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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. คณะกรรมการฝ่ายอำานวยการ
  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 9
การปาฐกถา หัวข้อ “พลังสังคมศาสตร์ พลังความรู้ในโลกสมัยใหม่”      10
 ศ.ดร.อานันท์  กาญจนพันธุ์
การเสวนาพิเศษ หัวข้อ “สะท้อนย้อนคิดประสบการณ์วิจัยในสนามภาคใต้” โดย   11
 ศาสตราจารย์ชวน  เพชรแก้ว
 ศาสตราจารย์อำานวย ยัสโยธา
 ศาสตราจารย์ ดร.ครองชัย หัตถา
 รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์
การประชุมคณาจารย์และผู้บริหารหลักสูตรฯ       12
การมอบรางวัลผู้เสนอผลงานวิจัยดีเด่น        13
ประมวลภาพบรรยากาศในงาน        14

Session A อุดมการณ์ ศาสนา และความเชื่อ

“ร่างทรงครูหมอ” ความเชื่อ การสืบทอด และการคงอยู่ของตายายโต๊ะครึมในวิถีชีวิตของคนคูเต่า        19  
อำาเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  
 อภิชาติ  คัญทะชา  พรพันธุ์ เขมคุณาศัย  สถาพร ศรีสัจจัง 
“แม่หนุ้ย”  ภาพสะท้อนอำานาจของผู้หญิงใต้  39
 สุชีรา  ผ่องใส พรพันธุ์  เขมคุณาศัย ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์ เบญจพร  ดีขุนทด  
“ทวด” ความหมาย  และความเชื่อ ของคนคาบสมุทรสทิงพระ      59
 มัชมาน  มนตรี พรพันธุ์ เขมคุณาศัย ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์ 
กระบวนการสร้าง พระเครื่องหลวงพ่อทวด จากความเชื่อ สู่ พุทธพาณิชย์  79
(ช่วงปีพุทธศักราช 2497-2557)
 หิรัญยาเนตร ดิศรพงศ์   อดิศร ศักดิ์สูง  อุทัย เอกสะพัง 

Session B ชาติพันธุ์ ชายแดน และคนข้ามชาติ

พื้นที่ชายแดนกับการประกอบอาชีพอิสระตัดเย็บเสื้อผ้าที่บ้านของผู้หญิงชาวพม่า 101
อำาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 ศิราพร แป๊ะเส็ง
ชีวิตเด็กต่างด้าวกับวัฒนธรรมการศึกษาในสังคมไทยกรณีศึกษาเด็กพม่าในสมุทรสาคร          123
 อารีลักษณ์ ไพรัตน์
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ความร่วมมือระหว่างองค์กรรัฐและองค์เอกชนในการส่งเสริมการศึกษาของเด็กต่างชาติ 165
ในจังหวัดสมุทรสาคร
 ปริญญา  หวันเหล็ม  ฐิติพร  ศิริพันธ์  พันธเสน 
การเปลี่ยนแปลงภูมิสังคมของชุมชนชายแดนด่านภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์ 181
 เขมิกา วริทธิ์วุฒิกุล  รัดเกล้า  เปรมประสิทธิ์

Session C ครอบครัว เด็ก สตรี และผู้สูงอายุ

อัตลักษณ์ผู้หญิงมุสลิมปาตานี ในระบบการศึกษาแผนใหม่ ก่อนเริ่มกระแสฟื้นฟูศาสนาอิสลาม 203
ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ทวีลักษณ์  พลราชม
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองมุสลิมในการจัดการศึกษาของบุตร : กรณีศึกษาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้    227
ของไทย
 มูฮัมหมัดอาฟีฟี  อัซซอลีฮีย์  ชนิตา รักษ์พลเมือง  พรรณี บุญประกอบ
นางฟ้าติดปีก : กระบวนการเข้าสู่อาชีพแอร์โฮสเตส และวิถีการขัดเกลา  245
ขององค์การสายการบินราคาประหยัด
 กมเลศ ฤทธิ์เดชา  สุมนทิพย์  จิตสว่าง
การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในประเทศไทย 263
 ชลธิดา  อุเทศนันท์  มนตรี  กรรพุมมาลย์  
การฝึกร่างกายด้วยไท้เก๊กของผู้สูงอายุจีน จังหวัดสงขลา 281
 สุทิศา ปลื้มปิติวิริยะเวช 
การสร้างนักบวชหญิงปกาเกอะญอของคณะแม่ปอนในจังหวัดเชียงใหม่ 301
 อารียา รัตนเวียงผา 

Session D ระบบความสัมพันธ์และเครือข่่ายทางสังคม

‘รวมกันเราเต้น’ การรวมกลุ่มวัฒนธรรมเรฟ หรือ คลับ ในประเทศไทย ศึกษาเฉพาะกรณี :  323
กลุ่มผู้นิยมดนตรีแนวTrance ในประเทศไทย
 ปิยกุล ภูศรี 
กกกอ : โครงสร้างระบบเครือญาติพื้นถิ่นจังหวัดตรัง  343
 ทวี เต็งรัง  สุทธิพร บุญมาก
“เกลอ” ความหมาย  ความสัมพันธ์ และคุณค่าในวิถีชีวิตคนริมคลองสทิงหม้อลุ่มทะเลสาบสงขลา       363
 ธันยพร  ขุนราช  พรพันธุ์  เขมคุณาศัย ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์
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Session E ตลาด บุญ และสินค้าทางวัฒนธรรม

หม้อห้อมทุ่งโฮ้ง : ความเป็นของแท้ในสินค้าทางวัฒนธรรม  385
 อานนท์ พลแหลม  ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์ 
ลูกปัดคลองท่อม จาก “โบราณวัตถุ” สู่สินค้าวัฒนธรรม  405
 ภัณฑิลา ทองนพ 
งานสดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์กับกระบวนการทำาวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นสินค้า 421
 สุนิสา ประมงค์   วิยุทธ์ จำารัสพันธุ์ 

Session F คติชน ภาษา และวรรณกรรม

ภาษาชอง : การสร้างอัตลักษณ์ทางพรมแดนชาติพันธุ์  439
 บานชื่น  ผกามาศ 
การรับวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง “เอมิล ยอดนักสืบ” ในฐานะหนังสืออ่านนอกเวลาในประเทศไทย        453
 อันนา คือเบล 

Session G การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม

การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมประเพณีตรุษจีนของคนไทยเชื้อสายจีน ในอำาเภอเบตง จังหวัดยะลา        465
 Wang Haixia  ศุภการ สิริไพศาล
การดำารงประเพณีเช็งเม้งของชาวไทยเชื้อสายจีนแต้จิ๋วที่ตำาบลทุ่งยาว อำาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง     481
 ฐาน เทียนเอี้ยน  อดิศร ศักดิ์สูง 
โครงสร้างองค์กรภาครัฐที่มีบทบาทหลักต่อการท่องเที่ยวไทย  497
 รสสุคนธ์  ประดิษฐ์  รัดเกล้า  เปรมประสิทธิ์

Session H ท้องถิ่น ศิลปะ ดนตรี และภูมิปัญญา

การสืบทอดกระบวนวิธีตีกรับขับเสภาของอาจารย์ศิริ วิชเวช 511
 ศรัทธา  จันทมณีโชติ
อัตลักษณ์ที่ปรากฏในทางขับร้องตับมโหรีทางบ้านพาทยโกศล 523
 ปกรณ์   หนูยี่
พลวัตและการสืบสานภูมิปัญญาช่างตอกกระดาษ อำาเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 533
 ไพศิลป์ พรายดัสถ์  พรพันธุ์  เขมคุณาศัย 
คตินิยมที่ปรากฏในศิลปกรรมวัดไชยธารารามจังหวัดภูเก็ต 547
 สุปราณี  เปียวิเศษ  อนันต์  อารีย์พงศ์  ไพบูลย์  ดวงจันทร์



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 6 -

Session I ชุมชน การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนา

กลไกทางอุดมการของรัฐ กรณีศึกษา พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551  571
 อารมณ์ ชาญกูล  ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา 
วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ของชุมชนควนกาหลง 587
 หฤทัย เวชศาสตร์ื  ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์
การพัฒนาบนวิถีพึ่งตนเอง : การจัดสวัสดิการชุมชนบ้านนาบอน 607
 ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ  รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์
จากสลัมถึงโฉนดชุมชนเมือง : การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ “คนจนเมือง”  617
ในประเทศไทย พ.ศ. 2520-2558
 ธันยวัฒน์ คำาปา  พัชรินทร์ สิรสุนทร 
มุสลิมใช้ยาเสพติดกับความหลากหลายของความปกติ : กรณีศึกษาหมู่บ้านปินตัง            641
ในภาคใต้ของไทย
 แพร ศิริศักดิ์ดำาเกิง
ปัจจัยส่งเสริมให้บุคลากรสาธารณสุขยังคงปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ :  661
กรณีศึกษา อำาเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
 ภาวิณี  เนื่องนำา  ศันสนีย์  จันทร์อานุภาพ
บทบาทของครอบครัวและชุมชน ต่อการป้องกันเด็กจากสารเสพติด 681
 อัญชิสา  แก้วเอียด  ศันสนีย์  จันทร์อานุภาพ

Session J วิถีบริโภคและการท่องเที่ยว

การแพร่กระจายวัฒนธรรมอาหาร กรณีศึกษา แกงตอแมะห์  ในจังหวัดสตูล 697
 พรพรรณ  สหะวิริยะ  นิสากร  กล้าณรงค์  ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ
การท่องเที่ยวเชิงคุณธรรมของกลุ่มท่องเที่ยวบ้านบาลาดูวอ อำาเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตาน ี 715
 แวแอเซาะ  อัสมะแอ  พรพันธุ์  เขมคุณาศัย 

Session K การย้ายถิ่นและมนุษยนิเวศวิทยา

ผู้หญิงมุสลิมกับกระบวนการสร้างพลังอำานาจในการขับเคลื่อนขบวนการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม           729
ในบริบททุนนิยมโดยรัฐ
 พรเพ็ญ  ประกอบกิจ  พรพันธุ์ เขมคุณาศัย
ชีวิตคนชายขอบกรณีศึกษาชุมชนประมงพื้นบ้านริมฝั่งแม่น้ำาบางนรา จังหวัดนราธิวาส 743
 ปาริชาต  กสุรพ  พรพันธุ์  เขมคุณาศัย

ภาคผนวก 757
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การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15 ประจำาปีการศึกษา 2558

จัดโดย มหาวิทยาลัยทักษิณ 

และ เครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ด้วยการสนับสนุนของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

วันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2559 

ณ โรงแรม บี พี สมิหลา บีช สงขลา
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รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ

สารจากคณบดี

 โครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา                    

เป็นโครงการความร่วมมือต่อเนื่องของหลักสูตรและมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ผลิตบัณฑิตศึกษา ศึกษาวิจัย            

ด้านสังคมวิทยา มานุษยวิทยา มาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2544 โดยมีวัตถุประสงค์สำาคัญเพื่อสร้างพื้นที่ เวที             

แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์ในการวิจัยผ่านการนำาเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัย ตลอดจน                 

การสร้างชุมชนวิชาการและการ “ปฏิบัติการ” ที่ตั้งอยู่บนฐานองค์ความรู้ที่เข้มแข็งของสังคมวิทยา 

มานุษยวิทยา กล่าวในแง่น้ีด้านหน่ึงของเจตนารมณ์การสร้างเครือข่ายสังคมวิทยา มานุษยวิทยา อยู่ที่           

การศึกษา “ศาสตร์” อย่างลึกซึ้งกระทั่งสามารถเชื่อมโยงเรื่องราวชีวิตของผู้คนให้เกิดการเรียนรู้ และนำาไป

สู่การปฏิบัติการเพื่อการเปลี่ยนแปลงมนุษย์และสังคมอย่างสร้างสรรค์และมีสามัญสำานึก  

 แต่กระนั้นบางครั้งบางที “เรา” กลับกลายเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตซ้ำา ตอกย้ำา สถาปนาโครงสร้าง

อันเก่าก่อน ลดทอนคุณค่าสังคมและมนุษย์ หรือแม้กระทั่งแสวงหาความสุข ความรื่นรมย์จากความเจ็บ

ปวดของสงัคมและมนษุยด์งัปรากฏใหเ้ห็นอยา่งดาษดืน่ ยิง่ในสถานการณมี์ความสลับซบัซอ้นอนัมากมาย

มหาศาลเช่นสังคมไทยปัจจุบันด้วยแล้ว นักสังคมวิทยา มานุษยวิทยา ยิ่งต้องแสดงบทบาท  “สาธารณะ” 

และเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติที่แข็งขัน จริงจัง และถือเป็นภาระหน้าที่และที่ทางประวัติศาสตร์ของ            

เครือข่ายฯ 

 โครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สำาเร็จ 

ลุล่วงไปได้ด้วยพลังความร่วมมือจากหลายฝ่าย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวทิยาลยัทกัษณิ ซาบซึง้ในน้ำาใจไมตรจีากกัลยาณมติรทางวชิาการท่ีมมีาในทกุช่องทาง ทัง้จากหลกัสตูร 

มหาวิทยาลัย คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา วิทยากร  ผู้นำาเสนอผลงาน และบุคลากร  ขอขอบคุณพิเศษ

สำาหรับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ที่สนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรในครั้งนี้           

คาดหวังเป็นอย่างย่ิงว่าการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการถักทอพลังความร่วมมือและ           

การร่วมกันสรรค์สร้างสิ่งดีงามให้เกิดขึ้นในวิถีทางที่คู่ควร 
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การปาฐกถา

 “พลังสังคมศาสตร์ พลังความรู้ในโลกสมัยใหม่”  

     โดย  ศ.ดร.อานันท์  กาญจนพันธุ์
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การเสวนาพิเศษ “สะท้อนย้อนคิดประสบการณ์วิจัยในสนามภาคใต้”

 ศาสตราจารย์ชวน  เพชรแก้ว

 ศาสตราจารย์อำานวย ยัสโยธา

 ศาสตราจารย์ ดร.ครองชัย หัตถา

 รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์
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การประชุมคณาจารย์และผู้บริหารหลักสูตร
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การมอบรางวัลผู้นำาเสนอผลงานวิจัยดีเด่น
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ประมวลภาพบรรยากาศในงาน 
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บรรยากาศส่งมอบ

เจ้าภาพปีหน้า 
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 อุดมการณ์ ศาสนา และความเชื่อ

Session A

เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15 ประจำาปีการศึกษา 2558

วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2559

สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

ครั้งที่ 15 ประจำาปี 2558
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1 
 

“ร่างทรงครูหมอ” ความเช่ือ การสืบทอด และการคงอยู่ของตายายโต๊ะครึม 
ในวถิีชีวติของคนคูเต่า  อ าเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา  

“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. 

นายอภิชาติ  คญัทะชา (Aphichat Kantacha)1 
                                                                      พรพนัธ์ุ เขมคุณาศยั (Pornpan Khemakhunasai)2  
                                                                                    สถาพร ศรีสจัจงั (Sataporn Srisutjung)3  

บทคัดย่อ 
              บทความน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา ความเช่ือ การสืบทอด และการคงอยูข่องร่างทรง
ตายายโต๊ะครึม ในพ้ืนท่ีต าบลคูเต่า  อ  าเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิง
คุณภาพ การเก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยวิธีการสังเกต และการสัมภาษณ์ จากตระกูลดั้ งเดิมใน
ชุมชน จ านวน 3 ตระกลู ท่ียงัคงสืบทอดความเช่ือตายายโต๊ะครึม  ผลการศึกษาพบวา่ ความเช่ือ
ครูหมอโต๊ะครึมปรากฏทั้งในกลุ่มร่างทรง และกลุ่มคนในสายตระกูล ท่ีเช่ือในอ านาจของครู
หมอในการใหคุ้ณและโทษ โดยมีรูปแบบการสืบทอดการเป็นร่างทรง 2 ลกัษณะ  คือ  ลกัษณะ
ท่ีหน่ึง ครูหมอเลือก โดยเช่ือว่าวิญญาณบรรพบุรุษจะเลือกลูกหลานท่ีมีความเหมาะสมเป็นร่าง
ทรง  และลกัษณะท่ีสอง การเททรง ซ่ึงผูท่ี้เป็นร่างทรงจะถ่ายทอดใหลู้กหลาน โดยไม่ก าหนด
อาย ุ จะเป็นผูช้ายหรือผูห้ญิงก็ได ้ การสืบทอดมีทั้งแบบรุ่นต่อรุ่น และแบบขา้มรุ่น ส าหรับการ
คงอยู่ของร่างทรงตายายโต๊ะครึม ข้ึนอยู่กับตัวของผูท่ี้เป็นร่างทรง และคนในสายตระกูล  
ส าหรับผูท่ี้เป็นร่างทรงตอ้งปฏิบติัตามจารีตอย่างเคร่งครัด เน่ืองจากมีบทบาทส าคญัในฐานะ
เป็นส่ือกลางระหวา่งวิญญาณบรรพบุรุษกบักลุ่มคนในสายตระกลู  ส่วนคนในสายตระกูลยงัคง
มีความเช่ือเก่ียวกบัครูหมอตายายโต๊ะครึมอยา่งแนบแน่น ซ่ึงความเช่ือน้ีสะทอ้นความกตญัญู 
การมีส่ิงยึดเหน่ียวจิตใจ มีท่ีพ่ึงพิง รวมทั้งสร้างความเช่ือมัน่ในการด าเนินชีวิต ภายใตค้วามเช่ือ
ครูหมอตายายโต๊ะครึม   

ค าส าคัญ : ร่างทรงครูหมอ  ความเช่ือ  การสืบทอด  การคงอยู ่ ตายายโต๊ะครึม  

                                     
1 นิสิตปริญญาโท สาขาวชิาไทยคดีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ  Email : 
Aphichatmc@gmail.com 
2 รองศาสตราจารย,์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ, Email : k.khemakhunasai@gmail.com 
3 ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์  
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2 
 

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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3 
 

บทน า 
               การด ารงชีวิตของคนไทยพ้ืนถ่ินภาคใต ้มีความสัมพนัธ์และผูกพนักบัความเช่ือมา
อยา่งยาวนาน ทั้งความเช่ือดั้งเดิมในอ านาจของส่ิงเหนือธรรมชาติ และความเช่ือทางศาสนาท่ี
แพร่หลายเขา้มาในพ้ืนท่ีภาคใตห้ลายยุคสมยั ผูค้นยอมรับความเช่ือทั้งสองลกัษณะและน ามา
ปรับใชใ้ห้สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มของถ่ินอยู่อาศยั สะทอ้นสู่วิถีชีวิตท่ีแสดงผ่านเบญจ
ปัจจยั คือ ขา้ว ผา้ ยา เรือน และสุนทรียะ นอกจากความเช่ือพ้ืนฐานในการด าเนินชีวิตแลว้นั้น 
ในวิถีชีวิตของชาวใตย้งัปรากฏความเช่ือลกัษณะหน่ึงท่ีเป็นการแสดงถึงการเคารพบูชาวิญญาณ
บรรพบุรุษท่ีเป็นผูป้ระสิทธ์ิประสาทวิชา วิทยาการต่างๆให้กับลูกหลาน หรืออาจเปรียบ
วิญญาณน้ีคือ “ครูตน้” นั้นคือความเช่ือเร่ือง “ครูหมอ” ซ่ึงนกัวิชาการไดใ้ห้ความหมายไวว้่า 
เป็นวิญญาณบรรพบุรุษ บางทีเรียกกนัวา่ “ผีครูหมอตายาย” ท่ีเคยถ่ายทอดสรรพวิชาต่างๆ เป็น
ท่ีเคารพนบัถือของคนในตระกูล และจะตอ้งท าพิธีเซ่นไหว ้พร้อมทั้งเอ่ยถึงช่ือครูหมอเม่ือถึง
เวลาอนัควร (กล่ิน  คงเหมือนเพชร, 2542, น. 4747) หรืออีกนิยามหน่ึงเช่ือว่าเป็นครูตน้หรือ
บรรพบุรุษผูถ่้ายทอดวิชาความรู้สาขานั้นๆใหแ้ก่ลูกหลาน ใครกต็ามท่ีรับเอาวิชาความรู้น้ีมาถือ
ปฏิบติัสืบต่อมา ก็ยอมรับนับถือผีเหล่านั้นเป็นครูหมอดว้ย (สุธิวงศ์  พงศ์ไพบูลย์, 2522, น. 
126-129) 
                ความเช่ือน้ีจะปรากฏและเคารพนับถือกนัทั้งในกลุ่มของศิลปินพ้ืนบา้น เช่น หนัง
ตะลุง โนรา ลิเกป่า กาหลอ และรองเง็ง ในกลุ่มของหมอรักษาโรค เช่น หมอต่อกระดูก หมอ
ต าแย และหมอรักษาคนโดนงูกดั และในกลุ่มของช่าง เช่น ช่างตีเหล็ก ช่างแกะกระดาษ และ
ช่างแทงหยวก  ความเช่ือครูหมอนอกจาก 3 กลุ่มข้างต้นนั้ นยงัมีอีกประเภทหน่ึงท่ีผสม
ประสานกนัระหว่างการละเล่นและการรักษาโรค นั้นคือ “โต๊ะครึม” ถือเป็นการละเล่นเชิง
พิธีกรรมท่ีมีการเชิญวิญญาณบรรพบุรุษ หรือตายายผูล่้วงลบัไปแลว้ มาเขา้ทรงลูกหลานในสาย
ตระกูล เพ่ือช่วยในการรักษาโรคและขจดัปัดเป่าปัญหาต่างๆให้หนักเป็นเบาได ้ความเช่ือตา
ยายโต๊ะครึมน้ีปรากฏในพ้ืนท่ีชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา และพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ ซ่ึงในการประกอบพิธีกรรมนั้นจะมี “ร่างทรง” ตายายโต๊ะครึม ท าหนา้ท่ีส าคญัในการ
ส่ือสารระหวา่งวิญญาณบรรพบุรุษกบัลูกหลานภายในตระกูล โดยพ้ืนท่ีท่ีผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษา
นั้น คือ ต าบลคูเต่า อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ซ่ึงตั้งอยูริ่มคลองอู่ตะเภา ล าน ้ าสาขาย่อยท่ี
ไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา เป็นชุมชนท่ีมีประวติัความเป็นมายาวนานนบัยอ้นถึงสมยัอยธุยา ดงั
ปรากฏหลกัฐาน คือ พระอุโบสถรูปแบบสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินภาคใต ้และอู่จอดหรือซ่อมเรือ
ส าเภาโบราณ ท่ีในอดีตชาวบ้านไดขุ้ดพบไมส่้วนประกอบของเรือ และเศษเหล็กสมอเรือ 
บริเวณท่าโอริมคลองอู่ตะเภา (พระครูสุคนธ์สีลวตัร สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2558) 
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นอกจากนั้นผูค้นในชุมชนหลายตระกูลมีความเช่ือเร่ืองตายายโต๊ะครึม มีห้ิงหรือชาวบ้าน
เรียกว่า “เพดาน” ซ่ึงเป็นท่ีสถิตของครูหมอตายาย ไหวส้ าหรับเคารพบูชาภายในบ้าน  และ
ประกอบพิธีไหวค้รูหมอในวนัข้ึน 1 ค ่า หรือ 15 ค ่า เดือน 10 ปีละหน่ึงคร้ังเป็นประจ าทุกปี 
หรือเล่นโรงโต๊ะครึม ในเดือน 6 เดือน 7 เดือน 9 ตามโอกาสและความพร้อมของแต่ละตระกูล
โดยแต่ละตระกูลจะมีร่างทรงอย่างน้อยหน่ึงคน อนัเป็นท่ีเคารพนับถือของกลุ่มคนภายใน
ตระกูล ซ่ึงจะมีไม่มากนักท่ีร่างทรงแต่ละสายตระกูลอาศยัอยู่ในชุมชนเดียวกนัถึง 3 ตระกูล 
และผูท่ี้เป็นร่างทรงนั้นจะมีขอ้ปฏิบติัต่าง ๆ ตามจารีตท่ีมีความเช่ือเฉพาะ มีการสืบทอดการ
เป็นร่างทรงมาจนถึงรุ่นปัจจุบนั และปัจจุบนัยงัคงมีบทบาทส าคญัต่อกลุ่มคนในสายตระกูลท่ี
เช่ือในเร่ืองครูหมอตายายโต๊ะครึม 
              การศึกษาน้ีมุ่งคน้หาถึงความเช่ือ การสืบทอด และการคงอยูข่องตายายโต๊ะครึมในวิถี
ชีวิตของคนคูเต่า  ผ่านร่างทรงและกลุ่มคนทั้ง 3 ตระกลู ท่ีอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 9 บา้นหวัควาย 
ต าบลคูเต่า อ าเภอหาดใหญ่  จังหวดัสงขลา โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Methods) การเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการสังเกต และการสัมภาษณ์ จากตระกูลดั้ งเดิมใน
ชุมชน จ านวน 3 ตระกูล  คือ ตระกูลทองมุณี จ  านวน 13 คน ตระกูลมุสิกพนัธ์ จ  านวน 11 คน  
และตระกูลยงหนู  จ  านวน 10 คน  โดยแต่ละตระกูลประกอบดว้ยกลุ่มร่างทรงตายายโต๊ะครึม
ตระกูลละ 1 คน  และกลุ่มคนในแต่ละสายตระกูลท่ียงัคงสืบทอดความเช่ือตายายโต๊ะครึม  ใน
พ้ืนท่ีหมู่ท่ี 9  บา้นหัวควาย ต าบลคูเต่า อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เพ่ือเขา้ใจถึงขอ้ปฏิบติั
ดา้นความเช่ือ ทั้งท่ีเก่ียวเน่ืองกบัจารีตของผูท่ี้เป็นร่างทรง และการให้ความเคารพในอ านาจ
วิญญาณบรรพบุรุษของกลุ่มลูกหลานในสายตระกูล  ลกัษณะการสืบทอดในกลุ่มของร่างทรง 
และสถานะการคงอยูข่องร่างทรง ทั้งในการปฏิบติัตวัของร่างทรง และกลุ่มคนในสายตระกูล 
ท่ียงัคงรักษาและสืบทอดอยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนสถานภาพต่อชุมชนภายใตค้วามเช่ือตายายโตะ๊
ครึมในวิถีชีวิตของคนคูเต่า 

ความเช่ือ : จารีตปฏิบัติภายใต้อ านาจครูหมอ 
                     ความเช่ือครูหมอโต๊ะครึม เป็นความเช่ือท่ีกลุ่มคนในสายตระกูลยงัคงสืบเน่ือง 
และยดึถือปฏิบติัมาเป็นเวลาชา้นานหลายชัว่อายคุนจนถึงปัจจุบนั โดยอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีหมู่ท่ี  9 
บา้นหัวควาย ต าบลคูเต่า อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ประกอบดว้ย 3 ตระกูล คือ ตระกูล
ทองมุณี ตระกูลมุสิกพนัธ์ และตระกูลยงหนู  ซ่ึงแต่ละตระกูลประกอบดว้ยกลุ่มคน  2  กลุ่ม  
คือ กลุ่มร่างทรง  และกลุ่มผูท่ี้นบัถือหรือเช่ือในอ านาจของครูหมอตายายโต๊ะครึมในแต่ละสาย
ตระกูล ซ่ึงในแต่ละสายตระกูลนั้นมีจารีตและขอ้ปฏิบติัทั้งท่ีเหมือนกนัและแตกต่างกนั ข้ึนอยู่
กบัขนบธรรมเนียมของแต่ละสายตระกูลท่ีนิยมปฏิบติัสืบต่อกนัมาจนยึดถือเป็นแบบแผน และ
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ไม่กลา้ท่ีจะล่วงละเมิดขอ้ปฏิบติัท่ีสืบต่อกนัมา ดว้ยย  าเกรงอ านาจของครูหมอในการใหคุ้ณและ
โทษ  

1.กลุ่มร่างทรง 
                การประกอบพิธีกรรมไหวค้รูหมอโต๊ะครึม หรือพิธีเล่นโรงโต๊ะครึมนั้น ร่างทรงมี
บทบาทส าคัญในการท าหน้าท่ีเป็นตัวกลางในการส่ือสารระหว่างวิญญาณบรรพบุรุษกับ
ลูกหลานและกลุ่มคนในสายตระกลู โดยการเชิญใหว้ิญญาณบรรพบุรุษมาประทบัท่ีร่างของคน
ทรงผ่านพิธีกรรมท่ีถูกต้องตามจารีต ซ่ึง  Irvin Walter  (1982) ได้ให้ความหมายไวว้่า “ร่าง
ทรง” (Spirit Mediumship) คือ บุคคลหน่ึงท่ีถูกควบคุมหรือมีวิญญาณอาศยัอยู่ในร่าง และคน
ในสังคมใช้เป็นส่ือกลางในการส่ือสารกบัวิญญาณและอ านาจเหนือธรรมชาติ และอธิบาย
สภาวะการ “เขา้ทรง” ไวว้่า เป็นภาวะท่ีบุคคลหน่ึงเปล่ียนแปลงบุคลิกภาพไปโดยไม่สามารถ
ควบคุมตวัเองได ้และสูญเสียการรับรู้หรือความจ าไปชัว่ขณะ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสภาวะของการ
เขา้ทรงตายายโต๊ะครึม และร่างทรงตายายโต๊ะครึมนั้นจะตอ้งเป็นบุคคลในสายตระกูลจะเป็น
ชายหรือหญิงก็ไดโ้ดยไม่ก าหนดช่วงอาย ุ ท่ีถูกเลือกโดยครูหมอ เรียกว่า “ครูหมอเลือก” และ
การถ่ายทอดการเป็นร่างทรงโดยร่างเดิมจะพิจารณาว่าลูกหลานคนใดมีคุณสมบติัเหมาะสมใน
การรับช่วงต่อในการเป็นร่างทรง เรียกวา่ “เททรง” ซ่ึงเม่ือไดรั้บการเป็นร่างทรงแลว้นั้น จะตอ้ง
มีขอ้ปฏิบติัพ้ืนฐานในการด าเนินชีวิตตามจารีตของการนบัถือครูหมอโต๊ะครึม โดยในกลุ่มร่าง
ทรงทั้ง  3 ตระกูล คือ ตระกูลนางคร่าว ทองมุณี  ตระกูลนายเผิน มุสิกพนัธ์   และตระกูลนาง
ทองหอม ยงหนู มีขอ้ปฏิบติัดา้นความเช่ือท่ีคลา้ยคลึงกนั คือ              
                1.1 ตอ้งประกอบพิธีไหวค้รูหมอตายายโต๊ะครึม ในวนัข้ึน 1 ค ่า หรือ 15 ค ่า เดือน 10 
ของทุกปี ในช่วงเวลา 09.30 - 11.00 น. 
                1.2 ถือศีลหา้ 
                1.3 หา้มลอดใตร้าวตากผา้ 
                1.4 หา้มรับประทานอาหารท่ีผา่นการรับปะทานมาแลว้ 
                1.5 หา้มสวมผา้ถุงจากศีรษะ 
                1.6 หา้มมิใหใ้ครเดินขา้มดา้นหลงั 
                1.7 หา้มมิใหใ้ครเล่นศีรษะ 
                1.8 หา้มเปลือยกายอาบน ้า 
                1.9 หา้มเอามือเปล่าลว้งเขา้ไปในหมอ้ 
                1.10 มีท่ีนอนเฉพาะ ไม่ปะปนกบัผูอ่ื้น 
                1.11 ตอ้งตั้งห้ิงตายายทางทิศหวันอน (ทิศใต)้ 
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                นอกจากขอ้ปฏิบติัพ้ืนฐานนั้น ยงัมีขอ้ปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตั้งห้ิงครูหมอ เช่น ห้ิง
บูชาจะตอ้งตั้งหนัหนา้ไปทางทิศตะวนัออกหรือทิศหวันอน (ทิศใต)้ โดยมีความเช่ือวา่เป็นทิศท่ี
เป็นมงคล และเหนือห้ิงครูหมอจะต้องผูกผา้ขาว 1 ผืน โยงด้วยเชือกด้ายดิบส่ีมุม เรียกว่า 
“เพดาน” ซ่ึงเช่ือวา่เป็นท่ีสิงสถิตของวิญญาณบรรพบุรุษ และบนเพดานจะตอ้งน าหมากจีบและ
มว้นกระดาษซ่ึงเขียนช่ือวิญญาณบรรพบุรุษใส่ไวใ้นกระบอกไมไ้ผ่ขนาดเล็ก วางไวใ้นผา้
เพดานด้วย ซ่ึงหมากจีบถือเป็นตวัแทนของการแสดงความเคารพต่อครูหมอ และเพ่ือมิให้
ลูกหลานหลงลืมช่ือของบรรพบุรุษ ซ่ึงตอ้งน ามาคล่ีอ่านหรือประกาศช่ือทุกคร้ังเม่ือประกอบ
พิธีไหวค้รูหมอ  นอกจากนั้นยงัมีความเช่ือว่าคุณลกัษณะของผูท่ี้เป็นร่างทรงจะตอ้งมีท่ีนั่ง
เทวดา คือ วิญญาณบรรพบุรุษสามารถประทับทรงได้ และต้องมีเช้ือสายตรูหมอโต๊ะครึม
เท่านั้น บนกลางฝ่ามือของผูท่ี้เป็นร่างทรงมกัจะมีลายเส้นกากบาท และเม่ือเป็นร่างทรงแลว้จะ
ตั้งตั้ งห้ิงบูชาครูหมอตายายไวใ้นบา้น มีการไหวอ้ย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง (ชยัยุทธ สมประดี, 
2546, น. 144) ส าหรับความเช่ือดา้นการแต่งกายของร่างทรงในพิธีเล่นโรงโต๊ะครึม ร่างทรง
ตอ้งแต่งกายดว้ยชุดท่ีส่ือถึงความสะอาด บริสุทธ์ิ นุ่งผา้โจงกระเบน ในมือถือพดัไวส้ าหรับ
ประกอบพิธีเขา้ทรง ซ่ึงถือเป็นตวัแทนของการขจดัปัดเป่าส่ิงท่ีไม่ดีใหก้บัคนในตระกูล และใน
การตั้งโรงหรือปลูกโรงท่ีใชป้ระกอบพิธีกรรมเล่นโรงตายายนั้น เรียกว่า “โรงมดั” นั้น ซ่ึงมี
ลกัษณะรูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผา้ โดยจะตอ้งปลูกโรงตามแนวตะวนัเรียกว่า “ลอยหวนั” จะไม่
นิยมปลูกขวางตะวนั เพราะเช่ือว่าจะเกิดส่ิงอปัมงคลข้ึนในการประกอบพิธี และภายในจะ
แบ่งเป็นสองห้อง ดา้นทิศตะวนัออกเป็นหอ้งของนกัดนตรี และดา้นทิศตะวนัตกเป็นห้องของ
ร่างทรง (ธนายทุธ  มณีช่วง, 2537, น. 193-195) 
                ขอ้ปฏิบติัข้างตน้น้ีเป็นจารีตและความเช่ือของผูท่ี้เป็นร่างทรงจะตอ้งปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด เพราะถา้ละเลยหรือกระท าผิดโดยไม่ไดต้ั้งใจจะเรียกว่า “ปลอง” หมายถึง ของท่ีถือ
จะเส่ือม และอาจโดนตายายโต๊ะครึมลงโทษหรือครูหมอกระท า ดงัท่ีร่างทรงตระกูลยงหนู  
กล่าวว่า “เผลอกินกบัขา้วรอยชานเพ่ือน หลบเรินน ้ าลายไหลไม่หยุด ตอ้งจุดเทียนบอกตายาย
ขอขมาลาโทษ ว่าลูกผิดไปแลว้ทีหลงัจะระวงัใหดี้” (นางทองหอม ยงหนู สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 7 
ตุลาคม 2558) นอกจากการปฏิบติัท่ีไม่ถูกตอ้งแลว้นั้น การท่ีผูอ่ื้นมากระท าโดยท่ีไม่เจตนา ดงัท่ี
ร่างทรงตระกูลทองมุณี กล่าวว่า “ตอนท่ีฉนัเป็นร่างทรงแลว้ เคยมีญาติช่ือนายภู่ ชยัสวสัด์ิ ซ่ึง
เป็นลูกพี่ลูกนอ้ง เดินมาตบหวัฉนัเล่น ฉนัจึงยกมือตบกลบัโดยไม่รู้สึกตวั นายภู่ยกมือไหวก้ล่าว
ขอโทษครูหมอทนัที คงจะลืมเสียแลว้ว่าฉันเป็นร่างทรงตายาย ครูหมอถึงลงโทษหลบ” (นาง
คร่าว ทองมุณี สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2558)   
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                การเป็นร่างทรงครูหมอนั้นเม่ือปฏิบติัถูกตอ้งตามจารีตแลว้ ครูหมอจะคอยปกปัก
รักษา หรือเม่ือมีส่ิงท่ีไม่ดีต่างๆ เกิดข้ึนกบัคนในตระกูลก็จะมาบอกกล่าวหรือทกัล่วงหน้า 
ส่งผลใหเ้ป็นส่ิงยึดเหน่ียวทางใจต่อผูท่ี้เป็นร่างทรงเองและกลุ่มคนในสายตระกูล ดงัท่ีร่างทรง
ตระกูลมุสิกพนัธ์  กล่าวว่า “ตั้งแต่เป็นร่างทรง รู้สึกว่าครูหมอคอยตามคุม้ครอง ขจดัปัดเป่า
ปัญหาต่างๆให ้เป็นท่ีพ่ึงทางใจ ไม่เคยเจ็บไขไ้ม่บายเลยตั้งแต่เป็นร่างทรง และคนทัว่ไปกะให้
ความเคารพนบัถือ” (นายเผิน มุสิกพนัธ์ สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 7 ตุลาคม 2558) นอกจากการปฏิบติั
ตามจารีตนั้น ความเช่ือในการประกอบพิธีกรรมไหวค้รูหมอหรือทรงตายายก็มีความส าคญั 
โดยเฉพาะการใชก้ริชวางบนหัวหมอน ซ่ึงเป็นธรรมเนียมปฏิบติัสืบต่อกนัมา ในฐานะเป็น
ตวัแทนของเพ็ดสหนูกนั หรือพระวิษณุกรรม เพ่ือป้องกนัมิให้ส่ิงชั่วร้ายเสนียดจญัไร หรือ
วิญญาณเร่รอนต่างๆ เขา้มากล ้ากลายในขณะประกอบพิธี นอกจากกริชแลว้นั้นส่ิงท่ีขาดไม่ได ้
คือ มีดชะน็อก ก ายาน เหล็กขอชา้ง และทบั ซ่ึงเป็นเคร่ืองตีประโคมประกอบค าร้องเพื่อเชิญ
วิญญาณเขา้ประทบัทรง จ านวน 3 - 5 ใบ โดยมีความเช่ือเก่ียวกบัทบัวา่ เป็นส่ิงท่ีเทวดาสร้างข้ึน
จากลูกโพธ์ิทอง และตั้งช่ือว่า นครสวรรค์ นครผูก น ้ าตกตก นกเขาขนั และการ้องฆอ้งชยั ใช้
ในพิธีกรรมเท่านั้น หา้มบุคคลอ่ืนน าไปประโคมเล่นอาจใหโ้ทษได ้และเม่ือท าพิธีไหวค้รูหา้ม
เดินข้ามทับเด็ดขาด เช่ือว่าส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท่ีประจ าทับจะให้โทษ เช่นปวดท้อง หรือสติไม่
สมประกอบ (ชยัยทุธ สมประดี, 2546, น. 145) ดงักล่าวน้ีลว้นเป็นเคร่ืองประกอบส าคญัท่ีใชใ้น
พิธีทรงตายายโต๊ะครึม โดยจะนิยมเล่นตายายกนัในเดือน 6 เดือน 7 และเดือน 9 ทั้งขา้งข้ึนและ
ขา้งแรม ตามความพร้อมในแต่ละสายตระกลู  
                 ความเช่ือของครูหมอตายายโต๊ะครึมในกลุ่มร่างทรงทั้ง 3 ตระกูล ยงัสะทอ้นให้เห็น
ถึงความสมัพนัธ์ของมนุษยก์บัส่ิงเหนือธรรมชาติ ซ่ึงเป็นรูปแบบความสมัพนัธ์ท่ีมนุษยต์อ้งการ
คน้หาค าอธิบาย หรือไม่สามารถหาเหตุผลมาอธิบายปรากฏการณ์นั้นๆ ได ้จนตอ้งยอมรับถึง
อ านาจท่ีมองไม่เห็นและจับต้องไม่ได้ และพยายามท าความเข้าใจกับส่ิงเหนือธรรมชาติ
เหล่านั้ น   จนเกิดการยอมรับและค้นหาวิธีในการเข้าใจ จนสามารถน ามาปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์ทั้งทางกายและทางใจ (สุธิวงศ์ พงศไ์พบูลย,์ 2522, น. 28-30)  ความเช่ือในกลุ่มร่าง
ทรงจึงสะท้อนออกมาในรูปของการปฏิบัติตัวตามจารีตอย่างเคร่งครัด  เพราะต่างมี
ประสบการณ์ทั้ งในการผิดจารีตโดยตัวเองหรือผูอ่ื้นมากระท า จึงโดนอ านาจของครูหมอ
ลงโทษ และในทางกลบักนัการเป็นร่างทรงก็ส่งผลดีทั้งในดา้นของการด าเนินชีวิต อีกทั้งเป็นท่ี
พ่ึงทั้งทางกายและทางใจใหก้บัคนในสายตระกูล โดยในความคิดเห็นของผูศึ้กษานั้นเช่ือว่าการ
ปฏิบติัตวัของร่างทรงตามจารีตมีนัยยะท่ีส่งผลต่อร่างทรงโดยตรง ต่อการเป็นบุคคลท่ีส าคญั
ของตระกลู ซ่ึงเม่ือมีขอ้ก าหนดกฎเกณฑต่์างๆมาก ากบั หรือควบคุมความประพฤติ จะท าใหผู้ท่ี้
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เป็นร่างทรงเป็นคนดีมีคุณธรรม ถือสัจจะ ละเวน้การกระท าท่ีขดัหลกัศีลธรรมทั้ งในระดบั
ครอบครัว และระดบัสังคม อีกทั้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อการด าเนินชีวิตใหก้บัลูกหลานหรือกลุ่ม
คนในสายตระกลู 

