การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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จัดโดย มหาวิทยาลัยทักษิณ
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วันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2559
ณ โรงแรม บี พี สมิหลา บีช สงขลา
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การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15 ประจำ�ปีการศึกษา 2558
ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2559
ณ โรงแรม บี พี สมิหลา บีช สงขลา

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา
		 1.1 รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา
		 (รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์)
		 1.2 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
		 (รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์)
		 1.3 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
		 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมภพ อินทสุวรรณ)
2. คณะกรรมการฝ่ายอำ�นวยการ
		 2.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์
ประธานกรรมการ
		 2.2 รองคณบดีฝ่ายการบริหารและพัฒนาองค์กร
กรรมการ
		 (อาจารย์รัชนีย์ ศรีศักดา)
		 2.3 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการวางแผน
กรรมการ
		 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญมาก)
		 2.4 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต 		
กรรมการ
		 (อาจารย์ดิญะพร วิสะมิตนันท์)
		 2.5 อาจารย์ ดร.ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ		
กรรมการและเลขานุการ
		 2.6 นายวุฒินันท์ หริรักษ์			
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
3. กองจัดการ
		 3.1 อาจารย์ ดร.ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ			
		 3.2 นางสาวสุมาลี ทองดี					
		 3.3 นางสาวจุฑารัตน์ รัตนพิทักษ์ชน			
สถานที่ติดต่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ 0-7431-7607 โทรสาร 0-7444-3972, 0-7444-3970
* บทความที่ได้รับการเผยแพร่ได้รับการตรวจทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขา
** ข้อเขียนทั้งหมดที่ปรากฏใน Proceedings เป็นข้อคิดเห็นของผู้เขียนโดยเฉพาะไม่ใช่ความเห็นและ
ความรับผิดชอบของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ หรือกองบรรณาธิการ
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สารบัญ
สารคณบดี
การปาฐกถา หัวข้อ “พลังสังคมศาสตร์ พลังความรู้ในโลกสมัยใหม่” 				
ศ.ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
การเสวนาพิเศษ หัวข้อ “สะท้อนย้อนคิดประสบการณ์วิจัยในสนามภาคใต้” โดย			
ศาสตราจารย์ชวน เพชรแก้ว
ศาสตราจารย์อำ�นวย ยัสโยธา
ศาสตราจารย์ ดร.ครองชัย หัตถา
รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์
การประชุมคณาจารย์และผู้บริหารหลักสูตรฯ							
การมอบรางวัลผู้เสนอผลงานวิจัยดีเด่น 							
ประมวลภาพบรรยากาศในงาน								

Session A อุดมการณ์ ศาสนา และความเชื่อ

“ร่างทรงครูหมอ” ความเชื่อ การสืบทอด และการคงอยู่ของตายายโต๊ะครึมในวิถีชีวิตของคนคูเต่า
อำ�เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา		
อภิชาติ คัญทะชา พรพันธุ์ เขมคุณาศัย สถาพร ศรีสัจจัง
“แม่หนุ้ย” ภาพสะท้อนอำ�นาจของผู้หญิงใต้
สุชีรา ผ่องใส พรพันธุ์ เขมคุณาศัย ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ เบญจพร ดีขุนทด
“ทวด” ความหมาย และความเชื่อ ของคนคาบสมุทรสทิงพระ 					
มัชมาน มนตรี พรพันธุ์ เขมคุณาศัย ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์
กระบวนการสร้าง พระเครื่องหลวงพ่อทวด จากความเชื่อ สู่ พุทธพาณิชย์
(ช่วงปีพุทธศักราช 2497-2557)
หิรัญยาเนตร ดิศรพงศ์ อดิศร ศักดิ์สูง อุทัย เอกสะพัง

Session B ชาติพันธุ์ ชายแดน และคนข้ามชาติ

พื้นที่ชายแดนกับการประกอบอาชีพอิสระตัดเย็บเสื้อผ้าที่บ้านของผู้หญิงชาวพม่า
อำ�เภอแม่สอด จังหวัดตาก
ศิราพร แป๊ะเส็ง
ชีวิตเด็กต่างด้าวกับวัฒนธรรมการศึกษาในสังคมไทยกรณีศึกษาเด็กพม่าในสมุทรสาคร
อารีลักษณ์ ไพรัตน์
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9
10
11

12
13
14

19
39
59
79

101
123

ความร่วมมือระหว่างองค์กรรัฐและองค์เอกชนในการส่งเสริมการศึกษาของเด็กต่างชาติ
ในจังหวัดสมุทรสาคร
ปริญญา หวันเหล็ม ฐิติพร ศิริพันธ์ พันธเสน
การเปลี่ยนแปลงภูมิสังคมของชุมชนชายแดนด่านภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์
เขมิกา วริทธิ์วุฒิกุล รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์

Session C ครอบครัว เด็ก สตรี และผู้สูงอายุ

อัตลักษณ์ผู้หญิงมุสลิมปาตานี ในระบบการศึกษาแผนใหม่ ก่อนเริ่มกระแสฟื้นฟูศาสนาอิสลาม
ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ทวีลักษณ์ พลราชม
การมีสว่ นร่วมของผูป้ กครองมุสลิมในการจัดการศึกษาของบุตร : กรณีศกึ ษาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ของไทย
มูฮัมหมัดอาฟีฟี อัซซอลีฮีย์ ชนิตา รักษ์พลเมือง พรรณี บุญประกอบ
นางฟ้าติดปีก : กระบวนการเข้าสู่อาชีพแอร์โฮสเตส และวิถีการขัดเกลา		
ขององค์การสายการบินราคาประหยัด
กมเลศ ฤทธิ์เดชา สุมนทิพย์ จิตสว่าง
การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในประเทศไทย
ชลธิดา อุเทศนันท์ มนตรี กรรพุมมาลย์
การฝึกร่างกายด้วยไท้เก๊กของผู้สูงอายุจีน จังหวัดสงขลา
สุทิศา ปลื้มปิติวิริยะเวช
การสร้างนักบวชหญิงปกาเกอะญอของคณะแม่ปอนในจังหวัดเชียงใหม่
อารียา รัตนเวียงผา

Session D ระบบความสัมพันธ์และเครือข่่ายทางสังคม

‘รวมกันเราเต้น’ การรวมกลุ่มวัฒนธรรมเรฟ หรือ คลับ ในประเทศไทย ศึกษาเฉพาะกรณี :
กลุ่มผู้นิยมดนตรีแนวTrance ในประเทศไทย
ปิยกุล ภูศรี
กกกอ : โครงสร้างระบบเครือญาติพื้นถิ่นจังหวัดตรัง
ทวี เต็งรัง สุทธิพร บุญมาก
“เกลอ” ความหมาย ความสัมพันธ์ และคุณค่าในวิถีชีวิตคนริมคลองสทิงหม้อลุ่มทะเลสาบสงขลา
ธันยพร ขุนราช พรพันธุ์ เขมคุณาศัย ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์
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165
181

203
227
245
263
281
301

323
343
363

Session E ตลาด บุญ และสินค้าทางวัฒนธรรม

หม้อห้อมทุ่งโฮ้ง : ความเป็นของแท้ในสินค้าทางวัฒนธรรม
อานนท์ พลแหลม ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์
ลูกปัดคลองท่อม จาก “โบราณวัตถุ” สู่สินค้าวัฒนธรรม
ภัณฑิลา ทองนพ
งานสดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์กับกระบวนการทำ�วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นสินค้า
สุนิสา ประมงค์ วิยุทธ์ จำ�รัสพันธุ์

Session F คติชน ภาษา และวรรณกรรม

ภาษาชอง : การสร้างอัตลักษณ์ทางพรมแดนชาติพันธุ์
บานชื่น ผกามาศ
การรับวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง “เอมิล ยอดนักสืบ” ในฐานะหนังสืออ่านนอกเวลาในประเทศไทย
อันนา คือเบล

Session G การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม

การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมประเพณีตรุษจีนของคนไทยเชื้อสายจีน ในอำ�เภอเบตง จังหวัดยะลา
Wang Haixia ศุภการ สิริไพศาล
การดำ�รงประเพณีเช็งเม้งของชาวไทยเชื้อสายจีนแต้จิ๋วที่ตำ�บลทุ่งยาว อำ�เภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ฐาน เทียนเอี้ยน อดิศร ศักดิ์สูง
โครงสร้างองค์กรภาครัฐที่มีบทบาทหลักต่อการท่องเที่ยวไทย		
รสสุคนธ์ ประดิษฐ์ รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์

Session H ท้องถิ่น ศิลปะ ดนตรี และภูมิปัญญา

การสืบทอดกระบวนวิธีตีกรับขับเสภาของอาจารย์ศิริ วิชเวช
ศรัทธา จันทมณีโชติ
อัตลักษณ์ที่ปรากฏในทางขับร้องตับมโหรีทางบ้านพาทยโกศล
ปกรณ์ หนูยี่
พลวัตและการสืบสานภูมิปัญญาช่างตอกกระดาษ อำ�เภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
ไพศิลป์ พรายดัสถ์ พรพันธุ์ เขมคุณาศัย
คตินิยมที่ปรากฏในศิลปกรรมวัดไชยธารารามจังหวัดภูเก็ต
สุปราณี เปียวิเศษ อนันต์ อารีย์พงศ์ ไพบูลย์ ดวงจันทร์
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385
405
421

439
453

465
481
497

511
523
533
547

Session I ชุมชน การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนา

กลไกทางอุดมการของรัฐ กรณีศึกษา พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551		
อารมณ์ ชาญกูล ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา
วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ของชุมชนควนกาหลง
หฤทัย เวชศาสตร์ื ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์
การพัฒนาบนวิถีพึ่งตนเอง : การจัดสวัสดิการชุมชนบ้านนาบอน
ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์
จากสลัมถึงโฉนดชุมชนเมือง : การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ “คนจนเมือง”
ในประเทศไทย พ.ศ. 2520-2558
ธันยวัฒน์ คำ�ปา พัชรินทร์ สิรสุนทร
มุสลิมใช้ยาเสพติดกับความหลากหลายของความปกติ : กรณีศึกษาหมู่บ้านปินตัง 		
ในภาคใต้ของไทย
แพร ศิริศักดิ์ดำ�เกิง
ปัจจัยส่งเสริมให้บุคลากรสาธารณสุขยังคงปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ :
กรณีศึกษา อำ�เภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
ภาวิณี เนื่องนำ� ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ
บทบาทของครอบครัวและชุมชน ต่อการป้องกันเด็กจากสารเสพติด
อัญชิสา แก้วเอียด ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ

Session J วิถีบริโภคและการท่องเที่ยว

การแพร่กระจายวัฒนธรรมอาหาร กรณีศึกษา แกงตอแมะห์ ในจังหวัดสตูล
พรพรรณ สหะวิริยะ นิสากร กล้าณรงค์ ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ
การท่องเที่ยวเชิงคุณธรรมของกลุ่มท่องเที่ยวบ้านบาลาดูวอ อำ�เภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
แวแอเซาะ อัสมะแอ พรพันธุ์ เขมคุณาศัย
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สารจากคณบดี
โครงการสั ม มนาเครื อ ข่ า ยนั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาสาขาสั ง คมวิ ท ยาและมานุ ษ ยวิ ท ยา
เป็นโครงการความร่วมมือต่อเนื่องของหลักสูตรและมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ผลิตบัณฑิตศึกษา ศึกษาวิจัย
ด้านสังคมวิทยา มานุษยวิทยา มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 โดยมีวัตถุประสงค์สำ�คัญเพื่อสร้างพื้นที่ เวที
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์ในการวิจัยผ่านการนำ�เสนอผลงานวิชาการ งานวิจัย ตลอดจน
การสร้างชุมชนวิชาการและการ “ปฏิบัติการ” ที่ตั้งอยู่บนฐานองค์ความรู้ที่เข้มแข็งของสังคมวิทยา
มานุษยวิทยา กล่าวในแง่นี้ด้านหนึ่งของเจตนารมณ์การสร้างเครือข่ายสังคมวิทยา มานุษยวิทยา อยู่ที่
การศึกษา “ศาสตร์” อย่างลึกซึ้งกระทั่งสามารถเชื่อมโยงเรื่องราวชีวิตของผู้คนให้เกิดการเรียนรู้ และนำ�ไป
สู่การปฏิบัติการเพื่อการเปลี่ยนแปลงมนุษย์และสังคมอย่างสร้างสรรค์และมีสามัญสำ�นึก
แต่กระนั้นบางครั้งบางที “เรา” กลับกลายเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตซ้ำ� ตอกย้ำ� สถาปนาโครงสร้าง
อันเก่าก่อน ลดทอนคุณค่าสังคมและมนุษย์ หรือแม้กระทั่งแสวงหาความสุข ความรื่นรมย์จากความเจ็บ
ปวดของสังคมและมนุษย์ดงั ปรากฏให้เห็นอย่างดาษดืน่ ยิง่ ในสถานการณ์มคี วามสลับซับซ้อนอันมากมาย
มหาศาลเช่นสังคมไทยปัจจุบันด้วยแล้ว นักสังคมวิทยา มานุษยวิทยา ยิ่งต้องแสดงบทบาท “สาธารณะ”
และเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติที่แข็งขัน จริงจัง และถือเป็นภาระหน้าที่และที่ทางประวัติศาสตร์ของ
เครือข่ายฯ
โครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สำ�เร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยพลังความร่วมมือจากหลายฝ่าย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ ซาบซึง้ ในน้�ำ ใจไมตรีจากกัลยาณมิตรทางวิชาการทีม่ มี าในทุกช่องทาง ทัง้ จากหลักสูตร
มหาวิทยาลัย คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา วิทยากร ผู้นำ�เสนอผลงาน และบุคลากร ขอขอบคุณพิเศษ
สำ�หรับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ที่สนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรในครั้งนี้
คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการถักทอพลังความร่วมมือและ
การร่วมกันสรรค์สร้างสิ่งดีงามให้เกิดขึ้นในวิถีทางที่คู่ควร
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“Rang Shong Kru mour” Belief, relay and existence for Tayaytokkrem in the way of life
of the people in Kutao Sub-district, Hat Yai District, Songkhla Province.
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บทคัดย่อ
บทความนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา ความเชื่อ การสื บทอด และการคงอยูข่ องร่ างทรง
ตายายโต๊ะครึ ม ในพื้นที่ตาบลคูเต่า อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิ ง
คุ ณ ภาพ การเก็บ รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสังเกต และการสัมภาษณ์ จากตระกูล ดั้งเดิ มใน
ชุมชน จานวน 3 ตระกูล ที่ยงั คงสื บทอดความเชื่อตายายโต๊ะครึ ม ผลการศึกษาพบว่า ความเชื่อ
ครู หมอโต๊ะครึ มปรากฏทั้งในกลุ่มร่ างทรง และกลุ่มคนในสายตระกูล ที่เชื่อในอานาจของครู
หมอในการให้คุณและโทษ โดยมีรูปแบบการสื บทอดการเป็ นร่ างทรง 2 ลักษณะ คือ ลักษณะ
ที่หนึ่ง ครู หมอเลือก โดยเชื่อว่าวิญญาณบรรพบุรุษจะเลือกลูกหลานที่มีความเหมาะสมเป็ นร่ าง
ทรง และลักษณะที่สอง การเททรง ซึ่ งผูท้ ี่เป็ นร่ างทรงจะถ่ายทอดให้ลูกหลาน โดยไม่กาหนด
อายุ จะเป็ นผูช้ ายหรื อผูห้ ญิงก็ได้ การสื บทอดมีท้ งั แบบรุ่ นต่อรุ่ น และแบบข้ามรุ่ น สาหรับการ
คงอยู่ข องร่ างทรงตายายโต๊ะครึ ม ขึ้ น อยู่กับ ตัว ของผู ท้ ี่ เป็ นร่ างทรง และคนในสายตระกู ล
สาหรับผูท้ ี่เป็ นร่ างทรงต้องปฏิบตั ิตามจารี ตอย่างเคร่ งครัด เนื่ องจากมีบทบาทสาคัญในฐานะ
เป็ นสื่ อกลางระหว่างวิญญาณบรรพบุรุษกับกลุ่มคนในสายตระกูล ส่ วนคนในสายตระกูลยังคง
มีความเชื่ อเกี่ยวกับครู หมอตายายโต๊ะครึ มอย่างแนบแน่ น ซึ่ งความเชื่ อนี้ สะท้อนความกตัญญู
การมีสิ่งยึดเหนี่ ยวจิตใจ มีที่พ่ งึ พิง รวมทั้งสร้างความเชื่อมัน่ ในการดาเนินชีวิต ภายใต้ความเชื่อ
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ABSTRACT
This article aimed to study the belief, relay and existence of Rang Shong Kru Mour
Tayaytokkrem in the way of life of the people in Kutao Sub-district, Hat Yai District,
Songkhla Province. The study was a qualitative research. The methodology of collecting data
was an observation and interview from 3 local ancient families in the community, who still
relayed for the belief of Tayaytokkrem. The findings revealed that the belief of Rang Shong
Kru Mour Tokkrem both appeared in the mediums and the descendants who believed in the
mightiness of Kru Mour’s rescue and punishment. There were 2 characters of mediums’
transmission. Firstly, the mediums were chosen by Kru Mour. It was believed that the
ancestral spirits might choose the descendants who were ready for being the mediums.
Secondly, the mediums were from the succession- Te Shong. The mediums conveyed the
incantation to the posterity that could be any age and gender without the limitation. The
succession could occur as from generation to generation, or across generations. For the
existence of Tayaytokkrem, it depended on the characters of the mediums and people in the
family. The mediums were required to comply strictly conservative because they had an
important role as a mediator who could communicate between the ancestors and people in the
family. The descendant still intensely believed in Kru Mour Tayaytokkrem. The belief
reflected on their gratitude and spiritual trust in the ancestors. This made them assured of
their life living with the belief of Kru Mour Tayaytokkrem.
Key words: Rang Shong Kru Mour, belief, relay, existence, Tayaytokkrem
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บทนา

การดารงชี วิตของคนไทยพื้นถิ่นภาคใต้ มีความสัมพันธ์ และผูกพันกับความเชื่ อมา
อย่างยาวนาน ทั้งความเชื่อดั้งเดิมในอานาจของสิ่ งเหนื อธรรมชาติ และความเชื่อทางศาสนาที่
แพร่ หลายเข้ามาในพื้นที่ภาคใต้หลายยุคสมัย ผูค้ นยอมรับความเชื่ อทั้งสองลักษณะและนามา
ปรั บใช้ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของถิ่ นอยู่อาศัย สะท้อนสู่ วิถีชีวิตที่ แสดงผ่านเบญจ
ปั จจัย คือ ข้าว ผ้า ยา เรื อน และสุ นทรี ยะ นอกจากความเชื่อพื้นฐานในการดาเนิ นชีวิตแล้วนั้น
ในวิถีชีวิตของชาวใต้ยงั ปรากฏความเชื่อลักษณะหนึ่งที่เป็ นการแสดงถึงการเคารพบูชาวิญญาณ
บรรพบุ รุ ษ ที่ เป็ นผูป้ ระสิ ท ธิ์ ประสาทวิ ช า วิ ท ยาการต่ างๆให้ กับ ลู ก หลาน หรื อ อาจเปรี ย บ
วิญญาณนี้ คือ “ครู ตน้ ” นั้นคือความเชื่ อเรื่ อง “ครู หมอ” ซึ่ งนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ว่า
เป็ นวิญญาณบรรพบุรุษ บางทีเรี ยกกันว่า “ผีครู หมอตายาย” ที่เคยถ่ายทอดสรรพวิชาต่างๆ เป็ น
ที่เคารพนับถือของคนในตระกูล และจะต้องทาพิธีเซ่ นไหว้ พร้อมทั้งเอ่ยถึงชื่ อครู หมอเมื่อถึง
เวลาอันควร (กลิ่น คงเหมือนเพชร, 2542, น. 4747) หรื ออีกนิ ยามหนึ่ งเชื่ อว่าเป็ นครู ตน้ หรื อ
บรรพบุรุษผูถ้ ่ายทอดวิชาความรู ้สาขานั้นๆให้แก่ลูกหลาน ใครก็ตามที่รับเอาวิชาความรู ้น้ ีมาถือ
ปฏิ บตั ิ สืบต่ อมา ก็ยอมรั บนับ ถือผีเหล่านั้น เป็ นครู หมอด้วย (สุ ธิวงศ์ พงศ์ไพบู ลย์, 2522, น.
126-129)
ความเชื่ อนี้ จะปรากฏและเคารพนับถือกันทั้งในกลุ่มของศิลปิ นพื้นบ้าน เช่ น หนัง
ตะลุง โนรา ลิเกป่ า กาหลอ และรองเง็ง ในกลุ่มของหมอรักษาโรค เช่น หมอต่อกระดูก หมอ
ตาแย และหมอรักษาคนโดนงูกดั และในกลุ่มของช่าง เช่น ช่างตีเหล็ก ช่ างแกะกระดาษ และ
ช่ างแทงหยวก ความเชื่ อ ครู ห มอนอกจาก 3 กลุ่ ม ข้า งต้น นั้ นยังมี อี ก ประเภทหนึ่ งที่ ผ สม
ประสานกัน ระหว่างการละเล่นและการรั กษาโรค นั้นคื อ “โต๊ะครึ ม” ถือเป็ นการละเล่นเชิ ง
พิธีกรรมที่ มีการเชิญวิญญาณบรรพบุรุษ หรื อตายายผูล้ ่วงลับไปแล้ว มาเข้าทรงลูกหลานในสาย
ตระกูล เพื่อช่วยในการรักษาโรคและขจัดปั ดเป่ าปั ญหาต่างๆให้หนักเป็ นเบาได้ ความเชื่ อตา
ยายโต๊ ะครึ ม นี้ ปรากฏในพื้ น ที่ ชุ ม ชนรอบทะเลสาบสงขลา และพื้ น ที่ ส ามจังหวัด ชายแดน
ภาคใต้ ซึ่งในการประกอบพิธีกรรมนั้นจะมี “ร่ างทรง” ตายายโต๊ะครึ ม ทาหน้าที่สาคัญในการ
สื่ อสารระหว่างวิญญาณบรรพบุรุษกับลูกหลานภายในตระกูล โดยพื้นที่ที่ผวู ้ ิจยั ได้ทาการศึกษา
นั้น คือ ตาบลคูเต่า อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่ งตั้งอยูร่ ิ ม คลองอู่ตะเภา ลาน้ าสาขาย่อยที่
ไหลลงสู่ ทะเลสาบสงขลา เป็ นชุมชนที่มีประวัติความเป็ นมายาวนานนับย้อนถึงสมัยอยุธยา ดัง
ปรากฏหลักฐาน คือ พระอุโบสถรู ปแบบสถาปั ตยกรรมพื้นถิ่นภาคใต้ และอู่จอดหรื อซ่อมเรื อ
สาเภาโบราณ ที่ ในอดี ตชาวบ้านได้ขุดพบไม้ส่วนประกอบของเรื อ และเศษเหล็กสมอเรื อ
บริ เวณท่าโอริ มคลองอู่ตะเภา (พระครู สุคนธ์สีลวัตร สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2558)
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นอกจากนั้น ผูค้ นในชุ ม ชนหลายตระกูล มี ความเชื่ อ เรื่ อ งตายายโต๊ะครึ ม มี หิ้ งหรื อ ชาวบ้าน
เรี ยกว่า “เพดาน” ซึ่ งเป็ นที่ สถิตของครู หมอตายาย ไหว้สาหรั บเคารพบู ชาภายในบ้าน และ
ประกอบพิธีไหว้ครู ห มอในวันขึ้ น 1 ค่ า หรื อ 15 ค่ า เดือน 10 ปี ละหนึ่ งครั้ งเป็ นประจาทุ กปี
หรื อเล่นโรงโต๊ะครึ ม ในเดือน 6 เดือน 7 เดือน 9 ตามโอกาสและความพร้อมของแต่ละตระกูล
โดยแต่ ละตระกูลจะมี ร่างทรงอย่างน้อยหนึ่ งคน อัน เป็ นที่ เคารพนับ ถื อของกลุ่มคนภายใน
ตระกูล ซึ่ งจะมี ไม่มากนักที่ ร่างทรงแต่ละสายตระกูลอาศัยอยู่ในชุ มชนเดี ยวกันถึง 3 ตระกูล
และผูท้ ี่ เป็ นร่ างทรงนั้นจะมีขอ้ ปฏิบตั ิ ต่าง ๆ ตามจารี ตที่ มีความเชื่ อเฉพาะ มีการสื บทอดการ
เป็ นร่ างทรงมาจนถึงรุ่ นปั จจุบนั และปั จจุบนั ยังคงมีบทบาทสาคัญต่อ กลุ่มคนในสายตระกูลที่
เชื่อในเรื่ องครู หมอตายายโต๊ะครึ ม
การศึกษานี้ มุ่งค้นหาถึงความเชื่อ การสื บทอด และการคงอยูข่ องตายายโต๊ะครึ มในวิถี
ชีวิตของคนคูเต่า ผ่านร่ างทรงและกลุ่มคนทั้ง 3 ตระกูล ที่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่หมู่ที่ 9 บ้านหัวควาย
ตาบลคู เต่ า อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา โดยใช้ร ะเบี ยบวิ ธีวิจยั เชิ งคุ ณ ภาพ (Qualitative
Methods) การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสังเกต และการสัมภาษณ์ จากตระกูลดั้งเดิ มใน
ชุมชน จานวน 3 ตระกูล คือ ตระกูลทองมุณี จานวน 13 คน ตระกูลมุสิกพันธ์ จานวน 11 คน
และตระกูลยงหนู จานวน 10 คน โดยแต่ละตระกูลประกอบด้วยกลุ่มร่ างทรงตายายโต๊ะครึ ม
ตระกูลละ 1 คน และกลุ่มคนในแต่ละสายตระกูลที่ยงั คงสื บทอดความเชื่อตายายโต๊ะครึ ม ใน
พื้นที่ หมู่ที่ 9 บ้านหัวควาย ตาบลคูเต่า อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเข้าใจถึงข้อปฏิบตั ิ
ด้านความเชื่ อ ทั้งที่ เกี่ ยวเนื่ องกับจารี ตของผูท้ ี่ เป็ นร่ างทรง และการให้ความเคารพในอานาจ
วิญญาณบรรพบุรุษของกลุ่มลูกหลานในสายตระกูล ลักษณะการสื บทอดในกลุ่มของร่ างทรง
และสถานะการคงอยูข่ องร่ างทรง ทั้งในการปฏิบตั ิตวั ของร่ างทรง และกลุ่มคนในสายตระกูล
ที่ยงั คงรักษาและสื บทอดอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสถานภาพต่ อชุมชนภายใต้ความเชื่อตายายโต๊ะ
ครึ มในวิถีชีวิตของคนคูเต่า
ความเชื่ อ : จารีตปฏิบัติภายใต้ อานาจครู หมอ
ความเชื่ อครู หมอโต๊ะครึ ม เป็ นความเชื่ อที่ กลุ่มคนในสายตระกูลยังคงสื บเนื่ อง
และยึดถือปฏิบตั ิมาเป็ นเวลาช้านานหลายชัว่ อายุคนจนถึงปั จจุบนั โดยอาศัยอยูใ่ นพื้นที่หมู่ที่ 9
บ้านหัวควาย ตาบลคูเต่า อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย 3 ตระกูล คื อ ตระกูล
ทองมุณี ตระกูลมุสิกพันธ์ และตระกูลยงหนู ซึ่ งแต่ละตระกูลประกอบด้วยกลุ่มคน 2 กลุ่ม
คือ กลุ่มร่ างทรง และกลุ่มผูท้ ี่นบั ถือหรื อเชื่อในอานาจของครู หมอตายายโต๊ะครึ ม ในแต่ละสาย
ตระกูล ซึ่ งในแต่ละสายตระกูลนั้นมีจารี ตและข้อปฏิบตั ิท้ งั ที่เหมือนกันและแตกต่างกัน ขึ้นอยู่
กับขนบธรรมเนี ยมของแต่ละสายตระกูลที่นิยมปฏิบตั ิสืบต่อกันมาจนยึดถือเป็ นแบบแผน และ
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ไม่กล้าที่จะล่วงละเมิดข้อปฏิบตั ิที่สืบต่อกันมา ด้วยยาเกรงอานาจของครู หมอในการให้คุณและ
โทษ
1.กลุ่มร่ างทรง
การประกอบพิธีกรรมไหว้ครู หมอโต๊ะครึ ม หรื อพิธีเล่นโรงโต๊ะครึ มนั้น ร่ างทรงมี
บทบาทส าคัญ ในการท าหน้าที่ เป็ นตัวกลางในการสื่ อ สารระหว่างวิ ญ ญาณบรรพบุ รุษ กับ
ลูกหลานและกลุ่มคนในสายตระกูล โดยการเชิญให้วิญญาณบรรพบุรุษมาประทับที่ร่างของคน
ทรงผ่านพิ ธีกรรมที่ ถูกต้องตามจารี ต ซึ่ ง Irvin Walter (1982) ได้ให้ค วามหมายไว้ว่า “ร่ าง
ทรง” (Spirit Mediumship) คือ บุคคลหนึ่ งที่ถูกควบคุมหรื อมีวิญญาณอาศัยอยู่ในร่ าง และคน
ในสังคมใช้เป็ นสื่ อกลางในการสื่ อสารกับ วิญ ญาณและอานาจเหนื อธรรมชาติ และอธิ บาย
สภาวะการ “เข้าทรง” ไว้ว่า เป็ นภาวะที่บุคคลหนึ่ งเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพไปโดยไม่สามารถ
ควบคุ มตัวเองได้ และสู ญเสี ยการรับรู ้หรื อความจาไปชัว่ ขณะ ซึ่ งสอดคล้องกับสภาวะของการ
เข้าทรงตายายโต๊ะครึ ม และร่ างทรงตายายโต๊ะครึ มนั้นจะต้องเป็ นบุคคลในสายตระกูล จะเป็ น
ชายหรื อหญิงก็ได้โดยไม่กาหนดช่วงอายุ ที่ถูกเลือกโดยครู หมอ เรี ยกว่า “ครู หมอเลือก” และ
การถ่ายทอดการเป็ นร่ างทรงโดยร่ างเดิมจะพิจารณาว่าลูกหลานคนใดมีคุณสมบัติเหมาะสมใน
การรับช่วงต่อในการเป็ นร่ างทรง เรี ยกว่า “เททรง” ซึ่งเมื่อได้รับการเป็ นร่ างทรงแล้วนั้น จะต้อง
มีขอ้ ปฏิบตั ิพ้ืนฐานในการดาเนิ นชีวิตตามจารี ตของการนับถือครู หมอโต๊ะครึ ม โดยในกลุ่มร่ าง
ทรงทั้ง 3 ตระกูล คือ ตระกูลนางคร่ าว ทองมุณี ตระกูลนายเผิน มุสิกพันธ์ และตระกูลนาง
ทองหอม ยงหนู มีขอ้ ปฏิบตั ิดา้ นความเชื่อที่คล้ายคลึงกัน คือ
1.1 ต้องประกอบพิธีไหว้ครู หมอตายายโต๊ะครึ ม ในวันขึ้น 1 ค่า หรื อ 15 ค่า เดือน 10
ของทุกปี ในช่วงเวลา 09.30 - 11.00 น.
1.2 ถือศีลห้า
1.3 ห้ามลอดใต้ราวตากผ้า
1.4 ห้ามรับประทานอาหารที่ผา่ นการรับปะทานมาแล้ว
1.5 ห้ามสวมผ้าถุงจากศีรษะ
1.6 ห้ามมิให้ใครเดินข้ามด้านหลัง
1.7 ห้ามมิให้ใครเล่นศีรษะ
1.8 ห้ามเปลือยกายอาบน้ า
1.9 ห้ามเอามือเปล่าล้วงเข้าไปในหม้อ
1.10 มีที่นอนเฉพาะ ไม่ปะปนกับผูอ้ ื่น
1.11 ต้องตั้งหิ้งตายายทางทิศหัวนอน (ทิศใต้)
5
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นอกจากข้อปฏิบตั ิพ้ืนฐานนั้น ยังมีขอ้ ปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับการตั้งหิ้ งครู หมอ เช่น หิ้ ง
บูชาจะต้องตั้งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกหรื อทิศหัวนอน (ทิศใต้) โดยมีความเชื่อว่าเป็ นทิศที่
เป็ นมงคล และเหนื อ หิ้ งครู ห มอจะต้อ งผู กผ้าขาว 1 ผื น โยงด้ว ยเชื อ กด้ายดิ บ สี่ มุ ม เรี ยกว่า
“เพดาน” ซึ่งเชื่อว่าเป็ นที่สิงสถิตของวิญญาณบรรพบุรุษ และบนเพดานจะต้องนาหมากจีบและ
ม้วนกระดาษซึ่ งเขี ยนชื่ อวิญ ญาณบรรพบุ รุษ ใส่ ไว้ในกระบอกไม้ไผ่ขนาดเล็ก วางไว้ในผ้า
เพดานด้วย ซึ่ งหมากจีบ ถื อ เป็ นตัวแทนของการแสดงความเคารพต่ อ ครู ห มอ และเพื่ อ มิ ให้
ลูกหลานหลงลืมชื่อของบรรพบุรุษ ซึ่ งต้องนามาคลี่ อ่านหรื อประกาศชื่ อทุกครั้งเมื่อประกอบ
พิธีไหว้ครู ห มอ นอกจากนั้น ยังมี ความเชื่ อว่าคุณลักษณะของผูท้ ี่ เป็ นร่ างทรงจะต้องมี ที่ นั่ง
เทวดา คื อ วิญ ญาณบรรพบุ รุษ สามารถประทับ ทรงได้ และต้อ งมี เชื้ อ สายตรู ห มอโต๊ ะครึ ม
เท่านั้น บนกลางฝ่ ามือของผูท้ ี่เป็ นร่ างทรงมักจะมีลายเส้นกากบาท และเมื่อเป็ นร่ างทรงแล้วจะ
ตั้งตั้งหิ้ งบูชาครู หมอตายายไว้ในบ้าน มีการไหว้อย่างน้อยปี ละหนึ่ งครั้ ง (ชัยยุทธ สมประดี ,
2546, น. 144) สาหรับความเชื่ อด้านการแต่งกายของร่ างทรงในพิธีเล่นโรงโต๊ะครึ ม ร่ างทรง
ต้องแต่งกายด้วยชุ ดที่ สื่อถึงความสะอาด บริ สุทธิ์ นุ่ งผ้าโจงกระเบน ในมือถือพัดไว้สาหรั บ
ประกอบพิธีเข้าทรง ซึ่ งถือเป็ นตัวแทนของการขจัดปั ดเป่ าสิ่ งที่ไม่ดีให้กบั คนในตระกูล และใน
การตั้งโรงหรื อปลูกโรงที่ ใช้ประกอบพิธีกรรมเล่นโรงตายายนั้น เรี ยกว่า “โรงมัด” นั้น ซึ่ งมี
ลักษณะรู ปทรงสี่ เหลี่ย มผืนผ้า โดยจะต้องปลูกโรงตามแนวตะวันเรี ยกว่า “ลอยหวัน” จะไม่
นิ ยมปลูกขวางตะวัน เพราะเชื่ อว่าจะเกิ ดสิ่ งอัป มงคลขึ้ น ในการประกอบพิ ธี และภายในจะ
แบ่งเป็ นสองห้อง ด้านทิศตะวันออกเป็ นห้องของนักดนตรี และด้านทิศตะวันตกเป็ นห้องของ
ร่ างทรง (ธนายุทธ มณี ช่วง, 2537, น. 193-195)
ข้อปฏิ บตั ิ ข ้างต้น นี้ เป็ นจารี ตและความเชื่ อของผูท้ ี่ เป็ นร่ างทรงจะต้องปฏิ บ ัติอย่าง
เคร่ งครัด เพราะถ้าละเลยหรื อกระทาผิดโดยไม่ได้ต้ งั ใจจะเรี ยกว่า “ปลอง” หมายถึง ของที่ถือ
จะเสื่ อม และอาจโดนตายายโต๊ะครึ มลงโทษหรื อครู หมอกระทา ดังที่ ร่างทรงตระกูลยงหนู
กล่าวว่า “เผลอกินกับข้าวรอยชานเพื่อน หลบเริ นน้ าลายไหลไม่หยุด ต้องจุดเทียนบอกตายาย
ขอขมาลาโทษ ว่าลูกผิดไปแล้วทีหลังจะระวังให้ดี” (นางทองหอม ยงหนู สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 7
ตุลาคม 2558) นอกจากการปฏิบตั ิที่ไม่ถูกต้องแล้วนั้น การที่ผอู ้ ื่นมากระทาโดยที่ไม่เจตนา ดังที่
ร่ างทรงตระกูลทองมุณี กล่าวว่า “ตอนที่ฉนั เป็ นร่ างทรงแล้ว เคยมีญาติชื่อนายภู่ ชัยสวัสดิ์ ซึ่ ง
เป็ นลูกพี่ลูกน้อง เดินมาตบหัวฉันเล่น ฉันจึงยกมือตบกลับโดยไม่รู้สึกตัว นายภู่ยกมือไหว้กล่าว
ขอโทษครู หมอทันที คงจะลืมเสี ยแล้วว่าฉันเป็ นร่ างทรงตายาย ครู หมอถึงลงโทษหลบ” (นาง
คร่ าว ทองมุณี สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2558)
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การเป็ นร่ างทรงครู หมอนั้นเมื่ อปฏิ บตั ิ ถูกต้องตามจารี ตแล้ว ครู หมอจะคอยปกปั ก
รั กษา หรื อเมื่ อมี สิ่งที่ ไม่ดี ต่างๆ เกิ ดขึ้ น กับ คนในตระกูลก็จะมาบอกกล่าวหรื อ ทักล่วงหน้า
ส่ งผลให้เป็ นสิ่ งยึดเหนี่ ยวทางใจต่อผูท้ ี่เป็ นร่ างทรงเองและกลุ่มคนในสายตระกูล ดังที่ร่างทรง
ตระกูลมุสิกพันธ์ กล่าวว่า “ตั้งแต่เป็ นร่ างทรง รู ้ สึกว่าครู หมอคอยตามคุ ม้ ครอง ขจัดปั ดเป่ า
ปั ญหาต่างๆให้ เป็ นที่พ่ ึงทางใจ ไม่เคยเจ็บไข้ไม่บายเลยตั้งแต่เป็ นร่ างทรง และคนทัว่ ไปกะให้
ความเคารพนับถือ” (นายเผิน มุสิกพันธ์ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558) นอกจากการปฏิบตั ิ
ตามจารี ตนั้น ความเชื่ อในการประกอบพิธีกรรมไหว้ครู หมอหรื อทรงตายายก็มีความสาคัญ
โดยเฉพาะการใช้กริ ชวางบนหัวหมอน ซึ่ งเป็ นธรรมเนี ยมปฏิ บตั ิ สืบ ต่อกัน มา ในฐานะเป็ น
ตัวแทนของเพ็ดสหนู กนั หรื อพระวิษณุ กรรม เพื่อป้ องกันมิ ให้สิ่งชั่วร้ ายเสนี ยดจัญ ไร หรื อ
วิญญาณเร่ รอนต่างๆ เข้ามากล้ ากลายในขณะประกอบพิธี นอกจากกริ ชแล้วนั้นสิ่ งที่ขาดไม่ได้
คือ มีดชะน็อก กายาน เหล็กขอช้าง และทับ ซึ่ งเป็ นเครื่ องตีประโคมประกอบคาร้องเพื่อเชิ ญ
วิญญาณเข้าประทับทรง จานวน 3 - 5 ใบ โดยมีความเชื่อเกี่ยวกับทับว่า เป็ นสิ่ งที่เทวดาสร้างขึ้น
จากลูกโพธิ์ ทอง และตั้งชื่ อว่า นครสวรรค์ นครผูก น้ าตกตก นกเขาขัน และการ้องฆ้องชัย ใช้
ในพิธีกรรมเท่านั้น ห้ามบุคคลอื่นนาไปประโคมเล่นอาจให้โทษได้ และเมื่อทาพิธีไหว้ครู หา้ ม
เดิ น ข้า มทับ เด็ ด ขาด เชื่ อ ว่า สิ่ ง ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ ป ระจ าทับ จะให้ โ ทษ เช่ น ปวดท้อ ง หรื อ สติ ไ ม่
สมประกอบ (ชัยยุทธ สมประดี, 2546, น. 145) ดังกล่าวนี้ลว้ นเป็ นเครื่ องประกอบสาคัญที่ใช้ใน
พิธีทรงตายายโต๊ะครึ ม โดยจะนิ ยมเล่นตายายกันในเดือน 6 เดือน 7 และเดือน 9 ทั้งข้างขึ้นและ
ข้างแรม ตามความพร้อมในแต่ละสายตระกูล
ความเชื่อของครู หมอตายายโต๊ะครึ มในกลุ่มร่ างทรงทั้ง 3 ตระกูล ยังสะท้อนให้เห็น
ถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์กบั สิ่ งเหนือธรรมชาติ ซึ่งเป็ นรู ปแบบความสัมพันธ์ที่มนุษย์ตอ้ งการ
ค้นหาคาอธิ บาย หรื อไม่สามารถหาเหตุผลมาอธิ บายปรากฏการณ์น้ นั ๆ ได้ จนต้องยอมรับถึง
อ านาจที่ ม องไม่ เห็ น และจับ ต้อ งไม่ ไ ด้ และพยายามท าความเข้าใจกับ สิ่ งเหนื อ ธรรมชาติ
เหล่ า นั้ น จนเกิ ด การยอมรั บ และค้น หาวิ ธี ใ นการเข้าใจ จนสามารถน ามาปรั บ ใช้ใ ห้ เกิ ด
ประโยชน์ท้ งั ทางกายและทางใจ (สุ ธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์, 2522, น. 28-30) ความเชื่ อในกลุ่มร่ าง
ทรงจึ ง สะท้ อ นออกมาในรู ปของการปฏิ บ ั ติ ต ั ว ตามจารี ตอย่ า งเคร่ งครั ด เพราะต่ า งมี
ประสบการณ์ ท้ ังในการผิ ด จารี ต โดยตัว เองหรื อ ผูอ้ ื่ น มากระท า จึ งโดนอ านาจของครู ห มอ
ลงโทษ และในทางกลับกันการเป็ นร่ างทรงก็ส่งผลดีท้ งั ในด้านของการดาเนินชีวิต อีกทั้งเป็ นที่
พึ่งทั้งทางกายและทางใจให้กบั คนในสายตระกูล โดยในความคิดเห็นของผูศ้ ึกษานั้นเชื่อว่าการ
ปฏิ บตั ิตวั ของร่ างทรงตามจารี ตมีนัยยะที่ ส่งผลต่อร่ างทรงโดยตรง ต่อการเป็ นบุคคลที่สาคัญ
ของตระกูล ซึ่งเมื่อมีขอ้ กาหนดกฎเกณฑ์ต่างๆมากากับ หรื อควบคุมความประพฤติ จะทาให้ผทู ้ ี่
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เป็ นร่ างทรงเป็ นคนดี มีคุณธรรม ถื อสัจจะ ละเว้นการกระทาที่ ขดั หลักศีลธรรมทั้งในระดับ
ครอบครัว และระดับสังคม อีกทั้งเป็ นแบบอย่างที่ดีต่อการดาเนิ นชีวิตให้กบั ลูกหลานหรื อกลุ่ม
คนในสายตระกูล

ภาพ : นายเผิน มุสิกพันธ์ ขณะเข้าทรงตายายโต๊ะครึ ม

ภาพ : แสดงเพดานครู หมอ และทับดินเผา

ภาพ : แสดงเครื่ องประกอบพิธีไหว้ครู หมอ

ภาพ : มีดชะน็อก

1.2 กลุ่มที่เชื่ออานาจของครู หมอในสายตระกูล
กลุ่มคนในสายตระกูลที่เชื่ อในอานาจของครู หมอทั้ง 3 ตระกูล คือ ตระกูลทองมุณี
ตระกูลมุสิกพันธ์ และตระกูลยงหนู มีพ้ืนฐานมาจากการเข้าร่ วมพิธีไหว้ครู หมอ ซึ่ งจัดขึ้นทุกปี
ในวันขึ้น 1 ค่า หรื อ 15 ค่า เดือน 10 ในช่วงเวลา 09.30 - 11.00 น. โดยในพิธีจะมีร่างทรงเป็ นผู ้
ประกอบพิธีกรรม ตั้งแต่การจัดเตรี ยมอาหารคาว-หวาน เครื่ อง 12 ใส่ ถาด เหล้า ยาสู บ หมาก
พลู และกริ ช สาหรับวางไว้บนหัวหมอนตอนทาพิธีเข้าทรง และพี่เลี้ยงร่ างทรงคอยทาหน้าที่
ช่วยเหลือขณะครู หมอเข้าประทับในร่ างทรง ซึ่ งในขณะการเข้าประทับทรงนั้น ลูกหลานและ
กลุ่มคนในสายตระกูลก็จะเข้ามากราบไหว้ตายายโต๊ะครึ ม โดยตายายโต๊ะครึ มจะแสดงความดี
ใจที่ ได้มาเจอลูกหลาน พร้ อมทั้งไต่ถามทุ กข์สุขและบอกกล่าวหรื อทักในสิ่ งที่ ไม่ดีหรื อการ
กระทาที่ไม่ควรอันเกิดขึ้นจากลูกหลาน และให้พรกับกลุ่มคนในสายตระกูล จากนั้นลูกหลาน
ขอให้ช่วยเหลือในสิ่ งที่ตวั เองปรารถนา สิ่ งที่ขอให้ตายายช่วยนั้นทั้ง 3 ตระกูล ส่ วนใหญ่จะเป็ น
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เรื่ องของการขอให้ได้งานทา การบนบานให้สอบผ่านให้เรี ยนจบ การบนบานไม่ให้ติดทหาร
การขอให้มีโชคลาภ และการขอให้หายจากอาการเจ็บไข้โดยไม่ทราบสาเหตุ โดยมากนั้นจะได้
ตามที่ขอ หรื อในกรณี ที่ลูกหลานคนใดบนบานไว้ก็จะต้องเตรี ยมพิธีในการแก้บนตามที่ได้ตก
ลงกับตายายโต๊ะครึ มไว้ ดังที่นอ้ งชายของนางคร่ าว ทองมุณี ซึ่ งเป็ นร่ างทรง กล่าวว่า “เคยบน
กับครู หมอให้ลูกเรี ยนจบแล้วสมัครงานได้ จะเล่นโรงตายายให้ พอได้จริ งต้องรับโรงมาเล่น
โกหกไม่ได้ ครู หมอแรง” (นายพ่วง ทองมุณี สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558)
นอกจากพิธีไหว้ครู หมอประจาปี แล้วนั้น ยังมีพิธีการเล่นโรงตายายโต๊ะครึ ม ซึ่ งจะจัด
ขึ้ นในเดื อ น 6 เดื อ น 7 เดื อ น 9 โดยจะเริ่ ม เข้า โรงในวัน พุ ธ และออกโรงในวัน เสาร์ เป็ น
ระยะเวลา 3 คืน 4 วัน การเล่นโรงตายายนี้ จดั ขึ้ นในกรณี ที่มีการบนบานกับครู หมอไว้ แล้ว
ต้องการแก้บ นโดยเล่น โรงตายาย หรื อการเกิ ดอาการเจ็บ ป่ วยของลู กหลานหรื อ คนในสาย
ตระกูลโดยไม่ทราบสาเหตุ รักษากับหมอแผนปั จจุบนั ไม่หาย เช่น กินไม่ได้นอนไม่หลับ เกิด
อาการอ่อนแรง ต้องนอนอยูก่ บั ที่ลุกไปไหนไม่ได้ เกิดความวิตกกังวลและรู ้สึกว่ามีคนคอยมอง
ตนเองอยูต่ ลอดเวลา เป็ นต้น หรื อกรณี ที่ครู หมอต้องการร่ างทรงใหม่ก็กระทาให้คนในตระกูล
เจ็บไข้ไม่สบาย และต้องจัดพิธีโรงตายายจึงจะหายจากอาการดังกล่าว ดังที่พี่สาวของนายเผิน
มุสิกพันธ์ กล่าวว่า “ก่อนที่นอ้ งบ่าวจะเป็ นร่ างทรง ครู หมอกระทาให้รู้สึกวิตกกังวล เหมือนมี
คนคอยเฝ้าดูอยูต่ ลอดเวลา ยิ่งพลบค่ายิ่งใจสั่น หมดเรี่ ยวหมดแรง พอรู ้ว่าครู หมอทักจะให้เป็ น
ทรง จึงบนว่าจะรับโรงตายายมาเล่น อาการที่ว่าจึงหาย” (นางผิน บุญฤทธิ์ สัมภาษณ์เมื่อวันที่
26 กัน ยายน 2558) สอดคล้องกับการศึ กษาถึ งพิ ธีกรรมความเชื่ อเรื่ องวิญ ญาณของชาวบ้าน
ตาบลคูเต่า อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ของชัยยุทธ สมประดี กล่าวว่าความเชื่อเกี่ยวกับการ
รักษาอาการป่ วยไข้ ชาวบ้านมีวีธีการรักษาตามความเชื่อ โดยเฉพาะอาการป่ วยไข้ที่เชื่อว่ามีเหตุ
มาจากสองประการ คื อ อาการป่ วยไข้เกิ ดจากการให้โทษของครู หมอ และอาการป่ วยไข้เกิ ด
จากความผิดปกติของร่ างกายและโรคภัยต่างๆ ได้รับการรักษาแผนปั จจุบนั แล้วไม่หาย จึงต้อง
บนบานของความช่วยเหลือจากครู หมอตายายที่ตนเองเคารพนับถือ อาการจึงจะหายเป็ นปกติ
(ชัยยุทธ สมประดี, 2546, น. 150)
จากการที่ลูกหลานและกลุ่มคนในสายตระกูลได้เข้าร่ วมพิธีไหว้ครู หมอ และพิธีการ
เล่นโรงตายายโต๊ะครึ ม ส่ งผลให้เกิดการยอมรับและเชื่อในอานาจของตายายโต๊ะครึ มที่สามารถ
แก้ไขปั ญหาต่างๆ หรื อดลบันดาลให้ได้ในสิ่ งที่ตวั เองปรารถนา ช่วยปกปั กรักษาคุม้ ครอง อีก
ทั้งเป็ นที่พ่ งึ พาและสิ่ งยึดเหนี่ยวจิตใจต่อกลุ่มคนในสายตระกูล ทาให้เมื่อจัดพิธีไหว้ครู หมอครา
ใดก็จะมีลูกหลานและหมู่เครื อญาติเข้าร่ วมพิธีกนั อย่างมากมาย สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อและ
การยอมรับในอานาจครู หมอของกลุ่มคนทั้ง 3 สายตระกูลที่ปฏิบตั ิสืบเนื่องมาจนถึงปั จจุบนั
9
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ภาพ : ลูกหลานตระกูลทองมุณีจดั เตรี ยมเครื่ องเซ่นไหว้ ภาพ : แสดงอาหารคาวหวานในพิธีไหว้ครู หมอ

ภาพ : ลูกหลานตระกูลมุสิกพันธ์ร่วมพิธีไหว้ครู หมอ ภาพ : ลูกหลานตระกูลทองมุณีร่วมพิธีไหว้ครู หมอ

การสื บทอด : วิถีแห่ งการส่ งต่ อในการเป็ นร่ างทรงตายาย
การสื บ ทอดการเป็ นร่ า งทรงตายายโต๊ ะ ครึ ม ทั้ง 3 ตระกู ล นั้ น พบว่ า มี อ ยู่ 2
ลักษณะ คือ ลักษณะที่หนึ่ งครู หมอเลือก และลักษณะที่ สองการเททรง ซึ่ งทั้งสองลักษณะมี
รู ปแบบการถ่ายทอดที่ แตกต่างกัน แต่มีวตั ถุประสงค์เดี ยวกันคือครู หมอต้องการร่ างทรงใหม่
แทนร่ างทรงเดิ มที่ เสี ยชี วิต ชราภาพ หรื อไม่ พ ร้ อมที่ จะเป็ นร่ างทรงต่ อไปได้ เพื่อทาหน้าที่
ประกอบพิธี กรรม และเป็ นสื่ อกลางระหว่างวิญญาณบรรพบุรุษกับลูกหลานหรื อกลุ่มคนใน
สายตระกูล ซึ่งประเด็นนี้นิภาวรรณ วิรัชณี ภาวรรณ (2532, น. 26-27) ได้กล่าวถึงคุณสมบัติของ
ผูท้ ี่ รับ เป็ นร่ างว่ามี 2 แนวคิ ด ด้ว ยกัน แนวคิ ด แรกเชื่ อ ว่าผูท้ ี่ เป็ นร่ างทรงจะต้อ งเป็ นคนดี มี
คุณธรรม เป็ นผูร้ ักษาศีล และแนวคิดที่สองเชื่ อว่าไม่ตอ้ งเป็ นคนดีเสมอไป แต่เป็ นบุคคลที่ถูก
กาหนดหรื อถูกเลือกโดยวิญญาณบรรพบุรุษหรื ออานาจเหนื อธรรมชาติ หรื อมีกรรมร่ วมกันมา
ในอดีตชาติ จึงส่ งผลให้ตอ้ งมาเป็ นร่ างทรง ซึ่ งทั้งสองแนวคิดมีความสอดคล้องกับการสื บทอด
ร่ างทรงตายายโต๊ะครึ ม โดยมีรายละเอียดการสื บทอดร่ างทรงดังนี้
10
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1. การสื บทอดแบบครู หมอเลือก
การสื บ ทอดแบบครู ห มอเลื อก เป็ นการสื บ ทอดโดยวิญ ญาณบรรพบุ รุษ จะเป็ นผู ้
กาหนดว่าให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ งในสายตระกูลที่มีความเหมาะสม มีคุณสมบัติพร้อมที่จะเป็ น
ร่ างทรง เพศชายหรื อเพศหญิงก็ได้ ไม่กาหนดช่วงอายุ ดังที่ Fry Peter (1976) ได้กล่าวว่า ร่ าง
ทรงเป็ นได้ในคนทุกเพศทุกวัย ทุกเชื่อสายและวงศ์ตระกูล ไม่จากัดสถานภาพ โดยการสื บทอด
ร่ างทรงแบบครู หมอเลือกนี้ จะแสดงออกมาในลักษณะของ “ครู หมอทา” หรื อ “โถกครู หมอ”
คื อ กระทาให้บุคคลที่ ครู หมอต้องการให้เป็ นร่ างทรงเกิ ดอาการเจ็บป่ วยโดยไม่ทราบสาเหตุ
รักษากับหมอแผนปั จจุบนั ไม่หาย หรื อมีอาการหวาดระแวง วิตกกังวล หมดเรี ยวแรง กินไม่ได้
นอนไม่หลับ จนบรรดาญาติพี่นอ้ งต้องจุดเทียนบนบานกับครู หมอว่า ถ้าหายอาการดังกล่าวนี้
จะจัดพิธีโรงตายายโต๊ะครึ มให้ อาการที่เกิดจากครู หมอทาหรื อโถกครู หมอจึงหายไป และผูท้ ี่
ครู ห มอเลื อ กจะต้อ งเปลี่ ย นสถานะจากคนธรรมดามาเป็ นร่ างทรง ดังที่ นิ ภ าวรรณ วิ รั ช ณี
ภาวรรณ (2532, น. 27) ศึ กษาถึ งเรื่ อง “ร่ างทรง : บทบาทที่ มีต่อสังคมปั จจุบ ัน กรณี ศึกษาที่
อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา” กล่าวว่า ผูท้ ี่ถูกเลือกให้เป็ นร่ างทรงนั้นจะมีอาการเจ็บป่ วยจน
เกือบเสี ยชี วิต ต่อเมื่อได้มีการยอมรับการเป็ นร่ างทรงแล้ว อาการป่ วยก็จะทุเลาลงอย่างเห็นได้
ชัด จากนั้น ผูท้ ี่ ได้รั บ เลื อ กเป็ นร่ างทรงจะต้อ งปฏิ บ ัติ ต ามจารี ต อย่างเคร่ งครั ด ดังที่ ร่ างทรง
ตระกูลมุสิกพันธ์ เล่าถึงที่มาก่อนจะรับเป็ นร่ างทรงว่า “ตอนนั้นอายุ 10 ขวบ มีอาการควบคุม
ตัวเองไม่ได้คล้ายคนบ้า แม่ถึงกับจุดเทียนบนกับครู หมอให้หาย ว่าจะรับโรงตายายมาเล่น เว้น
มา 2 ปี ถึงได้เล่นโรงตายาย มารับเป็ นทรงจริ งๆตอนอายุ 12 ปี ” (นายเผิน มุสิกพันธ์ สัมภาษณ์
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558)
การสื บทอดแบบครู หมอเลื อกทั้งใน 3 สายตระกูลยังพบว่ามี ลกั ษณะการสื บทอด
แบบรุ่ นต่อรุ่ น คือ จากรุ่ นทวด มาสู่ รุ่นปู่ ย่าตายาย มาสู่ รุ่นพ่อแม่ และสื บต่อให้รุ่นลูกรุ่ นหลาน
ตามลาดับ และการสื บทอดแบบข้ามรุ่ น คือ มีรูปแบบการสื บทอดที่ไม่ต่อเนื่ อง อาจจะเริ่ มจาก
รุ่ นทวดมาสู่ จากรุ่ นปู่ ย่าตายาย ไม่ปรากฏในรุ่ นพ่อแม่ แต่มาสื บทอดในรุ่ นลูกหรื อรุ่ นหลาน ซึ่ ง
การสื บทอดความเชื่อจากรุ่ นสู่ รุ่นทั้ง 2 แบบนั้น ลูกหลานและกลุ่มคนในสายตระกูลจะรับรู ้และ
เข้าใจในจารี ต พิ ธีกรรม และความเชื่ อต่างกัน คื อ การสื บเนื่ องแบบรุ่ นต่อรุ่ นนั้น กลุ่มคนใน
ตระกูลจะได้เห็นและทราบถึงรายละเอียดพิธีกรรม จารี ต ตลอดจนได้พูดคุยในขณะที่ร่างทรง
ยังมีชีวิตอยู่ จึ งสามารถเรี ยนรู ้ เข้าใจ และปฏิบตั ิ ตามที่ ร่างทรงแนะนาได้ ต่างกับการสื บทอด
แบบข้ามรุ่ นที่ผรู ้ ับช่วงต่อในการเป็ นร่ างทรงนั้น ขาดการเรี ยนรู ้ในเรื่ องพิธีกรรมและจารี ตต่างๆ
เพราะผูท้ ี่เป็ นร่ างทรงเดิมได้เสี ยชี วิตไปแล้ว เมื่อครู หมอเลือกให้มาทาหน้าที่ เป็ นร่ างทรง จึ ง
ต้องเรี ยนรู ้ข้ นั ตอน พิธีกรรม ความเชื่อ และจารี ตต่างๆจากร่ างทรง ราชครู หรื อผูท้ ี่มีความรู ้ดา้ น
11
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ความเชื่ อครู หมอในตระกูลอื่น ซึ่ งต้องใช้เวลาในการเรี ยนรู ้พอสมควรจึงจะสามารถทาหน้าที่
เป็ นร่ างทรงได้ แต่ท้ งั นี้ ตอ้ งผ่านพิธีกรรมลงโรงตายายก่อน 3 ครั้ง จึงจะสามารถทาหน้าที่เป็ น
ร่ างทรงที่สมบูรณ์ได้ ซึ่ งการสื บทอดแบบข้ามรุ่ นนี้ Capanzano อธิ บายว่าผูท้ ี่รับเป็ นร่ างใหม่ที่
ไม่ได้สืบเนื่องจากร่ างเดิมนั้น จะมีท่าทางที่ยงั ไม่เข้าที่ จึงจาเป็ นต้องเรี ยนรู ้การเป็ นร่ างทรง และ
การเป็ นสื่ อกลางที่ดีจากคาแนะนาจากผูท้ ี่เคยเป็ นร่ างทรงมาก่อน(Capanzano. 1977) ซึ่ งวิธีการ
เรี ยนรู ้ ในระดับครอบครั วหรื อสายตระกูลนั้น ไม่ มีการจดบัน ทึ ก จะเป็ นแบบปากต่ อปาก ผู ้
เรี ยนรู ้ตอ้ งใช้ความจดจา สังเกต และทาตาม จึงสามารถที่จะเข้าใจและประกอบพิธี กรรมได้ ซึ่ ง
สอดคล้องกับการจัดการความรู ้ เรื่ องผีเจ้าเข้าทรง เพื่อสื บสาน อนุรักษ์ประเพณี อนั ดีงาม ศึกษา
กรณี เขตองค์การบริ หารส่ วนตาบลแช่ชา้ ง อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงขั้นตอน
ในพิธีกรรมไหว้ครู น้ ันจะไม่มีการบันทึ กด้วยตัวหนังสื อ หรื อสิ่ งใดๆทั้งสิ้ น จะสอนกันด้วย
วาจาและปฏิบตั ิจริ งเท่านั้น (เสน่ห์ สุ ภาษิต, 2556, น. 21) ซึ่งในประเด็นนี้อาจวิเคราะห์ได้วา่ ร่ าง
ทรงเดิมไม่ตอ้ งการให้องค์ความรู ้ต่างๆตกทอดไปยังคนอื่นนอกสายตระกูล เกรงว่าจะนาไปใช้
ในทางที่ไม่ถูกต้อง และอาจจะนาความเสื่ อมเสี ยมาสู่ ตระกูล อีกทั้งอาจโดนครู หมอกระทาให้
เกิดสิ่ งที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวได้
นอกจากนั้นการสื บทอดดังกล่าวสามารถอธิ บายผ่านแนวคิดระบบเครื อญาติ ที่แสดง
ถึงระบบความสัมพันธ์ของบุคคลทั้งภายในครอบครัว และหมู่เครื อญาติ ที่เกี่ยวเนื่องและผูกพัน
กันในระดับใดระดับหนึ่ ง ขึ้ นอยู่กบั ข้อกาหนดทางสังคม หรื อ “วัฒนธรรม” ของแต่ละพื้นที่
(สนิ ท สมัครการ, 2544, น. 1-6) ซึ่ งในการสื บ ทอดร่ างทรงนั้นจะเป็ นการสื บทอดในแนวดิ่ ง
(Vertical line) คื อ “ญาติ ร่ ว มสายโลหิ ต ” (Consanguineal) ในสายตระกู ล เท่ า นั้น โดยทั้ง 3
ตระกูลสื บทอดการเป็ นร่ างทรงได้ท้ งั เพศชายและเพศหญิ ง ไม่กาหนดช่ วงอายุ โดยตระกูล
มุสิกพันธ์ และตระกูลทองมุณี จะสื บทอดในลักษณะรุ่ นต่อรุ่ น ส่ วนตระกูลยงหนู จะสื บทอด
ในลักษณะข้ามรุ่ น โดยสามารถแสดงผังการสื บทอดร่ างทรงในแต่ละสายตระกูล ดังนี้

12
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การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 30 -

ภาพแสดง การสื บทอดร่ างทรงในตระกูลยงหนู

ภาพแสดง การสื บทอดร่ างทรงในตระกูลทองมุณี

จากผังทั้ง 3 สายตระกูลแสดงให้เห็นถึงระบบการสื บทอดร่ างทรงทั้งแบบรุ่ นต่อรุ่ น และ
แบบข้ามรุ่ น มาตั้งแต่รุ่นทวดจนถึงรุ่ นของร่ างทรงปั จจุบนั โดยในแต่ละช่วงของการสื บทอด
นั้นปรากฏทั้งผูช้ ายและผูห้ ญิง ไม่กาหนดช่วงอายุ และตระกูลทองมุณีน้ นั ปรากฏว่ามีร่างทรง
ในตระกูลถึง 2 คน แต่ปัจจุบนั ได้เสี ยชีวิตไปแล้ว ซึ่งเมื่อพิจารณาจากผังสายตระกูลจะเห็นได้ว่า
เป็ นครอบครัวใหญ่ จึงมีการสื บทอดร่ างทรงมากกว่าทั้ง 2 ตระกูลข้างต้น นอกจากนั้นในผังสาย
ตระกูลยังสามารถวิเคราะห์ได้ถึงการให้ความสาคัญกับผูท้ ี่อาวุโส หรื อพี่คนโตในแต่ละรุ่ นให้
รั บ หน้าที่ เป็ นร่ างทรงซึ่ งเห็ นได้ชัดในตระกูลทองมุณี และทั้ง 3 ตระกูลยังคงมี การสื บ ทอด
ต่ อไปสู่ รุ่น ลูกรุ่ น หลาน ตามความเชื่ อในการสื บ ทอดร่ างทรงแบบครู ห มอเลื อกเมื่ อ ถึ งเวลา
เหมาะสม
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2.การสื บทอดแบบการเททรง
การสื บ ทอดแบบการเททรง เป็ นการสื บ ทอดโดยร่ า งทรงปั จ จุ บ ัน ต้อ งการที่ จ ะ
ถ่ายทอดวิชาความรู ้ และขั้นตอนพิธีการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับครู หมอตายายโต๊ะครึ ม ให้กบั ลูก
หรื อหลานที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพศชายหรื อเพศหญิงก็ได้ ไม่กาหนดช่วงอายุ และพร้อมรับ
ช่วงต่อในการเป็ นร่ างทรง อีกกรณี คือร่ างทรงปั จจุบนั ชราภาพ หรื อไม่สามารถที่จะทาหน้าที่
เป็ นร่ างทรงได้ จึงเททรงให้กบั ลูกหลาน ทั้งนี้ การสื บทอดแบบเททรงจะต้องได้รับความเห็ น
ควรจากวิญญาณบรรพบุรุษประกอบด้วย โดยจะสื่ อสารผ่านร่ างทรงในการบอกกล่าวว่าบุคคล
ใดในสายตระกูลควรหรื อไม่ควรสื บทอดการเป็ นร่ างทรง และเมื่อลูกหลานคนใดถูกเลือกให้
สื บทอดแบบเททรงแล้ว ก็จะต้องเตรี ยมหมากพลู 3 คา 5 คา หรื อ 9 คา ใส่ ขนั พร้อมเทียนขาว
1 เล่ม ไหว้หน้าหิ้ งครู หมอ เพื่อประกาศบอกว่าลูกจะรับช่วงต่อในการเป็ นร่ างทรง ซึ่งบนหิ้ งครู
หมอจะมีผา้ ขาวผูกโยงสี่ มุม เรี ยกว่า “เพดาน” บนเพดานจะมีมว้ นกระดาษขนาด กว้าง 1 นิ้ ว
ยาว 3 นิ้ ว เขี ยนชื่ อวิญ ญาณบรรพบุ รุษ วางไว้ด ้านบนเพดาน หรื อบางสายตระกูลนิ ยมม้วน
กระดาษใส่ ในกระบอกไม้ไผ่ขนาดเล็กแล้ววางไว้บนเพดานเช่นกัน เพื่อป้ องกันการลืมชื่อของ
ตายาย และลู กหลานรุ่ น ต่ อ ไปสามารถทราบชื่ อ ตายายจากแผ่น กระดาษนี้ ได้ ดังที่ ร่างทรง
ตระกูลยงหนู กล่าวถึงการเททรงว่า “การสื บทอดแบบเททรงนี้ไม่ค่อยจะมีแล้ว เพราะลูกหลาน
ทุกวันนี้ ไม่ค่อยจะสนใจ เรี ยนจบแล้ว ก็จะไปทางานในเมือง ไม่อยู่บา้ นสักคน ต้องให้ถูกครู
กระทาจึงจะกลับกันมา” (นางทองหอม ยงหนู สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558) หรื อราชครู
โต๊ะครึ ม กล่าวว่า “ไม่รู้จะเททรงให้ใคร เพราะลูกหลานไม่สนใจ จะบังคับก็ไม่ได้ แต่ครู หมอ
เขาค่อยเลือกเอง ต้องมีคนสื บทอดอยู่แล้ว” (นายลิ่น บุญฤทธิ์ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 26 กันยายน
2558) ทาให้ทราบว่าการสื บทอดแบบเททรงนั้นในปั จจุบนั พบน้อยมาก เพราะลูกหลานใน
ปั จจุบนั นิ ยมไปศึกษาเล่าเรี ยนนอกพื้นที่ หมู่บา้ น และทางานนอกบ้านหรื อในเมื องเป็ นส่ วน
ใหญ่ ไม่ค่อยมีเวลามาคลุกคลีกบั ปู่ ย่าตายายที่เป็ นร่ างทรง ทาให้มีแนวโน้มว่าอาจสู ญหายไปถ้า
ลูกหลานไม่ให้ความสนใจ และไม่เห็นความสาคัญของการเป็ นร่ างทรงตายายโต๊ะครึ ม การสื บ
ทอดจึงต้องฝากไว้กบั ครู หมอให้เป็ นผูเ้ ลือกลูกหลานเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสม
การคงอยู่ : บทบาทและสถานภาพในสายตระกูล
การคงอยู่ของร่ างทรงครู หมอตายายโต๊ะครึ มในสภาพสังคมปั จจุบนั ขึ้ นอยู่กบั
กลุ่มคน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มร่ างทรง ทั้ง 3 ตระกูล คื อ ตระกูลนางคร่ าว ทองมุณี ตระกูลนายเผิน
มุ สิ ก พัน ธ์ และตระกูล นางทองหอม ยงหนู ที่ ต ้อ งปฏิ บ ัติ ต ามจารี ต อย่า งเคร่ งครั ด เพื่ อ คง
สถานะภาพการเป็ นร่ างทรงที่สามารถประกอบพิธีกรรม และสั่งสอนลูกหลานให้กระทาในสิ่ ง
ที่ควรได้ ซึ่ งการคงสถานะนี้ จะต้องไม่พลาดพลั้งต่อการกระทาผิดตามจารี ตดังที่ กล่าวมาแล้ว
14
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ข้างต้นในเรื่ องของความเชื่อ แต่เมื่อพลาดพลั้งโดยมิได้ต้ งั ใจ ภาษาถิ่นใต้ที่ใช้สาหรับกลุ่มคนที่
มีความเชื่อในการถือของและอาคาอาคมจะเรี ยกว่า “ปลอง” คือ สิ่ งที่ปฏิบตั ิตามความเชื่อตายาย
โต๊ะครึ มจะเสื่ อม ไม่สามารถทาหน้าที่ร่างทรงและประกอบพิธีกรรมได้ อีกทั้งยังโดนครู หมอ
กระทาให้เกิ ดอาการผิดปกติ ต่างๆ เช่ น น้ าลายไหลตลอดเวลา สติ ฟั่นเฟื อน เป็ นแผลและมี
อาการคันตามเนื้ อตัว เป็ นต้น อาการดังกล่าวนี้ เป็ นลงโทษจากอานาจของครู หมอ เพื่อให้ร่าง
ทรงนั้นเกิดความหลาบจา และไม่กล้าที่จะกระทาผิดอีก จึงทาให้ผทู ้ ่ี เป็ นร่ างทรงต้องปฏิบตั ิตวั
ให้ ถู ก ต้อ งตามจารี ต มี ส ติ ทุ ก ขณะ วางตัว ให้ เหมาะสมต่ อ การเป็ นร่ า งทรงในตระกู ล ใน
ขณะเดียวกันการปฏิบตั ิตวั ที่ดีของร่ างทรงจะทาให้ครู หมอตายายโต๊ะครึ ม คอยปกปั กรักษาดูแล
คุม้ ครอง ดังที่ร่างทรงตระกูลมุสิกพันธ์ ร่ างทรงกล่าวว่า “ตั้งแต่รับเป็ นทรงเรื่ องเจ็บไข้ไม่บาย
หาม่าย ลูกหลานเท่ไม่เชื่อกาต้องเชื่อ ว่าครู หมอตายายมีจริ ง” (นายเผิน มุสิกพันธ์ สัมภาษณ์เมื่อ
วันที่ 7 ตุลาคม 2558) และร่ างทรงตระกูลทองมุณี เล่าถึงประสบการณ์ที่ประสบมากับตัวเองว่า
“ฉันเดินอยูร่ ิ มถนน อยูๆ่ ก็มีรถยนต์แล่นมาชน หัวกระแทกพื้น ผูค้ นคาดว่าต้องเสี ยชีวิตแน่นอน
แต่พอฉันลุกขึ้น ก็แค่เคล็ดขัดยอกตามเนื้ อตามตัว เชื่อว่าถ้าครู หมอไม่ช่วย ฉันคงตายเสี ยแล้ว”
(นางคร่ าว ทองมุณี สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2558) จากประสบการณ์ทาให้เห็นว่าผูท้ ี่เป็ น
ร่ างทรงเชื่อในอานาจของครู หมอเป็ นอย่างมาก การคงอยูข่ องร่ างทรงจึงขึ้นอยูก่ บั การปฏิบตั ิตวั
ที่ เหมาะสมตามจารี ตอย่างเคร่ งครั ด เพื่ อคงสถานะภาพการเป็ นร่ างทรงประจาสายตระกูล
จนกว่าจะเสี ยชีวิต หรื อต้องการเททรงให้กบั ร่ างทรงใหม่ เพื่อทาหน้าที่ประกอบพิธีกรรมในรุ่ น
ต่อไป

ภาพ : ลูกหลานตระกูลทองมุณีกราบไหว้ครู หมอ ภาพ : ลูกหลานตระกูลมุสิกพันธ์กราบไหว้ครู หมอ
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ภาพ : ลูกหลานตระกูลทองมุณีขอพรครู หมอ

ภาพ : ลูกหลานตระกูลมุสิกพันธ์ดีใจที่ได้คุยครู หมอ

สาหรับการคงอยูข่ องความเชื่ อตายายโต๊ะครึ มในกลุ่มลูกหลานและคนในสายตระกูล
นั้น ส่ วนใหญ่จะเคยผ่านพิธีกรรมการไหว้ครู หมอประจาปี ซึ่ งจัดขึ้นในเดือน ในวันขึ้ น 1 ค่า
หรื อ 15 ค่ า เดื อน 10 ในช่ วงเวลา 09.30 - 11.00 น. และพิ ธีโ รงตายาย จัด ขึ้ น ในช่ ว งเดื อ น 6
เดือน 7 เดือน 9 โดยการเข้าร่ วมพิธีน้ นั จะมีข้ นั ตอนสาคัญ คือ การเชื้อตายายโต๊ะครึ มมาประทับ
ที่ ร่างทรง พร้ อมทั้งบอกกล่ าวเรื่ องราวต่ างๆ ทั้งเรื่ องดี และเรื่ องไม่ดี ที่เกิ ด ขึ้ น กับ คนในสาย
ตระกูล ให้บรรดาผูเ้ ข้าร่ วมพิธีกรรมได้รั บรู ้ และช่วยแก้ไขปั ญหาต่างๆที่ลูกหลานทุกข์กายหรื อ
ทุกข์ใจให้หายได้ ดังที่คนในตระกูลมุสิกพันธ์ กล่าวว่า “ตามใจปั ญหาไหร่ ถ้าได้ถามครู หมอ
ตายายแล้ว แกแนะให้จากหนักเป็ นเบาแน่ นอน” (นายเศียร มุสิกพันธ์ สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 26
กันยายน 2558) หรื อลูกหลานคนใดจะบนบานหรื อแก้บนก็สามารถกระทาได้ในพิธีกรรมนี้
สะท้อนให้เห็ นถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่ งเหนื อธรรมชาติ โดยภูมิปัญญาที่ มีอยู่ของ
มนุ ษย์น้ นั ไม่สามารถตอบคาถาม หรื ออธิ บายปรากฏการณ์ ที่ลึกซึ้ ง จึ งมีการแสวงหาคาตอบ
ของสิ่ งต่างๆเหล่านี้ โดยการแสวงหารู ปแบบในการดาเนิ นความสัมพันธ์กบั สิ่ งเหนือธรรมชาติ
โดยใช้วิธีการสื่ อสารทั้งในด้านการบนบาน การร้องขอ การบวงสรวง หรื อแลกเปลี่ยน เพื่อให้
ได้มาซึ่ งคาตอบ หรื อสิ่ งที่ตวั เองต้องการ และพยายามไม่ล่วงละเมิดอานาจเหล่านี้ ดังปรากฏคา
ว่า “ไม่เชื่ออย่าลบหลู่” ขึ้นในสังคมไทย (กาญจนา แก้วเทพ, 2544, น. 23-24) ดังนั้นเมื่อได้เข้า
ร่ วมในพิธีกรรมแล้วแล้ว ผลที่ได้ คือ ทาให้ลูกหลานและคนในสายตระกูลเกิดความสบายใจ ที่
วิญญาณบรรพบุรุษยังคอยคุม้ ครองให้ปลอดภัย เป็ นที่พ่ งึ ทั้งทางกายและใจ เกิดความเชื่อมัน่ ต่อ
การดาเนิ นชี วิต อีกทั้งได้แสดงความกตัญญูต่อวิญญาณบรรพบุรุษด้วยการเคารพ นับถือ และ
ให้ความสาคัญไม่ดอ้ ยกว่าสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ อื่นๆ และพร้อมที่จะอบรมสั่งสอนลูกหลานให้เคารพ
และยาเกรงในอานาจของครู หมอ ตลอดจนผูอ้ าวุโสทุกคนในสายตระกูลที่มีส่วนเกี่ยวข้องและ
มีบทบาทสาคัญในการรักษาและสื บทอดให้ความเชื่อของครู หมอคงอยูจ่ นถึงปั จจุบนั
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บทสรุ ป

ความเชื่ อครู หมอทั้ง 3 ตระกูล คื อ ตระกูลมุสิกพันธ์ ตระกูลยงหนู และตระกูลทอง
มุณี ซึ่ งเป็ นตัวแทนของความเชื่ อตายายโต๊ะครึ ม ที่ ยงั คงดารงอยู่ในวิถีชีวิตของคนตาบลคูเต่า
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้สะท้อนผ่านผูท้ ี่ เป็ นร่ างทรงซึ่ งเป็ นได้ท้ งั ชายและหญิ ง ไม่
กาหนดช่ วงอายุ และต้อ งเป็ นบุ ค คลในสายตระกูลเท่ านั้น ซึ่ งต่ างจากร่ างทรงอื่ น ๆในพื้ น ที่
เดียวกัน เช่น ร่ างทรงทวด ซึ่ งเป็ นสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ภายในชุมชน ร่ างทรงจะเป็ นใครก็ได้ข้ ึนอยูก่ บั
ว่าทวดต้องการให้ใครเป็ นร่ างทรง และเมื่อเป็ นร่ างทรงทวดแล้ว ลูกหลานก็ไม่จาเป็ นต้องรับ
ช่วงต่อในการเป็ นร่ างทรงทวด ลักษณะดังกล่าวนี้ อาจกล่าวได้ว่าการส่ งต่อการเป็ นร่ างทรงนั้น
จากัดเฉพาะในวงศ์ตระกูล ซึ่งอาจเชื่อว่าถ้าบุคคลอื่นนอกสายตระกูลนาวิชาความรู ้ไปใช้ในทาง
ที่ไม่ดี จะนาความเสื่ อมเสี ยมาสู่ วงศ์ตระกูล และอาจโดนครู หมอลงโทษได้ และเมื่อมีการรับ
เป็ นร่ างทรงครู หมอแล้วนั้นจะต้องปฏิบตั ิตวั ตามจารี ตอย่างเคร่ งครัด ซึ่ งต้องทาหน้าที่สาคัญใน
การเป็ นตัวกลางสื่ อสารกับวิญญาณบรรพบุรุษ และกลุ่มลูกหลานในสายตระกูลเพื่อแสดงความ
กตัญญู ผ่านการเข้าร่ วมพิธีกรรมการไหว้ครู หมอและพิธีเล่นโรงตายาย เพื่อให้พลังอานาจของ
ครู ห มอช่ วยปกปั กรั กษาคุ ม้ ครองให้อยู่ร่มเย็นเป็ นสุ ขและมี ความเชื่ อมัน่ ในการดาเนิ น ชี วิต
นอกจากนั้นยังแสดงให้เห็นถึงระบบการสื บทอดความเชื่ อทั้ง 3 ตระกูล คือ ตระกูลมุสิกพันธ์
ตระกูลยงหนูและตระกูลทองมุณี ในลักษณะของการปลูกฝังความเชื่อกันมาทั้งในกลุ่มร่ างทรง
และกลุ่มคนในสายตระกูล จึ งปฏิ บตั ิ สืบเนื่ องมาจนถึ งปั จจุบนั และลูกหลานภายในตระกูล
พร้อมยอมรับการสื บทอดทั้งแบบครู หมอเลือกและแบบเททรง ถึงแม้วา่ การสื บทอดแบบเททรง
นั้นลูกหลานรุ่ นหลังจะไม่ค่อยให้ความสนใจมากนัก แต่ร่างทรงปั จจุบนั เชื่ อว่าอานาจครู หมอ
จะเป็ นผูเ้ ลือกลูกหลานคนใดคนหนึ่งเมื่อถึงเวลาเหมาะสม นอกจากนั้นการสื บทอดยังมีนยั ยะ
แสดงถึงการถ่ายทอดอานาจ ในการเป็ นผูน้ าของตระกูลที่คนในตระกูลต้องยอมรับนับถือ ให้
ความเคารพ และมี ศกั ยภาพพร้ อมที่ จะทาหน้าที่ สืบทอดผ่านวิธีการสื บทอดทั้งแบบครู หมอ
เลือกและแบบเททรงภายใต้อานาจครู หมอ แต่กลุ่มคนส่ วนใหญ่ ในสายตระกูลก็ยงั คงพึ่งพา
อานาจอันศักดิ์สิทธิ์ ของครู หมอตายายโต๊ะครึ มในการดาเนิ นชีวิต เป็ นที่พ่ ึงทั้งทางกายและใจ
ท่ามกลางกระแสทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ ง ร่ างทรงและลูกหลานภายในตระกูล
ยังคงสื บทอดความเชื่อครู หมอให้คงอยูใ่ นวิถีชีวิตของคนตาบลคูเต่าภายใต้ความเชื่อครู หมอตา
ยายโต๊ะครึ ม นอกจากสถานภาพการคงอยูข่ องร่ างทรงในระดับสายตระกูลนั้น ในระดับสังคม
ผูค้ นทัว่ ไปในชุมชนจะให้เกียรติผทู ้ ี่เป็ นร่ างทรงว่า เป็ นผูท้ ี่ประพฤติดี มีคุณธรรม ได้รับความ
ไว้เนื้ อเชื่อใจ สามารถเป็ นที่พ่ ึงยามทุกข์ยากของคนในชุมชน ผูท้ ี่เป็ นร่ างทรงจึงมิใช่ผทู ้ ี่ผิดแผก
ไปจากคนทัว่ ไป แต่เป็ นผูท้ ี่สงั คมให้การยอมรับในระดับบุคคลสาคัญของชุมชน
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บทคัดย่อ
บทความนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพสะท้อนอานาจผูห้ ญิ งในสังคมคนใต้ ผ่านความเชื่ อ “แม่
หนุ ้ย” กรณี ศึกษา บ้านทุ่งสมอ ตาบลทุ่งสัง อาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยรวบรวม
ข้อมูลจากคนในตระกูลเก่าแก่ จานวน 5 ตระกูล ด้วยวิธีการสังเกต และการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก
ผลการศึกษา พบว่า “แม่หนุย้ ” เป็ นสัญลักษณ์แทนวิญญาณตายายที่ปกป้ องคุม้ ครองดูแลคนในบ้าน
ให้อยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข คนใต้เชื่อว่าการสื บทอดแม่หนุย้ เป็ นอานาจของผูห้ ญิงที่อยูใ่ นสถานภาพความเป็ น
แม่เท่านั้น โดยแม่จะส่ งมอบแม่หนุย้ ให้กบั ลูกสาวที่ออกเรื อน เมื่อลูกสาวมีบุตร แม่จะเป็ นผูต้ ้ งั สอบ
แม่หนุ ย้ ให้ที่บา้ นของลูกสาวทุกคน คนทุ่งสมอเชื่ อว่าแม่หนุ ย้ มีอานาจให้ความคุม้ ครองลูกหลานที่
เกิดใหม่ให้เจริ ญเติบโต แข็งแรง ผ่านพิธีเปิ ดปาก การขึ้นเปล และการขึ้นเรื อนลงล่าง นอกจากนี้ ใน
พิธีกรรมโนราโรงครู จะต้องตั้งโรงแม่หนุย้ ทุกครั้ง และร่ างทรงแม่หนุย้ จะต้องเป็ นผูห้ ญิงเท่านั้น ซึ่ ง
สะท้อนว่า คนใต้ยอมรับให้ผหู ้ ญิงมีอานาจในพื้นที่ ‘บ้าน’ จึงทาให้ความเชื่อ “แม่หนุย้ ”สื บทอดอยู่
ในครอบครัวคนใต้จนถึงปัจจุบนั
คาสาคัญ: แม่หนุย้ , อานาจ, ผูห้ ญิงใต้

บทความนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ เรื่ อง “หิ้งบรรพบุรุษ : พื้นที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ความเชื่อ คุณค่า
และวิถีการอยูร่ ่ วมกันของคนท่าเขาตก จังหวัดนครศรี ธรรมราช” โดยได้รับเงินทุนสนับสนุนการทาดุษฎีนิพนธ์
จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ”
2
นิสิตปริ ญญาเอก สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
Email: sucheera.ph@hotmail.com
3
รองศาสตราจารย์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, อาจารย์ที่ปรึ กษาดุษฎีนิพนธ์
Email: k.khemakhunasai@gmail.com
4
รองศาสตราจารย์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, อาจารย์ที่ปรึ กษาดุษฎีนิพนธ์
Email: cnathapong@gmail.com
5
อาจารย์พิเศษ และนักวิชาการอิสระ, อาจารย์ที่ปรึ กษาดุษฎีนิพนธ์ Email: benjapornd@gmail.com
1

การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 39 -

2

Abstract
The objective of this article was to study a reflection of women’s power in the society of southern
people through “mae nui” belief from a case study of Tung Samoh Hamlet, Tung Sang Village,
Tung Yai District, Nakorn Srithammaraj Province. The data were gathered from the members of
five ancient families in the said area by means of observation and in-depth interview. From the
study it was found that “mae nui” was a symbol representing the ancestors’ spirits that saw to the
peace and happiness of the people of a household. It was the belief among southerners that “mae
nui” was transmitted through the power of women only in the role of mothers, with the mothers
transmitting “mae nui” to their daughters about to be married. When the daughters were about to
bear children, their mothers would establish “mae nui” at the homes of all these daughters. The
Tung Samoh people believed that “mae nui” had the power of protecting new-born children so
that they would grow and stay healthy through thye ceremonies of mouth opening, cradle
initiation, and home familiarization. Besides, in the ritual of Nora masters, “mae nui” must always
be accorded worship. Only a woman medium may transmit the spirit of “mae nui”, which reflects
the belief that southerners recognize the power of women over the space of “home”, thus making
possible the continuity of the “mae nui” belief in families of southern people up to the present
days.
Keywords: Mae nui , Power, Southern Women
บทนา

หิ้ งบรรพบุรุษเป็ นพื้นที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ที่อยูใ่ นบ้านของคนใต้ ซึ่ งสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุ ษย์กบั อานาจเหนื อธรรมชาติ ใน 3 ลักษณะ ลักษณะแรก ความเชื่ อเกี่ยวกับวิญญาณบรรพบุรุษ
หรื อวิญญาณตายายในสายตระกูล ภายในบ้านจะมีการตั้งหิ้งตายายไว้เพื่อให้ลูกหลานบูชากราบไหว้
รวมทั้งการจัดหฺ มฺรับเพื่อร่ วมขบวนแห่ ไปที่วดั ในวันส่ งตายาย (ประพนธ์ เรื องณรงค์. 2550 : 149 152) ลักษณะที่ สอง ความเชื่ อเกี่ยวกับวิญญาณครู หมอที่สายตระกูลนับถือมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ
เช่น ความเชื่อเรื่ องครู หมอค้อนทัง่ หรื อครู หมอเหล็ก (พิชยั แก้วขาว และบุญเลิศ จันทระ. 2550 : 37 38) และลักษณะที่สาม ความเชื่ อเกี่ยวกับวิญญาณบรรพบุรุษและวิญญาณครู หมอที่สายตระกูลนับ
ถือ ภายในบ้านก็จะมีท้ งั หิ้ งตายาย และหิ้ งครู หมอ เช่น ความเชื่อเกี่ยวกับครู หมอหนังตะลุง ซึ่ งเป็ น
วิญญาณครู หมอและบรรพบุรุษที่ นายหนังตะลุงแต่ละคนสื บเชื้ อสายมา ภายในบ้านจึงมีการตั้งหิ้ ง
บูชาเพื่อเป็ นที่ สถิตของครู หมอดังกล่าว (วิทยา บุษบงค์. 2557 : 119 – 121) ความเชื่ อของคนใต้ใน
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พื้นที่ส่วนตัวทั้ง 3 ลักษณะข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของคนใต้ในสายตระกูลต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับวิญญาณครู หมอและวิญญาณตายายที่นบั ถือ ความสัมพันธ์เหล่านี้จึงมีอิทธิ พลต่อวิถีชีวิต
ของคนใต้ ก่อให้เกิ ดการพึ่งพากันในครอบครัวและเครื อญาติ การเป็ นพวกเดี ยวกัน ที่ ถือครู หมอ
และตายายเดียวกัน มีการสร้างหิ้ งบรรพบุรุษเพื่อเป็ นสัญลักษณ์แทนความเชื่อในการนับถือครู หมอ
และตายายร่ วมกัน (ฉัตรทิพย์ นาถสุภา และพรพิไล เลิศวิชา. 2539 : 93 - 102)
แม่ ห นุ ้ย (เขี ยนตามส าเนี ย งของชาวบ้านในชุ มชนบ้านทุ่ งสมอ) เป็ นความเชื่ อ เกี่ ยวกับ
วิญญาณบรรพบุรุษหรื อวิญญาณตายายในสายตระกูล ลักษณะของแม่หนุ ้ย เชื่ อว่าเป็ นวิญญาณตา
บอดแต่หูเร็ ว (แช่ม ช่ างคิด, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558) เป็ นความเชื่ อที่ แตกต่างจากการ
นับถือวิญญาณครู หมอและวิญญาณตายายในลักษณะเดียวกัน เช่น การเรี ยกชื่อ ข้อห้าม ลักษณะของ
หิ้ งบูชา และผูส้ ื บทอด พบว่า การเรี ยกชื่ อวิญญาณตายายที่นบั ถือในสายตระกูลว่า แม่หนุ ย้ เชื่ อว่า
เป็ นวิญญาณบรรพบุรุษที่คุม้ ครองลูกหลานไม่ให้มีโรคภัยไข้เจ็บ (สุ ธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์. 2540 : 64)
แต่แม่หนุ ้ยอาจเป็ นเหตุให้เด็กหรื อผูใ้ หญ่ ตอ้ งเจ็บป่ วย หากบนบานแล้วไม่ปฏิ บตั ิ ตามที่ สัญญาไว้
บางครอบครัวมีขอ้ ห้ามในการพูดชื่ อของหวานภายในบ้าน เมื่อได้บนบานให้มาช่วยรักษาต้องแก้
ด้วยของคาวหวานเป็ นสารับตั้งให้กิน (เวียน ชนะกุล. 2542 : 6186 – 6187) แม่หนุ ้ยมีลกั ษณะเป็ น
สอบหมุกหรื อ หมุกใบเตยขนาดเล็ก รู ป ทรงกระบอก ภายในใส่ ห มากพลู และเที ยนเป็ นเครื่ อ ง
สักการะ ภายในบ้านที่นบั ถือจะตั้งสอบแม่หนุย้ ไว้ภายในครัวใกล้กบั เตาไฟ และผูส้ ื บทอดความเชื่อ
ดังกล่าว จะต้องเป็ นผูห้ ญิงที่อยู่ในสถานภาพความเป็ นแม่ ซึ่ งจะส่ งมอบแม่หนุ ้ยให้กบั ลูกสาว เมื่อ
ลูกสาวออกเรื อนและมีบุตรแล้ว ผูท้ ี่ นับถือเชื่ อว่าวิญญาณบรรพบุรุษที่ อยู่คู่กบั แม่หนุ ้ย คื อ เทวดา
ประจาทิศตะวันตก หรื อ ที่ ชาวบ้านทุ่ งสมอเรี ยกว่า เทดาข้างตก ในการแก้บนทุกครั้ งต้องออกชื่ อ
แม่หนุย้ กับเทดาควบคู่กนั เช่น แม่หนุย้ เทดา แม่หนุ ย้ ข้างตก (สาย ขวัญเมือง, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 22
กุมภาพันธ์ 2558)
ความเชื่อแม่หนุ ้ย อยู่ทวั่ ไปในชุมชนแถบเทื อกเขาหลวงหรื อเทือกเขานครศรี ธรรมราชฝั่ ง
ตะวันตก หรื อท่าเขาตก แต่ที่ปรากฎหนาแน่ นและเข้มข้นอยูใ่ นบ้านทุ่งสมอ ตาบลทุ่งสัง อาเภอทุ่ง
ใหญ่ จังหวัดนครศรี ธรรมราช ก่อนปี พ.ศ.2516 บ้านทุ่งสมอเป็ นกลุ่มบ้านหนึ่ งของบ้านหน้าเขา มี
ผู ค้ นอาศัย อยู่ม านานกว่ า สี่ รุ่ น ประกอบด้ว ยสายตระกู ล ดั้ง เดิ ม จ านวน 5 ตระกู ล คื อ ตระกู ล
ขวัญเมือง ตระกูลเจริ ญรู ป ตระกูลช่างคิด ตระกูลศรี สุขใส และตระกูลบารุ งศรี สายตระกูลดังกล่าว
โยงใยความสั ม พัน ธ์ ข องคนในชุ ม ชน และมี ก ารสื บ ทอดความเชื่ อ แม่ ห นุ ้ ย จากรุ่ น สู่ รุ่ น อยู่ใ น
ครอบครัวและเครื อญาติจนถึงปัจจุบนั
บทความนี้นาเสนอภาพสะท้อนอานาจผูห้ ญิงใต้ ผ่านความเชื่อ “แม่หนุย้ ” แนวคิดที่นามาใช้
เพื่อเรี ยนรู ้และทาความเข้าใจกับปรากฎการณ์ดงั กล่าว ประกอบด้วย 2 แนวคิด คือ แนวคิดพื้นที่ และ
แนวคิ ดอานาจ เช่น แนวคิดพื้นที่ ของ เลอแฟบวร์ (Henri Lefebvre) เป็ นแนวคิดที่มีความเกี่ยวข้อง
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กับ รู ป แบบความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งคนกับ พื้ น ที่ ใ น 3 ลัก ษณะ ได้แ ก่ ลัก ษณะแรก พื้ น ที่ ใ นเชิ ง
ภูมิศาสตร์ หรื อพื้นที่ทางกายภาพ เห็นได้จากงานเขียนทางมานุษยวิทยาที่บรรยายให้เห็นบริ บทของ
ชุมชน หมู่บา้ น และพื้นที่ ที่คนในชุ มชนอ้างกรรมสิ ทธิ์ ถือครอง และใช้ประโยชน์ ลักษณะที่ สอง
พื้นที่ทางสังคม เป็ นพื้นที่ ที่ถูกสร้างขึ้นภายใต้ความสัมพันธ์ของกลุ่มคน และลักษณะที่ สาม พื้นที่
ทางจิตวิญญาณและภูมิปัญญา โดยพิจารณาจากทัศนะของผูท้ ี่ อยู่ในพื้นที่ เป็ นหลัก ทาให้มองเห็ น
วิธีการที่คนผูกโยงพื้นที่กบั ความคิด ความทรงจา และความผูกพันกับพื้นที่ จึงมีการให้ความหมาย
การสร้างตานาน เรื่ องราว และการกาหนดขอบเขตพื้นที่ของพวกเขา ซึ่งคนในพื้นที่สร้างขึ้ นและสื บ
ทอดให้กบั คนรุ่ นหลัง ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับพื้นที่ท้ งั 3 ลักษณะดังกล่าวข้างต้นไม่ได้แยกจาก
กันอย่างเด็ดขาด แต่เกี่ยวเนื่ อง เชื่ อมโยง และซ้อนทับกันตลอดเวลา (Lefebvre, H. 1991 : 11 – 12,
ชยัน ต์ วรรธนะภูติ . 2549 : 45 - 49) ในบทความนี้ ไ ด้น าแนวคิ ด พื้ น ที่ มาใช้เป็ นเครื่ องมื อในการ
อธิ บายใน 2 มุมมอง คือ มุมมองแรก พื้นที่ซ่ ึ งถูกทาให้มีความหมายที่แตกต่างตามนิ ยามที่คนในแต่
ละสายตระกู ล สร้ า งขึ้ น และมี ก ารสื บ ทอดความหมายให้ กับ คนรุ่ น หลัง และมุ ม มองที่ ส อง
ความสัมพัน ธ์ ระหว่างมนุ ษ ย์กับ อานาจเหนื อ ธรรมชาติ ของพื้ น ที่ ความเชื่ อ ภายในบ้าน และการ
กาหนดพื้นที่การประกอบพิธีกรรมของแต่ละสายตระกูล โดยมีมิติของความสัมพันธ์เชิ งอานาจเข้า
มาเกี่ยวข้อง
แนวคิดอานาจของ แมกซ์ เวเบอร์ (Max Webber) ได้อธิ บายที่มาของอานาจที่ชอบธรรมใน
3 รู ปแบบ ได้แก่ รู ปแบบแรก อานาจที่ต้ งั อยูบ่ นพื้นฐานของเหตุผลและกฎหมายข้อบังคับ รู ปแบบที่
สอง อานาจที่ต้ งั อยูบ่ นรากฐานของบุญบารมี และรู ปแบบที่สาม อานาจที่ต้ งั อยูบ่ นพื้นฐานของจารี ต
ประเพณี (รัตนา โตสกุล. 2548 : 63 – 65 ; อ้างอิงจาก Morrison, 1995, อานันท์ กาญจนพันธุ์. 2553 :
210 - 211) อานาจทั้งสามรู ปแบบไม่สามารถแยกจากกันเด็ดขาด ลักษณะของอานาจที่ ชอบธรรม
อาจจะมีการผสมปนเปกัน บางทีอานาจที่ชอบธรรมก็มีฐานที่ มากกว่าหนึ่ งแบบผสมกัน ขึ้นอยูก่ บั
อานาจของผูน้ าที่กลุ่มคนให้การยอมรับ (สุ ภางค์ จันทวานิช. 2554 : 57 - 59) แนวคิดอานาจดังกล่าว
นามาเป็ นเครื่ องมือในการพิจารณาอานาจของผูห้ ญิงใต้ในการให้ความหมาย การเป็ นผูน้ าในการ
ประกอบพิธีกรรม และผูส้ ื บทอดความเชื่ อ แม่หนุ ้ย สิ ทธิ ดงั กล่าวถือเป็ นอานาจตามกฎเกณฑ์และ
จารี ตที่คนใต้ยอมรับให้ผหู ้ ญิงมีอานาจในพื้นที่ภายในบ้าน
การศึกษาแนวคิดพื้นที่และแนวคิดอานาจ เป็ นกรอบในการมองภาพสะท้อนอานาจผูห้ ญิง
ใต้ ผ่านความเชื่อแม่หนุ ย้ ที่อยู่ในพื้นที่บา้ น และเพื่อทาความเข้าใจกับปฎิบตั ิการของอานาจผูห้ ญิ ง
จากความเชื่อ พิธีกรรม และสื บทอดแม่หนุย้ ซึ่งแต่ละสายตระกูลมีกฎเกณฑ์และการรับช่วงปฏิบตั ิที่
เกี่ยวข้องกับความเชื่อจากรุ่ นสู่ รุ่น กฎเกณฑ์เหล่านั้นควบคุมวิถีปฏิบตั ิของคนในครอบครัวและเครื อ
ญาติแต่ละสายตระกูลอย่างไร คาตอบเหล่านี้ จะนาไปสู่ ความรู ้ความเข้าใจการยอมรับอานาจผูห้ ญิง
ใต้ ที่มีการสื บทอดความเชื่อดังกล่าวอยูใ่ นครอบครัวคนใต้จนถึงปั จจุบนั บทความนี้ มีวตั ถุประสงค์
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ในการนาเสนอข้อมูลภาคสนามในช่วง พ.ศ. 2557 – 2559 ประกอบด้วย 3 ประเด็น คือ ประเด็นแรก
ความหมายและเรื่ องเล่าแม่หนุ ย้ ประเด็นที่สอง พื้นที่และอานาจของผูห้ ญิงเกี่ยวกับหลักปฏิบตั ิการ
ตั้งแม่หนุย้ และประเด็นที่สาม พิธีกรรมและอานาจการสื บทอดแม่หนุย้
ความหมายและเรื่ องเล่าแม่ หนุ้ย
การสัมภาษณ์ชาวบ้านทุ่งสมอ มีการให้ความหมายและเรื่ องเล่าแม่หนุย้ จากมุมมองของคน
ในพื้ น ที่ ซึ่ งสะท้อนภาพอานาจผูห้ ญิ งใต้ที่ คนในแต่ ละสายตระกูลยอมรั บ บทบาทในการเป็ นผู ้
คุม้ ครองภัยอันตรายต่าง ๆ ให้กบั คนในครอบครัว และมีการแบ่งพื้นที่ให้แม่หนุย้ เหมือนเป็ นใหญ่อยู่
ในพื้นที่ครัว ซึ่ งเป็ นพื้นที่สาคัญที่สุดพื้นที่หนึ่ งในบ้านเรื อนที่หลอมรวมคนในครอบครัวตั้งแต่เกิด
จนตาย (ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี 2556 : 45 – 46) สามารถแบ่งเป็ น 2 ประเด็น คือ ประเด็นแรก
ความหมายแม่หนุย้ และประเด็นที่สอง เรื่ องเล่าแม่หนุย้ ดังนี้
ความหมายแม่ หนุ้ย
การให้ความหมายแม่หนุย้ เป็ นการวิเคราะห์จากมุมมองของคนในสายตระกูลต่าง ๆ จานวน
5 ตระกูล ซึ่งกรอบในการมองความหมายแม่หนุย้ อาจมองได้ 3 มุมมอง ได้แก่ มุมมองแรก ความเชื่อ
ในอานาจเหนื อธรรมชาติของวิญญาณบรรพบุรุษ มุมมองที่สอง ความเชื่อแม่หนุ ย้ ถูกสร้างขึ้นจาก
ข้อตกลงร่ วมกันของคนในครอบครัว และมุมมองที่สาม การกาหนดพื้นที่ ความเชื่ อจากเรื่ องเล่า
แม่หนุย้ ของคนในครอบครัว ดังนี้
มุมมองแรก ความเชื่อในอานาจเหนือธรรมชาติของวิญญาณบรรพบุรุษ เชื่อว่าแม่หนุย้ เป็ น
วิญญาณตายายที่ ช่วยปกป้ องคุม้ ครองลูกหลานภายในบ้านให้อยู่เย็นเป็ นสุ ข ช่วยป้ องกันของสู ญ
หายภายในบ้าน และช่วยคุม้ ครองลูกหลานที่เกิดใหม่ภายในครอบครัวให้เจริ ญเติบโต แข็งแรง แต่
แม่หนุ ้ยอาจเป็ นเหตุให้เด็กหรื อผูใ้ หญ่ตอ้ งเจ็บป่ วย เมื่อได้บนบานให้มาช่วยรักษาต้องแก้ดว้ ยของ
คาวหวานเป็ นสารับตั้งให้กิน เช่น ครอบครัวเจริ ญรู ป เชื่ อว่าแม่หนุ ย้ เป็ นวิญญาณบรรพบุรุษที่ช่วย
ป้ องกันผีนอก ทั้งผีป่า ผีหนอง และผีเขา ไม่ให้เ ข้ามาทาร้ายคนในครอบครัว และช่วยป้ องกันของ
สู ญหายทั้งภายในและภายนอกบ้านเรื อนได้ ดังที่ วราภรณ์ เจริ ญรู ป อายุ 42 ปี เล่าว่า “สมัยก่อนโน่น
แม่หนุย้ เขาเฝ้าบ้านได้ เป็ นผีบา้ นผีเรื อน มาคุม้ ครองลูกหลานได้ เหมือนมีโจร เขาก่าไล่ไปได้ ไม่ให้
มาทาร้ายเรา ครั้งสมัยนั้นเขาลักวัวลักควาย กาลังนอนนิปลุกรู ้ตวั ว่าคนมาลักวัวลักควาย ” (วราภรณ์
เจริ ญ รู ป , สัม ภาษณ์ เมื่ อ วัน ที่ 19 กุมภาพัน ธ์ 2559) และเหิ ม เจริ ญ รู ป อายุ 78 ปี เล่ าว่า “แม่ ห นุ ้ย
สมัยก่อนนั้นช่วยเฝ้าบ้าน เฝ้าของ มาอยูค่ ุม้ ครองลูกหลานได้ อะไรพันนั้นแหละ แม่หนุ ้ยช่ วยเรื่ อง
เจ็บไข้เหมือนกัน แต่อิมาตอนอิกิน มันไม่ค่อยทา แต่ถา้ เจ็บไข้ เจ็บพุง นัน่ คืออิกิน ว่าอิกินไร อย่า
เที่ยวทาเด็ก ทาไร” (เหิม เจริ ญรู ป, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559)
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ในมุมมองเดียวกันนี้ ครอบครัวช่างคิดเชื่อว่าแม่หนุย้ เป็ นวิญญาณบรรพบุรุษหรื อวิญญาณ
ตายายของ 2 สายตระกูลที่มาคุม้ ครองลูกหลานภายในบ้านที่ออกเรื อน คื อ วิญญาณตายายฝ่ ายแม่
และวิญญาณตายายฝ่ ายพ่อ ดังคาบอกเล่า ของ แช่ม ช่างคิด อายุ 78 ปี เล่าว่า “แม่หนุย้ นั้นใส่ สอบ มัน
มีกะ 4 สอบ ฝ่ ายผัว ฝ่ ายเมียเท่านั้น เรี ยก สี่ ตาสี่ ยาย แม่หนุ ย้ กะอยู่ขา้ งครัว แม่หนุ ย้ 2 สอบ ใส่ ไข่ 2
ลูก สอบละลูก ถึงเทดาอยู่บนไม่มีไข่ หมากพลูสักคานิ เทียนเล่ม หมากพลูเหมือนของแม่หนุ ย้ นั้น
ของแกนั้นเทดาไม่มีไข่ แม่หนุย้ มีไข่ลูกนึง สอบเทดาอยูข่ า้ งบนหมาม่ายไข่” (แช่ม ช่างคิด, สัมภาษณ์
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558)
มุมมองที่สอง ความเชื่อแม่หนุ ย้ ถูกสร้างขึ้นจากข้อตกลงร่ วมกันของคนในครอบครัว เช่น
ครอบครัวขวัญเมือง เชื่ อว่าเมื่อคนในครอบครัวเมื่อแต่งงาน แม่จะต้องเป็ นผูส้ ่ งมอบแม่หนุ ย้ ให้กบั
ลูกสาวที่ออกเรื อน และเมื่อลูกสาวมีบุตรแม่จะเป็ นผูต้ ้ งั สอบแม่หนุย้ ให้ที่บา้ นของลูกสาวทุกคน บาง
ครอบครัวเมื่อแม่ผทู ้ าหน้าที่ดงั กล่าวเสี ยชีวิต คนในครอบครัวที่มีระดับอาวุโสสู งกว่า และเป็ นที่นบั
ถือของคนในครอบครั วจะเป็ นผูท้ าหน้าที่แทน ดังที่ ถวิล ขวัญเมือง อายุ 53 ปี เล่าว่า “แต่งงานนั้น
ยายยังไม่ได้ต้ งั หิ้ งไหร่ ที แบบว่าพ่อแม่ตายเหม็ด ถึงอยูก่ บั พ่อลุง พ่อลุงนั้นเป็ นพี่แต่แม่ยาย ครั้งแม่
เฒ่านุ ถึงแม่เฒ่าแกตาย ถึงที่หลังนายหมูนใหญ่เค้ามาดับให้” (ถวิล ขวัญเมือง, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 25
พฤศจิกายน 2558) และบางครอบครัวผูเ้ ป็ นแม่จะส่ งต่อความเชื่ อแม่หนุ ้ยให้ลูกสาวคนโต และลูก
สาวคนโตจะส่ งมอบให้กบั น้อง ๆ ซึ่ งเป็ นผูห้ ญิ งและผูช้ ายที่ออกเรื อน ดังที่ ถาวร พรหมหมอเฒ่ า
อายุ 66 ปี เล่าว่า “แม่ มอบแม่ห นุ ้ยให้พี่สาว พี่ สาวมอบให้น้องชายอี กที ” (ถาวร พรหมหมอเฒ่ า,
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2559)
มุมมองที่ สาม การกาหนดพื้ น ที่ ความเชื่ อจากเรื่ องเล่ าแม่ห นุ ้ยของคนในครอบครั ว เช่ น
ครอบครัวขวัญเมือง เชื่ อว่าการกาหนดพื้นที่ในครัวในการตั้งสอบแม่หนุ ้ย จะต้องมีระดับการตั้งที่
แตกต่างกัน คือ เทดาซึ่ งเป็ นวิญญาณบรรพบุรุษที่อยูค่ ู่กบั แม่หนุ ย้ จะต้องตั้งสอบให้อยูส่ ู งกว่าสอบ
แม่หนุ ้ย เชื่ อว่าเทดามีอานาจมากกว่าเมื่อเทดาพูดแม่หนุ ้ยต้องเชื่ อฟั ง ดังที่ ยูร ขวัญเมือง อายุ 76 ปี
เล่าว่า “ตั้งแม่หนุ ้ยต้องตั้งให้ต่ า แม่หนุ ้ยอยู่ล่าง เทดาต้องอยู่บน เทดาเป็ นใหญ่ ตอ้ งอยู่เหนื อเพื่อน
เทดาเป็ นหญิ งเพแหละเทดาข้างบน ไอ้พวกนี้ วิญญาณทั้งเพแหละ เขาเรี ยกเทดานั้นสู งกว่าเพื่อน
ใหญ่ หวาเพื่อน เทดาต้องอยู่สูงหวาเพื่อน อิไว้เที ยม ๆ กันไม่ได้เขาเป็ นเทดา เขามีหน้าที่ คุม้ ครอง
เหมือนกัน หน้าที่ เท่ากัน แต่ศกั ดิ์ ฮันเทดาอิสูงกว่า แต่ว่าเทดาพูด แม่หนุ ้ยต้องเชื่ อฟั ง ดื้อไม่ได้ พัน
นั้น แหละ เหมื อ นเทดาแหล่ งอะไร แม่ ห นุ ้ย ต้อ งท าตาม” (ยูร ขวัญ เมื อง, สัม ภาษณ์ เมื่ อวัน ที่ 20
กุมภาพันธ์ 2559)

การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 44 -

7

เรื่ องเล่ าแม่ หนุ้ย
ชาวบ้านทุ่งสมอมีเรื่ องเล่าแม่หนุ ย้ ที่แตกต่างกันในแต่ละสายตระกูล ประกอบด้วยเรื่ องเล่า
จานวน 3 เรื่ อง ได้แก่ เรื่ องเล่าแม่หนุ ้ยของตระกูลเจริ ญรู ป เรื่ องเล่าแม่หนุ ย้ ของตระกูลช่างคิด และ
เรื่ องเล่าแม่หนุย้ ของตระกูลขวัญเมือง ดังนี้
เรื่ องเล่าแม่หนุ ย้ ของตระกูลเจริ ญรู ป พบว่า แม่หนุ ้ยเป็ นวิญญาณครู หมอศักดิ์สิทธิ์ เกิดขึ้ น
จากวิญญาณพ่อแม่ที่เสี ยชีวิตไปมาเข้าฝันให้ลูกหลานนับถือภายในบ้าน เรี ยกว่า ผีไหว้ผีบน มีอานาจ
ในการให้ความคุม้ ครองและป้ องกันภัย ต่าง ๆ ให้คนในครอบครัว ผูท้ ี่นบั ถือเชื่อว่าวิญญาณที่เป็ นพี่
น้อ งกับ แม่ ห นุ ้ย คื อ เทดา หรื อ ที่ ช าวบ้า นเรี ย กรวมกัน ว่า เทดาข้างตก มี ห น้าที่ ในการให้ค วาม
คุม้ ครองได้เช่นเดียวกับแม่หนุย้ ดังคาบอกเล่าของ เหิม เจริ ญรู ป อายุ 78 ปี เล่าว่า “ครั้งนั้นคนตายเขา
นับถือ พ่อแม่เขาตายมาในฝั น มาอยู่กนั พันนั้นแหละ เล่าว่าแลเห็นเขามาอยู่แล้วศักดิ์สิทธิ์ ถึงคราว
หลัง ถึงสมัยนั้นเขาเรี ยกผีครู กนั ให้รับมาอยู่เป็ นผีไหว้ ผีบน บนไหรพันนั้นแหละให้มาคุม้ ครอง
ลูกหลาน ผีไหว้ผีบน หมายความว่า มีงานไอ้ไหรที่วา่ นี่ ก่าได้ต้ งั ไหร่ ให้เขากิน ทาให้เขากินได้ ได้กิน
ของดี ๆ ของไหว้ที่เขาชอบก็ต้ งั ให้กิน เหมือนมาแล้วคุม้ ครองลูกหลานได้ เหมือนมีโจรเขาก่าไล่ไป
ได้ ไม่ให้มาทาร้ายเราพันนั้นแหละ แม่หนุ ย้ กับเทดาเขาพี่กบั น้องกัน เขามาอยูเ่ หมือนกัน เขามาอยู่
เหมือนครอบครัว เห็นม่ายเหมือนเวลาพี่นอ้ งไปอยูร่ ่ วมกันนัน่ แหละ เขาคุม้ ครองเหมือนกัน หน้าที่
เท่ากัน แต่ศกั ดิ์ฮนั เทดาอิสูงหวา ว่าเทดาพูด แม่หนุย้ ต้องเชื่อฟัง ดื้อไม่ได้ พันนั้นแหละ เหมือนเทดา
แหล่งอะไร แม่หนุย้ ต้องทาตาม” (เหิ ม เจริ ญรู ป, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559)
นอกจากนี้ เรื่ องเล่าแม่หนุ ย้ ของคนในตระกูลเจริ ญรู ป ยังสะท้อนความเชื่อร่ วมกันระหว่าง
วิญญาณครู หมอโนราฝ่ ายหญิงหรื อเทดาที่มีลาดับชั้นสู งกว่าวิญญาณแม่หนุ ย้ เช่น วิญญาณครู หมอ
โนราฝ่ ายหญิง ได้แก่ พรรคพวกแขนอ่อน และพระสนมกรมวัง และวิญญาณแม่หนุย้ ได้แก่ แม่หนุย้
แม่ทาน(ครู หมอตาแย) แม่หนุ ้ยเทดา และแม่หนุ ้ยเจ้าท้าวนาง ดังคาบอกเล่าของ วราภรณ์ เจริ ญรู ป
อายุ 42 ปี ว่า “แม่หนุ ย้ เทดาฮัน ไม่ใช่ผวั กับเมีย ฝ่ ายหญิง ๆ แม่หนุ ย้ แม่ทาน แม่หนุ ้ยเทดา แม่หนุ ้ย
เจ้าท้าวนาง พรรคพวกแขนอ่อน พระสนมกรมวัง หญิง ๆ ทั้งเพ ฝ่ ายหญิงทั้งเพ ก็ลุยเม็ดพวกนี้ แต่ว่า
นี่ ตั้งต้นว่า แม่หนุย้ แม่ทาน แม่หนุย้ เทดา ข้างตกหญิงทั้งเพนั้นแหละ ไม่ใช่ชาย ลางทีเขาว่าเทดาเดิน
ก่อน แม่หนุย้ คอนห่อผ้าเดินตามหลัง” (วราภรณ์ เจริ ญรู ป, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559)
จากเรื่ องเล่าแม่หนุ ย้ ของตระกูลเจริ ญรู ป พื้นที่ครัวเป็ นพื้นที่ความเชื่ อร่ วมกันระหว่างเทดา
หรื อวิญญาณครู หมอโนราฝ่ ายหญิ งและวิญญาณแม่หนุ ย้ ที่อยู่ในอาณาบริ เวณเดียวกันและใช้พ้ืนที่
ร่ วมกัน แต่มีลาดับชั้นที่ต่างกัน คนในครอบครัวได้มีการแบ่งพื้นที่ให้เทดาที่เปรี ยบเหมือนพี่ต้ งั อยู่
สู งกว่าแม่หนุย้ ผูเ้ ป็ นน้อง เช่นเดียวกับความสัมพันธ์กนั ในฐานะเป็ นพี่ที่มีอายุมากกว่า และน้องที่อายุ
น้อ ยกว่ า ก็ ต้อ งเคารพและเชื่ อ ฟั งผู ท้ ี่ มี อ าวุ โ สมากกว่ า ความอาวุ โ สจึ งกลายเป็ นอ านาจภายใน
ครอบครัวที่ทุกคนยอมรับในกฎเกณฑ์เหล่านั้นร่ วมกัน
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เรื่ อ งเล่ าแม่ ห นุ ้ย ของตระกู ล ช่ างคิ ด พบว่า ความเชื่ อ แม่ ห นุ ้ย เกิ ด ขึ้ น ก่ อ นความเชื่ อ ทาง
พระพุ ท ธศาสนา เชื่ อ ว่ า วิ ญ ญาณที่ อ ยู่คู่ กับ แม่ ห นุ ้ ย คื อ เทดาเป็ นชาย และแม่ ห นุ ้ ย เป็ นหญิ ง มี
ความสัมพันธ์ในฐานะเป็ นสามีและภรรยาหรื อผัวกับเมีย ซึ่งมีหน้าที่ในการให้ความคุม้ ครองคนใน
ครอบครัวโดยเฉพาะเด็กที่เกิดใหม่จนถึงเติบโต นอกจากนี้ แม่หนุ ย้ ยังเป็ นวิญญาณตาบอดแต่หูเร็ ว
คนในครอบครัวจึงมีขอ้ ห้ามในการพูดชื่ อของหวาน หรื อของหร่ อย (ของอร่ อย) ภายในบ้าน และ
เด็กที่ เดิ นได้แล้ว แต่ยงั ไม่ได้ทาพิธีข้ ึ นเรื อนลงล่าง มีขอ้ ห้ามในการพูดทักว่า เด็กเดินได้ หรื อเด็ก
เดินชับแล้ว (เด็กเดินคล่อง) ภายในบ้านนั้น แม่หนุ ย้ จะได้ยินทันที ซึ่ งจะเป็ นสาเหตุให้เด็กหรื อคน
ในครอบครัวนั้นต้องเจ็บป่ วย เมื่อได้บนบานให้มาช่วยรักษาต้องแก้ดว้ ยของคาวหวานเป็ นสารับตั้ง
ให้กิน ดังคาบอกเล่าของ แช่ม ช่างคิด อายุ 78 ปี เล่าว่า “แม่หนุย้ นั้นตาบอดแต่หูเร็ วได้ยนิ ถ้าว่าเราว่า
นัน่ หมูตวั เท่าแยด (ตัวเล็ก) ได้ยินทันที คือ อย่าพูด แม่หนุย้ ตั้งครั้งตั้งแผ่นดินมา เรากะเล่าไม่ถูกไม่รู้
กี่พนั ร้อยปี ก่อน ก่อนพระพุทธเจ้าก่อนพระพุทธกาลเรื่ องนี่ น้ นั ส่ วนแม่หนุย้ กับเทดานั้น ก็คือผัวกับ
เมีย เทดาเป็ นชาย แม่หนุย้ เป็ นหญิง” (แช่ม ช่างคิด, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558)
จากเรื่ องเล่าแม่หนุย้ ของตระกูลช่างคิด เป็ นการอธิ บายถึงความเชื่อแม่หนุ ย้ ที่มีมาก่อนพุทธ
ศาสนามาเป็ นเครื่ องช่วยในการอธิ บายปรากฎการณ์ของปั ญหาที่พวกเขาเผชิญอยู่ เช่น ความเจ็บป่ วย
และของสู ญหาย คนในครอบครัวจึงมีการแบ่งพื้นที่ความเชื่อในอานาจเหนือธรรมชาติของเทดาและ
แม่หนุย้ ที่อยูใ่ นพื้นที่ครัว ให้เทดาหรื อสามีอยูส่ ู งกว่าแม่หนุย้ ผูเ้ ป็ นภรรยา เช่นเดียวกับความสัมพันธ์
ในฐานะสามีและภรรยาที่อยูใ่ นครอบครัวเดียวกัน นอกจากนี้ พ้ืนที่ครัวเป็ นพื้นที่ที่ทุกคนยอมรับให้
ผูห้ ญิงหรื อภรรยามีอานาจในการครอบครองหรื อเป็ นใหญ่อยูใ่ นพื้นที่น้ นั เพราะผูห้ ญิงเป็ นผูค้ วบคุม
อาหารที่ เลี้ ยงชี วิ ตของทุ กคนในครอบครั ว และเป็ นผูท้ ี่ มีอ านาจในการควบคุ ม กฎเกณฑ์การอยู่
ร่ วมกันที่ทุกคนต้องเชื่อฟัง เช่น ลูกที่กาลังเติบโตก่อนเข้าสู่ วยั เรี ยนต้องทาพิธีข้ ึนเรื อนลงล่าง เพื่อให้
แม่หนุย้ ช่วยคุม้ ครองเช่นเดียวกับผูห้ ญิงที่เป็ นแม่ที่มีหน้าที่ดูแลลูกจนถึงเติบโต
เรื่ องเล่าแม่หนุ ้ยของตระกูลขวัญเมือง พบว่า แม่หนุ ้ยเกิดจากความเชื่อของคนจีนที่อพยพ
เข้ามาค้าขายทางเรื อในฝั่งทะเลจังหวัดตรัง คนจีนนาความเชื่อดังกล่าวมาแลกอาหารกับคนไทย ให้
คนไทยนับถือ เชื่อว่าแม่หนุย้ สามารถคุม้ ครองภัยอันตรายต่าง ๆ ได้ อีกทั้งจังหวัดตรังเป็ นจังหวัดที่มี
การค้าขายทางเรื อ เช่น เกลือ เคยทะเล ซึ่ งเป็ นที่ ตอ้ งการของคนในจังหวัดนครศรี ธรรมราช พัทลุง
กระบี่ และสุ ราษฎร์ ธานี ทาให้ความเชื่ อดังกล่าวสื บ ทอดมายังคนในจังหวัดนั้นด้วย นอกจากนี้
ในช่วงปี พ.ศ.2508 คนในชุมชนมีการประกอบพิธีโนราโรงครู หรื อพิธีโรงครู ร่ างทรงแม่หนุย้ จะพูด
ภาษาจีน และภาษาไทยสานวนคนภาคกลาง แต่ปัจจุบนั (พ.ศ.2558) ร่ างทรงแม่หนุย้ จะพูดภาษาไทย
สานวนคนภาคใต้เท่านั้น ดังคาบอกเล่าของ สิ ทธิ พร อาลอย อายุ 59 ปี ซึ่งเป็ นลูกหลานของตระกูล
ขวัญ เมื อง เล่าว่า “แม่หนุ ้ย แรกก่อนเวลาโรงครู จะพูดภาษาจี น แต่ ถา้ ให้จีนมาฟั ง จะฟั งไม่รู้เรื่ อง
เหมือนเขาเรี ยกภาษาผี พูดคล้ายกับจีนเลย ปั จจุบนั เวลาลงโรงจะพูดภาษาบ้านเราแล้ว แต่ตอนเด็ก ๆ
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มัน พู ด ภาษาจี น แต่ พ อเราโตขึ้ น มาพู ด ไทยชับ แล้ว พู ด ไทยเลย ด่ าแบบไทยด้ว ย แรกก่ อ นพู ด
ภาษากลางด้วย พูดภาษาจีนด้วย พูดกลางเป็ นทองแดงนะ ตอนเราเด็ก ๆ ของเข้าอ่ะมีจริ ง”
ขณะเดี ยวกัน คนในสายตระกูลขวัญเมืองเชื่ อว่า วิญญาณบรรพบุรุษที่อยู่คู่กบั แม่หนุ ้ย คื อ
วิญญาณครู หมอโนราฝ่ ายหญิ งหรื อเทดา เช่ น นางเภาเมาคลื่น และนางแขนอ่อน และแม่หนุ ้ย คื อ
วิญญาณผูห้ ญิงที่ทางานภายในเรื อหนักจนตาย เช่น ผูห้ ญิงที่ทอผ้าจนตายหรื อตายคาโหกคาเก เมื่อ
เสี ยชีวิตก็มาเป็ นวิญญาณแม่หนุย้ ดังปรากฏในบทเชิญครู หมอหนังตะลุงที่มีการออกชื่อทั้งฝ่ ายเทดา
และฝ่ ายแม่หนุย้ (สิ ทธิพร อาลอย, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559)
จากเรื่ องเล่าแม่หนุ ้ยของตระกูลขวัญเมื อง ที่ เกี่ ยวโยงความเชื่ อระหว่างครู หมอโนราฝ่ าย
หญิงและแม่หนุ ย้ ที่มีหน้าที่ในการให้ความคุม้ ครองคนในครอบครัวได้เช่นเดียวกัน และมีการแบ่ง
พื้นที่ครัวให้เป็ นที่ครอบครองร่ วมกัน แต่จดั วางลาดับชั้นของครู หมอโนราสู งกว่าแม่หนุย้ แสดงถึง
การยอมรับและเคารพผูท้ ี่มีอาวุโสมากกว่า นอกจากนี้การประกอบพิธีโนราโรงครู หรื อพิธีโรงครู จะ
มีการแบ่งพื้นที่บริ เวณหน้าบ้านระหว่างโรงครู หมอโนราหรื อโรงข้างออก และโรงแม่หนุย้ หรื อโรง
ข้างตก เป็ นการเผชิญหน้ากันระหว่างอานาจผูช้ ายและอานาจผูห้ ญิง ผ่านกฎเกณฑ์ พิธีกรรม รวมทั้ง
ตัว แทนหรื อ ร่ างทรงแม่ ห นุ ้ย ที่ จ ะต้อ งเป็ นผู ห้ ญิ งเท่ านั้น สะท้อ นให้ เห็ น ว่า ในสั งคมคนใต้ใ ห้
ความสาคัญกับความเป็ นผูห้ ญิงและได้รับการสื บทอดมาในปั จจุบนั
พืน้ ที่และอานาจของผู้หญิงเกีย่ วกับหลักปฏิบัติ ’การตั้งแม่ หนุ้ย
พื้ น ที่ ค รั ว เป็ นพื้ น ที่ ต้ ังแม่ ห นุ ้ย ของแต่ ล ะสายตระกู ล ทุ กครั ว เรื อ นจะตั้งแม่ ห นุ ้ย ในทิ ศ
ตะวัน ตกใกล้กับ เตาไฟและแบ่ งล าดับ ชั้น ของเทดาให้ อ ยู่สู งกว่าแม่ ห นุ ้ย นอกจากนี้ ยังกาหนด
บทบาทหน้าที่และอานาจเหนื อพื้นที่ ให้กบั ผูห้ ญิ งหรื อภรรยามีอานาจในการครอบครองหรื อเป็ น
ใหญ่อยู่ในพื้นที่น้ นั ผูห้ ญิงจึงมีอานาจในการกาหนดพื้นที่และหลักปฏิบตั ิเกี่ยวกับ ’การตั้งแม่หนุ ย้
ประกอบด้วย 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก หลักปฏิบตั ิเกี่ยวกับทิศทางการตั้งแม่หนุย้ และประเด็น
ที่สอง ข้อตกลงและการจัดวางตาแหน่งการตั้งแม่หนุย้ ดังนี้
หลักปฏิบัติเกีย่ วกับทิศทางการตั้งแม่ หนุ้ย
ชาวบ้านทุ่งสมอในสายตระกูลต่าง ๆ มีหลักปฏิบตั ิเกี่ยวกับเครื่ องบูชา พื้นที่ และทิศทางการ
ตั้งแม่หนุย้ ที่คล้ายคลึงกันทั้ง 5 ตระกูล คือ ผูห้ ญิงที่อยูใ่ นสถานภาพความเป็ นแม่หรื อลูกสาวจะเป็ นผู ้
สานสอบหมุกใบเตยขนาดเล็ก รู ปทรงกระบอก ภายในใส่ หมากพลู และเทียนเป็ นเครื่ องสักการะ
บางครอบครัวจะใส่ ไข่ไก่ดิบไว้ภายในสอบแม่หนุย้ เพื่อเป็ นเครื่ องบูชาในวันที่ลูกสาวออกเรื อนและ
มีบุตรแล้ว ปัจจุบนั บางครอบครัวมีการปรับเปลี่ยนวัสดุจากสอบหมุกใบเตยเป็ นสอบหมุกที่สานจาก
เส้นพลาสติก เพราะหาง่ายและคงทนกว่าสอบหมุกใบเตย ดังคาบอกเล่าของแช่ม ช่างคิด อายุ 78 ปี
เล่าว่า “แม่หนุย้ นั้นใส่ สอบมันมีกะ 4 สอบ ฝ่ ายผัวฝ่ ายเมียเท่านั้น เรี ยก สี่ ตาสี่ ยาย แม่หนุ ย้ กะอยูข่ า้ ง
การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 47 -

10

ครัว แม่หนุย้ 2 สอบ ใส่ ไข่ 2 ลูก สอบละลูก ถึงเทดาอยูบ่ นไม่มีไข่ หมากพลูสกั คานิ เทียนเล่ม หมาก
พลูเหมือนของแม่หนุ ย้ นั้นของแกนั้นเทดาไม่มีไข่ แม่หนุ ย้ มีไข่ลูกนึ ง สอบเทดาอยู่ขา้ งบนหมาม่าย
ไข่” (แช่ม ช่างคิด, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558)
พื้นที่และทิศทางการตั้งแม่หนุ ย้ แต่ละสายตระกูลมีการตั้งแม่หนุย้ ที่มีลาดับชั้นต่ากว่าเทดา
ในพื้นที่ครัวใกล้หรื ออยู่เหนื อกว่าเตาไฟในทางทิศตะวันตก ชาวบ้านเรี ยกพื้นที่ดงั กล่าวว่า ข้างตก
แม่หนุย้ เทดา หรื อเทดาข้างตก (ดังภาพที่ 1) เชื่อว่าแม่หนุย้ กับเทดาเป็ นวิญญาณประจาทิศตะวันตกที่
ต้องอยู่ภายในสอบ บางครอบครัวจะมีผา้ สี ขาวปิ ดปากสอบ หรื อมีฝาที่ทาจากวัสดุเดียวกันตัวสอบ
ครอบปิ ดปากสอบไว้ ดังคาบอกเล่าของ ยูร ขวัญเมือ อายุ 76 ปี เล่าว่า “แม่หนุย้ เขาอยูส่ อบ ว่าถ้าแจ้ง
ๆ เขาอยู่ไ ม่ ไ ด้ เขาอยู่พ ัน นั้ นแหละ” (ยูร ขวัญ เมื อ ง, สั ม ภาษณ์ เมื่ อ วัน ที่ 20 กุ ม ภาพัน ธ์ 2559)
นอกจากนี้ บางครอบครัวมีความเชื่ อเกี่ ยวกับครู หมอแม่ทาน(หมอตาแย) ซึ่ งเป็ นความเชื่ อของฝ่ าย
หญิงจึงมีการตั้งสอบไว้ในพื้นที่ครัวและลาดับชั้นเดียวกับแม่หนุย้ ความเชื่อฝ่ ายชายหรื อความเชื่อครู
หมอฝ่ ายหัวนอน(ทิศใต้) เช่น ครู หมอโนรา ครู หมอเฒ่าช้าง และครู หมอเหล็ก จึงไม่สามารถตั้งหิ้ ง
บูชาไว้ในพื้นที่ครัวได้ เนื่ องจากพื้นที่ครัวเป็ นพื้นที่ที่ถูกจัดสรรให้เฉพาะความเชื่อฝ่ ายหญิง การตั้ง
ในตาแหน่งพื้นที่และทิศทางที่ไม่ถูกต้องตามความเชื่อที่สืบทอดมา เชื่อว่าจะทาให้คนในครอบครัว
นั้นต้องเจ็บป่ วย ดังคาบอกเล่าของไสว อินทร์ ทอง อายุ 76 ปี เล่าว่า “แม่หนุย้ อยูใ่ นครัว อยูข่ า้ งไฟ ถ้า
ไม่อยู่แค่ไฟไม่ได้ล่าว ถูกเข้าล่าว แม่หนุย้ เทดาต้องตั้งข้างตก 4 สี่ ตาสี่ ยายก้าสี่ สอบ ในสอบใส่ ไข่ 2
สอบ ใส่ แต่แม่หนุย้ เทดาไม่ตอ้ งใส่ ใส่ แต่หมากพลู ธูปเทียน” (ไสว อินทร์ ทอง, สัมภาษณ์เมื่อวันที่
24 พฤศจิกายน 2558)

ภาพที่ 1 การตั้งแม่หนุย้ ภายในครัวของครอบครัวช่างคิด และครอบครัวบารุ งศรี
ถ่ายเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558

ข้อตกลงและการจัดวางตาแหน่ งการตั้งแม่ หนุ้ย
ข้อตกลงและการจัดวางตาแหน่ งการตั้งแม่หนุ ้ยของคนบ้านทุ่งสมอ จะเกิ ดขึ้ นเมื่อคนใน
ครอบครั วออกเรื อนและมี บุ ตร พื้ น ที่ ค รั ว จึ งถูกสร้ างให้เป็ นพื้ น ที่ ท างจิ ต วิ ญ ญาณภายใต้การจัด
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ระเบี ยบตามข้อตกลงของสองครอบครั วหรื อสองสายตระกูล ปรากฎการณ์ ดงั กล่าวอาจแบ่ งได้ 2
ประเด็น คือ ประเด็นแรก ข้อตกลงการตั้งแม่หนุ ้ย และประเด็นที่ สอง การจัดวางตาแหน่ งการตั้ง
แม่หนุย้ ดังนี้
ข้อตกลงการตั้งแม่หนุย้ ของสายตระกูลต่าง ๆ มีลกั ษณะที่แตกต่างกัน การแบ่งพื้นที่การตั้ง
แม่หนุ ย้ จึงขึ้นอยูก่ บั ข้อตกลงของฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งหรื อทั้งสองฝ่ าย ส่ งผลให้แต่ละครอบครัวมีการตั้ง
จานวนสอบแม่หนุย้ ที่ไม่เท่ากัน ข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วย 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรก ข้อตกลง
การตั้งแม่หนุ ย้ ของฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งโดยเฉพาะฝ่ ายหญิงเมื่อออกเรื อนและมีบุตร แม่จะเป็ นผูต้ ้ งั สอบ
แม่หนุ ย้ ให้ที่บา้ นของลูกสาวทุกคน ขณะเดียวกันเมื่อลูกสาวที่ออกเรื อนและมีบุตรแล้ว แต่ยงั ไม่ได้
ตั้งสอบแม่หนุ ย้ เชื่ อว่าลูกสาวจะเกิดอาการปวดท้อง หรื อเจ็บไข้รักษาไม่หาย จนกว่าจะตั้งแม่หนุ ย้
ตามความเชื่ อของสายตระกูลนั้น นอกจากนี้ บางครอบครัวผูเ้ ป็ นแม่จะให้ผูอ้ าวุโสหรื อนายหมูน(ผู ้
ประกอบพิธีกรรม) เป็ นผูส้ ่ งมอบแม่หนุย้ ให้ลูกแทนตน หรื อเมื่อแม่ของฝ่ ายหญิงเสี ยชีวิตก่อนวันที่
ลูก สาวออกเรื อน ผู อ้ าวุโ สหรื อ นายหมู น จะเป็ นผู ท้ าหน้าที่ น้ ี แทนเช่ น กัน (วราภรณ์ เจริ ญ รู ป ,
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559) และลักษณะที่สอง ข้อตกลงการตั้งแม่หนุ ย้ ของทั้งสองฝ่ าย
หรื อที่ ชาวบ้านเรี ยกว่ารวมแห่ งรวมสานในวันที่ ลูกหลานออกเรื อน หรื อเมื่อออกเรื อนและมีบุตร
แล้ว ทั้งสองฝ่ ายจะให้แม่ ผูอ้ าวุโสในตระกูล หรื อนายหมูน คนใดคนหนึ่ งเป็ นผูท้ าหน้าที่ในการ
ตัดสิ นใจการตั้งจานวนสอบแม่หนุ ้ย ในวันดังกล่าวทั้งสองฝ่ ายจะมีอานาจการตัดสิ นใจที่ เท่าเที ยม
กัน ดังที่ เหิ ม เจริ ญรู ป อายุ 78 ปี เล่าว่า “เขาอิมาอยู่ มันเป็ นเจ้าบ้านเจ้าเรื อน มันอยู่กบั ทุกคนแหละ
โหม๋ (พวก)หญิง ตอนอิมาอยูก่ ็เลยรับไว้ มาอยูบ่ า้ นเรา ๆ ทาให้ แต่ตอ้ งอยูต่ รงนี้ นะ ตกลงตอนรับมา
อยูฮ่ นั แหละ” (เหิม เจริ ญรู ป, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559)
ในประเด็นเดียวกันนี้ คนในสายตระกูลต่าง ๆ มีขอ้ ตกลงการตั้งแม่หนุย้ ที่คล้ายคลึงกัน คือ
เมื่อแม่หรื อผูอ้ าวุโสในสายตระกูลส่ งมอบแม่หนุย้ ให้กบั ลูกที่ออกเรื อนและมีบุตรแล้ว แม่หนุย้ ที่อยู่
ในพื้ นที่ ครั วดั้งเดิ มของแม่หรื อผูอ้ าวุโสจะยังคงอยู่ในตาแหน่ งเดิ มนั้น ต่อไป ไม่สามารถรื้ อหรื อ
ทาลายได้ เชื่ อว่าแม่หนุ ้ยยังคงปกป้ องรักษา ดูแลผูท้ ี่อยู่ในครอบครัวนั้นให้แคล้วคลาดจากโรคภัย
อันตรายต่าง ๆ ได้ ดังที่ ถวิล ขวัญเมือง อายุ 53 ปี เล่าว่า “แม่หนุ ย้ ครั้งแม่เฒ่านุ ถึงแม่เฒ่าแกตายยาย
เล่าหมาถูกไหม ถึงที่ หลังนายหมูนใหญ่ เค้ามาดับให้ แต่ ว่าให้ลูกสาวสะแล้ว แต่ ว่าเรื อนเค้า ลาย
ไม่ได้ แต่มอบให้ลูกไปแล้ว เวลาเค้ามาเค้าไม่มีที่พกั แระ” (ถวิล ขวัญเมือง, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 25
พฤศจิกายน 2558)
การจัดวางตาแหน่ งการตั้งแม่หนุ ย้ คนในสายตระกูลต่าง ๆ มีการแบ่งพื้นที่การตั้งแม่หนุ ย้
ในรู ปแบบที่คล้ายคลึงกัน คือ การแบ่งลาดับชั้นเทดาสู งกว่าแม่หนุย้ แม้แต่ละครอบครัวจะตั้งจานวน
สอบแม่หนุย้ และเทดาไม่เท่ากัน แต่จะเรี ยกการจัดวางดังกล่าวว่า สี่ ตาสี่ ยาย บางท้องถิ่นเรี ยกว่า สี่ กก
สี่ ก อ (ค าเรี ย กของชาวบ้านในต าบลนาบอน อ าเภอนาบอน) หรื อ สี่ โ หม๋ สี่ ป ราณ (ค าเรี ย กของ
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ชาวบ้านในตาบลวังหิ น อาเภอบางขัน ) หมายถึง วิญญาณตายายฝ่ ายแม่ และวิญญาณตายายฝ่ ายพ่อ
ซึ่ งทั้งสองฝ่ ายประกอบด้วย ฝ่ ายปู่ ฝ่ ายย่า ฝ่ ายพ่อเฒ่าหรื อตา และฝ่ ายแม่เฒ่าหรื อยายเรี ยกว่า สี่ ตาสี่
ยาย (อุดม หนู ทอง. 2546 : 27 – 32) ดังที่ ยูร ขวัญเมือง อายุ 76 ปี เล่าว่า “ตั้งแม่หนุ ้ย ต้องตั้งให้ต่ า
แม่หนุ ย้ อยู่ล่าง เทดาต้องอยู่บน เทดาเป็ นใหญ่ ต้องอยู่เหนื อเพื่อน อิไว้เทียม ๆ กันไม่ได้เขาเป็ นเท
ดา” (ยูร ขวัญเมือง, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559)
ขณะที่ บางครอบครัว เชื่ อว่าวิญ ญาณที่ มีลาดับ ชั้น สู งกว่าเทดา คื อ ตู ห้ ัน จึ งมี การจัดวาง
ตาแหน่ งให้สอบตูห้ ันอยู่ในหน้าเทดา (ดังภาพที่ 2) ดังคาบอกเล่าของถวิล ขวัญเมือง อายุ 53 ปี ว่า
“ข้างตกของยายนิ มีตูห้ ัน เทดา แม่หนุ ้ย 3 อย่าง ตูห้ ันคนสาคัญหวาเพื่อน คนนั้นใหญ่หวาเพื่อน 3
อย่างเท่ านั้นนิ ของยายนั้น ไม่ใส่ ไข่สักลูก ว่าไม่ฟักของบาปนั้น ฝั กแต่หมากกับเที ยนของยายนั้น
หมากก้า 3 คา เทียนเล่มนึ ง ไข่เค้าไม่ฟัก บางเจ้าเค้าใส่ ไข่ แต่ตูห้ ันนั้นแระใหญ่หวาเพื่อนบอกให้รู้
เสี ย ของตานั้น เทดา เทดาพ่อหม้าย แล้วก้าแม่ห นุ ้ย 3 อย่าง ใส่ ห มากเที ยนเหมื อนกัน แระ” (ถวิล
ขวัญเมือง, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558)

ฝ่ ายสามี

ฝ่ ายภรรยา

ภาพที่ 2 การจัดวางตาแหน่งการตั้งแม่หนุย้ ของครอบครัวนางถวิล ขวัญเมือง
ถ่ายเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

พิธีกรรมและอานาจการสื บทอดแม่ หนุ้ย
พิธีกรรมและอานาจการสื บทอดแม่หนุ ้ย ผูห้ ญิงจะมีโอกาสในการแสดงความเป็ นผูน้ าใน
บทบาทที่แตกต่างกัน เช่น การเป็ นร่ างทรง ผูป้ ระกอบพิธีกรรม และผูส้ ่ งมอบความเชื่อแม่หนุ ย้ ซึ่ ง
อาจแบ่งได้เป็ น 2 ประเด็น คือ ประเด็นแรก พิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อแม่หนุย้ และประเด็นที่
สอง อานาจการสื บแม่หนุย้ ดังนี้
พิธีกรรมที่เกีย่ วข้ องกับความเชื่ อแม่ หนุ้ย
วิถีชีวิตของชาวบ้านทุ่งสมอ เชื่อว่าเป็ นแม่หนุย้ เป็ นวิญญาณที่คุม้ ครองลูกหลานภายในบ้าน
เช่น การบอกกล่าวเมื่อเดินทางใกล้ไกล การให้ช่วยรักษาเมื่อเจ็บป่ วย และการคุม้ ครองภัยอันตราย
ต่าง ๆ ให้กบั คนในครอบครัว แต่ละสายตระกูลที่นบั ถือจึงมีพิธีกรรมที่แสดงออกถึงความเคารพและ
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บูชาแม่หนุย้ รวมทั้งวิญญาณครู หมอที่นบั ถือภายในครอบครัว เช่น โอกาสในการประกอบพิธีกรรม
การแบ่งพื้นที่ในการประกอบพิธีกรรม ผูป้ ระกอบพิธีกรรม และเครื่ องบูชา ดังนี้
โอกาสในการประกอบพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อแม่หนุย้ ประกอบด้วย 3 โอกาส คือ
โอกาสแรก พิ ธี การไหว้ป ระจ าปี เดื อ น 11 โอกาสที่ ส อง พิ ธี กรรมในรอบชี วิต โดยเฉพาะพิ ธี ที่
เกี่ยวข้องกับเด็กจนถึงเติบโต ได้แก่ พิธีเปิ ดปาก พิธีลงล่างย่างดิน พิธีข้ ึนเปล พิธีข้ ึนเรื อนลงล่าง และ
พิธีแต่งผัวใหม่เมียใหม่ และโอกาสที่ สาม พิธีโรงครู หรื อที่ ชาวบ้านเรี ยกว่ากินในโรง และพิธีการ
ไหว้บนเรื อนหรื อกินในเรื อนทั้งสองพิธีข้ ึนอยูก่ บั ข้อตกลง (สัญญา) หรื อการบนบานระหว่างคนใน
ครอบครัวและวิญญาณตายายที่นบั ถือ
การแบ่งพื้นที่ในการประกอบพิธีกรรม ผูป้ ระกอบพิธีกรรม และเครื่ องบูชาที่เกี่ยวข้องกับ
ความเชื่ อแม่หนุย้ พบว่า การแบ่งพื้นที่ในการประกอบพิธีกรรมทั้ง 3 โอกาส แต่ละสายตระกูลจะมี
การจัด สรรพื้ น ที่ ใน 2 ลักษณะได้แก่ ลักษณะแรก พิ ธี กรรมที่ ป ระกอบเฉพาะภายในบ้าน และ
ลักษณะที่สอง พิธีกรรมที่ประกอบทั้งพื้นที่ภายในและภายนอกบ้าน ดังนี้
พิธีกรรมที่ ประกอบเฉพาะภายในบ้าน เช่ น พิธีการไหว้ประจาปี เดื อน 11 และพิธีแต่งผัว
ใหม่เมียใหม่ ทั้งสองพิธีเป็ นการไหว้แม่หนุย้ บนเรื อน ผูป้ ระกอบพิธีกรรม จะเป็ นบทบาทหน้าที่ของ
ผูช้ ายหรื อผูอ้ าวุโสในครอบครัว ผูห้ ญิ งจะมี หน้าที่ ในการเป็ นผูจ้ ดั เตรี ยมเครื่ องบูชาทั้งของฝ่ ายครู
หมอและแม่หนุ ้ยด้วยตนเอง (วนิ ดา บารุ งศรี , สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 3 พฤศจิ กายน 2558) และเครื่ อง
บู ชาที่ ขาดไม่ได้ของแม่หนุ ้ย คื อ ข้าว 12 และของหวาน เช่ น ขนมโค ข้าวเหนี ยวชุ บน้ าตาล ข้าว
เหนี ยวกะทิ และมะพร้ าวอ่อน ชาวบ้านเรี ยกเครื่ องบู ชาดังกล่าวว่า ของบวชหรื อเครื่ องบวช บาง
ครอบครัวมี ของคาว(ของบาป)สองชนิ ดจัดวางในลักษณะชนหัวกัน เช่ น ไก่ตม้ ชนหัว ไก่ ชนหมู
ดังที่ ถวิล ขวัญเมือง อายุ 53 ปี เล่าว่า “พอเดือน11จาปี ก้าดับข้าวให้กิน หนมโค พร้าวอ่อน ข้าว 12
เหนี ยวจุม้ น้ าผึ้ง เหนี ยวจานทิ ไข่ เหล้า นี่ แระทาให้เค้ากิน ถึงของยายนั้นของบาปไม่กิน ยายไม่หัด
กินเครื่ องบวช ของบาปนั้น ยายไม่ทาของพันนั้นยายไม่ชอบ” (ถวิล ขวัญเมือง, สัมภาษณ์เมื่อวันที่
25 พฤศจิ กายน 2558) นอกจากนี้ เมื่ อของในบ้านสู ญ หาย เช่ น เข็มเย็บผ้า แหวน และทอง ผูเ้ ป็ น
เจ้าของจะบนบานแม่หนุย้ ให้ช่วยค้นหา เมื่อพบจะแก้บนด้วยตัก๊ แตนปิ้ งชนหัวตั้งไว้ภายในพื้นที่ครัว
ดังคาบอกเล่าของเหิ ม เจริ ญรู ป อายุ 78 ปี เล่าว่า “สมัยพ่อบนของสู ญ เอาตัก๊ แตนชนหัว ก่าเลยบน”
(เหิ ม เจริ ญรู ป, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559) และนิคม บารุ งศรี อายุ 58 ปี เล่าว่า “แม่หนุย้
ตายาย สมัยแต่แรกบนของสู ญไหร่ พนั นี้แหละ บนได้เพ ถ้าทาไหร่ กินนี่ไม่ออกชื่อไม่ได้ ต้องออกชื่อ
ให้เขากินกัน” (นิคม บารุ งศรี , สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558)
พิธีกรรมที่ประกอบทั้งพื้นที่ภายในและภายนอกบ้าน เช่น พิธีเปิ ดปาก พิธีลงล่างย่างดิน พิธี
ขึ้นเปล พิธีข้ ึนเรื อนลงล่าง และพิธีโนราโรงครู ทั้งห้าพิธีกรรมดังกล่าวเป็ นพิธีที่กาหนดให้ผูค้ นทั้ง
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สองสายตระกูลหรื อญาติท้ งั สี่ ตาสี่ ยายต้องมาเข้าร่ วมในพิธีกรรม ดังที่ ยูร ขวัญเมือง อายุ 76 ปี เล่าว่า
“แม่ ห นุ ้ย การท าพิ ธี ที ต้อ งมาทั้งสองฝ่ าย คื อ ฝ่ ายแม่ แ ละฝ่ ายพ่ อ คื อ ญาติ ท้ ังสี่ ต าสี่ ย าย” ทั้งห้ า
พิธีกรรมมีการแบ่งพื้นที่ในการประกอบพิธี ผูป้ ระกอบพิธีกรรม และเครื่ องบูชาที่แตกต่างกัน ดังนี้
พิธีเปิ ดปาก พิ ธีลงล่างย่างดิ น หรื อพิธีเหยียบดิ น พิธีข้ ึ น เปล และพิธีข้ ึ น เรื อนลงล่าง ทั้งสี่
พิธีกรรมเป็ นพิธีที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่กาลังเจริ ญเติบโต เช่น เมื่อเด็กครบ 3 – 7 วัน พิธีที่จดั ขึ้นในวัน
เดียวกัน คือ พิธีเปิ ดปาก พิธีเหยียบดิน และพิธีข้ ึนเปล ผูป้ ระกอบพิธีกรรม จะเป็ นบทบาทของผูห้ ญิง
ที่อยูใ่ นสถานภาพความเป็ นแม่ หรื อหมอแม่ทาน(หมอตาแย) เป็ นผูท้ าพิธีเท่านั้น ก่อนทาพิธีคนใน
ครอบครัวจะมีการบอกกล่าวพร้อมกับส่ งเหมรย (ลักษณะเป็ นห่อกระดาษ ภายในหมากพลู 3 คาและ
เที ยนขาว 1 เล่ม) ให้กบั ผูท้ าพิธีตามธรรมเนี ยม ผูท้ าพิธีจะแบ่งหมากพลูใส่ ในแต่ละสอบเพื่อเป็ น
เครื่ องบูชาและบอกกล่าวให้แม่หนุย้ ไปช่วยเหลือในวันทาพิธี (ยูร ขวัญเมือง, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 20
กุมภาพันธ์ 2559) ในวันประกอบพิธีกรรมคนในครอบครัว มีการแบ่งพื้นที่ ออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ
พื้นที่ภายในบ้าน จะถูกจัดสรรไว้สาหรับพิธีเปิ ดปากและพิธีข้ ึนเปล คนในครอบครัวมีการตั้งเครื่ อง
บูชาตามความเชื่อของทั้งสองฝ่ าย คือ ฝ่ ายสามีและฝ่ ายภรรยา พื้นที่กลางบ้านจึงเป็ นพื้นที่ส่วนรวมที่
กาหนดให้บ ทบาทหน้าที่ ข องผูห้ ญิ งหรื อผูท้ าพิ ธีมี อานาจเหนื อ พื้ น ที่ ที่ ทุ กคนในครอบครั ว ต้อง
ยอมรับ และพื้นที่ภายนอกบ้าน จะถูกจัดสรรไว้สาหรับพิธีลงล่างย่างดิน หลังจากเด็กทาพิธีเปิ ดปาก
แล้ว ผูท้ าพิธีจะนาเด็กออกไปทาพิธีหน้าบ้าน เชื่อว่าพื้นที่นอกบ้านเป็ นพื้นที่ครอบครองของพระแม่
ธรณี และพระภูมิเจ้าที่ การประกอบพิธีน้ ี จึงเป็ นการบอกกล่าวพระแม่ธรณี และพระภูมิเจ้าที่ให้ช่วย
คุม้ ครองรักษาเด็ก ผูท้ าพิธีจะจับเท้าเด็กเหยียบดิน เงิน ทอง กรรไกร หรื อของชนิ ดอื่ น ๆ ซึ่ งขึ้นอยู่
กับความเชื่อของแต่ละสายตระกูลที่แตกต่างกัน หลังจากนั้นถ้าเด็กเป็ นชายผูท้ าพิธีจะพาไปเก็บฟื น
และถ้าเป็ นหญิงจะพาไปเก็บดอกไม้หรื อเก็บเงินทองที่คนในครอบครัวและเครื อญาตินาไปวางหรื อ
ซ้อนไว้ เชื่อว่าเมื่อเด็กเติบโตจะเป็ นเด็กขยันและสามารถช่วยพ่อแม่ทามาหากินได้ หลังจากนั้นจะนา
เด็กเข้าไปในบ้านเพื่อทาพิธีข้ ึนเปลในลาดับต่อไป (ยูร ขวัญเมือง, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์
2559, ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์. 2544 : 59 - 61)
ขณะเดี ยวกัน เมื่ อเด็กเดิ น ได้ห รื อ อยู่ในช่ ว ง 3 – 7 ปี หลายครอบครั วจะยึด ช่ วงก่ อ นเข้า
โรงเรี ยนทาพิธีข้ ึนเรื อนลงล่างหรื อแก้ข้ ึนเรื อนลงล่าง บางครอบครัวเรี ยกว่าพิธีแก้ตายายให้กบั เด็ก ผู ้
ประกอบพิธีจะเป็ นบทบาทของผูห้ ญิงหรื อผูช้ ายที่เคารพนับถือ บางสายตระกูลจะมีผทู ้ ี่ทาหน้าที่แก้
ขึ้ น เรื อ นลงล่ างโดยเฉพาะ เรี ย กว่า นายหมู น คนในชุ ม ชนเชื่ อ ว่าเมื่ อ เด็ก เติ บ โตและไม่ ไ ด้ผ่า น
พิธีกรรมดังกล่าว เมื่อเจ็บไข้รักษาไม่หาย ต้องบนบานให้แม่หนุ ้ยช่ วยรั กษา หากหายจากอาการ
ดังกล่าวต้องทาพิธีแก้ข้ ึนเรื อนลงล่างเช่นเดียวกัน ดังที่ สิ ทธิพร อาลอย อายุ 59 ปี เล่าว่า “ขึ้นเรื อนลง
ล่าง บางคนก็แก่เฒ่าถึงจะแก้ บางคนก็ถือจริ ง ๆ พอก่อนขึ้นโรงเรี ยนก็แก้ แล้วก็กิน ไม่เหมือนกันแต่
ละบ้าน” และถาวร พรหมหมอเฒ่า อายุ 66 ปี เล่าว่า “เด็กเดินชับปี 2 ปี เมื่อยังไม่ทาพิธีอย่าเที่ยวทัก
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ว่าเด็กเดินชับ ถึงเวลาต้องแก้ ดูวนั ข้างขึ้นวันคี่ ข้างแรมวันคู่ วันพระทาไม่ได้” บางครอบครัว เช่น
ครอบครัวขวัญเมือง ในวันทาพิธีข้ ึนเรื อนลงล่างภายในบ้าน ภายนอกบ้านมีการสร้างเรื อนกามะลอ
ตั้งในทางทิศตะวันตกเพื่อบูชาผีนอกให้ช่วยคุม้ ครองรักษาลูกหลานภายในบ้านด้วย (ดังภาพที่ 3)

ภาพที่ 3 การตั้งเรื อนกามะลอภายนอกบ้านในพิธีข้ ึนเรื อนลงล่างของครอบครัวขวัญเมือง
ถ่ายเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

พิธีโนราโรงครู หรื อพิธีโรงครู บางครอบครัวเรี ยกว่ากินในโรง จะประกอบพิธีเพียงวันเดียว
เรี ยกว่า โรงครู เล็ก คนในชุ มชนได้อธิ บายถึงที่ มาของการจัดพิธีน้ ี ข้ ึ นด้วยเหตุผลสองประการ คื อ
ประการแรก เมื่อคนในครอบครัวสัญญาหรื อบนบานไว้กบั วิญญาณครู หมอและแม่หนุย้ เรี ยกว่า การ
ทาเหมรยหรื อเหมรยห่ อ ด้วยการนากระดาษสี ขาวห่ อเครื่ องสังเวย (หมากพลู 3 คาและเทียนขาว 1
เล่ม) แล้วอธิ ฐานผูกหรื อแขวนไว้ที่หิ้งครู หมอหรื อสอบแม่หนุย้ (มูลนิธิทกั ษิณคดีศึกษา. 2546 : 354)
เช่น การบนบานให้หายจากอาการเจ็บป่ วย ของหาย การสอบเข้าเรี ยน และการเข้าทางาน (ประไพ
ศรี สุขใส, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558) และประการที่สอง เมื่อคนในครอบครัวสัญญาไว้
กับวิญญาณครู หมอและแม่หนุ ้ยว่าทุกปี จะทาพิธีโรงครู ต่อมาค่าใช้จ่ายในพิธีที่สูงขึ้ น จึงมีการทา
สัญญาหรื อทาเหมรยเพื่อขอเป็ น 5 ปี หรื อ 7 ปี จัดครั้ง เชื่อว่าหากไม่ทาตามสัญญาก็จะเกิดโทษกับคน
ในบ้าน เช่ น การเจ็บไข้ที่รักษาไม่หาย หรื อมีอาการปวดตามที่ ต่าง ๆ ของร่ างกาย (นิ คม บารุ งศรี ,
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558) บางครอบครัวได้ขอเปลี่ยนจากพิธีโรงครู เป็ นการไหว้ประจาปี
ในเดือน 11 ดังคาบอกเล่าของ ถวิล ขวัญเมือง อายุ 53 ปี ว่า “ขอกินบนเรื อนแล้ว แต่แรกกินในโรง
ถึงยายสู ้ไม่ไหว เข้าโรงที ไม่ใช่ หิดนั้น 2 หมื่นไม่ใช่พอ ถึงยายก้าขอกินบนเรื อนแล้ว ทาบนเรื อน
แล้ว” (ถวิล ขวัญเมือง, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558) พิธีโรงครู จึงประกอบด้วยการแบ่ง
พื้นที่ และผูป้ ระกอบพิธีกรรม ดังนี้
การแบ่งพื้นที่ การตั้งโรงครู จะใช้พ้ืนที่บริ เวณนอกบ้านของคนในครอบครัวนั้นตั้งโรงใน
ลักษณะเผชิญหน้ากันทั้งสองฝั่ง โดยกาหนดให้ฝั่งทิศตะวันออกเป็ นพื้นที่ต้ งั ของโรงโนราหรื อโรง
ข้างออก และทิศตะวันตกจะเป็ น พื้นที่ต้ งั ของโรงแม่หนุ ย้ หรื อโรงข้างตกที่มีขนาดเล็กกว่าประมาณ
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หนึ่ งในสี่ ของโรงโนรา (ดังภาพที่ 4) ดังที่ สิ ทธิ พร อาลอย อายุ 59 ปี เล่าว่า “เขาแยกสองฝั่ง ถ้าว่าเข้า
โรงครู โรงข้างออก คือโรงโนรา หันหน้าโรงไปทางพระตก ข้างในโรงเขาแบ่งซี กโรงฝั งนี้ เป็ นตา
บุญ หลวงนาย ฝั่ งทิศใต้ ฝั งทิศเหนื อเนี่ ยเป็ นม่วงทอง หม่อมรอง ส่ วนโรงข้างตก คือ โรงหนุ ย้ ข้าง
ในโรงเขาแบ่ ง ฝั่ ง ทิ ศ เหนื อ เป็ นของหมอแม่ ท าน ฝั่ ง ทิ ศ ใต้จ ะเป็ นของเทดาตกกับ แม่ ห นุ ้ ย ตั้ง
เครื่ องเซ่นบูชาสองฝั่ง ใต้ถุนโรงหนุย้ จะเป็ นของพระภูมิเจ้าที่”
ผูป้ ระกอบพิธีกรรมโรงครู พบว่า พื้นที่ ท้ งั สองฝั่ งนอกจากจะเป็ นตัวแบ่ งสถานภาพหรื อ
พื้นที่ข องผูห้ ญิงและผูช้ ายแล้ว ยังกาหนดบทบาทหน้าที่ภายในโรงให้กบั ุคคลว่าใครมีอานาจแค่ไหน
อย่างไร ทั้งผูห้ ญิงและผูช้ ายจึงมีอานาจอยูใ่ นตาแหน่งแห่ งที่ของตนเอง พื้นที่ภายในโรงข้างตก ผูท้ ี่
เป็ นคนทรงหรื อร่ างทรงของแม่หนุ ย้ เทดา และแม่ทาน จะต้องเป็ นผูห้ ญิงเท่านั้น ผูท้ ี่เป็ นร่ างทรงจะ
เป็ นเครื อญาติ หรื อผูห้ ญิงที่คนในครอบครัวนั้นนับถือและเคยเป็ นร่ างทรงมาก่อน ดังคาบอกเล่าของ
สิ ทธิ พร อาลอย อายุ 59 ปี ว่า “ร่ างทรงแม่หนุ ย้ เป็ นผูห้ ญิง ไอ้พวกนี้ ขา้ งตกมันเป็ นผูห้ ญิง คาว่านาง
ขึ้นหน้าเป็ นผูห้ ญิง นางเภาเมาคลื่น ตายคาโหกคาเก แขนอ่อน นางแก้วมาลิกา มีมากกว่านี้ เหมือน
ในคาเชิ ญจะบอก เวลาเขาเข้าโรงฝั งโน่ น เขาจะมีหมอแม่ทาน ไอ้หนุ ย้ เทดาตก” (สิ ทธิ พร อาลอย,
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559)

ภาพที่ 4 การตั้งโรงโนรา และโรงแม่หนุย้ ในพิธีโนราโรงครู
ถ่ายเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

อานาจการสื บทอดแม่ หนุ้ย
คนในครอบครัวแต่ละสายตระกูล เชื่ อว่าการสื บทอดแม่หนุ ้ยจากรุ่ นสู่ รุ่น ผูท้ ี่ รับสื บทอด
จะต้องเป็ นคนในครอบครัวที่ออกเรื อนและมีบุตรแล้วเท่านั้น หาเพิกเฉยจะทาให้เกิดอาการปวดท้อง
หรื อเจ็บไข้รักษาไม่หาย จนกว่าจะตั้งแม่หนุ ้ยตามความเชื่ อของคนในครอบครัว แต่ละสายตระกูล
นั้น ดังคาบอกเล่าของไสว อินทร์ทอง เล่าว่า “แม่หนุย้ รับ ก้าตั้งแต่มีเรื อนได้ลูกก้าตั้งแม่หนุย้ ลูกตานิ
ก็ต้ งั ขาดไม่ได้ ของฉ้านขาดไม่ได้ เราคนแต่แรกเรายึดหมัน่ ถือหมัน่ ไว้มงั่ เพราะเวลาเราอีใช้ให้เค้า
ไปนั้น ถ้าไม่มีที่พกั ก้าเค้าไปพักในคน ทาให้เจ็บไข้ไม่บายขึ้นมาทันที” (ไสว อินทร์ ทอง,สัมภาษณ์
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เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558) อานาจการสื บทอดแม่หนุ ย้ จึงประกอบด้วย 3 ส่ วน คือ ผูท้ ี่มีอานาจ
ในการสื บทอด พื้นที่ และพิธีกรรมในการสื บทอด ดังนี้
ผูม้ ีที่มีอานาจในการสื บทอดแม่หนุ ย้ ประกอบด้วยบุคคล 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก ผูห้ ญิ งที่ อยู่
ในสถานภาพความเป็ นแม่ และกลุ่มที่สอง คือ ผูอ้ าวุโสในครอบครัว ดังนี้ ผูห้ ญิงที่อยูใ่ นสถานภาพ
ความเป็ นแม่ เป็ นกลุ่มที่พบมากในชุมชนบ้านทุ่งสมอ ซึ่ งผูเ้ ป็ นแม่จะเป็ นส่ งมอบแม่หนุ ย้ ให้ที่บา้ น
ของลูกสาวที่ ออกเรื อนและมีบุตรแล้วทุ กคน ดังที่ สาย ขวัญเมื อง อายุ 89 ปี เล่าว่า “พอลูกสาวมี
ครอบครัว แม่ก็ให้ไป เขี่ยหมากเขี่ยไหร่ ออกชื่อให้ไปอยูก่ บั ลูกสาว เหมือนแม่แก่แล้ว รุ่ นทวดก็ทา
แบบนี้แหละ พอให้กิน เขาถ่ายทอดไปในรุ่ นเขาถ่ายทอดให้ลูกสาว ผูช้ ายก็มีม้ งั ที่นบั ถือ แต่ไม่ค่อยอิ
ถือ ผูช้ ายส่ วนมากเขาถื อครู หมอ” (สาย ขวัญ เมือง, สัมภาษณ์ เมื่ อวันที่ 22 กุมภาพัน ธ์ 2559) บาง
ครอบครัวแม่ส่งมอบแม่หนุย้ ให้กบั ลูกสาวคนโต และลูกสาวคนโตจะส่ งมอบให้กบั น้อง ๆ ไม่วา่ จะ
เป็ นผูห้ ญิ งและผูช้ ายต่อไป ดังที่ ถาวร พรหมหมอเฒ่า อายุ 66 ปี เล่าว่า “แม่หนุ ้ยข้างตก มาจากแม่
แม่มอบให้พี่สาว พี่สาวมอบให้นอ้ งชายอีกที ตอนเอามาเอามาพร้อมกันกับครู หมอช้างเลย” และเหิ ม
เจริ ญรู ป อายุ 78 ปี เล่าว่า “พอเวลามีลูกเรามีเรื อนแล้ว มีผวั มีเมียแล้ว เมื่อเกิดลูกหญิง คนชายทาเรื อน
อยู่เอง ต้องดับไปไว้แล้ว นั่นแหละมีลูกมีผวั แล้ว ปลูกบ้านแล้วไปอยู่ ถ้าไม่มีที่อยู่ไม่ตอ้ งดับ แต่ถา้
ไม่มีไม่ตอ้ งดับ ต้องไปเอาจากพ่อแม่แล้วไปบอกว่าทาให้กินเหมือนอย่างว่า” (ดังภาพที่ 4)
ผังเครือญาติตระกูลเจริญรูป
เยื้อน แซ่ลิ้ม
ซ่วย ต่างสี
(เปนคนจีน แต่งงานและใช้
เอี
ย
ด
เจริ
ญ
รู
ป
=
นามสกุลของคนในชุมชน บ้านหน้าเขา ม.2 (หน้าวัดภูเขาลาทัง)
1

2

1

แดง เจริญรูป ย้วน เจริญรูป
ม.6
อ.นาท่อม จ.กระบี่
1

2

2

3

มุม
แมง
ม.7
ม.7 แพง
3

4

=

เฒ่าขา ต่างสี
ม.7
3
4

=

พุด รักษายศ (หมอแม่ทาน หมอใหญ่
หรือหมอตาแย)

ฮ้วน เจริญรูป

ขาบ
ม.7

5

6

=

5

เข็บ
ม.7
7

8

ห้วน เจริญรูป เสยี่ยม เหม เจริญรูป เหิม เจริญรูป ยูร ขวัญเมือง เสริม เจริญรูป เคิ้ม เจริญรูป คลอง จรูญ เจริญรูป
ม.7
ม.7
ม.7
ม.7
ม.7
ม.7
ม.7
ชัยบุรี อ.พระแสง
ชาย
จ.สุราษฎร์ธานี
หญิง
1
2
ครูหมอ นรา
=
ครูหมอยา
เฉลิม เจริญรูป วราภรณ์ เจริญรูป
ครูหมอเลข
1
2
3
ครูหมอแม่ทาน
แม่หนุ้ย
อลงกรณ์ ศศิมาภรณ์ วิษณุเทพ

ภาพที่ 5 ผังการสื บทอดแม่หนุย้ ของตระกูลเจริ ญรู ป
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ในประเด็นเดี ยวกันนี้ กลุ่มที่ สอง คือ ผูอ้ าวุโสในครอบครั ว เกิ ดจากผูเ้ ป็ นแม่ยอมรับให้ผู ้
อาวุโสในครอบครัวและเครื อญาติ เป็ นผูส้ ่ งมอบแม่หนุ ้ยให้ลูกแทนตน หรื อเมื่อแม่ของฝ่ ายหญิ ง
เสี ยชีวิตก่อนวันที่ลูกสาวออกเรื อนและมีบุตร ผูอ้ าวุโสจะเป็ นผูท้ าหน้าที่น้ ีแทนแม่เช่นกัน ดังที่ ถวิล
ขวัญเมือง อายุ 53 ปี เล่าว่า “แต่งงานนั้นยายยังไม่ได้ต้ งั ไหร่ ที แบบว่าพ่อแม่ตายเหม็ด ถึงอยู่กบั พ่อ
ลุง พ่อลุงนั้นเป็ นพี่แต่แม่ยาย ครั้งแม่เฒ่านุ ถึงแม่เฒ่าแกตาย ถึงที่หลังนายหมูนใหญ่(โนราใหญ่) เค้า
มาดับให้ ที่มี 5 สอบนั้น คือ เทดาแม่หนุย้ ทั้งฝ่ ายพ่อฝ่ ายแม่ 5 สอบนั้นของยายเพ ทั้ง สี่ ตาสี่ ยาย”
พื้นที่ และพิธีกรรมในการสื บทอด พื้นที่ในการสื บทอดแม่หนุย้ นั้น ผูส้ ่ งมอบและผูร้ ับมอบ
จะทาพิธีภายในบ้านของพ่อแม่หรื อผูอ้ าวุโส ผูร้ ับมอบจะเป็ นผูเ้ ตรี ยมเครื่ องบูชาเอง เช่น สอบหมุก
เทียนเหลือง(เทดา) เทียนแดง(แม่หนุ ย้ ) และหมากพลู ผูท้ ี่ส่งมอบจะนาหมากพลูที่อยูใ่ นสอบเดิมใส่
ในสอบใหม่ให้ พร้อมกับบอกกล่าวแม่หนุ ย้ ให้ไปช่วยคุม้ ครองรักษาลูกหลาน เชื่ อว่าหมากพลู คือ
การพาแม่หนุย้ ก้าวข้ามจากพื้นที่หนึ่งไปสู่ พ้นื ที่แห่ งใหม่ แต่พ้นื ที่เดิมหรื อสอบเดิมของผูส้ ่ งมอบต้อง
ยังคงไว้ในตาแหน่งเดิม เพื่อให้เป็ นที่พกั เมื่อเวลาแม่หนุย้ มาดูแลและคุม้ ครอง ดังที่ ประไพ ศรี สุขใส
เล่าว่า “เวลารั บนัน่ หมากพลู เขาทาสอบสานสอบ สอบ 5 หน่ วย มีแม่ทาน เอาไปหมด หมากแม่
ทานก็เอาไปใส่ สอบ หมากแม่หนุ ้ยก็เอาไปใส่ สอบ แม่หนุ ้ยนี่ หมากคานึ ง เที ยนแดงเล่ม เทดาก้า
เทียนเหลือง เท่านัน่ แหละ มีลูกกี่คน ออกเรื อนก็ตอ้ งต่อไปหล่าว ได้ลูก เหมือนได้หลานมาหล่าวก็
ต่อไป” (ประไพ ศรี สุขใส, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558)
บทสรุ ป

แม่หนุ ้ย คื อ วิญ ญาณที่ ปกป้ องคุ ม้ ครองคนในครอบครั ว โดยเฉพาะเด็กที่ เกิ ดใหม่จนถึ ง
เติบโต เรื่ องเล่าแม่หนุย้ ก็สอดคล้องกับการให้ความหมายแม่หนุ ย้ ที่มีบทบาทในการเป็ นผูค้ ุม้ ครอง
ภัยอันตรายต่าง ๆ ให้กบั ครอบครัวที่นบั ถือ หลักปฏิบตั ิการตั้งแม่หนุย้ สะท้อนอานาจผูห้ ญิง ที่ตอ้ งมี
การแบ่ งพื้ น ที่ ให้แม่ ห นุ ้ย เหมื อ นเป็ นใหญ่ อ ยู่ในพื้ น ที่ ห รื อ สถานที่ ตรงนั้น คื อ พื้ น ที่ ในครั ว ซึ่ ง
สะท้อนสภาพสังคมที่ อานาจผูห้ ญิ งจะอยู่ในครั วเป็ นแม่ บ ้านแม่ เรื อ น ขณะเดี ยวกัน มี การส่ งต่ อ
อานาจการสื บทอดจากรุ่ น สู่ รุ่นเป็ นอานาจผูห้ ญิ งที่ อยู่ในสถานภาพความเป็ นแม่ ส่ งมอบแม่หนุ ้ย
ให้ กับ ลู ก สาวทุ ก คนของครอบครั ว คนใต้เชื่ อ ว่ า แม่ ห นุ ้ ย จะช่ ว ยคุ ้ม ครองเด็ ก ที่ ก าลัง เติ บ โต
เช่ นเดียวกับผูห้ ญิ งที่เป็ นแม่ที่มีหน้าที่ดูแลลูก ตั้งแต่คลอดจนเติบโต ทุกคนในครอบครัวและเครื อ
ญาติ จึงให้อานาจผูห้ ญิงเป็ นใหญ่ในบ้านเรื อน เพราะฉะนั้นในพิธีกรรมต่าง ๆ ที่จดั ขึ้นแสดงให้เห็น
ถึงการยอมรับในอานาจที่ยงั ดารงอยู่ ซึ่ งความเชื่ อดังกล่าวเปรี ยบเสมือนภาพสะท้อนอานาจผูห้ ญิ ง
ผ่านความเชื่ อแม่หนุ ้ยที่ มีความสาคัญ และเป็ นกลไกทางวัฒนธรรมที่ ช่วยเก็บรั กษา และถ่ายทอด
ความรู ้ที่ตกทอดกันมาในสายตระกูลต่าง ๆ วิธีหนึ่ ง ที่ครอบครัวในแต่ละสายตระกูลต่าง ๆ ไม่ให้
ความเชื่อแม่หนุย้ ขาดช่วงหรื อหายไปจากชุมชน
การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 56 -

19

บรรณานุกรม
ฉัตรทิพย์ นาถสุ ภา และพูนศักดิ์ ชานิกรประดิษฐ์. (2540). เศรษฐกิจหมู่บ้านภาคใต้ ฝั่งตะวันออกในอดีต.
กรุ งเทพฯ : สร้างสรรค์.
ชยันต์ วรรธนะภูติ. (2549). “คนเมือง : ตัวตนการผลิตซ้ าสร้างใหม่ และพื้นที่ทางสังคมของคนเมือง,” อยู่ชายขอบ
มองลอดความรู้ . (หน้า 33 -73). กรุ งเทพฯ : มติชน.
ชาญณรงค์ เที่ยงธรรม. (2542). “นครศรี ธรรมราช, จังหวัด,” สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต้ เล่ ม 8. (หน้า
3598 – 3616). กรุ งเทพฯ : มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิ ชย์.
ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์. (2544). วิถีชีวติ ชาวใต้ ประเพณีและวัฒนธรรม. กรุ งเทพฯ : ชมรมเด็ก.
ประพนธ์ เรื องณรงค์. (2550). เล่ าเรื่ องเมืองใต้ . กรุ งเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์.
ปรานี วงษ์เทศ. (2544). เพศและวัฒนธรรม. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุ งเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม.
พิชยั แก้วขาว และบุญเลิศ จันทระ. (2550). วัฒนธรรมศาสตราวุธภาคใต้ . สงขลา : สถาบันทักษิณคดีศึกษา.
มูลนิธิทกั ษิณคดีศึกษา. (2546). พจนานุกรมภาษาถิ่นใต้ พุทธศักราช 2525. (พิมพ์ครั้งที่ 4). สงขลา : มูลนิธิทกั ษิณ
คดีศึกษา.
ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี . (2556). รู ปแบบบ้ านเรื อนของกลุ่มชาติพนั ธุ์ในอุษาคเนย์ . เชียงใหม่. มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่.
รัตนา โตสกุล. (2548). ม นทัศน์ เรื่ องอานาจ. กรุ งเทพฯ : สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ คณะกรรมการ
สภาวิจยั แห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา.
วิทยา บุษบงค์. (2557). “ผี : ภาพสะท้อนความเชื่อชาวบ้านลุ่มทะเลสาบสงขลา,” มนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 5(1), 114 – 127.
เวียน ชนะกุล. (2542). “ แม่นุย้ : ผีเรื อน,” สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต้ เล่ ม 13. (หน้า 6186 – 6187).
กรุ งเทพฯ : มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิ ชย์.
สุ ธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์. (2540). ครงสร้ างและพลวัตวัฒนธรรมภาคใต้ กับการพัฒนา. กรุ งเทพฯ : สานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั (สกว.).
สุ ภางค์ จันทวานิช. (2554). ทฤษฎีสังคมวิทยา. (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุ งเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อานันท์ กาญจนพันธุ์.(2553). “อานาจ,” แนวความคิดพิน้ ฐานทางสั งคมและวัฒนธรรม. (หน้า 209 - 215). พิมพ์
ครั้งที่ 3. เชียงใหม่. ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
อุดม หนูทอง. (2546, กันยายน). “ตายาย : พินิจเชิงภาษาและวัฒนธรรม,” นครศรีธรรมราช. 33(9), 27 – 32.
Lefebvre, H. (1991). The Production of Space. (Translated by Donald Nicholson-Smith). Massachusetts :
Blackwell Publishers.
Metzo, K. (2008). “Sacred Landscape, Healing Landscape : “Taking the Waters” In Tunka Valley, Russia,”
Sibirica. 7(1), 51 - 72.
Sheldrake, P. (2001). Spaces for the sacred : place, memory, and identity. Maryland : The Johns Hopkins
University Press.

การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 57 -

20

บุคลานุกรม
แช่ม ช่างคิด (ผูใ้ ห้สัมภาษณ์), สุ ชีรา ผ่องใส (ผูส้ มั ภาษณ์), ที่บา้ นหนองเก้าวา บ้านเลขที่ 97 หมู่ที่ 7 ตาบลทุ่งสัง
อาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรี ธรรมราช. เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558.
ถวิล ขวัญเมือง (ผูใ้ ห้สัมภาษณ์), สุ ชีรา ผ่องใส (ผูส้ ัมภาษณ์), ที่บา้ นทุ่งสมอ บ้านเลขที่ 75 หมู่ที่ 6 ตาบลทุ่งสัง
อาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรี ธรรมราช. เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558.
ถาวร พรหมหมอเฒ่า (ผูใ้ ห้สัมภาษณ์), สุ ชีรา ผ่องใส (ผูส้ ัมภาษณ์), ที่บา้ นทุ่งสมอ บ้านเลขที่ 65 หมู่ที่ 6
ตาบลทุ่งสมอ อาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรี ธรรมราช. เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2559.
นิคม บารุ งศรี (ผูใ้ ห้สัมภาษณ์), สุ ชีรา ผ่องใส (ผูส้ มั ภาษณ์), ที่บา้ นทุ่งสมอ บ้านเลขที่ 63 หมู่ที่ 6 ตาบลทุ่งสัง
อาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรี ธรรมราช. เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558.
ประไพ ศรี สุขใส (ผูใ้ ห้สัมภาษณ์), สุ ชีรา ผ่องใส (ผูส้ มั ภาษณ์), ที่บา้ นหนองเก้าวา บ้านเลขที่ 128 หมู่ที่ 7 ตาบล
ทุ่งสัง อาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรี ธรรมราช. เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558.
ผ้าง ขวัญเมือง (ผูใ้ ห้สัมภาษณ์), สุ ชีรา ผ่องใส (ผูส้ ัมภาษณ์), ที่บา้ นทุ่งสมอ บ้านเลขที่ 96/1 หมู่ที่ 6 ตาบลทุ่งสัง
อาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรี ธรรมราช. เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558.
ยูร ขวัญเมือง (ผูใ้ ห้สัมภาษณ์), สุ ชีรา ผ่องใส (ผูส้ มั ภาษณ์), ที่บา้ นหนองเก้าวา บ้านเลขที่ 132 หมู่ที่ 7 ตาบล
ทุ่งสัง อาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรี ธรรมราช. เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559.
วนิดา บารุ งศรี (ผูใ้ ห้สัมภาษณ์), สุ ชีรา ผ่องใส (ผูส้ ัมภาษณ์), ที่บา้ นทุ่งสมอ บ้านเลขที่ 85 หมู่ที่ 6 ตาบลทุ่งสัง
อาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรี ธรรมราช. เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558.
วราภรณ์ เจริ ญรู ป (ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์), สุ ชีรา ผ่องใส (ผูส้ มั ภาษณ์), ที่บา้ นหนองเก้าวา บ้านเลขที่ 132 หมู่ที่ 7
ตาบลทุ่งสัง อาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรี ธรรมราช. เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559.
สมใจ ศรี สุขใส (ผูใ้ ห้สัมภาษณ์), สุ ชีรา ผ่องใส (ผูส้ ัมภาษณ์), ที่บา้ นทุ่งสมอ บ้านเลขที่ 106 หมู่ที่ 6 ตาบลทุ่งสัง
อาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรี ธรรมราช. เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558.
สมปอง ขวัญเมือง (ผูใ้ ห้สัมภาษณ์), สุ ชีรา ผ่องใส (ผูส้ มั ภาษณ์), ที่บา้ นทุ่งสมอ บ้านเลขที่ 63 หมู่ที่ 6
ตาบลทุ่งสัง อาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรี ธรรมราช. เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2559.
สมพร ชูขนั ต์ (ผูใ้ ห้สัมภาษณ์), สุ ชีรา ผ่องใส (ผูส้ มั ภาษณ์), ที่บา้ นทุ่งสมอ บ้านเลขที่ 174 หมู่ที่ 6 ตาบลทุ่งสัง
อาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรี ธรรมราช. เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558.
สาย ขวัญเมือง (ผูใ้ ห้สัมภาษณ์), สุ ชีรา ผ่องใส (ผูส้ ัมภาษณ์), ที่บา้ นทุ่งสมอ บ้านเลขที่ 77 หมู่ที่ 6 ตาบลทุ่งสัง
อาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรี ธรรมราช. เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558.
สิ ทธิพร อาลอย (ผูใ้ ห้สัมภาษณ์), สุ ชีรา ผ่องใส (ผูส้ ัมภาษณ์), ที่บา้ นทุ่งสมอ บ้านเลขที่ 22 หมู่ที่ 2 ตาบลทุ่งสัง
อาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรี ธรรมราช. เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559.
ไสว อินทร์ทอง (ผูใ้ ห้สัมภาษณ์). สุ ชีรา ผ่องใส (ผูส้ ัมภาษณ์), ที่บา้ นทุ่งสมอ บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 6 ตาบลทุ่งสัง
อาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรี ธรรมราช. เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558.
เหิม เจริ ญรู ป (ผูใ้ ห้สัมภาษณ์), สุ ชีรา ผ่องใส (ผูส้ มั ภาษณ์), ที่บา้ นหนองเก้าวา บ้านเลขที่ 132 หมู่ที่ 7 ตาบลทุ่งสัง
อาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรี ธรรมราช. เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559.

การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 58 -

“ทวด” ความหมาย และความเชื่ อ ของคนคาบสมุทรสทิงพระ1
Tourd : Meaning and belief of people on Satingpra Peninsula
มัชมาน มนตรี (Machaman Montree)2
พรพันธุ์ เขมคุณาศัย (Pornpan Khemakhunasai)3
ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ (Nattapong Jitnirat)4
บทคัดย่อ
บทความนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการให้ความหมาย และบทบาทหน้าที่ของความเชื่อเกี่ยวกับทวด
ที่มีต่อคนคาบสมุทรสทิงพระ ซึ่ งมีกรณี ศึกษา คือ ทวดภควัมในชุมชนสทิงหม้อ และทวดทองใหม่
ในชุ ม ชนบ้า นหั ว ป่ า การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ใช้วิ ธี ก ารสั ง เกต และการสั ม ภาษณ์ ผู ้น าชุ ม ชน
สมาชิ ก ของชุ ม ชน พระสงฆ์ และผู ้ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้อ งกับ การประกอบพิ ธี ก รรมเกี่ ย วกับ ทวด
ในชุ ม ชนดังกล่ าว จ านวน 20 คน ผลการศึ กษาพบว่า คนทั้งสองชุ มชน ให้ค วามหมาย “ทวด”
ผ่ านรู ป เคารพที่ เป็ นตัว แทนทวด ว่ าเป็ นสิ่ งศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ มี อ านาจเหนื อ ธรรมชาติ คนในชุ ม ชน
สทิ งหม้อ จะให้ค วามเคารพทวดภควัมในฐานะผูเ้ ฒ่ าผูแ้ ก่ ที่ คอยปกปั กรั กษาชุ มชนและสมาชิ ก
ในชุ มชนให้อยู่เย็นเป็ นสุ ข ส่ วนคนในชุ มชนบ้านหัวป่ าจะให้ความเคารพทวดทองใหม่ในฐานะ
บรรพบุ รุ ษ ของตน ความเชื่ อ เรื่ องทวดเป็ นสถาบัน หนึ่ งในโครงสร้ า งทางสั ง คม ท าหน้ า ที่
เป็ นที่ ยึ ด เหนี่ ย วทางจิ ต ใจ สร้ า งความเชื่ อ มั่น ในการด าเนิ น ชี วิ ต และช่ ว ยควบคุ ม กฎกติ ก า
ในการอยูร่ ่ วมกันของคนในชุมชนให้เป็ นไปตามจารี ต ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่กาหนดว่า การกระทาใดถูกต้อง
การกระทาใดผิด ถือเป็ นกฎเกณฑ์ และข้อห้ามที่มีความสาคัญต่อชุมชน ทั้งนี้ ความเชื่อยังก่อให้เกิด
พิธีกรรมที่เป็ นส่ วนสาคัญในการช่วยยึดโยงให้คนในชุมชนประพฤติปฏิบตั ิในการผูกสัมพันธ์กนั
ทั้ง ในครอบครั ว และชุ ม ชน ผ่ า นการประกอบพิ ธี ก รรมเกี่ ย วกับ ทวด จนเกิ ด เป็ นประเพณี
สมโภชทวด ที่ ป ฏิ บ ัติสืบ ทอดกัน มาในชุ มชนอย่างน้อย 3 รุ่ น จะเห็ น ได้ว่าหน้าที่ ข องความเชื่ อ
และพิ ธีกรรมเกี่ ยวกับ ทวดมี อิ ท ธิ พ ลในการควบคุ ม พฤติ กรรมของคนในชุ มชน ที่ ส่งผลต่ อ การ

บทความนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของงานวิจยั “ทวด” สัญญะเชิ งจริ ยธรรมของคนคาบสมุทรสทิ งพระซึ่ งได้รับเงินทุน
สนับสนุนงานวิจยั ด้านมนุษยศาสตร์ – สังคมศาสตร์ รุ่ นที่ 11 จากสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)
2
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาไทยคดีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
3
รองศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
4
รองศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
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จั ด ระเบี ย บทางสั ง คม ซึ่ งจะสะท้ อ นถึ ง บรรทั ด ฐานในการอยู่ ร่ วมกั น ของคนในชุ ม ชน
คาบสมุทรสทิงพระให้ดารงตน อยูใ่ นจารี ตประเพณี คุณธรรม ศีลธรรม และจริ ยธรรมอันดีงาม
คาสาคัญ: ทวด, ความหมาย, ความเชื่อ, คนคาบสมุทรสทิงพระ
Abstract
The purpose of this article is to study the meaning and belief in Tourd which influences
ways of living of people on Satingpra peninsula. The case studies are TourdPakawam
in Satingmor community and TourdTongMai in Hua Pa community. The data is from observation
and interview 20 persons which consist of community leaders, community members, monks
and someone who are concerned with practices to do for Tourd. The results of the study are
1. People in both communities believe that the holy figures of Tourd are the symbol of holiness
which is more powerful than nature. People in Satingmor community show their respect
to TourdPakawam as their elderly who protect the community and its people to live peacefully
and happily while people in HuaPa community pay respect to TourdTongMai as their ancestors.
2. The belief in Tourd is the structure of society that make people feel confident
in their way of living and control rules to live together according to tradition of
the community : what is right or wrong, what is forbidden to do in the community.
3. The belief also holds good relationship among members of families and people in the
community through practices about Tourd such as celebrations to pay respect to Tourd which
continue for at least 3 generations.The belief and respect to Tourd are influential over people and
affect their behavior.They build up rules and standard of living together that become their
traditions, morals and ethics in Satingpra peninsula.
Keywords: Tourd, Meaning, Belief, People on Satingpra Peninsula
บทนา

คาบสมุทรสทิ งพระเป็ นดิ นแดนที่ มีประวัติความเป็ นมาอันยาวนาน เป็ นที่ ต้ งั ของชุ มชน
มนุ ษ ย์ม าตั้ง แต่ ส มัย แรกเริ่ มประวัติ ศ าสตร์ คนคาบสมุ ท รสทิ ง พระมี ค วามเชื่ อ และนั บ ถื อ
สิ่ งที่มีอานาจเหนื อธรรมชาติ หรื อวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ ที่เรี ยกว่าทวด โดยเชื่อกันว่า ทวด คือ วิญญาณ
ที ่ มี พ ลัง อ านาจมาก เป็ นที่ เคารพนั บ ถื อ ต้ อ งปฏิ บ ั ติ บู ช าเอาใจ จึ ง จะให้ คุ ณ เช่ น เดี ย วกั บ
คนในชุมชนสทิงหม้อและชุมชนบ้านหัวป่ าที่ ให้ความหมาย “ทวด” ว่าเป็ นสิ่ งศักดิ์ สิ ทธิ์ และเป็ น
ที่เคารพของคนทั้ง 2 ชุมชน
~2~
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บทความนี้ผวู ้ ิจยั แบ่งการนาเสนอออกเป็ น 2 ประเด็น คือ ประเด็นที่หนึ่ง การให้ความหมาย
“ทวด” ของคนคาบสมุ ท รสทิ ง พระ ผู ้วิ จ ัย จะน าเสนอผลการวิ เคราะห์ จ ากต านาน ความเชื่ อ
และพิธีกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนทั้ง 2 ชุมชน ประเด็นที่สอง หน้าที่ของความเชื่ อเกี่ยวกับทวด ของ
คนคาบสมุ ท รสทิ งพระ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลในการควบคุ ม พฤติ ก รรมของคนในชุ ม ชน ส่ งผลต่ อ การ
จัด ระเบี ย บทางสั งคม อัน จะสะท้อ นให้เห็ น ถึ งบรรทัด ฐานในการอยู่ร่ ว มกัน ของคนในชุ ม ชน
คาบสมุทรสทิงพระ
1. การให้ ความหมาย “ทวด” ของคนคาบสมุทรสทิงพระ
ในชุ ม ชนสทิ ง หม้อ มี ต านานความเชื่ อ เกี่ ย วกับ ทวดภควัม ที่ ค นในชุ ม ชนเชื่ อ กัน ว่ า
ทวดภควัมคื อผูด้ ู แลชุ มชนแห่ งนี้ ทวดจะคอยปกปั กรั กษาคนในชุ มชนให้อยู่เย็นเป็ นสุ ข ปกป้ อง
หมู่ บ ้า นจากโจรผู ร้ ้ าย หรื อ ผู ท้ ี่ จ ะเข้า มาท าไม่ ดี กับ คนในชุ ม ชน เนื่ อ งจากผู เ้ ฒ่ า ผู แ้ ก่ ใ นชุ ม ชน
ได้เล่าต่อ ๆ กันมาว่า ในสมัยก่อนที่ชุมชนแห่ งนี้ ยงั เจริ ญรุ่ งเรื อง มีโจรมาจากชุมชนอื่น หวังที่จะมา
ปล้น ทรั พ ย์สิน คนในชุ ม ชน แต่ เมื่ อเดิ น ทางมาถึ งบ้านสทิ งหม้อ ก็เจอกับ คนที่ มีล กั ษณะรู ป ร่ าง
ใหญ่โต ตัวสู งเท่าต้นยางยืนอยูห่ น้าทางเข้าหมู่บา้ น เมื่อโจรเห็นเช่นนั้นจึงไม่กล้าเข้ามาในหมู่บา้ น
อีกเลย (ละม้าย สุวรรณรัตน์ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558.)
“แรกก่ อนยังโจรมาแต่ อื่นหมันจุดเทียนกาดเจ้ าที่ อีเข้ ามาลักของในหมู่บ้าน พอมาถึงพบ
ทวดยืนสู งอยู่เทียมต้ นยางหน้ าวัดโลกา คอยโบกมือปัดเทียนให้ ดับหมันแล่ นหายไปเลย ไม่ หานหลบ
มา”
เช่ น เดี ย วกับ ค าบอกเล่ า ของยายเลี่ ย นไห้ ค าสุ ว รรณ ที่ เล่ า ว่ า หากใครคิ ด ที่ จ ะเข้า มา
ท าอัน ตราย หรื อ สร้ างความเดื อ นร้ อ นให้ แก่ ค นในชุ ม ชน ก็ ม ัก จะมี อ ัน เป็ นไปให้ ต ้อ งออกไป
จากชุมชน
“ใครมาไม่ ชอบน้าชอบลมนั้น แกไม่ ให้ เข้ าบ้ าน”
เรื่ องราวในตานานทวดภควัมแสดงให้เห็นถึงอานาจ อิทธิ ฤทธิ์ ของทวด อันเป็ นลักษณะ
เหนื อมนุ ษ ย์ท ั่วไป เช่ น ลักษณะรู ป ร่ างที่ ใหญ่ โตเท่ าต้น ยาง ในมื อถื อ ไม้ต ะบอง ยืน ปรากฏตน
ให้โจรเห็ น ทาให้โจรเกิ ดความเกรงกลัว ไม่กล้าเข้ามาในหมู่บา้ น มีอยู่ครั้งหนึ่ งพวกโจรเดิ นทาง
มาทางเรื อ หวังจะมาปล้น ในหมู่ บ ้าน เมื่ อถึ งทางเข้าหมู่ บ ้าน ก็เห็ น เหมื อนทวดยืน ถื อ ไม้ต ะบอง
ขวางอยู่ ทวดมี ล ั ก ษณ ะสู งให ญ่ ผิ ว ด า หน้ า ตาดุ ด ั น ยื น อยู่ ต รงท่ าเรื อทางเข้ า ห มู่ บ ้ า น
(หนูขาว มณีสาย สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558.)

~3~
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“แรกก่ อน พ่ อแกเล่ าให้ ฟัง ว่ ายังโจรพัทลุง มันมากันทางเรื อ มันขับเรื อวนๆ อยู่รอบหมู่บ้าน
อิเข้ ามาปล้ น แต่ มันม่ ายหาน มันเห็นทวด ตัวโตสู งใหญ่ ผิวดาเป็ นมันยื นถื อไม้ ตะบองอยู่ที่ท่าเรื อ
ปากทางเข้ าหมู่บ้าน หมันเห็นพัน่ นั้นกะเขเรื อพ้ นไปปล้ นหมู่บ้านอื่น ไม่ หอนหลบมาอีกเลย”
ซึ่ งจากตานานที่ปรากฏเล่าสื บต่อกันมานี้ นบั เป็ นส่ วนสาคัญที่ได้สร้างและตอกย้ าให้เห็ น
ถึ งความศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ต่ อ สิ่ งที่ ค นในชุ ม ชนนับ ถื อ โดยก่ อ ให้ เกิ ด ศาลทวดขึ้ น กลางชุ ม ชนเพื่ อ เป็ น
ที่ประกอบพิธีกรรมไหว้ทวด

ภาพแผนที่ชุมชนแสดงลักษณะที่ต้งั ศาลทวดภควัมในชุมชนสทิงหม้อ

: ที่ต้งั ศาลทวดภควัม

~4~
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ภาพแสดงลักษณะศาลทวดเก่าภายในชุมชนสทิงหม้อ

ศาลทวดแห่ งนี้ มีอายุไม่ต่ากว่า 100 ปี ในอดีตมีลกั ษณะเป็ นเรื อนไม้ช้ นั เดียวยกพื้น ต่อมา
ได้มีการบูรณะปรับปรุ งให้มีสภาพแข็งแรงทนทานขึ้น ด้วยการก่ออิฐฉาบปูนด้านหลังเพียงฝั่งเดียว
อี ก 3 ด้าน เปิ ดโล่ ง ตัว ศาลตั้งหั น หน้าไปทางทิ ศตะวัน ออก ภายในจะมี รู ป ปั้ นเคารพอยู่ 3 ตน
ซึ่ งคนในชุมชนเชื่อว่าเป็ นตัวแทนทวดคาแก้ว ขุนโหร และทวดภควัม แต่ทวดคาแก้ว และขุนโหร
ไม่ป รากฏตานานเรื่ องเล่าใด ๆ สื บมา ชาวบ้านจึ งเชื่ อว่าเป็ นเพี ยงแค่ ผูต้ ิ ดตามทวดภควัม เท่ านั้น
ดังนั้นทวดภควัมจึ งมีความสาคัญและถือเป็ นสัญลักษณ์ หลักในพิธีกรรมนี้ โดยรู ปปั้ นทวดภควัม
มีลกั ษณะเป็ นผูช้ ายนัง่ ขัดสมาธิ ทาจากปูนปั้ น ห่มด้วยผ้าขาว มีทองติดอยูท่ ้ งั ตัว

ภาพแสดงลักษณะรู ปเคารพ ทวดภควัม ภายในศาลเก่า
~5~
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นอกจากนี้ ในชุ ม ชนสทิ ง หม้ อ ยัง ปรากฏศาลทวดใหม่ ที่ ส ร้ า งขึ้ นในปี พ.ศ. 2529
โดยศาลทวดใหม่น้ ี มีลกั ษณะเป็ นศาลาทาจากไม้ผสมปูน ทาสี แดง หันหน้าออกทางทิศตะวันออก
ภายในมีรูปปั้ นของทวดทั้ง 3 ตน มีผิวสี ดา ห่มด้วยผ้าสี แดง และมีรูปปั้ นทวดภควัมยืนถือไม้ตะบอง
อยูห่ น้าศาลซึ่ งจุดประสงค์หลักของการสร้างศาลใหม่กเ็ พื่อให้ผทู ้ ี่สัญจรผ่านไปมาได้แวะกราบไหว้
ขอพรทวดเพื่อเป็ นสิ ริมงคลในการเดิ นทาง การสร้ างศาลใหม่ที่หน้าทางเข้าหมู่ บา้ นเพื่อเป็ นการ
สะท้อนให้เห็ นถึ งการให้ความสาคัญ แก่ ทวดในฐานะที่ เป็ นเหมื อนเจ้าบ้านที่ ใครผ่านไปผ่านมา
ก็จะต้องแสดงความเคารพ

ภาพแสดงศาลทวดใหม่บริ เวณหน้าชุมชนสทิงหม้อ
~6~
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ภาพแสดงลักษณะรู ปเคารพ ทวดภควัม ภายในศาลใหม่

ภาพแสดงลักษณะรู ปเคารพ ทวดภควัม บริ เวณหน้าศาลใหม่

~7~
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เช่ น เดี ย วกับ ทวดทองใหม่ ที่ ค นในชุ ม ชนบ้านหั ว ป่ าเล่ ากัน ว่ า ทวดทองใหม่ คื อ บุ ค ล
ที่มีชีวิตอยูใ่ นช่วงก่อนปี พ.ศ. 2400 ได้เดินทางมาตั้งถิ่นฐานอยูท่ ี่ชุมชนแห่งนี้ ทวดเป็ นผูซ้ ่ ึงเสี ยสละ
ทรั พ ย์สิ น ส่ ว นตัว บริ จ าคที่ ดิ น เพื่ อ สร้ างวัด หัว ป่ า จากค าบอกเล่ าของผูใ้ หญ่ เอกภพ พรายแก้ว
ทายาทของทวด รุ่ นที่ 7 และลุงวิรัช หยูทอง ชาวบ้านชุมชนบ้านหัวป่ า ผู ้ที่มีความเชื่ อและศรัทธา
ต่ อ ทวดทองใหม่ ได้เล่ าถึ งประวัติ ค วามเป็ นมาของทวดไว้ว่ า เดิ ม ที ท วดทองใหม่ พรรณราย
นั้นเป็ นคนจังหวัดพัทลุง ในช่วงก่อนปี พ.ศ 2400 ในสมัยนั้นมีเพียงสานักสงฆ์เล็ก ๆ และด้วยความ
ศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทวดทองใหม่จึงได้อุทิศตนเป็ นลูกศิษย์รับใช้หลวงตาคงมาตลอดจน
อายุย่า งเข้า สู่ ว ยั ชราจึ ง ได้บ ริ จ าคที่ ดิ น ของตนเองสร้ า งวัด หั ว ป่ า เพื่ อ เป็ นสาธารณประโยชน์
แก่คนในชุมชน ในปี พ.ศ. 2417 โดยมีหลวงตาคงเป็ นเจ้าอาวาสองค์แรก

ภาพแผนที่ชุมชนแสดงลักษณะที่ต้งั วัดหัวป่ า และศาลทวด

: ที่ต้งั ศาลทวดทองใหม่ พรรณราย
~8~
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ภาพแสดงลักษณะศาลทวดทองใหม่ภายในวัดหัวป่ า

เมื่อทวดทองใหม่เสี ยชีวิตลง ชาวบ้านจึงร่ วมใจกันสร้างรู ปปั้ นของทวดไว้ที่วดั หัวป่ าแห่งนี้
รู ปปั้ นทวดทองใหม่ถือเป็ นสัญลักษณ์หลักในพิธีกรรมไหว้ทวดเช่นกัน โดยวัตถุสัญลักษณ์ดงั กล่าว
ถูกปั้ นเป็ นรู ปเหมือน มีขนาดเท่าคนจริ ง นัง่ ขัดสมาธิ ห่มผ้าสี เหลือง และทัดหูดว้ ยยาสู บ

ภาพแสดงลักษณะรู ปเคารพ ทวดทองใหม่ ภายในศาลทวด

~9~
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นอกจากรู ปเคารพทวดที่เป็ นสัญลักษณ์หลักในพิธีกรรมแล้ว ในกระบวนการของพิธีกรรม
ก็ถือ เป็ นสั ญ ลักษณ์ เช่ น เดี ย วกัน เนื่ อ งจากพิ ธี ก รรม คื อ การกระท าที่ เราสมมติ ข้ ึ น เป็ นขั้น ตอน
มี กฎเกณฑ์และข้อปฏิ บ ัติ ทั้งนี้ เพื่ อวัตถุป ระสงค์ที่ จะอ้อนวอนต่ ออ านาจลึ กลับ เหนื อ ธรรมชาติ
ที่ ต นนั บ ถื อ ได้ช่ ว ยให้ ชี วิ ต ของตนเองมี ค วามสุ ข พลัง อ านาจของพิ ธี ก รรมอยู่ ที่ ก ารสื่ อ สาร
ความหมายที่ เกิ ด ขึ้ นในพิ ธี ทั้ง นี้ เป็ นการสื่ อ ความหมายระหว่ า งผู ้ร่ ว มพิ ธี ก รรมด้ว ยกัน เอง
หรื อผูท้ ี่เห็นเหตุการณ์ ด้วยเหตุน้ ี พิธีกรรมจึง เป็ นการสื่ อความหมายด้วยระบบสัญลักษณ์ ทั้งที่เป็ น
สัญลักษณ์ทางภาษา พฤติกรรมที่แสดงออก ตลอดจนวัตถุสิ่งของที่ใช้ในพิธีกรรม
ในชุมชนสทิงหม้อ พิธีกรรมสมโภชทวดภควัมจะจัดขึ้นทุกปี การจัดงานจะมีข้ ึนตั้งแต่ช่วง
เย็นของวันขึ้ น 15 ค่า เดือน 6 จะมีการนาอาหารมาเซ่ นไหว้ทวด อาทิเช่น หัวหมู เป็ ด ไก่ ขนมโค
กล้วย มะพร้าว ฯลฯ ตามแต่ความสะดวกของผูด้ าเนิ นงาน ส่ วนสมาชิ กในชุมชนที่ ศรัทธาต่อทวด
หรื อ ต้อ งการแก้บ นก็ จ ะน าข้า วปลาอาหาร มาไหว้ท วดในวัน ดังกล่ า วด้ว ย รวมถึ ง การแสดง
หนังตะลุง และมโนราห์ ที่ ชาวบ้านจัดมาถวายทวดด้วย เช่ นกัน ส่ วนในช่ วงเช้าของวัน แรม 1 ค่า
เดือน 6 จะเป็ นพิธีการทาบุญเลี้ยงพระ ซึ่งถือเป็ นพิธีทางศาสนา
ระหว่างพิ ธี กรรมด าเนิ น ไปนั้น สั ญ ลัก ษณ์ ข องทวด ก็จ ะปรากฏให้เห็ น อยู่เกื อ บตลอด
พิธีกรรม เช่น ในขณะที่ผูท้ าพิธีกาลังจัดถวายเครื่ องเซ่ นอยู่น้ นั ผูท้ าพิธีจะพูดคุยกับทวดประดุจว่า
ทวดอยู่ใ นพิ ธี ก รรม เป็ นการสร้ า งความเชื่ อ ถื อ ศรั ท ธาให้ กับ ผู ้เข้า ร่ ว มพิ ธี ก รรม นอกจากนั้ น
การเข้าทรงของทวดที่ ไ ด้ท าการพู ด คุ ย กับ ผูเ้ ข้าร่ วมพิ ธี กรรมโดยผ่านคนทรง ก็เป็ นพฤติ กรรม
สัญลักษณ์ที่ทาให้ผปู ้ ระกอบพิธีและเข้าร่ วมในพิธีอยูใ่ กล้ชิดกับสิ่ งที่ตนเองมีความเชื่อถือ และทาให้
มีความรู ้ สึกได้ว่าวัตถุประสงค์ที่ตนเองได้มาประกอบพิธีกรรมจะได้บรรลุผลตามที่ ตนมุ่งหมาย
โดยในชุมชนสทิงหม้อมี นายเกลี้ยง สังคโร เป็ นผูร้ ับหน้าที่ร่างทรงทวดภควัม อีกทั้งยังเป็ นผูท้ าพิธี
ในงานพิธีสมโภชทวดทุกปี ลักษณะอาการของนายเกลี้ยงที่ แปลกไปกว่าตอนปกติ คือจะเดินลาก
ไม้ตะบองไปรอบ ๆ หมู่บา้ น เหมือนเป็ นการตรวจตราดูความสงบเรี ยบร้อยของคนในชุมชน
เช่ น เดี ยวกับ ชุ มชนบ้านหัวป่ าเมื่ อ ถึ งวัน ขึ้ น 15 ค่ า เดื อ น 6 จะมี การท าพิ ธี ไหว้ท วดโดย
ชาวบ้านที่ ย งั คงเชื่ อ และศรั ท ธาต่ อ ทวดทองใหม่ รวมถึ งลู กหลานทายาทสายตระกูล ของทวด
จะพร้อมใจกันทาอาหารคาวหวานมาถวายพระ อาบน้ า ปิ ดทอง เปลี่ยนผ้าให้ทวด และชาวบ้าน
ยังเชื่ อ กัน ว่ า สามารถติ ด ต่ อ กับ ทวดได้โ ดยผ่ า นร่ า งทรงของทวดคื อ ยายทอง โลหะประเสริ ฐ
ซึ่งลักษณะอาการของยายทองในขณะถูกทรงที่เห็นได้ชดั ว่าเหมือนทวดทองใหม่ คือการสู บใบจาก
เนื่องจากเป็ นสิ่ งที่ทวดชอบ
นอกจากนี้ ในขณะประกอบพิธีสมโภชทวดลักษณะอาการของคนทรงจะมีอาการเหมือน
ทวดเข้ามาสถิตอยู่ในร่ างกายของคนทรง กิ ริยาที่ แสดงออกมานั้นเป็ นไปตามตานานคาบอกเล่า
~ 10 ~
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ของคนเฒ่ า คนแก่ ในชุ ม ชน ท าให้ ค นที่ เข้า มาร่ วมในพิ ธี มี ค วามรู ้ สึ กว่ า ทวดยัง คงมี ต ัว ตน
และเป็ นสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ ที่ ควรให้ความเคารพนับถือ จึ งเกิ ดความเชื่ อว่าสิ่ งที่ ตนมุ่งหวังหรื อบนบาน
จะประสบผลสาเร็ จดังตั้งใจ โดยผูเ้ ข้าร่ วมในการประกอบพิธีมีเป้าหมาย 2 เป้าหมาย คือ
1. เป้าหมายที่ผปู ้ ระกอบพิธีตอ้ งการจากกระบวนการในการประกอบพิธีกรรม
นัน่ คือการผ่านพ้นความเจ็บป่ วยหรื อสิ่ งต่าง ๆ ที่จะทาให้ตนเองเดือดร้อนที่ เชื่ อว่าเป็ นการกระทา
ของทวดผูม้ ี อ านาจเหนื อ ธรรมชาติ หรื อ เป้ าหมายที่ จะประสบผลสาเร็ จ ในด้านต่ าง ๆ ดังกรณี
ของ นางจีบ สัตถาวร(สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2558) สมาชิ กของชุ มชนสทิ งหม้อ ที่ ได้ยา้ ย
ตามสามี มาอยู่ในชุ มชนเมื่ อปี พ.ศ. 2515 และได้ทราบเรื่ องราวตานานทวดพร้ อมทั้งเคยเข้าร่ วม
พิ ธี ก รรมทวดมาตลอด ป้ าจี บ ศรั ท ธาในทวดมาก เนื่ อ งจาก ป้ าเคยบนทวด ว่ า ให้ ลู ก ชาย
สอบเข้าทางานได้ แล้วก็สาเร็ จดังที่ป้าหวัง ลูกชายป้าได้งาน ป้าจึงจัดมโนราห์มาถวายทวด
2. เป้ าหมายในการแสดงความกตั ญ ญู ต่ อ บรรพบุ รุ ษ หรื อผู ้ที่ ต นเคารพนั บ ถื อ
เหมือนเป็ นผูใ้ หญ่ ในชุ มชน ซึ่ งในชุ มชนสทิ งหม้อ “ทวด” เปรี ยบได้ดงั ผีอารักษ์ ที่ เชื่ อว่ามีหน้าที่
ในการดูแลรักษาสถานที่ที่ตนสิ งสถิตอยู่ ตลอดจนช่วยคุม้ ครองผูค้ นที่อาศัยอยู่ ณ สถานที่น้ นั ด้วย
การแสดงความกตัญ ญู ข องคนในชุ ม ชนสทิ ง หม้อ ถื อ เป็ นการขอบคุ ณ ทวดที่ ช่ ว ยคุ ้ม ครอง
คนในชุ ม ชนให้ อ ยู่เย็น เป็ นสุ ข ส่ ว นในชุ ม ชนบ้า นหั ว ป่ า “ทวด” เปรี ย บเหมื อ นผี บ รรพบุ รุ ษ
ที่คอยคุม้ ครองปกป้ องลูกหลานให้ปราศจากเหตุเภทภัยต่าง ๆและบางครั้งก็ช่วยให้ประสบโชคดี
ด้ว ย เนื่ อ งจากถื อ ว่ า ผี บ รรพบุ รุ ษ เป็ นสายตระกู ล ของครอบครั ว และในชุ ม ชนยัง มี ลู ก หลาน
สื บสายตระกูลทวดอยู่ แต่ถึงกระนั้นแล้วคนในชุมชนทุกคนรวมถึงผูท้ ี่ไม่ได้สืบสายตระกูลของทวด
ต่างก็นับถือทวดและถือว่าตนเป็ นลูกหลานทวดเช่ นเดี ยวกัน จึ งมักจะมี การรวมตัวกันเพื่อทาบุ ญ
อุทิศส่ วนกุศลไปให้ทวด และจัดพิธีกรรมเซ่นไหว้ทวด ซึ่งถือเป็ นการเคารพและแสดงความกตัญญู
ต่อบรรพบุรุษด้วยเช่นกัน
เป้ าหมายทั้งสองประการของพิ ธี กรรม กลุ่ ม ผูป้ ระกอบพิ ธีกรรมได้รั บ อย่างเห็ น ได้ชัด
โดยเฉพาะเป้ าหมายแรกที่ จะได้รับตามวัตถุประสงค์ไม่ว่าความเดือดเนื้ อร้อนใจหรื อความเจ็บไข้
ไม่ ส บายจะเกิ ด ขึ้ น ก่ อ นการประกอบพิ ธี กรรม หรื อ มี ค วามเชื่ อ อยู่ว่าหากไม่ ป ระกอบพิ ธี กรรม
ภาวะดังกล่าวจะเกิ ดขึ้ นกับตน จึ งถือได้ว่าความเจ็บไข้ทางร่ างกายและจิ ตใจนั้นเป็ นความเจ็บไข้
ที่ เกิ ด จากพื้ น ฐานทางวัฒ นธรรม โดยจะพบว่า ความป่ วยไข้ห รื อ ความเดื อ ดเนื้ อ ร้ อ นใจต่ าง ๆ
ที่ เกิ ด ขึ้ น นั้น ชาวบ้านมี ค วามเชื่ อ ว่า เกิ ด จากการดลบัน ดาลของผู ท้ ี่ มี พ ลังที่ อ ยู่เหนื อ ธรรมชาติ
ดังนั้นการรักษาจึงต้องเป็ นไปตามกระบวนการทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนนั้น ๆ ด้วย
~ 11 ~
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2. หน้ าที่ของความเชื่ อ และพิธีกรรมเกีย่ วกับทวดของคนคาบสมุทรสทิงพระ
ความเชื่ อ เรื่ อง “ทวด” เป็ นความเชื่ อ ดั้ งเดิ ม ที่ มี ม านานและปรากฏอยู่ ใ นชุ ม ชน
คาบสมุทรสทิ งพระมาไม่น้อยกว่า 3 รุ่ น ความเชื่ อเหล่านี้ เป็ นมูลเหตุให้เกิดพิธีกรรมเกี่ยวกับทวด
ในลักษณะการบนบาน และการสมโภชทวด เพื่อเป็ นการเซ่นสรวงบูชา วิงวอนให้ทวดช่วยเหลือตน
ให้พ น้ จากเหตุ ร้ายต่ าง ๆ และดลบัน ดาลให้ชี วิ ต ประสบแต่ ค วามสุ ข ความเจริ ญ สมหวังในสิ่ ง
ที่ปารถนา
เนื่ องจาก “ทวด” เป็ นสัญลักษณ์เชิ งอานาจ ซึ่ งเป็ นการเน้นที่ความหมายมากกว่าความจริ ง
ดังนั้นความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับการนับถือทวด จึงเข้ามามีบทบาทในสังคมอย่างมาก กล่าวคือ
เป็ นที่ยดึ เหนี่ยวทางจิตใจ สร้างความเชื่อมัน่ ในการดาเนินชีวิตในขณะเดียวกันก็ทาหน้าที่ช่วยยึดโยง
ให้คนในชุ มชนประพฤติปฏิบตั ิในการผูกสัมพันธ์กนั ทั้งในครอบครัว และชุมชน สร้างความรู ้สึก
ที่เป็ นพวกเดียวกันรวมทั้งมีอิทธิ พลต่อการควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในสังคม
ในการศึ กษาบทบาทหน้าที่ ของความเชื่ อ และพิ ธีกรรมเกี่ ยวกับ ทวดของคนคาบสมุ ท ร
สทิงพระ ผูว้ ิจยั จะนาเสนอผลการวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของความเชื่ อและพิธีกรรมเกี่ยวกับทวด
ออกเป็ น 2 ระดับ คื อ บทบาทหน้าที่ ของความเชื่ อและพิธีกรรมเกี่ ยวกับทวดที่ มีต่อปั จเจกบุ คคล
และบทบาทหน้าที่ของความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับทวดที่มีต่อชุมชน
2.1 หน้าที่ของความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับทวดที่มีต่อปั จเจกบุคคล
หน้ า ที่ ป ระการหนึ่ งที่ ค วามเชื่ อ สามารถตอบสนองผู ้ค นได้เป็ นอย่ า งดี ม าตลอดก็ คื อ
การตอบสนองทางด้านจิ ต ใจ เนื่ อ งจากมนุ ษ ย์มี ค วามกลัว เป็ นพื้ น ฐานและต้อ งการค าอธิ บ าย
ในสิ่ งต่ า ง ๆ ที่ ไ ม่ ชัด เจน เมื่ อ มนุ ษ ย์ไ ม่ ส ามารถหาค าตอบในสิ่ งที่ ค ลุ ม เครื อ หรื อ ไม่ ชัด เจนได้
จึ งจ าเป็ นต้อ งพึ่ งพาอ านาจหรื อ สิ่ งศักดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ พ วกเขาเชื่ อ ว่ามี อ านาจยิ่งกว่ามนุ ษ ย์ หรื อ อ านาจ
เหนื อธรรมชาติ เพื่อให้สิ่งเหล่านี้ ตอบคาถามในข้อสงสัย พร้ อมกัน นั้น สิ่ งศักดิ์ สิ ทธิ์ หรื ออานาจ
เหนื อธรรมชาติเหล่านี้ ยงั มีส่วนในการให้ความช่วยเหลือ ปกป้ องคุม้ ครองมนุษย์จากภัยพิบตั ิต่าง ๆ
ที่ น่ า หวาดกลั ว หรื อไม่ อ าจต่ อ รองได้ เช่ น ภั ย ธรรมชาติ โรคภั ย ไข้ เจ็ บ ที่ ห าสาเหตุ ไ ม่ ไ ด้
หรื อ สถานการณ์ ค ับ ขัน บางประการ ผู ้วิ จ ัย จะแบ่ ง บทบาทหน้ า ที่ ข องความเชื่ อ เกี่ ย วกับ ทวด
ที่ มี ต่ อ ปั จ เจกบุ ค คล และต่ อ ชุ ม ชน ที่ มี บ ทบาทส าคัญ ออกเป็ น 2 ประการ คื อ บทบาทหน้ า ที่
ของความเชื่อในการให้คาอธิ บาย และบทบาทหน้าที่ของความเชื่อในด้านการสนับสนุนให้พลังใจ
ในกรณี เกิดวิกฤติกาลต่าง ๆ ที่มนุษย์รู้สึกว่าตนไม่อาจควบคุมได้
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2.1.1 หน้าที่ของความเชื่อในการให้คาอธิ บาย
ทวดภควัม และทวดทองใหม่ เป็ นสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ประจาชุมชนที่มีหน้าที่ในการให้คาอธิ บาย
ถึงสิ่ งที่ คนในชุ มชนไม่สามารถหาคาตอบได้ดว้ ยตนเอง หรื อเมื่อเกิ ดเหตุการณ์ วิกฤติ ข้ ึ นกับชี วิต
ปั ญหาของคนในชุมชนแต่ละคนที่ตอ้ งอาศัยการตอบคาถามจากทวดจะต่างกันไป ซึ่ งเป็ นเรื่ องของ
ปั จ เจกบุ ค คลที่ จ ะต้อ งแสวงหาค าตอบในปั ญ หาของตนเอง วิ ธี ก ารที่ ค นในชุ ม ชนใช้ก็คื อ การ
ประกอบพิธีกรรมเพื่อติดต่อกับทวด ทั้งการ เซ่ นสรวง บูชา หรื อสอบถามเรื่ องต่างๆ กับทวดผ่าน
ร่ างทรง ซึ่ งข้อสงสัยที่ ตอ้ งการคาอธิ บายได้แก่ ปั ญ หาเกี่ ยวกับสุ ขภาพ, ปั ญ หาเกี่ ยวกับทรั พย์สิน
ปั ญหาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพหรื อการทามาหากิน
ปั ญ หาเกี่ ย วกับ สุ ข ภาพ เช่ น เมื่ อ เกิ ด อาการเจ็ บ ป่ วยโดยหาสาเหตุ ไ ม่ ไ ด้ ส่ ว นใหญ่
คนในชุ มชนทั้งสองชุ มชนจะมาถามทวดผ่านร่ างทรงทวด และคาอธิ บายที่ ได้รับมักจะเป็ นเรื่ อง
เกี่ยวกับการผิดคาสัญญา ไม่แก้บนสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ จึ งถูกลงโทษดังคาบอกเล่าของ นางจี บ สัตถาวร
(สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558.) ป้ าจีบเล่าว่า เมื่อประมาณ 15 ปี มาแล้ว สามีของป้ าป่ วย
ไม่ทราบสาเหตุ มีอาการปวดท้องตลอดเวลา พาไปรักษาที่ โรงพยาบาลแล้ว แต่ก็ไม่หาย ป้ าจึ งไป
ถามร่ างทรงทวดว่า สามี ของป้ าเป็ นอะไร ร่ างทรงบอกว่าลักษณะอาการเช่ นนี้ น่าจะเป็ นการลื ม
แก้บนทวด เมื่อทราบดังนั้นป้าจีบก็รีบกลับมาแก้บน จากนั้นมาอาการปวดท้องของสามีกห็ ายไป
“ ใครเดื อดร้ อนไหรไปถามแกแล แกจะรู้ แรกหลายปี มาแล้ ว แฟนป้ าไม่ บาย เจ็บพุง หา
หมอก็ไม่ หาย เลยพาไปถามทวด แกว่ าติดเหมย ให้ แก้ ให้ ขาด พอแก้ ถึงกะหายเลย”
ปั ญ หาเกี่ ยวกับทรั พย์สิน เช่ น ในเรื่ องทรั พย์สินหรื อข้าวของเงิ นทองต่ างๆ คนในชุ มชน
ทั้งสองชุ ม ชนจะมาสอบถาม จากทวดผ่ า นร่ า งทรงเมื่ อ เกิ ด เหตุ ก ารณ์ ข องหาย หรื อ หาไม่ พ บ
นอกจากเรื่ องทรัพย์สินเงินทองแล้ว หากมีคนหายหรื อต้องการติดต่อกัฐญาติหรื อเพื่อนฝูงที่อยูท่ ี่อื่น
คนในบางคนก็ยงั คงมาพึ่งพาทวด โดยมาสอบถามว่าควรไปทิศไหน หากมีธุระเดือดร้อนควรจะไป
พบใครจึงจะพึ่งพาได้ บางครั้ง ก็ได้รับคาตอบ แต่ในบางครั้งถ้าทวดไม่มาเข้าทรง ก็อาจต้องทาใจว่า
ไม่ได้คืนแน่ ๆ (พรพรรณ เกษตรสุนทร สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558.)
“ใครเจ็บ ใครไม่ บาย ของไหรใครสู ญ ไปถามร่ างแล แกรู้ เหม็ด”
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2.1.2 หน้าที่ของความเชื่อในด้านการสนับสนุนให้พลังใจในกรณี เกิดวิกฤติกาล
ต่าง ๆ ที่ มนุ ษย์รู้สึกว่าตนไม่อาจควบคุมได้ ทั้งนี้ อาจเป็ นวิกฤติการณ์ทางธรรมชาติหรื อทางสังคม
ก็ได้ ที่ส่งผลกระทบต่อปั จเจกบุคคลปั ญหาเหล่านี้ ได้แก่ปัญหาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพหรื อการ
ทามาหากิน, ปั ญหาเกี่ยวกับการเดินทาง, ปั ญหาเกี่ยวกับการแข่งขัน
ปั ญ หาเกี่ ย วกับ การประกอบอาชี พ หรื อ การท ามาหากิ น เช่ น คนในชุ ม ชนบ้านหั ว ป่ า
ประกอบอาชี พ ท านา หาปลาเป็ นอาชี พ ที่ ย งั ต้อ งพึ่ งพิ งธรรมชาติ คนในชุ ม ชนจึ งต้อ งการที่ พ่ ึ ง
หรื อที่ ยึดเหนี่ ยวทางใจ ซึ่ งความเชื่ อเกี่ยวกับทวดสามารถตอบสนองความต้องการนี้ ได้เป็ นอย่างดี
นอกจากนี้ ช าวบ้านยังเชื่ ออี กว่า ทวดยังช่ วยให้ประสบโชคลาภ ท ามาหากิ น คล่อ ง และด้วยเหตุ
ดังกล่ าวจึ งได้จ ัด พิ ธี กรรมสมโภชทวดเพื่ อ ที่ จะแสดงความขอบคุ ณ ต่ อ ทวดที่ ไ ด้ดู แลช่ ว ยเหลื อ
ลูกหลานในชุมชน การจัดพิธีสมโภชทวดนี้ เพื่อให้คนในชุมชนมารวมตัวกันเพื่อแสดงความเคารพ
ต่อทวด คนในชุ มชนจึงมีความปรองดองรั กใคร่ กนั เพราะถือว่าตนเป็ นลูกหลานทวดเหมือนกัน
แสดงถึงความเป็ นพวกพ้อ งเดียวกัน
ปั ญ หาเกี่ ยวกับการเดิ น ทาง เช่ น คนในชุ มชนสทิ งหม้อส่ วนใหญ่ ป ระกอบอาชี พ ค้าขาย
คนในชุ มชนจึ งมักต้องเดิ นทางเข้าออกชุ มชนอยู่ เพื่อทามาหากิ นตลอด คนที่ เดิ นเข้ามาในชุ มชน
ก็ ม ัก จะมาบอกกล่ า วทวดเพื่ อ ขออาศัย อยู่ ใ นชุ ม ชน ส่ ว นคนที่ เดิ น ทางออกจากชุ ม ชนก็ ม ัก
จะไปลาทวดและขอให้ทวดคุม้ ครองให้เดินทางปลอดภัย ไม่เฉพาะแต่คนในชุมชนที่ให้ความเคารพ
นับถือทวด ผูค้ นที่สญ
ั จรไปมาผ่านบ้านสทิงหม้อก็มกั จะยกมือไหว้และระลึกถึงทวด เพื่อขอให้ทวด
คุม้ ครอง ให้เดิ นทางปลอดภัย พ่อค้าแม่คา้ ในต่ างชุ มชนที่ เดิ นทางมาค้าขายในตลาด หรื อแม้แต่
คณะลิเก มโนราห์ และหนังตะลุง เมื่อได้เดิ นทางเข้ามาในชุมชนแห่ งนี้ ก็มกั จะมาไหว้บอกกล่าว
ทวด เหมือนเป็ นการบอกกล่าวเจ้าของบ้านว่ามาถึงแล้ว วันนี้จะมาทาอะไรในหมู่บา้ น ขอให้กิจการ
ที่ต้ งั ใจจะทานั้นสาเร็ จด้วย (เจียม สุ กระมณี สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558.)
“สู รู้ ม้ าย แรกก่ อ นใครไปใครมา ถ้ าเค้ ารู้ นั้ น เค้ ามาไหว้ ท วดเพ โหม๋ หนั ง ลุ ง โนรา
ก่ อนเค้ าอีเล่ นเค้ ากาดทวดก่ อน บอกแระหนาว่ าลูกหลานอีแสดง ให้ ราบรื่ น ให้ สาเร็จ”
ปั ญหาเกี่ยวกับการแข่งขัน เด็กที่ จะไปศึกษาเล่าเรี ยนในเมือง เมื่อจะต้องสอบเข้าเรี ยนต่อ
ทั้งในระดับ ชั้น มัธ ยมศึ ก ษา ระดับ มหาวิ ท ยาลัย หรื อ การสอบแข่ งขัน เพื่ อ เข้า ท างาน พ่ อ แม่
หรื อ ผูป้ กครองบางคน จะพาลูกหลานมาไหว้ทวดก่อนจะไปสอบ และเมื่อสอบได้ ก็จะมาแก้บน
ตามสัญ ญาที่ ได้ให้ไว้กบั ทวด ดังค าบอกเล่ าของลุงเอิ้ ม ขุย้ ด้ว ย (สัมภาษณ์ เมื่ อ วัน ที่ 28 มี น าคม
2558.) สมาชิ กในชุ ม ชนบ้านหัวป่ าที่ มีค วามศรั ท ธาต่ อ ทวดทองใหม่ ได้เล่ าว่า ลุ งมี ห ลานสาว
อยู่หนึ่ งคน มันเป็ นเด็กเรี ยนเก่ง มันจะไปสอบพยาบาล มันมัน่ ใจว่าต้องสอบได้แน่ แต่ดว้ ยความ
เป็ นห่ ว ง ลุ งจึ งมาบนขอทวดไว้ เพื่ อ จะได้ม นั่ ใจว่ามัน จะสอบได้จ ริ งๆ ซึ่ งผลการสอบออกมา
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หลานสาวลุงเอิ้ม ก็สอบติ ดพยาบาล สมดังความตั้งใจ หลังจากนั้น ลุงจึ งพาหลานสาวมาแก้บ น
ด้วยการบวชชี และนาขนมโคมาเซ่นไหว้ทวด
“หลานสาวลุ ง ไปสอบพยาบาล ลุ ง กลั ว มั น จะท าไม่ ไ ด้ จึ ง มาขอให้ ทวดช่ วย พอส าเร็ จ
ลุงก็ทาหนมโค มาหวายพระ และให้ หลานมาบวชชี แก้ บน”
2.2 หน้าที่และพิธีกรรมของความเชื่อที่มีต่อชุมชน
บทบาทหน้าที่ของความเชื่อเกี่ยวกับทวดนอกจากจะตอบสนองความต้องการในระดับ
ปั จเจกบุคคลซึ่ งเป็ นหน้าที่ทางจิตวิทยาแล้ว ความเชื่อยังมีบทบาทในการตอบสนองความต้องการ
ของกลุ่มคนหรื อชุมชน ซึ่ งเป็ นการทาหน้าที่ทางสังคมด้วย เนื่ องจากระบบความเชื่อที่ปัจเจกบุคคล
ใช้เป็ นที่ยึดเหนี่ ยวนั้น มีผลทาให้คนในสังคมเกิดความรู ้สึกเป็ นพวกพ้องและการรวมกลุ่มของคน
ในชุ มชนให้มีความเป็ นปึ กแผ่น สร้ างความมัน่ คงทั้งทางจิ ตใจและสังคมให้เกิ ดขึ้ น โดยบทบาท
หน้าที่ของความเชื่อต่อชุมชน คือ
2.2.1 หน้าที่ในการสนับสนุนสถาบันพื้นฐานทางสังคม
การดารงอยูข่ องแต่ละสังคมจาเป็ นที่จะต้องมีการประสานระหว่างสถาบันต่าง ๆ ไม่วา่
จะเป็ นทางศาสนา เศรษฐกิ จ การศึ ก ษา ซึ่ งแต่ ล ะส่ วนจะมี ห น้ า ที่ ข องตนเองอย่ า งชั ด เจน
ขณะเดี ยวกัน ก็ต้องเกี่ ยวพัน เชื่ อมโยงกับ สถาบัน อื่ น ความเชื่ อเกี่ ยวกับ ทวดตอบสนองหน้าที่ ได้
ในระดับหนึ่ ง กล่าวคือ สนับสนุนการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบอาชี พท าให้มีความมัน่ ใจในกาท ามาหากิ น มากขึ้ น ในขณะที่ ระบบความเชื่ อทาหน้าที่
สนั บ สนุ น สถาบัน ต่ า ง ๆ ดัง กล่ า ว ในทางกลับ กัน สถาบัน เหล่ า นี้ ก็ มี ส่ ว นในการสนั บ สนุ น
และให้พลังแก่สถาบันความเชื่ อด้วย กล่าวคื อ ในทางเศรษฐกิจคนในชุมชนสทิ งหม้อที่ ไปค้าขาย
มาได้จะนาของกลับมาเซ่ นสรวงทวดด้วยทุกครั้ง เมื่อถึงเทศกาลสมโภชทวดประจาปี จะมีการจัด
แสดงหนังตะลุ ง มโนราห์ โดยคนในชุ มชนจะช่ วยกัน ออกทุ น ทรั พ ย์ต ามกาลังศรั ท ธาเพื่ อ จ้าง
หนังตะลุง และมโนราห์ มาถวายทวด จากลักษณะดังกล่าวเป็ นความร่ วมมือร่ วมใจของคนในชุมชน
ที่ทุกคนต่างรู ้สึกเป็ นส่ วนหนึ่ งของการแสดงความสักการะดังกล่าวซึ่ งเป็ นการสนับสนุนความเชื่ อ
โดยความสัมพัน ธ์ ท างสังคม ถ้าใครได้โ ชค ได้ลาภ ก็จะจัด หนังมาถวายทวด โดยไม่ ต้อ งรอ
ให้ถึงวันสมโภช แม้ในเวลาปรกติ คนในชุมชนจะมีความเป็ นอยูท่ ี่ค่อนข้างเป็ นส่ วนตัว คือต่างคน
ต่างทามาหากิ นของตนเอง แต่ หากมี เรื่ องเกี่ ยวกับทวด คนในชุ มชนก็จะให้ความร่ วมมือกันด้วย
ความเต็ ม ใจ ก่ อ ให้ เกิ ด ความอบอุ่ น ใกล้ชิ ด และความรู ้ สึ ก เป็ นเหมื อ นญาติ ส นิ ท มิ ต รสหาย
ที่ มีค วามรั ก ใคร่ ป รองดองพร้ อ มจะช่ ว ยเหลื อ ซึ่ งกัน และกัน อย่างจริ งใจ สิ่ งแรกที่ ค นในชุ ม ชน
บ้านหัวป่ านึ กถึ ง คื อทวด ไม่ว่าจะมี พิธีกรรมใดเกิ ดขึ้ น ที่ วดั หัวป่ า อาทิ เช่ น การทาบุ ญ เลี้ ยงพระ
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งานศพ งานบวช คนที่เป็ นเจ้าภาพงานพิธีจะต้องไปจุดธูปบอกทวดด้วยเสมอ จากลักษณะดังกล่าว
มานี้ เป็ นการแสดงให้เห็ นถึงการเชื่ อมความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่ อในอานาจเหนื อธรรมชาติ
กับการจัดระเบียบสังคมของมนุ ษย์ โดยเปรี ยบทวดเหมือนเป็ นผูใ้ หญ่บา้ น โดยการบอกกล่าวทวด
ก่ อ นที่ จ ะมี ก ารจัด งานประเพณี และพิ ธี กรรมต่ าง ๆ เปรี ย บได้เมื่ อ เกิ ด เหตุ การณ์ ใ ดกับ ลู กบ้าน
ก็จะต้องแจ้งผูใ้ หญ่บา้ นให้รับทราบ เช่นกรณี ที่มีคนตาย หรื อในงานประเพณี ของชุมชน ผูใ้ หญ่บา้ น
จะต้อ งเป็ นผู ้ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น ในการจัด งานนั้ นๆ ดัง นั้ น จากการเชื่ อ มโยงความสั ม พัน ธ์
คนในชุ มชนจึ งคาดหวังว่าทวดจะช่ วยดู แลคุ ม้ ครองรั กษางานต่ าง ๆ ให้ปลอดภัยและดาเนิ นไป
อย่างราบรื่ น ซึ่งเป็ นการช่วยเสริ มสร้างความมัน่ ใจแก่ผจู ้ ดั งานนั้น ๆ ด้วย
นอกจากหน้าที่หลักของสถาบันความเชื่อที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น สถาบันความเชื่อยังมีหน้าที่
สาคัญต่อชุมชน 2 ประการ ดังนี้
1. ควบคุมสังคม นอกจากสถาบันการปกครองที่มีบทบาทในการควบคุมสังคมให้อยูใ่ น
ระเบี ย บแล้ว ความเชื่ อ ก็ เป็ นสถาบัน ที่ มี ส่ ว นในการควบคุ ม ความประพฤติ ข องคนในชุ ม ชน
เนื่ องมาจากการเกรงกลัวอานาจเหนื อธรรมชาติ ในกรณี ที่ประพฤติผิดจากระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ
ของสังคม ความเชื่ อต่อทวดภควัม และทวดทองใหม่ของคนทั้งสองชุ มชนก็เช่ นกัน ที่ ทาหน้าที่
ควบคุมความประพฤติของคนในชุมชนไม่ให้ผหู ้ นึ่ งผูใ้ ด ประพฤตินอกรี ตประเพณี ของสังคม โดย
อาศัยอานาจอันศักดิ์สิทธิ์ เหนื อธรรมชาติของทวด ซึ่ งเป็ นผลให้คนในชุมชนอยูก่ นั อย่างถ้อยทีถอ้ ย
อาศัย และไม่ประพฤติผิดจารี ตประเพณี อันจะนามาซึ่ งความสงบสุ ขของชุมชนอย่างแท้จริ ง ดังนั้น
ความเชื่ อต่อทวดภควัมและทวดทองใหม่ ซึ่ งเปรี ยบเสมือนบรรพบุรุษและผูป้ กครองบ้านเมือง จึง
ย่อมมีส่วนในการทาหน้าที่ควบคุมสังคมด้วยเช่นกัน
ประการแรกที่ เห็ น ได้ชัดคื อ ความเชื่ อในความศักดิ์ สิ ทธิ์ ของที่ ต้ งั ศาล ซึ่ งถือเป็ นบริ เวณ
ที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ที่คนในชุมชนเชื่ อกันว่าทวดสถิตอยู่ ถ้าผูใ้ ดเข้าไปกระทาการไม่ดี หรื อเป็ นการท้าทาย
ทวด เช่ น การเข้ า ไปท าลายข้ า วของ ก็ จ ะถู ก ทวดลงโทษให้ เ จ็ บ ป่ วย หรื ออาจถึ ง ตายได้
นอกจากนี้ ความเชื่ อ ต่ อ ทวดยังมี บ ทบาทในการควบคุ ม ระเบี ย บและศี ล ธรรมอัน ดี งามของคน
ในสังคม โดยเชื่อกันว่าผูท้ ี่ประพฤติผิดกฎเกณฑ์ของสังคม บุคคลนั้นจะถูกทวดลงโทษให้เจ็บป่ วย
เช่น การลักขโมย การเล่นการพนัน หรื อการตั้งวงดื่มสุ รา ซึ่งเป็ นสิ่ งที่ผิดศีลธรรม อันอาจจะนาไปสู่
ความขัด แย้งขึ้ น ในชุ ม ชน การลงโทษของทวดคื อ ท าให้ เจ็บ ป่ วย ท าให้ค นในชุ ม ชนเกรงกลัว
และเกิดความสานึ กว่าไม่ควรกระทา ซึ่ งการลงโทษของทวดเปรี ยบเหมือนกฎหมายที่ ทาให้ผูค้ น
ตระหนักได้ว่าอะไรที่ทาแล้วทวดจะรัก อะไรที่ทาแล้วทวดจะลงโทษ ซึ่งสิ่ งเหล่านี้ อาจจะพิจารณา
ถึงบทบาทความเชื่อได้วา่ เป็ นการควบคุมการอยูร่ ่ วมกันของคนในชุมชน
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2. สร้างความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคม ซึ่งจัดว่าเป็ นบทบาทสาคัญอีกอย่างที่อยูใ่ น
สถาบันความเชื่อ โดยในที่น้ ีผวู ้ ิจยั จะแบ่งเป็ นประเด็นย่อย 2 ประเด็น
2.1 การสร้างความผูกพันทางเครื อญาติ โดยผ่านการประกอบพิธีกรรม ไม่ว่าจะ
เป็ นพิธีกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับทวด สิ่ งเหล่านี้ เป็ นเครื่ องสะท้อนให้เห็นถึงความหมายของทวด ที่คน
ในทั้งสองชุ มชนให้ความเคารพนับ ถื อในฐานะบรรพบุ รุษ และผูป้ กครองบ้านเมื อง โดยเฉพาะ
สรรพนามทางเครื อญาติที่ใช้เรี ยกทวด ว่า “ทวด” ซึ่ งอีกนัยความหมายหนึ่งก็คือบรรพบุรุษผูอ้ าวุโส
และเรี ยกตนเองว่า “ลูกหลาน” ซึ่ งเป็ นการชี้ ให้เห็ นถึงการเชื่ อมความสัมพันธ์ระหว่างโลกเหนื อ
ธรรมชาติ กบั โลกของมนุ ษย์ การสร้างความสัมพันธ์ทางเครื อญาติกบั “ทวด” โดยอาศัยความเชื่ อ
และการใช้สรรพนามยังถือเป็ นส่ วนหนึ่ งในการช่ วยปลูกฝั งความรู ้ สึกของการเป็ นพวกเดี ยวกัน
ให้แก่คนในชุมชน ด้วยสานึกของความผูกพันฉันเครื อญาติที่มีบรรพบุรุษร่ วมกัน
2.2 การสร้ างความสัมพันธ์อนั เกิดจากความรู ้สึกร่ วมภายใต้สถานการณ์เดียวกัน
จากการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะพิธีกรรมสมโภชทวด พิธีกรรมนี้ เป็ นที่ รวมของผูค้ น
ซึ่ งมาร่ วมกิจกรรม อันอยูภ่ ายใต้สถานการณ์แห่ งความต้องการในสิ่ งเดียวกัน กล่าวคือ การประสบ
ความสุ ข ปราศจากทุกข์โศกโรคภัย พิธีกรรมจึงมีความสาคัญที่คนในชุมชนจะต้องรับผิดชอบและมี
การดาเนิ นงานร่ วมกัน ดังนั้นการเผชิ ญอยู่ภายใต้สถานการณ์เดียวกันจึงส่ งผลให้เกิดการร่ วมแรง
ร่ วมใจกันในการจัดงานนาไปสู่ ความรู ้สึกเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชุมชน
บทสรุ ป

ความหมาย และความเชื่อเกี่ยวกับทวด ของคนคาบสมุทรสทิงพระ พบประเด็นสาคัญดังนี้
ประเด็ น แรก จากในอดี ต “ทวด” เป็ นสิ่ ง ศัก ดิ์ สิ ท ธ์ ที่ ค นในคาบสมุ ท รสทิ ง พระ เคารพบู ช า
เพราะเชื่ อ ว่าทวดสามารถดลบัน ดาลให้ เกิ ด ความสุ ข ได้ ทวดมี พ ลังอ านาจ มี อิ ท ธิ ฤ ทธิ์ ปกป้ อ ง
ภัย อัน ตราย คุ ้ม ครองชาวชุ ม ชนจากโจรผู ร้ ้ ายได้ แต่ ในปั จ จุ บ ัน ความเชื่ อ เกี่ ย วกับ ทวดส่ งผล
ต่อคนคาบสมุทรสทิ งพระ ในด้านการตอบสนอง ทางจิ ตวิทยา ก่ อให้เกิ ดกาลังใจในการทางาน
และการดารงชีวิต การแก้ปัญหาความทุกข์ ที่เกิดขึ้น การขอพร การบนบาน เป็ นสิ่ งส าคัญที่ทาให้
ความเชื่อเกี่ยวกับทวดยังคงดาเนิ นต่อไป ประเด็นที่สองความเชื่อเกี่ยวกับทวด ยังคงถูกถ่ายทอดมา
อย่างต่อเนื่ อง มีท้ งั การถ่ายทอดด้วยการบอกเล่า และแสดงให้เห็นเป็ นแบบอย่าง เปิ ดโอกาสให้คน
ในชุ ม ชนได้เข้าไปมี ส่ ว นร่ ว ม ในการประกอบพิ ธี กรรมเกี่ ย วกับ ทวด ซึ่ งพิ ธี ก รรมนี้ ท าหน้า ที่
เป็ นสื่ อกลางในการยึด เหนี่ ยวคนในชุ มชนให้ป ฏิ สัมพัน ธ์ กัน ช่ วยสนับ สนุ น สถาบัน ทางสังคม
ท าให้ ชุ ม ชนเกิ ด ความเป็ นปึ กแผ่น ความเป็ นพวกพ้อ งเดี ย วกัน และประเด็น สุ ด ท้ายความเชื่ อ
เกี่ ย วกับ “ทวด” มี ก ารเปลี่ ย นแปลง ปรั บ ตัว ควบคู่ ไ ปกับ ระบบเศรษฐกิ จ และสภาพแวดล้อ ม
ข้อสังเกตประการหนึ่ งก็คือ เมื่อมี การติ ดต่อกับภายนอก ทั้งการรั บรู ้ ขอ้ มูลข่าวสาร หรื อทัศนคติ
~ 17 ~
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ที่ เปลี่ ย นไปเนื่ อ งจากค่ า นิ ย มของคนในชุ ม ชน มัก มี ผ ลกับ ความเชื่ อ ในแง่ ข องความมั่น คง
ทางความรู ้ สึ ก ของผู ้ค น การรั บ รู ้ ข่ า วสารจากสื่ อ และค่ า นิ ย มความทัน สมัย ของคนในชุ ม ชน
กลับเป็ นปั จจัยที่ส่งผลให้ความเชื่ อของคนในชุมชนสั่นคลอน เนื่ องจากคนในชุมชนมีโอกาสรับรู ้
ข่าวสารนอกชุมชนมากขึ้น มีความพยายามที่จะเปลี่ยนตัวเองให้เป็ นเหมือนสังคมเมือง ระบบความ
เชื่อจึงไม่เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการของคนในชุมชนได้ท้ งั หมด
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หนคร จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2558.
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กระบวนการสร้าง พระเครื่องหลวงพ่อทวด จากความเชื่อ สู่ พุทธพาณิชย์
(ช่วงปีพุทธศักราช 2497-2557)*
“Luang Poh Tuad’s Talisman” become to “Buddism commercial product”
(since A.D. 1954-2014)
หิรัญยาเนตร ดิศรพงศ์ (Hirunyanate Dissarapong)**
อดิศร ศักดิ์สูง (Adisorn Saksoong)***
อุทัย เอกสะพัง (Uthai Eksaphug)****

บทคัดย่อ
บทความนี้เป็นการศึกษากระบวนการสร้างพระเครื่องผ่านคติความเชื่อเกี่ยวกับ."หลวงพ่อทวด"
.ในบริบทประวัติศาสตร์.โดยเน้นสภาวะทางสังคม วัฒนธรรมที่มีผลต่อกระบวนการสร้างเรื่องราวของ
.“หลวงพ่อทวด”.ในแง่มุมต่าง.ๆ.ตามมิติเวลาคือในช่วง.พ.ศ..2497- 2557 .โดยใช้แนวคิดเรื่องวาทกรรม
และการสร้างมายาคติ เพื่อเพิ่มมูลค่า สู่การเป็นสินค้าพุทธพาณิชย์ ของ.“พระเครื่องหลวงพ่อทวด ”
โดยศึกษาจากข้อมูลเอกสาร และเก็บข้อมูลภาคสนาม สํารวจ เพื่อวิเคราะห์ พัฒนาการความคิด เกี่ยวกับ
การสร้างตํานาน “หลวงพ่อทวด” ในแต่ละยุคสมัย
ผลการศึกษาพบว่าคติความเชื่อเกี่ยวกับ "หลวงพ่อทวด" ล้วนมีพัฒนาการแตกต่างกันไปตามแต่
ละยุคสมัยและพื้นที่.สามารถศึกษา "หลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืด" ได้จากตํานาน คําบอกเล่า และ
สามารถศึกษา"สมเด็จเจ้าพะโคะ".หรือ."สมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปรมาจารย์"ได้จากประวัติศาสตร์
ส่วนพระเครื่อง จะเริ่มศึกษาตั้งแต่สมัยพระครูวิสัยโสภณ(ทิม ธมฺมธโร) เริ่มสร้างพระเครื่อง "หลวงพ่อทวด" ในปี พ.ศ. 2497 เป็นต้นมา โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นวัตถุมงคลและขวัญกําลังใจแก่ประชาชน อีกทั้ง
เป็นความเชื่อที่จะมุ่งทํานุบํารุงวัดราษฏร์บูรณะ. (วัดช้างให้) กระทั่งวันเวลาล่วงเลยผ่านกอปรกับบริบท
ทางสังคมทําให้เกิดกระแสความนิยมพระเครื่อง "หลวงพ่อทวด" ได้เป็นที่แพร่หลาย ก็ได้ส่งผลกระทบ
ต่อสังคมหลายประการ ไม่ว่าจะในแง่คติความเชื่อตลอดจนแง่การหาผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ผ่าน
วาทกรรมเกี่ยวกับบุคลาธิษฐานตํานานอภินิหาร.ความศักดิ์สิทธิ์เชิงวัตถุ.จนกระแส.“หลวงพ่อทวด”.เป็น
ที่ล้นหลามอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน.กระบวนการสร้างคติความเชื่อที่เกิดขึ้น.จึงสะท้อนถึงปรากฏการณ์
ของศาสนาในสังคมยุคโลกาภิวัตน์.ที่มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของผู้คนในเชิงเศรษฐกิจ และ
เชิงบริโภคนิยม หรือที่เรียกกันว่า “พุทธพาณิชย์”
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Change of “Luang Poh Tuad’s Talisman”
become to “Buddism commercial product” (since A.D. 1954-2014)
Hirunyanate Dissarapong
Adisorn Saksoong
Uthai Eksaphug
Abstract

This article explores the process of the belief creation of “Luang poh tuad” in the historical
context which is emphasized in the socio-cultural conditions effecting the process of the story
creation of “Luang poh tuad” in several aspects during 1954-2014. In the notion of discourse, myth,
product creation, and value increase of “Luang Poh Tuad” talisman. The data from the document and
field is collected in order to analyze the notion development in creating the legend of “Luang Poh
Tuad” in each era
The result found that the belief of “Luang Poh Tuad” had different development in each era
according to the socio-cultural context.Provost Wisai Sophon (Tim Tammataroe) had firstly created
“Luang Poh Tuad” amulets had aimed tomaintian the Rat Bura Temple (Watchanghai). The trend of
“Luang Poh Tuad” amulet was widespread in terms of beliefs and commercial benefits through the
discourse which was about supernatural personification legend.The sacred object which was widely
accepted would make “Luang Poh Tuad” become famous. The process of creating beliefs reflects on
religion in the globalized society which focused on the needs of people economically and in term of
consumerism.

Keywords : Luang poh tuad, Somdetjaophako, Praratchamuneesameeramkunuporamajan
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บทนำ

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
ชื่อ “หลวงพ่อทวด” ย่อมเป็นที่รู้จักกันดีในเหล่าพุทธศาสนิกชน หรือแม้กระทั่งศาสนิกชนอื่น
ต่างก็มีความเคารพและศรัทธาในเกียรติคุณของท่าน ทั้งในด้านกฤษฎาอภินิหาร อิทธิฤทธิ์ ปาฎิหารย์
เมตตามหานิยม ดลบรรดาลโชคลาภ และที่เลื่องลือกันโดยเฉพาะในด้านนิรันตรายแคล้วคลาดปลอดภัย
ต่อมาท่านก็ได้รับการสมญานามมากมายยิ่งขึ้นเมื่อริเริ่มมีการสร้าง“วัตถุมงคล”หรือที่เรียกว่า “เครื่องราง
ของขลัง” ทําให้เป็นที่นิยม แสวงหากันในเหล่าแวดวง “นักเลงพระ”
จาก.ชัยวุฒ.ิ พิยะกูล.(2551.,.น.15) .ได้อธิบายว่า .พระครูวิสัยโสภณ(ทิม ธมฺมธโร).สร้างพระเครื่องรูปหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืด.ขึ้นเมื่อ.พ.ศ.2497.พร้อมกับการสร้างตํานานหลวงพ่อทวด
วัดราษฎร์บูรณะ(วัดช้างให้).ออกแจกจ่ายแก่ประชาชนอย่างกว้างขวาง.ส่งผลให้คติความเชื่อเกี่ยวกับ
หลวงพ่อทวดแพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วผลคือทําให้วัดมีรายได้จากการทําบุญเพื่อบูชาพระเครื่อง
จํานวนมากนั่นเป็นเหตุให้วัดอื่น.ๆ.หันมาสร้างพระเครื่องหลวงพ่อทวด.ตามแบบอย่างวัดราษฎร์บูรณะ
(วัดช้างให้).เพื่อหาปัจจัยในการจรรโลงพระพุทธศาสนา.ส่งเสริมการศึกษาและสังคมสงเคราะห์และเกิด
เป็นผลกระทบ ต่อสังคม อีกทั้งวัฒนธรรมในภาคใต้อย่างกว้างขวาง ดังเห็นได้จากการที่วัดต่าง ๆ
ก็ได้สร้างพระเครื่องหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดขึ้นตามอย่างวัดราษฎร์บูรณะ(วัดช้างให้).ตั้งแต่ใน
อดีตจนถึงปัจจุบัน.สําหรับวัตถุมงคลในพุทธศาสนาเรียกกันโดยทั่วไปว่าพระเครื่องรางหรือพระเครื่อง
คือรูปสมมุติของพระพุทธเจ้าที่มีขนาดเล็ก สร้างเพื่อเป็นที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้า และเพื่อสืบทอด
พระศาสนาพระเครื่องอาจจะรวมถึงรูปสมมติของพระโพธิสัตว์ ,พระอริยสงฆ์และเทพเจ้าที่มีขนาดเล็ก
ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ เดือน คําดี (2545) กล่าวไว้ว่า ความเชื่อและความศรัทธาทําให้ก่อเกิดกระบวน
การแปรเปลี่ยน สิ่งที่ยึดเหนี่ยวจากการสวดมนต์ขอพรจากพระผู้เป็นเจ้า จากเทพเทวดา จากพระภูมิเจ้าที่
จากรุกเทวดา ที่สิงสถิตในต้นไม้ จากก้อนหิน จากร่างทรง ซึ่งไม่สามารถสร้างความมั่นใจว่าสามารถ
ไปคุ้มครอง ได้ทุกที่ทุกทาง จึงแปรเปลี่ยนเป็นสิ่งที่มองเห็นสามารถจับต้องได้ในลักษณะต่าง ๆ อาทิเช่น
เหล็กไหล เพชรตาแมว เพชรตาหนู เพชรในหิน เขี้ยวเสือ เขีย้ วหมูตัน เขี้ยวสาง เขี้ยวหมูหักคาต้นไม้
(เรียกว่า กําจัดกําจาย) เม็ดขนุนทองแดง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นวัตถุที่เกิดขึ้นเอง ตามธรรมชาติ และเป็น
ของหายาก ลําบากจะถือว่าสามารถป้องกันอันตรายต่าง ๆ มักเรียกว่า เครื่องราง ดังที่ บุศรา สว่างศรี
(2553) พบว่า พระเครื่อง มีต้นกําเนิดมาจากการสร้างพระพิมพ์ที่มีความเชื่อเดิม เพื่อสืบพระศาสนา
เป็นสําคัญนับเป็นเจตนาที่แสดงถึงความศรัทธาอันบริสุทธิ์จากนั้นพระพิมพ์เป็นศาสนวัตถุที่ใช้เพื่ออุทิศ
บุญกุศลเป็นปัจจัย ให้ผู้สร้างบรรลุสิ่งที่ปรารถนาในภพหน้าความเชื่อ ประกอบกับ ความศรัทธา
ในพุทธคุณและความเชื่อ เรื่องเครื่องรางของขลังต่าง ๆ ส่งผลให้แนวความคิดที่เกี่ยวกับพระพิมพ์ กลาย
เป็นพระเครื่องในที่สุดและสอดคล้องกับที่ ศรีศักร วัลลิโภดม (2547) กล่าวว่า เป็นการนําเอาสิง่ ที่เป็น
พุทธคุณเข้ามาผสมผสาน กับความเชื่อที่เป็นไสยขาวทําให้กลายเป็นวัตถุสําเร็จรูปที่รวม ของบรรดาของ
ขลัง ทั้งมวลให้อยู่ภายใน วัตถุเดียวกัน ทําให้ง่ายแก่การรักษาพกพาติดตัว รวมทั้งง่ายต่อ
การเอาใจใส่รักษากฏเกณฑ์ข้อบังคับ และ หลีกเลี่ยงข้อห้าม อย่างการเล่นของขลัง ตามแบบเดิมเป็นเหตุ
ให้พระเครื่องแพร่หลายไปในคนหมู่มากทั่วไปได้ อีกทั้งเป็นเรื่องทันสมัยกับเปลี่ยนแปลงทางสังคม และ
วัฒนธรรมของบ้านเมืองด้วย
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จะเห็นได้ว่า เครื่องรางของขลังและพระเครื่อง ถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ในลักษณะต่าง ๆ เพื่อเป็น
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ซึ่งเครื่องรางของขลังและพระเครื่องมีวิวัฒนาการมาตั้งแต่สมัยทราวดี ที่สร้างเพื่อ
ประกอบบุญกุศลและเป็นพุทธบูชาเรื่อยมา โดยมีรูปแบบเปลี่ยนไปตามกาลเวลาการสร้าง เครื่องรางของ
ขลังและพระเครื่องในอดีตกาลนั้น จะต้องมีประวัติความเป็นมาของพระนั้น ๆ เช่น พระเครื่องรูปสมมติ
ของพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในคําสอนของพระองค์ และพระเครื่องของอริยสงฆ์ที่
ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ สั่งสมคุณงามความดีแก่ประเทศชาติ เฉกเช่นในพระราชพิธีเลื่อนพระอิสริยศของ
สมเด็จพระสังฆราชเพื่อเป็นที่ระลึกถึงคุณงามความดีของท่าน หรือสร้างในงานพระราชทานเพลิงศพ
ของพระสงฆ์เพื่อเป็นทีร่ ะลึก ต่อมาการสร้างเครื่องรางของขลังและพระเครื่องก็มีการพัฒนาการขึ้น โดย
การผลิตจากเครื่องจักรขึ้นเป็นเหรียญคือการเข้ามาของโรงกษาปณ์ทําให้พระเครื่องเกิดการแพร่หลายขึ้น
อย่างกว้างขวาง เพราะการผลิตที่งา่ ยขึ้น พระเครื่องจึงกระจายตัวไปยังส่วนต่าง ๆ ของประเทศอย่าง
รวดเร็ว ประกอบกับการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่มีการสู้รบในสงครามเพื่อป้องกัน บ้านเมืองและเพื่อ
เป็นขวัญ กําลังใจแก่ทหารและหน่วยอาสา พระเกจิอาจารย์ที่ทรงคุณด้วยคาถา อาคม ในทางแคล้วคลาด
คงกระพันชาตรี จะสร้างพระเครื่องมามอบให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจด้วยพุทธคุณ และความเชื่อของ
พระเครื่อง ต่อมาเมื่อเหตุการณ์สงบลง คําล่ําลือในปาฏิหารย์ของพระเครื่องรุ่นนั้น ๆ ก็เริ่มมีชื่อเสียง
โด่งดังขึ้น ทําให้เป็นที่สนใจเกิดการแสวงหาพระเครื่องเพื่อนํามาครอบครอง
ซึ่ง ณัฐพล อยู่รุ่งเรืองศักดิ์ (2555) กล่าวว่าพระสงฆ์นั้นมีความสําคัญคือเป็นจุดเริ่มต้นของการ
สร้างรูปเหมือนพระสงฆ์แทนรูปพระพุทธเจ้า จนกระทั่งเกิดเป็นความนิยมในการสร้างเหรียญที่ระลึก
และเหรียญที่ระลึกนี้ได้กลายสถานภาพจากของที่ระลึกมาเป็นพระเครื่องในยุคต่อมาและจากนั้น เมื่อ
เทคโนโลยีการผลิตเหรียญได้รับการพัฒนาในต่างประเทศกอปรกับความนิยมในการสร้างเหรียญ ที่ระลึก
เพื่อแสดงมุทิตาจิตต่อพระสงฆ์ที่เคารพในโอกาสต่าง ๆ มีการนําเข้าเครื่องผลิตเหรียญ และเปิดร้านรับ
ผลิตเหรียญเพิ่มมากขึ้น ทั้งการสร้างเหรียญที่ระลึกก็ทวีมากขึ้นเป็นเงาตามตัวด้วยเพราะ เหรียญที่ระลึก
สามารถตอบสนองในฐานะเป็นวัตถุมงคลและสะดวกในการจัดสร้าง อีกทั้งสามารถจัดสร้างได้คราวละ
มาก ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนทั้งในเขตพระนครและต่างจังหวัด จุดเริ่มต้นความ
นิยม พระเครื่องและการห้อยแขวนพระเครื่องเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้ ได้รับความนิยมกว้างขวาง
มากขึ้น เมื่อสังคมไทยต้องเผชิญกับภาวะสงครามโลกครั้งที่2 (พ.ศ.2484-2488) ความรู้สึกไม่ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ทําให้พระเครื่องได้เข้ามาเป็นที่พึ่งทางใจพระเครื่องได้รับความนิยมอย่างมากในสังคม
รัฐบาลจัดสร้างพระเครื่องขึ้นเพื่อให้ผู้คนได้พกบูชาติดตัวขณะเดียวกันก็มีการขุดหาพระกรุ และการปลอม พระเครื่องและเกิดตลาดแลกเปลี่ยนซื้อขายพระเครื่องขึ้น
ต่อมาจากความเชื่อและศาสนาที่เกิดขึ้น จึงนําไปสู่ลัทธิบริโภคผ่านวัตถุนิยม ที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการและส่งผลต่อสังคมไทยหลายด้าน จนเกิดการทําให้วัดกลายเป็นแหล่งสินค้า เช่นเดียวกับ
สังคมภาคใต้ที่ได้แพร่กระจายหลายอย่าง เช่น จตุคามรามเทพ เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เป็นต้น ซึ่งวัตถุ
มงคลเครื่องรางของขลังและพระเครื่องกลับกลายเป็นสินค้าที่ตอบสนองในโลกของความเชื่อยุคใหม่ ดัง
ที่เกิดขึ้น กับพระเครื่อง “หลวงพ่อทวด” เพราะด้วยกระแสนิยมที่เกิดขึ้นในสังคม ระหว่าง พ.ศ.2497 –
พ.ศ.2557 เป็นต้นมา เนื่องจากกระแสบริโภคนิยมในเรื่องการครอบครองพระเครื่อง “หลวงพ่อทวด”
และเพื่อแสวงหาความร่ํารวย ประกอบด้วยอิทธิพลของสื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์นําเสนอข่าว
4
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ความเคลือ่ นไหวเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระเครื่อง "หลวงพ่อทวด” ทําให้เป็นการกระตุ้นกระแส
บริโภคนิยมของพระเครื่อง "หลวงพ่อทวด” มากขึ้นเป็นลําดับ ทั้งในและต่างประเทศ ทําให้ธุรกิจในเชิง
พุทธพาณิชย์ เกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย
จากสาเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษา ค้นคว้าถึงพัฒนาการทางความคิดต่อคติ
ความเชื่อที่มีต่อองค์ "หลวงพ่อทวด" โดยมีปัจจัยทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดผลต่อ
สังคมและวิถีชีวิตของประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศ เพราะเกิดกระแสบริโภคนิยม คือ ความต้องการที่
จะครอบครองพระเครื่อง "หลวงพ่อทวด" ขึ้น ทําให้เห็นความเปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึงปัจจุบันที่เห็น
ได้ชัดสรุปโดยคร่าว ดังต่อไปนี้
ความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ จะเห็นได้จากการศึกษาโดยใช้ทั้งหลักเกณฑ์ทางประวัติศาสตร์
ร่วมกับหลักเกณฑ์ ทางวิทยาศาสตร์ พบว่า ในอดีตกาลการสร้างพระเครื่องได้ใช้วัตถุดิบในการสร้าง เช่น
ว่านกากยายักษ์ ว่านสมุนไพรต่าง ๆ ที่มีสรรพคุณในด้านต่าง ๆ นํามาขึ้นรูปองค์ตัวพระเครื่อง แต่ใน
ปัจจุบันกลับกลายเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในทางอุตสาหกรรมที่ไม่ได้เป็นวัตถุดิบชนิดพิเศษ หรือมีลักษณะที่ถูก
ที่ควร ในการสร้างเครื่องรางและพระเครื่อง
ความเปลี่ยนแปลงด้านคติความเชื่อ ผู้วิจัยพบว่า คนส่วนใหญ่มกั “หลงลืม” ว่า แม้จะเป็นคนดี
เลวเช่นใดก็ตาม หากมีพระเครื่องก็สามารถคุ้มกันภัยได้ รวมไปถึง “ขั้นตอนของการสร้างและปลุกเสก”
ที่ปัจจุบันอาจจะไม่มีการสร้างโดยผ่านการปลุกเสกตามกรรมวิธอี ันสมควร เพียงแต่ผลิตมาจากโรงงาน
ให้ได้ “สินค้า” ตามที่ตลาดต้องการเท่านั้น เพราะในด้านคติความเชื่อ เมื่อผู้คนเห็นเพียงพุทธปาฎิหารย์
มิได้คํานึงถึงหลักธรรม ของพระพุทธศาสนา ที่สอนให้ตั้งมั่นในความดี หลงยึดเพียงวัตถุและเงินตรา
ทําให้เกิดการสร้างเครื่องราง มาเพื่อผลประโยชน์ในด้านการค้า และสร้างมายาคติ วาทกรรม เพื่อปลุกปั่น กระแสของวัตถุมงคล ที่จะเพิ่มมูลค่าในการเช่าซื้อบูชา เพราะหวังแต่เพียงประโยชน์ ส่วนตน
หรือที่เรียกว่า “พุทธพาณิชย์”
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษากระบวนการสร้างพระเครื่องผ่านอภินิหาร ตํานาน ความเชื่อ ของ “หลวงพ่อทวด”
ในบริบทประวัติศาสตร์
2. ศึกษาบริบทของสังคม ที่มีส่วนทําให้เกิดกระบวนการสร้างเรื่องราวอภินิหารให้กับความเชื่อ
ของพระเครื่อง “หลวงพ่อทวด”
3. ศึกษากระบวนการสร้างพระเครื่อง “หลวงพ่อทวด” ในกระแส “พุทธพาณิชย์”
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
พระเครื่อง "หลวงพ่อทวด" สร้างความโด่งดังให้กับตํานาน ทําให้วัดหลาย ๆ วัด ในหลาย
จังหวัด.หันมาสร้าง "หลวงพ่อทวด" องค์ใหญ่ เพื่อเป็นการเคารพพระสงฆ์ที่มีคุณงามความดีแก่ประเทศ
ชาติบ้านเมือง แต่ผลต่อมาคือ มีการเกิดธุรกิจในเชิงพุทธพาณิชย์ เช่น เก็บค่าใช้จ่าย (เช่น ที่ฝาก รองเท้า,
ฝากรถ, เสื้อคลุม ฯลฯ) และธุรกิจในเชิงท่องเที่ยวที่นําท่านมาเป็นจุดสนใจของจังหวัด เพื่อที่จะหารายได้
แก่ตนเอง ไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบกับทางวัด
พัฒนาการทางความคิดต่อคติความเชือ่ ในพระเครื่อง "หลวงพ่อทวด" มีพัฒนาการมาได้เพราะ
ปัจจัยหลายส่วน คือ เรื่องของระยะเวลาจากความเลื่อมใสศรัทธา ในสมัยแรกเริ่มที่ยังไม่มีการสร้างพระ
5
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เครื่อง จะมีในบริเวณเล็ก.ๆ.เริ่มครอบคลุมจากจังหวัดสงขลา และ จังหวัดปัตตานี ทั่วภาคใต้ สู่ภาคกลาง
ตลอดจนทั่วประเทศและโด่งดังไปถึงต่างประเทศ.คือ.ประเทศมาเลเซีย.ซึ่งจากนั้นเมื่อระยะเวลาล่วงเลย
มาจวบจนปี พ.ศ. 2497 ได้มีการสร้างพระเครื่องเกิดขึ้นมา ทําให้เกิดกระแสตอบรับเป็นอย่างดี เป็นที่
เสาะแสวงหาจากผู้ที่นับถือ แต่ในครั้งแรกที่มีการสร้างพระเครื่องยังไม่ได้มีมูลค่าทางการเงิน หากแต่
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและเพื่อตอบแทนผู้ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในการทํานุบํารุงพระศาสนา.จนมา
ยุคที่เงินเป็นตัวแทนของทุกสรรพสิ่งพระเครื่องจึงได้มีราคาค่างวดที่สูงขึ้นและเกิดการสร้าง"หลวงพ่อ
ทวดองค์ใหญ่".ขึ้นในบางจังหวัด.ต่อมาเมื่อปี.พ.ศ.2557.นี้เองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.เมืองที่ขึ้นชื่อว่า
เป็นเมืองหลวงอันเก่าแก่. และเป็นเมืองที่อยู่ในประวัติศาสตร์ของ ."หลวงพ่อทวด". ได้หันมาให้ความ
สนใจในการสร้าง."หลวงพ่อทวดองค์ใหญ่".เช่นกัน.จึงทําให้ทราบว่าขณะนี้ "หลวงพ่อทวด".ไม่ได้เป็นเพียงพระเกจิอาจารย์แห่งภาคใต้เพียงเท่านั้น
แต่ท่านได้กลายเป็น."พระสงฆ์".ผู้มีความสําคัญระดับ
ประเทศ ซึ่งทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ มีความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก
จากเอกสาร งานวิจัย และวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับ หลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืด เป็นความเชื่อ
ความศรัทธาต่อมีองค์ท่าน มาอย่างยาวนาน ซึ่งท่านได้มีประวัติที่น่าสนใจที่จะศึกษา ค้นคว้า เรียนรู้ใน
พระจริยวัตรที่โดดเด่นตั้งแต่กําเนิดจนถึงกาลมรณภาพ ตลอดจนถึงปัจจุบันที่เรื่องราวของท่านไม่มีทางที่
จะจางหายไปจากลมหายใจของปวงชนชาวไทย เพราะท่านได้สร้างคุณูปการณ์ให้แก่ประเทศชาติ ตั้งแต่
ในสมัยกรุงศรีอยุธยาให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นจากประเทศลังกา ด้วยปัญญาอันชาญฉลาดของท่าน
และช่วยชีวิตลูกเรือที่ไม่มีน้ําจืดเพื่อดื่มในทะเล ช่วยชีวิตผู้คนจากการโดนปองร้าย อุบัติภัย หรือแม้แต่
โรคภัยไข้เจ็บ ด้วยอิทธิปาฏิหารย์ของท่านที่ช่วยปัดเป่าความทุกข์ยากแก่ปวงชนที่ยึดมั่นในองค์ท่าน แต่
ในปัจจุบันด้วยระยะเวลาที่ผันเปลี่ยนผนวกกับ การสร้างพระเครื่อง รูปเหมือน การสร้างตํานาน ทําให้มี
พัฒนาการทางความคิดด้านคติความเชื่อ ที่เป็นไปในทางธุรกิจที่สามารถแปลเปลี่ยนความเชื่อ ความ
เลื่อมใสศรัทธา มาเป็นทรัพย์สินที่มมี ูลค่า.ราคาค่างวด.หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “พุทธพาณิชย์”
ไปในที่สุด
ผู้วิจัยมีความเข้าใจว่าเจตนารมณ์ของ หลวงพ่อทวด คือการได้เผยแผ่พระพุทธศาสนา และ หลัก
ธรรมมะให้กับชาวพุทธผู้เลื่อมใสศรัทธาอีกทั้งท่านเป็นผู้ที่ฝึกสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน
จนได้รับการยกย่องให้เป็นพระอริยสงฆ์ หากแต่ปัจจุบันอาจมีการลืมเลือนว่า เจตนารมย์ของท่าน
คือการที่พุทธศาสนิกชนคิดดีทําดี เข้าวัดนมัสการและรําลึกถึงคุณงามความดีของท่าน ร่วมกันสร้าง
อนุสรณ์เผยแพร่ให้พุทธศาสนิกชนผูอ้ ื่นมีความเข้าใจในหลักแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาที่มุ่งหวังจะให้
พุทธศาสนิก ชนทําความดีมิใช่เพียงจะรําลึกถึงแต่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนเพียงอย่างเดียว ส่วนการ
มี.“รูปเคารพของหลวงพ่อทวด”นั้นให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจระลึกอยู่เสมอว่า“หากเราทําแต่ความดี.ความ
ดีนี่เองก็จะคอยปกป้องคุ้มครองเรา”.เพื่อหมายจะเป็นไปตามเจตนารมย์ของ. “ยอดอริยสงฆ์” ที่เราเคารพ
และศรัทธา
และจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จึงพอสรุปในเบื้องต้นได้ว่า.มีความเป็นไปได้ ที่ปัจจุบัน
จุดประสงค์ในการสร้างพระเครื่อง “หลวงพ่อทวด”.จะเป็นไปในทางที่จะมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ในเชิง
ธุรกิจหรือพาณิชย์มากกว่าความเชื่อความศรัทธา” ที่มีมาแต่เดิมทําให้ “หลวงพ่อทวด” กลายเป็นแค่
“สินค้า” ที่เซียนพระนํามาปลุกปั่นกระแสสร้างวาทกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าเงินตราสําหรับเช่า เป็นแค่สิ่ง
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แลกเปลี่ยนเพื่อนํามาซึ่งมูลค่าของ “เงิน” และจะนํามาซึ่งผลกระทบมากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านจิตใจของ
พุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสศรัทธาใน “หลวงพ่อทวด” ซึ่งมีล้นหลาม.เห็นท่านกลายเป็นแค่ “สินค้า” ที่
สามารถผลิตออกจากโรงงานเป็นสินค้าที่วางในตลาดทั่วไปตลอดจนส่งผลกระทบต่อสายตาชาวต่างชาติ
ที่มองเมืองไทยเป็นเมืองพุทธกลับกลายเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่านําความเชื่อความศรัทธาในศาสนามาเป็น
เครื่องมือในการประกอบการค้าขาย อย่างที่เรียกว่า “พุทธพาณิชย์”
จึงเป็นเหตุผลของเราชาวพุทธศาสนิกชนต้องเข้าใจถึงแก่นแท้ของ.“พุทธศาสนา”.ที่จะทํานุ
บํารุงศาสนาพุทธ ไม่ใช่นําศาสนาพุทธ มาเป็นเครื่องมือทํามาหากิน
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านเวลา มีขอบเขตการวิจัยในช่วงปี (พ.ศ.2497-2557) โดย จากการศึกษาเอกสาร
แนวคิดเรื่องวาทกรรม เรื่องการทําให้เป็นสินค้าและการเพิ่มมูลค่าของ “พระเครื่องหลวงพ่อทวด”
สำรวจ และรวบรวมข้อมูล จาก หนังสือ วารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับเรื่องที่จะศึกษา
มุ่งเน้นศึกษากระบวนการสร้าง “หลวงพ่อทวด” ในบริบทประวัติศาสตร์ สังคมวัฒนธรรมมีวิธีการ
ศึกษาคือผู้วิจัย ได้เลือก ศึกษา กระบวนการสร้างตํานาน “หลวงพ่อทวด” ในแต่ละยุคสมัยและสํารวจ
และรวบรวม ข้อมูลจาก หนังสือ วารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่สอดคล้องกับเรื่องที่จะศึกษา
การที่เริ่มต้นในช่วงปี พ.ศ.2497 เพราะเป็นปีที่เริ่มการสร้างพระเครื่อง และสิ้นสุดการศึกษา
ในปี พ.ศ. 2557 เพราะกระแสความนิยมในเชิงความเชื่อความศรัทธาของพระเครื่อง “หลวงพ่อทวด
เหยียบน้ําทะเลจืด” เปลี่ยนแปลงเป็นกระแสความนิยมในทางบริโภคนิยม เป็นจุดขายสําคัญของประเทศ
และ เกิดธุรกิจพระเครื่อง โดยจากการศึกษาเอกสารแนวคิดวาทกรรมเรื่องการทําให้เป็นสินค้า และการ
เพิ่มมูลค่าของพระเครื่อง “หลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืด” สํารวจ และ รวบรวม ข้อมูลจาก หนังสือ
วารสาร และงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกระบวนการสร้างตํานาน “หลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืด”
ผู้วิจัยได้แบ่งช่วงขอบเขตการวิจัยในด้านเวลาของพัฒนาการทางความคิด
“หลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืด” จะแบ่งเป็น 4 ยุค คือ
1. ยุคประวัติศาสตร์ (ก่อน พ.ศ. 2497)
2. ยุคสร้างเพื่อเป็นวัตถุมงคล เริ่มปี พ.ศ. 2497
3. ยุคสร้างตํานาน สร้างวาทกรรม
4. ยุคจากความเชื่อ สู่ พุทธพาณิชย์
เป็นยุคที่เกิดการสร้าง“หลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืด” เพื่อเป็นเศรษฐกิจทางการค้า
และได้กลายเป็นสินค้าเพื่อหาผลประโยชน์ทางด้านกําไร คือสิ้นสุด การศึกษาในปี พ.ศ. 2557
กรอบแนวคิดทฤษฎี
ศึกษาจากแนวคิดทฤษฎีทางความเชื่อ และ ทฤษฎีทางวาทกรรม

ระเบียบวิธีวิจัย

ใช้การวิจัยเชิงประวัตศิ าสตร์ผสมผสานกับระเบียบวิธีทางไทยคดีศึกษา โดยดําเนินการดังนี้
การเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลเอกสาร โดยแบ่งเอกสารดังนี้
- เอกสารชั้นต้น ได้แก่ เอกสารราชการ เอกสารของทางวัด จารึก ตํานาน จดหมายเหตุ เป็นต้น
7
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- เอกสารชั้นรอง ได้แก่ หนังสือ บทความ งานวิจัย เป็นต้น
เก็บข้อมูลภาคสนาม โดยมีประชากรดังนี้
บุคคลในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับ หลวงพ่อทวด , ลูกหลาน ทายาท , ปราชญ์ ชาวบ้านที่นับถือ ,
นักวิชาการทางด้านศาสนา (หน่วยงานของวัดที่เกี่ยวข้องกับ "หลวงพ่อทวด") , เจ้าอาวาส พระภิกษุสงฆ์
และผู้ที่เกี่ยวข้องในวัด ที่เกี่ยวข้องกับ "หลวงพ่อทวด"
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
แบบบันทึกช่วยจํา , บันทึกการสังเกต , แบบสัมภาษณ์ , คําถามนําในการสนทนากลุ่ม
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บข้อมูลภาคสนาม จะเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก, สนทนากลุ่ม, สังเกตแบบมีส่วนร่วม
และ ไม่มีส่วนร่วมกับประชากรและผู้ให้ข่าวสําคัญ
วิธีการตรวจสอบความแม่นตรงและเชื่อถือได้ของข้อมูล
เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วผู้ศึกษาจะทําการจัดระเบียบข้อมูล ทั้งการจัดระเบียบทางกายภาพคือ ถอด
เทป หรือจัดเอกสาร ทุกชนิด และจัดระเบียบเนื้อหา ใส่รหัสและถอดรหัส เพื่อศึกษาและ ตีความ
ออกมาถึง ความเกี่ยวข้องกับ “หลวงพ่อทวด” , ความครอบคลุมมิติของ “หลวงพ่อทวด” , การสร้าง
พระเครื่อง “หลวงพ่อทวด” ในกระแส “สินค้าพุทธพาณิชย์” , ความเป็นตัวแทน ว่าเอกสาร หรือตํานาน
ชุดไหน ที่สามารถเล่าเรื่องราวของ “หลวงพ่อทวด” ได้ดีที่สุด และ ความถูกต้อง และเชื่อถือ ได้
ของเอกสารที่อ้างอิงถึง “หลวงพ่อทวด”
ความเสี่ยงในเชิงจริยธรรมในการวิจัย คือ
เนื่องจากเรื่องศาสนาเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อน แต่ประเด็นที่วิจัยสนใจนั้น ศึกษาเกี่ยว
กับการสร้างพระเครื่อง “หลวงพ่อทวด” ในกระแส “สินค้าพุทธพาณิชย์” (ช่วงปีพุทธศักราช 24972557) อย่างไรก็ตาม ศาสนาและความเชื่อ ความศรัทธาเป็นเรื่องส่วนบุคคล ทําให้มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นด้านความคิด การปลูกฝัง วัฒนธรรม จารีต ในแต่ละภูมิลําเนาอาจจะมีความ
สอดคล้องหรือขัดแย้งกันได้
วิธีจัดการความเสี่ยง หากต้องลงพื้นที่ทําการสํารวจต้องให้ความเข้าใจแก่ชาวบ้าน ในแต่ละพื้นที่
ว่าผู้ศึกษา ได้ทําการศึกษาในแนวนักมานุษยวิทยา และจัดพิมพ์ออกมาในเชิงความรู้มิได้แสดงข้อคิดเห็น
หรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับความเชื่อ ความศรัทธา เลื่อมใส ทุกด้านในทางศาสนาแต่อย่างใด
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อตรวจสอบและคัดกรองเอกสาร จนได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนผู้ศึกษาจะนํามาวิเคราะห์
ข้อมูลว่า โดยใช้วิธีทางประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับโจทย์วิจัยการสร้างพระเครื่อง “หลวงพ่อทวด” ใน
กระแส “สินค้าพุทธพาณิชย์” (ช่วงปีพุทธศักราช 2497-2557) แล้วนําข้อมูลมารวบรวม พิจารณา
จัดระเบียบ ตีความ และหาบทสรุปของโจทย์วิจัยที่ว่า กระบวนการการสร้างพระเครื่อง “หลวงพ่อทวด”
ในกระแส “สินค้าพุทธพาณิชย์” (ช่วงปีพุทธศักราช 2497-2557) และรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม จาก
นั้นจึงพิจารณา จัดระเบียบ ตีความ และหาบทสรุปของข้อมูล
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจกระบวนการสร้างพระเครื่อง.“หลวงพ่อทวด”ในแต่ละสมัย.เพราะ
สมัยที่พระครูวิสัยโสภณ (ทิม.ธมฺมธโร).ได้สร้าง."พระเครื่องหลวงพ่อทวด" .นั้นเพื่อที่จะทํานุบํารุง
วัดราษฏร์บูรณะ (วัดช้างให้) และในปัจจุบัน "พระเครื่องหลวงพ่อทวด" ได้เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย
ทําให้ส่งผลกระทบ.คือ.มีการมุ่งผลประโยชน์ส่วนตนผ่านตํานาน.จากแนวคิดทฤษฏี.อาทิ. ทฤษฏีความเชื่อ ทฤษฎีทางมายาคติ และทฤษฏีทางวาทกรรม
ข้อเสนอแนะ
เนื่องจาก พ.ศ.2557 มีการสิ้นสุดการค้นคว้าวิจัยชิ้นนี้ แต่สิ่งที่ผู้วิจัยเห็นว่ามีพฒ
ั นาการของ
กระบวนการทางความคิดต่อคติความเชื่อของพระเครื่อง. “หลวงพ่อทวด”.ต่อเรื่อย ๆ คือพระเครื่อง
“หลวงพ่อทวด”.ของวัดต่าง ๆ ที่ไม่ใช่เพียงแต่วัดราษฎร์บูรณะ (วัดช้างให้) จะเป็น “หลวงพ่อทวด”
ทั้งเป็นองค์พระเครื่องหรือพระองค์ใหญ่ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจและติดตามเป็นอย่างยิ่ง สําหรับ
ผู้ที่สนใจจะศึกษาพัฒนาการตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนี้
ข้อค้นพบ
1. ยุคประวัติศาสตร์ (ก่อน พ.ศ. 2497 ในสมัยนี้ยังไม่มีการสร้างพระเครือ่ งหลวงพ่อทวด)
1.1 ตำนาน : หลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืด
ผู้วิจัยพบว่า ตํานานของหลวงพ่อทวด จะมีหลากหลายรูปแบบ แต่ผู้วิจัยขอยกมาเพียงส่วน ที่
เด่นชัดและมีบทบาทที่สามารถนํามาร้อยเรียงให้เห็นถึงเหตุของพัฒนาการทางความคิดต่อคติความเชื่อ
จากอดีตถึงปัจจุบันดังต่อไปนี้
ท่านในเขื่อน (สถูป) โดย ฉลอง เจยาคม (ไม่ปรากฏปี,น.59) กล่าวไว้ว่า มีเรื่องเล่าต่อ ๆ กันมาถึง
สถูปหรือเขื่อน อันศักดิ์สิทธิ์นี้ได้แสดงปาฏิหารย์ขึ้นครั้งแรก เมื่อมีเด็กชายลูกชาวบ้านใกล้วัด ถูกพ่อไล่ตี
จึงได้หลบอยู่ที่ป่าใกล้ ๆ กับเขื่อน (สถูป) นั้นเอง ผู้ใดออกตามหาก็ไม่มีใครสามารถพบได้ จึงมาหาที่
วัดช้างให้ (ซึ่งเป็นวัดร้างอยู่) ก็พบเด็กคนนั้นเดินยิ้มมาหา หัวเราะพร้อมพูดเสียงที่เหมือนคนแก่ว่า “พ่อ
ของมันดุร้าย ไล่ทุบตีลูก ไม่มีความสงสาร กูเห็นแล้วอดสงสารไม่ได้ จึงเอามันไปซ่อนไว้” ผู้คนที่ได้ยินก็
พากันตกใจ เด็กชายก็พูดด้วยสุ้มเสียงเดิมว่า “พวกสูไม่รู้จักกูหรือ กูชื่อท่านเหยียบน้ําทะเลจืดเจ้าของ
เขื่อนนี้ ถ้าพวกสูไม่เชื่อ ก็จงไปเอาน้ําเกลือใส่อ่างมา กูจะทําให้ด”ู ชาวบ้านจึงปฏิบัตติ าม และอภิหารย์ก็
ประจักษ์แก่สายตาทุกคนนี่เป็นเพียงตัวอย่าง และต่อมาเมื่อล่วงเลยถึงปี พ.ศ. 2484 มีพระภิกษุรูปหนึ่งคือ
พระอาจารย์ทิม ธัมมธโร (ต่อมาได้สมณศักดิ์เป็น พระครูวิสัยโสภณ) ได้มาอยู่ครองวัดช้างให้และทําการ
แผ้วถางป่า เป็นการปรับพื้นที่ เพื่อพัฒนาวัด ท่านก็เกิดความปริวิตกว่า ที่ตรงไหนเป็นเขตพุทธาวาส
หรือ ที่ตรงไหนเป็นเขตสังฆวาส จนถึงขอบเขตของวัด (แม้ถามคนเฒ่าคนแก่กไ็ ม่สามารถตอบได้)
คืนหนึ่ง ท่านนอนหลับฝันไปว่า พบคนแก่คนหนึ่งในบริเวณวัด จึงเดินเข้าไปถามเรื่องขอบเขตวัด แต่คน
แก่ก็ให้ไปถาม ท่านเหยียบทะเลจืดที่เขื่อน เมื่อไปถึงที่นั่น อาจารย์ทิมก็ได้เห็นพระผู้เฒ่าเดินออก จาก
เขื่อนนั้น 4 รูป รูปสุดท้ายชรา มากที่สุด ท่านถือไม้เท้าใหญ่ 3 คด เดินออกจากเขือ่ นอย่างงก ๆ งัน ๆ
คนแก่บอกท่านอาจารย์ทิมว่า “นั้นแหละ..ท่านเหยียบน้ําทะเลจืด” (ต่อมาจึงเป็นฉายาของหลวงพ่อทวด)
ท่านอาจารย์ทิมจึงเดินเข้าไปทําความเคารพ หลวงพ่อทวดจึงพาท่านอาจารย์ทิมไปชี้บอกขอบเขตของวัด
ทั้ง 4 ทิศ และบอกให้ทราบว่าทีต่ รงเนินดินตรงนั้นเคยเป็นพระวิหาร ตรงนั้นเคยเป็นพระอุโบสถตรงนั้น
9
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เคยเป็นโรงธรรมและยังบันดาลให้วัตถุต่าง ๆ ในหลุมนิมิตในเขือ่ นนั้น ซึ่งไม่มีของอะไรมีค่ามากนัก เช่น
พระพุทธรูปหล่อด้วยเงิน เป็นต้น ก่อนจะกลับเข้าไปในเขื่อน หลวงพ่อทวดได้พูดกับพระอาจารย์ทิมว่า
“ต้องการอะไรก็บอก” จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการทํานุบํารุงวัดราษฎร์บูรณะ หรือวัดช้างให้นั้นเอง
1.1.1 คุณูปการณ์ : บรูณะซ่อมแซมและปลูกสร้าง วัดราษฎร์บูรณะ (วัดช้างให้)
จากตํานานพร้อมกับคติความเชื่อดังกล่าวข้างต้น หลังจากที่พระครูวิสัยโสภณ (ทิม ธัมมธโร)
ได้ริเริ่มสร้าง พระเครื่อง “หลวงพ่อทวด” กับ คุณอนันต์ คณานุรักษ์ ในปี พ.ศ. 2497 เป็นต้นมา
ก็ทําให้วัดมีปัจจัยในการนํามาบูรณะ ซ่อมแซม อุโบสถ และศาสนสถาน คือ วัดราษฎร์บูรณะ(วัดช้างให้)
ดังใจหมาย (รายละเอียดจะอยู่ในส่วนหัวข้อการสร้างเครื่องรางพระเครื่องหลวงพ่อทวดในสมัยแรกเริ่ม )
และก็ยังปรากฏคุณูปการณ์ มาจวบจนปัจจุบัน
1.2 ประวัติศาสตร์ : หลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืด
พูดถึงประวัติ ผู้วิจัยขอยกตำนานหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืด โดย พูนพันธ์ คําวาจา (2549
,น.19)อธิบายว่า “… อัตโนประวัติของหลวงพ่อทวด กล่าวว่า เดิมท่านชื่อปู และ มีหนังสือบางเล่ม กล่าว
ว่า ท่านชื่อ ปู่…” พูนพันธ์ คําวาจา (2549,น.19; อ้างอิงจาก ตําราบรมราชูทิศ เรื่องกัลปนาจังหวัดพัทลุง)
อธิบายว่า หากย้อนกลับไปอ่านข้อความที่ว่า “…แลมาอยุ่ช้านานจึงสมเด็จเจ้าเมื่อยังมิได้เข้า ไปในเมือง
กรุงศรีอยุธยานั้นก่อน และนามชื่อพระรามแลอาจเข้าใจในความหมายว่า เมื่อครั้งท่าน ยังอยู่วัดพะโคะ
มีชื่อว่าราม อันเป็นคําเรียกฉายาของท่านว่า สามิราโมข หรือสามีราโม…” อย่างไร ก็ตามใน พูนพันธ์
คำวาจา (2549 : 19 ; อ้างอิงจาก อุดม หนูทอง ) กล่าวว่า “…หลวงพ่อทวด มีนามเดิม ว่าปู เป็นบุตร
นายหู นางจัน ตั้งบ้านเรือนอยู่ในที่ดิน เศรษฐี ปานบ้านวัดเลียบ หมู่ที่ 1 ตําบลดีหลวง อําเภอสทิงพระ
ปัจจุบันนี้ วันเดือนปีเกิดของเด็กชายปู ยังเอาแน่ เอานอนไม่ได้บ้างว่าเป็นวันศุกร์ เดือน 4 ปีมะโรง
ตรงกับ พ.ศ.2125 บ้างว่าเป็นปี พ.ศ.990 ฉลูสัมฤทธิศก บ้างว่า พ.ศ.2131 โดยอนุมาน…” ซึ่ง
สอดคล้องกับ. “Watchanghai.RetrievedFebuary,2014,from http://watchanghai.weebly.com” .ซึ่ง
อธิบายเกี่ยวกับประวัติของหลวงพ่อทวดโดยสังเขป.ดังนี้.กล่าวไว้วา่ .สมเด็จเจ้าพะโคะองค์นี้ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น "พระราชมุณีสามีรามคุณูปมาจารย์" จากสมเด็จพระมหาธรรมราชาสมัยพระองค์
ครองกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีและกล่าวไว้ว่า สมเด็จเจ้าพะโคะ ชาตะ วันศุกร์ เดือน 4 ปีมะโรง ตรงกับ
พ.ศ.2125.บิดาชื่อตาหู.มารดาชื่อนางจันทร์มีอายุมากแล้วจึงคลอดบุตรเป็นชายชื่อเจ้าปูแ่ ละได้คลอดบุตร
คนนี.้ ที่บ้านสวนจันทร์ ตําบลชุมพล เมืองจะทิ้งพระ (อําเภอสะทิ้งพระ จังหวัดสงขลา.ในเวลานี้) และ
พูนพันธ์ คําวาจา (2549,น.21;อ้างอิงจาก ประชุมพระตําราบรมราชูทิศเพื่อกัลปนาสมัยอยุธยาภาค1.:
2510)เรื่องกล่าวถึงวันเดือนปีเกิดของหลวงพ่อทวดว่า“…แลครั้งเกิดสมเด็จเจ้ามุนีมีบุญแลได้พุทธศักราช
990.แลสัมฤทธิ์ศก.ซึ่ง.แปลก .ศิลปกรรมพิเศษ .ได้กล่าว .ไว้ในบันทึกแสดงทรรศนะต่อท้ายเรื่อง ‘ยอเข้า
พระตําราหมื่น ตราพระธรรมฯ ว่า ที่ว่าสมเด็จเจ้า เกิดเมื่อพุทธศักราช 990 สัมฤทธิ์ศกนั้นผิดแน่ ถ้าเป็น
จุลศักราช 990 ตรงกับ พ.ศ.2171 ก็พอมีทางเป็น ไปได้ ถ้าหากเช่นนั้นท่านก็เกิดในแผ่นดินพระเจ้า
ทรงธรรม. (จ.ศ.972-990) หรือแผ่นดินพระเชษฐาธิราช (จ.ศ.990-991) อย่างไรก็ตามคณะกรรมการจัด
พิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และโบราณคดี ประชุมพระตําราบรมราชูทิศเพื่อกัลปนาสมัย
อยุธยาภาค.1.ได้สอบทานแล้วเห็นว่า .ควรจะเป็นจุลศักราชมากกว่าเป็นพุทธศักราช .999.ตรงกับ พ.ศ.
2180.ในรัชสมัยพระเจ้าทรงธรรม.…” และขณะที่ พูนพันธ์ คําวาจา (2549,น.21 ; อ้างอิงจาก บุญเหิม
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เอกอุร)ุ กล่าวว่า “…สมเด็จพระราชมุนี.เกิดวันศุกร์ เดือน 4 ปีมะโรง ตรงกับ พ.ศ.2125 ในงานวิจัย
พุทธศาสนาลุ่มทะเลสาปสงขลาฝั่งตะวันออก ของ ศาสตราจารย์ สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูล ในบทที่ 4 เรื่อง
แผนที่เมืองนครศรีธรรมราช.จ.ศ.977.แสดงถึงวัดต่าง.ๆที่ขึ้นกับวัดพะโคะได้กล่าวถึงการสอบทานถึงวัน
เดือนปีเกิดของหลวงพ่อทวดว่า ได้สอบดูแล้วปรากฏ ว่าปี พ.ศ.2125 ตรงกับจุลศักราช 944 เป็นปีมะเมีย
ไม่ใช่ปีมะโรง จึงสรุปว่าจากหลักฐานในเรื่องย่อเข้าตําราหมื่นตราพระธรรมที่ว่า สมเด็จเกิดปี 990
ปีฉลูสัมฤทธิ์ศกนั้น.จะต้องพิมพ์ตัวเลขผิดพลาดแน่นอน.และเมือ่ ผิดพลาดที่ตัวเลขที่ถูกควรเป็นปีใด เมื่อ
ตรวจสอบจุลศักราชในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีสัมฤทธิ์ศก ตรงกับปีฉลูเลย แม้แต่ครั้งเดียว
แต่มีปีสัมฤทธิ์ศกที่ใกล้เคียงกับปีฉลูอยู่.5.ครั้ง .ดังต่อไปนี้ 1. จ.ศ.770 (พ.ศ.1951) สมัยพระราม
ราชาธิราช 2. จ.ศ.830 (พ.ศ.2011) สมัย พระบรมไตรโลกนาถ เป็นปีชวด 3. จ.ศ.890 (พ.ศ.2071)
สมัยพระราชาธิบดีที่ 2 เป็นปีชวด 4. จ.ศ.950 (พ.ศ.2131) สมัยพระมหาธรรม ราชา เป็นปีชวด 5.
จ.ศ.1010 (พ.ศ.2191) สมัยพระเจ้าปราสาททอง เป็นปีชวด ปรากฏว่าจุลศักราช ที่เป็นสัมฤทธิ์ศกในสมัย
กรุงศรีอยุธยาทั้ง.5.ครั้ง.ล้วนตรงกับปีชวดทั้งสิน้ .เมื่อเป็นเช่นนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าการนับปีสัมฤทธิ์ศก
เป็นปีฉลูนั้น นับแบบที่ได้รับอิทธิพลมาจากลังกาทมิฬ ซึ่งนับปี (พุทธศักราช) เร็วกว่าแบบไทยอยู่ 1
ปีและถ้าเป็นเช่นนั้นก็สันนิษฐานได้ว่า สมเด็จเจ้าควรเกิดในปีใดปีหนึ่งในจุลศักราชทั้ง 5 ครั้งนี้ เมื่อ
พิจารณาเหตุการณ์อื่น ๆ ประกอบกับควรยุติได้ว่า ท่านเกิดปี จ.ศ.950 ซึ่งตรงกับ พ.ศ. 2131 มากกว่าที่
จะเกิดในปีอื่นๆ…”
1.2.1 คุณูปการณ์ : บรูณะซ่อมแซมและปลูกสร้าง วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ)
ในสมัยนั้น ท่านมีคุณูปการณ์มากมาย แต่ที่เห็นได้อย่างเด่นชัดและยังมีปรากฏมายังปัจจุบัน
ดังที่ พูนพันธ์ คําวาจา (2549,น.19) กล่าวว่า ขณะที่สมเด็จเจ้าพะโคะ หรือพระราชมุนีสามีรามคุณูปรามาจารย์ได้หยุดพักผ่อนนานพอสมควร. ท่านได้ตรวจดูเห็นปูชณียสถานและกุฏิวิหารเก่าแก่ได้ชํารุด
ทรุดโทรมลงไปมาก ควรจะบูรณะซ่อมแซมเสียใหม่ ดังนั้นท่านจึงได้เดินทางเข้าไปยังกรุงศรีอยุธยาเพื่อ
เข้าเฝ้าสมเด็จพระมหาธรรมราชาอีกวาระหนึ่ง. (ในตํานานมิกล่าวไว้วา่ ท่านไปทางบกหรือทางน้ํา) เมื่อได้
สนทนาถามสุขทุกข์กันแล้ว. ท่านก็ทูลถวายพระพรพระองค์ตามความปรารถนา ที่จะบูรณะและ
ปฏิสังขรณ์วัดให้พระองค์ทรงทราบ ครั้นได้ทรงทราบจุดประสงค์ก็ทรงศรัทธาเลื่อมใสร่วมอนุโมทนา
ด้วย จึงตรัสสั่งให้พระเอกาทศรถพระเจ้าลูกยาเธอจัดการเบิกเงินในท้องพระคลังหลวงมอบถวาย และ
จัดหาศิลาแลงบรรทุกเรือสําเภา 7 ลํา พร้อมด้วยนายช่างหลวงหลายนาย มอบหมายให้ท่านนํากลับไป
ดําเนินงานตามความปรารถนา ปรากฏว่าท่านได้ทําการบูรณะ ซ่อมแซม และปลูกสร้างวัดพัทธสิงห์
บรรพตพะโคะ (วัดราชประดิษฐานในปัจจุบัน) อยู่หลายปีจึงสําเร็จบริบูรณ์ และก็ยังปรากฏคุณูปการณ์
มาจวบจนปัจจุบัน
1.3 อัตลักษณ์
หากจะกล่าวด้านอัตลักษณ์ ของหลวงพ่อทวด ด้านตัวตนของหลวงพ่อทวด ท่านมีอัตลักษณ์
ในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านนิรันตราย แคล้วคลาดปลอดภัย ด้านกฤษฎาอภินิหาร อิทธิฤทธิ์ปาฎิหารย์ เมตตา
มหานิยม ดลบรรดาลโชคลาภ และ ด้านสิ่งที่ท่านไม่เหมือนเกจิอาจารย์ท่านอื่น หลวงพ่อทวด ถูกสร้าง
มาจากตํานาน ในขณะที่เกจิอาจารย์ท่านอื่น มีตัวตนและมีประวัติศาสตร์และที่สําคัญ คือหลักฐาน
ที่บ่งชี้ว่ามีตัวตนอยู่จริง ดังที่ ชัยวุฒิ พิยะกูล (2551,น.16) กล่าวไว้ว่า "...จากความเชื่อเกีย่ วกับตํานาน
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นําไปสู่ความเชื่อเกี่ยวกับนิมิตและการสร้างพระเครื่องหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดซึ่งเป็นพระเครื่อง
ที่ผู้คนให้ความเคารพบูชาทั่วประเทศ.เพราะมีความเชื่อว่า.พระเครื่องสามารถคุ้มครองชีวิตทรัพย์สิน แก่
ตนได้.เช่น.ความเชื่อเกี่ยวกับโชคลาภ.ความเชื่อเกี่ยวกับคงกระพันมหาอุด.ความเชื่อเกี่ยวกับแคล้วคลาด
ภัย.ความเชื่อเกี่ยวกับการรักษาโรคและแก้พิษสัตว์เป็นต้น..." และชื่อเสียงของท่าน ก็ลือนามไปไกล เช่น
ประเทศรอบข้างตลอดจนทั่วโลก ซึ่งสอดคล้องกับ NUS (2002,น.297) ที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ตอนใต้ของประเทศไทยและตอนบนของประเทศมาเลเซีย.คือ.จังหวัดปัตตานี.และได้กล่าวถึงวัดช้างให้
ผนวกกับความเชื่ออันลือเลื่องของหลวงพ่อทวดที่มีชาวมาเลเซียนับถือศรัทธาเป็นอย่างมากและ.สอด
คล้องกับ.Nadeem (2011,น.765) ที่กล่าวถึงว่า พุทธศาสนิกชนมีความเลื่อมใสศรัทธา ในพระศรีรัตนตรัย
คือ พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นอย่างมาก อีกทั้งสรุปข้อถกเถียงว่า พระพุทธศาสนาต่าง
จากศาสนาอื่น คือ ไม่มีพระเจ้าแต่นับถือพระพุทธเจ้าในรูปแบบศาสนา เท่านั้นอีกทั้ง Vlaimir and
Torkel ได้อธิบายถึง พลังของพุทธศาสนิกชน ที่อยู่ในจังหวัดปัตตานี ซึ่งมี 70-80 เปอร์เซ็นต์ ที่เป็นชาวมุสลิม และ หลวงพ่อทวด ก็เป็นตํานานที่เล่าขานและยิ่งใหญ่ เลื่องลือกันไป ถึงประเทศมาเลเซียอีกด้วย
1.4 ความเชื่อ
ในเรื่องความเชื่อ.ญาณินทร์.เพชรสุวรรณ์. (2544,น.30) อธิบายว่า.ความเชื่อเป็นวัฒนธรรม อย่าง
หนึ่ง ที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตและพฤติกรรมของมนุษย์ในแต่ละสังคมเมื่อมนุษย์ มีความเชื่ออย่างไรก็จะมี
พฤติกรรมตามความเชื่อนั้นความเชื่อพื้นฐานของชาวใต้ส่วนใหญ่พ้องกับความเชื่อของชาวไทยถิ่นอื่น ๆ
คือเชื่อว่ามีอํานาจเหนือธรรมชาติและเชื่อว่าธรรมชาติ บางอย่างมีวิญญาณสิ่งเร้นลับเหล่านี้.มีส่วนสําคัญ
ต่อการกําหนดและควบคุมชะตากรรมของตน อาจจะให้คุณให้โทษต่าง.ๆ นานา ถ้าบุคคลใดปฏิบัติชอบ
ผีจะช่วยคุ้มครองหรือให้คุณ.ความเชื่อเรื่องภูติผีวิญญาณสิ่งเหนือธรรมชาติ เป็นความเชื่อที่อยู่คู่ชาวใต้
มานาน.โดยมีความเชื่อว่าคนที่มีบุญบารมีเมื่อตายไปแล้วจะกลายเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เรียกว่า“เทียมดา”
หรือ.“ทวด”.ความเชื่อที่เกีย่ วกับพระสงฆ์นั้นชาวใต้เชื่อว่าพระสงฆ์ที่สร้างคุณงามความดีจนเป็นที่นับถือ
เคารพของประชาชน เมื่อมรณภาพไปแล้วเชื่อว่าจะเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ มีอิทธิฤทธิ์ที่บันดาลให้เกิด
อภินิหารหรือปาฏิหาริย์ให้คุณให้โทษแก่มนุษย์ได้ ซึ่งในภาคใต้มีอยู่มากมายโดยเฉพาะ “หลวงพ่อทวด
เหยียบน้ําทะเลจืด”
1.4.1 ความเชื่อเกี่ยวกับตํานานหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืด
ผลของการศึกษาความเชื่อเกี่ยวกับตํานานหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืด โดย ญาณินทร์
เพชรสุวรรณ์ (2544,น.30) กล่าวสรุปได้ดังนี้ ความเชื่อเกี่ยวกับตํานานสามารถจําแนกเป็น ประเด็น คือ
ความเชื่อเกี่ยวกับลูกแก้ววิเศษ, ความเชื่อเกี่ยวกับการเหยียบน้ําทะเลจืด ,ความเชื่อเกี่ยวกับการมรณภาพ
,ความเชื่อเกี่ยวกับสถานที่ปักกลด ,ความเชื่อเกี่ยวกับสหธรรมิกของหลวงพ่อทวดพบว่ามีอยู่หลายองค์
คือ สมเด็จเจ้าเกาะยอ สมเด็จเจ้าเกาะใหญ่ สมเด็จเจ้าจอมทอง และหลวงพ่อทวดบุญญฤทธิ์ และ ความ เชื่อเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์ พระศรีอริยเมตไตรย
ซึ่งตํานานความเชื่อที่กล่าวมาข้างต้นสอดคล้องกับ
Sirikanchana (2010,น.10) กล่าวถึงตํานาน ของหลวงพ่อทวดและอภินิหารต่าง ๆ และกล่าวถึงการสร้าง
พระเครื่องของพลวงพ่อทวดอีกด้วย สอดคล้องกับ Chaiyakot and Visuthismajarn (2012,น.175)
อธิบาย ว่ามีปรากฏตํานานความเชื่อเกีย่ วกับหลวงพ่อทวดที่คาบสมุทรสทิงพระจังหวัดสงขลามาเป็น
เวลาช้านาน.ส่วนความเชื่อ เกี่ยวกับรูปเคารพ หลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืด ญาณินทร์ เพชรสุวรรณ์
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(2544,น.9) ยังอธิบายต่อไปว่า ความเชื่อ เกี่ยวกับ รูปเคารพสามารถจําแนกประเด็น ได้ดังนี้
จากการศึกษาพบว่ามีความเชื่อเกี่ยวกับด้านคงกระพันและมหาอุด ความเชื่อด้านเมตตา ความ
เชื่อด้านโชคลาภ ความเชื่อด้านแคล้วคลาด และ ความเชื่อด้านรักษา โรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งสอดคล้องกับ
Ampunsiriratana (2005 ,น.276) ได้กล่าวถึงการรักษาผูท้ ี่ติดเชื้อ เอชไอวีโดยการศรัทธาแห่งรสพระธรรม
และยังได้กล่าวถึง หลวงพ่อทวด ในบทสนทนา ระหว่างพยาบาลและผู้เข้ารับการรักษาด้วย ผลการศึกษา
พบว่า รสพระธรรมสามารถเยียวยา บรรเทาทุกข์แก่ผู้ที่ติดเชื้อได้
ถึงแม้จะเห็นได้ว่า ตํานานในเรื่องตัวตนของท่านมีที่มาอย่างไม่แน่ชัดนัก เพราะเป็นเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นเมื่อระยะเวลานานมากแล้ว แต่ก็เหลือร่องรอยให้พอศึกษาค้นคว้าได้ สอดคล้องกับกับที่ อดิศร
ศักดิ์สูง (2546,น.25) อธิบายว่า แต่ละสมัยนั้น นับว่ามีความแตกต่างกันบ้างซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าบริบท
ทาง ประวัติศาสตร์ย่อมมีเงื่อนไขสําคัญ โดยเฉพาะการสร้างวาทกรรมด้วยการอ้างการตีความด้วย วิธี
การทางประวัติศาสตร์ที่เรียกว่ามีความเป็น ภววิสัย ที่ทําให้นักประวัติศาสตร์อวดอ้างตนเองว่าเป็น
ผู้ที่พยายามสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยการอธิบายบนพื้นฐานของหลักฐาน เอกสาร อย่างเป็นระบบความ
จริงของประวัติศาสตร์ คือ ความจริงที่ปรากฏในหลักฐานเท่านั้นซึ่งความจริงดังกล่าวอาจจะ ไม่เกิดขึ้น
จริงก็ได้
2. ยุคสร้างเพื่อเป็นวัตถุมงคล (พ.ศ.2497)
ในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของเครื่องรางนั้น ผู้วิจัยขอยกงานเขียนของ ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม (2529,น.131)
ที่อธิบายไว้ว่า"...อันเครื่องรางของขลังนั้นได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยดึกดําบรรพ์ก่อนพุทธศาสนาเกิดเสียอีก
.เริ่มมีบทบาทมาในชีวิตคนไทยตั้งแต่สมัยเชียงแสนสุโขทัย เรื่อยมาจนถึงกรุงศรีอยุธยาและสมัยรัตนโกสินทร์
ซึ่งพระมหากษัตริย์หรือเข้าผู้ครองนครได้อัญเชิญภิกษุสงฆ์ผู้ทรงวิทยาคุณมาทําการปลุกเสก
เครื่องรางของขลังขึ้น ทั้งนี้เพื่อแจกจ่ายให้แก่ทะแกล้วทหารเก็บรักษาไว้เป็น เครื่องคุ้ม ครองป้องกัน
อันตราย ในยามออกทัพจับศึก สําหรับวัตถุที่จะนํามาสร้าง เป็นเครื่องรางของขลังต่าง.ๆ.เพื่อให้เป็นสื่อ
"พลังปราณ (Pranic Energy)" นั้น จะต้องเลือกเฟ้นเอาจาก วัตถุต่าง.ๆ.ซึ่งอาจเป็นว่านรากไม้ หรือแร่ธาตุ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ระบุ ไว้ในตําราแต่ประการสําคัญนั้น ก็ คือ ผู้ประกอบพิธีกรรมปลุกเสก จะต้องเป็น
ผู้สละกิเลส อวิชชา ตัณหา โลภ โกรธ หลง ได้แล้วหรือมิฉะนั้น ก็จะต้องเป็นบุคคลที่ประพฤติ
พรหมจรรย์อยู่ในสมณะเพศโดยอาศัยบุญบารมีและกระแสจิตของ ท่านผู้สร้างด้วย.แต่ถ้าผสมไม่ถูกส่วน
หรือประกอบพิธีกรรมไม่ถูกต้องวัตถุที่สร้างเป็นเครื่องรางของขลัง ก็จะก่อความฝืด(Tension) ไม่ดึงดูด
(Absorb)เอา"กระแสจิต"หรือ."พลังปราณ".ได้ตามที่ต้องการทองแดงหรือเหล็กเป็นวัตถุธาตุผสมถูกส่ว
นเป็นสื่อไฟฟ้าได้ด.ี และ พลังจิตของผู้ประกอบพิธีกรรมย่อม เป็นสื่อให้เกิดพลังปราณได้ดี กับวัตถุเช่นนี้
ฉันนั้น..."
2.1 การสร้างเครื่องราง พระเครื่องหลวงพ่อทวดในสมัยแรกเริ่ม เริ่มศึกษาจาก ปี พ.ศ. 2497
ในส่วนการสร้างพระเครื่องหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืด ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม (2529,น.125)
ยังอธิบายต่อว่า"...อภินิหารพระเครื่องหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดต่อไปนี้เป็นปรากฏการณ์ศักดิ์สิทธิ์
ที่เกิดขึ้นจากพระเครื่องสมเด็จเจ้าพะโคะหรือหลวงพ่อทวดซึ่งศิษยานุศิษย์ได้ทําพิธีปลุกเสกหล่อรูปของ
ท่านเก็บรักษาติดตัวไปให้โชคลาภ และที่เป็นเหรียญก็ได้เก็บรักษาติดตัวไปให้โชคลาภและป้องกันภยันตรายนานาที่ผู้ประสบพบเห็นเหตุการณ์ประหลาดนั้น.ๆ.ได้เล่าเป็นเครื่องพิสูจน์ ยืนยันไว้ในที่ต่าง.ๆ จะ
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ได้นํามาเล่าสู่ท่านผู้อ่านฟังดังต่อไปนี้ เมื่อวันที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2497 ซึ่งเป็นเวลาตรงกันกับ
พฤหัสบดี ขึ้น 1 ค่ํา เดือน 3 นายอนันต์ คณานุรักษ์ ได้มีโอกาสเดินทางมาที่ตลาดนาประดู่ อําเภอโคกโพธิ์
เขาจึงถือโอกาสนั้น ชวนกํานันชาติ สมศิริ, นายกวี จิตตกุล และนายวิศิษฐ์ คณานุรักษ์ ไปพบท่าน
เจ้าอาวาสวัดช้างให้ หลังจากคนทั้งสี่ได้กราบนมัสการ ท่านพระครูวิสัยโสภณ ผู้เป็นเจ้าอาวาสแล้ว.ซึ่ง
นายอนันต์ คณานุรักษ์ได้รู้จักกับท่านเป็นครั้งแรก.ก็ได้นมัสการเรียนถามท่านว่า "โบสถ์ที่ยังก่อ
สร้างไม่แล้วเสร็จนั้น ทําไมท่านพระครูจึงไม่ดําเนินการต่อโดยสร้างพระเครื่องแจกเป็นของกํานัลแก่ผู้มี
ศรัทธาบริจาคทุนทรัพย์ตามมากน้อยเพื่อของสมนาคุณ" ท่านเจ้าอาวาสก็ตอบว่า ."เรื่องนี้ได้เคยคิดทํา
กันมาเป็นเวลา 2 ปีแล้วแต่ก็ทําไม่สําเร็จสักที" เมื่อได้ทราบสาเหตุแล้ว นายอนันต์ คณานุรักษ์ จึงได้
นมัสการกราบเรียนท่านพระครูว่า.เขาจะเป็นธุระช่วยจัดการในเรื่องนี้เองท่านพระครูก็เห็นชอบด้วยแล้ว
ต่างก็ประชุมปรึกษากันว่าจะสร้างพระเครื่องเป็นรูปใดดี ขณะที่ทุกคนกําลังครุ่นคิดอยู่นั้นนายอนันต์
คณานุรักษ์ .ก็ออกปากโพล่งออกมาว่า."ขอเลือกเพียงแต่สีของพระก่อน". คือ ."สีดินแดง". พอพูดจบ
นายอนันต์ คณานุรักษ์ ก็เกิดอาการขนลุกซู่ไปทั้งตัว เกิดอาการขนพองสยองเกล้าจนทุกคนที่นั่น ได้เห็น
ประจักษ์ นายอนันต์ คณานุรักษ์ จึงพูดในที่ประชุมต่อไปว่า เมื่อเกิดปรากฏการณ์อันน่าอัศจรรย์เช่นนี้
แล้ว.ก็คงเป็นเพราะหลวงพ่อทวดท่านเห็นชอบด้วยเป็นแน่แท้.ตกลงว่าจะใช้ "ดินสีแดง" เป็นสีของพระ
เครื่อง แต่แบบขององค์พระนั้น ขอนมัสการให้พระครูรับเป็นภาระไป ยังมิทันที่ท่านพระครูวิสัยโสภณ
จะกล่าวอย่างใดต่อไป นายอนันต์ คณานุรักษ์ ก็เกิดขนพองสยองเกล้าขึ้น อีกอย่างแรงเป็นครั้งที่สอง
และในขณะเดียวกันนั้นเองรูปพระภิกษุชราองค์สีดํานั่งขัดสมาธิอยู่บนดอกบัว ก็ปรากฏแว่บขึ้นในมโน
ภาพของ นายอนันต์ คณานุรักษ์ ทําให้เขาคิดว่า คงเป็นเพราะสมเด็จเจ้าพะโคะหรือหลวงพ่อทวดท่าน
ได้บันดาลขึ้นเป็นแน่ เขาได้ยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูขณะนั้น มันเป็นเวลา 13.25 น. นายอนันต์ จึงได้
นมัสการกราบเรียนท่านพระครูวิสัยโสภณ ให้ทราบถึงรูปภิกษุชราที่ปรากฏขึ้น ในมโนภาพของตนนี้
และขอร้องให้ท่านพระครู ทําพิธีติดต่อกับวิญญาณของหลวงพ่อทวดด้วย เพื่อสร้างพระเครื่องแทนองค์
สมเด็จเจ้าพะโคะ ที่จะเริ่มขึ้นในวันต่อไปข้างหน้านี้และต่อจากวันนั้นมา พอดีกับเป็นเวลาที่นาย ฮวด
ผู้ใหญ่บ้านเหมืองในตําบลลําพญา และนายชาติ สมสิริ กํานันได้มาหานายอนันต์ คณานุรักษ์ คนทั้ง
สองเมื่อทราบว่านายอนันต์ คณานุรักษ์ จะสร้างพระเครื่องสมเด็จเจ้าพะโคะหรือหลวงพ่อทวด ก็ได้พา
กันออกปากรับอาสาจะไปขุดขนเอาดินว่านสีดาที่มีอยู่ ณ เชิงเขาแห่งหนึ่งและจะบรรทุกใส่รถเอามาให้
โดยไม่คิดค่าแรงแต่ประการใด "ดินว่านสีดา" นี้คนแถบนั้นเรียกกันว่า "กากยายักษ์" ซึ่งชาวบ้านมักจะ
ขุดขนนํามาตากแห้งหรือย่างไฟรับประทาน เพราะสามารถแก้โรคผอมเหลืองหรือโรคโลหิตจาง ได้ผลดี
ชะงัดนักด้วยเหตุนี้เองชาวบ้านจึงได้หวงแหนดินว่าน "กากยายักษ์" นี้นักหนาหากไม่อยู่ในกรณี ที่จําเป็น
แล้วพวกเขาจะไม่ยอมให้ใครอย่างเด็ดขาด ครั้นได้วัตถุดิบครบถ้วนตามตําราแล้วก็ลงมือพิมพ์ พระ
เครื่อง ตามฤกษ์ตามที่กําหนดไว้
2.2 การขนานนามในสมัยการสร้างพระเครื่อง
สําหรับการมีชื่อหลายชื่อของท่าน ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม (2529,น.129) กล่าวต่อว่า เช่น พระภิกษุปู่
ท่านลังกา ท่านช้างให้ สมเด็จเจ้าพะโคะ หลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืด และพระราชมุนีสามีรามคุณูป
รมาจารย์นั้น เมื่อท่านพระครูวิสัยโสภณ นั่งสมาธิเรียนถามท่านก็ได้รับคําตอบว่า ที่ท่านชอบมากที่สุดคือ
ชื่อ"หลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืด" ดังนั้นเมื่อพิมพ์พระเครื่องและกระทําพิธีปลุกเสกเรียบร้อยแล้ว จึง
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ได้ขนานนามว่า."หลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืด" ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ตามที่กล่าวมาแล้วตั้งแต่ต้น
แล้วว่าพระเครื่องรางของขลังแทนองค์หลวงพ่อทวดนั้นผสมด้วยว่านกากยายักษ์และอีกหลายสิ่งหลาย
อย่างครบตามกระบวนความของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกจากนั้นแล้วพิธีกรรมปลุกเสกเชิญวิญญาณ.หลวงพ่อทวดก็กระทําอย่างถูกต้องตามแบบแผนโดยท่านพระครูวิสัยโสภณ ซึ่งหลวงพ่อทวดเคย เข้าฝันว่า
"ถ้าอยากได้อะไรก็ให้ขอ" ฉะนั้นเมื่อท่านพระครูวสิ ัยโสภณปรารถนาอยากได้โบสถ์ที่งดงามด้วยศิลปะ
เป็นศาสนสมบัติ ซึ่งจะตอบแทนคุณผู้บริจาคทุนทรัพย์.ด้วยพระเครื่องรางของหลวงพ่อทวด การกระทํา
พิธีเพื่อความศักดิ์สิทธิ์ ของพระเครื่องจึงสมบูรณ์ด้วยแรง อภินิหารของหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืด
เพราะการสร้างพระบูชา และ พระเครื่องของหลวงพ่อทวดแต่ละครั้งนั้นจะต้องทําการประกอบพิธี
กรรม อัญเชิญวิญญาณของหลวงพ่อทวดมาเข้าประทับในพิธีทุกครั้งไป จากนั้นก็กระทําการบริกรรม
โดยพระภิกษุผู้ทรงวิทยาคุณ เช่น "ท่านพระครูวิสัยโสภณ" เป็นอาทิ ส่วนฝ่ายฆราวาสผู้ช่วยเหลือในงาน
ประกอบพิธีกรรมนั้นก็ล้วนแต่ท่านผู้มีเกียรติทั้งสิ้น..." จะเห็นได้ว่าจะการสร้างพระเครื่องหลวงพ่อทวด
เหยียบน้ําทะเลจืดนั้น จะต้องอาศัยหลากหลายสิ่งประกอบร่วมกัน มิใช่เพียงแค่ผลิตขึ้นมาเป็นองค์พระ
เป็นรูปองค์แล้วจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับ ฉัตรชัย เมืองฤทธิ์ (2550) อธิบายผลการวิจัย
ความคิดที่เห็นด้วยเกี่ยวกับพระเครื่องว่าการที่หลวงพ่อทวดวัดช้างให้มีพุทธคุณเด่นทางด้านแคล้ว คลาด
ปลอดภัย และจุดประสงค์ของการสร้างพระเครื่องคือการสืบทอดพระศาสนาและพระเครื่องควรเช่าซื้อ
เฉพาะท่านที่มีความศรัทธา แต่มีเซียนพระส่วนหนึ่งที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับพระเครื่องน้อยลงมาโดย
เชื่อในอํานาจเหนือธรรมชาติและเซียนพระมีความคิดเห็นในการตัดสินใจเช่าซื้อพระเครื่องท่านดูที่ราคา
เป็นหลักเป็นอันดับน้อยที่สุด สอดคล้องกับ Baker and Phongpaichit (2013,น.215) ได้กล่าวถึง
ความเชื่อในเครื่องราง ของขลัง จากวรรณกรรมเรื่องขุนช้างขุนแผน สังเกตได้ว่าในวรรณกรรมเรื่องนี้
มีการใช้คาถาอาคมและมีเครื่องรางของขลังมากมายและในปัจจุบัน ก็ยังคงมีความเชื่อในสิ่งที่เป็นวัตถุ
มงคลอยู่ สอดคล้อง กับ Boonnumsirikij (2011,น.68) อธิบายว่า ในประเทศไทย มีการปรากฏการนับถือ
รูปเคารพที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนามาอย่างยาวนานและเป็นดินแดนที่มีแต่ความขลัง และศักดิ์สิทธิ์
แสดงถึงความเลื่อมใสศรัทธาที่มีมาแต่โบราณ และ Soontravanich (2013) อธิบายถึง ภูมิภาคาภิวัฒน์
ของเรื่องเครื่องรางของขลังหลังยุคสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการเฟื่องฟูขึ้นเป็นอย่างมาก ทําให้เห็นว่า
ค่านิยมของการสะสม พระเครื่อง หรือเครื่องราง เป็นค่านิยมที่มีมาโดยตลอด
และสอดคล้องกับ
Sri Dhammanada (2002,น.57) ได้กล่าวถึงพลังความเชื่อความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา ว่าพระพุทธ
ศาสนาเป็นศาสนา ที่มีพลังมหัศจรรย์และกล่าวถึง ความเชื่อในเทวดาของพุทธศาสนิกชนด้วย
หรือหากจะเปรียบเทียบเป็น ยุคปลายคมดาบ (พ.ศ.2497) ที่เรียกว่า ปลายคมดาบ เพราะเป็น
ยุคที่มีการรบราฆ่าฟันเกิดขึ้นมากมายเป็น ยุคสงคราม ผู้คนยังใช้กําลังในการตัดสินทุกสิ่ง ทําให้เหล่า
บรรดาผู้คนต้องการขวัญและกําลังใจ จึงต้องพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พึ่งทางจิตใจได้มากมาย พระเครื่อง
“หลวงพ่อทวด” จึงเป็น “วัตถุมงคล” หรือ “สิ่งศักดิ์สิทธิ์” ที่ได้รับความนิยมและโดดเด่นอย่างมากนับ
ตั้งแต่เริ่มสร้างเป็นต้นมา จากสาเหตุไม่วา่ จะเป็นอภินิหารย์ของพระเครื่องที่ช่วยให้ผู้คนที่บูชา หรือพก
ติดตัวที่ได้รับพุทธคุณนั้น ๆ นํามาบอกเล่าต่อ ๆ กันก็เกิดเป็นที่เลื่องลือและที่เด่นชัดที่สุดจะเป็นด้านคลาดแคล้ว ซึ่งเหมาะสมกับ ยุคปลายคมดาบ นี้เอง
3. ยุคสร้างตํานาน สร้างวาทกรรม
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ผู้วิจัยมีความเข้าใจว่า.เมื่อสิ่งใดทําให้เกิดความเชือ่ ความศรัทธา .สิ่งนั้นก็ก่อเกิดอํานาจในจิตใจ อํานาจ
ในความคิดหรือที่เรียกในภาษาที่เข้าใจง่ายว่า."ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ".แม้เรื่องราวที่ทําให้เกิดความเชื่อนั้น จะ
เกิดขึ้นจริงหรือเป็นเพียงวาทกรรม ดังสอดคล้องกับ อดิศร ศักดิ์สูง (2552,น.131) กล่าวไว้ว่า
“...ในทัศนะของนักปรัชญาชาวฝรั่งเศส มิเชลล์ ฟูโคลท์ (Michal Foucalt,1926-1984.A.D.) หรือ. “ฟูโก”
เขาเป็นนักคิดแนวโพสท์โมเดิร์นที่มุ่งถอดรื้อความคิดทฤษฎีและวาทกรรมทั้งหลาย ที่ตั้งว่าตนเองเป็น
ความรู้ศูนย์กลางและเป็นสิ่งมีประโยชน์ต่อมนุษย์ ฟูโก ยังมีความเห็นเรื่องการศึกษาเรือ่ งวัฒนธรรม
ที่ออกในเชิงอํานาจ ที่เขาเห็นว่าอํานาจสร้างความจริงเพราะความชอบธรรมของสิ่งนั้น เขาปฏิเสธใน
เรื่องอํานาจว่าไม่ใช่หมายถึงอํานาจรัฐ.แต่เป็นอํานาจเกี่ยวเนื่องกับความรู.้ นักประวัติศาสตร์ไม่ควรยึดถือ
อะไรก็ตามว่ามั่นคงและคงที.่ สิ่งเหล่านั้นล้วนเป็น“Discourse”เป็นเรื่องราวหลากหลายที่คนเราบอกเล่าสู่
กันมาตลอดคําว่า“Discourse”ที่เขาใช้จะมีความหมายนอกเหนือไปจากการสนทนาบรรยายความ ที่มักใช้
กันทั่ว.ๆ.ไป ดังนั้นนักวิชาการไทยต้องแปลความหมาย “Discourse” เอาไว้หลาย อย่างเช่น “วิวาทะ”
หรือ.“วาทกรรม”.แต่เท่าที่ผ่านมา ก็ยังไม่มคี ําจํากัดความ ที่ชัดเจนอย่างใด สําหรับคําว่า วาทกรรม
(Discourse) จะเกี่ยวข้องกับปรัชญาของภาษาซึ่งแบ่งเป็นสองทฤษฏีใหญ่ ๆ ด้วยกันทฤษฎีแรกเชื่อว่ามี
โลกแห่งความเป็นจริงอยู่ที่ไหนสักแห่งและเป็นหน้าที่ของภาษาที่จะสะท้อนความจริง ส่วนอีกทฤษฏี
.เห็นว่าภาษาเป็นผู้สร้างความจริงขึ้นมาความเป็นจริงไม่อาจแยกออกจากภาษาได้ ฉะนั้นจึงไม่สําคัญที่จะ
แยกแยะว่าภาษาที่ถา่ ยทอดเป็นความจริงผิดหรือถูกต้องที่น่าสนใจกว่า คือการดูว่าภาษาหรือ Discourse
นั้นสร้างความจริงอย่างไร ในทัศนะ ฟูโก การศึกษาภาษาหรือ Discours นี้จะช่วยให้เราเข้าใจความ
เปลี่ยนแปลงได้…” จึงเป็นหน้าที่ของผู้รับสาร หรือผู้อ่านที่จะวิเคราะห์เอง ว่า สิ่งที่ได้เห็น ได้ยิน ได้ฟัง
ได้อ่าน มามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด
ในขณะเดียวกัน.ชัยวุฒ.ิ พิยะกูล.(2551,น.15)ก็อธิบายว่า“...สมเด็จพระราชมุนสี ามีรามคุณูปมาจารย์
วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) จังหวัดสงขลา ผู้คนส่วนใหญ่มีความเชื่อ ว่าเป็นพระภิกษุรูปเดียวกับ
หลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืด วัดราษฎร์บูรณะ (วัดช้างให้) จังหวัดปัตตานี แต่ผลการวิจัยครั้งนี้
มีความเห็นว่าเป็นภิกษุคนละรูปกันและไม่เกี่ยวข้องกันแต่อย่างใด เพราะยังไม่มีหลักฐานอันใด ที่ชี้ให้
เห็นว่าพระภิกษุทั้ง 2 เป็นรูปเดียวกัน ความเชื่อมโยงที่ทําให้เข้าใจว่าพระภิกษุทั้ง 2 รูป เป็นรูป เดียวกัน
เพิ่งเกิดในสมัยพระครูวิสัยโสภณ (ทิม ธมฺมธโร) เป็นเจ้าอาวาส วัดราษฎร์บูรณะ (วัดช้างให้) ระหว่าง
พ.ศ. 2484-2512 ได้คิดสร้างพระเครื่องหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2497
ในสมัยนั้นยังเรียกกันว่า “ท่านช้างให้” ส่วนชื่อที่เรียกว่า “หลวงพ่อเหยียบน้ําทะเลจืด” เกิดขึ้นจาก
การเข้าทรงของวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ทําให้มองเห็นได้ว่าเป็นอุบายวิธีหรือมายาคติ.ที่อ้างอิงเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เพื่อให้ผู้คนเกิดความเชื่อถือที่ไม่มีข้อโต้แย้งใด.ๆ.ได้.อย่างไรก็ตาม“ท่านช้างให้”ที่เชื่อกันว่าเป็นเจ้าอาวาส
รูปแรกของวัดราษฎร์บูรณะ(วัดช้างให้)ก็ไม่มีใครทราบประวัติที่มาที่ไปอย่างชัดเจนพอที่จะนํามาอธิบาย
ใช้อ้างอิงได้..."
ข้อความนี้เองได้สอดคล้องกับ ธิดา สาระยา (2539) ได้ให้ทรรศนะเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นว่า
"...การปรุงแต่งประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นในปัจจุบัน นอกจากจะเป็นความพยายามของผู้รู้ ประจําถิ่นที่
จะสร้างประวัติศาสตร์จากความเชื่อของชาวบ้านให้สอดคล้องกับหลักฐานเอกสารพื้นบ้าน พื้นเมืองที่
หลงเหลืออยู่แล้วพยายามทําให้สัมพันธ์กับซากปรักหักพังของเมือง ร่องรอย โบราณวัตถุ สถานทีป่ รากฏ
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อยู่ด้วยการสร้างความเข้าใจอดีตให้คนท้องถิ่นผ่านบรรยากาศแวดล้อมที่เขาคุ้นเคยจึงเป็น ลักษณะสําคัญ
อีกอย่างหนึ่งที่เป็นเงื่อนไขให้กระบวนการปรุงแต่งประวัติศาสตร์จากภายในเป็นเรื่องของ
ท้องถิ่นโดยเฉพาะ..."
4. ยุค จากความเชื่อ สู่ พุทธพาณิชย์ (สิ้นสุดการศึกษาในปี พ.ศ. 2557)
เป็นยุคที่เกิดการสร้าง“หลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืด” เพื่อเป็นเศรษฐกิจทางการค้า และได้
กลายเป็นสินค้าเพื่อหาผลประโยชน์ทางด้านกําไร คือ จากความศรัทธา มาสู่การสร้างตํานาน
สร้างวาทกรรมเพื่อการค้า
เมื่อกาลเวลาล่วงเลยผ่านไป ดังชัยวุฒิ พิยะกูล (2551,น.19) อธิบายว่า “...พระเครื่องหลวงพ่อทวด
กลายเป็นพระสากลที่อยู่ในความนิยมและความต้องการของผู้คนทั่วประเทศ แต่ในทางกลับกันจากผล
กระทบด้านนี้ส่งผลให้เกิดกระบวนการโฆษณาชวนเชือ่ ในความศักดิ์สิทธิ์ของ พระเครื่องเหนือ ความ
จริงมากเกินไป ซึ่งเป็นการนํามายาคติมาเป็นข้อเท็จจริง เพื่อมอมเมา ผู้คนให้หลงเชื่อ เช่น การโฆษณาว่า
“หลวงพ่อทวดเป็นเทพเจ้าแห่งแดนทักษิณ” หรืออ้างว่า “สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) คือ
หลวงพ่อทวดกลับชาติมาเกิด” เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ เป็นการแอบอ้างบนพื้นฐาน ของมายาคติเพื่อโน้มน้าว
ให้ผู้คนหลงเชื่อ อันเป็นแนวทางหนึ่งที่ พ่อค้าพระเครื่องหรือเซียนพระใช้อ้างอิงกันมาก ในการซื้อขาย
พระเครื่องรุ่นใหม่.ๆ.ซึ่ง.เป็นการสร้างกระแสให้พระเครื่องมีราคาสูงหรือเป็นที่ต้องการของผู้คนมากขึ้น
นอกจากนี้ จากความนิยมในการแสวงหา พระเครื่องหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดที่มีมากขึ้นทุกวัน
แต่พระเครื่องมีไม่เพียงพอกับความต้องการ จึงทําให้เกิดกระบวนการปลอมแปลงพระเครื่องขึ้นทั้งใน
ท้องถิ่นภาคใต้และส่วนกลางอย่างมากมาย เพราะสามารถทํารายได้ให้กับพ่อค้าพระจํานวนมากแต่ลงทุน
น้อย.การปลอมแปลงในระยะแรก.ๆ.ทําให้ไม่ค่อยสวยงามและไม่เหมือนของจริง แต่ระยะหลัง มีการ
ปลอมแปลงโดยใช้บล็อกถอดพิมพ์หรือที่วงการพระเครื่องเรียกว่า“บล็อกคอมพิวเตอร์”กระทําได้เหมือน
ของจริงทุกประการบุคคลทั่วไปจึงยากต่อการแยกแยะแท้-ปลอม อย่างไรก็ตามปัจจุบันนี้ได้ มีการสร้าง
พระเครื่องหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดจากโรงงานอย่างเปิดเผย เพื่อนําไปวางขายในแหล่งจําหน่าย
พระ ในส่วนกลางโดยเฉพาะแหล่ง ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯและบริเวณใกล้เคียงซึ่งเป็นแหล่งที่เซียนพระ
หรือบางครั้งวัดบางแห่ง หรือพระสงฆ์บางรูปไปรับซื้อพระเครื่อง หลวงพ่อทวดมาจําหน่ายหรือให้
ประชาชนได้เช่าบูชา.อันเป็นการทําลายความเชื่อความศรัทธาของประชาชน.เพราะพระเครื่องเหล่านี้ไม่
ได้ผ่านพิธีกรรม อย่างถูกต้อง ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยม ของวัดหรือพระสงฆ์ที่มีทุนน้อยแต่หวังผลกําไรมาก
ดังนั้น จึงพอจะสรุปเป็นเบื้องต้นได้ว่า ปัจจุบันการสร้างพระเครื่องหลวงพ่อทวด เหยียบน้ําทะเลจืด
มุ่งแสวงหา ผลประโยชน์ ในเชิงธุรกิจหรือพาณิชย์มากกว่าความเชื่อความศรัทธาที่มีมาแต่เดิม..."
ซึ่งสอดคล้องกับ Kitiara (2012) กล่าวถึง เรื่องวัฒนธรรมทางศาสนากลายเป็นสินค้า หรือพุทธพาณิชย์
และยังกล่าวถึงกรรมที่ทําผิดบาปกับพระพุทธศาสนา สอดคล้องกับ Sauthananusuk,Charoenlarpnoppa
rut and Kondo ได้กล่าวถึงธุรกิจการปลอมแปลงพระเครื่อง และแสดงถึงตัวอย่างพระเครื่องปลอม
ในประเทศไทย สอดคล้องกับ บุศรา สว่างศรี (2553) อธิบายเกี่ยวกับ “...พระพิมพ์และพระเครื่อง
ในบริบทของพุทธพาณิชย์.:.ภาพสะท้อนจากสื่อต่าง.ๆ.ความเชื่อในอานุภาพของพระพุทธคุณและความ
ศรัทธาในตัวพระสงฆ์หรือพระเกจิมีผลให้พระพิมพ์พระเครื่องเป็นที่ต้องการในกลุ่มคนเกิดการเสาะ
แสวงหาเพื่อสะสมซึ่งในระยะแรก.ๆ.น่าจะเริ่มต้นจากความรู้สกึ ศรัทธาตลอดจนเห็นคุณค่ามากกว่า
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มูลค่าทางการค้าดังในปัจจุบันที่อยู่ในกระแสพุทธพาณิชย์และสรุปจากการศึกษาพบว่าพระเครื่อมีต้น
กําเนิดมาจากการสร้างพระพิมพ์ที่มีความเชื่อเดิมเพื่อสืบพระศาสนาเป็นสําคัญ นับเป็นเจตนาที่แสดงถึง
ความศรัทธาอันบริสุทธิ์จากนั้นพระพิมพ์เป็นศาสนวัตถุที่ใช้เพื่ออุทิศบุญกุศลเป็นปัจจัยให้ผู้สร้างบรรลุ
สิ่งที่ปรารถนาในภพหน้าความเชื่อประกอบกับความศรัทธาในพุทธคุณและความเชื่อเรื่องเครื่องรางของ
ขลังต่าง.ๆ.ส่งผลให้แนวความคิดที่เกี่ยวกับ พระพิมพ์กลายเป็นพระเครื่องในที่สุด อนึ่งเมื่อความศรัทธา
มีมากย่อมทําให้เกิดกระแสการเสาะแสวงหาจนกระทั่งเกิดการแลกเปลี่ยน การเช่า (ซื้อ) จนกระทั่งเข้าสู่
กระบวนการพุทธพาณิชย์ในที่สุด..." ซึ่งสอดคล้องกับ รัตนะ บัวสนธ์และคณะ อธิบายผลวิจัยไว้ว่า
พบว่า "..ผู้ประกอบการตั้งแผงเช่าบูชาเพียงพระองค์เดียว สอดคล้องกับแนวคิดของสกินเนอร์ (Burrhus
Skinner)คือ .ทฤษฎีการเสริมแรง ซึ่งการเสริมแรงจะเสมือนรางวัลของผู้ที่ได้รับการทําให้เกิดแรงผลัก
ดันให้มีการทําซ้ํา.ๆ.อย่างนั้นหรือกระทําให้ดียิ่งขึ้น…” ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าปัจจุบันมีผู้เข้าสู่วงการพระ
เครื่องเป็นจํานวนมาก ทั้งนี้เพราะต่างคาดหวังว่าจะได้ครอบครองและสามารถขายต่อได้อีกหลายเท่าตัว
สอดคล้องกับ Irene (1998,น.55) อธิบายค่านิยมการสะสม เครื่องรางของขลังของคนไทย ในสมัย
นี้ว่า แม้ยคุ นี้จะเป็นยุคสมัยใหม่ แต่คนไทยก็ยังคงมีความเชื่อ เกี่ยวกับเครื่องรางของขลังที่มีพลัง
เหนือธรรมชาติ ส่วนใหญ่จะเป็นรูปเคารพพระพุทธเจ้าพระภิกษุสงฆ์หรือพระมหากษัตริย์ ไม่ว่าจะเป็น
พระเครื่องเครื่องรางหรือเหรียญจะมีรูปของพระพุทธเจ้า พระเกจิอาจารย์ พระมหากษัตริย์หรือสิ่งที่มี
อํานาจลึกลับ เช่น ครุฑ เพราะคิดว่าเป็นเทวดาสามารถดลบรรดาลให้มีเมตตา แต่ไม่ใช่ว่าทุกคน
จะหาซื้อได้ เพราะค่อนข้างมีราคาแพง ซึ่งมีตัวอย่างจากบางกอกโพสต์ว่า นักธุรกิจหนุ่มคนไทย ชื่อ
ถนอม อังคณะวัฒนา ที่ยอมทุ่มเงินเพื่อบูชาและมีห้องพระเพื่อเก็บสะสมบูชา.วัตถุมงคล เขามีวัตถุมงคล
มากกว่า 14,000 องค์ ใครเลยจะประเมินค่าได้ เพราะมันมีค่ามากกว่า 200 ล้านบาท (จากบางกอกโพสต์
วันที่ 16 เดือนพฤศจิกายน 1996) และ สอดคล้องกับ ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ และธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ
(2555) จากผลการวิจัยพบว่า “…ผู้บริโภคมีความเชื่อเกี่ยวกับเครื่องรางของขลัง และวัตถุมงคลใน
ด้านต่างๆ ได้แก่ ความเชื่อด้าน การก่อให้เกิดประโยชน์ใน เรื่องโชคลาภ เงินทอง ความเชื่อด้านเมตตา
มหาเสน่ห์ และความเชื่อ ด้านการให้ความสําคัญในเรื่องความปลอดภัยตามสถานที่ต่าง.ๆ.จะเห็นได้ว่า
ความเชื่อของผู้บริโภค ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางด้านสังคมวัฒนธรรม มีบทบาทสําคัญในการกระตุ้น
ให้ผู้บริโภคแสวงหาหรือครอบครองวัตถุในการบริโภค ซึ่งหมายรวมไปถึงสินค้าและบริการ เพื่อตอบ
สนองความต้องการของตนเอง ดังนั้นนักการตลาดสามารถประยุกต์ นําแนวคิดความเชื่อของผู้บริโภค
ชาวไทยไปพัฒนากลยุทธ์การตลาดเพื่อดึงดูดให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ นอกจากนี้ผลการ
วิจัยชิ้นนี้ แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคชาวไทยไม่ได้มุ่งเน้นการบริโภค อรรถประโยชน์ หลักของผลิตภัณฑ์
(functional utilities) เพียงอย่างเดียวแต่ยงั รวมไปถึงการบริโภคความหมายเชิงสัญลักษณ์ (symbolic
meaning) หรือผลประโยชน์ อื่นๆเช่นการบริโภคประสบการณ์หรือการบริโภค ผลประโยชน์ ทางสังคม
จากวัตถุที่ใช้ในการบริโภค ดังนั้น นักการตลาดควรประยุกต์ ใช้ความหมาย เชิงสัญลักษณ์ในการพัฒนา
สิ่งดึงดูดใจสําหรับการสื่อสารการตลาด กับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย…”
หรืออาจจะเปรียบยุคนี้ เป็น ยุคปลายนิ้ว(พ.ศ.2557) หมายถึง ยุคโซเชี่ยล (Social) ที่ผู้คนสามารถเสพ
สื่อ ได้ตลอดเวลา ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องจริง หรือไม่จริง อาจจะเป็นแค่วาทกรรมที่ต้องการหล่อหลอมให้ผู้
คนหลง เชื่อเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเหตุผลบางประการ ก็เป็นไปได้
18
การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 96 -

อภิปรายผล
ในด้านการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดคือ จากความเชื่อ กลายเป็น “พุทธพาณิชย์”
จากการศึกษากระบวนการทางความคิดต่อคติความเชื่อเกี่ยวกับหลวงพ่อทวดในบริบทประวัติ
ศาสตร์ ในแง่มุมต่าง ๆ ในขอบเขตเวลา พ.ศ. 2497-2557 โดยใช้แนวคิดทางวาทกรรม การสร้างมายาคติ
การทําให้เป็นสินค้าโดยการศึกษาจากข้อมูลเอกสารและข้อมูลภาคสนาม เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าใน
อดีต กระบวนการสร้างเครื่องรางหลวงพ่อทวด เป็นไปตามลักษณะของเจตนารมณ์ของเกจิอาจารย์ ซึ่ง
ต้องการสานต่อพระพุทธศาสนา แต่ในปัจจุบันกระบวนการสร้างเครื่องรางหลวงพ่อทวด กลับกลายเป็น
สินค้าที่เซียนพระนํามาปลุกปั่นกระแส สร้างวาทกรรมที่เกินจริงเพื่อเพิ่มมูลค่าเงินสําหรับเช่า ทําให้
เครื่องราง กลับกลายเป็น “สินค้าพุทธพาณิชย์” และที่ผู้วิจัยรู้สึกตระหนักได้ว่า ปัจจุบัน ผู้คนบางกลุ่ม
อ้างว่าทําการพาณิชย์เพื่อพุทธ(ศาสนา)หรือเป็นการนํานําพุทธ(ศาสนา)มาเป็นพาณิชย์กันแน่?
แต่ผู้วิจัยก็ยังมีความเชื่อมั่นว่าวัดต่าง ๆ ที่สร้างหลวงพ่อทวดด้วยความเชื่อและความศรัทธา มี
จุดประสงค์ ที่จะจรรโลงพระพุทธศาสนา บูรณะบํารุงศาสนสถาน
.และตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน.ผู้วิจัยยังมีความเห็นว่า.ยุคปลายคมดาบ(พ.ศ.2497)กับยุคปลายนิ้ว(พ.ศ.2557).ได้มีความแตกต่างกันโดยอย่างสิ้นเชิงถึงแม้จะเหมือนกันตรงที่มีความศรัทธาในพุทธคุณ
พระเครื่องหรือเครื่องรางของขลังก็ตามความแตกต่าง คือยุคแรกศรัทธาในพุทธคุณ แต่ยุคต่อมามีเรื่อง
ของพาณิชย์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย จนกลายเป็น "พุทธพาณิชย์" ไปในที่สุด
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Session B
ชาติพันธุ์ ชายแดน และคนข้ามชาติ
เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15 ประจำ�ปีการศึกษา 2558
วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2559
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พืน้ ทีช่ ายแดนกับการเอือ้ ต่ อการประกอบอาชีพอิสระตัดเย็บเสื้อผ้ าทีบ่ ้ านของผู้หญิงชาวพม่ า
อาเภอแม่ สอด จังหวัดตาก 1
The border area and its facilitation of self-employed Burmese women tailors’ work
in Mae Sot District, Tak province.
ศิราพร แป๊ ะเส็ง Siraporn Paeseng 2
บทคัดย่อ
บทความนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อทาความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างบริ บททางเศรษฐกิจและ
สังคมเมืองชายแดนกับการประกอบอาชี พอิสระ สถานะและรู ปแบบการดารงอยู่ของกิจกรรมการตัด
เย็บเสื้ อผ้าที่บา้ นของผูห้ ญิงชาวพม่า (เมียนมาร์ ) ในบริ บทพื้นที่ชายแดนเมืองแม่สอด ใช้การศึกษาตาม
แนวทางชาติพนั ธุ์วรรณนา (ethnography) โดยเก็บข้อมูลภาคสนามระหว่าง เดือน มิถุนายนถึ งเดื อน
กันยายน 2558 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักเป็ นผูห้ ญิงตัดเย็บเสื้ อผ้าที่บา้ นสัญชาติพม่า จานวน 25 คน จากงาน
ศึกษานี้ มีขอ้ ค้นพบสาคัญเบื้องต้นดังนี้ 1) พื้นที่ชายแดนแม่สอดมีพฒั นาการทางประวัติศาสตร์ และ
เศรษฐกิจเป็ นแรงดึงดูดให้เกิดการเคลื่อนย้ายของประชากรจากประเทศพม่าเข้ามาอยูอ่ าศัยและทางาน มี
การพัฒนาทักษะความสามารถ เครื อข่ายความสัมพันธ์และสร้างงานอิสระเพื่อสนับสนุนการดาเนินชีวิต
ของกลุ่มตนเอง เปลี่ยนสถานะจากแรงงานรับจ้างมาเป็ นผูป้ ระกอบการขนาดเล็ก 2) งานตัดเย็บเสื้ อผ้าที่
บ้านของผูห้ ญิงชาวพม่าในพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด สามารถดารงอยูไ่ ด้เพราะมีประชากรจากประเทศ
พม่ า จานวนมาก และมี ค วามต้องการเลื อกใช้เสื้ อผ้า ตามอัตลัก ษณ์ ของตัวเอง โดยผูห้ ญิ ง ชาวพม่ า ที่
ประกอบอาชีพอิสระตัดเย็บเสื้ อผ้าที่บา้ นสะสมทุนความรู้ ทักษะ พัฒนาฝี มือและสะสมเงินทุนเพื่อเปิ ด
ร้ านในพื้นที่ บ ้านเช่ าของตัวเอง 3) งานตัดเย็บเสื้ อผ้า เป็ นงานที่ ผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติการ
ทางานของคนต่างด้าว แต่ในพื้นที่ชายแดนมีช่องว่างของกฎหมายและกลไกของท้องถิ่ นทาให้ผหู้ ญิง
ชาวพม่ าสามารถท างานเหล่ านี้ ได้ ทั้งในลักษณะของการให้ค วามหมายว่าเป็ นการทางานที่ บา้ น มี
บทความชิ้นนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่ อง “การปรับเลื่อนทางสังคมและเศรษฐกิจของผูห้ ญิงตัดเย็บเสื้ อผ้าที่บา้ นจาก
ประเทศพม่าในอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก” ซึ่งยังอยูร่ ะหว่างการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนั้นข้อมูลหรื อบทวิเคราะห์ใน
บทความชิ้นนี้จึงเป็ นการทาความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานะของผูห้ ญิงตัดเย็บเสื้ อผ้าที่บา้ นชาวพม่าที่สอดคล้องสัมพันธ์กบั
พื้นที่ชายแดนเท่านั้น
2
นักศึกษาปริ ญญาโท สาขาวิชาสังคมศาสตร์ แขนงชาติพนั ธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
E-mail: Sirapone33@hotmail.com ขอบพระคุณอาจารย์ ดร. มุกดาวรรณ ศักดิ์บุญ อาจารย์ที่ปรึ กษา สาหรับคาชี้แนะเพื่อการ
ปรับปรุ งบทความชิ้นนี้
1