 
 
 
 
 
 
 

   ภาพ : นายเผิน มุสิกพนัธ์ ขณะเขา้ทรงตายายโตะ๊ครึม        ภาพ : แสดงเคร่ืองประกอบพิธีไหวค้รูหมอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
           ภาพ : แสดงเพดานครูหมอ และทบัดินเผา                                         ภาพ : มีดชะน็อก 

1.2 กลุ่มท่ีเช่ืออ านาจของครูหมอในสายตระกลู 
                 กลุ่มคนในสายตระกูลท่ีเช่ือในอ านาจของครูหมอทั้ง 3 ตระกูล คือ ตระกูลทองมุณี 
ตระกูลมุสิกพนัธ์ และตระกูลยงหนู มีพ้ืนฐานมาจากการเขา้ร่วมพิธีไหวค้รูหมอ ซ่ึงจดัข้ึนทุกปี 
ในวนัข้ึน 1 ค ่า หรือ 15 ค ่า เดือน 10 ในช่วงเวลา 09.30 - 11.00 น. โดยในพิธีจะมีร่างทรงเป็นผู ้
ประกอบพิธีกรรม ตั้งแต่การจดัเตรียมอาหารคาว-หวาน เคร่ือง 12 ใส่ถาด เหลา้ ยาสูบ หมาก
พลู และกริช ส าหรับวางไวบ้นหัวหมอนตอนท าพิธีเขา้ทรง และพ่ีเล้ียงร่างทรงคอยท าหน้าท่ี
ช่วยเหลือขณะครูหมอเขา้ประทบัในร่างทรง ซ่ึงในขณะการเขา้ประทบัทรงนั้น ลูกหลานและ
กลุ่มคนในสายตระกูลก็จะเขา้มากราบไหวต้ายายโต๊ะครึม โดยตายายโต๊ะครึมจะแสดงความดี
ใจท่ีไดม้าเจอลูกหลาน พร้อมทั้งไต่ถามทุกข์สุขและบอกกล่าวหรือทกัในส่ิงท่ีไม่ดีหรือการ
กระท าท่ีไม่ควรอนัเกิดข้ึนจากลูกหลาน และใหพ้รกบักลุ่มคนในสายตระกูล จากนั้นลูกหลาน
ขอใหช่้วยเหลือในส่ิงท่ีตวัเองปรารถนา ส่ิงท่ีขอใหต้ายายช่วยนั้นทั้ง 3 ตระกลู ส่วนใหญ่จะเป็น
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เร่ืองของการขอให้ไดง้านท า การบนบานให้สอบผ่านให้เรียนจบ การบนบานไม่ให้ติดทหาร 
การขอใหมี้โชคลาภ และการขอใหห้ายจากอาการเจบ็ไขโ้ดยไม่ทราบสาเหตุ โดยมากนั้นจะได้
ตามท่ีขอ หรือในกรณีท่ีลูกหลานคนใดบนบานไวก้็จะตอ้งเตรียมพิธีในการแกบ้นตามท่ีไดต้ก
ลงกบัตายายโต๊ะครึมไว ้ดงัท่ีนอ้งชายของนางคร่าว ทองมุณี ซ่ึงเป็นร่างทรง กล่าวว่า “เคยบน
กบัครูหมอให้ลูกเรียนจบแลว้สมคัรงานได ้จะเล่นโรงตายายให้ พอไดจ้ริงตอ้งรับโรงมาเล่น 
โกหกไม่ได ้ครูหมอแรง” (นายพว่ง ทองมุณี สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2558)  
                นอกจากพิธีไหวค้รูหมอประจ าปีแลว้นั้น ยงัมีพิธีการเล่นโรงตายายโต๊ะครึม ซ่ึงจะจดั
ข้ึนในเดือน 6 เดือน 7 เดือน 9 โดยจะเร่ิมเข้าโรงในวนัพุธ และออกโรงในวันเสาร์ เป็น
ระยะเวลา 3 คืน 4 วนั การเล่นโรงตายายน้ีจดัข้ึนในกรณีท่ีมีการบนบานกบัครูหมอไว ้แลว้
ตอ้งการแกบ้นโดยเล่นโรงตายาย หรือการเกิดอาการเจ็บป่วยของลูกหลานหรือคนในสาย
ตระกูลโดยไม่ทราบสาเหตุ รักษากบัหมอแผนปัจจุบนัไม่หาย เช่น กินไม่ไดน้อนไม่หลบั เกิด
อาการอ่อนแรง ตอ้งนอนอยูก่บัท่ีลุกไปไหนไม่ได ้เกิดความวิตกกงัวลและรู้สึกวา่มีคนคอยมอง
ตนเองอยูต่ลอดเวลา เป็นตน้ หรือกรณีท่ีครูหมอตอ้งการร่างทรงใหม่ก็กระท าใหค้นในตระกูล
เจ็บไขไ้ม่สบาย และตอ้งจดัพิธีโรงตายายจึงจะหายจากอาการดงักล่าว ดงัท่ีพ่ีสาวของนายเผิน 
มุสิกพนัธ์ กล่าวว่า “ก่อนท่ีนอ้งบ่าวจะเป็นร่างทรง ครูหมอกระท าให้รู้สึกวิตกกงัวล เหมือนมี
คนคอยเฝ้าดูอยูต่ลอดเวลา ยิ่งพลบค ่ายิ่งใจสั่น หมดเร่ียวหมดแรง พอรู้ว่าครูหมอทกัจะใหเ้ป็น
ทรง จึงบนว่าจะรับโรงตายายมาเล่น อาการท่ีว่าจึงหาย” (นางผิน บุญฤทธ์ิ สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 
26 กนัยายน 2558) สอดคลอ้งกับการศึกษาถึงพิธีกรรมความเช่ือเร่ืองวิญญาณของชาวบา้น
ต าบลคูเต่า อ  าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ของชยัยทุธ สมประดี กล่าวว่าความเช่ือเก่ียวกบัการ
รักษาอาการป่วยไข ้ชาวบา้นมีวีธีการรักษาตามความเช่ือ โดยเฉพาะอาการป่วยไขท่ี้เช่ือวา่มีเหตุ
มาจากสองประการ คือ อาการป่วยไขเ้กิดจากการให้โทษของครูหมอ และอาการป่วยไขเ้กิด
จากความผิดปกติของร่างกายและโรคภยัต่างๆ ไดรั้บการรักษาแผนปัจจุบนัแลว้ไม่หาย จึงตอ้ง
บนบานของความช่วยเหลือจากครูหมอตายายท่ีตนเองเคารพนบัถือ อาการจึงจะหายเป็นปกติ 
(ชยัยทุธ สมประดี, 2546, น. 150)  
                 จากการท่ีลูกหลานและกลุ่มคนในสายตระกลูไดเ้ขา้ร่วมพิธีไหวค้รูหมอ และพิธีการ
เล่นโรงตายายโต๊ะครึม ส่งผลใหเ้กิดการยอมรับและเช่ือในอ านาจของตายายโต๊ะครึมท่ีสามารถ
แกไ้ขปัญหาต่างๆ หรือดลบนัดาลให้ไดใ้นส่ิงท่ีตวัเองปรารถนา ช่วยปกปักรักษาคุม้ครอง อีก
ทั้งเป็นท่ีพึ่งพาและส่ิงยดึเหน่ียวจิตใจต่อกลุ่มคนในสายตระกลู ท าใหเ้ม่ือจดัพิธีไหวค้รูหมอครา
ใดกจ็ะมีลูกหลานและหมู่เครือญาติเขา้ร่วมพิธีกนัอยา่งมากมาย สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเช่ือและ
การยอมรับในอ านาจครูหมอของกลุ่มคนทั้ง 3 สายตระกลูท่ีปฏิบติัสืบเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั 
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ภาพ : ลูกหลานตระกลูทองมุณีจดัเตรียมเคร่ืองเซ่นไหว ้  ภาพ : แสดงอาหารคาวหวานในพิธีไหวค้รูหมอ 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพ : ลูกหลานตระกลูมุสิกพนัธ์ร่วมพิธีไหวค้รูหมอ  ภาพ : ลูกหลานตระกลูทองมุณีร่วมพิธีไหวค้รูหมอ 

การสืบทอด : วิถีแห่งการส่งต่อในการเป็นร่างทรงตายาย 
                      การสืบทอดการเป็นร่างทรงตายายโต๊ะครึม ทั้ ง 3 ตระกูลนั้ น พบว่ามีอยู่ 2 
ลกัษณะ คือ ลกัษณะท่ีหน่ึงครูหมอเลือก และลกัษณะท่ีสองการเททรง ซ่ึงทั้งสองลกัษณะมี
รูปแบบการถ่ายทอดท่ีแตกต่างกนั แต่มีวตัถุประสงค์เดียวกนัคือครูหมอตอ้งการร่างทรงใหม่ 
แทนร่างทรงเดิมท่ีเสียชีวิต ชราภาพ หรือไม่พร้อมท่ีจะเป็นร่างทรงต่อไปได้ เพื่อท าหน้าท่ี
ประกอบพิธีกรรม และเป็นส่ือกลางระหว่างวิญญาณบรรพบุรุษกบัลูกหลานหรือกลุ่มคนใน
สายตระกูล ซ่ึงประเดน็น้ีนิภาวรรณ วิรัชณีภาวรรณ (2532, น. 26-27) ไดก้ล่าวถึงคุณสมบติัของ
ผูท่ี้รับเป็นร่างว่ามี 2 แนวคิดด้วยกัน แนวคิดแรกเช่ือว่าผูท่ี้เป็นร่างทรงจะต้องเป็นคนดี มี
คุณธรรม เป็นผูรั้กษาศีล และแนวคิดท่ีสองเช่ือว่าไม่ตอ้งเป็นคนดีเสมอไป แต่เป็นบุคคลท่ีถูก
ก าหนดหรือถูกเลือกโดยวิญญาณบรรพบุรุษหรืออ านาจเหนือธรรมชาติ หรือมีกรรมร่วมกนัมา
ในอดีตชาติ จึงส่งผลใหต้อ้งมาเป็นร่างทรง ซ่ึงทั้งสองแนวคิดมีความสอดคลอ้งกบัการสืบทอด
ร่างทรงตายายโต๊ะครึม โดยมีรายละเอียดการสืบทอดร่างทรงดงัน้ี 
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1. การสืบทอดแบบครูหมอเลือก 
                  การสืบทอดแบบครูหมอเลือก เป็นการสืบทอดโดยวิญญาณบรรพบุรุษจะเป็นผู ้
ก  าหนดว่าใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงในสายตระกูลท่ีมีความเหมาะสม มีคุณสมบติัพร้อมท่ีจะเป็น
ร่างทรง เพศชายหรือเพศหญิงก็ได ้ไม่ก าหนดช่วงอาย ุ ดงัท่ี Fry Peter (1976) ไดก้ล่าวว่า ร่าง
ทรงเป็นไดใ้นคนทุกเพศทุกวยั ทุกเช่ือสายและวงศต์ระกูล ไม่จ ากดัสถานภาพ โดยการสืบทอด
ร่างทรงแบบครูหมอเลือกน้ีจะแสดงออกมาในลกัษณะของ “ครูหมอท า” หรือ “โถกครูหมอ”  
คือ กระท าให้บุคคลท่ีครูหมอตอ้งการให้เป็นร่างทรงเกิดอาการเจ็บป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุ 
รักษากบัหมอแผนปัจจุบนัไม่หาย หรือมีอาการหวาดระแวง วิตกกงัวล หมดเรียวแรง กินไม่ได้
นอนไม่หลบั จนบรรดาญาติพ่ีนอ้งตอ้งจุดเทียนบนบานกบัครูหมอว่า ถา้หายอาการดงักล่าวน้ี
จะจดัพิธีโรงตายายโต๊ะครึมให้ อาการท่ีเกิดจากครูหมอท าหรือโถกครูหมอจึงหายไป และผูท่ี้
ครูหมอเลือกจะต้องเปล่ียนสถานะจากคนธรรมดามาเป็นร่างทรง ดังท่ีนิภาวรรณ วิรัชณี
ภาวรรณ  (2532, น. 27) ศึกษาถึงเร่ือง “ร่างทรง : บทบาทท่ีมีต่อสังคมปัจจุบัน กรณีศึกษาท่ี
อ  าเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา”  กล่าววา่ ผูท่ี้ถูกเลือกใหเ้ป็นร่างทรงนั้นจะมีอาการเจ็บป่วยจน
เกือบเสียชีวิต ต่อเม่ือไดมี้การยอมรับการเป็นร่างทรงแลว้ อาการป่วยก็จะทุเลาลงอย่างเห็นได้
ชัด จากนั้ นผูท่ี้ได้รับเลือกเป็นร่างทรงจะต้องปฏิบัติตามจารีตอย่างเคร่งครัด ดังท่ีร่างทรง
ตระกูลมุสิกพนัธ์ เล่าถึงท่ีมาก่อนจะรับเป็นร่างทรงว่า “ตอนนั้นอายุ 10 ขวบ มีอาการควบคุม
ตวัเองไม่ไดค้ลา้ยคนบา้ แม่ถึงกบัจุดเทียนบนกบัครูหมอใหห้าย ว่าจะรับโรงตายายมาเล่น เวน้
มา 2 ปี ถึงไดเ้ล่นโรงตายาย มารับเป็นทรงจริงๆตอนอาย ุ12 ปี” (นายเผิน มุสิกพนัธ์ สัมภาษณ์
เม่ือวนัท่ี 7 ตุลาคม 2558)  
                 การสืบทอดแบบครูหมอเลือกทั้งใน 3 สายตระกูลยงัพบว่ามีลกัษณะการสืบทอด
แบบรุ่นต่อรุ่น คือ จากรุ่นทวด มาสู่รุ่นปู่ย่าตายาย มาสู่รุ่นพ่อแม่ และสืบต่อให้รุ่นลูกรุ่นหลาน
ตามล าดบั และการสืบทอดแบบขา้มรุ่น คือ มีรูปแบบการสืบทอดท่ีไม่ต่อเน่ือง อาจจะเร่ิมจาก
รุ่นทวดมาสู่จากรุ่นปู่ยา่ตายาย ไม่ปรากฏในรุ่นพ่อแม่ แต่มาสืบทอดในรุ่นลูกหรือรุ่นหลาน ซ่ึง
การสืบทอดความเช่ือจากรุ่นสู่รุ่นทั้ง 2 แบบนั้น ลูกหลานและกลุ่มคนในสายตระกลูจะรับรู้และ
เขา้ใจในจารีต พิธีกรรม และความเช่ือต่างกนั คือ การสืบเน่ืองแบบรุ่นต่อรุ่นนั้น กลุ่มคนใน
ตระกูลจะไดเ้ห็นและทราบถึงรายละเอียดพิธีกรรม จารีต ตลอดจนไดพู้ดคุยในขณะท่ีร่างทรง
ยงัมีชีวิตอยู่ จึงสามารถเรียนรู้ เขา้ใจ และปฏิบติัตามท่ีร่างทรงแนะน าได ้ต่างกบัการสืบทอด
แบบขา้มรุ่นท่ีผูรั้บช่วงต่อในการเป็นร่างทรงนั้น ขาดการเรียนรู้ในเร่ืองพิธีกรรมและจารีตต่างๆ 
เพราะผูท่ี้เป็นร่างทรงเดิมไดเ้สียชีวิตไปแลว้ เม่ือครูหมอเลือกให้มาท าหน้าท่ีเป็นร่างทรง จึง
ตอ้งเรียนรู้ขั้นตอน พิธีกรรม ความเช่ือ และจารีตต่างๆจากร่างทรง ราชครู หรือผูท่ี้มีความรู้ดา้น
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ความเช่ือครูหมอในตระกูลอ่ืน ซ่ึงตอ้งใชเ้วลาในการเรียนรู้พอสมควรจึงจะสามารถท าหนา้ท่ี
เป็นร่างทรงได ้แต่ทั้งน้ีตอ้งผ่านพิธีกรรมลงโรงตายายก่อน 3 คร้ัง จึงจะสามารถท าหนา้ท่ีเป็น
ร่างทรงท่ีสมบูรณ์ได ้ซ่ึงการสืบทอดแบบขา้มรุ่นน้ี Capanzano อธิบายว่าผูท่ี้รับเป็นร่างใหม่ท่ี
ไม่ไดสื้บเน่ืองจากร่างเดิมนั้น จะมีท่าทางท่ียงัไม่เขา้ท่ี จึงจ าเป็นตอ้งเรียนรู้การเป็นร่างทรง และ
การเป็นส่ือกลางท่ีดีจากค าแนะน าจากผูท่ี้เคยเป็นร่างทรงมาก่อน(Capanzano. 1977) ซ่ึงวิธีการ
เรียนรู้ในระดบัครอบครัวหรือสายตระกูลนั้นไม่มีการจดบนัทึก จะเป็นแบบปากต่อปาก ผู ้
เรียนรู้ตอ้งใชค้วามจดจ า สังเกต และท าตาม จึงสามารถท่ีจะเขา้ใจและประกอบพิธีกรรมได ้ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการจดัการความรู้ เร่ืองผีเจา้เขา้ทรง เพ่ือสืบสาน อนุรักษป์ระเพณีอนัดีงาม ศึกษา
กรณีเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลแช่ชา้ง อ  าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ กล่าวถึงขั้นตอน
ในพิธีกรรมไหวค้รูนั้นจะไม่มีการบนัทึกดว้ยตวัหนังสือ หรือส่ิงใดๆทั้งส้ิน จะสอนกนัดว้ย
วาจาและปฏิบติัจริงเท่านั้น (เสน่ห์ สุภาษิต, 2556, น. 21) ซ่ึงในประเดน็น้ีอาจวิเคราะห์ไดว้า่ร่าง
ทรงเดิมไม่ตอ้งการใหอ้งคค์วามรู้ต่างๆตกทอดไปยงัคนอ่ืนนอกสายตระกลู เกรงว่าจะน าไปใช้
ในทางท่ีไม่ถูกตอ้ง และอาจจะน าความเส่ือมเสียมาสู่ตระกูล อีกทั้งอาจโดนครูหมอกระท าให้
เกิดส่ิงท่ีไม่ดีเกิดข้ึนกบัคนในครอบครัวได ้
                 นอกจากนั้นการสืบทอดดงักล่าวสามารถอธิบายผา่นแนวคิดระบบเครือญาติ ท่ีแสดง
ถึงระบบความสมัพนัธ์ของบุคคลทั้งภายในครอบครัว และหมู่เครือญาติ ท่ีเก่ียวเน่ืองและผกูพนั
กนัในระดบัใดระดบัหน่ึง ข้ึนอยู่กบัขอ้ก าหนดทางสังคม หรือ “วฒันธรรม” ของแต่ละพ้ืนท่ี 
(สนิท  สมคัรการ, 2544, น. 1-6) ซ่ึงในการสืบทอดร่างทรงนั้นจะเป็นการสืบทอดในแนวด่ิง 
(Vertical line) คือ “ญาติร่วมสายโลหิต” (Consanguineal) ในสายตระกูลเท่านั้ น โดยทั้ ง 3 
ตระกูลสืบทอดการเป็นร่างทรงไดท้ั้ งเพศชายและเพศหญิง ไม่ก าหนดช่วงอายุ โดยตระกูล   
มุสิกพนัธ์ และตระกูลทองมุณี จะสืบทอดในลกัษณะรุ่นต่อรุ่น ส่วนตระกูลยงหนู จะสืบทอด
ในลกัษณะขา้มรุ่น โดยสามารถแสดงผงัการสืบทอดร่างทรงในแต่ละสายตระกลู ดงัน้ี 
 
 

 
 
               
 
 
 
 

 
ภาพแสดง การสืบทอดร่างทรงในตระกลูมุสิกพนัธ์ 
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ภาพแสดง การสืบทอดร่างทรงในตระกลูยงหนู 

 
 

 
 
 
 
 

ภาพแสดง การสืบทอดร่างทรงในตระกลูทองมุณี 
 

          จากผงัทั้ง 3 สายตระกูลแสดงใหเ้ห็นถึงระบบการสืบทอดร่างทรงทั้งแบบรุ่นต่อรุ่น และ
แบบขา้มรุ่น มาตั้งแต่รุ่นทวดจนถึงรุ่นของร่างทรงปัจจุบนั โดยในแต่ละช่วงของการสืบทอด
นั้นปรากฏทั้งผูช้ายและผูห้ญิง ไม่ก าหนดช่วงอายุ และตระกูลทองมุณีนั้นปรากฏว่ามีร่างทรง
ในตระกลูถึง 2 คน แต่ปัจจุบนัไดเ้สียชีวิตไปแลว้ ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากผงัสายตระกลูจะเห็นไดว้่า
เป็นครอบครัวใหญ่ จึงมีการสืบทอดร่างทรงมากกวา่ทั้ง 2 ตระกูลขา้งตน้ นอกจากนั้นในผงัสาย
ตระกูลยงัสามารถวิเคราะห์ไดถึ้งการให้ความส าคญักบัผูท่ี้อาวุโส หรือพ่ีคนโตในแต่ละรุ่นให้
รับหน้าท่ีเป็นร่างทรงซ่ึงเห็นไดช้ัดในตระกูลทองมุณี และทั้ ง 3 ตระกูลยงัคงมีการสืบทอด
ต่อไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน ตามความเช่ือในการสืบทอดร่างทรงแบบครูหมอเลือกเม่ือถึงเวลา
เหมาะสม 
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2.การสืบทอดแบบการเททรง 
                การสืบทอดแบบการเททรง เป็นการสืบทอดโดยร่างทรงปัจจุบันต้องการท่ีจะ
ถ่ายทอดวิชาความรู้ และขั้นตอนพิธีการต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัครูหมอตายายโต๊ะครึม ให้กบัลูก
หรือหลานท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพศชายหรือเพศหญิงก็ได ้ไม่ก าหนดช่วงอาย ุและพร้อมรับ
ช่วงต่อในการเป็นร่างทรง อีกกรณีคือร่างทรงปัจจุบนัชราภาพ หรือไม่สามารถท่ีจะท าหนา้ท่ี
เป็นร่างทรงได ้จึงเททรงให้กบัลูกหลาน ทั้งน้ีการสืบทอดแบบเททรงจะตอ้งไดรั้บความเห็น
ควรจากวิญญาณบรรพบุรุษประกอบดว้ย โดยจะส่ือสารผ่านร่างทรงในการบอกกล่าวว่าบุคคล
ใดในสายตระกูลควรหรือไม่ควรสืบทอดการเป็นร่างทรง และเม่ือลูกหลานคนใดถูกเลือกให้
สืบทอดแบบเททรงแลว้ ก็จะตอ้งเตรียมหมากพลู 3 ค า 5 ค า หรือ 9 ค า ใส่ขนัพร้อมเทียนขาว   
1 เล่ม ไหวห้นา้ห้ิงครูหมอ เพื่อประกาศบอกวา่ลูกจะรับช่วงต่อในการเป็นร่างทรง ซ่ึงบนห้ิงครู
หมอจะมีผา้ขาวผูกโยงส่ีมุม เรียกว่า “เพดาน” บนเพดานจะมีมว้นกระดาษขนาด กวา้ง 1 น้ิว 
ยาว 3 น้ิว เขียนช่ือวิญญาณบรรพบุรุษวางไวด้้านบนเพดาน หรือบางสายตระกูลนิยมมว้น
กระดาษใส่ในกระบอกไมไ้ผ่ขนาดเลก็แลว้วางไวบ้นเพดานเช่นกนั เพื่อป้องกนัการลืมช่ือของ
ตายาย และลูกหลานรุ่นต่อไปสามารถทราบช่ือตายายจากแผ่นกระดาษน้ีได้ ดังท่ีร่างทรง
ตระกลูยงหนู กล่าวถึงการเททรงวา่ “การสืบทอดแบบเททรงน้ีไม่ค่อยจะมีแลว้  เพราะลูกหลาน
ทุกวนัน้ีไม่ค่อยจะสนใจ เรียนจบแลว้ก็จะไปท างานในเมือง ไม่อยู่บา้นสักคน ตอ้งให้ถูกครู
กระท าจึงจะกลบักนัมา” (นางทองหอม ยงหนู สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 8 ตุลาคม 2558) หรือราชครู
โต๊ะครึม กล่าวว่า “ไม่รู้จะเททรงให้ใคร เพราะลูกหลานไม่สนใจ จะบงัคบัก็ไม่ได ้แต่ครูหมอ
เขาค่อยเลือกเอง ตอ้งมีคนสืบทอดอยู่แลว้” (นายล่ิน บุญฤทธ์ิ สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 
2558) ท าให้ทราบว่าการสืบทอดแบบเททรงนั้นในปัจจุบนัพบน้อยมาก เพราะลูกหลานใน
ปัจจุบนันิยมไปศึกษาเล่าเรียนนอกพ้ืนท่ีหมู่บา้น และท างานนอกบา้นหรือในเมืองเป็นส่วน
ใหญ่ ไม่ค่อยมีเวลามาคลุกคลีกบัปู่ยา่ตายายท่ีเป็นร่างทรง ท าใหมี้แนวโนม้วา่อาจสูญหายไปถา้
ลูกหลานไม่ใหค้วามสนใจ และไม่เห็นความส าคญัของการเป็นร่างทรงตายายโต๊ะครึม การสืบ
ทอดจึงตอ้งฝากไวก้บัครูหมอใหเ้ป็นผูเ้ลือกลูกหลานเม่ือถึงเวลาอนัเหมาะสม 

การคงอยู่ : บทบาทและสถานภาพในสายตระกลู 
                      การคงอยู่ของร่างทรงครูหมอตายายโต๊ะครึมในสภาพสังคมปัจจุบนั ข้ึนอยู่กบั
กลุ่มคน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มร่างทรง ทั้ง 3 ตระกูล คือ ตระกูลนางคร่าว ทองมุณี  ตระกูลนายเผิน  
มุสิกพันธ์ และตระกูลนางทองหอม ยงหนู ท่ีต้องปฏิบัติตามจารีตอย่างเคร่งครัด เพ่ือคง
สถานะภาพการเป็นร่างทรงท่ีสามารถประกอบพิธีกรรม และสั่งสอนลูกหลานใหก้ระท าในส่ิง
ท่ีควรได ้ซ่ึงการคงสถานะน้ีจะตอ้งไม่พลาดพลั้งต่อการกระท าผิดตามจารีตดงัท่ีกล่าวมาแลว้
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ขา้งตน้ในเร่ืองของความเช่ือ แต่เม่ือพลาดพลั้งโดยมิไดต้ั้งใจ ภาษาถ่ินใตท่ี้ใชส้ าหรับกลุ่มคนท่ี
มีความเช่ือในการถือของและอาคาอาคมจะเรียกวา่ “ปลอง” คือ ส่ิงท่ีปฏิบติัตามความเช่ือตายาย
โต๊ะครึมจะเส่ือม ไม่สามารถท าหนา้ท่ีร่างทรงและประกอบพิธีกรรมได ้อีกทั้งยงัโดนครูหมอ
กระท าให้เกิดอาการผิดปกติต่างๆ เช่น น ้ าลายไหลตลอดเวลา  สติฟ่ันเฟือน เป็นแผลและมี
อาการคนัตามเน้ือตวั เป็นตน้ อาการดงักล่าวน้ีเป็นลงโทษจากอ านาจของครูหมอ เพ่ือให้ร่าง
ทรงนั้นเกิดความหลาบจ า และไม่กลา้ท่ีจะกระท าผิดอีก จึงท าใหผู้ท่ี้เป็นร่างทรงตอ้งปฏิบติัตวั
ให้ถูกต้องตามจารีต มีสติทุกขณะ วางตัวให้เหมาะสมต่อการเป็นร่างทรงในตระกูล ใน
ขณะเดียวกนัการปฏิบติัตวัท่ีดีของร่างทรงจะท าใหค้รูหมอตายายโต๊ะครึม คอยปกปักรักษาดูแล 
คุม้ครอง ดงัท่ีร่างทรงตระกูลมุสิกพนัธ์  ร่างทรงกล่าวว่า “ตั้งแต่รับเป็นทรงเร่ืองเจ็บไขไ้ม่บาย
หาม่าย ลูกหลานเท่ไม่เช่ือกาตอ้งเช่ือ วา่ครูหมอตายายมีจริง” (นายเผิน มุสิกพนัธ์ สัมภาษณ์เม่ือ
วนัท่ี 7 ตุลาคม 2558) และร่างทรงตระกูลทองมุณี เล่าถึงประสบการณ์ท่ีประสบมากบัตวัเองว่า 
“ฉนัเดินอยูริ่มถนน อยู่ๆ กมี็รถยนตแ์ล่นมาชน หวักระแทกพ้ืน ผูค้นคาดวา่ตอ้งเสียชีวิตแน่นอน 
แต่พอฉันลุกข้ึน ก็แค่เคลด็ขดัยอกตามเน้ือตามตวั เช่ือว่าถา้ครูหมอไม่ช่วย ฉนัคงตายเสียแลว้” 
(นางคร่าว ทองมุณี สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2558) จากประสบการณ์ท าใหเ้ห็นว่าผูท่ี้เป็น
ร่างทรงเช่ือในอ านาจของครูหมอเป็นอยา่งมาก การคงอยูข่องร่างทรงจึงข้ึนอยูก่บัการปฏิบติัตวั
ท่ีเหมาะสมตามจารีตอย่างเคร่งครัด เพ่ือคงสถานะภาพการเป็นร่างทรงประจ าสายตระกูล
จนกวา่จะเสียชีวิต หรือตอ้งการเททรงใหก้บัร่างทรงใหม่ เพ่ือท าหนา้ท่ีประกอบพิธีกรรมในรุ่น
ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพ : ลูกหลานตระกลูทองมุณีกราบไหวค้รูหมอ    ภาพ : ลูกหลานตระกลูมุสิกพนัธ์กราบไหวค้รูหมอ               
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  ภาพ : ลูกหลานตระกลูทองมุณีขอพรครูหมอ         ภาพ : ลูกหลานตระกลูมุสิกพนัธ์ดีใจท่ีไดคุ้ยครูหมอ               
 
              ส าหรับการคงอยูข่องความเช่ือตายายโต๊ะครึมในกลุ่มลูกหลานและคนในสายตระกูล
นั้น ส่วนใหญ่จะเคยผ่านพิธีกรรมการไหวค้รูหมอประจ าปี ซ่ึงจดัข้ึนในเดือน ในวนัข้ึน 1 ค ่า 
หรือ 15 ค ่า เดือน 10 ในช่วงเวลา 09.30 - 11.00 น. และพิธีโรงตายาย จดัข้ึนในช่วงเดือน 6 
เดือน 7 เดือน 9 โดยการเขา้ร่วมพิธีนั้นจะมีขั้นตอนส าคญั คือ การเช้ือตายายโต๊ะครึมมาประทบั
ท่ีร่างทรง พร้อมทั้งบอกกล่าวเร่ืองราวต่างๆ ทั้ งเร่ืองดีและเร่ืองไม่ดีท่ีเกิดข้ึนกบัคนในสาย
ตระกูล ใหบ้รรดาผูเ้ขา้ร่วมพิธีกรรมไดรั้บรู้ และช่วยแกไ้ขปัญหาต่างๆท่ีลูกหลานทุกขก์ายหรือ
ทุกข์ใจให้หายได ้ดงัท่ีคนในตระกูลมุสิกพนัธ์  กล่าวว่า “ตามใจปัญหาไหร่ ถา้ไดถ้ามครูหมอ
ตายายแลว้ แกแนะให้จากหนักเป็นเบาแน่นอน”  (นายเศียร มุสิกพนัธ์ สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 26 
กนัยายน 2558) หรือลูกหลานคนใดจะบนบานหรือแกบ้นก็สามารถกระท าไดใ้นพิธีกรรมน้ี 
สะทอ้นให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างคนกบัส่ิงเหนือธรรมชาติ  โดยภูมิปัญญาท่ีมีอยู่ของ
มนุษยน์ั้นไม่สามารถตอบค าถาม หรืออธิบายปรากฏการณ์ท่ีลึกซ้ึง จึงมีการแสวงหาค าตอบ
ของส่ิงต่างๆเหล่าน้ี โดยการแสวงหารูปแบบในการด าเนินความสมัพนัธ์กบัส่ิงเหนือธรรมชาติ 
โดยใชว้ิธีการส่ือสารทั้งในดา้นการบนบาน  การร้องขอ  การบวงสรวง หรือแลกเปล่ียน เพื่อให้
ไดม้าซ่ึงค าตอบ หรือส่ิงท่ีตวัเองตอ้งการ และพยายามไม่ล่วงละเมิดอ านาจเหล่าน้ี ดงัปรากฏค า
วา่ “ไม่เช่ืออยา่ลบหลู่” ข้ึนในสังคมไทย (กาญจนา  แกว้เทพ, 2544, น. 23-24) ดงันั้นเม่ือไดเ้ขา้
ร่วมในพิธีกรรมแลว้แลว้ ผลท่ีได ้คือ ท าใหลู้กหลานและคนในสายตระกลูเกิดความสบายใจ ท่ี
วิญญาณบรรพบุรุษยงัคอยคุม้ครองใหป้ลอดภยั เป็นท่ีพ่ึงทั้งทางกายและใจ เกิดความเช่ือมัน่ต่อ
การด าเนินชีวิต อีกทั้งไดแ้สดงความกตญัญูต่อวิญญาณบรรพบุรุษดว้ยการเคารพ นบัถือ และ
ให้ความส าคญัไม่ดอ้ยกว่าส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิอ่ืนๆ และพร้อมท่ีจะอบรมสั่งสอนลูกหลานให้เคารพ 
และย  าเกรงในอ านาจของครูหมอ ตลอดจนผูอ้าวุโสทุกคนในสายตระกูลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งและ
มีบทบาทส าคญัในการรักษาและสืบทอดใหค้วามเช่ือของครูหมอคงอยูจ่นถึงปัจจุบนั  
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บทสรุป 
               ความเช่ือครูหมอทั้ง 3 ตระกูล คือ ตระกูลมุสิกพนัธ์ ตระกูลยงหนู และตระกูลทอง
มุณี ซ่ึงเป็นตวัแทนของความเช่ือตายายโต๊ะครึมท่ียงัคงด ารงอยู่ในวิถีชีวิตของคนต าบลคูเต่า 
อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ไดส้ะทอ้นผ่านผูท่ี้เป็นร่างทรงซ่ึงเป็นไดท้ั้งชายและหญิง ไม่
ก าหนดช่วงอายุ และต้องเป็นบุคคลในสายตระกูลเท่านั้ นซ่ึงต่างจากร่างทรงอ่ืนๆในพ้ืนท่ี
เดียวกนั  เช่น ร่างทรงทวด ซ่ึงเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิภายในชุมชน ร่างทรงจะเป็นใครก็ไดข้ึ้นอยูก่บั
ว่าทวดตอ้งการให้ใครเป็นร่างทรง และเม่ือเป็นร่างทรงทวดแลว้ ลูกหลานก็ไม่จ  าเป็นตอ้งรับ
ช่วงต่อในการเป็นร่างทรงทวด ลกัษณะดงักล่าวน้ีอาจกล่าวไดว้่าการส่งต่อการเป็นร่างทรงนั้น
จ ากดัเฉพาะในวงศต์ระกลู ซ่ึงอาจเช่ือวา่ถา้บุคคลอ่ืนนอกสายตระกลูน าวิชาความรู้ไปใชใ้นทาง
ท่ีไม่ดี จะน าความเส่ือมเสียมาสู่วงศต์ระกูล และอาจโดนครูหมอลงโทษได ้และเม่ือมีการรับ
เป็นร่างทรงครูหมอแลว้นั้นจะตอ้งปฏิบติัตวัตามจารีตอยา่งเคร่งครัด ซ่ึงตอ้งท าหนา้ท่ีส าคญัใน
การเป็นตวักลางส่ือสารกบัวิญญาณบรรพบุรุษ และกลุ่มลูกหลานในสายตระกลูเพื่อแสดงความ
กตญัญู ผ่านการเขา้ร่วมพิธีกรรมการไหวค้รูหมอและพิธีเล่นโรงตายาย เพื่อใหพ้ลงัอ านาจของ
ครูหมอช่วยปกปักรักษาคุม้ครองให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขและมีความเช่ือมัน่ในการด าเนินชีวิต 
นอกจากนั้นยงัแสดงให้เห็นถึงระบบการสืบทอดความเช่ือทั้ง 3 ตระกูล คือ ตระกูลมุสิกพนัธ์ 
ตระกูลยงหนูและตระกูลทองมุณี ในลกัษณะของการปลูกฝังความเช่ือกนัมาทั้งในกลุ่มร่างทรง 
และกลุ่มคนในสายตระกูล จึงปฏิบติัสืบเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั และลูกหลานภายในตระกูล
พร้อมยอมรับการสืบทอดทั้งแบบครูหมอเลือกและแบบเททรง ถึงแมว้า่การสืบทอดแบบเททรง
นั้นลูกหลานรุ่นหลงัจะไม่ค่อยให้ความสนใจมากนกั แต่ร่างทรงปัจจุบนัเช่ือว่าอ  านาจครูหมอ
จะเป็นผูเ้ลือกลูกหลานคนใดคนหน่ึงเม่ือถึงเวลาเหมาะสม นอกจากนั้นการสืบทอดยงัมีนยัยะ
แสดงถึงการถ่ายทอดอ านาจ ในการเป็นผูน้  าของตระกูลท่ีคนในตระกูลตอ้งยอมรับนบัถือ ให้
ความเคารพ และมีศกัยภาพพร้อมท่ีจะท าหน้าท่ีสืบทอดผ่านวิธีการสืบทอดทั้งแบบครูหมอ
เลือกและแบบเททรงภายใตอ้  านาจครูหมอ แต่กลุ่มคนส่วนใหญ่ในสายตระกูลก็ยงัคงพึ่งพา
อ านาจอนัศกัด์ิสิทธ์ิของครูหมอตายายโต๊ะครึมในการด าเนินชีวิต เป็นท่ีพ่ึงทั้งทางกายและใจ 
ท่ามกลางกระแสทางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งไม่หยดุน่ิง ร่างทรงและลูกหลานภายในตระกูล
ยงัคงสืบทอดความเช่ือครูหมอใหค้งอยูใ่นวิถีชีวิตของคนต าบลคูเต่าภายใตค้วามเช่ือครูหมอตา
ยายโต๊ะครึม นอกจากสถานภาพการคงอยูข่องร่างทรงในระดบัสายตระกูลนั้น ในระดบัสังคม
ผูค้นทัว่ไปในชุมชนจะให้เกียรติผูท่ี้เป็นร่างทรงว่า เป็นผูท่ี้ประพฤติดี มีคุณธรรม ไดรั้บความ
ไวเ้น้ือเช่ือใจ สามารถเป็นท่ีพ่ึงยามทุกขย์ากของคนในชุมชน ผูท่ี้เป็นร่างทรงจึงมิใช่ผูท่ี้ผิดแผก
ไปจากคนทัว่ไป แต่เป็นผูท่ี้สงัคมใหก้ารยอมรับในระดบับุคคลส าคญัของชุมชน 
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“แม่หนุ้ย”  ภาพสะท้อนอ านาจของผู้หญิงใต้1 
“Mae nui” Reflections of Southern Thai Women 's Power  

สุชีรา  ผอ่งใส (Sucheera Phongsai)2  
พรพนัธ์ุ  เขมคุณาศยั (Pornpan Khemmakhunasai)3  

ณฐพงศ ์ จิตรนิรัตน ์(Nathapong Chitniratua)4  
เบญจพร ดีขนุทด (Benjapornd Deekhuntod)5    

บทคัดย่อ 
บทความน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพสะทอ้นอ านาจผูห้ญิงในสังคมคนใต ้ผ่านความเช่ือ “แม่ 
หนุ้ย” กรณีศึกษา บา้นทุ่งสมอ ต าบลทุ่งสัง อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยรวบรวม
ขอ้มูลจากคนในตระกูลเก่าแก่ จ านวน 5 ตระกูล ดว้ยวิธีการสังเกต และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
ผลการศึกษา พบวา่ “แม่หนุย้” เป็นสัญลกัษณ์แทนวิญญาณตายายท่ีปกป้องคุม้ครองดูแลคนในบา้น
ใหอ้ยูเ่ยน็เป็นสุข คนใตเ้ช่ือวา่การสืบทอดแม่หนุย้ เป็นอ านาจของผูห้ญิงท่ีอยูใ่นสถานภาพความเป็น
แม่เท่านั้น โดยแม่จะส่งมอบแม่หนุย้ใหก้บัลูกสาวท่ีออกเรือน เม่ือลูกสาวมีบุตร แม่จะเป็นผูต้ ั้งสอบ
แม่หนุย้ใหท่ี้บา้นของลูกสาวทุกคน คนทุ่งสมอเช่ือว่าแม่หนุย้มีอ  านาจให้ความคุม้ครองลูกหลานท่ี
เกิดใหม่ใหเ้จริญเติบโต แข็งแรง ผ่านพิธีเปิดปาก การข้ึนเปล และการข้ึนเรือนลงล่าง นอกจากน้ี ใน
พิธีกรรมโนราโรงครูจะตอ้งตั้งโรงแม่หนุย้ทุกคร้ัง และร่างทรงแม่หนุย้จะตอ้งเป็นผูห้ญิงเท่านั้น ซ่ึง
สะทอ้นว่า คนใตย้อมรับให้ผูห้ญิงมีอ  านาจในพ้ืนท่ี ‘บา้น’ จึงท าใหค้วามเช่ือ “แม่หนุย้”สืบทอดอยู่
ในครอบครัวคนใตจ้นถึงปัจจุบนั  
ค าส าคัญ: แม่หนุย้, อ านาจ, ผูห้ญิงใต ้      
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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  
 
บทน า 
 ห้ิงบรรพบุรุษเป็นพ้ืนท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีอยูใ่นบา้นของคนใต ้ซ่ึงสะทอ้นความสัมพนัธ์ระหว่าง
มนุษยก์บัอ  านาจเหนือธรรมชาติ ใน 3 ลกัษณะ ลกัษณะแรก ความเช่ือเก่ียวกบัวิญญาณบรรพบุรุษ
หรือวิญญาณตายายในสายตระกลู ภายในบา้นจะมีการตั้งห้ิงตายายไวเ้พ่ือใหลู้กหลานบูชากราบไหว ้
รวมทั้งการจดัหฺมฺรับเพ่ือร่วมขบวนแห่ไปท่ีวดัในวนัส่งตายาย (ประพนธ์ เรืองณรงค์. 2550 : 149 - 
152) ลกัษณะท่ีสอง ความเช่ือเก่ียวกบัวิญญาณครูหมอท่ีสายตระกูลนบัถือมาตั้งแต่คร้ังบรรพบุรุษ 
เช่น ความเช่ือเร่ืองครูหมอคอ้นทัง่หรือครูหมอเหลก็ (พิชยั แกว้ขาว และบุญเลิศ จนัทระ. 2550 : 37 -
38) และลกัษณะท่ีสาม ความเช่ือเก่ียวกบัวิญญาณบรรพบุรุษและวิญญาณครูหมอท่ีสายตระกูลนับ
ถือ ภายในบา้นก็จะมีทั้งห้ิงตายาย และห้ิงครูหมอ เช่น ความเช่ือเก่ียวกบัครูหมอหนงัตะลุง ซ่ึงเป็น
วิญญาณครูหมอและบรรพบุรุษท่ีนายหนงัตะลุงแต่ละคนสืบเช้ือสายมา ภายในบา้นจึงมีการตั้งห้ิง
บูชาเพื่อเป็นท่ีสถิตของครูหมอดงักล่าว (วิทยา บุษบงค์. 2557 : 119 – 121) ความเช่ือของคนใตใ้น



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 41 -

3 

พ้ืนท่ีส่วนตวัทั้ง 3 ลกัษณะขา้งตน้ สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ของคนใตใ้นสายตระกูลต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวิญญาณครูหมอและวิญญาณตายายท่ีนบัถือ ความสมัพนัธ์เหล่าน้ีจึงมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต
ของคนใต ้ ก่อให้เกิดการพ่ึงพากนัในครอบครัวและเครือญาติ การเป็นพวกเดียวกนั ท่ีถือครูหมอ
และตายายเดียวกนั มีการสร้างห้ิงบรรพบุรุษเพื่อเป็นสัญลกัษณ์แทนความเช่ือในการนบัถือครูหมอ
และตายายร่วมกนั (ฉตัรทิพย ์นาถสุภา และพรพิไล เลิศวิชา. 2539 : 93 - 102) 

แม่หนุ้ย (เขียนตามส าเนียงของชาวบ้านในชุมชนบ้านทุ่งสมอ) เป็นความเช่ือเก่ียวกับ
วิญญาณบรรพบุรุษหรือวิญญาณตายายในสายตระกูล  ลกัษณะของแม่หนุ้ย เช่ือว่าเป็นวิญญาณตา
บอดแต่หูเร็ว (แช่ม ช่างคิด, สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2558) เป็นความเช่ือท่ีแตกต่างจากการ
นบัถือวิญญาณครูหมอและวิญญาณตายายในลกัษณะเดียวกนั เช่น การเรียกช่ือ ขอ้หา้ม ลกัษณะของ
ห้ิงบูชา และผูสื้บทอด  พบว่า  การเรียกช่ือวิญญาณตายายท่ีนบัถือในสายตระกูลว่า แม่หนุย้ เช่ือว่า
เป็นวิญญาณบรรพบุรุษท่ีคุม้ครองลูกหลานไม่ให้มีโรคภยัไขเ้จ็บ (สุธิวงศ ์พงศไ์พบูลย.์ 2540 : 64)  
แต่แม่หนุ้ยอาจเป็นเหตุให้เด็กหรือผูใ้หญ่ตอ้งเจ็บป่วย หากบนบานแลว้ไม่ปฏิบติัตามท่ีสัญญาไว ้
บางครอบครัวมีขอ้ห้ามในการพูดช่ือของหวานภายในบา้น เม่ือไดบ้นบานให้มาช่วยรักษาตอ้งแก้
ดว้ยของคาวหวานเป็นส ารับตั้งให้กิน (เวียน ชนะกุล. 2542 : 6186 – 6187) แม่หนุ้ยมีลกัษณะเป็น
สอบหมุกหรือ หมุกใบเตยขนาดเล็ก รูปทรงกระบอก ภายในใส่หมากพลู และเทียนเป็นเคร่ือง
สกัการะ ภายในบา้นท่ีนบัถือจะตั้งสอบแม่หนุย้ไวภ้ายในครัวใกลก้บัเตาไฟ และผูสื้บทอดความเช่ือ
ดงักล่าว จะตอ้งเป็นผูห้ญิงท่ีอยู่ในสถานภาพความเป็นแม่ ซ่ึงจะส่งมอบแม่หนุ้ยให้กบัลูกสาว เม่ือ
ลูกสาวออกเรือนและมีบุตรแลว้ ผูท่ี้นับถือเช่ือว่าวิญญาณบรรพบุรุษท่ีอยู่คู่กบัแม่หนุ้ย คือ เทวดา
ประจ าทิศตะวนัตก หรือท่ีชาวบา้นทุ่งสมอเรียกว่า เทดาขา้งตก ในการแกบ้นทุกคร้ังตอ้งออกช่ือ
แม่หนุย้กบัเทดาควบคู่กนั เช่น แม่หนุย้เทดา แม่หนุย้ขา้งตก (สาย ขวญัเมือง, สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 22 
กมุภาพนัธ์ 2558)  

ความเช่ือแม่หนุ้ย อยู่ทัว่ไปในชุมชนแถบเทือกเขาหลวงหรือเทือกเขานครศรีธรรมราชฝ่ัง
ตะวนัตก หรือท่าเขาตก แต่ท่ีปรากฎหนาแน่นและเขม้ขน้อยูใ่นบา้นทุ่งสมอ ต าบลทุ่งสัง อ าเภอทุ่ง
ใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช ก่อนปี พ.ศ.2516 บา้นทุ่งสมอเป็นกลุ่มบา้นหน่ึงของบา้นหนา้เขา มี
ผูค้นอาศัยอยู่มานานกว่าส่ี รุ่น  ประกอบด้วยสายตระกูลดั้ งเดิม จ านวน  5 ตระกูล คือ ตระกูล
ขวญัเมือง ตระกูลเจริญรูป ตระกูลช่างคิด ตระกูลศรีสุขใส และตระกูลบ ารุงศรี สายตระกูลดงักล่าว
โยงใยความสัมพันธ์ของคนในชุมชน  และมีการสืบทอดความเช่ือแม่หนุ้ยจากรุ่นสู่รุ่นอยู่ใน
ครอบครัวและเครือญาติจนถึงปัจจุบนั  

บทความน้ีน าเสนอภาพสะทอ้นอ านาจผูห้ญิงใต ้ผา่นความเช่ือ “แม่หนุย้” แนวคิดท่ีน ามาใช้
เพื่อเรียนรู้และท าความเขา้ใจกบัปรากฎการณ์ดงักล่าว ประกอบดว้ย 2 แนวคิด คือ แนวคิดพ้ืนท่ี และ
แนวคิดอ านาจ เช่น แนวคิดพ้ืนท่ีของ เลอแฟบวร์ (Henri Lefebvre) เป็นแนวคิดท่ีมีความเก่ียวขอ้ง



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 42 -

4 

กับรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างคนกับพ้ืนท่ีใน  3 ลักษณะ ได้แก่ ลักษณะแรก พ้ืนท่ีในเชิง
ภูมิศาสตร์หรือพ้ืนท่ีทางกายภาพ เห็นไดจ้ากงานเขียนทางมานุษยวิทยาท่ีบรรยายใหเ้ห็นบริบทของ
ชุมชน หมู่บา้น และพ้ืนท่ีท่ีคนในชุมชนอา้งกรรมสิทธ์ิถือครอง และใชป้ระโยชน์ ลกัษณะท่ีสอง 
พ้ืนท่ีทางสังคม เป็นพ้ืนท่ีท่ีถูกสร้างข้ึนภายใตค้วามสัมพนัธ์ของกลุ่มคน และลกัษณะท่ีสาม พ้ืนท่ี
ทางจิตวิญญาณและภูมิปัญญา โดยพิจารณาจากทศันะของผูท่ี้อยู่ในพ้ืนท่ีเป็นหลกั ท าให้มองเห็น
วิธีการท่ีคนผูกโยงพ้ืนท่ีกบัความคิด ความทรงจ า และความผูกพนักบัพ้ืนท่ี จึงมีการให้ความหมาย 
การสร้างต านาน เร่ืองราว และการก าหนดขอบเขตพ้ืนท่ีของพวกเขา ซ่ึงคนในพ้ืนท่ีสร้างข้ึนและสืบ
ทอดใหก้บัคนรุ่นหลงั ความสมัพนัธ์ระหวา่งคนกบัพ้ืนท่ีทั้ง 3 ลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ไม่ไดแ้ยกจาก
กนัอย่างเด็ดขาด แต่เก่ียวเน่ือง เช่ือมโยง และซ้อนทบักนัตลอดเวลา (Lefebvre, H. 1991 : 11 – 12, 
ชยนัต์ วรรธนะภูติ. 2549 : 45 - 49) ในบทความน้ีได้น าแนวคิดพ้ืนท่ีมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
อธิบายใน 2 มุมมอง คือ มุมมองแรก พ้ืนท่ีซ่ึงถูกท าให้มีความหมายท่ีแตกต่างตามนิยามท่ีคนในแต่
ละสายตระกูลสร้างข้ึน  และมีการสืบทอดความหมายให้กับคนรุ่นหลัง และมุมมองท่ีสอง 
ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์ับอ านาจเหนือธรรมชาติของพื้นท่ีความเช่ือภายในบ้าน และการ
ก าหนดพ้ืนท่ีการประกอบพิธีกรรมของแต่ละสายตระกูล โดยมีมิติของความสัมพนัธ์เชิงอ  านาจเขา้
มาเก่ียวขอ้ง 

แนวคิดอ านาจของ แมกซ์ เวเบอร์ (Max Webber) ไดอ้ธิบายท่ีมาของอ านาจท่ีชอบธรรมใน 
3 รูปแบบ ไดแ้ก่ รูปแบบแรก อ านาจท่ีตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของเหตุผลและกฎหมายขอ้บงัคบั รูปแบบท่ี
สอง อ านาจท่ีตั้งอยูบ่นรากฐานของบุญบารมี และรูปแบบท่ีสาม อ  านาจท่ีตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของจารีต
ประเพณี (รัตนา โตสกุล. 2548 : 63 – 65 ; อา้งอิงจาก Morrison, 1995, อานนัท ์ กาญจนพนัธ์ุ. 2553 : 
210 - 211) อ านาจทั้งสามรูปแบบไม่สามารถแยกจากกนัเด็ดขาด ลกัษณะของอ านาจท่ีชอบธรรม
อาจจะมีการผสมปนเปกนั บางทีอ านาจท่ีชอบธรรมก็มีฐานท่ีมากกว่าหน่ึงแบบผสมกนั ข้ึนอยูก่บั
อ  านาจของผูน้  าท่ีกลุ่มคนใหก้ารยอมรับ (สุภางค ์จนัทวานิช. 2554 : 57 - 59) แนวคิดอ านาจดงักล่าว 
น ามาเป็นเคร่ืองมือในการพิจารณาอ านาจของผูห้ญิงใตใ้นการให้ความหมาย การเป็นผูน้  าในการ
ประกอบพิธีกรรม และผูสื้บทอดความเช่ือแม่หนุ้ย สิทธิดงักล่าวถือเป็นอ านาจตามกฎเกณฑ์และ
จารีตท่ีคนใตย้อมรับใหผู้ห้ญิงมีอ  านาจในพ้ืนท่ีภายในบา้น  

การศึกษาแนวคิดพ้ืนท่ีและแนวคิดอ านาจ เป็นกรอบในการมองภาพสะทอ้นอ านาจผูห้ญิง
ใต ้ผ่านความเช่ือแม่หนุย้ท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีบา้น และเพ่ือท าความเขา้ใจกบัปฎิบติัการของอ านาจผูห้ญิง
จากความเช่ือ พิธีกรรม และสืบทอดแม่หนุย้ ซ่ึงแต่ละสายตระกูลมีกฎเกณฑแ์ละการรับช่วงปฏิบติัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความเช่ือจากรุ่นสู่รุ่น กฎเกณฑเ์หล่านั้นควบคุมวิถีปฏิบติัของคนในครอบครัวและเครือ
ญาติแต่ละสายตระกูลอยา่งไร ค าตอบเหล่าน้ีจะน าไปสู่ความรู้ความเขา้ใจการยอมรับอ านาจผูห้ญิง
ใต ้ท่ีมีการสืบทอดความเช่ือดงักล่าวอยูใ่นครอบครัวคนใตจ้นถึงปัจจุบนั บทความน้ีมีวตัถุประสงค์
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ในการน าเสนอขอ้มูลภาคสนามในช่วง พ.ศ. 2557 – 2559 ประกอบดว้ย 3 ประเดน็ คือ ประเด็นแรก 
ความหมายและเร่ืองเล่าแม่หนุย้ ประเด็นท่ีสอง พ้ืนท่ีและอ านาจของผูห้ญิงเก่ียวกบัหลกัปฏิบติัการ
ตั้งแม่หนุย้ และประเดน็ท่ีสาม พิธีกรรมและอ านาจการสืบทอดแม่หนุย้ 

 

ความหมายและเร่ืองเล่าแม่หนุ้ย  
การสัมภาษณ์ชาวบา้นทุ่งสมอ มีการให้ความหมายและเร่ืองเล่าแม่หนุย้จากมุมมองของคน

ในพ้ืนท่ี ซ่ึงสะท้อนภาพอ านาจผูห้ญิงใต้ท่ีคนในแต่ละสายตระกูลยอมรับบทบาทในการเป็นผู ้
คุม้ครองภยัอนัตรายต่าง ๆ ใหก้บัคนในครอบครัว และมีการแบ่งพ้ืนท่ีใหแ้ม่หนุย้เหมือนเป็นใหญ่อยู่
ในพ้ืนท่ีครัว ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีส าคญัท่ีสุดพ้ืนท่ีหน่ึงในบา้นเรือนท่ีหลอมรวมคนในครอบครัวตั้งแต่เกิด
จนตาย (ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี 2556 : 45 – 46) สามารถแบ่งเป็น 2 ประเด็น คือ ประเด็นแรก 
ความหมายแม่หนุย้ และประเดน็ท่ีสอง เร่ืองเล่าแม่หนุย้ ดงัน้ี 

ความหมายแม่หนุ้ย 
            การใหค้วามหมายแม่หนุย้เป็นการวิเคราะห์จากมุมมองของคนในสายตระกูลต่าง ๆ จ านวน 
5 ตระกลู ซ่ึงกรอบในการมองความหมายแม่หนุย้อาจมองได ้3 มุมมอง ไดแ้ก่ มุมมองแรก ความเช่ือ
ในอ านาจเหนือธรรมชาติของวิญญาณบรรพบุรุษ  มุมมองท่ีสอง ความเช่ือแม่หนุย้ถูกสร้างข้ึนจาก
ขอ้ตกลงร่วมกนัของคนในครอบครัว  และมุมมองท่ีสาม การก าหนดพ้ืนท่ีความเช่ือจากเร่ืองเล่า
แม่หนุย้ของคนในครอบครัว ดงัน้ี 

มุมมองแรก ความเช่ือในอ านาจเหนือธรรมชาติของวิญญาณบรรพบุรุษ  เช่ือวา่แม่หนุย้เป็น
วิญญาณตายายท่ีช่วยปกป้องคุม้ครองลูกหลานภายในบา้นให้อยู่เยน็เป็นสุข  ช่วยป้องกนัของสูญ
หายภายในบา้น และช่วยคุม้ครองลูกหลานท่ีเกิดใหม่ภายในครอบครัวให้เจริญเติบโต แข็งแรง แต่
แม่หนุ้ยอาจเป็นเหตุให้เด็กหรือผูใ้หญ่ตอ้งเจ็บป่วย เม่ือไดบ้นบานให้มาช่วยรักษาตอ้งแกด้ว้ยของ
คาวหวานเป็นส ารับตั้งให้กิน เช่น ครอบครัวเจริญรูป เช่ือว่าแม่หนุย้เป็นวิญญาณบรรพบุรุษท่ีช่วย
ป้องกนัผีนอก ทั้งผีป่า ผีหนอง และผีเขา ไม่ให้เขา้มาท าร้ายคนในครอบครัว และช่วยป้องกนัของ
สูญหายทั้งภายในและภายนอกบา้นเรือนได ้ดงัท่ี วราภรณ์ เจริญรูป อาย ุ42 ปี เล่าวา่ “สมยัก่อนโน่น
แม่หนุย้เขาเฝ้าบา้นได ้เป็นผีบา้นผีเรือน มาคุม้ครองลูกหลานได ้เหมือนมีโจร เขาก่าไล่ไปได ้ไม่ให้
มาท าร้ายเรา คร้ังสมยันั้นเขาลกัววัลกัควาย ก าลงันอนนิปลุกรู้ตวัวา่คนมาลกัววัลกัควาย ” (วราภรณ์ 
เจริญรูป, สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี  19 กุมภาพันธ์ 2559) และเหิม เจริญรูป อายุ 78 ปี เล่าว่า “แม่หนุ้ย
สมยัก่อนนั้นช่วยเฝ้าบา้น เฝ้าของ มาอยูคุ่ม้ครองลูกหลานได ้อะไรพนันั้นแหละ แม่หนุ้ยช่วยเร่ือง
เจ็บไขเ้หมือนกนั แต่อิมาตอนอิกิน มนัไม่ค่อยท า แต่ถา้เจ็บไข ้เจ็บพุง นั่นคืออิกิน ว่าอิกินไร อย่า
เท่ียวท าเดก็ ท าไร” (เหิม เจริญรูป, สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2559)  
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ในมุมมองเดียวกนัน้ี ครอบครัวช่างคิดเช่ือว่าแม่หนุย้เป็นวิญญาณบรรพบุรุษหรือวิญญาณ
ตายายของ 2 สายตระกูลท่ีมาคุม้ครองลูกหลานภายในบา้นท่ีออกเรือน คือ วิญญาณตายายฝ่ายแม่ 
และวิญญาณตายายฝ่ายพอ่ ดงัค าบอกเล่า ของ แช่ม ช่างคิด อาย ุ78 ปี เล่าวา่ “แม่หนุย้นั้นใส่สอบ มนั
มีกะ 4 สอบ ฝ่ายผวั ฝ่ายเมียเท่านั้น เรียก ส่ีตาส่ียาย แม่หนุย้กะอยู่ขา้งครัว แม่หนุย้ 2 สอบ ใส่ไข่ 2 
ลูก สอบละลูก ถึงเทดาอยู่บนไม่มีไข่ หมากพลูสักค านิ เทียนเล่ม หมากพลูเหมือนของแม่หนุย้นั้น
ของแกนั้นเทดาไม่มีไข่ แม่หนุย้มีไข่ลูกนึง สอบเทดาอยูข่า้งบนหมาม่ายไข่” (แช่ม ช่างคิด, สมัภาษณ์
เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2558) 

มุมมองท่ีสอง ความเช่ือแม่หนุย้ถูกสร้างข้ึนจากขอ้ตกลงร่วมกนัของคนในครอบครัว เช่น 
ครอบครัวขวญัเมือง เช่ือว่าเม่ือคนในครอบครัวเม่ือแต่งงาน แม่จะตอ้งเป็นผูส่้งมอบแม่หนุย้ให้กบั
ลูกสาวท่ีออกเรือน และเม่ือลูกสาวมีบุตรแม่จะเป็นผูต้ ั้งสอบแม่หนุย้ใหท่ี้บา้นของลูกสาวทุกคน บาง
ครอบครัวเม่ือแม่ผูท้  าหนา้ท่ีดงักล่าวเสียชีวิต คนในครอบครัวท่ีมีระดบัอาวโุสสูงกว่า และเป็นท่ีนบั
ถือของคนในครอบครัวจะเป็นผูท้  าหน้าท่ีแทน ดงัท่ี ถวิล ขวญัเมือง อายุ 53 ปี เล่าว่า “แต่งงานนั้น
ยายยงัไม่ไดต้ั้งห้ิงไหร่ที แบบว่าพ่อแม่ตายเหม็ด ถึงอยูก่บัพ่อลุง พ่อลุงนั้นเป็นพ่ีแต่แม่ยาย คร้ังแม่
เฒ่านุ ถึงแม่เฒ่าแกตาย ถึงท่ีหลงันายหมูนใหญ่เคา้มาดบัให”้ (ถวิล ขวญัเมือง, สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 25 
พฤศจิกายน 2558) และบางครอบครัวผูเ้ป็นแม่จะส่งต่อความเช่ือแม่หนุ้ยให้ลูกสาวคนโต และลูก
สาวคนโตจะส่งมอบให้กบัน้อง ๆ ซ่ึงเป็นผูห้ญิงและผูช้ายท่ีออกเรือน ดงัท่ี ถาวร พรหมหมอเฒ่า 
อายุ 66 ปี เล่าว่า “แม่มอบแม่หนุ้ยให้พ่ีสาว พ่ีสาวมอบให้น้องชายอีกที” (ถาวร พรหมหมอเฒ่า, 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 2 มกราคม 2559) 

มุมมองท่ีสาม การก าหนดพ้ืนท่ีความเช่ือจากเร่ืองเล่าแม่หนุ้ยของคนในครอบครัว เช่น 
ครอบครัวขวญัเมือง เช่ือว่าการก าหนดพ้ืนท่ีในครัวในการตั้งสอบแม่หนุ้ย จะตอ้งมีระดบัการตั้งท่ี
แตกต่างกนั คือ เทดาซ่ึงเป็นวิญญาณบรรพบุรุษท่ีอยูคู่่กบัแม่หนุย้ จะตอ้งตั้งสอบให้อยูสู่งกว่าสอบ
แม่หนุ้ย  เช่ือว่าเทดามีอ  านาจมากกว่าเม่ือเทดาพูดแม่หนุ้ยตอ้งเช่ือฟัง ดงัท่ี ยรู ขวญัเมือง อายุ 76 ปี 
เล่าว่า “ตั้งแม่หนุ้ยตอ้งตั้งให้ต ่า แม่หนุ้ยอยู่ล่าง เทดาตอ้งอยู่บน เทดาเป็นใหญ่ตอ้งอยู่เหนือเพื่อน     
เทดาเป็นหญิงเพแหละเทดาขา้งบน ไอพ้วกน้ีวิญญาณทั้งเพแหละ เขาเรียกเทดานั้นสูงกว่าเพ่ือน 
ใหญ่หวาเพ่ือน เทดาตอ้งอยู่สูงหวาเพ่ือน อิไวเ้ทียม ๆ กนัไม่ไดเ้ขาเป็นเทดา เขามีหน้าท่ีคุม้ครอง
เหมือนกนั หนา้ท่ีเท่ากนั แต่ศกัด์ิฮนัเทดาอิสูงกว่า แต่ว่าเทดาพูด แม่หนุ้ยตอ้งเช่ือฟัง ด้ือไม่ได ้พนั
นั้ นแหละ เหมือนเทดาแหล่งอะไร แม่หนุ้ยต้องท าตาม” (ยูร ขวญัเมือง, สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี  20 
กมุภาพนัธ์ 2559) 
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เร่ืองเล่าแม่หนุ้ย 
ชาวบา้นทุ่งสมอมีเร่ืองเล่าแม่หนุย้ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละสายตระกูล ประกอบดว้ยเร่ืองเล่า

จ านวน 3 เร่ือง ไดแ้ก่ เร่ืองเล่าแม่หนุ้ยของตระกูลเจริญรูป เร่ืองเล่าแม่หนุย้ของตระกูลช่างคิด และ
เร่ืองเล่าแม่หนุย้ของตระกลูขวญัเมือง ดงัน้ี  

เร่ืองเล่าแม่หนุย้ของตระกูลเจริญรูป พบว่า แม่หนุ้ยเป็นวิญญาณครูหมอศกัด์ิสิทธ์ิ เกิดข้ึน
จากวิญญาณพอ่แม่ท่ีเสียชีวิตไปมาเขา้ฝันใหลู้กหลานนบัถือภายในบา้น เรียกวา่ ผีไหวผ้ีบน มีอ  านาจ
ในการใหค้วามคุม้ครองและป้องกนัภยัต่าง ๆ ใหค้นในครอบครัว ผูท่ี้นบัถือเช่ือว่าวิญญาณท่ีเป็นพี่
น้องกับแม่หนุ้ย คือ เทดา หรือท่ีชาวบ้านเรียกรวมกันว่า เทดาข้างตก มีหน้าท่ีในการให้ความ
คุม้ครองไดเ้ช่นเดียวกบัแม่หนุย้ ดงัค าบอกเล่าของ เหิม เจริญรูป อาย ุ78 ปี เล่าวา่ “คร้ังนั้นคนตายเขา
นบัถือ พ่อแม่เขาตายมาในฝัน มาอยู่กนัพนันั้นแหละ เล่าว่าแลเห็นเขามาอยู่แลว้ศกัด์ิสิทธ์ิ ถึงคราว
หลงั ถึงสมยันั้นเขาเรียกผีครูกนั ให้รับมาอยู่เป็นผีไหว ้ผีบน บนไหรพนันั้นแหละให้มาคุม้ครอง
ลูกหลาน ผีไหวผ้ีบน หมายความวา่ มีงานไอไ้หรท่ีวา่น่ีก่าไดต้ั้งไหร่ใหเ้ขากิน ท าใหเ้ขากินได  ้ไดกิ้น
ของดี ๆ ของไหวท่ี้เขาชอบก็ตั้งใหกิ้น เหมือนมาแลว้คุม้ครองลูกหลานได ้เหมือนมีโจรเขาก่าไล่ไป
ได ้ไม่ให้มาท าร้ายเราพนันั้นแหละ แม่หนุย้กบัเทดาเขาพ่ีกบันอ้งกนั เขามาอยูเ่หมือนกนั เขามาอยู่
เหมือนครอบครัว เห็นม่ายเหมือนเวลาพ่ีนอ้งไปอยูร่่วมกนันัน่แหละ เขาคุม้ครองเหมือนกนั หนา้ท่ี
เท่ากนั แต่ศกัด์ิฮนัเทดาอิสูงหวา ว่าเทดาพูด แม่หนุย้ตอ้งเช่ือฟัง ด้ือไม่ได ้พนันั้นแหละ เหมือนเทดา
แหล่งอะไร แม่หนุย้ตอ้งท าตาม” (เหิม เจริญรูป, สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2559) 

นอกจากน้ี เร่ืองเล่าแม่หนุย้ของคนในตระกูลเจริญรูป ยงัสะทอ้นความเช่ือร่วมกนัระหว่าง
วิญญาณครูหมอโนราฝ่ายหญิงหรือเทดาท่ีมีล  าดบัชั้นสูงกว่าวิญญาณแม่หนุย้ เช่น วิญญาณครูหมอ
โนราฝ่ายหญิง ไดแ้ก่ พรรคพวกแขนอ่อน และพระสนมกรมวงั และวิญญาณแม่หนุย้ ไดแ้ก่ แม่หนุย้ 
แม่ทาน(ครูหมอต าแย) แม่หนุ้ยเทดา และแม่หนุ้ยเจา้ทา้วนาง ดงัค าบอกเล่าของ วราภรณ์ เจริญรูป 
อาย ุ42 ปี ว่า “แม่หนุย้เทดาฮนั ไม่ใช่ผวักบัเมีย ฝ่ายหญิง ๆ แม่หนุย้ แม่ทาน แม่หนุ้ยเทดา แม่หนุ้ย
เจา้ทา้วนาง พรรคพวกแขนอ่อน พระสนมกรมวงั หญิง ๆ ทั้งเพ ฝ่ายหญิงทั้งเพ ก็ลุยเมด็พวกน้ี แต่ว่า
น่ี ตั้งตน้วา่ แม่หนุย้ แม่ทาน แม่หนุย้เทดา ขา้งตกหญิงทั้งเพนั้นแหละ ไม่ใช่ชาย ลางทีเขาวา่เทดาเดิน
ก่อน แม่หนุย้คอนห่อผา้เดินตามหลงั” (วราภรณ์ เจริญรูป, สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2559) 

จากเร่ืองเล่าแม่หนุย้ของตระกูลเจริญรูป พ้ืนท่ีครัวเป็นพ้ืนท่ีความเช่ือร่วมกนัระหว่างเทดา
หรือวิญญาณครูหมอโนราฝ่ายหญิงและวิญญาณแม่หนุย้ท่ีอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกนัและใชพ้ื้นท่ี
ร่วมกนั แต่มีล  าดบัชั้นท่ีต่างกนั คนในครอบครัวไดมี้การแบ่งพื้นท่ีให้เทดาท่ีเปรียบเหมือนพ่ีตั้งอยู่
สูงกวา่แม่หนุย้ผูเ้ป็นนอ้ง เช่นเดียวกบัความสมัพนัธ์กนัในฐานะเป็นพ่ีท่ีมีอายมุากกวา่ และนอ้งท่ีอายุ
น้อยกว่าก็ต้องเคารพและเช่ือฟังผูท่ี้มีอาวุโสมากกว่า ความอาวุโสจึงกลายเป็นอ านาจภายใน
ครอบครัวท่ีทุกคนยอมรับในกฎเกณฑเ์หล่านั้นร่วมกนั 
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เร่ืองเล่าแม่หนุ้ยของตระกูลช่างคิด พบว่า ความเช่ือแม่หนุ้ยเกิดข้ึนก่อนความเช่ือทาง
พระพุทธศาสนา เช่ือว่าวิญญาณท่ีอยู่คู่กับแม่หนุ้ย คือเทดาเป็นชาย และแม่หนุ้ยเป็นหญิง มี
ความสัมพนัธ์ในฐานะเป็นสามีและภรรยาหรือผวักบัเมีย ซ่ึงมีหนา้ท่ีในการใหค้วามคุม้ครองคนใน
ครอบครัวโดยเฉพาะเด็กท่ีเกิดใหม่จนถึงเติบโต นอกจากน้ีแม่หนุย้ยงัเป็นวิญญาณตาบอดแต่หูเร็ว 
คนในครอบครัวจึงมีขอ้ห้ามในการพูดช่ือของหวาน หรือของหร่อย (ของอร่อย) ภายในบา้น และ
เด็กท่ีเดินไดแ้ลว้ แต่ยงัไม่ไดท้  าพิธีข้ึนเรือนลงล่าง มีขอ้ห้ามในการพูดทกัว่า เด็กเดินได ้หรือเด็ก
เดินชบัแลว้ (เด็กเดินคล่อง) ภายในบา้นนั้น แม่หนุย้จะไดย้ินทนัที ซ่ึงจะเป็นสาเหตุให้เด็กหรือคน
ในครอบครัวนั้นตอ้งเจ็บป่วย เม่ือไดบ้นบานใหม้าช่วยรักษาตอ้งแกด้ว้ยของคาวหวานเป็นส ารับตั้ง
ใหกิ้น ดงัค าบอกเล่าของ แช่ม ช่างคิด อาย ุ78 ปี เล่าวา่ “แม่หนุย้นั้นตาบอดแต่หูเร็วไดย้นิ ถา้วา่เราว่า
นัน่หมูตวัเท่าแยด (ตวัเลก็) ไดย้ินทนัที คือ อยา่พูด แม่หนุย้ตั้งคร้ังตั้งแผ่นดินมา เรากะเล่าไม่ถูกไม่รู้
ก่ีพนัร้อยปีก่อน ก่อนพระพุทธเจา้ก่อนพระพุทธกาลเร่ืองน่ีนั้น ส่วนแม่หนุย้กบัเทดานั้น ก็คือผวักบั
เมีย เทดาเป็นชาย แม่หนุย้เป็นหญิง” (แช่ม ช่างคิด, สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2558) 

จากเร่ืองเล่าแม่หนุย้ของตระกูลช่างคิด เป็นการอธิบายถึงความเช่ือแม่หนุย้ท่ีมีมาก่อนพุทธ
ศาสนามาเป็นเคร่ืองช่วยในการอธิบายปรากฎการณ์ของปัญหาท่ีพวกเขาเผชิญอยู ่เช่น ความเจบ็ป่วย 
และของสูญหาย คนในครอบครัวจึงมีการแบ่งพ้ืนท่ีความเช่ือในอ านาจเหนือธรรมชาติของเทดาและ
แม่หนุย้ท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีครัว ใหเ้ทดาหรือสามีอยูสู่งกวา่แม่หนุย้ผูเ้ป็นภรรยา เช่นเดียวกบัความสัมพนัธ์
ในฐานะสามีและภรรยาท่ีอยูใ่นครอบครัวเดียวกนั นอกจากน้ีพ้ืนท่ีครัวเป็นพ้ืนท่ีท่ีทุกคนยอมรับให้
ผูห้ญิงหรือภรรยามีอ  านาจในการครอบครองหรือเป็นใหญ่อยูใ่นพ้ืนท่ีนั้น เพราะผูห้ญิงเป็นผูค้วบคุม
อาหารท่ีเล้ียงชีวิตของทุกคนในครอบครัว และเป็นผูท่ี้มีอ  านาจในการควบคุมกฎเกณฑ์การอยู่
ร่วมกนัท่ีทุกคนตอ้งเช่ือฟัง เช่น ลูกท่ีก าลงัเติบโตก่อนเขา้สู่วยัเรียนตอ้งท าพิธีข้ึนเรือนลงล่าง เพื่อให้
แม่หนุย้ช่วยคุม้ครองเช่นเดียวกบัผูห้ญิงท่ีเป็นแม่ท่ีมีหนา้ท่ีดูแลลูกจนถึงเติบโต 