1
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เครื่ องมือที่ไม่เกินกฎหมายกาหนดให้จดทะเบียน การจ่าย “ส่ วย” ให้กบั ผูค้ วบคุมดูแลในพื้นที่ มีการ
อาศัยร่ วมกันเป็ นกลุ่มโดยมีกลไกการควบคุมดูแลโดยชุ มชน ประกอบกับการตัดเย็บเสื้ อผ้าที่บา้ นเป็ น
กิจกรรมขนาดเล็กยากต่อการพบเห็นได้ง่าย ดังนั้นแม้วา่ ในมิติทางกฎหมาย งานตัดเย็บเสื้ อผ้าที่บา้ นเข้า
ข่ายของการรับงานมาทาที่บา้ น แต่ในมิติทางสังคมงานเหล่านี้ ถือเป็ นการประกอบอาชี พอิสระ (Selfemployed occupation) เป็ นการทางานด้วยตัวเองไม่เป็ นลูกจ้างใคร
คาสาคัญ : พื้นที่ชายแดน, อาชีพอิสระ, ผูห้ ญิงตัดเย็บเสื้ อผ้าที่บา้ นชาวพม่า
Abstract
The article aims to develop understanding on relations between socio-economic contexts of
the border town of Mae Sot and the working conditions and status of Burmese women who are selfemployed tailors. Based on Ethnography approach, 25 self-employed female tailors are purposely
selected to be key informants. Fieldwork was mainly conducted in Mae Sot District, Tak Province
from June to September 2015. The study has identified crucial findings as following 1) Mae Sot has
been gradually developed its urbanization for years. Economic growth is the obvious factor pulling
labor forces from Myanmar to live and work in the area. Migrants in Mae Sot have potentials to
enhance their skills and capacity. In general, networks among migrants have enabled wage workers to
become self-employed operators. 2) Burmese women who live in Mae Sot Municipality and work as
self-employed tailors are able to earn self-sufficient incomes from certain demands of Burmese
migrants who like to dress in unique traditional costumes. In addition, these women tailors have
opportunities to improve knowledge, skills, capacity, and capitals. They are able to start up their own
enterprise in the rental house later. 3) According to the law related to migrants’ works, tailoring is
legally prohibited. However, legal loopholes and local mechanisms which prevail in the border area
have enabled the Burmese women to do this work. In practice, self-employed tailoring with minimal
equipment is interpreted as home-based work. Some women may pay bribes to local powerful
persons. As the tailor shop is a small enterprise, it is not easy to be detected. Thus, normally Burmese
women would settle their communities and structure agreements to sustain peaceful living and
2
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working in the community. Hence, even though tailoring is illegally an outsourcing job, it is socially a
self-employed occupation valued as an enterprise owner.
Keywords: border areas, self-employed occupation, self-employed Burmese women tailors
1. บทนา
ระยะกว่าสิ บปี ที่ผา่ นมากระแสความสนใจทางสังคมเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติได้รับความสนใจ
จากนักวิชาการและสื่ อกระแสหลักมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อประเด็นการอพยพของชาวโรฮิงยาและการค้า
มนุ ษ ย์ถู ก หยิบ ยกขึ้ นมาเป็ นวาระแห่ ง ชาติ ประกอบกับ การเพิ่ ม ขึ้ นของจานวนแรงงานข้า มชาติ ใ น
ประเทศไทยและกระแสวิพากษ์วจิ ารณ์เกี่ยวกับการเข้ามาแย่งงานคนไทย โดยเฉพาะการเข้ามาประกอบ
อาชี พอิสระ หรื อทากิ จการส่ วนตัว ( Self-Employee) ในชุ มชนของคนพม่าที่อยู่อาศัยในประเทศไทย
ประเด็ นดัง กล่ าวข้างต้นทาให้ผูศ้ ึกษาให้ค วามสนใจเรื่ องการท างานของแรงงานข้ามชาติ ทั้งนี้ เมื่ อ
พิจารณาจากงานศึกษาที่ผา่ นมาพบว่าจานวนแรงงานข้ามชาติที่มากที่สุดในประเทศไทยนั้นเคลื่อนย้าย
มาจากประเทศพม่า และจุ ดผ่านแดนสะพานมิตรภาพไทย- พม่า ในพื้นที่อาเภอแม่สอดจังหวัดตาก
ประกอบกับพื้นที่แม่สอดนั้นนับได้วา่ เป็ นพื้นที่รองรับแรงงานพม่าในชั้นต้น เปรี ยบดัง่ พื้นที่แรกรับเพื่อ
ฟูมฟักทักษะก่อนเดินทางเข้ามาทางานยังเมืองชั้นใน ( Lee Sangkook 2001) โดยมีหน่วยงานสาธารณะ
ประโยชน์และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO)และองค์กรชุมชน (CBO) เข้ามาทางานเพื่อช่วยเหลือแรงงาน
พม่าและผูเ้ คลื่อนย้ายจากภัยสงครามหลายองค์กร (เก็ตถวา บุญปราการ 2556)
พื้ นที่ แม่ส อดนั้น มี ค วามหลากหลายของกลุ่ ม ชาติ พ นั ธุ์ ซ่ ึ ง อาศัย อยู่ร่วมกันมาเป็ นเวลานาน
นับตั้งแต่เริ่ มก่อตั้งชุ มชนของกลุ่มคาราวานพ่อค้าทางไกล เกิ ดการแต่งงานข้ามไปมาทาให้สังคมแม่
สอดเป็ นลักษณะพหุสังคม โดยมีกลุ่มคนจานวนเจ็ดกลุ่มหลักได้แก่ กะเหรี่ ยง ไทใหญ่ พม่า คนจีน ไทย
เหนือหรื อไทยล้านนา ซิ กข์และฮินดู และมุสลิม โดยกลุ่มคนเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วมาจากหลายพื้นที่
ด้วยกันซึ่ งเดินทางค้าขายและตัดสิ นใจตั้งรกรากในเมืองนี้ ขณะที่กลุ่มคนไทยเหนื อเข้ามาในช่วงหลัง
และในส่ วนของคนพม่า และกะเหรี่ ยง รุ่ นใหม่ที่อพยพมานั้นเนื่องจากหลีกหนีภยั สงครามและปั จจัยทาง
เศรษฐกิจ (จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง 2543) คนพม่าและกะเหรี่ ยงรุ่ นใหม่รวมถึงกลุ่มชาติพนั ธุ์อื่นที่อพยพ
เคลื่อนย้ายมาจากประเทศพม่าในบทความชิ้นนี้ น้ นั ผูศ้ ึกษาขอใช้คาว่า “ผูเ้ คลื่อนย้ายจากประเทศพม่า”
โดยเรี ยกตามเชื้อชาติ ( Natinonality) หรื อประเทศต้นทางที่จากมา เช่นเดียวกันกับการกล่าวถึง ผูห้ ญิง
ตัดเย็บเสื้ อผ้าที่บา้ นชาวพม่า ที่กล่าวถึงในภาพรวมไม่แยกกลุ่มชาติพนั ธุ์ ( Ethnicity)
3
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พื้นที่ของเมืองแม่สอดถูกพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์เชิงการค้าชายแดนและเตรี ยมความพร้อมเพื่อ
รองรับเขตเศรษฐกิ จพิเศษ หน่ วยงานรัฐให้ความสนใจในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการศึกษา
ความเป็ นไปได้ของการพัฒนาเมืองคู่แฝด เมียวดี-แม่สอด (สุ จินดา เจียมศรี พงษ์ 2551) ภายใต้การพัฒนา
เศรษฐกิจเมืองชายแดนไปให้ถึงเป้ าหมายนั้น ผูเ้ คลื่อนย้ายจากประเทศพม่ากลับเป็ นเพียงแรงงานขั้น
พื้ น ฐานในการสร้ า งความเจริ ญเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ขณะที่ ก ารย้า ยฐานการผลิ ต ของโรงงาน
อุตสาหกรรมสิ่ งทอเพื่อใช้แรงงานราคาถูกในพื้นที่ชายแดน ส่ งผลให้โครงสร้างการจ้างงานเปลี่ยนแปลง
ผูเ้ คลื่อนย้ายจากประเทศพม่าทั้งกลุ่มที่มีความประสงค์เพื่อเคลื่อนย้ายเข้ามาทางาน และกลุ่มที่ออกจาก
ศูนย์พกั พิงชัว่ คราวเข้ามาหางานทาในพื้นที่เมือง ในอัตราค่าจ้างรายวันที่ต่ากว่าความเป็ นจริ ง (วิทยากร
บุญเรื อง 2557 )โครงสร้ างการจ้า งงานและโครงสร้ างด้านประชากรที่ เปลี่ ยนแปลงไป ท าให้เกิ ด
กิจกรรมทางเศรษฐกิจขนาดเล็กที่ดาเนิ นการโดยผูเ้ คลื่อนย้ายจากประเทศพม่าเพื่อสนองตอบต่อความ
ต้องการของจานวนมากประชากรพม่าที่มีจานวนบางคนที่มีทกั ษะและเชื่ อมสัมพันธ์กบั เครื อข่ายทาง
สังคมเพื่อสร้ างงานและอาชี พอิสระของตัวเอง หลายคนที่มีประสบการณ์ การทางานยาวนานสั่งสม
ทักษะ เงินทุน และเครื อข่าย แล้วจึงออกมาทางานอิสระของตัวเอง (ไพริ นทร์ มากเจริ ญ 2551) รวมถึง
มีงานศึกษาพบว่าทายาทของผูย้ า้ ยถิ่นจากประเทศพม่ามีการปรับตัวให้เข้ากับบริ บทสังคมไทยมีลกั ษณะ
ของการเป็ นคนหลายวัฒนธรรม ผูย้ า้ ยถิ่นจานวนหนึ่งเลื่อนสถานะจากแรงงานระดับล่างไปสู่ การเป็ น
ผูร้ ับเหมารับช่วงงาน เปลี่ยนอาชีพไปทางานอิสระ อีกทั้งยังคงรักษาและสร้างเครื อข่ายความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวและเครื อญาติท้ งั สองฝั่งประเทศ (ขวัญชีวนั บัวแดง 2554)
การทางานอิสระของผูเ้ คลื่อนย้ายจากประเทศพม่าโดยเฉพาะงานตัดเย็บเสื้ อผ้าที่บา้ นของผูห้ ญิง
พม่านั้น ถือเป็ นอาชีพที่ห้ามไม่ให้คนต่างด้าวทาใน ( ๓๑) งานประดิ ษฐ์ เครื่ องแต่ งกาย ซึ่ งได้ แก่ งาน
ออกแบบและตัดเย็บเครื่ องแต่ งกายบุรุษ เครื่ องแต่ งกายสตรี ตั้งแต่ ต้นจนเสร็ จรู ป หรื องานอย่ างอื่ นที่
เกี่ ยวกับการประดิ ษฐ์ เครื่ องแต่ งกาย รวมทั้งงานแก้ ไขดัดแปลงหรื อซ่ อม ตามประกาศท้ายพระราช
กฤษฎีกากาหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่หา้ มคนต่างด้าวทา พ.ศ.2522 โดยมีขอ้ กาหนดงานที่ห้ามคน
ต่างด้าวทาจานวน 39 รายการ (กระทรวงแรงงาน 2558) และพบว่าในพื้นที่แม่สอดมีการทางานต้องห้าม
ตามประกาศแนบท้ายดังกล่าวในหลายอาชีพ ซึ่ งหากยึดตัวบทกฎหมายแล้วงานการทางานของพวกเขา
เหล่านั้นเข้าข่ายผิดกฎหมายแรงงาน หากแต่ปรากฏการณ์ในพื้นที่พวกเขาเหล่านั้นสามารถทางานได้
โดยนายุทธวิธีที่หลากหลายเข้ามาใช้เพื่อการต่อรองในการทางานและดาเนินชีวติ
บทความชิ้ นนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อทาความเข้าใจถึ งความสัมพันธ์ระหว่างบริ บททางเศรษฐกิจ
และสังคมเมืองชายแดนกับการประกอบอาชีพอิสระ สถานะและรู ปแบบการดารงอยูข่ องกิจกรรมการ
4
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ตัดเย็บเสื้ อผ้าที่บา้ นในบริ บทพื้นที่ชายแดนเมืองแม่สอด ทั้งนี้ เนื่ องจากงานตัดเย็บเสื้ อผ้าที่บา้ นของ
ผูห้ ญิงชาวพม่านั้นเป็ นงานที่ห้ามไม่ให้คนต่างด้าวทา หากแต่ลกั ษณะพิเศษของพื้นที่ชายแดนที่มีความ
เติบโตทางเศรษฐกิจสู งและมีลกั ษณะพหุสังคมนั้น งานตัดเย็บเสื้ อผ้าที่บา้ นของผูห้ ญิงพม่าสามารถดารง
อยู่อย่างไร มีปัจจัยสนับสนุ นและใช้ยุทธวิธีอะไร เพื่อให้สามารถดาเนิ นกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จนี้ ได้
โดยในการทาการศึ กษานั้นใช้การศึกษาทางมานุ ษยวิทยาโดยใช้วิธีการศึกษาเชิง ชาติพนั ธุ์วรรณนาจาก
พื้นที่สนาม โดยมีการศึกษาเอกสารมือสองที่เกี่ยวข้อง และการลงพื้นที่สารวจข้อมูล เป็ นระยะเวลา 4
เดื อน ระหว่างเดื อนมิถุนายนถึ งเดื อนกันยายน พ.ศ. 2558 และเก็บข้อมูลเชิ งลึ กโดยการสัมภาษณ์
กลุ่มเป้ าหมายหลักซึ่ งเป็ นผูห้ ญิงตัดเย็บเสื้ อผ้าที่บา้ นจานวน 25 ราย สัมภาษณ์ผคู้ นแวดล้อม สัมภาษณ์
ประธานชุมชน นักพัฒนาเอกชน อาสาสมัครต่างด้าว เจ้าของโรงงานตัดเย็บเสื้ อผ้า ฯลฯ ใช้การสังเกต
การในพื้นที่สาธารณะ การเข้าร่ วมกิจกรรมทางสังคมในพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ทางศาสนา รวมถึงเข้า
ไปสัมผัสใกล้ชิดกับกลุ่มเป้ าหมายใน “พื้นที่บา้ น” ของกลุ่มเป้ าหมายหลัก
บทความชิ้นนี้ใช้แนวคิดพื้นที่ชายแดน (Borderland) เพื่อพิจารณาถึงปั จจัยในมิติทางสังคมและ
เศรษฐกิ จที่ ส่งผลต่อการประกอบอาชี พตัดเย็บเสื้ อผ้าที่ บา้ นของผูห้ ญิ งพม่า ที่ มีความสัมพันธ์กบั อัต
ลักษณ์ของกลุ่มชาติพนั ธุ์หลากหลายกลุ่มที่อยู่ร่วมกัน โดยในการศึกษาพื้นที่พรมแดน (Borderland
Studies)หลังยุคสมัยใหม่น้ นั ให้ความสาคัญกับการทาความเข้าใจระบบสังคมเศรษฐกิจและการเมือง ใน
ลักษณะของความสัมพันธ์ที่ขีดคร่ อมเขตแดน (Anzaldu’a 1987 อ้างใน จักรกริ ช สังขมณี 2551) ที่ส่งผล
ต่ อ ความสั ม พัน ธ์ ข องชุ ม ชนในพื้ น ที่ ช ายแดนและมิ ติ อื่ นที่ เ กี่ ย วข้อ ง เพื่ อท าความเข้า ใจปั จ จัย และ
ความสัมพันธ์ทางสังคมของแต่ละพรมแดน เช่นโอกาสและข้อจากัดทางเศรษฐกิจ ความเชื่ อ ในอานาจ
เหนือธรรมชาติ ความสัมพันธ์ดงั กล่าวเชื่อมโยงสู่ ชาติพนั ธุ์และถิ่นฐานบ้านเกิดอันมีส่วนในการกาหนด
รู ปแบบวัฒนธรรมของแต่ละพรมแดนให้มีความแตกต่างกันออกไป (จักรกริ ช สังขมณี 2557) พื้นที่
ชายแดนระหว่างประเทศจึงสะท้อนให้เห็นอัตลักษณ์ของผูค้ นที่หลากหลายและภายใต้ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมส่ งผลให้เกิดการควบคุ มพื้นที่ชายแดนทั้งในด้านการเดิ นทางของผูค้ น การค้า การเมือง
กฎหมายและการสร้างความหมาย อย่างไรก็ตามการควบคุมดังกล่าวสามารถถูกล้มล้างได้ดว้ ยเงื่ อนไข
ของท้องถิ่ น เนื่ องจากรั ฐไม่ ส ามารถควบคุ ม โครงสร้ า งทางการเมื องบริ เวณพื้นที่ ช ายแดนได้อย่า ง
เบ็ดเสร็ จ (Wilson และDonna ,1998, 2002 อ้างใน เก็จถวา บุญปราการ 2556) ผูค้ นบริ เวณพื้นที่
ชายแดนจึงสามารถต่อรองความหมาย ต่อรองกับอานาจรัฐ และผูม้ ีอิทธิ พลในท้องถิ่นเพื่อผลประโยชน์
ทางการค้าได้ (Walker ,1997 อ้างใน เก็จถวา บุญปราการ 2556)
5
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2. ผลการศึกษา
2.1 บริบททางสั งคมและเศรษฐกิจของเมืองชายแดน กรณี เทศบาลนครแม่ สอด
2.1.1 พัฒนาการเชิงพืน้ ที่ : จากเส้ นทางการค้ าสู่ พนื้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ
แม่สอดในยุคแรกเป็ นเพียงพื้นที่ทางผ่านของพ่อค้าต่างชาติขณะเดียวกันก็มีกลุ่มกะเหรี่ ยงเข้ามา
ตั้งบ้านเรื อนอยู่ไม่กี่หลังคาเรื อน ต่อมาเมื่อกลุ่มพ่อค้าเริ่ มมีการพักแรมมากขึ้นจึงมีการตั้งถิ่ นฐาน แต่
เนื่ องจากกลุ่มพ่อค้าข้ามแดนส่ วนใหญ่เป็ นชาวต่างชาติที่เดินทางไกลจากยูนานผ่านเข้ามาพม่าเข้าไทย
หรื อผ่านไทยเข้าพม่า คนกลุ่มแรกที่ต้ งั รกรากในแม่สอดจึงเป็ นกลุ่มชาวต่างชาติเป็ นส่ วนใหญ่ (อนุรักษ์
พันธุ รัตน์ 2541) ในปี พ.ศ. 2441 มีการยกฐานะขึ้นเป็ นอาเภอแม่สอดโดยให้อยูใ่ นเขตการปกครอง
ของมณฑลนครสวรรค์ จนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2553 ได้ยกฐานะเป็ น เทศบาลนครแม่สอด โดยมีพ้ืนที่ 1.4
ตารางกิโลเมตรประชากรทั้งหมด 52,350 คน มีอาคารบ้านเรื อนจานวน 13,884 หลังคาเรื อน จานวน
ครอบครัว 6,503 ครอบครัว แบ่งเขตการปกครอง 20 ชุมชน (เทศบาลนครแม่สอด 2555 )
ระบบเศรษฐกิจของเมืองแม่สอดนั้นพัฒนามาในอดีตครั้งตั้งแต่ยงั เป็ นเมืองเล็กๆที่มีเพียง “กาด
ตึก” ซึ่ งเป็ นย่านการค้าหลักของสิ นค้าอุปโภคบริ โภค ย่านตลาดสดซึ่ งคนเมืองเรี ยกว่ากาดมัว่ และย่าน
ตรอกกะลาหรื อถนนศรี พาณิ ชย์ซ่ ึงเป็ นย่านการค้าของกลุ่มมุสลิม และย่านการค้า ตลาดพลอย ซึ่ งนับได้
ว่าเป็ นตลาดการค้าอัญมณี สาคัญย่านหนึ่ งของไทย (จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง 2548) จนปั จจุบนั นี้ เมืองแม่
สอดมีระบบการค้าหลากหลายรู ปแบบ มีตลาดพาเจริ ญเป็ นศูนย์กลางทางการค้าที่สาคัญที่ทาหน้าที่
ระบายสิ นค้าอุปโภคบริ โภคจากเมืองแม่สอดออกไปยังชุ มชนต่างๆ ทั้งในฝั่งไทยและฝั่งพม่า ทั้งนี้ อาจ
กล่าวได้ว่าตลาดพาเจริ ญนั้นเป็ นตลาดพม่าเพราะสิ นค้าต่างๆที่วางขายนั้นโดยส่ วนใหญ่แล้วมีไว้เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มคนพม่า แรงงานพม่าที่เข้ามาทางานในประเทศไทย ตลาดบ้าน
เหนื อ ซึ่ งอาจถื อ ได้ว่าเป็ นตลาดของคนไทยท้องถิ่ น ตลาดพลอยซึ่ งเป็ นย่านการค้าพลอยที่ สาคัญมา
นับตั้งแต่อดีต ตลาดริ มเมยซึ่ งตั้งอยูร่ ิ มชายแดนที่เน้นขายสิ นค้าให้กบั กลุ่มนักท่องเที่ยวเป็ นหลัก ตลาด
วัว เป็ นศูนย์กลางการค้าปศุสัตว์ และ พื้นที่การค้าที่สาคัญอีกย่านหนึ่งก็คือ ท่าเก็บสิ นค้า ซึ่ งเป็ นคลังกัก
เก็บสิ นค้าที่นาเข้ามาจากต่างประเทศก่อนที่จะผ่านแดนเข้าไปยังประเทศพม่า (สมัคร์ กอเซ็ม 2553) ทั้งนี้
ระบบเศรษฐกิ จสาคัญที่ไม่อาจละเลยการกล่าวถึงได้ของเมืองแม่สอดคือ ตลาดนัด ซึ่ งกระจายตัวและ
เปิ ดการค้าทุกวันหมุนเวียนไปในชุมชนรอบนอกเทศบาลเมืองแม่สอดและย่านโรงงานอุตสาหกรรมซึ่ ง
มีแรงงานพม่าอาศัยอยูเ่ ป็ นจานวนมาก
จากชุ มทางการค้าที่เป็ นเพียงทางผ่านและที่พกั แรมเพื่อแลกเปลี่ยนสิ นค้า และพักค้างก่อนการ
เดิ นทางต่ อ แม่ส อดได้พ ฒ
ั นาเข้า มาสู่ เมื องการค้า ชายแดนที่ มี ก ารพัฒนาเศรษฐกิ จในหลายยุค สมัย
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นับตั้งแต่การสร้ างถนนเข้ามาแม่สอดในสมัยของจอมพลถนอม กิตติขจรภายใต้ความร่ วมมือระหว่าง
รัฐบาลไทยและรัฐบาลออสเตรเลีย ซึ่ งสร้างเสร็ จและเปิ ดใช้เมื่อปี พ.ศ. 2513 (อนุรักษ์ พันธุ รัตน์ 2541)
ยุคของตลาดมืด และยุคของการเปลี่ ยนสนามรบเป็ นสนามการค้า ซึ่ งแต่ละยุคสมัยนั้นได้ร่วมก่ อร่ าง
สร้างให้แม่สอดเปลี่ยนภาพจากชุมชนชายแดนด้อยพัฒนามาสู่ การเป็ นเมืองการค้าชายแดน (รพีพรรณ
จักรสาน 2558 ) ที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงกันในหลายโครงการ เช่น ยุธศาสตร์ ความร่ วมมือทาง
เศรษฐกิจ อิระวดี -เจ้าพระยา- แม่โขง (ACMECS :Ayeyawady -Cha Phraya - Mekong Economic
Cooperation Strategy) โครงการพัฒนาความร่ วมมือทางเศรษฐกิ จในอนุ ภูมิ ภาคลุ่ ม น้ า โขง (GMS
:Greater Mekong subregional ) เริ่ มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ซึ่ งมีเป้ าหมายเพื่อการส่ งเสริ มให้เกิดการ
ขยายตัวทางการค้า การลงทุนอุตสาหกรรม การเกษตรและบริ การ สนับสนุ นการจ้างงานและยกระดับ
ความเป็ นอยูข่ องประชาชนส่ งเสริ มและพัฒนาทางเทคโนโลยีและการศึกษาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และการเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจในเวทีการค้า (สุ จินดา เจียมศรี พงษ์ 2551) โครงการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดตาก ในส่ วนของโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น ถือได้วา่ เป็ น
ผลของโครงการพัฒนาความร่ วมมือทางเศรษฐกิจในอนุ ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (GMS :Greater Mekong
subregional ) พื้นที่ชายแดนไทย-พม่า อ.แม่สอด จ.ตาก เป็ นพื้นที่ที่มีศกั ยภาพต่อการพัฒนาให้เป็ นเขต
เศรษฐกิ จพิเศษและการเป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นรู ปแบบพิเศษนครแม่สอด เป็ นประตูการค้า
ชายแดนที่สาคัญบนระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ที่เชื่ อมโยงกับเส้นทางเศรษฐกิ จอื่นๆเพื่ออานวยความ
สะดวกการค้าและการพัฒนาระหว่างลาว พม่า ไทยเวียดนาม และจีน (สานักงานเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ 2555) การพัฒนาเมืองทั้งด้านพื้นที่และด้านเศรษฐกิจทาให้เมืองแม่สอดมีการเติบโตอย่าง
รวดเร็ ว เกิ ดการเคลื่ อนย้ายของทุ นต่า งชาติเข้ามาใช้แรงงานราคาถู กที่หลัง่ ไหลมาจากประเทศพม่า
ผนวกกับการเติบโตของการค้าชายแดน การค้าข้ามแดนและการค้าลอดรัฐซึ่ งช่วยกระตุน้ เศรษฐกิจของ
เมืองแม่สอดให้เติบโตอย่างรวดเร็ ว ซึ่ งดึงดูดให้ผเู ้ คลื่อนย้ายจากประเทศพม่ารายใหม่จานวนมากเดิน
ทางเข้า มาแสวงหางานท าโดยใช้แ ม่ ส อดเป็ นจุ ด เริ่ ม ต้น เพื่ อ พัฒ นาทัก ษะความสามารถก่ อ นที่ จ ะ
เคลื่อนย้ายเข้าสู่ เมืองชั้นในต่อไป
2.1.2 ผู้คนและความสั มพันธ์ ในเขตเทศบาลนครแม่ สอด
การเคลื่อนย้ายของประชาชนสัญชาติพม่าเข้าสู่ ประเทศไทยนั้นมีหลายยุคหลายสมัยด้วยกัน
โดยเฉพาะเมื่อเกิดสงครามสู้รบและความวุน่ วายทางการเมืองภายในประเทศพม่า (จตุรงค์ บุณยรัตนสุ น
ธร 2555) เหตุการณ์ดงั กล่าวเป็ นชนวนสาคัญให้เกิดการเคลื่อนย้ายผูค้ นจากประเทศพม่าเข้าสู่ ประเทศ
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ไทย โดยเฉพาะพื้นแม่อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่ งนับได้ว่าเป็ นจุดผ่านแดนถาวรและเป็ นเส้นทาง
อพยพหรื อเส้นทางการเคลื่อนย้ายของผูค้ นมาตั้งแต่อดีต ทาให้พ้ืนที่เมืองแม่สอดมีความหลากหลาย
ของกลุ่มผูค้ น กลุ่มชาติพนั ธุ์ ทั้งที่เป็ นความหลากหลายของผูค้ นดั้งเดิม และความหลากหลายของผูค้ น
กลุ่มใหม่ที่เข้ามาแสวงหาชีวติ ที่ดีกว่าเดิม ซึ่งจักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง ได้จาแนกกลุ่มผูค้ นในเมืองแม่สอดได้
เป็ น 7 กลุ่มคือ กะเหรี่ ยง ไทใหญ่หรื อเงี๊ยว พม่าหรื อม่าน คนจีน ไทยเหนื อหรื อไทยล้านนา ซิ กข์
และฮินดู มุสลิม (จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง 2543) กลุ่มประชากรทั้งเจ็ดกลุ่มที่ดารงอยูใ่ นพื้นที่แม่สอดนั้นมี
ความสัมพันธ์กนั ในหลายลักษณะ กล่าวคือ เป็ นกลุ่มคนดั้งเดิมที่อาศัยทาการค้าและติดต่อสัมพันธ์กนั
เกิดการแต่งงานข้ามกันไปมา ถักทอเป็ นสายสัมพันธ์และเครื อญาติที่แน่นหนา ทั้งนี้หากสื บต่อไปยังต้น
ตระกูลหรื อรากเหง้าก็จะพบว่าต่างก็เป็ นเครื อญาติกนั แต่อย่างไรก็ตามคนกลุ่มใหม่ที่เข้ามาอาศัยใน
พื้นที่แม่สอดในระยะสิ บปี ที่ผา่ นมาส่ วนหนึ่งเป็ นประชากรจากประเทศพม่า ซึ่ งหลบหนีภยั สงครามและ
การแสวงหาความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ เนื่ องจากการขยายตัวของเมืองและโรงงานอุตสาหกรรมใน
พื้นที่รวมถึงอาเภอรอบนอก ทาให้แม่สอดเป็ นพื้นที่รองรับกลุ่มคนย้ายถิ่นจานวนมาก ในกลุ่มนี้รวมถึง
กลุ่มคนต่างถิ่นและคนต่างชาติที่เข้ามาทางานในองค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้องกับผูย้ า้ ยถิ่นข้ามแดน
ด้วยเช่นกันซึ่ งส่ งผลให้ความเป็ นเมืองแม่สอดและผูค้ นในอาณาบริ เวณดังกล่าวมีความหลากหลายและ
ซับซ้อนมากยิง่ ขึ้น
กลุ่มคนสาคัญในพื้นที่คือ “ผูเ้ คลื่อนย้ายจากประเทศพม่า” โดย คนพม่ายุคแรกๆเข้ามาทาการค้า
จนเชื่ อมสัมพันธ์ ก ับคนท้องถิ่ นสานสั มพันธ์ แต่งงานข้ามไปข้า มมา ทาให้เกิ ดเป็ นสายสัมพันธ์และ
ระบบเครื อญาติ ทั้งนี้ไม่เฉพาะกลุ่มคนพม่าเท่านั้นกลุ่มคนจีน กลุ่มคนมุสลิม กลุ่มคนไทยพื้นเมืองต่าง
แต่งงานข้ามกันไปมาเป็ นเครื อญาติกนั ทากิจกรรมร่ วมกันเชื่ อมโยงระบบธุ รกิจสนับสนุนกันและกันมา
จนถึงปั จจุบนั ความสัมพันธ์ของคนในพื้นที่แม่สอดมีความทับซ้อนกันในเชิงพื้นที่และชาติพนั ธุ์ (จักร
พันธ์ ขัดชุ่มแสง 2543 )
2.1.3 การทางานของผู้เคลื่อนย้ายจากประเทศพม่ าในแม่ สอด
แรงงานจากประเทศพม่าในพื้นที่แม่สอดนั้นมาจากหลากหลายกลุ่มชาติพนั ธุ์ ทั้งกลุ่มพม่าแท้
ซึ่ งมีพ้ืนที่อยู่ในตอนกลางของประเทศ และกลุ่มชาติพนั ธุ์ท้ งั กลุ่ม กะเหรี่ ยง ปะโอ ไทใหญ่ มอญ ดา
ระอาง ฉิ่ น พม่ามุสลิม โรฮิงยาฯ หากคนไทยในพื้นที่ใช้ประเทศที่จากมาของกลุ่มคนเหล่านั้นในการ
จาแนก หากแต่จะมีจาแนกกลุ่มออกมาชัดเจนอีกกลุ่มคือ โรฮิงยา ซึ่ งเคลื่อนย้ายมาจากรัฐอาระกันใน
ประเทศพม่า และนับได้วา่ เป็ นคนกลุ่มต่าสุ ดในสังคมแม่สอด กลุ่มคนเหล่านี้ที่กล่าวถึงข้างต้นนั้นต่าง
8
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เข้า มาเป็ นแรงงานขับเคลื่ อนเศรษฐกิ จในพื้นที่ โดยจากการสารวจข้อมู ล เบื้ องต้นนั้นพบว่า มีง านที่
แรงงานจากประเทศพม่าทาดังนี้ หนึ่ง แรงงานในโรงงาน ได้แก่โรงงานผลิตเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป โรงงาน
แปรรู ปเฟอร์ นิเจอร์ไม้ ซึ่ งกระจายตัวอยูเ่ ขตใกล้ชุมชนเมืองแม่สอด ริ มแม่น้ าเมย และต่างอาเภอมากกว่า
300 โรงงาน (วิทยากร บุญเรื อง, 2557) สอง แรงงานในภาคเกษตร ในพื้นที่รอบนอกและอาเภอตาม
แนวชายแดนเป็ นพื้นที่ไร่ ขนาดใหญ่ สามงานบริ การ กิจกรรมงานบริ การที่แรงงานในพื้นที่แม่สอดทา
นั้นโดยส่ วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่เขตเมือง สี่ งานรับจ้างทัว่ ไป รวมถึงงานใช้แรงงาน เช่น งานก่อสร้ าง
งานขนย้าย งานแบก ห้ า งานอิสระ งานอิสระเหล่านี้มีหลากหลายประเภทด้วยกัน กล่าวคือเป็ นกลุ่มงาน
ที่ตอ้ งใช้ทกั ษะความสามารถและเครื อข่ายที่มีอยู่ค่อนข้างมาก เช่น งานค้าไม้เก่า ค้าพลอย ร้านอาหาร
ร้านน้ าชา ร้ านขายหมากและยาสู บ ค้าขายรายย่อยขนาดเล็ก หาบเร่ แผงลอย รถเข็น ขับรถรับจ้าง ตัด
เย็บเสื้ อผ้า ตัดผม งานเก็บของเก่ า งานสอนภาษาและล่ ามโดยเฉพาะภาษาอัง กฤษ ภาษาพม่ าและ
ภาษาไทย อย่างไรก็ตามงานเหล่านี้ ไม่มีขอ้ มูลที่ชดั เจนถึ งจานวนของกิจกรรม จานวนผูป้ ระกอบการ
และพื้นที่ แต่มีให้เห็นอยูท่ วั่ ไปในเขตพื้นที่ชุมชนแรงงาน เขตพื้นที่เมือง และพื้นที่อยูอ่ าศัย
จากการสัมภาษณ์ ประธานชุ มชนทั้ง 20 ชุ มชน ซึ่ งได้ประเมินจานวนประชากรพม่าที่เข้ามา
อาศัยในพื้นที่น้ นั พบว่า ในบางชุ มชนมีจานวนมากกว่าประชากรท้องถิ่ น โดยจากประมาณการพบว่า
ประชากรไทยนั้นอยู่ที่ 32,325 คน และประชากรพม่านั้นอยู่ที่ 28,570 คน3 โดยบางชุ มชนนั้นมี
ประชากรพม่ามากกว่าประชากรไทยที่มีอยูจ่ ริ งในพื้นที่โดยเฉพาะในชุมชนย่านเศรษฐกิจ และชุ มชนที่
มีพ้ืนที่รกร้างว่างเปล่าและชุ มชนแออัด แต่อย่างไรก็ตามตัวเลขเหล่านี้ก็เคลื่อนไหวอยูต่ ลอดเวลาเพราะ
คนพม่ า มัก โยกย้า ยเปลี่ ย นงานอยู่เสมอ ( สัม ภาษณ์ ประธานชุ ม ชน 20 ชุ ม ชน ระหว่า ง มิ ถุ นายน –
กันยายน 2558 ) ประกอบกับลักษณะทางเศรษฐกิจของพื้นที่ในเขตเทศบาลนั้นสามารถจาแนกออกเป็ น
พื้นที่เขตเศรษฐกิ จหลัก หรื อ “พื้นที่ใข่แดง” ในพื้นที่ย่านถนนปราสาทวิถี เชื่ อมต่อถนนศรี พานิ ช ย์
ถนนบัวคูณ ถนนราษฎร์ อุทิศ ถนนชิ ดลม ถนนอิสลามบารุ ง เป็ นใจกลางเมืองและที่ต้ งั ของตลาดพา
เจริ ญ ตลาดศรี มอย ตลาดพลอย โดยพื้นที่ดงั กล่าวนั้นมีความเติบโตทางเศรษฐกิจสู ง เป็ นพื้นที่ตลาดค้า
ส่ งค้าปลี ก ห้างสรรพสิ นค้า สถานบริ การ ร้านอาหาร ฯ ซึ่ งมีความต้องการใช้แรงงานราคาถูก ทาให้
พื้นที่ดงั กล่าวมีการกระจุกตัวของจานวนผูเ้ คลื่อนย้ายจากประเทศพม่า และในส่ วนของพื้นที่รอบนอก
หรื อ “พื้นที่ใข่ขาว” มีสองลักษณะโดยลักษณะแรก ที่อยู่อาศัยและย่านเศรษฐกิ จรอง เช่ น โรงงาน
3

การประมาณการการอยู่อาศัยจริงของประชาการไทย ซึง่ ข้ อมูลจะน้ อยกว่ารายชื่อตามทะเบียนราษฎร์ เนื่องจากคนหนุ่มสาวนิยม
เข้ าไปทางานในเมืองใหญ่ หรือเรียนหนังสือ แต่ยงั มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ าน ในขณะที่คนพม่านันใช้
้ การประเมินทกสามเดือน
เนื่องจากมีการเข้ าออกตลอดเวลา ดังนันตั
้ วเลขนี ้จึงไม่เสถียร มีการผันแปรตลอดเวลา
9
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ขนาดเล็ ก และขนาดกลาง ร้ า นค้ า ตลาด ท่ า รถ อู่ ซ่ อ มรถ ร้ า นอาหาร โรงแรม อพาร์ ท เม้ น ท์
สถานบริ การ ฯลฯ ลักษณะที่สอง เป็ นพื้นที่สาหรับอยู่อาศัยและพื้นที่เกษตรกรรม ลักษณะของพื้นที่
การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จและการใช้ป ระโยชน์ ดังกล่ าวข้างต้นนั้นส่ งผลต่ อจานวนผูเ้ คลื่ อนย้ายจาก
ประเทศพม่าในแต่ละชุมชนอย่างมีนยั ยะสาคัญ โดยปั จจัยสาคัญที่ทาให้คนพม่าสามารถอยูใ่ นพื้นที่ได้
เพราะความต้องการแรงงานเป็ นหลัก โดยเฉพาะการมีคนพม่าอยูเ่ ป็ นจานวนมากทาให้แม่สอดเป็ นพื้นที่
รองรับผูเ้ คลื่ อนย้ายใหม่ๆ ก่อนที่ จะย้ายออกไปทางานในเมืองชั้นใน ทาให้พ้ืนที่แม่สอดเป็ นเสมือน
พื้นที่แรกรับเพื่อฟูมฟั กและเตรี ยมความพร้อม (Lee Sang Kook,2011) ประกอบกับ ความใกล้พ้ืนที่
ชายแดน คล่องตัวต่อการเคลื่อนย้ายไปมา การมีสายสัมพันธ์แบบเครื อญาติที่โอบอุม้ และเปิ ดรับคนต่าง
ถิ่นให้เข้ามาอยูอ่ าศัยได้ และประการสาคัญคือการเกิดขึ้นของบ้านเช่าจานวนมากซึ่ งดาเนินการโดยคน
ไทย เปิ ดโอกาสให้ค นพม่ า เข้า มาเช่ า อาศัย ได้อย่า งสะดวกขึ้น การมี ค นพม่ า จานวนมากท าให้เกิ ด
กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของคนพม่าด้วยกันในหลายกิจกรรม
2.2 งานอิสระในพืน้ ทีช่ ายแดน กรณีเทศบาลนครแม่ สอด
2.2.1 การทางานอิสระของผู้เคลือ่ นย้ายจากประเทศพม่ า
ปรากฏการณ์การทางานอิสระของแรงงานพม่าในพื้นที่เขตเทศบาลนครแม่สอดนั้น มีปรากฏอยู่
จริ งโดยเฉพาะการประกอบอาชี พอิสระหลากหลายรู ปแบบไม่ว่าจะเป็ นการเปิ ดร้านเสริ มสวย-ตัดผม
การค้าพลอย การเปิ ดร้านตัดเย็บเสื้ อผ้าการเปิ ดร้านขายของชา หาบเร่ แผงลอยโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชน
เฉพาะที่มีจานวนประชากรพม่าอาศัยอยู่เป็ นจานวนมาก รวมถึงพื้นที่เศรษฐกิ จหลักในเขตเทศบาลซึ่ ง
การอยูอ่ าศัยของประชากรจากประเทศพม่าอยูเ่ ป็ นจานวนมากกว่าประชาคนไทยซึ่ งเป็ นคนท้องถิ่น หรื อ
ในเขตชุ มชนที่มีโรงงานอุตสาหกรรมและงานบริ การ ซึ่ งพบว่ามีประชากรจากประเทศพม่าในสัดส่ วน
เกินหนึ่ งของประชากรไทย ปริ มาณของประชากรจากประเทศพม่าที่กระจุกตัวอยู่อย่างหนาแน่ นใน
หลายชุมชนนั้นส่ งผลต่อความต้องการพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการดารงชี พของคนพม่าในพื้นที่ ทั้งความ
ต้องการอาหารที่คุน้ เคยจากประเทศต้นทาง รวมถึ งการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนพม่าด้วยกันเองผ่านการ
เสพความเป็ นบ้านตัดผ่านพรมแดนรัฐชาติ ถึงแม้ว่างานหรื อกิ จกรรมทางเศรษฐกิจในบางประเภทจะ
เป็ นกลุ่มงานที่หา้ มไม่ให้คนต่างด้าวทา หากแต่บริ บทของพื้นที่ชายแดนก็เอื้อให้สามารถทาได้
งานอิ สระของคนพม่ าในพื น้ ที่ ของตลาด การทางานหรื ออาชี พอิสระของคนพม่าจะเน้นไปที่
การค้าขาย และงานบริ การ โดยเฉพาะการขายสิ นค้าที่เป็ นความต้องการของคนพม่า ทั้งส่ วนของอาหาร
สด อาหารแห้ง ยารักษาโรค อาหารสาเร็ จรู ป ผัก ผลไม้ เครื่ องปรุ งรส และเสื้ อผ้าเครื่ องนุ่ งห่ มอัน
10
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เป็ นอัตลักษณ์เฉพาะของแต่ละกลุ่มชาติพนั ธุ์ นอกจากนั้นยังพบว่ามีรถสามล้อรับจ้างที่คนพม่ายึดเป็ น
อาชี พ ประเด็ นรถรั บจ้างนั้นพบว่าเป็ นข้อกัง วลของแรงงานไทยในท้องถิ่ นที่ ทาอาชี พนี้ ด้วยเช่ นกัน
เพราะถื อว่าคนพม่าเหล่ านี้ เข้ามาแย่งอาชี พคนไทย แต่ก็ไม่สามารถจัดการได้เพราะคนพม่าเหล่านี้ มี
ยุทธวิธีในการทางานได้ในสามยุทธวิธีหลักคือ การจ่ายส่ วยให้กบั ตารวจ การสวมรอยเป็ นลูกจ้างของ
ร้านค้าแห่งใดแห่งหนึ่ง และการเช่าต่อรถจากคนไทย
ย่ านโรงงาน พืน้ ที่ ของงานอิ สระที่ สามารถพบเห็นได้ ทั้งนี้ไม่เพียงเฉพาะพื้นที่ตลาดเท่านั้นที่
คนพม่าใช้เป็ นพื้นที่ในการแสวงหารายได้ แต่ทุกพื้นที่ ซ่ ึ งเป็ นย่านอยู่อาศัยของคนพม่า ที่นั่นก็จะมี
ร้ านค้า มี การขายของ มี กิจกรรมทางเศรษฐกิจปรากฏให้เห็ น โดยเฉพาะย่านโรงงาน ทั้งนี้ ในพื้นที่
ชุ มชนปู่ แดงนั้นมีโรงงานตัดเย็บเสื้ อผ้าจานวนสองแห่ ง มีคนงานประมาณ 300 คน โดยประมาณการ
คนพม่า ในพื้ นที่ น้ ี ประมาณ 500 คน พบว่า ด้านหน้าโรงงานนั้นจะมี แผงลอยขายอาหารสาเร็ จรู ป
ประมาณ 4-5 ร้าน ซึ่ งจะทยอยมาตั้งประมาณก่อนเที่ยง ในซอยใกล้โรงงานมีร้านขายของชาและ
อาหารสด มีร้านตัดเย็บเสื้ อผ้า ร้านขายหมาก ทั้งนี้ บริ เวณที่ว่างหน้าโรงงานจะมีตลาดนัดทุกเย็นวันพุธ
และเป็ นสถานที่เล่นกีฬาของกลุ่มแรงงานชายทุกเย็น
การเปิ ดโอกาสให้ ทางานเพื่อลดปั ญหาทางสังคม ไม่อาจปฏิเสธได้วา่ พื้นที่เขตเทศบาลนครแม่
สอดนั้นมีปัญหาอาชญากรรม ลักเล็กขโมยน้อย ยาเสพติด สุ ขอนามัย และปั ญหาอื่นๆอีกหลากหลาย
ทั้งนี้ พบว่าหลากปั ญหาดังกล่ าวทบทวีข้ ึ นเมื่ อผูค้ นยากจนไม่มีเงิ นในมื อ และเมื่อพิจารณาแล้วพบว่า
ปั ญหาเหล่ านี้ พบกระจุ กตัวอยู่จานวนมากในพื้นที่ชุมชนอิสลาม เนื่ องเพราะเป็ นชุ มชนขนาดใหญ่มี
ประชากรพม่ามุสลิมเข้ามาอยูอ่ าศัยจานวนมาก อีกทั้งอยูใ่ นพื้นที่ใกล้ตลาด มีชุมชนแออัดหลายแห่ง ใน
ชุ มชนนี้ มีการประมาณการจานวนคนพม่าไว้ 6,000 คน ซึ่ งมีความหลากหลายของกลุ่มชาติพนั ธุ์ โดย
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของชุมชนนี้เติบโตมาก ดังนั้นพื้นที่น้ ีจึงพบว่ามีร้านค้าร้านเล็กร้านน้อยมากมาย
ไม่วา่ จะเป็ นร้านขายอาหาร ร้านน้ าชา ร้านขายของชา ร้านขายหมาก ร้านอาหารตามสั่ง ฯลฯ ทั้งที่เป็ น
ของคนพม่ามุสลิมยุคบุกเบิก และคนพม่ารุ่ นใหม่ที่เพิ่งเคลื่อนย้ายเข้ามา ทั้งนี้พบว่าชุมชนนี้พยายามที่จะ
โอบอุม้ คนยากไร้ให้สามารถดารงตนอยูไ่ ด้เพื่อลดปัญหาในชุมชน
“ เขาก็ทาได้ นะชุมชนเปิ ดโอกาสให้ ได้ ทางาน เขาค้ าขายเล็กๆน้ อยๆ ร้ านก็ไม่ ได้ ใหญ่ โต บาง
คนก็รถเข็นเล็กๆ ….เราไม่ ได้ สนับสนุนออกนอกหน้ าแต่ ถ้าห้ ามไม่ ให้ เขาทาเราก็แย่ นะ ต้ องให้
เขามี ง าน มี เ งิ น มี ร ายได้ บ้ า ง ไม่ งั้ น เขาก็ม าลั ก ขโมย คนไทยเรานี่ แ หละจะเดื อ ดร้ อน ”
(สัมภาษณ์ เลขาชุมชนอิสลาม 28 กันยายน 2558 )
11
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สมประโยชน์ ยุท ธศาสตร์ ในการอยู่ร่วมกั น หลายชุ ม ชนในพื้ นที่ เ ขตเทศบาลมี จ านวน
ประชากรพม่ามากกว่าคนท้องถิ่น ดังนั้นในการอยูร่ ่ วมกันจึงมีการปรับตัวเข้าหากันในหลายยุทธศาสตร์
โดยเฉพาะการเอื้อประโยชน์ต่อกัน โดยในชุ มชนบ้านทุ่งนั้นคนพม่าจานวนมากที่เคยผ่านการทางาน
ก่อสร้างมาเป็ นเวลานานจนสะสมทักษะ ความรู้ความสามารถ และขยับจากการเป็ นแรงงานทัว่ ไปมา
รับเหมางานก่อสร้ าง ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่เป็ นลักษณะของงานรับช่ วงต่อจากผูร้ ับเหมาคนไทย ซึ่ งจากคา
บอกเล่าของผูร้ ับเหมาคนไทยบอกว่าในพื้นที่แม่สอดเองมีกลุ่มคนพม่าที่มาทางานรับเหมาช่วงงานต่ออยู่
หลายสิ บราย กลุ่มคนพม่า กลุ่มนี้ มีค่าแรงที่ถู กกว่าผูร้ ับ เหมาคนไทย ใช้แรงงานคนพม่าเหมื อนกัน
หากแต่การต่อรองกับผูร้ ับเหมารายย่อยคนพม่าจะได้ราคาที่ถูกกว่าผูร้ ับเหมารายย่อยคนไทย เพราะเป็ น
งานที่รู้กนั อยูใ่ นทีวา่ คนพม่าไม่มีสิทธิ์ ทา แต่ก็ทาได้ดว้ ยการยอมลดราคาลง ซึ่ งสมประโยชน์กนั ทั้งสอง
ฝ่ าย ขณะเดียวกันบางโครงการของชุ มชนที่ตอ้ งการก่อสร้างเล็กๆน้อยๆ ประธานชุ มชนก็เลือกที่จะใช้
กลุ่มผูร้ ับเหมารายย่อยคนพม่าในชุมชนของตัวเอง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้มีงานทา และชุมชนเองก็ได้งาน
คุณภาพในราคาที่ไม่แพงมากนัก
นายจ้ างรั บจ้ างช่ องทางทามาหากินของคนทางานอิ สระ การที่คนพม่าจะสามารถทางานได้น้ นั
นอกจากมี บตั รแรงงานและมี หนัง สื อเดิ นทางแล้ว สิ่ งหนึ่ งที่ตอ้ งมี เพื่อการันตีการทางานในพื้นที่ คื อ
“นายจ้าง” ซึ่ งโดยกระบวนการทางานนั้นพบว่าลูกจ้างหลายรายที่ เมื่อจดทะเบียนแรงงานมีนายจ้างที่
ชัดเจนแล้วต่อมาอยากเปลี่ยนงานก็ลาออกไปทางานกับนายจ้างรายอื่นโดยที่ไม่ได้จดทะเบียนนายจ้าง
ใหม่ หรื อมี การจดทะเบียนใหม่ก็ตาม หากแต่ประเด็นสาคัญคือมีลูกจ้างกลุ่มหนึ่ งที่ลาออกมาแล้วมา
ทางานอิ สระของตนเองโดยที่ ไม่มีนายจ้าง หรื อใช้ “นายจ้างรั บจ้าง”โดยการจ่ายเงิ นให้ผูท้ ี่จะเข้ามา
รับรองการเป็ นนายจ้างให้ตนเองอยู่ในสถานะลูกจ้างของนายจ้างรายนั้น ซึ่ งระบุประเภทงานและถิ่นที่
อยูต่ ามประเภทและพื้นที่ทางานของนายจ้าง หากแต่ในทางปฏิบตั ิ เมื่อทาการจดทะเบียนและดาเนินการ
เอกสารทางกฎหมายเรี ยบร้อยแล้ว ลูกจ้างกลับมาทางานอิสระของตนเอง เมื่อมีการตรวจจับก็กล่าวอ้าง
ว่างานที่ทานั้นเป็ นงานของนายจ้างตนเป็ นเพียงลูกจ้างเขาเท่านั้น
งานอิสระของคนพม่าในแม่สอดมีความซับซ้อนทั้งในแง่ของการใช้ช่องว่างทางกฎหมาย การ
สมประโยชน์ระหว่างคนท้องถิ่นและคนต่างด้าว การเอื้อประโยชน์ให้กนั และกันรวมถึงการผ่อนผันให้
กระทาได้เพื่อลดปั ญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตามพบว่ารู ปแบบของการทางานอิสระนั้น
สามารถทาได้เนื่องจากการ “จ่ายส่ วย” ให้กบั ผูด้ ูแลพื้นที่ กลไกนี้เอื้อให้คนพม่าสามารถทางานอิสระได้
เพราะตราบใดที่ยงั สามารถหาเงินมาจ่ายรายเดือนได้นนั่ หมายความว่ายังสามารถขายของหรื อทางานได้
เรื่ อยๆ กับ ทั้ง รู ป แบบของนายจ้า งรั บจ้าง ที่ เอื้ อให้หลายคนสามารถเปิ ดร้ า นเล็ก ๆดารงสถานะของ
12
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ผูป้ ระกอบการรายย่อ ยได้ เปลี่ ย นสถานะจากแรงงานรั บ จ้า งรายวัน มาเป็ นผูป้ ระกอบการรายย่อ ย
ประกอบอาชีพอิสระ (Self-employed Occupation )ได้โดยเงื่อนไขเหล่านี้ แต่อย่างไรก็ตามสิ่ งสาคัญคือ
การสะสมทักษะความรู้ความสามารถและเครื อข่ายความสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการทางาน
2.2.2 งานตัดเย็บเสื้อผ้าทีบ่ ้ านของผู้หญิงชาวพม่ า ในพืน้ ทีเ่ ทศบาลนครแม่ สอด
คนพม่าที่เข้ามาอยู่อาศัย ทางานรวมถึ งปั กหลักตั้งถิ่ นฐานอยู่ในเขตเทศบาลแม่สอดมีจานวน
มาก ซึ่ งประมาณการเบื้องต้นว่ามีมากกว่า 28,000 คน กับทั้งคนพม่าที่อยู่อาศัยรอบนอกพื้นที่เขต
เทศบาลและตาบลใกล้เคียงเทศบาล ทั้งที่เข้ามาอาศัยอยูเ่ พียงชัว่ คราวก่อนย้ายเข้าเมืองชั้นใน กลุ่มผูค้ น
เหล่านี้เข้ามาใช้บริ การและจับจ่ายสิ นค้าในพื้นที่ตลาด อย่างไรก็ตามพบว่าผูค้ นที่เข้ามาปฏิสัมพันธ์ใน
พื้นที่เทศบาลนครแม่สอดส่ วนใหญ่น้ นั ยังธารงอัตลักษ์ทางชาติพนั ธุ์ของตนเองอยู่ ผูห้ ญิงพม่ายังคงสวม
ใส่ ผ ้า ถุ ง ยาวกับ เสื้ อรั ด รู ป ผูช้ ายพม่ า ยัง คงสวมโสร่ ง ถึ ง แม้ว่า รู ป แบบหรื อ แฟชั่น ของเสื้ อผ้า จะ
เปลี่ยนแปลงไป แต่อตั ลักษณ์การแต่งกายเหล่านี้ยงั คงอยู่ ทั้งนี้พบว่าในพื้นที่เทศบาลแม่สอดนั้นมีปัจจัย
สนับสนุ นหลายประการที่เกื้อหนุ นการดารงชีวิตของประชากรจากประเทศพม่า ไม่วา่ จะเป็ นลักษณะ
พิเศษของเมื องแม่สอดที่โอบอุ ม้ เอาผูค้ นหลากหลายกลุ่มชาติ พนั ธุ์ ความหละหลวมและช่ องว่างทาง
กฎหมายที่เอื้อให้ผหู ้ ญิงตัดเย็บเสื้ อผ้าที่บา้ นสามารถทางานอย่างเงียบเชียบที่บา้ นเรื อนของพวกเธอ การ
เติบโตของเมืองช่วยสนับสนุ นให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกิจกรรมการผลิ ตที่ตอ้ งใช้แรงงาน
ราคาถูกทาให้ประชากรชาวพม่าทะลักเข้ามาทางานในพื้นที่มากขึ้น กับทั้งธรรมเนียมปฏิบตั ิที่ยงั นิ ยม
สวมใส่ เสื้ อผ้าตามธรรมเนียมที่สืบต่อกันมา การตัดเย็บกับกลุ่มคนชาติพนั ธุ์เดียวกันก็เป็ นเงื่อนไขสาคัญ
คือได้เสื้ อผ้า ตามรู ป แบบที่ ต้องการและราคาไม่แพง อีก ทั้งพื้นที่ ข องตลาดพาเจริ ญเองยัง เป็ นแหล่ ง
จับจ่ายซื้ อหาเสื้ อผ้าทั้งสาเร็ จรู ปและผ้าเมตรหลากหลายรู ปแบบลวดลายและราคาสาหรับตัดเสื้ อผ้า ทา
ให้ประชากรพม่าในเมืองแม่สอดสามารถเข้าถึงวัตถุ ดิบได้อย่างง่ าย โดยผูศ้ ึกษาได้ยกกรณี ศึกษาของ
ผูห้ ญิงตัดเย็บเสื้ อผ้าที่บา้ นจานวน 3 ราย โดยมีรายละเอียดดังจะกล่าวต่อไป
1 ขิ่นตานเอ่ และ ขิ่นซานเอ่ : ทักษะและความรู้จากบ้านเกิดเชื่อมเครื อข่ายพัฒนาสู่ งานอิสระ
ขิ่นตานเอ่ เป็ นคนย่างกุง้ เข้ามาเปิ ดร้ านตัดเย็บเสื้ อผ้าใกล้กบั บริ เวณตลาดพาเจริ ญได้ 17 ปี
โดยเธอเล่าให้ฟังว่า เธอเป็ นลูกสาวของข้าราชการทหาร ด้วยแม่เป็ นช่ างตัดเย็บเสื้ อผ้าอยู่แล้วเธอจึง
เรี ยนรู ้ทกั ษะการเย็บผ้าและช่ วยงานแม่ที่บา้ น รวมถึงไปเรี ยนการออกแบบเสื้ อผ้าเมื่อมีความชานาญก็
แยกออกไปเป็ นลูกจ้างในร้านตัดเย็บสองปี กว่า หลังจากนั้นก็ออกมาเปิ ดร้านเป็ นของตัวเอง เมื่ออายุได้
13
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21 ปี โดยมีพี่สาวชื่อ ขิ่นซานเอ่ ที่มีทกั ษะในการเย็บผ้ามาช่วยกันทางาน หากแต่ดว้ ยเศรษฐกิจในย่างกุง้
ไม่ดีนกั ทาให้อยากย้ายมาทางานเมืองไทยเพราะเพื่อนหลายคนที่เข้ามาทางานเมืองไทยต่างก็เล่าต่อกันว่า
เศรษฐกิจดีทางานเก็บเงินมาดูแลคนที่บา้ นได้ เมื่ออายุได้ 24 ปี แม่เธอก็เสี ยชีวิตลง และถัดมาอีก 6 ปี พ่อ
เธอก็เสี ยชี วิตอีกคน เธอและพี่สาวจึงตัดสิ นใจตามญาติมาทางานที่เมืองไทย โดยตั้งเป้ าหมายว่าจะมา
เปิ ดร้ านตัดเย็บเสื้ อผ้า แต่ดว้ ยยังเป็ นคนหน้าใหม่พวกเธอจึงสมัครเข้าทางานในโรงงานตัดเย็บเสื้ อผ้า
แห่ งหนึ่ งใกล้กบั ตลาดพาเจริ ญหลังจากทางานได้ 6 เดือนพอมีคนรู้จกั และคุ น้ เคยกับพื้นที่พวกเธอทั้ง
สองจึงลาออกมาเปิ ดร้านตัดเย็บเสื้ อผ้าใกล้กบั ตลาดพาเจริ ญ โดยมีนายจ้างโรงงานตัดเย็บเสื้ อผ้ารับเป็ น
“นายจ้าง”ให้ โดยพวกเธอต้องจ่ายค่าจ้างให้นายจ้างปี ละ 500 บาทต่อคน
“ พอมาเปิ ดร้ าน แรกๆก็ไม่ มีใบมีบัตรอะไร ตารวจมาก็ปิดร้ าน ต้ องหลบอยู่ข้างในไม่ ออกไป
ไหน บางครั้ งก็ต้องจ่ ายเงินให้ ตาตรวจ…..หลังๆพอเขาให้ ทาบัตรก็ไปทา แล้ วไปขอให้ เจ้ าของ
โรงงานที่ เคยทางานช่ วยรั บรองเป็ นนายจ้ างให้ เขาขอปี ละ 500 บาท สองคนก็ 1,000 บาท ..
แต่ กด็ ีกว่ าต้ องหลบๆซ่ อนๆ ” (สัมภาษณ์ ขิ่นตานเอ่ และขิ่นซานเอ่ 5 กรกฎาคม 2558 )
ลูกค้าส่ วนใหญ่จะเป็ นคนพม่าทั้งพุทธและมุสลิม เพราะร้านอยูใ่ กล้ตลาดทาให้สะดวกในการ
ทางาน อีกทั้งยังมีกลุ่มลูกค้าจากโรงงานนอกเมืองซึ่งเข้ามาซื้อของอาทิตย์ละครั้ง โดยรู ปแบบการตัดเย็บ
ส่ วนใหญ่จะเป็ นแฟชัน่ จากพม่า บางครั้ งลูกค้าก็เอาแบบมาให้ แต่ส่วนใหญ่ก็มาเลือกแบบที่ร้าน ซึ่ ง
ส่ วนใหญ่ จะนิ ยมตัดชุ ดใหม่ก่ อนเทศกาลต่างๆ เช่ นสงกรานต์ ปี ใหม่ ลอยกระทง หรื อเทศกาลจุ ด
ประทีปของคนพม่า (ตะดินจุ๊) ซึ่ งอยูใ่ นช่วงประมาณเดือนตุลาคม คนพม่านิยมใส่ เสื้ อผ้าใหม่เมื่อมีงาน
เทศกาล แต่เวลาปรกติก็ใส่ เสื้ อผ้าตามรู ปแบบอยู่แล้วคือเสื้ อเข้ารู ปกับกระโปรงยาวลวดลายเข้าชุ ดกัน
โดยธรรมเนี ย มของผูห้ ญิ ง พม่ า นั้นต้อ งใส่ ย าวถึ ง ตาตุ่ ม ถึ ง เรี ย บร้ อยจะสวยงาม โดยเธอทั้ง สองคน
วางแผนว่าเมื่อพาสปอร์ ตหมดอายุในปี พ.ศ. 2561 จะย้ายกลับไปบ้านเดิมของแม่ที่พะโค เพื่อเปิ ดร้านตัด
เย็บเสื้ อผ้าที่นนั่ เพราะจากข่าวที่ได้ติดต่อกับญาติน้ นั เศรษฐกิจในพม่าเริ่ มดีข้ ึนแล้ว ค่าตัดเย็บเสื้ อผ้าราคา
ก็ต่ากว่าเมืองไทยไม่มากนัก อีกทั้งตอนนี้อายุก็เยอะแล้วเลยมีแผนที่จะกลับบ้านในอนาคตอันใกล้น้ ี
ในกรณี ของขิ่นตานเอ่ และขิ่นซานเอ่น้ นั พบว่าเงื่อนไขทางเศรษฐกิจทาให้พวกเธอตัดสิ นใจ
เคลื่อนย้ายจากประเทศพม่าเข้าสู่ ไทยโดยมีแผนการมาก่อนแล้วว่าจะเข้ามาทางานรู ปแบบไหน โดยใช้
ความรู้และทักษะที่มีอยูเ่ ป็ นต้นทุนในการทางาน อาศัยเครื อข่ายเครื อญาติและคนพม่าที่มาทาความรู้จกั
ในพื้นที่เป็ นฐานในการสนับสนุ นการเปิ ดร้าน อีกทั้งด้วยพื้นที่ตลาดพาเจริ ญถือเป็ นทาเลที่ดีในการตั้ง
ร้านตัดเย็บเพราะเป็ นศูนย์กลางของคนพม่าที่มาจับจ่ายเลือกซื้ อสิ นค้า ใกล้กบั ร้านขายเสื้ อผ้าและผ้าเมตร
ที่มีอยูม่ ากในในบริ เวณตลาด
14
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2 ฮามีดา ทายาทของผู้เคลื่อนย้ าย : ผูผ้ า่ นงานหลากหลายเพื่อสร้างงานที่สามารถควบคุม
จัดการได้ดว้ ยตัวเอง
“หนูไม่ ได้ เรี ยนหนังสื อ พ่ อแม่ จน ย้ ายที่ อยู่ไปเรื่ อยๆ …. เมื่ อก่ อนแรกๆก็เย็บผ้ าไม่ เป็ นแม่ ก็
สอนให้ พอเริ่ มทาได้ กเ็ ข้ าโรงงานเย็บผ้ าได้ หกปี ก็เย็บได้ ทุกอย่ าง ทางานได้ หกปี ก็ตั้งท้ องแล้ วก็
ต้ องออกจากงานเพราะแพ้ ท้องหนัก ก็ไม่ ได้ ทางานโรงงานแล้ ว เลยตัดสิ นในซื ้อจักรมาเย็บ
ทางานที่บ้าน ” (สัมภาษณ์ ฮามีดา วันที่ 3 มิถุนายน 2558 )
ฮามีดา หญิงสาววัย 32 เป็ นอีกคนที่ตดั เย็บเสื้ อผ้าที่บา้ นมาได้สิบปี เธอเกิดที่แม่สอด หากแต่
พ่อและแม่อพยพมาจากกอกาเร็ ก ประเทศพม่า โดยพ่อของเธอเล่าให้ฟังว่าที่บา้ นเกิดของพ่อกับแม่น้ นั
ทามาหากินยาก ทานาทาไร่ ก็ขายได้ราคาต่างานรับจ้างก็รายได้นอ้ ย ประกอบกับมีการสู้รบกันระหว่าง
ทหารพม่ากับทหารกะเหรี่ ยง เห็นเพื่อนบ้านหลายคนย้ายมาทางานเมืองไทยก็เลยตัดสิ นใจมาด้วย ชีวิต
วัยเด็กต้องโยกย้ายไปอยูห่ ลายที่ตามแต่พ่อแม่มีงานรับจ้างให้ทาที่ไหน อีกทั้งเป็ นลูกคนโตเลยต้องช่วย
ดูแลน้องๆ เธอเลยเลยไม่ได้เรี ยนหนังสื อ นอกจากนั้นยังช่วยพ่อออกไปเก็บผักในพื้นที่รกร้างมาขายใน
ตลาดเพื่อหารายได้เพิ่มเติม เมื่อเริ่ มเข้าวัยสาวแม่ก็สอนการใช้จกั รและการเย็บผ้าให้เพื่อเตรี ยมตัวเข้าไป
ทางานในโรงงานตัดเย็บเสื้ อผ้า หลังจากเข้าโรงงานได้ห้าปี ก็แต่งงานและตั้งท้องลูกคนแรกจึงตัดสิ นใจ
ลาออกมาอยูบ่ า้ นและซื้อจักรแบบผ่อนรายเดือนมาเพื่อรับตัดเย็บเสื้ อผ้าที่บา้ น
“เมื่อก่ อนนั้นไม่ มีเงินซื ้อจักร ราคาพันสอง ต้ องผ่ อ นจ่ ายเดือนละ 300 เอา …ช่ วงที่ ไม่ มีงานทา
ก็ไปทางานบ้ านสลับกันไป ปลูกผักขาย ปลูกดอกไม้ ขายไปเรื่ อยๆ …ปี นีล้ ูกคนเล็กไปโรงเรี ยน
พม่ าแล้ ว เลยไปเป็ นแม่ บ้านที่ ตลาดบ้ านเหนื อด้ วย ทางานแค่ อาทิ ตย์ ละสามวัน เวลาที่ เหลื อก็
เย็บผ้ าที่บ้านเหมือนเดิม ” (สัมภาษณ์ ฮามีดา วันที่ 3 มิถุนายน 2558 )
ปั จจุบนั ฮามีดาและครอบครัวอาศัยอยู่ในชุ มชนแออัดแห่ งหนึ่ งในชุ มชนอิสลาม โดยใช้พ้ืนที่
บ้า นของเธอในการท างานตัดเย็บ เสื้ อผ้า นอกจากนั้นยัง ออกไปทางานรั บจ้างเป็ นแม่ บ ้า นท าความ
สะอาดอพาร์ ทเมนต์ เพื่อเป็ นรายได้เสริ มในการดูแลครอบครัว เพราะรายได้จากการเย็บผ้าที่บา้ นและ
ค่าแรงของสามี ซ่ ึ ง ท างานรั บ เหมาก่ อสร้ า งนั้นไม่เพียงพอที่ จะมีเงิ นเก็บ เพื่ อเตรี ย มไว้ใ ห้ลู ก ได้เรี ย น
หนังสื อในอนาคต ในส่ วนของลูกค้านั้นมีท้ งั คนไทยและคนพม่าทั้งพุทธและมุสลิม เธอสามารถตัดเย็บ
ได้ทุกรู ปแบบโดยลูกค้าจะนาแบบมาให้ดู หากแต่หากเป็ นแบบที่ยากมากเธอจะไม่รับตัดเย็บเพราะกลัว
ว่าจะทาได้ไม่ดีอย่างที่ลูกค้าอยากได้เพราะเธอไม่ได้เรี ยนออกแบบตัดเย็บมา ความรู ้ดา้ นการเย็บเสื้ อผ้า
ของเธอนั้นได้มาจากแม่สอนให้เบื้องต้น การเรี ยนรู้เมื่อครั้งทางานในโรงงานและคิดออกแบบเองผ่าน
การปฏิบตั ิจริ ง ดังนั้นงานตัดเย็บของเธอจึงไม่ได้เป็ นงานสวยงามมาก แต่เป็ นแบบของเสื้ อผ้าที่ใส่ อยูใ่ น
15
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ชี วิตประจาวันเป็ นหลัก เช่นชุ ดนอน ชุดเด็ก เสื้ อตัวหลวมหรื อเสื้ อเข้ารู ปในรู ปแบบธรรมดา โดยกลุ่ม
ลูกค้าส่ วนใหญ่จะเข้ามาตัดเย็บเองที่บา้ นและบอกต่อกันไปเพราะราคาค่าตัดเย็บที่ถูกกว่าในพื้นที่ตลาด
โดยเบื้องต้นการตัดกระโปรงยาวอยูท่ ี่ 80 บาทเท่านั้นขณะที่ในเขตพื้นที่ตลาดอยูท่ ี่ 120 บาท
“ หนูมีบัตร 10 ปี แต่ ลูกหนูได้ บัตรไทย ….หนูกไ็ ม่ ร้ ู ว่าหนูป็นคนอะไร จะว่ าพม่ า หนูกไ็ ม่ เคย
เห็น ไม่ เคยไป แต่ พ่อแม่ หนูเป็ นพม่ า ….จะว่ าไทย เขาก็ไม่ ให้ บัตรไทยหนู…แต่ หนูอยากได้ บัตร
ไทยนะ ” (สัมภาษณ์ ฮามีดา วันที่ 3 มิถุนายน 2558 )
สถานะบุคลที่ตวั เธอมีน้ นั คือบัตร 10 ปี ซึ่ งเป็ นบัตรที่ออกให้กบั ทายาทผูเ้ คลื่อนย้ายที่เกิดใน
ประเทศไทย ซึ่ งสถานะนี้เปิ ดโอกาสให้การทางานอิสระได้โดยไม่ผิด พรบ.การทางานของคนต่างด้าว
อย่างไรก็ตามเครื่ องมือที่เธอมีในการทางานนั้นก็เข้าข่ายของการทางานรับจ้างหรื อการรับงานมาทาที่
บ้านเพราะเธอมีจกั รเย็บผ้าเพียงสองเครื่ องเท่านั้นเอง ในส่ วนของอนาคตนั้นเธอวาดหวังอยากให้ลูกๆ
ได้เรี ยนหนังสื อเพื่อจะได้ไม่ลาบากเหมือนตนเอง
3 ตัวญีดา : หญิงสาวผูต้ ดั เสื้ อผ้าตามสัง่ ส่ งขายให้กบั ผูเ้ คลื่อนย้ายไปประเทศที่สาม
“พม่ ากับกะเหรี่ ยงยิงกัน เราอิ สลามอยู่ตรงกลางจะทายังไง มันทาอะไรไม่ ได้ อยู่กันยังไง ที นีก้ ็
เลยหนี กันมา พ่ อแม่ พี่ สาว น้ อง และญาติ อีกสามครอบครั ว ” (สัมภาษณ์ ตัวญีดา วันที่ 5
มิถุนายน 2558 )
ตัวญีดา หญิงสาววัยสามสิ บ ปั จจุบนั อาศัยอยู่ในชุ มชนบัวคูน บ้านเดิมอยู่ที่กอกาเร็ กประเทศ
พม่ า ย้า ยเข้ามาประเทศไทยเมื่ อเธออายุไ ด้เจ็ดปี เนื่ องจากการสู้ รบกันระหว่า งทหารพม่ า กับ ทหาร
กะเหรี่ ยง โดยแรกเริ่ มเข้ามานั้นได้เข้าไปอยูใ่ นศูนย์พกั พิงชัว่ คราวนุโพ และยึดอาชีพค้าขายของชา เมื่อ
อายุได้ 14 ปี ก็แต่งงานและแยกออกมาทาการค้าขายเองกับสามี แต่เนื่องด้วยการขายของสดทาให้มีการ
เน่ าเสี ยและหมดอายุ ท้ายที่ สุดเมื่ อขาดทุนบ่อยครั้ ง ก็ เลิ ก ขายของสดเปลี่ ยนมาขายเสื้ อผ้า แทน แต่ก็
ขาดทุนอีก จึงคิดออกมาจากค่ายพักพิงโดยเข้ามาอยูก่ บั ญาติในเทศบาลแม่สอดเมื่ออายุได้ 20 ปี ซึ่ งเป็ น
ช่วงเดียวกับการเลิกกับสามีคนแรก เมื่อย้ายมาอยู่ในแม่สอดกับญาติน้ นั ได้ช่วยทางานบ้านเล็กๆน้อยๆ
ช่วยดูแลบ้าน ดูแลเด็กและผูส้ ู งอายุ แลกกับที่อยูอ่ าหารการกินที่สะดวกสบาย และเริ่ มคิดที่จะหาอาชี พ
ทาประกอบกับ พี่สาวท างานเป็ นลูก จ้า งร้ านตัดเย็บ เสื้ อผ้า จึง ได้เรี ยนการตัดเย็บจากพี่ สาวฝึ กตัดเย็บ
ประมาณ 3 ปี ก็มีความชานาญและได้แต่งงานใหม่กบั มุสลิมแม่สอด จึงย้ายออกมาอยู่กบั สามีและเปิ ด
ร้านตัดเย็บเสื้ อผ้าอยูท่ ี่บา้ น
16
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“ เขาจะโทรมาก่ อน วีดีโอคอลกัน แล้ วคุยเรื่ องแบบ บางครั้ งก็ส่งรู ปให้ ดูทางไลน์ …. บางครั้ ง
ลูกค้ าก็ฝากให้ ซื้อของส่ งให้ พ ร้ อมเสื ้อผ้ าที่ สั่งตัด… พอตัดเสร็ จก็จะโทรบอกเขา คนสั่ งก็โอน
เงินมาให้ แล้ วเราก็เอาของไปส่ งให้ เขา ” (สัมภาษณ์ ตัวญีดา วันที่ 5 มิถุนายน 2558 )
ในส่ วนของเสื้ อผ้าที่ตดั นั้นจะเน้นเสื้ อผ้าตามหลักศาสนาอิสลาม คือ ชุดยาวตัวหลวม แขนยาว
คอปิ ดมิดชิ ด โดยรู ปแบบของเสื้ อผ้าที่ตดั นั้นโดยส่ วนใหญ่แล้วลูกค้าจะเอาแบบมาให้ มีหนังสื อแบบ
เสื้ อและดูแบบจากอินเตอร์ เน็ ต โดยที่ตดั เย็บอยู่น้ นั มีสี่รูปแบบเป็ นหลักคือชุ ดยาวแบบอาหรับ หรื อที่
เรี ยกว่าชุ ดโต๊บ สองชุดกรู ตา้ แบบอินเดี ย สามชุ ดแบบมลายู และสี่ ชุดแบบปากีสถาน รวมถึงการตัด
เย็บผ้าคลุมผม และผ้าคลุมหน้าด้วย ในส่ วนของกลุ่มลูกค้ามีสองกลุ่มหลักคือ หนึ่ ง กลุ่มคนรู ้จกั กันใน
แม่สอดที่เคยเป็ นลูกค้ากันมาหากมาตัดครั้งแรกแล้วถูกใจเขาก็จะกลับมาใหม่ ลูกค้ากลุ่มที่สองเป็ นลูกค้า
ต่างประเทศ กล่าวคื อเป็ นกลุ่ มคนที่เคยรู้ จกั กันมาก่อนเมื่อได้อพยพไปประเทศที่สาม เมื่อมีความ
ต้องการเสื้ อก็โทรศัพท์กลับมาสัง่ ตัด เพราะถึงจะอยูใ่ นต่างประเทศ อยูอ่ เมริ กา แคนาดา ออสเตรเลีย แต่
คนเคยตัดเสื้ อผ้ากันมาก่อน อีกทั้งต่างประเทศหาชุ ดแบบที่ตอ้ งการถูกใจ และถูกต้องตามหลักการทาง
ศาสนาได้ยาก หรื อมีราคาแพงเกินกว่าที่จะจ่ายได้ ดังนั้นการติดต่อกลับมายังจึงติดต่อกลับมายังผูท้ ี่เคย
ใช้บริ การจึงเป็ นวิธีการที่ดีที่สุด โดยสื่ อสารผ่านช่องทางของโซเชียลมีเดีย
ด้วยสถานะของผูล้ ้ ีภยั สงครามและมีบตั รผูล้ ้ ีภยั ซึ่ ง สามารถเดินทางไปประเทศที่สามได้แต่เธอ
เลือกไม่ไป เพราะมีลูกกับสามีอยูท่ ี่แม่สอดจึงไม่อยากทิ้งลูกไป สถานะของเธอตอนนี้จึงมีบตั รอีกใบคือ
บัตรแรงงานโดยมีสามีเป็ นนายจ้าง ทั้งนี้เพราะสามีเธอเป็ นผูถ้ ือสัญชาติไทยและเป็ นผูค้ า้ ยางรถยนต์ทา
ให้เธอมีความสะดวกในการใช้ชีวติ และทางานตามที่ปรารถนา การเปิ ดร้านตัดเย็บเสื้ อผ้าที่บา้ น ซึ่ งเป็ น
สถานที่ส่วนตัวและปิ ดมิดชิ ด ทาให้รู้กนั เพียงเฉพาะในกลุ่มลูกค้าประจาหรื อเครื อข่ายเดียวกันเท่านั้น
ทั้ง นี้ ด้ว ยข้อ บัง คับ ของเทศบาลเกี่ ย วกั บ การจดทะเบี ย นอุ ต สาหกรรมครั ว เรื อนนั้ น ก าหนดให้
ผูป้ ระกอบการต้องจดแจ้งหากมีเครื่ องจักรที่ใช้เป็ นหลักในการทางานเกิน 3 ชิ้น ในส่ วนของตัวญีดานั้น
เธอมีจกั รเย็บสองตัวและจักรโพ้งหนึ่งตัว ซึ่ งไม่เกินจากข้อกาหนดของเทศบาลจึงไม่ตอ้ งจดแจ้ง ถือเป็ น
การทางานรับจ้างไม่ได้เป็ นอุตสาหกรรมครัวเรื อน
4. สรุ ปและอภิปรายผล
จากการศึกษาพบว่า พื้นที่ชายแดนซึ่ งมีพฒั นาการทางประวัติศาสตร์ ที่ยาวนาน ผนวกกับการ
ส่ งเสริ มเศรษฐกิจและการพัฒนาเชิ งพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการค้าในภูมิภาค ส่ งผลให้แม่สอดเป็ น
พื้นที่รองรับการพัฒนาและการเคลื่อนย้ายของทั้งผูค้ นและเงินทุน ขณะเดียวกัน เงื่อนไขทางการเมือง
17
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และภาวะเศรษฐกิ จในประเทศพม่า ผลักดันให้ประชาชนโยกย้ายถิ่นฐานทั้งเพื่อความปลอดภัยในชี วิต
และเพื่อแสวงหาเศรษฐกิ จที่ดีกว่า พื้นที่แม่สอดจึงถือเป็ นพื้นที่แรกรับเพื่อฟูมฟักผูเ้ คลื่อนย้ายรายใหม่
ก่อนที่จะย้ายออกไปสู่ เมืองชั้นในต่อไป อย่างไรก็ตามเมื่อผูค้ นกลุ่มเดียวกันเข้ามาอยูร่ ่ วมกัน ย่อมเกิ ด
การดึงดูดเข้าหากันโดยธรรมชาติ การรวมกลุ่มทางชาติพนั ธุ์เพื่อสร้างความมัน่ คงทางจิตใจเมื่อห่ างไกล
บ้านจึงเป็ นรู ปแบบที่แรงงานเหล่านี้สร้างขึ้นมาเป็ นสังคมหน่วยย่อยที่ทบั ซ้อนอยูใ่ นพื้นที่ชายแดน
สังคมของผูเ้ คลื่อนย้ายถิ่นฐานจากประเทศพม่าจึงเกิดขึ้นมาเพื่อสนองตอบต่อความต้องการขั้น
พื้นฐานในการดารงชี พ เพื่อเสพและแสวงหาความเป็ นบ้านผ่านการบริ โภคสิ นค้า เครื่ องใช้อุปโภค
บริ โภคประเพณี วฒั นธรรมและวิถีปฏิบตั ิที่สืบต่อกันมา เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ดาเนินโดยคนพม่า
เองเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของกลุ่มชาติพนั ธุ์เดียวกัน สิ่ งเหล่านี้ไม่ได้เป็ นเพียงแค่การเสพความ
บันเทิงหากแต่ยงั เป็ นการเสพความเป็ นบ้านเกิดเมืองนอนและจิตวิญญาณ ขณะเดียวกันผูป้ ระกอบการ
ขนาดเล็กชาวพม่าเองก็ได้ใช้ทกั ษะและความเชี่ ยวชาญที่มีผนวกกับความต้องการของคนพม่าในพื้นที่
พัฒนาตัวเองขึ้นมาจากการขายแรงงาน เปลี่ ยนสถานะของตนเองจากแรงงานรับจ้างเป็ นผูค้ า้ รายย่อย
หรื อผูป้ ระกอบการรายย่อยแทน
ขณะเดี ยวกันความต้องการดารงตนตามอัตลักษณ์ ของคนพม่าทุกกลุ่มชาติพนั ธุ์ ต่างพยายาม
แสวงหาความเป็ นตัวตน โดยแสดงออกผ่านรู ปลักษณ์และวิถีปฏิบตั ิในชีวิตประจาวัน ซึ่ งสิ่ งที่สะท้อน
ให้เห็นได้อย่างชัดเจนคือ การแต่งกายและการบริ โภคอาหาร โดยพบว่าคนพม่าทั้งหญิงและชายยังคง
รู ปแบบการสวมใส่ เสื้ อผ้าตามอัตลักษณ์ ทาให้ผหู ้ ญิงตัดเย็บเสื้ อผ้าที่บา้ นชาวพม่า (Burmese Women
Self-employed Tailors)ในพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด สามารถสร้างงานของตนเองได้โดยใช้พ้ืนที่ของ
บ้านเป็ นทุนผนวกกับความรู้และทักษะที่สะสมผ่านการทางานหรื อการเรี ยนรู้เพิ่มเติมจากประสบการณ์
ตรง ทาให้พวกเธอเหล่านั้นเลื่ อนสถานะจากแรงงานรับจ้างทัว่ ไปมาเป็ นเป็ นการทางานอิสระ (Selfemployed) หรื อผูป้ ระกอบการรายย่อยได้
ขณะเดียวกัน เมื่อย้อนมองในมิติเชิงกฎหมายแล้วนั้น ผูป้ ระกอบการรายย่อยชาวพม่าส่ วนใหญ่
ต่า งก็ตกอยู่ใ นสถานะของ“คนต่า งด้า ว” ซึ่ ง อาชี พ เหล่ า นี้ เป็ นงานที่ รัฐ ห้า มมิ ใ ห้ ค นต่ า งชาติ ท าตาม
พระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ.2522 แต่พบว่ากลไกของความเป็ นพื้นที่ชายแดนก็มี
ช่องว่างให้ผหู ้ ญิงตัดเย็บเสื้ อผ้าที่บา้ นสามารถประกอบอาชี พหวงห้ามนี้ได้ โดยการมีเครื่ องมือหรื อจักร
เย็บผ้าไม่เกิน 3 ตัว ซึ่งจะเข้าข่ายการรับงานมาทาที่บา้ นหรื อการทางานรับจ้าง รวมถึงการจ่ายเงินให้กบั
ผูด้ ูแลในพื้นที่เพื่อให้สามารถทางานได้ ดังนั้นแม้วา่ ในมิติทางกฎหมาย งานตัดเย็บเสื้ อผ้าที่บา้ นเข้าข่าย
ของการรั บ งานมาท าที่ บ ้า น แต่ ใ นมิ ติ ท างสั ง คมงานเหล่ า นี้ ถื อเป็ นการประกอบอาชี พ อิ ส ระ (Self18

การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 118 -

employed occupation) เป็ นการทางานด้วยตัวเองไม่เป็ นลูกจ้างใคร อีกทั้งยังเก็บตัวทางานในพื้นที่ของ
ตัวเองไม่ออกไปภายนอกพื้นที่มากนัก ด้วยกลุ่มผูห้ ญิงตัดเย็บเสื้ อผ้าที่บา้ นส่ วนใหญ่ในการศึกษานี้อยู่
ในพื้นที่ชุมชนแออัด ทาให้การดูแลเป็ นหน้าที่ของกรรมการชุ มชนเป็ นหลัก ซึ่ งมิติทางมนุษยธรรมถูก
หยิบขึ้นมาใช้เพื่อให้พวกเธอเหล่านั้นมีงานทา มีรายได้เพียงพอที่จะดูแลครอบครัวซึ่ งเมื่อคนมีงานทา
แล้วจะช่วยลดปั ญหาทางสังคมได้ระดับหนึ่ง
มิติของความเป็ นพื้นที่ชายแดนซึ่ งมีความหลากหลายของอัตลักษณ์ และกลุ่มชาติพนั ธุ์ ทาให้
ผูค้ นในพื้นที่ น้ ี สามารถดารงอัตลักษณ์ ของตนได้อย่างไม่ รู้สึ กแปลกแยกแตกต่า ง ขณะเดี ยวกันการ
ควบคุ มพื้นที่ชายแดนโดยรัฐก็ไม่สามารถจัดการได้อย่างเบ็ดเสร็ จ อานาจของท้องถิ่นเข้ามากระทาการ
เพื่อต่อรองเพื่อการดารงอยู่อย่างสมประโยชน์ของพื้นที่ ผ่านการรวมกลุ่มอานาจ หรื อการจัดตั้งหน่วย
ย่อยเพื่อทาหน้าที่ดูแลจัดการซ้อนทับหน่วยงานหลักที่ทาหน้าที่อยูแ่ ล้วในลักษณะสมประโยชน์ ทาให้
การทางานผิดกฏหมายและการอยู่อาศัยของผูเ้ คลื่ อนย้ายจากประเทศพม่ามีความคล่องตัวมากขึ้นเมื่อ
ปวารณาตัวอยูภ่ ายใต้การปกป้ องคุม้ ครอง หรื อการดูแลของอานาจท้องถิ่น
ประเด็ น ส าคัญ คื อ การมี อ งค์ก รพัฒ นาเอกชนหลากหลายองค์ก รที่ ท างานเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู้
เคลื่อนย้ายจากประเทศพม่า ทั้งการทางานในศูนย์พกั พิงชัว่ คราว การทางานกับแรงงานในชุมชนเมือง
การจัดการศึกษาให้บุตรหลานแรงงาน การช่วยเหลือดูแลด้านสุ ขภาพ การส่ งเสริ มอาชีพ ฯลฯ เหล่านี้
ช่วยสนับสนุนให้ผพู้ ลัดถิ่นมีทางออกของชีวติ เพิ่มมากขึ้นเมื่อเกิดปั ญหา รวมถึงกลุ่มผูห้ ญิงเย็บผ้าที่บา้ น
และคนกลุ่ ม อื่ น ๆที่ อ พยพย้า ยถิ่ น เข้า มาอยู่ใ นสั ง คมแม่ ส อดได้เ ข้า ไปมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรม เกิ ด
ปฏิสัมพันธ์ สร้างเป็ นเครื อข่ายการทางาน พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนพวกเธอเหล่านั้นให้มองเห็นซึ่ ง
ทางเลือกอื่นๆของชีวติ
ในส่ วนท้ายที่ สุดนี้ อาจกล่ าวได้ว่า รู ป แบบและบริ บทของสั งคมเมื องใหญ่แบบแม่ สอดนั้น
สามารถโอบอุม้ “คนอื่น” เข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งของเมืองได้อย่างกลมกลืน ด้วยผ่านกระบวนการเป็ น
เมืองทางผ่าน เมืองค้าขายเมืองชายแดนมายาวนาน ประวัติศาสตร์ และพัฒนาการของการสร้างบ้านแปง
เมืองล้วนแล้วแต่ก่อเกิดมาจากการร่ วมด้วยช่วยกันของผูค้ นหลากหลายกลุ่มชาติพนั ธุ์ ทาให้สังคมเมือง
แม่สอดมีผคู้ น วัฒนธรรมและระบบสังคมที่หลากหลาย รวมถึงการงานหลากหลายรู ปแบบที่เอื้อให้ผู้
อพยพย้ายถิ่นสามารถดารงตนอยูใ่ นพื้นที่สังคมนี้ ได้ตามศักยภาพของตนเอง เช่นเดียวกันกับกลุ่มผูห้ ญิง
ตัดเย็บเสื้ อผ้าที่บา้ น พวกเธอเหล่านั้นสามารถใช้ช่องทางของความหลากหลายและระบบเศรษฐกิจของ
เมืองใหญ่เกื้อหนุ นให้เธอสามารถทางานที่บา้ นและสามารถดารงตนอยูใ่ นสถานะของแม่ เมีย และผูห้ า
รายได้มาจุนเจือครอบครัวได้ในเวลาเดียวกัน
19
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ชีวติ เด็กต่ างด้ าวกับวัฒนธรรมการศึกษาในสั งคมไทย
กรณีศึกษาเด็กพม่ าในสมุทรสาคร1
The Lives of Immigrant Children and Educational Culture in Thai Society
Case study: Myanmar Children in Samutsakron Province
อารี ลกั ษณ์ ไพรัตน์ (Areeluck Pairat) 2

บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการศึ กษาสาหรับลู กหลานแรงงานพม่าในจังหวัด
สมุ ท รสาคร ที่ พ บว่า นอกเหนื อ จากการจัดการศึ ก ษาของรั ฐ ยัง มี ก ารจัดการศึ ก ษาที่ จดั ตั้ง โดยกลุ่ ม
แรงงาน และที่จดั ตั้งโดยองค์กรพัฒนาเอกชน ผูศ้ ึกษาสนใจรู ปแบบการจัดการ และเป้ าหมายของการจัด
การศึ กษาว่าแตกต่างกันอย่างไร ข้อมูลในบทความนี้ เก็บในขณะที่ ผูศ้ ึกษาเป็ นครู อาสาสมัครสอน
ภาษาไทยขององค์กรพัฒนาเอกชนแห่ งหนึ่ งที่ให้สนับสนุ นให้เด็กพม่าเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนรัฐบาล ผู้
ศึกษาเก็บรวมรวบข้อมูลโดยการสารวจจากเอกสาร การสัมภาษณ์ และการสังเกตแบบมีส่วนร่ วม กลุ่ม
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลประกอบด้วยครู นักเรี ยนพม่าและแรงงานต่างด้าว ผูศ้ ึกษานาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ แล้ว
เสนอผลการวิจยั โดยใช้ระเบียบวิธีพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจยั พบว่า การจัดการศึกษาในโรงเรี ยน
ของรัฐและการจัดการศึกษาโดยองค์กรพัฒนาเอกชนสอดคล้องกัน เพราะจัดการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาการ
ใช้แ รงงานเด็ ก ในอุ ต สาหกรรมประมง ส่ ว นการจัด การศึ ก ษาโดยกลุ่ ม แรงงานที่ ส อนสอนภาษา/
วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพนั ธุ์ เป็ นการปรับตัวของแรงงานต่างด้าวในสังคมไทย โดยแรงงานใช้ “ยุทธวิธี
ของชุมชน” กาหนดรู ปแบบการจัดการศึกษาของลูกหลาน เพื่อธารงวัฒนธรรมของกลุ่มตนเองไว้
บทความนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของวิทยานิ พนธ์ “การได้รับการศึกษา และการเป็ นเด็กต่างด้าวในประเทศไทย: กรณี ศึกษา
ลูกหลานแรงงานสัญชาติ พม่าในโรงเรี ยนนานาชาติแห่ งหนึ่ งที่ จงั หวัดสมุทรสาคร” และเป็ นโครงการที่ ได้รับการ
สนับสนุนในโครงการทุนวิจยั มหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษยศาสตร์ -สังคมศาสตร์ รุ่ นที่ 11 ประจาปี งบประมาณ 2558
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คาสาคัญ:

ความเป็ นเด็ก เด็กต่างด้าว การเมืองของการได้รับการศึกษา มานุษยวิทยาการศึกษา

Abstract
To study the education of Burmese migrant children in Samut Sakhon Province, central
Thailand, student experience in Thai public schools, worker groups, and non-governmental
organizations was examined. Differing management approaches and educational goals were noted.
Data was gathered by volunteer teaching with a non-governmental organization (NGO) supporting
Burmese children enrolled in Thai public schools. Surveys, documents, in-depth interviews, and
participatory observations were sources of data. Teachers, representatives of institutions, students,
migrant workers and others were interviewed. Data was analyzed and findings presented using
descriptive analysis. Results were that Thai public schools and NGOs collaborated consistently to
solve problems of child labor in the fishing industry. Education by a group of workers teaching ethnic
group language and culture added a further dimension. Migrant workers in Thailand may adapt
through community tactics to determine educational formats for children to maintain their own
culture.
Keywords:

childhood, child migrant, politics of schooling, anthropology of education

บทนา
บทความชิ้ นนี้ สนใจการศึกษาของเด็กต่างด้าวที่เป็ นลูกหลานแรงงานสัญชาติพม่าในจังหวัด
สมุทรสาคร เนื่ องจากในจังหวัดมีการสนับสนุ นให้เด็กพม่าเข้ารับการศึกษาของภาครัฐ เพราะปั ญหา
เรื่ องการค้ามนุ ษย์และบังคับใช้แรงงานเด็กในอุตสาหกรรมประมง เช่น กรณี การเผยแพร่ สารคดี Thai
Shrimp Industry Exploits Workers to Whet Global Appetite for cheap shrimp (The Public
Broadcasting Service, 2012) ในปี พ.ศ. 2555 โดยสถานีโทรทัศน์สหรัฐฯ รายงานว่ามีการใช้แรงงาน
เด็ก แรงงานบังคับ แรงงานผิดกฎหมาย และการค้ามนุษย์เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการส่ งออกกุง้ โดย
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ระบุ ว่าประเทศไทยเป็ นแหล่ง ผลิ ตและส่ ง ออกสิ นค้า อาหารทะเลเป็ นอันดับ สามของโลก และเป็ น
ศูนย์กลางของการค้ามนุ ษย์ โดยเฉพาะพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดสมุ ทรสาคร ในปี เดี ยวกันมีรายงาน
สถานการณ์การค้ามนุษย์ Trafficking in Person Report (TIP) ที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริ กา
จัดทาขึ้นตามกฎหมายสหรัฐฯ (Trafficking Victims Protection Act of 2000: TVPA) เพื่อเสนอต่อ
รัฐสภาสหรัฐฯ รายงานดังกล่าวจัดลาดับประเทศไทยอยูใ่ นระดับ Tier 2 Watch List3 คือ มีท้ งั การใช้
แรงงานเด็กและแรงงานบังคับในอุตสาหกรรมส่ งออกกุง้ หากสถานการณ์ยงั เป็ นเช่นนี้ การส่ งออกกุง้
ไทยอาจได้รับผลกระทบรุ นแรง อาจส่ งผลไปถึงการเลิกสั่งซื้ อสิ นค้ากุง้ จากประเทศไทย จนส่ งผลให้
หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน หันมาร่ วมมือกันหาแนวทางปฏิบตั ิในการแก้ปัญหาการใช้แรงงานเด็ก
โดยใช้การศึกษาเป็ นเครื่ องมือนาเด็กออกจากสภาพการทางาน โดยมีองค์กรพัฒนาเอกชน คือ อะโละตะ
มายง4 (นามสมมติ) ที่ดาเนินงานเรื่ องสิ ทธิ ทางการศึกษาของเด็กต่างด้าว สนับสนุนให้เด็กเข้าเรี ยนใน
โรงเรี ยนรัฐบาลหลายแห่ง โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)
นอกจากการศึกษาในโรงเรี ยนของรัฐ ในรู ปแบบที่กล่าวไปข้างต้น ในจังหวัดสมุทรสาครยังมี
การจัดการศึกษาที่ไม่ใช่ในโรงเรี ยนของรัฐ ที่จดั สอนโดยองค์กรพัฒนาเอกชนอื่นๆ อีกหลายแห่งที่เข้า
มาจัดตั้งศูนย์การเรี ยนในชุ มชนแรงงานต่างด้าวเนื่ องจากมองว่าเด็กต่างด้าวชาวพม่าเป็ นเด็กกลุ่ มที่มี
3

Tier 1 หมายถึง ประเทศที่ดาเนินการโดยสอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่าในการขจัดการค้ามนุษย์ตามกฎหมาย TVPA,

Tier 2 หมายถึงประเทศที่ไม่ดาเนินการสอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่าในการขจัดการค้ามนุษย์ตาม TVPA แต่ได้ใช้
ความพยายามอย่างมีนยั สาคัญในการปรับปรุ งแก้ไข, Tier 2 Watch List หมายถึง มีเหยือ่ การค้ามนุษย์จานวนมากหรื อ
เพิ่มมากขึ้นหรื อไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าได้ใช้ความพยายามเพิ่มขึ้นในการต่อต้านการค้ามนุษย์ และ Tier 3 หมายถึง
ประเทศที่ดาเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่าตาม TVPA และไม่ได้ใช้ความยายามอย่างมีนยั สาคัญ
4

แรงงานชาวพม่าใช้คาว่า อะโละตะมายง ในการเรี ยกองค์กรที่ทางานเกี่ยวกับสิ ทธิแรงงานโดยทัว่ ไป บทความนี้หยิบ
ยืมคาดังกล่าวมาใช้เป็ นชื่อสมมติขององค์กรพัฒนาเอกชนแห่งหนึ่งที่ผศู ้ ึกษาลงไปเก็บข้อมูล โดยเป็ นครู อาสาสมัคร
ขององค์กร มีหน้าที่ช่วยสอนภาษาไทย (และรวมถึงวิชาความรู ้พ้นื ฐานอื่นๆ เช่น สังคมศึกษา และคณิ ตศาสตร์) ให้กบั
เด็กพม่าที่มาเรี ยนที่สานักงานองค์กร และเป็ นตัวแทนองค์กรไปช่วยสอนภาษาไทยในโรงเรี ยนรัฐบาลที่องค์กร
ประสานงานเพื่อให้รับเด็กพม่าเข้าเรี ยน นอกจากนี้ยงั ลงพื้นที่ชุมชนแรงงานด้วยการสร้างสัมพันธ์กบั ผูป้ กครองของ
เด็กนักเรี ยน และลงชุมชนไปประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนของรัฐ เป็ นต้น
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ความเปราะบาง ในเรื่ องของการไม่มีสัญชาติไทย/ไร้สัญชาติ ซึ่ งเกี่ยวข้องโดยตรงต่อการได้รับความ
คุม้ ครองจากรัฐ และการใช้สิทธิ ประเภทต่างๆ ของเด็ก โดยเฉพาะในเรื่ องของการศึกษาในระบบ
โรงเรี ยน อีกทั้งยังมีศูนย์การเรี ยนที่จดั ตั้งโดยการรวมกลุ่มของแรงงานเอง เนื่ องจากแรงงานก็มีความ
กังวลเกี่ยวกับสภาพความเป็ นอยู่ของเด็กๆ ที่ตอ้ งเติบโต/ใช้ชีวิตในชุ มชนแรงงานต่างด้าวที่เป็ นแหล่ง
อบายมุข (อาทิ ยาเสพติด และการพนัน) ประกอบกับวิถีชีวติ ของแรงงานที่ไม่มีเวลาดูแลลูกหลาน
ดังนั้นจะเห็ นได้ว่า การจัดการศึกษาให้เด็กต่างด้าวในปั จจุบนั ทวีความซับซ้อน การให้สิทธิ
ทางการศึกษาแก่เด็กยัง มี มิติซับซ้อนหลายแง่มุมและเชื่ อมโยงไปถึ งการทางานของรัฐภายใต้ระบบ
การเมืองและเศรษฐกิจแบบเสรี นิยมใหม่ บทความนี้ สนใจชี วิตความเป็ นอยูข่ องเด็กพม่า ทั้งเด็กที่เป็ น
ผูต้ ิดตามพ่อแม่แรงงานสัญชาติพม่าเข้ามาทางานในจังหวัดสมุทรสาคร และเด็กที่เกิดในประเทศไทย
ทั้งนี้ให้ความสาคัญกับการศึกษาเด็กในอาณาบริ เวณของการศึกษา และรวมถึงพื้นที่ชุมชน เนื่องจากใน
จังหวัดสมุทรสาคร นอกเหนือจากการจัดการศึกษาของรัฐ ยังมีการจัดการศึกษาที่ ดาเนินงานโดยองค์กร
พัฒนาเอกชน และที่จดั ตั้งโดยกลุ่มแรงงาน บทความชิ้นนี้จึงมีโจทย์ในการศึกษา คือ รู ปแบบการจัดการ
และเป้ าหมายของการจัดการศึกษาแต่ละแบบเหมือน/แตกต่างกันอย่างไร
ทบทวนวรรณกรรม
จากการทบทวนวรรณกรรม ผูศ้ ึกษาพบว่าข้อมูลเกี่ยวกับเด็กต่างด้าวในสังคมไทย เริ่ มปรากฏ
ตั้งแต่ พ.ศ. 2537 จากงานศึกษาเรื่ อง รู ปแบบใหม่ของการค้าทาส: การค้าหญิงและเด็กสาวพม่าใน
ประเทศไทย (ฮิวแมน ไรท์ วอทซ์ , 2537) งานเขียนชิ้นนี้ กล่าวถึ งข้อคิดเห็ นของชาวต่างชาติที่พบว่า
ประเทศไทยมีปัญหาการค้ามนุ ษย์ และปั ญหาเกี่ ยวกับตัวบทกฎหมายในการจัดการกับ เด็กสาวจาก
ประเทศเพื่อนบ้านที่ตกเป็ นเหยือ่ การพูดถึงเด็ก เป็ นไปเพื่อต้องการแก้ไขสถานการณ์ที่เด็กเดินทางเข้าสู่
ประเทศไทย แต่ เ ผชิ ญสถานการณ์ ที่ ไ ม่ไ ด้รั บ สิ ท ธิ ข้ นั พื้น ฐานในการด ารงชี วิ ต ซึ่ ง ในมุ ม มองของ
ชาวตะวันตกถื อว่าเป็ นการละเมิดสิ ทธิ มนุ ษยชน น่าสนใจว่าตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ 2540 มีงานศึกษา
ของนักวิจยั ไทยที่พยายามแสดงให้เห็นว่ากฎหมายไทยมีความยุติธรรม และสามารถคุม้ ครองเด็กต่าง
ด้า วตามหลัก การคุ ้ม ครองเด็ก ที่ ย อมรั บ กัน ในระดับ สากล (โดยเฉพาะอนุ สั ญญาว่า ด้ว ยสิ ท ธิ เ ด็ ก )
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หน่ วยงานภาครัฐเองก็เริ่ มทบทวนหาแนวทางของกฎหมายใหม่5 จึงอาจกล่าวได้วา่ งานศึกษาเกี่ยวกับ
เด็กต่างด้าวในยุคแรกเป็ นงานด้านการคุม้ ครองเด็กที่เกิดจากปั จจัยต่างๆ ที่ถูกจับตามองจากองค์กรด้าน
สิ ทธิมนุษยชนต่างชาติ เช่น เรื่ องการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กอย่างทารุ ณ และการค้าประเวณี เด็ก
ในช่วงต้นทศวรรษ 2540 ดังกล่าวแล้วว่ามีงานศึกษาเกี่ยวกับการคุม้ ครองเด็กในสังคมเพิ่มขึ้น
แต่ผศู ้ ึกษาพบว่ายังไม่มีการแยกประเด็นเรื่ องสิ ทธิ ดา้ นการศึกษาของเด็กต่างด้าวออกมาศึกษา ประเด็น
เรื่ องการศึกษามักจะถูกกล่าวถึงไปพร้อมกับการคุม้ ครองสิ ทธิ เด็กด้านอื่นๆ ทั้งนี้ ไม่มีงานศึกษาเกี่ยวกับ
เด็กในโรงเรี ยน จนมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐในปี พ.ศ. 2548 นัน่ คือ การยกเลิกเงื่อนไขเกี่ยวกับ
เอกสารการรับสมัครที่ส่งผลให้เด็กต่างด้าวสามารถเข้าเรี ยนได้แม้จะไม่มีเอกสารระบุตวั ตนใดๆ ก็ได้รับ
ใบรับรองทางการศึกษา นอกจากนี้ ยงั ส่ งผลให้มีเด็กต่างด้าวเข้ารั บการศึก ษาในโรงเรี ยนของรัฐไทย
เพิ่มขึ้น จึงส่ งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในประเด็นงานศึกษาเกี่ยวกับเด็กกลุ่มนี้ ในช่วงต้นทศวรรษ
2550 โดยมีผสู้ นใจศึกษาเกี่ ยวกับวิธีการจัดการศึกษาสาหรับเด็กต่างด้าว ทั้งที่ดาเนิ นงานโดยองค์กร
พัฒนาเอกชน และโดยโรงเรี ยนของรัฐไทย มี การศึกษาเด็กในโรงเรี ยนอย่างเฉพาะเจาะจงในพื้นที่
ชายแดน ที่อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก6 ก่อนพื้นที่อื่น นอกจากทิศทางงานศึกษาที่เปลี่ยนไป ยังเป็ นการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการศึกษาเด็กจากที่เน้นศึกษาในเชิ งนโยบาย/ตัวบทกฎหมาย ก็เริ่ มใช้วิธีการวิจยั เชิ ง
คุณภาพ มีการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่ วม สัมภาษณ์ และรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่สัมภาษณ์
เชิงลึกกับเด็กโต (ตั้งแต่อายุราว 12 ปี ขึ้นไป) ผูป้ กครอง ครู และผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
อย่างไรก็ตาม ผูศ้ ึ กษามองว่า งานศึกษาเกี่ ยวกับเด็กต่างด้าวในโรงเรี ยนของรัฐก็ยงั เป็ นงาน
ศึกษาเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ/คุม้ ครองเด็ก งานเหล่านี้ มองภาพเด็กเป็ นเพียงผูถ้ ูกกระทา และคิด
กับเด็กบนฐานคิดเรื่ องสิ ทธิ เท่านั้น ทั้งนี้เป็ นการผลิตซ้ ามุมมองที่มีต่อเด็กในมิติของผูย้ อมจานนเพียงมิติ
เดียว ในแง่หนึ่งจึงเป็ นการปฏิเสธความเป็ นผูก้ ระทาการ “agency” ของเด็ก โดยทาให้คล้ายๆ กับว่าเด็ก
อยูใ่ นฐานะของผูพ้ ่ งึ พิง ซึ่ งผูศ้ ึกษาเห็นว่ามองข้ามแง่มุมอื่นๆ ในชีวติ ของเด็กไป
5

สนใจโปรดดู คณะอนุกรรมการประสานการแก้ไขปั ญหาการค้าเด็กและหญิงข้ามชาติ, 2544; ทรงวุฒิ สารสาริ น,
2549; ทะนงศักดิ์ ธนกาญจน์, 2540
6
สนใจโปรดดู วัลยา มนัสเกษมสิ ริกลุ , 2551; เปรมใจ วังศิริไพศาล, 2553
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งานศึกษาเด็กต่างด้าวในโรงเรี ยนที่น่าสนใจและแตกต่างจากงานชิ้ นอื่นเนื่ องจากไม่ได้ศึกษา
เด็กต่างด้าวบนฐานคิดเรื่ องสิ ทธิ เด็กเพียงอย่างเดียว คือ งานศึกษาเรื่ องโรงเรี ยนชายแดน: ปฏิบตั ิการ
อานาจอธิ ปัตย์ในสภาวะยกเว้นและการปรับใช้ของเด็กพม่าพลัดถิ่น (วรเชษฐ, 2555) ที่ศึกษากลุ่มเด็ก
พม่าพลัดถิ่นในโรงเรี ยนบ้านท่าอาจ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก วรเชษฐใช้แนวคิดสภาวะยกเว้น (state
of exception) อานาจอธิ ปไตยแบบแยกย่อย (graduated sovereignty) ของไอวา ออง (Aihwa Ong) เป็ น
กรอบในการทาความเข้าใจ เพื่อศึกษาว่าสถาบันการศึกษาของรัฐในพื้นที่ชายแดนเป็ นพื้นที่ที่มีลกั ษณะ
เป็ นสภาวะยกเว้นอย่างไร และนอกเหนือจากรัฐ มีอานาจใดบ้างที่ปฏิบตั ิการในโรงเรี ยน
วรเชษฐแบ่งการศึกษาออกเป็ น 2 ขั้นตอน คือ การศึกษาเอกสาร (เช่น งานศึกษาเกี่ยวกับเด็ก
พลัดถิ่ น เอกสารของโรงเรี ยน และหลักสู ตรการศึกษาที่ครู จดั ทาขึ้น) การทางานภาคสนาม เน้นการ
พูดคุยกับเด็กและครู ผสู้ อน การลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเกิดขึ้นหลายครั้ง บางครั้งไปกลับ บางครั้งก็ใช้วิธี
นอนพักอาศัยในโรงเรี ยน ดังนั้นจึงเป็ นงานศึกษาเด็กต่างด้าวที่มุ่งสังเกต และอยูร่ ่ วมกับเด็กในโรงเรี ยน
เป็ นระยะเวลาที่ยาวนาน ผลการวิจยั ของเขาพบว่า รัฐไทยสร้างให้แม่สอดเป็ นสภาวะยกเว้นด้วยการตั้ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อปรับตัวให้เข้ากับระบบเศรษฐกิจแบบเสรี นิยมใหม่ ทั้งยินยอมให้องค์กรข้ามชาติ
เข้ามาทางานในพื้นที่แม่สอด และรวมถึ งในพื้นที่โรงเรี ยน เช่น มีหลักสู ตรพิเศษเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซี ยน การจัดการศึกษาแก่เด็กพม่าพลัดถิ่ นโดยความร่ วมมือจากองค์กรแรงงานระหว่าง
ประเทศ องค์กรการศึกษาโลก มูลนิธิช่วยไร้พรมแดน และองค์กรข้ามชาติอื่นๆ งานของวรเชษฐยังบอก
อีกว่า เด็กพม่าพลัดถิ่นเลื อกเข้าสู่ ระบบการศึกษาของรัฐไทยเพราะต้องการความรู ้ดา้ นภาษาไทย และ
ต้องการบัตรประจาตัวบุคคลผูไ้ ม่มีสถานะทางทะเบียนเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการดารงชี วิตของตนใน
ประเทศไทย
งานของวรเชษฐศึกษาเด็กด้วยมุมมองที่ต่างออกไป โดยศึกษาในแง่วิธีการที่รัฐเข้าไปจัดการกับ
เด็ก วรเชษฐพาผูอ้ ่านไปรู ้จกั โรงเรี ยนชายแดน และดูวา่ เด็กยอมรับ/ปรับใช้อานาจของโรงเรี ยนอย่างไร
แต่ผศู ้ ึกษาก็เห็นว่า งานของวรเชษฐก็เป็ นงานที่ให้ความสนใจกับการปรับตัวของเด็กที่ผกู ติดกับกรอบ
คิดเรื่ องรัฐ อีกทั้งไม่ได้ศึกษาในอาณาบริ เวณของครอบครัว และไม่ได้ศึกษาเด็กในชุมชน แม้วรเชษฐจะ
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ใช้เวลาเก็บข้อมูลยาวนาน กว่างานชิ้นอื่น (ตั้งแต่ เดือนสิ งหาคม 2554-เดือนมีนาคม 2555) แต่วรเชษฐก็
ศึกษาเด็กในช่วงเวลาที่อยูใ่ นโรงเรี ยนเท่านั้น จึงยังไม่ได้แสดงให้เห็นภาพชีวติ ของเด็กพม่าทั้งหมด และ
ไม่ได้ศึกษาเด็กในฐานะที่เป็ นสมาชิกของชาติพนั ธุ์ ซึ่งผูศ้ ึกษาเห็นว่ามีความสาคัญต่อการทาความเข้าใจ
การเข้า รั บ การศึ ก ษาของเด็ ก จากการทบทวนวรรณกรรมข้า งต้น ในแง่ หนึ่ ง บทความชิ้ น นี้ จึง เป็ น
การศึกษาต่อจากงานศึกษาเด็กต่างด้าวก่อนหน้า
กรอบแนวคิดทีใ่ ช้ ประกอบการศึกษา
ผูศ้ ึกษาเลือกใช้มโนทัศน์ “debrouiller” ของ Reed-Danahay ในหนังสื อ Education and Identity
in Rural France: The Politics of Schooling (1996) ที่มาจากการศึกษาระบบการศึ กษาของฝรั่งเศสที่ใน
ตอนต้นเธอมีสมมติ ฐานว่าเป็ นกลไกทางวัฒนธรรมรวมอานาจมาสู่ ศูนย์กลาง และทาให้โรงเรี ยนใน
ชนบทเป็ นพื้นที่ของการบ่มเพาะทางวัฒนธรรม (acculturation) เพื่อทาให้คนชนบทหลุดพ้นจากความ
ป่ าเถื่ อน โรงเรี ยนประถมศึกษาที่เผยแพร่ ภาษาและวัฒนธรรม ตามนโยบายของการศึกษาแห่ งชาติจะ
ค่อยๆ ท าลายความเป็ นภูมิ ภ าค/ส านึ ก ของภูมิ ภ าคแบบเดิ ม แต่ จากการศึ ก ษาภาคสนาม เธอพบว่า
โรงเรี ย นของฝรั่ ง เศส ไม่ เ คยเป็ นกลไกการสร้ า งวัฒ นธรรมฝรั่ ง เศสที่ เ ป็ นเนื้ อ เดี ย วกัน (unified)
โดยเฉพาะในชนบทที่วฒั นธรรมท้องถิ่ นไม่เคยสู ญเสี ย ตัวตนเดิ ม ในบริ บ ทของรั ฐสมัย ใหม่ ReedDanahay เสนอว่าในพื้นที่มี “ยุทธวิธีของครอบครัว” (family strategies) หรื ออาจเรี ยกว่าเป็ นกลวิธีของ
คนในชุมชนซึ่ งมีบทบาทในการกาหนดรู ปแบบของระบบการศึกษา เพราะผูค้ นมีทกั ษะในการปรับตัว/
เอาตัว รอด (manipulation) และหาทางออกมาจากสถานการณ์ ที่ ย ากล าบากด้ว ยทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่
โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ตกเป็ นรองทางวัฒนธรรม เช่น การที่พอ่ แม่กลับเป็ นฝ่ ายสนับสนุนการจัดตั้ง
โรงเรี ย นของรั ฐในชนบทเสี ย เอง เพื่อตามดู ก ารทางานของครู เพื่อควบคุ ม สิ่ ง ที่ ครู สอนเด็ กไม่ใ ห้มี
บทบาทมากกว่าวัฒนธรรมท้องถิ่น หรื อที่เธอเรี ยกว่า “make do”
งานของ Reed-Danahay ตั้ง คาถามเกี่ ย วกับอานาจของรั ฐ โดยดู จากการที่ คนท้องถิ่ นเข้า ไป
พัวพันกับระบบการศึกษา เธอแสดงให้เห็นว่าเด็กๆเข้าสู่ กระบวนการที่ทาให้จงรักภักดีต่อภูมิภาคของ
ตัวเองผ่านระบบเครื อญาติ ซึ่ งมีความหมายเป็ นที่รู้กนั ว่า คือ การต่อต้านความเป็ นฝรั่งเศส ที่ไม่ได้ทา
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อย่างโจ่งแจ้ง พวกเขาได้สร้ าง “แบบจาลองของการเป็ นผูถ้ ูกกระทา” (เช่น การส่ งลูกไปโรงเรี ยน) แต่
การทาเช่ นนั้นไม่ได้หมายความว่าวัฒนธรรมหลักมีอิทธิ พลเหนื อการปฏิ บตั ิตวั แบบเดิ มของพวกเขา
เด็ ก ๆ ในชนบทของฝรั่ ง เศสที่ ใ ช้ “debrouiller” ออกแบบวิ ธี ก ารรั บ มื อ เพื่ อ เปลี่ ย นสถานการณ์ ใ ห้
กลายเป็ นผูท้ ี่ได้เปรี ยบ ทาให้พวกเขาเป็ นส่ วนหนึ่ งของชาติฝรั่งเศส แต่ในขณะเดียวกันก็ยงั เป็ นอันหนึ่ง
อันเดียวกันตามวิถีของชุมชน แนวคิดดังกล่าวคล้ายคลึงกับค่านิยมของท้องถิ่นเรื่ องไหวพริ บหรื อความ
ฉลาดแกมโกง (shrewdness or cunning)
พืน้ ทีศ่ ึกษา
1.ชุ มชนแรงงานต่ างด้ าวในจังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร เป็ นเมืองเล็กๆ เมืองหนึ่งที่มกั ถูกพูดถึงในฐานะเมืองที่มีแรงงานพม่าอพยพ
เข้ามาทางานเป็ นจานวนมาก ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ของเมืองที่เป็ นทางผ่านของแม่น้ าท่าจีนไหลลง
สู่ อ่าวไทย พื้นที่อาเภอเมืองของจังหวัดมีอาณาเขตติดกับชายฝั่งทะเลเป็ นแนวยาว และกลายเป็ นพื้นที่ทา
ประมงที่สาคัญของประเทศ ปั จจุบนั มีชุมชนแรงงานพม่าแทรกตัวอยู่ในชุ มชนคนไทยหลายต่อหลาย
แห่ง ชุมชนเก่าแก่ถูกขนานนามว่าเป็ น “เมียนมาร์ทาว์น” ของเมืองไทย
เมืองเล็กๆ แห่ งนี้ มีหลายย่านชุ มชน จุดศูนย์กลาง คือ ย่านตลาดในตัวเมืองเรี ยกกันว่า “น้ าพุ”
ตามชื่อของศูนย์การค้าน้ าพุพลาซ่า ห้างสรรพสิ นค้าแห่งแรกของจังหวัด ชั้น 1 ของห้างมีร้านบริ การขาย
พร้ อมให้ค าแนะนาเกี่ ยวกับ “ซิ ม มิงกะละบา” ปั จจุ บนั ค่ ายมือถื อชั้นนาหลายค่ายดังในประเทศต่า ง
ออกแบบซิ มการ์ ดที่มีคู่มือการใช้งานภาษาพม่า โปรโมชัน่ ค่าโทรราคาถูก ทั้งโทรภายในประเทศและ
โทรกลับพม่า มีอินเตอร์ เน็ต สาหรับเล่นเฟซบุ๊กและไลน์ได้ไม่จากัด รวมทั้งยังสามารถรับชมช่ องทีวี
พม่า ได้แก่ ช่ อง MRTV และ MRTV4 ผ่านแอปพลิ เคชั่น ส่ วนที่ ช้ ัน 2 เมื่อไปเดิ นใกล้ร้านขาย
โทรศัพท์มือถือที่มีอยูห่ ลายร้าน ก็มกั จะถูกคนขายทักทายเป็ นภาษาพม่าว่า “วินจิ๊โละยะแด่นอ้ ” หมายถึง
เข้ามาดูใกล้ๆ ได้ จุดใดที่มีการเขียนข้อความอธิ บาย เช่น ประตูทางเข้าออก ห้ามเหยียบชักโครกห้องน้ า
ที่ทิ้งขยะ ฯลฯ นอกจากภาษาไทย จะมีภาษาพม่ากากับไว้คู่กนั เสมอ
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แม้ทวั่ ทั้งเมืองจะมีแรงงานพม่า แต่การปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนไทยในพื้นที่กบั แรงงานเกิดขึ้น
เฉพาะในกิ จกรรมที่ตอ้ งเกี่ ยวข้องกันทางเศรษฐกิ จ (อาทิ การเป็ นลูกจ้าง-นายจ้าง การซื้ อ-ขายสิ นค้า)
ส่ วนในเรื่ องความสัมพันธ์ส่วนตัว หรื อการใช้ชีวิตประจาวันของแรงงานค่อนข้างจะแยกจากสังคมคน
ไทย (ทั้งคนที่อยู่ที่นี่ และคนในเมืองอื่นๆ ของประเทศ) ซึ่ งส่ วนใหญ่มองว่าแรงงานพม่า น่ากลัว เป็ น
คนขี้ขโมย ไม่ซื่อสัตย์ และใจคอโหดเหี้ ยม เหตุผลดังกล่าวเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ทาให้ แรงงานใช้ชีวิตอยู่
เฉพาะในย่า นชุ มชนแรงงาน7 ที่ แม้จะแทรกตัวอยู่ในชุ ม ชนคนไทย แต่ ก็ ย งั คงเห็ นความเป็ นชุ ม ชน
แรงงานพม่าที่ชดั เจน เพราะมีตลาดข้าวของเครื่ องใช้ เครื่ องแต่งกาย และมีอาหารพม่า
บ้ านของแรงงานพม่ า
ความหมายของบ้านทางกายภาพ โดยทัว่ ไปอาจหมายถึงสถานที่ ซึ่ งประกอบด้วยห้องรับแขก
ห้องอาหาร ห้องครัว ห้องนอน ห้องพระ ห้องเก็บของ ห้องน้ า-ส้วม และมีที่จอดรถ แต่สาหรับแรงงาน
พม่าที่พกั อาศัยในตลาดกุ้ง ชุ มชนแรงงานเก่าแก่ของเมือง สถานที่พกั อาศัยของแรงงานจานวนหนึ่ ง
ดัดแปลงมาจากสถานที่ทางาน คือ ล้งแกะกุง้ ที่เลิกกิจการไปในอดีตเพราะปั ญหาเรื่ องการใช้แรงงานเด็ก
จึงมีการต่อเติมกาแพงกั้นเป็ นห้องเช่าแบบหยาบๆ ผนังด้านหนึ่งเป็ นผนังปูน ส่ วนอีกด้านหนึ่งเป็ นแผ่น
ไม้ที่มาต่อเติมในภายหลัง หรื ออาจต่อเติมด้วยแผ่นสังกะสี สัดส่ วนของห้องแต่ละห้องไม่เท่ากัน บาง
ห้องผนังเอียงอย่างเห็นได้ชดั
แม้อาคารที่พกั ของแรงงานในชุมชนอื่นๆ ของเมือง อาจจะไม่ได้ดดั แปลงมาจากล้งกุง้ แต่ใน
หลายชุ มชนก็พ บลัก ษณะของห้องพักที่ อยู่ใ นรั้ วเดี ย วกันกับล้ง (เช่ น ที่ก าพร้ า และวัดหงส์ ) เพราะ
สถานที่ทางานติดกับที่พกั แรงงานจึงต้องอยูใ่ นอาณาบริ เวณที่มีกลิ่นเหม็นคาว พื้นทางเดินเปรอะเปื้ อน
7

ชุมชนแรงงานพม่าในที่น้ ี หมายถึง ชุมชนของแรงงานที่มีตน้ ทางจากประเทศพม่า ซึ่งหมายรวมถึงคนพม่าจากหลาย

ที่ทาง และหลายกลุ่มชาติพนั ธุ์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 แล้วที่สานักงานแรงงานสมุทรสาครระบุวา่ มีแรงงานพม่าพักอาศัย
หนาแน่นจานวน 31 ชุมชน คือ วิเชียรโชฎก ซอย ๑๖, สะพานปลา, ตลาดกลางค้ากุง้ จังหวัดสมุทรสาคร, เกาะสมุทร,
ตลาดทะเลไทย, มหาชัยนิเวศน์, ซอยกองพนันพล, ตลาดพงษ์ทิพย์, เจษฎาวิถี ซอย ๘, ซอยวันสามัคคีศรัทธาราม (วัด
โกรกกรากใน), วัดหงส์อรุ ณรัศมี, วัดเกตุมวดีย,์ บางโทรัด, โกรกกรากใน, บ้านท่าจีน, ท่าฉลอม, ท่าทราย, คลองครุ
, วัดโคก, บ้านขอม, วัดโกรกกราก, KL, เคหะชุมชนมหาชัย, ปั ญญาพัฒนาที่ดิน, แสงเจริ ญ, เบญจทรัพย์นคร, บางปิ้ ง
, ซอยวัดทองธรรมิการาม, ตลาดมหาชัยวิลล่า, คลองนา, วัดเทพนรรัตน์ และวัดบางหญ้าแพรก
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เฉอะแฉะด้วยน้ าเมือกของสัตว์ทะเลตลอดเวลา ห้องพักประเภทนี้โดยมากจะไม่ตอ้ งจ่ายค่าเช่ากับเถ้าแก่
บ้างเป็ นห้องแถวชั้นเดียว ห้องแถว 2 ชั้น และใช้ห้องน้ ารวม ทั้งนี้การพักอยูใ่ นล้ง ค่อนข้างจะเป็ นการ
แยกแรงงาน และโลกภายนอกออกจากกัน เพราะทุกล้งจะมีร้ ัวปิ ดมิ ดชิ ด มี ยามเฝ้ าประตูทางเข้าออก
ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน
เมืองแห่ งนี้ ยงั มี “ชุ มชนหอพักแรงงาน” ที่ห้องพักอยู่ไกลจากสถานที่ทางานอีกหลายชุ มชน
โดยจะมีรถรับส่ งระหว่างห้องพักกับโรงงานอุตสาหกรรม บางชุมชนห้องพัก ห้องแถวต่างๆ ก็เคยเป็ นที่
อยู่ของแรงงานไทยจากภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อในอดี ต สมัยที่ค นอี สานยังนิ ย มทางานในโรงงาน
อุตสาหกรรมประมง และงานประมงต่อเนื่ อง8 ก่อนที่แรงงานพม่าจะเข้ามาทางานแทนที่ เช่น ที่ชุมชน
มหาชัยนิ เวศน์ เริ่ มมีแรงงานพม่าเข้ามาอาศัยตั้งแต่ 15 ปี ที่แล้ว (ราว พ.ศ.2543) แต่ไม่วา่ ห้องพักจะเคย
เป็ นห้องพักที่สร้ างขึ้นให้แรงงานไทยในอดีต หรื อดัดแปลงสถานที่ทางานเป็ นห้องพักให้แรงงานพม่า
ส่ วนใหญ่ก็ลว้ นทรุ ดโทรม และมีสภาพไม่ต่างกันมากนัก คือ เป็ นห้องพักที่แคบ เตี้ย (ยืนอยู่ก็สามารถ
ยืน่ มือไปแตะเพดานได้) อากาศถ่ายเทไม่สะดวก ราคาเฉลี่ยอยูท่ ี่ประมาณ 1,500-2,000 บาท/เดือน
ย่านของแรงงานพม่ า
หากเป็ นย่า นชุ มชนใหญ่ แรงงานอยู่กนั หนาแน่ น ไม่ต่ ากว่า 5,000 คน (เช่ น ที่ไทยยูเนี่ ย น
มหาชัยนิเวศน์ และตลาดกุง้ ) จะมีร้านขายสิ นค้าที่เปิ ดโดยแรงงานเอง แรงงาน (ที่เปิ ดร้านขายข้าวแกง
พม่า) คนหนึ่ งเล่าให้ผศู ้ ึกษาฟังว่า แรงงานพม่าที่ขายของจะต้องเสี ยเงินให้ตารวจที่ดูแลพื้นที่น้ นั ๆ บาง
ชุมชนจะมีคน (เช่น ลูกน้องของเถ้าแก่หรื อยามรักษาการณ์) คอยสอดส่ องคนแปลกหน้าที่เข้ามาในพื้นที่
อยูแ่ ล้ว และหากเจ้าของพื้นที่เป็ นผูม้ ีอิทธิ พล ก็มกั ไม่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาสร้างความยุง่ ยากในพื้นที่
เนื่องจากมีระบบจัดการของพื้นที่อย่างรัดกุม ผูศ้ ึกษาตระหนักว่าย่านชุมชนแรงงานไม่เหมือนย่านที่พกั
ทัว่ ไป เพราะมีการดูแลพื้นที่เป็ นพิเศษ ในวันที่ไปเดินแจกใบปลิวประชาสัมพันธ์เรื่ องการรับสมัครเด็ก
นักเรี ยนเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนนานาชาติธาราทิพย์ ที่ชุมชนไทยยูเนี่ ยน โดยเดินไปเป็ นกลุ่มประมาณ 10
เฟื่ องฟ้ า ปั ญญา (2547) เสนอว่า ความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจไทย ทาให้แรงงานไทยมีทางเลือกมากขึ้น แรงงาน
ไทย (โดยเฉพาะที่มาจากภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ) จึงปฏิเสธการทางานในภาคอุตสาหกรรมประมง ทั้งนี้งานประมง
หมายถึง งานหรื อการกระทาใดๆ ที่เกี่ยวกับการทาประมงในทะเลโดยใช้เรื อประมง ส่วนกิจการต่อเนื่องจากประมง
ทะเล ได้แก่ การรวบรวม การคัดเลือก การแยกประเภท การทาความสะอาด และการแปรรู ปขั้นต้นสัตว์น้ าที่ได้จาก
ประมงทะเล
8
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คน แจกเอกสารได้ไม่ถึง 15 นาที เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงงานเข้ามาสอบถามว่าแจก
เอกสารอะไร แม้จะตอบว่าเป็ นการให้ความรู้เรื่ องสิ ทธิ เด็ก คนถามยังคงบอกว่า ห้ามทาแบบนี้โดยไม่มี
หลักฐานการขออนุ ญาตอย่างเป็ นทางการ ถ้าจะประชาสัมพันธ์อะไรให้ไปติดต่อกับบริ ษทั ก่อน นิทาน
เรื่ องนี้ สอนให้รู้วา่ ในย่านชุ มชนแรงงาน การมียามอาจไม่ใช่เพื่อรักษาความปลอดภัยหรื อดูแลคนที่อยู่
อาศัยข้างใน มากเท่ากับการคอยสอดส่ องว่าคนข้างนอกจะเข้าไปสร้างความยุง่ ยากในพื้นที่ โดยเฉพาะ
การถ่ายภาพหรื อพูดคุยกับแรงงาน หากเป็ นคนแปลกหน้า เมื่อเดินเข้าไปในย่านชุมชนแรงงาน ก็มกั จะ
รู้สึกว่ามีคนจับจ้อง
ปัญหาสังคมของแรงงานพม่ า
ในชุมชนแรงงานหลายแห่งมีร้านขายของชาของคนไทยซึ่ งมีลกั ษณะคล้ายกัน คือ เป็ นร้านขาย
ของแห้ง ที่มีโหลผลไม้ดอง และเหล้าขาวตั้งขายหน้าร้านด้วย นอกจากของกินของใช้ ก็มกั จะมีแผง
ฉลากรางวัลให้จบั เพื่อเสี่ ยงโชคลุน้ รางวัล คือ สุ ราและรางวันอื่นๆ แขวนอยูห่ น้าร้านให้เห็นอย่างสะดุด
ตา9 นอกจากนี้ยงั เป็ นสถานที่เล่นพนันแห่งหนึ่งในชุมชน เช่น “หวยใต้ดิน” ที่ออกรางวัลเดือนละ 2 ครั้ง
และ “หวยกล่อง” มีให้เล่นทุกวัน ออกรางวัลทุก 1 ชัว่ โมง ใน 1 วันจะออก 10 รอบ ตั้งแต่ 9.00-19.00 น.
โดยแต่ละรอบสามารถเลือกแทงเลข 1 ถึง 2 หลักได้ต้ งั แต่ตวั ละ 10 บาทขึ้นไป ทั้งนี้มีคนมาเดินจดหวย
ตามบ้านแรงงานด้วย
แทบทุกชุมชนมีปัญหายาเสพติด ในชุ มชนแรงงานแห่ งหนึ่ง เด็กผูช้ ายอายุ 14 ปี เคยบอกกับผู้
ศึกษาว่า ที่ห้องพักบนชั้น 4 ของตึกก่อสร้าง (ชื่อตึกสมมติ) มีคนพม่าขายยาบ้าอยู่ ลุงของเขาเคยไปซื้ อ
แต่ตอนนี้ เลิกแล้ว เด็กยังบอกว่าเคยเห็นยาบ้าเป็ นเม็ดๆ บรรจุอยูใ่ นหลอดกาแฟ ถ้ามีคนมาซื้ อ คนขายก็
จะตัดหลอดกาแฟตามจานวนเม็ดที่คนซื้ อต้องการ จากการพูดคุยกับผูป้ กครองของเด็กๆ โดยเฉพาะกลุ่ม
เด็กที่เริ่ มโต พบว่ามีความกังวลเรื่ องยาเสพติด ไม่อยากให้ลูกกินเหล้า สู บบุหรี่ และติ ดพนัน บางคน
แสดงความคิดเห็นว่า คนพม่าที่ขายยาบ้าก็เป็ นลูกน้องของตารวจ

9

หากเป็ นร้านขายของชา ของคนพม่า จะมีลกั ษณะต่างออกไป คือ ไม่มีเหล้าเบียร์ขาย สิ นค้าภายในร้านมีท้ งั ของไทย

และของพม่า แต่จะเป็ นสิ นค้าที่คนพม่านิยมกินนิยมใช้ เช่น พริ กแห้ง ปลาแห้ง หัวหอม กระเทียม มันฝรั่ง ไข่ ข้าวสาร
น้ ามัน ผงชูรส พริ กป่ น ถัว่ ขี้ละแพะ (ทาจากใบไม้พม่า เอาไว้ใส่ยาถัว่ ) ทะนาคา รองเท้า เสื้ อผ้า หม้อนึ่ง ขัน เป็ นต้น
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นอกจากนี้ ในแต่ละชุ มชนยังมีร้านคาราโอเกะ ร้านตูเ้ กมส์ หยอดเหรี ยญ บางชุ มชนก็มี “ตูม้ า้ ”
สาหรับเล่นพนัน และร้ านเกมส์ ออนไลน์ที่มีโต๊ะสนุ๊กอยูใ่ นร้านเดี ยวกัน แม้แต่บนแพขายกุง้ (สถานที่
ขายส่ ง กุ้ง ) บางแห่ ง ถู ก ดัด แปลงเป็ นห้องส าหรั บ เล่ น สนุ ก เกอร์ ด้วยการก่ อก าแพงอิ ฐบล็อกขึ้ นมา
นอกจากนี้ ย่านชุมชนแรงงานบางแห่ งมีบ่อนไก่ชน ซึ่ งเจ้าของเป็ นผูม้ ีอิทธิ พลคนไทย (เช่น ในตลาดกุง้
และถนนสหกรณ์) ที่ท้งั คนไทย และแรงงานจากชุมชนอื่น เอาไก่มาตีในวันอาทิตย์
ผูศ้ ึ ก ษาพบลัก ษณะที่ เ หมื อ นกันในชุ ม ชนแทบทุ ก แห่ ง คื อ ไม่ มี พ้ื นที่ เ ฉพาะที่ จดั เตรี ย มไว้
สาหรับเด็ก บางครอบครัวให้เด็กใช้ชีวิตอยูแ่ ต่ในห้องพัก โดยไม่ให้ออกไปวิ่งเล่นข้างนอก หรื อให้เด็ก
อยู่ดว้ ยกันในสถานที่ทางานของพ่อแม่ อย่างไรก็ดี แม้ดูเหมือนว่าแรงงานจะใช้เวลาส่ วนใหญ่ทางาน
การ (ไม่) เลี้ ยงดู คือ ปล่อยให้เด็กเติบโตในชุ มชนเพื่อรอเวลาที่โตพอจะทางานได้ แต่ในความเป็ นจริ ง
พบว่า มี ค วามพยายามแก้ปัญหาที่ เด็กๆ เผชิ ญในสังคมโดยแรงงานเอง เนื่ องจากแรงงานพม่า มีก าร
รวมกลุ่ม โดยมีการร่ วมกันจัดตั้งศูนย์การเรี ยนสาหรับเด็กๆ ที่เป็ นลูกหลาน ก่อนที่รัฐไทยจะมีนโยบาย
รับเด็กต่างด้าวเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนรัฐบาลแล้ว
2. การจัดการศึกษาให้ เด็กต่ างด้ าว
การให้ความสาคัญของการจัดการศึกษาสาหรับเด็กต่างด้าว ในแง่หนึ่ งก็เป็ นการจัดการพื้นที่
สาหรับเด็ก เนื่ องจากบ้านและสถานที่ทางานของพ่อแม่เป็ นสถานที่เดี ยวกัน ผูศ้ ึกษาเล่าเรื่ องราวของ
ชุมชนแรงงานต่างด้าวในส่ วนก่อนหน้า ก็เพื่อเป็ นพื้นฐานในการทาความเข้าใจว่าแรงงานจัดวางที่ทาง
ของตัวเองบนความสัมพันธ์กบั คนต่างกลุ่มอื่นๆ ในพื้นที่อย่างไร ในแง่หนึ่ งเป็ นข้อมูลพื้นฐานที่แสดง
ให้เห็นว่าแรงงานจะยังคงธารงวัฒนธรรมของแรงงานในสังคมไทย และเพื่อลงลึกถึงรายละเอียดที่จะ
แสดงให้เห็นศักยภาพในการเป็ นผูก้ ระทาการในการสร้าง/ธารงวัฒนธรรมของแรงงานที่กระทาผ่านการ
จัดการศึกษาให้ลูกหลาน ในส่ วนต่อไปนี้ โดยนาเสนอภาพรวมของการจัดการศึกษาสาหรับเด็กต่างด้าว
โดยจัดประเภทการได้รับการศึกษาของเด็กต่างด้าวในพื้นที่อาเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ออกเป็ น 2
แบบ คือ การจัดการศึกษาที่ไม่ใช่โรงเรี ยนของรัฐ (ศูนย์การเรี ยนที่จดั ตั้งโดยกลุ่มแรงงาน องค์กรทาง
ศาสนา และองค์กรพัฒนาเอกชน) และการจัดการศึกษาในโรงเรี ยนของรัฐ ซึ่ งจะนาไปสู่ การวิเคราะห์
สถานการณ์ เป้ าหมายของการจัดการศึกษาสาหรับเด็กต่างด้าวในปัจจุบนั
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การศึกษาทีไ่ ม่ ใช่ โรงเรียนของรัฐ
ในอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร มีศูนย์การเรี ยนให้กบั เด็กพม่า คือ “ศูนย์การเรี ยนรู้ไทยมอญ
วัดโคก” จัดตั้งโดยแรงงานเองมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 แรงงานเหล่านี้ เดินทางมาจากรัฐมอญ แถบเมืองหง
สาวดี เมาะละแหม่ง และทะวาย จัดตั้งศูนย์การเรี ยนโดยร่ วมมือกับคนไทยที่มีเชื้ อสายมอญ และเจ้า
อาวาสวัดบางหญ้า แพรกที่ ส นับ สนุ นสถานที่ เรี ย นในบริ เวณของวัด ศู นย์ก ารเรี ย นจัด ตั้ง ขึ้ นโดยมี
วัตถุ ประสงค์เพื่อให้เด็กมีความรู ้ ภาษาไทยเพื่อนาไปใช้ในการสื่ อสาร และรู ้ภาษา วัฒนธรรมมอญ แต่
ใน พ.ศ. 2550 โรงเรี ยนวัดบางหญ้าแพรกจะให้เด็กในศูนย์การเรี ยนเข้าเรี ยนในระบบโรงเรี ยน (เพราะ
กฎหมายเปิ ดโอกาสให้เด็กต่างด้าวเข้าเรี ยนได้ต้ งั แต่ พ.ศ. 2548) แรงงานจึงย้ายศูนย์การเรี ยนไปอยูท่ ี่วดั
ศรี บูรณาวาส (วัดโคก) เพราะได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้าอาวาสที่มีเชื้อสายมอญให้ใช้บริ เวณของวัดเป็ นที่
จัดการเรี ยนการสอนได้
นอกจากนี้ ในอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครยังมีศูนย์การเรี ยนมอญที่ ต้ งั อยู่ในวัดอื่นๆ ซึ่ ง
ได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้าอาวาสที่มีเชื้ อสายมอญ ศูนย์การเรี ยนเหล่านี้ เปิ ดสอนมาเป็ นระยะเวลากว่า 10
ปี และยังทาการสอนมาจนถึ งปั จจุบนั นอกจากการสอนเด็กๆ ในวันธรรมดา ยังเปิ ดสอนภาษาไทย
ให้กบั แรงงานในวันอาทิตย์ ซึ่ งเป็ นวันหยุดของแรงงานด้วย เช่น ศูนย์การเรี ยนวัดป้ อมวิเชียรโชติการาม
และศูนย์การเรี ยนวัดเจษฎาราม ศูนย์การเรี ยนเหล่านี้ ใช้ “หลักสู ตรมอญ” ที่สอนวิชาภาษาไทย ภาษา
มอญ และภาษาอังกฤษ โดยครู มอญ ซึ่ งจะบรรยายเนื้อหาในรายวิชาต่างๆ เป็ นภาษามอญ หลังจากร้อง
เพลงชาติไทย จะร้องเพลงชาติมอญ ระหว่างวันมีการทอดแทรกวัฒนธรรมมอญ เช่น การเปิ ดเพลงภาษา
มอญ เป็ นต้น เด็กๆ แต่งชุดนักเรี ยนแบบเดียวกับเด็กนักเรี ยนโรงเรี ยนรัฐบาล แต่ไม่ปักชื่อโรงเรี ยน และ
จะแต่งชุดของชาติพนั ธุ์เฉพาะเมื่อจัดกิจกรรมพิเศษ เช่น วันสาคัญของศาสนาพุทธ และวันสาคัญของรัฐ
ไทย (อาทิ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั )
สาหรับแรงงานพม่า การจัดตั้งศูนย์การเรี ยนของกลุ่มชาติพนั ธุ์เริ่ มเมื่อ พ.ศ.2556 คือ ศูนย์การ
เรี ย นวัดเทพนรรั ตน์ โดยตั้งอยู่ใ นวัดเทพนรรั ตน์ ซึ่ งเป็ นวัดที่ เจ้าอาวาสบอกว่า เมื่ อถึ ง วันสาคัญทาง
ศาสนาแรงงานทุ กกลุ่มชาติ พนั ธุ์ จะรวมตัวกันในฐานะชาวพุทธ คนกลุ่มต่างๆ พูดถึ งการจัดตั้งศูนย์
ดังกล่าวแตกต่างกันไป เช่ น เมื่ อถามแรงงาน พวกเขาบอกว่าศูนย์การเรี ยนวัดเทพนรรัตน์จดั ตั้งโดย
แรงงานพม่า 8 คน ซึ่ งส่ วนใหญ่จบปริ ญญาตรี ดา้ นคุรุศาสตร์ มาจากประเทศพม่า เคยทางานแกะกุง้ ใน
โรงงานมาก่อน แต่ผนั ตัวเองไปเป็ นครู เพราะเห็นว่ามีเด็กพม่าจานวนมากที่ไม่ได้รับการศึกษา ในขณะ
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ที่พอ่ แม่ตอ้ งไปทางานตั้งแต่เช้า กว่าจะกลับถึงบ้านก็มืด ทาให้ไม่มีเวลาอยูก่ บั ลูก พวกเขาจึงไปเดินแจก
ใบปลิวเพื่อประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กเข้าเรี ยนตามโรงงานอุตสาหกรรมที่แรงงานพม่าทางานอยู่ แต่
เมื่อไปสอบถามจากเจ้าอาวาส เจ้าอาวาสกลับบอกว่าการเปิ ดศูนย์การเรี ยนวัดเทพนรรัตน์มีจุดเริ่ มต้น
จากการที่เจ้าอาวาสเห็นว่ามีเด็กพม่าอยูต่ ามชุ มชน และไม่ได้ไปโรงเรี ยน ดังนั้นจึงจัดตั้งศูนย์การเรี ยน
วัดเทพนรรัตน์ข้ ึนเพื่อให้เด็กพม่ามาเรี ยนหนังสื อ โดยมีแนวคิดริ เริ่ มที่จะพัฒนาเด็กให้มีความรู้
ศูนย์การเรี ยนวัดเทพนรรัตน์นาเข้าหลักสู ตรพม่า จัดชั้นเรี ยนตามระบบการศึกษาของพม่า คือ
ชั้นเรี ยนเกรด 1-5 (เทียบกับระบบการศึกษาไทย คือ ระดับชั้นอนุบาล และ ป.1 - ป.4) ชั้นเรี ยนเกรด 6-9
(middle school) และเกรด 10-11 (high school) สอนโดยใช้แบบเรี ยนที่ใช้สอนในโรงเรี ยนรัฐบาลพม่า
ประกอบด้วยวิชาคณิ ตศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภาษาพม่า และภาษาอังกฤษ10
การนาเข้าหลักสู ตรพม่า เกิดจากการที่แรงงานประสานกับกระทรวงศึกษาธิ การของพม่า ผ่านสถานทูต
พม่าในประเทศไทย เพื่อนาหลักสู ตรการเรี ยนการสอนมาใช้ แรงงานคาดการณ์วา่ จะทาให้เด็กที่กลับไป
ประเทศพม่าสามารถสอบเทียบได้เพราะมีมาตรฐานเดียวกัน
ต่อมาใน พ.ศ. 2558 แรงงานพม่าก็ได้จดั ตั้ง “ศูนย์พหุ วฒั นธรรม การศึกษา ภาษา และศาสนา”
ที่มีเป้ าหมายของการจัดการศึกษาที่แตกต่างไปจากเดิม คือ ไม่เน้นสอนความรู ้วิชาพื้นฐานตามหลักสู ตร
สามัญ แต่ส อนเรื่ องคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และวัฒนธรรมพม่ า โดยนาหลัก สู ตรมาจากโรงเรี ย นสอน
10

ครู พม่าคนหนึ่งบอกว่า การเรี ยนตามหลักสูตรพม่าอาจจะทาให้เด็กๆ ได้รับความรู ้มากกว่าเรี ยนในโรงเรี ยนรัฐบาล

ไทย เช่น การเรี ยนภาษาอังกฤษของเด็กเกรด 1 (kindergarten) เนื้อหาในหนังสื อคู่มือครู ประกอบด้วยตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ 26 ตัว แต่ละตัวจะเป็ นตัวขึ้นต้นคาศัพท์ใหม่ 1-3 คา ที่เป็ นศัพท์เกี่ยวกับสิ่ งของหรื อสัตว์ที่เด็กรู ้จกั (ที่พบ
เห็นทัว่ ไปตามห้องเรี ยนหรื อที่บา้ น) และมีเลขอารบิก 1-10 ที่มีรูปภาพประกอบตามจานวนตัวเลข ครู มีวตั ถุประสงค์
การสอน คือ เพื่อให้เด็กจาชื่อตัวอักษรภาษาอังกฤษได้ จาชื่อตัวเลข 1-10 ได้ พูดตามระบบเสี ยงภาษาอังกฤษได้ และ
สามารถพูดคาศัพท์จากตัวอักษรได้ ในหนึ่งสัปดาห์เด็กๆ จะได้เรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ 4 คาบ (รวมหนึ่งปี 36 สัปดาห์
เรี ยนทั้งหมด 144 คาบ จานวน 72 ชัว่ โมง) ทั้งนี้ครู จะยังไม่ตอ้ งสอนการสะกดคา แต่ให้ความสาคัญกับการออกเสี ยง
และการเขียนตามระบบ โดยเน้นให้เด็กจาคาศัพท์ง่ายๆ ด้วยการมองแล้วออกเสี ยงตาม ซึ่งครู พม่าเห็นว่า การใช้ระบบ
การสอนแบบนี้ ทาให้แม้แต่เด็กเล็กๆ ก็รู้จกั คาศัพท์ และออกเสี ยงภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง ซึ่งเด็กพม่าจะสามารถพูด
อังกฤษได้เร็ วกว่าเด็กไทย
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ศาสนาของวัดบ้ะรู มาเจ่า (แปลว่าวัดนางยักษ์) ซึ่ งตั้งอยูท่ ี่จงั หวัดเมาะลาไย รัฐมอญ ประเทศพม่า ทั้งยัง
กาหนดว่าครู ที่สอนจะต้องจบหลักสู ตรทางศาสนามาจากโรงเรี ยนดังกล่าว ศูนย์การเรี ยนแห่งนี้เปิ ดสอน
เฉพาะวันเสาร์ -อาทิตย์ ในช่ วงเช้าจะมีพระพม่าที่เรี ยนหนังสื ออยู่ที่กรุ งเทพฯ เดินทางมาสอนสวดมนต์
ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในข้อปฏิบตั ิตวั ตามระเบียบที่ดีของโรงเรี ยน หลังจากนั้นครู จึงสอนเรื่ องพุทธศาสนา และ
การปฏิบตั ิตวั ซึ่ งจะสอนในรู ปแบบของกลอนให้เด็กท่องตาม และนิทานสอนใจ
ในย่านชุ มชนแรงงานยังมีการจัดการศึกษาโดยองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ มาตั้งแต่ราว พ.ศ.
2549 เช่น มูลนิ ธิรักษ์ไทย11ที่จดั ตั้งศูนย์การเรี ยนในพื้นที่อาเภอเมืองถึง 4 แห่ง คือ ศูนย์การเรี ยนตาม
อัธยาศัยเด็กต่างชาติโกรกกรากใน ศูนย์การเรี ยนตามอัธยาศัยเด็กต่างชาติตลาดพงษ์ทิพย์ ศูนย์การเรี ยน
ตามอัธยาศัยเด็กต่างชาติสะพานปลา และศูนย์การเรี ยนตามอัธยาศัยเด็กต่างชาติท่าฉลอม ศูนย์การเรี ยน
ทั้ง 4 แห่ งใช้หลักสู ตรเดียวกัน คือ แบ่งการเรี ยนการสอนเป็ นรายวิชาคล้ายกับที่เด็กๆ เรี ยนในโรงเรี ยน
ของรัฐ ได้แก่ วิชาภาษาไทย สุ ขศึกษา ศิลปะ สังคม และการงานอาชีพ (สอนโดยครู คนไทย) ภาษาพม่า
คณิ ตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (สอนโดยครู พม่า) 12 นอกจากนี้ยงั มีการอบรมความรู้เรื่ องการป้ องกันโรค
ให้กบั เด็กๆ เพิ่มเติม ซึ่ งครู เรี ยกว่าเป็ นวิชาทักษะชีวิต ทุกชั้นเรี ยนมีคาบเรี ยนวิชาภาษาไทยเป็ นสัดส่ วน
พร้อมบุญ พานิชภักดิ์ (2558) แสดงความเห็นว่าที่มูลนิธิได้รับการสนับสนุนจากกองทุนโลกต้านเอดส์ วัณโรค และ
มาลาเรี ย (The Global Fund to Fight AIDs, Tuberculosis and Malaria) และโครงการส่งเสริ มการป้ องกันเอดส์ใน
แรงงานข้ามชาติ (PHAMIT) เพื่อให้ทางานกับกลุ่มแรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติ (พม่า ลาว กัมพูชา) และผูต้ ิดตามที่พอ่
แม่ทางานในอาชีพประมงและประมงต่อเนื่อง ก็เป็ นเพราะองค์กรพัฒนาเอกชนสามารถเข้าถึงคนกลุ่มนี้ได้มากกว่าการ
ทางานของภาครัฐ

11

12

สุกญั ญา เบาเนิด (2550) เห็นว่า แม้ศูนย์การเรี ยนจะสอนทั้งวิชาสามัญ และทักษะชีวติ ด้านต่างๆ ให้กบั เด็ก แต่การ

จัดตั้งศูนย์การเรี ยนที่สอนภาษาพม่าควบคู่กบั ภาษาไทย (แต่ไม่สอนภาษาชาติพนั ธุ์) โดยองค์กรพัฒนาเอกชน เป็ นการ
เหมารวมว่าลูกหลานแรงงานในจังหวัดสมุทรสาครเป็ นคนพม่า โดยไม่ได้คานึงถึงว่าสัดส่วนแรงงานที่เป็ นคนมอญสูง
กว่าแรงงานกลุ่มชาติพนั ธุ์อื่น เธอเสนอว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดศึกษา ไม่วา่ จะเป็ นหน่วยงานของรัฐหรื อ
องค์กรพัฒนาเอกชน ควรจะพัฒนาหลักสูตรการเรี ยนการสอนของเด็กให้ตรงตามกลุ่มชาติพนั ธุ์ ซึ่งจะเป็ นประโยชน์
ต่อการพัฒนาทักษะของเด็กในการเรี ยนรู ้ภาษาไทย และสอดคล้องกับวิถีชีวติ วัฒนธรรมของเด็ก การสอนภาษาพม่าให้
เด็กมอญนั้นไม่สอดคล้องกับภาษาที่เด็กใช้พดู คุยกับพ่อแม่ในชีวติ ประจาวัน การเรี ยนในศูนย์การเรี ยนที่แรงงานมอญ
จัดตั้งขึ้นเองจึงเหมาะสมกับเด็กมากกว่า
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สู งกว่าคาบเรี ยนวิชาอื่นๆ เพราะครู ไทยบอกว่าเด็กส่ วนใหญ่มีปัญหาเหมือนกัน คือ ผสมคาไม่ได้ ไม่
กล้าออกเสี ยง ดังนั้นจึงพูดภาษาไทยไม่ได้ แม้การเรี ยนในศูนย์การเรี ยนจะไม่มีการออกใบรับรองเมื่อ
จบปี การศึกษา ครู คนหนึ่ งกล่าวว่าที่ศูนย์การเรี ยนเน้นการดูแลเด็กให้มีคุณภาพชี วิตที่ดี ปั จจุบนั มีเด็ก
พม่าหลากหลายชาติพนั ธุ์ที่ผปู้ กครองให้ความสนใจ และพาลูกหลานมาสมัครเรี ยนเอง
นอกจากนี้ ยังพบว่ามีการจัดการศึกษาโดยองค์กรทางศาสนา คือ ศูนย์การเรี ยนอันนาลัย ที่เปิ ด
สอนตั้งแต่ พ.ศ. 2553 ภายใต้การจัดการของวัดนักบุญอันนาที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือด้าน
มนุษย์ธรรมแก่ลูกหลานแรงงานพม่าในจังหวัดสมุทรสาคร13 และตั้งแต่ พ.ศ. 2554 ศูนย์การเรี ยนอันนา
ลัยขยายศูนย์การเรี ยนเพิ่มอีก 2 แห่ง คือ ศูนย์การเรี ยนซอยบ่อนไก่ และศูนย์การเรี ยนบ้านเอื้ออาทรท่า
จีน ศูนย์การเรี ยนทั้ง 3 แห่งใช้หลักสู ตรเดียวกัน คือ วิชาภาษาอังกฤษ (เรี ยนกับ “sister” หรื อแม่ชีที่เป็ น
คนตะวันตก) วิชาคณิ ตศาสตร์ วิชาภาษาพม่า วิชาสร้างเสริ มประสบการณ์ ชีวิต (เรี ยนกับครู พม่า) วิชา
ภาษาไทย วิชาศิลปะ วิชาคุณธรรมจริ ยธรรม วิชาทักษะการใช้ชีวิต วิชาคาสอน และวิชาสุ ขพละ (เรี ยน
กับครู คนไทย) โดยใช้แบบเรี ยนตามโรงเรี ยนรัฐบาล และเพิ่มเติมเนื้อหาจากที่ครู แต่ละคนจัดทาขึ้น ที่
ศูนย์การเรี ยนอันนาลัยยังสอนภาษามอญด้วยเพราะครู เห็นว่าเด็กที่เรี ยนในศูนย์การเรี ยนอันนาลัยส่ วน
ใหญ่เป็ นคนมอญ ในขณะที่ศูนย์การเรี ยนอีก 2 แห่ง มีท้ งั เด็กพม่า กระเหรี่ ยง ทวาย และมอญ ปะปนกัน
ไปในสัดส่ วนที่ไม่แตกต่างกัน ครู บอกว่าการเรี ยนในศูนย์การเรี ยนของวัดนักบุญอันนา เด็กจะสามารถ
สื่ อสารได้ท้ งั ภาษาไทย ภาษาพม่า และภาษาอังกฤษ ซึ่งนับเป็ นข้อได้เปรี ยบโรงเรี ยนอื่น
การศึกษาในโรงเรียนของรัฐ
รัฐไทยได้ปรับเปลี่ยนนโยบายด้านการศึกษากับเด็กต่างด้าว14 โดยออกเป็ นมติคณะรัฐมนตรี
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยเรื่ องการรับนักเรี ยนนักศึกษาเข้าเรี ยนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 ว่า
นอกจากจัดการศึกษาให้กลุ่มเด็กอายุ 4-15 ปี ยังเปิ ดสอนภาษาไทยให้แก่แรงงานในวันอาทิตย์ จัดกิจกรรมให้ความรู ้
เรื่ องสุขภาพอนามัย ช่วยเหลือกรณี เจ็บป่ วย รวมถึงให้คาปรึ กษากรณี แรงงานประสบปั ญหาต่างๆ
14
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 บัญญัตินิยาม คนต่างด้าว ไว้วา่ “บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสญ
ั ชาติไทย” ทั้งนี้เด็ก
13

ที่ไม่มีสญ
ั ชาติไทยหมายถึง เด็กที่ไม่มีสูติบตั ร (ท. ร.14), เด็กที่ไม่มีชื่อในทะเบียนประวัติชนกลุ่มน้อย/ทะเบียนสารวจ
บัญชีบุคคลในบ้าน, เด็กที่มีบตั รประจาตัวชนกลุ่มน้อย (บัตรสี ), เด็กที่มีหนังสื อรับรองการเกิดที่ทางราชการออกให้
หรื อเอกสารอื่นๆ ซึ่งไม่มีสญ
ั ชาติไทย และเด็กที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร (เด็กที่ไม่มีเอกสารหลักฐานที่แสดง
ถึงสัญชาติ วันเดือนปี เกิด และถิ่นที่อยูท่ ี่ทางราชการออกให้)
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ด้วยเรื่ องหลักฐานวัน เดือน ปี เกิด ส่ งผลให้เด็กพม่ามีสิทธิเข้าสู่ ระบบการศึกษาไทย โดยไม่มีขอ้ จากัดใน
ด้านสถานะบุ ค คลตามกฎหมายหรื อเอกสารแสดงตน พูดอี กอย่า ง คือ แม้เด็ ก (และพ่อแม่ ) จะไม่ มี
เอกสารพิสูจน์ตนใดๆ ก็สามารถเก็บข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกแจ้งประวัติบุคคลแทนได้15 และเมื่อสาเร็ จ
การศึกษาก็จะได้รับวุฒิการศึกษาเหมือนกันกับเด็กไทย
อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่จงั หวัดสมุทรสาครมีโรงเรี ยนของรัฐที่รับเด็กพม่าเข้าเรี ยนตั้งแต่ก่อนการ
ปรับนโยบายของรัฐใน พ.ศ. 2548 แล้ว คือ โรงเรี ยนวัดศิริมงคล ซึ่ งสื่ อสาธารณะ และคนในพื้นที่มกั
มองว่าเป็ น “โรงเรี ยนต้นแบบของเด็กพลัดถิ่น” อดีตผูอ้ านวยการโรงเรี ยนวัดศิริมงคล (ดารงตาแหน่ง
พ.ศ. 2545-2554) กล่าวถึงเหตุผลที่ตดั สิ นใจเปิ ดรับบุตรหลานแรงงานพม่าเข้าเรี ยนว่า
“ก่อนเปิ ดรับเด็ก เราจะมีประชุมครู ปรึ กษากันว่า ถ้าเราไม่เอาเด็กเหล่านี้มาเข้าโรงเรี ยน เด็ก ๆ ก็จะไม่มีอะไร
ทา เด็กบางคนจะแอบมาขโมยของที่โรงเรี ยน แต่ถา้ เราเอาเด็กมาเข้าโรงเรี ยน เค้าจะรู ้สึกรักโรงเรี ยน ครู ทุกคนก็เห็น
ด้วย หลังจากนั้น พวกเราก็จะแบ่งกันลงชุมชนทาความเข้าใจกับชาวบ้านถึงเหตุผลที่เราเปิ ดรับเด็กเข้าเรี ยน ใช้เวลา
ประมาณ 5 เดือน ชุมชนก็เข้าใจ”
(สาละวินนิวส์, 2554)

บทสัมภาษณ์ดงั กล่าวระบุดว้ ยว่า เมื่อก่อนตามย่านโรงงานจะมีเด็กวิง่ เล่นเต็มไปหมด เพราะเด็ก
ไม่มีโอกาสได้ไปโรงเรี ยนเหมือนอย่างเด็กไทย แม้ตอนนั้นรัฐบาลไทยยังไม่มีนโยบายสนับสนุ น เด็ก
ไม่ได้ใบประกาศรับรอง แต่ผอู้ านวยการโรงเรี ยนวัดศิริมงคลรู ้สึกสงสารจึงเปิ ดโอกาสให้เด็กได้เรี ยน
ต่อมาเมื่อรัฐออกมติคณะรัฐมนตรี 5 กรกฎาคม 2548 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่บุคคลที่ไม่มี
หลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรื อไม่สัญชาติไทย แต่ในทางปฏิบตั ิเด็กส่ วนใหญ่ยงั คงถูกปฏิเสธไม่ให้
เข้าเรี ยน เนื่องจากทัศนคติของบุคลากรในโรงเรี ยนหลายแห่ งยังแบ่งแยกความเป็ นเด็กด้วย “สัญชาติ”
เด็กพม่าจึงถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเรี ยน ด้วยเหตุผล “ห้องเรี ยนเต็ม”
ปัจจุบนั จังหวัดสมุทรสาครมีโรงเรี ยนที่รับเด็กต่างด้าวเข้าเรี ยน 64 โรงเรี ยน จากโรงเรี ยนทั้งสิ้ น
104 แห่งในจังหวัด เด็กต่างด้าวในพื้นที่ซ่ ึงคาดว่ามีท้งั หมดประมาณ 10,000-12,000 คน แต่มีเพียง 1,563
คน ที่เข้าสู่ ระบบโรงเรี ยน (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร, 2558) โรงเรี ยนบาง
แบบบันทึกแจ้งประวัติบุคคล เป็ นแบบฟอร์มที่ผเู ้ กี่ยวข้องกับผูส้ มัครเรี ยน (อาจเป็ นองค์กรเอกชนที่ให้การอุปการะ
ผูส้ มัคร) ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติบุคคล เพื่อการสมัครเข้าเรี ยนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
หลักฐานในการรับนักเรี ยน นักศึกษาเข้าเรี ยนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548
15
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แห่งไม่รับเด็กพม่าเข้าเรี ยนเพราะความไม่พร้อมของสถานศึกษา รวมทั้งตัวเด็กเองที่ไม่สามารถสื่ อสาร
ภาษาไทยได้ หรื อถึงสื่ อสารได้ก็ไม่รู้วา่ เมื่ออยูใ่ นโรงเรี ยนต้องปฏิบตั ิ ตวั อย่างไร รวมทั้งอาจเป็ นเพราะ
ผูป้ กครองพม่าไม่ทราบข่าวสาร และไม่รู้ช่องทางติดต่อ16 ปั ญหาเหล่านี้ อะโละตะมายง ได้เข้ามาช่ วย
ดาเนินการ โดยจัดตั้งศูนย์การเรี ยนภาษาไทยในจังหวัดสมุทรสาครตั้งแต่ พ.ศ. 2547 และต่อมาก็ติดต่อ
กับโรงเรี ย นเพื่อให้รับ เด็กพม่าเข้าเรี ยน ประชาสัมพันธ์สิทธิ ด้านการศึ กษาในชุ มชนแรงงาน จัดทา
เอกสารการสมัครเรี ยน (ใช้ล่ามพม่าแปล) ส่ งต่อให้โรงเรี ยน และหางบประมาณสนับสนุ นจากบริ ษทั
เพื่อเป็ นงบจ้างครู เพิ่มให้กบั โรงเรี ยน
นอกจากโรงเรี ยนวัดศิริมงคล อะโละตะมายง ยังประสานงานกับโรงเรี ยนรัฐบาลในสังกัด
สานัก งานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ ก ษาสมุ ทรสาครอื่ น เช่ น โรงเรี ยนหลวงแพทย์โกศลอุ ปถัม ภ์
โรงเรี ยนวัดเกาะ (สาลีราษฎร์ อุปถัมภ์) โรงเรี ยนวัดใหญ่จอมปราสาท และโรงเรี ยนนานาชาติธาราทิพย์
(นามสมมติ) ซึ่ งเป็ นโรงเรี ยนที่ผอู้ านวยการของโรงเรี ยนแสดงความประสงค์ที่จะปฏิบตั ิตามนโยบาย
การรับเด็กต่างด้าวเข้าเรี ยนของกระทรวงศึกษาธิ การ อะโละตะมายง เข้าไปทางานกับแต่ละโรงเรี ยน
ตามเงื่อนไขของโรงเรี ยน เช่ น โรงเรี ยนนานาชาติธาราทิพย์ ที่จะรับเด็กเข้าเรี ยนโดยที่มีเงื่อนไขว่าเด็ก
ต้องผ่านการเรี ยนภาษาและวัฒนธรรมไทยก่อน อะโละตะมายง จึงเปิ ดศูนย์เตรี ยมความพร้อม (Migrant
Children Center in School) ขึ้น ในโรงเรี ยน
ในขณะที่การทางานของ อะโละตะมายง ดูเหมือนจะทาให้มีเด็กพม่าเข้าเรี ยนในระบบโรงเรี ยน
เพิ่มขึ้น แต่โรงเรี ยนที่รับเด็กเข้าเรี ยนผ่าน อะโละตะมายง ก็ประสบปั ญหาในการจัดการเรี ยนการสอน
เช่ น กรณี ของโรงเรี ยนหลวงแพทย์โกศลอุป ถัมภ์ที่เริ่ ม รับเด็กพม่าเข้าเรี ยนตั้งแต่ พ.ศ. 2552 โดยใน
ระยะแรกรับเมื่อมีนายจ้างของพ่อแม่เด็กมาติดต่อที่โรงเรี ยนเอง ต่อมาใช้วิธีให้เด็กเป็ นผูก้ ระจายข่าว
16

อมรทิพย์ อมราภิบาล และจิราพร วรเสน (2544) เคยให้เหตุผลที่เด็กพม่าไม่เข้าเรี ยนในโรงเรี ยนไทยไว้วา่ เป็ นเพราะ

เด็กต้องการเรี ยนเนื้อหาที่แตกต่างกันไปตามอายุ เพศ และวัตถุประสงค์ของการนาไปใช้ กล่าวคือ กลุ่มเด็กเล็กที่
ต้องการกลับไปอยูท่ ี่ประเทศพม่า ส่วนใหญ่ตอ้ งการเรี ยนตามหลักสูตรพม่า กลุ่มเด็กที่ยงั ไม่แน่ใจว่าจะกลับไปพม่า
หรื อไม่ ส่วนใหญ่ตอ้ งการเรี ยนรู ้หลักสูตรไทย เพื่อปรับตัวอยูร่ ่ วมในสังคมไทย ส่วนกลุ่มเด็กโตต้องการเรี ยนวิชาชีพ
ผูช้ ายต้องการเรี ยนช่างซ่อมเครื่ องเรื อ/เครื่ องยนต์ ช่างต่อเรื อ ซ่อมจักรยานยนต์ ซ่อมเครื่ องไฟฟ้ า ผูห้ ญิงต้องการเรี ยน
เสริ มสวย ตัดเย็บเสื้ อผ้า ทาขนม เด็กส่วนใหญ่ตอ้ งการเรี ยนภาษาไทยเพื่อใช้ในปัจจุบนั อยากจัดการเรี ยนการสอน
กันเองโดยยินดีให้รัฐไทยมีส่วนควบคุม มากกว่าที่จะเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนของรัฐ
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บอกกันปากต่อปากในชุ มชน และตั้งแต่ พ.ศ. 2557 เมื่อโรงเรี ยนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์รับเด็กพม่า
จาก อะโละตะมายง เข้าเรี ยน ปรากฏว่าจานวนพม่าในโรงเรี ยนมีจานวนเพิ่มขึ้นกว่าทุกปี ในขณะที่
จานวนเด็กไทยมีแนวโน้มลดน้อยลง
การมีนกั เรี ยนพม่ามาเพิ่มทาให้โรงเรี ยนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ตอ้ งแบ่งชั้นประถมศึกษาปี ที่
1 เป็ น 2 ห้อง คือ ป. 1/1 และ ป.1/2 ห้องแรกเป็ นห้องเรี ยนที่ มีท้ งั เด็กไทย เด็กพม่าที่ข้ ึนมาจากชั้น
อนุบาล 2 และเด็กพม่าจากชุ มชนแถวโรงเรี ยนที่สมัครใจหรื ออยากเรี ยนเอง ซึ่ งครู เห็นว่ามักจะเอาการ
เอางาน เรี ยนเก่ง และความประพฤติดีส่วนห้องที่สองเป็ นห้องเรี ยนสาหรับเด็กพม่าที่ อะโละตะมายง
ส่ งมา และเด็กพม่าอายุเกินเกณฑ์ที่มาสมัครเรี ยนเอง เด็กนักเรี ยนสองห้องมีความแตกต่างที่มองเห็นได้
อย่างชัดเจน ในขณะที่เด็กห้อง ป.1/1 แต่งกายด้วยชุดนักเรี ยนอย่างถูกระเบียบ เด็กห้อง ป.1/2 ไม่ใส่ ชุด
นักเรี ยน แต่จะสวมกางเกงขาสั้นที่ใส่ สบาย และรองเท้าแตะ ครู ประจาชั้นห้อง ป.1/2 บอกว่า เด็กพม่า
ในห้อง ป.1/2 ไม่เชื่ อฟั งคาสั่งของครู ฝ่ าฝื นกฎระเบียบ และมาเรี ยนไม่สม่าเสมอ17 ทาให้ครู มองว่าเด็ก
พม่าที่ อะโละตะมายง นามาเข้าเรี ยนเป็ นเด็กที่ไม่สนใจเรี ยน และมักเลิกเรี ยนกลางคัน ซึ่ งก่อนหน้านี้
โรงเรี ย นไม่เคยมี ปั ญหาในลัก ษณะนี้ เพราะเด็ก ที่ ม าเรี ย นส่ ว นใหญ่พ่อแม่ หรื อนายจ้า งของพ่ อแม่
สนับสนุ น และพามาสมัครเรี ยนเอง ซึ่ งจะเริ่ มเข้าเรี ยนตั้งแต่ระดับชั้นอนุ บ าล ทาให้อายุของเด็กไม่
แตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานมากเท่าเด็กรุ่ นนี้ ซึ่งดูเหมือนจะถูกบังคับให้มาเรี ยน
17

ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2558 อะโละตะมายง ส่งเด็กเข้าเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1/2 จานวน 23 คน แต่ยงั ไม่ทนั

จบเทอมก็มีเด็กเลิกเรี ยนกลางคัน และส่วนหนึ่งก็ไปเรี ยนบ้างไม่ไปเรี ยนบ้าง บางวันมีเด็กไปเรี ยนจานวน 3 คน เด็กๆ
ให้เหตุผลเกี่ยวกับการหยุดเรี ยนแตกต่างกันไป เช่น หยุดเรี ยนไปหลายวันแล้วไม่กล้าไปเรี ยนอีก บางคนบอกว่าครู ตี
เพราะครู สงั่ ให้เขียนหนังสื อ แต่ไม่ทาตาม (ผูศ้ ึกษาไม่ทราบแน่ชดั ว่าครู ตีเด็กจริ งหรื อไม่ ใช้อะไรตี หรื อตีเนื่องจากมี
ปั ญหาอะไรระหว่างกัน เพราะเด็กๆ ไม่บอกรายละเอียด ถามพ่อแม่เด็ก พวกเขาบอกว่าไม่รู้ แต่คิดว่าครู อาจไม่ได้ตี แค่
เด็กไม่อยากไปโรงเรี ยนก็เลยเอามาเป็ นข้ออ้าง ส่วนครู ๆ บอกว่าไม่ได้ตี) หลายคนว่าไม่มีชุดนักเรี ยน (ก่อนเปิ ดเทอม
อะโละตะมายง ให้ชุดนักเรี ยนแก่เด็กคนละ 1 ชุด แต่บางคนว่าชุดหายไป บางคนบอกว่าแม่เอาไปขาย) บางคนว่าต้อง
เลี้ยงน้อง เพราะพ่อและแม่ไปทางาน ตอนแรกได้ไปเรี ยนเพราะเป็ นช่วงที่แม่อยูบ่ า้ น แต่ตอนนี้ที่บา้ นมีปัญหาเรื่ องเงิน
แม่เลยต้องออกไปทางานด้วย หลายคนบอกว่าตนเองอายุมากกว่าเพื่อนชั้นเดียวกัน อาย ไม่อยากไป บางคนเพื่อนไม่
ไป ก็ไม่อยากไปด้วย หลายต่อหลายคนบอกฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่ อง บางคนว่าไม่สนุก เพราะต้องทาตามกฎเกณฑ์ที่ครู
บอก ทั้งนี้เคยมีกรณี ที่เด็กบางส่วนเดินกลับบ้านเองก่อนเวลาเลิกเรี ยน
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จะเห็นได้วา่ แม้เด็กพม่าเข้าระบบโรงเรี ยนของรัฐได้จานวนหนึ่ง แต่ก็ไม่อาจแก้ปัญหาบางอย่าง
ได้ เช่น เด็กออกจากโรงเรี ยนกลางคัน โดยเด็กจานวนหนึ่งได้ยา้ ยไปเข้าเรี ยนที่ศูนย์การเรี ยนวัดเทพนร
รัตน์ ที่เปิ ดสอนหลักสู ตรพม่า ซึ่งผูป้ กครองเชื่อว่าสามารถนาวุฒิการศึกษาของเด็กไปเทียบกับโรงเรี ยน
ที่พม่าได้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาของ อะโละตะมายง บอกว่าเด็กพม่าเมื่อเริ่ มเรี ยนที่โรงเรี ยนรัฐบาล พอ
มีเพื่อนแล้วก็ไม่อยากย้ายที่เรี ยน แต่ผปู ้ กครองส่ วนหนึ่งย้ายเด็กไปเรี ยนที่ศูนย์การเรี ยนดังกล่าว เพราะ
คิดว่าวันหนึ่ งจะกลับพม่า แต่จากประสบการณ์ทางาน เธอก็เชื่ อว่าเด็กและครอบครัวจะยังไม่ได้กลับ
พม่าไปในเร็ ววัน ดังนั้นความรู้ในการใช้ภาษาไทยจึงเป็ นเรื่ องสาคัญ และจาเป็ นกับเด็กมากกว่า อย่างไร
ก็ตาม ศูนย์การเรี ยนวัดเทพนรรัตน์ไม่ใช่ การจัดการศึ กษาโดยแรงงานพม่าเพียงแห่ งเดี ยวในจังหวัด
สมุทรสาคร นอกจากศูนย์การเรี ยนแห่งนี้ ยังมีการจัดการศึกษาให้เด็กพม่าโดยแรงงานกลุ่มอื่นอีก
บทส่ งท้าย
บทความชิ้นนี้แสดงให้เห็นภาพรวมของการจัดการศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร ในแง่หนึ่งการ
จัดการศึกษาให้เด็กพม่าเกิดขึ้นจากการแก้ปัญหาเรื่ องพื้นที่ของเด็ก การจัดการศึกษาเริ่ มเกิดขึ้นโดยกลุ่ม
แรงงานเอง โดยการจัดตั้งศู นย์การเรี ยนของกลุ่ มชาติพ นั ธุ์ เริ่ ม มี มาตั้ง แต่ พ.ศ. 2541 ซึ่ งแรงงานให้
เหตุผลว่าเป็ นเพราะเด็กอยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่เสี่ ยงกับภัยนานาชนิ ดในชุ มชน ประกอบกับพ่อแม่ตอ้ ง
ทางานจนไม่ มี เวลาดู แล การเรี ย นในศู นย์ก ารเรี ย นของกลุ่ ม ชาติ พ นั ธุ์ ไ ม่เน้นความรู ้ วิช าการ แต่ มุ่ง
ปลูกฝั งให้เด็กเติบโตมีศีลธรรม ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 ก็มีศูนย์การเรี ยนที่นาเข้าหลักสู ตรพม่า เด็กสามารถ
ย้ายไปเรี ยนต่อในโรงเรี ยนที่ประเทศพม่าได้ ซึ่งเป็ นเพราะแรงงานที่มีความรู้ (จบปริ ญญาตรี ในประเทศ
พม่า) ได้เข้ามาดาเนิ นงานเพื่อช่วยเหลือกันเอง และได้รับการสนับสนุ นโดยองค์กรพัฒนาเอกชนของ
กลุ่มแรงงานที่ดาเนินเรื่ องกับกระทรวงศึกษาธิการของประเทศพม่า
ในจังหวัดสมุทรสาครที่มีปัญหาเรื่ องการใช้แรงงานเด็กในอุตสาหกรรมประมงทะเล นอกจาก
การจัดตั้งศูนย์การเรี ยนโดยกลุ่มแรงงานเอง จะเห็นได้ว่าแนวคิดเรื่ องสิ ทธิ เด็ก (เช่ นว่า เด็กพม่าเป็ นผู้
อพยพย้ายถิ่ น เป็ นเด็กกลุ่มที่ไม่ได้รับความเท่าเทียมทางการศึกษา ด้วยสัญชาติที่แตกต่างจึงถูกกี ดกัน
ไม่ให้เข้าถึงสิ ทธิที่จะใช้พฒั นาตนเอง ไม่ได้รับสวัสดิการจากสังคม เพราะไม่มีสิทธิ ข้ นั พื้นฐานในฐานะ
พลเมืองไทย) ได้เปิ ดโอกาสให้องค์กรด้านสิ ทธิ มนุ ษยชนต่างๆ เข้ามาดาเนิ นกิ จกรรมกับแรงงานและ
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เด็ ก ในชุ ม ชนพอสมควร เช่ น มู ล นิ ธิ รั ก ษ์ ไ ทย ที่ เ ข้า มาท างานในชุ ม ชนแรงงานต่ า งด้ า วโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อป้ องกันโรคติดต่อและให้ความรู ้เรื่ องการดูแลสุ ขภาพของแรงงาน ต่อมาได้จดั ตั้งศูนย์
การเรี ยนสาหรับเด็กพม่าขึ้นในชุ มชนแรงงาน นอกจากนี้ยงั มีองค์กรศาสนาได้เข้ามาสร้างวัด /โบสถ์ข้ ึน
ในชุมชนแรงงาน เพื่อเปิ ดเป็ นศูนย์การเรี ยน ด้วยบรรยากาศของศูนย์การเรี ยนและห้องเรี ยนเต็มไปด้วย
ป้ ายความรู ้และสัญลักษณ์ของศาสนาคริ สต์ เด็กๆ เรี ยกผูอ้ านวยการศูนย์การเรี ยนว่า “หลวงพ่อ” เรี ยน
หนังสื อกับ “ซิ สเตอร์ ” และ “อาจารย์” สอนศาสนา แรงงานบางคนก็บอกว่าศูนย์การเรี ยนจะให้เด็กนับ
ถือคริ สต์ จึงน่าจะกล่าวได้วา่ การบริ การด้านการศึกษาก็รวมถึงเผยแพร่ ศาสนาคริ สต์ให้กบั เด็กๆ ด้วย
สาหรับโรงเรี ยนรัฐบาลในจังหวัดสมุทรสาคร โรงเรี ยนรับเด็กพม่าเข้าเรี ยนตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิ การ ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 ผูอ้ านวยการบางคนให้เหตุผลในการรับเด็กต่างด้าวเข้าเรี ยนว่า
เด็ กกลุ่ม นี้ มี นิสั ย ลัก ขโมย โตขึ้ นไปก็มี โอกาสก่ออาชญากรรม อย่า งไรก็ตาม การรับ เด็ก เข้าเรี ย นมี
วัตถุ ป ระสงค์เพื่ อแก้ปัญหาการใช้แรงงานเด็ก ที่ เกิ ดขึ้ นในจัง หวัด ซึ่ ง เป็ นปั ญหาเชื่ อมโยงกับ ธุ รกิ จ
ส่ งออก (สิ นค้ากุง้ แช่แข็ง) และการถูกโจมตีในประเด็นเรื่ องการละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนในสายตาชาวโลก
ซึ่ งองค์กรพัฒนาเอกชนหรื อ อะโละตะมายง เข้ามาดาเนิ นงานสนับสนุ นให้เด็ก ต่างด้าวเข้าเรี ยนใน
โรงเรี ยนของรัฐเพื่อพาเด็กออกจากสภาพการทางานโดยใช้กรอบคิดเรื่ องสิ ทธิ ที่เด็กที่เด็กทุกคนมีความ
เท่าเทียมกัน
บทความชิ้นนี้ เป็ นการนาเสนอข้อมูลภาคสนามที่ช่วยแสดงให้เห็นเป้ าหมายเฉพาะของการจัด
การศึกษาประเภทต่างๆ ผูศ้ ึกษาเห็นว่าถึงที่สุดแล้วสามารถจาแนกกลุ่มการศึกษาออกเป็ น 3 ฝ่ าย ได้แก่
การจัดการศึก ษาโดยรั ฐ การจัดการศึก ษาโดยองค์กรพัฒนาเอกชน (ในแง่ หนึ่ ง ทั้ง อะโละตะมายง
มูลนิ ธิรักษ์ไทย และองค์กรศาสนา ต่างก็เป็ นองค์กรด้านสิ ทธิ มนุ ษยชนที่จดั การศึกษาสาหรับเด็กพม่า
โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อนาเด็กออกจากสภาพการทางาน) และการจัดการศึ กษาโดยกลุ่มแรงงานเอง
ประเด็นที่ ผศู ้ ึ กษาสนใจ คือ แรงงานจัดตั้งศูนย์การเรี ยนของกลุ่มชาติพนั ธุ์ เพื่อธารงรักษาวัฒนธรรม
บางอย่างของกลุ่ม ด้วยการคงไว้ซ่ ึ งความรู้ดา้ นภาษาและวิถีปฏิบตั ิ ในศูนย์การเรี ยน แรงงานสามารถจับ
โน่นผสมนี่ (manipulate) และสลับปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ ด้วยการสอนทั้งภาษาไทย ภาษาพม่าและภาษา
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กลุ่มชาติพนั ธุ์ นอกจากนี้ “debrouiller” ยังหมายถึงการสร้างประโยชน์สูงสุ ดจากสถานการณ์ที่เด็กอยูใ่ น
สภาวะเสี่ ยงในชุ มชน จึงเป็ นไปได้ว่า แรงงานเองก็มีการปรับตัวในสังคมไทย โดยใช้ “ยุทธวิธี” ตาม
ความหมายของ Reed-Danahay ที่ไปกาหนดรู ปแบบของการจัดการศึกษาของลูกหลาน ส่ วนโรงเรี ยน
ของรัฐและองค์กรองค์ก รพัฒนาเอกชนต่างก็จดั การศึกษาสาหรั บเด็กพม่า เพื่อแสดงให้เห็ นว่ามี การ
แก้ปัญหาการค้ามนุษย์ และการใช้แรงงานเด็ก
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ความร่ วมมือระหว่ างองค์ กรรัฐและองค์ เอกชนในการส่ งเสริมการศึกษาของเด็กต่ างชาติ
ในจังหวัดสมุทรสาคร
นายปริ ญญา หวันเหล็ม1
ผศ.ดร.ฐิติพร ศิริพนั ธ์ พันธเสน2

บทคัดย่ อ
บทความเรื่ อง “ความร่ วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนในการส่ งเสริ ม
การศึ ก ษาของเด็ ก ต่ า งชาติ ใ นสมุ ท รสาคร” เป็ นผลจากการวิ จ ัย ที่ ศึ ก ษาความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
หน่ วยงานภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนในการออกแบบและการดาเนิ นการจัดสวัสดิ การทาง
การศึ ก ษาเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มให้ กับ บุ ต รหลานของแรงงานต่ า งชาติ ใ นเขตพื้ น ที่ จ ัง หวัด
สมุ ท รสาคร การวิจยั ใช้วิธี วิท ยาการวิจยั เชิ งคุ ณ ภาพด้วยแทคนิ คการเก็บ ข้อ มู ล หลักได้แก่ การ
สัมภาษณ์ เชิ งลึก และการสังเกตอย่างมีส่วนร่ วม งานวิจยั ครั้ งนี้ ใช้กรอบแนวคิดทฤษฎี สวัสดิการ
ด้านการศึกษาและทฤษฎี ป ระกอบสร้ างนิ ยมในการวิเคราะห์ และอภิ ป รายผลผลการศึ กษา ผล
การศึกษาพบว่าศูนย์การศึกษานอกระบบซึ่งเป็ นองค์กรภาครัฐและศูนย์คาทอลิกนักบุญยออากิมเพื่อ
ผูอ้ พยพย้ายถิ่นจังหวัดสมุทรสาครซึ่ งเป็ นองค์กรพัฒนาเอกชนมีอุดมการณ์และเป้ าหมายร่ วมในการ
จัด สวัส ดิ ก ารทางการศึ ก ษาให้ กับ เด็ ก ต่ างชาติ ใ นจังหวัด จัง หวัด สมุ ท รสาคร โดยสามารถน า
ทรัพยากรและศักยภาพมาประสาน ก่อเกิดเป็ นความร่ วมมือระหว่างกัน 3 ด้านหลัก ได้แก่ 1) ด้าน
บุคลากร 2) ด้านหลักสู ตร และ 3) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและออกแบบการจัดสวัสดิการทาง
การศึกษาที่มีลกั ษณะผสมผสานการศึกษาในระบบเข้ากับรู ปแบบการศึกษาทางเลือกในศูนย์คาทอ
ลิคนักบุญยออากิมเพื่อผูอ้ พยพย้ายถิ่น จังหวัดสมุทรสาคร
คาสาคัญ : เด็กต่างชาติ, องค์กรภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน, ความร่ วมมือในการออกแบบและ
ดาเนินการจัดสวัสดิการทางการศึกษา
1

นักศึกษาปริ ญญาโท หมวดการวิจยั ทางสังคมสงเคราะห์ หลักสู ตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิต คณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2
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Education Promotion of Immigrant Children in Samut Sakhon
Parinya Wanlem1
Asst.Professor Dr.Titiporn Siriphant Pantasen2
Abstract
The article entitled "Cooperation between the government organization-- the Centre for NonFormal and Informal Education Learning Center, and non-governmental organization--St.Joachim
Catholic Center of Migrant (JCCM) in promoting the education of migrant children in Samut
Sakhon" is based on the research study which aimed at investigating the cooperation between two
agencies in terms of philosophical premises, design and implementation of education provision
for children of migrant workers in Samut Sakhon area. The study employed qualitative research
methodology with two main data collection techniques, namely in-depth interviews and
participant observation. Theoretical framework comprised concepts and theories of education as
social welfare and constructivist theory. Research results point to close collaboration between the
two organizations due to shared philosophical premise on human-centered development.
Resources and capabilities of the two agencies were combined to produce concrete areas of
cooperation namely: 1. Educational Personnel; 2. Curriculum Development; 3. Students’ Quality
of life. The outcome is educational provision that uniquely reflects the integration of formal and
alternative education designed specifically for migrant children.

Keywords: Children of Migrants, Government organizations and NGOs, Cooperation in the
design and implementation of welfare education, Children's rights
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บทนำ
นับตั้งแต่ยคุ การปฏิวตั ิอุตสาหกรรมทัว่ โลกต่างให้ความสาคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
การผลิต ประเทศไทยจึงได้รับอิทธิพลในการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการส่ งเสริ มให้มีอุตสาหกรรมการ
ผลิ ตในประเทศได้อย่างต่อเนื่ อง นั่นคื อ ยุทธศาสตร์ สาคัญ ด้วยการผลิ ตและส่ งออกผลผลิ ต เพื่อ
สร้างรายได้ให้กบั ประเทศ และเพื่อมุ่งให้มีการพัฒนาเน้นการลงทุนภาคอุตสาหกรรมเกิดขึ้นตามมา
อันเป็ นผลให้เกิดความต้องการด้านแรงงานเพิ่มมากขึ้ นอย่างก้าวกระโดด นับเป็ นปั จจัยดึงดูดให้
แรงงานต่างชาติเข้ามาทางานยังประเทศไทย
การศึกษาข้อมูลจากสานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาครระบุว่าในปี พ.ศ.2552 จังหวัด
สมุทรสาครมีแรงงานต่างด้าวที่ ได้รับอนุ ญาตทางาน จานวน 160,549 คน และมีแรงงานมายื่นขอ
อนุญาตทางานและยื่นแบบคาขอพิสูจน์สัญชาติปี พ.ศ. 2553 จานวน 124,454 คน ในขณะที่จงั หวัด
สมุทรสาครเป็ นจังหวัดที่ รองรั บ การประกอบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ประกอบไปด้วยโรงงาน
อุ ต สาหกรรมตั้ง แต่ ปี พ.ศ.2512 จนถึ ง ปั จ จุ บ ัน ทั้ง หมด 5,065 โรงงาน อาทิ เช่ น โรงงานผลิ ต
เครื่ องยนต์ เครื่ องจักร อุปกรณ์การเกษตร เป็ นต้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ อุตสาหกรรมการผลิตและแปร
รู ปอาหารทะเลที่มีความต้องการด้านแรงงานในการผลิตและส่ งออกในการขับเคลื่อน จากสัดส่ วน
ของกาลังแรงงานชาวต่างชาติที่เข้ามาทางาน สะท้อนให้เห็นว่า แรงงานต่างชาติเป็ นส่ วนสาคัญยิ่ง
ในการขับเคลื่อนระบบอุตสาหกรรมของจังหวัดสมุทรสาคร
จากการที่แรงงานต่างชาติเข้ามายังประเทศไทย ทาให้แรงงานส่ วนหนึ่ งนาบุตรหลานเข้ามา
พานักเลี้ ยงดู ต ามบิ ด า-มารดาด้วย และยังพบว่า แรงงานบางส่ ว นตั้งถิ่ น ฐานยังพื้ น แผ่น ดิ น ไทย
ลูกหลานของชาวต่ างชาติ จานวนนี้ ยังขาดการส่ งเสริ มให้ได้รับโอกาสทางการศึ กษาอยู่มาก ซึ่ ง
หลังจากประเทศไทยมี การประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ ปี พ.ศ.2542 สานักงาน
เลขาธิ การสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การได้เสนอนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาส
6 กลุ่ม ในปี พ.ศ. 2547 คือ (1) เด็กที่ถูกปล่อยปละละเลย (2) เด็กที่ถูกละเมิดสิ ทธิ (3) เด็กประพฤติ
ตนไม่เหมาะสม (4) เด็กพิการ (5) เด็กขาดโอกาส (เด็กไม่ไ ด้เรี ยนหนังสื อ เด็กลูกกรรมกรก่อสร้าง/
กรรมกรว่างงาน เด็ กยากจน เด็กชนกลุ่ มน้อ ย เด็กที่ ไ ม่ ได้สั ญ ชาติ ไทย เด็กที่ ไม่ มีสู ติบ ัต รหรื อ
ทะเบี ย นบ้า น (6) เด็ก ที่ ไ ด้รั บ ผลกระทบจากโรคเอดส์ ( เปรมใจ วังศิ ริ ไ พศาล, 2551) ส าหรั บ
ลูกหลานของแรงงานที่ยา้ ยถิ่นมากับครอบครัวจึงมีสิทธิ ที่จะได้รับโอกาสในการศึกษาเท่าเทียมกับ
เด็กในประเทศไทยทุกประการ
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จากสาระสาคัญ ของพระราชบัญ ญัติการศึ กษาฉบับ ดังกล่าว จะสร้ างให้สังคมเกิ ดความ
เสมอภาคที่ตอ้ งการให้เด็กด้อยโอกาสทุกคนในประเทศไทยมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม
หลากหลายรู ปแบบ โดยการศึกษาครั้งนี้ จะสะท้อนให้เห็นว่า องค์กรทั้งภาครัฐ และองค์กรพัฒนา
เอ กช น ได้ ร่ วม กั น จั ด ก ารพั ฒ น าห ลั ก สู ตรการศึ กษ าขั้ น พื้ น ฐาน ต าม ม าต รฐาน ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการให้แก่เด็กต่างชาติที่เป็ นบุตรหลานของแรงงานย้ายถิ่นจัดเป็ นหนึ่ งในกลุ่มด้อย
โอกาสภายใต้นโยบายนี้
วัตถุประสงค์ กำรวิจัย
เพื่ อศึ กษาความร่ วมมื อ ในเชิ งฐานคิ ด อุ ดมการณ์ การออกแบบและการดาเนิ น การจัด
สวัสดิการทางการศึกษาเพื่อเตรี ยมความพร้อมขององค์กรภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน
ประโยชน์ ที่คำดว่ ำจะได้ รับ
เป็ นแนวทางสาหรับองค์กรภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน ในการจัด
สวัสดิการทางการศึกษา โดยมุ่งแสวงหาผลที่ได้รับจากการวิจยั ช่วยสร้างความตระหนักให้เห็นถึง
ความสาคัญของการให้โอกาสทางการศึกษาให้บุตรหลานแรงงานต่างชาติ ให้สามารถเข้าสู่ ระบบ
การศึกษาของประเทศไทย
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็ นเครื่ องมือ
ในการแสวงหาความรู ้และสร้างองค์ความรู ้จากการวิจยั
การวิเคราะห์ – ตี ความข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์ ลุ่มลึก การสัมภาษณ์ กลุ่ม การพูดคุ ย
อย่างไม่เป็ นทางการ และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่ วม โดยมีกรอบคาถามกึ่ งโครงสร้างที่ผ่าน
การพิจารณาจากผูเ้ ชี่ยวชาญในการให้ความเห็นก่อนเก็บข้อมูลในภาคสนาม
ผูม้ ี ส่ ว นร่ ว มในการวิ จ ัย ภาคสนาม จ านวน 8 ท่ าน ประกอบด้ว ย นัก วิ ช าการผู ก้ าหนด
นโยบายในกระทรวงศึ กษาธิ การ 1 ท่ าน ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ จากหน่ วยงานองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ (International Labor Organization : ILO) 1 ท่ าน นักวิชาการผูด้ าเนิ น งานสวัสดิ การด้าน
การศึกษาเพื่อเด็กต่างชาติ 1 ท่าน ผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 1
ท่าน ผูอ้ านวยการศูนย์คาทอลิคนักบุญยออากิมเพื่อผูอ้ พยพย้ายถิ่น 1 ท่าน ครู ประจาศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 1 ท่าน ครู ประจาศูนย์คาทอลิ คนักบุญยออากิมเพื่อผูอ้ พยพย้าย
ถิ่น 1 ท่าน และอาสาสมัครประจาศูนย์คาทอลิคนักบุญยออากิมเพื่อผูอ้ พยพย้ายถิ่น 2 ท่าน
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ผลกำรศึกษำ
ในการตอบคาถามเรื่ องความร่ วมมืออันมีรากฐานในระดับอุดมการณ์ การออกแบบและ
การด าเนิ น งานในการจัดสวัส ดิ การทางการศึ กษาเพื่ อ เตรี ยมความพร้ อ มให้บุ ตรหลานแรงงาน
ต่างชาติ เพื่อความชัดเจนของเนื้ อหาผูว้ ิจยั จึงได้ใช้การศึกษาเปรี ยบเทียบและทาความเข้าใจประวัติ
ความเป็ นมา บริ บ ทแห่ งการเกิ ด ขึ้ น ของ 2 องค์กรเป็ นองค์ก รภาครั ฐและองค์ก รพัฒ นาเอกชน
จากนั้นจึ งพยายามตอบคาถามเรื่ องความร่ วมมือ และรู ปแบบในการจัดการศึกษาเพื่อเตรี ยมความ
พร้อมที่ปรากฏในลักษณะหลักสู ตรความร่ วมมือโดยมีรายละเอียดดังนี้
1) บริ บทขององค์กรภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน
2) การสร้ างร่ วมมื อในการจัดการศึกษาร่ วมกันระหว่างองค์กรภาครั ฐและองค์กรพัฒนา
เอกชน
1. บริบทขององค์ กรภำครัฐและองค์ กรพัฒนำเอกชน
1.1 บริบทองค์ กรภำครัฐ
1.1.1 องค์ กรภำครัฐ: ศูนย์ กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 สานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ ได้จดั ตั้ง “ศูนย์บริ การการศึกษานอกโรงเรี ยนอาเภอ
เมืองสมุทรสาคร” โดยใช้อาคารเรี ยนพิมพ์ดีดของศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยนจังหวัดสมุทรสาคร
เป็ นสานักงาน จนมีการเคล่อนย้ายสานักงานไปปฏิบตั ิงานที่หอ้ งสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี ”
อาเภอเมืองสมุทรสาคร ต่อมาปี พ.ศ. 2542 สานักงานมาที่อาคารเรี ยนวิชาช่างเครื่ องยนต์ของศูนย์
การศึกษานอกโรงเรี ยนจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่น้ นั มาจนถึงปั จจุบนั และในปี พ.ศ.2551 เปลี่ยน
ชื่อเป็ น “ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมืองสมุทรสาคร” (สื บค้นจาก
www.nfesakhon.net/muangsakhon/?=node/7)
จัง หวัด สมุ ท รสาครเป็ นจัง หวัด ซึ่ งรองรั บ การขยายตัว ของอุ ต สาหกรรมขนาดใหญ่
อุตสาหกรรมผลิตเครื่ องยนต์ และที่สาคัญคือโรงงานผลิตและแปรรู ปอาหารทะเล ก่อให้เกิดความ
ต้องการด้านแรงงานที่มีฝีมือ และแรงงานกึ่งฝี มือ เป็ นจานวนมาก ข้อมูลจากสานักงานจัดหางาน
จังหวัดสมุท รสาครระบุ ว่าในปี พ.ศ.2552 จังหวัดสมุทรสาครมี แรงงานต่ างชาติ ที่ได้รับ อนุ ญ าต
ทางาน จานวน 160,549 คน และมีแรงงานมายื่นขออนุญาตทางานและยื่นแบบคาขอพิสูจน์สญ
ั ชาติ
ปี พ.ศ. 2553 จานวน 124,454 คน สภาวะเช่นนี้ ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายของแรงงานจากประเทศ
เพื่อนบ้านอาทิ พม่า ลาว กัมพูชา จานวนมาก โดยมีการตั้งถิ่นฐานในเขตจังหวัดสมุทรสาครและ
จังหวัดอื่นๆ เพิ่มมากขึ้ นเป็ นลาดับ ความท้าทายที่ เกิ ดขึ้ นตามมาจึ งเกี่ ยวข้องกับการเข้าถึงบริ การ
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สวัสดิการทางสังคมในด้านต่างๆอาทิ การแพทย์ สาธารณสุ ข และการศึกษา นโยบายการขับเคลื่อน
สู่ ประชาคมอาเซี ยนส่ งผลให้ประเด็นเหล่านี้ มีความสาคัญเร่ งด่วนขึ้น ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจึงกาหนดยุทธศาสตร์ การศึกษาในปี 2558 ที่ประกอบไปด้วย 3 ยุทธศาสตร์
(สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2555) ดังนี้
1. การเสริ มสร้างความตระหนักเกี่ยวกับอาเซียน
2. เสริ มสร้างโอกาสในการได้รับการศึกษาในระดับประถมและมัธยมศึกษา รวมถึงการ
เพิ่มคุณภาพการศึกษา
3. การเคลื่อนย้ายพรมแดนและการจัดการศึกษาให้มีความเป็ นสากล
ในการดาเนินงานตามวิสัยทัศน์น้ นั จาต้องมีพนั ธกิจที่ชดั เจนทั้งนี้ ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยได้กาหนดพันธกิจ เป็ นกรอบยุทธศาสตร์ ของสานักงานการศึกษานอก
ระบบและการเรี ย นรู ้ ต ามอัธ ยาศัย จัด พิ ม พ์แ ละเผยแพร่ โ ดย กลุ่ ม แผนงาน ส านัก งานส่ งเสริ ม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ (2555) ดังนี้
1. เสริ มสร้างให้เกิดความตระหนักเกี่ยวกับการเป็ นประชาคมอาเซี ยนของประเทศไทยให้
เกิดกับประชาชน นับว่าเป็ นการสร้ างความตระหนักระดับภูมิภาคในเรื่ องการเป็ นประชาคมที่ มี
ความหลากหลายทั้งเชื้อชาติ ศาสนา และชาติพนั ธุ์
2. จัดและส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อันนาไปสู่ การศึกษา
ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาศักยภาพในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนและการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ องตลอดชีวิต
ของประชาชน
3. สร้างภาคี เครื อข่ายทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ โดยเชื่ อมโยงการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อรองรับความต้องการด้านการศึกษา และการเข้าถึงโอกาส
การเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตของประชาชนตลอดจนประเทศสมาชิกในกลุ่มประชาคมอาเซียน
4. พัฒนาระบบการบริ หารจัดการ การดาเนิ นการนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้
สามารถรองรับนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อประชาคมอาเซียนของรัฐบาลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.1.2 บทบำทกำรจัด กำรศึ กษำในโรงงำนให้ แก่ แรงงำน: จุ ดเปลี่ยน สู่ กำรจัดบริ กำรทำง
กำรศึกษำเชิงรุ กให้ กลุ่มผู้ใช้ แรงงำน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้ดาเนิ นการจัดการเรี ยนการสอน
ให้แก่ผูเ้ รี ยนโดยยึดหลักการและความมุ่งหมายตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ ควบคู่กบั
หลัก การศึ ก ษานอกระบบ หลัก ความเสมอภาค การมี ส่ ว นร่ ว ม กระบวนการเรี ยนรู ้ ความ
หลากหลาย ความยืดหยุ่น การบู รณาการ การกระจายอานาจ เพื่ อให้การศึ กษานอกระบบเกิ ด
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ประโยชน์สูงสุ ดแก่ประชาชน และมีพ้ืนฐานในการจัดการศึกษานอกระบบว่า การศึกษาเกิดขึ้นได้
ทุกแห่ งหน ไม่เฉพาะในโรงเรี ยนเท่านั้น โดยมีพิจารณาแบ่งออกได้เป็ น 2 มิติ คือ 1. เป็ นการศึกษา
ที่ จ ัด ขึ้ น นอกเหนื อ ที่ จ ัด ขึ้ น โรงเรี ย น โดยมี ห ลัก สู ต รวิ ธี ก ารจัด การเรี ย นการสอน การวัด และ
ประเมินผลเช่นเดียวกัน และมิติที่ 2 คือการศึกษาที่จดั ขึ้นสาหรับผูท้ ี่อยูน่ อกระบบโรงเรี ยน เป็ นผูท้ ี่
ไม่สามารถเข้าถึงบริ การที่ โรงเรี ยนจัดให้ได้ โดยข้อจากัดต่างๆทั้งทางเศรษฐกิ จ สังคม การเมือง
ตลอดจนร่ างกาย และจิตใจ ทั้งนี้ การศึกษานอกระบบเป็ นกระบวนการของการศึกษาตลอดชีวิต มี
ภารกิจสาคัญที่มุ่งให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทัว่ ถึง โดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จาเป็ น
ซึ่ งเป็ นสิ ทธิ ที่ทุกคนพึงได้รับ การศึกษานอกระบบจึงยึดหลักการสาคัญ 5 ประการคือ หลักความ
เสมอภาคทางการศึกษา หลักการพัฒนาตนเองและการพึ่งพาตนเอง หลักการบูรณาการการเรี ยนรู ้
ตลอดชีวิต หลักความสอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยน และหลักการเรี ยนรู ้ร่วมกันและการมี
ส่ วนร่ วมของชุมชน (สานักงานบริ หารงานการศึกษานอกโรงเรี ยน, 2546)
การเข้ามาจัดการศึกษาให้แก่บุตรหลานแรงงานต่างชาติ และการสร้างความร่ วมมือในการ
จัดการศึกษาให้แก่บุตรหลานแรงงานต่างชาติน้ นั ริ เริ่ มจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยประสานงานไปยังนายจ้างและโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อขอพื้นที่เพือ่ จัดการศึกษาให้แก่
แรงงาน กล่าวคื อ ระยะแรกเป็ นการจัดการศึ กษารู ปแบบ “การศึ กษานอกระบบสัญ จร” แต่ก็ไม่
ประสบความสาเร็ จ เนื่ องจากนายจ้างและโรงงานไม่ได้รับความร่ วมมือ เนื่ องด้วยมีฐานคิดที่เป็ น
การจ้างงานต่างตอบแทนและดูแลด้วยเงิน ในขณะที่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยมีทศั นะว่า การให้การศึกษาถือเป็ นเรื่ องสาคัญที่ตอ้ งจัดบริ การให้แรงงาน จึงเกิดการพัฒนา
หลักสู ตรที่เหมาะสมกับแรงงานด้วยการจัดการศึกษานอกระบบสัญจรในท้ายที่สุด
1.2 ประวัติควำมเป็ นมำ ศู นย์ คำทอลิคนั กบุญยออำกิมเพื่ อผู้อพยพย้ ำยถิ่นบ้ ำนเอื้ออำทร ท่ ำจีน
(St.Joachim Catholic Center For Migrants :JCCM)
ศูนย์คาทอลิกนักบุญยออากิมเพื่อผูอ้ พยพย้ายถิ่น St. Joachim Catholic Center For Migrants
(JCCM) เริ่ มดาเนิ นงานจัดการศึกษาให้บุตรหลานแรงงานต่างชาติ ผูอ้ พยพติดตามผูป้ กครองที่เข้า
มาประกอบอาชีพค้าแรงงานในประเทศไทย ประกอบด้วยสัญชาติพม่า, มอญ, ทะวายและกะเหรี่ ยง
ตั้งอยูใ่ นพื้นที่หมู่บา้ นเอื้ออาทร ตาบลท่าจีน อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เริ่ มดาเนิ นการจัดการ
เรี ยนการสอนมาตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2554 โดยมีวตั ถุประสงค์ในการก่อตั้งดังนี้
1. เพื่ อให้ความช่ วยเหลื อผูพ้ ลัดถิ่ น แรงงานต่ างชาติ และผูต้ ิ ดตาม (บุ ตรหลาน) ในเรื่ อ ง
การศึกษา สุ ขภาพ และอนามัย ซึ่ งในระยะเริ่ มต้นนั้นยังไม่มีการเปิ ดการจัดการเรี ยนการสอนใน
รู ปแบบของโรงเรี ยน โดยเป็ นการดาเนินงานในรู ปของการจัดกิจกรรมในวันหยุดเสาร์ อาทิตย์
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2. เพื่อส่ งเสริ มการสร้ างปฏิ สัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรม เพื่อความเป็ นอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข ซึ่ งเห็นได้วา่ บุตรหลานแรงงานต่างชาติ ที่เข้ามาใช้บริ การทางการศึกษาของศูนย์คา
ทอนิ ค นั ก บุ ญ ยออากิ ม เพื่ อ ผู ้อ พยพย้า ยถิ่ น นั้ นมาจากประเทศพม่ า ที่ ป ระกอบไปด้ว ยความ
หลากหลายทางชาติพนั ธุ์ ประกอบไปด้วยชาติพนั ธุ์เช่น มอญ ทวาย กะเหรี่ ยง และพม่า ดังนั้นการ
จัดการศึกษาจึ งต้องให้ความสาคัญ กับความหลากหลายดังกล่าว และที่ ส าคัญเพื่อให้บุตรหลาน
แรงงานต่ างชาติ ที่ เข้ามาเรี ยนแล้วนั้น เกิ ด ความตระหนักถึ งรากเหง้าทางเชื้ อ ชาติ ชนชาติ และ
วัฒนธรรมเดิมของตนเอง
3. เพื่อส่ งเสริ มให้ผพู ้ ลัดถิ่นแรงงานต่างชาติและผูต้ ิดตาม (บุตรหลาน) สามารถพึ่งตนเองได้
4. เพื่อส่ งเสริ มศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์และลดความยากไร้แก่ผพู ้ ลัดถิ่นและแรงงานต่างชาติ
เห็ น ได้จ ากการสั ง เกตอย่ า งไม่ มี ส่ ว นร่ ว มที่ ค รู พ ยายามสอดแทรกให้ นั ก เรี ยนตระหนั ก เห็ น
ความสาคัญของการศึกษาที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต และสามารถดารงชีวิตอยูใ่ นสังคมอย่างมี
ศักดิ์ ศรี (สื บค้นจาก http://www.socialbkk.org/index.php/th/2015-08-24-02-40-08/2015-08-24-0249-13/2015-08-24-02-50-05)
โครงสร้างการดาเนินงานอยูภ่ ายใต้วดั นักบัญอันนา จังหวัดสมุทรสาครโดยมีศูนย์เครื อข่าย
การเรี ย นรู ้ ที่ จ ัด การเรี ย นการสอนให้ แ ก่ เด็ ก ต่ างชาติ ท้ ังหมด 3 ศู น ย์ในเขตอ าเภอเมื อ ง จังหวัด
สมุทรสาคร ประกอบไปด้วย
1. ศู น ย์ค าทอลิ ค นั ก บุ ญ อัน นาเพื่ อ ผู ้อ พยพย้า ยถิ่ น St. Ann Catholic Center for Migrant
(ACCM) ซึ่งตั้งอยูใ่ นบริ เวณวัดนักบุญอันนา ตั้งอยู่ ณ หมู่ 4 ตาบลบางหญ้าแพรก
2. ศูน ย์มาริ สต์เพื่อ ผูอ้ พยพย้ายถิ่ น Marist Center for Migrant (MCM) ตั้งอยู่ย่านคลองครุ
ตลาดกุง้
3. ศูนย์คาทอลิคนักบุญยออากิมเพื ่อผูอ้ พยพย้ายถิ่น St.Joachim Catholic Center of Migrant
(JCCM) ตั้งอยูใ่ นหมู่บา้ นเอื้ออาทร ตาบลท่าจีน
ศูนย์การเรี ยนรู ้ท้ งั 3 มีศูนย์คาทอลิคนักบุญอันนาเพื่อผูอ้ พยพย้ายถิ่น เป็ นศูนย์กลางในการ
ประสานงานและอานวยความสะดวก ทั้งการกระจายอาหารกลางวัน เป็ นสื่ อกลางในการจัดสรร
สิ่ งของบริ จาคต่างๆ ไปยังศูนย์การศึกษาอีก 2 ศูนย์ โดยที่ศูนย์คาทอลิคนักบุญยออากิมเพื่อผูอ้ พยพ
ย้ายถิ่น เป็ นองค์กรทางสังคมที่ มุ่งให้ความช่ วยเหลือด้านมนุ ษย์ธรรม การให้การศึกษา การดูแล
สุ ข อนามัย ส่ ง เสริ มวัฒ นธรรมชุ ม ชนแก่ ก ลุ่ ม แรงงานอพยพที่ เข้า มาท างานในเขตจัง หวัด
สมุทรสาคร ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นชาวพม่า ให้การสนับสนุ นของอัครสังฆมณฑลกรุ งเทพฯ ซึ่ ง ถือเป็ น
พันธกิ จงานด้านสังคม ด้วยการปฏิ บตั ิความรักต่อเพื่อนพี่น้อง คนด้อยโอกาส คนชายขอบสังคม
และคนพลัดถิ่น
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ศู น ย์ค าทอลิ ค นักบุ ญ ยออากิ ม เพื่ อ ผู อ้ พย้ายถิ่ น นั้น เป็ นองค์กรทางศาสนา (Faith-Based
Organization) จึงมีการปลูกฝั งให้ผูเ้ รี ยนซาบซึ้ งในหลักธรรมคาสอนทางศาสนาของตนเอง โดย
ไม่มีการบังคับให้บุตรหลานแรงงานต่างชาติที่เข้ามาเรี ยนนั้นต้องนับถือหรื อมีความเชื่ อตามคริ สต์
ศาสนา นิ ก ายโรมัน คาทอลิ ค ตามฐานความเชื่ อ ของศู น ย์ฯ แต่ อ ย่า งใด หากแต่ ไ ด้ส ร้ างความ
ตระหนักให้นักเรี ยนนั้นรู ้ จกั การพัฒนาตนเองตามวิถีความเชื่ อของรากฐานตนเอง ดังปรากฏใน
บันทึกการสังเกตภาคสนาม ที่มีการนาสวดมนต์ตอนเช้าก่อนเข้าห้องเรี ยน มีการเดินจงกลม และมี
การทาสมาธิ หน้าเสาธง พร้อมทั้งสอดแทรกหลักธรรมคาสอนทางคริ สต์ศาสนา นิ กายโรมันคาทอ
ลิค สอดแทรกเข้าไปเพื่อเสริ มให้นกั เรี ยนเข้าใจถึงคาสอนทางคริ สต์ศาสนาด้วยเช่นกัน
การบริ หารภายใต้ระบบสายการบังคับบัญชา (Hierarchy) เช่นกัน กล่าวคือมีลาดับขั้นใน
การบริ ห าร เนื่ องจากเป็ นองค์กรที่ ได้รับการสนับสนุ นจากอัครสังฆมณฑลกรุ งเทพฯ และเริ่ มมี
องค์กรทางศาสนาเข้ามาให้การสนับสนุ นเพิ่มเติม แต่การเรี ยนการสอนยังไม่มีการจดทะเบี ยนที่
ถูกต้องตามกฎหมาย ทาให้กรอบการทางานมีความยืดหยุน่
1.2.2 บทบำทกำรจัดกำรศึกษำให้ กบั กลุ่มแรงงำนย้ ำยถิ่น
บุตรหลานแรงงานต่างชาติ โยกย้ายจากประเทศพม่าเข้ามาในประเทศไทย โดยเฉพาะใน
จังหวัดสมุทรสาครนั้นด้วยการติดตามผูป้ กครอง ที่เข้ามาเป็ นแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมและ
การประมง เป็ นเยาวชนที่ อ ายุไม่ ถึง15 ปี บริ บู รณ์ ท างกฎหมายให้การคุ ้มครองและบังคับ ว่าไม่
สามารถทางานหรื อเป็ นแรงงานได้ บุตรหลานแรงงานต่างชาติตอ้ งอาศัยอยูแ่ ต่ในบ้าน หรื อห้องเช่า
ที่ผูป้ กครองพักอาศัยอยู่ ทาให้เด็กต่างชาติตอ้ งเผชิ ญกับปั ญหาหลายประการและซับซ้อน อันเป็ น
การดารงชี วิตอยู่ท่ามกลางความกลัวจากภัยคุกคามต่างๆ เช่ นการถูกจับกุมจากเจ้าหน้าที่ รัฐเพราะ
การเข้าเมืองผิดกฎหมาย ไม่มีสถานภาพที่ถูกต้องทะเบียนราษฎร์ การถูกล่วงละเมิดทางเพศ ฯลฯ
จึงกลายเป็ นเด็กกลุ่มเสี่ ยงและเปราะบางที่อาจถูกใช้เป็ นเครื่ องมือในการแสวงหาผลประโยชน์
ดังนั้น ให้การศึกษาจึงเป็ นทางออกหนึ่ งที่ ช่วยลดการเกิดปั ญหาดังกล่าวข้างต้น โดยการ
ดาเนิ น การจัดการศึ กษาของศูน ย์ค อทอลิ คนักบุ ญ ยออากิ มเพื่ อผูอ้ พยพย้ายถิ่ น ที่ เป็ นองค์กรทาง
ศาสนา (Faith Based Organization) และเล็งเห็ นความสาคัญและจัดสวัสดิการทางการศึกษาขึ้นใน
พื้นที่ จงั หวัดสมุทรสาคร โดยมี ฐานความเชื่ อว่าการสร้ างความเป็ นมนุ ษย์ที่สมบู รณ์ ได้น้ ัน ต้อง
คานึ งถึงปั จจัยที่สาคัญที่สุดคือการให้การศึกษา ซึ่ งก็ออกมาในรู ปของการจัดการศึกษาเพื่อเตรี ยม
ความพร้อม โดยการจัดการศึกษานี้ไม่ได้หมายความว่าจัดการเรี ยนการสอนเพียงอย่างเดียว หากแต่
ครอบคลุมถึงประเด็นความมัน่ คงในชีวิต พื้นที่ปลอดภัยสาหรับเด็ก ทักษะชีวิต นันทนาการ และ
การดูแลสุขภาพอนามัยในชีวิตประจาวันอีกด้วย
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2. กำรสร้ ำงร่ วมมือในกำรจัดกำรศึกษำร่ วมกันระหว่ ำงองค์ กรภำครัฐและองค์ กรพัฒนำเอกชน
2.1 จุดเปลีย่ นขององค์ กร
จากการทบทวนเอกสารเรื่ อ งยุ ท ธศาสตร์ วิ สั ย ทัศ น์ แ ละพัน ธกิ จ ของส านั ก งานศู น ย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กลุ่มแผนงาน สานักงานส่ งเสริ ม การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สานักงานปลัด กระทรวงศึ กษาธิ การ, 2555) ประกอบกับ การ
วิเคราะห์ ขอ้ มูลบทสัมภาษณ์ ผูท้ รงคุ ณวุฒิ ศูน ย์การศึ กษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
พบว่ า เงื่ อ นไขประการหนึ่ งที่ ส าคัญ คื อ การเตรี ย มความพร้ อ มของรั ฐ ไทยเพื่ อ การก้า วไปสู่
ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (AEC) รวมถึ งการเป็ นสมาชิ ก ประชาสั งคม-วัฒ นธรรมอาเซี ย น
(ASEAN Socio Cultural Community) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงให้
ความสาคัญ กับ ความร่ วมมื อ ด้านวิ ชาการและการพัฒ นามนุ ษ ย์ เพื่ อ ลดช่ อ งว่างของการพัฒ นา
อาเซี ย น กลไกความร่ ว มมื อ ทางการศึ ก ษาจึ งเป็ นความจ าเป็ นพื้ น ฐานในการสร้ า งอาเซี ย นสู่
ประชาคมที่มีความมัน่ คงทั้งทางด้านเศรษฐกิ จ การเมืองและสังคม ดังพบว่า กฎบัตรอาเซี ยนที่ ได้
เน้นให้เห็นความสาคัญในการพัฒนามนุษย์ โดยอาศัยความร่ วมมืออย่างใกล้ชิดทางด้านการศึกษา
การเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต ดังปรากฏในกฎบัตรอาเซียนบทที่ 1 ข้อที่ 10 ว่า (To develop human resources
through closer cooperation in education and life-long learning, in science technology, for
empowerment of the peoples of ASEAN and for the strengthening of the ASEAN community,
ASEAN Charter : Article 1, No. 10) (พินิต รตะนานุกลู , 2558)
การขยายกรอบการศึกษาไปสู่ การจัดบริ การทางการศึกษาที่ครอบคลุมกลุ่มประชากรกลุ่ม
ใหม่ๆ อาทิ กลุ่มแรงงานต่างชาติที่ยา้ ยถิ่นมาอยูใ่ นประเทศไทย ส่ งผลให้ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยมีการปรับตัวพันธกิจ กลายมาเป็ นกรอบหลักการสาคัญที่ส่งผลให้องค์กร
เกิดการเปลี่ยนแปลง ด้วยการจัดการสวัสดิการทางการศึกษาหลายหลักสู ตร อาทิ การจัดการศึกษา
ในโรงงาน ตามรู ป แบบ “การศึ ก ษานอกระบบสั ญ จร” ให้ กับ แรงต่ างชาติ จัด องค์ค วามรู ้ ด ้า น
กฎหมาย ด้านสุขภาวะอนามัย ด้านอนามัยเจริ ญพันธุ์
ต่อมา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้พิจารณาแหล่งความร่ วมมือที่
อยูใ่ นพื้นที่และมีโอกาสในการเข้าถึงบุตรหลานแรงงานต่างชาติ จึงริ เริ่ มความร่ วมมือกับศูนย์คาทอ
ลิคนักบุญยออากิมเพื่อผูอ้ พยพย้ายถิ่น เนื่ องด้วยกลไกการทางานของศูนย์คาทอลิคนักบุญยออากิม
เพื่อผูอ้ พยพย้ายถิ่นที่ทางานด้านการศึกษาให้แก่บุตรหลานแรงงานต่างชาติมาเป็ นระยะเวลานาน ทั้ง
สององค์กร จึงได้ร่วมกันพัฒนาหลักสู ตรที่เหมาะสมกับเด็กต่างชาติที่เข้ามาพานักในประเทศไทย
และเปิ ดให้มีการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรรองรับการศึกษาของเด็กต่างชาติต้ งั แต่ปี พ.ศ. 2557
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2.2 กำรปรับตัวร่ วม: บทบำท และอัตลักษณ์ ใหม่
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลในเชิ งเอกสาร การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม (Focus Group
Discussion) พบว่า ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเกิดการปรับตัวในเชิ งการ
ปฏิ บตั ิ งาน เนื่ องจาก ข้อจากัดในการเข้าถึ งกลุ่มเป้ าหมายบุ ตรหลานแรงงานต่ างชาติ จึ งมี ความ
จาเป็ นต้องอาศัยองค์กรพัฒนาเอกชนในการเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายเพื่อดาเนิ นการจัดการศึกษานอก
ระบบขั้นพื้นฐาน โดยมีลกั ษณะพึ่งพาอาศัยกันเพื่อจัดการศึกษาให้แก่บุตรหลานแรงงานต่างชาติ
ในเชิงอัตลักษณ์องค์กรชี้ให้เห็นว่า ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนั้น
มีความเป็ นองค์กรภาครัฐ (Bureaucratic Organization) ที่มีโครงสร้างการบริ หารงานขององค์กรที่มี
สายการบังคับบัญชา ดังนั้นการจัดการศึกษาสาหรับบุตรหลานแรงงานต่างชาติจึงเป็ นความท้าทาย
ใหม่ที่เข้ามาให้องค์กรดาเนิ นการ และเป็ นการสร้างพื้นที่ทางการศึกษาที่มีความสาคัญควบคู่ไปกับ
การจัดการศึกษาภาคบังคับของนักเรี ยนไทย ด้วยกลไกการบริ หารแบบระบบราชการ มีหลักการ
ลาดับ การบังคับ บัญ ชา (Hierarchy) มี อานาจโดยชอบธรรมในการบริ ห ารและบริ ห ารโดยอาศัย
กฎระเบี ยบ มีลกั ษณะของงานประจา มีการแบ่งสายงาน มีผูป้ ฏิ บตั ิ หน้าที่ ที่มีความเชี่ ยวชาญใน
สาขาต่างๆ ตามแนวคิดของแม๊กซ์ เวเบอร์ (สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ, 2527)
ดังนั้น การจัดการศึกษาให้แก่บุตรหลานแรงงานต่างชาติภายใต้องค์กรราชการจึงมีกรอบ
การทางานที่มีสายการบังคับบัญชา (Hierarchy) ที่ชดั เจน และกระทรวงศึกษาธิ การที่มีอานาจและ
บทบาทสู งสุ ดในการจัดการศึกษา แสดงให้เห็ น ว่า องค์กรรั ฐได้ให้ความสาคัญ เร่ งด่ วนต่ อเรื่ อ ง
การศึกษาของกลุ่มบุตรหลานแรงงานต่างชาติ นับว่าเป็ นตัวแปรสาคัญในการกาหนดทิศทางในการ
ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่บุตรหลานแรงงานต่างชาติ ผ่านการปฏิบตั ิงานของศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมืองสมุทรสาคร
เงื่อนไขสาคัญ ของการเปลี่ยนแปลง คื อ ภาวะผูน้ าที่ มีบทบาทสาคัญ ต่อการปรั บตัวของ
องค์กร จากการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ หารของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้
ปรับทัศนคติ เรื่ องความหลากหลายทางเชื้ อชาติ ชาติพนั ธุ์ โดยยึดหลักศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุ ษย์และ
ความเท่าเทียมในการจัดบริ การทางการศึกษาให้แก่บุตรหลานแรงงานต่างชาติ
2.3 ควำมจำเป็ นในกำรสร้ ำงร่ วมมือในกำรจัดกำรศึกษำร่ วมกันระหว่ ำงองค์ กรภำครั ฐและองค์ กร
พัฒนำเอกชน
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลในเชิ งเอกสาร การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม (Focus Group
Discussion) ค้นพบว่า ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเกิ ดการปรับตัวในเชิ ง
การปฏิบตั ิงาน เนื่องจากมีขอ้ จากัดในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายบุตรหลานแรงงานต่างชาติ จึงมีความ
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จาเป็ นต้องอาศัยองค์กรพัฒนาเอกชนในการเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายเพื่อดาเนิ นการจัดการศึกษานอก
ระบบขั้นพื้นฐานเป็ นลักษณะพึ่งพาอาศัยกันเพื่อจัดการศึกษาให้แก่บุตรหลานแรงงานต่างชาติ
ความร่ วมมือในการจัดการเรี ยนการสอนระหว่างศูนย์คาทอลิคนักบุญยออากิมเพื่อผูอ้ พยพ
ย้ายถิ่น และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เริ่ มต้นขึ้นในปี พ.ศ.2557 กล่าวคือ
เกิ ดความร่ วมมือกัน ระหว่าง 2 องค์กรเพื่อขับเคลื่อนการศึ กษาให้แก่ บุตรหลานแรงงานต่ างชาติ
ด้วยเหตุว่าศูน ย์คาทอลิ คนักบุ ญยออากิ มเพื่อผูอ้ พยพย้ายถิ่นนั้น ไม่สามารถออกวุฒิบตั รทางการ
ศึกษาให้แก่นกั เรี ยนที่เข้ามาศึกษาได้ เนื่องจากเป็ นศูนย์การศึกษาที่ไม่มีการจัดทะเบียนที่ถูกต้องตาม
กฎระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ท าให้ ศู น ย์ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอัธ ยาศัย
กลุ่ ม เป้ าหมายพิ เศษ สานักส่ งเสริ มการศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธยาศัย สานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ (กศน.) เข้ามาร่ วมจัดการศึกษาแก่บุตรหลานแรงงานต่างชาติ โดยใช้
หลักสู ตรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้ าหมายพิเศษ และใช้พ้ืน
ของศูนย์การเรี ยนรู ้คาทอลิคนักบุญยออากิ มเป็ นสถานที่ในการจัดการศึกษาดังกล่าว จึงเกิดความ
ร่ วมมือขึ้นระหว่าง 2 องค์กรในการจัดการศึกษาให้แก่บุตรหลานแรงงานต่างชาติ
ผลการวิจยั พบว่า เมื่ อมี การจัดการเรี ยนการสอนของหลักสู ตรความร่ วมมื อจากทั้งสอง
องค์กร ได้มีการปรั บ ปรุ งเนื้ อหาของหลักสู ตรอย่างต่ อเนื่ อง เพื่อให้เนื้ อหาของการเรี ยนมี ความ
เหมาะสมกับทักษะและความสามารถของนักเรี ยน เกิดการบูรณาการหลักสู ตรที่มีความสอดคล้อง
ต่อการนาไปประยุกต์กบั กลุ่มเป้าหมายบุตรหลานแรงงานต่างชาติได้ในสถานการณ์สงั คมปั จจุบนั
อภิปรำยผลกำรวิจัย : ควำมร่ วมมือทำงกำรศึกษำระหว่ ำงองค์ กรรัฐและองค์ กรเอกชน
ความร่ วมมื อในการจัดการศึกษาให้แก่บุตรหลานแรงงานต่างชาติ เริ่ มต้นขึ้นภายใต้พนั ธกิจ
ของทั้งสององค์กร ระหว่างศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและศูนย์คาทอลิก
นักบุ ญ ยออากิ มเพื่ อผูอ้ พยพย้ายถิ่ น ซึ่ งเป็ นกลไกสาคัญ ที่ ขบั เคลื่ อนหลักสู ตรความร่ วมมื อทาง
การศึกษาของบุตรหลานแรงงานต่างชาติ อีกทั้งยังมีอตั ลักษณ์องค์กรที่ คล้ายคลึงกัน นัน่ คือมีการ
ทางานที่มีสายการบังคับบัญชา (Hierarchy) อย่างไรก็ดี ระยะแรกยังประสบปั ญหาเรื่ องหลักสู ตร
ความร่ วมมือ กล่าวคือหลักสู ตรที่ ใช้จดั การศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยมีมาตรฐานสู งเมื่อน ามาจัดการศึกษาให้แก่บุตรหลานแรงงานต่ างชาติ ดังนั้น จึ งมีปรั บ
หลักสู ตรเพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติของบุตรหลานแรงงานต่างชาติมากขึ้น
หากมองในเชิ งอัตลักษณ์ของทั้งสององค์กรนั้นถือว่าต่างกันโดยสิ้ นเชิ ง ระหว่างองค์กร
ทางการศึ กษาที่ เป็ นหน่ วยงานราชการ (Bureaucratic Organization) และองค์กรพัฒนาเอกชนที่ มี
ศาสนาเป็ นฐาน (Faith based Non-Governmental Organization) ผลการวิจยั สะท้อนให้เห็ นว่า มิ ติ
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ความเป็ นปั จเจกของความเป็ นผูน้ าองค์กรของทั้งสององค์กรนั้นมีความสาคัญมาก เนื่ องจากมีส่วน
สาคัญในการกาหนดทิศทางการทางานขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย อันเป็ นบุตร
หลานแรงงานต่างชาติที่อยูใ่ นจังหวัดสมุทรสาคร
กล่าวได้ว่า วิสัยทัศน์ ของผูบ้ ริ หารศูน ย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(กศน.) สามารถบูรณาการการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมกลุ่มเป้ าหมายเด็กต่างชาติได้อย่างลงตัวกับ
ศูน ย์ค าทอลิ ก นัก บุ ญ ยออากิ ม ซึ่ งเป็ นความร่ ว มมื อ ในการจัด การศึ ก ษาที่ ยึด โยงกับ หลัก สิ ท ธิ
มนุษยชน และความเสมอภาคในการได้รับการศึกษาตามหลักการของอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็ก
ดังนั้น การเป็ นภาคี ร่ว มในการจัด การเรี ย นการสอนให้แก่ บุ ตรหลานแรงงานต่ างชาติ
ระหว่างองค์กรภาครั ฐนั้น และองค์กรพัฒ นาเอกชน นับ ว่ าเป็ นการสร้ างและขยายโอกาสทาง
การศึกษาให้แก่บุตรหลานต่างชาติ ให้กว้างขึ้ น และนาสู่ การสร้างรากฐานที่มนั่ คงต่ออนาคตบุตร
หลานแรงงานต่างชาติต่อไป ซึ่งเอกสารทางการศึกษาจะเป็ นประโยชน์ในแสวงหาทางเลือกอาชีพที่
กว้างขึ้นในประเทศไทย โดยมีสิทธิเหมือนคนไทยตามกฎหมายทุกประการ ผ่านกระบวนการความ
ร่ วมมือในการจัดการเรี ยนการสอนที่เกิดขึ้นแล้ว 3 ด้าน ดังนี้
ด้ ำนบุคลำกร ภายใต้ความร่ วมมือในการจัดการศึกษาให้แก่บุตรหลานแรงงานต่างชาติ ทาง
ศูนย์การเรี ยนรู ้นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้ส่งครู ผสู ้ อนมาทาการสอนในศูนย์คาทอลิค
นักบุญยออากิมเพื่อทาการสอนนักเรี ยนเป็ นครั้งคราว เนื่องด้วย ครู ประจาศูนย์คาทอลิคนักบุญยออา
กิมเพื่อผูอ้ พยพย้ายถิ่นเองในการดาเนินการจัดการเรี ยนการสอนเป็ นการภายใน
ด้ ำนหลักสู ตรบู รณำกำรควำมร่ วมมื อในกำรจัดกำรศึ กษำแก่ บุตรหลำนแรงงำนต่ ำงชำติ
ด้วยการตกลงร่ วมกัน ที่ จะใช้ห ลักสู ตรที่ ผ่านการบู รณาการระหว่างหลักสู ตรของศูน ย์คาทอลิ ก
นักบุญยออากิมเพื่อผูอ้ พยพย้ายถิ่นและศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้
สอดคล้องกับผูเ้ รี ยน และมีกลไกในการคัดนักเรี ยนเข้าสู่ หลักสู ตรความร่ วมมือดังกล่าวนี้ โดยการ
คัดเลือกนักเรี ยนที่ มีผลการเรี ยนดี จากนักเรี ยนที่ เรี ยนอยู่ในหลักสู ตรการเรี ยนของศูนย์คาทอลิ ค
นักบุญยออากิมเพื่อผูอ้ พยพย้ายถิ่นเข้ามาเรี ยนในหลักสู ตรฯ
ด้ ำนกำรพัฒ นำและยกระดับคุณ ภำพชี วิต นอกจากความร่ วมมื อในการจัดการเรี ยนการ
สอนแล้ว ทั้งสององค์ก รยังมี ก ารส่ งเสริ ม การพัฒ นาด้า นทัก ษะชี วิ ต โดยมุ่ งเน้น ให้ ผู เ้ รี ย นเกิ ด
กระบวนการเรี ยนรู ้น อกห้อ งเรี ยน โดยการจัดกิ จกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ไปตามสถานที่
ส าคัญ ๆต่ างๆ เพื่ อ กระตุ ้น ให้ผู เ้ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ้ ใ นด้านทัก ษะชี วิ ต ท่ ามกลางความแตกต่ า ง
หลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม
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บทสรุ ป

การศึกษาความร่ วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยกับศูนย์คาทอลิคนักบุ ญยออากิ มเพื่อผูอ้ พยพย้ายถิ่น ผลการศึกษาชี้ ว่าความร่ วมมื อ
ดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่ องจากบริ บททางนโยบายตั้งแต่เป้ าหมายการพัฒนาแห่ งสหัสวรรษ (Millennium
Development Goals : MDGs) ในพ.ศ.2543 ขององค์ ก ารสหประชาชาติ กรอบความร่ วมมื อ
ประชาคมอาเซียน ตลอดจนพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วัน ที่ 5 กรกฎาคม 2548 เป็ นปั จจัยเอื้ ออานวยให้เกิ ดความร่ วมมื อในการจัดการศึกษาขึ้ น อี กทั้ง
นโยบายทางการศึกษาส่ งเสริ มให้เกิดความร่ ว มมือในการพัฒนาหลักสู ตรเฉพาะสาหรับเด็กต่างชาติ
อันส่ งผลสื บเนื่องไปยัง ความร่ วมมือของทั้งสององค์กร 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบุคลากรทางการศึกษา
2) ด้านหลักสู ตรบูรณาการความร่ วมมือในการจัดการศึกษาแก่บุตรหลานแรงงานต่างชาติ และ 3)
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
การจัดการศึกษาให้แก่บุตรหลานแรงงานต่างชาติน้ นั เกิดขึ้นโดยความร่ วมมือระหว่างทั้ง
สององค์กรนามาสู่ การพัฒนาด้านสวัสดิการทางการศึกษาของบุตรหลานแรงงานต่างชาติอนั เป็ นมิติ
ด้านการศึกษาที่ มีความสาคัญ ทั้งนี้ ความท้าทายต่ อการพัฒนาความร่ วมมื อของทั้งภาครั ฐ และ
องค์กรภาคเอกชน จึ งเป็ นมิติของความร่ วมมือที่เกิดขึ้นภายใต้บริ บททางการศึกษาของบุตรหลาน
แรงงานต่างชาติ ที่มีความซับซ้อนในการดาเนินการหลักสู ตรความร่ วมมือทางการศึกษา เนื่องด้วย
ความแตกต่ างในด้านปรั ชญาการทางานของทั้งสององค์กร วัฒนธรรมองค์กร และระบบงานที่
แตกต่ างกัน ที่ ต ้อ งมี ก ารปรั บ ความเข้า ใจกัน ทั้งในเชิ งโครงสร้ าง มิ ติ ก ารปฏิ บ ัติ งาน รวมทั้ง
หลักสู ตรความร่ วมมือที่จดั การศึกษาขึ้นเองก็ตอ้ งมีการปรับปรุ งเช่นเดียวกัน โดยมีนยั ยะสาคัญที่จะ
ขยายการจัดการศึกษาในอนาคตไปยังผูป้ กครองของบุตรหลานแรงงานต่างชาติ เพื่อที่ จะนาไปสู่
การส่ งเสริ มให้บุตรหลานให้เข้ามาสู่ ระบบการศึกษาอันเป็ นความก้าวหน้าที่ส่งผลต่ออนาคตของ
เด็กต่างชาติต่อไป
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ความร่ วมมือระหว่ างองค์ กรรัฐและองค์ เอกชนในการส่ งเสริมการศึกษาของเด็กต่ างชาติ
ในจังหวัดสมุทรสาคร
ปริ ญญา หวันเหล็ม1
ฐิติพร ศิริพนั ธ์ พันธเสน2

บทคัดย่ อ
บทความเรื่ อง “ความร่ วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนในการส่ งเสริ ม
การศึ ก ษาของเด็ ก ต่ า งชาติ ใ นสมุ ท รสาคร” เป็ นผลจากการวิจ ัย ที่ ศึ ก ษาความร่ ว มมื อ ระหว่า ง
หน่ วยงานภาครั ฐและองค์กรพัฒนาเอกชนในการออกแบบและการดาเนิ นการจัดสวัสดิ การทาง
การศึ ก ษาเพื่ อ เตรี ยมความพร้ อ มให้ ก ับ บุ ต รหลานของแรงงานต่ า งชาติ ใ นเขตพื้ น ที่ จ ัง หวัด
สมุ ทรสาคร การวิจยั ใช้วิธี วิท ยาการวิจยั เชิ งคุ ณภาพด้วยเทคนิ ค การเก็บ ข้อมู ล หลัก ได้แก่ การ
สัมภาษณ์เชิ งลึ ก และการสังเกตอย่างมีส่วนร่ วม งานวิจยั ครั้งนี้ ใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีสวัสดิการ
ด้า นการศึก ษาและทฤษฎี ประกอบสร้ างนิ ยมในการวิเคราะห์และอภิ ปรายผลผลการศึก ษา ผล
การศึกษาพบว่าศูนย์การศึกษานอกระบบซึ่ งเป็ นองค์กรภาครัฐและศูนย์คาทอลิกนักบุญยออากิมเพื่อ
ผูอ้ พยพย้ายถิ่นจังหวัดสมุทรสาครซึ่ งเป็ นองค์กรพัฒนาเอกชนมีอุดมการณ์และเป้ าหมายร่ วมในการ
จัดสวัส ดิ การทางการศึ ก ษาให้กบั เด็ก ต่ างชาติ ใ นจัง หวัดจัง หวัดสมุทรสาคร โดยสามารถนา
ทรัพยากรและศักยภาพมาประสาน ก่อเกิดเป็ นความร่ วมมือระหว่างกัน 3 ด้านหลัก ได้แก่ 1) ด้าน
บุคลากร 2) ด้านหลักสู ตร และ 3) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและออกแบบการจัดสวัสดิการทาง
การศึกษาที่มีลกั ษณะผสมผสานการศึกษาในระบบเข้ากับรู ปแบบการศึกษาทางเลือกในศูนย์คาทอ
ลิคนักบุญยออากิมเพื่อผูอ้ พยพย้ายถิ่น จังหวัดสมุทรสาคร
คาสาคัญ : เด็กต่างชาติ, องค์กรภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน, ความร่ วมมือในการออกแบบและ
ดาเนินการจัดสวัสดิการทางการศึกษา
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The Collaboration of Governmental Organization and NGOs in
Education Promotion of Immigrant Children in Samut Sakhon
Parinya Wanlem1
Titiporn Siriphant Pantasen2
Abstract
The article entitled "Cooperation between the government organization-- the Centre for NonFormal and Informal Education Learning Center, and non-governmental organization--St.Joachim
Catholic Center of Migrant (JCCM) in promoting the education of migrant children in Samut
Sakhon" is based on the research study which aimed at investigating the cooperation between two
agencies in terms of philosophical premises, design and implementation of education provision
for children of migrant workers in Samut Sakhon area. The study employed qualitative research
methodology with two main data collection techniques, namely in-depth interviews and
participant observation. Theoretical framework comprised concepts and theories of education as
social welfare and constructivist theory. Research results point to close collaboration between the
two organizations due to shared philosophical premise on human-centered development.
Resources and capabilities of the two agencies were combined to produce concrete areas of
cooperation namely: 1. Educational Personnel; 2. Curriculum Development; 3. Students’ Quality
of life. The outcome is educational provision that uniquely reflects the integration of formal and
alternative education designed specifically for migrant children.

Keywords: Children of Migrants, Government organizations and NGOs, Cooperation in the
design and implementation of welfare education, Children's rights
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บทนำ
นับตั้งแต่ยุคการปฏิวตั ิอุตสาหกรรมทัว่ โลกต่างให้ความสาคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
การผลิต ประเทศไทยจึงได้รับอิทธิพลในการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการส่ งเสริ มให้มีอุตสาหกรรมการ
ผลิ ตในประเทศได้อย่างต่อเนื่ อง นั่นคือ ยุทธศาสตร์ สาคัญ ด้วยการผลิ ตและส่ งออกผลผลิ ต เพื่อ
สร้างรายได้ให้กบั ประเทศ และเพื่อมุ่งให้มีการพัฒนาเน้นการลงทุนภาคอุตสาหกรรมเกิดขึ้นตามมา
อันเป็ นผลให้เกิ ดความต้องการด้านแรงงานเพิ่มมากขึ้นอย่างก้าวกระโดด นับเป็ นปั จจัยดึงดู ดให้
แรงงานต่างชาติเข้ามาทางานยังประเทศไทย
การศึกษาข้อมูลจากสานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาครระบุวา่ ในปี พ.ศ.2552 จังหวัด
สมุทรสาครมีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุ ญาตทางาน จานวน 160,549 คน และมีแรงงานมายื่นขอ
อนุญาตทางานและยื่นแบบคาขอพิสูจน์สัญชาติปี พ.ศ. 2553 จานวน 124,454 คน ในขณะที่จงั หวัด
สมุท รสาครเป็ นจังหวัดที่ รองรั บการประกอบอุ ตสาหกรรมขนาดใหญ่ประกอบไปด้วยโรงงาน
อุตสาหกรรมตั้ง แต่ปี พ.ศ.2512 จนถึ ง ปั จจุ บนั ทั้ง หมด 5,065 โรงงาน อาทิเช่ น โรงงานผลิ ต
เครื่ องยนต์ เครื่ องจักร อุปกรณ์การเกษตร เป็ นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมการผลิตและแปร
รู ปอาหารทะเลที่มีความต้องการด้านแรงงานในการผลิตและส่ งออกในการขับเคลื่อน จากสัดส่ วน
ของกาลังแรงงานชาวต่างชาติที่เข้ามาทางาน สะท้อนให้เห็นว่า แรงงานต่างชาติเป็ นส่ วนสาคัญยิ่ง
ในการขับเคลื่อนระบบอุตสาหกรรมของจังหวัดสมุทรสาคร
จากการที่แรงงานต่างชาติเข้ามายังประเทศไทย ทาให้แรงงานส่ วนหนึ่งนาบุตรหลานเข้ามา
พานัก เลี้ ย งดู ตามบิ ดา-มารดาด้วย และยัง พบว่า แรงงานบางส่ วนตั้ง ถิ่ นฐานยัง พื้ นแผ่นดิ นไทย
ลูกหลานของชาวต่างชาติ จานวนนี้ ยังขาดการส่ งเสริ มให้ได้รับโอกาสทางการศึ กษาอยู่มาก ซึ่ ง
หลังจากประเทศไทยมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติปี พ.ศ.2542 สานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การได้เสนอนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาส
6 กลุ่ม ในปี พ.ศ. 2547 คือ (1) เด็กที่ถูกปล่อยปละละเลย (2) เด็กที่ถูกละเมิดสิ ทธิ (3) เด็กประพฤติ
ตนไม่เหมาะสม (4) เด็กพิการ (5) เด็กขาดโอกาส (เด็กไม่ได้เรี ยนหนังสื อ เด็กลูกกรรมกรก่อสร้าง/
กรรมกรว่า งงาน เด็ ก ยากจน เด็ก ชนกลุ่ ม น้อย เด็ก ที่ ไ ม่ ไ ด้สัญชาติ ไ ทย เด็ ก ที่ ไ ม่ มี สู ติบ ตั รหรื อ
ทะเบี ย นบ้า น (6) เด็ก ที่ ไ ด้รับ ผลกระทบจากโรคเอดส์ ( เปรมใจ วัง ศิ ริ ไ พศาล, 2551) ส าหรั บ
ลูกหลานของแรงงานที่ยา้ ยถิ่นมากับครอบครัวจึงมีสิทธิ ที่จะได้รับโอกาสในการศึกษาเท่าเทียมกับ
เด็กในประเทศไทยทุกประการ

การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 167 -

4

จากสาระสาคัญของพระราชบัญญัติการศึ กษาฉบับดัง กล่าว จะสร้ างให้สังคมเกิ ดความ
เสมอภาคที่ตอ้ งการให้เด็กด้อยโอกาสทุกคนในประเทศไทยมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม
หลากหลายรู ปแบบ โดยการศึกษาครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นว่า องค์กรทั้งภาครัฐ และองค์กรพัฒนา
เอก ชนไ ด้ ร่ ว มกั น จั ด ก าร พั ฒ น าหลั ก สู ต รก ารศึ ก ษ า ขั้ นพื้ นฐา นต ามม าตร ฐาน ขอ ง
กระทรวงศึกษาธิการให้แก่เด็กต่างชาติที่เป็ นบุตรหลานของแรงงานย้ายถิ่นจัดเป็ นหนึ่งในกลุ่มด้อย
โอกาสภายใต้นโยบายนี้
วัตถุประสงค์ กำรวิจัย
เพื่ อศึ ก ษาความร่ วมมื อในเชิ ง ฐานคิ ด อุ ดมการณ์ การออกแบบและการดาเนิ นการจัด
สวัสดิการทางการศึกษาเพื่อเตรี ยมความพร้อมขององค์กรภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน
ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
เป็ นแนวทางสาหรับองค์กรภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน ในการจัด
สวัสดิการทางการศึกษา โดยมุ่งแสวงหาผลที่ได้รับจากการวิจยั ช่วยสร้างความตระหนักให้เห็นถึ ง
ความสาคัญของการให้โอกาสทางการศึกษาให้บุตรหลานแรงงานต่างชาติ ให้สามารถเข้าสู่ ระบบ
การศึกษาของประเทศไทย
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็ นเครื่ องมือ
ในการแสวงหาความรู้และสร้างองค์ความรู้จากการวิจยั
การวิเคราะห์ – ตีความข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ลุ่มลึก การสัมภาษณ์ กลุ่ม การพูดคุ ย
อย่างไม่เป็ นทางการ และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่ วม โดยมีกรอบคาถามกึ่งโครงสร้างที่ผ่าน
การพิจารณาจากผูเ้ ชี่ยวชาญในการให้ความเห็นก่อนเก็บข้อมูลในภาคสนาม
ผูม้ ีส่วนร่ วมในการวิจยั ภาคสนาม จานวน 8 ท่าน ประกอบด้วย นักวิช าการผูก้ าหนด
นโยบายในกระทรวงศึกษาธิ การ 1 ท่าน ผูท้ รงคุ ณวุฒิจากหน่ วยงานองค์การแรงงานระหว่า ง
ประเทศ (International Labor Organization : ILO) 1 ท่าน นักวิชาการผูด้ าเนินงานสวัสดิการด้าน
การศึกษาเพื่อเด็กต่างชาติ 1 ท่าน ผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 1
ท่าน ผูอ้ านวยการศูนย์คาทอลิ คนักบุญยออากิมเพื่อผูอ้ พยพย้ายถิ่ น 1 ท่าน ครู ประจาศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 1 ท่าน ครู ประจาศูนย์คาทอลิคนักบุญยออากิมเพื่อผูอ้ พยพย้าย
ถิ่น 1 ท่าน และอาสาสมัครประจาศูนย์คาทอลิคนักบุญยออากิมเพื่อผูอ้ พยพย้ายถิ่น 2 ท่าน
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ผลกำรศึกษำ
ในการตอบคาถามเรื่ องความร่ วมมืออันมีรากฐานในระดับอุดมการณ์ การออกแบบและ
การดาเนิ นงานในการจัดสวัส ดิ ก ารทางการศึ ก ษาเพื่ อเตรี ย มความพร้ อมให้บุ ตรหลานแรงงาน
ต่างชาติ เพื่อความชัดเจนของเนื้ อหาผูว้ ิจยั จึงได้ใช้การศึกษาเปรี ยบเทียบและทาความเข้าใจประวัติ
ความเป็ นมา บริ บทแห่ งการเกิ ดขึ้นของ 2 องค์กรเป็ นองค์ก รภาครั ฐและองค์กรพัฒนาเอกชน
จากนั้นจึงพยายามตอบคาถามเรื่ องความร่ วมมือ และรู ปแบบในการจัดการศึกษาเพื่อเตรี ยมความ
พร้อมที่ปรากฏในลักษณะหลักสู ตรความร่ วมมือโดยมีรายละเอียดดังนี้
1) บริ บทขององค์กรภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน
2) การสร้างร่ วมมือในการจัดการศึกษาร่ วมกันระหว่างองค์กรภาครัฐและองค์กรพัฒนา
เอกชน
1. บริบทขององค์ กรภำครัฐและองค์ กรพัฒนำเอกชน
1.1 บริบทองค์ กรภำครัฐ
1.1.1 องค์ กรภำครัฐ: ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 สานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ ได้จดั ตั้ง “ศูนย์บริ การการศึกษานอกโรงเรี ยนอาเภอ
เมืองสมุทรสาคร” โดยใช้อาคารเรี ยนพิมพ์ดีดของศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยนจังหวัดสมุทรสาคร
เป็ นสานักงาน จนมีการเคล่อนย้ายสานักงานไปปฏิบตั ิงานที่หอ้ งสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี ”
อาเภอเมืองสมุทรสาคร ต่อมาปี พ.ศ. 2542 สานักงานมาที่อาคารเรี ยนวิชาช่างเครื่ องยนต์ของศูนย์
การศึกษานอกโรงเรี ยนจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่น้ นั มาจนถึงปั จจุบนั และในปี พ.ศ.2551 เปลี่ยน
ชื่อเป็ น “ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมืองสมุทรสาคร” (สื บค้นจาก
www.nfesakhon.net/muangsakhon/?=node/7)
จัง หวัด สมุ ท รสาครเป็ นจัง หวัด ซึ่ งรองรั บ การขยายตัว ของอุ ต สาหกรรมขนาดใหญ่
อุตสาหกรรมผลิตเครื่ องยนต์ และที่สาคัญคือโรงงานผลิตและแปรรู ปอาหารทะเล ก่อให้เกิดความ
ต้องการด้านแรงงานที่มีฝีมือ และแรงงานกึ่งฝี มือ เป็ นจานวนมาก ข้อมูลจากสานักงานจัดหางาน
จังหวัดสมุ ทรสาครระบุว่าในปี พ.ศ.2552 จังหวัดสมุทรสาครมีแรงงานต่างชาติที่ได้รับอนุ ญาต
ทางาน จานวน 160,549 คน และมีแรงงานมายืน่ ขออนุญาตทางานและยื่นแบบคาขอพิสูจน์สัญชาติ
ปี พ.ศ. 2553 จานวน 124,454 คน สภาวะเช่นนี้ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายของแรงงานจากประเทศ
เพื่อนบ้านอาทิ พม่า ลาว กัมพูชา จานวนมาก โดยมีการตั้งถิ่นฐานในเขตจังหวัดสมุทรสาครและ
จังหวัดอื่นๆ เพิ่มมากขึ้นเป็ นลาดับ ความท้าทายที่เกิดขึ้นตามมาจึงเกี่ ยวข้องกับการเข้าถึงบริ การ
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สวัสดิการทางสังคมในด้านต่างๆอาทิ การแพทย์ สาธารณสุ ข และการศึกษา นโยบายการขับเคลื่อน
สู่ ประชาคมอาเซี ยนส่ งผลให้ประเด็นเหล่านี้มีความสาคัญเร่ งด่วนขึ้น ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจึงกาหนดยุทธศาสตร์ การศึกษาในปี 2558 ที่ประกอบไปด้วย 3 ยุทธศาสตร์
(สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2555) ดังนี้
1. การเสริ มสร้างความตระหนักเกี่ยวกับอาเซียน
2. เสริ มสร้างโอกาสในการได้รับการศึกษาในระดับประถมและมัธยมศึกษา รวมถึงการ
เพิ่มคุณภาพการศึกษา
3. การเคลื่อนย้ายพรมแดนและการจัดการศึกษาให้มีความเป็ นสากล
ในการดาเนินงานตามวิสัยทัศน์น้ นั จาต้องมีพนั ธกิจที่ชดั เจนทั้งนี้ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยได้กาหนดพันธกิจ เป็ นกรอบยุทธศาสตร์ ของสานักงานการศึกษานอก
ระบบและการเรี ย นรู้ ตามอัธ ยาศัย จัดพิ ม พ์และเผยแพร่ โ ดย กลุ่ ม แผนงาน ส านัก งานส่ ง เสริ ม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2555) ดังนี้
1. เสริ มสร้างให้เกิดความตระหนักเกี่ยวกับการเป็ นประชาคมอาเซี ยนของประเทศไทยให้
เกิ ดกับประชาชน นับว่าเป็ นการสร้ างความตระหนักระดับภูมิภาคในเรื่ องการเป็ นประชาคมที่มี
ความหลากหลายทั้งเชื้อชาติ ศาสนา และชาติพนั ธุ์
2. จัดและส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อันนาไปสู่ การศึกษา
ตลอดชีวติ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนและการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชี วิต
ของประชาชน
3. สร้างภาคีเครื อข่ายทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ โดยเชื่ อมโยงการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อรองรับความต้องการด้านการศึกษา และการเข้าถึงโอกาส
การเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ ของประชาชนตลอดจนประเทศสมาชิกในกลุ่มประชาคมอาเซียน
4. พัฒนาระบบการบริ หารจัดการ การดาเนิ นการนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้
สามารถรองรับนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อประชาคมอาเซี ยนของรัฐบาลได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
1.1.2 บทบำทกำรจัดกำรศึกษำในโรงงำนให้ แก่ แรงงำน: จุ ดเปลี่ยน สู่ กำรจัดบริ กำรทำง
กำรศึกษำเชิงรุ กให้ กลุ่มผู้ใช้ แรงงำน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้ดาเนิ นการจัดการเรี ยนการสอน
ให้แก่ผูเ้ รี ยนโดยยึดหลักการและความมุ่งหมายตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ ควบคู่กบั
หลัก การศึ ก ษานอกระบบ หลัก ความเสมอภาค การมี ส่ ว นร่ ว ม กระบวนการเรี ย นรู ้ ความ
หลากหลาย ความยืดหยุ่น การบูรณาการ การกระจายอานาจ เพื่อให้การศึกษานอกระบบเกิ ด
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ประโยชน์สูงสุ ดแก่ประชาชน และมีพ้ืนฐานในการจัดการศึกษานอกระบบว่า การศึกษาเกิดขึ้นได้
ทุกแห่งหน ไม่เฉพาะในโรงเรี ยนเท่านั้น โดยมีพิจารณาแบ่งออกได้เป็ น 2 มิติ คือ 1. เป็ นการศึกษา
ที่ จดั ขึ้ น นอกเหนื อที่ จดั ขึ้ น โรงเรี ย น โดยมี ห ลัก สู ต รวิ ธี ก ารจัด การเรี ย นการสอน การวัด และ
ประเมินผลเช่นเดียวกัน และมิติที่ 2 คือการศึกษาที่จดั ขึ้นสาหรับผูท้ ี่อยูน่ อกระบบโรงเรี ยน เป็ นผูท้ ี่
ไม่สามารถเข้าถึ งบริ การที่โรงเรี ยนจัดให้ได้ โดยข้อจากัดต่างๆทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ตลอดจนร่ างกาย และจิตใจ ทั้งนี้การศึกษานอกระบบเป็ นกระบวนการของการศึกษาตลอดชี วิต มี
ภารกิจสาคัญที่มุ่งให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทัว่ ถึง โดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จาเป็ น
ซึ่ งเป็ นสิ ทธิ ที่ทุกคนพึงได้รับ การศึกษานอกระบบจึงยึดหลักการสาคัญ 5 ประการคือ หลักความ
เสมอภาคทางการศึกษา หลักการพัฒนาตนเองและการพึ่งพาตนเอง หลักการบูรณาการการเรี ยนรู้
ตลอดชีวติ หลักความสอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยน และหลักการเรี ยนรู ้ร่วมกันและการมี
ส่ วนร่ วมของชุมชน (สานักงานบริ หารงานการศึกษานอกโรงเรี ยน, 2546)
การเข้ามาจัดการศึกษาให้แก่บุตรหลานแรงงานต่างชาติ และการสร้างความร่ วมมือในการ
จัดการศึกษาให้แก่บุตรหลานแรงงานต่างชาติน้ นั ริ เริ่ มจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยประสานงานไปยังนายจ้างและโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อขอพื้นที่เพื่อจัดการศึกษาให้แก่
แรงงาน กล่าวคือ ระยะแรกเป็ นการจัดการศึกษารู ปแบบ “การศึกษานอกระบบสัญจร” แต่ก็ไม่
ประสบความสาเร็ จ เนื่ องจากนายจ้างและโรงงานไม่ได้รับความร่ วมมือ เนื่ องด้วยมีฐานคิดที่เป็ น
การจ้างงานต่างตอบแทนและดูแลด้วยเงิน ในขณะที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยมีทศั นะว่า การให้การศึกษาถือเป็ นเรื่ องสาคัญที่ตอ้ งจัดบริ การให้แรงงาน จึงเกิดการพัฒนา
หลักสู ตรที่เหมาะสมกับแรงงานด้วยการจัดการศึกษานอกระบบสัญจรในท้ายที่สุด
1.2 ประวัติควำมเป็ นมำ ศู นย์ คำทอลิคนักบุญยออำกิมเพื่อผู้อพยพย้ ำยถิ่นบ้ ำนเอือ้ อำทร ท่ ำจีน
(St.Joachim Catholic Center For Migrants :JCCM)
ศูนย์คาทอลิกนักบุญยออากิมเพื่อผูอ้ พยพย้ายถิ่น St. Joachim Catholic Center For Migrants
(JCCM) เริ่ มดาเนินงานจัดการศึกษาให้บุตรหลานแรงงานต่างชาติ ผูอ้ พยพติดตามผูป้ กครองที่เข้า
มาประกอบอาชีพค้าแรงงานในประเทศไทย ประกอบด้วยสัญชาติพม่า, มอญ, ทะวายและกะเหรี่ ยง
ตั้งอยูใ่ นพื้นที่หมู่บา้ นเอื้ออาทร ตาบลท่าจีน อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เริ่ มดาเนิ นการจัดการ
เรี ยนการสอนมาตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2554 โดยมีวตั ถุประสงค์ในการก่อตั้งดังนี้
1. เพื่อให้ความช่ วยเหลือผูพ้ ลัดถิ่ น แรงงานต่างชาติและผูต้ ิดตาม (บุตรหลาน) ในเรื่ อง
การศึกษา สุ ขภาพ และอนามัย ซึ่ งในระยะเริ่ มต้นนั้นยังไม่มีการเปิ ดการจัดการเรี ยนการสอนใน
รู ปแบบของโรงเรี ยน โดยเป็ นการดาเนินงานในรู ปของการจัดกิจกรรมในวันหยุดเสาร์อาทิตย์

การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 171 -

8

2. เพื่อส่ งเสริ มการสร้างปฏิ สัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรม เพื่อความเป็ นอยูร่ ่ วมกัน
อย่างสันติสุข ซึ่ งเห็นได้วา่ บุตรหลานแรงงานต่างชาติ ที่เข้ามาใช้บริ การทางการศึกษาของศูนย์คา
ทอนิ ค นัก บุ ญ ยออากิ ม เพื่ อ ผู ้อ พยพย้า ยถิ่ น นั้น มาจากประเทศพม่ า ที่ ป ระกอบไปด้ว ยความ
หลากหลายทางชาติพนั ธุ์ ประกอบไปด้วยชาติพนั ธุ์เช่น มอญ ทวาย กะเหรี่ ยง และพม่า ดังนั้นการ
จัดการศึกษาจึงต้องให้ความสาคัญกับความหลากหลายดังกล่าว และที่สาคัญเพื่อให้บุตรหลาน
แรงงานต่ างชาติที่ เข้ามาเรี ย นแล้วนั้น เกิ ดความตระหนักถึ งรากเหง้า ทางเชื้ อชาติ ชนชาติ และ
วัฒนธรรมเดิมของตนเอง
3. เพื่อส่ งเสริ มให้ผพู้ ลัดถิ่นแรงงานต่างชาติและผูต้ ิดตาม (บุตรหลาน) สามารถพึ่งตนเองได้
4. เพื่อส่ งเสริ มศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์และลดความยากไร้แก่ผพู้ ลัดถิ่นและแรงงานต่างชาติ
เห็ น ได้จ ากการสั ง เกตอย่า งไม่ มี ส่ ว นร่ ว มที่ ค รู พ ยายามสอดแทรกให้ นัก เรี ยนตระหนัก เห็ น
ความสาคัญของการศึกษาที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต และสามารถดารงชีวิตอยูใ่ นสังคมอย่างมี
ศักดิ์ศรี (สื บค้นจาก http://www.socialbkk.org/index.php/th/2015-08-24-02-40-08/2015-08-24-0249-13/2015-08-24-02-50-05)
โครงสร้างการดาเนินงานอยูภ่ ายใต้วดั นักบัญอันนา จังหวัดสมุทรสาครโดยมีศูนย์เครื อข่าย
การเรี ย นรู้ ที่ จดั การเรี ย นการสอนให้แ ก่ เด็ ก ต่ า งชาติ ท้ งั หมด 3 ศูน ย์ใ นเขตอ าเภอเมื อ ง จัง หวัด
สมุทรสาคร ประกอบไปด้วย
1. ศูนย์คาทอลิคนักบุญอันนาเพื่อผูอ้ พยพย้ายถิ่น St. Ann Catholic Center for Migrant
(ACCM) ซึ่งตั้งอยูใ่ นบริ เวณวัดนักบุญอันนา ตั้งอยู่ ณ หมู่ 4 ตาบลบางหญ้าแพรก
2. ศูนย์มาริ สต์เพื่อผูอ้ พยพย้ายถิ่น Marist Center for Migrant (MCM) ตั้งอยูย่ า่ นคลองครุ
ตลาดกุง้
3. ศูนย์คาทอลิคนักบุญยออากิมเพื่อผูอ้ พยพย้ายถิ่น St.Joachim Catholic Center of Migrant
(JCCM) ตั้งอยูใ่ นหมู่บา้ นเอื้ออาทร ตาบลท่าจีน
ศูนย์การเรี ยนรู ้ท้ งั 3 มีศูนย์คาทอลิคนักบุญอันนาเพื่อผูอ้ พยพย้ายถิ่ น เป็ นศูนย์กลางในการ
ประสานงานและอานวยความสะดวก ทั้งการกระจายอาหารกลางวัน เป็ นสื่ อกลางในการจัดสรร
สิ่ งของบริ จาคต่างๆ ไปยังศูนย์การศึกษาอีก 2 ศูนย์ โดยที่ศูนย์คาทอลิคนักบุญยออากิมเพื่อผูอ้ พยพ
ย้ายถิ่ น เป็ นองค์กรทางสังคมที่มุ่งให้ความช่ วยเหลือด้านมนุ ษย์ธรรม การให้ การศึกษา การดูแล
สุ ข อนามัย ส่ ง เสริ ม วัฒ นธรรมชุ ม ชนแก่ ก ลุ่ ม แรงงานอพยพที่ เ ข้า มาท างานในเขตจัง หวัด
สมุทรสาคร ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นชาวพม่า ให้การสนับสนุ นของอัครสังฆมณฑลกรุ งเทพฯ ซึ่ ง ถือเป็ น
พันธกิ จงานด้านสังคม ด้วยการปฏิ บตั ิความรักต่อเพื่อนพี่น้อง คนด้อยโอกาส คนชายขอบสังคม
และคนพลัดถิ่น
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ศู น ย์ค าทอลิ ค นัก บุ ญยออากิ ม เพื่ อผูอ้ พย้า ยถิ่ น นั้นเป็ นองค์ก รทางศาสนา (Faith-Based
Organization) จึงมีการปลูกฝั งให้ผเู ้ รี ยนซาบซึ้ งในหลักธรรมคาสอนทางศาสนาของตนเอง โดย
ไม่มีการบังคับให้บุตรหลานแรงงานต่างชาติที่เข้ามาเรี ยนนั้นต้องนับถือหรื อมีความเชื่อตามคริ สต์
ศาสนา นิ ก ายโรมัน คาทอลิ ค ตามฐานความเชื่ อ ของศู น ย์ฯ แต่ อ ย่า งใด หากแต่ ไ ด้ส ร้ า งความ
ตระหนักให้นกั เรี ยนนั้นรู ้ จกั การพัฒนาตนเองตามวิถีความเชื่ อของรากฐานตนเอง ดังปรากฏใน
บันทึกการสังเกตภาคสนาม ที่มีการนาสวดมนต์ตอนเช้าก่อนเข้าห้องเรี ยน มีการเดินจงกลม และมี
การทาสมาธิ หน้าเสาธง พร้อมทั้งสอดแทรกหลักธรรมคาสอนทางคริ สต์ศาสนา นิกายโรมันคาทอ
ลิค สอดแทรกเข้าไปเพื่อเสริ มให้นกั เรี ยนเข้าใจถึงคาสอนทางคริ สต์ศาสนาด้วยเช่นกัน
การบริ หารภายใต้ระบบสายการบังคับบัญชา (Hierarchy) เช่นกัน กล่าวคือมีลาดับขั้นใน
การบริ หาร เนื่ องจากเป็ นองค์กรที่ ได้รับการสนับสนุ นจากอัครสังฆมณฑลกรุ งเทพฯ และเริ่ ม มี
องค์กรทางศาสนาเข้ามาให้การสนับสนุ นเพิ่มเติม แต่การเรี ยนการสอนยังไม่มีการจดทะเบียนที่
ถูกต้องตามกฎหมาย ทาให้กรอบการทางานมีความยืดหยุน่
1.2.2 บทบำทกำรจัดกำรศึกษำให้ กบั กลุ่มแรงงำนย้ำยถิ่น
บุตรหลานแรงงานต่างชาติโยกย้ายจากประเทศพม่าเข้ามาในประเทศไทย โดยเฉพาะใน
จังหวัดสมุทรสาครนั้นด้วยการติดตามผูป้ กครอง ที่เข้ามาเป็ นแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมและ
การประมง เป็ นเยาวชนที่ อายุไ ม่ ถึ ง 15 ปี บริ บูรณ์ ทางกฎหมายให้ก ารคุ ้ม ครองและบัง คับ ว่า ไม่
สามารถทางานหรื อเป็ นแรงงานได้ บุตรหลานแรงงานต่างชาติตอ้ งอาศัยอยูแ่ ต่ในบ้าน หรื อห้องเช่า
ที่ผปู ้ กครองพักอาศัยอยู่ ทาให้เด็กต่างชาติตอ้ งเผชิ ญกับปั ญหาหลายประการและซับซ้อน อันเป็ น
การดารงชี วิตอยู่ท่ามกลางความกลัวจากภัยคุ กคามต่างๆ เช่นการถูกจับกุมจากเจ้าหน้าที่รัฐเพราะ
การเข้าเมืองผิดกฎหมาย ไม่มีสถานภาพที่ถูกต้องทะเบียนราษฎร์ การถูกล่วงละเมิดทางเพศ ฯลฯ
จึงกลายเป็ นเด็กกลุ่มเสี่ ยงและเปราะบางที่อาจถูกใช้เป็ นเครื่ องมือในการแสวงหาผลประโยชน์
ดังนั้น ให้การศึกษาจึงเป็ นทางออกหนึ่ งที่ ช่วยลดการเกิ ดปั ญหาดังกล่าวข้างต้น โดยการ
ดาเนิ นการจัดการศึ ก ษาของศู นย์ค อทอลิ คนัก บุ ญ ยออากิ ม เพื่อผูอ้ พยพย้า ยถิ่ นที่ เป็ นองค์ก รทาง
ศาสนา (Faith Based Organization) และเล็งเห็นความสาคัญและจัดสวัสดิการทางการศึกษาขึ้นใน
พื้นที่ จงั หวัดสมุทรสาคร โดยมี ฐานความเชื่ อว่าการสร้ างความเป็ นมนุ ษย์ที่สมบูรณ์ ได้น้ นั ต้อง
คานึ งถึงปั จจัยที่สาคัญที่สุดคือการให้การศึกษา ซึ่ งก็ออกมาในรู ปของการจัดการศึกษาเพื่อเตรี ยม
ความพร้อม โดยการจัดการศึกษานี้ไม่ได้หมายความว่าจัดการเรี ยนการสอนเพียงอย่างเดียว หากแต่
ครอบคลุมถึงประเด็นความมัน่ คงในชีวิต พื้นที่ปลอดภัยสาหรับเด็ก ทักษะชีวิต นันทนาการ และ
การดูแลสุ ขภาพอนามัยในชีวติ ประจาวันอีกด้วย
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2. กำรสร้ ำงร่ วมมือในกำรจัดกำรศึกษำร่ วมกันระหว่ำงองค์ กรภำครัฐและองค์ กรพัฒนำเอกชน
2.1 จุดเปลีย่ นขององค์ กร
จากการทบทวนเอกสารเรื่ อ งยุ ท ธศาสตร์ วิ สั ย ทัศ น์ แ ละพัน ธกิ จ ของส านัก งานศู น ย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กลุ่มแผนงาน สานักงานส่ งเสริ ม การศึกษานอก
ระบบและการศึ กษาตามอัธ ยาศัย ส านักงานปลัดกระทรวงศึก ษาธิ ก าร, 2555) ประกอบกับ การ
วิเคราะห์ ขอ้ มู ลบทสัมภาษณ์ ผูท้ รงคุ ณวุฒิ ศูนย์การศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธยาศัย
พบว่า เงื่ อ นไขประการหนึ่ ง ที่ ส าคัญ คื อ การเตรี ย มความพร้ อ มของรั ฐ ไทยเพื่ อ การก้า วไปสู่
ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (AEC) รวมถึ ง การเป็ นสมาชิ ก ประชาสั ง คม-วัฒ นธรรมอาเซี ย น
(ASEAN Socio Cultural Community) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงให้
ความส าคัญกับ ความร่ วมมื อด้า นวิชาการและการพัฒนามนุ ษย์ เพื่ อลดช่ องว่า งของการพัฒนา
อาเซี ย น กลไกความร่ ว มมื อ ทางการศึ ก ษาจึ ง เป็ นความจ าเป็ นพื้ น ฐานในการสร้ า งอาเซี ย นสู่
ประชาคมที่มีความมัน่ คงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ดังพบว่า กฎบัตรอาเซี ยนที่ได้
เน้นให้เห็ นความสาคัญในการพัฒนามนุษย์ โดยอาศัยความร่ วมมืออย่างใกล้ชิดทางด้านการศึกษา
การเรี ยนรู้ตลอดชีวติ ดังปรากฏในกฎบัตรอาเซี ยนบทที่ 1 ข้อที่ 10 ว่า (To develop human resources
through closer cooperation in education and life-long learning, in science technology, for
empowerment of the peoples of ASEAN and for the strengthening of the ASEAN community,
ASEAN Charter : Article 1, No. 10) (พินิต รตะนานุกลู , 2558)
การขยายกรอบการศึกษาไปสู่ การจัดบริ การทางการศึกษาที่ครอบคลุมกลุ่มประชากรกลุ่ม
ใหม่ๆ อาทิ กลุ่มแรงงานต่างชาติที่ยา้ ยถิ่นมาอยูใ่ นประเทศไทย ส่ งผลให้ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยมีการปรับตัวพันธกิจ กลายมาเป็ นกรอบหลักการสาคัญที่ส่งผลให้องค์กร
เกิดการเปลี่ยนแปลง ด้วยการจัดการสวัสดิการทางการศึกษาหลายหลักสู ตร อาทิ การจัดการศึกษา
ในโรงงาน ตามรู ป แบบ “การศึ ก ษานอกระบบสัญ จร” ให้ ก ับ แรงต่ า งชาติ จัด องค์ค วามรู้ ด้า น
กฎหมาย ด้านสุ ขภาวะอนามัย ด้านอนามัยเจริ ญพันธุ์
ต่อมา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้พิจารณาแหล่งความร่ วมมือที่
อยูใ่ นพื้นที่และมีโอกาสในการเข้าถึงบุตรหลานแรงงานต่างชาติ จึงริ เริ่ มความร่ วมมือกับศูนย์คาทอ
ลิคนักบุญยออากิมเพื่อผูอ้ พยพย้ายถิ่น เนื่องด้วยกลไกการทางานของศูนย์คาทอลิคนักบุญยออากิ ม
เพื่อผูอ้ พยพย้ายถิ่นที่ทางานด้านการศึกษาให้แก่บุตรหลานแรงงานต่างชาติมาเป็ นระยะเวลานาน ทั้ง
สององค์กร จึงได้ร่วมกันพัฒนาหลักสู ตรที่เหมาะสมกับเด็กต่างชาติที่เข้ามาพานักในประเทศไทย
และเปิ ดให้มีการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรรองรับการศึกษาของเด็กต่างชาติต้ งั แต่ปี พ.ศ. 2557
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2.2 กำรปรับตัวร่ วม: บทบำท และอัตลักษณ์ใหม่
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลในเชิ งเอกสาร การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม (Focus Group
Discussion) พบว่า ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเกิ ดการปรับตัวในเชิงการ
ปฏิ บตั ิงาน เนื่ องจาก ข้อจากัดในการเข้าถึ งกลุ่ มเป้ าหมายบุตรหลานแรงงานต่างชาติ จึงมีความ
จาเป็ นต้องอาศัยองค์กรพัฒนาเอกชนในการเข้าถึ งกลุ่มเป้ าหมายเพื่อดาเนิ นการจัดการศึกษานอก
ระบบขั้นพื้นฐาน โดยมีลกั ษณะพึ่งพาอาศัยกันเพื่อจัดการศึกษาให้แก่บุตรหลานแรงงานต่างชาติ
ในเชิงอัตลักษณ์องค์กรชี้ให้เห็นว่า ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนั้น
มีความเป็ นองค์กรภาครัฐ (Bureaucratic Organization) ที่มีโครงสร้างการบริ หารงานขององค์กรที่มี
สายการบังคับบัญชา ดังนั้นการจัดการศึกษาสาหรับบุตรหลานแรงงานต่างชาติจึงเป็ นความท้าทาย
ใหม่ที่เข้ามาให้องค์กรดาเนินการ และเป็ นการสร้างพื้นที่ทางการศึกษาที่มีความสาคัญควบคู่ไปกับ
การจัดการศึกษาภาคบังคับของนักเรี ยนไทย ด้วยกลไกการบริ หารแบบระบบราชการ มีหลักการ
ลาดับการบังคับบัญชา (Hierarchy) มีอานาจโดยชอบธรรมในการบริ หารและบริ หารโดยอาศัย
กฎระเบียบ มีลกั ษณะของงานประจา มีการแบ่งสายงาน มีผปู ้ ฏิบตั ิหน้าที่ที่มีความเชี่ ยวชาญใน
สาขาต่างๆ ตามแนวคิดของแม๊กซ์ เวเบอร์ (สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ, 2527)
ดังนั้น การจัดการศึกษาให้แก่บุตรหลานแรงงานต่างชาติภายใต้องค์กรราชการจึงมีกรอบ
การทางานที่มีสายการบังคับบัญชา (Hierarchy) ที่ชดั เจน และกระทรวงศึกษาธิ การที่มีอานาจและ
บทบาทสู งสุ ดในการจัดการศึ กษา แสดงให้เห็ นว่า องค์กรรั ฐได้ให้ความสาคัญเร่ ง ด่ วนต่อเรื่ อง
การศึกษาของกลุ่มบุตรหลานแรงงานต่างชาติ นับว่าเป็ นตัวแปรสาคัญในการกาหนดทิศทางในการ
ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่บุตรหลานแรงงานต่างชาติ ผ่านการปฏิ บตั ิงานของศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมืองสมุทรสาคร
เงื่ อนไขสาคัญของการเปลี่ ยนแปลง คือ ภาวะผูน้ าที่ มีบทบาทสาคัญต่ อการปรับตัว ของ
องค์กร จากการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ หารของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้
ปรับทัศนคติเรื่ องความหลากหลายทางเชื้ อชาติ ชาติพนั ธุ์ โดยยึดหลักศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุ ษย์และ
ความเท่าเทียมในการจัดบริ การทางการศึกษาให้แก่บุตรหลานแรงงานต่างชาติ
2.3 ควำมจำเป็ นในกำรสร้ ำงร่ วมมือในกำรจัดกำรศึกษำร่ วมกันระหว่ ำงองค์ กรภำครัฐและองค์ กร
พัฒนำเอกชน
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลในเชิงเอกสาร การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม (Focus Group
Discussion) ค้นพบว่า ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเกิดการปรับตัวในเชิ ง
การปฏิบตั ิงาน เนื่องจากมีขอ้ จากัดในการเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายบุตรหลานแรงงานต่างชาติ จึงมีความ
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จาเป็ นต้องอาศัยองค์กรพัฒนาเอกชนในการเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายเพื่อดาเนิ นการจัดการศึกษานอก
ระบบขั้นพื้นฐานเป็ นลักษณะพึ่งพาอาศัยกันเพื่อจัดการศึกษาให้แก่บุตรหลานแรงงานต่างชาติ
ความร่ วมมือในการจัดการเรี ยนการสอนระหว่างศูนย์คาทอลิคนักบุญยออากิมเพื่อผูอ้ พยพ
ย้ายถิ่น และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เริ่ มต้นขึ้นในปี พ.ศ.2557 กล่าวคือ
เกิดความร่ วมมือกันระหว่าง 2 องค์กรเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาให้แก่บุตรหลานแรงงานต่างชาติ
ด้วยเหตุว่าศูนย์คาทอลิ คนักบุญยออากิ มเพื่อผูอ้ พยพย้ายถิ่ นนั้น ไม่สามารถออกวุฒิบตั รทางการ
ศึกษาให้แก่นกั เรี ยนที่เข้ามาศึกษาได้ เนื่องจากเป็ นศูนย์การศึกษาที่ไม่มีการจัดทะเบียนที่ถูกต้องตาม
กฎระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ท าให้ ศู น ย์ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอัธ ยาศัย
กลุ่ มเป้ าหมายพิเศษ ส านักส่ งเสริ มการศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธยาศัย ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ (กศน.) เข้ามาร่ วมจัดการศึกษาแก่บุตรหลานแรงงานต่างชาติ โดยใช้
หลักสู ตรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้ าหมายพิเศษ และใช้พ้ืน
ของศูนย์การเรี ยนรู ้คาทอลิคนักบุญยออากิมเป็ นสถานที่ในการจัดการศึกษาดังกล่าว จึงเกิดความ
ร่ วมมือขึ้นระหว่าง 2 องค์กรในการจัดการศึกษาให้แก่บุตรหลานแรงงานต่างชาติ
ผลการวิจยั พบว่า เมื่ อมี การจัดการเรี ยนการสอนของหลักสู ตรความร่ วมมือจากทั้งสอง
องค์ก ร ได้มีการปรั บ ปรุ งเนื้ อหาของหลักสู ตรอย่างต่ อเนื่ อง เพื่อให้เนื้ อหาของการเรี ยนมี ความ
เหมาะสมกับทักษะและความสามารถของนักเรี ยน เกิดการบูรณาการหลักสู ตรที่มีความสอดคล้อง
ต่อการนาไปประยุกต์กบั กลุ่มเป้ าหมายบุตรหลานแรงงานต่างชาติได้ในสถานการณ์สังคมปัจจุบนั
อภิปรำยผลกำรวิจัย : ควำมร่ วมมือทำงกำรศึกษำระหว่ำงองค์ กรรัฐและองค์ กรเอกชน
ความร่ วมมือในการจัดการศึกษาให้แก่บุตรหลานแรงงานต่างชาติ เริ่ มต้นขึ้นภายใต้พนั ธกิจ
ของทั้งสององค์กร ระหว่างศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและศูนย์คาทอลิก
นัก บุ ญยออากิ มเพื่ อผูอ้ พยพย้ายถิ่ น ซึ่ งเป็ นกลไกส าคัญที่ขบั เคลื่ อนหลักสู ตรความร่ วมมื อทาง
การศึกษาของบุตรหลานแรงงานต่างชาติ อีกทั้งยังมีอตั ลักษณ์องค์กรที่คล้ายคลึ งกัน นัน่ คือมีการ
ทางานที่มีสายการบังคับบัญชา (Hierarchy) อย่างไรก็ดี ระยะแรกยังประสบปั ญหาเรื่ องหลักสู ตร
ความร่ วมมือ กล่าวคือหลักสู ตรที่ใช้จดั การศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย มีมาตรฐานสู งเมื่ อนามาจัดการศึ กษาให้แก่ บุตรหลานแรงงานต่างชาติ ดังนั้น จึงมีปรับ
หลักสู ตรเพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติของบุตรหลานแรงงานต่างชาติมากขึ้น
หากมองในเชิ งอัตลักษณ์ของทั้งสององค์กรนั้นถือว่าต่างกันโดยสิ้ นเชิ ง ระหว่างองค์กร
ทางการศึกษาที่เป็ นหน่ วยงานราชการ (Bureaucratic Organization) และองค์กรพัฒนาเอกชนที่มี
ศาสนาเป็ นฐาน (Faith based Non-Governmental Organization) ผลการวิจยั สะท้อนให้เห็นว่า มิติ
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ความเป็ นปั จเจกของความเป็ นผูน้ าองค์กรของทั้งสององค์กรนั้นมีความสาคัญมาก เนื่องจากมีส่วน
สาคัญในการกาหนดทิศทางการทางานขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้ าหมาย อันเป็ นบุตร
หลานแรงงานต่างชาติที่อยูใ่ นจังหวัดสมุทรสาคร
กล่ าวได้ว่า วิสัย ทัศน์ของผูบ้ ริ หารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธ ยาศัย
(กศน.) สามารถบูรณาการการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมกลุ่มเป้ าหมายเด็กต่างชาติได้อย่างลงตัวกับ
ศู น ย์ค าทอลิ ก นัก บุ ญ ยออากิ ม ซึ่ งเป็ นความร่ วมมื อ ในการจัด การศึ ก ษาที่ ยึด โยงกับ หลัก สิ ท ธิ
มนุษยชน และความเสมอภาคในการได้รับการศึกษาตามหลักการของอนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิเด็ก
ดังนั้น การเป็ นภาคี ร่วมในการจัดการเรี ย นการสอนให้แก่ บุตรหลานแรงงานต่างชาติ
ระหว่า งองค์ก รภาครั ฐนั้นและองค์ก รพัฒ นาเอกชน นับ ว่า เป็ นการสร้ า งและขยายโอกาสทาง
การศึกษาให้แก่บุตรหลานต่างชาติให้กว้างขึ้น และนาสู่ การสร้ างรากฐานที่ มนั่ คงต่ออนาคตบุตร
หลานแรงงานต่างชาติต่อไป ซึ่งเอกสารทางการศึกษาจะเป็ นประโยชน์ในแสวงหาทางเลือกอาชีพที่
กว้างขึ้นในประเทศไทย โดยมีสิทธิเหมือนคนไทยตามกฎหมายทุกประการ ผ่านกระบวนการความ
ร่ วมมือในการจัดการเรี ยนการสอนที่เกิดขึ้นแล้ว 3 ด้าน ดังนี้
ด้ ำนบุคลำกร ภายใต้ความร่ วมมือในการจัดการศึกษาให้แก่บุตรหลานแรงงานต่างชาติ ทาง
ศูนย์การเรี ยนรู ้นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้ส่งครู ผสู ้ อนมาทาการสอนในศูนย์คาทอลิค
นักบุญยออากิมเพื่อทาการสอนนักเรี ยนเป็ นครั้งคราว เนื่องด้วย ครู ประจาศูนย์คาทอลิคนักบุญยออา
กิมเพื่อผูอ้ พยพย้ายถิ่นเองในการดาเนินการจัดการเรี ยนการสอนเป็ นการภายใน
ด้ ำนหลักสู ตรบู รณำกำรควำมร่ วมมือในกำรจัดกำรศึ กษำแก่ บุตรหลำนแรงงำนต่ ำงชำติ
ด้วยการตกลงร่ วมกันที่ จะใช้หลัก สู ตรที่ ผ่า นการบูรณาการระหว่างหลักสู ตรของศูนย์คาทอลิ ก
นักบุญยออากิมเพื่อผูอ้ พยพย้ายถิ่นและศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้
สอดคล้องกับผูเ้ รี ยน และมีกลไกในการคัดนักเรี ยนเข้าสู่ หลักสู ตรความร่ วมมือดังกล่าวนี้ โดยการ
คัดเลื อกนักเรี ยนที่ มีผลการเรี ยนดี จากนักเรี ยนที่เรี ยนอยู่ในหลักสู ตรการเรี ยนของศูนย์คาทอลิ ค
นักบุญยออากิมเพื่อผูอ้ พยพย้ายถิ่นเข้ามาเรี ยนในหลักสู ตรฯ
ด้ ำนกำรพัฒนำและยกระดับคุณภำพชี วิต นอกจากความร่ วมมื อในการจัดการเรี ยนการ
สอนแล้วทั้ง สององค์ก รยัง มี ก ารส่ ง เสริ ม การพัฒ นาด้า นทัก ษะชี วิต โดยมุ่ง เน้น ให้ผูเ้ รี ย นเกิ ด
กระบวนการเรี ยนรู้นอกห้องเรี ยน โดยการจัดกิ จกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ไปตามสถานที่
ส าคัญๆต่ า งๆ เพื่ อกระตุ ้น ให้ ผูเ้ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ้ ใ นด้า นทัก ษะชี วิต ท่า มกลางความแตกต่ า ง
หลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม
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บทสรุป

การศึกษาความร่ วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยกับศูนย์คาทอลิ คนักบุญยออากิมเพื่อผูอ้ พยพย้ายถิ่ น ผลการศึกษาชี้ ว่าความร่ วมมื อ
ดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากบริ บททางนโยบายตั้งแต่เป้ าหมายการพัฒนาแห่ งสหัสวรรษ (Millennium
Development Goals : MDGs) ในพ.ศ.2543 ขององค์การสหประชาชาติ กรอบความร่ วมมื อ
ประชาคมอาเซียน ตลอดจนพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 5 กรกฎาคม 2548 เป็ นปั จจัยเอื้ออานวยให้เกิดความร่ วมมือในการจัดการศึกษาขึ้น อีกทั้ง
นโยบายทางการศึกษาส่ งเสริ มให้เกิดความร่ วมมือในการพัฒนาหลักสู ตรเฉพาะสาหรับเด็กต่างชาติ
อันส่ งผลสื บเนื่องไปยัง ความร่ วมมือของทั้งสององค์กร 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบุคลากรทางการศึกษา
2) ด้านหลักสู ตรบูรณาการความร่ วมมือในการจัดการศึกษาแก่บุตรหลานแรงงานต่างชาติ และ 3)
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติ
การจัดการศึกษาให้แก่บุตรหลานแรงงานต่างชาติน้ นั เกิดขึ้นโดยความร่ วมมือระหว่างทั้ง
สององค์กรนามาสู่ การพัฒนาด้านสวัสดิการทางการศึกษาของบุตรหลานแรงงานต่างชาติอนั เป็ นมิติ
ด้านการศึกษาที่มีความสาคัญ ทั้งนี้ ความท้าทายต่อการพัฒนาความร่ วมมือของทั้งภาครัฐ และ
องค์กรภาคเอกชน จึงเป็ นมิติของความร่ วมมือที่เกิ ดขึ้นภายใต้บริ บททางการศึกษาของบุตรหลาน
แรงงานต่างชาติ ที่มีความซับซ้อนในการดาเนินการหลักสู ตรความร่ วมมือทางการศึกษา เนื่องด้วย
ความแตกต่างในด้านปรัชญาการทางานของทั้งสององค์กร วัฒนธรรมองค์กร และระบบงานที่
แตกต่ า งกัน ที่ ต้องมี ก ารปรั บ ความเข้า ใจกัน ทั้ง ในเชิ ง โครงสร้ า ง มิ ติก ารปฏิ บ ตั ิ ง าน รวมทั้ง
หลักสู ตรความร่ วมมือที่จดั การศึกษาขึ้นเองก็ตอ้ งมีการปรับปรุ งเช่นเดียวกัน โดยมีนยั ยะสาคัญที่จะ
ขยายการจัดการศึกษาในอนาคตไปยังผูป้ กครองของบุตรหลานแรงงานต่างชาติ เพื่อที่จะนาไปสู่
การส่ งเสริ มให้บุตรหลานให้เข้ามาสู่ ระบบการศึกษาอันเป็ นความก้าวหน้าที่ส่งผลต่ออนาคตของ
เด็กต่างชาติต่อไป
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การเปลีย่ นแปลงภูมสิ ั งคมของชุมชนชายแดนด่ านภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์
Geosocial Transformation in Phu Doo Border Area, Uttaradit Province

บทคัดย่อ

เขมิกา วริ ทธิ์วฒ
ุ ิกลุ (Khemika Varitwutkul)1
รัดเกล้า เปรมประสิ ทธิ์ (Rudklaw Pampasit)2

บทความนี้ได้จากการศึกษาเอกสารและค้นคว้าข้อมูลโดยการวิจยั เอกสาร (Document Research) ร่ วมกับ
วิธีการสารวจ (Survey Research) และการสัมภาษณ์ (Interview) ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis)
และแปลความหมาย (Interpret) ร่ วมกับวิธีการพรรณนา (Descriptive) และเล่าเรื่ อง (Narrative) เพื่ออธิ บายการ
เปลี่ยนแปลงภูมิสังคมของคนในพื้นที่ชุมชนชายแดนด่านภูดู่ ในบทความนี้ได้แบ่งช่วงของการเปลี่ยนแปลงเป็ น
3 ช่ วงคือ 1) ยุคก่ อเกิ ดชุ มชน (สมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์ – พ.ศ. 2435) ซึ่ งในยุคนี้ วิถีชีวิตของคนในพื้นที่ชุมชน
ชายแดนแห่ งนี้ พึ่งพิงอิงอาศัยอยู่กบั ธรรมชาติ ดารงชี วิตที่เรี ยบง่ายและมีความพอเพียงในตัวเองสู ง มีลกั ษณะเป็ น
สังคมเกษตรกรรม และมีประเพณี วฒั นธรรมที่นบั ถือภูติผี เชื่ อเรื่ องไสยศาสตร์ กลุ่มชาติพนั ธุ์ที่อยู่ในบริ เวณ
แถบนี้คือกลุ่มคนที่มาจากล้านนา 2) ยุคลากเส้นเขตแดนใหม่ (พ.ศ. 2436 – พ.ศ. 2526) ในยุคนี้พบว่าวิถีชีวิตของ
ผูค้ นในชุมชนชายแดนแห่งนี้เปลี่ยนไป จากอิทธิพลของรัฐ โดยเริ่ มมีการแลกเปลี่ยนปั จจัยการดารงชี วิต และการ
ผลิตจากภายนอกมากขึ้น และ 3) ยุคแบ่งแยกรัฐ (พ.ศ.2527- ปั จจุบนั ) ในยุคนี้ พบว่าวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ได้
เปลี่ยนไปจากเกษตรเพื่อยังชีพเป็ นเกษตรเชิงพาณิ ชย์ในบางส่ วน มีการท่องเที่ยวเข้ามาร่ วมด้วย ประเพณี วฒั นธรรม
ยังคงมีความเชื่อเรื่ องภูติผคี วบคู่ไปกับการนับถือศาสนาพุทธ และมีการประยุกต์พิธีกรรมเป็ นแบบร่ วมสมัย ส่ วน
ชาติพนั ธุ์ในยุคนี้ น้ นั มีความหลากหลายมากยิง่ ขึ้น คือมีท้ งั คนไทยล้านนา และคนลาว ที่ขยายครอบครัวจากการ
แต่งงานเพิ่มขึ้นในพื้นที่ชุมชนแห่งนี้
คาสาคัญ: ภูมิสงั คม
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Abstract
This article is a study from document research, survey research and interviewing. Data were analysis
with content analysis and interpret with descriptive narrative for describe changes in the geosocial Phu Doo
border area. In this article can be divided 3 period of the changing were: 1) Age of initiate’s community (B.E.
2435 in Rattanakosin) In this era, the way of life of the people in this border community . Depending on the
nature epiphytic . Simple living and high self- sufficiency . Is an agricultural society And a culture that revered
deities . Believe in superstition Ethnic groups in the area , this is a group of people from Lanna. 2) Age of
reterritorialization (B.E.2436 – 2526) In this era, the way of life of the people in this border community
change. The influence of the state By the means of subsistence are exchanged . And more production from the
outside and 3) Age of separate states (B.E. 2527 to present). In this era, the way of life in the area has changed
from a subsistence agriculture to commercial agriculture in some parts . Tourism has joined with . Cultural
traditions are still skeptical about spirits alongside a Buddhist. And the application of a contemporary ritual .
In this era of ethnic diversity has increased . There is both Thailand and Laos over the extended family by
marriage up in this community .
Keywords: Geosocial
บทนา
การศึกษาชุ มชนชายแดนด่ านภูดู่ในครั้งนี้ อาศัยการวิเคราะห์ทางภูมิสังคม ซึ่ งคาว่าภูมิสังคม หมายถึ ง
ความแตกต่างของแต่ละพื้นที่ ทั้งทางด้านภูมิศาสตร์ สิ่ งแวดล้อม ชีวภาพ วีถีชีวิต ประเพณี ขนบธรรมเนียมและ
วัฒนธรรม เป็ นปัจจัยสาคัญ และเป็ นการทางานภายใต้การยืนอยูก่ บั ประวัติศาสตร์ และพฤติกรรมของมนุษย์และ
กระบวนการทางสังคม อันจะช่วยให้เรานั้นสามารถวิเคราะห์ผลที่ได้จากการศึกษาเรื่ องราวทางประวัติศาสตร์
ของคนในพื้นที่ได้อย่างดีและเข้าใจถึงพฤติกรรมการดาเนินวิถีชีวิตของคนในชุมชน โดยการการรวบรวมข้อมูล
โดยการวิจยั เอกสาร (Document Research) ร่ วมกับ วิธี ก ารส ารวจ (Survey Research) และการสัม ภาษณ์
(Interview) และ ในการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลใช้วิธีก ารวิเคราะห์ เนื้ อหา (Content Analysis) และแปลความหมาย
(Interpret) ของข้อมู ล ที่ รวบรวมจากวิจยั เอกสาร การส ารวจ และการสัม ภาษณ์ ซึ่ ง วิเคราะห์ ร่วมกับ วิธี ก าร
พรรณนา (Descriptive) และเล่าเรื่ อง (Narrative)
ซึ่งประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาของชุมชนชายแดนด่านภูดู่น้ นั จะพบว่าวิถีชีวติ คนในพื้นที่น้ ีอาชี พหลักคือ
การทาเกษตร คนที่ชุมชนด่านชายแดนภูดู่ไม่ได้มีการทาการค้าตรงพื้นที่น้ ีมาก่อน แต่หากสอบถามคนในพื้นที่วา่
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ในอดีตมีการแลกเปลี่ยนสิ นค้ากันที่ไหน จะพบว่าคนในพื้นที่น้ ี มีการค้าขายในอดีตอยูต่ ามลาห้วยในพื้นที่ใกล้ๆ
กับ ด่ า นชายแดนภูดู่นั่นเอง ซึ่ ง ในบริ บ ททางประวัติ ศ าสตร์ ใ นยุค นั้น การค้า ในพื้น ที่ น้ ี มี ก ารเคลื่ อ นไหวอยู่
ตลอดเวลา และการค้าในพื้นที่น้ ีเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต ตลอดจนเกี่ยวข้องกับสถาบันทางสังคม ที่ทาให้การค้าของ
คนในพื้นที่ชายด่านภูดู่มีวิวฒั นาการจากอดีตสู่ ปัจจุบนั ที่จากเดิมมีการค้าขายตามลาห้วย ขยับขึ้นมาบนพื้นดิ น
ตามรอยต่อชายแดนจุ ดต่างๆของไทย-ลาว จนหาพื้นที่ ที่เหมาะสมกับการค้าที่ ให้มีประสิ ทธิ ภาพการแข่งขัน
ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกในยุคโลกาภิวตั น์ “ด่านชายแดนภูดู่” จึงเปิ ดขึ้นมาจนถึงปัจจุบนั นี้
จากที่กล่าวมาข้างต้นทาให้ผวู้ ิจยั สนใจศึกษาเอกสารและค้นคว้า ข้อมูลเพื่ออธิ บายประวัติศาสตร์ ภูมิ
รัฐศาสตร์ ของพื้นที่ชุมชนชายแดนด่านภูดู่ ทาให้เห็นจุดเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของพื้นที่ชายแดนด่านภูดู่ จังหวัด
อุ ตรดิ ต ถ์ ในบทความนี้ ได้แบ่ง ช่ วงของการเปลี่ ย นแปลงเป็ น 3 ช่ วงคื อ 1) ยุค ก่ อเกิ ดชุ ม ชน (สมัย กรุ ง
รั ต นโกสิ น ทร์ – พ.ศ. 2435) 2) ยุค ลากเส้ นเขตแดนใหม่ (พ.ศ. 2436 – พ.ศ. 2526) และ 3) ยุค แบ่ ง แยกรั ฐ
(พ.ศ.2527- ปั จจุบนั ) การแบ่งยุคดังกล่าวใช้เกณฑ์การปกครองในเชิ งภูมิรัฐศาสตร์ เป็ นตัวจัดช่วง 3 ยุคนี้ ซึ่ งภูมิ
รัฐศาสตร์ (Geopolitics) เป็ นศาสตร์ ที่เกี่ ยวข้องกับ ภูมิศาสตร์ ในมิติของการเมือง โดย ภูมิรัฐศาสตร์ นั้นเป็ น
ศาสตร์ ที่นกั การทหารและนักยุทธศาสตร์ มีความจาเป็ นต้องศึกษา เพราะจากอดีตที่ผา่ นตั้งแต่มนุษยชาติได้เริ่ มมี
อารยะธรรมและก่อสงครามสู ้รบกัน ภูมิรัฐศาสตร์ ได้ถูกผนวกไว้ในแนวความคิดของการสู้รบด้วยเสมอ เพียงแต่
การรวบรวมขึ้นเป็ นศาสตร์ เฉพาะนั้น เพิ่งเกิดมาในยุคที่เรี ยกว่า ยุทธศาสตร์ สมัยใหม่ (Modern Strategy) ในช่วง
ตอนปลายศตวรรษที่ 19 นัน่ เอง
นอกจากนี้ ยัง คงมี ปั จ จัย อื่ น ๆ ที่ ส่ ง ผลให้เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงอยู่ต ลอดเวลา เช่ น การเกิ ด ขึ้ น ของ
โลกาภิวฒั น์ (Globalization) ที่ส่งผลให้เกิดการดาเนิ นกิจการต่าง ๆ ข้ามชาติ (Transnational) เช่น การแข่งขันใน
ตลาดการค้าเสรี ชายแดนด่ านภูดู่ ที่ทาให้ความเป็ นรัฐชาติ (State-Nation) ถูกท้าทายและส่ งผลกระทบต่อการ
ดาเนินชีวติ ของคนในชุมชนชายแดนแห่งนี้
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาเบื้องต้นด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิสังคมของชุมชนชายแดนด่านภูดู่ ตาบลม่วงเจ็ดต้น อาเภอ
บ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
ระเบียบวิธีวจิ ัย
ในการวิ จ ัย เอกสารครั้ งนี้ ผู้วิ จ ัย น าวิ ธี วิ ท ยาการวิ จ ัย โดยการรวบรวมข้อ มู ล โดยการวิ จ ัย เอกสาร
(Document Research) ร่ วมกับวิธีการสารวจ (Survey Research) และการสัมภาษณ์ (Interview) และในการ
วิเคราะห์ ขอ้ มูลใช้วิธีการวิเคราะห์ เนื้ อหา (Content Analysis) และแปลความหมาย (Interpret) ของข้อมูล ที่
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รวบรวมจากวิจยั เอกสาร การสารวจ และการสัมภาษณ์ ซึ่ งวิเคราะห์ร่วมกับวิธีการพรรณนา (Descriptive) และ
เล่าเรื่ อง (Narrative)
เกณฑ์ในการแบ่ง ยุค ในครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้เกณฑ์ใ นการแบ่ งจากเหตุ ก ารณ์ ท างการเมื องที่ ส่ ง ผลต่ อการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวติ ของคนในชุมชนชายแดนภูดู่แห่งนี้
ผลการศึกษา
บทความชิ้ นนี้ เป็ นการศึกษาเบื้ องต้นด้านการเปลี่ ยนแปลงภูมิสังคมของชุ มชนชายแดนด่านภูดู่ เพื่อ
นาไปสู่ ความเข้าใจสภาพพื้ นที่ และบริ บทชุ มชนที่เกิ ดการเปลี่ ย นแปลงจากสภาพแวดล้อมทางการเมื องการ
ปกครอง
พื้นที่ด่านภูดู่ เป็ นพื้นที่ชายแดนที่มีการแบ่งเขตแดนและอานาจอธิ ปไตยระหว่างสองรัฐ คือไทยและ
ลาว สภาพสังคมของพื้นที่บริ เวณด่านภูดู่ มีความเป็ นชุมชนของผูค้ นในพื้นที่ชายแดนนี้ได้ดารงอยูม่ าก่อนหน้านี้
ผ่า นสายสัม พันธ์ ท างชาติ พ นั ธุ์ ประวัติศ าสตร์ ตานาน ประเพณี พิธี ก รรม การค้า และการเมื อง ซึ่ ง มี ความ
หลากหลายในความสัมพันธ์ ในมิติต่างๆ (multiple relation) โดยเฉพาะความสัมพันธ์แบบเครื อญาติ นาไปสู่
ความสัมพันธ์ที่แนบแน่นมากยิ่งขึ้น หรื ออาจจะเป็ นรู ปแบบความสัมพันธ์แบบใหม่เกิ ดขึ้นในชุ มชนแห่ งนี้ ที่มี
ขอบข่ายกว้างขวางและซับซ้อนมากขึ้น เช่ น กลุ่มผูค้ า้ ในตลาดพื้นที่ชายแดน กลุ่มองค์กรที่ส่งเสริ มการพัฒนา
ต่างๆ ที่หลัง่ ไหลเข้ามาช่วยกันพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ อันเนื่องมาจากว่าพื้นที่บริ เวณแห่ งนี้เป็ นชายแดน (border) เป็ น
สิ่ งที่เกิ ดขึ้ นตามแนวความคิ ดของการเกิ ดรั ฐสมัยใหม่ เนื่ องจากไทย-ลาว มีพรมแดนทั้งทางบกและทางน้ า
ติดต่อกันเป็ นแนวยาวทาให้มีจุดผ่านแดนหรื อจุดผ่อนปรนจานวนมาก เพื่อให้มีช่องทางการซื้ อขายสิ นค้าอุปโภค
บริ โภคที่ จาเป็ นของประชาชนทั้ง สองประเทศ และการที่ ป ระชาชนตามแนวชายแดนทั้ง สองประเทศมี
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ภาษาพูดที่ใกล้เคียงกัน ทาให้การค้าตามแนวชายแดนมีความสะดวกมาก
ยิง่ ขึ้น ซึ่งผูว้ จิ ยั ขออธิบายหรื อเล่าเรื่ องราวการเปลี่ยนแปลงภูมิสังคมของพื้นที่ชายแดนด่านภูดู่แห่งนี้ออกเป็ น 3 ยุค คือ
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1. ยุคก่ อเกิดชุ มชน (สมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์ – พ.ศ. 2435)3
1.1) วิถชี ีวิตของชุมชน
จากการเข้าไปสารวจและสัมภาษณ์ชาวบ้านที่อยูบ่ ริ เวณพื้นที่ชายแดนด่านภูดู่ ทาให้ทราบว่าวิถีชีวิต
ของคนในชุ มชนนี้ พึ่งพิงอิงอาศัยอยู่กบั ธรรมชาติท้ งั สิ้ น ไม่ว่าจะเป็ นการอาศัยไหล่เขาทาไร่ ทานาปลูกผัก หา
ของป่ า และนาสิ่ งของที่หาได้มาแลกเปลี่ยนกัน ดารงชี วิตที่เรี ยบง่ายและมีความพอเพียงในตัวเองสู ง และปั จจัย
ในการเลื อกพื้นที่อยู่อาศัยสร้ างบ้านเรื อนกันในพื้นที่คือ พื้นที่แห่ งนี้ มีลาห้วยไหลผ่าน และพื้นที่บริ เวณที่ดอน
เป็ นโคก เพราะสังคมสมัยนั้นมีลกั ษณะเป็ นสังคมเกษตรกรรม ดังนั้นสภาพภูมิศาสตร์ จึงมีอิทธิ พลในการเลือก
พื้นที่ต้ งั ถิ่ นฐาน ถึงแม้จะมีปัญหาเรื่ องความเจ็บป่ วย ก็สามารถเรี ยนรู ้ในการใช้สมุนไพรรักษาโรคอยูบ่ า้ ง และ
รักษาอาการควบคู่ไปกับความเชื่ อในเรื่ องไสยศาสตร์ มีการศึกษาน้อย หรื อบางคนไม่รู้หนังสื อเลย และไม่เห็น
ความสาคัญของเรี ยนหนังสื อ เพราะอาชีพทาเกษตรกรรมไม่ได้ใช้ความรู ้แต่ใช้แรงงาน คนในชุมชนสามารถผลิต
สิ่ งของที่จาเป็ นในชีวติ ประจาวันใช้เองในครัวเรื อน และพื้นที่ชายแดนด่านภูดู่แห่ งนี้ก็เป็ นบริ เวณที่ราบใกล้ภูเขา
มีลาห้วยไหลผ่านสามารถทาการเพาะปลูกได้ และชาวบ้านได้เลื อกที่ จะอาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ า คืออ่างน้ าที่มี
ความสาคัญเป็ นอย่างมากในอดีต คือ”อ่างแม่ลูกอ่อน” ซึ่งมีขนาดใหญ่และคนในสมัยนั้นใช้น้ าจากแหล่งนี้ในการ
อุปโภคบริ โภค ดังแสดงในภาพ

ภาพที่ 1 อ่างแม่ลูกอ่อน

3

การแบ่งยุคก่อเกิดชุมชน แบ่งตามหลักฐานจากเอกสารประวัติศาสตร์ จากเหตุการณ์ที่ สมัยกรุ งรั ตนโกสินทร์ รัชกาลของ
พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยู่หวั เกิดกบฏอนุเวียงจันทร์ กองทัพกรุงยกขึ ้นไปปราบปรามได้ สาเร็จราบคาบแล้ วก็โปรดฯให้ เลิกเมืองศรีสัต
นาคนหุต (เวียงจันทร์ ) นันเสี
้ ย สามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้ จากหนังสือของ เกียรติประวัติ ธนรัฐลือสกล, ประวัตศิ าสตร์ ไทย 76 จังหวัด ,
(กรุงเทพมหานคร : วันเวิลด์, 2546), น. 94-101.
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ภาพที่ 2 แผนที่แสดงสภาพภูมิศาสตร์ชุมชน

จากภาพแผนที่ แสดงสภาพภูมิศาสตร์ ที่ต้ งั ชุ มชน ทาให้เห็ นว่าคนในอดี ตนั้นเลื อกพื้นที่ อยู่อาศัยใน
บริ เวณที่เป็ นโคกดอน และมีลาห้วยไหลผ่าน เพื่อใช้ในการอุปโภคบริ โภค และการเกษตร และภาพอ่างน้ าที่
แสดงนี้ มีแหล่งต้นน้ าที่ไหลมาสู่ อ่างน้ าแห่งนี้จากสันเขาภูดู่ มีเรื่ องเล่าต่อกันจากรุ่ นสู่ รุ่นว่า อ่างน้ านี้มีแม่ลูกอ่อน
ซึ่งคลอดลูกได้ไม่นานลงไปซักผ้าอ้อมให้ลูก แล้วเกิดมีผีเงือกมาเอาแม่ลูกอ่อนคนนี้ไปกิน ก็คือหญิงผูน้ ้ ีได้ตกลง
ไปในอ่างน้ าและจมน้ าเสี ยชีวิตนั้นเอง จึงเป็ นที่เล่าต่อกันมาจนถึงปั จจุบนั อ่างน้ าแห่ งนี้อยูห่ ่ างจากด่านชายแดน
ภูดู่ประมาณ 2 กิโลเมตร
1.2) ประเพณีวัฒนธรรมชุมชน
จากการเข้าไปสารวจและสัมภาษณ์ชาวบ้านที่อยูบ่ ริ เวณพื้นที่ชายแดนด่านภูดู่ ทาให้ทราบว่าชุ มชนแห่ง
นี้เป็ นมีประเพณี วฒั นธรรม มีความเชื่อในทางภูตผี และไสยศาสตร์ เมื่อเกิดการเจ็บป่ วย หรื อประสบอุบตั ิเหตุ จะ
มีความรู้สึกว่าตนเองมีความกลัว จึงต้องพึ่งพาพลังบางอย่างที่มีอิทธิ ฤทธิ์ ที่ไม่มีตวั ตน พลังแห่งความดีที่นามาซึ่ ง
ความเจริ ญรุ่ งเรื อง อยูด่ ี มี สุ ข ดังนั้นการไหว้ภูตผีจึงมีความใกล้เคียงกับความคิดของการอ้อนวอน และเกรงกลัว
อานาจของผีที่นาสิ่ งชัว่ ร้ายมาให้
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1.3) ชาติพนั ธุ์
จากการสัมภาษณ์ของคนในพื้นที่ ทาให้ทราบว่าต้นกาเนินของคนในพื้นที่น้ ีคือกลุ่มคนที่อพยพเดินทาง
มาจากเชี ยงใหม่โดยใช้มา้ เป็ นพาหนะในการเดินทาง เพื่อต้องการมาบุ กเบิ กหาพื้นที่ เพื่อตั้งรกรากจับจองเป็ น
เจ้าของ ซึ่ งในสมัยนั้นการเดินทางไปในที่ไกลๆนั้นค่อนข้างลาบากและใช้เวลานาน เมื่อเดิ นทางไปแล้วจึงไม่
อยากกลับ จึงคิดที่ปลูกบ้านสร้างเรื อนไว้อยูอ่ าศัยไปชัว่ ระยะเวลาหนึ่ งค่อยเดินทางต่อ แต่ถา้ หากว่าพื้นที่ที่ได้จบั
จองไว้น้ นั สามารถทาการเกษตรได้ผลผลิตดี สามารถเลี้ยงชี พได้ก็ไม่คิดที่จะย้ายที่ไป โดยการเดินทางก็เป็ นใน
ลักษณะ “ไปตามปลา มาตามข้าว” คือเดินทางไปตามเส้นทางที่มีอาหารการกินให้ได้ยงั ชีพ จนกว่าจะเจอสถานที่
ที่สามารถจะสร้างที่อยูอ่ าศัยพักแรมได้จึงจะหยุดเดินทาง ซึ่ งเมื่อกลุ่มคนที่เดินทางมาจากทางล้านนาเชียงใหม่ได้
พบกับสภาพพื้นที่ของชุมชนชายแดนแห่งนี้ที่เหมาะแก่การพักอาศัย สร้างบ้านเรื อนอยูต่ รงนี้ สภาพดินก็สามารถ
ปลูกพืชได้ ก็ชวนกันแวะสร้างบ้านเรื อนในพื้นที่น้ ี เพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ จนกลายเป็ นชุ มชนขึ้นมา ทาให้ทราบว่าชาติ
พันธุ์ที่ก่อตั้งชุมชนแห่งนี้น้ นั มีการสื บเชื้อสายมาจากพวกล้านนาในยุคนั้น
2. ยุคลากเส้ นเขตแดนใหม่ (พ.ศ. 2436 – พ.ศ. 2526)4
2.1) วิถชี ี วิตของชุมชน
เมื่ อ ชุ ม ชนชายแดนภู ดู่แ ห่ ง นี้ ไ ด้มี ก ารพัฒ นามาสู่ ยุค นี้ ซึ่ ง เป็ นยุ ค ที่ ฝรั่ ง เศส ได้เข้ามามี อิ ทธิ พ ลและ
แสวงหาอาณานิ คมในสยาม โดยในเหตุการณ์ “วิกฤตการณ์สยาม ร.ศ.112” ได้มีเรื่ องราวในประวัติศาสตร์ ที่
ชี้ ให้เห็ นว่า ฝรั่ งเศสได้จดั ทาแผนที่แบ่งรัฐขึ้นเพื่อกาหนดเขตแดนสยาม-ฝั่งซ้ายแม่น้ าโขงให้เป็ นของฝรั่งเศส
เพื่อประโยชน์การแบ่งส่ วนการปกครอง เมื่อเกิดการแบ่งรัฐออกจากกัน จึงส่ งผลให้วิถีชีวิตของผูค้ นในชุ มชน
ชายแดนแห่งนี้เปลี่ยนไป เมื่อมีการแบ่งเขตแดนขึ้นชาวบ้านก็ไม่สามารถไปมาหาสู่ กนั ได้อย่างที่เคยทา เนื่องจาก
ทางการลาวมีความเข้มงวดและเด็ดขาดในการลงโทษผูท้ ี่ลกั ลอบเดินทางข้ามเขตแดนไปฝั่งลาว และชาวบ้านของ
ฝั่งลาวก็ไม่กล้าที่จะข้ามมาฝั่ งไทย เพราะเจ้าหน้าที่ทหารตรวจตราอย่างเข็มงวด และมีบทลงโทษที่รุนแรง และ
โดยข้อเท็จจริ งทางประวัติศาสตร์ ไม่แต่เฉพาะในกรณี ของไทยเท่านั้น แต่อานาจของรัฐมหาอานาจและอดีตเจ้า
อาณานิคม ทั้งหลายเป็ นปั จจัยที่ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางและสาคัญที่สุดต่อการกาหนดเส้นเขตแดนของรัฐ
อธิ ปไตยที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั
การเกิ ดเส้ นเขตแดน/ชายแดนของรัฐอธิ ปไตย จึงเป็ นผลมาจากปฏิ สัมพันธ์ ทางการเมือง และจาก
ข้อตกลงหรื อการบีบบังคับที่เกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธ์น้ นั ทาให้คนในพื้นที่ที่ถูกผนึกรวมเข้ามา (และคนที่ถูกแยก
4

การแบ่งยุคลากเส้ นเขตแดนใหม่ (พ.ศ. 2436- พ.ศ. 2526) แบ่งตามหลักฐานในยุครัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ า
เจ้ าอยู่หวั สละสิทธิของไทยเหนือดินแดนฝั่ งซ้ ายแม่น ้าโขงแก่ฝรั่งเศส และนาไปสูก่ ารบีบบังคับให้ ไทยตกลงทาสนธิสญ
ั ญาฉบับลงวันที่ 2
ตุลาคม ค.ศ.1893 (พ.ศ.2436, ร.ศ.112) ซึง่ ถือเป็ นสนธิสญ
ั ญาฉบับแรกที่กาหนดเขตแดนระหว่างดินแดนไทยกับลาวขึ ้น
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ออกไป) ต้องตกเป็ นผูร้ ับผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในขณะนั้นและในภายหลัง ไม่วา่ จะโดยสมัครใจหรื อไม่
สมัครใจก็ตาม การอยู่ทางฟากหนึ่ ง แทนที่จะเป็ นอีกฟากหนึ่ งของเขตแดนอาจให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันได้ใน
โอกาสต่างๆ ในเรื่ องของสวัสดิภาพ และคุณภาพของชีวิต เช่น ก่อนที่จะมีเขตแดนแบ่งแยกดินแดนของไทยและ
ของลาวขึ้นมานั้น ชาวบ้านฝั่ งไทยยังมีอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์ ได้รับผลผลิตจากการทาเกษตรกรรมอย่าง
ต่อเนื่ องไม่อดอยาก แต่หลังจากมีการกาหนดเส้นเขตแดนขึ้นมา ผลผลิตจากการทาเกษตรได้ตกอยู่ฝั่งลาวเป็ น
ส่ วนมาก ทาให้โอกาสในการเข้าถึ งทรั พยากรของคนฝั่ งไทยลดลง และต้องมาบุ กเบิ กพื้นที่ ในการทาเกษตร
เพิ่มขึ้นและต้องใช้เวลาในการบุกเบิกพื้นที่อีกเป็ นเวลานานกว่าจะได้ผลผลิตเพื่อใช้ในการยังชีพ หรื อแม้แต่คนฝั่ง
ลาวเองก็ขาดโอกาสในการได้รับบริ การขั้นพื้นฐานทางด้านสาธารณสุ ขจากฝั่ งไทย ที่ค่อนข้างจะทันสมัยและมี
คุ ณภาพกว่าฝั่ งลาว อันนี้ ย งั ไม่นับรวมถึ ง การขาดการติ ดต่อการถู กกี ดกันไม่ ให้ญาติพี่น้องได้พบปะกัน ด้วย
ข้อจากัดภายใต้กฎหมายที่เข้างวดของฝั่งลาว หรื อได้อยูร่ วมกันเป็ นครอบครัวเหมือนเมื่อก่อน ก่อนที่จะมีเส้นเขต
แดนเกิดขึ้น พวกเขาเหล่านี้ ตอ้ งได้รับผลกระทบทางจิตใจเป็ นอย่างมาก จากการสู ญเสี ยโอกาสในการอยูร่ ่ วมกัน
ของญาติพี่นอ้ งและคนที่ตนรัก
เมื่อมีเส้นเขตแดนเกิดขึ้นชาวบ้านบางส่ วนที่อยูใ่ นพื้นที่ชุมชนชายแดนภูดู่แห่งนี้มีความรู้สึกว่าตนเองไร้
ความเจริ ญ และความห่ างไกลจากศูนย์กลาง เป็ นคนชายขอบ นัยความหมายเหล่านี้ เป็ นผลมาจากการสถาปนา
อานาจรัฐ การจัดความสัมพันธ์ ทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจภายในรัฐ และความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ สิ่ งที่
เป็ นตัวกาหนดนัยความหมายรวมทั้งสภาพการณ์ และพลวัตความเป็ นไปในเขตพื้นที่ที่ล้อมรอบรัฐจึง ได้แก่
อานาจและนโยบายของรัฐที่ศูนย์กลาง มากกว่าที่คนหรื ออานาจในพื้นที่ชายแดน จะต้องมีการควบคุมดูแลอย่าง
ใกล้ชิดจากทางการโดยมีศูนย์บงั คับการตารวจตระเวนชายแดนมาตั้งอยู่เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กบั ชุ มชน
โดยการถื ออาวุธเดิ นลาดตระเวนอยู่ตลอดเวลา การกระทาดังกล่าวจะสามารถกาหนดได้เองโดยลาพัง ทาให้
ชาวบ้านรู ้สึกว่าตนเองถูกกระทาหรื อรับผลจากการกระทานั้น คือเกิดความหวาดกลัวในการกระทาของอานาจ
และการตัดสิ นใจของรัฐ แต่ในขณะเดี ยวกันและเป็ นเรื่ องสะท้อนแย้งย้อนกับข้อเท็จจริ งข้างต้นก็คือ ในพื้นที่
ชุ มชนชายแดนแห่งนี้วิถีชีวิตของผูค้ นอีกส่ วนหนึ่งมีความรู ้สึกที่ไม่แยแสหรื อไม่นาพาต่ออานาจรัฐหรื ออานาจ
รัฐเอื้อมไปไม่ถึง ยังคงมีการลักลอบและละเมิดกฎหมายต่างๆ การมีเอกลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมเฉพาะ
ของตนที่ผดิ แผกไปจากของส่ วนกลาง การสร้างระเบียบเพื่อความอยูร่ อดที่แตกต่างออกไป

ภาพที่ 2 หลักแสดงเขตแดนไทย-ลาว
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2.2) ประเพณีวัฒนธรรมชุมชน
ในยุคนี้ ยงั คงมีประเพณี วฒั นธรรม มีความเชื่ อในทางภูต ผี และนับถื อศาสนาพุทธ เมื่อเกิ ดการเจ็บป่ วย
หรื อประสบอุบตั ิเหตุ จะมีความรู้ สึกว่าตนเองมีความกลัว จึงต้องพึ่งพาพลังบางอย่างที่มีอิทธิ ฤทธิ์ ที่ไม่มีตวั ตน
พลังแห่ งความดีที่นามาซึ่ งความเจริ ญรุ่ งเรื อง อยูด่ ี มี สุ ข ดังนั้นการไหว้ภูตผีจึงมีความใกล้เคียงกับความคิดของ
การอ้อนวอน และเกรงกลัวอานาจของผีที่นาสิ่ งชัว่ ร้ายมาให้ อิทธิ พลของความเชื่ อเช่นนี้ ควบคู่ไปกับศาสนา
พุทธ เริ่ มมีการร่ วมกันประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่นการทาบุญตักบาตรตามวันสาคัญต่างๆ

ภาพที่ 3 พิธีเรี ยกขวัญ

ภาพที่ 4 ทาบุญตักบาตร

2.3) ชาติพนั ธุ์
จากเดิมชาติพนั ธุ์ในชุมชนแห่งนี้เป็ นพวกที่มาจากทางล้านา ต่อมาในยุคนี้ก็ได้มีผคู้ นที่มาจากน่าน พะเยา
เพิ่มขึ้นมาซึ่งเป็ นการเดินทางมาตามเส้นทางการสารวจดินแดนของมิชชันนารี ที่เข้ามาเผยแพร่ ศาสนาในเขตลาว
ของอาณาจักรสยาม ซึ่ งสมัยก่อนไม่มีถนนหนทางให้เดินทางได้สะดวกอย่างเช่นทุกวันนี้ เมื่อคณะมิชชันนารี
เดินทางก็จะใช้มา้ หรื อช้างเป็ นพาหนะในการเดินทางพร้ อมทั้งแผ้วทางทางเดินให้เป็ นเส้นทางสัญจรของคณะ
และผูค้ นอื่นๆด้วย จึงทาให้มีเส้นทางสามารถสัญจรสะดวกขึ้น ทาให้ผคู้ นเดินทางมาตามเส้นทางนี้มากขึ้น และ
ได้แวะพัก ที่ ชุม ชนแห่ งนี้ พบว่าเป็ นชุ มชนที่สงบ และปลอดภัย สามารถที่จะตั้งรกรากได้จึงสร้ างบ้านเรื อน
เพิ่มขึ้นในชุมชนนี้
3. ยุคแบ่ งแยกรัฐ (พ.ศ.2527- ปัจจุบัน)5
3.1) วิถชี ี วิตชุมชน
ในยุคนี้ จากการสัมภาษณ์ของคนในพื้นที่ ทาให้ทราบว่าพอมีการแบ่งเขตแดนขึ้นชาวบ้านก็ไม่สามารถ
ไปมาหาสู่ ก ันได้อย่างที่ เคย เนื่ องจากกฎระเบีย บของทางการลาวนั้นเข้ม งวดและเด็ดขาดในการลงโทษผูท้ ี่
ลักลอบเดินทางข้ามเขตแดนไปฝั่งลาว และชาวบ้านของฝั่งลาวก็ไม่กล้าที่จะข้ามมาฝั่งไทย เพราะเจ้าหน้าที่ทหาร
5

การแบ่งยุคแบ่งแยกรัฐและการสร้ างความร่วมมือ (พ.ศ.2527- ปั จจุบนั ) แบ่งตามเหตุการณ์ข้อพิพาทเขตแดน ไทย-ลาว กรณีสาม
หมูบ่ ้ าน (บ้ านใหม่ บ้ านกลาง และบ้ านสว่าง) ซึง่ เกิดขึ ้นในปี พ.ศ.2527 สามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้ จากชาญวิทย์ เกษตรศิริ และคณะ, ข้ อพิพาทเขต
แดน ไทย-ลาว , (สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั , 2540).
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ตรวจตราอย่างเข็มงวด และมีบทลงโทษที่รุนแรง อีกทั้งยังมีระเบิดที่ฝังอยูใ่ ต้พ้ืนดินเป็ นจานวนมาก ที่ทางลาวไม่
กูร้ ะเบิดทิ้งเพื่อใช้เป็ นพื้นที่สกัดกั้นไม่ให้ชาวบ้านไปมาหาสู่ กนั ได้ ซึ่ งเป็ นผลพวงมาจากการสู ้รบกันระหว่าง
ไทย-ลาว ในเหตุการณ์กรณี พิพาทระหว่างไทย-ลาว เมื่อปี พ.ศ.2527

พื ้นที่ 3 หมูบ่ ้ าน

ภาพที่ 5 แผนที่แสดง 3 หมู่บา้ นกรณี พิพาท

เมื่อชาวบ้านไม่สามารถที่จะเดิ นทางไปมาหาสู่ กนั ได้อย่างเคย ทาให้ญาติ พี่น้องที่ เคยอยู่ร่วมกันต้อง
แยกกันอยู่ กลายเป็ นว่าครอบครั วต้องแยกกันอยู่คนละรัฐ อี กทั้งยังไม่สามารถที่จะเดิ นทางไปมาหาสู่ กนั ได้
จาต้องยุติปฏิ สัมพันธ์ต่างๆลง การเกษตรที่เคยทาร่ วมกันและแบ่งปั นกันกิ นกันใช้ หรื อการแลกเปลี่ยนอาหาร
และสิ่ งของเครื่ องใช้ในชีวติ ประจาวันก็ตอ้ งยุติลง และเนื่องจากทางฝั่งลาวมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์กว่าฝั่งไทย
ในด้านเกษตรกรรม ทาให้มีอาหารการกิ นที่พอเพียงไม่ขาดแคลน แต่ชุมชนฝั่งไทยในขณะนั้นการเกษตรส่ วน
ใหญ่ได้ทาการบุกเบิกเพาะปลูกผลผลิ ตไว้ทางพื้นที่ฝั่งลาวไว้เป็ นจานวนมาก แต่กลับไม่ได้ส่วนแบ่งจากผลิ ต
เหล่านั้นกลับมา จึงทาให้เกิดภาวะขาดแคลนอาหารในขณะนั้น ครั้นจะบุกเบิกพื้นที่เพาะปลูกใหม่ก็ตอ้ งใช้เวลา
อีกทั้งได้เห็ นความเงียบเหงา ซบเซาและความอดอยากของชาวบ้านจากการไม่ได้ซ้ื อ-ขาย แลกเปลี่ยนสิ นค้ากัน
กับฝั่งลาวเหมื อนแต่ก่อนจึงคิ ดหาวิธีในการติ ดต่อกับทางลาว เพื่อให้กลับมามีการติดต่อซื้ อ-ขาย แลกเปลี่ ยน
สิ นค้ากันเหมือนเดิม
ในปี พ.ศ. 2535 ในช่วงนั้น ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ได้รับเลือกให้เป็ นกานันของตาบลม่วงเจ็ดต้น จึงได้มีความคิด
อยากที่จะฟื้ นฟูความสัมพันธ์ของคนในชุมชนชายแดนของฝั่งไทยและลาว ให้กลับมามีความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน
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เหมือนเดิม จึงได้คิดหาวิธีที่จะส่ งสารให้กบั คนฝั่งลาวทราบถึงเจตนารมณ์ อนั ดี ของตน ว่าอยากให้ชาวบ้านทั้ง
สองฝั่งนั้นได้อยูก่ นั อย่างพี่นอ้ งเหมือนดังเก่าก่อน จึงเริ่ มจากการส่ งสารแบบไม่เป็ นทางการโดยให้ชาวบ้านที่ไป
ทาการเกษตรใกล้ๆกับอ่างน้ าแม่ลูกอ่อน ที่ใกล้กบั สันเขาภูดู่ตะโกนพูดกันให้กบั ชาวบ้านฝั่งลาวที่มาหาของป่ า
ใกล้กบั สันเขาภูดู่แห่ งนี้ ว่ากานันอยากให้มีการไปมาหาสู่ กนั พร้ อมทั้งมีการซื้ อ-ขายแลกเปลี่ยน สิ นค้ากันของ
ชาวบ้านฝั่ งไทยและลาวที่เคยเป็ นพี่น้องกัน ช่วยเอาสารที่บอกในวันนี้ ไปแจ้งกับเจ้าเมื องปากลายให้หน่ อยว่า
คิดเห็ นเป็ นอย่างไร หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2536 ทางฝั่ งไทยก็ได้รับการตอบรั บให้เข้าพบได้ โดยฝั่งลาวคนที่
ติดต่อมาคื อนายตารวจชื่ อท่านเพ็ชร ไม่ทราบนาสกุล เพราะผูใ้ ห้สัมภาษณ์ จาไม่ได้ คณะที่ จดั ตั้งขึ้นมาเจรจา
พูดคุ ยกันคือ เจ้า เมื องปากลาย ผูใ้ หญ่บา้ น(นายบ้าน) หัวหน้าเขต(ตาแสง) ตารวจ ทหาร และฝั่ งไทยก็มีผูใ้ ห้
สัมภาษณ์ เป็ นผูป้ ระสานกับทางนายอาเภอ และทางอาเภอส่ งเรื่ องประสานต่อไปยังผูว้ า่ ราชการจังหวัด ในสมัย
นั้นผูว้ ่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์คือ ท่ านผู้ว่าราชการจังหวัดสมบัติ สื บสาน และรวบรวมผูท้ ี่จะไปเจรจาพูคุย
รวมกันแล้ว 25 คน แต่มีขอ้ แม้วา่ คนของฝั่งไทยต้องเดินทางข้ามไปเจรจาพูดคุยกันที่ฝั่งลาว ก็คือที่ปากลายนัน่ เอง
เมื่อวันที่เดินทางข้ามไปฝั่งลาวนั้นผูใ้ ห้สัมภาษณ์ เล่าว่าทั้งรู้สึกกลัวและน่าตื่นเต้นมาก
“ตอนแรกคิ ดว่ าเดินทางเท้ าเปล่ าอย่ างเดียวไม่ มีอะไร ก็เดินได้ เพราะสมัยนั้นการเดินทางไปไหนก็เดินเท้ าเปล่ าเป็ น
ส่ วนใหญ่ ยานพาหนะยังไม่ มี นอกจากใช้ ม้ากับช้ างเป็ นพาหนะในการเดินทางเข้ าป่ า แต่ พอเราไปถึงชายแดนจุดที่ นัดพบที่ คณะ
ทางฝั่ งลาวมารอเรามีทหารยืนรออยู่หลายนาย อันนีก้ ย็ งั ไม่ แปลกใจ แต่ พอทหารลาวบอกเราว่ าให้ เดิ นตามรอยเท้ าของเขาก้ าวต่ อ
ก้ าว ห้ ามเดินนอกรอยเท้ าเด็ดขาด ไม่ งั้นจะโดนระเบิด พอได้ ยินแค่ นั้นเองความกลัวก็แล่ นเข้ ามาจู่โจมทันที แต่ กค็ ิ ด ในใจว่ าเรา
ทาเพื่อชาวบ้ านที่เป็ นลูกบ้ านของเรา มาถึงขั้นนี ้แล้ วเราถอยไม่ ได้ จึ งหั นมาบอกคณะเดินทางของเราให้ ทาตามที่ ทหารลาวบอก
จากนั้นเราก็ใช้ เวลาเดินทางนานเป็ นเวลา 1 วัน จนถึงที่นัดหมาย เมื่อถึงที่นัดหมายทางลาวก็ยังไม่ มีการพูดคุยกันในเรื่ องที่ เราส่ ง
สารมาให้ แต่ มีการสังสรรค์ เลีย้ งต้ อนรั บโดยการดื่มเหล้ ากันก่ อนการพูดคุย และเกล้ าที่ นามาเลีย้ งต้ อนรั บคื อเหล้ าต้ มเองของฝั่ ง
ลาว เขาเรี ยกเหล้ าที่มาเลีย้ งนีว้ ่ า “นา้ ใสใจจริ ง” คือการแสดงความจริ งใจต่ อกันก่ อนที่จะพูดคุยเจราจากันนั่นเอง ตาจอก(ชนแก้ ว)
อยู่หลายครั้ งจนเริ่ มจะเมา จึงขอพูดเข้ าเรื่ อง การพูดจาก็ต้องระวังคาพูดเป็ นอย่ างมาก เพราะเหมือนเราโดนกดดันให้ อยู่ในสถานะ
ที่ ตกเป็ นรอง เพราะถ้ าพูดไม่ เข้ าหู ไม่ ถูใจเมื่ อไหร่ ปื นของทหารที่ ยืนเฝ้ าเราอยู่ได้ ลั่นแน่ (หั วเราะ) พอพูดตกลงกัน ได้ ว่าให้
ชาวบ้ านไปมาหาสู่กันได้ เหมือนเดิม และสามารถนาของมาแลกเปลี่ยน ซื ้อ-ขายกันได้ ด้วย จึงขอลากลับ ขอกลับนี ้ตื่นเต้ นกว่ าขา
ไปอีกนะ เพราะทหารลาวดื่มเหล้ าไปมากพอสมควร การเดินการทรงตัวไม่ ปกติละ กลัวว่ าจะพาเราเหยียบระเบิด เพราะถ้ าเหยียบ
โดนแค่ คนเดียวก็ตายกันหมด(หัวเราะ) แต่ ในที่สุดพวกเราก็กลับข้ ามมาฝั่ งไทยได้ อย่ างปลอดภัยกันทุกคน”

(ผูใ้ ห้สัมภาษณ์, ชาวบ้านตาบลม่วงเจ็ดต้น, วันที่ 7 สิ งหาคม 2558)
ผูส้ ัมภาษณ์ได้ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการย้ายหมู่บา้ นว่า หลังจากเริ่ มมีการติดต่อกันกับชาวบ้านฝั่ งลาวได้มา
สักระยะหนึ่ง หมู่บา้ นแห่งนี้ก็ประสบกับปัญหาโรคระบาดอย่างหนัก คือโรคไข้มาลาเรี ย ฝี ดาษ และท้องร่ วง จน
ทาให้ผคู้ นเสี ยชี วิตไปมากพอสมควร เนื่ องจากว่าแรกๆ ชาวบ้านไม่รู้วา่ ผูป้ ่ วยนั้นป่ วยเป็ นโรคอะไร และรุ นแรง
แค่ไหน และติดต่อไปยังผูอ้ ื่นหรื อไม่ อีกทั้งวิวฒั นาการทางด้านการแพทย์ก็ยงั ไม่ทนั สมัย จึงได้แต่รักษาอาการ
ด้วยสมุนไพร และพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ ทาให้เชื้ อโรคที่อยู่ในตัวผูป้ ่ วยลุ กลามจนไม่สามารถรักษาได้และ
เสี ยชีวติ ในที่สุด และมีผปู ้ ่ วยและเสี ยชีวิตเพิ่มจานวนมากขึ้น เนื่องจากโรคที่ระบาด จนทาให้ชาวบ้านที่ไม่ได้ติด
โรคพากันย้ายที่อยูล่ งมาจากหมู่บา้ นเดิมประมาณ 10-20 กิโลเมตร ชุมชนแห่งนั้นจึงกลายเป็ นหมู่บา้ นร้างไปโดย
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ปริ ยาย แต่วิถีชีวิตของผูค้ นในชมชนชายแดนยังคงมีมโนทัศน์การดาเนินชี วิตตามวิถีเกษตรกรรมไว้เหมือนเดิม
รวมถึงการติดต่อซื้ อ-ขาย แลกเปลี่ยนสิ นค้ากับชาวบ้านฝั่งลาว ก็ยงั คงอยูไ่ ม่เปลี่ยนแปลง
(ผูใ้ ห้สัมภาษณ์, ชาวบ้านตาบลม่วงเจ็ดต้น, วันที่ 10 สิ งหาคม 2558)

ภาพที่ 6 พื้นที่ทาการเกษตรและชาวบ้านกาลังเก็บเกี่ยวผลผลิต

แต่ในยุคโลกาภิวตั น์ได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนชุ มชนให้เป็ นสังคมเปลี่ ยนผ่านจากสังคมประเพณี
ไปสู่ สังคมทันสมัยมากขึ้น ภาวการณ์ที่เคยดารงอยูข่ องคนในชุมชนเริ่ มเปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการพัฒนาที่มีพลวัต
มากขึ้น เราจะเห็นความแตกต่างภายในสังคมเกษตรกรรม ที่มีการปรับตัวอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขของทางเศรษฐกิจเข้า
มาเกี่ ยวข้อง ชาวบ้านมีความยืดหยุน่ ในการปรับตัว และมีศกั ยภาพในการต่อรองเพื่อเป็ นผูค้ า้ ในพื้นที่ตลาดของ
ชายแดนแห่ ง นี้ เองมากกว่า คนนอกพื้นที่ การเปลี่ ยนแปลงวิถี ชีวิตในการดารงชี พ ของคนในพื้ นที่ ไ ด้เปลี่ ย น
รู ปแบบของเศรษฐกิ จที่แฝงฝั งอยู่ในสังคมและวัฒนธรรม และความสัมพันธ์ทางสังคม และมีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อ-ขาย ของคนฝั่ งลาว สังเกตได้จากการซื้ อ-ขาย ชาวบ้านฝั่ งลาวจะซื้ อสิ นค้าจากพ่อค้าแม่คา้ ฝั่งไทย
จากการเป็ นเครื อญาติกนั เอง หรื อจากพ่อค้าแม่คา้ ที่เป็ นในพื้นที่ในชุ มชนแห่ งนี้มากกว่าคนนอกพื้นที่ สาเหตุที่
ชาวบ้านฝั่งลาวเลือกที่จะผูกขาดการซื้ อสิ นค้ากับคนในพื้นที่หรื อเครื อญาติตนเองนั้น อาจเป็ นเพราะเขาไว้ใจและ
เชื่ อใจคนที่ เป็ นญาติ หรื อคนในพื้นที่ มากกว่าคนนอกพื้นที่นั่นเอง อีกทั้งภาษาที่ใช้พูดสื่ อสารกันก็เป็ นภาษา
เดี ยวกัน หรื อแม้แต่วฒั นธรรมการแต่งกายก็คล้ายๆกัน ความได้เปรี ยบของคนในพื้นที่จึงน่าจะมาจากการมีวิถี
ชีวติ ที่คล้ายๆกับกับคนฝั่งลาวนัน่ เอง จึงทาการดารงชีพและวิถีชีวิตของคนในชุ มชนชายแดนนั้นมีความน่าสนใจ
และเลื่อนไหลมากยิง่ ขึ้น

ภาพที่ 7 การซื้อ-ขายสิ นค้าในตลาดชายแดนภูดู่
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นอกจากการเป็ นสั ง คมเกษตรกรรมแล้วนั้น คนในชุ ม ชนชายแดนด่ า นภูดู่ย งั มี ระบบเศรษฐกิ จเป็ น
ทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่ งในการดารงชี พอีกด้วย โดยมีรูปแบบจากเกษตรแบบยังชี พมาเป็ นเกษตรเชิงพาณิ ชย์
และแรงงานที่ขา้ มพ้นความเป็ นรัฐชาติ ที่คนในพื้นที่ชุมชนชายแดนภูดู่ฝั่งไทยต้องการแรงงานของคนฝั่งลาวมา
ช่วยในด้านแรงงานด้านการเกษตร เช่นแรงงานทาไร่ ขา้ วโพด แรงงานเกี่ยวข้าว โดยเจ้าที่ของฝั่งไทยเองก็ตอ้ งทา
เป็ นหลับตาข้างหนึ่ง เพื่อที่จะได้ให้แรงงานจากฝั่งลาวเข้ามาทางานได้ ทาให้คนลาวนั้นสามารถข้ามมาฝั่งไทยได้
ง่ายกว่าการที่คนฝั่งไทยจะข้ามไปฝั่งลาว เหตุเพราะเราต้องการแรงงานจากคนลาวนั้นเอง

ภาพที่ 8 สิ นค้าเกษตรเชิงพาณิ ชย์ (ข้าวโพดและแตงโม)

ในบริ บทที่สัมพันธ์กนั กับเครื อข่ายและสถาบันต่างๆ ที่เชื่ อมโยงการไหลเวียนของทุน ทรัพยากร ข้อมูล
ข่าวสาร และความคิดต่างๆ การเชื่อมต่อเหล่านี้ได้เกิดขึ้นข้ามพื้นที่หรื อสนามสังคมต่างๆ ซึ่ งนอกจากการการทา
เกษตร และการค้าของคนในพื้นที่แห่ งนี้ แล้วนั้นในพื้นที่ชุมชนชายแดนแห่ งนี้ยงั มีการท่องเที่ยวเข้ามาปรากฏให้
เห็นอีกมโนทัศน์หนึ่งในการดารงชีพ ที่มีความเลื่อนไหลเชื่อมโยงกับกระแสโลกาภิวตั น์และภาวะสมัยใหม่ข้ ึน
ในพื้นที่แห่งนี้

ภาพที่ 9 รถตูแ้ ละรถทัวร์รอรับนักท่องเที่ยวไปฝั่งลาว

เมื่อมีนกั ท่องเที่ยวจากฝั่งไทยอยากข้ามไปเที่ยวฝั่งลาว จึงเกิ ดธุ รกิ จนาเที่ยวขึ้นมาจากการประสานกัน
ระหว่างผูท้ าธุรกิจนาเที่ยวของฝั่งไทยละฝั่งลาว โดยฝั่งไทยจะเป็ นผูจ้ ดั หานักท่องเที่ยว แล้วประสานไปกับฝั่งลาว
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เพื่อจะนารถมารับนักท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆตามที่ได้จดั โปรแกรมการท่องเที่ยวไว้ในแต่ละวัน ซึ่ งอาชี พนี้
ได้สร้างรายได้ให้กบั ผูป้ ระกอบการเป็ นอย่างมากในยุคที่ลาวได้เปิ ดประเทศต้อนรับอาเซียน
3.2) ประเพณีวัฒนธรรมชุมชน
ความเชื่อในทางภูติผี และนับถือศาสนาพุทธ ความเชื่อทางไสยศาสตร์ ยังคงอยู่ไม่จางหายไปไหน แต่
ในยุคนี้ ได้มีการประยุกต์และประดิษฐ์สร้างพิธีกรรมทางความเชื่ อมาอยูใ่ นวันสาคัญของประเพณี ไทยด้วย เช่น
การสรงน้ าปู่ ตา ประเพณี แห่ขา้ วพันก้อน ซึ่งจะมีข้ ึนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ภาพที่ 10 ชาวบ้านแห่เพื่อไปสรงน้ าปู่ ตา

ภาพที่ 11 ร่ วมแห่ขา้ วพันก้อน

ปู่ ตา หมายถึง คนสองจาพวกที่เป็ นบรรพชนของชาวอีสาน คาว่า ปู่ หมายถึง ปู่ และย่า ที่เป็ นพ่อแม่ของ
พ่อ ส่ วนคาว่า ตา หมายถึง ตาและยายที่เป็ นพ่อแม่ของแม่ เมื่อบรรพบุรุษสองสายนี้ล่วงลับไปหลายชัว่ อายุคน จน
ไม่สามารถที่จะจาชื่อได้ ลูกหลานรุ่ นหลัง ๆ จึงเรี ยนเป็ นกลาง ๆ ว่า ปู่ ตา ซึ่ งคนในชุ มชนแห่ งนี้มีภาษาพูดคล้าย
กับคนทางอีสานจึงเรี ยกว่าปู่ ตาเหมือนกัน ประเพณี สรน้ าปู่ ตานี้มีมาช้านาน และเพื่อเป็ นการคารวะตามประเพณี
เพื่อให้เกิดสิ ริมงคล เมื่อสรงน้ าปู่ ตาเสร็ จแล้ว จากนั้นก็เล่นสาดน้ ากันในหมู่ชาวบ้าน เพื่อสร้างความสามัคคีใน
ชุมชน และเพื่อเป็ นการผ่อนคลายความร้อนของอากาศโดยการเล่นสาดน้ ากัน และชาระล้างจิตใจให้สะอาด
ผ่องใสด้วย
ประเพณี ขา้ วพันก้อน เป็ นประเพณี ที่จดั ขึ้นเพื่อเป็ นการสร้างความสมานสามัคคีอีกประเพณี หนึ่ ง ที่ทาให้
ชาวบ้านนั้นที่ความเอื้ อเฟื้ อเผื่อแผ่ มีน้ าหนึ่ งใจเดี ยวกัน สังเกตได้จากจานวนข้าวที่ ชาวบ้านนามาพันกันเป็ น
จานวนมาก คาว่าพันก้อนนั้นไม่ได้หมายถึ งจานวนก้อนข้าว แต่หมายถึงการนาข้าวมาช่ วยกันปั้ นพันให้ขา้ วมี
รู ปร่ างเป็ นก้อนขึ้นมา
3.3) ชาติพนั ธุ์
ในยุคนี้ มีชาติพนั ธุ์ที่เพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งชาติพนั ธุ์คือพวกที่มาจากทางเมืองหลวงพระบางและเวียงจันทร์
ซึ่งสันนิ ษฐานว่าผูอ้ พยพได้เดินทางมาอาศัยอยูใ่ นเขตอาเภอน้ าปาด ฟากท่า และบ้านโคก และได้ต้ งั รกราก ถิ่น
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ฐานขึ้นในพื้นที่อาเภอเหล่านี้ อีกทั้งยังมีการแต่งงานกัน จึงก่อให้เกิดครอบครัวขยายสื บทอดเชื้อสายกันออกไป
เมื่อสมาชิ กเพิ่มมากขึ้นต่างก็แยกย้ายไปมีครอบครัวของตน สังเกตได้จากการที่คนในชุ มชนมีวิถีชีวิต ประเพณี
วัฒนาธรรม และภาษาที่คล้ายกัน
การอภิปรายและสรุ ปผล
จากการศึกษาถึงวิวฒั นาการก่อตั้งชุมชนจนถึงปั จจุบนั ผนวกกับการประมวลเหตุการณ์ต่างๆ สามารถ
อธิบายได้วา่ ชุมชนพื้นที่ชายแดนด่านภูดู่น้ ีน้ นั มีการก่อตั้งชุมชนมาจากพวกล้านนา เดินทางผ่านมาเพื่อหาพื้นที่ต้ งั
รกรากถิ่ นฐานจนมาเจอพื้นที่แห่ งนี้ ซึ่ งเป็ นพื้นที่ที่มีสภาพภูมิศาสตร์ ที่เหมาะแก่การตั้งรกรากถิ่ นฐาน และทา
การเกษตร จึงตัดสิ นใจสร้างที่อยูอ่ าศัยขึ้นที่น้ ี มารวมตัวด้วย รวมทั้งมีกลุ่มที่มีเชื้อสายมาจากเมืองหลวงพระบางและ
เวียงจันทร์ รวมกันมาก่อตั้งชุ มชนจนถึงทุกวันนี้ เมื่อเกิดการแบ่งรัฐออกจากกัน จึงส่ งผลให้วิถีชีวิตของผูค้ นใน
ชุ มชนชายแดนแห่ งนี้ เปลี่ ยนไป เมื่อมีการแบ่งเขตแดนขึ้นชาวบ้านก็ไม่สามารถไปมาหาสู่ กนั ได้อย่างที่เคยทา
จากการเข้ามามีอิทธิ พลและแสวงหาอาณานิคมในสยาม ของฝรั่งเศส ข้อเท็จจริ งปรากฏใน “วิกฤตการณ์สยาม ร.
ศ.112” การเกิ ดเส้ นเขตแดน/ชายแดนของรัฐอธิ ปไตย ซึ่ งเป็ นผลมาจากปฏิสัมพันธ์ ทางการเมือง และจาก
ข้อตกลงหรื อการบีบบังคับที่เกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธ์น้ นั ทาให้คนในพื้นที่ที่ถูกผนึกรวมเข้ามา (และคนที่ถูกแยก
ออกไป) และกระแสของโลกาภิวตั น์ได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวติ ของคนชุมชนจากการดาเนินชีวิตตามวิถีเกษตรกรรม
ให้ตอ้ งเลื่อนไหลมากยิง่ ขึ้น และระบบเศรษฐกิจเป็ นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งในการดารงชีพ ของคนในชุมชน
ชายแดนแห่งนี้ โดยสิ่ งที่นกั วิจยั ได้คน้ พบข้อเท็จจริ งในแต่ละยุคนั้น สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ในยุคก่อเกิดชุมชน พบว่าทาให้ทราบว่าวิถีชีวติ ของคนในชุมชนนี้ ชาวบ้านเลือกทานาเป็ นหลักเพื่อ ยัง
ชีพ และพึ่งพิงอยูก่ บั ธรรมชาติท้ งั สิ้ น ไม่วา่ จะเป็ นการอาศัยไหล่เขาทาไร่ และปลูกผัก หาของป่ า และนาสิ่ งของที่
หาได้มาแลกเปลี่ยนกัน ดารงชีวติ ที่เรี ยบง่ายและมีความพอเพียงในตัวเองสู ง และปัจจัยในการเลือกพื้นที่อยูอ่ าศัย
สร้างบ้านเรื อนกันในพื้นที่คือ พื้นที่แห่ งนี้ มี ลาห้วยไหลผ่าน และพื้นที่บริ เวณที่ดอนเป็ นโคก เพราะสังคมสมัย
นั้นมีลกั ษณะเป็ นสังคมเกษตรกรรม ดังนั้นสภาพภูมิศาสตร์ จึงมีอิทธิพลในการเลือกพื้นที่ต้งั ถิ่นฐาน
ในยุคลากเส้นเขตแดนใหม่ อานาจรัฐ วิถีปฏิบตั ิของรัฐ และตัวตนของรัฐส่ งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถี
ชีวิตบทบาทหน้าที่ของคนในชุ มชนชายแดนแห่งนี้ เมื่อชุ มชนชายแดนภูดู่แห่ งนี้ ได้มีการพัฒนามาสู่ ยุคนี้ แม้รัฐ
จะมีความปรารถนาเกี่ยวกับเขตแดนอย่างไรก็ตาม เขตแดนที่เป็ นอยู่ของรัฐส่ วนใหญ่ในปั จจุบนั มิใช่เขตแดน
โดยธรรมชาติ หรื อเป็ นเขตแดนที่รัฐนั้นเป็ นผูเ้ ลือกหรื อกาหนดด้วยตัวเองได้ท้ งั หมด ความจริ งที่ไม่ควรลืมก็คือ
แม้วา่ สภาพทางภูมิศาสตร์ และภูมิประเทศจะมีผลกระทบอย่างมากต่อการกาหนดสภาพปั ญหาในอาณาเขตและ
แนวทางการจัดการเกี่ยวกับพรมแดนและพื้นที่ชายแดนของรัฐอธิ ปไตย แต่เขตแดน แนวพรมแดน และพื้นที่
ชายแดนนี้ มิได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติของสภาพภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศ แต่เกิดขึ้นโดยการกาหนดของมนุ ษย์เอง
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และที่ดูเหมือนจะเป็ นเรื่ องแย้งย้อนในข้อเท็จจริ งก็คือ พรมแดนของรัฐอธิ ปไตยส่ วนใหญ่ในปั จจุบนั ถูกกาหนด
เมื่อตอนที่ตนเองยังไม่มีอธิ ปไตยแต่อย่างใด ไม่มีพ้ืนที่ใดในโลกเป็ นชายแดนหรื อเป็ นพรมแดนมาตั้งแต่ตน้
แต่ พ้ื นที่ ห นึ่ งได้ก ลายเป็ นชายแดนหรื อ กลายเป็ นแนวพรมแดนด้ว ยเหตุ ป ระจวบเหมาะหรื อ อุ บ ัติ เ หตุ ข อง
ประวัติศาสตร์ ฝรั่งเศสได้จดั ทาแผนที่แบ่งรัฐขึ้นเพื่อกาหนดเขตแดนสยาม-ฝั่งซ้ายแม่น้ าโขงให้เป็ นของฝรั่งเศส
เพื่อประโยชน์การแบ่งส่ วนการปกครอง เมื่อเกิดการแบ่งรัฐออกจากกัน จึงส่ งผลให้วิถีชีวิตของผูค้ นในชุ มชน
ชายแดนแห่งนี้เปลี่ยนไป เมื่อมีการแบ่งเขตแดนขึ้นชาวบ้านก็ไม่สามารถไปมาหาสู่ กนั ได้อย่างที่เคยทา เนื่องจาก
ทางการลาวมีความเข้มงวดและเด็ดขาดในการลงโทษผูท้ ี่ลกั ลอบเดินทางข้ามเขตแดนไปฝั่งลาว และชาวบ้านของ
ฝั่งลาวก็ไม่กล้าที่จะข้ามมาฝั่ งไทย เพราะเจ้าหน้าที่ทหารตรวจตราอย่างเข็มงวด และมีบทลงโทษที่รุนแรง และ
โดยข้อเท็จจริ งทางประวัติศาสตร์ ไม่แต่เฉพาะในกรณี ของไทยเท่านั้น แต่อานาจของรัฐมหาอานาจและอดีตเจ้า
อาณานิคม ทั้งหลายเป็ นปั จจัยที่ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางและสาคัญที่สุดต่อการกาหนดเส้นเขตแดนของรัฐ
อธิ ปไตยที่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั การเกิ ดเส้นเขตแดน/ชายแดนของรัฐอธิ ปไตย จึงเป็ นผลมาจากปฏิสัมพันธ์ ทาง
การเมือง และจากข้อตกลงหรื อการบีบบังคับที่เกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธ์น้ นั ทาให้คนในพื้นที่ที่ถูกผนึกรวมเข้ามา
(และคนที่ถูกแยกออกไป) ต้องตกเป็ นผูร้ ับผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในขณะนั้นและในภายหลัง ไม่วา่ จะโดย
สมัครใจหรื อไม่สมัครใจก็ตาม
ในยุค การแบ่ ง แยกรั ฐจนถึ งปั จจุ บนั ยุค นี้ ค่ อนข้า งที่ ชัดเจนในเรื่ องของวิถี ชี วิตของผูค้ น และล าดับ
เหตุการณ์ที่ต่อเนื่ องมาจากอดีตจนถึงปั จจุบนั ซึ่ งเป็ นผลพวงมาจากการสู้รบกันระหว่างไทย-ลาว ในเหตุการณ์
กรณี พิพาทระหว่างไทย-ลาว เมื่อปี พ.ศ.2527 การดารงชี พในฐานะรู ปแบบเศรษฐกิ จที่แฝงฝัง (Embeddedness)
อยูใ่ นชุมชนและวัฒนธรรม และความสัมพันธ์ทางสังคม ส่ งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของคนในชุ มชนเป็ นสิ่ ง
ที่เข้าใจได้ซ่ ึ งกันและกัน และพัฒนามาจนถึงปั จจุบนั ทาให้เกิดการบูรณาการนาคนเข้ามาใกล้ชิดกันมากขึ้น และ
ประสานเป็ นอันหนึ่ งอันเดี ยวกัน การแลกเปลี่ ยนแรงงานในระหว่างเครื อญาติ หรื อเพื่อนบ้านเป็ นตัวอย่างที่ดีใน
ความสัมพันธ์ ดงั กล่าว (Stanfild 1986) ในบริ บทโลกาภิวตั น์ พิจารณาการดารงชี พของครัวเรื อนในชุ มชนใน
บริ บทที่ ข ้า มพ้นความเป็ นรั ฐชาติ ในบริ บ ทที่ เคลื่ อนย้ายและเลื่ อนไหล เชื่ อมโยงสังคมชนบทเข้ากับระบบ
เศรษฐกิ จในระดับต่ างๆ ที่ ไม่ ได้จ ากัดอยู่ภายในขอบเขตความเป็ นชุ มชนอี กต่ อไป แต่ ในยุคโลกาภิ ว ตั น์ ได้
เปลี่ ย นแปลงวิถี ชี วิ ตของคนชุ ม ชนให้เ ป็ นสั ง คมเปลี่ ย นผ่า นจากสั ง คมประเพณี ไ ปสู่ สั ง คมทันสมัย มากขึ้ น
ภาวการณ์ ที่เคยดารงอยู่ของคนในชุ มชนเริ่ มเปลี่ ยนแปลงไปเมื่อมีการพัฒนาที่มีพลวัตมากขึ้น เราจะเห็นความ
แตกต่างภายในสังคมเกษตรกรรม ที่มีการปรับตัวอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขของทางเศรษฐกิ จเข้ามาเกี่ยวข้อง ชาวบ้านมี
ความยืดหยุน่ ในการปรับตัว และมีศกั ยภาพในการต่อรองเพื่อเป็ นผูค้ า้ ในพื้นที่ตลาดของชายแดนแห่ งนี้มากกว่า
คนนอกพื้นที่ สังเกตได้จากการซื้ อ-ขาย ชาวบ้านฝั่งลาวจะซื้ อสิ นค้าจากพ่อค้าแม่คา้ ฝั่งไทย จากการเป็ นเครื อญาติ
กันเอง หรื อจากพ่อค้าแม่คา้ ที่เป็ นในพื้นที่ในชุมชนแห่งนี้มากกว่าคนนอกพื้นที่ สาเหตุที่ชาวบ้านฝั่ งลาวเลื อกที่
จะผูกขาดการซื้ อสิ นค้ากับคนในพื้นที่หรื อเครื อญาติตนเองนั้น เป็ นเพราะประสบการณ์ที่ผา่ นมาในการซื้ อ-ขาย
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และความไว้เนื้อเชื่อใจคนที่เป็ นญาติ และเป็ นคนในพื้นที่มากกว่าคนนอกพื้นที่นนั่ เอง อีกทั้งภาษาที่ใช้พูดสื่ อสาร
กันก็เป็ นภาษาเดียวกัน หรื อแม้แต่วฒั นธรรมการแต่งกาย ความได้เปรี ยบของคนในพื้นที่จึงมาจากการมีวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมที่คล้ายๆกันกับคนฝั่งลาว จึงทาให้มโนทัศน์การดารงชี พวิถีชีวิตของคนในชุ มชนชายแดนนั้นมี
ความน่าสนใจและเลื่อนไหลมากยิง่ ขึ้น นอกจากการเป็ นสังคมเกษตรกรรมแล้วนั้น คนในชุ มชนชายแดนด่านภูดู่
ยังมีระบบเศรษฐกิจเป็ นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งในการดารงชีพ
เบ็บบิงตันและแบ็ทเทอเบอรี (Bebbington and Batterbury 2001) ได้ให้แง่คิดว่า เราจาเป็ นต้องพิจารณา
การดารงชี พในบริ บทที่สัมพันธ์กนั กับเครื อข่ายและสถาบันต่างๆ ที่เชื่ อมโยงการไหลเวียนของทุน ทรัพยากร
ข้อมูลข่าวสาร และความคิดต่างๆ การเชื่ อมต่อเหล่านี้ได้เกิดขึ้นข้ามพื้นที่หรื อสนามสังคมต่างๆ ซึ่ งนอกจากการ
ทาเกษตร และการค้าของคนในพื้นที่แห่งนี้แล้วนั้นในพื้นที่ชุมชนชายแดนแห่งนี้ยงั มีเครื อข่ายการท่องเที่ยวเข้ามา
ปรากฏให้เห็ นอี กมโนทัศน์ หนึ่ งในการดารงชี พ ที่ มี ความเลื่ อนไหลเชื่ อมโยงกับกระแสโลกาภิ วตั น์ และภาวะ
สมัยใหม่ข้ ึนในพื้นที่แห่งนี้
เดอ ฮาน (de Hann 2000) ได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโลกาภิวตั น์และการดารงชีพ โดยเสนอว่า
โลกาภิวตั น์ มีผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ ในการดารงชี พในอย่างน้อย 2 มิติดว้ ยกัน คือ ประการแรก การที่ตลาด
และความสัมพันธ์ทางสังคม ได้ขยายอาณาบริ เวณออกไปในระดับโลก การดารงชี พจึงเริ่ มตาแหน่งแห่ งที่อยูใ่ น
หลากหลายท้องถิ่ น (Multi-locality) มากขึ้น และประการที่สอง ในการปฏิ สัมพันธ์ระหว่างโลกาภิวตั น์ และ
ท้องถิ่นนิยม ขนาดของความสัมพันธ์ระหว่างโลก ภูมิภาค และท้องถิ่น จะลดความสาคัญของขนาดความเป็ นชาติ
ลง ซึ่ งปรากฏการณ์ ที่สนับสนุ นข้อเสนอของเดอ ฮาน ในพื้นที่ภูดู่แห่ งนี้ คือ การที่ฝั่งลาวนั้นเป็ นผูผ้ ลิตผลผลิต
ทางการเกษตร แล้วฝั่ ง ไทยเป็ นผูข้ ายสิ นค้า ทางการเกษตรให้แก่ ฝั่งลาว เช่ น เมล็ดพันธุ์ พื ช สารเคมี ที่ ใ ช้ใ น
การเกษตร รวมถึ งเครื่ องมือเครื่ องใช้ทางการเกษตรต่างๆ ซึ่ งการซื้ อ-ขาย ไม่ใช่การซื้ อ-ขายเฉพาะสิ นค้าการ
อุปโภคบริ โภคที่ใช้ในชี วิตประจากันเพียงเท่านั้นอีกต่อไป เกิดเงิ นทุนหมุนเวียนในการลงทุนการเพิ่มผลผลิ ต
และการปรับปรุ งการเกษตรให้ทนั สมัย อัพพาดูไร (Appadurai, 1996, pp. 27 ) ได้ศึกษาข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับโลก
สมัยใหม่ ในขณะนี้ ทาให้เห็นระบบการโต้ตอบ ซึ่งให้ความรู ้สึกแปลกใหม่ ในความรู ้สึกที่เป็ นของใหม่และยอด
เยีย่ ม จากการสั่งออเดอร์สินค้าผ่านเครื่ องมือสื่ อสารที่ทนั สมัยและรวดเร็ วจากฝั่งลาวมายังฝั่งไทย หรื อแม้แต่การ
ขนส่ งข้ามพรมแดนก็ไม่ใช่เรื่ องยุง่ ยากอีกต่อไป เมื่อมีถนนหนทาง และยานพาหนะในการขนส่ ง รวมถึงกฎหมาย
ที่เอื้อต่อการค้าและการลงทุนของทั้งสองประเทศการขนส่ งสิ นค้าข้ามเขตแดน
สังเกตได้ว่า ตาแหน่ งแห่ งที่ ของการดารงชี พนั้นเริ่ มที่จะไม่ไ ด้เชื่ อมโยงกันในลักษณะที่เป็ นแนวตั้ง
(Vertical) และมีลาดับชั้น (Hierarchical) อีกต่อไป หากแต่ลกั ษณะของการเกี่ยวพันกันเป็ นแนวราบ (Horizontal)
ผลก็คือ โครงสร้ างของสนามปฏิ บตั ิ การจึ งอยู่ในหลากหลายท้องถิ่ นมากขึ้น ในขณะเดี ยวกัน สถานที่ชนบท
(Rural place) ก็ได้ถูกสร้ างและหล่อหลอม จากปฏิสัมพันธ์ที่ชีวิตชนบทมีต่อการไหลเวียนและแลกเปลี่ยนใน
ระดับโลก (Global flows and exchanges) การตัดสิ นใจที่เกิดขึ้นในครัวเรื อน จึงไม่ได้มีหน่วยที่ต้ งั อยูใ่ นชนบท
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เพีย งอย่า งเดี ย วอี กต่ อไป ทั้ง นี้ เพราะครั วเรื อนเองได้ขยายปริ ม ณฑลที่ ก ว้างขวางออกไปนอกอาณาเขตของ
หมู่บา้ น หรื อกระทัง่ นอกรัฐชาติ
อย่างไรก็ตาม โอกาสของการปฏิสัมพันธ์กนั หรื อการเข้าถึงทรัพยากรข้ามชาติน้ นั ย่อมแตกต่างกันไป
ในแต่ละครัวเรื อน ที่ไม่เพียงมีสถานะภาพทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันเท่านั้น แต่ยงั มีความคิดเห็นต่ออนาคตของ
การดารงชีพที่แตกต่างกันอีกด้วย มิติเหล่านี้ มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการมองแนวทางการพัฒนา หรื อการพัฒนา
เชิงทางเลือกในชนบท ที่ซ่ ึงบริ บทไม่ได้ผกู ติดกับพื้นที่เกษตรกรรมภายในขอบเขตของรัฐชาติเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป
ตารางที่ 1 สรุ ปการเปลี่ยนแปลงภูมิสังคมของพื้นที่ชายแดนด่านภูดู่
ยุค
วิถีชีวติ ชุ มชน
ประเพณีวฒ
ั นธรรมชุ มชน
ชาติพนั ธุ์
1.ยุคก่อเกิดชุ มชน (สมัยกรุ ง - พึ่ งพิ งอิ งอาศั ย อยู่ ก ั บ - มี ประเพณี วฒั นธรรมที่ - กลุ่มชาติพนั ธุ์ที่อยูใ่ น
รัตนโกสิ นทร์ – พ.ศ. 2435) ธรรมชาติ ดารงชีวิตที่เรี ยบ นับ ถื อ ภู ต ผี เชื่ อ เรื่ องไสย บริ เวณแถบนี้ คื อกลุ่ ม
ง่ายและมี ความพอเพียงใน ศาสตร์
คนที่มาจากล้านนา
ตัวเองสู ง มี ล ัก ษณะเป็ น
สังคมเกษตรกรรม
2.ยุ ค ลากเส้ น เขตแดนใหม่ - ฝรั่งเศสได้จดั ทาแผนที่ - มี ประเพณี วฒั นธรรมที่ -กลุ่มชาติพนั ธุ์ลา้ นนา
(พ.ศ. 2436 – พ.ศ. 2526)
แบ่งรัฐขึ้นเพื่อกาหนดเขต นับ ถื อ ภู ต ผี เชื่ อ เรื่ องไสย และเดิ น ทางมาจาก
แดนสยาม-ฝั่ ง ซ้า ยแม่ น้ า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ เ ริ่ ม มี ก า ร น่าน พะเยาเพิ่มขึ้น มา
โขง เกิ ดเส้ น เขตแดน/ ร่ ว มกัน ประกอบพิ ธี ก รรม ต า ม เ ส้ น ท า ง ก า ร
ชายแดนของรัฐอธิปไตย ทางศาสนาพุทธ
ส ารวจดิ น แดนของ
มิ ชชั น นา รี ที่ เ ข้ า ม า
เผยแพร่ ศาสนา
3.ยุคแบ่งแยกรัฐ (พ.ศ.2527- -มี ก า ร ซื้ อ - ข า ย -มีประเพณี วฒั นธรรมที่นบั -กลุ่มชาติพนั ธุ์เดิมและ
ปัจจุบนั )
แ ล ก เ ป ลี่ ย น สิ น ค้ า กั บ ถื อ ภู ต ผี เ ชื่ อ เ รื่ อ ง ไ ส ย เพิ่ ม เติ ม จากกลุ่ ม คน
ชาวบ้านฝั่งลาว มีรูปแบบ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ เ ริ่ ม มี ก า ร ที่ ม า จ า ก ท า ง เ มื อ ง
จากเกษตรแบบยังชี พ มา ร่ ว มกัน ประกอบพิ ธี ก รรม หลวงพระบางแล ะ
เป็ นเกษตรเชิ ง พาณิ ชย์ ทางศาสนาพุทธ รวมถึงการ เวียงจันทร์
และเกิ ดธุ รกิ จนาเที่ย วใน ประยุกต์และประดิษฐ์สร้าง
การเปิ ดAEC
ทางพิธีกรรม
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
จากบทความนี้สามารถนาไปศึกษาเปรี ยบเทียบปรากฏการณ์ทางสังคมผ่านการอธิ บายกับแนวคิดและ
ทฤษฎีที่สอดคล้อง เช่น การพัฒนาตามหลักภูมิสังคม/Area based ภูมินิเวศวัฒนธรรม เป็ นต้น

การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 198 -

19

บรรณานุกรม
ชาญวิทย์ เกษตรสิ ริ. (2555).ประมวลแผนที่ : ประวัติศาสตร์ -ภูมิศาสตร์ -การเมือง กับลัทธิอาณานิคม
ในอาเซียน-อุษาคเนย์ . กรุ งเทพฯ : มูลนิธิโครงการตาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ฉัตรทิพย์ นาถสุ ภา. (2553).เศรษฐกิจหมู่บ้านไทยในอดีต. กรุ งเทพฯ : บริ ษทั สานักพิมพ์สร้างสรรค์ จากัด
Arjun Appadurai. (1996). Modernity Al Large: Cultural Dimensions of Globalization. U of Minnesota Press.
Bebbington, Anthony and Simon Batterbury (2001) “Transnation Livelihoods and Landscape :
Political of Globalization,” Ecumene 8(4):369-380 .
De Haan, Leo J. (2000) “Globalization, Localization and Sustainable Livelihood”, Sociologia Ruralis,
40(3):339-65
Stanfield, J. Ron (1986) The economic Thought of Karl Polanyi, Hamshire and London: Macmillan.
Twekiat Janprajak. (2540).Thai-Lao Boundary Disputes. The Thailand research fund.

การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 199 -

การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 200 -

Session C
ครอบครัว เด็ก สตรี และผู้สูงอายุ
เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15 ประจำ�ปีการศึกษา 2558
วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2559

การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 201 -

การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 202 -

อัตลักษณ์ ผู้หญิงมุสลิมปาตานี ในระบบการศึกษาแผนใหม่ ก่อนเริ่มกระแสฟื้ นฟูศาสนา
อิสลามในพืน้ ทีส่ ามจังหวัดชายแดนภาคใต้
The Identities of Patani Muslim Women in the Modern Education System
on the Threshold of Islamic Revivalism in the Three Southernmost Provinces of
Thailand*
ทวีลกั ษณ์ พลราชม (Taweeluck Pollachom)1
ชลธิรา สัตยาวัฒนา (Cholthira Satyawadhna)2
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั นี้ เป็ นการสารวจอัตลักษณ์ของผูห้ ญิงมุสลิมปาตานี ในระบบการศึกษาแผนใหม่ก่อน
เริ่ มกระแสฟื้ นฟูศาสนาอิสลามในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็ นระยะเริ่ มแรกในการ
ดาเนินนโยบายการปรับเปลี่ยนปอเนาะที่ต่อมาถูกมองว่าทาลายอัตลักษณ์ทางศาสนาและวัฒนธรรม
ของคนมาเลย์-มุสลิม แต่ขณะเดียวกันก็อนั เป็ นช่วงเวลาที่สาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสถานภาพและ
บทบาทของผูห้ ญิงมุสลิมปาตานีในวงกว้าง จากการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กบั ผูห้ ญิงทั้งสาย
สามัญและสายศาสนา ภายในประเทศและต่างประเทศ ทาให้พวกเธอได้กา้ วออกไปสู่ การมีบทบาท
ในพื้นที่สาธารณะมากขึ้น
ผลการศึกษาชี้ ให้เห็ นว่า ผูห้ ญิงมุสลิ มกลุ่มนี้ มีภูมิหลังครอบครัวเป็ นลูกหลานข้าราชการ
ชนชั้นนา และกลุ่มพ่อค้าคหบดีมุสลิมในเขตเมือง โดยมิได้มีแต่กลุ่มตระกูลคนมุสลิมเชื้ อสายมาเลย์
เท่านั้น แต่ม าจากมุส ลิ ม เชื้ อสายจี นและอาหรั บ ที่ ม าตั้ง รกรากท าการค้าในสามจัง หวัดชายแดน
ภาคใต้ม าช้านาน โดยส่ งไปเรี ยนทั้งในกรุ งเทพมหานคร กลันตัน ปี นัง และสิ งคโปร์ เพื่อให้
บุ ตรสาวได้เรี ย นในโรงเรี ย นสอนศาสนาอิ ส ลามแบบสมัย ใหม่ หรื อที่ เรี ย กว่า แบบมัดรอซะฮฺ
(Madrasah) ที่มีการสอนในสองระบบ คือ สายสามัญและสายศาสนา เส้นทางการศึกษานี้ แสดงให้
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เห็นเครื อข่ายและความสัมพันธ์แบบข้ามพรมแดนที่มีปัจจัยมาจากภูมิหลังทางครอบครัวและเครื อ
ญาติที่กระจายอยูใ่ นพื้นที่ต่างๆ เหล่านี้ดว้ ย
ผลการศึกษายังพบอีกว่า การก่อรู ปและประกอบสร้างอัตลักษณ์ของผูห้ ญิงเหล่านี้ ได้รับ
อิ ท ธิ พ ลจากแนวคิ ด ความทันสมัย แบบตะวัน ตกและความเป็ นอิ ส ลามสมัย ใหม่ ใ นสายปฏิ รู ป
(Islamic Reformist) กล่าวคือ พื้นที่ศูนย์กลางอานาจรัฐไทยในส่ วนกลาง คือ กรุ งเทพมหานคร ที่
เน้นย้าความเป็ นไทยและความเป็ นสมัยใหม่แบบตะวันตกจากกระแสการพัฒนาประเทศ และ พื้นที่
ศูนย์กลางของความเป็ นอิสลามในโลกมาเลย์ คือ สิ งคโปร์ ปี นัง และกลันตัน เน้นย้าแนวคิดอิสลาม
สายปฏิรูปที่ได้รับอิทธิ พลมาจากปั ญญาชนมุสลิมที่จบการศึกษามาจากอียิปต์ที่ เผยแพร่ อยูใ่ นมัดรอ
ซะฮฺ อย่างไรก็ตาม สายธารความคิดสองส่ วนนี้ลว้ นมีฐานความคิดและค่านิ ยมในแบบสมัยใหม่บน
ฐานคิดแบบโลกวิสัย (Secular) งานวิจยั นี้จะชี้ให้เห็นด้วยว่าแนวคิดเหล่านี้ ได้ปะทะกับความเป็ น
มาเลย์-มุสลิมในพื้นที่อย่างไร ผ่านบทบาทของพวกเธอเมื่อกลับมาทางานในพื้นที่บา้ นเกิด
เนื่องจาก แทบจะไม่มีขอ้ มูลที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรใดที่เกี่ยวกับประสบการณ์และเส้นทาง
การศึกษาของผูห้ ญิงมุสลิ มในช่วงเวลานี้ ปรากฎอยูเ่ ลย งานศึกษาวิจยั นี้จึงใช้ “ประวัติศาสตร์ บอก
เล่า” ในแนวสตรี นิยมเป็ นวิธีวิทยาหลักในการวิจยั เพื่อสื บเสาะร่ องรอยประสบการณ์ ชีวิตและอัต
ลักษณ์ ผหู ้ ญิ งมุสลิ มปาตานี กลุ่มนี้ โดยทาการเก็บข้อมูลและใช้เวลาสัมภาษณ์ เชิ งลึ กในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้
คาสาคัญ : ผูห้ ญิงมุสลิมปาตานี ระบบการศึกษาแผนใหม่ ผูห้ ญิงมุสลิมสมัยใหม่ และอิสลาม
สาย
ปฏิรูป

Abstract
This research report assesses the identities of Patani Muslim Women in the Modern Education
System on the threshold of Islamic Revivalism in the Three Southernmost Provinces of Thailand.
This was a period of shifting away from the pondok system. This policy came to be seen as
destroying Malay Muslim religious and cultural identities, yet at the same time it contributed
significantly to enhanced statuses and roles for Patani Muslim women, because the expansion of
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educational opportunities for Muslim women in secular and religious curricula, both
domestically and abroad, enabled them to play more significant roles in the public sphere.
The study showed that this group of Muslim women who studied outside their hometowns came
from families of high-level civil servants, and from merchants and wealthy families in urban
areas. This group included not only Malay families but also Chinese and Hadrami Arab families
who had been settled in this area for a long time. These families sent their daughters to Bangkok,
Kelantan, Penang, and Singapore in order to study in the new style of Islamic schools, which
were called “Madrasah,” and which offered studies in both secular and religious curricula. The
educational routes they followed involved cross-border networks and relationships that were
affected both by their family backgrounds and by the networks of relatives that they had in these
various places.
This study also demonstrates that the identity formation of these women was influenced by two
kinds of modernity. One was the Western style of modernity in which Bangkok is the power
center and which highlights Thai-ness along with Western models for developing the country.
The other is Islamic Reformism, which has geographical centers in the Malay world such as
Singapore, Penang, and Kelantan. This style of modernity emphasizes a kind of Islam influenced
by Muslim intellectuals who had graduated from educational institutions in Egypt and taught in
the Madrasahs. Despite the differences between these two concepts, they are both based
fundamentally on secular values and thinking. Therefore, this article also will demonstrate how
these ideas have clashed with local Malay-Muslim values and identities through the roles played
by these Muslim women when they return to their hometowns.
There is a shortage of written sources on Muslim women’s experiences and education routes
during this period. Consequently, this study uses “oral history” in a feminist style as its basic
research methodology for tracing the life experiences and identities of these Patani Muslim
women. Therefore, data gathering and in-depth interviews were the primary methods used in
this research.
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งานศึกษาวิจยั นี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของวิทยานิ พนธ์ระดับปริ ญญาเอกของผูว้ ิจยั ในหัวข้อ “อัต
ลักษณ์ ผ้ ูหญิ งมุสลิ มปาตานี “สามรุ่ น” ที่ ผ่านการศึ กษาแผนใหม่ ระหว่ าง พ.ศ.2500-2525 ใน
ระหว่ างพืน้ ที่ ” โดยเป็ นการศึกษาวิเคราะห์การก่อรู ปและประกอบสร้างอัตลักษณ์ของผูห้ ญิงมุสลิม
ปาตานี “สามรุ่ น” ผ่านเส้นทางการศึกษาทั้งในสายสามัญและศาสนา ในประเทศและต่างประเทศ
อาทิ ประเทศมาเลเซี ย อินโดนี เซี ย สิ งคโปร์ อินเดีย ปากีสถาน อียิปต์ ลิเบีย คูเวต อิรัค โมรอคโก
และซาอุดิอาระเบีย รวมถึงบทบาทของพวกเธอเมื่อกลับมาทางานในพื้นที่บา้ นเกิ ดหลังจากสาเร็ จ
การศึกษาแล้ว
พื้นที่วจิ ยั หลักและเก็บข้อมูลภาคสนามของงานศึกษาวิจยั นี้ อยูใ่ นพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ คือ ปั ตตานี ยะลา นราธิ วาส และได้ขยายการเก็บข้อมูลในพื้นที่อื่นตามเส้นทางการศึกษา
ของผู้ห ญิ ง บางแห่ ง คื อ กรุ งเทพมหานคร รั ฐ กลั น ตั น ประเทศมาเลเซี ย และส ารวจ
สถาบันการศึกษาเก่าแก่ที่รัฐปี นัง ประเทศมาเลเซี ย โดยคาว่า “ผูห้ ญิงมุสลิมปาตานี ” ที่ใช้ในงาน
ศึกษาวิจยั นี้ หมายถึง ผูห้ ญิงมุสลิมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ปั ตตานี ยะลา นราธิ วาส
และ 4 อาเภอในจังหวัดสงขลา3 ได้แก่ อาเภอสบ้าย้อย อาเภอนาทวี อาเภอจะนะ อาเภอเทพา ที่ไม่ได้
จากัดแค่กลุ่มชาติพนั ธุ์มาเลย์ แต่รวมถึงกลุ่มชาติพนั ธุ์จีน อาหรับฮัดรามี อินเดีย และปาทานที่นบั ถือ
ศาสนาอิสลาม
งานศึกษาวิจยั นี้ เก็บข้อมูลภาคสนามระหว่างเดื อนตุลาคม 2555-พฤศจิกายน 2556 โดย
ผูว้ ิจยั ได้เก็บข้อมูลในพื้นที่ 4 ครั้ง ประมาณครั้งละ 1 เดือน เป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพโดยให้ผหู้ ญิง
เป็ นศูนย์กลางของการศึกษา ผ่านวิธีศึกษาจากประวัติศาสตร์ บอกเล่าของพวกเธอจากการสัมภาษณ์
เชิ งลึก โดยสัมภาษณ์ กลุ่มผูห้ ญิงมุสลิมปาตานี “สามรุ่ น” ที่ได้ออกไปศึกษานอกพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และผูท้ ี่ ศึกษาระดับอุ ดมศึ กษาในพื้นที่ด้วย รวมถึ งการสัมภาษณ์ กลุ่ มบุคคลที่
เกี่ ย วข้อง ทั้ง ผูห้ ญิ ง และผูช้ าย อาทิ โต๊ะ ครู คณะครู แ ละผูบ้ ริ หารโรงเรี ย น ข้า ราชการที่ ด าเนิ น
นโยบายด้านการศึกษา สมาชิกคณะกรรมการอิสลามจังหวัด องค์กรผูห้ ญิงมุสลิม เป็ นต้น เพื่อทราบ
ข้อ มู ล แวดล้ อ ม บริ บททางสั ง คมและการศึ ก ษา เสริ มด้ ว ยการส ารวจเอกสารข้อ มู ล ทาง
3

พื้นที่ที่กล่าวถึงนี้ถูกอ้างอิงว่าคืออาณาจักรปาตานีที่เคยรุ่ งเรื องในอดีต โดยความเก่าแก่ของอาณาจักรปาตานี มีขอ้
สันนิ ษฐานว่าสื บเนื่ องไปถึงสมัยลังกาสุ กะ (Langkasuka) ราวพุทธศตวรรษที่ 11 ที่ เดิ มดิ นแดนแห่ งนี้ นับถื อ
ศาสนาพุทธนิ กายมหายาน อาณาจักรลังกาสุ กะ (ปาตานี ) เป็ นอาณาจักรมาลายูที่เก่าแก่และเจริ ญรุ่ งเรื่ องที่สุดใน
คาบสมุทรมลายู ถือเป็ นเมืองท่านานาชาติ (Interport) ซึ่งมีพอ่ ค้าจากตะวันออกและตะวันตกมาค้าขาย แลกเปลี่ยน
ค้าขาย
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ประวัติศ าสตร์ ได้แก่ เอกสารจดหมายเหตุ หนัง สื อพิม พ์ สมุ ดบันทึ ก โรงเรี ย น รวมถึ ง หนัง สื อ
ประวัติบุคคลและประวัติโรงเรี ยนต่างๆ เพื่อที่จะทาให้เห็นภาพร่ างของชี วิต มุมมอง โลกทัศน์ของ
พวกเธอเหล่านี้ ซึ่งเป็ นผูห้ ญิงกลุ่มแรกๆ ที่ได้กา้ วจากพื้นที่ส่วนตัวออกไปสู่ พ้ืนที่สาธารณะ และพบ
เจอประสบการณ์อนั แปลกใหม่ในดินแดนที่ไม่เคยรู้จกั มาก่อน
งานวิจยั นี้ นอกจากทาให้เห็นเส้นทางการศึกษาที่หลากหลายของผูห้ ญิงมุสลิมปาตานี ยัง
ทาให้เห็นถึงเครื อข่ายและความสัมพันธ์ขา้ มพรมแดน รวมถึงความหลากหลายของกลุ่มคนที่อาศัย
อยู่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีการติดต่อสัมพันธ์กบั คนกลุ่มต่างๆ ทั้งในพื้นที่ประเทศ
ไทย โลกมาเลย์ และโลกอาหรับมาอย่างช้านานที่มีผลต่อการรับเข้ามาของแนวคิดต่างๆ ในพื้นที่
รวมถึ งการรับความเป็ นสมัยใหม่ที่ไม่ได้มาจากกรุ งเทพมหานครเท่านั้น แต่มาจากพื้นที่อื่นๆ ด้วย
ดังนั้น มิติทางสังคมและประวัติศาสตร์ ที่เกิดขึ้นจึงเป็ นการเรี ยงร้ อยให้เห็นประวัติศาสตร์ ที่มาจาก
คนธรรมดาสามัญในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และยืนยันให้เห็นว่าพื้นที่แห่งนี้ไม่ได้หยุดนิ่ง
ตายตัว แต่เต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวและมีพลวัตทางสังคม การเมือง และวัฒนธรรม จากการที่มี
ที่ต้ งั เป็ นภูมิศาสตร์ ทางการค้าและแหล่งเรี ยนรู้ทางศาสนาอิสลามที่รุ่งเรื องในอดี ต ซึ่ งเป็ นลักษณะ
ทัว่ ไปของพื้นที่พรมแดนและอยูใ่ นระหว่างพื้นที่สองประเทศ คือ ประเทศไทยและมาเลเซี ย ก่อนที่
จะเกิดการแบ่งแยกเส้นเขตแดนและเกิดรัฐชาติสมัยใหม่ข้ ึนมา
ในบทความนี้ จะนาเสนอการก่อรู ปและการประกอบสร้างประสบการณ์ของผูห้ ญิงมุสลิม
ปาตานี “รุ่ นแรก” ในช่ วงระหว่าง พ.ศ. 2500-2510 ซึ่ งมีชีวิตเติบโตและศึกษาในห้วงรอยต่อทาง
การเมื องจากช่ วงที่เน้นการสร้ า งชาติ ในสมัยจอมพล ป. พิบู ล สงคราม มาสู่ ช่ วงของการพัฒนา
ประเทศในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ และ จอมพลถนอม กิตติขจร ที่เริ่ มศักราชของการดาเนิ น
นโยบายที่แข็งกร้าวมาสู่ การกลื นกลาย (Assimalation) ทางวัฒนธรรมและระบบการศึกษา ทาให้
ผูห้ ญิงมุสลิ มบางส่ วนมีโอกาสที่จะออกไปศึกษานอกพื้นที่ปาตานี ช่ วงเวลานี้ เป็ นระยะบุกเบิกที่
สังคมเริ่ มเข้าสู่ ความเป็ นสมัยใหม่ ผูห้ ญิงมุสลิมเริ่ มได้รับการส่ งเสริ มการศึกษา ทั้งสายสามัญและ
สายศาสนา ภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งในประเทศมุสลิมด้วยกันเองและโลกตะวันตก ทา
ให้มีผลต่อการเปลี่ ยนแปลงสถานภาพและบทบาทของผูห้ ญิงมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ในวงกว้าง ทาให้พวกเธอได้ก้าวออกไปสู่ การมีบทบาทในพื้นที่สาธารณะมากขึ้นผ่านเส้นทาง
การศึกษา รวมถึงการอยู่ภายใต้การเชื่อมต่อ ปะทะต่อรอง การส่ งผ่านทางความคิดและอุดมการณ์
ทางสังคมการเมืองทั้งภายในโลกอิสลามด้วยกันเองและสังคมภายนอก คือ การพัฒนาสังคมสู่ ความ
เป็ นสมัยใหม่
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โอกาสทางการศึกษาของผู้หญิงมุสลิมปาตานีในอดีต
การศึกษาวิจยั ประสบการณ์และเส้นทางการศึกษาของผูห้ ญิงมาเลย์-มุสลิมปาตานีที่เดินทาง
ออกไปยังพื้นที่อื่น โดยเฉพาะประสบการณ์การศึกษาในต่างประเทศยังไม่ปรากฏให้เห็นมากนักทั้ง
ในแวดวงวิชาการไทยและแวดวงวิชาการโลกมาเลย์เอง ทั้งที่มีการยืนยันว่าปาตานี เป็ นดินแดนที่
เป็ นศู น ย์รวมของนัก ปราชญ์แ ละแหล่ ง เรี ย นรู ้ ท างศาสนาอิ ส ลามอัน ส าคัญของโลกมาเลย์ ที่ มี
ปฏิสัมพันธ์สังสันท์ทางการศึกษา การส่ งผ่านความรู้และการศึกษาระหว่างโลกมาเลย์กบั โลกมุสลิม
อื่ น ๆ มาช้า นาน แต่ แ ทบจะไม่ ป รากฎว่า มี ก ารบัน ทึ ก ถึ ง เรื่ อ งราวที่ เกี่ ย วกับ มุ ส ลิ ม มะฮฺ ใ นโลก
การศึกษาศาสนาอิสลามในโลกมาเลย์ ทั้งในอดีตและในสังคมร่ วมสมัย
ก่อนการปรับเปลี่ยนปอเนาะเป็ นโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนา ผูห้ ญิงได้เรี ยนศาสนาแบบไม่
เป็ นทางการที่บา้ น (Dulyakasem, 1988, p. 218) และเรี ยนภาคบังคับในโรงเรี ยนประถมของรัฐ
สาหรับการเรี ยนศาสนา ผูห้ ญิงตามชนบทแทบจะไม่ได้เรี ยน มีเพียงครอบครัวที่หวั หน้าครอบครัวรู้
ศาสนาเท่านั้นที่จะสนใจสอนหลักการปฏิบตั ิพ้ืนฐานและการอ่านคัมภีร์อลั -กุรอานให้กบั ลูกหลาน
หากจะเรี ยนศาสนาต้องไปเรี ยนที่ปอเนาะ ซึ่ งไม่ได้มีทุกหมู่บา้ นและอยูห่ ่างไกลจากชุมชนมาก ซึ่ ง
ไม่สะดวกสาหรับลูกผูห้ ญิงที่จะไปเรี ยน
“ตอนนั้นยังไม่มีหะดีษ ไม่มีใครมาบรรยาย โต๊ะครู ก็แค่สอนที่ปอเนาะในบัลไล ถ้า
ตอนนั้นจะรู ้ศาสนาก็มาปอเนาะ มาสร้างปอเนาะ หะดีษที่วา่ ไม่มีใครฟังไม่มีคนบรรยาย และ
คนที่ เรี ยนก็น้อย และไม่กล้าพูดเลยเรื่ องศาสนา เพราะไม่มีความรู ้ และไม่กล้าเปิ ดเผยเรื่ อง
ศาสนา เพราะมันเป็ นสิ่ งที่รุ่นทวด ตายายไม่ได้ส่งเรี ยน ลูกหลานก็ไม่ได้ส่งเรี ยน ผูห้ ญิงเรี ยนก็
ไม่สนับสนุ น ถ้าเรี ยนสามัญก็กลัวไปแต่งกับไทยพุทธ รุ่ นทวดเรายังถื อแบบนี้ ถ้าจะเรี ยน
ศาสนาทีก็ตอ้ งไปปอเนาะ แล้วนานๆ ทีถึงจะมีปอเนาะ ครู ใหญ่สมัยก่อนก็จบ ป.4 เราเป็ นลูก
บาบอก็เลยส่งเสริ มให้เรี ยนเป็ นตัวอย่างกับลูกศิษย์” (สัมภาษณ์, 10 ธันวาคม 2555 )

โดยมากจะพบในกลุ่มที่มีเครื อญาติเป็ นโต๊ะครู เท่านั้นที่ส่งไปเรี ยน และให้อยูใ่ นความดูแล
ของภรรยาโต๊ะครู หรื อบางคนเรี ยนและพักอยูอ่ าศัยกับผูห้ ญิงที่มีความรู้ทางศาสนา ในการเรี ยนวิถี
ปฏิบตั ิทางศาสนา4 โดยตอนกลางวันไปเรี ยนหนังสื อในโรงเรี ยนตามปกติ เมื่ อกลับถึงบ้านก็เริ่ ม
เรี ยนศาสนา สถานที่แห่ งนี้ มีลกั ษณะคล้ายการเรี ยนที่ปอเนาะ แต่รับเพียงผูห้ ญิง รัฐเข้ามาส่ งเสริ ม
4

ช่วงระหว่างที่เก็บข้อมูล ชื่อครู สอนศาสนาผูห้ ญิงคนหนึ่ งใน จ.ปั ตตานี ที่ได้รับการเอ่ยชื่อถึงมากที่สุด คือ โต๊ะบี
บี ที่เปิ ดบ้านสอนศาสนาให้กบั เด็กผูห้ ญิง เป็ นแบบกินนอน บ้านของโต๊ะบีบีอยูค่ นละฟากแม่น้ ากับปอเนาะดาลอ
โต๊ะบีบีได้ข้ ึนชื่อว่ามีเชื้อสายซัยยิดและเป็ นคนอาเล็ม มีความรู ้ทางศาสนา โดยเรี ยนศาสนาเองตามปอเนาะต่างๆ
และเคยไปนัง่ เรี ยนกับฮัจญีสุหลงด้วย โต๊ะบีบีเป็ นที่นบั ถือของชาวบ้านในเรื่ องการปฏิบตั ิตวั ที่พูดถึงมากคือ การ
แต่งกายที่มิดชิด การกินอยูท่ ี่เคร่ งครัด การไม่พูดและไม่มองหน้าผูช้ าย โดยโต๊ะบีบีจะมีร่มพกติดตัวอยูเ่ สมอ เพื่อ
ไว้บงั หน้าเวลาปฏิสมั พันธ์กบั ผูช้ าย
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ด้านอาชีพด้วย หลายคนเมื่อเรี ยนไปสักระยะหนึ่ งก็จะมีคนมาขอไปแต่งงาน เพราะถือว่าได้เรี ยนรู ้
จรรยามารยาทในการดาเนิ นชี วิตและปฏิ บตั ิ ศาสนามาระดับหนึ่ งแล้ว (ลูก ศิ ษย์โต๊ะ บี บีรุ่นแรก,
สัมภาษณ์, 26 มีนาคม 2556)
ดังนั้น เด็กในชนบทจึ งมี โอกาสเรี ยนศาสนาน้อยกว่าเด็กที่ อยู่ในเมือง ที่ ส่วนมากมาจาก
ครอบครัวที่มีฐานะดี เป็ นข้าราชการหรื อพ่อค้า ที่มีผรู้ ู้ ทางศาสนาอยูใ่ นเครื อญาติสามารถสอนให้ที่
บ้านหรื อมัสยิดหลังเวลาโรงเรี ยนเลิ กและวันหยุดสุ ดสัปดาห์ เด็กในเมืองจึงไม่ตอ้ งเลือกระหว่าง
เรี ยนศาสนาหรื อสามัญ เพราะพวกเธอสามารถเรี ยนสองอย่างควบคู่กนั ไปได้ “เรี ยนศาสนาเรี ยน
เสาร์ -อาทิตย์ คือเรี ยนตั้งแต่ เด็ก เรี ยนศาสนากับลุง ลูกพี่ลูกน้ องกับพ่ อครู ลุงโต๊ ะอิ หม่ ามอยู่มัสยิดจะ
บังติกอ คนอื่นก็ไปเรี ยน ผู้หญิงผู้ชายเรี ยนคนละวันกัน” ผูห้ ญิงในเมืองส่ วนมากจะได้เรี ยนศาสนาที่
บ้านหรื อกับเครื อญาติที่มีความรู ้ทางศาสนา ที่เรี ยนจบกลับมาจากประเทศมาเลเซี ย สิ งคโปร์ และ
ตะวันออกกลาง ในจานวนนี้ มีครู สอนศาสนาที่เป็ นผูห้ ญิงด้วย โดยจะเปิ ดบ้านให้เด็กผูห้ ญิงมาเรี ยน
ศาสนา นอกจากนั้น ในกลุ่มนี้ ที่อยูใ่ นเขตเมืองจะนิยมเรี ยนโรงเรี ยนที่มีเอกชนเป็ นเจ้าของมากกว่า
โดยโรงเรี ยนเอกชนก่อตั้งโดยคนไทยและคนจีนในเมือง5
เมื่อมีการพัฒนาการศึกษา ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการศึกษาและปอเนาะ และขยายโรงเรี ยน
ให้กระจายไปสู่ ชนบทมากขึ้น6 ประกอบกับการให้สิทธิ และทุนสนับสนุนการศึกษา ทาให้โอกาส
ทางการศึ ก ษาของผูห้ ญิ ง รากหญ้า และชาวบ้า นในชนบทห่ า งไกลเพิ่ม มากขึ้ น พวกเธอได้เข้า สู่
การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศ 7 อย่างไรก็ตาม ในช่ วงรอยต่อทาง
การเมื องที่เกิ ดขึ้นยังอยู่ในช่ วงริ เริ่ ม การใช้นโยบายการศึกษาสู่ ส่ วนภูมิภาคในพื้นที่ส ามจังหวัด
5

อาทิ ที่ จ.ปั ตตานี จะเรี ยนที่โรงเรี ยนวรคามินอนุสรณ์ และ โรงเรี ยนเดชานุชิต จ. ยะลา จะเรี ยนที่โรงเรี ยนรัชตะ
เป็ นต้น
6
ในปี พ.ศ. 2500 ประเทศไทยเข้าสู่ ยุคพัฒนาประเทศภายใต้การบริ หารประเทศของ คณะรั ฐบาลของจอม
พลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ที่ได้เข้าดารงตาแหน่งเป็ นนายกรัฐมนตรี คนที่ 11 ของประเทศในขณะนั้น และต่อเนื่ องมาถึง
คณะรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร (พ.ศ. 2506-2512) การวางแผนพัฒนาประเทศเป็ นระบบมากขึ้น มีการริ เริ่ ม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติข้ ึนเป็ นฉบับแรก (พ.ศ.2504-2509) เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
กาลังคน การพัฒนาประเทศมุ่งกระจายไปสู่ ส่วนภูมิภาคมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการศึ กษาที่ เป็ น
ภารกิจหลักเริ่ มแรกที่รัฐบาลให้ความสาคัญ ในปี พ.ศ. 2501 รัฐบาลกาหนดให้มีการปรับปรุ งการศึกษาในส่ วน
ภูมิภาคขึ้นอย่างเร่ งด่ วนภายใต้ “โครงการพัฒนาการศึ กษาในส่ วนภูมิภาค” ซึ่ งมี ชื่อย่อว่า พ.ศ.ภ. (Regional
Education Development Project including Higher Education หรื อ R.E.D.P.H.E.)
7
รั ฐบาลริ เริ่ มให้มีทุนมหาดไทย หรื อบางคนเรี ยกว่าสิ ทธิ อิสลาม คื อ การให้สิทธิ คนอิ สลามเข้าไปเรี ยนใน
มหาวิทยาลัยในกรุ งเทพ ที่ริเริ่ มขึ้นเป็ นครั้งแรกใน พ.ศ. 2505 ทาให้ผหู ้ ญิงในกลุ่มที่เรี ยนมัธยมในโรงเรี ยนรัฐบาล
ในพื้นที่ได้รับสิ ทธิน้ ีในการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่กรุ งเทพ
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ชายแดนภาคใต้ การพัฒ นาการศึ ก ษา ระดับ การเปลี่ ย นแปลงทางโครงสร้ า งและมาตราการ
สนับสนุนการศึกษาในพื้นที่จึงยังไม่แพร่ กระจายมากนัก โอกาสทางการศึกษาของผูห้ ญิงมุสลิมรุ่ น
แรกที่ออกไปศึกษานอกพื้นที่จึงขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยของภูมิหลังครอบครัว เครื อญาติ และเครื อข่ายทาง
สังคมเป็ นสาคัญ
เส้ นทางการศึ กษาของผู้หญิงมุสลิมปาตานี ในห้ วงเวลารอยต่ อทางการเมืองและก่ อนเริ่ มกระแส
ฟื้ นฟูศาสนาอิสลามในพืน้ ทีส่ ามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผูห้ ญิงมุสลิมปาตานีที่มีโอกาสทางการศึกษาในช่วงเวลานี้ ส่ วนมากเป็ นกลุ่มคนที่มีอายุ 70
ปี ขึ้นไป ที่ภูมิหลังครอบครัวมีความสาคัญต่อโอกาสทางการศึกษาของผูห้ ญิงมุสลิ มปาตานีรุ่นแรก
โดยเฉพาะในกลุ่มครอบครัวข้าราชการ พ่อค้า คหบดี และตระกูลเจ้าเมืองเก่า รวมถึงครอบครัวผูร้ ู้
ทางศาสนาที่จบมาจากต่างประเทศ และไม่ได้มีแต่คนเชื้อสายมาเลย์-มุสลิมเท่านั้น แต่รวมถึงคนที่มี
เชื้ อสายจีน อาหรับ อินเดียและปาทานด้วย ซึ่ งเป็ นกลุ่มที่เข้ามาอาศัยอยูใ่ นดินแดนแห่ งนี้มาช้านาน
ซึ่ งกลุ่ มคนเหล่ านี้ เป็ นคนรุ่ นพ่อแม่ที่ได้รับการศึกษาทั้งสายสามัญและศาสนา หรื อมีความรู้ ทาง
ศาสนา อีกทั้ง มักเดินทางไปมาในหลายพื้นที่เพื่อทาการค้า โดยเฉพาะในมาเลเซี ยและสิ งคโปร์ จึง
เล็งเห็ นความสาคัญด้านการศึกษาของคนรุ่ นลูกเช่ นเดียวกัน รวมถึ งเปิ ดรับความเป็ นสมัยใหม่ที่
กาลังเป็ นกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมในช่วงเวลานั้น ทั้งที่เห็นในประเทศและประเทศเพื่อน
บ้าน เส้นทางการศึกษาในการส่ งลูกสาวออกไปเรี ยนยังพื้นที่อื่นจึงเป็ นไปตามเครื อข่ายทางสังคม
กลุ่มเครื อญาติที่มีก่อนเป็ นอันดับแรก โดยเครื อข่ายเหล่านี้มาจากเครื อข่ายทางการค้า และเกิดมาจาก
การถูกรุ กรานและกวาดต้อนของสยามในอดีต รวมถึงเหตุการณ์ความรุ นแรงทางการเมืองในแต่ละ
ช่วงเวลาที่ทาให้คนมุสลิมในรัฐปาตานี เดิมอพยพลี้ภยั หนี ไปอยูย่ งั ประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ กลันตัน
ปี นัง สิ งคโปร์ และถูกกวาดต้อนไปอยูท่ ี่กรุ งเทพมหานคร ในเวลาต่อมาจึงเกิดการเดินทางและไปมา
หาสู่ ซ่ ึงกันและกัน ทาให้มีขอ้ มูลทางสังคม การค้า และการศึกษาที่กระจายอยูใ่ นพื้นที่เหล่านี้ดว้ ย
ผูป้ กครองจะเลื อกโรงเรี ยนที่สามารถส่ งเสริ ม การเรี ยนในสายสามัญและศาสนาได้ หรื อ
ระบบมัดรอซะฮฺ ที่ ป ระเทศแถบเพื่อนบ้า นมีก ารพัฒนาก่ อตั้ง มาก่ อนพื้นที่ ส ามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยเฉพาะโรงเรี ยนสาหรับนักเรี ยนหญิงมุสลิม ทั้งแบบไป-กลับ และแบบโรงเรี ยนประจา
โดยในประเทศไทยมี ร ะบบการศึ ก ษาสมัย ใหม่ ที่ ส อนทั้ง วิ ช าสามัญ และศาสนาเกิ ด ขึ้ นที่
กรุ งเทพมหานคร คือ โรงเรี ยนราชการุ ญ บางยี่ขนั ซึ่ งเดิมตั้งอยู่ที่ริมคลองบางกอกน้อย8 โรงเรี ยน
8

โรงเรี ยนราชการุ ญก่อตั้งขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 โดยกลุ่มชาวมุสลิมที่อาศัยอยูใ่ นเขตบางกอกน้อย เพื่อสอน
บุตรหลานอิสลามให้รู้เรื่ องความรู ้และการศาสนา ซึ่งนับได้วา่ มีการสอนแบบสองระบบ ชื่อ “ราชการุ ญ” นี้ เป็ น
นามที่ถูกพระราชทานโดยรัชกาลที่ 5 เพื่อเป็ นการตระหนักถึงพระกรุ ณามหาธิ คุณที่ทรงพระราชทานที่ดินใกล้
การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15
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9

แห่ งนี้ มีการส่ งลู กผูห้ ญิ งไปเรี ยนจากทั้งสามจังหวัด คือ ปั ตตานี ยะลา และนราธิ วาส ในจังหวัด
ปั ตตานี และยะลาโดยมากเป็ นกลุ่มเจ้าเมืองเก่า และข้าราชการในพื้นที่ สาหรับผูท้ ี่มาจากนราธิ วาส
มาจากครอบครัวผูร้ ู ้ทางศาสนา แต่มีความสนิทสนมกับมุสลิมที่มาจากกรุ งเทพฯ ที่มีเชื้ อสายมาเลย์มุสลิมที่เข้ามาทาธุ รกิจในจังหวัดแห่ งนี้ หลังจากที่บรรพชนถูกกวาดต้อนไปอยูท่ ี่กรุ งเทพมหานคร
ส่ วนกลุ่มที่ไปเรี ยนที่กลันตัน ปี นัง และสิ งคโปร์ เป็ นกลุ่มพ่อค้า คหบดี มีกลุ่มตระกูลเจ้าเมืองเก่า
บางส่ วน กลุ่มนี้ไม่ได้จากัดเพียงคนมาเลย์-มุสลิม แต่มีคนที่มีเชื้ อสายปาทาน อินเดีย อาหรับรวมอยู่
ด้วย ซึ่ งพวกเขาจะมีเครื อญาติกระจายตัวทาธุรกิจในพื้นที่เหล่านั้นที่อพยพมาเมื่อครั้งที่องั กฤษเข้ามา
ปกครองในฐานะเจ้าอาณานิคม
กลุ่มคนอาหรับที่เข้ามาที่พ้นื ที่สามจังหวัดนี้ ส่ วนมากเป็ นกลุ่มชาวอาหรับฮัดรามี (Hadrami
Arabs)9 ที่มาค้าขายและเผยแพร่ ศาสนาด้วย โดยพวกเขาจะตั้งโรงพิมพ์และขายตาราศาสนา หนึ่งใน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่เป็ นผูห้ ญิงมุสลิมจาก จ.ยะลา ที่ได้ไปเรี ยนต่อระดับชั้นมัธยมที่ปีนังเล่าว่า ไปเรี ยนที่
โรงเรี ยนอัล มัสโฮร์ ปี นัง ซึ่ งเป็ นโรงเรี ยนที่คนอาหรับก่อตั้ง กับเพื่อน 3 คนจากปั ตตานี ซึ่ งมีเชื้ อ
สายอาหรั บ ฮัด รามี จ ากตระกูล เบ็ญฮาริ ส และนะดี ซึ่ งท ากิ จ การโรงพิ ม พ์พิ ม พ์ห นัง สื อ ศาสนา
นอกจากนี้ ยังมีซาฮาเราะห์ และ ยารี เยาะ น้องสาวสองคนของฮัจญีฮารน สุ หลง ผูก้ ่อตั้งโรงเรี ยน
ธรรมวิทยามูลนิธิไปเรี ยนพร้อมฮัจญีฮารนที่มดั รอซะฮฺ อลั -ฮูดา (Madrasah al-Huda) ที่ปีนัง ภายใต้
การดูแลของเชคมักรี บี (Syeikh Abdullah al Maghribi) ด้วย รวมถึงผูท้ ่ีไปเรี ยนที่รัฐกลันตัน โดย

มัสยิดบางกอกน้อยตั้งเป็ นโรงเรี ยน ต่อมาในช่วงสงครามโลก ครั้งที่ 2 โรงเรี ยนถูกระเบิดได้รับความเสี ยหาย ใน
พ.ศ. 2489 ผูด้ ูแลมัสยิดบางกอกน้อยจึงได้ซ้ื อบ้านบางยี่ขนั ซึ่ งเป็ นเรื อนของพระยาชลภูมิพานิ ช (ไคตัค๊ ) ขุนนาง
ไทยเชื้อสายจีน หรื อต้นตระกูลอเนกวณิ ชกับคุณหญิงส่วน อุทกภาชน์ อดีตข้าหลวงของพระพันปี หลวงในรัชกาล
ที่ 5 แทนโรงเรี ยนเดิมที่ถูกอัคคีภยั และได้เลิกดาเนิ นการเมื่อ พ.ศ.2521 ปั จจุบนั ได้ปรับปรุ งเป็ นโรงแรมพระยา
พาลาสโซ (ดูเพิ่มเติมใน กุสุมา รักษมณี , 2550)
9
ชาวอาหรับฮัดรามีที่มาจากดินแดนฮัดราเมาต์ (Hadramaut) ที่ต้ งั อยูบ่ ริ เวณเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ของประเทศ
เยเมน โดยไม่เพียงเผยแพร่ ศาสนาเท่านั้น แต่ยงั แต่งงานกับชนพื้นเมืองด้วยจนเกิดบุตรหลานเชื้อสายอาหรับฮัดรา
มีทว่ั ภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ และส่ วนหนึ่ งได้แต่งงานกับบุตรชนชั้นผูป้ กครองดิ นแดนต่างๆ จนบุตร
หลานในรุ่ นต่อมาได้เป็ นผูส้ ื บทอดอานาจ และมี บทบาทสาคัญในปั จ จุ บันด้วย นอกจากนั้น รวมถึ งกลุ่มสาย
ตระกูลผูร้ ู ้ทางศาสนาก็สืบทอดมาจากกลุ่มชาวอาหรับฮัดรามีดว้ ย สาหรับการเข้ามาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
นั้นมีสองกลุ่ม คือ กลุ่มแรกเป็ นกลุ่มที่ เข้ามานับร้อยปี มาแล้ว โดยได้แต่งงานกับชนพื้นเมืองจนผสมกลมกลื น
กลายเป็ นกลุ่มชนพื้นเมืองซึ่งส่วนใหญ่ในปั จจุบนั ไม่รู้รากเหง้าของตนเอง กลุ่มที่สอง เป็ นกลุ่มที่เข้ามาในช่วงหลัง
ซึ่งยังคงมีความเป็ นอาหรับค่อนข้างสูง (ดูเพิ่มเติมใน นิอบั ดุลรากิ๊บ บินนิฮสั ซัน, 2554)
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เดินทางไปเรี ยนที่โรงเรี ยนสอนศาสนาผูห้ ญิงที่เป็ นระบบการสอนเรี ยนแบบมัดรอซะฮฺ ที่โรงเรี ยน
นาอีม ลิมบานาด โกตาบารู และโรงเรี ยนมะฮัดด์ ซานียะห์ ปาเซะร์ ปูเตะห์10
“ที่ ปาเซะร์ ปูเตะห์ คนที่ นี่ [สายบุ รีและยี่งอ] ไปอยู่เยอะ เป็ นคนสามจังหวัด ที่ นั่นมี
โรงหนังชื่อรามากับปั ตตานี11 ส่วนมากคนที่นี่จะไปเปิ ดโรงสี เปิ ดร้าน เปิ ดโรงหนัง ที่ไปอยูท่ ี่
นัน่ เพราะสมัยนั้นที่สายบุรี คนอิสลามเราอยูไ่ ม่ได้ แต่ที่ยงี่ อไม่เป็ นไร สายบุรีเมื่อก่อนเงียบไม่
มีคน เขาย้ายไปอยูท่ ี่นนั่ กันหมด พี่สาวแต่งงานก็ไปอยูต่ รงนั้น พ่ออยูต่ รงนั้น”
“[…] พี่ไปอยูบ่ า้ นพี่สาวที่ แต่งงานไปอยูป่ าเซะร์ ปูเตะห์ แต่งกับลูกรายา ตอนไป
เรี ยน แม่บอกแล้วแต่สมัครใจ จะอยู่ที่นี่หรื อจะไปเรี ยนทางโน้น ทางนี้ ไม่มีศาสนา ตอนไป
ไปทางตากใบ ไปทางน้ า ปาเซะร์ปูเตะห์ใกล้ตรังกานู เลยโกตาบารู เดินทางไปกับพี่สาว รู ้สึก
ไกลเหมื อ นกัน แต่ พี่ อ ยู่ข ้า งนอก [โรงเรี ย น] คนอื่ น บางคนอยู่ข ้า งใน เป็ นบ้า น ท าเป็ น
กระท่อมๆ กั้นปี 1 และ ปี 2 อยูป่ ระจากินนอน หุงข้าวเองกินเอง ทาเอง โรงเรี ยนนี้เป็ นผูห้ ญิง
ล้วน ประมาณ 500 คน ตอนนั้นเป็ นมัดรอซะฮฺแล้ว เมื่อไปอยูก่ ็รู้สึกเฉยๆ เหมือนๆ กัน ภาษาก็
เหมือนกัน” (สัมภาษณ์, 7 พฤศจิกายน 2556)

ทั้ง สองโรงเรี ยนนี้ ถื อว่า เป็ นโรงเรี ยนสอนศาสนาผูห้ ญิง รุ่ นบุ กเบิ กในประเทศมาเลเซี ย
ในช่วงเวลานี้ การศึกษาระดับสู งด้านศาสนายังไม่มีท้ งั ในประเทศและต่างประเทศ มีเพียงผูท้ ี่สาเร็ จ
การศึกษาศาสนาจากมัดรอซะฮฺ ที่ปีนังและกลันตันเท่านั้น ซึ่ งถือได้วา่ เป็ นความรู้สูงสุ ดด้านศาสนา
สาหรับผูห้ ญิงในสมัยนั้นแล้ว อย่างไรก็ตาม ผลการวิจยั จากเอกสารและได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจาก
ภาคสนามพบว่า มี ผูห้ ญิ ง หนึ่ ง รายจากจัง หวัด ยะลาที่ ไ ด้รั บ ทุ น ไปศึ ก ษาต่ อ ด้า นภาษาอาหรั บ ที่
ประเทศอียิปต์ จากเอกสารที่ปรากฎ เธอได้รับทุนการศึกษาของรัฐบาลประเทศอียิปต์และเดินทาง
ไปศึกษาใน พ.ศ. 2507 เมื่อจบกลับมาแล้วได้แต่งงานและไปทางานที่ประเทศมาเลเซี ย
สาหรั บ การเรี ยนต่อสายสามัญในระดับสู งหรื อระดับอุ ดมศึก ษา รั ฐบาลริ เริ่ ม ให้มี “ทุ น
มหาดไทย” หรื อที่เรี ยกกันว่า “สิ ทธิ อิสลาม” คือ การให้สิทธิ คนอิสลามเข้าไปเรี ยนในมหาวิทยาลัย
ในกรุ งเทพ ที่ริเริ่ มขึ้นเป็ นครั้งแรกใน พ.ศ. 2505 นอกจากนั้น ยังมีผทู ้ ี่ได้ทุนเรี ยนต่อสาขาพยาบาล
หรื อที่เรี ยกว่า “ทุนวชิระ” ด้วย
10

โรงเรี ยนนี้ มีครู ใหญ่เป็ นผูห้ ญิงที่มีเชื้อสายมินงั กาบาว เรี ยนจบที่โรงเรี ยนดีนียะห์ ปุตเตรี สุมาตรา ตะวันตก ซึ่ง
เป็ นมัดรอซะฮฺผหู ้ ญิงแห่งแรกในสุมาตราตะวันตก
11
โรงหนังรามาและโรงหนังปั ตตานี สร้างขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน โรงหนังรามาสร้างโดยเครื อญาติและเชื้อสาย
เจ้าเมืองจากปั ตตานี ส่วนโรงหนังปั ตตานีสร้างโดยคนที่อยพยมาจากอาเภอยะรัง สร้างในปี ค.ศ.1957 และเปิ ด
ดาเนินการใน ค.ศ.1962 ในช่วงเวลานั้นธุรกิจหนังกาลังเฟื่ องฟู รับหนังมาใช้จากบริ ษทั ที่สิงคโปร์ และเสื่ อม
ความนิยมลงเมื่อยุคโทรทัศน์มาถึง ขณะนี้โรงหนังทั้งสองแห่งปิ ดตัวลงแล้ว โรงหนังรามายังคงหลงเหลือตัวตึก
ให้เห็นจนถึงปั จจุบนั แต่โรงหนังปั ตตานีถูกรื้ อทิ้งไปแล้ว (สัมภาษณ์ทายาท เจ้าของโรงหนังปั ตตานี ที่ปาเซะร์ ปู
เตะห์ รัฐกลันตัน วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557)
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ข้อค้นพบประการส าคัญคื อ ผูห้ ญิ ง มุ ส ลิ ม ปาตานี รุ่นแรกที่ ออกไปศึ ก ษานอกพื้นที่ ส าม
จังหวัดชายแดนภาคใต้น้ นั เมื่อกลับมายังบ้านเกิดแล้วจะทางานด้านการศึกษามากที่สุด อาทิ อยูใ่ น
หน่ วยงานการศึ ก ษาเอกชน ส านัก งานการศึ ก ษา ภาคการศึ ก ษา 2
ส่ วนใหญ่ เป็ นอาจารย์
มหาวิทยาลัยหรื อครู สอนศาสนารุ่ นแรกในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และเป็ นครู สอนสาย
สามัญรุ่ นแรกในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่เรี ยกว่า ครู สช. หรื อครู ในสังกัดสานักงาน
การศึ กษาเอกชน ทั้งครู สอนศาสนาและครู สช. มีบทบาทเป็ นอย่างมากต่อการสอนในโรงเรี ยน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามที่กาลังก่อร่ างสร้างตัว เป็ นครู สอนศาสนาผูห้ ญิงรุ่ นแรก นอกจากนั้น ยัง
มีผหู ้ ญิงมุสลิมปาตานี บางส่ วนที่ไปเรี ยนต่างประเทศสามารถพูดภาษามาเลย์กลางและมลายูถิ่นได้
พวกเธอได้เข้าไปทางานด้านวิทยุกระจายเสี ยงในพื้นที่ ในส่ วนเผยแพร่ ความรู้ และทัศนคติต่อการ
พูดภาษาไทยและการศึกษาด้วย
ผูห้ ญิงมุสลิมปาตานีรุ่นแรกจึงมีส่วนสาคัญเป็ นอย่างมากต่อการขับเคลื่อนนี้ และเป็ นตัว
แบบให้ก ับ ชุ ม ชนมาเลย์-มุ ส ลิ มที่ สามารถสร้ างความก้าวหน้า ให้กบั ชี วิตผ่า นการศึ กษา แม้เป็ น
ผูห้ ญิงก็ตาม จากเดิ มที่ คนมุ สลิ มท้องถิ่ นมีความเชื่ อว่าลูกผูห้ ญิงไม่ควรเรี ยนสู ง และการไปเรี ยน
หนัง สื อ ไทยจะท าให้ก ลายเป็ นคนพุท ธ ค่ า นิ ย มนี้ เริ่ ม เปลี่ ย นไป และมี ก ารแยกแยะได้ร ะหว่า ง
ความก้าวหน้าทางการศึกษาและศาสนา แม้บางส่ วนจะยังมองว่าคนที่เรี ยนสายสามัญจบออกมา
เป็ นข้าราชการจะมีความใกล้ชิดกับวัฒนธรรมค่านิ ยมแบบพุทธก็ตาม คือ ไม่เคร่ งครัดทางศาสนา
การวางตัวที่ไม่เคร่ งครัดด้านความใกล้ชิดกับผูช้ ายและการแต่งกายที่ค่อนข้างเสรี แต่พวกเธอก็
พยายามจะเป็ นแบบอย่างที่ดี เพื่อที่ให้บรรดาผูป้ กครองที่เป็ นคนมุสลิมมัน่ ใจในการส่ งลูกสาวเข้า
เรี ยนหนังสื อกับเธอว่าจะไม่นาความเสื่ อมเสี ยมาให้ ทาให้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติทางด้าน
การศึกษาของผูห้ ญิง มีการส่ งลูกสาวให้เรี ยนมากขึ้นจากการเห็นโอกาสอาชีพในอนาคต ทาให้คน
ในพื้นที่เองก็เริ่ มมองเห็นช่องทางที่จะเข้าไปสู่ โอกาสนี้ผา่ นการศึกษา จากเดิมที่ผหู้ ญิงต้องแต่งงาน
ตั้งแต่อายุยงั น้อย ก็ทาให้พวกเธอได้ออกมาเรี ยนหนังสื อเพื่อความก้าวหน้าในชี วิต ผูใ้ ห้ขอ้ มูลท่าน
หนึ่ งเล่ าวว่าเป็ นเด็กกาพร้ า พี่ชายคนละแม่ค่อนข้างเป็ นคนหัวสมัยใหม่ ชอบซื้ อหนังสื อมาเรี ยน
ภาษาไทย และพี่ชายคนนี้ก็สนับสนุนให้เรี ยนด้วย
“...มี ความคิดว่าเราเป็ นเด็กกาพร้ า ทรั พย์สมบัติก็ไม่ได้เก็บไว้ อยากเรี ยนสู งๆ มี
แนวคิดว่าสิ่ งที่จะช่วยเราได้คือความรู ้ แต่วา่ พี่ชายเป็ นคนสมัยใหม่ แกบอกว่าให้เรี ยนให้จบ
อย่าเพิ่งริ มีแฟน แกบอกว่าถ้าเรี ยนจบแขกขายโรตีแกก็ให้ แกก็สนับสนุ น แต่ว่าเราต้องสู ้
พี่ชายทาสวน แต่เป็ นคนที่ พยายาม ซื้ อหนังสื อที่ แปลยาวี พยายามพูดภาษาไทย เรี ยนด้วย
ตนเอง แกเป็ นคนที่ ว่าตัวเองไม่ได้เรี ยนแล้ว แต่แกส่ งเสริ ม...คิดว่าอย่างน้อยมีงานทา ถ้าไม่
เรี ยนชีวติ ก็ไม่พน้ การกรี ดยาง คิดว่าเป็ นข้าราชการ
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เรื่ องค่านิ ยมเดิ มที่ มองว่าเรี ยนไทยแล้วเป็ นพุทธ ประเด็นนี้ ไม่มีในสมอง ถ้าเป็ น
ความคิดผูใ้ หญ่สมัยนั้นถ้าเรี ยนแล้วกลัวไปเข้าพุทธ ไม่มีความคิดแบบนั้น ศาสนาก็คือศาสนา
เราเรี ยนเพื่อประกอบอาชีพ ตัวปริ ญญาเป็ นตัวการันตีว่ามีคุณภาพ” (สัมภาษณ์, 17 มีนาคม
2556)

เธอเล่าต่อว่าในขณะที่พี่ชายสนับสนุนให้เรี ยน คนในหมู่บา้ นกลับคิดว่าเดี๋ยวก็ทอ้ งกลับมา
“เป็ นคนแรกที่ออกมาจากหมู่บ้าน แต่ ก่อนไม่ มีใครออกมาเลยนะ เขาพูดว่ ายังไงรู้ ไหม เดี๋ยวเอาท้ อง
กลับมา” ทาให้มีแรงฮึดและตั้งใจว่ายังก็ตอ้ งเรี ยนให้จบ เช่ นเดียวกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลอีกท่านหนึ่ ง แม้จะ
ไม่ถูกนินทาและเข้าใจผิด เพราะอยูใ่ นชุมชนเมือง แต่ก็มีความคิดว่า การออกไปเรี ยนหนังสื อควรจะ
ทาให้เป็ นแบบอย่างแก่ครอบครัวมุสลิมอื่นจะได้กล้าส่ งลูกออกไปเรี ยนหนังสื อ
“คนส่ วนมากคิ ด ว่าถ้าส่ งลู กไปเรี ย นกรุ ง เทพฯ จะต้องได้แฟนเป็ นพุท ธกลับ มา
ชาวบ้านเขาคิดอย่างนี้ แต่พ่อไม่ได้มีเงื่ อนไขนี้ ว่าห้ามมีแฟนเป็ นพุทธ พ่อไว้ใจเพราะว่าครู
บังคับตัวเองได้ ครู เป็ นคนแข็งตั้งแต่เด็กแล้ว ครู สนิ ทกับพ่อ พ่อสอนตั้งแต่เด็ก แต่ครู ก็ตอ้ ง
บังคับตัวเองด้วย จะได้เป็ นแบบอย่างแก่รุ่นต่อไปด้วย ถ้าเป็ นอย่างที่ชาวบ้านเขาว่า เขาก็จะไม่
ส่งลูกหลานเขาไป พอครู เรี ยนจบ มอ.ก็เปิ ดรับสมัครอาจารย์พอดี คนที่นี่เขาก็ให้เรี ยน มอ.กัน
...คิดว่าต้องเป็ นแบบอย่างให้รุ่นต่อไป” (สัมภาษณ์, 16 กุมภาพันธ์ 2554)

พวกเธอเหล่านี้ เมื่อจบกลับมาแล้ว ส่ วนมากจะทางานพยาบาล อนามัย และข้าราชการครู
โดยเฉพาะภาคส่ วนงานด้านการพัฒนาการศึกษา ที่ตอ้ งการความต้องการบุคลากรด้านนี้ เป็ นอย่าง
มาก และในพื้นที่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีการปรั บเปลี่ ยนปอเนาะให้เป็ นโรงเรี ยนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม ความต้องการครู มาทาหน้าที่สอนทั้งวิชาสามัญและศาสนาจึงมีความจาเป็ นมาก
ยิง่ ขึ้น
อัตลักษณ์แบบผสมผสานกลายพันธุ์ (Hybridity Identity) ของผู้หญิงมุสลิมปาตานี
จากการที่ผหู้ ญิงมุสลิมปาตานี เหล่านี้ได้มีโอกาสทางการศึกษาและออกเดินทางไปยังพื้นที่
อื่น ทาให้พวกเธอได้พบเจอประสบการณ์ที่แปลกใหม่ในโลกสมัยใหม่ท้ งั ในพื้นที่ศูนย์กลางรัฐไทย
และโลกมาเลย์ คือ กลันตัน ปี นัง และสิ งคโปร์ และได้สัมผัสบรรยากาศทางสังคมวัฒนธรรมในช่วง
สมัยนี้ที่เป็ นไปอย่างผสมผสาน กรอบคิดของหลักการศาสนาอิสลามที่เกี่ยวกับเรื่ องผูห้ ญิงมุสลิมยัง
มุ่งไปในเรื่ องของ “อัล-อัคลาค” (Al Akhlak) ก็คือ จริ ยธรรม การปฏิ บตั ิ และมารยาทตามแบบ
อิสลาม ผสมกับความเป็ นผูห้ ญิงสมัยแบบตะวันตกที่สะท้อนผ่านเสื้ อผ้า การแต่งกาย และกิจกรรม
ทางสังคมและความบันเทิงที่ยงั ไม่แบ่งแยกหรื อนาหลักการทางศาสนามาเป็ นมาตรฐาน การรับสื่ อ
ความบัน เทิ ง ต่ า งๆ ไม่ ว่า จะเป็ นนิ ย าย นิ ต ยสาร ภาพยนตร์ ได้รั บ อิ ท ธิ พ ลจากตะวันตก ซึ่ งใน
ขณะเดียวกันประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียก็เป็ นกระแสนิยมแบบเดียวกัน
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“มีดนตรี จากมาเลเซี ยมา นักร้องดังมา แม่ยงั พาไป ยังถ่ายรู ปด้วย ดาราตลก พีรอมลี
(P. Ramlee) ซาโลมา (Saloma) จะได้ตวั๋ พิเศษเพราะแม่ตดั เสื้ อในตัวตลาด แม่เรี ยนตัดเสื้ อ
เอง เป็ นลูกน้องเขา เจ้าของร้านเป็ นคนโกลก (สุ ไหงโกลก) มีญาติ ติดต่อมา เมื่อก่อนที่งาน
ประจาปี ที่ ปัตตานี จะดังมาก ติดต่อมา จัดที่ สนามศักดิ์เสนี โรงเรี ยนเบญจมฯ งานประจาปี
ปั ตตานี อย่าลืมว่าพวกเรานี่คนมาเลย์เยอะ รู ้จกั นักร้องดังๆ ก็เชิญเขามา เขาก็เข้ามาทางโกลก
มันก็ง่าย มีคนโกลกพามา [...] พามาที่โรงหนังพาราไดซ์ พักที่โรงแรมศรี ตานี สมัยก่อนจะมี
โรงแรมศรี ตานี ตอนนี้เป็ นศูนย์สุขภาพ ที่เทศบาล” (สัมภาษณ์, 18 กุมภาพันธ์ 2554)

นอกกจากนั้น ที่ นราธิ วาสก็มีโรงภาพยนตร์ เช่ นเดี ยวกัน “โรงหนังที่ นรา เฉลิ มนรา กับ
เดอะโกฟ มีสามโรง หนังจีน หนังอินเดีย หนังไทย หนังนายูไม่ค่อยมี จะมีรถเวียนโฆษณาแห่รอบ
เมือง” หรื อที่ปีนัง บรรยากาศของการดูหนังของนักเรี ยนสมัยนั้นก็มีความคึกคักเช่นกัน
“นักเรี ยนไทยในปี นัง สมัยนั้นจะพบนักเรี ยนไทยวันเสาร์ วันอาทิตย์ หน้าโรงหนัง
จะไปดูหนังช่วง 10-11 โมง หนังรอบ ๒ มันจะถูก ราคา ๑ เหรี ยญ หนังรอบ 2 หมายถึงหนังที่
ฉายมาแล้วเอามาฉายใหม่ คือหนังเก่า สมัยนั้นคึกคักมาก ถ้าไปจะเจอคนไทยเขาจะไปช็อบปิ้ ง
กัน จนคนขายยังพูดภาษาไทยได้ ดูอย่างรถตู ้ วันละหลาย ๆ คัน ไป กลับ ตลอด มันมีหลาย
บริ ษทั แล้วแต่ว่าจะจองบริ ษทั ไหน เมื่ อก่ อนนี้ ไม่ถึงร้ อยบาท 5-7 เหรี ยญ” (สัมภาษณ์ , 18
กุมภาพันธ์ 2554 )

แม้แต่ที่ปาเซะร์ ปูเตะห์ที่เป็ นที่ต้ งั โรงเรี ยนสอนศาสนาสาหรับผูห้ ญิงแห่ งแรกของรัฐกลัน
ตันที่มุสลิมมะฮฺ จากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปเรี ยนก็มีวฒั นธรรมการดูหนังเช่นเดียวกัน และมี
โรงหนังถึง 2 แห่งด้วยกัน ที่สาคัญคือเป็ นการดาเนินการจากคนที่อพยพไปจากปั ตตานี โดยรับหนัง
มาฉายจากสิ งคโปร์
“ครู เคยหนีจากโรงเรี ยนไปดูหนัง พอดีเราคนไทย ทีน้ ี มีครู คนนึ งอยูใ่ กล้ๆ โรงหนัง
เขาสงสารครู เขาบอกว่าถ้าไม่ไปอย่างนี้ไม่ได้หรอก ต้องหนี เราก็เกเรเหมือนกัน แต่ไม่ได้เกเร
เรื่ องอื่นนะ เราอยากดูหนังที่ พีรอมลีแสดง พวกที่โรงเรี ยนบอกเก่งรู ้จกั หมดเลย ก็รอตรงนั้น
อยากดู ไปนอนบ้านเขา ครู คนนั้นบอกให้อสั มะไปเที่ยวนะ จะเลี้ยงข้าว แต่เขาพาไปดูหนัง ครู
ที่โรงเรี ยนไม่รู้ ครู ใหญ่ไม่รู้” (สัมภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2557)

ในช่วงเวลานั้นวัฒนธรรมการดูหนังเป็ นที่นิยมแพร่ หลายทั้งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
และประเทศมาเลเซี ย นอกจากนั้นที่ ปัตตานี ยงั มี ค ลับดนตรี แต่ไม่เป็ นที่ นิยม มี ที่นิยมคือสมางัต
สมาคมดนตรี เวลาคนแต่งงานมีดนตรี สมางัตไปเล่น การแต่งกายยังเป็ นแบบตามสมัยนิ ยม ถ้าเป็ น
การแต่งกายแบบดั้งเดิมก็จะสวมผ้าปาเต๊ะ เสื้ อลูกไม้ และใช้ผา้ พันคลุมผมหลวมๆ ยังไม่มีการคลุม
ฮิญาบ เพราะฉะนั้นถ้ามีผหู ้ ญิงเดินมาเป็ นกลุ่มจะไม่สามารถแยกออกได้ว่าใครเป็ นพุทธ ใครเป็ น
มุสลิม ความแตกต่างที่บ่งบอกว่าเป็ นมุสลิมก็คือการละหมาด ถือศีลอด ไม่กินเหล้า ไม่กินหมู ในแง่
หนึ่งก็ยงั มีอตั ลักษณ์ของมุสลิมที่ปรากฏให้เห็นในที่สาธารณะ ซึ่ งอัตลักษณ์ของ “ความเป็ นผูห้ ญิง
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มุสลิม” ที่สะท้อนผ่านเครื่ องแต่งกายและการคลุ มผมยังไม่ถูกขับเน้นและนามาใช้ นอกจากนั้น
ในช่วงเวลานี้ ก็ยงั มีวฒั นธรรมที่ทาให้เกิดการปฏิสัมพันธ์และอาศัยร่ วมกันทางสังคมระหว่างไทย
พุทธ-มุสลิมที่ยงั คงมีบทบาทสาคัญ
“เดือนสิ บนะ เอาตุมปะมา ทาแกงเขาบอกอันนี้กินได้นะ เขาจะแบ่งกับเรา เขามี
อาหารให้ เวลาวันรายอ เวลาคนจีน คนไทย กะทาอาหารแจก แจกตามบ้าน เราอยูก่ นั แบบพี่
น้อง บางทีเราอยูก่ นั แบบหมู่บา้ น มีท้ งั คนไทย คนจีน คนอิสลาม ดึกดื่นบ้านเขามีรถ บ้านเรามี
คนป่ วย ดึกดื่นไปเคาะได้ให้ไปส่งโรงพยาบาล เอารถออกไปส่งกัน เดี๋ยวนี้ไปเคาะสิ ไม่มีใคร
เปิ ดหรอก เขากลัว [...] เดือนสิบ เขาทาข้าวต้ม ตุมปะ ข้าวต้มสามเหลี่ยม ทาแกงหน่อไม้กบั กุง้
เอามาให้กบั คนที่ไม่ใช่ไทยพุทธ ให้ได้กินกันทั้งบ้าน เดี๋ยวนี้ไม่มี” (สัมภาษณ์, 18 กุมภาพันธ์
2554)

ภาพความทรงจาเช่นนี้สะท้อนประวัติศาสตร์ สังคมปั ตตานีที่ประกอบด้วยคนหลากหลาย
เชื้อชาติ ไม่ว่าจะเป็ น ไทย จีน มาเลย์ อาหรับ อินเดีย ปากีสถานหรื อปาทาน ในแง่น้ ี โลกภายนอก
ในการดารงชีวติ และโลกส่ วนตัวจึงถูกแบ่งแยกอย่างสิ้ นเชิงภายใต้สภาวะสมัยใหม่ ศาสนาไม่ได้ถูก
นามาสร้างอัตลักษณ์ในพื้นที่สาธารณะ ดังสะท้อนจากการสัมภาษณ์คนไทยพุทธรายหนึ่ งที่บอกว่า
ในยุคนั้นการคลุมผมของผูห้ ญิงมุสลิมในปั ตตานียงั ไม่แพร่ หลาย ไม่ค่อยจะปรากฎให้เห็นในพื้นที่
สาธารณะ หากเห็นผูห้ ญิงเดินมาเป็ นกลุ่มจะไม่สามารถแบ่งแยกได้เลยว่าใครเป็ นคนพุทธหรื อคน
มุสลิ ม ในโรงเรี ยนรัฐบาลเองก็ยงั ไม่ได้มีชุดเครื่ องแบบเฉพาะสาหรับนักเรี ยนมุสลิ ม เพิ่งจะมีมา
ในช่วงหลังนี้ เอง บรรยากาศการเรี ยนและการได้มีประสบการณ์ ของการข้ามไปมาระหว่างพื้นที่
ศู นย์ก ลางและชายขอบ ท าให้พ วกเธอได้รับรู้ มุ ม มอง วัฒนธรรม ความเชื่ อ ในหลากหลายมิ ติ
มากกว่าประสบการณ์ เพียงแบบเดี ยวที่หล่อหลอมพวกเธอขึ้นมา นอกจากนั้นแล้ว พวกเธอยังมี
ความรู ้สึกว่าถูกเตรี ยมความพร้อมตั้งแต่เด็กๆ ทั้งจากครอบครัวและโรงเรี ยนที่จะออกไปใช้ชีวิตใน
โลกสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็ นการเรี ยนโรงเรี ยนรัฐบาลที่ใช้ภาษาไทยเป็ นหลัก มีเพื่อนไทยพุทธ พูด
ได้ท้งั สองภาษา คือ ภาษาไทยและภาษามาเลย์
ดังนั้น ประสบการณ์ของผูห้ ญิงมุสลิมในรุ่ นนี้ การก่อรู ปอัตลักษณ์และตัวตนของพวกเธอ
ได้สร้างความจาเพาะและสร้างมุมมองที่แตกต่างภายใต้ประสบการณ์ระหว่างพื้นที่ เมื่อดูจากช่วง
วัยเด็กจะเห็นว่าพวกเธออยูท่ ่ามกลางบรรยากาศทางการเมืองที่เริ่ มผ่อนคลายจากการแข็งกร้าวทาง
การเมืองภายหลังสิ้ นสุ ดรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม ไปสู่ นโยบายการผสมผสานร่ วมมือ การเร่ ง
พัฒนาประเทศไปสู่ ความเป็ นสมัยใหม่ในทุกด้าน พร้อมกันนี้ ยงั เป็ นช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านไปสู่ ช่วง
อายุของคนในอี กรุ่ นหนึ่ ง ที่ เติ บ โตขึ้ นมาในยุคสมัยที่ ค วามแตกต่ า งหลากหลายในเรื่ องเชื้ อชาติ
ศาสนา ถู กแช่ แข็งไว้ชั่วขณะภายใต้บรรยากาศทางสัง คมการเมื องแบบใหม่ที่หลายคนพยายาม
ปรับตัวและคุน้ ชิ นกับมัน การดาเนิ นนโยบายอันแข็งกร้าวในยุคสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็ น
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ความทรงจาที่รับรู้ ผ่านคาบอกเล่าของพ่อแม่ และด้วยความที่เป็ นชนชั้นกลางและอาศัยอยู่ในเขต
เมืองจึงไม่เคยได้พบเจอการเลือกปฏิบตั ิและความไม่ยตุ ิธรรมที่ประสบกับตนเองด้วย
พวกเธอเติ บ โตขึ้ นมาท่ า มกลางการกลื น กลายความเป็ นสมัย ใหม่ ข องรั ฐไทยและการ
พยายามรักษาความเป็ นมาเลย์-มุสลิมดั้งเดิมของบรรพบุรุษ ระหว่างประวัติศาสตร์ ความขัดแย้งที่
เปลี่ ยนจากขอบเขตพื้นที่ อุดมการณ์ ทางการเมื องมาสู่ พ้ืนที่ ทางวัฒนธรรม พวกเธออาศัยอยู่ใ น
พรมแดนของช่วงเวลาอดีต ปั จจุบนั และอนาคตที่มองเห็นการไม่เชื่ อมประสาน ความล้มเหลวของ
การเชื่อมต่อประวัติศาสตร์ การกลืนกลายของรัฐไทยให้เป็ นเป็ นเส้นแนวเดียวกันที่พยายามเบียดขับ
ความล้า หลัง และความแตกต่ า งออกไปจากกระบวนการสร้ า งนี้ นอกจากนั้น แล้ว พวกเธออยู่
ระหว่างรอยต่อของคนรุ่ นพ่อแม่ที่อยูใ่ นบรรยากาศของความขัดแย้งและระหว่างมุสลิมรุ่ นใหม่ที่ได้
เรี ยนแบบสองระบบที่ไ ด้รับ สิ ทธิ ในการปฏิ บตั ิ ศาสนกิ จศาสนาอย่างเต็ม ขั้น โดยที่ ไม่ ตอ้ งเลื อก
ระหว่า งการศึ กษาสมัยใหม่และการเรี ยนศาสนา โลกของพวกเธอจึ ง เป็ นโลกระหว่างพรมแดน
วัฒนธรรมที่สร้างประสบการณ์จาเพาะที่ ไม่ได้กาหนดตัวเองอยู่ภายใต้ข้ วั ใดขั้วหนึ่ ง แต่เป็ นการ
ไหลเลื่อนปรับเปลี่ยนโต้แย้งแข่งขัน (Controversial Shiftiness) (Bhabha, 1994, p. 2) แล้วปรับใช้
เพื่อให้สามารถมีชีวติ รอดและสร้างอานาจใหม่ให้กบั ตัวเองในพื้นที่ทางวัฒนธรรม พวกเธอฉวยใช้
สวมทับบทบาทที่ถูกหยิบยืน่ ให้จากนโยบายการกลืนกลายของรัฐบาล
อย่างไรก็ตาม การเข้าสู่ ศูนย์กลางทางอานาจและกระแสวัฒนธรรมความเป็ นไทยในพื้นที่
ส่ วนกลางทาให้พวกเธอตระหนักถึงตัวตนและความแตกต่าง การเลือกปฏิบตั ิ การแปะฉลากความ
เป็ นอื่นให้กบั ตัวตนของพวกเธอ
“ก่อนไปกรุ งเทพฯ ไม่ได้รู้วา่ คนกรุ งเทพฯ มองเรายังไง พอไปถึงเรารู ้เลยว่าเขาไม่
เข้าใจ เราต้องบอกเขาว่าที่ปัตตานีพดู ไทยชัด ไม่ได้พดู ภาษาใต้ เวลาบอกว่ามาจากปั ตตานี เขา
ก็จะบอกทาไมพูดภาษาไทยชัด เขาไม่รู้วา่ ที่นี่พดู มลายู แล้วชอบถามว่า ทาไมขาว ก็ตอ้ งบอก
ว่าที่นี่ตวั ขาว ถ้าตัวดาต้องไทยพุทธ แต่ก่อนที่นี่เป็ นเมืองท่ามาก่อน เคยไป จ.ลาพูน เขาถามว่า
มาจากไหน มาจากปั ตตานี เขาก็บอกว่าทาไมคนปั ตตานี สวย ต้องคอยตอบคาถามตลอด ก็
รู ้สึกเวลาข้าราชการผูใ้ หญ่มา บางคนยังไม่รู้วา่ คนปั ตตานี หน้าตายังไง ถ้าไม่รู้แค่น้ ี แล้วเรื่ อง
อื่นๆ ละจะแก้ปัญหายังไง ต้องศึกษา” ( สัมภาษณ์, 14 สิ งหาคม 2554)

การประสบพบเหตุ ก ารณ์ ก ารปะทะทางวัฒนธรรมเช่ นนี้ ทาให้ส านึ กความเป็ นมาเลย์มุสลิมของพวกเธอได้เริ่ มก่อตัวขึ้นในพื้นที่อื่นๆ และค่อยๆ เข้มข้นขึ้น เมื่อได้กลับมาทางานในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และได้สัมผัสกับความเป็ นอยู่และความรู ้สึกของชาวบ้านในพื้นที่ที่ถูก
เลือกปฏิบตั ิจากรัฐ
“ตอนเด็กๆ เราไม่รู้สึก เพราะเราอยูใ่ นเขตเทศบาล คุณพ่อเป็ นที่ยกย่องในสังคม เรา
ก็ไม่รู้สึก เมื่อเราเป็ นครู เราลงไปสอนชาวบ้าน เราก็เกิดความรู ้สึกขึ้นมา พอรู ้สึกแล้วจะทา
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ยังไงจะยกระดับญาติพี่นอ้ งเราที่ถูกกดขี่ข่มเหงตรงนั้นน่ะให้เขาดีข้ ึน แม่ครู ทายังไง แม่ครู ไม่
จับอาวุธ แม่ ครู ท ายัง ไง แม่ค รู ไปสอนผูใ้ หญ่ แต่ก่อ นไปนิ เทศก์ค รู ที่สอน ไม่ไ ด้สอนเอง
ปื นเอ็มสิ บหกพิงเป็ นตับเวลาเขาเรี ยน แม่ครู ก็บอกว่าแม่ครู อยากต่อสูเ้ พื่อสิ ทธิ เสรี ภาพของเรา
แต่แม่ครู ไม่เห็นด้วยที่จะต่อสู ้ดว้ ยอาวุธ แต่แม่ครู อยากจะบอกว่าให้ต่อสู ้ดว้ ยการศึกษา เรี ยน
ไปเถอะให้ทนั เขา จะได้รู้วา่ เรามีสิทธิยงั ไง ได้เรี ยกร้องสิ ทธิ ของเรา” (สัมภาษณ์, 16 สิ งหาคม
2554)

จากประสบการณ์ ใ นพื้ น ที่ ร ะหว่ า งและการมองเข้า ไปในพื้ น ที่ ท างวัฒ นธรรมของ
ประวัติ ศ าสตร์ ก ารกลื น กลายที่ ม าจากนโยบายรั ฐ ไทยในผู้ห ญิ ง มุ ส ลิ ม ท าให้ เ ราเห็ น การก่ อ
รู ปอัตลักษณ์และความเป็ นตัวตนของพวกเธอที่ไม่ได้ถูกกาหนดมาแต่แรกเริ่ ม แต่มาจากการสั่งสม
สร้ า งขึ้ นจากประสบการณ์ ใ นแต่ ล ะช่ วงของชี วิต ระหว่า งพรมแดนทางวัฒนธรรมและรอยต่ อ
ทางการเมือง ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่กาหนดตาแหน่งแห่งที่และตัวตนของพวกเธอที่เราไม่สามารถมองแบบ
เหมารวมเป็ นภาพเดียวกันที่เกี่ ยวกับอัตลักษณ์ผหู้ ญิงมุสลิมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงคน
มุสลิมในพื้นที่อื่นๆ ของโลก ดังที่ โฮมิ บาบา ได้อธิบายลักษณะการก่อรู ปอัตลักษณ์แบบผสมกลาย
พันธุ์ (Hybridity) ที่เป็ นผลมาจากการเดินทางและประสบการณ์ในระหว่างพรมแดนวัฒนธรรมที่ทา
ให้การหลอมรวมตัวตนไม่ต่อเนื่ องหรื อไม่อาจประสานสนิ ท เป็ นเอกภาพ ทาให้เกิดความท้าทาย
ความพยายามที่จะสร้างความเป็ นหนึ่งเดียวเบ็ดเสร็ จของอัตลักษณ์ให้เหมือนๆ กัน ซึ่ งหากมองจาก
ประสบการณ์ ของคนที่อาศัยอยู่ในระหว่างพรมแดนทางวัฒนธรรมที่มีความแตกต่าง ข้ามไปมา
ระหว่างพื้นที่ ไม่ได้ดารงอัตลักษณ์ใดอัตลักษณ์หนึ่งอย่างตายตัว แต่มีลกั ษณะผสมผสานกลายพันธุ์
ซึ่งเป็ นลักษณะของตัวตนของคนในโลกสมัยใหม่ที่อยูท่ ่ามกลางการเปลี่ยนผ่านไปสู่ สิ่งต่างๆ และมี
รอยปริ ร อยแยกความไม่ ล งรอยทางวัฒ นธรรมที่ พ ยายามจะปิ ดกดพับ ไว้ภ ายใต้ก ระบวนการ
สมัย ใหม่ ในกระบวนการนี้ ไ ด้ส ร้ า งรอยปริ ร อยแยกให้เกิ ด ขึ้ น เสมอภายใต้พ รมแดนของการ
เชื่ อมต่อในพื้นที่ระหว่าง จนทาให้เกิด “ตัวตน” ที่ไม่ได้ยึดติดและสอดคล้องลงตัวกับสิ่ งใด การมี
วัฒนธรรมของประเทศแม่ และไม่ ไ ด้อยู่ใ นวัฒนธรรมดั้ง เดิ ม เป็ นสิ่ ง ที่ ท าให้เกิ ดอัตลัก ษณ์ แบบ
ผสมผสานกลายพันธุ์ แม้จากตัวตนของบาบาเอง ประสบการณ์ ชีวิตของเขาก็มีส่วนในการสร้ าง
ทฤษฎี เพราะเขามี ชี วิ ต อยู่ภ ายใต้ส องวัฒ นธรรมระหว่า งการเติ บ โตและรั บ เอาวัฒ นธรรม
ความก้าวหน้าทางการศึกษาของประเทศอาณานิ คม และการไม่สามารถหวนกลับไปสู่ รากเหง้าทาง
วัฒนธรรมของประเทศแม่ของตนเองได้อีก ซึ่งตัวตนเช่นนี้ได้สร้างสถานะพิเศษให้เขาสามารถข้าม
ไปมาระหว่างสองวัฒนธรรมและหาจุดที่สามารถวิพากษ์มนั ได้ เช่นเดียวกับตนของผูห้ ญิงมุสลิมปา
ตานีเหล่านี้ที่ตวั ตนของพวกเธอได้วพิ ากษ์วาทกรรมเบ็ดเสร็ จของอัตลักษณ์ที่นาเสนอโดยศูนย์กลาง
รัฐไทย ดังนั้น โอกาสทางการศึกษาของผูห้ ญิงมุสลิมปั ตตานีรุ่นนี้ที่ออกไปเรี ยนนอกพื้นที่ แม้จะมา
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จากนโยบายการกลื นกลายของรัฐที่ตอ้ งการผสมผสานพวกเธอเข้ากับแนวนโยบายของรัฐ แต่ใน
ด้านหนึ่งก็ไม่สามารถกลืนกลายได้อย่างแนบสนิท
อัต ลัก ษณ์ แ บบผสมผสานกลายพั น ธุ์ (Hybridity Identity) กับ ตั ว ตนสมั ยใหม่ แบบโลกวิสั ย
(Secular)
ด้วยลักษณะบริ บททางสังคมที่หล่อมหลอมผูห้ ญิงมุสลิมเหล่านี้ ทาให้ก่อรู ปอัตลักษณ์แบบ
“ผสมกลายพันธุ์ ” ขึ้ นมา ดังที่ กล่ าวมาข้า งต้น ที่แม้จะอยู่ภายใต้บรรยากาศทางวัฒนธรรมที่ เป็ น
ลักษณะแบบพหุ วฒั นธรรม แต่ การเดิ นทางข้ามไปมาระหว่างศูนย์กลางก็ทาให้พวกเธอได้รับ รู ้
อุดมการณ์ ทัศ นคติที่ แบ่ ง แยกไม่ นับ รวมผูท้ ี่ มี เชื้ อชาติ ชาติ พ นั ธุ์ ที่แตกต่า งที่ ฝัง ลึ ก และสะท้อน
ออกมาในชีวติ ประจาวันของผูค้ น แม้พวกเธอเข้าไปอยูใ่ นศูนย์กลาง พูดภาษาไทย เรี ยนหนังสื อไทย
แต่ไ ม่ เคยถู ก นับ รวม ท าให้เผยให้เห็ นอุ ดมการณ์ ก ารกลื นกลายที่ไ ม่ เคยแนบสนิ ท ในพื้นที่ ข อง
ชีวติ ประจาวันที่ได้ตระหนักในประสบการณ์การข้ามไปมาระหว่างพรมแดน เป็ นการสะท้อนให้
เห็นรอยแตกรอยแยกของอุดมการณ์ความเป็ นชาติที่พยายามจะหลอมลวมความแตกต่าง แต่ไม่เคย
ทาได้สาเร็ จ ความแตกต่างจากมุ สลิ มในพื้นที่ อื่นของประเทศ และได้ไปพบปะกับคนมาเลย์มุ ส ลิ ม ที่ ถู ก กวาดต้อนไปตั้ง รกรากกระจัดกระจายในพื้นที่ ต่า งๆ ของกรุ ง เทพมหานคร ยังเป็ น
สะพานเชื่อมปะติดปะต่อสานึกมาเลย์-มุสลิมให้ตระหนักชัดเจนขึ้น
อย่างไรก็ตาม การสร้ างตัวตนของผูห้ ญิงมุสลิมสมัยใหม่ข้ ึนมาในช่ วงเวลานี้ ของพวกเธอ
อยูภ่ ายใต้โลกทัศน์และค่านิ ยมความเป็ นแบบสมัยใหม่บนฐานคิดแบบโลกวิสัย (Secular) ซึ่ งเป็ น
แนวคิดแรกๆ ของนักคิดอิสลามสายปฏิรูป (Islamic reformist)โดยเฉพาะในอียิปต์ที่ใช้เคลื่อนไหว
ในช่วงเวลาที่สังคมมุสลิมเข้าสู่ ระยะสมัยใหม่ในช่วงเริ่ มแรก เช่นที่พวกเขามอง “การคลุมผ้า” ของ
ผูห้ ญิงอียิปต์ในชนบทว่าล้าหลังไปด้วยกันไม่ได้กบั สังคมสมัยใหม่ โดยนักคิดที่มีอิทธิ พลอย่างสู ง
ในช่ วงเวลานี้ ที่ เ รี ย กว่า เป็ นแนวคิ ด ของอิ ส ลามสายปฏิ รูป คื อ คอซิ ม อมี น (Qasim Amin)12

12

คอซิม อมีน เป็ นเพื่อนและมีความใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่อาณานิ คมอังกฤษ คือ ลอร์ ดโคเมอร์ (Lord Cromer) จาก
ประสบการณ์ที่ได้ไปเรี ยนที่ ฝรั่งเศสและเห็ นการเคลื่อนไหวของผูห้ ญิงที่ นนั่ ทาให้ส่งผลต่อความคิดของเขาใน
เวลานั้น อมีนเห็นว่าการคลุมผ้าของผูห้ ญิงในช่วงเวลานั้นปรากฏในกลุ่มผูห้ ญิงชนบทเป็ นความล้าหลัง เขาจึ ง
เรี ยกร้องให้มีการยกเลิกการคลุมผ้าในหมู่ผหู ้ ญิงเพื่อนาไปสู่การเป็ นผูห้ ญิงสมัยใหม่ที่กา้ วหน้า อย่างไรก็ตาม เป็ น
การรับเอาแนวคิดมาจากการพัฒนาความก้าวหน้าอุดมการณ์ครัวเรื อนที่ถูกสร้างขึ้นในต้นศตวรรษที่ 19 ที่สังคม
ตะวันตกกาลังก้าวเข้าสู่ความเป็ นสมัยใหม่ โดยผูห้ ญิงชนชั้นกลางถูกผลักให้เข้าไปอยูใ่ นพื้นที่ส่วนตัว ในขณะที่
ผูช้ ายยึดครองโลกสาธารณะไว้ การเปิ ดโอกาสให้ผหู ้ ญิงมีบทบาทในพื้นที่สาธารณะ ก็เพียงเพื่อต้องให้การศึกษา
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นักปฏิรูปสมัยใหม่ชาวอียปิ ต์ ในปี 1899 เขาได้เขียนบทความชิ้นสาคัญที่มีอิทธิ พลอย่างมากต่อการ
ยกระดับ และตั้ง ค าถามต่อสถานะของผูห้ ญิ ง คื อ บทความที่ ชื่ อ “การปลดปล่ อยผูห้ ญิ ง ” (“The
Emancipation of Women” --Tahir ul Mara’ah) โดยส่ งผลให้เกิดข้อถกเถียงขึ้นอย่างกว้างขวาง ใน
แนวคิดที่เกี่ ยวกับมุสลิมมะฮฺ น้ ี นักคิดหัวก้าวหน้าพยายามใช้อลั กุรอานอธิ บายว่าอิสลามสนับสนุ น
ให้ท้ งั หญิงชายมุสลิ มเรี ยนทั้งทางโลกและศาสนา เพราะล้วนเป็ นความรู ้ ของพระเจ้าทั้งสิ้ น แม้อยู่
ไกลถึงเมืองจีน ดังนั้น เมื่อนามาตีความจึงเกิดการปฏิบตั ิและแนวคิดในการส่ งเสริ มการศึกษาให้กบั
ผูห้ ญิง
ดังนั้น จะเห็นว่าความเป็ นสมัยใหม่ของอิสลามช่วงแรกรับเอาอิทธิ พลความเป็ นสมัยใหม่
แบบตะวัน ตกเข้า มาในการพัฒ นาและออกแบบการศึ ก ษาส าหรั บ ผูห้ ญิ ง ซึ่ ง โลกมุ ส ลิ ม ทั้ง ใน
ตะวันออกกลางและคาบสมุทรมาเลย์ลว้ นตกอยูภ่ ายใต้อาณานิคมของมหาอานาจตะวันตก ดินแดน
แถบนี้ลว้ นได้รับผลพวงจากมรดกอาณานิคมในการกาหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยผูเ้ ข้า
เรี ยนหนังสื อในพื้นที่ส่วนกลางรับความเป็ นสมัยใหม่แบบไทยตามกระแสความเป็ นสมัยใหม่แบบ
อเมริ กนั ตะวันตก ส่ วนผูท้ ี่เรี ยนมัดรอซะฮฺในต่างประเทศแม้จะเรี ยนในระบบโรงเรี ยนสมัยใหม่แบบ
อิสลามที่ได้รับอิทธิ พลมาจากอียิปต์และซาอุดิอาระเบี ย แต่ระบบการจัดการการเรี ยนการสอนก็นา
ั นาและ
แบบอย่า งมาจากประเทศตะวันตก ดังเห็ นได้จ ากกรณี ของประเทศมาเลเซี ย ผูท้ ี่ พ ฒ
ปรับเปลี่ยนระบบปอเนาะเป็ นระบบมัดรอซะฮฺ ลว้ นเป็ นผูท้ ี่ได้รับการศึกษาในโรงเรี ยนคริ สเตียน
ตะวันตกแล้วไปเรี ยนต่อศาสนาที่ประเทศอียิปต์ เป็ นต้น ที่ได้รับอิทธิ พลการตีความ “อัลกุรอาน”
แบบเสรี นิยม ที่ได้ต้ งั คาถามเกี่ยวกับประเด็นการปลดปล่อยผูห้ ญิงด้วย
ทาให้แนวคิดนี้ปะทะ
กับแนวคิดเชิ งจารี ตที่มีต่อผูห้ ญิงในสังคมแบบดั้งเดิม เช่ นเดียวกับปรากฏการณ์ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เมื่อผูห้ ญิงเหล่านี้เมื่อกลับมาสู่ พ้นื ที่บา้ นเกิด ได้ทาให้เกิดการปะทะกับ
ความคิดทางวัฒนธรรมดั้งเดิมที่มีต่อความเป็ นผูห้ ญิงมลายูมุสลิมด้วย อาจกล่าวได้วา่ ในรุ่ นนี้ความ
แตกต่างของหลักปฏิบตั ิทางศาสนาในทุกมิติและละทิ้งวัฒนธรรมดั้งเดิมยังไม่เด่นชัดมากนัก แต่
เป็ นการปฏิ สั มพันธ์ ระหว่างความเป็ นสมัย ใหม่ ความเป็ นไทย และความเป็ นวัฒนธรรมมาเลย์
ดั้งเดิ มในพื้นที่มากกว่า ยังไม่ใช่การสร้างความเป็ นสมัยใหม่ตามแบบอิสลามที่เน้นการปฏิบตั ิตาม
หลักการศาสนาอย่างเคร่ งครัดทั้งในพื้นที่ส่วนตัวและการแสดงออกในพื้นที่สาธารณะที่นาขึ้นมา
โต้แย้งความเป็ นสมัยใหม่ตามแบบตะวันตกดังที่เป็ นการเคลื่อนไหวที่เป็ นกระแสการฟื้ นฟูอิสลาม
เช่นในเวลาต่อมา
แก่ผหู ้ ญิงในการเตรี ยมตัวเป็ นแม่บา้ น ดูแลเลี้ยงดูลูกเพื่อเตรี ยมความพร้อมให้สามารถออกไปสู่โลกภายนอกอย่าง
มีประสิ ทธิภาพนัน่ เอง
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ตัวตนผู้หญิงสมัยใหม่ กบั วิถีความเป็ นมาเลย์ -มุสลิม
ผูห้ ญิงมุสลิมปาตานีในรุ่ นนี้ เป็ นผลพวงของช่วงสมัยการพัฒนาสังคมปาตานีไปสู่ ความทัน
สมัยใหม่ ที่ได้เปิ ดช่ องทางให้ผคู ้ นที่เติบโตในช่วงเวลานี้ มีโอกาสทางการศึกษา การเข้าถึ งอาชี พ
โดยเฉพาะการทางานข้าราชการ มากกว่าคนในรุ่ นก่อน เป็ นสิ่ งที่นาไปสู่ การเลื่อนสถานะชนชั้นทาง
สังคม แต่อีกด้านหนึ่ง การศึกษาทั้งสายสามัญและศาสนาได้ทาให้เกิ ดความแปลกแยกต่อวิถีชีวิต
และอัตลักษณ์ด้ งั เดิมในสังคมมาเลย์-มุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ดว้ ย ผูห้ ญิงเหล่านี้ อยูใ่ น
กลุ่มที่มีโอกาส มีตน้ ทุน และเครื อข่ายคนรู ้จกั ญาติพี่นอ้ งคอยช่วยเหลือในเรื่ องการศึกษาที่มากกว่า
คนมาเลย์-มุ ส ลิ ม ที่ เ ป็ นคนส่ ว นใหญ่ใ นสั ง คม นอกจากนั้น พวกเธอยัง อยู่ใ นช่ ว งสมัย ที่ ร ะบบ
การศึ กษามีผลต่ อความเจริ ญก้าวหน้าและความมัน่ คงในหน้า ที่การงาน ทาให้เลื่ อนสถานะทาง
สังคม กลายเป็ นชนชั้นกลางที่มีหน้าที่การงานมัน่ คง อยูใ่ นกลุ่มคนที่อยูใ่ นระดับบนของสังคม อาทิ
ข้าราชการ ครู สอนศาสนา และมีส่วนร่ วมและบทบาทที่สาคัญในการพัฒนาสังคมมาเลย์-มุสลิมสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ในจุดต่างๆ ตามแนวคิดและอุดมการณ์ที่ได้รับการฝึ กฝนสั่งสมประสบการณ์
ตามเส้นทางการศึกษาของแต่ละคน อีกทั้งยังมีมุมมองต่อการพัฒนาความเป็ นมาเลย์-มุสลิมที่เป็ น
รากฐานของสังคมที่แตกต่างกันด้วย แต่อย่างหนึ่ งที่เหมือนกันคือ ความคิดที่ว่า ความเป็ นมาเลย์มุ ส ลิ ม ต้องเปลี่ ย นแปลงและได้รับ การพัฒนาให้เท่า ทันกับ ความเปลี่ ย นแปลงในโลกสมัย ใหม่
แนวคิดนี้ เกิ ดขึ้นในหมู่ครอบครัวพ่อค้า ข้าราชการ ผูร้ ู้ทางศาสนา และอยู่ในเขตเมือง ที่ทาให้เกิ ด
การส่ งเสริ มลูกผูห้ ญิงให้เรี ยนหนังสื อ ในช่วงเวลานี้ ความเป็ นสมัยใหม่ที่เปิ ดรับจึงเป็ นความเป็ น
สมัย ใหม่ ตามแนวคิ ด ตะวันตกในการสร้ า งตัว แบบของผูห้ ญิ ง สมัย ใหม่ ผูห้ ญิ ง รุ่ นแรกที่ ไ ด้รั บ
การศึกษาจึงเป็ นผูน้ าเข้าวัฒนธรรมเหล่านี้ และส่ วนมากพวกเธอประกอบอาชี พครู ทาให้หลายครั้ง
ต้องร่ วมกิ จกรรมของราชการ ไม่ว่าจะเป็ นการถือป้ ายงาน การฟ้ อนราต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง
และการรับเสด็จ เป็ นต้น และพวกเธอถูกมองว่าเป็ นตัวแทนของมุสลิมที่เป็ นข้าราชการที่ยงั มีนอ้ ย
“คนนราฯ แต่งตัวเก่ ง เพราะเขาติดกับมาเลย์ด้วย จะเอาวัฒนธรรมทางโน้นมาใช้
ยะลาก็กลางๆ นอกจากสะเดา เพราะติดกับมาเลย์ ปั ตตานี ใส่ ผา้ นุ่งธรรมดา (คาถาม : พอมา
เป็ นข้าราชการคนมุสลิมด้วยกันนับถือไหม) เขามองดีอยู่ ไม่ใช่แบ่งแยก ดูเราเหมือนเป็ นตัว
เชิดชูของเขา ตอนนั้นอิสลามมีไม่เยอะเท่าไร แล้วตอนอยูค่ ุรุฯ โต๊ะครู มาประชุมกัน ...โต๊ะครู
จากปอเนาะ บางโรงไปกันสองคน บางโรงคนเดียว สมัยนั้นคึกคักเพราะเป็ นสมัยแรกๆ ที่ได้
พระราชทาน พวกกระทรวงศึกษาธิการ โต๊ะครู ชอบไปของฟรี เราก็พลอยติดสอยห้อยตามไป
ด้วย ตอนสมัยประชุมโต๊ะครู ยงั ไม่มีครู สช.ไป ตอนนั้นเจ๊ะ (ป้ า) ยังอยูค่ ุรุฯ อยู่ เจ๊ะเป็ นครู สช.
ปี แรก รุ่ นแรกของสามจังหวัด อ.แจ้ง สุ ขเกื้อ อยู่ยะลา อยูห่ ลายปี อาจารย์ท้ งั เต้นทั้งรา สมัย
นั้นไม่มีใคร ฝึ กอยูส่ มาคมอิสลาม เหมือนนายสอน ไทยสนิ ท ทาสมาคม …เลือกคนที่ไม่ตอ้ ง
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ฝึ กมากก็เป็ นพวกครู นี่แหละ …ช่วงอายุ 15-16 มีคนมาขอ พ่อแม่ก็เหมือนอยากให้แต่ง พี่ชาย
ก็ ม าดึ ง ไปโรงเรี ย น เราก็ อ ยากเรี ย น ไม่ มี ค วามคิ ด ว่า อยากเป็ นอะไรขอให้ไ ด้เ รี ย นก่ อ น
เพราะว่าชอบเรี ยน ให้มนั ได้เรี ยนก่อน เห็นคนเรี ยน เป็ นอิสลามก็เรี ยน อยากเรี ยน ให้ดีกว่า
ชาวบ้านหน่อย ที่บา้ นเราอิสลามมีผวั มีลูกแล้ว เราไม่เอา สมัยนั้นอายุ 22 แต่งงานก็ถือว่าแก่
แล้วนะ เขาแต่งช่วงอายุ 14-16 เพื่อนส่วนใหญ่เป็ นไทยพุทธ ที่ยะลาตอนนั้นมุสลิมมีสองสาม
คน แต่ตอนที่ เรี ยนมัธยมที่ นราฯ มีเยอะแต่มธั ยมต้นนะ เรี ยนแค่น้ นั เขาได้เรี ยนต่อ ยี่งอคน
เรี ยนเยอะ มีเพื่อนที่ ยี่งอสามคน …เรี ยนศาสนาไม่ได้เรี ยน แต่เรี ยนที่บา้ นรู ้ไปอย่างนั้น โต๊ะ
เป็ นคนสอนอัลกรุ อาน” (สัมภาษณ์, 28 มีนาคม 2556)

การประพฤติปฏิบตั ิตวั ตามกรอบผูห้ ญิงที่ดียงั อยู่ภายใต้แนวคิดการรักนวลสงวนตัวที่เป็ น
การยึดถือร่ วมกันทั้งในสังคมพุทธและมุสลิม ดังผูใ้ ห้ขอ้ มูลท่านหนึ่ งเล่าให้ฟังว่า สิ่ งที่พ่อขอไว้เวลา
ที่ไปเรี ยนหรื อออกไปนอกบ้านก็คือการแต่งตัว คือ ไม่ใส่ เสื้ อแขนสั้น กางเกงกระโปรงสั้น และที่
สาคัญ คือ ไม่เต้นลีลาศ ความกลัวของคนมุสลิมส่ วนใหญ่ที่เป็ นชาวบ้านทัว่ ไป คือ ถ้าส่ งผูห้ ญิงไป
เรี ยนนอกพื้นที่แล้วจะทาตัวเสื่ อมเสี ยและมีแฟนเป็ นคนพุทธ เช่นเดียวกับมุสลิมมะฮฺ ที่ไปเรี ยน
ศาสนายังต่างประเทศการนาหลักปฏิบตั ิอิสลามมาใช้ในชีวติ ประจาวันยังไม่เข้มข้น การคลุมผมของ
ผู ้ห ญิ ง มุ ส ลิ ม ยัง ไม่ ถู ก เน้น พวกเธอยัง คงแต่ ง ตัว ตามสมัย นิ ย มและถู ก มองว่ า เป็ นผู ้ห ญิ ง ที่ มี
ความก้าวหน้าจบการศึกษาสู งจากต่างประเทศ
“[…] ตอนเรี ยนคลุมผม เป็ น เครื่ องแบบ พอเลิกแล้วถอดออก ตอนไปข้างนอกจะใส่อะไร
ก็ได้ ไม่ได้เคร่ ง เราก็รู้วา่ ต้องคลุม แต่ตอนนั้นส่วนมากไม่คลุมผม แบบสมัยนิยม ยังไม่ฮิต รู ้วา่
บาปด้วย แต่ไม่อยากทา ตอนสอนอัตตัรกียะห์ฯ นะ เด็กๆ ก็คลุมผม แต่อาจารย์ไม่คลุม […]
เริ่ มคลุมก่อนแต่งงาน แต่ก็เอาผ้าสี่ เหลี่ยมมาผูกคลุมผมเฉยๆ” (สัมภาษณ์, 12 พฤศจิกายน
2556)

หากผูห้ ญิงประพฤติปฏิบตั ิในกรอบการเป็ นมุสลิมมะฮฺ ที่ดี คือ การแต่งตัวเรี ยบร้ อยมิดชิ ด
การไม่ท าตัวสนิ ท สนมกับ ผูช้ ายมากเกิ น ไป ไม่ ดื่ม เหล้า รั ก นวลสงวนตัว ก็ จะเป็ นที่ ม นั่ ใจของ
ครอบครัวและคนในสังคมได้ สาหรั บการเลื อกรับเอาอัตลักษณ์ แบบใหม่ข องพวกเธอ รั บเอา
ความคิดที่ได้รับอิทธิ พลมาจากมัดรอซะฮฺ ในรัฐกลันตันและปี นังที่รับแนวคิดอิสลามสายปฏิรูปจึง
เน้นไปที่การศึกษาของผูห้ ญิ งทั้งในสายสามัญและศาสนา รวมถึ งศาสตร์ ของการเป็ นแม่บา้ นแม่
เรื อน ซึ่ งก็มาจากตาราของตะวันตก ควบคู่กบั การเรี ยนวิชาอัล-อัคลาค ตามแบบอิสลาม โดยที่ยงั ไม่
เน้นในเรื่ องการแต่งกายตามหลักศาสตร์ หรื อการคลุมฮิญาบ และยังไม่นาเอาหลักการทางศาสนามา
ปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดในทุกมิติของชีวติ แม้พวกเธอจะมีความรู้ทางศาสนา แต่เพื่อการวางตัวและการ
ปฏิบตั ิศาสนกิจที่ถูกต้องเท่านั้น อีกทั้งยังไม่มีการเชิญชวน (ดะอฺ วะฮฺ ) หรื อฝื นกระแสความเชื่อของ
คนส่ วนใหญ่ใ นสัง คม แต่ เน้นในเรื่ องค่านิ ยมความเป็ นสมัยใหม่ในเรื่ องความก้าวหน้า ของการ
ส่ งเสริ มให้เรี ยนทั้งสายสามัญและศาสนา โดยเฉพาะเน้นการให้การศึกษาแก่ผหู้ ญิง เพื่อเป็ นเมียและ
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แม่ที่ดีของสามี และลูก ซึ่ งจะทาให้เกิ ดการพัฒนาของสังคมและแสดงให้เห็นความก้าวหน้าของ
ศาสนาอิ สลาม เช่ นเดี ย วกันที่ ยึดถื อทั้งจากชนชั้นกลางตามแนวคิ ดตะวันตกหรื อฝั่ งนักปฏิ รูป ที่
ต้องการละทิ้งบทบาทดั้งเดิมเชิงจารี ตของผูห้ ญิง
สิ่ งที่น่าสนใจที่เป็ นการตั้งข้อสังเกตจากข้อมูลภาคสนามที่ได้รับ คือ ผูห้ ญิงบางคนในรุ่ นนี้
จะให้ความสาคัญกับการเรี ยนหนังสื อและความก้าวหน้าในชี วิตการงานตามเส้นทางการศึกษาที่ได้
ร่ าเรี ยนมา ทาให้หลายคนแต่งงานช้า หรื อครองตัวเป็ นโสด ซึ่ งแตกต่างจากค่านิยมและทิศทางชี วิต
ของผูห้ ญิงมาเลย์-มุสลิมในสมัยนั้น แม้จะเป็ นสิ่ งที่ฝืนกระแสสังคมและไม่เป็ นไปตามหลักคาสอน
ทางศาสนาอิสลามในเรื่ องการแต่งงาน แต่พวกเธอก็สามารถใช้ความรู้ และความมัน่ ใจตามแบบ
ผูห้ ญิงสมัยใหม่อธิบายและให้ความชอบธรรมกับตัวเองและทาให้คนในสังคมสามารถยอมรับพวก
เธอได้ “แต่ งงานช้ ามากถ้ าเที ยบกับอายุของคนสมัยนั้น ” ซึ่ งการมีความรู ้ศาสนาเป็ นส่ วนสาคัญใน
การเลือกคู่ครองและการตัดสิ นใจในการใช้ชีวิต แม้ผใู้ ห้ขอ้ มูลจะตระหนักว่าในคาสอนทางศาสนา
อิสลาม การแต่งงานและการมีครอบครัวเป็ นหลักปฏิบตั ิที่เป็ นหน้าที่ที่สาคัญ แต่เธอก็ให้เหตุผล
และตีความภายใต้หลักการศาสนาที่จะให้ความชอบธรรมกับการไม่มีคู่และครองตัวเป็ นโสดของ
เธอได้
“สุดท้ายอัลเลาะห์ไม่ให้ ไม่ใช่คู่ของเรา ไม่ใช่เราปิ ดกั้น แต่อลั เลาะห์ให้ทางออกเราให้
เราเดิ นต่อไปได้ เราก็ช่วยตัวเองให้ได้มากที่ สุด…ถึงเราไม่แต่งงานแต่เราดูแลตัวเอง อยู่ใน
ขอบเขต ไม่มีสิ่งที่ไม่ดี แม้ไม่มีผชู ้ ายมาคุมเรา” (สัมภาษณ์, 9 ตุลาคม 2555)

นอกจากการมีการศึกษาทาให้พวกเธอแตกต่างจากชาวบ้านมาเลย์-มุสลิมโดยทัว่ ไปแล้ว การ
แต่ ง งานช้า กว่า ผูห้ ญิ ง มุ ส ลิ ม ในพื้ นที่ หรื อ การครองตัว เป็ นโสดโดยทัว่ ไปเป็ นสิ่ ง ที่ ส ร้ า งความ
แตกต่างให้กบั ตัวตนของพวกเธอเช่นเดียวกัน อีกทั้งยังมีค่านิ ยมบางอย่างที่สวนทางกับความเชื่ อ
ดั้งเดิมที่บางส่ วนยังมีการยึดถือของคนส่ วนใหญ่ในพื้นที่ นัน่ คือ ความคิดของการแบ่งแยกพุทธและ
มุสลิมที่มาจากความเชื่อดั้งเดิม เช่น การพูดไทยเป็ นพุทธ การเรี ยนในวัดไทยไม่ได้ ดังประสบการณ์
ที่เล่ าจากผูท้ ี่จบการศึกษาจากสิ งคโปร์ โดยเมื่ อเธอกลับมายังพื้นที่ได้สอนพิเศษภาษาอังกฤษให้
เด็กๆ ทั้งไทย จีน มุสลิมในตลาด เธอเล่าว่ามีเด็กนักเรี ยนคนหนึ่งอยากมาเรี ยนด้วยแต่ผปู้ กครองไม่
อนุญาต เพราะเห็นว่าสอนในวัด
“เขาบอกว่า หนูนี่นะ อยากจะเรี ยนกับทิชเชอร์ นะ ตั้งแต่เล็กๆ นี่ เพิ่งมาเรี ยนด้วยตอน
มศ.4 เพราะว่าคุณแม่กบั คุณยายไม่ให้มาเรี ยนในวัด ยังมีอีกนะ ความคิด เราก็ไม่พูดอะไร เป็ น
ความเชื่อของเขาแบบผิดๆ คนในชนบทนะ พูดยากนะ ไปลบล้างความเข้าใจของเขาแต่ด้ งั เดิม
นี่เปลี่ยนยาก ยากที่สุดเลย ความเชื่อของเขางมงาย อย่างเช่นปวดหัวให้กินยา บอกกินไม่ได้ครู
ฉันกินแตงโม บอกว่าเธอกินไม่ตายหรอก ก็บอกถ้าเธอตายจะไปฝั ง เป็ นไร ไปบอกแม่เธอ
เอง เพราะเขาเชื่ อมาแบบนี้ แตงโม แตงกวากิ นไม่ได้ กิ นยาแล้วกิ นไม่ได้ เขาเชื่ อผิดๆ มันก็
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ลาบาก กะนี้ นะ อยากจะย้อนความเชื่ อของพ่อแม่ของเด็กคนนั้นนะ ว่าคุณรู ้ไหม เมื่อก่อน
พวกคุณนับถือศาสนาฮินดูนะ เพราะอะไร เพราะพวกคุณมีขา้ วเหนี ยวเหลือง ข้าวเหนี ยวแดง
นะ มันเป็ นธงเหลือง เป็ นกากมะพร้าว ใช้กายาน แล้วเวลาคนตายเดี๋ยวนี้ ทา เจ็ดวัน สี่ สิบวัน
ร้อยวัน อันนั้นคือของศาสนาฮินดูนะ ไม่ใช่อิสลาม อิสลามไม่มี อิสลามจะทาบุญเมื่อไหร่ ก็ทา
นึกอยากจะทาเมื่อไหร่ เรามีเงินเหรอ ทา ขนาดอิสลามนี้ครอบคลุมเศรษฐกิจ อิสลามเวลาตาย
แล้วฝังภายใน 24 ชัว่ โมง เพราะไม่อยากให้ฟุ่มเฟื อย ผ้าขาวนะ 3 ชิ้น ที่จริ งใส่ ให้เป็ นซองๆ
คนมาละหมาดนั้น บาป ไม่ถูก เขาให้เป็ นค่าน้ ามันรถ จริ งๆ บางคนไม่รับเลย เราอยากจะ
ละหมาดให้” (สัมภาษณ์, 18 กุมภาพันธ์ 2554)

แน่ นอนว่าสาหรับพวกเธอที่ได้ร่ าเรี ยนทั้งสามัญและศาสนามา ทาให้รู้ความแตกต่างของ
ศาสนาอิสลามและหลักปฏิ บตั ิแบบดั้งเดิมในพื้นที่ พวกเธอไม่ได้แบ่งแยกความเป็ นพุทธอิสลาม
แบบเบ็ดเสร็ จตามความเชื่อดั้งเดิม เช่น การละหมาดในวัด ทาได้ถา้ ไม่ได้ละหมาดหน้าพระพุทธรู ป
การรับอาหารและผลไม้จากพระทาได้ ถ้าอาหารและผลไม้น้ นั ยังไม่ผ่านพิธีกรรมทางศาสนา การ
ถวายของพระยังคงทาได้ตามปกติในเงื่อนไขที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม
“คุณพ่อเป็ นคนปากี ฯ นี่ เคร่ งนะ พอถึงเวลาจะทาละหมาด เข้าไปปูผา้ ละหมาดที่ แก
เตรี ยมไป คุณพ่อของกะนี่ นะละหมาดที่วดั พอละหมาดเสร็ จนะ หัวหน้าวัดเลย เอาผลไม้มา
วางไว้ถาดหนึ่ง ให้กิน บอกนะ กินนะ ของนี้ยงั ไม่ได้ถวายพระ ยังไม่ได้อะไรเลย เห็นคุณแล้ว
อาตมาศรัทธาคุณ คุณเป็ นคนที่มีความรู ้จริ งๆ เรื่ องศาสนา แม้แต่ในวัดคุณก็ละหมาด แปลก
อะไรละ เราก็ละหมาด เพราะเป็ นแผ่นดินพระเจ้าหมดเลย ตามหลักศาสนาอิสลาม เราไม่ได้
ไปละหมาดหน้าพระพุทธรู ปอะไร
ไอ้ที่รู้ศาสนาครึ่ งๆ กลางๆ นี้ ลาบาก แต่ก่อนเรี ยนในวัดก็ไม่ได้มีปัญหา ที่ใดก็ได้ให้
ละหมาด หลักอิสลาม แม้เราไม่มีเสื้ อผ้าจะละหมาด เรายังเปลือยกายละหมาดได้ เหมือนเรา
ไม่มีน้ า เราเอาทรายก็ได้ คนไม่สบายนะ เอาก้อนดิน ดินสะอาดตามภูเขา แล้วก็เอามาห่ อ เอา
มาสะบัดให้อะไรออก เราก็เอามาวางไว้ คลุมกับผ้าบางๆ ก็ได้ เวลาเราไม่สบายโดนน้ าไม่ได้
เราก็เอามือเราน่ ะแหละแตะดิ นก็ลูบหน้าเรา ละหมาดแล้ว เห็นไหม อิสลามนี่ ยิ่งใหญ่มากๆ
เลย บางคนบอกว่าศาสนาอิสลามยาก ไม่จริ งเลย อิสลามนี่ จากยากไปหาง่าย” (สัมภาษณ์, 18
กุมภาพันธ์ 2554)

นอกจากนั้นแล้ว อัตลักษณ์ ของพวกเธอยังไม่แยกขาดจากอัตลักษณ์ ความเป็ นไทยหรื อ
มาเลย์อย่างชัดเจน ดังนั้น พวกเธอจึงอยูร่ ะหว่างความคิดแบบสมัยใหม่และความเชื่ อดั้งเดิมของคน
ในพื้นที่ โดยเฉพาะในเรื่ องศาสนาที่เป็ นอิสลามตามหลักการและตามความเชื่ อที่สืบทอดมาจาก
บรรพชน เพีย งแต่ ว่า การตี ค วามและการไขข้อ สงสั ย ทางศาสนายัง อยู่ที่ ก ารแยกแยะพิ ธี ก รรม
บางอย่างที่ขดั หรื อไม่ขดั กับอิ สลาม เพราะในบรรยากาศสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ใน
สมัยนั้น คือ การขาดความรู ้ท้ งั สามัญและศาสนาของคนส่ วนมากในสังคมทาให้เกิดความเชื่อที่ผิดๆ
ต่อๆ กันมา ทัศนคติต่อการเรี ยนภาษาไทยและพูดไทยยังถูกมองว่าจะทาให้เป็ นคนพุทธยังมีอยู่
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ดังนั้น การพูดและสอนบรรยายของผูร้ ู้ทางศาสนาจึงต้องมีการอ้างอิงอัล -กุรอานในเรื่ องการศึกษา
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและรับเอาการพัฒนาสมัยใหม่แบบไทยและการเกิ ดสานึ กการ
เป็ นพลเมืองไทยให้เกิ ดขึ้น ก็คือเป็ นคนไทยเหมือนกันแต่นับถื อศาสนาที่แตกต่าง ความเชื่ อของ
บรรพชนที่ ล้า หลัง ก็ ค วรขจัด ออกไป ทั้ง นี้ ผู้ที่ ศึ ก ษามาด้ว ยระบบใหม่ อ ย่า งโต๊ ะ ครู ที่ จ บจาก
ตะวันออกกลางก็มองว่าการเรี ยนศาสนาแบบเดิมล้าหลังด้วยเช่นกัน และพยายามพัฒนาให้การเรี ยน
ศาสนาไปด้วยกันได้กบั โลกสมัยใหม่
ดังนั้น การก่อรู ปอัตลักษณ์ สมัยใหม่ของผูห้ ญิงมุสลิมปาตานี รุ่นหนึ่ งจึงมีความก้ ากึ่งระหว่าง
ความเป็ นมาเลย์-มุ ส ลิ มและตัวตนแบบสมัยใหม่ ในขณะเดี ยวกันก็เห็ นความจาเป็ นที่จะต้องใช้
“เครื่ องมือ” ทางการศึกษาของรัฐไทยในการต่อสู้เพื่อชี วิตความเป็ นอยู่ที่ดีข้ ึนและทาให้เกิดความ
เสมอภาคเท่าเทียม แต่ยงั เป็ นไปตามทิศทางการพัฒนาความเป็ นสมัยใหม่แบบที่รัฐไทยกาหนด นัน่
ก็คือ การศึกษาและการพยายามพูดภาษาไทยนัน่ เอง ดังนั้น ผูห้ ญิงรุ่ นแรกที่ได้ทาการสัมภาษณ์ น้ ี
ส่ วนมากจึงเข้าไปทางานในหน่ วยงานรัฐและสะท้อนค่านิ ยมและคุณค่าความเป็ นสมัยใหม่ของรัฐ
ไทยออกมา ตัวตนทางศาสนา ชาติพนั ธุ์และประวัติศ าสตร์ ที่มีความเฉพาะแตกต่างยังไม่บ่งบอกให้
เห็ น ในพื้ น ที่ ส าธารณะ แต่ ถู ก เก็ บ ไว้ใ นพื้ น ที่ ส่ ว นตัว แทน สิ่ ง ที่ ส ะท้อ นออกมาคื อ ตัว ตนด้า น
วัฒนธรรมความเป็ นมาเลย์แบบดั้งเดิ มที่เป็ นวิถีชีวิตที่ดารงอยูม่ าช้านานและกาลังถูกพัฒนาด้านที่
เป็ นการพัฒนาแบบสมัยใหม่แบบโลกวิสัยเข้าไป
เส้นทางการศึกษา การก่อรู ปและประกอบสร้างอัตลักษณ์มีผลเกี่ยวข้องกับภูมิหลังครอบครัว
ระดับชั้นและตาแหน่งแห่งที่ทางสังคม รวมถึงบริ บทในแต่ละช่วงเวลาที่มีความสาคัญเป็ นอย่างมาก
ต่ออัตลักษณ์ ของผูห้ ญิงมุสลิ มปาตานี ที่เกิดขึ้นให้มีลกั ษณะของอัตลักษณ์แบบผสมกลายพันธุ์ ซึ่ ง
แสดงให้เห็นความซับซ้อนของการก่อรู ปทางอัตลักษณ์ของพวกเธอ และมีผลต่ออัตลักษณ์และ
สานึกความเป็ นมาเลย์-มุสลิมด้วย รวมถึงการสร้างอัตลักษณ์ของผูห้ ญิงมุสลิมขึ้นมาใหม่เพื่อรับมือ
กับการกลื นกลายความเป็ นไทย ความเป็ นสมัยใหม่แบบตะวันตก ในช่ วงแรกก่อนกระแสฟื้ นฟู
อิสลามที่เกิดขึ้นในพื้นที่ อีกทั้ง ยังทาให้เห็ นถึ งเครื อข่ายและความสัมพันธ์ขา้ มพรมแดน รวมถึง
ความหลากหลายของกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีการติดต่อสัมพันธ์
กับคนกลุ่มต่างๆ ทั้งในพื้นที่ประเทศไทย โลกมาเลย์ และโลกอาหรับมาอย่าช้านานที่มีผลต่อการ
รับเข้ามาของแนวคิดต่างๆ ในพื้นที่รวมถึงการรับความเป็ นสมัยใหม่ที่ไม่ได้มาจากกรุ งเทพมหานคร
เท่านั้น แต่มาจากพื้นที่อื่นๆ ดังนั้น มิติทางสังคมและประวัติศาสตร์ ที่เกิดขึ้นจึงเป็ นการเรี ยงร้อยให้
เห็นประวัติศาสตร์ที่มาจากคนธรรมดาสามัญในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และยืนยันให้เห็น
ว่ า พื้ น ที่ แ ห่ ง นี้ ไม่ ไ ด้ห ยุ ด นิ่ ง ตายตัว แต่ เ ต็ ม ไปด้ว ยความเคลื่ อ นไหวทางสั ง คมจากการที่ มี
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ประวัติศาสตร์ ของตัวเองที่ยาวนาน โดยเฉพาะร่ องรอยการเป็ นสังคมแบบพหุ วฒั นธรรมในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผา่ นมาด้วย
25
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บุตร และศึกษาการรับรู ้ของผูป้ กครองเกี่ยวกับปั จจัยที่อาจส่ งผลต่อการมีส่วนในการจัดการศึกษา
ของบุตร การศึกษาใช้เทคนิ คการวิจยั แบบกรณี ศึกษา เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิ งลึก และ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้ อหา ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักประกอบด้วย ผูป้ กครองมุสลิม
จานวน 9 คน (บิดา 4 คน และมารดา 5 คน) จากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปั ตตานี ยะลา และ
นราธิ ว าส) ท าการคัด เลื อ กโดยใช้วิ ธี การคัด เลื อ กแบบเจาะจงโดยมี เกณฑ์ ในการคัด เลื อ ก จาก
การศึกษาพบว่า การมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองในการจัดการศึกษาของบุตรมี 7 ด้าน ได้แก่ 1) การ
เลี้ ยงดู วิถีอิสลาม 2) การจัดการเรี ยนรู ้ แบบบู รณาการอิ สลามในบ้าน 3) การสื่ อสารกับโรงเรี ยน
4) การร่ ว มมื อ กับ ผู ้ป กครองอื่ น ๆ 5) การร่ ว มมื อ กับ ชุ ม ชน 6) การร่ ว มมื อ กับ มัส ยิ ด และ 7)
การศึ กษาของผูป้ กครอง และมี ปั จ จัย ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การมี ส่ว นร่ วมตามการรั บรู ้ ข องผูป้ กครอง
แบ่งเป็ น 6 กลุ่มปั จจัยหลัก ได้แก่ 1) ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูป้ กครอง ได้แก่ ความรู ้ รายได้ และเวลา
2) ปั จจัยส่ วนบุคคลของบุตร ได้แก่ อายุ พฤติ กรรมของบุตร และศักยภาพในการเรี ยนรู ้ 3) ปั จจัย
กระบวนการภายในครอบครัว ได้แก่ การสื่ อสารภายในครอบครัว และการใช้เวลาร่ วมกัน 4) ปั จจัย
บทความนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของวิทยานิ พนธ์เรื่ อง “การนาเสนอแนวทางการมี ส่วนร่ วมของผูป้ กครองในการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของเด็กมุสลิมตามบริ บทสังคมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้”
2
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ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับโรงเรี ยน ได้แก่ ทัศนคติของผูป้ กครองต่อครู และการสื่ อสาร
ระหว่างครอบครัวกับโรงเรี ยน 5) ปั จจัยระหว่างครอบครัวกับชุมชน ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ครอบครัวกับชุมชน ภาวะผูน้ าของผูน้ าชุมชน และสิ่ งแวดล้อมภายในชุมชน 6) ปั จจัยทางภูมิศาสตร์
หรื อที่ต้ งั ของชุมชน
ค าส าคั ญ : การมี ส่ ว นร่ ว มของผู ป้ กครอง, ผูป้ กครองมุ ส ลิ ม , การศึ กษาผู ป้ กครอง, สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
Abstract
This qualitative study is aimed to find out Muslim parental involvement in the children’ s
education and to find out parent perceptions about factors affecting the parental involvements. A
case study research using an in-depth interview and qualitative content analysis was employed in
this study. The key informants were nine Muslim Parents (four fathers and five mothers) from the
three southern border provinces of Thailand ( Pattani, Yala, and Narathiwat) . A purposive
sampling with the criterions was also used for the key informant selection. The study was found
that there were seven categories of Muslim parental involvement namely 1) Islamic parenting, 2)
Islamic integrated learning at home, 3) communicating, 4) collaborating with the family
networking, 5) collaborating with the community, 6) collaborating with the Masjid, and 7)
parental education. There were five major factors affecting the parental involvements namely 1)
parent’ s factors including education, incomes, and time, 2) children’ s factors including age,
behaviors, and, learning capability, 3) family internal process factors including communication
and time together, 4) parents-school relationship factors including parent’s attitudes and parentsteacher communication, 5) parents-community factors including parents-community relationship,
the leadership of the community leader, and community environment 6) geography or community
location factor.
Keywords: Parental involvement in education, Muslim parents, Parents Education, Three
southern provinces of Thailand

การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 228 -

บทนา

ครอบครัวเปรี ยบเสมือนโรงเรี ยนและเป็ นสถาบันทางสังคมแห่ งแรกที่ทาหน้าที่ในการขัด
เกลาบุคคลให้สามารถเติบโตในสังคมอย่างมีคุณภาพ (สุ มน อมรวิวฒั น์, 2545) ดังนั้นการมีส่วน
ร่ วมของผูป้ กครองในการจัดการศึกษาของบุ ตรจึ งมี ค วามสาคัญ อย่างยิ่งสาหรั บ การสนับ สนุ น
ความสาเร็ จในการศึกษาของบุตร การศึกษาที่ผา่ นมาได้ช้ ีให้เห็นว่าการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองใน
การจัดการศึกษาของบุตรสามารถช่วยให้บุตรมีความพร้อมในการเข้าศึกษา และมีโอกาสประสบ
ความส าเร็ จ ในการเรี ย นรู ้ (Kreider, 2006) ได้มากกว่าบุ ต รที่ ข าดการมี ส่ ว นร่ ว มจากผูป้ กครอง
นอกจากนี้ การมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองยังสามารถเสริ มสร้างทักษะทางสังคม และอารมณ์ที่ดีแก่
บุ ตร (Patrikakou, 2008) รวมถึ งการป้ อ งกัน ให้ห่ างจากพฤติ กรรมเสี่ ยงต่ าง ๆ (Zins, Weissberg,
Wang, & Walberg, 2004) ได้อีกด้วย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2544 ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนถึงแนวทางในการจัด
การศึกษาซึ่งต้องมีส่วนร่ วมจากครอบครัว และทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้อง โดยสถานศึกษาต้องร่ วมมือ
กับครอบครัวและชุมชนในการจัดการเรี ยนรู ้ให้สอดคล้องกับปั ญหา และความต้องการของชุมชน
(กระทรวงศึกษาธิ การ, 2542) ด้วยเหตุน้ ีผปู ้ กครองจึงควรมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาไปพร้อมกับ
สถานศึกษา เพื่อให้บุตรสามารถเรี ยนรู ้ได้อย่างเต็มศักยภาพ และด้วยความร่ วมมือจากทุกภาคส่ วน
ให้ประสบความสาเร็ จตามเป้าหมายที่คาดหวัง
เมื่อกล่าวถึงรู ปแบบการมี ส่ วนร่ วมของผูป้ กครองต่างคนต่างมี ความเข้าใจที่ แตกต่างกัน
เช่ น ผูป้ กครองอาจมี ค วามเข้าใจว่าการมี ส่ ว นร่ ว มคื อ การร่ ว มประชุ ม กับ โรงเรี ย น การให้ การ
สนับสนุนงบประมาณ การติดตามข่าวสาร หรื อร่ วมกิจกรรมที่โรงเรี ยนจัดขึ้น เป็ นต้น ซึ่ งในความ
เป็ นจริ งการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองมีหลายรู ปแบบ และสามารถปฏิบตั ิได้หลายระดับ โดยไม่ได้มี
แนวคิดหรื อหลักเกณฑ์ที่ตายตัว (Gestwicki, 2015) จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการมี
ส่ วนร่ วมของผูป้ กครองในการจัดการศึกษาสามารถสรุ ป รู ป แบบการมี ส่วนร่ วมของผูป้ กครอง
ออกเป็ น 5 ประเภท (Desforges & Abouchaar, 2003; Epstein, 2011; Goodall & Vorhaus, 2011;
Hornby, 2011; Kocyigita, 2015) คือ 1) การศึกษาของผูป้ กครอง 2) การเลี้ยงดู 3) การจัดการเรี ยนรู ้
ในบ้าน 4) การร่ วมมือกับโรงเรี ยน และ 5) การร่ วมมือกับชุมชน
สาหรับการศึกษาในครั้งนี้ มีเป้ าหมายในการศึกษาการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองมุสลิมใน
บริ บทสังคมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และศึกษาการรับรู ้ของผูป้ กครองเกี่ยวกับปั จจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครอง เพื่อให้เข้าใจบริ บทการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองที่สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตของคนในพื้นที่ ผลจากการวิจยั จะทาให้เข้าใจวัฒนธรรม และกิจกรรมการมีส่วนร่ วมของ
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ผูป้ กครองมุสลิมในบริ บทของท้องถิ่นที่ แท้จริ ง ซึ่ งสามารถนาไปสู่ การพัฒนากิ จกรรมการเรี ยนรู ้
สาหรับผูป้ กครองมุสลิมในการมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาของบุตรให้สอดคล้องกับวิถีมุสลิม
โดยจะเป็ นแนวทางหนึ่ งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของบุ ตรในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองมุสลิมในการจัดการศึกษาของบุตร
2) เพื่อศึกษาการรับรู ้ของผูป้ กครองมุสลิมเกี่ยวกับปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนในการจัด
การศึกษาของบุตร
ขอบเขตของการศึกษา
ด้ านเนื้อหา การวิจยั นี้ศึกษาการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองในการจัดการศึกษาของบุตร และ
ปั จจัยที่เกี่ยวข้องตามการรับรู ้ของผูป้ กครองมุสลิม โดยขอบเขตของการมีส่วนร่ วมเบื้องต้น ได้แก่
การเลี้ยงดู การจัดการเรี ยนรู ้ในบ้าน การร่ วมมือกับโรงเรี ยน กับร่ วมมือกับชุ มชน และการศึกษา
ผูป้ กครอง
ด้ านผู้ให้ ข้อมู ลหลัก การศึ กษาครั้ งนี้ คดั เลื อกผูป้ กครองที่ มีบุตรวัยประถมศึกษา จานวน
9 คน โดยผูป้ กครองมีจานวนบุตร อาชีพ และระดับการศึกษาแตกต่างกัน
ด้ านพื้นที่ การวิจยั นี้ คดั เลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักซึ่ งเป็ นผูป้ กครองที่อาศัยอยูใ่ นเขตอาเภอเมือง
ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้น (ปั ตตานี ยะลา และนราธิ วาส)
วิธีการวิจัย
การวิจยั ในครั้งนี้ ใช้เทคนิ คการศึกษารายกรณี (A Case study) เพื่อวิเคราะห์ การมีส่วนร่ วม
ของผูป้ กครองมุสลิมในการจัดการศึกษาของบุตร และปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนของผูป้ กครอง
มุสลิมในการจัดการศึกษาของบุตร โดยวิธีการวิจยั มีรายละเอียด ดังนี้
1) ผู้เข้ าร่ วมการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจยั แบบกรณี ศึกษาที่ ศึกษาปรากฏการณ์การดาเนิ นชี วิตภายใต้
บริ บทความเป็ นจริ ง (Yin, 1994) เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเพียงพอตามเป้ าหมายของการศึ กษา ผูว้ ิจยั ได้
คัด เลื อกผู ใ้ ห้ข ้อมูลหลัก (Key Informants) ซึ่ งเป็ นผู ป้ กครองมุส ลิม ที่ มี ภูมิ ลาเนาในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ปั ตตานี ยะลา และนราธิ วาส) จานวน 9 คน จาก 9 ครอบครั ว (บิ ดา 4 คน และ
มารดา 5 คน) โดยใช้วิ ธี ก ารคัด เลื อ กแบบเจาะจง โดยมี เกณฑ์ ใ นการคัด เลื อ ก (Palys, 2008)
ประกอบด้วย 1) เป็ นครอบครัวมุสลิมที่มีภูมิลาเนาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกาเนิ ด 2) เป็ น
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ครอบครั ว ที่ เป็ นแบบอย่างในการเลี้ ย งดู บุ ตร 3) เป็ นครอบครั ว ที่ มีบุ ต รอย่างน้อ ยจานวน 1 คน
4) ผูป้ กครองให้ความสาคัญต่อการมีส่วนร่ วมในการศึกษาของบุตร และเข้าร่ วมกิจกรรมการมีส่วน
ร่ วมอย่างต่อเนื่ อง 5) ครอบครัวสามารถเข้าร่ วมในกระบวนการการวิจยั ได้จนสิ้ นสุ ดกระบวนการ
การวิจยั
ผูป้ กครองที่ เป็ นแบบอย่างที่ ดีในการเลี้ยงดูบุตรได้จากการเสนอชื่ อจากสมาชิ กเครื อข่าย
สถาบัน อัส สลามมหาวิ ท ยาลัย ฟาฏอนี ในเขตพื้ น ที่ ส ามจัง หวัด ชายแดนภาคใต้ จากจ านวน
9 ครอบครัวที่ได้ทาการคัดเลือก ครอบครัวที่มีบุตร 2 คน มีจานวน 1 ครอบครัว มีบุตร 3 คน จานวน
3 ครอบครัว มีบุตร 4 คนจานวน 2 ครอบครัว และมีบุตร 5 คน จานวน 3 ครอบครัว จากจานวนบิดา
4 คน ประกอบอาชีพครู จานวน 1 คน อาจารย์มหาวิทยาลัย 1 คน ข้าราชการเกษียณ จานวน 1 คน
และอาชีพแพทย์ จานวน 1 คน ในจานวนมารดา 5 คน ประกอบอาชีพแม่บา้ น จานวน 2 คน อาชี พ
ครู จานวน 1 คน อาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัย จานวน 1 คน และอาชีพเภสัชกร จานวน 1 คน และจาก
จานวนผูป้ กครอง 9 คน จบการศึกษาระดับปริ ญญาโท จานวน 4 คน และระดับปริ ญญาตรี 5 คน
2) เครื่ องมือการวิจัยและการเก็บข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้พฒั นาข้อคาถามเพื่อการสัมภาษณ์จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้
ในการเก็บข้อมูลจากผูป้ กครอง แบบสอบถามประกอบด้วยสามส่ วน ได้แก่ ส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับ
ข้อ มู ล เบื้ อ งต้น ของผู ใ้ ห้ สั ม ภาษณ์ ส่ ว นที่ เกี่ ยวข้อ งกับ การมี ส่ ว นร่ ว มของผูป้ กครองในการจัด
การศึกษาของบุตร และส่ วนที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครอง ร่ างข้อ
ค าถามที่ ผูว้ ิ จยั พัฒ นาได้ส่ งให้ผูเ้ ชี่ ย วชาญจ านวน 3 ท่ าน เพื่ อ ตรวจสอบคุ ณ ภาพของข้อ ค าถาม
ผูป้ กครองได้รั บรายละเอียดเกี่ยวกับงานวิจยั และแนวทางการสัมภาษณ์ (Information Sheet) ก่อน
ทาการสัมภาษณ์ และได้รับแจ้งจากผูว้ ิจยั ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทาการ ผูว้ ิจยั ทาการสัมภาษณ์ ที่
บ้านของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ แบบตัวต่อตัว (Face to Face) และขออนุ ญาตจากผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ในการขอ
บันทึกการสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ใช้เวลาระหว่าง 45 – 90 นาที ขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์และความพึง
พอใจของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ (Schensul, 2008) ผูว้ ิจยั รักษาข้อมูลของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ไว้เป็ นความลับตาม
เงื่อนไขของจริ ยธรรมการวิจยั
3) การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ได้ทาการถอดเทปเป็ นข้อความลงในคอมพิวเตอร์ ผูว้ ิจยั ได้ส่ง
ข้อมูลที่ ได้ถอดเทปแก่ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และเพิ่มเติมข้อความที่ขาดตาม
ความต้องการของผูใ้ ห้ขอ้ มูล การวิเคราะห์และพรรณนาเนื้ อหาของข้อมูลเป็ นเทคนิ คที่ผูว้ ิจยั ใช้ใน
การศึ กษาครั้ งนี้ โดยผูว้ ิจ ัยได้จ ัด กลุ่ ม (Categories) และสร้ างหัวข้อ (Themes) จากการวิเคราะห์
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ข้อมูลโดยสร้างจากฐานข้อคาถาม และวรรณกรรมที่ได้ทาการศึกษา ผูว้ ิจยั ใช้สัญลักษณ์และตัวเลข
ส าหรั บ การวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล และด าเนิ น การวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล ด้ว ยนัก วิ จ ัย จ านวน 2 ท่ าน เพื่ อ ให้
สามารถตรวจสอบความเหมือน และความต่ างที่ ได้จากการวิเคราะห์ (Kocyigita, 2015) และใช้
วิธีการตรวจสอบแบบสามเศร้าเพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล (Shenton, 2004)
ผลการวิจัย
จากการศึกษาการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองมุสลิมในการจัดการศึกษาของบุตรสามารถสรุ ป
ประเด็นการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองได้ 7 ด้าน ดังนี้
1) การเลี้ย งดู วิ ถี อิ ส ลาม จากการสั ม ภาษณ์ ผู ป้ กครองพบว่ า การเลี้ ย งดู ข องผู ป้ กครอง
ประกอบด้วย 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1.1) การดูแลเรื่ องโภชนาการและสุ ขภาวะ คือ การเอาใจใส่ ใน
เรื่ องการรับประทานอาหารที่ เป็ นประโยชน์ ผูป้ กครองมุสลิ มให้ความสาคัญต่ ออาหารที่ ฮาลาล
นอกจากนี้ การดูแลในเรื่ องสุ ขภาวะ การส่ งเสริ มให้บุตรออกกาลังกาย และพักผ่อนให้เพียงพอต่อ
ความต้อ งการของช่ ว งวัย ดังตัว อย่างผูป้ กครองท่ านหนึ่ งได้ก ล่ าวว่ า “ที่ บ้ านอุ ม มี (แม่ ) จะให้
ความสาคัญกับการกินอาหารของลูกมาก จะห้ ามเลยไม่ ให้ ลูกกินพวกอาหารขยะ เพราะตัวเองเรี ยน
ด้ านสาธารณสุขด้ วยเลยเน้ นเรื่ องอาหารเป็ นพิเศษ” [m2, สัมภาษณ์ 4 กรกฎาคม 2558] 1.2) การดูแล
เรื่ องอารมณ์และพฤติกรรม คือ ความพยายามไม่ให้บุตรมีความเครี ยดจนเกินไป การป้ องกันการ
เลียนแบบพฤติกรรมก้าวร้าวจากการชมสื่ อ หรื อเลียนแบบเพื่อน ผูป้ กครองจะคอยตักเตือน และทา
ตัว เป็ นแบบอย่างในการควบคุ ม อารมณ์ และพฤติ ก รรมที่ ไ ม่ พึ ง ประสงค์แ ก่ บุ ต ร ดังตัว อย่า ง
ผูป้ กครองท่านหนึ่ งได้กล่าวว่า “ลูก ๆ จะต้ องเชื่ อฟั งพ่ อแม่ และห้ ามไม่ ให้ พูดคาหยาบ ต้ องไม่ แสดง
ความก้ าวร้ าว อาบี (พ่ อ) คอยดูและตักเตือนตลอด” [f1, สัมภาษณ์ 20 กรกฎาคม 2558 1.3) ค่านิ ยม
อิสลาม คื อ การปลูกฝั งความศรั ทธา และความเป็ นมุสลิ มที่ ตอ้ งยึดมัน่ ในคาสอนอย่างเคร่ งครั ด
รวมถึงการปฏิบตั ิศาสนกิจต่าง ๆ เช่น การละหมาด ถือศีลอด บริ จาคทาน จรรยามารยาทในอิสลาม
เป็ นต้น ผูป้ กครองมีความเชื่อมัน่ ว่าหลักการอิสลามที่แท้จริ งหากได้รับการปลูกฝังอย่างถูกต้องแล้ว
จะสามารถให้ บุ ต รเติ บ โตได้อ ย่า งมี คุ ณ ภาพ และสามารถใช้ชี วิ ต ในสั ง คมโดยเฉพาะสั ง คม
พหุ วฒั นธรรมได้อย่างเข้าใจ และมีความสุ ข ดังตัวอย่างผูป้ กครองท่านหนึ่ งได้กล่าวว่า “อาบี (พ่ อ)
จะปลุกลูก ๆ ให้ ตื่ น มาละหมาด ตั้งแต่ เล็ก ๆ แล้ ว จะอุ้มให้ ตื่ น เพื่ อ ฝึ กเขาให้ ติ ดละหมาด เพราะ
สาคัญมากสาหรั บมุสลิม” [f1, สัมภาษณ์ 20 กรกฎาคม 2558]
2) การจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการอิสลามในบ้ าน การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในบ้านเป็ นอีก
หนึ่ งรู ปแบบหลักของการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองในการจัดการศึกษาของบุตร จากการสัมภาษณ์
ผูป้ กครอง พบว่าผู ป้ กครองมี วิ ธี การจัด กิ จกรรมการเรี ย นรู ้ แตกต่ างกัน ขึ้ น อยู่กับ ศักยภาพ และ
เป้ าหมายในการจัด การเรี ย นรู ้ ข องผู ป้ กครอง การจัด การเรี ยนรู ้ ใ นบ้านบู ร ณาการอิ ส ลามของ
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ผูป้ กครองสามารถแบ่ งการจัดกิ จกรรมตามเป้ าหมายของการศึกษาได้ 2 ลักษณะ คื อ 2.1) การจัด
กิจกรรมที่มีเป้ าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพตามหลักศรัทธาและการปฏิบตั ิทางศาสนา เช่น ทักษะอัลกุ
รอาน การปฏิบตั ิศาสนกิจ เป็ นต้น ดังตัวอย่างผูป้ กครองที่ได้กล่าวว่า “อุมมีกับอาบีจะคอยสอนลูก
ๆ ให้ ละหมาด อ่ านกุรอาน และท่ องจา จะใช้ เวลาหลังละหมาดมัฆ ริ บ และช่ วงหลังซุ บ ฮี ก็จะมี
กิจกรรมเรี ยนรู้ อัลกุรอานร่ วมกัน ” [f4, สัมภาษณ์ 10 สิ งหาคม 2558] และ 2.2) การจัดกิจกรรมที่มี
เป้ าหมายพัฒ นาศักยภาพของบุ ต รด้านความรู ้ ท ั่ว ไป เช่ น ทักษะทางภาษา คณิ ตศาสตร์ การใช้
เทคโนโลยี ระเบี ย บวิ นั ย และความคิ ด สร้ างสรรค์ เป็ นต้น ดังตัว อย่า งการจัด การเรี ย นรู ้ ข อง
ผูป้ กครองในการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้และความคิ ดสร้างสรรค์ของบุ ตร ซึ่ งผูป้ กครองกล่าวว่า
“จะตั้งค าถามกับลูกเมื่ อเราพบเจอสิ่ งที่ น่ าสนใจเพื่ อกระตุ้น ให้ เขาได้ ฝึกทั กษะในการคิ ด ” [f1,
สัมภาษณ์ 20 กรกฎาคม 2558] และตัวอย่างในด้านการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ “เราสลับกัน
อ่ านความหมายจากอัลกุรอานโดยลูกแต่ ละคนถืออัลกุรอานที่มีคาแปลภาษาต่ างกัน คนหนึ่ งอ่ าน
ภาษาไทย คนพี่อ่านภาษาอังกฤษ น้ องอีกคนอ่ านภาษามาลายู” [f4, สัมภาษณ์ 10 สิ งหาคม 2558]
3) การสื่ อสารกั บ โรงเรี ย น การสื่ อ สารกับ โรงเรี ย น คื อ การสื่ อ สารเพื่ อ ติ ด ตาม และ
สนับสนุ นการเรี ยนรู ้ของบุตร จากการสัมภาษณ์ผูป้ กครองพบว่า ผูป้ กครองมีระดับการสื่ อสารกับ
โรงเรี ยนแตกต่ างกัน และมี ห ลายรู ป แบบ เช่ น จดหมาย วารสารโรงเรี ยน โทรศัพท์ การประชุ ม
ผูป้ กครอง เป็ นต้น ผูป้ กครองท่านหนึ่งได้กล่าวว่า “ก็มกี ารติดต่ อกับโรงเรี ยนบ้ างโดยเฉพาะช่ วงเปิ ด
เทอมใหม่ ๆ บางครั้ งได้ รับจาดหมายแจ้ งปิ ดโรงเรี ยน หรื อขอให้ เด็กเข้ าร่ วมกิจกรรมของโรงเรี ยน”
[f3, สัมภาษณ์ 29 กรกฎาคม 2558] ผูป้ กครองอีกท่านกล่าวว่า “โรงเรี ยนได้ ส่งจดหมายเชิ ญ ประชุม
ผู้ปกครอง...ได้ รับสมุดรายงานผลการเรี ยนของลูก ก็ได้ ร้ ู ว่ าลูกเรามีผลการเรี ยนเป็ นอย่ างไร” [m4,
สัมภาษณ์ 10 สิ งหาคม 2558]
4) การร่ วมมื อกับ ผู้ ป กครองอื่ น ๆ การร่ ว มมื อ ระหว่างผูป้ กครองพบว่าส่ วนใหญ่ อ ยู่ใน
รู ปแบบที่ไม่เป็ นทางการ การจัดกิจกรรมระหว่างผูป้ กครองขึ้นอยู่กบั การจัดกิจกรรมของโรงเรี ยน
เป็ นหลัก และผู ป้ กครองส่ ว นมากมี ก ารพบปะกัน เฉพาะในช่ ว งที่ มี ก ารประชุ ม ของโรงเรี ย น
นอกจากนี้ ผู ้ป กครองบางท่ า นได้เข้ า ร่ วมกิ จ กรรมเยี่ ย มเยี ย นระหว่ า งครอบครั ว เพื่ อ สร้ า ง
ความสัมพันธ์ และให้ลูก ๆ ได้รู้จกั กัน ซึ่ งผูป้ กครองเห็ นว่าสามารถพัฒนาทักษะการปฏิ สัมพันธ์
ของลู กได้ ผูป้ กครองบางท่ านได้จ ัด กิ จ กรรมท่ อ งเที่ ย วร่ ว มกัน กับ ครอบครั ว อื่ น ๆ ดังตัว อย่า ง
ผูป้ กครองท่านหนึ่ งได้กล่าวว่า “ที่บ้านไปเที่ยวบ่ อยกับญาติ ๆ ครอบครั วเพื่อนอาบี (พ่ อ) จะพาลูก
ๆ ไปด้ วยเพื่อให้ ลูก ๆ รู้ จักกัน อย่ างน้ อยเขาได้ ร้ ู จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ส่ วนอาบี (พ่ อ) กับอุมมี (แม่ )
ก็ได้ พูดคุยกับเพื่อน ๆ เรื่ องการเลีย้ งดูลกู ด้ วย” [m1, สัมภาษณ์ 7 สิ งหาคม 2558]
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5) การร่ วมมื อกั บ ชุ ม ชน การร่ ว มมื อ กับ ชุ มชนในการพัฒ นาบุ ตรของผูป้ กครองอยู่ใ น
รู ปแบบของการจัดกิจกรรมในช่วงปิ ดเทอมหรื อวันหยุดยาว และโอกาสวันสาคัญทางศาสนา เช่น
กิจกรรมค่ายเยาวชน กีฬาสัมพันธ์ การแข่งขันทักษะวิชาการศาสนา เป็ นต้น นอกจากนี้ผปู ้ กครองได้
มีการประชุมร่ วมกันกับชุมชนเพื่อหาแนวทางในการป้ องกันปั ญหาเด็กและเยาวชนในชุมชน เช่น
ยาเสพติด การพนัน เป็ นต้น โดยผูป้ กครองบางท่านได้มีส่วนร่ วมในการประชุ ม และวางแผนกับ
ชุ มชน เช่ น อบต. ผูใ้ หญ่ บา้ น เป็ นต้น ในการจัดกิ จกรรมเพื่อพัฒนาเด็กในชุ มชน ผูป้ กครองท่าน
หนึ่ งได้กล่าวว่า “เคยร่ วมประชุมกับ อบต. เรื่ องจั ดแข่ งกีฬ าตาดีกา” [f4, สัมภาษณ์ 10 สิ งหาคม
2558] และผูป้ กครองอีกท่านได้กล่าวว่า “ชุมชนที่นี่ค่อนข้ างเข้ มแข็ง ก๊ ะ (พี่) จะเข้ าร่ วมประชุมกับ
ผู้น าชุ มชนเสมอ เพราะก๊ ะเป็ นครู ด้ว ยเขาจึ งให้ ความเคารพ และรั บ ฟั งความเห็ น ของเรา” [m1,
สัมภาษณ์ 7 สิ งหาคม 2558]
6) การร่ ว มมื อกับ มั สยิด ปั จ จุบ ัน มัสยิด ได้มี บ ทบาทมากขึ้ น ในชุ มชน มัส ยิด หลายแห่ ง
นอกจากเป็ นที่ปฏิบตั ิศาสนกิจแล้วยังจัดตั้งโรงเรี ยนตาดีกาเพื่อจัดการเรี ยนการสอนอัลกุรอาน และ
วิชาการศาสนาแก่เด็ก และให้ความรู ้ศาสนาแก่ชาวบ้านในชุมชน มัสยิดยังเป็ นสถานที่ในการพบปะ
และประชุ มเพื่อวางแผนในการพัฒนาชุ มชน ผูป้ กครองได้ร่วมมื อกับมัสยิดในการพัฒนาทักษะ
อัลกุรอาน การเรี ยนศาสนาของเด็ก และจัดกิจกรรมสาหรับเด็กโดยเฉพาะในวันรายอหรื อวันตรุ ษ
ประจาปี ของมุสลิม ดังตัวอย่างผูป้ กครองท่านหนึ่งได้กล่าวว่า “มัสยิดที่นี่จัดกิจกรรมให้ กับเด็กทุกปี
ทั้งแข่ งกีฬา และจัดงานวันรายอ ผมไปประชุมร่ วมกับมัสยิดเสมอเพื่อวางแผนจัดกิจกรรมแก่ เด็ก ๆ”
[f4, สัมภาษณ์ 10 สิ งหาคม 2558]
7) การศึ กษาผู้ปกครอง การศึกษาผูป้ กครอง คือ กิจกรรมการเรี ยนรู ้ของผูป้ กครองเกี่ยวกับ
การเลี้ยงดู หรื อการพัฒนาศักยภาพของบุตร จากการสัมภาษณ์ผปู ้ กครองสามารถสรุ ปกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ของผูป้ กครองมุสลิม 5 ประเภท ดังนี้
7.1) การอ่าน เพื่อพัฒนาความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดู และพัฒนาการเรี ยนรู ้ของ
บุตรเป็ นกิ จกรรมที่ ผูป้ กครองให้ความสาคัญ และมีส่วนร่ วมมากที่ สุด โดยผูป้ กครองได้ให้ขอ้ มูล
เกี่ยวกับการอ่านในรู ปแบบที่หลากหลาย เช่น การอ่านหนังสื อ วารสาร บทความ และการอ่านผ่าน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ เป็ นต้น ดังตัวอย่างผู ้ปกครองท่านหนึ่ งได้กล่าวว่า “ส่ วนมากจะเรี ยนรู้
วิ ธีการเลีย้ งลูกจากการอ่ านหนังสื อ เพราะเป็ นวิธีการที่ง่ายสาหรั บการพัฒนาตนเอง อีกอย่ างการ
อ่ านหนังสื อจะเป็ นการสร้ างวัฒนธรรม และแบบอย่ างให้ สมาชิ กในบ้ านได้ อีกด้ วย” [f1, สัมภาษณ์
20 กรกฎาคม 2558]
7.2) กลุ่มศึกษาอัลกุรอาน กลุ่มศึกษาอัลกุรอาน หรื อการศึกษาอิสลามแบบกลุ่ม
โดยมีสมาชิกประมาณ 5-10 คน มาร่ วมเรี ยนรู ้ และศึกษาความหมายจากอัลกุรอาน ประวัติศาสตร์
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อิสลามรวมถึงการแลกเปลี่ยนข่าวสารทางสังคม เป็ นกิจกรรมการเรี ยนรู ้ประเภทหนึ่ งที่ผปู ้ กครองมี
ส่ วนร่ วมเพื่อพัฒนาความรู ้ของตน แม้กลุ่มศึกษาอัลกุรอานไม่ได้มีเนื้ อหาเจาะจงไปที่การเลี้ยงดูบุตร
โดยตรง แต่การรวมกลุ่มของผูป้ กครองหลายครั้งได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างสมาชิ กที่ เข้า
ร่ วมกิ จกรรมเกี่ ยวกับประสบการณ์ การเลี้ยงดูบุตร ผูป้ กครองท่านหนึ่ งได้กล่าวว่า “กิ จกรรมกลุ่ม
ศึกษาอัลกุรอานที่เข้ าร่ วมอย่ างน้ อยเดือนละหนึ่งครั้ งมักมีการนาบทเรี ยนจากอัลกุรอาน และคาสอน
อิ สลามไปประยุกต์ ใช้ ในการจั ดการครอบครั ว รวมถึ งการเลีย้ งดู และพั ฒ นาศักยภาพของบุตร
รวมถึงสมาชิ กอื่น ๆ ในครอบครั ว” [f3, สัมภาษณ์ 29 กรกฎาคม 2558]
7.3 การเรี ยนรู ้จากสื่ อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ การเรี ยนรู ้ของผูป้ กครองจากสื่ อ
และเทคโนโลยีส ารสนเทศ เช่ น โทรทัศ น์ อิ น เตอร์ เน็ ต สั งคมออนไลน์ เป็ นต้น เป็ นอี ก หนึ่ ง
กิจกรรมหลักที่ผปู ้ กครองใช้สาหรับการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตร โดยเฉพาะปั จจุบนั ที่มีการใช้
สื่ อสังคมออนไลน์ ทาให้ผปู ้ กครองสามารถติดตามข่าวสาร และความรู ้ที่เป็ นประโยชน์สาหรับการ
เลี้ยงดูบุตรให้เป็ นบุคคลที่มีคุณภาพ ดังตัวอย่างผูป้ กครองท่านหนึ่งได้กล่าวว่า “ปั จจุบันสามารถหา
ความรู้ เกี่ยวกับการเลีย้ งดูบุตรได้ ง่าย ใช้ เน็ต และหาข้ อมูลจากกูเกิล บางครั้ งก็ติดตามเพจการเลีย้ งดู
ลูกจากผู้มปี ระสบการณ์ ” [m2, สัมภาษณ์ 4 กรกฎาคม 2558]
7.4 การฟั งบรรยายความรู ้ศาสนา เป็ นกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ในท้องถิ่นที่ ผูป้ กครอง
เข้าร่ วมเพื่อพัฒนาตนเอง และเสริ มสร้างความรู ้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตร การบรรยายศาสนาส่ วนใหญ่
ไม่ได้มีเนื้ อหาที่ เจาะจงเรื่ องการเลี้ยงดูบุตร แต่ผูป้ กครองสามารถนาคาสอนในสิ่ งที่ ได้เรี ยนรู ้ ไป
ปรับใช้ในการดาเนินชีวิต และการพัฒนาสมาชิกภายในครอบครัว ดังตัวอย่างผูป้ กครองได้กล่าวว่า
“ทุกครั้ งที่มีการบรรยายศาสนาอุมมี (แม่ ) จะเข้ าร่ วมกิจกรรมอย่ างสมา่ เสมอ โดยเฉพาะการบรรยาย
ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาครอบครั ว การเลีย้ งลูก อุมมี (แม่ ) สามารถนาไปใช้ ในครอบครั วได้ ” [m5,
สัมภาษณ์ 8 สิ งหาคม 2558]
7.5 การเข้าร่ วมสัมมนาหรื อการอบรม เป็ นหนึ่ งในกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ผปู ้ กครอง
เข้าร่ วม เพื่อเสริ มสร้างความรู ้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตร ปั จจุบนั กิจกรรมสัมมนา และอบรมได้จดั โดย
หลายหน่วยงาน และมีเนื้อหาที่หลากหลาย การบรรยายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวได้มีการจัดในทุก ๆ
ปี โดยสถาบันอุดมศึกษา หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เช่น มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยา
เขตปั ตตานี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดปั ตตานี เป็ นต้น ดังตัวอย่างผูป้ กครอง
ท่านหนึ่งได้กล่าวว่า “เคยเข้ าร่ วมกิจกรรมสัมมนาบทบาทสตรี ที่ มอ. ปั ตตานี โครงการจัดโดย อบจ.
ปั ตตานี และร่ วมกับหลายองค์ กรทั้งองค์ กรสตรี และสถาบันการศึกษาหลายแห่ ง” [m1, สัมภาษณ์ 7
สิ งหาคม 2558]
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การมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองมุสลิมในการศึกษาของบุตรมีปัจจัยหลายด้าน จากการศึกษา
สามารถสรุ ปปั จจัยที่ เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่ วมตามการรับรู ้ ของผูป้ กครองออกเป็ น 6 กลุ่มปั จจัย
หลัก ดังนี้
1) ปั จจัยส่ วนบุ คคลของผู้ปกครอง ได้แก่ 1.1) ความรู ้ คือ ความรู ้ในเรื่ องการเลี้ยงดู บุตร
หรื อการมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาของบุตร ผูป้ กครองหลายท่านได้ให้สมั ภาษณ์ว่ามีความตั้งใจ
ในการมี ส่ ว นร่ ว มในการจัด การศึ ก ษาของบุ ต ร แต่ ข าดความรู ้ เกี่ ย วกับ วิ ธี ก ารที่ ถูก ต้อ งในการ
สนับสนุ นการศึกษาของบุตร ดังตัวอย่างผูป้ กครองได้กล่าวว่า “ตอนที่อุมมีมีลูกคนแรกมักจะลอง
ผิ ดลองถูกในการเลีย้ งลูก ไม่ ค่อยมีความรู้ มาก แต่ ก่อนความรู้ ก็เข้ าถึงยากไม่ เหมือนสมัยนี ้” [m5,
สัมภาษณ์ 8 สิ งหาคม 2558] นอกจากนี้การมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองส่ วนใหญ่เป็ นการเรี ยนรู ้เนื้อหา
ที่ไม่ได้มีเป้ าหมายเจาะจงเรื่ องการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองอย่างเป็ นระบบครอบคลุมทุกประเด็น
ในการพัฒนาบุตร 1.2) รายได้ คือ สถานะทางเศรษฐกิ จของผูป้ กครอง ผูป้ กครองส่ วนใหญ่ ที่ได้
สัมภาษณ์ไม่ได้มีปัญหาในเรื่ องของรายได้แต่ได้แลกเปลี่ยน และให้ความสาคัญต่อเศรษฐกิ จของ
ครอบครัว โดยให้ความเห็นว่าหากครอบครัวมีรายได้มากขึ้นก็จะสามารถสนับสนุนการเรี ยนรู ้ของ
บุตรได้อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ดังตัวอย่างผูป้ กครองได้กล่าวว่า “พ่ อแม่ ควรกาหนดงบประมาณ
สาหรั บพาครอบครั วไปเที่ยวในวันหยุด หรื อทากิจกรรมระหว่ างครอบครั ว ไม่ อย่ างนั้นแล้ วเราก็ใช้
เงินไปกับกิ จกรรมอื่น ๆ” [f1, สัมภาษณ์ 20 กรกฎาคม 2558] 1.3) เวลา คือ การบริ หารจัดการเวลา
เพื่อการมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาของบุตร ผูป้ กครองส่ วนใหญ่มีภาระหน้าที่ที่ตอ้ งรับผิดชอบ
หลายด้าน ทั้งการหารายได้เพื่อเลี้ยงดูครอบครัว และการทางาน หรื อกิ จกรรมเพื่อสังคม จากการ
สัมภาษณ์ผูป้ กครองพบว่าผูป้ กครองประสบปั ญหาในเรื่ องการจัดการเวลา เพื่อให้สามารถมีส่วน
ร่ วมในการจัดการศึกษาของบุตรได้อย่างเต็มศักยภาพ “ปั ญหาหลักก็คือเรื่ องเวลาเพราะภาระงานที่
ทางานมีมากบางครั้ งก็ไม่ ทันที่จะติดตามหรื อดูแลลูก ๆ” [f4, สัมภาษณ์ 10 สิ งหาคม 2558]
2) ปั จจัยส่ วนบุ คคลของบุ ตร ได้แก่ 2.1) อายุ คือ ช่ วงวัยของบุ ตรในครอบครั ว จากการ
สั ม ภาษณ์ ผู ้ป กครองพบว่ า ระดับ การมี ส่ ว นร่ ว มของผู ้ป กครองแปรผกผัน กับ อายุ ข องบุ ต ร
โดยผูป้ กครองกล่าวว่าได้มีส่วนร่ วมในการศึกษาของบุตรมากที่สุดในช่วงที่บุตรมีอายุยงั น้อย เช่น
วัยอนุ บาล หรื อประถมศึกษา เป็ นต้น และเมื่ อบุ ต รโตขึ้ น การมี ส่วนร่ วมในการศึ กษายิ่งน้อยลง
2.2) พฤติกรรมของบุตร คือ พฤติ กรรมส่ วนตัวของบุ ตรที่ แสดงออก โดยเฉพาะพฤติกรรมที่เป็ น
ปั ญหา เช่น การติดเกมส์ พฤติกรรมก้าวร้าว เป็ นต้น บุตรที่มีพฤติกรรมเสี่ ยงผูป้ กครองได้มีส่วนร่ วม
ในการศึกษาเป็ นพิเศษ โดยได้ติดตามและป้ องกันบุตรให้ห่างไกลจากพฤติ กรรมเสี่ ยงต่าง ๆ โดย
ร่ วมมื อ กับ สมาชิ ก ในครอบครั ว ญาติ พี่ น้ อ งและโรงเรี ยน 2.3) ศัก ยภาพในการเรี ยนรู ้ คื อ
ความสามารถในการเรี ยน หรื อความสนใจพิเศษของบุตร เช่น ความถนัดในเรื่ องกีฬา ภาษา หรื อ

การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 236 -

วิทยาศาสตร์ เป็ นต้น ผูป้ กครองจะให้การสนับสนุ นโดยมีส่วนร่ วมในการพัฒนาศักยภาพของบุตร
ในสิ่ งที่เขาสนใจ สาหรับปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับบุตรมีตวั อย่างจากการสัมภาษณ์ผปู ้ กครอง “ช่ วงที่ลูก
ยังเล็กค่ อนข้ างมีเวลาให้ กับเขามาก แต่ พอลูกโตขึน้ ก็คอยดูแลเขาน้ อยลง เพราะเขาสามารถช่ วย
ตัวเองได้ ด้วย..แต่ กจ็ ะสนับสนุนในสิ่ งที่เขาสนใจเขาอยากเรี ยนพิเศษหรื อชอบอะไรก็จะสนับสนุน
เขาเต็มที่” [m2, สัมภาษณ์ 4 กรกฎาคม 2558]
3) ปั จจัยกระบวนการภายในครอบครั ว ได้แก่ 3.1) การสื่ อสารภายในครอบครัว สามารถ
แบ่งเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ การสื่ อสารระหว่างบิดากับมารดา และการสื่ อสารระหว่างผูป้ กครองกับบุตร
การสื่ อ สารที่ กล่าวถึ งเน้น การเรี ยนรู ้ และการพัฒ นาศักยภาพของบุ ตรโดยผูป้ กครองต้องมี การ
สื่ อสารระหว่างสมาชิกภายในครอบครัวอย่างสม่าเสมอเพื่อสอบถาม แก้ปัญหา และร่ วมกันวางแผน
ในการพัฒนาบุตรให้สามารถได้เรี ยนรู ้อย่างเต็มศักยภาพ ดังตัวอย่างผูป้ กครองที่ได้กล่าวว่า “อุมมี
(แม่) กับอาบี (พ่อ) จะคุยปรึ กษากันตลอดเกี่ยวกับปั ญหาของลูก” [m5, สัมภาษณ์ 8 สิ งหาคม 2558]
3.2) การใช้เวลาร่ วมกัน เป็ นปั จ จัยที่ สัมพัน ธ์ กบั ความสัมพัน ธ์ ระหว่างสมาชิ ก และการสื่ อสาร
ภายในครอบครั ว การใช้เวลาร่ วมกันของครอบครั วในปั จจุบนั ถือเป็ นปั ญ หา เนื่ องจากนอกจาก
ภาระหน้าที่ของสมาชิก แต่ละบุคคลแล้ว ยังมีปัญหาในเรื่ องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้า
มามี บ ทบาทในการดาเนิ น ชี วิตของมนุ ษ ย์ ผูป้ กครอง และเด็กหลายคนใช้เวลาอยู่กับ โทรศัพ ท์
สมาร์ ทโฟน ทาให้เวลาในการอยูร่ ่ วมกันมีนอ้ ยลง ดังตัวอย่างผูป้ กครองที่ได้กล่าวว่า “ที่บ้านจะต้ อง
มีเวลาที่ทากิจกรรมร่ วมกันเสมอ อย่ างน้ อยเวลาทานข้ าว หลังละหมาดอีชาทุกคนก็จะใช้ เวลาพูดคุย
กัน ก่ อนที่จะเข้ านอน” [f3, สัมภาษณ์ 29 กรกฎาคม 2558]
4) ปัจจัยความสั มพันธ์ ระหว่ างครอบครัวกับโรงเรียน ได้แก่ 4.1) ทัศนคติของผูป้ กครองต่อ
ครู โดยผูป้ กครองบางท่านกล่าวว่าครู หรื อโรงเรี ยนไม่ค่อยเปิ ดโอกาสให้ผปู ้ กครองมีบทบาท หรื อมี
ส่ วนร่ วมในการจัดการศึกษาของบุตรในโรงเรี ยน รวมถึงการรับฟังข้อเสนอแนะจากผูป้ กครองใน
การพัฒนาการเรี ยนรู ้ของบุตร 4.2) การสื่ อสารระหว่างผูป้ กครองกับโรงเรี ยน เป็ นการสื่ อสารเพื่อ
ติ ดตามหรื อรายงานผลการเรี ยนรู ้ ของเด็กระหว่างครู กบั ผูป้ กครอง จากการสัมภาษณ์ ผูป้ กครอง
พบว่ามี การสื่ อสารกับ โรงเรี ยนหลายรู ป แบบ เช่ น โทรศัพ ท์ จดหมาย วารสารข่ าว การประชุ ม
ผูป้ กครอง เป็ นต้น ดังตัวอย่างผูป้ กครองที่ได้กล่าวว่า “ครู ไม่ ค่อยแจ้ งข่ าวสารให้ ผ้ ูปกครองทราบ...
โรงเรี ย นควรเปิ ดโอกาสให้ ผู้ ป กครองได้ เสนอความคิ ด เห็ น บ่ อ ย ๆ ด้ ว ย” [f3, สั ม ภาษณ์ 29
กรกฎาคม 2558]
5) ปั จจั ยระหว่ างครอบครั วกับ ชุ ม ชน ได้แก่ 5.1 ) ความสัมพัน ธ์ ระหว่างครอบครั วกับ
ชุมชน เนื่ องจากครอบครัวบางครอบครั วมีการปฏิสัมพันธ์กบั ชุมชนอย่างสม่าเสมอ ในขณะที่บาง
ครอบครั วไม่ ช อบปฏิ สัม พัน ธ์ กับ ชุ มชน ดังนั้น ความสัมพัน ธ์ ระหว่างครอบครั ว กับ ชุ ม ชนจึ งมี
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ความสาคัญอย่างยิ่งที่จะสร้างความร่ วมมือในการพัฒนาเด็ก “มัสยิดที่นี่จัดกิ จกรรมให้ กับเด็กทุกปี
ทั้งแข่ งกีฬา และจัดงานวันรายอ ผมไปประชุมร่ วมกับมัสยิดเสมอเพื่อวางแผนจัดกิจกรรมแก่ เด็ก ๆ”
[f4, สัมภาษณ์ 10 สิ งหาคม 2558] 5.2) ภาวะผูน้ าของผูน้ าชุมชน เนื่ องจากผูป้ กครองหลายท่านอาศัย
อยูใ่ นชุมชนที่ผนู ้ าเป็ นผูท้ ี่มีวิสัยทัศน์ และให้ความสาคัญต่อการพัฒนาเด็ก และเยาวชนทาให้ความ
ร่ ว มมื อ ระหว่ า งผู ้ป กครองกับ ชุ ม ชนมี ม ากยิ่ ง ขึ้ น 5.3) สิ่ ง แวดล้อ มภายในชุ ม ชน ชุ ม ชนที่ มี
สิ่ งแวดล้อ มที่ ดี ป ราศจากสิ่ งที่ อ าจส่ งผลเสี ย ต่ อ เด็ ก เช่ น ยาเสพติ ด อบายมุ ข หรื อ อาชญากรรม
เป็ นต้น ทาให้ผปู ้ กครองสามารถเข้าร่ วมในกิจกรรมของชุมชนได้อย่างปลอดภัย โดยเฉพาะในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีสถานการณ์ความรุ นแรง และการก่อความไม่สงบ ทาให้ผปู ้ กครอง
จาเป็ นต้องพิจารณาถึงความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น “ชุมชนที่นี่ค่อนข้ างเข้ มแข็ง กะจะเข้ าร่ วมประชุม
กับผู้นาชุ มชนเสมอ เพราะกะเป็ นครู ด้วยเขาจึ งให้ ความเคารพ และรั บฟั งความเห็ นของเรา” [m1,
สัมภาษณ์ 7 สิ งหาคม 2558]
6) ปั จจัยทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ ที่ต้ งั ของชุมชน เป็ นอีกหนึ่ งปั จจัยที่สามารถส่ งผลต่อการมี
ส่ วนร่ วมของผูป้ กครองในการศึกษาของบุ ตร ผูป้ กครองที่ มีครอบครั วอาศัยอยู่ในพื้นที่ ที่มีความ
พร้ อ มส าหรั บ แหล่ งเรี ย นรู ้ ต่ าง ๆ ส าหรั บ เด็ก เช่ น ศู น ย์กี ฬ า ศู น ย์เรี ย นรู ้ ตลาด สวนสาธารณะ
เป็ นต้น ทาให้ผปู ้ กครองสามารถสนับสนุนบุตรด้วยการพาบุตรไปเรี ยนรู ้ตามแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ได้
มากกว่าผูป้ กครองที่ ครอบครัวอาศัยอยู่ในพื้นที่ ที่ห่างไกลจากแหล่งเรี ยนรู ้ ดังตัวอย่างผูป้ กครอง
ท่านหนึ่ งได้กล่าวว่า “ช่ วงวันหยุดจะพาลูก ๆ ไปที่ ทีเคพาร์ ค เพราะอยู่ใกล้ บ้าน และมีหนังสื อให้
ลูกได้ อ่าน และเขาจัดกิจกรรมให้ กับเด็ก ๆ บ่ อย” [m1, สัมภาษณ์ 7 สิ งหาคม 2558]
การอภิปรายผล
ผลจากการศึกษาการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองในการจัดการศึกษาของบุตรมีประเด็นสาคัญ
ที่สามารถนามาอภิปรายผล ดังนี้
1) เมื่อพิจารณาการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองในการจัดการศึกษาของบุตรโดยใช้แนวคิ ด
การกระทาอาสานิยม (Voluntaristic action theory) ของทาลคอต พาร์ สัน ซึ่ งประกอบด้วย ผูก้ ระทา
เป้ าหมาย วิธีการ สถานการณ์ และบรรทัด ฐาน (ชนิ ตา รั กษ์พลเมื อ ง, 2531; สุ ภางค์ จันทวานิ ช ,
2554; สัญญา สัญญาวิวฒั น์, 2551) ผูป้ กครองถือได้ว่าเป็ นผูก้ ระทาการ (Actors) โดยการมีส่วนร่ วม
ในการศึกษาของบุตร ซึ่งมีเป้าหมาย (Ends) ในการพัฒนาการศึกษาของบุตรให้ประสบความสาเร็ จ
ในการศึกษาครั้งนี้ วิธีการ (Means) หรื อแนวทางที่ผปู ้ กครองกระทาเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายมี 7 ด้าน
โดยการกระท าของผูป้ กครองแต่ ล ะคนมี ลกั ษณะ หรื อระดับ แตกต่ างกัน ขึ้ น อยู่กับ สถานการณ์
(Conditions) ที่ ผูป้ กครองด าเนิ น อยู่ ผูป้ กครองแต่ ล ะคนได้เลื อ กวิ ธี การ เพื่ อ ให้บ รรลุ เป้ าหมาย
ตามแต่ละสถานการณ์ที่เผชิ ญอยู่ และปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับผูป้ กครอง สาหรับบรรทัดฐาน (Norms)
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หรื อค่านิ ยม ความเชื่ อและความคิ ดต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นตัวกาหนดให้ผูป้ กครองมีส่วนร่ วมในการศึกษา
ของบุตร คาสอนของอิสลามถือว่ามีความสาคัญอย่างยิ่ง เพราะทุกการปฏิบตั ิในชีวิตประจาวันของ
มุ ส ลิ ม ล้ว นมี ค วามผูก พัน ธ์ กับ ศาสนา เห็ น ได้จ ากการมี ส่ ว นร่ ว มของผู ป้ กครองมุ ส ลิ ม ล้ว นน า
หลักการอิสลามมาบูรณาการให้เข้ากับการปฏิบตั ิของตนเอง
2) การมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ท้ งั 7 ด้าน ในภาพรวม
มีความสอดคล้องกับการศึกษาของ เอพสติ น (2011) ที่แบ่งการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองออกเป็ น
6 ด้าน ได้แก่ การเลี้ยงดู การสื่ อสาร การจัดการเรี ยนรู ้ในบ้าน การเป็ นอาสาสมัคร การมีส่วนร่ วมใน
การตัดสิ นใจ และการร่ วมมื อกับชุ มชน อย่างไรก็ตามการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองมุสลิ มมีการ
บูรณาการให้เข้ากับหลักคาสอนของอิสลาม ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
มีความเคร่ งครัดในหลักคาสอนของศาสนา และพยายามนาหลักคาสอนมาใช้ในชีวิตประจาวัน ให้
ครอบคลุมทุกด้านของการดาเนิ นชี วิต (อิมรอน มะลูลีม, กิ ติมา อมรทัต และจรั ญ มะลูลีม, 2550:
155)
3) การมี ส่ ว นร่ ว มของผู ป้ กครองมุ ส ลิ ม มี ล ัก ษณะแตกต่ างกัน ขึ้ น อยู่กับ ปั จ จัย ต่ า ง ๆ ที่
เกี่ ยวข้อง โดยผูป้ กครองบางท่ านให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่ วมภายในบ้านมากกว่านอกบ้าน
และบางท่านให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่ วมกับโรงเรี ยนและชุมชน สอดคล้องกับการศึกษาของ
วานเดกริ ฟ และ กรี น (Vandegrift & Greene, 1992) ที่ ไ ด้จ าแนกลัก ษณะการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ผูป้ กครองออกเป็ น 4 กลุ่ม คือ 1) ผูป้ กครองที่สนับสนุนบุตรในบ้าน และกระตือรื อร้นในการมีส่วน
ร่ วมกับโรงเรี ยน 2) ผูป้ กครองที่ สนับสนุ นบุตรเฉพาะในบ้านแต่ขาดความกระตื อรื อร้ นในการมี
ส่ วนร่ วมกับโรงเรี ยน 3) ผูป้ กครองที่ขาดการสนับสนุนบุตรภายในบ้าน แต่มีความกระตือรื อร้นใน
การมีส่วนร่ วมกับโรงเรี ยน 4) ผูป้ กครองที่ขาดการสนับสนุนทั้งในบ้านและโรงเรี ยน
4) การเลี้ยงดู ถือเป็ นรู ปแบบหนึ่ งของการมี ส่วนร่ วมของผูป้ กครอง และเป็ นหน้าที่ ของ
ผูป้ กครองทุกคนตามธรรมชาติของมนุษย์ สาหรับมุสลิมนอกจากเป็ นหน้าที่แล้วยังเป็ นการบังคับใน
ศาสนาอีกด้วย ซึ่ งท่านศาสนทูต มูฮมั หมัด (ศ็อลฯ) ได้กล่าวว่า “ท่ านทุกคนเป็ นผู้ดูแล และท่ านทุก
คนเป็ นผู้รับผิ ดชอบต่ อผู้ที่อยู่ใต้ การปกครองของพวกท่ านทั้ งหลาย (บันทึ กโดย อั ล -บุคอรี และ
มุสลิม)” (มุหมั มัด ญะมีล ซัยนู, 2013)
5) การจัดการเรี ยนรู ้ในบ้านหรื อการเลี้ยงดูของผูป้ กครองมุสลิมนอกจากเป้ าหมายในการ
พัฒนาศักยภาพในการเรี ยนรู ้ และพัฒนาการในด้านต่ าง ๆ ของบุ ตรแล้ว ผูป้ กครองมุสลิมได้ให้
ความสาคัญต่อการเสริ มสร้ างค่านิ ยมอิสลามแก่บุตรเป็ นลาดับแรก ซึ่ งสอดคล้องกับคาสอนของ
อิสลามที่เน้นย้าเรื่ องความศรัทธา และการปฏิบตั ิศาสนกิจเป็ นลาดับแรก เพราะจะเป็ นภูมิคุม้ กันใน
การดาเนิ นชี วิต ดังคาดารั สของอัลลอฮฺ (ซ.บ.) ความว่า “และเจ้ าจงสั่ งใช้ ครอบครั วของเจ้ าให้ ทา
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ละหมาด และจงอดทนในการปฏิ บัติละหมาด (ฏอฮา 132)” (อะมีน บิน อับดุลลอฮฺ อัช -ชะกอวีย,์
2555).
6) การศึกษาพบว่าการสื่ อสารระหว่างผูป้ กครองกับโรงเรี ยนมีลกั ษณะของการสื่ อสารแบบ
ทางเดี ย วเป็ นส่ ว นใหญ่ ซึ่ งในความเป็ นจริ งการสื่ อ สารควรเป็ นแบบสองทาง ดังที่ เอพสติ น
(Epstein, 2011) ได้นาเสนอรู ปแบบการทาหน้าที่สื่อสารกับโรงเรี ยนว่าควรมีการสื่ อสารแบบสอง
ทาง (Two-way communication) ระหว่ า งผู ้ป กครองกับ โรงเรี ยนเกี่ ย วกับ การจัด การเรี ย นรู ้ ใ น
โรงเรี ยนและในบ้านที่มีความสอดคล้องในการพัฒนาศักยภาพของเด็ก หรื อสื่ อสารถึงพัฒนาการ
หรื อความก้าวหน้าของเด็ก
7) จากการศึกษาพบว่าการรับรู ้ของผูป้ กครองเกี่ยวกับปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับผูป้ กครอง ได้แก่
ความรู ้ รายได้ และเวลา เป็ นปั จจัยที่ ส่ งผลต่ อ การมี ส่ว นร่ วมของผูป้ กครอง เนื่ อ งจากความรู ้ มี
ความสาคัญอย่างยิง่ ในการปฏิบตั ิและการสร้างทัศนคติของผูป้ กครองต่อการมีส่วนร่ วม เช่นเดียวกับ
สถานะทางเศรษฐกิจของผูป้ กครองที่อาจส่ งผลต่อการสนับสนุนการเรี ยนรู ้ของบุตร และอาจส่ งผล
ต่อเวลาของผูป้ กครองเนื่ องจากผูป้ กครองใช้เวลาส่ วนใหญ่กบั การหารายได้เพื่อครอบครัว ทาให้
เวลาในการดู แลบุ ตรมี น้อยลง ข้อค้น พบดังกล่าวมี ความสอดคล้องกับการศึกษาของ ฮอร์ นบาย
(Hornby, 2011) ที่ ศึกษาพบว่าปั จจัยส่ วนบุ คคลของผูป้ กครอง ได้แก่ ความเชื่ อและทัศนคติ ของ
ผูป้ กครองต่อการมีส่วนร่ วม สถานภาพทางสังคม เวลาในการมีส่วนร่ วม และความรู ้ความเข้าใจต่อ
การมีส่วนร่ วม สามารถส่ งผลต่อการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองได้ โดยเฉพาะการจัดการเวลาของ
ผูป้ กครองถือว่ามีผลอย่างยิ่งต่อการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครอง โดยการศึกษาของ เบลเซอร์ (Blazer,
2005) และ แพทรี ค าคู ย ์ (Patrikakou, 2008) ได้ยื น ยัน ถึ ง ความส าคัญ ของการจัด การเวลาของ
ผูป้ กครอง เพราะถือเป็ นปั จจัยที่ สาคัญที่ สามารถส่ งผลต่อการมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาของ
บุตรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
8) การศึกษาพบว่าอายุ พฤติ กรรม และศักยภาพในการเรี ยนรู ้ ของบุ ตรสามารถส่ งผลต่อ
การมี ส่วนร่ วมของผูป้ กครองตามการรับรู ้ ของผูป้ กครองมุสลิม อาจเนื่ องจากเมื่ อบุ ตรมีอายุมาก
ยิ่งขึ้นเด็กก็จะสามารถช่วยเหลือตัวเอง และมีอิสระมากยิ่งขึ้น จึงทาให้ผปู ้ กครองมีการดูแลน้อยลง
และพฤติ กรรมของบุตรบางส่ วน เช่ น หากบุ ตรมีพฤติ กรรมที่ ไม่เหมาะสม เป็ นต้น อาจเนื่ องจาก
ปั จจัยภายนอก จึงทาให้ผปู ้ กครองต้องคอยติดตามและดูแลบุตรอย่างใกล้ชิด รวมไปถึงความสนใจ
หรื อศักยภาพในการเรี ยนรู ้ของบุตรที่ ส่งผลให้ผูป้ กครองให้ความสาคัญในการเอาใจใส่ บุตรมาก
ยิง่ ขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ ฮอร์ นบาย (Hornby, 2011) ที่ศึกษาพบว่าปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ตัว เด็ ก ที่ ส ามารถส่ งผลต่ อ การมี ส่ ว นร่ ว มของผู ป้ กครอง ได้แ ก่ อายุ ความสามารถหรื อ ความ
บกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ และพฤติกรรมของเด็กที่เป็ นปั ญหา
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9) การศึ ก ษาพบว่ า การสื่ อ สารภายในครอบครั ว และการใช้เวลาร่ ว มกัน เป็ นปั จ จัย ที่
สามารถส่ งผลต่อการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองตามการรับรู ้ของผูป้ กครองมุสลิม ข้อค้นพบดังกล่าว
มี ค วามสอดคล้อ งกับ การศึ ก ษาของ เรดดิ้ ง (Redding, 2000) ที่ ก ล่ า วว่ า กระบวนการภายใน
ครอบครัว ซึ่ งประกอบด้วยความสัมพันธ์ภายในครอบครัว กิจวัตรประจาวันภายในครบครัว ความ
คาดหวังและการดูแลของผูป้ กครองเป็ นปั จจัยที่ ส่งผลต่อการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองในการจัด
การศึกษาของบุตร
10) การศึกษาพบว่า ที่ต้ งั ของชุมชนที่ครอบครัวอาศัยเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่ วม
ของผูป้ กครองตามการรับรู ้ของผูป้ กครองมุสลิม เนื่ องจากชุมชนที่ มีสิ่งแวดล้อมที่ ดี อยู่ใกล้แหล่ง
เรี ยนรู ้ที่หลากหลายทาให้ผูป้ กครองสามารถสนับสนุ นให้บุตรได้เรี ยนรู ้ ได้ดว้ ยความสะดวก ข้อ
ค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของ ฮอร์ นบาย (Hornby, 2011; Hornby & Lafaele, 2011) ที่
พบว่าปั จจัยทางสังคมสามารถส่ งผลต่อการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครอง ประกอบด้วย ประวัติศาสตร์
ภูมิศาสตร์ การเมือง และเศรษฐกิจ
ข้ อเสนอแนะ
ด้ า นนโยบายและการน าไปปฏิ บั ติ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ผู ้ป กครอง โดยเฉพาะ
สถานศึกษาควรเสริ มสร้ างทัศนคติ ที่ ดีระหว่างครู กบั ผูป้ กครอง และจัด กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เพื่ อ
พัฒนาผูป้ กครองในการเลี้ยงดูบุตร หรื อการมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาอย่างเป็ นระบบ มีการ
จัดทาหลักสู ตรการเรี ยนรู ้สาหรับผูป้ กครองที่ มี ประสิ ทธิ ภาพ และดาเนิ น การอย่างต่ อเนื่ อง โดย
ร่ วมมือกับเครื อข่ายองค์กรที่สามารถจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แก่ผปู ้ กครอง เพื่อให้ผปู ้ กครองสามารถมี
ส่ วนร่ วมในการศึกษาของบุตรได้อย่างเต็มศักยภาพ
ด้ านการวิจัยในครั้งต่ อไป สาหรับการวิจยั ในครั้งต่อไปควรศึกษาความสัมพันธ์ของปั จจัย
ต่าง ๆ กับการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองโดยใช้การวิจยั เชิ งปริ มาณเพื ่อศึกษาความสัมพันธ์ของตัว
แปรที่ เกี่ ยวข้องกับการมี ส่วนร่ วมของผูป้ กครองในการศึ กษาของบุ ตร และควรเพิ่มจานวนและ
ความหลากหลายของผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่หลากหลายและน่าสนใจมากยิง่ ขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
การวิจยั นี้ ได้รับการสนับสนุ นทุนการศึกษาจากโครงการทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากร
สาหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.)
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาถึ ง กระบวนการเข้า สู่ ก ารประกอบอาชี พ
แอร์ โ ฮสเตส และวิ ถี ก ระบวนการการขัด เกลาขององค์ก ารสายการบินราคาประหยัด ที่ ส ร้ า ง
แรงจู ง ใจในการทางาน และเข้า ใจถึ ง กระบวนการที่ ก่ อ ให้เ กิ ด และประกอบสร้ า งวัฒ นธรรม
อาชี พ แอร์โฮสเตส โดยมี ผู ว้ ิ จ ัย เป็ นหนึ่ ง ในผู ป้ ระกอบอาชี พ แอร์ โ ฮสเตสด้ว ยตนเอง
กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล ได้แก่ ผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ อาชีพแอร์ โฮสเตส โดยผูว้ ิจยั ได้ทาการสุ่ ม
กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล ทั้งกลุ่มที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าทางานในปี แรก และกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่มีตาแหน่ง
หัวหน้าแอร์โฮสเตส จานวน 15 คน ซึ่งผูว้ ิจยั ได้ใช้การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่ วม การสัมภาษณ์
เชิงลึก และการจดบันทึกประจาวันในการเก็บข้อมูล
ผลการวิจยั พบว่า กระบวนการเข้า สู่ ก ารประกอบอาชี พ แอร์ โ ฮสเตสในสายการบิ น
ราคาประหยัด อันต้องประกอบไปด้วยคุณสมบัติ ได้แก่ มีอายุไม่เกิน 25 ปี , มีผลคะแนนสอบ
ภาษาอังกฤษ 600 คะแนนขึ้นไป, มีส่วนสู งไม่ต่ากว่า 160 เซนติเมตร, สามารถสื่ อสารได้ท้ งั
1
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ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (หากมีภาษาที่สามจะพิจารณาเป็ นพิเศษ), ผ่านการสอบว่ายน้ า, ผ่านการ
ทดสอบบุคลิกภาพ และการสัมภาษณ์กลุ่ม โดยระยะเวลาในการดาเนินการคัดเลือก ใช้เวลา
โดยประมาณหนึ่งเดือนเต็ม การสัมภาษณ์เชิงลึกแสดงให้เห็นว่าในกระบวนการคัดเลือก กลุ่มผูใ้ ห้
ข้อมูลที่เข้ารับการคัดเลือกจะแบ่งเป็ นสองกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่เตรี ยมตัวมาอย่างดีสาหรับการคัดเลือก
และกลุ่มที่ตอ้ งการลองสนามการแข่งขัน ซึ่งกลุ่มที่เตรี ยมตัวมาอย่างดีจะได้รับการคัดเลือกเข้าสู่การ
ประกอบอาชีพมากกว่า เนื่องจากจะทราบถึงแนวทางบุคลิกลักษณะ และภาพลักษณ์ของ
แอร์ โฮสเตสที่สายการบินต้องการ อาทิ ความสดใสร่ าเริ ง อัธยาศัยและมนุษยสัมพันธ์ดี พร้อมกับมี
ทัศนคติที่ดีในการทางานเป็ นทีม จากการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่ วมของผูว้ ิจยั พบว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูล
บางคน ถึงแม้จะทาแบบทดสอบในแต่ละขั้นตอนได้ไม่ดีนกั แต่ถา้ หากมีลกั ษณะดังที่สายการบิน
ต้องการ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลก็มกั จะได้รับการคัดเลือก และจากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า กระบวนการการ
ขัดเกลาขององค์การสายการบินราคาประหยัดมี 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1.) การสร้างภาพลักษณ์ของ
องค์การสายการบินราคาประหยัดในช่วงรับการอบรม, 2.) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ
แอร์ โฮสเตส, 3.) ความเข้มงวดของกฎระเบียบในการประกอบอาชีพ, 4.) การให้คุณค่าของ
ความสาคัญและสร้างความภูมิใจในอาชีพแอร์ โฮสเตส, 5.) ความผูกพันในช่วงระยะเวลาการอบรม
สร้างความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันในสายวิชาชีพ นอกจากนั้น ผูว้ ิจยั ยังได้เก็บข้อมูลจากการจด
บันทึกประจาวันของกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่เข้าประกอบอาชีพในปี แรก เพื่อศึกษาถึงความรู ้สึกของกลุ่ม
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลระหว่างได้รับการขัดเกลาจากองค์การสายการบินราคาประหยัด
งานวิจยั ชิ้นนี้ มุ่งให้เห็นถึงกระบวนการเข้าสู่ อาชีพแอร์ โฮสเตส และรู ปแบบการขัดเกลา
ของสายการบินราคาประหยัดในประเทศไทย ข้อมูลต่างๆสามารถเป็ นประโยชน์แก่บุคคลที่
ต้องการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพแอร์ โฮสเตส
คาสาคัญ : กระบวนการขัดเกลาขององค์การ, แอร์ โฮสเตส
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Abstract
The objectives of this study were to study the entrance process of becoming a low-cost
airline’s air hostesses and to understanding the socialization process in which all of the air
hostesses have to gone through. Due to the researcher is one of the air hostesses in this airline,
the researcher was able to gain both direct experiences in the making of this career as well as to
gather insights from the informants.
The sample consisted of 15 first year air hostesses and air hostess leaders or supervisors
who have worked in this airline for more than one and a half year. The researcher used
participant observation, in-depth interview and diary techniques to obtain the data.
Research findings shown the entrance process in becoming a low cost airline hostesses
covered age not over 25 years old, passing the TOEIC score of 600 and up, having the height of
160 centimeters, be able to communicate fluently in both Thai and English (ability in
communicating in third language is preferred), passing the swimming test, passing the prescreen
personality and group discussion tests. The entrance process covers at least one month in
evaluation. In-depth interview showed that the informants come from two groups: group that
have been enrolled with prior training specifically targeting to pass all of these test and the group
are just want to try out this new career. The experiences and performances of those first group
lead to more advantage and success. For example, they would know that this brand of airline
prefer what type of personalities in group discussion performance, such as being friendly, kind,
and be able to work as a team with the crew. From participant observation data, the researcher
and other informants may fail at some tests, but still pass through the process to become one of
the air hostesses due to the judge like their personality and see the potential in this career. From
in-depth interviews there are 5 steps in the socialization process, namely 1) Building the airline
branding during orientation and training, 2) Teaching the duties and responsibilities of an air
hostess for the new comers, 3) Tightening the rules and regulations for the mature air hostesses,
4) Feeling a sense of pride in this career, 5) Being united as one group who share the same career
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(regardless of which airline you worked for). Moreover, the researcher also gained data through
10 first year air hostess diaries and learned about their intense feeling throughout the socialization
process.
In conclusion, this research provided insights into the socialization process of becoming
an air hostess in Thai low cost airline. Data can be useful for those who want to decide to be in
this career.
Keywords : Air hostesses, Organizational socialization process

บทนา
การเติบโตของตลาดสายการบิน อันเนื่องมาจากการถือกาเนิดของสายการบินราคา
ประหยัด ได้มีส่วนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักเดินทาง และเสริ มสร้าง
เส้นทางการท่องเที่ยวในรู ปแบบใหม่ๆผ่านการเดินทางทางอากาศ (Mason and Alamdari, 2007) ซึ่ง
ได้ก่อให้เกิดบรรยากาศการแข่งขันกันทางธุรกิจการบิน (Ariffin et al., 2010) ในการทาการบินแต่
ละครั้ง ทุกสายการบินต้องการผูโ้ ดยสารจานวนที่มากพอเกินกว่าต้นทุนในค่าใช้จ่ายที่สายการบิน
รองรับในแต่ละเที่ยวบิน เพื่อป้องกันการประสบภาวะขาดทุน (Jiang, 2007) ดังนั้นแต่ละสายการ
บินจึงมุ่งเน้นในการทาให้ผโู ้ ดยสารประทับใจ ด้วยการเดินทางในราคาถูก สะดวกสบาย พร้อมด้วย
การบริ การชั้นดี ในขณะที่สายการบินยังคงต้องมีกาไรในการดาเนินธุรกิจ (Hung et al., 2003) ด้วย
เหตุน้ ีการสร้างบรรยากาศการเดินทางที่สะดวกสบาย และความประทับใจให้แก่ผโู ้ ดยสารในแต่ละ
เที่ยวบิน จึงกลายมาเป็ นสิ่ งสาคัญที่จะดึงดูดกลุ่มลูกค้าจากคู่แข่งสายการบินต่างๆให้มาใช้บริ การใน
สายการบินของตนมากที่สุด (Power and Associates, 2012)
ในการรับผิดชอบการสร้างบรรยากาศการเดินทางที่สะดวกสบาย และความประทับใจ
ให้แก่ผโู ้ ดยสารบนเครื่ องบินด้วยการบริ การชั้นดีอนั เป็ นสิ่ งสาคัญในการดึงดูดกลุ่มลูกค้าให้กลับมา
ใช้บริ การ เป็ นหน้าที่ของหลายฝ่ ายที่มีส่วนในการรับผิดชอบ แต่มีเพียงตาแหน่งเดียวเท่านั้นที่มี
โอกาสใกล้ชิดกับผูโ้ ดยสารมากที่สุด และนานที่สุดตลอดระยะเวลาการเดินทาง ซึ่งเป็ นโอกาสใน
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การผูกมัดใจผูโ้ ดยสารให้เกิดความประทับใจในการบริ การอย่างมีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ
ตาแหน่งนั้นคือ “แอร์โฮสเตส (Air Hostess)” (บุญมัน่ วงศ์สุนพรัตน์, 2542)
คาว่า แอร์ โฮสเตส (Air Hostess)นั้น ความหมายตามพจนานุกรม คือ เจ้าของบ้านที่เป็ น
ผูห้ ญิง ดังนั้นแอร์ โฮสเตส จึงเปรี ยบเสมือนเจ้าบ้านที่ดูแลความปลอดภัยและอานวยความ
สะดวกสบายแก่ผโู ้ ดยสารบนอากาศยานซึ่งมีหน้าที่ต่างๆ อาทิ คอยดูแลช่วยเหลือผูโ้ ดยสารในกรณี
ฉุกเฉิ น รับผิดชอบตรวจเช็คอุปกรณ์ประจาเครื่ องตามจุดต่างๆ เช่น ถังออกซิเจน เครื่ องดับเพลิง ไฟ
ฉาย หน้ากากออกซิเจน เสื้ อชูชีพ และอุปกรณ์สาหรับสาธิ ตให้แก่ผโู ้ ดยสาร ฯลฯ ให้ครบถ้วน
ถูกต้องตามรายการและอยูใ่ นสภาพใช้การได้หากเกิดกรณี ฉุกเฉิ น นอกจากนี้แอร์ โฮสเตสยังมีหน้าที่
ในการให้บริ การด้านต่างๆ แก่ผโู ้ ดยสาร อาทิ การจัดหาที่นงั่ ให้กบั ผูโ้ ดยสาร ตรวจดูให้ผโู ้ ดยสาร
รัดเข็มขัดก่อนเครื่ องบินขึ้นหรื อลง การจัดเตรี ยมอาหาร การบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม การดูแล
รักษาความสะอาดเรี ยบร้อยในห้องผูโ้ ดยสารและห้องน้ า การให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่
ผูโ้ ดยสารที่เจ็บป่ วย รวมทั้งให้บริ การด้านอื่นๆ ที่จะอานวยความสะดวกให้แก่ผโู ้ ดยสาร (อาริ ยา เส
นาคชวงค์ 2555)
แอร์โฮสเตสทุกคนเสมือนเป็ นตัวเเทนของบริ ษทั ที่ตอ้ งแสดงถึงความเป็ นเจ้าบ้านที่ดี ยินดี
ให้บริ การผูโ้ ดยสารทันทีที่ผโู ้ ดยสารก้าวขึ้นมาบนเครื่ องบิน มีความกระตือรื อร้นและเต็มใจที่จะ
คอยดูแลเอาใจใส่ และช่วยเหลือผูโ้ ดยสารเป็ นรายบุคคล สร้างความพอใจและความประทับใจให้
เกิดขึ้นกับผูโ้ ดยสารตลอดการเดินทาง ให้คาแนะนาต่างๆที่เป็ นประโยชน์ต่อผูโ้ ดยสาร ยิม้ แย้ม
แจ่มใส แสดงถึงความนุ่มนวล อ่อนน้อม กิริยาสุ ภาพ มารยาทงดงาม ให้บริ การด้วยใจ สามารถทา
ให้ผโู ้ ดยสารรับรู ้ได้ถึงความเต็มใจให้การให้บริ การ ทั้งจากท่าทาง คาพูด การแสดงออก การมี
บุคลิกภาพที่ดี มีความน่าเชื่อถือ ไม่ใช้อารมณ์ในการปฏิบตั ิงาน นอกจากนี้ ยังต้องมีจิตสานึกที่
เคร่ งครัดในเรื่ องของความปลอดภัย ได้แก่ การดูแลให้ผโู ้ ดยสารเก็บสัมภาระให้ถูกที่เพื่อป้องกัน
อุบตั ิเหตุ ดูแลเด็กและคนชราเป็ นพิเศษ ดูแลห้องโดยสารหรื อแม้กระทัง่ ในห้องน้ าให้มีความสะอาด
เรี ยบร้อยไม่ให้มีสิ่งแปลกปลอมที่อาจทาให้เกิดอันตรายในระหว่างเที่ยวบินได้ แอร์ โฮสเตสจึงเป็ น
หัวใจสาคัญของสายการบิน เพราะสิ่ งสาคัญของงานในธุรกิจสายการบินคือ การให้บริ การแก่
ผูโ้ ดยสาร (ไปรยพัชร ทองเวส, 2552) นอกจากแอร์ โฮสเตสจะต้องเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ ความสามารถ มี
ความอดทน อดกลั้นในหน้าที่และความรับผิดชอบ มีความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ มีน้ าใจและมีจิตสานึกใน
การให้บริ การ ในอันที่จะสร้างสัมพันธภาพที่ดีกบั ลูกค้าที่มาใช้บริ การไปพร้อมๆกัน เพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ลูกค้า (สุ เทพ เทียนสี , 2540) แอร์ โฮสเตสยังต้องได้รับการอบรมเรื่ องความ
ปลอดภัย เพื่อคอยอานวยความสะดวก ให้บริ การและความช่วยเหลือแก่ผโู ้ ดยสารเมื่อเกิดกรณี
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ฉุกเฉิ น โดยเป็ นไปตามนโยบายที่สายการบินและกรมการบินพลเรื อนกาหนด (ชุตินธร สุ ตานนท์,
2539) ซึ่ งแอร์ โฮสเตสทุกคนเมื่อผ่านการคัดเลือกเข้ามาในองค์การแล้ว จะต้องเข้ารับการอบรมอย่าง
เข้มข้นตามหลักสูตรบังคับของสายการบินในเรื่ องการให้บริ การ และควบคุมเนื้อหาการอบรม
ขั้นตอนการปฏิบตั ิเมื่อเกิดกรณี ฉุกเฉิ นบนเครื่ องบินโดยกรมการบินพลเรื อน ตามประกาศกรมการ
ขนส่ งทางอากาศ เรื่ อง หลักสู ตรการฝึ กอบรมสาหรับพนักงานต้อนรับในอากาศยาน (Cabin Crew
Training Program) โดยมีระยะเวลาของกระบวนการอบรม คือ 1 เดือนเป็ นอย่างน้อย และจะต้องมี
คะแนนการสอบวัดผลความรู ้ในทุกๆเรื่ อง โดยในเรื่ องของการบริ การ จะเป็ นการวัดผลโดยสายการ
บิน ส่ วนในเรื่ องของขั้นตอนการปฏิบตั ิเมื่อเกิดกรณี ฉุกเฉิ นจะถูกควบคุมและวัดผลโดยกรมการบิน
พลเรื อน เพื่อให้มาตรฐานในการดูแลความปลอดภัยแก่ผโู ้ ดยสารเป็ นไปในรู ปแบบและทิศทาง
เดียวกัน (กรมการบินพลเรื อน, 2557)
ปั จจุบนั อัตราความต้องการประกอบอาชีพแอร์ โฮสเตสมีอยูใ่ นระดับสู ง ทาให้บรรดาหญิง
สาวที่ตอ้ งการประกอบอาชีพนี้ ต้องฝึ กฝนและเตรี ยมความพร้อมในหลายๆด้าน อาทิ ทักษะทาง
ภาษา การฝึ กบุคลิกภาพ การแต่งหน้าทาผม รู ปถ่ายที่ใช้ในการสมัคร การเตรี ยมเอกสารที่จะใช้
สาหรับสมัครงาน วิธีการเขียนประวัติส่วนตัว รวมไปถึงการเขียนจดหมายสมัครงานให้ดูน่าสนใจ
เทคนิคการตอบคาถามในขั้นตอนสัมภาษณ์กลุ่มและเดี่ยว เป็ นต้น เพื่อให้สามารถผ่านการคัดเลือก
ได้ จึงเกิดความนิยมในการเข้าเรี ยนยังสถาบันเตรี ยมความพร้อมสู่ สนามสอบแอร์ โฮสเตส อันมี
อัตราค่าเรี ยนสู ง แต่เพราะผูเ้ รี ยนคิดว่าคุม้ ค่ากับการได้ประกอบอาชีพนี้ สถาบันเตรี ยมความพร้อม
เหล่านี้จึงยังได้รับความนิยม และมีสถาบันใหม่ๆเกิดขึ้นอีกหลายแห่ง
การผ่านขั้นตอนกระบวนการคัดเลือก สู่ รูปแบบการทางานในองค์การ บุคลิกภาพที่ตอ้ ง
ผ่านการขัดเกลา ทัศนคติ แนวคิดในการทางาน รวมถึงผลตอบแทนที่สายงานอาชีพในแต่ละอาชีพ
ได้รับ กลายเป็ นการประกอบสร้างวัฒนธรรมอาชีพของแต่ละอาชีพที่แตกต่างกัน และสาหรับ
อาชีพแอร์ โฮสเตส ที่ผา่ นกระบวนการการเตรี ยมตัวเพื่อเข้ารับการคัดเลือกในการเข้าสู่ อาชีพ
แอร์ โฮสเตสมาด้วยรู ปแบบและคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกัน จึงเป็ นที่น่าสนใจสาหรับการผ่าน
กระบวนการต่างๆ และการเข้ามาประกอบอาชีพแอร์ โฮสเตสทาให้การประกอบสร้างทาง
วัฒนธรรมของอาชีพแอร์ โฮสเตสเมื่อมาทางานร่ วมในองค์การเดียวกันมีลกั ษณะอย่างไร
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วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง กระบวนการเข้า สู่ ก ารประกอบอาชี พ แอร์ โ ฮสเตสในสายการบิ น ราคา
ประหยัด
2. เพื่อศึ กษาถึ ง วี ถี แ ละรู ป แบบกระบวนการการขัด เกลาขององค์ก ารสายการบินราคา
ประหยัด
ประโยชน์ ข องการวิ จั ย
1. ทาให้ท ราบถึ ง กระบวนการเข้า สู่ ก ารประกอบอาชี พ แอร์ โ ฮสเตสในสายการบิ น ราคา
ประหยัด
2. ทาให้ท ราบถึ ง วิ ถี แ ละรู ป แบบกระบวนการการขัด เกลาขององค์ก ารสายการบิ น ราคา
ประหยัด
ขอบเขตของการวิ จั ย
1.ขอบเขตของเนื้ อ หา
งานวิ จ ัย ชิ้ น นี้ เป็ นการศึ ก ษาถึ ง ทัศ นคติ ใ นการประกอบอาชี พ แอร์ โ ฮสเตส ของ
ผู ห้ ญิ ง ที่ ป ระกอบอาชี พ แอร์ โ ฮสเตสในองค์ก ารสายการบิ น ราคาประหยัด ที่ ใ ห้บ ริ ก ารการ
บิ น ภายในประเทศ วิ ถีก ารขัด เกลาขององค์ก ารสายการบิ น ราคาประหยัด และปั จ จัย ที่
ประกอบสร้ า งวัฒ นธรรมอาชี พ แอร์ โ ฮสเตส ทาการศึ ก ษาโดยเก็ บ ข้อ มู ล กับ กลุ่ ม ผู ใ้ ห้ข ้อ มู ล
ที่ ป ระกอบอาชี พ แอร์ โ ฮสเตสอยู่ใ นองค์ก ารสายการบิ น ราคาประหยัด แห่ ง นี้ ซึ่ งผู ว้ ิ จ ัย ได้รั บ
การคัด เลื อ กเป็ นแอร์ โ ฮสเตสอยู่ใ นองค์ก ารสายการบิ น นี้ ด้ว ยเช่ น กัน โดยช่ ว งระยะเวลา
การเก็ บ ข้อ มู ล อยู่ใ น ระหว่ า งเดื อ นมกราคม 2558 – เดื อ นมกราคม 2559
2. ขอบเขตของประชากร
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ประชากรในการวิจยั คือ แอร์ โฮสเตสสายการบินราคาประหยัดแห่งหนึ่งซึ่งผูว้ ิจยั มีโอกาส
ได้ปฏิบตั ิงานในฐานะแอร์ โฮสเตสร่ วมกันกับแอร์ โฮสเตสเหล่านั้น จึงเกิดความสนิทสนมคุน้ เคยใน
ระดับหนึ่ง ซึ่งผูว้ ิจยั เห็นว่าความรู ้สึกสนิทสนมในฐานะเพื่อนร่ วมงานนี้จะช่วยให้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ
(Key Informant) เกิดความไว้วางใจซึ่งนาไปสู่ การให้ขอ้ มูลและกล้าที่จะเปิ ดเผยความเป็ นตัวตนของ
ตนเอง การแสดงพฤติกรรมอย่างเป็ นธรรมชาติท้ งั ในเวลาปฏิบตั ิหน้าที่และในเวลาส่ วนตัว รวมถึง
เกิดทัศนคติที่ดีต่องานวิจยั นี้ โดยกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีคุณสมบัติดงั นี้ คือ เป็ นแอร์ โฮสเตสบนเครื่ องบิน
และมีประสบการณ์การทางานในตาแหน่งแอร์ โฮสเตส รวมถึงเป็ นบุคคลที่มีความยินดีที่จะให้ความ
ร่ วมมือในการเก็บข้อมูลการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ โดยผูว้ ิจยั เลือกที่จะเก็บข้อมูลจากกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล
จานวน 15 คน ซึ่งทั้งหมดทางานเป็ นแอร์โฮสเตสขององค์การสายการบินราคาประหยัดแห่งนี้
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ในการเก็บข้อมูลของงานวิจยั ชิ้นนี้ ศึกษาและเก็บข้อมูลจากกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลผูห้ ญิงที่มีความ
ใฝ่ ฝันเป็ นแอร์ โฮสเตสและผ่านกระบวนการอบรมคัดเลือกเข้ามาในองค์กรสายการบินราคา
ประหยัด และจากแอร์ โฮสเตสที่ทางานในองค์กรสายการบินราคาประหยัด และอยูใ่ นตาแหน่ง
หัวหน้า(Cabin Leader)หรื อ ผูค้ วบคุมการทางาน (Supervisor)ขึ้นไป โดยคัดเลือกด้วยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) และทาการจดบันทึกข้อมูลด้วยวิธีไดอารี่ เทคนิค
(Diary Technique) ถึงวี ถี แ ละรู ป แบบกระบวนการการขัด เกลาขององค์ก รในช่วงได้รับการ
อบรม(Initial Training) และทาการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) ถึงทัศนคติและความ
คาดหวังก่อนและหลังกระบวนการเข้าสู่ อาชีพแอร์ โฮสเตส
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจยั โดยเรี ยงลาดับขั้นตอนวิธีการเก็บข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่
1. การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่ วม (Participant Observation)
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ผูว้ ิจยั เป็ นบุคคลหนึ่งที่อยูใ่ นกระบวนการนี้ ทาหน้าที่คอยสังเกตกระบวนการนับตั้งแต่เริ่ ม
การรับสมัครเข้าสู่ การประกอบอาชีพแอร์ โฮสเตส ไปจนถึงกระบวนการการขัดเกลาขององค์กรสาย
การบินราคาประหยัด ที่ ส ร้ า งแรงจู ง ใจในการทางาน จนกระทัง่ ได้ประกอบอาชีพในปี แรก
2. ไดอารี่ เทคนิค (Diary Technique)
ในการเก็บข้อมูลด้วยวิธีน้ ี ผูว้ ิจยั และกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลจะทาการจดบันทึกวิถีและรู ปแบบ
กระบวนการขัดเกลาขององค์กรสายการบินราคาประหยัดเป็ นรายวัน นับตั้งแต่การเริ่ มเข้ารับสมัคร
เป็ นแอร์ โฮสเตสจนกระทัง่ ได้ประกอบอาชีพในปี แรก โดยรายละเอียดในการเก็บข้อมูล ดังนี้
ผูว้ ิจยั
ทาการจดบันทึกวิถีและรู ปแบบการขัดเกลาขององค์กรสายการบินราคาประหยัดเป็ น
รายวัน ในรู ปแบบการสังเกตการณ์(Passive Diary) โดยเริ่ มตั้งแต่การเข้ารับสมัครเป็ นแอร์ โฮสเตส
ผ่านกระบวนการต่างๆขององค์กรในการขัดเกลาในช่วงได้รับการอบรม(Initial Training)
กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ทาการจดบันทึกวิถีและรู ปแบบการขัดเกลาขององค์กรสายการบินราคาประหยัดเป็ น
รายวัน ในรู ปแบบการมีปฏิสมั พันธ์(Interaction Diary) โดยเริ่ มตั้งตั้งแต่การเข้ารับสมัครเป็ น
แอร์ โฮสเตส ผ่านกระบวนการต่างๆขององค์กรในการขัดเกลาในช่วงได้รับการอบรม(Initial
Training)
โดยขั้นตอนในการจัดบันทึกของกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีดงั นี้
ให้ขอ้ มูลแก่กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลถึงคาสัง่ ที่ตอ้ งการให้กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลทาการจดบันทึก อันได้แก่
การจดบันทึกหรื อบันทึกเสี ยงเป็ นรายวันในช่วงระหว่างการได้รับการอบรมจากองค์การ โดยมี
องค์ประกอบดังนี้
1. วันที่ที่ได้รับการอบรม
2. หัวข้อที่ได้รับการอบรมประจาวัน
3. ทัศนคติและความคาดหวังก่อนและหลังได้รับการอบรมในวันนั้นๆ
4. ความรู ้สึกต่อการอบรมในแต่ละวันที่ได้รับการอบรม
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5. ความรู ้สึกต่อเพื่อนร่ วมองค์การ ทั้งในส่ วนของครู ผสู ้ อน รุ่ นพี่ และรุ่ นเดียวกัน
3. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews)
ทาการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่มีความใฝ่ ฝันเป็ นแอร์ โฮสเตสและผ่าน
กระบวนการอบรมคัดเลือกเข้ามาในองค์กรสายการบินราคาประหยัด และกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่ทางาน
ในองค์กรสายการบินราคาประหยัด และอยูใ่ นตาแหน่งหัวหน้า(Cabin Leader)หรื อ ผูค้ วบคุมการ
ทางาน (Supervisor)ขึ้นไป ซึ่งกาหนดจากการคัดเลือกกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลด้วยวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้คาถามแบบกึ่งโครงสร้าง เป็ นการสัมภาษณ์ที่มีแนว
คาถามที่เตรี ยมไว้อย่างกว้างๆ เพื่อทาการศึกษาถึงความแตกต่างของทัศ นคติ แ ละความคาดหวัง
ก่ อ นและหลัง กระบวนการเข้า สู่ ก ารประกอบอาชี พ แอร์ โ ฮสเตส และวี ถี แ ละรู ป แบบ
กระบวนการการขัดเกลาขององค์ก รสายการบินราคาประหยัด ที่ ส ร้ า งแรงจู ง ใจในการทางาน

การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพด้วยการตีความตามเนื้อหา
(Descriptive Analysis) โดยการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลและจาแนกวิเคราะห์ตามประเด็นคาถามการ
วิจยั ในส่ วนของการตรวจสอบข้อมูลและผลการศึกษา ใช้วิธีการจัดประชุมเพื่อเสนอผลการศึกษา
เบื้องต้นแก่ผทู ้ รงคุณวุฒิและผูเ้ กี่ยวข้อง

สรุ ปผลการวิจัย
จากการเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาณ์เชิงลึกในช่วงการเข้ารับการคัดเลือกแอร์ โฮสเตส
ของสายการบินราคาประหยัด โดยระยะเวลาในการดาเนินการคัดเลือก ใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือน
เต็ม การสัมภาษณ์เชิงลึกแสดงให้เห็นว่าในกระบวนการคัดเลือก กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่เข้ารับการ
คัดเลือกจะแบ่งเป็ นสองกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่เตรี ยมตัวมาอย่างดีสาหรับการคัดเลือก และกลุ่มที่
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ต้องการลองสนามการแข่งขัน กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลในกรณี ศึกษาที่ 1 นี้ จะอยูใ่ นช่วงอายุ 20 – 25 ปี ที่มี
ความใฝ่ ฝันเป็ นแอร์ โฮสเตสและผ่านกระบวนการอบรมคัดเลือกเข้ามาในองค์การสายการบินราคา
ประหยัด โดยไม่เคยประกอบอาชีพใดมาก่อน จากการสัมภาษณ์โดยใช้วธิ ี การสัมภาษณ์เชิงลึก ผล
การวิเคราะห์มีดงั นี้
กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความใฝ่ ฝันที่อยากจะประกอบอาชีพแอร์ โฮสเตสตั้งแต่วยั เด็ก คือในช่วง
อายุประมาณตั้งแต่ 8 – 10 ปี หรื อในวัยประถมศึกษา โดยได้รับการขัดเกลาจากการมีสมาชิกใน
ครอบครัวที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับองค์การสายการบินอยูแ่ ล้ว ทาให้มีแรงบันดาลใจในการ
ประกอบอาชีพแอร์โฮสเตส เนื่องจากภาพลักษณ์ภายนอกที่ดูสวยงาม ต้องมีความเชี่ยวชาญทางด้าน
ภาษา และมีผลตอบแทนจากรายได้ที่งดงาม การเตรี ยมตัวของกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลในกรณี ศึกษานี้ จะ
แบ่งออกเป็ นสองประเภท อันได้แก่ กลุ่มที่เลือกเรี ยนคณะเกี่ยวกับทางด้านภาษา หรื อทางด้านการ
บริ การบนเครื่ องบินเพื่อเตรี ยมพร้อมแก่การเข้าสู่ อาชีพแอร์ โฮสเตส รวมไปถึงเข้าเรี ยนกับโรงเรี ยน
เตรี ยมความพร้อมสู่ การเป็ นแอร์ โฮสเตสโดยเฉพาะ และกลุ่มที่ไม่ได้เรี ยนคณะเกี่ยวกับทางภาษา
หรื อไม่ได้เข้าเรี ยนกับโรงเรี ยนเตรี ยมความพร้อมสู่ การเป็ นแอร์ โฮสเตส แต่ศึกษาวิธีการเตรี ยมตัว
ต่างๆในการสมัครแอร์ โฮสเตสผ่านเว็บไซต์ต่างๆในอินเตอร์ เน็ต
กลุ่มที่เลื อกเรี ยนคณะเกี่ยวกับทางด้านภาษา หรื อทางด้านการบริ การบนเครื่ องบิน รวมไป
ถึงเข้าเรี ยนกับโรงเรี ยนเตรี ยมความพร้อมสู่ การเป็ นแอร์ โฮสเตสโดยเฉพาะ กลุ่มนี้จะมีความมุ่งมัน่
โดยไม่วอกแวกไปที่อาชีพอื่น เพราะมีความตั้งใจอย่างมากที่อยากจะประกอบอาชีพแอร์ โฮสเตส
ประกอบกับทางครอบครัวสนับสนุนเรื่ องค่าใช้จ่ายต่างๆ เพราะมองว่าเป็ นการลงทุนที่คุม้ ค่า หาก
ลูกหลานของตนได้ประกอบอาชีพเป็ นแอร์ โฮสเตส กลุ่มนี้มาสมัครที่สายการบินราคาประหยัดส่ วน
ใหญ่เพราะเป็ นช่วงที่องค์การสายการบินราคาประหยัดแห่งนี้เปิ ดรับ ประจวบเหมาะกับช่วงที่
เตรี ยมตัวพร้อมสู่ สนามสอบแอร์ โฮสเตสพอดี ซึ่งถ้าได้รับการคัดเลือกความฝันก็จะเป็ นจริ ง ถ้า
ไม่ได้รับการคัดเลือกก็ถือว่าเป็ นประสบการณ์สาหรับสมัครสายการบินอื่นต่อไป แต่ส่วนนึงของ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในกลุ่มนี้ที่มาสมัครสายการบินราคาประหยัดซึ่งเน้นเส้นทางบินภายในประเทศแห่งนี้
เนื่องจากไม่ชอบไปอยูต่ ่างประเทศนานๆ อยากอยูก่ บั ครอบครัวเลยตัดสิ นใจที่อยากจะเป็ น
แอร์ โฮสเตสที่มีเส้นทางบินเฉพาะภายในประเทศและได้กลับบ้านทุกวันมากกว่า
กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่ไม่ได้เข้าเรี ยนกับโรงเรี ยนเตรี ยมความพร้อมสู่ การเป็ นแอร์ โฮสเตส แต่
ทาการศึกษาวิธีการเตรี ยมตัวต่างๆในการสมัครแอร์ โฮสเตสผ่านเว็บไซต์ต่างๆในอินเตอร์ เน็ต กลุ่ม
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นี้จะเลือกเรี ยนตามสิ่ งที่ตนเองสนใจนอกเหนือจากการเป็ นแอร์ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความรู ้สึกว่าเมื่อโตขึ้น
ถ้าได้ประกอบอาชีพแอร์ โฮสเตสอย่างที่ต้ งั ความหวังไว้กจ็ ะดี แต่ถา้ ไม่ได้รับการคัดเลือกก็จะได้มี
ความสามารถทางด้านอาชีพอื่นรองรับ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเหล่านี้ เมื่อถึงเวลาที่สายการบินราคาประหยัดรับ
สมัครก็จะศึกษาหาข้อมูลและวิธีการเตรี ยมตัวจากในเว็บไซต์ต่างๆ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลกล่าวว่า เว็บไซด์
ต่างๆดังกล่าวจะมีคนที่ท้ งั อยากเป็ นแอร์ โฮสเตสโดยสมัครมาหลายที่ หรื อประกอบอาชีพ
แอร์ โฮสเตสอยูแ่ ล้วก็จะมาแลกเปลี่ยนความรู ้พร้อมแบ่งปั นประสบการณ์ต่างๆทั้งการเตรี ยมตัวก่อน
การสมัคร ขั้นตอนการสมัคร และประสบการณ์ต่างๆที่ได้พบเจอเมื ่อเข้าสู่ การประกอบอาชีพ
แอร์ โฮสเตสแล้ว สาหรับการเตรี ยมตัวในกลุ่มนี้ ไม่ได้เข้าเรี ยนในโรงเรี ยนเตรี ยมความพร้อมสู่ การ
เป็ นแอร์ โฮสเตสเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสู งและไม่อยากรบกวนค่าใช้จ่ายจากทางบ้าน จึงได้หาข้อมูล
และฝึ กฝนขั้นตอนต่างๆด้วยตนเอง เหตุผลของการสมัครเข้ารับการคัดเลือกกับสายการบินราคา
ประหยัดแห่งนี้ของกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลพบว่า สายการบินราคาประหยัดแห่งนี้เปิ ดรับสมัครในช่วงเวลา
ที่ตอ้ งการอยากลองสมัครแอร์ โฮสเตสสักครั้งเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการสมัครเข้ารับการ
คัดเลือกเพื่อประกอบอาชีพแอร์ โฮสเตส หากได้รับการคัดเลือกก็จะเป็ นโอกาสที่ดีในการได้
ประกอบอาชีพที่ใฝ่ ฝันไว้ และจากการประกาศผลกระบวนการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ การประกอบอาชีพ
แอร์ โฮสเตส โดยการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่ วมของผูว้ ิจยั พบว่ากลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลบางคนถึงแม้จะทา
แบบทดสอบในแต่ละขั้นตอนได้ไม่ดีนกั แต่ถา้ หากมีลกั ษณะดังที่สายการบินต้องการ อาทิ อัธยาศัย
ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ร่ าเริ งสดใส รู ปลักษณ์ภายนอกดูดีมีความเป็ นมิตร สื่ อสารภาษาต่างประเทศ
ได้ และมีทศั นคติที่ดีต่อองค์การ เป็ นต้น กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลก็จะได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ การ
ประกอบอาชีพแอร์โฮสเตส
การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูป้ ระกอบอาชีพแอร์ โฮสเตสในตาแหน่งหัวหน้า หรื อมีตาแหน่งผู ้
ควบคุมการทางานขึ้นไป รวมถึงผูว้ ิจยั ยังได้เก็บข้อมูลจากการจดบันทึกประจาวันของกลุ่มผูใ้ ห้
ข้อมูลที่เข้าประกอบอาชีพในปี แรก เพื่อศึกษาถึงความรู ้สึกของกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลระหว่างได้รับการขัด
เกลาจากองค์การสายการบินราคาประหยัดพบว่า ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสามารถจาแนกออก
ได้เป็ น 5 ขั้นตอน ได้แก่

1. การสร้างภาพลักษณ์ขององค์การสายการบินราคาประหยัดในช่วงรับการอบรม
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“ การดูวีดีโอแนะนาสายการบินนี่ทาให้ ร้ ู สึกฮึ กเหิ ม และขนลุกอย่ างบอกไม่ ถกู
ความปลืม้ ใจมันมาเป็ นระยะๆที่เราได้ เข้ ามาอยู่ในสายการบินนี ้ พาลให้ นึกถึง
หลายขัน้ ตอนที่ผ่านๆมากว่ าเราจะมาถึงวันนี ้ และก็คิดว่ าไม่ น่าตัดสิ นใจผิดนะ
ที่ตัดสิ นใจมาสมัครที่นี่..”
(นางสาวบี)

นับแต่วนั แรกที่ผวู ้ ิจยั ได้เข้ามารายงานตัวในฐานะผูผ้ า่ นกระบวนการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่
อาชีพแอร์โฮสเตสของสายการบินราคาประหยัด ผูว้ ิจยั และผูผ้ า่ นการคัดเลือกสามารถสัมผัสได้ถึง
รู ปแบบและบรรยากาศภายในองค์การผ่านการตกแต่งห้องที่ผผู ้ า่ นการคัดเลือกเพื่อเป็ นแอร์ โฮสเตส
ทุกคนถูกเรี ยกเข้ามารับฟังกฏเกณฑ์ขององค์การ และการเซ็นสัญญาการทางานภายหลังได้รับการ
คัดเลือก เมื่อเข้าสู่ ช่วงการอบรมขั้นพื้นฐานสู่ การประกอบอาชีพแอร์ โฮสเตส นอกเหนือจากเนื้อหา
ของการอบรมสู่ การประกอบอาชีพแอร์ โฮสเตสขั้นพื้นฐานแล้วนั้น ทางฝ่ ายเทรนเนอร์ กไ็ ด้นาใน
การนาสื่ อมัลติมีเดียเข้ามาใช้เป็ นส่ วนหนึ่งร่ วมกับการสื่ อสารของเทรนเนอร์ เพื่อนาเสนอใน
ขั้นตอนการอบรมให้เห็นภาพรวมที่องค์การสายการบินราคาประหยัดแห่งนี้ตอ้ งการสื่ อสารถึง
จุดมุ่งหมายของแนวทางการปฏิบตั ิได้ชดั เจนมากยิง่ ขึ้น รวมไปถึงคลิปวีดีโอนาเสนอการปฏิบตั ิตน
ของแอร์ โฮสเตสในองค์การสายการบินราคาประหยัดแห่งนี้ให้ดูเป็ นตัวอย่าง ถึงรู ปแบบลักษณะ
ของแอร์โฮสเตสในอุดมคติของบริ ษทั ที่จะได้เรี ยนรู ้ตลอดช่วงระยะเวลาการอบรม อันได้แก่ วีดีโอ
ที่แสดงถึงบุคลิกภาพต่างๆภายใต้ชุดยูนิฟอร์ ม การเลือกใช้คาพูดกับผูโ้ ดยสารและบุคคลทัว่ ไปเพื่อ
ภาพลักษณ์ที่ดีของแอร์ โฮสเตสในองค์การ ซึ่ งประกอบไปด้วยความน่ารักสดใสอันเป็ นลักษณะเด่น
ของสายการบิน รวมไปถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน กระนั้นยังคงมีความเป็ นมืออาชีพในขณะการ
ปฏิบตั ิงาน รวมไปถึงการใช้ทกั ษะในการแก้ไขปั ญหาเวลาเผชิญหน้าต่อปั ญหาต่างๆขณะปฏิบตั ิ
หน้าที่ ทุกปั ญหาและทุกขั้นตอนแอร์ โฮสเตสจาเป็ นต้องมีสติในการแก้ไขตลอดเวลา
2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของแอร์ โฮสเตสอันเกินความคาดหมาย
“เนือ้ หาที่เริ่ มเรี ยนวันนีเ้ ริ่ มต้ นที่หน้ าที่ของแอร์ ที่เคยคิ ดว่ าสวยๆดูดี
ลากกระเป๋ าชิ คๆ ไปมา จริ งๆแล้ วมันก็เป็ นอย่ างนั้นนะ แต่ ที่อยู่ข้างหลังนั้นมันไม่ ใช่
การเป็ นแอร์ ต้ องผ่ านการอบรมที่เหมือนผ่ านสมรภูมิมามากมาย เพราะต้ องเรี ยนรู้ ทุกอย่ าง
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ทั้งการปฐมพยาบาล การอพยพผู้โดยสารเวลาเกิดเหตุฉุกเฉิ น การใช้ อุปกรณ์ ฉุกเฉิ นต่ างๆ
แบบพอมีเวลาไฟไหม้ ต้องเอาอุปกรณ์ อะไรมาใช้ เครื่ องเกิดขัดข้ องขึน้ มาเราต้ องทา
อะไรบ้ าง ซึ่ งมันดูยากมาก แบบไม่ เคยคิ ดว่ าเป็ นแอร์ จะต้ องรู้ อะไรเยอะขนาดนี"้
(นางสาวเอ)

ก่อนก้าวเข้าสู่ เส้นทางการประกอบอาชีพแอร์ โฮสเตส กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลรวมถึงตัวผูว้ ิจยั ได้
จดจาภาพลักษณ์ของอาชีพแอร์ โฮสเตสว่าเป็ นอาชีพที่สวยงาม แต่งกายดูดี เดินลากกระเป๋ าอย่างมาด
มัน่ ในสนามบิน ประกอบกับค่าตอบแทนจานวนมาก และได้ใช้ภาษาต่างประเทศสื่ อสารกับ
ผูโ้ ดยสาร แต่เมื่อได้รับโอกาสผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ การประกอบอาชีพแอร์ โฮสเตสแล้ว ทัศนคติ
บางอย่างต่ออาชีพนี้กไ็ ด้เปลี่ยนไป หรื อสามารถกล่าวในอีกแง่มุมได้วา่ เหล่าผูผ้ า่ นการคัดเลื อก
ได้รับรู ้ถึงหน้าที่และความรับผิดชอบทั้งหมดของแอร์ โฮสเตสนอกเหนือจากภาพลักษณ์ที่
บุคคลภายนอกเข้ามาแต่เพียงอย่างเดียว หน้าที่หลักของแอร์ โฮสเตสบนเครื่ องมีหน้าที่คอยบริ การ
และดูแลความสะดวกสบายให้ผโู ้ ดยสาร แต่นอกจากการให้บริ การโดยการเสิ ร์ฟของว่าง น้ าดื่ม
หรื อชากาแฟบนเครื่ องบินแล้ว นับแต่วินาทีที่ผโู ้ ดยสารก้าวขึ้นเครื่ อง ชีวติ และความปลอดภัยของ
ผูโ้ ดยสารทุกคนจาต้องอยูบ่ นบ่าความรับผิดชอบของแอร์ โฮสเตสอันมีหน้าที่หลักโดยตรงในการ
รับผิดชอบ มากกว่าการมีหน้าตาและบุคลิกที่ดีในยูนิฟอร์ มโก้หรู พร้อมกระเป๋ าเดินทางของสายการ
บิน

3. ความเข้มงวดของกระบวนการขัดเกลาขององค์การสายการบินราคาประหยัด
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"ในพาร์ ทนีค้ ่ อนข้ างที่จะเข้ มข้ น หากใครไม่ สามารถคุมสถานการณ์ หรื อไม่ สามารถ
นาความรู้ ที่เรี ยนไปมาใช้ ได้ จริ ง ก็จะต้ องทาซา้ ใหม่ ๆจนกว่ าจะสอบผ่ าน
ซึ่ งในสถานการณ์ ห้องสอบจริ งนั้นกดดันมาก เพราะคุณครู กจ็ ะเข้ มงวด
ไม่ มกี ารละเลยในเรื่ องของความปลอดภัย”
(นางสาวไอ)
เมื่อผ่านขั้นตอนต่างๆของกระบวนการคัดเลือกเข้าสู่ อาชีพแอร์ โฮสเตสแล้ว ทุกคนยังไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นแอร์ โฮสเตสอย่างเต็มตัวได้ หากยังไม่ได้ผา่ นการอบรมขั้นพื้นฐานสาหรับ
การประกอบอาชีพแอร์ โฮสเตส การอบรมขั้นพื้นฐานเป็ นส่ วนหนึ่งของการขัดเกลาขององค์การ
สายการบินราคาประหยัดแห่งนี้ ที่จะทาให้ผผู ้ า่ นการคัดเลือกน้องใหม่ที่มาจากต่างที่ต่าง
แนวความคิดสามารถปฏิบตั ิงานได้ตรงตามจุดมุ่งหมายภายใต้วิสยั ทัศน์ขององค์การได้ โดยในช่วง
ระยะเวลาการอบรมแสดงให้เห็นถึงความเข้มงวดของกระบวนการขัดเกลาก่อนเข้าสู่ การประกอบ
อาชีพแอร์โฮสเตส โดยสามารถจาแนกได้เป็ น ความเข้มงวดจากกฏเกณฑ์ในช่วงระยะเวลาการ
อบรมขั้นพื้นฐานสาหรับการประกอบอาชีพแอร์ โฮสเตส ความเข้มงวดจากหัวข้อและเนื้อหาของ
การอบรมขั้นพื้นฐานสาหรับการประกอบอาชีพแอร์ โฮสเตส รวมไปถึงความเข้มงวดจากการวัดผล
ของการอบรมขั้นพื้นฐานสาหรับการประกอบอาชีพแอร์ โฮสเตสที่จาเป็ นต้องมีผลสอบไม่ต่ากว่า
90% ของคะแนนผลสอบทั้งหมด
4. การให้คุณค่าของความสาคัญและสร้างความภูมิใจในอาชีพแอร์ โฮสเตส
“จากที่เคยคิดว่ าเป็ นแอร์ กต็ ้ องมีความรู้ บ้างแหละ ก็เป็ นหน้ าที่พืน้ ฐาน
ที่ต้องคอยดูแลความปลอดต่ างๆบนเครื่ องบิน แต่ พอมาได้ สัมผัส ได้ เรี ยนรู้
เองนี่คนละเรื่ องเลยนะ เทรนเนอร์ กับแอร์ ฯรุ่ นพี่เค้ าเข้ มงวดในเรื่ องนีม้ าก
เค้ าพยายามเน้ นให้ เห็นถึงความสาคัญของหน้ าที่เรา ว่ าเฮ้ ย เราละเลยไม่ ได้ นะ
นี่เรากาลังรั บผิดชอบชีวิตผู้โดยสารทั้งลาอยู่ ตั้งแต่ เค้ าก้ าวขาขึน้ มาบนเครื่ อง
ยกตัวอย่ าง หากเค้ าเกิดเส้ นเลือดในสมองแตกขึน้ มา ถ้ าแอร์ ไม่ สังเกตเห็นอาการ
เค้ าอาจจะเป็ นผู้โชคร้ ายที่กลายเป็ นอัมพฤกษ์ ไปตลอดชีวิต เพียงเพราะเราลืมใน
สิ่ งที่เราได้ เรี ยนมา...”
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(นางสาวอี)
ตลอดระยะเวลาของการอบรมขั้นพื้นฐานสาหรับการประกอบอาชีพแอร์ โฮสเตส
แอร์ โฮสเตสน้องใหม่ได้ผา่ นขั้นตอนมากมาย ทั้งระเบียบวินยั ที่พวกเธอจะต้องปฏิบตั ิตาม
การกวดขันและความเข้มงวดต่อสิ่ งต่างๆที่จะส่ งผลถึงภาพลักษณ์ของอาชีพแอร์ โฮสเตส
จากเหล่าเทรนเนอร์ การเรี ยนรู ้และซึมซับในความหมายของขอบเขตและหน้าที่ความ
รับผิดชอบของแอร์ โฮสเตสผ่านกระบวนการขัดเกลาในการอบรมขั้นพื้นฐานนั้น ได้
ก่อให้เกิดการเห็นคุณค่ าของเส้นทางอาชีพที่พวกเธอเลือกที่จะก้าวเข้ามา ภาระหน้าที่จาก
การอบรมที่หนักหนาได้เสริ มสร้างภูมิคุม้ กันที่ทาให้เห็นความสาคัญของตาแหน่งและ
หน้าที่ ความสวยงามเป็ นเพียงภาพลักษณ์ภายนอกที่ผอู ้ ื่นมองเข้ามา แต่กระนั้นสิ่ งที่สาคัญ
กว่า คือความรับผิดชอบต่อความรู ้ที่เหล่าแอร์ โฮสเตสต้องคอยทบทวน ทั้งการปฏิบตั ิต่อ
เหตุการณ์ฉุกเฉิน และการปฐมพยาบาลเมื่อผูโ้ ดยสารมีอาการป่ วยหรื อบาดเจ็บบน
เครื่ องบิน เพราะถ้ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง อาจจะส่ งผลต่อชีวิต
ของผูโ้ ดยสารที่แอร์โฮสเตสทาหน้าที่รับผิดชอบอยู่
5. ความผูกพันในช่วงระยะเวลาการอบรมสร้างความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันในสายวิชาชีพ
“ถามว่ าท้ อไหม ตอบเลยว่ ามาก ฮ่ า เพราะเรี ยนหนักมากตลอดทั้งเดือน
มันมีหลายครั้ งที่ร้ ู สึกท้ อ แต่ กม็ เี พื่อนๆในรุ่ นที่ดมี ากคอยช่ วยกัน
แอบหลับไปจดไม่ ทันเพื่อนก็ช่วยจดให้ สอนให้ ทุกอย่ าง คื อเพื่อนดีมากจริ งๆ
เป็ นกาลังใจในการเรี ยนทุกวันให้ ไม่ เบื่อเลย"
(นางสาวเอ)

ตลอดระยะเวลาการอบรมขั้นพื้นฐานสู่ การประกอบอาชีพแอร์ โฮสเตสทั้งในภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบตั ิอนั มีเนื้อหาเข้มข้น และความเข้มงวดจากกฏระเบียบต่างๆที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามในช่วง
ระยะเวลาการอบรม รวมไปถึงการสอบวัดผลเป็ นอีกหนึ่งเส้นตายกาหนดแก่แอร์ โฮสเตสที่ผา่ น
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กระบวนการคัดเลือกในขั้นตอนกระบวนการเบื้องต้นมานั้นว่าจะสามารถสอบวัดผลผ่านเพื่อได้รับ
ใบอนุญาตประกอบอาชีพแอร์ โฮสเตสได้หรื อไม่ ภาระเนื้อหาทางการเรี ยนที่หนักหนา ส่ งผลให้
ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่ วมรุ่ นที่ได้รับการอบรมพร้อมกันนั้นเป็ นสิ่ งสาคัญ เนื่องจากจานวนผู ้
ผ่านการคัดเลือกเพื่อประกอบอาชีพแอร์ โฮสเตสในแต่ละรุ่ นมีจานวนไม่มาก ทุกคนจึงช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน มีความรู ้สึกเป็ นพวกพ้องเดียวกันตลอดเวลาระยะการอบรมที่ผา่ นมา ความเข้มงวดและ
ภาระที่หนักหนาของเนื้อหาทาให้ทุกคนสัมผัสได้ถึงความเป็ นกาลังใจให้กนั และกัน ไม่มีใครทิ้งให้
คนในรุ่ นต้องอยูเ่ พียงลาพัง จะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนจากช่วงระยะเวลาการสอบวัดผล ผูเ้ ข้ารับ
การอบรมที่มน่ั ใจในความแม่นยาในบทเรี ยนของตนก็จะทาหน้าที่คอยทบทวนความรู ้ในชั้นเรี ยน
ให้แก่เพื่อนในรุ่ น มีการซักถามและแลกเปลี่ยนความรู ้เพิ่มเติมกันต่อหลังจากหมดเวลาการอบรม
นอกจากนี้ในภาคปฏิบตั ิที่ตอ้ งทาการวัดผลพร้อมกันทั้งรุ่ น หากมีเพื่อนคนไหนที่ไม่สามารถแก้ไข
ปั ญหาเฉพาะหน้าได้ ในช่วงเวลารอสอบปฏิบตั ิครั้งต่อไปคนในรุ่ นก็จะคอยมาช่วยกันแสดงเป็ น
ผูโ้ ดยสารและสร้างสถานการณ์ต่างๆให้แก่คนที่ยงั สอบไม่ผา่ นการวัดผลให้ได้ลองแก้สถานการณ์
ช่วยลดทอนความตื่นเต้นและเพิ่มความแม่นยาในการจดจาข้อปฏิบตั ิที่ถกู ต้องในการแก้ไข
สถานการณ์เมื่อถึงเวลาสอบวัดผลในภาคปฏิบตั ิจริ งได้
ผลจากการทาการศึกษาถึงกระบวนการการคัดเลือก และกระบวนการขัดเกลาเพื่อเข้าสู่ การ
ประกอบอาชีพแอร์ โฮสเตสขององค์การสายการบินราคาประหยัดแห่งนี้ มุ่งให้เห็นถึงกระบวนการ
เข้าสู่ อาชีพแอร์ โฮสเตส และรู ปแบบการขัดเกลาของสายการบินราคาประหยัดในประเทศไทย อัน
เป็ นอาชีพยอดนิยมสาหรับหญิงสาวในสังคม นอกจากนั้นรู ปแบบการขัดเกลาขององค์การที่สร้าง
แรงจูงใจในการทางานให้แก่แอร์ โฮสเตสในการให้แอร์ โฮสเตสเป็ นตัวแทนภาพลักษณ์ของการ
บริ การขององค์การ ซึ่งรวมถึงการดูแลความปลอดภัยให้แก่ผโู ้ ดยสารเพื่อการแข่งขันในตลาดสาย
การบินราคาประหยัด นับเป็ นสิ่ งสาคัญอันส่ งผลต่อความเชื่อมัน่ และความมัน่ ใจของผูใ้ ช้บริ การใน
การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสายการบินราคาประหยัด กระบวนการเข้าสู่ อาชีพและการประกอบ
สร้างวัฒนธรรมอาชีพแอร์ โฮสเตสเมื่อผ่านช่วงระยะเวลาหนึ่งในการประกอบอาชีพ ทัศนคติ และ
วิธีคิดส่ งผลต่อการดาเนินชีวิตให้เป็ นไปในทางเดียวกัน อนึ่งด้วยสาเหตุการอยูใ่ นอาชีพเดียวกัน
ผ่านการขัดเกลาในรู ปแบบเดียวกัน การศึกษาในครั้งนี้สะท้อนการรวมกลุ่มทางวัฒนธรรม ที่ถึงแม้
มีที่มาและทัศนคติที่แตกต่างกัน แต่เมื่อเข้ามาในองค์การเดียวกัน ได้รับการขัดเกลาจากองค์การ
เพื่อให้แอร์โฮสเตสเป็ นตัวแทนภาพลักษณ์ขององค์การ ส่ งผลให้เกิดการประกอบสร้างทาง
วัฒนธรรมใหม่ข้ ึนที่เป็ นไปในทางเดียวกันโดยผูว้ ิจยั หวังว่าข้อมูลต่างๆดังกล่าวนี้จะสามารถเป็ น
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ประโยชน์แก่บุคคลที่ตอ้ งการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพแอร์ โฮสเตส หรื อมีแนวทางในการสมัคร
เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประกอบอาชีพแอร์โฮสเตสได้
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การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในประเทศไทย1
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บทคัดย่อ

บทความนี้ เป็ นแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ผสู ้ ู งอายุในประเทศไทย ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น

4

และ ประชากรสู งวัยเหล่านี้ ตอ้ งเผชิ ญกับปั ญหาด้านสุ ขภาพ เศรษฐกิ จ และที่ อยู่อาศัย ด้วยเหตุน้ ี
ผูเ้ ขียนได้มีทบทวนวรรณกรรมการจัดสวัสดิการให้กบั ผูส้ ู งอายุ ด้วยวิธีการวิจยั เอกสาร (Document
research) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 ที่ประเทศไทยเริ่ มมีแผนพัฒนาทางสังคมสงเคราะห์แห่ งชาติฉบับที่ 1
(2530-2534) จนถึ ง ปี พ.ศ. 2559 โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบการจัด สวัส ดิ ก ารดู แ ล
ผูส้ ู งอายุให้มีความสุ ขในการดาเนินชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่ งผลในการวิจยั ดังกล่าว พบว่า ใน
ประเทศไทยมีการจัดสวัสดิการผูส้ ู งอายุใน 3 รู ปแบบ ได้แก่ 1) การจัดสวัสดิการโดยรัฐ 2) การจัด
สวัสดิ การแบบบู รณาการ และ 3) การจัดสวัสดิ การโดยชุ มชน แต่ อย่างไรก็ตาม การจัดรู ป แบบ
สวัสดิการผูส้ ู งอายุตอ้ งเป็ นสวัสดิการที่สามารถรองรับสังคมสู งวัย และควรเป็ นการจัดสวัสดิการที่
ผสมผสานกัน ทั้ง 3 รู ป แบบดังกล่ าวข้างต้น ซึ่ งรั ฐควรจัด ท ายุท ธศาสตร์ การจัด สวัส ดิ การเพื่ อ
บทความนี้เป็ นส่วนหนึ่งของการทบทวนวรรณกรรมในวิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญาเอก
2
นิสิตปริ ญญาเอก สาขาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Email :
(ch_utessanan@hotmail.com)
3
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์, ดร., คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Email : (montrinu@hotmail.com)
4
ผลสารวจของสานักงานสถิติแห่งชาติในประเทศไทย พบว่า สัดส่วนของผูส้ ู งอายุมีจานวนเพิ่มสู งขึ้น ซึ่ งใน ปี
พ.ศ. 2537 มีจานวนผูส้ ู งอายุคิดเป็ น ร้อยละ 6.8 และเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 9.4 , 10.7 ,12.2 และ 14.9 ใน ปี พ.ศ. 2545,
2550, 2554 และ ปี พ.ศ.2557 (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2557, หน้า 7)
1
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ผูส้ ู งอายุแบบบูรณการในหลายภาคส่ วน เพื่อให้การจัดสวัสดิ การเป็ นสวัสดิ การของผูส้ ู งอายุและ
เป็ นการตอบสนองความต้องการของผูส้ ู งอายุอย่างแท้จริ ง

คาสาคัญ
การจัดสวัสดิการโดยรัฐ การจัดสวัสดิการแบบบูรณาการ การจัด สวัสดิ การโดยชุ มชน และการ
จัดสวัสดิการผูส้ ูงอายุในประเทศไทย

Abstract
Now the proportion of Aging to increase5. So Thailand should realize in aging because of
problems of their own health, economy, and habitation. For This reason, Author have document
research about welfare management of Elderly since 1977 because Thailand had strategy to
developed social work until 2016. Object of research is learning welfare management of Elderly
in order to let them live their lives happily and with good quality of life. Result Thailand provides
3 forms of welfare for the elderly; that is to say, 1) state welfare provision, 2) integrated welfare
provision, and 3) community welfare. However The Welfare Management of the Elderly in
Thailand should support the aging society and combination of third form above. The government
should prepare a strategy for The Welfare Management of the Elderly and integration in many
sectors to respond need for Elderly.

Keyword
According to the survey result by the National Statistical Office, the elderly population in
Thailand has increased from 6.8% in 1994 to 9.4% in 2002, 10.7% in 2011, and 14.9% in 2014.
(The National Statistical Office, 2014, p.7)
5
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State Welfare Welfare Mix Community Welfare and The welfare of the elderly

ความนา
ประเทศไทยได้เข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุเป็ นที่ เรี ยบร้อยแล้ว โดยวัดจากค่าดัชนี สูงวัย (50 –
119.9) ถือว่าได้เข้าสู่ สังคมสู งวัย (aged society) ซึ่ งในประเทศไทยมีดชั นี ช้ ี วดั มากกว่า 80 ใน ปี
25566 และเป็ นสังคมผูส้ ู งอายุอย่างสมบูรณ์ 7 นอกจากสัดส่ วนประชากรของผูส้ ู งอายุจะมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นแล้ว สัดส่ วนของผูส้ ู งอายุที่อยูเ่ พียงลาพังมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นด้วย กล่าวคือ ผูส้ ู งอายุที่อาศัย
อยูเ่ พียงคนเดียวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7.7 ในปี พ.ศ. 2550 เป็ นร้อยละ 8.6 ในปี พ.ศ. 2554 และผูส้ ู งอายุที่อยู่
อาศัยกับคู่สมรส เพิ่มขึ้ นจากร้อยละ 16.3 ในปี พ.ศ.2550 เป็ นร้อยละ 17.6 ในปี พ.ศ. 2554 (สานักงาน
สถิติแห่ งชาติ, 2557) ยิง่ ไปกว่านั้น จากการศึกษาพบว่า ผูส้ ู งอายุ 2 ใน 3 ไม่มีเงินออมในการใช้จ่าย
ยามจาเป็ น ซึ่งถือว่าเป็ นความเสี่ ยงที่ผสู ้ ู งอายุตอ้ งแบกรับภาระของตนเองไว้เพียงลาพัง
ผูส้ ู งอายุยงั เป็ นวัยที่ตอ้ งการคนดูแล กล่าวคือ ผูส้ ู งอายุตอ้ งประสบปั ญหากับความเสี่ ยงใน
หลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็ นปั ญหาด้านความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ ทั้งรายได้และความยากจน รวมทั้ง
ขาดประกันทางสังคมที่เพียงพอ 8 ความเสี่ ยงสุ ขภาพที่เสื่ อมโทรมไปตามกาลเวลา ปั ญหาด้านสังคม
ผูส้ ู งอายุตอ้ งออกจากงานจึ งทาให้ขาดการติดต่อกับบุคคลอื่น ขาดการยอมรับจากสังคม และขาด
ความมั่น ใจในตนเอง ปั ญ หาด้านสภาพจิ ต ใจ จากการเปลี่ ยนแปลงช่ ว งสุ ด ท้ายของชี วิ ต ท าให้
ผูส้ ู งอายุเศร้า หมดหวัง ท้อแท้ รู ้สึกโดดเดี่ยว และหงุดหงิดกับการเจ็บป่ วยของตนเอง
จากปรากฏการณ์ดงั กล่าวทาให้ผูเ้ ขียนสนใจทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมใน
ประเทศไทย ซึ่ งสวัสดิ การนั้นถือว่าเป็ นการดูแลประชาชนตั้งแต่เกิดจนตาย โดยบทความนี้ ผเู ้ ขียน
จะเน้น ศึกษาเฉพาะสวัสดิ การที่ ดูแลผูส้ ู งอายุ ซึ่ งพบว่า สวัสดิ การผูส้ ู งอายุในประเทศไทย แบ่ ง
ออกเป็ น 3 รู ปแบบ ได้แก่ 1) การจัดสวัสดิ การโดยรัฐ 2) การจัดสวัสดิการแบบบูรณาการ และ 3)
การจัดสวัสดิการโดยชุมชน ใน 3 รู ปแบบดังกล่าวข้างต้น มีความต่างกันของแนวคิดทฤษฎี ทาให้
รู ปแบบในการดูแลผูส้ ู งอายุก็มีความแตกต่างกัน การนาเสนอรู ปแบบการจัดสวัสดิการผูส้ ู งอายุใน
ปราโมทย์ ประสาทกุล. (พฤษภาคม 2557). ประชากรสู งอายุไทย ปั จจุบนั และอนาคต. สื บค้นเมื่อวันที่ 8
มิถุนายน 2559. https://www.m-society.go.th/article_attach/13225/17347.pdf
7
มีประชากรสู งอายุถึงร้อยละ 20 ในปี พ.ศ. 2564 และในปี พ.ศ. 2575 จะเป็ นสังคมผูส้ ู งอายุระดับสุ ดยอด คือ มี
ประชากรผูส้ ู งอายุมากถึงร้อยละ 30 ของประชากรทั้งหมด (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2557)
8
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์, 2556, หน้า 17
6
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ประเทศไทยเป็ นการสังเคราะห์ความเข้าใจด้านสวัสดิการผูส้ ู งอายุ โดยผ่านแนวคิดทฤษฎีสวัสดิการ
สังคม เพื่อให้มีความรู ้ ความเข้าใจในการจัดสวัสดิการผูส้ ู งอายุในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น บทความ
ออกเป็ น 3 ส่ ว น ซึ่ งในส่ ว นแรกเป็ นรู ป แบบการจัด สวัส ดิ ก ารผู ้สู ง อายุ ที่ ม าจากการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการผูส้ ู งอายุในประเทศไทย ส่ วนที่สอง เป็ นบทสรุ ป และ
ส่ วนที่ สามเป็ นข้อเสนอแนะ รู ปแบบการจัดสวัสดิ การผูส้ ู งอายุ ดังกล่าวข้างต้น แบ่ งออกเป็ น 3
ลัก ษณะ คื อ 1) การจัด สวัส ดิ ก ารโดยรั ฐ (State Welfare) 2) การจัด สวัส ดิ ก ารแบบบู ร ณาการ
(Welfare Mix) และ 3 ) การจัดสวัสดิการโดยชุมชน (Community Welfare) ดังต่อไปนี้
1) การจัดสวัสดิการโดยรัฐ (State Welfare)
เมื่อพูดถึง “สวัสดิการโดยรัฐ” แน่ นอนว่า การจัดสวัสดิการเป็ นหน้าที่ของ “รัฐบาล”
ที่ตอ้ งจัดสวัสดิการให้กบั ทุกคนในสังคม โดยผ่านนโยบายที่มุ่งส่ งเสริ มความเป็ นอยูท่ ี่ดีของประชาชน
9
และส่ งเสริ มการมี คุ ณภาพชี วิ ตที่ ดี ดังที่ กิ ด เดนส์ ให้ ค วามคิ ด เห็ น ว่ า ประเทศก าลังพัฒ นา มี
สวัสดิการแบบลุ่มๆ ดอนๆ ดังนั้น รัฐบาลในประเทศดังกล่าวจะต้องมีการสร้างกลไกการคุม้ ครอง
ทางสังคมให้เกิดขึ้น การสร้างกลไกการคุม้ ครองทางสังคมก็คือ สวัสดิการนัน่ เอง ซึ่ ง กิดเดนส์ ยัง
กล่าวอีกว่า การสร้างระบบสวัสดิการขึ้นในประเทศกาลังพัฒนาควรทบทวน และตั้งข้อสังเกต กับ
ประเทศที่ พฒ
ั นาแล้ว ที่ มีปัญหาในระบบสวัสดิ การ เพื่อทาการปรั บปรุ ง แก้ไข และวางแผนใน
ระบบสวัส ดิ ก ารใหม่ ข องประเทศนั้ นๆ ต่ อ ไป นอกจากนี้ กิ ด เดนส์ 10 ได้อ ธิ บ ายไว้ว่ า การ
เคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่ เป็ นการนาประเพณี ทอ้ งถิ่น ความเป็ นชุมชน กลับมาสร้างเอกภาพ
ความเป็ นปึ กแผนให้สังคมอีกครั้ง ดังเช่น “รัฐสวัสดิการ” จาเป็ นต้องมีการปรับรื้ อโครงสร้างให้ถึง
แก่นแท้ของรากเหง้าซึ่ งไม่มีลกั ษณะการสั่งการจากบนลงล่าง (top - down) ดังที่กิดเดนส์ 11 เรี ยกว่า
“สวัสดิการเชิงบวก” (positive welfare) 12 ซึ่ งเป็ นสวัสดิการที่ตอ้ งสอดคล้องกับการปฏิบตั ิที่เป็ นจริ ง
มีความเป็ นอิสระ มีความรับผิดชอบร่ วมกันของทุกคน ทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
กิดเดนส์ อ้างใน กิติพฒั น์ นนทปั ทมะดุล, 2549, หน้า 70 -71
กิดเดนส์ อ้างใน กิติพฒั น์ นนทปั ทมะดุล, 2549, หน้า 46-57
11
กิดเดนส์ อ้างใน กิติพฒั น์ นนทปั ทมะดุล, 2549, หน้า 54
12
รัฐต้องเข้ามาแทรกแซงในการจัดสวัสดิการให้กบั ประชาชน ทุกคน ซึ่ งต้องใช้งบประมาณสู ง ดังนั้น รัฐบาล
จึงต้องลดค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือกลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาสออกมาในรู ปของการให้ความรู ้ หรื อการลงทุนทางสังคม
(social Investment) การสร้างความปลอดภัยในสังคมเพื่อลดความเสี่ ยง (social safety net) ในอนาคต (ระพีพรรณ
คาหอม, 2557, หน้า 37 - 45)
9

10
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และเมื่อพิจารณาการจัดสวัสดิ การโดยรั ฐ ดังกล่าวข้างต้น จะเห็ นได้ว่าการจัดสวัสดิ การ
โดยรั ฐนั้นเป็ นการจัดสวัสดิ การในแนวดิ่ ง (Top - Down) ชุ มชนยังคงเป็ นผูถ้ ูกระทาโดยรั ฐ ผลที่
ตามมา คื อ ความล้ม เหลวในการจัด สวัส ดิ ก าร ดังนั้ น กิ ด เดนส์ จึ งได้ใ ห้ ค วามส าคัญ กับ การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมมากขึ้นโดยเห็ นความสาคัญกับชุ มชนในการจัดสวัสดิ การเพื่อลดปั ญหาที่
เกิ ด ขึ้ น ในสั งคมประเทศ ท าให้ส ามารถสั งเคราะห์ รู ป แบบการจัด การโดยรั ฐ (State Welfare)
ได้ดงั ต่อไปนี้

ภาพที่ 1 รู ปแบบจัดการโดยรัฐ (State Welfare) ประยุกต์ มาจาก กิดเดนส์ (กิติพฒ
ั น์ นนทปัทมะดุล (2549), ชวน
พิศ เลิศประเสริฐ (2552) , สิ ริญญา ปรีพนั ธ์ (2553) และวาสนา จิ๋วสาอาง (2551)

จากรู ปแบบจัดการโดยรัฐ (State Welfare) จะเห็ นได้ว่า การจัดสวัสดิการในประเทศไทย
ได้รั บ แนวคิ ด ส านัก ประชาธิ ป ไตยในยุค โลกาภิ ว ัต น์ (Social Democracy) 13 โดยที่ รั ฐ เป็ นผู ้จ ัด
สวัสดิการให้กบั ประชาชนทุกคนในประเทศเพราะผลการการพัฒนาประเทศโดยมีระบบทุนนิยมนาทาง
ทาให้ประชาชนในประเทศประสบกับปั ญหาความยากจน ความยากลาบาก ดังนั้นรัฐบาลจึงต้องเข้า
มาช่วยเหลือดูแล ใน 3 ด้าน ได้แก่ การประกันทางสังคม (Social Insurance) การบริ การทางสังคม
13

ปรี ชา เปี่ ยมพงศ์ศานต์, 2544 อ้างใน ระพีพรรณ คาหอม, 2557, หน้า 32 – 33
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(Social Service) และการช่ วยเหลื อ ทางสั งคม (Social Assistant) ผ่ านหน่ ว ยงานภาครั ฐ องค์ก าร
ปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น และส่ งผลไปยังชุ ม ชนและสั งคม โดยในภาพรวมทุ ก คนได้รั บ การจัด
สวัสดิการอย่างเท่าเทียมกันทุกคน เมื่อพิจารณาลงประเด็นรายละเอียดการจัดสวัสดิการเพื่อผูส้ ู งอายุ
จะพบว่า ยุทธศาสตร์ ระดับประเทศ ไม่ว่าจะเป็ น รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540 และพุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติผสู ้ ู งอายุ พุทธศักราช 2546 พระราชบัญญัติส่งเสริ มการ
จัดสวัสดิการสังคม 2546 แผนผูส้ ู งอายุแห่ งชาติ ฉบับที่ 2 (2545-2564)14 แผนนโยบายของรัฐบาลที่
เกี่ยวข้องกับงานผูส้ ู งอายุ สมาคมผูส้ ู งอายุแห่ งประเทศไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุ ษย์ และกรมกิจการผูส้ ู งอายุ (เริ่ มก่อตั้งอย่างเป็ นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2558) จากการสั่งการ
หน่วยงานภาครัฐไปยังชุมชนท้องถิ่น (Top down)
ตัวอย่างรู ปธรรมที่สามารถอธิ บายการถึงจัดสวัสดิ การโดยรัฐได้แก่ 15 1) การประกันชรา
ภาพใต้กองทุ น ประกัน สังคม โดยมี สานักงานประกัน สั งคม กระทรวงแรงงาน เริ่ มให้มีการจัด
สวัสดิการด้านประกันชราภาพเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2541 ภายใต้พระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. 2533 (ซึ่ งไม่ครอบคลุมข้าราชการ ลูกจ้างรายวัน ลูกจ้างของหน่ วยงานระหว่างประเทศ ครู
โรงเรี ยนเอกชน ลูกจ้างกิจการด้านเกษตร และลูกจ้าง ๆ ) 2) กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ ให้
เฉพาะผูส้ ู งอายุที่รับราชการเท่านั้น 3) เบี้ยยังชี พผูส้ ู งอายุให้กบั ผูส้ ู งอายุทุกคน ซึ่ งปั จจุบนั องค์การ
บริ หารส่ วนท้องถิ่นเป็ นผูด้ าเนิ นการ 4) การให้เงินช่ วยเหลือแก่ผูส้ ู งอายุที่ดอ้ ยโอกาสและประสบ
ปั ญหาความเดือดร้อน โดยมีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์เป็ นหน่ วยงาน
หลักที่ ทาหน้าที่ ให้การดู แลให้ความช่ วยเหลือ 5) กองทุ นผูส้ ู งอายุ จัดตั้งขึ้ นตามพระราชบัญ ญัติ
ผูส้ ู งอายุ พ.ศ.2546 เพื่อสนับสนุนเงินสาหรับการกูเ้ พื่อประกอบอาชีพของผูส้ ู งอายุ 6) หลักประกัน
ด้านรายได้ผูส้ ู งอายุโดยเริ่ มต้นตั้งแต่วยั แรงงานมีการสะสมเงินออมในภาคส่ วนรั ฐบาลมีกองทุ น
บาเหน็จบานาญให้กบั ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ (60 ปี ) ส่ วนในภาคเอกชนยังมีทางเลือกใน
การเป็ นสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพ โดยนายจ้างสมทบ และลูกจ้างจ่ายเงินทบร่ วมกันในกองทุน
ซึ่ งเงิ น ดังกล่ าวจะได้ต่ อ เมื่ อ ลาออกจากการเป็ นสมาชิ กหรื อ เกษี ยณอายุก ารท างาน 7) การดู แ ล
ระพีพรรณ คาหอม, 2557, หน้า 201- 244
15
ระพีพรรณ คาหอม,2554, 176-195, ศิริวรรณ อรุ ณทิพย์ไพฑูลย์, 2553 หน้า 52, Leslie A. Morgan & Suzanne
R. Kunkel, 2006, pp. 298-323, Tsung-his Fu & Rhidian Hughes, 2011, pp. 38 - 158
14
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ผูส้ ู งอายุ เป็ นกิจกรรมที่กรมพัฒนาและสวัสดิการเริ่ มดาเนินการในพื้นที่ 8) อาสาสมัครดูแลผูส้ ู งอายุ
โดยมีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ดาเนิ นการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 16 11) ศูนย์
เอนกประสงค์ในชุ มชนอยู่ในความรั บผิดชอบของสานักเสริ มและพิทกั ษ์สิทธิ์ ผูส้ ู งอายุ เพื่อเป็ น
ศูนย์กลางในการจัดกิ จกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาร่ างกายและจิ ตใจของผูส้ ู งอายุ 12) กองทุนบานาญ
แห่ งชาติถว้ นหน้า จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างหลักด้านรายได้ยามชราให้กบั ประชาชน ที่มีอายุต้ งั แต่ 20 – 59 ปี
โดยส่ งเสริ มให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการออมและรัฐบาลมีหน้าที่ในการอุดหนุนเงินบางส่ วน17
งานวิจยั ที่ เกี่ยวข้องในการจัดสวัสดิการโดยรัฐ ได้แก่งานวิจยั ของ ชวนพิศ เลิศประเสริ ฐ
(2552) ได้ทาการวิจยั เรื่ องการขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการผูส้ ู งอายุไปปฏิบตั ิของ องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลบ้านกอก อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการขับเคลื่อน
นโยบายสวัสดิ การผูส้ ู งอายุ พบว่า กลุ่มผูข้ บั เคลื่อนโยบาย (อบต.) คิ ดว่าการดูแลผูส้ ู งอายุในด้าน
สาธารณสุ ข การศึ ก ษา รายได้ นัน ทนาการ เป็ นหน้าที่ รั ฐ และผู ส้ ู งอายุเป็ นเพี ย งผู ร้ ั บ สิ ท ธิ์ ซึ่ ง
กิจกรรมที่เกิ ดขึ้นจะอยูใ่ นรู ปแบบของ การอบรมให้ความรู ้ การให้ขอ้ มูลข่าวสาร การจัดกิจกรรมวัน
ส าคัญ จัด สถานที่ ใ ห้ ผู ้สู ง อายุ ไ ด้ท ากิ จ กรรม และมอบเครื่ อ งอุ ป โภคบริ โ ภคให้ กับ ผู ้สู ง อายุ
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของสิ ริญญา ปรี พนั ธ์ (2553) ที่ได้ทาการศึกษาการบริ หารระบบสวัสดิการ
ผูส้ ู งอายุขององค์การบริ หารส่ วนตาบล นาหว้า อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา พบว่า การจัดสวัสดิการ
ให้กบั ผูส้ ู งอายุ ยังคงเป็ นการที่ รัฐจัดให้ตามหน้าที่ ของหน่ วยงาน และมีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่
คล้ายคลึงกัน นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับ วาสนา จิ๋วสาอางค์ (2551) ที่ได้ทาการศึกษากลยุทธ์ใน
การจัดการด้านสวัสดิการผูส้ ู งอายุในองค์การบริ หารส่ วนตาบล ในจังหวัดฉะเชิ งเทรา ที่พบว่า การ
จัดสวัสดิการด้านสุ ขภาพและการรักษาพยาบาล เป็ นการให้ความรู ้ในการดูแลสุ ขภาพ ด้านรายได้
เป็ นการให้เบี้ยยังชีพมากกว่าส่ งเสริ มอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ด้านนันทนาการ เป็ นการจัดกิจกรรมวัน
สาคัญ และทัศนศึกษา ด้านการสร้างการบริ การและเครื อข่ายการเกื้อหนุน เป็ นการจัดกิจกรรมอาสา
ดูแลผูส้ ู งอายุ แต่ผสู ้ ู งอายุส่วนใหญ่ไม่ได้รับการบริ การเนื่องด้วยไม่สะดวกมาร่ วมกิจกรรม
2) การจัดสวัสดิการแบบบูรณาการ (Welfare Mix)
16
17

กลุ่มงานพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์, 2557, หน้า125
กลุ่มงานพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์, 2557, หน้า132-135
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จากการศึกษาความหมายของ สวัสดิการแบบบูรณาการ (Welfare Mix) Pete Alcock
ได้ให้คานิ ยาม “สวัสดิการแบบบูรณาการ (Welfare Mix)” หมายถึง การจัดสวัสดิการที่มาจากความ
ร่ วมมือของทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเกิดจากประสบการณ์ ของชุมชนในแต่ละพื้นที่ ที่ มีต่อ
การจัดสวัสดิ การในการดูแลคนชุมชน ในบริ บทที่แตกต่างกัน 18 ซึ่ งภาคส่ วนที่เกี่ยวข้องนั้น ได้แก่
ภาครัฐ (State Welfare) ภาคเอกชน (Private Welfare) และภาคอาสาสมัคร (Voluntary Welfare) ใน
แต่ละภาคส่ วน ได้มีการดาเนิ นการ และมีการพัฒนาการดาเนิ นงาน จนเกิดการเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและ
ส่ งผลต่ อความสัมพัน ธ์ อนั ดี ต่อกัน ส่ งผลให้สวัสดิ การแบบบู รณาการสามารถตอบสนองความ
ต้องการของคนในชุมชนอย่างแท้จริ ง นอกจากนี้ James Midgley 19 ได้กล่าวว่า ประเทศอินเดีย อิน
โดนิ เซี ย มองโกเลีย ฟิ ลิปปิ นส์ ศรี ลงั กา และประเทศไทย มีความล้มเหลวในการคุม้ ครองทางสังคม
หรื อมีความล้มเหลวในระบบสวัสดิการ ดังนั้น กลุ่มคนที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด คือ กลุ่ม
คนที่ยากจน หรื อเรี ยกกลุ่มดังกล่าวว่า “รากหญ้า” ดังนั้น กลุ่มรากหญ้าดังกล่าว จึงมีการปรั บตัวต่อ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยที่ “รากหญ้า” มีการดูแลกันเองในชุมชนก่อเกิดเป็ นความสัมพันธ์ในกลุ่ม ก่อ
เกิ ด การเกื้ อหนุ น ซึ่ งกัน และกัน จนเป็ นเครื อ ข่ ายทางสังคม และต่ อ มาได้รับ การหนุ น เสริ ม จาก
ภาครัฐบาล และเอกชน ส่ งผลให้เกิดการคุม้ ครองทางสังคมในรู ปแบบใหม่ ที่เรี ยกว่า “สวัสดิการ
บูรณาการ” ที่สามารถ ประกันชีวิต ประกันบานาญ ประกันสุ ขภาพ และประกันความปลอดภัย ซึ่ ง
การจัดการสวัสดิการแบบบูรณาการนั้น เกิดจากการ “จัดการตนเอง” ก่อน และได้รับการช่วยเหลือ
และสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภายหลัง เพื่อให้บรรลุความต้องการของชุมชน
แนวคิดสวัสดิการแบบบูรณาการ (Welfare Mix) สามารถสังเคราะห์รูปแบบ ได้ดงั ต่อไปนี้

Pete Alcock อ้างใน สานักงานส่ งเสริ มและสนับสนุนวิชาการฯ, 2556, หน้า23
19
James Midgley and Mitsuhiko Hosaka, pp : 89-100
18
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ภาพที่ 2 สวัสดิการแบบบูรณาการ (Welfare Mix) ประยุกต์ มาจาก James & Mitsuhiko (2011) , pp : 89-100,
ธารา สมพงษ์ (2555) , ประสิ ทธิ์ มีช้าง (2552) , ฉัตรนภา พรหมมา และคณะ (2557)
และศิริวรรณ ศริริบุญ และคณะ(2556)

การจัดสวัสดิการแบบบูรณาการ (Welfare Mix) เกิดจากการบี บคั้นจากภายนอกชุมชนทา
ให้ชุมชนเกิดการปรับตัวสร้างระบบการจัดสวัสดิการชุมชนขึ้นมา การจัดสวัสดิการแบบนี้ เป็ นผล
มาจากประเทศไทยได้มีการพัฒ นาด้วยระบบทุ น นิ ยมน าทางก่ อ ให้เกิ ด ปั ญ หาต่ อ ประชาชนใน
ภาพรวมทั้งประเทศ ดังนั้น รัฐจึงเข้ามาดูแลจัดสวัสดิการให้กบั ประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
แต่รัฐพยายามเปิ ดโอกาสให้ระบบการจัดสวัสดิการในรู ปแบบอื่นเกิดขึ้น เพื่อเป็ นการลดค่าใช้จ่าย
ในภาครัฐ โดยที่รัฐเป็ นผูห้ นุนเสริ มของ สนับสนุน และช่วยเหลือ โดยยึดชุมชนเป็ นศูนย์กลาง หาก
ชุมชนต้องการสิ่ งใดเพื่อให้การจัดสวัสดิการนั้นมีความมัน่ คง รัฐบาลจะเข้าไปช่ วยอย่างเต็มกาลัง
เกิ ดเป็ นการการจัดสวัสดิ การร่ วมกันในหลายภาคส่ วน ทั้งภาครั ฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และ
ชุมชน โดยยึด (Mix Welfare) เป็ นฐานคิดสาคัญ การจัดสวัสดิการในรู ปแบบนี้ เรามักพบอาสาสมัคร
ที่ เกิ ดขึ้ น ในชุ มชนที่ ทาหน้าที่ ร่วมกัน กับ ภาครั ฐในการดู แลผูส้ ู งอายุในชุ มชน ภาครั ฐหนุ น เสริ ม
กิจกรรมที่ส่งเสริ มคุณภาพชี วิตที่ดีให้กบั ผูส้ ู งอายุในรู ปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยความต้องการของ
ผูส้ ู งอายุและชุมชน หรื อแม้กระทัง่ สวัสดิการชุมชนที่เป็ นการผนวกรวมความร่ วมมือกันหลายฝ่ าย
ทั้ง ภาครัฐ : องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น : และชุมชน ที่ร่วมมือกันดูแลช่วยเหลือผูส้ ู งอายุในรู ปของ
สวัสดิ การ การออม หรื อกิ จกรรมอื่นๆ ที่ เกิดขึ้ นเพื่อตอบสนองความต้องการของผูส้ ู งอายุเพื่อให้
ผูส้ ู งอายุมีความสุขในการดาเนินชีวิต
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ตัวอย่างรู ปธรรมที่สามารถอธิ บายการถึงจัดสวัสดิการแบบบูรณการ ได้แก่ 1) นโยบายการ
บริ การทางสังคม (Social Service) ผ่านการดูแลสุ ขภาพและสังคมของผูส้ ู งอายุที่บา้ นและชุมชนซึ่ ง
รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 และแผนผูส้ ู งอายุแห่ งชาติฉบับที่ 2 ได้มีการ
เตรี ยมความพร้ อมสู่ การเป็ นสังคมผูส้ ู งอายุของประเทศไทย และมีการจัดยุทธศาสตร์ การพัฒนา
สุ ขภาพผูส้ ู งอายุของกระทรวงสาธารณสุ ข (ปี พ.ศ.2552 – 2554) ซึ่ งให้ความสาคัญกับการพัฒนา
ผูส้ ู งอายุมียุทธศาสตร์ ดังนี้ 1) การพัฒนาระบบบริ การสุ ขภาพผูส้ ู งอายุ 2) การสร้างและพัฒนา
ศักยภาพกาลังคนด้านการดูแลสุ ขภาพผูส้ ู งอายุ 3) การสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่ วมของ
ชุมชนภาคี เครื อข่ายด้านผูส้ ู งอายุ 4) การบริ หารจัดการเชิ งบูรณาการสุ ขภาพผูส้ ู งอายุ และ 5) การ
พัฒนาองค์ความรู ้และการศึกษาวิจยั สุ ขภาพผูส้ ู งอายุ โดยเน้นให้ผูส้ ู งอายุมีการเตรี ยมความพร้อม
ด้านสุ ขภาพเมื่อถึงวัยสู งอายุ ซึ่ งการจัดบริ การด้านสุ ขภาพสาหรั บผูส้ ู งอายุโดยภาครัฐบาล และ
ชุ มชน 20 6) สวัสดิ การชุ มชนที่ เน้นการบูรณาการร่ วมมือระหว่างภาคประชาชน องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น และสถาบันพัฒนาองค์กรชุ มชน (พอช.) (สวัสดิ การสามขา) ซึ่ งได้ดาเนิ นการอย่าง
ต่อเนื่ องตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปั จจุบนั ซึ่ งในปั จจุบนั มี 5,602 กองทุน สมาชิ กกองทุนรวม 3,798,254
ราย 21
งานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องในการจัดสวัสดิ การแบบบูรณการ ได้แก่งานวิจยั ของ ธารา สมพงษ์
(2555) ได้ทาการศึกษารู ปแบบการจัดสวัสดิ การผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาล ตาบลหนองตองพัฒนา
อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า รู ปแบบการจัดสวัสดิการดังกล่าวเป็ นรู ปแบบในการผลักดัน
ให้เกิ ดการมีส่วนร่ วม ทั้งชุมชน ผูส้ ู งอายุ และหน่วยงานของรัฐ ก่อเกิดเป็ นรู ปแบบการจัดสวัสดิการ
ที่หลากหลายครอบคลุมทุกมิติของผูส้ ู งอายุโ ดยไม่ยึดติดกรอบการทางานของเทศบาล ประสิ ทธิ์
มี ช้า ง (2552) ได้ท าการศึ ก ษาเรื่ อ ง ทางเลื อ กการจัด สวัส ดิ ก ารสั ง คมส าหรั บ ผู ้สู งอายุโ ดยการ
สนับสนุ นขององค์การบริ หารส่ วนตาบล ด้วยการวิจยั เชิ งคุณภาพที่ใช้การประชุมระดมสมองตาม
จังหวัดต่ างๆ ประกอบการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึ ก กับกลุ่มองค์กร ผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น และผูท้ รงคุณวุฒิหลากหลายอาชีพเพื่อค้นหาทางเลือกในการจัดสวัสดิการสาหรับผูส้ ู งอายุ
ผลการศึ กษา พบว่า การจัดสวัสดิ การสังคมแบบ 3 ส่ วน (รั ฐ องค์กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น และ
ประชาชน) หรื อแบบพหุ ลกั ษณ์ หรื อการบู รณการเป็ นการสร้ างระบบประกัน สังคม การสร้ าง
เครื อ ข่ า ยคุ ้ม ครอง เฝ้ า ระวังปั ญ หาที่ เกิ ด จากกลุ่ ม เสี่ ย งทางสั งคม โดยใช้ม าตรการทางสั งคมที่
หลากหลายตั้งแต่ การบังคับ การจู งใจ และแบบทางเลื อก ให้ภ าคส่ วนต่ างๆ ทั้งภาครั ฐ เอกชน
ประชาชน และชุมชน เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดบริ หารสังคมให้กบั ประชาชน ซึ่ งจะส่ งทาให้งาน
20
21

ศิริวรรณ อรุ ณทิพย์ไพฑูลย์, 2553, หน้า 60 - 56
กลุ่มงานพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์, 2557, หน้า125

การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 272 -

สวัสดิ การสังคมมีความเข้มแข็งและสอดคล้องกับพื้นที่ จริ ง นอกจากนี้ ยงั มีงานวิจยั ของ ฉัตรนภา
พรหมมา และคณะ (2557) ที่บ่งชี้ว่า การจัดสวัสดิการแบบบูรณการเป็ นการจัดสวัสดิการที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการในชุมชนได้เป็ นอย่างดีจากความร่ วมมือและพลังของในชุมชน ก่อเกิดเป็ น
เครื อ ข่ า ยกองทุ น สวัส ดิ ก ารชุ ม ชนระดับ อ าเภอ กรณี อ าเภอน้ าปาด จังหวัด อุ ต รดิ ต ถ์ ด้ว ยการ
ดาเนิ นการของคณะกรรมการ ร่ วมมือกันระหว่างองค์กรท้องถิ่น และบุคคลที่เข้าร่ วมโครงการวิจยั
โดยเน้นการมี ส่วนร่ วมของทุ กคนที่ มีส่วนเกี่ ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมี (ศิริวรรณ ศิ ริบุญ และคณะ
(2556) 22 ได้ท าการวิจยั การประเมิ นภายในการดาเนิ นงานตามแผนงานพัฒ นาคุณภาพชี วิตของ
ผูส้ ู งอายุ พัฒนาพื้นที่ตน้ แบบและปั จจัยสาคัญ พบว่า การมีพ้ืนที่สาธารณะ ที่ชุมชนท้องถิ่นสามารถ
เป็ นเวที ในการปรึ กษาหารื อ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และวิเคราะห์สถานการณ์ดา้ นผูส้ ู งอายุ และมีการ
ทางานร่ วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผูส้ ู งอายุ ที่อยูใ่ นรู ปแบบของการประสานงาน ระหว่าง
ชมรมผูส้ ู งอยุ องค์การปกครองส่ วนท้องถิ่น และโรงพยาบาลส่ งเสริ มตาบล และภาคต่างๆในพื้นที่
ที่ทาให้เกิดการทางานแบบมีส่วนร่ วมและเกิดสานึ กความเป็ นเจ้าของ ซึ่ งเป็ นปั จจัยสาคัญที่ส่งผลให้
แผนงานพัฒนาคุ ณภาพชี วิตของผูส้ ู งอายุ พัฒนาพื้นที่ ตน้ แบบประสบความสาเร็ จในการดาเนิ น
โครงการ
3) การจัดสวัสดิการโดยชุมชน (Community Welfare)
มี นั ก วิ ช าการหลายท่ า น 23 ได้ใ ห้ ค วามหมายของ สวัส ดิ ก ารชุ ม ชน (Community
Welfare) ไว้ว่า สวัสดิการชุมชน หมายถึง คนในชุมชนได้ทาหน้าที่เป็ นผูด้ ูแลคนในชุ มชนรวมทั้ง
ผูส้ ู งอายุในหลายด้าน เช่น ด้านร่ างกาย จิตใจ และอารมณ์ เป็ นต้น ซึ่ งการดูแลดังกล่าวนั้นถือว่าเป็ น
สวัสดิการที่เกิดขึ้นในชุมชนอย่างอัตโนมัติ โดยที่ไม่มีรูปแบบการดูแลสวัสดิการที่ชดั เจน สามารถ
เปลี่ยนแปลงไปตามบริ บทและความต้องการของผูส้ ู งอายุในชุมชน และที่สาคัญสวัสดิการชุมชน
เกิดจากการที่ประเทศไทยไม่มีระบบประกันสังคมหรับผูส้ ู งอายุที่เหมาะสม และเพียงพอต่อความ
ต้องการของผูส้ ู งอายุ ทาให้เกิดแนวคิดการใช้ครอบครัวเป็ นในการดูแลผูส้ ู งอายุ ซึ่งแนวคิดดังกล่าว
ถือว่าเป็ นการให้บริ การในทางตรง (Direct Services) ที่สามารถดูแล เกื้อหนุน ปกป้ อง และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูส้ ู งอายุได้อย่างครบด้วน ทั้งในด้านการป้ องกัน การบาบัด และการ
ฟื้ นฟู ซึ่ งมี รู ป แบบและลักษณะการให้บ ริ การ ดังนี้ 1) การบริ การดู แลในเวลากลางวัน ส าหรั บ
ผูส้ ู งอายุ (Daycare for Older Person) 2) ศูนย์อเนกประสงค์สาหรับผูส้ ู งอายุ (Multi-Purpose Senior
ศิริวรรณ ศิริบุญ และคณะ. (2556). การประเมินภายในการดาเนินงานตามแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผูส้ ู งอายุ : พัฒนาพื้นที่ตน้ แบบและปั จจัยสาคัญ. กรุ งเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจยั และพัฒนาผูส้ ู งอายุไทย.
23
ปั ทมาวดี โพชนุกลู ซูซูกิ (2552), ชัยวัชน์ หน่อรัตน์ (2546) และกิติพฒั น์ นนทปั ทมะดุล (2550)
22
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Center) 3) ชมรมผูส้ ูงอายุ (Senior Citizen Club) 4) บริ การดูแลจากเพื่อนบ้าน (Neighborhood Care)
และ 5) การบริ การจากอาสาสมัคร (Voluntary Service) 24
แนวคิ ดสวัสดิ การชุ มชนเน้น การให้บ ริ การ (Community Based Approach) ซึ่ งถื อว่าเป็ น
การลดการพึ่งพาจากภายนอก โดยมี การพึ่ งพาตนเอง การมี ส่วนร่ วมและเครื อขายทางสังคมใน
ชุ มชน สวัสดิ การชุ มชนเป็ นการแสดงถึ งเครื อข่ ายทางสังคม (Social Network) ของผูส้ ู งอายุและ
ครอบครัว ซึ่ งสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ คือ 1) เครื อข่ายอย่างไม่เป็ นทางการ (Informal
Network) เป็ นเครื อ ข่ า ยที่ เกิ ด ขึ้ น แบบไม่ เป็ นทางการ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กัน อย่า งใกล้ชิ ด ได้แ ก่
ครอบครัว เพื่อ และเพื่อนบ้าน 2) เครื อข่ายแบบทางการ (Informal Network) เป็ นลักษณะเครื อข่าย
ทางอ้อม เป็ นการทาตามบทบาทหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายขององค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
ผูส้ ู งอายุ 25
จาการทบทวนวรรณกรรม แนวคิ ด การจัด สวัส ดิ การโดยชุ ม ชน (Community Welfare)
สามารถสังเคราะห์รูปแบบ ได้ดงั ต่อไปนี้

ภาพที่ 3 รู ปแบบการจัดสวัสดิการชุมชน ประยุกต์ มาจาก จศศิพฒ
ั น์ ยอดเพชร (2544), วิริยาภรณ์ สวัสดิ์รักษา
(2544) และ จันทนา สุ่ มทา (2557)

ศศิพฒั น์ ยอดเพชร, 2544, หน้า 76 – 101
25
ศศิพฒั น์ ยอดเพชร, 2544, หน้า 86 – 91
24
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ดังภาพ จะเห็ น ได้ว่า ทุ น ทางกายภาพและทุ นความรู ้ บวกกับผูน้ าที่ มีความต้องการ
เปลี่ยนแปลงชุมชนไปสู่ ความมัน่ คงในชีวิต ด้วยการดาเนิ นการในรู ปแบบของการรวมกลุ่มก่อเกิด
เป็ นสมาชิ ก โดยกลุ่มมีเป้ าหมายเพื่อดาเนิ นงานกิ จกรรมด้วยความชัดเจน มีภารกิ จที่ เด่นชัด กลุ่ม
สมาชิกมีความเชื่อมันในการบริ หารจัดการกลุ่ม ใน 3 ลักษณะ ได้แก่ 1) การบริ การคน คือ การดูแล
สมาชิ ก การช่ วยเหลื อ และการเพิ่ มจานวนสมาชิ ก 2) การบริ ห ารเงิ น เป็ นการบริ หารจัดการเงิ น
เพื่อให้กลุ่มสามารถดาเนิ น การต่ อไปได้โดยไม่ขาดทุ น มี คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงิ นทุ น
ให้กบั สมาชิก และตรวจสอบวางแผนโดยคณะกรรมการ 3) การบริ หารงาน เป็ นการเพิ่มศักยภาพใน
การดาเนินงาน ในลักษณะของการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ บทเรี ยน ประสบการการณ์ และพัฒนาเพื่อปิ ด
รอยรั่วเสริ มเติ มเต็มในสิ่ งที่ ขาดไป เพื่อให้ประโยชน์สูงสุ ดเกิดขึ้ นกับชุ มชน ก่อเกิ ดเป็ นเครื อข่าย
สวัสดิการที่ทางานร่ วมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เพื่อให้การบริ หารจัดการเครื อข่ายมีประสิ ทธิ ภาพ
ซึ่ งส่ งผลคุ ณ ภาพชี วิต ที่ ดี ของกลุ่ มสมาชิ ก ในด้า นประกัน สังคม การบริ การทางสังคม และการ
ช่วยเหลือทางสังคม หรื อเรี ยกได้ว่าเป็ นสวัสดิ การ “แห่ งวงจรชี วิต” รู ปแบบดังกล่าวอาจถือได้ว่า
เป็ นรู ปแบบที่เกิดอย่างอัตโนมัติในชุมชนที่มีการดูแลซึ่งกันและกันจนกลายเป็ นเรื่ อง “ธรรมดา” แต่
แท้ที่จริ งแล้วถือได้ว่าเป็ น “การดูแล” ในรู ปแบบเฉพาะที่เกิดขึ้นในชุมชนตามบริ บทที่แตกต่างกัน
ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ทุนในชุมชน ศักยภาพของชุมชน ดังนั้น รู ปแบบในการดูแลผูส้ ู งอายุในแต่ละที่จะมี
ความแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ปั จจัยดังกล่าวข้างต้น
ตัวอย่างรู ปธรรมที่สามารถอธิ บายการถึงจัดสวัสดิการโดยชุมชน ได้แก่ 26
1) สวัสดิการโดยภาคชุมชน ที่ชุมชนเป็ นผูอ้ อกแบบรู ปแบบของ
สวัสดิการให้ตรงความต้องการของคนในชุมชน เช่น กลุ่มออมทรัพย์ กองทุนสวัสดิการโดยชุมชน
และธนาคารชุ มชน เป็ นต้น ทั้งนี้ การก่อเกิดกลุ่ม หรื อกองทุนที่ กล่าวมาข้างต้น ต่อยอดเติบโตจน
กลายเป็ นเครื อข่ายที่ทางานร่ วมกันในระดับจังหวัด เพื่อดูแลผูส้ ู งอายุในพื้นที่ 27
2) บริ ก ารดู แ ลในเวลากลางวัน ส าหรั บ ผู ้สู ง อายุ (Daycare for
Older Persons) เป็ นการบริ การพื้นที่ ฐานที่ จาเป็ นด้านสังคม อารมณ์ และสุ ขภาพแก่ผูส้ ู งอายุ เพื่อ
ช่วยให้ผูส้ ู งอายุอยู่กบั ครอบครัวได้นานที่ สุด โดยอาจให้บริ การที่ บา้ นหรื อในศูนย์ชุมชนในเวลา
กลางวัน
3) ศู น ย์อ เนกประสงค์ ส าหรั บ ผู ้สู ง อายุ (Multi-purpose Senior
Center) เป็ นสถานที่ที่อานวยความสะดวกของชุมชนในการให้บริ การแก่ผสู ้ ู งอายุ การพบปะพูดคุย
กับ บุ ค คลในวัยเดี ย วกัน ซึ่ งการพบปะดังกล่ าวส่ งผลต่ อ สุ ข ภาพทั้งทางกายและใจของผูส้ ู งอายุ
ศศิพฒั น์ ยอดเพชร, 2544, หน้า 76 – 101
27
สุ วฒั น์ คงแป้น (บรรณาธิการ) , 2550, หน้า 5 – 18
26
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กล่าวคือ ศูนย์เอนกเป็ นการตอบสนองความต้องการในด้านต่างๆ เช่น ป้ องกันและผ่อนคลายความ
เหงา เป็ นเพื่อนให้กบั ผูส้ ู งอายุ ให้บริ การดูแลอาบน้ า การแต่งผม มีการจัดอาการให้ถูกหลักโภชน
การ ส่ งเสริ มสุ ขภาพและดูแลสุ ขภาพด้วยให้บริ การด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ กายภาพบาบัด จักษุ
แพทย์ และแพทย์ชานาญทางด้านมือและเท้า การจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ หรื อแลกเปลี่ยนทักษะ
กัน เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองและเกิดการนับถือตนเอง
4) ชมรมผู ้สู งอายุ (Senior Citizen Club) เป็ นกลุ่ ม ผู ้สู งอายุ ที่
รวมตัวกันเพื่ อจัดกิ จกรรมเพื่ อผูส้ ู งอายุ ซึ่ งกิ จกรรมของชมรมมี ห ลายด้าน ด้านการศาสนา ด้าน
ฌาปนกิจ ด้านการออกกาลังกาย และด้านการตรวจสุ ขภาพ ซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นมิได้จดั ขึ้นในทุกวัน
แต่จดั ขึ้นเป็ นครั้งคราว หรื อจัดขึ้นเป็ นประจาทุกเดือน
5) บริ การดู แลจากเพื่ อ นบ้าน (Neighborhood Care) เป็ นระบบ
ของเครื อข่ายทางสังคม ที่เป็ นความสัมพันธ์ทางครอบครัว ญาติ หรื อมีความคุน้ เคย จนเกิดเป็ นน้ าใจ
และมีความสมัครใจในดูแลและการเกื้อกูลคนในชุมชน
6) บริ การจากอาสาสมัค ร (Voluntary Service) ถื อ ว่ า เป็ นผู ้ที่
เสี ยสละในภารกิจที่ช่วยเหลือผูส้ ู งอายุท้ งั ในศูนย์อเนกประสงค์หรื อตามบ้านด้วยการตรวจเยีย่ ม การ
ดูแล ให้คาปรึ กษาเป็ นครั้งคราวหรื อตามระยะเวลาที่กาหนด
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในการจัดสวัสดิการโดยชุมชน ได้แก่งานวิจยั ของ วิริยาภรณ์ สวัสดิ์
รักษา (2544) ได้ทาการศึกษาการจัดสวัสดิ ก ารผูส้ ู งอายุเพื่อการพึ่งพาตนเอง : ศึ กษาเฉพาะกรณี
ชุมชนในกรุ งเทพมหานคร พบว่า ชุมชนมีการตระหนักถึงความสาคัญของผูส้ ู งอายุ ที่ควรได้รับการ
ดู แลที่ ดี โดยมี รูป แบบการดู แลดังต่ อไปนี้ กองทุ น กิ จ กรรม ศู น ย์สุข ภาพ กองทุ น ฌาปนกิ จ เงิ น
อุดหนุ นรายเดือน กองทุนออมทรัพย์ การตรวจสุ ขภาพ และจัดให้มีเงินเจ็บป่ วยยามฉุ กเฉิ น / ดูแล
ผูป้ ่ วยเรื้ อ รั ง และอาชี พ ซึ่ งชุ ม ชนมี แผนการจัด บริ ก ารให้ ผู ส้ ู งอายุไ ด้รั บ สวัส ดิ ก ารปุ ก รู ป แบบ
ดังกล่าวข้างต้น และมีแนวคิดที่จะให้เกิดความยัง่ ยืนในรู ปของคณะกรรมการที่มีการประสานกันทั้ง
ภายในและภายนอก เพื่อจัดทาแผนชุมชนที่เน้นความสอดคล้องกับวิถีของชุมชน และศักยภาพของ
ชุมชนเป็ นหลัก ซึ่ งสอดคล้องกับ จันทนา สุ่ ม ทา (2557) ที่ ได้ทาการศึ กษาทุ น ทางสังคมในการ
จัด การตนเองของกลุ่ ม ส่ งเสริ ม สุ ข ภาพและสวัส ดิ ก ารผู ส้ ู งอายุ ตาบลสุ ข ส าราญ อ าเภอตากฟ้ า
จังหวัดนครสวรรค์ ที่พบว่า กลุ่มฯ มีทุนทางสังคมในการจัดการตนเองดังนี้ ระบบคิดของผูน้ ากล้า
เปลี่ยนแปลง มีวิสัยทัศน์ และมีความเป็ นผูน้ าสู ง กลุ่มมีกฎระเบี ยบที่ ถูกสร้างจากลุ่มคณะ และมี
กลุ่มมีระเบี ยบวินัยในการจัดการกลุ่มอย่างเป็ นระบบ กลุ่มมีการวิเคราะห์ตนเองอยู่เสมอผ่านการ
ประชุมรายเดือนเพื่อแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น ส่ งผลให้กลุ่มมีศกั ยภาพในการจัดกิจกรรมที่มาจากความ
ต้องการของผูส้ ู งอายุ ซึ่งกลุ่มมีรูปแบบการบริ หารงานโดยคณะกรรมการ
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บทสรุ ป
สวัส ดิ การผูส้ ู งอายุในประเทศไทยถื อ ได้ว่า มี ค วามหลากหลาย และมี ก ารทับ ซ้อ นกัน
ใน 3 รู ปแบบ กล่าวคือ 1) การจัดสวัสดิการโดยรัฐ 2) การจัดสวัสดิการแบบบูรณาการ และ 3) การ
จัดสวัสดิการโดยชุมชน แต่เมื่อพิจารณาให้ลึกลงไป จะเห็นได้ว่า คาว่า “สวัสดิการ” ไม่ใช่เรื่ องใหม่
ของสังคมไทย สวัสดิการอยูก่ บั สังคมไทยมาช้านานด้วยวัฒนธรรมไทยที่หล่อหลอมคนในสังคมให้
มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้ออาทร และโอบอ้อมอารี อีกทั้งชุมชนยังได้รับแรงขับจากภายนอก
ที่ ผ ลัก ดัน จนก่ อ ให้ เกิ ด สวัส ดิ ก ารในรู ป แบบต่ างๆ แต่ อ ย่างไรก็ ต าม รู ปแบบการจัด สวัส ดิ การ
ผูส้ ู งอายุดงั กล่าวข้างต้น ยังคงมีปัญหาเกิดขึ้น และส่ งผลกระทบต่อการดาเนินชีวิตของผูส้ ู งอายุ และ
ผูท้ ี่กาลังจะก้าวเข้าสู่ วยั ผูส้ ู งอายุ เนื่องด้วย รู ปแบบการจัดสวัสดิการข้างต้น ยังไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผูส้ ู งอายุได้อย่างครบถ้วน ตรงประเด็น และมีความครอบคลุม กล่าวคือ 1) การจัด
สวัสดิ การโดยรัฐ ถึงแม้ผูส้ ู งอายุจะได้รับสวัสดิ การที่ เท่ ากัน แต่ไม่เท่าเที ยม 2) การจัดสวัสดิ การ
แบบบู รณการ เป็ นรู ป แบบในฝั น ที่ เกิ ดขึ้ น เพื่ อ ดู แลผูส้ ู งอายุ แต่ ไม่ สามารถน าไปใช้ได้กับ ทุ กที่
ทุกชุมชน ทาให้การดูแลสวัสดิการในรู ปแบบดังกล่าวไม่ทวั่ ถึงและไม่ตอบสนองในทุกชุมชน และ
3 การจัดสวัสดิ การโดยชุ มชน ถื อได้ว่าเป็ นการดู แลผูส้ ู งอายุด ้วยตัวของชุ มชนเองโดยไม่ พ่ ึงพา
ภายนอกชุมชน ดังนั้น ในรู ปแบบดังกล่าว จึงเป็ นรู ปแบบที่ มีขอ้ จากัดในด้านศักยภาพของชุมชน
ชุมชนที่มีความพร้อมและมีความเข้มแข็ง สามัคคี และมีระบบการจัดการที่ดี ก็สามารถดูแลผูส้ ู งอายุ
ได้อย่างเบ็ดเสร็ จ ดังนั้น ชุมชนที่ สามารถบริ หารจัดการดูแลผูส้ ู งอายุในประเทศไทยได้อย่างครบ
วงจรภายในชุ ม ชนนั้น ถื อ ว่าเป็ นเรื่ อ งที่ ค่ อ นข้างยาก ท าให้รู ป แบบดังกล่ าวไม่ ค รอบคลุ ม และ
รู ปแบบที่เกิดขึ้นไม่สามารถนาไปใช้ได้กบั ทุกชุมชน ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั บริ บทของชุมชน
ดังนั้น สิ่ งที่สังคมไทยควรให้ความสาคัญมาก และควรตระหนักให้มากขึ้น คือ “ระบบการ
จัดรู ปแบบสวัสดิการผูส้ ู งอายุ” ที่ เหมาะสมกับและมีศกั ยภาพ สามารถรองรับสังคมสู งวัย ควรมี
ลักษณะอย่างไร ที่จะส่ งผลให้สามารถดู แล ช่วยเหลือ และพัฒนาผูส้ ู งอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และ
มีความสุขในการดาเนินชีวิตต่อไปได้ในอนาคต
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ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. รัฐควรจัดทายุทธศาสตร์ การจัดสวัสดิ การเพื่อผูส้ ู งอายุแบบบูรณการในหลายภาคส่ วน
เพื่ อ ให้ก ารจัด สวัส ดิ ก ารผู ส้ ู งอายุ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และสามารถตอบสนองความต้อ งการของ
ผูส้ ู งอายุอย่างแท้จริ ง
2. รั ฐ ควรเปิ ดโอกาสให้ ภ าคประชาชน และภาคเอกชน เข้า มามี ส่ ว นร่ ว มในการจัด
สวัสดิการผูส้ ู งอายุ เพื่อก่อให้เกิดการทางานแบบบูรณาการนาไปสู่ กลไกเชิ งระบบการทางานที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพในการแก้ไขปั ญหาสวัสดิการผูส้ ู งอายุท้ งั ระดับพื้นที่และระดับจังหวัด
3. องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นควรมีขอ้ มูลด้านผูส้ ู งอายุเป็ นปั จจุบนั เพื่อประโยชน์ต่อการ
วางแผนยุทธศาสตร์ และการดาเนินงานด้านผูส้ ู งอายุในพื้นที่

ข้ อเสนอแนะต่ อการวิจัยในครั้งต่ อไป
1. ควรมีการวิจยั ในด้านสวัสดิการผูส้ ู งอายุในเชิงพื้นที่ เพื่อเป็ นแก้ไขปั ญหาด้านสวัสดิการ
ได้อย่างตรงประเด็น และตอบสนองความต้องการของผูส้ ู งอายุได้อย่างแท้จริ ง
2. ควรมีการวิจยั เชิ งนวัตกรรมสังคม (Social Innovation) เพื่อสร้ างความรู ้ ใหม่โดยอาศัย
เทคโนโลยีที่ทนั สมัย เพื่อจัดเก็บข้อมูลด้านผูส้ ู งอายุ ซึ่งเป็ นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการทางาน
การกาหนดยุทธศาสตร์ ท้ งั ระดับท้องถิ่นท้องที่ และระดับประเทศ
3. ควรมีการวิจยั บูรณาการ (Integrate) เพื่อแก้ไขปั ญหาร่ วมกันในเชิงระบบแบบบูรณาการ
ในเชิงพื้นที่เพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้ได้ในพื้นที่จริ งและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อผูส้ ู งอายุ
5. หน่ วยงานภาครัฐควรมีการจัดอบรมและพัฒนาบุคลากรที่ดาเนิ นการด้านผูส้ ู งอายุ ทั้งที่
เป็ นนักวิชาชี พ และอาสาสมัครให้มีความรู ้ในด้านสวัสดิ การอย่างแท้จริ ง เพื่อให้เป็ นบุคคลากรที่
สามารถเชื่อมโยงกลไกการทางานแบบบูรณการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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การฝึ กร่ างกายด้ วยไท้ เก๊ กของผู้สูงอายุจนี จังหวัดสงขลา1
The Corporal Practice of Chinese Elderly in Songkhla
สุ ทิศา ปลื้มปิ ติวิริยะเวช (Suthisa Pluempitiwiriyawej )2
บทคัดย่อ
บทความนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ แสดงให้ เห็ น วิ ธี ก ารอยู่และการจัด การกับ ร่ างกายที่
“เสื่ อม” ของผูส้ ู งอายุจีน ด้วยการฝึ กไท้เก๊กของผูส้ ู งอายุจีนว่ามีส่วนในการจัดร่ างกายของผูส้ ู งอายุ
อย่างไร เป็ นการศึกษาทางมานุ ษยวิทยา (การแพทย์) โดยอาศัยแนวคิ ดเรื่ องร่ างกายทางการแพทย์
ความรู ้ดา้ นกายวิภาคศาสตร์ สรี รวิทยาของผูส้ ู งอายุ และแนวคิดเรื่ องการสร้างร่ างกายด้วยระบอบ
วินัยของ Micheal Foucault โดยการสัมภาษณ์ สังเกตการใช้ชีวิตประจาวัน และฝึ กไท้เก๊กร่ วมกับ
ผูส้ ู งอายุเชื้ อสายจีนในชมรมไท้เก๊ก อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จากการศึกษาพบว่า การราไท้
เก๊กของผูส้ ู งอายุสะท้อนให้เห็นว่าผูส้ ู งอายุตระหนักถึงความ “เสื่ อม” ของร่ างกายตนเอง และความ
พยายามจะอยูก่ บั ความเสื่ อมของร่ างกายเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ ผูส้ ู งอายุที่ฝึกไท้เก๊กมา
ตั้งแต่วยั กลางคนและฝึ กติ ดต่อกันเป็ นเวลานาน สม่าเสมอ จะสามารถเคลื่อนไหวเร็ วกว่าคนในวัย
เดียวกัน ไม่ค่อยเจ็บป่ วยจากความเสื่ อมตามธรรมชาติ ส่ วนผูส้ ู งอายที่ฝึกเมื่ออายุมากแล้วก็สามารถ
อยู่ กับ ข้อ จ ากัด และความเสื่ อ มของร่ า งกายได้ วิ ธี ก ารฝึ กไท้เก๊ ก มี ข้ ัน ตอนและแบบแผนการ
เคลื่อนไหวชัดเจน แต่ละท่ามีความต่อเนื่ องและเชื่ อมโยงกัน กาหนดระยะเวลาในการฝึ กที่แน่ นอน
การฝึ กไท้เก๊กให้ได้ผลต้องอาศัยวินัย เป็ นไปตามขั้นตอน แยกย่อยรายละเอียด ต้องใช้เวลาในการ
ฝึ กฝนจนร่ างกายคุน้ ชิ นจนติดเป็ นนิ สัย เพื่อบรรลุเป้ าหมายในการสร้างร่ างกายให้แข็งแรง ระบอบ
วินยั จึงสามารถสร้างร่ างกายของผูส้ ู งอายุให้สามารถใช้ชีวิตประจาวันโดยพึ่งพาผูอ้ ื่นน้อยที่สุดเท่าที่
จะเป็ นไปได้

คาสาคัญ: ผูส้ ูงอายุ การจัดร่ างกาย ไท้เก๊ก
บทความนี้เป็ นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ “ชีวิตบั้นปลายในเมืองการค้า: ชีวิตส่ วนตัวและในพื้นที่สาธารณะของ
ผูส้ ู งอายุเชื้อสายจีน ในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา”
2
นักศึกษาปริ ญญาเอก สาขามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
e-mail : s_pluempiti@yahoo.com
1
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Abstract
This study was conducted to find out how Chinese elderly used Tai Chi Chuan to live
and manage their physical bodies. It was a medical anthropological study based on the concept of
biomedical body, anatomy, physiology and construction of body through concept of discipline
developed by Michel Foucault. The methods used were in-depth interviews, observations the
everyday practices of the elderly, and practices of Tai Chi Chuan with the Chinese elderly who
were members of the Tai Chi Chuan Club in Had Yai district, Songkhla, southern Thailand. It was
found that the practice of Tai Chi Chuan could reflect the fact that the Chinese elderly recognized
their declining bodies according to increasing age. However, they tried to live their lives as normal
as possible despite the decline of their physical bodies. Interestingly, the elderly who had regularly
practiced Tai Chi Chuan for a long time since the middle age could move faster than the general
elderly at the same age. In addition, they were less likely to get sick. However, those who started
practicing Tai Chi Chuan after they became old could also live with limited and declining physical
bodies. Tai Chi Chuan has its own system and unique movement patterns. The posture forms are
related and linked with one another. Those who want to practice Tai Chi Chuan need to set the
time, have self-discipline, follow the steps and know details of each movement. Most importantly,
they have to practice regularly until it becomes their habit to strengthen every system of the body.
It can be said that regular practice of Tai Chi Chuan can help the elderly to live their lives happily
with least dependency on other people.