เร่ืองเล่าแม่หนุ้ยของตระกูลขวญัเมือง พบว่า แม่หนุ้ยเกิดจากความเช่ือของคนจีนท่ีอพยพ
เขา้มาคา้ขายทางเรือในฝ่ังทะเลจงัหวดัตรัง คนจีนน าความเช่ือดงักล่าวมาแลกอาหารกบัคนไทย ให้
คนไทยนบัถือ เชื่อวา่แม่หนุย้สามารถคุม้ครองภยัอนัตรายต่าง ๆ ได ้อีกทั้งจงัหวดัตรังเป็นจงัหวดัท่ีมี
การคา้ขายทางเรือ เช่น เกลือ เคยทะเล ซ่ึงเป็นท่ีตอ้งการของคนในจงัหวดันครศรีธรรมราช พทัลุง 
กระบ่ี  และสุราษฎร์ธานี ท าให้ความเช่ือดงักล่าวสืบทอดมายงัคนในจงัหวดันั้นดว้ย นอกจากน้ี
ในช่วงปี พ.ศ.2508 คนในชุมชนมีการประกอบพิธีโนราโรงครูหรือพิธีโรงครู ร่างทรงแม่หนุย้จะพูด
ภาษาจีน และภาษาไทยส านวนคนภาคกลาง แต่ปัจจุบนั(พ.ศ.2558) ร่างทรงแม่หนุย้จะพูดภาษาไทย
ส านวนคนภาคใตเ้ท่านั้น ดงัค าบอกเล่าของ สิทธิพร อ าลอย อาย ุ59 ปี ซ่ึงเป็นลูกหลานของตระกูล
ขวญัเมือง เล่าว่า “แม่หนุ้ย แรกก่อนเวลาโรงครูจะพูดภาษาจีน แต่ถา้ให้จีนมาฟัง จะฟังไม่รู้เร่ือง 
เหมือนเขาเรียกภาษาผี พดูคลา้ยกบัจีนเลย ปัจจุบนัเวลาลงโรงจะพูดภาษาบา้นเราแลว้ แต่ตอนเด็ก ๆ 
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มันพูดภาษาจีน แต่พอเราโตข้ึนมาพูดไทยชับแล้ว พูดไทยเลย ด่าแบบไทยด้วย แรกก่อนพูด
ภาษากลางดว้ย พดูภาษาจีนดว้ย พดูกลางเป็นทองแดงนะ ตอนเราเดก็ ๆ ของเขา้อ่ะมีจริง”  
 ขณะเดียวกนั คนในสายตระกูลขวญัเมืองเช่ือว่า วิญญาณบรรพบุรุษท่ีอยู่คู่กบัแม่หนุ้ย คือ 
วิญญาณครูหมอโนราฝ่ายหญิงหรือเทดา เช่น นางเภาเมาคล่ืน และนางแขนอ่อน และแม่หนุ้ย คือ
วิญญาณผูห้ญิงท่ีท างานภายในเรือหนกัจนตาย เช่น ผูห้ญิงท่ีทอผา้จนตายหรือตายคาโหกคาเก เม่ือ
เสียชีวิตก็มาเป็นวิญญาณแม่หนุย้ ดงัปรากฏในบทเชิญครูหมอหนงัตะลุงท่ีมีการออกช่ือทั้งฝ่ายเทดา
และฝ่ายแม่หนุย้ (สิทธิพร อ  าลอย, สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2559) 
 จากเร่ืองเล่าแม่หนุ้ยของตระกูลขวญัเมือง ท่ีเก่ียวโยงความเช่ือระหว่างครูหมอโนราฝ่าย
หญิงและแม่หนุย้ท่ีมีหนา้ท่ีในการให้ความคุม้ครองคนในครอบครัวไดเ้ช่นเดียวกนั และมีการแบ่ง
พ้ืนท่ีครัวให้เป็นท่ีครอบครองร่วมกนั แต่จดัวางล าดบัชั้นของครูหมอโนราสูงกวา่แม่หนุย้ แสดงถึง
การยอมรับและเคารพผูท่ี้มีอาวโุสมากกวา่ นอกจากน้ีการประกอบพิธีโนราโรงครูหรือพิธีโรงครู จะ
มีการแบ่งพ้ืนท่ีบริเวณหนา้บา้นระหว่างโรงครูหมอโนราหรือโรงขา้งออก และโรงแม่หนุย้หรือโรง
ขา้งตก เป็นการเผชิญหนา้กนัระหว่างอ านาจผูช้ายและอ านาจผูห้ญิง ผา่นกฎเกณฑ ์พิธีกรรม รวมทั้ง
ตัวแทนหรือร่างทรงแม่หนุ ้ยท่ีจะต้องเป็นผูห้ญิงเท่านั้ น สะท้อนให้เห็นว่า ในสังคมคนใต้ให้
ความส าคญักบัความเป็นผูห้ญิงและไดรั้บการสืบทอดมาในปัจจุบนั 
 

พืน้ที่และอ านาจของผู้หญิงเกีย่วกบัหลกัปฏิบัติ ’การตั้งแม่หนุ้ย 
พ้ืนท่ีครัวเป็นพ้ืนท่ีตั้ งแม่หนุ้ยของแต่ละสายตระกูล ทุกครัวเรือนจะตั้ งแม่หนุ้ยในทิศ

ตะวนัตกใกล้กับเตาไฟและแบ่งล าดับชั้นของเทดาให้อยู่สูงกว่าแม่หนุ้ย นอกจากน้ียงัก าหนด
บทบาทหน้าท่ีและอ านาจเหนือพ้ืนท่ีให้กบัผูห้ญิงหรือภรรยามีอ านาจในการครอบครองหรือเป็น
ใหญ่อยู่ในพ้ืนท่ีนั้น ผูห้ญิงจึงมีอ  านาจในการก าหนดพ้ืนท่ีและหลกัปฏิบติัเก่ียวกบั ’การตั้งแม่หนุย้
ประกอบดว้ย 2 ประเดน็ ได้แก่ ประเด็นแรก หลกัปฏิบติัเก่ียวกบัทิศทางการตั้งแม่หนุย้ และประเด็น
ท่ีสอง ขอ้ตกลงและการจดัวางต าแหน่งการตั้งแม่หนุย้ ดงัน้ี  

หลกัปฏิบัติเกีย่วกบัทิศทางการตั้งแม่หนุ้ย 
ชาวบา้นทุ่งสมอในสายตระกลูต่าง ๆ มีหลกัปฏิบติัเก่ียวกบัเคร่ืองบูชา พ้ืนท่ี และทิศทางการ

ตั้งแม่หนุย้ท่ีคลา้ยคลึงกนัทั้ง 5 ตระกลู คือ ผูห้ญิงท่ีอยูใ่นสถานภาพความเป็นแม่หรือลูกสาวจะเป็นผู ้
สานสอบหมุกใบเตยขนาดเล็ก รูปทรงกระบอก ภายในใส่หมากพลู และเทียนเป็นเคร่ืองสักการะ 
บางครอบครัวจะใส่ไข่ไก่ดิบไวภ้ายในสอบแม่หนุย้ เพื่อเป็นเคร่ืองบูชาในวนัท่ีลูกสาวออกเรือนและ
มีบุตรแลว้ ปัจจุบนับางครอบครัวมีการปรับเปล่ียนวสัดุจากสอบหมุกใบเตยเป็นสอบหมุกท่ีสานจาก
เส้นพลาสติก เพราะหาง่ายและคงทนกว่าสอบหมุกใบเตย ดงัค าบอกเล่าของแช่ม ช่างคิด อาย ุ78 ปี 
เล่าว่า “แม่หนุย้นั้นใส่สอบมนัมีกะ 4 สอบ ฝ่ายผวัฝ่ายเมียเท่านั้น เรียก ส่ีตาส่ียาย แม่หนุย้กะอยูข่า้ง
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ครัว แม่หนุย้ 2 สอบ ใส่ไข่ 2 ลูก สอบละลูก ถึงเทดาอยูบ่นไม่มีไข่ หมากพลูสกัค านิ เทียนเล่ม หมาก
พลูเหมือนของแม่หนุย้นั้นของแกนั้นเทดาไม่มีไข่ แม่หนุย้มีไข่ลูกนึง สอบเทดาอยู่ขา้งบนหมาม่าย
ไข่” (แช่ม ช่างคิด, สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2558) 

พ้ืนท่ีและทิศทางการตั้งแม่หนุย้ แต่ละสายตระกูลมีการตั้งแม่หนุย้ท่ีมีล  าดบัชั้นต ่ากว่าเทดา
ในพ้ืนท่ีครัวใกลห้รืออยู่เหนือกว่าเตาไฟในทางทิศตะวนัตก ชาวบา้นเรียกพ้ืนท่ีดงักล่าวว่า ขา้งตก 
แม่หนุย้เทดา หรือเทดาขา้งตก (ดงัภาพท่ี 1) เช่ือวา่แม่หนุย้กบัเทดาเป็นวิญญาณประจ าทิศตะวนัตกท่ี
ตอ้งอยู่ภายในสอบ บางครอบครัวจะมีผา้สีขาวปิดปากสอบ หรือมีฝาท่ีท าจากวสัดุเดียวกนัตวัสอบ
ครอบปิดปากสอบไว ้ดงัค าบอกเล่าของ ยรู ขวญัเมือ อาย ุ76 ปี เล่าวา่ “แม่หนุย้เขาอยูส่อบ ว่าถา้แจง้ 
ๆ เขาอยู่ไม่ได้ เขาอยู่พ ันนั้ นแหละ” (ยูร ขวญัเมือง, สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี  20 กุมภาพันธ์ 2559) 
นอกจากน้ีบางครอบครัวมีความเช่ือเก่ียวกบัครูหมอแม่ทาน(หมอต าแย) ซ่ึงเป็นความเช่ือของฝ่าย
หญิงจึงมีการตั้งสอบไวใ้นพ้ืนท่ีครัวและล าดบัชั้นเดียวกบัแม่หนุย้ ความเช่ือฝ่ายชายหรือความเช่ือครู
หมอฝ่ายหัวนอน(ทิศใต)้ เช่น ครูหมอโนรา ครูหมอเฒ่าชา้ง และครูหมอเหล็ก จึงไม่สามารถตั้งห้ิง
บูชาไวใ้นพ้ืนท่ีครัวได ้เน่ืองจากพ้ืนท่ีครัวเป็นพ้ืนท่ีท่ีถูกจดัสรรให้เฉพาะความเช่ือฝ่ายหญิง การตั้ง
ในต าแหน่งพ้ืนท่ีและทิศทางท่ีไม่ถูกตอ้งตามความเช่ือท่ีสืบทอดมา เช่ือวา่จะท าใหค้นในครอบครัว
นั้นตอ้งเจบ็ป่วย ดงัค าบอกเล่าของไสว อินทร์ทอง อาย ุ76 ปี เล่าวา่ “แม่หนุย้อยูใ่นครัว อยูข่า้งไฟ ถา้
ไม่อยู่แค่ไฟไม่ไดล่้าว ถูกเขา้ล่าว แม่หนุย้เทดาตอ้งตั้งขา้งตก 4 ส่ีตาส่ียายกา้ส่ีสอบ ในสอบใส่ไข่ 2 
สอบ ใส่แต่แม่หนุย้ เทดาไม่ตอ้งใส่ ใส่แต่หมากพลู ธูปเทียน” (ไสว อินทร์ทอง, สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 
24 พฤศจิกายน 2558)  
 

  
 

ภาพท่ี 1 การตั้งแม่หนุย้ภายในครัวของครอบครัวช่างคิด และครอบครัวบ ารุงศรี 
ถ่ายเม่ือวนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2558 

 

ข้อตกลงและการจัดวางต าแหน่งการตั้งแม่หนุ้ย 
ขอ้ตกลงและการจดัวางต าแหน่งการตั้งแม่หนุ้ยของคนบา้นทุ่งสมอ จะเกิดข้ึนเม่ือคนใน

ครอบครัวออกเรือนและมีบุตร พ้ืนท่ีครัวจึงถูกสร้างให้เป็นพ้ืนท่ีทางจิตวิญญาณภายใต้การจัด



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 49 -

11 

ระเบียบตามขอ้ตกลงของสองครอบครัวหรือสองสายตระกูล ปรากฎการณ์ดงักล่าวอาจแบ่งได ้2 
ประเด็น คือ ประเด็นแรก ขอ้ตกลงการตั้งแม่หนุ้ย และประเด็นท่ีสอง การจดัวางต าแหน่งการตั้ ง
แม่หนุย้  ดงัน้ี  

ขอ้ตกลงการตั้งแม่หนุย้ของสายตระกูลต่าง ๆ มีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั การแบ่งพ้ืนท่ีการตั้ง
แม่หนุย้จึงข้ึนอยูก่บัขอ้ตกลงของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงหรือทั้งสองฝ่าย ส่งผลให้แต่ละครอบครัวมีการตั้ง
จ  านวนสอบแม่หนุย้ท่ีไม่เท่ากนั ขอ้ตกลงดงักล่าวประกอบดว้ย 2 ลกัษณะ คือ ลกัษณะแรก ขอ้ตกลง
การตั้งแม่หนุย้ของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงโดยเฉพาะฝ่ายหญิงเม่ือออกเรือนและมีบุตร แม่จะเป็นผูต้ ั้งสอบ
แม่หนุย้ใหท่ี้บา้นของลูกสาวทุกคน ขณะเดียวกนัเม่ือลูกสาวท่ีออกเรือนและมีบุตรแลว้ แต่ยงัไม่ได้
ตั้งสอบแม่หนุย้ เช่ือว่าลูกสาวจะเกิดอาการปวดทอ้ง หรือเจ็บไขรั้กษาไม่หาย จนกว่าจะตั้งแม่หนุย้
ตามความเช่ือของสายตระกูลนั้น นอกจากน้ีบางครอบครัวผูเ้ป็นแม่จะให้ผูอ้าวุโสหรือนายหมูน(ผู ้
ประกอบพิธีกรรม) เป็นผูส่้งมอบแม่หนุย้ใหลู้กแทนตน หรือเม่ือแม่ของฝ่ายหญิงเสียชีวิตก่อนวนัท่ี
ลูกสาวออกเรือน ผูอ้าวุโสหรือนายหมูนจะเป็นผูท้  าหน้าท่ีน้ีแทนเช่นกัน (วราภรณ์ เจริญรูป , 
สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2559) และลกัษณะท่ีสอง ขอ้ตกลงการตั้งแม่หนุย้ของทั้งสองฝ่าย 
หรือท่ีชาวบา้นเรียกว่ารวมแห่งรวมสานในวนัท่ีลูกหลานออกเรือน หรือเม่ือออกเรือนและมีบุตร
แลว้ ทั้งสองฝ่ายจะให้แม่ ผูอ้าวุโสในตระกูล หรือนายหมูน คนใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าหน้าท่ีในการ
ตดัสินใจการตั้งจ  านวนสอบแม่หนุ้ย ในวนัดงักล่าวทั้งสองฝ่ายจะมีอ านาจการตดัสินใจท่ีเท่าเทียม
กนั ดงัท่ี เหิม เจริญรูป อาย ุ78 ปี เล่าว่า “เขาอิมาอยู ่มนัเป็นเจา้บา้นเจา้เรือน มนัอยู่กบัทุกคนแหละ
โหม๋ (พวก)หญิง ตอนอิมาอยูก่็เลยรับไว ้มาอยูบ่า้นเรา ๆ ท าให ้แต่ตอ้งอยูต่รงน้ีนะ ตกลงตอนรับมา
อยูฮ่นัแหละ” (เหิม เจริญรูป, สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2559)  

ในประเด็นเดียวกนัน้ี คนในสายตระกูลต่าง ๆ มีขอ้ตกลงการตั้งแม่หนุย้ท่ีคลา้ยคลึงกนั คือ 
เม่ือแม่หรือผูอ้าวุโสในสายตระกูลส่งมอบแม่หนุย้ให้กบัลูกท่ีออกเรือนและมีบุตรแลว้ แม่หนุย้ท่ีอยู่
ในพ้ืนท่ีครัวดั้งเดิมของแม่หรือผูอ้าวุโสจะยงัคงอยู่ในต าแหน่งเดิมนั้นต่อไป ไม่สามารถร้ือหรือ
ท าลายได ้เช่ือว่าแม่หนุ้ยยงัคงปกป้องรักษา ดูแลผูท่ี้อยู่ในครอบครัวนั้นให้แคลว้คลาดจากโรคภยั
อนัตรายต่าง ๆ ได ้ดงัท่ี ถวิล ขวญัเมือง อาย ุ53 ปี เล่าว่า “แม่หนุย้คร้ังแม่เฒ่านุ ถึงแม่เฒ่าแกตายยาย
เล่าหมาถูกไหม ถึงท่ีหลงันายหมูนใหญ่เคา้มาดบัให้ แต่ว่าให้ลูกสาวสะแลว้ แต่ว่าเรือนเค้า ลาย
ไม่ได ้แต่มอบให้ลูกไปแลว้  เวลาเคา้มาเคา้ไม่มีท่ีพกัแระ” (ถวิล ขวญัเมือง, สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 25 
พฤศจิกายน 2558) 

การจดัวางต าแหน่งการตั้งแม่หนุย้  คนในสายตระกูลต่าง ๆ มีการแบ่งพ้ืนท่ีการตั้งแม่หนุย้
ในรูปแบบท่ีคลา้ยคลึงกนั คือ การแบ่งล าดบัชั้นเทดาสูงกวา่แม่หนุย้ แมแ้ต่ละครอบครัวจะตั้งจ  านวน
สอบแม่หนุย้และเทดาไม่เท่ากนั แต่จะเรียกการจดัวางดงักล่าวว่า ส่ีตาส่ียาย บางทอ้งถ่ินเรียกว่า ส่ีกก
ส่ีกอ (ค าเรียกของชาวบ้านในต าบลนาบอน อ าเภอนาบอน) หรือส่ีโหม๋ส่ีปราณ (ค าเรียกของ
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ชาวบา้นในต าบลวงัหิน อ าเภอบางขนั) หมายถึง วิญญาณตายายฝ่ายแม่ และวิญญาณตายายฝ่ายพ่อ 
ซ่ึงทั้งสองฝ่ายประกอบดว้ย ฝ่ายปู่ ฝ่ายย่า ฝ่ายพ่อเฒ่าหรือตา และฝ่ายแม่เฒ่าหรือยายเรียกว่า ส่ีตาส่ี
ยาย (อุดม หนูทอง. 2546 : 27 – 32) ดงัท่ี ยูร ขวญัเมือง อายุ 76 ปี เล่าว่า “ตั้งแม่หนุ้ย ตอ้งตั้งให้ต ่า 
แม่หนุย้อยู่ล่าง เทดาตอ้งอยู่บน เทดาเป็นใหญ่ ตอ้งอยู่เหนือเพ่ือน อิไวเ้ทียม ๆ กนัไม่ไดเ้ขาเป็นเท
ดา” (ยรู ขวญัเมือง, สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2559)  

ขณะท่ี บางครอบครัวเช่ือว่าวิญญาณท่ีมีล  าดับชั้นสูงกว่าเทดา คือ ตูห้ัน จึงมีการจดัวาง
ต าแหน่งให้สอบตูห้ันอยู่ในหน้าเทดา (ดงัภาพท่ี 2) ดงัค าบอกเล่าของถวิล ขวญัเมือง อายุ 53 ปี ว่า 
“ขา้งตกของยายนิ มีตูห้ัน เทดา แม่หนุ้ย 3 อย่าง ตูห้ันคนส าคญัหวาเพ่ือน คนนั้นใหญ่หวาเพ่ือน 3 
อย่างเท่านั้นนิของยายนั้น ไม่ใส่ไข่สักลูก ว่าไม่ฟักของบาปนั้น ฝักแต่หมากกบัเทียนของยายนั้น 
หมากกา้ 3 ค า เทียนเล่มนึง ไข่เคา้ไม่ฟัก บางเจา้เคา้ใส่ไข่ แต่ตูห้ันนั้นแระใหญ่หวาเพ่ือนบอกให้รู้
เสีย ของตานั้นเทดา เทดาพ่อหมา้ย แลว้กา้แม่หนุ้ย 3 อย่าง ใส่หมากเทียนเหมือนกนัแระ” (ถวิล 
ขวญัเมือง, สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2558) 

 
                     

 

 
 
 
 
 

              ฝ่ายสาม ี                                                                                                                           ฝ่ายภรรยา 
 

ภาพท่ี 2 การจดัวางต าแหน่งการตั้งแม่หนุย้ของครอบครัวนางถวิล ขวญัเมือง 
ถ่ายเม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

 

พธีิกรรมและอ านาจการสืบทอดแม่หนุ้ย 
พิธีกรรมและอ านาจการสืบทอดแม่หนุ้ย ผูห้ญิงจะมีโอกาสในการแสดงความเป็นผูน้  าใน

บทบาทท่ีแตกต่างกนั เช่น การเป็นร่างทรง ผูป้ระกอบพิธีกรรม และผูส่้งมอบความเช่ือแม่หนุย้ ซ่ึง
อาจแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเด็น คือ ประเด็นแรก พิธีกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือแม่หนุย้ และประเด็นท่ี
สอง อ  านาจการสืบแม่หนุย้ ดงัน้ี 

พธีิกรรมที่เกีย่วข้องกบัความเช่ือแม่หนุ้ย 
วิถีชีวิตของชาวบา้นทุ่งสมอ เช่ือวา่เป็นแม่หนุย้เป็นวิญญาณท่ีคุม้ครองลูกหลานภายในบา้น

เช่น การบอกกล่าวเม่ือเดินทางใกลไ้กล การให้ช่วยรักษาเม่ือเจ็บป่วย และการคุม้ครองภยัอนัตราย
ต่าง ๆ ใหก้บัคนในครอบครัว แต่ละสายตระกลูท่ีนบัถือจึงมีพิธีกรรมท่ีแสดงออกถึงความเคารพและ
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บูชาแม่หนุย้ รวมทั้งวิญญาณครูหมอท่ีนบัถือภายในครอบครัว เช่น โอกาสในการประกอบพิธีกรรม 
การแบ่งพ้ืนท่ีในการประกอบพิธีกรรม ผูป้ระกอบพิธีกรรม และเคร่ืองบูชา ดงัน้ี 

โอกาสในการประกอบพิธีกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือแม่หนุย้ ประกอบดว้ย 3 โอกาส คือ 
โอกาสแรก พิธีการไหวป้ระจ าปีเดือน 11 โอกาสท่ีสอง พิธีกรรมในรอบชีวิต โดยเฉพาะพิธีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเดก็จนถึงเติบโต ไดแ้ก่ พิธีเปิดปาก พิธีลงล่างยา่งดิน พิธีข้ึนเปล พิธีข้ึนเรือนลงล่าง และ
พิธีแต่งผวัใหม่เมียใหม่ และโอกาสท่ีสาม พิธีโรงครูหรือท่ีชาวบา้นเรียกว่ากินในโรง และพิธีการ
ไหวบ้นเรือนหรือกินในเรือนทั้งสองพิธีข้ึนอยูก่บัขอ้ตกลง (สัญญา) หรือการบนบานระหวา่งคนใน
ครอบครัวและวิญญาณตายายท่ีนบัถือ  

การแบ่งพ้ืนท่ีในการประกอบพิธีกรรม ผูป้ระกอบพิธีกรรม และเคร่ืองบูชาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความเช่ือแม่หนุย้ พบว่า การแบ่งพ้ืนท่ีในการประกอบพิธีกรรมทั้ง 3 โอกาส แต่ละสายตระกูลจะมี
การจัดสรรพ้ืนท่ีใน 2 ลกัษณะได้แก่ ลักษณะแรก พิธีกรรมท่ีประกอบเฉพาะภายในบ้าน และ
ลกัษณะท่ีสอง พิธีกรรมท่ีประกอบทั้งพ้ืนท่ีภายในและภายนอกบา้น ดงัน้ี  

พิธีกรรมท่ีประกอบเฉพาะภายในบา้น เช่น พิธีการไหวป้ระจ าปีเดือน 11 และพิธีแต่งผวั
ใหม่เมียใหม่ ทั้งสองพิธีเป็นการไหวแ้ม่หนุย้บนเรือน ผูป้ระกอบพิธีกรรม จะเป็นบทบาทหนา้ท่ีของ
ผูช้ายหรือผูอ้าวุโสในครอบครัว ผูห้ญิงจะมีหน้าท่ีในการเป็นผูจ้ดัเตรียมเคร่ืองบูชาทั้งของฝ่ายครู
หมอและแม่หนุ้ยดว้ยตนเอง (วนิดา บ ารุงศรี, สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2558) และเคร่ือง
บูชาท่ีขาดไม่ไดข้องแม่หนุ้ย คือ ขา้ว 12 และของหวาน เช่น ขนมโค ขา้วเหนียวชุบน ้ าตาล ขา้ว
เหนียวกะทิ และมะพร้าวอ่อน ชาวบา้นเรียกเคร่ืองบูชาดงักล่าวว่า ของบวชหรือเคร่ืองบวช บาง
ครอบครัวมีของคาว(ของบาป)สองชนิดจดัวางในลกัษณะชนหัวกนั เช่น ไก่ตม้ชนหัว ไก่ชนหมู 
ดงัท่ี ถวิล ขวญัเมือง อายุ 53 ปี เล่าว่า “พอเดือน11จ าปีกา้ดบัขา้วให้กิน หนมโค พร้าวอ่อน ขา้ว 12  
เหนียวจุม้น ้ าผึ้ง เหนียวจานทิ ไข่ เหลา้ น่ีแระท าให้เคา้กิน ถึงของยายนั้นของบาปไม่กิน ยายไม่หัด  
กินเคร่ืองบวช ของบาปนั้น ยายไม่ท าของพนันั้นยายไม่ชอบ” (ถวิล ขวญัเมือง, สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 
25 พฤศจิกายน 2558) นอกจากน้ี เม่ือของในบา้นสูญหาย เช่น เข็มเยบ็ผา้ แหวน และทอง ผูเ้ป็น
เจา้ของจะบนบานแม่หนุย้ใหช่้วยคน้หา เม่ือพบจะแกบ้นดว้ยตัก๊แตนป้ิงชนหวัตั้งไวภ้ายในพ้ืนท่ีครัว 
ดงัค าบอกเล่าของเหิม เจริญรูป อายุ 78 ปี เล่าว่า “สมยัพ่อบนของสูญ เอาตัก๊แตนชนหัว ก่าเลยบน” 
(เหิม เจริญรูป, สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2559) และนิคม บ ารุงศรี อาย ุ58 ปี เล่าว่า “แม่หนุย้
ตายาย สมยัแต่แรกบนของสูญไหร่พนัน้ีแหละ บนไดเ้พ ถา้ท าไหร่กินน่ีไม่ออกช่ือไม่ได ้ตอ้งออกช่ือ
ใหเ้ขากินกนั” (นิคม บ ารุงศรี, สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2558) 

พิธีกรรมท่ีประกอบทั้งพ้ืนท่ีภายในและภายนอกบา้น เช่น พิธีเปิดปาก พิธีลงล่างยา่งดิน พิธี
ข้ึนเปล พิธีข้ึนเรือนลงล่าง และพิธีโนราโรงครู ทั้งหา้พิธีกรรมดงักล่าวเป็นพิธีท่ีก าหนดให้ผูค้นทั้ง
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สองสายตระกลูหรือญาติทั้งส่ีตาส่ียายตอ้งมาเขา้ร่วมในพิธีกรรม ดงัท่ี ยรู ขวญัเมือง อาย ุ76 ปี เล่าว่า 
“แม่หนุ้ย การท าพิธีที ต้องมาทั้ งสองฝ่าย คือฝ่ายแม่และฝ่ายพ่อ คือญาติทั้ งส่ีตาส่ียาย” ทั้ งห้า
พิธีกรรมมีการแบ่งพ้ืนท่ีในการประกอบพิธี ผูป้ระกอบพิธีกรรม และเคร่ืองบูชาท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 

พิธีเปิดปาก พิธีลงล่างย่างดินหรือพิธีเหยียบดิน พิธีข้ึนเปล และพิธีข้ึนเรือนลงล่าง ทั้ งส่ี
พิธีกรรมเป็นพิธีท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็กท่ีก าลงัเจริญเติบโต เช่น เม่ือเด็กครบ 3 – 7 วนั พิธีท่ีจดัข้ึนในวนั
เดียวกนั คือ พิธีเปิดปาก พิธีเหยยีบดิน และพิธีข้ึนเปล ผูป้ระกอบพิธีกรรม จะเป็นบทบาทของผูห้ญิง
ท่ีอยูใ่นสถานภาพความเป็นแม่ หรือหมอแม่ทาน(หมอต าแย) เป็นผูท้  าพิธีเท่านั้น ก่อนท าพิธีคนใน
ครอบครัวจะมีการบอกกล่าวพร้อมกบัส่งเหมรย (ลกัษณะเป็นห่อกระดาษ ภายในหมากพลู 3 ค าและ
เทียนขาว 1 เล่ม) ให้กบัผูท้  าพิธีตามธรรมเนียม ผูท้  าพิธีจะแบ่งหมากพลูใส่ในแต่ละสอบเพื่อเป็น
เคร่ืองบูชาและบอกกล่าวใหแ้ม่หนุย้ไปช่วยเหลือในวนัท าพิธี (ยรู ขวญัเมือง, สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 20 
กุมภาพนัธ์ 2559) ในวนัประกอบพิธีกรรมคนในครอบครัวมีการแบ่งพ้ืนท่ีออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 
พ้ืนท่ีภายในบา้น จะถูกจดัสรรไวส้ าหรับพิธีเปิดปากและพิธีข้ึนเปล คนในครอบครัวมีการตั้งเคร่ือง
บูชาตามความเช่ือของทั้งสองฝ่าย คือ ฝ่ายสามีและฝ่ายภรรยา พ้ืนท่ีกลางบา้นจึงเป็นพ้ืนท่ีส่วนรวมท่ี
ก าหนดให้บทบาทหน้าท่ีของผูห้ญิงหรือผูท้  าพิธีมีอ  านาจเหนือพ้ืนท่ีท่ีทุกคนในครอบครัวต้อง
ยอมรับ และพ้ืนท่ีภายนอกบา้น จะถูกจดัสรรไวส้ าหรับพิธีลงล่างยา่งดิน หลงัจากเดก็ท าพิธีเปิดปาก
แลว้ ผูท้  าพิธีจะน าเดก็ออกไปท าพิธีหนา้บา้น เช่ือวา่พ้ืนท่ีนอกบา้นเป็นพ้ืนท่ีครอบครองของพระแม่
ธรณีและพระภูมิเจา้ท่ี การประกอบพิธีน้ีจึงเป็นการบอกกล่าวพระแม่ธรณีและพระภูมิเจา้ท่ีใหช่้วย
คุม้ครองรักษาเด็ก ผูท้  าพิธีจะจบัเทา้เด็กเหยียบดิน เงิน ทอง กรรไกร หรือของชนิดอ่ืน ๆ ซ่ึงข้ึนอยู่
กบัความเช่ือของแต่ละสายตระกูลท่ีแตกต่างกนั หลงัจากนั้นถา้เด็กเป็นชายผูท้  าพิธีจะพาไปเก็บฟืน 
และถา้เป็นหญิงจะพาไปเก็บดอกไมห้รือเก็บเงินทองท่ีคนในครอบครัวและเครือญาติน าไปวางหรือ
ซอ้นไว ้เช่ือวา่เม่ือเดก็เติบโตจะเป็นเดก็ขยนัและสามารถช่วยพอ่แม่ท ามาหากินได ้หลงัจากนั้นจะน า
เด็กเขา้ไปในบา้นเพื่อท าพิธีข้ึนเปลในล าดบัต่อไป (ยรู ขวญัเมือง, สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 
2559, ประทุม ชุ่มเพง็พนัธ์ุ. 2544 : 59 - 61) 

ขณะเดียวกัน เม่ือเด็กเดินได้หรืออยู่ในช่วง 3 – 7 ปี หลายครอบครัวจะยึดช่วงก่อนเข้า
โรงเรียนท าพิธีข้ึนเรือนลงล่างหรือแกข้ึ้นเรือนลงล่าง บางครอบครัวเรียกวา่พิธีแกต้ายายใหก้บัเดก็ ผู ้
ประกอบพิธีจะเป็นบทบาทของผูห้ญิงหรือผูช้ายท่ีเคารพนบัถือ บางสายตระกลูจะมีผูท่ี้ท าหนา้ท่ีแก้
ข้ึนเรือนลงล่างโดยเฉพาะ  เรียกว่า นายหมูน คนในชุมชนเช่ือว่าเม่ือเด็กเติบโตและไม่ได้ผ่าน
พิธีกรรมดงักล่าว เม่ือเจ็บไขรั้กษาไม่หาย ตอ้งบนบานให้แม่หนุ้ยช่วยรักษา หากหายจากอาการ
ดงักล่าวตอ้งท าพิธีแกข้ึ้นเรือนลงล่างเช่นเดียวกนั ดงัท่ี สิทธิพร อ าลอย อาย ุ59 ปี เล่าวา่ “ข้ึนเรือนลง
ล่าง บางคนก็แก่เฒ่าถึงจะแก ้บางคนกถื็อจริง ๆ พอก่อนข้ึนโรงเรียนก็แก ้แลว้ก็กิน ไม่เหมือนกนัแต่
ละบา้น” และถาวร พรหมหมอเฒ่า อาย ุ66 ปี  เล่าว่า “เด็กเดินชบัปี 2 ปี เม่ือยงัไม่ท าพิธีอยา่เท่ียวทกั
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ว่าเด็กเดินชบั ถึงเวลาตอ้งแก ้ดูวนั ขา้งข้ึนวนัค่ี ขา้งแรมวนัคู่ วนัพระท าไม่ได”้ บางครอบครัว เช่น 
ครอบครัวขวญัเมือง ในวนัท าพิธีข้ึนเรือนลงล่างภายในบา้น ภายนอกบา้นมีการสร้างเรือนก ามะลอ
ตั้งในทางทิศตะวนัตกเพื่อบูชาผีนอกใหช่้วยคุม้ครองรักษาลูกหลานภายในบา้นดว้ย (ดงัภาพท่ี 3) 

 

 
 

ภาพท่ี 3 การตั้งเรือนก ามะลอภายนอกบา้นในพิธีข้ึนเรือนลงล่างของครอบครัวขวญัเมือง 
ถ่ายเม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

 

 พิธีโนราโรงครูหรือพิธีโรงครู บางครอบครัวเรียกวา่กินในโรง จะประกอบพิธีเพียงวนัเดียว
เรียกว่า โรงครูเล็ก คนในชุมชนไดอ้ธิบายถึงท่ีมาของการจดัพิธีน้ีข้ึนดว้ยเหตุผลสองประการ คือ 
ประการแรก เม่ือคนในครอบครัวสญัญาหรือบนบานไวก้บัวิญญาณครูหมอและแม่หนุย้ เรียกวา่ การ
ท าเหมรยหรือเหมรยห่อ ดว้ยการน ากระดาษสีขาวห่อเคร่ืองสังเวย (หมากพลู 3 ค าและเทียนขาว 1 
เล่ม) แลว้อธิฐานผูกหรือแขวนไวท่ี้ห้ิงครูหมอหรือสอบแม่หนุย้ (มูลนิธิทกัษิณคดีศึกษา. 2546 : 354) 
เช่น การบนบานให้หายจากอาการเจ็บป่วย ของหาย การสอบเขา้เรียน และการเขา้ท างาน (ประไพ 
ศรีสุขใส, สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2558) และประการท่ีสอง เม่ือคนในครอบครัวสญัญาไว้
กบัวิญญาณครูหมอและแม่หนุ้ยว่าทุกปีจะท าพิธีโรงครู ต่อมาค่าใชจ่้ายในพิธีท่ีสูงข้ึน จึงมีการท า
สญัญาหรือท าเหมรยเพื่อขอเป็น 5 ปี หรือ 7 ปีจดัคร้ัง เช่ือวา่หากไม่ท าตามสญัญากจ็ะเกิดโทษกบัคน
ในบา้น เช่น การเจ็บไขท่ี้รักษาไม่หาย หรือมีอาการปวดตามท่ีต่าง ๆ ของร่างกาย (นิคม บ ารุงศรี, 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2558) บางครอบครัวไดข้อเปล่ียนจากพิธีโรงครูเป็นการไหวป้ระจ าปี
ในเดือน 11 ดงัค าบอกเล่าของ ถวิล ขวญัเมือง อาย ุ53 ปี ว่า “ขอกินบนเรือนแลว้ แต่แรกกินในโรง
ถึงยายสู้ไม่ไหว เขา้โรงทีไม่ใช่หิดนั้น  2 หม่ืนไม่ใช่พอ ถึงยายกา้ขอกินบนเรือนแลว้ ท าบนเรือน
แลว้” (ถวิล ขวญัเมือง, สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2558) พิธีโรงครูจึงประกอบดว้ยการแบ่ง
พ้ืนท่ี และผูป้ระกอบพิธีกรรม ดงัน้ี 

การแบ่งพ้ืนท่ีการตั้งโรงครูจะใชพ้ื้นท่ีบริเวณนอกบา้นของคนในครอบครัวนั้นตั้งโรงใน
ลกัษณะเผชิญหนา้กนัทั้งสองฝ่ัง โดยก าหนดให้ฝ่ังทิศตะวนัออกเป็นพ้ืนท่ีตั้งของโรงโนราหรือโรง
ขา้งออก และทิศตะวนัตกจะเป็นพ้ืนท่ีตั้งของโรงแม่หนุย้หรือโรงขา้งตกท่ีมีขนาดเลก็กว่าประมาณ
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หน่ึงในส่ีของโรงโนรา (ดงัภาพท่ี 4) ดงัท่ี สิทธิพร อ าลอย อาย ุ59 ปี เล่าว่า “เขาแยกสองฝ่ัง ถา้วา่เขา้
โรงครู โรงขา้งออก คือโรงโนรา หันหนา้โรงไปทางพระตก ขา้งในโรงเขาแบ่งซีกโรงฝังน้ีเป็นตา
บุญ หลวงนาย ฝ่ังทิศใต ้ฝังทิศเหนือเน่ียเป็นม่วงทอง หม่อมรอง ส่วนโรงขา้งตก คือ โรงหนุย้ ขา้ง
ในโรงเขาแบ่งฝ่ังทิศเหนือเป็นของหมอแม่ทาน ฝ่ังทิศใต้จะเป็นของเทดาตกกับแม่หนุ้ย ตั้ ง
เคร่ืองเซ่นบูชาสองฝ่ัง ใตถุ้นโรงหนุย้จะเป็นของพระภูมิเจา้ท่ี” 