Keywords : elderly, corporal practice, Tai Chi Chuan
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บทนา

ระหว่ า ง พ.ศ. 2554-2556 ผู ้เขี ย นได้รู้ จ ัก ผู ้สู ง อายุ เชื้ อ สายจี น กลุ่ ม หนึ่ งในอ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผูส้ ู งอายุจีนทั้งชายและหญิงเหล่านี้ อายุระหว่าง 65-80 ปี พวกเขาและเธอยัง
เดิ น ทางออกจากบ้านตอนเช้าตรู่ ป ระมาณตี ห้า เพื่ อไปราไท้เก๊กกัน ที่ ลานหน้าสมาคมฮากกา 3 ซึ่ ง
เริ่ มต้นเวลาประมาณ 5.30 น. พวกเขายืนเรี ยงแถวห่ างกันสองช่วงแขน หันหน้าเข้าหาผูน้ าที่ ยืนอยู่
แถวแหน้า 3 คน เริ่ มจากการอบอุ่นร่ างกาย (กายบริ หารตั้งแต่คอ บ่า ไหล่ ลาตัว แขน ขา) ต่อด้วยท่า
ราไท้เก๊กลมปราณ4 (Qigong) 18 ท่ า 2 ชุ ด หลังจากนั้นเป็ นชุ ดไท้เก๊ก5 24 ชุ ดไท้เก๊ก 85 และชุ ดไท้
เก๊ก 40 หรื อ 48 ทั้งหมดนี้ ใช้เวลาจนถึง 7.00 น. ผูส้ ู งอายุเหล่านี้ ยงั ชอบใช้ชีวิตนอกบ้าน เดินทางไป
ไหนมาไหนด้วยตนเอง บางคนยังกระฉับกระเฉง เดินเร็ ว และไม่มีทีท่าว่าเหนื่ อยเมื่อต้องเดิ นนาน
ผูเ้ ขียนสงสัยว่าเหตุใดผูส้ ู งอายุเหล่านี้ จึงเลือกทากิจกรรมนี้ ทั้งที่ชุดท่าราไท้เก๊กหลายท่าต้องยืนทรง
ตัวบนขาข้างเดียวและมีการหมุนตัว เตะขาไปด้านหน้าด้วย พวกเขามีวิธีฝึกอย่างไร และไท้เก๊กมี
ผลอย่งไรต่อร่ างกายของผูส้ ู งอายุ
งานศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อทาความเข้าใจการจัดการกับร่ างกายที่ “เสื่ อม” ผูส้ ู งอายุ
จี น ด้วยการราไท้เก๊ก โดยใช้กรณี ตวั อย่างผูส้ ู งอายุของชมรมไท้เก๊กสมาคมฮากกา ชมรมไท้เก๊ ก
โรงเรี ยนศรี น ครและชมรมไท้เก๊ กเทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่ อ แสดงให้เห็ น ความสามารถในฝึ ก
ร่ างกายของผูส้ ู งอายุ โดยอาศัยแนวคิ ดเรื่ อ งร่ างกายทางการแพทย์ ความรู ้ ด ้านกายวิภาคศาสตร์
สรี รวิทยาของผูส้ ู งอายุ และแนวคิดเรื่ องการสร้างร่ างกายด้วยระบอบวินยั ของ Micheal Foucault ที่
ช่วยแสดงให้เห็นว่าร่ างกายที่ ”แก่” ของผูส้ ู งอายุที่เห็นกันในวันนี้ สามารฝึ กได้ หากฝึ กฝนตามแบบ
แผนเป็ นประจาสม่าเสมอ การจัดช่วงเวลาฝึ ก การเคลื่อนไหวที่เป็ นไปตามลาดับ ตั้งแต่ฝึกการถ่าย
น้ า หนัก เปิ ดปลายเท้า หมุ น ล าตัว เคลื่ อ นไหวแขนขา และการมองตามมื อ รายละเอี ย ดในการ
เคลื่อนไหวที่แยกย่อยเหล่านี้จะทาให้ร่างกายค่อยเรี ยนรู ้และคุน้ ชิน หากฝึ กเป็ นระยะเวลายาวนาน ผล

หรื อจีนแคะ ซึ่ งเป็ นกลุ่มที่มีจานวนมากที่สุดในหาดใหญ่ คนจีนเรี ยกตนเองตามกลุม่ ภาษาและมีสมาคมตามกลุ่ม
ภาษา ได้แก่ สมาคมไหหลา สมาคมแต้จิ๋ว สมาคมฮกเกี้ยน สมาคมกว๋ องสิ ว (กวางตุง้ )
3

เป็ นชุดท่าราที่ประยุกต์มาจากมวยไท้เก๊กดั้งเดิมให้ง่ายขึ้น ใช้เป็ นท่าฝึ กพื้นฐานก่อนที่ไปหัดมวยไท้เก๊กท่าอื่น เพื่อ
ฝึ กการหายใจร่ วมกับการเคลื่อนไหวร่ างกาย มีท้ งั หมด 3 ชุด ชุดละ 18 ท่า
4

มวยไท้เก๊กในประเทศจีนมีหลายตระกูล แต่ละสานักมีลีลาการเคลื่อนไหวต่างกันไป เดิมทัว่ ไปมี 108 ท่า แต่ถูก
ปรับให้ส้ นั ลง เพื่อใช้แข่งขัน มวยไท้เก๊ก 24 เป็ นชุดรวมท่าหลักซึ่ งมีจานวน 24 ท่า และมีชุดมวยอีกชุด ที่ใช้ในการ
แข่งขัน ได้แก่ มวยไท้เก๊ก 85, 40 และ 48 นอกจากนี้ยงั มีการประยุกต์ท่าราเข้ากับการใช้กระบี่และพัดด้วย
5
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คือช่วยชะลอความเสื่ อมของร่ างกายของผูส้ ู งอายุได้ แม้จะไม่ทาให้แข็งแรงขึ้นเหมือนในวัยเด็กและ
หนุ่ มสาว แต่ก็ทาให้สามารถใช้ชีวิตประจาวันได้อย่างปกติ นอกจากนี้ การเล่นไท้เก๊กของผูส้ ู งอายุ
จีนยังสะท้อนให้เห็นว่าผูส้ ู งอายุตระหนักถึงความ “เสื่ อม” ของร่ างกายตนเอง และความพยายามที่จะ
อยูก่ บั ความเสื่ อมของร่ างกายเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตอย่างปกติได้
ชมรมไท้ เก๊ กในอาเภอหาดใหญ่
การราไท้เก๊ก 6 ในหาดใหญ่เกิดขึ้นพร้อมกับชุ มชนชาวจีนในเมือง ราวพ.ศ. 2500 จาก
การรวมตัวกันของชาวจีนแคะในเวลาเช้า เป็ นกลุ่มเล็ก ๆ ราวสิ บคน หน้าสมาคมฮากกา7 เอี๋ยว8ชาว
จีนแคะ วัย 35 ปี เป็ นคนหนึ่ งในการร่ วมก่อตั้งสมาคมฮากกา และเป็ นตัวตั้งตัวตีในการตั้งกลุ่มราไท้
เก๊ก ตอนเช้ามืดทุกวัน ประมาณตีห้า ครึ่ ง ลานหน้าสมาคมฮากกาจึงมีชายวัยกลางคนสิ บกว่าคนยืน
เรี ยงแถวราไท้เก๊กกัน สมาชิกเหล่านี้ มาพบกันทุกเช้า และนัง่ จิบชากันก่อนจะแยกย้ายกันไปเปิ ดร้าน
หรื อดูแลกิจการของตน เมื่อพวกเขาสู งวัยขึ้น และทอดภาระการทางานให้กบั ลูกหลาน ก็ยงั คงมารา
ไท้เก๊กทุกวัน
ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศจีน “ไท้เก๊ก” (หรื อไท่ฉีเฉวียน) หรื อมวยจีนแพร่ หลายและฝึ กฝนกัน
เฉพาะหมู่ขุนนาง ขุนศึกและชนชั้นกระฎุมพีเท่านั้น อาจารย์และผูเ้ ชี่ ยวชาญสมัยนั้นถ่ายทอดให้กบั ลูกหรื อคนใน
ครอบครั วเท่ านั้น ไม่ ค่อยถ่ายทอดให้กบั คนอื่ นง่าย ๆ แต่หลังการโค่นอานาจการปกครองระบอบกษัตริ ยข์ อง
ราชวงศ์ชิ งลงเมื่ อ พ.ศ.2455 จี นเปลี่ ยนระบอบการปกครองเป็ นสาธารณรั ฐประชาธิ ปไตย โดยพรรคก๊กมิ นตัง๋
(พรรคชาตินิยมจีน) ผูน้ าของประเทศจีนใหม่ ใน พ.ศ. 2460 ส่ งเสริ มให้ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนฝึ กไท้เก๊กเพื่อ
ยกระดับจิตใจและฝึ กฝนร่ างกายให้แข็งแกร่ ง หลังการปฏิวตั ิจีนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2492 เป็ นระบอบสังคมนิยมแล้ว ไท้
เก๊ ก มิ ไ ด้ ห ายไป แต่ ก ลับ ถู ก ท าให้ แ พร่ หลายมากขึ้ น พ.ศ. 2499 กองศิ ล ปะการต่ อ สู ้ แ ละการป้ องกั น ตั ว
กระทรวงศึกษาธิการของจีนได้ดดั แปลงท่ารามวยให้ส้ นั ลงเหลือ 24 ท่า เพื่อให้ง่ายขึ้นและถูกนาไปใช้ในการฝึ กฝน
นักเรี ยนทัว่ ประเทศ และตั้งแต่ พ.ศ. 2500 เป็ นต้นมา คณะกรรมการส่ งเสริ มการกีฬาของจีน ออกอากาศทางวิทยุ
ชักชวนให้ประชาชนเล่นกีฬาตามจังหวะที่บอกทางวิทยุ ปรากฏว่าไท้เก๊กเป็ นที่นิยมของผูส้ ู งอายุและเด็กที่ฝึกกันใต้
ร่ มไม้ภายในสวนสาธารณะ และการราไท้เก๊กยังแพร่ หลายไปพร้อมกับคนจีนที่อาศัยอยูใ่ นต่างประเทศทัว่ โลก
6

คนจีนในหาดใหญ่รวมตัวกันเป็ นสมาคมจีน โดยแบ่งตามภาษา นอกจากสมาคมฮากกาแล้ว ยังมีสมาคมฮกเกี้ยน
สมาคมแต้จิ๋ว สมาคมไหหลา สมาคมกว๋ องสิ ว (กวางตุง้ ) การรวมตัวราไท้เก๊กของกลุ่มผูส้ ู งอายุ ยังมีที่หน้าสมาคม
แต้จิ๋วและสมาคมฮกเกี้ยน แต่ภายหลังเลิกไป
7

เอี๋ยวทางานเป็ นผูจ้ ดั การในเหมื องแร่ แห่ งหนึ่ งของบริ ษทั ยิบอินซอย ในจังหวัดนครศรี ธรรมราช ขอย้ายเข้ามา
ทางานเป็ นผูจ้ ดั การโรงงานยางในหาดใหญ่ และพาภรรยาวัย 30 กับลูกชาย ลูกสาวรวม 3 คน มาอยูด่ ว้ ยเมื่อ พ.ศ.
2500 เพื่อให้ลูกชายคนโตวัย 6 ขวบได้เข้าโรงเรี ยน บริ ษทั เช่าบ้านให้อยูใ่ กล้กบั สมาคมฮากกา
8
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ปี พ.ศ. 2523 ผูน้ าคนหนึ่ งของกลุ่มได้ไปเรี ยนไท้เก๊กลมปราณ 18 ท่าชุดที่ 1 และ 29 ที่
สิ งคโปร์ แล้วนากลับมาเผยแพร่ ที่หาดใหญ่ ในช่วงเวลานั้นเริ่ มมีผูส้ ู งอายุสนใจมาราไท้เก๊กมากขึ้น
พื้นที่หน้าสมาคมไม่พอรองรับ สมาชิกจานวนหนึ่ งจึงแยกตัวออกไปรวมกลุ่มกันภายในโรงเรี ยนศรี
นคร ซึ่ งอยูห่ ่างจากสมาคมฮากกาประมาณสามร้อยเมตร สมาชิกของทั้งสองกลุ่ม มีอายุมากกว่า 70 ปี
ขึ้นไปจานวนมาก หลายคนเริ่ มหัดไท้เก๊กมาตั้งแต่วยั กลางคน เล่นบ้างหยุดบ้างเพราะยังต้องค้าขาย
และทางานบ้าน แต่หลังจากเลิกค้าขายก็มาออกกาลังกายกันทุกเช้า
ชมรมไท้เก๊กโรงเรี ยนศรี นครเคยติดต่ออาจารย์ผูส้ ื บทอดโดยตรงจากต้นตระกูลหยาง
จากประเทศไต้หวัน และอาจารย์ไท้เก๊กจากประเทศสิ งคโปร์ มาสอนการราไท้เก๊กที่ ถูกต้อง 2 ครั้ ง
บางคนก็ไปเรี ยนเพิ่มเติมกับครู ไท้เก๊กที่กรุ งเทพฯ เมื่อมีการจัดแข่งขันไท้เก๊กนานาชาติ 10 ซึ่ งเริ่ มราว
พ.ศ. 2524 ที่ประเทศไต้หวัน ชมรมไท้เก๊กในหาดใหญ่ก็ส่งตัวแทนร่ วมด้วย หลังจากนั้นชมรมไท้
เก๊กทัว่ ประเทศไทยก็ร่วมกันจัดมหกรรมไท้เก๊กแห่งประเทศไทยทุก 3 ปี
ปั จจุบนั ในหาดใหญ่ มีกลุ่มไท้เก๊กทั้งหมด 6 กลุ่ม นอกจากกลุ่มไท้เก๊กสมาคมฮากกา
และชมรมไท้เก๊กโรงเรี ยนศรี นครแล้ว เมื่อ พ.ศ. 2550 สมาชิกของชมรมไท้เก๊กโรงเรี ยนศรี นครก็แยก
ออกมาตั้งกลุ่มใหม่โดยใช้พ้ืนที่ ภายในสนามกี ฬาเทศบาลนครหาดใหญ่ (จิ ระนคร) ชมรมไท้เก๊ก
เทศบาลนครหาดใหญ่ เริ่ ม กิ จ กรรมเวลา 17.00-19.30 น. ทุ ก วัน เว้น วัน อาทิ ต ย์ ชมรมได้รั บ การ
สนับสนุนและผลักดันจากสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ ครึ่ งหนึ่ งของ
สมาชิ กเป็ นผูส้ ู งอายุมากกว่า 65 ปี มี ท้ งั ข้าราชการเกษี ยณ เจ้าของธุ รกิ จ ทั้งที่ เป็ นวัยกลางคน วัย
ทางาน และเคยมีนกั เรี ยนมัธยมปลาย 4-5 คน มาขอฝึ กไท้เก๊กอยู่ช่วงหนึ่ ง ครู ใหญ่ (หัวหน้าชมรม)
รู ้สึกดีใจและยินดีมากที่ จะฝึ กคนรุ่ นใหม่เป็ นตัวอย่าง เพราะต้องการเผยแพร่ การราไท้เก๊กให้เป็ นที่
รู ้จกั ในหมู่วยั รุ่ นมากขึ้น หัวหน้าชมรมยังฝึ กจัดอบรมและฝึ กซ้อมเป็ นพิเศษสาหรับสมาชิ กที่สนใจ
อยากฝึ กราให้สวยงามจนสามารถไปแสดงและร่ วมแข่งขันในเวทีต่าง ๆ ได้

ชมรมไท้เก๊กสวนลุมพินี กรุ งเทพฯ ได้เผยแพร่ ไท้เก๊กลมปราณ 18 ท่า9 (ชี่ กง 18 ท่า) ซึ่ งประยุกต์มาจากท่าราไท้
เก๊ก 85 ท่า มาจากประเทศไต้หวันและจัดการประกวดแข่งขัน เพื่อส่ งเสริ มให้มีการออกกาลังกายทั้งในคนหนุ่มสาว
และผูส้ ู งอายุ
9

โดย The World Tai Chi Chuan Federation ในสาธารณรัฐไต้หวัน เมื่อ พ.ศ. 2523 ได้จดั ประชุมและแข่งขันราไท้
เก๊ก โดยกาหนดประเภทของท่ ารามาตรฐาน ได้แ ก่ ประเภทบุ ค คลแบ่ งเป็ นกลุ่มอายุ โดยแข่งขัน ในชุ ดไท้เก๊ก
ลมปราณ 18 ท่า, ไท้เก๊ก 85 ท่า, 24 ท่า, 48 ท่า, 42 ท่า, พัดกังฟู, กระบี่ , และดาบ และการราเป็ นหมู่คณะ และยังมี
การแข่งขันเฉพาะท่าราแต่ละตระกูล ได้แก่ ตระกูลหยาง, เฉิ น และซุน
10
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เมื่อมีการรวมกลุ่มไท้เก๊กใหม่ข้ ึน พ.ศ. 2553 ในสนามกีฬาเทศบาลฯ ก็มีผสู ้ ู งอายุราว 10
คน รวมกันราไท้เก๊กในช่วงเช้า เวลา 5.30-6.30 น. เวลาไล่เลี่ยกันก็มีผสู ้ ู งอายุที่อาศัยอยูใ่ กล้กบั มูลนิ ธิ
ท่ งเซี้ ยเซี่ ย งตึ๊ ง รวมตัว กัน เป็ นกลุ่ ม เล็ก ๆ ประมาณ 15 คน ร าไท้เก๊ ก ตอนเช้า เวลา 6.00-7.00 น.
บริ เวณสวนหย่อมหน้ามูลนิ ธิฯ และปี พ.ศ. 2557 ก็มีผูส้ ู งอายุรวมตัวกันเป็ น กลุ่มไท้เก๊กแสงศรี อยู่
บริ เวณสวนหย่อมหน้าโรงเรี ยนธิ ดานุ เคราะห์ เริ่ มเวลา 6.00-7.00 น. โดยขอให้ครู ฝึกจากชมรมไท้
เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ไปช่วยนาและฝึ กผูน้ าในช่วงแรก
นอกจากชมรมไท้เก๊กที่เกิดจากการรวมตัวของคนจีนแล้ว ยังมีศูนย์ส่งเสริ มสุ ขภาพและ
ฟื้ นฟูสภาพผูส้ ู งอายุ11 ในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ที่จดั ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2536
เพื่ อ เป็ นพื้ น ที่ ฝึ กปฏิ บ ัติ ง านของนั ก ศึ ก ษาพยาบาล ในช่ ว งแรกอาจารย์ผู ้เริ่ ม โครงการชัก ชวน
ข้าราชการเกษียณอายุภายในมหาวิทยาลัยและหน่ วยราชการในจังหวัด พ่อค้าแม่คา้ ชาวจีนในเมือง
ก่อตั้งเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2536 ด้วยแนวคิดการส่ งเสริ มสุ ขภาพผูส้ ู งอายุ อาจารย์พยาบาลผูร้ ิ เริ่ มกิจกรรมภายใน
ศูนย์ฯ มี แนวคิดเรื่ องการสร้ างสุ ขภาพให้กบั คนสู งอายุ เธอหวังจะเห็นว่าคนสู งอายุที่มาร่ วมกิ จกรรมจะยิ้มแย้ม
แจ่ม ใส สุ ข ภาพจิ ตดี สุ ข ภาพกายแข็งแรง กระฉับกระเฉง ต่ างจากภาพที่ ค นทั่ว ไปมักคิ ดว่าคนสู งอายุอ่อ นแอ
เชื่ องช้า ซึ มเศร้าเหงาหงอย โดยในปี พ.ศ. 2535 ภาควิชาอายุรศาสตร์ และศัลยศาสตร์ ได้ส่งบุคลากรไปดูงานเรื่ อง
ผูส้ ู งอายุที่ประเทศแคนาดา มีแนวคิดว่าต้องกลับมาทาเริ่ มเรื่ องการออกกาลังกายในผูส้ ู งอายุ วิภาวีจากคณะพยาบาล
ศาสตร์ ได้มีโอกาสไปดู งานและฝึ กการออกกาลังกายที่ เวิร์ลดคลับ และการราไท้เก๊กที่ โรงพยาบาลตารวจ เธอ
ตัดสิ นใจเลือกไท้เก๊กเป็ นการออกกาลังกายหลักเนื่องจากเห็นว่าที่หาดใหญ่มีคนจีนจานวนมาก ในช่วงเริ่ มต้นศูนย์
นี้ เปิ ดให้บริ การสัปดาห์ละ 1 วัน สมาชิ กก่อตั้งมี 6 คน ช่ วงแรกเป็ นอาจารย์จากภาควิชาพยาบาล เจ้าหน้าที่ และ
คนงาน และมี สมาชิ กเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ เป็ น 20-30 คน โดยชักชวนชมรมผูส้ ู งอายุในหาดใหญ่ เข้าร่ วมด้วย และใน
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2536 ได้ขยายวันจัดกิจกรรมเป็ นสัปดาห์ละ 2 วัน ระหว่างเวลา 7.30-11.30 น.โดยใช้พ้ืนที่ใต้
ตึกคณะพยาบาลศาสตร์ เป็ นสถานที่ทากิจกรรมร่ วมกันตั้งแต่เริ่ มต้นจนกระทัง่ ปั จจุบนั เมื่อมีจานวนสมาชิกเพิ่มมาก
ขึ้นจึงขยายเวลาเป็ นสัปดาห์ละ 3 วัน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 เป็ นต้นมา ปั จจุบนั ศูนย์ฯเปิ ดให้บริ การวันจันทร์ อังคาร พุธ
หรื อบางช่ วงก็เปลี ยนเป็ นวันพุธ พฤหัส ศุ กร์ ส่ ว นในภาคเรี ยนที่ 1 (มิ ถุน ายน-ตุลาคม) ส่ ว นภาคเรี ยนที่ 2 เปิ ด
ให้บริ การ 4 วัน คือ จันทร์ ถึงพฤหัสบดี เนื่ องจากมี นักศึ กษาพยาบาลมาฝึ กปฏิ บัติการวิชาการจัดการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพผูส้ ู งอายุ ศูนย์ฯ เก็บอัตราค่าสมาชิก 50 บาทต่อเดือน ผูส้ มัครต้องมีอายุ 60 ปี และรับผูท้ ี่มีอายุ 55 ปี ขึ้นไป
เป็ นสมาชิกสมทบ กิจกรรมที่จดั ได้แก่ วันจันทร์ ราไท้เก๊ก (ซึ่ งมีทุกวัน ผลัดเปลี่ยนให้แต่ละวันไม่ซ้ าชุดท่ารากัน)
แอโรบิค วันอังคารราไท้เก๊ก และระบาผ้าหรื อโนราบิค วันพุธ ไท้เก๊กและกระบองชีวิจิตหรื อลีลาศ นอกจากนี้ มี
การให้ความรู ้ ทางวิชาการ การตรวจสุ ข ภาพโดยแพทย์ จัดทัศ นศึ กษาปี ละ 2 ครั้ ง จัด กิ จกรรมทางศาสนา เช่ น
ทาบุญ ถวายเทียน และงานพิธีตามประเพณี ไทย เช่น ลอยกระทง วันแม่ วันเฉลิมฯ ทุกปี ยังเข้าร่ วมแข่งขันกีฬา “ช่อ
ลาดวนเกมส์” (จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างกลุ่ม/ชมรมผูส้ ู งอายุทวั่ ประเทศ) ศูนย์ฯยังใช้เป็ นที่ฝึกงานของนักศึกษา
พยาบาล แพทย์ ทันตแพทย์ เป็ นแหล่งศึ กษาดูงานของกลุ่มชมรมผูส้ ู งอายุอื่น ๆ รวมทั้งสถานบันการศึ กษาจาก
ต่างประเทศ
11
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หาดใหญ่ ให้มาร่ วมกิจกรรม โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย โดยขอผูน้ ากลุ่มไท้เก๊กจากโรงเรี ยนศรี นครมาช่วย
ฝึ กสอนสมาชิ กของศูนย์ฯ และได้ถ่ายวิดีโอเก็บไว้ดว้ ย กิจกรรมจัดขึ้นทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ตั้งแต่
8.30-11.30 น. โดยเริ่ มออกกาลังกาย 1 ชัว่ โมง12 หลังจากนั้นก็มีกิจกรรมให้ความรู ้ดา้ นสุ ขภาพหรื อ
กิจกรรมตามความสนใจของผูส้ ู งอายุ
สาหรับงานศึกษาชิ้นนี้ ใช้กลุ่มตัวอย่างผูส้ ู งอายุที่เป็ นสมาชิกชมรมไท้เก๊กโรงเรี ยนศรี
นครและชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่ งเป็ นกลุ่มที่ เล่นจริ งจัง ราไท้เก๊กวันละหลายชุ ด ใช้
เวลาแต่ ละครั้ งประมาณ 1 ชั่ว โมงครึ่ ง หลังจากนั้น จะใช้เวลาอี กอย่งน้อ ย 1 ชั่ว โมงสาหรั บ การ
ฝึ กซ้อมอย่างเข้มข้นให้กบั สมาชิกที่ตอ้ งการทบทวนท่าต่าง ๆ ที่ยงั สงสัยหรื อทาไม่ถูกต้อง (ส่ วนใหญ่
มี อายุยงั ไม่ ถึง 60 ปี และเป็ นผูท้ ี่ ค รู ฝึ กมองว่าจะเป็ นผูน้ าต่ อไป) บางวัน ก็เป็ นการราไท้เก๊กแบบ
ประยุกต์กบั อุปกรณ์ อื่น ได้แก่ ราพัดกังฟู พัดคู่ กระบี่ เดี่ ยว กระบี่ คู่ ให้สมาชิ กที่ ตอ้ งการทบทวน
เพิม่ เติมและซ้อมก่อนเข้าแข่งขันในมหกรรมไท้เก๊กภาคใต้13และมหกรรมไท้เก๊กแห่งประเทศไทย
ชุดท่ าราไท้ เก๊ ก
เมื่อได้เวลานัดหาย ผูส้ ู งอายุจีนยืนเรี ยงแถวห่ างกันสองช่วงแขน ด้านหน้าเป็ นแถวของ
ผูน้ าราไท้เก๊ก 3-4 คน ลาดับการออกกาลังกายแบ่งได้ 3 ชุดดังนี้ ได้แก่ ชุดท่าอบอุ่นร่ างกาย เพื่อเรี ยก
ความตื่ น ตัวของกล้ามเนื้ อ ส่ วนต่ าง ๆ ตั้งแต่ ค อถึ งปลายเท้า เริ่ มจากการก้มเงยศี ร ษะ เอี ย งคอไป
ด้านซ้ายและขวา หมุนคอ หมุนหัวไหล่ ยกแขน ยกขา ไขว้ขา ก้มลาตัว (10 นาที ) โดยมีเสี ยงเพลง
ประกอบให้เข้าจากเทปคาสเซ็ท มีการบอกจังหวะการเปลี่ยนท่ าทาง นับจานวนครั้ งแต่ละท่าเป็ น
ภาษาจีน แล้วต่อด้วยไท้เก๊กลมปราณ 18 ท่า (หรื อชี่ กง (Qigong)14 (35 นาที) ซึ่ งเน้นฝึ กการหายใจ
เข้าออกเป็ นหลัก โดยอาศัยการเคลื่อนไหวส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกายไปกระตุน้ การหายใจเข้าออก เช่น
เมื่อกางแขนออกทั้งสองข้างพร้อมกับเหยียดเข่าขึ้ นเป็ นจังหวะหายใจเข้า เมื่อหุ บแขนเข้าหากลาง
ลาตัวพร้อมกับย่อเข่าทั้งสองลงเป็ นจังหวะหายใจออก ทาซ้ าแต่ละท่า 8 ครั้ง จากนั้นก็เริ่ มท่าไท้เก๊ก

ราไท้เก๊กตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 9.30 น. ประกอบด้วย ท่าอบอุ่นร่ างกาย ไท้เก๊กลมปราณ 18 ท่า 2 ชุด และ ชุดท่า
ไท้เก๊กมาตรฐาน 24 ท่า

12

13

จัดเป็ นประจาทุกปี ราวเดือนมีนาคม โดยชมรมไท้เก๊กในแต่ละจังหวัดจะผลัดเปลี่ยนเวียนกันเป็ นเจ้าภาพ

มีท้ งั หมด 3 ชุ ด แต่ละชุ ดมี 18 ท่า แต่ละวันทาเพียง 2 ชุ ด สลับกัน เช่ น วันจันทร์ พุธ ศุกร์ ทาชุดที่ 1 และ2 วัน
อังคาร พฤหัสบดี เสาร์ ทาชุดที่ 1 และ 3

14
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24 ท่า (7 นาที) และไท้เก๊กมาตรฐาน 85 ท่า และ 48 ท่า15 (40 นาที) อย่างไรก็ตามชุดท่าราทั้งหมดนี้ มี
พื้นฐานจากไท้เก๊ก 85 ท่า
ท่าราไท้เก๊ก 85 ท่า ทุกท่ามีความต่อเนื่ องกัน อาจแบ่งได้คร่ าว ๆ เป็ น 4 ช่วง (ดังภาพ)
แต่ ล ะช่ ว งต่ อ กัน ด้ว ยท่ าหรู เฟิ งซื่ อ ปี้ และสื อ จื้ อ โซ่ ว (กากบาท) เป็ นท่ าเตรี ย มเปลี่ย นทิ ศทางการ
เคลื่อนไหว และมีท่าเชื่ อมต่ อคือท่าก้าวเท้ารวบหางนกยูงและท่าแส้เดี่ยว (วงรี ) แทรกในช่วงที่กาลัง
จะเปลี่ยนไปเริ่ มชุดท่าถัดไป ช่วงแรกเป็ นช่วงอุ่นเครื่ อง (ท่า 1-12) เป็ นการเตรี ยมกล้ามเนื้ อให้ค่อย
ๆ ยืดเหยียดและยืดหยุ่น ช่ วงที่ 2 เป็ นการฝึ กทรงตัว (ท่ า 15-44) มีการเดิ น ถอยหลัง เคลื่ อนตัวไป
ด้านข้าง ก้มลาตัว หมุนตัวกลับ และมีท่าที่ ยืดกล้ามเนื้ อขามากขึ้น เพื่อเตรี ยมการสาหรับชุดท่าย่อย
ต่ อ ไปที่ ต้อ งยื น บนขาข้า งเดี ย วและเตะอี ก ข้า งไปด้า นบนพร้ อ มกางแขนทั้ง สองข้า ง ช่ ว งที่ 3
เสริ มสร้ างพละกาลัง (ท่า 47-82) มีท่าทางที่ ซ้ ากับสองช่วงแรก โดยจัดเป็ นชุดย่อยแล้วทาซ้ าเป็ น 3
ชุดย่อย แต่ละชุดคัน่ ด้วยท่าเชื่อมต่อ (ก้าวเท้ารวบหางนกยูงและท่าแส้เดี่ยว) ช่วงที่ 4 ผ่อนคลาย จบลง
ด้วยท่าที่ค่อย ๆ ลดการยืดเหยียดกล้ามเนื้อลง และกลับมาที่ท่าปิ ดและผ่อนคลายลมหายใจ
3 เสริ มสร้างพละกาลัง
(47-82)

2 ฝึ กการทรงตัว
(15-25) และ (28-44)

1 ช่วงอุ่นเครื่ อง
(ท่า 1-12)
3-4

45-46

53-54

4 ผ่อนคลาย
68-69

75-76

26-27
13-14 ท่าเปลี่ยนทิศทาง

ภาพแสดงช่วงการออกกาลังกายแบบไท้เก๊ก 85 ท่า

บางวันก็ราไท้เก๊ก 42 ท่า หรื อ 37 ท่า ชุดท่าราที่แตกต่างกันนี้เนื่องจากเป็ นท่าราที่มาจากตระกูลต่าง ๆ เสนอ แต่
ท่าพื้นฐานเหมือนกันหมด ต่างกันเพียงทิศทางและลาดับของท่าทาง
15
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ช่วงอุ่นเครื่ อง เป็ นการเตรี ยมร่ างกายส่ วนต่าง ๆ ให้พร้อมกับการเคลื่อนไหว การจัดวาง
เท้า ขา ลาตัวและการหายใจ ตามด้วยท่าเชื่ อมต่อ ได้แก่ ท่ารวบหางนกยูงและแส้เดี่ยว ซึ่ งจะเป็ นท่า
เตรี ยมก่อนเริ่ มท่าต่อไป สองท่านี้จะเตรี ยมกล้ามเนื้อลาตัว ขาและแขน มีการก้าวเดินไปข้างหน้าสลับ
ซ้ายขวา ย่อเข่าหน้าและยืดขาด้านหลัง หมุนลาตัวไปซ้ายและขวา พร้อมกับใช้มือข้างหนึ่ งผลักไป
ด้านหน้า อีกข้างเคลื่อนมาด้านข้าง ทาให้มีการถ่ายน้ าหนักตัวสลับไปบนขาทั้งสองข้างอย่างช้า ๆ
ก่อนถ่ายน้ าหนักไปขาอีกข้างเพื่อก้าวเดิน ต้องหมุนเปิ ดปลายเท้าก่อนจะหมุนลาตัว พร้อมกับการ
เคลื่อนไหวแขนสลับข้างกัน คล้ายกับการฝึ กเดินอย่างละเอียดเป็ นขั้นตอนย่อย ๆ การทาเช่นนี้ เป็ น
การกระตุน้ การรับความรู ้สึก ในข้อต่อ (proprioceptive sense) ที่ รับน้ าหนักและช่ วยในการทรงตัว
การเหยียดยืดกล้ามเนื้ อแขนและขา ทาให้ส่วนต่าง ๆ ที่จะเคลื่อนไหวเริ่ มตื่นตัว เตรี ยมพร้อมสาหรับ
การเคลื่อนไหวที่ยากขึ้นในลาดับถัดไป
ก่อนจะเริ่ มชุดท่าช่วงต่อไป มีท่าคัน่ เพื่อเปลี่ยนทิ ศทาง (ท่า 13-14) คื อยืนเท้าชิ ด แขน
ทั้งสองไขว้มาด้านหน้าระดับอก แล้วหมุนลาตัวเปลี่ยนทิศทางเพื่อเริ่ มช่วงที่ 2 ซึ่ งฝึ กทรงตัว ตั้งแต่ท่า
15-25 เช่น ท่าที่ 17 ต้องเดินถอยหลังพร้อมกับมือหนึ่ งผลักมือไปด้านหน้า ขณะที่แขนอีกข้างเคลื่อน
ไปด้านหลัง สลับซ้ายขวาพร้อมกับบิดลาตัว และหมุนคอให้สามารถมองตามมือไปด้วย ท่านี้ จึงต้อง
ใช้การประสานสัมพันธ์ระหว่างแขน ขา ลาตัว และสายตาเพื่อควบคุมการทรงตัวและสมดุลของ
ร่ างกาย ส่ วนท่าที่ 22 (ไหตี่เจิน งมเข็มก้นสมุทร) ที่ยืนลงน้ าหนักที่ขาขวา เหยียดขาซ้ายไปด้านหน้า
แล้วก้มลาตัวลงแล้วเหยียดแขนขวาขนานไปกับขาซ้าย บังคับให้ตอ้ งยืดกล้ามเนื้ อหลังและขาซ้าย
และต้องยืนทรงอยูใ่ ห้ได้ ก่อนจบช่วงนี้กเ็ ป็ นท่าเปลี่ยนผ่าน (เหมือนท่า 3-4)
ท่า 28-44 ฝึ กการทรงตัวที่ยากมากขึ้น เริ่ มจากการฝึ กการทรงตัว16 โดยเดินไปด้านข้าง
(ท่าที่ 28 อวิ๋นโส่ ว) เป็ นการฝึ กการประสานกันของการมองเห็นกับการเคลื่อนลาตัวและขา ขณะยืน
ย่อเข่าและเดิ นไปด้านข้าง โดยหมุนลาตัวและแขนไปด้านซ้ายและขวา เลื่อนสลับกับเท้าที่ กา้ วไป
ด้านข้าง โดยต้องมองมือและหมุนลาตัวไปตามการเคลื่อนไหวของมือ
ส่ วนท่าที่ยากขึ้นคือต้องยืนขาเดียว เช่น ท่า 31 (แยกเตะซ้ายขวา)ต้องยืนทรงตัวบนข้าง
เดียว พร้อมกับยกขาหนึ่งเตะเหยียดออกไปด้านหน้า พร้อมกับกางแขนทั้งสองข้าง เมื่อต้องยกขาข้าง
ใดข้างหนึ่ งขึ้น กล้ามเนื้ อหลังและขาต้องเกร็ งค้างไว้เพื่อทรงท่า ส่ วนขาอีกข้างหนึ่ งก็ตอ้ งเหยียดยืด
ออก ท่านี้จึงต้องอาศัยความแข็งแรงและความยืดหยุน่ ของกล้ามเนื้ อทั้งหมดร่ วมกัน เพื่อรักษาสมดุล
ระบบที่ควบคุมการทรงตัวในขณะเคลื่อนไหว ประกอบด้วย การมองเห็น การรับรู ้ของข้อต่อ และระบบการทรง
ตัวที่อยูใ่ นหู ช้ นั ใน (vestibular system) หากระบบการทรงตัวภายใน (vestibular system) เสื่ อมลง แต่การมองเห็น
และการรับรู ้ในข้อต่อต่าง ๆ ยังดีอยู่ จะยังสามารถทรงตัวอยูไ่ ด้
16
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ของร่ างกายไว้ไม่ให้เอียงหรื อล้ม ดังนั้นหากไม่ได้ผ่านท่าอื่น ๆ ตั้งแต่ตน้ พอถึงช่วงนี้ กอ็ าจเหยียดขา
ได้ไม่สมบูรณ์ หรื อยืนไม่มนั่ คง ทาให้เซล้มลงได้
ท่าถีบเท้าซ้าย (ท่า 32) ถีบเท้าขวา (ท่า 40,43) มีการงอเหยียดขาทั้งสองข้างสลับกันเพื่อ
ถ่ายน้ าหนักไปมา เมื่อต้องก้าวเดินไปด้านหน้า ด้านหลัง ทางซ้ายหรื อขวา หรื อเฉี ยงไปด้านใดด้าน
หนึ่ง รวมทั้งมีหมุน พร้อมกับวาดขาขวาไปด้านหลัง เป็ นจังหวะที่ตอ้ งยืนลงน้ าหนักอยูบ่ นขาซ้ายข้าง
เดียว ซึ่ งนับเป็ นท่าที่ยากเพราะต้องอาศัยการทรงตัวอย่างมากและเคลื่อนไหวอย่างเร็ ว กล้ามเนื้ อหลัง
และสะโพกต้องหดเกร็ งเพื่อให้ร่างกายทรงตัวอยูไ่ ด้อย่างมัน่ คง รวมทั้งมีการยืดของกล้ามเนื้ อในฝั่ ง
ตรงข้ามด้วย ส่ วนการเตะและถีบปลายเท้าออกด้านข้าง ต้องใช้การหมุนตัวไปด้านหลังอย่างรวดเร็ ว
ซึ่งต้องใช้ท้ งั พละกาลัง และรักษาสมดุลของร่ างกาย ทาให้กล้ามเนื้อขา เข่า และสะโพกต้องเกร็ งและ
ผ่อนสลับกันไป
เมื่อฝึ กยืนทรงตัวบนขาข้างเดียวได้ในขณะที่ยกขาอีกข้างและเคลื่อนไหวแขนทั้งสอง
แล้ว เพื่อเตรี ยมสาหรับการเคลื่อนไหวช่วงที่ 3 เสริ มสร้างพละกาลัง ในช่วงนี้ การเคลื่อนไหวจะซ้ า
ท่าทางกับช่วงที่ผ่านมาโดยเน้นในแต่ละช่วงย่อยต่างกัน เช่น การหมุนเอวไปด้านซ้ายและขวา โดยที่
ขาทั้งสองยังย่อ และอยู่นิ่ ง พร้ อ มกับ ควบคุ ม การเคลื่ อ นไหวที่ กระดู กสั น หลังระดับ เอว ต้อ งใช้
กล้ามเนื้ อหลังที่ทาหน้าที่ยึดแกนกลางลาตัว ซึ่ งหากทาได้ถูกต้องจะทาให้แรงที่กดลงบนข้อเข่าและ
กล้ามเนื้ อเข่าและข้อเท้าทางานลดลง ดังนั้นการออกแรงที่ถูกต้องและเคลื่อนไหวช้า ๆ สม่าเสมอจึง
ไม่ทาให้เกิดการบาดเจ็บที่ขอ้ เข่าและเท้า
การฝึ กไท้ เก๊กและร่ างกายของผู้สูงอายุ
ผูส้ ู งอายุที่จะกล่าวถึง เป็ นผูท้ ี่ฝึกฝนไท้เก๊กอย่างต่อเนื่ องและสม่าเสมอ และเป็ นผูท้ ี่ รา
ไท้เก๊ กได้เป็ นตามแบบแผน งดงาม ทุ กคนเคยเข้าแข่ งขัน ในมหกรรมไท้เก๊กทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ต่างได้รับเหรี ยญรางวัลกลับมาแล้ว และปั จจุบนั เป็ นผูน้ าและครู ฝึกไท้เก๊กให้กบั ชมรม
ไท้เก๊กในอาเภอหาดใหญ่
ลิลลี่17 (นามสมมติ) วัย 78 ปี ร่ างผอมบาง ผิวค่อนข้างคล้ า เดินหลังตรงและคล่องแคล่ว
ว่องไว เธอเป็ นผูน้ าและครู ฝึกไท้เก๊กของชมรมไท้เก๊กโรงเรี ยนศรี นคร เล่นไท้เก๊กมานานกว่า 28 ปี

เกิ ดและเติบโตที่ หาดใหญ่ หัดราไท้เก๊กเพราะป่ วยเป็ นโรคภูมิ แพ้มาตั้งแต่วยั รุ่ น มี อาการหอบหื ด หายใจไม่
สะดวก และผื่น แพ้ที่ มัก เกิ ด ขึ้ น ช่ ว งที่ อ ากาศเปลี่ ย นแปลง เธอกิ น ยารั กษามาตลอดหลายสิ บ ปี เคยย้ายไปอยู่
กรุ งเทพฯ เพราะคิ ด ว่าอาการที่ แห้งกว่าจะช่ ว ยท าให้อ าการภู มิ แ พ้บ รรเทาลง แต่ ก็ไม่ ช่ ว ยอะไรมากนัก หมอ
ประจาตัวแนะนาให้เธอออกกาลังกาย แต่เธอมีอาการลิ้นหัวใจรั่วแต่กาเนิดด้วย ทาให้ไม่เหมาะที่จะออกกาลังกายที่

17

การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 290 -

แล้ว เมื่อทางานราบ้างหยุดบ้าง แต่เริ่ มราไท้เก๊กเป็ นประจาสม่ าเสมอ เมื่ออายุ 55 ปี หลังจากหยุด
ทางานประจา เธอมาราไท้เก๊กทุกวันตอนเช้าที่โรงเรี ยนศรี นครและฝึ กซ้อมเองที่บา้ นตอนเย็น ทาให้
อาการหอบหื ด หายใจไม่สะดวก และผื่นแพ้บรรเทาลงอย่างมาก ส่ วนอาการท้องอืด ขับถ่ายลาบากที่
เคยเป็ นในวัยสาวก็บรรเทาลง นอกจากนี้เธอยังราพัดกังฟูและกระบี่ดว้ ย ซึ่งมีการเคลื่อนไหวรวดเร็ ว
ขึ้น ต้องใช้กาลังแขนขามาก แต่ละท่ามียอ่ ยืดเหยียดของขาและแขนทั้งสองข้างมากกว่าท่าไท้เก๊ก 85
มีบางท่าต้องกระโดดพร้อมกับหมุนตัวด้วย เธอฝึ กฝนทุกวัน และเข้าแข่งขันในงานมหกรรมไท้เก๊ก
ของประเทศ และระดับนานาชาติที่จดั ขี้นในประเทศจีน และเคยได้รับเหรี ยญทองมาแล้วหลายครั้ง
การราไท้เก๊กส่ งผลทาให้เธอเดินหลังตรง กระฉับกระเฉง สังเกตจากท่าทางการเคลื่อนไหวระหว่าง
การราไท้เก๊ก เธอยังสามารถยืนลงน้ าหนักบนขาข้างเดียวในขณะที่ขาอีกข้างหนึ่ งและมือทั้งสองข้าง
เคลื่อนไหวอยู่ เพราะการเคลื่อนไหวอย่างช้า ๆ ทาให้กล้ามเนื้ อต้องเกร็ งตัวทั้งแบบหดสั้นและยืดยาว
การทาซ้ า ๆ เป็ นประจาทาให้กาลังกล้ามเนื้อแขนขาเพิ่มขึ้น กล้ามเนื้ อแกนกลางลาตัว (หลังและหน้า
ท้อง) ที่ เป็ นตัวหลักในการทรงตัวแข็งแรงขึ้ น การยืดหดตัวของกล้ามเนื้ อทาให้เลื อดไหลเวียนดี
อาการปวดเมื่อยที่มกั เกิดขึ้นในช่วงเช้า หลังจากตื่นนอนก็หายไป
ยุพา 18 (นามสมมติ) วัย 78 รู ปร่ างผอมบาง หลังค่อมเล็กน้อย เป็ นคนเดิ นเร็ ว เคยป่ วย
ด้วยโรคปอดอักเสบและภูมิแพ้ มีอาการไอมีเสมหะบ่อย ๆ เมื่อเธออายุได้ 58 ปี (2538) จึงเลิกดูแล
ร้านเครื่ องเขียน และให้เวลาใส่ ใจสุ ขภาพมากขึ้น และมาราไท้เก๊กที่โรงเรี ยนศรี นครทุกเช้าวันหยุด
ช่วงนั้นเธอฝึ กซ้อมเป็ นประจาสม่าเสมอวันละทั้งเช้าและเย็น และมีโอกาสเรี ยนเพิ่มเติมกับอาจารย์
ไท้เก๊ก 19 ที่ ชมรมฯ เชิ ญ มาอบรมด้วย ส่ วนเช้าวัน จัน ทร์ พุธ ศุกร์ เธอจะต้องไปเป็ นผูน้ าราไท้เก๊ก
ให้กบั ศูนย์ฟ้ื นฟูสุขภาพผูส้ ู งอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

ต้องใช้แรงมาก เธอจึงเลือกราไท้เก๊กตอนเช้าแต่ก็ทาไม่ต่อเนื่ อง เมื่อย้ายกลับมาทางานที่ หาดใหญ่อายุ 35 ปี จึงมี
เวลาออกกาลังกายในช่วงเช้า
เกิดและเติบโตในย่านตลาดรถไฟ หลังจากจบประถมสี่ จากโรงเรี ยนศรี นคร ในหาดใหญ่แล้ว ก็ออกมาช่วยพ่อแม่
ขายขายธู ปเทียนและข้าวของที่ใช้สาหรับไหว้เจ้า พร้อมกับเรี ยนหนังสื อภาคค่า ตั้งแต่อายุ 15 ปี ต่อมาก็เปลี่ยนมา
ขายส่ งเครื่ องเขียน และหยุดทางานหารายได้เมื่ออายุ 58 ปี เพราะรู ้สึกว่าสุ ขภาพทรุ ดโทรม
18

พ.ศ. 2548 กับกลุ่มไท้เก๊กโรงเรี ยนศรี นคร หัวหน้ากลุ่มและสมาชิ กได้เชิ ญอาจารย์ลี่ เกาจากเมืองจีน มาสอนให้
สมาชิ กซึ่ งต้องเสี ยค่าเรี ยนคนละ 1,500 บาท โดยรับผูส้ นใจเพียง 30 คน มาฝึ กทุกวันตอน 6-8 โมงเช้า เป็ นเวลา 1
เดื อน และปี พ.ศ. 2552 หัวหน้าชมรมฯ ก็เชิ ญอาจารย์มาสอนการราพัดกังฟูและรากระบี่อีก ผูท้ ี่ จะเรี ยนได้ตอ้ งมี
พื้นฐานการราไท้เก๊กมาก่อน

19
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วินยั 20 (นามสมมติ) วัย 74 ปี รู ปร่ างสู ง ผอมบาง เดินเร็ ว เคลื่อนไหวว่องไว เขาเริ่ มรา
ไท้เก๊กควบคู่กบั เล่นเทนนิ สด้วยเมื่ออายุประมาณ 45 ปี เข้าเป็ นสมาชิ กชมรมไท้เก๊กโรงเรี ยนศรี นคร
และมีโอกาสเข้าร่ วมอบรมการราไท้เก๊กจากอาจารย์ที่มาจากประเทศจีนทุกครั้ง วินยั ราไท้เก๊กได้ทุก
แบบ รวมทั้งแบบประยุกต์ ได้แก่ ท่ าพัด กังฟู กระบี่ ดาบ เป็ นต้น เมื่ อ พ.ศ. 2550 เขาและภรรยา
ร่ วมกับเพื่อน ๆ อีก 5 คน แยกตัวออกมาตั้งชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ มีวินัยเป็ นประธาน
ชมรมฯ ชมรมนี้เริ่ มออกกาลังกายทุกวัน 17.30-19.00 น.หยุดวันอาทิตย์และวันสาคัญในเทศกาลตาม
ประเพณี จีน ปั จจุบนั นอกจากวินยั จะมาราไท้เก๊กตอนเย็นแล้ว เขายังฝึ กซ้อมราไท้เก๊กแบบประยุกต์ที่
บ้านด้วย และเดินทางไปแลกเปลี่ยนความรู ้กบั ผูเ้ ชี่ยวชาญที่กรุ งเทพฯบ่อยครั้ง
มยุรี21 (นามสมมติ) วัย 68 ปี เป็ นภรรยาของวินยั ซึ่ งเคยชื่นชอบการเต้นลีลาศก็เปลี่ยน
มาราไท้เก๊กแทน เธอป่ วยเป็ นเบาหวานและต้องฉี ดอินซูลินทุ กวัน เธอมาราไท้เก๊กเป็ นประจาทุกวัน
ซึ่ งช่ วยทาให้ร่างกายสดชื่ นกระปรี้ กระเปร่ า มยุรีและวินัยเป็ นผูน้ าของชมรมไท้เก๊กเทศบาลนคร
หาดใหญ่ ทั้งสองคนชอบจัดทัวร์ ให้สมาชิ กชมรมไปท่องเที่ยว ทากิจกรรมร่ วมกันเป็ นประจาทุกปี
เช่น เมื่อสองปี ที่แล้ว ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ไปร่ วมแข่งขันในมหกรรมไท้เก๊กภาคใต้ที่
จังหวัดพัทลุง หลังจากแข่งขันแล้วยังพาสมาชิกไปพายเรื อล่องแก่ง เล่นน้ าตกที่จงั หวัดพัทลุง
นอกจากวินยั และภรรยาจะเป็ นผูน้ าไท้เก๊กของชมรมแล้ว ยังฝึ กสอนสมาชิกให้เป็ นผูน้ า
ไท้เก๊กด้วย โดยใช้เวลาหลังจบกิจกรรมประจาวันเวลาหนึ่งทุ่ม ฝึ กเพิม่ เติมให้กบั สมาชิกที่สนใจอยาก
เป็ นครู ฝึกหรื อต้องการฝึ กและซักถามเพิ่มเติม ทั้งสองยังได้รับเชิญให้ไปนาและฝึ กให้กบั กลุ่มชมรม
ที่รวมตัวขึ้นใหม่ดว้ ย ทั้งสองคนต้องการเผยแพร่ การราไท้เก๊กในกลุ่มเยาวชนให้มากขึ้น เนื่ องจาก
เห็นว่าหากฝึ กฝนตั้งแต่อายุยงั น้อย จะยิง่ ทาได้สมบูรณ์แบบ แต่วยั รุ่ นและเด็กมักสนใจกีฬาที่รวดเร็ ว
ว่องไว และใช้พละกาลังมากกว่า
ตัวอย่างผูส้ ู งอายุท้ งั สี่ คน เป็ นผูท้ ี่ ฝึกไท้เก๊กมานานกว่า 10-20 ปี และเริ่ มฝึ กตั้งแต่อายุ
ประมาณ 45-58 ปี เป็ นช่วงที่ร่างกายยังไม่เสื่ อมมากนัก หากฝึ กฝนอย่างสม่าเสมอก็สามารถราไท้เก๊ก
เรี ยนจบโรงเรี ยนเอกชนจีนในหาดใหญ่ แล้วไปต่อวิทยาลัยที่ปีนัง กลับมาทางานในบริ ษทั ยางไทยปั กษ์ใต้ ต่อมา
ย้ายเป็ นผูจ้ ดั การธนาคารในหาดใหญ่ ก่อนหน้านี้เขาเล่นเทนนิสเป็ นประจาตอนเย็น เมื่อเกษียณอายุการทางานจึงมา
ฝึ กไท้เก๊กเป็ นประจา
20

เกิ ดในหาดใหญ่ เมื่ อเรี ยนจบระดับมัธยมศึ กษาจากหาดใหญ่ ได้ไปเรี ยนต่อระดับอาชี วศึ กษาที่ ปีนัง กลับมา
ทางานเป็ นพนักงานธนาคาร ในช่วงวัยทางานชอบเต้นลีลาศ แต่เริ่ มเป็ นเบาเหวานเมื่ออายุประมาณ 55 ปี ต้องกินยา
ร่ วมกับออกกาลังกาย ในช่วงแรกเธอยังคงไปลีลาศอยู่ แต่เมื่อสามีชวนมาราไท้เก๊ก เธอจึงเข้าร่ วมด้วย ภายหลังเลิก
ลีลาศไป และฝึ กไท้เก๊กอย่างจริ งจัง
21
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ได้อย่างงดงามตามแบบแผน และช่วยส่ งเสริ มการเคลื่อนไหวของร่ างกายให้มีประสิ ทธิ ภาพด้วย ลิล
ลี่ ยุพาและมยุรีหันมาฝึ กไท้เก๊กเพราะความเจ็บป่ วยที่ รบกวนการใช้ชีวิต ขณะที่ วินัยสนใจไท้เก๊ก
เพราะสามารถส่ งเสริ มพละกาลัง ทั้งสี่ คนเป็ นตัวอย่างของการฝึ กอย่างต่ อเนื่ อง ท าให้ร่างกายคง
สภาพความยืดหยุน่ ได้ แม้ว่าความเสื่ อมตามธรรมชาติจะเกิดขึ้น ก็ช่วยชะลอไว้ได้ ทั้งยังช่วยบรรเทา
อาการเจ็บป่ วยที่เคยเป็ นมาก่อนนี้ ดว้ ย การฝึ กหัดไท้เก๊กในผูส้ ู งอายุจึงควรเริ่ มในช่วงที่ร่างกายยังมี
ความยืดหยุน่ อยูบ่ า้ ง จะทาให้การเคลื่อนไหวของร่ างกายตามรู ปแบบสมบูรณ์และสวยงาม
อย่างไรก็ตามมีผูส้ ู งอายุจานวนหนึ่ งเริ่ มหัดไท้เก๊กเมื่ออายุมากแล้ว เช่ น วิภา 22 รู ปร่ าง
ค่อนข้างท้วม เดินเร็ ว แต่เหมือนลากขาข้างหนึ่ง ปั จจุบนั อายุ 73 ปี มาราไท้เก๊กที่โรงเรี ยนศรี นครเป็ น
ประจาทุกวัน หลังจากผ่าตัดใส่ ขอ้ เข่าเทียมทั้งสองข้าง ตั้งแต่อายุ 70 ปี เพราะสามีของเธอคะยั้นคะยอ
แกมบังคับให้มาราไท้เก๊กต่อเนื่ องทุกวัน กระทัง่ เธอเดินได้คล่องตัวมากขึ้น ไม่เจ็บหัวเข่า แม้จะยังมี
อาการตึ งกล้ามเนื้ อขาอยู่บ ้าง นั่งยองไม่ ได้ แต่ ก็นับ ว่าดี ข้ ึ น มาก ไม่ ทุ กข์ท รมานเหมื อ นเมื่ อ ก่ อ น
ปั จจุบนั เธอเดินไปจ่ายตลาดเอง ไปทาธุ ระที่ธนาคาร ทากับข้าวและทางานบ้านเอง และดูแลลูกชายที่
ป่ วยเป็ นอัมพาตอีกด้วย
นิ ภา 23 รู ป ร่ างอ้ว น วัย 86 ปี เธอไม่ค ล่อ งแคล่วเหมื อ นสมาชิ กคนอื่ น เพราะป่ วยเป็ น
เบาหวาน ตั้งแต่อายุประมาณ 60 ปี ทุกเช้าเธอเดินออกจากบ้านซึ่ งอยูห่ ่างจากโรงเรี ยนศรี นครราวสอง
ร้อยเมตร พร้อมกับร่ มด้ามยาวคู่ใจทุกวัน ใช้ค้ ายันเวลาเดินขึ้นฟุตบาทหรื อบันได นิภาเดินช้า คอและ
ลาตัวโน้มไปด้านหน้า เดิ นกางขาออกด้านข้าง เข่างอเพียงเล็กน้อย ก้าวสั้น ๆ อย่างช้า ๆ จังหวะการ
พ่อแม่ของเธอเคยทางานรับจ้างในสวนยาง แล้วย้ายเข้ามาอยูใ่ นหาดใหญ่ เช่าบ้านอยูพ่ ร้อมกับทางานในโรงงาน
ยาง วัยเด็กเธอต้องช่วยพ่อแม่ทางานหารายได้เลี้ยงดูนอ้ ง ๆ ด้วยการทางานคีบยางในโรงงานยางในหาดใหญ่ เมื่อ
แต่งงานแล้วเธอก็ยา้ ยไปคีบยางในจังหวัดใกล้เคียง ทาให้มีรายได้มากขึ้น สามีของเธอทางานเป็ นผูจ้ ดั การในบริ ษทั
ยาง เมื่อหยุดทางานประจาอายุ 60 ปี เธอป่ วยเป็ นเข่าเสื่ อม ทาให้ตอ้ ง เนื่องจากเจ็บหัวเข่าจนต้องเดินลากขา นัง่ ยอง
ไม่ได้ งอเข่าไม่ได้ หลังจากหยุดทางานประจาเมื่ออายุ 60 ปี ก็ติดตามสามี มาราไท้เก๊กบ้างแต่ไม่สม่ าเสมอเพราะ
ปวดเข่า แต่หลังจากผ่าตัดเข่าแล้ว ช่วงแรกเธอต้องเดินถือไม้เท้าค้ ายันตลอดเวลา เพราะยังงอเข่าไม่ได้มาก เธอจึง
ไม่คอ่ ยอยากออกจากบ้าน
22

เธอเกิดที่นครศรี ธรรมราช แต่งงานกับผูจ้ ดั การเหมืองแร่ ย้ายจากจังหวัดนครศรี ธรรมราชมาอยูห่ าดใหญ่เมื่อ พ.ศ.
2500 ช่วยญาติดูแลกิจการโรงแรมใกล้กบั สถานีรถไฟ ต่อมาเปิ ดร้านขายเครื่ องเขียนใกล้กบั โรงเรี ยนศรี นคร เธอ
ฝึ กราไท้เก๊กมาตั้งแต่วยั กลางคน โดยมักจะแวะราไท้เก๊กก่อนเดินไปจ่ายตลาดตอนเช้า แต่ไม่ได้ทาประจาเสมอ ๆ
เมื่อสามีเสี ยชีวิตและลูก แต่งงานมีครอบครัวแยกย้ายกันไปทางานกันหมด กิจการขายเครื่ องเขียนเริ่ มซบเซา เธอจึง
เปลี่ยนมาขายของชาเล็ก ๆ น้อย ๆ ทาให้มีเวลาราไท้เก๊กเป็ นประจาสม่าเสมอทุกเช้า
23
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ก้าวแต่ละก้าวต้องเอียงตัวไปข้างซ้ายและขวาสลับกัน เมื่อยกขาซ้ายก็เอนตัวไปข้างขวา เมื่อยกขาขวา
ก็เอนตัวไปด้านซ้าย แขนแกว่งข้างลาตัวเล็กน้อย ดูเหมือนหุ่ นยนต์ที่กา้ วสั้น ๆ แต่สม่าเสมอ เวลายืน
นาน ๆ ต้องหาที่ยึดเกาะเพราะรู ้สึกเหมือนเข่าจะทรุ ด แต่ก็นงั่ นานไม่ได้เพราะจะรู ้สึกปวดเมื่อยตัว
เมื่อยหลัง เวลาอยูบ่ า้ นเธอจึงต้องเปลี่ยนอิริยาบถบ่อย ๆ เช่น เดินไปรดน้ าต้นไม้ นัง่ จัดข้าวของบน
โต๊ะ ล้างถ้วยชาม เธอบอกว่าถ้าวันไหนไม่เคลื่อนไหวจะรู ้สึกปวดเมื่อยและถ่ายไม่คล่อง
สุ พรอายุ 86 ปี รู ปร่ างเล็ก ผอมบาง เธอเกิดและเติบโตในย่านตาดรถไฟของหาดใหญ่
ช่วยแม่ขายกาแฟและขนม ทางานเป็ นล่ามแปลภาษาจีนในคลินิกมิชชัน่ จนเกษียณอายุเมื่ออายุ 60 ปี
เริ่ ม ร าไท้ เก๊ ก เมื่ อ อ ายุ 66 ปี ที่ ส ม าค ม ฮ าก ก าแ ล ะ ศู น ย์ ส่ งเส ริ ม สุ ข ภ าพ ผู ้ สู งอ ายุ ใน
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ เธอไม่เคยป่ วยเป็ นโรคเรื้ อรัง แต่สนใจเข้าร่ วมกิ จกรรมอื่นมากกว่า
อย่างไรก็ตาม แต่เมื่อเธอประสบอุบตั ิรถชน กระดูกใบหน้าแตก เอ็นหัวไหล่ฉีก ขยับแขนไม่ได้ ทา
ให้ตอ้ งได้รับการฟื้ นฟูร่างกาย ใช้เวลานานประมาณ 10 เดือน ก็สามารถกลับมาเดินและทางานอย่าง
ปกติ เธอเชื่ อว่าการฟื้ นตัวและความเจ็บป่ วยไม่รุนแรงมากเป็ นผลมาจากการออกกาลังกายอย่าง
สม่าเสมอที่ผา่ นมา

ร่ างกายและผลการฝึ กไท้ เก๊ กในผู้สูงอายุ
การฝึ กไท้เก๊ ก มี แ บบแผน รายเอี ย ดที่ ยิบ ย่อ ย เพื่ อ จัด ร่ า งกายขณะเคลื่ อ นไหว และ
ต้องการวินัยในการฝึ ก เพื่ อให้ร่างกายคุ น้ ชิ น ซึ่ งต้องใช้เวลานานมากกว่าสิ บ ปี ขึ้ น ไป จึ งจะท าให้
ผูส้ ู งอายุร าได้ส วยงามตามแบบแผน และยังส่ งผลให้ ร่ างกายไม่ เสื่ อ มเร็ ว เท่ ากับ คนวัย เดี ย วกัน
ตัวอย่างผูส้ ู งอายุที่เพิ่งเริ่ มฝึ กไท้เก๊กเมื่อมีอายุมากแล้ว หรื อไม่ได้ทาต่อเนื่ องสม่าเสมอติดต่อกันเป็ นปี
แม้ว่าจะไม่สามารถราท่าทางต่าง ๆ ได้สวยงามเป็ นไปตามแบบแผน แต่ก็ช่วยให้ความเจ็บปวดที่เคย
เป็ นหรื ออาการปวดเมื่อยในตอนเช้าลดลง ไม่รบกวนการดาเนิ นชี วิตประจาวันมากนัก และยังช่วย
กระตุ ้น ให้ ร ะบบการท างานของอวัย วะภายในมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดี ข้ ึ น ด้ว ย ไท้เก๊ ก เป็ นสิ่ งสะท้อ น
ความรู ้สึกต่อความเสื่ อมของร่ างกายผูส้ ู งอายุ และใช้จดั การกับร่ างกายที่เสื่ อมของผูส้ ู งอายุ เพื่อให้
พวกเขาสามารถใช้ชีวิตประจาวันได้อย่างปกติ
งานศึกษาทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ยนื ยันว่าการราไท้เก๊กเป็ นการออกกาลังกายระดับ
เบา (mild exercise) เหมาะสมกับผูท้ ี่เริ่ มเข้าสู่ วยั เสื่ อมหรื อก่อนวัยเสื่ อม เพราะมีเคลื่อนไหวช้า และมี
ผลเสริ มสร้ า งความแข็ ง แรง ความทนทานและความยื ด หยุ่น ให้ ก ล้า มเนื้ อ และจัด ท่ า ทางการ
เคลื่อนไหวของร่ างกายในยามปกติแล้ว ยังช่วยกระตุน้ การรับรู ้ของระบบประสาทสัมผัสในข้อต่อ
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การรับรู ้ของท่าทาง ซึ่ งเกี่ยวข้องระบบการทรงตัวมากขึ้นด้วย (Tsang and Hui-Chan, 2003, 2004)
ทาให้การทางานประสานสัมพันธ์ของระบบการทรงตัวเป็ นไปอย่างราบรื่ น จึงช่วยป้องกันการหกล้ม
ที่มกั เกิดในผูส้ ู งอายุ
ปกติการเปลี่ยนแปลงทางสรี รวิทยาของกาลังกล้ามเนื้อจากเด็กจนโต กาลังกล้ามเนื้อจะ
เพิ่มขึ้นเร็ วเมื่อโตเป็ นผูใ้ หญ่ และจะมีกาลังสู งสุ ดเมื่ออายุประมาณ 21 ปี 24 หากฝึ กไท้เก๊กตั้งแต่ยงั เด็ก
และต่อเนื่ อง ความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อจะคงอยู่จนถึงวัยสู งอายุ และทาให้พละกาลังลดลงช้ามาก
เมื่ออายุเพิ่มขึ้น และอาจทาให้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อเพิ่มมากที่สุดจนถึงอายุ 30 ปี ได้ วัยเด็กจึง
สามารถเลือกกิจกรรมที่มีความหนักเพื่อส่ งเสริ มการเจริ ญเติบโตและพละกาลังของร่ างกาย ในขณะ
ที่เมื่ออายุเข้าสู่ วยั กลางคน ร่ างกายเริ่ มเสื่ อม กาลังกล้ามเนื้อก็ลดลงทาให้ตอ้ งเลือกการออกกาลังกายที่
มีความหนักไม่มากนัก แต่สามารถช่วยให้การทางานของกล้ามเนื้อและอวัยวะภายในทางานปกติ
งานศึกษาเรื่ องการควบคุ มท่ าทางขณะอยู่นิ่ งและเคลื่ อนไหว (postural control)25 ใน
ผูส้ ู งอายุ โดยใช้เครื่ องมือตรวจจับความเร็ วในการตอบสนองของกล้ามเนื้อและเอ็นกล้ามเนื้อ พบว่า
คนสู งอายุต อบสนองต่ อ การเปลี่ ย นท่ าทางและการทรงตัว ช้า (เช่ น เมื่ อ มี แรงผลักทางด้านหน้า
ในขณะยืน คนปกติจะรักษาสมดุลด้วยการกระดกปลายเท้าขึ้น ก้มตัวเพื่อไม่ให้ลม้ หรื อกางแขนออก
ด้วย) ระบบการรั บ รู ้ ข องข้อ ต่ อ ในขณะเคลื่ อ นไหว (dynamic position sense) ช้ากว่าคนอายุน้อ ย
เนื่ องจากการเสื่ อมของเซลประสาทรับความรู ้สึกในการตอบกลับของตัวรับความรู ้สึก (receptor) ที่
จะส่ งกระแสประสาทออกจากเซลสมองสั่ งการกลับ ไปยังอวัย วะปลายทางให้ป รั บ ท่ าทาง การ
ประมวลผลข้อมูลในสมองช้าเช่นนี้ แสดงว่าเซลสมองที่ทาหน้ารับและส่ งข้อมูลกลับมาที่ขอ้ ต่อและ
กล้ามเนื้ อทางานช้าลง แต่ก็มีงานศึกษาที่ แสดงให้เห็นว่าการราไท้เก๊กมีผลทาให้เพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
เด็กหญิงมีอตั ราของการเพิ่มกาลังกล้ามเนื้ออัตราเดียวกับเด็กชายจนถึงอายุประมาณ 12 ปี หลังจากมีประจาเดือน
อัตราการเพิ่มกาลังจะลดลง ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั กิจกรรมประจาวันของแต่ละเพศที่ต่างกันด้วย ทาให้ความแตกต่างของ
พละก าลังของชายและหญิ งต่ างกัน โดยเฉลี่ ย ผูห้ ญิ งมี ก าลังความแข็งแรงเป็ น 2 ใน 3 ของผูช้ าย และจ านวน
กล้ามเนื้อก็เท่ากับ 2 ใน 3 เช่นกัน
24

ต้องอาศัยการท างานร่ ว มกัน ของระบบรั บ ความรู ้ สึ ก (Sensorimotor performance motion sense and dynamic
position sense) ได้แก่ Proprioception sense การรับรู ้ความรู ้สึกในข้อต่อลดลงในผูส้ ู งอายุ ซึ่ งจะเป็ นตัวรับรู ้สึกที่
บอกเราว่าข้อต่อขา แขน ลาตัวของเราอยูใ่ นท่าทางใด ทั้งในขณะที่ร่างกายอยูน่ ิ่งและกาลังเคลื่อนไหว(Coordinated
gait pattern) การประสานสัมพันธ์กนั ของรยางค์ ลาตัวในขณะเดิน ดังนั้นการฝึ กควบคุมสมดุลของร่ างกาย เท่ากับ
การจัดร่ างกายส่ วนต่าง ๆ ให้สามารถอยู่นิ่งหรื อไม่โอนเอน เอียงหรื อล้มในขณะที่ มีการเคลื่อนไหวของระยางค์
ส่ วนอื่น ๆ ตามทิศทางที่ตอ้ งการได้ และมีการถ่ายเทน้ าหนักไปตามธรรมชาติ
25
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การรับรู ้ภายในข้อต่อเพราะลักษณะการเคลื่อนไหวที่ชา้ เป็ นการย้ าการรับสัมผัสที่ขอ้ ต่อและทาให้
เกิ ด การเรี ยนรู ้ ก ารเปลี่ ย นแปลงของน้ าหนั ก ที่ ก ดลงที่ ผิ ว ข้อ ท าให้ มี ก ารตอบสนองต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงของท่าทางและข้อต่อในทิศทางต่าง ๆ มากกว่าการออกกาลังแบบอื่น เช่น กอล์ฟ ว่าย
น้ า (Tsang and Hui-Chan, 2003, 2004 อ้างใน Goble, D. J. and etc, 2009.)
สาหรั บระยะเวลาและความถี่ของการฝึ กฝนร่ างกาย เพื่อให้ได้ผลในการเสริ มสร้ าง
กาลังและความทนทานของกล้ามเนื้ อ โดยทัว่ ไป แต่ละครั้ งต้องทาต่อเนื่ องนาน 30-45 นาที อย่าง
น้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ติดต่อกัน นาน 12 สัปดาห์ จะทาให้ร่างกายคุน้ เคย จดจาการเคลื่อนไหว และ
คงสภาพของความยืดหยุ่น กล้ามเนื้ อได้ จากตัวอย่างผูส้ ู งอายุสองกลุ่มที่ ฝึกไท้เก๊กในวัยกลางคน
ร่ างกายยังพอมีความยืดหยุ่นบ้าง การฝึ กอย่างต่อเนื่ องและสม่าเสมอยาวนานกว่าสิ บปี จึงทาให้พวก
เขาราได้สวยงามตามแบบแผน
ผลทางสรี รวิทยาหรื อการเปลี่ยนแปลงภายในร่ างกายจะเกิดขึ้นทันทีที่เริ่ มออกกาลังกาย
เพราะการเคลื่อนไหวไปกระตุน้ เซลประสาทที่เลี้ยงกล้ามเนื้ อทาให้กล้ามเนื้ อหดตัว และเพิ่มจานวน
หลอดเลือดฝอยในกล้ามเนื้ อ ทาให้หัวใจต้องสู บฉี ดเลือดมากขึ้น ประสิ ทธิ ภาพการนาออกซิ เจนไป
ใช้เซลทัว่ ร่ างกายสู งขึ้น ทาให้กล้ามเนื้ อที่เกี่ยวข้องโดยตรงขณะเคลื่อนไหวมีความทนทานในการ
ออกแรงนานขึ้น การเคลื่อนไหวบ่อย ๆ จึงกระตุน้ การทางานของกล้ามเนื้อ หลอดเลือด ทาให้เซลใน
ร่ างกายได้รับสารอาหารและพลังงานเพิ่มขึ้น หลักการออกกาลังกายเพื่อเพิ่มพูนความแข็งแรง (ทั้ง
ปริ มาณและกาลัง) กล้ามเนื้ อ จึงต้องมีความถี่บ่อย (frequency) และระยะเวลา (duration) ที่เหมาะสม
เพื่อจะสามารถส่ งเสริ มและคงสภาพของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
แต่สาหรับผูส้ ู งอายุ มีอตั ราการเสื่ อมถอยของเซลมากกว่าและอัตราการเพิ่มกาลังน้อย
กว่าวัยเด็กและหนุ่มสาว การคงสภาพผลของการฝึ กจึงต้องทาอย่างต่อเนื่ อง จึงจะสามารถคงสภาพ
ความทนทานของกล้ามเนื้ อที่ควบคุมการเคลื่อนไหวร่ างกายได้อย่างราบรื่ น เพื่อให้ได้ผลเสริ มสร้าง
ความแข็งแรง (strength)26 ความทนทาน (endurance)27 ของกล้ามเนื้ อและเอ็นข้อต่อ ฝึ กการประสาน

หมายถึง ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและจานวนเส้นใยกล้ามเนื้อที่มากขึ้นเมื่อออกกาลังกาย ทาให้สามารถออก
แรงยกของหนักกว่าเดิมได้ เช่น ก่อนกาลังกายสามารถยกน้ าหนักได้สูงสุ ด 10 กิโลกรัม ก็เกิดอาการล้าแล้ว แต่เมื่อ
ออกกาลังกายได้ระยะหนึ่ง (ต่อเนื่อง 1 สัปดาห์ข้ ึนไป) จะสามารถยกน้ าหนัก 10 กิโลกรัมได้ไม่ยากและจานวนครั้ง
มากขึ้น โดยไม่เกิดอาการเมื่อยล้า หรื อยกของที่หนักมากกว่า 10 กิโลกรัมได้

26

ความทนทาน (endurance) หมายถึง ความสามารถของกล้ามเนื้อที่จะทนต่อการเมื่อยล้า และความสามารถในการ
ฟื้ นตัวจากความเมื่อยล้า เช่น ก่อนออกกาลังกาย เมื่อต้องยืนนาน 15 นาทีก็รู้สึกเมื่อยขาแล้ว แต่หลังจากออกกาลัง
27
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สัมพันธ์สัมพันธ์ของอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการทรงตัวและการเคลื่อนไหว สิ่ งเหล่านี้ จะช่วยลดความ
เสี่ ยงในการล้มของผูส้ ู งอายุ และต้องใช้เวลาฝึ กต่อเนื่ องอย่างน้อย 12 สัปดาห์ (Ni, 2014) นอกจากนี้
งานศึกษาด้านประสาทวิทยายังพบว่าการราไท้เก๊กมีผลกระตุน้ การทางานของสมอง ทาให้อารมณ์ดี
ขึ้น รู ้สึกสบายใจ เพราะการเคลื่อนไหวร่ างกายภายนอกไปกระตุน้ การไหลเวียนเลือดในสมองส่ วน
หน้า (premotor cortex) ซึ่ งควบคุ มการเคลื่ อนไหว และสมองส่ วนฮิ ป โปแคมปั ส (ทางเชื่ อมของ
สมองสองซี ก) มากขึ้น ทั้งสองส่ วนเป็ นพื้นที่เก็บความทรงจาระยะยาว (Soya, 2014) การออกกาลัง
กายอย่างเบาจึ งสามารถป้ องกันความเสื่ อมของสมองส่ ว นการรั บรู ้ และการเรี ยนรู ้ (cognition) ใน
ผูส้ ู งอายุได้ และหากต้องการคงสภาพผลที่ได้จากการออกกาลังกายจะต้องออกกาลังกายเป็ นประจา
สม่าเสมอ ติดต่อกันนาน 2 ปี (Tamura, 2014)
การฝึ กร่ า งกายของผู ้สู ง อายุ ด ้ว ยการออกก าลัง กายแบบไท้เก๊ ก จึ ง ต้อ งอาศัย วิ นั ย
(discipline)28 ซึ่ งช่ วยการจัดระเบี ยบร่ างกาย จังหวะในการเคลื่อนไหวร่ างกาย การกาหนดลาดับที่
ชัดเจนว่าต้องเริ่ มด้วยอะไรก่อน เช่น ท่าเริ่ มต้น ต้องย่อเข่า ถ่ายน้ าหนักไปขาซ้าย หมุนปลายขวาหัน
ออก หมุนลาตัว ขณะเดียวกันค่อยเคลื่อนมือทั้งสองข้าง จึงจะสามารถสร้างและจัดร่ างกายที่เสื่ อมให้
สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวและการใช้ร่างกายได้ในชี วิตประจาวัน แต่หากลดความถี่บ่อยของ
การฝึ กลง เช่น จาก 3 ครั้งต่อสัปดาห์เป็ น 2 ครั้งสัปดาห์ จะยังคงสภาพของความเปลี่ยนแปลงต่อไป
อีกอย่างน้อย 10 สัปดาห์ และชะลอการฝ่ อของกล้ามเนื้อได้
หลักการเคลื่อนไหวขณะราไท้เก๊ก ต้องควบคุมการเคลื่อนไหวตั้งแต่ปลายเท้า ขา เอว
ลาตัว ขึ้นมาจนถึงแขนและศีรษะ ทุกส่ วนผ่อนคลาย หมายถึง ไม่ตอ้ งเกร็ งจนนิ่ งแข็งเหมือนกับการ
ยกของ และศู น ย์กลางของเคลื่ อนไหวอยู่ที่เอว (ลาตัว) เปรี ยบเอวซึ่ งเป็ นแกนกลางลาตัวเหมื อ น
พวงมาลัย รถที่ ใช้ค วบคุ ม บังคับ ทิ ศ ทางการเคลื่ อ นไหวส่ ว นอื่ น ของร่ างกาย การหมุ น ปลายเท้า
เปลี่ยนไปทางขวา ก็จะตามด้วยการหมุนเอวขณะที่ หลังตรง ซึ่ งก็จะดึ งเอาสายตามองตามไปด้วย
ส่ วนนี้ ช่วยควบคุมการทรงตัว หลังจากนั้นก็เคลื่อนแขนและขาไปตามแบบแผนแต่ละท่วงท่า การ
หมุนลาตัวไปพร้อมกับการมองตามมือ

กายสม่ าเสมอระยะหนึ่ งแล้ว สามารถยืนได้นานถึง 30 นาที หรื อมากกว่า แสดงว่าความทนทานของกล้ามเนื้ อ
เพิม่ ขึ้น และยังหมายถึงความสามารถในการออกกาลังกายได้นานมากขึ้น โดยไม่รู้เหนื่อยด้วย
Foucault กล่าวว่าระบอบวินยั เป็ นเครื่ องมือสมัยใหม่ที่ใช้กากับร่ างกายของคนในสังคม โดยอาศัยพื้นที่ และการ
จัดตารางเวลา ลาดับ ซึ่ งเป็ นแบบแผนควบคุมกิจกรรม เป็ นการบังคับควบคุมให้ทาซ้ า ทาให้ร่างกายคุน้ ชิ นและ
ปฏิบตั ิจนรู ้สึกว่าเป็ นเรื่ องปกติ ร่ างกายจึงกลายเป็ นพื้นที่ที่จดั การและสร้างขึ้นใหม่ได้
28
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การราไท้เก๊กต้องทาให้ครบตั้งแต่ตน้ จนจบ บางท่าหากทาไม่ถูกต้องก็จะไม่เกิดผลใน
ท่าทางต่อไป เช่น หากไม่เริ่ มจากกลุ่มท่าอุ่นเครื่ องที่ช่วยเตรี ยมให้กล้ามเนื้ อแขนขายืดหยุ่นมากขึ้น
เมื่อต้องยืนบนขาข้างเดียว พร้อมกับเตะเหยียดอีกข้างหนึ่งไปด้านหน้าให้ปลายเท้าสู งกว่าเอว ขณะที่
แขนทั้งสองกางออกเหนื อศีรษะ จะทาได้ไม่สมบูรณ์ เพราะขาด้านในจะตึ งและเหยียดออกไม่สุด
เหยียดค้างไว้ไม่ได้ ยืนทรงตัวไม่อยู่ หรื อเซไปด้านข้าง และอาจเกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อได้
จะเห็นได้วา่ ในช่วงเริ่ มต้น เริ่ มจากการก้าวเท้าไปด้านหน้าสามสี่ กา้ ว แต่ละก้าวจะมีการ
เคลื่ อ นไหวของแขน และล าตัว ส่ ว นบน เพื่ อ รั ก ษาสมดุ ล ร่ างกายในขณะที่ ต ้อ งเคลื่ อ นไหวอยู่
ตลอดเวลา แขนทั้งสองข้างมักจะเคลื่อนไปในทิ ศทางสลับกัน ยกเคลื่อนขึ้ นหมุนเข้าในหรื อออก
นอกสลับกัน และสัมพันธ์กบั การพลิกหงายฝ่ ามือ บางท่าก็กาหมัด บางท่าก็เหยียดออก การเคลื่อน
ของแขน มือ ถูกควบคุมให้เป็ นไปจังหวะของการเดิน ย่อเหยียดเข่า และหมุนลาตัว เป็ นการฝึ กการ
ประสานสัมพันธ์ส่วนต่าง ๆ ของร่ างกาย (coordination)29 การเคลื่อนไหวของแขนในท่าที่มีลกั ษณะ
กางออกด้านข้าง ยกขึ้น หรื อเหยียดไปด้านหลัง ทาให้มีการยืดขยายของกระดูกซี่ โครงและกระตุน้
การขยายทรวงอก เป็ นกลไกที่ช่วยกระตุน้ ให้เกิดการหายใจเข้า ทาให้มีการทางานของระบบหัวใจ
และหลอดเลือดดีข้ ึ น ไม่เหนื่ อยง่าย นอนหลับง่ายและลดความวิตกกังวล (Frye, 2007) จังหวะการ
เคลื่อนที่ของไท้เก๊กที่สม่าเสมอ เป็ นการบริ หารกล้ามเนื้ อกระบังลมและกล้ามหน้าท้องและซี่ โครงที่
ทาหน้าที่ช่วยในการหายใจ
การเคลื่ อ นไหวอย่า งช้า ๆ นอกจากจะไม่ ท าให้ เกิ ด การบาดเจ็ บ แล้ว ยัง เพิ่ ม ก าลัง
กล้า มเนื้ อ (strength) ที่ ช่ ว ยในการทรงตัว ด้ว ย เช่ น กล้า มเนื้ อ หลัง ส่ ว นล่ า ง กล้า มเนื้ อ สะโพก
ตลอดจนกล้ามเนื้ อขาและกล้ามเนื้ อในฝ่ าเท้า การก้าวขาไปด้านหน้าและหลัง สลับกับการเหยียดยืด
ของกล้ามเนื้ อ ต้น ขาและน่ อ ง ท าให้ มี ก ารยืด กล้ามเนื้ อ และเอ็น ข้อ ต่ อ ยังเพิ่ ม ความยืด หยุ่น ของ
กล้ามเนื้ อ (flexibility) 30 ทาให้เกิดความคล่องแคล่ว (agility)31 และคลายความปวดเมื่อยเพราะการยืด
หดกล้ามเนื้อจะไปกระตุน้ การไหลเวียนเลือดมาเลี้ยงส่ วนปลายได้ดี

หมายถึง การเคลื่อนไหวของแขนขา ลาตัว สายตา ไปพร้อมกันในหลายทิศทาง และการเคลื่อนไหวราบเรี ยบ มี
ประสิ ทธิภาพ
29

คือความสามารถในการยืดยาวของกล้ามเนื้อในขณะเคลื่อนไหวได้เต็มช่วงการเคลื่อนไหวของข้อต่อนั้น ๆ และ
หดตัวกลับได้ราบรื่ น ไม่มีความฝื ด ยึด ตึง
30

31

คือความสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็ ว ไม่ติดขัด
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1

การสร้ างนักบวชหญิงปกาเกอะญอของคณะแม่ ปอนในจังหวัดเชียงใหม่
The Construction of Pga k’nyau Nun of Mae Pon Mission in Chiangmai
อารี ยา รัตนเวียงผา (Areeya Rattanaviengpha)1

บทคัดย่อ
บทความชิ้นนี้ นาเสนอการสร้างนักบวชหญิงโดยสถาบันนักบวช (religious institute) “คณะภคินี
แพร่ ธรรมแห่ งพระนางมารี ยผ์ ปู ้ ฏิสนธิ นิรมล” (Missionary Sisters of Mary Immaculate Conception) หรื อ
“คณะแม่ปอน” ในอาเภอจอมทอง จังหวัดเชี ยงใหม่ ซึ่ งสมาชิ กทั้งหมดเป็ นกลุ่ มชาติพนั ธุ์ ปกาเกอะญอ2
(กะเหรี่ ยง) โดยผูเ้ ขียนต้องการนาเสนอให้เห็นถึ งปฏิ บตั ิการ กลไกและกระบวนการในการสร้างนักบวช
หญิงของคณะแม่ปอน โดยมีพ้นื ที่ในการศึกษาคือสถาบันนักบวชหญิงคณะแม่ปอน ซึ่งเป็ นชุมชนปฏิบตั ิการ
เป็ นพื้นที่ของการหล่อหลอม อบรม ขัดเกลาในการสร้ างนักบวชหญิง เป็ นพื้นที่ทางสังคมทางศาสนาที่มี
แนวทางปฏิ บ ัติ ใ นการด าเนิ น ชี วิ ต ที่ ชั ด เจนซึ่ งก าหนดไว้ใ นธรรมนู ญ (พระวิ นัย ) ของสถาบัน ฯใน
กระบวนการอบรมและการสร้างนักบวชหญิงนั้น มีเป้ าหมายเพื่อให้เยาวชนหญิงกลายเป็ นผูม้ ีบทบาทในการ
ทางานให้บรรลุผลตามพันธกิจ คือการรับใช้พระศาสนจักร คณะนักบวชหญิงแม่ปอนจึงเป็ นสถาบันหนึ่งที่
ดาเนินการรวมกลุ่มหญิงสาวปกาเกอะญอเป็ นหมู่คณะ มีความสัมพันธ์ฉนั ท์พี่นอ้ ง เกิดกระบวนการเรี ยนรู ้ที่
ซึ มซับผ่านระเบียบกฎเกณฑ์และการใช้ชีวิตประจาวันร่ วมกันตามความเชื่ อและความศรัทธาต่อพระเจ้า จน
เกิดเป็ นความปรารถนาที่จะถวายตนเองแด่พระเจ้า โดยการอุทิศตนเพื่อทางานในพระศาสนจักร ทั้งนี้ผเู ้ ขียน
นาเสนอว่ากระบวนการเรี ยนรู้ ดงั กล่าวมีนยั ยะของการสร้างฮาบิทสั (Habitus) ผ่านชุ มชนปฏิบตั ิการของ
คณะแม่ปอนภายใต้พ้ืนที่ ระเบียบกฎเกณฑ์และระยะเวลาของการฝึ กอบรมที่ปฏิบตั ิการซ้ าๆ จนก่อให้เกิด
เป็ นอุดมการณ์และอัตลักษณ์เฉพาะของคณะแม่ปอนเอง นอกจากนั้นแล้วสถาบันดังกล่าวยังเป็ นเทคโนโลยี
ทางอานาจที่ทางานบนเงื่อนไขบางอย่างที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้ผา่ นปฏิบตั ิการที่สามารถสังเกตได้จากการ
แสดงออกในชี วิตประจาวันของนักบวชหญิงคณะแม่ปอน ข้อมูลที่นาเสนอในบทความชิ้ นนี้ ได้จากการ
1

นักศึกษาปริ ญญาโท สาขาวิชาชาติพนั ธุ์สมั พันธ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
mreeya2013@gmail.com ผูเ้ ขียนขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร.ประสิ ทธิ์ ลีปรี ชา อาจารย์ที่ปรึ กษาที่ได้ให้คาปรึ กษาและ
แนะนา ทั้งในกระบวนการทาวิทยานิพนธ์และการเขียนบทความฉบับนี้
2
ปกาเกอะญอ เป็ นคาที่คนในกลุ่มชาติพนั ธุ์ใช้เรี ยกตัวเอง ซึ่ งแตกต่างจากคาว่ากะเหรี่ ยง (Karen) ที่คนอื่นใช้เรี ยกคนปกา
เกอะญอ นักวิชาการแบ่งคนกะเหรี่ ยงออกเป็ นสกอร์ และโปว์ แต่กลุ่มทั้งสองเรี ยกตัวเองว่า “ปกาเกอะญอ” และ “โพล่ง”
ตามลาดับ ในงานศึกษานี้จะใช้คาว่า "ปกาเกอะญอ" แทนคาว่ากะเหรี่ ยง เนื่องจากเป็ นคาเรี ยกที่ให้เกียรติและสุภาพกว่าคาว่า
กะเหรี่ ยงกับทั้งยังเป็ นการศึกษาที่เน้นเฉพาะกลุ่มปกาเกอะญอเท่านั้น
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ทางานภาคสนามแบบชาติพนั ธุ์วรรณนาที่อาราม (convent) ของคณะแม่ปอน ในอาเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่ ระหว่างเดือนสิ งหาคมถึงเดือนตุลาคม 2558
คาสาคัญ: การสร้างนักบวชหญิงปกาเกอะญอ ชุมชนปฏิบตั ิการ ฮาบิทสั อัตลักษณ์
Abstract
The article presents the construction of Pga k’nyau (Catholic) Nun of Mae Pon Mission in Chomtong,
Chiangmai. The author analyses the practice, mechanism and process of the construction of ethic women
religious identiy. The Missionary Sister of Mary Immaculate Conception (Sister of Mea Pon) is a catholic
women religious order of an ethnic Karen catholic nun community which have been a social and religious
space of training, forming and constructing woman religious person that based on their clear rules and
regulations. The goals of the intuition are to train young Pga k’nyau girls to serve their faith in God and
the Catholic Church as catholic nuns. The major findings of the research is that based on the faith in God,
the common daily living and common life rules, the young Pga k’nyau girls are able to commit themselves
to serve the Church in the women catholic religious life. The author has applied the process of learning
through the repeating internalization of the habitus in a given common community which create a unique
identity of the of Pga k’nyau Nun. The intuition functions also as an entity of power technology to
construct a specific identity. The article is he ethnographic studies field work in the Pga k’nyau Nun
Covent in Chomthong, Chiangmai during the month of August and October, 2016.
Keywords: The Construction of Pga k’nyau Nun, Community of Practice, Habitus, Identity

แม่ ปอน: ต้ นกาเนิดของศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิกกับกลุ่มชาติพนั ธุ์ปกาเกอะญอ
เมื่อปี พ.ศ.2493 บาทหลวงแซงกีลี เจ้าคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งเบธารามที่ตา้ หลี่ มณฑลยู
นาน ประเทศจีนได้เขียนจดหมายติดต่อมายังพระสังฆราช3มิสซัง4กรุ งเทพฯ เพื่อขอนาบาทหลวงเบธาราม
เข้ามาแพร่ ธรรมในประเทศไทย เนื่ องจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งใหญ่ในประเทศจีน นัน่
คือเหมา เจ๋ อตุง เปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศเป็ นระบอบคอมมิวนิ สต์ในปี พ.ศ. 2492 บาทหลวง
3

มุขนายก
4
Dioceses หมายถึงดินแดนมิสซัง (Mission) สถานที่ใดที่งานเผยแผ่ศาสนามีผกู ้ ลับใจมาเป็ นคริ สตชนจานวนมาก ทางกรุ ง
โรมจะประกาศให้เป็ นสังฆมณฑล(มุขมณฑล) จากนั้นจะมีการแต่งตั้งพระสังฆราช (Bishop) เป็ นผูป้ กครองดูแล
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ต่างชาติ ถูก บังคับให้ออกจากประเทศ บาทหลวงเบธารามจึ งได้เดิ นทางออกจากประเทศจี นผ่า นมาทาง
ประเทศพม่ า และได้เดิ นทางมาประเทศไทย สั งฆราชของศาสนจัก รคาทอลิ ก กรุ ง เทพฯได้เ ชื้ อ เชิ ญให้
บาทหลวงเบธารามมาทางานกับกลุ่มชาติพนั ธุ์ในภาคเหนื อ เนื่ องจากเคยทางานกับกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่างๆใน
ประเทศจีน การเข้ามาในครั้งแรกของบรรดามิชชันนารี น้ นั เป็ นช่วงเวลาที่ชาวปกาเกอะญอกาลังแสวงหา
แนวทางใหม่ในการปรับตัวทางวัฒนธรรมหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงเป็ นทางเลือกหนึ่ งของการปรับตัว
ทางวัฒนธรรมโดยการสร้างชุมชนของตนเองขึ้นมาใหม่ ซึ่ งชาวปกาเกอะญอมีความคุน้ เคยกับชาวตะวันตก
ในสมัยที่องั กฤษปกครองพม่า เนื่องจากเคยเป็ นผูท้ ี่ขี่ชา้ งลากซุ งร่ วมทาไม้สักให้กบั บริ ษทั ของชาวอังกฤษมา
ก่อน จึงทาให้ง่ายต่อการสื่ อสารกับชาวปกาเกอะญอในพื้นที่เหล่านี้ บาทหลวงมิชชันนารี ได้รับอนุ ญาตให้อยู่
ที่เชียงใหม่และพานักอยูท่ ี่กงสุ ลฝรั่งเศส เพื่อเรี ยนภาษาไทยและฝึ กงานแพร่ ธรรมในประเทศไทย ในช่วง 20
ปี มี บ าทหลวงหลายองค์ผลัดเปลี่ ยนหมุ นเวีย นกันมาประจาที่ เชี ยงใหม่จนถึ งปลายสงครามโลกครั้ง ที่ 2
บาทหลวงเบธารามจึงได้รับมอบหมายให้เผยแผ่ศาสนาในมิสซังเชี ยงใหม่ ปี พ.ศ. 2496 บาทหลวงโฟญีนี
และบาทหลวงเซกีน๊อตจึงได้ทาการสารวจหมู่บา้ นปกาเกอะญอบางแห่ ง ซึ่ งวิธีการทางานของมิชชันนารี ใน
เขตมิสซังเชี ยงใหม่ในช่ วงแรกนั้น เป็ นการออกไปหาผูท้ ี่ถูกทอดทิ้ง บุคคลที่สังคมไม่ตอ้ งการ คนยากจน
ของชุ มชน เช่ น ครู สิงห์ แก้วเป็ นคนที่ มาจากป่ าตึงอาเภอแม่แจ่ม ถูกขายให้ไปให้กบั คนเมือง เมื่อคุ ณพ่อ
มิชชันนารี ไ ด้ม าซื้ อที่ ดินของคนพื้ นราบที่ เคยพบคุ ณพ่อที่ จอมทอง ครู สิ ง ห์ แก้ว จึ ง ถู กขายให้ก ับ คุ ณพ่อ
มิชชันนารี พร้อมกับที่ดินในปี พ.ศ. 2497 ” (สัมภาษณ์ ครู สิงห์แก้ว สิ นประเสริ ฐ 2557 )
เมื่อบรรดามิชชันนารี เห็นว่ามีความหวังที่กลุ่มชาติพนั ธุ์ปกาเกอะญอจะเข้ามารับความเชื่ อในคริ สต์
ศาสนา จึ ง เช่ า บ้า นที่ อาเภอจอมทองเพื่อใช้เป็ นศูนย์ก ลางส าหรั บ การเผยแผ่ศาสนาชั่วคราวรั บ เด็ก ปกา
เกอะญอ 12 คนมาอยู่ป ระจาเพื่อสอนคาสอนและภาษาไทยให้แก่พ วกเขา แต่เนื่ องจากปั ญหาด้า นภาษา
บาทหลวงเซกีน๊อตจึงได้ติดต่อกับบาทหลวงคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุ งปารี ส (MEP) ที่ประจาอยูท่ ี่เมือง
ผาปูนในประเทศพม่า จึงได้ส่งครู ลอเรนซ์ เกโพ เจริ ญกุลให้มาช่วยงานที่จอมทองตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.
2497 โดยช่วยสอนหนังสื อ สอนคาสอนและแปลพระคัมภีร์ รวมทั้งสอนภาษาปกาเกอะญอให้แก่บาทหลวง
โฟญีนีและบาทหลวงเซกีน๊อตด้วย
เมื่อ 60 ปี ที่แล้ว ในภาคเหนือมีคนนับถือคริ สต์แต่ในกลุ่มกะเหรี่ ยงไม่มีคนนับถือศาสนาคริ สต์ จอมทอง
ขณะนั้น ไม่มีไฟ ไม่มีประปา ไม่มีถนน แม่ปอนเมื่อก่อนเป็ นปางช้าง เป็ นป่ า บาทหลวงเซกีน๊อตได้ซ้ื อที่ดินจาก
คนพื้นราบเพื่อสร้างวัด สร้างหมู่บา้ นและพาคนที่ อยู่บนดอยมาอยู่ 3 ครอบครัว บาทหลวงพูดภาษาไทยได้บา้ ง
เพราะเคยเรี ยนที่จนั ทบุรีแต่พดู ภาษากะเหรี่ ยงไม่ได้ ดังนั้นครู จึงเป็ นคนสอนภาษาให้เพราะสามารถพูดได้ท้ งั ภาษา
กะเหรี่ ยงและภาษาอังกฤษ ถูกส่ งตัวมาจากพม่าเพื่อช่วยในเรื่ องการเผยแผ่ศาสนากับคนกะเหรี่ ยงในประเทศไทย
(สัมภาษณ์ครู ลอเรนซ์ 2557)

ในวันสมโภชพระคริ สตสมภพ (วันคริ สต์มาส) ปี พ.ศ. 2497 มีชาวปกาเกอะญอ 21 คนได้รับศีลล้าง
บาปเป็ นกลุ่มแรก เมื่อมีคนสมัครเข้าศาสนาเพิม่ มากขึ้นจึงได้ขอให้ส่งครู คาสอนเพิ่ม ครู โรเบิร์ต โลโพ เจริ ญ
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กุลจึ งถู กส่ งมาช่ วยงานในวันที่ 9 พฤศจิก ายน 2498 โดยรั บผิดชอบงานด้านการสอนค าสอนและเผยแผ่
ศาสนาตามหมู่บา้ นต่างๆ เป็ นหลัก เนื่องจากศูนย์กลางที่จอมทองนั้นไม่สะดวกและไม่เหมาะกับสภาพความ
เป็ นอยูข่ องกลุ่มชาติพนั ธุ์ปกาเกอะญอและอยูห่ ่างไกลจากหมู่บา้ น เดือนตุลาคม พ.ศ.2497 มิสซังเชียงใหม่จึง
ตัดสิ นใจซื้อที่ดินแปลงหนึ่งในป่ าแม่ปอนอยูห่ ่างจากจอมทองประมาณ 15 กิโลเมตร ริ มลาธารชื่อ “แม่ปอน”
บาทหลวงทั้งสองจึ งย้า ยมาตั้ง ศูนย์ใหม่ที่ แม่ป อนโดยใช้ชื่อว่า "ศูนย์อบรมชาวไทยภูเขา 5แม่ป อน" เป็ น
สถานที่สาหรับให้เยาวชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ได้มีโอกาสเข้ารับการอบรม เรี ยนรู้หลักคาสอน
ของคาทอลิก เรี ยนอ่านเขียนภาษาปกาเกอะญอโดยใช้อกั ษรโรมันจากการประดิ ษฐ์อกั ษรของบาทหลวง
เซกี น๊อต เริ่ มการบุกเบิกสร้ างวัดและหอพักสาหรับเด็กชาย-หญิง และได้ทาการเปิ ดศูนย์แม่ปอนเมื่อเดื อน
เมษายน พ.ศ.2498 โดยใช้เป็ นศูนย์กลางการแพร่ ธรรมกับกลุ่มชาติพนั ธุ์ปกาเกอะญอ ศูนย์แม่ปอนจึงเป็ น
สถานที่ผลิตเยาวชนคาทอลิกให้เป็ นผูน้ า สื บทอดวัฒนธรรมประเพณี ของปกาเกอะญอจนถึงปัจจุบนั
ผลจากการที่ศาสนาคริ สต์นิกายคาทอลิกได้เผยแพร่ เข้ามาในภาคเหนื อนั้น จากสถิติที่เมื่อปี พ.ศ.
2555 มีจานวนคริ สตชนทั้งหมด 63,273 คนในเขตภาคเหนื อ แบ่งออกตามกลุ่มชาติพนั ธุ์ดงั นี้ ปกาเกอะญอ
35,515 คน ลาหู่ 3,897 คน อาข่า 11,912 คน ม้ง 3,158 คน ชนพื้นราบ 6,574 คน อื่นๆ 2,217 คน(สื บค้นจาก
http://www.cmdiocese.org/web/ 18 พฤษภาคม 2557) ซึ่ งสังฆมณฑลเชียงใหม่ประกอบด้วย 8 จังหวัด ได้แก่
เชียงใหม่ ลาปาง ลาพูน เชียงราย แพร่ น่าน พะเยาและแม่ฮ่องสอน

การรับความเชื่อในคริสต์ ศาสนา(คาทอลิก)
ศาสนาเป็ น “อัตลักษณ์ ” ส่ วนหนึ่งของการทักทายและการแนะนาตัวที่ตามด้วยการบอกว่านับถือ
ศาสนาคริ สต์ การเข้ามารับเอาความเชื่อในคริ สตศาสนาของกลุ่มชาติพนั ธุ์ปกาเกอะญอในเขตภาคเหนื อของ
ประเทศไทยและในประเทศพม่านั้นมีหลากหลายปั จจัย ไม่ว่าจะเป็ นตานานที่มีความสอดคล้องกัน เช่ น
ตานานการสร้างโลกและการสร้ างมนุ ษย์ที่มีความใกล้เคียงกับพระคัมภีร์ ที่เห็ นว่าปกาเกอะญอได้รับการ
สร้างจากพระเจ้า มีความเชื่อในสิ่ งสู งสุ ดที่เป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าที่เรี ยกว่า “ต่าทีต่าเตาะ” องค์ความจริ ง วิถี
การดาเนินชีวติ ทางวัฒนธรรมของปกาเกอะญอที่จะต้องมีศีลธรรมทางเพศและครอบครัว ซึ่ งสอดคล้องหลัก
คาสอนของคริ สตศาสนาที่ยึดหลักของการซื่ อสัตย์ต่อคู่สามีหรื อภรรยา ห้ามอย่าร้ างซึ่ งตรงกับหลักของ
ศาสนาดั้งเดิม ชาวปกาเกอะญอเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ที่ยกย่องและให้เกียรติสตรี ถือว่าการแต่งงานเป็ นพันธะชัว่
นิรันดร์ มีความซื่ อสัตย์ต่อกันเมื่อสมรส
5

กระทรวงมหาดไทยขอให้เรี ยกชาวเขาว่า“ชาวไทยภูเขา”เพื่อความสามัคคีของประชาชนในชาติ ตามพระบรมราโชบาย
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนื่องจากทรงเห็นว่าคาว่าชาวเขาเป็ นการแบ่งแยกกันทั้งที่เป็ นคนไทยเช่นเดียวกัน จาก
หนังสื อพิมพ์คนเมือง ฉบับวันที่ 25 มีนาคม 2514 (อนุ เนินหาด 2554)
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สาเหตุหนึ่งของการเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริ สต์น้ นั เป็ นการปรับตัวทางวัฒนธรรมในยุคหลังจาก
สงครามโลกครั้งที่2 มีความอดอยาก มีโรคระบาดเกิดขึ้นกับผูค้ นเป็ นจานวนมากทาให้ชาวปกาเกอะญอเหล่า
นี้ไม่สามารถที่จะประกอบพิธีกรรมหรื อดารงชีวติ แบบดั้งเดิมได้อีกต่อไป นอกจากนั้นแล้วชาวปกาเกอะญอ
ยังมีความจาเป็ นต้องส่ งลูกหลานออกไปนอกชุมชนเพื่อไปเข้ารับการศึกษา ไปทางาน ฯลฯ ทาให้ไม่สามารถ
ประกอบพิธีกรรมแบบดั้งเดิมได้หากสมาชิกในครอบครัวไม่ครบ เป็ นการลดค่าใช้จ่ายของครอบครัวในการ
ประกอบพิธีกรรมของศาสนาดั้งเดิมเป็ นพิเศษสาหรับครอบครัวที่ยากจน (สัมภาษณ์วินยั บุญลือ 2559) การ
ปรับเปลี่ยนศาสนายังเป็ นจากผลของการแต่งงานกับผูท้ ี่นบั ถือศาสนาคริ สต์ ต้องการโอกาสทางการศึกษา
ให้กบั บุตรหลาน (มานพ ศรี วรกุล 2547) การเปลี่ยนแปลงศาสนานั้นเป็ นการตัดสิ นใจในระดับครัวเรื อน
เพื่อเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์กบั อานาจเหนื อธรรมชาติของครอบครัวและมีความสัมพันธ์กบั ระบบเครื อ
ญาติ ไม่ได้เป็ นเงื่ อนไขการแปลกแยกตนเองออกมาจากสังคมที่อยู่ การเปลี่ ยนไปนับถือศาสนาคริ สต์เป็ น
การเปลี่ ยนระบบความเชื่ อและพิธีกรรมจากแบบดั้งเดิ มเป็ นแบบใหม่ อย่างสิ้ นเชิ งในกลุ่ มชาติ พนั ธุ์ ปกา
เกอะญอนั้นเป็ นไปได้ง่าย (ขวัญชี วนั บัวแดง 2546) ซึ่ งแตกต่างจากกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ ที่กลุ่มพี่น้องสมาชิ ก
ภายในกลุ่มแซ่ที่นบั ผีเดียวกันแล้วเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอื่นๆ โดยเฉพาะศาสนาคริ สต์และศาสนาพุทธนั้น
มีนยั ยะของการตัดขาดความเป็ นพี่นอ้ งไปโดยปริ ยาย เนื่ องจากความร่ วมมือในการประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาเป็ นสิ่ งที่แยกออกไม่ได้จากวิถีชีวิตของคนม้ง ซึ่ งหากไม่ได้เข้าร่ วมในพิธีกรรมดังกล่าวจะทาให้เกิด
ความห่างเหินในกิจกรรมต่างๆ ในชีวติ ประจาวันด้วย (ประสิ ทธิ์ ลีปรี ชา 2546)
กลุ่ม ชาติ พนั ธุ์ ปกาเกอะญอมองว่าศาสนาพุท ธที่เข้ามานั้น อยู่ในฐานะเป็ นเครื่ องมื อของรัฐเป็ น
ตัวแทนของอานาจจากส่ วนกลางซึ่งอยูภ่ ายใต้โครงการธรรมจาริ กเพื่อสร้างความรู ้สึกเป็ นส่ วนหนึ่ งของชาติ
ไทยและเพื่อความมัน่ คงของชาติ จึงทาให้เกิดรู ปแบบและความหมายที่แตกต่างกันอย่างมากระหว่างอานาจ
รัฐและอานาจที่อยูช่ ายขอบ แต่การนับถือศาสนาคริ สต์น้ นั เป็ นความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับชาวคริ สต์ซ่ ึ ง
เป็ นไปในระดับปั จเจกและแยกจากระเบียบทางสังคมรวมทั้งเป็ นอิสระจากการบริ หารและอานาจภายนอก
(Hayami 1992, อ้างในสริ นยา กิจประยูร 2541) ชาวปกาเกอะญอหลายคนได้เปลี่ยนจากศาสนาดั้งเดิมมาเป็ น
การนับถือศาสนาแบบใหม่ที่มีพระคัมภีร์เป็ นแนวทางในการดาเนินชีวติ บาทหลวงมิชชันนารี ที่เข้ามาทางาน
ในเขตภาคเหนื อของไทยและในเขตพม่ า จึ ง เห็ น ว่า วัฒ นธรรมของชาวปกาเกอะญอนั้นสามารถนามา
ประยุกต์และเปลี่ยนแปลงได้ จึงเน้นการเผยแผ่ศาสนาในสังคมปกาเกอะญอ
พัฒนาการของนักบวชหญิงคณะแม่ ปอน
กลุ่มชาติพนั ธุ์ปกาเกอะญอนั้นนับถือผีบรรพบุรุษ ทางฝ่ ายหญิงและนับญาติทางสายตระกูลมารดา
ทาให้ผหู้ ญิงกลายเป็ นแกนกลางในการจัดการทางสังคม มีบทบาทในการเป็ นแรงงานในการผลิตในไร่ นา
ซึ่งสถานภาพผูห้ ญิงในบทบาทเหล่านี้ได้รับการยอมรับในชุมชน หญิงชายให้เกียรติและคุณค่าแก่กนั และกัน
(ศริ ณทิพย์ หมั้นทรัพย์ 2543) ผูห้ ญิงปกาเกอะญอที่เปลี่ยนสถานภาพมาเป็ นนักบวชหญิง นั้นเป็ นการทาให้
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เกิดตัวตนใหม่ที่มีความเป็ นพหุ อตั ลักษณ์ (multiple identities) ที่ทบั ซ้อนกันอยู่ ปรับเปลี่ยนยืดหยุน่ ไปตาม
บริ บทของสังคมที่เปลี่ ยนผ่าน การรับความเชื่ อในคริ สต์ศาสนาเป็ นการเสริ มสร้ างความเสมอภาคกันใน
ความเป็ นมนุษย์ท้งั ชายและหญิง ดังนั้นชุมชนของชาวคริ สต์จึงทาให้ผหู ้ ญิงปกาเกอะญอมีตาแหน่งแห่งที่ใน
ชุมชนมากขึ้น ได้รับการยอมรับ ได้รับเกียรติในฐานะที่เป็ นคนของศาสนาที่ถวายตัวแด่พระเจ้า เป็ นตัวแทน
ของความดีงาม ทาให้ผหู้ ญิงปกาเกอะญอมีโลกทัศน์ที่กว้างมากขึ้น ซึ่ งเกิดจากการที่มีปฏิสัมพันธ์กบั บุคคล
อื่นนอกชุ มชนไม่ว่าจะเป็ นการพบปะผูค้ นในงานสาคัญทางศาสนา ในงานประชุ มทั้งในระดับภูมิภาคไป
จนถึงระดับชาติ การพบปะผูค้ นจากการทางานในหน้าที่ในพื้นที่ใหม่ๆ เป็ นต้น การเป็ นนักบวชหญิงนั้นยัง
ทาให้เกิดทางเลือกใหม่ที่นอกเหนือจากการแต่งงาน (แพรดี มณี รัตนวงศ์สิริ 2553) นักบวชหญิงจึงเป็ นผูท้ ี่มี
บทบาทในชุ มชนชาวคริ สต์ เป็ นผูน้ าในเรื่ องที่ เกี่ ยวข้องกับศาสนา เป็ นที่ พ่ ึงทางจิตใจให้กบั ผูอ้ ื่นและใน
ครอบครัวของตนเอง และยังเป็ นต้นแบบของเป็ นคริ สตชนในการปฏิบตั ิกิจศรัทธาต่างๆ เป็ นต้น
ในส่ วนของความเป็ นมาหากย้อนกลับไปเมื่อ 50 ปี ที่แล้วในชุมชนหมู่บา้ นแม่ปอนได้ก่อกาเนิดคณะ
นักบวชหญิงขึ้นโดยบาทหลวงคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่ งเบธาราม คือพระสังฆราช แบร์ นาร์ ด ลู
เซี ยน ลากอสต์ ในปี พ.ศ. 2508 ได้รวบรวมหญิงสาวปกาเกอะญอกลุ่มหนึ่ งในสังฆมณฑลเชี ยงใหม่ เนื่ อง
ด้วยหลังจากการเปิ ดศูนย์แม่ปอนเพื่อให้การศึกษากับเด็กๆกลุ่มชาติพนั ธุ์ปกาเกอะญอ นอกจากเด็กชายที่
สนใจมาเรี ยนคาสอนและเรี ยนภาษาไทยแล้วยังมีเด็กหญิงปกาเกอะญอที่มาจากหมู่บา้ นต่างๆ สนใจมาเรี ยน
ที่ศูนย์แม่ปอนอีกด้วย จากการที่บาทหลวงเดินทางด้วยเท้าไปเยีย่ มเยียนชาวบ้านในหมู่บา้ นต่างๆและชักชวน
ให้ม าเรี ยนจึ งมีเด็ก จานวนหนึ่ งทั้งชายและหญิงสนใจที่ จะมาอยู่ที่ ศูนย์แห่ ง นี้ “จากการเดิ นทางไกลของ
บาทหลวงเซกี น๊อตจากอาเภอฮอดไปแม่น้ า สาละวินไปพบบาทหลวงชาวฝรั่ งเศส เพื่อขอครู ค าสอนมา
ช่วยงานในประเทศไทยใช้เวลาเดินทาง 5 วัน เฉลี่ยแล้วเดินทางวันละ 30 กิโลเมตร คนที่อายุนอ้ ยที่สุดในการ
เดิ นทางครั้ งนี้ เป็ นเด็กผูห้ ญิ งอายุ 13 ปี ” จากค าพูดที่บ าทหลวงท่านหนึ่ ง ในโอกาสฉลองคณะแม่ ปอน
ครบรอบ 50 ปี ในวันที่8 ธันวาคม 2558 ทาให้เห็นว่าจากการเดินทางไปเยี่ยมชาวบ้านในที่ต่างๆ นั้นนอกจาก
บาทหลวงมิชชันนารี แล้วยังมีผตู้ ิดตามที่ เป็ นเด็กและผูใ้ หญ่ท้ งั ชายและหญิงอีกด้วย และเด็กสาวอายุ 13 ปี ที่
ติดตามบาทหลวงในขณะนั้นในเวลาต่อมาได้กลายเป็ นคนแรกที่สนใจเป็ นนักบวชหญิง จากการได้สัมผัส
และอยูใ่ กล้ชิดกับนักบวชหญิงที่มาช่วยงานบาทหลวงในการดูแลเด็กหญิงที่มาเรี ยนที่ศูนย์แม่ปอนนัน่ เอง
ฉัน อยากบวชเพราะมี โ อกาสได้ใ กล้ชิ ดกับ ซิ ส เตอร์ ที่ม าช่ ว ยงานที่ แ ม่ ปอน ตอนแรกพ่อ ของฉัน ไม่
ต้องการให้ลูกเป็ นนักบวช พ่อให้เหตุผลว่าซิ สเตอร์ ที่มาเป็ นฝรั่งเมื่อเขามีอายุมากขึ้นแล้วก็จะกลับประเทศไป
แล้วลูกจะอยูก่ บั ใครและอยูอ่ ย่างไร พ่อจึงไปปรึ กษากับคุณพ่อ6เซกีน๊อต ซึ่ งคุณพ่อได้บอกว่าที่เมืองจีนหลังจาก
ที่มิชชันนารี เข้าไปเผยแผ่ศาสนาก็มีคนบวชเป็ นซิ สเตอร์ ที่พม่าเองก็มีซิสเตอร์ เป็ นชาวกระเหรี่ ยงด้วย แม่ปอน
ขณะนั้นมีนกั เรี ยนที่เป็ นเด็กหญิงอยู่ 12 คน หลังจากที่ฉนั สนใจเข้าเป็ นนักบวชจึงเริ่ มเรี ยนคาสอนและฝึ กอบรม
เป็ นพิเศษในการเป็ นนักบวช (สัมภาษณ์ซิสเตอร์เซซีลีอา ลาวา ปูลือ 2558)
6

เป็ นคาที่นิยมใช้เรี ยกบาทหลวง
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จากจานวนบาทหลวงที่มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของผูท้ ี่ตอ้ งการจะเรี ยนคาสอนและอุปสรรค
ในการสื่ อสารภาษาปกาเกอะญอ คณะนักบวชหญิงกลุ่มชาติพนั ธุ์ปกาเกอะญอจึงได้กาเนิ ดขึ้นโดยเริ่ มจาก
เด็กสาวปกาเกอะญอที่ มีความสนใจและสมัครใจเข้ารั บกระบวนการอบรมเพื่อเป็ นนักบวชหญิ ง ดังนั้น
"คณะภคินีแพร่ ธรรมแห่งพระนางมารี ยผ์ ปู้ ฏิสนธิ นิรมล" จึงเกิดขึ้นมาเพื่อช่วยงานด้านการสอนคาสอนและ
ดู แ ลเด็ ก หญิ ง ที่ เข้า มารั บ การศึ ก ษาที่ แ ม่ป อน นัก บวชหญิ ง คณะแม่ ป อนเป็ นคณะนัก บวชหญิ ง ที่ อยู่ก ับ
ชาวบ้าน ทางานอยูใ่ นชุมชนโดยเฉพาะชุมชนของกลุ่มชาติพนั ธุ์ปกาเกอะญอโดยได้รับอุดมการณ์มาจากผูต้ ้ งั
คณะที่จะอยูเ่ คียงข้างคนชายขอบ (สัมภาษณ์นิพจน์ เทียนวิหาร 2558)
คณะแม่ ป อนมี ชื่ อ เป็ นทางการว่ า "คณะภคิ นี แ พร่ ธ รรมแห่ ง พระนางมารี ย ์ผู้ป ฏิ ส นธิ นิ ร มล"
(Missionary Sisters of Mary Immaculate Conception)7 เป็ นคณะนักบวชหญิงที่ก่อตั้งขึ้นในพระศาสนจักร
คาทอลิกในภาคเหนือของประเทศไทย สมาชิกเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ปกาเกอะญอทั้งหมด คณะก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.
2508 โดยพระสัง ฆราชแบร์ นาร์ ด ลู เซี ย น ลากอสต์ ปั จจุ บ นั มี ส มาชิ ก ทั้ง หมด 55 คน โดยเป็ นสมาชิ ก ที่
ปฏิ ญาณตนตลอดชี วิตแล้ว 38 คน สมาชิ ก ที่ ป ฏิ ญาณตนชั่วคราว 17 คน โปสตุ ล ันต์ 4 คนและผูฝ้ ึ กหัด
(ผูส้ นใจ) 10 คน พัฒนาการของคณะแม่ปอนสามารถแบ่งออกเป็ น 4 ยุคหรื อตามสมัยของการปกครองของ
พระสังฆราชสังฆมณฑลเชียงใหม่ ซึ่ งจะเห็นพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ที่ชดั เจน ดังนี้
ยุคแรก คือยุคของการบุกเบิก (ปี พ.ศ. 2508-2518) ในปี พ.ศ. 2508 พระสังฆราช แบร์ นาร์ ด ลูเซี ยน
ลากอสต์ ได้รวบรวมหญิงสาวปกาเกอะญอกลุ่มหนึ่งที่ความสนใจและสมัครใจอยากที่จะเป็ นนักบวชหญิง
หลังจากที่ ได้เห็ นและสัมผัสใกล้ชิดกับนักบวชหญิงที่ มาทางานช่ วยเหลือเด็กในศูนย์แม่ปอนในขณะนั้น
และจากจานวนพระสงฆ์ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผูท้ ี่จะเรี ยนคาสอนเพื่อเข้าเป็ นคริ สตชน อุปสรรค
ในการสื่ อสารภาษาปกาเกอะญอ จึง ได้ต้ งั คณะนักบวชหญิงกลุ่ มชาติพนั ธุ์ปกาเกอะญอขึ้น คือ "คณะแพร่
ธรรมแห่ งแม่พระปฏิสนธิ นิรมล" เพื่อช่วยงานสอนคาสอน ดูแลเด็กที่เข้ามารับการศึกษาที่แม่ปอน วันที่ 8
กันยายน พ.ศ. 2508 ผูส้ นใจทั้ง 4 คนที่เป็ นนวกเณรี (novice) ได้ถวายตัวครั้งแรกจึงเป็ นจุดเริ่ มต้นการกาเนิด
ของคณะ
ยุค ที่ ส อง คื อยุค ของการก้า วข้า มพรมแดนของนัก บวชหญิง กลุ่ ม ชาติ พ นั ธุ์ (ปี พ.ศ. 2518-2528)
พระสังฆราชโรเบิร์ต รัตน์ บารุ งตระกูล มองเห็นว่าการให้การอบรมชีวิตนักบวชของซิ สเตอร์ แม่ปอนยังไม่
เพียงพอต้องได้รับการอบรมเพิ่มเติม ดังนั้น จึงติดต่อซิ สเตอร์ คณะผูร้ ับใช้ดวงหทัยนิ รมลของพระแม่มารี ย ์
ให้นวกเณรี ช้ ันปี ที่ 1 ของคณะแม่ป อนได้รับ การอบรมร่ วมกับ นวกเณรี ข องคณะผูร้ ั บ ใช้ฯที่ มี บ ้า นนวก
สถานที่จงั หวัดสุ ราษฏร์ ธานี นวกเณรี ช้ นั ปี 1ของทั้งสองคณะได้รับการอบรมร่ วมกันจนถึงปี พ.ศ. 2540 ซึ่ ง
นับเป็ นเวลา 19 ปี และซิ สเตอร์ คณะแม่ปอนได้ทาการปฏิญาณตน 3 ประการตามกฎหมายพระศาสนจักรว่า
7

ในงานศึกษานี้ จะใช้ชื่อซิสเตอร์แม่ปอน ซึ่งเป็ นชื่อที่บุคคลอื่นใช้เรี ยก เนื่องจากก่อกาเนิดขึ้นที่หมูบ่ า้ นแม่ปอน แทนชื่อที่
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ด้วยชีวติ นักบวชที่ถือข้อปฏิญาณ 3 ประการ คือ ความบริ สุทธิ์ ความยากจนและความนอบน้อมเชื่ อฟั ง และ
ทาการปฏิญาณตนปี ต่อปี เรื่ อยมา
ยุคที่สาม คือยุคของการสร้างรากฐานที่มนั่ คงของคณะ (ปี พ.ศ. 2528-2552) พระสังฆราช ยอแซฟ
สังวาลย์ ศุระศรางค์ ได้เห็นชอบให้ซิสเตอร์ สุนีย ์ อยูแ่ ฮ รับการอบรมเพิ่มเติมในด้านการให้การอบรมแก่น
วกเณรี ของคณะและได้สร้างบ้านนวกสถานใหม่ข้ ึนที่แม่ปอนซึ่ งใช้มาจนถึงปั จจุบนั ในวันที่ 4 ธันวาคม
2547 สมาชิกของซิ สเตอร์คณะแม่ปอน 10 ท่าน ทาการปฏิญาณตนตลอดชีวิตซึ่ งเป็ นการปฏิญาณตลอดชีวิต
รุ่ นแรกของคณะ ในปี พ.ศ. 2549-2550 ได้ศึกษาเกี่ยวกับธรรมวินยั อย่างจริ งจังและในเดื อนธันวาคม พ.ศ.
2551 คณะได้มีการสมัชชาขึ้ นเป็ นครั้งแรก ได้ปรับปรุ งแก้ไขพระวินัยและเปลี่ยนชื่ อของคณะเป็ น "คณะ
ภคินีแพร่ ธรรมแห่งพระนางมารี ยผ์ ปู้ ฏิสนธินิรมล" เปลี่ยนวาระของการปกครองคณะจาก 3-4 ปี เป็ น 5 ปี
ยุคที่สี่ คือยุคของการเจริ ญเติบโตของคณะ ( ปี พ.ศ. 2552 – ปั จจุบนั ) พระสังฆราช ฟรังซิ สเซเวียร์
วีระ อาภรณ์ รัตน์ ได้ส่งเสริ มให้สมาชิ กของคณะแม่ปอนได้เข้ารับการศึกษาเพิ่มมากขึ้น การศึกษาเพิ่มเติม
ทางด้านศาสนาที่วทิ ยาลัยแสงธรรม จ.นครปฐม การศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ปริ ญญาโทในประเทศ และยัง
ส่ งเสริ มให้สมาชิ กคณะแม่ปอนได้รับการศึกษาในต่างประเทศอีกด้วย เช่น ประเทศฟิ ลิปปิ นส์และประเทศ
อิตาลี
จิตตารมณ์ (อุดมการณ์) ของคณะแม่ปอนคือ "ภคินีได้ยินเสี ยงของพระคริ สตเจ้าจากภายใน เร่ งเร้า
ให้ภคินีมอบตนรับใช้พระเจ้าในพี่นอ้ งตามที่ต่างๆ เพราะความรักต่อพระเจ้าด้วยจิตตารมณ์แห่งการอุทิศตน
ในงานแพร่ ธรรมเพราะความรักต่อพระเจ้า ตามแบบอย่างของพระนางมารี ยท์ ี่ได้ติดตามพระคริ สตเจ้า ร่ วม
ทุกข์กบั พระองค์จนถึ งชัว่ โมงสุ ดท้าย ด้วยใจกว้างขวางและเสี ยสละ ร่ วมมือกับพระศาสนจักรท้องถิ่นโดย
เน้นที่พี่นอ้ งชนเผ่า "
พันธกิ จ(ภารกิ จ) ของซิ สเตอร์ แม่ปอนคือ ภคินีจะรับใช้พระเจ้าในงานของพระศาสนจักรท้องถิ่ น
งานเอกของคณะคือแพร่ ธรรมด้วยชีวติ การสอนคาสอนโดยเน้นที่เด็ก เยาวชนและผูอ้ าวุโส ดูแลพยาบาลคน
เจ็บป่ วย ร่ วมงานกับพระสงฆ์ในกิจการต่างๆ ของชุมชน วัดและสังฆมณฑล โดยจัดรู ปแบบชี วิตประจาวันที่
ส่ งเสริ มความเป็ นหนึ่งเดียวกับบุคคลที่ภคินีร่วมทางานด้วย
ชุ มชนปฏิบัติการคณะแม่ ปอน
ทานาเบ ชิ เกฮารุ (2551) ได้ให้คานิยาม “ชุ มชนปฏิบตั ิ” ว่าหมายถึงพื้นที่ที่ชีวิตและความสัมพันธ์
ทางสังคมของประชาชนที่เป็ นรู ปธรรมถู กสร้างขึ้นโดยปฏิ บตั ิการของสมาชิ กในชุ มชน เกิ ดจากการหล่ อ
หลอมขึ้นมาจากปฏิสัมพันธ์ทางอานาจในหลายระดับ ชุมชนปฏิบตั ิเป็ นการเรี ยนรู ้ซ่ ึ งควบคู่ไปกับการปฏิบตั ิ
จริ งในชีวติ ประจาวัน ชุมชนที่แข็งแกร่ งจะส่ งเสริ มปฏิสัมพันธ์และความสัมพันธ์บนพื้นฐานของความเคารพ
และความไว้วางใจ โดยสนับสนุ นการแลกเปลี่ยนแนวคิดโดยมีชุมชนเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญ เนื่ องจาก
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การเรี ยนรู้ น้ นั เกี่ ยวข้องกับการเป็ นส่ วนหนึ่ ง (belonging) และความมี “สานึ กร่ วมแห่ งความเป็ นชุ มชน”
(sense of community) Millan and Chavis ได้ให้คานิยามของสานึ กร่ วมของการเป็ นชุ มชนไว้ 4 ประการ
ประการแรก ความเป็ นสมาชิก (membership) คือการมีลกั ษณะร่ วมกัน เช่น ภาษา การแต่งกายและพิธีกรรม
เป็ นตัวชี้วดั การเป็ นสมาชิกร่ วม โดยเฉพาะพิธีกรรมประเพณี ในการเปลี่ยนสถานภาพ รู ปแบบของการพูดคุย
ปราศรัย เป็ นต้น ประการที่สอง ความมีอิทธิ พลต่อกัน (influence) สมาชิ กในกลุ่มมีความรู ้สึกเสริ มพลังแก่
กัน และกัน จึ ง จะเป็ นกลุ่ ม ที่ มี ค วามเข้ม แข็ ง ประการที่ ส าม การเติ ม เต็ม ความต้อ งการของกัน และกัน
(integration and fulfillment of need) เป็ นความปรารถนาและการให้คุณค่าแก่กนั และกัน ตระหนักรู ้วา่ ตน
ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกัน เป็ นการแสวงหาลักษณะร่ วมที่ มีความคล้ายคลึ งกัน(search similarities)
ประการสุ ดท้าย การแบ่งปั นอารมณ์ร่วมที่เกี่ยวเนื่องกัน (shared emotional connection) เป็ นความสัมพันธ์ที่
ใกล้ชิดกันมากขึ้น มีการแก้ไขปัญหาและเผชิญสถานการณ์ร่วมกัน ซื่ อสัตย์และมีจิตวิญญาณที่มีความผูกพัน
กันสมาชิกมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันเพื่อต่อยอดความรู ้โดยไม่สิ้นสุ ด (Millan and Chavis 1986, อ้างใน
มธุรส ศิริสถิตย์กุล 2544)
คณะแม่ปอนจึงเป็ นพื้นที่ที่ชีวิตและความสัมพันธ์ทางสังคมของประชาชนที่เป็ นรู ปธรรมถูกสร้าง
ขึ้นโดยปฏิ บตั ิการของสมาชิ กในชุ มชน เกิดจากการหล่อหลอมขึ้นมาจากปฏิสัมพันธ์ทางอานาจในหลาย
ระดับ ในการเข้าร่ วมเป็ นสมาชิกในชุมชนปฏิบตั ิการแม่ปอนนั้น จึงประกอบด้วยกลุ่มคนหลายระดับด้วยกัน
กลุ่มแรก มหาธิ การิ ณีและคณะที่ปรึ กษาเป็ นกลุ่มแกนกลางหลักเป็ นหัวใจของชุ มชน เป็ นผูท้ ี่มีบทบาทเป็ น
ผูน้ ารับผิดชอบเกี่ยวกับชุ มชนเกือบทั้งหมด เป็ นผูท้ ี่ขบั เคลื่อนชุมชนไปตามวาระของการเรี ยนรู้ กลุ่มที่ สอง
คือสมาชิ กของคณะเป็ นกลุ่มขาประจาที่เข้าร่ วมในกิจกรรมของชุ มชนเป็ นประจา มีส่วนร่ วมในการแสดง
ความคิดเห็นของชุมชน กลุ่มที่สาม คือผูร้ ับการอบรมในขั้นโปสตุลนั ต์และขั้นโนวิสเป็ นกลุ่มขาจรเป็ นกลุ่ม
ที่เข้าร่ วมในกิจกรรมของชุ มชนเป็ นบางครั้งบางคราว เนื่องจากเป็ นเพียงสมาชิ กสารองของคณะจะเข้าร่ วม
บางกิจกรรมที่คณะจัดขึ้นแต่โดยส่ วนมากแล้วจะเข้าร่ วมเกือบทุกกิจกรรม กลุ่มที่ สี่ คือกลุ่มของผูฝ้ ึ กหัดใน
ขั้นผูส้ นใจเป็ นกลุ่มสังเกตการณ์เป็ นกลุ่มที่เข้าร่ วมแต่ไม่แสดงความคิดเห็น ตามกฎหมายพระศาสนจักรยัง
ไม่นับเป็ นสมาชิ กของคณะ กลุ่มที่ สุดท้ าย คือคริ สตชนที่เป็ นเยาวชนหญิงที่มีความสนใจในชี วิตการเป็ น
นักบวชแต่ยงั ไม่ตดั สิ นใจว่าจะเข้าร่ วมเป็ นสมาชิกหรื อไม่ เป็ นกลุ่มที่ดูห่างๆมองดูปฏิบตั ิการของชุมชนอยู่
รอบๆ (บูรชัย ศิริมหาสาคร 2552) ดังนั้นการเข้ามาเป็ นสมาชิ กแม่ปอนเกิ ดจากความสมัครใจจากการได้
สัมผัสและเรี ยนรู้อุดมการณ์ของคณะแม่ปอนอย่างเป็ นกระบวนการ เริ่ มจากการมองดูปฏิบตั ิการของชุมชน
หรื อของคณะห่ างๆ การเข้ามาสังเกตการณ์แต่ไม่แสดงความเห็น การเข้าร่ วมกิจกรรมของคณะบางครั้งบาง
คราวการเข้ามาเป็ นสมาชิกโดยมีส่วนร่ วมในทุกกิจกรรมของคณะและมีส่วนในการขับเคลื่อนคณะ
การรวมกลุ่มเป็ นชุมชนคณะแม่ปอนนั้นสมาชิกในกลุ่มต่างมีเป้ าหมายมีแนวทางปฏิบตั ิการร่ วมกัน
มีส่วนร่ วมกับคณะในฐานะที่เป็ นสมาชิก เรี ยนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ช่ วยเหลือซึ่ งกันและกัน เคารพ
และวางใจกัน การมีส่วนร่ วมของสมาชิ กช่วยในการผลักดันชุมชนปฏิบตั ิให้คงอยูแ่ ละเจริ ญเติบโตขึ้น คณะ
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แม่ปอนเป็ นชุ มชนปฏิ บตั ิ หนึ่ งที่สมาชิ กมีเป้ าหมายร่ วมกัน คือ การทางานรับใช้พระศาสนจักรโดยการมา
รวมเป็ นกลุ่มสังคมหรื อชุ มชนทางศาสนาเพื่อให้วตั ถุประสงค์หรื อเป้ าหมายขององค์กรและเป้ าหมายร่ วม
ของสมาชิ กได้บรรลุ ผล การมาอยู่ร่วมกันเป็ นชุ มชนคณะแม่ปอนนั้น มีกระบวนการหรื อขั้นตอนของการ
รับเข้าเป็ นสมาชิกและรู ปแบบเฉพาะของตนเอง ผูท้ ี่จะสมัครเป็ นนักบวชหญิงคณะแม่ปอนนั้นจะต้องเรี ยนรู ้
และใช้ชีวติ ในชุมชนปฏิบตั ิการแม่ปอนมาระยะหนึ่งตามกระบวนการของการอบรม จึงจะสามารถปฏิญาณ
ตนเป็ นสมาชิกของคณะ
การตัดสิ นใจเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งของชุ มชนปฏิ บตั ิแม่ปอนนั้นจึงเกิ ดขึ้นมาจากการใช้ชีวิตอยู่ใน
สถาบันแม่ปอนได้สัมผัสเรี ยนรู ้อุดมการณ์และแนวทางการดาเนิ นชีวิตในแต่ละขั้นของคณะตามระยะเวลาที่
กาหนดไว้ จนเกิดความสนใจในการดาเนินชีวติ นักบวชและสนใจในอุดมการณ์ของคณะ จนตัดสิ นใจสมัคร
ด้วยตนเองอย่างอิสระที่จะเข้าเป็ นสมาชิกของชุมชนปฏิบตั ิแม่ปอนเมื่อสิ้ นสุ ดการอบรมในแต่ละขั้นโดยผ่าน
การไตร่ ตรองส่ วนตัวและการไตร่ ตรองร่ วมกับผูอ้ บรมถึงกระแสเรี ยกที่ได้รับจนเกิดการตัดสิ นใจด้วยตนเอง
ที่จะก้าวต่อไปในขั้นที่สูงขึ้นหรื อจะออกไปใช้ชีวติ เป็ นฆราวาส
เช่ นเดี ยวกับงานศึกษาของลลิตา (2551) ที่คน้ พบว่าการเป็ นนักบวชของชุ มชนอโศกนั้นมีข้ นั ตอน
และรู ปแบบเฉพาะ โดยผูท้ ี่จะขอบวชต้องเรี ยนรู้การใช้ชีวิตในชุมชนอโศกในระยะเวลาหนึ่งของการฝึ กฝน
อย่างหนัก การจะเข้าเป็ นสมาชิกคณะแม่ปอนเช่นเดียวกันมีกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ โดยเริ่ มตั้งแต่ ขั้น
แรก คือการเข้ามาเป็ นผูส้ นใจ จากการเป็ นเยาวชนที่เป็ นคริ สตชนอยูใ่ นระดับชั้นมัธยมมีความสนใจติดตาม
กระแสเรี ยกในคณะแต่อายุไม่เกิน 30 ปี มาใช้ชีวติ อยูร่ ่ วมกันเหมือนเป็ นสมาชิกในครอบครัวเดียวกันแต่เป็ น
ครอบครัวใหญ่ ขั้นที่ สอง คือขั้นของการทดลองในขั้นนี้ใช้เวลา 1 ปี ในการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับคณะ ภารกิจหรื อ
งานต่างๆ ที่คณะทา เป็ นช่ วงเวลาของการทดลองการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็ นหมู่คณะ เป็ นเยาวชนที่จบชั้น
มัธยมปลายแล้วและมีความสนใจในการเข้ารับการอบรมของการเป็ นสมาชิกคณะแม่ปอน ขั้นที่ สาม คือขั้น
โปสตุลนั ต์ (postulant) เป็ นเยาวชนที่ผา่ นการอบรมขั้นผูส้ นใจแล้วอย่างน้อย 1 ปี หรื อขึ้นอยูก่ บั วุฒิภาวะและ
ความพร้อมของแต่ละคนมีระยะเวลาในการฝึ กอบรม 1 ปี เป็ นขั้นของกระบวนการอบรมที่มีจุดมุ่งหมายที่จะ
ช่วยให้ผูส้ มัครสานึ กและช่ วยให้เกิดความแน่ ใจว่าพระเป็ นเจ้า ทรงเลือกสรรให้เข้าสู่ ชีวิตนักบวชหรื อไม่
ฝึ กฝนตนเองให้รู้จกั ตัดใจจากความผูกพันฝ่ ายโลก ในขั้นนี้ จะเรี ยนรู้ เกี่ยวกับศาสนามากขึ้นทั้งความรู ้ดา้ น
พระคัมภีร์ พิธีกรรม และฝึ กการดาเนิ นชี วิตร่ วมกันฉันท์พี่น้อง ขั้นที่ สี่ คือขั้นนวกเณรี (novice) หรื อนวก
ภาพ มีระยะเวลาในการฝึ กอบรมเป็ นเวลา 2 ปี เป็ นการเริ่ มต้นชีวิตในสถาบันการดาเนินชีวิตนักบวชในคณะ
เพื่อเรี ยนรู้ ถึงกระแสเรี ยกที่ ตนได้รับจากพระเจ้า มีประสบการณ์เกี่ ยวกับการดาเนิ นชี วิตในสถาบัน ให้มี
อุดมการณ์ของคณะทั้งในความคิดและจิตใจและเพื่อจะได้ทดสอบความตั้งใจและความเหมาะสมของตนเอง
ขัน้ ที่ห้า คือภคินีผเู ้ ยาว์ คือผูท้ ี่ผา่ นการปฏิญาณตนครั้งแรกจนถึงปฏิญาณตนตลอดชีพ ซึ่ งใช้ระยะเวลาในการ
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อบรมไม่ต่ากว่า 5 ปี และไม่เกิน 9 ปี 8 (พระวินยั 2550) สมาชิกคณะแม่ปอนใช้เวลาในการอบรมในขั้นนี้ 9 ปี
เป็ นช่ วงของการดาเนิ นชี วิต นัก บวชตามข้อ ปฏิ ญาณ 3 ประการทางานในพระศาสนจัก ร ในขั้น นี้ เ ป็ น
ช่วงเวลาของการฝึ กฝน การเรี ยนรู ้ชีวิตนักบวชจริ งและหากพิจารณาแล้วสาหรับผูใ้ หญ่ของคณะและผูท้ ี่อยู่
ในขั้นนี้ เห็ นว่าเป็ นชี วิตที่ เหมาะสมกับตนเองและเป็ นพระประสงค์ข องพระเจ้า ก็ จะสามารถสมัค รเป็ น
สมาชิ กถาวรของคณะได้ ซึ่ งการปฏิญาณตนเป็ นนักบวชหากไม่มีอิสระในการตัดสิ นใจการปฏิญาณนั้นถือ
ว่าเป็ นโมฆะ ครอบครัวเป็ นส่ วนหนึ่ งที่สนับสนุ นในกระแสเรี ยกแต่ไม่ใช่การตัดสิ นใจสุ ดท้ายเพราะต้อง
ตัดสิ นใจด้วยตนเองที่จะเลือกหรื อไม่เลือกชีวติ นักบวช
คณะแม่ปอนจึ งเป็ นพื้นที่ ทางศาสนาของความสัมพันธ์ทางสังคมที่เป็ นรู ปธรรม ถูกสร้ างมาจาก
ปฏิบตั ิการของสมาชิ กภายในชุ มชน เกิดการหล่อหลอมขึ้นมาจากปฏิสัมพันธ์ทางอานาจในหลายระดับ เกิด
เป็ นการเรี ย นรู ้ ซ่ ึ ง ควบคู่ไ ปกับ การปฏิ บ ตั ิ จริ ง ในชี วิตประจ าวัน มี ส านึ ก ร่ วมของการเป็ นชุ ม ชน เช่ น มี
ลักษณะร่ วมกันในเรื่ อง ภาษาโดยสมาชิ กใช้ภาษาปกาเกอะญอในการปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจาวันภายใน
คณะ การเป็ นสมาชิกคณะแม่ปอนนั้นต้องสามารถอ่าน เขียนและพูดภาษาปกาเกอะญอได้ โดยเยาวชนที่เข้า
มาจะได้เรี ยนภาษาจากศูนย์แม่ปอนหรื อศูนย์อื่นที่มีการเรี ยนการสอนภาษาปกาเกอะญอโดยใช้อกั ษรโรมัน
ก่อนที่จะเข้ามาเป็ นผูส้ นใจเนื่ องจากเป็ นภาษาที่ตอ้ งใช้ในการทางานกับชุมชนปกาเกอะญอ มีการแต่งกาย
เหมือนกันในแต่ละขั้นของการอบรมและเมื่อได้ปฏิญาณแล้วจะใส่ ชุดของนักบวชที่ เหมือนกันซึ่ งเป็ นอัต
ลักษณ์เฉพาะของแต่ละคณะ และพิธีกรรมทางศาสนาที่ทาร่ วมกันในหมู่คณะ มีความสัมพันธ์กนั ฉันท์พี่นอ้ ง
และการจะเป็ นสมาชิกของคณะนั้นยังมีข้นั ตอนและรู ปแบบเฉพาะของตนเองอีกด้วย
ฮาบิทสั : การสร้ างนักบวชหญิง
สุ นีย ์ ประสงค์บณั ฑิต (2553) ได้ถอดความเกี่ยวกับฮาบิทสั ของบูร์ดิเยอร์ วา่ เป็ นโครงสร้างอย่างหนึ่ง
ที่มีอยูใ่ นตัวคน เกิดจากการที่คนเรามีปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นหรื อสิ่ งที่อยู่รอบตัว มีจุดกาเนิ ดมาจากโครงสร้าง
ทางสังคมซึ่ งเป็ นสิ่ งที่อยูน่ อกตัวคน (สังคม ชุ มชน สภาพแวดล้อม) คือการใช้ชีวิตอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคม
ปฏิสัมพันธ์กบั คนในสังคมซึ่ งการปฏิสัมพันธ์จะเกิดขึ้นโดยผ่านการกระทาหรื อปฏิบตั ิการแสดงออกโดยมี
ร่ างกายเป็ นสื่ อกลาง ฮาบิทสั เกิดจากการผสมผสานระหว่างสังคม ซึ่ งอยูภ่ ายนอกกับการปฏิบตั ิทางร่ างกาย
ของคน การทาอะไรซ้ าๆ เป็ นเวลานาน จะทาให้โครงสร้างจากการปฏิ บตั ิซ่ ึ งเป็ นสิ่ งที่อยู่ภายนอก (ความรู้
ประสบการณ์ทางสังคม) เข้าไปอยูใ่ นร่ างกายเรี ยกว่า “การรับวัฒนธรรมเข้ามาในตัวเรา (embodiment)”
8

๗๑๒ วรรค ๒ การเข้าสังกัดครั้งแรก ซึ่งไม่นอ้ ยกว่า ๕ ปี ถือเป็ นการชัว่ คราวตามกฎเกณฑ์ของธรรมนูญ
๖๕๗ วรรค ๑ เมื่อจบช่วงเวลาของการปฏิญาณตน นักพรตซึ่งขอทาการปฏิญาณตนอย่างอิสระและได้รับการตัดสิ นว่าเป็ นผู ้
เหมาะสม ต้องได้รับอนุญาตให้ตอ่ การปฏิญาณหรื อปฏิญาณตนตลอดชีพ มิฉะนั้นต้องให้นกั พรตผูน้ ้ นั ออกจากสถาบัน
วรรค ๒ หากเห็นว่าเป็ นการเหมาะสม ระยะเวลาของการปฏิญาณตนชัว่ คราว ก็อาจยืดออกไป โดยอธิการผูม้ ีอานาจตาม
กฎหมายเฉพาะของสถาบัน อย่างไรก็ตาม เวลาทั้งหมดที่สมาชิกผูน้ ้ นั อยูใ่ นพันธะการปฏิญาณตนชัว่ คราวต้องไม่เกิน ๙ ปี
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นอกจากการที่ค ณะแม่ป อนที่เป็ นชุ มชนปฏิ บตั ิ ที่ มี ข้ นั ตอนหรื อกระบวนการของการกลายเป็ น
สมาชิ กแล้ว การดาเนิ นชี วิตในชุมชนทางศาสนาแห่งนี้ยงั มีนยั ยะของการสร้างฮาบิทสั อีกด้วย จากพันธกิ จ
ของซิ ส เตอร์ ค ณะแม่ป อนและกระบวนการสร้ า งนักบวชหญิ ง จึ ง จาเป็ นต้องมี ค วามสอดคล้องกันอย่า ง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อให้ผสู ้ นใจที่จะเป็ นนักบวชหญิงในคณะแม่ปอนได้เรี ยนรู ้และฝึ กฝนตนเองซ้ าแล้วซ้ าอีก
จนกระทัง่ สิ่ งที่ได้ฝึกฝนนั้นกลายมาเป็ นอัตลักษณ์เฉพาะของสมาชิกในคณะแม่ปอน ซึ่ งจะมีความแตกต่าง
จากคณะอื่ นที่ เห็ นได้อย่างชัดเจนจากการแสดงออกทางร่ างกาย การพูดน้อย มีกิริยาท่าทางที่สุภาพ การ
ดาเนิ นชี วิตเรี ยบง่าย เป็ นต้น ซึ่ งการฝึ กปฏิ บตั ิในชี วิตประจาวันซ้ าๆกันในระยะเวลาที่เหมาะสมนั้น ทาให้
จากการเริ่ ม ต้น จากผู้ส นใจจนไปถึ ง ขั้น ของการกลายเป็ นสมาชิ ก ที่ ป ฏิ ญ าณตลอดชี วิ ต แล้ว นั้น ใน
กระบวนการอบรมของคณะนักบวชหญิง ต้องใช้ระยะเวลาไม่ต่ากว่า 6-8 ปี (ยาณี ภานุรักษ์ 2548: 190) กว่า
จะได้เป็ นสมาชิ กถาวร ช่วงเวลาเหล่านี้ เป็ นช่วงเวลาของการค่อยๆซึ มซับเอาจิตตารมณ์ และแนวทางในการ
ดาเนินชีวติ มาเป็ นแนวทางดาเนินชีวติ ของตนเอง จนกลายเป็ นอุปนิ สัยที่มีความสอดคล้องกับจิตตารมณ์ของ
คณะ โดยผ่านกระบวนการอบรมต่างๆ ของคณะ ผ่านตารางเวลา ผ่านกฎระเบียบวินยั ที่ปฏิ บตั ิการซ้ าๆ กัน
ทุกวัน ผูส้ นใจจึงซึ มซับเอาสิ่ งที่อยู่ “ภายนอก” ผ่านปฏิบตั ิการเข้ามาสู่ "ภายใน" โดยที่ผเู้ รี ยนรู ้น้ นั ไม่ทราบ
ถึงสาเหตุของการแสดงออก เป็ นความเคยชิ น เป็ นอัตลักษณ์เฉพาะที่ได้มาจากการเรี ยนรู ้โดยการค่อยๆ ซึ ม
ซับเอาสิ่ งเหล่านั้นมาเป็ นส่ วนหนึ่ งของตนเอง กระบวนการของการสร้ างฮาบิทสั จึงผ่านทางชุ มชนปฏิบตั ิ
นัน่ เอง เป็ นการเรี ยนรู้ทางร่ างกาย เป็ นโครงสร้างที่ถูกฝังและจารึ กในตัวคนจนกลายเป็ นสิ่ งที่เรี ยกว่า "ความ
โน้มเอียงทางอุปนิสัย" (disposition) ซึ่ งจะอยูใ่ นรู ปของอารมณ์ ความรู ้สึก ความเชื่อ ความศรัทธา แสดงออก
ให้เห็นด้วยอากัปกิริยาต่างๆ ทางร่ างกาย เช่น จังหวะในการพูด แววตา ท่าทาง การเดิน ความชอบ ฯลฯ คนที่
อยู่ภายใต้โครงสร้ างทางสังคมเดียวกันหรื อสภาพเงื่ อนไขทางสังคมเดียวกันจะมีฮาบิทสั ที่คล้ายกัน (สุ นีย ์
ประสงค์บณั ฑิต 2553) เนื่องจากบุคคลเป็ นส่ วนหนึ่ งของสังคม ชนชั้นทางสังคมและวัฒนธรรมเป็ นภูมิหลัง
ที่มีอิทธิ พลต่อปั จเจกแต่ละคน ธรรมชาติของฮาบิทสั มีลกั ษณะที่คล้ายคลึงกันสามารถเทียบเคียงกันกับของ
บุคคลที่อยูใ่ นชนชั้นทางสังคมเดียวกันหรื ออยูใ่ นช่วงเวลาเดียวกันได้ แม้ไม่สามารถลอกเลียนหรื อถอดแบบ
กันได้ (วินยั บุญลือ 2545)
ขั้นตอนของกระบวนการกลายเป็ นนักบวชหญิง กิจกรรมที่นกั บวชต้องทาเป็ นการนาชีวิตทางสังคม
มาเข้ารหัสเอาไว้ โดยมีหน้าที่ในการช่วยให้กิจกรรมของกลุ่มมีความสอดคล้องกลมกลืนกัน โดยผ่านทางสิ่ ง
ต่างๆ ที่อยูร่ อบๆ ตัวผูเ้ ข้ารับการอบรมในกระบวนการนั้นล้วนเป็ นสิ่ งที่สามารถเรี ยนรู ้ ซึ มซับ จนกลายมา
เป็ นความโน้ ม เอี ย งทางอุ ป นิ สั ย ที่ มี อ ัต ลัก ษณ์ เ ฉพาะของตนเอง เช่ น ในทุ ก เช้า ผู ้ส นใจหรื อผู้อ ยู่ ใ น
กระบวนการอบรมหรื อสมาชิกทุกคนจะต้องสวดภาวนาทาวัตรเช้าเป็ นสิ่ งแรกเพื่อขอบคุณสาหรับชีวิตและ
ขอพรจากพระในเช้าวันใหม่ เป็ นกิจการแรกที่ทุกคนจะปฏิบตั ิเหมือนกัน ดังนั้นเมื่อไปอยูใ่ นชุมชนสมาชิ กซิ
สเตอร์คณะแม่ปอนจะเป็ นผูน้ าในการสวดภาวนา นอกจากการสวดภาวนาในหมู่คณะแล้วยังเป็ นผูน้ าในการ
สวดภาวนาให้กบั ชาวบ้านในชุ มชนอีกด้วย “การที่ มีซิสเตอร์ มาอยู่ที่นี่ทาให้ ทั้ง เด็ก เยาวชนและผู้ใหญ่ มา
การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15
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เข้ าวัดเยอะขึน้ เนื่องจากมีกิจกรรมที่เป็ นการรวมกลุ่มกันมากขึน้ มีคนมาสวดภาวนามากขึน้ เพราะซิ สเตอร์ นา
การภาวนาได้ ดี นาสวดภาวนาได้ เก่ ง ชวนศรั ทธาจึงมีคนอยากมาร่ วมพิธีกรรมมากขึน้ ” (สั มภาษณ์ ป้ าแหม่ ม
2558)
การเรี ยนรู้ เรื่ องอุดมการณ์ ของคณะในการเป็ นภคินีที่เน้นการทางานแพร่ ธรรม การเป็ นนักบวชที่
ต้องอยู่กบั ชุ มชน การอบรมผูส้ นใจและผูท้ ี่อยูใ่ นกระบวนการนั้นจึงเน้นการใช้ชีวิตเรี ยบง่าย ไม่ทาให้การ
เป็ นนักบวชหญิงนั้นมีความแปลกแยกจากชุ มชนหรื อสังคมที่อยู่ น้องอวยพร(ผูส้ นใจ)ได้บอกกับผูว้ ิจยั ว่า
“การใช้ ชีวิตที่ นี่กเ็ หมือนอยู่บ้าน เวลาที่ อยู่บ้านก็ต้องช่ วยงานพ่ อแม่ เหมือนกัน ไม่ ว่าจะเป็ นการเลีย้ งหมู หา
อาหารให้ หมู การทาสวน การทานา ฯลฯ ยกเว้ นการสวดภาวนาที่ นี่จะมากกว่ าที่ บ้าน” หลายครั้งผูว้ ิจยั ได้มี
โอกาสติ ด ตามซิ ส เตอร์ แม่ ป อนไปเยี่ย มสมาชิ ก ที่ ท างานอยู่ตามที่ ต่า งๆได้เ ห็ นถึ ง การดาเนิ นชี วิตอยู่ก ับ
ชาวบ้านเป็ นหนึ่ งเดี ยวกัน ช่ วยเหลือกัน อาหารได้มาจากธรรมชาติรอบตัว เช่ น อาหารมื้อแรกที่ได้ทานที่
บ้านศูนย์กลางที่จอมทองซึ่ งเป็ นบ้านอบรมด้วยนั้น เป็ นผัดเผ็ดเขียดที่ได้มาจากที่นาของซิ สเตอร์ แม่ปอนเอง
จากการไปหาตอนกลางคืนของซิ สเตอร์ และผูส้ นใจ ซิ สเตอร์ บอกกับผูว้ ิจยั ว่า “เวลาฝนตกเราจะได้ ยินเสี ยง
กบ เสี ยงเขียดร้ องเยอะมาก เราจะรู้ ว่ าเสี ยงไหนเป็ นกบหรื อเขียด ซิ สเตอร์ จะพาผู้สนใจไปจับเพื่ อนามาเป็ น
อาหารของพวกเราเอง” นอกจากได้ทานเขียดแล้วยังมีหอยเชอรี่ หรื อเห็ดที่มีชาวบ้านนามาให้ ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้
เป็ นสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ จากประสบการณ์รอบตัวและเมื่อไปอยู่ในชุ มชนปกาเกอะญอจึงไม่เกิดความแปลกแยก
ระหว่างนักบวชหญิงกับคนในชุมชน ที่มีความเรี ยบง่ายในการดาเนินชีวติ ที่มีความคล้ายคลึงกัน
เกื อบทุกกิ จกรรมที่ซิสเตอร์ ทา ผูส้ นใจก็มกั จะร่ วมในกิ จกรรมนั้นด้วยเพื่อเรี ยนรู้วิถีชีวิตโดยที่ไม่
จาเป็ นต้องสอนในห้องเรี ยนแต่สอนด้วยการปฏิบตั ิจริ ง นอกจากนั้นการแสดงทัศนคติของซิ สเตอร์ เนาวนิตผู้
ที่เตรี ยมตัวจะปฏิญานตนตลอดชีวติ ที่วา่ “สาหรั บซิ สเตอร์ คิดว่ าเราเป็ นคนปกาเกอะญอก็ต้องบวชในคณะแม่
ปอนและทางานกับชุมชนปกาเกอะญอ มีซิสเตอร์ คณะอื่นชวนไปเข้ าคณะเราก็ไม่ สนใจที่จะไป” จากคาพูดนี้
สะท้อนให้เห็ นถึ งสิ่ งที่ได้รับมาจากชุ มชน สิ่ งแวดล้อมที่ เติบโตมา ประสบการณ์ ทางสังคม และการผ่าน
กระบวนการอบรมรมในระยะเวลาหนึ่งเกิดการเรี ยนรู้ ซึมซับและหล่อหลอมจนกลายเป็ นอุดมการณ์ของการ
เป็ นนักบวชหญิงที่อยูใ่ นกลุ่มชาติพนั ธุ์เดียวกันและทางานในพื้นที่ของชาติพนั ธุ์ของตนเอง การสร้างฮาบิทสั
ในชุมชนปฏิบตั ิการแม่ปอนที่ทาให้เกิดอัตลักษณ์เฉพาะของคณะเองเป็ นคณะนักบวชหญิงที่เรี ยบง่าย ดาเนิ น
ชี วิตอยู่กบั ชุ มชน มีอุดมการณ์ ของการอยู่เคียงข้างบุคคลชายขอบโดยเฉพาะการอยู่เคียงข้างกลุ่มชาติพนั ธุ์
ของตนเอง สิ่ งเหล่านี้ลว้ นมาจากการเรี ยนรู้ ถูกหล่อหลอมและซึ มซับมาจากกระบวนการสร้างนักบวชโดย
ผ่านทางชุมชนปฏิบตั ิการของคณะแม่ปอน
ปฏิบัติการของอานาจในคณะแม่ ปอน
ในส่ วนของกระบวนการฝึ กอบรมคณะแม่ปอนในฐานะที่เป็ นสถาบันทาหน้าที่ ฝึกอบรมนักบวช
หญิงปกาเกอะญอ กระบวนการดังกล่าวเป็ นการใช้เทคโนโลยีทางอานาจที่กระทากับปั จเจกหรื อผูเ้ ข้ารับการ
การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15
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ฝึ ก (ฟูโกต์ 1975 อ้า งใน นพพร ประชากุล 2554) ให้ความสาคัญกับ ร่ างกายเนื่ องจากร่ างกายคนเรานั้น
สามารถควบคุม โดยการสร้างกฎระเบียบวินยั จัดตารางให้กบั เวลา พื้นที่และการเคลื่อนไหว วิธีการเหล่านี้
เป็ นส่ วนหนึ่ งของการควบคุมปฏิบตั ิการทางร่ างกายซึ่ งเรี ยกวิธีการเหล่านี้ วา่ "ระเบียบวินยั " ดังนั้นร่ างกาย
ของคนเราจึงตกอยูภ่ ายใต้อานาจของระเบียบวินยั คณะแม่ปอนมีธรรมนูญและระเบียบประเพณี ของคณะใน
กระบวนการของการฝึ กอบรมนั้นผูฝ้ ึ กหัดในฐานะ agency จะถูกกากับโดยธรรมวินยั และระเบียบประเพณี
ของคณะ มีตารางเวลา มี พ้ืนที่เฉพาะในการอบรมในขั้นต่างๆ ซึ่ งแสดงให้เห็ นถึ งเทคโนโลยีทางอานาจที่
ทางานบนเงื่ อนไขบางอย่างที่ มองไม่เห็ นแต่สัมผัสได้ อานาจท างานโดยผ่านปฏิ บตั ิ การบนร่ า งกายของ
นักบวชหญิงเหล่านั้น ในการดาเนิ นชี วิตตามจิตตารมณ์ การแต่งกาย การมีพ้ืนที่ชดั เจนทั้งเป็ นทางกายภาพ
ของสถาบันนักบวชหญิงที่เรี ยกว่า “อาราม” (convent) และพื้นที่ที่เป็ นนามธรรมไม่สามารถมองเห็นได้แต่มี
ขอบเขตสามารถกาหนดวิถีชีวติ ของนักบวช รวมถึงการแสดงออกในชีวติ ประจาวันที่แสดงออกซึ่ งอัตลักษณ์
เฉพาะของคณะแม่ปอน (อานันท์ กาญจนพันธุ์ 2555: 133) การใช้เทคโนโลยีทางอานาจของนักบวชหญิง
คณะแม่ปอนจึงอยู่ภายใต้ความเชื่ อศรั ทธาในศาสนาและการมี อุดมการณ์ ที่จะอุทิศตนเพื่อผูอ้ ื่น การหล่ อ
หลอมเรี ยนรู้ จากชุ มชน จากประสบการณ์ ทางสังคมหรื อจากปฏิสัมพันธ์กบั ซิ สเตอร์ คณะแม่ปอนที่อยู่ใน
ชุมชนที่เป็ นคาทอลิก สมาชิ กจึงเข้ามาด้วยความสมัครใจที่จะใช้ชีวิตภายใต้กฎระเบียบของสถาบันนักบวช
การต่อรองกับกฎระเบียบวินยั ของคณะแม่ปอนนั้น โดยส่ วนใหญ่จะเป็ นการลาออกในระหว่างกระบวนการ
อบรมหรื อหลังจากผ่านกระบวนการอบรมในแต่ละขั้นไม่ใช่ ทุกคนที่ สามารถเป็ นได้ แม้จะเข้ามาอยู่ใ น
กระบวนการของการเป็ นนักบวชแล้วก็ตามในทางศาสนาคริ สต์ เราแต่ละคนเชื่อว่าพระเจ้าทรงเรี ยกเราแต่ละ
คนให้มาทาภารกิจของพระองค์ ไม่วา่ ทางใดทางหนึ่งซึ่ งคริ สตชนถือว่าเป็ นกระแสเรี ยก9( vocation)
“ การมาเป็ นผูส้ นใจนั้นไม่ได้บงั คับ แต่ให้อิสระแก่เด็กที่ สนใจ การที่เด็กเข้ามาอยูท่ ี่นี่เป็ นผูส้ นใจเป็ น
การที่มาดูมาสัมผัสชีวติ จริ งว่าซิสเตอร์คณะนี้เป็ นอย่างไร มีงานอะไรบ้างที่เป็ นพันธกิจ แล้วให้เขาเป็ นคนเลือกเอง
ว่าสนใจไหมหลังจากที่เข้ามาสัมผัสและมาอยูแ่ ล้ว”(สัมภาษณ์ ซิสเตอร์สุนีย ์ อยูแ่ ฮ 2558)

เช่นเดียวกับที่ซิสเตอร์ อีกท่านหนึ่งที่ได้บอกกับผูว้ จิ ยั ว่า
“ผูส้ นใจที่มาอยูท่ ี่นี่ ไม่ใช่ทุกคนที่สนใจเป็ นนักบวช แต่เราถือว่าช่วยเหลือให้การศึ กษาแก่เขา อยากให้มี
อาชีพที่ดี เป็ นคนดีในสังคมที่อยูแ่ ค่น้ ีเราก็ดีใจแล้ว ให้เขามีอิสระทุกอย่างมันอยูท่ ี่ใจเพราะถ้าใจพร้อมแม้จะทางาน
หนัก ก็ จ ะสู ้ ผู ้ส นใจไม่ ไ ด้มี ก ฎระเบี ย บอะไรที่ เ คร่ ง ครั ด มากนัก ปล่ อ ยให้ ทุ ก อย่า งเป็ นไปตามวัย ของเด็ ก
บาทหลวงปิ โดบอกว่าคณะเบธารามและคณะแม่ปอนไม่ตอ้ งหากระแสเรี ยกเพื่อหาคนที่จะเข้ามาเป็ นสมาชิกแต่ให้
คนที่จะเข้ามาเห็นแบบอย่างจากชีวิตของเราแล้วมีความสนใจ เห็นชี วิตจริ งว่าเราทางานหนัก เห็นว่าเราทาอะไร

9

หมายถึง กิจการหรื อการงานของบุคคลคนหนึ่งที่ถูกเรี ยกโดยพระเจ้า ตามพื้นฐานความสามารถและคุณสมบัติของคนแต่
ละคน กระแสเรี ยกนี้เกิดจากการที่พระเจ้าทรงเรี ยกเราและตัวเราเองตอบรับการเรี ยกของพระเจ้า ไม่ใช่การบังคับจาก
ครอบครัว เพื่อนฝูงหรื อคนอื่นๆโดยเราไม่ได้สมัครใจ
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เพราะคนที่จะเข้ามาจะได้เห็นชีวติ จริ งๆถ้าเข้ามาแล้วเขาต้องอยูก่ บั ชาวบ้านและทางานหนัก ” (สัมภาษณ์ซิสเตอร์
ศิริพร พจนาธารงพงศ์ 2558)

การมารับการอบรมในขั้นต่างๆ ของกระบวนการสร้างนักบวชหญิงนั้น คณะได้กาหนดกฎระเบียบ
ต่างๆ เพื่อเป็ นเครื่ องมือช่วยให้กระบวนการสร้างนักบวชหญิงนั้นได้ดาเนินไปเป็ นขั้นเป็ นตอน การดาเนิ น
ชีวิตของนักบวชหญิงในการเป็ นผูส้ นใจเป็ นคนของศาสนานั้นจาเป็ นต้องมีสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เป็ นปั จจัย
สาคัญในกระบวนการอบรม ในการดารงชีวติ ในฐานะนักบวชหญิงเพื่อให้กระบวนการอบรมนั้นเป็ นไปและ
บรรลุตามเป้ าหมายที่ได้วางไว้ การใช้ชีวติ ทางธรรมต้องอาศัยสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้ออานวย” (ลลิตา
ยาวังเสน 2551) การเข้ามาอยูข่ องผูส้ นใจที่มีความมุ่งมัน่ ตั้งใจ มีอุดมการณ์ที่จะดาเนิ นชี วิตเป็ นนักบวชหญิง
ในอนาคตนั้ น ย่อ มไม่ ใ ช่ เ รื่ องยากล าบากแต่ เ ป็ นส่ ว นหนึ่ งที่ ช่ ว ยในกระบวนการสร้ า งนัก บวชให้ มี
ประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผลกับสมาชิกของคณะเพื่อให้เป็ นบุคคลที่เหมาะสมกับพันธกิจของคณะที่จะ
ทาในอนาคต “กฎระเบี ยบของอารามที่ นี่ไม่ ใช่ เรื่ องยาก เนื่ อ งจากเป็ นเด็กประจาตั้งแต่ เด็กและเคยชิ นกับ
กฎระเบียบ มีความสุ ขที่ ได้ เข้ ามาฝึ กหั ดตัวในคณะแม่ ปอน แม้ งานหนักอย่ างไรก็ทาได้ มีความสุ ขเพราะคิ ด
ว่ าทาเพื่ อพระเจ้ า (สั มภาษณ์ รั ชฎาภรณ์ ช่ อดะ 2558) “อยู่ที่ไม่ มีกฎเคร่ งครั ดมากนักและทาไม่ ได้ มาครั้ ง
แรกซิ สเตอร์ และรุ่ นพี่ที่มาก่ อนก็ไม่ ได้ บอกอะไรเกี่ยวกับกฎระเบียบ หนูเป็ นคนที่ ทาอะไรช้ ามากไม่ ทันคน
อื่น แต่ พ่ีบอกว่ าตอนที่ มาแรกๆพี่กช็ ้ าเหมือนกันแต่ พออยู่นานไปก็จะเร็ วขึน้ หนูจึงเรี ยนรู้ จากการดูจากรุ่ นพี่
และตารางเวลา (สัมภาษณ์ กฤษณา ไพขะฮอ 2558)
นอกจากกฎระเบียบต่างๆ ที่ผเู้ ข้ามารับกระบวนการอบรมต้องรับรู ้แล้ว ผูป้ กครองในฐานะที่เป็ นผูท้ ี่
อยูเ่ บื้องหลังยังมีส่วนในการส่ งเสริ มช่วยเหลือให้กระบวนการสร้างนักบวชอีกด้วย มีการประชุมผูป้ กครอง
เพื่อพูดคุยและหารื อในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับการอบรม การแจ้งกฎระเบียบต่างๆให้ผปู ้ กครองได้ทราบเพื่อช่วย
ส่ งเสริ มและร่ วมมือกันตลอดกระบวนการอบรม ผูป้ กครองท่านหนึ่งกล่าวว่ารู ้สึกสุ ขใจมากที่ลูกได้มาอยูท่ ี่นี่
มี ค วามสุ ข มากที่ ลู ก ได้เ ข้า มาเป็ นผูส้ นใจคณะแม่ ป อนเนื่ อ งจากรู้ จ ัก แค่ ค ณะเดี ย วที่ ท างานอยู่ใ นพื้ น ที่
ภาคเหนือ การใช้เทคโนโลยีทางอานาจโดยผ่านทางระเบียบวินยั ในอารามของนักบวชหญิงคณะแม่ปอนสิ่ ง
ที่สามารถเห็นได้ มีสถานที่ที่ถูกจัดวางให้เหมาะสมตามประโยชน์ใช้สอยของพื้นที่น้ นั ๆ มีขอบเขตที่ชดั เจน
ทางกายภาพที่ชดั เจน เมื่อผูท้ ี่เข้าสู่ กระบวนการอบรมสถาบันนักบวชคณะแม่ปอนจะเรี ยนรู ้และปฏิบตั ิตาม
กฎระเบี ย บของสถาบัน ไม่ ไ ด้ใ ช้ใ นฐานะของการครอบง า แต่ ด้ว ยความสมัค รใจและมี อิส ระ เพื่ อ ให้
กระบวนการอบรมมีทิศทางไปในแนวทางเดียวกันตามจุดมุ่งหมายของการตั้งคณะและเป็ นการสร้างความ
เป็ นหนึ่งเดียวกันในหมู่คณะ เนื่องจากทุกพื้นที่ในทุกสังคมมีปฏิบตั ิการของอานาจอยู่
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แผนภาพที่1. 3

จากแผนภาพที่ 1.3 จะเห็ นว่า พื้ นที่ ใ นบ้า นซึ่ ง เป็ นศู นย์ก ลางของคณะแม่ ป อน ได้ถู ก จัด ไว้เป็ น
สัดส่ วนที่เหมาะสมกับการดาเนิ นชี วิตนักบวชหญิง ดังที่ได้กาหนดไว้ในหนังสื อระเบียบปฏิบตั ิบทที่ 8 ว่า
ด้วยเรื่ องการอบรมในคณะ การอบรมของคณะอยูใ่ นความดูแลของอธิการิ ณีเจ้าคณะ ที่ปรึ กษาฝ่ ายอบรมและ
อนุกรรมการฝ่ ายอบรม (52) ซึ่ งจะจัดบ้านที่เหมาะสมสาหรับผูอ้ บรมแต่ละขั้นเพื่อให้การอบรมเป็ นไปอย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิ ทธิ ภาพในความดูแลของซิ สเตอร์ ที่รับผิดชอบในการอบรมขั้นนั้นๆ (53) แต่ละพื้นที่ใน
บ้านศูนย์กลางของคณะแม่ปอนนั้นมีหน้าที่ในตัวเอง ห้องต่างๆถูกกาหนดว่ามีหน้าที่อะไรซึ่ งผูส้ นใจที่สมัคร
ใจเข้ามารับการอบรมเพื่อเตรี ยมตัวจะเป็ นนักบวชนั้น จะเกิดการเรี ยนรู ้ถึงประโยชน์ใช้สอยของห้องต่างๆ ว่า
ในแต่ละสัดส่ วนของพื้นที่ อะไรที่ส ามารถทาได้และอะไรที่ไ ม่ค วรท าในพื้นที่ น้ ันๆ เช่ นในวัดน้อยของ
อารามถือว่าเป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ใช้สาหรับสวดภาวนาและทากิจศรัทธาต่างๆ จะไม่พูดคุยหรื อส่ งเสี ยงดัง
ในพื้นที่น้ ี แสดงให้เห็นถึงอานาจในพื้นที่น้ นั ๆ ที่ควบคุมกิริยา ท่าทาง ของผูท้ ี่อยูใ่ นพื้นที่น้ นั ๆ เป็ นอานาจที่
มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้โดยผ่านทางการแสดงออกของผูท้ ี่อยูใ่ นพื้นที่น้ นั ๆนัน่ เอง
นอกจากพื้นที่ที่มีอานาจควบคุมการแสดงออกของผูค้ นแล้วยังมีข้นั ตอนของการเข้าเป็ นสมาชิกของ
แม่ปอนที่ถูกกาหนดไว้ในระเบียบประเพณี ของคณะโดยแบ่งขั้นตอนการอบรมในคณะแม่ปอนจากหนังสื อ
ระเบียบประเพณี ขอ้ ที่ 56 “การคัดเลือกผูส้ นใจเป็ นโปสตุลนั ต์ การคัดเลือกผูส้ นใจเป็ นโปสตุลนั ต์หลังจาก
ฟั งรายงานของผูด้ ูแลมาแล้ว ต้องผ่านการพิจารณาและลงมติของอธิ การิ ณีเจ้าคณะและคณะที่ปรึ กษาด้วย
คะแนนเสี ยงตัดสิ น เพื่ออนุ มตั ิให้ผสู้ นใจเข้าเป็ นโปสตุลนั ต์ ” ข้อ 57 “ก่อนจะเข้านวกภาพหรื อทาการ
ปฏิญาณชัว่ คราวและตลอดชีพ ต้องผ่านการพิจารณาและลงมติเสี ยงตัดสิ นของอธิ การิ ณีเจ้าคณะและคณะที่
ปรึ กษาเช่ นเดี ยวกัน” ฟูโกต์มองว่าร่ างกายของคนเรานั้น สามารถตกอยู่ภายใต้อานาจโดยผ่านทางเทคนิ ค
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ต่างๆ ที่ ปฏิ บตั ิ ต่อร่ างกาย โดยการเข้าไปจัดการในรายละเอียดต่างๆ ของร่ างกาย ได้แก่ การเคลื่ อนไหว
อากัปกิริยา ท่วงท่าต่างๆ ฯลฯ โดยผ่านทางระเบียบวินยั ซึ่ งได้ผลิตปั จเจกภาพ 4 แบบ ประการแรก ระเบียบ
วินยั เริ่ มดาเนินการด้วยการจัดแยกปั จเจกเป็ นสัดส่ วนโดยอิงกับพื้นที่คณะแม่ปอนมีการกาหนดสัดส่ วนของ
พื้นที่และประโยชน์ใช้สอยต่างๆไว้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็ นส่ วนของเขตพรตที่เฉพาะสมาชิกที่สามารถใช้
พื้นที่น้ ันได้ พื้นที่ ศกั ดิ์ สิ ทธิ์ ใช้ในพิ ธีกรรมได้แก่วดั น้อย และพื้นที่ สาธารณะสาหรับผูท้ ี่ ไม่ใ ช่ สมาชิ กใช้
สาหรับพบปะพูดคุยกัน เป็ นต้น ประการที่สอง การกาหนดกิจกรรมต่างๆ ตารางเวลา เป็ นรู ปแบบที่เคร่ งครัด
บ้านต่างๆของคณะแม่ปอนซึ่งเป็ นกลุ่มย่อยที่แยกจากกลุ่มใหญ่มีการกาหนดเวลาที่ชดั เจนของช่วงต่างๆของ
วันว่าในแต่ละช่วงเวลาจะต้องทาอะไร ซึ่ งทุกคนในบ้านจะปฏิบตั ิเช่ นเดียวกันนอกจากนั้นยังมีตารางเวลา
ของกิจกรรมระดับคณะที่สมาชิ กทุกคนจะต้องปฏิบตั ิตาม เช่น การมาเข้าร่ วมสัมมนาในทุกๆสองเดือน การ
มาร่ วมงานประจาปี ของคณะ เป็ นต้น ประการที่ สาม การสั่งสมเวลา การแบ่งระยะเวลาออกเป็ นช่ วงๆ โดย
ช่วงเวลาแต่ละช่ วงนั้นจะต้องสิ้ นสุ ดลงตามกาหนดที่ระบุไว้ กาหนดเป้ าหมายท้ายสุ ดให้แก่ช่วงเวลาต่างๆ
โดยระบุจุดสิ้ นสุ ดของช่วงเวลานั้นๆ พร้อมกับทดสอบสิ่ งที่ได้เรี ยนรู้มาเพื่อตรวจสอบว่าบุคคลนั้นได้พฒั นา
ทักษะมาถึงระดับที่กาหนดหรื อไม่และเป็ นการแยกแยะความสามารถของปั จเจก การที่สมาชิ กแต่ละขั้นเมื่อ
จบขั้นตอนของการอบรมแล้วเพื่อก้าวไปสู่ ข้ นั ใหม่ที่เข้ม ข้นขึ้น คณะจะมี กระบวนการของการพิจารณา
ไตร่ ตรองของผูเ้ ข้ารั บการอบรมเองและการพิจารณาจากผูม้ ีอานาจในคณะซึ่ งได้แก่คณะที่ ปรึ กษาและผู ้
อบรมในขั้นนั้นจะเป็ นผูต้ ดั สิ นว่าผ่านขั้นการอบรมไปสู่ อีกขั้นหรื อไม่ ประการสุดท้ าย เป็ นสิ่ งประกอบสร้าง
ด้วยการจัดองค์ประกอบของร่ างกายปัจเจกบุคคลกลายเป็ นองค์ประกอบชิ้นหนึ่งที่อาจจัดวาง เคลื่อนย้ายและ
เชื่ อมโยงเข้ากับร่ างกายคนอื่น ช่ วงเวลาอันหลากหลายที่ระเบียบวินยั นามาเชื่ อมโยงกัน เวลาของคนหนึ่ ง
จะต้องปรับให้เข้ากับเวลาของคนอื่นๆ ในการทากิจวัตรตามเวลาที่กาหนดที่ทุกคนจะต้องปฏิบตั ิร่วมกันใน
ช่วงเวลาเดียวกันเหมือนๆกัน จึงเป็ นการเชื่ อมโยงเวลาของสมาชิ กที่ต่างกันมาอยู่ร่วมกัน เป็ นการประกอบ
สร้างเชื่อมโยงคนเข้าด้วยกันจึงเป็ นลักษณะหนึ่งของการผลิตปั จเจกภาพโดยผ่านทางระเบียบวินยั
สรุ ปและอภิปราย
การเข้า เป็ นสมาชิ ก นัก บวชหญิ ง คณะแม่ ป อนผ่า นทางชุ ม ชนปฏิ บ ัติ ก าร เป็ นพื้ น ที่ ที่ ชี วิ ต และ
ความสัมพันธ์ทางสังคมของคนในสถาบันนักบวชหญิงถูกสร้างขึ้น จากบริ บทสังคมในขณะนั้นที่มีความ
ต้องการผูช้ ่วยเหลือในงานเผยแผ่ศาสนา จากความต้องการและอุดมการณ์ที่มุ่งมัน่ ในการเป็ นนักบวชหญิง
จนเกิดคณะนักบวชหญิงแม่ปอนขึ้นเพื่อตอบสนองสังคมปกาเกอะญอในขณะนั้นและได้เจริ ญเติบโตขึ้นใน
ระยะเวลา 50 ปี การเข้าร่ วมเป็ นสมาชิ กในชุ มชนปฏิ บตั ิ การแม่ปอนจึงประกอบด้วยกลุ่ มคนหลายระดับ
ด้วยกันเพื่อให้คณะได้พฒั นาขับเคลื่อนไปข้างหน้า
คณะแม่ปอนจึงเป็ นพื้นที่ของการเรี ยนรู้ซ่ ึงควบคู่ไปกับการปฏิบตั ิจริ งในชีวติ ประจาวัน มีปฏิบตั ิการ
ในการหล่อหลอม ขัดเกลาและทาให้ผูท้ ี่ เข้ามารับการอบรมในขั้นตอนต่างๆ นั้นได้กลายมาเป็ นผูท้ ี่มีอตั
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ลัก ษณ์ เ ฉพาะของคณะและมี บ ทบาทในงานต่ า งๆ ของพระศาสนจัก รตามพัน ธกิ จ ของคณะ ผ่า นทาง
กระบวนการสร้างนักบวชใช้ระยะเวลานานเพื่อให้เกิดการซึ มซับเอาอุดมการณ์ อัตลักษณ์เฉพาะขององค์กร
เข้า มาเป็ นส่ วนหนึ่ ง ของตนเองแสดงออกในชี วิตประจาวันไม่ ว่าจะเป็ นลัก ษณะท่ าที หรื อแนวคิ ดต่ า งๆ
กระบวนการเรี ย นรู ้ ดังกล่ า วมี นัย ยะของการสร้ า งฮาบิ ทสั นอกจากนั้นในชุ ม ชนปฏิ บ ตั ิค ณะแม่ปอนเอง
เพื่อให้กระบวนหรื อขั้นตอนของการสร้างนักบวชหญิงนั้นได้เป็ นไปและบรรลุวตั ถุประสงค์ของการเป็ นผูท้ ี่
มีบทบาทในงานของพระศาสนจักร จึงต้องกาหนดกฎระเบียบต่างๆของกระบวนการดังกล่าวด้วย เช่น การ
กาหนดตารางเวลาในการดาเนินชีวติ ในแต่ละวัน การกาหนดพื้นที่และสัดส่ วนของพื้นที่ที่มีหน้าที่ต่างๆ กัน
การแต่งกายที่เป็ นการบ่งบอกว่าอยูใ่ นขั้นไหนของการฝึ กอบรมและยังเพื่อเป็ นการกาหนดอากัปกิริยาของผู้
ที่อยู่ในเครื่ องแบบนั้นๆ ด้วยว่าควรมีท่าทีอย่างไร การกาหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ นั้นล้วนเป็ นปฏิ บตั ิการทาง
อานาจที่ควบคุมการดาเนิ นชีวิตของผูส้ นใจให้อยูแ่ ละเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้ การเลื่ อนขั้นใน
ระดับที่มีความเข้มข้นมากขึ้ นนั้นนอกจากผูส้ นใจมีอิสระที่จะเลื อกและสมัครใจในการตัดสิ นใจเข้าร่ วม
กระบวนการสร้างนักบวชในขั้นต่อไปแล้ว ยังมีผทู้ ี่มีอานาจเหนือกว่าในการลงคะแนนตัดสิ นเพื่อให้ผเู ้ ข้ารับ
การอบรมได้กา้ วไปในขั้นที่เข้มข้นมากขึ้นอี กด้วย ในความเชื่ อทางศาสนาคาทอลิกมี ความเชื่ อว่าการเป็ น
นักบวชตลอดชีวติ นั้นเป็ นกระแสเรี ยกที่พระเจ้าประทานให้
ดังนั้น จากกระบวนการสร้างนักบวชของคณะแม่ปอน จึงมีความสาคัญอย่างยิ่งในการทาให้เยาวชน
หญิงปกาเกอะกอได้กลายมาเป็ นนักบวชหญิง เป็ นผูท้ ี่มีบทบาทในงานของพระศาสนจักร สมาชิกของคณะ
ล้วนแล้วแต่มีอุดมการณ์ เช่นเดี ยวกับผูก้ ่อตั้งคณะที่ถูกถ่ ายทอดจากรุ่ นสู่ รุ่นเพื่อคงไว้ซ่ ึ งความเป็ นนักบวช
หญิงแม่ปอนโดยผ่านทางองค์กรอันเป็ นชุมชนปฏิบตั ิการที่ก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ของสมาชิ กและค่อยๆซึ มซับ
อุดมการณ์ อัตลักษณ์เฉพาะของคณะผ่านระยะเวลา โดยใช้อานาจของระเบียบวินยั เป็ นตัวขับเคลื่อนให้เกิ ด
ความเป็ นหนึ่ งเดี ย วกัน ดาเนิ น ชี วิตภายใต้อานาจที่ มองไม่เห็ นเป็ นการดาเนิ นชี วิตภายใต้ค วามเชื่ อและ
อุดมการณ์ในพันธกิจของคณะ สมาชิ กคณะแม่ปอนได้กลายเป็ นผูท้ ี่มีอตั ลักษณ์เฉพาะของตนเอง มีบทบาท
ในงานของพระศาสนจักรคาทอลิก ปฏิบตั ิการเหล่านี้ เป็ นกระบวนการสร้างนักบวชหญิงโดยผ่านองค์กรคือ
คณะแม่ปอน
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‘รวมกันเราเต้ น’ การรวมกลุ่มวัฒนธรรมเรฟ หรื อ คลับ ในประเทศไทย
ศึกษาเฉพาะกรณี: กลุ่มผู้นิยมดนตรีแนว Trance ในประเทศไทย
‘United We Dance’ The Cultural Community of Rave or Club Culture in Thailand
Case Study: Trance Music Lovers in Thailand
ปิ ยกุล ภูศรี (Piyakul Phusri)1
บทคัดย่ อ
งานศึกษาชิ้นนี้ เป็ นการศึกษาการรวมกลุ่มวัฒนธรรมที่มีดนตรี เต้นราอิเล็กทรอนิ กส์ (Electronic Dance
Music - EDM) เป็ นแกนกลาง โดยศึกษาเฉพาะกรณี กลุ่ม Trance Music Lovers in Thailand (TLT) ซึ่ งเป็ นกลุ่ม
ผูน้ ิ ยมดนตรี แนว Trance ซึ่ งเป็ นแนวดนตรี ย่อยแนวหนึ่ งในแนวดนตรี เต้น ราอิ เล็กทรอนิ กส์ โดยใช้กรอบ
แนวคิ ดเรื่ องชนเผ่านิ ยมใหม่ (Neo-tribalism) เพื่อชี้ ให้เห็ นว่า กลุ่ม TLT เป็ นตัวอย่างหนึ่ งของการรวมกลุ่มใน
รู ปแบบ “ชนเผ่ายุคใหม่” หรื อ Neo-tribe ซึ่ งผูค้ นสามารถเคลื่อนย้า ยไปมาระหว่างกลุ่มที่ มีขนาดเล็ก และเกาะ
เกี่ยวสัมพันธ์กนั อย่างชัว่ คราว สิ่ งที่จาแนกแยกแยะกลุ่มต่างๆ เหล่านี้คือ รู ปแบบการใช้ชีวิตที่สมาชิกแต่ละกลุ่มมี
ร่ วมกัน คุณค่าที่ยึดถือร่ วมกัน และ ความเข้าใจร่ วมกันว่าอะไรคือความพฤติกรรมที่เหมาะสม มีพ้ืนฐานอยู่บน
พฤติ ก รรมการบริ โ ภคเป็ นส าคัญ โดยการรวมกลุ่ ม ไม่ ไ ด้มี จุ ด มุ่ งหมายเพื่ อ การต่ อ ต้า นหรื อ เปลี่ ย นแปลง
โครงสร้างหลักของสังคม แต่เป็ นทางเลือกในการใช้ชีวิตในอีกรู ปแบบหนึ่งนอกเหนือไปจากชีวิตปกติประจาวัน
สิ่ งที่ดึงดูดให้ผูค้ นเข้ามาเป็ นสมาชิ กกลุ่ม TLT คือความชื่ นชอบในดนตรี Trance การเต้นรา และ การสังสรรค์
หรื อ จัดปาร์ ต้ ีในยามค่าคืน ในการเข้าถึงคุณค่าทางศิลปะของดนตรี Trance นั้น สมาชิกต้องมีทุนทางวัฒนธรรม
กลุ่ ม ย่อ ยในการเข้าถึ งความหมาย คุ ณ ค่ า หรื อ ความจริ งแท้ท างศิ ล ปะของดนตรี Trance นั่น ก็คื อ การเข้าถึ ง
อารมณ์ของเพลงที่สอดประสานไปกับการเข้าถึงอารมณ์ของตัวเอง เพื่อจาแนกตัวเองออกมาจากผูน้ ิ ยมดนตรี
เต้นราอิเล็กทรอนิ กส์แนวอื่นๆ ที่มีรายละเอียดทางดนตรี ต่างออกไป แต่ในขณะเดียวกันก็พยายามที่จะดึงผูค้ น
โดยเฉพาะคนที่ ชื่นชอบแนวดนตรี เต้นราอิเล็กทรอนิ กส์ แนวอื่นให้เข้ามาเป็ นสมาชิ กของกลุ่ม โดยการจัดงาน

1

นักศึกษาสาขามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Email: deaw_watch@hotmail.com
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ปาร์ ต้ ีที่บุคคลทัว่ ไปสามารถเข้าร่ วมได้ และใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์เป็ นช่องทางหลักในการเผยแพร่ กิจกรรม
และข่าวสารของทางกลุ่ม
คาสาคัญ: ดนตรี เต้นราอิเล็กทรอนิกส์, วัฒนธรรมเรฟ, ชนเผ่านิยมใหม่, ทุนทางวัฒนธรรมกลุ่มย่อย
Abstract
This paper discusses the collaboration of subculture group which has Electronic Dance Music as its
core. The article focuses on Trance Music Lovers in Thailand (TLT), a group of people in Thailand who love
Trance Music – one of genre of Electronic Dance Music. Based on a concept of Neo-tribalism, to show TLT is
a sample of modern community that called “Neo-tribe” which people can move across many small groups
with temporary relationship. The key criteria of the separation of those groups are lifestyle, the shared values
and understanding towards what are good behaviors, based on consumption behaviors. The purpose of this
collaboration is neither to against nor to change the main structure of society but to present another choice of
living apart daily working life. Factor that engage people to join TLT is the contentment of Trance music,
dancing and partying. To reach artistic values, members must have their own subcultural capital to
comprehend the meaning, values and authenticity of Trance music. Authenticity of Trance music, according to
TLT members, are appreciation of song’s feeling that match their own feeling, to separate themselves from
another EDM fan who love another subgenre. However, this group also tries to attract people who love
another subgenre of EDM to become their member by organizing open Trance party and using social network
as a tool to promote group’s news and activities.
Keyword: Electronic Dance Music, Rave Culture, Neo-tribalism, Subcultural Capital
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บทนา
ปั จจุบนั ดนตรี เต้นราอิเล็กทรอนิ กส์ (Electronic Dance Music - EDM) ได้เข้ามาอยู่ในการรับรู ้ ของคน
ในสังคมไทยมากขึ้นตามกระแสดนตรี สากลระดับโลก ดนตรี เต้นราอิเล็กทรอนิกส์กาลังได้รับความนิยมอย่างสู ง
โดยเฉพาะในหมู่วยั รุ่ นไปจนถึงวัยเริ่ มต้นทางาน ข้อมูลอย่างไม่เป็ นทางการที่ผศู ้ ึกษารวมรวมไว้ พบว่า ภายในปี
2558 ที่ผ่านมา เฉพาะในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑลมีการจัดเทศกาลดนตรี การจัดคอนเสิ ร์ต และการจัดปาร์ ต้ ี 2
ดนตรี แนว EDM ที่เป็ นงานขนาดใหญ่ มีผเู ้ ข้าร่ วมหลายร้อย หรื อ หลายพันคน ทั้งในสถานบันเทิงและสถานที่
จัดแสดงคอนเสิ ร์ตจานวนมากกว่า 200 ครั้ง นอกจากนี้ เพลงป๊ อปในตลาดเพลงวัยรุ่ น ไปจนถึงเพลงลูกทุ่งร่ วม
สมัยก็ได้รับอิทธิ พลของดนตรี EDM มากขึ้นเรื่ อยๆ มันจึ งเป็ นกระแสดนตรี ที่มากาลังมาแรงที่ สุดทั้งในระดับ
โลกและในประเทศไทยในช่วง 1-2 ปี ที่ผา่ นมานี้
วัฒ นธรรมร่ ว มสมัย ที่ มี ด นตรี เต้น ร าเป็ นหั ว ใจส าคั ญ ก็ คื อ วัฒ นธรรมเรฟ (Rave Culture) หรื อ
วัฒนธรรมคลับ (Club Culture) สารานุกรมเสรี Wikipedia ให้นิยามว่า เป็ นการจัดปาร์ ต้ ี หรื องานแสดงดนตรี ที่
เน้นการเต้นรากับดนตรี อิเล็กทรอนิ กส์ที่เปิ ดและผสม (mix) เพลงโดยดีเจ (DJ – Disc Jockey) หรื ออาจจะมีการ
แสดงดนตรี สดเครื่ องดนตรี อิเล็กทรอนิ กส์ร่วมด้วยเป็ นครั้งคราว วัฒนธรรมเรฟ หรื อ คลับนี้ มีจุดเริ่ มต้นราวๆ
ทศวรรษที่ 80 จากการจัดปาร์ ต้ ีที่เปิ ดเพลงในแนวแอซิ ด เฮ้าส์ (Acid House) ในชิคาโก โดยแนวดนตรี ดงั กล่าว
พัฒนามาจากแนวดนตรี โซล (Soul) แต่มีการใช้เสี ยงสังเคราะห์โดยอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ และการผสมเสี ยง
จากแหล่งที่ มาต่างกัน เช่ น บางท่อนจากเพลงต่างๆ หรื อ จากเครื่ องดนตรี ต่างๆ มาไว้ในเพลงเดี ยวกัน ก่อนที่
วัฒนธรรมเรฟ หรื อ คลับ จะแพร่ กระจายสู่ องั กฤษ และยุโรปในเวลาต่อมา จุดเด่นสาคัญของการจัดปาร์ ต้ ีใน
รู ปแบบนี้ ก็คือ เป็ นการเปิ ดเพลงเต้นร าจากแผ่นเสี ยง ซี ดี หรื อ ไฟล์เสี ยงดิ จิตอลผ่านเครื่ องขยายเสี ยงเพื่อการ
เต้นราตลอดทั้งคืน และอาจจะล่วงเลยไปจนถึงช่วงเช้าในบางสถานที่ ปั จจุบนั ดนตรี เต้นราอิเล็กทรอนิกส์ได้แตก
แขนงออกมาเป็ นแนวดนตรี ย่อ ยต่ า งๆ อี ก เป็ นจ านวนมาก เช่ น Electro House, Trance, Tribal, Break beat,
Techno, Moombah, Eurodance และอื่นๆ อีกมากมาย

ปาร์ต้ ี (party) ในความหมายของกลุ่มผูน้ ิยมเพลง EDM อาจจะหมายถึงคอนเสิ ร์ต งานแสดงดนตรี ที่จดั เฉพาะกิจ หรื อ การไป
เที่ยวสถานบันเทิงที่เน้นเปิ ดเพลง EDM ก็ได้ เมื่อมีผพู ้ ดู ว่า “ไปปาร์ต้ ี” ผูถ้ ามก็มกั จะถามต่อว่าไปที่ไหน งานไหน หรื อ ดีเจคนใด
มาเปิ ดเพลง
2
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ผูศ้ ึกษาพบว่าในประเทศไทยยังไม่มีการศึกษาวัฒนธรรมเรฟ หรื อ คลับในทางวิชาการอย่างเป็ นระบบ
ขณะที่ ใ นต่ า งประเทศมี ง านศึ ก ษาเกี่ ย วกับ วัฒ นธรรมเรฟมาตั้งแต่ ท ศวรรษ 1990 และทวี มิ ติ ก ารศึ ก ษาที่
หลากหลายมากขึ้ น เช่ น ความเกี่ ยวข้องระหว่างวัฒนธรรมเรฟกับพฤติ กรรมเบี่ ยงเบนของวัยรุ่ นอังกฤษโดย
Steve Redhead (1993) การพิ จารณาไนท์ค ลับ และฟลอร์ เต้น ราว่าเป็ นสถานที่ ท่ี ท าให้ผูห้ ญิ ง ได้แสดงตัว ตน
ออกมาอย่างเปิ ดเผย โดย Maria Pini (2001) การพิจารณาวัฒนธรรมเรฟในรู ปแบบความเชื่อทางศาสนายุคใหม่ที่
ท้าทายศาสนายุคเก่าที่ไม่สามารถตอบโจทย์ชีวิตในปั จจุบนั ได้ โดย Robin Sylvan (2005) หรื อการใช้ยาเสพติดที่
มี ส่ ว นช่ ว ยให้ ผู ค้ นในงานปาร์ ต้ ี เป็ นหนึ่ งเดี ย วกัน ในงานศึ ก ษาของ Kavanaugh R. Philip และ Anderson L.
Tammy (2008) เป็ นต้น
Trance (แทรนซ์ หรื อ ทรานซ์ ) ก็ เ ป็ นแนวดนตรี ย่ อ ยแขนงหนึ่ งในขบวนแนวดนตรี เต้ น ร า
อิเล็กทรอนิ กส์ อนั หลากหลาย แนวดนตรี Trance ถูกพัฒนาขึ้ นในช่ วงทศวรรษ 90 ในเยอรมนี ลักษณะทัว่ ไป
ของดนตรี แ นว Trance มัก จะมี ค วามเร็ ว ระหว่ าง 125 – 160 จังหวะต่ อ นาที (beats per minute) เพลงมัก จะ
ประกอบด้วยท่ วงท านองซ้ าๆ ใช้เสี ยงเบสที่ มีจงั หวะสม่ าเสมอควบคุ มเพลงตั้งแต่ ตน้ เพลงจนถึ งกลางเพลง
ก่อนที่จะตัดเข้าสู่ ท่อน “ทิ้ง” หรื อ ท่อน Breakdown ที่เสี ยงดนตรี จะเงียบลง ก่อนจะมีเครื่ องเสี ยงดนตรี แบบใด
แบบหนึ่ งดังขึ้นเพียงเสี ยงเดียว หรื อเป็ นเสี ยงร้องที่ไม่มีดนตรี ประกอบ ตามมาด้วยเสี ยงเอฟเฟคต่างๆ เสี ยงเบส
เสี ยง กลอง หรื อเสี ยงจาพวกเครื่ องเคาะควบคุมจังหวะ เสี ยงต่างๆ เหล่านี้ จะค่อยๆ ดังขึ้ นจนถึงจุดสู งสุ ด แล้ว
เพลงจะตัดเข้าสู่ ท่อนฮุคที่เสี ยงเบสจะกลับมาดังอย่างต่อเนื่ องและหนักแน่ นทันที ดนตรี Trance ใช้เสี ยงเครื่ อง
ดนตรี สังเคราะห์จากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรื อ เครื่ องสร้างเสี ยงสังเคราะห์ (Synthesizer) ที่ทาให้เกิดเสี ยงพิเศษ
เช่น เสี ยงเบสที่ต่าและหนักเป็ นพิเศษ เสี ยงหวีดแหลมสู งเป็ นพิเศษ เสี ยงเลียนแบบเครื่ องดนตรี คลาสสิ ค เสี ยงน้ า
หยด หรื อ เสี ยงลมพัด เสี ยงต่างๆ เหล่านี้ ถูกผสม (mix) ไว้ภายในเพลง Trance ทาให้ผฟู ้ ังเกิดความรู ้สึกถึงการถูก
บี บคั้น ทางอารมณ์ ก่อนจะได้รับการปลดปล่อย จากการฟั งเสี ยงดนตรี ที่ มีทานองกระชั้น รวดเร็ ว สม่ าเสมอ
(kinetic) ในช่วงต้นเพลงถึงกลางเพลง ก่อ นจะปล่อยให้เหลือเพียงทานองแผ่วเบา ล่องลอยอยู่ช่วงหนึ่ งในช่วง
breakdown ที่จะเพิ่มความดังของเสี ยงและจังหวะกระชั้นขึ้นไปจนถึงจุดสู งสุ ดและตัดเข้าสู่ ท่อนฮุค หรื อที่ผนู ้ ิ ยม
ดนตรี EDM นิ ยมเรี ยกว่าท่ อนดรอป (drop) ที่ เน้น เสี ยงเบสที่ ดงั ต่ อเนื่ องทันที ในกรณี ที่มีเสี ยงร้องประกอบ
มักจะใช้เสี ยงร้องจากนักร้องหญิงที่มกั จะร้องด้วยน้ าเสี ยงล่องลอย น้ าเสี ยงที่สื่อถึงอารมณ์ของความยิง่ ใหญ่ เนื้ อ
เพลง Trance มักจะไม่พูดถึงความโศกเศร้ า แต่จะพูดถึ งความรั ก การได้รับการปลดปล่อย หรื อ การอยู่เหนื อ
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ความทุ ก ข์ ดนตรี แ นว Trance ยังสามารถแบ่ งแยกย่อ ยได้อี ก หลายประเภท เช่ น Psytrance, Vocal Trance,
Progressive Trance และอีกมากมาย ในหมู่ผนู ้ ิ ยมเพลง EDM ในประเทศไทย บางครั้งเพลงแนว Trance มักจะถูก
เรี ยกว่าเป็ นเพลง “สายลอย” หรื อ “สายหวด” สื่ อถึงแนวดนตรี ที่มีท้ งั ความล่องลอย และ เร่ งเร้า ในเพลงเดียวกัน
ในประเทศไทยมีการรวมกลุ่มผูช้ ื่นชอบเพลงแนว Trance โดยใช้ชื่อว่ากลุ่ม “Trance Music Lovers in
Thailand” หรื อ TLT กลุ่มก่อตั้งในเดื อนพฤษภาคม 2554 เป็ นการรวมกันของดี เจ ศิลปิ น ผูจ้ ดั งานแสดง และ
บุคคลทัว่ ไปที่ชื่นชอบเพลงในแนว Trance ที่เริ่ มจากการพบเจอกันในปาร์ ต้ ีหรื อคอนเสิ ร์ตแนว Trance ก่อนจะ
จัดตั้งเป็ นกลุ่ ม และ fanpage ในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ค เพื่อแบ่งปั นความสนใจและความชื่ นชอบใน
แนวดนตรี Trance ร่ วมกัน ทางกลุ่มตั้งใจจะให้ TLT เป็ นความเคลื่อนไหวที่ จะแนะน าและสนับสนุ นวงการ
ดนตรี Trance ในประเทศไทย โดยเฉพาะการจัดปาร์ ต้ ีที่เปิ ดเฉพาะเพลงแนว Trance การเผยแพร่ ข่าวสาร และ
บทเพลง Trance ที่ น่าสนใจทั้งจากไทยและต่ างประเทศ การเป็ นพื้นที่ ที่ให้คนที่ รักและชื่ นชอบเพลง Trance
ได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแวดวงเพลง Trance เพื่อให้แวดวงเพลง Trance ในประเทศไทยขยายตัว
มากขึ้น เข้มแข็งขึ้น และ เชื่อมต่อกับชุมชนผูน้ ิยมเพลง Trance ในระดับโลก 3
จากสถิติใน เฟซบุ๊ค ใน fanpage ‘Trance Music Lovers in Thailand’ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 มีผกู ้ ด
ถูกใจ (like) จ านวน 14,841 คน ขณะที่ ในกลุ่ ม (group) ‘Trance Music Lovers in Thailand’ มี จ านวนสมาชิ ก
ทั้งสิ้ น 1,042 คน และมีสมาชิกกลุ่ม TLT Official ใน LINE จานวน 119 คน โดยมีผดู ้ ูแลกลุ่มทั้งสิ้ น 6 คน

วัตถุประสงค์ และ วิธีการศึกษา
ผูศ้ ึกษาต้องการทาความเข้าใจรู ปแบบของกลุ่มวัฒนธรรมที่มีดนตรี เต้นราเป็ นแกนกลางในประเทศไทย
โดยมี กลุ่ม Trance Music Lovers เป็ นกลุ่ม ตัวอย่างในการศึ กษา เพื่ อศึ กษาว่า ดนตรี อิเล็กทรอนิ กส์ และ การ
เต้นรา สามารถเชื่อมร้อยสมาชิกในกลุ่มนี้เข้าไว้ดว้ ยกันได้อย่างไร และสารวจคุณค่าที่พวกเขายึดถือและแบ่งแยก
ระหว่างสิ่ งที่ ตนเองชื่ นชอบหรื อยอมรับนับถือกับสิ่ งที่ไม่ใช่ และกระบวนการที่ กลุ่มวัฒนธรรมย่อยใช้ในการ
ต่ อต้านต่ อรองกับกระแสความนิ ยมดนตรี เต้น รากระแสหลัก โดยใช้การสังเกตอย่างมี ส่วนร่ วม (participant
3

สรุ ปความจากคาอธิบายกลุ่มใน https://www.facebook.com/officialTLT/info/
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observation) ในกิจกรรมของกลุ่ม TLT โดยเข้าร่ วมการจัดปาร์ ต้ ีของกลุ่ม การสังเกตการณ์ และรวบรวมข้อมูล
ใน เฟซบุ๊ ค fanpage ‘Trance Music Lovers in Thailand’ และ กลุ่ ม เฟซบุ๊ ค ‘Trance Music Lovers in Thailand’
การสัมภาษณ์เชิ งลึกกับสมาชิ กกลุ่ม TLT ร่ วมกับการวิเคราะห์สื่อต่างๆ เช่น เพลง โปสเตอร์ กิจกรรม ภาพถ่าย
และ คลิปวีดีโอ โดยทาการเก็บข้อมูลเป็ นระยะตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2556 จนถึงกลางปี พ.ศ. 2559
ทฤษฎีที่ใช้ ประกอบการศึกษา
ผูศ้ ึกษาได้นาแนวคิดทางทฤษฎี 3 ด้านมาใช้ประกอบการศึกษา ได้แก่ แนวคิดเรื่ องทุนทางวัฒนธรรม
กลุ่มย่อย แนวคิดเรื่ องชนเผ่านิยมใหม่ (Neo-tribalism) และ แนวคิดเรื่ อง แฟนศึกษา (Fan study)
1) ทุนทางวัฒนธรรมกลุ่มย่อย และ มโนทัศน์เรื่ องความจริ งแท้ของดนตรี Trance
Sarah Thornton (1993, อ้างใน วิริยะ 2540) ได้ประยุกต์แนวคิดเรื่ อง Cultural capital ของปิ แอร์ บูร์ดิเยอ
(Pierre Bourdieu) มาสร้างเป็ นแนวคิด ทุนทางวัฒนธรรมกลุ่มย่อย หรื อ Subcultural capital โดยกล่าวว่า ดนตรี
สื่ อ ความรู ้เฉพาะเกี่ยวกับดนตรี เต้นรา ภาพลักษณ์ส่วนบุคคล ความสามารถในการเข้าถึงคลับที่ ‘เป็ นพิเศษ’ ผ่าน
ทางเครื อข่ายสังคมของตน ความสามารถในการเข้าถึงและมีประสบการณ์ การใช้ยาเสพติดที่เหมาะสมกับคลับ
นั้นๆ ฯลฯ เปรี ยบเสมือนทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่วยั รุ่ นสามารถหยิบมาปรุ งแต่งให้เป็ น “ทุนทางวัฒนธรรม
กลุ่มย่อ ย” เพื่อแยก (Distinction) ให้ตัวเองเจ๋ ง (Hip) ไปจากวัยรุ่ น หรื อกลุ่มอื่ น ๆ ได้ ซึ่ งสิ่ งที่ ไม่เหมื อนใครที่
ดนตรี เต้นราอิเล็กทรอนิ กส์ ให้กบั clubber หรื อ raver ก็คือ “ความจริ งแท้ทางศิลปะ” (Authenticity) ในขณะที่
ความจริ งแท้ทางศิล ปะของดนตรี ป๊อปอยูท่ ี่นกั ร้อง ของเพลงดิสโก้อยูท่ ี่แผ่นเสี ยง ของดนตรี ร็อคอยู่ที่กีตา้ ร์ และ
การแสดงสด แต่สาหรับดนตรี เต้นราแล้ว ความจริ งแท้ทางศิลปะ เกิดขึ้น ณ ที่ที่ผเู ้ ข้าร่ วมกาลัง “เต้น” อยูน่ นั่ เอง
บูร์ดิเยอ (อ้างใน นันทวัฒน์: 2547, 21-22) ได้วิเคราะห์เรื่ อง “การบริ โภคศิลปวัฒนธรรม” (consuming
art and culture) ไว้ใ นหนั ง สื อ Distinction (1979) ว่ า การบริ โภคศิ ล ปวัฒ นธรรมเป็ นขั้ นตอนหนึ่ งของ
กระบวนการสื่ อสารนัน่ คือ “การแก้ปริ ศนาหรื อถอดรหัสความหมาย” (deciphering) ของสิ นค้าโดยนัยว่าบุคคล
ที่สามารถบริ โภคสิ นค้าได้น้ นั ต้องมีความสามารถเก่งกาจเหนื อปริ ศนา/รหัส ทางวัฒนธรรมในตัวสิ นค้า จึงกล่าว
ได้ว่า ความสามารถในการชมงานหรื อการรั บฟั งดนตรี เป็ นบทบาทหน้าที่ หนึ่ งของความรู ้ (knowledge) หรื อ
มโนทัศน์ (concepts) ซึ่งทาให้บุคคลที่ครอบครองความรู ้น้ นั สามารถที่จะสรรหาคาพูดมาบรรยาย แยกแยะคุณค่า
ของศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ได้ ในขณะเดียวกัน ความรู ้ หรื อมโนทัศน์ที่เราครอบครองไว้ก็กลับมาครองตัวเราด้วย
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การครอบวิธีการรับรู ้ ซึ มซับสิ นค้าศิลปวัฒนธรรมนั้นๆ ในแง่น้ ี ผูฟ้ ังงานดนตรี ที่ไม่ได้ครอบครองมโนทัศน์หรื อ
ความรู ้ เกี่ ยวกับ ศิ ลปะการดนตรี น้ ัน ๆ ก็จะรู ้ สึกเหมื อนหลงทางอยู่ในท่ วงท านอง เสี ยง และจังหวะที่ สับ สน
อลหม่าน โดยไม่สามารถจับต้นชนปลายและหาความงามของท่วงทานองเสี ยงหรื อสี สนั ต่างๆ ได้แต่อย่างใด
2) Neo-tribalism และชนเผ่าร่ วมสมัยของผูน้ ิยมเพลง Trance
ในทางสังคมวิทยา และ มานุ ษยวิทยา มีการให้ความหมายของคาว่า “เผ่า” (tribe) และ “ชนเผ่านิ ยม”
(tribalism) ไว้หลากหลายและอย่างยาวนาน โดยคาว่า tribe มาจากคาภาษาโรมัน tribua หมายความถึงหน่วยทาง
การเมือง และถูกใช้เพื่ออ้างถึงกลุ่มทางสังคมที่อยูใ่ นอาณาเขตที่พวกเขาครอบครองอยู่ (Seymour-Smith: 2005,
281) ในหนังสื อ The Ancient Law เซอร์ เฮนรี่ เมน (Sir Henry Maine) (อ้างใน S. John และ M. Gordon: 2005,
669) ระบุวา่ ชนเผ่านิ ยมคือรู ปแบบสังคมของมนุษย์ยคุ ก่อนอารยธรรม และสื่ อความหมายไปในทางไม่ดีคือเป็ น
กลุ่มมนุษย์ที่แสดงออกตามอารมณ์ ไม่คิดและทาอย่างเป็ นวิทยาศาสตร์ และ มีพฤติกรรมที่ไม่สมเหตุสมผล
การพิจารณาการจัดองค์กรทางสังคมและการเมืองที่อา้ งอิงกับทฤษฎีวิวฒั นาการมักแบ่งลาดับขั้นในการ
จัดองค์กรทางสังคมออกตามลาดับเป็ น กลุ่ม (band) เผ่า (tribe) อาณาจักร (chiefdom) และ รัฐ (state) สาหรับ เผ่า
โดยทั่วไปหมายถึ งการรวมกลุ่ ม ชุ มชนในท้อ งถิ่ น หนึ่ งๆ มากกว่าหนึ่ งชุ มชน ที่ ม ารวมกัน ด้วยรู ป แบบทาง
วัฒนธรรมพื้นฐานที่มีร่วมกัน และมีรูปแบบทางการเมืองการปกครอง หรื อ การจัดองค์กรทางการเมืองในระดับ
ผูน้ าท้องถิ่นร่ วมกัน ซึ่ งผูน้ าระดับท้องถิ่นนี้ จะได้รับการเชิดชู สมาชิ กในกลุ่มมีการพัฒนาทักษะความพิเศษทาง
อาชี พเฉพาะด้านต่างๆ เช่ น งานฝี มือ การทหาร และ กิจกรรมทางศาสนา และมีการผลิตทางเศรษฐกิจร่ วมกัน
(Seymour-Smith: 1993, 281)
ขณะที่ Scott และ Marshall (2005: 669) นิยามว่า เผ่า คือกลุ่มทางสังคมที่รวมกันโดยอาศัยความสัมพันธ์
ทางสายเลือด และ หน้าที่ มีความสัมพันธ์กนั ในอาณาเขตที่เฉพาะเจาะจง สมาชิกของเผ่าแบ่งการทางานกันตาม
ครอบครัว โดยมีความรู ้สึกร่ วมถึงการมีอานาจปกครองตนเองภายในกลุ่มของตน
จากนิ ยามต่างๆ ข้างต้น จะเห็นว่าลักษณะร่ วมของชนเผ่าในรู ปแบบดั้งเดิมคือ การรวมกลุ่มกันของกลุ่ม
คนมากกว่าหนึ่ งกลุ่มที่ อาจจะเป็ นครอบครัว หรื อ ตระกูลที่เกี่ ยวพันกันทางสายเลือดภายในพื้นที่ทางกายภาพ
เฉพาะเจาะจงแห่ งหนึ่ ง สมาชิ กในเผ่ามีกิจกรรมทางวัฒนธรรมและกิจกรรมทางการผลิตร่ วมกันโดยมีการแบ่ง
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งานกันทา ในเผ่ามีผนู ้ า แต่ไม่ได้มีอานาจเบ็ดเสร็ จในการสัง่ การใดๆ และสมาชิกในเผ่าตระหนักถึงการมีอานาจ
ในการปกครองตนเองของเผ่าของตนเอง
Michael Maffesoli ได้พฒ
ั นาแนวคิด “ชนเผ่านิ ยมใหม่” (Neo-tribalism) โดยกล่าวไว้ในหนังสื อ The
Time of the Tribes: The Decline of Individualism in Mass Society ว่ า องค์ ก รทางสั ง คมในโลกตะวัน ตกใน
ปั จจุบนั ได้พฒั นาโครงสร้างไปสู่ การเป็ น ‘neo-tribal’ ซึ่งผูค้ นสามารถเคลื่อนย้ายไปมาระหว่างกลุ่มที่มีขนาดเล็ก
และเกาะเกี่ยวสัมพันธ์กนั อย่างชัว่ คราว สิ่ งที่จาแนกแยกแยะกลุ่มต่างๆ เหล่านี้คือ รู ปแบบการใช้ชีวิตที่สมาชิกแต่
ละกลุ่มมีร่วมกัน คุณค่าที่ ยึดถือร่ วมกัน และ ความเข้าใจร่ วมกันว่าอะไรคือความพฤติ กรรมที่ เหมาะสม ความ
แตกต่างระหว่างชมเผ่าแบบดั้งเดิม (traditional tribal) และ ชนเผ่ายุคใหม่ (neo tribal) คือ สมาชิ กภาพของกลุ่ม
ชนเผ่ายุคใหม่สามารถเป็ นไปได้อย่างหลากหลาย เป็ นสภาวะชัว่ คราว และเลื่อนไหลได้ โดยสมาชิ กสามารถ
โยกย้ายไปมาระหว่างกลุ่ม neo-tribe ต่างๆ ได้ตลอดเวลา ซึ่งโดยทัว่ ไปแล้วจะเป็ นไปโดยสมัครใจ และมีพ้ืนฐาน
อยูบ่ นพฤติกรรมการบริ โภคเป็ นสาคัญ (Riley S.C.E et al: 2010, 348) สมาชิกภาพของการเป็ นสมาชิกชนเผ่ายุค
ใหม่ไม่เกี่ยวข้องกับสายเลือด ไม่เกี่ยวข้องกับการเป็ นเจ้าของพื้นที่ ทางกายภาพร่ วมกัน แต่อยู่บนพื้นฐานของ
รสนิยมในการบริ โภคสิ นค้าทางวัฒนธรรมร่ วมกันเป็ นสาคัญ
เราสามารถพิจารณาแนวคิ ด Neo-tribal ว่าเป็ นเรื่ องที่ เกี่ ยวกับอานาจและการเมื องได้ เนื่ องจากมัน มี
หลักการทางสุ นทรี ยะเป็ นของตนเองในแต่และกลุ่มชนเผ่า โดยแต่ละกลุ่มมีศกั ยภาพในการสร้างช่วงเวลาที่จะ
ดารงไว้ซ่ ึ งคุณค่าเฉพาะของกลุ่ม สร้างสภาวะที่ทาให้ตระหนักถึงอานาจในการแสดงออกซึ่ งความเป็ นตัวเองได้
ในห้วงเวลาหนึ่ งๆ ทาให้สามารถหลบหนี อานาจบางอย่าง หรื ออย่างน้อยที่สุด ก็เข้าไปเป็ นส่ วนหนึ่ งของอานาจ
เชิ งสถาบันบางอย่างได้ (Maffesoli: 1996, 44) เขามองว่า การเมืองแบบประเพณี นิยมมีรากฐานอยูบ่ นความเป็ น
สถาบันสมัยใหม่ เช่น โครงสร้างของรัฐที่เป็ นเหตุเป็ นผล ที่วางอยูบ่ นหลักเหตุผลเป็ นสาคัญ แต่เขามีขอ้ โต้แย้ง
ว่า การจัดองค์กรหรื อการรวมกันของมนุ ษย์กาลังเปลี่ยนแปลงไป ผูค้ นเข้าถึงอานาจใหม่ดว้ ยการออกห่ างจาก
อานาจเดิม และหันมาให้ความสนใจกับกลุ่มที่มีความเป็ นท้องถิ่น หรื อมีความเป็ นพวกพ้อง เป็ นกลุ่มที่มีความ
สอดคล้องกันทางอารมณ์มากกว่าเหตุผล ในกลุ่มดังกล่าวนี้ กิจกรรมทางวัฒนธรรมจะถูกกาหนดโดยสิ่ งต่างๆ
ได้แก่ การคบหาสมาคม และ ความเป็ นพวกพ้อง ความเป็ นหนึ่ งเดี ยว และ การเป็ นเจ้าของ สุ ขนิ ยม ความมี
ชีวิตชี วา และ ความสุ ข และ การมีอานาจเหนื อการแสดงออกของตัวเอง ซึ่ งเป็ น “การเมืองในชี วิตประจาวัน ”
(everyday politics) (Riley S.C.E et al: 2010, 348) จุ ด มุ่ ง หมายของการรวมกลุ่ ม เป็ นชนเผ่ า ยุค ใหม่ น้ ี ไม่ ไ ด้
การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 330 -

ต้องการเปลี่ยนแปลงโลก หรื อท้าทายกับสถาบันที่เป็ นโครงสร้างหลัก แต่เพื่อที่จะอยูร่ อดในโลก เป็ นการเมือง
เพื่อความอยูร่ อดมากกว่าเพื่อการต่อต้าน โดยการสร้างประสบการณ์ในการมีความสุ ขร่ วมกันเป็ นหมู่คณะ
ในกระแสดนตรี เต้นราอิเล็กทรอนิ กส์ที่ กาลังทวีความนิ ยมขึ้นในสังคมไทย กลุ่ม TLT ก็พยายามชูแนว
เพลง Trance ให้เป็ นอีก “ทางเลือก” หนึ่ งในการเสพดนตรี เต้นราอิเล็กทรอนิ กส์ โดยพยายามชู ว่า Trance เป็ น
แนวเพลงเต้นราอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอะไร “มากกว่า” แนวเพลงที่กาลังเป็ นที่นิยมในท้องตลาด โดยใช้การจัดปาร์ ต้ ี
เฉพาะแนวเพลง Trance และ ใช้ก ารกระจายข้อ มู ล เกี่ ย วกับ เพลง Trance ไปตามกลุ่ ม สั ง คมออนไลน์ เป็ น
เครื่ องมือสาคัญในการชักชวนกลุ่มผูน้ ิยมเพลง Trance ให้มารวมตัวกัน และ ชักจูงให้กลุ่มคนที่นิยมดนตรี เต้นรา
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ นวอื่ น มาลองฟั ง แนวดนตรี น้ ี ในงานปาร์ ต้ ี เองก็ เต็ ม ไปด้ว ยพฤติ ก รรมที่ ห ากปฏิ บ ัติ ใ น
ชี วิตประจาวัน ในกฎเกณฑ์ของสังคมปกติอาจจะเป็ นสิ่ งที่ดูแปลก เช่น การเต้นราอย่างต่อเนื่ องยาวนานหลาย
ชัว่ โมง การแหงนหน้าชูมือค้างไว้ในอากาศขณะฟังเพลงเต้นรา และบางอย่างก็เป็ นการกระทาที่ผิดกฎหมาย เช่น
การใช้ยาเสพติด แต่ก็เป็ นสิ่ งที่ผคู ้ นในแวดวงดนตรี อิเล็กทรอนิ กส์เข้าใจ ยอมรับ และ พร้อมละเลยกฎเกณฑ์ทาง
สังคมปกติในหลายด้าน เพื่อมาอยูใ่ นกฎเกณฑ์หลวมๆ ที่เข้าใจร่ วมกันว่าสิ่ งใดควรทาและไม่ควรทา ในโลกของ
ดนตรี EDM ที่มีแนวดนตรี หลากหลาย Trance จึงเป็ นอีก ‘ชนเผ่า’ หนึ่ งในบรรดาชนเผ่าคนชอบเต้นมากมาย
หลายหลาก และ TLT ก็ได้นาเสนอตัวเองเป็ นชนเผ่าหนึ่ งที่ เปิ ดรับผูส้ นใจหรื อนิ ยมดนตรี Trance ในประเทศ
ไทยให้มาเข้าร่ วมเพื่อแสวงหาความสุ ขร่ วมกัน
3) แฟนศึกษา กับความเป็ น “แฟนเพลง trance”
Abercrombie and Longhurst (1998, อ้างใน อาจินต์: 2555, 13-14) ได้จาแนก แฟน หรื อผูน้ ิ ยมชมชอบ
ในบางสิ่ งบางอย่าง หรื อ ผูอ้ ุทิศตนให้กบั บางสิ่ งบางอย่างที่ชื่นชอบออกตามลักษณะการใช้สื่อเป็ น 3 ประเภท คือ
1. แฟน (fan) คื อกลุ่มที่ ห ลงใหล ชื่ น ชอบในอะไรบางอย่างเป็ นอย่างมาก โดยมี การติ ดตามผ่านทาง
สื่ อสารมวลชน เช่น โทรทัศน์ วิทยุ แต่ไม่ได้มีการติดต่อกันโดยตรงในกลุ่มผูท้ ี่มีการชื่นชอบด้วยกัน อย่างไรก็ดี
คนกลุ่มนี้กย็ งั มีการแสดงออกซึ่งความชื่นชอบของตนเองในชีวิตประจาวันอยู่
2. Cultist กลุ่มนี้ มีการใช้และติดตามผ่านทางสื่ อสารมวลชนเช่นกัน แต่จะมีการคัดสรรสิ่ งที่ติดตามด้วย
มาตรฐานของรสนิยม (taste) แบบหนึ่ ง ทาให้ลกั ษณะความชุกในการติดตามจากสื่ อมีนอ้ ยลง แต่จะมุ่งเน้นไปที่

การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 331 -

ความเข้ม ข้น ของการคัด สรร นอกจากนี้ ลัก ษณะเฉพาะของกลุ่ ม นี้ ที่ มีม ากกว่าแฟนในกลุ่ ม แรกก็คื อ มี การ
รวมกลุ่มกันในหมู่ผชู ้ ื่นชอบด้วยกัน มีการติดต่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างเครื อข่ายสัมพันธ์ระหว่างกัน
3. Enthusiast กลุ่ ม นี้ จะมี ก ารใช้ สื่ อในลั ก ษณะที่ ค่ อ นข้ า งเฉพาะเจาะจง คื อ ใช้ สื่ อในลั ก ษณะ
สื่ อสารมวลชนน้อย แต่จะใช้สื่อที่มีลกั ษณะเฉพาะกลุ่มมากกว่า เช่นจดหมายเวียน “แฟนซี น” มีการติดตามที่อาจ
ไม่ชุกเท่ากลุ่มแรกๆ แต่เน้นไปที่ความสนใจในรายละเอียดที่ เข้มข้นมากที่สุด มีการผลิตสื่ อเอง ผลิตเนื้ อหาเอง
หรื ออธิ บายได้ว่าเป็ น “ผูเ้ ชี่ยวชาญ” ที่มีการผลิตความเป็ นแฟนแจกจ่ายกันในหมู่ผเู ้ ชียวชาญเอง โดยมีการใช้สื่อ
เฉพาะในการติดต่อ
เมื่อพิจารณาตามนิ ยามข้างต้น สมาชิ กของกลุ่ม TLT จะมีอยู่ในทั้ง 3 ประเภทข้างต้น ทั้งกลุ่มที่ติดตาม
ข่าวสารของกลุ่มผ่านอินเตอร์ เน็ตแต่ไม่เข้าร่ วมปาร์ ต้ ี กลุ่มที่เข้าร่ วมปาร์ ต้ ี และกลุ่มที่พฒั นาจากผูเ้ ข้าร่ วมงานมา
เป็ นดีเจ เป็ นคนทาเพลงเอง แต่ก็มีขอ้ แตกต่างจากการแบ่งกลุ่มข้างต้นในหลายประเด็น ได้แก่ สมาชิกกลุ่ม TLT
ใช้การสื่ อสารมวลชนเพื่อการเป็ นทั้งผูต้ ิดตาม (คนฟั งเพลงทัว่ ไป) ผูผ้ ลิตซ้ า (ดีเจที่ นาเพลงของคนอื่นมาเปิ ด)
และ ผู ้ผ ลิ ต สิ่ ง ใหม่ (นั ก ท าเพลงที่ เผยแพร่ เพลงของตัว เองผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ ) ในแง่ น้ ี ช่ อ งทางการ
สื่ อสารมวลชนอย่างอินเตอร์ เน็ต และ เว็บไซต์ จึงเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญที่สุดในการดารงไว้ซ่ ึงกลุ่ม TLT การเพิ่ม
จานวนสมาชิกของกลุ่ม และเป็ นเครื่ องมือเพื่อคงความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มให้ยงั เป็ นกลุ่มก้อน
สนามของการศึกษา: โลกของเพลง Trance และ งานปาร์ ตี้
1) นิยามของ Trance ในความเข้าใจของสมาชิก TLT
Judith Becker ให้คาจากัดความของ Trance ว่า เป็ นสภาวะจิ ตซึ่ งเกิ ดขึ้ นจากการกาหนดจิตกับบางสิ่ ง
บางอย่างอย่างจดจ่อ การสู ญเสี ยความรู ้สึกของตัวตน และการเข้าสู่ ความรู ้หรื อประสบการณ์ที่ไม่อาจเข้าถึงได้ใน
สภาวะ non-trance (Becker: 1994, 41) การศึกษาของ Becker พบว่า นักเต้นระบาบารองในเกาะบาหลี รู ้สึกว่า
ตนเองเข้าถึงสภาวะ trance จากการเต้นพร้อมดนตรี พ้ืนเมือง เมื่อพ้นจากสภาวะนั้นแล้วจะรู ้สึกหมดแรง แต่ผ่อน
คลาย และมีความสุ ข มีความทรงจาที่เต็มไปด้วยศรัทธาต่อพลังในระดับจักรวาล (Becker: 1994, 43) การฟังเพลง
ทาให้ค นเกิ ดความสุ ข สภาวะ trance ก็เกี่ ยวข้องกับการมีความสุ ขเช่ นกัน ความสัมพันธ์ระหว่างความทรงจา
ความรู ้ และจังหวะซ้ าๆ จะช่ วยลดความเจ็บปวด และทาให้เกิ ดความสุ ข ซึ่ งคล้ายคลึ งกับที่ เกิ ดขึ้ นในสภาวะ
trance (Becker: 1994, 49) ในระดับสมอง ความสุ ขที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการทางานของสารเอนดอฟิ น (endorphin)
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ซึ่ งออกฤทธิ์ ลดความเจ็บปวด และเพิ่มความสุ ข การฟังดนตรี ทาให้เกิดการทางานของสารเคมีในสมองมากมาย
และเอนดอฟิ นก็เป็ นหนึ่ งในสารที่ทางานอย่างสาคัญขณะฟังดนตรี แนวดนตรี Trance จึงมีความสัมพันธ์กบั การ
เพ่งหรื อจดจ่อกับเสี ยงเพลงที่มีจงั หวะเร็ ว กระชั้น แต่สม่าเสมอ และยาวนาน
ผูศ้ ึ กษาถามสมาชิ ก TLT ทั้งที่ เป็ นดี เจ และเป็ นนักฟั งเพลงด้วยค าถามกว้างๆ ว่า ‘Trance คื ออะไร?’
คาตอบที่ได้เกือบทั้งหมดตรงกันว่า ‘Trance คือ feeling (ความรู ้สึก)’ ซึ่ งความรู ้สึกที่ว่านี้ แตกต่างกันไปในระดับ
บุคคล แต่ จุดร่ วมสาคัญก็คือการพบจุดร่ วมระหว่างดนตรี Trance กับอารมณ์ ความรู ้สึกนึ กคิดของตัวเองในห้วง
ขณะนั้น โดย “เจ” หนึ่งในสมาชิกผูก้ ่อตั้งกลุ่ม TLT กล่าวถึงความรู ้สึกที่มีต่อดนตรี แนว Trance ว่า
“Trance มันไม่ เหมือนดนตรี แนวอื่น มันจะฟั งให้ เพราะก็ได้ จะฟั งแล้ วเต้ นก็ได้ เพราะ Trance มันมีช่วง
ทิ ง้ นาน คนที่ไม่ ชอบก็จะบอกว่ ามันน่ าเบื่อ แต่ คนที่ชอบก็จะบอกว่ าท่ อนนีม้ นั เพราะ เพราะฉะนั้น เราฟั ง Trance
เราไม่ จาเป็ นต้ องเต้ นอย่ างเดียวเหมือนเพลงเต้ นแนวอื่นๆ มันอยู่ที่อารมณ์ ของเราที่มนั ไปกับเพลง”
ทั้งผูฟ้ ั ง และดี เจเพลง Trance เองต่างก็ให้ความสาคัญ กับอารมณ์ ของเพลงและอารมณ์ ของตัวเองใน
ขณะนั้นเป็ นอย่างมาก ในคืนหนึ่งหลังจากที่ เจ เปิ ดเพลงเสร็ จแล้ว เขาได้เดินมาหาผูศ้ ึกษาและบอกว่า
“ขอโทษด้ วย วันนีเ้ ปิ ดไม่ มนั เลย feel (อารมณ์ ) มันไม่ มา”
เพราะฉะนั้น ผูศ้ ึกษาจึงคิ ดว่า ความจริ งแท้ทางศิลปะ (authenticity) ที่ กลุ่มนักฟั งเพลง Trance ในกลุ่ม
TLT ยึดมัน่ นั้นคื อ การที่ เพลงสามารถเข้าไปสัมผัสกับอารมณ์ ความรู ้ สึกในส่ วนลึกของจิ ตใจในห้วงเวลานั้น
และแสดงออกมาตามความรู ้สึกนึ กคิดในช่วงเวลานั้นๆ เช่น ในท่อนทิ้งของเพลง นักฟั งเพลง Trance หลายคน
จะหลับตา เคลื่อนไหวร่ างกายหรื อมืออย่างพลิ้วไหวไปตามทานองเพลงที่ไพเราะ หรื อยกแขนทั้งสองข้างค้างไว้
ในอากาศและแหงนหน้ามองออกไปอย่างไร้จุดหมาย ก่อนที่จะกลับมาเต้นอย่างสุ ดกาลังตามจังหวะของเสี ยง
กลองที่ห นักแน่น ซึ่งดนตรี เต้นราอิเล็กทรอนิกส์แนวอื่นให้กบั พวกเขาไม่ได้ หรื อ ไม่ทาให้ “อิน” ไปกับเพลงได้
ดังนั้น หากตนเองสามารถมีอารมณ์ร่วมไปกับเพลงนั้นได้อย่างหมดจด นัน่ คือเพลงที่ดีในความคิดของสมาชิ ก
TLT และการมารวมตัวกันเพื่อพบปะคนที่ชอบเพลง Trance เหมือนกัน ภายใต้บรรยากาศของเพลง Trance ที่ดงั
กระหึ่ ม แม้วา่ จะมีการสนทนากันน้อยมาก ต่างคนก็ต่างเต้นราแสดงท่าทางตามแต่จะนึกคิดและสัมผัสได้ แต่การ
ฟังเพลง และ เต้นรา ก็คือกิจกรรมหลักที่ทาให้คนกลุ่มนี้ มารวมตัวกัน แม้จะไม่ใช่ช่วงเวลาที่ยาวนาน แต่นนั่ คือ
ช่วงเวลาที่ดีในความคิดของสมาชิกกลุ่ม TLT
การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 333 -

เอกลักษณ์อีกประการที่ สมาชิ ก TLT คิดว่าเพลง Trance แตกต่างจากดนตรี เต้นราอิเล็กทรอนิ กส์ แนว
อื่นๆ คื อ แม้จะเป็ นเพลงเต้นราแต่เพลง Trance ไม่ได้บีบคั้นให้คนต้องเต้นตลอดเวลาเพียงอย่างเดี ยวเหมือน
ดนตรี แนวเต้น ราอื่ น ๆ ทั่วไป ขณะที่ ปาร์ ต้ ี ดนตรี EDM แนวอื่ น ๆ มักจะมี พิธีกร (MC) พูดสั่งคนดู เป็ นระยะ
เพื่ อให้ค นดู ยกมื อ โบกมื อ ตะโกน หรื อ ให้พูด คาบางอย่างพร้ อ มกัน แต่ ผูศ้ ึ กษาสังเกตว่าในงานปาร์ ต้ ี แนว
Trance มักจะไม่ มีพิธีกรบนเวที แต่ อาศัยตัวเพลงที่ ต่ อเนื่ อ งน าพาความรู ้ สึกของผูฟ้ ั งไปกับ เพลง การที่ เพลง
Trance มีสิ่งที่ นักฟั งเพลงเรี ยกว่ามี ‘ท่อนบี บ-ท่ อนคลาย’ ทาให้ผูท้ ี่ ชื่นชอบเพลง Trance สามารถสัมผัสได้ท้ งั
ความรู ้สึกสว่างสดใส เคว้งคว้าง ว่างเปล่า ร่ วมกับ ความรู ้ สึกคึ กคัก สนุ กสนาน มี พลัง ได้ในแนวดนตรี แนว
เดียวกัน อย่างไรก็ดี ก็ไม่อาจปฏิเสธได้วา่ ความรู ้สึกเหล่านี้ กย็ งั ผูกโยงอยูก่ บั ชุดความรู ้ และ ประสบการณ์ในการ
เข้าถึงความสนุกที่ไม่ใช่คนฟังเพลงอิเล็กทรอนิกส์ทุกคนจะชอบและรู ้สึกเหมือนกัน
2) ระดับความเข้มข้นในการเป็ นสมาชิกกลุ่ม TLT
เป็ นการยากที่จะระบุว่าสมาชิกของ TLT ในเฟซบุ๊คประกอบด้วยใครบ้าง มีพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างไร เนื่องจากมีจานวนสมาชิกมากกว่า 10,000 คน ผูศ้ ึกษาจึงให้ความสนใจไปที่ผมู ้ าเข้าร่ วมปาร์ ต้ ีของ
กลุ่ม TLT ที่จดั ขึ้นในสถานบันเทิง จากการซักถามและสังเกต พบว่าผูม้ ีร่วมปาร์ ต้ ีของ TLT เกือบทั้งหมดเป็ นคน
ในช่ วงวัยเริ่ มต้น ทางาน ไปจนถึ งวัยทางาน อายุต้ งั แต่ 22-35 ปี ทั้งชายและหญิ ง และมี ชาวต่ างชาติ ซ่ ึ งเข้ามา
ประกอบอาชีพในประเทศไทย เช่น มาเป็ นครู สอนภาษาต่างประเทศ หรื อ ทางานในบริ ษทั ข้ามชาติ เข้าร่ วมด้วย
โอกาสที่สมาชิกจะมีปฏิสมั พันธ์กนั ในโลกแห่ งความเป็ นจริ งนอกเวลาปาร์ ต้ ีน้ นั มี นอ้ ยมาก นอกจากการ
เข้าร่ วมปาร์ ต้ ีเดียวกันแล้วก็ไม่พบว่าสมาชิก TLT จะมีปฏิสัมพันธ์กนั ในเรื่ องอื่นอีก แม้แต่ผดู ้ ูแลกลุ่มเองที่มกั จะ
เจอกันตามงานปาร์ ต้ ีเท่านั้น ในเฟซบุ๊คของ TLT ไม่มีการสนทนาเรื่ องอื่นนอกเหนื อไปจากดนตรี Trance หรื อ
ดนตรี EDM แนวอื่นๆ บ้างเป็ นครั้งคราว
สมาชิกของกลุ่ม TLT บางคน ยังไปแสดงความเห็นแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับสมาชิกในกลุ่มเฟซบุ๊ค
EDM Thailand ซึ่ งเป็ นกลุ่มสังคมออนไลน์ของกลุ่มผูน้ ิ ยมดนตรี EDM ที่มีจานวนสมาชิกมากที่สุดในประเทศ
ไทย โดยมีสมาชิกเกือบสามหมื่นคน สมาชิกกลุ่ม TLT มักจะเข้าไปตอบคาถามเกี่ยวกับเพลง Trance ที่มีผโู ้ พสท์
ถาม การประชาสัมพัน ธ์ปาร์ ต้ ี หรื อ กิจกรรมที่เกี่ยวกับเพลง Trance และมักจะแนะนาให้คนอื่นๆ กด like หรื อ
เข้ากลุ่ม Trance Music Lovers in Thailand เพื่อติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเพลง Trance เพิ่มเติม
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อย่างไรก็ดี ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลระหว่างสมาชิ กกลุ่มกับผูด้ ูแลกลุ่มมีส่วนในการเข้าถึงทรัพยากร
ของกลุ่ม คนที่ รู้จกั กับดีเจ หรื อ ผูด้ ูแลกลุ่มเป็ นการส่ วนตัว มักจะทราบข่าวการจัดปาร์ ต้ ี หรื อ การยกเลิกปาร์ ต้ ี
ก่ อนสมาชิ กทั่วไป ซึ่ งการทราบข่ าวสารเหล่านี้ ก่ อนสมาชิ กทั่วไป จะช่ วยให้การจัด เวลา การซื้ อบัต รปาร์ ต้ ี
ล่วงหน้า หรื อสามารถจองที่พกั ได้ล่วงหน้าในกรณี การไปปาร์ ต้ ีชายหาดซึ่งที่พกั มีจากัด
3) มีอะไร-ทาอะไร ในงานปาร์ ต้ ี
ในช่วงแรกๆ ของการตั้งกลุ่ม TLT ดีเจของกลุ่มจะเปิ ดเพลงที่ร้าน Club Culture และ ร้าน Café Democ
ถนนราชดาเนิ น เดือนละหนึ่ งครั้ง แต่ร้านทั้งสองได้ปิดกิจการลง ทาให้ปัจจุบนั ปาร์ ต้ ีที่จดั โดยกลุ่ม TLT จะจัด
ขึ้นเป็ นประจาในวันพุธ และวันศุกร์ สุดท้ายของเดื อนที่ร้าน Dickinson’s Culture Café ถนนพระอาทิ ตย์ ตั้งแต่
เวลา 22.00 น. เป็ นต้นไป โดยเวลาเลิกจะขึ้นอยูก่ บั คาสั่งของเจ้าหน้าที่ตารวจซึ่ งเอาแน่เอานอนไม่ได้ แต่ก็มกั จะ
เลยช่วง 00.00 น. เป็ นต้นไป ในคืนหนึ่งๆ ที่ร้านจะเปิ ดแนวเพลงใดแนวเพลงหนึ่งเท่านั้นเพื่อให้คนที่ต้ งั ใจมาฟัง
เพลงแนวนั้นๆ ได้รับอรรถรสอย่างเต็มที่ เช่น วันพุธเปิ ดแนว Trance วันเสาร์ เปิ ดแนว Tech House หรื อ Techno
เป็ นต้น โดยสถานบันเทิงทั้งสามแห่งที่กล่าวมานั้นมี “ตุ๋ย” เป็ นเจ้าของทั้งสามแห่ง
“เจ” สมาชิกรุ่ นก่อตั้งกลุ่ม TLT และเพื่อนๆ อีกจานวนหนึ่ง จึงมีสถานที่เปิ ดเพลงประจาที่ Dickinson’s
Culture Café ในชื่อปาร์ ต้ ี Discovering Trance ตั้งแต่เวลา 22.00 – 02.00 น. ทุกวันพุธ และ ปาร์ ต้ ี Euphorium ใน
บางวันศุกร์ สุดท้ายของเดือน โดยเจจะเปิ ดเฉพาะเพลง Trance ร่ วมกับดีเจคนอื่นอีก 1-2 คน เนื่องจากตัวสถานที่
มีขนาดเล็ก และเป็ นวันกลางสัปดาห์ ผูเ้ ข้าร่ วมงานจึงมักจะไม่เกิน 20 คน บางคืนมีคนเข้ามาในร้านเพียง 2-4 คน
ซึ่ง เจ กล่าวกับผูศ้ ึกษาว่าคนน้อยก็ไม่ใช่ประเด็นสาคัญ ทุกวันนี้ มาเปิ ดที่ Dickinson’s ก็ไม่ได้ค่าตัว เพราะถือว่าก็
ยังมีที่ให้เขาเปิ ดเพลง และมีที่ให้ดีเจหน้าใหม่ได้ฝึกเปิ ดเพลง แต่ในบางคืนที่ผเู ้ ข้าร่ วมปาร์ ต้ ีแน่นร้าน ซึ่งส่ วนมาก
มักจะเป็ นชาวต่างชาติ ผูเ้ ข้าร่ วมปาร์ ต้ ีที่นี่ไม่ตอ้ งเสี ยค่าบัตรผ่านประตูเพื่อเข้างาน สาหรับงานปาร์ ต้ ีอื่นๆ ทาง
กลุ่มจะประกาศล่วงหน้าให้ผูส้ นใจเข้าร่ วมทราบทางเฟซบุ๊คเป็ นครั้งๆ ไป เมื่อดีเจของกลุ่มได้รับว่าจ้างในนาม
กลุ่ม TLT ให้ไปเปิ ดเพลงตามงานต่างๆ ก็จะแบ่งเงินค่าจ้างในการเปิ ดเพลงบางส่ วนไว้เป็ นทุนกองกลางของกลุ่ม
TLT เพื่อการจัดกิจกรรมปาร์ ต้ ีครั้งต่อไป
นอกจากการมี สถานที่ จดั ปาร์ ต้ ี เป็ นประจาแล้ว สมาชิ กที่ เป็ นกลุ่มผูก้ ่ อตั้งกลุ่ม TLT ยังเป็ นผูจ้ ดั งาน
(organizer) โดยการติดต่อผูส้ นับสนุนซึ่งมักจะเป็ นเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ หรื อ เครื่ องดื่มชูกาลัง เพื่อนาเงินไปจ้าง
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ดีเจแนว Trance ที่มีชื่อเสี ยงจากต่างประเทศมาเปิ ดการแสดงในประเทศไทยและเก็บค่าเข้าชม โดยมีดีเจจากกลุ่ม
TLT ร่ วมเปิ ดเพลงด้วย งานปาร์ ต้ ี ที่มีดีเจชื่ อดังจากต่างประเทศมักจะมีคนเข้าร่ วมหลายร้ อยคน ในทุกปี กลุ่ม
TLT ยังมีการจัดปาร์ ต้ ีใหญ่ประจาปี ของกลุ่มซึ่ งจะจัดปี ละครั้งและเก็บค่าเข้างาน โดยจ้างดีเจแนว Trance จาก
ต่างประเทศมาเปิ ดเพลงร่ วมกับ ดี เจของกลุ่ม ในปี 2558 ทางกลุ่มได้จดั ปาร์ ต้ ี ริมชายหาดโดยเช่ าบังกะโลริ ม
ชายทะเลเพื่ อ เปิ ดเพลงเต้น ร าบนชายหาดตลอดทั้งคื น อย่างไรก็ ดี สั ด ส่ วนในการจัด ปาร์ ต้ ี แนว Trance ใน
ประเทศไทยเมื่ อ เที ยบกับ ปาร์ ต้ ี เพลง EDM แนวที่ เป็ นที่ นิ ยมเช่ น Bounce, Progressive House, Bounce, Trap
หรื อ Dubstep ถือว่ามีไม่มากนัก
ช่วงก่อนเริ่ มงานปาร์ ต้ ี ผูท้ ี่ไปร่ วมงานมักจะรออยูด่ า้ นนอกไนท์คลับ หรื อ ห้องจัดงาน เพื่อดื่มเหล้าเบียร์
สู บบุหรี่ พูดคุยกัน เมื่อปาร์ ต้ ีเริ่ มต้น ผูเ้ ข้าร่ วมจะเข้าไปในสถานที่จดั งาน เลือกที่นั่งหรื อที่ ยืน บางคนหรื อบาง
กลุ่มจะสัง่ เหล้า เบียร์ หรื อ เครื่ องดื่มชูกาลังมาดื่มด้วย แต่บางคนก็จะดื่มแต่น้ าเปล่า หรื อ ยืนถือขวดเบียร์ โดยไม่
วางไว้บนโต๊ะ งานปาร์ ต้ ีแนว Trance ส่ วนใหญ่จะไม่มีพิธีกร (MC) ดีเจจะเปิ ดเพลงไปอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ผชู ้ ม
ก็จะเต้นไปกับเสี ยงเพลงที่ดงั กระหึ่ มอย่างต่อเนื่ อง บรรยากาศในร้านเต็มไปด้วยแสงไฟวับวาบสลับสี และไฟ
กระพริ บที่สว่างจ้าเป็ นระยะตามจังหวะเพลง บางคนเต้นพร้อมดื่มเหล้าเบียร์ ไปด้วย หากเมื่อยหรื อเหนื่ อยก็จะ
ออกมานั่งพักพูดคุยกัน หรื อ สู บบุหรี่ ดา้ นนอกร้าน หลังจากเพลงสุ ดท้ายจบลง ซึ่ งมักจะล่วงเลยเวลา 1.00 น.
ผูเ้ ข้าร่ วมจะปรบมือ ส่ งเสี ยงโห่ ร้อง บางครั้ งอาจจะตะโกนขอให้ดีเจเปิ ดเพลงต่ออีกสักหน่ อย เมื่อดี เจก้าวลง
จากบูธ แสงไฟภายในร้านเปิ ดสว่างไสว ให้ผูเ้ ข้าร่ วมงานทยอยออกจากร้าน บางคนจะออกมานัง่ พักก่อนกลับ
บ้าน ขณะที่ บางคนก็อาจจะหาไนต์คลับแห่ งอื่ นที่ ปิดดึ ก หรื อปิ ดตอนเช้า เพื่ อเต้นและดื่ มกิ น ต่อไป จากการ
สังเกต ผูท้ ี่ มาร่ วมงานส่ วนหนึ่ งมักจะรู ้จกั กันดี อยู่แล้ว และจะพูดคุยกันอย่างสนิ ทสนมก่อนที่ จะเริ่ มงาน หรื อ
ก่อนจะเข้าไปในสถานบันเทิง อย่างไรก็ดี เมื่อผูศ้ ึกษาได้ไปร่ วมปาร์ ต้ ีของ TLT ครั้งแรกเพียงคนเดียวนั้น สมาชิก
ของกลุ่มที่นงั่ ดื่มสุราใกล้กบั ผูศ้ ึกษาก็ได้ถามผูศ้ ึกษาว่า “ปกติฟังแนวนีเ้ หรอครั บ?...ลองฟั งดูนะครั บ” ผูศ้ ึกษาจึง
มีความรู ้ สึกว่าปาร์ ต้ ี ของ TLT มีบรรยากาศของความเป็ น ‘คนคุน้ หน้ากัน’ อยู่ค่อนข้างสู ง กรณี ที่มีคนที่ไม่คุน้
หน้าเข้าไปร่ วม ก็อาจจะมีการซักถามว่าชอบเพลง Trance หรื อไม่ รู ้ว่ามีการจัดปาร์ ต้ ีจากไหน และชักชวนให้
ลองฟังเพลงไปตามอารมณ์ความรู ้สึก
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ในบางคืน ผูท้ ี่มาร่ วมปาร์ ต้ ีของ TLT บางคนมีอาการคล้ายผูใ้ ช้ยาเสพติด เช่น กัดฟั นตลอดเวลา มือสั่น
เมื่อได้ยินเสี ยงเพลงแล้วมีใบหน้าอิ่มเอิบดูมีความสุ ขเกิ นธรรมดา แต่คนที่ มาร่ วมปาร์ ต้ ี ก็ไม่ได้รู้สึกว่านั่นเป็ น
เรื่ องแปลกประหลาด โดย “เจ” พูดถึงการใช้ยาเสพติดในการมาปาร์ ต้ ีกบั ผูศ้ ึกษาว่า
“ของแบบนีก้ แ็ ล้ วแต่ คน คนชอบเค้ าก็ชอบ ผมก็เคยเล่ น(ยา) เล่ นแล้ วฟั งเพลงอะไรมันก็อินทั้งนั้นแหละ
ไม่ จาเป็ นว่ าต้ องฟั ง Trance แล้ วเล่ นยาหรอก ไม่ อยากให้ มองอย่ างนั้น เดี๋ยวนีผ้ มก็ไม่ เล่ นแล้ ว แต่ ของพวกนีใ้ ช้
แล้ วก็ต้องดูแลตัวเอง พวกที่เอาจนตายมันเป็ นแค่ ปลาเน่ าส่ วนหนึ่ ง ที่ทาให้ วงการมันเสี ย คนที่เขาไม่ เล่ นแต่ เขา
ตั้งใจฟั งเพลงยังมีอีกเยอะ ถ้ าเพลงมันดี บรรยากาศมันดี อะไรๆ มันดี มันไม่ ต้องมียาหรอก ไม่ จาเป็ นเลย ถ้ าเพลง
มันดี ทุกอย่ างมันก็สุดยอดได้ ”
ขณะที่ “บูม” กล่าวว่า
“คื อมันไม่ จาเป็ นต้ องเล่ น(ยา)ก็ได้ แต่ เล่ นแล้ วมันก็ไปอีกขั้นนึ ง หู เรา ร่ างกายเรามันก็จะไปอีกขั้นนึ ง
ความรู้ สึกมันไปอีก stage นึง”
“ไวท์” หนึ่ งในผูด้ ูแลกลุ่ม TLT กล่าวในทานองว่าทางกลุ่มไม่ได้สนับสนุ นให้มีการใช้ยาเสพติด และมี
มาตรการควบคุม แต่หากใครจะเสพมาร่ วมงาน ก็อยู่นอกเหนื อวิสัยในการจัดการของกลุ่ม และหากถูกจับกุม
ทางกลุ่มก็จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
“ผมมองว่ าเป็ นเรื่ องธรรมดาที่ทาให้ วงการแย่ เราประกาศตัวไปเลยว่ าผู้จัดห้ ามสิ่ งผิดกฎหมายพวกอาวุธ
ยาเสพติด และเด็กอายุไม่ ถึง 20 ปี แล้ วก็มีการคอยตรวจสอดส่ องอยู่ ถ้ าเจอจังๆ ก็ Blacklist งานหน้ าไม่ ต้องเข้ า
ส่ วนใครเล่ น(ยา)มาจากบ้ านผมก็ทาอะไรไม่ ได้ แต่ ถ้าเค้ าเจอปั ญหาอะไร พวกผมก็ไม่ เอาเหมือนกัน”
สมาชิกบางคนของกลุ่ม TLT ขยายความสนใจจากการเป็ นคนเข้าร่ วมงานปาร์ ต้ ี หรื อ ดีเจ ไปสู่ การเป็ น
“คนทาเพลง” โดยใช้โปรแกรมแต่งเพลงมาทาเพลงแนว Trance ของตัวเอง และโพสท์ให้คนอื่น ในเพจ TLT
และเพจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเพลง EDM ในประเทศไทยได้ฟัง สมาชิก TLT บางคนที่มีประสบการณ์เป็ นดีเจและ
ทาเพลงเองมาระยะหนึ่งก็อาจวางจาหน่ายผลงานเพลงของตัวเองในอินเตอร์ เน็ตได้
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นอกจากการสังสรรค์ปาร์ ต้ ีแล้ว ในปี 2557 กลุ่ม TLT ได้ผลิตสายรัดข้อมือ (Wristband) เพื่อจาหน่ายให้
ผูท้ ี่สนใจและนารายได้ที่ไม่หักค่าใช้จ่ายไปมอบให้กบั สถานดูแลเด็กที่มีปัญหาด้านการมองเห็นและการได้ยิน
และมีตวั แทนสมาชิกบางส่ วนไปมอบเงินบริ จาค จัดเลี้ยงอาหาร และจัดกิจกรรมบันเทิงกับเด็กกลุ่มนั้นด้วย
ดังนั้น ความสัมพันธ์ของสมาชิก TLT อาจจะสามารถแยกออกได้เป็ นสองระดับ คือระดับผูเ้ ข้าร่ วมกลุ่ม
เฉพาะในโลกเสมื อนจริ งอย่างเฟซบุ๊ค เพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิ ดเห็ นกับคนที่ มีความชอบในแนวดนตรี
เดียวกัน อีกระดับคือ ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมในโลกแห่งความเป็ นจริ งคือการมาปาร์ ต้ ีร่วมกัน ไปจนถึงทาบุญร่ วมกัน
ซึ่ งความเข้มข้นของความสัมพันธ์ในสองระดับนี้ ก็แตกต่างกันอย่างสิ้ นเชิง ในปาร์ ต้ ีของ TLT คนที่รู้จกั กันทาง
เฟซบุ๊ค และมาเข้าร่ วมปาร์ ต้ ีของ TLT บ่อยๆ อาจจะพูดหยอกล้อกันอย่างสนิ ทสนม หรื อ ถ่ายรู ปร่ วมกัน แต่ก็มี
บางคนที่ มาร่ วมงานคนเดี ยว เต้นราคนเดี ยว เมื่ อเลิ กงานก็กลับไปคนเดี ยว ในมุมนี้ ดนตรี Trance จึ งเป็ นทั้ง
ตัวกลางที่สร้างความรู ้จกั ระหว่างบุคคลในระดับแรก และกระชับความสัมพันธ์ในระดับต่อมา โดยอาศัยการมี
กิจ กรรมร่ วมกัน คือการมาปาร์ ต้ ี เต้นรา ดื่มกิน และพูดคุย ในบรรยากาศที่แวดล้อมไปด้วยดนตรี Trance
4) ความสนุก และ ความขัดแย้ง ในแวดวงผูน้ ิยมดนตรี เต้นราอิเล็กทรอนิกส์
Bogdanov และคณะ (2001, อ้างใน Anderson: 2009) ระบุว่า ในปี 2001 ดนตรี EDM ก็ถูกแบ่งออกมา
ได้มากกว่า 100 แนวย่อย (subgenre) แล้ว ในปั จจุบนั ผูศ้ ึกษาจึงเชื่อว่าจะมีแนวย่อยมากกว่านี้ เมื่อผูน้ ิยมแนวย่อย
ของดนตรี EDM แนวต่างๆ รวมกลุ่มกัน ได้พฒั นาอัตลักษณ์ และ ค่านิยมทางวัฒนธรรมร่ วมกันในกลุ่มหนึ่ งๆ ก็
ทาให้เกิดความแตกแยกในวงการดนตรี EDM โดยรวม ทาให้เกิดการดูถูกผูน้ ิ ยมแนวดนตรี อื่น ในหลายกรณี ผู ้
นิยมแนวดนตรี หนึ่งๆ เชื่อว่ารสนิยมทางดนตรี ของตนเองเหนือกว่าของคนอื่น ในหมู่ดีเจ หรื อ โปรดิวเซอร์ เอง ก็
เกิดการแข่งขันกันระหว่างคนทางานเพลงแนวต่างๆ เมื่อวัฒนธรรมเรฟขยายตัวออกไปมากขึ้น ก็ทาให้ผบู ้ ริ โภค
ดนตรี ตอ้ งการสิ่ งที่เป็ นพิเศษมากขึ้นเช่นกัน ซึ่ งการกระจัดกระจายของแนวเพลงที่มากขึ้นนี้ เปลี่ยนรู ปโฉมเดิม
ของวัฒนธรรมเรฟที่เคยมีเอกลักษณ์ของความเป็ นกลุ่มก้อนออกไป (Anderson: 328-329)
ผูศ้ ึกษาได้สัมภาษณ์ “บูม” สมาชิ กของกลุ่ม TLT และยังเป็ นสมาชิ กของกลุ่ม EDM Thailand ซึ่ งเป็ น
เครื อข่ายผูน้ ิยมดนตรี แนว EDM ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ปั จจุบนั บูม อายุ28 ปี ประกอบอาชีพเป็ นพนักงาน
ประจาในบริ ษทั โฆษณาต่างประเทศ และมีอาชีพเสริ มเป็ นดีเจเปิ ดเพลงเต้นราในร้านอาหาร และสถานบันเทิง มี
ประสบการณ์ในการฟังเพลง EDM และร่ วมงานปาร์ ต้ ีต่างๆ มาประมาณ 10 ปี
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สาหรับกลุ่ม TLT บูมเริ่ มรู ้จกั กลุ่มนี้ จากความไม่ชอบ แต่เมื่อเห็นสมาชิ กของกลุ่มนี้ ในงานปาร์ ต้ ีบ่อยๆ
ประกอบกับสมาชิ กของกลุ่มมีท่าทีผ่อนคลายกับแนวดนตรี EDM แนวอื่นมากขึ้น บูมก็มองว่ามีทิศทางที่ ดีข้ ึน
และเข้าร่ วมเป็ นสมาชิกคนหนึ่งของ TLT แม้วา่ จะไม่ได้เป็ นดีเจที่เปิ ดแนวเพลง Trance ก็ตาม
“รู้ จัก TLT ครั้ งแรกน่ าจะช่ วงสมัยมีดีเจแนว Trance มาลงเปิ ดตาม LED (ชื่ อไนท์ คลับ) ก็จะเห็นแกงค์ ที่
ใส่ เสื ้อเหมือนกัน แล้ วเราก็ได้ ร้ ู จักเพราะมีเพื่อนอยู่ในนั้นด้ วย ก็ร้ ู สึ กว่ าเป็ นกลุ่มที่เหนียวแน่ นกันดี มีความรั กใน
ดนตรี Trance มากๆ ฟั งกันแบบลึกมากจริ ง ๆ แต่ กจ็ ะมีความรู้ สึกว่ ากลุ่มนีม้ นั จะค่ อนข้ างปิ ด ด้ วยความที่ไปไหน
ใส่ เสื ้อเหมือนกัน ทาให้ คนนอกที่บางทีอยากจะเข้ าไปแจมมันไม่ กล้ าไง แล้ วก็หลาย ๆ ครั้ งที่จะมีประเด็นดราม่ า
จากกลุ่มนีป้ ระมาณว่ าแบบ Trance นี่คือเจ๋ งที่สุดแล้ วอันอื่ นคื อห่ วย กาก อะไรเงีย้ ผมว่ าคนพวกเนีย้ ที่ทาให้ กลุ่ม
และเพลง Trance มันดูแย่ เออ...คุณจะชอบก็ชอบไปสิ ทาไมคุณต้ องมาดูถกู แนวอื่นด้ วย แต่ หลังๆ นี่ ก็เหมือนจะ
รู้ ตัวแล้ วก็ช่วยๆ กันเตือนภายในกลุ่มแหละ เลยจะดู Soft ลงกว่ าเมื่อก่ อนเยอะ ผมก็มีเพื่อนหลายคนอยู่ในนั้นก็
เลยรู้ สึกว่ าก็เป็ นกลุ่มที่เฮฮาร่ าเริ งสนุกสนานกันดีเหมือนกลุ่มอื่นๆ ทั่วไปนั่นแหละ”
การแสดงออกถึงความเหนื อกว่าของกลุ่มผูช้ อบแนวเพลงที่ต่างกัน หรื อการเกทับกันว่า แนวนี้ สนุกกว่า
แนวนั้น เป็ นวิวาทะที่ ผูศ้ ึ กษาพบเห็ น อยู่บ่ อยครั้ งในเฟซบุ๊ คไปจนถึ งการแสดงความคิ ด เห็ น ที่ มีต่อเพลงใน
เว็บไซต์ Youtube หรื อแม้แต่ในการจัดคอนเสิ ร์ต หรื อ ปาร์ ต้ ีขนาดใหญ่ที่มีศิลปิ น EDM หลายแนวคละกันใน
งานเดียวกัน ก็มกั จะมีการโต้เถียงกันระหว่างผูท้ ี่ชื่นชอบแนวเพลงย่อยแต่ละแนวว่าใครเปิ ดเพลงดี ใครเปิ ดไม่ดี
งานสนุ กหรื อไม่สนุ ก คนที่ชอบแนวเพลงหนึ่ งอาจจะบอกว่างานดี มาก แต่คนที่ ชอบอีกแนวเพลงหนึ่ งอาจจะ
บอกว่างานไม่สนุกเลย ทั้งที่เป็ นงานเดียวกัน แต่การโต้เถียงเหล่านั้นมักจะจบด้วยการมีคนมาแสดงความคิดเห็น
เพื่อผ่อนความตึงเครี ยดของสถานการณ์ในทานองว่า ในเมื่อต่างคนต่างฟั งก็ต่างคนต่างชอบกันไป ไม่ควรเอา
แนวเพลงมากีดกันสังคม EDM ในประเทศไทยเพราะเราต่างก็มาเต้นมาสนุกด้วยกัน
ผูศ้ ึกษาสังเกตโพสท์ของสมาชิ กกลุ่ม TLT เมื่อมีการถามความคิดเห็นของสมาชิ กเกี่ ยวกับวงการเพลง
EDM ทั้งระดับโลกและในประเทศไทย ในทานองว่าเพลงใหม่ของศิลปิ นคนนี้สนุกหรื อเปล่า งานปาร์ ต้ ีใหญ่ๆ ที่
เพิ่งผ่านไปเป็ นอย่างไร บ่อยครั้งพบว่าสมาชิกบางคนจะแสดงความเห็นในเชิงเบื่อหน่ ายกระแสดนตรี EDM ที่
คนมักจะฟังเพลงตามกระแส ฟังเฉพาะเพลงดังๆ เพลงที่ถูกเปิ ดผ่านวิทยุบ่อยๆ ว่าเป็ นสิ่ งที่ซ้ าซาก ไม่เจ๋ ง เป็ นแค
การฟั งเพลงเต้นราอย่างผิวเผิน หรื อการแสดงความเห็นถึงศิลปิ น EDM ชื่อดังที่ไม่ใช่แนว Trance ว่า “เขาก็เจ๋ ง
ที่สุดแล้วแหละ” แต่แฝงไว้ซ่ ึงนัยยะของการประชดประชันกระแสความนิยมของศิลปิ นคนนั้น เป็ นต้น
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สรุ ป
กลุ่ ม Trance Music Lover in Thailand (TLT) เป็ นการรวมตัว กัน ของผู ้นิ ย มดนตรี แนว Trance ใน
ประเทศไทย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลง Trance การจัดปาร์ ต้ ีเพลง Trance และ
สนับสนุ นวงการเพลง Trance ในประเทศไทย สมาชิ กของกลุ่มมีท้ งั คนที่มีปฏิสัมพันธ์กบั สมาชิ กคนอื่นเฉพาะ
ในโลกออนไลน์อย่างเฟซบุ๊ค และคนที่มาร่ วมงานปาร์ ต้ ีของกลุ่มในโลกของความเป็ นจริ ง เป้ าหมายในการจัด
ปาร์ ต้ ีก็เพื่อการสังสรรค์ การแสวงหาความสุ ขร่ วมกันเป็ นครั้งคราวในยามค่าคืนหลังจากหมดเวลาเลิกงาน โดย
ละทิ้งกฎเกณฑ์ทางสังคมปกติไว้เบื้องหลังชัว่ คราว การแสดงออกถึงพฤติกรรมที่อาจดูไม่ปกติทาปฏิบตั ิในสังคม
ทัว่ ไป เช่น การแสดงท่าทางเคลิบเคลิ้มไปกับดนตรี เต้นราที่เสี ยงดังสนัน่ หรื อการใช้ยาเสพติด เป็ นสิ่ งที่ผเู ้ ข้าร่ วม
งานรับรู ้ร่วมกันว่าเป็ นเรื่ องที่กระทาได้ แม้ว่าจะไม่ได้สนับสนุ นทุกการกระทาก็ตาม แต่คุณค่าที่สาคัญที่สุดใน
การมาร่ วมงานปาร์ ต้ ี คื อ การมี ค วามสุ ข ร่ ว มกัน การได้ป ลดปล่ อ ยอารมณ์ ไปกับ เสี ยงดนตรี อ ย่างเต็มที่ การ
แสดงออกถึงอารมณ์ ภายในได้อย่างเต็มที่ เมื่อ สิ้ นสุ ดงานปาร์ ต้ ี ผูเ้ ข้าร่ วมงานก็กลับสู่ โลกปกติ ของตนเอง เพื่อ
ทางานในวันต่อไป และหากต้องการเข้าสู่ สงั คมคนชอบเพลง Trance แฟนเพจของกลุ่ม TLT ในเฟซบุ๊ค ก็มีเพลง
ให้ฟัง มีข่าวสารปาร์ ต้ ีให้ติดตาม และ มีโพสท์ที่เกี่ยวกับเพลง Trance ให้ได้แสดงความคิดเห็นอยูเ่ นืองๆ
การเป็ นสมาชิก ‘ชนเผ่ายุคใหม่’ เป็ นรู ปแบบการรวมกลุ่มทางสังคมในโลกสมัยใหม่ที่น่าสนใจ ซึ่ งคนที่
มีรสนิ ยมในการบริ โภคคล้ายกันจะรวมกลุ่มกัน เพื่ อหาความสุ ขจากการบริ โภคร่ วมกัน และจากไป ก่ อนจะ
กลับมาใหม่อีกครั้งหากยังต้องการ เป็ นความสัมพันธ์อนั เลื่อนไหลที่มาพร้อมกับอิสระในการเลือกบริ โภคสิ่ งที่
ตนเองต้องการตาม ‘ทุนทางวัฒนธรรม’ ของแต่ละคน เมื่อคนที่มีรสนิยมในการบริ โภคคล้ายกันมารวมกลุ่มกันก็
ทาให้เกิ ด ‘ทุ นทางวัฒนธรรมกลุ่มย่อย’ ที่ สมาชิ กยึดถือในคุณค่าบางอย่างร่ วมกัน มี แบบแผนทางพฤติ กรรม
หลวมๆ ร่ ว มกัน ว่ า อะไรคื อ สิ่ ง ที่ ดี แ ละไม่ ดี ซึ่ ง TLT ก็ คื อ กลุ่ ม ชนเผ่ า ยุ ค ใหม่ ข องผู ้นิ ย มเพลง Trance ที่ มี
ความสัมพันธ์กนั อย่างหลวมๆ ยึดถือในคุณค่าเชิ งสุ นทรี ยะของดนตรี Trance ร่ วมกัน และมีกฎเกณฑ์หลวมๆ
ร่ ว มกัน อย่างไรก็ดี ความสั มพัน ธ์ ส่ วนบุ ค คลกับ ผูด้ ู แลกลุ่ ม มี ผ ลต่ อ การเข้าถึ งทรั พ ยากรของกลุ่ ม และเป็ น
ประโยชน์กบั ผูท้ ี่รู้จกั ผูด้ ูแลกลุ่มเป็ นการส่ วนตัว
เนื่ องจากแต่ละกลุ่มชนเผ่ายุคใหม่ต่างก็ยึดถือคุณค่า หรื อ ความจริ งแท้ทางศิลปะที่ต่างกัน แม้อาจจะมี
ความเกี่ยวเนื่ องกันอยูบ่ า้ ง เช่น ฟังดนตรี เต้นราเหมือนกัน แต่เมื่อเป็ นคนละแนว ก็ทาให้เกิดการแข่งขัน การดูถูก
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หรื อการข่มแนวเพลงอื่ นว่าด้อยกว่า สมาชิ กบางคน TLT อาจจะ มองว่าดนตรี EDM ในปั จจุบนั ที่ ไม่ใช่ แนว
Trance ไม่มีความไพเราะ ไม่ซาบซึ้ งจับใจ หรื อ เป็ นเพลงตลาด และแบ่งแยกสิ่ งที่ ตวั เองชอบกับไม่ชอบ ออก
ด้วยรสนิยมส่ วนตัว แต่ความรู ้สึกขัดแย้งระหว่างแนวเพลงนี้ไม่ใช่สิ่งที่เกิดกับสมาชิกทุกคนในกลุ่ม
ทั้งนี้ ผูศ้ ึกษามองว่าการที่ปาร์ ต้ ี Trance ไม่ได้มีการจัดทัว่ ไป หรื อไม่ได้หาฟังเพลง Trance ได้ตามสถาน
บันเทิ งทัว่ ไป กลับเป็ นคุณค่าอย่างหนึ่ ง เพราะมันเรี ยกร้องให้ผูส้ นใจเข้าไปหามัน ศึก ษาหาความรู ้เกี่ยวกับมัน
การค้นพบสิ่ งที่ ไม่ได้มีทวั่ ไปนั้นเป็ นความเจ๋ ง (hipness) ในความคิ ด ของคนหนุ่ มสาวในปั จจุบนั แม้ว่าปาร์ ต้ ี
Trance จะไม่ใช่เรื่ องลึกลับและเปิ ดกว้างกับทุกคน แต่มนั ก็เรี ยกร้องให้คนต้องออกจากบ้านมาหามัน ต้องปล่อย
จิตใจไปกับเพลง ต้องยอมรับการที่คนในปาร์ ต้ ีอาจจะแสดงพฤติกรรมที่ผิดแปลกไปจากสังคมปกติ เมื่อผูส้ นใจ
เพลง Trance สะสมองค์ความรู ้ หรื อ ทุนทางวัฒนธรรมมากขึ้น ก็จะสามารถแยกแยะรายละเอียดของเพลงหรื อ
ปาร์ ต้ ีได้มากขึ้น และยกระดับตัวเองจากแฟนที่ชื่นชอบเพลง Trance ไปสู่ ผคู ้ ลัง่ ใคล้ และ ผูช้ านาญ ในที่สุด
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บทคัดย่อ
งานวิจ ัย เรื่ อ ง“กกกอ”มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาโครงสร้ า งความสั ม พัน ธ์ เ ครื อ ญาติ พ้ื น ถิ่ น จาก
ปรากฏการณ์ที่ดารงอยูจ่ ริ งของตระกูล “เต็งรัง วิทยารัฐ ตรังคชสาร” ตั้งแต่รุ่นที่ 1 ถึงรุ่ นที่ 6 โดยใช้
ระเบียบวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม จากพื้นที่อาเภอนาโยงและอาเภอ
เมืองตรัง จังหวัดตรัง ซึ่ งเป็ นถิ่นที่อยูอ่ าศัยหนาแน่นของเครื อญาติดงั กล่าว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2558
ด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสนทนากลุ่ม สังเกตแบบมีส่วนร่ วมและไม่มีส่วนร่ วมกับผูใ้ ห้
ข้อมูลหลัก จาก 3 ตระกูล จานวน10 สายทวด สายละ 5-6 คน รวม 54 คน พร้อมกับสัมภาษณ์ผรู้ ู้
ในจังหวัดตรัง ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้ก ารตรวจสอบแบบสามเส้าที่นาไปสู่ การวิเคราะห์
ตีความและการให้ความหมายอย่างรอบด้าน ผลการวิจยั นี้ พบว่า “กกกอ” ระบบเครื อญาติ พ้ืนถิ่ น
จังหวัดตรัง มีโครงสร้างความสัมพันธ์ทางเครื อญาติที่มีกฎเกณฑ์การสื บเชื้อสายแบบสองฝ่ ายเท่ากัน
(Bilateral descent) และต้องมีบรรพบุรุษรุ่ นที่ 1 เป็ นแกน (Core) หรื อจุดอ้างอิงของกลุ่ม (Group
referent) ร่ วมกัน ประกอบด้วยญาติโดยสายโลหิ ต ญาติโดยการแต่งงานและญาติโดยสมมติที่เป็ น
บุตรบุ ญธรรม ดังนั้นโครงสร้ า งความสัม พันธ์ภายในจึ งเป็ นกลุ่ม ญาติ พี่น้อง (Kin Groups) ที่
แตกต่างไปจาก สายสกุล (Lineage) โคตรตระกูล (Clan) และเรเมจ (Ramage) ระบบคาศัพท์เครื อ
ญาติที่ยึดเอาบุคคล (Ego) รุ่ นลูกเป็ นจุดเริ่ มต้นนับลาดับเครื อญาติ จะมีคาศัพท์เฉพาะที่สมบูรณ์ ใน
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Abstract

The main purpose of “Kokkor” study was to scrutinize local kinship system structure through the
existence of “Tengrung”, “Wittayarat” and “Trangkodchasarn” family from the first to the sixth
generation. This study employed qualitative research method that the researcher inclusively
reviewed literatures and entering the research sites mainly in Ampor Meung and Nayong in Trang
province where are the settlement of the fifty-four informants. Data were collected from April
2014 to April 2015 by various approaches such as; in-depth interviewing, group discussion, nonparticipatory and complete participation observation. Those fifty-four informants were recruited
from ten egos (the sixth generation) of “Tengrung”, “Wittayarat”, “Trangkodchasarn” family,
then randomly selected five to six informants from each ego. The methodological triangulation
was engaged to ensure the credibility and rigor of data analysis and the interpretation. Findings
illustrated that “Kokkor” is bilateral decent kinship system structure and the first generation is a
focal point of a group referent. Kinship members are sharing a common ancestry and recognized
relatives by blood, marriage, and adaptation. Therefore, “Kokkor” recognizes as kin groups which
is different from lineage, clan, and ramage. Regarding genealogical terminology, “Kokkor”
considers ego for beginning to count kindred sequence. Literally, “Kokkor” is the unique,
complete terminology in itself and meaningful.
Keywords: Kokkor, kinship system structure, local kinship system, Trang
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3
1.บทนา

ระบบเครื อญาติ (Kinship system) เป็ นระบบที่จดั เอามนุษย์มาสัมพันธ์กนั โดยยึดหลัก
ความสัมพันธ์สองรู ปแบบที่สาคัญคือ ทางสายโลหิต (Consanguinal relations) และทางการแต่งงาน
(Affinal relations) ในโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมทัว่ โลก (นิยพรรณ วรรณศิริ. 2528 : 104)
ล้วนมีกฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันในรายละเอียด (ศิริพนั ธ์ ถาวรทวีวงษ์. 2543 : 1) ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ
ชีวติ ของผูค้ นในสังคมอย่างใกล้ชิดและขึ้นอยูก่ บั โครงสร้างทางวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ง (ปราณี วงษ์
เทศ. 2544 : 138) ในอดีตนักมานุษยวิทยาแนววิวฒั นาการชาวอเมริ กนั เมอร์ ด็อก (Murdock. 1949 :
223-224) ได้ศึกษาโครงสร้างระบบเครื อญาติของโลกจาก 250 สังคม ซึ่ งกระจายอยูใ่ นกลุ่มประเทศ
แอฟริ กา (Africa) ยูเรเชีย (Eurasia) อเมริ กาเหนือ (North America) โอเชียเนีย (Oceania) และ
อเมริ กาใต้ (South America) พบว่าระบบเครื อญาติของสังคมดังกล่าวแบ่งออกเป็ น 6 ระบบ
ประกอบด้วยระบบฮาวาย (Hawiian system) ระบบเอสกิโม (Eskimo system) ระบบอิโรควอยส์
(Iroquois system) ระบบโคร (Crow system) ระบบโอมาฮา (Omaha system) และระบบซูดาน
(Sudanese system) โดยจาแนกจากหลักเกณฑ์การควบเข้ากันและการระบุเฉพาะของเครื อญาติที่
เป็ นพี่นอ้ งร่ วมบิดามารดา เป็ นลูกพี่ลูกน้องแนวขวางและแนวขนาน (ประสิ ทธิ์ สวาสดิ์ญาติ. 2535 :
139 ; อ้างอิงจาก Murdock. 1949) อย่างไรก็ตาม สังคมและวัฒนธรรมหลายภูมิภาคของโลกนั้น
แท้จริ งยังคงมีระบบของศัพท์เครื อญาติที่เป็ นของตนเองแยกย่อยแตกต่างออกไป เช่น ระบบดราวิน
เดียน (Dravidian kinship system) ในหมู่เกาะปาปัวตะวันออก (Hagr. 2004 : 109) ระบบตองกา
(Tongan kinship system) ในราชอาณาจักรตองกา (Bennardo and Read. 2005 : 7-10) และระบบ
อียปิ ต์ (Egytain kinship system) ในประเทศอียปิ ต์ (Marcelo. 2009 : 1-2) เป็ นต้น
โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมของไทยโดยทัว่ ไป เครื อญาติเป็ นสภาพความสัมพันธ์
ที่เชื่อมโยงกันของบุคคลกับบุคคล บุคคลกับกลุ่มและระหว่างกลุ่มกับกลุ่มเข้าด้วยกันอย่างมีระบบ
ตั้งแต่บุคคลถือกาเนิ ดขึ้นมา จนถึงวาระสุ ดท้ายแห่งชี วิตของเขา (ประสิ ทธิ์ สวาสดิ์ญาติ. 2535 : 89)
โดยเริ่ มต้นนับญาติจากตัวเรา ผ่านวงแคบที่สุดคือครอบครัว ไปจนถึงวงกว้างที่สุดเท่าที่พอจะนับได้
เป็ นการจัดกลุ่มญาติเข้าไว้เป็ นพวก ๆ ให้รู้วา่ ใครเป็ นใคร ใครใกล้ ใครไกล จากตัวเราบ้าง เราจะมี
บทบาทต่อคนใกล้ คนไกล เหล่านั้นอย่างไร เพราะการนับญาติที่แท้จริ ง คือการทาบัญชี บุคคลใน
สายเลือด เพื่อสื บหาต้นตอและบรรพบุรุษที่แต่ละคนสื บทอดต่อกันมา (นิยพรรณ วรรณศิริ. 2528 :
103-106) อีกทั้งยังเป็ นพื้นฐานที่กาหนดพฤติกรรมคนในสังคม ครอบคลุมการปฏิบตั ิในเรื่ องต่าง ๆ
เช่ น สังคมไทยยึดหลักการแต่งงานนอกวงศ์ญาติ (Exogamy) มากกว่าการแต่งงานภายในวงศ์ญาติ
(Endogamy) การตั้งหลักแหล่งภายหลังการแต่งงาน การรับมรดก การถือครองที่ดิน ตลอดจนการ
ให้ความช่วยเหลือซึ่ งกันและกันในหมู่ญาติพี่นอ้ ง (วีณา เอี่ยมประไพ. 2558 : 10) เหล่านี้ เป็ นต้น
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สาหรับโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมของจังหวัดตรังนั้น “กกกอ” (อ่านว่า กก-กอ)
เป็ นคานามภาษาไทยถิ่ นใต้ ที่ หมายถึ ง เหล่ ากอ กาพืด (อนันต์ อารี ยพ์ งศ์. 2551 : 1) ใช้เรี ย ก
ความสัมพันธ์ของระบบเครื อญาติพ้ืนถิ่นที่ชาวตรังคุน้ เคยมานาน โดยหมายรวมถึงการสื บเชื้ อสาย
มาจากบรรพบุรุษรุ่ นที่ 1 ร่ วมกัน แบ่งออกเป็ นสองฝ่ าย คือ กกกอของบิดาและกกกอของมารดา เมื่อ
ก าหนดนับ จากบุ ค คลรุ่ น ลู ก (Ego) เป็ นจุ ด เริ่ ม ต้น ของการล าดับ เครื อ ญาติ โครงสร้ า งภายใน
ประกอบด้วย ญาติโดยสายโลหิต ญาติโดยการแต่งงานและญาติโดยสมมติที่เป็ นบุตรบุญธรรม (ทวี
เต็งรัง. 2557 : 51) ทั้งนี้ จะปรากฏอยู่ในสถานภาพของตระกูลเก่าแก่จานวนมากเป็ นที่รู้จกั กัน
ทัว่ ไป จากการทบทวนวรรณกรรมและการสอบถามอดี ตนัก จดหมายเหตุ (สุ นทรี สังข์อยุทธ์ ,
สัมภาษณ์ , 1 เมษายน 2558) อดีตข้าราชการครู (สัมพันธ์ นิ มิตกุล , สัมภาษณ์ , 20 มกราคม 2558)
และปราชญ์ชาวบ้าน (อื้น เดชเหมือน, สัมภาษณ์, 15 เมษายน 2557) ที่เป็ นผูร้ ู ้ในจังหวัดตรัง พบว่า
โดยทัว่ ไปผูส้ ื บเชื้อสายตระกูลเก่าแก่ต่าง ๆ ในจังหวัดตรัง มักจะรู้จกั ความเป็ นมาของตระกูลตนเอง
ไม่ลึกซึ้ งและบางคนไม่ได้ให้ความสาคัญกับเรื่ องนี้ มากนัก นอกจากนั้นยังไม่เคยปรากฏถึ งการ
จาแนกรายละเอียดภายในของเครื อญาติ พ้ืนถิ่นระบบ “กกกอ” (Kokkor kinship system) ในด้าน
รู ปแบบความสัมพันธ์ทางเครื อญาติ การนับญาติ กฎเกณฑ์การสื บเชื้ อสาย ระบบคาศัพท์เครื อญาติ
รู ปแบบการแต่งงานและการตั้งที่อยูอ่ าศัยภายหลังการแต่งงาน
การก่อกาเนิ ดและดารงอยูข่ องตระกูลเก่าแก่ต่าง ๆ ในจังหวัดตรังนั้น เมื่อผ่านกาลเวลา
หลายช่วงอายุคน ผูส้ ื บเชื้อสายในแต่ละรุ่ นจะขยายความสัมพันธ์ไปยังตระกูลอื่น ๆ มากขึ้น ใน
ฐานะของญาติโดยการแต่งงานระหว่างกัน ทั้งการเข้าไปเป็ น “สะใภ้” ของตระกูลอื่นและมีบุคคล
จากตระกูลอื่นเข้ามาเป็ น “เขย” ส่ งผลให้ผทู ้ ี่เป็ นภรรยาต้องเปลี่ยนไปใช้ชื่อสกุลของสามี ทายาทที่
เป็ นผูส้ ื บเชื้อสายโลหิ ตในรุ่ นหลัง ๆ ก็ตอ้ งใช้ชื่อสกุลของบิดากากับด้วยเช่นกัน เพราะเป็ นการยึดถือ
กันมาตามจารี ตประเพณี และตามกฎหมายของรัฐไทยในอดีต หลายคนจึงไม่เคยรับรู ้มาก่อนว่า เป็ น
เครื อญาติร่วมสายโลหิ ตเดียวกัน จนกลายมาเป็ นปั ญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นแล้วในบางกรณี เช่น
หนุ่มสาวจานวนหนึ่งเกี้ยวพาราสี กนั และบางคู่นาไปสู่ การแต่งงานในที่สุด การก่อเหตุทะเลาะวิวาท
ในกลุ่มชายหนุ่มวัยฉกรรจ์และบางครั้งก็ได้เกิดการก่อคดีอุกฉกรรจ์ระหว่างเครื อญาติดว้ ยกัน เป็ น
ต้น
จากสาเหตุดงั กล่าวจึงนาไปสู่ จุดเริ่ มต้น การจัดงานรวมญาติของตระกูลเก่าแก่ต่าง ๆ ใน
จังหวัดตรังอย่างต่อเนื่ องทุกปี ในจานวนนี้ตระกูล “เต็งรัง” ได้จดั งานรวมญาติของตนเองขึ้นเป็ น
ครั้งแรกในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2538 โดยผูเ้ ข้าร่ วมงานต้องเป็ นเครื อญาติโดยสายโลหิ ต ญาติโดย
การแต่งงานและญาติโดยสมมติที่เป็ นบุตรบุญธรรมร่ วม “กกกอ” เดียวกัน โดยมีวตั ถุประสงค์หลัก
เพื่อให้เครื อญาติได้รู้จกั กันและร่ วมช่วยกันสื บเสาะค้นหาหรื อภาษาไทยถิ่นใต้เรี ยกว่า “สื บย่าน สาว
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โยด” ถึงชาติกาเนิดของสายรากตนเองที่มีความถูกต้องและชัดเจน หลังจากนั้นจึงมีการจัดงานรวม
ญาติประจาปี อย่างต่อเนื่อง โดยสถานที่จดั งานจะเปลี่ยนแปลงไปตามถิ่นพานักของเครื อญาติที่รับ
อาสาเป็ นเจ้าภาพ จนกระทัง่ การจัดงานรวมญาติครั้งที่ 16 ในปี พ.ศ. 2553 จึงนามาสู่ การค้นพบว่า
บรรพบุรุษรุ่ นที่ 2 ได้มีความสัมพันธ์เป็ นเครื อญาติโดยการแต่งงานกับตระกูล “วิทยารัฐ” และ
ตระกูล “ตรังคชสาร” จนก่อกาเนิดผูส้ ื บเชื้อสายจากรุ่ นสู่ รุ่นอย่างต่อเนื่ องเช่นเดียวกัน ทาให้การจัด
งานรวมญาติประจาปี พ.ศ. 2554 สื บต่อมาถึงปัจจุบนั ได้เปลี่ยนแปลงเป็ นการจัดงานรวมญาติร่วม
“กกกอ” เดียวกันของตระกูล “เต็งรัง วิทยารัฐ ตรังคชสาร” (ทวี เต็งรัง. 2557 : 108-121) ซึ่งสร้าง
ความรู้สึกทางใจที่นามาสู่ ความรับผิดชอบต่อกัน (นิยพรรณ วรรณศิริ. 2528 : 103) นับแต่น้ นั การ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคล บุคคลกับกลุ่มและระหว่างกลุ่มกับกลุ่มที่ต่างรับรู ้วา่ เป็ นเครื อ
ญาติพี่นอ้ งกัน จึงยิง่ มีความสนิทสนมเชื่อมโยงกว้างขวางกว่าเดิม ช่วยสร้างความเข้มแข็งกลมเกลียว
สู่ สังคมเครื อญาติ จนเป็ นที่รับรู้กนั ทัว่ ไปในพื้นถิ่นจังหวัดตรัง จากปรากฏการณ์งานรวมญาติที่
เกิดขึ้นดังกล่าว จึงเป็ นสายรากทางวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่สาคัญและได้นามาสู่ การเป็ นส่ วนหนึ่งของ
การศึกษาในครั้งนี้ เพราะได้สาแดงให้เห็นถึงพลวัตของโครงสร้างความสัมพันธ์เครื อญาติพ้นื ถิ่นใน
ระบบ “กกกอ” ที่ผา่ นการสื บทอดร่ วมสองศตวรรษมาจนถึงปัจจุบนั
2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษา โครงสร้างความสัมพันธ์เครื อญาติพ้นื ถิ่น ในระบบ “กกกอ” ของตระกูล “เต็งรัง
วิทยารัฐ ตรังคชสาร” ตั้งแต่รุ่นที่ 1 ถึงรุ่ นที่ 6
3. วิธีการวิจัย
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมวัฒนธรรม การค้นหา
ความหมาย การดารงอยูแ่ ละสาระสาคัญของเครื อญาติพ้นื ถิ่นระบบ “กกกอ” โดยใช้เทคนิควิธีการ
เก็บข้อมูลคือ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสนทนากลุ่ม การสังเกตแบบมีส่วนร่ วมและไม่มีส่วน
ร่ วมโดยกระบวนการวิจยั ที่เป็ นไปในเชิงบูรณาการ นัน่ คือ ขั้นตอนการดาเนินงานแต่ละขั้น ไม่แยก
ออกจากกันอย่างเด็ดขาด แต่จะดาเนินไปพร้อม ๆ กันหรื อย้อนกลับไปกลับมาได้ ในการศึกษา
ปรากฏการณ์ก็จะมองสิ่ งที่เกิดขึ้นเป็ นภาพรวมในทุกมิติ เป็ นการศึกษาติดตามระยะยาวและเจาะลึก
โดยใช้การพรรณนาและการวิเคราะห์แบบอุปนัย ซึ่งเป็ นวิธีการที่นาเอาข้อมูลเชิงรู ปธรรมย่อย ๆ
หลาย ๆ กรณี มาสรุ ปเป็ นข้อมูลเชิงนามธรรม โดยพิจารณาลักษณะร่ วมที่พบจากการดาเนินการวิจยั
การเก็บรวบรวมข้อมูลได้ลงพื้นที่จงั หวัดตรังอย่างต่อเนื่ อง ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2557
ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 เพื่อเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักจาก
กลุ่มบุคคลที่เป็ นเครื อญาติร่วม “กกกอ” เดียวกันของตระกูล “เต็งรัง วิทยารัฐ ตรังคชสาร”
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ครอบคลุมทั้งจานวน 10 สายทวด ด้วยวิธีการสุ่ มคัดเลือกแบบเจาะจงหรื อตามจุดมุ่งหมาย มี
แนวทางการพิจารณาว่าจะเลือกบุคคลใดบ้างมาเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก โดยพิจารณาจาก “รุ่ น”
(Generations) สถานภาพของการเป็ นสมาชิก ได้แก่ญาติโดยสายโลหิ ต ญาติโดยการแต่งงานและ
ญาติโดยสมมติที่เป็ นบุตรบุญธรรม ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องเป็ นผูท้ ี่สามารถให้ขอ้ มูลในระดับลึกได้
มากและสะท้อนความเป็ นจริ งได้อย่างถูกต้องแม่นยา
รวมทั้งต้องเป็ นผูท้ ี่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่วจิ ยั
กระทัง่ ได้ผใู้ ห้ขอ้ มูลหลักที่มีคุณสมบัติครบจากจานวน 10 สายทวด สายละ 5-6 คน ประกอบด้วย
รุ่ นที่ 4 ที่มีชีวติ อยู่ 3 คน รุ่ นที่ 5 จานวน 30 คนและรุ่ นที่ 6 จานวน 21 คน รวม 54 คน กาหนดให้
บุคคลรุ่ นลูก (Ego) รุ่ นที่ 6 เป็ นจุดเริ่ มต้นในการนับลาดับเครื อญาติ ซึ่งงานวิจยั นี้ดาเนินการนับ
“ญาติแนวตั้ง” เพื่อนับหาบรรพบุรุษและนับ “ญาติแนวดิ่ง” เพื่อนับหาทายาทผูส้ ื บทอด กาหนด
ขอบเขตเฉพาะตั้งแต่รุ่นที่ 1 ถึงรุ่ นที่ 6 เท่านั้น ด้วยการจาแนกออกเป็ นสองฝ่ ายคือ “Ego 1” นับการ
สื บเชื้อสายจาก “กกกอของบิดา” และ “Ego 2” นับการสื บเชื้อสายจาก “กกกอของมารดา” โดยทั้ง
สองฝ่ ายต่างก็เป็ นผูส้ ื บเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษรุ่ นที่ 1 ร่ วมกัน สาหรับผูว้ จิ ยั มีสถานภาพเป็ นญาติ
โดยสายโลหิตรุ่ นที่ 6 จากสายทวดที่ 6 ตระกูล “เต็งรัง” ซึ่งเป็ นผลให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้
ครอบคลุมและดิ่งลึก นอกจากนั้นผูว้ จิ ยั ยังได้คดั เลือกผูร้ ู้จานวน 3 ท่านที่อาศัยอยูใ่ นพื้นถิ่นจังหวัด
ตรัง ประกอบด้วย อดีตหัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิติต์
พระบรมราชินีนาถ จังหวัดตรัง อดีตข้าราชการครู โรงเรี ยนวิเชียรมาตุและปราชญ์ชาวบ้าน โดยได้
สัมภาษณ์เชิงลึกในประเด็นการสื บเชื้อสายและการจัดงานรวมญาติของตระกูลเก่าแก่ในจังหวัดตรัง
รวมทั้งประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานและข้อมูลอื่น ๆ ที่ละเอียดสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
3.3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลดาเนินไปพร้อม ๆ กับการเก็บรวมรวมข้อมูลและการตรวจสอบ
ข้อมูลซ้ า ๆ โดยผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการตรวจสอบความแม่นตรงและความเชื่อถือได้ของข้อมูล ด้วยการ
ตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) ได้แก่ การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล โดยพิจารณาแหล่ง
เวลา แหล่งสถานที่และแหล่งบุคคลที่แตกต่างกัน รวมทั้งการตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวม
ข้อมูล โดยใช้เทคนิควิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ต่างกัน เพื่อรวบรวมข้อมูลเรื่ องเดียวกันว่า ทั้งหมด
เป็ นไปในทิศทางเดียวกันหรื อไม่ มีความถูกต้องกับกรอบแนวคิดและระเบียบวิธีวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
หรื อไม่ หากข้อมูลใดยังมีขอ้ สงสัยหรื อไม่เพียงพอที่จะเข้าใจปรากฏการณ์ดงั กล่าวได้ ผูว้ จิ ยั จะ
จัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากนั้นจึงนาเอาข้อมูลที่ได้มาประมวล รวบรวมเป็ นหมวดหมู่และนาเอา
ปรากฏการณ์ รวมทั้งเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งมีการตรวจสอบข้อมูลดีแล้วมาทาการจัดระบบ
เรี ยบเรี ยง
เชื่อมโยงและหาความสัมพันธ์ของข้อมูล พร้อมการวิเคราะห์ตีความและการให้
ความหมายอย่างละเอียด ด้วยความเข้าใจปรากฏการณ์ที่ดารงอยูอ่ ย่างรอบด้านและลุ่มลึก จากนั้น
สรุ ปข้อค้นพบ การให้ความหมายและคาอธิบาย เพื่อเป็ นการนาเสนอข้อมูลในเชิงพรรณนาต่อไป
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4. ผลการวิจัยและอภิปราย
การวิจยั โครงสร้างความสัมพันธ์เครื อญาติพ้นื ถิ่นในระบบ “กกกอ” จากปรากฏการณ์ที่
ดารงอยูจ่ ริ งของตระกูล “เต็งรัง วิทยารัฐ ตรังคชสาร” ตั้งแต่รุ่นที่ 1 ถึงรุ่ นที่ 6 ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับรู ปแบบความสัมพันธ์ของเครื อญาติ การนับญาติ กฎเกณฑ์การสื บเชื้อสาย การลาดับความสาคัญ
ของญาติ ศัพท์ทางเครื อญาติ ระบบของศัพท์เครื อญาติ รู ปแบบการแต่งงาน กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการ
แต่งงาน การตั้งที่อยูอ่ าศัยภายหลังการแต่งงาน พบว่า โครงสร้างความสัมพันธ์ภายในแบ่งออกเป็ น
สองยุค คือ ยุคบรรพบุรุษ ตั้งแต่รุ่นที่ 1 ถึงรุ่ นที่ 3 และยุคเทือกเถา ตั้งแต่รุ่นที่ 4 ถึงรุ่ นที่ 6 [จมื่นอมร
ดรุ ณารักษ์ (แจ่ม สุ นทรเวช). 2511: 19] โดยปรากฏรายละเอียดดังนี้
4.1 รู ปแบบความสัมพันธ์ของเครื อญาติ ยุคบรรพบุรุษ ปฐมบทคือครอบครัวของต้นตระกูล
“เต็งรัง” ที่สามีเป็ นชาวจีนฮกเกี้ยนโพ้นทะเลจากมาเก๊า (Macau) เข้ามายังเมืองตรังในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั (พ.ศ.2367-2394) กับภรรยาผูเ้ ป็ นหญิงชาวสยามพื้นถิ่นแห่ง
เมืองตรัง ครอบครัวนี้จึงมีสถานภาพเป็ นบรรพบุรุษรุ่ นที่ 1 และมีทายาทโดยสายโลหิตที่เป็ นบรรพ
บุรุษรุ่ นที่ 2 ร่ วมกัน 3 คน เป็ นผูช้ าย 1 คน ผูห้ ญิง 2 คน ต่อมาผูช้ ายที่เป็ นบุตรคนโตได้แยกไปสร้าง
ครอบครัวพหุ ภรรยาของตนเอง โดยมีบุตรกับภรรยาคนที่หนึ่ง 1 คน (สายทวดที่ 1) และมีบุตรกับ
ภรรยาคนที่สอง 6 คน (สายทวดที่ 2-7) ทุกคนจึงเป็ นทายาทโดยสายโลหิตและเป็ นบรรพบุรุษรุ่ นที่
3 ของตระกูล “เต็งรัง” บุตรคนที่สองที่เป็ นผูห้ ญิงได้แต่งงานกับต้นตระกูล “วิทยารัฐ” มีบุตรด้วยกัน
3 คน (สายทวดที่ 8, 9 และ 11) ทางด้านบุตรคนที่สามที่เป็ นผูห้ ญิงแต่งงานกับต้นตระกูล “ตรังคช
สาร” แต่ไม่มีบุตรด้วยกัน จึงรับเอาบุตรของผูอ้ ื่นมาเป็ นบุตรบุญธรรมของตน (สายทวดที่ 10) (ทวี
เต็งรัง. 2557 : 78-83) ดังนั้นต้นตระกูล “วิทยารัฐ” และต้นตระกูล “ตรังคชสาร” จึงมีความสัมพันธ์
เป็ นญาติโดยการแต่งงานกับตระกูล “เต็งรัง” ขณะที่บุตรของพวกเขาผูเ้ ป็ นทายาทรุ่ นที่ 3 ได้ถูก
นับเป็ นผูส้ ื บเชื้ อสายจากตระกูลดั้งเดิมของผูเ้ ป็ นมารดาด้วย ซึ่งพบว่าทายาทจากตระกูล “วิทยารัฐ”
มีสถานภาพเป็ นญาติโดยสายโลหิต แต่ทายาทจากตระกูล “ตรังคชสาร” มีสถานภาพเป็ นญาติโดย
สมมติที่เป็ นบุตรบุญธรรม เมื่อพวกเขาแต่งงานสร้างครอบครัวของตนเอง จึงมีญาติโดยการแต่งงาน
ได้รับการผนวกเข้ามาอีกรุ่ นหนึ่ง ในจานวนนี้พหุ ภรรยาคนที่สองของทายาทตระกูล “ตรังคชสาร”
มีสถานภาพเป็ นญาติโดยสายโลหิ ตรุ่ นที่ 4 ที่มาจากตระกูล “วิทยารัฐ”(รัมภา ตรังคชสาร, สัมภาษณ์,
30 กันยายน 2557) ทาให้ปัจเจกบุคคลดังกล่าวได้มีความสัมพันธ์ทางเครื อญาติที่ทบั ซ้อนกัน เพราะ
เป็ นทั้งญาติโดยสายโลหิตและญาติโดยการแต่งงาน จากรู ปแบบความสัมพันธ์ของเครื อญาติที่ดารง
อยูเ่ ช่นนี้ โครงสร้างสังคมเครื อญาติพ้นื ถิ่นระบบ “กกกอ” ในยุคบรรพบุรุษ จึงประกอบไปด้วย
ญาติโดยสายโลหิต ญาติโดยการแต่งงานและญาติโดยสมมติที่เป็ นบุตรบุญธรรม ก่อกาเนิดเป็ น 3
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สายตระกูล จานวน 10 สายทวดสาคัญ (รุ่ นที่ 3 สายทวดที่ 11 ตระกูล “วิทยารัฐ” ไม่มีทายาท) ซึ่งมีผู้
สื บเชื้อสายจากรุ่ นสู่ รุ่นมาจนถึงปั จจุบนั ดังภาพประกอบที่ 1
รุ่ นที่ 1 (G+5)

=
(ครอบครัวต้นตระกูล เต็งรัง)

รุ่ นที่ 2 (G+4)

=

รุ่ นที่ 3 (G+3)

=

=

(ตระกูล เต็งรัง)

=

=

(สายทวดที่ 1)

=

(สายทวดที่ 8)

=

(ต้นตระกูล วิทยารัฐ) (ต้นตระกูล ตรังคชสาร)
=

=

(สายทวดที่ 9)

(สายทวดที่ 11)

=
=

=

=

=

(สายทวดที่ 2)

=
=
(สายทวดที่ 10)

=

=

(สายทวดที่ 4)

=

(สายทวดที่ 6)

=

(สายทวดที่ 3)

(สายทวดที่ 5)

ชาวจีนฮกเกี้ยนจากมาเก๊า
เพศชาย ญาติโดยสายโลหิ ต
เพศชาย ญาติโดยการแต่งงาน
เพศชาย ญาติโดยสมมติที่เป็ นบุตรบุญธรรม
G + รุ่ น (Generations) ที่เพิ่มขึ้น

=

=

(สายทวดที่ 7)

=

ผูห้ ญิงชาวสยามพื้นถิ่นเมืองตรัง
เพศหญิง ญาติโดยสายโลหิ ต
เพศหญิง ญาติโดยการแต่งงาน
เพศหญิง ญาติโดยสายโลหิ ต จากตระกูล “วิทยารัฐ”
รุ่ นที่ 4 + ญาติโดยการแต่งงาน

ภาพที่ 1 แผนผังยุคบรรพบุรุษ (รุ่ นที่ 1 ถึงรุ่ นที่ 3) ของ “กกกอ” ตระกูล “เต็งรัง วิทยารัฐ ตรังคชสาร”
ประกอบด้วยญาติโดยสายโลหิ ต ญาติโดยการแต่งงานและญาติโดยสมมติที่เป็ นบุตรบุญธรรม

ต่อมาเมื่อบรรพบุรุษรุ่ นที่ 3 แต่งงานสร้างครอบครัวของตนเอง โดยบางสายทวดมีพหุ
ภรรยาและบางครอบครัวก็มีบุตรมาก ทาให้ญาติโดยสายโลหิตรุ่ นที่ 4 ที่เข้าสู่ ยคุ เทือกเถา จึงมี
จานวนบุคคลมากขึ้น กระนั้นกรณี ตระกูล “ตรังคชสาร” ได้ปรากฏรายละเอียดภายในที่แตกต่าง
ออกไป เพราะเป็ นการสื บทอดเชื้ อสายจากญาติโดยสมมติที่เป็ นบุตรบุญธรรมกับครอบครัวพหุ
ภรรยา โดยบุตรที่เกิดจากภรรยาคนที่หนึ่ง มีสถานภาพเป็ นผูส้ ื บทอดเชื้อสายโดยสมมติ แต่บุตรที่
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เกิดจากภรรยาคนที่สองมีสถานภาพที่ทบั ซ้อนกัน กล่าวคือ เมื่อนับจากฝ่ ายบิดาจะเป็ นผูส้ ื บทอดเชื้ อ
สายโดยสมมติ ถ้านับจากฝ่ ายมารดาจะเป็ นผูส้ ื บทอดเชื้อสายโดยสายโลหิ ต (รัมภา ตรังคชสาร,
สัมภาษณ์, 30 กันยายน 2557) ดังนั้นจาก 10 สายทวดสาคัญ เมื่อการสื บทอดเชื้อสายดิ่งลงสู่ รุ่นที่ 5
และรุ่ นที่ 6 บรรดาญาติโดยสายโลหิตและญาติโดยสมมติที่เป็ นบุตรบุญธรรม จึงมีจานวนบุคคล
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและได้เป็ นญาติโดยการแต่งงานกับบุคคลที่มาจากตระกูลอื่น ๆ มากขึ้นด้วย ผู้
สื บทอดเชื้อสายรุ่ นที่ 6 จึงมีจานวนบุคคลมากกว่ารุ่ นก่อน ๆ รู ปแบบความสัมพันธ์ของเครื อญาติพ้นื
ถิ่นยุคเทือกเถา จึงประกอบไปด้วยญาติโดยสายโลหิต ญาติโดยการแต่งงานและญาติโดยสมมติที่
เป็ นบุตรบุญธรรม ซึ่งหมายรวมถึงบุตรของญาติโดยสมมติที่เป็ นบุตรบุญธรรม รวมทั้งการรับเข้ามา
ใหม่ของญาติโดยสมมติที่เป็ นบุตรบุญธรรมในแต่ละรุ่ นนั้น ๆ ด้วย
ดังนั้นเครื อญาติพ้นื ถิ่นระบบ “กกกอ” จึงไม่เพียงประกอบไปด้วยญาติโดยสายโลหิ ตและ
ญาติโดยการแต่งงานที่เป็ นหลักใหญ่ของความสัมพันธ์แบบเครื อญาติ (นิยพรรณ วรรณศิริ. 2528 :
104) แต่ยงั ประกอบด้วยญาติโดยสมมติที่เป็ นบุตรบุญธรรม ซึ่งได้รับความสาคัญดุจเดียวกับญาติ
โดยสายโลหิตทุกประการ เพราะเป็ นหลักปฏิบตั ิที่สืบต่อกันมาตามจารี ตประเพณี พ้นื ถิ่นจังหวัดตรัง
ต่อมาภายหลังได้ปรากฏสิ ทธิตามกฎหมายอย่างชัดเจน เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการรับ
เด็กเป็ นบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522 (สานักบริ หารการทะเบียน. สื บค้นเมื่อ 6 ธันวาคม 2557, จาก
http://www.bora.dopa.go.th/callcenter 1558)
4.2 การนับญาติ เมื่อยึดเอาบุคคลรุ่ นที่ 6 หรื อรุ่ นลูก (ชาย Ego1/หญิง Ego 2) เป็ นจุดเริ่ มต้น
ในการนับลาดับเครื อญาติ พบว่า กรณี “ญาติโดยสายโลหิ ต” ยุคเทือกเถา ที่สืบเชื้อสายโลหิ ตมาจาก
ฝ่ ายพ่อ (Ego 1) เมื่อนับสู งขึ้นไปสู่ รุ่นที่ 5 (G+1) จะเป็ นรุ่ นของ พ่อ รุ่ นที่ 4 (G+2) จะเป็ นรุ่ นของ ปู่
นับสู งขึ้นไปสู่ ยคุ บรรพบุรุษ รุ่ นที่ 3 (G+3) จะเป็ นรุ่ นของ ทวด (ชาย) รุ่ นที่ 2 (G+4) จะเป็ นรุ่ นของ
เทียด (ชาย) และรุ่ นที่ 1 (G+5) จะมีสถานภาพเป็ นรุ่ นของครอบครัว “ปู่ ทวดและย่าทวด” กรณี สืบ
เชื้อสายโลหิตมาจากฝ่ ายแม่ (Ego 2) เมื่อนับสู งขึ้นไปสู่ รุ่นที่ 5 (G+1) จะเป็ นรุ่ นของ แม่ โดยรุ่ นที่ 4
(G+2) จะเป็ นรุ่ นของ ยาย นับสู งขึ้นไปสู่ ยคุ บรรพบุรุษ รุ่ นที่ 3 (G+3) จะเป็ นรุ่ นของ ทวด (หญิง) รุ่ น
ที่ 2 (G+4) จะเป็ นรุ่ นของ เทียด (หญิง) และรุ่ นที่ 1 (G+5) จะมีสถานภาพเป็ นรุ่ นของครอบครัว “ตา
ทวดและยายทวด” ดังนั้นบรรพบุรุษรุ่ นที่ 1 ไม่วา่ จะอยูใ่ นสถานภาพของ “ปู่ ทวดและย่าทวด” หรื อ
“ตาทวดและยายทวด” โดยแท้จริ งก็คือครอบครัวหนึ่งเดียวที่เป็ นแกนหรื อจุดอ้างอิงของกลุ่มร่ วมกัน
นัน่ เอง ดังภาพประกอบที่ 2
กรณี ของ “ญาติโดยการแต่งงาน” ที่เป็ นญาติแนวขวาง ได้แก่ “เขย” และ “สะใภ้” ซึ่งเครื อ
ญาติพ้นื ถิ่นระบบ “กกกอ” กาหนดขอบเขตความสัมพันธ์เฉพาะคู่แต่งงาน แต่จะไม่ครอบคลุมไปถึง
เครื อญาติของคู่แต่งงานที่ถือเป็ น “ญาติเกี่ยวดอง” กรณี สืบเชื้อสายโลหิตมาจากฝ่ ายพ่อ (Ego1) ญาติ
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โดยการแต่งงานหรื อ สะใภ้ ที่เป็ นคูข่ องตนเองจะมีสถานภาพเป็ น “ภรรยา” นับสู งขึ้นไปสู่ รุ่นที่ 5
(G+1) สะใภ้ที่ผนวกเข้ามาจะมีสถานภาพเป็ นรุ่ นของ แม่ สะใภ้รุ่นที่ 4 (G+2) จะเป็ นรุ่ นของ ย่า
สะใภ้รุ่นที่ 3 (G+3) จะเป็ นรุ่ นของ ทวด (หญิง) สะใภ้รุ่นที่ 2 (G+4) จะเป็ นรุ่ นของ แม่ทวดหรื อ
เทียด (หญิง) และรุ่ นที่ 1 (G+5) จะเป็ นครอบครัวของบรรพบุรุษรุ่ นที่ 1 ที่ฝ่ายหญิงจะมีสถานภาพ
เป็ น “ย่าทวด” และฝ่ ายชายมีสถานภาพเป็ น “ปู่ ทวด” กรณี สืบเชื้อสายโลหิ ตมาจากฝ่ ายแม่ (Ego 2)
ญาติโดยการแต่งงานหรื อ เขย ที่เป็ นคู่ของตนเองจะมีสถานภาพเป็ น “สามี” นับสู งขึ้นไปสู่ รุ่นที่ 5
(G+1) เขยที่ผนวกเข้ามาจะมีสถานภาพเป็ นรุ่ นของ พ่อ เขยรุ่ นที่ 4 (G+2) จะเป็ นรุ่ นของ ตา เขยรุ่ น
รุ่ นที่ 1 (G+5)

รุ่ นที่ 2 (G+4)

รุ่ นที่ 3 (G+3)

=

ปู่ ทวด/ตาทวด

=

พ่อทวด/เทียด

=

ทวด

แม่ทวด/เทียด

ทวด

ย่าทวด/ยายทวด

=

แม่ทวด/เทียด

ทวด

พ่อทวด/เทียด

=

ทวด

(ยุคบรรพบุรุษ)

------------------------รุ่ นที่ 4 (G+2)

ปู่

รุ่ นที่ 5 (G+ 1)

พ่อ

=

พ
รุ่ นที่ 6 (Ego)
(ยุคเทือกเถา)

ย่า

=

=

ยาย

แม่

แม่

ตา

=

=

=
Ego 1

พ่อ

ภรรยา

Ego 2

สามี

---------------------ลูกชาย Ego 1 สื บเชื้ อสายโลหิ ตจากพ่อ
ญาติแนวตั้ง นับหาบรรพบุรุษ

ลูกสาว Ego 2 สื บเชื้ อสายโลหิ ตจากแม่
ญาติแนวดิ่ง นับหาผูส้ ื บทอด

ภาพที่ 2 แผนผังโครงสร้างการสื บเชื้อสายแบบสองฝ่ ายเท่ากันและมีบรรพบุรุษรุ่ นที่ 1 เป็ นแกนหรื อ
จุดอ้างอิงของกลุ่มร่ วมกัน โดยยึดเอาบุคคล (Ego) รุ่ นที่ 6 หรื อรุ่ นลูกเป็ นจุดเริ่ มต้นนับลาดับเครื อญาติ
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ที่ 3 (G+3) จะเป็ นรุ่ นของ ทวด (ชาย) เขยรุ่ นที่ 2 (G+4) จะเป็ นรุ่ นของ พ่อทวดหรื อเทียด (ชาย)
และรุ่ นที่ 1 (G+5) จะเป็ นครอบครัวของบรรพบุรุษรุ่ นที่ 1 ที่ฝ่ายหญิงจะมีสถานภาพเป็ น “ยายทวด”
และฝ่ ายชายมีสถานภาพเป็ น “ตาทวด” ดังภาพประกอบที่ 2
การนับญาติโดยการแต่งงานในแต่ละรุ่ นดังกล่าว พบว่า ทั้งตระกูล “เต็งรัง วิทยารัฐ ตรังคช
สาร” ปรากฏความสัมพันธ์ของคู่แต่งงานเกิดขึ้นห้ารู ปแบบ คือ รู ปแบบที่หนึ่ง ญาติโดยสายโลหิตที่
เป็ นผูช้ ายไปแต่งงานกับฝ่ ายหญิงที่มาจากตระกูลอื่น รู ปแบบที่สอง ญาติโดยสายโลหิตที่เป็ นผูห้ ญิง
ไปแต่งงานกับฝ่ ายชายที่มาจากตระกูลอื่น รู ปแบบที่สาม ญาติโดยสายโลหิตรุ่ นที่ 6 คู่หนึ่งแต่งงาน
กันเอง เพราะไม่ทราบมาก่อนว่ามีบรรพบุรุษรุ่ นที่ 1 ร่ วมกัน รู ปแบบที่สี่ ญาติโดยสายโลหิตแต่งงาน
กับญาติโดยสมมติที่เป็ นบุตรบุญธรรมและรู ปแบบที่หา้ ญาติโดยสมมติที่เป็ นบุตรบุญธรรมแต่งงาน
กับบุคคลที่มาจากตระกูลอื่น
กรณี ของ “ญาติโดยสมมติที่เป็ นบุตรบุญธรรม” พบว่า การรับบุตรบุญธรรมในยุคบรรพ
บุรุษ (รุ่ นที่ 3 ตระกูล “ตรังคชสาร”) ยึดหลักปฏิบตั ิตามจารี ตประเพณี พ้นื ถิ่นและสังคมเครื อญาติ
รับรู้กนั ทัว่ ไป โดยบุตรบุญธรรมจะมีศกั ดิ์ศรี และมีสิทธิ ต่าง ๆ เหมือนกับบุตรของตนเองทุกประการ
เช่น การสื บทอดมรดกและการสื บเชื้อสายตระกูลโดยสมมติ เป็ นต้น (รัมภา ตรังคชสาร, สัมภาษณ์,
30 กันยายน 2557) สาหรับการรับบุตรบุญธรรมในยุคเทือกเถา หลังจากมีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522 บุตรบุญธรรมทุกคนจะได้รับการจด
ทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีปรากฏการณ์เกิดขึ้นสองกรณี คือ กรณี ที่หนึ่งรับเอาบุคคลอื่นที่
ไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางเครื อญาติใด ๆ มาเป็ นบุตรบุญธรรมของตน แบ่งย่อยเป็ นบุตรบุญธรรม
ที่มาจากครอบครัวอื่นและบุตรบุญธรรมที่เป็ น “ลูกติด” มาจากฝ่ ายภรรยาหรื อจากฝ่ ายสามี กรณี ที่
สอง รับเอาญาติโดยสายโลหิตที่เป็ นเด็กกาพร้า เพราะพ่อแม่เสี ยชีวติ เข้ามาเป็ นบุตรบุญธรรมของ
ตน ส่ งผลให้ปัจเจกบุคคลดังกล่าวมีสถานภาพที่ทบั ซ้อนกัน เพราะเป็ นทั้งญาติโดยสายโลหิตและ
ญาติโดยสมมติที่เป็ นบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย
4.3 กฎเกณฑ์การสื บเชื้อสาย พบว่ามีกฎเกณฑ์การสื บเชื้อสายแบบสองฝ่ ายเท่ากัน
(Bilateral descent) โดยหมายถึงบุคคลสามารถจะนับเชื้อสาย สื บมรดกหรื อสื บตระกูลวงศ์ ทั้งทาง
ฝ่ ายบิดาและมารดาเท่าเทียมกัน เป็ นข่ายใยของญาติสนิ ทที่เรี ยกว่า “กลุ่มเครื อญาติ” (Kindred
group) (ประสิ ทธิ์ สวาสดิ์ญาติ. 2535: 96) กรณี ดงั กล่าว สนิท สมัครการ (2544 : 8) ได้อธิบายไว้วา่
สังคมไทยจัดอยูใ่ น “ระบบญาติสายคู่” ซึ่งมีความหมายเดียวกันกับการสื บเชื้อสายแบบสองฝ่ าย
เท่ากัน ทั้งนี้กาลอดีตจากการศึกษาของ เมอร์ด็อก (Murdock. 1949 : 59) ในจานวน 250 สังคม
พบว่ามีเพียง 75 สังคมหรื อร้อยละ 30 เท่านั้น ที่มีการสื บเชื้อสายแบบสองฝ่ ายเท่ากัน นอกจากนั้นยัง
พบว่า จะต้องมีบรรพบุรุษรุ่ นที่ 1 เป็ นแกน (Core) หรื อจุดอ้างอิงของกลุ่ม (Group referent) ร่ วมกัน
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ด้วย จากประเด็นดังกล่าว จึงเป็ นความสอดคล้องกันกับลักษณะที่สาคัญประการหนึ่งของ “เรเมจ”
(Ramage) ซึ่งมีแกนอยูท่ ี่ตวั บรรพบุรุษ (Ancestor-center) ไม่ใช่อยูท่ ี่ตวั บุคคล (Ego-centered group)
เช่นเดียวกัน ดังนั้นจุดอ้างอิงจึงไม่จาเป็ นต้องเปลี่ยนแปลงไปในทุก ๆ รุ่ น เพราะขอบเขตของ
สมาชิกภาพกาหนดแน่นอนตายตัว อย่างไรก็ตาม เรเมจ เป็ นกลุ่มญาติที่สืบเชื้อสายแบบให้เลือก
(Ambilineal descent) ประกอบด้วยญาติที่ยอมรับว่า พวกเขาสื บเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษร่ วมกัน
ไม่วา่ ทางฝ่ ายบิดาหรื อฝ่ ายมารดา (ประสิ ทธิ์ สวาสดิ์ญาติ. 2535 : 117-118 ; อ้างอิงจาก Firth. 1957:
4-8) ดังนั้นในประเด็นนี้ จึงเป็ นความแตกต่างกันกับเครื อญาติพ้นื ถิ่นระบบ “กกกอ”
สาหรับการสื บเชื้อสายของตระกูล “เต็งรัง วิทยารัฐ ตรังคชสาร” พบว่าญาติโดยสายโลหิต
ที่เป็ นผูส้ ื บเชื้อสายโดยตรง แบ่งออกได้เป็ นสองรู ปแบบ คือ รู ปแบบที่หนึ่ง ญาติโดยสายโลหิตที่มี
นามสกุล “เต็งรัง วิทยารัฐ ตรังคชสาร” กากับเป็ นชื่อสกุลชัดเจน รู ปแบบที่สอง ญาติโดยสายโลหิต
เปลี่ยนไปใช้ชื่อสกุลอื่น จาแนกย่อยออกได้สามกรณี คือ กรณี ที่หนึ่ง ผูห้ ญิงเมื่อต้องไปแต่งงานกับ
ฝ่ ายชายจากตระกูลอื่น ทาให้ตอ้ งเปลี่ยนไปใช้ชื่อสกุลของผูเ้ ป็ นสามี กรณี น้ ี สนิท สมัครการ (2544 :
8) อธิบายไว้วา่ ถือเป็ น “สิ ทธิ ” แต่มิใช่ “หน้าที่” เพราะภรรยาจะไม่ใช้ชื่อสกุลของสามีก็ได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 มาตรา 12 แก้ไขเพิ่มเติมตาม พระราชบัญญัติชื่อ
บุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 ที่ได้กาหนดสาระสาคัญตามกฎหมายว่า คู่สมรสมีสิทธิใช้ชื่อสกุลของ
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งตามที่ตกลงกัน หรื อต่างฝ่ ายต่างใช้ชื่อสกุลของตน สามารถทาได้ เมื่อมีการสมรส
หรื อในระหว่างการสมรส (สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. สื บค้นเมื่อ 10 มกราคม 2559, จาก
http://www.office.bangkok.go.th) กรณี ที่สอง บุตรที่สืบเชื้อสายโลหิตจากแม่ใช้ชื่อสกุลของผูเ้ ป็ น
พ่อ กรณี ที่สาม ญาติโดยสายโลหิ ตจากตระกูล “เต็งรัง” สายทวดที่ 3 ครอบครัวหนึ่งในรุ่ นที่ 5 ได้จด
ทะเบียนเปลี่ยนไปใช้ชื่อสกุล “รังษีพลาสวัสดิ์” (นพดล รังษีพลาสวัสดิ์, สัมภาษณ์, 10 ธันวาคม
2557) กระนั้นเครื อญาติพ้นื ถิ่นระบบ “กกกอ” ยังคงยึดถือว่าเป็ นเพียงชื่อสกุลย่อยชื่อหนึ่ง ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักความสัมพันธ์ของการนับญาติโดยสายโลหิ ต เพราะเกี่ยวข้องกับการสื บทอดทาง
ชีวภาพของบุคคล จะเป็ นญาติเสมอกัน ตัดขาดไม่ได้ ไม่วา่ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่สืบทอดจะอยู่
ในสภาวะใดก็ตาม (นิยพรรณ วรรณศิริ. 2528 : 104)
กรณี ของบุตรบุญธรรมที่เป็ นผูส้ ื บเชื้อสายโดยสมมติน้ นั แบ่งออกได้เป็ นสองรู ปแบบ คือ
รู ปแบบที่หนึ่ง บุตรบุญธรรมใช้นามสกุล “เต็งรัง วิทยารัฐ ตรังคชสาร” กากับเป็ นชื่ อสกุลชัดเจน
รู ปแบบที่สอง บุตรบุญธรรมเปลี่ยนไปใช้ชื่อสกุลอื่น จาแนกย่อยออกได้สองกรณี คือ กรณี ที่หนึ่ง
ผูห้ ญิงที่เป็ นบุตรบุญธรรม เมื่อต้องไปแต่งงานกับฝ่ ายชายจากตระกูลอื่น ทาให้ตอ้ งเปลี่ยนไปใช้ชื่อ
สกุลของผูเ้ ป็ นสามี กรณี ที่สอง บุตรที่สืบเชื้อสายโดยสมมติจากแม่ที่เป็ นบุตรบุญธรรม ได้ใช้ชื่อ
สกุลของผูเ้ ป็ นพ่อ
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4.4 การลาดับความสาคัญของญาติ พบว่าญาติโดยสายโลหิตจะได้รับความสาคัญมากกว่า
ญาติโดยการแต่งงานที่ผนวกเข้ามาในภายหลัง กระนั้นเครื อญาติพ้นื ถิ่นระบบ “กกกอ” ยังได้ให้
ความสาคัญกับญาติโดยสมมติที่เป็ นบุตรบุญธรรม ทั้งตามจารี ตประเพณี และตามกฎหมาย ดุจเดียว
กับญาติโดยสายโลหิ ตทุกประการ ดังปรากฏรายละเอียดตามข้อที่ 4.1 และข้อที่ 4.2 สาหรับข่ายใย
ของญาติสนิท เมื่อยึดเอาบุคคลรุ่ นลูก Ego (G+0) เป็ นจุดอ้างอิงของกลุ่ม พบว่าสอดคล้องกับ ลาดับ
ความสาคัญของญาติในสังคมไทย ซึ่ง สนิท สมัครการ (2544 : 34-36) ได้อธิบายไว้วา่ ญาติสนิท
ลาดับที่หนึ่งคือ พ่อแม่และพี่นอ้ งร่ วมพ่อแม่เดียวกัน ญาติสนิทลาดับที่สอง คือ ญาติที่ขยายวง
ออกไป ทั้งญาติแนวตั้งและญาติแนวดิ่ง ได้แก่ ปู่ ย่า ตายายและหลาน ๆ ที่เป็ นลูก ๆ ของพี่นอ้ งร่ วม
พ่อแม่เดียวกัน ถัดมาคือญาติแนวขวาง ได้แก่ เขยและสะใภ้ ญาติสนิทลาดับที่สาม ได้แก่ ญาติ
แนวตั้งในรุ่ นของ ทวด ซึ่งมักจะเป็ นบุคคลที่มีชีวติ เหลืออยูใ่ ห้ทายาทของตนได้รู้จกั ไม่มากนัก
4.5 ศัพท์ทางเครื อญาติ พบว่า ผูส้ ื บเชื้อสายโลหิ ตกันโดยตรงจะมีชื่อเรี ยกเฉพาะตัวและเป็ น
คาศัพท์ที่สมบูรณ์ในตัวเอง เช่น พ่อ แม่ ลูกชาย ลูกสาว พีช่ าย น้องชาย พี่สาว น้องสาว ลุง ป้ า อา น้า
ปู่ ย่า ตา ยาย ทวด เทียด ปู่ ทวด ตาทวด ย่าทวด ยายทวด ดังภาพประกอบที่ 3 และลูกพี่ลูกน้องทุก
ฝ่ าย ดังภาพประกอบที่ 4 ซึ่งเป็ นลักษณะของคาศัพท์ทางเครื อญาติที่แสดงถึงความแตกต่างของรุ่ น
หรื อระดับของบุคคลที่สืบทอด อายุและเพศ นอกจากนั้นยังประกอบด้วยคาศัพท์ที่แยกสายเครื อ
ญาติระหว่าง “ญาติสายตรงข้ามกับญาติสายแยก” เช่น พ่อ-ลุง ตัวเรา-พี่ชายและพี่สาว คาศัพท์ที่แยก
“ญาติสายโลหิ ตและญาติโดยการแต่งงาน” เช่น เขย ก็จะเติมคาว่า “ลูกเขย” และสะใภ้ ก็จะเติมว่า
“ลูกสะใภ้” เป็ นต้น ซึ่ งสอดคล้องกับหลักการจัดศัพท์เครื อญาติตามความแตกต่างกัน (นิยพรรณ
วรรณศิริ. 2528 : 124-125)
4.6 ระบบของศัพท์เครื อญาติ พบว่ามีการจัดระบบของศัพท์เครื อญาติตามความสัมพันธ์
ของการสื บเชื้ อสายแบบสองฝ่ ายเท่ากันและต้องมีบรรพบุรุษรุ่ นที่ 1 เป็ นแกนหรื อจุดอ้างอิงของกลุ่ม
ร่ วมกันด้วย ดังปรากฏรายละเอียดตามข้อที่ 4.2 และได้จาแนกให้เห็นคาศัพท์เฉพาะที่บ่งบอกถึง
ความแตกต่างของรุ่ น อายุ เพศ ญาติสายตรงข้ามกับญาติสายแยก ญาติสายโลหิตและญาติโดยการ
แต่งงานที่มีความสมบูรณ์ในตนเอง ดังปรากฏรายละเอียดตามข้อที่ 4.5 และดังภาพประกอบที่ 3
นอกจากนั้นยังพบว่า มีหลักเกณฑ์การควบเข้ากันและการระบุเฉพาะของเครื อญาติที่เป็ นพี่นอ้ งร่ วม
บิดามารดา เป็ นลูกพี่ลูกน้องแนวขวางและแนวขนาน รวมทั้งหลักเกณฑ์การควบเข้ากันและการแยก
ออกเป็ นสองสายของญาติสายตรงกับญาติสายแยกในชัว่ คนของบิดามารดา (ประสิ ทธิ์ สวาสดิ์ญาติ.
2535 : 133-139) โดยยึดเอาบุคคลรุ่ นลูก (Ego) รุ่ นที่ 6 (G+0) เป็ นจุดเริ่ มต้นนับลาดับเครื อญาติ
กล่าวคือ ลูกพี่ลูกน้องของ Ego ทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นฝ่ ายพ่อหรื อฝ่ ายแม่จะถูก Ego เรี ยกด้วยคาศัพท์
เครื อญาติคาเดียวกันว่า “ลูกพี่ลูกน้อง” (Cousins) แต่จะจาแนกว่าบุคคลใดคือ ลูกพี่ และบุคคลใดคือ
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ลูกน้อง โดยจะแตกต่างไปจากบุคคลที่เป็ นพี่ชาย น้องชาย พี่สาวและน้องสาวของตัว Ego เอง
กระนั้นในประเด็นลูกพี่ลูกน้องที่อยูใ่ นรุ่ นของพ่อแม่ (G+1) แม้บุคคลเหล่านั้นจะมีอายุมากกว่าหรื อ
รุ่ นที่ 1 (G+5)

=
ปู่ ทวด/ตาทวด

รุ่ นที่ 2 (G+4)

ย่าทวด/ยายทวด

=

=

พ่อทวด/เทียด แม่ทวด/เทียด

รุ่ นที่ 3 (G+3)
รุ่ นที่ 4 ( G+2)

ทวด

ปู่

ย่า

ปู่

=

ทวด

=

รุ่ นที่ 5 (G+ 1)

ทวด

ย่า

ปู่

แม่ทวด/เทียด

ทวด

ย่า

พ่อทวด/เทียด

ทวด

ตา

ยาย

ยาย

=
ลุง

รุ่ นที่ 6 (G+0)

ป้ า

พ่อ

=

ทวด

ตา

ตา

ยาย

=
แม่

อา

อา

=
พี่ชาย

=

พี่สาว Ego 1 ภรรยา

ลุง

ป้ า

แม่

พ่อ

น้า

น้า

น้ า

=
น้องชาย น้องสาว

พี่ชาย พีส่ าว Ego 2 สามี

น้องชาย น้องสาว

ภาพที่ 3 คาศัพท์เครื อญาติของระบบเครื อญาติพ้นื ถิ่น “กกกอ” โดยยึดบุคคลรุ่ นที่ 6 รุ่ นลูก Ego1 นับ
ลาดับเครื อญาติจาก กกกอของฝ่ ายพ่อและ Ego2 นับลาดับเครื อญาติจาก กกกอของฝ่ ายแม่

น้อยกว่าพ่อแม่ของตนเอง ทั้งหมดจะถูก Ego เรี ยกด้วยคาศัพท์เครื อญาติตามสถานภาพดังกล่าว
โดยยึดถือว่าเป็ นการเรี ยกคาศัพท์ตาม “ศักดิ์” ซึ่งภาษาไทยพื้นถิ่นจังหวัดตรัง หมายถึง การเรี ยก
ตามลาดับสถานภาพเครื อญาติลูกพี่ลูกน้อง จากรุ่ นสู่ รุ่นที่สืบทอดต่อเนื่องกันมา (พีระพล เต็งรัง,
สัมภาษณ์, 11 เมษายน 2557) อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากหลักเกณฑ์การควบเข้ากันและการแยก
ออกเป็ นสองสายของญาติสายตรงกับญาติสายข้างเคียงในชัว่ คนของพ่อแม่ (ประสิ ทธิ์ สวาสดิ์ญาติ.
2535 : 152-153) พบว่าได้ใช้คาศัพท์แยกญาติทางฝ่ ายพ่อและแม่ออกจากกัน เช่น น้องของแม่
เรี ยกว่า “น้า” แต่นอ้ งของพ่อเรี ยกว่า “อา” ดังภาพประกอบที่ 3 และ 4 นอกจากนั้นยังปรากฏการ
เรี ยกคาศัพท์ระหว่างญาติทางฝ่ ายพ่อและญาติทางฝ่ ายแม่ออกจากกัน ในรุ่ นที่ 4 (G+2) และรุ่ นที่ 1
(G+5) ขณะที่รุ่นที่ 3 (G+3) และรุ่ นที่ 2 (G+4) เป็ นการควบเข้ากันของบุคคลในรุ่ นของ “ทวด” และ
“เทียด” ดังภาพประกอบที่ 3 ดังนั้นจึงเป็ นคาศัพท์เฉพาะที่สมบูรณ์ในตัวเอง
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รุ่ นที่ 5 (G+1)

=
ลุง

ลุง

รุ่ นที่ 6 (G+0)

พี่ชาย

=

=
ป้ าสะใภ้ ป้ า

ป้ าสะใภ้

ป้ า

พี่สาว

=
ลุงเขย

=

อา

ลุงเขย

พ่อ

พี่ชาย พี่สาว

พี่ชาย

น้องสาว

=

=
อาสะใภ้ อา

แม่

น้า

=

อาเขย

น้าสะใภ้

Ego น้องชาย น้องสาว

น้องชาย

น้า

น้องชาย

=

น้าเขย

น้องสาว

น้องสาว

ลูกพี่ลูกน้อง

ลูก พี่ลูกน้อง

ภาพที่ 4 แผนผังเครื อญาติพ้นื ถิ่นระบบ “กกกอ” กับการเรี ยกคาศัพท์รุ่นลูกและรุ่ นพ่อแม่

4.7 รู ปแบบการแต่งงาน พบว่า สัมพันธภาพของชายและหญิงที่เป็ นคูแ่ ต่งงาน ทั้งในยุค
บรรพบุรุษและยุคเทือกเถา ประกอบด้วยแบบแผนการแต่งงานสองรู ปแบบ คือ รู ปแบบที่หนึ่ง “การ
แต่งงานโดยมีสินสอด” ซึ่ งฝ่ ายเจ้าบ่าวจะมอบสิ นทรัพย์ให้แก่พอ่ แม่หรื อญาติของเจ้าสาว เพื่อให้ได้
ตัวเจ้าสาวมาเป็ นคู่ครอง ซึ่งถือเป็ นจารี ตประเพณี พ้นื ถิ่นที่ปฏิบตั ิสืบทอดกันมา สิ นทรัพย์ส่วนใหญ่
มักจะเป็ น เงินสด เครื่ องประดับทองคา บ้านและที่ดิน เป็ นต้น รู ปแบบที่สอง “การแต่งงานแบบ
หลบฝาก” โดยฝ่ ายเจ้าบ่าวต้องทางานหรื อให้บริ การแก่พอ่ ตาแม่ยายในอนาคต โดยไม่ตอ้ งเสี ย
สิ นสอดแก่ฝ่ายหญิง รู ปแบบเช่นนี้ได้เกิดขึ้นกับปั จเจกบุคคลรุ่ นที่ 4 บางสายทวดในอดีต
4.8 กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการแต่งงาน พบว่ายึดหลักเกณฑ์การแต่งงานนอกวงศ์ญาติ
(Exogamy) โดยเฉพาะข้อห้ามเรื่ องรักร่ วมสายเลือด (Incest taboo) ที่ไม่อนุญาตให้แต่งงานหรื อมี
เพศสัมพันธ์กบั พ่อแม่ พี่นอ้ งและลูกของตนเอง (ยศ สันตสมบัติ. 2544 : 95) โดยหมายรวมไปถึง
นอกวงศ์ญาติโดยสายโลหิตทุกคนที่มีบรรพบุรุษรุ่ นที่ 1 ร่ วมกัน (พีระพล เต็งรัง, สัมภาษณ์, 11
เมษายน 2557) ทั้งนี้การเลือกคู่จะมีท้งั รู ปแบบผูใ้ หญ่เลือกให้ ระบบแม่สื่อแม่ชกั และระบบเลือกเอง
ขณะที่การจับคู่หรื อมีความสัมพันธ์เชิงสังวาสของชายหญิง
ซึ่งอาจจะนาไปสู่ การแต่งงานหรื อ
อาจจะเลิกรากันไปได้น้ นั เครื อญาติพ้นื ถิ่นระบบ “กกกอ” ถือว่าเป็ นเพียงการสมสู่ ที่ไม่ใช่การสมรส
และยังไม่ได้เป็ นญาติโดยการแต่งงานกัน สาหรับแบบแผนการแต่งงานในทางพฤติกรรม พบว่า
ปรากฏอยูใ่ นรู ปแบบเอกคู่ครองหรื อครอบครัวผัวเดียวเมียเดียวเป็ นหลักสาคัญ
กระนั้นบาง
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ครอบครัวก็มีพฤติกรรมแบบพหุภรรยาหรื อแบบครอบครัวซ้อน (สนิท สมัครการ. 2544 : 60-61)
โดยเป็ นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ยคุ บรรพบุรุษรุ่ นที่ 2 ของตระกูล “เต็งรัง” รุ่ นที่ 3 ของตระกูล
“วิทยารัฐ” (สายทวดที่ 8) และตระกูล “ตรังคชสาร” (สายทวดที่ 10) ดังภาพประกอบที่ 1 สาหรับ
ยุคเทือกเถาได้เกิดขึ้นกับบางครอบครัวในสายตระกูล “เต็งรัง” เป็ นหลัก เพราะเป็ นกลุ่มญาติพี่นอ้ ง
ที่มีจานวนสมาชิกมากที่สุด (พีระพล เต็งรัง, สัมภาษณ์, 11 เมษายน 2557)
4.9 การตั้งที่อยูอ่ าศัยภายหลังการแต่งงาน พบว่า การวางแผนชีวติ ครอบครัวในระยะเริ่ มต้น
ดารงอยูส่ ามรู ปแบบ ได้แก่ รู ปแบบที่หนึ่ง การอาศัยอยูฝ่ ่ ายเดียว ไม่วา่ จะเลือกอยูอ่ าศัยกับญาติฝ่าย
สามีหรื อญาติฝ่ายภรรยา โดยปัจจัยสาคัญมาจากรากฐานทางเศรษฐกิจฝ่ ายใดมีความพร้อมมากกว่า
กัน รู ปแบบที่สอง การอยูอ่ าศัยทั้งสองข้าง หมายรวมถึงคู่แต่งงานสลับการอยูอ่ าศัยกับญาติฝ่ายสามี
และฝ่ ายภรรยาทั้งสองข้าง ในท้ายที่สุดเป็ นการอยูก่ บั ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งเป็ นการถาวร หรื ออาจจะอยู่
ตามลาพังก็ได้และรู ปแบบที่สาม คือการอยูต่ ามลาพัง ซึ่งถือเป็ นทางเลือกของครอบครัวเดี่ยวที่
ได้รับการปฏิบตั ิมาตั้งแต่ยคุ บรรพบุรุษ ดังนั้นจึงสอดคล้องกับการศึกษาในเรื่ องการตั้งถิ่นฐานของ
ฉัตรชัย พงศ์ประยูร (2536: 1) ที่อธิบายไว้วา่ ผูค้ นเลือกจะอยูอ่ าศัยบนที่ดินเกษตรกรรมที่ตนเองจับ
จองเป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ขณะที่เครื อญาติในยุคเทือกเถา เมื่อไหร่ ที่มีความพร้อมทางเศรษฐกิจและ
ปั จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พวกเขาจะเลือกการอยูต่ ามลาพังของตนเอง เพราะมีอิสระและมีความเป็ น
ส่ วนตัวมากกว่า
5. สรุ ปผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
โครงสร้างเครื อญาติพ้นื ถิ่นระบบ “กกกอ” ของตระกูล “เต็งรัง วิทยารัฐ ตรังคชสาร” ตั้งแต่
รุ่ นที่ 1 ถึงรุ่ นที่ 6 บางส่ วน เป็ นโครงสร้างของสังคมเครื อญาติที่ผา่ นการสื บทอดเชื้อสายมายาวนาน
แต่ละรุ่ นต่างมีความสัมพันธ์เป็ นญาติโดยการแต่งงานกับตระกูลอื่น ๆ อย่างกว้างขวาง เมื่อพิจารณา
จากจานวนสมาชิกและการขยายตัวของกลุ่ม พบว่าโครงสร้างความสัมพันธ์ภายในสามารถแบ่ง
ออกเป็ น กกกอขนาดเล็ก, กกกอขนาดกลางและกกกอขนาดใหญ่ ดังนี้
กกกอขนาดเล็ก คือ “กกกอสายทวดที่ 1” ถึง “กกกอสายทวดที่ 11” โดยแต่ละ “กกกอ
ขนาดเล็ก”ได้ประกอบขึ้นเป็ น“กกกอขนาดกลาง”หรื อ “กกกอรุ่ นที่ 2” ของตระกูล “เต็งรัง” จานวน
รวมกัน 7 สายทวด ตระกูล “วิทยารัฐ” จานวนรวมกัน 3 สายทวดและตระกูล “ตรังคชสาร” จานวน
1 สายทวด ดังนั้นเมื่อ “กกกอขนาดกลาง” ทั้งหมดรวมกัน จึงกลายเป็ น “กกกอขนาดใหญ่” หรื อ
เป็ น “กกกอ” ของบรรพบุรุษรุ่ นที่ 1 ผูเ้ ป็ นปฐมบทของครอบครัวต้นตระกูล “เต็งรัง” ที่เป็ นแกน
หลักหรื อจุดอ้างอิงร่ วมกันของกลุ่มนัน่ เอง ดังภาพประกอบที่ 5
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กกกอขนาดใหญ่ (กกกอของบรรพบุรุษรุ่ นที่ 1)
กกกอขนาดกลาง ตระกูล วิทยารัฐ 3 สายทวด (รุ่ นที่ 2)
กกกอขนาดเล็ก ตระกูล เต็งรัง สายทวดที่ 1-7
กกกอขนาดเล็ก ตระกูล ตรังคชสาร สายทวดที่ 10

กกกอขนาดกลาง ตระกูล เต็งรัง 7 สายทวด (รุ่ นที่ 2)
กกกอขนาดกลาง ตระกูล ตรังคชสาร 1 สายทวด (รุ่ นที่ 2)
กกกอเล็ก ตระกูล วิทยารัฐ สายทวดที่ 8,9,11

ภาพที่ 5 โครงสร้างความสัมพันธ์เครื อญาติพ้นื ถิ่นระบบ “กกกอ” ของ “กกกอบรรพบุรุษรุ่ นที่ 1”

ภายใต้โครงสร้างความสัมพันธ์เครื อญาติพ้นื ถิ่นระบบ “กกกอ” ที่มีกฎเกณฑ์การสื บเชื้อ
สายแบบสองฝ่ ายเท่ากันและต้องมีบรรพบุรุษรุ่ นที่ 1 เป็ นแกนหรื อจุดอ้างอิงของกลุ่มร่ วมกันด้วย
นั้น ทาให้เครื อญาติพ้นื ถิ่นระบบ “กกกอ” จึงเป็ นกลุ่มญาติพี่นอ้ ง (Kin groups) ที่แตกต่างไปจาก
สายสกุล (Lineage) ซึ่ งสื บเชื้อสายทางเดียวที่อาจจะสื บเชื้อสายทางฝ่ ายบิดาหรื อฝ่ ายมารดาก็ได้
(ประสิ ทธิ์ สวาสดิ์ญาติ. 2535 : 106-107)โคตรตระกูล (Clan) ที่สมาชิกของกลุ่มอยูห่ ่างจากบรรพ
บุรุษมากจนนับแทบไม่ถึง
แต่รู้วา่ พวกเขามาจากบรรพบุรุษเดียวกัน
โดยรู้จากการสื บญาติ
(Genealogies) เท่าที่จะสื บได้ จากนิยายปรัมปราและจาก “โทเท็ม” (Totem) ที่เป็ นสัญลักษณ์ประจา
ตระกูล (นิยพรรณ วรรณศิริ. 2528 : 114-115) สาหรับเรเมจ (Ramage) เป็ นการสื บเชื้อสายแบบให้
เลือก ดังปรากฏรายละเอียดตามข้อที่ 4.3 นอกจากนั้นเครื อญาติพ้นื ถิ่นระบบ “กกกอ” ยังประกอบ
ไปด้วยญาติโดยสายโลหิ ต ญาติโดยการแต่งงานและญาติโดยสมมติที่เป็ นบุตรบุญธรรม อีกทั้งยังมี
ระบบคาศัพท์เฉพาะที่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง ดังนั้นจึงเป็ นวัฒนธรรมเครื อญาติที่ควรค่าจะต้อง
ดาเนินการวิจยั ต่อไป โดยเฉพาะโครงสร้างความสัมพันธ์ของ “ญาติแนวดิ่ง” ที่เป็ นผูส้ ื บทอดต่อมา
จากบุคคลรุ่ นลูก (Ego)
6. การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
ผลการวิจยั นี้จะนาไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการและสังคมดังนี้ ประการแรก การเกิดองค์
ความรู้ใหม่ที่สามารถจาแนกได้ถึงรายละเอียด
เกี่ยวกับโครงสร้างความสัมพันธ์ของเครื อญาติ
พื้นถิ่นระบบ “กกกอ” ประการที่สอง การศึกษาทางด้านมานุษยวิทยาวัฒนธรรม ที่เกี่ยวข้องกับ
ทฤษฎีพ้นื ฐานทางระบบพฤติกรรมการจัดกลุ่มสังคม ถือเป็ นพลวัตของสถาบันครอบครัว การ
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แต่งงานและเครื อญาติที่เป็ นวัฒนธรรมหนึ่งของมนุษย์ยคุ ปั จจุบนั ประการที่สาม เป็ นแนวทางการ
วิจยั แก่ผทู้ ี่วจิ ยั ที่มีความสนใจจะศึกษาเครื อญาติระบบ “กกกอ” ของตระกูลเก่าแก่อื่น ๆ ในจังหวัด
ตรัง ประการสุ ดท้ายผลการวิจยั นี้จะเป็ นเครื่ องมือ ในการสร้างความเข้มแข็งกลมเกลียวของหมู่เครื อ
ญาติ หลีกเลี่ยงการแต่งงานภายในวงศ์ญาติและป้ องกันปั ญหาความขัดแย้งในสังคมระหว่างเครื อ
ญาติร่วม “กกกอ” เดียวกัน
19
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“เกลอ” :ความหมาย ความสั มพันธ์ และคุณค่ าในวิถชี ีวติ คนริมคลองสทิงหม้ อ
ลุ่มทะเลสาบสงขลา1

“Kloe”:Meaning, Affinity, and Value of Residents’ lifestyle along Sting Mor Canal in
,Songkhla Lake Basin

ธันยพร ขุนราช (Thanyapon Khunrat)2
พรพันธุ์ เขมคุณาศัย(Phornpan Khemmakhunasai)3
ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์(Natapong Chitniratna)4

บทคัดย่อ

บทความนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความหมาย ความสัมพันธ์ และคุณค่าของ “เกลอ” ชุ มชนริ ม
คลองสทิงหม้อ ลุ่มทะเลสาบสงขลา โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต และสัมภาษณ์ผอู ้ าวุโส
คู่เกลอ ครอบครัวและเครื อญาติของคู่เกลอ จานวน 20 คน ผลการศึกษาพบว่า การให้ความหมาย
“เกลอ” มี 3 ระดับ คือ ระดับปั จเจกคื อคนที่ มีเกลอ ระดับครอบครั วและเครื อญาติ ของคู่เกลอ
และระดับชุมชน คนที่มีเกลอให้ความหมายเกลอผ่านความสัมพันธ์ของคนที่ มีความไว้วางใจกัน
มากกว่าความเป็ นเพื่อน ในขณะที่ครอบครัวและเครื อญาติจะรับเกลอของลูกเสมือนเป็ นลูกคนหนึ่ ง
และเป็ นญาติสนิทของเครื อญาติคนอื่น ๆ ส่ วนชุมชนมีมุมมองว่าคนที่เป็ นเกลอกันรวมถึงครอบครัว
และเครื อ ญาติ ข องคู่ เกลอเป็ นพวกเดี ย วกัน สายสั มพัน ธ์ ข องคู่ เกลอยึดโยงอยู่ในโครงสร้ างของ
ครอบครัวและเครื อญาติมีการอุปถัมภ์ค้ าชูและอาศัยพึ่งพากันทั้งเรื่ องส่ วนตัวและการประกอบอาชีพ
สายสัมพันธ์น้ ี ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะคนที่เป็ นเกลอแต่รวมถึงครอบครัวและเครื อญาติของคู่เกลอด้วย
หน้าที่ของเกลอนอกจากช่วยขยายฐานความเป็ นครอบครัวและเครื อญาติในทางสังคมให้กว้างขึ้น
แล้ว หากยังทาหน้าที่ให้ความอบอุ่นทางใจ ในกรณี ที่คู่เกลอเป็ นลูกกาพร้าหรื อขาดที่พ่ ึงคุณค่าของ
เกลอ เป็ นรู ปแบบหนึ่ งที่ คนในสังคมร่ วมกันสร้างขึ้ นเป็ นบรรทัดฐานหรื อแนวปฏิ บตั ิ ในการผูก
สัมพันธ์เพื่อการอยูร่ ่ วมกันของคนในชุมชน
บทความนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของงานวิจยั “เกลอ”ระบบคุณ ค่าในสังคมที่ เปลี่ยนผ่าน โดยได้รับเงินทุนสนับสนุ น
งานวิจยั ด้านมนุษยศาสตร์ – สังคมศาสตร์ รุ่ นที่11 จากสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)
2
นัก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโท สาขาวิ ช าไทยคดี ศึ ก ษา คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย ทัก ษิ ณ
Email : koykoy12345_@hotmail.com
3
รองศาสตราจารย์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
Email : K.khemakhunasai@gmail.com
4
รองศาสตราจารย์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
Email : cnathapong@gmail.com
1
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คาสาคัญ: เกลอ คุณค่า คนริ มคลองสทิงหม้อ ลุ่มทะเลสาบสงขลา
Abstract
This article aims to explore meaning, affinity, and value of residents’ lifestyle along Sting Mor
Canal in Songkhla Lake Basin. Data was collected by observation and interview. Twenty
informants consist of elders, a couple of kloes, kloes’families, and their relatives .Research
findings illustrated that “Kloe” was defined in three different levels: individual level,
kloes’families and their relatives’ level, and community level. For individual level, “Kloe” means
a person who trusts each other more than a friendship. Meanwhile “kloe” in the kloes’families,
kloes’families and their relatives level means that “kloe” will be recognized as a child and a
close relative. Finally, “Kloe” in the community aspect meaning refers to the unity of the two
families and the supportive system. Families rely on one another for life and occupational
assistance. This relationship does not happen to the kloe couple but also the family and relatives
of the kloe couple. Kloe’s duty is to strengthen family and kin group and to maintain emotional
bonding for kloe who is an orphan. Kloe is one of the relationship models which people in the
society together, created a norm or practice to bind to the coexistence of people in the community.
Keywords:Kloe,Value,Sting Mor Canal Residents, Songkhla Lake Basin
บทนา
คนในสังคมลุ่มทะเลสาบสงขลาก่อเกิด ดารงอยู่ และพึ่งพาระบบนิ เวศที่ หลากหลาย อาจ
แบ่งกลุ่มคนตามพื้นที่อย่างกว้างๆได้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่หนึ่ ง กลุ่มคนที่อาศัยอยูร่ ิ มทะเล ประกอบ
อาชี พประมงพื้นบ้าน เช่น จับปลาสดขาย ทาปลาเค็ม กะปิ และกุง้ แห้ง กลุ่มที่สอง กลุ่มคนที่
อาศัยอยู่บริ เวณที่ ราบ หรื อที่ ชาวบ้านเรี ยกว่าทุ่ ง ประกอบอาชี พ เช่ น ทานา หาปลาจากแหล่งน้ า
ธรรมชาติ และเลี้ยงสัตว์ สาหรับกลุ่มที่สาม กลุ่มคนที่อาศัยอยูบ่ ริ เวณที่ราบเชิงเขาประกอบอาชี พ
ด้วยการทาสวน และหาของป่ า วิถีอาชี พที่แตกต่างของคนเหล่านั้นสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์
ของระบบนิ เวศและความขาดแคลนทรั พ ยากรบางอย่า ง กลุ่ ม คนเหล่ า นั้ นจ าเป็ นต้อ งสร้ า ง
ความสัมพันธ์ระหว่างกันเพื่อเอาตัวรอดด้วยวิธีการต่างๆ เช่น คนที่ อาศัยบริ เวณควน(เชิ งเขา) จะ
เอาผัก ผลไม้ หรื อของป่ า ไปแลกข้าวกับคนที่ ราบลุ่ม คนที่อาศัยบริ เวณที่ ราบลุ่ม จะเอาข้าวไป
แลกปลากับคนที่อาศัยอยู่ริมชายฝั่ งทะเล การแลกเปลี่ยนทรัพยากรดังกล่าว ก่อให้เกิดวัฒนธรรม
ต่ า งๆตามมา เช่ น การออกปาก การกิ น วานและการซอ(แลกเปลี่ ย นแรงงาน) การรวมกลุ่ ม
~2~
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แลกเปลี่ยนซื้ อขายสิ นค้าในท้องถิ่น(ตลาดนัด) และการผูกเกลอ ซึ่ งถือได้ว่าระบบความสัมพันธ์
แบบเกลอท าให้ ค นในสั งคมลุ่ ม ทะเลสาบสงขลามี ค วามรั ก ความผูก พัน ต่ อ กัน ท าให้ เกิ ด การ
ช่วยเหลือพึ่งพา การแลกเปลี่ยนแรงงาน จนกลายเป็ นวัฒนธรรมพึ่งพาซึ่ งกันและกัน เช่ น ออก
ปากดานา เก็บข้าว หาบข้าว และวิดปลา(ช่ วยกันตักน้ าออกจากบ่ อปลาในหน้าแล้ง)(ปก แก้ว
กาญจน์. 2540 : 10-27, ยงยุทธ ชูแว่น. 2529 : 9-30, สุ ธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์. 2536 : 56-66.)
เกลอ เป็ นระบบสายสัมพันธ์ที่คนในลุ่มทะเลสาบสงขลาสร้างขึ้น มีการก าหนดกฎกติกาที่
สอดคล้องกัน เช่ น คู่ เกลอจะมี ความคล้ายหรื อเหมื อนกัน มี อายุเท่ ากัน อาจเกิ ดในวันเดี ยวกัน
เดือนเดียวกัน หรื อปี เดียวกัน อาจมีรูปร่ างหน้าตาหรื อลักษณะนิ สัยคล้ายคลึงกัน ซึ่ งการจับคู่เกลอ
มักเกิ ดจากพ่อแม่หรื อญาติ ผูใ้ หญ่ เป็ นผูจ้ ดั การให้ เนื่ องจากพ่อแม่หรื อผูใ้ หญ่ ของทั้ง 2 ฝ่ ายต่างมี
ความรักใคร่ ผูกพันต่อกัน และมีความสัมพันธ์อนั ดี ต่อกัน ทั้งนี้ เกลออาจความจาเป็ นด้านปั จจัย
ความแตกต่างของทรัพยากร และเกิดจากเงื่อนไขด้านการประกอบอาชีพ
ชุมชนริ มคลองสทิ งหม้อ ลุ่มทะเลสาบสงขลา เป็ นชุ มชนโบราณที่ มีผูค้ นอาศัยอยู่มาไม่
น้อย 200 ปี เนื่ องจากมีนกั ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีบางท่านกล่าวว่า ปากคลองจะทิ้งหม้อได้
ก่อตั้งเป็ นชุมชนเมืองมาก่อนการตั้งเมืองสงขลา (สิ งขร –สิ งขระ –Singora) ที่ บา้ นบนเมืองเชิ งเขา
แดง (พ.ศ.2136-2223)ในขณะที่ เมืองสงขลากาลังเจริ ญรุ่ งเรื อง จะทิ้งหม้อมีความสาคัญในฐานะ
ท่าเรื อด้านตะวันตกของเมือง เมื่อเมืองสงขลาที่ บา้ นบนเมืองถูกโจมตี ทาลาย และค่อย ๆ ก่อตั้ง
ขึ้นใหม่อีกที่บา้ นแหลมสน ทาให้จะทิ้งหม้อซบเซาไประยะหนึ่ ง แต่กร็ ุ่ งเรื องขึ้นอีกครั้งในช่วงราว
สมัยอยุธยาตอนปลาย (ภิ รมย์ ศรี เมื อง. 2548 : 30 ) ชุ มชนริ มคลองสทิ งหม้อประกอบด้วย 15
ชุมชน ได้แก่ บ้านสทิ งหม้อ บ้านบ่อสี่ กกั๊ บ้านหัวขี้เหล็ก บ้านแม่ลาด บ้านพร้าว บ้านคลองท่า
แตง บ้านฉางตะวันตก บ้านฉางตะวันออก บ้านต่างหน บ้านหนองโด บ้านขมวน บ้านหนองโอย
บ้านราแดง บ้านนอก และบ้านป่ าขวาง ผูค้ นที่อาศัยอยูร่ ิ มคลองสทิงหม้อจะประกอบอาชีพหลัก 4
อาชีพ คือ ปั้ นหม้อ ค้าขาย ทานา และขึ้นตาลโตนด โดยคนในชุมชนริ มคลองสทิงหม้อจะใช้คลอง
สทิงหม้อเป็ นเส้นทางสาหรับเดินทางไปค้าขายและติดต่อกับชุมชนอื่นๆแต่ในอดีตนั้นการเดินทาง
เพื่อค้าขายหรื อติ ด ต่อสัมพันธ์กบั ชุ มชนอื่นๆนั้นต้องรอนแรมไปค้างคื นยังต่างถิ่นบางครั้งอาจใช้
เวลานานนับเดือนจึงทาให้เกิดการผูกสัมพันธ์เป็ นเกลอกันตามถิ่นที่ต่างๆ
บทความนี้ ต้อ งการหาค าตอบว่าคนริ ม คลองสทิ งหม้อ ให้ ค วามหมายและคุ ณ ค่ าเกลอ
อย่างไร มีการสร้างความสัมพันธ์จากการเป็ นเกลออย่างไร วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้การสังเกต
และการสัมภาษณ์ผอู ้ าวุโส คู่เกลอ ครอบครัวและเครื อญาติของคู่เกลอในพื้นที่ดงั กล่าว จานวน 20
คน การน าเสนอผลการศึ กษาผู ว้ ิจ ัย จ าแนกเป็ น 3 ประเด็ น คื อ ประเด็ น ที่ ห นึ่ ง ความหมาย

~3~
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“เกลอ” ของคนในชุมชนริ มคลองสทิงหม้อ ประเด็นที่สอง วิถีอาชีพกับวัฒนธรรม “เกลอ” ของคน
ริ มคลองสทิงหม้อ และประเด็นที่สาม ความสัมพันธ์ และคุณค่าเกลอริ มคลองสทิงหม้อ
ความหมาย “เกลอ” ของคนในชุมชนริมคลองสทิงหม้ อ
ชาวบ้านที่อาศัยในชุมชนริ มคลองสทิงหม้อตั้งแต่ตน้ คลองจนถึงปลายคลอง ทั้ง 15 ชุมชน
มีวฒั นธรรมการผูกเกลอมาไม่นอ้ ยกว่า 3 ชัว่ อายุคนหรื อประมาณร้อยปี คือตั้งแต่ประมาณพ.ศ.2458
ในอดีตผูค้ นจะเรี ยกคนที่มีความสนิ ทชิ ดเชื้ อว่า ไอเฒ่า ไอคอ หรื อไอเกลอ “คนสมัยแต่ แรกถ้ าเค้ า
เรี ยกไอ้ เฒ่ าไอคอ ไอเกลอนิคือเค้ าเต็มที่กันแล้ ว เค้ าหนิดจังแล้ ว คือเค้ าปึ๊ ก เค้ ากินข้ าวชามเดียวกัน
ได้ มารุ่ นลุง รุ่ นลูกลุงนิเค้ าเรี ยกไอ้ เพื่อน ไอ้ เกลอ คนแต่ แรกแรกรุ่ นพ่ อลุงนุ ถ้าอยู่ที่นี่ ก้ าต้ องไปหา
เกลอตามแถวอื่น เพราะต้ องการอีเป็ นมิตร ต้ องการอีหาพรรคพวกไกล ๆ” (ไพวง ทองมี สัมภาษณ์
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558) การผูกเกลอของผูค้ นริ มคลองสทิงหม้อ ลุ่มทะเลสาบสงขลาสามารถ
เกิดขึ้นได้ 5 ลักษณะ ได้แก่ ลักษณะที่หนึ่ ง เกิดจากครอบครัว 2 ครอบครัวมีความสัมพันธ์อนั ดีต่อ
กัน ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนี้ อาจเกิ ดตั้งแต่ รุ่ นบิ ดา มารดา หรื อรุ่ นปู่ ย่า ตาย ยาย ซึ่ งครอบครั ว
และเครื อญาติ ของทั้ง 2 ครอบครัวคอยให้ความช่ วยเหลือมีมิตรไมตรี ที่ดีต่อกันมาก่อน เมื่อมีลูก
หรื อหลานก็ตอ้ งการให้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อไป โดยทั้ง 2 ฝ่ ายจะตกลงกันว่าหากมีลูกชายหรื อ
ลูกสาวเหมือนกันและมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันก็จะให้เป็ นเกลอกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกนั
ต่อไป
ลักษณะที่ สอง การเป็ นเกลอที่ เกิ ดจากวิถีการประกอบอาชี พ การเป็ นเกลอในลักษณะนี้
อาจเกิดขึ้นได้ท้ งั ลักษณะการประกอบอาชีพที่เหมือนกันหรื อแตกต่างกัน ในกรณี ที่คู่เกลอประกอบ
อาชี พเหมือนกัน เช่น มีอาชี พทานาเหมือนกัน คู่เกลอทั้ง 2 ฝ่ ายก็จะพึ่งพาอาศัยกันทั้งการช่วยกัน
จัดเตรี ยมที่ทางเพื่อการทานา และการเก็บเกี่ยวผลผลิต เมื่อถึงฤดูการทานาทั้ง 2 ฝ่ ายจะไปช่วยกัน
ทานาโดยจะชักชวนคนในครอบครั วของตนเองให้ไปช่วยลงแรงลงมือทานาของคู่เกลอ เมื่อเสร็ จ
สิ้ นในวันถัดไปอีกฝ่ ายก็จะชักชวนครอบครัวไปช่วยอีกฝ่ ายทานาจนเสร็ จสิ้ นเช่นกัน ดังนั้นที่ นา
ของคู่เกลอทั้ง 2 คน ก็จะเจริ ญเติบโตและสามารถเก็บเกี่ยวได้พร้อม ๆ กัน แต่หากคู่เกลอมีอาชีพที่
แตกต่ างกัน เช่ น หากฝ่ ายหนึ่ งท านา ส่ ว นอี กฝ่ ายท าน้ าผึ้ ง(น้ าตาลโตนด) ในฤดู ท านาคนที่ ท า
ตาลโตนดก็จะมาช่วยดานา เมื่อเสร็ จสิ้ นการดานาเกลอที่ทานา ก็จะไปช่วยเคี้ยวน้ าตาลโตนด ทั้ง 2
ฝ่ ายจะคอยสลับกันให้ความช่วยเหลือกันจนกระทั้งงานของทั้ง 2 ครอบครัวเสร็ จสิ้ น
ลักษณะที่สาม เป็ นเกลอกันเนื่ องจากความแตกต่างของทรัพยากร การสร้างความสัมพันธ์
เป็ นเกลอกัน ในลักษณะนี้ เป็ นวิธี การที่ ใช้เพื่ อ แลกเปลี่ ยนทรั พ ยากรของริ มคลองสทิ งหม้อ ลุ่ ม
ทะเลสาบสงขลา ดังตัว อย่าง เช่ น ในครอบครั ว ที่ ท าอาชี พ ปลู กผัก ผูก สั มพัน ธ์ เป็ นเกลอกับ
ครอบครัวที่ทาอาชีพออกเรื อหาปลา จากนั้นทั้ง 2 ครอบครัวก็จะแลกเปลี่ยนผักปลาซึ่งกันและกัน
~4~
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ลักษณะที่สี่ เกิดจากความรู ้สึกชอบ ถูกใจ หรื อถูกชะตา ในรู ปแบบนี้ สามารถเกิดขึ้นได้
ทั้งจากญาติผูใ้ หญ่หรื อตัวคู่เกลอเอง ซึ่ งหากญาติผใู ้ หญ่ถูกชะตาต้องใจกับใครที่ได้ไปพบเจอและ
เห็นว่ามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับลูกหลานก็จะชักชวนให้เป็ นเกลอกับลูกหลานของตน จากนั้นก็จะ
ชักชวนลูกหลานไปเจอกับ คู่เกลอในโอกาสถัดไปเพื่อทาความรู ้ จกั และสานสายสัมพัน ธ์ ที่ดีกนั
ต่อไป แต่หากเกิดจากตัวคู่เกลอเองก็จะเกิดจากความประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้พบเจอ ในกรณี
นี้ไม่จาเป็ นจะต้องเป็ นเกลอกันในวัยเด็กเท่านั้น แต่อาจเป็ นเกลอกันในช่วงวันรุ่ นหรื อวัยผูใ้ หญ่กไ็ ด้
และลักษณะที่ ห้า เกิ ด จากความคล้ายคลึ งบางประการของคู่ เกลอ การเป็ นเกลอกัน ใน
รู ปแบบนี้ คู่เกลอส่ วนใหญ่ จะมี รูปร่ างหน้าตาคล้ายกันหรื อมี ลกั ษณะนิ สัยคล้ายคลึงกัน อาจผูก
สัมพันธ์เป็ นเกลอกันตั้งแต่ในวัยเด็กหรื อเป็ นเกลอกันเองในช่ วงวัยรุ่ นหรื อช่ วงวัยทางาน คู่เกลอ
ทั้ง 2 คนจะมีความคล้ายคลึงกันในลักษณะรู ปร่ างหน้าตาและลักษณะนิ สัย ทั้งคู่จะมีมีสิ่งของที่ชอบ
หรื องานอดิเรกที่คล้ายคลึงกันจึงชักชวนให้เป็ นเกลอกัน
ในประเด็นของการเป็ นเกลอ คนที่เป็ นเกลอกันไม่จาเป็ นจะต้องมีความสัมพันธ์กบั คู่เกลอ
เพียงแค่คนเดียวเท่านั้น แต่สามารถเป็ นเกลอได้หลายคนโดยคู่เกลอทุกคนอาจรู ้จกั กัน หรื อไม่รู้จกั
กันก็ได้ ดังกรณี ของนางสมมาตร ชุมเกตุ (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2559)ที่มีเกลอ 3 คน ซึ่ ง
คู่เกลอทั้ง 3 คน เป็ นเกลอกันตั้งแต่ยงั เป็ นเด็กทุกคน โดยเกลอคนที่ 1 และคนที่ 2 นั้นเป็ นเกลอกัน
เนื่ องจากคนรุ่ นพ่อแม่มีความสนิ ทสนมกันมาก่อน และครอบครัวของเกลอแต่ละคนก็เห็นว่าเป็ น
ผูห้ ญิ งเหมือนกันและอายุรุ่นราวคราวเดียวกันจึงให้เป็ นเกลอกันไว้ ส่ วนคู่เกลอคนที่ 3 เป็ นเกลอ
กันเนื่ องจากลุงที่อาศัยอยูใ่ กล้ ๆ บ้านนั้นเห็นว่ามีหน้าตาคล้ายคลึงกันจึงชักชวนให้เป็ นเกลอกันไว้
อย่างไรก็ ต ามคู่ เกลอทั้ง 3 คนนั้น ต่ างไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ห รื อ รู ้ จ ักกัน เพี ย งแต่ ท ราบว่าทั้ง นาง
สมมาตรนั้นมีเกลอทั้งสิ้ น 3 คน
จากลักษณะการเป็ นเกลอกันของคนริ มคลองสทิงหม้อ ลุ่มทะเลสาบสงขลา ผูว้ ิจยั แบ่งการ
ให้ความหมายของเกลอออกเป็ น 3 ระดับ คือ ระดับปั จเจกคื อคนที่ มีเกลอ ระดับครอบครัวและ
เครื อญาติของคู่เกลอ และระดับชุมชน
ความหมายเกลอในระดับปัจเจกบุคคล
คนที่ มีเกลอให้ความหมายเกลอผ่านความสัมพันธ์ของคนที่ มีความไว้วางใจกัน
มากกว่าความเป็ นเพื่อน เช่น นายหนู คลิ้ง โสมะพันธ์ (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 )ให้
ความหมายว่า เกลอคือ คนที่สามารถพึ่งพาอาศัยได้ในยามเดือนร้อน สามารถให้ความไว้วางใจและ
เชื่อใจได้
“เกลอนิเราได้ ไปมาหาสู่ กนั สามารถพึง่ พากันได้ หยัดใจได้ ยกตัวอย่ างผมเจ็บนิ
ผมประสบอุบัติ เหตุ ผมมีวัวหลายตัวฝากเขาได้ นี่ แระยกตัวอย่ างตรงนี่ คื อพึ่ งพาอาศั ยกันได้
~5~
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เค้ าก้ ารั บโดยที่ไม่ ฝืน เค้ าก็ยินดีดูแลให้ นี่แระที่ได้ รักใคร่ เหมื อนว่ าเป็ นญาติ แต่ ไม่ ได้ เป็ นญาติกัน
เป็ นเกลอกันนิ แหลงว่ าพึง่ ร้ อนพึง่ หนาวได้ ”
ส่ วนนางประดับ เสน่ หา(สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558)บอกว่าคนเป็ น
“เกลอ” นั้นคื อที่ มีความเข้าใจกันอย่างดี สามารถพึ่งพาอาศัยและจะคอยให้ความช่ วยเหลือซึ่ งกัน
และกัน
“เกลอนี่มันเป็ น เหมื อนว่ าเป็ นทั้ งเพื่ อน ทั้งทั้งมิตร เป็ นทั้งคู่หูค่ ูท้าย คื อเรามีไหร
เกลอมีไหรก้าแบ่ งกันช่ วยเหลือกัน”
นอกจากนั้นสมใจ เครื อพุทธละออง (สัมภาษณ์ เมื่ อวัน ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.
2558.)ให้ความหมายว่า เกลอคือ คนที่เราสามารถไว้วางใจได้ พูดคุยกันได้ทุกเรื่ องหากมี เรื่ องที่ไม่
สบายใจหรื อมีความลับที่ ไม่สามารถพูดคุยกับใครได้ก็คุยกับเกลอได้ หากมีเรื่ องทุกข์ร้อนก็พ่ ึงพา
อาศัยกันได้ทุกเรื่ อง
“เราได้ มีเพื่อนที่สนิทพิเศษเพื่อนอยู่ใกล้ ๆ แต่ มันก็ธรรมดา แต่ กบั เกลอมันจะรู้ สึก
พิเศษ คือเราดีใจ พอรู้ ว่าเรามีเกลอ ก้ าคือมีเพื่อนสนิทเป็ นพิเศษนิ ไอไหรที่เราไม่ พูดกับคนอื่นแต่
กับคนนี่เราพูดกันได้ เชื่ อกันนั้นก้ าเวลาไปธุระไหรเราก้ าได้ ไปบ้ านนั้นแระ ถ้ าค่ามืดก้ าไปเรี ยกธุระ
ได้ เหมือนถ้ าเราไปเราไม่ ร้ ู จักใครเราก้ ามีเกลอ”
จากตัว อย่ า งท าให้ ท ราบว่ า การให้ ค วามหมายเกลอโดยคนที่ มี เกลอนั้ นให้
ความหมายว่า“เกลอ” คือ คนที่มีความไว้วางใจกันและเชื่อใจซึ่ งกันและกันมากกว่าความเป็ นเพื่อน
ธรรมดา ระหว่างคู่เกลอจะมีความรักใคร่ คุน้ เคยกัน มีไมตรี มีเยื่อใยที่ดีต่อกันสามารถรับฟั งความ
ทุกข์หรื อปั ญหาของคู่เกลอได้ ทั้งยังสามารถพึ่งพิงอาศัยกันได้โดยที่ อีกฝ่ ายจะไม่หวังประโยชน์
ตอบแทน บางเหตุการณ์ ไม่จาเป็ นต้องพูดกันเพียงแค่มองตากันและกันก็สามารถเข้าใจความคิ ด
ภายในใจของอีกฝ่ ายได้และจะเต็มใจให้ความช่วยเหลืออีกฝ่ ายหากอีกฝ่ ายได้รับความเดือดร้อนหรื อ
ต้องการความช่วยเหลือโดยไม่ตอ้ งเอ่ยปากร้องขอ
ความหมายเกลอในระดับครอบครัวและเครื อญาติของคู่เกลอ
ครอบครัวและเครื อญาติ ของคู่เกลอ ให้ความหมายของเกลอว่า คนที่ เข้ามาเป็ นเกลอ
นั้นเปรี ยบเสมือนสมาชิกคนหนึ่ งของครอบครัว ซึ่ งครอบครัวจะรับเกลอของลูกเสมือนเป็ นลูกคน
หนึ่ งและเป็ นญาติ สนิ ทของเครื อ ญาติคนอื่น ๆ เช่ น นายทะนง หนู สวัสดิ์ (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 16
พฤษภาคม 2558 ) ให้ความหมายว่า เกลอของเขาเปรี ยบเสมือนครอบครัว และเครื อญาติของตัวเอง
ซึ่งได้เล่าเหตุการณ์ครั้งที่ตนจัดงานขึ้นบ้านใหม่ ครอบครัวของเกลอทั้งพ่อ แม่ และภรรยาของเกลอ
ต่างมาช่วยงานกันอย่างเต็มที่ดว้ ยความเต็มใจ และทุก ๆ ครั้งที่เจอกับพ่อของเกลอ พ่อของเกลอก็
จะปฏิบตั ิกบั ตนเสมือนเป็ นลูกตัวเอง
~6~
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“ตอนพี่ขนึ้ บ้ านใหม่ พ่ อ แม่ พีน่ ้ อง ภรรยาญาติฝ่ายภรรยาของเกลอเค้ ามาถึงบ้ าน เอา
หมูมาช่ วยงานมาช่ วยจัดงานที่บ้าน คือรู้ สึกประทับใจมาก เพราะพี่กับพ่ อแท้ ๆ ก็ห่างกัน พอเจอ
พ่ อเกลอเหมือนมีพ่ออีกคน เหมือนมีครอบครั วอีกครอบครัวเลย เวลาเจอแกไหว้ แกแกจะเอามือมา
รองรั บไหว้ ทันทีทุกครั้ ง รู้ สึกว่ าพอมีพ่อเกลอคนนี้ มันรู้ สึกว่ าเป็ นพ่ อของตัวเองง่ ะ มันอบอุ่นง่ ะ
เพราะว่ าไปถึง เขาต้ อนรับอย่ างดีคือไปถึง เขาเรียกว่ าลูก ในความรู้ สึกมันเหมือนกับว่ า ไอย๊ ะ มัน
บ้ านของเราง่ ะ ทั้งๆที่เราไม่ เคยไปง่ ะ มันพูดยากนั้ น แล้ วพอเขาบอกว่ า ลูกมาเมื่ อไหร่ ง่ะ ลูกกิน
ข้ าวแล้ วม้ ายง่ ะ ลูกนอนนี่ตะทุกเทศกาลไม่ ว่าจะเป็ นวันเกิด ปี ใหม่ คู่เกลอก็จะโทรมาอวยพรตลอด
พีก่ จ็ ะโทรอวยพรพ่อแม่ เค้ า”
ส่ วนนายสุ รศักดิ์ โสมะพันธ์(สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2558)ได้ให้ความหมาย
ว่า “เกลอ” เป็ นความสัมพันธ์ที่มีความแน่ นแฟ้นมากกว่าการเป็ นเพื่อน ถึงแม้ไม่ได้เกิดมาจากท้อง
เดียวกัน แต่กเ็ ปรี ยบเสมือนพี่นอ้ งท้องเดียวกัน
“เกลอ มันไม่ ใช่ เพื่อนน่ ะ คือเพื่อนนิ การเป็ นเพื่อนมันยังมีหลายลักษณะใช่ ไหม มี
ทั้ งเพื่ อนกิน เพื่ อนตาย เพื่ อนมีห ลายรู ป แบบ ค าว่ าเพื่ อนนิ มั น ไม่ แน่ น แฟ้ น เหมื อนคาว่ าเกลอ
ขนาดว่ าเราไปอยู่กนั คนละทิศคนละทางแต่ พอหลบมาความรู้ สึกเราก้ าเหมือนเดิม คือถ้ าให้ แหลงว่ า
เกลอนิ คือมันไม่ ใช่ คนๆเดียวกันหรอก แต่ ว่าเราเข้ าใจกัน มันมาด้ วยความผูกพัน เหมือนว่ าอีเป็ น
สายเลือด เป็ นครอบครัวสะด้ วยซ้า แต่ แค่ มันมาคนละท้ องกันแค่ น้ันเอง”
ความหมายเกลอในประเด็นนี้ เปรี ยบคู่เกลอเสมือนเป็ นคนในครอบครัวเดียวกันของ
ตัวเอง โดยสมาชิกในครอบครัวจะเรี ยกผูท้ ี่เข้ามาเป็ นเกลอว่า ลูก หลาน พี่ น้องถึงแม้ว่าคนที่เข้า
มาเป็ นเกลอกับคนในครอบครัวจะไม่ใช่ผทู ้ ี่มีความผูกพันทางสายโลหิ ต แต่ทุกคนในครอบครัวจะ
ปฏิ บตั ิต่อผูท้ ี่ เข้ามาเป็ นเกลอเสมอเหมือนผูท้ ี่ มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต จะมีการไปมาหาสู่ มี
ความเอื้ออาทรห่วงใย และจะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
ความหมายเกลอในระดับชุมชน
ผูค้ นที่ อาศัยอยู่ในชุ มชนริ มคลองสทิ งหม้อมีมุมมองว่าคนที่ เป็ นเกลอกันรวมถึง
ครอบครัวและเครื อญาติของคู่เกลอเป็ นพวกพ้องเดียวกัน โดยคนที่เป็ นสมัครพรรคพวกเดียวกันนั้น
จะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอย่างแนบแน่ น และจะคอยให้ความช่ วยเหลือซึ่ งกันและกันยามที่อีก
ฝ่ ายได้รับความเดือดร้อนหรื อต้องการความช่วยเหลือ
ดังกรณี ของนายโกวิทย์ ดิสระ(สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558) เล่าให้ผวู ้ ิจยั
ฟังว่าครั้งหนึ่ งคู่เกลอของตนได้ลงเลื อกตั้งตาแหน่ งผูใ้ หญ่บา้ น ตนก็ลงพื้นที่ไปช่วยหาเสี ยง พื้นที่
ไหนที่ คู่เกลอเข้าไม่ถึงตนก็จะเข้าไปในพื้นนั้นแทน เนื่ องจากตนเป็ นคนชอบเที่ยว ชอบดื่ มเหล้า
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และรู ้จกั คนในชุมชนเป็ นจานวนมาก ขณะที่ลงพื้นที่หาเสี ยงชาวบ้านในชุมชนก็ต่างสงสัยว่าตนกับ
คู่เกลอนั้นเป็ นเกลอกันตั้งแต่เมื่อไหร่ นายโกวิทย์จึงตอบไปว่าเป็ นตั้งแต่อยูใ่ นท้อง และรับลองกับ
ชาวบ้านว่าคู่เกลอนั้นเป็ นคนดี มีน้ าใจแน่ นอน เมื่อประกาศผลการเลือกตั้งคู่เกลอก็ชนะคะแนน
เสี ยง
“ถ้ าย้อนไปแรก6 ปี ที่แล้ วผมช่ วยไอเกลอหาเสี ยง ตรงไหนที่ไอเกลอเข้ าไม่ ได้ ผมก้ า
เข้ าไปแทน ความผูกพันเรายังมีเรายังไม่ ท้ ุมกัน ผมเข้ าไปหาเสี ยงชาวบ้ านเขางงกันเพว่ าเราเป็ น
เกลอกันแรกเมื่อไหร่ ผมว่ าเป็ นตั้งแต่ อยู่ในพุงโด๋ พอว่ าเลือกตั้งเสร็จไอเกลอก้ าชนะคะแนน”
นอกจากนี้ ในกรณี ของนายมิตร ดิสระ เล่าให้ผูว้ ิจยั ฟั งว่าหลังจากที่คู่เกลอประสบ
อุบตั ิเหตุทางรถยนต์เสี ยชีวิต ตนก็จะคอยหาไม้ฟืนให้ภรรยาของคู่เกลอเพื่อต้มขาหมูขาย ครั้งหนึ่ ง
ลูกของเกลอไปทาใบขับขี่รถยนต์ที่บริ ษทั สอนขับรถยนต์ของเอกชนที่ตนทางานอยู่น้ นั ตนก็ช่วย
ดาเนินการให้จนเสร็ จเรี ยบร้อย (มิตร ดิสระ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558)
“แรกไม่ กี่ วั น นิ ลู ก ไอเกลอคนที่ ท างานเป็ นพยาบาลมาสอบขั บ ขี่ ที่ น้ าท างาน
ทีมงานน้ าก้าจัดการให้ เสร็จเรียบร้ อย เพราะว่ าเราทางานในนั้นละเค้ าเชื่ อใจเราและ”
จากกรณี ต ัว อย่ า งทั้ง 2 กรณี เห็ น ได้ว่ า คนในชุ ม ชนจะให้ ค วามหมายและ
ความสัมพันธ์ของคนที่เป็ นเกลอกันว่า คนที่เป็ นเกลอกันรวมถึงครอบครัวและเครื อญาติของคู่เกลอ
นั้นเป็ นสมัครพรรคพวกเดียวกัน คนที่เป็ นสมัครพรรคพวกเดียวกันนั้นจะมีลกั ษณะนิสยั คล้ายๆกัน
ในกรณี ข องนายโกวิท ย์ที่ ช่ วยคู่ เกลอลงพื้ น ที่ ห าเสี ยงให้จนท าให้ได้รับ เลื อกตั้งเป็ นผูใ้ หญ่ บ ้าน
เนื่ องจากนายโกวิทย์น้ นั เป็ นคนดี มีน้ าใจชอบช่วยเหลือผูอ้ ื่นอยูแ่ ล้ว ชาวบ้านในชุมชนคนอื่นๆ จึง
มีมุมมองว่าคู่เกลอก็ตอ้ งเป็ นคนดี และสามารถให้ความไว้วางใจได้เช่นเดียวกัน
จากการศึกษาการให้ความหมายของเกลอของคนริ มคลองสทิงหม้อยังพบว่า การ
ถ่ายทอดความหมายของการเป็ นเกลอนั้นถูกส่ งต่อจากคนในครอบครัวโดยเฉพาะพ่อแม่ หรื อญาติ
ผูใ้ หญ่ ซึ่ งจะถ่ายทอดผ่านการปฏิบตั ิ หรื อทาให้เห็นเป็ นตัวอย่าง เช่นการไปเยี่ยมเกลอประจาปี ที่
จะชัก ชวนลู ก หลานที่ ย งั เล็ก ๆไปด้ว ย เมื่ อ ลู ก หลานโตขึ้ น ก็ จ ะเข้า ใจความหมายของเกลอจน
กลายเป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ิของครอบครัวต่อไป
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ภาพแสดงความสั มพันธ์ ของคู่กลอ

วิถีอาชีพของคนริมคลองสทิงหม้ อกับวัฒนธรรม “เกลอ”
คนในชุมชนริ มคลองสทิงหม้อ ลุ่มทะเลสาบสงขลามีการสร้างความสัมพันธ์เป็ นเกลอกัน
กับ คนที่ อาศัยในชุ มชนและต่ างชุ มชน ผ่านเส้น ทางเรื อ ซึ่ งใช้ท้ งั ในการเดิ น ทางและการค้าขาย
รวมถึงในอาชี พการทานาที่ ตอ้ งอาศัยการจ้างคนดานาหรื อเก็บข้าวเพื่อให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลง
ของฤดูกาล ในสมัยก่อน ประมาณ พ.ศ. 2488 การเดินทางของชาวบ้านและพ่อค้าแม่คา้ ในชุมชน
ทุกคนจะอาศัยการคมนาคมโดยเรื อ ผ่านสายคลองสทิงหม้อทั้งสิ้ น โดยคนที่ขายหม้อก็จะนาหม้อ
ไปขาย คนที่ทานาก็จะนาข้าวสารไปขาย ส่ วนคนที่ข้ ึนตาลโตนดก็จะนาน้ าตาลโตนดไปขายตาม
ตลาดต่าง ๆ ในชุมชน และนอกชุมชน ดังภาพประกอบ
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ภาพแสดงเส้ นทางการเดินทางและเส้ นทางการค้ าทางเรื อ
จากคาบอกเล่ าของคนในชุมชนริมคลองสทิงหม้ อกับชุมชนอื่น

การเดิ น ทางค้าขายตามคลองสทิ งหม้อ ที่ ส่ งผลให้เกิ ด การผูกสัมพัน ธ์ เป็ นเกลอนั้น มี 2
ลักษณะ คือ การเดินทางค้าขายในระยะใกล้ ๆ และการค้าในระยะไกล ๆการค้าในระยะใกล้ ๆ จะมี
ระยะทางในการเดินทางไม่มากนักใช้เวลาเดินทางไปกลับภายในวันเดียวหรื อไม่เกิน 2 วัน เรื อที่ใช้
ก็จะเป็ นเรื อแจวขนาดเล็กที่ ใช้คนแจวเพียง 1-2 คนเท่ านั้น ตัวเรื อมี ความกว้างประมาณ 0.5-0.8
เมตร มีความยาวประมาณ 2.5 เมตร ซึ่ งคนในชุมชนจะค้าขายกันในวันที่มีตลาดนัดภายในชุมชน
คือ ตลาดสทิงหม้อ ตลาดบ้านพร้าว ตลาดห้วยพุต และตลาดราแดง
ตลาดสทิงหม้อ หรื อที่ชาวบ้านจะเรี ยกกันว่า “หลาดทิ้งหม้อ” ตั้งอยูบ่ ริ เวณปากคลองสทิง
หม้อเป็ นตลาดที่เปิ ดขายทุกวัน พ่อค้าแม่คา้ ส่ วนใหญ่เป็ นคนในชุมชนสทิงหม้อ จะขายหม้อดินเผา
ส่ วนบางคนในชุนชนก็จะไปรับของใช้จาเป็ นจากอาเภอเมืองสงขลา เช่น น้ ามันกาด เสื้ อผ้า และ
เครื่ องหอมมาขาย
ตลาดนัดบ้านพร้าวในวันอาทิตย์ เป็ นตลาดเล็ก ๆ มีพ่อค้าแม่คา้ เพียงไม่กี่ราย ชาวบ้านใน
ชุมชนจะทาขนมหรื ออาหารท้องถิ่นมาขาย เช่น ข้าวยา ขนมดู และขนมคอเป็ ด
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ส่ วนตลาดห้วยพุตเป็ นตลาดที่ขายทุก ๆ วันพุธจะตั้งอยูใ่ กล้ ๆ กับสะพานบ้านต่างหน เป็ น
ตลาดใหญ่ที่ครึ กครื้ นไม่นอ้ ยเลยทีเดียว พ่อค้าแม่คา้ เป็ นชาวบ้านที่อาศัยริ มคลองสทิงหม้อตั้งแต่ตน้
คลองจนถึงปลายคลอง โดยจะนาสิ นค้าที่มีในท้องถิ่นมาแลกเปลี่ยนซื้ อขายกัน คนราแดงจะขาย
ข้าวสาร น้ าผึ้งโหนด(น้ าตาลโตนด) คนม่วงงามจะนา ขายกะปิ ปลาแห้ง และปลาเค็มมาขาย
ส่ วนคนบ้านสทิงหม้อจะนาหม้อดินเผามาขาย และนอกเหนื อจากคนริ มคลองสทิงหม้อแล้ว คน
บ่อยาง (อาเภอเมืองสงขลา) จะนาน้ ามันกาด เครื่ องหอม และเครื่ องแต่งกาย มาขายด้วย เวลาวัน
นัด(วันที่มีตลาดนัด) พ่อค้า แม่คา้ จะเดินทางมาแต่เช้าตรู่ พอหกโมงเช้าตลาดก็จะเต็มไปด้วย พ่อค้า
แม่คา้ และชาวบ้านที่มาเดินซื้อของในตลาด
สาหรับตลาดราแดงจะขายกันทุก ๆ วันเสาร์ เป็ นตลาดที่ครึ กครื้ นมากที่สุดในคลองสทิง
หม้อก็ว่าได้ พ่อค้าแม่คา้ ส่ วนใหญ่กจ็ ะเป็ นกลุ่มที่ขายสิ นค้าในตลาดต่างหน และตลาดสทิงหม้อแต่
จะมีพ่อค้าแม่คา้ มาจากต่างท้องถิ่นทัว่ ทั้งลุ่มทะเลสาบสงขลามาค้าขายกันเป็ นจานวนมาก ทั้งคน
เนิ น (คือ ผูค้ นที่อาศัยอยูใ่ นเขต บริ เวณตาบลวัดจันทร์ ตาบลชะแล้ ตาบลบางเขียด ตาบลม่วงงาม
ตาบลวัดขนุน และตาบลชิงโค)พัทลุง เกาะนางคา ชะแล้ ปากรอ และป่ าขาด ในวันที่มีตลาดนัด
จะครึ กครื้ นเต็มไปด้วยผูค้ นที่มาซื้อหาของใช้ บริ เวณตะหลิ่งจะมีเรื อจอดเกือบร้อยลา
ส่ วนการค้าในลักษณะที่ สอง คื อ การค้าในระยะไกล ๆ เป็ นการค้ากับคนต่างชุ มชนใน
พื้ น ที่ ไกลๆ เช่ น ตลาดบ้านทะเลน้อ ย จังหวัด พัท ลุ ง ตลาดปากพนัง ตลาดคลองแดน จังหวัด
นครศรี ธรรมราช และตลาดระโนด จังหวัดสงขลา การเดิ น ทางค้าขายในลักษณะนี้ จะใช้เวลา
เดิ นทางแต่ ละครั้ งนานเป็ นเดื อนๆขึ้ นอยู่กบั สภาพอากาศและจานวนของสิ น ค้า เรื อที่ ใช้บรรทุ ก
สิ นค้าก็จะเป็ นเรื อ ขนาดใหญ่ ซึ่งจะใช้คนแจวตั้งแต่ 2-4 คน ตัวเรื อมีขนาดความกว้างประมาณ 1.52 เมตร มีความยาวประมาณ 10 เมตร และความลึกประมาณ 1.5-1.8 เมตร
การเดิ น ทางไปค้า ขายตามตลาดหรื อ เส้ น ทางการค้า ต่ าง ๆ ที่ ต ้อ งใช้ร ะยะเวลาในการ
เดินทาง บ้างครั้งจาเป็ นต้องค้างแรมในพื้นที่ ไม่คุน้ เคย จึงก่อให้เกิดการเป็ นเกลอที่เกิดจากการค้า
ดังกรณี ของนางละม้าย สุ วรรณรัตน์เล่าให้ผูว้ ิจยั ฟั งว่าในอดี ต(ประมาณพ.ศ. 2490) พ่อของตนมี
อาชีพขายหม้อ โดยพ่อจะนาหม้อดินเผาที่ตนปั้ นไว้ บรรทุกใส่ เรื อแจวขนาดใหญ่ไปขายทัว่ ทั้งลุ่ม
ทะเลสาบสงขลา และพื้นที่ อื่นๆ เช่ น อาเภอปากพนัง อาเภอหัวไทร จังหวัดนครศรี ธรรมราช
อ าเภอทะเลน้อย จังหวัด พัท ลุ ง และจังหวัด ปั ต ตานี ครั้ งหนึ่ งพ่ อ เคยเอาหม้อ ไปขายที่ จ ังหวัด
นครศรี ธรรมราช พ่อของนางละม้ายเล่าถึงการเดินทางไปขายหม้อในครั้งนั้นว่า พ่อแจวเรื อออกไป
จากปากคลองสทิงหม้อ เลี้ยวขวาไปทางชุมชนปากรอ เมื่อเจอทางแยกก็จะเลี้ยวไปทางแยกด้านขวา
ล่องเรื อไปเรื่ อย ๆ ผ่านเกาะนางคาและเกาะหมาก หากวันไหนมีกระแสลมแรงก็จะกางใบเรื อเพื่อ
ช่วยเพิ่มความเร็ วในการเดินทาง จากนั้นก็จะลัดเลาะอ้อมเกาะใหญ่แล้วแจวเรื อเข้าสู่ คลองระโนด
~ 11 ~
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ผ่านคลองแดนก็จะไปถึงคอน(จังหวัดนครศรี ธรรมราช)ครั้งนั้นพ่อเล่าให้ฟังว่าพ่อไปมีเกลออยู่ที่
เชียรใหญ่(อาเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรี ธรรมราช) พ่อเอาเรื อไปจอดที่หน้าท่าบ้านเกลอ เกลอก็
ยกกับข้าวมาให้ที่เรื อมานัง่ พูดคุยกันที่เรื อของพ่อ หลังจากพ่อขายหม้อหมดพ่อก็จะซื้อของใช้จาเป็ น
อย่างอื่น เช่น กะปิ หัวหอม กระเทียม และเกลือ จากชุมชนอื่น ๆ กลับมาที่บา้ น เมื่อจะไปขาย
หม้อในครั้งต่อไปพ่อของนางละม้ายสัง่ นางละม้ายว่าให้เตรี ยมน้ าผึ้งโหนด(น้ าตาลโตนด)เพื่อจะเอา
ไปฝากเกลอของพ่อด้วย หลังจากนั้นไปประมาณ 1 ปี เกลอของพ่อก็มาเยี่ยมที่บา้ นสทิงหม้อ นาง
ละม้ายจาได้ว่าเกลอพ่อเอาของมาฝาก แต่มาเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น เพราะที่บา้ นเกลอพ่อไม่มีเรื อ
การเดินทางก็ค่อนข้างจะยากลาบาก แต่พอ่ ของนางละม้ายจะเดินทางไปบ้านเกลออยูบ่ ่อย ๆ ทุกครั้ง
ที่ไปขายหม้อ“แรกก่ อนพ่ อเอาหม้ อไปขายที่คอน พอหลบมาพ่ อก้ ามาบอกว่ าพ่ อไปได้ เกลอที่เชียร
ใหญ่ ไว้ ค นหนึ่ ง ทีห ลังพอว่ าพ่ อไปขายหม้ อล่ าวพ่ อก้ าเอาของไปฝากเขากัน พ่ อว่ าเวลาไปแถว
โน้ นก้ าไปจอดที่ท่าเรื อบ้ านเกลอ นอนหลับทิ่นแระทีนี่ ”(สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.
2558.)
รวมถึงกรณี ของนายประสิ ทธ์ บุญล้วน ที่ เล่าให้ผูว้ ิจยั ฟั งว่า ตนนั้นมีคู่เกลอเนื่ องด้วยแม่
ของตนนั้นเป็ นแม่คา้ ขายน้ าผึ้ง(น้ าตาลโตนด) สมัยที่แม่ยงั เป็ นแม่คา้ แม่จะแจวเรื อไปขายน้ าผึ้งที่
ตลาดข้างวัดคูเต่า เมื่อถึงช่ วงเที่ ยงของทุกวันพุธแม่ก็จะแจวเรื อที่ บรรทุกน้ าผึ้งแว่น(น้ าตาลแว่น)
ออกจากบ้านพร้าว โดยแจวเรื อไปตามลาคลองสทิงหม้อเมื่อถึงปากคลองสทิงหม้อก็จะเลี้ยวเรื อไป
ทางซ้ายมืออ้อมเกาะยอแล้วล่องเรื่ อไปยังคลองบางกล่า จากนั้นก็จะพายเรื อไปตามคลองบางกล่าไป
ยังวัดคูเต่า เมื่อถึงวัดคูเต่าแม่ก็จะจอดเรื อบริ เวณท่าวัดคูเต่าเพื่อรอขายน้ าผึ้ง(น้ าตาลโตนด)ในตลาด
ตอนเช้าวันพฤหัส เนื่ องด้วยแม่คา้ ขายอยูห่ ลายปี การเดินทางไปค้าขายในทุกๆสัปดาห์ จึงเกิดความ
สนิ ทสนมกับชาวบ้านที่ อาศัยอยู่ที่วดั คูเต่า และแม่เห็ นว่าเขามีลูกชายซึ่ งตอนนั้นอายุรุ่นราวคราว
เดี ย วกับ นายประสิ ท ธิ์ แม่ จึ งผู ก เกลอเอาไว้ เมื่ อ แม่ เดิ น ทางกลับ มาจากการค้า ขายก็ บ อกนาย
ประสิ ทธิ์ ว่าได้ผูกเกลอไว้ให้กบั ลูกของชาวบ้านที่ขา้ งวัดคูเต่า หลังจากนั้นเวลาผ่านไปประมาณ 2
สัปดาห์ แม่ของนายประสิ ทธิ์ ก็ชกั ชวนนายประสิ ทธิ์ ไปขายของด้วยเพื่อทาความรู ้จกั กับครอบครัว
คู่เกลอ หลังจากนั้นนายประสิ ทธิ์ ก็ไปบ้านคู่ เกลออยู่บ่ อยๆ หากครั้ งไหนที่ น ายประสิ ทธ์ ไม่ได้
เดินทางไปด้วย แม่ก็จะไปอาศัยจอดเรื อบริ เวณท่าเรื อของบ้านเกลอเพื่ออาศัยหลับนอนระหว่างรอ
ขายของในตลาดตอนช่วงเช้า “แรกก่ อนแม่ แกไปขายน้าผึง้ แระที่วัดคูเต่ า ถึงแกไปบ่ อยเข้ า หลายๆปี
ก้ าไปรู้ จักกับคนข้ างวัด ถึงเขามีลูกชายรุ่ นราวคราวเดียวกับน้ าแม่ แกก้ าเลยผูกเกลอไว้ พอวันหลัง
แม่ ก้าพาน้ าไปบ้ านเกลอ หลังจากนั้ นก้ าไปมาหาสู่ กันนิ ”(นายประสิ ทธ์ บุ ญล้วน สัมภาษณ์ เมื่อ
วันที่ 25 ธันวาคม 2558.)
~ 12 ~
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นอกจากเกลอที่เกิดจากการเดินทางในการค้าขายแล้ว ยังมีการเป็ นเกลอกันในอาชีพของคน
ทานาด้วยเนื่ องจากการทานาในอดีตนั้นต้องใช้เวลานาน 5-8 เดือน ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของพื้นที่นา
และพันธุ์ขา้ วที่ใช้ปลูกในแต่ละปี ชาวบ้านบางรายที่มีที่นาจานวนมากก็จะชักชวนญาติพี่นอ้ ง หรื อ
จ้างคนช่วยเก็บข้าวในฤดูทานา คนที่มารับจ้างเกี่ยวข้าวบางรายจะมาอาศัยที่บา้ นเจ้าของที่นาหรื อ
บ้านญาติที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดจนกว่าจะดานาหรื อเกี่ยวข้าวเสร็ จบางคนพูดคุยกันถูกใจเกิดความ
สนิทสนมกันก็ชกั ชวนกันเป็ นเกลอ
ดังกรณี ของนางพัน ปานสุ ข อายุ 80 ปี ซึ่งเป็ นคนดั้งเดิมที่อาศัยอยูใ่ นตาบลราแดง อาเภอ
สิ งหนคร จังหวัดสงขลา เดิมครอบครัวมีอาชีพทานาและขึ้นตาลโตนด ในช่วงอายุประมาณ 7 ปี
บิดาของนางพันเสี ยชีวิต นางพันจึงต้องย้ายไปอาศัยอยูก่ บั น้าชายที่อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิ วาส
ในขณะที่อาศัยอยูก่ บั น้าชายก็ช่วยแฟนของน้าชายทานา วันหนึ่งได้นงั่ ดูตน้ โตนดในทุ่งนา จึงทาให้
คิ ด ถึ ง บรรยากาศท้อ งนาที่ บ ้า นร าแดงถึ ง กับ น้ าตาไหล เมื่ อ อายุ ป ระมาณ 15 ปี เรี ยนจบชั้ น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 จึงกลับมาเยี่ยมบ้านเห็นปู่ แก่มากและมีร่างกายไม่สมบูรณ์แข็งแรงจึงอยูด่ ูแลปู่ ที่
บ้านราแดงมาจนกระทั้งปู่ เสี ยชีวิต เมื่อถึงฤดูเกี่ยวข้าวในปี แรกที่นางพันย้ายกลับมาอยูท่ ี่บา้ นราแดง
นางพันก็ไปเกี่ยวข้าวในที่นาของครอบครัว แต่เนื่ องด้วยที่นาของครอบครัวนั้นมีปริ มาณมาก ยาย
ของนางพันที่ อาศัยอยู่ที่บา้ นธรรมโฆษณ์ จะชักชวนคนรับจ้างเกี่ ยวข้าวมาช่ วยเกี่ ยวข้าวครั้ งนั้นมี
ผูห้ ญิ งคนหนึ่ งรุ่ นราวคราวเดี ยวกับนางพัน ทุกๆวันก็เกี่ยวข้าวใกล้ ๆ กันพูดคุยกันทั้งเรื่ องที่ บา้ น
และเรื่ องญาติพี่นอ้ ง จนเริ่ มมีความสนิทสนมกัน จนกระทั้งผ่านไป 4-5 วัน ยายของนางพันจึงบอก
ว่าหากพูดคุยกันถูกคอมากจนไม่ได้ทางานทาไมถึงไม่เป็ นเกลอกันไว้นางพันจึงเป็ นเกลอกับคู่เกลอ
ตั้งแต่วนั นั้น
หลังจากฤดูเก็บข้าวคู่เกลอก็ได้เดินทางกลับบ้าน นางพันจึงเดินทางไปบ้านเกลอพร้อมกับคู่
เกลอ เพื่อไปทาความรู ้จกั กับครอบครัวของคู่เกลอด้วย หลังจากนั้นนางพันจะไปค้างบ้านเกลอครั้ง
ละหลาย ๆวัน เมื่อไปถึงบ้านเกลอครอบครัวของเกลอก็ให้การตอนรับอย่างดี ทุกครั้งก็จะช่วยเกลอ
ผัดน้ าผึ้งเช่นกัน และทาสวนผลไม้ หากถึงฤดูทานาอีกครั้งเกลอก็จะมาช่วยทานา ทั้งช่วงดานาและ
ช่วงเกี่ยวข้าว เมื่อได้ขา้ วเปลือกก็จะแบ่งให้เกลอเพื่อนากลับไปกินที่บา้ น เพราะที่บา้ นเกลอไม่มีที่
ทานาแต่จะทาสวนและทาน้ าผึ้ง(น้ าตาลโตนด) และในช่วงที่นางพันว่างจากการทานาก็จะไปช่วย
เกลอผัดน้ าผึ้ง เมื่ อทั้งคู่ โตเป็ นสาว ต่ างคนก็ต่างแต่งงานมี ครอบครั ว โดยนางพันแต่งงานก่ อน
เกลอประมาณ 1-2 เดือน พอเกลอแต่งงานทั้งคู่ก็ชกั ชวนกันเดินจูงมือแฟนไปไหวพ่อท่านคงในวัด
ธรรมโฆษณ์ดว้ ยกัน หลังจากมีลูกก็ไม่ค่อยได้พบเจอกับคู่เกลอ แต่ทุกวันนี้ ลูก ๆ ของเกลอก็ยงั มา
เยีย่ มนางพันอยูเ่ ป็ นประจาในช่วงเทศกาลไม่วา่ จะเป็ นเทศกาลปี ใหม่ หรื อเทศกาลสงกรานต์ก็จะนา
ของมาเยี่ยมทุกๆปี “หน้ าเกี่ยวข้ าว ยายพาคนรั บจ้ างเกี่ยวข้ าวมาจากบ้ านธรรมโฆษณ์ มากันหลาย
~ 13 ~
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คน มีคนหนึ่ งรุ่ นราวคราวเดียวกับ เวลาเกี่ยวข้ าวก้ าเกี่ยวแค่ ๆกัน แหลงกันทุกวันนิ ผ่ านไป 4-5
วันได้ ยายแกที่เก็บข้ าวอยู่แต่ ๆ เห็นว่ าแหลงกันถูกคอ ก้ าบอกว่ าถ้ าแหลงกันถูกคอนั กแรงก้ าเป็ น
เกลอกันเสี ยต่ ะหลังจากเป็ นเกลอพอถึงหน้ าทานาล่ าวเขาก้ ามาช่ วยทุกปี พอทานาเสร็ จก้ าให้ ข้าว
เกลอหลบบ้ านของที่บ้านเขาไม่ ทานาและ เค้ าทาสวน เค้ าทาน้าผึง้ ” (พัน ปานสุ ข สัมภาษณ์เมื่อ
วันที่ 18พฤษภาคมพ.ศ.2558.)

ภาพแสดงพืน้ ที่ท้องนาและต้ นตาลโตนดในชุมชนริมคลองสทิงหม้ อ

เงื่อนไขด้านความจาเป็ นจากการเดิ นทางค้าขาย ทั้งการค้าหม้อ ค้าข้าวสาร และน้ าตาล
โตนดที่ตอ้ งรอนแรมไปค้างคืนยังต่างถิ่น ความปลอดภัยที่ได้จากการผูกสัมพันธ์กบั คนในท้องถิ่น
ที่ เดิ น ทางไปค้าขายนั้น เป็ นการสร้ างความมัน่ คงและความมัน่ ใจในชี วิตให้กบั ผูค้ นที่ เดิ น ทาง
ค้าขายในลุ่มทะเลสาบสงขลาการผูกเกลอกับคนต่างถิ่นจึงเป็ นเครื่ องมือในการสร้างความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิ้น รวมถึงวิถีชีถีอาชี พจากการทานาที่ตอ้ งจ้างคนช่วยดานาหรื อเก็บข้าวเพื่อให้
เก็บผลผลิตได้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล ต่างเป็ นปั จจัยที่ก่อให้คนริ มคลองสทิงหม้อผูก
ความสัมพันธ์เป็ นเกลอกัน
ความสั มพันธ์ และคุณค่ าเกลอในชุมชนริมคลองสทิงหม้ อ
ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างคู่เกลอ เกิดจากความสัมพันธ์ของครอบครัว 2 ครอบครัวที่
มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจนมีความรู ้สึกว่าครอบครัวของคู่เกลอนั้นเปรี ยบเสมือนครอบครัวของ
~ 14 ~
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ตนเอง คนในครอบครั วก็จะคอยให้ความช่ วยเหลื อซึ่ งกันและกันการผูกสัมพันธ์เป็ นเกลอ เป็ น
ความสัมพันธ์รูปแบบหนึ่งที่คนในสังคมร่ วมกันสร้างขึ้นเป็ นบรรทัดฐานหรื อแนวปฏิบตั ิเพื่อการอยู่
ร่ วมกันของคนในชุมชน สายสัมพันธ์ของคู่เกลอจะยึดโยงอยูใ่ นโครงสร้างของครอบครัวและเครื อ
ญาติของครอบครัวทั้ง 2 ฝ่ าย
ดังกรณี ของนายเชิ ญ แก้วมณี ที่ เล่าให้ผูว้ ิจยั ฟั งว่า ตนนั้นมีคู่เกลอเนื่ องจากพ่อของเกลอ
กับพ่อของตนมีความสนิ ทสนมกันมาก่อน เมื่อมีลูกชายจึงตกลงให้เป็ นเกลอกันตอนนายเชิ ญยัง
เป็ นเด็กนายเชิญจาได้ว่าครั้งหนึ่ งพ่อของเกลอพาไปเที่ยวงานใกล้ ๆ บ้านเวลาเดินเที่ยวในงานหาก
พ่อเกลอซื้ อของเล่นหรื อของอื่ น ๆ ให้เกลอ พ่อเกลอก็จะซื้ อให้ตนด้วย พ่อเกลอดูแลตนอย่างดี
เหมือนลูกแท้ ๆ ทั้งยังพูดกับพ่อของนายเชิญอีกว่า พ่อเกลอนั้นรักนายเชิญมากส่ วนพ่อของนายเชิญ
ก็ ต อบพ่ อ เกลอกับ ไปว่ า รั ก ลู ก ของพ่ อ เกลอเหมื อ นกัน (เชิ ญ แก้ว มณี สั ม ภาษณ์ เมื่ อ วัน ที่ 16
พฤษภาคม 2558.)
“พ่ อเกลอแหลงกับพ่ อน้ าว่ า ลูกหมึงกูรั กจังแระ พ่ อน้ าก้ าตอบหลบไปว่ าลูกหมึงกูก้ารั ก
เหมือนกัน กูรักเหมือนลูกเองนิ”
ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวและเครื อญาติท้ งั 2 ครอบครัวจะให้ความรักความอบอุ่น
และจะปฏิ บ ัติ ต่ อ เกลอของลู กเหมื อ นเป็ นลูกของตัว เอง ซึ่ งครอบครั ว และเครื อ ญาติ ข องทั้ง 2
ครอบครัวจะมีการอุปถัมภ์ค้ าชูและอาศัยพึ่งพากันทั้งเรื่ องส่ วนตัวและการประกอบอาชีพ
การผูกสัมพันธ์เป็ นเกลอกันนั้นนอกจากช่วยขยายฐานความเป็ นครอบครัวและเครื อญาติ
ในทางสังคมให้กว้างขึ้นแล้ว ยังก่อให้เกิ ดคุณค่าทั้งคุณค่าต่อคู่เ กลอ และคุณค่าต่อสังคมอีกด้วย
คุณค่าต่อคู่เกลอนั้นเกิดโดยตรงต่อจิตใจ โดยจะทาหน้าที่ให้ความอบอุ่น มอบความรัก และเติมเต็ม
ความรู ้สึกทางใจ เช่นในกรณี ที่คู่เกลอเป็ นลูกกาพร้าหรื อขาดที่พ่ ึงก็สามารถเติมเต็มความรู ้สึกห่ าง
เหิ นจากบิ ดามารดาผูใ้ ห้กาเนิ ดได้ ส่ งผลให้มีความมัน่ คงทางอารมณ์ และสามารถดาเนิ นชี วิตใน
สังคมต่อไปได้อย่างสมบูรณ์
ดังกรณี นายทะนง หนู สวัสดิ์ อายุ 54 ปี เล่าให้ผูว้ ิจยั ฟั งว่าตนนั้นเป็ นพี่คนโตในบรรดาพี่
น้อง 2 คน ครอบครัวดั้งเดิ มเป็ นคนราแดงทาอาชี พทานาและขึ้ นตาล ชี วิตในวัยเด็กอายุ 8 ขวบ
ก่อนจะไปโรงเรี ยนจะมีหน้าที่ ส่งวัวให้กบั ตาที่ ทานาอยู่ห่างจากบ้านประมาณ 2-3 กิโลเมตร โดย
ต้องเดินจูงวัวไปตามคันนาหรื อบางทีก็เดินตัดท้องนาไป หลังจากส่ งวัวเสร็ จก็จะเดินกลับบ้านมา
อาบน้ าไปโรงเรี ยน นายทะนงเล่าให้ผวู ้ ิจยั ฟังว่าในอดีตไม่มีถนนเหมือนในปั จจุบนั การเดินทางไป
ไหนมาไหนก็ต ้อ งอาศัยเรื อยนต์เดิ น ทางไปตามคลองสทิ งหม้อ ครั้ งหนึ่ งแม่ เจ็บ ท้อ งจะคลอด
น้องชายแต่เมื่อถึงเวลาคลอด แม่คลอดไม่ออกจึงนัง่ เรื อยนต์ ชื่อเรื อ “ศรี จนั ญา” เพื่อไปคลองน้องที่
โรงพยาบาลสงขลา แต่เดินทางไปได้เพียง 4-5 กิโลเมตรแม่ก็คลอดในเรื อ น้องชายของนายทะนง
~ 15 ~

การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 377 -

จึงถูกเรี ยกว่า “ศรี จนั ” ตามชื่ อเรื อโดยสาร หลังจากนั้นเมื่อแม่ทอ้ งน้องคนที่ สามแม่ก็ตกเลือดจน
เสี ยชีวิต พ่อของนายทะนงจึงไปมีภรรยาใหม่ นายทะนงจึงอาศัยอยูก่ บั ตาเรื่ อยมา
จนกระทั้งอายุได้ประมาณ 36 ปี ระหว่างนั้นนายทะนงทางานอยูท่ ี่บริ ษทั โชติวตั อาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้เดินทางไปร่ วมงานศพพ่อของเพื่อนร่ วมงานที่อาเภอรัตภูมิ จ.สงขลา
เมื่อเดินทางไปถึงงานศพมีโอกาสได้นงั่ ร่ วมโต๊ะกับเพื่อนของเพื่อนที่เดินทางไปด้วยกัน ระหว่างนัง่
พู ด คุ ย ไปสั ก ระยะมี เพื่ อ นของเพื่ อ นคนหนึ่ งมี ท่ า ที ล ัก ษณะนิ สั ย การพู ด จาคล้ายกับ นายทะนง
เพื่อนร่ วมโต๊ะสังเกตเห็นกิริยาอาการจึงชักชวนให้เป็ นเกลอกัน ต่างคนก็ต่างตกลงที่จะเป็ นเกลอกัน
หลังจากเลิกงานศพคู่เกลอชักชวนนายทะนงกับภรรยาไปทานอาหารกันต่อที่จงั หวัดพัทลุง กว่าจะ
กลับถึงบ้านก็ตี 4 ภรรยาของนายทะนงพูดกับผูว้ ิจยั ว่า ขอยอมรับว่าคู่เกลอมีความจริ งใจมากๆ ครั้ง
แรกที่ไปเจอครอบครัวเขา พ่อก็เรี ยกสามีวา่ ลูกและแทนตัวเองว่าพ่อทันที แล้วยังกาชับอีกว่า หาก
จะเป็ นเกลอกันแล้วต้องเป็ นกันให้จริ ง “ ยอมรับว่ าเค้ าสุ ดยอด ตอนแรกพ่ อแม่ เค้ ายังไม่ ร้ ู พอตอน
หลังพ่ อแม่ เค้ ารู้ ก็ไปที่บ้านเกลอของแฟนพี่ ครั้ งแรกที่ไปเพราะพ่ อเมียเค้ าเสี ยชีวิตวันนั้นไปเจอพ่ อ
แม่ พ่ อแกว่ าสู่ เป็ นกันแล้ วสู่ เป็ นให้ จริ ง ครั้ งแรกที่พ่อเกลอเจอ แกก็เรี ยกลูกและแทนตัวเองว่ าพ่ อ
ทันที พ่ อแม่ ดีมากๆ แกว่ าถ้ ามีงานแล้ วไม่ ได้ บอกลูกหนูแล้ วไม่ สบายใจเลย วันนั้น เมียกับเมีย ก็
สนิทกัน ทั้งครอบครัวแม่ เมีย แม่ เกลอก็สนิทกันตั้งแต่ วันนั้น ”อ้อย หนูสวัสดิ์ (สัมภาษณ์เมื่อวันที่
16 พฤษภาคม 2558 )
นอกจากนี้การผูกสัมพันธ์เป็ นเกลอนั้นยังก่อให้เกิดคุณค่าต่อชุมชน เนื่องจากการเป็ นเกลอ
นั้นเป็ นเครื่ องมือที่ใช้เชื่อมโยงผูค้ นให้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลเอื้ออาทรต่อกัน คนที่ผูกสัมพันธ์เป็ น
เกลอกันจะมีความรู ้สึกว่าคู่เกลอรวมถึงครอบครัวและเครื อญาติของคู่เกลอนั้นเป็ นคนในครอบครัว
และเป็ นพรรคพวกเดียวกัน ทั้ง 2 ฝ่ ายจะเกิดความรักใคร่ สมัครสมานสามัคคีกนั ความเป็ นน้ าหนึ่ ง
ใจเดี ยวกัน หากเกิ ด การทะเลาะเบาะแว้งก็จ ะยิน ยอมและให้ อ ภัยซึ่ งกัน และกัน ความเป็ นหนึ่ ง
เดียวกันนี้กจ็ ะส่ วนหนึ่งที่ส่งผลให้คนในชุมชนอาศัยอยูร่ ่ วมกันได้อย่างสันติ
บทสรุ ป

เกลอเป็ นระบบสายสัมพันธ์ที่อยูใ่ นวิถีชีวิตของคนริ มคลองสทิงหม้อ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้
ในหลายบริ บท ทั้งความจาเป็ นด้านอาชีพ ความแตกต่างของทรัพยากร และการเดินทางเพื่อการ
ค้าขาย การเป็ นเกลอกัน นั้น เกิ ด จากความผู ก พัน ของคนรุ่ น ปู่ ย่า ตา ยาย ที่ ต ้อ งการจะสื บ ต่ อ
ความสัมพันธ์อนั ลึกซึ้ งไปถึงรุ่ นลูกรุ่ นหลาน และต้องการให้ลูกหลานมีมิตรแท้ที่พ่ ึงพากันได้อย่าง
แท้จริ ง ผลของการศึกษาความหมายเกลอ สะท้อนความสัมพันธ์ของผูค้ นในอดีต ที่มีความสัมพันธ์
กันแบบพี่นอ้ ง มีความเอื้ออาทรซึ่ งกันและกัน การเป็ นเกลอจึงแฝงอยูใ่ นโครงสร้างของครอบครัว
~ 16 ~
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และเครื อญาติของคนในสังคมของคนริ มคลองสทิงหม้อ ลุ่มทะเลสาบสงขลา ทั้งนี้ สายสัมพันธ์
ของการเป็ นเกลอนับว่าเป็ นคุณค่าด้านการรักษาขนบธรรมเนี ยมหรื อค่านิ ยมของการให้ความเคารพ
กับผูอ้ าวุโสหรื อผูใ้ หญ่ ซึ่ งสะท้อนจารี ตทางสังคมว่าเมื่อเราเป็ นเกลอกับใครเราก็จะนับถือพ่อแม่
ของเกลอเหมือนพ่อแม่ของเรา และนับถือเครื อญาติของเกลอเหมือนเป็ นญาติพี่น้องของเราเช่นกัน
การผูกเกลอจึงถือเป็ นค่านิยมของคนในสังคมลุ่มทะเลสาบสงขลาที่ปฏิบตั ิสืบต่อกันมาหลายชัว่ อายุ
คน จนกลายเป็ นวัฒนธรรมที่ ยึดโยงให้ผูค้ นสร้างความสัมพันธ์กนั จนสามารถอยู่ร่วมกันได้ แต่
ในขณะที่ ปัจจุบนั บริ บททางสังคมเปลี่ยนไปในยุคสมัยของความเจริ ญ ทางเทคโนโลยี และการ
ติดต่อสื่ อสาร ที่เข้ามามีบทบาทและเป็ นปั จจัยสาคัญในการดารงชีวิตของคนในสังคม ผูค้ นในสังคม
ให้ความสาคัญ กับ สิ่ งที่ เป็ นมูลค่ามากกว่าคุ ณค่าและต่างมี ความเป็ นปั จเจกมากขึ้ น ส่ งผลให้การ
พึ่งพาอาศัยของผูค้ นลดน้อยลง ความสัมพันธ์ในรู ปแบบของการเป็ นเกลอจึงมีความสาคัญน้อยลง
หรื อถูกเปลี่ยนไปอยูใ่ นรู ปแบบอื่น ๆ
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หม้ อห้ อมทุ่งโฮ้ ง: ความเป็ นของแท้ ในสิ นค้ าทางวัฒนธรรม
Mohhom Thunghong: Authenticity in Cultural Commodity.
อานนท์ พลแหลม (Anon Ponlaem)1
ไพโรจน์ คงทวีศกั ดิ์ (Pairote Kongtaweesak)2
บทคัดย่อ
วิท ยานิ พนธ์ ฉบับ นี้ มุ่ งศึ กษา (1) วิธีการและกลยุท ธ์ห รื อการเมื องในการสร้ างใหม่ และ
ฉวยใช้ค วามเป็ นท้อ งถิ่ น (ทุ่ ง โฮ้ง ) มาท าให้ เกิ ด ประโยชน์ กับ ธุ ร กิ จ ผ้า หม้อ ห้ อ มของบรรดา
ผูป้ ระกอบการ(ผูผ้ ลิ ตและผูค้ า้ ) บ้านทุ่ งโฮ้งที่ กาลังอยู่ในบริ บ ทของอุตสาหกรรมการท่ อ งเที่ ยว
(2) ความหมายหรื อนัยทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของผลิตภัณฑ์ผา้ หม้อห้อมบ้านทุ่งโฮ้งที่
มี ต่อกลุ่ มผูป้ ระกอบการ(ผูผ้ ลิ ตและผูค้ า้ ) ผ้าหม้อห้อมบ้านทุ่ งโฮ้ง โดยใช้ระเบี ยบวิธีวิจยั ในเชิ ง
คุ ณภาพ ซึ่ งการศึ กษาพบว่าการทาผ้าหม้อห้อมของบ้านทุ่ งโฮ้งมี พ ลวัตที่ สัมพันธ์ กบั การพัฒนา
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของชุมชน จากอดีตที่ผา้ หม้อห้อมเป็ นของใช้ในชีวิตประจาวัน แต่เมื่อ
เข้าสู่ บริ บทของการค้า ผ้าหม้อห้อมจึงได้ถูกยกขึ้นมาเป็ นสิ นค้าชิ้นงามของชุมชนทาให้วิถีการผลิต
ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทนั ต่อความต้องการของตลาด ปรากฏการณ์ดงั กล่าวทาให้เห็นว่าชาวทุ่งโฮ้ง
รู ้จกั เลือกปรับใช้วตั ถุดิบ(ผ้าเคมี) ในการผลิตผ้าหม้อห้อมเพื่อเป็ นการต่อลมหายใจให้แก่ภูมิปัญญา
การทาผ้าหม้อห้อม(ดั้งเดิ ม) ของคนบ้านทุ่งโฮ้งมาโดยตลอด โดยมี ผูห้ ญิ งบ้านทุ่ งโฮ้งเป็ นกุญแจ
ส าคัญ ในการขับ เคลื่ อ นกระบวนการนี้ ควบคู่ ไ ปกับ การสร้ างความเป็ นของแท้ด ้ว ยการดึ งเอา
อัตลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์(ไทยพวน) แห่ งบ้านทุ่งโฮ้งมาตอกย้าให้ผา้ หม้อห้อมมีความหมายเป็ นของ
ดั้งเดิ ม แท้ข องบ้านทุ่ งโฮ้งเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการท่ อ งเที่ ย วของชุ ม ชน สิ่ งเหล่ านี้ ได้ส ะท้อ นถึ ง
การเมืองในเชิงวัฒนธรรม โดยแสดงให้เห็นถึงการขับเคี่ยวและอิงอาศัยกันระหว่างความจริ งแท้ใน
ระดับ วาทกรรมและระดับ ปฏิ บัติ ก ารจริ ง เพราะในระดับ ปฏิ บัติ ก ารของผู ป้ ระกอบการบ้า น
ทุ่ งโฮ้งต่ างอิ งอาศัยทั้งการใช้ผ า้ ที่ เป็ นวัต ถุ ดิบ แบบดั้งเดิ ม การใช้ว ตั ถุ ดิ บ ที่ ม าจากอุตสาหกรรม
(ผ้าเคมี ) และการประยุก ต์ใ ช้เทคนิ ค และความรู ้ เรื่ อ งการสร้ า งลวดลายบนผื น ผ้าที่ ม าจากการ
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เห็นว่าปั จจุบนั ผ้าหม้อห้อมบ้านทุ่งโฮ้งได้ถูกแต่งเติมให้มีความหมายใหม่คือเป็ นสิ่ งที่มีคุณค่าทั้งทาง
เศรษฐกิ จ สังคมและวัฒนธรรมต่ อชุ มชนบ้านทุ่ งโฮ้งไปพร้ อมๆกัน ซึ่ งคุ ณค่ าความหมายใหม่ น้ ี
เป็ นสิ่ งที่ ได้รับการกระตุน้ สร้างขึ้ นมาภายในบริ บทของการท่องเที่ ยวที่ มีนักท่องเที่ ยว(ผูบ้ ริ โภค)
ที่มีมุมมองต่อความจริ งแท้ในการท่องเที่ยวอย่างแตกต่างกันไปเป็ นองค์ประกอบอันสาคัญ
คาสาคัญ: หม้อห้อมทุ่งโฮ้ง, ความเป็ นของแท้, การเมือ งในเชิงวัฒนธรรม, การท่องเที่ยว
Abstract
This study aims to 1) examine method, strategy and politics in reproduction and
manipulation of locality (Thung Hong village) to benefit textile business (Mohhom textile)
among entrepreneurs (producers and traders) in Thung Hong village under the context of tourism
industry, 2) to appropriate meanings as well as economic, social, and cultural implications of
indigo textile products of Thung Hong village to these entrepreneurs (producers and traders). This
is a qualitative research.
The study reveals that production of indigo textile of Thung Hong village is dynamically
related to economic and tourism development of the community. In the past, indigo textile was
simply used in everyday life. Once it was introduced to the commercial environment, the indigo
textile is thus promoted as a finest product of the community. This brought about changes in a
mode of production in order to meet the market demand.
This phenomenon indicates that people in Thung Hong village have adjusted to the use of
chemical textile for raw material in order to preserve the traditional wisdom of making indigo
textile. Women are key figures in the process of adjustment along with a process of
authentification by underlining the ethnic identity of Tai Phuen and the originality of the
community product in order to serve the tourism demand in the community.
This reflects cultural politics demonstrating contestation and dependency between
authenticity in discursive level and practical level. In practical level, entrepreneurs in Thung
Hong village rely upon raw materials which are both produced by household and factory
(chemical textile). This includes using various techniques and knowledge on cloth painting which
has been supported by local administrative organizations for their businesses. This phenomenon
indicates that indigo textile of Thung Hong village is recently reinterpreted and has acquired new
2
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values in economy, society and culture. New meanings of indigo textile are promoted under the
context of tourism where perspectives on authenticity for tourists (consumers) are very diverse
depending on numerous factors.
Keyword: Mohhom Thunghong, Authenticity, Cultural Politics, Tourism
บทนา: พลวัตของผ้าหม้ อห้ อมกับพลวัตของความเป็ นของแท้
“ผ้าหม้อห้อม” เป็ นชื่ อของเครื่ องแต่งกายอย่างหนึ่ ง ที่ใช้ฝ้ายทอเป็ นผืนแล้วเอาไปย้อ ม
กับน้ าย้อมที่ทามาจากต้นครามหรื อต้มห้อม คาว่า “หม้อห้อม” มาจากคาว่า “หม้อ” ที่เป็ นภาชนะใส่
น้ า และคาว่า “ห้อม” ที่คนลาวใช้เรี ยกสัตว์หรื อสิ่ งของที่มีสีดา เช่น งูเห่ าห้อม คืองูเห่ าสี ดา เป็ นต้น
แต่ บางบทความจะอ้างว่า “ห้อ ม” หมายถึ งพื ช ล้มลุกชนิ ดหนึ่ งในตระกูลคราม เรี ยกว่า ต้น ห้อ ม
(วิพธุ , 2545) ซึ่งผ้าหม้อห้อมจะย้อมด้วยครามหรื อห้อมก็ได้ แต่เรี ยกว่าหม้อห้อมเพราะสี จะออกดาๆ
ผ้าหม้อห้อมมีอิทธิ พลอย่างมากต่อวัฒนธรรมของชาวไทยพวนบ้านทุ่งโฮ้ง3 ซึ่ งเป็ นกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์ที่บอกว่าตนเองทาผ้าหม้อห้อมมาเป็ นเวลาช้านาน ในช่ วง80-100 ปี ที่ ผ่านมา ทุกหลังคา
เรื อนของคนไทยพวนในบ้านทุ่งโฮ้งจะมีหม้อน้ าห้อมขนาดไม่ใหญ่มาก บรรจุน้ าย้อมจากต้นห้อม
หรื อ ต้น ครามเป็ นสิ บ ๆ หม้อ เพื่ อ ไว้ส าหรั บ ย้อ มฝ้ า ยที่ ปั่ น เป็ นเส้ น แล้ว จึ งจะเอาไปทอเป็ นผ้า4
ผ้าหม้อ ห้ อ มนิ ย มใช้ในใส่ ท างานในภาคเกษตรกรรม เนื่ อ งจากมี ค วามทนทาน สวมใส่ ส บาย
สามารถซับเหงื่อและระบายอากาศได้ดี และสี ยอ้ มที่เข้มทาให้ผา้ ยังคงดูสะอาดเสมอ แสดงให้เห็น
ว่า แต่ เดิ มผ้าหม้อ ห้อ มเป็ นเพี ยงของใช้ที่ นิ ย มท าในครั ว เรื อ นเพื่อ ความประหยัด และใส่ ท าการ
เกษตรกรรม
การค้าขายซึ่ งเป็ นกลไกลสาคัญของระบบทุนนิ ยมได้นาพาวัฒนธรรมทัว่ โลกเข้าสู่ อาณา
บริ เวณของการกลายเป็ นสิ นค้ารวมทั้งการทาผ้าหม้อห้อมด้วย ผ้าหม้อห้อมได้ถูกหยิบขึ้ นมาเป็ น
สิ นค้าชิ้นงามที่สร้างรายได้และชื่อเสี ยงให้กบั ชาวไทยพวนบ้านทุ่งโฮ้งและสร้างชื่อเสี ยงให้จงั หวัด
ชาวไทยพวนบ้านทุ่ งโฮ้งอพยพมาจากเมื องพวน แขวงเชี ยงขวาง อยู่ทางทิ ศ ตะวันออกของเมื องเวียงจันทร์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ติดกับประเทศเวียดนามชนกลุ่มนี้ถา้ อยูใ่ นลาวเรี ยกว่า ลาวพวน เมื่ออยูใ่ น
ประเทศเรี ยกว่า ไทย สาเหตุที่มาจะด้วยถูกต้อนมาหรื อหนี ภยั มาก็ไม่ทราบแน่ชดั ซึ่ งสันนิ ษฐานจากอายุอุโบสถ
น่าจะย้ายเข้ามาเมื่อประมาณ พ.ศ. 2360 – 2380
4
การทาผ้าหม้อห้อมจะมีหลายวิธีบางบ้านจะย้อมด้ายก่อนแล้วเอาไปทอ แต่บางบ้านก็ทอเป็ นผืนก่อนแล้วค่อนเอา
ไปย้อม เช่ น เดี ยวกับน้ าย้อมที่ เป็ นสู ต รลับ เฉพาะบ้าน ตามธรรมเนี ยมแล้ว เขาจะไม่ ถามสู ตรกัน อยากได้สี
หม้อห้อมแบบไหนก็ตอ้ งทดลองย้อมเอง
3
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แพร่ ในเวลาต่ อ มา แสดงให้ เห็ น ว่ า คนบ้ า นทุ่ ง โฮ้ง ได้ ป รั บ เอาสิ่ งของเครื่ องใช้ ที่ ท าใช้ ใ น
ชี วิ ตประจาวัน มาท าให้เป็ นสิ น ค้า โดยในช่ ว งแรกๆคนทุ่ งโฮ้งจะท าผ้าหม้อห้อ มแล้วหาบหรื อ
บรรทุ กใส่ รถจักรยานไปขายยังชุ มชนใกล้เคี ยง ต่ อมาในช่ วง 60 ปี ให้ห ลังมี การปรั บ ปรุ งถนน
ยันตรกิจโกศล เป็ นถนนลาดยางทาให้การเชื่ อมต่อระหว่างตัวเมืองแพร่ และต่างอาเภอเป็ นไปด้วย
ความสะดวกทาให้มีรถสัญจรไปมาเป็ นจานวนมาก จึง มีชาวบ้านเอาผ้าหม้อห้อมมาขายข้างทาง
และปรากฏว่าผ้าหม้อห้อมก็เริ่ มขายดี ทาให้ชาวบ้านคนอื่นๆ ออกมาตั้งร้านค้าเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ และ
คนที่มีบา้ นติดถนนยันตรกิจโกศลอยูแ่ ล้วก็ผนั ตัวเองมาประกอบอาชีพขายผ้าหม้อห้อม
การเข้าสู่ แวดวงทางธุ รกิ จของผ้าหม้อห้อมได้ทาให้เกิ ดการปรับตัวของผูป้ ระกอบการ
ผลิตผ้าหม้อห้อม จากเดิมที่ผผู ้ ลิตจะผลิตหม้อห้อมแบบดั้งเดิม5 ไปขาย ก็มีการนาเข้าผ้าฝ้าย (ผ้าขาว
ดิบ) ที่ทอสาเร็ จจากโรงงานซึ่ งเป็ นการสะดวกกว่าที่จะผลิตผ้าฝ้ายแบบเดิม นับตั้งแต่น้ นั เป็ นต้นมา
ผ้าขาวจึ งเป็ นวัสดุ สาคัญ ในการทาผ้าหม้อห้อม ทาให้ในปั จจุบนั การทอผ้าฝ้ ายด้วยกี่ แบบดั้งเดิ ม
มีนอ้ ยมาก แต่การเปลี่ยนมาใช้ผา้ ดิบสี ขาวก็ไม่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงในวงการการผลิตผ้าหม้อ
ห้อมได้เท่ากับการเริ่ มใช้ผา้ เคมี6 หลากหลายยี่หอ้ เช่น ตราควายทอง ตราหนูทอง เป็ นต้น ซึ่ งเนื้ อผ้า
ก็จะแข็ง หยาบ สี จะออกกรมท่าเข้มๆ เมื่อดมจะรู ้ได้ทนั ทีว่าเป็ นผ้าที่มีสารเคมี แต่ดว้ ยเหตุที่ผา้ ดา
(เคมี) มีเนื้ อผ้าที่หยาบ แข็ง ไม่สบาย จึงเอาผ้าที่ตดั เย็บแล้วไปฟอกให้นุ่ม โดยมีโรงงานอยูท่ ี่จงั หวัด
ลาพูนและจังหวัดเชี ยงใหม่ ดังนั้นความเป็ นหม้อห้อมทุ่งโฮ้งจึงไม่ได้ถูกผลิตขึ้นโดยคนในชุมชน
เท่านั้นแต่ยงั ถูกผลิตด้วยระบบอุตสาหกรรมสมัยใหม่อีกด้วย
ในความเข้าใจแต่ เดิ มนั้น มักมองว่าการเข้าสู่ สภาพสังคมอุตสาหกรรมคื อการทาลาย
ความเป็ นชุมชนดั้งเดิม แต่ในบ้านทุ่งโฮ้งกลับตรงกันข้าม เพราะความเป็ นอุตสาหกรรมดูราวกับว่า
เข้ามาชุ บชี วิตใหม่ให้คนในบ้านทุ่งโฮ้ง ผ้าหม้อห้อมเคมีได้สร้างความเปลี่ยนแปลงในอาชี พของ
ชาวบ้านทุ่งโฮ้ง คนในชุมชนจานวนมากโดยเฉพาะผูห้ ญิงผันตัวเองมาเป็ นแรงงานรับจ้างเย็บผ้าเคมี
ฟอก ส่ งให้กบั ร้านค้าผ้าหม้อห้อมในชุมชน หมู่บา้ นทุ่งโฮ้งจึงกลายเป็ นหมู่บา้ นที่มีท้ งั การผลิตและมี
ผ้าหม้อห้อมแบบดั้งเดิมของคนบ้านทุ่งโฮ้งในที่น้ ีคือผ้าหม้อห้อมที่มีข้นั ตอนการผลิตตั้งแต่การแปลงเส้นฝ้ายให้
กลายเป็ นผืนผ้าแล้วนาไปย้อมน้ าย้อมที่ทามาจากต้นครามหรื อต้นห้อม
6
ผ้าเคมี คือผ้าที่ผลิตมาจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้สียอ้ มเป็ นสี สังเคราะห์ ซึ่ งชาวไทยพวนบ้านทุ่งโฮ้งจะ
เรี ยกว่าชื่อผ้าตามชื่อของเครื่ องหมายการค้า เช่น ผ้ากาควาย(ผ้าตราควายทอง), ผ้ากาหนู(ผ้าตราหนูทอง), ผ้ากาถ้วย
ทอง(ผ้าตราถ้วยทอง) ซึ่ งตรงนี้เป็ นความภัคดีต่อเครื่ องหมายการค้า(Brand Loyalty) หรื อเป็ นการที่ผบู ้ ริ โภคซื้ อ
สิ นค้านั้นซ้ าๆและบ่อยครั้งทาให้มีมีทศั นคติที่ดีต่อตราสิ นค้า เกิดความเชื่อมัน่ นึกถึง ตราตรึ งและตรงใจผูบ้ ริ โภค
จนใช้มาอย่างยาวนาน ซึ่ งในกรณี ของผูผ้ ลิตผ้าหม้อห้อมนั้นการเรี ยกชื่อผ้าเคมีเป็ นชื่อของเครื่ องหมายการค้าแสดง
ให้เห็นว่าเขามีการใช้สินค้าผ้าเคมีซ้ าๆจนเป็ นที่เข้าใจโดยทัว่ กัน เวลาสั่งซื้ อผ้าเคมีกเ็ พียงบอกว่า “ผ้ากาควาย” หรื อ
“ผ้ากาหนู” ก็จะทาให้คนขายและคนซื้ อเข้าใจตรงกันด้วย
5

4
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ร้านค้าจาหน่ ายผ้าเคมีฟอกจานวนมาก ซึ่ งผ้าฟอกเคมีน้ ี ถูกขายในนามของสิ นค้าพื้นบ้านชาวทุ่งโฮ้ง
และบ้านใครที่ยงั ทาหม้อห้อมย้อมครามอยู่ ก็จะเกิดการนิ ยามตัวตนแบบใหม่กลายเป็ นศูนย์เรี ยนรู ้
ของชุ มชน ต่อมาในสมัยที่ มีโครงการหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ ก็ทาให้ผา้ หม้อห้อมถูกพัฒนาให้
เกิดลวดลายบนผืนผ้า เช่น หม้อห้อมเขียนเทียน หม้อห้อมมัดย้อม หม้อห้อมเพ็นท์ เป็ นต้น ซึ่ งเป็ น
การประยุกต์ผา้ หม้อห้อมให้น่าใช้
ผ้า หม้อ ห้ อ มบ้านทุ่ งโฮ้งเมื อ งแพร่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ การท่ อ งเที่ ย ว โดยถู ก ท าให้ มี
เรื่ องราวผูกโยงกับประวัติความเป็ นมาของหมู่บา้ นที่เป็ นชาวพวน ซึ่ งเป็ นชาติพนั ธุ์ที่มีวิถีชีวิต ภาษา
วัฒนธรรม ที่ เป็ นเอกลักษณ์ โดดเด่น ซึ่ งเป็ นการท่องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรม เรี ยนรู ้ วิถีชีวิตภูมิปัญญา
ของชาวพวน 7 และยังเป็ นการท่องเที่ยวเพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ในด้านเทคนิ คการทาผ้าหม้อห้อมใน
หลากหลายรู ปแบบ หากมีแขกคนเดินทางมาเยือนตาบลทุ่งโฮ้ง ชาวบ้านจะพร้อมใจกันสวมใส่ เสื้ อ
หม้อห้อมดั้งเดิมเพื่อทาการต้อนรับ ทั้งหมดนี้เป็ นการนาเสนอภาพแทนแสดงให้เห็นว่าคนในชุมชน
ยังคงอนุ รักษ์วฒั นธรรมดั้งเดิ มของชุ มชนอยู่ ซึ่ งการรั กษาความเป็ นทุ่ งโฮ้งแบบดั้งเดิ มและการ
น าเสนอภาพบ้า นทุ่ งโฮ้งที่ เป็ นลัก ษณะของหมู่ บ ้านผู ้เป็ นเจ้า ของภู มิ ปั ญ ญาท าผ้า หม้อ ห้ อ มนี้
เป็ นส่ วนสาคัญที่ช่วยให้ภาคธุรกิจผ้าหม้อห้อมเคมีในชุมชนขยายตัวและเป็ นที่รู้จกั ของนักท่องเที่ยว
การที่ ผา้ หม้อห้อมเป็ นที่ รู้จกั อย่างแพร่ หลายและเป็ นที่ ตอ้ งการของตลาดนั้น เกี่ ยวพัน
อย่างมีนยั สาคัญกับพัฒนาการการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภาคเหนื อ โดยที่ผ่านมา
มีศูนย์กลางการพัฒนาที่ จงั หวัดเชี ยงใหม่ ซึ่ งเป็ นเมืองศูนย์กลางความเจริ ญในภาคเหนื อ สามารถ
แบ่งพัฒนาการได้เป็ น 2 ช่ วงเวลา คื อ ช่ วงแรก เมื่อ พ.ศ. 2496-พ.ศ.2501 ปรากฏว่าคนเริ่ มนิ ยมใส่
หม้อห้อมอย่างแพร่ หลาย โดยการนาของอาจารย์ไกรศรี นิ มมานเหมินท์ ที่จดั งานขันโตกและออก
บัตรเชิญแขกเป็ นผูห้ ลักผูใ้ หญ่ในจังหวัด โดยครั้งแรกจัดเพื่อเลี้ยงส่ งนายสัญญา ธรรมศักดิ์ ข้าหลวง
ยุติ ธ รรมภาค 4 และนายจอร์ ช วิ ท นี่ กงสุ ล อเมริ กัน คนที่ 2 โดยอาจารย์ไกรศรี นิ มมานเหมิ น ท์
ได้ระบุ ในบัตรเชิ ญ ว่าให้แต่ งกายด้วยชุ ดหม้อห้อมมาร่ วมงาน (ลายคราม, 2528 อ้างใน ธเนศวร์ ,
2537) และด้ว ยความที่ อ าจารย์ไ กรศรี นิ ม มานเหมิ น ท์ เป็ นเจ้า ของธุ ร กิ จ ขนาดใหญ่ ม ากมาย
ตลอดจนมีฐานะขั้นมหาเศรษฐีและมีการศึกษาสู งในสมัยนั้นยิง่ ทาให้ชนชั้นนาที่เชิญมาร่ วมงานเชื่อ
ว่าเสื้ อพื้นเมืองต้องเป็ นเสื้ อหม้อห้อม ตลอดจนก็จดั งานขันโตกอีก 3 ครั้งรวม 4 ครั้ง และทุกครั้งก็
จะใส่ เสื้ อ หม้อ ห้อ ม (ธเนศวร์ , 2537) และช่ ว งที่ 2 คื อ ช่ ว ง พ.ศ. 2503 ที่ พ.ต.อ.นิ รัน ดร ชัยนาม
เป็ นผูว้ ่าราชการจังหวัดเชี ยงใหม่ ได้น าข้าราชการ พ่อค้าและประชาชนแต่ งกายพื้ น เมื องในวัน
คนพวนทุ่งโฮ้ง ถูกนิยามว่าไม่ใช่คนเมือง หรื อคนยวน แต่กไ็ ม่ได้อยูใ่ นสถานะที่ตอ้ ยต่าอย่างที่คนเมืองเชียงใหม่
กับคนไทใหญ่หรื อคนกะเหรี่ ยง คนพวนทุ่งโฮ้งไม่พยายามที่จะเป็ นคนเมือง แต่เขากลับสอนลูกสอนหลานในรัก
ในอัตลักษณ์ของตนเอง คนพวนทุ่งโฮ้งเป็ นอีกกลุ่มหนึ่งที่ภูมิใจในความเป็ นพวนอย่างมาก
7
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สงกรานต์ และถวายการต้อ นรั บ องค์ป ระมุ ข ของชาติ และพระราชอาคัน ตุ ก ะหลายครั้ ง ซึ่ งชุ ด
พื้นเมืองที่ทางจังหวัดระบุคือเสื้ อหม้อห้อมคาดผ้าขาวม้านัน่ เอง (ลายคราม, 2528 อ้างใน ธเนศวร์ ,
2537)
ความหลากหลายของรู ปแบบผ้าหม้อห้อมเป็ นสิ่ งที่สะท้อนให้เห็นการปรับตัวในบริ บท
ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการทาวัฒนธรรมให้กลายเป็ นสิ นค้า (Commoditization) ที่เน้น
เสนอขายวัฒนธรรมความดั้งเดิ มของพื้น ถิ่ น คื อ ชาติ พนั ธุ์ ไทยพวน ทั้งนี้ กระบวนการทั้งหมดก็
เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการในการบริ โภคของผูบ้ ริ โภคซึ่ งส่ วนมากก็เป็ นนักท่องเที่ยวที่มี
ความต้องการผ้าหม้อห้อมในหลากหลายรู ปแบบ ทาให้ผูผ้ ลิตผ้าหม้อห้อมเลือกที่ จะปรั บตัว กับ
ความต้องการของลูกค้าที่เคร่ งครัดกับความจริ งแท้ในผ้าหม้อห้อมที่แตกต่างกัน ซึ่ งชุมชนบ้านทุ่ง
โฮ้งเป็ นหนึ่ งในชุ มชนประวัติศาสตร์ สาคัญ ที่ เกี่ ยวพัน กับ การผลิ ตผ้าหม้อห้อม ได้ป รั บตัวอย่าง
น่าสนใจในการใช้ผา้ เคมี(สมัยใหม่) มาทาให้กลายเป็ นสิ นค้า ผ้าหม้อห้อมที่มีเอกลักษณ์กระทัง่ ถูก
มองหรื อทาให้เข้าใจว่าคื อ “ผ้าหม้อห้อมแท้” และดั้งเดิ ม สะท้อนให้เห็ น กระบวนการที่ เรี ยกว่า
ท้องถิ่นภิ วตั น์ (Localization) ที่ ชุมชนดาเนิ นการปรั บเปลี่ยนสิ่ งหนึ่ ง เพื่อดารงความเป็ นท้องถิ่ น
กระทัง่ ผ้าหม้อห้อมที่ใช้ผา้ เคมีในการผลิตก็กลายเป็ นสิ นค้าในรู ปแบบของผ้าหม้อห้อมดั้งเดิมของ
คนในชุมชน ทาให้สามารถขายผ้าเคมีในภาพลักษณ์ของหม้อห้อมแท้ได้ ผูผ้ ลิตผ้าหม้อห้อมบ้านทุ่ง
โฮ้งได้เอาอัตลักษณ์ของบ้านทุ่งโฮ้ง ที่เชื่อว่าเป็ นแหล่งภูมิปัญญาการผลิตผ้าหม้อห้อมดั้งเดิม มาใช้
เพื่อเป็ นกลยุทธ์ในการนาเสนอภาพให้หม้อห้อมเคมีเป็ นผ้าหม้อห้อมที่ผลิตมาแต่ด้ งั เดิม ทาให้ผา้
หม้อห้อมเคมีมีความสัมพันธ์กบั การค้าผ้าหม้อห้อมบ้านทุ่งโฮ้งอย่างมีนยั ยะสาคัญ
เบื้องหลังความเรี ยบง่ายของเส้นด้ายสี น้ าเงินนี้ มีลวดลายทางสังคมวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น
ด้วยพลังทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิ จ การเมือง หม้อห้อมเคมี ถูกผนวกกลืนให้เป็ นหม้อห้อ ม
ทุ่งโฮ้งที่เชื่อว่าเป็ นภูมิปัญญาของชาวทุ่งโฮ้ง ทาให้ขายได้และสร้างอาชีพใหม่ให้กบั ชุมชน สะท้อน
ถึ งการเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ างทางอาชี พ สั งคม และวัฒ นธรรมของชาวทุ่ งโฮ้ง โดยน าเอาการ
ท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมเข้ามาช่วยทาให้ผา้ หม้อห้อมของบ้านทุ่งโฮ้งโด่งดัง และภาครัฐก็เข้ามาให้
การสนับสนุนให้ชุมชนเป็ นแหล่งท่องเที่ยวประจาจังหวัด เพื่อให้เกิดการบริ โภคในพื้นที่ ทั้งหมดนี้
ทาให้เห็ นปฏิบตั ิการในหลากหลายมิติที่พยายามสร้างการเมืองใน “ผ้าหม้อห้อม” เพื่อใช้ในการ
นิ ยามอัตลักษณ์ รวมทั้งการสร้างความหมายในเรื่ องความจริ งแท้ในฐานะผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่
เพื่ อ ประโยชน์ ในทางการค้า เศรษฐกิ จ และการท่ อ งเที่ ยวของผูป้ ระกอบการและชุ มชน ดังนั้น
“ผ้าหม้อห้อม” จึงไม่ใช่เพียงแค่สินค้าชิ้นหนึ่ ง แต่ผา้ หม้อห้อมยังสามารถนามาขบคิดในเชิงวิชาการ
ได้ดว้ ย ซึ่ งน่ าสนใจอย่างยิ่งว่า กลุ่มผูผ้ ลิตหม้อห้อมบ้านทุ่งโฮ้ง มีวิธีการและกลยุทธ์หรื อการเมือง
ในการสร้างใหม่และฉวยใช้ความเป็ นทุ่งโฮ้ง(ความเป็ นท้องถิ่น) เพื่อสร้างคุณค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์ผา้
6
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หม้อห้อมของตนในบริ บทของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการส่ งเสริ มสนับสนุนของหน่วยงาน
การเมื อ งในท้อ งถิ่ น อย่า งไรและภายใต้บ ริ บ ทของการท่ อ งเที่ ย ว(และการเข้า มาส่ งเสริ ม ของ
หน่วยงานการเมืองในท้องถิ่น) ดังกล่าว ผลิตภัณฑ์ผา้ หม้อห้อมแห่ งบ้านทุ่งโฮ้งได้กลายมาเป็ นสิ่ งที่
มีความหมายในทางเศรษฐกิ จสังคมและวัฒนธรรมต่อกลุ่มผูผ้ ลิตผูค้ า้ หรื อผูป้ ระกอบการผ้าหม้อ
ห้อมแห่งบ้านทุ่งโฮ้งอย่างไร
ทบทวนแนวคิด: หลากหลายมโนทัศน์ ในการมองความเป็ นของแท้ (Authenticity)8
เมื่ อ กล่ า วถึ ง ความเป็ นของแท้ห รื อ ความจริ ง แท้ สิ่ ง ที่ เรามัก จะนึ ก ถึ ง คื อ ความเป็ น
ต้นตารั บ เป็ นของแท้ด้ งั เดิ ม ซึ่ งแนวการอธิ บายความจริ งแท้อนั หนึ่ ง คื อมองความจริ งแท้ผูกติ ด
อยู่ กั บ วั ต ถุ (Objective Authenticity) คื อการมองแบ บ นี้ มั น เป็ น ระบ บ เดี ยวกั บ เครื อข่ าย
ของพิพิธภัณฑ์ที่เชื่ อว่า ความเป็ นของแท้ก็คือเป็ นของแท้ต้ งั แต่กาเนิ ด (Wang, 1999) แต่อย่างไร
ก็ตาม แนวคิ ดนี้ ก็ยงั ถูกแย้งว่าไม่จริ ง โดย MacCannell บอกว่า ความจริ งแท้มนั คื อการประกอบ
สร้ าง (Constructive Authenticity) ซึ่ งกลุ่ มนี้ เชื่ อ ว่าความจริ งแท้ม าจากการสร้ างหรื อ การจัด ฉาก
(Cohen, 1988 อ้างใน Wang, 1999) แต่ ในลักษณะหนึ่ งความจริ งแท้เป็ นปรากฏการณ์ ท างสังคม
(Social construction) ที่ สามารถต่ อรองได้ ความจริ งแท้เป็ นเรื่ องที่ ถู กสร้ างขึ้ น มาทางวัฒ นธรรม
(Cohen, 1979)
Goffman อธิ บายโครงสร้ างสถานที่ ทางสังคมเป็ น 2 อาณาบริ เวณ คือบริ เวณด้านหน้า
(Font Region) ที่รับแขกและบริ เวณด้านหลัง (Back Region) สถานที่ที่สมาชิกของบ้านใช้สาหรับ
การพักผ่อน โดยแนวคิดนี้ได้ถูก MacCannell เอามาใช้วา่ ความจริ งแท้คือการจัดการทางสังคม โดย
ทาให้กลายเป็ นมายาคติ (MacCannell, 1973) แต่ การที่ Goffman เสนอเรื่ องบริ เวณด้านหน้าและ
บริ เวณด้า นหลัง เป็ นการมองที่ สุ ด โต่ ง ตรงนี้ MacCannell เห็ น ว่ า ระยะทางจากด้า นหน้ า ไป
ด้านหลังมันมีความต่อเนื่ องในการจัดวางพื้นที่ เพราะพื้นที่ไม่ได้ตายตัวว่า พื้นที่ดา้ นหน้าคือปลอม
พื้นที่ดา้ นหลังคือจริ ง แต่มนั มีความต่อเนื่ องและความจริ งแท้หลายเฉด แล้วแต่จะมองว่าขั้นไหนคือ
ความจริ งแท้ (MacCannell, 1973) ส่ วน Boorstin ก็เชื่ อคล้ายๆ MacCannell โดยเขาเสนอแนวคิ ด
เรื่ อง Pseudo-event ที่ เ ป็ นเหตุ ก ารณ์ เที ย มหรื อเป็ นการจ าลอง เรี ยกว่ า การท าให้ ไ ด้ สั ม ผัส
ประสบการณ์โดยอ้อม แม้ว่าจะรู ้ว่ามันคือของเทียมแต่มนั ก็ได้ประสบการณ์ สิ่ งที่เป็ นของจริ งแท้
นั้น ดูเหมือนว่ามันจะเป็ นอิสระคล้ายกับอากาศ ซึ่ งหมายความว่าเราจะมองมันว่าเป็ นของจริ งก็ได้
ค าว่า ความเป็ นของแท้ ในวิทยานิ พนธ์เล่ม นี้ คาในภาษาอังกฤษจะใช้ค าว่า “Authenticity” ส่ วนค าแปลใน
ภาษาไทยจะใช้ 2 คา คือคาว่า “ความเป็ นของแท้” ในกรณี ที่เจาะจงเรื่ องวัตถุ เช่น ผ้าหม้อห้อม และใช้คาว่า “ความ
จริ งแท้” ในกรณี ที่เป็ นการทบทวนแนวคิด ภาษา หรื อเรื่ องราว เหตุการณ์ต่างๆ

8
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หรื อจะมองว่ามัน เป็ นของปลอมก็ได้ (Boorstin, 1961: 99 อ้างใน MacCannell, 1973 ) ในขณะที่
Baudrillard ก็ ไ ด้ยืม แนวคิ ด ภาพเสมื อ น (simulacra) มาจาก Plato จนพบว่า ทุ ก วัน นี้ โลกคื อ การ
จาลองที่ ยอมรั บ ว่าไม่ มีอ ะไรที่ เป็ นต้น ฉบับ ไม่ มีการอ้างอิ งที่ เป็ นความจริ ง (Baudrillard, 1983)
และนักคิดหลังสมัยใหม่มองว่าความไม่แท้ ไม่ใช่ปัญหา หลังสมัยใหม่นิยมทาลายเส้นแบ่งของของ
เลียนแบบและของจริ ง เมืองจาลองหรื อสวนสนุกหากไม่มีตน้ แบบจะเอาแบบที่ไหนมาสร้าง มันจึง
เผยให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของของแท้และของเลียนแบบว่ามันไม่ได้แบ่งแยกชัดเจน (Eco, 1986)
ความจริ งแท้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวสมัยใหม่ Nietzsche มองว่าสังคม
สมั ย ใหม่ (Modern Society) ท าให้ เ กิ ด สภาวะไร้ น้ าหนั ก (Weightless) เพราะโลกสมั ย ใหม่
มันเชื่ อถือไม่ได้ มันปลอมทุกอย่าง มันหลอกลวงตลอดเวลา คนจึ งโหยหาความจริ งแท้ คนก็เลย
กลับมามองตัวเอง เพราะคนรู ้จกั ตัวเองและคิดว่าตัวเองเป็ นความจริ ง แนวคิดเรื่ องความจริ งแท้จึง
เป็ นทางหนึ่งของประสบการณ์ของคนและสังคม (Berger, 1973: 88 อ้างใน Cohen, 1988: 373) การ
ท่องเที่ยวสมัยใหม่ก็เป็ นการค้นหา “ของแท้ด้ งั เดิม” เพราะคนชั้นกลางจะมีความรู ้สึกว่าพวกเขาขาด
บางสิ่ งบางอย่างไป ผูค้ นในสังคมสมัยใหม่จึงอยากได้สิ่งที่ เป็ นของเก่าๆ ของแท้ด้ งั เดิ ม เช่ น การ
สัมผัสกับชนบท ประวัติศาสตร์ ชาติพนั ธุ์ ของแปลกตาที่ไม่เคยเห็น และธรรมชาติ สิ่ งเหล่านี้จะเป็ น
ตัวแทนของความจริ งแท้ด้ งั เดิม ซึ่ งจะถูกหมายปอง ถูกเก็บรักษา ถูกแยกไว้ และถูกสรรเสริ ญจาก
นักท่องเที่ยว (MacCannell, 1989, 1992 อ้างใน นฤพนธ์, ไม่ระบุปี: ออนไลน์)
Wang Ning มองความเป็ นของแท้เป็ นทางเลือกหนึ่ งในการท่องเที่ยว ไม่ได้คานึ งว่าวัตถุ
ทางการท่องเที่ยวนั้นจะแท้หรื อไม่ การมีอยูข่ องความแท้สามารถขยายความหลากหลายในส่ วนของ
ประสบการณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว เขาได้เสนอประสบการณ์ อ ัต ภวนิ ย ม (Existential Experiences)
หมายถึงความรู ้สึกที่ บุ คคลมีร่วมกัน ซึ่ งเป็ นความก้ ากึ่ งของกิ จกรรมการท่ องเที่ ยว ประสบการณ์
แบบนี้ เกิดขึ้นเพราะนักท่องเที่ยวไปร่ วมกิจกรรมที่ในชีวิตประจาวันของเขาไม่ได้สัมผัส ความจริ ง
แท้แบบนี้ คือการท ากิ จกรรมในพื้นที่ ที่เรี ยกว่าพื้ นที่ ก้ ากึ่ ง (Liminal Zone) คนในสังคมจะแยกตัว
ออกมาจากชีวิตประจาวันเพื่อก้าวเข้ามาในพื้นที่ของการท่องเที่ยว ซึ่งตรงนี้ จะทาให้นกั ท่องเที่ยวได้
ประสบการณ์ในการท่องเที่ ยว ทาให้พวกเขาหลุดออกมาจากกฎเกณฑ์ทางสังคม อยากทาในสิ่ งที่
ตนเองท า แต่ พ อหมดเวลา เขาก็ จ ะกลับ ไปท าหน้าที่ ท างานของเขาเช่ น เดิ ม (Wang, 1999) ใน
มุมมองของนักท่องเที่ ยวกลุ่มที่ เรี ยกว่า Post-Tourists ผูท้ ี่ รู้ว่าทุกสิ่ งทุกอย่างคื อเกมของการจาลอง
ซึ่ งเป็ นอย่า งนี้ ในทุ ก ๆที่ ซึ่ งในสายตาของนัก ท่ อ งเที่ ย วแนวนี้ นั้น เขาสนใจที่ จ ะดู ภู มิ ท ัศ น์ ข อง
ธรรมชาติและภูมิทศั น์เมืองที่สามารถแยกพวกเขาออกจากประสบการณ์ในชีวิตประจาวัน ในที่ นี่คือ
การออกมาจากชี วิตที่มนั ซ้ าซากจาเจ ฉะนั้น บางอย่างนั้นนักท่องเที่ยวไม่ได้รับจากความที่มนั เป็ น
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ธรรมชาติ แต่ ไ ด้จ ากการที่ มนั ถู กสร้ างขึ้ น ซึ่ งท าให้เกิ ด การท่ อ งเที่ ยวผ่านสัญ ลักษณ์ ท าให้การ
ท่องเที่ยวก็คือการไปเก็บสะสมสัญลัษณ์ (Urry, 1990: 3 อ้างใน Corrigan, 1997: 142)
ความจริ งแท้คือผลของการตีความหรื อเป็ นสิ่ งที่สร้างขึ้นมา ดังนั้นจึงมีความหลากหลาย
และยืดหยุ่นได้ (ไพโรจน์, 2554: 107-115) ความจริ งแท้มกั จะถูกเปลี่ยนไปเสมอ เมื่อสิ่ งที่ เราผลิต
ขึ้นใช้ในชี วิตประจาวัน กลายเป็ นสิ นค้า (Commodities) จะทาให้สินค้าเหล่านี้ เป็ นสิ่ งที่ มีชีวิตทาง
สังคม (Social Life) หรื อเป็ นชี วิตที่ข้ ึนอยู่กบั สภาวการณ์ที่เป็ นเงื่อนไขในสังคมและผู ้อื่นในสังคม
เช่ น ชาวอาข่ าได้ท าสิ น ค้าที่ ต นเองใช้ในชี วิตประจ าวัน อย่างเช่ น หมวกอาข่ าออกมาขายให้กับ
นักท่ องเที่ ยว ซึ่ งหากอาข่ าทาเองขายเองก็จะสามารถทาให้นักท่ องเที่ ยวเชื่ อได้ว่านั่น คื อของแท้
(ไพโรจน์, 2555: 118-119)
Cohen เขาตั้งข้อสมมุติฐานไว้ 3 ประการ ว่าการทบทวนวรรณกรรมเรื่ องการกลายเป็ น
สิ นค้าที่ผา่ นมามักจะอ้างว่า (1)การท่องเที่ยวถูกพูดถึงว่าเป็ นตัวทาให้เกิดการกลายให้เป็ นสิ นค้า คือ
เอาสิ่ งที่แต่เดิมไม่ใช่สินค้ามาทาให้เป็ นสิ นค้า ทาให้ของที่เคยมีคุณค่าอย่างใดอย่างหนึ่ ง ไปมีคุณค่า
อีกอย่างหนึ่ ง ซึ่ งตรงนี้ มนั คื อการทาลายความหมายเดิ ม (2)การกลายเป็ นสิ นค้า ถูกมองว่าทาลาย
ความเป็ นของแท้ของผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของหมู่บา้ นและความสัมพันธ์ของมนุษย์ ความหมาย
ของผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมต่อหมู่บา้ นมันหายไป แต่ทาขึ้นเพียงแค่ตอ้ งการนาเสนอนักท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจึ งจัดแสดงเพื่อการท่ องเที่ ยวมากขึ้ น และ (3)Cohen อ้างความเห็ นของ
MacCannell ซึ่งเห็นว่าไม่ว่าจะเป็ นพื้นที่ท้ งั ด้านหน้าหรื อพื้นที่ดา้ นหลังก็ลว้ นถูกจัดฉากทั้งสิ้ น ตรง
นี้ ทาให้นักท่ องเที่ ยวเข้าใจผิด ยอมรับความจริ งแท้ที่ถูกประดิษฐ์และจัดวางอย่างสมจริ งนั้นเป็ น
ความจริ ง ซึ่ งน ามาสู่ สิ่ งที่ เรี ยกว่ า จิ ต ส านึ กการท่ องเที่ ยวแบบปลอมๆ (False Touristic
Consciousness)
แม้ว่าก่ อนหน้านี้ การทบทวนวรรณกรรมมักจะพูดถึงว่า กระบวนการทาให้กลายเป็ น
สิ นค้านั้นมันทาลายความเป็ นท้องถิ่น แต่ Cohen ต้องการเสนอว่าการกลายเป็ นสิ นค้าก็ไม่ได้ทาลาย
เพียงด้านเดียวเสมอไป แต่มนั ทาให้เกิดความหมายใหม่ๆ หรื อเอื้อให้เกิดความหมายใหม่ๆ ขึ้นมา
หรื ออาจทาให้หน้าที่ของสิ่ งของนั้นๆเกิ ดการเปลี่ยนแปลง แต่ท้ งั นี้ มนั ได้สร้างมูลค่าให้กบั ของ ก็
เป็ นเรื่ องที่ไม่น่าเสี ยหาย กระบวนการทาให้เป็ นสิ นค้ามันเกี่ยวข้องกับการสร้างความหมายใหม่ๆ
สรุ ปประเด็นตรงนี้ คือ การกลายเป็ นสิ นค้ามันอาจทาลายความเป็ นชุมชนจริ ง แต่มนั ก็ไม่ได้ทาลาย
เพียงอย่างเดียว มันยังมีการสร้างความหมายใหม่ดว้ ย (Cohen, 1988 อ้างใน Wang, 1999) )
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หม้ อห้ อมในบ้ าน : ไทยพวนกับความผูกพันในการทาผ้ าหม้ อห้ อมและความเชื่ อของชาติพนั ธุ์
ไทยพวนเป็ นกลุ่ม ชาติ พนั ธุ์ ที่ ถูกกวาดต้อ นเข้ามาในสยามด้วยหลายสาเหตุ ท้ งั เรื่ องของ
สงครามที่ เข้ามาเป็ นเชลยตามหัวเมืองต่างๆ และบางส่ วนก็เข้ามาด้วยเหตุแห่ งการหาแหล่งอาศัย
(ชนะ,ไม่ระบุปี ใน องค์, 2553:110-111) ทาให้มีคนพวนอาศัยอยูห่ ลายพื้นที่รวมทั้งดินแดนล้านนา
ที่ มีชุมชนคนพวนอยู่ที่บา้ นทุ่งโฮ้ง อาเภอเมื องแพร่ จังหวัดแพร่ ซึ่ งแต่ละพื้นที่ ก็จะมีอตั ลักษณ์ ที่
แตกต่างกันไปด้วยถูกการกลืนกลายทางวัฒนธรรม ทาให้วฒั นธรรมของคนพวนผสมผสานกับ
วัฒนธรรมของคนท้องถิ่นจนเกิดอัตลักษณ์แบบใหม่ใต้ร่มฉัตรของพระมหากษัตริ ยไ์ ทย
หากพิจารณาคนพวนทุ่งโฮ้งที่เข้ามาอยูร่ วมกับคนเมือง(ล้านนา)จังหวัดแพร่ จะสังเกตุได้ว่า
ชาวไทยพวนบ้านทุ่ งโฮ้งมี ความคล้ายกับคนไตในพื้ นที่ อื่น ๆที่ มกั พูดได้มากกว่า 2 ภาษา หรื อที่
นักวิชาการสายภาษาศาสตร์ สังคมเรี ยกว่า “Code Switching” คือการพูดภาษาหนึ่ งสลับกับอีกภาษา
หนึ่ งอย่างสม่าเสมอ(นิ ติ, 2558: 140-141) ชาวไทยพวนบ้านทุ่งโฮ้งและชาวไทยวน ไทลื้อ หรื อผูท้ ี่
ใช้ภาษาไทยกลางและกลุ่มอื่นๆที่อยูใ่ นจังหวัดแพร่ จึงมีลกั ษณะทางวัฒนธรรมที่ไม่แตกต่างกันมาก
นัก เพราะส่ วนหนึ่ งมาจากความสามารถในการปรั บภาษาในการสื่ อสารกันได้ แต่มี 2 สิ่ ง ที่ ชาว
พวนบ้านทุ่ งโฮ้งพยายามบอกกับคนอื่นๆว่าเป็ นอัตลักษณ์ ของคนพวนโดยแท้จริ ง นั่นคื อการทา
ผ้าหม้อห้อมและประเพณี กาฟ้า
ในอดีตคนพวนทุ่งโฮ้งไม่ได้คานึ งในเรื่ องของแท้หรื อไม่แท้ในผ้าหม้อห้อม การทาผ้าหม้อ
ห้อมในบ้านทุ่งโฮ้งนั้นเป็ นไปเพื่อทาไว้ใช้เองในครัวเรื อนและเพื่อเป็ นการลดต้นทุ นในการซื้ อหา
เครื่ องนุ่ งห่ ม แม้จะมีข้ นั ตอนที่ ยุ่งยากซับซ้อน แต่ก็ทาให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการไปซื้ อ
เสื้ อผ้าจากร้านค้า คนในอดีตจึงนิ ยมทาเครื่ องนุ่ งห่ มใช้เอง ชาวทุ่งโฮ้งจะมีกี่ทอผ้าอยู่ที่ใต้ถุนบ้าน
ของตนเอง ว่างจากการทาไร่ ทานาก็จะทอผ้าเพื่อจะเอาไปย้อมเป็ นหม้อห้อมใส่ ไปทาไร่ ทานา
ผ้าหม้อห้อมเป็ นของใช้ธรรมดาสามัญ ที่ทาขึ้ นเพื่อใช้ในชี วิตประจาวันจึงไม่มีการบันทึ ก
อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ไม่ปรากฏหลักฐานว่าถูกทาขึ้นครั้งแรกเมื่อไรหรื อใครเป็ นคนคิดค้น การ
ทาผ้าหม้อห้อมในอดีตต้องเริ่ มทาตั้งแต่การทาให้ปุยฝ้ายกลายมาเป็ นเส้ นด้ายที่ สามารถเอาไปทอ
เป็ นผื น ผ้าได้ และต้องท าน้ าย้อ มเองจากการแช่ ต้น ครามให้เน่ าแล้วใช้ภูมิปั ญ ญาก่ อ น้ าห้อมจน
สามารถย้อมผ้าได้และสุ ดท้ายต้องจกผ้าแล้วนามาตากทาซ้ าๆอย่างนี้ 5-10 ครั้งเพื่อให้ได้สีที่ตอ้ งการ
กระบวนการทุกอย่างของการทาผ้าหม้อห้อมเกิดขึ้นภายในใต้ถุนครัวเรื อน การสื บทอดการทาผ้า
หม้อห้อมจึงสื บทอดจากการลองทาลองปฏิบตั ิจากรุ่ นสู่ รุ่น อัตลักษณ์ของคนทุ่งโฮ้งในอดีตได้ซึม
ลึกถึงระดับจิตใจ การสวมใส่ ผา้ หม้อห้อมทาให้รู้ สึกได้ใส่ เสื้ อที่มีจิตวิญญาณของพ่อแม่บรรพบุรุษ
และมีสานึกของความเป็ นพวนทุ่งโฮ้งแฝงอยูอ่ ย่างเต็มเปี่ ยม
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เสื้ อหม้อห้อมไม่ใช่เสื้ อผ้าที่มีไว้เพื่อใส่ ในชี วิตประจาวันเพียงแค่ใส่ ไปทาไร่ ทานาเท่านั้น
แต่ ห ม้อห้อมเป็ นเสื้ อ ผ้าที่ มีคุณ ค่ าพิ เศษสามารถใส่ ไปงานบุ ญ ได้ จึ งแบ่ งเสื้ อ หม้อห้อ มเป็ นสอง
ลักษณะคือ “เสื้ อเซื้ อ” และ “เสื้ องาม” สะท้อนให้เห็นความภูมิใจในผลงานของคนจกผ้าหม้อห้อม
ว่าได้ผลิตสิ่ งของที่ทรงคุณค่า สามารถสวมใส่ เพื่ออวดสายตาคนอื่นได้ ทาให้เห็นว่าในอดีตก็มีการ
แยกเสื้ อหม้อห้อมเพื่อใช้ในโอกาสต่างๆอยูก่ ่อนแล้ว ผ้าหม้อห้อมจึงแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของ
คนพวนได้อย่างชัดเจน เพราะคนพวนผลิตผ้าหม้อห้อม คนพวนใส่ เสื้ อหม้อห้อมเพื่อทางาน และคน
พวนใส่ เสื้ อหม้อห้อมเพื่อออกงาน ผ้าหม้อห้อมจึงเปรี ยบเป็ นสัญลักษณ์ของชาวพวนบ้านทุ่งโฮ้ง
อี ก หนึ่ งอัต ลัก ษณ์ ที่ บ่ งบอกว่าพวนทุ่ งโฮ้งเป็ นพวนแท้ คื อ การสื บ ทอดประเพณี ก าฟ้ า
ซึ่งเป็ นการเคารพบูชาฟ้า(แถน) กาฟ้าเป็ นจารี ตที่มาพร้อมกับเรื่ องเล่าเสมือนเป็ นบทลงโทษสาหรับ
พวนที่ไม่ปฏิบตั ิตาม ฉะนั้น กาฟ้าก็เหมือนเป็ นกลไกหนึ่ งที่ จะทาให้คนพวนไม่ลืมความเป็ นพวน
ด้วยข้อบังคับที่ว่าคนพวนต้องกาฟ้า หากไม่ป ฏิบตั ิตามจะถูกฟ้าลงโทษด้วยการบัญชาให้สายฟ้าผ่า
ลงมายังคนคนนั้นให้สิ้นใจ
การนิ ยามพวนบ้านทุ่งโฮ้งแท้จึงต้องพูดถึงผ้าหม้อห้อมและประเพณี กาฟ้า ซึ่ งสองสิ่ งนี้ ผูก
โยงเข้ากับความเป็ นพวน ผ้าหม้อห้อมและประเพณี กาฟ้ าจึงมีความหมายในเชิ งสังคมวัฒนธรรม
ของคนพวนในฐานะสิ่ งของและพิธีกรรมที่สร้างอัตลักษณ์ให้คนพวนทุ่งโฮ้ง ไม่ให้คนรุ่ นใหม่ลืม
รากแห่งความเป็ นคนพวนบ้านทุ่งโฮ้งและวัฒนธรรมของคนพวนบ้านทุ่งโฮ้ง
หม้ อห้ อมในร้ าน: พัฒนาการธุรกิจผ้ าหม้ อห้ อมและการฉวยใช้ ความเป็ นชุมชนเพื่อสร้ างความ
เป็ นของแท้ ในผ้าหม้ อห้ อมเพื่อการค้ า
ผ้าหม้อห้อมมีพลวัตเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัย จากผ้าหม้อห้อมของบ้านทุ่งโฮ้งดั้งเดิม
เป็ นผ้าที่ตอ้ งใช้เวลาและกระบวนการที่ซบั ซ้อ น ทาไว้ใช้แค่ในครัวเรื อน มาสู่ การใช้ผา้ ฝ้ายดิบจาก
โรงงานและผ้าเคมี จ ากโรงงานเข้ามาในชุ ม ชน คนในชุ ม ชนได้ใ ช้ผ า้ ที่ เข้ามาใหม่ น้ ี พลิ ก โฉม
รู ปลักษณ์ของผ้าหม้อห้อมเหมือนเป็ นสัญญาณของการปฏิวตั ิผา้ หม้อห้อม ซึ่ งงานนี้ได้สรุ ปบริ บทที่
ก่อให้เกิดพลวัตของผ้าหม้อห้อมมี 3 ประการ ประการแรกคือการพัฒนาด้านสาธารณู ปโภคพื้นฐาน
ของภาครัฐที่สร้างถนนยันตรกิจโกศลทาให้เกิดการสัญจรไปมาของผูค้ นผ่านบ้านทุ่งโฮ้งและผลที่
ตามมาของการพัฒนานี้ ก็คือคนในชุ มชนมีช่องทางในการทาการค้าและในที่ สุดก็กา้ วเข้าสู่ ธุรกิ จ
การค้าผ้าหม้อห้อมที่ท้ งั ขายส่ งไปยังพื้นที่อื่นๆและขายปลีกในร้านที่อยูใ่ นชุมชน ความต้องการผ้า
หม้อห้อมก็มากขึ้นและคิดหาวิธีการที่จะสามารถผลิตผ้าหม้อห้อมได้มากขึ้นและง่ายขึ้น ซึ่ งผ้าขาว
ดิบและผ้าเคมีก็สามารถให้คาตอบแก่ผูป้ ระกอบการผ้าหม้อห้อมได้ ประการที่สองคือการพัฒนา
ทักษะความรู ้ในเรื่ องการท าให้ผา้ หม้อห้อมมีลวดลายที่สวยงามเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์จากการ
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ฝึ กอบรมที่ ทางกลุ่มผูน้ าของชุมชนได้เอาความรู ้มาพัฒนาฝี มือของผูป้ ระกอบการผ้าหม้อห้อมใน
ชุมชน ประการที่สามคือการท่องเที่ยวที่เป็ นผลพลอยได้มาจากนโยบายการพัฒนาท้องถิ่นของรัฐ
เช่น โครงการหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ โครงการส่ งเสริ มการท่องเที่ ยวภายในประเทศเป็ นต้น ที่
เหมือนเป็ นโอกาสให้คนในชุ มชนได้จาหน่ ายผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นนัน่ คือผ้าหม้อห้อมซึ่ งมีอย่าง
หลากหลายรู ปแบบทั้งแบบที่ เป็ นหม้อห้อมดั้งเดิมแท้ แบบที่ เป็ นเคมี แบบเขียนเที ยน แบบที่ ยอ้ ม
ธรรมชาติ หรื อแบบที่เป็ นเสื้ อยืด ทั้งหมดที่ยกตัวอย่างมาก็ได้ขายภายใต้เครื่ องหมายการค้าว่า "ผ้า
หม้อห้อมแห่งบ้านทุ่งโฮ้ง"
หม้อห้อมแท้ในความเข้าใจของคนบ้านทุ่ งโฮ้งคื อหม้อห้อมจกหรื อหม้อห้อมที่ ผ่านการ
ย้อม แม้ว่าน้ าย้อมนั้นจะเป็ นสี สังเคราะห์หรื อสี เคมีก็ตาม แต่ก็ยงั ถูกคนในชุมชนให้ความหมายว่า
เป็ นหม้อห้อมแท้ ในขณะที่หม้อห้อมแบบอื่นๆ ทั้งหม้อห้อมเคมี หม้อห้อมเขียนเทียนและหม้อห้อม
ย้อ มธรรมชาติ น้ ั น คน ทุ่ ง โฮ้ง จะไม่ ใ ช้ ค าว่ า แท้ แ ต่ จ ะเรี ยกชื่ อ ตามกรรมวิ ธี ก ารผลิ ต แต่ เพื่ อ
ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของชุมชน หม้อห้อมในรู ปแบบต่างๆถูกทาให้เป็ นของแท้ดว้ ยการใส่
คุณค่าในทางวัฒนธรรมเข้าไปในสิ นค้าผ้าหม้อห้อม ที่แต่เดิมถูกให้ความหมายว่าไม่แท้ให้กลายเป็ น
หม้อห้อมแห่งบ้านทุ่งโฮ้งแท้ ตรงนี้ทาให้เห็นว่าความจริ งแท้สามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอ จากหม้อ
ห้อมแท้ของบ้านทุ่งโฮ้งต้องมีการจกแบบไม่มีลวดลายมาสู่ การใช้ผา้ เคมีที่ไม่ตอ้ งจกและยังมีการ
สร้างลวดลายให้กบั ผ้าหม้อ ห้อม ทาให้ความจริ งแท้ของหม้อห้อมไม่ได้อยูท่ ี่น้ าย้อมเพียงอย่างเดียว
แต่ความจริ งแท้ของหม้อห้อมทุ่งโฮ้งยังอยูท่ ี่การรู ้จกั เอาอัตลักษณ์มาสร้างให้เห็นว่าจริ งแท้ ตรงนี้ ทา
ให้ไม่สามารถมองความแท้แค่เชิ งวัตถุ(Object) แต่เราสามารถมองความจริ งแท้ว่าเป็ นสิ่ งสร้างทาง
สังคม (Social Construction) ได้ดว้ ย
ก่อนหน้าที่การท่องเที่ยวจะเข้ามาในชุมชนบ้านทุ่งโฮ้งอย่างเข้มข้น ความจริ งแท้ไม่ได้เป็ น
ประเด็นที่มีความสาคัญกับคนทุ่งโฮ้ง แต่เมื่อสิ นค้าผ้าหม้อห้อมที่มาจากเคมีได้ขาย มีร้านค้าเกิดขึ้น
มากมายประกอบกับ นโยบายของรั ฐ ที่ ส่ งเสริ ม ให้ บ ริ โ ภคสิ น ค้าของท้อ งถิ่ น และสถาบัน ทาง
การเมืองท้องถิ่นก็ให้การส่ งเสริ มทั้งในด้านความรู ้ การพัฒนาฝี มือ การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
เป็ นต้น ทาให้คนในชุมชนหันกลับมาสนใจเรื่ องความจริ งแท้ที่สามารถสร้างโอกาสนาพาบ้านทุ่ง
โฮ้งให้สามารถรุ่ งเรื องในทางเศรษฐกิจได้ ทาให้คนในชุมชนดึงเอาอัตลักษณ์ของชุมชนกลับมาใช้
ผ่านการจัด สร้าง จาลองให้สมจริ ง เพื่อบอกว่าบ้านทุ่งโฮ้งเป็ นแหล่งผลิตผ้าหม้อห้อมมายาวนาน
โดยเอาไปผูกโยงกับอัตลักษณ์ของความเป็ นพวน สิ นค้าผ้าหม้อห้อมที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรม
จึงสามารถขายในนามของสิ นค้าท้องถิ่นดั้งเดิมแท้ๆได้ โดยได้ฉวยใช้ความเป็ นชุ มชนเข้าช่วยให้
ภาพความโรแมนติกว่าเป็ นชุมชนดั้งเดิมแท้ๆที่ทาผ้าหม้อห้อม ตรงนี้ทาให้เห็นว่าการที่ผา้ หม้อห้อม
กลายเป็ นสิ น ค้า ได้น าพาให้ เกิ ด กระแสให้ ค นทุ่ งโฮ้ง สนใจอัต ลัก ษณ์ ข องตนเองมากขึ้ นเพื่ อ
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ประโยชน์ทางธุ รกิจและเพื่ออนุรักษ์อตั ลักษณ์ของตนเองให้ดารงอยู่ แม้ว่าจะเป็ นอัตลักษณ์ในแบบ
ใหม่ ก็ตาม แม้ว่าการที่ ผา้ หม้อห้อมกลายเป็ นสิ น ค้าจะท าให้วฒ
ั นธรรมการทาผ้าหม้อห้อมแบบ
ดั้งเดิมถูกลดความสาคัญไปในพื้นที่ทางเศรษฐกิจ แต่ในพื้นที่ทางวัฒนธรรมของชุมชนกลับพบว่า
วัฒนธรรมการทาผ้าหม้อห้อมแบบดั้งเดิมถูกเอามาเผยแพร่ และจัดแสดงมากขึ้น เช่นในงานประเพณี
กาฟ้า การจาลองวิถีชีวิตของชุมชนในงานกาชาด การแสดงสิ นค้าในประเทศและต่างประเทศ เป็ น
ต้น ซึ่งตรงนี้ เป็ นตัวสาคัญที่จะเกริ่ นนาว่า หม้อห้อมบ้านทุ่งโฮ้งมีจุดเริ่ มมาจากตรงไหนและปั จจุบนั
ถูกพัฒนารู ปแบบอย่างไรถึงจุดไหน ตรงนี้ ทาให้เกิดความต่อเนื่ องของความเป็ นของแท้ ที่ทาให้ผา้
เคมีสามารถกลายเป็ นของแท้ของบ้านทุ่งโฮ้งได้เพราะคนทุ่งโฮ้งได้นาเอาผ้าเคมีเข้าไปอยู่ในส่ วน
หนึ่งของวิวฒั นาการการของวัฒนธรรมการทาผ้าหม้อห้อมแห้งบ้านทุ่งโฮ้ง ซึ่งเป็ นกลยุทธ์หนึ่ งที่ทา
ให้ผา้ หม้อห้อมในระดับวาทกรรมกับผ้า หม้อห้อมในระดับที่ชาวบ้านปฏิบตั ิการทาจริ งๆเชื่ อมกัน
จนผ้าเคมีสามารถขายได้ในนามผ้าหม้อห้อมแท้แห้งบ้านทุ่งโฮ้ง
การสร้างความเป็ นของแท้ในผ้าหม้อห้อมของคนบ้านทุ่งโฮ้งสามารถจาแนกปฏิบตั ิการได้
3 ส่ วนที่สาคัญ ได้แก่ประการแรก มีการดึงเอาอัตลักษณ์ความเป็ นพวนของบ้านทุ่งโฮ้งมาทาให้เกิด
รู ปธรรมในชุมชน ด้วยการสร้างบ้านจาลองของคนพวนในอดีต การสร้างพิพิธภัณฑ์ของชุมชน การ
สร้ างอนุ เสารี ยเ์ จ้าชมพูซ่ ึ งเป็ นที่ มาของตานานอัน ยิ่งใหญ่ ของชาวไทยพวน ทั้งนี้ เพื่ อ เป็ นแหล่ ง
ทรัพยากรในการท่องเที่ยวให้คนที่มาเที่ยวที่บา้ นทุ่งโฮ้งได้เรี ยนรู ้ความเป็ นพวน ประการที่สอง คือ
การยกเอาพิธีกรรมเก่าแก่ของคนพวนขึ้ นมาเป็ นงานประเพณี ประจาปี เพื่อใช้อตั ลักษณ์ ความเป็ น
พวนในการส่ งเสริ มการท่ องเที่ ยวและเพื่ อส่ งเสริ มการค้าผ้าหม้อห้อ มในบ้านทุ่ งโฮ้ง งานกาฟ้ า
เหมือนเป็ นงานที่ชุบชีวิตให้คาว่า “ไทยพวน” ยังมีลมหายใจ ในขณะที่ความเป็ นสมัยใหม่จะกลืนให้
สานึ กของความเป็ นพวนหายไปแต่การจัดงานกาฟ้าเหมือนเป็ นการชุบชี วิตวิถีชีวิตของคนพวนให้
กลับมามีชีวิตให้ลูกหลายคนรุ ่ นใหม่ได้เห็น งานกาฟ้านี้ จะเป็ นงานจัดแสดงวิถีชีชิตของคนพวนใน
อดีตผ่านการจัดซุม้ นิ ทรรศการ การแสดง การละเล่น การแต่งกายของคนบ้านทุ่งโฮ้ง งานกาฟ้าเป็ น
งานที่จะทาให้ได้เห็นเสื้ องามของคนบ้านทุ่งโฮ้งที่จะเอาเสื้ อหม้อห้อมแท้ด้ งั เดิมของคนบ้านทุ่งโฮ้ง
มาใส่ เพื่อร่ วมกิจกรรม และในขณะเดียวกันก็เป็ นงานที่เปิ ดตัวผ้าหม้อห้อมแบบใหม่ซ่ ึงเป็ นความคิด
สร้างสรรค์ของผูป้ ระกอบการผ้าหม้อห้อมในตาบลทุ่งโฮ้ง งานกาฟ้าจึงเป็ นงานที่เปิ ดพื้นที่ให้หม้อ
ห้อมทั้งเก่ าและใหม่ ได้มีโอกาสเชิ ดหน้าชู ตา แสดงการท าผ้าหม้อห้อ มในอดี ต ในปั จจุ บ ัน และ
หม้อห้อมในอนาคตสู่ สากล เป็ นการตอกย้ าความชานาญในการทาผ้าหม้อห้อมที่ คนทุ่งโฮ้งทามา
ตั้งแต่ในอดีต รักษามาจนถึงปั จจุบนั และพัฒนาสู่ อนาคต งานประเพณี กาฟ้าจึงจัดขึ้นเพื่อยืนยันว่า
คนพวนบ้านทุ่งโฮ้งคือคนที่ทาผ้าหม้อห้อมโดยแท้ ประการสุ ดท้ายคือการแสดงให้เห็นว่าคนพวน
เป็ นเจ้าของภูมิปัญญาการทาผ้าหม้อห้อมอย่างแท้จริ ง ด้วยการส่ งเสริ มให้มีศูนย์เรี ยนรู ้ในชุมชน ซึ่ ง
13
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ยกให้ ผู ป้ ระกอบการที่ มี ค วามรู ้ ค วามช านาญในการท าผ้าหม้อ ห้ อ มให้เป็ นปราชญ์ ชุ ม ชน ซึ่ ง
ผูป้ ระกอบการเหล่านี้ ลว้ นแต่เป็ นผูท้ ี่เคยมีชื่อเสี ยงมาก่อนหน้านี้ แล้ว เช่น เคยออกรายการทีวี เคยลง
วารสารการท่องเที่ยว เคยถูกเชิญไปเป็ นวิทยากรที่ต่างๆ และได้รับรางวัลในระดับชาติ เป็ นต้น
สิ่ งที่คนทุ่งโฮ้งได้ปฏิบตั ิการรักษา สร้างใหม่ และฉวยใช้อตั ลักษณ์ของชุมชนเพื่อสร้างภาพ
ให้หม้อห้อมบ้านทุ่งโฮ้งที่มีหลากหลายรู ปแบบและหลากหลายกรรมวิธีการทาได้ข้ ึนชื่อว่าเป็ นหม้อ
ห้อมของบ้านทุ่งโฮ้งแท้อาจเรี ยกได้ว่าเป็ นเหมือนกับที่ MacCannell เรี ยกว่าการสร้างความจริ งแท้
แบบจัดฉาก (Stage Authenticity) ให้เกิ ดความรู ้ สึกว่าจริ งแท้ ตรงนี้ เป็ นการทาให้นักท่องเที่ ยวได้
สัมผัสประสบการณ์โดยอ้อมผ่านการจาลองหรื อที่ Boorstin เรี ยกว่า Pseudo-Event เพราะเหตุการณ์
จริ งมันไม่มีให้เห็นแล้ว บางอย่างเป็ นเหตุการณ์ในอดีต แม้ว่าจะรู ้ว่ามันคือของเทียมที่จาลองขึ้นมา
แต่นกั ท่องเที่ยวก็ได้ประสบการณ์หรื อความเข้าใจร่ วมกับคนในชุมชน นอกจากนี้ประสบการณ์ของ
การท่ องเที่ ยวที่ จริ งแท้ยงั รวมถึงการสร้างความจริ งแท้แบบประสบการณ์อตั ภวนิ ยม (Existential
Experiences) หรื อที่ความจริ งแท้มนั คือความรู ้สึกที่ได้รับจากการไปดารงอยูร่ ่ วมกัน อย่างที่ Wang
Ning เสนอ โดยเฉพาะการเข้าร่ วมกิจกรรมของศูนย์เรี ยนรู ้ทาให้นกั ท่องเที่ยวได้ใกล้ชิดความจริ งแท้
มากยิ่งขึ้น ฉะนั้นการสร้างความจริ งแท้จึงมีท้ งั การเน้นการจัดวางวัตถุให้เกิดความสมจริ งและเน้น
ประสบการณ์ที่ในตัวนักท่องเที่ยวที่ได้ไปร่ วมทากิจกรรมในการท่องเที่ยว ซึ่ งการฉวยใช้อตั ลักษณ์
ของทุ่งโฮ้งก็ใช้ 3 สิ่ ง นัน่ คือ ความเป็ นพวน งานกาฟ้า และองค์ความรู ้ในการย้อมผ้า มาเป็ นจุดเน้น
ที่ สาคัญ ในการท าให้ผลิตภัณฑ์ผา้ หม้อห้อมที่ มีหลากหลายรู ป แบบสามารถขายในเครื่ องหมาย
การค้าของหม้อห้อมทุ่งโฮ้งภูมิปัญญาของคนพวนได้
การเอาเรื่ องราวทางประวัติศาสตร์ ของคนพวนบ้านทุ่งโฮ้งไปผูกโยงเข้ากับภูมิปัญญาการ
ทาผ้าหม้อห้อมและประกาศให้สาธารณะชนรู ้ว่าหม้อห้อมของแท้ตอ้ งหม้อห้อมทุ่งโฮ้ง จึงส่ งผลดี
ต่ อธุ รกิ จผ้าหม้อห้อมโดยภาพรวมต่ อ ชุ มชน ทาให้ผา้ หม้อห้อมที่ ไม่ จริ งแท้ที่ก่อนหน้านี้ คนใน
ชุ มชนท ามาขายด้วยเหตุ ผลที่ ว่าสะดวก ประหยัด และรวดเร็ ว กลายเป็ นหม้อห้อ มทุ่ งโฮ้งอย่าง
แท้จริ งและยังเป็ นหม้อห้อมที่สร้างคุณค่าสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กบั คนทุ่งโฮ้งอีกด้วย
สิ่ งเหล่ า นี้ แสดงให้ เห็ น ว่ า ผ้า หม้อ ห้ อ มได้เข้า ไปเป็ นส่ ว นหนึ่ งของการท าวัฒ นธรรมให้ เข้า สู่
กระบวนการกลายเป็ นสิ น ค้า (Commoditization) ที่ นัก วิ ช าการสายอนุ รั ก ษ์นิ ย มมัก มองว่าการ
กลายเป็ นสิ นค้าทาให้เกิดการทาลายวัฒนธรรมท้องถิ่นดั้งเดิมหรื อทาลายความเป็ นของแท้แต่หาก
มองในเชิงเศรษฐกิจนั้น การทาวัฒนธรรมให้กลายเป็ นสิ นค้ากลับสร้างคุณค่าให้กบั ชุมชนและเอื้อ
ให้เกิ ดความหมายใหม่ๆกับ ชุ มชนและเอื้ อให้เกิ ดการท่ องเที่ ยว รวมทั้งปลุกกระแสการอนุ รักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่นในหมู่บา้ นทุ่งโฮ้งอีกด้วย
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คุณค่ าของผ้ าหม้ อห้ อมที่มีต่อคนบ้ านทุ่งโฮ้ ง
ไม่ว่ายุคสมัยไหน ผ้าหม้อห้อมก็ยงั คงอยู่คู่บา้ นทุ่งโฮ้งแม้ว่ารู ปโฉมผ้าหม้อห้อมแห่ งบ้าน
ทุ่งโฮ้งจะเปลี่ยนไปและความหมายเรื่ องความเป็ นของแท้กเ็ ปลี่ยนกลับไปมาตามการตีความของคน
ที่มาพบเห็น ในภาพรวมนั้นบ้านทุ่งโฮ้งได้ดึงเอาอัตลักษณ์ของชุมชนชาวพวนมาใช้ในการทาให้ผา้
หม้อห้อมที่ไม่เคยเป็ นของแท้ในสายตาของคนในชุมชนมาก่อนหน้านี้ ให้กลายเป็ นของแท้นนั่ ก็คือ
การทาให้ผา้ เคมีและผ้าหม้อห้อมเทคนิคต่างๆกลายเป็ นหม้อห้อมแห่งบ้านทุ่งโฮ้งแท้
ผ้าหม้อห้อมที่ไม่แท้อย่างผ้าเคมีมีความสาคัญต่อการรื้ อฟื้ นเรื่ องเล่าของคนบ้านทุ่งโฮ้ง ด้วย
การค้าผ้าหม้อ ห้อมเคมี ที่ ทามาเป็ นเวลายาวนาน ผูป้ ระกอบการตัด ผ้าหม้อห้อ มเคมี บ ้านทุ่ งโฮ้ง
ส่ งออกผ้าหม้อ ห้ อ มเคมี ไ ปขายยังพื้ น ที่ ต่ า งๆทั่ว ประเทศเป็ นจ านวนมากก็ เปรี ย บเสมื อ นการ
ประชาสัมพันธ์บา้ นทุ่งโฮ้งไปในตัว ทาให้คนไทยรู ้จกั ผ้าหม้อห้อมบ้านทุ่งโฮ้งอย่างแพร่ หลายว่ า
เป็ นแหล่ งผลิ ต ผ้าหม้อ ห้อ มจึ งท าให้ผูค้ นที่ ส นใจหาซื้ อ ผ้าหม้อ ห้อ มแวะเวีย นมายังบ้านทุ่ งโฮ้ง
รวมทั้งการเกิดขึ้นของร้านค้าผ้าหม้อห้อมที่เพิ่มจานวนขึ้นอย่างต่อเนื่ องจนปั จจุบนั มีเกือบหนึ่ งร้อย
ร้านค้าทาให้การท่องเที่ยวในบ้านทุ่งโฮ้งเติบโต คนทุ่งโฮ้งจึงใช้โอกาสนี้ร้ื อฟื้ นรวบรวมเรื่ องเล่าของ
ท้องถิ่นเพื่อเป็ นบทความ ข้อมูลในการประชาสัมพันธ์บา้ นทุ่งโฮ้ง ดังที่ปรากฏในแผ่นพับ หนังสื อ
ท่องเที่ ยว และสื่ อออนไลน์ เป็ นต้น เพื่อให้สามารถอ้างได้ว่าผ้าหม้อห้อมบ้านทุ่งโฮ้งเชื่ อถือได้ว่า
เป็ นผ้าที่มีคุณภาพและมีเรื่ องราวภายใต้เส้นด้ายสี คราม ฉะนั้นผ้าเคมีจึงถูกขายในนามของผ้าหม้อ
ห้อมแห่ งบ้านทุ่งโฮ้งได้อย่างแนบเนี ยน เพราะขายส่ งมาเป็ นเวลานานและมีขายอยู่มากในพื้นที่ ที่
บอกว่าตัวเองเป็ นเจ้าของภูมิปัญญาในการทาผ้าหมอห้อมที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษนัน่ เอง
ผ้าหม้อห้อมที่ไม่แท้แล้วกลายมาเป็ นของแท้ของบ้านทุ่งโฮ้งนับว่าเป็ นสิ่ งที่สร้างมู ลค่าทาง
เศรษฐกิ จให้กบั คนในชุ มชนบ้านทุ่งโฮ้งเป็ นอย่างมาก หม้อห้อมแห่ งบ้านทุ่ งโฮ้งได้กลายมาเป็ น
ช่องทางธุ รกิจที่สร้างความรุ่ งเรื องในเชิ งเศรษฐกิจให้กบั คนบ้านทุ่งโฮ้งซึ่ งเป็ นปั จจัยสาคัญในการ
พัฒนาเรื่ องอาชี พและความเป็ นอยูข่ องชุมชน ทาให้โอกาสในการทามาหากินของคนทุ่งโฮ้งมีมาก
ขึ้น คนทุ่งโฮ้งจึงมีอาชีพ มีรายได้ พึ่งตนเองได้
คุณค่าทางเศรษฐกิ จที่ ผา้ หม้อห้อมแห่ งบ้านทุ่ งโฮ้งได้มอบให้กบั คนทุ่ งโฮ้งนั้นสามารถ
แบ่งเป็ น 3ส่ วน ใหญ่ๆ คือในส่ วนของผูป้ ระกอบการร้านค้าผ้าหม้อห้อมที่จากเดิมมีจานวนมากอยู่
แล้ว ซึ่ งในเชิ งเศรษฐศาสตร์ การขายสิ นค้าที่ เหมือนๆกันจะทาให้คนขายมีอานาจต่อรองกับลูกค้า
น้อย นัน่ หมายความว่าผ้าหม้อห้อมแต่ละร้านที่บา้ นทุ่งโฮ้งจะมีราคาใกล้เคียงกันและลูกค้ามีอานาจ
ในการต่อราคาสู งมาก แต่ในทางตรงกันข้ามกลับพบว่าร้านค้าผ้าหม้อห้อมก็ยงั เกิดขึ้นใหม่เรื่ อยๆซึ่ ง
เป็ นลูกหลานคนรุ่ นใหม่ของตาบลทุ่งโฮ้งทาให้ถึงความผูกพันระหว่างผ้าหม้อห้อมและคนทุ่งโฮ้ง
ส่ วนที่สองคือส่ วนของช่างตัดผ้าที่ทาหน้าที่คล้ายๆผูจ้ ดั การการผลิตผ้าหม้อห้อม และส่ วนสุ ดท้าย
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คือแรงงานรับจ้างเย็บผ้าหม้อห้อมที่แม้วา่ รายได้จากการเย็บผ้าหม้อห้อมจะน้อย แต่ก็สามารถทาให้
เลี้ยงครอบครัวและมัน่ คงด้วยความช่วยเหลือของเครื อญาติและคนในชุมชน รวมทั้งผูท้ ี่มีอาชีพทา
การเกษตรเป็ นหลัก แต่เมื่อเสร็ จการทานาปลูกข้าวแล้วก็จะรับผ้าหม้อห้อมเคมีมาเย็บระหว่างรอฤดู
เก็บเกี่ ยว เพราะผ้าหม้อห้อมเคมี จะมีร้านค้าสั่งตัดเย็บ ตลอดทั้งปี เพื่อขายหน้าร้ านและส่ งขายไป
ต่างจังหวัด ตรงนี้ยงั เป็ นอาชีพที่กลุ่มเกษตรกรสามารถทาเป็ นงานเสริ มเพื่อเพิ่มรายได้
ทั้งผูป้ ระกอบการร้ านค้าผ้าหม้อห้อม ช่ างตัดผ้า และคนรั บจ้างเย็บผ้าล้วนแล้วแต่ มีส่วน
เกื้อกูลซึ่ งกันและกัน โดยร้านขายผ้าเป็ นคนมอบงานที่ทาให้ท้ งั ช่างตัดผ้าและช่างเย็บผ้ามีงานทามี
รายได้ แต่ในขณะเดียวกันช่างตัดผ้าก็เกื้อกูลร้านค้าโดยการผ่อนชาระค่าตัดผ้าหรื อออกเงินค้าจ้าง
เย็บผ้าให้กบั คนรับจ้างเย็บผ้าไปก่อนและบางครั้งก็ให้คนรับจ้างเย็บผ้ากูย้ ืมเงินในลักษณะของการ
เบิกล่วงหน้าแล้วทางานใช้แทนในภายหลังบนความไว้เนื้อเชื่อใจและความสัมพันธ์ในเชิงเครื อญาติ
นอกจากนี้ อาชี พ รั บ จ้า งเย็บ ผ้า ยังท าให้ ผู ้ห ญิ งมี บ ทบาทในชุ ม ชนมากขึ้ น ซึ่ งต่ า งจาก
ผูป้ ระกอบการร้านค้าที่ส่วนมากจะไม่ค่อยร่ วมกิจกรรมของชุมชนเพราะการเปิ ดร้านค้าต้องเฝ้าร้าน
ทาให้ไม่สามารถไปทาธุระอื่นได้ ฉะนั้นในกิจกรรมของชุมชนผูป้ ระกอบการร้านค้าจึงไม่มีบทบาท
มากเท่าช่างตัดผ้าและช่างเย็บผ้า เพราะสองกลุ่มนี้ ถือว่ามีความยืดหยุ่นในอาชี พสู งทาให้มีเวลาใน
การที่จะออกจากการทางานอาชีพมาสู่ การทางานบ้าน งานชุมชนที่ชาวบ้านทุ่งโฮ้งเรี ยกว่างานภาษี
สังคมหรื อการช่วยเหลือเกื้อกูลกันจึงเป็ นการทาให้ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนแน่นแฟ้นยิง่ ขึ้น
บทสรุ ป

ชาติ พ นั ธุ์ ไ ทยพวนบ้านทุ่ งโฮ้งก็เป็ นเช่ น เดี ยวกับ คนเมื อ ง(คนล้านนา)ในพื้ น ที่ อื่ น ๆใน
จังหวัดแพร่ ที่รู้จกั ใช้ครามในครัวเรื อนอยูก่ ่อนแล้ว เพื่อเป็ นการลดต้นทุนในการซื้ อหาเครื่ องนุ่งห่ ม
ซึ่ งในอดี ตชาวบ้านทุ่งโฮ้งใช้เสื้ อหม้อห้อมในความหมายของ “เสื้ อเซื้ อ” และ “เสื้ องาม” ที่ ท้ งั มี
คุณค่าในการใช้สอยและคุณค่ าในเชิ งวัฒนธรรม ซึ่ งการให้คุณค่าตรงนี้ เป็ นจุดที่ คนทุ่ งโฮ้งดึ งมา
ต่อรองกับอัตลักษณ์ของคนเมือง(ล้านนา) ว่าคนทุ่งโฮ้งเป็ นคนพวนที่ชานาญในการทาผ้าหม้อห้อม
โดยเฉพาะเสื้ องาม การใส่ เสื้ อหม้อห้อมอวดสายตาคนอื่นๆทาให้ยิ่งตอกย้าภาพของคนพวนว่าต้องคู่
กับหม้อห้อม และอีกอัตลักษณ์ที่บ่งบอกความเป็ นพวนแท้ก็คือการเข้าร่ วมพิธีกาฟ้ า คนพวนบ้าน
ทุ่งโฮ้งในอดีตจึงมีอตั ลักษณ์หลายอย่าง ทั้งที่เป็ นคนพวน มีการทาผ้าหม้อห้อมเพื่อใช้สวมใส่ เป็ น
เสื้ องาม และมีพิธีกรรมที่ เรี ยกว่ากาฟ้ า ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ ถูกดึงมาเป็ นตัวแบ่งความแตกต่างระหว่างชาติ
พันธุ์คนเมืองและคนพวน ฉะนั้นความเป็ นพวน ผ้าหม้อห้อม และพิธีกาฟ้าจึงเป็ นเหมือนวัตถุดิบ
ทางวัฒนธรรมที่มีอยูก่ ่อนแล้ว ก่อนที่จะถูกเอามาปรุ งแต่งในบริ บทของการค้าและการท่องเที่ยว
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จุดเปลี่ยนสาคัญ ที่ ทาให้ผา้ หม้อห้อมกลายเป็ นสิ นค้าที่ นาพาชุ มชนบ้านทุ่ งโฮ้งกลายเป็ น
ชุมชนท่องเที่ยว คือการเปลี่ยนวิถีการผลิตผ้าหม้อห้อมโดยการเลือกใช้วสั ดุแบบใหม่ที่สามารถผลิต
ผ้าหม้อห้อมได้เร็ วและง่ ายขึ้ น แสดงให้เห็ น ว่าคนทุ่ งโฮ้งรู ้ จกั การเลื อกใช้วตั ถุดิ บให้มีคุณค่ าใน
เชิงอรรถประโยชน์เทียบเท่าหม้อห้อมทุ่งโฮ้งในอดีต การเข้าสู่ อาณาบริ เวณแห่ งการค้านี้ ทาให้ผา้
หม้อห้อมถูกแปลงโฉมบนฐานคิดที่ว่าทาอย่างไรถึงจะขายได้ ความจริ งแท้จึงไม่สาคัญไปกว่าเรื่ อง
ในเชิงธุรกิจ
ในเวลาต่อมาเมื่อกระแสการท่องเที่ ยวเริ่ มเข้มข้น ด้วยนโยบายการพัฒนาของรัฐทาให้มี
โครงการที่สาคัญคือโครงการหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในยุคของรัฐบาลของนายทักษิณ
ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในขณะนั้น จึงยิ่งเอื้อให้ผา้ หม้อห้อมมีโอกาสขึ้นเป็ นดาวเด่นของบ้านทุ่งโฮ้ง
สามารถสร้ างมูลค่าทางเศรษฐกิ จและสามารถบ่ งบอกอัตลักษณ์ ชุมชนไปพร้ อมๆกันด้วยบริ บ ท
ดังกล่าว ทาให้ธุรกิจผ้าหม้อห้อมขยายตัวอย่างรวดเร็ วและในขณะเดียวกันก็ตอ้ งการใช้อตั ลักษณ์
ของชุ มชนมาเพื่อแข่งขันในเชิ งธุ รกิ จ และความเป็ นของแท้ที่ไม่เคยมีความสาคัญในก่อนหน้านี้
กลับมาเป็ นประเด็นที่ ถูกหยิบยกขึ้ นมาเพื่อ เอามาใช้สร้างคุณค่าทางสังคมวัฒนธรรมที่ เอื้อต่อการ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ในขณะที่ คนในชุ มชนกลับไปสนใจเรื่ องความจริ งแท้และพยายามนาเสนอความดั้งเดิ ม
แบบโรแมนติกว่าชุมชนทุ่งโฮ้งเป็ นชุมชนไทยพวนดั้งเดิม แต่ในความเป็ นจริ งนั้นวิถีการผลิตของ
คนทุ่งโฮ้งไม่ได้ยอ้ นกลับไปสู่ การผลิตแบบดั้งเดิมเหมือนเก่า จึงทาให้หม้อห้อมเคมีถูกขายในนาม
ของหม้อห้อมแท้โดยการนาเสนอภาพความดั้งเดิมผ่านปฏิบตั ิการการสร้างความเป็ นของแท้ ฉะนั้น
ในความเป็ นเคมีหรื อความไม่แท้น้ นั จึงถูกสร้างหรื อใส่ คุณค่าความเป็ นของแท้เพื่อรักษาอัตลักษณ์
ของชุ มชนในการพัฒ นาทางเศรษฐกิ จ ตรงนี้ ท าให้ไม่ สามารถมองความแท้ในเชิ งวัต ถุ(Object)
ที่หยุดนิ่งตายตัว แต่เรายังสามารถมองความจริ งแท้วา่ เป็ นสิ่ งสร้างทางสังคม (Social Construction)
ในส่ วนของพ่อค้าแม่คา้ เองส่ วนมากไม่ได้สนใจว่าหม้อห้อมที่ตนเองขายนั้นจะแท้หรื อไม่
เพราะการค้าผ้าหม้อห้อมในบ้านทุ่งโฮ้งจะเน้นในเรื่ องคุณค่าทางเศรษฐกิจเป็ นหลัก แต่ท้ งั นี้ยงั มีคน
ในบ้านทุ่งโฮ้งจานวนหนึ่ งที่ เป็ นกลุ่มผูน้ าชุมชนพยายามสร้างเรื่ องราวให้ผา้ หม้อห้อมมีคุณค่าของ
ความแท้และนาเสนอต่อสาธารณะชน ซึ่งส่ งผลดีต่อภาคธุรกิจผ้าหม้อห้อมทุ่งโฮ้งโดยรวม ฉะนั้นจึง
สามารถแบ่งผูป้ ระกอบการผ้าหม้อห้อมเป็ น 2 ส่ วนคื อส่ วนที่ไม่ได้สนใจความจริ งแท้และส่ วนที่
ต้องการให้ผา้ หม้อห้อมเกิ ดความจริ งแท้ แต่ ท้ งั สองส่ วนนี้ ก็ไม่ได้ขดั แย้งกัน แต่มีลกั ษณะในเชิ ง
ร่ วมมือกันเพื่อให้ผา้ หม้อห้อมทุกลักษณะสามารถขายในนามหม้อห้อมบ้านทุ่งโฮ้งได้
คนบ้านทุ่งโฮ้งในกลุ่มที่เข้มงวดเรื่ องความจริ งแท้ได้มีปฏิบตั ิการบางอย่างที่จะ แสดงออก
ทางอัตลักษณ์ว่าคนบ้านทุ่งโฮ้งคือเจ้าของภูมิปัญญาการทาผ้าหม้อห้อมอย่างแท้จริ ง อัตลักษณ์ของ
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บ้านทุ่งโฮ้งจึงถูกรื้ อฟื้ นมาใช้เพื่อต่อรองในเรื่ องความเป็ นของแท้เพื่อให้ผา้ หม้อห้อมบ้านทุ่งโฮ้งที่มี
หลากหลายรู ปแบบนั้นขายได้ไปพร้อมๆกับการได้อนุ รักษ์วฒั นธรรมของชุมชน ทาให้ส่งผลดีใน
เชิงธุ รกิจและรักษาอัตลักษณ์ของชุมชน ซึ่งในเชิงธุรกิจนั้นผ้าหม้อห้อมบ้านทุ่งโฮ้งได้ทาให้คนบ้าน
ทุ่งโฮ้งมีงานทาและมีรายได้ท้ งั ในส่ วนของผูป้ ระกอบการร้านค้าโดยเฉพาะคนหนุ่ มสาวที่ อยากมี
ธุ รกิ จเป็ นของตัวเองมากกว่าการอยู่เป็ นลูกจ้าง และการขายผ้าหม้อห้อมนี้ เองก็ยงั ได้สร้างรายได้
ให้กบั คนรับจ้างตัดผ้าที่เป็ นเหมือนผูจ้ ดั การสิ นค้าผ้าหม้อห้อมอยูห่ ลังร้านผ้าหม้อห้อม นอกจากนี้ยงั
สร้ างรายได้ให้กบั กลุ่มผูร้ ับจ้างเย็บผ้าซึ่ งมีจานวนมากเป็ นการกระจายรายได้สู่ชุมชน สร้ างความ
มัน่ คงในทางเศรษฐกิจของชุมชนได้เป็ นอย่างดี นับว่าผ้าหม้อห้อมทุ่งโฮ้งเป็ นสิ่ งสาคัญที่ทาให้คน
บ้านทุ่งโฮ้งมีความเป็ นอยูท่ ี่ดี มีงานทา มีอาชีพที่มนั่ คง ตนเองมัน่ คง ครอบครัวมัน่ คง ชุมชนมัน่ คง
ในเชิงสังคมและวัฒนธรรมหม้อห้อมแห่ งบ้านทุ่งโฮ้งได้ทาให้เกิดธุ รกิจการค้าในวงกว้าง
และสิ่ งที่ตามมาคือการรื้ อฟื้ นอัตลักษณ์ของชุมชนจึงทาให้เกิดปฏิบตั ิการในชุมชนในการจัดสร้าง
สถานที่เพื่อรวบรวมอัตลักษณ์ชุมชนที่ส่วนหนึ่ งก็เพื่อการท่องเที่ ยวและเพื่อบอกคนอื่นว่าบ้านทุ่ง
โฮ้งเป็ นแหล่งของคนพวนแท้และทาผ้าหม้อห้อมแท้ นอกจากนี้ ผา้ หม้อห้อมแห่ งบ้านทุ่ งโฮ้งยัง
ส่ งเสริ มความสัมพันธ์ในชุมชนผ่านทางความสัม พันธ์ในอาชีพ เพราะอาชีพเกี่ยวกับผ้าหม้อห้อมทา
มากในชุมชนบ้านทุ่งโฮ้ง คนในชุมชนสามารถช่ วยเหลือเกื้อกูลกันได้เช่น การยืมเงิน การลงแขก
การหางานให้ท าเป็ นต้น นอกจากนี้ อาชี พเย็บผ้าหม้อห้อมยังมี ความสาคัญ ที่ ทาให้ผูห้ ญิ งแสดง
บทบาทของหญิงและมีบทบาทในชุมชนมากขึ้น ได้รับการยอมรับให้เป็ นดูแลสาธารณะสมบัติของ
ชุมชน ตรงนี้ แสดงให้เห็ นว่าผูห้ ญิ งมีส่วนร่ วมในเรื่ องของชุ มชนมากขึ้ นไปพร้อมๆกับบทบาทที่
สังคมคาดหวังให้เป็ นลูกสาว เป็ นเมีย และเป็ นแม่
มุมมองเรื่ องความเป็ นของแท้น้ นั สามารถมองได้อย่างไม่ตายตัวและความเป็ นของแท้น้ นั
ยังสามารถสร้างได้ไม่จาเป็ นจะต้องเป็ นของดั้งเดิมในเชิ งวัตถุเท่านั้นที่จะเป็ นของแท้ แต่ของที่ไม่
แท้ก็สามารถกลายมาเป็ นของแท้ได้ แม้ว่าของนั้นจะไม่แท้ก็ไม่ได้เป็ นสิ่ งที่ ผิดหรื อสร้ างปั ญ หา
ให้กบั คนในชุมชน ตรงกันข้ามของไม่แท้ในบางกรณี กลับมีคุณค่าต่อชุมชนทั้งในเชิงเศรษฐกิจและ
ในเชิงสังคมวัฒนธรรม วิทยานิ พนธ์น้ ีไม่ได้ตอ้ งการจะชี้ให้เห็นว่าหม้อห้อมบ้านทุ่งโฮ้งเป็ นของแท้
หรื อของไม่แท้ แต่ตอ้ งการจะบอกว่าคนทุ่งโฮ้งรู ้จกั ที่จะอยูก่ บั ผ้าหม้อห้อมที่เป็ นแบบดั้งเดิมแท้และ
ผ้าหม้อห้อมที่เป็ นเคมีโดยเลือกใช้ให้เหมาะกับรู ปแบบการดาเนิ นชีวิตที่เปลี่ยนไป ทั้งผ้าหม้อห้อม
แท้และผ้าหม้อห้อมเคมีต่างก็มีคุณค่ากับคนทุ่งโฮ้งทั้งในเรื่ องปากท้องและในเรื่ องของการดารงอัต
ลักษณ์ของความเป็ นพวน ซึ่ งหม้อห้อมก็เป็ นสิ่ งหนึ่ งที่ทาให้คนทุ่งโฮ้งไม่ลืมอัตลักษณ์ของตนเอง
ความเป็ นพวนจึงไม่ได้อยูก่ บั การจกหม้อห้อมแบบเดิมและการสร้างอัตลักษณ์ของชาติพนั ธุ ์ไม่ใช่
เพียงแค่รักษาของเก่าแก่ด้ งั เดิมเท่านั้น แต่อตั ลักษณ์ยงั สามารถปรับสร้างโดยใช้ของใหม่กไ็ ด้
18
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ลูกปัดคลองท่ อม : จากโบราณวัตถุส่ ู สินค้ าวัฒนธรรม 1
Klongtom’s Beads : From Antiquities to Cultural Commodity
ภัณฑิลา ทองนพ (Pantila Tongnop) 2
บทคัดย่ อ
งานวิจยั ชิ้นนี้มุ่งศึกษาถึงกระบวนการพัฒนาสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ จากโบราณวัตถุ
และทาความเข้าใจการให้ความหมายการรับรู ้คุณค่าของลูกปั ดโบราณเพื่อนาข้อมูลจากงานศึกษาที่
ได้ไ ปใช้เป็ นแนวทางในการศึกษาและพัฒนาสิ น ค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิ ตภัณฑ์ อื่นๆที่มี ลักษณะ
คล้ายคลึงกัน ด้วยระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ โดยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์
การสังเกตการณ์ ในการลงพื้นที่ภาคสนาม กรณี ศึกษาลู กปั ดโบราณคลองท่อ ม(OTOP) จังหวัด
กระบี่ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการในการพัฒนาสิ นค้าสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิ ตภัณฑ์จาก
โบราณวัตถุ น้ ันมี การผลิ ตซ้ าโดยการเลี ยนแบบอัต ลักษณ์ ของโบราณวัตถุ ในเรื่ อ งการออกแบบ
รู ปทรงจากลู กปั ดโบราณเพื่อนาไปใช้ในการจาหน่ ายให้แก่ ผทู ้ ี่สนใจและนักสะสมซึ่ งจัดจาหน่ าย
จาหน่ายในร้านจาหน่ายสินค้าในพิพธิ ภัณฑ์
คาส าคัญ : ลู กปั ดโบราณคลองท่อ ม(OTOP), ร้านจาหน่ ายสิ นค้าในพิพิธภัณฑ์ , โบราณวัตถุ
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ABSTRACT
This research examines the development process of OTOP from archaeological artifacts and
tries to understand the perceived meaning of the ancient beads. The result and methodology use
din this research would be useful for further and similar studies on OTOP. This research relies
much on qualitative data derived from documents, in-depth interview, and observation in the field
study of Klongtom archaeological site in Krabi Province of Thailand.
The result shows that the development process of OTOP from archaeological artifacts is a sort
of reproduction of archaeological identity, mainly the form and design, offered for certain
interests and the bead collectors. Thus, the bead OTOP has been put in museum shop.
Keywords : Klongtom’s Ancient Beads (OTOP) , Museum Shop , Antiquities
บทนา
งานศึกษาที่ผ่านมาเกี่ ยวกับแหล่ งโบราณคดี คลองท่อ มได้สะท้อ นให้เห็ นถึ งความสาคัญของ
แหล่งโบราณคดีแห่งนี้วา่ เป็ นแหล่งอุตสาหกรรมการทาลูกปั ดโบราณที่ใหญ่ที่สุดแห่ งหนึ่ งและเป็ น
เมืองท่าโบราณที่สาคัญในภาคใต้ หลักฐานที่พบและมีชื่อเสียงของแหล่งนี้ คือ ลูกปั ดโบราณที่มีอยู่
เป็ นจานวนมาก ส่ งผลให้ผคู ้ นที่สนใจต่างหลัง่ ไหลกันเข้าสื บเสาะ ค้นหา และเข้ามาทาการศึกษา
เรื่ อ งราวต่างจากลูกปั ดโบราณและค้นพบว่ามีช่วงแรกเริ่ มประวัติศ าสตร์ผคู ้ นเริ่ มอพยพเข้ามาอยู่
อาศัยราวพุทธศตวรรษที่ 5 – 8 และติดต่อกับชุมชนต่างชาติราวพุทธศตวรรษที่ 10 ด้วยลักษณะทาง
กายภาพของภูมิศาสตร์ที่ต้งั ส่งผลให้เป็ นเมืองท่าที่สาคัญแห่งหนึ่ง
ลูกปั ดคลองท่อ มเป็ นที่นิยมและดึ งดู ดให้ผูค้ นเข้ามาค้นหาเพื่อ ครอบครองโดยในตัวลู กปั ดมี
ความสวยงามและระบบความเชื่อ ความหมายที่แฝงฝั งอยู่ในตัววัตถุ ภายหลังที่แนวคิดเรื่ อ งหนึ่ ง
ตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เข้ามาทางเทศบาลเมืองกระบี่ จึงได้มีโครงการพัฒนาศิลปวัตถุ คือ ทาการผลิต
ลูกปั ดโบราณ(OTOP)คลองท่อมขึ้นมาเพือ่ เป็ นสินค้าที่ระลึกในการจาหน่ายในพิพิธภัณฑ์ลูกปั ดอัน
ดามันจังหวัดกระบี่
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ลูกปั ดโบราณคลองท่อ มหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์( OTOP) จึงเป็ นตัวอย่างหนึ่ งที่น่าสนใจใน
การศึกษาถึงกระบวนการพัฒนาสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ทาเลียนมาจากแบบโบราณวัตถุวา่
มีกระบวนการผลิตอย่างไร เพือ่ แรงบันดาลใจหรื อเป็ นแนวทางให้กบั งานศึกษาชิ้นอื่นๆที่มีลกั ษณะ
คล้ายคลึงกัน
วิธีการศึกษา
ผูศ้ ึกษาใช้วิธีการศึกษาเชิ งคุณภาพและทาการเก็บรวบรวมข้อ มูล จากแหล่งข้อมู ล 2 ประเภท
1.ข้ อ มู ล เอกสารประเภทสิ่ งพิ ม พ์ แ ละสิ่ งพิ ม พ์ อิ เล็ ก ทรอนิ กส์ ที่ เ กี่ ยวข้ อ งกั บ งานวิ จ ั ย
2. ข้อมูลภาคสนาม มีขอบเขตการศึกษาที่มุ่งเน้นเฉพาะการศึกษาเรื่ องลูกปั ดโบราณ(OTOP)ที่ผลิต
ขึ้นในบริ เวณศูนย์การเรี ยนรู ้อนั ดามัน จังหวัดกระบี่ ซึ่ งเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกต และการ
สัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลคือ กลุ่มผูผ้ ลิต เพื่อให้ได้มาซึ่ งคาตอบเกี่ ยวกับกระบวนการใน
การผลิ ต สิ น ค้า และเก็ บ ข้อ มู ล จากกลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ข้า มาซื้ อ ลู ก ปั ด โบราณคลองท่ อ ม
(OTOP)เพือ่ ให้ได้มาถึงการให้ความหมายและคุ ณค่าต่อตัววัตถุ
นิยามศัพท์
1.ลูกปั ดโบราณคลองท่ อมหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) หมายถึง ลูกปั ดที่ทาการผลิตขึ้นมา
ใหม่โดยเลียนแบบรู ปแบบและรู ปทรงจากลูกปั ดโบราณ
2.ร้ านค้ าจาหน่ ายสิ นค้ าในพิ พิธภัณฑ์ หมายถึ ง ร้านขายของที่ระลึ กที่อ ยู่ในบริ เวณพิพิธภัณฑ์
ลูกปั ดอันดามัน จังหวัดกระบี่ ซึ่ งเป็ นสถานที่หลักในการจาหน่ ายลู กปั ดโบราณ(OTOP) ที่ผลิ ต
ขึ้นมาใหม่
3. โบราณวัตถุ ในงานศึกษาชิ้นนี้ หมายถึง ลูกปั ดโบราณที่เป็ นหลักฐานทางโบราณคดีและเป็ น
วัสดุตน้ แบบที่ใช้ในการเป็ นตัวอย่างของลูกปั ดที่ผลิตขึ้นมาใหม่
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ทบทวนวรรณกรรม
1.งานศึกษาเรื่ องลูกปั ดคลองท่อม
งานศึก ษาที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ลู กปั ด คลองท่ อ มที่ ผ่า นมาในส่ วนใหญ่ จ ะเป็ นงานศึ ก ษาที่ ให้ภ าพ
เกี่ยวกับลูกปั ดคลองท่อมในฐานะ “หลักฐานทางโบราณคดี ”ที่เป็ นหลักฐานยืนยันถึงอายุสมัยและ
ความสาคัญของแหล่งโบราณคดีแหล่งนี้ ที่สันนิ ษฐานกันว่า อาจจะเป็ นแหล่งอุตสาหกรรมการทา
ลูกปั ดโบราณที่ใหญ่ที่สุดแหล่งหนึ่ง เพราะพบลูกปั ดเป็ นจานวนมากและบริ เวณกว้างเมื่อฝนตกชะ
หน้าดินออกก็จะพบได้ทวั่ ไป ลูกปั ดโบราณได้รับความนิยมอย่างมากในการมาทาเป็ นเครื่ องประดับ
ที่มีเรื่ องความเชื่ อผสมผสานอยูใ่ นตัววัตถุซ่ ึ งแต่ลูกปั ดแต่ละสี จะมีความเชื่อที่แตกต่างกันออกไป
ในปี พ.ศ.2509 เป็ นจุดเริ่ มต้นของการค้นพบลูกปั ดโบราณคลองท่อม โดย ท่านพระครู อาทร
สังวรกิจ(เจ้าอาวาสวัดคลองท่อม) ได้เริ่ มเก็บรวบรวมโบราณวัตถุ ลูกปั ด และเศษภาชนะดินเผาอื่นๆ
ที่คน้ พบมาสะสมไว้และจัดตั้งพิพธิ ภัณฑ์ภายในวัดขึ้น ซึ่ งพิพิธภัณฑ์ในช่วงแรกๆนี้ เป็ นการนาของ
ที่เจอมารวบรวมไว้ในห้อง ไม่ได้มีการจัดแสดงตามหลักพิพิธภัณ ฑ์สากลทัว่ ไป (วิทยาลัยพลศึกษา
จังหวัดกระบี่,7)
นักวิชาการและผูส้ นใจได้เริ่ มเข้ามาศึกษาและสารวจในปี ต่างๆ อาทิ ศรี ศกั ร วัลลิ โภดม(2519)
ดักลาส ดี แอนเดอร์ สัน และ พรชัย สุ จิต ต์( 2522) ธราพงศ์ ศรี สุชาติ (2523) มยุรี วีระประเสริ ฐ
ปฐมฤกษ์ เกตุทตั (2526) ญาติมา ทองคา นฤมล กางเกตุ (2551) สารวจ ศึกษา และขุดค้นแหล่ ง
โบราณคดีคลองท่อม ผลจากการศึกษามีคล้ายคลึงและเป็ นไปในทิศทางเดียวกันว่า แหล่งโบราณคดี
คลองท่อมมีเริ่ มมีผคู ้ นอพยพเข้ามาอยูอ่ าศัยตั้งแต่ ช่วงแรกเริ่ มประวัติศาสตร์ราวพุทธศตวรรษที่ 5 -8
และมีการติดต่อกับชนชาติอื่นๆระหว่างพุทธศตวรรษที่ 10 – 11 สันนิ ษฐานว่าเคยเป็ นเมืองท่าที่
สาคัญที่อยูใ่ นเส้นทางการค้าทางทะเลในสมัยโบราณและเป็ นแหล่งที่อุตสาหกรรมที่ผลิตลูกปั ดที่
สาคัญแหล่งหนึ่ งของทางภาคใต้ หลักฐานที่ระบุได้ว่าเคยเป็ นแหล่งผลิตลูกปั ดมาก่อน ได้แก่ เศษ
แก้วที่ใช้ในการผลิ ตลูกปั ดจานวนมากติดกันที่ยงั หลอมไม่ เสร็ จ เศษภาชนะดิ นเผาเนื้ อหยาบและ
โบราณวัตถุที่มีจารึ กอื่นๆ (สรุ ปความจาก บุญฤทธิ์ ฉายสุวรรณ ,2558 : 32-43)
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1.2 ลูกปั ดคลองท่อม
1.2.1 ประเภทของลูกปั ด
ลูกปั ดเป็ นหลักฐานทางโบราณคดีที่พบเป็ นจานวนมาก ผูค้ นมักจะเรี ยกลูกปั ดที่มาจากแหล่งนี้ ว่า
“ลูกปั ดคลองท่อม” มีหลากหลายรู ปแบบและทาจากวัสดุที่ต่างกันออกไป แต่สามารถแบ่งลูกปั ด
ออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่
1.ลูก ปั ด พื ้นเมื องที่ ผลิ ต ขึ ้น เอง ณ แหล่ งโบราณคดี แ ห่ ง นี้ เนื่ อ งจากว่า ได้พ บหลัก ฐานต่า งๆ
หลากหลายที่ทาให้เชื่อได้วา่ ลูกปั ดบางชนิดผลิตขึ้นที่คลองท่อมเอง แต่วตั ถุดิบที่ใช้ทานั้นอาจได้มา
จากต่างประเทศหรื อภายในประเทศเอง เนื่องจากว่าได้พบเศษหิน แร่ ที่สวยงามชนิ ดเดียวกับที่ใช้ทา
ลูกปั ดยังทิ้งร่ องรอยชัดเจนว่าถูกสกัดออกไปทาลูกปั ด รวมทั้งเศษก้อนแก้วซึ่ งเป็ นแก้วชนิ ดเดียวกับ
ที่ใช้ทาลูกปั ดแก้วเป็ นจานวนมาก ปะปนอยูก่ บั ลูกปั ดแก้วที่ทาสาเร็ จแล้ว นอกจากนี้ ยงั พบลูกปั ดที่
ยังทาไม่เสร็ จเรี ยบร้อยเป็ นจานวนมาก คือ เพียงแต่ทาเป็ นรู ปร่ าง ยังไม่ มีการเจาะรู หรื อเจาะรู เพียง
ครึ่ งเม็ด และยังพบลูกปั ดแก้วที่ทาติดกันเป็ นแถวยาวๆยังไม่มีการเจาะรู รวมทั้งลูกปั ดที่ทาแล้วใช้
งานไม่ได้ถูก นากลับมาหลอมรวมกันใหม่ ถ้าหากเป็ นของที่ทามาจากแหล่งอื่นนั้นน่ าจะทาสาเร็ จ
แล้วอย่างเรี ยบร้อย
2. ลูกปั ดที่มาจากต่ างประเทศ ลูกปั ดเหล่านี้คงถูกนามาจากภายนอกเข้ามา ณ แหล่งโบราณคดีโดย
การค้าขายแลกเปลี่ยนกับพ่อค้าต่างชาติ เริ่ มตั้งแต่พอ่ ค้าแถบเอเชียกลาง พ่อค้าชาวอินเดียและพ่อค้า
ชาวจีน ทาให้ลูกปั ด จากต่างประเทศเหล่ านี้ เข้ามาในดิ น แดนทางภาคใต้ของไทยได้ ลู กปั ดจาก
ต่างประเทศนี้สามารถนาไปศึกษาเปรี ยบเทียบได้กบั ลูกปั ดที่พบในแหล่งโบราณคดีแหล่งอื่นๆใน
ภาคใต้ สันนิษฐานว่าคงจะเป็ นลูกปั ดที่นาเข้ามาจากประเทศกลุ่มอาหรับและประเทศอินเดียทั้งใน
ภาคเหนือและภาคใต้ (มูลนิธิสารานุกรมไทยภาคใต้,2529: 3245)
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1.2.2 ลักษณะของลูกปั ด
ลู ก ปั ด ที่ พ บ ใ น แ ห ล่ ง โ บ ร า ณ ค ดี ค ล อ ง ท่ อ ม มี ลั ก ษ ณ ะ โ ด ย ทั่ ว ไ ป ดั ง ต่ อ ไ ป นี้
เนื้ อวัสดุ วัสดุที่นามาใช้ทาลูกปั ดที่พบ ณ แหล่งโบราณคดีแห่ งนี้ ส่วนใหญ่ที่พบเป็ นลูกปั ดแก้ว
และลูกปั ดหิน นอกจากนี้ก็มีวสั ดุอื่นๆอีกเช่น ทอง ดีบุกและดินเผา

ภาพที่ 1 : ลูกปั ดคลองท่อม
ที่มา : รายงานการขุดค้นทางโบราณคดีสานักศิลปากรที่ 15 ภูเก็ต
ขนาด ลูกปั ดที่พบที่ควนลูกปั ดมีหลายชนิด( ดูภาพที่ 1) ตั้งแต่เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 มิลลิเมตร ถึง
1.8 เซนติเมตร ขนาดยาว 0.1 เซนติเมตร ถึง 8.4 เซนติเมตร ลูกปั ดแก้วมีต้ งั แต่ขนาดเล็กไปจนถึ ง
ขนาดใหญ่ ลูกปั ดที่ทาจากหิ นมักจะมีขนาดใหญ่เม็ดโต ส่ วนลูกปั ดทาจากทองนั้นที่พบมีขนาดไม่
ใหญ่นกั ประมาณเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร

ภาพที่ 2 และภาพที่ 3 ลูกปั ดคลองท่อมขนาดต่างๆ
ที่มา : รายงานการขุดค้นทางโบราณคดีสานักศิลปากรที่ 15 ภูเก็ต
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รู ปแบบ ลูกปั ดที่แหล่งโบราณคดีแห่งนี้พบแบบแปลกๆที่สวยงามมากมายหลายรู ปแบบ (ดูภาพที่
2 และภาพที่ 3) จนกล่าวได้วา่ มีรูปแบบมากกว่าที่พบในภาคอื่นๆของไทย รู ปแบบส่วนใหญ่ทาจาก
แก้ว ที่คล้ายกับลู กปั ด ที่พ บในอิ นเดี ย ใต้ เช่ น ที่เ มื อ ง Arikamedu พบในเมื อ งออกแก้ว ประเทศ
เวียดนาม และพบในเมืองโบราณสมัยแรกประวัติศาสตร์ในประเทศไทย เช่น ที่เมืองอู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี และที่ดงศรี มหาโพธิจงั หวัดปราจีนบุรี เป็ นต้น บางรู ปแบบของลูกปั ดหิ นคล้ายกับที่พบ
ในอิ นเดี ยเหนื อ ส่ วนรู ปแบบของลูกปั ดทองนั้น คล้ายกับที่ลูกปั ดทองที่พบที่อ อกแก้ว ประเทศ
เวียดนาม คือทาเป็ นรู ปทรงกลม และสี่ เหลี่ยมลูกบาศก์ นอกจากนี้ ยงั มีบางแบบที่น่าสนใจมากคือ
ลูกปั ดที่ทาเป็ นรู ปสัตว์ คือ รู ปเต่า ทาจากหยกเหมื อ นกับที่พบในออกแก้ว ลู กปั ดทาเป็ นรู ปคล้าย
สิ งโต ทาจากหิ นคาร์เนเลียนเหมือ นกับที่ขุดพบที่ดอนตาเพชร จังหวัดกาญจนบุรี และลูกปั ดที่ทา
เป็ นรู ปหน้าคน(ดูภาพที่ 4) ซึ่งไม่เคยพบ ณ ที่แห่งใด

ภาพที่ 4 ลูกปั ดหน้าคน หรื อสุริยเทพ (ค้นพบเฉพาะที่แหล่งโบราณคดีคลองท่อม)
ที่มา : รายงานการขุดค้นทางโบราณคดีสานักศิลปากรที่ 15 ภูเก็ต
สี ลูกปั ดดิน มีสีเป็ นธรรมชาติ เช่น ดินเผาสีเทาเกือบดา สีน้ าตาล ซึ่ งพบไม่มากนัก ลูกปั ดหิ นมีสี
ที่ แ ตกต่ า งกัน ขึ้ น อยู่กับ ชนิ ด ของหิ น ที่ น ามาใช้ท าลู ก ปั ด เช่ น ลู ก ปั ด ที่ ท าจากคาร์ เ นเลี ย น
(Carnelian) มีสีส้มหรื อ สี แดงเข้ม ลู กปั ดที่ทาจากหิ นควอตซ์ มี สีแดงมัน เหลื อ ง สี ข าวปนสี เทา
ลูกปั ดที่ทาจากหินแอเมทิสต์ (Amethyst) มีสีม่วง ลูกปั ดที่ทาจากหิ นเขี้ยวหนุ มาน (Rock crystal) มี
สี ขาวใสคล้ายแก้ว ลู กปั ดที่ทาจากหิ นโอนิ กซ์ (Onyx) คือควอร์ ตซ์ที่มีล ายเป็ นทางแนวเดียวกับ
ลูกปั ดที่ทาจากหินซาร์ด (Sard) มีสีแดงใสคล้ายหินคาร์เนเลียน เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั พบลูกปั ดหิ นที่
มีการตกแต่งด้วยสี ขาว เป็ นลายเส้น วงกลมและสวัสดิ กะ คล้ายกับที่พบในแหล่งโบราณคดี ใน
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ประเทศอินเดี ยเหนื อ ลู กปั ดแก้ว ชนิ ดสี เดี ยว มี สีต่างๆมากมาย มี ท้ งั สี อ่อ นและสี แก่ สี ทึบและ
โปร่ งแสง เช่น สี น้ าเงิน สี เขียว สี เหลือง สี ส้ม สี น้ าตาล สี แดง สี ฟ้า และพบแบบแปลกๆมากมาย
เช่นลูกปั ดแก้วที่มีริ้วลายสลับสีหลายสี เรี ยกกันว่า ลูกปั ดโรมัน ลูกปั ดแก้วสีดาตกแต่งด้วยสีขาวเป็ น
ลายนกและลายดอกไม้ ลูกปั ดแก้วมีริ้วลายสลับสี ตรงกลางทาเป็ นรู ปหน้าคน (มูลนิ ธิสารานุ กรม
ไทยภาคใต้, 2529 : 3246)
จะเห็นได้วา่ จากงานศึกษาที่ผา่ นมาที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องลูกปั ดคลองท่อมนั้น จะชี้ให้เห็นถึงประวัติ
ความเป็ นมาและความสาคัญของแหล่ง ลักษณะรู ปแบบของลูกปั ดคลองท่อมซึ่ งเป็ นวัตถุอย่างหนึ่ ง
ที่เป็ นที่รู้จกั และได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจากสังคม วงการวิชาการ และกลุ่มผูส้ นใจเหล่านัก
สะสม
2. งานศึกษาเรื่ องหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ในปี พ.ศ.2544 รัฐบาลมีนโนบายหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์( OTOP) ที่นาหลักการหนึ่ งหมู่บา้ น
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP)ในจังหวัดโออิตะของประเทศญี่ปุ่นมาปรับใช้กบั วิสาหกิจชุมชนของไทย
จุดประสงค์หลักของโครงการคือ การสร้างงานและเพิม่ รายได้ให้แก่ชุมชน เสริ มสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ ชุมชนด้วยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริ มการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์และส่ งเสริ มความคิด
ริ เริ่ มสร้างสรรค์ของชุมชน(ประชุมวิชาการประจาปี 2548,90) ทางส่วนภูมิภาคได้ให้การตอบรับต่อ
นโยบายหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ของรัฐบาล ได้มีการพัฒนาสิ นค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีความ
หลากหลายมาจากชุมชนและท้องถิ่นเป็ นจานวนมาก
การผลิตสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ของแต่ละชุมชนนั้นมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่
กับบริ บทและสภาพแวดล้อมของชุมชนนั้นๆ คือ การนาเอาภูมิปัญญาและทรัพยากรอันเป็ นจุดเด่น
ของแต่ละชุมชนมาพัฒนาให้เป็ นสิ นค้า มีท้ งั สิ นค้าที่สร้างขึ้นมาใหม่หรื อสิ นค้าที่นาเอาภูมิปัญญา
ดั้งเดิ มเข้ามาปรับใช้ดว้ ยการ ทาการผลิตซ้ า ทาขึ้นใหม่ โดยเลี ยนแบบจากวัตถุ หรื อสิ่ งของที่มีอ ยู่
ดั้งเดิมในท้องถิ่นเช่น งานศึกษาเรื่ อง “การพัฒนาลวดลายเพื่องานออกแบบจากอิทธิพลศิลปกรรม
บ้านเชี ยง” ได้วิเคราะห์ลกั ษณะเด่ นของเครื่ อ งปั้ นดิ นเผาบ้านเชียงเพื่อนาลวดลายไทยโบราณไป
ประยุก ต์ใ ช้ง านในการตกแต่ ง วัต ถุ สิ่ งของต่ า งๆ ในงานศึ ก ษาชี้ ให้เ ห็ น ว่า เอกลัก ษณ์ ข องงาน
ศิลปกรรมบ้านเชียง คือ เครื่ องปั้ นดินเผาลายเขียนสีแดงเขียนด้วยเส้นโค้งเป็ นหลัก มีความอ่อนช้อย
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และสลับซับซ้อ น แสดงถึ ง ความเคลื่ อ นไหว แฝงรู ปแบบลวดลายออกเป็ น 3 กลุ่ ม ได้แ ก่ ลาย
ธรรมชาติ ลายเรขาคณิ ตและลายอิสระ ในลักษณะศิลปกรรมนามธรรมและกึ่งนามธรรม ลวดลาย
เครื่ องปั้ นดินเผานอกจากจะถูกตกแต่งเพื่อความสวยงามแล้วพบว่าในบางลวดลายยังมีความหมาย
เชิ งสัญลักษณ์ ที่ ส ามารถตี ความถึ งสภาพแวดล้อ มและความเชื่ อ บางประการของคนสมัยก่ อ น
ประวัติศาสตร์ที่บา้ นเชียงได้ดว้ ย ลวดลายที่ได้รับความนิ ยมและเป็ นที่รู้จกั จนกลายเป็ นสัญ ลักษณ์
ของบ้านเชียงคือลายก้นหอย (วิลภา กาศวิเศษ,2553:5)
ในปี พ.ศ.2554 เทศบาลเมื องกระบี่และสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ไ ด้คิดพัฒนาลู ก ปั ด
โบราณคลองท่อมเป็ นสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการ “การพัฒนาศิลปวัตถุ กลุ่ม
จังหวัด(ลูกปั ดโบราณ OTOP) ” มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้
สร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และเป็ นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด
กระบี่ มี ก ารด าเนิ น กิ จ กรรม อาทิ การอบรมช่ า งท าลู ก ปั ด การสร้ า งโรงเรื อ นผลิ ต ลู กปั ด ศู น ย์
จาหน่ า ยผลิ ตภัณฑ์ และจัดท าพิพิธ ภัณ ฑ์ลูก ปั ด ขึ้น มาเพื่อ รองรั บและเป็ นแหล่ ง จาหน่ า ยลู กปั ด
โบราณ OTOP ที่ถูกผลิตขึ้นมา(เทศบาลเมืองกระบี่,2555:1) ขอบเขตในการดาเนิ นกิจกรรมหลัก 2
กิจกรรมแบ่งเป็ น
1. กิจกรรมอบรมช่างทาลูกปั ด ที่จดั ขึ้นในช่วงวันที่ 8 สิ งหาคม – 5 กันยายน 2554 ดาเนิ นการ
อบรมโดยแรกเริ่ มมีการจัดการให้ความรู ้ ข้อมูลพื้นฐาน บอกเล่าความเป็ นมา และความสาคัญของ
ลูกปั ด ชนิ ดและรู ปทรงของลูกปั ด ลูกปั ดต่างๆที่พบในแถบฝั่งอันดามัน ตัวอย่าง ลักษณะรู ปทรง
ลูกปั ดที่เป็ นเอกลักษณ์ของภูมิภาค มีการแนะนาวัตถุดิบที่ใช้ทาลูกปั ด แนะนาเครื่ องมือเครื่ องใช้ใน
การผลิต และรวมไปถึงการทดลองใช้เครื่ องมือ จากนั้นก็มีการบรรยายรู ปทรงต่างๆของลูกปั ด ฝึ ก
ตัดแบ่งวัตถุดิบ กลุ่มหินสี กลุ่มแก้วหลอม และฝึ กบล็อกลูกปั ดรู ปทรงต่างๆ การโกรน การตัดแต่ง
ขัดลูกปั ดรู ปทรงต่างๆ เช่น ทรงกลม ทรงกลอง ทรงถัง ทรงห้าเหลี่ยม ทรงหกเหลี่ยมสั้น - ยาว ทรง
ทุ่น ทรงข้าวต้มมัด ทรงกระดุม ทรงจานบิน และทรงเม็ดแตง ทรงเม็ดมะเฟื อง ทรงเม็ดมะยม ฝึ ก
การเจาะรู ปทรงต่างๆ เทคนิคการร้อยลูกปั ดหินเป็ นสร้อยคอ สร้อยข้อมือ เครื่ องประดับอื่นๆ และมี
การฝึ กทาลู กปั ดแก้วด้วยเทคนิ คต่างๆ เช่ น หลอม อบ เป่ า ผสมสี ทาลวดลาย ภายหลังจากการ
ฝึ กอบรมช่างทาลูกปั ด ทางเทศบาลได้ให้ช่างที่จบหลักสู ตรการฝึ กอบรมผลิตลูกปั ด ทุกคนได้ผลิต
ลูกปั ดต่อไป โดยเทศบาลจะเป็ นผูร้ ับซื้ อลูกปั ดที่ช่างผลิตได้ท้ งั หมด โดยตั้งราคาตามคุ ณภาพการ
ผลิต ขนาดและความยากง่ายในการผลิต (เทศบาลเมืองกระบี่ ,2555: 11)
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2.กิจกรรมการสร้างโรงเรื อนผลิตลูกปั ด และอาคารนิ ทรรศการนั้นได้มีการประชุมและเสนอ
ตามแบบแผนที่กาหนดไว้ และมี การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์โครงการนี้ ด้วยการจัดงานมหกรรม
ลูกปั ดและศิลปวัฒนธรรมอันดามันเพือ่ ส่งเสริ มแหล่งท่องเที่ยวโดยจัดแสดงลูกปั ดและผลงานทาง
ศิลปวัฒนธรรมประเภทต่างๆของทุกจังหวัดในกลุ่ มอันดามัน มี การจัดทาวิดิทศั น์เพื่อ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล ปรับปรุ งตกแต่งภายในอาคารนิ ทรรศการเกี่ ยวกับลู กปั ดตั้งแต่อ ดี ตจนถึ ง
ปั จจุบ นั และเปิ ดให้ผสู ้ นใจทัว่ ไปเข้ามาชม(เทศบาลเมืองกระบี่, 2555: 8)
แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ ในงานศึกษา
งานศึ กษาชิ้ นนี้ ใช้แนวคิ ดเรื่ อ งสี่ เหลี่ ย มสัญศาสตร์ ของ เจมส์ คลิ ฟฟอร์ ด และแนวคิด เรื่ อ ง
Authenticity (ความแท้) มาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ดงั ต่อไปนี้
1.แนวคิดเรื่ องสี่ เหลี่ยมสัญศาสตร์ (Semiotics Square ) อันแป็ นแนวทางของ เจมส์ คลิฟฟอร์ ด
ที่ใช้แนวคิดนี้ ในการศึกษาวัตถุสะสมต่างๆในแรกเริ่ มเดิมทีน้ นั คลิฟฟอร์ดเริ่ มตั้งคาถามว่า ทาไม
วัตถุสะสมต่างๆอันได้แก่ antiquities ,curiosities ,art ,souvenirs ,monuments,ethnographic artifacts
จึงมีฐานุ ศกั ดิ์ทางศิล ปะสู งหรื อต่าต่างกันหรื อ เราใช้ระบบระเบียบอะไรในการแยกแยะสิ่ งเหล่านี้
ออกจากกัน (ประชา สุ วีรานนท์ , 2558 :48 อ้างใน Clifford , p55) คลิฟฟอร์ดจึงสร้างระบบ
ความหมายที่ครอบคลุมวัตถุสะสมทุกประเภทขึ้นมาด้วยการเสนอว่า ให้มองวัตถุท้ งั หลายทั้งปวง
เป็ นเพียงวัตถุสะสมจะแตกต่างกันเพียงแค่ว่าสะสมโดยสถาบันทางสังคมหรื อโดยปั จเจกชน ซึ่ งมี
บทบาทในการสร้างตัวตนและมีความเกี่ยวพันกับการสร้างอานาจทางสังคม
คลิ ฟ ฟอร์ ด เน้น ความสัมพัน ธ์แ บบคู่ ต รงข้า มระหว่า งศิ ล ปวัต ถุ ( Art) กับ วัตถุ ท างวัฒ นธรรม
(Cultural Artifact) โดยเชื่ อว่ามันมี บทบาทในการแยกแยะของสะสมออกอย่างเป็ นระบบ โดยมี
ความแท้ (authenticity) เป็ นเงื่อนไขสาคัญในการแยกแยะสองสิ่ งนี้ ออกจากวัตถุสะสมอื่นๆ คลิ ฟ
ฟอร์ ด สร้า งสี่ เ หลี่ ยมสัญศาสตร์ โดยเริ่ ม จากการแบ่ง วัตถุ ส ะสมออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คื อ
ศิลปวัตถุ( Art) กับวัตถุทางวัฒนธรรม (Cultural Artifact) จากนั้นสร้างคู่ตรงข้ามเชิ งปฏิเสธอีกคู่
หนึ่ ง คือ ไม่เป็ นศิลปะ (Non – Art ) กับไม่เป็ นวัฒนธรรม สี่ เหลี่ยมจึงประกอบด้วยแกนตั้งระหว่าง
ของแท้ด้ ัง เดิ ม (Authenticity) กับ ของไม่ ด้ ัง เดิ ม (Inauthenticity) ขณะเดี ย วกัน เราได้แ กนนอน
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ระหว่างผลงานชิ้ นเอก (Masterpiece) กับผลงานทางวัฒนธรรม(Artifact) แกนทั้งสองก่ อ ให้เกิ ด
ความหมาย 4 หน่วยหรื อ 4 โซนคือ
Authenticity

Masterpiece

1
art
ไม่เคยมีมาก่อน

2
culture
ประเพณี ด้ ั งเดิ มสมบั ติ
ร่ วมของสาธารณะ

3
Non- culture
สร้างขึ้นใหม่
ไม่ปกติธรรมดา

4
Not – art
วัตถุสิ่งของเชิงพาณิชย์ที่
ผลิตซ้ าได้

Artifact

Inauthenticity

1.ผลงานชิ้นเอกที่เป็ นของแท้ (Authentic – Masterpiece ) : นักสะสมศิลปะ พิพธิ ภัณฑ์ศิลปะ
2.ผลงานทางวัฒนธรรมที่เป็ นของแท้ (Authentic –Artifact ) : พิพธิ ภัณฑ์ประวัติศาสตร์ คติชนวิทยา
3.ผลงานชิ้นเอกที่ไม่เป็ นของแท้ (Inauthentic - Masterpiece ) : พิพธิ ภัณฑ์สิ่งประดิษฐ์
4.ผลงานทางวัฒนธรรมที่ไม่เป็ นของแท้ (Inauthentic – Artifact) : นักท่องเที่ยวของสะสมทัว่ ไป
ในโครงสร้างนี้เราจะเห็นถึงสถานะหรื อคุณค่าของศิลปวัตถุที่ข้ ึนอยูก่ บั ปั จจัยต่างๆ ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้
ไม่คงที่และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา มีการเลื่อนไหลของสถานะของสะสมจากบนลงล่าง
จากซ้ายไปขวา หรื อได้ทิศทางตรงข้าม (ประชา ,2558: 50)
2. แนวคิดเรื่ องความแท้ ( Authenticity)
ความแท้ (Authenticity) เป็ นแนวคิดที่ถูกใช้ในการชี้วดั ความถูก ต้องของการระบุความสาคัญ
ของมรดกวัฒนธรรม มีผนู ้ ิยามความแท้ในงานอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมว่าเป็ น การวัดความจริ งของ
การผสมผสานระหว่างกระบวนการสร้างสรรค์และความตระหนักถึงกายภาพของชิ้นงานและผล
จากการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาในอดีตหมายถึงดั้งเดิม(original)ซึ่ งตรงข้ามกับการเลียนแบบ (copy)
การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 415 -

12

จริ งแท้(real) ซึ่ งตรงข้ามกับการเสแสร้ง(pretended)และของแท้(genuine)ซึ่ งตรงข้ามกับการปลอม
แปลง(counterfeit) และแนวคิดเรื่ องความแท้ไ ด้มีการเปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์การประเมิ นเรื่ อ ง
ความแท้แต่ต้งั เดิมจะพิจารณาจาก รู ปแบบ วัสดุ ฝี มือช่าง ที่ต้งั
ผลของการประชุมที่เมืองนาราทาให้ขอบเขตของความแท้ขยายจากกายภาพมาสู่ ไม่ใช่กายภาพ
และเปลี่ยนจากการตรวจสอบความแท้มาเป็ นการทาความเข้าใจสภาพของความแท้โดยพิจารณาจาก
รู ปทรงและรู ปลักษณ์ วัสดุและส่วนประกอบ การใช้งานและหน้าที่ ประเพณี และเทคนิ ควิธี ระบบ
การจัดการ ที่ต้งั และพืน้ ที่โดยรอบ ภาษาและมรดกวัฒนธรรมที่ไม่ใช่กายภาพอื่นๆ จิตวิญญาณและ
ความรู ้สึก และมีขอ้ สรุ ปว่าแนวคิดเรื่ องความแท้มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมและมุมมองต่อเรื่ อง
ความแท้ในแต่ละภูมิภาคที่มองต่างกันไป
ผลการศึกษา
จากงานศึกษาที่ผา่ นมาที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ทาลอกเลียนแบบ
มาจากโบราณวัตถุน้ นั คือ การนาเอาอัตลักษณ์ จุดเด่นของผลิตภัณฑ์บางส่วนนามาปรับใช้กบั สินค้า
หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในปั จจุบนั บางชิ้นก็มีการย่อส่วน เปลี่ยนรู ปแบบการใช้งานรวมไปถึงการ
ปรับประยุกต์ ผสมผสานให้เข้ากับสิ นค้าปั จจุบนั เพื่อตอบโจทย์การใช้งานและให้เข้ากับยุคสมัย
โดยหากใช้แนวคิดเรื่ องสี่เหลี่ยมสัญศาสตร์ มาช่วยวิเคราะห์แล้วเราเห็นถึงตาแหน่งแห่งที่ของลูกปั ด
โบราณและลูกปั ดโบราณ OTOP ที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ ดังนี้
Authenticity

Masterpiece

1
art
ไม่เคยมีมาก่อน

2
culture
ลูกปัดโบราณดั้งเดิม

3
Non- culture
สร้างขึ้นใหม่
ไม่ปกติธรรมดา

4
Not – art
ลูกปัดโบราณ OTOP

Inauthenticity
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สถานะของ(ของสะสม)คือ ลูกปั ดโบราณดั้งเดิมเป็ นหลักฐานทางโบราณคดีที่เป็ นผลงานทาง
วัฒนธรรมดั้งเดิมที่มกั จะถูกเก็บสะสมไว้ในพิพิธภัณฑ์เป็ นส่ วนใหญ่ และกลุ่มนักสะสมที่มีความ
สนใจพวกลู กปั ดเก่ า ลู กปั ดโบราณซึ่ งมี ราคาที่สูงต่ าแตกต่างไป มักจะนิ ยามความหมายของตัว
ลู ก ปั ด โบราณเหล่ านี้ ว่า เป็ นของแท้ และในขณะเดี ย วกัน เมื่ อ เกิ ด แนวคิ ด เรื่ อ งหนึ่ งต าบลหนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ภายหลังมีโครงการพัฒนาศิลปวัตถุข้ ึน ก็มีการทาลูกปั ดโบราณ OTOP ขึ้นมาโดยทาการ
เลียนแบบลูกปั ดโบราณดั้งเดิม แต่ลูกปั ดเหล่านี้ถูกจัดอยูใ่ นประเภทของ วัตถุเชิงพาณิ ชย์ที่สะสมได้
ซึ่งเป็ นสิ่งที่อยูค่ ู่ตรงข้ามกับลูกปั ดโบราณที่เป็ นผลงานทางวัฒนธรรมดั้งเดิม ดังนั้นในกระบวนการ
ผลิตจึงมีการนาเอาแนวคิดเรื่ อง ความแท้เข้ามาช่วยในกระบวนผลิต เพื่อเป็ นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ตวั
ลูกปั ดโบราณ OTOP ที่ผลิตขึ้นมาใหม่ โดยมีการเลียนแบบอัตลักษณ์ของลูกปั ดโบราณดั้งเดิม คือ
รู ปแบบ /รู ปลักษณ์ เลียนแบบเรื่ องการใช้งานและหน้าที่ เลียนแบบเรื่ องเทคนิ ค วิธีการ ระบบการ
จัดการ รวมไปถึงการใช้ประวัติศาสตร์เรื่ องที่ต้ งั และพื้นที่เข้ามาช่วยในการสร้างความแท้ เพื่อเพิม่
มูลค่าให้แก่ลูกปั ดโบราณ OTOP ที่ผลิตขึ้นมาใหม่
อัตลักษณ์

ความแท้

Identity

Authenticity
รู ปแบบ/รู ปลักษณ์
การใช้งานและหน้าที่
ประเพณี /เทคนิควิธี/
ระบบการจัดการ
ที่ต้ งั และพื้นที่

จากการสัมภาษณ์ ผูเ้ กี่ ย วข้อ งกับกระบวนการผลิ ตลู กปั ดโบราณนั้นได้ใ ห้ข ้อ มู ล ว่า ความ
แตกต่างของลูกปั ดคลองท่อมกับลูกปั ดจากแหล่งอื่นๆคือ สี ของลูกปั ดคลองท่อมนั้นจะเป็ นความ
สวยงามแบบสีทึบๆ เข้มๆ และลูกปั ดคลองท่อมมีชื่อเสียงและได้รับความนิ ยมมากกว่าลูกปั ดจากที่
อื่น (วิทยากรอบรมการทาลูกปั ดโบราณ OTOP ,สัมภาษณ์16 กุมภาพันธ์ 2559)
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ดังนั้นในส่ วนของการทาเลียนแบบได้มีการเลี ยนแบบอัตลักษณ์ความแท้ของลูกปั ดคลอง
ท่อมโบราณในเรื่ องของรู ปแบบ /รู ปลักษณ์ , การใช้งานและหน้าที่ , ประเพณี เทคนิ ควิธีการ ระบบ
การจัดการ , ที่ต้งั และพื้นที่ ดังนี้
1. รู ปแบบ รู ปลักษณ์ ที่นามาทาการเลียนแบบและผลิตซ้ าที่เลื อกมามี ท้ งั หมด 16 แบบที่เป็ น
ตัวอย่างเบื้องต้นในการสอน ได้แก่ ลูกปั ดทรงกลม ลูกปั ดทรงกลอง/ถัง ลูกปั ดทรงหกเหลี่ยม ลูกปั ด
ทรงหกเหลี่ยมสั้น ลูกปั ดทรงหกเหลี่ยมยาว ลูกปั ดทรงทุ่น ลูกปั ดทรงข้าวต้มมัด ลูกปั ดทรงข้าวต้ม
มัดแบน ลู กปั ดทรงเม็ดกระดุม ลู กปั ดทรงจานบิน ลูกปั ดทรงเม็ดแตง ลูกปั ดทรงเม็ดมะเฟื องสั้น
ลูกปั ดทรงเม็ดมะเฟื องยาว ลู กปั ดทรงเม็ดมะยม ลู กปั ดทรงโอ่ ง ลูกปั ดทรงชวา (ดู ภาพที่ 5 และ
ประกอบ)

ภาพที่ 5 ลูกปัดโบราณ OTOP
ภาพที่ 6 ลูกปัดโบราณ(ดั้งเดิม)
ที่มา : รายงานโครงการพัฒนาศิลปวัตถุกลุ่มจังหวัดลูกปัดโบราณ หน้า 18

2. การใช้ ง านและหน้ า ที่ ในส่ ว นของรู ป แบบการใช้ ง านและหน้ า ที่ น้ ั นก็ ย ัง คงใช้ เ ป็ น
เครื่ องประดับที่ใช้สวมใส่ร่างกายแต่วสั ดุที่นามานานั้นจะเป็ นหินสี หยก หรื อวัสดุที่แตกต่างไปจาก
เดิมบ้าง แต่ยงั คงมีเรื่ องของความเชื่อ ความมงคลของหินสีที่นามาใช้ในการผลิตลูกปั ดเฉกเช่นเดิม
3. ประเพณี เทคนิ ควิธีการ และระบบการจัดการ ในส่ วนของเทคนิ ควิธีการและขั้นตอนการทา
นั้นก็ยงั คงใช้วธิ ีแบบดั้งเดิมโบราณด้วยการศึกษาจากบันทึก รายงานการขุดค้นของนักโบราณคดีที่
ได้ทาการรวบรวมไว้ และยังคงนาวิธีการเหล่านั้นมาใช้ในกระบวนการผลิตลูกปั ด แต่ความแตกต่าง
คือ มี การน าเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้เ ข้า มาช่ วยในอ านวยความสะดวกในกระบวนการผลิ ตมากขึ้ น
ขั้นตอนและวิธีการทาลูกปั ดคลองท่อ ม OTOP เริ่ มต้นจากการตัดแบ่งชิ้ นส่ วนของวัตถุ ดิบตาม
ขนาดที่เหมาะสมและนาไปขึ้นรู ปทรงตามแบบที่ตอ้ งการแล้วนาเจาะรู เพื่อใช้สาหรับร้อยและต้อง
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ตกแต่งรู ปทรงเพื่อ ความสวยงามอี กครั้งหลังจากนั้นก็นาไปขัดเงาด้วยกระดาษทรายหยาบและ
กระดาษทรายละเอียดและขั้นตอนสุดท้ายคือนาวัตถุที่ได้มาทาร้อยเป็ นเครื่ องประดับ
4.ที่ต้งั และพื้นที่ การพยายามใช้ขอ้ มูลทางประวัติศาสตร์ที่วา่ แต่เดิมบริ เวณชุมชนดั้งเดิมแห่ งนี้
เคยเป็ นเมื อ งท่ าการค้าและเป็ นแหล่ งผลิ ตลู กปั ดแก้วในยุคโบราณจึงมี การสร้า งศูนย์การเรี ยนรู ้
วัฒนธรรมอันดามันเป็ นสถานที่ที่มี การผลิ ตและจัดจาหน่ ายสิ นค้า หนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์คือ
ลูกปั ดโบราณ OTOP ที่พฒั นามาจากการทาเลียนแบบโบราณวัตถุ มีการจัดตั้งพิพธิ ภัณฑ์ลูกปั ด รวม
ไปถึ ง จัด ตั้ง โรงเรื อ นส าหรับ ผลิ ต ลู ก ปั ด และเผยแพร่ ความรู ้แ ก่ ผูส้ นใจให้เ ข้า มาเยี่ยมชมตั้ง แต่
ขั้น ตอนแรกคื อ กระบวนการผลิ ต เพื่อ ใช้เ ป็ นแหล่ ง เรี ย นรู ้ และมี ร้ า นจ าหน่ า ยของที่ ร ะลึ ก ใน
พิพธิ ภัณฑ์
บทส่ งท้ าย
กระบวนการในการพัฒนาสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการเลียนแบบโบราณวัตถุ
กรณี ศึกษาลู กปั ด โบราณคลองท่ อ ม(OTOP) คื อ การทาเลี ย นแบบลู กปั ด โบราณด้วยการนาเอา
อัตลักษณ์ของลูกปั ดโบราณคลองท่อมมาทาการผลิตซ้ าใหม่ ด้วยวัสดุที่ใกล้เคียงกัน โดยคงไว้ซ่ ึ ง
รู ปแบบ รู ปลักษณ์และทาเลียนแบบสีให้มีลกั ษณะสีทึบ โทนเข้ม และทาให้เก่า มีการศึกษาขั้นตอน
การท าลู ก ปั ด แบบโบราณจากข้อ มู ล ประวัติ ศ าสตร์ น ามาประยุก ต์ใ ช้กับ ปั จ จุ บ ัน แต่ ก็ มี ก าร
ปรับเปลี่ยนเครื่ องมือให้ทนั สมัยเพือ่ ง่ายต่อการผลิตมากขึ้นและการนาบริ บทและประวัติศาสตร์ของ
พื้นที่คลองท่อม อันเป็ นแหล่งโบราณคดีที่มีความสาคัญและมีชื่อเสียงในเรื่ องของลู กปั ดโบราณเข้า
มาใช้เพือ่ เพิม่ มูลค่าและความแท้ที่เป็ นไปตามยุคสมัย
กลุ่มลูกค้าผูส้ นใจส่ วนใหญ่จะเป็ นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมศูนย์การเรี ยนรู ้อนั ดามันอันเป็ น
พิพิธภัณฑ์ลูกปั ดโดยเฉพาะที่จดั แสดงถึ ง ประวัติความเป็ นมา ความสาคัญ และเรื่ องราวต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับลูกปั ดตั้งแต่อดี ตจนถึ งปั จจุบนั และมีโรงเรื อนการผลิต ลูกปั ดโบราณ(OTOP)ที่ผลิ ต
ขึ้นมาใหม่และจัดจาหน่ายเฉพาะในร้านจาหน่ ายสิ นค้าของทางพิพิ ธภัณฑ์เท่านั้นในเรื่ องของความ
เชื่ อ ของลู ก ปั ด จะใช้ค วามเชื่ อ เรื่ อ งหิ น สี (อัน เป็ นวัต ถุ ดิ บ ที่ ใ ช้ท าลู ก ปั ด โบราณ (OTOP )ที่ มี
ความหมายผสมผสานอันเป็ นความหมายที่ผผู ้ ลิตต้องการจะสื่ อออกไปให้แก่ผซู ้ ้ื อซึ่ งมีความเข้าใน
ในทิศทางเดียวกัน
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งานสดุดวี รี กรรมทุ่งสั มฤทธิ์กบั กระบวนการทาวัฒนธรรมท้ องถิ่นให้ เป็ นสิ นค้ า
The Commodification of Local Culture: A Case Study of a Local Fair Organized
in the Memorial of Thung Sumrit Memorial Heroism.
สุ นิสา ประมงค์ (Sunisa Pramong) 1
วิยทุ ธ์ จารัสพันธุ์ (Viyouth Chamruspanth)2
บทคัดย่อ
บทความนี้ มี วตั ถุป ระสงค์เพื่อน าเสนอกระบวนการทาวัฒนธรรมท้องถิ่ นให้เป็ นสิ น ค้า
ศึ กษาผ่านงานสดุ ดี วีรกรรมทุ่ งสัมฤทธิ์ ซึ่ งเป็ นวัฒ นธรรมท้อ งถิ่ น ของชาวบ้าน ที่ จดั ขึ้ น บริ เวณ
อนุ ส รณ์ ส ถานวี ร กรรมทุ่ ง สั ม ฤทธิ์ อ าเภอพิ ม าย จัง หวัด นครราชสี ม า ซึ่ งเป็ นพื้ น ที่ ที่ มี ก าร
เปลี่ ย นแปลงทางด้านเศรษฐกิ จ สั งคมและวัฒ นธรรม โดยการเปลี่ ย นแปลงดังกล่ า วส่ งผลต่ อ
วัฒนธรรมท้องถิ่ น ในการศึ กษาครั้ งนี้ ใช้ระเบี ยบวิธีวิจยั เชิ งคุ ณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลหลักและผูใ้ ห้ขอ้ มูลทัว่ ไปรวมทั้งการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่ วมและไม่มีส่วน
ร่ วม ผลการศึ กษาพบว่า จากเดิ มงานสดุ ดี วีรกรรมทุ่ งสัมฤทธิ์ เป็ นงานประจาปี ที่ ถูกจัด การโดย
ชุมชนมาโดยตลอดระยะเวลาอันยาวนาน จนเมื่ อประมาณ 7 ที่ ผ่านมา เมื่ อนักการเมื องท้องถิ่ น
หน่วยงานภาครัฐและภาคธุ รกิจเอกชน เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการงานนี้ มากขึ้น ทาให้งานสดุดี
วีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ นี้ เข้าสู่ กระบวนการจัดการที่ทาให้วฒั นธรรมท้องถิ่นเป็ นสิ นค้า โดยมีอนุ สรณ์
สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ เป็ นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
คาสาคัญ : การทาให้เป็ นสิ นค้า ,วัฒนธรรมท้องถิ่น,งานสดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์
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Abstract
This article aims to examine the effects of the commodification of local culture: a case
study of a local fair organized in a memorial of Thung Sumrit Heroism, Phimai District,
Nakhonratchasima Province. This area has been rapidly changing in terms of economics and
socio-cultural conditions. As a qualitative research, participant observation, non-participant
observation and semi-structured interview with key informants and other informants are
employed as main data collection techniques. The results show that this local fair has been
organized by local community annually for long time. During the past 7 years, local politicians,
governmental offices, and private enterprises have taken part more actively in the organization of
the local fair. This has made the local fair step into the commodification process of local culture,
which has Thung Sumrit Memorail Heroism as the center of cultural tourist industry.
Keywords: Commodification, Local Culture, A Memorial of Thung Sumrit Memorail Heroism
บทนา

ประเทศไทยเป็ นประเทศกาลังพัฒนา ไม่ว่าจะเป็ นการพัฒนาในทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒ นธรรม เมื่ อ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงในสั งคมไทยขึ้ น ท าให้ค นในสั งคมต้อ งปรั บ ตัว และ
ปรั บ เปลี่ ย นให้ ส อดคล้อ งกับ การเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด ขึ้ น ส่ งผลไปถึ งการเปลี่ ย นแปลงทางด้า น
วัฒนธรรมประเพณี โดยเฉพาะวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็ นที่ ดึงดูดและสร้ าง
ความรู ้จกั ให้กบั บุคคลทัว่ ไปและกลายเป็ นสถานที่ ท่องเที่ ยว ซึ่ งสถานที่ท่องเที่ยว วัฒนธรรมหรื อ
ประเพณี ต่างๆที่เป็ นที่รู้จกั ของนักท่องเที่ยวทัว่ ไปเกิดขึ้นจากกระบวนการที่ทาให้เกิดการยอมรับใน
สังคม เป็ นวัฒนธรรมที่กลายเป็ นเอกลักษณ์ประจาท้องถิ่นและสามารถสร้างชื่อเสี ยงให้กบั ท้องถิ่น
ได้
ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือเป็ นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีศิลปวัฒนธรรมที่เป็ นเอกลักษณ์ประจาถิ่น
ไม่ว่าจะเป็ นประเพณี ผีตาโขนของจังหวัดเลย ประเพณี บุญบั้งไฟของจังหวัดยโสธร เทศกาลบั้งไฟ
พญานาคของจังหวัดหนองคาย ซึ่งประเพณี หลายๆประเพณี เป็ นประเพณี ที่มีความเชื่อมาจากตานาน
เล่าขานต่างๆและถูกพัฒนาปรับเปลี่ยนให้กบั ยุคสมัยเพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
จังหวัดนครราชสี มา เป็ นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรม เช่น เพลงโคราช
ที่เป็ นศิลปะ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว นอกจากนั้นยังมีประวัติศาสตร์ ที่เป็ นที่รู้จกั ของบุคคลทัว่ ไป คือ
ประวัติศาสตร์ ของวีรสตรี ที่แสดงความกล้าหาญและเด็ดเดี่ยว “ท่านท้าวสุ รนารี ” หรื อ “ย่าโม” ที่
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ตามประวัติศาสตร์ ท่านได้สู้รบกับทหารของเจ้าอนุวงศ์ ในสมัยรัชกาลที่ 3 ตามที่ได้มีการจารึ กและ
การบอกเล่าจากรุ่ นสู่ รุ่น นอกจากย่าโม จะเป็ นวีรสตรี ของชาวโคราช ยังมีวีรสตรี อีกท่านหนึ่ งที่ มี
ความเสี ย สละเช่ น เดี ย วกัน กับ ย่า โม คื อ “ย่า บุ ญ เหลื อ ” หรื อ นางสาวบุ ญ เหลื อ อนุ ส รณ์ ที่ ต าม
ประวัติศาสตร์ ของย่าโมและย่าบุญเหลือในการสู ร้ บกับทหารลาว และได้เสี ยสละชีพของตนเองด้วย
การวิ่งเข้ากองดินปื นและระเบิดตัวเองให้ตายพร้อมกับทหารเวียงจันทน์ จากเหตุการณ์ดงั กล่าวด้วย
ความเด็ดเดี่ยวของ ย่าโมที่สามารถประกาศอิสรภาพให้กบั ชาวนครราชสี มาได้น้ นั พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั (รัชกาลที่ 3) ได้สถาปนาย่าโมขึ้นเป็ นท้าวสุ รนารี และในปั จจุบนั เพื่อเป็ นการราลึกถึง
ความเสี ยสละ ความกล้าหาญของย่าโมและย่าบุญเหลือ จึงได้จดั สร้างอนุสาวรี ยท์ า้ วสุ รนารี และศาล
สถิตย์ดวงวิญญาณนางสาวบุญเหลือและวีรชนขึ้น ซึ่ งในการศึกษาของสายพิณ แก้วงามประเสริ ฐ
(2537) อนุ สาวรี ยท์ า้ วสุ รนารี ได้ถูกจัดสร้างขึ้ นเมื่อ พ.ศ. 2477 โดยในการเกิดขึ้ นของอนุ สาวรี ย ์
เกิดขึ้นเพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง
ถึงแม้ว่า อนุ สาวรี ยท์ า้ วสุ ร นารี จ ะเกิ ด ขึ้ น ด้ว ยเหตุผ ลใดก็ตาม อนุ สาวรี ย ท์ า้ วสุ ร นารี ใ น
ปั จ จุบ นั ได้ทาหน้าที่ สร้ า งการรั บ รู ้ ข องประชาชนทัว่ ไปให้ร ะลึก ถึงเหตุก ารณ์ป ระวัติศาสตร์ ที่
เกิ ดขึ้ น เมื่อประชาชนในปั จจุบนั ได้มองเห็ นอนุ สาวรี ยท์ ี่ ต้ งั เด่นตระหง่านอยู่ใจกลางจังหวัด จะ
ท าให้ห วนนึ ก ถึง อดี ต ที ่ บ รรพบุรุ ษ ได้เ สี ย สละเพื ่อ ปกป้ อ งประเทศชาติ ไ ม่ใ ห้ต กเป็ นเมือ ง
ประเทศราชนอกจากอนุ ส าวรี ย ท์ า้ วสุ ร นารี ที ่ ต้ั ง อยู ่ใ จกลางเมือ งเพื ่อ ให้ป ระชาชนได้
สัก การะบูช าแล้ว นั้ น ยัง มีศ าลสถิต ย์ด วงวิญ ญาณนางสาวบุญ เหลือ อนุ ส รณ์แ ละวีร ชน ที ่ไ ด้
เกิ ดขึ้ นบนพื้นที่ ประวัติศาสตร์ เพื่อเป็ นการราลึกถึงความเสี ยสละของบรรพบุรุษในวีรกรรมทุ่ง
สัมฤทธิ์
“อนุ ส รณ์ ส ถานวี ร กรรมทุ่ งสั ม ฤทธิ์ ” หรื อ ที่ ค นในชุ ม ชนเรี ย กกัน ติ ด ปากว่ า “ศาลย่า ”
ก่อสร้างเมื่อปี 2531 บนพื้นที่ประวัติศาสตร์ ที่เรี ยกว่า “หนองหัวลาว” สภาพโดยรอบเป็ นพื้นที่นา
และมีลาห้วย โดยอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ แห่งนี้ เกิดขึ้นโดยคนในชุมชนและผูม้ ีจิตศรัทธา
ร่ วมกัน ก่อสร้าง ต่อมาอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ แห่งนี้ได้รับการปรับเปลี่ยนซ่อมแซม มีการ
พัฒนาสร้างสิ่ งสาธารณู ปโภคที่จาเป็ นอย่างต่อเนื่ องเพื่ออานวยความสะดวกให้ผทู ้ ี่มาเยือน และเห็น
ได้ว่าอนุ สรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ แห่ งนี้ ได้มีการพัฒนาขึ้นทั้งทางด้านกายภาพเพื่อให้เป็ นที่
รู ้จกั ของบุคคลทัว่ ไปมากขึ้น การจัดสร้างอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ ยังเป็ นการตอกย้าความ
เป็ นวีรสตรี และความเสี ยสละในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ที่เกิดขึ้น นอกจากการสร้างอนุสรณ์สถาน
วีรกรรมทุ่ งสัมฤทธิ์ แล้ว ยังได้มีการจัดงาน “สดุ ดีวีรกรรมทุ่ งสัมฤทธิ์ ” ขึ้ น เพื่ อเป็ นการราลึ กถึ ง
เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ตามที่ได้กล่าวมา งานสดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ ที่จดั ขึ้นโดยคนในชุมชนเป็ น
งานที่เรี ยบง่าย มีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อเป็ นการอุทิศส่ วนกุศลให้กบั ดวงวิญญาณของ
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ย่าโมและย่าบุ ญ เหลื อรวมทั้งวีรชนที่ เสี ยชี วิต มี การราบวงสรวงโดยนางราเป็ นผูห้ ญิ งและเด็กๆ
ภายในชุมชน ในตอนกลางคืนมีมหรสพสมโภช เพื่อให้คนในชุมชนได้รับความสนุกสนานและถือ
เป็ นการสื บทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น
ในปั จ จุ บ ัน ท่ ามกลางความเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด ขึ้ น ส่ งผลให้ว ฒ
ั นธรรมท้อ งถิ่ น ได้มี การ
ปรับเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขสภาพแวดล้อม มีการปรับปรุ งและเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับยุคสมัย จาก
เดิมที่เป็ นวัฒนธรรมท้องถิ่นของคนในชุมชนที่มีความเรี ยบง่าย คนในชุมชนร่ วมกันจัดงาน แต่แล้ว
วัฒนธรรมท้องถิ่นได้ ถูกพัฒนาทาให้กลายเป็ นสิ นค้ามากขึ้น นับแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็ นต้นมา จากเดิม
งานสดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ ได้ปรับเปลี่ยนมาเป็ น “งานสดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ และสัมฤทธิ์ เกษตร
แฟร์ ” โดยได้รับความร่ วมมือจากองค์การบริ หารส่ วนตาบลสัมฤทธิ์ ในการร่ วมเป็ นเจ้าภาพในการ
จัดงานร่ วมกับคนในชุมชน รวมทั้งบริ ษทั ห้างร้านต่างๆที่เข้ามามีส่วนร่ วมสนับสนุนในการจัดงาน
วัฒนธรรมท้องถิ่นได้ถูกยกระดับจากงานระดับหมู่บา้ นเป็ นระดับตาบล โดยมีองค์กรภาครัฐและ
ภาคเอกชนเข้ามาเป็ นผูร้ ่ วมจัดงานกับชุมชนด้วย ซึ่งถือเป็ นจุดเปลี่ยนสาคัญของชุมชนจากที่เคยเป็ น
ตัวตั้งในการจัดงานกลายมาเป็ นผูร้ ่ วมจัดงาน และงานที่เคยจัดอย่างเรี ยบง่ายตามวิถีชุมชนกลายเป็ น
งานใหญ่โตที่ตอ้ งมีรูปแบบและ “จุดขาย” เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมงานด้วย ทาให้ตอ้ งมี
การใช้ทุนในการจัดงานที่เพิ่มขึ้น ต้องมีการวางแผนดาเนิ นการการจัดงานที่ เป็ นแบบแผนมากขึ้ น
ทาให้เนื้อหาและเป้ าหมายของงานถูกปรับเปลี่ยนไปอย่างมาก บทความชิ้นนี้จะนาเสนอในประเด็น
ของการกระบวนการทาวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็ นสิ นค้า โดยมุ่งศึกษาผ่านวัฒนธรรมท้องถิ่น คื อ
“งานสดุดีวีร กรรมทุ่งสัมฤทธิ์ ”
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษากระบวนการทาวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็ นสิ นค้า กรณี ศึกษางานสดุดีวีรกรรมทุ่ง
สัมฤทธิ์
ฐานความคิดทางทฤษฎีในการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้ใช้แนวคิดการทาวัฒนธรรมให้เป็ นสิ นค้าของ ฮอร์ คไฮเมอร์
(Max Horkheimer) ธี โอดอร์ อดอร์ โน (Theodor Adorno) (กาญจนา แก้วเทพและสมสุ ขหิ นวิมาน,
2553 ) เป็ นแนวคิดหลักในการอธิ บายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น โดยผูศ้ ึกษามองว่างานสดุดีวีรกรรมทุ่ง
สัมฤทธิ์ เป็ นงานประเพณี ที่เกิดขึ้นสื บเนื่ องมาจากเรื่ องราวในประวัติศาสตร์ อีกทั้งพื้นที่ที่ศึกษายัง
เป็ นพื้นที่ประวัติศาสตร์ ที่เกิดเหตุการณ์จริ ง ซึ่งงานสดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ เกิดการเปลี่ยนแปลงจาก
รู ปแบบงานที่ เรี ยบง่าย กลายเป็ นรู ปแบบงานที่ ทนั สมัย เกิ ดการประกอบสร้ างรู ปแบบต่ างๆเพื่ อ
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ดึ งดูดให้บุคคลทัว่ ไปไม่ เฉพาะคนในท้องถิ่ น ซึ่ งสิ่ งที่ เกิ ดเปลี่ยนแปลงนอกจากจะเป็ นเรื่ องของ
ลักษณะทางภายภาพทางพื้นที่ที่ศึกษาที่มีการปรับปรุ งซ่ อมแซมให้สะดวก กว้างขวางเพื่อเป็ นการ
ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่นอกจากการมาสักการะบูชาวีรสตรี ท้ งั สองรวมทั้งวีรชนผูก้ ล้าแล้วนั้น หาก
เชื่อมโยงมองไปถึงการจัดงานประเพณี ก็สามารถรองรับสิ่ งต่างๆที่อยูใ่ นกระบวนการจัดงานได้มาก
ขึ้น ไม่ว่าจะเป็ นนักท่องเที่ยว กิจกรรมต่างๆภายในงาน ก็สามารถจัดได้อย่างสะดวกสบาย รวมทั้ง
ในการวิเคราะห์ ถึงคุณลักษณะต่างๆของกระบวนการทาวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็ นสิ นค้า ภายใต้
กระบวนการดังกล่าวผูศ้ ึกษาจะวิเคราะห์ผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรม ของ เรย์มอนด์ วิลเลียมส์
(Raymond Williams) (สมสุ ข หิ น วิ ม าน,2548) ที่ ป ระกอบด้ว ยการผลิ ต เพื่ อ ศึ ก ษาว่าวัฒ นธรรม
ท้องถิ่นดังกล่าวมีการผลิตอย่างไร และในการผลิตกิ จกรรมต่างๆที่ เกิดขึ้ นนั้น กิ จกรรมดังกล่าวมี
บทบาทอย่างไร ต่ อมาวิเคราะห์ ในเรื่ องของการเผยแพร่ ว่าในแต่ ละกิ จกรรมมี การเผยแพร่ และ
ประชาชนมีการบริ โภคอย่างไรในแต่ล ะกิ จกรรม มีการให้นิยามความหมายอย่างไร คงเดิ มหรื อ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร และสุ ดท้ายวิเคราะห์ถึงกระบวนการผลิตซ้ า ความหมายใดๆที่ยงั คงถูกรักษา
ไว้ หรื อนิ ยามขึ้ นใหม่ ผูศ้ ึ กษาจึ งเลื อกใช้การทาวัฒนธรรมให้เป็ นสิ น ค้าของฮอร์ คไฮเมอร์ และ
อดอร์ โน เพื่ออธิ บายถึงคุณลักษณะการกลายเป็ นสิ นค้าของวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยวิเคราะห์ผ่าน
กระบวนการทางวัฒนธรรมตามแนวคิดของวิลเลียมส์
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative research) ตามแนวทางการศึกษา
ปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology) มีหน่ วยการวิเคราะห์ระดับชุมชน โดยผูว้ ิจยั จะวิเคราะห์ให้
เห็ นถึงปรากฏการณ์ ในภาพรวม เช่ น การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ เนื้ อหางานประเพณี ที่ถูกทาเป็ น
สิ นค้า ที่ ถูกทาให้เป็ นสิ นค้า เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการค้นคว้าเอกสารที่ เกี่ยวข้องและการใช้การ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก ใช้เทคนิ คการสัมภาษณ์แ บบกึ่ งโครงสร้าง ซึ่ งมีแนวทางการสัมภาษณ์เป็ น
เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล แนวทางการสัมภาษณ์ประกอบด้วย ประวัติศาสตร์ ความเป็ นมา
ของอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ และบริ บทชุมชนโดยรอบ รวมทั้งพัฒนาการการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้น รวมทั้งใช้การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่ วมและไม่มีส่วนร่ วม และมีการตรวจสอบข้อมูล
ด้ว ยวิ ธี การตรวจสอบข้อมู ลแบบสามเส้ า (Triangulation) (สุ ภางค์ จัน ทวานิ ช . 2554.) มี วิธี ก าร
ตรวจสอบ คือ การเก็บข้อมูลที่แตกต่างกันออกไป การตรวจสอบโดยใช้แหล่งข้อมูลที่ต่างกัน โดย
การเปลี่ยนแหล่งข้อมูลที่เป็ นบุคคล เวลาหรื อสถานที่ที่ให้ขอ้ มูล รวมทั้งการตรวจสอบข้อมูลโดยใช้
ผูเ้ ก็บข้อมูลที่ ต่างกัน ถ้าได้ตรวจสอบแล้วได้ขอ้ มูลที่ ไปในทิ ศทางเดี ยวกันแสดงว่าข้อมูลนั้นเป็ น
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ข้อ มู ล ที่ น่ า เชื่ อ ถื อ และน าเสนอผลการศึ ก ษาในลัก ษณะพรรณนาเชิ ง วิ เคราะห์ (Descriptive
Analysis)
ผลการศึกษา
ในบทความชิ้ นนี้ จะนาเสนอประเด็น กระบวนการทาวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็ นสิ นค้าใน
งานสดุดีวีรกรรมทุ่ งสัมฤทธิ์ โดยจะนาเสนอในส่ วนของประวัติศาสตร์ ที่เป็ นจุ ดเริ่ มต้นของการ
ก่อสร้างอนุ สรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นของงานสดุดีวีรกรรม
ทุ่งสัมฤทธิ์
วีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์
วีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ เกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยู่หั ว (รัชกาลที่ 3) ซึ่ ง
ในวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ ได้ก่อเกิดวีรสตรี ที่เป็ นที่รู้จกั และเป็ นที่เคารพนับถือของคนทัว่ ไป โดยเฉพาะ
ชาวจังหวัดนครราชสี มา วีรสตรี ท่านนั้นคือ “ท้าวสุ รนารี ” หรื อ “ย่าโม” ตามประวัติศาสตร์ ที่ได้จาก
การประมวลข้อมูลมื อสองจากเอกสารหลายเล่ ม เช่ น หนังสื อ วีรกรรมทุ่ งสัมฤทธิ์ (เทิ ดไท บ่ ม
ทองหลาง, มปป.) และหนังสื อท้าวสุ รนารี (คุณย่าโม) : วีรสตรี แห่ งสยามประเทศ (จุฑารัตน์ ทอง
อิน จัน ทร์ , 2558) รวมทั้งจากการสัมภาษณ์ ผูร้ ู ้ ในชุ มชนเกี่ ยวกับ วีรกรรมทุ่ งสัมฤทธิ์ นั้น เกิ ดจาก
“กบฏเวียงจันทร์ ” โดยในการเหตุการณ์ ครั้งนั้น คุณหญิ งโมได้ถูกกวาดต้อนไปเป็ นเชลยศึก เมื่อ
เดินทางมาถึงยังทุ่งสัมฤทธิ์ คุณหญิงโม ได้คิดแผนการทวงคืนอิสรภาพ และเป็ นการถ่วงเวลารอทัพ
จากทางเมืองหลวงมาช่วยศึกในครั้งนี้ โดยในแผน กอบกูอ้ ิสรภาพของคุณหญิงโมได้มอบหมายให้
นางสาวบุญ เหลือฯ ผูท้ ี่ คุณหญิ งโมรั กและเอ็น ดูเหมื อนหลานสาวได้ไปดาเนิ น การตามแผน แต่
นางสาวบุญเหลือฯไม่สามารถทาตามแผนการที่วางไว้ได้สาเร็ จนางสาวบุญเหลือฯจึงวิ่งหนีออกทาง
กองเกวียนดินปื นพร้อมด้วยดุน้ ไฟ ทาให้กองดินปื นระเบิด ข้าศึกและนางสาวบุญเหลือฯจึงเสี ยชีวิต
ลงทันที จึงทาให้วีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ จบลงโดยที่คุณหญิงโมและผูก้ วาดต้อนเป็ นผูช้ นะ เพราะข้าศึก
ได้เสี ยชีวิตลง ด้วยความกล้าหาญของคุณหญิงโมและความเสี ยสละของนางสาวบุญเหลือฯ จึงทาให้
คุณหญิงโมและกองทัพจากเมืองหลวงที่ลงมาช่วยศึกได้ทนั เวลาสามารถปราบกบฏเวียงจันทน์ได้
สาเร็ จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึ งได้พระราชทานบาเหน็จตั้งคุณหญิ งโมเป็ น “ท้าวสุ รนารี ”
และได้มีการจัดสร้างอนุสาวรี ยท์ า้ วสุรนารี ไว้ที่กลางเมืองของจังหวัดนครราชสี มา
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การเกิดขึ้นของอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์
ถึงแม้ว่าท้าวสุ รนารี หรื อย่าโม ได้รับการสถาปนาและได้รับการยกย่องเชิ ดชูในวีรกรรมที่
เกิดขึ้นจากส่ วนกลาง แต่ในพื้นที่ ประวัติศาสตร์ ชาวบ้านสัมฤทธิ์ นอกจากระลึกถึงความกล้าหาญ
ของย่าโมแล้ว ยังระลึกถึงย่าบุญเหลือฯ ที่ได้เสี ยสละชี วิตไปในวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ อีกด้วย ซึ่ งจาก
การระลึกถึงความเสี ยสละที่เกิดขึ้นจึงทาให้เกิดการสร้างสิ่ งเตือนใจของชาวบ้าน นัน่ ก็คือ อนุ สรณ์
สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ การเกิ ดขึ้ นของอนุ สรณ์ สถานวีรกรรมทุ่ งสัมฤทธิ์ เกิ ดจากทางชาวบ้าน
สัมฤทธิ์ ทั้ง 2 หมู่ ได้ร่วมกันบริ จาคทรัพย์ตามกาลังศรัทธาเพื่อสร้างศาลสถิตย์ดวงวิญญาณนางสาว
บุญเหลื อฯและวีรชนขึ้ นเมื่อ พ.ศ. 2531 และได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการอนุ สรณ์ สถานฯ โดยมี
ผูใ้ หญ่ บ ้าน และผูช้ ่ วยผูใ้ หญ่ บ ้าน รวมทั้งผูน้ าที่ ไม่เป็ นทางการ ร่ วมเป็ นคณะกรรมการอนุ สรณ์
สถานฯ ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ และการบริ หารจัดการต่างๆ
ศาลสถิตย์ดวงวิญญาณนางสาวบุญเหลือฯและวีรชนหรื อ “ศาลย่า” ที่ชาวบ้านร่ วมกันสร้าง
นั้น เป็ นเพียงศาลไม้เล็กๆ ตั้งอยูบ่ นพื้นที่ประวัติศาสตร์ หรื อที่ชาวบ้านเรี ยกกันว่า “หนองหัวลาว”
ซึ่งได้รับการปรับปรุ งและพัฒนาให้เป็ นอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ โดยมีกลุ่มคนหลายกลุ่ม
ที่ ศ รั ท ธาในตัว ของท้า วสุ ร นารี แ ละย่า บุ ญ เหลื อ ได้ร่ ว มกัน พัฒ นาศาลย่าให้ ดี ข้ ึ น ไม่ ว่า จะเป็ น
นักการเมืองท้องถิ่น กลุ่มนายทุนต่างๆ รวมไปถึงนักการเมืองระดับจังหวัด คือ ฯพณฯ กร ทัพพะ
รังสี โดยที่ คณะกรรมการศาลย่า ได้ของบประมาณจาก ฯพณฯ กร ทัพพะรั งสี ซึ่ งในสมัยนั้นเป็ น
รัฐมนตรี และเป็ นส.ส.ของพรรคชาติพฒั นาที่ชาวจังหวัดนครราชสี มาให้การสนับสนุ น ชาวบ้าน
สัมฤทธิ์ และคณะกรรมการอนุ สรณ์สถานฯ จึงได้ขอสนับสนุ นงบประมาณในการพัฒนาสิ่ งปลูก
สร้างและปรับทัศนี ยภาพจากศาลสถิตย์ดวงวิญญาณที่ เป็ นศาลไม้เล็กๆ ให้กลายเป็ นสิ่ งปลูกสร้าง
และมีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาสักการะบูชา โดยในปี 2535 ศาลย่าได้รับ
การปรับเปลี่ยนซ่อมแซม มีการสร้างโรงเพลงโคราชเพื่อใช้สาหรับเป็ นสถานที่แสดงเพลงในการแก้
บน เนื่ องจากชาวบ้านและคนทัว่ ไปที่รู้จกั ย่าโมและย่าบุญเหลือฯจะมาบน ขอพรกับย่าทั้งสองและ
แก้บนด้วยการหาหมอเพลงโคราชมาราแก้บน (สุ ทธาธิ กุล กาญจนภรางกูร, 2544) ซึ่ งผูท้ ี่บนบาน
ศาลกล่าวเชื่อว่าย่าโมและย่าบุญเหลือฯเป็ นผูท้ ี่ทาให้ประสบความสาเร็ จ
ต่อมาในปี ในปี 2538 ได้สร้างศาลาประกอบพิธี เพื่อใช้เป็ นสถานที่บาเพ็ญกุศล อุทิศให้แด่
ดวงวิญ ญาณของย่าโมและย่าบุ ญ เหลือ พร้ อมทั้งได้พฒ
ั นาสร้ างสิ่ งสาธารณู ปโภคที่ จาเป็ นอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้ผทู ้ ี่มาเยือนได้ใช้สอย รวมทั้งได้มีการสร้างวัตถุมงคลที่มีการปลุกเสกจากเกจิอาจารย์
จานวน 9 รู ปเพื่ อให้ผูศ้ รั ท ธาได้เช่ าไปบู ชาและนาเงิ น มาสมทบเป็ นทุ น กองกลางในการบริ ห าร
จัดการอนุสรณ์สถานฯ
2.
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ในปี 2543 – 2549 ได้มีดาเนิ นการก่อสร้างอนุ สาวรี ย ์ ลานจอดรถ พิพิธภัณฑ์ พร้อมทั้งทา
ป้ ายบอกทางไว้ที่ปากทางเข้าหมู่บา้ นเพื่อให้มองเห็ นได้ในระยะไกล (องค์การบริ หารส่ วนตาบล
สัมฤทธิ์ , มปป.) รวมไปถึงการสร้างศาลสถิตย์ดวงวิญญาณหลังใหม่ข้ ึ นแทนหลังเก่าที่ ชารุ ดทรุ ด
โทรม นอกจากจะได้รับการสนับสนุ น ในเรื่ องการพัฒนาสิ่ งสาธารณู ปโภคแล้วนั้น ยังได้จดั หา
นายทุนในการผลิตสื่ อจัดแสดง แสง สี เสี ยง เพื่อจาลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยนักแสดงแนวหน้า
คุณสิ นจัย เปล่งพาณิ ชย์ รั บบทเป็ น ท้าวสุ รนารี คุ ณเพชรลดา เที ยมเพชร รั บบทเป็ นนางสาวบุ ญ
เหลือฯ โดยในการแสดงครั้งนั้นเป็ นที่ ซาบซึ้ งสาหรับชาวบ้านเป็ นอย่างมาก และถือได้ว่าเป็ นการ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทัว่ ไปได้รู้จกั ประวัติศาสตร์ และรู ้จกั อนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ มาก
ขึ้น
ปั จจุบนั อนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ ตั้งอยูบ่ ริ เวณพื้นที่สาธารณะบ้านสัมฤทธิ์ หมู่ที่ 1
ต าบลสั ม ฤทธิ์ อ าเภอพิ ม าย จังหวัด นครราชสี ม า อยู่ห่ างจากจังหวัด นครราชสี ม าประมาณ 46
กิโลเมตร สภาพโดยรอบเป็ นพื้นที่ นาและลาห้วย ด้านหน้าเป็ นลานกว้าง มีพ้ืนที่ท้ งั หมดประมาณ
52 ไร่ 1 งาน 89 ตารางวา ชุมชนใกล้เคียงกับศาลย่า คือ บ้านสัมฤทธิ์ หมู่ที่ 1 และ หมู่ 2 ภายหลังได้
แยกเป็ น 4 หมู่บา้ น คือ หมู่ที่ 1,2,12,13 จนถึงปั จจุบนั (โรงเรี ยนบ้านสัมฤทธิ์ , มปป. )
งานสดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์
นอกจากการสร้างศาลสถิตย์ดวงวิญญาณฯ เพื่อเป็ นการระลึกถึงการเสี ยสละและเหตุการณ์
ที่ เกิ ดขึ้ น นั้น ในทุ กวัน ที่ 3-5 มี น าคมของทุ กปี คณะกรรมการอนุ สรณ์ สถานฯ ร่ วมกับ ชาวบ้าน
สัมฤทธิ์ ได้จดั ให้มีงานสดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ ขึ้น เนื่ องจากในวันที่ 4 มีน าคม ตามประวัติศาสตร์
เป็ นวัน ที่ ย่าบุ ญ เหลื อฯและวีรชนผูก้ ล้าได้เสี ยสละชี วิตในวีรกรรมทุ่ งสัมฤทธิ์ และเพื่อ เป็ นการ
บวงสรวงและราลึกถึงเหตุก ารณ์ ที่เกิ ดขึ้ น จึงได้จดั ให้มี วฒั นธรรมท้องถิ่นที่ คนในชุ มชนเรี ยกว่า
“งานศาล” ขึ้ นทุ ก ปี โดยงานศาลหรื องานสดุ ดี วี ร กรรมทุ่ ง สั ม ฤทธิ์ จะจัด ขึ้ นบริ เวณพื้ น ที่
ประวัติศาสตร์
ในอดีตกิ จกรรมในงานสดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ ประกอบไปด้วย 1) พิธีกรรมทางศาสนา
โดยการนิ มนต์พระคุณเจ้าในหมู่บา้ นจากทั้ง 2 วัด คือวัดสัมฤทธิ์ ตะวันออกและวัดสัมฤทธิ์ ตะวันตก
มาสวดเจริ ญพุทธมนต์ เพื่ออุทิศส่ วนกุศลให้กบั ย่าโม ย่าบุญเหลือฯ และวีรชนผูก้ ล้าที่ ได้เสี ยสละ
ชีวิตในเหตุการณ์วีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ 2) พิธีกรรมการถวายพานบายศรี และถวายเครื่ องสักการะบูชา
ให้กบั ย่าโม ย่าบุญเหลือฯและวีรชน โดยจะเป็ นพิธีกรรมที่หมอพราหมณ์อญั เชิญให้ยา่ ทั้งสองและ
วีรชน ได้ลงมารับอาหารหวานคาว และพานบายศรี 3) การราบวงสรวง เป็ นพิธีกรรมที่เด็กๆ กลุ่ม
สตรี แม่บา้ น ให้ความสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง เพราะถือว่าเป็ นการราถวายให้กบั ย่าโมและย่าบุญเหลือฯ
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ซึ่ งกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมถือเป็ นพิธีศกั ดิ์สิทธิ์ ที่ทามาตั้งแต่เริ่ มต้นการตั้งศาลสถิตย์ดวงวิญญาณฯ
โดยดาเนิ นกิ จกรรมมาตลอดทุกปี ซึ่ งบุคคลที่เข้าร่ วมจะเป็ นคนในพื้นที่ และคนที่ ศรัทธาให้ความ
เคารพนับถือย่า ส่ วนกิจกรรมในภาคกลางคืนทางคณะกรรมการอนุสรณ์สถานฯ ได้จดั ให้มีมหรสพ
สมโภชทั้ง 3 คื น ไม่ว่าจะเป็ นลิเก เพลงโคราช หนังกลางแปลง วงดนตรี ที่ได้เชิ ญศิลปิ น นักร้ อง
ดาราที่มีชื่อเสี ยง มาร่ วมสร้างสี สันให้กบั งานศาล แต่จะเป็ นการล้อมผ้า และต้องเสี ยค่าบัตรเข้าชม
รวมทั้งได้มี การประกวดหลานสาวย่า โดยให้ ลู ก หลานภายในหมู่ บ ้านและพื้ น ที่ ใ กล้เคี ย งร่ ว ม
กิจกรรมในครั้งนี้ และภายในงานตลอดวันจะมีผทู ้ ี่ ศรัทธาเดินทางมาสักการะบูชาย่าโมและย่าบุญ
เหลื อฯตลอดทั้งวัน ซึ่ งกิ จกรรมที่ กล่าวมาทั้งหมด เป็ นกิ จกรรมที่ เกิ ดขึ้ น ในงานศาลในอดี ต ที่ มี
คณะกรรมการอนุ สรณ์สถานฯ ร่ วมกับชาวบ้านในชุ มชน 2 หมู่ เป็ นผูด้ ูแลและบริ ห ารจัดการทุ ก
อย่างภายในงานศาล
ต่ อ มาคณะกรรมการอนุ ส รณ์ ส ถานฯ ได้ด าเนิ น การของบสนับ สนุ น งบประมาณจาก
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา โดยผ่านการบริ หารของนายทุนที่ศรัทธาและเลื่อมใสใน
ตัวย่าโมและย่าบุญเหลือฯ เป็ นผูป้ ระสานงานให้ เมื่องานสดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทาให้การทางานง่ายขึ้น และทาให้กิจกรรมมหรสพต่างๆที่เคยเก็บ
เงิ นค่าบัตรผ่าน เป็ นกิ จกรรมที่ ผูเ้ ข้าชมไม่ตอ้ งเสี ยค่ าใช้จ่ายอี กต่ อไป เพราะได้รับการสนับสนุ น
งบประมาณ และเพื่อให้ชาวบ้านเข้าร่ วมกิจกรรมอย่างเต็มที่
งานศาล หรื อ งานสดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ ได้ดาเนิ นการจัดกิจกรรมมาเป็ นเวลาต่อเนื่ อง
ทุกๆปี ซึ่ งกิจกรรมภายในงานที่สืบทอดกันมา คือ พิธีกรรมทางศาสนา การถวายบายศรี การถวาย
เครื่ องเซ่ นอาหารคาวหวาน และการราบวงสรวง รวมทั้งมหรสพภาคกลางคืน และในปี พ.ศ. 2549
ครบรอบ 180 ปี ของวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ ภายในงานนอกจากจะมีกิจกรรมดังกล่าวแล้ว ยังได้มีการ
แสดงแสง สี เสี ยง จาลองเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ วีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ ที่เกิดขึ้น เพื่อเป็ นการตอกย้ า
ถึงความเสี ยสละ ทั้งยังเป็ นการประชาสัมพันธ์ความรู ้เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ให้กบั ผูค้ นที่มางาน
สดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ ด้วย ซึ่ งการแสดงดังกล่าวได้รับการสนับสนุ นจาก ฯพณฯ กร ทัพพะรังสี
เป็ นผูส้ นับสนุนและส่ งเสริ มให้เกิดกิจกรรมนี้ข้ ึนมา
การเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด ขึ้ น ในงานสดุ ดี วี ร กรรมทุ่ งสั ม ฤทธิ์ นอกจากการเปลี่ ย นแปลง
ทางด้านสถานที่ ที่ได้รับการสนับสนุ นจากนักการเมืองท้องถิ่น นายทุนและผูม้ ีจิตศรัทธา ร่ วมกับ
สร้ างอนุ สรณ์ สถานวีรกรรมทุ่ งสัมฤทธิ์ ให้เป็ นสถานที่ ท่ องเที่ ย วเพื่ อ ต้อ นรั บ บุ ค คลทั่ว ไป ที่ มา
สักการะบูชาและเที่ยวชมงานสดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางด้านการปกครอง
ที่มีการกระจายอานาจลงสู่ ทอ้ งถิ ่น เกิดเป็ นองค์การปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่ งมีหน้าที่ในการพัฒนา
ตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ทางองค์การบริ หารส่ วนตาบลสัมฤทธิ์ หรื อ อบต.
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สัมฤทธิ์ จึงได้มีส่วนร่ วมในงานสดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรู ปแบบของ
งานสดุ ดี วีรกรรมทุ่ งสัม ฤทธิ์ ในปี 2553 จากเดิ ม “งานสดุ ดี วีรกรรมทุ่ งสัมฤทธิ์ ” เป็ น “งานสดุ ดี
วีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ และสัมฤทธิ์ เกษตรแฟร์ ” โดยแนวคิด ของอบต.สัมฤทธิ์ ที่เข้า มามีส่วนร่ ว ม
เพราะมองเห็นว่า งานสดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ ที่ผ่านมา มีเพียงชาวบ้านจาก 4 หมู่บา้ น (เดิมเป็ น 2
หมู่ บ ้านและแยกตัว ออกมาเป็ น 4 หมู่ บ ้า น) และบุ ค คลที่ ศ รั ท ธามาร่ ว มงานเท่ า นั้น และอยาก
ประชาสัมพันธ์อนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ ที่เป็ นพื้นที่ประวัติศาสตร์ ที่เกิดเหตุการณ์วีรกรรม
ทุ่งสัมฤทธิ์ ให้เป็ นที่ รู้จกั ของบุ คคลทัว่ ไป เฉกเช่ นกับอนุ สาวรี ยท์ า้ วสุ รนารี ที่ต้ งั อยู่ใจกลางเมื อง
จังหวัดนครราชสี มา ทาง อบต.สัมฤทธิ์ จึงได้เข้ามามีส่วนร่ วมในงานสดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ โดย
กิจกรรมของทางอบต.สัมฤทธิ์ จะเป็ นกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้ชาวบ้าน 15 หมู่บา้ นของอบต.สัมฤทธิ์
เข้ามามีส่วนร่ วมภายในงาน ทาให้งานสนุกสนานมากขึ้น
กิจกรรมในส่ วนของสัมฤทธิ์ เกษตรแฟร์ ที่อบต.สัมฤทธิ์ จัดขึ้ น จะเป็ นการประกวดต่างๆ
ของชาวบ้านทั้ง 15 หมู่บา้ น ไม่ว่าจะเป็ นการประกวดแข่งขัน ส้มตา ผัดหมี่ โคราช การประกวด
แข่งขัน เต้น แอโรบิค การประกวดหลานสาวย่า รวมทั้งการประกวดผลงานทางการเกษตร ซึ่ ง
ได้รับความสนใจและความร่ วมมือจากทั้ง 15 หมู่บา้ นเป็ นอย่างดี ซึ่งในการประกวดแต่ละประเภท
ทางอบต.สัมฤทธิ์ มีเงินสนับสนุนในทุกๆกิจกรรม รวมทั้งมีเงินรางวัลให้แก่หมู่บา้ นที่ชนะกิจกรรม
ในแต่ละประเภทด้วย
ในปี 2559 งานสดุดีวีรกรรมทุ่ งสัมฤทธิ์ ยังคงดาเนิ นต่อไป ภายใต้การบริ หารจัดการของ
คณะกรรมการอนุสรณ์สถานฯ ชาวบ้าน ร่ วมกับการเข้ามามีส่วนร่ วมการสนับสนุนงบประมาณของ
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มาและการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมขององค์การบริ หารส่ วน
ตาบลสัมฤทธิ์ ซึ่ งปี นี้ ครบรอบ 190 ปี ของวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ กิจกรรมต่างๆของงานสดุดีวีรกรรม
ทุ่งสัมฤทธิ์ ในส่ วนของพิธีกรรมทางคณะกรรมการอนุสรณ์สถานฯยังคงรู ปแบบไว้เช่นเดิม ไม่ว่าจะ
เป็ นพิธีกรรมทางศาสนา การถวายพานบายศรี การถวายเครื่ องสักการบูชา การราบวงสรวง รวมทั้ง
มหรสพสมโภช ทั้งนี้ยงั ได้มีกิจกรรมเพิ่มเติม คือ พิธีสะเดาะเคราะห์ โดยพระสงฆ์ 99 รู ป ณ บริ เวณ
พุทธมณฑลที่ ได้สร้ างขึ้ นใหม่ในครั้ งที่ มีการปรั บ ปรุ งอนุ สรณ์ สถาน ซึ่ งพิ ธีกรรมดังกล่าวได้รับ
ความสนใจจากชาวบ้านและบุคคลทัว่ ไปเป็ นจานวนมาก เพราะทางคณะกรรมการอนุสรณ์สถานฯ
ได้มี การประชาสั มพัน ธ์ ผ่ านทางวิ ท ยุชุ ม ชน และป้ ายประชาสัม พัน ธ์ กิจ กรรมภายในงานของ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลสัมฤทธิ์
กิ จกรรมที่ อบต.สัมฤทธิ์ เข้าร่ วมในปี นี้ มี เพี ยงการประกวดแข่ งขันส้มตา ผัดหมี่ โคราช
เท่านั้น ในส่ วนของการประกวดแอโรบิ ค การประกวดหลานสาวย่า และการประกวดผลงานทาง
การเกษตร ไม่ได้ถูกจัดขึ้ น ภายในงาน เนื่ องจากในการจัดงานสดุ ดีวีรกรรมทุ่ งสัมฤทธิ์ จะมี การ
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ประชุมหารื อร่ วมกันระหว่างคณะกรรมการอนุ สรณ์สถานฯ และอบต.สัมฤทธิ์ ในการจัดกิจกรรม
แต่ ละครั้ ง จะเป็ นการลงมติ เห็ น ชอบในการจัด กิ จกรรมต่ างๆ และเงื่ อ นไขที่ ทาให้การประกวด
หลายๆประเภทไม่ได้ถูกจัดภายในปี นี้ เพราะเสี ยงจากผูน้ าชุ มชนแต่ละชุ มชนที่ ไม่พร้อมในเรื่ อง
งบประมาณที่อบต.สัมฤทธิ์ ได้จดั สรรไปให้น้ นั ไม่เพียงพอในการจัดกิจกรรมของชาวบ้าน จึงได้พกั
การประกวดต่างๆไว้ แต่ถึงแม้วา่ กิจกรรมการประกวดต่างๆจะไมได้ถูกจัดขึ้น ทางอบต.สัมฤทธิ์ ได้
จัดกิจกรรมทดแทนคือ กิจกรรมปั่ นเพื่อย่า โดยให้ชาวบ้านทั้ง 15 หมู่บา้ น ชมรมจักรยานในอาเภอ
และผูท้ ี่สนใจ ร่ วมปั่ นจักรยานเพื่อย่า ซึ่ งกิ จกรรมนี้ ได้รับความสนใจเป็ นอย่างมาก ทั้งผูน้ าชุ มชน
หน่วยงานต่างๆ นักเรี ยน และบุคคลทัว่ ไป เข้าร่ วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน
งานสดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ จากอดีตจนถึงปั จจุบนั เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย ไม่ว่าจะ
เป็ นการเปลี่ยนแปลงทางด้านสถานที่ ที่ได้มีการปรับปรุ ง พัฒนาให้ดีข้ ึ นเพื่อต้อนรั บนักท่องเที่ยว
และผูท้ ี่ศรัทธา รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางด้านรู ปแบบกิจกรรมจากเดิมเป็ นการบริ หารจัดการโดย
คณะกรรมการอนุสรณ์สถานฯและชาวบ้าน ต่อมาได้มีหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง
นายทุ น ผูม้ ี จิตศรั ท ธาได้เข้ามามี ส่วนร่ วมในงานสดุ ดีวีรกรรมทุ่ งสัมฤทธิ์ ซึ่ งเมื่ อน ามาวิเคราะห์
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับแนวคิดที่ผวู ้ ิจยั ใช้ในครั้งนี้คือ กระบวนการทาให้เป็ นสิ นค้า โดยศึกษาผ่าน
กระบวนการทางวัฒนธรรมของ วิลเลียมส์ ซึ่งงานสดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ มีวตั ถุประสงค์ในการจัด
งานขึ้นเพื่อเป็ นการน้อมราลึกถึงเหตุการณ์วีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ และระลึกถึงความเสี ยสละของย่าโม
ย่าบุญเหลือฯ และวีรชนผูก้ ล้าที่ได้เสี ยสละชี วิต จึงได้จดั พิธีทางศาสนา การถวายพานบายศรี การ
ถวายเครื่ องสักการะบูชา รวมทั้งการราบวงสรวง และจัดให้มีการราเพลงโคราชสมโภชย่าทั้งสอง ณ
บริ เวณหน้าศาลย่า ส่ วนกิจกรรมภาคกลางคืน เป็ นกิจกรรมบันเทิงความสนุ กสนาน นอกจากนี้ ยงั
ได้รับการสนับ สนุ น จอภาพ LCD ขนาดใหญ่ โดยได้ฉายวีดิ ทัศน์ จาลองเหตุ การณ์ วี รกรรมทุ่ ง
สัมฤทธิ์ ที่ได้แสดงเมื่อปี 2549 ที่ผ่านมา เพื่อให้บุคคลทัว่ ไปที่ อยู่ภายในงานได้รับชมและเข้าใจถึง
เหตุ ก ารณ์ วี ร กรรมทุ่ งสั ม ฤทธิ์ ซึ่ งถื อ ได้ว่าเป็ นการประชาสั ม พัน ธ์ ค วามรู ้ ค วามเข้าใจเกี่ ย วกับ
เหตุการณ์ให้กบั ประชาชนได้รับรู ้มากขึ้น ในส่ วนของงานเกษตรแฟร์ ที่ทางอบต.สัมฤทธิ์ เข้ามามี
ส่ วนร่ วม ได้จดั กิจกรรมที่ทาให้ชาวบ้านทั้ง 15 หมู่บา้ นได้มีส่วนร่ วม สร้างความสามัคคีร่วมกันทั้ง
ภายในหมู่บา้ นและระหว่างหมู่บา้ น และเป็ นการเชิญชวนให้ชาวบ้านทั้ง 15 หมู่บา้ นมาร่ วมในงาน
สดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ ด้วย ถึงแม้ว่ากิจกรรมของทางอบต.สัมฤทธิ์ ในปี นี้ จะเหลือเพียงกิ จกรรม
การประกวดส้มตาและผัดหมี่โคราช แต่ก็ยงั สามารถรวมชาวบ้านทั้ง 15 หมู่บา้ นได้ ซึ่ งชาวบ้านทั้ง
15 หมู่บา้ นให้ความสาคัญกับกิจกรรมเป็ นอย่างมาก เพราะกิจกรรมดังกล่าวเป็ นเหมือนพื้นที่ที่ทาให้
ชาวบ้านรวมตัวกันและมีความสามัคคีกนั มากขึ้น อีกทั้งยังเป็ นการพบระหว่าง 15 หมู่บา้ นอีกด้วย
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ในการประชาสั ม พัน ธ์ งานสดุ ดี วี ร กรรมทุ่ งสั ม ฤทธิ์ อย่า งที่ ก ล่ า วไปข้า งต้น ว่ า มี ก าร
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางวิทยุชุมชน รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ผ่านป้ ายประกาศที่ทางอบต.สัมฤทธิ์
ให้การสนับสนุ น ซึ่ งป้ ายประกาศดังกล่าวได้ประชาสัมพันธ์ถึงกิ จกรรมหลักๆของกิ จกรรม เช่ น
กิ จกรรมปั่ นเพื่อย่า กิ จกรรมการแข่งขันประกวดส้มตา ผัดหมี่โคราช และกิ จกรรมวงดนตรี ภาค
กลางคื น เท่ า นั้ น ซึ่ งในการประชาสั ม พัน ธ์ ด ัง กล่ า วไม่ ไ ด้ก ล่ า วถึ ง พิธี ก รรมต่า งๆที ่เ ป็ นการ
สักการบูชา ซึ่ งทาให้ในพิธีกรรมต่างๆ มีเพียงคณะกรรมการอนุ สรณ์สถานฯ ชาวบ้าน และผูท้ ี่
ศรัท ธาเข้า ร่ ว มพิธี ก รรมเท่า นั้ น แต่ใ นกิจ กรรมของภาคกลางคืน จะมีผู เ้ ข้า ร่ ว มเป็ นจ านวน
ค่อนข้างมาก มหรสพสมโภชในปี นี้ ถึงแม้ว่าจะเป็ นวงดนตรี ที่ไม่มีศิลปิ น ดาราที่มีชื่อเสี ยง แต่
การเข้าร่ วมกิจ กรรมของประชาชนมีเป็ นจานวนมาก ทั้งประชาชนที่ เป็ นชาวบ้านในพื้นที่
พื้นที่ใกล้เคียง หรื อแม้กระทัง่ ชาวบ้านต่างอาเภอ ยังได้มาเข้าร่ วมกิจกรรมนี้ พาครอบครัวมาไหว้ยา่
ทั้งสองตอนเย็นๆ จึงได้อยูร่ ่ วมกิจกรรมภาคกลางคืนและด้วยเหตุที่วา่ ไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายในการเข้า
ชม ทาให้กิจกรรมภาคกลางคืน มีผเู ้ ข้าร่ วมมากกว่า กิจกรรมที่เป็ นพิธีกรรม
ถึงแม้ว่างานสดุ ดีวีรกรรมทุ่ งสัมฤทธิ์ จะมี การเปลี่ ยนแปลงเกิ ดขึ้ น ไม่ ว่าจะลักษณะของ
สถานที่ ที่ เอื้ อ ให้การจัด งานมี ความสะดวกสบาย รองรั บ นักท่ อ งเที่ ยวและผูท้ ี่ ศรั ท ธาได้มากขึ้ น
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบของงานที่มีกิจกรรมของทางองค์การบริ หารส่ วนตาบล เพิ่มเติมเข้า
มาเพื่อให้งานสดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ มีสีสนั และเป็ นงานที่มีผคู ้ นให้ความสนใจและรู ้จกั มากขึ้น ซึ่ ง
วัตถุประสงค์แรกเริ่ มของการจัดงาน จัดขึ้นเพื่อเป็ นการสักการบูชาย่าโม ย่าบุญเหลือฯและวีรชนผู ้
กล้าที่ได้เสี ยสละในเหตุการณ์วีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ จะยังคงอยูแ่ ล้วนั้น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นยัง
ส่ งผลให้งานสดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ กลายเป็ นวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีคนทัว่ ไปรู ้จกั มากขึ้น และทา
ให้อนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ กลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงอีกพื้นที่หนึ่งของจังหวัด
นครราชสี มา
อภิปรายผลการศึกษา
จากการทบทวนวรรณกรรมและจากการสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลหลักและผูใ้ ห้ขอ้ มูลทัว่ ไป ใน
ส่ วนของข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ ยังมีขอ้ จากัดในการเข้าถึงข้อมูล เนื่ องจากประวัติศาสตร์ ที่เกิดขึ้น
เป็ นเหตุ การณ์ ที่เกิ ดขึ้ น มานานมาก ท าให้เป็ นข้อจากัดของผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่ อยู่ในเหตุ การณ์ ซึ่ งผูใ้ ห้
ข้อมู ลจะได้รับ การบอกเล่าจากรุ่ น สู่ รุ่น หรื อจากเอกสารที่ ได้มีการเผยแพร่ ไว้ และในส่ วนของ
กระบวนการทาวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็ นสิ นค้า ที่ศึกษาผ่านอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ และ
งานสดุ ดี วี ร กรรมทุ่ งสั ม ฤทธิ์ โดยใช้แ นวคิ ด การท าวัฒ นธรรมให้ เป็ นสิ น ค้า เพื่ อ วิ เคราะห์ ถึ ง
คุณลักษณะต่างๆของกระบวนการทาวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็ นสิ นค้า ภายใต้กระบวนการดังกล่าวผู ้
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ศึกษาจะวิเคราะห์ผา่ นกระบวนการทางวัฒนธรรมของวิลเลียมส์ ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษา
สิ่ งที่เป็ นนามธรรม ไม่ใช่รูปธรรมวัตถุสิ่งของเหมือนกับสิ่ งที่แนวคิดได้นาเสนอ ฉะนั้นในพื้นที่จะ
ปรากฏคุณลักษณะเพียงบางคุณลักษณะเท่านั้น เช่น การทาวัฒนธรรมให้เป็ นสิ นค้า ที่ตามแนวคิ ด
คือการขายของทุกอย่างไม่วา่ จะเป็ นทางด้านวัตถุหรื อทางด้านวัฒนธรรม ซึ่งในบทความนี้สินค้าคือ
วัฒนธรรมท้องถิ่น “งานสดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ ” ที่มีการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบของงานในส่ วนของ
ความร่ วมมือของอบต.สัมฤทธิ์ ที่มีกิจกรรมดึงดูดคนร่ วมงาน โดยใช้กลยุทธ์ในการประกวดแข่งขัน
ต่างๆ เพื่อให้ชาวบ้านในตาบลสัมฤทธิ์ ทั้ง 15 หมู่บา้ นได้เข้าร่ วมกิจกรรมและได้มากราบสักการบูชา
ย่าโมและย่าบุญเหลือฯ รวมทั้งเป็ นการยกระดับงานระดับหมู่บา้ นให้เป็ นงานระดับตาบล
นอกจากการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมท้องถิ่น ยกระดับงานประจาหมู่บา้ นเป็ นงานประจา
ตาบลเพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ ยวแล้วนั้น การสร้ างคุณลักษณะอนุ รักษ์นิยมทางวัฒนธรรมเป็ นอีก
คุณลักษณะหนึ่ งที่ปรากฏขึ้ นในบริ บ ทนี้ ในอดีตเพลงโคราชเป็ นศิลปวัฒนธรรมที่เป็ นเอกลักษณ์
ของชาวจังหวัดนครราชสี มา มีหน้าที่ในการวิพากษ์วิจารณ์ หรื อให้คาสั่งสอน ผ่านบทเพลงโคราช
ซึ่งในอดีตงานสดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ ได้นาเพลงโคราชมาแสดงในงาน เพื่อสมโภชย่าโมและย่า
บุ ญ เหลื อฯ และเพื่ออบรมสั่งสอนหรื อให้ความรู ้ ให้กบั ผูท้ ี่ มาเข้าร่ วมงาน แต่ ในปั จจุ บนั นี้ เพลง
โคราชเป็ นเพียงการแสดงหนึ่ งที่ แสดงเพื่อสมโภชย่าโมและย่าบุญ เหลือฯเท่ านั้น ไม่มีผูใ้ ห้ความ
สนใจหรื อรับฟั งเนื้ อหาผ่านบทเพลงโคราช แสดงให้เห็น ว่าเพลงโคราชมีหน้าที่เป็ นเครื่ องมือชนิ ด
หนึ่ งที่ คอยรั กษาระบบ โครงสร้ างและมี ลกั ษณะไปทางอนุ รักษ์นิยมมากกว่าที่ จะวิพากษ์วิจารณ์
ความเป็ นไปของสังคม ตามแนวคิดของฮอร์ คไฮเมอร์ และอดอร์ โน
คุณ ลักษณะอีกหนึ่ งประการที่ เห็ น จากงานสดุ ดีวี รกรรมทุ่ งสั มฤทธิ์ คื อ การกระตุ ้น ให้
มวลชนจานวนมากที่ไม่รู้จกั กันมาร่ วมในกิจกรรมเดียวกัน แต่ในการร่ วมกิจกรรมดังกล่าว ผูเ้ ข้าร่ วม
ไม่ได้มีความสัมพันธ์กนั คือ การชมวงดนตรี ที่เป็ นการรวมตัวของกลุ่มคนจากต่างพื้นที่ มารวมตัว
กันเพื่อชมวงดนตรี ที่ได้รับความสนใจ แต่เมื่ อจบการแสดงต่า งคนต่างแยกย้ายกันกลับไป โดยที่
กลุ่มคนไมได้มีความสัมพันธ์กนั ในรู ปแบบอื่นๆต่อไป
ฉะนั้นการทาวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็ นสิ นค้าภายใต้บริ บท งานสดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์
คุณลักษณะที่สอดคล้องกับบริ บท คือ การทาวัฒนธรรมให้เป็ นสิ นค้า การสร้างคุณลักษณะอนุรักษ์
นิ ย มทางวัฒ นธรรม รวมทั้ง การกระตุ ้น มวลชน ซึ่ งถื อ ได้ว่ า กระบวนการต่ า งๆที่ เกิ ด ขึ้ นเป็ น
กระบวนการที่ทาให้งานสดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ กลายเป็ นสิ นค้า กลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยว
อย่างไรก็ดีกระบวนการทาวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็ นสิ นค้า ส่ งผลให้งานสดุดีวีรกรรมทุ่ง
สัมฤทธิ์ กลายเป็ นวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ มีคนรู ้จกั มากขึ้ น รวมทั้งอนุ สรณ์ สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์
กลายเป็ นสถานที่ ท่องเที่ ยวที่ สาคัญอีกแห่ งหนึ่ งของจังหวัดนครราชสี มา ซึ่ งส่ งผลดี ต่อชุ มชน แต่
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การเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด ขึ้ น ในระบบการจัด การ รู ป แบบของกิ จ กรรม ท าให้ชุ ม ชนจากเดิ ม ที่ จ ัด
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์เพื่อต้องการราลึกถึงความเสี ยสละของย่าโมและย่าบุญเหลือฯ แต่เมื่อมี
การเข้ามามี ส่ ว นร่ ว มขององค์ก รท้อ งถิ่ น หน่ ว ยงานของรั ฐ รวมทั้งภาคเอกชน ท าให้ รู ป แบบ
กิจกรรมภายในงาน เป็ นกิจกรรมที่นอกเหนื ออานาจในการจัดการของชุมชน ถึงแม้ว่าจะได้รับการ
สนับสนุ นจากหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ชุมชนก็ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เต็มที่ และกิจกรรมที่ จดั
ขึ้ น นั้น ไม่สอดคล้องกับเป้ าหมายที่ ทางชุ มชนต้องการ เพี ยงแต่ เป็ นกิ จกรรมที่ ส่งผลให้งานสดุ ดี
วีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ น้ ีเป็ นวัฒนธรรมท้องถิ่นที่กลายเป็ นสิ นค้าเท่านั้นเอง
สรุ ปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
บทความนี้ เป็ นการศึ กษากระบวนการท าวัฒ นธรรมท้องถิ่ น ให้เป็ นสิ น ค้า ซึ่ งเป็ นพื้ น ที่
ประวัติศาสตร์ ที่มีการต่อสู ก้ บั กบฏเวียงจันทน์เมื่อสมัยรัชกาลที่ 3 โดยการเกิดขึ้นของอนุสรณ์สถาน
วีรกรรมทุ่ งสั มฤทธิ์ เกิ ดขึ้ น จากชาวบ้านได้ร่วมกัน บริ จ าคเงิ น เพื่ อ สร้ างศาลสถิ ตย์ด วงวิญ ญาณ
นางสาวบุ ญ เหลื อ ฯและวีร ชน เพื่ อเป็ นการร าลึ กถึ งความเสี ย สละ รวมทั้งได้มี ก ารจัด งานสดุ ดี
วีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ ขึ้นทุกปี เพื่อให้ชาวบ้านได้ราลึกถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ จากเดิมที่เป็ นการ
จัดโดยคนในชุ มชนเพื่อคนในชุ มชน แต่ต่อมาได้รับการพัฒนาลักษณะทางกายภาพของอนุ สรณ์
สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ และการปรับเปลี่ยนรู ปแบบงานสดุดีวีกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ เพื่อการท่องเที่ยว
และให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในการเปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้ น ชาวบ้านได้รับ การสนับ สนุ น งบประมาณจากนักการเมื อ ง
ท้องถิ่นของชาวจังหวัดนครราชสี มา ซึ่ งได้รับการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของอนุ สรณ์
สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ ที่ สามารถรองรับการมาเยี่ยมชม การมาสักการบูชาของนักท่องเที่ ยวได้
รวมทั้งการจัดงานสดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ ที่มีการปรับเปลี่ยนรู ปแบบให้มีความทันสมัยและดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวนอกเหนื อจากคนในชุมชนและหมู่บา้ นใกล้เคียง รวมทั้งยังได้รับการความ
ร่ วมมือจากองค์กร หน่วยงานต่างๆ เข้ามาให้การสนับสนุนและร่ วมเป็ นเจ้าภาพในการจัดการต่างๆ
ถือได้ว่า อนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ แห่ งนี้ ได้มีการทาให้เป็ นสิ นค้า เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว
และกลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อให้บุคคลภายนอกได้รู้จกั มากขึ้น
อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงทางด้านรู ปแบบกิจกรรมที่ทางอบต.สัมฤทธิ์ ได้จดั ให้เกิดขึ้น
คือ การประกวดแข่งขันต่างๆ เพื่อเป็ นการกระตุน้ ให้มีบุคคลทัว่ ไปมาเที่ยวชมงาน และจัดกิจกรรม
ที่ให้ชาวบ้านทั้ง 15 หมู่บา้ นเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม ผูศ้ ึกษามองว่า เป็ นกิจกรรมที่ทางอบต.สัมฤทธิ์
จัดขึ้น เป็ นกิจกรรมที่ไม่มีล กั ษณะเฉพาะตัวหรื อแตกต่างกับงานประเพณี อื่นๆ ในขณะที่กิจกรรมที่
ควรได้รับส่ งเสริ มให้เป็ นที่ รู้จกั ของบุคคลทัว่ ไปและสร้างให้เป็ นจุดเด่นของงานสดุดีวีรกรรมทุ่ง
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สัมฤทธิ์ คือ กิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการสดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ ไม่ว่าจะเป็ นพิธีกรรมทางศาสนา
พิธีกรรมความเชื่ อ รวมทั้งการราบวงสรวง ซึ่ งถือเป็ นกิจกรรมที่ทาให้คนทัว่ ไปมีความรู ้มากขึ้นใน
เรื่ องของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ และเป็ นการขยายการรับรู ้ถึงความเสี ยสละของย่าบุญเหลือฯ
ให้กบั บุคคลทัว่ ไปมากขึ้น ซึ่ งกิจกรรมดังกล่าวนี้น่าจะได้รับการเชิดชูและได้รับการประชาสัมพันธ์
มากขึ้น เพื่อเป็ นการรักษาคุณค่าและความหมายของการจัดงานสดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ ให้ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของการจัดงาน
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ภาษาชอง: การสร้ างอัตลักษณ์ และพรมแดนชาติพนั ธุ์1
Chong Language: Identity construction and Ethnic Frontiers.
บานชื่น ผกามาศ (Banchuen Pakamad)2
บทคัดย่อ
ดั้งเดิมภาษาชองมีเพียงภาษาพูด ไม่มีภาษาเขียน กระทัง่ เกิดปั ญหาลดลงของการใช้ภาษาในการ
สนทนา จึ ง มี ก ารฟื้ นฟู ภ าษาชองซึ่ งถื อ เป็ นจุ ด เปลี่ ย นที่ ส าคัญ เพราะ ท าให้ ภ าษาชองมี ภ าษาเขี ย น
บทความชิ้ น นี้ มุ่ งค้น หาความหมายของการเกิ ด ภาษาเขี ย นของกลุ่ ม ชาติ พ ัน ธุ์ ช อง ในพื้ น ที่ ต าบล
ตะเคียนทองและคลองพลู อาเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี เบื้องต้นนี้ศึกษาจากเอกสารและการสังเกต
ในพื้นที่วิจยั
จากการศึกษาพบว่า ปั จจุบนั ภาษาชองมีการประดิษฐ์ภาษาเขียนขึ้น 2 รู ปแบบ คือ ระบบเขียน
ภาษาชองชองด้วยอักษรไทยและอักษรชอง การที่ ภาษาชองมีแต่ภาษาพูด ไม่มีภาษาเขี ยนนั้นถือเป็ น
อัตลักษณ์หนึ่ ง ทาให้คนชองมีพรมแดนชาติพนั ธุ์ของตนเองที่แตกต่างจากคนไทยและอื่น ๆ เมื่อมีการ
สร้างมาตรฐานของระบบตัวเขียนชองด้วยอักษรไทยขึ้นมา เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการช่วยฟื้ นฟูภาษา
ชอง ส่ งผลให้อตั ลักษณ์ และพรมแดนชาติพนั ธุ์ที่เคยมีสูญสลายไป ผลกระทบดังกล่าวทาให้เกิ ดการ
ประดิษฐ์อกั ษรชองขึ้นอีกรู ปแบบหนึ่ ง ซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์ในการเรี ยกร้องและรื้ อฟื้ นพรมแดนชาติพนั ธุ์
ของภาษาชอง ขณะเดียวกันเป็ นสร้างเอกลักษณ์ให้กบั ภาษาชองที่ไม่เหมือนกับภาษาใด ๆ
คาสาคัญ : ภาษาชอง, พรมแดนชาติพนั ธุ์

บทความนี้เป็ นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เรื่ อง การฟื้ นฟูภาษาและผลกระทบต่ออัตลักษณ์ชอง
นักศึกษาระดับปริ ญญาโท หลักสู ตรวัฒนธรรมศึกษา สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
email: pakamad.sai@gmail.com
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Abstract
Originally, Chong language was only spoken language without writing system. The decrease
of using for communication came to restoration of Chang language. This is the very important point
that turn into retrieval and the creation of written Chong language. This article aims to examine the
meaning of the written language of ethnic group of Chong. The study employs documents and
observation related to Chong language in Takientong and Klung Plu district, Khao Khitchakut
district, Chanthaburi province.
The results of the study show that nowadays Chong language has 2 models of written
language. The first one is writen system using Thai alphabet and the second one is newly created
Chong alphabet, which is new created. Chong language in the past that had only spoken language,
made Chong unique and had their own identity which is different from Thais and others. Recent,
standardised writing system by using Thai alphabet results in the lost of their identity and their ethnic
boundary. The issues regardly use of thai alphabet led to the creation of Chong alphabet. This is an
attempt to recall and restore ethnic identity and boundary of Chong and make their language unique.
Keyword : Chong Language , Ethnic boundary
บทนา
สังคมไทยเป็ นสังคมหนึ่ งที่ ประกอบด้วยผูค้ นหลากหลายกลุ่มชาติ พนั ธุ์ที่มีความแตกต่างกัน
โดยอยู่ภ ายใต้การปกครองของรั ฐชาติ แต่ ล ะกลุ่ มชาติ พ นั ธุ์ มีการแสดงออกเพื่ อ บ่ งบอกตัว ตนและ
ความต่าง อาทิ ภาษา ท่าทาง ภาพลักษณ์ และวัตถุต่าง ๆ ที่เป็ นเครื่ องหมายหรื อสัญลักษณ์ที่ใช้แทนหรื อ
แสดงถึงบางสิ่ งบางอย่าง เป็ นต้น การพยายามหลอมละลายความแตกต่างหลากหลายโดยใช้นโยบาย
สร้ างชาติไทยให้เป็ นหนึ่ งของรัฐชาติ จึงส่ งผลกระทบโดยตรงต่อการแสดงออกของลุ่มชาติพนั ธุ์อื่น ที่
ต้องปรับตัวเพื่อให้อยูร่ อดภายใต้บริ บทของสังคมไทย (ยศ สันตสมบัติ, 2551 : 44 – 45)
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“ชอง” เป็ นหนึ่ งในกลุ่มชาติพนั ธุ์ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายสร้างชาติไทย และเมื่อเจอกับ
กระแสโลกาภิ ว ัต น์ ที่ ห ลั่ง ไหลเข้า ไปสู่ ท ้ อ งถิ่ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ยิ่ ง ท าให้ ค วามเป็ นชาติ พ ัน ธุ์ ช อง
เปลี่ยนแปลงและผิดแปลกไปจากเดิม จากสังคมที่ค่อนข้างปิ ดและอยูร่ วมกันเฉพาะกลุ่มต้องปรับเปลี่ยน
เป็ นสังคมที่ เปิ ดกว้างมากขึ้ น ทั้งในแง่ ของพื้ น ที่ ผูค้ น อาชี พ วิถีชี วิตและวัฒ นธรรม เศรษฐกิ จ การ
ปกครอง ที่ตอ้ งอยูภ่ ายใต้การกากับของความเป็ นรัฐชาติไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกเหนื อไปจากการ
เข้ามาของความเป็ นไทยแล้ว การพยายามเป็ นที่ยอมรับและผนวกตนเองเป็ นหนึ่ งในความเป็ นไทยนั้น
ถือเป็ นจุดเปลี่ยนสาคัญที่ ทาให้วฒั นธรรมชองแปรเปลี่ยนไป ดังนั้น การแสดงออกของกลุ่มชาติพนั ธุ์
ชองจึงได้เริ่ มมีความผิดแปลกไปจากธรรมเนียมปฏิบตั ิที่ผา่ น ๆ มา
เมื่อการพยายามหลอมรวมความเป็ นไทย เป็ นเสมือนการทาลายกาแพงของความเป็ นชาติพนั ธุ์
ชองลงไปเรื่ อย ๆ วัฒนธรรมของกลุ่มไม่ได้มีแต่คาว่าชองอีกต่อไป คาว่าไทยได้เข้ามาเป็ นส่ วนสาคัญ
และจาเป็ นต้องเรี ยนรู ้และปรับตัวเพื่ออยู่รอด ความเป็ นไทยจึงกลายเป็ นสิ่ งที่ มีบทบาทสาคัญกับกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์ชองเรื่ อยมา ดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไป วัฒนธรรมชองแม้จะถูกฝังแน่นอยูก่ บั คนชอง แต่กบั คนรุ่ น
ใหม่ที่เกิ ดในสมัยที่ ความเป็ นไทยกากับชี วิตมากขึ้ น ทั้งด้านการศึกษา เศรษฐกิ จ สังคม การปกครอง
ความเป็ นชองที่ ต้อ งได้รั บ การปลู ก ฝั ง จากครอบครั ว และวิ ถี ชี วิ ต จึ ง ไม่ แ นบแน่ น เท่ า กับ การให้
ความสาคัญต่อความเป็ นไทยที่แผ่อิทธิ พลการรับรู ้มาจากการสื่ อสารรอบด้าน
ภาษาชอง เป็ นหนึ่ งในความเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนไปที่เกิดขึ้น เมื่อนโยบายของรัฐชาติไทย
กลับ มาให้ความสาคัญกับการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดยเน้นความเป็ นท้องถิ่น ทาให้เกิดการฟื้ นฟูวฒั นธรรม
ในสังคมกลุ่มชาติพนั ธุ์ชอง ซึ่ งหมายรวมไปถึงภาษาชองด้วย ที่สถานการณ์ของการใช้ภาษาอยูใ่ นช่วง
วิกฤต กล่าวคือ ภาษาชองที่เคยถูกใช้เป็ นภาษาหลักในการสื่ อสาร ได้ถูกเปลี่ยนมาใช้ภาษาไทยมากกว่า
การที่ภาษาชองมีตวั เขียนหรื อสัญลักษณ์ แทนเสี ยง ทาให้หากขาดการใช้งานในการสื่ อสาร ภาษาชองก็
ค่อย ๆ มีการใช้งานที่ลดลงไปเรื่ อย ๆ (เอนก รักเงิน, 2551: 75-77)
กลุ่มชาติ พนั ธุ์ชอง ในพื้นที่ ตาบลตะเคียนทองและตาบลคลองพลู อาเภอเขาคิ ชฌกูฏ จังหวัด
จัน ทบุ รี เป็ นเสมื อ นพื้ น ที่ ตัว แทนของความเป็ นกลุ่ มชาติ พนั ธุ์ ช อง เนื่ อ งจากเป็ นพื้ น ที่ ห ลักในการ
ดาเนิ น การและทากิ จกรรมฟื้ นฟู วฒั นธรรม รวมไปถึ งการเรี ยกร้ องต่ าง ๆ ซึ่ งก็ยงั คงมี การดาเนิ น อยู่
เรื่ อยมาจนถึงปั จจุบนั อีกทั้งยังคงเป็ นพื้นที่ที่มีกลุ่มชาติพนั ธุ์ชองอาศัยอยูร่ วมกันหนาแน่นที่สุด
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษาและค้นหาความหมายเกี่ยวกับภาษาเขียนของกลุ่มชาติพนั ธุ์ชอง
ประโยชน์ ที่ได้ รับจากการวิจัย
ทาให้ทราบถึงพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงด้านภาษาของกลุ่มชาติพนั ธุ์ชอง
ขอบเขตงานวิจัย
ด้านพื้นที่ : ผูว้ ิจยั เลือกตาบลตะเคียนทองและตาบลคลองพลู อาเภอเขาคิชกูฎ จังหวัดจันทบุรี
เนื่องจากมีชาวชองอาศัยอยูห่ นาแน่นที่สุด มีการดาเนินงานและทากิจกรรมฟื้ นฟูภาษาชองอย่างต่อเนื่อง
อีกทั้งยังถูกนาเสนอให้เป็ น “หมู่บา้ นชอง”
ด้า นเนื้ อ หา :เน้ น ศึ ก ษาท าความเข้า ใจเกี่ ย วกับ ภาษาเขี ย นของกลุ่ ม ชาติ พ ัน ธุ์ ช อง ในแง่
พัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่วิจยั
วิธีดาเนินการวิจัย
บทความนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของงานวิจยั เรื่ อง การฟื้ นฟูภาษาและผลกระทบต่ ออัตลักษณ์ ชอง
หลักสู ตรวัฒนธรรมศึกษา สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิ ดล วิธีการดาเนินการ
วิจยั ใช้การค้นคว้าและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับภาษาชอง จากทั้งหนังสื อ บทความ วารสาร บันทึก
วิทยานิ พนธ์ อินเทอร์ เน็ต ที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อในรู ปแบบสื่ อต่าง ๆ ซึ่ งจะทาให้ทราบพัฒนาการ
ของภาษาชองและงานศึกษาวิชาการที่เกิดขึ้นในพื้นที่วิจยั
ผลการศึกษา
1. กลุ่มชาติพนั ธุ์ชอง คือใคร ?
“ชอง” (Chong) เป็ นคาเรี ยกชื่ อกลุ่มชาติ พนั ทางแถบภาคตะวันออกของประเทศไทย ประวัติ
ความเป็ นมาไม่ มี ผู ้ใ ดทราบแน่ ชั ด บางคนกล่ า วว่ า คนชองเป็ นพวกที่ ช อบอาศัย อยู่ ต ามป่ าเขา
เมื่อเดื อดร้ อนเรื่ องทามาหากินหรื อเจ็บไข้ก็จะร่ อนเร่ ไปเรื่ อย ๆ จนกระทัง่ เมื่อ 200-300 ปี ก่อน ได้ต้ งั
หลักแหล่งอยูบ่ ริ เวณดินแดนแถบภาคตะวันออกของไทย มีหวั หน้าในการปกครองรวบรวมผูค้ น มีการ
ประกอบอาชี พล่าสัตว์ หาของป่ า ในช่ วงแรกคนชองไม่มีการติ ดต่อกับโลกภายนอก แต่ ต่อมาความ
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เจริ ญในด้านต่าง ๆ ได้แผ่อิทธิ พลเข้าไป จากสภาพคนป่ าใช้ชีวิตสันโดษ จึงยอมรับความเจริ ญมากขึ้น
(กรรณิ การ์ เกณิกานนท์ และคณะ, 2522: 38-39)
อิทธิ พลของระบอบการปกครองแบบรัฐไทยและนโยบายการสร้ างชาติ ไทย ส่ งผลให้ชุมชน
ชองจาเป็ นต้องปรับโครงสร้างการปกครองของตนเองให้อิงอยูก่ บั ระบบที่กากับโดยรัฐ กล่าวคือ มีการ
จัดการปกครองพื้นที่ ใหม่ แบ่งเป็ นหมู่บา้ น ตาบล อาเภอ จังหวัด โดยทุกระดับชั้นจะมีผูป้ กครองที่มา
จากการคัดสรรและเลื อกตั้ง ซึ่ งระบอบการปกครองโดยรั ฐนี้ จะแทนที่ การมี หัวหน้า เป็ นผูป้ กครอง
ซึ่งผูกขาดการสื บตาแหน่งในวงศ์ตระกูลที่กลุ่มชาติพนั ธุ์ชองใช้ในการอาศัยอยูร่ ่ วมกัน
ดังนั้น เมื่ อ รั ฐเปิ ดสัมปทานป่ าไม้ให้บ ริ ษ ทั เอกชนเข้ามาตัด ไม้แบบตัด หมดทั้งแปลง ในปี
พ.ศ. 2500 ส่ งผลให้พ้ืนที่ป่าไม้ทรุ ดโทรมเป็ นอย่างมาก ต่อมาที่รัฐประกาศพื้นที่หวงห้าม ประกาศเขต
ป่ าสงวนแห่ งชาติ ในปี พ.ศ. 2508 ส่ งผลต่อการทามาหากินของกลุ่มชาติพนั ธุ์ชองที่หาของป่ าและขึ้น
เขาปลูกกระวาน (นอกเหนื อจากการปลูกข้าวเพื่อยังชี พ) กลุ่มชาติพนั ธุ์ชองจึงเปลี่ยนอาชีพหันมาปลูก
ยางพารา ปลูกพืชไร่ และผลไม้แทน ทาให้ระบบการผลิตที่ยงั ชี พเปลี่ยนเป็ นการผลิตเพื่อค้าขายโดยอิง
กับกลไกตลาดของภูมิภาคตะวันออก
ผลตามมาจากการสัมปทานป่ าไม้คือ เกิ ด พื้ นที่ ว่างเพิ่ มมากขึ้ น ท าให้ค นไทย คนจี น ทั้งจาก
จันทบุรีและพื้นที่อื่น ๆ เข้ามาจับจองพื้นที่เพื่อทาการปลูกพืชไร่ รวมไปถึงนายทุนที่เข้ามาปลูกยางพารา
คนภายนอกที่เข้ามาในพื้นที่กลุ่มชาติพนั ธุ์ชองเริ่ มมีความหลากหลายมากขึ้นเมื่อเกิดการจ้างงาน มีท้ งั
คนไทย ลาว เขมร ต่างเข้ามารับจ้างทาสวนผลไม้ กรี ดยาง และรับจ้างทัว่ ๆ ไป ดังนั้นการหลัง่ ไหลของ
คนภายนอกเข้ามายังพื้นที่ ทาให้กลุ่มชาติพนั ธุ์ชองต้องปรับตัว เรี ยนรู ้ และยอมรับ การอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น
ในท้องถิ่นมากขึ้น
เมื่ อกลุ่มชาติ พ นั ธุ์ ชองต้องเปิ ดรั บการพัฒนาจากภาครั ฐ และสาธารณู ปโภคต่ าง ๆ ที่ เข้ามาสู่
ท้องถิ่นมากขึ้น และกระแสการพัฒนายิง่ เข้ามามากเมื่อมีไฟฟ้าเข้าสู่ หมู่บา้ นประมาณ พ.ศ. 2523 ซึ่งเป็ น
ช่ อ งทางในการรั บ รู ้ ข่ าวสารของโลกภายนอกผ่ านวิ ท ยุ โทรทัศ น์ โทรศัพ ท์ อิ น เทอร์ เน็ ต เป็ นต้น
จึงจาเป็ นเป็ นต้องเรี ยนรู ้และยอมรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมไปถึงเครื่ องมือใหม่ ๆ ที่ เอื้อประโยชน์ต่อ
การดารงชีพและการทามาหากินของตนเองด้วย (อเนก รักเงิน, 2551: 41-81)
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แม้ว่าชองจะเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ด้ งั เดิมแถบภาคตะวันออกของไทยที่มีแบบแผนประเพณี ภาษา
สังคม วัฒนธรรมเฉพาะและสื บต่อกันมาเป็ นเวลานาน แต่วิถีชีวิตกลุ่มชาติพนั ธุ์ก็ตอ้ งเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม ด้วยเหตุผลหลายประการที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่ งทาให้เกิดการผสมผสานระหว่างเชื้อชาติกนั
มากขึ้ น รวมไปถึ ง การปรั บ ตัว ที่ ก ลุ่ ม ชาติ พ ัน ธุ์ ต้อ งท าตัว ให้ ท ัน สมัย แน่ น อนว่ า ผลที่ ต ามมาคื อ
วัฒนธรรมที่เคยแนบแน่นกับวิถีชีวิตชองย่อมค่อย ๆ ลดเลือนลงไปเรื่ อย หากไม่มีการรักษาหรื อสื บทอด
ปฏิบตั ิต่อไป ซึ่งต้องรวมถึงภาษาชองด้วยเช่นกัน
2. ภาษาชองกับความเปลี่ยนแปลง
ภาษาชองเป็ นภาษาของกลุ่ ม ชาติ พ ัน ธุ์ ช อง จัด อยู่ใ นกลุ่ มภาษาศาสตร์ ออสโตร-เอเชี ย ติ ค
(Austro-Asiatic) กลุ่มภาษาย่อยมอญ-เขมร (Mon-Khmer) (สุ เรขา สุ พรรณไพบูรณ์ . 2524: 34) มีเพียง
ภาษาพูดเท่านั้น ไม่มีภาษาเขียน ทาให้ไม่มีการบันทึกประวัติศาสตร์ ของกลุ่มชนเอาไว้มีเพียงบอกเล่า
โดยมุขปาฐะเท่านั้น
ด้วยสภาพสังคมและการใช้ชีวิตของกลุ่มชาติพนั ธุ์ชองนั้นค่อนข้างปิ ด ภาษาที่ใช้กนั จะมีเพียง
ภาษาชองเท่ านั้นที่ทุกคนใช้สื่อสารกัน แต่เมื่อประมาณ พ.ศ. 2478 ภาครัฐได้บงั คับให้เด็กทุกคนต้องเข้า
สู่ ระบบการศึกษาของรัฐ การเรี ยนครั้งแรกของเด็ก ๆ กลุ่มชาติพนั ธุ์ชองนั้นไม่ได้จากัดอายุ ศูนย์กลางอยู่
ที่ โรงเรี ยนวัดตะเคี ยนทองซึ่ งเป็ นพื้นที่ หลักในการเรี ยนการสอนของเด็กแถบบ้านตะเคี ยนทอง บ้าน
คลองพลูและบ้านน้ าขุ่น เปิ ดการเรี ยนการสอนตั้งแต่ช้ นั ประถมศึกษาปี ที่ 1 -4 โดยมีครู จากเมืองจันทบุรี
เข้ามาสอน นี่เป็ นจุดแรก ๆ ที่ทาให้ภาษาไทยเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตของคนชองมากขึ้น ไม่เพียงแต่ตอ้ ง
สื่ อสารให้ได้เท่านั้นแต่เด็กชองต้องอ่านออก เขียนได้ตามแบบมาตรฐานของภาษาไทย อีกทั้งบังคับให้
นักเรี ยนพูดภาษาไทยเท่านั้นเวลาอยูโ่ รงเรี ยน ห้ามพูดภาษาชองเพราะจะทาให้นกั เรี ยนกับคุณครู สื่อสาร
กันไม่เข้าใจ ทาให้ภาษาไทยกลายมาเป็ นภาษาที่สองที่สาคัญเคียงคู่กบั ภาษาชอง
ตั้งแต่ ก ารศึ ก ษาเข้าถึ งท้อ งถิ่ น กลุ่ ม ชาติ พ ัน ธุ์ ช องก็ไ ด้เรี ย นรู ้ ภ าษาไทยเพิ่ ม มากขึ้ น รวมถึ ง
ภาษาอังกฤษด้วย ไม่เพียงแต่การเรี ยนรู ้ในท้องถิ่นเท่านั้น การเกณฑ์ทหารของผูช้ ายที่มีอายุครบ 20 ปี ซึ่ ง
ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารที่เมืองจันทบุรีกเ็ ป็ นหนึ่งในการเรี ยนรู ้และปรับตัวด้านภาษาที่ใช้สื่อสาร ต้อง
ใช้ภาษาไทยเท่านั้นในการสื่ อสารกับเพื่อนทหารด้วยกัน อีกทั้งเมื่อมีการขยายฐานการศึกษาที่กว้างมาก
ขึ้น เด็กชองรุ่ นถัด ๆ มาได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในท้องถิ่นและออกนอกท้องถิ่นเพื่อทาการศึกษา
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ต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น ภาษาไทยจึงเป็ นสาคัญต่อชีวิตของคนชองมากขึ้น ผลที่ตามมาคือ คนชองมีการ
ใช้ภาษาไทยสื่ อสารเพิ่มมากขึ้น ตรงกันข้ามกับภาภาษาชองที่เริ่ มใช้สื่อสารกันน้อยลง (สุ เรขา สุ พรรณ
ไพบูลย์, 2530)
ไม่ เพี ย งแต่ กลุ่ ม ชาติ พ นั ธุ์ เท่ านั้น ที่ เรี ย นรู ้ ภ าษาและวัฒ นธรรมไทย ในช่ ว งก่ อ น พ.ศ. 2500
มี กล่าวถึ งว่าชองเป็ นกลุ่ม ชาติ พนั ธุ์ ห นึ่ งที่ มีภาษาและวัฒนธรรมเป็ นของตนเอง ในรู ปแบบบัน ทึ ก
ประจาวัน รายงานตี พิม พ์ในวารสารหรื อ หนังสื อ พิ มพ์ต่าง ๆ ส่ ว นใหญ่ เป็ นผลงานของข้าราชการ
ปั ญ ญาชนและนักวิชาการต่างประเทศ ซึ่ งจะบันทึ กเรื่ องราวในสิ่ งที่ ตนได้ไปพบเห็ น (อเนก รั กเงิ น ,
2551: 13-14) หลังจากนั้นงานศึกษาทางวิชาการก็เริ่ มมีปรากฏ อาทิ กรรณิ การ์ เกณิ กานนท์และคณะ
(2522) สุ เรขา สุ พ รรณไพบู ล ย์ (2530) พระครู ธ รรมสรคุ ณ และธรรม พัน ธุ ศิ ริ ส ด (2544)ที่ ศึ ก ษา
วัฒนธรรมควบคู่กบั ภาษาชอง และงานศึกษาด้านภาษาศาสตร์ สาหรับภาษาชองนั้นมีอยู่จานวนหนึ่ ง
อาทิ สุ เรขา สุ พรรณไพบูลย์ (2524) สิ ริกาญจน์ เจริ ญธรรม (2530) สายฝน เหลื่อมค้ า (2534) ทั้งหมด
เป็ นวิทยานิ พนธ์ที่ศึกษาลักษณะโครงสร้ างทางภาษา ลักษณะเสี ยง คา วลี ประโยคของภาษาชองใน
หมู่บา้ นต่ าง ๆ ของกลุ่มชาติ พนั ธุ์ ชอง กิ่ งกาญจน์ กุสลานุ ภาพ (2542) ศึ กษาเปรี ยบเที ยบหมวดคาใน
ภาษาชองกับภาษาไทยมาตรฐาน ขณะที่สุวิชยั โกศัยยะวัฒน์ (2545-6) ทางานวิจยั เพื่อศึกษาสภาพปั ญหา
ความต้อ งการทางการศึ กษาทั้งในและนอกโรงเรี ยน เพื่ อ เป็ นพื้ น ฐานในการพัฒ นารู ป แบบการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาวชองในตาบลคลองพลู
ผลงานทางวิชาการข้างต้นเป็ นตัวอย่างที่ แสดงให้เห็ นว่า ไม่เพียงแต่ชองเท่านั้นที่ เรี ยนรู ้เรื่ องภายนอก
หากแต่คนภายอกท้องถิ่นก็ให้ความสนใจในความเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์เช่นเดียวกัน
จากงานเขียนช่วงก่อน พ.ศ. 2500 จนถึงปี พ.ศ. 2536 งานเขียนทั้งหมดถูกออกแบบและกาหนด
ด้วยคนภายนอกที่ ไม่ใช่ คนชอง แต่สาหรั บปี พ.ศ. 2537 คนชองเริ่ มเขี ยนเรื่ องราวของตนเองผ่านสื่ อ
สิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ มากขึ้น รวมถึงจัดงานฟื้ นฟูวฒั นธรรมชองในปี พ.ศ. 2536 ทาให้คนทัว่ ไปรู ้จกั คนชอง
มากขึ้นเริ่ มมีการเผยแพร่ ขอ้ มูลทางประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม รวมถึงภาษาชองด้วย นอกจากนี้ มี
การก่อตั้งศูนย์วฒั นธรรมภายในหมู่บา้ นคลองพลู เพื่ออนุรักษ์และส่ งเสริ มวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชอง
มีการส่ งเสริ มการท่องเที่ ยวเชิ งชาติ พนั ธุ์ในนามของ “หมู่บา้ นชอง” โดยเชื่ อมกับแหล่งท่องเที่ ยวทาง
ธรรมชาติอื่น ๆ ที่ใกล้เคียงกัน นาเสนอการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชองในรู ปแบบพักอาศัยในบ้าน
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(Home Stay) มี เป้ าหมายก็เพื่ อ พัฒ นาเศรษฐกิ จของหมู่ บ ้าน และเพื่ อ ให้นักท่ อ งเที่ ยวได้ศึกษาความ
เป็ นอยูใ่ นแง่วิถีชีวิตประเพณี วัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อมในชุมชน
ผูว้ ิจยั พบว่างานศึกษาทางด้านภาษาชองมีความเปลี่ยนแปลงไปเมื่อกลุ่มชาติพนั ธุ์ชองได้เข้าร่ วม
“โครงการวิจยั การอนุรักษ์และฟื้ นฟูภาษาชอง ตาบลตะเคียนทองและตาบลคลองพลู อาเภอเขาคิชฌกูฏ
จังหวัดจันทบุรี ” ซึ่ งคนชองได้มีโอกาสทาวิจยั เพื่อท้องถิ่น โดยการสนับสนุ นจากสานักงานกองทุ น
สนับสนุ นการวิจยั (สกว.) สานักงานภาค โดยมี คณาจารย์จากสถาบัน วิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อ
พัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิ ดล นาโดยสุ วิไล เปรมศรี รัตน์และคณะคอยเป็ นพี่เลี้ยง (สุ วิไล เปรมศรี
รัตน์และคณะ, 2550) ลักษณะงานวิจ ัยเป็ นเชิงปฏิบตั ิการที่ มีโครงการและกิจกรรมย่อยต่าง ๆ มากมาย
อาทิ การสร้างหลักสู ตรการสอนภาษาชอง การพัฒนาศูนย์การเรี ยนรู ้ฟ้ื นฟูภาษา-วัฒนธรรมเป็ นแหล่ง
การเรี ยนรู ้ชุมชน (รุ่ งเพชร ผันผายและคณะ, 2551) การศึกษาความรู ้ชาวชองเรื่ องพืชคลุม้ -คล้า (รุ่ นทากรุ่ นเชอ) โดยใช้ภาษาชองเป็ นแนวทางในการศึกษา (มณเฑี ยร พัฒนเสมาและคณะ, 2551) การสร้าง
หลักสู ตรท้องถิ่นภาษาชอง โดยการมีส่วนร่ วมของชุมชนตาบลคลองพลูและตาบลตะเคียนทอง อาเภอ
เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (สุ รพล ไชยพงษ์และคณะ, 2552) เป็ นต้น โดยเป้ าหมายหลักของโครงการ
ทั้งหมดคื อ การดาเนิ น การเพื่ อฟื้ นฟู ภาษาชอง ด้วยเหตุ จากการลดลงของการใช้ภาษาในสังคมชอง
ปั จจุบนั ผูอ้ าวุโสชองจึงเล็งเห็นว่าหากไม่ทาการฟื้ นฟูภาษาชองก็จะตายลงในที่สุด อีกทั้งการฟื้ นฟูภาษา
และนามาซึ่งฟื้ นฟูวฒั นธรรมด้วย
นอกเหนื อ จากความส าเร็ จ ของการท าวิ จ ัย เพื่ อ ท้อ งถิ่ น ที่ ถู กถ่ ายทอดและเผยแพร่ ผ่ านทาง
วิทยานิ พนธ์ บทความ หนังสื อ วีดีโอ รวมถึงสื่ ออื่น ๆ แล้ว โครงการวิจยั ฯ ยังได้ผลิต ระบบตัวเขียนชอง
ด้วยอักษรไทยขึ้ น มา เพื่ อใช้เป็ นเครื่ องมื อในการเรี ยนการสอนภาษาชองและบัน ทึ กเรื่ องราวต่ าง ๆ
ของกลุ่มชาติพนั ธุ์ชอง จึงหมายความว่าขณะนี้ ภาษาชองเป็ นภาษาที่มีท้ งั ภาษาพูด และภาษาเขียนแล้ว
(เพียงแต่ใช้อ กั ษรไทยเป็ นภาษาเขียน)
3. ภาษาเขียนกับพรมแดนทางชาติพนั ธุ์
ทุ กกลุ่ ม ชาติ พ ัน ธุ์ ย่อ มมี เอกลักษณ์ /อัต ลักษณ์ ข องกลุ่ ม ซึ่ งจะมี ล ักษณะที่ เฉพาะของตนเอง
เป็ นต้นว่า ความผูกพันทางเครื อญาติ ศาสนา ภาษา พฤติ กรรมทางสังคม ประเพณี พิธีกรรม เป็ นต้น
สิ่ งเหล่านี้ คนภายในกลุ่มเดียวกันจะมีลกั ษณะร่ วมกันที่แตกต่างไม่เหมือนกลุ่มอื่น และแต่ละกลุ่มก็ยอ่ ม
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มีไม่เหมือนกัน นัน่ จึงทาให้เรารู ้สึกเป็ นเราและเป็ นเขาที่มีความแตกต่างไม่เหมือนกัน ซึ่งสิ่ งที่จะแยกเรา
แยกเขาได้น้ นั คือพรมแดนที่ถูกสร้างและระบุข้ ึนมาร่ วมกันเพื่อใช้บ่งบอกถึงความแตกต่าง(ฉลาดชาย
รมิ ตานนท์ อ้างในวัน วิสา อุ่นขจร, 2549) สาหรั บภาษาชองซึ่ งเป็ นภาษาชาติ พนั ธุ์ เหมื อนกลุ่ม อื่น ๆ
การไม่มีภาษาเขียนไม่ใช่เรื่ องผิดแปลก ผูว้ ิจยั มองว่าการที่ภาษาชองมีเพียงภาษาพูด ไม่มีภาษาเขียน นั้น
คื ออัตลักษณ์ อย่างหนึ่ งที่ มีพรมแดนทางภาษาชัดเจน มีเพียงคนชองเท่านั้นที่ จะสื่ อสารเข้าใจกันและ
ยังสามารถระบุได้อีกว่านี่คือคนชอง และนัน่ ไม่ใช่คนชอง
หากมองภาษาชองตามแนวคิดของอภิญญา เฟื่ องฟูสกุล (2546) ที่ให้ความหมายต่ออัตลักษณ์ว่า
“เป็ นสิ่ งที่ ถูกผลิ ตในบริ บ ทสังคมที่ เชื่ อมโยงความคิ ดของปั จเจกบุ คคลและโลกทางสังคม โดยการ
กระทาผ่านการสร้าง “สัญลักษณ์ ” ได้แก่ ภาษา ท่าทาง ภาพลักษณ์ และวัตถุต่าง ๆ ที่ เป็ นเครื่ องหมาย
หรื อสัญลักษณ์ที่ใช้แทนหรื อแสดงถึงสิ่ งอื่นทั้งตัวเราและสภาพแวดล้อม อัตลักษณ์ไม่จาเป็ นจะต้องเป็ น
หนึ่ งเดียวถึงแม้วา่ จะมีลกั ษณะหรื อจุดเด่นเฉพาะตัว หรื อเป็ นสิ่ งของหรื อสิ่ งต่าง ๆ ที่เป็ นรู ปธรมจับต้อง
ได้ แต่ อตั ลักษณ์ เป็ นสิ่ งที่ มีความลื่ น ไหลไม่ ห ยุดนิ่ งตายตัว มี การเปลี่ ยนแปลงอยู่เสมอ” ด้วยเหตุ ที่
เมื่อกลุ่มชาติพนั ธุ์ชองได้เข้าร่ วม “โครงการวิจยั การอนุรักษ์และฟื้ นฟูภาษาชอง ตาบลตะเคียนทองและ
ตาบลคลองพลู อาเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี” ภาษาชองได้มีการผลิตรู ปแบบภาษาเขียนขึ้นมาโดย
ใช้อ กั ษรไทย ถึ งแม้จ ะสร้ างขึ้ น เพื่ อ ใช้เป็ นสื่ อ ในการเรี ยนการสอนแก่ เยาวชนลู กหลานชองก็ต าม
แต่ส่ิ งนี้ ทาให้พรมแดนทางภาษาของกลุ่มชาติพนั ธุ์ชองที่เคยมีน้ นั สลายไป ภาษาชองกลายเป็ นภาษาที่
ไม่เพียงแต่ คนชองเท่ านั้น แล้วที่ สามารถสื่ อสารได้ คนภายนอกก็สามารถเรี ยนรู ้ และสื่ อสารได้ดว้ ย
เช่นกัน ดังนั้นอัตลักษณ์ทางด้านภาษาชองจึงมีความเปลี่ยนแปลงไป
ถึงแม้ภาษาชองจะมีภาษาเขียนแล้ว แต่ความไม่มีเอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง (อดีตกานัน) เฉิ น
ผัน ผาย ปราชญ์ท ้องถิ่ น ชาวชองในตาบลคลองพลู ได้ประดิ ษ ฐ์อกั ษรชองขึ้ น มาใหม่ ซึ่ งมี รูป ลักษณ์
ไม่เหมือนใครและแตกต่างจากภาษาอื่น ๆ เฉิ นได้ศึกษาและดัดแปลงมาจากอักษรไทย มอญและโรมัน
ผลิ ต ออกมาเป็ นแบบเรี ย นภาษาชองเพื่ อ ใช้ ส อน ที่ ศู น ย์ว ัฒ นธรรมชอง วัด ตะเคี ย นทอง ต าบล
ตะเคี ย นทอง อ าเภอเขาคิ ช ฌกู ฏ จังหวัด จัน ทบุ รี โดยได้รั บ ความร่ ว มมื อ จากพระอธิ ก ารธวัช ชัย
จนฺ ทโชโต (เจ้าอาวาสวัดตะเคียนทอง) และผศ. เจตน์จรรย์ อาจไธสง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตจันทบุรี จากการสอนพบว่ามีคนชองใช้อกั ษรนี้ ได้อย่างคล่องแคล่วกว่า 20 คน บทสัมภาษณ์
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ของเฉิ น ผัน ผาย ในหนังสื อ สยามหลากหลายเผ่ าพัน ธุ์ (องค์ บรรจุ น , 2553) ได้ให้ เหตุ ผ ลของการ
ประดิ ษ ฐ์ อ ัก ษรชองขึ้ นมาเพราะ “แม้ ในขั้ น แรกจะพอใจกั บ ตั ว อั ก ษรไทยที่ นั ก วิ ช าการจาก
มหาวิ ท ยาลัยมหิ ดลกาหนดไว้ แต่ รูป และเสี ยงนั้ น ไปด้ วยกัน ไม่ ได้ และไม่ มีอัตลักษณ์ ของตนเอง”
ซึ่ งเท่ากับว่าขณะนี้ ภาษาชองนั้นมีภาษาเขียนถึง 2 รู ปแบบคือ ระบบเขียนภาษาชองด้วยอักษรไทย และ
อักษรชอง (ประดิษฐ์โดยเฉิน ผันผาย)
การกระทาของเฉิ น ผันผาย ปรากฏนัยสาคัญคือ การประดิษฐ์อกั ษรชองซึ่ งมีเอกลักษณ์เฉพาะ
แตกต่างจากภาษาอื่นนั้น เป็ นการพยายามเรี ยกร้ องและรื้ อฟื้ นพรมแดนทางภาษาชองกลับคื นมาจาก
ระบบเขียนภาษาชองด้วยอักษรไทย กล่าวคือต้องการแยกภาษาชองกับภาษาไทยออกจากกันให้ชดั เจน
ซึ่ งจากบทสั ม ภาษณ์ ที่ ร ะบุ ว่ า “รู ป และเสี ย งนั้ น ไปด้ ว ยกั น ไม่ ไ ด้ และไม่ มี อั ต ลั ก ษณ์ ของตนเอง”
เป็ นเครื่ องสะท้อนถึงความพยายามสร้างภาษาชองให้มีความแตกต่างจากภาษาไทย รวมถึงภาษาอื่น ๆ
ด้วย ซึ่งจะช่วยระบุและแสดงเอกลักษณ์ทางภาษาของกลุ่มชาติพนั ธุ์ชองได้ชดั เจน
บทสรุ ปและอภิปรายผล
จากความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทางสังคมที่เป็ นไปตามกลไกของรัฐ ส่ งผลให้กลุ่มชาติพนั ธุ์
ชองต้องปรับตัวเพื่ออยู่รอดในสังคมที่ เต็มไปด้วยความหลากหลายทั้งเชื้ อชาติ ศาสนา ผูค้ นและภาษา
การปรั บตัวทางด้านภาษาที่ จาเป็ นต้องใช้ภาษาไทยมากขึ้ น ได้กระทบต่อภาษาชองซึ่ งเป็ นภาษาชาติ
พันธุ์ของตนเอง ดังนั้นเมื่อเวลาผ่านพ้นไปภาษาชองยิง่ นับมีการใช้งานลดน้อยลงไปเรื่ อย ๆ ความกังวล
ว่าภาษาชองจะสู ญหายไป คนชองอาวุโสคิดริ เริ่ มทาโครงการวิจยั เพื่อฟื้ นฟูภาษา(และวัฒนธรรม)ของ
ตนเองกลับคืนมา หากแต่การรื้ อฟื้ นจาเป็ นต้องใช้ภาษาไทยเป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนรู ้ นัน่ จึงเป็ นที่มา
ของการเกิ ดระบบเขี ยนภาษาชองด้วยอักษรไทย เพื่อเป็ นสื่ อในการเรี ยนการสอนและบันทึ กเรื่ องราว
ประวัติศาสตร์ ของกลุ่มชาติ พนั ธุ์ชอง ทาให้อตั ลักษณ์ ชองที่ ว่า “ภาษาชองมีเพียงภาษาพูด ไม่มีภาษา
เขียน” ได้สูญสลายลงไป การพยายามรื้ อฟื้ นพรมแดนของภาษาชาติพนั ธุ์จึงบังเกิดขึ้นมาใหม่ดว้ ยฝี มือ
ของคนชองในพื้นที่ ตาบลคลองพลู ทาการประดิ ษฐ์ตวั อักษรชองที่ มีลกั ษณะรู ปลักษณ์ ไม่เหมือนกับ
ภาษาใด ๆ การกระทานี้เป็ นการสร้างพรมแดนทางภาษาชองขึ้นมาใหม่ ซึ่ งต้องรื้ อฟื้ นมาจากระบบเขียน
ภาษาชองด้วยอักษรไทย
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สรุ ปคือ ปั จจุบนั ภาษาชองได้มีท้ งั ภาษาพูดและภาษาเขียน ซึ่ งภาษาเขียนนั้นเป็ นสิ่ งที่ประดิษฐ์
สร้างขึ้นมาทั้ง 2 รู ปแบบ กล่าวคือ
1. ระบบเขียนภาษาชอง ด้วยอักษรไทย : เป็ นการประดิษฐ์ข้ ึนเพื่อใช้ฟ้ื นฟูภาษาชองโดยเป็ น
เครื่ องมือในการเรี ยนการสอนและบันทึกประวัติศาสตร์ ของกลุ่มชาติพนั ธุ์ชอง
2. อักษรชอง : เป็ นการประดิษฐ์ข้ ึนเพื่อให้ภาษาชองมีภาษาเขียนใช้งาน ซึ่ งมีเอกลักษณ์ของ
ตนเอง
การที่ เกิ ด การประดิ ษ ฐ์ อ ัก ษรชอง เพื่ อ เป็ นสั ญ ลัก ษณ์ ท างภาษาของกลุ่ ม ชาติ พ ัน ธุ์ ช องที่ มี
เอกลักษณ์ของตนเองไม่เหมือนกับภาษาอื่นนั้น ทาให้เกิดความซ้ าซ้อนทางสัญลักษณ์เพราะภาษาชอง
เพียงภาษาเดียวกลับมีภาษาเขียนถึง 2 รู ปแบบดังอธิ บายข้างต้น ขณะที่ท้ งั สองก็ถูกนาเสนอต่อภายนอก
ว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งของภาษาชองที่เกิดจากการพยายามฟื้ นฟูภาษาชอง ส่ วนใหญ่เป็ นการนาเสนอรู ปแบบ
ระบบเขียนภาษาชอง ด้วยอักษรไทย ส่ วนตัวอักษรชองนั้นถูกนาเสนอเป็ นส่ วนน้อยกว่า สาเหตุเพราะ
ระบบเขียนภาษาชอง ด้วยอักษรไทยถูกนาเสนอโดยองค์กรทางการศึกษา ซึ่ งมีเครื อข่ายและช่องทางใน
การเผยแพร่ มากกว่า รวมไปถึงการที่ได้รับการตีพิมพ์เป็ นคู่มือระบบเขียนชอง ด้วยอักษรไทย ที่รองรับ
โดยราชบัณฑิตยสถาน ยิง่ ทาให้สถานะของภาษาเขียนนี้ เหนื อกว่าอักษรชองของเฉิ น ผันผาย ที่เผยแพร่
และน าเสนอด้ว ยตัว เอง กล่ า วคื อ การน าพาตัว เองซึ่ งเป็ นผู ใ้ ห้ ข ้อ มู ล ไปน าเสนอตามงานสั ม มนา
งานประชุม งานแสดงต่าง ๆ ซึ่งช่องทางการเผยแพร่ จะแคบกว่า
การฟื้ นฟูภาษาที่ให้ผลยัง่ ยืนคือ การใช้งานซึ่ งในที่น้ ี คือการสื่ อสารด้วยคาพูด แม้จะมีการสร้าง
ภาษาเขียนขึ้นมา แต่หากไม่ได้มีการสื่ อสารด้วยคาพูดการฟื้ นฟูก็คงจะไม่ได้ช่วยให้เกิดการเรี ยนรู ้และ
สามารถฟื้ นฟูภาษาชองได้อย่างแท้จริ ง เนื่ องจากทุกวันนี้ กลุ่มชาติพนั ธุ์ชองส่ วนใหญ่ใช้ภาษาไทยเป็ น
หลักในการพูดคุยสื่ อสาร ซึ่งหากสามารถขยายฐานการเรี ยนการสอนภาษาชองออกนอกห้องเรี ยนไปสู่
ชุมชนหรื อครอบครัวได้ การฟื้ นฟูภาษาก็จะประสบผลสาเร็ จที่ยง่ั ยืน ซึ่ งแน่ นอนว่าภาษาที่ถูกถ่ายทอด
หรื อนาเสนอนั้น กลุ่มชาติพนั ธุ์ชองในฐานะเจ้าของภาษาจะต้องให้ความยินยอมและยอมรับร่ วมกันด้วย
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การรับวรรณกรรมเยาวชนเรื่ อง เอมิล ยอดนักสื บ ในฐานะ
หนังสื ออ่ านนอกเวลาในประเทศไทย
The Reception of Emil and the Detectives as Supplementary Reading
in Juvenile Literature in Thailand
อันนา คือเบล1 (Anna Kuebel)
ผศ. ดร. อัญชลี โตพึ่งพงศ์2 (Asst. Prof. Anchalee Topeongpong)
บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาการรับวรรณกรรมเยาวชนเรื่ อง เอมิล ยอดนักสื บ ในฐานะหนังสื อ
อ่านนอกเวลาในประเทศไทย งานวิ จยั นี้ เป็ นงานวิ จยั เชิ งปริ มาณและเชิ งคุ ณ ภาพโดยมี การเก็บ
แบบสอบถามจานวน 164 ชุดจากนักเรี ยนโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยศิลปากรและนักศึกษาจาก
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรที่เคยอ่านงานวรรณกรรมนี้ เครื่ องมือที่ใช้ในงานวิจยั เป็ น
แบบสอบถามที่ ผูว้ ิจยั สร้างขึ้นเอง การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้โปรแกรม SPSS และผลการวิจยั นาเสนอ
ในรู ปแบบของร้อยละ
จากการวิเคราะห์ลกั ษณะทางภาษาและเนื้อหา รวมถึงลักษณะของรู ปเล่มและภาพประกอบ
ในวรรณกรรมเยาวชน เอมิล ยอดนักสื บ พบว่ามีความสอดคล้องกับคุณธรรมจริ ยธรรมในประเทศ
ไทยและเกณฑ์การคัดเลือกหนังสื ออ่านนอกเวลาในประเทศไทย นอกจากนั้นผลจากแบบสอบถาม
ได้แสดงให้เห็ นว่า นักเรี ยนสามารถรับรู ้ แนวคิดคุณธรรมจริ ยธรรมที่ สอดแทรกมาในหนังสื อได้
ดังนั้นจึงสรุ ปได้ว่า วรรณกรรมเรื่ องนี้มีคุณค่าในฐานะหนังสื ออ่านนอกเวลาในโรงเรี ยนในประเทศ
ไทย
1
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Abstract
In this thesis, the researcher examines the reception of Erich Kästner’s Emil and the
Detectives as supplementary reading in juvenile literature in the Kingdom of Thailand (Thailand).
In carrying out this investigation, the researcher employed both quantitative and
qualitative research methods.
One hundred and sixty four copies of a questionnaire were distributed to students at the
Demonstration School of the Silpakorn University, all of whom had read the novel. The research
instrument was a questionnaire constructed by the researcher.
Data were analyzed using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)
computer software program. Using percentage as a technique of descriptive statistics, the
researcher descriptively presented the research findings.
The researcher analyzed the language, contents, and illustrations of the novel. It was
found that they were in consonance with the Thai understanding of morality and ethics. In
addition, the novel met Thai standards for selecting supplementary reading materials.
Furthermore, on the basis of student questionnaire responses, the researcher determined
that the students were able to grasp intercalated moral and ethical concepts. Accordingly, the
researcher concluded that the novel is valuable and praiseworthy.
Keywords: juvenile literature, moral, reception, supplementary reading
บทนา
เอริ ค เคสต์เนอร์ ถือเป็ นนักเขียนวรรณกรรมเยาวชนที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดคนหนึ่ งของโลก
(Dolle- Weinkauff, 1999, p. 4) วรรณกรรมเยาวชนเรื่ อง เอมิ ล ยอดนั กสื บ ซึ่ งเป็ นผลงานของเขา
ได้รับการแปลเป็ นภาษาไทยมาเป็ นเวลากว่า 40 ปี แล้วและได้รับเลือกให้ใช้เป็ นหนังสื ออ่านนอก
เวลาในประเทศไทยสาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 มากว่า 30 ปี ปั จจุบนั นี้หนังสื อเล่มนี้ได้รับ
การแปลมาแล้วทั้งหมดสองครั้งโดยครั้งแรกได้รับการแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษโดย บันลือ
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ถิ่นพังงา (2510) และฉบับที่สองได้รับการแปลจากภาษาเยอรมันโดย ชลิต ดุรงค์พนั ธุ์ (2554) แต่ใน
รายชื่อหนังสื ออ่านนอกเวลาในประเทศไทยยังคงชื่อของ เอมิล ยอดนักสื บ ฉบับแปลโดยบันลือ ถิ่น
พังงา ไว้ดังเดิ ม หากสังเกตรายชื่ อหนังสื อ ที่ ได้รั บ คัด เลื อ กให้ใช้เป็ นหนังสื ออ่ านนอกเวลาใน
ประเทศไทยแล้วจะพบว่า เอมิล ยอดนักสื บ เป็ นหนังสื อเล่มเดียวจากประเทศเยอรมนี ที่ได้รับเลือก
ให้อยูใ่ นรายชื่อนี้
การศึกษาการรับหนังสื ออ่านนอกเวลาเรื่ อง เอมิล ยอดนักสื บในประเทศไทยพบว่า บริ บท
ทางวัฒนธรรมและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านคุณธรรม จริ ยธรรมต้องได้รับการศึกษาอย่างถี่
ถ้วนเพื่อพิจารณาแง่มุมทางวัฒนธรรมไทยให้ลึกซึ้ ง บริ บททางสังคมของประเทศไทยนั้นจะเห็นว่า
พระพุทธศาสนามีบทบาทที่ สาคัญในแง่ของการเป็ นพื้นฐานของวัฒนธรรมและประเพณี คาสอน
ทางพระพุ ท ธศาสนาได้แ ทรกซึ ม อยู่ใ นชี วิ ต ประจ าวัน และมี อิ ท ธิ พ ลกับ การอบรมเลี้ ย งดู ใ น
สังคมไทย สังคมจึงคาดหวังว่าเยาวชนไทยจะมีความประพฤติที่ดีและว่านอนสอนง่าย นอกจากนั้น
ควรประพฤติ ตามคุ ณลักษณะที่ พึงประสงค์ในประเทศไทยอันได้แก่ ความกตัญ ญู กตเวที ความ
ซื่ อสัตย์สุจริ ตและการเชื่อฟังผูอ้ าวุโส คุณลักษณะเหล่านี้ จะได้รับการปลูกฝั งทั้งจากครอบครัวและ
จากสถาบันการศึกษาผ่านทางวิชาพระพุทธศาสนา
แนวคิ ดด้านพระพุทธศาสนาดังที่ กล่าวข้างต้น ไม่เพี ยงแต่ มีอิท ธิ พลกับคนไทยในสังคม
เท่านั้น แต่ยงั มีอิทธิ พลต่อการคัดเลือกหนังสื ออ่านนอกเวลาในประเทศไทยอีกด้วย ในเกณฑ์การ
คัดเลือกหนังสื อนอกเวลาในประเทศไทยนั้นไม่เพียงแต่พิจารณาจากความเหมาะสมด้านความยาก
ง่ายของภาษา และความเหมาะสมกับวัยของผูอ้ ่าน คุ ณธรรมและจริ ยธรรมที่ ผูอ้ ่านจะได้รับจาก
หนังสื อก็ถือว่าเป็ นส่ วนที่สาคัญมากเช่นเดียวกัน ผูอ้ ่านจาเป็ นจะต้องได้รับข้อคิดที่มีประโยชน์ ใน
ชีว ิตผ่านทางการอ่านหนังสื ออ่านนอกเวลาด้วยเช่นเดียวกัน
เอริ ค เคสต์เนอร์ เป็ นนักเขียนที่ให้ความสาคัญกับการสอดแทรกข้อคิดในเนื้ อหาของงาน
เขียนของเขาเช่นกัน ในวรรณกรรมเรื่ อง เอมิล ยอดนักสื บ ผูเ้ ขียนได้นาเสนอคุณธรรมที่พึงประสงค์
ของเยาวชนไทยผ่านทางเรื่ องราวที่น่าตื่นเต้นและสนุกสนานของกลุ่มนักสื บเยาวชน (Dahrendorf,
2004, p. 36) ด้วยวิธีการเช่นนี้ ทาให้เยาวชนที่ได้อ่านเรื่ องนี้ ไม่มีความรู ้สึกว่าถูกสั่งสอนโดยตรงแต่
จะซึมซับข้อคิดที่สอดแทรกมาในเรื่ องได้อย่างสมบูรณ์
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วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาการรับวรรณกรรมเยาวชนเรื่ อง เอมิ ล ยอดนั กสื บ ในฐานะหนังสื ออ่านนอก
เวลาในประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาการรับรู ้คุณธรรม จริ ยธรรมที่สอดแทรกจากหนังสื ออ่านนอกเวลาเรื่ อง เอมิล
ยอดนักสื บของเยาวชน
ระเบียบวิธีการวิจัย
ผูว้ ิจยั ใช้การวิจยั เชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ มีวิธีการดาเนินการวิจยั ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในงานวิ จ ัย นี้ คื อ นั ก เรี ยนชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1, 3 และ5 โรงเรี ยนสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐมและนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 และ 4 จากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จานวน 164 คน
กลุ่ ม ตัว อย่ า งในงานวิ จ ัย นี้ คื อ นั ก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1, 3 และ5 โรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐมและนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 และ 4 จากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร รวมจานวน 164 คน
การศึก ษาครั้งนี้ ดาเนิ นการในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ถึง วันที่ 13 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2558
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เครื่ องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นในการเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูล ลักษณะ
คาถามทั้งแบบปลายปิ ดจานวน 1 คาถามและปลายเปิ ดจานวน 15 คาถาม รวม 16 คาถาม คาถาม
เหล่านี้ สามารถแบ่งได้ดงั นี้ คาถามเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม คาถามเกี่ยวกับ
ความสามารถในการจดจ าเรื่ อ งและตัว ละคร ค าถามเกี่ ย วกับ ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ แนวคิ ด ด้า น
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คุณธรรม จริ ยธรรมในเรื่ องและ คาถามเกี่ยวกับการรับหนังสื ออ่านนอกเวลาเรื่ อง เอมิล ยอดนักสื บ
ในประเทศไทย
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ป (SPSS for Windows) และสถิติที่ใช้
อธิ บายผลคือ ร้อยละ
ผลการวิจัย
จากการศึกษาการรับวรรณกรรมเยาวชนเรื่ อง เอมิล ยอดนักสื บ ในฐานะหนังสื ออ่านนอก
เวลาในประเทศไทย มีผลการวิจยั ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. ข้อมูลส่ วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอายุ 14 ปี คิดเป็ นร้อยละ 56.4 และส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง
คิดเป็ นร้อยละ 68.1 และผูอ้ ่านร้อยละ 100 เคยอ่านหนังสื ออ่านนอกเวลาเรื่ อง เอมิล ยอดนักสื บ ส่ วน
ใหญ่เคยอ่านในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 คิดเป็ นร้อยละ 95.1
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจและการจดจาเนื้อเรื่ องและตัวละครจากหนังสื อได้
1. ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ชื่นชอบหนังสื อเล่มนี้ คิดเป็ นร้อยละ 35.6
2. สิ่ งที่ผตู ้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่จดจาได้มากที่สุดจากหนังสื อเล่มนี้คือ เอมิล ที่เป็ นตัว
ละครเอก เนื่ องจากว่าเอมิลเป็ นตัวละครเอกของเรื่ องดังนั้นผูอ้ ่านจึงรับรู ้ประสบการณ์ที่เอมิล พบ
เจอ รวมถึงความคิ ดความอ่านของเขาอย่างละเอียด ผูอ้ ่านมีความรู ้ สึกร่ วมคื อเห็ นใจเมื่อเอมิลถูก
ขโมยเงินบนรถไฟและร่ วมยินดีกบั เขาเมื่อท้ายที่สุดเขาได้รับเงินคืน
3. ตัวละครที่ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนมากจดจาได้ดีคือ เอมิ ล คิ ดเป็ นร้อยละ 92.35 โดย
ผูอ้ ่านร้อยละ 53.06 ให้เหตุผลว่า เอมิลมีความเฉลียวฉลาด โดยเฉพาะฉากที่เอมิล สามารถพิสูจน์ได้
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ว่าเงินของเขาที่ถูกขโมยไปเป็ นของเขาจริ งๆด้วยการชี้ให้เจ้าหน้าที่ธนาคารเห็นว่าเขาได้ใช้เข็มกลัด
กลัดธนบัตรเข้าด้วยกัน ทาให้ธนบัตรทุกใบมีรูเล็กๆ ท้ายที่สุดเขาก็ได้รับเงินนั้นคืน
4. ฉากที่ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่จดจาได้คือ ฉากที่เอมิลและเพื่อนๆวางแผนจับโจร
คิดเป็ นร้อยละ 37.19 ในฉากนี้มีการนาเสนอคุณธรรมที่พึงประสงค์ของเยาวชนไทยอันได้แก่ ความ
สามัคคีและการช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน เด็กๆทุกคนร่ วมมือร่ วมใจกันจับโจรโดยไม่ใช้วิธีการขโมย
เงินของเอมิลคืนมาจากโจร (Dettmar, 2013, p. 92)
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นที่มีต่อแนวคิดด้านคุณธรรม จริ ยธรรมในเรื่ อง
1. ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่คิดว่าหนังสื ออ่านนอกเวลาเรื่ อง เอมิล ยอดนักสื บ มีขอ้ คิด
คิดเป็ นร้อยละ 96 ซึ่ งสอดคล้องกับเกณฑ์การคัดเลือกหนังสื ออ่านนอกเวลาในประเทศไทยที่ว่า “มี
เนื้ อหาช่วยเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาความคิด สติปัญญา อารมณ์และจิตใจ สามารถดารงอยูใ่ นสังคม
ได้อย่างมีความสุ ข” (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา [สพฐ.], 2555, หน้า 1) ผูอ้ ่านส่ วนใหญ่ คิดว่าการระมัดระวังตัวคื อข้อคิ ดจากเรื่ องนี้ คิ ด
เป็ นร้อยละ 33.77
2. ผู ้ ต อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ คิ ด ว่ า ข้ อ คิ ด จากหนั ง สื อเล่ ม นี้ มี ป ระโยชน์ ใ น
ชีวิตประจาวัน คิดเป็ นร้อยละ 96.55 โดยข้อคิดที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุดคือ การระมัดระวังตัว
คิดเป็ นร้อยละ 34.99 ผลจากแบบสอบถามในข้อนี้ สนับสนุ นแนวคิ ดด้านคุ ณธรรม จริ ยธรรมใน
เกณฑ์การคัดเลือกหนังสื ออ่านนอกเวลาในประเทศไทย “สาระที่ 1 การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1 ใช้
กระบวนการอ่านสร้างความรู ้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตดั สิ นใจแก้ปัญหาในการดาเนิ นชีวิต และมี
นิ สัยรักการอ่าน” (สพฐ., 2555, หน้า 1) นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับแนวคิดของเอริ ค เคสต์เนอร์
ผูเ้ ขีย นเรื่ องนี้ Doderer (2002) กล่าวว่า เอริ ค เคสต์เนอร์ มีเจตนาที่จะสอดแทรกข้อคิดและคุณธรรม
ในเนื้อหาของหนังสื อ
3. ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เห็ นว่า หนังสื อเล่มนี้ ขดั แย้งกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กใน
ประเทศไทย คิดเป็ นร้อยละ 49.34 โดยร้อยละ 55.88 คิดว่าการอบรมเลี้ยงดูเด็กในประเทศไทยไม่
ส่ งเสริ มให้เด็กเดินทางตามลาพัง
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4. ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เห็นว่าตัวละคร เอมิล ซึ่งเป็ นตัวละครเอกของเรื่ องสะท้อน
แนวคิดด้านคุณธรรม จริ ยธรรม คิดเป็ นร้อยละ 94.73 ผูต้ อบแบบสอบถามได้ยกตัวอย่างคุณธรรม
ดังนี้ ความกล้าหาญ การเป็ นเด็กว่านอนสอนง่าย และความเฉลียวฉลาด

ตอนที่ 4 การรับหนังสื ออ่านนอกเวลาเรื่ อง เอมิล ยอดนักสื บในประเทศไทย
1. ร้ อยละ 89.97 ของผูต้ อบแบบสอบถามเห็ น ว่าหนังสื อเรื่ อ ง เอมิ ล ยอดนั กสื บ สมควร
ได้รับการเลือกให้เป็ นหนังสื ออ่านนอกเวลาในประเทศไทย เหตุ ผลได้แก่ หนังสื อเล่มนี้ มีขอ้ คิ ด
หนังสื อเล่มนี้สนุก และหนังสื อเล่มนี้ให้ความรู ้กบั ผูอ้ ่าน
2. ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ คิดเป็ นร้อยละ 91.52 เห็ นว่าหนังสื อเล่มนี้ เหมาะสมกับ
นักเรี ยนชั้น มัธยมศึ กษาปี ที่ 1 เนื่ องจาก หนังสื อเล่มนี้ มีขอ้ คิ ด หนังสื อเล่มนี้ อ่ านเข้าใจง่าย และ
หนังสื อเล่มนี้สนุก
อภิปรายผล
จากการศึกษาผลของแบบสอบถามเรื่ องหนังสื ออ่านนอกเวลาเรื่ อง เอมิล ยอดนักสื บ แล้ว
สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. การจดจาเนื้อเรื่ อง
ตัวละครที่ ผูต้ อบแบบสอบถามชื่ นชอบมากที่ สุดคือ เอมิ ล ตัวละครเอกของเรื่ อง ส่ วนตัว
ละครอื่นๆที่ผูต้ อบแบบสอบถามชอบรองลงมาเป็ นตัวละครเด็กที่เป็ นเพื่อนของเอมิล วรรณกรรม
เยาวชนเรื่ องนี้ ถือว่า ตัวละครเด็กเป็ นตัวละครเอกของเรื่ องและเป็ นตัวละครที่มุ่งหวังแต่จะทาสิ่ งที่
ถูกต้องในสังคม ดังที่ตวั ละครเด็กได้รวมกลุ่มกันวางแผนจับโจรที่มาขโมยเงินของเอมิล ขณะที่เขา
เผลอหลับบนรถไฟ เด็กๆวางแผนจับโจรอย่างถูกกฎหมายแทนที่จะขโมยเงินนั้นคืนมาแต่พวกเขา
กลับหาวิถีทางอื่นที่ไม่ขดั กับกฎหมาย แม้จะต้องเผชิญกับความยากลาบากก็ตาม
ฉากที่ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่จาได้คือ ฉากที่เด็กๆพยายามวางแผนจับโจรและตาม
จับโจร จนท้ายที่สุดความพยายามของพวกเขาก็บรรลุผล ทาให้เห็นว่า ตัวละครเด็กนั้นเป็ นกลุ่มของ
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ตัวละครที่มีความสาคัญกับเรื่ องเป็ นอย่างมาก แม้ในเรื่ องจะมีเหตุการณ์ต่างๆมากมายแต่การกระทา
ของกลุ่มเด็กๆนั้นสร้างความประทับใจให้ผอู ้ ่านได้มากที่สุด
2. คุณธรรม จริ ยธรรมของเรื่ อง
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เห็นว่าเรื่ อง เอมิล ยอดนักสื บ นั้นแสดงแนวคิดด้านคุณธรรม
จริ ยธรรมผ่านทั้งตัวละครและเหตุการณ์ต่างๆ โดยคุณธรรมเหล่านั้นสอดคล้องกับคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของเยาวชนไทย เช่น ความซื่ อสัตย์ ความกตัญญูกตเวที ความสามัคคี เป็ นต้น การอ่าน
หนังสื อเล่มนี้ จึงสามารถปลูกฝั ง จริ ยธรรมให้กบั ผูอ้ ่านได้ไม่มากก็น้อยผ่านทางตัวละครและฉาก
ต่างๆที่แสดงให้เห็นถึงผลของการทาความดีและความชัว่
ส่ วนประเด็นการอบรมเลี้ยงดูเด็กในสังคมไทยนั้น จากผลของแบบสอบถามพบว่า เรื่ อง
เอมิล ยอดนักสื บ มีความขัดแย้งกับการอบรมเลี้ยงดูในสังคมไทย ในแง่ของการให้เด็กเดินทางตาม
ลาพังไปต่างเมือง สาหรับเด็กไทยเมื่อพบเจอปั ญหาก็แทบจะไม่อาจพึ่งพาตนเองซึ่ งสอดคล้องกับ
Topeongpong (2005, p. 50) ที่ได้กล่าวไว้ว่า สังคมไทยนั้นมองเด็กอ่อนแอ ไม่สามารถพึ่งตนเองได้
จึงต้องให้ผใู ้ หญ่คอยปกป้องดูแล นี่เป็ นการอบรมเลี้ยงดูที่ถือเป็ นเรื่ องเฉพาะทางวัฒนธรรม
3. การรับหนังสื ออ่านนอกเวลาเรื่ อง เอมิล ยอดนักสื บในประเทศไทย
จากผลของแบบสอบถามฉบับนี้ แสดงให้เห็นว่า หนังสื อเรื่ อง เอมิล ยอดนักสื บ ได้รับการ
ยอมรั บ ให้ ใช้เป็ นหนังสื อ อ่ านนอกเวลาส าหรั บ นักเรี ยนชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ในประเทศไทย
เนื่ องจาก หนังสื อเล่มนี้ มีขอ้ คิด เหตุผลนี้ มีความสอดคล้องกับเกณฑ์การคัดเลือกหนังสื ออ่านนอก
เวลาในประเทศไทยที่ว่า “สาระที่ 1 การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู ้และ
ความคิดเพื่อนาไปใช้ตดั สิ นใจแก้ปัญหาในการดาเนิ นชี วิต และมีนิสัยรักการอ่าน” และ “มีเนื้ อหา
ช่ วยเสริ มให้ผูเ้ รี ยนได้พฒ
ั นาความคิ ด สติ ปัญญา อารมณ์ และจิ ตใจ สามารถดารงอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุ ข” (สพฐ., 2555, หน้า 1) นอกจากนั้นหนังสื อเล่มนี้ กม็ ีเนื้ อหาที่เข้าใจง่าย มีเนื้อเรื่ องที่
สนุ กสนานชวนติดตามเนื่ องจากเป็ นหนังสื อที่เกี่ยวกับกลุ่มนักสื บเด็กที่วางแผนในการจับผูร้ ้าย มี
ความน่าตื่นเต้นและสนุกสนาน การจับโจรได้ในที่สุด
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จากการวิจยั การรั บ หนังสื อ อ่านนอกเวลาเรื่ อง เอมิ ล ยอดนั กสื บ ในประเทศไทยครั้ งนี้
สามารถสรุ ปได้ว่า หนังสื อเล่มนี้ มีความสอดคล้องกับเกณฑ์การคัดเลือกหนังสื ออ่านนอกเวลาใน
ประเทศไทย และผูอ้ ่านสามารถรับคุณธรรม จริ ยธรรมที่สอดแทรกมาในตัวเรื่ องได้เป็ นอย่างดี และ
หนังสื อเรื่ อง เอมิ ล ยอดนักสื บ มีแนวโน้มว่าจะได้รับการคัดเลือกอยู่ในรายการหนังสื ออ่านนอก
เวลาในประเทศไทยสื บไป
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่อไป
1. การศึกษาการรับหนังสื ออ่านนอกเวลาในประเทศไทยครั้งนี้ สามารถนารู ปแบบการวิจยั
นี้ไปใช้ในการศึกษาการรับหนังสื ออ่านนอกเวลาที่มาจากประเทศอื่นๆต่อไปได้ เพื่อให้เห็นถึงความ
สอดคล้องกับเกณฑ์การคัดเลือกหนังสื ออ่านนอกเวลาในประเทศไทยและได้เห็ นถึงแนวคิ ดทาง
วัฒนธรรมที่อาจมีความสอดคล้องหรื อขัดแย้งกับวัฒนธรรมไทย รวมถึงความพอใจของนักเรี ยนที่ มี
ต่อหนังสื อเล่มดังกล่าวอันจะใช้เป็ นเกณฑ์ในการตัดสิ นใจเลือกใช้หนังสื ออ่านนอกเวลาที่เหมาะสม
กับสังคมไทยรวมทั้งได้ทราบความรู ้สานึกคิดของนักเรี ยนที่มีต่อการอ่านหนังสื อดังกล่าว
2. วรรณกรรมเยาวชนเรื่ อง เอมิล ยอดนักสื บ เคยได้รับการสร้างเป็ นภาพยนตร์ มาแล้ว ใน
งานวิจยั ในอนาคตสามารถนาภาพยนตร์ เรื่ องนี้ ไปฉายประกอบการอ่านหนังสื ออ่านนอกเวลาเรื่ อง
เอมิล ยอดนักสื บ ได้ แล้วศึกษาเปรี ยบเที ยบการรับสารจากการอ่านและจากการชมภาพยนตร์ ว่ามี
ความสอดคล้องหรื อขัดแย้งกันอย่างไร
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การเปลีย่ นแปลงวัฒนธรรมประเพณีตรุษจีนของคนไทยเชื้อสายจีน
ในอาเภอเบตง จังหวัดยะลา
Cultural and Traditional Change in Chinese New Year among the
Chinese Thai people of Betong District Yala Province
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บทความนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาและพัฒนาวัฒนธรรมประเพณี ตรุ ษจี น ของคน
ไทยเชื้ อสายจี น (2) ศึกษาปั จจัยการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมประเพณี ตรุ ษจี น (3) ผลกระทบทาง
สังคมจากประเพณี ตรุ ษจี นของคนไทยเชื้ อสายจี นในอาเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยใช้วิธีวิจยั เชิ ง
คุณภาพ ศึกษาจากการค้นคว้าเอกสาร จากการเฝ้ าสังเกตสอบถามและสัมภาษณ์ จากกลุ่มคนไทย
เซื้ อสายจีน และคนท้องถิ่นในอาเภอเบตง โดยครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างทั้ง เพศ อายุ สถานภาพและ
บทบาททางสังคม รวมผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ จานวน 24 คน
อาเภอเบตงเป็ นที่ ต้ งั ถิ่นฐานของชาวจี นโพ้นทะเลและคนไทยเชื้ อสายจี น มาตั้งแต่ช่วง
ปลายศตวรรษที่ 19 จนถึงปั จจุบนั คนไทยเชื้ อสายจีนได้ดาเนิ นวิถีวฒั นธรรมประเพณี ตรุ ษจีนมา
อย่างเคร่ งครัด กระทัง่ มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเป็ นระยะ เริ่ มจากระหว่างปี พุทธศักราช 2423-2540
กับปี พุทธศักราช 2541-2558 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน กล่าวคือ วัฒนธรรมประเพณี ตรุ ษจีน
ของคนไทยเชื้ อสายจีนในอาเภอเบตง จังหวัดยะลา มีลกั ษณะผสมผสานกลมกลืนระหว่างไทยจีน
และอิสลาม สาหรั บสาเหตุการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ มี สาเหตุ ภายนอกและสาเหตุ ภ ายในอยู่สอง
ประเด็นที่สาคัญ สาเหตุภายนอกประกอบด้วยความเจริ ญทางวัตถุและการเข้ามาของวัฒนธรรมใหม่
ส่ วนสาเหตุภายในประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงในระดับครอบครั ว ระดับ ชุ มชนสังคมและการ
ปรับตัวสู่ วฒั นธรรมใหม่ ได้ส่งผลกระทบในระดับครอบครัว และระดับชุมชนสังคมชุมชนสังคม
ทั้งด้านบวกและด้านลบ ด้านบวกได้แก่ มีการพัฒนา มีวฒั นธรรมประเพณี ที่หลากหลาย ได้ส่งเสริ ม
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ให้กลมกลืนสามัคคีตลอดมา ด้านลบได้แก่ มีการสู ญเสี ยเอกลักษณ์ของคนไทยเชื้ อสายจีน ชุมชน
สังคมอาเภอเบตงด้วย
คาสาคัญ: การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม, คนไทยเชื้อสายจีนในอาเภอเบตง, ประเพณี ตรุ ษจีน.
Abstract
This article intent to (1) study the evolution of the Chinese New Year, (2) study the
factors of such cultural and traditional change in Chinese New Year, and (3) the social effect of
the Chinese New Year among the Chinese Thai people of Betong District, Yala Province. This is
a qualitative analysis and involved literature review, observation and interviewing with the
Chinese Thai people and the local of Betong District. Our 24 samples comprises of various group
of people in the society, in term of their sex, age, social status and role.
Betong District is an important habitat of the Chinese Thai people in Betong District of
Yala Province since late of the 19th century to the present day. Chinese people and Chinese Thai
people in this area were strictly adhering to the culture and tradition of Chinese New Year for
ages. Until the recent changes which happened in different occasion. The prominent changes
happened between 1880 – 1997 and 1998 – 2015; where the culture and tradition of Chinese New
Year among the Chinese Thai people of Betong District, Yala Province, had become a mixed of
Thai, Chinese and Islamic culture and tradition. The underlying reasons for these changed were of
external factor and internal factors. External factors included material development and flooding
in of new cultures; while internal factors included fundamental changes in the family, community
and society. Adaptation to the new culture affected family, community and society both positively
and negatively. The positive effects were overall development, variety in their culture and
tradition and promotion of unity. The negative effects were the loss of identity by those Chinese
Thai people, as well as the overall community of Betong District.
keyword: cultural change, Chinese Thai people in Betong, Chinese New Year
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บทนา

ประเพณี ต รุ ษ จี น คื อ เทศกาลขึ้ นปี ใหม่ หรื อที่ ช าวจี น เรี ยกประเพณี น้ ี ว่ า “ซุ น เจี้ ย”
ซึ่งหมายถึง “วันเริ่ มต้นฤดูใบไม้ผลิ” มีหลักฐานปรากฏอยูใ่ นจดหมายเหตุชุนชิว เมื่อประมาณ 2,700
ปี มาแล้ว ตรุ ษจีนเป็ นประเพณี เฉลิมฉลองการเริ่ มต้นปี ใหม่ที่มีความสาคัญที่สุดของชาวจีน ตรงกับ
วันที่ 1 เดือน 1 (ตามปฏิทินทางจันทรคติของจีน)หรื อกาหนดเอาวันสิ้ นเดือน 12 คือวันที่ 1,2 ,3 ค่า
เดือนอ้ายของจีนซึ่งจะตรงกับประมาณปลายเดือนมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ทางปฏิทินสุ ริยคติ
โดยประเพณี ตรุ ษจีนจะมีช่วงระยะเวลาของการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ตั้งแต่ช่วงสิ้ นปี แต่ไม่เกิน
วันที่ 15 เดือน 1 ของจีน ในช่วงวันตรุ ษจีนนี้ จะเป็ นช่วงเวลาที่ญาติพี่นอ้ งของชาวจีนมารวมตัวกัน
ทากิจกรรมต่างๆร่ วมกันทั้งการทาความสะอาดบ้าน การจัดเตรี ยมอาหารและเครื่ องเซ่นไหว้ที่ใช้ใน
การประกอบพิธี การพักผ่อนร่ วมกันรวมถึงมีเวลาในการปรึ กษาหารื อพูดคุยกันในบรรดาหมู่เครื อ
ญาติในครอบครัว
ชาวจี น ทั่ว ไปในประเทศจี น รวมถึ ง ชาวจี น โพ้น ทะเลในทั่ ว ทุ ก มุ ม โลกได้จ ัด ให้ มี
การเฉลิ มฉลองประเพณี ตรุ ษ จี น ขึ้ น โดยเฉพาะชุ มชนของคนเชื้ อ สายจี น ในประเทศต่ างๆที่ ให้
ความสาคัญกับประเพณี ตรุ ษจีนมาช้านาน โดยถือเป็ นวันหยุดประจาชาติ ของหลายประเทศและ
ยังส่ งอิทธิ พลไปถึงการฉลองปี ใหม่ของทุ กชาติ ที่มีคนเชื้ อสายจี นอาศัยอยู่ อาทิ ไทย อินโดนี เซี ย
มาเลเซี ย สิ ง คโปร์ เวี ย ดนาม ฯลฯ ซึ่ งในแต่ ล ะประเทศต่ า งก็ มี ล ัก ษณะของการปฏิ บ ั ติ ใ น
การเฉลิมฉลองประเพณีตรุ ษจีนที่แตกต่างกันออกไปบ้าง
การอพยพเข้า มาของชาวจี น ในประเทศไทยปรากฏหลัก ฐานการเข้า มาตั้ง แต่ ก่ อ น
สมัยสุ โขทัยโดยเฉพาะในดินแดนภาคใต้ ดังที่ สุ ธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ (2544:15-16) ได้รวบรวมเรื่ อง
เมื อ งในภาคใต้ที่ ป รากฏอยู่ ใ นบัน ทึ ก ของชาวจี น ว่ า เป็ นที่ จ อดเรื อ หรื อ ท่ า เรื อ ส าเภาของจี น
ซึ่ งรวมถึงดินแดนที่มีชาวจีนเข้ามาตั้งถิ่นฐานอาศัยและทาการค้าขายหลายแห่ ง จากปั จจัยที่เอื้อต่อ
การตั้งถิ่นฐานดังกล่าว จึงเป็ นผลให้ชาวจีนอพยพเข้ามาในภาคใต้ของประเทศไทยเป็ นจานวนมาก
โดยเฉพาะตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสิ นทร์ เรื่ อยมา ที่มีชาวจีนอาศัยอยูร่ ่ วมกับชาวไทยในท้องถิ่นปั กษ์ใต้
โดยตั้งถิ่นฐานกระจายอยูท่ วั่ ไปทั้งภาคใต้ฝั่งตะวันตกและตะวันออกรวมถึงพื้นที่บริ เวณอาเภอเบตง
ในปั จจุบนั ซึ่งสามารถพบเห็นชาวไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยูใ่ นอาเภอเบตงเป็ นจานวนมากในทุกวันนี้
การเข้ามาของคนจี น ในอดี ต ดังกล่าว ส่ งผลให้เกิ ด การแลกเปลี่ ยนและขัดแย้งกัน ทาง
วัฒ นธรรมระหว่ า งวัฒ นธรรมจี น และวัฒ นธรรมไทยในท้อ งถิ่ น อย่ า งที่ มิ อ าจหลี ก เลี่ ย งได้
โดยเฉพาะความเป็ นอัตลักษณ์เฉพาะตัวของชาวจีนที่ไม่ว่าจะเดินทางอพยพไปอยูอ่ าศัยในที่ใดก็จะ
นาเอาวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตและความเชื่ อแบบจี น ของตนติ ดตัวไปด้วย ประเพณี ปฏิ บัติ
ต่าง ๆ ที่ เคยกระทาสื บทอดกันมาในประเทศจี นทั้งที่ เกี่ ยวข้องกับความเชื่ อและการดารงชี วิตจึ ง
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ปรากฏขึ้นในชุมชนที่มีคนเชื้ อสายจีนอาศัยอยู่ ประเพณี ปฏิบตั ิและวัฒนธรรมอันมีคตินิยมแฝงอยู่
ของชาวจีนซึ่งครอบคลุมไปถึงวิถีชีวิตตั้งแต่เกิดไปจนตายรวมทั้งวัฒนธรรมการหาเลี้ยงชีพแบบจีน
จึ ง กลายเป็ นสิ่ ง ที่ ป รากฏอย่ า งเด่ น ชั ด ในชุ ม ชนจี น โพ้น ทะเลทุ ก แห่ ง รวมถึ ง ในอ าเภอเบตง
จังหวัดยะลา การประกอบพิ ธีกรรมของประเพณี ตรุ ษ จี น จากอดี ตถึ งปั จจุ บ ัน และผูค้ นที่ ยงั คง
สื บทอดยึดถือปฎิบตั ิในประเพณี ตรุ ษจีน ซึ่ งประเด็นทั้งหมดนี้ มีความน่ าสนใจ และเป็ นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อการศึกษาทาความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ดังนั้นจึงนาเป็ นประเด็นหลัก
ของการวิ จยั ในครั้งนี้
งานวิจยั ครั้งนี้เป็ นการศึกษาเรื่ อง การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมประเพณี ตรุ ษจีนของคนไทย
เชื้อสายจีนในอาเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาและพัฒนาวัฒนธรรมประเพณี
ตรุ ษ จี น ของคนไทยเชื้ อ สายจี น ในอ าเภอเบตง จังหวัด ยะลา สาเหตุ การเปลี่ ยนแปลงวัฒนธรรม
ประเพณี ตรุ ษจีนของคนไทยเชื้อสายจีนในอาเภอเบตง จังหวัดยะลา และศึกษาผลกระทบต่อสังคม
จากการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมประเพณี ตรุ ษจีนของคนไทยเชื้อสายจีนในอาเภอเบตง จังหวัดยะลา
ผูว้ ิจยั ได้ใช้วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยกาหนดอาเภอเบตง จังหวัดยะลาเป็ นพื้นที่ศึกษา ซึ่ งเป็ นพื้นที่
ที่มีคนไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่ กาหนดผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการเฝ้าสังเกด ร่ วมสอบถามและสัมภาษณ์ จาก
กลุ่มสามเชื้ อสาย (คนไทย คนมุสลิมและคนจีน ) ท้องถิ่นในอาเภอเบตง จังหวัดยะลา ศึกษาข้อมูล
ด้านเอกสารที่เกี่ยวข้อง และรวบรวมข้อมูลจากภาคสนามด้วย
วิธีดาเนินการวิจัย
1. แหล่งข้อมูลและกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล
1.1 แหล่งข้อมูลเอกสารโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารที่ให้ความรู ้เกี่ยวกับเรื่ องที่
ศึกษาจากแหล่งเอกสารต่างๆ เช่น เอกสารของหนวยงานราชการ อาทิ เทศบาลเมืองเบตง เอกสารที่
เป็ นงานวิจยั บทความ วิทยานิพนธ์
1.2 แหล่งข้อมูลภาคสนาม โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ ประเพณี ตรุ ษจีน
ของคนไทยเชื้ อ สายจี น ในอาเภอเบตง จังหวัดยะลา ประกอบด้วยวิธีการสังเกต สัมภาษณ์ และ
ถ่ายภาพ
1.3 ผูว้ ิจยั ได้กาหนดผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการเฝ้าสังเกต รวมสอบถามและ จากกลุ่มสามเชื้ อ
สาย (คนไทย คนมุสลิมและคนจีน) ท้องถิ่นในอาเภอเบตง จังหวัดยะลา จากกลุมคนหลากหลาย
อาชีพจานวนทั้งหมด 24 คน ตามต่อไปนี้
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1.3.1 จากสมาชิ กของ 5 สมาคมได้แก่ สมาคมฮากกาเบตง สมาคมฮกเกี้ ยนเบตง
สมาคมแต้จิ๋วเบตง สมาคมกองสิ่ วเบตง สมาคมบาเพ็ญบุญมูลนิ ธิเบตง จานวน 18 คนโดยคัดเลื่อกผู ้
มีอายุประมาณ 60 ปี ขึ้นไป ประกอบอาชีพการเกษตร การค้าขาย
1.3.2 จากพนักงานในหน่วยงานของรัฐคือเทศบาลเมืองเบตงจานวน 6 คน โดยเป็ น
กลุ่มชาวไทยพุทธ และชาวไทยมุสลิม อายุประมาณ 30 ปี ขึ้นไป
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
ในการวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจ ัยได้ใช้วิธี การวิจ ัยเชิ งคุ ณ ภาพ โดยเครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ในการท าวิจ ัย
ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ ซึ่ งจะใช้เป็ นเครื่ อ งมื อ หลักในการรวบรวมข้อ มูล ของการวิจยั ครั้ งนี้ ตาม
ขอบเขตเนื้ อหาที่ กาหนดโดยมีการบันทึ กเสี ยง ให้กรอกข้อมูล แบบสอบถาม ใช้เครื่ องมือในการ
รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นที่ใช้แบบสอบถามได้ให้มา เพื่อนามาประกอบในการวิเคราะห์
ข้อมูล ซึ่ งทาให้เกิดความน่าเชื่อถือและถูกต้อง และทาแบบสังเกตการประเพณี ตรุ ษจีนของคนไทย
เชื้ อ สายจี น ในแหล่ งพื้ น ที่ ศึกษา รวมถึ งถ่ ายภาพประกอบ พร้ อ มทั้งเก็บ ภาพที่ เกี่ ยวกับ ประเพณี
ตรุ ษจีนเท่าที่เห็นควร
3. การวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้นาเอาข้อมูลที่ได้มารวบรวมและจัดหมวดหมู่ โดยนาเอาข้อมูลที่
เกิดขึ้นมาร่ วมวิเคราะห์ ผูว้ ิจยั ได้นาเอาทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องมาประกอบการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ตามที่ ได้พบเห็ น เพื่อหาความหมายการเชื่ อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล หลังจากที่ได้ วิเคราะห์
ข้อมูลเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว จึงนาเสนอข้อมูลที่ได้ในเชิงพรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการวิจยั
ผลการวิจยั พบว่า อาเภอเบตงเป็ นที่ต้ งั ถิ่นฐานของชาวจีนโพ้นทะเลและชาวไทยเชื้อสาย
จี น มาตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษที่ 19 จนถึงปั จจุบนั ชาวจี นและชาวไทยเชื้ อสายจีนได้ดาเนิ นวิถี
วัฒนธรรมประเพณี ตรุ ษจี นมาอย่างเคร่ งครั ด กระทัง่ มี การเปลี่ยนแปลงเกิ ดขึ้ นเป็ นระยะเริ่ มจาก
ระหว่างปี พุทธศักราช 2423-2540 กับปี พุทธศักราช 2541-2558 ที่ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน
กล่าวคือ วัฒนธรรมประเพณี ตรุ ษจีนของคนไทยเชื้ อสายจีนในอาเภอเบตง จังหวัดยะลา มีลกั ษณะ
ผสมผสานกลมกลืนระหว่างไทยจีนอิสลาม สาหรับสาเหตุการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เกิดจากสาเหตุ
หลังสองประเด็นที่สาคัญ คือภายนอกและสาเหตุภายใน สาเหตุภายนอกประกอบด้วยความเจริ ญ
ทางวัตถุและการเข้ามาของวัฒนธรรมใหม่ ส่ วนสาเหตุภายในประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงใน
ระดับครอบครัว ระดับชุ มชน สังคมและการปรับตัวสู่ วฒั นธรรมใหม่ ได้ส่งผลกระทบในระดับ
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ครอบครั ว และระดั บ ชุ ม ชน สั ง คม ชุ ม ชนสั ง คมทั้ งด้า นบวกและด้า นลบ ด้า นบวกได้ แ ก่
มีการพัฒนา มี วฒั นธรรมประเพณี หลากหลาย ได้ส่งเสริ มให้กลมกลืนสามัคคี ตลอดมา ด้านลบ
ได้แก่ มีการสู ญเสี ยเอกลักษณ์ของคนไทยเชื้อสายจีน ชุมชนสังคมในอาเภอเบตงด้วย
รายละเอียดปรากฏตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.1 สภาพทัว่ ไปและคนไทยเชื้อสายจีนในอาเภอเบตง จังหวัดยะลา
เบตง (ในภาษาอัง กฤษเขี ย นเป็ น Betong ในภาษาจี น เขี ย นเป็ น 勿洞) ครอบคลุ ม
ตาบลเบตง ตาบลอาเยอร์ เวร ตาบลยะรม ตาบลตาเนาะแมเราะ และตาบลธารน้ าทิ พย์ ซึ่ งมี พ้ืนที่
ประมาณ 1328 ตารางกิ โ ลเมตร ตั้ง อยู่ ท างตอนใต้ สุ ด ของประเทศไทย มี อ าณาเขตติ ด กั บ
สหพันธรัฐมาเลเซี ยทางด้าน รัฐเปรัค และรัฐเคดาห์ต่อถึงรัฐปี นัง อยู่ห่างจากจังหวัดยะลาตามทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 410 เป็ นระยะทาง 140 กิโลเมตร เป็ นพี้นที่ชายแดนใต้สุดของประเทศไทย
มีอากาศร้อนชื้ นตลอดปี โดยเฉลี่ยประมาณ 27.5 ถึง 28.5 องศาเซลเซี ยส โครงสร้างทางเศรษฐกิ จ
ของอาเภอเบตง จังหวัดยะลา ขึ้นอยู่กบั การค้า การบริ การ และการเกษตร ประชากรกว่าร้อยละ80
ประกอบอาชี พการเกษตร โดยเฉพาะอาชี พ การท าสวนยางพารา ซึ่ งถื อ เป็ นพื ชเศรษฐกิ จสาคัญ
อาเภอเบตง จังหวัดยะลา ประกอบด้วยชนกลุ่มใหญ่ 3 กลุ่ม คือ คนไทยเชื้อสายอิสลาม มีประมาณ
ร้อยละ 51 คนไทยเชื้อสายไทยและคนไทยเชื้อสายจีน มีประมาณร้อยละ 47 คนไทยที่นบั ถือศาสนา
คริ สต์และฮินดู มีประมาณร้อยละ 2 ซึ่งความหลากหลายของกลุ่มคนเหล่านี้ได้สร้างเอกลักษณ์ แห่ ง
การผสมผสานทางวัฒนธรรมประเพณี ที่แตกต่างแต่สามารถอยูร่ ่ วมกันได้อย่างสงบสุ ข
1.2 คนไทยเชื้อสายจีนในอาเภอเบตง จังหวัดยะลา
ผลการศึกษาพบว่า คนไทยเชื้อสายจีนในอาเภอเบตง จังหวัดยะลา มีประวัติศาสตร์มาช้า
นาน แต่ไม่มีอกั ษรบันทึกอย่างเป็ นทางการ ซึ่ งจากการศึกษาประวิติศาสตร์ จากผูส้ ู งอายุ จดหมายที่
ยังเก็บไว้ บัน ทึ กประจาวันส่ วนตัว ตรวจสอบบันทึ กชาวต่ างด้าวที่ สถานี ตารวจ และตรวจสอบ
บันทึกเอกสารที่สานักงานตรวจคนเข้าเมืองพบว่า
คนไทยเชื้อสายจีนในอาเภอเบตง จังหวัดยะลา ส่ วนใหญ่เข้ามาอาศัยอยูใ่ นอาเภอเบตง
ในช่ ว งระหว่ า งปลายศตวรรษที่ 19 ถึ งต้น ศตวรรษที่ 20 อพยพจากประเทศจี น ด้ว ยเส้ น ทาง
สหพัน ธรั ฐมาเลเซี ย -สิ งคโปร์ ซึ่ งเป็ นส่ วนประกอบหลักของคนไทยเชื้ อ สายจี น ในอ าเภอเบตง
จังหวัดยะลา อีกส่ วนหนึ่ งอพยพหรื อย้ายถิ่นฐานจากต่างจังหวัดของประเทศไทย ส่ วนที่อพยพจาก
ประเทศจี น ด้วยเส้น ทางสหพัน ธรั ฐมาเลเซี ย -สิ งคโปร์ น้ ัน ส่ วนใหญ่ เข้ามาอาศัยในอ าเภอเบตง
ในช่ ว งระหว่า งปี คริ ส ต์ ศ ัก ราช 1880 ถึ งปี คริ ส ต์ศ ัก ราช 1930 เพื่ อ หนี ภ ัย สงครามที่ เกิ ด ชึ้ น ใน
ประเทศจี น ซึ่ งการอพยพ ส่ วน ให ญ่ จะเป็ นการนั่ ง เรื อมาจากประเทศจี น มาขึ้ น ฝั่ ง ใน
สหพัน ธรั ฐ มาเลเซี ย และประเทศสิ งคโปร์ จากนั้ นก็ ค่ อ ย ๆ อพยพมาตั้งถิ่ น ฐานที่ อ าเภอเบตง
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ส่ วนอพยพหรื อย้ายถิ่นฐานจากต่างจังหวัดของประเทศไทยนั้น มีคนไทยเชื้อสายจีนอพยพขึ้นฝั่งใน
กรุ งเทพฯ ปั ตตานี เละจังหวัดอื่น ๆ มี ขา้ ราชการที่ ส่งมาจากกรุ งเทพฯ หรื อจังหวัด ซึ่ งปั จจุบ ัน นี้
คนไทยเชื้ อสายจี น ในอาเภอเบตง จังหวัดยะลา มี 5 กลุ่มที่ สาคัญ ได้แก่ คนฮกเกี้ ยน คนกวางตุ ง้
คนฮากกา คนกวางซี และคนแต้จิ๋ว แต่ละกลุ่มมีภาษาท้องถิ่นของตน จากอดี ตถึงปั จจุบนั คนไทย
เชื้อสายจีนในอาเภอเบตง จังหวัดยะลา จะเป็ นรุ่ นที่ 2-3 รุ่ นแรกประกอบอาชีพเบิกป่ าดงดิบ ทาสวน
ปลูกต้นยางพารา ปั จจุบนั นี้ คนไทยเชื้ อสายจีนในอาเภอเบตง จังหวัดยะลา จะประกอบอาชี พที่ มี
ความหลากหลาย เช่น ทาเกษตรกรรม ค้าขายและข้าราชการต่าง ๆ เป็ นต้น
1.3. ผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมประเพณี ตรุ ษจีนของคนไทยเชื้ อสาย
จีนในอาเภอเบตง จังหวัดยะลา
ผลการวิ เคราะห์ พบว่ า อ าเภอเบตงเป็ นที่ ต้ ังถิ่ น ฐานของคนไทยเชื้ อ สายจี น ใน
อาเภอเบตง จังหวัดยะลา มาตั้งแต่ ปี พุทธศักราช 2423 โดยอพยพเข้ามาอยู่อาศัยดารงชี วิตจนถึ ง
ปั จจุบนั โดยสรุ ปผลการศึกษาวัฒนธรรมประเพณี ตรุ ษจี นระหว่างปี พุทธศักราช 2423-2540 กับ
ปี พุทธศักราช 2541-2558 มี การเปลี่ ยนแปลง กล่าวคื อ วัฒ นธรรมประเพณี ตรุ ษ จี น ของคนไทย
เชื้อสายจีนในอาเภอเบตง จังหวัดยะลา มีลกั ษณะผสมผสานกลมกลืนระหว่างไทยจีนอิสลาม ดังนี้
1.3.1 วัฒนธรรมประเพณี ตรุ ษจีน ช่วงปี พุทธศักราช 2423-2540
ด้านความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีนในอาเภอเบตง จังหวัดยะลา อพยพเข้ามาอยูอ่ าศัย
ในพื้นที่อาเภอเบตง ซึ่งดารงไว้ดว้ ยเอกลักษณ์วฒั นธรรมประเพณี ตรุ ษจีน ยังคงศรัทธาและสื บทอด
วิถีปฏิบตั ิที่มีต่อดวงวิญญาณของบรรพชน เชื่อในโชคลาง เชื่อในคาพูดสิ ริมงคล เชื่อว่าสี แดงจะเป็ น
สี แห่งโชคลาภ เช่นเดียวกับอย่างบรรพบุรุษเมื่อครั้งยังคงอาศัยอยูใ่ นประเทศจีน
ด้านพิธีกรรมเซ่ นไหว้ คนไทยเชื้ อ สายจีนในอาเภอเบตง จังหวัดยะลา อพยพเข้ามา
อาศัยอยูใ่ นพื้นที่อาเภอเบตง พิธีกรรมเซ่นไหว้ รวมทั้งการจัดพิธีกรรมเซ่นไหว้ เครื่ องเซ่นไหว้และ
ขั้น ตอนในการปฏิ บ ัติ พิ ธี ก รรมเซ่ น ไหว้ ซึ่ งด ารงเอกลัก ษณ์ ป ระเพณี ต รุ ษ จี น จากต้น แบบของ
บรรพบุรุษเมื่อครั้งยังคงอาศัยอยูใ่ นประเทศจีน
ด้า นการแต่ งกายและศิ ล ปกรรม คนไทยเชื้ อ สายจี น ในอ าเภอเบตง จังหวัด ยะลา
ยังปฏิบตั ิดารงเอกลักษณ์วฒั นธรรมประเพณี ตรุ ษจีนจากต้นแบบของบรรพบุรุษเมื่อครั้งยังคงอาศัย
อยู่ ใ นประเทศจี น กล่ า วคื อ การแต่ ง กายที่ ส ะอาดตา เรี ยบร้ อ ย และมั ก ใส่ เสื้ อเป็ นสี แดง
ด้า นศิ ล ปกรรม เช่ น การเขี ย นพู่ กัน จี น งานกระดาษ งานโคมไฟ การท าขนม งานพิ ม พ์แ ละ
การแสดงงิ้ว ต่าง ๆ เป็ นต้น
ด้านการละเล่นและภาษา คนไทยเชื้อสายจีนในอาเภอเบตง จังหวัดยะลา มีการละเล่น
ที่ ห ลากหลาย เช่ น การเล่ น ไพ่ การแสดงเชิ ด สิ งโต การเชิ ด มังกร ขบวนแห่ เจ้า การแข่ งขัน เล่ น

การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 471 -

หมากรุ ก จุดประทัด ขบวนแห่ โคมไฟ การคิ ดคาทายปริ ศนาบนโคมไฟ ภาษาที่ ใช้ในวัฒนธรรม
ประเพณี ตรุ ษจีน ก็มีอยู่ห ลากหลาย คนไทยเช่ นกัน ยกตัวอย่างเช่ น คนไทยเชื้ อสายจี น ดั้งเดิ มใน
อาเภอเบตง จังหวัดยะลา อ่านได้ เขียนได้ พูดได้และรู ้ความหมายของภาษาจีนได้เป็ นอย่างดี
1.3.2 วัฒนธรรมประเพณี ตรุ ษจีน ช่วงปี พุทธศักราช 2541-2558
ด้านความเชื่ อ คนไทยเชื้ อสายจีนในอาเภอเบตง จังหวัดยะลา นอกจากยังคงศรัทธา
และสื บทอดวิถีปฏิบตั ิต่อดวงวิญญาณของบรรพบุรษ เชื่อในโชคลาง เชื่อในคาพูดอันเป็ นศิริมงคล
เชื่ อว่าสี แดงจะเป็ นสี่ แหงโชคลาภ เช่นเดียวกับคนไทยเชื้ อสายจีนดั้งเดิมในอาเภอเบตง ซึ่ งคนไทย
เชื้อสายจีนปั จจุบนั ในอาเภอเบตง จังหวัดยะลา ก็มีความเชื่อที่เพิ่มขึ้นมา นั้นก็คือ ความเชื่อทางด้าน
ศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามที่เข้ามาผสมผสานกัน
ด้านพิธีกรรมเซ่ นไหว้ คนไทยเชื้ อสายจีนในอาเภอเบตง จังหวัดยะลา ยังคงยึดถือ
ปฎิบตั ิรูปแบบที่ไม่ต่างจากอดีตมากนัก นอกจากการไหว้เจ้าและการไหว้บรรพบุรุษแล้ว ยังเพิ่มการ
ไหว้พระด้วย เครื่ องเซ่นไหว้ก็เปลี่ยนตามรายได้ท้ งั ปี ของแต่ละครอบครัว แต่ข้ นั ตอนในการปฏิบตั ิ
พิธีกรรมเซ่นไหว้จะปฏิบตั ิพิธีกรรมเซ่นไหว้เช่นเดิม ส่ วนศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม จะปฏิบตั ิ
ตามวัฒนธรรมประเพณี ของแต่ละเชื้อสาย
ด้านการแต่งกายและศิลปกรรม คนไทยเชื้อสายจีนในอาเภอเบตง จังหวัดยะลา ยังคง
รักษาเอกลักษณ์ การแต่งกายในวัฒนธรรมประเพณี ตรุ ษจีนบางเอาไว้ แต่มีการผสมผสานชุดไทย
ชุ ดมุสลิ มเข้ามา ท าให้การแต่ งกายในวันตรุ ษ จี น มี รูปแบบที่ ห ลากหลาย ในแง่ มุมกิ จกรรมที่ เคย
ปฏิบตั ิมาของคนไทยเชื้อสายจีนในอาเภอเบตง จังหวัดยะลา มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ยกตัวอย่าง
เช่ น จากการเขี ยนพู่กนั จี น งานกระดาษ งานโคมไฟ การท าขนม งานพิ มพ์ การแสดงงิ้ว ต่ าง ๆ
เปลี่ยนมาเป็ นจัดกิจกรรมการแข่งขันร้องเพลง นาฏศิลป์ และดุริยางค์แทน ทาให้ศิลปกรรมดั้งเดิ ม
ของคนไทยเชื้ อสายจี น ในอ าเภอเบตงจางหายไป เพิ่ ม ศิ ล ปกรรมใหม่ ๆ เข้ า มาแทนที่
ซึ่งการผสมผสานระหว่างไทยจีนอิสลาม ที่มีรูปแบบที่หลากหลายเกิดขึ้น
ด้านการละเล่นและภาษา คนไทยเชื้ อสายจีนในอาเภอเบตง จังหวัดยะลา ยังปฏิ บตั ิ
และยึดถือเอกลักษณ์วฒั นธรรมประเพณี ตรุ ษจีนดัง่ เดิมตามแบบอย่างบรรพบุรุษเมื่อครั้งยังคงอาศัย
อยูใ่ นประเทศจีน เช่น การเยี่ยมเยียน การเชิดสิ งโต การเชิดมังกร ขบวนแห่ เจ้า ซึ่ งบางกิจกรรมอาจ
พบเห็นได้นอ้ ยลง เช่น การจุดประทัด การละเล่น การจัดขบวนแห่ โคมไฟและการคิดคาทายปริ ศนา
บนโคมไฟ และบางกิ จกรรมก็ไม่สามารถพบเห็ นได้โดยทั้วไป เช่ น การเล่น ไพ่ การแข่งขัน เล่น
หมากรุ ก ปั จ จุ บ ั น ก็ มี ก รรมที่ เกิ ด ใหม่ แ ละมั ก จะพบเห็ น ได้ โ ดยทั่ ว ไป เช่ น การเล่ น มื อ ถื อ
การเล่นคอมพิวเตอร์ การเล่นเกมด้วยมือถือและคอมพิวเตอร์ การเล่นอินแตอร์ เน็ต การออกไปเที่ยว
ตามสถานที่ต่าง ๆ ภาษาที่ใช้ในวัฒนธรรมประเพณี ตรุ ษจีนมีหลากหลาย ส่ วนภาษาจีนนั้น คนไทย
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เชื้อสายจีนปั จจุบนั ในอาเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยคนส่ วนใหญ่พดู เป็ น แต่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
ความหมายนั้นรู ้บา้ งไม่รู้บา้ ง และมีการใช้ภาษาไทยและภาษามลายูเข้ามาแทนที่ภาษาจีนเพิ่มมาก
ขึ้น
1.3.3 วัฒ นธรรมประเพณี ตรุ ษ จี น มี การเปลี่ ยนแปลงในช่ วงระหว่างปี พุท ธศักราช
2423-2540 กับปี พุทธศักราช 2541-2558
ด้านความเชื่ อ วัฒนธรรมประเพณี ตรุ ษจี นด้านความเชื่ อของคนไทยเชื้ อสายจี น ใน
อาเภอเบตง จังหวัดยะลาที่ มีการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ นอกจากยังคงศรัทธาและสื บทอดวิถีปฏิบตั ิ
ต่อดวงวิญญาณของบรรพชน เชื่ อในโชคลาง เชื่ อคาพูดสิ ริมงคล เชื่ อสี แดงว่าเป็ นสี แห่ งโชคลาภ
แล้ว และมีความเชื้อทางด้านศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามใหม่ที่เกิดขึ้น
ด้านพิธีกรรมเซ่นไหว้ วัฒนธรรมประเพณี ตรุ ษจีนด้านพิธีกรรมเซ่นไหว้ของคนไทย
เชื้ อสายจีนในอาเภอเบตง จังหวัดยะลา มีการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ นอกจากการไหว้เจ้า การไหว้
บรรพบุรุษแล้ว ยังมีเพิ่มการไหว้พระด้วย เครื่ องเซ่นไหว้ก็เปลี่ยนไปบางอย่าง ส่ วนศาสนาพุทธและ
ศาสนาอิสลาม จะปฏิบตั ิตามวัฒนธรรมประเพณี ของแต่ละเชื้อสาย
ด้านการแต่ งกายและศิ ลปกรรม วัฒ นธรรมประเพณี ต รุ ษจี น ด้านการแต่ งกายและ
ศิลปกรรมของคนไทยเชื้ อสายจีนในอาเภอเบตง จังหวัดยะลา มีการเปลี่ ยนแปลง กล่าวคื อ แม้ว่า
การแต่งกายของประเพณี ตรุ ษจีนไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนัก แต่ก็มีการผสมชุดไทยและชุ ดสาย
มุสลิมเข้ามาด้วย วัฒนธรรมประเพณี ตรุ ษจี นด้านศิลปกรรม จากการเขี ยนพู่กนั จี น งานกระดาษ
งานโคมไฟ การทาขนม งานพิมพ์ การแสดงงิ้ว ต่าง ๆ เปลี่ยนเป็ นจัดกิจกรรมการแข่งขันร้องเพลง
นาฏศิลป์ และดุริยางค์แทน ซึ่ งผสมผสานระหว่างไทย จี นและอิสลาม ซึ่ งมีรูปแบบที่ หลากหลาย
เกิดขึ้น
ด้านการละเล่นและภาษา วัฒนธรรมประเพณี ตรุ ษจีนการละเล่นและภาษาของคนไทย
เชื้ อ สายจี น ในอาเภอเบตง จังหวัด ยะลา ที่ มีการเปลี่ ยนแปลง กล่าวคื อ การละเล่น ในวัฒ นธรรม
ประเพณี ตรุ ษจีนของคนไทยเชื้อสายจีน บางอย่างยังปฏิบตั ิแบบดั้งเดิม เช่น การเยีย่ มเยียน การแสดง
เชิ ด สิ ง โต การเชิ ด มัง กร ขบวนแห่ เจ้า แต่ บ างอย่ า งน้ อ ยลง เช่ น การเล่ น ประทัด การละเล่ น
การขบวนแห่ โคมไฟและการคิดคาทายปริ ศนาบนโคมไฟ บางอย่างหายไปหมด เช่น การเล่นไพ่
การละเล่ น การแข่ ง ขัน เล่ น หมากรุ ก ซึ่ งเพิ่ ม การละเล่ น บางอย่ า งเกิ ด ขึ้ น เช่ น การเล่ น มื อ ถื อ
การเล่นคอมพิวเตอร์ อิน แตอร์ เน็ ต การออกไปเที่ ยวตามสถานที่ ต่าง ๆ ภาษาที่ ใช้ในวัฒนธรรม
ประเพณีตรุ ษจีนมีลกั ษณะพิเศษมากขึ้น สาหรับภาษาจีนที่ใช้ในวัฒนธรรมประเพณี ตรุ ษจีน คนไทย
เชื้ อสายจีนปั จจุบ ัน ในอาเภอเบตง ส่ วนใหญ่พูดเป็ น อ่านไม่ออกเขี ยนไม่ได้ ความหมายนั้นรู ้บา้ ง
ไม่รู้บา้ ง เพิ่มภาษาไทยและภาษามลายูมากขึ้น
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1.4 ผลการวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมประเพณี ตรุ ษจีนของคนไทย
เชื้อสายจีนในอาเภอเบตง จังหวัดยะลา
ผลการวิ เคราะห์ พบว่ า สาเหตุ ก ารเปลี่ ย นแปลงวัฒ นธรรมประเพณี ต รุ ษ จี น ของ
คนไทยเชื้ อสายจีนในอาเภอเบตง จังหวัดยะลา มีสาเหตุภายนอกและสาเหตุภายในสองประเด็นที่
ส าคัญ สาเหตุ ภ ายนอกประกอบด้ว ยความเจริ ญ ทางวัต ถุ แ ละการเข้า มาของวัฒ นธรรมใหม่
ส่ ว นสาเหตุ ภ ายในประกอบด้ว ยการเปลี่ ย นแปลงระดับ ครอบครั ว ระดับ ชุ ม ชนสั ง คมและ
การปรับตัวสู่ วฒั นธรรมใหม่
1.5 ผลการวิ เคราะห์ ผ ลกระทบการเปลี่ ย นแปลงวัฒ นธรรมประเพณี ต รุ ษ จี น ของ
คนไทยเชื้อสายจีนในอาเภอเบตง จังหวัดยะลา
ผลการวิ เคราะห์ พบว่า การเปลี่ ยนแปลงวัฒ นธรรมประเพณี ต รุ ษ จี น ของคนไทย
เชื้ อสายจี นในอาเภอเบตง จังหวัดยะลา ได้ส่งผลกระทบระดับครอบครัว และระดับชุมชน สังคม
ชุมชนสังคมทั้งด้านบวกและด้านลบ ด้านบวกได้แก่ มีการพัฒนา มีวฒั นธรรมประเพณี หลากหลาย
ได้ส่ ง เสริ ม ให้ ผ สมกลมกลื น กัน ตลอดมา ด้านลบได้แ ก่ มี ก ารสู ญ เสี ย เอกลัก ษณ์ ข องคนไทย
เชื้อสายจีน และชุมชนสังคมอาเภอเบตงด้วย
2. อภิปรายผล
จากผลการวิจยั ผูว้ ิจยั มีประเด็นที่นามาอภิปราย ดังนี้
2.1 พัฒ นาการวัฒ นธรรมประเพณี ต รุ ษ จี น ของคนไทยเชื้ อ สายจี น ในอ าเภอเบตง
จังหวัดยะลา ผลการวิจยั พบว่า อาเภอเบตงเป็ นที่ ต้ งั ถิ่นฐานของคนไทยเชื้ อสายจีนในอาเภอเบตง
จังหวัด ยะลา มาตั้งแต่ ปี พุ ท ธศัก ราช 2423 โดยอพยพเข้า มาอยู่อ าศัย ด ารงชี วิ ต จนถึ งปั จ จุ บ ัน
โดยสรุ ปผลการศึ ก ษาวัฒ นธรรมประเพณี ตรุ ษจี น ระหว่ า งปี พุ ท ธศั ก ราช 2423-2540 กั บ
ปี พุ ท ธศักราช 2541-2558 มี การเปลี่ ยนแปลง กล่ าวคื อ วัฒ นธรรมประเพณี ตรุ ษ จี น ของคนไทย
เชื้อสายจีนในอาเภอเบตง จังหวัดยะลา มีลกั ษณะผสมผสานกลมกลืนระหว่างไทย จีนกับอิสลาม
ผลการวิจยั เช่นนี้ อาจเป็ นเพราะว่า คนไทยเชื้อสายจีนในอาเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็ น
กลุ่มชาติพนั ที่มีบรรพบุรุษเป็ นชาวจีนที่ประเทศจีน และเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ที่ได้เกิดในกระบวนการ
อพยพจากประเทศจีน ซึ่งเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ที่ได้สืบทอดวัฒนธรรมประเพณี ตรุ ษจีนเป็ นวัฒนธรรม
หลักของจีนโบราณ และเป็ นกลุ่มชนที่ ได้อพยพเข้ามาอยู่อาศัยยังประเทศไทยตั้งแต่ในช่วงปลาย
ศตวรรษที่ 19 ต่ อ ช่ ว งต้น ของศตวรรษที่ 20 โดยส่ ว นที่ อ พยพจากประเทศจี น ด้ว ยเส้ น ทาง
สหพันธรัฐมาเลเซีย-สิ งคโปร์ เข้ามาอยูอ่ าศัยดารงชีวิตจนถึงปั จจุบนั สาหรับคนไทยเชื้อสายจีนใน
อ าเภอเบตง จังหวัด ยะลา เป็ นคนไทยที่ มี เชื้ อ สายจี น มาจากหลากหลายมณฑลหรื อ เขตของ
ประเทศจีน ได้แก่ กวางตุง้ (广东) ฮกเกี้ยน (福建) ฮากกา (客家) กวางซี (广西) ไหหลา (海南) และ
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แต้จี๋ว (潮州) เนื่ องจากการหนี ภยั สงครามของประเทศจีนแล้ว ยังมีความอดอยาก ความวุน่ วายทาง
การเมืองของประเทศจีน ปั จจุบนั ในอาเภอเบตง จังหวัดยะลา มีท้ งั คนไทยเชื้อสายจีนรุ่ นเก่ารุ่ นแรก
และคนไทยเชื้ อสายจีนรุ่ นใหม่ที่เกิดในประเทศไทย จากกระบวนการสื บทอดวัฒนธรรมประเพณี
ตรุ ษ จี น ของบรรพบุ รุ ษ เมื่ อ ครั้ งยังคงอาศัย อยู่ที่ ป ระเทศจี น ผลการวิ จ ัย เช่ น นี้ อาจเป็ นผลสื บ
เนื่ องมาจากเมื่อคนไทยเชื้ อสายจีนอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในบริ บทของสังคมไทยต่างต้องเผชิ ญกับ
สถานการณ์ท้ งั ทางด้านสังคม การเมือง วัฒนธรรมประเพณี ของไทย และวัฒนธรรมประเพณี ของ
ท้อ งถิ่ น ด้ว ย โดยเฉพาะเกิ ด วิก ฤตทางเศรษฐกิ จปี 2540 เงื่ อ นไขเหล่ านี้ ได้บี บ บังคับ ให้ค นไทย
เชื้อสายจีนในอาเภอเบตง จังหวัดยะลา ต้องปรับตัวในการดารงชีวิตใหม่ ปฏิบตั ิวฒั นธรรมประเพณี
ใหม่ จนทาให้วฒั นธรรมประเพณี ตรุ ษจีนของคนไทยเชื้อสายจีนในอาเภอเบตง จังหวัดยะลามีการ
เปลี่ยนแปลง
สอดคล้อ งกับ นิ ยพรรณ วรรณศิ ริ (2550 : 247)ได้ให้ค วามหมายการเปลี่ ยนแปลงทาง
วัฒ นธรรมไว้ว่า การเปลี่ ยนแปลงทางวัฒ นธรรม คื อ การเปลี่ ย นแปลงวิ ถีการด าเนิ น ชี วิ ต และ
พฤติ กรรมที่บุคคลในสังคมได้เคยประพฤติปฏิบตั ิติ ดต่อกันมาเป็ นระยะเวลานาน ไปสู่ แบบแผ่น
ใหม่ที่ยงั ไม่เคยชิ นมาก่อ น สอดคล้องกับงานวิจยั ของ หม่า กุย้ ทอง (Ma Guitong. 2554 : 175-180)
ได้ท างานวิ จ ัย เรื่ อ ง ศึ ก ษาอัต ลัก ษณ์ ช าวไทยเชื้ อ สายจี น ฮากกาในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
จัง หวัด สงขลา พบว่า อัต ลัก ษณ์ ข องชาวไทยเชื้ อ สายจี น ฮากกาในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
จังหวัด สงขลา ยังคงสื บ ทอดไว้อ ย่า งพอสมควร แต่ เนื่ อ งจากการเปลี่ ย นแปลงจากการเมื อ ง
เศรษฐกิ จ สั ง คม และวัฒ นธรรม จึ งมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นไปมาก จนท าให้ อ ัต ลัก ษณ์ มี ล ัก ษณะ
ผสมผสานกลมกลื น ระหว่างไทยกับ จี น ยังสอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของ ศุ ภ การ สิ ริ ไ พศาล และ
อภิ เชษฐ กาญจนดิ ฐ (2550 : 118-120) พิ ธี ก รรมและความเชื่ อ ของชาวไทยเชื้ อ สายจี น บริ เวณ
ลุ่มทะเลสาบสงขลา จากอดีตถึงปั จจุบนั ที่ผลการศึกษาพบว่า พื้นที่บริ เวณลุ่มทะเลสาบสงขลาได้
เป็ นที่ ต้ ัง ถิ่ น ฐานของกลุ่ ม ชาวจี น อพยพหรื อจี น โพ้น ทะเล มาตั้ง แต่ ส มัย ก่ อ นรั ต นโกสิ น ทร์
โดยชาวจี น ที่ อ พยพเข้ามาอยู่อ าศัย ในพื้ น ที่ บ ริ เวณลุ่ มทะเลสาบสงขลาได้สร้ างสังคมและด ารง
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมตามแบบอย่างบรรพบุรุษเหมือนเมื่อครั้งยังคงอาศัยอยู่ในแผ่นดินจีน ดัง
ปรากฏถึงการแสดงออกทางวัฒนธรรมและความเชื่อในรู ปแบบของพิธีกรรมตามประเพณี สาคัญ ๆ
ทั้งที่ เป็ น ประเพณี ตามนักขัตฤกษ์ และประเพณี ตามวัฏ จักรชี วิตของชาวจี น กระบวนการสร้ าง
ครอบครัวและสังคม การสะสมทุนและดารงรักษาวัฒนธรรมความเป็ นจีนได้ดาเนินไปพร้อม ๆ กับ
การเรี ยนรู ้ วฒั นธรรม ประเพณี และความเชื่ อของท้องถิ่น รวมถึงคนจี นต้องเผชิ ญกับสภาวการณ์
การเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของสังคมไทยที่มุ่งเน้นพัฒนาไปสู่ ความเป็ น
สั ง คมสมัย ใหม่ ส่ ง ผลให้ ว ัฒ นธรรมของชาวจี น โพ้น ทะเลปรั บ เปลี่ ย นไปสู่ ว ฒ
ั นธรรมแบบ
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ผสมผสานระหว่างจี น –ไทยขึ้ น ซึ่ งปรากฏให้เห็ น เป็ นรู ป ธรรมได้อ ย่างชัด เจนในกลุ่มชาวไทย
เชื้อสายจีน ซึ่งเกิดและเติบโตขึ้นมาท่ามกลางปั จจัยและเงื่อนไขของความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
2.2 สาเหตุ การเปลี่ ยนแปลงวัฒ นธรรมประเพณี ต รุ ษ จี น ของคนไทยเชื้ อ สายจี น ใน
อาเภอเบตง จังหวัดยะลา ผลการวิจยั พบว่า มีสาเหตุภายนอกและสาเหตุภายในสองประเด็นที่สาคัญ
สาเหตุภายนอกประกอบด้วยความเจริ ญทางวัตถุและการเข้ามาของวัฒนธรรมใหม่ ส่ วนสาเหตุ
ภายในประกอบด้ว ยการเปลี่ ย นแปลงระดับ ครอบครั ว ระดับ ชุ ม ชนสั งคมและการปรั บ ตัว สู่
วัฒนธรรมใหม่ ผลการวิจยั เช่นนี้ สอดคล้องกับนิ ยพรรณ วรรณศิริ (2550 : 255) ได้สรุ ปสาเหตุของ
การเปลี่ ย นแปลงทางวัฒ นธรรมว่า การเปลี่ ยนแปลงทางวัฒ นธรรมเกิ ด ขึ้ น เนื่ อ งมาจากสาเหตุ
ต่ อไปนี้ ได้แก่ เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงในสิ่ งแวดล้อ มขึ้ น การเบื่ อหน่ ายในความซ้ าซาก จาเจ การ
อพยพโยกย้ายถิ่น และการติดต่อกับคนต่างสังคม สอดคล้องกับงานวิจยั ของ มนู สิ งห์เรื อง (2550
: 112-116) ได้ศึกษาเรื่ อง การศึกษาความเปลี่ยนแปลงประเพณี ไทยทรงดา : กรณี ศึกษาประเพณี เสน
เรื อนของชาวไทยทรงดาบ้านหนองเด่าดา หมู่ที่ 4 ตาบลวังอิทก อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุ โลก
ผลการวิจยั พบว่า ประเพณี เสนเรื อนมี การเปลี่ ยนแปลง สาหรั บปั จจัยที่ ท าให้ประเพณี เสนเรื อน
เปลี่ยนแปลงไปมี 5 ปั จจัย ได้แก้ ปั จจัยทางด้านเทคโนโลยี ปั จจัยทางด้านประชากร ปั จจัยทางด้าน
การศึกษา ปั จจัยทางด้านวัฒนธรรม และปั จจัยทางด้านเศรษฐกิจ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วันดี
สันติวุฒิเมธี (2545 : 219) ในงานวิจยั เรื่ อง กระบวนการสร้าง อัตลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์ของชาวไท
ใหญ่ชายแดนไทย-พม่า : กรณี ศึกษาหมู่บา้ นเปี ยงหลวง อาเภอเวียงแห จังหวัดเชียงใหม่ ที่พบว่า
กระบวนการสื บ ทอดอัต ลัก ษณ์ ท างชาติ พ ัน ธุ์ ได้เกิ ด ขึ้ นภายใต้ค วามสั ม พัน ธ์ ที่ ส ลับ ซับ ซ้อ น
หลากหลาย ไม่หยุดนิ่ งมาตั้งแต่ อดี ต แต่ละกลุ่มต้องการรั กษาความเป็ นหนึ่ งเดี ยวหรื อความเป็ น
ปึ กแผ่นในพวกเดียวกัน ดังนั้นจึงมีกระบวนการสื บอัตลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์เพื่อสร้างความเหมือนใน
พวกเรา และความต่างในพวกเขาจึ งเกิ ดขึ้ น ในกระบวนการนี้ อาจมี ท้ งั การสื บทอดของเก่าอย่าง
สิ้ นเชิงและการหยิบยืมบางส่ วนทางวัฒนธรรมคนอื่นมาปรับปรุ งใหม่ทาให้เป็ นของเรา อัตลักษณ์ที่
สื บทอดมาตั้งแต่อดี ต แม้ผ่านกาลเวลาหลายยุคหลายสมัย ยังคงสอดคล้องกับความต้องการของ
ยุคสมัย อัตลักษณ์น้ นั ยังคงใช้ได้ผลอยู่ หรื อว่าเพื่อรักษา อัตลักษณ์ตนไม่ให้สูญหายไปตามบริ บท
ที่เปลี่ยนแปลง
2.3 ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมประเพณี ตรุ ษจีนของคนไทยเชื้อสายจีน
ในอาเภอเบตง จังหวัดยะลา ผลการวิจยั พบว่า การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมประเพณี ตรุ ษจี นของ
คนไทยเชื้ อสายจีนในอาเภอเบตง จังหวัดยะลา ได้ส่งผลกระทบระดับครอบครัว และระดับชุมชน
สั งคม ชุ ม ชนสั งคมทั้งด้า นบวกและด้านลบ ด้านบวกได้แ ก่ มี ก ารพัฒ นาวัฒ นธรรมประเพณี
ที่ ห ลากหลาย ได้ส่งเสริ ม ให้ผสมกลมกลื น ตลอดมา ด้านลบได้แก่ มี การสู ญ เสี ยเอกลักษน์ ข อง
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คนไทยเชื้อสายจีน ชุมชนสังคมอาเภอเบตงด้วย ผลการวิจยั เช่นนี้ สอดคล้องกับนิ ยพรรณ วรรณศิริ
(2550 : 255) ได้สรุ ปผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ได้แก่ ทาให้มนุ ษย์เกิ ดความ
สะดวกสบายในด้านต่ าง ๆ ท าให้เกิ ดการขยายตัวทางด้านการผลิ ตสิ น ค้าและสิ่ งต่ าง ๆ มากขึ้ น
ท าให้เกิ ด การวางแผนพัฒ นาสังคม ท าให้ม นุ ษ ย์ในแต่ ละสังคมเกิ ดการเรี ยนรู ้ และแลกเปลี่ ย น
วัฒนธรรมกันขึ้น และมีผลทาให้วิถีชีวิตของมนุ ษย์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทาให้เกิดความล้าหลัง
ทางวัฒนธรรมขึ้นได้ หากอัตราการเปลี่ยนแปลงระหว่างวัฒนธรรมทางวัตถุกบั วัฒนธรรมที่ไม่ใช่
วัตถุเกิดขึ้นไม่เท่ากัน ทาให้เกิดความไม่เป็ นระเบียบทางสังคม ทาให้เกิดปั ญหาสังคมขึ้นได้ และทา
ให้สงั คมที่มีวฒั นธรรมเหนือกว่าได้เปรี ยบสังคมที่มีวฒั นธรรมด้อยกว่า หรื อเกิดการด้อยพัฒนาและ
การพึ่งพาขึ้น ซึ่งทาให้สงั คมในโลกขาดความเสมอภาคและความเป็ นธรรม
สอดคล้องกับ งานวิจยั ของ สุ ริยะ วัลลภาภิ รมย์ (2553: 64) ในงานวิจยั เรื่ อง อัตลักษณ์
ชาวไทยเชื้อสายจีนในอ าเภอเบตง ที่พบว่า การงานเรื่ องความเชื่อในเทศกาลตรุ ษจีน เทศกาลเชงเม้ง
เทศกาลไหว้บ ะจั่ง และเทศกาลไหว้พ ระจัน ทร์ จากการสั งเกต พบว่ าชาวไทยเชื้ อ สายจี น ใน
อาเภอเบตง ส่ วนใหญ่ เกื อบทั้งหมดก็ยงั ได้ยืดถือปฏิ บตั ิ กนั มาไม่เสื่ อมคลาย ซึ่ งสาเหตุที่ชาวไทย
เชื้ อสายจีนในอาเภอเบตงที่ได้รักษาขนบธรรมเนี ยมจารี ตประเพณี อนั เก่าแก่ และยืดถือปฏิบตั ิกนั
อย่างเต็มรู ปแบบ ก็ตอ้ งยกคุณงามความดี ให้แก่บรรพบุรุษของชาวไทยเชื้ อสายจี นทุกท่านที่เลือก
เมื อ งเบตงเป็ นที่ พ านั ก พัก พิ ง โดยที่ บ รรพบุ รุ ษ ชาวจี น เป็ นชนชาติ ที่ อ นุ รั ก ษ์ว ัฒ นธรรม และ
จารี ตประเพณี หวงแหนคุณงามความดียงิ่ ชีวิต ส่ งผลให้เมื องเบตง กลายเป็ นเมืองแห่ งวัฒนธรรมจีน
และเป็ นศูนย์กลางการศึกษาภาษาจีน ซึ่ งชาวไทยเชื้อสายจีนในอาเภอเบตง ต่างก็ได้รับอานิสงค์โดย
ได้รับการแบ่งปั นมรดกอันล้ าค่าทางวัฒนธรรมโดยก้าวหน้า สอดคล้องกับงานวิจยั ของ หม่า กุย้ ทอง
(Ma Guitong. 2554 : 175-180) ศึ ก ษาอัต ลัก ษณ์ ช าวไทยเชื้ อ สายจี น ฮากกาในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่ พบว่า กระบวนการสร้ างอัตลักษณ์ ตามยุคสมัยเพื่ อความอยู่รอดของ
ชาวไทยเชื้ อสายจีนฮากกา ทาให้วิถีชีวิตดั้งเดิมได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก และได้ส่งผลกระทบ
ต่อทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม วัฒนธรรม และทางด้านจิตใจ นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับงานวิจยั
ของวงศ์เดือน ภานุวฒั นากูล และสุ รพงษ์ ยิม้ ละมัย (2553 : 26-41) ศึกษาเรื่ อง อัตลักษณ์ของคนไทย
เชื้ อสายจี นในเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่ ได้พบว่า อัตลักษณ์ ของคนไทยเชื้ อสายจี นมี หลาย
ลักษณะ มีความยืดหยุ่นและเป็ นไปตามความสัมพันธ์ที่คนไทยเชื้ อสายจีนมีกบั กลุ่มคนต่าง ๆ ใน
พื้นที่ ซึ่งอัตลักษณ์ดงั กล่าว เป็ นอัตลักษณ์ที่สร้างผ่านโครงสร้างทางสังคม ความเชื้อ และพิธีกรรมที่
อิงกับบริ บทในสังคมทั้งบริ บททางวัฒนธรรม บริ บททางการค้า บริ บททางการเมือง หรื อบริ บทของ
การใช้ชีวิต ทั้งนี้ การสร้างอัตลักษณ์ของคนไทยเชื้ อสายจีนมีลกั ษณะเป็ น “พหุ อตั ลักษณ์” กล่าวคือ
มีท้ งั อัตลักษณ์ ที่เกิ ดจากการนิ ยามจากตนเอง อัตลักษณ์ ที่เกิ ดขึ้ นจากการนิ ยามโดยคนกลุ่มต่างๆ
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และอัตลักษณ์ที่ถูกคาดหวังจากสังคม โดยบางช่วงบางตอนคนไทยเชื้ อสายจีนเลือกบอกว่าตนคื อ
“คนจีน” ด้วยการใช้ภาษาจีน การเข้าร่ วมเทศกาลตรุ ษจีน การไหว้เจ้า การถือศีลกินเจ หรื อการเป็ น
“คนไทย” ด้วยการใช้ภาษาไทยพื้นถิ่น เช่ น ภาษาไทยกลาง ไทย-อีสาน ไทย- เหลือ หรื อการเป็ น
“คนไทยเชื้ อสายจี น” เพื่ อเป็ นส่ วนหนึ่ งของการเข้าร่ วมพิธีกรรมวัฒนธรรมเชื้ อสายจี น จึ งมีการ
เลือกสรร ต่อการแสดงท่าที คาพูด และการเจรจาต่อเรื่ องราวที่ตนกาลังเผชิญ
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ขอเสนอข้อเสนอแนะทัว่ ไป และข้อเสนอสาหรั บ การวิจยั
ต่อไป ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะทัว่ ไป
1.1 คนไทยเชื้ อสายจีนในอาเภอเบตง จังหวัดยะลา ประกอบด้วยคนไทยเชื้ อสายจี น
รุ่ นเก่าและคนไทยเชื้อสายจีนรุ่ นใหม่จานวนมาก จากอดีตจนถึงปั จจุบนั คนไทยเชื้อสายจีนดังกล่าว
ยังคงได้รักษาหัวใจหลักคือ วัฒนธรรมประเพณี จีน ซึ่ งเป็ นแรงบันดาลใจตลอดมาสาหรับคนไทย
เชื้ อสายจี น เนื่ องจากสถานการณ์ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงและการพั ฒ นาตามประวัติ ศ าสตร์
มีกระบวนการผสมผสานและกระบวนการสื บทอดอนุรักษ์วฒั นธรรมประเพณี ตรุ ษจีนของคนไทย
เชื้ อสายจี น กระบวนการผสมผสานและกระบวนการสื บทอดอนุ รักษ์ดงั กล่าว ก่ อให้เกิ ดผลทั้ง
ด้านดี และด้านเสี ยต่อคนไทยเชื้ อสายจี นในอาเภอเบตง จังหวัดยะลา รั ฐบาลและผูเ้ กี่ ยวข้องควร
ศึกษาวัฒนธรรมประเพณี ของคนไทยเชื้ อสายจีน สาเหตุและปั จจัย และผลกระทบที่ ตามมาอย่าง
จริ งจัง ซึ่ งสามารถเอาความรู ้ไปประยุกต์ใช้เป็ นประโยชน์ในการปกครองและพัฒนาอาเภอเบตง
จังหวัดยะลา หรื อกลุ่มจีนที่อื่น ๆ ในประเทศไทย เพื่อจะได้ใช้เป็ นฐานข้อมูลในนโยบายการพัฒนา
ระดับประเทศในอนาคตต่อไป
1.2 อ าเภอเบตง จังหวัด ยะลา เป็ นเขตพื้ น ที่ มี จ านวนคนไทยเชื้ อ สายจี น มากที่ สุ ด
สาหรั บ เขตพื้ น ที่ อื่น ๆ และเป็ นพื้ น ที ่ มีห ลายเชื้ อ สายหลายวัฒ นธรรมประเพณี อ ยู่ร่ว มกัน อย่าง
กลมเกลียว กระบวนการผสมผสานและกระบวนการสื บทอดอนุ รักษ์วฒั นธรรมประเพณี ตรุ ษจี น
ของคนไทยเชื้ อ สายจี น ในอ าเภอเบตง จังหวัด ยะลา เป็ นแบบอย่างที่ ดี มากในการปรั บ ตัว และ
สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมอย่างกว้างขวาง จึงน่ าจะมีรัฐบาลและองค์การเกี่ ยวข้องรับผิดชอบ
ร่ ว มมื อ กับ สมาคม มู ล นิ ธิ แ ละองค์ก รต่ าง ๆ สื บ ทอดและอนุ รั กษ์ว ฒ
ั นธรรมประเพณี จี น และ
วัฒนธรรมประเพณี ไทย และวัฒนธรรมประเพณี อิสลาม ของท้องถิ่น บันทึกองค์ความรู ้ต่าง ๆ เป็ น
ทางการ เพื่ อน ามาเป็ นข้อมูลพื้นฐานและใช้ป ระโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่ นหรื อเขตพื้น ที่ อื่น ๆ
ต่อไป
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2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ต่อไป
2.1 ควรมีการทาวิจยั ศึกษาความสัมพันธ์หรื อศึกษาเปรี ยบเที ยบวัฒนธรรมประเพณี
ระหว่ า งคนไทยเชื้ อ สายจี น คนไทยเชื้ อ สายไทยและคนไทยเชื้ อ สายมุ ส ลิ ม ในอ าเภอเบตง
จังหวัดยะลา
2.2 ควรมี การทาวิจยั ศึกษาเปรี ยบเที ยบวัฒนธรรมประเพณี ตรุ ษจี นระหว่างคนไทย
เชื้อสายจีนในอาเภอเบตง จังหวัดยะลากับคนไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่อื่น ๆ
2.3 ควรมีการทาวิจยั ศึกษาการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมประเพณี ตรุ ษจีนของคนไทย
เชื้อสายจีนในพื้นที่อื่น ๆ เพื่อเป็ นแนวทางการอนุรักษ์วฒั นธรรมประเพณี มิให้สูญหายไป
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การดารงประเพณีเช็งเม้ งของชาวไทยเชื้อสายจีนแต้ จวิ๋ ทีต่ าบลทุ่งยาว อาเภอปะเหลียน
จังหวัดตรัง
The Preservation of Chaozhou-Thais’ Customs of Qingming Festival in
Thungyao Sub-district, Palian District, Trang Province
ฐาน เทียนเอี้ยน (Tan Tianyan) 1
อดิศร ศักดิ์สูง (Adisorn Saksoong)2
บทคัดย่อ
งานวิจยั เรื่ องการดารงประเพณี เช็งเม้งของชาวไทยเชื้อสายจีนแต้จิ๋วที่ตาบลทุ่งยาว อาเภอปะ
เหลียน จังหวัดตรัง เป็ นการศึกษาด้วยวิธีการวิจยั เชิ งคุณภาพ คือ เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
และข้อมูลจากภาคสนาม โดยกาหนดประเด็นศึกษาไว้ 3 ประเด็นคื อ ความเป็ นมาของประเพณี
คุ ณ ค่ าของประเพณี และวิธี การด ารงประเพณี เช็ งเม้งของชาวไทยเชื้ อสายจี น แต้จิ๋วที่ ชุ มชนเขต
เทศบาลตาบลทุ่งยาว อาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ผลการศึกษาพบว่า ประเพณี เซ่นไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลเช็งเม้ง เกี่ยวข้องกับเทศกาลซ่ าง
ซื่ อ เทศกาลอาหารเย็นและฤดูกาลเช็งเม้ง ส่ วนการเซ่ นไหว้บรรพบุรุษเกิดจากการนับถือวิญญาณ
บรรพบุรุษของในแง่คุณค่า การเซ่นไหว้บรรพบุรุษเป็ นกิจกรรมที่มีความสาคัญต่อชาวไทยเชื้อสาย
จีนในชุ มชนทุ่ งยาวหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็ นการรักษาความสื บเนื่ องของตระกูล ความสัมพันธ์ใน
ระบบเครื อญาติ และการอนุรักษ์ประเพณี ของบรรพบุรุษ สังคมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจึงมีผลต่อ
ประเพณี เซ่นไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลเล็งเม้ง ผูว้ ิจยั พบว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั ประเพณี เช็งเม้ง
ที่เทศกาลตาบลทุ่งยาวก็มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย แม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดบาง
ประการในพิธีกรรมก็ตาม ส่ วนการดารงประเพณี เช้งเม้ง ผลการศึกษาพบว่า ชาวไทยเชื้อสายจีนทุ่ง
ยาวสามารถดารงประเพณี เช็งเม้งเอาไว้ได้อย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้ เพราะสังคมชาวไทยเชื้ อสายจีนในทุ่ง
ยาวมีระบบความสัมพันธ์ในระบบกลุ่มตระกูล เครื อญาติ และกลุ่มชาวไทยเชื้อสายจีนชุมชนด้วยกับ
อย่างเหนี ยวแน่ น ทั้งได้รับ การอนุ รักษ์และส่ งเสริ ม จากกลุ่ ม ชาวไทยเชื้ อ สายจี น ในชุ มชน จาก
1 นิสิตระดับปริ ญญาโท สาขาไทยคดีศกึ ษา คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลับทักษิ ณ E-

mail:yuxuan2419@126.com

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร., สาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลับทักษิ ณ, อาจารย์ที่
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ภายนอก จากภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ การใช้วิธีการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่ วม
จากทุกฝ่ าย จนทาให้ประเพณี เช็งเม้งดารงอยูม่ าถึงปั จจุบนั
คาสาคัญ: การดารง เทศกาลเช็งเม้ง ชาวไทยเชื้อสายจีนแต้จิ๋ว
Abstract
The research methods used in this paper are Research Qualitative, that is, the collection of
literature and interview data (field survey). The research goal of this paper including three points:
The origin of the Ching Ming Festival (or known as the Tomb Sweeping Day); the value of the
Tomb Sweeping Day and the final goal is, this paper studied the methods that ChaozhouThais used for preserve the customs of the Chinese traditional Tomb Sweeping Day. The results
sho wed th a t th e p ar t ic u la r c u s tom o f w o r sh ip o f a n c e s to rs in th e To m b sweeping Day has a connection among the Shangsi Festival, Cold food festival and the Chinese
Ching Ming solar term (one of the 24 Chinese Solar Terms).The ancestor worship is originally
from the people’s belief to the ancestors and gods. All the time, this ancestor worship activities
has been one of the most important activities in local Tongyao Chinese community, for the family
inheritance and maintenance of blood system and of course, to inherit the customs of their
Chinese ancestors. The ancestor worship customs which hold in the traditional Chinese Tomb
sweeping Festival has also been changed by the influence of social development, for example,
the details in the worship ceremony. In the preservation of Tombsweeping Day customs, the Tongyao Chinese has always insisted on the inheritance of traditional
Chinese ancestors, which, has to thanks to the TongYao ethnic Chinese, who kept a huge family and kinship system, and also, maintained a unity of
Chinese village. Chinese local villagers, government and private institutions have also made a
con tribution in the suc cession o f Tomb -swee ping Day a nce stra l custo ms.
Keywords: Preservation, Qingming Festival, Chaozhou-Thais
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บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
งานวิจยั ชิ้ นนี้ ศึกษาประเพณี เช็งเม้งที่ ชุมชนเขตเทศกาลทุ่งยาว เช็งเม้งเป็ นประเพณี ของ
ชาวไทยเชื้ อสายจี นที่ มุ่งเน้น ระบบความเชื่ อเรื่ อง วิญ ญาณ ผสมสานเข้ากับ พิ ธีกรรม การเคารพ
บรรพบุ รุษ เชื่ อมโยงเข้ากับ ระบบความสัมพันธ์ ทางเครื อญาติ จนกลายเป็ นจารี ตประเพณี ที่ ตอ้ ง
ปฏิบตั ิกนั ทุกคน ดังนั้นลูกหลานชาวไทยเชื้ อสายจีนจึงสื บทอดพิธีกรรมดังกล่าวต่อเนื่ องกันมาไม่
ขาดระยะ การไหว้บรรพบุรุษเทศกาลเช็งเม้งจึงเป็ นหนึ่ งในประเพณี ที่ยิ่งใหญ่ และปฏิบตั ิสืบทอด
กันมาในหมู่ชาวไทยเชื้อสายจีนรุ่ นลูกหลานที่ต้ งั ถิ่นฐานอยูท่ วั่ โลก
ชาวไทยเชื้ อสายจีนในพื้นที่ จงั หวัดตรั งถือว่ามีความโดดเด่นในเรื่ องความพยายามที่ จะ
รั กษาอัตลักษณ์ ของตนเอาไว้อ ย่างเหนี ยวแน่ น โดยเฉพาะการปฏิ บ ัติตามขนบธรรมเนี ย มที่ สืบ
เนื่องมาจากรุ่ นบรรพบุรุษ ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องการใช้ชีวิตประจาวัน การปฏิบตั ิตนตามวัฒนธรรมแบบ
จีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเซ่ นไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลเช็งเม้ง ที่ ชาวไทยเชื้ อสายจีนในพื้นที่ต่าง
ปฏิบตั ิสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่ อง ที่ผ่านมาความเจริ ญทางวัตถุ เทคโนโลยีและการสื่ อสารก็ส่งผล
กระทบต่อจารี ตประเพณี ด้ งั เดิมของชาวไทยเชื้ อสายจีนไม่นอ้ ย โดยเฉพาะในรุ่ นลูกหลาน ไม่เว้น
กระทั่งประเพณี ที่ ส าคัญ อย่า งเช็ งเม้งด้ว ย เนื่ อ งจากมี ช าวไทยเชื้ อ สายจี น หลายครอบครั ว ต่ า ง
พยายามปรับเปลี่ยนรู ปแบบประเพณี ให้สอดคล้องกับยุคสมัย อีกทั้งลดความสาคัญ เช็งเม้งลงไป
อย่างไรก็ดีท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของประเพณี เช็งเม้งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ องในจังหวัดตรัง แต่
กลับมี ปรากฏการณ์ ที่ น่ าสนใจก็คื อ ชาวไทยเชื้ อสายจี น ในชุ มชนเขตเทศบาลทุ่ งยาว อาเภอปะ
เหลียนจังหวัดตรังนิ ยมให้ความสาคัญกับพิธีกรรมดังกล่าว กระทัง่ หลายครอบครัวสามารถรักษา
เอกลักษณ์ด้ งั เดิมของประเพณีเช็งเม้งเอาไว้ได้
แม้ว่าประเพณี เช็งเม้งมีการปรับเปลี่ยนทางด้านพิธีกรรมและเครื่ องเซ่ นไหว้ แต่ชาวไทย
เชื้อสายจีนทุ่งยาวก็ยงั ให้ความสาคัญกับประเพณี น้ ีเหมือนเดิมในระยะเวลา100ปี กว่า เพราะสาหลับ
พวกเขาประเพณี น้ ี มีคุณค่ายิ่งต่ อตน ครอบครั ว ชุ มชนและสังคม ประเพณี เช็งเม้งเป็ นศีลธรรมที่
งดงาม ได้สร้างความสามัคคีในครอบครัว สร้างความสงบสุ ขต่อสังคม
การดารงประเพณี เช็งเม้งที่เกิดดังกล่าวย่อมนามาสู่ ความน่ าสนใจในแง่มุมว่า บริ บททาง
ประวัติศาสตร์ชุมชนเป็ นกระบวนการสร้างจิตสานึกหรื อไม่กล่าวคือ
การที่ชาวทุ่งยาวมีบรรพบุรุษเป็ นชาวจีนแต้จิ๋วที่ อพยพมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ ส่ วน
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หนึ่ งมาขึ้ นที่ ท่าเรื อแหลมหยงสตาร์ และอีกส่ วนหนึ่ งมาขึ้ นที่ ท่าเรื อทุ่ งหญ้าคา (หมู่ 1 บ้าน
ทอนนาหมู่ ต าบลทุ่ งยาวในปั จจุ บ ัน ) ชาวจี น กลุ่ มดังกล่ าวได้ร วมตัวกัน ก่ อ ตั้งเป็ นชุ มชน
เรี ยกว่าชุมชนบ้านทุ่งยาว ซึ่งมีประวัติศาสตร์ ยาวนานประมาณ 100 ปี ด้วยเหตุที่ชาวทุ่งยาวมี
บรรพบุรุษเป็ นชาวจีน ดังนั้นชาวทุ่งยาวจึงให้ความสาคัญกับประเพณี วฒั นธรรมของชาวจีนที่
ถือปฏิบตั ิสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ(เป่ งบุน้ แซ่โค้ว, สัมภาษณ์, 2556)
ประชากรที่ เป็ นชาวไทยเชื้ อสายจี นมีจานวนมากถึงร้ อยละ 70 เปอร์ เซ็นของประชากร
ทั้งหมด โดยส่ วนใหญ่อาศัยในเขตเทศบาลตาบลทุ่งยาว และกระจายในพื้นที่อื่นอีกส่ วนหนึ่ ง(บุญ
โชค ชัยเกษตรสิ น,สัมภาษณ์, 2556) และการที่มีประชากรส่ วนใหญ่เป็ นชาวไทยเชื้อสายจีนนั้น จะมี
ผลท าให้ชาวไทยเชื้ อสายจี น ยังคงยึดถือปฏิ บ ัติป ระเพณี เช็งเม้งในรู ป แบบเดิ มอย่างเหนี ยวแน่ น
หรื อ ไม่ ภายใต้เงื่ อนไขอะไร และที่ สาคัญ การอยู่ท่ างกลางความหลากหลายวัฒนธรรม ถื อเป็ น
เงื่อนไขสาคัญให้ชาวไทยเชื้อสายจีนจาต้องรักษาอัตลักษณ์ผา่ นการปรับและดารงประเพณี ตนเอาไว้
หรื อ ไม่ เนื่ อ งจากประเพณี เช็ งเม้ง มิ ไ ด้มี ค วามส าคัญ ในแง่ พิ ธี ก รรมเท่ า นั้ น แต่ เช็ ง เม้งถื อ เป็ น
กระบวนการเชื่อมร้อยสายตระกูลและโยงใยเครื อข่ายระหว่างตระกูล ที่ท้ งั หมดล้วนแสดงนัยยะของ
การรักษาอัตลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์ ในหมู่ชาวแต้จิ๋วในพื้นที่อย่างเห็นได้ชดั
การวิจยั จึงเป็ นการศึกษาการดารงประเพณี เช้งเม้งของชาวไทยเชื้อสายจีน ในชุมชนตาบล
ทุ่งยาว ในแง่ที่ว่า ชาวไทยเชื้ อสายจีนในชุมชนมีกระบวนการในการดารงประเพณี เช็งเม้งอย่างไร
จนกลายเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมอันมีค่า โดยมุ่งทาความเข้าใจในเนื้ อหา ผ่านมิติประวัติศาสตร์
วิถีชีวิต ค่านิยม ประเพณี และมโนทัศน์ต่างๆ ตลอดจนเป็ นความพยายามเสนอแนวทางการอนุรักษ์
ไว้เพื่ออนุชนรุ่ นหลังได้ตระหนักถึงคุณค่า และร่ วมกันสื บสานประเพณี อนั ดีงามนี้ ให้คงอยูอ่ นั จะทา
ให้เกิ ดความซาบซึ้ งและภาคภูมิใ จในสิ่ งที่บรรพบุรุษปฏิบตั ิ กนั มาแต่โบราณ และร่ วมกันสื บสาน
ประเพณี ในท้องถิ่นให้คงอยูต่ ่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. ศึกษาความเป็ นมาของประเพณี เซ่นไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลเช็งเม้ง
2.ศึกษาคุณค่าของประเพณี เช็งเม้งของชุ มชนเขตเทศบาลตาบลทุ่งยาว อาเภอปะเหลียน
จังหวัดตรัง
3. ศึกษากระบวนการดารงประเพณี เช็ งเม้งของชาวไทยเชื้ อสายจี น แต้จิ๋วที่ ชุ มชนเขต
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เทศบาลตาบลทุ่งยาว อาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับจากการวิจัย
1. ทาให้ทราบถึงความเป็ นมาของประเพณี เซ่นไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลเช็งเม้ง
2. ทาให้ทราบถึงคุณค่าของประเพณี เช็งเม้งของชุมชนในเขตเทศบาลตาบลทุ่งยาว อาเภอ
ปะเหลียน จังหวัดตรัง ตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั
3.ทาให้ทราบถึงกระบวนการดารงประเพณี เช็งเม้งของชาวไทยเชื้อสายจีนแต้จิ๋วที่ตาบล
ทุ่งยาว อาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านพื้นที่
ศึกษาชาวไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยูท่ ี่ตาบลทุ่งยาว โดยเก็บข้อมูลทัว่ ไปที่บริ เวณเขตตาบล
ทุ่งยาว อาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยกลุ่มตัวอย่างคือชาวไทยเชื้อสายจีนทุ่งยาวที่ตาบลท่ าข้าม
อาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการสังเกต
ขอบเขตด้านเนื้อหา
ศึกษาการดารงประเพณี เช็งเม้งของชาวไทยเชื้ อสายจี นแต้จิ๋วที่ ตาบลทุ่ งยาว อาเภอปะ
เหลียน จังหวัดตรัง มีประเด็นศึกษาดังต่อไปนี้
1. ความเป็ นมาของประเพณี เช็ งเม้งของชุ มชนในเขตเทศบาลต าบลทุ่ งยาว อาเภอปะ
เหลียนจังหวัดตรัง
2. ศึ ก ษาคุ ณ ค่ า ของประเพณี เช็ งเม้งของชุ ม ชนเขตเทศบาลต าบลทุ่ งยาว อ าเภอปะ
เหลียน จังหวัดตรัง
3. กระบวนการดารงประเพณี เช็งเม้งของชาวไทยเชื้ อสายจีนแต้จิ๋วที่ ชุมชนเขตเทศบาล
ตาบลทุ่งยาว อาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
วิธีการวิจัย
งานวิ จ ัย ชิ้ น นี้ ผู ว้ ิ จ ัย ใช้ร ะเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จ ัย เชิ งคุ ณ ภาพด้ว ยวิ ธี ก ารการสั งเกตและการ
สัมภาษณ์ การสังเกตผูว้ ิจยั ใช้การสังเกตแบบกึ่งรวมทั้งการสังเกตมีส่วนร่ วมและไม่มีส่วนร่ วม ส่ วน
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การสัมภาษณ์ผูว้ ิจยั ได้สัมภาษณ์ลูกหลานชาวไทยเชื้ อสายจีนทุ่งยาวที่เข้าร่ วมทาพิธีเซ่ นไหว้บรรพ
บุรุษในเทศกาลเช็งเม้งและผูม้ ีความรู ้ประวัติศาสตร์ ชุมชน นอกจากนี้แล้วผูว้ ิจยั ยังสัมภาษณ์กลุ่มคน
ต่างๆ