ผูป้ระกอบพิธีกรรมโรงครู พบว่า พ้ืนท่ีทั้งสองฝ่ังนอกจากจะเป็นตวัแบ่งสถานภาพหรือ
พ้ืนท่ีของผูห้ญิงและผูช้ายแลว้ ยงัก าหนดบทบาทหนา้ท่ีภายในโรงใหก้บุัคคลวา่ใครมีอ านาจแค่ไหน 
อยา่งไร ทั้งผูห้ญิงและผูช้ายจึงมีอ  านาจอยูใ่นต าแหน่งแห่งท่ีของตนเอง พ้ืนท่ีภายในโรงขา้งตก ผูท่ี้
เป็นคนทรงหรือร่างทรงของแม่หนุย้ เทดา และแม่ทาน จะตอ้งเป็นผูห้ญิงเท่านั้น ผูท่ี้เป็นร่างทรงจะ
เป็นเครือญาติ หรือผูห้ญิงท่ีคนในครอบครัวนั้นนบัถือและเคยเป็นร่างทรงมาก่อน ดงัค าบอกเล่าของ 
สิทธิพร อ าลอย อาย ุ59 ปี ว่า “ร่างทรงแม่หนุย้เป็นผูห้ญิง ไอพ้วกน้ีขา้งตกมนัเป็นผูห้ญิง ค าว่านาง
ข้ึนหนา้เป็นผูห้ญิง นางเภาเมาคล่ืน ตายคาโหกคาเก แขนอ่อน นางแกว้มาลิกา มีมากกว่าน้ี เหมือน
ในค าเชิญจะบอก เวลาเขาเขา้โรงฝังโน่น เขาจะมีหมอแม่ทาน ไอห้นุย้ เทดาตก” (สิทธิพร อ  าลอย, 
สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2559) 
 

    
 

ภาพท่ี 4 การตั้งโรงโนรา และโรงแม่หนุย้ในพิธีโนราโรงครู 
ถ่ายเม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

 

อ านาจการสืบทอดแม่หนุ้ย 
คนในครอบครัวแต่ละสายตระกูล เช่ือว่าการสืบทอดแม่หนุ้ยจากรุ่นสู่รุ่น ผูท่ี้รับสืบทอด

จะตอ้งเป็นคนในครอบครัวท่ีออกเรือนและมีบุตรแลว้เท่านั้น หาเพิกเฉยจะท าใหเ้กิดอาการปวดทอ้ง 
หรือเจ็บไขรั้กษาไม่หาย จนกว่าจะตั้งแม่หนุ้ยตามความเช่ือของคนในครอบครัวแต่ละสายตระกูล
นั้น ดงัค าบอกเล่าของไสว อินทร์ทอง เล่าวา่ “แม่หนุย้รับ กา้ตั้งแต่มีเรือนไดลู้กกา้ตั้งแม่หนุย้ ลูกตานิ
กต็ั้ง ขาดไม่ได ้ ของฉา้นขาดไม่ได ้เราคนแต่แรกเรายดึหมัน่ถือหมัน่ไวม้ัง่  เพราะเวลาเราอีใชใ้หเ้คา้
ไปนั้น ถา้ไม่มีท่ีพกักา้เคา้ไปพกัในคน ท าให้เจ็บไขไ้ม่บายข้ึนมาทนัที” (ไสว อินทร์ทอง,สัมภาษณ์
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เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2558) อ านาจการสืบทอดแม่หนุย้จึงประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ ผูท่ี้มีอ  านาจ
ในการสืบทอด พ้ืนท่ี และพิธีกรรมในการสืบทอด ดงัน้ี  

ผูมี้ท่ีมีอ  านาจในการสืบทอดแม่หนุย้ ประกอบดว้ยบุคคล 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก ผูห้ญิงท่ีอยู่
ในสถานภาพความเป็นแม่ และกลุ่มท่ีสอง คือ ผูอ้าวโุสในครอบครัว ดงัน้ี ผูห้ญิงท่ีอยูใ่นสถานภาพ
ความเป็นแม่ เป็นกลุ่มท่ีพบมากในชุมชนบา้นทุ่งสมอ ซ่ึงผูเ้ป็นแม่จะเป็นส่งมอบแม่หนุย้ให้ท่ีบา้น
ของลูกสาวท่ีออกเรือนและมีบุตรแลว้ทุกคน ดงัท่ี สาย ขวญัเมือง อายุ 89 ปี เล่าว่า “พอลูกสาวมี
ครอบครัว แม่ก็ให้ไป เข่ียหมากเข่ียไหร่ ออกช่ือให้ไปอยูก่บัลูกสาว เหมือนแม่แก่แลว้ รุ่นทวดก็ท า
แบบน้ีแหละ พอใหกิ้น เขาถ่ายทอดไปในรุ่นเขาถ่ายทอดใหลู้กสาว ผูช้ายกมี็มั้งท่ีนบัถือ แต่ไม่ค่อยอิ
ถือ ผูช้ายส่วนมากเขาถือครูหมอ” (สาย ขวญัเมือง, สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2559) บาง
ครอบครัวแม่ส่งมอบแม่หนุย้ใหก้บัลูกสาวคนโต และลูกสาวคนโตจะส่งมอบใหก้บันอ้ง ๆ ไม่วา่จะ
เป็นผูห้ญิงและผูช้ายต่อไป ดงัท่ี ถาวร พรหมหมอเฒ่า อายุ 66 ปี เล่าว่า “แม่หนุ้ยขา้งตก มาจากแม่ 
แม่มอบใหพ้ี่สาว พ่ีสาวมอบใหน้อ้งชายอีกที ตอนเอามาเอามาพร้อมกนักบัครูหมอชา้งเลย” และเหิม 
เจริญรูป อาย ุ78 ปี เล่าวา่ “พอเวลามีลูกเรามีเรือนแลว้ มีผวัมีเมียแลว้ เม่ือเกิดลูกหญิง คนชายท าเรือน
อยู่เอง ตอ้งดบัไปไวแ้ลว้ นั่นแหละมีลูกมีผวัแลว้ ปลูกบา้นแลว้ไปอยู ่ถา้ไม่มีท่ีอยู่ไม่ตอ้งดบั แต่ถา้
ไม่มีไม่ตอ้งดบั ตอ้งไปเอาจากพอ่แม่แลว้ไปบอกวา่ท าใหกิ้นเหมือนอยา่งวา่” (ดงัภาพท่ี 4) 

 

ผังเครือญาติตระกลูเจริญรูป

= =

=

=

=         ครูหมอ นรา
     ครูหมอยา

       ครูหมอเลข

  แม่หนุ้ย
            ครูหมอแม่ทาน

เย้ือน แซ่ลิ้ม 
(เป นคนจีน  แต่งงานและใช้
นามสกุลของคนในชุมชน

เอียด  เจริญรูป
บ้านหน้าเขา ม.2  (หน้าวัดภูเขาล าทัง)

ซ่วย ต่างสี

เฒ่าข า  ต่างสี
ม.7

พุด  รักษายศ (หมอแม่ทาน หมอใหญ่ 
หรือหมอต าแย)

แดง เจริญรูป ย้วน เจริญรูป
ฮ้วน เจริญรูป

มุม แมง
แพง

ขาบ เข็บ
ม.7 ม.7 ม.7 ม.7ม.6 อ.นาท่อม จ.กระบี่

ห้วน เจริญรูป เสย่ียม 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

จ.สุราษฎร์ธานี

เฉลิม เจริญรูป วราภรณ์ เจริญรูป

     ชาย
     หญงิ

1 2 3
1 2 3 4 5

1 2 64 53 7 8

1 2

1 2 3

          อลงกรณ์  ศศิมาภรณ์   วิษณุเทพ  
 

ภาพท่ี 5 ผงัการสืบทอดแม่หนุย้ของตระกูลเจริญรูป 
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ในประเด็นเดียวกนัน้ี กลุ่มท่ีสอง คือ ผูอ้าวุโสในครอบครัว เกิดจากผูเ้ป็นแม่ยอมรับให้ผู ้
อาวุโสในครอบครัวและเครือญาติเป็นผูส่้งมอบแม่หนุ้ยให้ลูกแทนตน หรือเม่ือแม่ของฝ่ายหญิง
เสียชีวิตก่อนวนัท่ีลูกสาวออกเรือนและมีบุตร ผูอ้าวุโสจะเป็นผูท้  าหนา้ท่ีน้ีแทนแม่เช่นกนั ดงัท่ี ถวิล  
ขวญัเมือง อายุ 53 ปี เล่าว่า “แต่งงานนั้นยายยงัไม่ไดต้ั้งไหร่ที แบบว่าพ่อแม่ตายเหม็ด ถึงอยู่กบัพ่อ
ลุง พ่อลุงนั้นเป็นพ่ีแต่แม่ยาย คร้ังแม่เฒ่านุ ถึงแม่เฒ่าแกตาย ถึงท่ีหลงันายหมูนใหญ่(โนราใหญ่) เคา้
มาดบัให ้ท่ีมี 5 สอบนั้น คือ เทดาแม่หนุย้ทั้งฝ่ายพอ่ฝ่ายแม่ 5 สอบนั้นของยายเพ ทั้ง ส่ีตาส่ียาย”  

พ้ืนท่ี และพิธีกรรมในการสืบทอด พ้ืนท่ีในการสืบทอดแม่หนุย้นั้น ผูส่้งมอบและผูรั้บมอบ
จะท าพิธีภายในบา้นของพ่อแม่หรือผูอ้าวุโส ผูรั้บมอบจะเป็นผูเ้ตรียมเคร่ืองบูชาเอง เช่น สอบหมุก 
เทียนเหลือง(เทดา) เทียนแดง(แม่หนุย้) และหมากพลู ผูท่ี้ส่งมอบจะน าหมากพลูท่ีอยูใ่นสอบเดิมใส่
ในสอบใหม่ให้ พร้อมกบับอกกล่าวแม่หนุย้ให้ไปช่วยคุม้ครองรักษาลูกหลาน เช่ือว่าหมากพลู คือ 
การพาแม่หนุย้กา้วขา้มจากพ้ืนท่ีหน่ึงไปสู่พ้ืนท่ีแห่งใหม่ แต่พ้ืนท่ีเดิมหรือสอบเดิมของผูส่้งมอบตอ้ง
ยงัคงไวใ้นต าแหน่งเดิม เพ่ือใหเ้ป็นท่ีพกัเม่ือเวลาแม่หนุย้มาดูแลและคุม้ครอง ดงัท่ี ประไพ ศรีสุขใส 
เล่าว่า “เวลารับนั่น หมากพลู เขาท าสอบสานสอบ สอบ 5 หน่วย มีแม่ทาน เอาไปหมด หมากแม่
ทานก็เอาไปใส่สอบ หมากแม่หนุ้ยก็เอาไปใส่สอบ แม่หนุ้ยน่ีหมากค านึง เทียนแดงเล่ม เทดากา้
เทียนเหลือง เท่านัน่แหละ มีลูกก่ีคน ออกเรือนก็ตอ้งต่อไปหล่าว ไดลู้ก เหมือนไดห้ลานมาหล่าวก็
ต่อไป” (ประไพ ศรีสุขใส, สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2558) 
 
บทสรุป  

แม่หนุ้ย คือ วิญญาณท่ีปกป้องคุม้ครองคนในครอบครัว โดยเฉพาะเด็กท่ีเกิดใหม่จนถึง
เติบโต เร่ืองเล่าแม่หนุย้ก็สอดคลอ้งกบัการใหค้วามหมายแม่หนุย้ ท่ีมีบทบาทในการเป็นผูคุ้ม้ครอง
ภยัอนัตรายต่าง ๆ ใหก้บัครอบครัวท่ีนบัถือ หลกัปฏิบติัการตั้งแม่หนุย้สะทอ้นอ านาจผูห้ญิง ท่ีตอ้งมี
การแบ่งพ้ืนท่ีให้แม่หนุ้ย เหมือนเป็นใหญ่อยู่ในพ้ืนท่ีหรือสถานท่ีตรงนั้ น คือ พ้ืนท่ีในครัว ซ่ึง
สะท้อนสภาพสังคมท่ีอ  านาจผูห้ญิงจะอยู่ในครัวเป็นแม่บ้านแม่เรือน ขณะเดียวกนัมีการส่งต่อ
อ านาจการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเป็นอ านาจผูห้ญิงท่ีอยู่ในสถานภาพความเป็นแม่ ส่งมอบแม่หนุ้ย
ให้กับลูกสาวทุกคนของครอบครัว คนใต้เช่ือว่า แม่หนุ้ยจะช่วยคุ้มครองเด็กท่ีก าลังเติบโต 
เช่นเดียวกบัผูห้ญิงท่ีเป็นแม่ท่ีมีหนา้ท่ีดูแลลูก ตั้งแต่คลอดจนเติบโต ทุกคนในครอบครัวและเครือ
ญาติ จึงใหอ้  านาจผูห้ญิงเป็นใหญ่ในบา้นเรือน เพราะฉะนั้นในพิธีกรรมต่าง ๆ ท่ีจดัข้ึนแสดงใหเ้ห็น
ถึงการยอมรับในอ านาจท่ียงัด ารงอยู่ ซ่ึงความเช่ือดงักล่าวเปรียบเสมือนภาพสะทอ้นอ านาจผูห้ญิง
ผ่านความเช่ือแม่หนุ้ยท่ีมีความส าคญั และเป็นกลไกทางวฒันธรรมท่ีช่วยเก็บรักษา และถ่ายทอด
ความรู้ท่ีตกทอดกนัมาในสายตระกูลต่าง ๆ วิธีหน่ึง ท่ีครอบครัวในแต่ละสายตระกูลต่าง ๆ ไม่ให้
ความเช่ือแม่หนุย้ขาดช่วงหรือหายไปจากชุมชน 
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“ทวด” ความหมาย และความเช่ือ ของคนคาบสมุทรสทงิพระ1 
Tourd : Meaning and belief of people on Satingpra Peninsula 

 

มชัมาน  มนตรี (Machaman  Montree)2 
พรพนัธ์ุ  เขมคุณาศยั (Pornpan  Khemakhunasai)3 

ณฐพงศ ์ จิตรนิรัตน์ (Nattapong Jitnirat)4 
 

บทคัดย่อ 
บทความน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการใหค้วามหมาย และบทบาทหนา้ท่ีของความเช่ือเก่ียวกบัทวด
ท่ีมีต่อคนคาบสมุทรสทิงพระ ซ่ึงมีกรณีศึกษา คือ ทวดภควมัในชุมชนสทิงหมอ้ และทวดทองใหม่
ในชุมชนบ้านหัวป่า การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสังเกต และการสัมภาษณ์ผู ้น าชุมชน       
สมาชิกของชุมชน พระสงฆ์ และผู ้ท่ีมีความเก่ียวข้องกับการประกอบพิธีกรรมเก่ียวกับทวด          
ในชุมชนดังกล่าว จ านวน 20 คน ผลการศึกษาพบว่า คนทั้ งสองชุมชน ให้ความหมาย “ทวด”       
ผ่านรูปเคารพท่ีเป็นตัวแทนทวด ว่าเป็นส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท่ีมีอ  านาจเหนือธรรมชาติ คนในชุมชน       
สทิงหมอ้ จะให้ความเคารพทวดภควมัในฐานะผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ท่ีคอยปกปักรักษาชุมชนและสมาชิก       
ในชุมชนให้อยู่เยน็เป็นสุข ส่วนคนในชุมชนบา้นหัวป่าจะให้ความเคารพทวดทองใหม่ในฐานะ
บรรพบุรุษของตน ความเช่ือเร่ืองทวดเป็นสถาบันหน่ึงในโครงสร้างทางสังคม ท าหน้าท่ี              
เป็นท่ียึดเหน่ียวทางจิตใจ  สร้างความเช่ือมั่นในการด าเนินชีวิต และช่วยควบคุมกฎกติกา              
ในการอยูร่่วมกนัของคนในชุมชนให้เป็นไปตามจารีต ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีก าหนดว่า การกระท าใดถูกตอ้ง 
การกระท าใดผิด ถือเป็นกฎเกณฑ์ และขอ้หา้มท่ีมีความส าคญัต่อชุมชน ทั้งน้ีความเช่ือยงัก่อใหเ้กิด
พิธีกรรมท่ีเป็นส่วนส าคญัในการช่วยยึดโยงให้คนในชุมชนประพฤติปฏิบติัในการผูกสัมพนัธ์กนั
ทั้ งในครอบครัว และชุมชน  ผ่านการประกอบพิธีกรรมเก่ียวกับทวด  จนเกิดเป็นประเพณี        
สมโภชทวด ท่ีปฏิบัติสืบทอดกันมาในชุมชนอย่างน้อย 3 รุ่น จะเห็นได้ว่าหน้าท่ีของความเช่ือ     
และพิธีกรรมเก่ียวกับทวดมีอิทธิพลในการควบคุมพฤติกรรมของคนในชุมชน ท่ีส่งผลต่อการ      

                                                           
1บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจยั “ทวด” สัญญะเชิงจริยธรรมของคนคาบสมุทรสทิงพระซ่ึงไดรั้บเงินทุน
สนบัสนุนงานวิจยัดา้นมนุษยศาสตร์ – สังคมศาสตร์ รุ่นท่ี 11 จากส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (สกว.) 
2นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  สาขาไทยคดีศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
3รองศาสตราจารย ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
4รองศาสตราจารย ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
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จัดระเบียบทางสังคม  ซ่ึ งจะสะท้อน ถึงบรรทัดฐานในการอยู่ ร่วมกัน  ของคนในชุมชน                 
คาบสมุทรสทิงพระใหด้ ารงตน อยูใ่นจารีตประเพณี คุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรมอนัดีงาม 
ค าส าคัญ:  ทวด, ความหมาย, ความเช่ือ, 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 
 

บทน า 
คาบสมุทรสทิงพระเป็นดินแดนท่ีมีประวติัความเป็นมาอนัยาวนาน เป็นท่ีตั้งของชุมชน

มนุษย์มาตั้ งแต่สมัยแรกเร่ิมประวัติศาสตร์  คนคาบสมุทรสทิงพระมีความเช่ือและนับถือ                 
ส่ิงท่ีมีอ  านาจเหนือธรรมชาติ หรือวิญญาณศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเรียกว่าทวด โดยเช่ือกนัว่า ทวด คือ วิญญาณ   
ที่ มีพลังอ  านาจมาก  เป็นท่ี เคารพนับถือ   ต้องปฏิบัติบูชาเอาใจ   จึงจะให้คุณ   เช่นเดียวกับ                
คนในชุมชนสทิงหมอ้และชุมชนบา้นหัวป่าท่ีให้ความหมาย “ทวด” ว่าเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิและเป็น      
ท่ีเคารพของคนทั้ง 2 ชุมชน  
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บทความน้ีผูว้ิจยัแบ่งการน าเสนอออกเป็น 2 ประเดน็ คือ ประเดน็ท่ีหน่ึง การใหค้วามหมาย 
“ทวด” ของคนคาบสมุทรสทิงพระ ผู ้วิจัยจะน าเสนอผลการวิเคราะห์จากต านาน ความเช่ือ          
และพิธีกรรมท่ีเกิดข้ึนในชุมชนทั้ง 2 ชุมชน  ประเด็นท่ีสอง หนา้ท่ีของความเช่ือเก่ียวกบัทวด ของ
คนคาบสมุทรสทิงพระ ท่ีมีอิทธิพลในการควบคุมพฤติกรรมของคนในชุมชน ส่งผลต่อการ          
จดัระเบียบทางสังคม อนัจะสะท้อนให้เห็นถึงบรรทัดฐานในการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชน            
คาบสมุทรสทิงพระ 

 

1. การให้ความหมาย “ทวด” ของคนคาบสมุทรสทิงพระ 
ในชุมชนสทิงหม้อมีต านานความเช่ือเก่ียวกับทวดภควัม  ท่ีคนในชุมชนเช่ือกันว่า           

ทวดภควมัคือผูดู้แลชุมชนแห่งน้ี ทวดจะคอยปกปักรักษาคนในชุมชนให้อยู่เยน็เป็นสุข ปกป้อง
หมู่บ้านจากโจรผูร้้าย หรือผูท่ี้จะเข้ามาท าไม่ดีกับคนในชุมชน  เน่ืองจากผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ในชุมชน           
ไดเ้ล่าต่อ ๆ กนัมาว่า ในสมยัก่อนท่ีชุมชนแห่งน้ียงัเจริญรุ่งเรือง มีโจรมาจากชุมชนอ่ืน หวงัท่ีจะมา
ปลน้ทรัพยสิ์นคนในชุมชน แต่เม่ือเดินทางมาถึงบ้านสทิงหม้อ ก็เจอกับคนท่ีมีลกัษณะรูปร่าง
ใหญ่โต ตวัสูงเท่าตน้ยางยืนอยูห่นา้ทางเขา้หมู่บา้น เม่ือโจรเห็นเช่นนั้นจึงไม่กลา้เขา้มาในหมู่บา้น
อีกเลย  (ละมา้ย สุวรรณรัตน์ สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2558.) 

 “แรกก่อนยังโจรมาแต่อ่ืนหมันจุดเทียนกาดเจ้าที่ อีเข้ามาลักของในหมู่บ้าน พอมาถึงพบ
ทวดยืนสูงอยู่เทียมต้นยางหน้าวัดโลกา คอยโบกมือปัดเทียนให้ดับหมันแล่นหายไปเลย ไม่หานหลบ
มา”  

เช่นเดียวกับค าบอกเล่าของยายเล่ียนไห้  ค าสุวรรณ  ท่ี เล่าว่า หากใครคิดท่ีจะเข้ามา             
ท าอันตราย หรือสร้างความเดือนร้อนให้แก่คนในชุมชน ก็มักจะมีอันเป็นไปให้ต้องออกไป         
จากชุมชน  

“ใครมาไม่ชอบน ้าชอบลมน้ัน แกไม่ให้เข้าบ้าน”  
เร่ืองราวในต านานทวดภควมัแสดงให้เห็นถึงอ านาจ อิทธิฤทธ์ิ ของทวด อนัเป็นลกัษณะ

เหนือมนุษยท์ั่วไป เช่น ลกัษณะรูปร่างท่ีใหญ่โตเท่าต้นยาง  ในมือถือไมต้ะบอง ยืนปรากฏตน       
ให้โจรเห็น ท าให้โจรเกิดความเกรงกลวั ไม่กลา้เขา้มาในหมู่บา้น มีอยู่คร้ังหน่ึงพวกโจรเดินทาง     
มาทางเรือหวงัจะมาปลน้ในหมู่บ้าน เม่ือถึงทางเขา้หมู่บ้าน ก็เห็นเหมือนทวดยืนถือไมต้ะบอง     
ขวางอยู่   ทวดมีลักษณะสูงให ญ่  ผิวด า  หน้ าตาดุดัน  ยืนอยู่ตรงท่ าเรือทางเข้าห มู่บ้าน                    
(หนูขาว  มณีสาย สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2558.) 
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“แรกก่อน พ่อแกเล่าให้ฟัง ว่ายงัโจรพัทลุง มันมากนัทางเรือ มันขบัเรือวนๆ อยู่รอบหมู่บ้าน 
อิเข้ามาปล้น แต่มันม่ายหาน มันเห็นทวด ตัวโตสูงใหญ่ผิวด าเป็นมันยืนถือไม้ตะบองอยู่ที่ท่าเรือ
ปากทางเข้าหมู่บ้าน หมันเห็นพัน่น้ันกะเขเรือพ้นไปปล้นหมู่บ้านอ่ืน ไม่หอนหลบมาอกีเลย” 

 

 ซ่ึงจากต านานท่ีปรากฏเล่าสืบต่อกนัมาน้ีนบัเป็นส่วนส าคญัท่ีไดส้ร้างและตอกย  ้าให้เห็น   
ถึงความศกัด์ิสิทธ์ิต่อส่ิงท่ีคนในชุมชนนับถือ โดยก่อให้เกิดศาลทวดข้ึนกลางชุมชนเพ่ือเป็น            
ท่ีประกอบพิธีกรรมไหวท้วด 

 

 
 

ภาพแผนท่ีชุมชนแสดงลกัษณะท่ีตั้งศาลทวดภควมัในชุมชนสทิงหมอ้ 
 

 :  ท่ีตั้งศาลทวดภควมั 
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ภาพแสดงลกัษณะศาลทวดเก่าภายในชุมชนสทิงหมอ้ 
 

ศาลทวดแห่งน้ีมีอายุไม่ต ่ากว่า 100 ปี ในอดีตมีลกัษณะเป็นเรือนไมช้ั้นเดียวยกพ้ืน ต่อมา   
ไดมี้การบูรณะปรับปรุงใหมี้สภาพแข็งแรงทนทานข้ึน ดว้ยการก่ออิฐฉาบปูนดา้นหลงัเพียงฝ่ังเดียว   
อีก 3 ด้าน เปิดโล่ง ตัวศาลตั้ งหันหน้าไปทางทิศตะวนัออก ภายในจะมีรูปป้ันเคารพอยู่ 3 ตน          
ซ่ึงคนในชุมชนเช่ือว่าเป็นตวัแทนทวดค าแกว้ ขนุโหร และทวดภควมั แต่ทวดค าแกว้ และขุนโหร          
ไม่ปรากฏต านานเร่ืองเล่าใด ๆ สืบมา ชาวบ้านจึงเช่ือว่าเป็นเพียงแค่ผูติ้ดตามทวดภควมัเท่านั้น 
ดงันั้นทวดภควมัจึงมีความส าคญัและถือเป็นสัญลกัษณ์หลกัในพิธีกรรมน้ี โดยรูปป้ันทวดภควมั     
มีลกัษณะเป็นผูช้ายนัง่ขดัสมาธิ ท าจากปูนป้ัน ห่มดว้ยผา้ขาว  มีทองติดอยูท่ ั้งตวั  

 

 
 

ภาพแสดงลกัษณะรูปเคารพ ทวดภควมั ภายในศาลเก่า 
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นอกจากน้ีในชุมชนสทิงหม้อย ังปรากฏศาลทวดใหม่ท่ีสร้างข้ึนในปี  พ .ศ . 2529               
โดยศาลทวดใหม่น้ี มีลกัษณะเป็นศาลาท าจากไมผ้สมปูน ทาสีแดง หันหนา้ออกทางทิศตะวนัออก 
ภายในมีรูปป้ันของทวดทั้ง 3 ตน มีผิวสีด า ห่มดว้ยผา้สีแดง และมีรูปป้ันทวดภควมัยนืถือไมต้ะบอง
อยูห่นา้ศาลซ่ึงจุดประสงคห์ลกัของการสร้างศาลใหม่กเ็พ่ือใหผู้ท่ี้สัญจรผา่นไปมาไดแ้วะกราบไหว้
ขอพรทวดเพ่ือเป็นสิริมงคลในการเดินทาง การสร้างศาลใหม่ท่ีหน้าทางเขา้หมู่บา้นเพื่อเป็นการ
สะทอ้นให้เห็นถึงการให้ความส าคญัแก่ทวดในฐานะท่ีเป็นเหมือนเจา้บา้นท่ีใครผ่านไปผ่านมา        
กจ็ะตอ้งแสดงความเคารพ 
 

 
 

 
ภาพแสดงศาลทวดใหม่บริเวณหนา้ชุมชนสทิงหมอ้ 
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ภาพแสดงลกัษณะรูปเคารพ ทวดภควมั ภายในศาลใหม่ 
 

        
 

ภาพแสดงลกัษณะรูปเคารพ ทวดภควมั บริเวณหนา้ศาลใหม่ 
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เช่นเดียวกับทวดทองใหม่ ท่ีคนในชุมชนบ้านหัวป่าเล่ากันว่า ทวดทองใหม่ คือ บุคล          
ท่ีมีชีวิตอยูใ่นช่วงก่อนปี พ.ศ. 2400 ไดเ้ดินทางมาตั้งถ่ินฐานอยูท่ี่ชุมชนแห่งน้ี  ทวดเป็นผูซ่ึ้งเสียสละ
ทรัพยสิ์นส่วนตัวบริจาคท่ีดินเพ่ือสร้างวดัหัวป่า  จากค าบอกเล่าของผูใ้หญ่เอกภพ  พรายแก้ว 
ทายาทของทวด รุ่นท่ี 7 และลุงวิรัช หยูทอง ชาวบา้นชุมชนบา้นหัวป่า ผู ้ท่ีมีความเช่ือและศรัทธา   
ต่อทวดทองใหม่ ได้เล่าถึงประวติัความเป็นมาของทวดไวว้่า เดิมทีทวดทองใหม่ พรรณราย         
นั้นเป็นคนจงัหวดัพทัลุง ในช่วงก่อนปี พ.ศ 2400 ในสมยันั้นมีเพียงส านกัสงฆเ์ลก็ ๆ และดว้ยความ
ศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทวดทองใหม่จึงไดอุ้ทิศตนเป็นลูกศิษยรั์บใชห้ลวงตาคงมาตลอดจน     
อายุย่างเข้าสู่วยัชราจึงได้บริจาคท่ีดินของตนเองสร้างวดัหัวป่า เพ่ือเป็นสาธารณประโยชน์             
แก่คนในชุมชน ในปี พ.ศ. 2417 โดยมีหลวงตาคงเป็นเจา้อาวาสองคแ์รก  

 
 

 

ภาพแผนท่ีชุมชนแสดงลกัษณะท่ีตั้งวดัหวัป่า และศาลทวด 
 

 

 :  ท่ีตั้งศาลทวดทองใหม่   พรรณราย 
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ภาพแสดงลกัษณะศาลทวดทองใหม่ภายในวดัหวัป่า 
 

เม่ือทวดทองใหม่เสียชีวิตลง ชาวบา้นจึงร่วมใจกนัสร้างรูปป้ันของทวดไวท่ี้วดัหวัป่าแห่งน้ี 
รูปป้ันทวดทองใหม่ถือเป็นสัญลกัษณ์หลกัในพิธีกรรมไหวท้วดเช่นกนั โดยวตัถุสัญลกัษณ์ดงักล่าว
ถูกป้ันเป็นรูปเหมือน มีขนาดเท่าคนจริง นัง่ขดัสมาธิห่มผา้สีเหลือง และทดัหูดว้ยยาสูบ  

 

 
 

ภาพแสดงลกัษณะรูปเคารพ ทวดทองใหม่ ภายในศาลทวด 
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นอกจากรูปเคารพทวดท่ีเป็นสัญลกัษณ์หลกัในพิธีกรรมแลว้ ในกระบวนการของพิธีกรรม
ก็ถือเป็นสัญลกัษณ์เช่นเดียวกัน เน่ืองจากพิธีกรรม คือ การกระท าท่ีเราสมมติข้ึนเป็นขั้นตอน          
มีกฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติ ทั้ งน้ีเพ่ือวตัถุประสงค์ท่ีจะออ้นวอนต่ออ านาจลึกลบัเหนือธรรมชาติ        
ท่ีตนนับถือได้ช่วยให้ชีวิตของตนเองมีความสุข พลังอ  านาจของพิธีกรรมอยู่ท่ีการส่ือสาร
ความหมายท่ีเกิดข้ึนในพิธี ทั้ งน้ี เป็นการส่ือความหมายระหว่างผู ้ร่วมพิธีกรรมด้วยกันเอง            
หรือผูท่ี้เห็นเหตุการณ์ ดว้ยเหตุน้ีพิธีกรรมจึงเป็นการส่ือความหมายดว้ยระบบสัญลกัษณ์ ทั้งท่ีเป็น
สญัลกัษณ์ทางภาษา  พฤติกรรมท่ีแสดงออก ตลอดจนวตัถุส่ิงของท่ีใชใ้นพิธีกรรม 

ในชุมชนสทิงหมอ้ พิธีกรรมสมโภชทวดภควมัจะจดัข้ึนทุกปี การจดังานจะมีข้ึนตั้งแต่ช่วง
เยน็ของวนัข้ึน 15 ค ่า เดือน 6 จะมีการน าอาหารมาเซ่นไหวท้วด  อาทิเช่น หัวหมู เป็ด ไก่ ขนมโค 
กลว้ย มะพร้าว ฯลฯ ตามแต่ความสะดวกของผูด้  าเนินงาน ส่วนสมาชิกในชุมชนท่ีศรัทธาต่อทวด 
หรือต้องการแก้บนก็จะน าข้าวปลาอาหาร มาไหวท้วดในวันดังกล่าวด้วย รวมถึงการแสดง         
หนังตะลุง และมโนราห์ ท่ีชาวบา้นจดัมาถวายทวดดว้ย เช่นกนั ส่วนในช่วงเชา้ของวนั แรม 1 ค ่า
เดือน 6 จะเป็นพิธีการท าบุญเล้ียงพระ ซ่ึงถือเป็นพิธีทางศาสนา  

ระหว่างพิธีกรรมด าเนินไปนั้ น สัญลกัษณ์ของทวด ก็จะปรากฏให้เห็นอยู่เกือบตลอด
พิธีกรรม เช่น ในขณะท่ีผูท้  าพิธีก าลงัจดัถวายเคร่ืองเซ่นอยู่นั้น ผูท้  าพิธีจะพูดคุยกบัทวดประดุจว่า
ทวดอยู่ในพิธีกรรม เป็นการสร้างความเช่ือถือศรัทธาให้กับผู ้เข้าร่วมพิธีกรรม นอกจากนั้ น         
การเข้าทรงของทวดท่ีได้ท าการพูดคุยกับผูเ้ข้าร่วมพิธีกรรมโดยผ่านคนทรง ก็เป็นพฤติกรรม
สญัลกัษณ์ท่ีท าใหผู้ป้ระกอบพิธีและเขา้ร่วมในพิธีอยูใ่กลชิ้ดกบัส่ิงท่ีตนเองมีความเช่ือถือ และท าให้
มีความรู้สึกไดว้่าวตัถุประสงค์ท่ีตนเองไดม้าประกอบพิธีกรรมจะไดบ้รรลุผลตามท่ีตนมุ่งหมาย    
โดยในชุมชนสทิงหมอ้มี นายเกล้ียง สงัคโร เป็นผูรั้บหนา้ท่ีร่างทรงทวดภควมั อีกทั้งยงัเป็นผูท้  าพิธี
ในงานพิธีสมโภชทวดทุกปี ลกัษณะอาการของนายเกล้ียงท่ีแปลกไปกว่าตอนปกติ คือจะเดินลาก  
ไมต้ะบองไปรอบ ๆ หมู่บา้น เหมือนเป็นการตรวจตราดูความสงบเรียบร้อยของคนในชุมชน  

เช่นเดียวกับชุมชนบ้านหัวป่าเม่ือถึงวนัข้ึน 15 ค ่า เดือน 6 จะมีการท าพิธีไหวท้วดโดย
ชาวบ้านท่ียงัคงเช่ือ และศรัทธาต่อทวดทองใหม่ รวมถึงลูกหลานทายาทสายตระกูลของทวด         
จะพร้อมใจกนัท าอาหารคาวหวานมาถวายพระ อาบน ้ า ปิดทอง เปล่ียนผา้ให้ทวด และชาวบา้น      
ยงัเช่ือกันว่าสามารถติดต่อกับทวดได้โดยผ่านร่างทรงของทวดคือ ยายทอง โลหะประเสริฐ           
ซ่ึงลกัษณะอาการของยายทองในขณะถูกทรงท่ีเห็นไดช้ดัวา่เหมือนทวดทองใหม่ คือการสูบใบจาก 
เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีทวดชอบ  

นอกจากน้ี ในขณะประกอบพิธีสมโภชทวดลกัษณะอาการของคนทรงจะมีอาการเหมือน
ทวดเขา้มาสถิตอยู่ในร่างกายของคนทรง  กิริยาท่ีแสดงออกมานั้นเป็นไปตามต านานค าบอกเล่า    
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ของคนเฒ่าคนแก่  ในชุมชน  ท าให้คนท่ีเข้ามาร่วมในพิธีมีความรู้สึกว่าทวดยังคงมีตัวตน              
และเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีควรให้ความเคารพนับถือ  จึงเกิดความเช่ือว่าส่ิงท่ีตนมุ่งหวงัหรือบนบาน    
จะประสบผลส าเร็จดงัตั้งใจ โดยผูเ้ขา้ร่วมในการประกอบพิธีมีเป้าหมาย  2  เป้าหมาย  คือ            

 

1. เป้าหมายท่ีผูป้ระกอบพิธีตอ้งการจากกระบวนการในการประกอบพิธีกรรม  
นัน่คือการผ่านพน้ความเจ็บป่วยหรือส่ิงต่าง ๆ ท่ีจะท าให้ตนเองเดือดร้อนท่ีเช่ือว่าเป็นการกระท า
ของทวดผูมี้อ  านาจเหนือธรรมชาติ  หรือเป้าหมายท่ีจะประสบผลส าเร็จในด้านต่าง ๆ ดังกรณี      
ของ นางจีบ สัตถาวร(สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2558) สมาชิกของชุมชนสทิงหมอ้ ท่ีไดย้า้ย   
ตามสามีมาอยู่ในชุมชนเม่ือปี พ.ศ. 2515 และไดท้ราบเร่ืองราวต านานทวดพร้อมทั้งเคยเขา้ร่วม
พิ ธีกรรมทวดมาตลอด  ป้าจีบศรัทธาในทวดมาก  เน่ืองจาก  ป้าเคยบนทวด  ว่าให้ ลูกชาย                
สอบเขา้ท างานได ้แลว้กส็ าเร็จดงัท่ีป้าหวงั ลูกชายป้าไดง้าน ป้าจึงจดัมโนราห์มาถวายทวด  

 

2.  เป้ าหมายในการแสดงความกตัญญู ต่อบรรพบุ รุษ  หรือผู ้ท่ีตน เคารพนับ ถือ            
เหมือนเป็นผูใ้หญ่ในชุมชน ซ่ึงในชุมชนสทิงหมอ้ “ทวด” เปรียบไดด้งัผีอารักษ์ ที่เช่ือว่ามีหน้าท่ี   
ในการดูแลรักษาสถานท่ีท่ีตนสิงสถิตอยู่ ตลอดจนช่วยคุม้ครองผูค้นท่ีอาศยัอยู ่ณ สถานท่ีนั้นดว้ย 
การแสดงความกตัญญูของคนในชุมชนสทิงหม้อถือเป็นการขอบคุณทวดท่ีช่วยคุ้มครอง              
คนในชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุข  ส่วนในชุมชนบ้านหัวป่า “ทวด” เปรียบเหมือนผีบรรพบุรุษ              
ท่ีคอยคุม้ครองปกป้องลูกหลานให้ปราศจากเหตุเภทภยัต่าง ๆและบางคร้ังก็ช่วยให้ประสบโชคดี
ด้วย เน่ืองจากถือว่าผีบรรพบุรุษเป็นสายตระกูลของครอบครัว และในชุมชนยงัมีลูกหลาน       
สืบสายตระกลูทวดอยู ่แต่ถึงกระนั้นแลว้คนในชุมชนทุกคนรวมถึงผูท่ี้ไม่ไดสื้บสายตระกลูของทวด
ต่างก็นับถือทวดและถือว่าตนเป็นลูกหลานทวดเช่นเดียวกนั จึงมกัจะมีการรวมตวักนัเพ่ือท าบุญ
อุทิศส่วนกศุลไปใหท้วด และจดัพิธีกรรมเซ่นไหวท้วด ซ่ึงถือเป็นการเคารพและแสดงความกตญัญู
ต่อบรรพบุรุษดว้ยเช่นกนั 

 

 เป้าหมายทั้ งสองประการของพิธีกรรม กลุ่มผูป้ระกอบพิธีกรรมได้รับอย่างเห็นได้ชัด 
โดยเฉพาะเป้าหมายแรกท่ีจะไดรั้บตามวตัถุประสงค์ไม่ว่าความเดือดเน้ือร้อนใจหรือความเจ็บไข ้    
ไม่สบายจะเกิดข้ึนก่อนการประกอบพิธีกรรม หรือมีความเช่ืออยู่ว่าหากไม่ประกอบพิธีกรรม     
ภาวะดงักล่าวจะเกิดข้ึนกบัตน จึงถือไดว้่าความเจ็บไขท้างร่างกายและจิตใจนั้นเป็นความเจ็บไข ้     
ท่ีเกิดจากพ้ืนฐานทางวฒันธรรม โดยจะพบว่า ความป่วยไข้หรือความเดือดเน้ือร้อนใจต่าง ๆ          
ท่ีเกิดข้ึนนั้ น ชาวบ้านมีความเช่ือว่า เกิดจากการดลบันดาลของผูท่ี้มีพลงัท่ีอยู่เหนือธรรมชาติ      
ดงันั้นการรักษาจึงตอ้งเป็นไปตามกระบวนการทางวฒันธรรมของกลุ่มคนนั้น ๆ ดว้ย  
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2. หน้าที่ของความเช่ือ และพธีิกรรมเกีย่วกบัทวดของคนคาบสมุทรสทิงพระ 
ความเช่ือ เร่ือง “ทวด” เป็นความเช่ือดั้ ง เดิม ท่ี มีมานานและปรากฏอยู่ใน ชุมชน                 

คาบสมุทรสทิงพระมาไม่น้อยกว่า 3 รุ่น ความเช่ือเหล่าน้ีเป็นมูลเหตุให้เกิดพิธีกรรมเก่ียวกบัทวด   
ในลกัษณะการบนบาน และการสมโภชทวด เพ่ือเป็นการเซ่นสรวงบูชา วิงวอนใหท้วดช่วยเหลือตน
ให้พน้จากเหตุร้ายต่าง ๆ และดลบันดาลให้ชีวิตประสบแต่ความสุขความเจริญ สมหวงัในส่ิง           
ท่ีปารถนา 

เน่ืองจาก “ทวด” เป็นสัญลกัษณ์เชิงอ  านาจ ซ่ึงเป็นการเนน้ท่ีความหมายมากกว่าความจริง 
ดงันั้นความเช่ือและพิธีกรรมเก่ียวกบัการนบัถือทวด จึงเขา้มามีบทบาทในสังคมอยา่งมาก กล่าวคือ
เป็นท่ียดึเหน่ียวทางจิตใจ สร้างความเช่ือมัน่ในการด าเนินชีวิตในขณะเดียวกนักท็  าหนา้ท่ีช่วยยดึโยง
ให้คนในชุมชนประพฤติปฏิบติัในการผูกสัมพนัธ์กนัทั้งในครอบครัว และชุมชน สร้างความรู้สึก   
ท่ีเป็นพวกเดียวกนัรวมทั้งมีอิทธิพลต่อการควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในสงัคม 

ในการศึกษาบทบาทหน้าท่ีของความเช่ือและพิธีกรรมเก่ียวกับทวดของคนคาบสมุทร     
สทิงพระ ผูว้ิจยัจะน าเสนอผลการวิเคราะห์บทบาทหนา้ท่ีของความเช่ือและพิธีกรรมเก่ียวกบัทวด 
ออกเป็น 2 ระดบั คือ บทบาทหน้าท่ีของความเช่ือและพิธีกรรมเก่ียวกบัทวดท่ีมีต่อปัจเจกบุคคล 
และบทบาทหนา้ท่ีของความเช่ือและพิธีกรรมเก่ียวกบัทวดท่ีมีต่อชุมชน 

 

2.1  หนา้ท่ีของความเช่ือและพิธีกรรมเก่ียวกบัทวดท่ีมีต่อปัจเจกบุคคล 
 หน้าท่ีประการหน่ึงท่ีความเช่ือสามารถตอบสนองผู ้คนได้เป็นอย่างดีมาตลอดก็คือ         
การตอบสนองทางด้านจิตใจ เน่ืองจากมนุษย์มีความกลัวเป็นพ้ืนฐานและต้องการค าอธิบาย           
ในส่ิงต่าง ๆ ท่ีไม่ชัดเจน เม่ือมนุษย์ไม่สามารถหาค าตอบในส่ิงท่ีคลุมเครือหรือไม่ชัดเจนได ้         
จึงจ  าเป็นต้องพ่ึงพาอ านาจหรือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีพวกเขาเช่ือว่ามีอ  านาจยิ่งกว่ามนุษย ์หรืออ านาจ       
เหนือธรรมชาติ เพ่ือให้ส่ิงเหล่าน้ีตอบค าถามในขอ้สงสัย พร้อมกนันั้นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิหรืออ านาจ   
เหนือธรรมชาติเหล่าน้ียงัมีส่วนในการใหค้วามช่วยเหลือ ปกป้องคุม้ครองมนุษยจ์ากภยัพิบติัต่าง ๆ 
ท่ี น่ าหวาดกลัวห รือไม่อาจต่อรองได้ เช่นภัยธรรมชาติ  โรคภัยไข้เจ็บ ท่ีหาสาเหตุไม่ได ้                
หรือสถานการณ์คับขันบางประการ ผู ้วิจัยจะแบ่งบทบาทหน้าท่ีของความเช่ือเก่ียวกับทวด              
ท่ีมีต่อปัจเจกบุคคล และต่อชุมชน ท่ีมีบทบาทส าคัญออกเป็น 2 ประการ คือ บทบาทหน้าท่ี         
ของความเช่ือในการใหค้  าอธิบาย และบทบาทหนา้ท่ีของความเช่ือในดา้นการสนบัสนุนใหพ้ลงัใจ
ในกรณีเกิดวิกฤติกาลต่าง ๆ ท่ีมนุษยรู้์สึกวา่ตนไม่อาจควบคุมได ้
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2.1.1  หนา้ท่ีของความเช่ือในการใหค้  าอธิบาย 
ทวดภควมั และทวดทองใหม่ เป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิประจ าชุมชนท่ีมีหนา้ท่ีในการให้ค  าอธิบาย

ถึงส่ิงท่ีคนในชุมชนไม่สามารถหาค าตอบไดด้ว้ยตนเอง หรือเม่ือเกิดเหตุการณ์วิกฤติข้ึนกบัชีวิต
ปัญหาของคนในชุมชนแต่ละคนท่ีตอ้งอาศยัการตอบค าถามจากทวดจะต่างกนัไป ซ่ึงเป็นเร่ืองของ
ปัจเจกบุคคลท่ีจะต้องแสวงหาค าตอบในปัญหาของตนเอง วิธีการท่ีคนในชุมชนใช้ก็คือ การ
ประกอบพิธีกรรมเพ่ือติดต่อกบัทวด ทั้งการ เซ่นสรวง บูชา หรือสอบถามเร่ืองต่างๆ กบัทวดผ่าน
ร่างทรง ซ่ึงขอ้สงสัยท่ีตอ้งการค าอธิบายไดแ้ก่ ปัญหาเก่ียวกบัสุขภาพ, ปัญหาเก่ียวกบัทรัพยสิ์น
ปัญหาเก่ียวกบัการประกอบอาชีพหรือการท ามาหากิน 

ปัญหาเก่ียวกับสุขภาพ  เช่น  เม่ือเกิดอาการเจ็บป่วยโดยหาสาเหตุไม่ได้ ส่วนใหญ่              
คนในชุมชนทั้งสองชุมชนจะมาถามทวดผ่านร่างทรงทวด และค าอธิบายท่ีไดรั้บมกัจะเป็นเร่ือง
เก่ียวกบัการผิดค าสัญญา ไม่แกบ้นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ จึงถูกลงโทษดงัค าบอกเล่าของ นางจีบ  สัตถาวร 
(สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2558.) ป้าจีบเล่าว่า เม่ือประมาณ 15 ปีมาแลว้ สามีของป้าป่วย
ไม่ทราบสาเหตุ มีอาการปวดทอ้งตลอดเวลา พาไปรักษาท่ีโรงพยาบาลแลว้ แต่ก็ไม่หาย ป้าจึงไป
ถามร่างทรงทวดว่า  สามีของป้าเป็นอะไร ร่างทรงบอกว่าลกัษณะอาการเช่นน้ีน่าจะเป็นการลืม      
แกบ้นทวด เม่ือทราบดงันั้นป้าจีบกรี็บกลบัมาแกบ้น จากนั้นมาอาการปวดทอ้งของสามีกห็ายไป 
 

 “ ใครเดือดร้อนไหรไปถามแกแล  แกจะรู้ แรกหลายปีมาแล้ว แฟนป้าไม่บาย เจ็บพุง หา
หมอกไ็ม่หาย เลยพาไปถามทวด แกว่าติดเหมย ให้แก้ให้ขาด พอแก้ถึงกะหายเลย” 
 

ปัญหาเก่ียวกบัทรัพยสิ์น เช่น ในเร่ืองทรัพยสิ์นหรือขา้วของเงินทองต่างๆ คนในชุมชน     
ทั้ งสองชุมชนจะมาสอบถาม จากทวดผ่านร่างทรงเม่ือเกิดเหตุการณ์ของหาย หรือหาไม่พบ 
นอกจากเร่ืองทรัพยสิ์นเงินทองแลว้ หากมีคนหายหรือตอ้งการติดต่อกฐัญาติหรือเพ่ือนฝงูท่ีอยูท่ี่อ่ืน 
คนในบางคนก็ยงัคงมาพ่ึงพาทวด โดยมาสอบถามวา่ควรไปทิศไหน หากมีธุระเดือดร้อนควรจะไป
พบใครจึงจะพ่ึงพาได ้บางคร้ัง ก็ไดรั้บค าตอบ แต่ในบางครั้ งถา้ทวดไม่มาเขา้ทรง กอ็าจตอ้งท าใจว่า
ไม่ไดคื้นแน่ ๆ (พรพรรณ  เกษตรสุนทร สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2558.) 
 

 “ใครเจ็บ ใครไม่บาย ของไหรใครสูญ ไปถามร่างแล แกรู้เหม็ด” 
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2.1.2  หนา้ท่ีของความเช่ือในดา้นการสนบัสนุนใหพ้ลงัใจในกรณีเกิดวิกฤติกาล  
ต่าง ๆ ท่ีมนุษยรู้์สึกว่าตนไม่อาจควบคุมได ้ทั้งน้ีอาจเป็นวิกฤติการณ์ทางธรรมชาติหรือทางสังคม    
กไ็ด ้ท่ีส่งผลกระทบต่อปัจเจกบุคคลปัญหาเหล่าน้ี ไดแ้ก่ปัญหาเก่ียวกบัการประกอบอาชีพหรือการ
ท ามาหากิน, ปัญหาเก่ียวกบัการเดินทาง, ปัญหาเก่ียวกบัการแข่งขนั 

ปัญหาเก่ียวกับการประกอบอาชีพหรือการท ามาหากิน เช่น  คนในชุมชนบ้านหัวป่า 
ประกอบอาชีพท านา หาปลาเป็นอาชีพท่ียงัต้องพ่ึงพิงธรรมชาติ คนในชุมชนจึงต้องการท่ีพ่ึง        
หรือท่ียึดเหน่ียวทางใจ ซ่ึงความเช่ือเก่ียวกบัทวดสามารถตอบสนองความตอ้งการน้ีไดเ้ป็นอย่างดี 
นอกจากน้ีชาวบ้านยงัเช่ืออีกว่า ทวดยงัช่วยให้ประสบโชคลาภ ท ามาหากินคล่อง และด้วยเหตุ
ดงักล่าวจึงได้จัดพิธีกรรมสมโภชทวดเพ่ือท่ีจะแสดงความขอบคุณต่อทวดท่ีได้ดูแลช่วยเหลือ
ลูกหลานในชุมชน การจดัพิธีสมโภชทวดน้ีเพ่ือใหค้นในชุมชนมารวมตวักนัเพ่ือแสดงความเคารพ
ต่อทวด คนในชุมชนจึงมีความปรองดองรักใคร่กนั เพราะถือว่าตนเป็นลูกหลานทวดเหมือนกนั
แสดงถึงความเป็นพวกพอ้งเดียวกนั 

ปัญหาเก่ียวกบัการเดินทาง เช่น คนในชุมชนสทิงหมอ้ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพคา้ขาย     
คนในชุมชนจึงมกัตอ้งเดินทางเขา้ออกชุมชนอยู่ เพ่ือท ามาหากินตลอด คนท่ีเดินเขา้มาในชุมชน     
ก็มักจะมาบอกกล่าวทวดเพ่ือขออาศัยอยู่ในชุมชน  ส่วนคนท่ีเดินทางออกจากชุมชนก็มัก               
จะไปลาทวดและขอใหท้วดคุม้ครองใหเ้ดินทางปลอดภยั ไม่เฉพาะแต่คนในชุมชนท่ีใหค้วามเคารพ
นบัถือทวด ผูค้นท่ีสญัจรไปมาผา่นบา้นสทิงหมอ้กม็กัจะยกมือไหวแ้ละระลึกถึงทวด เพ่ือขอใหท้วด
คุม้ครอง ให้เดินทางปลอดภยั พ่อคา้แม่คา้ในต่างชุมชนท่ีเดินทางมาคา้ขายในตลาด หรือแมแ้ต่   
คณะลิเก มโนราห์ และหนังตะลุง เม่ือไดเ้ดินทางเข้ามาในชุมชนแห่งน้ี ก็มกัจะมาไหวบ้อกกล่าว
ทวด เหมือนเป็นการบอกกล่าวเจา้ของบา้นวา่มาถึงแลว้ วนัน้ีจะมาท าอะไรในหมู่บา้น ขอใหกิ้จการ
ท่ีตั้งใจจะท านั้นส าเร็จดว้ย (เจียม สุกระมณี สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2558.) 

“สู รู้ม้าย  แรกก่อนใครไปใครมา ถ้าเค้ารู้ น้ัน  เค้ามาไหว้ทวดเพ  โหม๋หนังลุง  โนรา               
ก่อนเค้าอเีล่นเค้ากาดทวดก่อน บอกแระหนาว่าลูกหลานอแีสดง ให้ราบร่ืน ให้ส าเร็จ” 

ปัญหาเก่ียวกบัการแข่งขนั เด็กท่ีจะไปศึกษาเล่าเรียนในเมือง เม่ือจะตอ้งสอบเขา้เรียนต่อ 
ทั้ งในระดับชั้ นมัธยมศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย หรือการสอบแข่งขัน  เพ่ือเข้าท างาน  พ่อแม่          
หรือ ผูป้กครองบางคน จะพาลูกหลานมาไหวท้วดก่อนจะไปสอบ และเม่ือสอบได ้ ก็จะมาแกบ้น 
ตามสัญญาท่ีได้ให้ไวก้บัทวด ดังค าบอกเล่าของลุงเอ้ิม ขุย้ดว้ย (สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 
2558.) สมาชิกในชุมชนบ้านหัวป่าท่ีมีความศรัทธาต่อทวดทองใหม่ ได้เล่าว่า ลุงมีหลานสาว        
อยู่หน่ึงคน มนัเป็นเด็กเรียนเก่ง มนัจะไปสอบพยาบาล มนัมัน่ใจว่าตอ้งสอบไดแ้น่ แต่ดว้ยความ  
เป็นห่วง ลุงจึงมาบนขอทวดไว  ้เพ่ือจะได้มั่นใจว่ามันจะสอบได้จริงๆ ซ่ึงผลการสอบออกมา 
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หลานสาวลุงเอ้ิม ก็สอบติดพยาบาล สมดงัความตั้ งใจ หลงัจากนั้น ลุงจึงพาหลานสาวมาแกบ้น     
ดว้ยการบวชชี และน าขนมโคมาเซ่นไหวท้วด 

 “หลานสาวลุงไปสอบพยาบาล  ลุงกลัวมันจะท าไม่ได้  จึงมาขอให้ทวดช่วย พอส าเร็จ                
ลุงกท็ าหนมโค มาหวายพระ และให้หลานมาบวชชี แก้บน” 
 

2.2  หนา้ท่ีและพิธีกรรมของความเช่ือท่ีมีต่อชุมชน 
บทบาทหนา้ท่ีของความเช่ือเก่ียวกบัทวดนอกจากจะตอบสนองความตอ้งการในระดบั 

ปัจเจกบุคคลซ่ึงเป็นหนา้ท่ีทางจิตวิทยาแลว้ ความเช่ือยงัมีบทบาทในการตอบสนองความตอ้งการ
ของกลุ่มคนหรือชุมชน ซ่ึงเป็นการท าหนา้ท่ีทางสังคมดว้ย เน่ืองจากระบบความเช่ือท่ีปัจเจกบุคคล
ใชเ้ป็นท่ียึดเหน่ียวนั้น มีผลท าให้คนในสังคมเกิดความรู้สึกเป็นพวกพอ้งและการรวมกลุ่มของคน
ในชุมชนให้มีความเป็นปึกแผ่น สร้างความมัน่คงทั้งทางจิตใจและสังคมให้เกิดข้ึน โดยบทบาท
หนา้ท่ีของความเช่ือต่อชุมชน คือ 
 

2.2.1  หนา้ท่ีในการสนบัสนุนสถาบนัพ้ืนฐานทางสงัคม 
การด ารงอยูข่องแต่ละสงัคมจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการประสานระหวา่งสถาบนัต่าง ๆ ไม่วา่     

จะเป็นทางศาสนา เศรษฐกิจ  การศึกษา ซ่ึงแต่ละส่วนจะมีหน้าท่ีของตนเองอย่างชัดเจน 
ขณะเดียวกนัก็ต้องเก่ียวพนัเช่ือมโยงกบัสถาบันอ่ืน ความเช่ือเก่ียวกบัทวดตอบสนองหน้าท่ีได ้    
ในระดบัหน่ึง กล่าวคือ สนบัสนุนการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ประกอบอาชีพท าให้มีความมัน่ใจในกาท ามาหากินมากข้ึน ในขณะท่ีระบบความเช่ือท าหน้าท่ี
สนับสนุนสถาบันต่าง ๆ  ดังกล่าว ในทางกลับกัน  สถาบันเหล่าน้ีก็มีส่วนในการสนับสนุน          
และให้พลงัแก่สถาบนัความเช่ือดว้ย กล่าวคือ ในทางเศรษฐกิจคนในชุมชนสทิงหมอ้ท่ีไปคา้ขาย   
มาไดจ้ะน าของกลบัมาเซ่นสรวงทวดดว้ยทุกคร้ัง เมื่อถึงเทศกาลสมโภชทวดประจ าปี จะมีการจดั
แสดงหนังตะลุง มโนราห์ โดยคนในชุมชนจะช่วยกันออกทุนทรัพย์ตามก าลังศรัทธาเพื่อจ้าง       
หนงัตะลุง และมโนราห์ มาถวายทวด จากลกัษณะดงักล่าวเป็นความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน 
ท่ีทุกคนต่างรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของการแสดงความสักการะดงักล่าวซ่ึงเป็นการสนบัสนุนความเช่ือ
โดยความสัมพนัธ์ทางสังคม    ถา้ใครได้โชค ได้ลาภ ก็จะจัดหนังมาถวายทวด โดยไม่ต้องรอ         
ใหถึ้งวนัสมโภช แมใ้นเวลาปรกติ คนในชุมชนจะมีความเป็นอยูท่ี่ค่อนขา้งเป็นส่วนตวั คือต่างคน
ต่างท ามาหากินของตนเอง แต่หากมีเร่ืองเก่ียวกบัทวด คนในชุมชนก็จะให้ความร่วมมือกนัดว้ย
ความเต็มใจ ก่อให้เกิดความอบอุ่น  ใกล้ชิด และความรู้สึกเป็นเหมือนญาติสนิท มิตรสหาย              
ท่ีมีความรักใคร่ปรองดองพร้อมจะช่วยเหลือซ่ึงกันและกันอย่างจริงใจ ส่ิงแรกท่ีคนในชุมชน      
บา้นหัวป่านึกถึง คือทวด ไม่ว่าจะมีพิธีกรรมใดเกิดข้ึนท่ีวดัหัวป่า อาทิเช่น การท าบุญเล้ียงพระ    
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งานศพ งานบวช คนท่ีเป็นเจา้ภาพงานพิธีจะตอ้งไปจุดธูปบอกทวดดว้ยเสมอ จากลกัษณะดงักล่าว
มาน้ี เป็นการแสดงให้เห็นถึงการเช่ือมความสัมพนัธ์ระหว่างความเช่ือในอ านาจเหนือธรรมชาติ    
กบัการจดัระเบียบสังคมของมนุษย ์โดยเปรียบทวดเหมือนเป็นผูใ้หญ่บา้น โดยการบอกกล่าวทวด
ก่อนท่ีจะมีการจัดงานประเพณีและพิธีกรรมต่าง ๆ  เปรียบได้เม่ือเกิดเหตุการณ์ใดกับลูกบ้าน          
กจ็ะตอ้งแจง้ผูใ้หญ่บา้นใหรั้บทราบ เช่นกรณีท่ีมีคนตาย หรือในงานประเพณีของชุมชน ผูใ้หญ่บา้น
จะต้องเป็นผู ้ให้การสนับสนุนในการจัดงานนั้ นๆ ดังนั้ น จากการเช่ือมโยงความสัมพันธ์                
คนในชุมชนจึงคาดหวงัว่าทวดจะช่วยดูแลคุม้ครองรักษางานต่าง ๆ ให้ปลอดภยัและด าเนินไป    
อยา่งราบร่ืน ซ่ึงเป็นการช่วยเสริมสร้างความมัน่ใจแก่ผูจ้ดังานนั้น ๆ ดว้ย   
 

 นอกจากหนา้ท่ีหลกัของสถาบนัความเช่ือท่ีไดก้ล่าวไปแลว้นั้น สถาบนัความเช่ือยงัมีหนา้ท่ี
ส าคญัต่อชุมชน 2 ประการ ดงัน้ี 

1. ควบคุมสงัคม  นอกจากสถาบนัการปกครองท่ีมีบทบาทในการควบคุมสงัคมใหอ้ยูใ่น 
ระเบียบแล้ว ความเช่ือก็เป็นสถาบันท่ีมีส่วนในการควบคุมความประพฤติของคนในชุมชน  
เน่ืองมาจากการเกรงกลวัอ านาจเหนือธรรมชาติ ในกรณีท่ีประพฤติผิดจากระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ 
ของสังคม ความเช่ือต่อทวดภควมั และทวดทองใหม่ของคนทั้งสองชุมชนก็เช่นกนั ท่ีท าหน้าท่ี
ควบคุมความประพฤติของคนในชุมชนไม่ให้ผูห้น่ึงผูใ้ด ประพฤตินอกรีตประเพณีของสังคม โดย
อาศยัอ  านาจอนัศกัด์ิสิทธ์ิเหนือธรรมชาติของทวด ซ่ึงเป็นผลให้คนในชุมชนอยูก่นัอยา่งถอ้ยทีถอ้ย
อาศยั และไม่ประพฤติผิดจารีตประเพณี อนัจะน ามาซ่ึงความสงบสุขของชุมชนอยา่งแทจ้ริง ดงันั้น
ความเช่ือต่อทวดภควมัและทวดทองใหม่ ซ่ึงเปรียบเสมือนบรรพบุรุษและผูป้กครองบา้นเมือง จึง
ยอ่มมีส่วนในการท าหนา้ท่ีควบคุมสงัคมดว้ยเช่นกนั  
 ประการแรกท่ีเห็นไดช้ัดคือ ความเช่ือในความศกัด์ิสิทธ์ิของท่ีตั้ งศาล ซ่ึงถือเป็นบริเวณ       
ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีคนในชุมชนเช่ือกนัว่าทวดสถิตอยู ่ถา้ผูใ้ดเขา้ไปกระท าการไม่ดี หรือเป็นการทา้ทาย
ทวด เช่นการเข้าไปท าลายข้ าวของ ก็จะถูกทวดลงโทษให้ เจ็บ ป่วย ห รืออาจถึงตายได ้            
นอกจากน้ีความเช่ือต่อทวดยงัมีบทบาทในการควบคุมระเบียบและศีลธรรมอนัดีงามของคน         
ในสังคม โดยเช่ือกนัว่าผูท่ี้ประพฤติผิดกฎเกณฑ์ของสังคม บุคคลนั้นจะถูกทวดลงโทษใหเ้จ็บป่วย 
เช่น การลกัขโมย การเล่นการพนนั หรือการตั้งวงด่ืมสุรา ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีผิดศีลธรรม อนัอาจจะน าไปสู่
ความขัดแยง้ข้ึนในชุมชน การลงโทษของทวดคือท าให้เจ็บป่วย ท าให้คนในชุมชนเกรงกลัว       
และเกิดความส านึกว่าไม่ควรกระท า ซ่ึงการลงโทษของทวดเปรียบเหมือนกฎหมายท่ีท าให้ผูค้น
ตระหนกัไดว้่าอะไรท่ีท าแลว้ทวดจะรัก อะไรท่ีท าแลว้ทวดจะลงโทษ  ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีอาจจะพิจารณา
ถึงบทบาทความเช่ือไดว้า่เป็นการควบคุมการอยูร่่วมกนัของคนในชุมชน 
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2. สร้างความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในสงัคม ซ่ึงจดัวา่เป็นบทบาทส าคญัอีกอยา่งท่ีอยูใ่น 
สถาบนัความเช่ือ โดยในท่ีน้ีผูว้ิจยัจะแบ่งเป็นประเดน็ยอ่ย 2 ประเดน็ 
  2.1  การสร้างความผูกพนัทางเครือญาติ โดยผ่านการประกอบพิธีกรรม ไม่ว่าจะ
เป็นพิธีกรรมใดๆ ท่ีเก่ียวกบัทวด ส่ิงเหล่าน้ีเป็นเคร่ืองสะทอ้นให้เห็นถึงความหมายของทวด ท่ีคน
ในทั้งสองชุมชนให้ความเคารพนับถือในฐานะบรรพบุรุษ และผูป้กครองบา้นเมือง โดยเฉพาะ
สรรพนามทางเครือญาติท่ีใชเ้รียกทวด วา่ “ทวด”  ซ่ึงอีกนยัความหมายหน่ึงกคื็อบรรพบุรุษผูอ้าวโุส 
และเรียกตนเองว่า “ลูกหลาน” ซ่ึงเป็นการช้ีให้เห็นถึงการเช่ือมความสัมพนัธ์ระหว่างโลกเหนือ
ธรรมชาติกบัโลกของมนุษย ์การสร้างความสัมพนัธ์ทางเครือญาติกบั “ทวด” โดยอาศยัความเช่ือ
และการใช้สรรพนามยงัถือเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยปลูกฝังความรู้สึกของการเป็นพวกเดียวกนั
ใหแ้ก่คนในชุมชน ดว้ยส านึกของความผกูพนัฉนัเครือญาติท่ีมีบรรพบุรุษร่วมกนั 
  2.2  การสร้างความสัมพนัธ์อนัเกิดจากความรู้สึกร่วมภายใตส้ถานการณ์เดียวกนั 
จากการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะพิธีกรรมสมโภชทวด พิธีกรรมน้ีเป็นท่ีรวมของผูค้น   
ซ่ึงมาร่วมกิจกรรม อนัอยูภ่ายใตส้ถานการณ์แห่งความตอ้งการในส่ิงเดียวกนั กล่าวคือ การประสบ
ความสุข ปราศจากทุกขโ์ศกโรคภยั พิธีกรรมจึงมีความส าคญัท่ีคนในชุมชนจะตอ้งรับผิดชอบและมี
การด าเนินงานร่วมกนั ดงันั้นการเผชิญอยู่ภายใตส้ถานการณ์เดียวกนัจึงส่งผลให้เกิดการร่วมแรง
ร่วมใจกนัในการจดังานน าไปสู่ความรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของคนในชุมชน 
 

บทสรุป 
 ความหมาย และความเช่ือเก่ียวกบัทวด ของคนคาบสมุทรสทิงพระ พบประเดน็ส าคญัดงัน้ี  
ประเด็นแรก จากในอดีต “ทวด”  เป็นส่ิงศักด์ิสิทธ์ท่ีคนในคาบสมุทรสทิงพระ เคารพบูชา        
เพราะเช่ือว่าทวดสามารถดลบันดาลให้เกิดความสุขได้ ทวดมีพลงัอ านาจ มีอิทธิฤทธ์ิปกป้อง        
ภัยอันตราย คุ ้มครองชาวชุมชนจากโจรผูร้้ายได้  แต่ในปัจจุบัน ความเช่ือเก่ียวกับทวดส่งผล          
ต่อคนคาบสมุทรสทิงพระ ในดา้นการตอบสนอง ทางจิตวิทยา ก่อให้เกิดก าลงัใจในการท างาน    
และการด ารงชีวิต การแกปั้ญหาความทุกข์ ท่ีเกิดข้ึน การขอพร การบนบาน เป็นส่ิงส  าคญัท่ีท าให้
ความเช่ือเก่ียวกบัทวดยงัคงด าเนินต่อไป  ประเด็นท่ีสองความเช่ือเก่ียวกบัทวด ยงัคงถูกถ่ายทอดมา
อยา่งต่อเน่ือง มีทั้งการถ่ายทอดดว้ยการบอกเล่า และแสดงให้เห็นเป็นแบบอย่าง เปิดโอกาสให้คน
ในชุมชนได้เข้าไปมีส่วนร่วม ในการประกอบพิธีกรรมเก่ียวกับทวด ซ่ึงพิธีกรรมน้ีท าหน้าท่ี        
เป็นส่ือกลางในการยึดเหน่ียวคนในชุมชนให้ปฏิสัมพนัธ์กัน ช่วยสนับสนุนสถาบันทางสังคม       
ท าให้ชุมชนเกิดความเป็นปึกแผ่น  ความเป็นพวกพอ้งเดียวกัน และประเด็นสุดท้ายความเช่ือ
เก่ียวกับ “ทวด” มีการเปล่ียนแปลง ปรับตัวควบคู่ไปกับระบบเศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม              
ขอ้สังเกตประการหน่ึงก็คือ เม่ือมีการติดต่อกบัภายนอก ทั้งการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร หรือทศันคติ     
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ท่ี เปล่ียนไปเน่ืองจากค่านิยมของคนในชุมชน  มักมีผลกับความเช่ือ  ในแง่ของความมั่นคง            
ทางความรู้สึกของผู ้คน  การรับรู้ข่าวสารจากส่ือและค่านิยมความทันสมัยของคนในชุมชน          
กลบัเป็นปัจจยัท่ีส่งผลให้ความเช่ือของคนในชุมชนสั่นคลอน เน่ืองจากคนในชุมชนมีโอกาสรับรู้
ข่าวสารนอกชุมชนมากข้ึน มีความพยายามท่ีจะเปล่ียนตวัเองใหเ้ป็นเหมือนสังคมเมือง ระบบความ
เช่ือจึงไม่เพียงพอท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของคนในชุมชนไดท้ั้งหมด         
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สิงหนคร จงัหวดัสงขลา เม่ือวนัท่ี  10 กรกฎาคม พ.ศ.2558. 

เล่ียนให ้ค าสุวรรณ (ผูใ้ห้สัมภาษณ์), มชัมาน มนตรี (ผูส้ัมภาษณ์), ท่ีบา้นเลขท่ี  64หมู่ท่ี 4 ต าบลสทิงหมอ้อ าเภอ
สิงหนคร จงัหวดัสงขลา เม่ือวนัท่ี  10 กรกฎาคม พ.ศ.2558. 

วนีย ์ สุวรรณโน (ผูใ้หส้ัมภาษณ์), มชัมาน มนตรี (ผูส้ัมภาษณ์), ท่ีบา้นเลขท่ี  92/1หมู่ท่ี 4 ต าบลสทิงหมอ้อ าเภอสิง
หนคร จงัหวดัสงขลา เม่ือวนัท่ี  21 กมุภาพนัธ์  พ.ศ.2558. 

วิรัช  หยทูอง(ผูใ้หส้ัมภาษณ์), มชัมาน มนตรี (ผูส้ัมภาษณ์), ท่ีบา้นเลขท่ี  40/1หมู่ท่ี 1 ต าบลบา้นขาวอ าเภอระโนด 
จงัหวดัสงขลาเม่ือวนัท่ี 28  มีนาคม  พ.ศ.2558. 

แวว  เกษเหมือน(ผูใ้หส้ัมภาษณ์), มชัมาน มนตรี (ผูส้ัมภาษณ์), ท่ีบา้นเลขท่ี  128/1หมู่ท่ี 6 ต าบลบา้นขาวอ าเภอระ
โนด จงัหวดัสงขลาเม่ือวนัท่ี 28  มีนาคม  พ.ศ.2558. 
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สิงหนคร จงัหวดัสงขลา เม่ือวนัท่ี  21กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2558. 