สรุปผล และอภิปรายผล
การวิจยั เรื่ อง การดารงประเพณี เช็งเม้งของชาวไทยเชื้อสายจีนแต้จิ๋วที่ตาบลทุ่งยาว อาเภอปะ
เหลียน จังหวัดตรัง มีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้ 1.ศึกษาความเป็ นมาของประเพณี เซ่นไหว้บรรพบุรุษ
ในเทศกาลเช็งเม้ง 2. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของประเพณี เช็งเม้งของชุมชนเขตเทศบาลตาบลทุ่งยาว
อาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 3. ศึกษากระบวนการดารงประเพณี เช็งเม้งของชาวไทยเชื้ อสายจี น
แต้จิ๋วที่ ชุมชนเขตเทศกาลตาบลทุ่งยาว อาเภอปะเหลียน จังหวัดตรั ง เพื่อที่ จะสาเร็ จวัตถุประสงค์
ที่ต้ งั ไว้ ผูว้ ิจยั จึงค้นหาข้อมูลเอกสารและข้อมูลภาคสนามใช้เวลานานมากกว่า3ปี กว่า เนื่ องจากว่า
ประเพณี เช็ งเม้งเป็ นประเพณี ที่ ซับ ซ้อ น และมี ป ระวิ ติศาสตร์ ย าวนาน จึ งต้อ งค้น หาข้อ มู ลจาก
งานวิจยั จีนหรื อหนังสื อโบราณของจีน เพื่อค้นหาที่มาของเทศกาลเช็งเม้งและประเพณี เช็งเม้ง ทาให้
ผูค้ นเข้าใจว่าการเซ่นไหว้บรรพบุรุษมีความหมายอย่างได ทาไมชาวจีนให้ความสาคัญกับเทศกาล
เช็ งเม้ง การเก็บ ข้อ มูล ภาคสนามและเอกสารท าให้ผูว้ ิจยั ได้เห็ น การเปลี่ ยนแปลงและการดารง
ประเพณี เช็งเม้งที่ชุมชนเขตเทศกาลตาบลทุ่งยาว
ความเป็ นมาประเพณีเซ่ นไหว้ บรรพบุรุษในเทศกาลเช็งเม้ ง
ลักษณะพิเศษของวัฒนธรรมจีนคือความเชื่อเกี่ยวกับวิญญาณบรรพบุรุษ ซึ่ งเรื่ องวิญญาณ
ซ่อนอยูใ่ นการพัฒนาวัฒนธรรมตั้งแต่โบราณจนถึงปั จจุบนั ชาวจีนเคารพนับถือพ่อแม่ และผูใ้ หญ่ที่
มีบุญการเกิดการเลี้ยงดู และสร้างสมบัติให้แก่ตน ชาวจีนให้ความสาคัญแก่ตระกูล การเคารพผูใ้ หญ่
ในครอบครัว จึงกระจายถึงการเคารพนับถือบรรพบุรุษ แล้วยังเชื่อว่ามนุษย์สิ้นสุ ดแล้วร่ างกายฝังใต้
ดิ น แต่ วิ ญ ญาณยังลอยอยู่ในโลกมนุ ษ ย์ ดู แลลู กหลาน และคอยลู กหลานดู แลเช่ น เดี ยวกัน ซึ่ ง
สมัย ก่ อ นประมุ ข ซางเซ่ น ไหว้บ รรพบุ รุ ษ ในพิ ธี ไ หว้ฟ้ า ดิ น และสิ่ งศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ (Weiwei Zhao,
2013,4) นี่ เป็ นต้นแบบการเซ่นไหว้บรรพบุรุษ
เหตุผลที่ชาวจีนเคารพบูชาฟ้าดินเกี่ยวกับการสร้างโลกมนุษย์ เพราะตามความเชื่อของคน
จีนว่าก่อนมีโลกมนุ ษย์ โลกใบนี้ ไม่มีฟ้าดิน ทุกอย่างรวมผสมกันไปหมดเหมือนไข่ฟองหนึ่ ง มีคน
หนึ่ งชื่ อผันกุอยูใ่ นไข่ฟองเป็ นหมื่น ๆ ปี แล้วออกมาแยกฟ้าดิน ไข่ขาวสะอาดกลายเป็ นฟ้า ไข่แดง
กลายเป็ นดิน ผันกุอยูร่ ะหว่างฟ้ากับดิน วันหนึ่ งเปลี่ยนแปลงรู ปร่ าง 9 ครั้ง ฟ้าสู งขึ้นวันละ 1 จั้ง(เป็ น
หน่วยวัดความยาวของจีน เท่ากับ 3.33เมตร) ดินเพิ่มความหนาวันละ 1 จั้ง ผันกู่ก็สูงขึ้นวันละ 1 จั้ง
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เช่นกัน เป็ นอย่างนี้ มาหมื่นกว่าปี ฟ้ าสุ ดสู ง ดิ นสุ ดต่ า ผันกุสุดสู งอยูร่ ะหว่างฟ้ าดิ น หลังจากนี้ จึงมี
มนุษย์เกิดขึ้น หลังจาก 3 ยุดกษัตริ ย(์ คือผูน้ าที่เข้มแข็งในสมัยก่อนราชวงศ์เซี่ย ประมาณ5,000-8,000
ปี ก่อน) ประเทศจีนเข้าสู่ ยคุ ประวัติศาสตร์
คนสมัยก่ อนไม่มีความรู ้ ท างวิทยาศาสตร์ ไม่เข้าใจความตายความป่ วย ฝนตก ฟ้ าร้ อง
แผ่นดินไหวต่างๆ ทาให้คนตกใจกลัวจึงสรุ ปว่าสิ่ งที่เขาไม่เข้าใจและควบคุมไม่ได้มนั เกิดจากพลัง
ของสิ่ งเหนื อธรรมชาติที่อยู่ บนฟ้า หรื อใต้ดิน จึงมีแนวคิดสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ เชื่ อว่าสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ เหล่านี้ มี
พลังอานาจ สามารถทาร้ายตนได้ จึงเอาสิ่ งของดี ๆ ที่ใช้ในประจาวันเซ่นไหว้เรื่ องศักดิ์สิทธิ์ อยูบ่ น
ฟ้า หรื อใต้ดิน เพื่อขอการคุม้ ครอง สมัยนั้นมนุ ษย์จึงเคารพธรรมชาติดว้ ยความกลัว เวลามีภยั แห้ง
แล้ง หรื อภัยธรรมชาติต่างๆเกิดขึ้นประมุขจึงนาผูค้ นทาพิธีเซ่ นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอ
ความช่วยเหลือ ยุคหลังการพัฒนาทางการผลิตและอารยธรรมไม่เพียงแต่ไม่หยุดเคารพสิ่ งศักดิ์สิทธิ์
หากยังเสริ มช่วยระบบสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ อย่างมีระเบียบมากขึ้นเรื่ อย ๆ (Weiwei Zhao, 2013,3)แต่สมัย
นั้นมนุษย์เคารพสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ด้วยความกลัวเป็ นต้นเหตุของการเซ่ นไหว้ มีขอ้ มูลบันทึกกิจกรรมทา
พิธีเซ่ นไหว้สิ่งศักดิ์ สิ ทธิ์ เป็ นเรื่ องเป็ นราวประมาณราชวงศ์ซาง(1600-1059 ก่อนค.ศ.) แต่การเซ่ น
ไหว้อาจยาวนานกว่านี้ เพราะได้พบตัวอักษรจีนโบราณหลายตัวเกี่ยวกับเซ่นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เช่น
示、祭、祀、禅 เป็ นต้น ภาษาจี นโบราณที่ มีอายุเก่ าแก่ ที่สุดคื อ อั กษรบนกรดองเต่ าและกระดูก
สั ตว์ อัน เกิ ดขึ น้ จากการเซ่ นไหว้ และดูดวง ซึ่ งภาษาประเภทนีถ้ ูกเรี ยกว่ าอักษรเสี่ ยงทาย (Zelin
Yang, 2006)ซึ่ งข้อมูลเก่าแก่ที่สุดที่พบเป็ นข้อมูลบันทึกการเสี่ ยงทายที่เกี่ยวกับการทาเกษตรกรรม
หรื อเลือกเวลามงคลทาพิธีเซ่นไหว้ ซึ่ งในการทาพิธีน้ ี ประกอบด้วยการเซ่นไหว้บรรพบุรุษโดยเห็น
ว่าคนจีนโบราณให้ความสาคัญแก่เซ่นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
การพัฒนาการเซ่นไหว้บรรพบุรุษ
เนื่ อ งจากว่าได้พบวัต ถุ โบราณใหม่ เรื่ อ ย ๆ จึ งสามารถแสดงสภาพสังคมของยุค ก่ อ น
ราชวงศ์ฉินละเอียดและชัดเจนมากขึ้น นักวิชาการหลาย ๆ ท่านได้ศึกษาวัฒนธรรมยุคก่อนราชวงศ์
ฉิ น จากวัตถุโบราณ หรื อตัวอักษรโบราณที่ พบ Liu Yuanเป็ นนักวิชาการที่ มีผลการวิจยั ดี เด่ นชื่ อ
การศึ กษาเซ่ นไหว้บ รรพบุ รุษ ในยุค ราชวงศ์ซางโจว งานวิจยั เรื่ องนี้ ได้รวบรวมข้อ มูลอักษรบน
กระดองเต่าและกระดูกสัตว์ อักษรจารบนเครื่ องทองสัมฤทธิ์ และวรรณคดียุคก่อนราชวงศ์ฉิน ได้
วิเคราะห์การเซ่ นไหว้บรรพบุรุษก่อนราชวงศ์ฉินอย่างละเอียด และเชื่ อมโยงกับประวัติศาสตร์ จีน
ประวัติศาสตร์ ศาสนา และประวัติศาสตร์ ลทั ธิ ต่าง ๆ ยุคก่อนราชวงศ์ฉิน ซึ่ งมีความน่ าเชื่ อถือมาก
จากงานวิจยั ของLiu Yuanพบว่ามีการจัดกิจกรรมเซ่นไหว้บรรพบุรุษปลายยุคราชวงศ์ซาง ยุคนี้ คน
จัดไหว้บรรพบุรุษเพราะกลัวสิ่ งสักดิ์สิทธิ์ ทาร้ายเอง ต่อมาถึงยุคราชวงศ์โจวเหตุผลการจัดเซ่ นไหว้
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เปลี่ ย นไป ผูค้ นจัด ไหว้เพื่ อ ร าลึ ก ถึ งบรรพบุ รุ ษ มากกว่าความกลัว ระบบตระกูล ท าให้ผู ค้ นให้
ความสาคัญแก่บรรพบุรุษมากขึ้น คุณค่าของบรรพบุรุษแจ่มชัดยิ่ง จึงเปรี ยบเทียบพ่อแม่เท่ากับฟ้ า
ดิน หนังสื อบันทึกโบราณแสดงให้เห็นว่าในสมัยราชวงศ์โจวในวันสาคัญประมุขแคว้นโจวจะนา
ขุนนางเซ่นไหว้ฟ้าดินพร้อมเซ่นไหว้บรรพบุรุษของประมุข นี่คือการเริ่ มต้นการเซ่นไหว้บรรพบุรุษ
แต่สมัยนั้นการเซ่นไหว้บรรพบุรุษยังเป็ นกิจกรรมผูค้ นชั้นสู ง และเป็ นส่ วนประกอบพิธีเซ่นไหว้ฟ้า
ดิน โดยไม่ได้กาหนดวันเวลาไหว้ (Haibin Fu, 2006, 14)
ในสมัยชุนชิวสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวจีนนับถือมากขึ้นกว่าเดิม พิธีกรรมเซ่ นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
กระจายกว้างใหญ่ และระบบสิ่ งศักดิ์ สิ ท ธิ์ สมบุ ญ เจ้าหวุยหวุ่ย(Weiwei Zhao, 2013,4) ได้แบ่ ง
ประเภทสิ่ งศักดิ์ สิ ทธิ์ เป็ นประเภทใหญ่ คือ 1. สิ่ งศักดิ์ สิ ทธิ์ บนท้องฟ้ า ได้แก่ เทพแห่ งท้องฟ้ า เทพ
ดวงดาว และเทพต่าง ๆ ที่อยูบ่ นท้องฟ้า 2. สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ใต้ดิน ได้แก่เทพควบคุมพื้นดิน เทพเจ้าแห่ ง
ภูเขา เทพเจ้าแห่ งแม่น้ าเป็ นต้น 3. สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ มนุษย์ ได้แก่ประมุขที่มีพระปรี ชาสามารถ ขุนนางที่
ยิ่งใหญ่ หรื อคนซื่ อสัตย์มีอิทธิ พลยิ่งใหญ่ต่อประเทศ เช่นขงจื่อ กวนอู ผูค้ นเชื่อว่าคนเหล่านี้ สิ้นสุ ด
แล้วกลายเป็ นเทพ ฟู่ ห่ ายบิ นก็ได้กล่าวว่าในยุคชุนชิ วเลียดก๊กผูค้ นเชื่ อว่าวิญญาณของคนสามารถ
กลายเป็ นเทพเซี ยน และเป็ นเทพแทนดวงดาวต่ างๆบนท้อ งฟ้ า(Haibin Fu, 2006, 14)ซึ่ งจะไม่
แปลกใจว่าสิ่ งศักดิ์ สิ ทธิ์ ในศาลเจ้าจี นจานวนมากเป็ นคนที่ มีตวั จริ งในประวัติศาสตร์ เช่ นศาลเจ้า
กวนอู ศาลเจ้าเล่งจูเกียง และศาลเจ้าพระร้อยเก้าเป็ นต้น คนเหล่านี้ ส่วนใหญ่เป็ นผูค้ นที่ประชาชน
เคารพนับถือ และมีอิทธิ พลยิง่ ใหญ่ต่อกลุ่มคน หรื อสังคม
ยุคชุนชิ วการเซ่นไหว้บรรพบุรุษแพร่ หลายสู่ ถึงประชาชนทัว่ ไป ประชาชนนิ ยมเซ่นไหว้
เทพเจ้าที เป็ นมนุ ษย์ตวั จริ ง เพราะตามความรู ้สึกคน วิญญาณบรรพบุรุษใกล้ตวั ตนมากกว่าเทพฟ้ า
ดิน มีความผูกพันมากกว่า และมีความผูกพันในสายเลือด สามารถช่วยเหลือลูกหลานได้เต็มใจ จึง
นิ ยมเซ่ นไหว้บรรพบุรุษ ความหมายการไหว้บรรพบุรุษในสมัยนั้นคือ: 1. บอกให้บรรพบุรุษทราบ
ความต้องการในการไหว้ในครั้ งนี้ 2. ขอความช่ วยเหลือ และคุม้ ครอง 3. แสดงความกตัญ ญู ของ
ลูกหลาน การนิยมเซ่นไหว้บรรพบุรุษในยุคชุนชิวเกี่ยวเนื่องจากอิทธิ พลลัทธิ ขงจื่อ
ในยุคชุนชิวปรัชญาเจริ ญ และสามารถแบ่งแยกหลายสายตระกูล เช่นลัทธิ ขงจื่อ ลัทธิ นิติ
นิ ย ม ลัท ธิ ม วั่ จื่ อ ลัท ธิ เต๋ าเป็ นต้น ในลัท ธิ ด ังกล่ าวลัท ธิ ข งจื่ อ เหมาสมกับ ความต้อ งการของการ
ปกครองมากที่ สุดในยุคนั้น ประมุขจึ งปกครองประเทศตามแนวคิ ดลัทธิ ขงจื่ อเป็ นแนวคิ ดหลัก
ต่อมาหลายพันปี จนถึงปั จจุบนั ลัทธิ ขงจื่อยังเป็ นแนวคิดหลักที่ประกอบในการปกครองของจีน โดย
ผสมกับลัทธิ เต๋ า และนิ ตินิยม ยุคนั้นประชาชนรับการสั่งสอนจากลัทธิ ขงจื่อ ให้ความเคารพผูเ้ ฒ่าผู ้
แก่ และรักเจ้าตัวน้อย ตามแนวคิดของขงจื่อว่าลูกหลานต้องดูแลพ่อแม่ดว้ ยความเคารพ ไม่วา่ ตอนมี
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ชีวิตอยู่ หรื อสิ้ นสุ ด ขงจื่อในหนังสื อหลักคาสอนของขงจื่อ บทการเมืองการปกครองกล่าวว่า (พ่อ
แม่ )ตอนมี ชี วิต อยู่ลูกหลานปฏิ บ ัติ ดู แลตามจารี ตประเพณี เมื่ อ ล่ วงลับ ไปแล้ว ต้อ งฝั งตามจารี ต
ประเพณี และไหว้ตามจารี ตประเพณี ปั จจุบนั คนทัว่ ไปว่าคา ความกตัญญู คือการเลี้ยง ม้าหรื อหมา
ก็เลี้ยงได้ ถ้าไม่มีความเคารพ มันต่างกันตรงไหน ลัทธิ ขงจื่อนอกจากส่ งผลต่อการสร้างศีลธรรม
จรรยาแล้วยังจัดให้ระบบตระกูล และการสื บทอดตระกูลอย่างสมบูรณ์แบบ โดยให้ความสาคัญยิ่ง
แก่บรรพบุรุษตระกูล และเชื่ อว่าถ้าลูกหลานเคารพบูชาบรรพบุรุษก็ได้รับการคุม้ ครอง ไม่ฉะนั้น
บรรพบุรุษจะไม่คุม้ ครองตนหรื อลงโทษลูกหลานได้ ซึ่ งในสมัยนั้นประมุข ขุนนาง หรื อประชาชน
ธรรมดาจะเซ่นไหว้บรรพบุรุษของตระกูลที่ศาลเจ้าตระกูลแซ่ ยุคนั้นเซ่นไหว้ฟ้าดินและบรรพบุรุษ
จะไหว้ตามฤดูกาล ซึ่ งเซ่นไหว้ใน 4 ฤดูกาล วันเวลาไหว้ตอ้ งใช้วิธีการทายเสี่ ยงเพื่อเลือกเวลามงคล
ซึ่งยุคนี้การเซ่นไหว้บรรพบุรุษมีรูปแบบที่ครบถ้วน
การผสมเทศกาลอาหารเย็น เทศกาลซ่างซื่อ และฤดูกาลเช็งเม้ง
ดั้งเดิมเช็งเม้งเป็ น1ใน24ฤดูกาลประเพณี เช็งเม้งของปั จจุบนั ที่ประกอบด้วยประเพณี เซ่นไหว้
บรรพบุรุษและการท่องเที่ยวเกี่ยวข้องกับ2 เทศกาล: เทศกาลซ่างซื่อและเทศกาลอาหารเย็น เหตุผลที่
ชาวไทยเชื้ อสายจีนเซ่ นไหว้บรรพบุรุษคือเชื่ อเรื่ องวิญญาณและเห็นความสาคัญกับวิญญาณบรรพ
บุ รุ ษ คนจี น เชื่ อ ว่าเมื่ อ มนุ ษ ย์สิ้ น สุ ด แล้ว ยังมี วิญ ญาณอยู่ ซึ่ งคล้ายกับ สิ่ งศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ การเซ่ น ไหว้
วิญญาณเริ่ มต้นจากการกลัว เพราะกลัววิญญาณจะทาร้ายตนเหมือนสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ต่างๆ ความสาคัญ
ของบรรพบุรุษเที ยบเท่ ากับฟ้ าดิ นมี ประมุขและขุนนางชั้นต่างๆเซ่ นไหว้ฟ้าดิ นพร้ อมบรรพบุ รุษ
สมัยนั้นการเซ่ นไหว้บรรพบุรุษเป็ นส่ วนประกอบในพิธีเซ่ นไหว้ฟ้าดิน วันเวลาการเซ่ นไหว้ก็ยงั
ตามฤดูกาล ต่อมาในสมัยราชวงศ์โจวการเซ่นไหว้วิญญาณบรรพบุรุษมีความราลึกถึงมากกว่าความ
กลัว ตั้งแต่สมัยนี้เป็ นต้นไปการเซ่นไหว้บรรพบุรุษเริ่ มกระจายสู่ ประชาชนทัว่ ไป ในยุคเลียดก๊กการ
เซ่นไหว้บรรพบุรุษกลายเป็ นศีลธรรมที่สาคัญที่สุดใน5 ศีลธรรมของชาติ โดยมีการเซ่นไหว้บรรพ
บุรุษใน4 ฤดูกาลได้แก่ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ล่วง และฤดูหนาว ต่อมาในยุคราชวงศ์ฮนั่ เริ่ มมี
คนเซ่นไหว้บรรพบุรุษในฤดูใบไม้ผลิในเทศกาลอาหารเย็นตามประเพณี อาหารเย็นสมัยนั้นการไหว้
บรรพบุรุษต้องใช้อาหารเย็นและห้ามจุดไฟ ส่ วนในยุคราชวงศ์ฮนั่ ศาสนาพุทธเข้าสู่ แผ่นดินจีนเป็ น
ครั้งแรกระบบศาสนาพุทธทาให้ประชาชนรู ้จกั โลกคนตายรู ้จกั การอุทิศส่ วนกุศล จึงนิ ยมใช้วิธีการ
ทาบุญแก่บรรพบุรุษเพื่อให้เขาอยูอ่ ย่างสุ ขสบายในโลกตาย ซึ่งการไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลอาหาร
เย็นกลายเป็ นเรื่ องสาคัญของประชาชน แต่ในยุคแคว้นวุ่ยวุ่ยอู่ต้ ีเห็นว่าประเพณี กินอาหารเย็นของ
ชาวแคว้นจิ้นดั้งเดิมระยะเวลายาวเกินไปและมีปัญหาต่อร่ างกายผูป้ ฏิบตั ิจึงยกเลิกประเพณี น้ ี แต่เกิด
ความขัด แย้งระหว่ า งผู ้ป กครองและชาวแคว้น จิ้ น ดั้งเดิ ม จึ ง ยกเลิ ก การห้ า มกิ น อาหารเย็น แต่
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กาหนดเวลาเป็ น3วัน นับจากฤดูกาลตงจื้อมา 105 วัน ซึ่ งฤดูกาลเช็งเม้งตรงกับวันที่ 2 ของเทศกาล
อาหารเย็น จนถึงสมัยถังเสวียนจงประกาศเซ่ นไหว้บรรพบุ รุษในเทศกาลอาหารเย็นเป็ น 1 ใน 5
ศีลธรรมหลังจากนี้ ประเพณี กินอาหารเย็นและประเพณี เซ่นไหว้พบรรบุรุษกับฤดูกาลเช้งเม้งก็รวม
เป็ นหนึ่ งเดี ยว ระยะเวลาที่ ผ่านมาเทศกาลซ่ างซื่ อก็ปรั บเปลี่ยนตามสมัยเช่ นกัน โดยลดกิ จกรรม
ไสยาศาสตร์ เน้นการท่องเที่ยวและจัดงานเลี้ยง โดยเฉพาะในยุคราชวงศ์ถงั ความเจริ ญของเทศกาล
ซ่ างซื่ อถึงจุดยอดสู งสุ ดในประวัติศาสตร์ เนื่ องจากว่าเทศกาลซ่ างซื่ อในเวลาใกล้เคี ยงกับเช็งเม้ง
ประชาชนจึงนิยมท่องเที่ยวหลังจากการเซ่นไหว้บรรพบุรุษ จนกระทัง่ ในยุคราชวงศ์ถงั ประเพณี ซ่าง
ซื่ อค่อย ๆ กลายเป็ นส่ วนประกอบของเทศกาลเช็งเม้ง ยุคราชวงศ์ซ่งเทศกาลซ่างซื่ อ เทศกาลอาหาร
เย็นหายจากประวัติศาสตร์ จีนไป จึงมีเทศกาลเช็งเม้งต้นแบบที่ประกอบด้วยประเพณี เซ่นไหว้บรรพ
บุ รุ ษ ประเพณี ก ารท่ อ งเที่ ย วและความบัน เทิ งต่ า งๆ แล้ว จากนั้ นเป็ นต้น มาเช็ งเม้งจากฤดู ก าล
กลายเป็ นเทศกาลที่ มีป ระเพณี ห ลากหลายโดยเน้น ประเพณี เซ่ น ไหว้บ รรพบุ รุษ ตลอดมาจนถึ ง
ปั จจุบนั
คุณค่ าของประเพณีเช็งเม้ งของชุมชนเขตเทศบาลตาบลทุ่งยาว
คนแต้จิ๋ ว เป็ นกลุ่ ม คนที่ ป ฏิ บ ัติ ป ระเพณี ด้ ังเดิ ม อย่า งเข้ม งวดไม่ ว่ า อยู่ใ นจี น หรื อ ต่ า งถิ่ น
โดยเฉพาะบุ ค คลที่ อาศัยอยู่ต่ างถิ่ น ความภู มิใจในการเป็ นจี น แต้จิ๋วท าให้พ วกเขาพยายามดารง
ประเพณี ของตน แต่ ไม่ว่าประเพณี ใดก็ตามไม่ได้หยุดนิ่ ง มี การเปลี่ ยนแปลงตามสภาพสังคมมา
ตลอด จากการเก็บข้อมูลภาคสนามผูว้ ิจยั พบว่าประเพณี เช็งเม้งที่ ชุมชนเขตเทศกาลตาบลทุ่ งยาว
อาเภอปะเหลียนจังหวัดตรังก็เช่นกัน ตั้งแต่ปีพ.ศ.2520ปรากฏการการเปลี่ยนแปลงของประเพณี เช็ง
เม้งชัดเจน
จากการเปรี ยบเที ยบกิ จกรรมเซ่ นไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลเช็งเม้งก่อนพ.ศ. 2520กับหลัง
พ.ศ.2520พบว่าประเพณี เช็งเม้งในสองช่วงสมัยมีท้ งั ความเหมือนและความแตกต่าง โดยสรุ ปความ
เหมื อ นของประเพณี เช็ ง เม้ง คื อ 1. คนส่ ว นใหญ่ เชื่ อ ว่ า วิ ญ ญาณบรรพบุ รุ ษ มี อ ยู่ จ ริ ง และให้
ความสาคัญแก่วิญญาณบรรพบุรุษ ส่ วนใหญ่ยงั เชื่อว่าวิญญาณสามารถรับเครื่ องเซ่นไหว้ที่ลูกหลาน
ถวายให้ แม้บางคนไม่เชื่ อวิญญาณมีอยูจ่ ริ ง แต่ก็ยินยอมเซ่ นไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลเช็งเม้งด้วย
ความกตัญญู ปั จจุบนั เรื่ องวิญญาณอาจจะไม่ได้สาคัญมากนัก เหตุผลที่ชาวไทยเชื้อสายจีนทุ่งยาวไป
เซ่ นไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลเช็งเม้งคื อความกตัญญูของความเป็ นลูกหลาน ด้วยเหตุ น้ ี ลูกหลาน
ชาวทุ่งยาวจึงถือว่าการเซ่นไหว้บรรพบุรุษเป็ นวิธีการแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษโดยตลอดมา
2. ขั้นตอนการเซ่ นไหว้บรรพบุรุษครอบครัวในเทศกาลเช็งเม้ง จากการเปรี ยบเทียบเซ่ นไหว้บรรพ
บุรุษในเทศกาลเช็งเม้งพบว่าขั้นตอนการเซ่นไหว้บรรพบุรุษครอบครัวในปั จจุบนั ยังเหมือนกับการ
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เซ่นไหว้ในสมัยก่อน หลังจากจัดเครื่ องเซ่นไหว้เสร็ จก็จุดเทียนสี แดงเป็ นการเริ่ มทาพิธีเซ่นไหว้ ใน
การทาพิธีมีผอู ้ าวุโสเป็ นผูน้ าทาพิธี โดยเซ่นไหว้เจ้าที่ก่อนเพื่อขอบคุณเจ้าที่ที่ดูแลบรรพบุรุษตลอด
ทั้งปี หลังจากนั้นจึ งเริ่ มเซ่ นไหว้บรรพบุ รุษเมื่ อญาติ พี่น้องมาเซ่ นไหว้เสร็ จก็ช่วยกันเผากระดาษ
สุ ดท้ายจุดประทัดถือว่าการจัดพิธีเซ่ นไหว้บรรพบุรุษในปี นี้ เสร็ จสิ้ น 3. ประเภทเครื่ องเซ่นไหว้ใน
เทศกาลเช็งเม้ง เครื่ องเซ่ นไหว้สามารถแบ่งเป็ น 5 ส่ วนคือ เครื่ องเซ่ นไหว้ที่ทาด้วยกระดาษ อาหาร
เซ่นไหว้ ผลไม้ เครื่ องดื่มและเครื่ องใช้ต่างๆ เช่นธู ปเทียน ในที่น้ ี อาหารเซ่นไหว้ยงั สามารถแบ่งเป็ น
อาหารหลัก อาหารคาว อาหารหวาน ไม่ว่านาสิ่ งของใดไปเซ่ นไหว้บรรพบุรุษก็ตอ้ งเป็ นสิ่ งของมี
ความหมายมงคล มากน้อยขึ้นอยูก่ บั สภาพเศรษฐกิจของลูกหลาน
ความแตกต่ างของประเพณี เช็งเม้งระหว่างสมัยก่ อ นและปั จจุ บ ัน โดยสรุ ป แล้วทั้งหมด 5
ประการเช่นกันได้แก่ 1. การปรับเปลี่ยนทางด้านสุ สาน ลูกหลานผูต้ ายจานวนมากได้ต้ งั ศิลาจารึ ก
ให้พ่ อ แม่ และญาติ พี่ น้อ ง ปั จ จุ บ ัน ที่ สุ ส านทุ่ งยาวได้พ บเห็ น เจดี ย ์ส่ ว นบุ ค คลเช่ น กัน ถื อ ว่าเป็ น
รู ปแบบใหม่ผสมกับวัฒนธรรมไทย 2. การปรับเปลี่ยนทางด้านเครื่ องเซ่ นไหว้ รู ปแบบเครื่ องเซ่ น
ไหว้มีหลากหลายมากกว่าในสมัยก่ อน และมี ของใหม่เพิ่มขึ้ นทุ กวัน 3. การปรั บเปลี่ยนทางด้าน
พิธีกรรม ตั้งแต่ปีพ.ศ.2520 เป็ นต้นมากิจกรรมเซ่นไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลเช็งเม้งได้เพิ่มการเซ่ น
ไหว้หลุมรวมก่อนวันเช็งเม้งจริ งและในปี พ.ศ.2557สมาคมได้ประกาศว่าตั้งแต่พ.ศ.2558เป็ นต้นไป
จะจัด พิ ธีเซ่ น ไหว้ห ลุมรวมในวัน ที่ 1 เมษายนประจาทุ กปี และตั้งแต่ ปี พ.ศ.2556เป็ นต้น มาบาง
ครอบครัวปรับการเซ่นไหว้บรรพบุรุษ ซึ่งอาหารเซ่นไหว้ถวายอาหารเซ่นไหว้หน้าป้ายบรรพบุรุษที่
บ้าน ส่ วนเครื่ องบูชาต่างๆยังนาไปถวายที่สุสานเหมือนเดิม 4. การปรับเปลี่ยนทางด้านบรรยากาศ
ในเทศกาลเช็งเม้ง จากบรรยากาศอย่างเคร่ งขรึ มในอดีตกลายเป็ นบรรยากาศสนุกสนานในปั จจุบนั
คุณค่าของประเพณี เช็งเม้งไม่ค่อยปรับเปลี่ยน ประเพณี เช็งเม้งเป็ นศีลธรรมที่งดงาม ได้สร้าง
ความสามัคคีในครอบครัว สร้างความสงบสุ ขต่อสังคม การปฏิบตั ิเซ่ นไหว้บรรพบุรุษในเทศกาล
เช็งเม้งเป็ นการสื บทอดวัฒนธรรมจีน ไม่ว่าสมัยก่อนหรื อปั จจุบนั ลูกหลานชาวไทยเชื้อสายจีนเห็น
ความสาคัญของประเพณี เช็งเม้ง จากแง่มุมเครื่ องเซ่ นไหว้และจานวนคนที่เข้าร่ วมพิธีแสดงให้เห็น
ว่าลูกหลานชาวไทยเชื้ อสายจี นทุ่ งยาวให้ความสาคัญ แก่การเซ่ นไหว้บรรพบุ รุษ ในวันเซ่ นไหว้
บรรพบุรุษลูกหลานที่อาศัยอยูท่ วั่ ประเทศกลับมาทุ่งยาวเพื่อร่ วมพิธีเซ่ นไหว้ และเตรี ยมเครื่ องเซ่ น
ไหว้ที่ดีที่สุดเท่าที่ตนทาได้
กระบวนการดารงประเพณีเช็งเม้ งของชาวไทยเชื้อสายจีนแต้ จิ๋วที่ชุมชนเขตเทศกาลตาบลทุ่งยาว
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ประเพณี เช็ งเม้งเป็ นประเพณี ที่ ชาวไทยเชื้ อ สายจี นสื บ ทอดกัน มายาวนานเป็ นประเพณี ที่
สาคัญของชาวไทยเชื้ อสายจีน ถือว่าเป็ นอัตลักษณ์ความเป็ นจีน(ชาติพนั ธุ์ฮนั่ ) มีคุณค่าต่อชาวไทย
เชื้อสายจีนและสังคม การปฏิบตั ิเซ่นไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลเช็งเม้งเป็ นการดารงประเพณี ด้ งั เดิม
และอนุ รักษ์ความเป็ นตน กิ จกรรมเซ่ นไหว้บรรพบุรุษเป็ นการเคารพบรรพบุรุษและผูอ้ าวุโส ซึ่ ง
เป็ นศีลธรรมงดงามของจีน การรวมตัวกันเซ่นไหว้บรรพบุรุษและมาท่องเที่ยวได้สร้างความสามัคคี
ของครอบครัว และมีประโยชน์ต่อความสงบสุ ขของสังคม นอกจากนี้ แล้วการเตรี ยมของไหว้ การ
ท่องเที่ยวและการเดินทางยังสามารถส่ งเสริ มเศรษฐกิจเช่นกัน
จากภาพรวมจะเห็นได้ว่าลูกหลานชาวไทยเชื้ อสายจีนทุ่งยาวยังปฏิบตั ิตามประเพณี เช็งเม้งอ
ย่างเข็มงวดและมีการปรับปรุ งตามยุคสมัยเหตุผลที่ทาให้ชาวทุ่งยาวต้องการสื บทอดประเพณี มาโดย
ตลอดมีหลายประการนอกจากประเพณี เช็งเม้งมีคุณค่าดังกล่าวแล้วเพราะว่าชุมชนทุ่งยาวเป็ นชุมชน
ที่เข้มแข็งทางด้านภาษา และวัฒนธรรมจีนทาให้ ชาวไทยเชื้ อสายจี นทุ่งยาวสามารถศึกษาเรี ยนรู ้
ประเพณี เช็งเม้งอย่างลึกจึงในความหมายของพฤติกรรมที่ตนทา การมีความสัมพันธ์กบั ญาติพี่นอ้ งที่
จีน จึงส่ งผลต่อความผูกพันทางด้านจิตใจ เหตุผลทางด้านเศรษฐกิจเป็ นอีกประการที่สาคัญในการ
ดารงประเพณีเช็งเม้ง
มนุ ษย์เป็ นสัตว์สังคม บริ เวณอาเภอปะเหลียนมีกลุ่มคนหลาก 3 กลุ่มอาศัยอยู่ร่วมกันได้แก่
ชาวไทยมุสลิม ชาวไทยพุทธและชาวไทยเชื้ อสายจีน บุคคลทั้งสามกลุ่มเคารพวัฒนธรรมของกัน
และกัน ใช้ชี วิ ต ร่ ว มกัน อยู่อ ย่างสงบสุ ข การปฏิ บ ัติ เซ่ น ไหว้บ รรพบุ รุ ษ ในเทศกาลเช็ งเม้งและ
ประเพณี ต่ างๆของชาวไทยเชื้ อสายจี น ได้รับ การสนับ สนุ น จากชาวบ้านกลุ่มคนต่ างๆ ยังได้รับ
สนับสนุ นจากเทศบาลและองค์กรเอกชน ที่ สาคัญ คื อวันเวลาเช็งเม้งใกล้กบั วันหยุดราชกาลยาว
เทศกาลสงกรานต์ ลูกหลานที่ อาศัยอยู่ต่างจังหวัดกลับมาเซ่ นไหว้บรรพบุรุษได้เพราะติดเทศกาล
วันหยุดยาวทาให้ลูกหลานกลับมาเซ่นไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลเช็งเม้งเป็ นได้
ประเพณี เช็งเม้งถูกดารงไว้ดว้ ยวิธีการการมีส่วนร่ วม กลุ่มคนหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่
ลูกหลานชาวไทยเชื้ อสายจี นทุ่ งยาว กลุ่มชาวไทยพุทธ กลุ่มชาวไทยมุสลิม เทศบาลตาบลทุ่ งยาว
อบต.ทุ่งยาวและองค์กรเอกชน ลูกหลานชาวไทยเชื้อสายจีนเป็ นผูป้ ฏิบตั ิเซ่นไหว้บรรพบุรุษในการ
ดารงประเพณี เช็งเม้งเป็ นส่ วนประกอบสาคัญ ที่ สุด คุ ณค่ าของประเพณี เช็งเม้ง โดยเฉพาะในแง่
ความกตัญญู การสร้างความสามัคคีและการแสดงความเป็ นตนทาให้ลูกหลานยินยอมสื บทอดต่อไป
ตั้งแต่บรรพบุรุษชาวจีนเข้ามาก็อยูร่ ่ วมกับกลุ่มคนต่างๆ มีความสัมพันธ์ตลอดที่ผา่ นมา การวิจยั ครั้ง
นี้ พบว่าชาวบ้านกลุ่มคนต่างๆเห็นด้วยกับพฤติกรรมในการปฏิบตั ิเซ่ นไหว้บรรพบุรุษของชาวไทย
เชื้อสายจีน และสนับสนุนทางด้านจิตใจ ชาวไทยพุทธและชาวไทยเชื้อสายจีนมีวฒั นธรรมคล้ายกัน
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ในการตาย เชื่อว่ามีวิญญาณบรรพบุรุษและสามารถคุม้ ครองลูกหรื อทาร้านหลานได้ จึงทาให้คนทั้ง
สองกลุ่มนิ ยมเซ่ นไหว้หรื อทาบุญบรรพบุรุษเพื่อให้บรรพบุรุษอยู่อย่างสุ ขสบายในโลกตาย ส่ วน
ชาวไทยมุสลิมบางคนเชื่ อว่ามีวิญญาณอยูจ่ ริ งบางคนเชื่ อว่าไม่มีอยูจ่ ริ ง แต่ไม่ว่าเขามีความคิดเห็ น
กับเรื่ องวิญญาณอย่างไรก็ชื่นชมพฤติกรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนที่เซ่นไหว้บรรพบุรุษในเทศกาล
เช็งเม้ง เพราะพวกเขาเห็นว่าการเซ่นไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลเช็งเม้งเป็ นวิธีการแสดงความกตัญญู
ต่อพ่อแม่และบรรพบุรุษต่างๆ นอกจากนี้ แล้วผูว้ ิจยั สังเกตว่าปั จจุบนั พ่อค้าแม่คา้ ที่ตลาดทุ่งยาวส่ วน
ใหญ่เป็ นชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม เขาเห็นว่าประเพณี เช็งเม้งเป็ นประเพณี ที่งดงามชาวไทย
เชื้อสายจีนควรจะสื บทอดต่อไป
นอกจากมี การยอมรั บ จากกลุ่มคนต่ างๆ แล้ว ประเพณี เช็ งเม้งยังได้รับ การสนับ สนุ น จาก
องค์กรเอกชน องค์กรเอกชนเช่ น สมาคมสหธรรมเป็ นส่ วนประกอบส าคัญ ในการจัด กิ จ กรรม
ประเพณี เช็งเม้ง หลังจากมูลนิ ธิกุศลสถานตรังจัดล้างป่ าช้าส่ งกระดูกของผูต้ ายที่ไม่มีลูกหลานดูแล
กลับสุ สานทุ่งยาว ซึ่ งคนเหล่านี้ ด้ งั เดิ มอาศัยอยู่ที่ทุ่งยาว ไม่สามารฝั งที่สุสานทุ่งยาว ตั้งแต่น้ นั เป็ น
ต้นมาสมาคมก็รับผิตชอบเรื่ องจัดการเซ่นไหว้หลุมรวมทุกขั้นตอนในเทศกาลเช็งเม้ง ตั้งแต่ข้ นั ตอน
การกาหนดวันเวลาเซ่นไหว้จนถึงขั้นตอน เชิญชาวบ้านเข้าร่ วมพิธี เตรี ยมเครื่ องเซ่นไหว้และจัดงาน
เลี้ยงทุกขั้นตอน นอกจากจัดเซ่นไหว้หลุมรวมแล้วยังสนับสนุนด้านต่างๆ เช่นช่วยเหลือการศาสนา
การศึกษาและแง่ต่างๆ ทุกวันนี้ สมาคมยังเชิ ญที มงิ้วแต้จิ๋วจากกรุ งเทพฯ มาแสดงงิ้วแต้จิ๋วที่ชุมชน
กิจกรรมที่สมาคมจัดไว้ทาให้ชาวไทยเชื้ อสายจีนทุ่งยาวมีโอกาสเรี ยนรู ้ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน
ปลูกฝังวัฒนธรรมจีนแก่ลูกหลานรุ่ นใหม่
เทศกาลเช็ งเม้งเป็ นเทศกาลครอบครั ว ภาครั ฐไม่ ได้มีการเกี่ ยวข้องกับ การจัดเซ่ น ไหว้ใน
เทศกาลนี้ โดยตรง แต่ ได้ส่งเสริ มโดยทางอ้อม เช่ น เทศบาลตาบลทุ่ งยาวได้จดั ประชุ มพูดคุ ยกับ
ชาวบ้านเพื่ อ รวบรวมข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ประวัติ ศาสตร์ ชุ ม ชนทุ่ งยาวจากความทรงจ าของชาวบ้าน
นอกจากนี้ แล้วทุกๆปี เทศบาลตาบลทุ่งยาวและองค์การบริ หารส่ วนตาบลทุ่งยาวก็ได้จดั กิ จกรรม
เกี่ยวกับประเพณี พ้นื เมือง เช่นจัดงานไหว้พระจันทร์ ประจาจังหวัดตรังที่ตาบลทุ่งยาว ระหว่างงานมี
การบรรยายบอกเล่าที่มาของประเพณี ไหว้พระจันทร์ สิ่งของนาไปไหว้มีความหมายอะไรบ้าง บางที
ก็กล่าวถึงที่มาของบรรพบุรุษทุ่งยาวและวัฒนธรรมต่างๆ ส่ วนองค์การบริ หารส่ วนตาบลทุ่งยาวได้
จัดงาน สื บสวนวัฒนธรรมจีน-พุทธ-มุสลิมระหว่างงานมีการแสดงสิ นค้าหรื อของต่างๆทั้งสามกลุ่ม
และมี การบรรยายเกี่ ย วกับ วัฒ นธรรมจี น ผูเ้ ข้าร่ วมงานสามารถเรี ย นรู ้ วฒ
ั นธรรมทั้งสามท าให้
ประชาชนทั้งสามกลุ่มบริ เวณตาบลทุ่งยาวได้เข้าใจวัฒนธรรมซึ่งกันและกันมากขึ้น
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โดยสรุ ปการดารงประเพณี เช็งเม้ง ชาวไทยเชื้ อสายจีนทุ่งยาวได้มีส่วนร่ วมและเป็ นหลักใน
การปฏิ บตั ิ ภาครัฐและองค์กรเอกชนส่ งเสริ มอนุ รักษ์ประเพณี เช็งเม้งทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้ง
สามฝ่ ายร่ วมมือกันอนุรักษ์วฒั นธรรมจีนสู่ รุ่นต่อรุ่ น ร่ วมมือกันสร้างสังคมสงบสุ ข
ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ได้ว่าแม้แต่ปัจจุบนั ชาวไทยเชื้ อสายจี นทุ่งยาวได้ดารงประเพณี เช็งเม้งอย่าง
เข้มงวดแต่ก็มีสิ่งที่ น่าเป็ นห่ วงเช่ นกัน ข้อ1. ขาดความผูกพันกับฝ่ ายจีน ปั จจุบนั ครอบครัว มีญาติ
อาศัยอยู่เมื อ งจี น น้อ ยชาวบ้านส่ ว นใหญ่ ไม่ ได้ติ ด ต่ อ ทางจี น คนรุ่ น หลังอาจจะขาดความผูกพัน
ทางด้านจิตใจและลดความสนใจในการเรี ยนภาษาแต้จิ๋วและภาษาจีน 2. ภาษาจีนกลางและภาษา
แต้จิ๋วเริ่ มสู ญหายจากชุ มชนทุ่ งยาว ความต้องการในการติ ดต่อกับสังคมภายนอกทาให้ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษมีความสาคัญมากขึ้น ตรงกันข้ามภาษาแต้จิ๋วถูกมองว่าไม่สามารถสื่ อสารกับสงคม
ภายนอก ทาให้คนรุ่ นใหม่ไม่สนใจเรี ยนภาษาแต้จิ๋วมากนัก โดยเฉพาะลูกหลานที่ไม่ได้อาศัยอยูใ่ น
สังคมทุ่งยาวส่ วนใหญ่ไม่สามารถพูดแต้จิ๋วได้ ภาษาเป็ นสิ่ งสื บทอดประเพณี การสู ญเสี ยภาษาแต้จิ๋ว
และภาษาจีนกลางอาจจะส่ งผลต่อการเรี ยนรู ้และการสื บทอดวัฒนธรรมจีน 3. การรับอิทธิ พลจาก
สังคมภายนอกมาก ชาวไทยเชื้อสายจีนเริ่ มใช้วิธีการเผาศพมากขึ้นใน30กว่าปี ที่ผ่านมา มีการสร้าง
เจดียเ์ ก็บกระดูกแทนฝั งศพ และไม่กี่ปีที่ผ่านมามีวิธีการเก็บกระดูกแบบใหม่ข้ ึนมาที่ทุ่งยาวคือเก็บ
กระตูกในช่องกาแพงวัด ซึ่ งลูกหลานทาบุญให้บรรพบุรุษตามประเพณี ไทยพุทธเป็ นหลัก ในวันเช็ง
เม้งเซ่ น ไหว้บ รรพบุ รุษ ด้ว ยวิ ธี เรี ย บง่ ายที่ ว ดั ซึ่ งลู ก หลานไม่ ไ ด้ก ลับ มาเซ่ น ไหว้พ ร้ อ มกัน การ
เปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้อาจจะส่ งผลต่อการดารงประเพณี เช็งเม้งในอนาคตได้

ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งนี้มี3ประเดินดังต่อไปนี้
1. การเผยแพร่ คุณค่าของประเพณี เช็งเม้ง ประเพณี เช็งเม้งมีคุณค่าเด่นชัดเป็ นประเพณี งดงาม
สามารถสร้างความสามัคคี รวบรวมสมาชิ กครอบครัว สร้างความสงบสุ ขกับสังคม สามารถแสดง
ความเป็ นชาติพนั ธุ์จีนเป็ นต้น ควรมีหน่วยงานรับผิตชอบเผยแพร่ ขอ้ มูลให้คนรุ่ นใหม่
2. บันทึกข้อมูลบรรพบุรุษไหว้ ลูกหลานจีนควรจะดารงประเพณี น้ ี ต่อไปการเก็บกระตูกใส่
ในเจดี ยห์ รื อกาแพงวัดเป็ นวิธีการใหม่ เป็ นวิธีการที่เหมาะสมกับสภาพสังคม แต่ถา้ ผูต้ ายได้สั่งไว้ว่า
ไม่ให้เผาศพลูกหลานก็ควรทาตามที่ สั่งไว้ เพราะปั จจุบนั ที่ตาบลทุ่งยาวยังไม่พบปั ญหาเรื่ องที่ดิน
สุ สาน หากอนาคตมีปัญหาที่ดินค่อยหาวิธีแก้ไขตามสภาพ ไม่ว่าใช้วิธีใดก็ตามผูว้ ิจยั เห็นว่าควรจะ
เขียนชื่อและบ้านเกิดหรื อประวัติของผูต้ ายไว้ตามแบบศิลาจารึ กหน้าหลุมฝังศพ เพราะเป็ นข้อมูลที่
สาคัญต่อลูกหลาน หากผูค้ นอยากเซ่ นไหว้บรรพบุรุษที่วดั ฝ่ ายวัดควรจะจัดระเบียบการทาพิธีเซ่ น

การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 494 -

ไหว้หรื อหาทางออกต่ างๆ ที่ สามารถให้ลูกหลานชาวไทยเชื้ อสายจี นได้เซ่ นไหว้บรรพบุรุษตาม
ประเพณี จีนโดยไม่ให้ผทู ้ ี่มาเซ่นไหว้รู้สึกว่าขาดความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ
3. ฟื้ นฟูภาษาจีนแต้จิ๋วและภาษาจีนกลาง ภาษาแต้จิ๋วและภาษาจีนกลางเป็ นสื่ อกลางในการ
เชื่ อมโยงบรรพบุรุษกับลูกหลานชาวไทยเชื้ อสายจีนกับชาวไทยเชื้ อสายจีน การฟื้ นฟูภาษาจีนขั้น
แรกคื อควรให้ช าวบ้านเห็ น ความสาคัญ ของภาษาจี น ทั้งภาษาแต้จิ๋วและภาษาจี น กลาง ปั จจุ บ ัน
ภาษาจี น ถื อ ว่าเป็ นภาษาธุ รกิ จ ระหว่างประเทศที่ ส าคัญ ของประเทศไทย ภาษาจี น นอกจากเป็ น
สื่ อกลางในการสื่ อสารกับญาติพี่นอ้ งชาวไทยเชื้อสายจีนแล้วยังมีประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจเพราะ
มีการค้าขายระหว่างประเทศไทยและจีน มีนกั ท่องเที่ยวมาที่ประเพศไทยหลายแสนคนทุกๆปี สอง
ประเทศมีการติดต่องานหลานด้าน ผูค้ นที่เรี ยนจบภาษาจีนจึงมีโอกาสทางานในประเทศและนอก
ประเทศที่มีรายได้ดี ซึ่งสถานศึกษาในชุมชนทุ่งยาวนอกจากจัดสอนภาษาจีนตามหลักสู ตรการเรี ยน
การสอนแล้ว ควรร่ วมมือกับสมาคมสหธรรมหรื อองค์กรต่างๆสนับสนุ นการสอนภาษาจี นนอก
เวลาเรี ยนแก่ชาวบ้านเพราะมีชาวบ้านจานวนไม่นอ้ ยสนใจที่จะเรี ยนภาษาจีน
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้ งต่ อไป จะเปรี ยบเที ยบประเพณี เซ็ งเม้งของชุ มชนทุ่ งยาวและ
ประเพณี เช็งเม้งแต้จิ๋วของจีน เพื่อศึกษาความแตกต่างและความเหมือนในการดารงประเพณี เช็งเม้ง
ที่ ไทยกับที่ จีน ค้น หาเหตุ ผลที่ ท าให้เกิ ดความแตกต่ างและความเหมื อน นอกจากนี้ แล้วยังศึกษา
คุณค่าของประเพณี เช็งเม้งและผลกระทบจากการดารงประเพณี เช็งเม้งทั้งในไทยกับจีน
ข้อเสนอแนะสาหรับผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
1. ภายในครอบครัวและชุมชนผูอ้ าวุโสควรจะฝึ กสอนลูกหลานพูดภาษาแต้จิ๋วต่อไป และให้
ลูกหลานวัยรุ่ นมีโอกาสสัมผัสประเพณี ของตน
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะจัดให้วนั เช็งเม้งเป็ นวันหยุดในเขตที่ชาวไทยเชื้อสายจีนอาศัย
อยูเ่ พื่อให้เด็กและคนวัยทางานมีเวลาเข้าร่ วมกิจกรรมและเตรี ยมเซ่นไหว้บรรพบุรุษในวันเช็งเม้ง
3. ควรมีหน่ วยงานรับผิดชอบรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเพณี ของชาวไทยเชื้ อสายจีนและ
เผยแพร่ ขอ้ มูลกับชาวบ้านเพื่อให้ลูกหลานรุ่ นใหม่ได้รับรู ้ความหมายและความสาคัญของเทศกาล
และสร้างจิตสานึกให้แก่ลูกหลานชาวไทยเชื้อสายจีนทุ่งยาว
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บทคัดย่อ
บทความนี้เป็ นการวิจยั เอกสาร (documentary research) เพื่อศึกษาบทบาทขององค์กรภาครัฐที่มีหน้าที่ในการจัดการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยนาเสนอผลการทบทวนเอกสารในประเด็นดังต่อไปนี้ 1) เพื่อศึกษาองค์กรภาครัฐที่มีบทบาท
หลักในการจัดการท่องเที่ยวของประเทศไทย และ 2) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในงานด้านการท่องเที่ยวระหว่างองค์กรภาครัฐที่
มีบทหลักในการจัดการท่องเที่ยวของประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า โครงสร้างองค์กรภาครัฐที่มีหน้าที่ดูแล พัฒนา และ
ส่ งเสริ มการท่องเที่ยวประกอบด้วย 5 โครงสร้าง 1) การบริ หารราชการส่ วนกลาง โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกี ฬา ทา
หน้าที่ส่งเสริ มสนับสนุนและกาหนดนโยบาย 2) การบริ หารราชการส่ วนภูมิภาค โดยสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ทาหน้าที่ส่งเสริ มในพื้นที่จงั หวัดหรื อกลุ่มจังหวัด 3) การบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น ทาหน้าที่ในการวางแผนพัฒนาและ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ภายในท้องถิ่น 4) รัฐวิสาหกิจ โดยการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย ทาหน้าที่ส่งเสริ มการตลาด โฆษณา
และประชาสัมพันธ์ 5) องค์การมหาชน โดยองค์การบริ หารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน ทาหน้าที่
ส่ งเสริ มพื้นที่ที่มีศกั ยภาพให้มีการบริ หารจัดการเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอแนะขององค์กรภาครัฐด้านการท่องเที่ยวของไทยพบว่าเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน เชื่อมโยง
กันตั้งแต่ระดับประเทศคือกระทรวงทาหน้าที่กาหนดนโยบายมาสู่ การปฏิบตั ิในระดับภูมิภาคกลุ่มจังหวัดและจังหวัด จนถึ ง
ระดับพื้นที่และชุ มชนท้องถิ่น ตลอดจนรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน ซึ่ งเป็ นงานที่ตอ้ งอาศัยการบูรณาการและเชื่อมโยง
การทางานร่ วมกันเพื่อให้การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวมีความเป็ นเอกภาพและองค์รวมจึงจะส่ งผลให้การท่องเที่ยวเกิ ดการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน แต่โครงสร้างการท่องเที่ยวไทยพบว่าขาดหน่วยงานกลางที่จะทาหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานในระดับ
ต่างๆ จึงส่ งผลให้การท่องเที่ยวไทยขาดการบูรณาการ ขาดความเชื่ อมโยงระหว่างกลไกในระดับต่างๆ จากปั ญหาดังกล่าวทา
ให้การพัฒนาการท่องเที่ยวเกิดปั ญหาต่างคนต่างทา เกิดความซ้ าซ้อนของการพัฒนา หรื อขาดหน่วยงานหลักรับผิดชอบใน
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Abstract
This article is a documentary research which aims to study the government organization’s roles toward duties in
tourism management of Thailand by presenting documentary review concerning these objectives as follow: 1) To study the
government organization which has its main role in tourism management of Thailand and 2) To study suggestions in
tourism work done between government organizations having their main roles in tourism management of Thailand.
According to the study, it was found that the government organization indicates its role in managing, developing, and
tourism promotion with these 5 structures 1) Structure in having central administration by the Ministry of Tourism and
Sport that has its roles in promoting, supporting as well as policy setting up. 2) Structure in having local administration by
the Ministry of Tourism and Sport that has its roles in promoting the area among provinces. 3) Structure in having local
government that has its role in development planning and conducting advertisement and public relations within the local
area. 4) Structure in having state enterprises by Tourism Authority of Thailand that has its roles in marketing promoting
and conducting advertisement and public relations. 5) Structure in having public organizations by the office of Designated
Areas for Sustainable Tourism Administration that has its roles in promoting effective area to be able to manage and create
sustainable development.
However, according to the suggestions of government organizations concerning tourism of Thailand, it was found
that many organizations relate to each other from the national level to local level. The ministry has its roles in setting up
policies and push them into practice among provinces and local communities, including state enterprises, and public
organizations. This is a work that needs integration and connection in working in order to push forwards the tourism
development to be independent and complete and the result from this would affect the having of sustainable tourism.
Nevertheless, if consider the tourism of Thailand’s structure, it was found that there is a lack of central organizations to
coordinate with other organizations in various levels which results in tourism of Thailand’s lack of the integration and
connection among many level’s devices. From this problem, the development of tourism creates the individual work, and
repeated work of development or it is a lack of responsible organization in certain matters.
Key Words : Structure, Government Organization, Tourism of Thailand
บทนา

การท่องเที่ยวเป็ นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิ จของหลายประเทศทัว่ โลก รัฐบาลจึงต้องให้
ความสาคัญในการเสริ มสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อช่วงชิ งส่ วนแบ่งตลาดท่องเที่ยวโลก โดยเฉพาะประเทศใน
แถบเอเชียและอาเซียนต่างกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อดึงนักท่องเที่ยวทัว่ โลกเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศตนเพิ่มมากขึ้น
ภารกิจด้านการท่องเที่ยวจึงเป็ นภารกิจที่ถูกผสานกลมกลืนไปกับการพัฒนาประเทศในทุกมิติ ดังนั้นการกาหนดยุทธศาสตร์
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การพัฒนาของประเทศต่างๆ จึงได้มีการบูรณาการงานด้านการท่องเที่ยวเป็ นส่ วนหนึ่ งของการพัฒนาเศรษฐกิ จ ซึ่ งหาก
ประเทศใดมีแผนการพัฒนาประเทศที่ชดั เจนบนพื้นฐานของเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง โครงสร้างพื้นฐานที่ดี ทรัพยากรธรรมชาติมี
ความอุดมสมบูรณ์ และการท่องเที่ยวมีศกั ยภาพด้วยแล้วจะเป็ นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยผลักดันให้ประเทศนั้นๆ มีขอ้ ได้เปรี ยบใน
การแข่งขันและสามารถพัฒนาการท่องเที่ยวของตนให้เติบโตได้อย่างมัน่ คง ประเทศไทยได้ตระหนักถึ งความสาคัญของการ
ท่องเที่ยวในฐานะเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการช่วยรักษาเสถียรภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยอาศัยข้อได้เปรี ยบ
ของทาเลที่ต้ งั ความอุดมสมบูรณ์ ของทรัพยากรการท่องเที่ยว และความหลากหลายของวัฒนธรรมซึ่ งรวมถึงความเป็ นไทย
เป็ นจุดขายสาคัญในการส่ งเสริ มตลาดท่องเที่ยวมาอย่างยาวนาน (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2558)
ปั จจุบนั การท่องเที่ยวได้เจริ ญขึ้นมาเป็ นอันมากและได้ขยายเป็ นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่นเดียวกันกับรัฐบาลซึ่ งได้
ตระหนักเป็ นอย่างดีวา่ การท่องเที่ยวเป็ นอุตสาหกรรมการบริ โภคและไม่ได้เป็ นการง่ายเลยที่จะอยูเ่ ฉยโดยไม่ดิ้นรนให้ได้มา
ซึ่ งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรื อรายได้ แต่อย่างไรก็ตามการท่องเที่ยวก็ตอ้ งการการวางแผนที่ ดี และมีกระบวนการจัดการ
อย่างต่อเนื่ องที่มีประสิ ทธิ ภาพ (นิคม จารุ มณี , 1993) จากนโยบายส่ งเสริ มการท่องเที่ยวของรัฐบาลไทยที่มุ่งส่ งเสริ มให้การ
ท่องเที่ยวเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาเศรษฐกิ จของประเทศ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงได้ก่อให้เกิ ดการสร้างงาน สร้ าง
รายได้ให้กบั ประชาชน และนาเงิ นตราเข้าสู่ ประเทศได้อย่างมหาศาล ผลของการส่ งเสริ มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงมี
บทบาทสาคัญในการพัฒนาประเทศชาติและคุณภาพชีวติ ของประชาชนเป็ นอย่างมาก (เทิดชาย ช่วยบารุ ง, 2009)
การบริ หารอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยส่ วนใหญ่จะมีองค์กรของรัฐเข้ามาทาหน้าที่ หลักในการควบคุม
กากับดูแลและกาหนดนโยบายเกี่ ยวกับการพัฒนาและส่ งเสริ มการท่องเที่ยว ซึ่ งในอดี ตที่ผ่านมาหน่วยงานองค์กรด้านการ
ท่องเที่ยวยังมีไม่มากนักไม่มีองค์กรที่เข้ามาดูแลรับผิดชอบโดยตรง แต่หลังจากที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเติบโตอุตสาหกรรม
ของไทยก็มีหน่ วยงานเข้ามารั บผิดชอบดู แลมี พฒั นาการของหน่ วยงานที่ รับผิดชอบดู แลเป็ นรู ปธรรมมากขึ้ นเรื่ อยๆ จาก
สานักงานส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเป็ นองค์การส่ งเสริ มการท่องเที่ยว จากองค์การส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเป็ นการท่องเที่ยวแห่ ง
ประเทศไทย จากการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทยเป็ นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในปั จจุบนั นอกจากนี้ ยงั มี หน่วยงาน
ภาครัฐอื่น ๆ คือ รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน ที่มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านการท่องเที่ยวแตกต่างกันไปซึ่ งทุก
องค์ก รภาครั ฐที่ รับ ผิดชอบงานด้า นการท่ องเที่ ย วต่ า งก็มี หน้า ที่ ใ นการพยายามช่ วยกันส่ ง เสริ ม ผลัก ดันให้อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวมีความก้าวหน้าให้มีนกั ท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวได้ประทับใจสะดวกสบายและปลอดภัย
อย่างไรก็ตามการท่องเที่ยวไทยแม้วา่ จะมีองค์กรภาครัฐหลายหน่วยงานเข้ามาทาหน้าที่ในการบริ หารอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว แต่ก็ยงั พบว่าการท่องเที่ยวของไทยยังประสบกับปั ญหาในด้านโครงสร้างและงานบูรณาการด้านการท่องเที่ยว
ดังแผนการท่องเที่ยวปี 2555-2559 ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาผลการพัฒนาที่ผา่ นมาพบว่าโครงสร้างการบริ หาร
จัดการยังขาดเสถียรภาพ ขาดองค์กรกลางที่มีอานาจในการบังคับให้หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกระทาตามแผนรวมและบังคับใช้
กฎหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมถึงกฎระเบียบของรัฐที่ตามไม่ทนั การพัฒนาในภาคเอกชน การวางแผนที่ไม่นาไปสู่ การ
ปฏิบตั ิหรื อการลงทุน ขาดการมีส่วนร่ วมของประชาชน ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและชุมชน ขาดความรู้ดา้ น
การท่องเที่ยว โดยเฉพาะการจัดการภูมิทศั น์และการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่น การลงทุนด้านการท่องเที่ยว
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เน้นการก่อสร้ างมากกว่าการจัดการภูมิทศั น์ ทาให้การพัฒนาการท่องเที่ ยวไทยเกิ ดการพัฒนาที่ไม่ยงั่ ยืนและไม่เกิ ดความ
เชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่น จังหวัด กลุ่มจังหวัด และประเทศ
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาบทบาทขององค์กรภาครั ฐที่มีหน้า ที่หลักต่อการจัดการท่องเที่ยวไทย โดยนาเสนอผลการวิจยั จากการ
ทบทวนเอกสารในประเด็นดังต่อไปนี้ 1) เพื่อศึกษาโครงสร้ างองค์กรภาครัฐที่มีบทบาทหลักในการจัดการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทย และ 2) เพื่ อศึ กษาข้อเสนอแนะในงานด้า นการท่ องเที่ ย วระหว่า งองค์กรภาครั ฐที่ มีบทหลัก ในการจัดการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทย
วิธีการวิจัย
การวิจยั เอกสาร (documentary research) โครงสร้างองค์กรภาครัฐที่มีหน้าที่หลักต่อการจัดการท่องเที่ยวไทยและงาน
ด้านการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบ
ผลการวิจัย
การบริ หารอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศจะมี องค์ก รของรั ฐเข้ามาท าหน้า ที่ควบคุ มกากับดู แลและกาหนด
นโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาและส่ งเสริ มการท่องเที่ยว โดยองค์กรภาครัฐที่มีบทบาทหลักในด้านการท่องเที่ยวเกี่ยวข้องทั้งการ
บริ หารราชการส่ วนกลาง (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) การบริ หารราชการส่ วนภูมิภาค (จังหวัด อาเภอ และราชการส่ วน
ภูมิภาคอื่นๆ ) การบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล อบต.) รัฐวิสาหกิ จ (การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย) และ
องค์การมหาชน (องค์การบริ หารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน)
การบริหารราชการส่ วนกลาง (กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา)
การบริ หารราชการส่ วนกลางเป็ นการใช้หลักการรวมอานาจไว้ที่ส่วนกลาง โดยอานาจบังคับบัญชาและการวินิจฉัย
สั่งการสู งสุ ดจะอยูท่ ี่รัฐบาลในส่ วนกลาง รัฐบาลจะกาหนดทิศทางและแนวนโยบายพื้นฐานต่างๆ รวมทั้งดาเนิ นกิจกรรมที่มี
ความสาคัญต่อประเทศ ในด้านการท่องเที่ยวประเทศใดก็ตามที่ให้ความสาคัญกับการท่องเที่ยวมากรู ปแบบการบริ หารจะเป็ น
ถึงระดับกระทรวง ซึ่งในประเทศไทยเองได้มีการจัดตั้งกระทรวงการเที่ยวและกีฬาตามพระราชบัญญัติกระทรวง ทบวง กรม
ในปี พ.ศ.2545 โดยกาหนดให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกี ฬามีอานาจหน้าที่เกี่ ยวกับการส่ งเสริ มสนับสนุ นและพัฒนา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ดูแลด้านนโยบายด้านยุทธศาสตร์ การพัฒนา การวางแผน การพัฒนาบุคลากร การควบคุม และจัด
ระเบียบในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยงั ทาหน้าที่ในการกากับดูแลหน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้านการท่องเที่ยว คือ การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
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การบริหารราชการส่ วนภูมิภาค (จังหวัด อาเภอ ราชการส่ วนภูมิภาคด้ านการท่องเทีย่ ว
การบริ หารราชการส่ วนภูมิภาคเป็ นการใช้หลักการแบ่งอานาจ โดยราชการส่ วนกลางแบ่งอานาจการบังคับบัญชาและ
การวินิจฉัยสั่งการให้ราชการส่ วนภูมิภาคไปปฏิ บตั ิเพื่ออานวยประโยชน์ใ ห้แก่ ประชาชนในพื้นที่ ต่างๆ อย่างทัว่ ถึ งและ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของท้องที่ โดยโครงสร้ างการบริ หารราชการส่ วนภูมิภาคในด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ จังหวัด
อาเภอ และราชการส่ วนภูมิภาค คือ สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดซึ่ งเป็ นองค์กรภาครัฐภายใต้กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬามีหน้าที่ในการนานโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกี ฬาไปสู่ การปฏิ บตั ิ ทาหน้าที่ประสานงานและปฏิบตั ิ
หน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในส่ วนภูมิภาค รวมทั้งดาเนินการประสาน ส่ งเสริ ม สนับสนุนการพัฒนา และดาเนินการ
ป้ องกันและแก้ไขปัญหาในงานด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการในเขตพื้นที่จงั หวัดหรื อกลุ่มจังหวัด
การบริหารราชการส่ วนท้องถิ่น
การบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่นเป็ นการใช้หลักการกระจายอานาจ โดยส่ วนกลางมอบอานาจให้ทอ้ งถิ่นระดับหนึ่ ง
เพื่ อให้มี ค วามเป็ นอิ ส ระในการบริ ห ารจัดการตนเองและสามารถจัดท าบริ ก ารสาธารณะให้ตรงกับ ความต้อ งการของ
ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ รวมทั้งเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการปกครองในระดับท้องถิ่นอีกด้วย
ซึ่ งจากรัฐธรรมนูญฉบับปี 40 ได้วางหลักเกณฑ์สาหรับใช้ใ นการปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยมีสาระสาคัญเป็ นการกระจาย
อานาจเพื่อให้ทอ้ งถิ่นพึ่งตนเองและมีอิสระในการดาเนินงาน โดยมีหลักสาคัญในมาตรา 78 รัฐต้องกระจายอานาจให้ทอ้ งถิ่น
พึ่งตนเองและตัดสิ นใจในกิจการท้องถิ่นได้เอง พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้ง
โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่นให้ทว่ั ถึงและเท่าเทียมกันทัว่ ประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็ น
องค์กรปกครองท้องถิ่ นขนาดใหญ่ โดยคานึ งถึ งเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น จากรัฐธรรมนู ญฉบับปี 40 นี้ เอง
ส่ งผลให้เกิดพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดย
เรื่ องของการกระจายอานาจด้านการท่องเที่ยวก็ถูกระบุไว้ในพระราชบัญญัติดงั กล่าวด้วย ส่ งผลให้ทอ้ งถิ่นมีอานาจหน้าที่ใน
การส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วภายในท้อ งถิ่ น ของตน ปรั บ ปรุ ง ดู แ ลสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว จัด ท าสื่ อ ประชาสั ม พัน ธ์ และจัด ท า
งบประมาณวางแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
นอกจากนี้รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ.2550 ก็ได้มีการกระจายอานาจและเปิ ดโอกาสให้ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่ วมใน
การบริ หารจัดการการท่องเที่ยวมากขึ้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ให้สิทธิ ชุมชนในการอนุรักษ์หรื อฟื้ นฟู
จารี ตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ และมีส่วนร่ วมในการจัดการการบารุ งรักษา
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจึงมีบทบาทสาคัญในการบริ หารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยว
รัฐวิสาหกิจ (การท่องเทีย่ วแห่ งประเทศไทย)
การจัดทาบริ การสาธารณะในระบบราชการมีขอ้ จากัดหลายประการ เช่น ระเบียบแบบแผนต่างๆ ของทางราชการที่
ไม่ก่อให้เกิดความคล่องตัวในการดาเนินงานและเกิดความล่าช้าในการปฏิบตั ิงาน ดังนั้น หากจะนาเอาระบบราชการไปจัดทา
บริ การสาธารณะบางประเภทที่มีลกั ษณะกึ่งการดาเนิ นธุ รกิ จเช่นเดียวกับการดาเนิ นธุ รกิ จของภาคเอกชนก็จะเกิ ดความไม่

การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 501 -

6
เหมาะสมและไม่เกิดผลดี ด้วยเหตุดงั กล่าว จึงมีการสร้างองค์กรขึ้นมาใหม่ที่มีการดาเนินงานที่ผอ่ นคลายจากกฎเกณฑ์ต่างๆ
ของทางราชการเรี ยกว่า รัฐวิสาหกิจ (ธันยวัฒน์ รัตนสัค, 2555)
รัฐวิสาหกิ จจึงเป็ นการดาเนินกิจกรรมทางธุ รกิจไม่วา่ จะเน้นในเชิ งเศรษฐกิจหรื อสังคมก็จาเป็ นต้องลอกเลียนระบบ
และกระบวนการการบริ หารของเอกชนมาใช้เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริ หาร กล่าวคือจาเป็ นต้องมีความเป็ นอิสระ
(autonomy) ในการบริ หารงานบุคคลและการเงินการบัญชีโดยไม่อยูใ่ นระบบราชการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
เป็ นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกากับดูแลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีภารกิจในการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวในประเทศไทย
รับผิดชอบด้านการตลาดโดยเฉพาะในการส่ งเสริ มชักชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยให้เที่ยวไทย เพื่อสร้าง
รายได้ให้กบั ประเทศไทยอย่างเติบโตและต่อเนื่อง และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เจริ ญก้าวหน้าเพื่อ
เป็ นส่ วนหนึ่งในการช่วยส่ งเสริ มการท่องเที่ยวไทยให้เจริ ญเติบโต
องค์ การมหาชน (องค์ การบริหารการพัฒนาพืน้ ทีพ่ เิ ศษเพือ่ การท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน องค์ การมหาชน)
องค์การมหาชนเป็ นหน่ วยงานที่รับผิดชอบบริ การสาธารณะทางสังคมและวัฒนธรรม ไม่มี วตั ถุ ประสงค์ในการ
แสวงหากาไร เป็ นนิติบุคคลและมีความสัมพันธ์กบั รัฐ ประกอบด้วยรัฐจัดตั้งได้รับเงินอุดหนุ นจากรัฐหรื อสามารถเลี้ยงตัวเอง
ได้และรัฐมีอานาจกากับดูแลตามที่กฎหมายกาหนด แต่ไม่แสงหากาไรเหมือนรัฐวิสาหกิจ
เหตุผลในการจัดตั้งองค์การบริ หารการพัฒนาพื้นที่ พิเศษเพืิ ่อการท่องเที่ ยวอย่างยัง่ ยืน คื อ รัฐบาลมี นโยบายที่จะ
พัฒนาการท่ องเที่ย วเพื่อเพิ่ม รายได้และกระจายรายได้ไ ปสู่ ชุ ม ชนท้องถิ่ น โดยให้มีก ารบริ หารและพัฒนาพื้นที่ เพื่อการ
ท่องเที่ยวในเชิ งบูรณาการ มีองค์การกลางทาหน้าที่กาหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ และประสานงานกับท้องถิ่น หรื อ
พื้นที่ ที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยว หรื อส่ งเสริ มและพัฒนาพื้นที่ ที่มีศกั ยภาพในการท่องเที่ยวให้มีการบริ หารจัดการพื้นที่ เพื่อการ
ท่องเที่ ย วในเชิ ง คุ ณ ภาพ รวมทั้ง สามารถระดมบุ ค ลากร งบประมาณ และเครื่ องมื อเครื่ องใช้ม าใช้ในการบริ ห ารจัดการ
ท่องเที่ยวอย่างมีเอกภาพและแก้ไขปั ญหาโดยรวดเร็ ว ตลอดจนส่ งเสริ มให้มีการนาความรู้ดา้ นการบริ หารจัดการสมัยใหม่มา
ใช้เพื่อให้บรรลุผลตามเป้ าหมายที่วางไว้
องค์การบริ หารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน (อพท.) ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่เป็ น
หน่ วยงานในการก าหนดนโยบายและแผนการบริ หารการพัฒนาในพื้นที่ พิ เศษเพื่ อการท่องเที่ ยวอย่างยัง่ ยืน รวมถึ งการ
ประสานหน่วยงานภาครั ฐส่ วนกลาง ส่ วนท้องถิ่น และประชาชน เพื่อให้เกิ ดความร่ วมมือในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใน
พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน และเกิดความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม คงสภาพแหล่งท่องเที่ยว
ให้มีความงดงาม สิ่ งแวดล้อมที่เหมาะสม และวัฒนธรรมประเพณี อนั ดี งาม เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้ างความประทับใจ แก่
นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศให้ระลึกถึงและกลับมาท่องเที่ยวใหม่
ในลาดับต่อไปจะเป็ นการสรุ ปโครงสร้างการบริ หารจัดการด้านการท่องเที่ยวไทยสามารถสรุ ปได้ดงั แผนภาพ
ดังต่อไปนี้
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กระทรวงการ
ท่องเทีย่ วและกีฬา

ลาง

ราชการส่
วนกลาง
ราชการส่
วนรก

ท่องเทีย่ วและกีฬา)

สานัสกานั
งานการท่
องเทีย่ ว
กงานการ
และกี
ฬาจัย่ งวและกี
หวัด ฬา
ท่องเที
(ภายใต้ จัก.การท่
งหวัดองเทีย่ ว
และกี
ฬา) ก.การ
(ภายใต้

อาเภอ

จัจังหวัดด

ราชการส่
มภิ มาคิภาค
ราชการส่วนภู
วนภู

- องค์กการบริ
ารบริหหารส่
ารส่วนวน
-องค์
หวัดด
จัจังงหวั
- เทศบาล
-เทศบาล
- องค์กการบริ
ารบริหหารส่
ารส่วนต
วนตาบล
าบล
-องค์
- องค์กกรปกครองส่
รปกครองส่วนวน
-องค์
งถิ่น่นรูรูปปแบบพิ
แบบพิเศษ
เศษ
ท้ท้อองถิ
(กรุงงเทพฯ,
เทพฯ,เมืเมือองพั
งพัททยา)
ยา)
(กรุ

ราชการส่ ววนท้
ราชการส่
นท้อองถิงถิ่น่น

รัฐรับาล

ท่องเทีย่ วและกีฬา)

การท่
องเที
ย่ วแห่
ง ง
การท่
องเที
่ยวแห่
ประเทศไทย
ททท.
ประเทศไทย
ททท.
(ภายใต้
บดูบแดูลแล
(ภายใต้กการก
ารกากัากั
ของกระทรวงการ
ของกระทรวงการ
ท่ องเทีย่ วและกีฬา)

าหกิจจ
รัรัฐฐวิวิสสาหกิ

โครงสร้ างการบริหารจัดการด้ านการท่องเที่ยวไทย

อพท.
อพท.

องค์กการมหาชน
ารมหาชน
องค์
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การเก็บสถิติ
การท่ องเที่ยว



องค์การมหาชน
1) อพท.

















ดูแลรักษา
สถานที่
ท่ องเที่ยว

ที่มา : สรุ ปจากอานาจหน้าที่ดา้ นการท่องเที่ยวของแต่ละหน่วยงาน
หมายเหตุ : อพท. ทาหน้าที่เฉพาะในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน



ส่ วนท้ องถิ่น
1) อบจ.
2) เทศบาล
3) อบต.
รัฐวิสาหกิจ
1) ททท.







การโฆษณา
ประชาสั มพันธ์

ส่ วนภูมิภาค
1) จังหวัด
2) สานักงานท่องเที่ยวและ
กีฬา



ส่ งเสริมการ
ท่ อง
เที่ยว





กาหนดนโยบาย
และแผนพัฒนา
การท่ อง
เที่ยว

2) กรมการท่องเที่ยว

ส่ วนกลาง
1) ก.การท่องเที่ยวและกีฬา

องค์ กรภาครัฐ

ตารางสรุ ปอานาจหน้ าทีข่ ององค์ กรภาครัฐทีม่ ีบทบาทหลักในการจัดการท่ องเที่ยว



การนาเที่ยว
และมัคคุเทศก์

ของที่ระลึก





อานวยความ
สะดวกและ
ปลอดภัย





ประสานงาน
ด้ านการ
ท่ องเที่ยว
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จากตารางสรุ ปอานาจหน้าที่ขององค์กรภาครัฐที่มีบทบาทหลักในการจัดการท่องเที่ยว พบว่า ในการดาเนินงานด้าน
การท่องเที่ยวของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งการบริ หารราชการส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค และส่ วนท้องถิ่ น การบริ หารรัฐวิสาหกิ จ
และการบริ หารองค์การมหาชน โดยมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในงานด้านการท่องเที่ยว ซึ่ งหน่วยงานในระดับกระทรวงคือ
1) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะทาหน้าที่ในการกาหนดนโยบายด้านการท่องเที่ยวและส่ งเสริ มการท่องเที่ยวของไทย
นอกจากนี้ ยงั มีหน่วยงานระดับกรมที่สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทาหน้าที่ดูแลด้านการท่องเที่ยว คือ กรมส่ งเสริ ม
การท่องเที่ยว ทาหน้าที่ในการจัดเก็บสถิติการท่องเที่ยวและดูแลเรื่ องการนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ 2) หน่วยงานในส่ วนภูมิภาค
คือ จังหวัด และตัวแทนของกระทรวงคือสานักงานส่ งเสริ มการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ทาหน้าที่ในการกาหนดยุทธศาสตร์
การท่องเที่ยวในระดับจังหวัด และประสานงานความร่ วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนใน
ด้านการท่องเที่ยว 3) หน่ วยงานในระดับท้องถิ่ น ทาหน้าที่ในการจัดทาแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่ น จัดทาสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ และดูแลบารุ งรักษาสถานที่ท่องเที่ยว 4) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (รัฐวิสาหกิจ) ทาหน้าที่ในการส่ งเสริ ม
การท่องเที่ยวของไทยให้เป็ นที่รู้จกั ของนานาประเทศและโฆษณาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของไทย อานวยความสะดวก
และดูแลเรื่ องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว รวมทั้งอนุ รักษ์ ฟื้ นฟู และบารุ งรักษาสถานที่ท่องเที่ยว และหน่วยงานสุ ดท้าย
คือ5) องค์การบริ หารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน (องค์การมหาชน) ทาหน้าที่การกาหนดนโยบายใน
พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน รวมถึงการประสานหน่วยงานภาครัฐส่ วนกลาง ส่ วนท้องถิ่น และประชาชน เพื่อให้
เกิดความร่ วมมือในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
อย่างไรก็ตามจะเห็นว่าแต่ละหน่วยงานมีการแบ่งแยกหน้าที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยว โดยมีงานด้านการวางแผน
และจัดทายุทธศาสตร์ ดา้ นการท่องเที่ยวที่ตอ้ งทาทั้งส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค และส่ วนท้องถิ่น ซึ่ งแผนจากหน่ วยงานดังกล่าว
ควรต้องมีความสอดคล้องและเป็ นไปทิศทางเดียวกัน จึงจะส่ งผลให้การท่องเที่ยวพัฒนาไปได้อย่างสอดคล้องและตรงกับ
ความต้องการของพื้นที่ หรื องานด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่ ตอ้ งทาทั้งในระดับท้องถิ่ นและการท่องเที่ ยวแห่ ง
ประเทศไทย หากมีการประสานความร่ วมมือกันโดยท้องถิ่นที่ตอ้ งการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวร่ วมมือกับการท่องเที่ยวแห่ ง
ประเทศไทยในการทาประชาสัมพันธ์ร่วมกัน หรื องานด้านการนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ที่ดูแลโดยกรมส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
หากมีความร่ วมมือกับท้องถิ่นจัดให้มีการอบรมและจัดทามัคคุ เทศก์ทอ้ งถิ่นโดยคนในชุ มชนท้องถิ่นเอง ก็จะส่ งผลดีที่ได้คน
ในชุมชนที่มีความใกล้ชิดหรื อเข้าใจพื้นที่เป็ นอย่างดี นอกจากนี้ จะเห็นว่างานด้านการจัดทาและควบคุมดูแลในของฝากของที่
ระลึกจากการท่องเที่ยวไม่ได้ถูกกาหนดให้หน่วยงานใดดูแลรับผิดชอบ ซึ่งของที่ระลึกก็นบั ว่าเป็ นสิ่ งสาคัญที่จะสามารถดึงดูด
เงินตราจากนักท่องเที่ยวได้ และสามารถใช้สื่อถึงความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวหรื อประเทศไทยได้
โดยหากให้ทอ้ งถิ่นรับผิดชอบในด้านของที่ระลึกในชุ มชนแหล่งท่องเที่ยวน่าจะมีความเหมาะสมที่สุดเพราะท้องถิ่นใกล้ชิด
กับชุ มชนและประชาชนในพื้นที่และมีหน้าที่รับผิดชอบในงานด้านการส่ งเสริ มอาชี พภายในท้องถิ่ น จึงน่ าจะสามารถดึ ง
ศักยภาพในด้านการการจัดทาและจัดจาหน่ายของที่ระลึกได้เป็ นอย่างดี
นอกจากนี้ ในอานาจหน้าที่โดยหน่ วยงานที่จะทาหน้าที่บูรณาการงานด้านการท่องเที่ยว พบว่า ยังไม่ถูกกาหนดให้
รับผิดชอบโดยงานใด มีการกาหนดเพียงให้หน่ วยงานในระดับภูมิภาคที่มีหน้าที่ดาเนิ นการเกี่ยวกับการป้ องกันและแก้ไข
ปัญหาด้านการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่จงั หวัดและ/หรื อกลุ่มจังหวัดโดยประสานหรื อร่ วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชน แต่ไม่ได้ถูกระบุวา่ ให้ทาหน้าที่เป็ นหน่วยงานกลางเพื่อบูรณาการงานด้านการท่องเที่ยวร่ วมกับหน่วยงานภาครัฐ
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ต่างๆ โดยตรง ซึ่งการบูรณาการงานด้านการท่องเที่ยวจากหน่วยงานภาครัฐร่ วมกันนับว่าเป็ นสิ่ งสาคัญ เพราะหากขาดการบูร
ณาการอาจก่อให้เกิดปั ญหาต่างคนต่างทา ขาดความเป็ นเอกภาพในการพัฒนา ซึ่ งอาจส่ งผลโดยรวมของการท่องเที่ยวไทยที่
อาจจะไม่ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน หรื อพัฒนาได้ไม่เหมาะสมหรื อตรงกับความต้องการของพื้นที่ โดยสามารถสรุ ปเป็ น
ข้อเสนอแนะในงานด้านการท่องเที่ยวดังต่อไปนี้
ข้ อเสนอแนะในงานด้ านการท่องเทีย่ ว
1. งานด้านการท่องเที่ยวเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานตั้งแต่ระดับกระทรวง มาสู่ ภูมิภาค และระดับท้องถิ่น ซึ่ งเป็ นงาน
ที่ตอ้ งอาศัยการบูรณาการการทางานร่ วมกัน เพื่อให้เกิดความเป็ นเอกภาพของการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
2. งานด้านการบูรณาการด้านการท่องเที่ยวควรกาหนดให้เป็ นบทบาทของส่ วนภูมิภาคเนื่องจากเป็ นหน่วยงานที่ถูก
ก าหนดให้ป ระสานหรื อร่ วมมื อกับ หน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้องทั้ง ภาครั ฐและเอกชนในการป้ องกันและแก้ไ ขปั ญหาด้า นการ
ท่องเที่ยว และเป็ นหน่วยงานกลางที่สามารถประสานความร่ วมมือได้ท้งั ระดับกระทรวงและระดับท้องถิ่น
3. การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในระดับต่าง ๆ ควรต้องมีความสอดคล้องกัน ทั้งใน
ส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค และส่ วนท้องถิ่น
4. งานด้านการจัดทาของที่ระลึกควรกาหนดบทบาทให้เป็ นหน้าที่ของท้องถิ่ นเพราะใกล้ชิดชุ มชนที่สามารถดึ ง
เอกลักษณ์โดดเด่นของชุมชนรวมถึงศักยภาพของคนในชุมชนมาเป็ นจุดขายในการจัดทาของที่ระลึกได้
5. งานด้านการนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ควรมีการส่ งเสริ มความร่ วมมือระหว่างกรมส่ งเสริ มการท่องเที่ยวและท้องถิ่ น
ในการจัดทามัคคุเทศก์ชุมชน เพราะคนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวจะสามารถเข้าใจประวัติศาสตร์ ชุมชน เอกลักษณ์และความ
โดดเด่นของพื้นที่ตนได้เป็ นอย่างดี
อภิปรายและสรุปผล
การดาเนินงานด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยจะดาเนินการโดยองค์กรภาครัฐเป็ นสาคัญ โดยองค์กรภาครัฐจะเข้า
มาทาหน้าที่ควบคุมกากับดูแลและกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาและส่ งเสริ มการท่องเที่ยว องค์กรภาครัฐที่มีบทบาท
รับผิดชอบหลักในด้านการท่องเที่ยวเกี่ยวข้องทั้งการบริ หารราชการส่ วนกลาง (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) ทาหน้าที่ใน
การกาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ การท่องเที่ยวของประเทศ การบริ หารราชการส่ วนภูมิภาค (จังหวัด อาเภอ และราชการ
ส่ วนภูมิภาคอื่นๆ ) ทาหน้าที่ในการนาโยบายไปสู่ การปฏิบตั ิและส่ งเสริ มการท่องเที่ยวภายในจังหวัดรวมถึงประสานความ
ร่ วมมือทางด้านการท่องเที่ยวระหว่างกลุ่มจังหวัด การบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่ น (อบจ. เทศบาล อบต.) ทาหน้าที่ในการ
วางแผนพัฒนาการท่องเที่ ยว ส่ งเสริ มการโฆษณาประชาสัมพันธ์ อนุ รักษ์ ฟื้ นฟู และดูแลการท่องเที่ย วภายในพื้นที่ เขต
รั บผิดชอบของตนเอง การบริ หารรั ฐวิส าหกิ จ (การท่องเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย) ท าหน้า ที่ ใ นการส่ ง เสริ ม การตลาดการ
ท่องเที่ยวโดยทาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยให้เป็ นที่รู้จกั และการบริ หารองค์การมหาชน (องค์การ
บริ หารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน) ทาหน้าที่กาหนดนโยบาย และแผนการบริ หารการพัฒนาในพื้นที่
พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
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นอกจากนี้ ง านด้านการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวพบว่าเป็ นงานที่ เกี่ ยวข้องกับหลายหน่ วยงานและหน่ วยงานหลัก ที่
รับผิดชอบ ดังนั้นจึงมีความจาเป็ นเป็ นอย่างยิ่งที่หน่วยงานต่างๆ เหล่านี้จะต้องทาการประสานความร่ วมมือ รวมไปถึงบูรณา
การงานด้านต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อให้บรรลุเป้ าโดยรวมของประเทศ และเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถทางด้านการ
ท่องเที่ยวด้วย
ปั ญหาราชการแผ่นดินไทยเองยังเป็ นปั ญหาต่อการพัฒนาในหลายๆ ด้าน เช่น กฎหมายองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
หลายฉบับได้กาหนดอย่างชัดเจนว่าองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต้องรับผิดชอบภารกิจด้านใดบ้าง แต่ในทางปฏิบตั ิราชการ
ส่ วนภูมิภาคก็มีกฎหมายที่รองรับภารกิจนั้นเช่ นกัน การดาเนิ นภารกิจภายในจังหวัดจึงเกิดความสับสนมีการแย่งงานกันทา
และทาให้ขาดเจ้าภาพในการรับผิดชอบต่อปั ญหาในพื้นที่ จากการกระจายอานาจสู่ ทอ้ งถิ่นเพิ่มขึ้นเมื่อองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่ นมีการขยายตัว หน่วยงานราชการภายใต้โครงสร้ างบริ หารราชการส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาคย่อมต้องลดขนาดและ
บทบาทหน้าที่ลงแต่จนถึ งปั จจุบนั การรวมศูนย์อานาจของไทยยังคงเข้มแข็ง องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นยังมีอานาจในการ
ตัดสิ นใจที่จากัดและยังถูกครอบงาโดยราชการส่ วนภูมิภาคอยูม่ าก (สานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฏร, 2558) งานด้านการ
ท่องเที่ยวเองก็เช่นกันที่เกิ ดปั ญหาด้านความซ้ าซ้อนของบางงานของส่ วนภูมิภาคกับส่ วนท้องถิ่ น และท้องถิ่ นยังขาดการ
สนับสุ นนในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ขาดความรู้ความเข้าใจ ขาดบุคลากร รวมไปจนถึงขาดแคลนงบประมาณ
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวด้วย (รสสุ คนธ์ ประดิษฐ์, 2555)
อย่างไรก็ตามงานบูรณาการด้านการท่องเที่ยวก็เป็ นปั ญหาและอุปสรรคอีกด้านหนึ่ งของการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
ซึ่ งยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเที่ยวของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2558-2560 พบว่า กลไกการบริ หารจัดการขาด
การบูรณาการ การพัฒนาการท่องเที่ยวมีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน เชื่ อมโยงจากระดับชาติสู่ระดับพื้นที่และชุมชน ที่
ผ่านมากลไกการพัฒนาการท่องเที่ยวขาดความเชื่ อมโยงระหว่างกลไกในระดับต่างๆ ต่างคนต่างทา ทาให้เกิ ดความซ้ าซ้อน
ของการพัฒนา หรื อขาดเจ้าภาพหลักในบางเรื่ อง
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การสื บทอดกระบวนวิธีตกี รับขับเสภาของอาจารย์ ศิริ วิชเวช
The Transmission in Krab Playing and Sepha Performance Methods of Siri Widchawed
ศรัทธา จันทมณี โชติ (Sattha Jantamaneechote) 1
บทคัดย่ อ

การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์ในการเรี ยนรู ้และสื บทอดกระบวนวิธีตีกรับขับ
เสภาของอาจารย์ศิริ วิชเวช โดยใช้วิธีวิจยั เชิ งคุณภาพตามแนววิธีการเล่าเรื่ อง (Narrative Method) จากมุข
ปาฐะ ผลการวิ จ ัย พบว่ า อาจารย์ศิ ริ มี ป ระสบการณ์ ใ นการเรี ย นรู ้ แ บบบู ร ณาการจากแหล่ ง เรี ย นรู ้ ที่
หลากหลายในลักษณะความสัมพันธ์แบบเครื อญาติและเป็ นการเรี ยนรู ้ตามขนบโบราณของไทย ได้แก่ เรี ยน
กับ พ่ อ ที่ บ ้าน เรี ย นกับ ครู ที่ ก รมศิ ล ปากรและครู ในสายส านัก ดนตรี ไทย การฟั งรายการวิ ท ยุและแถบ
บันทึกเสี ยงครู เหนี่ยว ดุริยพันธุ์ ครู พกั ลักจา และเรี ยนรู ้ดว้ ยการปฏิบตั ิจริ งจากการออกรายการวิทยุและการ
แสดงตามงานต่าง ๆ
การสื บ ทอดกระบวนวิ ธี ตี ก รั บ ขั บ เสภาของอาจารย์ศิ ริ วิ ช เวช พบว่ า มี รู ปแบบต่ า ง
ๆ ได้แก่ ระบบบ้าน (สายสานักดนตรี ไทย) เป็ นการสื บ ทอดแบบตัวต่ อ ตัว ตามแบบโบราณ ระบบ
สถาบันการศึกษา (มหาวิทยาลัย) เป็ นการ สื บทอดในชั้นเรี ยน มีท้ งั แบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่ม และ
ระบบการบันทึกเสี ยงเผยแพร่ ในอัลบั้มชุด “เสภา เสนาะคาหวาน” ทั้งนี้ หลักการสาคัญในการเรี ยนรู ้และ
สื บทอดกระบวนวิธีตีกรับขับเสภาของอาจารย์ศิริ คือ การเรี ยนรู ้อย่างหลากหลาย การหมัน่ ฝึ กซ้อม การ
สอนจากง่ายไปหายาก และการเลือกคัดดัดแปลงทางดนตรี
คาสาคัญ: การเรี ยนรู ้, การสื บทอด, ตีกรับขับเสภา, ศิริ วิชเวช
ABSTRACT
The objective of this qualitative and narrative research was to explore learning experiences
and experiences in transmitting Krab playing and Sepha performance methods of Achan Siri Widchawed.
The research findings revealed that Achan Siri integratively learned Krab playing and Sepha performance
from various sources, which included his father; university and The Fine Arts Department; Thai classical
music schools; listening to radio programs and records of Khru Niaw Duriyaphan; self-study; and

นักศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล E-mail :
sattha7523@gmail.com
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performing on radio and at venues. He learned in a familial manner from his father; educational
institutions; and Thai classical music schools.
Regarding the transmission of his wisdom, it was found that the transmission was in the form
of one-on-one schooling; educational institutions (individually and in groups); and through his “Sepha
Sanoh Khamwan” record. The key principle of both learning and transmission in Krab playing and Sepha
performance methods of Achan Siri are varied learning; hard practice; teaching from basic to advanced
and improvements; and musical selection and modification.
Keywords: learning, transmission, Krab Playing and Sepha Performance, Siri Widchawed
บทนา

งานศิลปะสามารถศึกษาได้หลายแง่มุม หากมองในมิติทางวัฒนธรรมแล้ว ก็ยอ่ มจะเห็นถึงภูมิ
ปั ญญาที่ ปรากฏอยู่ในวิถีของการสร้ างงานศิลปะเพื่อรับใช้สังคมวัฒนธรรมนั้น ๆ ประสบการณ์ จากอดี ต
ปั จจุบนั สู่ อนาคต ทาให้เห็นพลวัตปัจจัยที่ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนในวัฒนธรรมนั้น ๆ อนุวตั รปรับภูมิธรรม
ไปตามกระแสธรรมแห่งชีวิต
ภูมิปัญญาของโบราณาจารย์ได้สั่งสมความรู ้ความสามารถในแต่ละแขนงวิชาไว้มากมาย ตก
ทอดสื บต่อมายัง คนรุ่ นแล้วรุ่ นเล่า มีกระบวนการและวัฒนธรรมของการสานต่อองค์ความรู ้ที่เป็ นแบบแผน
เฉพาะของแต่ ละวัฒ นธรรม ยังผลให้ค วามรู ้ และภู มิปั ญ ญาในรุ่ น ก่ อ น ๆ ไม่ สูญ หาย และสั่ งสมพัฒ นา
ต่อเนื่ องมาจนถึงทุกวันนี้ วิชาความรู ้ที่สาคัญยิ่งแขนงหนึ่ ง ก็คือ กระบวนวิธีตีกรับขับเสภา วิชาแขนงนี้ ถือ
ได้ว่าเป็ นทั้งศาสตร์ และศิลป์ ที่ศิลปิ นหรื อผูศ้ ึกษาจะต้องเข้าใจกระบวนการในการฝึ กฝนทักษะต่าง ๆ ให้เกิด
ความชานาญ เพื่อที่ จะถ่ายทอดให้ผูฟ้ ั งได้รับอรรถรสและเข้าใจถึ งเรื่ องราว อารมณ์ ของตัวละครในบท
กลอนเสภาได้อย่างซาบซึ้งและเข้าถึงสุนทรี ยภาพของศิลปะแขนงนี้
การขับเสภานั้นมีมาตั้งแต่เมื่อใดไม่ปรากฏแน่ชดั สันนิ ษฐานได้ว่า มีบ ทบาทในราชสานักมา
ตั้งแต่สมัยกรุ งศรี อยุธยาแล้ว เพราะปรากฏหลักฐานในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชว่า มีพนักงาน
กรอกรับกลบเสี ยงไขพระวิสูตร (ศิริ วิชเวช, 2539 : 147) ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัยจนถึ งรั ชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็มีการขับเสภาถวายขณะทรงเครื่ องใหญ่
(ยมโดย เพ็งพงศา, ม.ป.ป. : 11) และยังมี กิจ กรรมอี กส่ ว นหนึ่ งดังปรากฏหลัก ฐานที่ เกี่ ย วข้อ งกับ องค์
พระมหากษัตริ ยท์ ี่ถือเป็ นประเพณี ว่า “...หกทุ่มเบิ กเสภาดนตรี ...” (มนตรี ตราโมท, 2497 : 28) ก็นบั เป็ น
ส่ วนของการให้ความบันเทิงแก่องค์พระมหากษัตริ ยห์ ลังจากที่เสร็ จภารกิจในการปกครองบ้านเมืองแล้ว ซึ่ ง
แสดงให้เห็นได้ว่า การขับเสภาเป็ นศิลปะชั้นสู งที่มีความเจริ ญรุ่ งเรื อง และมีบทบาทสาคัญควบคู่กบั สถาบัน
พระมหากษัตริ ยแ์ ละสังคมไทยมาโดยตลอด (บุษยา ชิตท้วม, 2540 : 1 - 2)
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นอกจากนี้ แต่ โบราณกาลมาก็มี ค วามเชื่ อ เรื่ อ งกรั บ เสภาว่า เสี ย งของกรั บ เป็ นเสี ยงมงคล
สามารถขับเสนี ยดจัญไรออกจากที่ น้ ัน ๆ ได้ และยังนาเอามงคลเข้ามาอีกด้วย (บุ ษยา ชิ ตท้วม, 2537 : 6)
ดังนั้น วิธีการเก็บรักษากรับเสภา จึงนิยมขึ้นหิ้ งบูชาหรื อไว้ในที่สูง เพราะถือว่าเป็ นสิ่ งที่ควรแก่การเคารพ
ตามค่านิ ยมของประเพณี ไทยแต่โบราณ และ ด้วยความสาคัญดังกล่าวนี้ จึงส่ งผลให้การขับเสภาซึ่ งมี
กรับเป็ นอุปกรณ์สาคัญนั้น เป็ นเครื่ องมหรสพที่ใช้กนั แต่ในงานอันเป็ นสวัสดิมงคล (บุษยา ชิตท้วม, 2540 :
58) โดยในสมัย อยุธ ยาจนถึ งสมัย รั ต นโกสิ น ทร์ ต อนต้น การขับ เสภา คื อ มหรสพในงานมงคลของ
ประชาชนไทย ได้แก่ งานโกนจุก งานขึ้ น บ้านใหม่ และงานแต่ งงาน (ยมโดย เพ็งพงศา, ม.ป.ป. : 11)
ส่ วนในงานที่ไม่เป็ นมงคล เช่น งานศพจะไม่มีการขับเสภา (มนตรี ตราโมท, 2497 : 28)
ศิลปิ นผูส้ ื บทอดความรู ้ทางด้านศิลปะแขนงนี้ ท่านหนึ่ ง ก็คือ อาจารย์ศิริ วิชเวช ผูซ้ ่ ึงสื บทอด
ความรู ้ความสามารถมาจากสายสานักดนตรี ไทยที่สาคัญอยู่ 2 สายสานักด้วยกัน คือ สายสานักหมื่นขับคา
หวาน (เจิม นาคมาลัย) และสายสานักพระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุ นทรวาทิน) แม้วิชาการตีกรับขับเสภา
จะสื บ ทอดต่ อ มาจนถึ งปั จ จุ บ ัน แต่ ก็ เป็ นวิ ช าที่ จ ากัด อยู่ใ นกลุ่ ม ศิ ล ปิ นจ านวนน้ อ ย วิ ช าการด้า นนี้ ได้
แพร่ หลายต่อมาเมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระดาริ ให้มีการศึกษาวิชาการ
ตีกรับขับเสภาในหลักสู ตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (ไทย) ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์ศิริ วิชเวช เป็ นผูส้ อนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 วิชาการตีกรับ ขับเสภาจึง
แพร่ หลายมากขึ้นในปั จจุบนั (ศิริ วิชเวช, 2543 : 19)
อาจารย์ศิริ วิชเวช นับได้ว่าเป็ นผูท้ ี่มีบทบาทสาคัญคนหนึ่ งในวงการของการตีกรับขับเสภายุค
ปั จ จุ บัน
ท่ า นได้รั บ พระราชทานปริ ญ ญาดุ ษ ฎี บ ัณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศัก ดิ์ ประจ าปี การศึ ก ษา 2550 จาก
มหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร์ และยังได้รับ การประกาศเกี ยรติ คุ ณ จากสานักงานคณะกรรมการวัฒ นธรรม
แห่ งชาติ ให้ เป็ นศิ ล ปิ นแห่ งชาติ สาขาศิ ล ปะการแสดง ประจ าปี พ.ศ. 2551 อี กด้ว ย ดังนั้น จึ งเป็ นที่
ประจักษ์และยอมรับกันในสังคมว่า อาจารย์ศิริ วิชเวช มีความสามารถ
ทั้งในทางศิลปิ นและในทาง
วิชาการด้านการตีกรับขับเสภายุคปัจจุบนั
เมื่อเวลาผ่านล่วงเลยไปในแต่ละยุคสมัย วัฒนธรรมของการสื บทอดภูมิปัญญาไทย ในแขนงนี้
ก็มีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับบริ บทของสิ่ งแวดล้อมและสภาพสังคมในแต่ละยุคสมัยตามไปด้วยเช่นกัน สิ่ งที่
น่าสนใจชวนให้ศึกษา ก็คือ โดยปกติแล้ววัฒนธรรมไทยแทบทุกแขนง จะมีการสื บทอดด้วยระบบมุขปาฐะ
คือ ปากต่อปาก ผูเ้ รี ยนจะต้องเรี ยนรู ้ดว้ ยการจดจาในสิ่ งที่ครู สอน ไม่มีการจดบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
แต่ เมื่ ออาจารย์ศิริได้เข้ามาสอนวิช านี้ ในสถาบัน การศึ กษาซึ่ งเป็ นระบบที่ มีวฒ
ั นธรรมการสื บ ทอดแบบ
ตะวันตกเข้ามาผสมผสานแล้ว อาจารย์ก็มีการปรับกระบวนวิธีการสื บทอดให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้การตีกรับขับ
เสภาภายใต้สภาพสังคมไทยที่กาลังเปลี่ยนแปลงไป จนทาให้ศาสตร์ และศิลป์ ในวัฒนธรรมแขนงนี้ ยงั คงอยู่
ไม่สูญหายไปจากแผ่นดินไทย
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ด้วยเหตุ ดงั กล่าวมานี้ ก็จะพบว่า อาจารย์ศิริได้รับ การสื บทอดกระบวนวิธีขบั เสภาจากครู
เหนี่ ยว ดุริยพันธุ์ ศิษย์คนสาคัญของสายสานักพระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุ นทรวาทิน) และได้รับการสื บ
ทอดกระบวนวิธีตีกรับเสภาจาก ครู เจือ นาคมาลัย ศิษย์คนสาคัญของสายสานักหมื่นขับคาหวาน (เจิม นาค
นาลัย) ซึ่ งถือได้วา่ เป็ นสายสานักดนตรี ไทย ที่มีชื่อเสี ยงเป็ นที่ยอมรับกันมากในช่วงรัชกาลที่ 6 - 7 และ
มีอาจารย์ศิริเพียงคนเดียวเท่านั้นในยุคปั จจุบนั ที่ ได้รับการสื บทอดกระบวนวิธีตีกรับเสภามาจากสายสานัก
หมื่นขับคาหวาน (เจิ ม นาคมาลัย) โดยตรง สิ่ งที่ น่ าศึกษาก็คือ ผูว้ ิจยั สนใจศึกษาวัฒนธรรมการสื บทอด
กระบวนวิธีตีกรับขับเสภาของ 2 สายสานักนี้ ว่าเป็ นอย่างไร มีกระบวนการสื บทอดมาสู่ อาจารย์ศิริ วิชเวช
อย่างไร รวมทั้งอาจารย์ศิริมีประสบการณ์และกระบวนการในการสื บทอดให้แก่ศิษย์รุ่นหลังอย่างไร ยังคง
กระบวนการเดิ มหรื อ ปรั บ เปลี่ ยนวิธี การสื บ ทอดวัฒ นธรรมนี้ ให้เข้ากับ สภาพผูเ้ รี ยนและสภาพสั งคมที่
เปลี่ยนไปอย่างไร ซึ่ งจะสะท้อนให้เห็ นความต่อเนื่ องและความเปลี่ยนแปลงในการสื บทอดกระบวนวิธี ตี
กรับขับเสภาของไทยว่า มีการปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดท่ามกลางภาวะเศรษฐกิ จและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ วได้อย่างไร

วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาประสบการณ์ในการเรี ยนรู ้กระบวนวิธีตีกรับขับเสภาของอาจารย์ศิริ วิชเวช
2. เพื่อศึกษาประสบการณ์ในการสื บทอดกระบวนวิธีตีกรับขับเสภาของอาจารย์ศิริ วิชเวช
ผลของการวิจัย
1. ประสบการณ์ในการเรี ยนรู ้กระบวนวิธีตีกรับขับเสภาของอาจารย์ศิริ วิชเวช
1.1 การเรี ยนรู ้จากพ่อหรื อครอบครัว ตั้งแต่อาจารย์ศิริอายุได้ 11 – 12 ปี เป็ นช่วงที่ประเทศไทย
ต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตจากสงครามโลก ครั้งที่ 2 ทาให้โรงเรี ยนไม่สามารถเปิ ดทาการเรี ยนการสอนได้อยู่
เป็ นระยะเวลานานถึง 2 ปี ครึ่ ง แต่สาหรับชีวิตของอาจารย์ศิริแล้ว ช่วงนี้ กลับกลายเป็ นช่วงที่ถือว่า เป็ นช่วง
จังหวะชี วิตและโอกาสที่สาคัญในชีวิตของอาจารย์ศิริเลยทีเดียว เพราะทาให้อาจารย์ศิริมีโอกาสได้เรี ยนขับ
ร้องเพลงไทยและเครื่ องดนตรี ปี่พาทย์จากพ่อฟุ้งซึ่ งถือเป็ น ครู คนแรกที่ ได้ถ่ายทอดวิชาดนตรี ไทยให้กบั
อาจารย์ศิริ ด้วยพ่อฟุ้งมีอาชีพเป็ นแพทย์แผนไทย แต่ก็รับสอนปี่ พาทย์ให้กบั บุคคลที่สนใจด้วย ซึ่ งในช่วง
เวลานั้นมีนายนาม ลูกศิษย์ของครู กล้ า ณ บางช้าง มาขอต่อเพลงกับพ่อ จากประสบการณ์ การฟังการสอน
ของพ่อและการเรี ยนขับร้องเพลงไทยในช่วงเวลากลางคืน ทาให้อาจารย์ศิริมีความรู ้ความสามารถกว้างขวาง
มากขึ้น ซึ่ งอาจสรุ ปได้ว่า นอกจากพ่อของอาจารย์ศิริที่เป็ นปั จจัยที่ สาคัญในการถ่ายทอดความรู ้และมอบ
หลักวิชาให้กบั บุตร (อาจารย์ศิริ วิชเวช) ในรู ปแบบ “พ่อสอนลูก” แล้ว การที่อาจารย์ศิริมีพรสวรรค์ส่วนตัว
อันได้แก่ มีความสามารถเรี ยนรู ้ได้อย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าพี่นอ้ งทุกคนนั้น ก็ถือเป็ นอีก
ปั จจัยหนึ่งที่ทาให้การศึกษาศิลปะแขนงนี้ของอาจารย์ ศิริประสบความสาเร็ จด้วยเช่นกัน
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1.2 การเรี ยนรู ้ จ ากกิ จ กรรมการแสดงงิ้ ว ไทยของมหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ โดยทาง
มหาวิทยาลัยได้ทาหนังสื อราชการติดต่อให้ครู โชติ ดุริยประณี ต หัวหน้าแผนกดุริยางค์ไทย กองการสังคีต
กรมศิลปากรในสมัยนั้น ได้ถ่ายทอด การขับร้องเพลงไทยประกอบการแสดงงิ้วไทยให้แก่อาจารย์ศิริ
1.3 การเรี ยนรู ้จากระบบสายสานักดนตรี ไทย โดยเฉพาะการเรี ยนขับร้องเพลงไทยจากครู ใน
บ้านบางลาพู (บ้านดุริยประณี ต) ได้แก่ ครู เหนี่ ยว ดุริยพันธุ์ ครู แช่มช้อย ดุริยพันธุ์ ครู สุดา เขียววิจิตร
ครู ชม รุ่ งเรื อง ครู ทศั นี ย ์
ดุริยประณี ต และครู สุดจิตต์ อนันตกุล ซึ่ งเป็ นศิษย์สายสานักพระยาเสนาะ
ดุริยางค์ (แช่ม สุ นทรวาทิน) และการเรี ยนตีกรับเสภาจากครู เจือ นาคมาลัย ศิษย์คนสาคัญของสายสานัก
หมื่นขับคาหวาน (เจิม นาคมาลัย)
1.4 การเรี ยนรู ้จากการฟั งรายการวิทยุและแถบบันทึ กเสี ยง โดยเฉพาะรายการวิทยุและแถบ
บันทึกเสี ยงที่เป็ นเสี ยงขับเสภาและเสี ยงขับร้องเพลงไทยของครู เหนี่ยว ดุริยพันธุ์
1.5 การเรี ยนรู ้จากครู พกั ลักจา โดยเฉพาะการได้ยินครู คงศักดิ์ คาศิริ ขับเสภาและตีกรับเสภา
ด้วยไม้รบของพระยาเสนาะดุริยางค์ ซึ่ งเป็ นไม้รบชนิ ดที่ไม่มีในสายสานักของหมื่นขับคาหวาน แต่กลับมี
ความคล้ายคลึงกันกับการตีกรับไม้เดินของหมื่นขับคาหวาน เมื่ออาจารย์ศิริ ได้ยินครู คงศักดิ์ตีไม้รบ จึงรี บ
จดจาและนาไปฝึ กด้วยตนเองจนคิดเป็ นไม้รบใหม่ข้ ึนมาเป็ นไม้ที่ 5 แล้วตั้งชื่อว่า “ถอดไม้เดิน” ให้เข้าชุดกับ
ไม้รบเดิม 4 ไม้ของหมื่นขับคาหวาน รวมเป็ น 5 ไม้ คือ พิฆาตไพรี ตีประจันหน้า ท้ายัว่ รบ สยบไม้กรอด
และถอดไม้เดิน
1.6 การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ในการแสดง สมัยยังเด็ก พ่อพาไปออกงานวัด โดยขับร้ อง
เพลงไทยและบรรเลงปี่ พาทย์ร่วมกับคณะวงดนตรี ไทยลูกศิษย์ของครู กล้ า ณ บางช้าง ตอนไปเรี ยนขับร้อง
เพลงไทยที่บา้ นบางลาพูก็ไปออกงานกับคณะดุริยประณี ตด้วย อีกทั้งยังได้ขบั ร้องเพลงไทยออกรายการทาง
วิทยุกระจายเสี ยงอยูบ่ ่อยครั้ง
นอกจากนี้ ยังพบว่า วัฒนธรรมการเรี ยนรู ้กระบวนวิธีตีกรับขับเสภาของอาจารย์ศิริ วิชเวช
จากระบบครอบครัว ระบบราชการ และระบบสายสานักดนตรี ไทย ในข้อ 1.1 – 1.3 นั้น เป็ นไปในลักษณะ
ความสัมพันธ์แบบระบบเครื อญาติ อีกด้วย เนื่ องจากหมอฟุ้งซึ่ งเป็ นพ่อของอาจารย์ศิริ เคยรับราชการเป็ น
ศิลปิ นในกรมมหรสพหลวงในสมัยนั้นและเป็ นหมอรักษาคนไข้อยูแ่ ถวบางลาพู จึงมีความสนิ ทสนมกับครู
ดนตรี ไทยหลายท่าน เมื่อทุกคนรู ้วา่ อาจารย์ศิริเป็ นลูกของหมอฟุ้ง จึงยินดีที่จะสอนอาจารย์ศิริเหมือนดัง่ เป็ น
ลูกหรื อเป็ นเครื อญาติคนหนึ่งของเขาด้วย
ยิง่ ไปกว่านั้น อาจารย์ยงั รู ้จกั ที่จะศึกษาเรี ยนรู ้และต่อยอดความรู ้ดว้ ยตนเองโดยการสังเกตและ
ฝึ กฝนอย่างสม่าเสมอ เห็นได้จากการที่ครู เจือสอนวิธีการตีกรับเสภาตามแนวทางของหมื่นขับคาหวาน โดย
การบอกให้ใช้กน้ ของ กรับเสภาทั้ง 2 สารับมากระทบหรื อ ฟันกัน แล้วตีสาธิ ตให้ดู จากนั้นก็ให้อาจารย์ศิ
ริ ตีตามให้เหมือน แม้แรก ๆ อาจารย์ศิริ ยังทาไม่ได้ แต่ดว้ ยความมุ่งมัน่ มานะพยายามและขยันหมัน่ เพียรใน
การฝึ กซ้อม จนทาให้ป วดแขนและยืดแขนไม่ออก แต่อาจารย์ก็ไม่เคยย่อท้อ ยังคงตั้งใจฝึ กฝนด้วย
ตนเองต่อไปจนกระทัง่ เริ่ มตีกรอไม้กรับได้ และยังเรี ยนรู ้โดยการสังเกต ด้วยตนเองต่อไปอีกว่า ที่ตีกรอ
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ออกได้น้ นั เป็ นเพราะอะไร ต้องใช้มืออย่างไร เป็ นต้น ด้วยวิธีการที่ ครู เจือบอกและตี ให้ดู ประกอบกับ
ความตั้งใจมุ่งมัน่ ไม่ยอ่ ท้อในการฝึ กฝนด้วยตนเองอย่างต่อเนื่ อง และการมีนิสยั ชอบสังเกตเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
นี้ เอง จึงทาให้อาจารย์ศิริสามารถตีกรับเสภาได้ อีกทั้งยังคิดค้นวิธีการวางมุมไม้กรับในการจับกรับเสภาให้
เป็ นแบบแผนในเวลาต่อมา เพื่อให้เป็ นพื้นฐานในการฝึ กฝนและช่วยให้สามารถตีกรอได้ง่ายขึ้นอีกด้วย
อีกปั จจัยหนึ่ งที่ เป็ นจุดเริ่ มต้นในการเรี ยนรู ้ และทาให้ อาจารย์ศิริประสบความสาเร็ จในเวลา
ต่อมา ก็คือ
แรงบันดาลใจจากศิลปิ นที่มีชื่อเสี ยง คือ การได้เห็นภาพของครู นฤพนธ์ ดุริยพันธุ์ เรี ยน
ตีกรับเสภากับหลวงเสี ยง เสนาะกรรณ (พัน มุกตวาภัย) กล่าวคือ การได้ยนิ ได้ฟัง และได้เห็นศิลปิ น
ที่มีความสามารถแสดงหรื อทาการสื บทอด ทาให้เกิดจุดเริ่ มต้นความสนใจของอาจารย์ศิริให้ศึกษาการตี
กรับเสภา เมื่อเกิดความสนใจแล้ว อาจารย์ศิริจึงให้พ่อฟุ้งพาไปฝากเรี ยนตี กรับเสภากับหลวงเสี ยงเสนาะ
กรรณ (พัน มุกตวาภัย) หากแต่หลวงเสี ยงเสนาะกรรณได้ถึงแก่กรรมไปเสี ยก่อน พ่อฟุ้งจึงพาอาจารย์ศิริไป
เรี ยนการตีกรับเสภากับครู เจือ นาคมาลัย หลานลุงของหมื่นขับคาหวาน สรุ ปได้ว่า จุดเริ่ มต้นของความ
สนใจในการเรี ยนรู ้วิธีการตีกรับขับเสภานั้น มาจากการมีประสบการณ์ตรงจากศิลปิ นที่มีความสามารถทาให้
เกิดความประทับใจ นอกจากนี้ จุดเริ่ มต้นที่ทาการศึกษาศิลปะแขนงนี้ กบั ครู เจือ นาคมาลัย ซึ่ งเป็ นหลาน
ของหมื่นขับคาหวาน และเป็ นผูม้ ีชื่อเสี ยงมากที่สุดด้านการตีกรับขับเสภาในสมัยนั้น ส่ งผลให้อาจารย์ศิริ
ประสบความสาเร็ จดังปรากฏในปัจจุบนั
2. ประสบการณ์ในการสื บทอดกระบวนวิธีตีกรับขับเสภาของอาจารย์ศิริ วิชเวช
2.1 สื บทอดโดยระบบบ้าน (สายสานักดนตรี ไทย) เป็ นลักษณะของการเรี ยนแบบตัวต่อตัวตาม
แบบโบราณ ทั้งการตี ก รั บ ขับ เสภาและขับ ร้ อ ง แต่ ก็ ผ สมผสานไปกับ จดบัน ทึ ก ลงในสมุ ด และการ
บันทึกเสี ยงสด เพื่อเป็ นการเตือนความจาสาหรับนาไปฝึ กหัดต่อด้วยตนเองที่บา้ นได้ ศิษย์ที่มาฝึ กที่บา้ นของ
อาจารย์ดว้ ยระบบสื บทอดแบบนี้ มักจะเป็ นศิษย์ที่มีความสนใจมาขอเรี ยนอย่างจริ งจังด้วยตนเอง และมีพ้ืน
ฐานความรู ้ความสามารถทางด้านการขับร้องเพลงไทยหรื อการบรรเลงเครื่ องดนตรี ไทยมาแล้ว ระดับหนึ่ ง
ด้วยเหตุที่ผทู ้ ี่มาขอเรี ยนในระบบนี้ มีพ้ืนฐานที่ดีและมีเวลาใส่ ใจที่จะเรี ยนรู ้โดยตรงกับอาจารย์ศิริอย่างจริ งจัง
อาจารย์จึงมักจะถ่ายทอดกระบวนวิชาให้ค่อนข้างเต็มที่ตามความรู ้ความสามารถของผูเ้ รี ยน ศิษย์ที่มาเรี ยน
ในระบบนี้ ได้แก่ ยมโดย เพ็งพงศา, นิตยา แดงกูร, วิรัช สงเคราะห์ เป็ นต้น
2.2 สื บทอดโดยระบบสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ระดับปริ ญญาตรี ข้ ึน
ไป ทั้งที่ เป็ นวิชาเอกและวิชาเลือก ซึ่ งเป็ นระบบการสื บทอดที่ ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมการสื บทอด
แบบไทยและแบบตะวัน ตก โดยมักเป็ นลักษณะของการเรี ยนแบบชั้น เรี ยนซึ่ งเรี ยนกัน เป็ นกลุ่ม และ
ผูเ้ รี ยนอาจมีพ้ืนฐานความรู ้ความสามารถ
ที่หลากหลายและไม่เท่ากัน หรื ออาจไม่มีพ้ืนฐานมา
ก่อนเลย ฉะนั้น อาจารย์กจ็ ะถ่ายทอดกระบวนวิชาให้กบั ผูเ้ รี ยนในแบบภาพรวม ไม่เน้นเฉพาะเจาะจงคนใด
คนหนึ่ งเหมื อ นการสื บ ทอดในระบบบ้า น ศิ ษ ย์ที่ เรี ย นในระบบนี้ มัก เรี ย นตามที่ ห ลัก สู ต รแต่ ล ะแห่ ง
กาหนดให้เรี ยน ซึ่งส่ วนมากก็จะเป็ นการสื บทอดความรู ้ความสามารถในระดับขั้นพื้นฐานทัว่ ไป
การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 516 -

แต่ยงั มีการสื บทอดในระบบสถาบันการศึกษาระดับปริ ญญาโทอยู่แห่ งหนึ่ งที่ ยงั คงใช้ระบบ
บ้านเป็ นแนวทาง ในการสื บ ทอด คื อ หลักสู ตรศิ ลปศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช าดุ ริยางค์ไทย คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในรายวิชา อาศรมศึกษาในวิชาเฉพาะ 1 – 2 (PEDAGOGY IN
SPECIFIC FIELD) ซึ่ งทางหลักสู ตรฯ ได้กาหนดให้ผูเ้ รี ยนไปศึกษาศิลปิ นที่ บา้ นหรื อที่ ทางานของศิลปิ น
โดยตรง และใช้เวลาในการไปศึกษากับศิลปิ นไม่นอ้ ยกว่า 12 ครั้ง ภายในระยะเวลา 2 ภาคการศึกษา โดย
ยังคงเน้นการเรี ยนตัวต่อตัวตามวัฒนธรรมการสื บทอดแบบโบราณของไทย แต่ก็ผสมผสานกับวัฒนธรรม
การเรี ยนรู ้และสื บทอดแบบตะวันตกไปด้วย คือ ให้ผูเ้ รี ยนมีการจดบันทึ กและบันทึกเสี ยง ในขณะที่กาลัง
เรี ยนรู ้กบั ศิลปิ น แล้วถ่ายทอดออกมาเป็ นรายงานประกอบการวิเคราะห์ และนาเสนอเป็ นรู ปเล่มเอกสาร
การเรี ยนรู ้ในลักษณะนี้ จึงเป็ นการเรี ยนในเชิ งลึก ประกอบกับผูเ้ รี ยนซึ่ งนับเป็ นศิษย์ในระบบการสื บทอด
แบบนี้ น้ ันมี เพียง คนเดี ยว คื อ ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์บุษยา ชิ ตท้วม ซึ่ งก็เคยเรี ยนขั้นพื้ นฐานมาก่อนแล้ว
ฉะนั้น เมื่ อมาเรี ยนในระดับ ปริ ญ ญาโท จึ งเป็ นการเรี ยนรู ้ แบบต่ อ ยอดในขั้น ที่ สูงขึ้ น ไป อาจารย์ศิริจึ ง
สามารถถ่ายทอดกระบวนวิชาให้ได้อย่างเต็มที่ ไม่แตกต่างจากการเรี ยนรู ้ในระบบบ้านเช่นกัน
2.3 สื บทอดโดยระบบการบันทึกเสี ยง โดยเฉพาะการบัน ทึกเสี ยงครั้งสาคัญในอัลบั้มที่ม ีชื่อว่า
“เสภา เสนาะ คาหวาน” ซึ่ งเป็ นการบันทึกเสี ยงการเล่นเสภาในรู ปแบบต่าง ๆ อย่างครบครัน ที่อนุ ชนคน
รุ่ นหลังสามารถนาไปศึกษาเรี ยนรู ้ได้ต่อไป
อย่างไรก็ตาม ผูว้ ิจยั มองว่า การสื บทอดของอาจารย์ศิริในระบบบ้าน ซึ่ งยังคงใกล้เคียงกับการ
สอนแบบ มุขปาฐะ (ปากต่อปาก) ตามวัฒนธรรมการเรี ยนรู ้ และสื บทอดของไทยโบราณ รวมถึงการ
เรี ยนในระบบสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะระดับปริ ญ ญาโท ซึ่ งผสมผสานเอาวิธีการจดบันทึ กเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรในลักษณะรู ปเล่มรายงานตามวัฒนธรรมการเรี ยนรู ้และสื บทอดของตะวันตกด้วยนั้น ยังเป็ น
ลักษณะการเรี ยนรู ้และสื บทอดแบบเข้มข้นตามระดับความสนใจ ระดับความสามารถ และระดับคุณธรรม
ของผูเ้ รี ยน ที่ ยงั ผลให้ผูเ้ รี ยนประสบความสาเร็ จได้มากที่ สุด ซึ่ งสังเกตได้จากศิ ษ ย์เอก ทุ กคนที่ เป็ นที่
ยอมรับในปั จจุบนั ก็ลว้ นผ่านการเรี ยนรู ้กบั อาจารย์ดว้ ยระบบนี้ท้ งั สิ้ น
ส่ วนการเรี ยนรู ้ ผ่านระบบสถาบันการศึกษาระดับปริ ญญาตรี น้ ัน เป็ นเพียงการปู พ้ืนฐานขั้น
เริ่ มต้น เพื่อวัดแววความสนใจ ความสามารถ และคุณธรรมจริ ยธรรมของผูเ้ รี ยน ซึ่ งเป็ นการคัดกรองลูก
ศิษย์ไปในตัว และเป็ นการหาผูท้ ี่ สนใจใฝ่ รู ้ ใฝ่ ศึ กษากระบวนวิชาแขนงนี้ ในการต่อยอดการเรี ยนรู ้ ข้ นั สู ง
ต่อไป
ดังนั้น การเรี ยนรู ้ในสถาบันการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ตามแบบวัฒนธรรมตะวันตก จึงเป็ น
การเรี ยนรู ้ เนื้ อหา ที่ ง่ายและเป็ นสิ่ งที่ ผูเ้ รี ยนควรรู ้ เป็ นพื้นฐาน เหมาะสาหรั บ บุ คคลทัว่ ไป ในขณะที่ การ
เรี ยนรู ้ ในระบบบ้าน จะเป็ นเนื้ อหา ที่ ต่อยอดและซับซ้อนมากขึ้ น ไปจนถึ งขั้น สู ง เหมาะสาหรั บ ผูท้ ี่
ต้องการเรี ยนรู ้ อย่างจริ งจังและมีความสนใจเป็ นพิเศษ
ซึ่ งสามารถนาไปใช้ในการแสดงและการสื บ
ทอดกระบวนวิชาแขนงนี้ต่อไปได้
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อย่างไรก็ดี วัฒนธรรมการสื บทอดกระบวนวิธีตีกรับขับเสภาของอาจารย์ศิริ วิชเวชนี้ ยังอาศัย
ระบบอุปถัมภ์จากเจ้านายชั้นสู งอีกด้วย ดังที่ สมเด็จพระเทพฯ มีรับสั่งให้อาจารย์ศิริมาเข้าเฝ้ าฯ เพื่อขอให้
อาจารย์ถ่ายทอดกระบวนวิธีตีกรับขับเสภานี้ แก่คนรุ่ นหลัง ด้วยทรงเป็ นห่ วงว่า ศิลปะชั้นสู งของไทยแขนง
นี้ จะไม่มีผูส้ ื บทอดต่อไปในอนาคต แม้ในช่วงนั้น อาจารย์ศิริจะร้างลาวงการดนตรี ไทยไปนานจนแทบจะ
ไม่ มีใครรู ้ จกั แล้วก็ตาม แต่ ดว้ ยความสนใจใฝ่ รู ้ ของพระองค์
จึ งสอบถามผูร้ ู ้ คื อ ศาสตราจารย์
นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล ก็พบว่า ยังมีอาจารย์ศิริ วิชเวช ที่มีความสามารถทั้งกระบวนวิธีตีกรับเสภา
และกระบวนวิธีขบั เสภาอย่างครบถ้วน และได้รับการสื บทอดกระบวนวิชานี้ จากสายสานักดนตรี ไทยที่เป็ น
ที่ยอมรับในวงการถึง 2 สายสานักด้วยกัน คือ กระบวนวิธีตีกรับเสภาจากสายสานักหมื่นขับคาหวาน (เจิม
นาคมาลัย) และกระบวนวิธีขบั เสภาจากสายสานักพระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุ นทรวาทิน) จุดนี้เองจึงเป็ น
จุ ด เริ่ มต้ น ที่ ท าให้ ก ารสื บทอดกระบวนวิ ธี ตี ก รั บ ขั บ เสภาของอาจารย์ ศิ ริ ได้ เ ข้ า มาสู่ ระบบของ
สถาบันการศึกษา อาจารย์ศิริจึงได้หวนกลับเข้ามาสู่ วงการดนตรี ไทยอีกครั้งอย่างเป็ นทางการ และได้เริ่ ม
ถ่ายทอดกระบวนวิชานี้ อย่างจริ งจังเป็ นครั้ งแรกที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬ าลงกรณ์ มหาวิท ยาลัย ใน
หลัก สู ตรศิ ล ปกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าดุ ริ ยางคศิ ล ป์ (ไทย) ตั้ ง แต่ นิ สิ ตรุ่ นที่ 1 (ชั้ นปี ที่ 3)
ในปี การศึกษา 2528 เป็ นต้นมา
ไม่เพียงแต่พระราชดาริ ของสมเด็จพระเทพฯ ที่ทรงให้ความอุปถัมภ์ในการสื บทอดกระบวน
วิชานี้ เท่านั้น แม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ท่านก็ทรงดูแลห่ วงใยครู ดนตรี
ไทยอย่างใกล้ชิด เมื่ อทรงทราบว่า อาจารย์ศิริเกิ ดอาการคลื่ นไส้อาเจี ยนออกมาหลังจากเข้าเฝ้ าฯ สมเด็จ
พระเทพฯ แล้ว พระองค์ ก็ทรงเรี ยกแพทย์ให้มาดู แลรั กษาอาการของอาจารย์ศิริอย่างใกล้ชิดทันที เช่ นกัน
ด้วยความอุปถัมภ์ของเจ้านายชั้นสู งทั้ง 2 พระองค์น้ ี เอง ทาให้วฒั นธรรมของการสื บทอดกระบวนวิธีตีกรับ
ขับเสภาในปั จจุบนั ยังสามารถดารงอยูค่ ู่กบั สังคมไทยต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ขาดช่วง ขาดตอน
สาหรับสิ่ งที่อาจารย์ศิริให้ความสาคัญมากในการเรี ยนรู ้และสื บทอด ก็คือ การฝึ กขั้นพื้นฐาน
โดยเฉพาะวิธีการจับไม้กรับให้ถูกต้องและสวยงาม รวมถึงการฝึ กกรอไม้กรับให้ ละเอียด เพราะการฝึ กขั้น
พื้นฐานนี้ เป็ นหัวใจสาคัญในการ ต่อยอดทักษะความสามารถในขั้นที่สูงขึ้นไป อาจารย์ย้ า อยูเ่ สมอว่า ต้อง
ฝึ กกรอไม้กรับให้ออก และกรอให้ละเอียดจนเป็ นที่ประทับใจคนฟังได้ยงิ่ ดี มิเช่นนั้นแล้วก็จะต่อไม้รบหรื อ
ตีไม้รบซึ่งถือเป็ นกระบวนวิธีตีกรับขั้นสู งต่อไปไม่ได้
สรุ ปและอภิปรายผล
1. เวลา/โอกาสหรื อจังหวะชีวิตเป็ นสิ่ งมีค่า
หากเราวิเคราะห์ประสบการณ์ของอาจารย์ศิริในอีกปั จจัยหนึ่ งที่มีผลต่อการเรี ยนรู ้และสื บทอด
กระบวนวิธีตีกรับขับเสภาแล้ว จะพบว่า เวลาและโอกาสหรื อจังหวะชีวิต เป็ นสิ่ งที่สาคัญมากในชีวิตของ
อาจารย์ และกลายมาเป็ นมรดกอัน ล้ าค่าของวงการดนตรี ไทยในยุคต่อมาเลยทีเดียว โดยจะเห็นได้วา่

การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 518 -

ที่ 2

1.1 มีโอกาสได้เรี ยนปี่ พาทย์และขับร้องกับพ่อในช่วงโรงเรี ยนปิ ด เนื่ องจากสงครามโลก ครั้ง

1.2 มีโอกาสได้ร่วมกิ จกรรมของมหาวิทยาลัย จนได้ต่อร้องกับครู โชติ และครู ทุกคนในบ้าน
บางลาพู โดยเฉพาะการได้ต่อร้องกับครู เหนี่ยว ซึ่งเป็ นครู ที่ตนเองใฝ่ ฝันและประทับใจมาตั้งแต่เด็ก ๆ
1.3 มีโอกาสได้ฝากตัวเป็ นศิษย์ครู เหนี่ ยว ก่อนที่ครู เหนี่ ยวจะเสี ยชี วิตในขณะที่ครู เหนี่ ยวยังมี
อายุได้ 39 ปี
1.4 พ่อเห็นในความสนใจของอาจารย์ศิริ จึงสนับสนุนให้ลูกได้ไปฝากตัวเป็ นศิษย์ครู เจือ และ
ได้เรี ยนกับครู เจือ
1.5 มีโอกาสได้ฝากตัวเป็ นศิษย์ครู เจือ และได้ต่อไม้กรับไว้จนครบกระบวนวิธีก่อนที่ครู เจือจะ
เสี ยชีวิตลง พร้อมทั้งมีประสบการณ์ในการเล่นเสภาตลกกับครู เจืออีกด้วย
ด้วยการสนับสนุนจากพ่อ และโอกาสหรื อจังหวะชีวิตของอาจารย์ศิริ ทาให้อาจารย์ได้เรี ยนรู ้
สิ่ งที่ตนเองสนใจอย่างเต็มที่ ปั จจุบนั อาจารย์กลายเป็ นผูไ้ ด้รับการสื บทอดกระบวนวิธีตีกรับเสภาที่เหลืออยู่
เพียงผูเ้ ดียว และเป็ นลมหายใจ ให้วิชาการตีกรับเสภายังคงสื บต่อเป็ นมรดกแก่คนรุ่ นหลังได้จนถึงทุกวันนี้
2. ความดี/กรรมเป็ นเครื่ องจาแนกสัตว์ คุณธรรมจริ ยธรรมเป็ นเครื่ องจาแนกศิษย์
การรู ้จกั เลือกใช้ทางในการสอน ซึ่ งนอกจากจะให้เหมาะสมกับความสามารถของผูเ้ รี ยนแล้ว
อาจารย์ศิ ริ ย งั ดู นิ สั ย ใจคอและเลื อ กใช้ท างให้ เหมาะกับ ความมี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของผู ้เรี ย นอี ก ด้ว ย
โดยเฉพาะการเลือกที่จะต่อทางไม้กรับ ที่ถูกต้องตามแบบแผนของสายสานักหมื่นขับคาหวานให้กบั ลูกศิษย์
ที่มีความประพฤติดีและไว้วางใจได้เท่านั้น
3. การสร้างสรรค์ (ยึดมัน่ แต่ไม่ยดึ ติด)
การรู ้จกั พลิกแพลงทางในการตีกรับขับเสภา ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องของการแสดงหรื อการสื บทอด
หรื อแม้แต่การ ต่อทางร้องจากครู หลาย ๆ ท่าน ไม่วา่ จะเป็ นครู ผหู ้ ญิง ครู ผชู ้ าย ครู นกั ร้อง หรื อครู นกั ดนตรี
ก็ตาม อาจารย์กไ็ ม่ได้ยดึ ติดว่าเป็ นทางใคร แต่เมื่ออาจารย์จาได้แล้ว อาจารย์ก็ยงั คงยึดมัน่ ในลีลาการขับและ
การร้องแบบผูช้ ายตามแนวทางของครู เหนี่ยว ดุริยพันธุ์ ที่ตวั เองชื่นชอบและประทับใจ
การเรี ยนรู ้กระบวนวิธีตีกรับขับเสภาของอาจารย์ศิริ วิชเวช มีพฒั นาการเรื่ อยมาตั้งแต่วยั เด็ก
โดยเฉพาะจากสภาพครอบครัวที่ เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ในสิ่ งที่อาจารย์สนใจ อีกทั้งพ่อของอาจารย์ก็เคยทางาน
เป็ นศิลปิ นอยู่ในกรมมหรสพหลวง แม้ในเวลาต่อมาจะมีอาชี พหลักเป็ นหมอ แต่กิจกรรมการสอนขับร้อง
และปี่ พาทย์ให้กบั ลูก ๆ ในบ้านหรื อการสอนปี่ พาทย์ให้กบั ศิลปิ นที่มาขอให้พ่อต่อเพลงให้และการไปร่ วม
บรรเลงดนตรี ไทยตามงานต่าง ๆ ด้วยนั้น ก็ยงั คงดาเนินอยูอ่ ย่างต่อเนื่องในวิถีชีวิตที่อาจารย์ศิริได้เห็นและได้
ยินแทบทุ กวัน ทาให้เกิ ดการซึ มซับไปโดยไม่รู้ตวั นอกจากนี้ การสนับสนุ นจากครอบครั วเองเมื่อเห็ น
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อาจารย์ศิริสนใจการตีกรับ พ่อก็จะพาไปฝากกับศิลปิ นที่มีชื่อเสี ยงเป็ นที่ยอมรับในวงการ ทาให้ลูกศิษย์เมื่อ
มีความสามารถก็จะเป็ นที่ยอมรับตามไปด้วย
การส่ งเสริ มกิ จ กรรมในมหาวิ ท ยาลั ย โดยเฉพาะตอนที่ อ าจารย์ ศิ ริ ก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการควบคุมดูแลของอาจารย์ที่คอยติดต่อหาครู ที่เชี่ยวชาญจากกรมศิลปากรมา
สอนขับร้องเพลงไทยให้ ทาให้อาจารย์ศิริ มีโอกาสได้เจอและได้เรี ยนกับครู เหนี่ยวตามที่เคยใฝ่ ฝันในเวลา
ต่อมา
นอกจากนี้ ด้วยอุปนิ สยั ของอาจารย์ศิริเองที่เมื่อสนใจหรื อชอบสิ่ งใดแล้ว ก็พยายามที่จะฝึ กฝน
ในสิ่ งที่ ตนสนใจด้วยความขยันหมัน่ เพียร อดทน และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค แม้ในขณะที่กาลังฝึ กซ้อมตี
กรั บอยู่น้ ัน จะรู ้ สึกปวดเมื่ อ ยมื อและแขนก็ต าม ก็ยงั คงตั้งใจจดจ่ อ ที่ จะท าให้สาเร็ จ และมี การทบทวน
ฝึ กซ้อมอยูท่ ุกวันอย่างต่อเนื่ อง พร้อมทั้งรู ้จกั สังเกตและ ไตร่ ตรองหาหลัก วิธีการ และกลวิธีในการตีกรับ
อยูต่ ลอดเวลา เพื่อพัฒนาฝี มือตนเองจนสามารถตีกรับเสภาได้จบครบกระบวนวิธีตีกรับของสายสานักหมื่น
ขับ ค าหวาน (เจิ ม นาคมาลัย ) ซึ่ งหากจะมองถึ ง อุ ป นิ สั ย ในการเรี ย นรู ้ ข องอาจารย์ศิ ริ แ ล้ว ตามหลัก
พระพุทธศาสนา เรี ยกว่า อิทธิ บาท 4 ได้แก่
ฉันทะ - ความชอบ ความพอใจ
วิริยะ - ความขยันหมัน่ เพียร
จิตตะ - ความตั้งใจจดจ่อ
วิมงั สา - การคิดใคร่ ครวญ พิจารณาไตร่ ตรอง
เมื่ อ พิ จ ารณาดู ต ามหลัก อิ ท ธิ บ าท 4 ดัง ที่ พ ระพุ ท ธเจ้า สอน คื อ สิ่ งที่ ท าให้ ค นประสบ
ความสาเร็ จแล้ว อาจารย์ศิริลว้ นมีคุณสมบัติดงั กล่าวครบถ้วนทุกประการ
สาหรับการสื บทอดกระบวนวิธีตีกรับขับเสภานั้น อาจารย์จะเน้นไปที่การฝึ กขั้นพื้นฐานก่อน
เป็ นอันดับแรก และวิธีการสอนจะดูที่พ้นื ฐานของผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ หากผูเ้ รี ยนไม่เคยมีพ้นื ฐานมาก่อน ก็จะ
เริ่ มสอนจากระดับที่ง่ายไปสู่ ระดับที่ยาก แต่หากผูเ้ รี ยนมีพ้ืนฐานมาก่อนแล้วก็จะสอนตามแบบโบราณ คือ
อาจารย์จะสาธิ ตให้ดูพร้อมอธิบายวิธีการ ให้เห็นภาพก่อน แล้วให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิตามโดยการลอกเลียนแบบ
ให้เหมือน ผสมผสานกับการจดบันทึกเพื่อไว้เตือนความจา และสามารถบันทึกเสี ยงเอาไว้ฝึกทบทวนที่บา้ น
ได้ดว้ ย และอีกสิ่ งหนึ่ งที่อาจารย์มกั ย้าอยู่เสมอ ก็คือ กรับเสภา ซึ่ งเป็ นอุปกรณ์สาคัญที่ตอ้ งติดตัวเอาไว้ฝึก
อย่างต่อเนื่ อง หากขาดเครื่ องมือในการฝึ กฝนเสี ยแล้ว ผลสัมฤทธิ์ ของการเรี ยนรู ้ก็คงจะประสบความสาเร็ จ
ได้ยาก
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ได้ดว้ ย และอีกสิ่ งหนึ่ งที่อาจารย์มกั ย้าอยู่เสมอ ก็คือ กรับเสภา ซึ่ งเป็ นอุปกรณ์สาคัญที่ตอ้ งติดตัวเอาไว้ฝึก
อย่างต่อเนื่ อง หากขาดเครื่ องมือในการฝึ กฝนเสี ยแล้ว ผลสัมฤทธิ์ ของการเรี ยนรู ้ก็คงจะประสบความสาเร็ จ
ได้ยาก
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อัตลักษณ์ ที่ปรากฏในทางขับร้ องตับมโหรี ทางบ้ านพาทยโกศล
The identity employed in the singing style used in the Mahoree suites of the Phatayakosol
Music School

ปกรณ์ หนูยี่ (Pagorn Nuyee)1

บทคัดย่อ
การวิ จ ัย นี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ การศึ ก ษาลักษณะโครงสร้ างของทางขับ ร้ อ ง กลวิ ธี ใ นการขับ ร้ อ ง และบริ บ ทที่ เกี่ ย วข้อ ง
กับตับมโหรี ของบ้านพาทยโกศล ตลอดจนศึกษาบทบาททางสังคมต่อตับมโหรี ของบ้านพาทยโกศล โดยใช้วิธีวิจยั เชิงคุณภาพ
ตามหลักการวิเคราะห์ดนตรี ไทยและหลักการเล่าเรื่ อง (Narrative Method) จากมุขปาฐะ
ผลจากการวิจยั พบว่า ตับมโหรี ของเก่าที่ บา้ นพาทยโกศลได้สืบทอดไว้มีอยู่ดว้ ยกัน ๗ ตับ แต่ ละตับจะประกอบด้วยเพลง
๕ – ๖ เพลงบรรเลงติ ด ต่ อ กัน โดยเพลงในล าดับ สุ ด ท้า ยของทุ ก ตับ จะเป็ นเพลงที่ ก ากับ ด้ว ยจัง หวะหน้ า ทับ สองไม้
โครงสร้างของการขับร้องและกลวิธีการขับร้ องส่ วนใหญ่จะเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับทานองเพลง ไม่นิยมการตกแต่ง
คาร้อง บทร้องที่ใช้ขบั ร้องในแต่ละตับ มีท้ งั ที่คดั มาจากวรรณคดีเรื่ องเดียวกันและหลายเรื่ องรวมกัน การรับร้องส่ งร้องเข้า
กับดนตรี ในแต่ละเพลง มีท้ งั การรับร้องส่ งร้องและไม่มีการรับร้องส่ งร้อง ตลอดจนการสื บทอดที่มีเฉพาะคนในบ้านเท่านั้น
จึงทาให้ทางขับร้องตับมโหรี บา้ นพาทยโกศลไม่แพร่ หลายนักในวงการดนตรี ไทย
คาสาคัญ : ตับมโหรี, บ้ านพาทยโกศล
Abstract
The objectives of this research are to analyze musical structure, singing techniques and cultural context concerning
the singing style of sets of Mahoree songs of Phatayakosol music institute. In addition, the research focuses on how
Phatayakosol style of singing makes impact towards Thai society. Research methodologies involved qualitative approach,
with special reference to Thai traditional music principles, also applying a narrative method from the oral lore.
Result found that there are seven old sets of Mahoree songs of Phatayakosol style be existed in nowadays. Each set contains
around five to six songs by proportion. In general every last song of every set is played in "songmai" rhythmic.
The structure and the singing technique are almost similar to the scores of each song and the lyrics are not usually changed
or decorated in a way that other kinds of Thai classical songs are. The lyrics of each set are extracted from several Thai
literature texts, which, in one set, can be varied from the same or different stories. The singing technique can be done either
with instrumental accompaniment or without. In term of popularity, Mahoree songs of Phatayakosol musical institute are in
less social recognition since the transmission knowledge is limited to a small group of people whose only belonged to the
institute.
Key Words : Tub - Mahoree, Phatayakosol music institute
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บทนา

มโหรี เป็ นดนตรี แห่งราชสานักซึ่งถือเป็ นวัฒนธรรมชั้นสู งของไทยมาตั้งแต่อดีต สมัยก่อนผูบ้ รรเลงจะใช้ผหู ้ ญิงล้วน
มีหน้าที่ขบั กล่อมพระบรรทมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเจ้าฟ้าในพระราชฐานเท่านั้น (เพลงตับมโหรี ของเก่า,๒๕๒๙: ๒๗)
โดยเพลงที่ บ รรเลงและขับ ร้ อ งจะเป็ นเพลงในอัต ราจังหวะสองชั้น จังหวะปานกลาง ปรากฏในตารามโหรี ค รั้ งกรุ งเก่ า
อยูด่ ว้ ยกัน ๒๑ ตับ ทั้งเป็ นเพลงเกร็ ดนอกเรื่ องอีกจานวนหนึ่ งรวมทั้งหมด ๑๖๗ เพลง (มนตรี ตราโมท และวิเชียร กุลตัณฑ์ ,
๒๕๒๓: ๗)
บ้านพาทยโกศล เป็ นสานักดนตรี ที่เก่ าแก่สานักหนึ่ ง ก่ อตั้งขึ้ นราวต้นกรุ งรัตนโกสิ นทร์ มี ประวัติความเป็ นมา
ช้านาน เป็ นแหล่งผลิ ตนักดนตรี ที่ มีฝี มื อและมี ชื่อเสี ยงในวงการดนตรี ไทยเป็ นจานวนมาก มี อตั ลักษณ์ เฉพาะตัวทั้งทาง
บรรเลงและทางขับร้องซึ่ งได้รับการสื บทอดมาจากราชสานักตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ ทั้งยังเป็ นบ้านดนตรี ที่สาคัญบ้านหนึ่ งที่
ได้รับการคัดเลือกให้บนั ทึ กแผ่นเสี ยงไว้มากมาย โดยหนึ่ งในแผ่นเสี ยงที่สาคัญนั้นก็คือแผ่นเสี ยงตราเมขลา รามสู ร ซึ่ งเป็ น
แผ่นเสี ยงสาหรับผูม้ ีบรรดาศักดิ์
ตับมโหรี บา้ นพาทยโกศล คุณหญิ ง ไพฑู รย์ กิ ตติ วรรณ ได้กล่าวไว้ว่า “บรรเลงเฉพาะตับมโหรี สองชั้ น ของเก่ า
เท่ านั้น ตับมโหรี สามชั้นไม่ เคยบรรเลงเลย” (เพลงตับมโหรี ของเก่า,๒๕๒๙: ๓๘) ซึ่งตับมโหรี ของเก่าที่บา้ นพาทยโกศลใช้
บรรเลงนั้น มี อ ยู่ด ้วยกัน ๗ ตับ ได้แก่ ตับ นางนาค ตับ ทะแย ตับ แขกมอญ ตับ เขนง ตับ ต้น เพลงฉิ่ ง ตับ นกกระจอกและ
ตับมหาฤกษ์ โดยกลวิธีในการขับร้องมีอตั ลักษณ์เฉพาะตัวตามแบบฉบับของบ้านพาทยโกศลซึ่งสื บทอดกันมาอย่างเคร่ งครัด
เฉพาะคนในสานักเท่านั้น จึงทาให้ตบั มโหรี บา้ นพาทยโกศลหาฟังได้ยากและไม่แพร่ หลายนักในวงการดนตรี ไทยปั จจุบนั
ในการศึ กษาอัตลักษณ์ ที่ ป รากฏในทางขับ ร้ อ งตับ มโหรี ของบ้านพาทยโกศลนี้ ผูเ้ ขี ยนจะใช้แนวคิ ด ทฤษฎี เรื่ อ ง
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ กาญจนา แก้วเทพ ที่กล่าวไว้ว่า อัตลักษณ์เป็ นเรื่ องของเกณฑ์แบ่ง “เขา” และ “เรา” เนื่ องจาก
อัตลักษณ์ ท างวัฒนธรรมเป็ นองค์ประกอบที่ บ อกว่า “เราเป็ นใคร” (we/us) และแตกต่ างจากคนอื่ น (they/them) อย่างไร
(กาญจนา แก้วเทพ, ๒๕๔๔:๑๖๓) โดยในบทความนี้ จะแสดงให้เห็ น ในแต่ ละประเด็น ตั้งแต่ บ ทร้องที่ ใช้ในการขับ ร้ อ ง
การประพัน ธ์ ท างร้ อ ง ลัก ษณะการหายใจและกลวิ ธี ก ารขั บ ร้ อ งของบ้ า นพาทยโกศล โดยจะมุ่ ง เน้ น ในเรื่ องของ
ความเป็ นอัตลักษณ์ของบ้านพาทยโกศลเป็ นสาคัญ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
สังคมดนตรี ไทยพูดกัน อย่างแพร่ หลายถึ งความเป็ นอัตลักษณ์ ของบ้านพาทยโกศล ที่ มีความแตกต่ างออกไปจาก
ทางดนตรี ก ระแสหลัก ไม่ ว่ า จะเป็ นทางขับ ร้ อ ง ทางดนตรี หรื อ แม้แ ต่ บ ทร้ อ งที่ ใ ช้ใ นการขับ ร้ อ ง ซึ่ งเรื่ อ งดัง กล่ า วนี้
บ้านพาทยโกศลเองก็รู้ถึงความต่างของตนเองที่ ไม่เหมือนใครและยังคงยึดมัน่ ในความต่างนี้ อย่างไม่เสื่ อมคลายเพื่อยืนยัน
ความเป็ นตัวตนที่ เป็ นอัตลักษณ์ เปรี ยบดัง่ สี สันของวงการดนตรี ไทย อันแสดงถึงความรู ้และภูมิปัญญาที่ แฝงไปด้วยความ
ไพเราะที่ ชวนหลงใหลแก่ผูไ้ ด้ยินได้ฟัง ซึ่ งในบทความเรื่ องอัตลักษณ์ ที่ปรากฏในทางขับร้ องตับมโหรี บา้ นพาทยโกศลนี้
ผูว้ ิ จยั จะแสดงให้เห็ น ถึ งสิ่ งอัน ซึ่ งแสดงให้เห็ น ความเป็ นอัตลักษณ์ ในทางขับ ร้ อ งภายในตับ มโหรี ดังจะสาธยายให้เห็ น
ประจักษ์ดงั ต่อไปนี้
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บทร้ อง

หากกล่ า วถึ ง บทร้ อ งที่ ใ ช้ ข ั บ ร้ อ งในตั บ มโหรี นั้ น ศาสตราจารย์ เกี ย รติ คุ ณ นายแพทย์ พู น พิ ศ อมาตยกุ ล
ได้กล่าวไว้วา่
“บทร้องมโหรี ของเก่านั้นแต่เดิมจะใช้จดลงในสมุดข่อยแล้วคัดลอกต่อๆกันมา หรื อใช้วิธีจาซึ่ งมิได้พิมพ์
เผยแพร่ ครั้งละจานวนมาก ดังเช่นในยุคปั จจุบนั นี้ จึงปรากฏว่าถ้อยคาบางคาคลาดเคลื่อนระหว่างนักร้องด้วยกันที่สืบทอด
ต่อๆกันมากับนักภาษาศาสตร์ ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุดงั ต่อไปนี้
๑. คัดลอกกันมาผิดพลาดและคลาดเคลื่อน
๒. จาผิดหรื อจาคลาดเคลื่อน แล้วคิดต่อเติมขึ้นใหม่
๓. ครู ดนตรี และนักร้องเปลี่ยนข้อความเหล่านั้นเพื่อให้สะดวกในการขับร้อง เช่น การเอื้อนเสี ยงหรื อผันวรรณยุกต์
ตลอดจนตัดเติมคาบางคาให้สะดวกในการขับร้อง
๔. หนั งสื อ วรรณคดี ใ นยุค ปั จ จุ บ ัน ที่ ก รมศิ ล ปากรจัด พิ ม พ์อ อกเผยแพร่ น้ ั น ล้ว นได้ม าจากการรวบรวมช าระ
จากหนั ง สื อ วรรณคดี รุ่ น เก่ า ที่ เขี ย นด้ว ยลายมื อ บนสมุ ด ข่ อ ย การช าระวรรณคดี อ าจจะท าให้ มี ค าบางค า
คลาดเคลื่อนไปจากคาที่ ศิลปิ นเพลงไทยเคยใช้ขบั ร้องด้วยความเคยชิ นแต่เก่าก่อน จึงทาให้หลายคนเข้าใจว่า
นักร้ อง ร้ องเพลงผิดไปจากเนื้ อร้ องในต้น ฉบับของหอสมุดแห่ งชาติ ซ่ ึ งในเรื่ องดังกล่าวนี้ ยงั มิ ได้มีการตกลง
อย่างเป็ นทางการว่าจะยึดความถูกต้องจากแหล่งใดโดยเฉพาะ” (เพลงตับมโหรี ของเก่า,๒๕๒๙: ๓๗)
ในยุคปั จจุบนั การเผยแพร่ บทวรรณคดีหรื อแม้แต่การชาระบทร้องของราชบัณฑิตยสถานเกิดขึ้ นจานวนมากทาให้
หน่ วยงานทางด้านการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงนักดนตรี ตรี ไทยให้ความสาคัญและนิ ยมใช้อา้ งอิงในทางวิชาการ
ทั้งใช้ในการขับร้อง จึงทาให้เกิดการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงบทของเดิมที่สืบทอดกันมา แต่สาหรับบ้านพาทยโกศลยังคงยึดเอา
ของดั้งเดิมที่ได้สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตอย่างเคร่ งครัด โดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย ทาให้บทร้องของบ้านพาทยโกศล
นั้ นมี ค วามแตกต่ า งจากบทในวรรณคดี อ ยู่ เกื อ บทุ ก ตับ ดัง จะยกตัว อย่ า งในเพลงแขกมอญ ซึ่ งเป็ นเพลงล าดับ แรก
ปรากฏอยูใ่ นตับแขกมอญ
เพลงแขกมอญ (บทร้องต้นฉบับ)
ผูใ้ ดข้ามนทีสีทนั ดร
ก็มว้ ยมรณ์เป็ นเหยือ่ แก่สตั ว์สิ้น
ถึงว่าพญาครุ ฑก็เต็มบิน
จึงล่วงสิ นธุถึงพิมานทอง
นี่แน่ะนายไปได้ไฉนเล่า
หรื อโดยเดาว่าเล่นพอเห็นคล่อง
หรื อว่าเหาะเหิ น ได้ดงั ใจปอง
จึงไปเห็นห้องพิมานชัย
หรื อประกอบกายสิ ทธิ์ ฤทธิ เวช
วิเศษด้วยมนตราเป็ นไฉน
เราก็หวังอยูย่ งั ไม่เคยไป
คิดจะใคร่ ศึกษาเป็ นอาจารย์

ผูใ้ ดข้ามนทีสีทนั ดร
ถึงว่าพญาครุ ฑก็เต็มบิน
แน่ะนายนี่ไปไฉนเล่า

เพลงแขกมอญ(บทร้องฉบับบ้านพาทยโกศล)
ก็มว้ ยมรณ์เป็ นเหยือ่ แก่สตั ว์สิ้น
จะล่วงสิ นธุถึงพิมานทอง
หรื อโดยเดาว่าเล่นไม่เห็นคล่อง
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หรื อว่าเหาะเหิ น ได้ดงั ใจปอง
จึงได้ไปเห็นห้องพิมานชัย
หรื อประกอบกายสิ ทธิ์ ฤทธิ เวช
วิเศษด้วยมนตราเป็ นไฉน
เราก็หวังอยูย่ งั ไม่เคยไป
คิดจะใคร่ ศึกษาเป็ นอาจารย์
จากการข้างต้นเป็ นตัวอย่างหนึ่ งที่ปรากฏในตับมโหรี ของบ้านพาทยโกศล โดยลักษณะดังกล่าวนี้ มีกระจายอยูท่ ุกตับ
ซึ่งสามารถสรุ ปความแตกต่างได้ออกเป็ น ๓ ลักษณะดังนี้
๑. คาต่างความหมายเดิม คือมีการใช้คาที่ต่างกันแต่มีความหมายเดียวกัน
๒. คาต่างความหมายต่าง คือมีการใช้สานวนกลอนที่ต่างกันเป็ นผลให้ความหมายแตกต่างและคลาดเคลื่อน
ออกไปด้วย
๓. สะกดคาต่าง คือ ใช้รูปคาในลักษณะเดียวกันแต่สะกดต่างกันแต่กย็ งั มีความหมายที่เหมือนกัน
การประพันธ์ ทางร้ อง
บ้านพาทยโกศลเป็ นสานักดนตรี สานักหนึ่ งที่อุดมไปด้วยองค์ความรู ้ ที่เข้มข้น สามารถสร้างสรรค์องค์ความรู ้ ได้เอง
เพื่ อ ถ่ ายทอดให้ แก่ ศิ ษ ย์ในส านัก จนเป็ นที่ ป ระจัก ษ์ในวงการดนตรี ไทยทั้งด้านการบรรเลงและขับ ร้ อ ง ซึ่ งทางขับ ร้ อ ง
ของบ้านพาทยโกศลนั้น จะมี แนวคิ ดในการสร้ างที่ แตกต่ างออกไปอย่างแหล่งอื่ น ๆ จึ งท าให้เป็ นจุ ด เด่ น ที่ ไม่ เหมื อนใคร
ดังปรากฏในเพลงไทยต่ างๆมากมายเกื อบทุ กเพลง แม้กระทัง่ ในตับมโหรี น้ ัน ก็ปรากฏให้เห็ น เช่ นกัน โดยความแตกต่ าง
ในแต่ละเพลงนั้นมากน้อยแตกต่างกันไป หรื อบางเพลงก็มีความต่างกันไปเสี ยทั้งหมดดังปรากฏให้เห็นชัดเจนในเพลงเขนง
ซึ่งเป็ นเพลงลาดับที่หนึ่งในตับเขนง
เพลงเขนง (ทางขับร้องทัว่ ไป)
ท่อน ๑
-------

- - - จะ
---ด

- อือ - เที่ยว
- ร – ดท

-------

- - มะงุม
---ร ร

- - อือฮื้อ
--ดร

- อืออื่อ -ดท-

-------

- มะ -หงา
-ด-ด

- - - หรา
---ด

- - - อึ่ง
---ท

ฮืออือ – แห่ ง
ร ด -ท

ฮือ-ฮึ้งเง้อเออ

เห้อเออเอ่อ-เออเอย

- - - ตาม
---ด

- - - หา
---ด

เหอ - เอ่อเอ้อ

เห้อเออ-เออเอ่อ

ด- ท ร

ฟร- ดท

- เอิงฮึ้งเงอ
-ลดซ

-------

-------

- - - เออ
--- ร

- ฮึ้งเง้อเอย
- - - ฟด

-------

- - จะรู ้
-- ดด

- - - เอ่อ
---ท

------- - อือฮื้อ
- - ดร

ด- ด ด ซ

ลซฟ - ซท

- เอิงฮึ้งเงอ
–ลดซ

เห้อเออเอิง-เง้อ

- ลซฟ – ซ

เออเอ่ย-หน
ฟ ร – ลด

- ฮึ้งฮืออือ
-ดดซ
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- - -ไหน
---ด

ท่อน ๒
-------

-------

-------

-------

- - - ตั้ง
- - -ฟม

- - - แต่
---ม

- - - จะโศ
--ซด

- - - กา
---ซ

- - - เออ
---ซ

เห้อเออเอิง-เงอ

เออเอ่อ-เหอเออ

ร ด- ร ม

- - อือฮื้อ
--ซ ล

อืออื่อ–อืออื้อ

ล ซ ฟ- ม

- เออ – เอย
-ฟ - ซ

- - - อา
---ด

- - ลัย
--ด

-------

- - ด้วยแรม
- ดท ด

- - - อึ่ง
---ท

ฮืออือ – ร้ าง
ร ด -ด

--ฮึ้งเง้อเออ

เห้อเออเอ่อ-เออเอย

-- ด ด ซ

ลซฟ - ซท

- - - ห่ าง
---ท

- - - ไกล
---ด

- - - เอ่อ
---ท

เหอ - เอ่อเอ้อ

เห้อเออ-เออเอ่อ

ฟร- ดท

- เอิงฮึ้งเงอ
–ลดซ

เห้อเออเอิง-เง้อ

ด- ท ร

- เอิงฮึ้งเงอ
-ลดซ

ซฟ - ซท

- ลซฟ – ซ

เออเอ่ย-หน
ฟร–ซ

- - -ไหน
---ซ

เพลงเขนง (ทางขับร้องบ้านพาทยโกศล)
ท่อน ๑
-------

-------

-------

-------

-------

-------

- - - จะ
---ท

- - - เที่ยว
---ด

อือ - - ฮื้อ
ด--ร

อืออื่อ - อือ
ดท - ด

- ฮืออื่อฮึ
- รดฟ

- - มะงุม
--รร

- - เอ่อเอ้อ
--ดฟ

เห้อเอิง - เอ้ย

- - มะงา
--ดด

- - - หรา
---ด

- - ฮึอื่อ
- - ฟด

ฮืออืออื่อ รดท - -

- - จะรู้
- - ดร

- อือ - แห่ ง
-ด-ท

- - ฮึ้งเงอ
- - ดซ

เห้อเออเอ่อ -เอ้ย

ลซฟ - ซฟ

- - - ตาม
---ด

- - - หา
---ด

- - ฮึอื่อ
- - ฟท

อือฮือเอิง -เงอ

- - เออ
---ซ

- เอิงฮึ้งเงอ
- ลดซ

- เอ่อ - เงอ
-ฟ-ซ

- เห่อ - เอ้ย
-ล-ด

- - - หน
---ล

- ฮึ - ไหน
- ด - ลดล

-------

ซลซ - ซ
- เอ่อ - เออ
-ซ-ล

เอ่อ - เห้อ
-ซ-ด

ซฟ-ร

เออเห้อเอิงเอย

ลทลล

ท่อน ๒
-------

-------

-------

-------

-------

-------

- - - ตั้ง
---ซ

- อื่อ - แต่
-ฟ-ฟ

- - - อือ
- - -ซ

ฮึ อือ - ลซ--

- - จะโศ
- - ซซ

- ฮึ - กา
-ด-ซ

- - - ฮื้อ
---ล

อืออื่อ - อื้อ
ซฟ - ซท

- - - อา
---ด

- - - ลัย
---ด

การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 527 -

- - - อื้อ
---ร

อืออื่อ - ดท - -

- ด้ วยแรม
-ดทด

- - - ร้ าง
---ร

- ฮึ- อือ
ด--ซ

ฮืออืออื่อ - อืออื้อ

- อือฮึอือ
- ทดท

เออเห้อเอิง -เงอ

- - เออ
---ซ

- เอิงฮึ้งเงอ
-ลดซ

- เอ่อ - เออ
-ฟ-ซ

-------

ซลซ - ซ
- เอ่อ - เออ
-ซ-ล

เอ่อ - เห้อ
-ซ-ด

ลซฟ - ซท

- - ห่ าง
---ท

- - -ไกล
---ด

- เห่อ - เอ้ย
-ล-ด

- - - มา
---ล

- - - เอย
---ล

เออเห้อเอิงเอย

ลทลล

จากการข้างต้น จะเห็ น ว่าลักษณะของการประพัน ธ์ ท างขับ ร้ อ งในเพลงเขนงที่ ร้องกัน อยู่ท ั่วไปนั้น จะขึ้ น ค าร้ อ ง
ในห้องที่ ๕และจบในห้องที่ ๘ ของจังหวะที่ ๔ แต่ สาหรั บทางขับร้ องของบ้านพาทยโกศลนั้นจะขึ้ น คาร้ องในห้องที่ ๗
และจบในห้องที่ ๔ ของจังหวะที่ ๕
ซึ่ งเมื่ อพิ จ ารณาตามหลักวิ ช าการดนตรี ไทยเพลงประเภทหน้าทับ ปรบไก่ จะต้อ งจบครบจังหวะไม่ ข าดไม่ เกิ น
แต่ทางขับร้องเพลงเขนงของบ้านพาทยโกศลนั้นมีเศษเกินออกมาครึ่ งจังหวะหน้าทับ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม บ้านพาทยโกศล
ก็ยงั คงยืดหลักการขับร้องอย่างนี้ไว้ ถือได้วา่ เป็ นอัตลักษณ์อย่างหนึ่งที่มีความโดดเด่นของสานักนี้
ลักษณะการหายใจ
การหายใจในการขับ ร้ อ งเพลงไทยถื อ เป็ นเรื่ องหนึ่ งที่ ส าคัญ มากส าหรั บ การขับ ร้ อ ง เพราะการหายใจนั้ น
มีความสัมพันธ์กบั ทานอง บทร้องและจังหวะของเพลงทั้งมีผลทาให้การขับร้องดาเนิ นไปด้วยความราบรื่ นนั้นตัวแปลสาคัญ
อย่างหนึ่งก็คือการหายใจ
ลักษณะการหายใจของบ้านพาทยโกศลนั้น เมื่อสังเกตถึงลักษณะการหายใจจะมีลกั ษณะของการหายใจที่คล้ายคลึง
กับการหายใจของครู นักร้ องเพลงไทยใน ซึ่ งลักษณะการหายใจจะค่อนข้างเป็ นอิสระไม่มีหลักเกณฑ์แน่ นอนตายตัวอย่าง
ปัจจุบนั และส่ วนใหญ่จะเป็ นช่วงของการหายใจที่ยาว ดังจะยกตัวอย่างเปรี ยบเทียบให้เห็นดังนี้
รู ปแบบการหายใจเพลงต้นเพลงฉิ่ ง (ทางขับร้องทัว่ ไป)
-------

- - - เอ่อ
---ล

- - - เอ้อ
---ล

-------

-------

ดรด-ด

- - - เห้อ
---ร

- - เออเอ้อ
- - คร

- - ฮึ้ง เงอ
--ฟร

เออเห้อเอิง -เงอ

-------

เออเห้อเอิง-เงอ

ดรด-ด

- เออ - เอ่อ
-ด-ฟ

- - - ฝ่ าย
---ฟ

- - - นาฏ
---ซ

อื้อ - เม
ฟล- ด

- - - รี
---ด

- - - เอ่อ
---ฟ

- - - เออ
---ซ

- - - เห่อ
---ล

- - - เอ้อ
---ด

- เออ ฮึ้ง เงอ

เห้อเออเอ่อ-เอย

-ลดซ

ลซฟ-ร

- - - ศรี
- - - ลด

- - สวัสดิ์
-- ซฟ
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อือ - - ซ ---

รู ปแบบการหายใจเพลงต้นเพลงฉิ่ ง (ทางขับร้องบ้านพาทยโกศล)
-------

- - - เอ่อ
---ล

- - - เอ้อ
---ล

-------

-------

ดรด-ด

- - - เห้อ
---ร

- - เออเอ้อ
- - คร

- - ฮึ้ง เงอ
--ฟร

เออเห้อเอิง -เงอ

-------

เออเห้อเอิง-เงอ

ดรด-ด

- เออ - เอ่อ
-ด-ฟ

- - - ฝ่ าย
---ฟ

- - - นาฏ
---ซ

อื้อ - เม
ฟล- ด

- - - รี
---ด

- - - เอ่อ
---ฟ

- - - เออ
---ซ

- - - เห่อ
---ล

- - - เอ้อ
---ด

- เออ ฮึ้ง เงอ

เห้อเออเอ่อ-เอย

-ลดซ

ลซฟ-ร

- - - ศรี
- - - ลด

- - สวัสดิ์
-- ซฟ

อือ - - ซ ---

จากการดังกล่าวจะสังเกตได้ว่าลักษณะการหายใจของการขับร้องบ้านพาทยโกศล จะไม่คานึ งว่าจะต้องจบประโยค
แล้วจึ งจะหายใจ โดยจะหายใจเชื่ อมระหว่างประโยคหนึ่ งมี อีกประโยคหนึ่ งแต่ จะมี ช่วงของการหายใจที่ ยาว ซึ่ งถือเป็ น
อัตลักษณ์หนึ่งที่บา้ นพาทยโกศลได้สืบทอดมาอย่างเคร่ งครัดจนถึงปั จจุบนั
กลวิธีการขับร้ อง
การขับร้ องตับมโหรี ของบ้านพาทยโกศลนั้นมีความเป็ นอัตลักษณ์ โดดเด่นอย่างชัดเจน ซึ่ งทางขับร้ องนั้นจะร้ อง
ตรงๆ คือ เป็ นลักษณะของการร้องจะร้องอิงไปกับทานองหลักของเพลงไทย (ทางฆ้อง) เป็ นสาคัญ ที่ไม่เน้นการปั้ นคาร้อง
โดยจะร้องให้คาร้องนั้นตรงกับเสี ยงของเนื้ อทานองหลักเป็ นส่ วนใหญ่ และไม่มีลีลาอะไรมากมายคือ ลักษณะของการเอื้อน
ที่ ยึ ด เอาเนื้ อท านองหลัก เป็ นส าคัญ ไม่ มี ก ารดัด แปลงไปจากเนื้ อท านอกมากนั ก ซึ่ งลี ล าการขั บ ร้ อ งแบบโบราณนี้
บ้า นพาทยโกศลได้สื บ ทอดมาอย่ า งเคร่ ง ครั ด ดัง ที่ คุ ณ หญิ งไพฑู ร ย์ กิ ต ติ ว รรณ ได้ก ล่ า วกับ ศาสตราจารย์น ายแพทย์
พูนพิศ อมาตยกุล ซึ่ งผูเ้ ขียนได้สัมภาษณ์ท่านมาอีกต่อหนึ่ งว่า “ฉั นร้ องเพลงได้ แต่ แบบนี ้ แบบที่ดัดจริ ตนั้นฉั นร้ องไม่ เป็ น”
(พูนพิศ อมาตยกุล,สัมภาษณ์ :๒๕๕๓) คาว่า “ดัดจริ ต”ในความหมายของคุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ นั้นคือการเพิ่มลีลาและ
การปั้ นคาเข้าไปจากเดิม ซึ่ งในคนบางกลุ่มมีรสนิ ยมว่าไพเราะและแสดงความสามารถมากกว่าทางของเก่า แต่สาหรับนักร้อง
ในบ้านพาทยโกศลมีทรรศนะว่าเป็ นสิ่ งที่ไม่สวยงามและรกจนเกินไปทาให้เพลงไม่ไพเราะ นักขับร้องของบ้านพาทยโกศล
จึงยึดแนวทางการขับร้องแบบเก่าไว้จนปั จจุบนั จนกลายเป็ นอัตลักษณ์ของบ้านพาทยโกศลไปโดยปริ ยาย ดังตัวอย่างเพลง
ต้นเพลงฉิ่ ง สองชั้น ซึ่งเป็ นเพลงที่อยูใ่ นตับต้นเพลงฉิ่ ง
ทางขับร้องเพลงต้นเพลงฉิ่ ง (ทางขับร้องทัว่ ไป)
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ท่อนที่ ๑ เที่ยวแรก
------- - - เอ่อ
---ล
- - - เอ้อ
---ล

------เออเห้อเอิง -เงอ

ดรด-ด
- - เออเอ้อ
--ดร

------- - - เห้อ
---ร

------เออเห้อเอิง-เงอ

ดรด-ด

- - - ฝ่ าย
---ฟ

- - - นาฏ
---ซ

อื้อ - เม
ฟล-ด

- - - เอ่อ
---ฟ

- - - เออ
---ซ

- - - เห่อ
---ล

- - - เอ้อ
---ด

- - - ศรี
- - - ลด

- - สวัสดิ์
-- ซฟ

เห้อเอย - แท่ น

ม ร - ดล

- - - รัตน์
-- - ร

ลซฟ-ร

- - - ปัจ
---ฟ

- - จ ถรณ์
--ซ ล

- - - ฝ่ าย
---ฟ

- - - นาฏ
---ซ

อื้อ - เม
ฟล- ด

- - - รี
---ด

- - - เอ่อ
---ฟ

- - - เออ
---ซ

- - - เห่อ
---ล

- - - เอ้อ
---ด

- - - ศรี
- - - ลด

- - สวัสดิ์
-- ซฟ

เห้อเออ ฮึ้งเออ

เห้อเออเออ-เอ่อ

- เออ ฮึ้ง เออ

เห้อเออเอ่อ-เอย

มร ซ ร

มรด-ฟ

-ล ด ซ

ล ซ ฟ-ร

(ดนตรี ส่งร้อง) /บรรทม
- - - ล ลล/ ด ด

- อื่อ - อือ
-ด-ล

ฮึอือ- เหนือ

ฮึ้งเออเห้อเออเอ่อเอ้อ

รด - รม

อื้อ - - เอ้อ
ด - -ล

เห้อเออ ฮึ้งเออ

เห้อเออเออ-เอ่อ

- - - รี
--- ด

อือ - - ซ ---

ท่อนที่ ๒ เที่ยวแรก

- - ฮึ อือ
--ดซ

- - เออเอ้อ
-- ด ร

มร ซ ร

- - ฮึ้ง เออ
ซร มรด-ม - - ซ ร

- เออ ฮึ้ง เออ

ม ร ด-ฟ - ล ด ซ

เห้อเออเอ่อ-เอย

ฮือ อือ - ล ซ --

ทางขับร้องตับต้นเพลงฉิ่ ง (ทางขับร้องบ้านพาทยโกศล)
ท่อนที่ ๑ เที่ยวแรก
------- - - เอ่อ
---ล
- - - เอ้อ
---ล
อือ - - ซ ---

-------

-------

ดรด-ด

- - - เห้อ
---ร

- - เออเอ้อ
-- ค ร

- - ฮึ้ง เงอ
-- ฟ ร

เออเห้อเอิง -เงอ

------เออเห้อเอิง-เงอ

ดรด-ด

- เออ - เอ่อ - เออ ฮึ้ง เงอ
-ด - ฟ - ล ด ซ

เห้อเออเอ่อ-เอย

ลซฟ-ร

ท่อนที่ ๒ เที่ยวแรก
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(ดนตรี ส่งร้อง)
---ล
ลลลล
อื้อ - - เอ่อ
ด- - ล

- - เออเอ้อ
-- ด ร

- - ฮึ อือ
--ดซ

ฮือ อือ - ล ซ--

- - บรรทม
-- ร ร

- - - เหนือ
--- ม

- เหอเอ่อเอ้อ

-ร ด ม

- - ฮึ้ง เงย
-- ซ ร

- - - แท่ น
--- ด

- อือ - รัตน์
-ล - ร

- - ฮึ้ง เงอ
-- ฟ ร

- เออ - เอ่อ
-ด -ฟ

- เออ ฮึ้ง เงอ

เห้อเออเอ่อ- เอ่ย

-ลด ซ

ล ซ ฟ-ร

- - - ปัจ
---ฟ

- - จ ถรณ์
--ซ ล

จากตัวอย่างในข้างต้นนี้หากสังเกตในท่อนที่ ๒ จังหวะที่ ๑ ในห้องที่ ๔ ตรงคาว่า “บรรทม” จะเห็นได้ว่าทั้งสองทาง
นั้นมีความแตกต่างกัน โดยทางขับร้องของบ้านพาทยโกศลนั้นจะมีโน้ตกากับเพียงตัวเดียว ซึ่ งต่างจากทางขับร้องทัว่ ไปที่ มี
โน้ตกากับถึง ๒ ตัว แสดงให้เห็นว่าการปั้ นคาร้องของบ้านพาทยโกศลมีลกั ษณะแบบร้องตรงตัวซึ่ งต่างจากทางขับร้องทัว่ ไป
ที่มีการไหลเสี ยงเพื่อปั้ นคาได้อย่างชัดเจน
หากพิจารณาในจังหวะที่ ๓ ของท่ อ นที่ ๑ และจังหวะที่ ๒ ของท่ อนที่ ๒ ในห้องที่ ๓ และ ๔ ซึ่ งมี ท านองแบบ
เดียวกันจะเห็นได้ว่า ทางขับร้องทัว่ ๆไปนั้นจะมีโน้ตกากับถึง ๘ ตัวซึ่ งต่างจากทางขับร้องของบ้านพาทยโกศลที่มีเพียง ๔ ตัว
โดยในที่น้ ีแสดงให้เห็นถึงลีลาในการขับร้องของบ้านพาทยโกศลที่มีความสลับซับซ้อนน้อยกว่าทางขับร้องทัว่ ไปอย่างชัดเจน
สรุ ป

จากแนวคิ ด เรื่ องอัต ลัก ษณ์ ท างวัฒ นธรรม เมื่ อ น ามาอธิ บ ายปรากฏการที่ เกิ ด ขึ้ นในทางขั บ ร้ อ งตั บ มโหรี
ของบ้านพาทยโกศล สามารถสรุ ปได้วา่ ทางขับร้องในตับมโหรี ของบ้านพาทยโกศลมีอตั ลักษณ์ที่ชดั เจนเห็นได้จากความเป็ น
ตัวตนในแต่ละเรื่ องดังนี้
๑.บทร้องในตับมโหรี ของบ้านพาทยโกศลยังคงยึดเอาของดั้งเดิมที่ได้สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตโดยไม่ได้
เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย ทาให้บทร้องของบ้านพาทยโกศลนั้นยังคงมีความแตกต่างจากบทในวรรณคดีอยูบ่ า้ งในเกือบทุกบท
๒. การประพันธ์ทางขับร้องของบ้านพาทยโกศลความเป็ นเอกลักษณ์ส่วนตัวไม่ยดึ ติดกับกฎเกณฑ์ต่างๆ
หรื อแม้แต่หลักวิชาการดนตรี ไทย
๔. ลักษณะการหายใจของทางขับร้องบ้านพาทยโกศลเป็ นไปด้วยความอิสระไม่มีกรอบบังคับตายตัว
และมักจะใช้ช่วงของการหายใจที่ยาว
๕.การขับร้องในตับมโหรี ของบ้านพาทยโกศลจะไม่เน้นการปั้ นคาทั้งมีลีลาที่ไม่ซบั ซ้อนซึ่งต่างจากทัว่ ไป
อย่างชัดเจน
จากการดังกล่าวส่ งผลให้ทางขับร้องในตับมโหรี ของบ้านพาทยโกศลมีอตั ลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน
ทั้งยังคงดารงความเป็ นอัตลักษณ์อนั โดดเด่นนี้ต่อไปไม่เสื่ อมคลายจนถึงปั จจุบนั
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พลวัตและการสื บสานภูมปิ ัญญาช่ างตอกกระดาษ อาเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
Dynamic and Inheritance of Paper Hammering Artisan’s Wisdom
Pakpayun District, Phattalung Province

ไพศิลป์ พรายดัสถ์ (Paisin Praydust)1
พรพันธุ์ เขมคุณาศัย (Pornpan Khemakunasai)2

บทคัดย่ อ
บทความนี้ มี วตั ถุประสงค์เพื่ อ ๑) ศึกษาพลวัตภูมิปัญ ญาของช่ างตอกกระดาษ อาเภอปากพะยูน
จังหวัดพัท ลุง ๒) ศึ กษาแนวทางและวิธีการสื บสานช่ างตอกกระดาษ อาเภอปากพะยูน จังหวัด
พัทลุง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม การสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง และ
การสนทนากลุ่ม จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ๔ กลุ่ม ๓๒ คน ได้แก่ นายช่างตอกกระดาษ ๖ คน ลูกมือนาย
ช่าง ๑๕ คน ชาวบ้านที่มีองค์ความรู ้การตอกกระดาษ ๗ คน และพระสงฆ์ที่มีองค์ความรู ้การตอก
กระดาษ ๔ รู ป ผลการวิ จ ัยพบว่า การตอกกระดาษในพื้ น ที่ อ าเภอปากพะยูน จังหวัด พัท ลุ ง มี
จุดประสงค์เพื่อใช้ในการประดับตกแต่งโลงศพและการตกแต่งเรื อพระ ลายที่นิยมใช้กนั มากคือ แม่
ลาย เช่ น ลายประจ ายาม ลายลูกฟั ก ลายบัวคว่าบัว หงาย และมี ล ายอื่ น ๆที่ คิ ด ค้น ขึ้ น มาเพื่ อ เป็ น
เอกลักษณ์ของช่างในแต่ละพื้นที่ ปั จจุบนั ช่างตอกกระดาษมีจานวนลดลงเนื่องจากคนในปั จจุบนั ไม่
เห็นคุณค่าและความสาคัญของภูมิปัญญาการตอกกระดาษ ช่างตอกกระดาษจึงขาดการสื บทอดภูมิ
ปั ญญาการตอกกระดาษให้กบั คนรุ่ นหลัง และเนื่องจากเทคโนโลยีทนั สมัยมีกระดาษพิมพ์ลายสาเร็ จ
เกิดขึ้น ทาให้คนในพื้นที่ดงั กล่าวหันมาใช้กระดาษพิมพ์ลายสาเร็ จเพื่อความสะดวกรวดเร็ ว ดังนั้น
จึงต้องมีการส่ งเสริ มการสื บทอดงานตอกกระดาษโดยการร่ วมมือของหน่ วยงานภาครัฐที่ มีส่วน
เกี่ ยวข้องในการจัด งานชักพระของอาเภอปากพะยูน จังหวัด พัท ลุง ให้มีการประกวดเรื อพระที่
ประดับตกแต่งด้วยการตอกกระดาษ และการจัดตั้งให้มีศูนย์การเรี ยนรู ้ในชุมชน เพื ่อให้ช่างตอก
กระดาษได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาการตอกกระดาษให้กบั คนรุ่ นหลังได้สานต่อเพื่ออนุ รักษ์การตอก
กระดาษให้คงอยูส่ ื บไป
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Abstract
This article intent to 1) study the dynamic of paper hammering artisan’s wisdom of Pak Payoon
Subdistrict, Phatthalung, 2) study the mean and solution for inheriting the knowledge of the paper
hammering artisan of Pak Payoon Subdistrict, Phatthalung. For the data collection, this study
used non-participative observation, semi-structure interview and group discussion; with 4 groups
of data providers, comprises of 32 people, namely, 6 paper hammering artisans, 15 paper
hammering artisan’s assistants, 7 knowledgeable persons in paper hammering and 4 monks with
knowledge about paper hammering. This research revealed that the underlying objective or usage
of the paper hammering of Pak Payoon Subdistrict, Phatthalung, is for decoration of the coffin or
the sacred image’s boat. Most popular designs for the paper hammering are Mae Lai (master
design), such as, Lai Prachum Yarm, Lai Look Fak, Lai Bua Kwum Bua Ngai; there are also
many other unique, local designs of the sculptor in each area. Nowadays, the number of the paper
hammering artisan is decreasing, this is because the young generation doesn’t realize the value
and importance of paper hammering wisdom, so the paper hammering artisan lack of relay the
paper hammering wisdom to the young generation. Another cause is the technological
improvement and the invention of the instant-paper design. Many people of Pak Payoon
Subdistrict, Phatthalung, are now turned to use the instant-paper design instead, as a faster and
more convenient substitute. Therefore, mean and solution for inheriting the paper hammering
must be arrange, with the co-operation of the local authority and private enterprise, those who are
involved with the annual sacred image’s boat parade of Pak Payoon Subdistrict, Phatthalung. The
initiative can starts from encouraging the solely use of original paper hammering on the sacred
image’s boat. Another solution is to work with the local paper hammering artisan to create the
local paper hammering’s learning center in their community; allowing the paper hammering
artisan and knowledgeable person in this field to teach the paper hammering technique to those
who interest, so the paper hammering can be preserved and sustained.

Keywords : Hammering Artisan, Dynamic of Paper Hammering Artisan, Inheritance of Paper
Hammering Artisan
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บทนา

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการสัง่ สมประสบการณ์ของชาวบ้าน
และจากการสื บทอดกันมาจากบรรพบุรุษ มีการทดลอง ปรับเปลี่ยน แก้ไขปั ญหาต่างๆที่เกิดขึ้นใน
การดารงชีวิตประจาวันในแต่ละท้องถิ่น ประเทศไทยมีศิลปวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาของ
ชาวบ้านอย่างหลากหลายในอดีตจนถึงปั จจุบนั ภูมิปัญญาท้องถิ่นแสดงให้เห็นถึงวิวฒั นาการทาง
ศิลปะที่เกิดขึ้นเป็ นเวลาช้านาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็ นองค์ความรู ้ที่มีคุณค่า ซึ่ งช่วยจรรโลงชีวิตและ
วิถีชุมชนของคนในท้องถิ่นให้อยูร่ ่ วมกับธรรมชาติและสภาวะแวดล้อมได้อย่างสมดุล และที่สาคัญ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็ นสิ่ งที่สามารถดารงความเป็ นท้องถิ่นหรื อชุมชนนั้นๆไว้ได้ จึงถือว่าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมีความสาคัญต่อการดาเนินชีวิต และยังส่ งผลต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย
คนไทยใช้ภูมิปัญญาในการนากระดาษมาเขียนและตอกเป็ นภาพหรื อลวดลายมานานแล้ว
แต่หลักฐานงานกระดาษนั้นเป็ นเรื่ องยากที่จะเก็บรักษา เพราะกระดาษเป็ นวัสดุที่ย่อยสลายได้ง่าย
งานตอกกระดาษพบมากทางภาคเหนื อ เช่น การนากระดาษมาตกแต่งนกหัสดีลิง การทาธงหรื อตุง
แขวนประดับไว้ตามวัดวาอาราม เพื่อแสดงถึงความศรัทธาในพุทธศาสนาและทาให้งานนั้นดูมีสีสนั
มากขึ้น ภาคอีสานสามารถพบเห็นได้จากการนากระดาษมาประดับบั้งไฟ ใช้ในการประดับรถแห่
เทียนในพิธีแห่เทียนพรรษา ภาคกลางส่ วนใหญ่ใช้กระดาษในงานสานักพระราชวัง เช่น การตกแต่ง
พระเมรุ การตกแต่ งพิ ธี แลกนาขวัญ ส าหรั บ ทางภาคใต้ มี การน ากระดาษมาปิ ดตามตัว ว่าว ใช้
กระดาษตกแต่งโลงศพ และใช้กระดาษตกแต่งเรื อพระ (สมปอง อัครวงษ์. ๒๕๕๐ : ๑๖๙-๑๗๓)
จากที่ ก ล่ า วมางานกระดาษเป็ นภู มิ ปั ญ ญาที่ ใ ช้ใ นการประดับ ตกแต่ ง เพื่ อ พุ ท ธบู ช า
โดยทัว่ ไปรู ปแบบของงานกระดาษจึงมีความแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค ภาคใต้เรามีภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่ มีคุณค่าต่างๆมากมาย ซึ่ งภูมิปัญญาท้องถิ่นในภาคใต้น้ ี ผูว้ ิจยั ได้เล็งเห็ นภูมิปัญญาที่ คง
ความเป็ นดั้งเดิมและสื บทอดกันมาน้อยลงทุกที นั่นคื อ ภูมิปัญญาการตอกกระดาษ ในอาเภอปาก
พะยูน จังหวัดพัทลุง เป็ นภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้า นศิลปะที่สามารถเห็นได้เด่นชัดและได้สืบทอด
กันมาเป็ นเวลาช้านานแล้ว แต่ปัจจุบนั กาลังจะเลือนรางหายไป เพราะคนรุ่ นใหม่ได้ใช้กระดาษที่มี
ลวดลายสาเร็ จรู ปเพื่อความสะดวกรวดเร็ วและเป็ นวัสดุสมัยใหม่ ช่างในอาเภอปากพะยูน จังหวัด
พัทลุงนิ ยมใช้การตอกกระดาษเพื่อตกแต่งเรื อพระและตกแต่งโลงศพ งานตอกกระดาษนี้ เป็ นความ
ชานาญของช่างในท้องถิ่นอยูแ่ ล้ว เพราะช่างมีพ้นื ฐานในการทาหนังตะลุง การตอกกระดาษมีวิธีใน
การทาที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงได้จดั ทาบทความเรื่ องพลวัตและการสื บสานภูมิปัญญาช่างตอก
กระดาษขึ้นเพราะเห็ นถึงความสาคัญของภูมิปัญญาการตอกกระดาษในอาเภอปากพะยูน จังหวัด
พัท ลุง เพื่อศึกษาการเปลี่ ยนแปลงของภูมิปั ญ ญาการตอกกระดาษและแนวทางการถ่ายทอดภู มิ
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ปั ญญาการตอกกระดาษไปยังคนรุ่ นหลัง ให้คนรุ่ นหลังได้เห็นความสาคัญและสื บทอดต่อไปไม่ให้
เลือนหายไปจากท้องถิ่น
การศึกษาบทความครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาพลวัตภูมิปัญญาของช่างตอกกระดาษ
และศึ ก ษาแนวทางและวิ ธี ก ารสื บ สานช่ า งตอกกระดาษ อ าเภอปากพะยูน จังหวัด พัท ลุ ง วิ ธี
การศึกษา ใช้วิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม สังเกตวิธีการตอกกระดาษของช่างตอกกระดาษ ใน
อาเภอปากพะยูน จังหวัด พัท ลุ ง วิธี การสัมภาษณ์ แบบกึ่ งมี โครงสร้ าง และวิธี การสนทนากลุ่ ม
(Focus Group) โดยการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก จานวน ๔ กลุ่ม รวม ๓๒ คน ประกอบด้วย
กลุ่มนายช่างตอกกระดาษ จานวน ๖ คน กลุ่มลูกมือนายช่างตอกกระดาษ จานวน ๑๕ คน ชาวบ้าน
ที่ มี อ งค์ค วามรู ้ การตอกกระดาษ จ านวน ๗ คน และพระสงฆ์ที่ มี อ งค์ค วามรู ้ ก ารตอกกระดาษ
จานวน ๔ รู ป สาหรั บเครื่ องมื อที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคื อ แบบสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม
และแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง โดยการศึกษาแนวคิดทฤษฎีแล้วสกัดความคิดออกมาเป็ น
ประเด็นในการสร้ างคาถามย่อยที่ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โดยสร้ างแบบสัมภาษณ์ แบบกึ่ งมี
โครงสร้ างให้ ข ้อ ค าถามสามารถปรั บ เปลี่ ย นได้ตามความเหมาะสมของผู ใ้ ห้ ข ้อ มู ล แต่ ล ะกลุ่ ม
นอกจากนี้ ยงั มีการสนทนากลุ่ม ( Focus Group ) โดยการประชุมกลุ่มย่อย ผูว้ ิจยั จะกาหนดประเด็น
ในการประชุมแต่ละครั้ง ซึ่ งจะนาประเด็นที่ผูว้ ิจยั ยังขาดข้อมูล หรื อต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเป็ นการ
แลกเปลี่ยนแนวคิดกันในประเด็นต่างๆ
พลวัตภูมิปัญญาของช่ างตอกกระดาษ อาเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
ภูมิปัญญาการตอกกระดาษของช่างตอกกระดาษ อาเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง เป็ นภูมิ
ปั ญ ญาที่ มี ก ารสื บ ทอดกัน มายาวนานตั้งแต่ อ ดี ต จนถึ งปั จ จุ บ ัน และมี การเปลี่ ย นแปลงไปตาม
ช่ ว งเวลา ตามยุค สมัย ที่ เปลี่ ย นไป จากการศึ กษาพบว่าการเปลี่ ย นแปลงของภู มิปั ญ ญาช่ างตอก
กระดาษสามารถแบ่งออกได้เป็ น ๒ ยุค ดังนี้
ยุคที่ ๑ ยุคการใช้ ตะเกียงเจ้ าพายุ
ก่อนปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตพื้นที่ อำเภอปำกพะยูน จังหวัดพัทลุง ซึ่ งเป็ นพื้นที่ ติดต่อกับ
ทะเลสำบสงขลำ มี ลกั ษณะเป็ นเกำะที่ ลอ้ มลอบด้วยทะเลเป็ นส่ วนใหญ่ ในสมัยนั้น ยังไม่ มีกำร
พัฒนำมำกนัก กำรคมนำคมไม่สะดวก ผูค้ นในสมัยนั้นนิ ยมเดินทำงด้วยเรื อ ไฟฟ้ ำยังเข้ำไม่ถึงใน
พื้นที่ตอ้ งอำศัยตะเกียงเพื่อให้เกิดแสงสว่ำง จึงเรี ยกยุคนี้ ว่ำ ยุคกำรใช้ตะเกียงเจ้ำพำยุ (พระครู นิเทศ
ธรรมโช. ๒๕๕๘)
ลักษณะภูมิศำสตร์ ของอำเภอปำกพะยูนมีควำมอุดมสมบูรณ์ ถือได้ว่ำคนในพื้นที่มีทรัพย์
ในดินสิ นในน้ ำต่อเนื่องมำหลำยปี ผูค้ นจึงนิยมประกอบอำชีพอยูใ่ นบริ เวณพื้นที่บำ้ นเกิดของตนเอง
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เพรำะในสมัยนั้นชำวบ้ำนในชุมชนมีควำมรักสำมัคคี เอื้ออำรี ต่อกัน มีควำมช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน
ทั้งในเรื่ องกำรทำมำหำกิน วัฒนธรรม ประเพณี ต่ำงๆ ศิลปวัฒนธรรมและงำนประเพณี มีกำรจัดงำน
เฉพำะคนในพื้นที่ ด้วยควำมรักและสำมัคคีของคนในชุมชน เมื่อมีกำรจัดงำนขึ้นครั้งใด ทุกคนก็จะ
แห่ กนั ไปช่วยงำน เช่น งำนศพ ช่ำงที่มีควำมชำนำญในเรื่ องกำรตัดต่อไม้ ทำโลงศพ ก็จะตัดต่อไม้
ประกอบขึ้นมำเป็ นโลงศพ ช่ำงที่มีฝีมือในกำรตกแต่งโลงศพ ก็จะช่วยกันตกแต่งโลงศพให้สวยงำม
ซึ่งในสมัยนั้นโลงศพเป็ นโลงที่ประกอบด้วยไม้ท้ งั หมด จึงจำเป็ นอย่ำงยิง่ ที่ตอ้ งมีกำรประดับตกแต่ง
ให้สวยงำม (เสี ยง บัวเผียน. ๒๕๕๘)
กำรดำรงชี วิต ของชำวบ้ำนส่ วนใหญ่ จะท ำมำหำกิ น อยู่เฉพำะภำยในพื้ น ที่ อ ำเภอปำก
พะยูน และอ ำเภอใกล้เคี ยงท ำให้คนในพื้ น ที่ ได้ห มุ น เปลี่ ยนกำรเรี ยนรู ้ ท้ ังทำงด้ำนภำษำ ศิ ล ปะ
วัฒนธรรมรวมทั้งภูมิปัญญำของท้องถิ่นที่มีกำรทำอย่ำงต่อเนื่ อง โดยเฉพำะภูมิปัญญำของช่ำงตอก
กระดำษ ในสมัยนั้นจะตอกกระดำษเพื่อใช้ประดับตกแต่งโลงศพมำกกว่ำกำรตกแต่งเรื อพระ เพรำะ
กำรท ำเรื อพระจะท ำเพี ยงแค่ ปี ละครั้ ง แต่ กำรจัดงำนศพจะมี อยู่บ่อ ยครั้ ง จึ งจำเป็ นที่ จะต้อ งตอก
กระดำษเก็ บ ไปล่ ว งหน้ำ เมื่ อ มี ค นเสี ย ชี วิ ต จะได้น ำกระดำษที่ ต อกไว้ไปใช้ได้ท ัน ที ช่ ำ งตอก
กระดำษจึงสำคัญและมีควำมจำเป็ นอย่ำงมำกในสมัยนั้น (พระครู ช่วย อติภทฺ โท. ๒๕๕๘)
ช่ำงตอกกระดำษในพื้นที่อำเภอปำกพะยูน ทุกคนเป็ นคนที่ได้รับกำรยกย่องเชิดชูว่ำเป็ นผู ้
ที่ มีควำมสำมำรถ มี เกี ยรติ มีศกั ดิ์ ศรี ของท้องถิ่ น นั้น ๆ จะเห็ น ได้จำกกำรสร้ ำงเรื อพระของแต่ ล ะ
ชุมชนซึ่ งมีกำรรวมกลุ่มกันภำยในวัด ถึงแม้ว่ำทำงวัดจะไม่มีงบประมำณในกำรสร้ ำงเรื อพระในแต่
ละปี แต่ดว้ ยควำมศรัทธำในพระพุทธศำสนำ ควำมเชื่ อมัน่ ในฝี มือของนำยช่ ำง ทำให้ชำวบ้ำนใน
ชุมชน มีกำรบริ จำคค่ำใช้จ่ำย เพื่อสนับสนุนในกำรสร้ำงเรื อพระ กำรตอกกระดำษในสมัยนี้ ถือว่ำมี
ควำมรุ่ งโรจน์ ช่ำงตอกกระดำษเป็ นผูอ้ ุทิศตนโดยไม่มีค่ำจ้ำงใดๆทั้งสิ้ น กำรตอบแทนในกำรตอก
กระดำษเพื่อตกแต่งโลงศพคือ ข้ำวสำร ผัก ปลำ ที่คณะเจ้ำภำพของผูท้ ี่เสี ยชีวิตจัดหำมำให้ ส่ วนกำร
ตอบแทนในกำรตอกกระดำษเพื่อตกแต่งเรื อพระเป็ นกำรตอบแทนทำงจิ ตใจ ส่ วนวัดใดที่ ได้รับ
รำงวัลในกำรประกวดเรื อพระก็จะได้รับตะเกียงเจ้ำพำยุ และได้น้ ำมันก๊ำด ๓-๔ ปี๊ บ ในสมัยนั้นถือ
ว่ำเป็ นรำงวัลที่สุดคุม้ และยิ่งใหญ่มำก เป็ นควำมภำคภูมิใจสำหรับช่ ำงตอกกระดำษ รวมทั้งคนใน
ชุมชนก็ร่วมภูมิใจด้วยเช่นกัน (คล้อย ดำส่ งแสง. ๒๕๕๘)
กำรตอกกระดำษเป็ นองค์ควำมรู ้ที่ช่ำงตอกกระดำษได้รับกำรถ่ำยทอดและคิดสร้ำงสรรค์
ขึ้ นมำเพื่อใช้ในงำนต่ำงๆ ช่ ำงตอกกระดำษในเขตพื้นที่ อำเภอปำกพะยูน จังหวัดพัทลุงนิ ยมตอก
กระดำษเพื่อนำไปตกแต่งโรงศพและประดับตกแต่งเรื อพระ งำนตอกกระดำษเป็ นงำนภูมิปัญญำที่
แสดงถึงควำมประณี ตสวยงำม ช่ำงตอกกระดำษแต่ละพื้นที่จะมีฝีมือกำรตอกที่โดดเด่นเฉพำะตน
เมื่อใกล้ถึงประเพณี ลำกพระในแต่ละพื้นที่ จะมีกำรรวมกลุ่มนำยช่ำงและชำวบ้ำนเพื่อช่วยกันสร้ำง
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เรื อพระขึ้ นมำและมี กำรประดับตกแต่ งด้วยกระดำษให้สวยงำม โดยมี นำยช่ ำงตอกกระดำษเป็ น
หัวหน้ำงำนในตกแต่งเรื อพระ พร้อมทั้งลูกมือนำยช่ำงและชำวบ้ำนที่มีองค์ควำมรู ้ควำมสำมำรถใน
กำรทำเรื อพระ ช่วยกันสร้ำงเรื อพระให้เสร็ จทันเวลำกำรประกวดแข่งขันในงำนประเพณี ชกั พระ
(สุ วฒั น์ เซ่งเข็ม. ๒๕๕๘)
ยุคที่ ๒ ยุคหลังการใช้ ตะเกียวเจ้ าพายุ
ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๕๘ เศรษฐกิ จ สังคม และเทคโนโลยีมีกำรเปลี่ยนแปลง พื้นที่
อ ำเภอปำกพะยูน เริ่ ม มี กำรพัฒ นำมำอย่ำงต่ อ เนื่ อ ง จำกถนนลู กลังพัฒ นำเป็ นถนนลำดยำง กำร
เดินทำงสัญจรสะดวกขึ้น ไฟฟ้ำเข้ำถึงทุกหมู่บำ้ น ทำวิถีชีวิตคนในชุมชนเปลี่ยนแปลง จำกเดิมที่ใช้
ตะเกี ยงเจ้ำพำยุก็เปลี่ยนมำใช้หลอดไปนี ออน และที่ สำคัญคื อภูมิปัญญำท้องถิ่นนั่นคือ ภูมิปัญญำ
กำรตอกกระดำษมีกำรเปลี่ยนแปลง เมื่ อมีเทคโนโลยีที่ทนั สมัยเกิ ดขึ้ น ทำให้มีกระดำษพิมพ์ลำย
สำเร็ จรู ปเกิ ดขึ้น ทำให้คนในพื้นที่ หันไปใช้กระดำษพิมพ์สำเร็ จรู ปในกำรประดับตกแต่งโลงศพ
และเรื อ พระ เนื่ อ งจำกใช้ งำนได้ง่ำย สะดวกรวดเร็ ว และสวยงำมไม่ แพ้ล ำยที่ ไ ด้จ ำกกำรตอก
กระดำษ ส่ งผลให้ช่ำงตอกกระดำษมีจำนวนลดลง และทำให้ช่ำงตอกกระดำษขำดกำรสื บทอดภูมิ
ปั ญญำกำรตอกกระดำษให้กบั คนรุ่ นหลัง ช่ำงตอกกระดำษที่มีอำยุมำกแล้วบำงท่ำนก็ได้เสี ยชีวิตลง
โดยไม่ได้ถ่ำยทอดภูมิปัญญำกำรตอกกระดำษไว้ให้กบั ลูกหลำน ปั จจุบนั มีกลุ่มคนที่จะหันมำศึกษำ
เรี ยนรู ้ ห รื อ สนใจที่ จะอนุ รักษ์ สื บ สำนภูมิปั ญ ญำกำรตอกกระดำษลดน้อ ยลง เนื่ อ งจำกมี ปั จจัย
หลำยๆด้ำน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่ทนั สมัย (สุ วฒั น์ เซ่งเข็ม. ๒๕๕๘) จำกกำรศึกษำ
พบว่ำสำเหตุกำรเลือนหำยไปของช่ำงตอกกระดำษมี ๒ ประเด็นหลักคือ
๑. ช่ ำ งตอกกระดำษขำดกำรสื บ ทอดภู มิ ปั ญ ญำกำรตอกกระดำษให้ กับ คนรุ่ น หลัง
เนื่องจำกคนในปั จจุบนั ไม่เห็นคุณค่ำและควำมสำคัญของภูมิปัญญำกำรตอกกระดำษ เพรำะกำรตอก
กระดำษเป็ นงำนที่มีข้ นั ตอนยุง่ ยำก ต้องอำศัยพรสวรรค์และควำมขยันควบคู่กนั ไป กว่ำจะได้งำน
สำเร็ จแต่ละชิ้นต้องใช้เวลำนำน นอกจำกนี้ กำรตอกกระดำษไม่สำมำรถสร้ำงรำยได้ให้กบั ตนเอง
และครอบครั วได้อย่ำงเพียงพอ ครอบครั บของช่ ำงแต่ละคนจำเป็ นที่ จะต้องเลี้ยงดูบุตร ส่ งเสี ยให้
เรี ยนหนังลือ จำเป็ นต้องมี ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว จึ งต้องไปทำอำชี พอื่นที่ มีรำยได้ดีและมีควำมมัน่ คง
มำกกว่ำอำชีพช่ำงตอกกระดำษ
๒. กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ทนั สมัยขึ้น ทำให้มีกำรผลิตโลงศพ(โลงเย็น)รวมทั้ง
ผลิตกระดำษที่มีลวดลำยสำเร็ จรู ปเกิดขึ้น เพื่อควำมสะดวกและรวดเร็ ว เป็ นกำรประหยัดเวลำในกำร
ทำงำน อีกทั้งลวดลำยสำเร็ จรู ปยังมีควำมสวยงำมมำกกว่ำลำยที่ ได้จำกกำรตอกกระดำษ ช่ำงตอก
กระดำษในปั จจุบนั จึงนิยมใช้ลำยสำเร็ จรู ปมำแทนที่กำรตอกกระดำษมำกขึ้น
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กระดำษพิมพ์ลำยสำเร็ จรู ป หมำยถึงกระดำษที่มีลกั ษณะมันวำว และสะท้อนแสง เมื่อ
กระทบกับแสงไฟ แล้วนำมำพิมพ์สกรี นให้เกิดลวดลำยไทย เช่น ลำยกระจัง ลำยประจำยำม ลำยบัว
คว่ำบัวหงำย เป็ นต้น กระดำษพิมพ์ลำยสำเร็ จรู ปนี้ ผลิตขึ้นเพื่อใช้ในกำรตกแต่งโลงศพ ตกแต่งเรื อ
พระ และตกแต่งวัตถุต่ำงๆตำมควำมต้องกำรของผูใ้ ช้ กำรใช้งำนกระดำษพิมพ์ลำยสำเร็ จรู ปมีควำม
สะดวก ใช้งำนได้ง่ำย เนื่ องจำกเป็ นกระดำษสติ๊กเกอร์ เมื่อลอกกระดำษออกแล้วสำมำรถนำไปติด
ในตำแหน่งที่ตอ้ งกำรได้เลย แต่กระดำษพิมพ์ลำยสำเร็ จรู ปมีขอ้ เสี ยตรงที่มีขนำดควำมกว้ำงยำวที่มี
มำตรฐำนและจำกัดมำแล้ว จึงทำให้ตอ้ งมีกำรตัดเพื่อปรับแต่งขนำดเมื่อนำไปใช้งำนในบำงครั้ง

ภาพที่ ๑ กระดำษพิมพ์ลำยสำเร็ จรู ป

ภาพที่ ๒ บุษบกที่ประดับตกแต่งด้วย
กระดำษพิมพ์ลำยสำเร็ จรู ป

ภาพที่ ๓ กำรผสมผสำนระหว่ำงกำรตอกกระดำษและกระดำษพิมพ์ลำยสำเร็ จรู ป

จำกกำรศึกษำกำรตอกกระดำษของช่ำงตอกกระดำษในอำเภอปำกพะยูน จังหวัดพัทลุง
สำมำรถแบ่งออกเป็ น ๒ ประเด็นหลัก ดังนี้
๑. วิธีการตอกกระดาษของช่ างตอกกระดาษจะใช้กระดาษทองเกรี ยบหรื อกระดาษทอง
อังกฤษ และกระดาษสี ส ะท้อนแสงสี ต่ างๆ การท างานของช่ างตอกกระดาษจะต้องมี ลายฉลุ เป็ น
แม่แบบ โดยนากระดาษทองอังกฤษหรื อกระดาษทองเกรี ยบซ้อนกันประมาณ ๑๕-๒๕ แผ่น เมื่อซ้อน
กันเสร็ จใช้ตวั เจอะที่มีความแหลมตอกกระดาษแต่ละมุม แล้วใช้หมุดกระดาษมาเย็บกระดาษที่ซอ้ น
กันไม่ ให้หลุดออกจากกัน การใช้หมุ ดกระดาษถื อเป็ นภู มิ ปั ญญาอย่างหนึ่ งของช่ างตอกกระดาษ
เนื่ องจากกระดาษที่ซอ้ นกันหลายแผ่นมีความหนาจึงไม่สามารถใช้ลวดเย็บกระดาษได้ จากนั้นจึงวาง
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กระดาษที่เป็ นแม่แบบทับไปแล้วใช้ตุ๊ดตู่ และเครื่ องมือที่สร้างขึ้นมา นามาตอกเพื่อสกัดให้เป็ นลายที่
ต้องการ (คล้อย ดาส่ งแสง. ๒๕๕๘)
จากการศึกษาการตอกกระดาษของช่างตอกกระดาษอาเภอปากพะยูนจังหวัดพัทลุงสามารถ
สรุ ปเครื่ องมือและวัสดุที่ใช้ในการการตอกกระดาษได้ดงั นี้
๑. เหล็ กตอก สิ่ วหรื อตุ๊ ด ตู่ เหล็กตอกคื อ ตัว
ด้วยกัน บางชิ้ นทามาจากตะปู บาง
ตอกที่นามาใช้ตอกกระดาษ ส่ วนใหญ่ช่างตอก
ชิ้ นท ามาจากเหล็กกลม โดยการน าตะปู หรื อ
กระดาษจะเป็ นผูป้ ระดิ ษฐ์คิ ดท าขึ้ น มาเองมี
เหล็กกลมมาตี ส่ วนปลายให้ มี ล ักษณะแบน
ลักษณะเฉพาะตนซึ่งมีหลายขนาด
เหมือนกับสิ่ ว
ด้วยกัน บางชิ้ นท ามาจากตะปู บางชิ้ นท ามา
จากเหล็กกลม โดยการนาตะปูหรื อเหล็กกลม
ภาพที่ ๔ เครื่ องมือที่ใช้ในการตอกกระดาษ
มาตีส่วนปลายให้มีลกั ษณะแบนเหมือนกับสิ่ ว
๒. ค้อนตอก ค้อนเป็ นอุปกรณ์สาคัญที่ใช้ควบคู่กบั สิ่ วหรื อตุ๊ดตู่ในการตอกกระดาษ ค้อนมี
ส่ วนเป็ นตัวส่ งแรงให้สิ่วหรื อตุ๊ดตู่สามารถเจาะกระดาษให้ขาดได้ ในการเลือกใช้คอ้ นนั้นขึ้นอยู่กบั
ความถนัดของนายช่าง ทั้งเรื่ องขนาด สัดส่ วน น้ าหนักต้องให้พอเหมาะพอดีกบั นายช่าง
๓. เหล็กเจาะกระดาษ เหล็กเจาะเป็ นอุปกรณ์ที่นายช่างสร้างขึ้นมาใช้สาหรับเจาะกระดาษที่
ซ้อนกันหลายๆแผ่น ก่อนที่จะนาไปตอกลาย โดยใช้เจาะนาทางหมุดกระดาษใส่ เพื่อยึดกระดาษให้อยู่
ติดกันจากหลายแผ่นรวมกันเป็ นแผ่นเดียวเพื่อความสะดวกในการตอกลาย
๔. มีดขุด ใช้ในการขุดลายจากแบบบนกระดาษทองเกรี ยบและทองอังกฤษให้หลุดออกมา
จากพื้นเดิม ซึ่งมีดขุดจะทาหน้าที่เหมือนกับตุ๊ดตู่หรื อเหล็กตอก แต่วิธีใช้จะแตกต่างกัน
๕. แม่แบบลาย แบบลายใช้สาหรับเป็ นแม่แบบในการตอกลงบนกระดาษทองเกรี ยบ ช่างใช้
วิธีวาดลายด้วยดินสอลงบนกระดาษขาวเพื่อที่จะนามาตอกตามเส้นของลายที่วาดไว้ แบบลายมีหลาย
แบบด้วยกันขึ้นอยูก่ บั ความต้องการของช่างที่จะนาไปใช้
๖. มีดหรื อกรรไกร มีดหรื อกรรไกรใช้สาหรับตัดกระดาษทองเกรี ยบหรื อทองอังกฤษให้ได้
ขนาดตามที่ตอ้ งการเพื่อจะนามาตอกลาย
๗. กระดาษสี ใช้สาหรับอัดสี ดา้ นหลังของกระดาษทองเกรี ยบที่มีการตอกลายเรี ยบร้อยแล้ว
โดยการทากาวติดเข้าด้วยกัน
๘. กระดาษทองเกรี ยบหรื อกระดาษทองอังกฤษ เป็ นกระดาษที่ มีลกั ษณะมันวาวอยูเ่ พียง
หน้าเดียว อีกหน้าจะเป็ นกระดาษสี ขาวปกติ ด้านที่มีความมันวาวจะสะท้อนแสงระยิบระยับ ซึ่งมี
จานวนสี อยูจ่ ากัด เช่น สี ทอง สี เงิน สี เขียว สี แดง สี ชมพู และสี ม่วง ทุกๆสี น้ ีจะมีความสะท้อน
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แสงอยูใ่ นตัวเหมาะสาหรับนามาใช้ในการตอกกระดาษ เพราะเมื่อนามาใช้ตกแต่งร่ วมกับหลอดไฟสี
ต่างๆ กระดาษเหล่านี้จะสะท้อนแสงไฟได้อย่างดี
๙. หมุดกระดาษ หมุดกระดาษทาขึ้นเพื่อใช้เป็ นตัวเย็บกระดาษทองเกรี ยบหรื อทองอังกฤษ
หลายๆแผ่นให้อยูต่ ิดกันเป็ นแผ่นเดียว โดยช่างแต่ละพื้นที่จะนิยมใช้กระดาษว่าวและกระดาษพื้นหลัง
ของกระดาษทองอังกฤษ ซึ่ งเป็ นกระดาษที่ มีลกั ษณะบางสามารถม้วนทาเป็ นเข็มได้ง่าย เหมาะที่ จะ
นามาทาเป็ นหมุดยึดกระดาษ
๑๐. กาวหรื อแป้ งเปี ยก กาวหรื อแป้ งเปี ยกให้ สาหรับติดกระดาษสี ที่นาไปอัดให้ติดกับพื้น
หลังของลายที่ตอกเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ช่างในสมัยก่อนจะนิ ยมใช้แป้ งเปี ยกกันมากเพราะหาซื้ อได้ง่าย
และมีราคาถูก แต่ปัจจุบนั นิยมใช้กาวน้ าเป็ นส่ วนใหญ่เนื่องจากความสะดวกในการใช้
๑๑. เขียงไม้ ช่างแต่ละพื้นที่นิยมใช้เขียงไม้ที่มีลกั ษณะเป็ นไม้เนื้ อแข็ง เพื่อความคงทนต่อ
แรงปะทะของสิ่ วที่ตอกลงบนกระดาษ และไม้ที่มีเนื้ อแข็งจะสามารถช่วยให้ตอกกระดาษได้รวดเร็ ว
ทาให้กระดาษขาดหลุดออกจากกันได้ดี และเมื่อตอกตุ๊ดตู่ลงบนไม้แล้ว เนื้ อของเขียงจะไม่หลุดไปอุด
ตันอยูใ่ นตัวตุ๊ดตู่อีกด้วย

ภาพที่ ๕ หมุดกระดาษ

ภาพที่ ๖ แป้งเปี ยก

ภาพที่ ๗ เขียงไม้

๒. ลายที่ใช้ในการตอกกระดาษของช่างตอกกระดาษ
การตอกกระดาษของช่ างอาเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ทาเพื่อใช้ประดับตกแต่งโรงศพ
ตกแต่งเรื อพระ ลวดลายที่นิยมใช้ในงานตอกกระดาษมีการสื บทอดมาจากช่างโบราณโดยการเขียนเส้น
ให้เกิดลวดลายลงบนกระดาษเป็ นต้นแบบที่จะนามาใช้ในการตอกกระดาษเพื่อให้เกิดความสวยงาม
และเป็ นภูมิปัญญาที่ ได้รับการถ่ายทอดมาตามยุคสมัยจนถึงปั จจุบนั การตอกกระดาษเป็ นศิลปะอัน
สวยงาม เกิดขึ้นด้วยฝี มือและภูมิปัญญาอันชาญฉลาด โดยนายช่างได้รับแรงบันดาลใจจากรู ปทรงจาก
พืช พันธุ์ไม้ สรรพสัตว์ และสิ่ งที่เป็ นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ จากการศึกษาลายที่ช่างนิ ยมใช้ใน
การตอกกระดาษได้แก่
ลายประจายาม เป็ นลายที่อยูใ่ นรู ปของสี่ เหลี่ยม มีการแบ่งพื้นที่เป็ นสี่ กลีบเท่าๆกันในแต่ละ
กลีบ มีการบากลายเพื่อให้เกิดความงาม และมีความละเอียดมากขึ้น โดยลายประจายามนี้ สามารถเขียน
ซ้ าๆกันเป็ นลายหน้ากระดานได้
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ลำยบัวคว่ำบัวหงำย ลักษณะของลำยเหมือนกับกลีบของดอกบัว วำงเรี ยงต่อกันแบบแถว
แนวเดียวกัน ปลำยของกลีบดอกจะมีลกั ษณะแหลมชี้ข้ ึนบนหนึ่ งแถวและชี้ลงล่ำงอีกหนึ่งแถว ส่ วน
ของเส้นรอบนอกของลำยกลีบบัวจะมีกำรบำกลำยทั้งสองข้ำง
ลำยกระจังรวน ลัก ษณะของลำยนิ ย มเขี ย นติ ด ต่ อ กัน เป็ นลำยกระจังที่ อ ยู่ใ นรู ป ของ
สำมเหลี่ยม แถวเป็ นแนวเดี ยวกัน แต่ ละตัวมีรูปแบบเหมื อนกัน นิ ยมใช้ประดับตกแต่งตำมขอบ
ต่ำงๆของชิ้นงำน ลำยกระจังรวนมีลกั ษณะเด่นคือ ส่ วนยอดของกระจังในแต่ละตัวจะมีควำมโน้ม
เอียงไปทำงใดทำงหนึ่ง
ลำยกระจังตำอ้อ ย มี ข นำดเล็กที่ สุดในบรรดำลำยกระจังทั้งหมด ใช้ลำยแบบเรี ยบง่ำย
เหมื อนลำยของบัวคว่ำบัวหงำย เพี ยงแต่ ลำยกระจังตำอ้อยจะมี ดำ้ นบัวหงำยเพี ยงด้ำนเดี ยว ลำย
กระจังตำอ้อยนิยมใช้ประดับฐำนของบุษบก
ลำยกนกสำมตัว เป็ นลำยที่เขียนอยูภ่ ำยในพื้นที่ของรู ปสำมเหลี่ยม เขียนเป็ นลำยคล้ำยตัว
เหงำรวมกันสำมตัว ในกำรเขียนยอดลำย เขียนยอดให้สะบัด คล้ำยกับหำงของปลำไหล
รู ปเทวดำ นิ ยมเขียนรวมกับลำยไทย คือมีกำรผสมผสำนระหว่ำงเทวดำ หรื อเทพพนมอยู่
ในส่ วนกลำงแล้วใส่ ลำยไทยประดับตกแต่งบริ เวณรอบนอก

ภาพที่ ๘ ลายประจายาม

ภาพที่ ๙ ลายบัวคว่าบัวหงาย

ภาพที่ ๑๐ ลายกระจังรวน

แนวทางและวิธีการสื บสานช่ างตอกกระดาษ
ปั จจุบนั ภูมิปัญญำกำรตอกกระดำษกำลังจะเลือนหำยไป เนื่ องจำกปั จจัยหลำยๆด้ำน ทั้ง
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่ทนั สมัย กำรสื บสำนภูมิปัญญำกำรตอกกระดำษในปั จจุบนั ช่ำง
ตอกกระดำษสื บสำนวิธีกำรตอกกระดำษให้กบั คนรุ่ นหลังหรื อผูท้ ี่สนใจโดยกำรสอนและถ่ำยทอด
องค์ควำมรู ้ให้กบั กลุ่มคนเหล่ำนั้น แต่จำกกำรศึกษำพบว่ำคนในปั จจุบนั ไม่สนใจที่จะเรี ยนรู ้วิธีกำร
ตอกกระดำษ มีเพียงน้อยคนเท่ำนั้นที่มีใจรักและสนใจที่จะได้รับกำรถ่ำยทอดวิธีกำรตอกกระดำษ
จำกช่ำงตอกกระดำษ ดังนั้นจึงต้องมีกำรศึกษำหำแนวทำงและและวิธีกำรสื บสำนช่ำงตอกกระดำษ
ให้คงอยู่สืบไปจนชัว่ ลูกชัว่ หลำน กลุ่มช่ ำงตอกกระดำษได้เสนอแนวทำงและวิธีกำรสื บสำนช่ำง
ตอกกระดำษไว้สำมประกำรดังนี้
ประกำรที่หนึ่ง กำรสื บสำนภูมิปัญญำช่ำงตอกกระดำษโดยนำยช่ำงตอกกระดำษ ในอำเภอ
ปำกพะยูนทุกคนที่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับกำรตอกกระดำษ ได้ถ่ำยทอดภูมิปัญญำกำรตอก
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กระดำษให้กบั คนรุ่ นหลัง ดังนั้นนำยช่ำงตอกกระดำษจึงควรมีกำรรวมกลุ่มกัน โดยเปิ ดโอกำสให้ผู ้
ที่มีควำมสนใจได้เรี ยนรู ้ เพื่อให้คนรุ่ นหลังได้ตระหนักและเห็นควำมควำมสำคัญของภูมิปัญญำกำร
ตอกระดำษ
ประกำรที่สอง หน่วยงำนภำครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้สนับสนุนในกำรจัดประเพณี ลำกพระ
อำเภอปำกพะยูน จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็ นอำเภอหนึ่ งที่จดั งำนประเพณี ลำกพระทั้งทำงบกและทำงน้ ำ
มำอย่ำงยำวนำน มีกำรแข่งขันประกวดเรื อพระบกเรื อพระน้ ำ โดยมีเกณฑ์กำรประกวดเรื อพระ ให้
กำรตกแต่งเรื อพระนั้นใช้กำรตอกกระดำษ ส่ งผลให้ช่ำงและชำวบ้ำนที่ มีองค์ควำมรู ้ เกี่ ยวกับกำร
ตอกกระดำษ มี บ ทบำทและมี ส่ ว นร่ ว มในกำรวำงแผนและสร้ ำงเรื อ พระที่ ป ระดับ ตกแต่ งด้ว ย
กระดำษอย่ำงสวยงำม จึงส่ งผลให้ช่ำงตอกกระดำษและชำวบ้ำนเกิดควำมสนใจและมีกำรสื บสำน
ภูมิปัญญำกำรตอกกระดำษเหล่ำนี้ไว้ให้คงอยูส่ ื บไป
ประกำรที่สำม ควรจัดให้มีศูนย์กำรเรี ยนรู ้ในชุมชน โดยกำรรวมกลุ่มกันของนำยช่ำงที่ มี
องค์ควำมรู ้กำรตอกกระดำษของแต่ละชุมชน ให้เป็ นผูน้ ำในกำรปลูกจิตสำนึ กให้คนในชุมชนรู ้จกั
เรี ยนรู ้ อนุรักษ์หวงแหน และตระหนักถึงคุณค่ำควำมสำคัญ จัดให้มีกำรถ่ำยทอดควำมรู ้จำกนำยช่ำง
สู่ คนรุ่ นใหม่ที่มีควำมสนใจ โดยคนในท้องถิ่นนั้นได้มีส่วนร่ วมในกำรรักษำภูมิปัญญำที่บรรพบุรุษ
ได้คิดสร้ำงสรรค์ข้ ึนมำถ่ำยทอดให้คงเป็ นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของท้องถิ่นในอำเภอปำกพะยูน ให้มี
ควำมเข้มแข็งตลอดไป
บทสรุ ป

การตอกกระดาษในพื้นที่อาเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง เกิดจากการนาความรู ้ที่ได้สั่งสม
ไว้ของช่างตอกกระดาษมาสร้างสรรค์กระดาษให้เกิดลวดลายต่างๆ โดยใช้อุปกรณ์ในการทาให้เกิด
ลวดลาย โดยเฉพาะการใช้ตุ๊ดตู่ในการตอก และใช้มีดในการขุดลาย อุปกรณ์ท้ งั สองประเภทนี้ ช่าง
ตอกกระดาษในอาเภอปากพะยูนจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่ ง ขึ้นอยูก่ บั ความถนัดในการทาให้กระดาษ
เกิดลวดลายที่สวยงาม ช่างในแต่ละพื้นที่ได้รับการถ่ายทอดการตอกกระดาษด้วยเทคนิ คและวิธีที่
แตกต่างกัน ส่ งผลให้ลายที่ตอกออกมารู ปแบบที่ต่างกัน ลักษณะของลายที่ตอกด้วยสิ่ วและตุ๊ดตู่ จะ
ได้ลายที่ มีความละเอี ยดน้อยกว่าลายที่ ขุดด้วยมี ด เพราะมี ดขุดเป็ นอุปกรณ์ ที่ช่างสร้ างขึ้ นมาตาม
ขนาดที่ตอ้ งการของแต่ละคน ว่าต้องการให้มีดมีขนาดเล็ก กลาง หรื อใหญ่ ยิง่ มีดมีขนาดเล็กเท่าใดก็
จะขุดลายที่ มีความละเอียดได้มากเท่านั้น ลายการตอกกระดาษของช่ างตอกกระดาษแต่ละคนถือ
เป็ นเอกลักษณ์ และความสามารถเฉพาะตัว ดังนั้น จึ งส่ งผลให้แ ต่ ล ะพื้ น ที่ มี เทคนิ ค วิ ธี ก ารและ
ลวดลายการตอกกระดาษที่ต่างกัน ขึ้นอยูก่ บั องค์ความรู ้และการถ่ายทอดวิธีการตอกกระดาษให้กบั
ลูกมือของช่างตอกกระดาษในแต่ละพื้นที่
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นอกจากนี้ สงั คมและวัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลง ทาให้เกิดเทคโนโลยีที่ทนั สมัย ส่ งผลให้
เกิ ดการผลิตกระดาษที่ มีการพิมพ์ลวดลายสาเร็ จรู ป ขึ้ น ภูมิปัญญาการตอกกระดาษจึงลดน้อยลง
เนื่ องจากช่างตอกกระดาษหันไปใช้กระดาษพิมพ์ลายสาเร็ จรู ปมากขึ้น เพราะประหยัดเวลา สะดวก
รวดเร็ ว และสวยงาม อี กทั้งคนรุ่ นใหม่ไม่เห็ นคุ ณค่ าของภูมิปัญ ญาการตอกกระดาษ ด้วยสาเหตุ
หลายประการ เช่น ต้องทางานหาเลี้ยงครอบครัว ไม่มีเวลามากพอในการตอกกระดาษ เพราะการ
ตอกกระดาษต้องอาศัยความอดทน ความมีใจรัก และความศรั ทธาในพุทธศาสนา จึ งจะสามารถ
ตอกกระดาษให้สาเร็ จได้
การอนุ รักษ์สืบสานงานตอกกระดาษ โดยการรวมกลุ่ มนายช่ างที่ มีองค์ค วามรู ้ การตอก
กระดาษของแต่ละชุมชน ให้เป็ นผูน้ าในการปลูกจิตสานึ ก ให้คนในชุมชนรู ้จกั เรี ยนรู ้ อนุ รักษ์หวง
แหน และตระหนักถึงคุณค่าความสาคัญ จัดให้มีการถ่ายทอดความรู ้จากนายช่ างสู่ คนรุ่ นใหม่ที่มี
ความสนใจ โดยคนในท้องถิ่ นนั้นได้มีส่วนร่ วมในการรั กษา และภาครั ฐมี ส่วนเกี่ ยวข้องในการ
ส่ งเสริ มประเพณี ชกั พระประจาปี ซึ่ งส่ งผลต่อการอนุ รักษ์และสื บสานภูมิปัญญาการตอกกระดาษ
เพราะในประเพณี ชกั พระของอาเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จะมีการประกวดเรื อพระที่ ประดั บ
ตกแต่งด้วยการตอกกระดาษ รัฐมีการสนับสนุ น ช่ วยเหลือในด้านงบประมาณ และส่ งเสริ มความ
เข้มแข็งของแต่ละชุมชนให้มีส่วนร่ วมในงานประเพณี ชกั พระ โดยวัดเป็ นตัวแทนของชุมชนส่ งเรื อ
พระเข้า ร่ วมประกวด จึงทาให้แต่ละชุมชนเกิดความร่ วมมือร่ วมใจกันสร้างเรื อพระขึ้น ส่ งผลให้ภูมิ
ปั ญญาการตอกกระดาษของช่างในอาเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุงยังมีการสื บสานและอนุรักษ์การ
ตอกกระดาษเพื่อมาประดับตกแต่งเรื อพระให้สวยงาม อย่างไรก็ตาม หากชุ มชนมีศูนย์การเรี ยนรู ้
การตอกกระดาษ เพื่อให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ของเด็กเยาวชน หรื อบุคคลทัว่ ไปที่สนใจ ก็อาจส่ งผลให้
การตอกกระดาษอันเป็ นภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการฟื้ นฟูและอนุรักษ์ให้ยงั่ ยืนสื บไป

ภาพที่ ๙ การขุดกระดาษด้วยมีดขุด

ภาพที่ ๑๐ นายช่างกาลังตอกกระดาษ
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คตินิยมทีป่ รากฏในศิลปกรรม วัดไชยธาราราม จังหวัดภูเก็ต*
Ideology in the Arts of Chaithararam Temple of Phuket
สุ ปราณี เปี ยวิเศษ (Supranee Piawiset)1
อนันต์ อารี ยพ์ งศ์ (Anan Areepong)2
ไพบูลย์ ดวงจันทร์ (Paibun Duangchan)3
บทคัดย่อ
บทความวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (๑) ศึกษาคตินิยมที่ปรากฏในศิลปกรรมวัดไชยธาราราม
จังหวัดภูเก็ต และ (๒) ศึกษาวัฒนธรรมสัมพันธ์ของคตินิยมที่ปรากฏในศิลปกรรมวัดไชยธาราราม
จัง หวัด ภู เ ก็ ต โดยใช้ร ะเบี ย บวิธี วิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพ เก็ บ ข้อ มู ล โดยวิธี ศึ ก ษาจากเอกสารและงาน
ศิลปกรรม ตลอดจนการสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์ แบบมีส่วนร่ วม ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญจานวน
๓๔ คน จ าแนกเป็ น ๓ กลุ่ ม ได้แ ก่ กลุ่ ม วัด กลุ่ ม ชุ ม ชน และกลุ่ ม นัก วิ ช าการจากหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง
ผลงานวิจยั พบว่า ศิลปกรรมที่ปรากฏในวัดไชยธารารามจังหวัดภูเก็ต นอกจากจะมีพ้ืนฐาน
มาจากคตินิยมเกี่ยวกับพุทธศาสนาและพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าแล้ว ยังมีพ้นื ฐานมาจากคตินิยม
เกี่ยวกับพระครู วสิ ุ ทธิ วงศาจารย์ญาณมุนี (หลวงพ่อแช่ม) ด้วย เช่น มณฑปซึ่ งมีองค์หล่อจาลองของ
หลวงพ่อแช่ มวัสดุ เนื้ อโลหะ กุฏิจาลองหลวงพ่อแช่มซึ่ งมีหุ่นขี้ผ้ ึงหลวงพ่อแช่มและการแกะสลัก
บานประตูไม้สักเป็ นภาพกุฏิเดิมและช้างคู่บารมีของหลวงพ่อแช่ม ภาพวาดเสมือนจริ งของหลวงพ่อ
แช่มในเจดีย ์ ส่ วนวัฒนธรรมสัมพันธ์ของคตินิยมที่ปรากฏในศิลปกรรมวัดไชยธารารามนั้น พบว่า
มี การผสมผสานระหว่า งความเชื่ อในพุ ทธศาสนากับความเชื่ อท้องถิ่ นที่มีต่อหลวงพ่อแช่ ม เช่ น
ธรรมเนียมการปิ ดทองสักการะที่รูปหล่อและรู ปภาพของหลวงพ่อแช่ม การสร้างสถานสาหรับจุด

* บทความนี้เป็ นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่ อง คตินิยมที่ปรากฏในศิลปกรรม วัดไชยธาราราม จังหวัดภูเก็ต
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นิสิตระดับปริ ญญาโท สาขาไทยคดีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Email :
ts.tsu@live.com
2
รองศาสตราจารย์., สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ อาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์
3
รองศาสตราจารย์., สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ อาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์
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ประทัดในวัดเพื่อแก้บนหลวงพ่อแช่ม เป็ นต้น นอกจากนั้น รู ปแบบของงานศิลปกรรมในวัดยังมี
การผสมผสานเอาคตินิยมของทางภาคกลางมาใช้ในการสร้างและบูรณะวัดด้วย
คาสาคัญ : คตินิยม ศิลปกรรม วัดไชยธาราราม ภูเก็ต
Abstract
This research intent to (1) Study the ideology in the arts of Chaithararam Temple of
Phuket. (2) Study the cultural relationship of the ideology in the arts of Chaithararam Temple of
Phuket. This is a qualitative research that collected information from literature reviewing,
interviewing and participative observation with 33 key data providers; which comprises of 3
groups of people, namely, people of the temple, people of the community and scholars from
related authorities.
Our research revealed that the arts of Chaithararam Temple is based on, beside the
ideology of Buddhism and Buddha’s history ideology, but also on the ideology Phra Kru Wisutti
Wongsajarn Yahnmuni (Luang Por Cham), too. For examples, Mondop has the metallic sculpture
of Luang Por Cham; Luang Por Cham’s cell which is housing his wax sculpture; the mural on the
cell’s doors that had been inscribed with the image of Luang Por Cham’s old cell and his majestic
elephant; and the painting of Luang Por Cham in the pagoda. For the cultural relationship in the
arts of Chaithararam Temple, we’ve found that it is a mixed of Buddhist belief and local belief in
Luang Por Cham. For examples, the gilding of the sacred image and image of Luang Por Cham,
construction of a dedicated area for firing up the crackers as the offering for Luang Por Cham and
etc. Moreover, the arts of Chaithararam Temple is also interwoven with the Central’s ideology
which is evidently showing in the temple’s construction and restoration.
Keyword: Ideology, Arts, Chaithararam Temple, Phuket
บทนา

เมืองภูเก็ตในสมัยโบราณไม่ได้อยูใ่ นฐานะเป็ นเมืองที่มีชื่อเสี ยงด้านธรรมชาติที่สวยงาม
พร้อมสิ่ งอานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวเหมือนอย่างปั จจุบนั มีแต่คลองขนาดเล็กสายสั้น ๆ
เช่น คลองท่าจีน คลองพม่าหลง คลองท่าเรื อ เป็ นต้น ลาคลองเหล่านี้ เคยมีสภาพเป็ นคลองลึกและ
กว้าง จนเรื อสาเภาขนาดใหญ่ใช้เป็ นเส้นทางลาเลียงสิ นค้าเข้าออกเมืองภูเก็ตในสมัยโบราณ แต่
บัด นี้ กลายเป็ นคลองที่ ต้ื น เขิ น และแคบลง อัน เนื่ อ งมาจากการท าเหมื อ งแร่ ทั้ง ยัง เป็ นแหล่ ง
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ผสมผสานทางเชื้ อชาติ วัฒนธรรม และความเชื่ อ จากการเป็ นเมืองท่า โบราณที่ สาคัญ และมี
ประวัติ ศ าสตร์ อ ันยาวนาน (อานนท์ ตรั ง ตรี ช าติ . ๒๕๕๓ : ๑๒-๑๙) มี โ บราณสถานและ
สถาปั ต ยกรรมต่ า ง ๆ รวมไปถึ ง พุ ท ธสถานที่ ส าคัญ ทางประวัติ ศ าสตร์ เป็ นส่ ว นที่ บ่ ง บอกถึ ง
วัฒนธรรมรวมไปถึ งแก่นแกนของความคิดในการสร้ างพุทธสถาน วัฒนธรรมและคติความเชื่ อ
ต่างๆ ในฐานะที่คนพื้นที่ส่วนใหญ่ในภูเก็ตเป็ นพุทธศาสนิ กชน ส่ วนนี้ จึงเป็ นสิ่ งที่สาคัญอย่างยิ่ง
เพราะเกี่ยวกับพื้นฐานรากเหง้าทางความคิดของพุทธศาสนา เป็ นการสื่ อให้เห็นในเรื่ องการทาความ
ดีและละเว้นการทาบาป ซึ่งเป็ นไปตามคตินิยมทางพุทธ
วัดไชยธาราราม หรื อที่รู้จกั กันในนาม “วัดฉลอง” ตั้งอยู่เลขที่ ๗๐ บ้านฉลอง ถนนเจ้าฟ้ า
หมู่ ที่ ๖ ตาบลฉลอง อาเภอเมื อง จัง หวัดภูเก็ต เป็ นวัดที่ มี ประวัติ ความเป็ นมายาวนาน เอกสาร
อนุ สรณ์ ครบรอบ ๑๐๐ ปี หลวงพ่อแช่ ม (๒๕๕๑) บันทึกไว้มีใจความว่า หลังจากเมืองถลางต้อง
พ่ายแพ้ศึกพม่าเมื่อปี พ.ศ.๒๓๕๒ ต้นสมัยรัชกาลที่ ๒ แห่งกรุ งรัตนโกสิ นทร์ เป็ นเหตุให้ชาวถลาง
ต้องหลบหนีภยั สงคราม กระจัดกระจายไปหลายทิศทาง ส่ วนหนึ่งพากันหลบหนีไปทางด่านพระยา
พิพิธโภคัย เข้าไปหลบซ่อนตัวอยูท่ ี่พงั งาและเลยเข้าไปยังเมืองกระบี่ ส่ วนหนึ่งหลบหนีไปตามลาน้ า
กระโสม เข้าสู่ เมืองพังงาตอนเหนื อ ตั้งบ้านเรื อนอยู่ในที่ราบล้อมรอบด้วยหุ บเขาที่มีชื่อเรี ยกใน
ปั จจุบนั ว่า “บ้านถลาง” หรื อ “บางหลาม” อีกส่ วนหนึ่ งหนี ลงมาทางเมืองมานิ ก (มานิ นิคม) ทะลุ
ออกเมืองภูเก็ต (บ้านกะทู)้ แล้วหนี เรื่ อยลงมาจนพบที่ราบกว้างริ มลาน้ าใหญ่ (คลองบางใหญ่) จึง
ได้ต้ งั ชุ มชนใหม่มีชื่อเรี ยกในปั จจุบนั ว่า “บ้านฉลอง” และยังได้ร่วมใจกันก่อสร้างวัดขึ้นใช้ชื่อว่า
“วัดฉลอง” เพื่อเป็ นศูนย์รวมใจของชุมชน โดยมี “พ่อท่านเฒ่า” เป็ นเจ้าอาวาสองค์แรก เมื่อพ่อท่าน
เฒ่ามรณภาพแล้ว หลวงพ่อแช่ม (๒๓๗๐-๒๔๕๑) ซึ่ งเป็ นลูกศิษย์ทางวิปัส สนาของพ่อท่านเฒ่า ได้
สื บทอดเป็ นเจ้าอาวาสลาดับที่สอง4(คณะกรรมการวัดฉลอง. ๒๕๔๘, ๒๕๕๑)
วัด ฉลองเป็ นที่ รู้ จ ัก กัน อย่ า งกว้า งขวางทั้ง ในหมู่ ค นไทยและชาวมาเลเซี ย ทั้ง นี้ สื บ
เนื่ องมาจากศรัทธาของผูค้ นที่ มีต่อหลวงพ่อแช่ ม บันทึกในนิ ทานโบราณคดี ที่ ๒ เรื่ อง “พระครู
ฉลอง” ซึ่ งเป็ นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดารงราชานุภาพ พิมพ์ครั้งแรก
เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๗ มีใจความโดยสรุ ปว่า ในปี พุทธศักราช ๒๔๑๙ กรรมกรเหมืองแร่ จานวนหมื่น
ในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคี ยงได้ซ่องสุ มผูค้ นก่อตั้งเป็ นคณะขึ้นเรี ยกว่า “อั้งยี่” ได้ก่อเหตุ
วุ่นวายถึงขนาดจะเข้ายึดการปกครองของจังหวัด ทางราชการในสมัยนั้นไม่อาจปราบให้สงบได้
พวกอั้งยีถ่ ืออาวุธรุ กไล่ยงิ ฟันชาวบ้านล้มตายเป็ นจานวนมาก ชาวบ้านส่ วนหนึ่งหลบหนีเข้ามาในวัด
4

เจ้าอาวาสวัดฉลอง ชื่อตามการเรี ยกขานของคนในท้องถิ่น เรี ยงตามลาดับเวลาก่อนหลัง เป็ นดังนี้ (๑) พ่อท่านเฒ่า
(๒) หลวงพ่อแช่ม (๓) หลวงพ่อช่วง (๔) หลวงพ่อเกลื้อม (๕) พระมหาเฟื่ อง (๖) พระมหาประสิ ทธิ์ (๗) พระมหา
หลิม และ (๘) พระมหาพงษ์ศกั ดิ์ ซึ่งเป็ นเจ้าอาวาสรู ปปั จจุบนั
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ฉลอง เพื่อเข้าไปแจ้งให้หลวงพ่อแช่มทราบ และต้องการนิ มนต์ให้หลวงพ่อแช่ มหลบหนี ออกจาก
วัดฉลองด้วย แต่หลวงพ่อแช่มไม่ยอมทิ้งวัด ชาวบ้านส่ วนหนึ่งจึงขออยูเ่ ผชิญหน้าอั้งยี่ร่วมกับหลวง
พ่อแช่ม และได้ร้องขอเครื่ องคุ ม้ กันตัวจากหลวงพ่อแช่ม หลวงพ่อแช่มจึงเอาผ้าขาวมาลงยันต์เป็ น
ผ้าประเจียดแจกให้โพกศีรษะคนละผืน เมื่อได้ของคุม้ กันตัวแล้ว ชาวบ้านฉลองก็ออกไปชักชวนคน
อื่นๆที่หลบหนี ไปอยูต่ ามป่ าให้กลับมารวมกันอยู่ที่วดั พยายามจัดหาอาวุธ ปื น มีด เตรี ยมต่อสู ้กบั
พวกอั้งยี่ จนในที่สุดได้รับชัยชนะ ข่าวการชนะศึกของชาวบ้านฉลอง ทาให้ชื่อเสี ยงของหลวงพ่อ
แช่ ม ในฐานะ “ผูม้ ี วิท ยาคม” จึ ง ถู ก ล่ า ลื อ กล่ า วขานกัน ปากต่ อปากไปไกลถึ ง เมื อ งปี นัง มี ผูค้ น
อธิษฐานบนบานและได้ผลตามนั้นเป็ นจานวนมาก จนเกิดธรรมเนียมการแก้บนด้วยการปิ ดทองบน
หน้าแข้งและไม้เท้าของหลวงพ่อแช่มแม้ในขณะที่หลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่ (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดารงราชานุภาพ. ๒๕๐๓)
“ด้วยครั้งหนึ่งมีชาวเมืองภูเก็ตสักสี่ หา้ คนลงเรื อลาหนึ่งไปเที่ยวตกเบ็ดในทะเล เผอิญไปถูก
พายุใหญ่จนจวนเรื อจะอับปาง คนในเรื อพากันกลัวตาย คนหนึ่งออกปากบนเทวดาอารักษ์ที่เคยนับ
ถือขอให้ลมสงบ พายุก็กลับกล้าหนักขึ้น คนอื่นบนสิ่ งอื่นที่เคยนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์ ลมก็ไม่ซาลงจน
สิ้ นคิดมิรู้ว่าจะบนบานอะไรต่อไป มีคนหนึ่ งในพวกนั้นออกปากบนว่าถ้ารอดชี วิตได้ จะปิ ดทอง
ขรัวพ่อวัดฉลอง พอบนแล้วลมพายุก็ซาลงทันที พวกคนหาปลาเหล่านั้นรอดกลับมาได้ จึงพากันไป
หาท่านพระครู ขออนุ ญาตปิ ดทองแก้สินบน ท่านพระครู วา่ ข้ าไม่ ใช่ พระพุทธรู ป จะทานอกรี ตมา
ปิ ดทองคนเป็ นๆ อย่างนี้ข้าไม่ ยอม แต่คนหาปลาโต้วา่ ก็ผมบนไว้ อย่ างนั้น ถ้ าขรั วพ่ อไม่ ยอมให้ ผม
ปิ ดทองแก้ สินบน ฉวยแรงสิ นบนทาให้ ผมเจ็บล้ มตาย ขรั วพ่ อจะว่ าอย่ างไร ท่านพระครู จนถ้อยคา
สานวน ด้วยตัวท่านก็เชื่ อแรงสิ นบน เกรงว่าถ้าเกิดเหตุร้ายแก่ผบู้ น บาปจะตกอยู่แก่ตวั ท่าน ก็ตอ้ ง
ยอม จึงเอาน้ ามาลูบขาและยื่นออกไปให้ปิดทองคาเปลวที่หน้าแข้ง แต่ให้ปิดเพียงแผ่นเล็ก ๆ แผ่น
หนึ่ งพอเป็ นกิริยาบุญ พอคนบนกลับไปแล้วก็ลา้ งเสี ย แต่เมื่อกิติศพั ท์เล่าลือกันไปว่า มีชาวเรื อรอด
ตายได้ดว้ ยบนปิ ดทองท่านพระครู วดั ฉลอง ก็มีผอู ้ ื่นเอาอย่าง ในเวลาเจ็บไข้หรื อเกิดเหตุการณ์กลัว
จะเป็ นอันตรายก็บนปิ ดทองท่านพระครู วดั ฉลองบ้าง จึงเกิดประเพณี ปิดทองท่านพระครู วดั ฉลอง
ขึ้น ด้วยประการฉะนี้” (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดารงราชานุภาพ. ๒๕๐๓: ๑๖-๑๗)
ในปี พ.ศ.๒๔๒๐ เมื่อทางการปราบอั้งยี่ได้แล้ว จึงยกความดีความชอบให้กบั หลวงพ่อแช่ม
และชาวบ้า นฉลอง พระบาทสมเด็ จพระจุ ล จอมเกล้า เจ้า อยู่หัว ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้า ฯให้
คณะกรรมการเมืองภูเก็ตนิ มนต์หลวงพ่อแช่ มให้เดิ นทางไปยังกรุ งเทพมหานคร เนื่ องจากมีพระ
ประสงค์จะทรงปฏิ สันถารกับ หลวงพ่อแช่ ม และทรงพระราชทานสมณศักดิ์ หลวงพ่อแช่ ม เป็ น
“พระครู วสิ ุ ทธิวงศาจารย์ญาณมุนี” มีตาแหน่งเป็ นสังฆปาโมกข์เมืองภูเก็ตอันเป็ นตาแหน่งสู งสุ ดซึ่ ง
บรรพชิตจักพึงมีในสมัยนั้น ตลอดจนยังทรงพระราชทานนามวัดฉลองใหม่เป็ น “วัดไชยธาราราม”
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ซึ่ งมีความหมายเล็งถึงชัยชนะและลักษณะที่ต้ งั ของวัดที่ใกล้ริมน้ าอันเปรี ยบเสมือนเส้นโลหิ ตใหญ่
ของชีวติ ชาวนาในชุมชนแห่งนี้ (คณะกรรมการวัดฉลอง. ๒๕๔๘ : ๓๓-๔๐)
ปั จจุบนั แม้หลวงพ่อแช่มจะมรณภาพแล้วตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๔๕๑ แต่ศรัทธาที่ผคู ้ นรุ่ นหลังมีต่อ
หลวงพ่อแช่ มยังคงปรากฏให้เห็ นอยู่อย่างชัดเจน “พระสมัยก่อนเก่งด้านคาถาอาคม คนเกิ ดความ
เลื่อมใส ลูกศิษย์ลูกหาจึงมาก มีเด็กคนหนึ่งมาจากพังงา เป็ นโรคฝี ดาษ พระอาจารย์คงได้รักษาจน
หาย จึงขอบวชเป็ นสามเณรและเรี ยนคาถาอาคมจากพระอาจารย์คง ชาวบ้านเรี ยกพระอาจารย์คงว่า
พ่อท่านเฒ่า ส่ วนเณรคนนี้ ภายหลังบวชเป็ นพระ ก็คือหลวงพ่อแช่ มนัน่ เอง ในสมัยก่อนนั้นหลวง
พ่อแช่ ม เดิ น ทางไปจาวัด ที่ อื่ น ด้ว ยในมณฑลทางใต้ อย่า งวัด ไชยมงคลที่ ปีนัง ซึ่ ง ตอนนี้ ขึ้ นกับ
ประเทศมาเลเชียแล้ว คนปี นังเลื่อมใสศรัทธาในหลวงพ่อแช่มมาก” ไวยาวัจกรวัด ชัยวัฒน์ ชัชเวช.
(ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ). สุ ปราณี เปี ยวิเศษ (ผูส้ ัมภาษณ์ ). ที่วดั ไชยธาราราม. เมื่อวันที่ ๑ สิ งหาคม พ.ศ.
๒๕๕๘. จากที่กล่าวมาข้างต้น ความผสมผสานทางเชื้ อชาติ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ อนั ยาวนาน
และความศรัทธาของพุทธศาสนิ กชนที่มีต่อหลวงพ่อแช่มทาให้วดั ฉลองเป็ นที่รู้จกั และมีชื่อเสี ยง
เกิดการพัฒนาทาให้วดั มีความเจริ ญรุ่ งเรื องขึ้นมาเป็ นลาดับ จึงทาให้เกิดงานศิลปกรรมที่สร้างในวัด
คติความเชื่อต่างๆ นั้นได้สะท้อนออกมาในรู ปแบบของคตินิยมที่ปรากฏในงานศิลปกรรมในวัด
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาภาคสนามที่วดั ไชยธารารามจังหวัดภูเก็ต และสังเกตเห็ นว่า ศิลปกรรมที่
ปรากฏในวัด ไม่ว่าจะเป็ นสถาปั ตยกรรม เช่ น โครงสร้ างและรู ปแบบของอาคาร ประติมากรรม
เช่น ลวดลายประดับตกแต่ง และจิตรกรรม เช่น ภาพเขียนฝาผนัง นอกจากจะมีพ้ืนฐานเชื่อมโยงกับ
ความเชื่ อทางพุทธศาสนาและพุทธประวัติแล้ว ยังเชื่ อมโยงกับความเชื่ อในตัวหลวงพ่อแช่ มด้วย
เช่น ในปี พ.ศ.๒๔๙๗ ภายหลังหลวงพ่อแช่มมรณภาพ ๔๖ ปี ได้มีการสร้างอนุ สาวรี ยห์ ลวงพ่อแช่ม
ขึ้ น ภายในพื้ น ที่ ข องวัด ซึ่ งภายหลัง ในปี พ.ศ.๒๕๓๑ ถู ก รื้ อสร้ า งขึ้ นใหม่ เ ป็ นมณฑป ส าหรั บ
ประดิ ษ ฐานองค์หล่ อจาลองหลวงพ่อแช่ ม หลวงพ่อช่ วง และหลวงพ่อเกลื้ อม ซึ่ งเปิ ดให้ผูม้ ีจิต
ศรัทธาสามารถเข้ามาสักการะบูชา เสี่ ยงเซียมซี ปิ ดทอง และจุดประทัดหน้ามณฑปได้
จากการศึกษาภาคสนามในเบื้องต้นดังกล่าว พบศิลปกรรมแขนงต่างๆมีความสวยงามโดด
เด่ น จึ ง เกิ ดความสนใจที่ จะศึ ก ษาคติ นิย มที่ ปรากฏในศิ ล ปกรรม วัดไชยธาราราม จังหวัดภูเก็ต
บทความวิจยั นี้ จึง มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่อ (๑) ศึ ก ษาคติ นิย มที่ปรากฏในศิ ล ปกรรมวัดไชยธาราราม
จังหวัดภูเก็ต และ (๒) ศึกษาวัฒนธรรมสัมพันธ์ของคตินิยมที่ปรากฏในศิลปกรรมวัดไชยธาราราม
จัง หวัด ภู เ ก็ ต โดยใช้ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพ เก็ บ ข้อ มู ล โดยวิธี ศึ ก ษาจากเอกสารและงาน
ศิ ล ปกรรม ตลอดจนการสั ม ภาษณ์ และการสั ง เกตการณ์ แ บบมี ส่ ว นร่ ว ม ข้อ ค้น พบที่ ไ ด้ เ ป็ น
ประโยชน์ ใ นการท าความเข้า ใจความคิ ด และความเชื่ อ ของพุท ธศาสนิ ก ชนในท้องถิ่ น ภาคใต้
โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ต
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วิธีดาเนินการวิจัย
บทความวิจยั นี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิ งคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยวิธีศึกษาจากเอกสารและงาน
ศิลปกรรม ตลอดจนการสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่ วม การศึกษาข้อมูลเอกสาร
เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องทั้งเอกสารชั้นต้นและเอกสารชั้นรอง
โดยข้อ มู ล เอกสารและงานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งจะมี เ นื้ อ หาที่ เ กี่ ย วกับ งานศิ ล ปกรรม ครอบคลุ ม
สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม และเนื้อหาที่เกี่ยวกับคตินิยมรวมถึงคติความเชื่อ ส่ วนของ
การศึกษางานศิลปกรรม เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลงานศิลปกรรมในวัดไชยธารารามจังหวัดภูเก็ต
เฉพาะในเขตพุทธาวาสรวม ๙ อาคาร ได้แก่ ศาลาการเปรี ยญ, มณฑป, เจดีย,์ หอกลอง, วิหารหลวง
พ่อ, กุฏิจาลองหลวงพ่อแช่ ม,โบสถ์, เมรุ , และสถานสาหรับจุดประทัดในวัด และการเก็บข้อมูล
สนามโดยวิธีการสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่ วม ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก มีจานวน ๓๓ คน
จาแนกเป็ น ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ ๑ กลุ่มวัด ในที่น้ ีหมายถึง พระสงฆ์ที่อาศัยอยูใ่ นวัดไชยธารารามที่
สามารถถ่ายทอดประวัติหรื อเรื่ องราวความรู้ หรื อความทรงจาของวัดต่อกันมาได้ และไวยาวัจกร
ของวัดไชยธารารามที่เป็ นผูจ้ ดั การกิจธุ ระและมีอานาจดูแลรักษาจัดการทรัพย์สินของวัดตามที่เจ้า
อาวาสมอบหมาย จานวน ๘ คน กลุ่มที่ ๒ กลุ่มชุ มชนในพื้นที่รอบวัดไชยธาราราม ประกอบด้วย
ผูน้ าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผูอ้ าวุโส และชาวบ้านในหมู่ ๔, ๕, ๖ ตาบลฉลอง อาเภอเมือง จังหวัด
ภูเก็ ต จานวน ๑๕ คน กลุ่ มที่ ๓ กลุ่ มผูม้ ี ความรู้ ความเชี่ ยวชาญด้านศิลปกรรม วัฒนธรรมและ
ศาสนา ได้แก่ นักวิชาการสานักพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต นักวิชาการสานักวัฒนธรรมจังหวัด
ภูเก็ต และนักวิชาการสานักงานศิลปากรที่ ๑๕ จังหวัดภูเก็ต จานวน ๑๐ คน เครื่ องมือที่ใช้ใ นการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจยั ในครั้งนี้ นอกจากจะใช้การสังเกตโดยใช้การจดบันทึก การถ่ายภาพ
การบันทึกเสี ยง และการสเก็ตภาพแล้ว จะใช้แบบสัมภาษณ์ก่ ึ งมีโครงสร้ าง โดยตั้งเป็ นประเด็น
คาถามเป็ นคาถามปลายเปิ ดไว้เป็ นลาดับ เพื่อให้ผูใ้ ห้ขอ้ มูลตอบได้กว้างขึ้ นตามแนวคิด และได้
ข้อมูลที่หลากหลายซึ่งอาจเป็ นประโยชน์ในการศึกษา
การวิเคราะห์ ข ้อมูล เป็ นการนาข้อมูลจากภาคสนามกับข้อมูล จากเอกสารที่เกี่ ย วข้องมา
วิเคราะห์เชื่ อมโยงข้อมู ลเข้ากับประเด็นหลักของการวิจยั ตีความและอธิ บายในรู ปแบบพรรณนา
วิเคราะห์ และแสดงภาพประกอบตามความเหมาะสมของเนื้อหา
สรุ ปผลการศึกษาและอภิปรายผล
การศึ ก ษาเรื่ องคติ นิ ย มที่ ป รากฏในศิ ล ปกรรมวัด ไชยธาราราม จัง หวัด ภู เ ก็ ต ผู้วิ จ ัย
ทาการศึกษาศิลปกรรมสามประเภท คือ สถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรม ของ ๙ อาคาร
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ในเขตพุทธาวาส ได้แก่ ศาลาการเปรี ยญ หอกลอง โบสถ์ มณฑป กุฏิจลองหลวงพ่อแช่ ม วิหาร
หลวงพ่อนอกวัด เจดีย ์ เมรุ และสถานสาหรับจุดประทัด ในสองประเด็น คือ ศึกษาคตินิยมที่ปรากฏ
ในศิลปกรรมวัดไชยธารารามจังหวัดภูเก็ต และ ศึกษาวัฒนธรรมสัมพันธ์ของคตินิยมที่ปรากฏใน
ศิลปกรรมวัดไชยธารารามจังหวัดภูเก็ต พบว่าทางด้านรู ปธรรมและด้านที่เกี่ยวกับศาสนาและความ
เชื่ อที่ปรากฏในศิลปกรรมนั้น มีพ้ืนฐานมาจากคตินิยมที่ เกี่ ยวกับพุทธศาสนา คตินิยมที่เกี่ ยวกับ
ศาสนาพราหมณ์ และส่ วนใหญ่รับเอารู ปแบบศิลปกรรมมาจากภาคกลาง บางส่ วนเป็ นศิลปกรรม
ผสมผสาน เช่น อาคารเจดีย ์ นอกจากนี้ยงั มีพ้ืนฐานมาจากคตินิยมที่เกี่ยวกับพระครู วิสุทธิ วงศาจารย์
ญาณมุนี (หลวงพ่อแช่ม) ด้วย รายละเอียดดังนี้
สถาปัตยกรรม ที่มีพ้นื ฐานมาจากคตินิยมที่เกี่ยวกับพระครู วิสุทธิ วงศาจารย์ญาณมุนี (หลวง
พ่อแช่ม) นั้น พบอาคารที่มีความเชื่อโยงกับคตินิยมที่เกี่ยวกับพระครู สุทธิ วงศาจารย์ญาณมุนี (หลวง
พ่อแช่ม) สามอาคาร คือ มณฑป กุฏิจาลองหลวงพ่อแช่ม และสถานสาหรับจุดประทัด แม้ตวั อาคาร
สองอาคารแรกมีลกั ษณะทางสถาปัตยกรรมที่มีรูปแบบมาจากภาคกลาง แต่ดาริ และวัตถุประสงค์ใน
การสร้ างนั้นมีพ้ืนฐานมาจากคตินิยมที่เกี่ ยวกับพระครู วิสุทธิ วงศาจารย์ญาณมุนี (หลวงพ่อแช่ ม)
กล่าวคือ อาคารมณฑป เดิมชุ มชนฉลองเรี ยกว่าอนุ สาวรี ย ์ (ภาพที่ ๑) สร้ างขึ้นเมื่ อปี พ.ศ.๒๔๙๗
เป็ นอาคารทรงสี่ เหลี่ยมจัตุรัสทรงจัตุรมุข หลังคาซ้อนชั้น ยอดปราสาท สร้างขึ้นในสมัยพระครู ครุ
กิจจานุการ(หลวงพ่อเกลื้อม เจ้าอาวาสลาดับที่ ๔) เพื่อเป็ นสถานที่ประดิษฐานองค์หล่อจาลองอดีต
เจ้าอาวาสสององค์ คือ พระครู วิสุทธิ วงศาจารย์ญาณมุนี (หลวงพ่อแช่ม) และพระครู ครุ กิจจานุ การ
(หลวงพ่อช่วง) ต่อมาได้มีการบูรณะขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. ๒๕๓๑และเรี ยกว่ามณฑป (ภาพที่ ๒) ภายใน
มณฑป ประดิ ษฐานองค์หล่ อจาลองอดีตเจ้าอาวาสสามองค์ คือ พระครู วิสุทธิ วงศาจารย์ญาณมุนี
(หลวงพ่อแช่ม) พระครู ครุ กิจจานุ การ (หลวงพ่อช่วง) และพระครู ครุ กิจจานุการ (หลวงพ่อเกลื้อม)
ตามลาดับ ซึ่ งอาคารมณฑปนี้ ไม่ปรากฏพระพุทธรู ปประดิ ษฐานอยู่ภายในเลย อาคารกุฏิจาลอง
หลวงพ่ อ แช่ ม (ภาพที่ ๓) มี ล ัก ษณะเป็ นเรื อ นไทยภาคกลาง เป็ นการจ าลองสร้ า งขึ้ น เพื่ อ ให้
เหมื อนกับกุฏิ หลังเก่าในสมัยที่ หลวงพ่อแช่ มเคยใช้อยู่อาศัย เพื่อเป็ นการระลึ กถึ ง หลวงพ่อแช่ ม
ภายในประดิ ษฐานหุ่ นขี้ผ้ งึ อดี ตเจ้าอาวาสสามองค์ คือ พระครู วิสุทธิ วงศาจารย์ญาณมุนี (หลวงพ่อ
แช่ม) พระครู ครุ กิจจานุการ (หลวงพ่อช่วง) และพระครู ครุ กิจจานุการ (หลวงพ่อเกลื้อม) เป็ นอาคาร
ที่เปิ ดให้ผคู้ นเข้าไปกราบสักการะบูชาได้ และสถานสาหรับจุดประทัด (ภาพที่ ๔) เป็ นที่ใช้สาหรับ
จุดประทัด ตั้งอยู่บริ เวณเยื้องกับอาคารมณฑป หลังจากการกราบไหว้สักการะบูชาของผูค้ นทั้งคน
ไทยและคนต่างประเทศ ที่มีความศรัทธาในองค์หลวงพ่อแช่มที่อาคารมณฑปแล้ว มัก จะใช้เป็ นที่
จุดประทัดเพื่อแสดงถึ งบอกกล่าวว่าตนได้มาสักการะ หรื อมาจุดประทัดเพื่อแก้บนบานศาลกล่าว
ในอดี ต นั้น การจุ ดประทัด เริ่ ม ในสมัย พระครู ค รุ กิ จจานุ ก าร (หลวงพ่ อ ช่ ว ง) โดยผูค้ นในปี นัง
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ประเทศมาเลเซียในสมัยนั้น เมื่อมีการเดินทางมาที่วดั ไชยธารารามนิ ยมจุดเพื่อแสดงความศรัทธาที่
มีต่อพระครู วสิ ุ ทธิวงศาจารย์ญาณมุนี (หลวงพ่อแช่ม) พระครู ครุ กิจจานุ การ (หลวงพ่อช่วง) แต่ไม่มี
การกาหนดสถานที่ หรื อบริ เวณที่ใช้จุดประทัดเป็ นหลักแหล่ง จะจุดกันตามความสะดวกของผูท้ ี่
ต้องการจุด

ภาพที่ ๑ ภาพอนุสาวรี ยห์ ลวงพ่อแช่ม, ภาพที่ ๒ ภาพอาคารมณฑป, ภาพที่ ๓ ภาพกุฏิจาลองหลวงพ่อ
แช่ม และภาพที่ ๔ ภาพสถานสาหรับจุดประทัด ตามลาดับ

ประติมากรรม ที่มีพ้นื ฐานมาจากคตินิยมที่เกี่ยวกับพระครู วิสุทธิ วงศาจารย์ญาณมุนี (หลวง
พ่อแช่ม) นั้น พบประติมากรรมที่มีความเชื่อโยงกับคตินิยมที่เกี่ยวกับพระครู สุทธิ วงศาจารย์ญาณ
มุนี (หลวงพ่อแช่ม) สองประเภท คือ
๑. ประติมากรรมลอยตัว ประเภทประติมากรรมรู ปเคารพ กล่าวคือ เป็ นองค์หล่อ
หลวงพ่อ ท าจากโลหะเนื้ อสัม ฤทธิ์ และหุ่ น ขี้ ผ้ ึ ง องค์ห ล่ อหลวงพ่อที่ ท าจากโลหะเนื้ อสั ม ฤทธิ์
ปรากฏอยู่อาคารมณฑปพบองค์หล่อหลวงพ่อ (ภาพที่ ๕) ประกอบด้วย พระครู วิสุทธิ วงศาจารย์
ญาณมุนี (หลวงพ่อแช่ม) พระครู ครุ กิจจานุการ (หลวงพ่อช่วง) และพระครู ครุ กิจจานุ การ (หลวงพ่อ
เกลื้อม) ซึ่ งอาคารมณฑปหลังเดิม ชาวบ้านจะเรี ยกว่าเป็ นอนุ สาวรี ย ์ เป็ นอาคารทรงสี่ เหลี่ยมจัตุรัส
และเป็ นจัตุรมุขมีความคล้ายมณฑปปั จจุบนั แต่มีขนาดเล็กกว่า สาเหตุที่สมัยเดิมเรี ยกว่าอนุสาวรี ย ์
นั้นจากการที่ สร้ างอาคารหลังนี้ ข้ ึนเพื่อประดิษฐานองค์หล่อหลวงพ่ออดี ตเจ้าอาวาสสององค์ คื อ
พระครู วสิ ุ ทธิวงศาจารย์ญาณมุนี (หลวงพ่อแช่ม) พระครู ครุ กิจจานุการ (หลวงพ่อช่วง) เท่านั้นสร้าง
ขึ้นให้เป็ นที่ระลึกถึงคุณงามความดีของพระสุ ปฏิปันโนอันเป็ นที่เคารพศรัทธาของชุมชนและผูท้ ี่มี
ความเคารพนับถือท่าน ต่อมามีการบูรณะใหม่เป็ นอาคารในปัจจุบนั และประดิษฐานองค์หล่อหลวง
พ่อสามองค์ดงั ที่กล่าวไว้ (รองเจ้าอาวาสพระธิ ติกานต์ จิตฺตสงฺ วโร (ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ). สุ ปราณี เปี ย
วิเศษ (ผูส้ ัมภาษณ์). ที่วดั ไชยธาราราม เลขที่ ๗๐ หมู่ที่ ๖ ตาบลฉลอง อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต. เมื่อ
วันที่ ๑ สิ งหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เช่นเดียวกับองค์หล่อหลวงพ่อจากหุ่นขี้ผ้ งึ (ภาพที่ ๖) ประกอบด้วย
พระครู วสิ ุ ทธิวงศาจารย์ญาณมุนี (หลวงพ่อแช่ม) พระครู ครุ กิจจานุ การ (หลวงพ่อช่วง) และพระครู
ครุ กิจจานุ การ (หลวงพ่อเกลื้อม) ในอาคารกุฏิจาลองหลวงพ่อแช่ม หล่อเป็ นหุ่นขี้ผ้ ึง ย่อมสร้างขึ้น
และต้องมี ความเหมื อนจริ ง ทางรู ป ลัก ษณ์ และสั ดส่ วนของหลวงพ่ออดี ตเจ้า อาวาสทั้ง สามองค์
เพื่อให้ผคู ้ นที่มีความศรัทธาเข้ามากราบไหว้สักการะลึกถึงท่าน และเพื่อให้คนรุ่ นหลังได้เรี ยนรู้ถึง
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รู ปลักษณะของหลวงพ่ออดีตเจ้าอาวาสทั้งสามองค์ เจ้าอาวาสพระมหาพงษ์ศกั ดิ์ เตชะวัณโน (ผูใ้ ห้
สัมภาษณ์). สุ ปราณี เปี ยวิเศษ (ผูส้ ัมภาษณ์). ที่วดั ไชยธาราราม เลขที่ ๗๐ หมู่ที่ ๖ ตาบลฉลอง อาเภอ
เมือง จังหวัดภูเก็ต. เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘.
๒. ประติมากรรมลอยตัวรู ปสัตว์ (ภาพที่ ๗) ได้แก่ ประติมากรรมช้างสองช้างชื่อ

ภาพที่ ๕ ภาพประติมากรรมลอยตัว ประเภทประติมากรรมรู ปเคารพ เป็ นองค์หล่อหลวงพ่อทาจาก
โลหะเนื้อ สัมฤทธิ์ ในอาคารมณฑป
ภาพที่ ๖ กลุ่มภาพประติมากรรมลอยตัว ประเภทประติมากรรมรู ปเคารพ เป็ นองค์หล่อหลวงพ่อจากหุ่ น
ขี้ผ้ งึ ในอาคารกุฏิจาลองหลวงพ่อแช่ม
ภาพที่ ๗ กลุ่มภาพประติมากรรมช้างสองช้างชื่อช้างพลายแก้ว หน้าอาคารมณฑป

ช้างพลายแก้ว และพังจาปี เป็ นช้างคู่บารมีของอดี ตเจ้าอาวาสในสมัยนั้น ตั้งอยู่บริ เวณด้านหน้า
ทางเข้าอาคารมณฑป ประติมากรรมนี้ เป็ นการแสดงสัญลักษณ์ ช้างคู่บารมีอดีตเจ้าอาวาส และเฝ้ า
อาคารสถานที่ทางเข้าออกสาหรับผูท้ ี่จะเข้าไปสักการะองค์หล่อหลวงพ่อด้านในอาคาร แสดงให้
เห็นถึงความเชื่ อโยงระหว่างช้างพลายแก้วมีอุปนิสัยไม่ดุร้ายเข้ากับผูค้ นได้ง่ายเป็ นช้างคู่บารมี กับ
พระครู วสิ ุ ทธิวงศาจารย์ญาณมุนี (หลวงพ่อแช่ม) ในสมัยนั้นอันแสดงถึงคตินิยมที่เกี่ยวกับพระครู วิ
สุ ทธิวงศาจารย์ญาณมุนี (หลวงพ่อแช่ม)เช่นกัน
๓. ประติ ม ากรรมนู น ต่ า เป็ นประเภทประติ ม ากรรมเล่ า เรื่ อ งได้แ ก่ ประตู ไ ม้
แกะสลักอาคารกุฏิจาลองหลวงพ่อแช่มทั้งสามทิศ ประตูไม้ แกะสลักบานแรกอยู่ทางทิ ศใต้ (ภาพที่
๘) แกะเป็ นภาพจาลองอาคารภายในวัด ประกอบด้วย วิหารหลวงพ่อ มณฑป หอกลอง ศาลาบ่อ
น้ ามนต์ อาคารโรงเรี ยนวัดฉลอง (ส่ วนของศาลาบ่อน้ ามนต์และอาคารโรงเรี ยนวัดฉลองเป็ นอาคาร
หลังเก่าในอดีตปัจจุบนั ถูกรื้ อถอนออกไปแล้ว) โบสถ์ กุฏิจาลองหลวงพ่อแช่ม กาแพงและซุ ้มประตู
ทางเข้าแบบปัจจุบนั เป็ นซุม้ ทางเข้ามาภายในวัด ภาพบุคคลชายหญิงเดินกางร่ ม

ภาพที่ ๘ กลุ่มภาพประตูไม้แกะสลักบานแรกอยูท่ างทิศใต้ประกอบด้วยวิหารหลวงพ่อ มณฑป หอกลอง
ตามลาดับ เป็ นต้น และ ภาพที่ ๙กลุ่มภาพประตูไม้แกะสลักทางทิศตะวันออก
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ประตูไม้ แกะสลักบานที่ สองอยู่ทางทิ ศตะวันออก (ภาพที่ ๙) ซึ่ งประตูทางเข้าภายในกุฏิฯ เป็ นภาพ
บรรยากาศ โดยภาพแสดงวิถีชีวิต ของชุ มชนในสมัยก่อน มีบา้ นเรื อน มี ลาธารน้ าไหล และมีเรื อ
สัญจร มีกาแพงวัด ซึ่ งเป็ นภาพกาแพงโบราณในอดี ต เป็ นกาแพงที่ ลอ้ มรอบวัด ปั จจุบนั กาแพงนี้
เป็ นโบราณสถานมีความยาวประมาณห้าเมตร ประตูไม้ แกะสลักบานที่สามอยู่ทางทิ ศเหนือ (ภาพที่
๑๐) แกะสลักเป็ นภาพพระสงฆ์ในกิ จวัตรต่างๆ มีชา้ งสองช้าง มีววั -ควาย มีบ่อน้ า กุฏิสงฆ์ เกวียน
ผูค้ น กาแพงวัด ซึ่ งเป็ นภาพกาแพงโบราณในอดีต เป็ นกาแพงที่ลอ้ มรอบวัด ปั จจุบนั กาแพงนี้เป็ น
โบราณสถาน มีความยาวประมาณห้าเมตร ผูค้ น พระสงฆ์ อาคารเรื อนหรื อกุฏิ บางส่ วนอยู่ภายใน
เขตกาแพง บางส่ วนอยูภ่ ายนอกกาแพง สันนิษฐานว่าเป็ นวิหารนอกวัด นอกจากนี้ยงั มีภาพประกอบ
เป็ นต้นไม้หลากหลายชนิ ด เช่ น บัวน้ า ต้นกล้วย ต้นตาล ต้นมะพร้ าว เป็ นต้น ประกอบบนบาน
ประตูท้ งั สามทิศ

ภาพที่ ๑๐ประตูไม้แกะสลักทางทิศเหนือ

สรุ ปว่า บานประตูทางเข้าในอาคารกุฏิจาลองฯ (ทิศตะวันออก) และบานประตูทาง
ทิศเหนื อ เป็ นภาพแสดงบรรยากาศ ของวัดและชุ มชนรอบๆวัดในสมัยก่อน สังเกตได้จากกาแพง
โบราณที่ลอ้ มรอบวัดมีลกั ษณะพื้นผิวไม่มีลวดลายบริ เวณด้านบนของกาแพงเจาะทาเป็ นรู วงกลมไว้
สาหรับมองออกไป สอดคล้องกับเหตุการณ์กบฏอั้งยีม่ ีการกล่าวกถึงลักษณะของกาแพงที่มีลกั ษณะ
เช่นนี้ และอาคารบางส่ วนอยูน่ อกเขตกาแพงซึ่ งสันนิษฐานว่าเป็ นวิหารหลวงพ่อนอกวัด อดีตผูใ้ หญ่
หมู่ ๖ กล่าวว่าชุมชนหมู่ ๖ในอดีตเป็ นชุมชนที่มีความใกล้ชิดกับวัด ก่อนมีการตัดเส้นทางสร้างถนน
ต่างๆขึ้น ออบ ใจกล้า (ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ). สุ ปราณี เปี ยวิเศษ (ผูส้ ัมภาษณ์ ). ที่บา้ นเลขที่ ๑๙ หมู่ที่ ๖
ตาบลฉลอง อาเภอเมื อง จังหวัดภูเก็ต. เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘.ให้ขอ้ มูลว่า อาคาร
วิหารหลวงพ่อนอกวัดหลังจากได้บูรณะและสร้างในจุดเดิม ด้วยตาแหน่ งที่ต้ งั วิหารหลวงพ่อนอก
วัดอยู่จุดเดิ ม ไม่มีการย้ายหรื อเปลี่ยนแปลงจากอดีต เนื่ องจากความเชื่ อที่เกี่ยวกับองค์พระพุทธรู ป
ภายในวิหารหลวงพ่อนอกวัด ความเชื่อนี้อา้ งถึงพระครู วิสุทธิ วงศาจารย์ญาณมุนี (หลวงพ่อแช่ม) ได้
มีการสื่ อสารกับพระพุทธรู ปดังกล่าวและความเชื่ อนี้ถูกถ่ายทอดส่ งต่อกันมา และมีภาพที่แสดงธาร
น้ า ซึ่ งในสมัยก่อนธารน้ าบริ เวณวัดในช่ วงฝนตกมีน้ าหลากทาให้น้ าเข้าท่วมในบริ เวณวัดในอดี ต
ไพโรจน์ กิ่งแก้ว (ผูใ้ ห้สัมภาษณ์). สุ ปราณี เปี ยวิเศษ (ผูส้ ัมภาษณ์ ). ที่วดั ไชยธาราราม เลขที่ ๗๐ หมู่

การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 556 -

๑๑

ที่ ๖ ตาบลฉลอง อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต. เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘. และบานประตู
ทิศใต้ เป็ นภาพแสดงสภาพบรรยากาศภายในวัดปั จจุบนั สังเกตได้จากอาคารภายในภาพตรงกับ
อาคารจริ งในปั จจุบนั เช่น ภาพอาคารมณฑป มีสถาปั ตยกรรมในภาพที่บ่งชัดซึ่ งตรงกับอาคารจริ ง
คือเป็ นอาคารทรงจตุรมุขหลังคาซ้อนชั้นเครื่ องยอดทรงปราสาท แสดงให้เห็นว่า ไม้แกะสลักบน
บานประตู เป็ นการแกะสลักภาพเสมือนเป็ นการบันทึกภาพในอดีตที่เกี่ยวกับหลวงพ่อแช่ม และวัด
ฉลอง ให้ผูค้ นรุ่ นหลังและผูส้ นใจได้ศึกษาเรี ยนรู้ ประวัติของหลวงพ่อแช่ มและวัดฉลองจากไม้
แกะสลักซึ่ งเป็ นภาพในอดีตและปั จจุบนั อีกนัยหนึ่งเชื่ อได้วา่ สาเหตุของการสร้างไม้แกะสลักบน
บานประตูเกิดจากความเชื่อและความศรัทธาที่มีต่อหลวงพ่อแช่มและวัดฉลอง
จิตกรรม ที่มีพ้ืนฐานมาจากคตินิยมที่เกี่ ยวกับพระครู วิสุทธิ วงศาจารย์ญาณมุนี (หลวงพ่อ
แช่ม) นั้นพบจิตรกรรมประดับ และจิตรกรรมฝาผนัง เป็ นภาพจิตรกรรมที่มีความเชื่ อโยงกับคตินิยม
ที่เกี่ ยวกับพระครู สุทธิ วงศาจารย์ญาณมุนี (หลวงพ่อแช่ ม) ๑)จิ ตรกรรมประดับ เป็ นภาพเขี ยนตั้ง
ประดับอยูใ่ นอาคารศาลาการเปรี ยญ และอาคารเจดีย ์ ในส่ วนจิตรกรรมประดับที่ต้ งั ในอาคารศาลา
การเปรี ยญนั้น เป็ นภาพเขี ยนของพระครู วิสุทธิ วงศาจารย์ญาณมุนี (หลวงพ่อแช่ ม) (ภาพที่ ๑๑)
ขนาดใหญ่ประมาณกว้างหนึ่งเมตรสู งสองเมตร คนในชุมชนและผูค้ นที่มีความศรัทธาต่อหลวงพ่อ
สามารถนาทองคาเปลวมาติดที่ภาพเขียนได้ ซึ่ งทางวัดมีการอนุ ญาตเอาไว้และทางวัดจะมีการทา
ความสะอาดทองคาเปลวออกจากภาพเขียนทุกปี ซึ่ งแตกต่างกับจิตรกรรมประดับ ที่เป็ นภาพเขียน
ของพระครู วิสุทธิ วงศาจารย์ญาณมุนี (หลวงพ่อแช่ ม) (ภาพที่ ๑๒) ในอาคารเจดี ย ์ ที่ทางวัดไม่
อนุญาตให้ผคู้ นนาทองคาเปลวติดได้ แต่ตวั ของภาพเขียนเองนั้นมีการเขียนเป็ นทองคาเปลวติดอยูท่ ี่
บริ เวณเท้า หน้าแข้ง ไม้เท้า และตาลปัตรในภาพเขียนของพระครู วิสุทธิวงศาจารย์ญาณมุนี

ภาพที่ ๑๑ กลุ่มภาพภาพจิตรกรรมประดับ เป็ นภาพเขียนตั้งประดับอยูใ่ นอาคารศาลาการเปรี ยญ
ภาพที่ ๑๒ ภาพจิตรกรรมประดับ เป็ นภาพเขียนตั้งประดับอยูใ่ นอาคารเจดีย ์
ภาพที่ ๑๓ ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ในอาคารเจดียเ์ ป็ นภาพหลวงพ่อแช่มและหลวงพ่อช่วง

(หลวงพ่อแช่ม) อยูแ่ ล้ว ๒)จิตรกรรมฝาผนัง ในอาคารเจดียเ์ ป็ นภาพเขียนอดีตเจ้าอาวาสสี่ รู ป ภาพ
แรก (ภาพที่ ๑๓) เป็ นภาพพระครู วิสุทธิ วงศาจารย์ญาณมุนี (หลวงพ่อแช่ม) และพระครู ครุ กิจจานุ
การ (หลวงพ่อช่วง) นัง่ ห้อยเท้า ถือไม้เท้าและตาลปัตร ฉากหลักเป็ นอาคารภายในวัดคืออาคาร
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ศาลาการเปรี ยญ อาคารมณฑป และอาคารวิหารหลวงพ่อนอกวัด ภาพที่สอง (ภาพที่ ๑๔) เป็ นภาพ
พระครู ครุ กิจจานุ ก าร (หลวงพ่อเกลื้ อม) พระครู อุดมเวชกิ จ (หลวงพ่อหลิ ม) นั่งห้อยเท้า มือถื อ
ตาลปัตร ฉากหลักเป็ นอาคารศาลาบ่อน้ ามนต์ อาคารเจดีย ์ และอาคารวิหารหลวงพ่อนอกวัด ทั้งสอง
ภาพนี้ อยูอ่ ยูท่ างทิศตะวันตกและหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเช่นเดียวกันพระพุทธรู ปประธานใน
อาคาร ภาพที่สามและสี่ (ภาพที่ ๑๕-๑๖) เป็ นภาพช้างคู่บารมีของพระครู วิสุทธิ วงศาจารย์ญาณมุนี
(หลวงพ่อแช่ม) ชื่อพลายแก้ว และภาพช้างพัง ชื่อจาปี ในสมัยพระครู ครุ กิจจานุการ (หลวงพ่อช่วง)

ภาพที่ ๑๔ ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ในอาคารเจดียเ์ ป็ นภาพหลวงพ่อเกลื้อมและหลวงพ่อหลิม
ภาพที่ ๑๕-๑๖ กลุ่มภาพจิตรกรรมฝาผนัง ในอาคารเจดียเ์ ป็ นภาพช้างคู่บารมีชื่อพลายแก้วและพังจาปี

การที่มีผคู ้ นในชุ มชนและผูค้ นทัว่ ไปที่มีความศรัทธาต่อหลวงพ่อแช่ม นาทองคาเปลวมา
ติดที่จิตรกรรมประดับในศาลาการเปรี ยญ รวมถึงภาพเขียนที่เขียนโดยให้เห็นรายละเอียดแสดงการ
ปิ ดทองคาเปลวที่ตวั ภาพ และภาพจิตรกรรมฝาผนัง ในอาคารเจดี ยท์ ี่ แม้จะเป็ นภาพเขียนอดี ตเจ้า
อาวาสสี่ รูปและรู ปช้างคู่บารมี แต่ถือได้วา่ เริ่ มจากการมีคตินิยมที่เกี่ยวกับพระครู วิสุทธิ วงศาจารย์
ญาณมุนี (หลวงพ่อแช่ม) เป็ นพื้นฐานความเชื่ อเบื้องต้น เมื่อเจ้าอาวาสลาดับต่อๆมาเป็ นศิษย์เอกที่
ได้รับการถ่ายทอดวิทยาการจากหลวงพ่อแช่มอย่างหลวงพ่อช่วง จึงได้รับความศรัทธาจากชุ มชน
และผูค้ นที่ศรัทธาทัว่ ไปด้วยเช่นกัน เสมือนว่าเจ้าอาวาสลาดับต่อๆมานั้นได้รับสื บทอดวิชามาจาก
หลวงพ่อแช่ม ดังเห็นได้จาก หลวงพ่อช่วงเป็ นศิษย์เอกของหลวงพ่อแช่ม ร่ าเรี ยนวิชามาจาก หลวง
พ่อแช่ ม หรื อศิ ษย์เอกลาดับ ต่อมาจากหลวงพ่อช่ วง คื อ หลวงพ่อเกลื้ อมรั บ การถ่ ายทอดวิชาต่อ
กระดูกจนสร้างความศรัทธาต่อคนชุ มชนพื้นที่และคนต่างพื้นที่เช่น คนปี นัง ประเทศมาเลเซี ยใน
สมัยนั้น ที่เดินทางมารับการรักษา และกราบไหว้สักการะบูชาอดีตเจ้าอาวาสลาดับถัดมาด้วยความ
เคารพเช่นกัน
สุ ทธิ จันทรวงษ์ (๒๕๓๑ : ๑๖-๑๗) ได้เสนอว่า วัฒนธรรมสัมพันธ์ คือความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มชนที่มีวฒั นธรรมแตกต่างกัน หรื ออีกนัยหนึ่ งก็คือความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มใหญ่กบั
ชนกลุ่มน้อย ซึ่งเป็ นความหมายในทางเดียวกันกับ บรรจง วงศ์วิเชียร (๒๕๓๗ : ๑๙๗-๒๐๐) กล่าว
ว่า วัฒนธรรมสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคสมัยสามารถก่อให้เกิดเป็ นรู ปลักษณะให้เป็ นที่นิยมหรื อ
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คตินิยมในช่ วงสมัยนั้นได้ กล่าวคือ วัฒนธรรมของไทยแต่ละยุคสมัยตลอดจนวัฒนธรรมต่างถิ่ น
หรื อต่างชาติในยุคสมัยนั้นๆมีบทบาทสาคัญในการกาหนดรู ปสัญลักษณ์ให้เป็ นไปทางคตินิยม
จากการศึกษาวัฒนธรรมสัมพันธ์ของคตินิยมที่ปรากฏในศิลปกรรม ที่มีพ้ืนฐานมาจากคติ
นิ ยมที่เกี่ ยวกับพระครู วิสุทธิ วงศาจารย์ญาณมุนี (หลวงพ่อแช่ ม) เกิดจากการผสมผสานความคิด
ความเชื่อที่เป็ นลักษณะร่ วมอันเป็ นที่ยอมรับในท้องถิ่น สะท้อนใน สองมิติ ดังนี้
การผสมผสานความคิดทีส่ ะท้อนจากศิลปกรรม
การผสมผสานความคิดที่สะท้อนจากศิลปกรรมที่มีพ้ืนฐานจากคตินิยมที่เกี่ยวกับพระครู วิ
สุ ทธิ วงศาจารย์ญาณมุนี (หลวงพ่อแช่ ม ) พบว่า ส่ วนใหญ่อาคารมี ศิ ล ปกรรมที่รับ รู ปแบบทาง
ศิลปกรรมที่รับมาจากภาคกลาง แต่ในส่ วนที่เป็ นการผสมผสานความคิดที่สะท้อนจากศิลปกรรม
เป็ นวัฒนธรรมสัมพันธ์ของคตินิยมที่เห็นได้ชดั คือ อาคารเจดีย ์ (ภาพที่ ๑๗) พบว่าเจดียใ์ นวัดไชย
ธารารามมีชื่อว่า “พระมหาธาตุ เจดี ย ์ พระจอมไทยบารมีประกาศ” สร้ างเมื่อพ.ศ.๒๕๔๑ - พ.ศ.
๒๕๔๔ มีรูปแบบโครงสร้างทางสถาปั ตยกรรมแบบผสมผสานมีการนารู ปแบบของเจดียท์ างภาค
กลาง ภาคใต้ และภาคอีสาน เข้าไว้ดว้ ยกัน ในส่ วนของการรับอิทธิ พลจากภาคกลาง นามาจากตัว
อาคารซ้อนชั้นของโลหะปราสาทในวัดราชนัดดารามวรวิหาร กรุ งเทพมหานคร มาเป็ นตัวอาคาร
ซ้อนชั้นของเจดียใ์ นวัดไชยธาราราม จังหวัดภูเก็ต การรับอิทธิ พลภาคใต้ นามาจากบริ เวณชั้นซ้อน
ของเจดียใ์ นวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี มาเป็ นชั้นซ้อนของเจดียใ์ นวัด
ไชยธาราราม จังหวัดภูเก็ต และการรับอิทธิ พลภาคอีสาน นามาจากส่ วนยอดของเจดียใ์ นวัดพระธาตุ
พนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม มาเป็ นส่ วนยอดของเจดียว์ ดั ไชยธาราราม จังหวัดภูเก็ต เสมียน
สุ วรรณรัตน์ (ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ). สุ ปราณี เปี ยวิเศษ (ผูส้ ัมภาษณ์ ). ที่บา้ นเลขที่ ๒๓/๑ หมู่ที่ ๘ ตาบล
ฉลอง อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต. เมื่อวันที่ ๔ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘.ถือเป็ นวัฒนธรรมสัมพันธ์ของ
คตินิยมที่ปรากฏในศิลปกรรม โดยมีการผสมผสานของศิลปกรรมที่อยูใ่ นภาคต่างๆ ให้อยูใ่ นอาคาร
เดียวกัน หรื อ อาคารสถานสาหรับจุดประทัด (ภาพที่ ๑๘) เป็ นสถานจาเพาะสาหรับจุดประทัดตั้งอยู่
เยื้องกับมณฑป มีรูปแบบเรี ยบง่าย เกิดจากแนวคิดของการนาผลไม้พ้ืนเมืองของจังหวัด (สับปะรด
ภูเก็ต) มาตัดทอนรายละเอียดและสร้างสรรค์เป็ นศิลปกรรม ถือเป็ นวัฒนธรรมสัมพันธ์ของคตินิยม
ท้องถิ่ น โดยมีหน้าที่เพื่อรองรับวัฒนธรรมสัมพันธ์ของคตินิยมทางความเชื่ อของคนต่างประเทศ
โดยเฉพาะชาวมาเลเซี ยปี นังรวมทั้งคนไทยพุทธและคนไทยเชื้ อสายจีน เพื่อแสดงความเชื่ อความ
ศรัทธาต่อหลวงพ่อแช่มโดยหลังจากกราบสักการะแล้ว มักจะจุดประทัดเพื่อเสมือนเป็ นการบอก
ยอดของเจดียใ์ นวัดพระธาตุพนม
วรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม
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ชั้นซ้อนของเจดียใ์ นวัดพระ
บรมธาตุไชยาราชวรวิหาร
จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
อาคารซ้อนชั้นของโลหะปราสาท
วัดราชนัดารามวรวิหาร กรุ งเทพฯ

ภาพที่ ๑๗ ภาพอาคารเจดียว์ ดั ไชยธาราราม ภูเก็ต ที่มาจากการผสมผสานจากภาคต่างๆ

ภาพที่ ๑๘ ภาพสถานสาหรับจุดประทัด

กล่าวให้ท่านได้รับรู ้ถึงการมากราบไหว้ และเป็ นการจุดประทัดเพื่อแก้บน เมื่อได้ผลตามคาขอต่างๆ
ถือเป็ นวัฒนธรรมสัมพันธ์ของคตินิยมที่ปรากฏในศิลปกรรมโดยเป็ นการผสมผสานของศิลปกรรม
ที่เกิดจากท้องถิ่น
ในการสร้ างอาคารภายในวัดที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับพื้นฐานจากคตินิยมที่เกี่ยวกับพระครู วิ
สุ ทธิ วงศาจารย์ญาณมุนี (หลวงพ่อแช่ม) นั้น พบว่ามาจากความเชื่ อที่มีต่อหลวงพ่อแช่ ม กล่าวคือ
เมื่อจะสร้างอาคารใดๆขึ้น หลังจากมีการปรึ กษาหารื อของไวยาวัจกรวัด คณะกรรมการ และเจ้า
อาวาสในขณะนั้น และได้ขอ้ สรุ ปแล้ว ไวยาวัจกรวัดจะมีการจุดธูปไหว้หลวงพ่อแช่มเพื่อถามและ
บอกเล่ าถึงการจะสร้างอาคารหรื อทาสิ่ งใดๆในวัดไชยธารารามก็ตามรวมถึ งบอกเล่ารายละเอียด
ต่างๆต่อหลวงพ่อแช่ มตามความเชื่ อของตนเอง โดนมีเงื่ อนไขระยะเวลากาหนดไว้ ว่า หากท่าน
อนุญาตให้สร้างหรื ออนุญาตให้กระทาสิ่ งใดได้ ภายในสามวันให้ทุกอย่างดาเนิ นไปอย่างปกติ และ
หากท่านไม่อนุ ญาตให้สร้าง หรื อกระทาสิ่ งใดๆได้น้ นั ขอให้เกิดความไม่ราบรื่ นต่อการดาเนินการ
หรื อดาเนินชีวิตประจาวันของไวยาวัจกรวัด ซึ่ งเป็ นความเชื่อของอดีตไวยาวัจกรวัดในสมัยนั้น ได้
กล่าวว่าตนได้ปวารณาตนและมีความตั้งใจในการทาหน้าที่ต่อวัดไชยธารารามและความเชื่อความ
ศรัทธาที่มีต่อพระครู วสิ ุ ทธิวงศาจารย์ญาณมุนี (หลวงพ่อแช่ม)
การผสมผสานความคิดทีส่ ะท้อนจากผู้แสวงบุญ
การผสมผสานความคิดที่สะท้อนจากผูแ้ สวงบุญ ที่มีพ้ืนฐานจากคตินิยมที่เกี่ยวกับพระครู วิ
สุ ทธิ วงศาจารย์ญาณมุนี (หลวงพ่อแช่ม) พบว่าจากการที่ภูเก็ตมีความหลากหลาย มีการผสมผสาน
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ทางเชื้ อชาติ วัฒ นธรรม และความเชื่ อ จากการเป็ นเมื องท่ า โบราณที่ ส าคัญในอดี ต ซึ่ งคติ นิย ม
เกี่ยวกับพระครู วิสุทธิ วงศาจารย์ญาณมุนี (หลวงพ่อแช่ม) รวมถึงความเชื่ อต่างๆที่เกี่ ยวกับตัวท่าน
นั้น นอกจากชาวชุ มชนฉลอง มณฑลภูเก็ต(ในอดีต) แล้วความศรัทธาต่อตัวพ่อท่านยังพบในคน
ปี นัง ประเทศมาเลเซี ยด้วย ดังจะเห็นได้จากพระนิ พนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยา
ดารงราชานุ ภาพ พิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๗ บันทึกในนิ ทานโบราณคดี ที่ ๒ เรื่ อง “พระครู
ฉลอง” (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดารงราชานุภาพ. ๒๕๐๓ : ๒๑-๒๒) “เรื่ องพระครู
วัดฉลอง ยังได้เห็ นอัศ จรรย์ต่อมาอีก เมื่ อฉันไปอยู่เมื องปี นัง ในปี พ.ศ.๒๔๗๗ไปที่ วดั ศรี ส ว่า ง
อารมณ์ เห็นมีรูปฉายท่านพระครู ฉลองเข้ากรอบลับแลตั้งอยู่บนโต๊ะเครื่ องบูชาข้างพระประธานที่
ในโบสถ์ และมีรอยปิ ดทองแก้สินบนเต็มไปทั้งแผ่นกระจก เช่นเดียวกับเมืองภูเก็ต เดี๋ยวนี้ รูปนั้นก็
ยังอยูท่ ี่วดั ศรี สว่างอารมณ์ ดูน่าพิศวง พิเคราะห์ตามเรื่ องประวัติเห็นว่าควรรับว่าพระครู วิสุทธิ วงศา
จารย์ (แช่ม) วัดฉลอง เป็ นอัจฉริ ยบุรุษได้คนหนึ่ ง ด้วยประการฉะนี้ ” แสดงให้เห็นถึงความเชื่อและ
ความศรั ท ธาที่ ค นต่า งประเทศมี ต่อ หลวงพ่อ จวบจนปั จจุ บ นั ประกอบกับ นโยบายของรั ฐ บาล
ส่ งเสริ มการท่องเที่ยว ผูค้ นหลากเชื้อชาติในภูเก็ตเองทั้งเชื้ อสายไทย เชื้อสายจีน ที่มีความเชื้ อและ
ศรั ท ธาต่อหลวงพ่อ แช่ ม และรวมถึ ง เชื้ อสายและศาสนาอื่ นๆในจัง หวัดภูเก็ ต ที่ ถึ ง แม้จะไม่ไ ด้
แสดงออกโดยตรง แต่ก็ได้แสดงออกถึงการให้ความเคารพต่อท่าน นอกจากนี้ ผคู้ นจากต่างถิ่นทั้ง
จากการเดินทางมาท่องเที่ยว รวมถึงเดินทางมาทางานและอยูอ่ าศัย ต่างเมื่อได้เรี ยนรู้เรี ยนรู้ ประวัติ
และผ่านจากประสบการณ์ ของตนเอง เช่ น นักวิชาการวัฒนธรรมจังหวัด มาจากต่างจังหวัดและ
ทางานอยูภ่ ูเก็ตเป็ นระยะเวลาหนึ่ ง ให้ซ่ ึ งได้กล่าวถึงความศรัทธาต่อที่มีต่อหลวงพ่อแช่ม หลังจาก
การเรี ยนรู้แลประสบการณ์ตรงของตนเองที่มีต่อหลวงพ่อแช่ม ว่าได้ให้ความเคารพต่อท่านและยัง
ได้นาเหรี ยญของหลวงพ่อแช่ มห้อยคอติดตัวตลอดคู่กบั พระองค์อื่นที่ตนนับถื อ หรื อ นักวิชาการ
ศาสนาจังหวัด ซึ่ งเป็ นคนภูเก็ต กล่าวถึ งความหลากหลายของคนภูเก็ต และการให้ความเคารพของ
ความหลากหลายของความแตกต่างของคนในภูเก็ตเองซึ่ งเป็ นแบบผสมผสาน รวมถึงกล่าวถึงความ
เชื่อและความศรัทธาที่มีต่อหลวงพ่อแช่มว่าเป็ นสิ่ งที่อยูค่ ู่กบั คนภูเก็ตและผูค้ นทัว่ ไปที่มีความศรัทธา
ต่อหลวงพ่อแช่ ม หรื อ ในส่ วนของวัด -ผูน้ าชุ ม ชน-ลู ก บ้านชุ ม ชนฉลอง ซึ่ งส่ วนใหญ่ไ ด้รับ การ
ถ่ายทอดในเรื่ องประวัติของวัดและประวัติของหลวงพ่อแช่มรวมถึงคุณบารมีต่างของหลวงพ่อแช่ม
จากรุ่ นปู่ ย่า-ตายาย-พ่อแม่-ลูก-หลาน สื บต่อกันมา จนเรี ยกได้วา่ การกระทาสิ่ งใดที่เกี่ยวกับวัดฉลอง
เช่น การสร้างอาคารใดอาคารหนึ่ ง การมีกิจกรรม-ประเพณี ใด ที่เกิด จะมีความเชื่ ออย่างบริ สุทธิ์ ใจ
ว่า เป็ นสิ่ งที่ดีและได้รับการไตร่ ตรองแล้วจากทางคณะกรรมการทางวัด เนื่องด้วยเชื่ อว่า ความเชื่ อ
ความศรัทธาที่มีต่อหลวงแช่ม หากมีสิ่งใดที่ผกู้ ระทาประสงค์ไม่ดีน้ นั จะเกิดสิ่ งไม่ดีต่อผูก้ ระทาไม่ดี
เอง แสดงภาพสะท้อนที่มีพ้ืนฐานจากคตินิยมที่เกี่ยวกับพระครู วิสุทธิ วงศาจารย์ญาณมุนี (หลวงพ่อ
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แช่ม) ดังเห็ นได้จากการกราบไหว้สักการะและปิ ดทองที่องค์หล่อหลวงพ่อ จุดประทัด และพรม
น้ า มนต์ จากบ่ อ น้ า มนต์ศ กั ดิ์ สิ ท ธิ์ จนเป็ นที่ เ ล่ า กันว่า ท่า นพระครู ท าพิธี ฝั ง ตะกรุ ด มงคลไว้เ ป็ น
อาถรรพ์ (คณะกรรมการวัดฉลอง. ๒๕๕๑ : ๘๕) ที่เห็นได้ในปัจจุบนั จากผูค้ นทัว่ ไปทั้งคนไทยและ
ต่างประเทศ (ภาพที่ ๑๙-๒๔)

ภาพที่ ๑๙-๒๔ กลุ่มภาพที่แสดงให้เห็ นถึงคตินิยมของบุคคลทัว่ ไปทั้งไทยและต่างประเทศ ผ่านการกราบไหว้
สักการะ ปิ ดทอง จุดประทัด และพรมน้ ามนต์ จากบ่อน้ ามนต์

อภิปรายผล
การศึ ก ษาคติ นิยมที่ ป รากฏในศิลปกรรม วัดไชยธาราราม จังหวัดภูเก็ต มีสาระสาคัญที่
ค้นพบในการศึกษาที่ควรนามาอภิปราย ดังนี้
๑. คตินิยมที่ ปรากฏในศิ ลปกรรมวัดไชยธาราราม จัง หวัดภู เก็ต ในส่ วนที่เป็ นคตินิย ม
เกี่ ยวกับพระครู วิสุทธิ วงศาจารย์ญาณมุนี(หลวงพ่อแช่ม) เกิดจากความเชื่ อ ซึ่ งเป็ นความเชื่อที่มีต่อ
หลวงพ่อแช่ ม เป็ นพื้นฐานจนทาให้เกิ ดเป็ นศิ ล ปกรรมต่างๆที่มี ความเกี่ ย วโยงกับหลวงพ่อแช่ ม
เสมือนเป็ นเครื่ องเชื่อมโยง ตนเองกับวัด ชุ มชนกับวัด ตนเองกับหลวงพ่อแช่มเอาไว้ ซึ่ งสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ รัชตาพร บุญกอง (๒๕๕๓ : ๑๓-๑๔) ศึกษากระแสวัตถุมงคลจตุคามรามเทพกับ
ภาพสะท้อนของสังคมไทย (พ.ศ. ๒๕๓๐-พ.ศ. ๒๕๕๕) พบว่าความเชื่ออันเป็ นที่มาของคตินิยมว่า
มีสาเหตุมาจากปรากฏการณ์ ที่ไม่สามารถคามาอธิ บายบางเรื่ องที่เกิ ดขึ้นมาได้ จึงยอมรับว่ามีสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ ที่มีอานาจลี้ลบั อยู่เหนื อปรากฏการณ์เหล่านี้ ซึ่ งสามารถบันดาลคุณและโทษแก่มนุ ษย์ได้
มนุ ษย์จึงพยายามหาวิธีการต่าง ๆ เช่ น การอ้อนวอน ต่อรองหรื อขอความช่ วยเหลือต่อสิ่ งที่ตนเชื่ อ
อันนามาสู่ แบบแผนปฏิบตั ิและพิธีในสังคมวัฒนธรรมต่าง ๆ เพื่อความมัน่ คงทางจิตใจ สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ วิเชียร นวนมุสิก (๒๕๔๘ : ๒๑๕-๒๒๑) ศึกษาลวดลายหน้าบันพระอุโบสถและ
พระวิหารของพระอารามหลวงเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า มิติของคตินิยมนั้นหน้าบันสามารถเป็ น
เครื่ องหมายยืนยันและบ่งบอกถึง ค่านิยม โลกทัศน์ ความเชื่อของสังคมในยุคสมัยได้เป็ นอย่างดี
ยศ สันตสมบัติ (๒๕๔๔ : ๒๒๙-๒๓๐) ได้กล่าวถึงพื้นฐานของความเชื่อ อันเป็ นที่มาของคตินิยม
และยกตัวอย่างความเชื่อของการสามารถเอาชนะศัตรู ซึ่ งมีสาเหตุจากสิ่ งที่มนุษย์ไม่รู้และไม่เข้าใจ
และยังไม่สามารถอธิ บายสาเหตุได้ด้วยสามัญสานึ กและตรรกะ จนเกลายมาเป็ นการอธิ บายโดย
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อาศัยความเชื่ อ เหตุผลและวิธีการคิ ดที่วางอยู่บนฐานของความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์กบั อานาจ
เหนือธรรมชาติ ปรากฏการณ์และการให้เหตุผลด้วยความเชื่อทางศาสนาเหล่านี้กลายมาเป็ นพื้นฐาน
ของกฎข้อห้าม แบบแผนปฏิบตั ิและพิธีกรรมในสังคมวัฒนธรรมต่าง ๆ ซึ่ งอยูน่ อกเหนืออานาจการ
ควบคุมของมนุ ษย์ เช่ น ให้พืชผลแข็งแรงงอกงาม ให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล และการเอาชนะศัตรู
เป็ นต้น ยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธีระ จันทิปะ (๒๕๕๑ : ๕) ศึกษาศิลปหัตถกรรม : รู ปแบบ คติ
นิยม และอิทธิ พลต่อชุ มชนลุ่มทะเลสาบสงขลา พบว่า คติความเชื่ อ อันเป็ นพื้นฐานของคตินิยม ว่า
คติความเชื่ อ ค่านิ ยมต่าง ๆ ที่ผคู้ นในสังคมนั้นยึดถือ เชื่ อมัน่ ศรัทธาหรื อปฏิ บตั ิสิบต่อกันมา และ
ได้รับการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยและสภาพแวดล้อม จะเห็นได้วา่ มีความสอดคล้องกันในเรื่ อง
ของความเชื่อ
การที่คตินิยมที่เกี่ยวกับพระครู วิสุทธิ วงศาจารย์ญาณมุนี (หลวงพ่อแช่ม) คงอยูเ่ รื่ อยมานั้น
เกิดจากการการถ่ายทอด เรื่ องเล่าคุณบารมีจากรุ่ นสู่ รุ่น จากรุ่ นทวด-ปู่ ย่า-ตายาย-พ่อแม่-และมาสู่ รุ่น
ลูก เห็นได้จากความเชื่อของลูกบ้านชุมชนฉลองได้รับการบอกเล่าจากพ่อแม่ซ่ ึ งรับฟังจากรุ่ นปู่ ย่าตา
ยายอีกลาดับชั้นหนึ่ ง ถึงเรื่ องราวของหลวงพ่อแช่ มประกอบกับตนเองมีความเชื่ ออย่างบริ สุทธิ์ ใจ
เนื่องจากเคยได้ไหว้ขอในบางเรื่ องต่อหลวงพ่อแช่ม และได้รับผลตอบกลับมาในทางที่ดี หลวงพ่อ
แช่มและวัดฉลองเป็ นสิ่ งที่หลอมรวมจิตใจของคนในชุมชน และเชื่อว่าสิ่ งใดในวัดที่ถูกสร้างมาล้วน
แล้วแต่เป็ นสิ่ งดี
ซึ่ งสาเหตุของความเชื่ อที่มาจากคตินิยมเกี่ยวกับหลวงพ่อแช่มนั้น มาจากภาวะสงครามใน
อดี ต ต่อเนื่ องด้วยเหตุ การณ์ การก่ อตั้งคณะอั้งยี่ที่ทางการในสมัยนั้นไม่สามารถปราบลงได้ และ
เหตุการณ์การปราบกบฏอั้งยี่ของของชุมชนฉลองซึ่ งมีพ้ืนฐานความเชื่ อต่อหลวงพ่อแช่ม ว่าเป็ นผูม้ ี
วิทยาคม และคุณบารมีจนทาให้เป็ นที่ศรัทธาต่อผูค้ นในชุมชนฉลอง มณฑลภูเก็ตในอดีต รวมถึงคน
ปี นัง ประเทศมาเลเซี ย ที่ให้ความเลื่ อมใสศรัทธาจากความเชื่ อต่าง ๆ เช่ น ไม้เท้าศักดิ์ สิ ทธิ์ วาจา
ศักดิ์สิทธิ์ น้ ามนต์ศกั ดิ์สิทธิ์ การต่อกระดูก เมตตาบารมีของหลวงพ่อแช่ม เป็ นสิ่ งที่เป็ นที่ยึดเหนี่ ยว
ทางจิตใจของชุมชนฉลองและผูค้ นในสมัยนั้นและต่อเนื่องมาถึงปั จจุบนั
๒. วัฒนธรรมสัมพันธ์ของคตินิยมที่ปรากฏในศิลปกรรมวัดไชยธารารามจังหวัดภูเก็ตใน
ส่ วนที่เป็ นคตินิยมเกี่ยวกับพระครู วสิ ุ ทธิวงศาจารย์ญาณมุนี(หลวงพ่อแช่ม)เกิดจากความหลากหลาย
ทางความเชื่อจนนาไปสู่ การผสมผสานทางความเชื่อเช่น คนไทยเชื้อสายจีน นิยมเข้าศาลเจ้าเพื่อไหว้
เจ้ามีการจุดประทัดในศาลเจ้า การจุดประทัดเพื่อเป็ นการบอกกล่าวเทพเจ้าให้รับรู้ถึงการมาไหว้ ใน
ขณะเดียวกัน เกิ ดความเลื่ อมใสศรัทธาต่อหลวงพ่อแช่ม เมื่อได้เข้ามากราบไหว้สักการะหลวงพ่อ
แช่มที่วดั ไชยธารารามแล้ว ก็นิยมจุดประทัดเพื่อเป็ นการบอกกล่าวถึงการมากสักการะ เช่นเดียวคน
ปี นัง ประเทศมาเลเซี ย เมื่อได้เข้ามากราบไหว้สักการะแล้วมักจะจุดประทัด เพื่อบอกกล่าวต่อหลวง
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พ่อแช่ม ว่าตนได้มากราบไหว้ ในขณะเดียวกันคนไทยทัว่ ไปอาจจะรู้สึกเป็ นเรื่ องไม่ปกติที่จะมีการ
จุ ดประทัดในวัด ซึ่ งเป็ นสถานที่ อนั ควรสงบ แต่เนื่ องจากภูเก็ตเป็ นจังหวัดที่ มีความหลากหลาย
วัฒนธรรม มีการผสมผสานทางวัฒนธรรม จึงเกิดการยอมรับ เช่น สถานสาหรับจุดประทัด ที่สร้าง
ขึ้นเพื่อรองรั บความเชื่ อในเรื่ องการจุ ดประทัด เพื่อบอกกล่ าวถึ งการได้เข้ามากราบไหว้สักการะ
หรื อแม้รวมถึงการจุดแก้การบนบานศาลกล่าวด้วย สอดคล้องกับงานวิจยั ของ คุณาพร ไชยโรจน์
(๒๕๔๗) ศึกษาคตินิยมและคุณค่าที่ปรากฏในงานประติมากรรมรู ปสัตว์ในวัดในพระพุทธศาสนา
นิ กายหิ นยาน อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่าคตินิยมที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมสัมพันธ์เช่ นการ
สร้างรู ปสิ งโตทางเข้าอุโบสถแสดงให้เห็ นคตินิยมที่เกี่ยวข้องกันทางด้านวัฒนธรรมสัมพันธ์ของ
ชาวจี น ในส่ ว นของการผสมผสานของความเชื่ อนั้น มี ค วามคล้า ยคลึ ง กับ งานวิจ ัย ของ ศศี ยุ ก
ตะนัน ท์ (๒๕๓๒) ศึ ก ษาคติ นิ ย มในการสร้ า งพระพุ ท ธรู ป ทรงเครื่ อ งในสมัย อยุ ธ ยา พบว่ า
พระพุทธรู ปในสมัยอยุธยามีคตินิยมในการสร้างเป็ นการผสมผสานกันของความเชื่อในคติเทวราช
กับความเชื่ อตานานชมภูบดีและความเชื่ อในความสาคัญของพระศรี อาริ ยข์ องสามัญชน ในทานอง
เดียวกันงานวิจยั ของ วิราวรรณ สมพงษ์เจริ ญ (๒๕๕๐ : ๑๓๒-๑๓๓) ศึกษาคติความเชื่ อของคน
ไทยสมัยสุ โขทัย พ.ศ. ๑๗๖๒-พ.ศ. ๒๐๐๖ พบว่าการผสมผสานความเชื่อผ่านทางศิลปกรรมเป็ นผล
สื บเนื่ องจากการผสานความเชื่ อทางศาสนา และยังกล่าวอีกว่า การผสมผสานความเชื่อของคนใน
สังคมสุ โขทัยเกิดขึ้นจากการพยายามผสมผสานทางวัฒนธรรมของผูค้ นต่างชาติพนั ธ์เพื่อให้คนใน
สังคมอยู่ร่วมกันได้ และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ บรรจง วงศ์วิเชี ยร (๒๕๓๗ : ๑๙๗-๒๐๐)
พบว่า วัฒนธรรมสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคสมัยสามารถก่อให้เกิดเป็ นรู ปลักษณะ ให้เป็ นที่นิยม
หรื อคตินิยมในช่วงสมัยนั้นได้ กล่าวคือ วัฒนธรรมของไทยแต่ละยุคสมัยตลอดจนวัฒนธรรมต่าง
ถิ่นหรื อต่างชาติในยุคสมัยนั้น ๆ มีบทบาทสาคัญในการกาหนดรู ปสัญลักษณ์ของลวดลายให้เป็ นไป
ทางคตินิยมวัฒนธรรม
ซึ่ งสาเหตุข องความหลากหลายและความผสมผสานกันของความเชื่ อ ที่มาจากคตินิย ม
เกี่ยวกับหลวงพ่อแช่มนั้น มาจากภูเก็ตเคยเป็ นเมืองท่าโบราณสาคัญในอดีตจึงทาให้ผคู้ นหลากหลาย
เชื้อชาติ วัฒนธรรม และความเชื่ อ ในขณะเดียวกัน ก็มีลกั ษณะที่ผสมกลมกลืนกัน ยอมรับและให้
ความคารพในความแตกต่าง จนเกิดเป็ นวัฒนธรรมสัมพันธ์ของคตินิยมที่ปรากฏในศิลปกรรม
คตินิยมที่ปรากฏในศิล ปกรรมวัดไชยธารารามจังหวัดภูเก็ต เกิ ดจากความเชื่ ออันเป็ น
พื้นฐานมาจากความเชื่ อทางศาสนา ผสมผสานกับความศรัทธาท้องถิ่นที่มีต่อหลวงพ่อแช่ม แสดง
ให้เห็นผ่านทั้งสถาปั ตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรม ที่ปรากฏภายในวัด ความศรัทธาที่มีต่อ
หลวงพ่อแช่ ม และเจ้า อาวาสในอดี ต ท าหน้าที่ เป็ นศู นย์รวมใจของผูค้ นทั้ง ในจัง หวัดภู เก็ ตและ
จังหวัดอื่นๆ รวมถึงในต่างประเทศ โดยเฉพาะชาวมาเลเซี ยเชื้ อสายจีนยังคงมาทาบุญที่วดั กันอย่าง
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ต่อเนื่อง ผนวกกับนโยบายภาครัฐในปัจจุบนั ที่ตอ้ งการส่ งเสริ มการท่องเที่ยว มีผลทาให้วดั ไชยธารา
รามกลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สาคัญของภาคใต้ โดยมีความพยายามบูรณะวัดให้มี
ความสวยงาม โดดเด่น แตกต่าง เพื่อสร้างเอกลักษณ์ดึงดูดนักท่องเที่ยว
วัฒนธรรมสัมพันธ์ของคตินิยมในศิลปกรรมวัดไชยธารารารามจังหวัดภูเก็ต ส่ วนหนึ่ งเป็ น
ผลจากการผสมผสานทางเชื้ อชาติ วัฒนธรรม ความเชื่ อ ของผูค้ นที่มีความหลากหลายในจังหวัด
ภูเก็ต และส่ วนหนึ่ งเป็ นผลมาจากการผสมผสานระหว่างความศรัทธาในพุ ทธศาสนากับ ความ
ศรั ท ธาในหลวงพ่อ แช่ ม การผสมผสานในศรั ท ธาเหล่ า นี้ เองขับ เคลื่ อนให้ เ กิ ด การสร้ า งสรรค์
ศิลปกรรมต่างๆ ภายในวัด แต่เมื่อเวลาผ่านพ้นไป หากขาดการถ่ายทอดคุณค่าทางจิตวิญญาณของ
ชุมชน คตินิยมและประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่นเหล่านี้ก็อาจถูกลดความสาคัญลง ยังคงเหลือแต่ประโยชน์
ใช้สอยหรื อคุณค่าทางเศรษฐกิจ
ในฐานะที่วดั ไชยธารารามทาหน้า ที่สองด้านคือด้านที่เป็ นศูนย์กลางของชุ มชนฉลอง และ
เป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สาคัญของประเทศ จึงควรมีการจัดการความรู้เกี่ยวกับที่มาของ
คติความเชื่อและความหมายต่างๆ ที่สะท้อนผ่านงานศิลปกรรมภายในวัด เพื่อจะเป็ นประโยชน์ใน
การสื บทอด ทั้งกับคนท้องถิ่น นักท่องเที่ยว และบุคคลทัว่ ไป
ข้ อเสนอแนะทัว่ ไปและข้ อเสนอแนะเพือ่ การทาวิจัยต่ อไป
๑. หน่ วยงานภาครัฐ และองค์กรที่เกี่ ยวข้องควรให้การสนับสนุ นให้ความรู้ กบั ชุ มชนให้
ตระหนักถึงคุณค่าและการอนุรักษ์ศิลปกรรม
๒. หน่ วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ ยวข้องควรสนับสนุ นให้ความรู้
เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวควบคู่นโยบายท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
๓. ควรศึกษาแนวทางและรู ปแบบที่จะทาให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการสื บทอดความรู้
คตินิยมที่ปรากฏในศิลปกรรมวัดของชุมชน
๔. ควรศึกษาคติ นิยมที่ปรากฏในศิลปกรรมวัดในพื้นที่อื่นที่มีบริ บทแตกต่างกัน เพื่อเป็ น
แนวทางในการอนุรักษ์ศิลปกรรม
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บทคัดย่ อ

การที่ รั ฐ มองชุ ม ชนเป็ นสั ง คมฐานรากที่ มี ค วามส าคัญ ใน การพัฒ นาประเทศ ทั้ ง ทางด้า น
ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง จึงได้มีการสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้า
มามี ส่ ว นร่ ว มในการพัฒ นาประเทศ ท าให้ ชุ ม ชนกลายเป็ นพื้ น ที่ ข องการปฏิ บ ัติ ก ารภายใต้ก ลไกทาง
อุดมการณ์รูปแบบใหม่ของรัฐ เช่นเดียวกับการเกิดขึ้นของ “พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551”
บทความนี้ มี วตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษากลไกทางอุดมการณ์ ของรั ฐ ผ่านพระราชบัญ ญัติสภา
องค์กรชุ มชน พ.ศ.2551 วิธีดาเนิ นการวิจ ยั โดยการค้นคว้าผ่านเอกสาร (Documentary Study) โดยทาการ
รวบรวมข้อมูลจากหนังสื อ บทความ วารสาร งานวิจยั รวมทั้งเอกสารต่างๆ การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้แนวคิด
เรื่ องกลไกทางอุดมการณ์ของรัฐ หลุยส์ อัลธูแชร์ (Louis Althusser) เป็ นกรอบความคิดในการศึกษา
ผลการศึกษาพบว่า กลไกทางอุดมการณ์ ของรั ฐที่ ปรากฏใน พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุ มชน
พ.ศ.2551 เป็ นกลไกทางอุดมการที่สาคัญของรัฐในการแทรกซึมเข้าไปในกิจวัตรของประชาชน เหมือนกับ
ว่าไม่มีการควบคุมจากรัฐ เป็ นการพัฒนาเพื่อกดบังคับหรื อควบคุมประชาชนโดยอาศัยสานึ กของประชาชน
และสร้างการควบคุมผ่านกฎ ระเบียบแบบแผนต่างๆ ของสภาองค์กรชุมชนที่ส่งผลต่อการควบคุมชีวิตของ
ชุมชน
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Abstract

Regarding the state’s perspective for the community as a significant social foundation for
developing the country in the sense of history, life style, culture, society, economy, and politics, it was
important to promote the citizen to participate in country development. This process could lead the
community to become an operating area under new ideological mechanisms of the state, which were the
same as the occurrence of the Community Council Act of 2007.
This article aimed to study ideological mechanisms of the state through the Community
Organization Council Act B.E. 2551. The methodology of this study was conducted by documentary
study, namely, compiling the documents from textbooks, articles, journals, researches, and other sources.
The data analysis was based on Louis Althusser’s framework about ideological mechanisms of the state.
The finding was that the ideological mechanisms of the state appearing in the Community
Organization Council Act B.E. 2551 were very significant for the state to infiltrate into the citizen’s
routine. According to this finding, it could be seen that there was no superintendence of the state. On the
other hand, it was the development for supervising or controlling the citizen by their own conscious and
also creating supervision through a set of regulations of the Community Organization Council, which
affected the life-style supervision in the community.
Keyword : the community council act of 2008 , ideology
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1

บทนา

หลายทศวรรษที่ ผ่านมา การกาหนดเป้ าหมายและการแก้ไขปั ญหาในการพัฒนาโดยส่ วนใหญ่
อานาจจะอยูใ่ นส่ วนของภาครัฐเป็ นสาคัญ ทั้งนี้เนื่องจากการต้องการความรวดเร็ ว ในกระบวนการทางานใน
แต่ละขั้นตอนการวางแผน ปฏิบตั ิงาน รวมถึงการประเมินผล แต่เมื่อเปรี ยบเทียบปั ญหา และความต้องการ
ในทุกพื้นที่แล้ว การดาเนินงานในการแก้ไขยังเป็ นไปในลักษณะจากส่ วนบน (Top-down) รวมทั้งขาดการมี
ส่ วนร่ วมของหน่วยงานรัฐ เอกชน และภาคประชาชน ทาให้การดาเนิ นงานบางอย่างไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการที่ มีความหลากหลาย เนื่ องจากสภาพพื้นที่ และความแตกต่ างของขนบธรรมเนี ยมประเพณี การ
ดาเนิ นงานเช่นนี้ จึงเป็ นอุปสรรคสาคัญที่ปิดช่องการเข้ามามีส่วนร่ วมของชุมชน ส่ งผลให้ปัญหาของชุมชน
ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุด จนเป็ นเหตุในการบัน่ ทอนความเป็ นชุมชน เพราะศักยภาพของชุมชนไม่ได้
รับการพัฒนา และยังเป็ นการสร้างค่านิ ยมที่ไม่ถูกต้องให้กบั ชุมชน เนื่ องจากชุมชนจะไม่พ่ ึงตนเอง และยัง
ต้องเป็ นผูเ้ ฝ้าคอยการแก้ปัญหาจากภาครัฐแทบทั้งหมด เป็ นสาเหตุให้ความเป็ นชุมชนจึงค่อยๆ สู ญสลายไป
(เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์, 2544 : 6)
ภายหลังจากมี การประกาศใช้แผนการกระจายอานาจให้แก่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ของ
ประเทศไทยนับ ตั้งแต่ปี 2542 เป็ นต้นมา โดยเป็ นไปตามบทบัญ ญัติรัฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 ซึ่ งถือได้ว่าเป็ นจุดเริ่ มต้นของการกระจายอานาจทั้งทางการเมือง การปกครอง และการ
บริ ห าร จากรั ฐไปสู่ ป ระชาชนในชุ มชน ได้บ ัญ ญัติให้ดาเนิ น การกาหนดอานาจหน้าที่ ในการจัด บริ การ
สาธารณะระหว่างรัฐ และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ภายใต้การดาเนิ นการของคณะกรรมการการกระจาย
อานาจให้แก่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่ งในรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก็
ยังคงให้ความสาคัญต่อการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็ นหลักการปกครองตนเอง
ของประชาชนในท้องถิ่น ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นและร่ วมส่ งเสริ มให้องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นเป็ นหน่ วยงานหลักในการตอบสนองความต้องการของประชาชน และมีบทบาทในการเป็ นองค์กร
หลักในการตัดสิ นใจแก้ไขปั ญหาภายในชุมชน จะเห็นได้วา่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย นั้นมีเป้าหมาย
เพื่ อ ให้ป ระชาชนเข้ามามี ส่วนร่ วมในการปกครองตัวเอง สอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคม
แห่ งชาติ ฉบับที่ 8-11 ที่พยายามส่ งเสริ มกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการพัฒนา การปกครองส่ วน
ท้องถิ่นนับได้ว่าเป็ นกลไกสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการปกครองที่เป็ นการเปิ ดพื้นที่ทางการเมืองให้ภาค
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่ วมมากขึ้น (ดารารัตน์ คาเป็ ง, 2552 : 3)
ดังนั้นชุ มชนท้องถิ่นจึ งได้ร่วมกันจัดการตนเองในการร่ วมทาแผนชุ มชน การจัดการสวัสดิ การ
ชุมชน การจัดการทุนของชุมชน การจัดการทรัพยากรสิ่ งแวดล้อม รวมถึงการจัดให้มีสภาผูน้ าชุมชนเพื่อเป็ น
เวทีแลกเปลี่ยนในการหาแนวทางแก้ไขปั ญหาต่างๆ นาไปสู่ การร่ วมกันขับเคลื่อนให้มีพระราชบัญญัติสภา
องค์กรชุ ม ชน โดยมี เป้ าหมายเพื่ อ ให้เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการสร้ างความเข้ม แข็งของทุ กชุ มชนท้อ งถิ่ น มี
ความสามารถในการจัดการตนเองเกี่ยวกับชีวิตความเป็ นอยูท่ ้ งั ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การปกครอง
ทรัพยากรธรรมชาติ บนพื้น ฐานของการสร้างความร่ วมมือในการให้ชุมชนเป็ นแกนหลัก และประสานความ
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ร่ วมมือในการบูรณาการงานพัฒนาทุกเรื่ องเข้าด้วยกัน (สุ ธิดา บัวสุ ขเกษม, 2554 : 3) “พระราชบัญญัติสภา
องค์กรชุ มชน พ.ศ.2551” มี ผลบังคับ ใช้เมื่อ วัน ที่ 9 กุมภาพัน ธ์ พ.ศ.2551 โดยมี ค วามมุ่ งหวังให้เกิ ด การ
เสริ มสร้างกระบวนการทางานในระดับท้องถิ่น เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถจัดการตนเองได้อย่าง
ยัง่ ยื น รวมทั้งมี บ ทบาทส าคัญ ในการพัฒ นาประเทศ ในการสร้ า งระบอบประชาธิ ป ไตย และระบบ
ธรรมมาภิบาล ส่ งเสริ มให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการกาหนดนโยบาย แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนา
จังหวัด และแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ รวมทั้งมี ส่ ว นร่ วมในการติ ด ตามการท างานของ
หน่วยงานภาครัฐในทุกระดับ (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, 2559)
จะเห็นได้วา่ พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551 สามารถนาเสนออุดมการณ์หรื อความรู ้ที่
ถูกกาหนดโดยรั ฐซึ่ งเป็ นกลุ่มอานาจใหญ่ ทางสังคม เมื่ อประชาชนยอมรั บและประพฤติ ปฏิ บตั ิ ตนไปใน
แนวทางเดียวกันกับอุดมการณ์ที่รัฐกาหนด ทาให้รัฐยังสามารถดารงรักษาอานาจของตนไว้ได้ ตามที่ หลุยส์
อัลธู แซร์ (Louis Althusser) นักคิดที่จดั อยู่ในสายมาร์ กซิ สต์ได้ให้ความหมายของอุดมการณ์ว่าเป็ น “ระบบ
ความคิดและภาพแทนที่ครอบงาจิตใจของมนุษย์หรื อสังคม” เป็ นกระบวนการที่มีพลวัต ใช้เพื่อดารงรักษา
อานาจของตนโดยดาเนิ นการผ่านสถาบันการศึกษา สื่ อมวลชน ชุมชน ครอบครัว (Louis Althusser, 1971 :
16) ในรู ปแบบที่แนบเนียนเป็ นปกติธรรมดา
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษากลไกทางอุดมการณ์ของรัฐ ผ่านพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551
วิธีการวิจัย
วิธีการวิจยั โดยการค้นคว้าผ่านเอกสาร (Documentary Study) โดยทาการรวบรวมข้อมูลจากหนังสื อ
บทความ วารสาร งานวิจยั รวมทั้งเอกสารต่างๆ การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้แนวคิดเรื่ องกลไกทางอุดมการณ์ของ
รัฐ หลุยส์ อัลธูแชร์ (Louis Althusser) เป็ นกรอบความคิดในการศึกษา
ผลการวิจัย
แนวคิดกลไกลทางอุดมการณ์ ของรัฐ หลุยส์ อัลธูแซร์ (Louis Althusser)
หลุยส์ อัลทูแซร์ (Louis Althusser) ได้ให้ความสาคัญในการศึกษามาร์ กซิ สม์ในยุคหลังที่เน้นไป
ในเชิ ง โครงสร้ า ง หรื อ เป็ นมาร์ ก ซิ ส ม์ เชิ ง โครงสร้ า ง (Structural Marxism) โดยเฉพาะงานศึ ก ษาเรื่ อ ง
"อุ ด มการณ์ แ ละกลไกอุ ด มการณ์ ข องรั ฐ " (Ideology and Ideological State Apparatuses) ในปี 1970 ที่ ท า
ความเข้าใจถึงกลไกอานาจทางอุดมการในการครอบงา และกากับระบบความสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่งสามารถ
นามาวิเคราะห์ กระบวนการต่อสู ้ทางอุดมการณ์ ระหว่างรั ฐกับประชาชนได้อย่างชัดเจน (กฤษฎา บุ ญชัย,
2548) หลุยส์ อัลทูแซร์ ให้ความสาคัญกับลักษณะที่เป็ นส่ วนรวม (Whole) เนื่ องจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
สั งคม ชนชั้น และความสั ม พัน ธ์ ท างสั งคม บุ ค คลจึ งไม่ ส ามารถเป็ นองค์ป ระธานของการคิ ด และการ
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ขับเคลื่อนทางสังคมอย่างเป็ นอิสระได้ แต่ตกอยูภ่ ายใต้การกาหนดของโครงสร้าง หลุยส์ อัลทูแซร์ ให้ความ
สนใจกับ อุ ด มการณ์ ในฐานะเป็ นโครงสร้ างส่ ว นบน (superstructure) ซึ่ งมี บ ทบาทในการกาหนดความ
โครงสร้างส่ วนล่าง (base structure) หรื อทั้งส่ วนล่างและบนต่างกาหนดซึ่ งกันและกัน แต่อย่างไรก็ตามถึง
ที่สุดแล้ว หลุยส์ อัลทูแซร์ ก็ยงั ไม่หลุดไปจากมาร์ กซิ สม์ที่มองว่า ตัวกาหนดสุ ดท้ายยังเป็ นฐานเศรษฐกิ จที่
เป็ นโครงสร้างส่ วนล่าง (Louis Althusser, 1971 : 9)
ความสั ม พัน ธ์ ท างอ านาจดัง กล่ า วสามารถด ารงอยู่ไ ด้อ ย่ า งมี เอกภาพและต่ อ เนื่ อ ง ก็ เพราะ
กระบวนการผลิตซ้ า (Reproduction) ซึ่งประกอบด้วยผลิตซ้ ากาลังแรงงาน และผลิตซ้ าความสัมพันธ์ทางการ
ผลิต หลุยส์ อัลทูแซร์ ได้เน้นไปที่การผลิตซ้ าความสัมพันธ์ทางการผลิต ซึ่ งเป็ นความสัมพันธ์ในการขูดรี ด
จากผูม้ ีอานาจหรื อชนชั้นปกครองกับชนชั้นล่างหรื อชนชั้นที่ถูกปกครอง ซึ่ งความสัมพันธ์เช่นนี้ ถูกผลิตซ้ า
อย่างต่อเนื่ อง จนดูเหมือนเป็ นเรื่ องปกติ ธรรมดาโดยผูถ้ ูกกดขี่ ไม่รู้ตวั สิ่ งที่ ทาให้การผลิตซ้ าความสัมพันธ์
ทางการผลิตดังกล่าวดาเนิ นไปอย่างราบรื่ น ก็คือ อุดมการณ์ อันเป็ นโครงสร้างส่ วนบน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อุดมการณ์ของรัฐ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ หลุยส์ อัลทูแซร์ ได้จาแนกให้เห็นว่า "รัฐ" ประกอบไปด้วย 2 ด้าน
คือ อานาจรัฐ (State Power) และกลไกรัฐ (State Apparatuses) เพราะอานาจรัฐเป็ นพื้นที่ ที่ชนชั้นต่างๆ เข้า
ไปช่ ว งชิ งเพื่ อ ใช้อ านาจจึ งเปลี่ ย นแปลงไปตามการเมื อ งในแต่ ล ะช่ ว ง แต่ กลไกรั ฐสิ่ งที่ ด ารงอยู่โ ดยไม่
เปลี่ยนแปลง (กฤษฎา บุญชัย, 2548)
อี กทั้งในกลไกของรัฐยังแยกออกเป็ นกลไกด้านการปราบปรามกดขี่ ของรั ฐ กลไกรั ฐส่ วนนี้ มี
หน้าที่ในการ “ใช้ความรุ นแรง” ไม่ว่าจะเป็ นความรุ นแรงที่มีรูปแบบใดก็ตาม และกลไกด้านอุดมการณ์ของ
รัฐ (กาญจนา แก้วเทพ, 2557 : 58) ซึ่ งมีความแตกต่างหลากหลายและดารงอยู่ในปริ มณฑลของปั จเจก เช่น
สถาบันการศึกษา สื่ อมวลชน ชุมชน ครอบครัวเป็ นต้น (Louis Althusser, 1971 : 16)
กลไกของรัฐเป็ นเครื่ องมือสาคัญที่เข้าครอบงาวิธีคิด ความเชื่อ พฤติกรรมของผูค้ นในสั งคม ให้
ยอมรับความสัมพันธ์ทางอานาจที่ กดขี่ขูดรี ดในระบบทุนนิ ยมให้ดารงอยู่โดยไม่เกิดคาถาม ผนวกควบให้
ปั จเจกชนขึ้นตรงต่ออุดมการณ์ดงั กล่าวโดยไม่เห็นทางเลือก และทาให้ปัจเจกชนกลายเป็ นองค์ประธานย่อย
(subject) ที่ข้ ึนตรงต่อองค์ประธานใหญ่ (Subject) ซึ่ งเป็ นศูนย์กลางอานาจด้วยระบบดังกล่าวปั จเจกชนไม่มี
ความหมายใดๆ ทั้งสิ้ น (กฤษฎา บุญชัย, 2548) ดังนั้นกระบวนการครอบงาเชิงอุดมการณ์แบบเบ็ดเสร็ จเช่นนี้
จึ งแทบไม่มีพ้ืนที่ ให้ผูถ้ ูกกดขี่ ได้มีอานาจในการดื้ อแพ่งหรื อต่อต้านใดๆ ทั้งสิ้ น (Louis Althusser, 1971 :
51)
แนวทางดาเนินงานของ พระราชบัญญัติสภาองค์ กรชุมชน พ.ศ.2551
ทั้งนี้ พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551 เป็ นพระราชบัญญัติที่เกิดขึ้นจากนโยบายปฏิรูป
สังคมโดยการสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชนท้องถิ่น และประชาสังคม ส่ งผลให้สมัชชาองค์กรชุมชนแห่ ง
ประเทศไทยทาการยกร่ าง พรบ.ฉบับนี้ โดยที่ประชุมต่างเห็นร่ วมกันว่ากฎหมายฉบับนี้ จะเป็ นกลไกสาคัญ
ในการสร้างประชาธิ ปไตยแบบมีส่วนร่ วมในระดับพื้นฐานของสังคมการเมืองไทย โดยการเปิ ดโอกาสให้
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ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่ วมในการพัฒนาท้องถิ่นตามความหลากหลายของวิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิ
ปั ญญาที่มีอยูใ่ นชุมชนท้องถิ่น โดยร่ วมกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นหรื อหน่วยงานของรัฐ ส่ งเสริ มความ
เข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น และสังคมโดยรวม และเสริ มสร้างกระบวนการทางานเชื่อมโยงองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นกับองค์กรทางสังคมให้หนุนเสริ มซึ่งกันและกันในการทางาน
จากฐานที่ มาทางความคิ ดดังกล่ าว สภาองค์กรชุ มชนจึ งเป็ นเสมื อนกลไกในการปฏิ รูป ระบบ
การเมืองและสังคม เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจควบคู่ไปกับการทางานพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจากฐาน
ราก โดยร่ าง พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชน มีหลักการสาคัญคือ ให้มีการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนใน 3 ระดับ คือ
ระดับตาบล ระดับจังหวัด และระดับชาติ
ตาราง แสดงผลการจัดตั้งสภาองค์ กรชุมชนตาบลจาแนกรายภาค ปี 2551 - 2558
ภาค

พื้นที่องค์กร
ปกครอง ส่ วน
ท้องถิ่นทั้งหมด

1.กรุ งเทพฯ ปริ มณฑล
2.กลาง
3.ตะวันตก
4.ตะวันออก
5.ตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนกลาง
6.ตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนใต้
7.ตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนบน
8.ใต้ตอนบน
9.ใต้ตอนล่าง
10.เหนือตอนบน
11.เหนือตอนล่าง
รวม

207
885
564
575
947
1,230
770
559
617
815
656
7,825

สภาองค์กรชุมชนตาบลที่จดั ตั้งแล้ว
2551-2555

2556

2557

2558

รวม

138
479
261
326
343
467
435
270
339
296
260
3,614

18
60
35
17
62
91
63
41
55
72
55
569

11
24
14
11
37
43
16
14
12
27
19
228

3
17
5
8
65
10
2
44
22
19
15
210

170
580
315
362
507
611
516
369
428
414
349
4,621

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 31 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2558 (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, 2559)

การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 576 -

5

ภารกิจของสภาองค์กรชุมชนตามมาตรา 21 มีดงั ต่อไปนี้
ตาราง ผลการดาเนินงานของสภาองค์ กรชุมชนตาบลตามมาตรา 21
บทบาทภารกิจตามมาตรา 21
1. ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้สมาชิกองค์กรชุมชนอนุรักษ์หรื อฟื้ นฟูจารี ตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศิลปะหรื อวัฒนธรรมอันดีของชุมชนและของชาติ
2. ส่ งเสริ มสนับสนุนให้สมาชิกองค์กรชุมชนร่ วมมือกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และหน่วยงาน
ของรัฐในการจัดการ การบารุ งรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่จะเป็ นประโยชน์
ต่อชุมชนและประเทศชาติอย่างยัง่ ยืน
3. เผยแพร่ และให้ความรู ้ความเข้าใจรวมตลอดทั้งการร่ วมมือกันในการคุม้ ครองคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
อย่างสมดุลและยัง่ ยืน
4. เสนอแนะปั ญหาและแนวทางแก้ไขและการพัฒนาต่อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเพื่อนาไป
ประกอบการพิจารณาในการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
5. เสนอแนะปั ญหาและแนวทางแก้ไขหรื อความต้องการของประชาชนอันเกี่ยวกับการจัดทาบริ การ
สาธารณะของหน่วยงานของรัฐหรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
6. จัดให้มีเวทีการปรึ กษาหารื อกันของประชาชน เพื่อส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการให้
ความคิดเห็นต่อการดาเนินโครงการ หรื อกิจกรรมขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น หรื อหน่วยงานรัฐ
หรื อเอกชนที่มีผลหรื ออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ สุ ขภาพอนามัย
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนทั้งนี้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น หรื อหน่วยงานรัฐซึ่ งเป็ น
ผูด้ าเนินการหรื อเป็ นผูอ้ นุญาตให้ภาคเอกชนดาเนินการ ต้องนาความเห็นดังกล่าวมาประกอบการ
พิจารณาด้วย
7. ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้องค์กรชุมชนในตาบลเกิดความเข้มแข็งและสมาชิกองค์กรชุมชนรวม
ตลอดทั้งประชาชนทัว่ ไปในตาบลสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยัง่ ยืน
8. ประสานและร่ วมมือกับสภาองค์กรชุมชนตาบลอื่น
9. รายงานปั ญหาและผลที่เกิดขึ้นในตาบลอันเนื่องจากการดาเนินงานใดๆขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น หรื อหน่วยงานของรัฐ โดยรายงานต่อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้อง
10. วางกติกาในการดาเนินกิจการของสภาองค์กรชุมชนตาบล
11. จัดทารายงานประจาปี ของสภาองค์กรชุมชนตาบลรวมถึงสถานการณ์ดา้ นต่างๆ ที่เกิดในตาบล เพื่อ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทัว่ ไปทราบ