หวน  หยูทอง(ผูใ้ห้สัมภาษณ์), มชัมาน มนตรี (ผูส้ัมภาษณ์), ท่ีบา้นเลขท่ี  115/1หมู่ท่ี 6 ต าบลบา้นขาวอ าเภอระ
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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 ดิศรพงศ ์(Hirunyanate Dissarapong)** 

อดิศร ศักดิ์สูง (Adisorn Saksoong)*** 

อุทัย เอกสะพัง (Uthai Eksaphug)**** 

บทคัดย่อ 

บทความนี้เป็นการศึกษากระบวนการสร้างพระเครื่องผ่านคติความเชื่อเกี่ยวกับ."หลวงพ่อทวด"

.ในบริบทประวัติศาสตร์.โดยเน้นสภาวะทางสังคม วัฒนธรรมที่มีผลตอ่กระบวนการสร้างเรื่องราวของ 

.“หลวงพ่อทวด”.ในแง่มุมต่าง.ๆ.ตามมิติเวลาคือในช่วง.พ.ศ..2497- 2557 .โดยใช้แนวคิดเรื่องวาทกรรม 

และการสร้างมายาคติ เพื่อเพิ่มมูลค่า สู่การเป็นสินค้าพุทธพาณิชย์ ของ.“พระเครื่องหลวงพ่อทวด ”       

โดยศึกษาจากข้อมูลเอกสาร และเก็บข้อมูลภาคสนาม สํารวจ เพื่อวิเคราะห ์พัฒนาการความคิด เกี่ยวกับ 

การสร้างตาํนาน “หลวงพ่อทวด” ในแต่ละยุคสมัย  

ผลการศึกษาพบว่าคติความเชื่อเกี่ยวกับ "หลวงพ่อทวด" ล้วนมีพัฒนาการแตกต่างกันไปตามแต ่

ละยุคสมัยและพื้นที่.สามารถศึกษา "หลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืด" ได้จากตาํนาน คําบอกเล่า และ 

สามารถศึกษา"สมเด็จเจ้าพะโคะ".หรือ."สมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปรมาจารย์"ได้จากประวัติศาสตร ์

ส่วนพระเครื่อง จะเริ่มศึกษาตั้งแต่สมัยพระครูวิสัยโสภณ(ทิม ธมฺมธโร) เริ่มสร้างพระเครื่อง "หลวงพ่อ- 

ทวด" ในป ีพ.ศ. 2497 เปน็ตน้มา โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นวัตถุมงคลและขวัญกําลังใจแก่ประชาชน อีกทั้ง 

เป็นความเชื่อที่จะมุ่งทํานุบํารุงวัดราษฏร์บูรณะ. (วัดช้างให้) กระทั่งวันเวลาล่วงเลยผ่านกอปรกับบริบท 

ทางสังคมทําให้เกิดกระแสความนิยมพระเครื่อง "หลวงพ่อทวด" ได้เป็นที่แพร่หลาย ก็ไดส้่งผลกระทบ 

ต่อสังคมหลายประการ ไม่ว่าจะในแง่คติความเชื่อตลอดจนแง่การหาผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ผ่าน 

วาทกรรมเกี่ยวกับบุคลาธิษฐานตํานานอภินิหาร.ความศักดิ์สิทธิ์เชิงวัตถุ.จนกระแส.“หลวงพ่อทวด”.เป็น

ที่ล้นหลามอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน.กระบวนการสร้างคติความเชื่อที่เกิดขึ้น.จึงสะท้อนถึงปรากฏการณ์

ของศาสนาในสังคมยุคโลกาภิวัตน์.ที่มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของผู้คนในเชิงเศรษฐกิจ และ 

เชิงบริโภคนิยม หรือที่เรียกกันว่า “พุทธพาณิชย์” 

คําสําคัญ : หลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืด , สมเด็จเจ้าพะโคะ . , พระราชมุนีสามีรามคุณูปรมาจารย์ 

* บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่อง “พัฒนาการทางความคิดต่อคติความเชื่อ เรื่อง พระเครื่อง 

“หลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืด” (ช่วงปี 2497-2557)” 

**นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาไทยคดีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  

  sirithaworn.d@gmail.com 

***อาจารย์ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

****อาจารย์ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
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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 หรือแมก้ระทั่งศาสนิกชนอื่น 

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).สร้างพระ- 

เครื่องรูปหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืด.ขึ้นเมื่อ.พ.ศ.2497.พร้อมกับการสร้างตํานานหลวงพ่อทวด 

วัดราษฎร์บูรณะ(วัดช้างให้).ออกแจกจ่ายแก่ประชาชนอยา่งกว้างขวาง.ส่งผลให้คติความเชื่อเกี่ยวกับ 

หลวงพ่อทวดแพรก่ระจายออกไปอย่างรวดเร็วผลคือทําให้วัดมีรายได้จากการทําบุญเพื่อบูชาพระเครื่อง

จํานวนมากนั่นเป็นเหตุให้วัดอื่น.ๆ.หันมาสร้างพระเครื่องหลวงพ่อทวด.ตามแบบอย่างวัดราษฎร์บูรณะ 

(วัดชา้งให)้.เพื่อหาปัจจัยในการจรรโลงพระพุทธศาสนา.ส่งเสริมการศึกษาและสังคมสงเคราะห์และเกิด 

เป็นผลกระทบ ต่อสังคม อีกทั้งวัฒนธรรมในภาคใต้อย่างกว้างขวาง  ดังเห็นได้จากการที่วัดต่าง ๆ 

ก็ได้สร้างพระเครื่องหลวงพอ่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดขึ้นตามอย่างวัดราษฎร์บูรณะ(วัดช้างให้).ตั้งแต่ใน 

อดีตจนถึงปัจจุบัน.สําหรับวัตถุมงคลในพุทธศาสนาเรียกกันโดยทั่วไปว่าพระเครื่องรางหรือพระเครื่อง 

คือรูปสมมุติของพระพุทธเจ้าที่มีขนาดเล็ก สร้างเพื่อเป็นที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้า และเพื่อสืบทอด 

พระศาสนาพระเครื่องอาจจะรวมถึงรูปสมมติของพระโพธิสัตว ์ ,พระอริยสงฆ์และเทพเจ้าที่มีขนาดเล็ก 

ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ เดือน คําดี (2545) กล่าวไว้ว่า ความเชื่อและความศรัทธาทําให้ก่อเกิดกระบวน 

การแปรเปลี่ยน สิ่งที่ยึดเหนี่ยวจากการสวดมนต์ขอพรจากพระผู้เป็นเจ้า จากเทพเทวดา จากพระภูมิเจ้าที่ 

จากรุกเทวดา ที่สิงสถิตในต้นไม้ จากก้อนหิน จากร่างทรง ซึ่งไม่สามารถสร้างความมั่นใจว่าสามารถ 

ไปคุ้มครอง ได้ทุกที่ทุกทาง จึงแปรเปลี่ยนเป็นสิ่งที่มองเห็นสามารถจับต้องได้ในลักษณะต่าง ๆ อาทิเช่น 

เหล็กไหล เพชรตาแมว เพชรตาหน ู เพชรในหิน เขี้ยวเสือ เขีย้วหมูตัน เขี้ยวสาง เขี้ยวหมูหักคาต้นไม้ 

(เรียกว่า กําจัดกําจาย) เม็ดขนุนทองแดง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นวัตถุที่เกิดขึ้นเอง ตามธรรมชาต ิ และเป็น 

ของหายาก ลําบากจะถือว่าสามารถป้องกันอันตรายต่าง ๆ มักเรียกว่า เครื่องราง ดังที่ บุศรา สว่างศร ี

(2553) พบว่า พระเครื่อง มีต้นกําเนิดมาจากการสร้างพระพิมพ์ที่มีความเชื่อเดิม เพื่อสืบพระศาสนา 

เป็นสําคัญนับเป็นเจตนาที่แสดงถึงความศรัทธาอันบริสุทธิ์จากนั้นพระพิมพ์เป็นศาสนวัตถุที่ใช้เพื่ออุทิศ

บุญกุศลเป็นปัจจัย ให้ผู้สร้างบรรลุสิ่งที่ปรารถนาในภพหน้าความเชื่อ ประกอบกับ ความศรัทธา 

ในพุทธคุณและความเชื่อ เรื่องเครื่องรางของขลังต่าง ๆ ส่งผลให้แนวความคิดที่เกี่ยวกบัพระพิมพ์ กลาย 

เป็นพระเครื่องในที่สุดและสอดคล้องกับที่ ศรีศักร วัลลิโภดม (2547) กล่าวว่า เป็นการนําเอาสิง่ที่เป็น 

พุทธคุณเข้ามาผสมผสาน กับความเชื่อที่เป็นไสยขาวทําให้กลายเป็นวัตถุสําเร็จรูปที่รวม ของบรรดาของ 

ขลัง ทั้งมวลให้อยู่ภายใน วัตถุเดียวกัน ทําให้ง่ายแก่การรักษาพกพาติดตัว รวมทั้งง่ายต่อ 

การเอาใจใส่รักษากฏเกณฑ์ข้อบังคับ และ หลีกเลี่ยงข้อห้าม อย่างการเล่นของขลัง ตามแบบเดิมเป็นเหตุ 

ให้พระเครื่องแพร่หลายไปในคนหมู่มากทั่วไปได ้อีกทั้งเป็นเรื่องทันสมัยกับเปลี่ยนแปลงทางสังคม และ 

วัฒนธรรมของบ้านเมืองด้วย 
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จะเห็นได้ว่า เครื่องรางของขลังและพระเครื่อง ถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ในลักษณะต่าง ๆ เพื่อเป็น 

เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ซึ่งเครื่องรางของขลังและพระเครื่องมีวิวัฒนาการมาตั้งแต่สมัยทราวด ี ที่สร้างเพื่อ 

ประกอบบุญกุศลและเป็นพุทธบูชาเรื่อยมา โดยมีรูปแบบเปลี่ยนไปตามกาลเวลาการสร้าง เครื่องรางของ 

ขลังและพระเครื่องในอดีตกาลนั้น จะต้องมีประวัติความเป็นมาของพระนั้น ๆ เช่น พระเครื่องรปูสมมต ิ

ของพระพุทธเจ้าเพื่อเปน็เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในคําสอนของพระองค ์ และพระเครื่องของอริยสงฆ์ที่ 

ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ สั่งสมคุณงามความดีแก่ประเทศชาติ เฉกเช่นในพระราชพิธีเลื่อนพระอิสริยศของ 

สมเด็จพระสังฆราชเพื่อเป็นที่ระลึกถึงคุณงามความดีของท่าน หรือสร้างในงานพระราชทานเพลิงศพ 

ของพระสงฆ์เพื่อเป็นทีร่ะลึก ต่อมาการสร้างเครื่องรางของขลังและพระเครื่องก็มีการพัฒนาการขึ้น โดย 

การผลิตจากเครื่องจักรขึ้นเป็นเหรียญคือการเข้ามาของโรงกษาปณ์ทําให้พระเครื่องเกิดการแพร่หลายขึ้น 

อย่างกว้างขวาง เพราะการผลิตที่งา่ยขึ้น 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 อยู่รุ่งเรืองศักดิ ์(2555) กล่าวว่าพระสงฆน์ั้นมีความสําคัญคือเป็นจุดเริ่มต้นของการ 

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 

รัฐบาลจัดสร้างพระเครื่องขึ้นเพื่อใหผู้้คนได้พกบูชาติดตัวขณะเดียวกันก็มีการขุดหาพระกร ุ และการ- 

ปลอม พระเครื่องและเกิดตลาดแลกเปลี่ยนซื้อขายพระเครื่องขึ้น 

 ต่อมาจากความเชื่อและศาสนาที่เกิดขึ้น จึงนําไปสู่ลัทธิบริโภคผ่านวัตถุนิยม ที่ตอบสนองต่อ 

ความต้องการและส่งผลต่อสังคมไทยหลายด้าน จนเกิดการทําใหว้ัดกลายเป็นแหล่งสินค้า เช่นเดียวกับ 

สังคมภาคใต้ที่ได้แพร่กระจายหลายอย่าง เช่น จตุคามรามเทพ เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เป็นต้น ซึ่งวัตถุ 

มงคลเครื่องรางของขลังและพระเครื่องกลับกลายเป็นสินค้าที่ตอบสนองในโลกของความเชื่อยุคใหม่ ดัง 

ที่เกิดขึ้น กับพระเครื่อง “หลวงพ่อทวด” เพราะด้วยกระแสนิยมที่เกดิขึ้นในสังคม ระหว่าง พ.ศ.2497 – 

พ.ศ.2557 เป็นต้นมา เนื่องจากกระแสบริโภคนิยมในเรื่องการครอบครองพระเครื่อง “หลวงพ่อทวด” 

และเพื่อแสวงหาความร่ํารวย ประกอบด้วยอิทธิพลของสื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทศัน์นําเสนอข่าว 
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ความเคลือ่นไหวเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระเครื่อง "หลวงพ่อทวด” ทําให้เป็นการกระตุ้นกระแส 

บริโภคนิยมของพระเครื่อง "หลวงพ่อทวด”  มากขึ้นเป็นลําดับ ทั้งในและต่างประเทศ ทําให้ธุรกิจในเชิง 

พุทธพาณิชย์ เกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย 

 จากสาเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษา ค้นคว้าถึงพัฒนาการทางความคิดต่อคติ 

ความเชื่อที่มีต่อองค์ "หลวงพ่อทวด" โดยมีปัจจัยทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดผลต่อ 

สังคมและวิถีชีวิตของประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศ เพราะเกิดกระแสบริโภคนิยม คือ ความต้องการที ่

จะครอบครองพระเครื่อง "หลวงพ่อทวด" ขึ้น ทําให้เห็นความเปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึงปัจจุบันที่เห็น 

ได้ชัดสรุปโดยคร่าว ดังต่อไปนี้ 

ความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ จะเห็นไดจ้ากการศึกษาโดยใช้ทั้งหลักเกณฑ์ทางประวัติศาสตร์ 

ร่วมกับหลักเกณฑ์ ทางวิทยาศาสตร์ พบว่า ในอดีตกาลการสร้างพระเครื่องได้ใช้วัตถุดิบในการสร้าง เช่น 

ว่านกากยายักษ์ ว่านสมุนไพรต่าง ๆ ที่มีสรรพคุณในด้านต่าง ๆ นํามาขึ้นรูปองค์ตัวพระเครื่อง แต่ใน 

ปัจจุบันกลับกลายเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในทางอุตสาหกรรมที่ไม่ได้เป็นวัตถุดิบชนิดพิเศษ หรือมีลักษณะที่ถูก 

ที่ควร ในการสร้างเครื่องรางและพระเครื่อง 

ความเปลี่ยนแปลงด้านคติความเชื่อ ผู้วิจัยพบว่า คนส่วนใหญ่มกั “หลงลืม” ว่า แม้จะเป็นคนด ี

เลวเช่นใดก็ตาม หากมีพระเครื่องก็สามารถคุ้มกันภัยได้ รวมไปถึง “ขั้นตอนของการสร้างและปลุกเสก” 

ที่ปัจจุบันอาจจะไม่มีการสร้างโดยผ่านการปลุกเสกตามกรรมวิธอีันสมควร เพียงแต่ผลิตมาจากโรงงาน 

ให้ได้ “สินค้า” ตามที่ตลาดต้องการเท่านั้น เพราะในด้านคติความเชื่อ เมื่อผู้คนเห็นเพียงพุทธปาฎิหารย ์

มิได้คํานึงถึงหลักธรรม ของพระพุทธศาสนา ที่สอนให้ตั้งมั่นในความดี หลงยึดเพียงวัตถุและเงินตรา 

ทําใหเ้กิดการสร้างเครื่องราง มาเพื่อผลประโยชนใ์นด้านการค้า และสร้างมายาคต ิวาทกรรม เพื่อปลุก- 

ปั่น กระแสของวัตถุมงคล ที่จะเพิ่มมูลค่าในการเช่าซื้อบูชา เพราะหวังแต่เพียงประโยชน ์ส่วนตน 

หรือที่เรียกว่า “พุทธพาณิชย์” 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. ศึกษากระบวนการสร้างพระเครื่องผ่านอภินิหาร ตํานาน ความเชื่อ ของ “หลวงพ่อทวด”     

ในบริบทประวัติศาสตร์  

2. ศึกษาบริบทของสังคม ที่มีส่วนทําให้เกิดกระบวนการสร้างเรื่องราวอภนิิหารให้กับความเชื่อ 

ของพระเครื่อง “หลวงพ่อทวด”  

3. ศึกษากระบวนการสร้างพระเครื่อง “หลวงพอ่ทวด” ในกระแส “พุทธพาณิชย์”  

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

พระเครื่อง "หลวงพ่อทวด" สร้างความโด่งดังให้กับตํานาน ทําให้วัดหลาย ๆ วัด ในหลาย 

จังหวัด.หันมาสร้าง "หลวงพอ่ทวด" องค์ใหญ่ เพื่อเป็นการเคารพพระสงฆ์ที่มีคุณงามความดีแก่ประเทศ 

ชาติบ้านเมือง แต่ผลต่อมาคือ มีการเกิดธุรกิจในเชิงพุทธพาณิชย์ เช่น เก็บค่าใช้จ่าย (เช่น ที่ฝาก รองเท้า, 

ฝากรถ, เสื้อคลุม ฯลฯ) และธุรกิจในเชงิท่องเที่ยวที่นําท่านมาเป็นจุดสนใจของจังหวัด เพื่อที่จะหารายได้ 

แก่ตนเอง ไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบกับทางวัด  

พัฒนาการทางความคิดต่อคติความเชือ่ในพระเครื่อง "หลวงพ่อทวด" มีพัฒนาการมาไดเ้พราะ 

ปัจจัยหลายส่วน คือ เรื่องของระยะเวลาจากความเลื่อมใสศรัทธา ในสมัยแรกเริ่มที่ยังไม่มีการสร้างพระ 
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เครื่อง จะมีในบริเวณเล็ก.ๆ.เริ่มครอบคลุมจากจังหวัดสงขลา และ จังหวัดปัตตานี ทั่วภาคใต ้สู่ภาคกลาง 

ตลอดจนทั่วประเทศและโดง่ดังไปถึงต่างประเทศ.คือ.ประเทศมาเลเซีย.ซึ่งจากนั้นเมื่อระยะเวลาล่วงเลย 

มาจวบจนป ี พ.ศ. 2497 ได้มีการสร้างพระเครื่องเกิดขึ้นมา ทําให้เกิดกระแสตอบรับเป็นอย่างดี เป็นที่ 

เสาะแสวงหาจากผู้ที่นับถือ แต่ในครั้งแรกที่มีการสร้างพระเครื่องยังไม่ได้มีมูลค่าทางการเงิน หากแต่ 

เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและเพื่อตอบแทนผู้ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในการทํานุบํารุงพระศาสนา.จนมา

ยุคที่เงินเป็นตัวแทนของทุกสรรพสิ่งพระเครื่องจึงได้มีราคาค่างวดที่สูงขึ้นและเกิดการสร้าง"หลวงพ่อ 

ทวดองค์ใหญ่".ขึ้นในบางจังหวัด.ต่อมาเมื่อปี.พ.ศ.2557.นี้เองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.เมืองที่ขึ้นชื่อว่า 

เป็นเมืองหลวงอันเก่าแก.่ และเป็นเมืองที่อยู่ในประวัติศาสตร์ของ ."หลวงพ่อทวด". ได้หันมาให้ความ 

สนใจในการสร้าง."หลวงพ่อทวดองค์ใหญ"่.เช่นกัน.จึงทําให้ทราบว่าขณะนี้ "หลวงพ่อทวด".ไม่ได้เป็น- 

เพียงพระเกจอิาจารย์แห่งภาคใต้เพียงเท่านั้น แต่ท่านได้กลายเป็น."พระสงฆ"์.ผู้มีความสําคัญระดับ 

ประเทศ ซึ่งทั้งคนไทยและชาวต่างชาต ิมีความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก 

 จากเอกสาร งานวิจัย และวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับ หลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืด เป็นความเชื่อ 

ความศรัทธาต่อมีองค์ท่าน มาอย่างยาวนาน ซึ่งท่านได้มีประวัติที่น่าสนใจที่จะศึกษา ค้นคว้า เรียนรู้ใน 

พระจริยวัตรที่โดดเด่นตั้งแตก่ําเนิดจนถึงกาลมรณภาพ ตลอดจนถึงปัจจุบันที่เรื่องราวของท่านไม่มีทางที่ 

จะจางหายไปจากลมหายใจของปวงชนชาวไทย เพราะท่านได้สร้างคุณูปการณ์ให้แก่ประเทศชาติ ตั้งแต ่

ในสมัยกรุงศรีอยุธยาให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นจากประเทศลังกา ด้วยปัญญาอันชาญฉลาดของท่าน 

และช่วยชีวิตลูกเรอืที่ไม่มีน้ําจืดเพื่อดื่มในทะเล ช่วยชีวิตผู้คนจากการโดนปองร้าย อุบัติภัย หรือแม้แต ่

โรคภัยไข้เจ็บ ด้วยอิทธิปาฏิหารย์ของท่านที่ช่วยปัดเป่าความทุกข์ยากแก่ปวงชนที่ยึดมั่นในองค์ท่าน แต่ 

ในปัจจุบันด้วยระยะเวลาที่ผันเปลี่ยนผนวกกับ การสร้างพระเครื่อง รูปเหมือน การสร้างตาํนาน ทําให้มี 

พัฒนาการทางความคิดด้านคติความเชื่อ ที่เป็นไปในทางธรุกิจที่สามารถแปลเปลี่ยนความเชื่อ ความ 

เลื่อมใสศรัทธา มาเป็นทรัพยส์ินที่มมีูลค่า.ราคาค่างวด.หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “พุทธพาณิชย์” 

ไปในที่สุด 
ผู้วิจัยมีความเข้าใจว่าเจตนารมณ์ของ หลวงพ่อทวด คือการได้เผยแผ่พระพุทธศาสนา และ หลัก 

ธรรมมะให้กับชาวพุทธผู้เลื่อมใสศรัทธาอีกทั้งท่านเป็นผู้ที่ฝึกสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน 

จนได้รับการยกย่องให้เป็นพระอริยสงฆ์ หากแต่ปัจจุบันอาจมีการลืมเลือนว่า เจตนารมย์ของท่าน             

คือการที่พุทธศาสนิกชนคิดดีทําดี เข้าวัดนมัสการและรําลึกถึงคุณงามความดีของท่าน ร่วมกันสร้าง 

อนุสรณ์เผยแพรใ่ห้พุทธศาสนิกชนผูอ้ื่นมีความเข้าใจในหลักแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาที่มุ่งหวังจะให้

พุทธศาสนิก ชนทําความดมีิใช่เพียงจะรําลึกถึงแต่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนเพียงอย่างเดียว ส่วนการ 

มี.“รูปเคารพของหลวงพอ่ทวด”นั้นให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจระลึกอยู่เสมอว่า“หากเราทําแต่ความด.ี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.เห็นท่านกลายเป็นแค ่ “สินค้า” ที่ 

สามารถผลิตออกจากโรงงานเป็นสินค้าที่วางในตลาดทั่วไปตลอดจนสง่ผลกระทบต่อสายตาชาวต่างชาติ 

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 

มุ่งเน้นศึกษากระบวนการสรา้ง “หลวงพ่อทวด” ในบริบทประวัติศาสตร์ สังคมวัฒนธรรมมีวิธีการ 

ศึกษาคือผู้วิจัย ได้เลือก ศึกษา กระบวนการสร้างตํานาน “หลวงพ่อทวด” ในแต่ละยุคสมัยและสํารวจ 

และรวบรวม ข้อมูลจาก หนังสือ วารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่สอดคล้องกับเรื่องที่จะศึกษา  

การที่เริ่มต้นในช่วงปี พ.ศ.2497 เพราะเป็นปีที่เริ่มการสร้างพระเครื่อง และสิ้นสุดการศึกษา 

ในป ี พ.ศ. 2557 เพราะกระแสความนิยมในเชิงความเชื่อความศรัทธาของพระเครื่อง “หลวงพ่อทวด 

เหยียบน้ําทะเลจืด” เปลี่ยนแปลงเป็นกระแสความนิยมในทางบริโภคนิยม เป็นจุดขายสําคัญของประเทศ 

และ เกิดธุรกิจพระเครื่อง โดยจากการศึกษาเอกสารแนวคดิวาทกรรมเรื่องการทําให้เป็นสินค้า 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. ยุคสร้างเพื่อเป็นวตัถุมงคล เริ่มปี พ.ศ. 2497 

3. ยุคสร้างตาํนาน สร้างวาทกรรม 

4. ยคุจากความเชื่อ สู่ พุทธพาณิชย์  

    เป็นยุคที่เกิดการสร้าง“หลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืด” เพื่อเป็นเศรษฐกิจทางการค้า  

และได้กลายเป็นสินค้าเพื่อหาผลประโยชน์ทางด้านกําไร คือสิ้นสุด การศึกษาในปี พ.ศ. 2557 

กรอบแนวคิดทฤษฎ ี

 ศึกษาจากแนวคิดทฤษฎีทางความเชื่อ และ ทฤษฎีทางวาทกรรม 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 ใช้การวิจัยเชิงประวัตศิาสตร์ผสมผสานกับระเบียบวิธีทางไทยคดีศึกษา โดยดําเนินการดังนี ้

การเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลเอกสาร โดยแบ่งเอกสารดังนี ้

- เอกสารชั้นต้น ได้แก ่เอกสารราชการ เอกสารของทางวัด จารึก ตํานาน จดหมายเหต ุเป็นต้น 
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- เอกสารชั้นรอง  ได้แก ่หนังสือ บทความ งานวิจัย เป็นต้น 

เก็บข้อมูลภาคสนาม โดยมีประชากรดังนี ้

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 “สินค้าพุทธพาณชิย”์  , ความเป็นตัวแทน ว่าเอกสาร หรือตํานาน 

ชุดไหน ที่สามารถเล่าเรื่องราวของ “หลวงพ่อทวด” ได้ดีที่สุด และ ความถูกต้อง และเชื่อถือ ได้ 

ของเอกสารที่อ้างอิงถึง “หลวงพ่อทวด”  

ความเสี่ยงในเชิงจริยธรรมในการวิจัย คือ 

เนื่องจากเรื่องศาสนาเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อน แต่ประเด็นที่วิจัยสนใจนั้น ศึกษาเกี่ยว 

กับการสร้างพระเครื่อง “หลวงพ่อทวด” ในกระแส “สินค้าพุทธพาณิชย”์  (ช่วงปีพุทธศักราช 2497-

2557) อย่างไรก็ตาม ศาสนาและความเชื่อ ความศรัทธาเป็นเรื่องส่วนบุคคล ทําให้มีความคิดเห็นที่แตก- 

ต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นด้านความคิด การปลูกฝัง วัฒนธรรม จารีต ในแต่ละภูมิลําเนาอาจจะมีความ 

สอดคล้องหรือขัดแย้งกันได้  

วิธีจัดการความเสี่ยง หากต้องลงพื้นที่ทําการสํารวจต้องให้ความเข้าใจแก่ชาวบ้าน ในแต่ละพื้นที่ 

ว่าผู้ศึกษา ได้ทําการศึกษาในแนวนักมานุษยวิทยา และจดัพิมพ์ออกมาในเชิงความรู้มิได้แสดงข้อคิดเห็น 

หรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับความเชื่อ ความศรัทธา เลื่อมใส  ทุกด้านในทางศาสนาแต่อย่างใด  

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อตรวจสอบและคัดกรองเอกสาร จนได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนผู้ศึกษาจะนํามาวิเคราะห ์

ข้อมูลว่า โดยใช้วิธีทางประวัติศาสตรเ์กี่ยวข้องกับโจทย์วิจัยการสร้างพระเครื่อง “หลวงพ่อทวด” ใน 

กระแส “สินค้าพุทธพาณิชย”์  (ช่วงปีพุทธศักราช 2497-2557) แล้วนําข้อมูลมารวบรวม พิจารณา 

จัดระเบียบ ตีความ และหาบทสรุปของโจทย์วิจัยที่ว่า  กระบวนการการสร้างพระเครื่อง “หลวงพ่อทวด” 

ในกระแส “สินค้าพุทธพาณชิย”์  (ช่วงปพีุทธศักราช 2497-2557) และรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม จาก 

นั้นจึงพิจารณา จัดระเบียบ ตีความ และหาบทสรุปของข้อมูล 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจกระบวนการสร้างพระเครื่อง.“หลวงพ่อทวด”ในแต่ละสมัย.เพราะ 

สมัยที่พระครวูิสัยโสภณ (ทิม.ธมฺมธโร).ได้สร้าง."พระเครื่องหลวงพ่อทวด" .นั้นเพื่อที่จะทํานุบํารุง 

วัดราษฏร์บูรณะ (วัดช้างให้) และในปัจจุบัน  "พระเครื่องหลวงพ่อทวด" ได้เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย 

ทําให้ส่งผลกระทบ.คือ.มีการมุ่งผลประโยชน์ส่วนตนผ่านตํานาน.จากแนวคดิทฤษฏ.ีอาท.ิ ทฤษฏีความ- 

เชื่อ ทฤษฎีทางมายาคติ  และทฤษฏีทางวาทกรรม 

ข้อเสนอแนะ 

              เนื่องจาก พ.ศ.2557 มีการสิ้นสุดการค้นคว้าวิจัยชิ้นนี ้ แต่สิ่งที่ผู้วิจัยเห็นว่ามีพฒันาการของ 

กระบวนการทางความคิดต่อคติความเชื่อของพระเครื่อง. “หลวงพ่อทวด”.ต่อเรื่อย ๆ คือพระเครื่อง 

“หลวงพ่อทวด”.ของวัดต่าง ๆ ที่ไม่ใช่เพียงแต่วัดราษฎร์บูรณะ (วัดช้างให้) จะเป็น “หลวงพ่อทวด” 

ทั้งเป็นองค์พระเครื่องหรือพระองค์ใหญ่ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจและติดตามเป็นอย่างยิ่ง สําหรับ 

ผู้ที่สนใจจะศึกษาพัฒนาการตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนี้ 

ข้อค้นพบ 

1. ยุคประวัติศาสตร ์(ก่อน พ.ศ. 2497 ในสมัยนี้ยังไม่มีการสร้างพระเครือ่งหลวงพ่อทวด) 

    1.1 ตำนาน : หลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืด 

          ผู้วิจัยพบว่า ตํานานของหลวงพ่อทวด จะมีหลากหลายรูปแบบ แต่ผู้วิจัยขอยกมาเพียงส่วน ที ่

เด่นชัดและมีบทบาทที่สามารถนํามาร้อยเรียงให้เห็นถึงเหตุของพัฒนาการทางความคิดต่อคติความเชื่อ 

จากอดีตถึงปัจจุบันดังต่อไปนี้ 

          ท่านในเขื่อน (สถูป) โดย ฉลอง เจยาคม (ไม่ปรากฏปี,น.59) กล่าวไว้ว่า มีเรื่องเล่าต่อ ๆ กันมาถึง 

สถูปหรือเขื่อน อันศักดิ์สิทธิ์นี้ได้แสดงปาฏิหารย์ขึ้นครั้งแรก เมื่อมีเด็กชายลูกชาวบ้านใกล้วัด ถูกพ่อไล่ต ี

จึงได้หลบอยู่ที่ป่าใกล้ ๆ กับเขื่อน (สถูป) นั้นเอง ผู้ใดออกตามหาก็ไม่มีใครสามารถพบได้ จึงมาหาที่ 

วัดช้างให้ (ซึ่งเป็นวัดร้างอยู่) ก็พบเด็กคนนั้นเดินยิ้มมาหา หัวเราะพร้อมพูดเสียงที่เหมือนคนแก่ว่า “พ่อ 

ของมันดุร้าย ไล่ทุบตีลูก ไม่มีความสงสาร กูเห็นแล้วอดสงสารไม่ได้ จึงเอามันไปซ่อนไว”้ ผู้คนที่ได้ยินก็ 

พากันตกใจ เด็กชายก็พูดด้วยสุ้มเสียงเดิมวา่ “พวกสูไม่รู้จักกูหรือ กูชื่อท่านเหยียบน้ําทะเลจืดเจ้าของ 

เขื่อนนี้ ถ้าพวกสูไม่เชื่อ ก็จงไปเอาน้ําเกลือใส่อ่างมา กูจะทําให้ด”ู ชาวบ้านจึงปฏิบัตติาม และอภิหารย์ก ็

ประจักษ์แก่สายตาทุกคนนี่เป็นเพียงตัวอย่าง และต่อมาเมื่อล่วงเลยถึงปี พ.ศ. 2484 มีพระภิกษุรูปหนึ่งคือ 

พระอาจารย์ทิม ธัมมธโร (ต่อมาได้สมณศักดิ์เป็น พระครูวิสัยโสภณ)  ได้มาอยู่ครองวัดช้างให้และทําการ 

แผ้วถางป่า เป็นการปรับพื้นที ่ เพื่อพัฒนาวัด ท่านก็เกิดความปริวิตกว่า ที่ตรงไหนเป็นเขตพุทธาวาส 

หรือ ที่ตรงไหนเป็นเขตสังฆวาส จนถึงขอบเขตของวัด (แม้ถามคนเฒ่าคนแก่กไ็ม่สามารถตอบได้)  

คืนหนึ่ง ท่านนอนหลับฝันไปวา่ พบคนแก่คนหนึ่งในบริเวณวัด จึงเดินเข้าไปถามเรื่องขอบเขตวัด แต่คน 

แก่ก็ให้ไปถาม ท่านเหยียบทะเลจืดที่เขื่อน เมื่อไปถึงที่นั่น อาจารย์ทิมก็ได้เห็นพระผู้เฒ่าเดินออก จาก 

เขื่อนนั้น 4 รูป รูปสุดท้ายชรา มากที่สุด ท่านถือไม้เท้าใหญ ่ 3 คด เดินออกจากเขือ่นอย่างงก ๆ งัน ๆ 

คนแก่บอกท่านอาจารย์ทิมว่า “นั้นแหละ..ท่านเหยียบน้ําทะเลจดื” (ต่อมาจึงเป็นฉายาของหลวงพ่อทวด) 

ท่านอาจารย์ทิมจึงเดินเข้าไปทําความเคารพ หลวงพ่อทวดจึงพาท่านอาจารย์ทิมไปชี้บอกขอบเขตของวัด 

ทั้ง 4 ทิศ และบอกให้ทราบว่าทีต่รงเนินดินตรงนั้นเคยเป็นพระวิหาร ตรงนั้นเคยเป็นพระอุโบสถตรงนั้น 
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เคยเป็นโรงธรรมและยังบันดาลให้วัตถุต่าง ๆ ในหลุมนิมิตในเขือ่นนั้น ซึ่งไม่มีของอะไรมีค่ามากนัก เช่น 

พระพุทธรูปหล่อด้วยเงิน เป็นต้น ก่อนจะกลับเข้าไปในเขื่อน หลวงพ่อทวดได้พูดกับพระอาจารยท์ิมว่า 

“ต้องการอะไรก็บอก” จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการทํานุบํารุงวัดราษฎร์บูรณะ หรือวัดช้างใหน้ั้นเอง 

         1.1.1 คุณูปการณ ์: บรูณะซ่อมแซมและปลูกสร้าง วัดราษฎร์บูรณะ (วัดช้างให้) 

                  จากตํานานพร้อมกับคติความเชื่อดังกล่าวข้างต้น หลังจากที่พระครูวิสัยโสภณ (ทิม ธัมมธโร) 

ได้ริเริ่มสร้าง พระเครื่อง “หลวงพ่อทวด” กับ คุณอนันต ์ คณานุรักษ์ ในปี พ.ศ. 2497 เป็นต้นมา 

ก็ทําให้วัดมีปัจจัยในการนํามาบูรณะ ซ่อมแซม อุโบสถ และศาสนสถาน คือ วัดราษฎร์บูรณะ(วัดช้างให้) 

ดังใจหมาย (รายละเอียดจะอยู่ในส่วนหัวข้อการสรา้งเครื่องรางพระเครื่องหลวงพ่อทวดในสมัยแรกเริ่ม ) 

และก็ยังปรากฏคุณูปการณ์ มาจวบจนปัจจุบัน 

    1.2 ประวัติศาสตร ์: หลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืด 

          พูดถึงประวัต ิ ผู้วิจัยขอยกตำนานหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืด โดย พูนพันธ ์ คําวาจา (2549 

,น.19)อธิบายว่า “… อัตโนประวัติของหลวงพ่อทวด กล่าวว่า เดิมท่านชื่อปู และ มีหนังสือบางเล่ม กล่าว 

ว่า ท่านชื่อ ปู่…”  พูนพันธ ์คําวาจา (2549,น.19; อ้างอิงจาก ตําราบรมราชูทิศ เรื่องกัลปนาจังหวัดพัทลุง) 

อธิบายว่า หากย้อนกลับไปอ่านข้อความที่ว่า  “…แลมาอยุ่ช้านานจึงสมเด็จเจ้าเมื่อยงัมิได้เข้า ไปในเมือง 

กรุงศรีอยธุยานั้นก่อน และนามชื่อพระรามแลอาจเข้าใจในความหมายว่า เมื่อครั้งท่าน ยังอยู่วัดพะโคะ 

มีชื่อว่าราม อันเป็นคําเรียกฉายาของท่านว่า สามิราโมข หรือสามีราโม…” อย่างไร ก็ตามใน พูนพันธ ์

คำวาจา (2549 : 19 ; อ้างอิงจาก อุดม หนูทอง )  กล่าวว่า “…หลวงพ่อทวด มีนามเดิม ว่าปู  เป็นบุตร 

นายห ูนางจัน ตั้งบ้านเรือนอยู่ในที่ดิน เศรษฐ ีปานบ้านวัดเลียบ หมู่ที่ 1 ตําบลดีหลวง อําเภอสทิงพระ 

ปัจจุบันนี้ วันเดือนปีเกิดของเด็กชายปู ยังเอาแน ่ เอานอนไม่ได้บ้างว่าเป็นวันศุกร์ เดือน 4 ปีมะโรง 

ตรงกับ พ.ศ.2125 บ้างว่าเป็นป ี พ.ศ.990 ฉลูสัมฤทธิศก บ้างว่า พ.ศ.2131 โดยอนุมาน…” ซึ่ง 

สอดคล้องกับ. “Watchanghai.RetrievedFebuary,2014,from http://watchanghai.weebly.com” .ซึ่ง 

อธิบายเกี่ยวกับประวัติของหลวงพ่อทวดโดยสังเขป.ดังนี้.กล่าวไว้วา่.สมเด็จเจ้าพะโคะองค์นี ้ ได้รับพระ- 

ราชทานสมณศักดิ์เป็น "พระราชมุณีสามีรามคุณูปมาจารย์" จากสมเด็จพระมหาธรรมราชาสมัยพระองค ์

ครองกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีและกล่าวไว้ว่า สมเด็จเจ้าพะโคะ ชาตะ วันศุกร ์เดือน 4 ปีมะโรง ตรงกับ 

พ.ศ.2125.บิดาชื่อตาหู.มารดาชื่อนางจันทรม์ีอายุมากแล้วจึงคลอดบุตรเป็นชายชื่อเจ้าปู่และได้คลอดบตุร 

คนนี.้ที่บ้านสวนจันทร ์ ตําบลชุมพล เมืองจะทิ้งพระ (อําเภอสะทิ้งพระ จังหวัดสงขลา.ในเวลานี้)  และ 

พูนพันธ ์ 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 ไปได ้ ถ้าหากเช่นนั้นท่านก็เกิดในแผ่นดินพระเจ้า 

ทรงธรรม. (จ.ศ.972-990) หรือแผน่ดินพระเชษฐาธิราช (จ.ศ.990-991)  อย่างไรก็ตามคณะกรรมการจัด 

พิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และโบราณคดี ประชุมพระตําราบรมราชูทิศเพื่อกัลปนาสมัย 

อยุธยาภาค.1.ได้สอบทานแล้วเห็นวา่ .ควรจะเป็นจุลศักราชมากกว่าเป็นพุทธศักราช .999.ตรงกับ พ.ศ. 