จานวน (แห่ง)
1,283
1,175

1,107
1,096
982

945

1,077
1,094
913

1,284
1,270

นอกจากนี้ ยังกาหนดให้ที่ประชุ มระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุ มชนดาเนิ นการในเรื่ องต่างๆ
ได้แก่ (1) เสนอแนวทางการพัฒนาจังหวัดต่อผูว้ ่าราชการจังหวัดและอบจ.เพื่อนาไปประกอบการพิจารณา
ในการจัดท าแผนพัฒ นาจังหวัด (2) เสนอแน่ ะต่ อผูว้ ่าราชการจังหวัด องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น หรื อ
หน่ วยงานของรั ฐที่ เกี่ ยวข้องกับปั ญ หาและแนวทางแก้ไข หรื อความต้องการของประชาชนในการจัดทา
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บริ การสาธารณะและการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม (3) ส่ งเสริ มให้เกิดความร่ วมมือระหว่าง
สภาองค์กระชุมชนตาบลเพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยัง่ ยืน (4) เสนอข้อคิดเห็นในเรื่ องที่
ผูว้ ่าราชการจังหวัดหรื อ อบจ.ปรึ กษา (5) เสนอรายชื่อผูแ้ ทนระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนตาบล 2 คน
เพื่อไปร่ วมประชุ มสภาองค์กรชุ มชนตาบลในระดับชาติ และกาหนดให้ที่ประชุ มในระดับชาติ ของสภา
องค์กรชุมชน ดาเนิ นการในเรื่ องต่างๆ ได้แก่ (1) กาหนดมาตรการในการส่ งเสริ มและสนับสนุ นการจัดตั้ง
และพัฒนาสภาองค์กรชุมชนในระดับตาบลให้มีความเข้มแข็ง และพึ่งตนเองได้ เพื่อเสนอให้สภาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน (ในฐานะกองเลขาฯ) ใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิ (2) ให้ความเห็นและข้อเสนอแน่ะเกี่ยวกับการกาหนด
นโยบาย และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และกฎหมายรวมทั้งการจัดทาบริ การสาธารณะของหน่วยงานของ
รัฐ หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีผลต่อพื้นที่มากกว่า 1 จังหวัด ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต
และสิ่ งแวดล้อม (3) สรุ ปปั ญหาที่ ประชาชนในจังหวัดต่างๆ ประสบ และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข
เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี พิจารณาสัง่ การ
ตัวอย่ างการทางานร่ วมกันของชุมชนท้ องถิ่นกับสภาองค์ กรชุมชน
สภาองค์ กรชุมชนตาบลโคกพระเจดีย์ มติร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ ทรัพยากรสั ตว์ น้า
ตาบลโคกพระเจดีย ์ ตั้งชื่ อตามชื่อวัดที่ต้ งั ขึ้นตามสภาพทัว่ ไปของตาบลพื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นที่ราบ
ลุ่ม ดินดีมีธาตุอาหารสมบูรณ์ อีกทั้งมีลาคลองธรรมชาติในชุมชนไหลผ่าน 22 คลอง มีปริ มาณน้ าเต็มคลอง
ตลอดทั้งปี ทั้งเป็ นที่อยูอ่ าศัยของสัตว์น้ าหลากหลายชนิด และเป็ นแหล่งอาหารให้กบั คนในชุมชนมาช้านาน
เป็ นวิถีชีวิตแบบพึ่งพาตนเองบนพื้นฐานความเป็ นธรรมชาติ ปั จจุบนั ตาบลโคกพระเจดียม์ ีเขตการปกครอง
ออกเป็ น 4 หมู่บา้ น อาชีพส่ วนใหญ่ของคนในตาบลคือทาสวน เลี้ยงปลา เลี้ยงกุง้ อย่างไรก็ดี ความเจริ ญของ
ยุคสมัยมีผลทาให้วิถีชีวิตของชาวตาบลโคกพระเจดียม์ ีความเปลี่ ยนแปลง เช่น นิยมหันมาใช้ปุ๋ยเคมี/สารเคมี
ในการท าเกษตร ชาวบ้านบางส่ วนเริ่ ม ขายที่ ดิ น ให้น ายทุ น และเปลี่ ยนอาชี พ ไปเป็ นคนงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม ขณะเดียวกัน ปั ญหามลพิษจากต้นเหตุคือโรงงานอุตสาหกรรมได้ทวีความรุ นแรงขึ้น ค่าครอง
ชีพสู งขึ้น ปั ญหาการเงินและหนี้ สิน ล้วนส่ งผลให้ความเอื้ออาทรต่อกันลดลง สิ่ งแวดล้อมถูกทาลายรวมถึง
วัฒนธรรมเปลี่ยนประเพณี ดีงามเริ่ มหายไป
เมื่อปี พ.ศ. 2551 ได้เกิ ดวงสนทนาถึงปั ญหาดังกล่าวและได้รวมตัวกันเป็ น “กลุ่มนักเคลื่อนไหว
พัฒนาสังคม” มีสมาชิ กเข้าร่ วมจากทุกหมู่บา้ นในตาบล ตั้งเป้ าหมายร่ วมกันคือการพัฒนาสิ่ งแวดล้อมเพื่อ
การพึ่งพาตนเอง เริ่ มต้นโดยการรวบรวมข้อมูลชุมชนเพื่อนไปสู่ การแก้ไขปั ญหานา เช่น แผนครัวเรื อนเพื่อ
ลดรายจ่าย แผนชุมชน และได้เข้าร่ วมเสนอแผนพัฒนาตาบลในนามกลุ่มองค์กรที่จดั ตั้งขึ้น แต่ยงั ไม่ได้รับ
การยอมรับจากหน่ วยงานภาครัฐ กระทัง่ ปี 2552 ได้มีการขับเคลื่อนให้เกิดสภาองค์กรชุมชนตาบลโคกพระ
เจดียข์ ้ ึน
สภาองค์กรชุมชนตาบลโคกพระเจดียเ์ ป็ นพื้นที่กลางในการจัดการปั ญหาร่ วมของคนในชุมชนให้
ทางานร่ วมกับ อบต. ภาคี ที่เกี่ ยวข้องได้เสริ มหนุ น ศูนย์การเรี ยนรู ้ สื่ อความรู ้ ให้ขยายผลองค์ความรู ้ ลงสู่
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ชุมชนและเครื อข่ายส่ งเสริ มงานวัฒนธรรม ประเพณี การรักษาสิ่ งแวดล้อมของแม่น้ าคูคลอง ขยายผลการ
ท างานของกลุ่ ม อาชี พ เพื่ อ เพิ่ ม รายได้ให้ กับ ชุ ม ชน โดยมี ก องทุ น สวัส ดิ ก ารชุ ม ชนต าบลเป็ นเครื่ อ งมื อ
เชื่อมโยงผูค้ นในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่ วมแก้ไขปั ญหาของชุมชน รวมถึงเชื่อมโยงการทางานกับหน่วยงาน
ท้องที่ ท้องถิ่นเพื่อสร้างระบบและกลไกการทางานร่ วมกัน ที่โดดเด่นคือเรื่ องการฟื้ นฟู และรักษาสภาพของ
คลองให้ ย งั คงมี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ อนุ รั ก ษ์ท รั พ ยากรสั ต ว์น้ า รวมถึ งการแก้ไ ขปั ญ หาทรั พ ยากรและ
สิ่ งแวดล้อมอื่นๆ ในพื้นที่ ตาบล ในชื่ อโครงการ “ชุมชนร่ วมใจจัดการใช้ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน”ภายใต้การ
ดาเนินกิจกรรมโดยสภาองค์กรชุมชนตาบล
นับได้วา่ ความเข้มแข็งของสภาองค์กรชุมชนตาบลโคกพระเจดีย ์ ส่ วนหนึ่งมาจากการมีสภาองค์กร
ชุมชนเป็ นเวทีกลางในการเชื่อมทั้งระดับนโยบายและระดับชุมชนให้มีแนวทางในการดาเนิ นงานไปพร้อม
กันโดยเปิ ดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคการเมืองท้อ งถิ่นเข้ามามีส่วนร่ วมทางานให้ชุมชน โดยตั้งเป็ นที่
ปรึ กษาของสภาองค์กรชุมชนตาบล มีกระบวนการจัดการแก้ไขปั ญหาโดยยึดหลักการแก้ไขปั ญหาโดยการ
พึ่ งพาตนเองประกอบกับ การมี ทุ น ทางสั งคมเดิ ม คื อ การรวมตัว เป็ นกลุ่ ม อาชี พ เช่ น กลุ่ ม จัก สาน กลุ่ ม
เกษตรกร หรื อการรวมตัวกันเป็ นกลุ่มสวัสดิการต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมร่ วมกันมาก่อน
สภาองค์ กรชุมชนตาบลขอนคลานสู่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่ างยัง่ ยืน
ในอดี ต ที่ ผ่ านมาชาวประมงพื้ น บ้า นต้อ งเผชิ ญ กับ ปั ญ หาการท าประมงแบบท าลายล้า งจาก
เรื อประมงอวนลาก อวนรุ น และเรื อปั่ นไฟของผูป้ ระกอบการเรื อประมง และเจ้าของแพปลาเอารั ดเอา
เปรี ยบในการรั บ ซื้ อสัตว์น้ า กระทัง่ ในปี พ.ศ. 2541 มี เจ้าหน้าที่ องค์กรพัฒนาเอกชนจากโครงการความ
ร่ วมมือเพื่อการฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติอนั ดามัน เข้ามาทางานความคิดในตาบลขอนคลานของนักพัฒนา
เป็ นการจุดประกายให้ชาวบ้านมองเห็น แนวทางในการฟื้ นฟูทอ้ งทะเลเพื่อให้ความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมา
ทาให้ พ.ศ. 2542 ชาวประมง จัดตั้งกลุ่มอนุ รักษ์ทรัพยากรในท้องทะเลขึ้นมาใช้ชื่อว่า“กลุ่มประมงพื้นบ้าน
ตาบลขอนคลาน”ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 กองทุนซิ ปสนับสนุ นให้ชาวบ้านจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ 4 หมู่บา้ น
ของตาบลขอนคลานขึ้นมา เพื่อเป็ นกองทุนในการกูย้ มื ไปประกอบอาชีพหรื อใช้จ่ายในยามจาเป็ นและหาทุน
ในการฟื้ นฟูทรัพยากรชายฝั่ง จนกระทัง่ เกิดเหตุการณ์สาคัญและผลกระทบที่นาไปสู่ พฒั นาการของชุมชน
รู ้ จ ัก จัด การตนเองนั่ น คื อ “เกิ ด คลื่ น ยัก ษ์สึ น ามิ ” เมื่ อ ปี พ.ศ. 2547 ส่ งผลเป็ นความเสี ย หายแก่ เครื่ อ งมื อ
ประกอบอาชีพประมง และทรัพยากรธรรมชาติเสี ยหายจานวนมาก มูลนิ ธิไทยได้เข้ามาให้การช่วยเหลือด้าน
ภัยพิบตั ิในพื้นที่ ตาบลขอนคลาน ความเสี ยหายที่ เกิดขึ้นส่ งผลเป็ นความหวาดระแวงถึงความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ทาให้ชาวบ้านหยุดออกทะเลทาประมงเป็ นเวลาถึง 2-3 ปี กระทัง่ ในปี พ.ศ. 2549 ได้มีการ
จัดตั้ง กองทุนสวัสดิ การชุ มชนตาบลขอนคลาน และกลุ่มออมทรั พย์ข้ ึ น เพื่ อเป็ นแหล่งเงิ นทุ น หมุนเวียน
ให้กบั คนในชุมชนเพื่อใช้เป็ นทุนในการประกอบอาชีพ
การรวมตัวที่เข้มแข็งของคนในตาบลขอนคลานเป็ นทุนเดิมของคนในตาบลที่พยายามรวมกลุ่มกัน
หาทางแก้ไขปั ญหาของชุมชน จนทาให้ปัญหาเริ่ มคลี่คลาย มีการพัฒนาไปในทางที่ดี และเมื่อผูน้ าของตาบล
การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15
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รู ้จกั และเล็งเห็นความสาคัญของ พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 จึงได้ปรึ กษาหารื อกันรวมกลุ่มองค์กร
ที่มีในพื้นที่ จานวน 27 กลุ่ม จดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตาบลขอนคลานขึ้นเมื่อ วันที่ 24 กรกฎาคม 2551
และได้มีการกาหนดระเบี ยบ กติ การ่ วมของสภาองค์กรชุ มชนอย่างชัดเจนเพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนา
ร่ วมกันของตาบล
ตลอดระยะเวลาการดาเนินงานของสภาองค์กรชุมชนตาบลขอนคลานที่ผ่านมา มีปัญหาที่เกิดจริ ง
ในพื้นที่ตาบลขอนคลาน และได้รับการแก้ปัญหาโดยสภาองค์การชุมชนตาบลขอนคลาน ได้แก่ 1. เรื่ องการ
แก้ไขปั ญหาเอกสารสิ ทธิ์ ในที่ดินของคน 100 ราย ที่ซ่ ึ งมีที่ ดินอยู่ในเขตพื้นที่ทบั ซ้อนของการดูแลของกรม
ป่ าไม้ 2. เรื่ องปั ญหาที่ อยู่อาศัย 3. เรื่ องการจัดตั้งธนาคารปู 4. เรื่ องการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ 5. เรื่ องการ
จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ และ 6.กิ จกรรมอื่นๆ ปั จจุบนั สภาองค์กรชุมชนตาบลขอนคลาน ได้รับงบประมาณ
สนับสนุ นจาก มูลนิ ธิสยามกัลป์ มาจล ดาเนิ นการแก้ไขปั ญหาเรื่ องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยการ
จัดการพื้นที่ทางทะเลนาไปสู่ แนวทางการแก้ไขปั ญหาร่ วม เรื่ องปากท้อง ซึ่ งเชื่อมโยงไปสู่ การดารงชีวิตทั้ง
ระบบของคนในชุมชนซึ่ งจะดาเนินการ โดยสภา 6 เรื่ อง ดังนี้ 1. การจัดการพื้นที่ทางทะเล 2. การประกอบ
อาชี พ ป ระมงที่ มี การเป ลี่ ย น แป ลงใน เรื่ องการใช้ เ ครื่ องมื อจั บ สั ต ว์ น้ า 3. การอนุ รั ก ษ์ -ฟื้ น ฟู
ทรั พยากรธรรมชาติ 4. การแก้ปั ญ หาหนี้ สิน 5.การเตรี ยมแผนรั บ มื อ ภัยพิ บ ัติ (สึ น ามิ ) และน้ าท่ วมขัง 6.
ปั ญหาทางด้านสังคมต่างๆ อาทิ ยาเสพติด การศึกษา
ปั ญหาดังกล่าว สภาองค์กรชุ มชนได้เปิ ดเวที กลางเชิ ญกลุ่ม/องค์กรมานั่งพูดคุย วิเคราะห์สาเหตุ
ของปั ญหาว่าแท้จริ งแล้วสาเหตุรากเหง้าของปั ญหาคืออะไร ทาให้คนในชุมชนตระหนก และตระหนักคิดถึง
ปั ญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน มองปั ญหาไปในทิ ศทางเดียวกัน เกิดการเชื่ อมโยงกันอย่างเป็ นระบบ รู ้ถึงคุณค่า
การดารงชี วิตให้อยูค่ วบคู่ไปกับทรัพยากรธรรมชาติ รู ้ว่าควรจัดการอะไรก่อนหลัง และผลที่ตามมาจะเป็ น
อย่างไร วิธีการแก้ไขปั ญหาใครจะเป็ นคนแก้ และแก้อย่างไรถึงจะถูกจุด ดังนี้เอง ถือว่าเป็ นกระบวนการของ
สภาองค์กรชุมชนที่ตอ้ งมาพูดคุยกัน วางแผนการพัฒนาชุมชนในอนาคตของพี่นอ้ งสภาองค์กรชุมชนตาบล
ขอนคลานร่ วมกัน และด้วยสภาพภูมิประเทศของตาบลขอนคลานมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่
ส าคัญ สภาองค์ ก รชุ ม ชนต าบลขอนคลานจึ ง ได้ย กระดับ การพู ด คุ ย ในเรื่ อ ง“การอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม”เป็ นประเด็นปฏิรูปไปสู่ การเป็ นชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองในระดับ
ตาบล
นั่นคื อ สภาองค์กรชุ มชนตาบลขอนคลานต้องการให้ขบวนองค์กรชุ มชนเอาจริ งเอาจังกับการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ฟ้ื นฟูธรรมชาติ โดยต้องมีมาตรการลงโทษผูท้ ี่มีการกระทาอันเป็ นการทาลาย
ล้างทรั พ ยากรทางทะเล และคัด ค้านการเกิ ด ขึ้ น ของโครงการท่ าเรื อ น้ าลึ กปากบารา ในโครงการนิ ค ม
อุตสาหกรรมปากบารา ซึ่ งครอบคลุมพื้นที่ โครงการประมาณ 150,000 ไร่ โดยในส่ วนของชาวบ้านตาบล
ขอนคลานนั้น เนื่ องจากเป็ นพื้นที่ ที่ติดต่อกันกับอาเภอละงู จึงกังวลว่าจะได้รับผลกระทบทั้งด้านวิถีชีวิต
สิ่ งแวดล้อม อาชีพประมงพื้นบ้านของตนเองในอนาคต
การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15
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สภาองค์ กรชุมชนตาบลบางขุนไทร เรียนรู้ ต่ อยอด สร้ างสรรค์ คิดค้ น
ตาบลบางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี ตั้งอยู่ห่างจากอาเภอบ้านแหลมประมาณ 5 กิ โลเมตร อยู่ห่าง
จากจังหวัดเพชรบุรี ประมาณ 17 กิโลเมตรพื้นที่ตาบลมีลกั ษณะเด่น คือมีพ้นื ที่บางส่ วนของตาบลติดกับอ่าว
ไทย จึงมีป่าชายเลนที่ทอดยาวไปตามชายฝั่งอ่าวบางขุนไทร ครอบคลุมพื้นที่กว่า 6,000 ไร่ สภาพป่ าชายเลน
ยังคงสมบู รณ์ จนบริ เวณดังกล่าวได้ชื่อว่าเป็ น “แหล่งผลิตหอยแครงที่ ใหญ่ ที่สุดในประเทศไทย” จากภูมิ
ประเทศของตาบลบางขุนไทร ที่ประกอบไปด้วยพื้นที่ที่ติดชายทะเลและพื้น ที่ ดอนมีผลให้การประกอบ
อาชีพของประชากรในพื้นที่ค่อนข้างมีความหลากหลายทั้งการทาประมงชายฝั่ง รับจ้างทัว่ ไปและทานาเกลือ
ส่ วนชุมชนที่ต้ งั ยูบ่ นที่ดอนมักประกอบอาชีพทานาข้าว ทาสวน ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์และรับจ้างทัว่ ไป
จากการเปลี่ยนแปลงในการสร้างเขื่ อนเพชรบุรีและคั้นกั้นน้ าเค็มในปี พ.ศ. 2511-2515เป็ นแนว
เขตยาวตลอดในพื้นที่ ของตาบลบางขุนไทรทาให้การไหลของน้ าตามธรรมชาติไม่สะดวก เกิดสภาวะการ
ขาดแคลนน้ าใช้อุปโภคบริ โภคและการทาเกษตรของชุมชน คลองชลประทานคลองที่เป็ นแหล่งส่ งน้ าเพื่อทา
การเกษตรตื้นเขิน ในฤดูฝนเกิดน้ าท่วมขังในพื้นที่ ทาการเกษตร ซึ่ งปั จจุบนั ชุมชนได้รวมกลุ่มจัดตั้ง“ กลุ่ม
ผูใ้ ช้น้ าชุมชนตาบลบางขุนไทร ” ขึ้นมาเพื่อเป็ นการต่อรองกับสานักงานชลประทานในพื้นที่เพื่อทาการเปิ ด
ปิ ด จัดตารางเวลาการส่ งน้ า ให้ชุมชนแต่ละพื้นที่ได้ใช้น้ าอย่างเป็ นธรรมและทัว่ ถึงกัน ต่อมาในปี พ.ศ 2536
ได้มีการจัดตั้ง “กลุ่มอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล” เนื่ องจากตาบลบางขุนไทรเป็ นพื้นที่ ที่มีความ
หลากหลายทางทรัพยากรมาก คนในพื้นทีตาบลจึงจัดตั้งกลุ่มขึ้นเพื่อปกป้ องภัยคุกคามต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกชุ ม ชน นอกจากนั้ น ได้ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมด้ า นการอนุ รั ก ษ์ เฝ้ า ระวัง และป้ อ งกั น การใช้
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ท างทะเลอย่างต่ อ เนื่ อ งมาโดยได้รั บ การสนับ สนุ น จากกลุ่ ม /องค์ก รต่ า งๆ จากทั้ง
หน่ วยงานภาครัฐและเอกชนนอกจากนั้น คนในตาบลยังร่ วมกันจัดตั้งกลุ่มต่างๆ เพื่อทางานพัฒนาชุมชน
หรื อแก้ไขปั ญหาต่างๆ ในชุมชน เช่น องค์กรสวัสดิการชุมชนตาบลบางขุนไทร กลุ่มอาชีพ/กลุ่มพัฒนาต่างๆ
ในชุมชนที่รับรองแล้วอีก จานวน 22 กลุ่ม ยึดแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการทางานของกลุ่ม
สภาองค์กรชุมชนตาบลบางขุนไทร จัดตั้งขึ้ นเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2551 โดยสภาฯ มีบทบาท
ขับเคลื่อนให้กลุ่มองค์กรต่างๆในพื้นที่ตาบลสามารถดาเนิ นงานได้อย่างคล่องตัว พร้อมเชื่ อมงบประมาณ
จากหน่ วยงานและเป็ นเวที พูดคุย ป้ องกันแก้ปัญหากับสถานการณ์ ที่มีผลกระทบกับกลุ่มองค์กรในตาบล
รวมถึงเป็ นพื้นที่เชื่อมร้อยให้ผ คู ้ นในตาบลได้เข้ามาพูดคุยร่ วมแก้ปัญหาของครัวเรื อน หมู่บา้ น ตาบลตนเอง
แม้ในช่วงแรกของการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตาบลบางขุนไทรคนในตาบลจะยัง“ไม่เข้าใจบทบาทที่แท้จริ ง
ในการจัดตั้ง”แต่ ดว้ ยประสบการณ์ ของที มงานที่ ผ่านการจัดตั้งและดูแลบริ หารกลุ่ม /องค์กรในชุ มชนมา
ยาวนานจึงไม่เป็ นอุปสรรค์ในการทางานสภาองค์กรชุมชนตาบล
จุดเด่นของสภาองค์กรชุมชนตาบลบางขุนไทร คือมีการวางกฎกติกาของสภาฯ และโครงสร้างไว้
ชัดเจน มีการส่ งเสริ มความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องสภาองค์กรชุมชนกับชาวบ้านทั้ง 11 หมู่บา้ น มีการพัฒนา
คนรุ่ นใหม่ให้สามารถมาสานต่องานจากคนรุ่ นก่อน ประกอบกับมีผนู ้ าที่เข้มแข็งและมีประสบการณ์ในการ
ทางานพัฒนาชุมชน สามารถพัฒนาผูน้ ากลุ่มองค์กรให้สามารถประสานกับหน่วยงานและแหล่งทุนต่างๆได้
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ซึ่ งผลการด าเนิ น งานรู ป ธรรมส าคั ญ ผ่ า นมา ได้แ ก่ การรวบรวมข้อ มู ล พื้ น ฐานและข้อ มู ล ปั ญ หาของ
ประชาชนในตาบล การร่ วมรับรอง สถานภาพองค์กรชุมชนในตาบลจานวน 30 กลุ่ม/องค์กร การหนุนให้
เกิดการเชื่อมโยงการทางานร่ วมกันระหว่างกลุ่ม/ชุมชนในตาบลโดยใช้องค์กรเครื อข่ายชุมชนตาบลบาขุน
ไทร และทุนเดิมของการทางานสวัสดิการชุมชนเป็ นตัวเชื่อมโยง รวมถึงร่ วมกันจัดทาแผนชุมชนในระดับ
หมู่บา้ น/ตาบล (ตั้งแต่ปี 2553-ปั จจุบนั ) ซึ่ งสภาองค์กรชุมชนตาบลบางขุนไทรมีการทางานที่ดีร่วมกับ อบต.
และเทศบาล
สภาองค์ กรชุมชน ตาบลท่ าผาปุ้ม อาเภอแม่ ลาน้ อย จังหวัดแม่ ฮ่องสอน บทเรียนการจัดการความรู้ พืน้ ที่
บริ เวณอาเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็ นชุมชนดั้งเดิมซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อราวช่วงสงครามโลก
ครั้งที่ 1 ซึ่ งมีชาวไทยใหญ่(เงี้ยว) เข้ามาตั้งถิ่นฐานเป็ นกลุ่มแรก ต่อมามีชาวพื้นเมืองซึ่ งอพยพมาจากอาเภอ
แม่แจ่ม จังหวัดเชี ยงใหม่เข้ามาอาศัยเพิ่ม และในช่ วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้มีชนเผ่ากะเหรี่ ยง ซึ่ งหนี ภยั
สงครามจากพม่าเข้ามาอาศัยอยู่กระจัด กระจายเป็ นกลุ่ม บริ เวณตาบลท่ าผาปุ้ ม เป็ นตาบลหนึ่ งที่ มีความ
หลากหลายของกลุ่มชาติพนั ธุ์ ณ ปั จจุบนั มีจานวน 8 หมู่บา้ นซึ่งส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์กระเหรี่ ยงหรื อป
กาเกอญอ และกลุ่มคนพื้นเมืองบางส่ วน ประชากรส่ วนใหญ่จะตั้งบ้านเรื อนในพื้นที่ราบหุ บเขา ในพื้นทีป่า
ต้นน้ าที่มีความสู งจากระดับน้ าทะเลตั้งแต่ 800 เมตรขึ้นไปและดารงชีวิตโดยการพึ่งพาธรรมชาติ
ปั จจุบนั การบุกรุ กใช้ประโยชน์ในที่ดินของประชากรในพื้นที่ได้ถูกแก้ไขโดยใช้นโยบายเรื่ องการ
อนุ รักษ์ทรัพยากรป่ าไม้ที่ทางองค์การบริ หารส่ วนตาบลท่าผาปุ้มได้กาหนดขึ้น นโยบายดังกล่าวเป็ นที่ มา
ของ “แผนแม่บทชุมชนการจัดการที่ดินและทรัพยากรโดยชุมชน “ เพื่อจัดทาแนวเขตพื้นที่ทากินในปี 2549
และได้ขยายโครงการสู่ พ้ืนที่ท้ งั 5 หมู่บา้ นในเวลาต่อมา ในปี 2553 แกนนาชุมชน คสข.มส และสภาองค์กร
ชุ ม ชนต าบลท่ า ผาปุ้ ม ได้มี ก ารผลัก ดัน เรื่ อ งการบริ ห ารจัด การทรั พ ยากรธรรมชาติ โ ดยชุ ม ชน ผ่ า น
กระบวนการจัดท าเป็ นข้อ “บัญ ญัติ ตาบลผังชุ มชนตาบลท่ าผาปุ้ ม ” โดยความร่ วมมื อสถาบัน พัฒ นานัก
กฎหมายและสิ ท ธิ มนุ ษ ยชน และองค์การบริ ห ารส่ วนตาบลท่ าผาปุ้ ม กระทั่งได้ป ระกาศใช้ใน วัน ที่ 27
กันยายน พ.ศ. 2555 ปั จจุบนั องค์การบริ หารส่ วนตาบลท่าผาปุ้มได้อยูใ่ นฐานะของกลไกประสานงานหลัก
ของกลุ่มองค์ปกครองส่ วนท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนโซนใต้ในการเสริ มศักยภาพเครื อข่ายตาบลจัดการ
ตนเอง และเชื่อมโยงไปสู่ ระดับจังหวัด
บนรู ปธรรมการดาเนิ นงานจัดการตนเองในวิถีของคนตาบลท่าผาปุ้ม ที่ ประกอบด้วยประชากร
สองกลุ่ม คือ กลุ่มชาติ พนั ธุ์ปกาเกอะญอและกลุ่มคนเมือง ต่างมีวิถีชีวิ ต มีความเชื่ อและมีภูมิปัญญาอยู่บน
รากฐานของการพึ่งพาซึ่ งกันแหละกัน และมี วฒั นธรรมประเพณี ที่ สอดคล้องกับวิถีธรรมชาติ ซ่ ึ งมี ความ
เฉพาะโดดเด่นในพิธีกรรม ดังนั้นกระบวนการทางานของคนตาบลท่าผาปุ้มจึงยึดหลัก “คน/ประชาชน” เป็ น
หลักในฐานะที่เป็ นศูนย์กลางของการจัดการสู่ การจัดสรรเชิงระบบตามวิถีชีวิต ความเชื่อและภูมิปัญญาของ
ตนในการจัด การปั ญ หาชุ ม ชนด้า นสุ ข ภาพ ด้า นสั ง คม ด้า นเศรษฐกิ จ และด้า นทรั พ ยากรตามล าดับ
ประกอบด้วยการจัดการใน 6 ระบบ/ประเด็น ได้แก่ 1) ระบบทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การจัดการที่ดินและ
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ทรัพยากรโดยชุ มชน”ผังชุมชน”บ้านแม่กวางเหนื อ บ้านแม่สะกัว๊ และบ้านท่าผาปุ้ม ป่ าชุ มชนบ้านแม่เตี๋ ย
กองทุนธนาคารที่ ดินตาบลท่าผาปุ้ม เป็ นต้น 2) ระบบสุ ขภาพชุ มชน เช่ น ศูนย์พฒั นาครอบครัวในชุมชน
ตาบลท่ าผาปุ้ ม กลุ่มกิ จกรรมวันพุธ ชมรมผูส้ ู งอายุบา้ นแม่เตี๋ ย เป็ นต้น 3) ระบบสวัสดิ การชุ มชน เช่ น 4)
ระบบเด็กและเยาวชน เช่น กลุ่มอาสาต้นกล้าเยาวชนเพื่อสิ่ งแวดล้อม กองทุนแม่พิมพ์แห่ งไพร กลุ่มก่อไผ่
ใบตองเพื่อสิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น 5) ระบบเกษตรกรรมยัง่ ยืน เช่น ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจา
ตาบลท่าผาปุ้ม กลุ่มน้ าส้มควันไม้ กลุ่มผูท้ านาบ้านแม่กวางเหนื อ (ข้าวปลอดสาร) กลุ่มอินทรี ยส์ ามหมอก
เป็ นต้น 6) ระบบเศรษฐกิจชุมชน เช่นกลุ่มผลิตข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยผึ้ง กลุ่มจักรสาน
ผูส้ ู งอายุบา้ นท่ าผาปุ้มและบ้านใหม่พฒ
ั นา เป็ นต้น โดยสภาองค์กรชุ มชนตาบลท่ าผาปุ้ ม มี ส่วนร่ วมเป็ น
กลไกหนุนเสริ มการบริ หารจัดการตาบลจากหลายฝ่ ายทั้งท้องถิ่น คือองค์การบริ หารส่ วนตาบลท่าผาปุ้มและ
องค์กรชุมชนต่าง
งานวิจยั เรื่ อง สภาองค์กรชุ มชน วิถีประชาธิ ปไตยในสังคมไทย มณี รัตน์ มิตรประสาท (2555)
กล่าวว่า สภาองค์กรชุมชน ไม่ใช่สูตรสาเร็ จที่ภาคประชาชนสามารถใช้เป็ นเครื่ องมือในการเคลื่อนไหวเพื่อ
แก้ไขปั ญหา เพื่อเรี ยกร้องสิ ทธิ หรื อเพื่อสร้างดุลอานาจทางการเมืองให้กบั ภาคประชาชนได้โดยสมบูรณ์ แต่
สภาองค์กรชุมชนมีศกั ยภาพในการใช้เพื่อเป็ นเงื่อนไขในการสร้างการเรี ยนรู ้ทางการเมืองให้กบั ประชาชน
ในท้องถิ่ น และเอื้ อต่ อการสร้ างอุดมการณ์ และค่านิ ยมทางการเมื องแบบประชาธิ ปไตยได้ดว้ ยการเสริ ม
องค์กรสมาชิกให้มีความรู ้ความเข้าใจ และตระหนักในสิ ทธิ เสรี ภาพ ของตนเอง ตลอดจนมีปฏิบตั ิการทาง
สังคมที่เอื้อต่อการแก้ไขปั ญหาหรื อการพัฒนาท้องถิ่นในประเด็นที่เป็ นเรื่ องสาธารณะ รวมถึงมีกระบวนการ
ในการพัฒนาสภาองค์กรชุมชนให้มีความเข้มแข็งตามช่องทางที่ กาหนดไว้ในกฎหมาย โดยแกนนาชุมชน
ต้องเป็ นหลักในการขับเคลื่อน และตระหนักถึงความสาคัญของการพึ่งตนเองเป็ นสาคัญ
จะเห็ น ได้ว่า พรบ.สภาองค์ก รชุ ม ชน สนับ สนุ น ให้ชุ ม ชนเปรี ย บเสมื อ นกลไกในการปฏิ รู ป
การเมือง สังคม และเป็ นกลไกในการสร้างความรู ้ความเข้าใจควบคู่ไปกับการพัฒนาการสร้างความเข้มแข็ง
และการมี ส่วนร่ วม เพื่ อแก้ไขปั ญ หาที่ มีความซับ ซ้อนที่ ตอ้ งการ การมี ส่วนร่ วมจากหลายฝ่ ายภายใต้วิถี
ประชาธิ ปไตยได้ในระดับหนึ่ ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนท้องถิ่นที่มีการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนเป็ นกล
ไกลหลักในการเคลื่อนไหว
บทวิเคราะห์ กลไกทางอุดมการณ์ ของรัฐ กับ พรบ.สภาองค์ กรชุมชน พ.ศ.2551
หลุยส์ อัลธู แซร์ (Louis Althusser) ได้ให้ค วามหมายของกลไกรั ฐไว้ 2 ด้านคื อ กลไกทางด้าน
อุดมการณ์ของรัฐ (Ideological State Apparatus) กับ กลไกทางด้านการปราบปรามของรัฐ (Repressive State
Apparatus) ซึ่ งกลไกทั้งสองอย่างนั้นจะมี ความแตกต่ างกันคื อ กลไกทางด้านอุดมการณ์ ของรั ฐ จะอยู่ใน
ลักษณะที่หลากหลาย เช่น กลไกทางด้านอุดมการณ์ของรัฐของสถาบันศาสนา กลไกทางด้านอุดมการณ์ของ
รัฐของสถาบันโรงเรี ยน กลไกทางด้านอุดมการณ์ของรัฐ ของสถาบันครอบครัว กลไกทางด้านอุดมการณ์
ของรัฐของสถาบันกฎหมาย กลไกทางด้านอุดมการณ์ของรัฐของสถาบันการเมือง กลไกทางด้านอุดมการณ์
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ของรั ฐของสถาบัน สหภาพแรงงาน กลไกทางด้านอุดมการณ์ ของรั ฐ ของสถาบัน สื่ อสาร กลไกทางด้าน
อุดมการณ์ของรัฐของสถาบันทางวัฒนธรรม ส่ วนกลไกของรัฐด้านการปราบปรามกดขี่ของรัฐ นี้ มีนยั ยะว่า
กลไกรัฐส่ วนนี้ ทาหน้าที่โดยใช้ “ความรุ นแรง” ไม่ว่าจะเป็ นความรุ นแรงที่มีรูปแบบจากัดเพียงใดก็ตาม ซึ่ ง
อาจสรุ ป ได้ว่าความแตกต่ างระหว่างกลไกทั้งสองก็คื อ ลักษณะที่ แตกต่ างกัน โดยพื้ น ฐานที่ ว่า ด้านการ
ปราบปรามกดขี่ของรัฐ นั้นทาหน้าที่โดยใช้ความรุ นแรง ในขณะที่ กลไกทางด้านอุดมการณ์ของรัฐทาหน้าที่
โดยใช้อุดมการณ์ (ชัยอนันต์ สมุทวณีช, 2541 : 64 และ กาญจนา แก้วเทพ, 2557 : 60)
เมื่อนาแนวคิดกลไกทางอุดมการณ์ของรัฐ หลุยส์ อัลธู แซร์ มาวิเคราะห์ พรบ.สภาองค์กรชุมชน
พ.ศ.2551 พบว่า พรบ.สภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551 มีกลไกทางอุดมการณ์ของรัฐปรากฏอยู่ ได้แก่
กลไกลทางด้ านอุดมการณ์ ของรัฐ ที่ปรากฏใน พรบ.สภาองค์ กรชุมชน พ.ศ.2551
กลไกลทางด้ านอุดมการณ์ ของรัฐ

1 ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ชุมชนอนุรักษ์หรื อฟื้ นฟูจารี ตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะหรื อ
วัฒนธรรม
2 ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ชุมชนร่ วมมือกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและหน่วยงานของรัฐในการ
จัดการ การบารุ งรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่จะเป็ นประโยชน์ต่อชุมชน และ
ประเทศชาติอย่างยัง่ ยืน
3 ร่ วมมือกันในการคุม้ ครองคุณภาพสิ่ งแวดล้อมอย่างสมดุลและยัง่ ยืน
4 ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการให้ความคิดเห็นต่อการเนินโครงการหรื อกิจกรรมของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น หรื อหน่วยงานของรัฐ และเอกชน ที่มีผลหรื อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่ งแวดล้อมหรื อทรัพยากรธรรมชาติ สุ ขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตประชาชน
5 ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้องค์กรชุมชนเกิดความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยัง่ ยืน
6 วางกติกาในการดาเนินกิจการของสภาองค์กรชุมชน

จะพบว่ากลไกลทางด้านอุดมการณ์ของรัฐ จะให้ความสาคัญกับชุมชน ในการสร้างชุ ดความคิ ด
และสร้างจิตสานึกเพื่อให้ชุมชนฟื้ นฟูจารี ตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะหรื อวัฒนธรรมอันดีของชุมชน
และของชาติ ให้มีความเข้มแข็งสามารถจัดการตนเองได้อย่างยัง่ ยืน รวมทั้งมีบทบาทสาคัญในการมีส่วน
ร่ วมพัฒนาประเทศ และการพัฒนาท้องถิ่นตามความหลากหลายของวิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น ราวกับว่าไม่มีการควบคุมจากรัฐ
การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15
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กลไกทางด้ านการปรามปราบกดขีข่ องรัฐ ที่ปรากฏใน พรบ.สภาองค์ กรชุมชน พ.ศ.2551
1
2

3

4

กลไกทางด้ านการปรามปราบกดขี่ของรัฐ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการจดแจ้งการจัดตั้งชุมชน ชุมชนท้องถิ่น
สมาชิกสภาองค์กรชุมชนต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ (๑) มีภูมิลาเนาหรื อถิ่นที่อยูเ่ ป็ น
ประจา หรื อมีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎรในหมู่บา้ นในตาบลนั้นเป็ นเวลาติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่าหนึ่ งปี จนถึงวันคัดเลือก (๒) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูด้ ารงตาแหน่ งทางการเมือง สมาชิ กสภาองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น ผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ผูม้ ีตาแหน่ งในพรรคการเมือง หรื อเจ้าหน้าที่ของ
พรรคการเมื องในระยะเวลาหนึ่ งปี ก่อนวันคัดเลือก (๓) ไม่เคยสมัครรับเลือกตั้งเป็ นสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น หรื อผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น หรื อเข้ารับ
การสรรหาเป็ นสมาชิ กวุฒิสภา ในระยะเวลาหนึ่งปี ก่อนวันคัดเลือก (๔) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษา
ถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
สมาชิกสภาองค์กรชุมชนตาบลมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ ปี
สมาชิกสภาองค์กรชุมชนตาบลต้อง (๑) ไม่ช่วยเหลือหรื อสนับสนุนการหาเสี ยงเลือกตั้งของผูส้ มัครรับเลือกตั้ง
เป็ นผูด้ ารงตาแหน่ งทางการเมือง สมาชิ กสภาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น หรื อผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วน
ท้อ งถิ่ น (๒) ไม่ ก ระท าการอัน เป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมายและศี ล ธรรมอัน ดี (๓) ไม่ ส มัค รรั บ เลื อ กตั้ง เป็ น
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น หรื อผูบ้ ริ หารองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น หรื อเข้ารับการสรรหาเป็ นสมาชิกวุฒิสภา
วางกติกาในการดาเนินกิจการของสภาองค์กรชุมชน

กลไกทางด้านการปรามปราบกดขี่ของรัฐ ที่ ปรากฏใน พรบ.สภาองค์กรชุ มชน พ.ศ.2551 ตั้งแต่
มาตร 5 ถึงมาตรา 20 นั้น เพื่อกดบังคับหรื อควบคุมประชาชน โดยอาศัยการควบคุม ผ่าน กฎ ระเบียบ มีไว้
เพื่อป้ องกันการต่อต้าน และสร้างความเข้มแข็งให้กบั รัฐ เป็ นกระบวนการที่ มีพลวัตเพื่อดารงรักษาอานาจ
ของตน
บทสรุ ป

จะเห็นว่า กลไกของรัฐ ที่ปรากฏใน พรบ.สภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551 ทาหน้าที่ท้ งั ใช้อุดมการณ์
และปราปรามแตกต่ างกัน อยู่ คื อ กลไกลทางด้านอุ ด มการณ์ ข องรั ฐ ใช้อุ ด มการณ์ เป็ นหลัก และกลไก
ทางด้านการปรามปราบกดขี่ของรัฐ ใช้การปราบปรามเป็ นหลัก โดย กลไกลทางด้านอุดมการณ์ของรั ฐ ที่
ปรากฏ จะแฝงอยู่ในส่ วนของการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชน ส่ งเสริ มองค์กรชุมชนในตาบลให้
เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ ส่ งเสริ มสนับสนุ นให้องค์กรชุมชนร่ วมมือกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ตลอด
ถึงการพัฒนาสภาองค์กรชุมชนในระดับตาบลให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งเป็ นอานาจหน้าที่แบบกว้างๆ มีลกั ษณะ
ทัว่ ไป และสามารถใช้เป็ นกลไกในการสร้างการเรี ยนรู ้ทางการเมืองผ่านการทางาน กิจกรรมที่ตอ้ งประสาน
กับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และส่ วนราชการต่างๆ ส่ วนทางด้านการปรามปราบกดขี่ของรัฐ จะถูกแฝง
ผ่านกฎ ระเบียบ ของ พรบ.สภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551 ที่ส่งผลต่ออานาจหน้าที่ในการดาเนิ นงานของสภา
การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15
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องค์กรชุ มชน จึ งอาจกล่าวได้ว่า พรบ.สภาองค์กรชุ มชน ภาคประชาชนได้ถูกทาให้กลายเป็ นกลไกที่ ไร้
อานาจ มี ห น้าที่ เป็ นเพี ยงชุ ด เครื่ อ งมื อ ของกลไกของรั ฐในการสร้ างความเข้มแข็ง และอ านาจให้แก่ รั ฐ
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วิวฒ
ั นาการและการเปลีย่ นแปลงอัตลักษณ์ ของชุมชนควนกาหลง
Khuankalong Community’s Identity,Changes and Evolutions
หฤทัย เวชศาสตร์ 1
Haruethai Wetchasat
ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์2
Nathapong Chitniratna
บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาวิวฒั นาการ เหตุปัจจัยและลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางอัตลักษณ์
ของชุมชนควนกาหลง จังหวัดสตูล ปี พ.ศ. 2504-2556 โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลทั้งจากการศึกษาค้นคว้าเอกสาร การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และการสังเกตการณ์
ผลการวิจยั พบว่า ชุมชนควนกาหลงดั้งเดิมเป็ นชุมชนมุสลิมขนาดเล็กที่มีประวัติยาวนานกว่าสอง
ร้อยปี มีความยึดมัน่ ในวัฒนธรรมอิสลามและมีวิถีการผลิตแบบยังชีพที่มีลกั ษณะพึ่งตนเองสู ง แต่การก่อตั้ง
นิ คมสร้างตนเองควนกาหลงตามนโยบายของรัฐ ตลอดจนการเปิ ดสัมปทานป่ าในพื้นที่และการพัฒนาตาม
กระแสหลัก ตั้งแต่ แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับ แรกเป็ นต้น มา ส่ งผลให้ชุ มชนเกิ ดการ
ขยายตัวเชิงพื้นที่และประชากร มีการเปลี่ยนแปลงระบบนิ เวศ การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมจากวัฒนธรรมเดี่ยว
เป็ นแบบผสมและการเปลี่ยนแปลงการผลิตไปสู่ การผลิตเพื่อการค้าที่ข้ ึนต่อตลาดในระบบทุนนิ ยมรวมทั้งการ
เปลี่ยนวิถีการบริ โภคเป็ นแบบบริ โภคนิ ยมมากขึ้ น ก่ อให้เกิ ดผลกระทบอย่างยิ่งต่ อชุ มชนทั้งทางเศรษฐกิ จ
สังคมและสิ่ งแวดล้อม อย่างไรก็ตามท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงนี้ ชุมชนได้ใช้ศาสนาและวัฒนธรรมชุมชนใน
การรื้ อฟื้ นตัวตนและสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชน เพื่อรับมือและถ่วงดุลกับอานาจรัฐและทุน โดยมีท้ งั การ
ปรับตัวและต่อต้านเพื่อที่จะรักษาชุมชนในแบบของตน
คาสาคัญ: อัตลักษณ์ชุมชน, การเปลี่ยนแปลง, วิวฒั นาการ
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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.
The results of the study revealed three aspects regarding Khuankalong community’s identity,
changes and evolutions. The first, Khuankalong was traditionally a 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, selfdetermination and governance.
Keywords: Community identity, Changes, Evolutions
บทนา
หลังสงครามโลกครั้ งที่ 2 นับ แต่ ป ระเทศไทยได้ยึด ถื อ เอาการพัฒ นากระแสหลัก (Mainstream
Development) เป็ นแนวทางการพัฒ นาประเทศ การพัฒ นาชนบทไทยก็ ต้อ งตกอยู่ภ ายใต้อิ ท ธิ พ ลของ
กระบวนทัศน์ (Paradigm) และกลุ่มแนวคิ ดชุ ดหนึ่ งภายใต้ขอ้ อ้างแห่ งวาทกรรมการพัฒนา (Development
Discourse) อาทิ การทาให้เป็ นสมัยใหม่ (Modernization) การทาให้เป็ นเมือง (Urbanization) การทาให้เป็ น
อุตสาหกรรม (Industrialization) และการปฏิวตั ิเขียว (Green Revolution) แนวทางในการพัฒนาดังกล่าวได้
ส่ งผลกระทบต่อชุมชนชนบทไทยโดยรวม ผลักดันชุมชนเข้าสู่ ภาวะวิกฤตทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม (วิวฒั น์ชยั อัตถากร. 2544 : 15-20, 52)
ในภาวะวิกฤตหลากหลายมิ ติอนั เกิ ดจากผลพวงของการพัฒนา ชุ มชนชนบทหลายแห่ งในพื้น ที่
ต่างๆ ล้วนพยายามดิ้นรนต่อสู ้ ตอบโต้และปรับเปลี่ยนตัวเองในรู ปแบบต่างๆ เพื่อความอยู่รอดอย่างยัง่ ยืน
โดยพบว่าชุมชนมักจะใช้อตั ลักษณ์ชุมชน (Community Identities) ซึ่ งมีอยูเ่ ดิม รื้ อฟื้ นหรื อสร้างขึ้นใหม่ เป็ น
เครื่ องมือในการต่อสู แ้ สวงหาตาแหน่งแห่ งที่ของตนและใช้จดั การความสัมพันธ์เชิงอานาจระหว่างชุมชนกับ
อานาจรั ฐและอานาจทุน เพื่อให้ชุมชนสามารถยืนหยัดอยู่ได้โดยได้รับความเป็ นธรรม ทั้งในการจัดสรร
ท รั พ ยาก รแล ะสิ ท ธิ ป ระโยช น์ ต่ างๆ ใน ฐาน ะพ ล เมื อ ง (Citizen) อ ย่ า งมี เกี ยรติ แล ะศั ก ดิ์ ศ รี
(ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์. 2553: 28-33)
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“ชุมชนควนกาหลง” เป็ นชุมชนที่เกิดขึ้นตามมติของคณะรัฐมนตรี สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เมื่อปี
พ.ศ.2502 ซึ่ งก าหนดให้ มี ก ารจัด ตั้งนิ ค มสร้ างตนเองขึ้ นในพื้ น ที่ ต าบลทุ่ งนุ ้ย อ าเภอเมื อ ง จังหวัด สตู ล
ครอบคลุมเนื้ อที่ป่าสงวนแห่ งชาติ ประมาณ 40,000 ไร่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) จัดสรรที่ดินให้แก่ราษฎร
ยากจน ได้อพยพครอบครัวเข้าไปตั้งถิ่นฐาน ทามาหากินและอยู่อาศัยอย่างเป็ นระเบียบและถาวร เป็ นมรดก
ตกทอดไปสู่ บุตรหลาน (2) พัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในนิ คมสร้างตนเองให้สามารถช่วยเหลือตนเอง
และชุ มชนได้ และ (3) สกัด กั้น การขยายตัวของลัท ธิ ค อมมิ วนิ ส ต์และแก้ปั ญ หาชายแดนภาคใต้ สนอง
นโยบายของรัฐตามมติคณะรัฐมนตรี ในการแก้ไขปั ญหาทางสังคม เศรษฐกิ จ การเมือง และการปกครอง
(ลัลธิ มา หมาดปูเต๊ะ. 2550 : 22-23)
ต่ อมาในปี พ.ศ.2505 ได้มีการก่ อ ตั้งนิ คมสร้ างตนเองเพิ่ มขึ้ น อี กหนึ่ งแห่ งในพื้ น ที่ ติดกัน เรี ยกว่า
“นิ ค มสร้ างตนเองพัฒ นาภาคใต้จงั หวัด สตู ล ” ครอบคลุ มเนื้ อ ที่ ป ระมาณ 273,000 ไร่ มี การจัด สรรพื้ น ที่
ออกเป็ นผัง รวม 46 ผัง หลังจากนั้นในปี พ.ศ.2515 จอมพลถนอม กิตติขจร ได้ออกประกาศคณะปฏิวตั ิฉบับ
ที่ 348 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 รวมนิ คมสร้างตนเองทั้งสองเข้าไว้ดว้ ยกันภายใต้ชื่อ “นิ คมพัฒนาภาคใต้
จังหวัดสตูล” (กองนิคมสร้างตนเอง กรมประชาสงเคราะห์. 2529 : 1-2)
การจั ด ตั้ งนิ ค มส ร้ างตน เอ งเป็ น น โยบ ายขอ งรั ฐ ที่ ด าเนิ น การม าพ ร้ อ มกั บ การจั ด ตั้ ง
กรมประชาสงเคราะห์ในปี 2483 ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม โดยมีแนวความคิดที่จะนาเอาที่ดินรกร้าง
ว่างเปล่ ามาใช้ป ระโยชน์ เพื่ อ สงเคราะห์ ค นยากไร้ ใ ห้ไ ด้มี ที่ อ ยู่อ าศัยและที่ ท ากิ น (ลัลธิ ม า หมาดปู เต๊ ะ.
2550:22) ครั้นต่อมาเมื่อมีการจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติต้ งั แต่ฉบับแรกในปี 2504 เป็ น
ต้นมา การจัดตั้งนิ คมสร้ างตนเองก็ถูกนามาใช้เป็ นกลไกหรื อเครื่ องมือของรั ฐในการแก้ปัญหาเศรษฐกิ จ
สังคม การเมืองและความมัน่ คงตามแนวนโยบายของรัฐคือ ใช้นิคมสร้างตนเองเป็ นฐานในการเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตรเพื่อตอบสนองการสร้างความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจและแก้ปัญหาความยากจน เพื่อสกัด
กั้นการขยายตัวของลัทธิ คอมมิ วนิ สต์ในเขตพื้นที่ กองทัพภาคต่างๆ รวมถึงการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้
(สมพรทิพย์ สุขวโรดม. 2522:1-3)
ปั จจุบนั “ชุ มชนควนกาหลง” มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ นิคมสร้ างตนเองควนกาหลงและพื้นที่
ผังปาล์ม 8 ของนิ คมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้จงั หวัดสตู ล โดยอยู่ในเขตการปกครองท้องถิ่นขององค์การ
บริ หารส่ วนตาบลควนกาหลง อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ประกอบด้วย 11 หมู่บา้ น และมีประชากร
ณ วันสิ้ นปี พ.ศ. 2556 จานวน 13,914 คน (สานักงานทะเบียนอาเภอควนกาหลง. 2557)
เดิ มที ก่อ นการก่ อ ตั้งนิ ค มสร้ างตนเองควนกาหลง พื้ น ที ่ แห่ งนี้ เป็ นป่ าดงดิ บ ที่ มีส ภาพเป็ นภู เขา
สลับซับซ้อน มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและมีความหลากหลายทางชี วภาพเป็ นอย่างยิ่ง
ชุมชนดั้งเดิมในบริ เวณนี้คือชุมชนเขาไคร-บ้านพรุ ซ่ ึงเป็ นชุมชนมุสลิมเล็กๆ อาศัยอยูใ่ นที่ราบหุบเขาระหว่าง
“ป่ าควนกาหลง” กับ “ป่ าเขาหมาไม่หยก” สื บสาวประวัติความเป็ นมาได้ยาวนานนับสองร้อยปี เป็ นสังคม
บ้านป่ าที่มีความเป็ นอิสระและพึ่งพาตนเองสู ง มีวิถีชีวิตผูกพันอยูก่ บั ธรรมชาติ ศาสนา ความเชื่อและค่านิยม
ดั้งเดิมอย่างสงบ
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ราษฎรที่ เข้ามาในยุค ก่ อ ตั้งนิ คมควนกาหลง ส่ วนใหญ่ ม าจากลุ่ม น้ าทะเลสาบสงขลาและลุ่ มน้ า
ปากพนังมีอาชีพเดิมทานาและประมงพื้นบ้าน ครั้นต่อมาก็มีคนจากภาคกลาง ภาคเหนื อ และภาคอีสานเข้า
มาอยูร่ ่ วมด้วย ทาให้ประชากรในควนกาหลงมีความหลากหลายยิง่ ขึ้น
ชุมชนควนกาหลงได้กลายเป็ นแหล่งรวมของคนยากจนจากต่างพื้นที่ซ่ ึ งเข้ามาบุกเบิกหักร้างป่ าเพื่อ
แสวงหาชีวิตใหม่ที่ดีกว่า ผูค้ นเหล่านี้ตอ้ งต่อสู ้กบั ความยากลาบากนานาประการ ทั้งจากสภาพทางธรรมชาติ
การดิ้นรนประกอบอาชีพ และการปรับตัวเพื่อการอยูร่ ่ วมกันของคนต่างวัฒนธรรม สาหรับวิถีของชุมชนนั้น
ด้านหนึ่ งก็จาเป็ นต้องโอนอ่อนผ่อนตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาของรั ฐ แต่ ในขณะเดี ยวกันอี กด้านหนึ่ งก็
พยายามแสวงหาตัวตนและอัตลักษณ์ของชุมชนซึ่ งเป็ นอิสระ (Autonomy) และมีอานาจในการกาหนดและ
จัดการตนเอง (Self-Determination and Governance)
จึงเป็ นเรื่ องน่ าสนใจศึกษาว่า ในท่ามกลางการดิ้นรนต่อสู ้กบั ทิศทางการพัฒนากระแสหลักของรัฐ
และอิทธิ พลของกระแสทุนและบริ โภคนิ ยมนั้น ชุมชนควนกาหลงมีวิวฒั นาการทางประวัติศาสตร์ และการ
เปลี่ ย นแปลงอัตลักษณ์ ข องชุ มชนอย่างไร ประโยชน์ ที่ ได้รั บ จากการวิ จยั นี้ จ ะก่ อ ให้เกิ ด ความเข้าใจต่ อ
รากเหง้าความเป็ นมารวมถึงตัวตนและอัตลักษณ์ที่แท้จริ งของชุมชนและจะช่วยสะท้อนความพยายามของ
ชุมชนที่จะใช้ภูมิปัญญาและวิถีของท้องถิ่นในการสร้างความเข้มแข็งอย่างยัง่ ยืนให้กบั ชุมชนของตนเอง โดย
ไม่ปล่อยให้เป็ นหน้าที่ความรับผิดชอบของรัฐตามลาพัง
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาวิวฒั นาการของชุมชน เหตุปัจจัย และลักษณะการเปลี่ยนแปลง
ทางอัตลักษณ์ของชุมชนควนกาหลง ในช่วงเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ.2504-2556
ขอบเขตการวิจัย
มุ่งทาการศึกษาวิจยั วิวฒั นาการและอัตลักษณ์ด้ งั เดิมของชุมชนควนกาหลงก่อนการก่อตั้งนิคมฯและ
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงตลอดจนปั จจัยที่ ก่อให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ ของชุ มชนตั้งแต่มีการก่อตั้ง
นิคมควนกาหลงในปี พ.ศ. 2504-2556 ในประเด็นสาคัญ 3 ด้าน คือ (1) ด้านวิถีการผลิต ได้แก่ พลังการผลิต
และความสัมพันธ์ ทางการผลิต (2) ด้านวัฒนธรรม ได้แก่ ศาสนา ความเชื่ อ ประเพณี และค่านิ ยม (3) ด้าน
สิ ทธิ อตั วินิจฉัยของชุมชน ประกอบด้วย อานาจในการจัดการทรัพยากร อานาจในการจัดการความขัดแย้ง
อานาจในการดารงอยูข่ องตัวตนและอัตลักษณ์
การทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์
อัต ลัก ษณ์ เป็ นเรื่ อ งของการก าหนดความเหมื อ น (Similarity) และความแตกต่ า ง (Difference)
ระหว่างคนหรื อสิ่ งต่างๆ (เช่น ชุมชน, ชาติพนั ธุ์, ศาสนา, ภาษา เป็ นต้น) ซึ่ งเป็ นเรื่ องของการปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคม (Social Interaction) หรื อในอี กแง่ ห นึ่ ง เป็ นผลมาจากการเป็ นสมาชิ กของกลุ่ม (Group Affiliation)
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การปฏิ สัมพันธ์จะทาให้เรารู ้ว่าเหมือนหรื อต่างกับคนอื่นอย่างไร อัตลักษณ์ที่สมาชิ กในกลุ่มมีเหมือนกัน
เรี ยกว่า อัตลักษณ์ร่วมของกลุ่ม (Collective Identity) ส่ วนอัตลักษณ์ที่เป็ นของส่ วนบุคคล เรี ยกว่า อัตลักษณ์
ของปั จเจก (Individual Identity) ในระดับปั จเจกชน บุคคลหนึ่ งอาจมีหลายอัตลักษณ์อยูใ่ นตัวเอง เช่น เพศ
ชาติ ช่ วงชั้นทางสังคม อาชี พ เป็ นต้น ส่ วนอัตลักษณ์ ร่วมของกลุ่มนั้น ถูกสร้ างขึ้ น บนพื้ น ฐานของความ
เหมือนกันของสมาชิกภายในกลุ่ม ซึ่ งย่อมแตกต่างจากกลุ่มอื่น ทั้งนี้ อตั ลักษณ์ร่วมของกลุ่มกับอัตลักษณ์ของ
ปั จเจกไม่อาจแยกจากกันได้อย่างเด็ดขาด แต่สามารถส่ งอิทธิ พลถึงกันได้ (ปรี ชา คุวินทร์ พนั ธุ์. 2551 : 9-10)
ฉลาดชาย รมิ ต านนท์ (2545 : 1-2) อธิ บ ายว่ า อัต ลัก ษณ์ ไ ม่ จ าเป็ นต้อ งมี ห นึ่ งเดี ย ว แต่ อ าจจะมี
หลายอัตลักษณ์ที่ประกอบกันขึ้นมาเป็ นตัวเรา อัตลักษณ์ไม่ใช่สิ่งที่มีอยูต่ ามธรรมชาติ แต่เป็ นสิ่ งที่ถูกสร้าง
ขึ้นโดยสังคม (Social Construted) อัตลักษณ์จึงจาเป็ นต้องมีกระบวนการสร้างความเหมือนระหว่างพวกเรา
นอกจากนี้ แล้ว อัต ลัก ษณ์ ย งั มี ล ัก ษณะของความเป็ นพลวัต อยู่ต ลอดเวลา อัต ลัก ษณ์ ที่ ถู ก สร้ างขึ้ น โดย
กระบวนการทางสังคมเมื่อตกผลึกแล้วก็อาจมีความคงที่ ปรับเปลี่ยน หรื อแม้กระทัง่ เปลี่ยนแปลงไปได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั ความสัมพันธ์ทางสังคมเป็ นหลัก กล่าวอีกนัยหนึ่ ง อัตลักษณ์เป็ นเรื่ องของความเข้าใจและการรับรู ้
ร่ วมกันว่าเราเป็ นใคร คนอื่นเป็ นใคร และคนอื่นรับรู ้เกี่ยวกับเราอย่างไร โดยมีกระบวนการทางสังคมเป็ น
ตัวสร้าง ปรับเปลี่ยน ธารงและสื บทอดอัตลักษณ์
แนวคิ ดว่าด้วยอัตลักษณ์ น้ ี ผู ้วิจยั นาไปใช้เป็ นกรอบแนวคิ ดในการวิเคราะห์ เหตุ ปัจจัยการเกิ ด
การด ารงอยู่แ ละการเปลี่ ย นแปลงของอัต ลัก ษณ์ ชุ ม ชนควนกาหลงที่ เปลี่ ย นไปแต่ ล ะช่ ว งเวลาภายใต้
วาทกรรมการพัฒนาของรัฐและโครงครอบของโลกาภิวตั น์
2. แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีความขัดแย้ง
นั ก ทฤษฎี ค วามขัด แย้ง มี อ ยู่ ห ลายคนด้ว ยกัน ซึ่ งมี พ ัฒ นาการมาตั้ง แต่ โ สคราติ ส (Socrates)
คานท์(Immanuel Kant) เฮเกล(Friedrich Hegel) ฟอย เออร์ บคั (Ludwig Feuerbach)และมาร์ กซ์(Karl Marx)
มีสาระสาคัญของทฤษฎีร่วมกันคือ เชื่ อว่าความขัดแย้งจะนาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ ึน วิธีการสาคัญที่
นักทฤษฎี กลุ่มนี้ ใช้ว ิเคราะห์ ปรากฎการณ์ ขดั แย้งต่างๆ คื อ หลักวิภาษวิธี (Dialectic) ที่มองสภาวะความ
ขัดแย้งออกเป็ นสามเส้าคือ (1) ข้อเสนอ(Thesis) (2) ข้อเสนอแย้ง(Antithesis) และ (3) ข้อเสนอประสาน
(Synthesis) (สนธยา พลศรี . 2533 : 148-149) พวกเขามองว่ า การเปลี่ ย นแปลงทั้ง หลายที่ เกิ ด ขึ้ นใน
ประวัติศาสตร์ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเชิ งวัตถุและพฤติกรรมหรื อกิจกรรมของมนุ ษย์ใน
ลักษณะการปฏิเสธของการปฏิเสธ (Negation of the Negation) การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์
และเกิดขึ้นตลอดเวลา
มาร์ กซ์อธิ บายว่าในสังคมจะมี 2 ฝ่ ายที่ เป็ นปรปั กษ์กนั และขัดแย้งกัน นาไปสู่ การเปลี่ยนแปลง
แบบวิภาษวิธีที่เป็ นเชิ งวัตถุตลอดช่วงเวลาของประวัติศาสตร์ เรี ยกว่า วัตถุนิยมประวัติศาสตร์ หรื อวัตถุนิยม
วิ ภ าษวิ ธี วัต ถุ นิ ย มประวัติ ศ าสตร์ (Historical Materialism) คื อ การวิ เคราะห์ ป ระวัติ ศ าสตร์ แ ล้ว เห็ น
ความสัมพันธ์ของคนในประวัติศาสตร์ เป็ นความสัมพันธ์ที่อยู่บนวิถีการผลิตที่ ขดั แย้งกันส่ วนวัตถุนิยม
วิภาษวิธี (Dialectical Meterialism) เป็ นกฎหรื อหลักการของการเปลี่ยนแปลงของสังคมในเชิ งวัตถุ คือการ
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เปลี่ยนแปลงของสังคมตามการเปลี่ยนแปลงของวัตถุในการผลิตซึ่ งก็คือการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของ
มนุษย์ในวิถีการผลิตนัน่ เอง (สุภางค์ จันทวานิช. 2551 : 80)
มาร์ ก ซ์ แ บ่ ง สั งคมออกเป็ น 2 ส่ ว น คื อ โครงสร้ า งส่ ว นบน (Superstructure) และโครงสร้ า ง
ส่ วนล่าง (Substructure) โครงสร้างส่ วนบนเป็ นส่ วนที่เกี่ยวกับเรื่ องของความคิด ปรัชญา ค่านิยม อุดมการณ์
และกฎหมาย ส่ วนโครงสร้างส่ วนล่างเป็ นวิถีการผลิต (Mode of Production) ซึ่ งมีองค์ประกอบ 2 ส่ วนคื อ
(1) พลังการผลิต ประกอบด้วยแรงงานและเครื่ องมือในการผลิต (2) ความสัมพันธ์ในการผลิตประกอบด้วย
ทุนและที่ดิน มาร์ กซ์อธิ บายว่าโครงสร้างส่ วนล่างจะเป็ นตัวกาหนดโครงสร้างส่ วนบน กล่าวคือ ความเป็ น
จริ งทางวัตถุในวิถีการผลิตจะเป็ นตัวกาหนดรู ปการจิตสานึ กของคนในสังคมนั่นเอง (สุ ภางค์ จันทวานิ ช.
2551 : 81)
ทฤษฎี ค วามขัด แย้ง สามารถน ามาใช้ เป็ นกรอบแนวคิ ด ในการวิ เคราะห์ ก ารเปลี่ ย นแปลง
พลังการผลิตและความสัมพันธ์ทางการผลิตของชุมชนควนกาหลงอันเกิดจากวาทกรรมการพัฒนาของรัฐใน
พื้นที่ อันได้แก่ การเปิ ดนิคมสร้างตนเองควนกาหลง การเปิ ดสัมปทานไม้และการพัฒนาตามแนวทางกระแส
หลักของรัฐที่นาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงของอัตลักษณ์ชุมชนควนกาหลง
3. แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์วาทกรรม
ไชยรั ตน์ เจริ ญ สิ นโอฬาร (2542 : 27-33) อธิ บายว่า การวิเคราะห์ วาทกรรม (Discourse Analysis)
คือ การพยายามศึกษาและสื บค้นถึงกระบวนการ ขั้นตอน ลาดับเหตุการณ์ และรายละเอียดปลีกย่อยที่อยูใ่ น
กรอบต่ างๆ ในการสร้ างเอกลักษณ์ และความหมายให้กบั สรรพสิ่ งที่ ห่ อหุ ้มอยู่ ในรู ปของวาทกรรมและ
ภาคปฏิ บ ั ติ ก ารของวาทกรรมว่ า ด้ว ยเรื่ องนั้ นๆ ว่ า มี ค วามเป็ นมาอย่ า งไร มี ก ารต่ อ สู ้ ช่ ว งชิ ง การน า
(Hegemony) ในการกาหนดกฎเกณฑ์ว่าด้วยเรื่ องนั้นๆ อย่างไร มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั บุคคล สถาบัน
สถานที่ และเหตุการณ์อะไรบ้าง ผลกระทบที่เกิดจากการสร้าง รวมถึงการเก็บกด ปิ ดทับ สิ่ งเหล่านี้ ของวาท
กรรมเป็ นอย่างไร โดยการวิเคราะห์วาทกรรมประกอบด้วยกระบวนการสาคัญดังนี้
1. กระบวนการในการทาให้สรรพสิ่ งกลายเป็ นประเด็นปั ญ หาที่ ตอ้ งได้รับการศึกษาหรื อพูดถึ ง
(Problematization) เป็ นการตั้งคาถามว่าสิ่ งนั้นคืออะไร (What) เช่น อะไรคือสิ่ งที่เรี ยกว่าการพัฒนา (What is
development?) การตั้งคาถามของการวิเคราะห์วาทกรรม มิใช่ดว้ ยวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการสร้างหรื อกาหนด
คานิ ยามที่ แน่ นอนตายตัว แต่เป็ นการตั้งคาถามนาเพื่อการตรวจสอบ สื บค้น ว่าเอกลักษณ์และความหมาย
ของสิ่ งนั้นถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไร และมีการปรับเปลี่ยนอย่างไร
2. กระบวนการศึกษาชุ ดของกฎเกณฑ์ที่เป็ นตัวกาหนดหรื อสร้ างความหมายให้กบั สิ่ งที่ เรากาลัง
วิเคราะห์วาทกรรมอยูน่ ้ นั
3. กระบวนการศึกษาว่าสิ่ งที่ เรากาลังวิเคราะห์วาทกรรมอยู่น้ ันมีบทบาทหน้าที่ อย่างไรในสังคม
กล่าวคือ พิจารณาภาคปฏิบตั ิการของวาทกรรมในเรื่ องนั้น ซึ่ งจะช่วยให้เราสามารถมองเห็ นถึงการโยงใย
บริ บทของสภาพสังคมที่วาทกรรมชุดนั้นดารงอยูว่ า่ มีรายละเอียด เล่ห์สนกลในอยู่ อย่างไรบ้าง
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แนวคิ ดการวิเคราะห์วาทกรรมนี้ ผูว้ ิจยั นาไปใช้เป็ นกรอบแนวคิ ดในการวิเคราะห์วาทกรรมการ
พัฒ นาของรั ฐและทุ น ที่ ก ระท าต่ อ ชุ ม ชนควนกาหลง รวมถึ งวิ เคราะห์ ต ัว ตนและอัต ลัก ษณ์ ข องชุ ม ชน
ควนกาหลงที่เปลี่ยนแปลงไปตามวาทกรรมการพัฒนา
ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึ กษาครั้ งนี้ ใช้ร ะเบี ยบวิ ธีวิ จยั เชิ งคุ ณ ภาพ จากการศึ กษาค้น คว้าเอกสารและการเก็บ ข้อ มู ล
ภาคสนามในพื้นที่สี่หมู่บา้ นของตาบลควนกาหลง อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ที่มีลกั ษณะเป็ นตัวแทน
ของชุ มชนควนกาหลงในภาพรวม ได้แก่ หมู่ที่ 5 บ้านพรุ กับ หมู่ที่ 6 บ้านเขาไคร ซึ่ งเป็ นชุ มชนดั้งเดิ มที่
ดารงอยู่ก่อนการก่อตั้งนิ คมสร้างตนเองควนกาหลง และหมู่ที่ 2 บ้านซอยสิ บ กับ หมู่ที่ 9 บ้านวังผาสามัคคี
ซึ่งเป็ นชุมชนที่เกิดขึ้นจากการก่อตั้งนิคมสร้างตนเองควนกาหลง
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญได้จากการคัดเลือกด้วยวิธีการสุ่ มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้วย
ผูน้ าชุ มชน ผูน้ าทางศาสนา ผูน้ ากลุ่มองค์กรชุ มชนและปราชญ์ช าวบ้าน จานวน 20 คน ชาวบ้านทั่วไป
จานวน 20 คน โดยคัดเลื อกแบบคละเพศ วัย การศึ กษา อาชี พ และศาสนา นอกจากนี้ ยังมี เจ้าหน้าที่ จาก
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องอีกจานวน 20 คน รวมผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญทั้งสิ้ น 60 คน เทคนิ คใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ได้แก่ การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่ วม การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการ
สนทนากลุ่ม
จากนั้นจึงทาการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ ได้ดว้ ยวิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า
(Data Triangulation) จัด ระบบข้อ มู ล แยกเป็ นหมวดหมู่ วิ เคราะห์ ต ามขอบเขตด้า นเนื้ อ หาด้ว ยวิ ธี ก าร
วิเคราะห์ แบบอุป นัย (Analytic Induction) ร่ วมกับ การวิเคราะห์ โดยการจาแนกชนิ ดข้อ มูล (Typological
Analysis) ที่ ยึด แนวคิ ด ทฤษฎี เป็ นกรอบในการจ าแนก และวิธี การวิ เคราะห์ โ ดยการเปรี ยบเที ยบข้อ มู ล
(Constant Comparison) แล้วนาเสนอผลการวิจยั ด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์
ผลการศึกษา
ผลการศึกษาวิวฒั นาการและการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ของชุมชนควนกาหลงตามขอบเขตเนื้ อหา
และเวลาที่ กาหนดไว้สามารถอธิ บายจาแนกได้สามยุคสมัย ดังนี้ คือ 1.ยุคชุ มชนดั้งเดิ ม (ก่อนปี พ.ศ. 2504) ,
2. ยุคบุกเบิกนิคมฯ (พ.ศ. 2504-2519) , 3.ยุคพืชพาณิ ชย์ (พ.ศ. 2520-2556)
1. ยุคชุมชนดั้งเดิม (ก่อนปี พ.ศ. 2504 ) : วิถีบ้านป่ า หาอยู่หากิน
วิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ พื้นที่ควนกาหลงในอดีตเมื่อ 200 ปี ก่อน มีเพียงชุมชนมุสลิมเล็กๆ
คือ ชุมชนเขาไครและบ้านพรุ ตั้งอยูท่ างด้านทิศตะวันออกของมูเก็มสโตย(ตาบลสตูล) พื้นที่ส่วนหนึ่ งของ
เมื อ งไทรบุ รี ซ่ ึ งมี ฐานะเป็ นเมื อ งประเทศราชของสยาม บนที่ ร าบริ ม คลองล าโลนน้อ ยระหว่ างผื น ป่ า
ควนกาหลงกับป่ า“เขาหมาไม่หยก” ซึ่งเป็ นเทือกเขาย่อยของทิวเขานครศรี ธรรมราช พื้นที่แห่งนี้ เป็ นรอยต่อ
เชื่อมระหว่างละงู ปะเหลียน พัทลุงและสงขลา
การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15
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บรรพชนรุ่ นแรกๆของชุ มชนเขาไคร-บ้านพรุ อพยพมาจากละงู ปะเหลียนและพัทลุง โดยมี เหตุ
ปั จจัยจากการหลบหนี คดีบา้ นเมือง หนี โรคห่ าระบาดและการแสวงหาถิ่นที่อยู่เพื่อทามาหากิน ล่าสัตว์/หา
ของป่ าเป็ นสาคัญ กลุ่มคนเหล่านี้ เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่ เขาไคร-บ้านพรุ สืบสาวย้อนหลังได้ประมาณ
ปี 2356 ตรงกับปี ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงโปรดเกล้าฯให้พระยาอภัยนุราช(ตนกูบิศนู)
บุตรชายของตนกูอบั ดุลละห์ มูการามชาห์ อดีตเจ้าเมืองไทรบุรีคนเก่าที่ถึงแก่อนิ จกรรมไปแล้วมาปกครอง
ท้องที่มูเก็มสโตยและละงู (บุญเสริ ม ฤทธาภิรมย์. 2546:27)
ชุมชนเขาไคร-บ้านพรุ เป็ นชุมชนบ้านป่ า โดดเดี่ยวและมีลกั ษณะเป็ นชุมชนชายขอบห่ างไกลจาก
การควบคุมของรัฐ มาตั้งแต่สมัยรัฐศักดินาไทรบุรีครั้งที่สตูลยังคงเป็ นตาบลหนึ่ งของไทรบุรีจนถูกยกฐานะ
เป็ นเมืองสตูลในปี 2382 และมาขึ้ นต่อสยามโดยสิ้ นเชิ งในปี 2452 จากกรณี ที่สยามพิพาทกับอังกฤษเรื่ อง
สิ ทธิ สภาพนอกอาณาเขต จนต้องถูกบีบให้ทาสัญญายก กลันตัน ตรังกานู ไทรบุรีและปะลิสให้แก่องั กฤษ
แต่คงเหลือสตูลไว้ให้ข้ ึนต่อสยาม (แหล่งเดิม. 61-62)
กระทั่งในสมัย หลังการเปลี่ ย นแปลงการปกครองจากระบอบสมบู ร ณาญาสิ ท ธิ ร าชย์เป็ นการ
ปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยในปี 2475 แล้ว ก็ ต าม ชุ ม ชนเขาไคร-บ้ า นพรุ ก็ ย ัง คงความเป็ น
ชุ ม ชนชายขอบที่ ห่ า งไกลจากความสั ม พัน ธ์ แ ละการควบคุ ม ของอ านาจรั ฐ อยู่เช่ น เดิ ม อาจกล่ าวได้ว่ า
ประวัติศาสตร์ ชุมชนของเขาไคร-บ้านพรุ อนั เป็ นชุ มชนดั้งเดิมของชุ มชนควนกาหลงในยุคก่อนการจัดตั้ง
นิคมควนกาหลงเป็ นประวัติศาสตร์ของชุมชนชายขอบโดยแท้
เงื่อนไขและเหตุปัจจัยสาคัญที่เป็ นตัวกาหนดให้เกิดเป็ นอัตลักษณ์ของชุมชนในยุคดั้งเดิมมีดงั นี้
1. ปั จจัยทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชนเขาไคร-บ้านพรุ ตั้งอยูบ่ นที่ราบเล็กๆกลางหุ บเขา โอบ
ล้อมด้วยผืนป่ าและแนวภูเขา ทั้งทิศเหนื อ ตะวันออกและตะวันตก มีสายน้ าหลักคือคลองลาโลนน้อยไหล
ออกสู่ คลองละงู และคลองมาจังหรื อคลองกลางป่ าไหลออกสู่ คลองบาราเกตหรื อคลองท่าแพ นอกจากนี้ยงั มี
สายห้วยเล็กๆอีกมากมายครอบคลุมทัว่ พื้นที่ ได้รับฝนจากลมมรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้ในเดื อนพฤษภาคม
จนถึงพฤศจิกายน และรับปลายฝนจากลมมรสุ มตะวันออกเฉี ยงเหนื อในช่วงเดือนธันวาคมจนถึงมกราคม
ทาให้มีทรัพยากรดิน -น้ า-ป่ าที่ อุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชี วภาพที่ สูงยิ่ง ทั้งพันธุ์พืชและสัตว์ป่า
เป็ นแหล่งอาหารที่มนั่ คงของชุมชนมาอย่างยาวนาน
2. อิ ท ธิ พ ลจากมรดกทางวัฒ นธรรม อิ สลาม-พราหมณ์ และการนับ ถื อ ผี ที่ รั บ สื บ ต่ อ มาจากการ
แพร่ กระจายทางวัฒนธรรมทั้งจากทางมลายู ภาคใต้ตอนล่างและภาคใต้ตอนกลาง
3. ปั จจัยทางด้านประวัติศาสตร์ ที่เป็ นชุมชนบ้านป่ าโดดเดี่ยวมีลกั ษณะเป็ นชุมชนชายขอบห่ างไกล
จากการควบคุ มของอ านาจรั ฐทั้งจากไทรบุ รีและสยาม , ทั้งในสมัยศักดิ น าและสมัยที่ เปลี่ ยนแปลงการ
ปกครองแล้ว
4. ปั จจัยทางด้านประชากรที่มีจานวนน้อยและผูกพันเป็ นเส้นสายเครื อญาติกนั อย่างแน่นแฟ้น
การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 594 -

อัตลักษณ์ ชุมชนในยุคดั้งเดิม
จากเงื่อนไขและเหตุปัจจัยข้างต้นส่ งผลให้เกิดเป็ นอัตลักษณ์ของชุมชนดั้งเดิมที่มีความเป็ นอยูแ่ ละ
เป็ นไปในลักษณะดังนี้
ด้ านวิถีการผลิต จากการที่ประชากรมีนอ้ ยไม่กี่ครัวเรื อนและเป็ นสังคมบ้านป่ าห่ างไกลความเจริ ญ
ทางด้านเทคโนโลยี แต่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ การทาการผลิตสมัยนี้ จึงเป็ นไปในลักษณะหา
อยูห่ ากินที่พ่ ึงพาธรรมชาติ ใช้แรงงานคนและแรงงานสัตว์เป็ นสาคัญ มีการทานาในที่ราบลุ่ม ทาไร่ ในพื้นที่
โคกและเชิ งเขาควน เลี้ ย งวัว ควายไว้ใช้งาน หาปลา ล่ าสั ต ว์ หากต้อ งการใช้เงิ น เพื่ อ ซื้ อ ปั จ จัย ที่ จ าเป็ น
ในการยังชีพก็นาผลผลิตและของป่ า เช่น กล้วย พริ กขี้หนู หัวมัน ขี้พร้า ฟักทอง สะตอ น้ าผึ้งป่ า หวาย ล่อง
แพไม้ไผ่ไปตามคลองลาโลนออกไปขายที่ ละงูซ่ ึ งเป็ นเมืองท่าริ มทะเล ถ้ามีของไม่มากก็หาบออกไปขาย
พ่อค้าที่ควนโดนและท่าแพซึ่ งเป็ นชุมชนทุ่งราบ ในสมัยนี้ ชุมชนมีการทาหัตถกรรมอยูบ่ า้ งคือ การปั้ นหม้อ
ดินเผา(โดยใช้ดินจอมปลวกเป็ นวัตถุดิบและขุดจอมปลวกเป็ นเตาเผา) หาบไปขายในชุมชนใกล้เคียงโดยใช้
เส้นทางเดินเท้าในป่ า การทาการผลิตในสมัยนี้ ใช้แรงงานในครัวเรื อนเป็ นสาคัญ ถ้าเกินแรงก็อาศัยการออก
ปากขอแรงมาช่วยเหลือกัน
ด้ านวัฒนธรรม ในสมัยนี้ ชุมชนไม่ได้เคร่ งครัดต่อวิถีอิสลามมากนัก ยังมีอิทธิ พลของวัฒนธรรมพราหมณ์และการนับถือผีปะปนอยู่ เช่น มีการเล่นหนังตะลุง มโนราห์ ลิเกป่ า การทาขวัญข้าว การบูชาพระ
ภูมิเจ้าที่ และวิญญาณบรรพบุรุษ การใช้คาถาอาคมรักษาโรค เป็ นต้น
ด้ านสิ ทธิอตั วินิจฉัยของชุมชน เนื่องจากห่ างไกลอานาจรัฐ มีความสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ
สู ง มีประชากรเพียงน้อยนิ ดไม่กี่ครั วเรื อน มีสายสกุลหลักอยู่เพียง 3 สายสกุลเท่านั้น คือ สกุลขาวเขาไคร
สกุลด่านเท่งและสกุลล่องสว่าง ซึ่ งผูกพันกันทั้งโดยสายเลือด โดยการแต่งงานและโดยการร่ วมทุกข์ร่วมสุ ข
ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน ก่อรู ปให้ชุมชนมีสิทธิ อตั วินิจฉัยของชุมชนเองอย่างเต็มเปี่ ยม กล่าวคือชุมชนมีสิทธิ
ทั้งในการแบ่งปั น/จัดการทรัพยากร จัดการความขัดแย้งโดยไม่ตอ้ งพึ่งรัฐ หากแต่ใช้วฒั นธรรมชุมชนและ
ศาสนธรรมเป็ นเครื่ องมือ
สรุ ปได้วา่ อัตลักษณ์ที่สาคัญและเห็นได้ชดั ในสมัยนี้ คือ ความเป็ นชุมชนบ้านป่ าที่มีความเป็ นอิสระ
มีความอุดมสมบู รณ์ ของทรัพยากรธรรมชาติ มี วิถีการผลิ ตแบบหาอยู่หากิ นและมี วฒั นธรรมชุ มชนแบบ
วิถีอิสลาม แต่ยงั มีส่วนผสมของพราหมณ์และการนับถือผีปะปนอยู่
2. ยุคบุกเบิกนิคมฯ (พ.ศ. 2504-2519) : จากชุมชนดั้งเดิมสู่ ชุมชนจัดตั้งโดยรัฐ
ปั จจัยสาคัญที่ ก่อให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงของชุมชนคือ การจัดตั้งนิ คมสร้างตนเองควนกาหลงขึ้ น
ตามมติคณะรัฐมนตรี สมัยจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในปี 2502 โดยมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิ คมควนกาหลง
ที่ ค รอบคลุ มพื้ น ที่ ป่ าสงวนแห่ งชาติ ป ระมาณ 40,000ไร่ มี การแบ่ งพื้ น ที่ จดั สรรออกเป็ น 10 ซอย บรรจุ
สมาชิ กนิ คมฯ เข้าถื อครองที่ ดิน ไปตามซอยต่ างๆ ครอบครั วละ 25 ไร่ จานวน 531 ครอบครั ว เป็ นพื้ น ที่
13,275 ไร่ โดยได้ผนวกรวมเอาพื้นที่ ทากิ นของราษฎรเดิ มคื อ เขาไครและบ้านพรุ เข้ามาอยู่ในนิ คมสร้ าง
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ตนเอง
ควนกาหลงด้วย (กองนิ คมสร้างตนเอง กรมประชาสงเคราะห์. 2529 : 2) และต่อมาในปี 2505
ได้มีการก่อตั้งนิคมพัฒนาภาคใต้จงั หวัดสตูลขึ้นอีก 1 แห่งในพื้นที่ติดต่อกัน
การจัด ตั้งนิ ค มควนกาหลงและนิ ค มพัฒ นาภาคใต้จ ังหวัด สตู ล ขึ้ น ในพื้ น ที่ ติ ด ต่ อ กัน ก่ อ ให้ เกิ ด
เหตุปัจจัยและเงื่อนไขใหม่ที่นาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ทั้งของวิถีชุมชนดั้งเดิมและชุมชนใหม่ที่เกิด
จากการอพยพเข้ามาของสมาชิกนิคมฯอย่างน้อย 4 ประการด้วยกันดังนี้
1. ชุ มชนดั้งเดิ ม ได้ถูกผนวกรวมเข้าเป็ นส่ วนหนึ่ งของนิ คมสร้ างตนเองควนกาหลงตามพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งนิ คมควนกาหลง เป็ นการเปลี่ยนประวัติศาสตร์ จากชุมชนชายขอบที่โดดเดี่ยวห่ างไกลอานาจ
รั ฐ แต่ มี ค วามเป็ นอิ ส ระและพึ่ งตนเองสู ง มาตั้งแต่ ยุค ก่ อ ตั้ง ชุ ม ชนเมื่ อ ประมาณปี 2356 มาเป็ นชุ ม ชน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาที่รัฐเข้ามากากับควบคุมอย่างสิ้ นเชิง
2. มีการเพิ่มขึ้นของประชากรทั้งในพื้นที่นิคมสร้างตนเองควนกาหลงและพื้นที่นิคมพัฒนาภาคใต้
จังหวัดสตูลซึ่งเป็ นพื้นที่ติดกันอย่างฉับพลันทันที
3. การเปิ ดสัมปทานไม้ให้กบั กลุ่มทุนและการถาง-โค่น-เผา-ปรน พื้นที่ ป่าของสมาชิ กนิ คมฯ เพื่อ
เปิ ดพื้นที่ทากิน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อระบบนิ เวศครั้งใหญ่ท้ งั ของชุมชนและของเมืองสตูล
เนื่องจากพื้นที่ดงั กล่าวเป็ นป่ าต้นน้ าที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพที่สูงยิง่
4. การจัดตั้งนิ คมฯ เกิดขึ้นภายใต้บริ บทยุคสงครามเย็นที่รัฐบาลมุ่งต่อต้านคอมมิวนิสต์ตามแนวทาง
ของสหรั ฐ อเมริ ก าและมุ่ ง พัฒ นาประเทศตามแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คมแห่ งชาติ ที ่ ถู ก ออกแบบโดย
ธนาคารโลกภายใต้แนวคิดการปฏิวตั ิเขียว (Green Revolution) , การทาให้เป็ นสมัยใหม่ (Modernization) ,
การทาให้เป็ นเมือง (Urbanization) และการทาให้เป็ นอุตสาหกรรม (Industrialization) ขณะเดียวกันก็เกิดขึ้น
ภายใต้บริ บทปั ญหาความมัน่ คงของจังหวัดชายแดนใต้ดว้ ย ซึ่ งประเด็นเหล่านี้ จะเป็ นตัวกาหนดบทบาทของ
รัฐและทุนที่จะส่ งผลกระทบต่อชุมชนในเวลาต่อมา
อัตลักษณ์ ชุมชนในยุคบุกเบิกนิคมฯ
ด้ านวิถีการผลิต กระบวนการผลิตในยุคบุกเบิ กนิ คมสร้างตนเองควนกาหลงสมัยนั้นเริ่ มจากการ
บุกเบิ กถาง-โค่ น -เผาและปรนป่ าเพื่อปราบพื้น ที่ แล้วปลูกพื ชไร่ เป็ นสาคัญ โดยมี ท้ งั ปลูกข้าวไร่ และปลูก
พืชผักแบบผสมผสาน เพื่อให้มีขา้ วและพืชผักกิ น มีรายได้จากการขายพืชไร่ บา้ งเพื่อซื้ อของกิ นของใช้ที่
จาเป็ น ในยุคนี้ มีการจ้างงานบ้างในบางโอกาส เช่น จ้างเก็บเกี่ยวข้าว พริ กขี้หนู มะเขือและจ้างขุดบ่อน้ าตื้น
เป็ นต้น
หลังจากผ่านการปลูกพืชไร่ ลม้ ลุกมาระยะหนึ่งแล้ว สมาชิกนิคมฯก็เริ่ มปลูกพืชสวน เช่น กล้วย อ้อย
เงาะ ขนุ น มะม่วง มะพร้าว เป็ นต้น ส่ วนใหญ่จะปลูกเพียงส่ วนหนึ่ งของพื้นที่ ส่ วนที่เหลือถ้าเป็ นที่ราบลุ่ม
พอที่จะทานาได้ก็จะปรับ พื้นที่ไว้สาหรับทานา ในช่วงนี้ เริ่ มมีการปลูกยางพารากันบ้างแล้ว แต่เป็ นยางพารา
พันธุ์พ้ืนเมือง การทาสวนในช่วงนี้ ไม่ค่อยประสบผลสาเร็ จเท่าที่ควรเนื่ องจากหญ้าคาขยายตัวรวดเร็ วมาก
การกาจัดหญ้าคาในสมัยนั้นใช้วิธีขุดดิ นขึ้ นมาตากแดด ใช้จอบย่อยดิ นแล้วเก็บหน่ อหญ้าคาเผาซึ่ งทาได้
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ช้ามาก ไม่ทนั กับการแพร่ ขยายตัวของหญ้าคา ทาให้เกิดไฟไหม้สวนบ่อยๆ มีหลายครอบครัวที่ตอ้ งขายที่ดิน
ไปในราคาถูกเพราะปัญหาไฟไหม้สวน
ในปี พ.ศ.2518 นิ คมพัฒนาภาคใต้จงั หวัดสตูลได้มีการรับสมาชิ กนิ คมฯเพิ่มและขยายพื้นที่ ปลูก
ปาล์มน้ ามันขึ้นที่ผงั ปาล์ม8 บริ เวณตอนเหนื อของบ้านเขาไคร ขณะเดียวกันรัฐบาลก็มีการส่ งเสริ มภาคธุ รกิจ
การเกษตรคื อ บริ ษ ัท ปาล์ ม ไทยพัฒ นาจ ากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัท ที่ ร่ ว มทุ น ระหว่ า งคนไทยเชื้ อ สายจี น กับ
ผูป้ ระกอบการชาวมาเลเซียเข้ามาลงทุนปลูกปาล์มน้ ามัน โดยให้เ ช่าที่ดินของนิคมฯประมาณ 10,000 ไร่ และ
ส่ งเสริ มให้มาตั้งโรงงานหี บน้ ามันปาล์มขึ้นที่ตาบลอุไดเจริ ญ ซึ่งเป็ นพื้นที่อยูต่ ิดกับตาบลควนกาหลงอีกด้วย
การเข้ามาของบริ ษทั ปาล์มไทยพัฒนาจากัดก่อให้เกิดแรงงานรั บจ้างภาคเกษตรในแปลงปลูกปาล์มน้ ามัน
ของบริ ษทั ฯนี้ เป็ นจานวนมาก และเป็ นการจุ ดกระแสการปลูกปาล์มน้ ามันที่ มีอิทธิ พลอย่างยิ่งต่ อชุ มชน
ควนกาหลง ส่ วนโรงงานหี บน้ ามันปาล์มของบริ ษทั นี้ที่ตาบลอุไดเจริ ญ ต่อมาก็กลายเป็ นแหล่งผูกขาดการรับ
ซื้ อผลผลิตของเกษตรกรชาวสวนปาล์มหนึ่ งในสองแห่ งของจังหวัดสตูล อีกแห่ งหนึ่ งนั้นคื อ โรงงานหี บ
น้ ามันปาล์มห้วยไทรที่ต้ งั อยูใ่ นเขตอาเภอละงู (สัมภาษณ์ นายทวี แก้วโชติ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557)
พลังการผลิตของชุมชนควนกาหลงในยุคนี้ ดา้ นแรงงาน อาศัยแรงงานในครัวเรื อนเป็ นหลัก ส่ วน
เครื่ องมือในการผลิตก็ยงั คงเป็ นเครื่ องมือแบบง่ายๆ ที่ได้รับแจกจากนิ คมฯ เช่น จอบ เสี ยม พร้า ขวาน เลื่อย
คราดเป็ นต้น ในด้านความสัมพันธ์ทางการผลิต ยังคงเป็ นความสัมพันธ์ในระบบครัวเรื อนและญาติพี่น้อง
เป็ นสาคัญ สาหรับที่ดินที่แต่ละครอบครั วได้รับการจัดสรรจากนิ คมฯ ก็ยงั เพียงพอ ส่ วนทางด้านเงินทุนนั้น
ยังเป็ นของครัวเรื อนที่มีรายได้จากการขายพืชไร่ เป็ นหลักซึ่ งมีไม่มากนัก ยังไม่มีการกูห้ นี้ ยมื สิ นจากสถาบัน
การเงินหรื อจากพ่อค้า หากเงินทองขาดมือก็หยิบยืมกันเอาในหมู่ญาติพี่น้องโดยไม่มีดอกเบี้ ย วิถีการผลิต
ของชุ ม ชนควนกาหลงในยุค บุ ก เบิ ก เปลี่ ย นจากวิ ถี บ ้านป่ าของชุ ม ชนดั้งเดิ ม และวิ ถี โ หนด-นา-เล ของ
สมาชิกนิคมฯที่เพิ่งอพยพมาอยู่ ค่อยๆกลายเป็ นวิถีพืชไร่ ที่ปลูกพืชแบบผสมผสานเพื่อกินและขาย
การเปิ ดนิ คมฯได้นาไปสู่ การสัมปทานไม้อย่างกว้างขวางและไม่เคยปรากฏมาก่อนในจังหวัดสตูล
โดยทาในนามของนิ คมฯ แต่ให้กลุ่มทุนทาไม้เป็ นลูกช่วงเข้าไปดาเนิ นการ ก่อนการก่อตั้งนิ คมควนกาหลง
พื้นที่แห่ งนี้ และละแวกใกล้เคียงก็ได้เปิ ดให้มีการสัมปทานไม้อยู่บา้ งแล้วบางส่ วน โดยการทาไม้หมอนส่ ง
ให้การรถไฟแห่ งประเทศไทย หลังจากเปิ ดนิ คมฯแล้วก็มีการเปิ ดสัมปทานไม้ท้ งั ในพื้นที่นิคมสร้างตนเอง
ควนกาหลงและนิ ค มพัฒ นาภาคใต้จ ัง หวัด สตู ล เพิ่ ง จะมี ก ารหยุด สั ม ปทานไม้ร าวปี พ.ศ.2528 นี่ เอง
(สัมภาษณ์ น ายสุ น ทร ศศิ ธ ร เมื่ อวัน ที่ 12 กุม ภาพัน ธ์ 2558) การท าไม้ท้ ังที่ ถูกต้อ งตามกฎหมายและผิ ด
กฎหมายได้ส่งผลกระทบในระยะยาวต่อทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศอย่างยิง่
การทาไม้ของกลุ่มทุนในขณะนั้นแม้มีการนาเอาเครื่ องจักรกลสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการดาเนิ นการ
เช่ น รถแทรกเตอร์ รถบรรทุ ก รถกระบะ เลื่ อยยนต์เป็ นต้น แต่ก็มิได้ก่อให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงทางด้าน
วิถีการผลิตของชุมชนควนกาหลงแต่อย่างใด เนื่ องจากเป็ นอาชีพที่ทาอยูเ่ ฉพาะกลุ่มทุนอุตสาหกรรมป่ าไม้
มีเพียงชาวบ้านบางส่ วนเท่านั้นที่เข้าไปทางานรับจ้าง คนส่ วนใหญ่ในชุมชนยังคงยึดอาชีพทาไร่ ทาสวนอยู่
เช่ นเดิ ม (สัมภาษณ์นายถวัลย์ ด่านเท่ง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558) แต่การทาไม้ก็ได้สร้างเงื่อนไขตัวใหม่
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ให้กบั ชุมชนคือ จากการตัดถนนเข้าไปในพื้นที่ป่าเขาเพื่อบรรทุกไม้ซุง ได้ก่อให้เกิดเส้นทางที่เป็ นโครงข่าย
ถนนในป่ าที่หลากหลายซับซ้อนชักนาให้ผคู ้ นเข้าไปบุ กเบิกพื้นที่ป่าระลอกใหม่เพื่อปลูกยางพาราและปาล์ม
น้ ามันในโอกาสต่อมา นอกจากนี้ การนาเอาเครื่ องเลื่อยยนต์ซ่ ึ งถือว่าเป็ นนวัตกรรมใหม่ที่ชุมชนไม่เคยพบ
เห็ นมาก่อนเข้ามาเผยแพร่ ต่อมาได้กลายเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการทาไม้แปรรู ปผิดกฎหมายและบุ กเบิ ก
พื้นที่ป่า (สัมภาษณ์นายวรรโณ เวชศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2557)
ด้ านวัฒนธรรม การจัดตั้งนิ คมฯทาให้มีประชากรจากหลายพื้นที่เข้ามาสมัครเป็ นสมาชิกนิ คมฯทั้ง
จากสงขลา พัท ลุ ง นครศรี ธ รรมราชและจากจัง หวัด อื่ น ๆ ซึ่ งส่ ว นใหญ่ เป็ นไทยพุ ท ธ ท าให้ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในพื้นที่ จากที่มีวฒั นธรรมเดี่ยวแบบชุ มชนมุสลิมดั้งเดิมกลายเป็ นวัฒนธรรม
ผสมคือ มีท้ งั วิถีพุทธและวิถีอิสลาม นอกจากนี้ ก็ยงั มีวฒั นธรรมย่อยด้านต่างๆที่หลากหลายจากแหล่งที่มา
ต่างๆกัน เช่ น ความเชื่ อ ค่านิ ยม ภาษา การแต่งกาย อาหาร การรักษาโรค ที่อยู่อาศัย เป็ นต้น ก่อให้เกิดการ
ปะทะประสานกันทางวัฒนธรรมที่เอื้อให้แตกกอต่อยอดขยายภูมิปัญญากว้างขวางยิง่ ขึ้นมากกว่าจะบัน่ ทอน
ซึ่ งกัน และกัน เป็ นที่ น่ าสังเกตว่าระหว่างไทยพุท ธกับ ไทยมุ สลิ ม ต่ างให้ค วามเคารพซึ่ งกัน และกัน และ
ถ้อยทีถอ้ ยอาศัยกันทั้งในเรื่ องการทามาหากินและทางวัฒนธรรมประเพณี
เมื่อการทามาหากิ นพอจะมี ใช้ตามอัตภาพแล้ว ชุ มชนก็ช่วยกันสร้ างวัดขึ้ น วัดได้กลายเป็ นพื้นที่
สาธารณะในการสื บทอดกิจกรรมทางประเพณี ต่างๆ และเป็ นแหล่งกล่อมเกลาทางจิตวิญญาณ หลอมให้คน
ที่มาจากต่างที่ต่างถิ่นอยูร่ ่ วมกันอย่างสงบ
ด้ านสิ ทธิอตั วินิจฉัยชุมชน ในยุคนี้อานาจในการจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ดิน แหล่งน้ า ถูกรวมศูนย์
อานาจการจัดการไว้โดยภาครัฐอย่างสิ้ นเชิ ง เช่น การกาหนดเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่ งชาติ , การเปิ ดสัมปทาน
ไม้ , การจัดสรรที่ดินของนิ คมฯ เป็ นต้น โดยรัฐอาศัยอานาจตามกฎหมายเข้ามาควบคุมกากับ เช่น พระราช
กฤษฎี ก าจัดตั้งนิ ค มควนกาหลง , พระราชบัญ ญัติ จดั สรรที่ ดิ น เพื่ อ การครองชี พ (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2504 ,
พระราชบัญญัติจดั สรรที่ดินเพื่อการครองชี พ พ.ศ. 2511 และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่ งชาติ พ.ศ. 2507
เป็ นต้น สาหรับสมาชิกนิคมฯ ที่เพิ่งเข้ามาอยูใ่ หม่ อาจไม่รู้สึกขัดแย้ง เนื่องจากเพิ่งได้รับการจัดสรรที่ดินและ
มิ ใช่ คนดั้งเดิ มที่ ใช้ชี วิตผูกพัน อยู่กบั ทรั พยากรธรรมชาติ ในพื้ น ที่ เป็ นเวลายาวนาน แต่ สาหรั บ คนที่ เป็ น
ราษฎรเดิมอย่างชุมชนเขาไคร-บ้านพรุ เริ่ มมีความรู ้สึกว่าสิ ทธิ ชุมชนของพวกเขาถูกริ บไปอยูใ่ นมือของรัฐ
โดยสิ้ นเชิ งแล้ว เนื่ องจากผืนดินเดิมที่ตกทอดกันมายาวนานถูกผนวกรวมเข้าเป็ นดินของนิ คมฯจนหมดสิ้ น
ป่ าไม้กถ็ ูกสัมปทานให้กบั กลุ่มทุนนอกพื้นที่เข้าโค่นล้มตัดฟันอย่างกว้างขวาง
อัต ลักษณ์ ส าคัญ ของชุ ม ชนควนกาหลงในยุค นี้ เปลี่ ยนจากชุ มชนบ้านป่ านอกสายตารั ฐมาเป็ น
นิ คมสร้างตนเองซึ่ งเป็ นชุมชนยุทธศาสตร์ ตามเป้ าหมายและแนวทางการพัฒนาของรัฐ เปลี่ยนจากวิถีหาอยู่
หากินเป็ นสังคมพืชไร่ -พืชสวนที่ทาการผลิตเพื่อกินและขาย เปลี่ยนจากวัฒนธรรมเดี่ยวเป็ นวัฒนธรรมผสม
วิถีชีวิตของคนควนกาหลงในยุคนี้ เป็ นไปในลักษณะชุมชนบุกเบิกก่อร่ างสร้างตัวและปรับตัวต่อสู ้กบั สภาพ
การเปลี่ยนแปลงใหม่ ทั้งในแง่ความสัมพันธ์ต่อรัฐ ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและการต่อสู ้กบั ธรรมชาติ
ในช่ วงนี้ จึงปรากฏภาพลักษณ์ บางด้านต่อคนภายนอกว่า โหมฺ นิ คมฯ เป็ นโหมฺ ดน้ (ดุ) ป่ าเถื่อน ไม่ลงคน
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น่ ากลัว ในขณะที่ ช าวนิ ค มฯเองกลับ มองตนเองว่า พวกเขาเพี ย งแต่ เป็ นกลุ่ ม คนที่ สู้ ชี วิ ต ไม่ ก ลัว ความ
ยากลาบากเพราะต่างหนี ความยากจนมาสร้างอนาคตใหม่และเป็ นคนจริ งคือไม่ยอมให้ใครมารังแกและไม่
ทอดทิ้งกันในยามมีปัญหาเท่านั้น มิได้เป็ นคนดุหรื อป่ าเถื่อนดังที่ใครเข้าใจกัน
3. ยุคพืชพาณิชย์ (พ.ศ. 2520-2556) : จากอิทธิพลแห่ งรัฐสู่ อทิ ธิพลแห่ งทุน
ปั จจัยสาคัญที่เป็ นจุดพลิกผันนาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงในยุคนี้ มีดงั นี้คือ
1. การจัดตั้งผังปาล์ม8 และบริ ษทั ปาล์มไทยพัฒนาขึ้ นที่ บา้ นเหนื อคลอง ตาบลควนกาหลงในปี
พ.ศ. 2518 ตลอดจนการตั้งโรงงานหี บน้ ามันปาล์มขึ้นที่ตาบลอุไดเจริ ญและการที่คณะรัฐมนตรี ได้อนุมตั ิให้
นิคมพัฒนาภาคใต้จงั หวัดสตูลกูเ้ งินจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asia Development Bank) เพื่อนามาให้สมาชิก
นิ คมฯกูส้ าหรับปลูกยางพาราพันธุ์ดี ครอบครัวละ 30,000 บาท โดยเริ่ มโครงการนี้ ในปี พ.ศ. 2520 ในสมัย
ของรัฐบาลนายธานินทร์ กรัยวิเชียร (สัมภาษณ์ นายฤทธิ์ เพชรปาน เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558) เป็ นการ
นาร่ องให้เกิ ดการปลูกพืชพาณิ ชย์คือ ยางพาราและปาล์มน้ ามันขึ้นในชุมชนควนกาหลงอย่างเป็ นทางการ
และเกิดการขยายตัวอย่างกว้าขวางเป็ นพืชเชิงเดี่ยวกระแสหลักในโอกาสต่อมา
2. การเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยการโฆษณามวลชนในลักษณะงานใต้ดินและการปฏิบตั ิการสู ร้ บ
ทางการทหารของพรรคคอมมิวนิ สต์แห่ งประเทศไทยเขตพัทลุง-ตรัง-สตูล ในพื้นที่ชุมชนควนกาหลงและ
ละแวกใกล้เคียงแถบอาเภอละงู ทุ่งหว้าและมะนัง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 จนยุติการเคลื่อนไหวในพื้นที่ประมาณ
ปี พ.ศ. 2528 ได้ก่อให้เกิดผลกระทบและท้าทายต่ออานาจนาของฝ่ ายรัฐมิใช่นอ้ ยและก่อให้เกิดความจาเป็ น
อย่างยิ่งของฝ่ ายรัฐในการโหมเร่ งรัดพัฒนาและจัดตั้งราษฎรในรู ปแบบต่างๆเพื่อดึงมวลชนในพื้นที่สีแดงให้
เป็ นฝ่ ายสนับสนุนรัฐบาล
3. การขยายตัวของถนนหนทางและไฟฟ้ าท าให้เกิ ดการแพร่ กระจายของสิ น ค้าและสื่ อโฆษณา
โดยเฉพาะทางหนังสื อพิมพ์และโทรทัศน์ ครั้ นต่ อมาในระยะหลังมี การขยายตัวของโทรศัพท์มือถือและ
อินเตอร์ เนตมากขึ้นก็ยิ่งเป็ นเหตุปัจจัยกระตุน้ ให้เกิดเป็ นกระแสวัฒนธรรมบริ โภคนิ ยมแบบสังคมเมืองมาก
ยิง่ ขึ้น
อัตลักษณ์ ชุมชนในยุคพืชพาณิชย์
จากเหตุ ปั จ จัย ดัง กล่ า วข้า งต้น ส่ ง ผลให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงตัว ตนและอัต ลัก ษณ์ ข องชุ ม ชน
ควนกาหลงในลักษณะดังต่อไปนี้
ด้ านวิถีการผลิต คนควนกาหลงเริ่ มเข้าสู่ การเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการผลิตจากการทาไร่ ทาสวนที่
ปลูกพืชหลากหลายชนิดเพื่อมุ่งตอบสนองการบริ โภคเป็ นหลักและนาส่ วนที่เหลือไปขาย เปลี่ยนไปเป็ นการ
ปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่ผลิตเพื่อขายเป็ นสาคัญ การปลูกพืชเชิงเดี่ยวได้นาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงพลังการผลิตจากที่
เคยใช้แต่แรงงานคนในครอบครัวก็เริ่ มมีการจ้างแรงงานในสวนยางและสวนปาล์มเพิ่มขึ้นและจากที่เคยใช้
เครื่ องมือการผลิตพื้นบ้านแบบง่ายๆ เช่น จอบ พร้า ขวาน เลื่อย คราดก็เปลี่ยนเป็ นการใช้เครื่ องจักรกลที่ มี
เทคโนโลยีทนั สมัยและมีราคาแพง เช่ น รถแบคโฮ รถแทรคเตอร์ ดนั ดิน รถไถ เครื่ องเลื่อยยนต์ เครื่ องตัด
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หญ้า เครื่ องพ่นยาปราบวัชพืชเป็ นต้น เครื่ องมือการผลิตเหล่านี้ เกษตรกรส่ วนใหญ่ซ่ ึงเป็ นเกษตรกรรายย่อย
จะว่าจ้างจากผูป้ ระกอบการเป็ นหลัก สาหรับเกษตรกรโดยทัว่ ไปจะมีเพียงเครื่ องมือที่มีราคาไม่แพงนัก เช่น
เครื่ องตัดหญ้าแบบสะพายไหล่ เครื่ องพ่นยาแบบสะพายหลัง เครื่ องเลื่อยยนต์มือสองเป็ นต้น
การเปลี่ ยนแปลงรู ปแบบการผลิ ตเป็ นแบบสมัยใหม่ได้ผลักดันคนควนกาหลงให้กา้ วสู่ เส้น ทาง
การเกษตรแบบพึ่ ง พา กล่ า วคื อ ต้อ งพึ่ ง พาพัน ธุ์ ย างพาราชนิ ด ใหม่ แ ละพัน ธุ์ ป าล์ ม น้ ามัน น าเข้า จาก
ต่างประเทศ ต้องพึ่งพาปุ๋ ยเคมีและยากาจัดวัชพืชแทนการใช้ปุ๋ยจากซากพืช มูลสัตว์และการกาจัดวัชพืชแบบ
วิธีการดั้งเดิมเช่น ปลูกพืชหลายชนิ ดเพื่อให้พืชควบคุมกันเอง การใช้จอบขุด/ถาก การดายหญ้า เป็ นต้น ทา
ให้มีตน้ ทุนการผลิตสู งขึ้น ขณะที่ราคาพืชผลถูกกาหนดโดยตลาดที่ผูกขาดโดยกลุ่มทุนทั้งในระดับท้องถิ่น
ระดับชาติไปจนถึงตลาดโลก ทาให้พลังการผลิตของชุมชนถูกความสัมพันธ์ทางการผลิตแบบใหม่ควบคุม
กากับและขูดรี ดมูลค่าส่ วนเกินจนไม่อาจเติบโตอย่างเป็ นอิสระได้
กระแสการปลูกยางพาราและปาล์มน้ ามันที่ได้รับการผลักดันจากรัฐและทุนให้กลายเป็ นพืชกระแส
หลักเพื่อตอบสนองการส่ งออกตามแนวทางการพัฒนาของรัฐ กลายเป็ นกระแสที่ ยึดครองวิถีการผลิตของ
ชุมชนควนกาหลงและขยายตัวรวดเร็ วยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในช่วงที่ ราคายางพาราขึ้นสู งในปี พ.ศ. 2552-2556
ดังตัวอย่างเช่น ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 น้ ายางสดที่มีเปอร์ เซ็นต์ยางแห้ง 30% มีราคาสู งถึงกิโลกรัมละ
150 บาท (สัมภาษณ์นางรัตนา สุ วรรณโกศัย เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558) ซึ่ งก่อให้เกิดแรงจูงใจในการขยาย
พื้นที่ทากินและมีการบุกรุ กพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าเพิ่มขึ้น
การขยายตัวของพลังการผลิตทั้งในส่ วนของกลุ่มทุนและชาวบ้านทัว่ ไปทาให้เกิดการจ้างงานมาก
ขึ้ น ส่ งผลให้รู ป แบบความสั ม พัน ธ์ ท างการผลิ ต เริ่ ม แปรเปลี่ ยนไปจากความสั ม พัน ธ์ ท างการผลิ ต แบบ
ครอบครัวและเครื อญาติกลายเป็ นความสัมพันธ์ทางการผลิตแบบนายจ้างกับลูกจ้าง โดยปั จจัยการผลิ ตทั้ง
ที่ ดิน และทุ น เป็ นของเจ้าของสวนหรื อนายจ้าง ลู กจ้างมี เพี ยงแรงงานกับ มี ด กรี ดยางและเสี ยมหรื อเคี ยว
สาหรับเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มเท่านั้น ลูกจ้างบางส่ วนอาจจะมีรถยนต์สาหรับรับจ้างบรรทุกทะลายปาล์มแต่
พวกเขาก็มิใช่เป็ นเจ้าของสวน
ด้ านวัฒนธรรม ทางด้านศาสนา สาหรับชุมชนมุสลิมบ้านพรุ และบ้านเขาไคร เริ่ มมีการพัฒนาด้าน
การเรี ยนการสอนศาสนามากขึ้น ความเชื่อ ประเพณี และค่านิยมที่ขดั ต่อวิถีอิสลามเริ่ มถูกตรวจสอบและชี้นา
จากบรรดาผูร้ ู ้ทางศาสนา ความเชื่ อในเรื่ องผีบรรพบุรุษ เจ้าที่ เจ้าทาง คาถาอาคม การละเล่นมโนราห์ หนัง
ตะลุงและลิ เกป่ า ถูกอธิ บายใหม่ว่าขัดต่อหลักศาสนาและมิ ใช่ วฒั นธรรมอิ สลามที่ ถูกต้อง ความเชื่ อและ
ประเพณี การละเล่นเหล่านี้ จึงค่อยๆจางลงในทางปฏิบตั ิ แต่ในส่ วนลึกๆพบว่าผูส้ ู งอายุในชุมชนยังมีความ
เชื่อเช่นนี้ อยู่ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ส่วนหนึ่ งเกิดจากอิทธิ พลของการปฏิรูปศาสนาอิสลาม (สัมภาษณ์นาย
ถวัลย์ ด่านเท่งและนางรอบีอ๊ะ ชัยณรงค์ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558) ในส่ วนของชุมชนใหม่ที่เกิดจากการ
ก่อตั้งนิคมพบว่าผลจากการขยายตัวของเศรษฐกิจเงินตราอันเกิดจากการปลูกพืชพาณิ ชย์เชิงเดี่ยวทาให้คนใน
ชุมชนมีเศรษฐกิจดีข้ ึน เงินทองสะพัดขึ้น คนในชุมชนได้ส่งบุตรหลานเล่าเรี ยนมากขึ้น มีโอกาสได้ทาบุญ
ทานุ บารุ งวัด และมีกาลังในการร่ วมกิ จกรรมต่างๆทางศาสนามากขึ้น ในด้านความเชื่ อ ชุ มชนใหม่ยงั คงมี
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ความเชื่ อที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากยุคบุกเบิกมากนัก ส่ วนในด้านประเพณี มีโอกาสได้ฟ้ื นฟูประเพณี ด้ งั เดิม
มากขึ้นเนื่ องจากมีฐานะทางเศรษฐกิจดีข้ ึนกว่าในยุคบุกเบิก โดยมีแบบอย่างจากวัฒนธรรมในภูมิลาเนาเดิม
การจัดงานบวช งานแต่งงาน งานศพ งานสงกรานต์ งานชักพระ มี การจัดอย่างประดิ ษฐ์ประดอยมากขึ้ น
กว่าเดิมและใช้เงินใช้ทองมากขึ้น (สัมภาษณ์นายเจริ ญ หนูเส้ง เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2558)
ในขณะเดี ยวกัน สิ่ งที่ สวนทางกับ วัฒนธรรมชุ มชนก็คื ออิ ท ธิ พ ลจากเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่ อสารมวลชน เช่น โทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ สื่ อออนไลน์ ได้กระตุน้ ให้กระแสบริ โภคนิ ยม
และวัฒนธรรมแบบตะวันตกแพร่ กระจายอย่างรวดเร็ ว กลุ่มเด็กและเยาวชนเป็ นส่ วนที่ได้รับผลกระทบมาก
ที่สุด คนในชุมชนควนกาหลงแทบทุกครัวเรื อนไม่ว่ายากดีมีจนต่างมีเครื่ องใช้อานวยความสะดวกกันทัว่
หน้า เช่ น ตูเ้ ย็น พัดลม โทรทัศน์ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ สาหรับโทรศัพท์มือถือนั้นมีทุกบ้านๆละหลาย
เครื่ อง การรับข้อมูลข่าวสารทั้งด้านบวกและด้านลบตลอดจนการเดินทางและการขนส่ งมีความรวดเร็ วขึ้น
มีตลาดนัดในตาบลเกือบทุกวัน มีร้านสะดวกซื้ ออยูใ่ นชุมชนและมีหา้ งสรรพสิ นค้าที่อยูไ่ ม่ไกลจากตาบลนัก
คนเริ่ มบริ โภคและใช้สินค้าฟุ่ มเฟื อยมากขึ้น เป็ นหนี้ เป็ นสิ นมากขึ้น การพนันและยาเสพติดแพร่ ระบาดมาก
ที่สุดอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน สิ นค้าหนีภาษี เช่น น้ ามันเถื่อนวางขายกันเกลื่อนอยูร่ ิ มถนนทัว่ ไป
อย่างไรก็ตามท่ ามกลางการแพร่ กระจายของวัฒนธรรมบริ โภคนิ ยมและปั ญหาทางสังคม ชุมชน
ยังคงมีศาสนาและขนบธรรมเนี ยมประเพณี เป็ น เครื่ องมือที่ทรงพลังในการถ่วงดุล เสริ มสร้างความเข้มแข็ง
และความร่ วมมือของผูค้ นในชุมชน เช่น งานแต่งงาน งานบวช งานศพ การรดน้ าดาหัวผูส้ ู งอายุ การทาบุญ
บัว (ที่บรรจุอฐั ิบรรพบุรุษ) งานชักพระ เหล่านี้ เป็ นต้น โดยเฉพาะงานศพเป็ นกิจกรรมที่ทรงพลังที่สุดในการ
เชื่อมโยงให้คนเห็นอกเห็นใจกันและเป็ นโอกาสดีที่สุดที่พระภิกษุจะได้เทศนาสัง่ สอนคน
ด้ านสิ ทธิอัตวินิจฉัยของชุ มชน ในยุคนี้ อานาจในการจัดการทรัพยากรโดยส่ วนใหญ่ยงั คงรวมศูนย์
อยูท่ ี่ภาครัฐ สาหรับอานาจในการจัดการความขัดแย้งนั้น ชุมชนเริ่ มมีอานาจจัดการได้นอ้ ยลงเนื่องจากความ
ขัดแย้งในระยะหลังมักเป็ นความขัดแย้งในหมู่เยาวชนรุ่ นใหม่ซ่ ึงมีปัญหายาเสพติด ความเชื่อถือต่อผูใ้ หญ่ลด
น้อยลงทาให้ไกล่เกลี่ยได้ยากและมักจบลงด้วยการดาเนินการของกระบวนการยุติธรรม ส่ วนอานาจในการ
ด ารงอยู่ข องตัว ตนและอัต ลัก ษณ์ ข องชุ ม ชนในยุค นี้ ลดลงไปจากเดิ ม ทั้งในเรื่ อ งของวิ ถี ก ารผลิ ต และ
วัฒนธรรมตามแรงเบียดขับของกระแสการพัฒนาแห่งรัฐและการแผ่ขยายของระบบทุนนิยม
การตอบโต้ และการปรับตัว
ยุคพืชพาณิ ชย์เป็ นยุคที่เกิดผลกระทบต่อชุมชนในหลากหลายมิติจากแนวทางการพัฒนาของรัฐและ
การขยายตัวของระบบทุนนิ ยม ผลักดันให้ชุมชนต้องแสวงหาทางออกเพื่อความอยู่รอดโดยใช้เครื่ องมือที่
ทรงพลังที่ สุดเท่ าที่ มีอยู่คือวัฒนธรรมชุ มชน อันได้แก่ ศาสนา ความเชื่ อ ภูมิปั ญ ญาและขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี เข้าจัดการคลี่คลายปั ญหาและผลกระทบต่างๆในลักษณะที่ ยืดหยุ่น พลิกแพลง กล่าวคื อมีท้ งั ยอม
คล้อยตาม ปรับตัวและแข็งขืน ตอบโต้ในบางกรณี เพื่อสร้างความหมายใหม่ให้กบั ตัวตนและอัตลักษณ์ของ
ชุมชน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อม
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ในการจัดการทรัพยากรดิน-น้ า-ป่ า ได้เกิดกลุ่มอนุรักษ์เล็กๆขึ้นในชุมชนบ้านเขาไครโดยรวมตัวกับ
ชุมชนใกล้เคียงคือบ้านเหนื อคลองและบ้านปาล์มไทย ร่ วมกับหน่ วยพิทกั ษ์ป่าบ้านเหนื อคลอง จัดตั้งเป็ น
หมู่ บ ้านป่ ากัน ชนขึ้ น เพื่ อ ขอผ่อ นปรนให้ไ ด้ท ากิ น ในบริ เวณชายขอบเขตรั กษาพัน ธุ์ สัต ว์ป่ าเขาบรรทัด
ขณะเดียวกันก็ใช้เงื่อนไขนี้สร้างความร่ วมมือภายในชุมชนในการร่ วมกันดูแลรักษาป่ าต้นน้ า
นอกจากนี้ ยงั มีความพยายามในการรวมกลุ่มในลักษณะต่างๆที่ หลากหลาย เช่ น การจัดตั้งกลุ่มน้ า
ยางสด เพื่อแก้ปัญหาการเอารัดเอาเปรี ยบของพ่อค้าคนกลาง การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อเก็บออมและเป็ น
กองทุนไว้ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน การจัดตั้งกองทุนฌาปนกิ จศพเพื่อช่ วยเหลือกันในยามเสี ยชี วิต มีกลุ่ม
แลกเปลี่ยนแรงงานเพื่อช่วยทาสวนซึ่ งกันและกัน มีการจัดตั้งชมรมผูส้ ู งอายุ โรงพยาบาลควนกาหลงเพื่อ
ช่วยเหลือดูแลเรื่ องสุ ขภาพอนามัยและการจัดงานศพของผูส้ ู งอายุ มีกลุ่มปฏิบตั ิธรรมตามวัดต่างๆเพื่อศึกษา
ธรรมะและแสวงหาความสงบทางใจ ในกลุ่มมุสลิมก็มีการจัดตั้งโรงเรี ยนสอนศาสนาชายคามัสยิดหรื อที่
เรี ยกว่า “โรงเรี ยนตาดี กา” มี การออก “ดะวะห์ ” ชักชวนให้ศาสนิ กออกมาปฏิ บ ัติศาสนกิ จและปรั บ ปรุ ง
ตนเองให้เข้มงวดในวิถีอิสลาม
ปรากฏการณ์เหล่านี้ เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ ปรับตัวและต่อสู ้ของชุมชนด้วยวิธีการที่ หลากหลาย
เพื่อแก้ปัญหาของชุมชนและพยายามปรับเปลี่ยนตัวตนและอัตลักษณ์ของชุมชนให้มีความถูกต้องชอบธรรม
มี เกี ย รติ มี ศ ัก ดิ์ ศรี และมี ท างออกมากยิ่ ง ขึ้ น ไม่ ป ล่ อ ยให้ รั ฐ และทุ น ด าเนิ น การอยู่ ต ามล าพัง ภายใต้
วาทกรรมการพัฒนา
สรุ ปอภิปรายผล
ผลการวิจยั วิวฒั นาการและการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ชุมชนควนกาหลงค้นพบประเด็นสาคัญดังนี้
ชุมชนควนกาหลงมีวิวฒั นาการทางประวัติศาสตร์ มาอย่างยาวนานนับ 200 ปี เป็ นชุมชนชายขอบที่
มีลกั ษณะโดดเดี่ยวและห่ างไกลอานาจรัฐมาตั้งแต่สมัยที่ตอ้ งขึ้นต่อรัฐศักดินาไทรบุรีจนถึงสมัยรัฐศักดินา
สยามและหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
การเกิดขึ้นและการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ของชุมชนควนกาหลงทั้งในด้านวิถีการผลิต วัฒนธรรม
และสิ ทธิ อตั วินิจฉัยชุมชน เกิดแต่เหตุปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปั จจัยภายในได้แก่ผคู ้ น วัฒนธรรมชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม ส่ วนเหตุปัจจัยภายนอก ได้แก่ แนวนโยบายและ
ทิศทางการพัฒนาของรัฐ การรุ กคืบของระบบทุนนิยมตลอดจนวัฒนธรรมบริ โภคนิยม กล่าวได้วา่ อัตลักษณ์
ชุมชนควนกาหลงเป็ นผลจากการต่อสู ข้ บั เคี่ยวกันระหว่างปั จจัยภายในกับปั จจัยภายนอกนัน่ เอง
จุดเริ่ มต้นการเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญของชุมชนควนกาหลงเกิดจากเหตุปัจจัยภายนอกคือการเปิ ด
นิคมควนกาหลงขึ้นในปี พ.ศ. 2502 โดยผนวกรวมเอาพื้นที่ชุมชนบ้านเขาไครและบ้านพรุ เข้าเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของนิ คมควนกาหลงด้วย จากนั้นก็มีผคู ้ นจากหลายจังหวัดหลัง่ ไหลเข้ามาสมัครเป็ นสมาชิกนิ คมฯ และเริ่ ม
เข้าบุ กเบิ กพื้ น ที่ ป่าสาหรั บ เป็ นที่ ทากิ น ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2504 เกิ ดเป็ นชุ มชนควนกาหลงขึ้ น และก่ อ เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงทางระบบนิ เวศของผืนป่ าครั้งใหญ่ ทั้งจากการบุกเบิกพื้นที่ป่าของสมาชิกนิ คมฯ และจากการ
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ให้สัมปทานป่ าของรัฐ รวมทั้งเกิ ดการขยายตัวของประชากรและเกิ ดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม จาก
ชุมชนเล็กๆ ที่ มีวฒั นธรรมอิสลามอย่างเดียว ไปสู่ ชุมชนใหญ่ที่มีวฒั นธรรมแบบผสมทั้งพุทธและอิสลาม
และมีวฒั นธรรมย่อยจากหลายแหล่งเข้ามารวมกัน
การเปิ ดนิ คมควนกาหลงและการพัฒนาตามแนวทางทุนนิ ยมกระแสหลักของรั ฐตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจสังคมแห่ งชาติต้ งั แต่แผนที่ 1 เป็ นต้นมาส่ งผลให้ชุมชนควนกาหลงค่อยๆ เปลี่ยนจากวิถีการผลิต
แบบหาอยูห่ ากินที่ต้ งั อยูบ่ นความสัมพันธ์ทางการผลิตแบบเครื อญาติอย่างชุมชนเขาไคร-บ้านพรุ ไปสู่ สังคม
พืชไร่ ในยุคบุกเบิกนิคมฯ ที่ทาการผลิตแบบพออยูพ่ อกินที่เหลือก็นาไปขาย โดยเริ่ มมีความสัมพันธ์กบั ตลาด
และพ่อค้าพืชไร่ ในระดับท้องถิ่นบ้าง ต่อมาเมื่อนิ คมฯได้ส่งเสริ มให้สมาชิกปลูกยางพาราพันธุ์ดีและปาล์ม
น้ ามัน เป็ นอาชี พ หลักและสนับ สนุ น เงิ น กู้จ ากธนาคารพัฒ นาเอเชี ย ในปี พ.ศ.2520 เพื่ อ พัฒ นาการปลู ก
ยางพาราก็ทาให้ชุมชนควนกาหลงค่อยๆก้าวสู่ สงั คมพืชพาณิ ชย์ที่ปลูกยางพาราและปาล์มน้ ามันเป็ นหลักเพื่อ
ป้อนระบบอุตสาหกรรม ชุมชนควนกาหลงถูกลากให้สัมพันธ์และขึ้นต่อตลาดระดับประเทศและตลาดโลก
อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ชีวิตความเป็ นอยูข่ ้ ึนอยูก่ บั การขึ้นลงของราคายางพาราและปาล์มน้ ามันเป็ นสาคัญ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) การพาณิ ชย์และการขยายตัวทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology) ทาให้วิถีชีวิตของชุ มชนควนกาหลงมีลกั ษณะบริ โภคนิ ยมและก้าวสู่ ความเป็ น
สังคมเมืองมากขึ้น คุณค่าดั้งเดิมค่อยๆ ลดน้อยถอยลง ปั ญหาหนี้ สิน การพนัน ยาเสพติด และการบุกรุ กป่ า
เริ่ มขยายตัวมากขึ้น
มีความพยายามของคนในชุมชนบางส่ วนในการลุกขึ้นต่อสู ้กบั ปั ญหาดังกล่าว อันสื บเนื่ องจากผล
พวงของการพัฒนากระแสหลักจากรัฐและทุนในรู ปแบบของกิจกรรมต่างๆ ตามกาลังของชุมชน เช่น การ
จัด ตั้งกลุ่ ม น้ ายางสดเพื่ อ แก้ปั ญ หาพ่ อ ค้าคนกลางกดราคา , การจัด ตั้งกลุ่ มออมทรั พ ย์ , การจัด ตั้งชมรม
ผูส้ ู งอายุ , การจัดตั้งกลุ่มดะวะห์เพื่อฝึ กอบรมและเผยแพร่ ศาสนาอิสลาม , การจัดตั้งโรงเรี ยนตาดีกาเพื่อสอน
ศาสนาให้แก่ เด็กและเยาวชนอิ สลาม , การจัดตั้งกลุ่มอนุ รักษ์ทรั พ ยากรธรรมชาติ เพื่ อป้ องกัน การบุ กรุ ก
ทาลายป่ า และการจัดตั้งหมู่บา้ นป่ ากันชนเพื่อสร้างกรอบกติการ่ วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่หน่วยพิทกั ษ์ป่ากับ
ราษฎรในการผ่อนปรนให้ทากินในเขตพื้นที่ป่าเสื่ อมโทรม และร่ วมกันดูแลรักษาผืนป่ าที่เหลืออยู่ ตลอดจน
การจัดงานระดมทุนปรับปรุ งซ่ อมแซมมัสยิด , การจัดทอดกฐิน , ทอดผ้าป่ าสามัคคีเพื่อระดมทุนพัฒนาวัด
เหล่านี้เป็ นต้น แม้ไม่อาจแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างทางสังคมได้ แต่ก็ถือได้ว่าเป็ นความพยายามของชุมชนใน
การขับเคลื่อนวัฒนธรรมชุมชน สร้างความหมายของตัวตนและอัตลักษณ์ของชุมชนขึ้นมา เพื่อให้มีพ้นื ที่เชิง
อานาจในการจัดการและต่อรองกับอานาจรัฐและอานาจทุนตามกาลังและสติปัญญาของชุมชนเท่าที่มีอยู่
เป็ นที่น่าสังเกตว่าในขณะที่ผลพวงจากการพัฒนากระแสหลักทาให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกทาลาย
มากขึ้น ความมัน่ คงทางด้านอาหารของชุมชนลดลง วิถีการผลิตแบบพืชพาณิ ชย์เชิงเดี่ยวถูกผูกขาด กดราคา
และมีความผันผวนอยูต่ ลอดเวลา คนในชุมชนมีหนี้ สินมากขึ้น ยาเสพติดการพนันแพร่ กระจายมากขึ้น แต่
ในขณะเดียวกันศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมชุ มชนกลับยิ่งได้รับการปกป้ อง ฟื้ นฟูและถูกนามาใช้เป็ น
เครื่ องมือที่ทรงพลังที่สุดของชุมชนเท่าที่มีอยูใ่ นการต่อสู ก้ บั วิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้น.
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ข้ อเสนอแนะ
1. ชุมชนควนกาหลงควรร่ วมกันสร้าง “ชุมชนจัดการตนเอง” ขึ้นมาโดยบูรณาการวัฒนธรรมชุมชน
และภู มิ ปั ญ ญาดั้ง เดิ ม เข้า กับ วิ ท ยาการสมัย ใหม่ เป็ นชุ ม ชนทางเลื อ กที่ มุ่ ง ปกป้ อ งและฟื้ นฟู ฐ านทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ , ฐานทางวัฒนธรรม , ความมัน่ คงทางด้านอาหารและสุ ขภาวะโดยรวมไม่ให้ตกเป็ น
เหยื่อวาทกรรมการพัฒนาของรัฐและทุน และเพื่อรักษาฐานของความเป็ นชุมชนชนบทอันเป็ นที่มนั่ สุ ดท้าย
ของภาคเกษตรกรรมในกระแสโลกาภิวตั ต์เอาไว้ให้ได้
2. รั ฐบาลทั้งส่ ว นกลาง ส่ วนภู มิภาคและส่ วนท้องถิ่ น ตลอดจนนิ ค มสร้ างตนเองพัฒ นาภาคใต้
จังหวัดสตูลควรทบทวนแนวทางแนวโยบายการพัฒนาที่ผ่านมาอย่างจริ งจัง เพื่อหาทางแก้ไข้ขอ้ บกพร่ องที่
ผ่านมา อีกทั้งควรส่ งเสริ มสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนและการรวมกลุ่มของประชาชนในรู ปแบบสหกรณ์อย่าง
เข้มข้น เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันและต่อรองกับกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ อย่างมีพลัง
3. ชุมชนควนกาหลงควรเพิม่ ทางเลือกและจุดแข็งให้กบั ชุมชนด้วยการปรับเปลี่ยนแนวทางการผลิต
จากการปลูกพืชเชิ งเดี่ ยวเป็ นการปลูกพืชหลากหลายชนิ ดโดยเน้นที่ การปลูกพืชผักปลอดสารพิษทั้งเพื่อ
บริ โภคเองและเพื่อขายกลุ่มเป้าหมายผูบ้ ริ โภคที่ให้ความสาคัญกับสุ ขภาพเสริ มด้วยการเลี้ยงสัตว์และประมง
น้ าจืดเป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั สามารถใช้จุดแข็งด้านความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่พฒั นาการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศ
และใช้ความเป็ นชุมชนอิสลามผลิตอาหารฮาล้าลสาหรับมุสลิมเพื่อรองรับการเข้าสู่ อาเซียนได้อีกด้วย
4. ชุ มชนและสถานศึกษาในพื้นที่ควรแสวงหาความร่ วมมือกับนักวิชาการและมหาวิทยาลัยต่างๆ
ศึกษาและถ่ายทอดประวัติศ าสตร์ ชุมชนเพื่อให้คนรุ่ นหลังได้เข้าใจพัฒนาการ ตัวตนและอัตลักษณ์ ของ
ชุมชนอย่างแท้จริ งเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาที่ถูกต้องและยัง่ ยืนต่อไป
5. การศึกษาวิจยั ในหัวข้อนี้ควรนาไปสู่ การต่อยอดและเชื่อมโยงกับการศึกษาวิจยั ในประเด็นอื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับชุมชน เช่น ประเด็นทางการเมือง , ชาติพนั ธุ์ , การจัดการทรัพยากรดิน น้ า ป่ า เป็ นต้น ก็จะก่อ
ประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู ้ที่จะสร้างทางเลือกให้กบั ชุมชนต่อไป.
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บทคัดย่อ
บทความนี้ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพึ่งตนเองทางด้านสังคม วัฒนธรรม (social-culture
self-reliance) ตามทฤษฏีการพึ่งตนเองแบบพัฒนาของชุมชนชนบท (Double-tiered TERMS MODEL of
Theory of Rural Community Self-reliance) กรณี ก ารจั ด สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชนบ้ า นนาบอน ต าบลทุ่ ง งาม
อาเภอเสริมงาม จังหวัดลาปาง เนื่องจากบ้านนาบอนเป็นชุมชนที่ สามารถพลิกวิกฤตความขัดแย้งอย่างรุนแรง
ให้กลายมาเป็นโอกาสที่นาไปสู่การจัดการสวัสดิการเพื่อดูแลคนในชุมชนทุกเพศทุกวัยได้อย่างเสมอภาคและมี
ความต่อเนื่อง ตามระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชนบ้านนาบอน พ.ศ. 2547
การจัดสวัสดิการชุมชนบ้านนาบอนในมิติของการพึ่งตนเองทางด้านสังคม ภายใต้กรอบการพึ่งตนเอง
แบบพัฒนาของชุมชนชนบท พบว่า บ้านนาบอนมีความสามารถจัดสวัสดิการชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับ
ชีวิตด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของคนในชุมชน มีรูปแบบการจัดการวิถีชีวิตที่สัมพันธ์กับบริบทชุมชนได้
อย่างเป็นระบบ และเอื้อประโยชน์ให้แก่สมาชิก ของชุมชนในระยะยาว การจัดสวัสดิการชุมชนจึงเป็นการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนอันนาไปสู่การตั้งเป้าหมายเพื่อกาหนดทิศทางการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม โดยชุมชนดาเนินงานได้อย่างอิสระ สามารถกาหนด
ทางเลือกในการจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสมให้เป็นไปตามมาตรฐานและเจตจานงของชุมชน
คาสาคัญ
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Abstract
The article studied the social-culture self-reliance following the Double-tiered TERMS
MODEL of Theory of Rural Community Self-reliance in case of Ban Na Bon, Tung Ngam
district, Lampang province. Ban Na Bon was a community which turned the crisis of conflict
to a welfare management for caring people in community continually and fair under the
regulation of community welfare of Ban Nabon 2003.
Welfare management of Ban Nabon in a rural community self-reliance found that
Ban Nabon had an ability to manage the community welfare for life stability by mutual
support from community and having a pattern of life management relating to community
systematically and facilitating the community member in a long run. The welfare
management was a development of potential and capability of community for targeting the
direction of enhancement of life quality in community via participatory process, free
performance and a right of choice definition for management the problems under the
standard and intention of community.
Keywords

Self-reliance, community welfare management

บทนา
การพัฒนากระแสหลักของประเทศที่ผ่านมา มุ่งปรับเปลี่ยนระบบเกษตรกรรมให้เป็นอุตสาหกรรม มี
ความพยายามที่จะผนวกเศรษฐกิ จระบบตลาดและวิถีชีวิตของประชาชนชนบทรวมเข้าเป็นสิ่งเดียวกัน สภาพ
ของชนบทได้เสื่อมสลายไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง อีกทั้ง ลักษณะการพัฒนาของรัฐยังคงอยู่ในรูปแบบของ
การพึ่ งพา (Dependency) ที่มีการนาทรัพ ยากรจากภายนอกไปสู่ชุมชนตลอดเวลาไม่แตกต่างไปจากการ
อุปถัมภ์ ประชาชนชนในบทจึ งตกอยู่ในฐานะที่ ย ากจน สู ญ เสี ยศั กดิ์ ศ รีความเป็นมนุษ ย์ ไม่ สามารถแสดง
บทบาทของตนเองได้อย่างชัดเจน รอคอยการช่วยเหลือ รอคาสั่งจากรัฐและจากองค์กรภายนอกอยู่ตลอดเวลา
ภาพลักษณ์ของชนบทจึงตกอยู่ในภาวะที่อ่อนแอ เปลี่ยนแปลงสภาพสังคมของชนบทจากที่เคยมีความสงบสุข
ท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ มีวิ ถีชีวิตผูกพันอยู่กับธรรมชาติ ยึดมั่นในขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ผลของระบบทุนนิยมที่เข้าไปสู่ชนบทก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสังคม
เกษตรมาเป็นสังคมเมืองและสังคมอุตสาหกรรม ประชาชนในชนบทที่เคยเป็นเจ้าของการผลิตภาคเกษตรกรรม
ได้กลายมาเป็นแรงงานลูกจ้างของภาคอุตสาหกรรม ขณะเดียวกันสังคมยังได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเกิด
มลภาวะเป็นพิษทั้งทางน้าและอากาศ อันเนื่องมาจากการผลิตของภาคอุตสาหกรรม
หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ประเทศไทยมีการจัดการเศรษฐกิจตามนโยบายแต่ขาดการ
วางแผนอย่างเป็นระบบ กระทั่งเกิดรัฐประหารจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในปี พ.ศ. 2500 การพัฒนากระแส
หลักของประเทศไทยเริ่มมีการจัดทาแผนพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปแบบตามหลักสากล โดยขณะนั้น ประเทศ
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ไทยได้รับการช่วยเหลือจากประเทศสหรัฐอเมริกาในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ จึงได้มีการจัดตั้งสานักงาน
พัฒนาคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ขึ้น ในปี พ.ศ. 2504 จากความช่วยเหลือทางด้านการเงิน ของ
ธนาคารโลก การพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-11 ได้
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ ดังนี้
1) การเร่งพัฒนาเพื่อให้เกิดความทันสมัย มีความทัดเทียมนานาประเทศ ได้ก่อให้เกิดความไม่สมดุล
ทรัพยากรธรรมชาติถูกทาลาย ขาดการวางแผนการใช้และการทดแทน เกิดความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้
ระหว่างคนรวยและคนจนซึ่งเป็นช่องว่างที่นับวันจะกว้างขึ้น ความแตกต่างอย่างไม่เสมอภาค ระหว่างชุมชน
เมืองกับชนบทที่เข้าถึงการบริการและสิ่งอานวยความสะดวกของภาครัฐ ทั้งการขนส่งมวลชน การศึกษา และ
การสาธารณสุข
2) การให้ความสาคัญต่อการพัฒนาชุมชนเมือง ส่งผลให้คนชนบทอพยพย้ายถิ่นแรงงานจากชนบท
ไปสู่เมืองและนิคมอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น ครอบครัวแตกแยก เด็กและคนชราถูก
ทอดทิ้ง ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาแรงงาน ชุมชนแออัด และการจราจรติดขัด เป็นต้น
3) เมื่ออยู่ในช่วงที่ประเทศกาลังขาดแคลนทรัพยากร ประเทศไทยยังไม่มีความพยายามที่จะพึ่งตนเอง
แต่กลับไปพึ่งพาต่างชาติ ทั้งทางด้านเทคโนโลยี เงินทุน นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ
4) ระบบทุ น เสรี นิ ย มท าให้ ป ระเทศไทยถู ก ครอบง าและเป็ น ตลาดน าเข้ า ที่ ส าคั ญ ของปุ๋ ย เคมี
เครื่องจักรกล รวมถึงชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ที่ถูกสั่งเข้ามาเป็นจานวนมากอีกทั้งมีราคาสูง ขณะเดียวกันก็ขาด
การวางแผนการนาเข้าและแก้ไขปัญหาต้นทุน ภาคการผลิตจึงได้รับผลกระทบโดยตรงจากระบบทุนดังกล่าว
5) การขยายตัวของภาคเกษตรได้สร้างผลกระทบโดยตรงต่อความอุดมสมบูรณ์ ของธรรมชาติ อัน
เนื่องมาจากเกษตรกรขยายพื้นที่และบุกรุกที่ป่าสงวนมากขึ้น
6) วั ฒ นธรรมตะวั น ตกหลั่ งไหลเข้ า มาอย่ า งไม่ มี ก ารคั ด กรองท าให้ วั ฒ นธรรม ประเพณี วิ ถี ชี วิ ต
เอกลักษณ์ของความเป็นไทยถูกกลืนกลาย
จะเห็นได้ ว่า ความเจริญ และทั นสมัย ที่ เกิด ขึ้น ภายในประเทศมานานกว่า 50 ปี ได้ก่ อ ให้เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชนในชนบท จากเดิมเคยเป็นระบบเศรษฐกิจเพื่อยังชีพ (survival economy)
ที่มี ความสมดุ ลระหว่างการผลิต และบริโภค ปรับเปลี่ ยนมาสู่ภ าคอุตสาหกรรมระบบทุ นเสรีนิยม ที่ ผนวก
เศรษฐกิจระบบตลาดและวิถีชีวิตของประชาชนให้เป็นสิ่งเดียวกัน ส่งผลให้เกษตรกรซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่
ของประเทศได้ ผั น ตนเองเข้า สู่ ร ะบบการผลิ ต เพื่ อ การค้ า มุ่ งเพิ่ ม รายได้ แ ละปริ ม าณการผลิ ต จากความ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ของการพัฒนาที่ ก่อให้เกิด ความเจริญ อย่างฉาบฉวย กระบวนการมุ่งสร้างความเติบโตใน
ภาคอุตสาหกรรมบนฐานชีวิต ทรัพยากร ดิน น้า ป่า ของชุมชน ผ่านกลไกการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในรูป
ของเขื่อน ชลประทาน บ่อบาดาล เทคโนโลยีเกษตรแผนใหม่สามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตด้วยเครื่องจักร เมล็ด
พันธุ์ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ทาให้การผลิตมีต้นทุนสูง ไม่เกื้อกูลต่อระบบนิเวศ สิ่งดังกล่าวได้กลืนรูปธรรมของสังคมที่
สงบสุข อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิตของผู้คนที่สัมพันธ์กับขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา
และศิลปวัฒนธรรม เป็นเหตุให้ชุมชนเปลี่ยนแปลงตนเองเข้าสู่ความซับซ้อนตามภาวะความทันสมัย
การพึ่งตนเอง (self-reliance)
การพึ่งตนเอง (self-reliance) ได้รับอิทธิพลมาจากปรัชญาแนวคิดชุมชนนิยมเพื่อเชิดชูคุณค่าของ
ชุมชนขนาดเล็กบนพื้นฐานความเชื่อว่า ความสัมพันธ์อันงอกงามของมนุษย์เกิดขึ้นจากความเชื่อมั่น ช่วยเหลือ
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ให้ ค วามร่ ว มมื อ อั น จะน าไปสู่ ก ารขยายตั ว ให้ เกิ ด กลุ่ ม ที่ เหนี ย วแน่ น ทางสั ง คมอย่ า งเสมอภาค พลั ง
ความสามารถจะก่อให้เกิดการมีส่วนร่ว มระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอก นับเป็นกลไกที่
สาคัญของการกากับความสัมพันธ์ รวมถึงเป็นเครื่องมือของอานาจในการสร้างหลักประกันการดารงชีพให้กับ
ประชาชนในรูปแบบของการจัดสวัสดิการทางสังคม การพัฒนาตนเองถือเป็นพื้นฐานคุณค่าของมนุ ษย์และ
ธรรมชาติที่จะนาไปสู่องค์รวมของการพัฒนาได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
การพึ่ ง ตนเองในมุ ม มองของข้ า หลวงใหญ่ ผู้ ลี้ ภั ย แห่ ง สหประชาชาติ (UNHCR, 2005) เห็ น ว่ า
การพึ่งตนเองเป็นการพัฒนาชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่ตัดสินใจวางแผนพัฒนาได้ตาม
ศักยภาพของตนเองอย่างมีพลัง (empowerment) นอกจากนี้ หลายประเทศยังได้นาหลักการพึ่งตนเองมาใช้
เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน กล่าวคือ
กลุ่มประเทศแอฟริกาตอนใต้ (Sub-Saharan Africa) ได้นารูปแบบการพึ่งตนเองมาใช้พัฒนาทุนฐาน
รากของชุมชน คือ ทรัพ ยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมท้องถิ่น ภายใต้ ศักยภาพของการพั ฒนาคนให้สามารถ
ช่วยเหลือตนเองผ่านกระบวนการคิด ตัดสินใจ มีส่วนร่วม ตามทักษะ ความรู้ความสามารถ
ประเทศอิสราเอล ได้มีการรวมตัวกันขึ้นเป็นชุมชนเกษตรพึ่งตนเองของชาวยิว ที่พลเมืองได้ร่วมกันคิด
หาวิธี ด ารงชีวิ ตให้ อยู่รอดท่ ามกลางความแห้งแล้ ง ด้ ว ยการนาทั ก ษะด้ านคอมพิ ว เตอร์ม าใช้ เพื่ อ การผลิ ต
สามารถคานวณปัจจัยการผลิต ที่สอดคล้องกับทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด ลดต้นทุน เพิ่ม
ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต
ขณะที่ ประเทศคาเมรูน ภายหลังการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ รัฐบาลได้ทาการปรับลดงบประมาณด้าน
สาธารณสุข การศึกษา สาธารณูปโภคของชนบท และหันมาลงทุนเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้วยการปรับปรุง
ระบบน้า ถนน สะพาน รวมถึงกระตุ้นให้ชุมชนเกิดการช่วยเหลือตนเองผ่านการส่งเสริมทักษะ ความรู้ เทคนิค
อี ก ทั้ ง กระตุ้ น เศรษฐกิ จ ด้ ว ยการสนั บ สนุ น สถาบั น การเงิ น ขนาดเล็ ก ให้ กั บ ชนบท (Fonchingong and
Fonjong, 2003)
อีกทั้ง ประเทศไนจีเรีย ได้ทาการปฏิวัติเขียวเพื่อให้ประเทศสามารถพึ่งตนเองด้วยการให้คนในชาติได้
มีอาหารบริโภคอย่างเพียงพอ เนื่องด้วยทรัพยากรส่วนใหญ่ของไนจีเรียถูกควบคุมโดยรัฐ ขณะเดียวกันรัฐได้มุ่ง
ส่งเสริมให้เอกชนเข้ามาลงทุน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ผลประโยชน์จากการพัฒนาจึงตกอยู่กับรัฐและเอกชน
ขณะที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากการขาดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และ
ขาดความสามารถในการตัดสินใจได้ด้วยตนเอง (Kim and Muhammad, 2013)
การพึ่ งตนเองของหลายประเทศดังกล่าว ได้ครอบคลุมถึงความสามารถทางความคิด ของการมอง
ปัญ หาผ่านการตั ดสินใจด้ วยตนเองอย่างเท่ าทั น ส่งผลให้ ก ารแก้ไขปัญ หาเป็นไปตามความความสามารถ
ปราศจากการถูกเอาเปรียบและครอบงาจนสูญเสียความเป็นตัวเอง
ความจริงจังในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศไทยได้มุ่งให้ความสาคัญกับการพึ่งตนเองของ
ประชาชน ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) ด้วยการพัฒนาอาชีพ
เพิ่มรายได้ และสร้างขีดความสามารถให้แก่ประชาชน จึงมีการจัดตั้งองค์กรชุมชนเพื่ อเป็นศูนย์กลางการ
ดาเนินงานและรณรงค์ปลูกฝังจิตสานึกของประชาชนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างมีความเชื่อมั่น และได้รับการ
สนับสนุนตามหลักของการเกื้อหนุนมากกว่าการหยิบยื่นให้ ดังขั้นตอนการสร้างขีดความสามารถของชุมชนที่
นาไปสู่การพึ่งตนเอง ดังต่อไปนี้
1) สร้างแนวคิดการพึ่งตนเองเพื่อสร้างสมดุลของชุมชนทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองให้
สอดคล้องกับขีดความสามารถของประชาชน
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2) กาหนดพื้นที่เป้าหมายตามระดับการพึ่งตนเอง 3 ระดับ ได้แก่ การพึ่งตนเองให้พออยู่พอกิน การ
พึ่งตนเองให้อยู่ดีกินดี และการพึ่งตนเองให้มั่งมีศรีสุข
3) กาหนดตัวชี้วัดเพื่อติดตามประเมินผลการทางานในพื้นที่
4) จัดตั้งองค์กรประชาชนให้เป็นกลไกสาคัญในการเพิ่มศักยภาพของชุมชนให้ มีความสามารถในการ
พึ่งตนเองได้มากขึ้น เนื่องจากองค์กรประชาชนเป็นองค์กรที่มีการดาเนินการอย่างเป็นอิสระ มีส่วนร่วม มีผู้นา
ที่มีความรู้ความสามารถ มีการดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และมีงบประมาณในการดาเนินงาน
5) เสริมสร้างปัจจัยพื้นฐานเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคง เช่น จัดตั้งศูนย์ข้อมูลชุมชน
ศูนย์เทคโนโลยีชาวบ้าน ร้านค้าชุมชน กองทุนหมู่บ้าน โครงสร้างพื้นฐาน ถนน แหล่งน้า ไฟฟ้า ประปา และ
การสื่อสาร
6) สร้างจิตสานึกที่ดีให้แก่ประชาชนให้มีการวางแผนชีวิตที่ดี มีการทางานเพิ่มรายได้ มีการประหยัด
อดออม รวมถึงการดาเนินชีวิตโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขหรือการพนัน
7) ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนในลักษณะของการหนุนเสริมสิ่งที่เอื้อต่อการพึ่งตนเองได้
ของชุมชน
อย่างไรก็ตาม การพึ่งตนเองในงานพัฒนาของประเทศไทย ได้มีการนาทฤษฏีการพึ่งตนเองแบบพัฒนา
ของชุมชนชนบท (Double-tiered TERMS MODEL of Theory of Rural Community Self-reliance) มา
ใช้ในการพัฒนาบนพื้นฐานศักยภาพของชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีความสมดุลและมั่นคง ผลการพัฒนาคงความ
ถาวร อีกทั้งชุมชนสามารถกลั่นกรองการพัฒนาได้อย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ ความสามารถของการ
พึ่งตนเองตามทฤษฏีนี้ ประกอบด้วย
1) การพึ่งตนเองด้านเทคโนโลยี (technological self-reliance) หมายถึง ความสามารถของชุมชน
ในการใช้เทคโนโลยี ทั้งในเชิงปริมาณและคุณ ภาพเพื่อการประกอบอาชีพ และดารงชีวิตประจาวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ กล่าวคือ มีการนาเครื่องมือ เครื่องจักรกล เทคโนโลยีสมัยใหม่ และภูมิปัญ ญามาใช้ ได้อย่าง
เหมาะสม ตามความรู้ รวมถึงการบารุงรักษาให้คงสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างยืนยาว การนาเทคโนโลยีมา
ใช้ในที่นี้ ได้แก่ การทาไร่ ทานา อุตสาหกรรมในครัวเรือน การค้าขาย และการให้บริการเกี่ยวกับการซ่อมแซม
เครื่องจักร
2) การพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิ จ (economic self-reliance) หมายถึง ความสามารถในการดารงชีวิต
ทางเศรษฐกิจได้อย่างสมบูรณ์มั่นคง กล่าวคือ ประชาชนในชุมชนมีอาชีพที่เลี้ยงตนเองและครอบครัว มีรายได้
พอเพียงต่อการเข้าถึงปัจจัยสี่ในชีวิตประจาวัน เช่น ประชาชนมีเงินในการใช้จ่ายเพื่อรักษาสุ ขภาพ และซื้อ
อุปกรณ์ด้านการศึกษาให้แก่บุตรหลาน
3) ก ารพึ่ งต น เอ งด้ าน ท รั พ ยาก รธรรม ช าติ (nature resources self-reliance) ห ม ายถึ ง
ความสามารถในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการดารงรักษาทรัพยากรได้อย่าง
ยืนยาวไม่เกิดการเสียสมดุลของระบบนิเวศ กล่าวคือ ประชาชนในชุมชนสามารถพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติใน
การดารงชีวิต เช่น การดูแลรักษา ดิน น้า ป่า ได้อย่างเหมาะสม
4) การพึ่งตนเองด้านจิตใจ (mental self-reliance) หมายถึง ความสามารถด้านสภาพจิ ตใจของ
ประชาชนที่สามารถต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคในชีวิตประจาวั นได้อย่างเข้มแข็ง กล่าวคือ ประชาชนมีจิตใจที่
เข้มแข็งพร้อมต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาในชีวิตประจาวัน รวมไปถึงการมีสภาพจิตใจที่เข้มแข็ง
บนความเชื่อมั่นในการช่วยเหลือตนเองบนความพอดีโดยไม่เอารัดเอาเปรียบ และไม่โลภต่อผู้อื่น
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5) การพึ่งตนเองด้านสังคม วัฒนธรรม (social-culture self-reliance) หมายถึง ความสามารถใน
การจัดการสถานการณ์ของชุมชนให้บรรลุตามเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพ โดยผู้นามีศักยภาพ ความรู้ และ
มีความสามารถในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนได้เป็นอย่างดี (สัญญา สัญญาวิวัฒน์, 2551)
องค์ประกอบของทฤษฏีการพึ่ งตนเองแบบพัฒ นาของชุมชนชนบทดังกล่าวข้างต้น ทาให้มองเห็น
ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองของชุมชนที่สอดคล้องทั้งด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ
จิตใจ และสังคม วัฒนธรรม อันนาไปสู่การสร้างชีวิตของประชาชนให้เกิดความสมดุล สามารถดารงอยู่ได้ด้วย
ตนเอง มี ค วามเป็นอิส ระต่ อกระบวนการจัด การสิ่งต่ างๆ ตามบริบทได้อ ย่างเหมาะสม ลดการพึ่ งพาและ
ช่วยเหลือสิ่งที่ไม่จาเป็นจากภายนอกชุมชน อนึ่ง ลักษณะการพึ่งตนเองของชุมชนนั้นอาจมีความแตกต่างกันไป
ตามบริ บ ทของสภาพแวดล้ อ ม โดยภาพรวมที่ บ่ ง บอกถึ ง การเป็ น ชุ ม ชนพึ่ ง ตนเองต้ อ งประกอบด้ ว ย
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาด้านการเงิน ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สังคม ประเพณีและวัฒนธรรม
ของชุมชน ความสามารถในการตัดสินใจกระทาหรือไม่กระทากิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ความเป็น
อิสระในการตัดสินใจดาเนินโครงการต่างๆ ด้วยตนเองและเป็นอิสระทางด้านการคลัง การปฏิเสธข้อเสนอที่ไม่
เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อชุมชน รวมถึงความสามารถในการระดมทุนเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนา
ชุมชน มีระบบการช่วยเหลือคนในชุมชนให้สามารถดารงชีวิตอยู่ได้ อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค (นภาภรณ์
หะวานนท์ และคณะ, 2550)
การพึ่งตนเอง : การจัดสวัสดิการชุมชนบ้านนาบอน
การจัดสวัสดิการชุมชนบ้านนาบอน หมู่ 2 ตาบลทุ่งงาม อาเภอเสริมงาม จังหวัดลาปาง ได้นามาใช้
เป็นกรณีศึกษาการพึ่งตนเองของชุมชนทางด้านสังคม วัฒนธรรม (social-culture self-reliance) ตามทฤษฏี
การพึ่ ง ตนเองแบบพั ฒ นาของชุ ม ชนชนบท (Double-tiered TERMS MODEL of Theory of Rural
Community Self- reliance) เนื่องจากเป็นชุมชนที่สามารถพลิกวิกฤตความขัดแย้งอย่างรุนแรงให้กลายมา
เป็นโอกาสของการนาไปสู่การจัด สวัสดิก ารชุมชนเพื่ อ ดูแลคนทุ ก เพศทุ กวัย ได้อย่ างเสมอภาคและมี ความ
ต่อเนื่องภายใต้ระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชนบ้านนาบอน พ.ศ. 2547
บ้ า นนาบอนก่ อ ตั้ ง ขึ้ น ประมาณปี พ.ศ. 2345 เป็ น ชุ ม ชนชนบทที่ อ ยู่ ห่ า งจากอ าเภอเมื อ งล าปาง
ระยะทาง 30 กิโลเมตร มีจานวน 198 ครัวคาเรือน ประชากรรวมทั้งสิ้น 645 คน คนในชุมชนประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม รับจ้าง และค้าขาย ชุมชนมีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพและทากิจกรรมรวม 13 กลุ่ม บ้านนา
บอนมีวิถีประพฤติปฏิบัติตามจารีตประเพณีของพุทธศาสนา คนในชุมชนมีความสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง มีความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พึ่งพาอาศัยในลักษณะ “พริกอยู่บ้านเหนือ เกลืออยู่บ้านใต้ ” รูปแบบของการพัฒนาชุมชนใน
ช่วงแรกที่ก่อตั้งชุมชนยังคงเป็นไปตามนโยบายและการสั่งการของหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจากขณะนั้นชุมชนยัง
ไม่สามารถคิดและวางแผนงานพัฒนาชุมชนได้ด้วยตนเอง
วิกฤตการณ์สาคัญที่ทาให้บ้านนาบอนเกิดความชะงักทางการพัฒนาชุมชน ได้เริ่มขึ้นในปีพ.ศ. 25402543 ขณะนั้นได้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์อย่างรุนแรงระหว่างพระสงฆ์ ผู้นาชุมชน และคนในชุมชน
เนื่องจาก คนในชุมชนบางส่วนไม่ยอมรับในตัวของผู้นาชุมชนเพราะเห็ นว่ามีการบริหารจัดการงบประมาณที่
นามาใช้ในการพัฒนาชุมชนมีความไม่โปร่งใส อีกทั้ง การจัดทาโครงการพัฒนายังเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเอง
และพวกพ้อง คนในชุมชนที่เป็นแกนนาต่อต้านมีความไม่พอใจจึงก่อเหตุวุ่นวายขึ้นและสร้างสถานการณ์ที่ต่อสู้
ด้วยกาลังเพื่อขับไล่ผู้นาชุมชนให้ออกจากตาแหน่ง เพื่อให้มีการเลือกตั้งขึ้นใหม่โดยแกนนาต่อต้านได้ลงสมัคร
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แข่งขันในครั้งนี้ด้วยแต่ไม่ได้รับเลือก เพราะผู้นาชุมชนเดิมได้คะแนนมากกว่าจึงเป็นที่ยอมรับและคงตาแหน่ง
ผู้นาชุมชนต่อไป ปัญหาจากการไม่ยอมรับในตัวผู้นาชุมชนเดิมได้ทวีความรุนแรงและแบ่งคนในชุมชนออกเป็น
2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้นาชุมชนเดิมซึ่งมีพระสงฆ์ได้เข้ารวมอยู่ด้วย และกลุ่มแกนนาต่อต้าน การไม่ยอมรับทาให้เกิด
การต่อต้านและมีการใช้กาลังในการตัดสินปัญ หาในการดารงชีวิตประจาวัน มากขึ้น รวมถึงการไม่ให้ความ
ร่วมมืออีกทั้งยังปฏิเสธที่จะเข้าร่วมกิจกรรมกับฝ่ายตรงข้าม ชุมชนจึงเกิดความชะงักทางการพัฒนา นานกว่า 4
ปี เกิดวาทกรรมของ “วัดไม่เข้า พระเจ้าไม่ไหว้ ผีไม่เผา เงาไม่เหยียบ”
จนกระทั่งกลางปี พ.ศ. 2544 เป็นช่วงเวลาของการพลิกวิกฤตความขัดแย้งของชุมชนให้เป็นโอกาส
ผ่านนโยบายจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ขณะนั้นนายสวัสดิ์ ลาดปาละ ข้าราชการบานาญ
ตาแหน่งที่ปรึกษาชุมชนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรโครงการผนึกกาลังประชารัฐขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ เครื่องมือสาคัญที่นามาใช้ในการดาเนินงาน คือ วิทยากรกระบวนการ ถือเป็นเทคนิค
และกลไกที่เอื้ออานวยให้คนในชุมชนได้หันหน้าเข้าหากันด้วยการพูดและรับฟังอย่างมีเหตุผล การได้ร่วมกัน
ทบทวนสถานการณ์ของปัญหาที่เกิดขึ้นได้นาไปสู่ทางออกที่เหมาะสมร่วมกัน
นอกจากนี้การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมยังได้นาเทคนิค Future Search Conference
(FSC) มาใช้เพื่อสร้างภาพนาบอนในฝัน คือ “บ้านนาบอนเป็นชุมชนที่มีความรัก สามัคคี ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก
ช่วยเหลือซึ่งกัน อาศัยอยู่ร่วมกันแบบเครือญาติ มีส่วนร่วมในการทากิจกรรม แก้ไขปัญหาของชุมชนร่วมกัน
นาทุนชุมชนมาสร้างอาชีพให้เกิดรายได้เพื่อให้เกิดการพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน” ภาพนาบอนในฝันจึงกลายเป็น
ธงร่วมที่จุดประกายให้เกิดพลังชุมชนในเวลาต่อมา
การจัดทาแผนแม่บทชุมชนได้เป็นกระบวนการแรกเริ่มของการปรับเปลี่ยนวิธีคิดคนในชุมชนได้รู้จัก
ตัวเองมากขึ้น สามารถมองเห็นปัญหาของครัวเรือนและชุมชนผ่านการรวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูลรายรับ
รายจ่าย หนี้สิน และเงินออมของครัวเรือน คนในชุมชนได้ร่วมกัน จัดทาโครงการเพื่อสร้างอาชี พและรายได้
รวมถึงได้มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนตามมา สวัสดิการชุมชนบ้านนาบอนเกิดจากแนวคิดของคนใน
ชุมชนที่มองเห็นผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการที่อาศัยอยู่ ภายในชุมชนหลายครัวเรือนไม่มีผู้ดูแลเนื่องจาก
บุตรหลานออกไปทางานยังต่างจังหวัด และต่างประเทศ ชุมชนจึงได้จัดประชุมเพื่อหาทางช่วยเหลือผู้สูงอายุ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการดังกล่าว ได้มีก ารระดมทุ น จากการจัด ท าผ้าป่าเพื่อ เป็น เงินก้อนแรกของกองทุ น
จากนั้นบุตรหลานของคนในชุมชนที่ ทางานอยู่ต่างจังหวัดและต่างประเทศได้ร่วมกันจัดงานคืนสู่เหย้าชาวนา
บอนทุกวันที่ 14 เมษายนของทุกปี เพื่อนาเงินที่ได้จากการระดมทุนนาไปจัดสวัสดิการที่ตอบสนองความจาเป็น
และความต้องการให้คนในชุมชนตั้งแต่เกิดจนตายครอบคลุมทุกเพศทุกวัย ในรูปแบบของการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ทุพลภาพ ผู้ป่วยเรื้อรัง จ่ายเป็นขวัญและกาลังใจให้กับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาล จ่ายเป็นทุนการศึกษาให้แก่เยาวชน และสมทบเพื่อเป็นทุนในการพัฒนาชุมชน ตามระเบียบ
กองทุนสวัสดิการชุมชนบ้านนาบอน พ.ศ. 2547 มีรายละเอียดดังต่อนี้
1. จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ ให้แก่
1.1 ผู้สูงอายุที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไปทุกคน คนละ 150 บาทต่อปี
1.2 ผู้ประสบอุบัติเหตุ ทุพลภาพถาวร รายละ 400 บาทต่อปี
1.3 ผู้ป่วยเรื้อรังที่ไม่สามารถไปโรงพยาบาลได้ รายละ 400 บาทต่อปี
1.4 ผู้ป่วยเอดส์ รายละ 400 บาทต่อปี
1.5 จ่ายเป็นขวัญและกาลังใจให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาพยาบาล ครั้งละ 200 บาท ไม่เกิน
ปีละ 2 ครั้ง
1.6 จ่ายเป็นค่าขนส่งศพจากโรงพยาบาลภายในอาเภอ รายละ 200 บาท และต่างอาเภอ
การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15
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รายละ 500 บาท
2. จ่ายเป็นทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนตั้งแต่ เด็กก่อนวัยเรียนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคน คนละ
1 ทุน ทุนละ 100 บาท
3. จ่ายเป็นค่าอุปโภค บริโภค เพื่อบรรเทาทุกข์เบื้องต้น กรณี เกิดอุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย ครั้ง
ละไม่เกิน 5,000 บาท
4. ให้สมาชิกกู้ยืมเพื่อนาไปประกอบอาชีพ ในวงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 5 บาท
ต่อปี โดยมีหลักทรัพย์ค้าประกัน
5. จ่ายสมทบในกิจกรรมการพัฒนาชุมชน
การจัดสวัสดิการชุมชนบ้านนาบอนในมิติการพึ่งตนเองทางด้านสังคม วัฒนธรรม (social-culture
self-reliance) ตามทฤษฏีการพึ่งตนเองแบบพัฒนาของชุมชนชนบท (Double-tiered TERMS MODEL of
Theory of Rural Community Self-reliance) พบว่า บ้านนาบอนมีความสามารถในการจัดสวัสดิการชุมชน
เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตบนพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิตและบริบทชุมชนได้อย่างเป็นระบบและ
เอื้อ ประโยชน์แก่ คนในชุม ชนมานานกว่า 12 ปี การพึ่ งตนเองทางสั งคม วัฒ นธรรมของบ้านนาบอนไม่ ได้
หมายถึงการตัดขาดการช่วยเหลือจากภายนอกชุมชน แต่เป็นความสามารถของชุมชนในการแก้ไขปัญหาตาม
สถานการณ์ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน การจัดสวัสดิการชุมชน
เป็นการแก้ไขปัญ หาอั นเกิด จากความต้ องการที่ แท้ จริงของชุม ชนตามศั กยภาพและขีด ความสามารถเพื่ อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนได้ตามมาตรฐานที่ต้องการ อีกทั้ง ผู้นาชุมชน คณะกรรมการ และคนในชุมชน
ได้เปิดโอกาสเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองไปพร้อมกับกระบวนการพัฒนาชุมชน ทาให้คนในชุมชนสามารถ
นาเสนอข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงของชุมชนได้เป็นอย่างดี
จากการเก็ บรวบรวมข้อ มู ล วิเคราะห์ข้อ มู ล น าข้อ มู ล มาใช้ เป็น ฐานการวางแผนพั ฒ นาชุ ม ชนให้
สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของคนในชุมชน ส่งผลให้ชุมชนสามารถจัดทาโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจของครัวเรือน รวมถึงสามารถระดมทุนเพื่อนามาจัดสวัสดิการให้แก่คนในชุมชน ก่อให้เกิดความ
เชื่อมั่นในการจัดการชุมชนได้อย่างมีแบบแผนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้อย่างเป็นระบบ สร้าง
พลังกระตุ้นและผลักดันให้ชุมชนเกิดการพัฒนาอย่างมีทิศทางและตอบสนองความต้องการคนในชุมชนได้อย่าง
แท้จริง
สวัสดิการชุมชนบ้านนาบอนได้นาไปสู่ชุมชนพึ่งตนเองจากการปรับกระบวนการคิดและการพัฒนา
ศักยภาพของคนในชุมชนผ่านการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การถอดบทเรียนหลังการทางาน
เครื่องมือสาคัญที่นามาใช้ในการพัฒนาพัฒนาชุมชน คือ วิทยากระบวนการ (Facilitator), Future Search
Conference (FSC) และ After Action Review (AAR) เทคนิคที่ผู้นาและคณะกรรมการชุมชนได้นามาใช้ใน
การดาเนินงานพัฒนา ประกอบด้วย การตั้งเป้าหมายในการทางาน การรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง การเลือก
บุคคลให้เหมาะสมกับงาน การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกิดจากงานพัฒนาแก่เยาวชน การถอดบทเรียนหลังการ
ทากิจกรรม การใช้หลักประชาธิปไตยในการดาเนินงาน โดยผลสาเร็จของการพัฒนาเกิดจากการเรียนรู้และลง
มือปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมทาให้คนในชุมชนเป็นเจ้าของชุมชนอย่างแท้จริง
สรุป
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การจัดสวัสดิการชุมชนนาบอนเป็นกิจกรรมการพัฒนาที่ก่อให้เกิดการพึ่งตนเองด้านสังคม วัฒนธรรม
(social-culture self-reliance) บนฐานของสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน ทาให้ชุมชน
สามารถพัฒนาขีดความสามารถได้อย่างเป็นระบบ เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนได้ตามมาตรฐานที่
ต้องการอย่างต่อเนื่องและยืนยาว ชุมชนมีความสามารถในการจัดการสถานการณ์ให้บรรลุตามเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ การพึ่งตนเองของชุมชนนาบอนกรณีการจัดสวัสดิการชุมชน ได้แสดงให้เห็นถึงความ
สามารถในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน มีความเป็นอิสระในการกาหนด
ทางเลือกต่อการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ แก่ชุมชนโดยไม่หวังพึ่งภายนอก และสามารถ
พัฒนาชุมชนให้เป็นไปตามเจตจานงของชุมชน
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จากสลัมถึงโฉนดชุมชนเมือง: การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ “คนจนเมือง” ในประเทศ
ไทย พ.ศ. 2520-2558
From slum to Urban Community Land Title: Thai urban povertyconcept
transformations
in 1977-20151
ธันยวัฒน์ คาปา2
TanyawatKhampa
ร.ศ. ดร. พัชริ นทร์ สิรสุนทร3

บทคัดย่อ
งานศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์ 1.) เพื่อศึกษากระบวนการจัดการพื้นที่เมืองซึ่ งส่ งผลต่อวิถีชีวิต
ของคนจนเมือง 2.) เพื่อศึกษาการต่อสู ้เคลื่อนไหวเกี่ยวกับสิ ทธิ ที่อยูอ่ าศัยของคนจนเมืองโดยอาศัย
การตรวจสอบงานศึ ก ษาที่ ผ่านมาเพื่ อ วิ เคราะห์ มุ มมองต่ อ คนจนเมื อ งในมิ ติ ต่ างๆ ซึ่ งส่ งผลต่ อ
กระบวนการจัด การพื้ น ที่ เมื อ งจากภาครั ฐและเอกชน โดยแบ่ งกระบวนการจัด การพื้ น ที่ เมื อ ง
ออกเป็ น 2 ช่วงเวลาคือ ก่อน พ.ศ. 2520 และหลัง พ.ศ. 2520 โดยใช้การออกพรบ.ชุมชนแออัดเป็ น
ตัวกาหนด
ผลการศึ กษาพบว่า กระบวนทัศน์ เกี่ ยวกับ คนจนเมื อ งก่ อ นพ.ศ. 2520 มี ลกั ษณะร่ ว ม 2
ประการคือ 1.) เป็ นเพียงผูอ้ ยูอ่ าศัยในชุมชนแออัด 2.) เป็ นพียงแรงงานรับจ้างราคาถูกซึ่งมีนยั ถึงการ
อยูอ่ าศัยเพียงชัว่ คราวในแหล่งชุมชนแออัด
ช่วงทศวรรษ 2520 นโยบายที่ เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมได้ดึงเอาแรงงานเข้าสู่ เมืองอีก
ระลอกใหญ่ ทาให้ชุมชนแออัดเพิ่มจานวนขึ้ นภาครัฐออกมาตรการจัดการชุมชนแออัดโดยอาศัย
พรบ.ชุมชนแออัด พ.ศ. 2520 เป็ นเครื่ องมือสาคัญ เกิดการไล่ร้ื อชุมชนเป็ นจานวนมากขณะเดียวกัน
คนในชุ มชนเองเกิ ดการรวมตัวเพื่อต่อรองสิ ทธิ การอยู่อาศัยและเสนอแนวทางจัดการที่ ดินหลาย
รู ปแบบ ภาพตัวแทนของคนจนเมืองในช่วงนี้ สามารถแบ่งออกเป็ น 3 แนวทางคือ 1.) คนจนเมือง
ผูศ้ ึกษาขอขอบคุณ ผศ.ดร.อัจฉริ ยา ชูวงศ์เลิศ อ.ดร. นิสาพร วัฒนทรัพย์ คณะสังคมศาสตร์ ผศ.ดร. นัฏฐิกา นว
พันธุ์ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้กรุ ณาให้ขอ้ คิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ในการจัดทา
ต้นฉบับแรก
2
นิสิตปริ ญญาเอก สาขา การพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร tanyawat.k@gmail.com
3
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
1
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เป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนามากกว่าเดิม 2.) คนจนเมืองในรู ปขององค์กรชุมชนเพื่อต่อรองสิ ทธิ์ ที่อยู่
อาศัย 3.) คนจนเมืองที่มีวิถีชีวิตของตัวเอง
นอกจากนี้ งานศึกษาที่ ผ่านมายังชี้ ให้เห็ นว่าการร่ วมมือกันเป็ นเครื อข่ ายของคนจนเมือง
ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงกลุ่มที่มีปัญหาเรื่ องที่ดินในเมืองเท่านั้นแต่รวมถึงกลุ่มที่อยูใ่ นชนบทสะท้อนผ่าน
การเรี ยกร้องโฉนดชุมชนเมือง ซึ่ งเป็ นรู ปแบบการจัดการสิ ทธิ ในที่ดินร่ วมกันของชุมชนที่เกิดขึ้น
ทั้งในชนบทและพื้นที่ เมืองการนาเสนอแนวคิ ดโฉนดชุ มชนสะท้อให้เห็ นถึงการต่อสู ้ของคนจน
เมืองเพื่อเรี ยกร้องสิ ทธิ์ ในการอยูอ่ าศัยในเมืองผ่านการทดลองจัดการพื้นที่ในชุมชนที่ซ้อนทับบน
พื้นที่สาธารณะ
คาสาคัญ: คนจนเมือง, การเคลื่อนไหว, การจัดการพื้นที่เมือง, โฉนดชุมชนเมือง
Abstract
This study has purposes to 1.) study urban management process affected to Thai urban
poverty. 2.) study Thai urban poverty social movement in case of rights in residence. By use
review literature as methodology to analyze concepts about Thai urban poverty. To analyze, this
study separate urban management process in 2 epochby use origin of Slum Statute in 1977 as cut
point to separate 1.) before 1977 and 2.) after1977 .
This study had explored Thai urban poverty concepts before 1977 has 2 criteria 1.) urban
poverty who live in slum. This mean whatever who live or stay in slum are urban poverty people.
2.) Just skill less and low prices labor in urban. This refers to stay in short term in slum.
After 1977, development processes have permanent in industry sector have attracted
labor from rural to urban. The affected are number of slum are risen and more jammed in urban
area. Thai government made up Slum Statute in 1977 as tool to managed slum area and urban
poverty. From this actions many number of slums are reconstruct or wipe out from many area.
Whatever, urban poverty assemble and use social movement to negotiate their rights to live and
land management proposed in urban area.
Thai urban Concepts can spread in 3 ways 1.) Thai urban poverty is problems in
development process 2.) Thai urban poverty have organizations to negotiate rights to live in urban
area. 3.) Thai urban poverty have own life style.
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Moreover, from review literature have shown Thai urban poverty networks are not to
manage land problems but these networks are expanded to rural area. Especially in case of urban
community land title is reflected networks function and social movement in urban area.
Significant tool in urban community land title is try to manage land in their community over
public area.
Keywords: Urban poverty, Social movement, Urban Spatial Management, Urban Community
Land Title
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บทนำ
นั บ ตั้งแต่ ก ารปฏิ ว ตั ิ อุ ต สาหกรรมในศตวรรษที่ 17 ได้เปลี่ ย นวิ ถี ก ารผลิ ต เข้า สู่ ร ะบบ
อุตสาหกรรมมากขึ้นพร้อมกับการเปลี่ยนวิถีชีวิตของผูค้ นที่อพยพและก่อร่ างสร้างถิ่นฐานใหม่ใน
เขตเมืองจนทาให้เกิดความแออัดไปพร้อมกับความไร้ระเบียบของเมือง ได้พฒั นาไปสู่ ปัญหาที่อยูค่ ู่
กับทุกเมืองในโลกคือ สลัมหรื อชุมชนแออัด4ขณะเดียวกันการขยายตัวของเมืองโดยขาดการวางผัง
เมืองที่ดีได้ทาให้เกิดการกว้านซื้อที่ดินเพื่อเก็งกาไรทาให้ราคาที่ดินมีราคาสู งขึ้นจนกระทัง่ ผูท้ ี่อพยพ
เข้าเมืองไม่สามารถเข้าถึงที่ดินเพื่อการอยูอ่ าศัยได้ ชุมชนจึงเกิดขึ้นบนที่ดินว่างเปล่าใกล้แหล่งงาน
และก่อสร้างที่พกั แบบง่ายๆ ราคาถูกหรื อเช่าที่อยูอ่ าศัยราคาถูกและต่อมามีการเพิ่มขึ้นของจานวน
สมาชิกครอบครัวกลายเป็ นชุมชนแออัด
ในประเทศไทย ชุมชนแออัดในเขตเมืองเริ่ มเป็ นปั ญหามาตั้งแต่ทศวรรษ 2520 ข้อมูลจาก
การสารวจของการเคหะแห่งชาติเมื่อปี 2521 ระบุว่า ชุมชนแออัดในกรุ งเทพฯ มีท้ งั หมด 420 ชุมชน
คิ ด เป็ นประชากรร้ อ ยละ 13 ของคนกรุ งเทพฯ ทั้งหมด และในปี 2527 ชุ มชนแออัด ได้ข ยายตัว
เพิ่มขึ้ นเป็ น 1,020 ชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ได้มีการสารวจสถานการณ์คนจน
เมืองในปี 2551 ระบุไว้ว่า พื้นที่กรุ งเทพฯ มีชุมชนแออัดอยูท่ ้ งั สิ้ น 1,266 ชุมชน มีประชากรที่จดั อยู่
ในฐานะยากจนและต้องการความช่วยเหลืออยูก่ ว่า 225,000 ครอบครัว (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
,http://www.codi.or.th/ สื บค้ น เมื่ อ 28 กัน ยายน 2558)นอกจากนี้ ยัง มี ชุ ม ชนแออัด เพิ่ ม ขึ้ นใน
ต่างจังหวัดโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ ปรากฏการณ์สลัมได้กระจายตัวออกไปยังพื้นที่เมืองนี้ ทาให้เกิด
อคติที่ว่าคนที่อยู่ในสลัมไม่ได้ทาหน้าที่อะไรในเมือง/สังคมและควรถูกส่ งกลับไปชนบทหรื อย้าย
ไปอยูพ่ ้นื ที่ใหม่ๆ ผ่านโครงการรื้ อถอนสลัม (พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์, 2553)
กระบวนการจัดการชุมชนแออัดที่ผ่านมา ภาครัฐใช้วิธีการย้ายที่อยู่ (Re-settlement) คนใน
ชุมชนแออัดไปสู่ หมู่บา้ นหรื อห้องชุดที่ภาครัฐจัดเตรี ยมไว้ให้ ในกระบวนการย้ายที่อยู่จากภาครัฐ
ได้เกิดการรื้ อถอนชุมชนแออัดและภาครัฐเองได้สร้างเครื่ องมือและองค์กรเพื่อจัดการกับชุมชน ทา
ให้เกิ ดปั ญหาใน 2 ระดับคื อ 1.) ระดับวิถีชิวิต (Folk way) ซึ่ งภาครั ฐย้ายชุ มชนโดยไม่คานึ งถึ งวิถี
ชิวิตและสิ ทธิ การดารงอยูข่ องชุมชน 2.) ระดับขบวนการเคลื่อนไหวเชิ งสังคม (Social movement)
เพื่อนาเสนอกระบวนการจัดการตนเองของชุมชนในหลายรู ปแบบ และการนาเสนอ โฉนดชุมชน
ในบทความนี้ผศู ้ ึกษาจะใช้คาว่าสลัมและชุมชนแออัดสลับกันไปมา โดยทั้งสองคามีความหมายเดียวกันแต่จะ
ขึ้นอยูก่ บั บริ บทในแต่ละช่วงเวลา
4
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(Community land title) เพื่อสร้างเครื่ องมือการจัดการชุ มชนและเป็ นเครื่ องมื อการต่อรองต่อต้าน
ระหว่างชุมชนกับภาครัฐ ที่พยายามสร้างความชอบธรรมในการจัดการพื้นที่บนชุมชนแออัด
ระเบียบวิธีกำรวิจัย
งานศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ นการทบทวนวรรณกรรมที่ เพื่ อ ทบทวนความเป็ นมาและการ
เปลี่ยนแปลงความหมายของคนจนเมือง โดยแบ่งกลุ่มงานศึกษาที่เกี่ยวข้อง ออกเป็ น 2 กลุ่มคือ กลุ่ม
ที่ ศึกษากระบวนการเคลื่ อนไหวของคนจนเมื องและกลุ่มที่ ศึกษากระบวนการก่ อตัวของชุ มชน
แออัด ที่ปรากฏในระหว่างปี พ.ศ. 2520-2558 และทาการสังเคราะห์ ผสานเรื่ องราวจากงานศึกษาชิ้น
ต่างๆเพื่ออธิ บายการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์เกี่ยวกับคนจนเมือง จากกลุ่มงานวิจยั ต่างๆ
ข้ อค้ นพบ
คนจนเมืองก่อน พ.ศ. 2520
การดาเนิ นนโยบายพัฒนาประเทศให้เป็ นอุตสาหกรรม ซึ่ งก่อให้เกิดการพัฒนาที่ไม่สมดุล
ระหว่ า งภาคเมื อ งและภาคชนบทเกิ ด การอพยพเคลื่ อ นย้า ยแรงงานจากภาคเกษตรเข้ า สู่
ภาคอุตสาหกรรมในเมือง เป็ นชุดคาอธิ บายหลักของการเกิดสลัมในเมืองที่คนส่ วนใหญ่เข้าใจ แต่
สาเหตุดงั กล่าวดูจะเป็ นสาเหตุของการเกิดสลัมในเมืองเมื่อประมาณ 20ปี ที่ผา่ นมา
การขยายตัวและการเจริ ญเติบโตของเมื องโดยการขาดการวางผังการพัฒนาที่ ชดั เจนได้
ส่ งผลให้เกิดการกว้านซื้ อที่ดินเพื่อเก็งกาไร ราคาที่ดินถีบตัวสู งขึ้นอย่างรวดเร็ วโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ระหว่างปี พ.ศ. 2503-2515 (อคินรพีพฒั น์, 2542: 399) นับเป็ นการจากัดโอกาสในการถือครองที่ดิน
ของคนจนที่อพยพเข้ามาในระยะนี้ ดว้ ยนอกจากนี้ การดาเนิ นนโยบายพัฒนาเมืองของรัฐในรู ปการ
พัฒนาด้านสาธารณู ปโภคโดยมิได้คานึ งถึงปั ญหาของชาวสลัม ส่ งผลต่อการขยายตัวของสลัมด้วย
กล่าวคื อ การสร้ างถนน การสร้ างทางด่ วน และการขุดลอกคูคลองเพื่อการระบายน้ า เป็ นต้น ได้
ส่ งผลให้เกิดการไล่ร้ื อสลัมจานวนมาก ตัวอย่างเช่น การตัดถนนสายรัชดาภิเษก โดยเชื่อมจากถนน
เจริ ญกรุ ง ผ่านถนนพระราม4 ถนนสุ ขมุ วิท ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ ถนนลาดพร้าว ถนนวิภาวดีรังสิ ต
ในปี พ.ศ. 2528 ได้ส่งผลให้เกิดการไล่ร้ื อสลัมที่อยูใ่ นแนวถนนจานวนมาก
Evers andKorff (2003) ได้เสนอให้มีการพิจารณาสาเหตุเรื่ องการอพยพโดยอัตราการเพิ่ม
ประชากรในกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งปรากฏว่ามีอตั ราการเพิ่มปริ มาณประชากรที่สูงขึ้นกว่าอัตราการ
เกิด นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 และเพิ่มสู งขึ้นเรื่ อย ๆ จนกระทั้งถึงปี พ.ศ. 2521 อัตราการเพิ่มประชากร
ในกรุ งเทพมหานคร จึงเริ่ มลดลงจนเท่ากับอัตราการเกิดในช่วงหลังปี พ.ศ. 2534 กล่าวคือ อัตราการ
เพิ่มประชากรในกรุ งเทพมหานคร ระหว่างปี พ.ศ. 2443-2500 ในแต่ละปี มีประมาณ 1,388-2,030คน
ระหว่างปี พ.ศ. 2500-2511 มีอตั ราการเพิ่มประชากรสู งขึ้นเฉลี่ยปี ละ 90,685 คน และถีบตัวสู งขึ้น
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ถึง 160,000 คนต่อปี ระหว่างปี พ.ศ. 2511-2521 ขณะที่ ระหว่างปี พ.ศ. 2521-2529 อัตราการเพิ่ม
ประชากรในกรุ งเทพมหานครมีปริ มาณลดลงเหลือ 19,662 คนต่อปี และค่อย ๆ ลดลงเหลือ14,800
คนต่อปี ช่วง พ.ศ. 2529-2534 ตามลาดับซึ่ ง Evers and Korff(2003) สรุ ปว่า ระหว่างปี พ.ศ. 24932513 การอพยพเป็ นสาเหตุของการเกิดสลัมในกรุ งเทพมหานคร นอกจากนี้ ยังเสนอว่า การที่สลัม
ยังคงอยูแ่ ละเกิดขึ้นในระยะหลัง เป็ นผลจากความสัมพันธ์ทางอานาจเศรษฐกิจในเมือง ที่ลดคุณภาพ
ชีวิตและการเข้าถึงที่ดินในเมืองของคนจน (Evers and Korff, 2003:198)
การขยายตัวทางเศรษฐกิจส่ งผลโดยตรงต่อการอพยพเพื่อเข้ามาหาแหล่งงานโดยตรง โดย
ทั้ง อคิน ระพีพฒั น์ (2542) และ Evers and Korff (2003) เสนอให้มองการอพยพเป็ นปั จจัยสาคัญต่อ
การขยายตัวของชุ มชนแออัดและความหมายของคนจนเมื องที่ ผูกติ ดกับความไม่รู้และไม่เข้าใจ
วัฒนธรรมแบเมือง จึ งเกิ ดความแปลกแยกต่อวิถีชีวิตแบบเมือง ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยิ่ง
ส่ งผลให้คนจนเมืองต้องเผชิญกับความยากลาบากเพิ่มขึ้นอีกจากความเสี่ ยงที่รายได้ของครอบครัว
ลดลงรายจ่ า ยและภาระหนี้ สิ น ของครอบครั ว ที่ เพิ่ ม ขึ้ นรวมทั้งปั ญ หาด้า นสุ ข ภาพและปั ญ หา
การศึกษาของบุตรหลานที่ไม่มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรี ยนต่อ
กำรก่อกำเนิดและกำรขยำยตัวของสลัม
โสภณ พรโชคชัย(2528) มองสาเหตุของการเกิดสลัมว่า มีความเกี่ยวข้องกับเรื่ องการจัดหา
ที่อยูอ่ าศัยของผูม้ ีรายได้นอ้ ย ที่เน้นการอยูใ่ กล้แหล่งงานและมีราคาถูกการขาดการจัดระบบผังเมือง
และการควบคุมการใช้ที่ดินที่ถูกต้องและการประทะกันระหว่างการอยูอ่ าศัยอย่างง่าย ๆ ตามแบบ
วัฒนธรรมพื้นบ้านซึ่ งขัดกับรู ปแบบของบ้านสมัยใหม่ตามแบบวัฒนธรรมตะวันตก เป็ นชุมชนที่ก่อ
ตัวขึ้นจากการอพยพของคนจากหลายทิศทางเพื่อเข้ามาหากิน โดยมีสิ่งที่นาติดตัวมาด้วยคือ ความ
ยากจน ขาดการศึกษา ขาดฝี มือ และขาดปั จจัยที่จะแข่งขันกับคนอื่น ๆ ในระบบเศรษฐกิจของสังคม
เมื อง และคนเหล่านี้ จะถูกจากัดโอกาสและถู กกี ดกัน ให้อยู่ในฐานะผูร้ ั บใช้ (โสภณ พรโชคชัย ,
2528: 16-18และ บุญฤทธิ์ บัวดา, 2527: 29-30) โดยแหล่งงานที่สาคัญของคนกลุ่มนี้ ได้แก่โรงงาน
อุตสาหกรรม บริ เวณที่มีการขนถ่ายสิ นค้าทั้งทางบกและทางน้ า อู่รถเมล์ และตลาดสด(สมพงษ์ พัด
ปุย, 2527: 19)
ศยามล ไกยูรวงศ์ และคณะ(2536) มองว่า สาเหตุของความเสื่ อมโทรมนั้นมีความแตกต่าง
กันไปตามลักษณะของชุมชนโดยแบ่งเป็ น 2 ลักษณะคือ 1.) “ชุมชนเช่าที่” มีเหตุความเสื่ อมโทรมมา
จากการที่ผใู ้ ห้เช่าแบ่งบันที่ดินให้เช่าในราคาที่ดินถูกแบ่งเป็ นแปลงเล็กแปลงน้อย ขาดระบบไฟฟ้า
น้ าประปา ทางระบายน้ า และทางสัญจร จึงทาให้เกิดสภาพที่เสื่ อมโทรม 2.)“ชุมชมบุกรุ ก” ซึ่ งส่ วน
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ใหญ่ เป็ นชุ มชนซึ่ งมี ความเสื่ อมโทรมมากที่ สุดมี สาเหตุจากการที่ ผูเ้ ข้าอยู่อาศัยส่ วนใหญ่ มีฐานะ
ยากจนมาก ไม่มีทางไปที่อื่นได้ ในระยะแรกจึงทาการบุกรุ กสร้างที่อยูอ่ าศัยแบบหลับนอนไปวัน ๆ
ต่อมาก็ค่อย ๆ ต่อเติมบ้านที่ละเล็กทีละน้อยตามความจาเป็ นของการใช้สอย รวมถึงการต่อเติมเพื่อ
เป็ นที่อยูอ่ าศัยให้กบั ครอบครัวขยายซึ่ งต้องทาอย่างหลบ ๆ ซ่อน ๆ เพราะกลัวเจ้าของที่จะมาไล่ร้ื อ
ไม่มีน้ าประปา ไม่มีไฟฟ้ า และไม่มีทางระบายน้ า ใต้ถุนบ้านและสะพานทางเดิ นคือที่ ทิ้งเศษขยะ
และเศษอาหาร (ศยามล ไกยูรวงศ์ และคณะ, 2536: 14-27)
ขณะเดียวกัน การดาเนิ นนโยบายของรัฐในเรื่ องการแก้ปัญหาที่ อยู่อาศัยของคนจนในรู ป
ของการสร้ างแฟลตการก่ อสร้ างที่ อยู่อาศัยนอกเมื องก็ส่งผลให้เกิ ดการขยายตัวของสลัม เพราะ
แนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าว ไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพและการดาเนิ นชีวิตของชาวสลัมที่ตอ้ ง
พึ่งพาแหล่งงานในเมือง เป็ นแหล่งงานที่อยูใ่ นระบบเศรษฐกิจภาคไม่เป็ นทางการ มีลกั ษณะงานที่
หลากหลาย ซึ่ งต้อ งมีการปรั บตัวเพื่อการอยู่รอด จากการเบี ยดขับของระบบเศรษฐกิ จภาคที่ เป็ น
ทางการอยู่ตลอดเวลาการประกอบอาชี พของคนจนเมื องจึ งขาดความมัน่ คง ได้รับค่ าแรงหรื อมี
รายได้ต่ ากว่าที่ กฎหมายแรงงานกาหนด (สมพงษ์ พัดปุ ย, 2527: 16-17) และผูกพัน กับ เมื องเช่ น
กรรมกรแบกหาม ช่างก่อสร้าง คนรับใช้ตามบ้าน ขายพวงมาลัย ร้านขายของชาในชุมชน และการ
ขายอาหารประเภทข้าวแกง อาหารอีสาน รถเข็นขายลูกชิ้ นปิ้ ง หรื อรถเข็นขายผลไม้ เป็ นต้น ซึ่ ง
อาชีพบางอย่างชาวบ้านต้องกันพื้นที่ใช้สอยในบ้านเพื่อการประกอบอาชีพ
กระบวนการกลายเป็ นสลัมในลักษณะดังกล่าว ถูกผลิตซ้ าในคนรุ่ นต่อ ๆ มา ทั้งนี้ เพราะ
เงื่อนไขของโอกาสในการทางาน ฐานะทางเศรษฐกิ จ และการไม่ได้รับบริ การสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานที่
สาคัญจากรัฐ ได้แก่ ทะเบียนบ้าน น้ าประปา และไฟฟ้ า ทาให้บุตรหลานของชาวสลัมขาดโอกาส
ทางการศึกษาโดยสรุ ปแล้ว สลัม (Slum) หรื อ ชุมชนแออัด คือนิ ยามของพื้นที่เสื่ อมโทรมส่ วนหนึ่ ง
ของเมืองที่ มีลกั ษณะเฉพาะคื อ บ้านเรื อนที่ สร้างขึ้ นต่ ากว่ามาตรฐาน ความสกปรกรุ งรัง และการ
ขาดการรักษาความปลอดภัยที่ มนั่ คง และมีผลต่อคนจนเมือง ที่ ผูอ้ าศัยรู ้สึกตนเป็ นคนชั้นล่างเป็ น
ภาพคนจน คนอพยพ คนด้อยโอกาส ซึ่ งหมายถึงช่องว่างทางสังคมอันอาจก่อให้เกิดผลลบได้
คนจนเมืองหลังพ.ศ. 2520
เมื่อเข้าสู่ ช่วงหลัง พ.ศ. 2520 ความหมายของคนจนเมืองเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็ นเพียงผู ้
อยู่อ าศัยในชุ มชนแออัด และเป็ นพี ยงแรงงานรั บ จ้างราคาถูก ไปสู่ กลุ่ม คนที่ เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
กระบวนการและระบบเศรษฐกิ จสังคมเมื องโดยกลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาสทางการเศรษฐกิ จสังคมและ
การเมื อ งที่ อ าศัย อยู่ใ นเมื อ งมัก ขาดโอกาสในทุ ก ด้า นอย่า งทัด เที ย มกับ คนกลุ่ ม อื่ น ๆในสั งคม
สานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2544: 6-7) และ สมศักดิ์ศรี สันติสุขและคณะ
(2547: 29-33)
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คนจนเมืองจึงมีความหมายครอบคลุมบุคคลผูม้ ีรายได้นอ้ ยที่อาศัยอยูใ่ นชุ มชนแออัดและ
ชุมชนชุมชนผูม้ ีรายได้นอ้ ยอื่นๆในเมืองลักษณะโดยทัว่ ไปของคนจนเมืองมักประกอบอาชีพนอก
ระบบตามช่องทางและโอกาสเช่นอาชีพรับจ้างก่อสร้างร้านอาหารตลอดจนอาชีพอิสระเช่นหาบเร่
แผงลอยเข็นรถขายของขับแท็กซี่ขบั รถจักรยานยนต์รับจ้างรับซื้อของเก่าคุย้ เขี่ยกองขยะเป็ นอาชีพที่
มีรายได้ไม่แน่นอนจึงขาดความมัน่ คงในอาชีพและรายได้รวมทั้งขาดความมัน่ คงในที่อยูอ่ าศัยและ
ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริ การพื้นฐานต่างๆ
ปั ญหาสาคัญของคนจนเมืองที่มีมาตลอดคือความต้องการในการบริ การขั้นพื้นฐานทั้งด้าน
ที่อยูอ่ าศัยสาธารณู ปโภคบริ การทางสังคมอย่างเพียงพอโดยเฉพาะการศึกษาและสาธารณะอีกทั้งยัง
ต้อ งเผชิ ญ กับ ปั ญ หาการถูกไล่ร้ื อ ที่ อ ยู่อาศัยความแออัด เสื่ อมโทรมของสภาพแวดล้อ มขาดการ
ยอมรับทางสังคมและสถานะที่ถูกต้องตามกฎหมายปั ญหาด้านอาชีพและรายได้ไม่แน่นอนมีหนี้สิน
นอกระบบนามาซึ่งความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและปั ญหายาเสพติด
ความยากจนของคนจนเมืองมีสาเหตุจากปั จจัยทางสังคมเช่นการมีครอบครัวขนาดใหญ่มี
ความรู ้นอ้ ยขาดทักษะการมีปัญหาสุ ขภาพและด้านเศรษฐกิจได้แก่ปัญหานโยบายการกระจายรายได้
ที่ไม่เป็ นธรรมนอกจากนี้ มีสาเหตุจากฐานคิดการพัฒนาความเป็ นสมัยใหม่ฐานคิดวัฒนธรรมความ
ยากจนฐานคิดด้านสังคมเศรษฐกิจและการเมืองฐานคิดกระแสชุมชนนิ ยมรวมทั้งการมีท่าทีต่อชีวิต
การผลิ ตและการเข้าถึ งทรั พยากรของสังคมความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิ จการเมื องและสังคม
ตลอดจนระบบสวัสดิการ(สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ, 2544:
12-15 และ ประภาสปิ่ นตบแต่งและคณะ, 2546: 3-9)
ในแง่น้ ี คนจนเมืองคือกลุ่มคนที่ดอ้ ยโอกาสทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองที่อาศัยอยู่ใน
เมืองมาจากหลากหลายพื้นที่ ในชนบทเพื่อประกอบอาชี พนอกระบบเป็ นงานที่ ไม่ตอ้ งใช้ความรู ้
ความสามารถมีรายได้ไม่แน่นอนขาดความมัน่ คงในอาชีพและรายได้รวมทั้งขาดความมัน่ คงในที่อยู่
อาศัยและขาดโอกาสในการเข้าถึงบริ การพื้นฐานต่างๆคนจนเมืองส่ วนใหญ่มีหนี้ สิ นมากและเป็ น
หนี้นอกระบบมีการรวมกลุ่มทางสังคมน้อยบางพื้นที่ผนู ้ ายังไม่มีความเข้มแข็งในการทางานร่ วมกับ
คนในชุมชน
กำรจัดกำรชุมชนแออัด
การไล่ร้ื อสลัมเกิ ดขึ้ นครั้ งแรกในปี พ.ศ. 2506 ช่ วงแผนพัฒนาเศรษฐกิ จฯ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2510-2520)โดยกาหนดให้การรื้ อถอนสลัมเป็ นส่ วนหนึ่ งของนโยบายรั ฐบาล โดยการตั้งกองการ
ปรับปรุ งชุมชนขึ้นในปี พ.ศ. 2503 (อคิน ระพีพฒั น์และคณะ, 2547: 17 ) ทาให้เกิดการไล่ร้ื อชุมชน
แออัด ในเขตพระนครเป็ นจ านวนมาก โดยเฉพาะในช่ ว งพ.ศ. 2511-2520 ต่ อ มา องค์ ก าร
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สหประชาชาติ ได้ผลักดันแนวทางใหม่ในการพัฒนาที่อยูอ่ าศัยผูม้ ีรายได้นอ้ ยแทนการสร้างแฟลต
ด้วยวิธีปรับปรุ งชุมชนในที่เดิม (Slum Upgrading) และการก่อสร้างบางส่ วน (Sile& Service) ด้วย
การพัฒนาระบบสาธารณู ปโภคบนที่ ดินแปลงว่าง หรื อสร้างโครงสร้ างบางส่ วนให้ เช่ น หลังคา
ห้องน้ า ซึ่ งสามารถแก้ไขปั ญหาด้านสภาพแวดล้อมและสาธารณู ปโภคพื้นฐานได้อย่างกว้างขวาง
และในช่ วงนี้ เอง มี การเจริ ญ เติ บโตด้านอสังหาริ มทรั พ ย์อย่างรวดเร็ วในเอเชี ย ระบบการเงิ น ใน
ตลาดมีความคล่องตัวในการจัดหาที่ดิน และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล เพื่อหวังผลการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ
ในช่ วงทศวรรษ 2520 รั ฐบาลมีแนวคิ ดการจัดการเมืองจากปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นชุ มชนเดิ มใน
เมื อ งใหญ่ ห ลายแห่ ง ขาดการบริ ก ารที่ เหมาะสม ท าให้ เป็ นชุ ม ชนไร้ ร ะเบี ย บ ผิ ด สุ ข ลัก ษณะ
หนาแน่นและสกปรก รวมทั้งมีประชาการจานวนมาอพยพย้านถิ่นเข้ามาอ่ศยั ในเมืองเพิ่มมากขึ้น จน
ทาให้เกิ ดชุ มชนแออัด นับเป็ นบ่อเกิ ดแห่ งปั ญหาทางสังคมนานับประการ โดยเฉพาะปั ญหาด้าน
สุ ขภาพอนามัย อาชญากรรม ศีลธรรมและความปลอดภัยของประชาชน สมควรแก้ไข จัดการให้
หมดสิ้ น ไป เพื่ อ ยกระดับ มาตรฐานการครองชี พ สภาพการอยู่อ าศัย และสิ่ ง แวดล้อ มให้ ดี ข้ ึ น
ตลอดจนเพื่อให้รัฐบาลสามารถให้ความมัน่ คงแก้ผอู ้ ยูอ่ าศัยในชุมชนและปรับปรุ งชุมชนแออัดให้
สาเร็ จลุล่วง
ได้ประกาศใช้ พระราชบัญ ญัติชุมชนแออัดเดิมชื่ อ “ร่ างพระราชบัญ ญัติปรั บปรุ งแหล่ง
เสื่ อ มโทรม” ซึ่ งกระทรวงมหาดไทยแต่ งตั้งคณะกรรมการยกร่ างพระราชบัญ ญัติ ค วบคุ มและ
ปรับปรุ งแหล่งเสื่ อมโทรมขึ้นเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2520 โดยให้การเคหะแห่ งชาติเป็ นผูด้ าเนิ นการ
และได้ส่งร่ างพระราชบัญญัติฯ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี ต่อมานายดารง ลัทธิ พิพฒั น์ ผูว้ ่าการเคหะ
ในขณะนั้ นได้ เ สนอให้ เปลี่ ย นชื่ อ เป็ น “ร่ างพระราชบั ญ ญั ติ ชุ ม ชนแออัด ” และได้ ส่ งให้
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2525 หลักการสาคัญของร่ างพระราชบัญญัติน้ ี
คือ รัฐบาลจะกาหนดให้เจ้าของที่ดินหรื อคาคารดาเนิ นการปรับปรุ งเคหะสถานก่อน ถ้าไม่ทาหรื อ
ทาไม่ได้ รัฐจะเข้าดาเนินการปรับปรุ งเองโดยใช้ค่าใช้จ่ายของรัฐ (เครื อข่ายปฏิรูปที่ดินแห่ งประเทศ
ไทยและกลุ่มปฏิบตั ิงานท้อถิ่นไร้พรมแดน, 2555)
รู ปแบบกำรจัดกำรชุมชนแออัด
แนวทางแรก ซึ่ งริ เริ่ มดาเนิ นการตั้งแต่มีการก่อตั้งการเคหะแห่ งชาติ ในปี 2516ก็คือ แนว
ทางการไล่ร้ื อสลัมแล้วย้ายขึ้นแฟลต เช่น โครงการแฟลตดินแดง (สิ ริลกั ษณ์ แก้วคงยศ, 2533) ซึ่ ง
ก่อสร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปั ญหาสลัมดินแดง ตั้งแต่เมื่อครั้งย่านดังกล่าวยังเป็ นชุมชนกองขยะและเป็ น
ชุมชนแออัดที่ ใหญ่ ที่สุดของประเทศในขณะนั้น ต่อมาการท่ าเรื อแห่ งประเทศไทย ก็ใช้แนวทาง
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เดียวกันในการแก้ไขปั ญหาชุมชนแออัดที่คลองเตย แต่ดาเนิ นการไปได้บางส่ วนก็หยุดชะงัก ด้วย
เหตุผลสาคัญก็คือ สัดส่ วนการเซ้งสิ ทธิ จากผูม้ ีสิทธิ เดิ มให้กบั ผูเ้ ซ้งสิ ทธิ มือสอง มือสามมีสูงมาก
ท านองเดี ยวกับ ที่ แฟลตดิ น แดง ซึ่ งผูท้ ี่ ได้รับ สิ ท ธิ รุ่น แรกต่ างเซ้งสิ ท ธิ กระจัดกระจายไปอยู่ตาม
ชุ ม ชนอื่ น ๆ และไม่น้อยที่ ยา้ ยตามไปที่ ชุมชนกองขยะอ่ อนนุ ช (มานพ ประทุ มทอง, 2531 และ
อคินรพีพฒั น์และคณะ, 2525 และ บุญเลิศ วิเศษปรี ชา, 2551: 41-43)
แนวทางที่สอง คือ โครงการแก้ไขที่ อยู่อาศัยในรู ปแบบการจัดเตรี ยมที่ ดินพร้อม
สาธารณู ปโภคไว้รองรับ แล้วให้คนสลัมที่ ถูกไล่ร้ื อได้ยา้ ยเข้าไปปลูกบ้านเองหรื อที่ เรี ยกว่า sites
and services แนวคิดนี้ธนาคารโลกเป็ นผูเ้ ผยแพร่ และให้ทุนสนับสนุนในระยะแรก ที่มาของแนวคิด
มาจากการคิดในเชิงงบประมาณว่า การที่รัฐจัดสร้างที่อยูอ่ าศัยให้เสร็ จสมบูรณ์แล้วให้คนสลัมย้าย
เข้าไปอยูน่ ้ นั รัฐต้องใช้งบประมาณจานวนมากและราคาค่าที่อยูอ่ าศัยที่คนสลัมต้องผ่อนชาระคืนก็
สู งเกิ นกว่าคนจานวนมากจะผ่อนชาระได้ ดังนั้น หากใช้งบประมาณเท่ ากันแต่ลงทุนเฉพาะการ
จัดเตรี ยมสาธารณู ปโภคและโครงสร้ างที่ จาเป็ นของบ้าน แล้วให้คนสลัมต่อเติ มเองจะได้จานวน
หน่วยมากกว่า และผูอ้ ยูอ่ าศัยก็สามารถเลือกก่อสร้างบ้านตามกาลังความสามารถของแต่ละคน หรื อ
บางคนอาจก่ อ สร้ างเฉพาะโครงสร้ างหลัก แล้ว ค่ อ ยๆต่ อ เติ ม หรื อ ตกแต่ งภายหลัง (Angel และ
Thiparat, 1983: 430-432) นโยบายนี้ การเคหะแห่ งชาติ เริ่ มดาเนิ นการที่ โครงการทุ่งสองห้องในปี
2521 และต่อมาก็ได้ดาเนินการที่ โครงการลาดกระบังบางพลี - บางบ่อ โดยโครงการเคหะบางพลีมี
การเตรี ยมสร้ างที่ อ ยู่อ าศัยถึ ง 19,070 หน่ ว ย ถื อ เป็ นโครงการใหญ่ โครงการหนึ่ งของการเคหะ
แห่งชาติ(นลินี ตันธุวนิตย์, 2542)
แนวทางที่สาม แนวทางการปรับปรุ งชุมชน ซึ่ งการเคหะแห่ งชาติริเริ่ มในปี 2520 แนวทาง
นี้ จะแตกต่างจากสองแนวทางแรก คื อ ไม่ได้มุ่งเน้นการแก้ไขปั ญหาความไม่มนั่ คงในที่ อยู่อาศัย
เป็ นแต่เพียงการปรับปรุ งลักษณะทางกายภาพ เช่ น ถนน ทางเท้า ภายในชุ มชน ในระยะแรก การ
เคหะแห่ งชาติ ยังให้ความสาคัญกับความมัน่ คงในที่ดิน โดยจะมีเงื่อนไขให้เจ้าของที่ดินยอมรับว่า
หากการเคหะแห่ งชาติเข้าไปปรับปรุ งชุมชนแล้ว เจ้าของที่ ดินจะไม่ทาการขับไล่ชุมชนอย่างน้อย
เป็ นเวลา 10 ปี เพื่อไม่ให้งบประมาณที่การเคหะแห่ งชาติ ลงทุนไปต้องสู ญเปล่า แต่มีเจ้าของที่ดิน
ยอมรั บเงื่ อนไขนี้ ไม่ มากนัก ต่ อมาการเคหะแห่ งชาติ จึงต้องยอมเข้าไปปรั บปรุ งชุ มชนโดยไม่ มี
เงื่ อ นไข ขอเพี ย งแต่ เจ้า ของที่ ดิ น ยิ น ยอมให้ ป รั บ ปรุ ง เท่ า นั้ นก็ จ ะเข้า ไปด าเนิ น การ แต่ จ ะไม่
ดาเนินการในชุมชนซึ่งเป็ นที่บุกรุ ก
ต่ อ มาการปรั บ ปรุ ง ชุ ม ชนมี ห น่ ว ยงานภายนอกเข้า ไปด าเนิ น การมากขึ้ นโดยเฉพาะ
นักการเมืองที่แปรงบส.ส. ไปปรับปรุ งชุมชนในชุมชนที่เป็ นฐานเสี ยงของตัวเองหากเปรี ยบเทียบใน
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สามแนวทางข้างต้น แนวทางการสร้ างแฟลต ชะลอตัวด้วยเหตุผลสาคัญว่าอัตราการขายสิ ทธิ สูง
มาก ส่ วนแนวทางปรับปรุ งชุมชนมีผลต่อการพัฒนาชุมชนแออัดน้อย เพราะไม่ได้แก้ไขปั ญหาเรื่ อง
ความมัน่ คงในที่อยู่อาศัยและชุมชนไม่มีสภาพที่ดีข้ ึนชัดเจนนัก ดังนั้น แนวทางการจัดเตรี ยมที่ดิน
รองรับได้กลายเป็ นแนวทางที่ครอบงาการแก้ไขปั ญหาชุมชนแออัด
โดยเฉพาะช่ วงทศวรรษ2530 เนื่ องจากมีชุมชนแออัดถูกไล่ร้ื อจานวนมาก ความต้องการ
ที่ดินรองรับจึงมีสูง จึง เกิดเป็ นชุดความคิดว่าด้วย การมีส่วนร่ วมของชุ มชนในการจัดเตรี ยมที่ ดิน
รองรับว่า ชาวชุมชนแออัดควรเป็ นผูม้ ีสิทธิ มีส่วนร่ วมในการจัดเตรี ยมที่ดินรองรับให้ตนเองแทนที่
จะเป็ นเพียง “ผูซ้ ้ื อ” แปลงที่ดินจากการเคหะแห่ งชาติเท่านั้น (นลินี ตันธุ วนิ ตย์และคณะ, 2542 และ
บุญเลิศ วิเศษปรี ชา, 2551)
ในปี 2535 รัฐบาลนายกรัฐมนตรี อานันท์ ปั นยารชุน ได้อนุ มตั ิกองทุน 1,250 ล้านบาทใน
การดาเนิ นโครงการพัฒนาคนจนในเมือง พร้อมตั้งสานักงานพัฒนาชุมชนเมือง(พชม.) มีบทบาท
ช่วยแก้ปัญหาการไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนของคนจนและสร้างแนวทางใหม่ที่ใช้ระบบเงินแก้ไข
ปั ญหาที่ อยูอ่ าศัย คนจน โดยสัมพันธ์กบั การพัฒนาอื่น ๆ ของชุมชนโดยชุมชน ภายใต้การควบคุม
ของเคหะแห่ งชาติ ได้ให้การสนับสนุ นสิ นเชื่ อที่อยู่อาศัยแก่องค์กรชุมชนในหลายโครงการ ได้แก่
การปรั บปรุ งที่ อยู่อาศัยในที่ ดินเดิ ม การซื้ อที่ ดินเดิ มแล้วก่อสร้างที่ อยู่อาศัยใหม่ในปี 2545 ได้ให้
สิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยแก่องค์กรชุมชนแล้ว 47 โครงการ ใน 11 จังหวัด โดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อ
ปี โดยองค์กรบวกส่ วนต่ าง ร้ อยละ 3 – 5 และคิ ดดอกเบี้ ยจากร้ อยละ 6 – 8 (บุ ญ เลิ ศ วิเศษปรี ช า,
2551: 42-45)
ในปี 2546 รัฐบาลได้ทาโครงการบ้านเอื้ออาทร เป็ นโครงการบ้านคนจน เพื่อแก้ไขปั ญหา
การเกิดสลัม ชุมชนแออัดให้หมดภายใน 5 ปี ภายใต้การควบคุมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์ โดยเสนอโครงการเมื่อปลายปี 2545 และประชุมคณะรัฐมนตรี นดั แรก ต้นปี
2546 ก็ยอมรับหลักการโครงการบ้านเอื้ออาทร ให้ผูม้ ีรายได้นอ้ ยไม่เกิน 10,000 บาทและไม่มีบา้ น
คือ เมื่อซื้ อแล้วภายในเวลา 5 ปี ห้ามขายบ้าน หลังจาก 5 ปี สามารถขายบ้านได้ แต่การเคหะแห่ งชาติ
ต้องรับรู ้ดว้ ย โดยมีพ้ืนที่นาร่ อง คือ หัวหมาก ประชานิ เวศน์ บางโฉลง จังหวัดสมุทรปราการ คลอง
3 อาเภอ ลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดเชียงใหม่ โดยที่ประโยชน์จากโครงการนี้คือ คนจนมี
บ้านอยู่อาศัยที่ถูกต้องตามโครงสร้างผังเมือง ให้ความมัน่ คงเรื่ องของระยะเวลาในการอยูอ่ าศัย ไม่
เกิดชุนชนแออัด เป็ นที่อยูอ่ าศัยที่ถูกสุ ขลักษณะ เป็ นการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กบั ประชาชนที่มีรายได้
น้อย แต่ ข าดที่ อ ยู่อ าศัยและเป็ นการกระตุ น้ เศรษฐกิ จภาคอสังหาริ มทรั พ ย์ มี การซื้ อ – ขาย วัสดุ
อุปกรณ์ก่อสร้าง และการจัดหาที่ดิน (การเคหะแห่งชาติ, 2548)
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แม้วา่ การแก้ไขปั ญหาโดยการสร้างแฟลตของรัฐไทยจะเปลี่ยนไปสู่ โครงการบ้านเอื้ออาทร
แต่กไ็ ด้รับการวิพากษ์วิจารณ์ว่า ยังคงเป็ นการแก้ไขปั ญหาที่ไม่สร้างให้เกิดความมัน่ คงในที่อยูอ่ าศัย
และการดารงชี วิต เป็ นการแก้ปัญหาแบบเดิมโดยการสร้างแฟลตให้คนจนอยู่ ซึ่ งไม่สอดคล้องกับ
วิถีชีวิต รวมทั้งไม่มีความสามารถในการผ่อนชาระบ้าน
การสร้ างความมั่น คงในที่ อ ยู่อ าศัย และการดารงชี วิ ตโดยให้ชุ ม ชนเป็ นศูน ย์กลาง จาก
ข้อ จ ากัด ของการแก้ไ ขปั ญ หาในเรื่ อ งของที่ อ ยู่อ าศัยส าหรั บ คนใจเมื อ งของภาครั ฐ ส่ งผลให้ มี
กระบวนการประชาสังคมในประเทศไทยขับเคลื่อนประเด็นให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการสร้างความ
มัน่ คงในที่ อ ยู่อ าศัย และความมั่น คงในการด ารงชี วิ ตของคนจนเมื อ งเอง โดยกระบวนการขับ
เคลื่อนที่ สาคัญ คื อ โครการบ้านมัน่ คง โดยมี สถาบันพัฒนาองค์กรชุ มชนองค์กรมหาชน (พอช.)
เป็ นพี่เลี้ยงหลัก และมีชุมชนเป็ นศูนย์กลางในการขับเคลื่อน(นงนุช ศรี สุข, 2557: 106-120)
ในปี 2547โครงการบ้านมัน่ คงเริ่ มดาเนินการโดยป็ นการขยายผลการดาเนิ นโครงการจากปี
2546 ในอี ก 42 เมื อ ง/เขตทั่ว ประเทศ 15,016 ครั ว เรื อ น 174 ชุ ม ชน ซึ่ งโครงการดัง กล่ า วเป็ น
โครงการสาคัญโครงการหนึ่ งที่ตอบสนองนโยบายแก้ไขปั ญหาความยากจนอย่างบูรณาการของรัฐ
เนื่ องจากแนวทางในการดาเนินโครงการ “บ้านมัน่ คง” เป็ นแนวทางการแก้ไขปั ญหาโดยเน้นการมี
ส่ วนร่ วมของชุ มชนและท้องถิ่ นอย่างจริ งจังในทุ กกระบวนการพัฒ นา โดยชุ มชนที่ เป็ นเจ้าของ
ปั ญหาเป็ นตัวตั้ง และเป็ นแกนหลักในการพัฒนา ชุมชนและท้องถิ่นจะร่ วมมือกันและเชื่อมโยงกับ
หน่ วยงาน/ภาคีพฒั นาต่าง ๆ ให้เกิดการแก้ไขปั ญหาอย่างเป็ นระบบครอบคลุมในแต่ละพื้นที่เมือง/
เขต เป็ นการพัฒนาอย่างบูรณาการที่คานึ งถึงมิติการพัฒนาอย่างรอบด้านของชุมชนทั้งทางกายภาพ
เศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อมและการจัดระบบสวัสดิการของชุมชนให้คนจนมีคุณภาพชี วิตที่ ดี
ขึ้น เกิดระบบการดูแลคนจนที่จนที่สุด ผูส้ ู งอายุ เด็กที่ไม่มีผดู ้ ูแล คนเร่ ร่อน โดยชุมชน ทั้งนี้ ในการ
ดาเนิ น โครงการมุ่งให้เกิ ดการพัฒนาอย่างต่ อเนื่ องและเป็ นกระบวนการในการสร้ างองค์ความรู ้
เชื่อมโยงการเรี ยนรู ้อย่างกว้างขวางทัว่ ประเทศ เพื่อสร้างกาลังความสามารถและความพร้อมในการ
แก้ปัญ หาและการพัฒนาโดยชุ มชนและท้องถิ่ นในแต่ละพื้น ที่ โดยการสร้ างความมัน่ คงในการ
ครอบครองที่ ดิน สาหรั บ การอยู่อ าศัย และสร้ างการพัฒนาระบบสาธารณู ป โภค ที่ อยู่อาศัย การ
พัฒนาองค์กร และชุมชนด้านอื่นๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สวัสดิการ ให้เชื่ อมโยงกันในชุ มชนแออัด
เดิ ม โดยมีหลักการสาคัญว่า องค์ชุมชนเป็ นแกนหลัก และเป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมสาคัญ (สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน, 2546: 8)
การสร้างที่อยู่อาศัยสาหรับคนจนเมืองในชุมชนแออัดหรื อชุมชนบุกรุ ก โดยรัฐมีแนวทาง
ในการแก้ไขปั ญหาโดยการสร้างที่อยูอ่ าศัยสาหรับคนจนเมืองในชุมชนแออัดหรื อชุมชนบุกรุ กของ
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รัฐ ตั้งอยูบ่ นพื้นฐานความคิดที่มองว่า ชุมชนของคนจนเมืองเหล่านี้เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งกาจัดไปให้หมดไป
โดยย้ายคนจากชุมชนแออัดหรื อชุมชนที่บุกรุ กไปสู่ ที่อยูอ่ าศัยที่เป็ นระเบี ยบเรี ยบร้อยโดยขาดการ
คานึ งถึงบริ บทแวดล้อมต่างๆ ในกรณี ของประเทศไทย การแก้ไขปั ญหาของรัฐที่มีการย้ายคนจาก
ชุ ม ชนแออัด ไปอยู่บ นแฟลต ไม่ ส ามารถแก้ไขปั ญ หาของคนจนเมื องเหล่ านั้น เพราะท้ายที่ สุ ด
ชาวบ้านไม่ได้อยูแ่ ฟลต หากแต่ขายสิ ทธิ ของตนเองให้กบั ผูอ้ ื่นไป ในส่ วนของประเด็นนี้ อธิ บายได้
ว่า เพราะว่าอาคารที่อยูอ่ าศัยแบบแฟลตไม่เหมาะกับวิถีชีวิตของคนจนเมืองเหล่านี้ หากอาศัยอยูใ่ น
ชุมชนแออัด สามารถทาการค้าขายหน้าบ้านได้ แต่การอยูบ่ นแฟลตซึ่ งเป็ นตึกสู งไม่สามารถทาได้
และโดยส่ วนใหญ่การเกิ ดขึ้ นของชุ มชนแออัดมักเกิ ดขึ้ นอย่างสอดคล้องกับวิถีการดารงชี วิต เช่ น
ใกล้สถานที่ทางาน หรื อมีแหล่งงานให้ทา การย้ายคนไปอยูแ่ ฟลตสู งทาให้พวกเขาไม่สะดวกในการ
ประกอบอาชีพ ประกอบกับทาให้ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มมากขึ้น เช่น ค่ารถในการเดินทาง (กรณี
อยูไ่ กลที่ทางาน) อันเป็ นค่าใช้จ่ายที่อาจไม่เสี ย หากอยูใ่ นชุมชนแออัด
ควำมไม่ เป็ นธรรมต่ อชุมชนแออัด
จากนโยบายในการจัดการชุมชนแออัดที่ผ่านมาทั้งหมดแสดงให้เห็นถึงความไม่เป็ นธรรม
ที่เกิดขึ้นกับชุมชนแออัดโดยอัจฉรา รักยุติธรรม (2556) ชี้ให้เห็นว่าเกิดความไม่เป็ นธรรม 2 ลักษณะ
สาคัญคือ 1.) ความไม่เป็ นธรรมเชิงโครงสร้าง 1.1) การเกิดชุมชนแออัดสะท้อนความไม่สมดุลของ
การพัฒ นาระหว่างภาคเมื องกับ ภาคชนบทภาคอุ ตสาหกรรมและบริ การกับ ภาคการเกษตรชาว
ชนบทที่พ่ ึงพิงภาคการเกษตรไม่สามารถรับมือกับแรงกดดันทางเศรษฐกิจได้จึงอพยพมาใช้แรงงาน
ในภาคเมืองขณะที่พ้ืนที่เมืองมีความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจอย่างสู งผูท้ ี่มีฐานะดีสามารถเข้าถึงที่ดิน
และที่อยูอ่ าศัยราคาสู งแต่ผมู ้ ีรายได้นอ้ ยไม่สามารถเข้าถึงที่อยูอ่ าศัยคุณภาพดี
การให้ความสาคัญ และดู แลประชาชนต่ างกลุ่มอย่างไม่ เท่ าเที ยมกันสร้ างปั ญ หาต่ อชาว
ชุมชนแออัดทั้งนี้ เนื่ องจากการดาเนิ นนโยบายพัฒนาเมืองด้วยการพัฒนาสาธารณู ปโภคสร้างถนน
ทางด่วนขุดลอกคูคลองเพื่อระบายน้ าการพัฒนาศูนย์กลางทางเศรษฐกิจใหม่ๆและอีกมากมายที่อา้ ง
ว่าทาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนแต่แท้ที่จริ งเอื้อประโยชน์ให้แก่ภาคธุ รกิจนโยบายดังกล่าว
ทาให้มีคนชนบทอพยพมาเป็ นแรงงานเพื่อพัฒนาเมืองมากขึ้ นโดยที่ รัฐไม่มีมาตรการรองรับและ
ดูแลพวกเขา
1.2) ปั ญหาการกระจายการถือครองที่ดินชุมชนแออัดตั้งอยู่ในที่ดินกรรมสิ ทธิ์ ของเอกชน
หรื อรัฐเช่นกรมธนารักษ์สานักงานทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ยก์ ารรถไฟแห่ งประเทศไทยการ
ท่าเรื อแห่ งประเทศไทยฯลฯซึ่ งสะท้อนให้เห็ นว่ามีที่ดินที่ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์ ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่าง
เต็มที่ขณะเดียวกันก็มีประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงที่ดินเพื่ออยูอ่ าศัยทั้งนี้สิทธิ ในที่ดินตามกฎหมาย
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เป็ นสิ ทธิ แบบเบ็ดเสร็ จ (Exclusive Right) เอกชนผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์ ที่ดินมีสิทธิ ทาอะไรกับที่ดินก็ได้ –
ใช้หรื อไม่ใช้ก็ได้และสามารถกีดกันผูอ้ ื่นไม่ให้เข้าถึงที่ดินนอกจากนั้นที่ดินเอกชนยังเป็ น“สิ นค้ า”
ประเภทหนึ่งที่บริ หารด้วยกลไกตลาดจึงเอื้อให้ผม้ ีอานาจทางเศรษฐกจิเข้าถึงที่ดินได้ง่ายแต่แรงงาน
ระดับล่างไม่สามารถเข้าถึงที่ดินได้โดยเฉพาะที่ดินในย่านธุรกิจ
1.3) ขาดกลไกในการแก้ไขปั ญหาปั จจุบนั มีกฎหมายหลายฉบับที่รองรับสิ ทธิ ของคนจนใน
เมืองแต่กฎหมายเหล่านั้นมิ ได้ช่วยแก้ไขปั ญหาชุ มชนแออัดเนื่ องจากกฎหมายส่ วนใหญ่ เน้นการ
ควบคุมและจัดการที่ดินให้เป็ นระเบียบเรี ยบร้อยหรื อเอาผิดกับผูอ้ ยูอ่ าศัยในชุมชนแออัดมากกว่ามุ่ง
แก้ไขปั ญหาและดูแลสวัสดิภาพของประชาชนหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องไม่บงั คับใช้กฎหมายที่รับรอง
สิ ทธิ และแก้ไขปั ญหาชุ มชนแออัดหรื อมีความติดขัดในระเบี ยบอื่นๆของหน่ วยงานและกฎหมาย
ไม่ได้เปิ ดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหาของตัวเองแต่ให้อานาจเจ้าหน้าที่รัฐเป็ น
หลัก
1.4) ความรุ นแรงเชิงสัญลักษณ์การใช้คาเรี ยกชุมชนแออัดมักสะท้อนอคติและนาไปสู่ การ
เลือกปฏิบตั ิโดยหน่ วยงานรัฐเช่นกระทรวงมหาดไทยและการเคหะแห่ งชาติตลอดจนบุคคลทัว่ ไป
ยังคงมีนัยยะทางลบหมายถึงชุ มชนที่ เกิ ดจากการบุกรุ กที่ ดินของผูอ้ ื่นมีสภาพของเคหะสถานที่ มี
ลักษณะทรุ ดโทรมสกปรกรกรุ งรังประชากรอยูก่ นั อย่างแออัดผิดสุ ขลักษณะเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยเป็ นแหล่งหลบซ่อนของผูก้ ่ออาชญากรรมแหล่งจาหน่ ายและเสพยาเสพ
ติดฯลฯ
ความหมายดังกล่าวน าไปสู่ การสร้ างพรมแดนทั้งในเชิ งพื้ น ที่ และจิ น ตนาการระหว่าง
ชาวเมืองและคนจนเมืองและเป็ นส่ วนหนึ่ งที่ทาให้มีการดาเนิ นการต่อผูท้ ี่อาศัยในชุมชนแออัดอย่าง
ไม่เป็ นธรรมภาพลักษณ์วา่ ด้วย “ความไร้ระเบียบ”ของชุมชนแออัดสะท้อนแนวคิดของรัฐในการจัด
ระเบียบพื้นที่ให้เป็ นระเบียบเรี ยบร้อยมากกว่าการดูแลสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
เมื องขณะที่ ชาวชุ มชนแออัดจัดเป็ นผู ม้ ี รายได้น้อยจ่ายภาษี และสร้ างผลตอบแทนให้แก่รัฐได้ใน
อัตราต่าเมื่อเทียบกับประชาชนกลุ่มอื่นๆและธุ รกิจห้างร้านที่จะสร้างผลตอบแทนให้แก่รัฐท้องถิ่น
ในอัตราสู ง
การเคลื่อนไหวของฝ่ ายขบวนการภาคประชาชนนิ ยมใช้เพื่อโต้กลับทัศนคติในด้านลบต่อ
“ชาวชุ มชนแออัด”และสื่ อความหมายว่าชาวชุ มชนเป็ นผลผลิตจากทิ ศทางการพัฒนาประเทศที่
ผิดพลาดซึ่ งจาเป็ นต้องได้รับการดูแลใส่ ใจจากรัฐอย่างเท่าเทียมกันกับประชาชนคนอื่น(อัจฉรา รัก
ยุติธรรม, 2556: 172-174)
2.) ความไม่เป็ นธรรมในระดับปฏิ บตั ิการ 2.1) การถูกไล่ร้ื อการไล่ร้ื ออย่างรุ นแรงเกิดขึ้ น
ในช่ ว งทศวรรษ 2520 ถึ ง ต้ น ทศวรรษ 2530 ซึ่ งรั ฐ บาลมี น โยบายจ ากั ด การขยายตั ว ของ
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กรุ งเทพมหานครดังปรากฏว่าในปี พ.ศ.2524 มีชุมชนที่ถูกไล่ร้ื อ 129 แห่ งปี พ.ศ.2526 มีชุมชนถูกไล่
รื้ อ 144 แห่ งมีการใช้กาลังเจ้าหน้าที่ ตารวจทหารเข้าขับไล่ทุบตีชาวบ้านใช้รถแทรกเตอร์ เข้าไล่ร้ื อ
ถอนบ้านเรื อ นการยึด ทรั พ ย์สิ น ไปขายทอดตลาดการสร้ า งความแตกแยกภายในชุ ม ชนอายัด
เงิน เดื อนอายัดเงิน ในบัญ ชี ธนาคารใช้ตารวจนอกเครื่ องแบบเฝ้ าดักจับ กุมชาวบ้านตามที่ ทางาน
ขณะเดียวกันเจ้าของพื้นที่ที่ไล่ร้ื อก็อา้ งอานาจตามกฎหมายต่างๆเช่นประกาศคณะปฏิวตั ิฉบับที่ 44
ปี พ.ศ. 2502 พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2535 กฎหมายอาญาในคดี
บุกรุ กและกฎหมายแพ่งในคดีฟ้องขับไล่ซ่ ึ งทาให้ชาวบ้านถูกจับเสี ยค่าประกันตัวในวงเงิน 50,000200,000 บาทในช่วงที่ผ่านมาการไล่ร้ื อและการใช้ความรุ นแรงลดน้อยลงกว่าเดิมโดยเปลี่ยนมาใช้
กฎหมายมาฟ้องร้องขับไล่แทน
2.2) ถูกจากัดการพัฒนาและถูกเจ้าหน้าที่รัฐเลือกปฏิบตั ิหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงอย่าง
น้อย 3 หน่ วยงานได้แก่การเคหะแห่ งชาติกรุ งเทพมหานครและเทศบาลซึ่ งเป็ นองค์กรส่ วนท้องถิ่น
ยังรับรองสถานภาพของชุมชนแออัดอย่างไม่ทวั่ ถึงและอ้างว่าชุมชนไม่มีสิทธิ ในที่ดินจึงปฏิเสธที่จะ
ดูแลและจัดสวัสดิ การต่างๆให้ทาให้ชาวชุ มชนแออัดไม่สามารถขอออกทะเบี ยนบ้านแต่ มีเพียง
ทะเบี ย นบ้า นชั ่ว คราวท าให้ เข้า ไม่ ถึ งสิ ท ธิ ต่ า งๆที่ โ ยงอยู่กับ ทะเบี ย นบ้า นเช่ น เข้า ไม่ ถึ งแหล่ ง
งบประมาณของรัฐเข้าไม่ถึงแหล่งเงินกูใ้ นระบบซึ่ งจะเป็ นแหล่งเงินทุนในการยกระดับคุณภาพชีวิต
ไม่ได้รับสิ ทธิ ในระบบการศึกษาระบบประกันสุ ขภาพไม่สามารถปรับปรุ งชุมชนไม่มีสิทธิ ในการ
ประกอบอาชีพไม่สามารถการขอใช้ไฟฟ้าและน้ าประปาในราคาปกติเป็ นต้น
2.3) เจ้าหน้าที่ รัฐบังคับใช้กฎหมายและระเบียบราชการที่ ขาดความเข้าใจประชาชนโดย
เน้นการเอาผิดชาวชุมชนแออัดมากกว่าการคุม้ ครองสิ ทธิ เช่ นการตั้งข้อหาว่าก่อสร้างอาคารหรื อ
ปรับปรุ งอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตส่ วนการพยายามแก้ไขปั ญหาชุมชนแออัดของรัฐด้วยการสร้าง
แฟลตนอกเมืองก็ไม่สอดคล้องกับค่าครองชี พและวิถีชีวิตที่ ตอ้ งพึ่งพาแหล่งงานในเมืองแม้ว่าการ
เคหะแห่ งชาติ จะพยายามแก้ไ ขปั ญ หาชุ ม ชนแออัด ด้ว ยวิ ธี ด ังกล่ าวมานานถึ ง 30 ปี แล้ว แต่ ก็ไ ม่
สามารถทาให้ชุมชนแออัดหมดไปในทางตรงกันข้ามยังส่ งผลให้เกิดการขยายตัวของชุมชนแออัด
มากขึ้นเมื่อผูท้ ี่ได้รับจัดหาที่อยูอ่ าศัยใหม่ตอ้ งทิ้งที่อยูด่ งั กล่าวแล้วกลับเข้ามาบุกรุ กที่ดินเพื่อสร้างที่
อยู่อาศัยใกล้แหล่งงาน (www.landactionthai.org สื บค้นเมื่อ 8 มีนาคม 2559)
2.4) ชาวชุมชนแออัดไม่มีสิทธิ มีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหาของตนเองเมื่อเกิดกรณี พิพาท
มักปรากฏว่าชุ มชนแออัดไม่มีส่วนร่ วมในการแก้ไขข้อพิ พ าทเพราะหน่ วยงานรั ฐเน้น บังคับใช้
กฎหมายซึ่ งตามกฎหมายส่ วนใหญ่ชาวชุมชนมีฐานะเป็ น“ผู้บุกรุ ก” หรื อ“ผู้ละเมิดสิ ทธิ ผ้ ูอื่น” จึงทา
ให้ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์ ที่ดินมีสิทธิ และอานาจเหนื อกว่าชาวชุมชนเมื่อมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อแก้ไข
ปั ญหาต่างๆกฎหมายและระเบียบต่างๆที่ มีมาแต่เดิมก็ยงั ให้อานาจหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องในการตั้ง
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คณะกรรมการเพื่ อ แก้ไ ขปั ญ หาซึ่ งมี อ งค์ป ระกอบจากหน่ ว ยงานราชการเป็ นหลัก (อัจ ฉรา รั ก
ยุติธรรม, 2556 และ อานันท์ กาญจนพันธ์, 2556)
เครื อข่ำยสลัม 4 ภำคกับ “โฉนดชุมชน”
ภายหลังจากการจัด ตั้งเครื อ ข่ ายสลัม 4 ภาคนับ ตั้งแต่ พ .ศ. 2541 ตลอดจนเครื อ ข่ ายภาค
ประชาชนต่างๆทาให้ “การมีส่วนร่ วมของประชาชน”ได้กลายเป็ นบรรทัดฐานใหม่ของสังคมและ
ทาให้ชาวชุมชนแออัดมีอานาจต่อรองกับหน่ วยงานภาครัฐมากขึ้นดังปรากฏว่าในการวางนโยบาย
หรื อมาตรการบางอย่างก็จะมีการปรึ กษาหรื อเชิญตัวแทนของเครื อข่ายประชาชนไปร่ วมรับฟังและ
แสดงความคิดเห็นแม้ว่าภาคประชาชนจะยังคงมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจอันจากัดก็ตามเป้ าหมาย
ในการเคลื่อนไหวคือการสร้างความมัน่ คงในการอยูอ่ าศัยในพื้นที่เดิมซึ่ งจะทาให้ชาวชุมชนแออัด
สามารถเข้าถึงสิ ทธิ พ้นื ฐานและบริ การต่างๆของรัฐ (นงนุช ศรี สุข, 2557: 113-117)
ก่ อ นจะมี แนวคิ ด เรื่ อ งโฉนดชุ มชนเครื อ ข่ ายสลัม 4 ภาคผลักดัน การแก้ไขปั ญ หาหลาย
รู ปแบบเช่นเรี ยกร้องให้รัฐแก้ไขกฎกระทรวงภายใต้พ.ร.บ.ควบคุมอาคารพ.ศ.2522 เพื่ออนุญาตให้
สามารถก่อสร้างสิ่ งปลูกสร้างหรื อโครงการที่อยูอ่ าศัยของคนจน (เช่นโครงการบ้านมัน่ คง) ในที่ดิน
ขนาดเล็กได้การเสนอขอเช่าที่ดินจากหน่ วยงานต่างๆขอปรับปรุ งพื้นที่เพื่อเป็ นที่อยู่อาศัยและการ
ขออนุ ญาตใช้ที่ดินเพื่อจัดทาโครงการบ้านมัน่ คงระงับการไล่ร้ื อชุมชนส่ วนการหาที่อยูใ่ หม่เป็ นไป
ได้ยากเนื่องจากที่ดินในเขตเมืองมีราคาแพงมากส่ วนที่ดินราคาถูกก็อยูน่ อกเมืองไกลแหล่งทามาหา
กินปั จจุบนั แม้ว่าจะมีระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยโฉนดชุมชนแล้วแต่ทางกรุ งเทพมหานคร
ยังไม่รับว่าจะยอมให้ออกโฉนดชุมชนชาวชุมชนแออัดหลายคนเชื่อว่าเป็ นเพราะที่ดินมีราคาสู งมาก
และหน่วยงานอาจต้องการนาที่ดินไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากกว่า (เพิ่งอ้าง: 180)
ข้อเสนอเรื่ อง “โฉนดชุมชน” เกิดขึ้นในภายหลังจากที่ เครื อข่ายสลัม 4 ภาคไปเข้าร่ วมกับ
เครื อข่ายปฏิรูปที่ ดินแห่ งประเทศไทยซึ่ งมี “โฉนดชุมชน”เป็ นยุทธศาสตร์ ร่วมของขบวนการโดย
แกนนาเครื อข่ายสลัม 4 ภาคหลายคนเห็นว่าโฉนดชุมชนจะช่วยแก้ไขปั ญหาการถูกไล่ร้ื อและทาให้
ชาวชุมชนมีความมัน่ คงในการอยู่อาศัยในที่ดินมากขึ้น “ความมัน่ คง” ในที่น้ ี มีนัยยะสาคัญ 2 ด้าน
ได้แก่ดา้ นที่ หนึ่ งไม่ถูกเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ที่ ดินผลักดันออกจากพื้นที่ หรื อฟ้องร้องดาเนิ นคดีทาให้
ชาวชุมชนสามารถเข้าถึงงบประมาณและการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุ งที่อยู่
อาศัยและคุณภาพชีวิต
ที่ผา่ นมาชาวชุมชนไม่สามารถดาเนินการเรื่ องนี้ ได้เพราะขัดสนทางการเงินและอาศัยอยูใ่ น
ที่ดินขนาดเล็กมากและสภาพบ้านเรื อนไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดในพ.ร.บ.ควบคุมอาคารพ.ศ.2522
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จึงไม่สามารถขอออกทะเบียนบ้านอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่สามารถขอติดตั้งสาธารณู ปโภคแต่
ต้องขอใช้น้ าประปาและไฟฟ้าแบบชัว่ คราวซึ่งมีค่าใช้จ่ายสู งกว่าอัตราปกติ
ความมัน่ คงในด้านที่สองคือป้ องกันที่ดินหลุดมือโฉนดชุมชนเป็ นลักษณะกรรมสิ ทธิ์ ร่ วม
ไม่ใช่กรรมสิ ทธิ์ เอกชนโดยมีกติการ่ วมกันว่าผูใ้ ช้ที่ดินต้องไม่แสวงประโยชน์ทางธรุ กิจเช่นห้ามทา
บ้านเช่ าหรื อขายสิ ทธิ การใช้ที่ดิน การดาเนิ นการเกี่ ยวกับที่ ดินต้องผ่านการควบคุมและพิจารณา
ร่ วมกันของชุมชนทั้งนี้ เพื่อจะรักษาที่ดินไว้เพื่อการอยู่อาศัยตามความจาเป็ นโดยไม่ปล่อยให้ที่ดิน
กลายเป็ น “สิ นค้า” และยังเป็ นเงื่ อนไขที่ ชุมชนใช้ต่อรองกับรั ฐว่าหากชุ มชนทาผิดเงื่อนไขนี้ ก็จะ
ยอมให้ทางการรื้ อย้ายออกไป
นอกจากนี้ การเคลื่ อ นไหวเพื่ อ “สิ ท ธิ ก ารใช้” ที่ ดิ น ยังเป็ นยุท ธศาสตร์ ส าคัญ ของการ
ผลักดันโฉนดชุ มชนเมืองเครื อข่ายฯ จึงผลักดันเพื่อเรี ยกร้องเฉพาะ “สิ ทธิ การใช้”แสดงให้เห็ นว่า
ชุมชนต้องการใช้ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยไม่ได้ตอ้ งการแสวงหาประโยชน์ในทางธุ รกิจหรื อเก็งกาไร
และไม่ได้จะ“บุกรุ ก” หรื อ “ละเมิด” หรื อ “ยึด ”ที่ดินในกรรมสิ ทธิ์ ของผูอ้ ื่นแต่ตอ้ งการ“เช่า” ที่ ดิน
เพื่อให้มีความมัน่ คงในการอยูอ่ าศัยในระยะยาวชาวชุมชนแออัดที่เรี ยกร้องรัฐซึ่ งมีหน้าที่ดูแลสิ ทธิ
ขั้น พื้ น ฐานของประชาชนเป็ นอัน ดับ แรกก่ อ นที่ จะใช้ท รั พ ยากรไปเพื่ อ การแสวงหากาไรหรื อ
ประโยชน์ในทางธุรกิจ
ข้อเรี ยกร้องลักษณะนี้มีมานานอย่างน้อยตั้งแต่ปลายทศวรรษ 2520 ที่ชุมชนแออัดเคยเสนอ
ให้ ด าเนิ น โครงการแบ่ ง ปั น ที่ ดิ น (LandSharing) ในกรณี ที่ ผู ้ถื อ กรรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น ยอมแบ่ งที่ ดิ น
บางส่ วนให้ชาวสลัมปรั บปรุ งพัฒนาที่ อยู่อาศัยได้แก่ชุมชนเซ่ งกี่ ในที่ ดินทรั พย์สินส่ วนพระองค์
ชุมชนวัดลาดบัวขาวในที่ดินเอกชนรวมถึงชุมชนบ้านมนังคศิลาและชุมชน 70 ไร่ คลองเตยที่อยูใ่ น
ที่ดินของกรมธนารักษ์และการท่าเรื อแห่ งประเทศไทยตามลาดับทว่าโครงการดังกล่าวไม่สามารถ
ขยายผลได้เพราะเจ้าของที่ดินต้องการนาที่ดินไปใช้ในทางธุรกิจมากกว่า (เพิ่งอ้าง: 177-179)
เครื อข่ายสลัม 4 ภาคผลักดัน “โฉนดชุมชน” ในที่ ดินประเภทที่ สาธารณประโยชน์เพราะ
เป็ นประเภทที่ดินที่ มีทางเลือกอื่นในการแก้ไขปั ญหาน้อยที่สุดขณะที่ ที่ดินประเภทอื่นๆเช่นที่ดิน
รถไฟที่ดินเอกชนก็ใช้แนวทางอื่นๆในการแก้ไขปั ญหาทั้งนี้ เครื อข่ายฯได้เลือกชุ มชนแออัด 4 แห่ ง
ในกรุ งเทพมหานครเป็ นชุมชนนาร่ องในการออกโฉนดชุมชนทั้งสี่ ชุมชนตั้งอยู่ในที่ดินประเภทที่
สาธารณะประโยชน์ในการกากับดูแลของสานักงานเขตในท้องที่และกรุ งเทพมหานครเป็ นชุมชนที่
มีความโดดเด่นกล่าวคือชุมชนมีระบบการบริ หารจัดการภายในที่ดีมีการรวมกลุ่มสร้างกติการ่ วมใน
การใช้และจัดการที่ดินและสภาพแวดล้อมในบริ เวณที่อยูอ่ าศัยมาเป็ นระยะเวลาหลายปี แล้วก่อนที่
จะมีการเสนอแนวคิดเรื่ องโฉนดชุมชนและชุมชนเผชิญวิ กฤติการณ์ปัญหาเช่นการถูกไล่ร้ื อหรื อถูก
ฟ้องร้องดาเนิ นคดีชุมชนที่นาเสนอได้แก่ชุมชนเพชรคลองจัน่ เขตบึงกุ่มและชุมชนหลวงวิจิตรเขต
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คันนายาวเป็ นชุมชนริ มคลองที่มีการปรับปรุ งภูมิทศั น์และสภาพแวดล้อมเป็ นอย่างดีเริ่ มจากการย้าย
บ้านขึ้นจากคลองและพัฒนาคุณภาพน้ าและความสะอาดในพื้นที่และอีกสองชุมชนได้แก่ชุมชนโรง
หวายเขตสวนหลวงและชุ ม ชนหลัง สน .ทองหล่ อ มี ปั ญหาถู ก ไล่ ร้ื อและถู ก ร้ อ งเรี ยนจาก
คอนโดมิ เนี ยมที่ อ ยู่ใกล้เคี ยงตามลาดับหากการทดลองน าร่ อ งโฉนดชุ มชนใน 4 กรณี น้ ี ประสบ
ความสาเร็ จทางเครื อข่ายสลัมสี่ ภาคอาจผลักดันการจัดการโฉนดชุ มชนในที่ ดินลักษณะอื่นๆเช่ น
ที่ดินการรถไฟฯเป็ นต้น
อภิปรำยผล
โฉนดชุมชนเมือ งในฐำนะเครื องมือต่ อรอง “ควำมยำกจน”
ภายหลังจากที่มีระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชนพ.ศ.2553 และ
ชุ ม ชนได้เข้าร่ ว มชุ ม นุ ม เดิ น ขบวนกับ ขบวนการประชาชนเพื่ อ สั งคมที่ เป็ นธรรมในช่ ว งเดื อ น
กุมภาพันธ์-มีนาคมพ.ศ. 2554 แล้วเครื อข่ายสลัม4 ภาคก็มีความชัดเจนและมัน่ ใจมากขึ้นว่าการขอ
ออกโฉนดชุมชนมีความเป็ นไปได้จึงเตรี ยมยื่นขอจดทะเบียนสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อจะยื่นขอออก
โฉนดชุมชนในนามสหกรณ์ออกทรัพย์แต่กระบวนการจดทะเบียนสหกรณ์ออมทรัพย์มีความยุง่ ยาก
ตามระเบียบราชการ
ผูศ้ ึกษามองว่า “อานาจรัฐ” (state power)เป็ นเสมือนทรัพยากรในการต่อรองชนิ ดหนึ่ งและ
จะถูกหยิบใช้ได้อย่างเสรี แต่ในขณะเดียวกัน “อานาจรัฐ” ก็มีหลายส่ วนและไม่กลมกลืนเป็ นเนื้ อ
เดียวกันขึ้นอยูก่ บั ระดับของอานาจในแต่ละสถานการณ์
ในงานศึกษาของ นงนุ ช ศรี สุข(2557)ศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อเรี ยกร้องสิ ทธิ ที่ อยู่
อาศัย โดยศึกษาการเคลื่อนไหวของเครื อข่ายสลัมสี่ ภาค ชี้ให้เห็นการเคลื่อนไหวของเครื อข่ายสลัม
สี่ ภาคส่ งผลกระทบต่อวิธีคิดใน 3 ระดับคือ 1.) ระดับนโยบาย ซึ่ งส่ งผลให้หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการที่ดินในเมืองต้องรับฟั งความเห็นของตัวแทนเครื อข่ายมากขึ้น 2.) ระดับปฏิบตั ิการ คน
จนเมืองมีโอกาสเข้าถึงกระบวนการจัดสรรที่ดินมากขึ้นและมีแนวร่ วมเพื่อเรี ยกร้องสิ ทธิ ร่วมกันทัว่
ประเทศ 3.) การสร้างความหมายใหม่ของคนจนเมือง ก่อนมีการจัดตั้งเครื อข่ายฯ ภาพลักษณ์ของ
คนจนเมื องและชุ มชนแออัดมี ภาพด้านลบ แต่ เมื่ อมี การร่ วมเคลื่ อนไหวจากเครื อข่ ายฯ ได้สร้ าง
ภาพลักษณ์ใหม่และเสนอทางออกแก่ชุมชนแออัดทัว่ ประเทศร่ วมกัน
โฉนดชุมชนเมืองสะท้อนให้เห็นกระบวนการพยายามแก้ปัญหาโดยชุมชนเอง โดยอาศัย
วาทกรรมการมีส่วนร่ วมของประชาชนเป็ นข้อเรี ยกร้องสาคัญของชุมชนและสร้างโครงข่า ยอานาจ
การต่ อ รองขึ้ น เพื่ อจัดการกับ เทคโนโลยีท างอ านาจของรั ฐและสร้ างเทคโนโลยีทางอานาจของ
ชุมชนเองเป็ นส่ วนหนึ่ งในการต่อรองด้วย ซึ่ งสามารถอธิ บายได้ 3 ระดับคือ 1.) ระดับนโยบาย การ
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สร้ างเทคโนโลยีท างอานาจของชุ มชนสามารถน าไปกาหนดแบบแผนการปฏิ บ ติ ตวั ของคนใน
ชุมชนให้มีรูปแบบเดียวกันและคนในชุมชนยินดีจะทาตาม 2.) ระดับยุทธศาสตร์ เป็ นการสร้างวิธี
คิดใหม่ให้กบั ชุมชนและเจ้าหน้าที่รัฐที่ปชพยายามสร้างกรอบการปฏิสัมพันธ์ชุดใหม่ข้ ึนมาภายใต้
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมาในอดีต 3.) ระดับปฏิบตั ิการ ทั้งเจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงาน ชุมชนรอบข้างและ
ชุมชนแออัด มีกรอบการปฏิบตั ิตวั ที่ชุดเจนต่อกันภายใต้การพยายามเสนอโฉนดชุมชนเมือง โดย
ชุมชนแออัดเองพยายามจัดระเบีบชุมชนและทาความเข้าใจกับชุมชนรอบข้างไปพร้อมกันด้วย ขณะ
เดียวกันหย่วยงานภาครัฐได้สร้างแนวปฏิบตั ิใหม่ที่เคารพการตัดสิ นใจจากชุมชนมากขึ้น
งานศึกษาของ อัจฉรา รักยุติธรรม (2556)ชี้ให้เห็นว่า โฉนดชุมชนเป็ นเพียงทางเลือกหนึ่ ง
ในการแก้ไขปั ญหาแต่มิใช่ทางเลือกเดียว ในกรณี ชุมชนหลัง สน. ทองหล่อและชุมชน เพชรคลอง
จัน่ มีทางเลือกในการแก้ไขปั ญหาด้วยแนวทางอื่นๆน้อยมากเนื่ องจากเงื่อนไขตามกฎหมายของ
สถานะที่ดินเองและความซับซ้อนของระบบการทางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทาให้โฉนดชุมชน
กลายมาเป็ นทางเลือกและความหวังสาคัญของการแก้ไขปั ญหารั บรองสิ ทธิ ที่มนั่ คงในที่ อยู่อาศัย
แม้วา่ จะไม่ได้รับกรรมสิ ทธิ์ เอกชนเหนือที่ดินก็ตาม นอกจากนี้ โฉนดชุ ม ชนเมื อ งพัฒ นามาจาก
ข้อเสนอของชาวบ้านที่ทดลองบริ หารจัดการที่ดินร่ วมกันมาแล้วอย่างน้อยตั้งแต่พ.ศ.2543 ก่อนที่จะ
มาเรี ยกว่า “โฉนดชุมชน” ในภายหลังในเรื่ องสิ ทธิ เหนื อที่ดินเป็ นลักษณะที่ชุมชนขอ“สัมปทาน”
การใช้ที่ดินมาจากรัฐคล้ายคลึงกับการ “ขอเช่า” แต่มีระยะเวลานานกว่าขอสัมปทานมาทั้งผืนแล้ว
ให้ชุมชนบริ หารจัดการกันเองเขาเชื่อว่าชาวชุมชนแออัดในเครื อข่ายมีความเข้าใจและความคาดหวัง
ต่อโฉนดชุมชนไม่แตกต่างกันมากเนื่ องจากกระบวนการเครื อข่ายและการต่อสู ้ร่วมกันที่ผ่านมามี
ส่ วนหล่อหลอมและสร้างความชัดเจนต่อแนวคิดเรื่ องนี้มาเป็ นลาดับ
ในกรณี ของโฉนดชุมชนเมือง เป็ นการปะทะกันระหว่างชุดความคิดสองชุดบนฐานความ
เข้าใจต่อชุมชนคนละเรื่ องแต่อยูใ่ นประเด็นเดียวกัน กล่าวคือ ในขณะที่เทคโนโลยีทางอานาจของ
ภาครัฐคือ การใช้แนวคิดเรื่ องการจัดระเบียบชุมชนเมืองโดยอาศัยการสร้างภาพชุมชนเมืองที่ น่าอยู่
และปราศจากสลัมมาเป็ นตัวกาหนดยุทธศาสตร์ การจัดการกับชุมชนแออัด และใช้กระบวนการไล่
รื้ อชุ ม ชนแออัดมาโดยตลอดนับ ตั้งแต่ ช่วงพ.ศ. 2500 เป็ นต้นมา ทาให้เห็ น ความพยายามในการ
ควบคุมชุมชนแออัดผ่านอานาจรัฐอย่างตรงไปตรงมา เช่น ในกรณี ชุมชนที่ยื่นขอโฉนดชุมชนเมือง
จะเห็นได้ว่า ภาครัฐใช้เทคโนโลยีทางอานาจผ่านกระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชน เช่น การ
ออกใบรั บรองอนุ ญ าติ ให้สร้ างอาคารที่ พกั อาศัยเพื่อการพาณิ ชย์ย่านทองหล่อ รวมไปถึ งการให้
ความสาคัญกับการพัฒนาคูคลองโดยมองว่าชุมชนที่อาศัยใกล้เคียงเป็ นปฏิปักษ์ต่อการรักษาความ
สะอาด เหล่านี้ เป็ นการพยายามควบคุมคนจนเมืองที่อยู่ในบริ เวณที่รัฐตั้งใจส่ งเสริ มและพัฒนา แต่
กลับมองข้ามกลุ่มคนจนเมืองไปและให้ความสาคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจเป็ นหลัก
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สรุ ป
แนวคิ ด การพัฒ นาเมื อ งในประเทศไทยที่ ผ่ านมาได้ด าเนิ น ตามแนวคิ ด การสร้ างเมื อ ง
ศูนย์กลางในช่ วงแรก คื อการก่อร่ างกรุ งเทพฯ ในช่ วงพ.ศ. 2500 เป็ นต้นมาและเมื่ อเริ่ มขยายมาก
เกินไปจึ งใช้แนวคิ ดการกระจายเมืองหลักไปสู่ ภูมิภาคในช่วงพ.ศ. 2520 แต่ในทางปฏิ บตั ิ กลับไม่
เป็ นดังที่ต้ งั ใจ ผูค้ นจานวนมากยังหลัง่ ไหลเข้าสู่ ศูนย์กลางของประเทศและก่อเกิดสลัมเป็ นจานวน
มากและกลายเป็ นปัญหานการจัดการที่ดินในที่สุด
ภาครัฐเองพยายามใช้กฏหมายอย่างตรงไปตรงมาในการจัดการกับชุมชนแออัด ในเมืองโดย
ผ่ากฏหมายผังเมืองเป็ นหลักและมีองค์กรต่างๆมากมายเพื่อรองรับการทางานของกฏหมายผังเมือง
แต่ในความเป็ นจริ ง การวางผังเมืองในประเทศไทยกลับไม่ถูกใช้เท่าที่ ควร ภาครัฐยังคงปล่อยให้
เมืองโตอย่างไร้ระเบียบและพยายามผลักดันกลุ่มคนที่ไม่อยูใ่ นกระบวนการพัฒนาออกจากเมืองป
จึงเกิดปั ญหาการไล่ร้ื อชุมชนแออัดอย่างต่อเนื่ อง พร้อมกับการลุกขึ้นต่อสู่ ของชาวชุมชนแออัดที่
รวมกันเป็ นกลุ่มเพื่อสร้างอานาจในการต่อรองให้มากขึ้ น โดยนาเสนอแนวคิดโฉนดชุมชนเมืองมา
จาก เครื อข่ายสลัม4 ภาคที่ เป็ นตัวแทนของชุ มชนแออัดทัว่ ประเทศเข้าร่ วมเครื อข่ายกับโครงการ
ปฏิรูปที่ดินและสามารถเรี ยกร้องโฉนดชุมชนในภาคชนบทได้สาเร็ จและมีการนาเอาโฉนดชุมชน
มาเป็ นเครื่ องมือเรี ยกร้องต่อภาครัฐแต่ยงั อยูใ่ นขั้นทดลองจัดผังชุมชนใหม่จึงยังไม่มีผลกระทบต่อ
การเปลี่ยนแปลงมากนัก
การเปลี่ ยนแปลงกระบวนทัศน์เกี่ ยวกับคนจนเมื องเกิ ดจากการเปลี่ยนแปลง 2 ระดับคื อ
ระดับ ปฏิ บ ัติ การจากการเคลื่ อนไหวต่ อสู ้เพื่ อสิ ทธิ ที่อ ยู่อาศัยของชุ มชนและระดับ นโยบายที่ รัฐ
ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ การจัดการต่อชุมชนแออัด ก่อนพ.ศ. 2520 กระบวนการพัฒนาในชนบททา
ให้พ้ืนที่ ทากิ นของชาวบ้านเปลี่ยนมื อไปสู่ นายทุ นและภาครั ฐ จึ งเกิ ดการเคลื่อนย้ายแรงงานจาก
ชนบทมาเป็ นแรงงานสาคัญ ในการพัฒนาเมื องและก่ อตั้งเป็ นชุ มชนขนาดเล็กขึ้ น จนกระทัง่ เกิ ด
ปั ญ หาการบุ กรุ กพื้ น ที่ ท้ งั ของเอกชนและภาครั ฐส่ งผลให้เกิ ดกระบวนการจัดการชุ มชนทั้งจาก
ภายในชุมชนและภายนอกชุมชน ภาพตัวแทนคนจนเมืองในช่ วงนี้ แบ่งออกได้เป็ น 2 แนวทางคือ
1.) คนจนเมื องเป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาและต้องถูกจัดการ 2.) คนจนเมืองผูเ้ ป็ นแรงงานและมี
สิ ทธิ การอยูอ่ าศัยในเมือง
ช่วงทศวรรษ 2520 นโยบายที่เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมได้ดึงเอาแรงงานเข้าสู่ เมืองอีก
ระลอกใหญ่ ทาให้ชุมชนแออัดเพิ่มจานวนขึ้ นภาครัฐออกมาตรการจัดการชุมชนแออัดโดยอาศัย
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พรบ.ชุมชนแออัด พ.ศ. 2520 เป็ นเครื่ องมือสาคัญ เกิดการไล่ร้ื อชุมชนเป็ นจานวนมากขณะเดียวกัน
คนในชุ มชนเองเกิ ดการรวมตัวเพื่อต่อรองสิ ทธิ การอยู่อาศัยและเสนอแนวทางจัดการที่ ดินหลาย
รู ปแบบ ภาพตัวแทนของคนจนเมืองในช่วงนี้ สามารถแบ่งออกเป็ น 3 แนวทางคือ 1.) คนจนเมือง
เป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนามากกว่าเดิม 2.) คนจนเมืองในรู ปขององค์กรชุมชนเพื่อต่อรองสิ ทธิ์ ที่อยู่
อาศัย 3.) คนจนเมืองที่มีวิถีชีวิตของตัวเอง
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มุสลิมใช้ ยาเสพติดกับความหลากหลายของความปกติ:
กรณีศึกษาหมู่บ้านปิ นตัง ในภาคใต้ ของไทย1
Muslim Drug Users and Diversity of Normality:
A Case Study of Pintang Village in Southern Thailand

แพร ศิริศกั ดิ์ดำเกิง (Phrae Sirisakdamkoeng) 2

บทคัดย่อ
เมื่อกล่ำวถึงยำเสพติด คนทัว่ ไปจะนึ กถึงสิ่ งที่อนั ตรำย คนที่ใช้ยำเสพติดเป็ นปั ญหำและภำระ
ต่อสังคม จำกผลกำรสำรวจสถำนกำรณ์ยำเสพติด3 แสดงให้เห็นถึงควำมรุ นแรงของปั ญหำที่สอดคล้อง
กับคำบอกเล่ำของคนในหมู่บำ้ นปิ นตัง ในภำคใต้ว่ำร้อยละ 80 ของวัยรุ่ นชำยในหมู่บำ้ นใช้ยำเสพติ ด
ชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ ง ยำเสพติ ดหำซื้ อได้ง่ำยยิ่งกว่ำไปร้ ำนสะดวกซื้ อ แม้กระทัง่ ในชุ มชนมุสลิมที่ มกั ถูก
กล่ำวถึงว่ำเป็ นชุมชนที่มีควำมเคร่ งครัดในศำสนำ ยังเผชิญกับกำรแพร่ ระบำดของยำเสพติดไม่ต่ำงจำก
ชุมชนอื่นๆ
ด้วยสถำนกำรณ์ขำ้ งต้นจึงน่ ำสนใจว่ำเมื่อคนติดยำเสพติดมีจำนวนมำกขึ้น พวกเขำอยู่ร่วมกับ
คนอื่นในชุมชนอย่ำงไร งำนวิจยั เรื่ องนี้ จึงสนใจศึกษำชีวิตของคนมุสลิมที่ติดยำเสพติดในหมู่บำ้ นปิ น
ตัง ซึ่งเป็ นหมู่บำ้ นชำยทะเลแห่ งหนึ่ง ด้วยกำรใช้วิธีวิจยั ทำงมำนุษยวิทยำ เก็บข้อมูลภำคสนำมในชุมชน
ดังกล่ำวเป็ นเวลำ 18 เดือน
ผูเ้ ขียนพบว่าคนใช้ยาเสพติ ดมีการกระทาหรื อปฏิ บตั ิการที่ จะอยู่ร่วมกับครอบครัว เครื อญาติ
และคนอื่นๆ ในชุมชน ซึ่งปฏิบตั ิการหรื อการกระทานั้นจะนาไปสู่ การอยูร่ ่ วมกันอย่างปกติ “ความปกติ”
ในที่ น้ ี หมายถึงสภาวะที่ เลือกปฏิบตั ิตามบรรทัดฐานบางอย่าง คือการควบคุมตนเอง การทาหน้าที่ ต่อ

ชื่ อหมู่ บ้ำน ชื่ อสถำนที่ และชื่ อคนในงำนวิจยั นี้ ลว้ นเป็ นชื่ อสมมติ ทั้งนี้ เพื่อรั กษำควำมเป็ นส่ วนตัว และป้ องกัน
ผลกระทบต่ำงๆ ที่อำจเกิดกับชุมชนและผูค้ นในหมู่บำ้ นดังกล่ำว
2
นักศึ กษำปริ ญ ญำเอก ภำควิช ำมำนุ ษยวิทยำ คณะสังคมวิท ยำและมำนุ ษยวิท ยำ มหำวิท ยำลัยธรรมศำสตร์ อี เมล์
crilbib@gmail.com
3
จำกสถิติของศูนย์อำนวยกำรพลังแผ่นดินเอำชนะยำเสพติด (ศพส.) (2553, น.17) พบว่ำ ภำคใต้มีสัดส่ วนของจำนวน
ผูต้ อ้ งหำยำเสพติดต่อประชำกรมำกที่สุด ถึง 125/100,000 คน
1
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ครอบครัว และการรักษาบทบาทในชุมชน เพื่อยังคงรักษาความสัมพันธ์และสมาชิกภาพให้อยู่ร่วมกัน
ได้ ความปกติน้ ีจึงนับเป็ นความปกติที่ตอ้ งต่อรอง (negotiated normality)
คาสาคัญ : ยาเสพติด ชุ มชนมุสลิม ความปกติที่ต้องต่ อรอง ความสั มพันธ์
Abstract
Illicit drugs are generally perceived as harmful and drug users are problem-makers and the
burden of the society. The drug situation survey shows the severity of the drug problems which is
relevant to what being told by Pintang villagers. In Southern Thailand, 80% of teenage boys in the
village use drugs. Drugs could be bought easier than going to the convenient stores, even in the
Muslim community which is regarded as very religious but still encounter with drug problems like
other communities.
In the above situation, while the numbers of drug users and addicts are increasing, it is
interesting how they continue to live in their own community. This research intends to study the lives
of Muslim drug users/addicts in Pintang, a seaside village by employing anthropology research
methods to collect field data for 18 month.
The study found that drug users’ interaction with families, relatives, and other community
members lead to normal coexistence. “Normality” in this case means the conditions where one
chooses to conform with some particular norms including self-control, responsibility for family,
maintaining roles in community in order to maintain the relationships and memberships in living
together. This type of normality, therefore, becomes the negotiated normality.
Keywords : Drugs Muslim Community Negotiated Normality Relationship
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เมื่อ 6 ปี ก่อน ผูเ้ ขียนมีโอกำสพูดคุยกับกลุ่มผูห้ ญิงมุสลิมที่ติดเชื้ อเอชไอวีจำกสำมีซ่ ึ งใช้ยำเสพ
ติด ที่หมู่บำ้ นแห่ งหนึ่งในจังหวัดนรำธิ วำส ขณะฟังเรื่ องรำวต่ำงๆ ในชีวิตของพวกเธอ ผูเ้ ขียนมีคำถำม
ที่ผุดขึ้ นในใจมำกมำย เหตุใดผูห้ ญิ งเหล่ำนี้ จึงอดทนกับสำมีติดยำเสพติด ทำไมถึงอยู่ร่วมกับคนใช้ยำ
เสพติ ดได้ เขำอยู่ร่วมกันได้อย่ำงไร คำถำมเหล่ำนี้ เกิ ดจำกภำพของคนติ ดยำเสพติ ดที่ ผูเ้ ขี ยนมี อยู่ใน
ควำมคิดตลอดมำว่ำ คนติดยำเป็ นคนที่อนั ตรำย ไม่น่ำคบหำสมำคมด้วย อำจใช้ควำมรุ นแรงเมื ่อเมำยำ
ไม่มีควำมรับผิดชอบ ไม่ทำมำหำกิน
ผูเ้ ขียนตัดสิ นใจหำคำตอบกับคำถำมข้ำงต้น ด้วยกำรทำวิทยำนิ พนธ์เกี่ยวกับชี วิตของคนใช้ยำ
เสพติ ด ผู ้เขี ย นเดิ น ทำงไปยัง เมื อ งบุ ล ัน ที่ ซ่ ึ งคลิ นิ ก ฟ้ ำ ใสในโรงพยำบำลประจ ำอ ำเภอได้ชื่ อ ว่ ำ มี
ควำมสัมพันธ์อนั ดีกบั คนใช้ยำเพื่อเป็ นช่องทำงในกำรเข้ำถึงเรื่ องรำวที่คนไม่อยำกบอกเล่ำ เมื่อไปถึง
พยำบำลผูด้ ูแลคลินิกแนะนำให้ผูเ้ ขียนไปสำรวจหมู่บำ้ นแห่ งหนึ่ ง ซึ่ งเป็ นหมู่บำ้ นใกล้ทะเลที่ข้ ึนชื่ อว่ำ
เป็ น “รัง” ของยำเสพติด หมู่บำ้ นปิ นตัง 4 คือหมู่บำ้ นชำยทะเลแห่ งนั้น วันแรกที่ กำนดำพยำบำลประจำ
คลินิกฟ้ำใสพำผูเ้ ขียนขับรถเข้ำไปในถนนสำยหลักของปิ นตัง เธอเริ่ มต้นชี้ให้ผเู ้ ขียนดูบำ้ นหลังแรกทำง
ซ้ำยมือแล้วเล่ำว่ำบ้ำนนี้ มีน้องชำยกับลูกชำยติ ดยำ ลูกชำยไปรับเมทำโดน 5 ที่ โรงพยำบำล บ้ำนด้ำน
ขวำมือมีลูกชำยใช้ยำเสพติด 2 คน หลำนชำยใช้ยำอีก 7-8 คน ถัดมำด้ำนซ้ำยมือลูกชำยเป็ นคนไข้คลินิก
ฟ้ำใส บ้ำนด้ำนขวำมือ 2 หลังติดกัน ลูกชำยไปรับเมทำโดนเช่นกัน ระยะทำงเพียง 500 เมตร มีบำ้ นที่พี่
น้องลูกหลำนใช้ยำเสพติดอยูห่ ลำยหลัง เมื่อพูดคุยกับคนในหมู่บำ้ นต่ำงเล่ำเป็ นเสี ยงเดียวกันว่ำ “ยำมัน
จ้ำนไปหมด” ผูค้ นในปิ นตังยืนยันตรงกันว่ำร้อยละ 80 ของวัยรุ่ นชำยในหมู่บำ้ นใช้ยำเสพติ ดชนิ ดใด
ชนิดหนึ่ง อำจจะเป็ นน้ ำกระท่อม (4x100) กัญชำ ผงขำว ยำบ้ำ หรื อยำไอซ์ หรื อใช้ท้ งั หมดที่กล่ำวมำ
จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดอย่ำงมำกของกำรใช้ยำเสพติด จึงเป็ นที่มำของคำถำมกำรวิจยั
ว่ำ ขณะที่ คนติ ดยำเสพติ ดถูกสังคมกำหนดให้เป็ นคนที่ เกี่ ยวข้องกับสิ่ งผิดกฏหมำย เป็ นคนที่ ท ำผิด
หลัก กำรศำสนำ และเป็ นคนป่ วยในมุ ม มองทำงกำรแพทย์ คนส่ ว นใหญ่ ม ัก จะรู ้ สึ ก ไม่ ไ ว้ว ำงใจ
หวำดระแวง มีอคติต่อคนเหล่ำนี้ ด้วยภำพดังกล่ำวคนใช้ยำเสพติดอยู่ร่วมกับครอบครัว เครื อญำติ และ
คนในชุมชมอย่ำงไร ด้วยคำถำมข้ำงต้น บทควำมนี้จึงมีวตั ถุประสงค์ที่จะเล่ำเรื่ องกำรอยูร่ ่ วมกันของคน
ใช้ยำเสพติ ดกับ คนในครอบครั วและชุ ม ชน ด้วยกรอบคิ ด เรื่ อ งควำมปกติ ที่ ต ้อ งต่ อ รอง (negotiated
normality)
ชื่ อหมู่บำ้ น ชื่ อสถำนที่ และชื่ อคนในบทควำมนี้ ลว้ นเป็ นชื่ อสมมติ ทั้งนี้ เพื่อรั กษำควำมเป็ นส่ วนตัว และป้ องกัน
ผลกระทบต่ำงๆ ที่อำจเกิดกับชุมชนและผูค้ นในหมู่บำ้ นดังกล่ำว
5
เมทำโดนเป็ นสำรสังเครำะห์ที่นำมำใช้ในทำงกำรแพทย์เพื่อทดแทนเฮโรอีน(สถำบันธัญญำรักษ์, 2552, 1)
4
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ความคิดเรื่ องความปกติ
คาว่า ปกติ (normal) ที่มีความหมายถึงสิ่ งที่อยูใ่ นมาตรฐาน เป็ นปกติ (usual) เป็ นประจา (regular)
ปรากฏในภาษาอังกฤษราวทศวรรษที่ 1840 ช่ วงก่อนหน้านี้ คาว่า ปกติ ใช้ในการอธิ บายการตั้งฉากหรื อ
อุปกรณ์ฉากของช่างไม้ เช่นเดียวกับคาว่า บรรทัดฐาน (norm) ปรากฏขึ้นในปี 1855 ความปกติ (normality)
ปรากฏในปี 1849 และ ความปกติ (normalcy) เกิดขึ้นในปี 1857 (Davis, Lennard J., 1995, 24-26)
สาหรั บ นักสังคมวิท ยา การศึ ก ษาความปกติ (normality) เป็ นเรื่ องที่ ยงั คงเป็ นข้อ ถกเถี ยงใน
ประเด็น ว่าจะใช้อ ะไรชี้ วัด ความปกติ เพราะความปกติ ยงั ไม่ มี กฎที่ เป็ นทางการและเป็ นมาตรฐาน
เหมือนกับการศึกษาโรคต่างๆ หรื อการศึกษาอาชญากรรมซึ่ งมีกฏหมายเป็ นตัวชี้วดั ดังนั้นจึงมีการหยิบ
ยืมเอาความรู ้ดา้ นสถิติมาเป็ นเครื่ องชี้วดั ความปกติ (Horwitz, 2008, 70)
ความไม่ปกติหรื อปกติมกั เป็ นข้อเสนอและถกเถียงในการศึกษาเรื่ องคนติดยาเสพติดตลอดมา
จนกระทัง่ ช่วงต้นศตวรรษที่ 21 เริ่ มมีขอ้ เสนอและข้อถกเถียงว่าการใช้ยาเสพติด (ผิดกฏหมาย) ประเภท
ผ่อ นคลาย (recreational drug) เช่ น กัญ ชา กลายเป็ นเรื่ อ งปกติ (normalization) ในสั งคมอังกฤษ ผู ท้ ี่
นาเสนอประเด็นนี้ คือ Howard Parker (2002) 6 ข้อค้นพบของ Parker คือ ยาเสพติดประเภทผ่อนคลาย
(sensible recreational drug) เข้ามาอยู่ในวิถีชีวิตของวัยรุ่ นอังกฤษมากขึ้ น โดยพิจารณาปั จ จัยด้านอายุ
และด้านสังคมวัฒนธรรมที่ ทาให้กลายเป็ นเรื่ องทัว่ ไป นอกจากนั้นการเข้าถึงและการหายาเสพติ ดยัง
เป็ นไปได้ง่ายขึ้ น อัตราการทดลองยาเสพติ ดในวัยรุ่ นและวัยรุ่ นตอนปลายเพิ่มสู งขึ้ น การใช้ยาเป็ น
ประจามากขึ้น การปรับตัวอยูร่ ่ วมกันกับคนใช้ยาเสพติดประเภทผ่อนคลายเป็ นปกติมากขึ้น Parker ยัง
น าเสนอผลการวิจยั ต่ อ ไปว่า กัญ ชาเป็ นยาเสพติ ดที่ มี ค นใช้ม ากขึ้ น และใช้เป็ นประจา ไม่ใช่ ในบาง
ั ชาได้มากกว่าคนใช้ยาเสพติดชนิ ดอื่น จากผลการวิจยั
โอกาส นอกจากนี้ผคู ้ นยังให้การยอมรับคนใช้กญ
ข้างต้นนาไปสู่ ขอ้ สรุ ปว่ากัญชาจะกลายเป็ นปกติต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะช่วงเวลาของการปาร์ ต้ ีใน
ไนท์คลับ จะเป็ นช่วงที่ยาเสพติดหลายชนิดถูกนามาใช้อย่างเป็ นปกติ
เนื่ อ งจากงานวิ จ ัย ของ Parker เป็ นงานวิ จ ัย เชิ ง ปริ มาณที่ เก็ บ ข้อ มู ล จากแบบสอบถาม และ
พิจารณาจากปั จจัยแวดล้อมของการใช้ยา โดยไม่ได้ให้ความสาคัญกับมิติทางสังคมและวัฒนธรรมที่มี
การสร้างหรื อพัฒนาขึ้นในกลุ่มผูใ้ ช้ยาเสพติดเองมากนัก ผูเ้ ขียนเห็นว่างานวิจยั ของ Parker นอกจากจะ
นาเสนอความปกติผ่านสถิติเป็ นหลักแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นว่าการใช้ยาเสพติดเป็ นเรื่ องปกติในเฉพาะ
Parker ศึ กษาผูใ้ ช้ยาเสพติ ด 776 คน โดยเริ่ ม ตั้งแต่พ วกเขาอายุ 14 ปี ผูเ้ ข้าร่ วมงานวิจ ัยจะต้องตอบแบบสอบถาม
กลับมาให้กบั ทีมวิจยั ทุกปี เป็ นเวลา 9 ปี ในปี ที่ 9 มีผรู ้ ่ วมวิจยั ตอบแบบสอบถามเพียง 465 คน ผลการวิจยั จึงมาจากกลุ่ม
ตัวอย่าง 465 คน

6
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พื้ น ที่ แ ละเวลาหนึ่ งๆ เท่ า นั้ น นอกจากนั้ น แนวคิ ด การกลายเป็ นปกติ ที่ Parker เสนอมา แม้จ ะให้
ความสาคัญกับมิติสังคมวัฒนธรรมแต่ดว้ ยวิธีการเก็บข้อมูล ทาให้ผลการวิจยั ในด้านสังคมวัฒนธรรม
ปรากฎออกมาไม่หนักแน่นมากนัก ดังเช่นที่ Parker นาเสนอไว้ว่า การทาความเข้าใจในเรื่ องความปกติ
ภายใต้บริ บทของวัฒนธรรมเป็ นเรื่ องยาก แต่มีสัญญาณหลายอย่างที่บ่งบอกว่าผูค้ นจะยอมรับที่จะอยู่
ร่ วมกับคนที่ใช้ยาเสพติดประเภทหย่อนใจได้มากขึ้น โดยพิจารณาจากละครและละครที่จบในตอนทาง
โทรทัศน์ รวมถึงภาพยนต์ที่เกี่ยวกับวัยรุ่ น นิ ตยสาร เพลง ซึ่ งมีการนาเสนอเรื่ องการใช้ยาเสพติดมากขึ้น
(Parker, 2002, 949) อาจกล่ า วได้ว่ า วัฒ นธรรมที่ Parker ใช้ใ นการพิ จ ารณาคื อ วัฒ นธรรมมวลชน
(popular culture) การพูดถึงเรื่ องยาเสพติดในนิ ตยสาร ละคร หรื อเพลงของคนเฉพาะกลุ่ม อาจหมายถึง
การยอมรับเฉพาะภายในกลุ่มเดียวกัน มากกว่าการยอมรับและอยูร่ ่ วมกับคนอื่นๆ ในสังคม
การใช้สถิติหรื อตัวเลขเป็ นเครื่ องชี้ วดั จัดแบ่งความปกติไม่ปกติ เป็ นเครื่ องมือที่ผูเ้ ชี่ ยวชาญใน
สาขาต่างๆ พยายามสร้างขึ้นมาเพื่อให้เกิดความเป็ นกลางและน่าเชื่อถือในการศึกษา แต่เครื่ องมือดังกล่าว
ละเลยโลกและการให้ความหมายต่อชีวิตของคนติดยาเสพติด ละเลยความรู ้สึกและความสัมพันธ์ของคน
ติดยาเสพติด ศึกษาคนติดยาเสพติดในฐานะปั จเจกบุคคลที่เสมือนว่าเติบโตและติดยาเสพติดด้วยตัวเอง
ไม่ได้มีชีวิตที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั คนอื่นๆ การติดยาเสพติ ดเป็ นเพียงการตัดสิ นใจเลือกของคนๆ หนึ่ ง
ไม่ได้มีปัจจัยอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งยังทาราวกับว่าการติดยาได้ทาลายตัวตนของคนติดยาในด้านอื่นๆ
เหลือไว้เพียงร่ างกายและตัวตนที่ติดยาเสพติดเท่านั้น สิ่ งที่น่าจะสาคัญกว่าตัวเลขหรื อค่าเฉลี่ยที่จะบอก
ว่าสิ่ งใดปกติหรื อไม่ปกติน้ นั คือการปรับตัวที่จะดาเนิ นชีวิตอยูร่ ่ วมกันของคนที่กฏหมายและการแพทย์
บอกว่า “ไม่ปกติ” เช่นคนติดยาเสพติด กับคน “ปกติ” ที่ไม่ใช้ยาเสพติดในแต่ละชุมชน
บทความนี้ ไม่ได้ตอ้ งการนาเสนอว่าการใช้ยาเสพติดเป็ นเรื่ องปกติ แต่ตอ้ งการบอกเล่าถึงชี วิต
ของคนใช้ยาเสพติดที่ อยู่ร่วมกับคนอื่นในชุมชน การอยู่ร่วมกันนี้ จาเป็ นที่ คนใช้ยาจะต้องกระทาหรื อ
ปฏิ บตั ิตวั เพื่อต่อรองให้เกิ ดการยอมรับ ผูเ้ ขี ยนจึงเลือกที่จะไม่ใช้ตวั ชี้ วดั ความเป็ นปกติจากสถิติหรื อ
ตัวเลขจานวนมาก แต่เลือกใช้การยอมรับและการดารงอยูร่ ่ วมกันได้ของคนในชุมชนกับคนใช้ยาเสพติด
เป็ นเครื่ องชี้วดั ความปกติ ภาพของครอบครัวที่ใช้ชีวิตประจาวัน เดินทาง กินข้าว พูดคุย จับจ่ายซื้ อของ
ร่ ว มกับ คนใช้ย าเสพติ ด เป็ นการยื น ยัน ถึ ง การอยู่ร่ ว มกัน ได้ แม้ว่ า ตัว ตนของคนใช้ย าเสพติ ด จะ
แปรเปลี่ยนแล้วเมื่อเขาหรื อเธอเลือกที่จะใช้ยาเสพติด
ความปกติที่ตอ้ งต่อรอง (negotiated normality) หมายถึงสภาวะที่ คนใช้ยาเสพติดเลือกปฏิบตั ิ
ตามบรรทัดฐานบางอย่างของชุ มชน เพื่ อยังคงรั กษาความสัมพัน ธ์และสมาชิ กภาพให้อยู่ร่วมกันได้
ความปกติน้ นั จึงเป็ นความปกติที่ตอ้ งต่อรองที่ จะไม่ทาตามบรรทัดฐานทั้งหมด (เช่นทาตามกฎหมาย
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ดูแลสุขภาพตามหลักการแพทย์ ปฏิบตั ิตามหลักการศาสนาและปฏิบตั ิศาสนกิจอย่างเคร่ งครัด) แต่เลือก
จะท าตามบรรทัด ฐานบางอย่าง โดยเฉพาะบรรทัด ฐานที่ ค นในครอบครั วเครื อ ญาติ และชุ มชนให้
ความสาคัญ
ปิ นตัง “รัง” ของยาเสพติด
ชุมชนปิ นตังประกอบด้วย 4 หมู่บา้ น มีประชากรทั้งหมด 3,466 คน นับถือศาสนาอิสลามร้อย
ละ 97.39 ส่ วนที่ เหลือเป็ นคนที่ นับถือศำสนำพุทธ คนมุสลิมที่ อำศัยในปิ นตังสำมำรถนับญำติ กนั ได้
เกือบหมดทั้ง 4 หมู่บำ้ น ทุกคนรู ้จกั กันและรู ้ว่ำใครเป็ นลูกบ้ำนไหน ใครเป็ นพี่น้องกับใคร นับตั้งแต่
อดีตจนถึงปั จจุบนั คนปิ นตังมักแต่งงำนกันภำยในหมู่บำ้ น ทำให้ท้ งั หมู่บำ้ นเป็ นเครื อญำติกนั
คนปิ นตังส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พประมง ในอดีตผูช้ ายปิ นตังทาประมงชายฝั่ งทะเล เมื่อจับได้
กุง้ หอย ปู ปลา จะเก็บไว้รับประทานในครั วเรื อน กุง้ บางส่ วนนามาทากะปิ อาหารทะเลเป็ นสิ นค้าที่
นาไปขายในตลาดนัด ต่อมาเมื่อการเดินทางสะดวกสบายมากขึ้นจึงไปเป็ นลูกเรื อในเรื อประมงพาณิ ชย์
การไปออกเรื อประมงเป็ นส่ วนหนึ่งที่ทาให้คนปิ นตังได้รู้จกั และใช้ยาเสพติด การทานาและทาสวน เป็ น
อาชี พดั้งเดิ มของคนปิ นตังเช่ นเดี ยวกับการทาประมง การทานาของคนปิ นตังจะทาปี ละครั้ง ข้าวที่ ได้
เพียงพอเฉพาะบริ โภคในปิ นตังเท่านั้น ไม่สามารถนาไปขายได้ ภายหลังจากที่คนปิ นตังเริ่ มหันมาปลูก
ยางพาราเป็ นพืชเศรษฐกิ จ นาข้าวและสวนผลไม้เริ่ มลดน้อยลง 20 ปี ที่ผ่านมาคนปิ นตังไม่ได้ทานาอีก
ต่อไป แต่ยงั ไม่ได้ละทิ้งการทาสวน สวนที่ยงั มีอยูม่ ากคือสวนมะพร้าว นอกจากอาชีพหลักๆ ข้างต้นแล้ว
คนปิ นตังยังมีอาชีพเลี้ยงวัวชน เป็ ดไก่ เลี้ยงแพะพื้นเมือง ทากะปิ ทาปลาเค็ม ปลาตากแห้งและถักอวน
ผูห้ ญิ งปิ นตังในอดี ตส่ วนใหญ่ เป็ นแม่บา้ น อาจช่วยประกอบอาชี พเล็กๆ น้อยๆ ด้วยการช่ วย
สามีที่ออกเรื อในการคัดอาหารทะเลที่ จบั ได้ และนาไปขายให้กบั เถ้าแก่ บางคนถักอวนสาหรับใช้จบั
ปลาอยูท่ ี่บา้ น บางคนสานเสื่ อกระจูด ทากระสอบกระจูด บ้านที่กรี ดยางบางบ้าน ผูห้ ญิงจะออกไปช่วย
กรี ดยาง หรื อรอช่วยตากยางแผ่น แต่ในปั จจุบนั ผูห้ ญิงออกไปทางานโรงงานมากขึ้น ด้วยการทามาหา
กินของผูช้ ายและผูห้ ญิงปิ นตังข้างต้น ช่วงเวลากลางวันชุมชนปิ นตังจึงเหมือนกับชุมชนในเมือง คือมีแต่
เด็กเล็กและผูส้ ู งอายุ
หากถามคนปิ นตังถึงสาเหตุการติดยาเสพติดของลูกหลาน คนในชุ มชนจะไม่กล่าวโทษคนที่
ติดยาเสพติด แต่จะพูดถึงสถาบันครอบครัว เช่น “ผูป้ กครองยุง่ ทางานหาเช้ากินค่า ลูกไม่เชื่ อฟังพ่อแม่
ลูกไม่นอนบ้าน” ส่ วนแม่ของคนใช้ยาคนหนึ่ งอธิ บายว่า “เพราะเราไม่มีเวลา เราแต่งงานใหม่ เอามาริ
สมาอยูด่ ว้ ย มันอยู่กบั พ่อเลี้ยงไม่ได้ ตามภาษาเด็กผูช้ าย ให้กลับไปอยูก่ บั เมาะแก่ (ยาย) พอรู ้ว่าติดยาก็
ไม่รู้ว่าไง เราว่าไม่ได้ เพราะเราไม่มีเวลาดูแล” คาถามที่ตามมาคือเหตุใดพ่อแม่จึงไม่มีเวลา ทั้งที่พวกเขา
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อยูใ่ นสังคมชนบทที่น่าจะมีเวลาอยูก่ บั ครอบครัวมากกว่าคนในสังคมเมือง อีกสาเหตุที่ฝ่ายปกครองของ
ชุ ม ชนเห็ น ตรงกัน คื อ ความเปลี่ ยนแปลงที่ น าไปสู่ ค วามขัดแย้งที่ เกิ ด ขึ้ น ในชุ มชนท าให้การช่ วยกัน
ระแวดระวังภัยของชุมชนลดน้อยลง ยาเสพติ ดจึ งเข้ามาแพร่ ระบาดในลูกหลานปิ นตังได้ง่ายขึ้ น เกิ ด
อะไรขึ้นในชุมชนปิ นตัง
ปิ นตังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ 4 ครั้ง ที่ส่งผลให้ยาเสพติดแพร่ ระบาดและเป็ นส่ วน
หนึ่ งในชี วิตของผูช้ ายปิ นตังส่ วนใหญ่ ครั้งแรกเมื่อประมาณ 40 ปี ก่อนมีการตัดถนนทางหลวงแผ่นดิน
ผ่านชุมชน ทาให้การคมนาคมสะดวกขึ้น นาพาหนุ่ มสาวจากปิ นตังไปเรี ยน ไปทางาน และติดต่อกับ
โลกภายนอกได้รวดเร็ ว ส่ งผลต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวที่พ่อแม่มกั ไปทามาหากินนอกหมู่บา้ น ทิ้ง
ลูกให้เติ บโตกับปู่ ย่าตายาย การเปลี่ยนแปลงครั้งที่สองเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 30 ปี ก่อน การเข้ามาของ
ศาสนาอิสลามที่ เรี ยกกันว่า “สายใหม่” ทาให้ชุมชนเริ่ มมีความหลากหลายในการปฏิบตั ิในวิ ถีอิสลาม
ขณะเดียวกันผูค้ นที่เลือกวิถีปฏิบตั ิที่แตกต่างเริ่ มมีความขัดแย้งกัน ต่อมาเมื่อประมาณปี 2537 เริ่ มมีการ
เลือกตั้งกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น และองค์การบริ หารส่ วนตาบล ทาให้มีการแบ่งพรรคพวกในการสนับสนุ น
ผูส้ มัครรับเลือกตั้ง ชุมชนจึงมีความขัดแย้งซ้อนทับอีกเรื่ องหนึ่ ง การเปลี่ยนแปลงอีกครั้งที่นามาสู่ ความ
ไม่ลงรอยกันทางความคิดและผลประโยชน์คือในปี 2539 ที่อุตสาหกรรมพลังงานเข้ามาสร้างอยูไ่ ม่ห่าง
จากชุ ม ชน คนปิ นตังบางส่ ว นต่ อ ต้านการตั้งอุ ต สาหกรรมดังกล่ าวและยืน ยัน ไม่ รับ ค่ าชดเชยหรื อ
สนับสนุ นกิจกรรมใดๆ กับหมู่บา้ น ขณะที่คนบางส่ วนเห็นด้วยกับการสร้างอุตสาหกรรมดังกล่าวและ
ยอมรับเงินสนับสนุ นกิจกรรมสาธารณะ การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดข้างต้นล้วนส่ งผลกระทบต่อชุมชน
โดยเฉพาะในด้านความสัมพันธ์ของผูค้ น ทาให้ลูกๆ ที่เคยเป็ นลูกของชุมชน ทุกคนในชุมชนช่วยกัน
ดูแล กลายเป็ นลูกของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่ งที่พ่อแม่ลุงป้ าน้าอาต้องดูแลกันเอง การป้ องกันความ
เสี่ ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่นยาเสพติด จึงลดน้อยลง
ยาเสพติดกับคนปิ นตัง
คนปิ นตังรู ้จกั ยำเสพติดมำกว่ำครึ่ งศตวรรษ เมื่อประมำณ 50 ปี ก่อน ด้วยอำชี พหลักของผูช้ ำย
ในปิ นตัง คื อ กำรหำปลำ ชำยหนุ่ ม ชำวปิ นตัง กลุ่ ม หนึ่ งล่ อ งเรื อจำกบ้ ำ นไปหำปลำที่ อ .สิ ช ล จ.
นครศรี ธรรมรำช ที่นนั่ ชำยหนุ่มปิ นตังมีโอกำสรู ้จกั และทดลองใช้ผงขำวเป็ นครั้งแรก ทั้งยังนำกลับมำ
ปิ นตังเพื่อใช้และแบ่ งให้คนอื่ น ทดลอง ต่ อมำจึ งน ำมำขำยกันในหมู่ผูช้ ำยที่ ออกเรื อหำปลำในทะเล
(แพร ศิริศกั ดิ์ ดำเกิง, 2557, 16) จนกระทัง่ มีคนไปทำงำนบนเรื อประมงพำณิ ชย์ที่ปัตตำนี จึงได้เรี ยนรู ้
กำรใช้ผงขำวแบบฉี ดที่นนั่
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70 ปี ก่อน

ใบกระท่อม
กัญชำ

50 ปี ก่อน

40 ปี ก่อน

ผงขำว

กำว

30 ปี ก่อน

ยำบ้ำ

15 ปี ก่อน

โค้ก+ยำแก้ไอ
ลูกเม็ด

10 ปี ก่อน

น้ ำท่อม
(4x100)

5 ปี ก่อน

ไอซ์

ยำเสพติดที่เป็ นที่นิยมของวัยรุ่ นในสมัยก่อน คือกำว นอกจำกรำคำที่ถูกแล้ว กำวยังเป็ นยำเสพ
ติดที่ทำฝั นให้เป็ นจริ ง อยำกได้อะไรก็ได้ อำหมัด (อำยุ 50 ปี ) พูดถึงช่วงเวลำเมำกำวว่ำ “อยำกได้ดำว
เดือนก็สำมำรถเอำมือจับได้ อยำกได้ผูห้ ญิงเอำสวยแค่ไหนก็ได้ กำลังเคลิ้มๆ พอดีดนิ้ วปั๊ บ ภำพนั้นจะ
หำยไป” (อำหมัด, (30 กัน ยำยน 2556). สัมภำษณ์ ) ในปั จจุ บ ัน ปิ นตังมี วยั รุ่ น ที่ ดมกำวเพี ยง 2-3 คน
เท่ำนั้น ทั้งนี้คนติดยำเสพติดลงควำมเห็นว่ำคนติดกำวเป็ นที่น่ำรังเกียจ กลิ่นตัวเหม็นตลอดเวลำ ไม่ชอบ
อำบน้ ำ ตัวสกปรก
ประมำณ 30 ปี ที่แล้ว ยำบ้ำหรื อไอแดงของคนปิ นตังเป็ นที่ รู้จกั และใช้กนั อย่ำงแพร่ หลำยใน
คนขับรถบรรทุกส่ งสิ นค้ำหรื อรถโดยสำร รวมทั้งคนรับจ้ำงขนไม้ยำง ขณะนั้นเรี ยกกันว่ำยำม้ำหรื อยำ
ขยัน ยำบ้ำจึงเข้ำมำในปิ นตังพร้อมกับกำรตัดทำงหลวงแผ่นดินผ่ำนปิ นตัง ช่วงแรกที่รู้จกั ยำบ้ำ คนปิ น
ตังเห็นว่ำยำบ้ำเป็ นยำช่วยเสริ มพละกำลังในกำรทำงำนใช้แรงงำน จะนำมำลองใช้บำ้ งก็เป็ นครั้งครำว
เท่ำนั้น กระทัง่ ประมำณ 20 ปี ที่ผำ่ นมำยำบ้ำกลำยเป็ นที่นิยมในกลุ่มวัยรุ่ นปิ นตังมำกขึ้น7
นอกจำกยำเสพติดที่ผิดกฎหมำยแล้ว เมื่อประมำณ 15-20 ปี ก่อนผูช้ ำยในปิ นตังนิ ยมดื่ มเหล้ำ
และเบียร์ กนั ในชีวิตประจำวัน เล่ำกันว่ำในปิ นตังสมัยนั้นมีร้ำนขำยเหล้ำ 5-6 ร้ำน แต่เมื่อ 10 ปี ก่อนที่มี
กำรดะอฺ วะฮฺ8กันมำกขึ้น ท่ำทีของคนปิ นตังต่อกำรดื่มเหล้ำเบียร์ เริ่ มเปลี่ยนไป วัยรุ่ นไม่ค่อยกล้ำดื่มเหล้ำ
เบียร์ อย่ำงเปิ ดเผยมำกนัก เมื่อมียำแก้ไอผสมโค้กเข้ำมำจึงทดแทนกำรดื่มแอลกอฮอล์ไปได้ นอกจำกยำ
แก้ไอผสมโค้กจะไม่มีขอ้ ห้ำมที่ชดั เจนในหลักกำรศำสนำอิสลำมแล้ว ยังไม่ส่งกลิ่นหรื ออำกำรเมำให้

Anjalee Cohen (2014, 777) วิเครำะห์เรื่ องวัยรุ่ นหันมำใช้ยำบ้ำมำกขึ้นในช่วงกลำงทศวรรษที่ 1990 ทั้งนี้อำจเนื่องจำก
กำรเปลี่ยนชื่อจำกยำม้ำ ซึ่ งเป็ นภำพลักษณ์ของคนใช้แรงงำนมำเป็ นยำบ้ำ
8
ดะอฺ วะฮฺ แปลว่ำ กำรเรี ยกร้อง กำรเชิ ญชวน และกำรวิงวอน กำรดะอฺ วะฮฺ จะใช้วิธีกำรส่ งคนออกไปเชิ ญชวนผูค้ น
โดยตรง หรื อ กำรจัดหลักสู ตรให้คนอบรม อำจใช้สื่อต่ำงๆ เชิญชวนให้คนกลับสู่ ควำมดีและห้ำมปรำมควำมชัว่ ตำม
บทบัญญัติในคัมภีร์อลั กุรอ่ำน (บรรจง บินกำซัน, 2547, 65) กำรดะอฺ วะฮฺ ที่คนปิ นตังไปมักจะเป็ นกำรเดินทำงไปยัง
พื้นที่ต่ำงๆ ไปพักในมัสยิด แล้วเชิญชวนผูค้ นให้ไปร่ วมพูดคุย เรี ยนรู ้เรื่ องศำสนำด้วยกันในยำมค่ำคืนที่มสั ยิด
7
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คนรู ้เหมือนดื่มแอลกอฮอล์อีกด้วย ปั จจุบนั ร้ำนเหล้ำในปิ นตังจึงลดลงเหลือเพียง 2 ร้ำนเท่ำนั้น อย่ำงไร
ก็ตำมในช่วงที่มีกำรเฉลิมฉลอง พบว่ำคนปิ นตังยังคงดื่มเหล้ำและเบียร์ กนั บ้ำง
สำหรับ 4x100 หรื อที่คนปิ นตังนิ ยมเรี ยกกันว่ำน้ ำท่อมนั้น นับเป็ นยำเสพติดชนิ ดใหม่ของปิ น
ตัง เพิ่งเข้ำมำเมื่อ 10 ปี ก่อน วัยรุ่ นหรื อคนที่ ใช้น้ ำท่ อมมักจะรวมตัวกันตั้งแต่ 5-10 คน เพื่อลงหุ ้นไป
ร่ วมกัน สู บกัญ ชำและช่ วยกัน ต้มน้ ำกระท่ อม เรี ยกกำรรวมกลุ่มกัน ว่ำ “เข้ำรอบ” ส่ วนผสมของน้ ำ
กระท่อมจะประกอบด้วยใบกระท่อม ต้มกับน้ ำเปล่ำ ยำแก้ไอ โค้ก และน้ ำแข็ง
ยำไอซ์หรื อน้ ำแข็งเป็ นยำเสพติ ดอีกชนิ ดที่ คนปิ นตังนำมำใช้บำ้ งเมื่อประมำณ 5 ปี ก่อน ด้วย
รำคำที่แพงมำกกว่ำยำเสพติดชนิ ดอื่นๆ9 จึงไม่เป็ นที่นิยมมำกนัก ปั จจุบนั คนขำยไอซ์เริ่ มแบ่งขำยไอซ์
ก้อนเล็กลง เพื่อให้รำคำต่ำลง ผูค้ นสำมำรถหำซื้ อไอซ์ได้ในรำคำ 200-300 บำท คนปิ นตังจึงหันมำใช้
ไอซ์มำกขึ้น
จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้นเห็นได้ว่ำกำรใช้ยำเสพติดในปิ นตังเปลี่ยนแปลงไปตำมเวลำ รำคำยำเสพ
ติด และค่ำนิยมของกำรใช้ยำเสพติดในสังคมไทย
คนใช้ ยาเสพติดกับความพยายามอยู่ร่วมกับคนอื่น
แม้วำ่ คนติดยำเสพติดจะมีสถำนะที่ผิดจำกบรรทัดฐำนหลักของสังคมใหญ่ แต่เมื่อเขำใช้ชีวิตอยู่
ในชุมชนที่ถือกำเนิ ด และดำรงอยูใ่ นฐำนะเป็ นสมำชิกของสังคมปิ นตัง ทั้งคนติดยำเสพติดและคนที่อยู่
ร่ วมกับเขำมีกลไกในกำรปรับตัวที่จะอยูร่ ่ วมกัน ในสภำวะคลุมเครื อของควำมถูกและผิด กฎหมำยและ
ศีลธรรม คนใช้ยำเลือกที่จะปฏิบตั ิตวั ตำมบทบำทในฐำนะสมำชิกคนหนึ่งของชุมชน เพื่อรักษำสมำชิ ก
ภำพและกำรยอมรับให้ดำรงอยูร่ ่ วมกับคนอื่นๆ ในชุมชน เป็ นผลทำให้ครอบครัว เครื อญำติ และเพื่อน
บ้ำนมองเห็นคนติดยำเสพติดเป็ นมนุษย์คนหนึ่ง ไม่ใช่เรื อนร่ ำงที่ติดยำ ผิดกฎหมำย หรื ออันตรำย

จำนวนยำและรำคำ รำคำของยำเสพติดที่จำหน่ำยกันในท้องตลำดขึ้นอยูก่ บั ปริ มำณกำรซื้ อขำยยกตัวอย่ำงเช่น ยำบ้ำ
ขำย 2 – 3 เม็ด รำคำประมำณ 200-250 บำท ขำยเป็ นแถวใส่ หลอดน้ ำแข็งหลอดละ 10 เม็ด เป็ นถุงถุงละ 200 เม็ด เป็ น
ก้อนห่ อและพันด้วยเทปสี น้ ำตำลประมำณ 2,000 เม็ด ขำยส่ งประมำณ 150 – 200 บำท ผงขำวใส่ หลอดน้ ำแข็งตัดหัว
เรี ยกเป็ นตัว รำคำเริ่ มต้นตั้งแต่ 100 บำท 200 บำท ถึง 500 บำท ถ้ำใส่ หลอดแบบหลอดขนมเด็กมี ฝำปิ ดสี แดงเรี ยก
เป็ นบิ๊ก ยำไอซ์ขำยเป็ นจี (ประมำณ 1 กรัม) ละ1,000 บำท ครึ่ งจีประมำณ 700 บำท สำหรับ 4x100 รำคำประมำณ 250
บำท (ประกอบด้วยส่ วนผสมหลัก 4 อย่ำง) ใบกระท่อมมัดละ 35 – 40 บำท ยำนอนหลับเม็ดละประมำณ 25-30 บำท
รำคำข้ำงต้นอำจจะถูกกว่ำนี้หำกไปซื้ อที่ อ.สุ ไหงโกลก หรื อชำยแดนไทยมำเลเซี ยด้ำนอื่นๆ เช่น อ.เบตง จ.ยะลำ ด่ำน
นอก อ.สะเดำ จ.สงขลำ
9
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กำรปฏิ บตั ิ ตวั ในชี วิตประจำวันของคนใช้ยำเริ่ มจำกกำรควบคุมตัวเองไม่ให้ยำเสพติ ดสร้ ำง
ปั ญหำควำมรุ นแรงในชุมชน ในครอบครัวคนติดยำเสพติดพยำยำมจะทำหน้ำที่ลูก และ พ่อตำมที่สงั คม
คำดหวัง นอกจำกนี้ คนใช้ยำเสพติดพยำยำมที่รักษำสถำนะสมำชิกในชุมชนด้วยควำมพยำยำมปฏิบตั ิตวั
ตำมบทบำทที่ควรจะเป็ น ขณะเดียวกันในฐำนะที่เป็ นส่ วนหนึ่ งของชุมชน คนติดยำพยำยำมที่จะมีส่วน
ร่ วมในกำรช่วยเหลืองำนสำธำรณะและแก้ปัญหำต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน
ควบคุมตัวเองไม่ ให้ สร้ างปัญหาและความรุ นแรง
คนใช้ยำเสพติ ดตระหนักดี ว่ำในฐำนะที่ เป็ นสมำชิ กของปิ นตัง จะต้องรั กษำควำมสัมพันธ์ กับ
ครอบครัว เครื อญำติ และชุมชนเท่ำที่จะทำได้ และสิ่ งหนึ่ งที่จะต้องทำคือไม่พยำยำมสร้ำงควำมขัดแย้งหรื อ
สร้ำงควำมรุ นแรงในหมู่บำ้ น คนติดยำเสพติดจึงจำเป็ นต้องควบคุมตัวเอง โดยเฉพำะในสภำวะหลังจำกเมำ
ยำ ซึ่งเป็ นช่วงเวลำที่ไม่สำมำรถควบคุมตัวเองได้ หรื อควบคุมตัวเองได้นอ้ ยที่สุด ด้วยวิธีต่ำงๆ 4 วิธี คือ
1. “ลูกเม็ด” ไม่นิยม ลูกเม็ดเป็ นยำเสพติ ดอีกประเภทที่ นิยมกันมำกในกลุ่มผูใ้ ช้ยำเสพติ ดใน
ภำคใต้ ชื่อทำงยำคือ Alprazolam อำจมีชื่อทำงกำรค้ำคือ Xanax หรื อ Mano บำงคนนิยมกินลูกเม็ดพร้อม
ดื่ม 4x100 เพรำะเชื่อว่ำจะทำให้ “ขึ้น” (เมำ) มำกกว่ำเดิม ปกติแล้วลูกเม็ดเป็ นที่นิยมของวัยรุ่ นในภำคใต้
แต่สำหรับผูช้ ำยในปิ นตังซึ่งใช้ยำเสพติดหลำยชนิ ด กลับไม่นิยมใช้ลูกเม็ด เพรำะคนใช้ยำเสพติดในปิ น
ตังเห็ น ว่ำ ฤทธิ์ ของยำเสพติ ด ท ำให้ค นใช้ยำ “ควัน่ ” คื อ วุ่น วำย ลุ กลี้ ลุกลน หนุ่ ม ปิ นตังเห็ น ว่ำกริ ย ำ
เช่นนั้นเป็ นกริ ยำที่ไม่น่ำดู และที่สำคัญอำจไปรบกวนคนอื่นโดยเฉพำะเพื่อนที่ใช้ยำเสพติดอยูด่ ว้ ยกัน
จนถึงขั้นทะเลำะวิวำทได้ เพรำะเมื่อเมำมำกจะไม่สำมำรถควบคุมตัวเองได้
ฟำเดล (สัมภำษณ์, 19 มีนำคม 2557) เล่ำว่ำประมำณเมื่อ 10 ปี ที่ แล้วที่คนเริ่ มเอำลูกเม็ดเข้ำมำ
ขำยในหมู่บำ้ น “คนที่บำ้ นไม่กินลูกเม็ด อันตรำย กิน 2 เม็ด ไปกินเบียร์ สักขวด จำเพื่อนไม่ได้ เขำบอก
กันเลยว่ำอย่ำเล่น เล่นแล้วไม่รู้จกั พี่จกั น้อง” ฆอนี ย ์ (สัมภำษณ์, 2 เมษำยน 2556) เคยมีประสบกำรณ์
จำกกำรใช้ลูกเม็ด แต่ใช้ได้ไม่นำนแล้วเลิกไป “ไม่ชอบ เพรำะเวลำอยูใ่ นวงมันจะอยูไ่ ม่นิ่ง เดินไปเดิน
มำ น่ำรำคำญ ไปตรงนี้ ไปตรงนั้นที เด็กที่เพิ่งเริ่ มถึงกินลูกเม็ด” ขณะที่ท้ งั อับดุล และกำริ ม (สัมภำษณ์,
31 มีนำคม 2557) บอกตรงกัน วัยรุ่ นปิ นตังไม่ชอบ “ลูกเม็ด” เพรำะอันตรำย เวลำเมำลูกเม็ดจะจำเพื่อน
ไม่ได้ “เดี๋ยวจะรบกัน พูดอะไรไม่รู้เรื่ อง”
ลูกเม็ดจึงเป็ นยำเสพติดที่ไม่เป็ นที่นิยมของคนปิ นตัง แม้ว่ำจะมีรำคำไม่แพงมำกนัก อย่ำงไรก็
ตำมเมื่อเด็กรุ่ นใหม่เริ่ มทดลองใช้ยำเสพติด ลูกเม็ดเป็ นหนึ่ งในยำเสพติดหลำยชนิ ดที่เป็ นทำงเลือก แต่
เมื่อใช้แล้วมีอำกำรวุน่ วำย รุ่ นพี่ที่อยูใ่ นปิ นตังจะเริ่ มตักเตือนไม่ให้ใช้ ในที่สุดจะเลิกใช้กนั ไป
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2. เมทำโดนช่วยควบคุม ยำเสพติดที่เป็ นที่นิยมในปิ นตังคือผงขำว ผงขำวหรื อเฮโรอีนเป็ นยำ
เสพติดที่สังเครำะห์ข้ ึนมำ มีฤทธิ์ กดประสำท ผูใ้ ช้ผงขำวจะมีอำกำรเซื่ องซึ มครึ่ งหลับครึ่ งตื่น (สถำบัน
บำบัดรักษำและฟื้ นฟูผตู ้ ิดยำเสพติดแห่งชำติบรมรำชชนนี , 2551) ด้วยฤทธิ์ ยำทำให้คนปิ นตังส่ วนใหญ่
ไม่ ก้ำวร้ ำว และมักเก็บ ตัว พฤติ กรรมดังกล่ ำวจึ งไม่ เป็ นปั ญ หำกับ คนในชุ ม ชน ดังเช่ น ที่ กำริ ม (15
พฤษภำคม 2556, สัมภำษณ์) เล่ำถึงอำกำรที่เกิดขึ้นเมื่อเมำผงขำวว่ำ “เวลำหงุดหงิดถ้ำไปใช้ยำ อำรมณ์ก็
จะเย็นขึ้น เพรำะเปรม” แต่เมื่อไม่ได้เสพยำและมีอำกำรอยำกผงขำว จะมีผลตรงข้ำมกับอำกำรเปรม
บำงคนจะมีอำกำรก้ำวร้ำวรุ นแรง และพยำยำมทำทุกอย่ำงเพื่อให้ได้ผงขำวมำใช้ คนติดผงขำวในปิ นตัง
จึงเลือกหำตัวช่วยเพื่อป้องกันอำกำรอยำกยำด้วยกำรไปรับเมทำโดนที่โรงพยำบำล
เมทำโดนเป็ นสำรสังเครำะห์ที่นำมำใช้ในทำงกำรแพทย์เพื่อทดแทนเฮโรอีน ไม่ได้มีฤทธิ์ ใน
กำรกล่อมประสำทรุ นแรงมำกนัก ออกฤทธิ์ ยำวประมำณ 24 ชม. สำมำรถทดแทนกำรใช้เฮโรอีนได้วนั
ละ 3-5 ครั้งต่อวัน (สถำบันธัญญำรักษ์, 2553, 1) ดังนั้นกำรเลือกที่จะไปรั บเมทำโดนอย่ำ งต่อเนื่ องที่
โรงพยำบำลเป็ นส่ วนหนึ่ งในกำรช่ วยให้ผูต้ ิดยำเสพติดไม่ตอ้ งเพิ่มปริ มำณผงขำวมำกขึ้ น ไม่มีอำกำร
อยำกยำจนกระทัง่ ควบคุมตัวเองไม่ได้ ทำให้ไม่จำเป็ นต้องใช้เงินจำนวนมำกขึ้นเรื่ อยๆ
3. ใช้ยำเกินขนำดอำจอำละวำดและหลอน ผงขำว ยำบ้ำ กัญชำ น้ ำกระท่อม และยำไอซ์ ไม่ใช่
ของหำยำกในปิ นตัง อำจกล่ำวได้ว่ำหำง่ำยกว่ำซื้ อลูกอมหรื อไปซื้ อของในร้ำนสะดวกซื้ อ อีกทั้งรำคำ
ของยำเสพติดโดยเฉพำะผงขำวยังถูกกว่ำที่อื่น คนติดยำเสพติดที่บำงครั้งมีเงินเป็ นก้อนใหญ่จะหำซื้ อยำ
เสพติดไปใช้ในปริ มำณที่มำก ดังเช่นกำริ ม กับ อำลี
กำริ มรู ้ ตวั ดี ว่ำถ้ำใช้ยำบ้ำจะอำรมณ์ ร้ำยควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้ ครั้ งหนึ่ งกำริ มเคยใช้ยำบ้ำอย่ำง
หนัก ตอนนั้นมี เงิ นประมำณ 20,000 บำท เขำไปอยู่ขน ำเพื่ อน 3 วัน ใช้ยำบ้ำไป 20 เม็ดและผงขำวอี ก
ประมำณ 2 ฝำ กำริ มไม่ได้นอนเลยจนกระทัง่ คืนที่ 3 เริ่ มมีอำกำรหลอน หวำดระแวง ขณะเขำนัง่ อยูก่ บั เพื่อน
2 คน แต่กลับได้ยินเสี ยงข้ำงนอกบ้ำน ไปแอบดูตรงรู ของผนังบ้ำน เห็นตำรวจล้อมบ้ำนอยู่ รี บเข้ำมำบอก
เพื่อนว่ำอย่ำส่ งเสี ยงดัง แล้วเอำยำบ้ำที่เหลือมำพันเทปขว้ำงไปบนหลังคำบ้ำน เพื่อนที่นงั่ อยูด่ ว้ ยกันรี บเดิน
ไปดูที่ประตูแล้วบอกว่ำไม่มีตำรวจ แต่กำริ มยังยืนยันว่ำมีหลำยคน เพื่อนจึงบอกเขำว่ำให้อธิ ษฐำนถึงพระ
เจ้ำ แล้วเพื่อนก็ออกจำกบ้ำนไป ล็อคประตูให้กำริ มอยู่ในบ้ำน เมื่อกลับขึ้นมำเพื่อนยังยืนยันว่ำไม่มีตำรวจ
อำลีเองเคยใช้ยำบ้ำอย่ำงหนักเช่นกัน เขำเล่ำว่ำช่วงนี้ ในปิ นตังไม่ค่อยมีเหล้ำ ในงำนแต่งงำนงำนหนึ่ งในปิ น
ตัง เจ้ำบ่ำวให้เพื่อนเอำยำบ้ำมำตอบแทนผูช้ ำยที่มำช่วยงำนมำกพอสมควร “วันนั้นเอำไอแดง (ยำบ้ำ) 8 วัน 8
คืนไม่นอน เล่นไอแดงจนหลอนเห็นตำรวจ แต่เพื่อนเรำไม่เห็น เรำเห็น วิ่งไปโดดน้ ำเลย แค่ครั้งเดียว ตกใจ
มำกเพื่อนเข้ำไปจับ กลัวมำก เล่นผงขำวไปด้วย” (อำลี, สัมภำษณ์, 2 พฤศจิกำยน 2556)
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ทั้งกำริ มและอำลีต่ำงตระหนักดีว่ำกำรใช้ยำเกินขนำดจะส่ งผลร้ำยต่อร่ ำงกำยของตัวเอง ทั้งยัง
อำจเป็ นอันตรำยต่อคนอื่นๆ โดยไม่ตอ้ งอ่ำนข่ำวหรื อเรี ยนรู ้จำกผูเ้ ชี่ยวชำญเรื่ องยำเสพติดแต่อย่ำงใด ทั้ง
สองต่ำงเรี ยนรู ้จำกประสบกำรณ์โดยเฉพำะกำรใช้ยำบ้ำ ทั้งสองมักจะเล่ำเรื่ องนี้ ให้เพื่อนผูใ้ ช้ยำเสพติด
ฟัง และพยำยำมที่จะควบคุมปริ มำณกำรใช้ยำบ้ำไม่ให้มำกเกินขนำดอีกด้วย
4. กำรควบคุมเงินเพื่อควบคุมกำรใช้ยำเสพติด เงินเป็ นปั จจัยสำคัญในกำรกระตุน้ ให้คนติดยำ
เสพติดใช้ยำมำกหรื อน้อย พยำบำลผูบ้ ำบัดยำเสพติดมักจะกำชับให้ครอบครัวของผูใ้ ช้ยำควบคุมกำรเงิน
ของคนใช้ยำ คนใช้ยำเสพติดเองทรำบดีในข้อนี้ ดังเช่นที่กำริ มเล่ำถึงตอนที่มีเงินประมำณ 30,000 แล้ว
นำเงินไปซื้ อยำมำใช้จำนวนมำก ช่วงเวลำที่มีกำรใช้ยำเสพติดกันมำกในปิ นตังคือช่วงของกำรเลือกตั้ง
คนใช้ยำเสพติ ดจะได้รับเงินจำกกำรซื้ อเสี ยง 300-800 บำท หรื อช่ วงที่ คนทำงำนเรื อได้รับเงินค่ำแรง
กลับมำบ้ำน เป็ นต้น ดังนั้นกำรควบคุมกำรเงินจึงเป็ นส่ วนหนึ่งในกำรควบคุมกำรใช้ยำเสพติด
ฟำเดล (สัมภำษณ์, 19 มีนำคม 2557) เป็ นคนหนึ่ งที่ มีมำตรกำรกำรควบคุมงินของตัวเอง ทุ ก
วันนี้ ฟำเดลมีรำยได้จำกส่ วนแบ่งขำยปลำ และรับจ้ำงขี่รถรับส่ งแม่ไปขำยของที่ตลำด ได้เงินประมำณ
200-300 บำทต่อวัน แต่เขำจะไม่รับเงินมำทั้งหมด ฟำเดลจะขอเบิกจำกแม่ 3 ครั้งต่อวัน ครั้งละ 80-100
บำท เฉพำะเวลำที่ไปซื้ อยำและ เป็ นเงินเท่ำที่จะซื้ อผงขำวได้ 1 ตัว เพื่อจำกัดกำรใช้ยำเสพติดของตัวเอง
ในแต่ละวัน ส่ วนรุ สดี (สัมภำษณ์, 6 กุมภำพันธ์ 2557) ซึ่ งต้องรับผิดชอบภรรยำและลูก 4 คน เขำให้
ภรรยำเป็ นคนไปรับเงินเดือนที่ได้จำก อบต. รวมถึง เงินเลี้ยงชีพผูต้ ิดเชื้ อเอชไอวีทุกเดือน ภรรยำจะให้
เงินเขำวันละ 80 บำท สำหรับใช้จ่ำยส่ วนตัวทุกวัน หำกรุ สดีตอ้ งกำรใช้ยำเสพติด จะต้องหำเงินด้วยกำร
รับจ้ำงซ่อมไฟตำมบ้ำนนอกเวลำทำงำนที่ อบต.
ฟำเดลจะใช้ผงขำววันละ 3 ตัว ส่ วนใหญ่ใช้สูบกับบ้อง (ยำเส้นโรยหน้ำเฮโรอีน) ส่ วนรุ สดีใช้ยำ
ในแต่ละวันมำกน้อยขึ้นอยูก่ บั ว่ำเขำมีรำยได้จำกงำนพิเศษเท่ำไร ด้วยวิธีกำรเช่นนี้ ทำให้ฟำเดลกับรุ สดี
ควบคุมกำรใช้เงินสำหรับซื้ อยำเสพติดและควบคุมปริ มำณของผงขำวที่ใช้ต่อวันได้ โดยไม่เดือดร้อนที่
จะไปหำเงินมำซื้อยำเสพติด
การควบคุมตัวเองนี้ สะท้อนว่าคนติดยาเสพติดมีความรู ้และตระหนักถึงคุณค่าที่คนในชุมชน
ยึดถือ 2 เรื่ องด้วยกัน เรื่ องแรกคือรู ้และตระหนักว่า ความสัมพันธ์ของเครื อญาติเป็ นบรรทัดฐานหลักที่
คนในปิ นตังให้คุณค่า รวมถึงตระหนักดี ถึงพยาธิ สภาพของการใช้ยาเสพติ ด อาการต่างๆ ที่ จะเกิ ดขึ้ น
ช่วงที่เมายาและต้องการยา เวลาดังกล่าวทาให้ขาดสติและสามารถก่อเหตุอย่างน้อย 2 เหตุการณ์ที่ส่งผล
ต่อความสัมพันธ์ คือ ก่อความรุ นแรงหรื อความวุ่นวายให้กบั เพื่อนที่ใช้ยาเสพติด คนในครอบครัวและ
ชุมชน รวมถึงก่อเหตุลกั ขโมยอันเนื่องจากความต้องการเงินมาซื้อยาเสพติด
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การทาหน้ าที่ในครอบครัว
คนปิ นตั ง มั ก จะคาดหวัง ให้ ผู ้ช ายในครอบครั ว ท าหน้ า ที่ เลี้ ยงดู แ ละดู แ ลครอบครั ว ที่
ประกอบด้วย พ่อแม่ ภรรยา และลูกๆ หลักฐานสาคัญ อัน หนึ่ งที่ แสดงให้เห็ น ว่าการเลี้ ยงดู และดู แล
ครอบครัวเป็ นหน้าที่หลักของผูช้ ายคือเงื่อนไขการสมรสและหย่าร้าง แต่โดยทัว่ ไปแล้วในสภาวะของ
คนติดยาเสพติด การทางานเพื่อมีรายได้มาเลี้ยงดูครอบครัวอาจไม่ใช่เรื่ องง่ายนัก ทั้งด้วยสภาพร่ างกายที่
ไม่เอื้ออานวย วัฏจักรของการใช้ยาเสพติดเช่นช่วงที่ติดหนัก ติดน้อย อาจทาให้การทางานไม่ได้เป็ นไป
อย่างสม่าเสมอ ทั้งด้วยการไม่ยอมรับของสังคมภายนอก โรงงาน สถานประกอบการต่างๆ ส่ วนใหญ่ไม่
รับคนติดยาเสพติดเข้าทางาน ทาให้การทางานประจาของคนติดยาเป็ นเรื่ องยาก งานที่พอจะทาได้คือ
การไปออกเรื อประมง กรี ดยาง ทาสวน และรับจ้างทัว่ ไป เช่นถางหญ้า ก่อสร้าง อย่างไรก็ตามคนติดยา
เสพติ ด ในปิ นตัง พยายามที่ จ ะท างานเพื่ อ ให้ มี ร ายได้ม าเลี้ ยงดู ค รอบครั ว มากบ้ า งน้ อ ยบ้ า งตาม
ความสามารถของแต่ละคน บางคนทางานประจาได้อย่างต่อเนื่องเป็ นเวลาหลายปี บางคนเปลี่ยนงานไป
เรื่ อยๆ มีช่วงเวลาที่ ว่างงานบ้าง แต่ยงั คงพยายามทางานเพื่อมีรายได้ท้ งั ใช้เลี้ยงครอบครัวและใช้ยาเสพ
ติด การมีรายได้มาเลี้ยงดูครอบครัวทาให้คนในครอบครัวยังยอมรับการใช้ยาเสพติดได้ บางคนที่ไม่ได้
ทางานจะทาหน้าที่อื่นๆ ทดแทน ดังเช่นเรื่ องราวต่อไปนี้
เลี้ยงดูครอบครัว เมื่อพูดถึงคนใช้ยำเสพติดที่ มีครอบครัว ผูค้ นส่ วนใหญ่มกั คิดถึงผูช้ ำยที่ ไม่มี
ควำมรับผิดชอบในกำรดูแลภรรยำและลูก บำงครั้งอำจใช้กำลังรุ นแรงกับคนในครอบครัว เช่นในงำน
ทั้ง 2 เรื่ องของ Bourgois (1995, 2009) ที่กล่ำวถึงควำมล้มเหลวของคนใช้ยำในกำรทำหน้ำที่ของพ่อ ซึ่ ง
ส่ วนใหญ่ไม่สำมำรถส่ งเสี ยเลี้ยงดูลูกๆ ได้ ส่ งผลให้ไม่กล้ำติดต่อกับลูกๆ ในเวลำต่อมำ ที่ปินตังผูช้ ำย
บำงคนก็เป็ นเช่นที่ Bourgois สรุ ปไว้ หำกเมื่อเข้ำไปพูดคุยกับครอบครัวผูต้ ิดยำเสพติด กลับพบว่ำผูช้ ำย
หลำยคนยังคงทำงำนและหำเลี้ยงครอบครัวดังเช่นคนที่ไม่ใช้ยำเสพติด รุ สดีเป็ นหนึ่งในผูช้ ำยที่ทำงำน
หนักและรับผิดชอบครอบครัวเพียงคนเดียว
รุ สดี ผูช้ ำยผอมสู งผิวคล้ ำหน้ำตำคมเข้มอมเศร้ำวัย 45 ปี พูดเสี ยงเบำ มักอมยิ้มน้อยๆ เวลำที่ มี
ใครมำพูดคุ ยด้วย ทุ กวันนี้ รุสดี ได้เงิ นเดื อนจำกกำรเป็ นช่ ำงไฟในอบต. เดื อนละ 6,000 บำท วันเสำร์
อำทิตย์เขำจะรับจ้ำงซ่อมหรื อติดตั้งไฟฟ้ำตำมบ้ำนเป็ นรำยได้เสริ ม ใน 1 เดือนรุ สดีจะต้องให้เงินค่ำขนม
ลูกสำวคนโตเดือนละ 900 บำท ส่ วนลูกสำวคนที่ 2 และ 3 จะได้คนละ 300 บำท ส่ วนตัวเขำใช้เงินวัน
ละ 80 บำท รุ สดีกินข้ำว 3 มื้อที่บำ้ น เพื่อเป็ นกำรประหยัด ถึงกระนั้นรุ สดียงั คงหำเงินมำซื้ อผงขำวได้
จำกกำรทำงำนพิเศษ อรัญญำ (สัมภำษณ์, 10 กุมภำพันธ์ 2557) ภรรยำของเขำเล่ำว่ำเธอรู ้มำตั้งแต่ก่อน
แต่งงำนแล้วว่ำรุ สดีติดยำเสพติด ที่ผ่ำนมำเรื่ องยำเสพติดเป็ นปั ญหำในครอบครัวบ้ำง แต่ส่วนใหญ่รุสดี
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หำเงิ น มำเลี้ ยงดู เธอและลู กพอมี กิน มี ใช้ เธอจะว่ำอะไรเขำมำกไม่ ได้เพรำะเขำเป็ นคนหำเงิ น มี แค่
ช่วงเวลำที่เขำตกงำนที่ตอ้ งไปหยิบยืมจำกญำติบำ้ ง แต่ก็ไม่นำนนัก รุ สดีจะดูแลลูกดีและสอนลูกดี ทุก
วันนี้ อรัญญำจะคอยไปรับยำเมทำโดนให้รุสดี ในวันที่ เขำต้องทำงำนและไม่สำมำรถไปรั บยำได้ ทุ ก
เดือนเธอจะเป็ นคนไปรับเงินเดือนของเขำและนำไปเป็ นค่ำใช้จ่ำยในบ้ำนทั้งหมด รุ สดีจะมำรับเงินส่ วน
ของเขำจำกอรัญญำทุกวัน แต่ละวันรุ สดีจะไปส่ งลูกที่โรงเรี ยนก่อนมำทำงำนที่อบต. และเมื่อเลิกงำนจะ
ไปรับกลับบ้ำน ลูกสำวคนโตของเขำเป็ นที่ชื่นชมของคนปิ นตังว่ำสุ ภำพเรี ยบร้อยและไม่เกเร
ชารี ฟอาจนับว่าเป็ นคนหนึ่ งที่พยายามทางานอย่างต่อเนื่ อง เขาเล่าถึงชี วิตเมื่อ 5 ปี ก่อนว่าตอน
นั้นว่างงาน อยากมีงานทา เพราะถ้าไม่ทางานก็จะหมกมุ่นกับการใช้ยาเสพติดอย่างน้อยวันละ 7-8 ชม.
ถ้าทางานก็จะทิ้งยาเสพติดได้ อย่างน้อยในเวลาทางาน ชารี ฟตัดสิ นใจทางานกับองค์กรลดอันตรายจาก
การใช้ยาเสพติดด้วยเห็นว่า “มันเกี่ยวกับชีวิตเราโดยตรง ได้ขอ้ มูลหลายเรื่ องที่เราไม่รู้ เช่นเรื่ องตาแหน่ง
การฉี ด เส้นเลือดอุดตัน เลยอยากไปบอกคนอื่นต่อ” ชารี ฟทางานนี้ ตลอด 5 ปี ที่ผ่านมา แม้จะเป็ นเพียง
อาสาสมัครที่มีรายได้นอ้ ยกว่าค่าแรงขั้นต่า คือ 250 บาทต่อวัน แต่เพียงพอที่เขาจะดารงชีวิตโดยไม่ตอ้ ง
ขอเงินจากทางบ้านอีก ปั จจุบนั เขาทางานอยู่ปัตตานี เป็ นหัวหน้าของอาสาสมัครผูใ้ ช้ยาเสพติ ด คนที่
ร่ วมงานจะไว้ใจในความรับผิดชอบงานของชารี ฟมาก ชารี ฟเป็ นคนกล้าแสดงออก มีความมัน่ ใจ และ
เป็ นผู ้น าของเพื่ อ น แม้ว่า เขาจะเรี ย นจบชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 แต่ ใ นการท างานเขาเรี ย นรู ้ ก ารใช้
คอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่างๆ เพื่อบันทึกการทางานและส่ งงานได้ กับเพื่อนๆ ผูใ้ ช้ยาเสพติด ชารี ฟเป็ นที่
ไว้ใจในเรื่ องเงิน เพื่อนจะให้เขาช่วยมารับเงินยังชีพกับอาสาสมัครสาธารณสุ ขหมู่บา้ นแทนเสมอ
นาเซเป็ นอีกคนหนึ่ งที่ พยายามทางานเพื่อมีรายได้เลี้ยงครอบครั ว หลังจากนาเซตัดสิ นใจไม่
เรี ยนต่ อแล้วกลับ มาอยู่บ ้าน เขาไปทางานโรงงานเป็ นคนยกยางและเช็คของ ที่ นั่นเขาเจอกับภรรยา
หลังจากแต่งงานนาเซออกจากโรงงานไปออกเรื อประมาณ 2 ปี จึงกลับมาทางานโรงงานอีกครั้ง แล้ว
ออกมากรี ดยางที่บา้ น ทุกวันนี้นาเซมีรายได้จากการกรี ดยาง 7 ไร่ เป็ นสวนยางของตัวเองที่แม่กบั พ่อยก
ให้ และถ้าวันไหนไปกรี ดยางให้สวนแม่ดว้ ยจะได้รายได้เพิ่มขึ้น แม่จะแบ่งเงินที่ได้จากค่ายางสวนให้
ครึ่ งหนึ่ ง บางช่วงที่ราคายางตก แม่จะเห็นนาเซไปเก็บขี้ยางขาย เพราะได้เงินไม่พอ นอกจากนี้ นาเซยัง
ช่ วยดู แลลูกในเวลาที่ ภรรยาไปทางานที่ โรงงาน โดยเฉพาะเวลาที่ ลูกป่ วยเข้าโรงพยาบาล เขาจะรั บ
หน้าที่เป็ นคนเฝ้าทุกครั้ ง
ดูแลคนในครอบครัว สำหรับคนที่ไม่ได้ทำงำนเลี้ยงดูครอบครัว จะทำหน้ำที่อื่นๆ ทดแทน ดังเช่น
กำริ มน้องชำยของลินดำ ลินดำมีนอ้ งชำย 2 คนชื่อว่ำฮำกิมและกำริ ม เมื่อครั้งยังเด็กพ่อแม่จะให้นอ้ งชำย
ทั้งสองทำงำนบ้ำนทุกอย่ำงเหมือนพี่สำว แต่ฮำกิมไม่ทำ ขณะที่กำริ มซึ่งกระฉับกระเฉงว่องไวทำงำนให้
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ทุกอย่ำง เวลำไปโรงเรี ยนกำริ มจะตื่นเอง จัดกำรตัวเอง ลินดำ(สัมภำษณ์, 15 มิถุนำยน 2256) พูดถึงกำริ ม
ว่ำ “มัน(กำริ ม) เป็ นขี้ ยำ แต่ใจมันดี ” ลินดำไม่เคยโกรธน้องที่ ติดยำเสพติ ด ในข้อเสี ยต่ำงๆ ที่ มี กำริ ม
กลับมีขอ้ ดี ที่ทำให้ลินดำรัก คือเขำเป็ นคนอ่อนโยน รักแม่กบั พ่อเป็ นที่สุด เมื่อตอนที่ พ่อไม่สบำย เขำ
เป็ นลูกคนเดียวที่คอยดูแลเช็ดตัวให้พ่อ ครั้งที่พ่อป่ วยหนักกำริ มเป็ นคนไปเฝ้ำพ่อที่โรงพยำบำล เขำต้อง
นั่งรถไปกลับ ระหว่ ำงโรงพยำบำลที่ ต้ ังอยู่ห่ ำงจำกบ้ำน 40 กิ โ ลเมตรทุ ก วัน เพื่ อ มำรั บ เมทำโดนที่
โรงพยำบำลบุลนั ตอนเช้ำ ทำนยำเสร็ จแล้วรี บนั่งรถกลับไปดูพ่อทันที ไม่เคยไปเถลไถลที่ไหน ช่วงที่
ดูแลพ่อกำริ มแทบไม่ใช้ยำเสพติดเลย ลินดำเล่ำว่ำ เมื่อ 5 ปี ก่อนพ่อของกำริ มไปผ่อนรถคันหนึ่ ง แต่แล้ว
พ่อมำล้มป่ วยจนผ่อนไม่ไหว กำริ มบอกพ่อว่ำให้เอำที่ดินที่พ่อให้เป็ นมรดกเขำไปขำยแล้วเอำเงินมำให้
พ่อจ่ำยค่ำรถจนหมด ขณะที่ พี่น้องคนอื่นซึ่ งได้รับมรดกจำกพ่อแม่เช่นกัน ไม่มีใครหยิบยื่นเงินให้พ่อ
ตอนนี้ กำริ มจึงไม่มีมรดกเหลืออยู่เลย ทุกวันนี้ แม้กำริ มจะไม่ได้ทำงำนหำเลี้ยงดูครอบครัว แต่เขำจะ
ช่วยเลี้ยงหลำนเล็กๆ ในบ้ำน และคอยดูแลพ่อซึ่งอำยุมำกแล้ว
ฟาเดลเป็ นอี กคนที่ เลี้ ยงลู กเองตั้งแต่ ลู กยังแบเบาะ ฟาเดลแต่ งงานมาตั้งแต่ พ.ศ.2553 ภรรยา
ของฟาเดลรู ้ ต้ งั แต่ ก่อนแต่ งงานว่าเขาใช้ยาเสพติ ด หลังแต่ งงานไม่นานเขามี ลูกสาว 1 คน ด้วยฟาเดล
ทางานไม่กี่อย่าง นอกจากช่วยตากปลาแห้ง รับส่ งแม่และภรรยาไปตลาด เขาจึงรับหน้าที่ซกั ผ้า หุ งข้าว
ทากับข้าว และเลี้ยงลูกสาวตั้งแต่ลูกยังเล็ก ลูกสาวจึงติดฟาเดลมาก หากเข้าไปในปิ นตังจะเห็ นฟาเดลขี่
มอเตอร์ ไซด์ไปในที่ต่างๆ โดยมีลูกสาวนัง่ ข้างหน้าไปด้วยตลอด แม้กระทัง่ ไปซื้ อยาเสพติด ไปรับเมทา
โดนที่โรงพยาบาล ฟาเดลเล่าว่าลูกสาวรู ้วา่ เขาใช้ยาเสพติด ไม่เคยคิดปิ ดบัง เวลาที่เขาสู บผงขาวที่บา้ นคน
เดี ยว ลูกสาวจะนั่งข้างๆ บางวันฟาเดลจะให้ลูกซึ่ งตอนนี้ (พ.ศ.2557) อายุประมาณ 4 ขวบ นั่งอยู่ตรง
ประตูหน้าบ้าน “เฝ้ายามบ้าง แลคนบ้าง” เขาบอกลูกว่า “ถ้าใครมาถามหาป๊ ะให้บอกว่าป๊ ะไม่อยู”่ วันหนึ่ง
ที่คลินิกเมทาโดน ฟาเดลจูงลูกสาวเข้ามารับยา ลูกสาววิ่งเข้ามาบอกพยาบาลว่า “เมื่อวานป๊ ะไปซื้ อยาบ้า
มากินไป 2 เม็ด” อีกวัน ลูกสาวของเขามาบอกพยาบาลว่า “วันนี้ เข้าใกล้ป๊ะได้ ป๊ ะว่าไม่ได้กินยาบ้า” ฟา
เดลบอกว่าช่วงหลังมานี้ ลูกมักถามเขาว่าเมื่อไรจะเลิกยา เขาจะตอบว่า “ต่อเช้า” (พรุ่ งนี้) ตลอดมา
แม้ว่ำผูใ้ ช้ยำเสพติ ดเหล่ำนี้ จะไม่ได้ปฏิ บตั ิ ตวั ทำงศำสนำดังที่ ครอบครั วและสังคมคำดหวัง แต่
ยังคงพยำยำมรับผิดชอบและปฏิบตั ิ ตำมบทบำทที่พอ่ และลูกชำยพึงกระทำต่อครอบครัว ซึ่งส่ งผลให้คนใน
ครอบครัวยังยอมรับและอยูร่ ่ วมกับเขำได้
บทบาทต่ อชุมชน
ในชุมชนเมือง เรำมักจะไม่เห็นคนติดยำเสพติดปรำกฏตัวในพื้นที่สำธำรณะมำกนัก ยิ่งถ้ำมีคน
รู ้ ว่ำเขำหรื อ เธอใช้ยำเสพติ ด คนติ ด ยำเสพติ ด จะหลี กเลี่ ยงกำรเข้ำสังคมทัน ที ทั้งนี้ ด้วยสถำนภำพที่
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คลุ ม เครื อในเรื่ องของควำมถู ก ต้อ งอัน เกิ ด จำกกำรใช้ ย ำ แต่ ใ นปิ นตัง คนติ ด ยำเสพติ ด ยัง คงใช้
ชีวิตประจำวันในพื้นที่สำธำรณะอย่ำงปกติ ส่ วนหนึ่ งอำจเป็ นเพรำะผูช้ ำยส่ วนใหญ่ใช้ยำเสพติด ดังนั้น
กำรปรำกฏตัวในที่ สำธำรณะจึงไม่ได้สร้ำงควำมอึดอัดหรื อไม่ปลอดภัยให้กบั ผูต้ ิดยำ คนใช้ยำเสพติด
ยังคงไปร่ วมและช่วยงำนต่ำงๆ ของชุมชนอีกด้วย
ช่วยงำนชุมชน อำบีดีนเป็ นคนหนึ่ งที่ไปร่ วมงำนของชุมชนเป็ นประจำ เขำซึ่ งได้ชื่อว่ำเป็ นคน
“ขี้ลกั ” (ขี้ขโมย) แต่สำหรับแม่ อำบีดีนเป็ นคนอำรมณ์ดี พูดเก่ง ขี้แย ขี้ออ้ น และเป็ นห่วงแม่มำก ซูไฮดำ
และอำมีนะห์ อสม.ประจำปิ นตัง (สัมภำษณ์, 10 พฤษภำคม 2556) เล่ำว่ำอำบีดีนเป็ นคนสุ ภำพ พูดเพรำะ
และมีน้ ำใจ ขอช่วยให้ทำอะไรก็มกั จะช่วย แต่ช่วงไหนที่ใช้ยำเสพติดเยอะเขำจะลักขโมยของและโกหก
ทุกครั้งที่มีงำนบุญ งำนศพ และกิจกรรมของชุมชน อำบีดีนมักมำช่วยงำนเสมอ เขำจะคอยช่วยยกของ
เก็บกวำด ทำควำมสะอำดโดยไม่ตอ้ งมีใครเรี ยกใช้ หรื อบอกให้ทำ ที่โรงพยำบำล เมื่อครั้งที่คลินิกฟ้ำใส
ตั้งอยูบ่ นชั้น 2 ของอำคำร อำบีดีนจะเป็ นคนที่ยกน้ ำดื่มแกลลอนใหญ่ข้ ึนไปให้เพื่อนๆ ดื่มทุกวันที่เขำมำ
รับยำเมทำโดน
อำบีดีนไม่ใช่คนเดียวที่ทำสิ่ งต่ำงๆ ให้กบั คนอื่น ภำพที่ผเู ้ ขียนเห็นบ่อยๆ เมื่อผ่ำนไปที่อบต.ปิ น
ตัง คือรุ สดีจะเดินไปมำ หยิบโน่น ทำนี่ ตลอดเวลำ วันที่อบต.จัดโครงกำรพัฒนำถนน รุ สดีเป็ นคนหนึ่ ง
ที่ถือจอบถำงหญ้ำอยูร่ ิ มถนนทั้งวัน วันงำนอบต.พบประชำชน คนปิ นตังจะเห็นรุ สดีเดินเก็บขยะ กวำด
พื้ น เก็บ เต๊ น ท์ ยกของไม่ ห ยุด หย่อน หลำยคนในปิ นตังบอกว่ำ “อบต.ท ำอะไรไม่ เป็ นถ้ำไม่มีรุสดี ”
คำพูดนี้ ได้รับกำรยืนยันจำกเหตุกำรณ์เมื่อต้นปี 2557 สำยไฟที่อบต.จะใช้ต่อไปยังบ้ำนเรื อนหำยไป มี
คนสงสัยว่ำรุ สดีขโมยไปขำยเพื่อเอำเงินไปซื้ อยำเสพติด รุ สดีจึงลำออก แต่เพียงเดื อนเดียว ผูใ้ หญ่ใน
อบต.ก็ไปตำมเขำกลับมำทำงำนในตำแหน่ งเดิม ด้วยไม่มีช่ำงและคนทำงำนแบบรุ สดี อำมีนะห์และซู
ไฮดำยืนยันว่ำ รุ สดีเป็ นคนขยันและดูแลครอบครัวดี แม้บำงครั้งจะใช้ยำเยอะเกินไปก็ตำม
คนใช้ยำที่ไว้วำงใจได้ กำริ มเป็ นอีกคนที่ ถูกกล่ำวถึงในปิ นตังว่ำมีน้ ำใจและไว้ใจได้ “....ที่ผ่ำน
มำไม่ว่ำกำริ มจะเคยใช้ยำเสพติ ด ลักขโมย และติ ดคุ ก แต่ คนปิ นตังรู ้ ว่ำกำริ มไม่เคยขโมยของๆ ใคร
นอกจำกของคนในบ้ำน” (อำมีนะห์, สัมภำษณ์, 6 มีนำคม 2557) ดังนั้นเขำจึงเป็ นคนใช้ยำเสพติดที่ “ฮำ
รั บ” (ไว้วำงใจได้) คนหนึ่ ง กำริ มกับนิ รัน ดร์ เพื่อนคู่ หูรุ่นพี่ ของเขำเป็ นที่ พ่ ึงของทุ กคนในปิ นตังเมื่ อ
สิ่ งของหำย ครั้งหนึ่ งเครื่ องสู บน้ ำของเจริ ญคนพุทธเจ้ำของร้ำนขำยเหล้ำหำยไปจำกนำกุง้ เจริ ญไม่แจ้ง
ตำรวจ แต่ไปบอกกำริ มกับนิ รันดร์ ให้ช่วยจัดกำรให้ ทั้งสองคนไปสื บหำจนเจอว่ำใครเอำไป ตำมไป
จนถึงร้ำนที่ รับซื้ อของเก่ำ ซึ่ งเป็ นร้ ำนค้ำไม่ไกลจำกปิ นตังนัก เป็ นที่ รู้กนั ของคนละแวกนั้นว่ำร้ ำนค้ำ
แห่ งนี้ รับซื้ อของที่ถูกขโมยมำ นิ รันดร์ กบั กำริ มเข้ำไปบอกเจ้ำของร้ำนถึงที่มำของเครื่ องสู บน้ ำที่เจ้ำของ
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ร้ำนเพิ่งขำยไป ทั้งยังขู่วำ่ จะแจ้งตำรวจว่ำร้ำนนี้ รับซื้ อของโจร หำกไม่คืนเงินให้ ในที่สุดเจ้ำของร้ำนคืน
เงินให้เจริ ญจำนวน 13,000 บำท หลังคดีเครื่ องสู บน้ ำไม่นำน ถังแก๊สของอีกบ้ำนหนึ่ งหำย หลำนของ
เจ้ำของแก๊สขี่มอเตอร์ ไซด์มำหำกำริ มให้ช่วยหำถังแก๊ส ผ่ำนไป 2 วัน กำริ มกลับมำบอกว่ำรู ้ตวั คนขโมย
แล้ว กำลังจัดกำรให้
ที่คลินิกฟ้ำใส กำริ มเป็ นหนึ่ งในผูร้ ับบริ กำรเมทำโดนที่ คอยช่วยเหลือเจ้ำหน้ำที่ ในเรื่ องต่ำงๆ
เช่นตำมผูใ้ ช้ยำที่ไม่มำรับเมทำโดน ตำมของหำย โยกย้ำยโต๊ะ ตู ้ เจ้ำหน้ำที่ที่รู้จกั กำริ มต่ำงพูดเหมือนกัน
ว่ำเขำเป็ นคนที่พ่ ึงพำได้ในหลำยเรื่ อง กำริ มจะเป็ นคนที่คอยเตือนให้พยำบำล และเจ้ำหน้ำที่ทุกคนเก็บ
กระเป๋ ำเงินและโทรศัพท์ที่วำงไว้ให้มิดชิด
เรื่ องเงินกับคนติดยำเสพติดดูเหมือนจะเป็ นเรื่ องที่ไม่สำมำรถไว้วำงใจกันได้ เนื่ องจำกเงินเป็ น
ปั จจัยสำคัญต่อกำรใช้ยำเสพติด แต่ท่ำมกลำงควำมไม่ไว้วำงใจในเรื่ องดังกล่ำว คนปิ นตังยังคงให้ควำม
ไว้วำงใจคนติดยำอย่ำงอัยน่ำ
แม่ของอัยน่ ำเสี ยชีวิตเมื่ออัยน่ ำอยูช่ ้ นั ประถม 4 พ่อของเธอทำงำนออกเรื อและแต่งงำนใหม่ อัย
น่ำจึงต้องไปอยูก่ บั ยำยและน้ำ น้ำ (สัมภำษณ์, 2 กุมภำพันธ์ 2557)ที่เลี้ยงอัยน่ ำมำบอกว่ำ “มันไม่ใช่คน
ดื้อ ที่ มนั ไปเอำยำสำนั้นไม่ใช่ สำอะไร” (ไปใช้ยำเสพติ ดไม่ได้เป็ นปั ญหำอะไร) นอกจำกอำมีนะห์จะ
รู ้จกั กับอัยน่ ำในฐำนะคนหมู่บำ้ นเดี ยวกัน ทั้งสองคนยังเคยทำงำนร่ วมกันในโรงงำนยำง อำมี นะห์ รู้
ว่ำอัยน่ ำเป็ นคนที่ “ฮำรั บ ” ได้ โดยเฉพำะในเรื่ องเงิน เมื่ อปี 2554 มี กำรเลื อกตั้งนำยก อบต.ที่ ปิ นตัง
ซึ่ งอัยน่ำและอำมีนะห์เป็ นหนึ่ งในทีมของผูส้ มัครรับเลือกตั้งที่ตอ้ งไปช่วยหำเสี ยง อำมีนะห์บอกว่ำทั้ง
เธอและผูส้ มัครคนนั้นมอบหมำยให้อยั น่ ำถือเงินทั้งหมดซึ่ งเป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง อัยน่ ำทำบัญชี
ค่ำใช้จ่ำยไว้ทุกบำททุกสตำงค์ และส่ งคืนเงินที่เหลือทั้งหมดหลังกำรเลือกตั้งผ่ำนไป
ทุกวันนี้ อยั น่ามีรายได้จากการรับเลี้ยงเด็กให้คนในหมู่บา้ น ผูว้ ิจยั ถามอัยน่าว่าพ่อแม่ของเด็กรู ้
ไหมว่าเธอใช้ยาเสพติด อัยน่ าตอบว่าในปิ นตังไม่มีใครไม่รู้ว่าเธอใช้ยาเสพติด แต่เธอไม่เคยทาเสี ยชื่ อ
อัยน่ าจะรับเลี้ยงเด็กตั้งแต่เเด็กทารกจนถึงวัยเตาะแตะ ได้เงินวันละ 50-100 บาท แล้วแต่พ่อแม่ของเด็ก
จะให้ ดังนั้นเมื่ อเข้าไปในปิ นตังจะเห็ น อัยน่ าเดิ นอุม้ เด็ก จูงเด็ก 1-2 คนเสมอ อัยน่ าเล่าว่าเวลาที่ เธอ
ต้องการใช้ยาเสพติดแล้วมีเด็กอยูด่ ว้ ย เธอจะไปใช้ยาในห้องน้ าไม่ให้เด็กเห็นเด็ดขาด เพราะเธอรู ้สึกว่า
เป็ นเรื่ องไม่ดี
คนติดยาเสพติดส่ วนใหญ่มกั ถูกมองว่าเป็ นผูท้ ี่ไม่สร้างผลผลิตหรื อเป็ นภาระของสังคม ในปิ น
ตังคนติดยาเสพติดหลายคนที่กล่าวมา อาจไม่ได้สร้างผลผลิตออกมาเป็ นเงินทอง แต่เขาเหล่านี้ กลับเข้า
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มาช่ วยรับหน้าที่ในบ้านทดแทนบทบาทของผูห้ ญิ ง ให้ผูห้ ญิงที่ เป็ นแม่ได้ออกไปทางานหารายได้มา
เลี้ยงครอบครัว และพยายามทาหน้าที่ต่อสังคมเท่าที่จะทาได้
ความปกติที่ต้องต่ อรอง (negotiated normality)
คนใช้ยาเสพติดในปิ นตังนั้นยังคงเป็ นสมาชิ กคนหนึ่ งของชุ มชน แต่เมื่อเขากลายเป็ นลูกชาย
หรื อลูกสาวที่ ติดยาเสพติดของแต่ละบ้าน เขาจะมีสถานะเพิ่มเติ มจากป้ ายที่รัฐ ศาสนาและการแพทย์
ประทับตราลงบนคนติดยาเสพติดว่าเป็ นคนที่ทาผิดกฏหมาย เป็ นคนบาปและเป็ นผูป้ ่ วย จาเป็ นที่จะต้อง
ถูกตรวจจับ ดาเนินคดี และบาบัดรักษา คนใช้ยาเสพติดจึงไม่ใช่สมาชิกคนเดิมอีกต่อไป
ป้ายประทับตราที่ซอ้ นทับเข้ามาในตัวของคนติดยาเสพติดนั้น ส่ งผลต่อความรู ้สึกและความคิด
ของคนปิ นตังทั้งคนที่ ไม่ใช้และใช้ยาเสพติ ดไม่ต่างกับ ที่ ส่งผลกับคนอื่ นๆ ในสังคมภายนอกปิ นตัง
เพราะในความเป็ นจริ งคนใช้ยาเสพติ ดขณะที่เมายาหรื อต้องการยาจะมีลกั ษณะและอาการไม่ต่างจาก
ภาพที่ ท้ ังทางการแพทย์และส านัก งานคณะกรรมการป้ อ งกัน ยาเสพติ ด อธิ บ ายไว้ ปั ญ หาอยู่ที่ ภ าพ
ดังกล่าวของคนใช้ยาเสพติดที่รัฐและการแพทย์ให้กบั สังคม เป็ นภาพที่แน่ นิ่งตายตัว และเป็ นภาพเพียง
ด้านเดียว เสมือนว่าคนใช้ยาจะเป็ นเช่นนั้นเสมอและตลอดเวลา
ในชุมชนคนใช้ยาเสพติดยังคงเป็ นพ่อ สามี ลูกหลาน พี่นอ้ ง ญาติ เพื่อน เพื่อนบ้าน เป็ นสมาชิก
คนหนึ่งของครอบครัว เครื อญาติ และชุมชน ความรู ้สึก ทุกข์ รัก หวาดกลัว เสี ยใจ ความหวังและความ
ผิดหวัง เป็ นภาพสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันและความสัมพันธ์ของคนใช้ยาเสพติดกับคนอื่นๆ ใน
ครอบครั วและชุ มชน สถานะของการเป็ นสมาชิ กของเขาหรื อเธอแม้จะมีความผูกพันเป็ นทุนเดิ ม แต่
แตกต่างจากเดิมด้วยตัวตนที่ใช้ยาเสพติดเป็ นตัวตนที่กระทาผิดจากบรรทัดฐานของรัฐ การแพทย์ และ
ศาสนา เมื่อคนใช้ยาเสพติดไม่สามารถปฏิบตั ิตวั ตามบรรทัดฐานข้างต้นได้ เขาจึงต่อรองด้วยการเลือก
ปฏิบตั ิตามบรรทัดฐานอื่นๆ ที่คนในครอบครัวเครื อญาติ และชุมชนยึดถือ สิ่ งที่คนติ ดยาเลือกที่ปฏิบตั ิมี
3 เรื่ องดังที่ได้เสนอไปข้างต้น คือ ควบคุมตัวเองและจัดการการเงิน การทาหน้าที่ในครอบครัว หากไม่
สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ จะทดแทนด้วยการดูแล และทาหน้าที่ อื่นๆ ในบ้าน สุ ดท้ายคือช่วยเหลือ
งานของชุมชนเท่าที่จะทาได้
ขณะที่คนใช้ยาพยายามที่จะต่อรองให้การดารงชีวิตอยูร่ ่ วมกันเป็ นไปอย่างปกติที่สุดเท่าที่จะทา
ได้ กระบวนการต่อรองนี้ กลับกลายเป็ นส่ วนหนึ่ งที่เข้ามาควบคุมคนใช้ยาแทนบรรทัดฐานทางสังคม
อื่นๆ เช่นกฏหมาย หลักศาสนา ให้คนใช้ยาเสพติดไม่กระทาการอื่นๆ ที่จะเป็ นปั ญหาต่อครอบครัวและ
ชุมชนต่อไป และทาให้คนใช้ยาไม่เป็ นดังภาพที่รัฐหรื อการแพทย์ประทับตราไว้ กระบวนการต่อรอง
เพื่อให้เกิดความปกติของคนติดยาเสพติดในปิ นตังทาให้มองเห็นว่าเมื่อคนๆ หนึ่งติดยาเสพติด เขาไม่ได้
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กลายไปเป็ นร่ างกายที่ติดยาเสพติด เป็ นอาชญากร เป็ นคนบาป หรื อเป็ นคนป่ วย แต่เขายังคงเป็ นมนุษย์
คนหนึ่ งที่ปรารถนาจะอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัย ความปลอดภัยในที่น้ ี ไม่ได้หมายถึงเพียงความปลอดภัย
จากกฎหมายหรื อการประทับตราต่างๆ ของสังคม แต่ปลอดภัยในความรู ้สึกว่าเขายังคงเป็ นส่ วนหนึ่ ง
เป็ นสมาชิกของปิ นตังเช่นเดิม
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ปัจจัยส่ งเสริมให้ บุคลากรสาธารณสุ ขยังคงปฏิบัติหน้ าทีใ่ นจังหวัดชายแดนภาคใต้
: กรณีศึกษา อาเภอสุ ไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
Factors Related to the Retention of Health Personnel in Southern Border
Provinces : A Case Study of Sungaikolok, Narathiwat Province.
ภาวิณี เนื่องนา (Pawinee Nuangnam)1
ศันสนีย ์ จันทร์ อานุภาพ (Sansanee Chanarnupap)2
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยส่ งเสริ มให้บุคลากรสาธารณสุ ขยังคงปฏิบตั ิ
หน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ แบ่งเป็ นการวิจยั เอกสารและ
การวิจยั ภาคสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสังเกต การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่ วม การ
สั ม ภาษณ์ เจาะลึ ก และการปฏิ สั ม พันธ์ ก ับ ประชากร โดยใช้แบบสั ม ภาษณ์ ก่ ึ ง มี โ ครงสร้ า งเป็ น
เครื่ องมือช่ วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรสาธารณสุ ขในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุ ข กระทรวงสาธารณสุ ข ซึ่งปฏิบตั ิงานอยูใ่ นหน่วยงานบริ การสุ ขภาพของรัฐ ในเขตพื้นที่
อาเภอสุ ไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส จานวน 7 แห่ง โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักมีจานวน 25 คน
ผลการวิ จ ัย พบว่า ปั จจัย ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรสาธารณสุ ข ยัง คงปฏิ บ ัติ หน้า ที่ ใ นจัง หวัด
ชายแดนภาคใต้ จาแนกเป็ น 4 ปั จจัยหลัก ได้แก่ (1) ปั จจัยด้านค่าตอบแทน สวัสดิ การ และ
ผลประโยชน์ที่ได้รับอื่น ๆ (2) ปั จจัยด้านความมัน่ คงและความก้าวหน้าในอาชี พ (3) ปั จจัยด้านความ
ผูกพันกับจรรยาบรรณ องค์กร เพื่อนร่ วมงาน และพื้นที่ และ (4) ปั จจัยอื่น ๆ เช่น ความห่ วงใยใน
บุคคลในครอบครัว และทรัพย์สิน เป็ นต้น
คาสาคัญ : การคงอยูใ่ นงาน บุคลากรสาธารณสุ ข จังหวัดชายแดนภาคใต้
Abstract
This research aimed to study contributed factors to the retention of health personnel in
southern border provinces. It is a qualitative research and comprised of literature reviewing and
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field surveying. Data was collected by observation, participative observation, in-depth interview
and direct interaction with the population by using semi-structured interview as a tool to collect
data from health personnel of the Permanent Secretary Office of the Ministry of Public Health;
those who work in 7 health care service providers in Sungaikolok Subdistrict, Narathiwat. There
were 25 main data providers for this case.
Our research revealed that there are 4 contributed factors to the retention of health
personnel in southern border provinces, namely: (1) compensation and profits, (2) occupational
security and opportunity to progress, (3) relationship with their code of ethic, organization, coworker and the area, and (4) other factors, such as, their concern toward family’s members and
property and etc.
Keyword: Job retention, Public health personnel, Southern border province
บทนา

สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยเป็ นปั ญหาที่มีมา
อย่างต่อเนื่องยาวนาน แต่เหตุการณ์ความรุ นแรงเริ่ มบานปลายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็ นต้นมา รวมระยะ
เวลานานกว่า 10 ปี สถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้น อาทิ การลอบทาร้าย การสังหารรายวัน การ
วางระเบิด การเผาหรื อวางเพลิง การโรยตะปูเรื อใบ การเขียนข้อความข่มขู่ เป็ นต้น เหตุการณ์เหล่านี้
เกิดขึ้นในพื้นที่สี่จงั หวัดภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดปั ตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิ วาส และ
จังหวัดสงขลา ดังจะเห็นได้จากรายงานสรุ ปสถิติสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จงั หวัดชายแดน
ภาคใต้ต้ งั แต่ปี พ.ศ. 2547 - 2557 พบว่า มีผเู้ สี ยชี วิตทั้งสิ้ น 6,286 ราย และมีผไู้ ด้รับบาดเจ็บทั้งสิ้ น
11,366 ราย โดยรายงานล่าสุ ดในปี พ.ศ. 2558 มีจานวนเหตุการณ์ความไม่สงบทั้งสิ้ น 672 เหตุการณ์ มี
ผูเ้ สี ยชีวติ 246 ราย และบาดเจ็บ 544 ราย (ศูนย์เฝ้ าระวังสถานการณ์ภาคใต้. สื บค้นเมื่อ 5 มีนาคม 2559,
จาก http://www.deepsouthwatch.org.)
สถานการณ์ ค วามไม่ ส งบที่ เ กิ ด ขึ้ น ข้า งต้น ได้ส่ ง ผลกระทบต่ อ ชี วิ ต และทรั พ ย์สิ น ของ
ประชาชนในพื้นที่ ไม่ว่า จะเป็ นราษฎรทัว่ ไป ต ารวจ ทหาร อาสาสมัค รป้ องกันภัย ผูน้ าศาสนา
นักการเมือง บุคลากรทางการศึกษา เยาวชน นักเรี ยนนักศึกษา และนอกจากนั้นแล้วยังไม่เว้นแม้แต่
กับบุคลากรสาธารณสุ ข ซึ่ งให้บริ การทางการแพทย์และพยาบาลแก่คนเจ็บป่ วยในพื้นที่ ก็ยงั ได้รับ
ผลกระทบเช่ น กัน บุ ค ลากรสาธารณสุ ข เหล่ า นี้ ไม่ เ พีย งแต่ จ ะต้องปฏิ บ ัติ ง านหนัก ขึ้ น เพราะมี
ผูไ้ ด้รับบาดเจ็บจานวนมาก แต่ในหลายกรณี ยงั พบว่า บุคลากรสาธารณสุ ขอาจตกเป็ นเป้ าหรื อเหยื่อ
ของการโจมตี ด้วย เช่ น จากเหตุ ก ารณ์ ผูก้ ่อความไม่ ส งบบุ ก ยึดโรงพยาบาลเจาะไอร้ อง จัง หวัด
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นราธิ วาส เป็ นสถานที่ในการยิงถล่มฐานปฏิบตั ิการกองร้อยทหารพรานที่ 4816 เมื่อช่วงเย็นวันที่ 13
มีนาคม 2559 โดยใช้ผูป้ ่ วยและบุ คลากรสาธารณสุ ข เป็ นตัวประกัน (สมชาย สามารถ, 2559)
เหตุการณ์ลอบวางระเบิดโรงพยาบาลโคกโพธิ์ จังหวัดปั ตตานี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 โดย
เกิ ดเหตุระเบิ ดขึ้นที่บริ เวณลานจอดรถจักรยานยนต์ของโรงพยาบาล ส่ งผลให้รถมอเตอร์ ไซด์ถูก
เพลิงไหม้ไป 64 คัน และมีผไู้ ด้รับบาดเจ็บ 10 ราย เหตุการณ์ลอบวางเพลิงสถานี อนามัยดอนรัก
อาเภอหนองจิ ก จัง หวัดปั ตตานี เมื่ อวันที่ 11 มิ ถุ นายน 2548 มี ก ารวางเพลิ ง เผาบ้า นพัก ซึ่ ง อยู่
ด้านหลังสถานี อนามัย ส่ งผลให้เพลิงเผาบ้านพักวอดทั้งหลัง แต่ไม่มีผรู ้ ับบาดเจ็บ เหตุการณ์ลอบ
วางระเบิดหน้าสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดปั ตตานี เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 เป็ นเหตุให้มี
ประชาชนเสี ยชี วิต 1 ราย และได้รับบาดเจ็บอีก 8 ราย แรงระเบิดยังทาให้กาแพงและตัวอาคาร
ด้านหน้า สานักงานสาธารณสุ ข ได้รับความเสี ยหายอย่างหนัก รถยนต์ที่ จอดข้า งถนน รถยนต์ที่
สัญจรไปมา รวมไปถึงรถจักรยานยนต์ได้รับความเสี ยหายกว่า 10 คัน เหตุการณ์เผาโรงพยาบาล
ส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลลูโบ๊ะสาวอ อาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 ส่ งผลให้
อาคารสถานี อนามัย ได้รั บ ความเสี ย หายเกื อบทั้ง หลัง รถพยาบาลถู ก เพลิ ง ไหม้เ สี ย หายทั้ง คัน
เหตุการณ์ บุกยิงเจ้าหน้าที่สถานี อนามัยประจัน อาเภอยะรัง จังหวัดปั ตตานี เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม
2550 โดยผูก้ ่ อความไม่สงบได้บุกขึ้นไปยังสถานี อนามัยและใช้อาวุธสงครามยิงเจ้าหน้าที่สถานี
อนามัยที่กาลังรับประทานอาหารกลางวันเสี ยชีวติ 2 ราย เหตุการณ์ยิงนักวิชาการสาธารณสุ ขประจา
สานักงานสาธารณสุ ขอาเภอศรี สาคร จังหวัดนราธิ วาส เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 ซึ่ งมี ผปู้ ระสบ
เหตุท้งั สิ้ น 2 ราย เสี ยชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 1 ราย โดยสรุ ปนับตั้งแต่วนั ที่ 4 มกราคม 2547 จนถึงวันที่
28 พฤษภาคม 2557 มี เหตุการณ์ความรุ นแรงเกิดขึ้นกับบุ คลากรสาธารณสุ ขและสถานบริ การ
สาธารณสุ ขทั้งสิ้ น 28 ครั้ง กระจายเกิ ดเหตุในจังหวัดปั ตตานี 15 ครั้ง จังหวัดยะลา 7 ครั้ง และ
จังหวัดนราธิวาส 6 ครั้ง ทาให้มีผเู้ สี ยชีวติ 33 ราย บาดเจ็บ 29 ราย (สุ ภทั ร ฮาสุ วรรณกิจ, 2557)
สถานการณ์ ความรุ นแรงที่เกิดขึ้นกับบุคลากรสาธารณสุ ขและสถานบริ การสาธารณสุ ข
ในตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ทาให้องค์กรและบุคลากรสาธารณสุ ขในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
จาเป็ นต้องปรับตัวให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น
นายแพทย์สุภทั ร ฮาสุ วรรณกิ จ ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา ในฐานะ
กรรมการมูลนิ ธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้ กล่าวว่า เพื่อไม่ให้เหตุร้ายที่
เกิดขึ้นส่ งผลกระทบในแง่ความรู ้สึกและการทางานของบุคลากรในโรงพยาบาล สิ่ งที่โรงพยาบาล
ทุกแห่ งในพื้นที่ควรทามีสองส่ วนคือ การสร้างให้เป็ นเขตปลอดภัย และการตระหนักบทบาทของ
โรงพยาบาลให้เกิดความเป็ นกลาง ไม่เข้าข้างฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง (แวลีเมาะ ปูซู, 2553)
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ผลการศึกษาการปฏิ บตั ิ หน้าที่ของพยาบาลในสถานการณ์ ความไม่สงบในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ของ สุ นีย ์ เครานวล (2551) พบว่า พยาบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซ่ ึ งเป็ น
ผูใ้ ห้ ข ้อ มูล หลัก ได้ส ะท้อนความหมายของการปฏิ บ ตั ิ ห น้า ที่ ใ นสถานการณ์ ค วามไม่ส งบใน 4
ลักษณะคือ (1) เป็ นชีวติ ที่มีแต่อนั ตรายเหมือนปฏิบตั ิงานในสงคราม (2) เป็ นหน้าที่ความรับผิดชอบ
ที่ตอ้ งยืนหยัดให้การช่วยเหลือดูแลผูป้ ่ วย (3) เป็ นความภูมิใจที่ได้ทางานที่ทา้ ทาย และ (4) เป็ นการ
ปฏิ บ ตั ิ ง านด้วยความหวาดระแวงในสถานการณ์ ที่ ข ัดแย้ง และไม่ แน่ น อน โดยพยาบาลได้รั บ
ผลกระทบในการดาเนิ นชี วิต 5 ลักษณะคือ (1) การใช้ชีวิตประจาวันเกี่ ยวกับการกินอยู่ลาบากขึ้น
(2) ความแออัดและความไม่สะดวกในการใช้ชีวิตในโรงพยาบาล เนื่องจากไม่สามารถกลับบ้านได้
เมื่อออกเวรในเวลากลางคืน (3) การเดินทางมาปฏิบตั ิงานยากลาบากขึ้นเนื่ องจากความไม่ปลอดภัย
ในการใช้รถโดยสารประจาทาง และมีการปิ ดถนนสายหลัก (4) มีเวลาอยู่กบั ครอบครัวและพบปะเพื่อน
น้อยลง และ (5) กระทบต่อการใช้สิทธิ์ การลา สาหรับผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของพยาบาล
นั้นแบ่งเป็ น 2 ลักษณะคือ (1) ผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของพยาบาลในโรงพยาบาล ซึ่ งพบว่า
การทางานหนักขึ้น เนื่องจากมีผบู ้ าดเจ็บจานวนมากและ (2) ผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของพยาบาล
นอกโรงพยาบาล เช่น การเผชิญความเสี่ ยงในการส่ งต่อผูป้ ่ วยเวลากลางคืน การเผชิญความเสี่ ยงใน
การออกรับผูป้ ่ วย ณ จุดเกิดเหตุและการชันสู ตรในเวลากลางคืน การทางานเชิ งรุ กร่ วมกับชุ มชนลดลง
เป็ นต้น ทั้งนี้การแก้ไขและการปรับตัวในการปฏิบตั ิหน้าที่ของพยาบาลสะท้อนใน 8 ลักษณะคือ (1) ปรับ
ระบบการส่ งต่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ (2) งดออกชันสู ตรนอกโรงพยาบาล (3) มีมาตรการคัด
กรองและตรวจสอบก่อนการรับผูป้ ่ วย ณ จุดเกิ ดเหตุ (4) มีแนวปฏิ บตั ิในการเดินทางเพื่อความ
ปลอดภัย (5)ไม่ควรแต่งกายชุดเครื่ องแบบในขณะเดินทางไปปฏิบตั ิงาน (6) เพิ่มระบบรักษาความ
ปลอดภัย (7) สารองเครื่ องมือให้พร้อมใช้ตลอดเวลา (8) เตรี ยมความพร้อมฉุ กเฉิ นตลอดเวลา และการ
ประกาศใช้แผนอุบตั ิเหตุหมู่
การศึกษาภาวะเครี ยดและวิตกกังวลของพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนที่ปฏิบตั ิหน้าที่ภายใต้
สถานการณ์ความไม่สงบสามจังหวัดชายแดนใต้ ของนูรียะ มามะ (2551) พบว่า การปฏิบตั ิหน้าที่
ของพยาบาลโรงพยาบาลชุ มชนในสามจังหวัดชายแดนใต้มีความแตกต่างจากภูมิภาคอื่น เนื่องจาก
การปฏิ บตั ิหน้าที่ มีโอกาสสู งที่ จะเผชิ ญเหตุอนั ตรายต่าง ๆ ในหลายรู ปแบบและที่ผ่านมายังไม่มี
หลัก ประกันซึ่ งเป็ นที่ ยอมรั บร่ วมกันทั้ง ฝ่ ายราชการและกลุ่ม ที่ก่ อความไม่ส งบว่าพยาบาลหรื อ
บุคลากรทางการแพทย์จะเป็ นกลุ่มที่ได้รับการยกเว้นจากการถูกลอบทาร้ าย ผลจากการประเมิน
สุ ขภาพจิ ตของบุ ค ลากรสาธารณสุ ขโดยใช้แบบประเมิ นความเครี ย ดของกรมสุ ข ภาพจิต พบว่า
บุคลากรสาธารณสุ ขมีความเครี ยดในระดับสู งกว่าเกณฑ์ปกติ ร้อยละ 21.4 และจากการช่วยเหลือให้
คาปรึ กษาและพบแพทย์เป็ นรายกรณี พบว่า บุคลากรสาธารณสุ ขที่ปฏิบตั ิหน้าที่ในสามจังหวัด
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ชายแดนใต้เกิ ดความวิตกกังวลอย่างมากโดยเฉพาะการส่ งต่อผูป้ ่ วยในเวลากลางคืน กลัวความไม่
ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างเส้นทาง ในขณะที่ผบู้ ริ หารของโรงพยาบาลชุมชนก็รับรู้ถึงปั ญหา
ดังกล่าวจึงได้พยายามจัดสรรงบประมาณอบรมบุคลากรนอกสถานที่ โดยหวังว่าจะช่วยผ่อนคลาย
และสร้างขวัญกาลังใจให้กบั บุคลากร
จากการทบทวนผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้น พบว่า มีผลงานวิจยั จานวนมากที่ศึกษา
ผลกระทบของสถานการณ์ ค วามไม่ ส งบที่ มี ต่ อ ผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านในพื้ น ที่ จ ัง หวัด ชายแดนภาคใต้
โดยเฉพาะผูป้ ฏิ บตั ิงานกลุ่ มข้าราชการตารวจ ทหาร และบุ คลากรทางการศึกษา แต่ยงั ไม่ค่อยมี
ผลงานวิจยั ที่เน้นศึกษาปัจจัยส่ งเสริ มให้บุคลากรสาธารณสุ ขยังคงปฏิบตั ิหน้าที่ในสถานการณ์ความ
ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงเป็ นเรื่ องน่าสนใจศึกษาว่า บุคลากรสาธารณสุ ขในพื้นที่จงั หวัด
ชายแดนภาคใต้มี ปั จจัย อะไรที่ ส่ง เสริ ม ให้ย งั คงปฏิ บ ตั ิ หน้า ที่ ใ นสถานการณ์ ค วามไม่ส งบ โดย
งานวิจยั นี้ เน้นทาการศึกษาเฉพาะกรณี บุคลากรสาธารณสุ ขที่ปฏิบตั ิงานอยู่ในพื้นที่อาเภอสุ ไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิ วาส เนื่องจากเป็ นพื้นที่ห่างไกล ติดกับชายแดนของประเทศมาเลเซี ย และเคยเกิดเหตุ
ความรุ นแรงต่อชี วิตและทรัพย์สินของบุคลากรสาธารณสุ ขอย่างสะเทือนขวัญ เป็ นที่จดจาและมัก
ถูกกล่าวถึงในบรรดาบุคลากรสาธารณสุ ข ซึ่ งปฏิบตั ิหน้าที่อยูใ่ นจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สานักงาน
สาธารณสุ ขจังหวัดนราธิวาส, 2557)
ข้อค้นพบที่ได้จากงานวิจยั นี้ช่วยในการขยายพรมแดนความรู ้เกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งเสริ มให้
บุ ค ลากรสาธารณสุ ข ยัง คงปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ใ นจัง หวัด ชายแดนภาคใต้ โดยครอบคลุ ม เจ้า หน้า ที่
หลากหลายสาขาวิชาชี พ ช่ วยในการออกแบบนโยบายส่ งเสริ มคุ ณภาพชี วิตและการทางานของ
บุคลากรสาธารณสุ ข เพื่อให้ยงั คงปฏิบตั ิงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ช่วยเสริ มสร้างความเข้าใจ
อันดีระหว่างบุคลากรสาธารณสุ ขกับผูเ้ กี่ยวข้องทั้งหลาย ซึ่ งต้องเผชิ ญกับสถานการณ์ความไม่สงบใน
พื้นที่ร่วมกัน
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปั จจัยส่ งเสริ มให้บุคลากรสาธารณสุ ขยังคงปฏิบตั ิหน้าที่
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
นิยามศัพท์สาคัญ
ปั จจัยส่ งเสริ ม หมายถึ ง ปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ของบุคลากร
สาธารณสุ ข อันจะส่ งผลให้องค์กรสาธารณสุ ขสามารถธารงรักษาบุคลากรเหล่านี้ไว้ได้
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จังหวัดชายแดนภาคใต้ หมายถึง จังหวัดนราธิ วาส จังหวัดปั ตตานี จังหวัดยะลา จังหวัด
สตูล จังหวัดสงขลา เฉพาะพื้นที่อาเภอเทพา อาเภอสะบ้าย้อย อาเภอนาทวี และอาเภอจะนะ โดยใน
การวิจยั นี้ศึกษาเฉพาะกรณี อาเภอสุ ไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
บุคลากรสาธารณสุ ข หมายถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชัว่ คราว
และลูกจ้างจ้างเหมาบริ การที่ป ฏิ บ ัติ ง านอยู่ ใ นสั ง กัด สานัก งานปลัด กระทรวงสาธารณสุ ข ซึ่ ง
ประกอบด้ว ยบุ ค ลากรทางการแพทย์แ ละบุ ค ลากรสายสนับ สนุ น โดยในการวิ จ ัย นี้
หมายถึ ง บุคลากรเฉพาะที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นอาเภอสุ ไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
บุคลากรทางการแพทย์ หมายถึง แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักกายภาพบาบัด
หรื อบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุ ขอื่นที่ให้บริ การดูแล รักษา หรื อฟื้ นฟูสุขภาพ โดยในการ
วิจยั นี้ หมายถึง บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นหน่วยงานบริ การสุ ขภาพของรัฐ จานวน 7
แห่ง ในเขตพื้นที่อาเภอสุ ไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
บุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชัว่ คราว
และลูกจ้างจ้างเหมาบริ การในหน่ วยงานบริ การสุ ขภาพที่ปฏิบตั ิงานไม่เกี่ ยวข้องกับการให้บริ การ
ดูแล รั กษา หรื อฟื้ นฟูสุขภาพ อาทิ เช่ น งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงิ นและบัญชี งานพัสดุ งานซ่ อม
บารุ ง งานธุรการ งานแผนงานและศูนย์ขอ้ มูล งานศูนย์คอมพิวเตอร์ งานโสตทัศนศึกษา งานบาบัด
น้ าเสี ย งานสวนและสนาม งานศูนย์ความสะอาด เป็ นต้น โดยในการวิจยั นี้ หมายถึ ง บุคลากรสาย
สนับสนุนในโรงพยาบาลสุ ไหงโก-ลก เนื่องจากไม่มีบุคลากรสายสนับสนุนปฏิบตั ิงานประจาอยูใ่ น
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล และศูนย์แพทย์ใกล้ใจ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การที่องค์กรจะอยู่รอดได้น้ นั ทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นตัวจักรที่สาคัญ เพราะจะสามารถทาให้
องค์ก ารเกิ ดผลผลิ ตได้ท้ งั ปริ มาณและคุ ณภาพ ถ้า องค์ก ารใดได้คนดี มีค วามรู้ ความสามารถใน
ปริ มาณที่เพียงพอเหมาะสมกับภารกิจเข้ามาทางานก็จะทาให้องค์การนั้นประสบความสาเร็ จ และ
บรรลุ เป้ าหมายได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล องค์การต่าง ๆ จึงให้ความสาคัญกับการ
บริ หารจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ โดยจะต้องมีการบริ หารจัดการในทุก ๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร
ในองค์การนั้น ๆ ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เต็มความรู ้ความสามารถของแต่ละ
บุคคลตลอดเวลา โดยดาเนินการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถให้กบั บุคลากรอย่างมีเป้ าหมาย
และต่อเนื่อง สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์การ สร้างขวัญกาลังใจและแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงาน พัฒนาความก้าวหน้าและใช้กลไกการจ่ายค่าตอบแทนให้สามารถดึงดูดให้คนดี คนเก่ง
อยูใ่ นองค์การ สร้างแรงจูงใจให้คนทุ่มเททางานเพื่อองค์ก ารอย่า งเต็ม ความสามารถ รวมถึ งการ
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บริ หารงานบุคคลในองค์การ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการบริ หารจัดการทรัพยากรมนุษย์ คือ
การธารงรักษาบุคลากรให้อยูใ่ นระบบ (retention) หรื อ การคงอยูใ่ นงาน
คาว่า “การคงอยูใ่ นงาน” หมายถึง ระยะเวลาการทางานตั้งแต่เริ่ มต้นจนถึงปั จจุบนั รวมทั้ง
ระยะเวลาที่วางแผนจะทางานอยูต่ ่อไปในอนาคต (Taunton, Krampitz and Woods. 1989 : 17)
การคงอยูใ่ นงานมีความสาคัญต่อองค์การ ผูป้ ฏิบตั ิงานหรื อบุคลากร และผูใ้ ช้บริ การ ดังนี้
ความส าคั ญ ต่ อ องค์ ก าร การคงอยู่ใ นงานจะท าให้อ งค์ก ารมี บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ และทักษะในจานวนเพียงพอที่จะปฏิบตั ิภารกิจที่รับผิดชอบให้บรรลุผลสาเร็ จตาม
เป้ าหมายที่กาหนดไว้ ทาให้องค์การมีผลผลิตที่มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพเพิ่มมากขึ้น เนื่ องจาก
บุคลากรสามารถปฏิ บตั ิภารกิ จที่รับผิดชอบได้อย่างเต็มความรู้ ความสามารถ ก่อให้เกิดรายได้มาก
ขึ้น เนื่ องจากการทางานมีประสิ ทธิ ภาพและคุ ณภาพเพิ่มมากขึ้ น ผูใ้ ช้บริ การเกิ ดความประทับใจ
กลับมาใช้บริ การอีก องค์การจะมีชื่อเสี ยงเป็ นที่ยอมรับของสาธารณชน ส่ งผลให้มีภาพพจน์ที่ดีมี
ความน่าเชื่อถือ นอกจากนั้นองค์การจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการสรรหา คัดเลือก บรรจุ ฝึ กอบรม
และการพัฒนาบุคลากรใหม่ให้มีความรู ้ความสามารถ ทักษะและความชานาญในงาน ซึ่ งจะต้องใช้
เวลาในการฝึ กฝนและใช้งบประมาณจานวนมาก
ความสาคัญ ต่ อ ผู้ ป ฏิบัติง านหรื อ บุค ลากร การคงอยู่ใ นงานจะท าให้ผูป้ ฏิ บ ตั ิง านได้
เพิม่ พูนความรู ้ความสามารถและทักษะในการปฏิบตั ิงาน เนื่องจากการทางานอยูใ่ นองค์การนาน ๆ
ทาให้เกิดการเรี ยนรู ้กระบวนการทางาน ยิ่งมีประสบการณ์มากก็จะยิ่งมีความรู ้ความสามารถและ
ทักษะมากขึ้น ส่ งผลให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานประสบความสาเร็ จและมีความก้าวหน้าในงาน อันจะทาให้เกิด
ความภาคภูมิใจ พึงพอใจที่จะปฏิบตั ิงานกับองค์การต่อไป
ความสาคัญ ต่ อ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร การคงอยู ่ใ นงานจะทาให้ผู ใ้ ช้บ ริ ก ารได้รับ บริ ก ารที่ ดี มี
คุณภาพ เนื่องจากบุคลากรเป็ นผูม้ ีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบตั ิงาน นอกจากนี้ยงั
ได้รับบริ การที่ รวดเร็ ว เนื่ องจากหน่ วยงานมี บุ คลากรจานวนเพีย งพอที่จะให้บ ริ การ การได้รับ
บริ การที่ดีมีคุณภาพเป็ นประเด็นสาคัญมากต่อผูใ้ ช้บริ การด้านสุ ขภาพ เนื่องจากบริ การสุ ขภาพจะมี
ความเกี่ ยวพันกับชี วิต ซึ่ งจะผิดพลาดไม่ได้ ดังนั้นการคงอยู่ในงานของบุคลากรสาธารณสุ ขจึงมี
ความสาคัญที่จะช่วยให้ผใู ้ ช้บริ การได้รับบริ การรักษาพยาบาลจากผูช้ านาญงาน ลดความเสี่ ยงที่จะ
เกิดความผิดพลาด
ระเบียบวิธีวจิ ัย
งานวิจยั ชิ้นนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุ ณภาพ (Qualitative Research) ประกอบด้วยการวิจยั
เอกสาร (Document Research) และการวิจยั ภาคสนาม (Field Research) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
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วิธี ก ารสั ง เกต การสั ง เกตการณ์ แ บบมี ส่ วนร่ ว ม การสั ม ภาษณ์ เ จาะลึ ก และการปฏิ สั ม พัน ธ์ ก ับ
ประชากรที่ศึกษา โดยออกแบบการวิจยั ดังนี้
ประชากรและผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
ประชากรที่ ศึ ก ษาในการวิจยั นี้ คื อ บุค ลากรสาธารณสุ ขซึ่ ง ปฏิ บ ตั ิ งานอยู่ใ นหน่ วยงาน
บริ การสุ ขภาพของรัฐ ในเขตพื้นที่อาเภอสุ ไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส อันได้แก่
(1) โรงพยาบาลสุ ไหงโก-ลก
(2) โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลมูโนะ
(3) โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลปูโยะ
(4) โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลปาเสมัส
(5) โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลบ้านกวาลอซี รา
(6) ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ 1 (เทศบาล) โรงพยาบาลสุ ไหงโก-ลก
(7) ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ 2 (เจริ ญเขต) โรงพยาบาลสุ ไหงโก-ลก
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักมีจานวน 25 คน โดยมีหลักในการเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูล ดังนี้
(1) เป็ นบุคลากรสาธารณสุ ขที่ปฏิบตั ิหน้าที่ในอาเภอสุ ไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
(2) ครอบคลุมทั้งบุคลากรสายสนับสนุน และบุคลากรทางการแพทย์
(3) ครอบคลุมทั้งเพศชายและเพศหญิง
(4) ครอบคลุมหน่วยบริ การสุ ขภาพของรัฐในอาเภอสุ ไหงโก-ลกทั้งเจ็ดแห่ง
นอกจากนั้นแล้วผูว้ ิจยั ยังจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรที่ทางานเชื่อมโยงหรื อเกี่ยวข้อง
กับบุคลากรสาธารณสุ ขในพื้นที่ศึกษาด้วย เช่น ตารวจ ทหาร อาสาสมัครกูภ้ ยั ตลอดจนสมาชิ กใน
ครอบครัวของบุคลากรสาธารณสุ ข เป็ นต้น เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบในการวิเคราะห์
ตารางที่ 1. แสดงการคัดสรรผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก

จานวนผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก

บุคลากรทางการแพทย์
(1) โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
(2) โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลมูโนะ
(3) โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลปูโยะ
(4) โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลปาเสมัส
(5) โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลบ้านกวาลอซีรา
(6) ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ 1 (เทศบาล) โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
(7) ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ 2 (เจริ ญเขต) โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
บุคลากรสายสนับสนุน
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็ บ ข้อ มู ล ภาคสนามนั้น ผูว้ ิ จ ัย ได้เ ข้า ไปใช้ชี วิต อยู่ใ นอ าเภอสุ ไ หงโก-ลก และ
ปฏิบตั ิงานเป็ นบุคลากรสาธารณสุ ข สายสนับสนุนอยูใ่ นโรงพยาบาลสุ ไหงโก-ลก เป็ นเวลา 2 ปี จึง
ช่วยให้ได้รับการยอมรับและความไว้วางใจจากประชากรที่ศึกษาและผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
เทคนิ ค ในการสัม ภาษณ์ น้ ัน เน้นการสั ม ภาษณ์ แบบกึ่ ง มี โ ครงสร้ า ง กล่ า วคื อ ผูว้ ิจ ัย จะ
ออกแบบคาถามไว้ล่วงหน้า แต่จะยอมให้ขอ้ มูลที่ได้จากสนามวิจยั นาทางในการวิจยั โดยข้อมูลที่
ได้รับจากสนามวิจยั สามารถขยาย ปรับเปลี่ยนหรื อแตกประเด็นในการศึกษาออกไปได้ อันจะเป็ น
ประโยชน์ต่อการทาความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลกระทาพร้ อมกับการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล
รายวัน โดยในแต่ละวันหลังจากเก็บข้อมูลเสร็ จแล้ว ผูว้ ิจยั นาข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์อีกครั้ง
เพื่อจัดระเบียบของข้อมูล จัดหมวดหมู่ และตรวจสอบข้อมูลที่ได้ในแต่ละวัน หากข้อมูลไม่มีความ
ชัดเจนก็ต้ งั คาถาม และกลับไปถามซ้ าในครั้งต่อไป จนข้อมูลมีความชัดเจน และการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เมื่ อ สิ้ น สุ ด การเก็ บ ข้อ มู ล เป็ นการวิ เ คราะห์ ห ลัง การเก็ บ ข้อ มู ล เรี ย บร้ อ ยแล้ว ซึ่ งใช้วิ ธี ก าร
หาองค์ประกอบหลัก (thematic analysis) โดยประยุกต์ใช้วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลของแวนมาแนน
(Van Manen, 1990) ซึ่ งเป็ นวิธีการศึกษาข้อมูลตามแนวคิดปรากฏการณ์วิทยาแบบเฮอร์ เมนิวติกซ์
(hermeneutic phenomenology) โดยมี 6 ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. การย้อนกลับไปสู่ ธรรมชาติของประสบการณ์ชีวิต (turning to the nature of lived experience)
โดยศึกษาเกี่ยวกับภูมิหลังของผูใ้ ห้ขอ้ มูล ตลอดจนบริ บทแวดล้อมของผูใ้ ห้ขอ้ มูล โดยการสัมภาษณ์
พูดคุย ซักถาม
2. การค้นหาประสบการณ์ที่ตอ้ งการศึกษา (investigating experience as we live it) ตาม
แนวคาถามของเครื่ องมือที่จดั เตรี ยมมา โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) และเก็บ
รวบรวมข้อมู ล ซึ่ งต้องใช้เทคนิ คในการถามคาถามเพื่ อค้นหาธรรมชาติของประสบการณ์ และ
เจาะลึก เพื่อให้เข้าใจความหมายของผูใ้ ห้ขอ้ มูล เข้าใจถึงความแตกต่างเฉพาะบุคคล และให้ผใู้ ห้
ข้อมูลสะท้อนออกมาเป็ นคาพูดตามการรับรู้ และให้ความหมายของประสบการณ์ เหล่านั้นตาม
ประเด็นที่ตอ้ งการศึกษา เปรี ยบเสมือนกับการเข้าไปอยูใ่ นประสบการณ์ชีวติ เหล่านั้นด้วย
3. การสะท้อนคิ ดคาหลัก สาคัญ (reflecting on essential themes) ผูว้ ิจยั ทาความเข้าใจ
ความหมายของทุกมิติ และความหมายของคาหลัก เพื่อให้เข้าใจความหมายของปรากฏการณ์ ท่ี
ศึกษาอย่างแท้จริ ง ครอบคลุม และชัดเจน
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4. การเขียนบรรยายปรากฏการณ์ที่ได้จากการศึกษา (the art of writing and rewriting) เป็ น
การนาคาหลักสาคัญ (themes) ที่ได้จากการศึกษามาเขียนบรรยายสรุ ปในภาพรวมอย่างละเอียดและ
ชัดเจน ตามการรับรู ้ของผูใ้ ห้ขอ้ มูล โดยครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการศึกษา และมีการยกตัวอย่าง
คาพูดประกอบเพื่อให้เข้าใจและชัดเจนของประสบการณ์
5. การคงไว้ซ่ ึ ง ประสบการณ์ ที่ศึก ษาและบริ บ ทที่เกี่ ย วข้อง (maintaining a strong and
orientated relation to the phenomenon) เป็ นการตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ และ
บันทึ กข้อมูลเป็ นสาระสาคัญ และเชิ งลึ กที่สามารถให้ความหมายต่อปรากฏการณ์ ที่ศึกษาจริ ง ๆ
ไม่ใช่ผวิ เผิน โดยไม่ด่วนสรุ ป แต่เป็ นการอยูใ่ นปรากฏการณ์น้ นั นานพอเพื่ออธิ บายความสัมพันธ์ที่
เกิดขึ้นในปรากฏการณ์ และสามารถตอบคาถามการวิจยั ได้ท้งั หมด
6. การท าให้บ ริ บ ทมี ค วามสัม พัน ธ์ เชื่ อมโยงกับ ปรากฏการณ์ ที่ เราก าลัง ศึ ก ษาได้อย่า ง
กลมกลืน (balancing the research context by considering parts and whole) โดยพยายามตีความ
และทาความเข้าใจจากประสบการณ์ ย่อย แล้วเชื่ อมโยงไปสู่ ประสบการณ์ ในภาพรวม ทบทวน
กระบวนการต่า ง ๆ อย่า งละเอี ย ดอี กครั้ ง เพื่อความแน่ ใจว่า ไม่เกิ ดค าหลักและแก่ นสาระอื่ น ๆ
ตามมา โดยมองประสบการณ์ยอ่ ยที่ศึกษาเป็ นส่ วนหนึ่ งของปรากฏการณ์ในภาพรวมทั้งหมด และ
มองปรากฏการณ์ ใ นภาพรวมก็ จ ะประกอบด้ว ยประสบการณ์ ย่อ ย ๆ หลายประสบการณ์ ซึ่ ง
เชื่อมโยงซึ่ งกันและกัน
ผลการวิจัย
อาเภอสุ ไหงโก-ลก เป็ นอาเภอลาดับที่ 9 ของจังหวัดนราธิ วาส ตั้งอยูแ่ นวชายแดนไทย-มาเลเซี ย
ทางตะวันออกเฉี ยงใต้ของจังหวัดนราธิ วาส ในด้านการสาธารณสุ ข ในพื้นที่อาเภอสุ ไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิ วาสนั้น มีหน่วยบริ การสุ ขภาพของรัฐ จานวน 7 แห่ ง ได้แก่ โรงพยาบาลทัว่ ไป 1 แห่ ง
คือ โรงพยาบาลสุ ไหงโก-ลก และมี โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล 4 แห่ งคื อ โรงพยาบาล
ส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลมูโนะ โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลปูโยะ โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ตาบลปาเสมัส และโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลบ้านกวาลอซี รา นอกจากนี้ ยงั มีศูนย์สุขภาพ
ชุมชนเมืองอีก 2 แห่ง คือ ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ 1 (เทศบาล) และศูนย์แพทย์ใกล้ใจ 2 (เจริ ญเขต)
หน่วยงานสาธารณสุ ขทั้งหมดมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบพื้นฐานโดยให้บริ การสุ ขภาพ
แก่ประชาชน เช่ น (1) ประเมินภาวะสุ ขภาพของประชาชน (2) ให้บริ การคาปรึ กษา การตรวจ
วินิจฉัย รักษาการเจ็บป่ วย (3) ส่ งเสริ มสุ ขภาพตามกลุ่มประชากรที่รับผิดชอบ โดยออกให้บริ การ
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบทั้งในสถานบริ การสุ ขภาพ และนอกสถานบริ การ โดยออกเยีย่ มบ้าน เยี่ยมหญิง
หลังคลอดและทารก ให้วคั ซี นในหมู่บา้ นที่รับผิดชอบ รวมทั้งให้ความรู ้เกี่ยวกับการดูแลสุ ขภาพ
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อย่างต่อเนื่ อง (4) เฝ้ าระวังการเกิดโรค ป้ องกันการเกิ ดโรคในชุมชน จัดการสิ่ งแวดล้อม เพื่อลด
ปัจจัยเสี่ ยงทางด้านสุ ขภาพ (5) ให้บริ การฟื้ นฟูสมรรถภาพแก่ประชาชนวัยต่าง ๆ ที่มีปัญหาสุ ขภาพ
ดูแลอย่างต่อเนื่ อง โดยเน้นการมีส่วนร่ วมของครอบครัวและชุ มชน (6) กาหนดนโยบาย วางแผน
กิจกรรมในการบริ การที่สอดคล้องกับปัญหาสุ ขภาพในชุมชน โดยมีการจัดทาเวทีชาวบ้านในชุ มชน
เพื่อค้นหาปั ญหาและวางแผนแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน (7) พัฒนาทีมงานในการให้บริ การสุ ขภาพอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง โดยประสานเครื อ ข่ า ยสาธารณสุ ข ทั้ง ในด้า นวิ ช าการ การบริ ก ารสุ ข ภาพกับ บุ ค คล
ครอบครั ว ชุ มชน เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง และให้ผรู ้ ั บบริ การได้รับการดู แลอย่างต่อเนื่ อง
และมีคุณภาพ (กองการพยาบาล, 2545)
จากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้น ผูว้ ิจยั พบว่า ส่ งผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
บุคลากรสาธารณสุ ขและเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้บุคลากรสาธารณสุ ขขอย้ายออกนอกพื้นที่หรื อ
ลาออก มีผลกระทบต่อครอบครัวและบุคคลใกล้ชิด ทาให้บุคลากรสาธารณสุ ขเกิดความไม่เชื่อมัน่
ความเครี ยด และความรู้สึกหวาดกลัวหวาดระแวง โดยเฉพาะบุคลากรสาธารณสุ ขที่มีภูมิลาเนาใน
พื้นที่อื่น นอกจากนี้ยงั ต้องจายอมปรับตัวในการใช้ชีวิตประจาวันให้เข้ากับสถานการณ์ ดังข้อความ
จากการให้สัมภาษณ์ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก 4 ราย ที่มีใจความของเนื้อหาสอดคล้องกัน ตามลาดับดังนี้
ชัย (นามสมมติ) เพศชาย อายุ 50 ปี ได้กล่าวไว้วา่ “จะไม่ออกไปไหนเลยในเวลากลางคืน
จะอยูใ่ นบ้านพักโรงพยาบาลตลอด แล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงจุดเสี่ ยง”
นา (นามสมมติ) เพศหญิง อายุ 44 ปี ได้กล่าวไว้วา่ “การดาเนิ นชีวิตประจาวันก็เปลี่ยนไป
ถ้าไปจับจ่ายซื้ อของตามตลาดในชุ มชนต้องรี บไปรี บกลับเพื่อความปลอดภัย และหลี กเลี่ยงการ
เดินทางในตอนกลางคืน เพราะเกรงจะเกิดอันตราย”
ฝน (นามสมมติ) เพศหญิง อายุ 25 ปี ได้กล่าวไว้วา่ “จะออกไปหาอะไรกินในเวลากลางคืน
ก็ตอ้ งระวังนิดนึง ถ้าไม่จาเป็ นก็ไม่ออกไป”
เล็ก (นามสมมติ) เพศหญิง อายุ 33 ปี ได้กล่าวไว้วา่ “รู้สึกหวาดกลัวในการเดินทาง เวลาจะ
ไปไหนก็จะรี บไปรี บกลับ เวลาเดิ นเล่นแบบสบายๆใจไม่มีนะ เราต้องระวัง เวลากลับบ้านก็อย่า
กลับเย็น ต้องมองซ้ายมองขวาเวลาขับรถ ถ้าเกิดมีบุคคลต้องสงสัยก็คือขับรถให้ถึงบ้านเร็ วที่สุด”
การปฏิ บตั ิหน้าที่ของบุคลากรสาธารณสุ ขในสถานการณ์ ความไม่สงบที่เกิดขึ้น บุคลากร
สาธารณสุ ขมีบทบาทที่สาคัญในการช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บ ดังนี้
1. เป็ นผูใ้ ห้การช่วยเหลือฉุ กเฉิ นเบื้องต้น บุคลากรสาธารณสุ ขเป็ นบุคคลที่ปฏิบตั ิหน้าที่ใน
ด่านหน้า จึงต้องมีการคัดกรอง ประเมินอาการผูบ้ าดเจ็บเบื้องต้น พร้อมทั้งให้การช่วยเหลือ เพื่อให้
ผูบ้ าดเจ็บได้รับอันตรายน้อยที่สุด ทั้งนี้เนื่ องจากประชาชนในอาเภอสุ ไหงโก-ลก ส่ วนใหญ่นบั ถื อ
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ศาสนาอิสลาม บุคลากรสาธารณสุ ขจาเป็ นต้องให้การบริ การที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมความเชื่ อ
ของชาวไทยมุสลิมด้วย เช่น การให้อาหาร การปฏิบตั ิต่อร่ างของผูเ้ สี ยชีวติ เป็ นต้น
2. การประสานงานเพื่อขอกาลังเสริ มกรณี เกิดเหตุมีผบู้ าดเจ็บจานวนมาก เพื่อให้ผบู้ าดเจ็บ
ได้รับการช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง ทันท่วงที และการส่ งต่อผูบ้ าดเจ็บไปยังโรงพยาบาลที่มีศกั ยภาพ
มากกว่า หากจาเป็ นต้องใช้รถพยาบาลฉุ ก เฉิ นพร้ อมกันจานวนหลายคัน และโรงพยาบาลมี ไม่
เพียงพอ บุคลากรสาธารณสุ ขต้องประสานงานกับโรงพยาบาลเครื อข่ายเพื่อขอรถพยาบาลฉุ กเฉิ น และ
พยาบาลสาหรับส่ งต่อผูบ้ าดเจ็บ รวมทั้งประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตารวจ ทหาร ตรวจสอบเส้นทาง
การเดินทาง หากสถานการณ์ไม่ปลอดภัย
3. ให้ ก าลัง ใจแก่ ผูบ้ าดเจ็ บ และญาติ เนื่ องจากสถานการณ์ ค วามไม่ ส งบที่ เ กิ ด ขึ้ น เป็ น
เหตุการณ์ ที่สะเทือนขวัญ ผูบ้ าดเจ็บ อาจได้รับความพิการ หรื อเสี ยชี วิต ญาติ พี่น้องมีความเสี ยใจ
สลดใจ และหวาดผวา บุคลากรสาธารณสุ ขมีหน้าที่สร้างกาลังใจ ปลอบใจ เพื่อให้สามารถต่อสู้และ
มีชีวติ อยูไ่ ด้ต่อไป
4. เป็ นผูจ้ ดั การข้อมูลข่าวสาร ในขณะเกิดสถานการณ์ความไม่สงบ มีผบู้ าดเจ็บมารับการ
รั ก ษาพยาบาลในโรงพยาบาลจานวนมาก การจัดระบบข้อมู ล ข่า วสารมี ค วามส าคัญ บุ ค ลากร
สาธารณสุ ขมีบทบาทรายงานสิ่ งที่เกิดขึ้น เขียนบันทึกทางการช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บและผูเ้ สี ยชี วิต เพื่อ
เป็ นหลักฐานการปฏิ บตั ิงาน รายงานให้หัวหน้า แพทย์เวร ผูบ้ ริ หาร และนายแพทย์สาธารณสุ ข
จังหวัดทราบตามแบบบันทึก เพื่อรายงานข้อมูลเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ให้ผูบ้ งั คับบัญชา
ระดับสู งในกระทรวงสาธารณสุ ขทราบต่อไป
5. บทบาทในการพิ ท ัก ษ์ สิ ท ธิ ผู้บ าดเจ็ บ ที่ ไ ด้รั บ การรั ก ษาในโรงพยาบาล บุ ค ลากร
สาธารณสุ ขต้องประเมินเหตุการณ์ หากผูบ้ าดเจ็บเสี่ ยงต่อการถูกทาร้ ายซ้ า บุคลากรสาธารณสุ ข
ประสานเจ้าหน้าที่ตารวจ ทหาร เพื่อรักษาความปลอดภัยของผูบ้ าดเจ็บ
ปัญหาการปฏิบัติหน้ าทีข่ องบุคลากรสาธารณสุ ขในสถานการณ์ความไม่ สงบ
1. ขาดอัต ราก าลัง เนื่ อ งจากเจ้า หน้า ที่ ข อย้า ย สาเหตุ ห นึ่ งมาจากความหวาดกลัว ต่ อ
สถานการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยมี ข ้อ มู ล การสู ญ เสี ย ของบุ ค ลากรสาธารณสุ ข ของจัง หวัด นราธิ ว าส
ปี งบประมาณ 2557 พบว่า สู ญเสี ยแพทย์ ร้อยละ 4.20 ทันตแพทย์ ร้อยละ 12.20 เภสัชกร ร้อยละ
1.11 และพยาบาลวิชาชีพ ร้อยละ 1.23 (สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดนราธิวาส, 2557)
2. ภาระงานที่เพิ่มขึ้น เช่น จากการชุมนุมประท้วงที่อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิ วาส ในวันที่
25 ตุ ลาคม 2547 มีก ารสลายการชุ มนุ ม ทาให้ที ม งานของโรงพยาบาลตากใบได้ประสานไปที่
โรงพยาบาลต่าง ๆในจังหวัดนราธิ วาส เพื่อขอความช่ วยเหลื อ และเตรี ยมรถพยาบาลในการรั บ
ผูบ้ าดเจ็บ แม้ย อดผูป้ ่ วยไม่ม าก แต่ ค วามวุ่น วายจากญาติ และเจ้า หน้า ที่ ข องรั ฐ มี ม าก เป็ นสิ่ ง ที่
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บุคลากรสาธารณสุ ขต้องรับภาระในการดูแล นอกจากนี้ยงั พบว่า ผูป้ ่ วยไม่กล้าไปรับบริ การที่คลินิก
ในช่ วงเวลาเย็นหรื อค่ า ท าให้ผูป้ ่ วยมารั บ บริ ก ารที่ โรงพยาบาลในเวลากลางวันมากขึ้ น ท าให้
บุคลากรสาธารณสุ ขต้องรับภาระในการดูแลผูป้ ่ วยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผูป้ ่ วยมักมารักษาเมื่อมีอาการ
หนักมาก เนื่ องจากกลัวความไม่ป ลอดภัย หากต้องมาพบแพทย์ในเวลากลางคื น เป็ นเหตุ ให้ใ ช้
ระยะเวลาในการรักษานานขึ้น ส่ งผลให้บุคลากรสาธารณสุ ขต้องดูแลผูป้ ่ วยมากขึ้น
ปัจจัยส่ งเสริมให้ บุคลากรสาธารณสุ ขยังคงปฏิบัติหน้ าทีใ่ นสถานการณ์ความไม่ สงบ
ผลการวิ จ ัย พบว่า ปั จจัย ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรสาธารณสุ ข ยัง คงปฏิ บ ัติ หน้า ที่ ใ นจัง หวัด
ชายแดนภาคใต้ จาแนกเป็ น 4 ปั จจัยหลัก ได้แก่ (1) ปั จจัยด้านค่าตอบแทน สวัสดิ การ และ
ผลประโยชน์ที่ได้รับอื่น ๆ (2) ปั จจัยด้านความมัน่ คงและความก้าวหน้าในอาชีพ (3) ปั จจัยด้านความ
ผูกพันกับจรรยาบรรณวิชาชีพ และเพื่อนร่ วมงาน และ (4) ปั จจัยอื่น ๆ ได้แก่ ความผูกพันกับพื้นที่
ความผูกพันกับครอบครัวและเครื อญาติ ความศรัทธาในศาสนา เป็ นต้น
ปัจจัยด้านค่าตอบแทน สวัสดิการ และผลประโยชน์ที่ได้รับอื่น ๆ
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยบาเหน็จความชอบสาหรับเจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงานใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 ซึ่ งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาบาเหน็จ
ความชอบสาหรับเจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ก.บ.จ.ต.) เพื่อพิจารณาบาเหน็จ
ความชอบที่เป็ นตัวเงิน และที่มิใช่ตวั เงินแก่เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานในจังหวัดนราธิ วาส ปั ตตานี ยะลา
สตูล สงขลา (เฉพาะพื้นที่อาเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี จะนะ) เพื่อเป็ นการสร้างขวัญ กาลังใจ และ
แรงจูงใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิ บตั ิงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ งต้องปฏิบตั ิงานในภาวะไม่ปกติ
โดยบาเหน็จความชอบที่เป็ นตัวเงิน และที่มิใช่ตวั เงิน
บาเหน็จความชอบที่เป็ นตัวเงิน หรื ออาจคานวณเป็ นเงินได้ ได้แก่
(1) เงินค่าตอบแทนพิเศษ
(2) การเลื่อนเงินเดือนกรณี พิเศษนอกเหนือโควตาปกติ
(3) การประกันชีวติ
(4) ทุนการศึกษา ฝึ กอบรม หรื อดูงาน
(5) เงินช่วยเหลือตามที่ ก.บ.จ.ต. พิจารณาเห็นสมควร
บาเหน็จความชอบที่มิใช่เป็ นตัวเงิน ได้แก่
(1) การขอพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ให้เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงานได้รับการพิจารณา
เสนอขอพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์เป็ นกรณี พิเศษ
(2) การขอพระราชทานเหรี ยญราชการชายแดน
(3) การยกย่องเชิดชูเกียรติยงิ่
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(4) การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงาน
(5) การจัดสรรโควตาพิเศษสาหรับการคัดเลือกเข้ารับการศึกษา หรื อการฝึ กอบรมหลักสู ตร
ที่หน่วยงานของรัฐเป็ นผูจ้ ดั หรื อร่ วมจัด
(6) สิ ทธิ ลาพักผ่อน ให้เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงาน ซึ่ งได้ปฏิบตั ิงานในหน้าที่ประจาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ต่อเนื่ องกันไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือน มีสิทธิ ลาพักผ่อนประจาปี เพิ่มขึ้นอีก 10 วันทาการ
และให้สะสมวันที่ยงั ไม่ได้ลารวมกันปี ต่อไปได้ แต่จะต้องไม่เกิน 40 วันทาการ
(7) การสงเคราะห์และช่วยเหลือแก่ทายาท
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผใู ้ ห้ขอ้ มูลหลักพบว่า แม้เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงานในจังหวัดชายแดน
ใต้จ ะมี สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ไ ด้รั บ บ าเหน็ จ ความชอบทั้ง ที่ เ ป็ นตัว เงิ น และมิ ใ ช่ ต ัว เงิ น แต่ บุ ค ลากร
สาธารณสุ ขในพื้นที่อาเภอสุ ไหงโก-ลก จังหวัดนราธิ วาส มักจะไม่ได้ตระหนักถึงสิ ทธิ ประโยชน์ทุก
รายการที่มีท้ งั หมด ส่ วนใหญ่จะเน้นเพียงเงิ นค่าตอบแทนพิเศษเป็ นหลัก ส่ วนสิ ทธิ ประโยชน์อื่นๆ
นั้น ขึ้นอยูก่ บั ฝ่ ายการเจ้าหน้าที่จะเป็ นผูร้ ักษาสิ ทธิ ประโยชน์ให้ ในกรณี โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ตาบลจะมี กลุ่ มงานทรัพยากรบุ คคล ของสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดนราธิ วาสเป็ นผูร้ ักษาสิ ทธิ
ประโยชน์ให้ โดยบุ คลากรสาธารณสุ ขส่ วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจติ ดตามผลการทางานของฝ่ ายการ
เจ้าหน้าที่หรื อกลุ่มงานทรัพยากรบุคคลในประเด็นนี้เท่าใดนัก
ผลการวิจยั ยังพบอีกว่า เงิ นค่าตอบแทนพิเศษรายเดื อนจานวน 2,500 บาท/คน/เดือน นั้น
สาหรับผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ประเภทบุคลากรทางการแพทย์จะไม่ค่อยมีผลในการสร้ างแรงจูงใจในการ
ปฏิ บตั ิงานในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ เนื่ องจากบุคลากรทางการแพทย์ได้รับค่าตอบแทนปกติ
จากการทางานเป็ นจานวนมากเพียงพออยู่แล้ว แต่จานวนเงิ นดังกล่าว มี ผลอย่างมากต่อผูใ้ ห้ขอ้ มูล
หลักประเภทบุคลากรสายสนับสนุน โดยเฉพาะลูกจ้างของหน่วยงาน
ดังจะเห็ นได้จากบทสัมภาษณ์ ตอนหนึ่ งของเก๋ (นามสมมติ ) เพศหญิง อายุ 30 ปี ซึ่ งเป็ น
บุคลากรสายสนับสนุน ได้กล่าวไว้วา่
“การทางานที่นี่มีขอ้ ดี คือ พื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้เป็ นพื้นที่พิเศษ จะมีสิทธิ ประโยชน์
ในด้านต่าง ๆ มากกว่าจังหวัดอื่น ๆ เช่น เงินตอบแทนเสี่ ยงภัย เงินพิจารณาเลื่อนขั้นจากศูนย์บริ หาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็ นกรณี พิเศษ”
สอดคล้องกับ บทสั ม ภาษณ์ ตอนหนึ่ ง ของนา (นามสมมติ ) เพศหญิ ง อายุ 44 ปี ซึ่ งเป็ น
บุคลากรสายสนับสนุน ได้กล่าวไว้วา่
“สิ ทธิ พิเศษต่าง ๆ ในพื้นที่ มีการลาที่สามารถลาเพิม่ ได้อีก 10 วัน และโดยเฉพาะในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นเป็ นกรณี พิเศษ จาก ศอ.บต.”
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อย่างไรก็ตาม ผูว้ จิ ยั พบข้อจากัดเกี่ยวกับปัจจัยด้านค่าตอบแทน สวัสดิการ และผลประโยชน์
ที่ได้รับอื่น ๆ เช่ น ความล่าช้าในการได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ความรู้สึกเหลื่อมล้ าใน
ค่าตอบแทนที่ได้รับ เป็ นต้น ดังจะเห็ นได้จากบทสัมภาษณ์ ตอนหนึ่ งของแหม่ม (นามสมมติ ) เพศ
หญิง อายุ 39 ปี ซึ่งเป็ นบุคลากรทางการแพทย์ ได้กล่าวไว้วา่
“พี่รู้สึกว่าเกิดความเหลื่อมล้ าสาหรับคนที่จบ 4 ปี กับคนที่จบ 6 ปี จะมีความเหลื่อมล้ ามาก
เกินไป เช่น หมอทางาน 7 ปี ได้ 60,000 บาท พยาบาลทางาน 10 ปี ได้ 20,000 บาท ทั้ง ๆ ที่ทางาน
ด้วยกัน เขาให้ความสาคัญกับวิชาชีพหมอมากเกินไป ทั้ง ๆ ที่หมอทาการรักษาคนไข้คนเดียวไม่ได้
ต้องมีพยาบาล ผูช้ ่วยพยาบาล เภสัชกร และตาแหน่งอื่น ๆ ควรให้ค่าตอบแทนสู ง ๆ บ้าง”
ดา (นามสมมติ) เพศหญิง อายุ 47 ปี ซึ่งเป็ นบุคลากรทางการแพทย์ ได้กล่าวไว้วา่
“ในเรื่ องค่าตอบแทน รู ้ สึกว่าไม่ค่อยเท่าเทียมกันระหว่างโรงพยาบาลชุ มชน โรงพยาบาล
ทัว่ ไป และโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตาบล ไม่ท ราบว่า ใช้หลัก เกณฑ์ใ ดมาเป็ นหลัก ในการ
พิจารณา เพราะ รพ.สต. มีพยาบาลน้อย แต่ตอ้ งให้บริ การคนจานวนมาก เฉลี่ยแล้ว พยาบาล 1 คน
ต้องให้บริ การประชาชน 1,200 คน ส่ วนในโรงพยาบาลนั้นมีบุคลากรมากกว่า จึงอยากให้พิจารณา
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเท่าเทียมกัน”
ยู (นามสมมติ) เพศหญิง อายุ 34 ปี ซึ่งเป็ นบุคลากรทางการแพทย์ ได้กล่าวไว้วา่
“ในเรื่ องค่ า ตอบแทนรู ้ สึ ก พอใจ แต่ เงิ นออกไม่ต รงเวลา เช่ น เงิ นค่ า ตอบแทนวิ ช าชี พ
พยาบาล คนละ 1,000 บาท ประจาปี งบประมาณ 2558 ยังไม่ได้รับเลย”
ปัจจัยด้านความมัน่ คงและความก้าวหน้าในอาชีพ
บุคลากรสาธารณสุ ขที่ปฏิบตั ิหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะได้รับพิจารณาเลื่อนระดับ
เร็ วกว่าในพื้นที่อื่น เนื่องจากระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบาเหน็จความชอบสาหรับเจ้าหน้าที่
ผูป้ ฏิบตั ิงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2550 ข้อ 20 และข้อ 21 ให้ส่วนราชการนับระยะเวลาที่
ข้าราชการพลเรื อนสามัญได้ปฏิบตั ิงานในหน้าที่ประจาในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็ นทวีคูณได้ทุก
ตาแหน่งและทุกสายงาน สาหรับใช้ในการคานวณระยะเวลาการดารงตาแหน่งหรื อเคยดารงตาแหน่ง
ในสายงานที่จะแต่งตั้งในทุกกรณี เพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นได้
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่องค์กรกลางบริ หารงานบุคคลแต่ละประเภทกาหนด
เงื่อนไขข้อหนึ่ งของการได้รับการเลื่อนระดับให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น ตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรี ฯ ให้ทุกส่ วนราชการสนับสนุ นและส่ งเสริ มให้ขา้ ราชการพลเรื อนสามัญผูป้ ฏิบตั ิงาน
ในหน้าที่ประจาในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีโอกาสก้าวหน้าในตาแหน่ ง เพื่อจูงใจมิให้ขอย้ายออก
นอกพื้นที่ ถ้าผูใ้ ดมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเหมาะสมก็ให้เร่ งดาเนิ นการคัดเลือกโดยเร็ ว และ
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เมื่อได้รับการแต่งตั้งแล้วควรต้องให้ปฏิ บตั ิหน้าที่อยู่ในพื้นที่ต่อไปอีกไม่น้อยกว่า 2 ปี เว้นแต่มี
เหตุผลความจาเป็ นเป็ นพิเศษ
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลหลักพบว่า ปั จจัยด้านความมัน่ คงและความก้าวหน้าทาง
อาชี พมีนยั ยะสาคัญต่อการยังคงปฏิ บตั ิหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งในกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
ประเภทบุคลากรทางการแพทย์และประเภทบุคลากรสายสนับสนุ น เฉพาะผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักที่เป็ น
ข้าราชการเท่านั้น แต่จะไม่มีผลต่อพนักงานราชการหรื อลูกจ้างชัว่ คราวในหน่ วยงาน ซึ่ งไม่ได้รับ
สิ ทธิดงั กล่าว
ดังจะเห็ นได้จากบทสัมภาษณ์ ตอนหนึ่ งของแหม่ม (นามสมมติ ) เพศหญิง อายุ 39 ปี เป็ น
บุคลากรทางการแพทย์ ได้กล่าวไว้วา่
“เวลาเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้น ครอบครัวทางบ้านก็เป็ นห่วง มีโทรศัพท์หากันตลอด ส่ วนตัว
คิดจะย้ายเหมือนกัน แต่ถา้ ทางานอยู่ที่นี่ ในตาแหน่งนี้ จะก้าวหน้ามากกว่า ตอนนี้ ก็เป็ นหัวหน้างาน
กายภาพบ าบัดที่ อายุน้อยที่ สุ ดในประเทศไทย และก าลังจะได้เลื่ อนระดับเป็ นนักกายภาพบาบัด
ชานาญการพิเศษเร็ ว ๆ นี้ ถ้าย้ายกลับไปบ้านเกิดที่สกลนครก็ยงั ไม่มีตาแหน่งชานาญการพิเศษว่างลง
แต่ถา้ มีวา่ งเมื่อไหร่ ก็ไม่แน่เหมือนกันอาจจะย้ายกลับบ้าน เพื่อไปดูแลแม่ที่ป่วย แต่คงไม่ใช่เร็ ว ๆ นี้”
สอดคล้องกับ บทสั ม ภาษณ์ ต อนหนึ่ ง ของเก๋ (นามสมมติ ) เพศหญิ ง อายุ 30 ปี ซึ่ ง เป็ น
บุคลากรสายสนับสนุน ได้กล่าวไว้วา่ “ครอบครัวอยากให้ยา้ ยกลับไปอยูท่ ี่บา้ นที่นราฯ แต่ยา้ ยไม่ได้
ตั้งแต่มาบรรจุที่นี่ เค้ามีกาหนดว่า ห้ามย้ายภายในระยะเวลา 2 ปี แต่ว่าตอนนี้ พี่ก็เพิ่งได้เลื่ อนระดับ
ชานาญการอีก ก็มีกฎระเบียบอี กว่าห้ามย้าย ต้องอยู่ในพื้นที่อีก 2 ปี แต่การทางานในพื้นที่จงั หวัด
ชายแดนภาคใต้ก็มีขอ้ ดี คือได้รับสิ ทธิ ประโยชน์มากกว่าพื้นที่อื่น ๆ เช่น การเลื่อนระดับ”
นอกจากนั้นยังพบว่า ระเบียบราชการยังเปิ ดโอกาสให้จงั หวัดสามารถเปิ ดสอบบรรจุและ
แต่งตั้งข้าราชการซึ่ งมีภูมิลาเนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยไม่ตอ้ งรอการเรี ยกบัญชี ผสู้ อบแข่งขัน
ได้จากส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน (ก.พ.) ทั้ง นี้ เหตุ ผลส่ วนหนึ่ ง เนื่ องมาจากผู้
สอบแข่งขันจากภูมิลาเนาอื่นเมื่อสอบได้มกั จะขอสละสิ ทธิ์ ไม่ยอมมาบรรจุในพื้นที่จงั หวัดชายแดน
ภาคใต้ ยกเว้นบุคลากรทางการแพทย์ที่จาเป็ นต้องใช้ทุนซึ่ งกาหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิหน้าที่ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ยกตัวอย่า งเช่ น โครงการผลิ ต พยาบาล 3,000 คน ซึ่ งเป็ นโครงการของศู น ย์
อานวยการบริ หารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่ วมกับกระทรวงสาธารณสุ ข ได้ดาเนิ นโครงการผลิ ต
พยาบาลวิชาชี พเพิ่ม เพื่อแก้ไขปั ญหาขาดแคลนบุคลากรในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้มี
การคัดเลือกนักเรี ยนในพื้นที่ จานวน 3,000 คน เพื่อเข้าศึกษาในหลักสู ตรพยาบาลศาสตร์ (4 ปี ) ใน
วิท ยาลัย พยาบาลสัง กัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุ ข จานวน 25 แห่ ง ทั่ว
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ประเทศ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2550 และจบการศึกษากลับไปปฏิบตั ิงานในพื้นที่เริ่ มตั้งแต่ในเดือน
มีนาคมปี 2554 ที่ผา่ นมา
ปั จจัยด้านความผูกพันกับจรรยาบรรณวิชาชีพ และเพื่อนร่ วมงาน
จากข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริ ยธรรมแห่งวิชาชี พเวชกรรม พ.ศ.2549 หมวด 2
หลัก ทัว่ ไป ข้อ 7 ระบุ ว่า ผูป้ ระกอบวิชาชี พ เวชกรรมย่อมประกอบวิช าชี พ ด้วยเจตนาดี โดยไม่
คานึงถึงฐานะเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา สังคม หรื อลัทธิ การเมือง ด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรทาง
การแพทย์ ผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมไม่สามารถปฏิเสธผูป้ ่ วยได้ ไม่วา่ ผูป้ ่ วยจะนับถือศาสนาใด มี
สัญชาติใด จะเป็ นเหยือ่ หรื อเป็ นผูก้ ่อเหตุความไม่สงบ
ดังจะเห็ นได้จากบทสัมภาษณ์ ตอนหนึ่ งของตั้ว (นามสมมติ ) เพศชาย อายุ 25 ปี ซึ่ งเป็ น
บุ ค ลากรทางการแพทย์ ได้ก ล่ า วไว้ว่า “จะรั ก ษาคนไข้ใ ห้ดีที่ สุด ไม่เลื อกชาติ ศาสนา ท าให้
ประชาชนรู ้สึกว่าสามารถพึ่งพารัฐบาลได้ ทาให้รู้สึกว่ารัฐบาลไม่ทอดทิ้งประชาชน”
สอดคล้องกับ บทสั ม ภาษณ์ ต อนหนึ่ งของยู (นามสมมติ ) เพศหญิ ง อายุ 34 ปี ซึ่ งเป็ น
บุคลากรทางการแพทย์ ได้กล่าวไว้ว่า “คิดว่าชาวบ้านยังรู้สึกว่า หมอ พยาบาลยังเป็ นพวกเดียวกับ
เขา มันเป็ นหน้าที่ที่เราจะต้องทา เป็ นบ้านเรา เรารัก เราภูมิใจที่เราได้ทา เราได้เป็ นส่ วนหนึ่ งที่ได้
ช่วยแก้ปัญหา ทาให้เขายิม้ ได้ เราก็ยมิ้ ได้ วันนี้เขาลุกไม่ได้ พรุ่ งนี้เขาลุกได้ เราก็รู้สึกดี”
ปัจจัยอื่น ๆ
ศาสนา

ได้แก่ ความผูกพันกับพื้นที่ ความผูกพันกับครอบครัวและเครื อญาติ และความศรั ทธาใน

ดังจะเห็ นได้จากบทสัมภาษณ์ ตอนหนึ่ งของดา (นามสมมติ ) เพศหญิง อายุ 47 ปี ซึ่ งเป็ น
บุคลากรทางการแพทย์ ได้กล่าวไว้วา่ “อยูใ่ นพื้นที่มานาน คนในอาเภอสุ ไหงโก-ลกน่ารัก เป็ นเพื่อน
บ้านที่ น่ารัก รู ้ สึกเหมื อนเป็ นญาติ ช่ วยเหลื อเอื้ ออาทรต่อกัน เช่ น ตากผ้าไว้แล้วไม่มีใครอยู่บา้ น
เพื่อนบ้านก็มาช่ วยเก็บให้ เมื่อฝนจะตก และเมื องสุ ไหงโก-ลก เป็ นเมืองชายแดนที่มีเสน่ห์ดึงดูด
ความสนใจของนักท่องเที่ยว มีที่ท่องเที่ยวมากมาย เราจึงควรทาให้เป็ นเมืองน่าอยู่ มีความปลอดภัย
ความสุ ขสมบูรณ์ความมัง่ คัง่ จะได้กลับมาเหมือนในอดีตอีกครั้งหนึ่งและคงอยูต่ ลอดไป”
ชัย (นามสมมติ) เพศชาย อายุ 50 ปี บุคลากรสายสนับสนุ น ได้กล่าวไว้วา่ “จากเหตุการณ์
ความรุ นแรงในพื้นที่ ที่ผ่านมา ไม่เคยคิดจะย้ายหรื อเปลี่ ยนงาน เพราะงานที่ทาดี อยู่แล้ว อยู่ที่นี่ก็
สบายดี มีรายได้เสริ มจากการขายของหน้าโรงพยาบาลช่วงหลังเลิกงาน ทาให้มีฐานะดีข้ ึน มีบา้ นอยู่
ที่นี่ ภรรยาก็ทางานด้วยกันอยู่ที่นี่ และอายุมากแล้ว แต่ญาติพี่น้องก็มีที่เป็ นห่ วงบ้างเหมือนกัน ก็
พยายามหลีกเลี่ยงจุดเสี่ ยง”
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เพ็ญ (นามสมมติ) เพศหญิง อายุ 35 ปี ซึ่ งเป็ นบุคลากรทางการแพทย์ ได้กล่าวไว้วา่ “พร้อม
จะไปได้ทุกเมื่อถ้าองค์กรไม่มีความสุ ข แต่ตอนนี้ ก็คืออยู่กบั องค์กรได้ สถานการณ์เป็ นปั จจัยหนึ่ ง
แต่เราเป็ นคนที่พ่อแม่อยู่ในสามจังหวัด ยังไงเราก็ไม่ทิ้งญาติพี่น้องเรา ก็ยงั มีตรงนั้นอยู่ที่ทาให้เรา
ต้องอยู”่
เล็ก (นามสมมติ) เพศหญิง อายุ 33 ปี ซึ่ งเป็ นบุคลากรสายสนับสนุน ได้กล่าวถึงปั จจัยที่ทา
ให้ยงั คงปฏิบตั ิหน้าที่อยูใ่ นพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ไว้วา่ “ครอบครัวเป็ นเหตุผลข้อเดียว พ่อแม่
อะไรเราอยูท่ ี่นี่ แล้วเราก็เป็ นคนชอบชนบท เราไม่ชอบชีวิตในเมืองเหมือนหาดใหญ่กรุ งเทพฯ เรา
ไม่ชอบ อยู่ที่นี่คือกลับบ้านไปก็ได้สูดอากาศบริ สุทธิ์ คือมีสวนมีอะไรที่เราได้ไป เหมือนกับผ่อน
คลายความเครี ยดจากที่ทางาน ขับรถเล่นชมสวนชมอะไร มันหาไม่ได้ในเมือง”
ป๊ ะ (นามสมมติ) เพศหญิง อายุ 56 ปี ซึ่ งเป็ นบุคลากรทางการแพทย์ ได้กล่าวไว้ว่า “ไม่คิด
จะย้าย จะอยู่หรื อตาย พระเจ้าเป็ นผูก้ าหนด ปั จจุ บนั สถานการณ์ ก็ดีข้ ึ นกว่าเดิ ม แต่ ก็ประเมิ นยาก
เพราะจะเกิ ดความรุ นแรงบริ เวณแหล่งชุ มชน สถานบันเทิง ซึ่ งถ้าหากต้องไปบริ เวณนั้น แล้วได้รับ
อันตราย ก็ถือเสี ยว่าพระเจ้ากาหนดไว้แล้ว”
นัท (นามสมมติ) เพศหญิง อายุ 40 ปี ซึ่ งเป็ นบุคลากรทางการแพทย์ ได้กล่าวไว้วา่ “การมา
ทางานที่โรงพยาบาลสุ ไหงโก-ลกนี้ พ่อแม่ไม่ค่อยห่ วง เพราะคิดว่ามาทางานที่ดี และเป็ นโสดด้วยก็
เลยไม่มีคนต้องห่วง คิดว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นก็เป็ นสิ่ งที่อลั เลาะห์กาหนดไว้แล้ว และเคยบอกเพื่อนสนิท
ให้ช่วยจัดพิธีศพที่นี่ ถ้าพ่อแม่และญาติ ๆ เดินทางมาลาบากก็ไม่ตอ้ งมา แต่ถึงจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้น
อย่างไร ตัวเองก็ไม่เคยคิดจะย้ายออกจากพื้นที่”
อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ผูว้ จิ ยั มีประเด็นที่นามาอภิปรายและเสนอแนะ ดังนี้
1. ด้านการปรับค่าตอบแทน สวัสดิ การ และผลประโยชน์ที่ได้รับอื่น ๆ นั้น รัฐบาลได้ให้
ความสาคัญ จึงได้ดาเนิ นการให้เจ้าหน้าที่ ผปู้ ฏิบตั ิงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับค่าตอบแทน
ทั้งที่เป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน เพื่อเป็ นการสร้างขวัญกาลังใจให้สามารถปฏิบตั ิงานต่อไปได้อย่าง
มีป ระสิ ท ธิ ภาพ ทั้งนี้ ระยะเวลาในการดาเนิ นการให้แล้วเสร็ จและการพิท กั ษ์ผลประโยชน์ข อง
บุคลากรขึ้นอยูก่ บั หน่วยงานต้นสังกัด แต่อาจมีปัญหาความเท่าเทียมกันและไม่ครอบคลุมในแต่ละ
กลุ่มวิชาชี พ เนื่ องจากการจ่ายค่าตอบแทนพื้นที่เสี่ ยงภัยของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุ ขมีความ
แตกต่างกันมาก กล่าวคือ แพทย์ได้รับค่าตอบแทนพื้นที่เสี่ ยงภัย 10,000 บาทต่อเดื อน เภสัชกร
5,000 บาทต่อเดือน และพยาบาล 1,000 บาทต่อเดือน ทาให้เห็นช่องว่างค่าตอบแทนวิชาชีพอื่นกับ
แพทย์ไ ด้อย่า งเด่ นชัด ซึ่ ง ไม่ ค วรมี ค วามแตกต่ างกันมาก เพราะค่ า ตอบแทนนี้ ไ ม่ ไ ด้คิ ดในเรื่ อง
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วิช าชี พ แต่เ ป็ นการคิ ด เรื่ องพื้น ที่ เ สี่ ย งภัย ดัง นั้นจึ ง ควรเสนอให้มี ก ารทบทวน เพราะที่ ผ่า นมา
คนทางานในพื้นที่ ท้ งั บุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรสายสนับสนุ นต่างรู้ สึกถึ งความไม่เป็ น
ธรรมที่เกิดขึ้น สอดคล้องกับผลการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการคงอยูใ่ นงานของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของ ดุษฎี เอกพจน์ (2551 : 73) ซึ่ งพบว่า พยาบาลวิชาชี พ
รับรู ้ว่าการได้รับค่าตอบแทนการเสี่ ยงภัยเหมาะสมในระดับต่า สะท้อนเป็ นนัยว่า พยาบาลวิชาชี พ
รับรู ้วา่ การได้รับค่าตอบแทนการเสี่ ยงภัยยังไม่เหมาะสม
2. ปั จจัยด้านความมัน่ คงและความก้าวหน้าในอาชี พ นักวิจยั พบว่า มีบุคลากรสาธารณสุ ข
จานวนไม่นอ้ ยจากพื้นที่อื่นที่ได้รับการบรรจุให้ปฏิบตั ิงานในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ บุคลากร
ในกลุ่มนี้เห็นว่า การปฏิบตั ิงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทาให้ได้รับโอกาสในการบรรจุ การเลื่อน
ขั้น เลื่อนระดับ เร็ วกว่าการที่จะปฏิบตั ิงานอยูใ่ นภูมิลาเนาของตัวเอง ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ มรุ ต จิรเศรษฐสิ ริ (2552 : 850) พบว่า การสนับสนุนและส่ งเสริ มให้เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงานมี
โอกาสด้านความก้าวหน้าในตาแหน่ง โดยให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นับ
ระยะเวลาการปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นทวีคูณ สาหรับใช้ในการคานวณระยะเวลาการดารงตาแหน่ง หรื อ
เคยดารงตาแหน่งเพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสู งขึ้น ในส่ วนนี้ส่งผลให้เจ้าหน้าที่
สามารถเลื่อนระดับสู งขึ้นได้เร็ วกว่าปรกติทุกกรณี อย่างไรก็ตาม บุคลากรสาธารณสุ ขจานวนไม่
น้อยที่ยงั ไม่ทราบหรื อยังไม่เข้าใจสิ ทธิประโยชน์ของผูป้ ฏิบตั ิงานในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ จึง
อาจมีผลทาให้ไม่ได้สิทธิ อนั พึงได้รับ จึงเห็ นควรประชาสัมพันธ์เผยแพร่ และจัดทาคู่มือซึ่ งเข้าใจ
ง่าย ข้อมูลเป็ นปั จจุบนั ให้กบั บุคลากรสาธารณสุ ขทราบโดยทัว่ ถึง
3. แม้ผลงานวิจยั นี้จะชี้ให้เห็นถึงปัจจัยส่ งเสริ มให้บุคลากรสาธารณสุ ขยังคงปฏิบตั ิหน้าที่ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายประการ แต่อย่างไรก็ตาม คงจะไม่มีปัจจัยใดที่จะดีและมีประสิ ทธิ ภาพ
มากไปกว่า การทาให้หน่วยงานสาธารณสุ ขเป็ นพื้นที่ปลอดภัย การยุติความรุ นแรง และนาความสงบ
กลับคืนสู่ สังคมในพื้นที่โดยเร็ ว
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บทบาทของครอบครัวและชุมชนต่ อการป้ องกันเด็กจากสารเสพติด
Roles of Families and Communities in Preventing Children from Addictive Substance
อัญชิสา แก้วเอียด (Anchisa Kaewaiad )1
ศันสนีย ์ จันทร์ อานุภาพ (Sansanee Chanarnupap)2
บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่ องบทบาทของครอบครัวและชุมชนต่อการป้ องกันเด็กจากสารเสพติด มีวตั ถุประสงค์
เพื่อ 1) ศึกษาบทบาทของครอบครัวต่อการป้ องกันเด็กจากสารเสพติด และ 2) ศึกษาบทบาทของชุ มชน
ต่ อ การป้ องกัน เด็ ก จากสารเสพติ ด โดยในการวิ จยั นี้ สารเสพติ ด หมายถึ ง บุ หรี่ แ ละเครื่ องดื่ ม ผสม
แอลกอฮอล์ ผูว้ จิ ยั ใช้ระเบียบวิธีวจิ ยั เชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลในพื้นที่ตาบลเขาพังไกร อาเภอหัวไทร จังหวัด
นครศรี ธรรมราช โดยวิธีศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์เจาะลึก การสังเกตการณ์ และการสังเกตการณ์แบบ
มีส่วนร่ วม ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก จานวนรวมทั้งสิ้ น 30 คน แบ่งออกเป็ นสองกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผูป้ กครองของ
นักเรี ยน จานวน 15 คน เป็ นผูป้ กครองของนักเรี ยนระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) ในสังกัด
โรงเรี ยนรัฐ เขตพื้นที่ตาบลเขาพังไกร อาเภอหัวไทร จังหวัดนครศรี ธรรมราช และกลุ่มตัวแทนชุ มชนใน
ตาบลเขาพังไกร อาเภอหัวไทร จังหวัดนครศรี ธรรมราช จานวน 15 คน ในจานวนนี้ครอบคลุ ม สมาชิ ก
องค์การบริ หารส่ วนตาบล ผูใ้ หญ่บา้ น บุ คลากรในสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ สาธารณสุ ข ชุ ดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บา้ น และตารวจ
ผลการวิจยั พบว่า บทบาทของครอบครัวในการป้ องกันเด็กจากสารเสพติด จาแนกได้ 3 ด้าน
ได้แก่ ด้านการอบรมเลี้ยงดู ด้านการสนับสนุ นข้อมูลข่าวสาร และด้านการเป็ นแบบอย่าง ส่ วนบทบาท
ของชุมชนในการป้ องกันเด็กจากสารเสพติด จาแนกได้ 3 ด้านได้แก่ ด้านการจัดกิจกรรมป้ องกันเด็กจาก
สารเสพติด ด้านการสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร และด้านการเฝ้ าระวังแหล่งมัว่ สุ่ ม โดยครู ตารวจ (D.A.R.E)
มีบทบาทสาคัญต่อการป้ องกันเด็กในโรงเรี ยนจากสารเสพติด
คาสาคัญ: ครอบครัว, ชุมชน, สารเสพติด
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นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยคดีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
อาจารย์ ดร., สาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์

2

1
การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 681 -

Juvenile is showing more and more tendency to smoke and consume liquor and there are some
underlying causes for this trend which requires family and community to actively prevent. This
research intent to 1) study the role of family toward preventing juvenile from addictive substances, and
2) study the role of the community toward preventing juvenile from addictive substances. This is a
qualitative research which utilized literature review, in-depth interview, participative and nonparticipative interview for data collection. Data providers of this research were parents, community’s
leaders, educational institute’s personnel and public health center’s workers, teacher, police officer and
the village’s volunteered security officer, totally of 30 people, from KhopangkaiSubdistrict, Huasai
District, Nakhin Si Thammarat.
Our result revealed that: though family is actively bringing up and taking care of the juvenile
and educating them about addictive substance’s abuse; however, the parents still smoke and drink. For
the role of the community toward preventing juvenile from addictive substances, we’ve found that the
community is actively contributing in 3 perspectives, namely: arranging anti drug campaign, providing
information and monitoring the drug abusive dwelling area; however, the monitoring effort isn’t an ongoing activity. We propose additional drug’s reduce, remit and renounce campaign, along with
constantly and continually monitoring of the drug abusive dwelling area.
Keywords:Family, Community, Addictive Substance
บทนา

พฤติกรรมการเสพสารเสพติดของเด็กและเยาวชนนั บวันยิ่งจะทวีความรุ นแรงมากขึ้น และ
ก่อให้เกิ ดปั ญหาอื่นๆตามมา โดยเฉพาะการกระทาที่เป็ นการละเมิดบัญญัติตามประมวลกฎหมายอาญา
รายงานสถิติคดีประจาปี พ.ศ.2554 ของกรมพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม พบว่า
เด็กและเยาวชนถูกดาเนิ นคดี เกี่ ยวกับยาเสพติดเป็ นจานวนมากที่สุด กล่าวคือ มีจานวน 14,695 คดีในปี
2553 และ 13,845 คดีในปี 2554 (กรมพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน, 2555) นอกจากนั้นกรมพินิจฯ
ยังได้ทาการศึกษาวิจยั พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนที่กระทาผิดกฎหมายและถูกศาลสั่งให้เข้ารับการ
ฝึ กอบรม พบว่า เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมสู บบุหรี่ และดื่มสุ รามากถึงร้อยละ 95.9 และ 85.1 ตามลาดับ
โดยสาเหตุที่เด็กและเยาวชนใช้สารเสพติ ดทุกชนิ ดคือ อยากลองและเพื่อนชักชวน ผลการศึกษาจาก
งานวิจยั ยังพบว่า สุ ราเป็ นตัวกระตุน้ โดยตรงต่อเด็กและเยาวชนที่กระทาผิดคดีข่มขืนโทรมหญิงและทา
ร้ ายร่ างกาย และเป็ นตัวกระตุ น้ สาคัญต่อเด็กและเยาวชนที่กระทาผิดคดี ลกั ทรั พย์ ชิ งทรัพย์ และปล้น
ทรั พ ย์ ผลการศึ ก ษาดัง กล่ า วสอดคล้อ งกับ รายงานสถานการณ์ ส ารเสพติ ด และแนวโน้ม ของปั ญหา
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ประกอบการพัฒนายุทธศาสตร์ การป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11 (2555-2559) ของศูนย์อานวยการพลังแผ่นดิ นเอาชนะยาเสพติด (ศพส.) และ
รายงานสถานการณ์ ยาเสพติดปี 2555 และแนวโน้ม ของสานักงานป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด
(ป.ป.ส.) ซึ่ งระบุวา่ สัดส่ วนผูก้ ระทาผิดซึ่ งเป็ นเด็กและเยาวชนมีเพิ่มมากขึ้น โดยเด็กและเยาวชน อายุ 719 ปี เป็ นกลุ่มเสี่ ยงผูเ้ สพรายใหม่ซ่ ึ งจะต้องเฝ้ าระวังมากเป็ นพิเศษ และผลการศึกษายังพบว่า เด็กรู้จกั ใช้
สารเสพติดครั้งแรกในระดับประถมศึกษา เมื่ออายุประมาณ 10 ปี และสารเสพติดที่ เริ่ มใช้ครั้งแรกคือ
บุหรี่ และสุ รา (ป.ป.ส., 2557)
ปั จจุบนั รัฐบาลได้กาหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็ นวาระแห่ งชาติ โดยสานักงานคณะกรรมการ
ป้ องกันและปราบปรามยาเสพติดได้กาหนดยุทธศาสตร์ การป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด (พ.ศ.25582562) ไว้อาทิเช่น (1) การสร้างภูมิคุม้ กันและป้ องกันยาเสพติดแก่เด็กปฐมวัยในโรงเรี ยนอนุบาล และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทุ กแห่ งทัว่ ประเทศ พัฒนาศักยภาพครู พี่เลี้ ยง สร้ างเครื อข่ายกับครอบครั ว จัดท าสื่ อการ
เรี ยนรู้ เชิ งสร้างสรรค์ สร้างระบบป้ องกันช่วยเหลือครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวและเด็กสามารถผ่านภาวะ
เสี่ ยงต่อปั ญหายาเสพติดได้ (2) การป้ องกันเด็กและเยาวชนก่อนวัยเสี่ ยงให้มีภูมิคุม้ กันยาเสพติดตั้งแต่ช้ นั
ประถมศึกษาปี ที่ 1 – 6 ในโรงเรี ยนที่มีการจัดการเรี ยนการสอนทุกแห่ งทั้งสังกัดภาครั ฐและเอกชน ด้วย
กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม และการสร้างความภาคภูมิใจ สติปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์ (3)
การส่ งเสริ มการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดให้แก่ โรงเรี ยนและสถานศึ กษาเป้ าหมายทุกแห่ งทัว่
ประเทศ ปลูกฝังความคิดโทษพิษภัยจากยาเสพติด เสริ มสร้างทักษะชีวติ ในการป้ องกันตนเองจากยาเสพติด
เพิ่มศักยภาพระบบเฝ้ าระวังเด็กและเยาวชน (4) การส่ งเสริ มให้สถานประกอบกิจการมีระบบการจัดการ
ด้านยาเสพติ ดในสถานประกอบการตามเกณฑ์มาตรฐานการป้ องกันแก้ไขปั ญหายาเสพติ ดในสถาน
ประกอบกิ จการ (5) การป้ องกันยาเสพติดในเยาวชนกลุ่มเสี่ ยงนอกสถานศึกษา (6) ทุกจังหวัดมีการให้
ความรู ้เพื่อป้ องกันยาเสพติดแก่ครอบครัวเสี่ ยง (ป.ป.ส. อ้างแล้ว, 2557)
จะเห็นได้วา่ ยุทธศาสตร์ การป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดของรัฐบาลดังกล่าว มุ่งเน้นการ
สร้างภูมิคุม้ กันให้แก่เด็กและเยาวชน ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้กบั ครอบครัว ชุ มชน เพื่อลดผูเ้ ข้าไป
เกี่ ยวข้องกับยาเสพติดรายใหม่ สังคมไทยคาดหวังการทาหน้าที่ของครอบครัวและชุ มชนให้มีบทบาท
สาคัญในการป้ องกันเด็กจากสารเสพติด
จึงเป็ นเรื่ องน่าสนใจศึกษาว่า ปั จจุบนั ครอบครัวและชุมชนมีบทบาทอย่างไรในการป้ องกันเด็ก
จากสารเสพติด โดยการวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบทบาทของครอบครัวต่อการป้ องกันเด็กจาก
สารเสพติด และ 2) ศึกษาบทบาทของชุมชนต่อการป้ องกันเด็กจากสารเสพติด โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิง
คุณภาพ ทาการศึกษาบทบาทของครอบครัวและชุ มชนของเด็กนักเรี ยนซึ่ งกาลังศึกษาชั้นประถมศึกษา
ช่ ว งชั้ น ที่ 2 (ป.4-ป.6) ในสั ง กั ด โรงเรี ยนรั ฐ เขตพื้ น ที่ ต าบลเขาพัง ไกร อ าเภอหั ว ไทร จัง หวัด
นครศรี ธรรมราช เนื่องจากเด็กนักเรี ยนในช่วงชั้นนี้มีอายุระหว่าง 10 – 12 ปี อยูใ่ นกลุ่มเสี่ ยงผูเ้ สพรายใหม่
3
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และสารเสพติดของเด็กนักเรี ยนในวัยนี้ ได้แก่ บุหรี่ และเครื่ องดื่มผสมแอลกอฮอล์ ซึ่ งถือเป็ นปราการด่าน
แรกที่สามารถนาไปสู่ สารเสพติดชนิดอื่น
ผูว้ ิจยั เลือกศึกษาชุ มชนในตาบลเขาพังไกร อาเภอหัวไทร จังหวัดนครศรี ธรรมราช เนื่ องจาก
รายงานผลการประชุ มคณะกรรมการเฝ้ าระวังปั ญหายาเสพติดระดับพื้นที่จงั หวัดนครศรี ธรรมราช เมื่อ
วันที่ 17 กรกฎาคม 2556 พบว่า สถานการณ์การแพร่ ระบาดของสารเสพติดในจังหวัดนครศรี ธรรมราชอยู่
ในขั้นน่าเป็ นห่วง โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนพบว่า มีจานวนเด็กนักเรี ยนในพื้นที่อาเภอหัวไทรใช้
สารเสพติดมากขึ้น (เดลินิวส์. เมืองคอนประชุมโต๊ะข่าวเฝ้ าระวังปัญหายาเสพติด. 17 กรกฎาคม 2556)
ข้อ ค้น พบที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษานี้ เป็ นประโยชน์ ต่ อ การวางแผนและก าหนดนโยบายของ
หน่วยงานที่เกี่ ยวข้องในการป้ องกันเด็กจากสารเสพติด อีกทั้งยังเป็ นประโยชน์ต่อครอบครัวและชุ มชน
ให้เกิดความตระหนักและเข้าใจถึงบทบาทในการป้ องกันเด็กจากสารเสพติด
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. ศึกษาบทบาทของครอบครัวต่อการป้ องกันเด็กจากสารเสพติด
2. ศึกษาบทบาทของชุมชนต่อการป้ องกันเด็กจากสารเสพติด
นิยามศัพท์เฉพาะ
เด็ ก หมายถึ ง บุ ค คลที่ มี อายุเกิ นเจ็ดปี บริ บูร ณ์ แต่ ย งั ไม่เ กิ นสิ บ สี่ ปี บริ บูรณ์ โดยในการวิจยั นี้
หมายถึง เด็กระดับประถมศึกษา ช่ วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) สังกัดโรงเรี ยนรัฐในเขตพื้นที่ตาบลเขาพังไกร
อาเภอหัวไทร จังหวัดนครศรี ธรรมราช ซึ่งเด็กในวัยนี้เป็ นกลุ่มเสี่ ยงผูเ้ สพรายใหม่
สารเสพติด ในการวิจยั นี้ หมายถึง บุหรี่ และเครื่ องดื่ม ผสมแอลกอฮอล์ ซึ่ งเป็ นสารเสพติดเริ่ มต้น
ของเด็กและเยาวชนในวัย 10 – 12 ปี ที่สามารถนาไปสู่ สารเสพติดชนิดอื่นต่อไปได้
กรอบแนวคิดในการวิจัย
อคิน รพีพฒั น์ (อ้างใน อุทยั ดุลเกษม, 2526) ได้เสนอแนวคิดว่าโครงสร้างสังคม คือ ความสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบส่ วนต่างๆ ของสังคม ซึ่ งส่ วนประกอบของสังคม อาจแบ่งแยกได้ตามสาขาวิชาการ
เช่น ระบบนิ เวศน์ ระบบเศรษฐกิจ ระบบความสัมพันธ์ทางครอบครัวและเครื อญาติ ความสัมพันธ์ทาง
การเมื อ ง และระบบความเชื่ อ ทางศาสนา เป็ นต้น การศึ ก ษาสัง คมในเชิ ง โครงสร้ าง คื อ การศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบส่ วนต่างๆ ของสังคมเหล่านั้น โดยมีสมมติฐานว่า โครงสร้างสังคมจะ
ประกอบไปด้วยหน่วยหรื อระบบย่อยๆ ทาหน้าที่ต่างๆ อย่างเป็ นระเบียบสัมพันธ์กนั เพื่อให้สังคมดารง
อยูไ่ ด้อย่างปกติ ซึ่ งถือว่าเป็ นจุดมุ่งหมายของสังคม
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สาหรับโครงสร้างสังคมของสังคมไทยนั้นมีระบบครอบครัวและเครื อญาติ เป็ นหน่วยพื้นฐานที่ทา
หน้าที่ ตอบสนองความคาดหวัง ทางสั งคมในแทบทุ ก ด้าน กาญจนา ภู่ ส ว่า ง (2533) ให้ความหมาย
ครอบครัวว่าเป็ นหน่ วยที่เล็กสุ ดของสังคม โดยทัว่ ไปจะประกอบด้วยบิดา มารดา บุตร พี่นอ้ ง และญาติ
ซึ่ งมีความผูกพันกันทางสายโลหิ ตหรื อทางกฎหมาย ครอบครัวทาหน้าที่ ผลิ ตสมาชิ กใหม่ให้กบั สังคม
ตลอดจนขัดเกลาพฤติกรรมทางสังคม ถ่ายทอดวัฒนธรรม ความเชื่ อ และประเพณี ให้กบั สมาชิ กใหม่
เหล่านั้น ด้วยเหตุน้ ี ครอบครัวจึงมีบทบาทสาคัญต่อการสร้างภูมิคุม้ กันและป้ องกันเด็กจากสารเสพติด
โดย ยุพยง วงศ์ฟั่น (2544) จาแนกบทบาทของครอบครัวต่อการป้ องกันเด็กจากสารเสพติด ไว้ 3 ด้าน
ได้แก่ ด้านการอบรมเลี้ ยงดู ด้านการสนับสนุ นข้อมูลข่าวสาร และด้านการเป็ นแบบอย่าง ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้
นามาใช้เป็ นกรอบในการศึกษาครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม ในการป้ องกันเด็กจากสารเสพติดนั้น ครอบครัวไม่
สามารถทาหน้าที่ได้โดยลาพัง ผลงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง อาทิ สถาบันธัญญรักษ์ (2550) พบว่า นอกจาก
ครอบครัวแล้ว อิทธิ พลทางสังคมหรื อสิ่ งแวดล้อมทางสังคมโดยเฉพาะชุ มชน มีบทบาทสาคัญต่อการ
ป้ องกันเด็กจากสารเสพติดด้วย โดยจาแนกบทบาทของชุมชนต่อการป้ องกันเด็กจากสารเสพติดไว้ 3 ด้าน
ได้แก่ ด้านการจัดกิ จกรรมป้ องกันเด็กจากสารเสพติด ด้านการสนับสนุ นข้อมูลข่าวสาร และด้านการเฝ้ า
ระวังแหล่งมัว่ สุ่ ม ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้นามาใช้เป็ นกรอบในการศึกษาด้วยเช่นกัน
วิธีการวิจัย
การศึ กษาครั้ งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิ งคุ ณภาพ ประกอบด้วยการศึกษาเอกสาร และการศึกษา
ภาคสนาม สาหรับการศึกษาภาคสนามนั้น ผูว้ จิ ยั ออกแบบวิธีการดาเนินวิจยั ไว้ดงั นี้
1. ประชากรทีศ่ ึกษา
ประชากรที่ศึกษาในการวิจยั นี้แบ่งออกเป็ นสองกลุ่มได้แก่ ครอบครัว และชุมชน
ครอบครัว ในที่น้ ี เป็ นครอบครัวของเด็กนักเรี ยนซึ่ งกาลังศึกษาอยูช่ ้ นั ประถมศึกษา ช่วง
ชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) ในสังกัดโรงเรี ยนรัฐ เขตพื้นที่ตาบลเขาพังไกร อาเภอหัวไทร จังหวัดนครศรี ธรรมราช
ซึ่ ง ครอบคลุ ม โรงเรี ย นทั้ง หมด 5 แห่ ง ด้วยกัน ได้แก่ โรงเรี ย นวัดบูรณาวาส, โรงเรี ย นบ้านเกาะสุ ด ,
โรงเรี ยนวัดสว่างอารมณ์, โรงเรี ยนบ้านลากชาย และโรงเรี ยนวัดบางตะพาน
สาหรับชุมชน ในที่น้ ีคือ ตาบลเขาพังไกร อาเภอหัวไทร จังหวัดนครศรี ธรรมราช
2. ผู้ให้ ข้อมูลหลัก
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักในการวิจยั นี้ มีจานวนรวม 30 คน จาแนกออกเป็ นสองกลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
ครอบครัว ซึ่ งจะเก็บข้อมูลจากผูป้ กครองของนักเรี ยนระดับประถมศึกษา ช่ วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) สังกัด
โรงเรี ยนรัฐในเขตพื้นที่ตาบลเขาพังไกร อาเภอหัวไทร จังหวัดนครศรี ธรรมราช จานวน 15 คน โดยเป็ น
ผูป้ กครองของเด็กที่ พ่อแม่อยู่ด้วยกัน 5 คน เป็ นผูป้ กครองของเด็ กที่ พ่อแม่ แยกกันอยู่ 5 คน และเป็ น
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ผูป้ กครองของเด็กที่อาศัยอยูก่ บั ญาติ 5 คน กลุ่มที่สองคือ กลุ่มตัวแทนชุมชนในตาบลเขาพังไกร อาเภอหัว
ไทร จังหวัดนครศรี ธรรมราช ซึ่ งจะเก็บข้อมู ลจากสมาชิ กองค์การบริ หารส่ วนตาบล ผูใ้ หญ่ บา้ น ผูน้ า
ศาสนา บุคลากรในสถานศึกษา เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข ชุ ดรักษาความปลอดภัยหมู่บา้ น และตารวจ จานวน
รวม 15 คน
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เทคนิ คในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ผูว้ ิจยั ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เจาะลึก การ
สังเกตการณ์ และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่ วม
การสัมภาษณ์เจาะลึ ก เป็ นเทคนิ คที่ผวู้ ิจยั นามาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ตอ้ งการ
รายละเอียด เช่น ภูมิหลังของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก แบบแผนการเลี้ยงดูเด็กของครอบครัว การปฏิบตั ิบทบาท
ของครู ตารวจ เป็ นต้น
การสั ง เกตการณ์ แ บบมี ส่ ว นร่ ว ม ผูว้ ิจ ัย อาศัย สถานภาพการเป็ นครู สั ง กัด โรงเรี ย น
ประถมศึกษาในโรงเรี ยนของรัฐ ตาบลเขาพังไกร อาเภอหัวไทร จังหวัดนครศรี ธรรมราช เพื่อปฏิสัมพันธ์
กับเด็ก ผูป้ กครอง โรงเรี ยน และชุมชน ทาให้ผวู้ จิ ยั ได้รับการยอมรับและความไว้วางใจ และช่วยให้ผวู้ ิจยั
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่ วมช่วยให้ผวู ้ ิจยั มองเห็นภาพรวมของเหตุการณ์
ต่างๆ อย่างเป็ นธรรมชาติ และช่ วยผูว้ ิจยั ในการตรวจสอบความเชื่ อถื อได้ของข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูล
เกี่ยวกับความเป็ นแบบอย่างของครอบครัว
ส่ วนการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่ วมนั้น เป็ นการสังเกตการณ์ปรากฏการณ์ในชุมชน
โดยทัว่ ไป เช่น การจัดกิจกรรมต้านยาเสพติดขององค์การบริ หารส่ วนตาบล การลาดตระเวนแหล่งมัว่ สุ ม
ของตารวจ เป็ นต้น
4. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลหลัก ผูว้ ิจยั ใช้แบบสัมภาษณ์ชนิดกึ่งมีโครงสร้างช่วยในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยออกแบบคาถามนาไว้อย่างคร่ าวๆ เกี่ ยวกับบทบาทของครอบครัว และบทบาท
ของชุมชน ต่อการป้ องกันเด็กจากสารเสพติด โดยผูว้ จิ ยั สามารถที่จะปรับเปลี่ยน เพิ่มเติมคาถามต่าง ๆ ใน
สนามวิจยั เพื่อให้เกิดความชัดเจนในคาตอบได้
5. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั นาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ เนื้อหา (Content Analysis) และนาเสนอผลการวิเคราะห์
ในรู ปแบบพรรณนาวิเคราะห์ จาแนกเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา
6. การตรวจสอบความเชื่อถือได้ ของข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ ี การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลโดยวิธีตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า
(Triangulation) กล่าวคือ ผูว้ จิ ยั นาข้อค้นพบที่ได้จากการสื บค้นเอกสาร การสังเกตการณ์ การสังเกตการณ์
6
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แบบมีส่วนร่ วม และการสัมภาษณ์เจาะลึก มาตรวจสอบความสอดคล้องและความคงเส้นคงวา หากพบ
ข้อสงสัยใด ๆ ผูว้ จิ ยั จะนาข้อมูลนั้น ๆ ไปสอบถามซ้ าหรื อสอบถามเพิม่ เติมจนกว่าจะสิ้ นสงสัย
ผลการศึกษาและวิเคราะห์
ผูว้ จิ ยั จาแนกผลที่ได้จากการศึกษาออกเป็ นสองประเด็นใหญ่ ๆ ได้แก่ 1) บทบาทของครอบครัว
ต่อการป้ องกันเด็กจากสารเสพติด และ 2) บทบาทของชุ มชนต่อการป้ องกันเด็กจากสารเสพติด โดยมี
รายละเอียดพอสรุ ปได้ดงั นี้
บทบาทของครอบครัวต่ อการป้องกันเด็กจากสารเสพติด
ครอบครัวของเด็กที่ศึกษาครั้ งนี้ มี จานวนทั้งหมด 15 ครอบครัว เป็ นครอบครัวของเด็ก ระดับ
ประถมศึกษา ช่ วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) สังกัดโรงเรี ยนของรัฐในเขตพื้นที่ตาบลเขาพังไกร อาเภอหัวไทร
จังหวัดนครศรี ธรรมราช จาแนกเป็ นครอบครัวของเด็กที่พ่อและแม่อยู่ดว้ ยกัน 5 ครอบครัว ครอบครัว
ของเด็กที่พอ่ และแม่แยกกันอยู่ 5 ครอบครัว ครอบครัวของเด็กที่อาศัยอยูก่ บั ญาติ 5 ครอบครัว จากข้อมูล
ทั้ง 15 ครอบครั ว พบว่า บทบาทของครอบครั วในการป้ องกันเด็ ก จากสารเสพติ ด จาแนกได้เป็ น 3
บทบาท คือ บทบาทด้านการเลี้ยงดู บทบาทด้านการให้ขอ้ มูลข่าวสาร และบทบาทด้านการเป็ นแบบอย่าง
1. บทบาทด้านการเลี้ยงดู
ผูว้ ิจยั พบว่า ผูป้ กครองของเด็ก ไม่วา่ จะเป็ นบิดา หรื อมารดา หรื อญาติ ได้ทาบทบาทหน้าที่
ในการเลี้ ยงดูเด็ก โดยแบบแผนการเลี้ ยงดูเด็กในการวิจยั นี้ พบ 3 แบบแผนสาคัญได้แก่ (1) การเลี้ยงดู
แบบรักและสนับสนุน จานวน 9 ครอบครัว เป็ นการที่ผปู้ กครองรายงานว่าในการปฏิบตั ิต่อเด็กนั้น ตนได้
แสดงความรัก ความเอาใจใส่ สนใจในทุกข์สุข มีความใกล้ชิด และยังได้กระทากิจกรรมต่างๆร่ วมกับเด็ก
อย่างสม่าเสมอ และในจานวน 9 ครอบครัวนี้ มี 2 ครอบครัวที่พบว่าเด็กมีพฤติกรรมแอบสู บบุหรี่ (2) การ
เลี้ ยงดู แบบใช้เหตุผล จานวน 2 ครอบครัว เป็ นการที่ ผปู ้ กครองรายงานว่าในการปฏิบตั ิต่อเด็กนั้น ตน
มักจะชี้แจงและอธิ บายเหตุผลให้แก่เด็กเพื่อส่ งเสริ มการกระทาที่พึงประสงค์และขัดขวางการกระทาที่ไม่
พึงประสงค์ ตลอดจนชี้ แจงเหตุผลในการให้รางวัลหรื อลงโทษเด็ก และในจานวน 2 ครอบครัวนี้ ไม่
พบว่าเด็กมีพฤติ กรรมสู บบุ หรี่ หรื อดื่ มเครื่ องดื่ มผสมแอลกอฮอล์ (3) การเลี้ยงดูแบบเข้มงวดจานวน 4
ครอบครัว เป็ นการที่ผปู ้ กครองรายงานว่าในการปฏิบตั ิต่อเด็กนั้น ตนจาเป็ นต้องใช้การออกคาสั่งอยูบ่ ่อย
ๆ และมักจะต้องคอยติดตามสอดส่ องดูแลการเชื่อฟังของเด็ก และในจานวน 4 ครอบครัวนี้ ไม่พบว่าเด็ก
มีพฤติกรรมสู บบุหรี่ หรื อดื่มเครื่ องดื่มผสมแอลกอฮอล์
ครอบครัวที่เลี้ยงดูเด็กแบบรักและสนับสนุ น เห็นว่า การให้ความรักและความอบอุ่นแก่เด็ก
อย่างเพี ยงพอ จะเป็ นภู มิคุ ้มกันให้แก่ เด็ก ห่ างไกลจากสารเสพติ ดได้ เช่ น ครอบครัวของพี่ เริ ญ (นาม
สมมติ) กล่าวไว้ในการให้สัมภาษณ์ว่า “พี่มีลูกคนเดี ยว พี่ เพิ่งเลิ กกับเมียได้ สักสองสามปี ลูกอยู่กับพี่ พี่
พยายามดูแลเอาใจใส่ ให้ ความรั กกับลูก เป็ นทั้งพ่ อและแม่ ในเวลาเดียวกัน พี่ มั่นใจว่ าลูกพี่จะไม่ เป็ นเด็กมี
ปั ญหา หันไปหายาเสพติด เพราะพ่ อแม่ หย่ าร้ าง” ในขณะที่ครอบครัวของพี่เอ (นามสมมติ) พบว่า แม้จะ
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เลี้ ยงดูเด็กแบบรักและสนับสนุ น พ่อแม่อยู่ดว้ ยกัน ไม่ได้มีปัญหาหย่าร้ าง แต่ลูกคนโตก็ยงั มีพฤติกรรม
แอบสู บบุหรี่ โดยเคยจับได้วา่ เด็กแอบไปสู บบุหรี่ กบั เพื่อนในท้องนา และเมื่อสอบถามต่อว่าเด็ก ๆ เอา
บุหรี่ มาจากไหน พบว่า เด็กบางคนเอาชื่อผูใ้ หญ่ไปอ้างกับร้านค้า โดยบอกว่า ผูป้ กครองใช้ให้มาซื้ อ ทาง
ร้านค้าจึงยอมขายบุหรี่ ให้กบั เด็ก
ส่ วนครอบครัวที่เลี้ยงดูเด็กแบบใช้เหตุผล เห็นว่า การสอนให้เด็กรู้จกั คิดใช้เหตุผล และรู้จกั
ประเมินผลจากการกระทาที่จะตามมา สามารถช่ วยป้ องกันเด็กจากสารเสพติดได้เช่น ครอบครัวของพี่
ไมตรี (นามสมมติ) กล่าวว่า “พี่เป็ นคนดื่มเหล้ าหนักมาก เมาตลอด จนเมียเลิก ไม่ ยอมอยู่ด้วย เมียย้ ายหนี
ไปอยู่ที่อื่น แต่ ลูกทั้งสองคนอยู่กับพี่ พี่ไม่ ให้ ลูกไป ลูกต้ องอยู่กับพี่ เวลาพี่เมา ลูกก็เห็น เวลาพี่ทะเลาะกับ
เมีย ลูกก็เห็น ลูกพี่มันเกลียดเหล้ ามาก แม่ มันสอนไว้ ให้ ดูพ่อเป็ นเยี่ยงอย่ าง พ่ อกินเหล้ าแล้ วผลเป็ นยังไง
พ่ อเคยเมาแล้ วขี่มอเตอร์ ไซต์ ล้ม เจ็บหนักเกือบตาย มันไม่ อยากเป็ นเหมือนพ่ อ ตอนนีพ้ ี่กล็ ด ๆ ลงแล้ ว แต่
ยังไม่ เลิกเสี ยทีเดียว”
สาหรับครอบครัวที่เลี้ ยงดูเด็กแบบเข้มงวด บางครอบครัวเห็นว่า เด็กในความดูแลของตน
ค่อนข้างดื้อ จาเป็ นต้องการาบและออกคาสั่ง บางครอบครัวเห็นว่า การสั่งเด็ก ช่ วยทาให้เด็กแยกแยะได้
ง่ายขึ้นว่าอะไรควรทา อะไรไม่ควรทา โดยเฉพาะเมื่อเด็กอยู่ใกล้กบั สิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อการทดลองเสพ
สารเสพติด เช่ น ครอบครัวของนายจับ (นามสมมติ) กล่าวว่า “ผมมี ลูกสามคน ผู้หญิงหนึ่ ง คนเป็ นคน
กลาง ส่ วนลูกผู้ชายสองคน เป็ นคนโตกับคนสุ ดท้ อง ผมสั่ งลูกทุกคนไว้ เลยโดยเฉพาะลูกชาย ว่ าห้ ามไป
ยุ่งกับพวกติ ดยาอย่ างเด็ดขาด ห้ ามคบ ห้ ามยุ่ง ห้ ามเข้ าใกล้ อย่ าคิ ด ริ อาจไปลองสู บบุหรี่ หรื อดื่ มเหล้ า
เด็ดขาด บ้ านเราอยู่ใกล้ กับแหล่ งมัว่ สุม มีเพื่อนบ้ านเป็ นเด็กเกเรเยอะ แต่ อย่ าให้ ร้ ู ถึงหูว่าไปทาแบบนั้น พ่ อ
จะตีแบบไม่ เลีย้ งเลย”
โดยสรุ ป จะเห็นได้วา่ ไม่วา่ ผูป้ กครองจะใช้แบบแผนการเลี้ยงดูเด็กในลักษณะใด ผูป้ กครอง
ต่างก็เชื่อว่า แบบแผนในการเลี้ยงดูเด็กในแบบของตนนั้นสามารถช่วยป้ องกันเด็กจากสารเสพติดได้ โดย
ผูป้ กครองจะมีวิธีในการให้เหตุผลสนับสนุ นการเลี้ยงดูเด็กในแบบของตน (Justification) สาหรับกรณี
ยกเว้นจานวน 2 ครอบครัวที่พบว่าเด็กมีพฤติกรรมแอบสู บบุหรี่ น้ นั ผูป้ กครองวิเคราะห์วา่ เป็ นเพราะเด็ก
ได้รับอิทธิพลจากการชักชวนของเพื่อน
2. บทบาทด้านการให้ขอ้ มูลข่าวสาร
ผูว้ ิจยั พบว่า ผูป้ กครองของเด็ก ไม่วา่ จะเป็ นบิดา หรื อมารดา หรื อญาติ ได้ทาบทบาทหน้าที่
ในการให้ข ้อมูล ข่ า วสารเกี่ ยวกับ สารเสพติด โดยผูป้ กครองที่ เลี้ ย งดู เด็ ก แบบรั ก และสนับ สนุ น และ
ผูป้ กครองที่เลี้ยงดู เด็กแบบเข้มงวด มักจะบอกหรื อสอนให้เด็กรับรู้ เพียงว่า “สารเสพติดเป็ นสิ่ งที่ไม่ดี
หากเด็กรักพ่อแม่ จะต้องไม่ยุ่งเกี่ ยวกับสารเสพติด” โดยไม่นิยมอธิ บายหรื อให้ขอ้ มูลในรายละเอียดว่า
ทาไมสารเสพติดจึงไม่ดี เช่น ครอบครัวของพี่เอียด (นามสมมติ) กล่าวสอนลูกว่า “อย่ าเข้ าไปยุ่งกับสิ่ ง
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พวกนั้น ตอนนี ม้ ันอาจจะแค่ บุหรี่ เหล้ า ต่ อไปมันอาจกลายเป็ นอย่ าอื่ น หากรั กแม่ รั กพ่ อ ก็อย่ าไปยุ่งกับ
มัน ของไม่ ดีพันนั้น”
ในขณะที่ผปู้ กครองที่เลี้ ยงดูเด็กแบบใช้เหตุผล จะชี้ ให้เด็กเห็นถึงโทษหรื อผลเสี ยที่ตามมา
จากการใช้สารเสพติด โดยมักจะใช้ประสบการณ์ใกล้ตวั ในครัวเรื อนเป็ นตัวอย่างประกอบในการอธิ บาย
ให้เด็กเข้าใจถึงโทษของสารเสพติด
3. บทบาทด้านการเป็ นแบบอย่าง
ผูว้ จิ ยั พบว่า ผูป้ กครองของเด็ก ไม่วา่ จะเป็ นบิดา หรื อมารดา หรื อญาติ เป็ นแบบอย่างในการ
ไม่สูบบุหรี่ หรื อดื่มเครื่ องดื่มผสมแอลกอฮอล์ จานวน 6 ครอบครัว ในจานวนนี้ มีเด็กที่มีพฤติกรรมสู บ
บุหรี่ จานวน 2 ครอบครัว โดยผูป้ กครองวิเคราะห์วา่ เป็ นเพราะเด็กได้รับจากชักชวนจากเพื่อน
ในขณะที่อีกจานวน 9 ครอบครัว มีบิดา หรื อมารดา หรื อญาติที่อาศัยอยูใ่ นครัวเรื อนเดียวกัน
มีพ ฤติ ก รรมสู บ บุ หรี่ และ/หรื อ ดื่ มเครื่ องดื่ ม ผสมแอลกอฮอล์ อย่า งไรก็ ตาม ในจานวนครอบครั วที่
ผูป้ กครองไม่เป็ นแบบอย่างในการห่ างไกลจากสารเสพติด ทั้งหมด 9 ครอบครัวนี้ พบว่า เด็กไม่ได้มี
พฤติกรรมสู บบุหรี่ หรื อดื่มเครื่ องดื่มผสมแอลกอฮอล์ โดยผูป้ กครองวิเคราะห์วา่ ส่ วนหนึ่งเป็ นเพราะเด็ก
ได้เห็นถึงผลเสี ยหรื อโทษจากการสู บบุหรี่ หรื อดื่มเครื่ องดื่มผสมแอลกอฮอล์ของผูป้ กครอง ส่ วนหนึ่ งเป็ น
เพราะทางโรงเรี ยนสั่งสอนไว้ อีกส่ วนหนึ่ งน่าจะเป็ นเพราะค่านิ ยมของชุ มชนที่ไม่ยอมรับเด็กที่สูบบุหรี่
หรื อดื่มเครื่ องดื่มผสมแอลกอฮอล์
บทบาทของชุ มชนต่ อการป้องกันเด็กจากสารเสพติด
ชุ มชนในการวิจยั นี้ คือ ตาบลเขาพังไกร อาเภอหัวไทร จังหวัดนครศรี ธรรมราช บทบาทของ
ชุมชนในการป้ องกันเด็กจากสารเสพติด จาแนกได้ 3 ด้านได้แก่ (1) ด้านการจัดกิจกรรมป้ องกันเด็กจาก
สารเสพติด อาทิเช่น โครงการแข่งขันกี ฬาต้านยาเสพติดและการเดิ นรณรงค์ตา้ นยาเสพติดขององค์การ
บริ หารส่ วนตาบล โครงการทูบีนมั เบอร์ วนั ของอนามัยตาบล เป็ นต้น (2) ด้านการเฝ้ าระวังแหล่งมัว่ สุ่ ม
อาทิเช่น การลาดตระเวนของตารวจ สายตรวจ และชุ ดรักษาความปลอดภัยหมู่บา้ น เป็ นต้น และ(3) ด้าน
การสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร โดยผลจากการศึกษาพบว่า ครู ตารวจ หรื อที่เด็ก ๆ ในโรงเรี ยนมักเรี ยกกันว่า
“ครู แดร์ ” มีบทบาทสาคัญต่อการให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่เด็กเพื่อป้ องกันเด็กในโรงเรี ยนจากสารเสพติด
ครู แดร์ คาว่า “แดร์ ” มาจากภาษาอังกฤษว่า D.A.R.E ซึ่งตัวอักษรแต่ละตัวย่อมาจาก
Drug
= ยาเสพติด
Abuse = การใช้ในทางที่ผดิ
Resistance = การต่อต้าน
Education = การศึกษา
ครู แดร์ คือ ครู ตารวจ ที่ได้รับ มอบหมายจากสานักงานตารวจแห่ งชาติ กองบัญชาการตารวจ
ปราบปรามยาเสพติด ให้เข้าไปเป็ นวิทยากรอบรมเด็ก นักเรี ยนในโรงเรี ยนเกี่ ยวกับสารเสพติด เนื้ อหา
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หลักสู ตรการอบรมมุ่งเน้น 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) การให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับบุหรี่ สุ รา สารระเหย
และยาเสพติดชนิดอื่นๆ (2) การฝึ กให้เด็กรู้จกั ใช้ทกั ษะในการตัดสิ นใจ (3) การฝึ กให้เด็กรู ้จกั วิธีต่อต้าน
แรงกดดันของกลุ่มเพื่อน และ (4) การฝึ กให้เด็กรู้จกั ใช้ทางเลือกอื่นๆ นอกเหนื อจากใช้ยาเสพติด และ
ความรุ นแรง
ในตาบลเขาพังไกร มีครู แดร์ จานวน 2 คน ทาหน้าที่เป็ นวิทยากรอบรมเด็ก นักเรี ยนในโรงเรี ยน
ระดับประถมศึกษาทั้ง 5 โรงเรี ยนในเขตพื้นที่ตาบลเขาพังไกร อาเภอหัวไทร จังหวัดนครศรี ธรรมราช
ตัวอย่างข้อมูลจากการสัมภาษณ์ครู แดร์ในตาบลเขาพังไกร เช่น
“ผมได้ เข้ ารั บการอบรมหลักสู ตรครู แดร์ ที่ จังหวัดปทุมธานี ใช้ งบประมาณของปปส. และได้ ทา
การสอนในหน้ าที่ครู แดร์ มา 5 ปี แล้ ว หลักสู ตรการอบรมเด็กในโรงเรี ยนระดับประถมศึกษา มี ระยะเวลา
ทาการสอน จานวน 26 ชั่วโมงต่ อ 1 ภาคเรี ยน สาหรั บกิจกรรมและเทคนิคในการสอนนั้น ก่ อนผมจะทา
การสอนในแต่ ละครั้ ง ต้ องมีเพลงประกอบท่ าทางแล้ วให้ เด็กนักเรี ยนทาตามเพื่ อนาเข้ าสู่ บทเรี ยน และ
ก่ อนเลิ กเรี ยนในแต่ ล ะครั้ ง ก็จะมี คาพังเพยเพื่ อเน้ นยา้ ให้ เด็ก เกรงกลัวต่ อพิ ษภัยของสารเสพติ ด สร้ าง
แรงจูงใจโดยมีสติ กเกอร์ แดร์ หลายรู ปแบบแจกนักเรี ยนที่ ตอบคาถามถูกต้ องเพื่ อสร้ างแรงจูงใจให้ เด็ก
สนใจการเรี ยน ก่ อนจบหลัก สู ตรในแต่ ล ะภาคการศึ ก ษา ผมจะให้ นัก เรี ยนเขี ยนเรี ยงความแดร์ เพื่ อ
ประกวดและมอบรางวัลให้ แก่ นักเรี ยนที่ ผ่านการคัดเลือก”
“ผมได้ เข้ ารั บการอบรมหลักสูตรครู แดร์ ที่จังหวัดสุราษฎร์ ธานี วิธีการสอนของผมจะเริ่ มจากการ
ให้ เด็กนักเรี ยนท่ องกฎของ D.A.R.E. คื อ หนึ่ง ยกมือขึน้ เพื่อให้ นักเรี ยนจะได้ พูดที่ ละคน สองมีทัศนคติที่
ดีและเคารพผู้อื่นอย่ าใช้ คาพูดและการกระทาที่ ดูหมิ่นผู้อื่นเป็ นการทาร้ ายความรู้ สึ กของผู้อื่น สามสั งเกต
และใช้ สัญญาณอย่ าเงี ยบๆ สี่ ใช้ คาว่ า “คนที่ ฉันรู้ จัก” แทนที่ จะใช้ ชื่อจริ งของคนๆนั้นเมื่ อต้ องการเล่ า
เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง และห้ า ตอบเฉพาะคาถามที่ ทาให้ ผ้ อู ื่ นสบายใจเท่ านั้น หลัง จากจบการสอนผมก็จะให้
ข้ อคิ ด และให้ เด็กกล่ าวคาปฎิ ญาณทุกครั้ งว่ า “ฉั นขอสั ญญาว่ า ฉั นจะไม่ ย่ ุงเกี่ ยวกับยาเสพติ ดไม่ ว่าจะ
วิธีการใดทั้งสิ ้น” นอกจากนั้น เมื่อใกล้ จะจบภาคการศึกษา ก็จะนาเด็กนักเรี ยนออกไปศึกษานอกสถานที่
ที่ โรงพักเขาพังไกร และให้ เด็กเขียนเรี ยงความ เพื่ อประกวดและมอบรางวัล ในตอนสิ ้นปี ก็จะพาเด็ก
นักเรี ยนไปเลี ้ยงฉลอง นอกเหนื อจากการสอนในห้ องเรี ยนแล้ ว ผมยังสอนฟุตบอลให้ กับ เด็กนักเรี ยน
ผู้ชายหลังเลิ กเรี ยนและพานักเรี ยนไปแข่ งฟุ ตบอลตามสถานที่ ต่างๆที่ เขาจัดแข่ งขันฟุตบอลเด็ก และ
เยาวชน เพื่อให้ เด็กใช้ เวลาว่ างให้ เป็ นประโยชน์ โดยการหันไปเล่ นกีฬา”
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จะเห็นได้วา่ ครู แดร์ มีบทบาทอย่างชัดเจนในด้านการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารเพื่อป้ องกันเด็กจาก
สารเสพติด แต่เด็กในที่น้ ีเน้นเฉพาะเด็กในระบบโรงเรี ยนเป็ นหลัก เด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษาในระบบ
โรงเรี ยนอาจขาดโอกาสที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับสารเสพติดด้วยเช่นกัน
ผูว้ ิจยั ยังพบอีกด้วยว่า แม้ครู แดร์ จะสนิ ทสนมและให้ความเป็ นกันเองกับเด็กนักเรี ยนในโรงเรี ยน
แต่เด็กนักเรี ยนจานวนไม่น้อยที่ยงั ไม่กล้าพูดหรื อเปิ ดเผยความจริ งกับครู แดร์ ในเรื่ องพฤติกรรมการแอบ
สู บบุหรี่ หรื อดื่มเครื่ องดื่มผสมแอลกอฮอล์ ทั้งนี้ ครู แดร์ วิเคราะห์วา่ เด็กนักเรี ยนที่กลัวความผิดก็มกั จะกลัว
ตารวจ เด็กเหล่านี้ ยงั มองเห็นว่าครู แดร์ เป็ นตารวจ และทางราชการมีระเบียบกาหนดให้ครู แดร์ จะต้องสวม
เครื่ องแบบตารวจตลอดเวลาในขณะปฏิบตั ิหน้าที่อีกด้วย
การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
การวิจยั นี้พบว่า บทบาทของครอบครัวในการป้ องกันเด็กจากสารเสพติด จาแนกได้ 3 ด้านได้แก่
ด้านการอบรมเลี้ ยงดู ด้านการสนับสนุ นข้อมูลข่าวสาร และด้านการเป็ นแบบอย่าง ส่ วนบทบาทของ
ชุ มชนในการป้ องกันเด็กจากสารเสพติด สามารถจาแนกได้ 3 ด้านเช่นกัน ได้แก่ ด้านการจัดกิจกรรม
ป้ องกันเด็กจากสารเสพติด ด้านการสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร และด้านการเฝ้ าระวังแหล่งมัว่ สุ่ ม
ข้อค้นพบที่ได้จากการวิจยั นี้ สอดคล้องกับ ลาดทองใบ ภูอภิรมย์ (2530) ที่ศึกษาบทบาทของ
ครอบครัวในการป้ องกันการติดยาเสพติดของเด็กนักเรี ยน โดยเขาพบว่า ครอบครัวมีบทบาทสาคัญในการ
อบรมเลี้ ยงดูเด็กให้ห่างไกลจากยาเสพติด และแบบแผนการเลี้ยงดูเด็กที่สร้างภูมิคุม้ กันให้กบั เด็กได้ดีคือ
การอบรมเลี้ ยงดูแบบใช้เหตุผล และการอบรมเลี้ยงดูแบบรักและสนับสนุ น ในขณะที่ผลการวิจยั นี้ พบว่า
ไม่ว่าผูป้ กครองจะใช้แบบแผนการเลี้ ยงดู เด็กในลักษณะใด จะแบบใช้เหตุผล แบบรักสนับสนุ น หรื อ
แบบเข้มงวด ผูป้ กครองต่างก็เชื่ อว่า แบบแผนในการเลี้ยงดูเด็กในแบบของตนนั้นสามารถช่วยป้ องกัน
เด็กจากสารเสพติดได้ โดยผูป้ กครองจะมีวธิ ีในการให้เหตุผลสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กในแบบของตน
สาหรับผลการศึกษาของ จิราพันธ์ รุ จิระพงศ์ (2550) ซึ่ งศึกษาสภาพและปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมการเสพสารเสพติดของเยาวชนไทยในเขตพื้นที่อาเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ นั้น พบว่า แบบอย่าง
พฤติกรรมของบุคคลในครอบครัว จะส่ งผลต่อพฤติกรรมของเด็ก โดยเยาวชนที่เสพสารเสพติดประเภท
บุหรี่ และเครื่ องดื่มผสมแอลกอฮอล์ มีประสบการณ์ที่เห็นแบบอย่างจากบิดา มารดา ญาติ หรื อคนใกล้ชิด
จนเกิดเป็ นความเคยชิ น ไม่เห็นว่าบุหรี่ หรื อเครื่ องดื่มผสมแอลกอฮอล์เป็ นสิ่ งผิดหรื อแปลก ผลการศึกษานี้
สอดคล้องกับ นิพนธ์ กุลนิ ตย์ (2537) ซึ่ งศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเริ่ มและเลิกสู บบุหรี่ ของนักเรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดเชี ยงใหม่ พบว่า แบบอย่างของบุคคลในครอบครัวที่สูบบุหรี่ มีผลทาให้
เด็กมีพฤติกรรมสู บบุหรี่ และสอดคล้องกับข้อสังเกตที่ได้จากการศึกษาของ ผจงจิตต์ อธิ คมนันทะ (2539)
ซึ่ งศึกษาสภาพครอบครั วมีส่วนสัมพันธ์ก ับเยาวชนกระท าผิด พบว่า เด็กอาจเลี ยนแบบพฤติกรรมจาก
บุคคลใกล้ชิดภายในบ้าน แม้ว่าพฤติกรรมที่แสดงออกนั้นจะเป็ นแบบของการกระทาผิดหรื อไม่ก็ตาม
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ในขณะที่การวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ยอมรับว่า ครอบครัวมีบทบาทด้านการเป็ นแบบอย่างในการป้ องกันเด็กจากสาร
เสพติ ด แต่ ผู ้วิ จ ัย เห็ น ว่ า การเป็ นแบบอย่า งของครอบครั ว ไม่ ไ ด้เ ป็ นเงื่ อ นไขที่ จ าเป็ น (Necessary
Conditions) ที่จะกาหนดพฤติกรรมการเสพหรื อไม่เสพสารเสพติดของเด็ก กล่าวคือ แม้ผปู้ กครองจะสู บ
บุหรี่ หรื อดื่มเครื่ องดื่มผสมแอลกอฮอล์ ก็ไม่จาเป็ นเสมอไปที่เด็กจะมีพฤติกรรมสู บบุหรี่ หรื อดื่ มเครื่ องดื่ ม
ผสมแอลกอฮอล์ ดังที่ พบในการวิจยั นี้ ครอบครัวทั้งหมดที่ ผูป้ กครองไม่เป็ นแบบอย่างเรื่ องบุหรี่ และ
เครื่ องดื่มผสมแอลกอฮอล์ ทั้ง 9 ครอบครัว พบว่า เด็กไม่ได้มีพฤติกรรมสู บบุหรี่ หรื อดื่มเครื่ องดื่มผสม
แอลกอฮอล์ ในขณะที่ครอบครัวที่พบว่าเด็กมีพฤติกรรมสู บบุหรี่ หรื อดื่มเครื่ องดื่มผสมแอลกอฮอล์จานวน
ทั้งหมด 2 ครอบครั วนั้น เด็กเหล่านี้ มาจากครอบครั วที่ผูป้ กครองไม่ได้สูบบุหรี่ หรื อดื่ มเครื่ องดื่ มผสม
แอลกอฮอล์ โดยผูป้ กครองวิเคราะห์วา่ เป็ นผลมาจากอิทธิพลของสิ่ งแวดล้อมภายนอกบ้าน
ด้วยเหตุน้ ี ผวู้ ิจยั จึงเห็นว่า ครอบครัว และชุ มชน ต่างมีบทบาทร่ วมกันในการป้ องกันเด็กจากสาร
เสพติด โลกทางสังคมของเด็กทั้งภายในบ้านและภายนอกบ้านจาเป็ นต้องสนับสนุนเกื้อกูลกันในทางที่จะ
ช่วยสร้างภูมิคุม้ กันให้กบั เด็กห่างไกลจากสารเสพติด
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Session J
วิถีบริโภคและการท่องเที่ยว
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วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2559
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การแพร่ กระจายวัฒนธรรมอาหาร กรณีศึกษา แกงตอแมะห์ ในจังหวัดสตูล1
Food cultural diffusion: A case study of Thomae curry in Satun province

พรพรรณ สหะวิริยะ2นิสากร กล้าณรงค์3และศันสนีย ์ จันทร์ อานุภาพ4
Pornphan Sahaviriya Nisakorn Klanarong Sansanee Chanarnupap
บทคัดย่ อ
แกงตอแมะห์ หรื อในประเทศมาเลเซี ย เรี ยกว่า ตูมิห์(Tumih) เป็ นอาหารพื้นเมืองของชาวมุสลิมใน
รั ฐปะลิ ส รั ฐเคดะห์ และรั ฐปี นัง ของประเทศมาเลเซี ย และได้ก ลายเป็ นอาหารพื้ น เมื อ งของชาวสตู ล
การศึกษาการแพร่ กระจายวัฒนธรรมอาหาร กรณี ศึกษา แกงตอแมะห์ ในจังหวัดสตูล สามารถช่วยให้เข้าใจ
ความสัมพัน ธ์ ข องผูค้ นบริ เวณชายแดนไทยและมาเลเซี ยได้ การวิจ ัยนี้ มี วตั ถุป ระสงค์เพื่ อ ศึ กษาวิธีการ
แพร่ กระจายของแกงตอแมะห์จากประเทศมาเลเซี ยเข้ามายังจังหวัดสตูล และ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงแกงตอ
แมะห์ ในจังหวัดสตู ล โดยใช้ระเบี ยบวิธีวิจยั เชิ งคุ ณภาพ ศึ กษาค้น คว้าเอกสารและเก็บ ข้อมูลภาคสนาม
วิธีการเก็บข้อมูลได้แก่ การสังเกต การสังเกตแบบมีส่วนร่ วม และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
คื อ ผูน้ าชุ มชน ผูป้ ระกอบอาชี พค้าขายแกงตอแมะห์ และผู ้ที่มีความรู ้ เรื่ องแกงตอแมะห์ ที่ อาศัยอยู่ใน 12
ตาบลของอาเภอเมือง จังหวัดสตูล จานวน 48 คน หลังจากนั้นทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลและตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือ ข้อค้นพบจะถูกนาเสนอด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า 1) แกงตอแมะห์มีการ
แพร่ กระจายจากประเทศมาเลเซี ยเข้าสู่ จงั หวัดสตูลโดยการแพร่ กระจายโดยตรง (Direct diffusion ) ผ่านการ
แต่ งงาน การเคลื่ อ นย้ายแรงงานและการย้ายถิ่ น จากสงคราม และการแพร่ ก ระจายโดยอ้อ ม (Indirect
diffusion) ผ่านเพื่อนบ้าน 2) แกงตอแมะห์ ในบางพื้นที่ ของจังหวัดสตูลมีความแตกต่างไปจากแกงตูมิห์
ของประเทศมาเลเซีย โดยมีการเปลี่ยนแปลง ส่ วนผสมของเครื่ องแกง เครื่ องปรุ ง และรสชาติ
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Abstract
Thomae curry or in Malaysia called Tumih, is the traditional food of the Native Muslim in states
of Perlis, Kedah and Penang of Malaysia, and it became the local food of Satun province. A study the food
cultural diffusion: a case study of Thomae curry in Satun province can help to understand the relationship
of people in border area between Thailand and Malaysia. The purposes of this research were to study the
method of diffusion of Thomae curry from Malaysia to Satun province and the changed of Thomae curry
in Satun province. Methodology of this study is qualitative research by using both primary data and
secondary data. Data were collected by observation, participatory observation and in-depth interview. The
key informants are community leaders, Thomae curry traders and, persons who have knowledge about
Thomae curry. Those 4 8 people live in 1 2 sub-districts of Muang Satun district, Satun province. The
finding will be presented with a descriptive analysis method. The results showed that 1 ) Thomae curry
spreaded from Malaysia to Satun province by direct diffusion through marriage, labour migration and
force migration by war and by indirect diffusion through neighbor. 2 ) Thomae curry in some areas of
Satun province are different from the original by changed ingredient, method of cooking and taste.

Keywords: Thomae curry, cultural diffusion , Satun province
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บทนา
การแพร่ กระจายวัฒนธรรม คื อ การแพร่ ของความคิดทางวัฒนธรรม จากสถานที่กาเนิ ดสู่ ภูมิภาค
กลุ่ม หรื อ ชาติอื่น โลกาภิวตั น์ ทาให้วฒั นธรรมเป็ นสิ่ งที่ลื่นไหลและอาจจะเปลี่ยนแปลง เพราะว่า อิทธิ พล
ใหม่ที่เข้ามายังพื้นที่ หรื อสังคม วัฒนธรรมที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เช่น ภาษา อาหาร การเต้นรา ศาสนา
ดนตรี การแต่งกาย ชาติพนั ธุ์ กีฬา ศิลปะ ที่ พกั อาศัย การคมนาคมขนส่ ง เทคโนโลยี และภาพลักษณ์ การ
หลัง่ ไหลเข้ามาของอาหารนานาชาติเป็ นเรื่ องปกติของเส้นทางวัฒนธรรมในยุคโลกาภิว ตั น์ เช่น พ่อค้าชาว
โปรตุเ กสเป็ นผูน้ าพริ กมาสู่ อินเดีย และเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ และชาวสเปนก็นาพริ กมาจากแม็กซิ โกเข้า
มาในฟิ ลิปปิ นส์ ต่อมาก็แพร่ ไปยังหมู่เกาะต่างๆ ในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ตามเส้นทางการค้าเครื่ องเทศ
(ชุลีพร วิรุณหะ . 2552 : 59) การแพร่ กระจายวัฒนธรรม เป็ นกระบวนการที่ค่อยเป็ นค่อยไป ที่เนื้ อหาสาระ
หรื อระบบของวัฒนธรรมได้กระจายออกไปอย่างกว้างขวาง มีการคิด ประดิษฐ์สิ่งใหม่ ๆ โดยที่สถานที่หนึ่ ง
ๆ ที่อยูใ่ กล้เคียงหรื อห่ างออกไปได้นาไปดัดแปลงใช้ จนกระทัง่ วัฒนธรรมนั้นได้แพร่ ขยายออกไป (ชุดา จิต
พิทกั ษ์. 2527 : 79)
การแพร่ กระจายวัฒนธรรมมี วิธีการแพร่ กระจายอยู่ 3 รู ปแบบ คื อ 1) การแพร่ กระจายโดยตรง
(Direct diffusion ) เกิดขึ้นได้จากการแต่งงาน การค้าขาย แม้กระทัง่ การเกิดสงคราม 2) การแพร่ กระจายโดย
บังคับ (Forced diffusion) เกิดขึ้นเมื่อมีการรุ กรานวัฒนธรรมอื่น ด้วยการใช้กาลังของตนเอาชนะ และ 3)
การแพร่ กระจายโดยอ้อม (Indirect diffusion) เกิ ดขึ้ นเมื่ อมี การส่ งผ่านจากวัฒ นธรรมหนึ่ งโดยผ่านกลุ่ ม
พ่อค้าคนกลางไปยังวัฒนธรรมอื่น โดยไม่อาศัยวัฒ นธรรมดั้งเดิ มที่ เคยมีอยู่แล้ว เช่นการแพร่ กระจายของ
อาหารตะวันตกในประเทศไทย จาพวก เคเอฟซี ( KFC ) , แมคโดนอล( McDonal’s), พิซซ่าฮัท (Pizza Hut )
และเบอเกอร์ คิง ( Berger King ) โดยที่ การแพร่ กระจายทางวัฒนธรรมเหล่านี้ มีกลไกการแพร่ กระจายที่
สามารถเกิดขึ้นได้หลายวิธี อาจจะเกิดการที่ประชากรย้ายถิ่นเข้ามาก็จะนาเอาวัฒนธรรมของพวกเขาเข้ามา
ด้วย หรื อแม้กระทั่งแนวความคิ ด ต่ าง ๆ ที่ ด าเนิ น การผ่านตัวกลางในกลุ่มพ่อค้าแม่ ค ้า นักสารวจ ทหาร
นักการฑูต กรรมกร ช่างฝี มือ เป็ นต้น การแพร่ กระจายทางเทคโนโลยีเกิดขึ้นบ่อยครั้งโดยนักวิทยาศาสตร์ ที่
มี ความชานาญหรื อ แรงงานจ้าง รวมถึ งการแต่ งงานข้ามวัฒ นธรรมระหว่างสองประเทศซึ่ งถื อเป็ นการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มชนในสังคม ดังนั้น แนวคิดเกี่ยวกับการแพร่ กระจายวัฒนธรรมดังกล่าว
จึงสามารถนามาใช้ในการอธิ บายรู ปแบบการรับเอาวัฒนธรรมจากภายนอกเข้ามาสู่ ดินแดนหรื อพื้นที่ของ
ตนเองได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เข้าใจพลวัตการลื่นไหล การเปลี่ยนแปลง และการผสมผสาน ระหว่างผูค้ นที่ อยู่ใน
พื้นที่ ใกล้กนั และห่ างไกลกัน ว่ามีลกั ษณะรู ปแบบการรับเอา แลกเปลี่ยน และยอมรับ วัฒนธรรมอื่นๆนั้น
อย่างไร อีกทั้งยังช่วยให้เข้าใจและเห็นถึงปฏิสมั พันธ์ของผูค้ นในสังคมที่มีภูมิหลังทางวัฒนธรรมร่ วมกัน
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ประเทศต่างๆในอาเซี ยนต่างมีการเตรี ยมตัวปรับเปลี่ยนเพื่อเตรี ยมความพร้อมในด้านต่างๆรองรับ
การเปลี่ยนแปลงที่กาลังจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าโดยเฉพาพะด้านวัฒนธรรมที่จะเกิดการแลกเปลี่ยนและ
ผสมผสานกันชัดขึ้น เห็นได้จากงานวิจยั หลายชิ้นที่จดั ทาขึ้นสะท้อนให้เห็นลักษณะของสังคม วัฒนธรรม
ของสองพื้นที่ที่สามารถยอมรับและผสมผสานกันได้ เหมือนกับอาหารพื้นบ้านของชาวจังหวัดนราธิ วาสซึ่ ง
เป็ นวัฒนธรรมที่ สะท้อนวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นของชาวจัง หวัดนราธิ วาส ที่ มีพ้ืนที่ อาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศมาเลเซี ย ซึ่ งในอดีตเคยเป็ นศูนย์กลางการเดินเรื อของกลุ่มพ่อค้าชาวอินเดีย จีน และอินโดนี เซี ย ทา
ให้ได้รับอิทธิ พลในการปรุ งอาหารโดยใช้เครื่ องเทศมาจากชนกลุ่มนี้ อีกทั้งชาวนราธิ วาสส่ วนใหญ่ยงั นิ ยม
ทานข้าวเจ้าเป็ นหลัก จึงทาให้กบั ข้าวในแต่ละมื้ออาหารมีอาหารประเภทน้ าแกง น้ าพริ กบูดู และมีผกั เป็ น
ส่ วนประกอบสาคัญทุกมื้อ ( สุ นีย ์ วัฑฒนายน . 2557 : 35 )
วัฒนธรรมอาหารเป็ นส่ วนหนึ่ งของวัฒนธรรมที่ มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ ง มี การ
แลกเปลี่ ยน รับเอาจากวัฒนธรรมอื่ น เป็ นวัฒนธรรมที่ มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ซ่ ึ งกันและกันของคนต่าง
วัฒนธรรม ทาให้เกิดความเข้าใจเรื่ องของวัฒนธรรมต่าง ๆ ช่วยให้มนุษยชาติเข้าใจกัน ช่วยเหลือซึ่ งกันและ
กันได้ง่ายขึ้น วัฒนธรรมการกินมีการเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ การเปลี่ยนแปลงจะเร็ วหรื อช้าขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยที่
เกี่ ยวข้อง เช่ น การสื่ อสารคมนาคม ระบบสื่ อสารที่ ทนั สมัย เห็ นได้จากการศึกษาเรื่ องของอาหารที่ มีการ
เปลี่ยนแปลงจากกระแสยุคโลกาภิวตั น์
เนื่องจากอาหารเป็ นวัฒนธรรมอย่างหนึ่ งที่มีความซับซ้อนแตกต่างกันออกไป ในแต่ละสังคมขึ้นอยู่
กับ บริ บททางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม อาหารเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชน
ชาติ พ นั ธุ์ ต่างๆ แต่ สังคมในยุคโลกาภิ วตั น์ อาหารไม่ ได้ถูกจากัดอยู่ภายในกลุ่ มชนชาติ พนั ธุ์ เฉพาะพื้ น ที่
เท่านั้น อาหารของแต่ละกลุ่มชนชาติพนั ธุ์ต่างๆ ขยายตัวสู่ ดินแดนต่างๆ ผ่านการค้า การศึกษา การท่องเที่ยว
และการอพยพเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน (สุ ทธิ พร บุญมาก . 2556 : 91)
อีกหนึ่ งตัวอย่างวัฒนธรรมอาหารที่ มีการปรั บเปลี่ ยนให้เข้ากับบริ บททางภูมิศาสตร์ และพื้นที่ ที่
วัฒนธรรมนั้นหลัง่ ไหลเข้าไปอยูใ่ นอีกสังคมหนึ่ งซึ่งแตกต่างจากสังคมเดิมคือ วัฒนธรรมการบริ โภคอาหาร
ของชาวเวียดนามในเทศบาลเมืองนครพนม เห็นได้ว่า อาหารที่ชาวเวียดนามที่อาศัยในในเขตพื้นที่จงั หวัด
นครพนมใช้บริ โภคนั้นได้มาจากการซื้ อขายในตลาด และอาหารที่ผลิตขึ้นเอง ส่ วนการประกอบอาหารใน
ปั จจุบนั มีการพัฒนาและปรับปรุ งสู ตรอาหารให้เข้ากับสภาพสังคมที่อาศัยอยู่ โดยเพิ่มเครื่ องปรุ งชนิ ดต่างๆ
ให้มีรสหวาน เปรี้ ยว และเผ็ดมากขึ้น ลักษณะการบริ โภคอาหารของชาวเวียดนามยังสามารถผสมผสานและ
นาไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริ โภคให้เข้ากับคนไทยในท้องถิ่นได้ ( นุชนงค์ อุเทศพรรัตนกุล . 2544 )
แกงตอแมะห์ เป็ นอาหารพื้นเมื องของมุสลิมในรั ฐปะลิ ส และ รั ฐเคดะห์ ประเทศมาเลเซี ย ชาว
มาเลย์เรี ยกว่า ตูมิห์ (Tumih) หมายถึง การผัดเครื่ องแกงคลุกเคล้าให้เข้ากับน้ ากะทิสดและน้ ามัน สาหรับใน
ประเทศไทย เรี ยก ตูมิห์ ว่า แกงตอแมะห์ นิ ยมรั บประทานกันในกลุ่มชาวไทยมุสลิ มในจังหวัดสตูล ใช้
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รับประทานกับข้าวมัน ข้าวสวย เป็ นอาหารประจาวันมื้อสาคัญ และใช้สาหรับโอกาสพิเศษในการต้อนรับ
แขกบ้านแขกเมืองของชาวจังหวัดสตูล ซึ่งแกงตอแมะห์เป็ นหนึ่งในอาหารที่ข้ ึนชื่อของจังหวัดสตูล
แกงตอแมะห์จึงเป็ นวัฒนธรรมทางอาหารที่น่าสนใจศึกษาถึงกระบวนการแพร่ กระจายว่ามีวิธีการ
การแพร่ กระจายอย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่รับเข้ามาแล้วอย่างไรบ้าง อาหาร เป็ นมรดก และเป็ น
วัฒนธรรมที่ เฉพาะตัวที่สะท้อนอัตลักษณ์ วิถีชีวิตของชาวสตูล อีกทั้งยังเห็ นถึงรากเง้า และความสัมพันธ์
ระหว่างประชาชนในประเทศมาเลเซี ยกับประชาชนในจังหวัดสตูล ดังนั้นวัตถุประสงค์ของบทความนี้ เพื่อ
ศึ กษาวิ ธี การการแพร่ ก ระจายของแกงตอแมะห์ จ ากประเทศมาเลเซี ย สู่ จ ังหวัด สตู ล และเพื่ อ ศึ ก ษาการ
เปลี่ยนแปลงของแกงตอแมะห์ในจังหวัดสตูล
ทบทวนวรรณกรรม
ความสัมพันธ์ของสตูลกับประเทศมาเลเซีย
เมืองสตูลเป็ นส่ วนหนึ่ งของไทรบุรี สมัยก่อนเมืองไทรบุรีแบ่งเขตการปกครองเป็ นตาบล(มูเก็ม)กับ
หมู่บา้ น(กาปง)มากมาย ตาบลและหมู่บา้ นสาคัญตั้งอยู่ทางเหนื อของเมืองไทรบุรี ได้แก่ ปะลิส สตูลหรื อ
สโตย บาราเกต และละงู เนื่ องจากหมู่บ ้านและตาบลดังกล่าวตั้งอยู่ริมฝั่ งแม่น้ า ลาคลอง มี เส้นทางเรื อ
ติดต่อกันได้ ปะลิสตั้งอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าปะลิส บริ เวณปากน้ าปะลิสเป็ นท่าเรื อใหญ่สตูล หรื อสโตย หรื อชื่ออีก
อย่างว่า “ มาบังนังคะรา ” ริ มคลองตามะลังผ่านบ้านเกาะนก แล้วแยกออกเป็ นสองสาย สายหนึ่ งไหลออก
ปากน้ าที่บา้ นตามะลัง ส่ วนอีกสายหนึ่งไหลลงสู่ ทะเลที่บา้ นตันหยงโป ชาวตะวันตกเข้าใจว่าเป็ นแม่น้ าสตูล
ส่ วนบาราเกตชาวตะวันตกเรี ยกชื่อเพี้ยนเป็ น “ มีรากิต ” ( Meerakit ) เป็ นหมู่บา้ นที่ต้ งั อยูร่ ิ มคลองบาราเกต
( ปั จจุบนั นี้ คือคลองท่าแพ ตั้งอยู่ตาบลท่าแพ ) ส่ วนละงู ชาวตะวันตกเรี ยกว่าลังงู ( คือคลองละงูตน้ น้ าเกิ ด
จากภูเขาในจังหวัดตรัง) จากหลักฐานของเฮนรี เบอร์ นี เดินทางผ่านท้องที่เมืองสตูล บาราเกต และละงู เมื่อ
ปี พ.ศ. 2368 ตรงกับราชการที่ 3 แห่ งกรุ งรัตนโกสิ นทร์ เรี ยกสถานที่ท้ งั 3 แห่ งเป็ นตาบล ทั้งหมด แสดงว่ามี
ผูค้ นอาศัยอยูเ่ ป็ นจานวนมาก ประกอบด้วยหลายหมู่บา้ น
ปี พ.ศ. 2440 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงจัดการปฏิรูปการปกครองส่ วนภูมิภาค
เสี ยใหม่ ให้รวมเมืองไทรบุรี เมืองปะลิส และเมืองสตูลเข้าอยูใ่ นมณฑลเทศาภิบาลเดียวกัน เรี ยกว่า “ มณฑล
ไทรบุรี ” เมืองทั้งสามตั้งอยู่ใกล้กนั ต่างมีความสัมพันธ์ทางด้านประวัติศาสตร์ กนั มาก่อน คือ เป็ นหัวเมือง
มาลายูฝ่ายใต้ ผูค้ นมีพ้นื เพทางวัฒนธรรมเหมือนกัน ย่อมเป็ นการได้เปรี ยบในการบริ หารบ้านเมือง ทรงพระ
กรุ ณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเจ้าพระยาฤทธิ สงครามรามภักดี ( ตนกูฮามิด) เป็ นข้าหลวงเทศาภิบาล หรื อผูส้ าเร็ จ
ราชการมณฑล มีอานาจตรวจตราบังคับผูว้ ่าราชการเมืองสตูลและเมืองปะลิส บรรดาศรี ตะวัน หรื อ รายามุ
ดา เทียบเท่าปลัดเมือง ตลอดจนกรมการเมืองของทั้งสอง ต้องฟังคาสัง่ และการบังคับบัญชา ของเจ้าเมืองไทร
บุรี ตามที่ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตทุกประการ เป็ นความโชคดีของเมืองสตูลที่มีเจ้าพระยาฤทธิ
สงครามรามภักดี ( ตนกูฮามิด) เป็ นข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลคอยดูแลเอาใจใส่ เมืองสตูลอีกทีหนึ่ ง นอกจาก
เป็ นบุ ค คลที่ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถในการบริ ห ารบ้านเมื อ งแล้ว เจ้าพระยาไทรบุ รี ท่ า นนี้ เป็ นบุ ค คลที่
การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 701 -

พระบาทสมเด็จพระจุ ลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดปรานมากทรงได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยจาก
พระมหากษัตริ ยไ์ ทยเป็ นอย่างสู งยิง่ (บุญเสริ ม ฤทธาภิรมย์ . 2548 : 86 )
เมื่ อพ.ศ. 2452 กระทรวงมหาดไทยพิจารณาว่าสตูลมี อาณาเขตติ ดต่ อกับ กับ จังหวัดตรั ง และอยู่
ทางด้านฝั่งตะวันตกเดียวกัน จึงโอนให้จงั หวัดสตูลขึ้นกับมณฑลภูเก็ต ต่อมาในพ.ศ. 2468 มีสร้างทางรถไฟ
สายใต้ระหว่างสตูลกับควนเนี ยงเสร็ จ การติดต่อระหว่างสตูลกับสงขลาสะดวกขึ้น จึงโอนให้สตูลมารวม
กับมณฑลนครศรี ธรรมราช และเมื่อยกเลิกการปกครองแบบมณฑล สตูลก็เป็ นจังหวัดหนึ่ งตั้งแต่น้ นั มา (
สงบ ส่ งเมือง และ ชาญณรงค์ เที่ยงธรรม. 2542 : 7616 -7617)
เนื่ องจากจังหวัดสตูลมีพรมแดนติดต่อกับประเทศมาเลเซี ย เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2527 จังหวัดได้
เปิ ดเส้นทางรถยนต์เชื่ อมต่อระหว่างจังหวัดสตูลกับปะลิส จากสามแยกควนสะตอ อาเภอควนโดน ไปยัง
ชายแดนบ้านวังประจัน เชื่อมต่อกับบ้านวังเกลียน รัฐปะลิส ประเทศมาเลเซี ย ทาให้ผคู ้ นทั้งสองประเทศไป
มาหาสู่ สะดวกกว่าแต่ก่อน ชาวสตูลเดินทางไปเมืองกางะห์ เมืองหลวงของรัฐปะลิส เมืองอลอสตาร์ เมือง
หลวงของรั ฐเคดะห์ และเกาะปี นัง ตั้งห่ างจากเมื องสตูล โดยเส้นทางรถยนต์ เพียง 235 กิ โลเมตรเท่ านั้น
ระยะทางใกล้เคียงกับจังหวัดสตูลไปจังหวัดยะลา บริ เวณชายแดนด่านวังประจัน ตาบลวังปะจัน อาเภอควน
โดน จังหวัดสตูลติดต่อกับบ้านวังเกลียน ของรัฐปะลิส ประเทศมาเลเซี ย มีขอ้ ตกลงระหว่างสองประเทศให้
จัดตั้งตลาดนัดชายแดนไทย-มาเลเซี ย ผูค้ นได้ซ้ื อขายสิ นค้าซึ่ งกันและกัน ชาวต่างจังหวัดเดินทางมาเที่ ยว
ตลาดนัด ชายแดนอย่างคับ คัง่ และ เมื่ อวัน ที่ 19 เมษายน 2530 ไทยกับ มาเลเซี ยร่ วมกัน เปิ ดเส้น ทางการ
เดินเรื อโดยสารหรื อเรื อเฟอร์ รี ระหว่างจังหวัดสตูลกับเกาะลังกาวี รัฐเกดะห์ ทาให้ชาวต่างจังหวัดนิ ยมใช้
เส้ น ทางนี้ ไปเที่ ย วลังกาวี ผ่ านจังหวัด สตู ล ต่ อ มามี เส้ น ทางท่ าเที ย บเรื อ ต ามะลังขึ้ น มารองรั บ กิ จ การนี้
โดยเฉพาะ (บุญเสริ ม ฤทธาภิรมย์. 2548 : 108)
ในปี พ.ศ. 2558 ไทยกาลังเตรี ยมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิ ดประชาคมอาเซี ยนซึ่ งย่อมส่ งผลต่อ
การรั บ เอาอิ ท ธิ พ ลของการแพร่ กระจายวัฒ นธรรมในด้านต่ างๆจากประเทศในกลุ่ ม สมาชิ กที่ จะทยอย
หลัง่ ไหลเข้ามาสู่ ประเทศไทยไม่ว่าจะเป็ นด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่ วัฒนธรรม
อาหาร ทั้งอาหารในประเทศไทยเอง รวมถึงอาหารจากประเทศเพื่อนบ้านจะมีการแลกเปลี่ยนผสมผสานทาง
วัฒนธรรมกันมากขึ้ นเพื่อสนองต่อนโยบายของอาเซี ยน แม้กระทัง่ ในกลุ่มของผูป้ ระกอบการด้านอาหาร
ต่ างตื่ น ตัวในการเตรี ย มพร้ อ มรั บ การเปลี่ ย นแปลงนี้ เห็ น ได้จ ากการศึ กษาวิจ ัยเพื่ อ พัฒ นาศักยภาพของ
ผูป้ ระกอบการธุ ร กิ จ เครื่ อ งปรุ งรสไทยเพื่ อ เข้าสู่ ตลาดการแข่ งขัน ในประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น ต้อ ง
ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1) ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มีโครงสร้างองค์กรที่ดี มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนา
บุคลากร 2) ด้านการตลาด ต้องมีนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่ อง 3) ด้านการดาเนิ นการผลิต ต้องมีการวาง
แผนการลงทุนวัตถุดิบ นาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยเข้ามาในกระบวนการผลิต 4) ด้านการเงินและการบริ หาร
ความเสี่ ยงทางการเงิน จัดหาแหล่งเงินทุนต้นทุนต่ า บริ หารความเสี่ ยงจากอัตราการแลกเปลี่ยน ( ธันยมัย
เจียรกุล และ ณัฐพล พนมเลิศมงคล . 2557 : 57)
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รวมถึ งการศึ กษาปั จจัยความสาเร็ จในการส่ งออกอาหารสาเร็ จรู ป เพื่อ รองรั บ การเปิ ดประชาคม
อาเซียน ผูป้ ระกอบการอาหารสาเร็ จรู ปในไทยได้วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการส่ งออกอาหารสาเร็ จรู ปในช่วง
ที่เริ่ มเปิ ดประชาคมอาเซียน ต้องประกอบด้วย 1) กิจกรรมห่วงโซ่อุปทาน 2) กิจกรรมด้านโลจิสติกส์และการ
ขนส่ ง 3)ความร่ วมมือของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 4)ปั จจัยที่สนับสนุนจากภาครัฐ 5)คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการ
อุตสาหกรรมอาหาร (รัชยุทธ กิตติพีรกิจ . 2557: 104)
แกงตอแมะห์ เป็ นแกงชนิ ด หนึ่ งซึ่ งเป็ นอาหารพื้ น เมื อ งของมุ สลิ ม ในรั ฐปะลิ ส และ รั ฐเคดะห์
ประเทศมาเลเซี ย มาจากค าว่า ตู มิ ห์ (Tumih) หมายถึ ง การผัด เครื่ อ งแกงคลุ กเคล้าให้เข้ากับ น้ ามัน และ
น้ ากะทิสด สาหรับในประเทศไทย เรี ยกว่า ตอแมะห์ เป็ นแกงหรื ออาหารที่ นิ ยมรับประทานกันในกลุ่มชาว
ไทยมุสลิมในจังหวัดสตูล แกงตอแมะห์รับประทานกับข้าวมัน ข้าวสวย หรื อโรตี เป็ นอาหารประจาวันมื้อ
สาคัญ คื อ ทั้งมื้ อเช้า มื้ อเที่ ยง และมื้ อเย็น ถ้ารั บประทานกับโรตี ส่วนมากมักจะรั บ ประทานตอนเช้า ใน
ปั จจุบนั แกงตอแมะห์เป็ นที่รู้จกั กันในครอบครัวมุสลิมและบุคคลทัว่ ไป นิ ยมทาเป็ นอาหารกินกันเกือบทุก
ครอบครัว
จากคาบอกเล่าของ นางดารณี โต๊ะดิ น ในเรื่ องของส่ วนผสมเครื่ องแกงตอแมะห์ประกอบด้วย
ขมิ้น พริ กแห้งเมล็ดใหญ่ กระเที ยม หอมแดง เม็ดอัลบา เม็ดซาหวี เม็ดผักชี และใบกาลาปอแหล (ใบสมุย
บ้าน) เครื่ องปรุ ง ได้แก่ น้ ากะทิสด เกลือ มะขามเปี ยก และปลาสด และมีวิธีการทาแกง ดังต่อไปนี้
1. เจียวกระเทียม หอมแดง เม็ดอัลบา ใบสมุยบ้านกับน้ ามันพืชจนหอมได้ที่ ใส่ เครื่ องแกงที่ฃ
โขลกหรื อบดไว้เรี ยบร้อยแล้ว ใส่ หวั กระทิเล็กน้อย รอจนเครื่ องแกงสุ ก มีกลิ่นหอม
2. ใส่ กะทิ รอจนน้ าแกงเดื อ ดได้ที่ จึ งใส่ ป ลา เกลื อ เท่ ามะขามเปี ยก ชิ ม รสตามชอบ (ไม่ ใ ส่
น้ า ตาล) จึ งใส่ ป ลาที่ เตรี ย มไว้ พอดู ว่ าปลาสุ ก แล้ว จะใส่ ผ กั ก็ ไ ด้ ผัก ที่ นิ ย มคื อ มะเขื อ ยาวหรื อ
กระเจี๊ยบเขียว
นางดารณี โต๊ะดิน ยังบอกอีกว่าปั จจุบนั มีเครื่ องแกงสาเร็ จรู ป แต่นิยมเพิ่มหอมแดงและกระเที
เข้าไปอีก โดยใช้เครื่ องแกง 2 ซอง ต่อปลา 1 กิโลกรัม ซึ่ งช่วยอานวยความสะดวกสบายในขั้นตอนการแกง
ให้มีความรวดเร็ วยิ่งขึ้น ที่ สาคัญแกงตอแมะห์นิยมรับประทานเป็ นอาหารประจาวัน หรื อเลี้ยงรับรองใน
งานของชาวมุสลิม หรื อเลี้ยงรับรองแขกบ้านต่างเมืองที่เข้ามาเยีย่ มจังหวัดสตูล
วิธีการแพร่ กระจายทางวัฒนธรรมสามารถเกิดขึ้นได้ในหลายวิธี เช่น ประชากรที่ยา้ ยเข้ามาก็จะนา
วัฒนธรรมของพวกเขามาด้วย แนวความคิ ดทางวัฒนธรรมสามารถดาเนิ น การได้โดยผ่านตัวกลาง เช่ น
พ่อค้าแม่คา้ นักสารวจ ทหาร นักการทูต กรรมกร ช่างฝี มือ การแพร่ กระจายเทคโนโลยีได้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
โดยนักวิทยาศาสตร์ ที่มีความชานาญ หรื อ แรงงานจ้าง หรื อจูงใจอื่น ๆ การแต่งงานข้ามวัฒนธรรมระหว่าง
สองประเทศเพื่อนบ้าน หรื อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มชนในสังคม การแพร่ กระจายสามารถ
เกิดขึ้นได้โดยผ่านตัวอักษร หรื อหนังสื อ ในยุคปั จจุบนั ผ่านสื่ ออื่น ๆ เช่นกัน
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วิธีการแพร่ กระจายมี 3 ประเภท
1.การแพร่ กระจายโดยตรง คือ เมื่อสองวัฒนธรรมมีความใกล้ชิดกัน อาจเกิดจากการ
แต่ งงาน การค้าขาย และแม้กระทัง่ การเกิ ดศึกสงคราม ตัวอย่างขั้นตอนการแพร่ กระจายโดยตรงระหว่าง
สหรัฐอเมริ กาและแคนาดา การที่คนที่อาศัยอยูต่ ามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศมีส่วนร่ วมในกีฬาฮอกกี้
ซึ่งซึ่งเริ่ มต้นในแคนาดา และกีฬาเบสบอล ซึ่งเป็ นที่นิยมในวัฒนธรรมอเมริ กนั
2.การแพร่ กระจายแบบบังคับ เกิดขึ้นเมื่อมีการรุ ก ราน (เอาชนะ) วัฒนธรรมอื่น ด้วยกอง
กาลังของตัว เองที่ เอาชนะได้ ตัวอย่าง คริ สต์ศาสนิ กชน ซึ่ งเป็ นประชากรพื้ น เมื อ งของทวีป อเมริ กา ซึ่ ง
ปกครองโดยสเปน ฝรั่งเศส อังกฤษ และโปรตุเกส หรื อการบังคับอิสลามานุ วตั รของประชาชนแอฟริ กา
ตะวันตก โดยฟูลา หรื อ Nuristanis โดยชาวอัฟกัน
3.การแพร่ กระจายทางอ้อม ลักษณะที่เกิดขึ้นเมื่อมีการส่ งผ่านจากวัฒนธรรมหนึ่งผ่าน
พ่อค้าคนกลางกับวัฒนธรรมอื่น โดยไม่ตอ้ งอาศัยวัฒนธรรมดั้งเดิม หรื อที่เคยมีอยูแ่ ล้ว ตัวอย่างเช่น อาจจะมี
อาหารเม็กซิ กนั บริ โภคในแคนาดา ตั้งแต่ดินแดนขนาดใหญ่อยูใ่ นระหว่างสหรัฐอเมริ กา ในสมัยโบราณการ
แพร่ กระจายโดยตรงเป็ นเรื่ องปกติมาก เมื่อกลุ่มเล็ก ๆ หรื อแถบที่มนุ ษย์อาศัยอยูใ่ นถิ่นฐานที่อยูต่ ิดกัน การ
แพร่ กระจายทางอ้อมในปั จจุบนั มี ความแตกต่ างกัน เพราะสื่ อมวลชน และสิ่ งประดิ ษฐ์ของอิ นเทอร์ เน็ ต
นอกจากนี้ ที่ น่ าสนใจ คื อ ผลงานของนักประวัติศาสตร์ ชาวอเมริ กนั และในหนังสื อการค้น พบ ของนัก
วิจารณ์ เดเนี ยล เจ บู ร์สติ น (Daniel J. Boorstin) ที่ ให้มุมมองทางประวัติศาสตร์ เกี่ ยวกับ บทบาทของนัก
สารวจในประวัติศาสตร์ ในการแพร่ กระจายนวัตกรรมระหว่างอารยธรรม
การแพร่ กระจายมีปัจจัยที่ มีอิทธิ พลที่ สาคัญ จาแนกเป็ น ด้านที่ มีอิทธิ พลในแง่การส่ งเสริ มให้เกิ ด
การแพร่ กระจายและด้านที่เป็ นอุปสรรคต่อการแพร่ กระจาย ทั้งสองด้านจะสัมพันธ์กนั ในลักษณะผกผันและ
ประกอบไปด้วยปั จจัยต่างๆที่สาคัญ ดังนี้
1. หลักภูมิศาสตร์ ต้องไม่มีอุปสรรคทางภูมิศาสตร์ ขวางกั้น เช่น ไม่มีภูเขาสู ง ทะเลกว้าง ทะเลทราย
หิ มะ ป่ าทึบ เป็ นต้น เพราะสิ่ งเหล่านี้เป็ นอุปสรรคต่อการเดินทางของคนที่มีวฒั นธรรมติดตัว
2. ปั จจัยทางเศรษฐกิจ การที่ผูค้ นต้องเดินทางติดต่อไปมาหาสู่ กนั ส่ วนมาก เนื่ องมาจากปั ญหาทาง
เศรษฐกิ จ บ้างก็ต ้อ งการไปเที่ ยวเตร่ ดู สิ่งแปลกใหม่ แต่ ก็ต ้อ งมี เงิ น ทองจึ งจะไปเที่ ย วถิ่ น อื่ น ได้ คนที่ มี
เศรษฐกิจดีจึงมีโอกาสนาวัฒนธรรมติดตัวไปสังสรรค์กบั วัฒนธรรมอื่นได้
3. ปั จจัยทางสังคม ได้แก่ การจงใจไปแลกเปลี่ยนวิธีการ พฤติกรรมใหม่และความรู ้ เป็ นต้น การไป
ศึกษายังถิ่นอื่นจึ งเป็ นการไปแพร่ กระจายวัฒนธรรมโดยตรง การรู ้ จกั รักใคร่ และการแต่งงานกับคนต่าง
วัฒนธรรม การไปร่ วมปฏิบตั ิตามพิธีกรรมทางศาสนา และการอพยพโยกย้ายถิ่นเพราะเกิดภัยทางสังคม เช่น
เกิดสงคราม และความขัดแย้ง การประสพภัยธรรมชาติ เช่น ข้าวยากหมากแพง แห้งแล้ง และการยึดครอง
โดยผูร้ ุ กราน เหล่านี้ลว้ นเป็ นปั จจัยให้เกิดการแพร่ กระจายทางวัฒนธรรมทั้งสิ้ น
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4. การคมนาคมที่ดี เป็ นปั จจัยเอื้อต่อการแพร่ กระจายทางวัฒนธรรม เช่น ถนนดี พาหนะ สาหรั บ
การโดยสาร และการเดินทางในระยะทางไม่ไกลเกินไปนัก ล้วนแล้วแต่เป็ นการเร่ งการแพร่ กระจายที่ดีอีก
ด้วย (ขนิษฐา เพ็ชรรัตน์. 2556 : 26-30 )
ดังที่เห็นจากงานวิจยั หลายชิ้นที่นาเสนอเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหารไว้อยากหลากหลาย ดังต่อไปนี้
รายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาหารมีบทบาทต่อการสื บทอดวัฒนธรรมอาหาร ทั้งหมด 9 บทบาท คือ
บทบาทการถ่ ายทอดความรู ้ เกี่ ยวกับ อาหาร บทบาทการให้ความบัน เทิ ง บทบาทการสอนวิ ธีท าอาหาร
บทบาทการยกระดับสถานภาพบุคคลในสังคม บทบาทการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ บทบาทการแนะนา
ร้านอาหารและแหล่งขายอาหาร บทบาทการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับวัตถุดิบ การที่รายการอาหารทางโทรทัศน์ ให้
ความรู ้เกี่ยวกับอาหารนั้น ทาให้วฒั นธรรมอาหารไทยได้รับการสื บทอดจากอดีตสู่ ปัจจุบนั และได้รับการ
เผยแพร่ จากท้องถิ่นมาสู่ คนส่ วนอื่นของประเทศ รวมทั้งเกิดการเผยแพร่ วฒั นธรรมอาหารต่างชาติมาสู่ คนใน
ชาติดว้ ย (เอื้องอริ น สายจันทร์ . 2553 : 1)
การเปลี่ ยนแปลงวัฒ นธรรมอาหารของชาวม้ง ในหมู่ บ ้านแม่ เจ๊ะ ตาบลแม่ น าจร อ าเภอแม่ แจ่ ม
จังหวัดเชี ยงใหม่ พบว่า ในอดีตการปรุ งอาหารเป็ นหน้าที่ ของผูห้ ญิ ง ทั้งการเตรี ยมอาหาร การปรุ งอาหาร
การจัดเสิ ร์ฟ อาหารประจาวัน คื อ ผักและเนื้ อสัตว์ เครื่ องปรุ งที่ ใช้ ได้แก่ น้ ามันหมู น้ ามันดอกฝิ่ น เกลื อ
น้ าอ้อย พริ กไทยดา ส่ วนในปั จจุบนั มีการเรี ยนรู ้วิธีการปรุ งอาหารที่หลากลหายขึ้นจาการดูโทรทัศน์ อ่าน
หนังสื อ ประสบการณ์ การกิ นจากร้านอาหารในเมือง มีการปรับเปลี่ยนเครื่ องปรุ งรสที่ มากกว่าเดิม ได้แก่
น้ ามันพืช น้ าตาล ผงชูรส น้ ามันหอย ซีอิ้วขาว ซีอิ้วดา (วิไล เล่าย่าง . 2550 : 1)
จังหวัดเพชรบุรีมีวิธีการปรุ งอาหารหวานที่สืบทอดมาแต่โบราณประกอบกับความพิถีพิถนั ในทุก
ขั้นตอน การผลิตอาหารในจังหวัดเพชรบุรี จึงมีความโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ ซึ่ งมีศกั ยภาพต่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ ยวจึงได้มีการพัฒนาเพื่อปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงอาหาร ดังนี้ 1) ศักยภาพอาหารหวาน ได้แก่ รสชาติ
คุณภาพ ความปลอดภัย บรรจุภณ
ั ฑ์ 2) ศักยภาพอาหารวัฒนธรรม ได้แก่ ด้านโภชนาการ ด้านการบริ การ
การท่องเที่ยว ด้านความสามารถในการถ่ายทอดอาหารในท้องถิ่น ด้านความเป็ นอัตลักษณ์ของชุมชน และ
ด้านการตลาด (อัศราพร ดเชศะกิจจากุล . 2554 : 2)
ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษานี้ ใช้วิธีวิจยั เชิงคุณภาพ โดยการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และการเก็บ
ข้อมูลภาคสนามด้วยการลงพื้นที่เพื่อเข้าถึงแหล่งข้อมูลให้ได้มากที่สุด ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการศึกษานี้ คือ ผูท้ ี่อาศัย
อยู่ในอาเภอเมื อง จังหวัดสตู ล ประกอบด้วย 12 ตาบล คื อ ตาบลพิ มาน ตาบลคลองขุด ตาบลบ้านควน
ตาบลฉลุง ตาบลเกตรี ตาบลควนโพธิ์ ตาบลเกาะสาหร่ าย ตาบลเจ๊ะบิลงั ตาบลตามะลัง ตาบลตันหยง
โป ต าบลควนขัน และต าบลปู ยู ผู ใ้ ห้ข ้อ มู ล ที่ ใช้ในการเก็ บ ข้อ มู ล คื อ กลุ่ ม ผู น้ าชุ ม ชน ผู ป้ ระกอบการ
ร้านอาหาร และผูท้ ี่ความรู ้เรื่ องแกงตอแมะห์ รวมทั้งสิ้ น 48 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบ
สัมภาษณ์ ซึ่ งแบบสัมภาษณ์จะเป็ นแบบสัมภาษณ์ก่ ึงโครงสร้าง โดยมีประเด็นหลักที่จะสัมภาษณ์ และ เปิ ด
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อิ สระให้ผูถ้ ูกสัมภาษณ์ ได้บ อกเล่าข้อมูลจากประสบการณ์ โดยไม่ปิ ดกั้น ความคิ ด หรื อคาตอบของผูใ้ ห้
สัมภาษณ์
ผลการศึกษาและการวิเคราะห์
จากการลงพื้นที่ภาคสนามเบื้องต้นเพื่อเก็บข้อมูล วิธีการการแพร่ กระจายของแกงตอแมะห์ในพื้นที่
จังหวัดสตูล พบว่า พื้นที่ที่มีการแพร่ กระจายของแกงตอแมะห์กระจุกตัวอยูม่ าก คือ อาเภอเมืองสตูล ส่ วน
บริ เวณอาเภออื่น ๆ ได้แก่ อาเภอควนกาหลง อาเภอทุ่งหว้า อาเภอมะนัง อาเภอละงู และอาเภอท่าแพ มีการ
แพร่ กระจายของแกงตอแมะห์นอ้ ยลง การลงพื้นที่สมั ภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง พบว่า พื้นที่ในประเทศมาเลเซี ยที่
นิ ย มแกงตอแมะห์ กัน มาก ได้แ ก่ รั ฐ ปะลิ ส รั ฐ เคดะห์ แ ละรั ฐ ปี นัง จาการศึ ก ษาข้อ มู ล เอกสารเกี่ ย วกับ
ประวัติศาสตร์ ของพื้นที่ท้ งั สองที่มีความเกี่ยวโยงกันในเชิงพื้นที่มาก่อนจึงทาให้สามารถสรุ ปได้วา่ พื้นที่ใน
ประเทศมาเลเซี ยกับพื้นที่ของจังหวัดสตูลมีลกั ษณะของวัฒนธรรมการกินที่คล้ายคลึงกัน การแพร่ กระจาย
แกงตอแมะห์ จ ากประเทศมาเลเซี ยเข้ามายังพื้ น ที่ ในจังหวัด สตู ล เป็ นการแพร่ กระจายโดยตรงและการ
แพร่ กระจายโดยอ้อม
1.การแพร่ กระจายโดยตรง (Direct diffusion ) พบได้ในลักษณะดังต่อไปนี้
1.1 การแต่งงาน ระหว่างคนในพื้นที่จงั หวัดสตูลกับคนในประเทศมาเลเซี ย จึงทาให้มีการ
แลกเปลี่ยนและแพร่ กระจายของแกงตอแมะห์เข้ามายังจังหวัดสตูล
จากการสัมภาษณ์ นายนิ วตั ภัท ราภิ นัน ท์ ข้าราชการบานาญ และ นางลัญ จนา ภัท ราภิ นัน ท์ ที่
ปรึ กษานายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดสตูล ในพื้นที่ตาบลบ้านควน อาเภอเมือง จังหวัดสตูล กล่าวว่าแกง
ตอแมะห์เข้ามาในจังหวัดสตูลตั้งแต่ในสมัยพระยาอภัยนุเดช และ พระยาภูมินาถภักดี ซึ่งปกครองรัฐไทรบุรี
โดยผูท้ ี่นาแกงตอแมะห์เข้ามาในสตูลเป็ นคนแรกคือ แม่ครัวที่ติดตามพระยาอภัยนุ เดช และพระยาภูมินาถ
ภักดีมาด้วย โดยการมาแต่งงานกับคนในพื้นที่ ตาบลบ้านควน อาเภอเมือง จังหวัดสตูล จากนั้นแม่ครัวคนนี้
ได้นาความรู ้เรื่ องการปรุ งอาหารจากในวังมาเผยแพร่ ใช้ความรู ้เป็ นอาชีพหาเลี้ยงครอบครัว โดยทาการเปิ ด
สอนในช่วงแรกๆสอนเฉพาะผูท้ ี่เป็ นผูน้ าชุมชนในพื้นที่ก่อน เช่น กานัน จากนั้นกานันก็ช่วยประชาสัมพันธ์
ติดต่อให้คนมาเรี ยนการทาอาหารสู ตรชาววังนี้ โดยมีค่าใช้จ่ายในการเล่าเรี ยนคนละ 12 บาท ช่วงแรกๆ มี
ชาวบ้านให้ความสนใจประมาน 9-10 คน ผูเ้ รี ยนกลุ่มแรกคื อนายหะยี ราเหม และนางฮะยีมะ ราเหม เป็ น
กานันประจาชุมชนควนสะตอ ในช่วงปี พ.ศ. 2480
1.2 การเข้าไปทางาน ซึ่ งเป็ นในลักษณะของการเข้าไปเพื่อประกอบอาชี พต่ างๆในประเทศ
มาเลเซีย และเมื่อกลับมายังบ้านเกิดในจังหวัดสตูล ก็รับเอาวัฒนธรรมอาหารกลับมาเผยแพร่ ดว้ ย
จากการสัมภาษณ์ นางสมศรี มะอีสา ในตาบลพิมาน อาเภอเมือง จังหวัดสตูล ได้เล่าเกี่ยวกับการทา
แกงตอแมะห์ของทางร้าน ว่า เคยทางานเป็ นแม่ครัวอยูใ่ นวังของชนชั้นปกครองแห่งรัฐเคดะห์คนเก่า
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แกงตอแมะห์เป็ นแกงที่คนในวังนิ ยมรับประทานกันเป็ นอาหารหลัก ต้องมีในเมนูอาหารประจาวัน
แต่เมื่อเจ้านายคนเก่าเสี ยชีวิตลง ตนจึงได้กลับมาทางานเปิ ดร้านอาหารกับญาติๆที่อาศัยอยูใ่ นจังหวัดสตูล จึง
ได้มาตั้งร้านอาหารอยูใ่ นตาบลพิมาน อาเภอมือง จังหวัดสตูล และได้นาแกงตอแมะห์สูตรต้นตาหรับชาววัง
ในมาเลเซี ยมาเผยแพร่ และทาเป็ นอาหารหลักเมนู ประจาของทางร้าน ซึ่ งร้านจะเปิ ดขายในช่วงของอาหาร
เช้า ผูค้ นในสตูลจะนิ ยมรั บประทานแกงตอแมะห์คู่กบั ข้าวมัน โรตี และเครื่ องเคียง(อาจาด) เพื่อช่วยทาให้
รสชาติอาหารน่ารับประทานยิง่ ขึ้น
ศุภศิลป์ บิลตามะหงง สตูลธานี อาเภอเมือง จังหวัดสตูล ได้บอกเล่าเกี่ยวกับประวัติความเป็ นมา
ของแกงตอแมะห์ที่ได้ทากินอยูท่ ุกวันนี้ ว่า รับเอามาจากบรรพบุรุษ ซึ่ งบรรพบุรุษเคยทางานอยูใ่ นรัฐเคดะห์
ประเทศมาเลเซี ยและเมื่อกลับมาบ้านเกิดที่จงั หวัดสตูลจึงนาแกงตอแมะห์มาทารับประทานกันในครัวเรื อน
และได้มีการสอนรุ่ นลูกรุ่ นหลานให้ได้รู้จกั แกงตอแมะห์น้ ี อีกด้วย อีกทั้งยังเล่าว่า แกงตอแมะห์ในประเทศ
มาเลเซี ยนั้นนิ ยมทารับประทานกันเฉพาะแถบรัฐเคดะห์ รัฐปะลิส เท่านั้น ส่ วนแถบรัฐกลันตัน ตรังกานูจะ
ไม่ค่อยนิ ยมแกงตอแมะห์ ส่ วนในจังหวัดสตูลแกงตอแมะห์จะพบมากในพื้นที่อาเภอเมือง ส่ วนอาเภออื่นๆ
จะพบน้อยลงเพราะคนจะไม่ค่อยนิ ยมรับประทาน ในส่ วนของสู ตรการปรุ งไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากสู ตร
ดั้งเดิ มยังคงใช้วตั ถุดิบ เครื่ องปรุ ง เครื่ องเทศเหมือนที่ ทาสื บต่อกันมา จะมีเพิ่มนิ ด หน่ อยคื อ เนื้ อปลาที่ ใช้
ปลาจาระเม็ด ปลาทู ปลากะพง
1.3 การย้ายถิ่ น ที่ อ ยู่อาศัย เกิ ด ขึ้ น ได้โดยการที่ กลุ่ ม คนได้เคยอาศัยอยู่ในพื้ น ที่ ข องประเทศ
มาเลเซี ย แต่เมื่อถึงช่วงที่เกิดการแบ่งแยกพื้นที่ระหว่างส่ วนที่เป็ นของประเทศมาเลเซี ย กับส่ วนที่เป็ นพื้นที่
ของประเทศไทย ผูค้ นบางส่ วนที่อยูท่ ี่เคยอยูใ่ นรัฐของประเทศมาเลเซี ยเดิม อพยพมาตั้งถิ่นที่อยูใ่ หม่ในเขต
พื้นที่ของจังหวัดสตูล จึงนาเอาวัฒนธรรมด้านอาหารอย่างแกงตอแมะห์ติดตัวมาด้วย
จากการสัมภาษณ์ ป๊ ะช๊อต ที่อาศัยอยูห่ มู่ที่ 12 บ้านเกาะยาว ตาบลปูยู เล่าว่า แกงตอแมะห์น้ นั เดิม
เป็ นของคนที่ เกาะยาว ตาบลปู ยู อาเภอเมื อง จังหวัดสตู ลอยู่แล้ว ไม่ได้ไปรั บ มาจากมาเลเซี ยแต่ อย่างใด
เนื่ อ งจากในประวัติ ศาสตร์ พื้ น ที่ บ ริ เวณเกาะยาวกับ ประเทศมาเลเซี ย เคยเป็ นพื้ น ที่ เดี ยวกัน คนที่ อ ยู่ใน
มาเลเซี ยกับคนที่เกาะยาวคือมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน ช่วงนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ผูค้ นบางส่ วนที่เคย
อยูม่ าเลเซียก็อพยพมาตั้งถิ่นฐานบริ เวณเกาะยาวแห่ งนี้ แล้วก็นาวัฒนธรรมที่ทาสื บต่อกันมาติดตัวมาด้วย ไม่
ว่าจะเป็ นวัฒนธรรมภาษา วัฒนธรรมการแต่งกาย การนับถือศาสนา รวมทั้งวัฒนธรรมด้านอาหารการกิน จึง
ไม่แปลกที่คนเกาะยาวจะรู ้จกั กรรมวิธีการปรุ งแกงตอแมะห์ ซึ่ งก็เป็ นอาหารหลักที่นิยมทารับประทานกัน
ภายในครอบครัวของคนที่นี่อยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็ นอาหารประจามื้อในแต่ละวัน หรื อกระทัง่ เป็ นอาหารเมนู
หลักในงานสาคัญๆต่างๆ เช่น งานทาบุญมัสยิด งานดุหลี เป็ นต้น
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การแพร่ กระจายโดยอ้อม (Indirect diffusion) ซึ่งพบได้จากลักษณะดังต่อไปนี้
2.1 การแพร่ กระจายผ่านกลุ่มพ่อค้าคนกลาง โดยอาศัยกลุ่มพ่อค้าที่เข้าไปค้าขายในประเทศมาเลเซี ย
อยูก่ ่อนแล้วมีการขยายการค้าเพิ่มเข้ามาในพื้นที่จงั หวัดสตูล พร้อมกับนาเอาวัฒนธรรมด้านแกงตอแมะห์มา
เผยแพร่ ให้กบั ผูค้ นในจังหวัดสตูลด้วย
จากการสัมภาษณ์ กฤษณา ตาเดอิน ตาบลควนโดน อาเภอควนโดน จังหวัดสตูล หนึ่งในสมาชิก
กลุ่ ม แม่ บ ้านของ ต าบลบ้านควน จังหวัด สตู ล ได้บ อกเล่ าถึ งประวัติ ค วามเป็ นมาของการแพร่ ก ระจาย
วัฒนธรรมแกงตอแมะห์ในจังหวัดสตูล พบว่า ตนได้เรี ยนรู ้การทาแกงตอแมะห์มาจากบรรพบุรุษซึ่งเป็ นคน
สตูลดั้งเดิ มแต่ได้แต่งงานกับพ่อค้าชาวมาเลเซี ยและได้เรี ยนรู ้ การทาแกงมาจากพ่อค้าชาวมาเลเซี ยนั้นเอง
โดยลักษณะของการทาแกงมีส่วนที่แตกต่างจากแกงตอแมะห์ในมาเลเซี ยเล็กน้อยคือ จะใส่ ตะไคร้ ลงไปใน
ส่ วนผสมเพื่อช่วยดับกลิ่นคาวปลา ส่ วนเครื่ องเทศ และวัตถุดิบอื่นๆก็ใช้ชนิดเดียวกัน
2.2 การเรี ยนรู ้ จากพื่ อนบ้าน พบว่าในบางพื้น ที่ ของอาเภอเมื อง การเรี ยนรู ้ การท าแกงตอแมะห์
ได้รับการถ่ายทอดมาจากเพื่อนบ้านที่มีบา้ นเรื อนอยู่ใกล้ๆกัน
จากการสัมภาษณ์ ฮาบี บ๊ะ หลงกอหราบ ร้ านร่ มพังกา ตาบลตามะลัง อาเภอเมื อง จังหวัดสตู ล
ได้เล่าว่าแกงตอแมะห์ที่ทากิ นกันในครอบครั วนั้นได้สูตรการทามาจากเพื่อนบ้านซึ่ งเดิ มตนเองไม่ใช่ คน
ดั้งเดิมของตาบลตามะลังแต่เข้ามาเปิ ดร้านขายอาหาร จึงได้เรี ยนรู ้การทาแกงตอแมะห์มาจากเพื่อนบ้านที่อยู่
ใกล้เคียงเป็ นคนสอนและทาเครื่ องแกงสดมาให้ ถ้าตนแกงรับประทานเองจะใช้เครื่ องแกงสาเร็ จรู ป เพราะ
สะดวกและรวดเร็ วกว่า สอดคล้องกับคาบอกเล่าของ นางโยนี กาหมาด ที่ บา้ นเกาะยาวตาบลปูยู อาเภอ
เมือง จังหวัดสตูล ก็พบว่าเรี ยนรู ้การทาแกงตอแมะห์มาจากจากเพื่อนบ้าน ซึ่งเพื่อนบ้านเป็ นผูส้ ู งอายุที่อาศัย
อยูใ่ นพื้นที่เกาะยาวมานานและรู ้เรื่ องการแกงตอแมะห์เป็ นอย่างดี มีฝีมือการแกงที่อร่ อย ตนจึงได้ไปเรี ยนรู ้
กรรมวิธีการแกงมาลองแกงรับประทานในครอบครัว
ส่ วนการเปลี่ยนแปลงของแกงตอแมะห์ในจังหวัดสตูลที่แพร่ กระจายมาจากประเทศมาเลเซี ยเข้ามา
ในจังหวัดสตูล จะมีการเปลี่ยนแปลงใน 3 ลักษณะ คื อ 1) ส่ วนผสมของเครื่ องแกง 2) เครื่ องปรุ ง และ 3)
รสชาติ
1) การเปลี่ ย นแปลงส่ ว นผสมของเครื่ องแกง ส่ วนผสมหลัก ของเครื่ องแกงแกงตอแมะ
ประกอบด้วย พริ กแห้งเม็ดใหญ่ เม็ดผักชี ยี่หร่ าเล็กใหญ่ หอมแดง เม็ดอัลบา กระเทียม ใบสมุย
บ้าน ปลาเนื้ อดีสด ซึ่ งจากลงพื้นที่เก็บข้อมูลพบว่า ส่ วนผสมที่มีความแตกต่างไปจากส่ วนผสม
หลักที่แต่ละพื้นที่ใช้ทาแกงตอแมะห์ ดังนี้
1.1) การเพิ่มขมิ้น จากการเก็บข้อมูลในตาบล บ้านควน พบว่า มีการใส่ ขมิ้นเพื่อเพิ่มสี สนั ให้แกง
ตอแมะห์มีสีที่น่ารับประทานมากยิง่ ขึ้น
การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 708 -

จาการสัมภาษณ์ นางตีม๊ะ นิสาและ ตาบลบ้านควน อาเภอเมือง จังหวัดสตูล ผูเ้ ป็ นมารดาของ นาย
มะฮัมหมัดสะกรี หวังผล ซึ่ งเป็ นผูใ้ หญ่บา้ น หมู่ที่ 3 ตาบลบ้านควน อาเภอเมือง จังหวัดสตูล ได้เล่าว่า แกง
ตอแมะห์ เป็ นแกงที่ทาสื บต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ โดยเชื่อว่าแกงตอแมะห์ไม่ได้รับมาจากที่ใด แต่แกงตอ
แมะห์เริ่ มรู ้จกั ในสตูลมาจากพื้นที่บริ เวณชุมชนบ้านควนแห่ งนี้ ซึ่ งชุมชมบ้านควนนับเป็ นชุมชนเก่าแก่ของ
จังหวัดสตูล ส่ วนชุมชนหรื อหมู่บา้ นอื่นๆเพิ่งมารู ้จกั แกงตอแมะห์ในภายหลังจากที่คนในชุมชนบ้านควน
แกงรับประทานกัน การแพร่ กระจายไปยังพื้นที่ บริ เวณอาเภออื่นเนื่ องมาจากการแต่งงาน การย้ายถิ่นที่อยู่
อาศัย และนาความรู ้ เรื่ องแกงตอแมะห์ ติดตัวไปด้วย ในส่ วนของสู ตรการทาแกงมี การปรั บเปลี่ ยนสู ตร
แตกต่างไปจากสู ตรเดิมเล็กน้อยคือมีการใส่ ขมิ้นลงไปเพื่อเพิ่มสี สนั และรสชาติของอาหาร
1.2) การเพิ่มตะไคร้ จากการเก็บข้อมูลในตาบล บ้านควน พบว่า มีการใส่ ตะไคร้ลงไปในแกงตอ
แมะห์เพื่อช่วยดับกลิ่นคาวจากปลาสด
จากการสัมภาษณ์ นางกฤษณา ตาเดอิน อยูใ่ นตาบลควนโดน อาเภอควนโดน จังหวัดสตูล ได้บอก
เล่าในส่ วนของส่ วนผสมของแกงตอแมะห์ ว่ามีส่วนที่แตกต่างจากแกงตอแมะห์ในมาเลเซี ยเล็กน้อยคือ จะ
ใส่ ตะไคร้ ลงไปในส่ วนผสมเพื่อช่วยดับกลิ่นคาวปลา ส่ วนเครื่ องเทศ และวัตถุดิบอื่นๆก็ใช้ชนิดเดียวกัน
1.3) การเพิ่มกะปิ จากการเก็บข้อมูลในตาบล ปู ยู พบว่า มีการใส่ กะปิ แทนมะขามเปี ยกเพื่อ
ความหอมของเครื่ องแกงและช่วยเพิ่มรสชาติอาหาร
จากการสัมภาษณ์ นางน๊ะ นาวาเดช ชาวบ้านในตาบลปูยู อาเภอเมือง จังหวัดสตูล ได้บอกว่า แกงตอ
แมะห์สูตรของตนนั้นทาง่ายและอร่ อยเพราะเป็ นสู ตรของตัวเองโดยจะใช้เครื่ องแกงสาเร็ จรู ปจากมาเลเซี ย
แต่ จะเพิ่มรสชาติ ดว้ ยการใส่ กะปิ และน้ าตาลทรายหรื อน้ าตาลปี๊ บ ส่ วนผักจะใส่ สับ ปะรด เพื่อให้แกงมี
รสชาติดียงิ่ ขึ้น
2.) เครื่ องปรุ ง เครื่ องปรุ งหลักที่ใช้ในแกงตอแมะห์ประกอบด้วย น้ ากะทิ เกลือ น้ ามะขามเปี ยก ซึ่ งจาก
การลงพื้นที่เก็บข้อมูลพบว่า มีการใส่ เครื่ องปรุ งที่แตกต่างกันไปในบางพื้นที่ประกอบด้วย
2.1) ส้มแขก ในบางพื้นที่นิยมใส่ สม้ แขกเพิ่มรสชาติเปรี้ ยวแทนการใส่ น้ ามะขาม
จากการสัมภาษณ์ โต๊ะดาร๊ ะห์ อามาตี ได้บอกเล่าเรื่ องราวของกรรมวิธีทาแกงสู ตรโบราณดั้งเดิม
ที่ตนทามาตั้งแต่วยั เด็กจนกระทัง่ ปั จจุบนั ที่ยงั คงใช้สูตรเดิมไม่เปลี่ยนแปลง สู ตรการทาแกงตอแมะห์ที่ทาให้
แกงหอมรสชาติดีที่สุด คือ การบดเครื่ องแกงด้วยเครื่ องบดหิ น ว่าการบดเครื่ องแกงนั้นแหละเป็ นการได้ทา
เครื่ องเทศสด ๆบดด้วยมือเราเองอร่ อยกว่าเครื่ องสาเร็ จหลายเท่ า ซึ่ งถึ งแม้ว่าการบดเครื่ องแกงจะทาด้วย
กรรมวิธีที่ ยงุ่ ยาก และใช้เวลานาน แต่สาหรับโต๊ะหากจะทาแกงตอแมะห์สูตรเด็ด ต้องทาเครื่ องสด บดด้วย
มือเท่านั้น อีกทั้งโต๊ะยังบอกว่าวัตถุดิบอื่นๆที่จาเป็ นสาหรับใช้ทาแกงตอแมะห์ซ่ ึ งก็ขาดไม่ได้ คือ ยอดสมุย
บ้าน ที่เป็ นตัวชูกลิ่นให้แกงตอแมะห์มีกลิ่นหอมเครื่ องเทศน่ารับประทาน ซึ่ งโต๊ะหมานก็ได้ปลูกไว้ในสวน
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หลังบ้านเพื่อง่ายต่อการหยิบมาใช้ปรุ งอาหารในแต่ละครั้ง และใส่ ส้มแขกเพื่อให้แกงตอแมะห์มีรสชาติ ดี
ยิง่ ขึ้น
2.2) กะทิ กะทิ ที่ใช้ส่วนใหญ่จะเน้นกะทิที่ค้ นั สดๆ เพราะจะได้รสหอมมันกว่ากะทิสาเร็ จรู ป จาก
การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างพบว่า ชาวสตูลจะใส่ น้ ากะทิในปริ มานที่มากกว่าแกงตูมิห์ของประเทศมาเลเซี ย
อย่างไรก็ ปริ มานที่ใส่ ข้ ึนอยูก่ บั การแกงตอแมะห์กินกับอะไร หากกินกับข้าวมัน ก็จะใช้กะทิพอให้หอมกลิ่น
กะทิเพราะจะได้พอดีกบั ข้าวมัน แต่หากกินกับโรตีจะใส่ กะทิปริ มานมากขึ้นเพื่อช่วยเพิม่ ความหอมมัน
จากการสัมภาษณ์ นางสิ ริมา มะสะ ตาบลฉลุง อาเภอเมือง จังหวัดสตูล ได้บอกเล่าถึงความเป็ นมา
ของการทาแกงตอแมะห์สูตรของทางร้านไม่ได้มีกรรมวิธีอะไรยุง่ ยาก เป็ นการแกงที่รับช่วงต่อมาจากบรรพ
บุรุษ ที่ทาสื บต่อกันมา จะแตกต่างแค่อุปกรณ์ เครื่ องมือในการทา ที่สมัยก่อนโต๊ะ จะใช้เครื่ องมือหิ นบดใน
การทาแกง แต่ปัจจุบนั นี้ ตนเองได้ปรุ งแกงตอแมะห์กบั เครื่ องซองสาเร็ จรู ปที่ หาซื้ อง่ายและสะดวก อีกทั้ง
แกงตอแมะห์ของทางร้านตนนั้น ส่ วนใหญ่ลูกค้าจะสั่งมารับประทานกับโรตี ซึ่ งชาวสตูลโดยส่ วนใหญ่ก็
นิยมรับประทานโรตีกบั น้ าแกงเป็ นประจาอยูแ่ ล้ว แกงตอแมะห์จึงเป็ นหนึ่ งในเมนูยอดนิ ยมที่ขาดไม่ได้ของ
ชาวสตู ล เวลาต้อ งการรั บ ประทานกับ โรตี ส่ ว นส าคัญ ของทางร้ านจะไม่ นิ ย มใส่ ผ กั อื่ น ๆลงไปในแกง
เนื่ องจากจะทาให้รสชาติผิดแปลกไป และจะใส่ หัวกะทิมากกว่าการแกงตอแมะห์ที่รับประทานกับข้าวมัน
ซึ่งจะทาให้น้ าแกงมีรสชาติหวานมัน
2.3) ปลา ที่นิยมแกงมากที่สุด คือ ปลากุเรา ปลาอีคุด ปลามอง ปลากระพง ส่ วนที่มีการปรับเปลี่ยน
แตกต่างออกไป คือ ปลาจาระเม็ด ปลาทู ทั้งนี้ ยงั พบอีกว่าชาวบ้านในหมู่บา้ นที่คนส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ทาประมง เมื่อออกทะเลได้ปลาตัวใหญ่ เนื้ อดี เท่ านั้นถึ งจะแกงตอแมะห์ แต่หากต้องการรั บประทานก็จะ
เลือกเนื้อปลาที่จบั ได้จากการออกทะเลที่มีลกั ษณะตัวใหญ่มาแกง
จากการสัมภาษณ์ นางสมพร หมาดทิ้ง ตาบลควนขัน อาเภอเมือง จังหวัดสตูล ได้เล่าถึงที่มาของ
แกงตอแมะห์ที่พบในพื้นที่ตาบลควนขัน ว่า แกงตอแมะห์ที่ทากินกันภายในครอบครัวของตนเรี ยนรู ้มาจาก
บรรพบุรุษ ที่มีการถ่ายทอดมาจากรุ่ นสู่ รุ่น โดยในอดีตสมัยโต๊ะแกงจะใช้เครื่ องมือบดเครื่ องแกงที่ทาด้วยหิ น
แต่ปัจจุบนั มีการปรับเปลี่ยนให้สามารถทาแกงได้ง่ายและรวดเร็ วขึ้น โดยหันมาใช้เครื่ องแกงสาเร็ จรู ปแทน
เนื่ องจากทาง่าย กรรมวิธีในการปรุ งไม่ยงุ่ ยากและไม่เสี ยเวลา อีกทั้งที่ร้านเมื่อก่อนยังแกงตอแมะห์ขายเป็ น
ประจา ส่ วนใหญ่จะขายช่วงเช้า เป็ นอาหารเช้ากินกับข้าวสวย หรื อ ข้าวมัน คนในตาบลควนขันส่ วนใหญ่ก็
เรี ยนรู ้การทาแกงมาจากบรรพบุรุษแทบทั้งสิ้ น สาหรับสู ตรการทานั้นจะใช้เครื่ องแกงซองสาเร็ จรู ปและเพิ่ม
เครื่ องสดลงไป จาพวก อัลบา เม็ดซาหวี ยอดสมุยบ้าน ปลาที่ นิยมใส่ เช่ น ปลาอีคุด ปลากุเรา ปลากะพง
ปลาอีโต้ ปลามอง เป็ นต้น ทางร้านไม่นิยมรสเผ็ด จะไม่ใส่ พริ กเพิ่ม
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อย่างไรก็ตามปั จจุบนั ชาวสตูลนิยมใช้เครื่ องแกงสาเร็ จที่บรรจุซองของประเทศมาเลเซียแทนการบด
เครื่ องแกงเอง ความแตกต่างของส่ วนผสมของเครื่ องแกงที่ บดเองจะใส่ ใบสมุยบ้านกับยี่หร่ า ดังแสดงใน
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบส่ วนผสมของเครื่ องแกงตอแมะห์ทาเองและเครื่ องแกงตอแมะห์สาเร็ จรู ป
ส่ วนผสมของเครื่ องแกงตอแมะห์
เครื่ องแกงตอแมะห์แบบที่ทาเอง

เครื่ องแกงตอแมะห์แบบสาเร็ จรู ป

1. พริ กใหญ่แห้ง

1. พริ กแห้ง

2. เม็ดผักชี

2. เม็ดผักชี

3. อัลบา

3. อัลบา

4. ซาหวี่

4. ซาหวี่

5. ขมิน้

5. ขมิน้

6. ใบสมุยบ้าน

6. ยีห่ รา

3.) รสชาติ ถ้าเป็ นแกงตอแมะห์สูตรดั้งเดิมของมาเลเซี ยจะมีรสชาติหอมมันเน้นหนักไปที่กลิ่นของ
เครื่ องเทศที่จะมีความฉุ น แต่ในจังหวัดสตูลหลายๆพื้นที่มีการปรับเปลี่ยนให้ถูกปากโดย การเติ มพริ กสด
หรื อ พริ กไทยลงไป เพื่ อ เพิ่ ม ความเผ็ ด ร้ อ นและอร่ อ ยมากยิ่ ง ขึ้ นตามแบบที่ ช าวสตู ล ส่ ว นใหญ่ นิ ย ม
รับประทาน
จากการสัมภาษณ์ นางดารณี โต๊ ะดิ น ชาวบ้าน ต าบลปู ยู อาเภอเมื อ ง จังหวัด สตู ล ได้บ อกเล่ า
เรื่ อ งราวของแกงตอแมะห์ ข องตนนั้น ได้รับ การถ่ ายทอดมาจากทวด ซึ่ งทวดผูห้ ญิ งนั้น เคยอาศัยอยู่ใน
ประเทศมาเลเซี ย มาก่ อ นในแถบกัว ลาปะลิ ส และได้ม าแต่ งงานกับ ทวดผู ช้ ายซึ่ งเป็ นคน ต าบลปู ยู ซึ่ ง
สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จาก ม๊ะสะเปี ย โต๊ะดิน อายุ 62 ปี ที่เล่าว่า รับแกงตอแมะห์มากจากทวดซึ่ ง เป็ นคน
มาเลเซี ย ช่วงแรกที่มาอยู่ที่เกาะปูยนู ้ นั ทวดได้สอนการทาแกงตอแมะห์สูตรของมาเลเซี ย ซึ่ งไม่นิยมรสเผ็ด
และใช้อุปกรณ์เครื่ องบดที่ทาด้วยหิ น แต่เมื่อเริ่ มมีการใช้ไฟฟ้าเข้ามา เครื่ องมือหิ นบดเครื่ องแกงนั้นก็ได้เลิก
ใช้ไป แต่ก็ยงั คงเก็บไว้ที่บา้ น เพื่อให้ลูกหลานได้เห็นเครื่ องมือทาครัวของบรรพบุรุษในอดีต อีกทั้งม๊ะ(แม่)
ยังบอกอีกว่าการทาเครื่ องแกงบดด้วยหิ นนั้น ให้คุณประโยชน์หลายอย่าง เช่น ให้รสชาติอาหารที่หอม อร่ อย
น่ารับประทาน ได้ออกกาลังกายส่ วนกล้ามเนื้ อมัดเล็ก (ต้นแขน) ให้แข็งแรง ที่สาคัญคือ การบดเครื่ องแกง
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ด้วยมือโดยใช้เครื่ องมือหิ นบดนั้น วัยรุ่ นหนุ่มสาวสมัยก่อนจะใช้เป็ นตัวเชื่อมความสัมพันธ์กนั หรื อที่เรี ยกว่า
ใช้เวลาในการทาครัวมาสนทนาทาความรู ้ จกั กัน ผูช้ ายจะทาหน้าที่ขูดมะพร้าว คั้นกะทิ สด ส่ วนผูห้ ญิ ง ทา
หน้าที่โขลกบดเครื่ องแกง ที่สาคัญแกงตอแมะห์ของชาวปูยจู ะนิ ยมแกงรับประทานก็ต่อเมื่อออกทะเลได้
ปลาตัวใหญ่มาและต้องเป็ นปลาที่เป็ นที่ตอ้ งการของตลาด ราคาแพง บางครอบครัวจะไม่เอาไปขายแต่จะเก็บ
ไว้แกงเอง เพราะหากไปขายก็จะหาโอกาสที่จะซื้ อปลาแพงๆมาแกงรับ ประทานยาก สาหรับสู ตรในการแก
นั้นจะมีเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยแค่เติมรสเผ็ดลงไป เนื่ องจากหากเป็ นสู ตรที่มาจากมาเลเซี ยจะไม่มีรสชาติเผ็ด
เลย
สรุ ปอภิปรายผล
ประเทศมาเลเซี ยและจังหวัดสตูลมีความสัมพันธ์ทางพื้นที่มายาวนานและเนื่ องจากพื้นที่ติดต่อกัน
ทาให้การแพร่ กระจายของแกงตอแมะห์จากประเทศมาเลเซี ยสามารถแพร่ กระจายโดยตรง จากการแต่งงาน
การย้ายถิ่น การเดินทางไปมาหาสู่ ของเครื อญาติระหว่างประชาชนที่อาศัยในรัฐปะลิส รัฐเคดะห์ และรัฐปี นัง
ของประเทศมาเลเซี ย กับประชาชนในจังหวัดสตูล และมีการแพร่ กระจายโยอ้อมในบางพื้นที่ จะเห็นได้ว่า
ประชาชนในประเทศมาเลเซี ยกับ ประชาชนในจังหวัด สตู ล มี ค วามสัม พัน ธ์ ท างวัฒ นธรรมกัน มาอย่าง
ยาวนานและต่อเนื่องและยังคงดาเนินอยูใ่ นปั จจุบนั
เป็ นที่น่าสังเกตว่าปั จจุบนั ชาวสตูลนิ ยมใช้เครื่ องแกงสาเร็ จรู ปของประเทศมาเลเซี ยมากกว่าการบด
เครื่ องแกงเองเพราะสะดวกและรวดเร็ วกว่า อย่างไรก็ตามแกงตอแมะห์ในจังหวัดสตูลมีการเปลี่ยนแปลงไป
จากแกงตูมิห์ในประเทศมาเลเซี ยโดยเฉพาะ รสชาติ เพราะคนสตูลชอบอาหารที่มีรสจัดกว่าโดยเฉพาะรส
เผ็ด ส่ วนส่ วนผสมของเครื่ องแกงยังคงเครื่ องเทศหลักที่คล้ายคลึงกัน มีการปรับใช้ใบสมุยบ้านซึ่ งจะปลูกไว้
บริ เวณบ้าน มาใช้แทนยีห่ ร่ า จึงทาให้แกงตอแมะห์ของจังหวัดสตูลมีเอกลักษณ์และกลายเป็ นอาหารพื้นเมือง
ของจังหวัดสตูล อีกทั้งยังเป็ นอาหารเมนูสาคัญที่ใช้ในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองของชาวสตูลอีกด้วย
ข้ อเสนอแนะ
ทั้งนี้ ผูศ้ ึ กษาเห็ น ว่าควรมี การศึ กษาเพื่ อ รวบรวมองค์ค วามรู ้ ในพื้ น ที่ การศึ กษาเพิ่ มเติ ม เกี่ ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาเลเซี ยกับจังหวัดสตูลผ่านวิธีการแพร่ กระจายทางวัฒนธรรมด้านอื่นๆ เช่น
วัฒนธรรมการแต่งกาย วัฒนธรรมการสร้างที่อยูอ่ าศัย เป็ นต้น เพื่อได้เข้าใจวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของทั้ง
สองดินแดนได้อย่างชัดเจนยิง่ ขึ้น
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กฤษณา ตาเดอิน (ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์) พรพรรณ สหะวิริยะ (ผูส้ มั ภาษณ์) ที่บา้ นเลขที่ 27/1 ตาบลบ้านควน
อาเภอเมือง จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
ดารณี โต๊ะดิน (ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์) พรพรรณ สหะวิริยะ (ผูส้ มั ภาษณ์) ที่บา้ นเลขที่ 151 ตาบลปูยู อาเภอ
เมือง จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
ดาร๊ ะห์ อามาตี (ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์) พรพรรณ สหะวิริยะ (ผูส้ มั ภาษณ์) ที่บา้ นเลขที่ 76 หมู่ที่ 1 ตาบล
ตันหยงโป อาเภอเมือง จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
ตีมะ๊ นิสาและ (ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์) พรพรรณ สหะวิริยะ (ผูส้ มั ภาษณ์) ที่บา้ นเลขที่ 113 หมู่ที่ 3 ตาบลบ้าน
ควน อาเภอเมือง จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
น๊ะ นาวาเดช (ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์) พรพรรณ สหะวิริยะ (ผูส้ มั ภาษณ์) ที่บา้ นเลขที่ 121 หมู่ที่ 2 ตาบลปูยู
อาเภอเมือง จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557
นิวตั ภัทราภินนั ท์ (ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์) พรพรรณ สหะวิริยะ (ผูส้ มั ภาษณ์) ที่บา้ นเลขที่ 79 หมู่ 6 ตาบลควน
สตอ อาเภอควนโดน จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
ป๊ ะช็อต (ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์) พรพรรณ สหะวิริยะ (ผูส้ มั ภาษณ์) ที่บา้ นเกาะยาว หมู่ 12 ตาบลปูยู อาเภอเมือง
จังหวัดสตูล
โยนี กาหมาด (ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์) พรพรรณ สหะวิริยะ (ผูส้ มั ภาษณ์) ที่บา้ นเกาะยาว หมู่ 12 ตาบลปูยู
อาเภอเมือง จังหวัดสตูล
ศุภศิลป์ บิลตามะหงง (ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์) พรพรรณ สหะวิริยะ (ผูส้ มั ภาษณ์) ที่บา้ นเลขที่ 41/24 สตูลธานี
ตาบลพิมาน อาเภอเมือง จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557
สะเปี ย โต๊ะดิน (ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์) พรพรรณ สหะวิริยะ (ผูส้ มั ภาษณ์) ที่บา้ นเลขที่ 101 ตาบลปูยู
อาเภอเมือง จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557
สิ ริมา มะสะ (ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์) พรพรรณ สหะวิริยะ (ผูส้ มั ภาษณ์) ที่บา้ นเลขที่ 33 ตาบลคลองขุด
อาเภอเมือง จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2557
สมพร หมาดทิ้ง (ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์) พรพรรณ สหะวิริยะ (ผูส้ มั ภาษณ์) ที่บา้ นเลขที่ 114 หมู่ที่ 3
ตาบลควนขัน อาเภอเมือง จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
สมศรี มะอีสา (ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์) พรพรรณ สหะวิริยะ (ผูส้ มั ภาษณ์) ที่บา้ นเลขที่ 230/2 หมู่ที่ 3 ตาบล
พิมาน อาเภอเมือง จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
ฮามีบ๊ะ หลงกอหราบ (ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์) พรพรรณ สหะวิริยะ (ผูส้ มั ภาษณ์) ที่ร้านร่ มพังกา ตาบลตามะลัง
อาเภอเมือง จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
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การท่ องเทีย่ วเชิงคุณธรรมของกลุ่มท่ องเทีย่ วบ้ านบาลาดูวอ อาเภอยะหริ่ง
จังหวัดปัตตานี
Moral Tourism of Baan Baladua Travel Group Yaring District Pattani Province.
แวแอเซาะ อัสมะแอ 1
Wae-ae-soh Asma-ae
พรพันธุ์ เขมคุณาศัย 2
Pornpan Khemakunasai
บทคัดย่อ
บทความนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา ความหมายของการท่องเที่ยวเชิ งคุ ณธรรมและรู ปแบบ
การท่องเที่ยวเชิ งคุ ณธรรมของกลุ่มท่องเที่ยวบ้านบาลาดูวออาเภอยะหริ่ ง จังหวัดปั ตตานี โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มท่องเที่ยวบ้านบาลาดูวอ จานวน 10 คน การเก็บข้อมูลใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิ ง
ลึกและการสังเกต ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มท่องเที่ยวบ้านบาลาดู วอให้ความหมายการท่องเที่ยวเชิ ง
คุณธรรมตามความเชื่อของศาสนาอิสลามและวิถีมุสลิม ที่มีความรักความเอื้ออาทรและการเกื้อกูลต่อ
กัน มีสานึ กร่ วมในการปกป้ อง และช่วยกันดู แลรักษาทรัพยากรชายฝั่ง เพื่อส่ งต่อไปยังลู กหลานรุ่ น
หลังสาหรับรู ปแบบการท่องเที่ยวเชิงคุณธรรมของกลุ่มท่องเที่ยวบ้านบาลาดูวอ ตั้งอยูบ่ นฐานความรู ้
และภูมิ ปัญญาที่ สืบ ทอดมาจากคนรุ่ นก่อน การรื้ อฟื้ นคุ ณค่ าของระบบนิ เวศชายฝั่ งให้เป็ นแหล่ ง
เรี ยนรู ้ เกี่ ย วกับพืชสมุ นไพรและสัตว์น้ าในป่ าชายเลน และการฟื้ นฟู ศกั ยภาพชายฝั่ งทะเลให้เป็ น
แหล่งอาหารที่สมบูรณ์ของชุมชน
คาสาคัญ : การท่องเที่ยวเชิงคุณธรรม กลุ่มท่องเที่ยวบ้านบาลาดูวอ
Abstract
This article aims to study The moral implications of tourism and Tourism forms of
morality of Baan Baladua Travel Group Yaring District Pattani Province. Data collection from
Baan Baladua Travel Group amount 10 persons. Using in-depth interviews And observation. The
study found that Baan Baladua Travel Group give meaning tourism moral beliefs of Islam and
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Muslim culture. With love and generosity to lend to each other. Realization of protection and
preserve coastal resources to forward to the next generation. For Moral Tourism forms of Baan
Baladua Travel Group situated at the base of knowledge and wisdom inherited from the previous
generation. The restoration of coastal ecosystems provide a valuable source of learning about
plants and animals in the forest and coastal restoration potential as a source of food communities.
Keywords : Moral Tourism , Baladua Travel Group
บทนา

อ่าวปั ตตานี เป็ นพื้นที่ ดารงชี วิตที่สาคัญของคนในชุ มชนรอบอ่าวและท้องถิ่ นใกล้เคียงใน
จังหวัดปัตตานี ชาวบ้านมีอาชีพหลักคือ “ประมงพื้นบ้าน” ภายในบริ เวณอ่าวปั ตตานี ซึ่ งเป็ นพื้นที่ที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ ท้ งั ด้านทรัพยากรชายฝั่ง เป็ นแหล่งอนุ บาล แหล่งอาหาร แหล่งผสมพันธุ์ และ
แหล่งหลบภัยของสัตว์น้ าที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง และทรัพยากรสัตว์น้ า ได้แก่ ช่วงมรสุ มจะมีฉลาม
โลมา หอยนางรม หอยลาย หอยกาบ หอยแครงแหล่งที่มีหอย จะมีปลาดุกทะเลชุ ม(แวอูเซ็ง,2558)
และช่วงปกติ ได้แก่ ปลากระบอก ปลาดุกทะเล ปูดา ปลาทราย ปลาบู่ ปลากดขาว ปลากดเขียว ปลา
แขยง ปลากะพงขาว ปลากะพงแดง ปลาสลิ ดหิ น ปลาแป้ น ปลาเข็ม ปลาขี้ จีน ปลากระเบน ปลา
จ้องม่อง ปลาฉลาม ปลาจวด ปลากระตัก ปลาตะกรับจุด(แวฮาซัน,2558) วิถีชีวิตของชาวประมง
พื้นบ้านที่ผกู ติดกับอ่าวปั ตตานี ทั้งแหล่งอาหารเลี้ยงชี พ และแหล่งรายได้เลี้ยงครอบครัวมาหลายชัว่
อายุคน
ต่อมาสภาพความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรชายฝั่งทะเลของอ่าวปั ตตานี ก็เกิ ดความเสื่ อม
โทรมลงทั้งนี้เนื่ องจากสาเหตุหลายประการ เช่น เกิดจากการขยายตัวของชุ มชนเมือง การขยายตัว
ของอุตสาหกรรมต่างๆ บนฝั่ งแม่น้ าและบริ เวณอ่าวปั ตตานี การขยายตัวของพื้นที่ทานากุง้ การ
สู ญเสี ยพื้นที่ป่าชายเลน และสาเหตุที่สาคัญที่สุดเกิดจากการทาลายแหล่งอาศัยของสัตว์หน้าดินและ
พื้นที่สาหร่ ายโดยเรื ออวนรุ น อวนลาก ซึ่ งสาเหตุดงั กล่าวนามาสู่ ปัญหาให้กบั ชุมชนประมงพื้นบ้าน
ในการต้องสู ญเสี ยแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติในการทามาอาชีพและยังก่อให้เกิดปั ญหาทางสังคม
ที่เป็ นห่วงโซ่ตามมาอีกด้วย เช่น ปั ญหาหนี้สิน ปั ญหาคนว่างงานโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่ น ปั ญหายาเสพ
ติด ปั ญหาครอบครัว ปั ญหาคุณภาพชีวิต ปั ญหาสิ่ งแวดล้อม ปั ญหาการศึกษา ฯลฯ (ปิ ยะ กิจถาวร,
2543)
นอกจากนี้การปรับโครงสร้างการผลิตการเกษตรและการกระจายอุตสาหกรรมไปสู่ ภูมิภาค
(แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 5,2558) ก็พบว่าการขยายตัวอย่างรวดเร็ วทาง
เศรษฐกิ จในสาขาเกษตร อุ ตสาหกรรม และบริ การหลายด้านที่ผ่านมาก็มีส่วนบัน่ ทอนเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจและฐานะทางการเงินของประเทศไปไม่นอ้ ยและได้สร้างความเสื่ อมโทรมให้แก่ฐาน
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ทรัพยากรธรรมชาติ ที่สาคัญๆ หลายด้านอย่างน่าเป็ นห่ วง โดยเฉพาะที่ดิน ป่ าไม้ แหล่งน้ า ทาให้
สภาวะแวดล้อมในชนบททรุ ดโทรมลงไปมาก อ่าวปั ตตานี ปัจจุบนั ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา
ให้เป็ นแหล่ ง อุ ตสาหกรรมอาหารทะเลเพื่อการส่ ง ออก โดยนิ ค มอุ ตสาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย
ดาเนิ นการศึก ษาและจัดทาแผนแม่บ ท เมื่ อปี พ.ศ.2535 คณะรั ฐมนตรี มี ม ติเห็ นชอบอนุ ม ตั ิเงิ น
งบประมาณเพื่อดาเนินโครงการเขตอุตสาหกรรมปั ตตานี ส่ งผลให้เรื ออวนลาก อวนรุ น ของนายทุน
ใหญ่จากจังหวัดทางภาคกลางขยายกิจการลงมาที่ปัตตานี(ศรี ศกั ร วัลลิโภดม,2548) ทาให้ชาวประมง
พื้นบ้านได้รับผลกระทบ ไม่สามารถออกหาปลาได้เหมือนเมื่อก่อน ดังคาบอกเล่า (แวฮาซัน,2558
และมะรอยี,2559)
ที่โรงงานปลาหมึกแห้ ง บ้ านกูแบอีเต๊ ะ ทิ ้งนา้ เสี ยลงในทะเล เวลาทางการตรวจจะกักนา้ ไว้
ก่ อน แล้ วถ่ ายนา้ เสียลงทะเลเมื่อไม่ มีใครมาตรวจ ทาให้ สัตว์ นา้ ชายฝั่ ง ตายหมด ทะเลตืน้ ชาวประมง
ที่บ้านบานาต้ องย้ ายที่หาปลาไปทางบางปู
ออกไปหาปลาแต่ ละวัน ได้ บ้าง ไม่ ได้ บ้าง เมื่อก่ อนนั่งงมกุ้ง 5 นาที ได้ 2 กามือ ได้ ก้ ุงทุกวัน
วันละ2-3โล นา้ ทะเลตอนช่ วงนา้ ลง เหลือแค่ คืบเดียวก็ถึงโคลนแล้ ว เรื อวิ่งไม่ ได้ ถ้ าออกไปตอน
นา้ ขึน้ ก็ต้องรี บกลับก่ อนนา้ ลง คนอื่น ๆ เค้ าไปทางานมาเลเซียกันหมดแล้ ว
ชุมชนรอบอ่าวปั ตตานีมีท้งั หมด 15 ชุ มชนได้แก่ ชุ มชนรู สะมีแล ชุมชนแหลมนก ชุมชนบา
นา ชุ มชนตันหยงลุโละ ชุมชนปาเระ ชุ มชนบ้านดี ชุ มชนโต๊ะโสม ชุมชนบือเจาะ ชุ มชนบาลาดูวอ
ชุมชนบางปู ชุมชนยามู ชุมชนตะโละกาโปร์ ชุมชนดาโต๊ะ ชุมชนตะโละสะมีและ และชุมชนบูดี ซึ่ ง
ทุกชุมชนมีอาชีพหลักคือประมงพื้นบ้าน

ภาพที่1 แผนที่แสดงชุมชนรอบอ่าวปั ตตานี
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ชุ มชนบ้านบาลาดู วอ เป็ นอี กแห่ งหนึ่ งที่มีอาชี พประมงพื้นบ้านเป็ นอาชี พหลัก ได้พบกับ
สภาพภาวะเศรษฐกิจตกต่าในปั จจุบนั และผลกระทบจากการทับถมของโคลนตะกอนและสิ่ งปฏิกูล
จากแหล่งอุตสาหกรรมในเมือง ทาให้ชาวประมงพื้นบ้านได้รับผลกระทบ ไม่สามารถออกหาปลาได้
เหมือนเมื่อก่อน จึงมีรายได้ลดลง ถึ งขั้นเปลี่ ยนแปลงการทามาหากิน วิถีชีวิตและวัฒนธรรม โดยที่
รัฐบาลไม่ได้ตระหนักถึงความสาคัญของปั ญหานี้แต่อย่างใด
ในบริ เวณใกล้เคียงกับชุมชนบ้านบาลาดูวอ มีนกั ลงทุนด้านการทานากุง้ หลายเจ้า ได้ปล่อย
น้ าเสี ยลงสู่ ทะเล ทาให้ช่วงเวลา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 – 2550 เกิดวิกฤตเศรษฐกิจกับชุมชนบ้านบาลาดู
วอเป็ นอย่างมาก ชาวประมงไม่สามารถทาการประมงเลี้ยงชีพได้ สัตว์น้ าน้อยลง น้ าเน่าเสี ย สาหร่ าย
ผมนางไม่งอกหากสภาพน้ าทะเลไม่สะอาด

บริ เวณที่ทำนำกุ้ง

ภาพที่2 แผนที่แสดงบริ เวณการทานากุง้
อ่ าวปัตตานี

ทาให้ประชากรวัยทางานเกิดการย้ายที่ทากิน โดยไปรับจ้างตามร้านต้มยาที่ประเทศมาเลเซี ยชาวบ้าน
บางส่ วนและชาวประมงพื้นบ้านที่ไม่อยากออกไปทางานต่างพื้นที่ จึงร่ วมกันหาวิธีการเพื่อให้ชีวิต
อยู่รอดได้แ ละมี ร ายได้พ อเลี้ ย งครอบครั ว จึ ง เกิ ด กลุ่ ม ๆหนึ่ ง ที่ มี ผูช้ ายหลายวัย มี ท้ งั วัย หนุ่ ม วัย
กลางคน และวัยชรา ประมาณ 10 – 12 คน ที่เห็นความสาคัญของป่ าชายเลน จึงจัดตั้งกลุ่มเลี้ยงปูนิ่มปูดา และปล่อยปูที่กาลังไข่กลับลงสู่ ทะเล ให้ป่าชายเลนเป็ นแหล่งอนุ บาลสัตว์น้ า เมื่อการเลี้ยงปูนิ่มปูดา มี รายได้และมี ลู กค้าประจาทุ ก อย่างราบรื่ น จึง ตั้ง ศูนย์ก ารเรี ยนรู ้ ชุ มชนเพื่อให้นัก เรี ยนและ
ผูส้ นใจมาเยี่ยมชมและรับความรู ้ต่าง ๆ ด้านการเลี้ยงปูนิ่ม-ปูดา การอนุบาลสัตว์น้ า และสมุนไพรที่
อยู่ในป่ าชายเลน นอกจากนี้ ครู และนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านบือเจาะ ที่อยูบ่ ริ เวณใกล้เคียงก็ได้ร่วมกัน
แก้ไ ขสภาพแวดล้อม ซึ่ ง ครู นิเด๊ า ะ เล่ า ว่า “ครู และนัก เรี ย นโรงเรี ย นบ้า นบื อเจาะที่ อยู่ใ นชุ ม ชน
ร่ วมกันแก้ไขสภาพแวดล้อมโดยช่วยกันทาน้ าชีวภาพและ EM Ball ปรับสภาพน้ าทะเลเป็ นเวลา 8 ปี
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จนสภาพน้ าทะเลดีข้ ึน พันธุ์สัตว์น้ าเพิ่มมากขึ้น สาหร่ ายผมนางเริ่ มงอก” มีผลผลิตให้ชาวบ้านได้เก็บ
ไปขายปี ละ 3 เดือน คือช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี ต่อมาเมื่อกลุ่มเลี้ยงปูน่ิ ม-ปูดา
มีความเข้มแข็งขึ้น จึงเชิ ญกลุ่มท่องเที่ยวบางปูซ่ ึ งมีสมาชิ กเหลื อแค่ 2 คน ให้มาตั้งศู นย์ท่องเที่ยว
ชุ มชน ณ กลุ่มเลี้ยงปูนิ่ม-ปูดา บ้านบาลาดูวอ และรับสมาชิ กเพิ่มทั้งชาวบ้านทัว่ ไปและชาวประมง
พื้นบ้านที่มีเรื อไว้บริ การนักท่องเที่ยว เนื่องจากเห็นทรัพยากรชายฝั่งทะเลและป่ าชายเลนมีความอุดม
สมบูรณ์ สภาพแวดล้อมและทรัพยากรป่ าชายเลนที่เป็ นลักษณะอุโมงค์โกงกาง นกกาน้ า นกกระยาง
และนกอื่น ๆ อีกนับหมื่นตัวที่อาศัยอยูใ่ นบริ เวณนี้ จนเรี ยกว่า “เกาะนก”เนื่องจากนกจะบินกลับมา
เกาะที่ตน้ ไม้ท้งั ต้นจนไม่เห็นใบไม้ ตอนกลางคืนมีหิ่งห้อยสว่างไสว มีความสวยงามทั้งธรรมชาติ วิถี
ประมงพื้นบ้านและวิถีชุมชน ไม่ได้แพ้สถานที่อื่น ๆ เลย
การศึกษาความหมายและรู ปแบบของการท่องเที่ยวเชิ งคุ ณธรรมของกลุ่มท่องเที่ยวบ้านบา
ลาดู วอ ตาบลบางปู อาเภอยะหริ่ ง จังหวัดปั ตตานี จากกลุ่มท่องเที่ยวที่ รวมกลุ่มกันเพื่อบริ การพา
นักท่องเที่ยวชมบริ เวณรอบอ่าวบางปูและวิถีชุมชนบ้านบาลาดูวอจึงเป็ นจุดสาคัญที่จะทาให้ทราบว่า
ความมีคุณธรรมที่กลุ่มนี้ได้ให้ความหมายมีลกั ษณะเป็ นอย่างไร ซึ่ งพื้นที่ศึกษาคือชุมชนบ้านบาลาดู
วอทิศเหนื อของชุ มชนคืออ่าวบางปู มีพ้ืนที่ป่าชายเลนประมาณ 9,080 ไร่ (ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่า
ชายเลนยะหริ่ ง,2558) เป็ นป่ าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย

อ่ าวปัตตานี

อ่ าวบางปู

ภาพที่3 แผนที่แสดงชุมชนบ้านบาลาดูวอ อ่าวบางปูและอ่าวปั ตตานี

ชาวบ้านมีอาชีพประมงพื้นบ้านประมาณ 30 ครัวเรื อน การประมงพื้นบ้านที่ทา ได้แก่ มอแป
(โพงพาง) และมูกะซือเยาะห์(การลากอวนโดยใช้คน 2 – 4 คน) นางเจะตีเมาะ เล่าว่า “สมัยก่อน เวลา
ออกไปหากุง้ พ่อบ้านจะชวนเพื่อนอีก 2 คนไปด้วยกัน 3 คน ไปวันนี้กลับอีกวัน จะได้กุง้ ประมาณ
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20–30 กันตัง(1 กันตังเท่ากับ 4 ลิตร) เมื่อกลับมาถึงจะเทกุง้ ลงบนพื้นที่ปูดว้ ยกระสอบ แม่บา้ นก็จะทา
หน้าที่คดั กุง้ ที่มีขนาดใหญ่ เพื่อนาไปขายต่อ แล้วแบ่งเงินเป็ น 3 ส่ วน ส่ วนผูห้ ญิงบ้านอื่นๆ ที่วา่ งงาน
และสามีไม่ได้ทาอาชี พประมงก็จะมาช่วยคัดขนาดกุง้ จากชาวประมงที่หามาได้จานวนมาก และจะ
ได้กงุ้ ที่ไม่ได้ขนาดกลับบ้านไปกิน”
บริ เวณชายฝั่งจะเห็นวิถีชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชาวบ้านบาลาดูวอ เมื่อออกสู่ ทะเลจะเห็นความ
งดงามและความอุ ดมสมบู รณ์ ของป่ าชายเลน ต้นโกงกางโค้งเข้าหากันจนกลายเป็ นอุโมงค์ มี นก
นานาพันธุ์มาอาศัยอยูถ่ าวร ได้แก่ นกกาน้ า นกกระยาง และชนิดอื่น ๆ อีกหลายชนิ ด จนได้ฉายาว่า
“ดอกไม้ป่าบางปู ” เนื่ องจากตอนเย็นนกทุกชนิ ดจะบินกลับมาเกาะที่ตน้ ไม้ในป่ าโกงกางจนไม่เห็ น
ใบส่ วนตอนกลางคืนมีหิ่งห้อยเป็ นจานวนมากสว่างไสวบนต้นลาภู

ภาพที่4 แสดงธรรมชาติป่าชายเลนและวิถีชีวติ ชาวประมง

ดังนั้น กลุ่มท่องเที่ยวของชุ มชนบ้านบาลาดูวอที่มีความดีงามใส่ ใจต่อเพื่อนมนุ ษย์ดว้ ยกัน
เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ เกื้อกูลซึ่ งกันและกัน ทาให้คนในชุ มชนยิ่งกลมเกลียวกัน ช่วยเหลือกันในทุก ๆ เรื่ อง
ไม่วา่ จะเป็ นในเรื่ องความเป็ นอยู่ วิถีชีวิตตามหลักศาสนา การประกอบอาชี พในชุ มชนที่ยงั คงรักษา
ไว้ซ่ ึ งการประมงพื้นบ้าน และปกป้ องดู แลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมให้คงอยู่คู่กบั ชุ มชน
และผูม้ าท่องเที่ยวก็จะได้รับสิ่ งดี ๆ กลับไป ขณะเดียวกันกลุ่มท่องเที่ยวบ้านบาลาดูวอต้องการที่จะ
สร้างอาชีพในชุมชนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและคงอยูร่ ่ วมกับชุมชนตลอดไป
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ความหมายของการท่ องเทีย่ วเชิ งคุณธรรม
กลุ่มท่องเที่ ยวบ้านบาลาดู วอให้ความหมายการท่องเที่ ยวเชิ งคุ ณธรรมตามหลักของ
ศาสนาอิ ส ลามและวิถี มุ ส ลิ ม ตามบริ บทของชุ ม ชน ซึ่ ง มี ข ้อห้า มไม่ใ ห้นัก ท่ องเที่ ย วดื่ ม สุ ราขณะ
ท่องเที่ยวและพักในชุ มชน ห้ามนาอาหารที่ส่วนประกอบของหมูมารั บประทานในชุ มชน ห้ามนา
สุ นัขเข้ามาในบริ เวณแหล่งท่องเที่ ยวและชุ มชน การแต่งกายต้องเรี ยบร้ อย สุ ภาพและมิ ดชิ ด หาก
ต้องการพัก แรมที่ ชุ มชนต้องประพฤติ ตนตามบริ บทของชุ ม ชน ได้แก่ ไม่ จดั กิ จกรรมที่ ผิดหลัก
ศาสนาอิ ส ลามและไม่ ป ระพฤติ ไ ปในทางชู ้ส าว ซึ่ ง อยู่เ ป็ นบทบัญ ญัติใ นอัล กุ ร อ่ า น และหะดิ ษ
เกี่ยวกับหลักการปฏิบตั ิของมุสลิมในชีวิตประจาวัน จึงเกิดการกาหนดข้อตกลงสาหรับนักท่องเที่ยว
ได้ประกาศไว้ที่ทางเข้าจุดลงเรื อเข้าชมป่ าชายเลน บ้านบาลาดูวอ และในเฟสบุ๊ค ดังนี้ 1)ห้ามนาและ
ดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์และเสพยาเสพติด 2)ห้ามนา 5 ส. ได้แก่ สุ นขั สุ กร สุ รา สายเดี่ยว และสิ่ ง
เสพติดเข้ามาในชุมชน 3)ห้ามเล่นการพนัน 4)แต่งกายสุ ภาพ มิดชิ ด 5)ไม่ประพฤติไปทางชูส้ าวและ
ทาอนาจาร 6)รักษาความสะอาด ไม่ทิ้งขยะในสถานที่ท่องเที่ยวและชุ มชน 7)ห้ามจัดกิจกรรมที่ผิด
หลักการศาสนาอิสลามในชุมชน

ภาพที่5 ภาพป้ ายไวนิลแสดงข้อตกลงสาหรับนักท่องเที่ยว

นอกจากนี้ นายเจะสตอปา เจะมะ กล่าวว่า “กิจกรรมภายในชุ มชนยังมีการปลูกป่ า
ชายเลนเพื่อฟื้ นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์เรี ยนรู ้ชุมชนเพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ให้กบั คนใน
ชุมชนและชุ มชนใกล้เคียงมาใช้ประโยชน์ไม่ว่าด้านสมุนไพรที่อยูใ่ นป่ าชายเลนและการใช้สถานที่
ในการเข้าค่ายลูกเสื อ ด้านประมงพื้นบ้าน การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งการจัด
ค่ายอบรมเยาวชนต้านภัยยาเสพติด การทาน้ าหมักชี วภาพและอีเอ็มบอลเพื่อปรับสภาพน้ าในทะเล
ช่วงเข้าหน้าร้อน” ซึ่ งกิจกรรมเหล่านี้ ทาให้คนในชุมชนมีความรัก ความเอื้ออาทรและการเกื้อกูลต่อ
กัน มีสานึกร่ วมในการปกป้อง และช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรชายฝั่ง เป็ นคุณธรรมที่สาคัญต่อเพื่อน
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มนุษย์ดว้ ยกันและต่อธรรมชาติรอบ ๆ ตัวที่เป็ นส่ วนรวม เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมให้คงอยูต่ ่อไปยัง
ลูกหลานรุ่ นหลัง

ภาพที่6 ภาพแสดงกิจกรรมที่ร่วมกันทาภายในชุมชน

ดังนั้น ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงคุณธรรม ของกลุ่มท่องเที่ยวบ้านบาลาดูวอ คือ
การท่องเที่ยวที่ควบคุมพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวให้ประพฤติและปฏิบตั ิตามบริ บทของชุมชนตาม
แนวทางศาสนาอิสลาม และร่ วมกันดูแลสภาพแวดล้อม ธรรมชาติ และระบบนิเวศน์ให้อยูใ่ นสภาพ
เดิมพร้อมที่จะช่วยแก้ไขสภาพแวดล้อมหากอยูใ่ นขั้นวิกฤติที่ไม่สามารถทาการประมงพื้นบ้านได้
รูปแบบการท่ องเทีย่ วเชิงคุณธรรม
การศึกษารู ปแบบการท่องเที่ยวเชิ งคุณธรรมของกลุ่มท่องเที่ยวบ้านบาลาดูวอ เริ่ มต้น
จากการเก็บ ข้อมู ล แหล่ ง ท่ องเที่ ย วที่ อยู่ใ นชุ ม ชนและอ่า งบางปู เป็ นจุ ดเด่ นที่ ท าให้ชุ ม ชนแห่ ง นี้
สามารถดาเนินการจัดการท่องเที่ยวที่หลากหลายและนาแหล่งทรัพยากรเหล่านี้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้และ
แหล่งศึกษาธรรมชาติ ผลการศึกษามีดงั นี้
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1) อุโมงค์โกงกาง เป็ นจุดกาเนิดของการท่องเที่ยวของชุ มชน เนื่ องจากต้นโกงกางที่
อยูล่ ึกเข้าไปในป่ า จะโค้งเข้าหากันจนมีรูปร่ างคล้ายอุโมงค์ ความสมบูรณ์ของป่ า
ชายเลนที่ยงั คงอยูแ่ ละเป็ นป่ าชายเลนที่สมบูรณ์แห่งหนึ่งในประเทศไทย ซึ่ งภาครัฐ
และชุ มชนร่ วมกันดู แลรักษาไม่ให้มีการลักลอบตัดไม้ทาลายป่ า ทาให้เป็ นป่ าที่
สมบูรณ์และสวยงาม การเข้าชมต้องนัง่ เรื อเข้าไปในป่ าโกงกาง สามารถชมได้ท้ งั
วัน
2) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล สามารถชมความงามของนกนานาชนิ ดที่อาศัยอยู่
ในอ่ า วบางปู ตอนเช้า ชมนกบิ น ออกจากรั ง เป็ นหมื่ นตัวทยอยออกหากิ นตาม
ชายทะเล และทุ่งนา ตอนเย็นชมนกบินกลับรัง เกาะต้นแสมจนไม่เห็นใบ จนได้ชื่อ
ว่า “ดอกไม้ป่าบางปู” ชมความสวยงามและความสมบูรณ์ของทรัพยากรและระบบ
นิ เวศน์ที่อยูใ่ นทะเลชายฝั่ง และชมความงามของหิ่ งห้อยที่มีจานวนมาก สามารถ
ยืนชมที่ฝั่งหรื อนัง่ เรื อล่องไปที่ตน้ ลาภูในเวลากลางคืน
3) การท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตในชุมชน เป็ นการชมวิถีประมงพื้นบ้านและความเป็ นอยู่
ของคนในชุมชน การเลี้ยงปูนิ่ม-ปูดา การเลี้ ยงปลาพันธุ์พ้ืนเมืองโดยวิธีธรรมชาติ
และสมุนไพรในป่ าชายเลนที่สามารถนามาใช้ในชีวติ ประจาวัน
4) การท่ อ งเที่ ย วแบบผจญภัย โดยการลงไปเดิ นในป่ าโกงกางเพื่ อ เก็ บ หอย และ
ร่ วมกันออกหาปลากับชาวประมงพื้นบ้านทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน
5) การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ สาหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ตอ้ งการใช้ชีวิตใกล้ชิดกับ
ชุ มชน รั บ ประทานอาหารทะเลสดที่ ห าได้จากประมงพื้ นบ้า นและพร้ อมที่ จ ะ
ปฏิบตั ิตามข้อตกลงสาหรับนักท่องเที่ยวในการพักแรมค้างคืน
ทุกกิจกรรมเป็ นเพียงกิจกรรมที่แทรกด้วยฐานความรู ้และภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากคน
รุ่ นก่อน ไม่ว่าจะเป็ นการชมวิถีประมงพื้นบ้าน เดินย่าโคลนเก็บหอย รวมทั้งการรื้ อฟื้ นคุณค่าของ
ระบบนิเวศชายฝั่งให้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรและสัตว์น้ าในป่ าชายเลน และที่สาคัญนักท่องเที่ยว
ต้องประพฤติปฏิบตั ิตามบริ บทของชุ มชน คือ ตามวิถีมุสลิมที่ปฏิ บตั ิตามหลักศาสนาอิสลาม และ
ช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมให้คงเดิม
ในทัศนะอิสลาม มนุษย์มีหน้าที่บริ หารจัดการโลกนี้ ให้เป็ นไปตามความประสงค์ของ
พระองค์ มนุษย์เป็ นผูไ้ ด้รับมอบหมายให้จรรโลงสังคมสู่ การพัฒนาและความเจริ ญ ถึงแม้มนุษย์จะมี
สติปัญญาและมีสามัญสานึ กในการทาความดี แต่บางครั้งมักถูกชักจูงด้วยอารมณ์ ใฝ่ ต่า และความ
ต้องการที่ ไม่มีวนั สิ้ นสุ ด เป็ นเหตุให้มนุ ษย์ทาลายสังคมและสิ่ งแวดล้อมรอบข้าง หรื อแม้กระทัง่
ตนเอง อัลลอฮ์(ซ.บ.)ได้ตรัสในอัลกุรอานความว่า :
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“และหากว่าความจริงได้ คล้อยตามอารมณ์ใฝ่ ต่าของพวกเขาแล้ว ชั้นฟ้ าทั้งหลายและ
แผ่นดินรวมทั้งบรรดาสรรพสิ่ งทีอ่ ยู่ในนั้นต้ องเสี ยหายอย่ างแน่ นอน”
ซูเราะห์ อัลมุอฺมีนูน อายะห์ ที่ 71 (อัลกุรอาน 23:71)
จึงมีความจาเป็ นที่ตอ้ งมีกฎกติกาเพื่อสามารถโน้มน้าว ให้รู้จกั การจัดการทรัพยากร
และสิ่ ง แวดล้อ มเพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ตลอดจนสามารถใช้ชี วิ ต ร่ ว มกับ ทรั พ ยากรและ
สิ่ งแวดล้อมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม และวิถีชีวติ อย่างกลมกลืนและยัง่ ยืน(มัสลัน มาหะมะ,2559)
ดัง นั้นการรวมกลุ่ ม และการช่ วยเหลื อเกื้ อกูล ของคนในชุ ม ชน สามารถสร้ างความ
เข้มแข็งให้กบั ชุ มชนได้เป็ นอย่างดี ไม่ว่าจะเกิดเหตุ การณ์ น้ าเน่ าเสี ยเพราะการส่ งเสริ มการดาเนิ น
โครงการเขตอุตสาหกรรมปั ตตานี การทานากุง้ บริ เวณรอบอ่าวบางปู และเกิดพายุทาให้น้ าทะเลหนุ น
ช่วงปลายปี พ.ศ.2553 ทาให้บา้ นเรื อนที่ติดชายฝั่งพังเสี ยหาย รวมถึงแหล่งเพาะพันธุ์ในป่ าชายเลย
และแหล่ งเลี้ ยงปูนิ่ม-ปูดาในชุ มชนเกิ ดความเสี ยหาย แต่ก็ไม่ได้ทาให้คนในชุ มชนเกิดความย่อท้อ
ในทางกลับกัน ทุกคนร่ วมกันฟื้ นฟูให้สภาพแวดล้อมและระบบนิ เวศน์กลับมาเหมือนเดิม ทาให้มี
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์เกิดแหล่งอนุ บาลสัตว์น้ า มีผลให้สัตว์น้ าในทะเลมีจานวนเพิ่ม
มากขึ้น นกจากต่างถิ่นมาอาศัยเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากอาหารอุดมสมบูรณ์ จนเกิดเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่
สวยงาม ที่นักท่องเที่ยวสนใจที่จะมาเที่ ยว ทาให้ชุมชนเกิ ดรายได้ นอกจากนี้ ยงั เกิ ดกิ จกรรมเพื่ อ
ส่ วนรวมมากมายที่พร้อมจะดูแลคนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน
�
บทสรุ ป
กลุ่มท่องเที่ยวบ้านบาลาดูวอให้ความหมายการท่องเที่ยวเชิงคุณธรรมตามความเชื่ อของ
ศาสนาอิสลามและวิถีมุสลิม ที่มีความรักความเอื้ออาทรและการเกื้อกูลต่อกัน สามารถปรับตัวให้เข้า
กับสภาพแวดล้อมได้อย่างดี มีสานึ กร่ วมในการปกป้ อง และช่ วยกันดู แลรั กษาทรั พยากรชายฝั่ ง
เพื่อส่ งต่อไปยังลูกหลานรุ่ นหลัง สาหรับรู ปแบบการท่องเที่ยวเชิงคุณธรรมของกลุ่มท่องเที่ยวบ้าน
บาลาดูวอ จัดกิจกรรมที่ต้ งั อยู่บนฐานความรู ้ และภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากคนรุ่ นก่อน และกากับ
ความประพฤติของนักท่องเที่ยวตามบริ บทของชุมชนมุสลิม กลุ่มท่องเที่ยวบ้านบาลาดูวอจึงมีศาสนา
เป็ นเครื่ องชี้นาให้เกิดรู ปแบบการท่องเที่ยวที่สะท้อนคุณค่าการดารงอยูร่ ่ วมกันในระบบนิเวศชายฝั่ง
ระหว่างมนุษย์กบั มนุษย์ และมนุษย์กบั ธรรมชาติ
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ผู้หญิงมุสลิมกับกระบวนการสร้ างพลังอานาจในการขับเคลื่อนขบวนการพิทักษ์ สิ่งแวดล้ อม
ในบริบททุนนิยมโดยรัฐ
Muslim Women and the Empowerment process in Mobilizing Environmental protection
movement in the context of state capitalism.
พรเพ็ญ ประกอบกิจ
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Pornpen Prakobkit
พรพันธุ์ เขมคุณาศัย
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PornpanKemkunasai
บทคัดย่ อ
บทความนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาการสร้างพลังอานาจของกลุ่มผูห้ ญิ งในการจัดการทรัพยากร
ชายฝั่ งภายใต้การเข้ามาของทุนนิ ยมโดยรัฐ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูห้ ญิงในชุมชนริ มฝั่ งชายทะเลเทพา
ที่มีปรากฏการณ์ของโครงการสร้างท่าเทียบเรื อสาหรับโรงไฟฟ้าถ่านหิ นและโรงไฟฟ้าถ่านหิ นเทพา จานวน
10 คน วิธีการเก็บข้อมูลใช้การสัมภาษณ์เจาะลึก และการสังเกต ผลการศึกษา พบว่า ผูห้ ญิ งมีกระบวนการ
สร้างพลังอานาจหลายวิธีการ ขึ้ นอยู่กบั บริ บทพื้นที่ สภาพครอบครั วและเครื อญาติ เวลาและสถานการณ์
รวมถึงความร่ วมมือในกลุ่มผูห้ ญิ งด้วยกัน พลังของกลุ่มผูห้ ญิงมุสลิมเป็ นอีกอานาจหนึ่ งของชุมชนในการ
รักษาฐานทรัพยากรในบ้านเกิดตนเอง
คาสาคัญ : ผูห้ ญิงมุสลิม การสร้างพลังอานาจ การขับเคลื่อนขบวนการพิทกั ษ์สิ่งแวดล้อม ทุนนิยมโดยรัฐ
Abstract
This article aims To study the self-empowerment of women in Mobilizing Environmental
protection movement under the entry of state capitalism. By collecting data from women in the
communities along its coastline Thepa. The phenomenon of a project to build a jetty for coal and
coal Thepa of 10 people. To collect data by interviewing and observing the results showed that the
women empowerment process many ways to depending on the context, The family and
kinship Time and circumstances. Including cooperation among women together. The power of
women in Islam is one power of the community to maintain the resource base in their hometown.
Keywords: Muslim Women , Empowerment , Mobilizing Environmental protection movement,
state capitalism
1

นิสิตปริญญาเอก สาขาวัฒนธรรมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ดร. สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

2รองศาสตราจารย์
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พื้ น ที่ ช ายฝั่ งทะเลอ่ าวเทพาในอ าเภอเทพา จังหวัด สงขลาซึ่ งมี ร ะยะทางกว่า 67 กิ โ ลเมตร(จาก
ชายหาดตาบลสะกอม ตาบลสะกอม ถึงบ้านเกาะและหนังตาบลปากบาง) ในเขตพื้นที่ ของตาบลสะกอม
ตาบลเกาะสะบ้า ตาบลเทพา และตาบลปากบาง ซึ่ งนับว่าเป็ นฐานทรั พยากรที่ มีความอุดมสมบู รณ์ เป็ น
แหล่งการทามาหากินของชาวประมงชายฝั่งทะเลพื้นบ้านขนาดเล็กของชุมชนชายฝั่งทะเลเทพา และสามารถ
หล่อเลี้ยงผูค้ นในจังหวัดสงขลา ปั ตตานีและใกล้เคี ยงมาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน
ตำบลสะกอม
ตำบลเกำะสะบ้ำ
ตำบลเทพำ
ตำบลปำกบำง

ที่มา : www.googlearth.com (เข้าถึงเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558)
บ้านคลองประดู่ ตาบลปากบาง อาเภอเทพา จังหวัดสงขลา เป็ นชุ มชนที่ ถูกกาหนดพื้นที่ ให้สร้ าง
โรงไฟฟ้าถ่านหิ นเทพาและท่าเทียบเรื อน้ าลึกสาหรับโรงไฟฟ้าถ่านหิ นเทพาเป็ นพื้นที่ที่มีลกั ษณะทางภูมิศาสตร์
ที่มีทิศเหนื อจดทะเลอ่าวไทย ทิศใต้จดตาบลท่าม่วงอาเภอเทพามีทางรถไฟเป็ นเส้นแบ่งอาณาเขตทิศตะวันออก
จดอาเภอหนองจิกอาเภอโคกโพธิ์ จงั หวัดปั ตตานีมีคลองเกาะหม้อแกงเป็ นเส้นแบ่งอาณาเขตทิศตะวันตกจดตาบล
เทพามีแม่น้ าเทพาเป็ นเส้นแบ่งอาณาเขตในอดีตประชาชนในหมู่บา้ นจะใช้คลองประดู่เป็ นเส้นทางสัญจรไป
มาในคลองมีตน้ ประดู่ข้ ึนอยูท่ ้ งั สองฝั่งคลอง ซึ่งโดยปกติตน้ ไม้ที่ข้ ึนอยูใ่ นบริ เวณนี้ จะเป็ นต้นโกงกาง แต่ที่นี่
จะเป็ นต้นประดู่ ทาให้เป็ นที่แปลกตาแก่ผทู ้ ี่ผา่ นไปมา จนชาวบ้านทัว่ ไปเรี ยกหมู่บา้ นนี้วา่ “บ้านคลองประดู่”
แต่ปัจจุบนั ได้ถูกโค่นทาลายไปหมดแล้วเหลือเพียงต้นเดียวอยูท่ ี่โรงเรี ยนบ้านคลองประดู่ และใช้ถนนสาย
เอเชียเส้นทางที่ 43 เป็ นเส้นทางสัญจรไปมา

การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 730 -

บ้านคลองประดู่ประกอบด้วยสามชุ มชนได้แก่ ชุ มชนคลองประดู่ (รอบบริ เวณโรงเรี ยนอิ ติซอม
วิทยามูลนิ ธิ) ชุมชนเทพาบิ ช (เดิมเรี ยกชุมชนบางหลิงแต่ในปั จจุบนั มีรีสอร์ ทขนาดใหญ่มาสร้ างขึ้ นชื่ อว่า
เทพาบี ช ชุ มชนที่ อยู่โดยรอบจึ งถู กเรี ยกว่า ชุ มชนเทพาบี ช ด้วย) และชุ มชนปากบาง(ริ มคลองปากอ่าว)
ชาวบ้านในชุมชนคลองประดู่มีอาชี พทาประมงชายฝั่ งกับทาสวนยางพาราบ้างเพราะมีเนื้ อที่เป็ นบริ เวณให้
สามารถเพาะปลูกได้ อยู่ห่างชายฝั่ งประมาณ2-3 กิ โลเมตรมี รายได้พออยู่พอกิ น ส่ วนชุ มชนเทพาบิ ชเป็ น
ชุมชนที่ยา้ ยมาจากเกาะแลหนังมาจับจองอาศัยอยู่บริ เวณหลังรี สอร์ ทขนาดใหญ่ของอาเภอเทพามีอาชี พทา
ประมงชายฝั่ งและทาสวน(ปลูกแตงโม ฟั กทอง เป็ นต้น)อยูห่ ่ างชายฝั่งประมาณ 2-3 กิโลเมตรรายได้พออยู่
พอกิ นเช่ นกัน และชุ มชนปากบางซึ่ งเป็ นชุมชนที่ อาศัยอยู่ติดแม่น้ าเทพาจนถึงริ มฝั่ งทะเลหรื อปากอ่าว มี
บ้านแออัดตามลักษณะหมู่บา้ นชาวประมงโดยทัว่ ไป มีการประกอบอาชี พทางการประมงเพียงอย่างเดียว
ความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลทาให้ชาวบ้านมีที่ทากินอย่างอิสระ ใครขยันก็ออกทะเล ใครมักน้อยก็หากิน
ได้ต ามบริ เวณชายฝั่ ง สิ่ งเหล่ า นี้ ได้ห ล่ อ หลอมวิ ถี ชี วิ ต ของชุ ม ชนชาวประมงไว้อ ย่า งมั่น คงซึ่ งท าให้
ชาวประมงไม่ละทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิด
ผูห้ ญิงมุสลิม หรื อผูห้ ญิงที่นบั ถือศาสนาอิสลามในครอบครัวชาวประมงพื้นบ้าน บ้านคลองประดู่
ตาบลปากบาง อาเภอเทพา จังหวัดสงขลา เรี ยนรู ้ การท าประมงจากครอบครั วและบรรพบุ รุษ จนกระทั่ง
แต่งงาน เมื่อแยกครอบครัวออกมา ทั้งสามีภรรยาก็ช่วยกันทามาหากิน บางครอบครัวสามี
และภรรยาออกทะเลด้วยกัน ซึ่ งส่ วนใหญ่ เป็ นเรื อขนาดเล็กหากิ นได้ทุ กวัน มี เครื่ องมื อ
หลายชนิ ดแล้วแต่ไปหาสัตว์น้ าชนิ ดใด เช่นอวนปู อวนกุง้ อวน
ปลา ตามฤดูกาลที่ออกหาสัตว์น้ าบางครอบครัวที่ผหู ้ ญิง(ภรรยา)
ไม่ อ อกทะเลก็ ท างานรั บ จ้า งที่ บ ้า นประเภทเย็บ อวน ถัก อวน
รับจ้างแกะขยะออกจากอวน หลังจากการแกะปลา ปู ออกจาก
อวนแล้ว รับจ้างแกะเนื้ อปูทาปลาแห้งจากลูกปลาตัวเล็กที่ติดมากับอวน แกะปลา
กะตักแห้งเพื่อส่ งโรงงานหรื อค้าขายเล็กๆน้อยเช่ น ของชา อาหารขนม เป็ นต้น
เพื่อที่จะหารายได้มาจุนเจือครอบครัวอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ อาชี พ ที่ ผู ้ห ญิ ง ใน
ชุมชนบ้านคลองประดู่ทาแล้วสามารถสร้างรายได้เป็ นกอบเป็ นกา มีเงินเพิ่มมากขึ้น
จากรายได้ในการทาประมงที่เป็ นอาชีพหลักของครอบครัว คือเมื่อถึงฤดูกาลที่กุง้
เคยขึ้นบริ เวณชายทะเล(มกราคม-เมษายน)ของทุกปี ผูห้ ญิงก็มีหน้าที่รุนกุง้ เคยโดย
ออกทะเลตั้งแต่ ตี ห้ าเพื่ อ รอดู ฝู ง กุ้ง ตัว เล็ ก ๆ ที่ ล อยมาเหนื อ ผิ ว น้ า จากนั้ น ก็ น า
เครื่ องมือที่เป็ นอวนลากขนาดเล็ก และเครื่ องมืออวนลากเล็กสาหรับรุ นกุง้ เคยโดย
เฉพาะที่ ทาขึ้ นมาด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านเป็ นการรุ นคนเดี ยว เดิ นรุ นไปเรื่ อยๆริ ม
ตลิ่ง ซึ่ งได้ปริ มาณน้อยนามาทาเคย(กะปิ )ไว้กินภายในครัวเรื อนเท่านั้น และถ้าปี ใด
กุง้ เคยมีมากก็จาเป็ นใช้เครื่ องมืออวนลากลากกันหลายคนจากปลายอวนถึงปลาย
อวนอีกด้านกินอาณาบริ เวณพื้นที่มาก ซึ่ งส่ วนใหญ่ใช้แรงงานผูช้ ายในการลากทา
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ให้สามารถกวาดกุง้ เคยมาได้ปริ มาณมากก็สามารถทาเคย(กะปิ )ไว้จาหน่ายอีกด้วย ด้วยฐานคิดของการทาไว้
เพื่ อกิ นในครั วเรื อนเหลื อจึ งขายทาให้เคยเหล่านี้ มีคุณภาพดี ไม่ มีการปนเปื้ อน กลิ่ น หอม เมื่ อน าไปเป็ น
ส่ วนผสมในการทาอาหารก็จะมีรสชาดอร่ อยทาให้เคยของชาวบ้านมีราคาถึงกิโลละ 150 บาท

กุง้ เคยนำมำล้ำงให้สะอำดและหมักเกลือ

นำกุ้งเคยที่หมักเกลือมำตำกแดดให้ แห้ งสนิท

นำกุง้ เคยที่ตำกแห้งแล้วมำตำให้ละเอียดจนกลำยเป็ นกะปิ จึงนำมำอัดกระปุกเก็บไว้รับประทำน
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จากการใช้ภูมิปัญญาที่ ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษในการใช้ฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณค่า
ผูห้ ญิ งจึงมีความผูกพันกับทรัพยากรธรรมชาติมากเพราะผูห้ ญิงส่ วนใหญ่เป็ นผูใ้ ช้หรื อพึ่งพิงธรรมชาติใน
การดารงชีวิตมากที่สุดเช่นเป็ นผูใ้ ช้แหล่งน้ า แหล่งดิน และหาพลังงานมาให้สามารถใช้ได้ในครัวเรื อน และ
บทบาทสาคัญของผูห้ ญิงชนบทส่ วนใหญ่เป็ นผูม้ ีความรู ้เกี่ยวกับทรัพยากร ธรรมชาติ อย่างถูกต้อง และมี
ความตระหนักที่ อยู่กบั ธรรมชาติ อย่างเกื้อกูลเพราะในชี วิตประจาวันของเธอธรรมชาติคือแหล่งหล่อเลี้ยง
ชี วิ ต และยิ่ ง ในความเป็ นผู ้ ห ญิ งมุ ส ลิ ม ที่ ไ ด้ ถู ก สอนไม่ ใ ห้ รุ กรานหรื อสร้ า งความเดื อ นร้ อ นแก่
ทรั พยากรธรรมชาติ แต่ ตอ้ งแบ่ งปั นให้กบั เพื่อนมนุ ษย์เพราะธรรมชาติ คือสิ่ งที่ พระเจ้าประทานมาให้แก่
มนุ ษย์ทุกคน การจ้องจะทาลายทรั พยากรธรรมชาติ โดยแผนพัฒนาของภาครั ฐจึ งกระทบกระเทื อนกับ
สถานะของการดารงชี พและการทาอาชี พของผูห้ ญิ งเป็ นอย่างมาก ดังเช่น บ้านคลองประดู่ ที่ ผูเ้ ขี ยนได้ลง
พื้นที่เพื่อศึกษาการสร้างพลังอานาจของกลุ่มผูห้ ญิงในการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอ่าวเทพาภายใต้การเข้ามา
ของทุ น นิ ย มโดยรั ฐ โดยเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากผู ห้ ญิ งในชุ ม ชนริ ม ฝั่ งอ่ าวเทพา ที่ มี ป รากฏการณ์ ข อง
โครงการสร้ างท่ าเที ยบเรื อสาหรั บ โรงไฟฟ้ าถ่านหิ น และโรงไฟฟ้ าถ่านหิ น เทพาซึ่ งรั ฐมี นโยบายในการ
พัฒ นาความมั่น คงด้านพลังงาน ในการน านโยบายการพัฒ นาความมัน่ คงด้านพลังงานที่ กาหนดไว้ว่า
นโยบายที่ 1 : ความมัน่ คงด้านพลังงาน : พัฒนาพลังงานให้ประเทศไทยสามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้น โดยจัด
การพลังงานให้เพียงพอมีเสถียรภาพ ด้วยการเร่ งสารวจพัฒนาแหล่งพลังงานประเภทต่างๆทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศและเร่ งให้มีการเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านในระดับรัฐบาลเพื่อร่ วมพัฒนาแหล่งพลังงาน
วางแผนพัฒนาไฟฟ้าให้มีการกระจายชนิ ดของเชื้อเพลิงที่ใช้เพื่อลดความเสี่ ยงด้านการจัดหา ความผันผวน
ทางด้านราคาและลดต้นทุนการผลิตส่ งเสริ มการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียนที่ มีศกั ยภาพโดยเฉพาะ
โครงการผลิตไฟฟ้ าขนาดเล็กและโครงการผลิตไฟฟ้ าขนาดเล็กมากรวมทั้ งศึ กษาความเหมาะสมในการ
พัฒนาพลังงานทางเลือกอื่นๆมาใช้ประโยชน์ในการผลิตไฟฟ้ าโดยมีรายละเอียดของการพัฒนา ดังนี้ 1)
ส่ งเสริ มการผลิต น้ ามันดิบและคอนเดน-เสทในประเทศและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ เกี่ยวข้อง2)
จัด หาก๊ าซธรรมชาติ จากในประเทศและต่ างประเทศให้เพี ยงพอและพัฒ นาระบบโครงสร้ างพื้ น ฐานที่
เกี่ยวข้อง3)พัฒนากิจการไฟฟ้าให้เหมาะสมเพียงพอกับความต้องการและส่ งเสริ มการกระจายชนิ ดเชื้อเพลิง
3) ศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนาทางเลือกอื่นๆ ในการผลิตไฟฟ้ า เช่น นิ วเคลียร์ ถ่านหิ นสะอาด หิ น
น้ ามัน 4)แสวงหาแหล่ งพลังงานในต่ างประเทศโดยเน้น การท างานร่ ว มกัน ระหว่างภาครั ฐ และเอกชน
ผูป้ ระกอบการไทย5)ส่ งเสริ มการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานและอุตสาหกรรมต่อเนื่ องให้มีความเข้มแข็ง
และ6) มี แผนเตรี ยมพร้ อมรองรั บ วิกฤตการณ์ ดา้ นพลังงาน(http://www.eppo.go.th/doc/policy-wannarat12jan2552.html เข้าถึงเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558) มาใช้เพื่อการจัดสร้างโครงการขนาดใหญ่คือ การสร้างท่า
เทียบเรื อสาหรับโรงไฟฟ้าถ่านหิ น และโรงไฟฟ้าถ่านหิ น ขนาด 22,000 เมกะวัตต์ข้ ึนพื้นที่
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แบบจาลองโรงไฟฟ้าถ่านหิ นเทพาและท่าเทียบเรื อสาหรับโรงไฟฟ้าถ่านหิ นเทพา
ที่มา : เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนและผูม้ ีส่วนได้เสี ยครั้งที่3 (ค.3) 2558
วิธีการเก็บข้อมูลใช้การสัมภาษณ์เจาะลึก และการสังเกตผูห้ ญิงในชุมชนบ้านคลองประดู่ ที่ปรากฏ
ตัวตนในการต่อต้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าดังกล่าว ทั้งที่เป็ นผูน้ าการพูดคุยในการชุ มนุ มและเป็ นผูท้ ีค่เข้า
ร่ วมการชุมนุม จานวน 10 คนในการเขียนกล่าวถึงผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ผูว้ ิจยั ใช้นามสมมุติเพราะเกรงว่าจะเป็ น
การเจาะจงเกินไปทาให้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลอาจเป็ นอันตรายได้ เป้าหมายของบทความนี้มุ่งสะท้อนความร่ วมมือกัน
ในกลุ่มผูห้ ญิงที่ตอ้ งการเรี ยกร้องและต่อสู ก้ บั อานาจรัฐเพื่อการช่วงชิงฐานการใช้ทรัพยากรที่เป็ นแหล่งทามา
หากินที่สาคัญ ที่ จะกลายมาเป็ นฐานของการก่อสร้างโรงไฟฟ้ าถ่านหิ นขนาดใหญ่เพื่อตอบสนองนโยบาย
ด้านความมัน่ คงด้านพลังงานของชาติ ให้เกิ ดขึ้ น แล้วเสร็ จภายในปี พ.ศ.2560 นอกจากนี้ บ ทความนี้ ได้
สะท้อนกระบวนการสร้ างพลังอ านาจหลายวิ ธีการของผูห้ ญิ งในประเด็น ของสภาพบริ บ ทพื้ น ที่ สภาพ
ครอบครัวและเครื อญาติ เวลาและสถานการณ์ รวมถึงความร่ วมมือในกลุ่มผูห้ ญิงด้วยกันจนกล่าวได้ว่าพลัง
ของกลุ่มผูห้ ญิ งมุสลิมเป็ นอี กอานาจหนึ่ งของชุ มชนในการรั กษาฐานทรัพยากรในบ้านเกิ ดตนเองโดยใช้
แนวคิดทฤษฎีเรื่ อง กระบวนการสร้างพลังอานาจ มาอธิ บายปรากฏการณ์ดงั กล่าวที่เกิดขึ้น
สภาพบริบทพืน้ ที่กบั การสร้ างพลังอานาจ
จากสภาพบริ บทและความเอื้ออานวยของพื้นที่ที่เป็ นแหล่งทามาหากินที่อุ ดมสมบูรณ์มาตั้งแต่อดีต
หลายชัว่ อายุคน ทาให้เป็ นแรงผลักดันหนึ่ งที่ทาให้ผูห้ ญิ งมุสลิมชาวบ้านต้องร่ วมมือกัน และร่ วมกลุ่มกัน
อย่างแน่ นแฟ้ นเพื่อสร้างอานาจการต่อรองกับภาครัฐในวิถีที่พอจะทาได้ในพื้นที่ ที่สามารถแสดงตัวตนได้
ชัดเจน ดังตัวอย่างการศึกษางานของ ศิริพร โคตะวินนท์ (2543)ได้ศึกษาผูห้ ญิงในขบวนการเคลื่อนไหวของ
ประชาชนชายขอบ กรณี ศึกษาฝายราษีไศล : หมู่บา้ นมัน่ ยืน 2 และ 3 ที่ พบว่าเงื่อนไขสาคัญที่ทาผูห้ ญิ งเข้า
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ร่ วมขบวนการการเคลื่อนไหว ได้แก่ ผูห้ ญิ งเป็ นเจ้าของที่ดิน และการผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้ จึงเกิดความ
เชื่ อมัน่ ในการลุกขึ้นมาต่อสู ้ในสิ ทธิ ของตนเอง และประสบการณ์ที่ได้รับในการรับมอบบทบาทต่างๆ การ
ใช้ความเป็ นผูห้ ญิ งเป็ นยุทธวิธีในการต่อสู ้เช่น ผูห้ ญิ งอยูแ่ ถวหน้าเพื่อบุกกดดัน ผูห้ ญิ งเป็ นการ์ ด หรื อเป็ น
ตัวแทนในการเจรจากับตัวแทนคณะรัฐบาล ล้วนทาให้ผหู ้ ญิงมีความเชื่อมัน่ มากยิง่ ขึ้นมีความพร้อมที่โต้กบั
อานาจในระดับต่ างๆอย่างเผชิ ญ หน้า และรู ้ เรื่ อง "สิ ทธิ " มากยิ่งขึ้ น ผูห้ ญิ งในชุ มชนบ้านคลองประดู่ ก็มี
กระบวนการในการรวมตัวกันเพื่อแสดงออกถึงกิจกรรมที่เป็ นไปเพื่อการพิทกั ษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนของ
ตนเอง เช่น ไปดูนิคมอุตสาหกรรมที่จงั หวัดระยอง เพื่อให้ทุกคนได้รับรู ้ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
การร่ วมเดินขบวนเพื่อรณรงค์การคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิ นในบริ เวณลานวัฒนธรรมอาเภอเทพา
และเดินรณรงค์ร่วมกับนักศึกษา มอ.ปั ตตานี รอบเมืองปั ตตานี เข้าร่ วมจัดเวทีเสวนาโดยเชิญ ผูม้ ีความรู ้มาให้
ข้อมูลที่ ถูกต้องที่ชาวบ้านควรรู ้ในหอประชุม มอ.ปั ตตานี การยื่นหนังสื อขอความเป็ นธรรมต่อหน่ วยงาน
ต่างๆที่เกี่ยวข้องในกรุ งเทพมหานครฯ และอีกหลากหลายวิธีการ ดังภาพตัวอย่างประกอบ

กำรนำขบวนเพื่อเรี ยกร้องสิ ทธิ อนั ชอบธรรมในกำรพิทกั ษ์สิ่งแวดล้อมในบ้ำนเกิด

ที่มา : ภาพถ่ายจากwww.facebook.พลังพลเมืองสร้างภาคใต้น่าอยู.่ เข้าถึงเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙
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สภาพครอบครัวและเครื อญาติกบั การสร้ างพลังอานาจ
ชุมชนบ้านคลองประดู่ เป็ นชุมชนที่มีมานานหลายชัว่ อายุคนทามาหากินกับอาชีพประมงเพียงอย่าง
เดียว ส่ วนใหญ่ผูช้ ายก็ไปเป็ นลูกน้องในเรื อของเถ้าแกเรื ออีกทีหนึ่ ง ส่ วนผูห้ ญิ งก็อยู่กบั บ้าน ดูแลลูกและ
รับจ้างทัว่ ไป เช่น ผูกอวน แกะปู เป็ นต้น ส่ วนน้อยมากที่มีเรื อขนาดเล็กที่หากินภายในครัวเรื อนดังที่กะเส๊าะ
บอกว่า
“นับรุ่ นไม่ถูก แต่ว่าอยู่มาตั้งแต่ทวดโด้ แต่งงานตั้งอายุ 18 ตอนนี้ เราอายุ 53 แล้ว กะนานแระ ก็ทา
อาชี พอย่างเดียวเลย คือทาประมงนี่ แระ เราไม่ได้ออกเรื อ พ่อกับแม่ออกกันสองคน บางที กะพามัง่ กะช่วย
สาวอวนกะมะ พอแต่งงานกะออกเรื อกะแฟน แต่พอได้ลูกกะหยุด แลลูก ลูกตั้ง 4 คน แฟนกะเลยขายเรื อ
เพราะทาไม่ไหว ทุนมันสู ง ซ่อมมัง่ ลูกน้องมัง่ ออกมาเป็ นลูกน้องเถ้าแก่ดีหว่า แล้วเราก็รับจ้างผูกอวน แกะ
อวนมัง่ พอได้มีกินมีใช้”
ส่ วนน้องล๊ะสาวชาวประมงอีกคนหนึ่ งที่ แต่ งงานตั้งแต่ อายุ 15 ตอนนี้ อายุ 27 ปี มีลูกถึงสามคน
อาศัยอยูใ่ นชุมชนเทพาบิช(บางหลิง) มีสามีที่มีเ รื อขนาดเล็กออกทะเลหาปลามากินและขายบ้างโดยการใช้
อวนครอบ อวนล้อม และทอดแห ส่ วนใหญ่เป็ นปลากระบอกก็ทาเพื่อยังชีพเล็กน้อย ส่ วนตัวเองก็หาปลา จับ
ปลาด้วยมือเปล่าในคลองลาน้ าตุหยงที่ไหลลงสู่ ทะเลปากอ่าวบ้าง ทั้งยังต้องกรี ดยางที่ครอบครัวได้ปลูกไว้
ในบริ เวณที่ดินว่างเปล่าไม่มีเอกสารสิ ทธิ ใดๆ (น้องล๊ะบอกว่าอยู่มาเกิน 81 ปี แน่เพราะมะแก่อายุ 81 ปี แล้ว)
เพื่อเก็บขี้ยางไปขาย ทาให้ครอบครัวตัวเองมีรายได้พอกินพอใช้ ซึ่งน้องล๊ะเล่าให้ฟังว่า
“ก่อนแต่งงาน ไปช่วยเขาขายข้าวที่สี่แยกพระพุทธ พอแต่งงานก็มาอยูก่ บั แฟนที่บา้ นเมาะ แฟนเป็ น
คนบ่อเตย เขาหาปลาเก่ง เราก็ไปช่วยหากับเขา ก็ช่วยเขาทุกอย่างในเรื อ เพราะเค้าออกไกล้ๆ ริ มฝั่งใช้แห มัง่
เอาอวนไปล้อมไปครอบมัง่ ก้ได้ปลาแล้ว พอมีลูกเราก็ออกมัง่ บางครั้ง แต่จะไปหาปลา งมหอยในคลองเอง
มากกว่า ตอนนี้ลูกโต ก็เลยตัดยางด้วย ขายขี้ยาง เราตัดไว้สามวันแล้วค่อยเก็บไปขาย ก็พออยูไ่ ด้ไม่เดือดร้อน
อะไร มีกินทุกวัน แต่ว่าตอนนี้ ปลาก็นอ้ ยลง มีคนมาหาเยอะ มาจากข้างนอก มาเป็ นรถกะบะเลย เขาหาก็เขา
ได้ เราหาก็เราได้ ”
จะเห็นได้วา่ ผูห้ ญิงมุสลิมเป็ นเรี่ ยวแรงสาคัญในการดูแลปากท้องของคนในครอบครัวไม่ได้นิ่งดูดาย
ให้สามีเลี้ยงหรื อทางานกับสามีเพียงอย่างเดียว ดังนั้นเมื่อภาครัฐได้ดาเนิ นการตามนโยบายความมัน่ คงด้าน
พลังงานโดยการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิ นในพื้นที่ที่ทามาหา
กินของครอบครัว ทาให้ผหู ้ ญิงมุสลิมและครอบครัวเหล่านี้
ต้องลุกขึ้นมาต่อสู ้กบั อานาจรัฐ เพื่อรักษาฐานทรัพยากรที่
เป็ นพื้นที่ทามาหากินของตนเองไว้อย่างแข็งขันและมุ่งมัน่
ในการต่ อสู ้เพื่อเรี ยกร้ องความยุติธรรมให้กบั ตนเองและ
ครอบครัว ถึงแม้ว่าจะไม่มีเอกสารสิ ทธิ์ ในการครอบครอง
ที่ดินที่ อยู่อาศัย และคิ ดเสมอว่า ที่ เป็ นของหลวง หลวงจะ
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เอาทาอะไรเมื่อไรก็ได้ แต่ถา้ ไม่มีที่ที่จะทากินเราก็ไม่ยอม (น้องล๊ะ,สัมภาษณ์) สอดคล้องกับงานของสัณฐิตา
กาญจนพันธุ์ (2547) ที่กล่าวว่า ผลประโยชน์ของผูห้ ญิงและผลประโยชน์ของสิ่ งแวดล้อมสัมพันธ์กนั หรื ออยู่
ในพื้นที่เดียวกัน บทบาทสาคัญของผูห้ ญิงในการพัฒนาที่คานึ งถึงสิ่ งแวดล้อม จะเป็ นการเสริ มสร้างอานาจ
ให้แก่ผหู ้ ญิงในการต่อสู เ้ พื่อผลประโยชน์และกาไรจากทรัพยากรหรื อสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอยู่
เวลาและสถานการณ์ กบั การสร้ างพลังอานาจ
ชาวบ้านในชุมชนบ้านคลองประดู่ต ้องทามาหากินในอาชีพการประมงของตนเองตลอดเวลา คือถ้า
ไม่ออกเรื อไปกับสามี ก็ตอ้ งรับจ้างผุกอวน แกะอวน หรื อรับจ้างแกะเนื้ อปู หรื อทาปลาแห้ง ปลาเค็มทั้งไว้
กินและไว้ขาย โดยมีวิธีการในการได้มาแล้วขายไปเป็ นวันๆ ดังนั้นการที่ตอ้ งสละเวลาเพื่อไปทากิจกรรม
ใดๆนั้น ผูห้ ญิงต้องคานึ งถึงปากท้องของคนในครอบครัวเป็ นหลัก เห็นได้ว่าเมื่อถึงฤดูกาลของกุง้ เคย ซึ่ งมี
ช่วงระยะเวลาเพียงสั้นๆ(กุมภาพันธ์-มีนาคม)เท่านั้น ผูห้ ญิ งเกือบทั้งหมู่บา้ นต้องออกไปรุ นเคยกุง้ ทั้งแบบที่
ทาได้คนเดียวและที่ตอ้ งอาศัยแรงงานผูช้ ายในการใช้อวนล้อมจับเมื่อได้มาแล้วขบวนการสาคัญคือการนามา
ทาเป็ นเคย(กะปิ )เพื่อไว้ทานกันในครัวเรื อน แต่ถา้ ปี ไหนมีปริ มาณตัวเคยมากก็จะสามารถจาหน่ายได้ราคาดี
ซึ่ งกระบวนการในทาเคยนี้ เป็ นภูมิปัญ ญาที่ ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุ รุษหลายชั่วอายุคนมามอบ
ให้ กับ ผู ห้ ญิ งเป็ นผู ด้ าเนิ น การ ในช่ ว งเวลานี้ จึ งถื อ เป็ นช่ ว งของการท างานหนัก ของผู ้ห ญิ งมุ ส ลิ ม ของ
ครอบครัวชาวประมงพื้นบ้านอีกหนึ่ งอย่างที่จะต้องทาเพื่อการดารงชีพ การอยูร่ อดของครอบครัว และจะไม่
ออกจากบ้านไปทาภารกิจใดๆ เมื่อครอบครัวกินอิ่ม มีกินมีใช้จะไปทาอะไรก็ไม่มีใครว่า ดังที่มะอ๊ะบอกกับ
ผูเ้ ขียนว่า
“ช่วงนี้ งดๆ ไม่ไปไหน ไม่ทาอื่น เลย นอกจากรุ นกุง้ เคย มาทาเคยไว้กินไว้ขายนี่ แระหล่าว เราทา
มากเรากะได้มาก อย่าขี้คร้าน เพราะว่าต้องเลือกนาน เอาหยะ(ขยะ)ออกให้เหม็ด ให้เหลือแต่กงุ้ อย่างเดียวเลย
แล้วต้องเอามาหมักกะเกลือ คืนหนึ่ ง แล้วเอามาตากแดดแดดหนึ่ ง ซาวเกลือหมักหล่าว รุ่ งขึ้นกะมาตากแดด
ทาพันนี้ อยู่สามหน ทิ้งไว้สักเดือนสองเดือนกะเอามาทิ่ม อัดใส่ ป๋องกะกินกะขายได้เลย แต่ว่ายิ่งไว้นานยิ่ง
หรอย มัน ไม่ ค าวกุ้ง มัน หอม ไว้เป็ นปี ยิ่งหรอยหนัด แล้ว เสร็ จถ้าจากเคยนี่ แล้วว่ากัน ใหม่ ห ล่ าวว่าอิ ท า
พันพรื อ กะค่อยไปร่ วมหล่าว”

การรุ นกุง้ เคย แบบรุ นคนเดียว
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การรุ นกุง้ เคยแบบใช้อวนลาก
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของชาวบ้านคลองประดู่เป็ นไปเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐาน
ภายในครอบครัว ที่ เป็ นความชานาญของผูห้ ญิ ง เป็ นต้น กาเนิ ดทางสถานภาพและอานาจของผูห้ ญิ ง ซึ่ ง
กาญจนา แก้วเทพ(2541) ได้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ของผูห้ ญิงในโลกที่สามซึ่งอยูใ่ นภาคเกษตร พบว่าผูห้ ญิง
มีบทบาทอย่างน้อย 3 บทบาท ต่อธรรมชาติ ดังนี้
1) บทบำทเรื่ องกำรเอำตัวรอดของตนเองและครอบครัว ทั้งเป็ นผูห้ ำอำหำรและปรุ งแต่ง และเก็บ
รักษำอำหำร ซึ่งมีถึง ร้อยละ 90 ของผูห้ ญิงในโลกที่สำม
2) บทบำทในกำรทำงำนบ้ำน นับตั้ง แต่หำน้ ำสะอำดทั้งกินใช้ ทำควำมสะอำดเสื้ อผ้ำ ร่ ำงกำย และที่
อยูอ่ ำศัย กำรหำเชื้อเพลิง เป็ นต้น
3) บทบำทในกำรเสริ มรำยได้ ผูห้ ญิงนอกจำกทำไร่ ทำนำแล้ว ผูห้ ญิงยังเป็ นผูห้ ำรำยได้เข้ำ
ครอบครัว ด้วยกำรหำทรัพยำกรจำกท้องทะเล หำเก็บผักจำกสวนไปขำย หรื อกำรแลกเปลี่ยนสิ นค้ำใน
อนำคต
จำกบทบำททั้ง 3 ประกำร จะเห็นได้วำ่ ผูห้ ญิงได้ทำงำนอย่ำงสัมพันธ์กบั ธรรมชำติตลอดเวลำเพื่อ
บรรลุภำระหน้ำที่ขำ้ งต้น ซึ่งนับเป็ นกระบวนกำรสร้ำงพลังอำนำจอย่ำงหนึ่งที่สำมำรถทำให้เกิดควำมสำนึก
ร่ วมและแสวงหำทำงออกในกำรแก้ไขปั ญหำร่ วมกันภำยใต้เวลำและสถำนกำรณ์ที่มีไม่เหมือนกัน
ความร่ วมมือในกลุ่มผู้หญิงด้ วยกันกับการสร้ างพลังอานาจ
กลุ่มผูห้ ญิ งที่ มีอาชี พการทาประมงพื้นบ้านนับถือศาสนาอิสลามทั้งหมด ร้อยละ 100 ซึ่ งในความ
เป็ น มุสลิมะก์ ความเป็ นหนึ่ งเดียวถือเป็ นหลักการสาคัญของศาสนาที่ทุกคนต้องช่วยเหลือกันในทุกๆด้าน
จึงเกิดภาพของความร่ วมมือ การดูแล การถ้อยทีถอ้ ยอาศัยกันในการจัดการฐานทรั พยากรในบ้านเกิดของ
ตนเองให้มีไว้จนชั่ว ลูกชั่วหลาน ประการสาคัญ คื อการบอกกล่าวในสิ่ งที่ เป็ นความรู ้ ที่ได้รับจากการเวที
เสวนาการประชุ มกลุ่มย่อยๆเพื่อพูดคุยถึงผลกระทบที่ จะเกิ ดขึ้ นของการโครงการขนาดใหญ่ มาถ่ายทอด
ให้กบั ผูห้ ญิงในกลุ่มอื่นๆที่ไม่ได้เข้าร่ วม จนสามารถทาให้เกิดการรวมกลุ่มที่ใหญ่ข้ ึนและมีความร่ วมมือกัน
มากขึ้น ทั้งยังร่ วมมือกับผูห้ ญิงภายนอกชุมชน ให้การช่วยเหลือกันและกัน จนสามารถสร้างอานาจเพื่อการ
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เจรจาพูดคุยกับหน่ วยงานอื่นๆเพื่อเรี ยกร้องสิ ทธิ อนั ชอบธรรมในการใช้ทรัพยากรในชุ มชนของตนเองได้
ดังที่กะเส๊าะบอกว่า
“ตอนนี้กะไปพูดคุยกะคนในบ้าน กะเอาความรู ้จากที่ได้ฟังไปเล่าให้เขาฟัง แต่ว่าก็ตอ้ งเสี ยสละเวลา
สักหี ดหว่างเขาจิฟัง แล้วกลุ่มผูห้ ญิงเรากะสามารถคุยกะคนนอกได้ ร่ วมมือกับกลุ่มข้างนอกมัง่ ให้รู้สึกว่า
เขาช่ ว ยเรา เรากะช่ ว ยเขา แรกวัน ก่ อ นเหมารถกัน ไปปากบารา ไปช่ วยเขาเดิ น ขบวนประท้ว ง ไปปา
เนาะฮีญาด ที่ตานี ไปร่ วมช่วยเขาให้มีพลังเข้มแข็ง เราบอกกันปากต่อปากดอก กะไปกันมาก ”
นับ เป็ นการเรี ยนรู ้ ร่วมกันของคนที่ มีความรู ้ สึกเดี ยวกัน โดนอานาจรั ฐเบี ยดขับให้กลายเป็ นอื่ น
เหมือนๆกันทาให้เกิดความเห็นอกเห็นใจกัน เกิดความสัมพันธ์เชิงอานาจในการช่วยเหลือซึ่ งกันและกันขึ้น
อย่างเป็ นรู ปธรรม สอดคล้องกับคาศรี สิ ทธิ วรดา(2552)ที่กล่าวว่า ผูห้ ญิงเป็ นผูใ้ กล้ชิดกับธรรมชาติมากว่า
ผูช้ าย มีบทบาทหน้าที่ที่ถูกประกอบสร้างทางสังคมในการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ฉะนั้นเมื่อสังคมมีการพัฒนาที่ มีการทาลายสิ่ งแวดล้อม ผูท้ ี่ ได้รับผลกระทบมากที่ สุดคื อผูห้ ญิ ง เนื่ องจาก
ธรรมชาติ เป็ นที่ สนรองปั จจัยสี่ แก่ ชาวชนบท ดังนั้น เมื่ อมี การพัฒนาไปที่ ไหนโดยเฉพาะการสร้ างเขื่ อน
สร้างถนน ไฟฟ้า หรื อโครงการพื้นฐานอื่นๆขึ้นมา ผูห้ ญิงย่อมได้รับผลกระทบมากที่สุด เพราะผูห้ ญิงเป็ นผู ้
แบกรับภาระของครอบครัวทั้งหมดทั้งสิ้ น วิธีการขอความร่ วมมือในกลุ่มผูห้ ญิงด้วยกันจึงเป็ นการสร้างพลัง
อานาจอย่างหนึ่ งในการต่อสู ้เพื่อพิทกั ษ์สิ่งแวดล้อมของบ้านเกิดและแหล่งทามาหากินของขุมขนให้สามารถ
มีใช้ไปจนชัว่ ลูกชัว่ หลาน
บทสรุ ป

อานาจของผูห้ ญิง โดยเฉพาะผูห้ ญิงมุสลิม อาจมองไม่เห็นเด่นชัดในยามปกติสุข ผูห้ ญิงที่มีอานาจ
ในบ้าน คนทัว่ ไปอาจมองแค่เป็ นผูร้ ับผิดชอบงานบ้านหรื อคนดูแลอาหารการกินให้แก่ลูกและสามี หรื อใน
ยามลงทะเลจับสัตว์น้ า อาจเป็ นเพียงผูท้ าอาชีพเสริ มเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว ดังนั้น การยอมรับผูห้ ญิง
ว่ามีตวั ตนหรื อตาแหน่งแห่งที่ในชุมชน/ สังคม จึงมักจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ไม่ปกติสุขเท่านั้น
ด้วยเหตุ น้ ี ขบวนการเรี ยกร้ องของกลุ่มผูห้ ญิ งมุสลิมจึ งเกิ ดขึ้ นภายใต้นโยบายทุ น นิ ยมโดยรั ฐ ที่
กาหนดกรอบการสร้างความมัน่ คงด้านพลังงานในพื้นที่ของชาวบ้านที่ได้อาศัยปรับตัวเพื่อกำรทำมำหำกิน
มำอย่ำงต่อเนื่ อง ยำวนำน นโยบำยของรัฐดังกล่ำว อาจเกิดจากกำรเข้ำไม่ถึง หรื อไม่คำนึ งถึงควำมต้องกำร
ของคนในท้องถิ่น แต่ที่สำคัญ อาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมากมายต่อชุมชนและสิ่ งแวดล้อมโดยรวม ดังที่
ศรี ศกั ร วัลลิโภดม (2557 : 9) กล่ำวว่ำ “กระบวนกำรที่ เรี ยกว่ำ ‘กำรพัฒนำจำกภำยนอก’ เข้ำไปเปลี่ยน
รู ป แบบกำรผลิ ตแบบยังชี พมำเป็ นกำรผลิ ตจำนวนมำกเพื่ อกำรส่ งออก ซึ่ งส่ งผลกระทบต่ อวิถีชีวิต และ
วัฒนธรรมอย่ำงรุ นแรง จนผูค้ นในท้องถิ่ นบำงแห่ งปรั บตัวได้ และมี อีกจำนวนมำกที่ ไม่สำมำรถรั บกำร
เปลี่ยนแปลงนี้ได้” เหล่ำนี้ทาให้เกิดการรวมตัวกันของกลุ่มผูห้ ญิงมุสลิม เพื่อเรี ยกร้องความชอบธรรมในการ
ดูแลรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีการเคลื่อนไหวเพื่อการพิทกั ษ์สิ่งแวดล้อมในบ้านเกิดของตัวเอง
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การสร้างพลังอานาจของผูห้ ญิงมุสลิมจึงเป็ นการต่อสู ต้ ่อรองกับความไม่ยตุ ิธรรมที่กาลังเกิดขึ้นกับครอบครัว
กับชุมชน และบ้านเกิดของตน
วิธีการสร้ างพลังอานาจของผูห้ ญิ งมุสลิม เป็ นการใช้ความแข็งแกร่ งของโครงสร้ างทางสังคมซึ่ ง
ได้แก่ครอบครัวและเครื อญาติ เป็ นฐานในการสร้างพลังการต่อสู ้ และใช้ความมัง่ คัง่ ของทรัพยากรชายฝั่ ง
เป็ นเครื่ องมือปฏิบตั ิการต่อรอง ผ่านภูมิปัญญาการทาประมงให้เห็นอย่างเป็ นรู ปธรรม ดั้งนั้น การปรากฏตัว
ของกลุ่มผูห้ ญิงมุสลิม ได้ตอกย้าความไม่ปกติของบ้านเมือง การสดับตรับฟังเสี ยงของผูห้ ญิง จึงเป็ นเรื่ องที่
สังคมไม่ควรเพิกเฉยในสถานการณ์ที่ล่อแหลมเช่นนี้
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ชีวิตคนชายขอบกรณีศึกษาชุมชนประมงพืน้ บ้ านริมฝั่งแม่ น้าบางนรา จังหวัดนราธิวาส
Marginal People Life: A Case Study of Artisanal Fishery Community
on the Bank of Bang Nara River Narathiwat
ปาริ ชาต กสุ รพ ( Parichat Kasurop)1
พรพันธุ์ เขมคุณาศัย (Pornpan Khemakhunasai)2
บทคัดย่ อ
บทความนี้ ตอ้ งการสะท้อนให้เห็ นความยากลาบากในการทามาหากิ นของชาวประมงพื้นบ้าน ริ มฝั่ ง
แม่น้ าบางนราที่ถูกกระแสทุนกีดกันออกไปจากการเข้าถึงทรัพยากรชายฝั่ ง พื้นที่ศึกษาคือชุมชนบ้าน กา
แลตาแป ตาบลบางนาค อาเภอเมือง จังหวัดนราธิ วาส เนื่ องจากยังเป็ นชุมชนประมงขนาดเล็ก ประชากร
ในหมู่บา้ นมี อาชี พประมงเกื อบทั้งหมด การศึกษาใช้ระเบี ยบวิธีการวิจยั เชิ งคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยการ
สังเกตและสัมภาษณ์จากชาวประมงที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป ชาวประมงที่มีอายุ 40 ปี ขึ้นไปและชาวประมงที่มี
อายุนอ้ ยกว่า 40 ปี ผลการศึกษาพบว่า ก่อนปี พ.ศ.2530 มีวิถีการทาประมงแบบยังชี พ ใช้เครื่ องมือ ทาเอง
แบบง่าย ๆ จากภูมิปัญ ญาท้องถิ่ น มี พ้ืน ที่ ในการจับปลาอย่างเสรี ปริ มาณของปลาที่ จบั ได้จึงขึ้ นอยู่กบั
ความสามารถของชาวประมงเอง ปี พ.ศ.2531- พ.ศ.2558 กระแสทุ น นิ ย มได้ข ยายตัว เข้ามาโดยผ่ า น
กระบวนการท าประมงพาณิ ช ย์ และใช้เครื่ อ งมื อ ที่ ท ัน สมัย สามารถจับ ปลาได้ใ นปริ ม าณมาก ท าให้
ชาวประมงพื้นบ้านซึ่ งใช้เครื่ องมือจับปลาแบบเดิม ๆ ไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรชายฝั่ งได้ เนื่ องจากสัตว์
น้ าชายฝั่ งถูกชาวประมงอวนลากจับไปเกือบหมด ประกอบกับการบังคับใช้พระราชกาหนดการประมงปี
พ.ศ.2558 ห้ามไม่ให้ชาวประมงพื้นบ้านออกหาปลาเกิน 3 ไมล์ทะเล ข้อจากัดนี้ ทาให้ชาวประมงพื้นบ้าน
ไม่มีทางออกที่จะแก้ปัญหาในวิถีการทาประมงของตนเอง
คาสาคัญ: คนชายขอบ ชุมชนประมงพื้นบ้าน ริ มฝั่งแม่น้ าบางนรา
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Abstract
This article is to reflect about difficulties in the livelihood of Bangnara bank fisherman was the flow of
capital then excluded from access to resources off the coast. The research area is Kalaetapae village
Narathiwat. there are artisanal fishing, population in the village for a living in the fishery . The research
use Qualitative research methods, collected data by observation and interview the more than 60 years
old fisherman, 40 years old fisherman and less than 40 years old fisherman. The results showed that
before 1987, they have fishery for support lift and they use simply tool from local knowledge. Catching
the fish is up to skill of that fisherman. Year 1988-2015, the capitalist growth by the commercial fishery
processing. They use a modern tool to fishing that they can get a lot of fish and the local fishery use
tools can’t access to resources off the coast. This is due to add the coast were trawlers and most of them.
In addition to the implementation of the Emergency Decree on the fishing year 2015, to the local
fisheries are looking for 3 nautical miles of this to the local fishery no way out to solve the problem in
the fishing of their own.
Keywords
บทนา
ชุมชนบ้านกาแลตาแป อาเภอเมือง จังหวัดนราธิ วาส เป็ นชุมชนประมงพื้นบ้านที่อาศัยอยู่ริมฝั่ ง
แม่น้ าบางนรา เดิ มมีผูค้ นจากประเทศมาเลเซี ยเริ่ มเข้ามาก่อตั้งที่ อยู่อาศัยในที่ ดินสาธารณะและตั้งชื่ อถิ่น
บริ เวณนี้ ว่า “ กาแลตาแป ” ซึ่ งเรี ยกตามพื้น ที่ มีจุดเด่ น ในบริ เวณที่ มีตน้ หู กวางขึ้ น นายมู สามัดดื อราฟี
สะมะแอ หรื อ “ บังหวัง ” ประธานชุมชนกล่าวว่า ชุมชนกาแลตาแปเป็ นชุมชนเก่าแก่มีอายุมากกว่า100ปี
ชาวบ้า นส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ ประมงพื้ น บ้าน มี ป ระชากรจ านวน 743 คน และมี ค รั ว เรื อ น 120
ครัวเรื อน ( กองสวัสดิการทางสังคม เทศบาลเมืองนราธิ วาส, 2558 ) แบ่งเป็ นที่ต้ งั บ้านเรื อนบนบก อยูต่ ิด
ถนนในเขตเทศบาลเมื อ ง เป็ นที่ ดิ น ของตนเอง จานวน 40 ครั วเรื อ น และตั้งอยู่ริมน้ าในเขตพื้ น ที่ ข อง
กรมการขนส่ งทางน้ าและพาณิ ช ย์น าวี ( กรมเจ้าท่ า )จานวน 80 ครั ว เรื อ น ชาวประมงมี ฐานะยากจน
สภาพแวดล้อมในชุ มชนเสื่ อมโทรม ปั ญหาความไม่มนั่ คงในที่ อยู่อาศัย เด็กและเยาวชนไม่ได้รับบริ การ
ด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ จึงมีชีวิตความเป็ นอยูท่ ี่ดอ้ ยโอกาส ดังภาพที่ 1
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ถนนในเขตเทศบาลเมื อ ง เป็ นที่ ดิ น ของตนเอง จานวน 40 ครั วเรื อ น และตั้งอยู่ริมน้ าในเขตพื้ น ที่ ข อง
กรมการขนส่ งทางน้ าและพาณิ ช ย์น าวี ( กรมเจ้าท่ า )จานวน 80 ครั ว เรื อ น ชาวประมงมี ฐานะยากจน3
สภาพแวดล้อมในชุ มชนเสื่ อมโทรม ปั ญหาความไม่มนั่ คงในที่ อยู่อาศัย เด็กและเยาวชนไม่ได้รับบริ การ
ด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ จึงมีชีวิตความเป็ นอยูท่ ี่ดอ้ ยโอกาส ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แผนที่ชุมชนประมงพื้นบ้านริ มฝั่งแม่น้ าบางนรา

วิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านกาแลตาแปที่หากินอยูต่ ามแนวชายฝั่งทะเล จะออกหาปลาและ
สัตว์น้ าโดยใช้เรื อหางยาวหรื อเรื อกอและ เรื อท้ายตัด ตั้งแต่ไม่มีเครื่ องยนต์จนถึงมีเครื่ องยนต์ขนาด1-7
แรงม้า จะออกเรื อหาปลาใน 2 ช่วงเวลา คือออกเรื อตี 3 และจะกลับเข้ามาในตอนเย็น ส่ วนอีกช่วงหนึ่ง คือ
ตอนค่าและจะกลับเข้ามาตอนเช้ามืด การออกหาปลานี้จะหาได้ในช่วง 6 เดือนของปี เท่านั้น เนื่องจากจะมี
มรสุ มพัดผ่านถือเป็ นอุปสรรคของการออกหาปลา จึงต้องมีอาชีพเสริ มรายได้ เช่น การทาข้าวเกรี ยบ
การเลี้ยงปลาในกระชัง เป็ นต้น การทาประมงพื้นบ้านนั้นมักใช้แรงงานในครอบครัวเป็ นหลักและเป็ นการ
ประมงเพื่อยังชีพ ใช้เครื่ องมือประมงที่มีลกั ษณะเรี ยบง่าย สามารถเลือกจับสัตว์น้ าได้เฉพาะชนิดตาม
ฤดูกาล เช่น อวนลอยปลา อวนลอยกุง้ อวนจมปู แห เบ็ด ลอบ ไซ เป็ นต้น การปรับเปลี่ยนการใช้เครื่ องมือ
ของชาวประมงจึงเป็ นภูมิปัญญาในการรักษาทรัพยากรสัตว์น้ าให้อุดมสมบูรณ์
เมื่อชายฝั่ งแม่น้ าสามารถหาปลาได้จานวนมาก ทาให้มีเรื ออวนลาก เรื ออวนรุ น ที่ ใช้เครื่ องมื อ
ทันสมัยเข้ามาจับปลาได้ในปริ มาณที่มากกว่า อีกทั้งการเข้ามาของเรื อประมงพาณิ ชย์ส่งผลให้ปริ มาณสัตว์
น้ าบริ เวณชายฝั่ งลดน้อยลงและเครื่ องมื อชาวประมงพื้ นบ้านได้รับ ความเสี ยหาย ประกอบกับการขาด
เครื่ องมือทาการประมงที่ ทนั สมัย ของตนเอง เช่ น เรื อขนาดเล็ก อวนประเภทต่างๆ ลอบ แห ต้องพึ่งพา
นายทุน ( เกื้ อ ฤทธิ บูรณ์ . 2558. : 3 ) ผลกระทบ คื อ นายทุนสามารถกาหนดราคาสัตว์น้ าและเครื่ องมื อ
ประมง ทาให้ชาวประมงต้องมีหนี้ สิน อีกทั้งต้นทุนในการหาปลาและสัตว์น้ าอื่นๆสู งขึ้น เช่น น้ ามันแพง
เครื่ องมือแพง ชาวประมงไม่มีรายได้ในช่วงมรสุ มที่ทาการประมงไม่ได้ ชุมชนไม่มีอู่ต่อเรื อเวลาเรื อชารุ ด
จึงต้องพึ่งพานายทุนอยูเ่ สมอ ความไม่มนั่ คงในแหล่งที่อยูอ่ าศัยของชาวบ้าน เนื่องจากมีการขายที่ดินให้กบั
คนนอกหมู่บา้ น จึงทาให้ตอ้ งเคลื่อนย้ายไปอยูร่ ิ มคลองและไม่ใช่ที่ดินของตนเอง ชาวประมงพื้นบ้านซึ่ ง
เป็ นผูท้ ี่ มีฐานะยากจน ดาเนิ นชี วิตอย่างยากไร้ ภายใต้วิถีชีวิตที่ ตอ้ งดิ้นรนต่อสู ้กบั การเข้าถึงแหล่งทากิ น
ของตน กระแสทุ นนิ ยม และนโยบายของรั ฐที่ ใช้พระราชกาหนดกรมประมง ปี พ.ศ.2558 มาบังคับใช้
อย่างเคร่ งครัด มีผลให้ชาวประมงพื้นบ้านถูกจากัดบริ เวณพื้นที่ทามาหากินให้แคบลง จนไม่สามารถเข้าถึง
ทรัพยากรได้อย่างเต็มที่อีกต่อไป
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4

วิถีชีวิตของชาวประมงพืน้ บ้ าน
ชุมชนประมงพื้นบ้านเป็ นชาวประมงที่หากินอยูต่ ามแนวชายฝั่งทะเล ตั้งบ้านเรื อนติดกับริ มแม่น้ า
เพื่อใช้จอดเรื อและพักอาศัยหลบฝนและพายุ ชาวประมงพื้นบ้านมีอาชีพจับปลาหรื อสัตว์ทะเลมาขายเพื่อ
ยังชีพ โดยใช้เรื อเป็ นพาหนะในการทามาหากิน ก่อนปี พ.ศ. 2530 ชาวประมงพื้นบ้านชุมชนบ้านกาแลตา
แปมีวิถีการทาประมงแบบยังชีพ มีท้ งั ใช้เรื อและไม่ใช้เรื อเป็ นพาหนะ หากินอยูต่ ามแนวชายฝั่งทะเล เรื อที่
ใช้ก็ จ ะเป็ นเรื อ หางยาวหรื อ เรื อ กอและ เรื อ ท้ ายตัด ระยะแรกยังไม่ มี เครื่ อ งยนต์ เรื อ ล าหนึ่ งจะใช้ค น
ประมาณ 2 – 3 คน เพื่อช่วยกันพายเรื อและหาปลา โดยจะออกเรื อไปเช้า-เย็นกลับ ในลาเรื อก็จะมีเครื่ องมือ
ประมงแบบพื้นบ้าน ที่มีลกั ษณะเรี ยบง่าย สามารถจับสัตว์น้ าได้เฉพาะชนิ ด เช่น อวนลอยปลา อวนลอยกุง้
อวนจมปู แห เบ็ด ลอบ ไซ เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือเรี ยบง่ายจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ชาวประมงบางคนมี
ความสามารถดาน้ าลึกลงไปจับปลาในทะเลได้ลึกประมาณครึ่ งชัว่ โมง พื้นที่ในการจับปลามีอย่างเสรี การ
จับปลาได้จึงขึ้นอยูก่ บั ความสามารถของชาวประมงเอง เมื่อได้ปลามาก็จะนามาทาอาหารในครัวเรื อนเป็ น
ส่ วนใหญ่ เนื่ องจากชาวประมงจะมีบุตรจานวนมาก ค่าใช้จ่ายในการดารงชี พจึงมีจากัด ปลาที่ขายจึงเป็ น
ส่ วนน้อย เวลาขายก็จะนับจานวนปลาเป็ นตัว หาปลาได้วนั ละ 30 – 40 บาท จึ งถือว่าพอกิ นแล้ว เพราะ
ค่าใช้จ่ายในการออกทะเลประมาณวันละ 20 บาท สามารถหาปลามาได้ทุกวันเนื่องจากมีทรัพยากรในทะเล
ที่อุดมสมบูรณ์และมรสุ มมีไม่มากนัก จึงสามารถทาการประมงได้ตลอดทั้งปี
หลังปี พ.ศ. 2530 (พ.ศ. 2531 – 2558) ชาวประมงพื้ น บ้านมี การใช้เรื อ ที่ มี ข นาดใหญ่ ข้ ึ น ติ ด
เครื่ องยนต์สามารถออกไปหาปลาได้ไกลประมาณ 20 ไมล์ทะเล ใช้เวลาทาการประมง 2 – 3 วัน หรื ออาจ
ไปเช้า – เย็นกลับหากได้ปลาเต็มลา เห็นได้ว่าปลาที่ จบั หาได้เพิ่มมากขึ้ น เมื่อได้ปลามาจึงนาไปขายเป็ น
ส่ วนใหญ่ โดยชัง่ เป็ นกิโลกรัมซึ่ งทาให้ชาวประมงมีรายได้สูงขึ้น แต่ค่าใช้จ่ายในการออกเรื อแต่ละครั้งก็
เพิ่มขึ้ นด้วย เช่ น ค่าน้ ามันและค่ าแรง เครื่ องมือประมงมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงให้ทนั สมัย ภายหลังปี
พ.ศ. 2552 จานวนเรื อประมงเพิ่มมากขึ้นเพราะหาปลาได้มากทาให้เกิดรายได้จากการเป็ นลูกน้องและนา
เงินไปซื้ อเรื อที่เป็ นเครื่ องมือของตนเอง มาจากฐานความคิดว่า “ถ้าเรื อเป็ นของนายทุน ก็เท่ากับเราทางาน
ให้คนอื่น แต่หากเรามีเรื อเป็ นของตนเองก็เท่ากับเราทางานให้ตนเอง” (นายเจ๊ะอูเซ็ง นิ แล๊ะ. สัมภาษณ์ 13
ธันวาคม 2558 ) ดังภาพที่ 2
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เพิ่มขึ้ นด้วย เช่ น ค่าน้ ามันและค่ าแรง เครื่ องมือประมงมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงให้ทนั สมัย ภายหลังปี
พ.ศ. 2552 จานวนเรื อประมงเพิ่มมากขึ้นเพราะหาปลาได้มากทาให้เกิดรายได้จากการเป็ นลูกน้องและนา
เงินไปซื้ อเรื อที่เป็ นเครื่ องมือของตนเอง มาจากฐานความคิดว่า “ถ้าเรื อเป็ นของนายทุน ก็เท่ากับเราทางาน5
ให้คนอื่น แต่หากเรามีเรื อเป็ นของตนเองก็เท่ากับเราทางานให้ตนเอง” (นายเจ๊ะอูเซ็ง นิ แล๊ะ. สัมภาษณ์ 13
ธันวาคม 2558 ) ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 วิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน

เห็นได้วา่ ในอดีตก่อนปี พ.ศ. 2530 วิถีชีวิตในการดารงชีพของชาวประมงพื้นบ้าน มีการพึ่งพา
ทรัพยากรธรรมชาติเป็ นหลัก เป็ นการผลิตเพื่อยังชีพ ( Subsistence mode ) ต่อมาภายหลังจากปี พ.ศ.2530
เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสาคัญ เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างทาลายล้าง ทรัพยากรที่เคยอุดมสมบูรณ์เริ่ ม
มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่ อมลง ส่ งผลให้การดารงชีพของชาวประมงพื้นบ้านต้องทาการประมง
แบบตลาด เป็ นการปรับตัวไปสู่ การผลิตเพื่อขาย ( Commercial mode ) เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่
ถูกกระตุน้ ให้เพิม่ ขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
แหล่ งทากินในพืน้ ที่ชายฝั่ง
ทรัพยากรธรรมชาติเป็ นทรัพย์สินส่ วนรวมของชุมชน ชาวประมงพื้นบ้านจะเชื่อว่าเป็ นสิ่ งที่พระผู ้
เป็ นเจ้าประทานให้มา ดังนั้นทุกคนต้องร่ วมกันดูแลรักษาทรัพยากรให้อุดมสมบูรณ์
เดิมชาวประมงพื้นบ้านออกหาปลาจากชายฝั่งทะเลประมาณ 3 ไมล์ทะเล ก็สามารถจับปลากลับมา
ได้อย่างมากมาย การหาปลาในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2530 ชาวประมงจะใช้เครื่ องมือที่ทาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของชาวบ้าน เช่ น อวนตาโกที่ ทาจากผ้า นามาผูกเป็ นตาที่ใหญ่เพื่อให้จบั ปลาได้เฉพาะปลาตัวโตเท่านั้น
เมื่อออกเรื อหาปลาก็มกั จะทิ้งซังที่ทาจากการนาใบมะพร้าวมามัดรวมกันโยนลงไปในน้ าเพื่อเป็ นที่อยูอ่ าศัย
ของปลาขนาดเล็ก ชาวประมงบางครอบครัวที่ไม่มีเรื อก็จะมีความสามารถในการดาน้ าลงไปในทะเล ได้
ครั้ งละครึ่ งชัว่ โมง เมื่ อขึ้ น มาจากฝั่ งก็มกั จะได้ปลากลับมาด้วย ความอุดมสมบู รณ์ ของทรัพยากรทาให้
ชาวประมงพื้นบ้านเชื่อว่าสามารถเป็ นหลักประกันอาชีพของตนเองได้

การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 747 -

6
หลังจากปี พ.ศ. 2530 เป็ นต้นมาปั ญหาวิกฤติ ขาดแคลนปลาแถบชายฝั่ งทะเลเกิดขึ้ นจากการจับ
ปลาเกิ นขอบเขต ส่ งผลให้ชาวประมงพื้ น บ้านที่ จบั ปลาริ มฝั่ งแม่น้ าบางนรามี รายได้ลดลง ชาวประมง
พยายามใช้เครื่ องมือที่ทนั สมัย มีเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น เพื่อที่จบั ปลาให้ได้มากที่สุด ก็ยิ่งส่ งผลให้ตอ้ งออกเรื อ
ไปไกลประมาณ 14 – 20 ไมล์ทะเล ถึงจะหาปลากลับมาได้ การเผชิ ญกับปั ญหา การเข้ามาทาการประมง
เกินขอบเขตของเรื อประมงอวนลากจากจังหวัดอื่นยังเขตพื้นที่ทาการประมงจังหวัดนราธิ วาส ที่ลากและ
ติดเครื่ องมืออวนลอยของชาวประมงพื้นบ้าน ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อทรัพย์สิน และไม่ได้รับการชดเชย
ทาให้ชาวประมงพื้นบ้านต้องลงทุนในการจัดซื้ อเครื่ องมือประมงใหม่ ซึ่ งการลักลอบเข้ามาทาการประมง
ในเขตพื้นที่ ยงั ไม่มีหน่ วยป้ องกันและปราบปรามประมงที่ รับผิดชอบผูก้ ระทาความผิดตาม พ.ร.บ.การ
ประมง พ.ศ. 2490 โดยตรง จึ งทาให้ชาวประมงมีรายจ่ายเกี่ ยวกับต้นทุนในการออกหาปลาเพิ่มขึ้ น แต่
ราคาสัตว์น้ าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ปั ญหาค่าครองชีพตามมา ผลผลิตของสัตว์น้ าชายฝั่งทะเลลดลง พันธุ์สัตว์น้ า
หมดไปโดยเร็ ว ปั ญหาการเข้าถึงทรัพยากรอย่างเสรี การล้างผลาญทรัพยากรที่เป็ นทรัพย์สินส่ วนร่ วมจน
เสื่ อมโทรม และการไม่เคารพสิ ทธิ ชุมชนที่จะควบคุมการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรที่เป็ นทรัพย์สินร่ วม
ซึ่ งชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่ชุมชนของตนเอง จะมีระบบการจัดการของชุมชนอยูแ่ ล้ว ( เลิศชาย ศิริชยั .
2554 ) แต่ระบบนี้ ถูกทาลายด้วยปั จจัยต่างๆ เช่น กระแสเศรษฐกิจพาณิ ชย์ การแทรกแซงและครอบงาของ
กระแสภายนอก ทาให้การดาเนิ นชี วิตของชาวประมงพื้นบ้านถูกเบียดขับให้ไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากร
ชายฝั่งของตนเองได้ไม่มีใครให้การปกป้อง คุม้ ครอง จึงต้องดิ้นรนต่อสู ใ้ นการรักษาทรัพยากรชายฝั่งทะเล
ของตน ด้วยการถวายฎีกาแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิพระบรมราชินีนาถ
“วันนี้ ที่ขา้ พเจ้าไปดูที่ทิ้งปะการังเทียมเป็ นรุ่ นแรกๆ ที่ชายหาดทะเลจังหวัดปั ตตานี ประชาชนชาว
ปั ตตานี ก็มาชุมนุมกันมากมาย เพราะแต่ละคนก็มีปัญหาเช่นนี้ ประมงน้ าตื้นเขาบอกไม่รู้จะหากินอย่างไร
แล้ว แม้แต่ไม่ใช่ไปจับปลาเอามาขายเท่านั้น มาแค่รับประทานก็หายาก ก็เลยช่วยกันคิด”1 โครงการฟื้ นฟู
ทรั พยากรชายฝั่ งทะเลอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ จังหวัดปั ตตานี และนราธิ วาส ( สานักวิจยั และพัฒนา
ประมงทะเล, กรมประมง. 2551: 2 ). เริ่ มดาเนิ นการตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2544 สื บเนื่ องมาจากสมเด็จ
พระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชเสาวนี ยใ์ ห้ดาเนิ นการช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้านที่
ประสบความเดือดร้อนจากความเสื่ อมโทรมของทรัพยากรชายฝั่ง การจัดสร้างแหล่งที่อยูอ่ าศัยสัตว์ทะเล
หรื อปะการังเทียม เพื่อฟื้ นฟูทรัพยากรสัตว์น้ าตามแนวชายฝั่งทะเลของจังหวัดปั ตตานี และนราธิ วาสให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ข้ ึน โดยได้รับการสนับสนุ นวัสดุที่ไม่ใช้งานแล้วจากการรถไฟแห่ งประเทศไทย กรม
ทางหลวง และกรุ งเทพมหานคร นอกจากนี้ยงั ได้รับความร่ วมมือจากกองทัพเรื อ และกรมการขนส่ งทางน้ า
และพาณิ ชย์นาวี ในการพิจารณาพื้นที่จดั วางแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ได้รับการสนับสนุ นงบประมาณจาก
พระราชดารัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิพระบรมราชิ นีนาถ พระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคลใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิตฯ วันอาทิตย์ที่ 11 สิ งหาคม พ.ศ. 2545
1
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สานักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ อีกทั้งกรมประมงได้
จัดสร้างแหล่างอาศัยสัตว์ทะเลด้วยแทนคอนกรี ตแบบโครงสี่ เหลี่ยมในพื้นที่โครงการทุกปี
การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลเป็ นการเพิ่มผลผลิตทางการประมงให้สูงขึ้น เพราะสัตว์น้ าที่เข้า 7
มาหลบอาศัย มี ก ารแพร่ พ ัน ธุ์ ว างไข กลายเป็ นแหล่ งที่ มี สั ต ว์น้ าชุ ก ชุ ม เกิ ด ระบบนิ เวศน์ ที่ ส มบู ร ณ์
สานักงานคณะกรรมการพิ
ประสานงานโครงการอั
่องมาจากพระราชด
อีกทั้งกรมประมงได้
กฎหมายจากเครื
่ องมืาริ
อประมงพาณิ
ชย์ เช่ น
นอกจากนี
นการทาการประมงผินดเนื
้ เป็ นกรอบล้อมพืเ้ นศษที่ ปเพื้ อ่องกั
จัดสร้างแหล่
ว์ทะเลด้
วยแทนคอนกรี
ตแบบโครงสี
่ยมในพื
กปี ชาวประมง
้นที่โครงการทุ
อวนลาก
อวนรุางอาศั
น ที่ ลยสักั ตลอบเข้
ามาท
าการประมงในเขต
3,000่ เหลีเมตร
จากชายฝั
่ งได้ ส่ งผลให้
างแหล่บงอาศั
ว์ทมะเลเป็
การเพิ
ขึ้น เพราะสั
ว์น้ ง้ าและ
ที่เข้า
่มผลผลิตทางการประมงให้
พื้นบ้านมีการจั
รายได้ดสร้
จากการจั
สัตว์ยนสั้ าตได้
ากขึ้นนทรั
พยากรประมงกลั
บมามีความอุสดู งมสมบู
รณ์อีกตครั
มาหลบอาศัยบมีความเป็
ก ารแพร่
พ ขั่นองชาวประมงพื
ธุ์ ว างไข กลายเป็
่ มี สั ต ว์ดนีข้ ึนาชุก่กอชุให้ม เเกิ
ระบบนิ เวศน์
ที่ ส มบู ร ณ์
สามารถยกระดั
นอยู
านในชุงมทีชนให้
กิดดความซาบซึ
้นบ้นแหล่
้ งในพระมหา
กรุนอกจากนี
ณาธิ คุณยิ้ง่ เป็ดันกรอบล้
งภาพที่ 3อมพื้นที่ ป้องกันการทาการประมงผิดกฎหมายจากเครื่ องมื อประมงพาณิ ชย์ เช่ น
อวนลาก อวนรุ น ที่ ลกั ลอบเข้ามาทาการประมงในเขต 3,000 เมตร จากชายฝั่ งได้ ส่ งผลให้ชาวประมง
พื้นบ้านมีรายได้จากการจับสัตว์น้ าได้มากขึ้น ทรัพยากรประมงกลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งและ
สามารถยกระดับความเป็ นอยูข่ องชาวประมงพื้นบ้านในชุมชนให้ดีข้ ึน ก่อให้เกิดความซาบซึ้ งในพระมหา
กรุ ณาธิ คุณยิง่ ดังภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 การวางปะการังเทียมฟื้ นฟูชายฝั่งทะเลอ่าวไทย บริ เวณจังหวัดนราธิวาส

การใช้ทรัพยากรในทะเลมากเกินไปโดยปราศจากการควบคุมเขต ชนิดเครื่ องมือ และปริ มาณสัตว์
น้ าที่จบั ได้ รวมทั้งการพัฒนาเครื่ องมือบางชนิ ดที่มีศกั ยภาพทาลายความสมบูรณ์ของสัตว์น้ า และระบบ
นิเวศน์ เมื่อทรัพยากรขาดแคลน ส่ งผลให้เกิดการปรับตัวโดยการสร้างความหลากหลายของการดารงชีพ (
Livelihood diversification ) มากขึ้ น เช่ น การฟื้ นฟู สิ่ งแวดล้อ มในทะเล การสร้ า งความหลากหลายใน
เครื่ องมือ และทุนทางทรัพยากรเพื่อความอยูร่ อด สะท้อนให้เห็นความพยายามปรับตัวในการดารงชีพของ
คนซึ่งมีแรงผลักดัน ( forces ) จากความจน การขาดแคลนทรัพยากรและความทันสมัย เพราะเป็ นทั้งแรงดึง
และแรงผลักในเวลาเดียวกัน

กระแสทุนนิยมกับการเบียดขับชาวประมงพืน้ บ้ านออกไปจากการเข้ าถึงทรัพยากรชายฝั่ง
ในช่ วงก่อนปี พ.ศ. 2530 ชาวประมงพื้นบ้านริ มฝั่ งแม่น้ าบางนราจะมีเรื อประมงที่ ใช้ในการจับ
ปลาเป็ นของตนเองน้อยมาก จะเห็นได้จากชุมชนบ้านกาแลตาแปมีเรื อในชุ มชนประมาณ 10 ลา คนใน
ชุมชนที่ไม่มีเรื อก็ไปเป็ นลูกน้องหรื อลูกเรื อที่ช่วยเจ้าของเรื อจับปลา ลักษณะของเรื อประมงพื้นบ้านเป็ น
เรื อกอและใช้พาย หรื อมีใบแล่นออกไปหาปลาตามแนวชายฝั่ง ประมาณ 3 ไมล์ทะเล เครื่ องมือจับปลาก็ใช้
แหหรื อเบ็ดแบบง่ายๆ ด้วยภูมิปัญญาและความพอเพียง ภายใต้ความอุดมสมบูรณ์ ของทรั พยากรชายฝั่ ง
แม่น้ าที่ชาวประมงพื้นบ้านมักจะบอกลูกหลานว่า “มีชีวิตจากทะเล ต้องรักษาทะเล” และ “พระผูเ้ ป็ นเจ้า
สร้างทะเลและทรัพยากรชายฝั่งให้มนุษย์รักษา นาไปใช้ประโยชน์อย่างรู ้ค่าไม่ใช่เพื่อการทาลาย” ( วิฑูรย์
ปั ญญากุล. 2547: 39 ) ทะเลเป็ นของพระผูเ้ ป็ นเจ้าทุกคนมีสิทธิ ทาการประมง แต่ทุกคนไม่มีสิทธิ ทาลาย
ทะเล
หลังปี พ.ศ. 2530 เกิดกระแสเศรษฐกิ จระบบโลกาภิวตั น์เข้ามายังบริ เวณชายฝั่ งทะเลติ ดกับอ่าว
ไทย เมื่อทุกคนสามารถใช้ทรั พยากรที่ เป็ นทรัพย์สินส่ วนร่ วมของชุมชนได้อย่างเสรี เรื อประมงพาณิ ชย์
(Commercial Fishing) จากชุ ม ชนอื่ น หรื อ ต่ างจังหวัด ก็เริ่ มเข้ามาจับ ปลายังบริ เวณชายฝั่ งแม่ น้ าและใช้
เครื่ องมือประมงที่ทนั สมัย จับปลาโดยใช้อวนลาก เบ็ดราวทะเลลึกหรื ออวนลอย ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือที่ทาลาย
ล้างทรัพยากรในทะเลให้หมดไป เมื่อได้ปลามาก็จะขายในท้องถิ่นหรื อตลาดชุมชน และส่ งไปยังภูมิภาค
อื่นๆ รวมถึงประเทศมาเลเซีย
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เมื่อนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาทาให้เกิดการแข่งขันกันจับปลา และซื้อเรื อที่มีเครื่ องยนต์เพื่ออก
ไปท ามาหากิ น ได้ไกลประมาณ 12 – 20 ไมล์ท ะเล ได้ป ลากลับ มาจานวนมากขึ้ น การซื้ อ เครื่ อ งมื อ ที่
ทัน สมัยทาให้มีระบบนายทุ น เกิ ดขึ้ น ในชุ ม ชน พ่อค้าคนกลางที่ เรี ยกว่า “นายทุ น ” เป็ นผูล้ งทุ น ออกค่ า
เรื อประมงและเครื่ องมือที่ทนั สมัย ทาให้ชาวประมงพื้นบ้านในชุมชนจานวนไม่นอ้ ยที่ตอ้ งเป็ นหนี้จากการ
ไปขอหยิบยืมเงินทุนจากนายทุน เพื่อนามาลงทุนในการซื้ อ เครื่ องมือและอุปกรณ์ ต่างๆ หรื ออาจตกอยู่
ภายใต้การครอบงาของผูม้ ีอิทธิ พลในวงการนี้ เมื่อจับปลามาได้ตอ้ งปฏิบตั ิตามสัญญาที่มีต่อนายทุน โดย
การน าปลาที่ จ ับ มาได้ข ายให้ กับ นายทุ น ตามข้อ ตกลงของเงื่ อ นไขระหว่ า งชาวประมงกับ นายทุ น
ชาวประมงแทบไม่มีอานาจในการกาหนดราคาเองได้ ระบบตลาดและผลประโยชน์ที่ได้รับจึงต้องตกไป
อยูก่ บั คนอีกกลุ่มหนึ่ ง เมื่อชาวประมงต้องพึ่งพาอาศัยนายทุนมากขึ้น ทาให้เกิดปั ญหาหนี้ สินมากมาย บาง
คนต้องสู ญเสี ยเครื่ องมือประมงของตนให้นายทุนไป จนต้องเลิกประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน ไปรับจ้าง
ทางานให้กบั นายทุนหรื อไปประกอบอาชีพอื่นยังประเทศมาเลเซียก็มี
สิ ทธิ ในการทาประมงพื้นบ้านเพื่อยังชี พจะต้องได้รับการคุม้ ครองอย่างจริ งจัง ภายใต้หลักการทา
ประมงอย่างเท่าเทียมกันทุกคน มิใช่เพื่อผลประโยชน์ของคนบางกลุ่ม การฟื้ นตัวพัฒนาความเข้มแข็งของ
กลุ่มองค์กรชาวประมงพื้นบ้านที่รวมตัวกันเป็ นเครื อข่ายชาวประมงพื้นบ้าน ( ปิ ยะ กิจถาวร. 2543. : 15 )
ชมรมชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดนราธิ วาส ซึ่ งเป็ นกลุ่มคนที่ยากจนกลุ่มหนึ่งที่รัฐควรจะให้ความช่วยเหลือ
ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ในการแก้ไขปั ญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 พื้นที่อยูอ่ าศัยของชาวประมงพื้นบ้าน บ้านกาแลตาแป ตาบลบางนาค อาเภอเมือง จังหวัดนราธิ วาส

เมื่อกระแสทุนนิ ยมเข้ามาก่อให้เกิดความทันสมัยซึ่ งปรากฏในรู ปของการนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อ
มุ่งเน้น ประสิ ท ธิ ภ าพในการผลิ ต ในขณะเดี ยวกัน ค่ านิ ยมในการบริ โภคเปลี่ ยนไป ระบบทุ น นิ ยมจาก
เรื อประมงพาณิ ชย์ ส่ งผลให้การเข้าถึงทรัพยากรต้องอาศัยทุนทางสังคมที่สูง การหยิบยืมเงินจากนายทุนใน
ลักษณะของการ “ ใช้ก่อนและผ่อนกับปลาที่หามาได้ในแต่ละวัน ”ดังนั้นการได้รับสถานะทางสังคมที่ดีก็
มีความสาคัญและจูงใจอย่างหนึ่งในระดับของการดารงชีพ
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นโยบายของภาครัฐกับปัญหาที่ไร้ ทางออกของชาวประมงพืน้ บ้ าน
ก่อนปี พ.ศ. 2530 ได้มีครอบครัวชาวประมงพื้นบ้านย้ายเข้ามาตั้งหลักแหล่งอาศัยอยูใ่ กล้ฝั่งแม่น้ า
บางนราและขยายครอบครัวใหญ่ข้ ึน ชาวประมงส่ วนใหญ่นบั ถือศาสนาอิสลาม มีการใช้ชีวิตร่ วมกันด้วย
การสร้างความสัมพันธ์ดา้ นประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชนในท้องถิ่น หลังปี พ.ศ. 2539 แผนพัฒนา
เศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 8 กาหนดนโยบายการพัฒนาความเป็ นเมืองในเขตองค์การบริ หาร
ท้องถิ่น (เทศบาล) ได้กาหนดการจัดวางผังเมืองเป็ นกรอบชุมชน แบ่งแยกส่ วนชุมชนต่างๆ ออกไป คนใน
แต่ละชุมชนที่เคยอยูร่ ่ วมกันมาจึงถูกกรอบของพื้นที่กาหนดให้ปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ ร่ วมกันไม่ได้เหมือน
ดังเดิม เช่น จากการที่คนในพื้นที่เคยใช้ท่าเรื อร่ วมกัน มัสยิดร่ วมกัน ศูนย์กลางการค้าขายหรื อตลาดร่ วมกัน
จึงเกิดการแบ่งแยกโดยอาณาเขตของชุมชนขึ้น เมืองเกิดการขยายตัวและเติบโตอย่างรวดเร็ ว ประชากรเพิ่ม
มากขึ้น ทาให้ชาวประมงพื้นบ้านที่ต้ งั บ้านริ มฝั่ งแม่น้ าต้องขยายการปลูกสร้างบ้านเรื อนลงไปในบริ เวณ
น่ านน้ าของกรมเจ้าท่ามากขึ้น เทศบาลเมืองจึงก่อสร้างสะพานข้ามฝั่ งเพื่อเป็ นการกาหนดพื้นที่การรุ กล้ า
ของสิ่ งปลูกสร้าง ชาวประมงพื้นบ้านจึงจาต้องอาศัยอยู่ในบริ เวณชุมชนที่คบั แคบ เผชิ ญกับปั ญหาสภาพ
ชุมชนแออัดเกิดมลพิษด้านสิ่ งแวดล้อมที่เทศบาลไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ เพราะเป็ นพื้นที่ของกรม
เจ้าท่า ปั ญหาด้านยาเสพติดมากขึ้นทุกขณะจึงทาให้ชุมชนพื้นบ้านที่ ต้ งั อยู่ท่ามกลางเมืองตกอยู่ในสภาพ
สลัมของชุมชน
การขยายเมืองให้เติบโตและการพัฒนาเศรษฐกิจให้ทนั สมัยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ องค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่น (เทศบาล) ได้จดั ทาโครงการเลี้ยงปลาในกระชังตามแนวชายฝั่งทะเล
เพื่อสนองนโยบายของรัฐที่ ตอ้ งการสร้างรายได้เสริ มให้กบั ชาวประมงพื้นบ้าน แต่การแก้ไขปั ญหาด้าน
อาชีพโดยองค์กรหรื อหน่วยงานของรัฐไม่ได้มาจากความต้องการของคนในท้องถิ่นที่แท้จริ ง ทาให้คนใน
ชุมชนได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐไม่ทวั่ ถึง ไม่เป็ นธรรม คนในชุมขนมีการทะเลาะกัน กลัน่ แกล้ง
และขโมยปลาในกระชังของผูอ้ ื่น จากสังคมที่อยูก่ นั อย่างมีความสุ ข ช่วยเหลือเอื้ออาทรต่อกัน กลายเป็ น
สังคมที่ เห็ นแก่ ตวั เอารั ดเอาเปรี ยบในผลประโยชน์ของตนเอง และทาให้คนในแต่ ละชุ มชนเกิ ดความ
ขัดแย้งมากขึ้น ประกอบกับมาตรการแก้ไขปั ญหาของรัฐไม่ได้เข้ามาดูแลอย่างจริ งจัง ปั ญหาต่างๆ จึงตก
เป็ นภาระของคนในชุมชนที่ตอ้ งดูแลแก้ไขกันเอง
ปั จจุบนั รัฐบาลพยายามปรับปรุ งการบริ หารจัดการประมงของประเทศให้มีประสิ ทธิ ภาพ จึงได้
ออกกฎหมายประมงฉบับ ใหม่ ซึ่ งจากเดิ ม ที่ ใ ช้ พระราชบัญ ญัติ ก ารประมง พ.ศ. 2490 มาปรั บ เป็ น
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เพื่อให้เหมาะสมใน
การป้ องกันการทาประมง IUUต่อมาอีก 6 เดือน รั ฐบาลได้ยกเลิก พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558
และบังคับใช้ พระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 แทน เพื่อการจัดระเบียบการประมงในประเทศและ
ในน่ า นน้ าทั่ว ไป ป้ อ งกัน การท าประมงโดยไม่ ช อบด้ว ยกฎหมายการรั ก ษาทรั พ ยากรสั ต ว์น้ าและ
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11
สิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืนตามแนวทางกฎเกณฑ์และมาตรฐานที่ ยอมรับในนานาประเทศ รวมทั้งคุม้ ครอง
สวัสดิภาพของคนประจาเรื อ และป้องกันการใช้แรงงานผิดกฎหมายในการประมง
มาตรการเพื่อแก้ไขปั ญ หาของรั ฐบาลส่ งผลให้ชาวประมงพื้นบ้านชายฝั่ งทะเล กระทบต่ อการ
ประกอบอาชี พของเรื อประมงพื้น บ้าน เช่ น กรณี “มาตรา 34 ของพระราชกาหนด ให้ห้ามชาวประมง
พื้นบ้านออกทาการประมงนอกเขตประมงชายฝั่ ง เกิน 3 ไมล์ทะเล โดยเด็ดขาด” พร้อมกาหนดโทษหนัก
ทาให้ชาวประมงพื้นบ้านได้รับความเดือดร้อน เกรงกลัวต่อการทาผิดกฎหมาย ประกอบกับการรู ้ไม่เท่าทัน
ในกฎหมายใหม่ของชาวประมงที่ไม่มีความรู ้ จึงทาให้วิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านต้องอยูท่ ่ามกลางการ
ปะกอบอาชีพที่หวัน่ เกรงต่อการทาผิดกฎหมาย ทั้งที่การประกอบอาชีพประมงแบบดั้งเดิมมานานตั้งแต่รุ่น
ปู่ ย่า ตา ยาย ที่ร่วมกันรักษาภูมิปัญญาของชาวบ้าน กลับกลายเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งกระทาความผิดต่อบ้านเมือง
เพียงเพราะไม่รู้เท่าทันของการใช้กฎหมายที่เอื้ออานวยให้กบั คนบางกลุ่มที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน หากแต่
ไม่ใช่ชาวประมงพื้นบ้านที่หากินจากความพอเพียงของตนเอง ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 การจดและตรวจสอบทะเบียนเรื อประมง จังหวัดนราธิวาส

บทสรุ ป
ชาวประมงพื้นบ้าน เป็ นผูท้ ี่ประกอบอาชีพจับปลาคราวละน้อยๆ หรื อทามาหากินด้วยวิถีพอเพียง
ตามหลักศาสนาอิสลามที่สอนให้ยดึ ถือพระเจ้า และเชื่อว่า ‘ทุกอย่างเป็ นของที่พระเจ้าให้มา พระเจ้าให้มา
เท่าไร ก็เพียงพอแล้ว” (นางสิ ริมา สะนิ . สัมภาษณ์ 18 ธันวาคม 2558 ) แต่เมื่อทรัพยากรชายฝั่ งถูกช่วงชิ ง
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12
ไปจากมือของชาวบ้าน โดยกลุ่มที่ มีทุนมากกว่า การดาเนิ นชี วิตและการทามาหากิ นที่ เคยเรี ยบง่าย ต้อง
กลายเป็ นความทุกข์ยากเพราะต้องดิ้นรนต่อสู ้กบั การเข้าไม่ถึงสัตว์น้ าชายฝั่ง การปรับตัวเพื่อความอยูร่ อด
ของคนในสังคมที่ยงั ต้องพึ่งพิงธรรมชาติ หรื อคนที่ยงั อยูแ่ บบสังคมชนบท ตามฐานแนวคิดของ กอร์ ดอน
คอนเวย์ (Gordon Conway) ( อ้างอิ งจาก ปิ่ นแก้ว เหลื อ งอร่ ามศรี . 2554: 14 ) ได้เปิ ดภูมิ ท ัศน์ การมอง
ทางเลือก และโอกาสของชาวชนบทที่มากกว่าความสัมพันธ์ทางการผลิตที่ผูกติดกับเศรษฐกิจหรื อรายได้
เชิ งเงินตรา หากแต่แท้ที่จริ งแล้ว สาเหตุของความยากจนมาจากความสามารถหรื อไม่สามารถที่จะเข้าถึง
(Access) ทุน/ ทรัพยากร (Asset ) ตลอดจนการมี สิทธิ หรื อไม่มีสิทธิ ในการเป็ นเจ้าของและการจัดการ
ทรัพยากรของครัวเรื อน ความสามารถหรื อไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานภาพของทรัพยากร (Asset status)
เพื่อการดารงชีพต่างหากที่เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตกอยูใ่ นภาวะความยากจนของชาวชนบท การเข้า
ไม่ถึงทรัพยากรชายฝั่ งของชุมชนบ้านกาแลตาแป จึ งเท่ากับปิ ดกั้นสิ ทธิ ในการจัดการทรัพยากรชายฝั่ งที่
ชาวประมงพื้นบ้านเคยใช้เป็ นแหล่งทามาหากินมาแต่ด้ งั เดิม
นอกจากนี้ ชาวประมงพื้นบ้านยังต้องเผชิ ญกับสภาวะความยากจนภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์ท่ี
เชื่อมถึงกันทัว่ โลก ความทันสมัยได้นาพาลัทธิ บริ โภคนิยมและระบบการค้าเสรี ที่ทาให้เกิดการแย่งชิงและ
ทาลายสภาพแวดล้อมฐานทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการละเมิดสิ ทธิ ชุมชนอย่างรุ นแรง ในขณะเดียวกัน
ระบบการพัฒนาของรัฐยังปิ ดกั้นโอกาสการขยายแหล่งทามาหากินของชาวประมงพื้นบ้าน ที่ถูกรุ กล้ าโดย
ประมงพาณิ ช ย์ ซึ่ งภาวะไร้ ท างออกเช่ น นี้ เท่ ากับ บี บ บังคับ และเบี ยดขับ ให้ ชุมชนต้องตกอยู่ในสภาพ
“คนชายขอบ” ( สุ ริชัย หวันแก้ว. 2546 : 39) ด้วยเหตุ น้ ี โครงสร้ างทางสังคม อัน เป็ นผลจากระบบการ
พัฒ นาของรั ฐ จึ ง ไม่ สามารถสร้ างความยุติ ธรรม และความเท่ าเที ยมให้แก่ คนในสังคมได้ แม้จะมีการ
พัฒนาและบูรณาการความร่ วมมือภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ที่ให้ความสาคัญกับการ
พัฒนาคน แต่ก็ยงั ไม่สามารถแก้ไขอานาจการบริ หารและการจัดสรรการใช้ และการเข้าถึงทรัพยากร ที่ยงั
ผูกขาดอยูท่ ี่ส่วนกลางได้ ส่ งผลให้ไม่มีการกระจายอานาจอย่างแท้จริ ง ชาวประมงพื้นบ้านยังคงต้องต่อสู ้
เพื่อให้หลุดพ้นจากการผูกขาดของอานาจทุนนิยมในพื้นที่ทามาหากินของตนต่อไป
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คน และมีจ�ำ นวนผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทีน่ �ำ เสนอและได้รบั การตีพมิ พ์
เผยแพร่กว่า 50 ผลงาน การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาจึงมีส่วนสำ�คัญในการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ การวิจัย และยังช่วยขยายเครือ
ข่ายไปยังสถาบันอุดมศึกษาทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นภาคี
เครือข่ายกว่า 20 แห่งทั่วประเทศ
สำ�หรับปีการศึกษา 2558 นี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับ
ความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมผูป้ ระสานงานสถาบันอุดมศึกษา เมือ่ วันที่ 26 มิถนุ ายน 2558 ณ อาคาร
เกษมอุทยานิน คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนาเครือข่าย
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15 เพื่อสานต่อเจตนารมณ์
ที่จะผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและการวิจัย กระชับความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน
ตลอดจนพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและในการรับใช้สังคมต่อไป
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วัตถุประสงค์

1) เพือ่ เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ
ระหว่างนักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการในสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาจากสถาบันการศึกษา
ทั่วประเทศ
2) เพื่อเป็นเวทีสำ�หรับนำ�เสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทางด้าน
สังคมวิทยา มานุษยวิทยา และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3) เพื่อเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำ�วิจัยและองค์ความรู้ทางสังคมวิทยา
มานุษยวิทยาและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
4) เพื่อรวบรวมผลงานทางวิชาการของนักศึกษาสาขาสังคมวิทยา มานุษยวิทยา และสาขา
วิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าต่อไป

เป้าหมาย

1) นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมสัมมนาจำ�นวนไม่น้อย
กว่า 200 คน
2) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานำ�เสนอผลงานในการสัมมนาจำ�นวนไม่น้อยกว่า 50 ผลงาน
3) สถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายจำ�นวนรวมไม่น้อยกว่า 20 แห่งทั่วประเทศ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างนักศึกษา
กับคณาจารย์ รวมถึงนักวิชาการในสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาจากสถาบันการศึกษาทั่ว
ประเทศ
2) มีเวทีสำ�หรับนำ�เสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทางสังคมวิทยา
มานุษยวิทยา และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3) มีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำ�วิจัยและองค์ความรู้ทางสังคมวิทยามานุษยวิทยา
และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
4) มีเอกสารรวบรวมผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาสังคมวิทยา
มานุษยวิทยา และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
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การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15 ประจำ�ปีการศึกษา 2558
จัดโดย มหาวิทยาลัยทักษิณ
และ เครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ด้วยการสนับสนุนของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
วันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2559
ณ โรงแรม บี พี สมิหลา บีช สงขลา
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559
08.00 - 08.30 ลงทะเบียน
08.30 - 09.00 พิธีเปิด
09.00 - 10.00 การเสวนาพิเศษหัวข้อ “สะท้อนย้อนคิดประสบการณ์วิจัยในสนามภาคใต้”
			
ดำ�เนินรายการโดย คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
			
วิทยากร 1. ศาสตราจารย์ ชวน เพชรแก้ว
		
2. ศาสตราจารย์ อำ�นวย ยัสโยธา
		
3. ศาสตราจารย์ ดร.ครองชัย หัตถา
10.00- 10.15 พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 - 12.15 การปาฐกถาเปิดการประชุมโดยศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
12.15 - 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 การนำ�เสนอผลงานของนักศึกษา (ช่วงที่ 1)
14.30- 14.45 พักรับประทานอาหารว่าง
14.45- 16.15 การนำ�เสนอผลงานของนักศึกษา (ช่วงที่ 2)
16.30 น.		
เยี่ยมชมทัศนียภาพ และรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดิน
			
“สงขลาแต่แรก”
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วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2559
08.00 - 08.30 ลงทะเบียน
08.30 - 09.00 การแสดงนักศึกษา และการเปิดตัวเจ้าภาพจัดสัมมนาครั้งต่อไป
09.00 - 12.15 การนำ�เสนอผลงานของนักศึกษา
			
09.00 - 10.30 น. การนำ�เสนอผลงานของนักศึกษา (ช่วงที่ 3)
			
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
			
10.45 - 12.15 น. การนำ�เสนอผลงานของนักศึกษา (ช่วงที่ 4)
			
การประชุมคณาจารย์และผู้บริหาร
			
09.00 – 12.15 น. ขอเชิญคณาจารย์และผู้บริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
			
สาขาสังคมวิทยา มานุษยวิทยา และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมปรึกษา
			
หารือเกี่ยวกับเครือข่ายฯ นำ�ประชุมโดย ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
			
และ ศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว ดำ�เนินรายการโดย คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
			
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (บริการอาหารว่างในห้องประชุม)
12.15 - 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 การนำ�เสนอผลงานของนักศึกษา (ช่วงที่ 5)
14.30 - 14.45 พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 - 16.15 การแถลงผลการประชุมคณาจารย์และผู้บริหารหลักสูตรฯ และการแสดงความคิดเห็น
16.15- 16.30 พิธีมอบเกียรติบัตรผู้นำ�เสนอผลงานวิจัยดีเด่น
16.30น.		
เดินทางกลับ
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ห้อง

ห้อง
เพชรมงคล

ห้อง
ชัยมงคล

ห้อง
สงขลา 2

ห้อง
สงขลา 1

ห้องสัมมนา

การนาเสนอผลงานช่วงที่ 2
(วันเสาร์ เวลา 14.45-16.15 น.)
อุดมการณ์ ศาสนา และความเชื่อ (A2)
อาจารย์ ดร.ทรงสิริ พุทธงชัย
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ศักดิ์สูง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ชาติพันธุ์ ชายแดน คนข้ามชาติ (B2)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
(องค์การมหาชน)
ครอบครัว เด็ก สตรี และผู้สูงอายุ (C2)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

อาจารย์ ดร.เลิศชาย ศิริชัย
สานักวิชาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อาจารย์ ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
ตลาด บุญ และสินค้าทางวัฒนธรรม (E)

อาจารย์ ดร.โสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
อาจารย์ ดร.วิไลพิน ทองประเสริฐ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ระบบความสัมพันธ์และเครือข่ายทางสังคม (D)

อาจารย์ ดร.วิลาสินี พนานครทรัพย์
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การนาเสนอผลงานช่วงที่ 1
(วันเสาร์ เวลา 13.00-14.30 น.)
อุดมการณ์ ศาสนา และความเชื่อ (A1)
อาจารย์ ดร.สายพิณ ศุพุทธมงคล
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ ดร.เอ็ดวิน เซเนอร์
สานักวิชาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ชาติพันธุ์ ชายแดน คนข้ามชาติ (B1)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก็ตถวา บุญปราการ
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หาดใหญ่)
อาจารย์ ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครอบครัว เด็ก สตรี และผู้สูงอายุ (C1)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัลญาณ์ สมุห์เสนีโต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ปัตตานี)

ชุมชน การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนา (I2)
รองศาสตราจารย์ ภาณุ ธรรมสุวรรณ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อาจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู้ดา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ

อาจารย์ ดร.อุทิศ สังขรัตน์
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หาดใหญ่)

การประชุมคณาจารย์และผู้บริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาฯ

ชุมชน การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนา (I1)
อาจารย์ ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อาจารย์ ดร.ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไชยวุธ โกศล
คณะศิลปกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

การจัดห้องสัมมนาย่อย
การนาเสนอผลงานช่วงที่ 3
การนาเสนอผลงานช่วงที่ 4
(วันอาทิตย์ เวลา 09.00-10.30 น.)
(วันอาทิตย์ เวลา 10.45-12.15 น.)
คติชน ภาษา และวรรณกรรม (F)
วิถีบริโภคและการท่องเที่ยว (J)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณนะ หนูหมื่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติพร จูตะวิริยะ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์ ดร.ชนกพร อังศุวิริยะ
อาจารย์ ดร.นิสาพร วัฒนศัพท์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะสังคมศาสตร์
(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม (G)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จานงค์ แรกพินิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ท้องถิ่น ศิลปะ ดนตรี และภูมิปัญญา (H1)
ท้องถิ่น ศิลปะ ดนตรี และภูมิปัญญา (H2)
อาจารย์ ดร.เรวดี อึ้งโพธิ์
รองศาสตราจารย์ ดร.พรพันธุ์ เขมคุณาศัย
คณะศิลปศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยทักษิณ

นำ�เสนอบทความ แลกเปลี่ยน และเรียนรู้ร่วมกัน

เสวนากลุ่มย่อย

วันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2559

สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15 ประจำ�ปีการศึกษา 2558

การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

การย้ายถิ่นและมนุษยนิเวศวิทยา (K)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิจ กิตติธรกุล
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หาดใหญ่)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสากร กล้าณรงค์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ

อาจารย์ รักชนก ชานาญมาก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การนาเสนอผลงานช่วงที่ 5
(วันอาทิตย์ เวลา 13.00-14.30 น.)
อุดมการณ์ ศาสนา และความเชื่อ (A3)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุณฑลีย์ ไวทยะวณิช
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
คุณอภินันท์ ธรรมเสนา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
(องค์การมหาชน)
ชาติพันธุ์ ชายแดน คนข้ามชาติ (B3)
อาจารย์ ดร.อนินทร์ พุฒโชติ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิเชษฐ กาญจนดิษฐ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ครอบครัว เด็ก สตรี และผู้สูงอายุ (C3)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐจรี สุวรรณภัฏ
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15
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ห้อง
เฟื้องฟ้า

ห้อง
เพชรมงคล

ห้อง
เฟื้องฟ้า

ห้อง
ชัยมงคล

ห้อง
สงขลา 2
ห้อง
เพชรมงคล

ห้อง
ชัยมงคล1
สงขลา

ห้องสัมมนา

ห้อง
สงขลา 2

ห้อง
สงขลา 1

ห้องสัมมนา

การประชุมคณาจารย์และผู้บริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาฯ
ประธานในการประชุม
ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศาสตราจารย์ สุริชัย หวันแก้ว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดาเนินการประชุม
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

มคณาจารย์และผู้บริหารหลั
กสูตรระดั
ตศึตกน์ษาฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การประชุ
ไชยวุธ โกศล
อาจารย์
ดร.อุทบิศบัณสัฑิงขรั
ประธานในการประชุ
ม
คณะศิ
ลปกรรม
คณะศิลปศาสตร์
ศาสตราจารย์
ดร.อานั
นท์ กาญจนพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชีมหาวิ
ยงใหม่ทยาลัยสงขลานครินทร์ (หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยราชภั
ฎสงขลา
ศาสตราจารย์ สุริชัย หวันแก้ว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดาเนิ
ชุมนชนการประชุ
การเปลีม่ยนแปลง และการพัฒนา (I1)
ชุมชน การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนา (I2)
คณบดีคณะมนุ
ษยศาสตร์
ยทักษิณ
อาจารย์
ดร.พรไทย
ศิริสาธิและสั
ตกิจงคมศาสตร์ มหาวิทยาลัรองศาสตราจารย์
ภาณุ ธรรมสุวรรณ
แขกรับเชิษยศาสตร์
ญ
คณะมนุ
และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศูมหาวิ
นย์มทานุยาลั
ษยวิยทัทกยาสิ
ษิณรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อาจารย์ ดร.ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ
อาจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู้ดา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ

นำ�เสนอบทความ แลกเปลี่ยน และเรียนรู้ร่วมกัน (ต่อ)

การจัดห้องสัมมนาย่อย
การนาเสนอผลงานช่วงที่ 3
การนาเสนอผลงานช่วงที่ 4
(วันอาทิตย์ เวลา 09.00-10.30 น.)
(วันอาทิตย์ เวลา 10.45-12.15 น.)
คติชน ภาษา และวรรณกรรม (F)
วิถีบริโภคและการท่องเที่ยว (J)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณนะ หนูหมื่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติพร จูตะวิริยะ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์ ดร.ชนกพร อังศุวิริยะ
อาจารย์ ดร.นิสาพร วัฒนศัพท์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะสังคมศาสตร์
(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม (G)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
ดห้องสัมมนาย่
ผู้ช่วการจั
ยศาสตราจารย์
จานงค์อยแรกพินิจ
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
การนาเสนอผลงานช่
วงที่ 3
การนาเสนอผลงานช่วงที่ 4
มหาวิท(วัยาลั
ยทักตษิย์ณเวลา 09.00-10.30 น.)
นอาทิ
(วันอาทิตย์ เวลา 10.45-12.15 น.)
ท้องถิคติ่นชศินลปะ
ดนตรี
และภูมิปัญญา(F)(H1)
ท้องถิวิ่นถศิีบลริโปะ
ดนตรี และภู
มิป่ยัญวญา
ภาษา
และวรรณกรรม
ภคและการท่
องเที
(J) (H2)
อาจารย์
ดร.เรวดี อึ้งดร.วรรณนะ
โพธิ์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หนูหมื่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พรพั
ดร.กีรตินพธุ์ รเขมคุ
จูตะวิณราศัิยะย
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิ
ทยาลั) ยสงขลานครินทร์ (หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยทัขอนแก่
กษิณ น
(หาดใหญ่
อาจารย์ ดร.ชนกพร อังศุวิริยะ
อาจารย์ ดร.นิสาพร วัฒนศัพท์
ผูคณะศิ
้ช่วยศาสตราจารย์
ไชยวุ
ธ โกศล
อาจารย์
ดร.อุทิศ สังขรัตน์
ลปศาสตร์ มหาวิ
ทยาลั
ยสงขลานครินทร์
คณะสังคมศาสตร์
คณะศิลปกรรม
คณะศิทลยาลั
ปศาสตร์
(หาดใหญ่
)
มหาวิ
ยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
มหาวิ
ทยาลัย(G)
สงขลานครินทร์ (หาดใหญ่)
การจัดการทรัพยากรวั
ฒนธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี
ชุมชนษการเปลี
และการพัฒนา (I1)
ชุมชน การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนา (I2)
คณะมนุ
ยศาสตร์่ยแนแปลง
ละสังคมศาสตร์
อาจารย์
ดร.พรไทย
ศิ
ร
ส
ิ
าธิ
ต
กิ
จ
รองศาสตราจารย์
ภาณุ ธรรมสุวรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
ษยศาสตร์แจละสั
งคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผูคณะมนุ
้ช่วยศาสตราจารย์
านงค์
แรกพินิจ
มหาวิ
ทยาลั
ยทักษิณและสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะมนุ
ษยศาสตร์
อาจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู้ดา
อาจารย์
ดร.ชลลดา
แสงมณี
ศิ
ร
ส
ิ
าธิ
ต
กิ
จ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะมนุ
ละสังคมศาสตร์
คณะมนุ
ละสังคมศาสตร์
ท้องถิษ่นยศาสตร์
ศิลปะ แดนตรี
และภูมิปัญญา (H1)
ท้องถิษ่นยศาสตร์
ศิลปะ แดนตรี
และภูมิปัญญา (H2)
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ทั
ก
ษิ
ณ
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ทั
ก
ษิ
ณ
อาจารย์ ดร.เรวดี อึ้งโพธิ์
รองศาสตราจารย์ ดร.พรพันธุ์ เขมคุณาศัย
คณะศิลปศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยทักษิณ

เสวนากลุ่มย่อย

การนาเสนอผลงานช่วงที่ 1
การนาเสนอผลงานช่วงที่ 2
(วันเสาร์ เวลา 13.00-14.30 น.)
(วันเสาร์ เวลา 14.45-16.15 น.)
อุดมการณ์ ศาสนา และความเชื่อ (A1)
อุดมการณ์ ศาสนา และความเชื่อ (A2)
อาจารย์ ดร.สายพิณ ศุพุทธมงคล
อาจารย์ ดร.ทรงสิริ พุทธงชัย
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ ดร.เอ็ดวิน เซเนอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ศักดิ์สูง
สานักวิชาศิลปศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ชาติพันธุ์ ชายแดน คนข้ามชาติ (B1)
ชาติพันธุ์ ชายแดน คนข้ามชาติ (B2)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก็ตถวา บุญปราการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ
คณะศิลปศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อาจารย์ ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง
ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
ศูนย์มานุษยวิ
ทยาสิ
รินธร
การนาเสนอผลงานช่
วงที่ 1
การน
าเสนอผลงานช่
วงที่ 2
มหาวิทยาลั
ขอนแก่
น 13.00-14.30 น.)
(องค์การมหาชน)
(วันยเสาร์
เวลา
(วันเสาร์ เวลา 14.45-16.15 น.)
ว เด็ศาสนา
ก สตรีและความเชื
และผู้สูงอายุ่อ (C1)
ว เด็ศาสนา
ก สตรีและความเชื
และผู้สูงอายุ่อ (C2)
อุครอบครั
ดมการณ์
(A1)
อุครอบครั
ดมการณ์
(A2)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ญาณ์ สมุห์เสนีโต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ารุย่ง มีอุดร
อาจารย์
ดร.สายพิณดร.อั
ศุพุทลธมงคล
อาจารย์
ดร.ทรงสิริ พุดร.ฟ้
ทธงชั
คณะมนุงคมวิ
ษยศาสตร์
และสังษคมศาสตร์
คมศาสตร์
คณะสั
ทยาและมานุ
ยวิทยา
คณะสังคมวิ
ทยาและมานุษยวิทยา
สงขลานครินทร์ (ปัตตานี)
นเรศวร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ ดร.เอ็ดวิน เซเนอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ศักดิ์สูง
อาจารย์
ดร.วิ
ลาสินี พนานครทรัพย์
อาจารย์
ยวัฒงคมศาสตร์
นกุลวานิช
สานักวิชาศิ
ลปศาสตร์
คณะมนุษดร.โสภณ
ยศาสตร์แชัละสั
คณะสัทงยาลั
คมวิยทวลั
ยาและมานุ
คณะครุ
ศาสตร์
มหาวิ
ยลักษณ์ ษยวิทยา
มหาวิ
ทยาลั
ยทักมหาวิ
ษิณ ทยาลัยราชภัฎสงขลา
มหาวิทชาติ
ยาลัพยันธรรมศาสตร์
อาจารย์
น ทองประเสริ
ธุ์ ชายแดน คนข้ามชาติ (B1)
ชาติดร.วิ
พันไธุลพิ
์ ชายแดน
คนข้าฐมชาติ (B2)
คณะศึ
ก
ษาศาสตร์
มหาวิ
ท
ยาลั
ยทักษิเวหะชาติ
ณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก็ตถวา บุญปราการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชัชดาพร
ระบบความสัมพันธ์และเครืคณะศึ
อข่ายทางสั
งคม (D)
คณะศิลปศาสตร์
กษาศาสตร์
อาจารย์
ดร.เลิ
ศชาย ศิริชนัยทร์ (หาดใหญ่)
มหาวิทยาลั
ยสงขลานคริ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
สานักวิชาศิ
ลปศาสตร์
อาจารย์
ดร.จั
กรพันธ์ ขัดชุ่มแสง
ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ
มหาวิ
ทยาลั
ยวลัยลัแกละสั
ษณ์ งคมศาสตร์
คณะมนุ
ษยศาสตร์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
อาจารย์
ดร.บุ
ญเลิศ นวิเศษปรีชา
มหาวิทยาลั
ยขอนแก่
(องค์การมหาชน)
คณะสัครอบครั
งคมวิทยาและมานุ
ยวิทยา้สูงอายุ (C1)
ว เด็ก สตรีษและผู
ครอบครัว เด็ก สตรี และผู้สูงอายุ (C2)
มหาวิ
ทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อัลญาณ์ สมุห์เสนีโต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.พิงมคมศาสตร์
ลพรรณ อิศรภักดี
คณะมนุ
ษยศาสตร์และสั
คณะสังคมศาสตร์
สถาบั
วิจัยยประชากรและสั
มหาวิทนยาลั
สงขลานครินทร์งคม(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
ฒนธรรม
(E) ชัยวัฒนกุลวานิช
อาจารย์ ดร.วิลาสินี พนานครทรัตลาด
พย์ บุญ และสินค้าทางวั
อาจารย์
ดร.โสภณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ฐิรษวุยวิ
ฒิทเสนาค
คณะสั
งคมวิทยาและมานุ
ยา า
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
สมหาวิ
านักทวิชยาลั
าศิลยปศาสตร์
ธรรมศาสตร์
อาจารย์ ดร.วิไลพิน ทองประเสริฐ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
อาจารย์ ดร.รัดเกล้า เปรมประสิ
ทธิ์
ระบบความสั
มพันธ์และเครือข่ายทางสังคม (D)
คณะสังคมศาสตร์
อาจารย์
ดร.เลิศชาย ศิริชัย
นเรศวร
สมหาวิ
านักทวิชยาลั
าศิลยปศาสตร์
ผูมหาวิ
้ช่วยศาสตราจารย์
ตั้งชลทิพย์
ทยาลัยวลัยลักดร.กาญจนา
ษณ์
สถาบันวิจดร.บุ
ัยประชากรและสั
อาจารย์
ญเลิศ วิเศษปรีงคม
ชา
มหาวิ
ดล
คณะสัทงยาลั
คมวิยทมหิ
ยาและมานุ
ษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
ตลาด บุญ และสินค้าทางวัฒนธรรม (E)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิรวุฒิ เสนาคา
สานักวิชาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อาจารย์ ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์
คณะสังคมศาสตร์
(งดใช้ห้องประชุม)

การย้ายถิ(งดใช้
่นและมนุ
ษยนิเวศวิ
ห้องประชุ
ม) ทยา (K)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิจ กิตติธรกุล
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หาดใหญ่)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสากร กล้าณรงค์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ

อาจารย์ รักชนก ชานาญมาก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การนาเสนอผลงานช่วงที่ 5
(วันอาทิตย์ เวลา 13.00-14.30 น.)
อุดมการณ์ ศาสนา และความเชื่อ (A3)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุณฑลีย์ ไวทยะวณิช
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
คุณอภินันท์ ธรรมเสนา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
(องค์การมหาชน)
ชาติพันธุ์ ชายแดน คนข้ามชาติ (B3)
อาจารย์ ดร.อนินทร์ พุฒโชติ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิเชษฐ กาญจนดิษฐ
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
การนาเสนอผลงานช่
วงที่ 5
มหาวิท(วัยาลั
ยทักตษิย์ณเวลา 13.00-14.30 น.)
นอาทิ
ว เด็ศาสนา
ก สตรีและความเชื
และผู้สูงอายุ่อ (C3)
อุครอบครั
ดมการณ์
(A3)
ดร.ณัณฐจรี
รรณภัฏ ช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุ
ฑลียสุ์วไวทยะวณิ
คณะสังลคมวิ
ทยาและมานุษยวิทยา
คณะศิ
ปศาสตร์
ธรรมศาสตร์นทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ
คุณอภินันท์ ธรรมเสนา
อาจารย์
ชานาญมาก
ศูนย์มานุรัษกชนก
ยวิทยาสิ
รินธร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชาติพันธุ์ ชายแดน คนข้ามชาติ (B3)
อาจารย์ ดร.อนินทร์ พุฒโชติ
การย้
ายถิ่นและมนุ
ยนิเวศวิทยา (K)
คณะมนุ
ษยศาสตร์
และสังษคมศาสตร์
ผูมหาวิ
้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เยาวนิ
จ กิตติธรกุล
ทยาลัยทักษิณ
นทรัพยากรทะเลและชายฝั
่ง ษฐ
ผูสถาบั
้ช่วยศาสตราจารย์
อภิเชษฐ กาญจนดิ
มหาวิ
ทยาลั
ยสงขลานคริ
ทร์ (หาดใหญ่)
คณะมนุ
ษยศาสตร์
และสังนคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
มหาวิ
ทยาลัยทักษิณ ดร.นิสากร กล้าณรงค์
คณะมนุ
ษยศาสตร์
ครอบครั
ว เด็แกละสั
สตรีงคมศาสตร์
และผู้สูงอายุ (C3)
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
ทั
ก
ษิ
ณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐจรี สุวรรณภัฏ
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความของนักศึกษา
1. คุณอภินันท์ ธรรมเสนา
2. ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัลญาณ์ สมุห์เสนีโต
		
4. อาจารย์บัณฑิต ไกรวิจิตร
		
5. อาจารย์รชฎ ศาสตราวุธ
		
6. อาจารย์ ณภัค เสรีรักษ์
		
7. อาจารย์ ปิง วิชัยดิษฐ
		
8. รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา เทพสิงห์
		
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุณฑลีย์ ไวทยะวณิช
		
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก็ตถวา บุญปราการ
		
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณนะ หนูหมื่น
		
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกพร อังศุวิริยะ
		
13. อาจารย์ดร.เรวดี อึ้งโพธิ์
		
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิจ กิตติธรกุล
		
15. อาจารย์ ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง
		
16. อาจารย์ รักชนก ชำ�นาญมาก
		
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติพร จูตะวิริยะ
		

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร องค์การมหาชน
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร องค์การมหาชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15
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18. อาจารย์ ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา
		
19. อาจารย์ ดร.ทรงสิริ พุทธงชัย
		
20. อาจารย์ ดร.วิลาสินี พนานครทรัพย์
		
21. อาจารย์ ดร.สายพิณ ศุพุทธมงคล
		
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐจรี สุวรรณภัฏ
		
23. อาจารย์ ดร.เลิศชาย ศิริชัย
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิรวุฒิ เสนาคำ�
25. อาจารย์ ดร.เอ็ดวิน เซเนอร์
26. อาจารย์ ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร
28. อาจารย์ ดร.นิสาพร วัฒนศัพท์
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี
		
30. อาจารย์ ดร.โสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไชยวุธ โกศล
32. รองศาสตราจารย์ ดร.พรพันธุ์ เขมคุณาศัย
33. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.นิสากร กล้าณรงค์
34. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์จ�ำ นงค์ แรกพินจิ
35. อาจารย์ ดร.วิไลพิน ทองประเสริฐ
36. อาจารย์ ดร.ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ
37. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.รุง่ ชัชดาพร เวหะชาติ
38. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ศักดิส์ งู
39. อาจารย์ ดร.อนินทร์ พุฒโชติ
40. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์อภิเชษฐ กาญจนดิฐ
41. อาจารย์ ดร.พรไทย ศิรสิ าธิตกิจ
42. อาจารย์ ดร.ชลลดา แสงมณี ศิรสิ าธิตกิจ
43. รองศาสตราจารย์ภาณุ ธรรมสุวรรณ
44. อาจารย์ ดร.ปาริฉตั ร ตูด้ �ำ
45. อาจารย์ ดร.อุทศิ สังขรัตน์
46. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี
47. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ตัง้ ชลทิพย์

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำ�นักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สำ�นักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สำ�นักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
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การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15 ประจำ�ปีการศึกษา 2558
จัดโดย มหาวิทยาลัยทักษิณ
และ เครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ด้วยการสนับสนุนของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
วันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2559
ณ โรงแรม บี พี สมิหลา บีช สงขลา
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