2180.ในรัชสมัยพระเจ้าทรงธรรม.…” และขณะที่ พูนพันธ ์ คําวาจา (2549,น.21 ; อ้างอิงจาก บุญเหิม 
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เอกอุร)ุ  กล่าวว่า “…สมเด็จพระราชมุนี.เกิดวันศุกร ์ เดือน 4 ปีมะโรง ตรงกับ พ.ศ.2125 ในงานวิจัย 

พุทธศาสนาลุ่มทะเลสาปสงขลาฝั่งตะวันออก ของ ศาสตราจารย ์ สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูล ในบทที่ 4 เรื่อง 

แผนที่เมืองนครศรีธรรมราช.จ.ศ.977.แสดงถึงวัดต่าง.ๆที่ขึ้นกับวัดพะโคะได้กล่าวถึงการสอบทานถึงวัน 

เดือนปีเกิดของหลวงพ่อทวดว่า  ได้สอบดูแล้วปรากฏ ว่าปี พ.ศ.2125 ตรงกับจุลศักราช 944 เป็นปีมะเมีย 

ไม่ใช่ปีมะโรง  จึงสรุปว่าจากหลักฐานในเรื่องยอ่เข้าตําราหมื่นตราพระธรรมที่ว่า สมเด็จเกิดปี 990 

ปีฉลูสัมฤทธิ์ศกนั้น.จะต้องพิมพ์ตัวเลขผิดพลาดแน่นอน.และเมือ่ผิดพลาดที่ตัวเลขที่ถูกควรเป็นปีใด 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 เป็นปชีวด 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 ซึ่งนับป ี (พุทธศักราช) เร็วกว่าแบบไทยอยู่ 1 

ปีและถ้าเป็นเช่นนั้นก็สันนิษฐานได้ว่า สมเด็จเจ้าควรเกิดในปีใดปีหนึ่งในจุลศักราชทั้ง 5 ครั้งนี้ เมื่อ 

พิจารณาเหตุการณ์อื่น ๆ ประกอบกับควรยุติได้ว่า ท่านเกิดป ีจ.ศ.950 ซึ่งตรงกับ พ.ศ. 2131 มากกว่าที่ 

จะเกิดในปีอื่นๆ…”  

           1.2.1 คุณูปการณ ์: บรูณะซ่อมแซมและปลูกสร้าง วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) 

                    ในสมัยนั้น ท่านมีคุณูปการณ์มากมาย แต่ที่เห็นได้อย่างเด่นชัดและยังมีปรากฏมายังปัจจุบัน 

ดังที่ พูนพันธ ์ คําวาจา (2549,น.19) กล่าวว่า  ขณะที่สมเด็จเจ้าพะโคะ หรือพระราชมุนีสามีรามคุณู- 

ปรามาจารย์ได้หยุดพักผ่อนนานพอสมควร. ท่านได้ตรวจดูเห็นปูชณียสถานและกุฏิวิหารเก่าแก่ได้ชํารุด 

ทรุดโทรมลงไปมาก ควรจะบูรณะซ่อมแซมเสียใหม่ ดังนั้นท่านจึงได้เดินทางเข้าไปยังกรุงศรีอยุธยาเพื่อ 

เข้าเฝ้าสมเด็จพระมหาธรรมราชาอีกวาระหนึ่ง. (ในตํานานมิกล่าวไว้วา่ท่านไปทางบกหรือทางน้ํา) เมื่อได ้

สนทนาถามสุขทุกข์กันแล้ว. ทา่นกท็ูลถวายพระพรพระองคต์ามความปรารถนา ที่จะบูรณะและ 

ปฏิสังขรณ์วัดให้พระองค์ทรงทราบ ครั้นได้ทรงทราบจุดประสงค์ก็ทรงศรัทธาเลื่อมใสร่วมอนุโมทนา 

ด้วย จึงตรัสสั่งให้พระเอกาทศรถพระเจ้าลกูยาเธอจัดการเบิกเงินในท้องพระคลังหลวงมอบถวาย และ 

จัดหาศิลาแลงบรรทุกเรือสําเภา 7 ลํา พร้อมด้วยนายช่างหลวงหลายนาย มอบหมายใหท้่านนํากลับไป 

ดําเนินงานตามความปรารถนา ปรากฏว่าท่านได้ทําการบูรณะ ซ่อมแซม และปลูกสร้างวัดพัทธสิงห ์

บรรพตพะโคะ (วัดราชประดิษฐานในปัจจุบัน) อยู่หลายปีจึงสําเร็จบริบูรณ์ และก็ยังปรากฏคุณูปการณ์ 

มาจวบจนปัจจุบัน 

    1.3 อัตลักษณ์ 

          หากจะกล่าวด้านอัตลักษณ ์ ของหลวงพ่อทวด ด้านตัวตนของหลวงพ่อทวด ท่านมีอัตลักษณ์ 

ในด้านต่าง ๆ อาท ิด้านนิรันตราย แคล้วคลาดปลอดภัย ด้านกฤษฎาอภินิหาร อิทธิฤทธิ์ปาฎิหารย์ เมตตา 

มหานิยม ดลบรรดาลโชคลาภ  และ ด้านสิ่งที่ท่านไม่เหมือนเกจิอาจารย์ท่านอื่น หลวงพ่อทวด ถูกสร้าง 

มาจากตํานาน ในขณะที่เกจิอาจารย์ท่านอื่น มีตัวตนและมปีระวัติศาสตรแ์ละที่สําคัญ คือหลักฐาน 

ที่บ่งชี้ว่ามีตัวตนอยู่จริง ดังที่ ชัยวุฒ ิ พิยะกูล (2551,น.16) กล่าวไว้ว่า "...จากความเชื่อเกีย่วกับตํานาน 
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นําไปสู่ความเชื่อเกี่ยวกับนิมิตและการสร้างพระเครื่องหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดซึ่งเป็นพระเครื่อง

ที่ผู้คนให้ความเคารพบูชาทั่วประเทศ.เพราะมีความเชื่อว่า.พระเครื่องสามารถคุ้มครองชีวิตทรัพย์สิน แก่ 

ตนได.้เช่น.ความเชื่อเกี่ยวกับโชคลาภ.ความเชื่อเกี่ยวกับคงกระพันมหาอุด.ความเชื่อเกี่ยวกับแคล้วคลาด 

ภัย.ความเชื่อเกี่ยวกับการรักษาโรคและแก้พิษสัตว์เป็นต้น..." และชื่อเสียงของท่าน ก็ลือนามไปไกล เช่น 

ประเทศรอบข้างตลอดจนทั่วโลก ซึ่งสอดคล้องกับ NUS (2002,น.297) ที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่าง 

ตอนใตข้องประเทศไทยและตอนบนของประเทศมาเลเซีย.คือ.จังหวัดปัตตานี.และได้กล่าวถึงวัดช้างให้ 

ผนวกกับความเชื่ออันลือเลื่องของหลวงพ่อทวดที่มีชาวมาเลเซียนับถือศรัทธาเป็นอย่างมากและ.สอด 

คล้องกับ.Nadeem (2011,น.765) ที่กล่าวถึงว่า พุทธศาสนิกชนมีความเลื่อมใสศรัทธา ในพระศรีรัตนตรัย 

คือ พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ ์ เป็นอย่างมาก อีกทั้งสรุปข้อถกเถียงว่า พระพุทธศาสนาต่าง 

จากศาสนาอื่น คือ ไม่มีพระเจ้าแต่นับถือพระพุทธเจ้าในรูปแบบศาสนา เท่านั้นอีกทั้ง Vlaimir and 

Torkel ได้อธิบายถึง พลังของพุทธศาสนิกชน ที่อยู่ในจังหวัดปัตตานี ซึ่งมี 70-80 เปอร์เซ็นต์ ที่เป็นชาว- 

มุสลิม และ หลวงพ่อทวด ก็เป็นตํานานที่เล่าขานและยิ่งใหญ่ เลื่องลือกันไป ถึงประเทศมาเลเซียอีกด้วย 

1.4 ความเชื่อ 

       ในเรื่องความเชื่อ.ญาณินทร์.เพชรสุวรรณ์. (2544,น.30) อธิบายว่า.ความเชื่อเป็นวัฒนธรรม อย่าง 

หนึ่ง ที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตและพฤติกรรมของมนุษย์ในแต่ละสังคมเมื่อมนุษย์ มีความเชื่ออย่างไรก็จะมี 

พฤติกรรมตามความเชื่อนั้นความเชื่อพื้นฐานของชาวใต้ส่วนใหญพ่้องกับความเชื่อของชาวไทยถิ่นอื่น ๆ 

คือเชื่อว่ามีอํานาจเหนือธรรมชาติและเชื่อว่าธรรมชาต ิ บางอย่างมีวิญญาณสิ่งเร้นลับเหล่านี้.มีส่วนสําคัญ 

ต่อการกําหนดและควบคุมชะตากรรมของตน อาจจะให้คุณให้โทษต่าง.ๆ นานา ถ้าบุคคลใดปฏิบัติชอบ 

ผีจะช่วยคุ้มครองหรือให้คุณ.ความเชื่อเรื่องภูติผีวิญญาณสิ่งเหนือธรรมชาติ เป็นความเชื่อที่อยู่คู่ชาวใต้ 

มานาน.โดยมีความเชื่อว่าคนที่มีบุญบารมีเมื่อตายไปแล้วจะกลายเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เรียกวา่“เทียมดา” 

หรือ.“ทวด”.ความเชื่อที่เกีย่วกับพระสงฆ์นั้นชาวใต้เชื่อว่าพระสงฆ์ที่สร้างคุณงามความดีจนเป็นที่นับถือ 

เคารพของประชาชน เมื่อมรณภาพไปแล้วเชื่อว่าจะเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ มีอิทธิฤทธิ์ที่บันดาลให้เกิด 

อภินิหารหรือปาฏิหาริย์ให้คุณให้โทษแกม่นุษย์ได้ ซึ่งในภาคใต้มีอยู่มากมายโดยเฉพาะ “หลวงพ่อทวด 

เหยียบน้ําทะเลจืด”   

        1.4.1 ความเชื่อเกี่ยวกับตํานานหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืด 

   ผลของการศึกษาความเชื่อเกี่ยวกับตํานานหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืด โดย ญาณินทร์ 

เพชรสุวรรณ ์ (2544,น.30)  กล่าวสรุปได้ดังนี้ ความเชื่อเกี่ยวกับตํานานสามารถจําแนกเป็น ประเด็น คือ 

ความเชื่อเกี่ยวกับลูกแก้ววิเศษ, ความเชื่อเกี่ยวกับการเหยียบน้ําทะเลจืด ,ความเชื่อเกี่ยวกับการมรณภาพ  

,ความเชื่อเกี่ยวกับสถานที่ปักกลด ,ความเชื่อเกี่ยวกบัสหธรรมิกของหลวงพ่อทวดพบว่ามีอยู่หลายองค ์ 

คือ สมเด็จเจ้าเกาะยอ สมเด็จเจ้าเกาะใหญ ่สมเด็จเจ้าจอมทอง และหลวงพ่อทวดบุญญฤทธิ์ และ ความ -

เชื่อเกี่ยวกับพระโพธิสัตว ์ พระศรีอริยเมตไตรย   ซึ่งตํานานความเชื่อที่กล่าวมาข้างต้นสอดคล้องกับ  

Sirikanchana (2010,น.10) กล่าวถึงตํานาน ของหลวงพ่อทวดและอภนิิหารต่าง ๆ และกล่าวถึงการสร้าง 

พระเครื่องของพลวงพ่อทวดอีกด้วย สอดคล้องกับ Chaiyakot and Visuthismajarn  (2012,น.175) 

อธิบาย ว่ามีปรากฏตํานานความเชื่อเกีย่วกับหลวงพ่อทวดที่คาบสมุทรสทิงพระจังหวัดสงขลามาเป็น 

เวลาช้านาน.ส่วนความเชื่อ เกี่ยวกับรูปเคารพ หลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืด ญาณินทร์ เพชรสุวรรณ ์
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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) ได้กล่าวถึงการรักษาผูท้ี่ติดเชื้อ เอชไอวีโดยการศรัทธาแห่งรสพระธรรม 

และยังได้กล่าวถึง หลวงพ่อทวด ในบทสนทนา ระหว่างพยาบาลและผู้เข้ารับการรักษาด้วย ผลการศึกษา 

พบว่า รสพระธรรมสามารถเยียวยา บรรเทาทุกข์แก่ผู้ที่ติดเชื้อได้ 

 ถึงแม้จะเห็นได้ว่า ตํานานในเรื่องตัวตนของท่านมีที่มาอย่างไม่แน่ชัดนัก เพราะเป็นเหตุการณ ์

ที่เกิดขึ้นเมื่อระยะเวลานานมากแล้ว แต่ก็เหลือร่องรอยใหพ้อศึกษาค้นคว้าได ้สอดคล้องกับกับที่  อดิศร 

ศักดิ์สูง (2546,น.25) อธิบายว่า แต่ละสมัยนั้น นับว่ามีความแตกต่างกันบ้างซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าบริบท 

ทาง ประวัติศาสตร์ย่อมมีเงื่อนไขสําคัญ โดยเฉพาะการสร้างวาทกรรมด้วยการอ้างการตีความด้วย วิธ ี

การทางประวัติศาสตร์ที่เรียกว่ามีความเป็น ภววิสัย ที่ทําให้นักประวัติศาสตร์อวดอ้างตนเองว่าเป็น 

ผู้ที่พยายามสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยการอธิบายบนพื้นฐานของหลักฐาน เอกสาร อย่างเป็นระบบความ 

จริงของประวัติศาสตร ์ คือ ความจริงที่ปรากฏในหลักฐานเท่านั้นซึ่งความจริงดังกล่าวอาจจะ ไม่เกิดขึ้น 

จริงก็ได ้ 

2. ยุคสร้างเพื่อเป็นวัตถุมงคล (พ.ศ.2497) 

    ในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของเครื่องรางนั้น ผู้วิจัยขอยกงานเขียนของ ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม (2529,น.131) 

ที่อธิบายไว้ว่า"...อันเครื่องรางของขลังนั้นได้เกดิขึ้นมาตั้งแต่สมัยดึกดําบรรพ์ก่อนพุทธศาสนาเกิดเสียอีก

.เริ่มมีบทบาทมาในชีวิตคนไทยตั้งแต่สมัยเชียงแสนสุโขทัย เรื่อยมาจนถึงกรุงศรีอยุธยาและสมัยรัตนโก- 

สินทร ์ ซึ่งพระมหากษัตริย์หรือเข้าผู้ครองนครได้อัญเชิญภิกษุสงฆ์ผู้ทรงวิทยาคุณมาทําการปลุกเสก 

เครื่องรางของขลังขึ้น  ทั้งนี้เพื่อแจกจ่ายให้แก่ทะแกล้วทหารเก็บรักษาไวเ้ป็น เครื่องคุ้ม ครองป้องกัน 

อันตราย ในยามออกทัพจับศึก สําหรับวัตถุที่จะนํามาสร้าง เป็นเครื่องรางของขลังต่าง.ๆ.เพื่อให้เป็นสื่อ 

"พลังปราณ (Pranic Energy)" นั้น จะต้องเลือกเฟ้นเอาจาก วัตถุต่าง.ๆ.ซึ่งอาจเป็นว่านรากไม้ หรือแร่ธาต ุ

อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ระบุ ไว้ในตําราแต่ประการสําคัญนั้น ก็ คือ ผู้ประกอบพิธีกรรมปลุกเสก จะต้องเป็น 

ผู้สละกิเลส อวิชชา ตัณหา โลภ โกรธ หลง ได้แล้วหรือมิฉะนั้น ก็จะต้องเป็นบุคคลที่ประพฤติ 

พรหมจรรยอ์ยู่ในสมณะเพศโดยอาศัยบุญบารมีและกระแสจิตของ 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 

ที่เกิดขึ้นจากพระเครื่องสมเด็จเจ้าพะโคะหรือหลวงพ่อทวดซึ่งศิษยานุศิษย์ไดท้ําพิธีปลุกเสกหล่อรูปของ

ท่านเก็บรักษาติดตัวไปให้โชคลาภ และที่เป็นเหรียญก็ได้เก็บรักษาติดตัวไปให้โชคลาภและป้องกันภยัน- 

ตรายนานาที่ผู้ประสบพบเห็นเหตุการณ์ประหลาดนั้น.ๆ.ได้เล่าเป็นเครื่องพิสูจน ์ ยืนยันไว้ในที่ต่าง.ๆ จะ 
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ได้นํามาเล่าสู่ท่านผู้อ่านฟังดังต่อไปนี้ เมื่อวันที่ 4 เดือนกุมภาพันธ ์ พ.ศ.2497 ซึ่งเป็นเวลาตรงกันกบั 

พฤหัสบด ีขึ้น 1 ค่ํา เดือน 3 นายอนนัต์ คณานุรักษ์ ได้มีโอกาสเดินทางมาที่ตลาดนาประดู่ อําเภอโคกโพธิ ์

เขาจึงถือโอกาสนั้น ชวนกํานันชาต ิ สมศิริ, นายกวี จิตตกุล และนายวิศิษฐ ์ คณานุรักษ์ ไปพบท่าน 

เจ้าอาวาสวดัช้างให ้ หลังจากคนทั้งสี่ได้กราบนมัสการ ท่านพระครูวิสัยโสภณ ผู้เป็นเจ้าอาวาสแล้ว.ซึ่ง 

นายอนันต ์ คณานุรักษ์ได้รู้จักกับท่านเป็นครั้งแรก.ก็ได้นมัสการเรียนถามทา่นว่า "โบสถ์ที่ยังก่อ 

สร้างไม่แล้วเสร็จนั้น ทําไมท่านพระครูจึงไม่ดําเนินการต่อโดยสร้างพระเครื่องแจกเป็นของกํานัลแกผู่้มี 

ศรัทธาบริจาคทุนทรัพย์ตามมากน้อยเพื่อของสมนาคุณ" ท่านเจ้าอาวาสก็ตอบว่า ."เรื่องนี้ได้เคยคิดทํา 

กันมาเป็นเวลา 2 ปีแล้วแต่ก็ทําไม่สําเร็จสักที" เมื่อได้ทราบสาเหตุแล้ว นายอนันต ์ คณานุรักษ์ จึงได้ 

นมัสการกราบเรียนท่านพระครูว่า.เขาจะเป็นธุระช่วยจัดการในเรื่องนี้เองท่านพระครูก็เห็นชอบด้วยแล้ว 

ต่างก็ประชุมปรึกษากันว่าจะสร้างพระเครื่องเป็นรูปใดดี ขณะที่ทุกคนกําลังครุ่นคิดอยู่นั้นนายอนันต ์

คณานุรักษ์ .ก็ออกปากโพล่งออกมาว่า."ขอเลือกเพียงแต่สีของพระก่อน". คือ ."สีดินแดง". พอพูดจบ 

นายอนันต ์คณานุรักษ์ ก็เกิดอาการขนลุกซู่ไปทั้งตัว เกิดอาการขนพองสยองเกล้าจนทุกคนที่นั่น ได้เห็น 

ประจักษ์ นายอนันต ์ คณานุรักษ์ จึงพูดในที่ประชุมต่อไปว่า เมื่อเกิดปรากฏการณ์อันน่าอัศจรรยเ์ช่นนี้ 

แล้ว.ก็คงเป็นเพราะหลวงพ่อทวดท่านเห็นชอบด้วยเป็นแน่แท.้ตกลงว่าจะใช ้ "ดินสีแดง" เป็นสีของพระ 

เครื่อง แต่แบบขององค์พระนั้น ขอนมัสการให้พระครูรับเป็นภาระไป ยังมิทันที่ท่านพระครูวิสัยโสภณ 

จะกล่าวอย่างใดต่อไป นายอนันต ์ คณานุรักษ์ ก็เกิดขนพองสยองเกล้าขึ้น อีกอย่างแรงเป็นครั้งที่สอง 

และในขณะเดียวกนันั้นเองรูปพระภิกษชุราองค์สีดํานั่งขัดสมาธิอยู่บนดอกบัว ก็ปรากฏแว่บขึ้นในมโน 

ภาพของ นายอนันต ์ คณานุรักษ์ ทําให้เขาคิดว่า คงเปน็เพราะสมเด็จเจ้าพะโคะหรือหลวงพ่อทวดท่าน 

ได้บันดาลขึ้นเป็นแน ่ เขาได้ยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูขณะนั้น มันเป็นเวลา 13.25 น. นายอนันต ์ จึงได้ 

นมัสการกราบเรียนท่านพระครูวิสัยโสภณ ให้ทราบถึงรูปภิกษุชราที่ปรากฏขึ้น ในมโนภาพของตนนี ้

และขอร้องให้ท่านพระคร ู ทําพิธีติดต่อกับวิญญาณของหลวงพ่อทวดด้วย เพื่อสร้างพระเครื่องแทนองค์ 

สมเด็จเจ้าพะโคะ ที่จะเริ่มขึ้นในวันต่อไปข้างหน้านี้และต่อจากวันนั้นมา พอดีกับเป็นเวลาที่นาย ฮวด 

ผู้ใหญ่บ้านเหมืองในตําบลลําพญา และนายชาต ิ สมสิริ กํานันได้มาหานายอนันต์ คณานุรักษ์ คนทั้ง 

สองเมื่อทราบว่านายอนันต์ คณานุรักษ์ จะสร้างพระเครื่องสมเด็จเจ้าพะโคะหรือหลวงพ่อทวด ก็ได้พา 

กันออกปากรับอาสาจะไปขุดขนเอาดินว่านสีดาที่มีอยู่ ณ เชิงเขาแห่งหนึ่งและจะบรรทุกใส่รถเอามาให ้

โดยไม่คิดค่าแรงแต่ประการใด "ดินว่านสีดา" นี้คนแถบนั้นเรียกกันว่า "กากยายักษ์" ซึ่งชาวบ้านมักจะ 

ขุดขนนํามาตากแห้งหรือย่างไฟรับประทาน เพราะสามารถแก้โรคผอมเหลืองหรือโรคโลหิตจาง ได้ผลด ี

ชะงัดนักด้วยเหตุนี้เองชาวบ้านจึงได้หวงแหนดินว่าน "กากยายักษ์" นี้นักหนาหากไม่อยู่ในกรณ ีที่จําเป็น 

แล้วพวกเขาจะไม่ยอมให้ใครอย่างเด็ดขาด ครั้นได้วัตถุดิบครบถ้วนตามตําราแล้วก็ลงมือพิมพ ์ พระ 

เครื่อง ตามฤกษ์ตามที่กําหนดไว้  

   2.2 การขนานนามในสมัยการสร้างพระเครื่อง 

         สําหรับการมีชื่อหลายชื่อของท่าน ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม (2529,น.129) กล่าวต่อว่า เช่น พระภิกษุปู่ 

ท่านลังกา ท่านช้างให ้สมเด็จเจ้าพะโคะ หลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืด และพระราชมุนีสามีรามคุณูป 

รมาจารย์นั้น เมื่อท่านพระครูวิสัยโสภณ นั่งสมาธิเรียนถามท่านก็ได้รับคําตอบว่า ที่ท่านชอบมากที่สุดคือ 

ชื่อ"หลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืด" ดังนั้นเมื่อพิมพ์พระเครื่องและกระทําพิธีปลุกเสกเรียบร้อยแล้ว จึง 
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ได้ขนานนามว่า."หลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืด" ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ตามที่กล่าวมาแล้วตั้งแต่ต้น 

แล้วว่าพระเครื่องรางของขลังแทนองค์หลวงพ่อทวดนั้นผสมด้วยว่านกากยายักษ์และอีกหลายสิ่งหลาย 

อย่างครบตามกระบวนความของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกจากนั้นแล้วพิธีกรรมปลุกเสกเชิญวิญญาณ.หลวงพ่อ- 

ทวดก็กระทําอย่างถูกต้องตามแบบแผนโดยท่านพระครูวิสัยโสภณ ซึ่งหลวงพ่อทวดเคย เข้าฝันวา่ 

"ถ้าอยากได้อะไรก็ให้ขอ"  ฉะนั้นเมื่อท่านพระครูวสิัยโสภณปรารถนาอยากได้โบสถ์ที่งดงามด้วยศิลปะ 

เป็นศาสนสมบัต ิซึ่งจะตอบแทนคุณผู้บริจาคทุนทรัพย์.ด้วยพระเครื่องรางของหลวงพ่อทวด การกระทํา 

พิธีเพื่อความศักดิ์สิทธิ์ ของพระเครื่องจึงสมบูรณ์ด้วยแรง อภินิหารของหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืด 

เพราะการสร้างพระบูชา และ พระเครื่องของหลวงพ่อทวดแต่ละครั้งนั้นจะต้องทําการประกอบพิธี 

กรรม อัญเชิญวิญญาณของหลวงพ่อทวดมาเข้าประทับในพิธีทุกครั้งไป จากนั้นก็กระทําการบริกรรม 

โดยพระภิกษุผู้ทรงวิทยาคุณ เช่น "ท่านพระครูวิสัยโสภณ" เป็นอาท ิส่วนฝ่ายฆราวาสผู้ช่วยเหลือในงาน 

ประกอบพิธีกรรมนั้นก็ล้วนแต่ท่านผู้มีเกียรติทั้งสิ้น..." จะเห็นได้ว่าจะการสร้างพระเครื่องหลวงพ่อทวด 

เหยียบน้ําทะเลจืดนั้น จะต้องอาศัยหลากหลายสิ่งประกอบร่วมกัน มิใช่เพียงแค่ผลิตขึ้นมาเป็นองค์พระ 

เปน็รูปองค์แล้วจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับ ฉัตรชัย เมืองฤทธิ์ (2550) อธิบายผลการวิจัย 

ความคิดที่เห็นด้วยเกี่ยวกับพระเครื่องว่าการที่หลวงพ่อทวดวัดช้างใหม้ีพุทธคุณเด่นทางด้านแคล้ว คลาด 

ปลอดภัย และจุดประสงค์ของการสร้างพระเครื่องคือการสืบทอดพระศาสนาและพระเครื่องควรเช่าซื้อ 

เฉพาะท่านที่มีความศรัทธา แต่มีเซียนพระส่วนหนึ่งที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับพระเครื่องน้อยลงมาโดย 

เชื่อในอํานาจเหนือธรรมชาติและเซียนพระมีความคิดเห็นในการตัดสินใจเช่าซื้อพระเครื่องท่านดูที่ราคา 

เป็นหลักเป็นอันดับน้อยที่สุด สอดคล้องกับ Baker and Phongpaichit (2013,น.215) ได้กล่าวถึง 

ความเชื่อในเครื่องราง ของขลัง จากวรรณกรรมเรื่องขุนช้างขุนแผน สังเกตได้ว่าในวรรณกรรมเรื่องนี ้

มีการใช้คาถาอาคมและมีเครื่องรางของขลังมากมายและในปัจจุบัน ก็ยังคงมีความเชื่อในสิ่งที่เป็นวัตถุ 

มงคลอยู่ สอดคล้อง กับ Boonnumsirikij (2011,น.68) อธิบายว่า  ในประเทศไทย มีการปรากฏการนับถือ 

รูปเคารพที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนามาอย่างยาวนานและเป็นดินแดนที่มีแต่ความขลัง และศักดิ์สิทธิ์ 

แสดงถึงความเลื่อมใสศรัทธาที่มีมาแต่โบราณ และ Soontravanich (2013) อธิบายถึง ภูมิภาคาภิวัฒน์ 

ของเรื่องเครื่องรางของขลังหลงัยุคสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการเฟื่องฟูขึ้นเป็นอย่างมาก ทําให้เห็นวา่ 

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 ทําใหเ้หลา่ 

บรรดาผู้คนต้องการขวัญและกําลังใจ จึงต้องพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พึ่งทางจิตใจได้มากมาย พระเครื่อง 

“หลวงพ่อทวด” จึงเป็น “วัตถุมงคล” หรือ “สิ่งศักดิ์สิทธิ์” ที่ได้รับความนิยมและโดดเด่นอย่างมากนับ 

ตั้งแต่เริ่มสร้างเป็นต้นมา จากสาเหตไุม่วา่จะเป็นอภินิหารย์ของพระเครื่องที่ช่วยให้ผู้คนที่บูชา หรือพก 

ติดตัวที่ได้รับพุทธคุณนั้น ๆ นํามาบอกเล่าต่อ ๆ กันก็เกิดเป็นที่เลื่องลือและที่เด่นชัดที่สุดจะเป็นด้าน- 

คลาดแคล้ว ซึ่งเหมาะสมกับ ยุคปลายคมดาบ นี้เอง  

3. ยุคสร้างตํานาน สร้างวาทกรรม 
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    ผู้วิจัยมีความเข้าใจวา่.เมื่อสิ่งใดทําให้เกิดความเชือ่ความศรัทธา  .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” 

เขาเป็นนักคิดแนวโพสท์โมเดิร์นที่มุ่งถอดรื้อความคิดทฤษฎแีละวาทกรรมทั้งหลาย ที่ตั้งว่าตนเองเป็น 

ความรู้ศูนย์กลางและเป็นสิ่งมีประโยชน์ต่อมนุษย์  ฟูโก ยังมีความเห็นเรื่องการศึกษาเรือ่งวัฒนธรรม 

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 ก็ยังไม่มคีําจํากัดความ ที่ชัดเจนอย่างใด สําหรับคําว่า วาทกรรม 

(Discourse) จะเกี่ยวข้องกับปรัชญาของภาษาซึ่งแบ่งเป็นสองทฤษฏีใหญ ่ ๆ ด้วยกันทฤษฎีแรกเชื่อว่ามี 

โลกแหง่ความเป็นจริงอยู่ที่ไหนสักแห่งและเป็นหน้าที่ของภาษาที่จะสะท้อนความจริง ส่วนอีกทฤษฏี 

.เห็นว่าภาษาเป็นผู้สร้างความจริงขึ้นมาความเป็นจริงไม่อาจแยกออกจากภาษาได ้ ฉะนั้นจึงไม่สําคัญที่จะ 

แยกแยะว่าภาษาที่ถา่ยทอดเป็นความจริงผิดหรือถูกต้องที่น่าสนใจกว่า คือการดวู่าภาษาหรือ Discourse 

นั้นสร้างความจริงอย่างไร ในทัศนะ ฟูโก การศึกษาภาษาหรือ   Discours นี้จะช่วยให้เราเข้าใจความ 

เปลี่ยนแปลงได้…” จึงเป็นหน้าที่ของผู้รับสาร หรือผู้อ่านที่จะวิเคราะห์เอง ว่า สิ่งที่ได้เห็น ได้ยิน ได้ฟัง 

ได้อ่าน มามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด  

        ในขณะเดียวกัน.ชัยวุฒ.ิพิยะกูล.(2551,น.15)ก็อธิบายว่า“...สมเด็จพระราชมุนสีามีรามคุณูปมาจารย ์

วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) จังหวัดสงขลา ผู้คนส่วนใหญ่มีความเชื่อ ว่าเป็นพระภิกษุรูปเดียวกับ 

หลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืด วัดราษฎร์บูรณะ  (วัดช้างให้) จังหวัดปัตตาน ี แต่ผลการวิจัยครั้งนี ้

มีความเห็นว่าเปน็ภิกษุคนละรูปกันและไม่เกี่ยวข้องกันแต่อย่างใด 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” สว่นชื่อที่เรียกว่า “หลวงพ่อเหยียบน้ําทะเลจืด” เกิดขึ้นจาก 

การเข้าทรงของวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ทําให้มองเห็นไดว้่าเป็นอุบายวิธีหรือมายาคติ.ที่อ้างอิงเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

เพื่อให้ผู้คนเกิดความเชื่อถือที่ไม่มีข้อโต้แย้งใด.ๆ.ได้.อย่างไรก็ตาม“ท่านช้างให้”ที่เชื่อกันว่าเป็นเจ้าอาวาส 

รูปแรกของวัดราษฎร์บูรณะ(วัดช้างให้)ก็ไม่มีใครทราบประวัติที่มาที่ไปอย่างชัดเจนพอที่จะนํามาอธิบาย 

ใช้อ้างอิงได้..." 

    ข้อความนี้เองได้สอดคล้องกับ ธิดา สาระยา (2539) ได้ให้ทรรศนะเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร ์ท้องถิ่นว่า 

"...การปรุงแต่งประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นในปัจจุบัน นอกจากจะเป็นความพยายามของผู้รู ้ ประจําถิ่นที่ 

จะสร้างประวัติศาสตรจ์ากความเชื่อของชาวบ้านให้สอดคล้องกับหลักฐานเอกสารพื้นบ้าน พื้นเมืองที่ 

หลงเหลืออยู่แล้วพยายามทําให้สัมพันธ์กับซากปรักหักพังของเมือง ร่องรอย โบราณวัตถ ุสถานทีป่รากฏ 
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อยู่ด้วยการสร้างความเข้าใจอดีตให้คนท้องถิ่นผ่านบรรยากาศแวดล้อมที่เขาคุ้นเคยจึงเป็น ลักษณะสําคัญ 

อีกอย่างหนึ่งที่เป็นเงื่อนไขให้กระบวนการปรุงแต่งประวัติศาสตร์จากภายในเป็นเรื่องของ 

ท้องถิ่นโดยเฉพาะ..."  

4. ยุค จากความเชื่อ สู่ พุทธพาณิชย์ (สิ้นสุดการศกึษาในป ีพ.ศ. 2557) 

 เป็นยุคที่เกิดการสร้าง“หลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืด” เพื่อเป็นเศรษฐกิจทางการค้า  และได ้ 

กลายเป็นสินค้าเพื่อหาผลประโยชน์ทางด้านกําไร คือ  จากความศรัทธา  มาสู่การสร้างตํานาน  

สร้างวาทกรรมเพื่อการค้า  

    เมื่อกาลเวลาล่วงเลยผ่านไป ดังชัยวุฒ ิ พิยะกูล (2551,น.19) อธิบายว่า “...พระเครื่องหลวงพ่อทวด 

กลายเป็นพระสากลที่อยู่ในความนิยมและความต้องการของผู้คนทั่วประเทศ  แต่ในทางกลับกันจากผล 

กระทบด้านนี้ส่งผลให้เกิดกระบวนการโฆษณาชวนเชือ่ในความศักดิ์สิทธิ์ของ   พระเครื่องเหนือ ความ 

จริงมากเกินไป ซึ่งเป็นการนํามายาคติมาเป็นข้อเท็จจริง เพื่อมอมเมา ผู้คนให้หลงเชื่อ เช่น การโฆษณาว่า 

“หลวงพ่อทวดเป็นเทพเจ้าแห่งแดนทกัษิณ” หรืออ้างว่า “สมเด็จพระพุฒาจารย ์ (โต พรหมรังสี) คือ 

หลวงพ่อทวดกลับชาติมาเกิด” เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ เป็นการแอบอ้างบนพื้นฐาน ของมายาคติเพื่อโน้มน้าว 

ให้ผู้คนหลงเชื่อ อันเป็นแนวทางหนึ่งที ่พ่อค้าพระเครื่องหรือเซียนพระใช้อ้างอิงกันมาก    ในการซื้อขาย 

พระเครื่องรุ่นใหม่.ๆ.ซึ่ง.เป็นการสร้างกระแสให้พระเครื่องมีราคาสูงหรือเป็นที่ต้องการของผู้คนมากขึ้น 

นอกจากนี ้ จากความนิยมในการแสวงหา พระเครื่องหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดที่มีมากขึ้นทุกวัน 

แต่พระเครื่องมีไม่เพยีงพอกับความต้องการ จึงทําให้เกิดกระบวนการปลอมแปลงพระเครื่องขึ้นทั้งใน 

ท้องถิ่นภาคใต้และส่วนกลางอย่างมากมาย เพราะสามารถทํารายได้ให้กับพ่อค้าพระจํานวนมากแต่ลงทุน 

น้อย.การปลอมแปลงในระยะแรก.ๆ.ทําให้ไม่ค่อยสวยงามและไม่เหมือนของจริง แต่ระยะหลัง มีการ 

ปลอมแปลงโดยใช้บล็อกถอดพิมพ์หรือที่วงการพระเครื่องเรียกว่า“บล็อกคอมพิวเตอร์”กระทําได้เหมือน 

ของจริงทุกประการบุคคลทั่วไปจึงยากต่อการแยกแยะแท้-ปลอม อย่างไรก็ตามปัจจุบันนี้ได้ มีการสร้าง 

พระเครื่องหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดจากโรงงานอย่างเปิดเผย เพื่อนําไปวางขายในแหล่งจําหน่าย 

พระ ในส่วนกลางโดยเฉพาะแหล่ง ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯและบริเวณใกล้เคียงซึ่งเป็นแหล่งที่เซียนพระ 

หรือบางครั้งวัดบางแห่ง หรือพระสงฆ์บางรูปไปรับซื้อพระเครื่อง หลวงพ่อทวดมาจําหน่ายหรือให ้

ประชาชนได้เช่าบูชา.อันเป็นการทําลายความเชื่อความศรัทธาของประชาชน.เพราะพระเครื่องเหล่านี้ไม่ 

ได้ผ่านพิธีกรรม อย่างถูกต้อง ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยม ของวัดหรือพระสงฆ์ที่มีทุนน้อยแต่หวังผลกําไรมาก 

ดังนั้น จึงพอจะสรุปเป็นเบื้องต้นได้ว่า ปัจจุบันการสร้างพระเครื่องหลวงพ่อทวด เหยียบน้ําทะเลจืด 

มุ่งแสวงหา ผลประโยชน์ ในเชิงธุรกิจหรือพาณิชย์มากกว่าความเชื่อความศรัทธาที่มีมาแต่เดิม..." 

ซึ่งสอดคล้องกับ Kitiara (2012) กล่าวถึง เรื่องวัฒนธรรมทางศาสนากลายเป็นสินค้า หรอืพุทธพาณิชย์ 

และยังกล่าวถึงกรรมที่ทําผิดบาปกับพระพุทธศาสนา สอดคล้องกับ Sauthananusuk,Charoenlarpnoppa 

rut and Kondo ได้กล่าวถึงธุรกิจการปลอมแปลงพระเครื่อง และแสดงถึงตัวอย่างพระเครื่องปลอม 

ในประเทศไทย สอดคล้องกับ บุศรา สว่างศร ี (2553) อธิบายเกี่ยวกับ “...พระพิมพ์และพระเครื่อง 

ในบริบทของพุทธพาณิชย.์:.ภาพสะท้อนจากสื่อต่าง.ๆ.ความเชื่อในอานุภาพของพระพุทธคุณและความ 

ศรัทธาในตัวพระสงฆ์หรือพระเกจิมีผลให้พระพิมพ์พระเครื่องเป็นที่ต้องการในกลุ่มคนเกิดการเสาะ 

แสวงหาเพื่อสะสมซึ่งในระยะแรก.ๆ.น่าจะเริ่มตน้จากความรู้สกึศรัทธาตลอดจนเห็นคุณค่ามากกว่า 
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มูลค่าทางการค้าดังในปัจจุบันที่อยู่ในกระแสพุทธพาณิชย์และสรุปจากการศึกษาพบว่าพระเครื่อมีต้น 

กําเนิดมาจากการสร้างพระพิมพ์ที่มีความเชื่อเดิมเพื่อสืบพระศาสนาเป็นสําคัญ นับเป็นเจตนาที่แสดงถึง 

ความศรัทธาอันบริสุทธิ์จากนั้นพระพิมพ์เป็นศาสนวัตถุที่ใช้เพื่ออุทิศบุญกุศลเป็นปัจจัยให้ผู้สร้างบรรลุ 

สิ่งที่ปรารถนาในภพหนา้ความเชื่อประกอบกับความศรัทธาในพุทธคุณและความเชื่อเรื่องเครื่องรางของ 

ขลังต่าง.ๆ.ส่งผลให้แนวความคิดที่เกี่ยวกับ พระพิมพ์กลายเป็นพระเครื่องในที่สุด อนึ่งเมื่อความศรัทธา 

มีมากย่อมทําให้เกิดกระแสการเสาะแสวงหาจนกระทั่งเกิดการแลกเปลี่ยน การเช่า (ซื้อ) จนกระทั่งเข้าสู่ 

กระบวนการพุทธพาณิชย์ในที่สุด..." ซึ่งสอดคล้องกับ รัตนะ บัวสนธ์และคณะ อธิบายผลวิจัยไว้ว่า 

พบว่า "..ผู้ประกอบการตั้งแผงเช่าบูชาเพียงพระองค์เดียว สอดคล้องกับแนวคิดของสกินเนอร ์ (Burrhus 

Skinner)คือ .ทฤษฎีการเสริมแรง ซึ่งการเสริมแรงจะเสมือนรางวัลของผู้ที่ได้รับการทําให้เกิดแรงผลัก 

ดันให้มีการทําซ้ํา.ๆ.อย่างนั้นหรือกระทําให้ดียิ่งขึ้น…” ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าปัจจุบันมีผู้เข้าสู่วงการพระ 

เครื่องเป็นจํานวนมาก ทั้งนี้เพราะต่างคาดหวังว่าจะได้ครอบครองและสามารถขายต่อไดอ้ีกหลายเท่าตัว 

    สอดคล้องกับ Irene (1998,น.55) อธิบายค่านิยมการสะสม เครื่องรางของขลังของคนไทย ในสมัย        

นี้ว่า แม้ยคุนี้จะเป็นยุคสมัยใหม่ แต่คนไทยก็ยังคงมีความเชื่อ เกี่ยวกับเครื่องรางของขลังที่มีพลัง 

เหนือธรรมชาติ ส่วนใหญ่จะเป็นรูปเคารพพระพุทธเจ้าพระภกิษุสงฆ์หรือพระมหากษัตริย์ ไม่ว่าจะเป็น 

พระเครื่องเครื่องรางหรือเหรียญจะมีรูปของพระพุทธเจา้ พระเกจิอาจารย ์ พระมหากษัตริย์หรือสิ่งที่มี 

อํานาจลึกลับ เช่น ครุฑ เพราะคิดว่าเป็นเทวดาสามารถดลบรรดาลให้มีเมตตา แต่ไม่ใช่ว่าทุกคน 

จะหาซื้อได ้ เพราะค่อนข้างมีราคาแพง ซึ่งมีตัวอย่างจากบางกอกโพสต์ว่า นักธุรกิจหนุ่มคนไทย ชื่อ 

ถนอม อังคณะวัฒนา ที่ยอมทุ่มเงินเพื่อบูชาและมีห้องพระเพื่อเก็บสะสมบูชา.วัตถุมงคล เขามีวัตถุมงคล 

มากกว่า 14,000 องค์ ใครเลยจะประเมินค่าได ้ เพราะมันมีค่ามากกว่า 200 ล้านบาท (จากบางกอกโพสต์ 

วันที่ 16 เดือนพฤศจิกายน 1996) และ สอดคล้องกับ ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ และธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ 

(2555) จากผลการวิจัยพบว ่า “…ผู้บริโภคมีความเชื่อเกี่ยวกับเครื่องรางของขลัง และวัตถุมงคลใน 

ด ้านต ่างๆ ได ้แก ่ ความเชื่อด ้าน การก่อให้เกิดประโยชน ์ใน เรื่องโชคลาภ เงินทอง ความเชื่อด ้านเมตตา 

มหาเสน ่ห ์ และความเชื่อ ด ้านการให้ความสําคัญในเรื่องความปลอดภัยตามสถานที่ต่าง.ๆ.จะเห็นได ้ว ่า 

ความเชื่อของผู้บริโภค ที่เกี่ยวข ้องกับป ัจจัยทางด ้านสังคมวัฒนธรรม มีบทบาทสําคัญในการกระตุ้น 

ให้ผู้บริโภคแสวงหาหรือครอบครองวัตถุในการบริโภค ซึ่งหมายรวมไปถึงสินค ้าและบริการ เพื่อตอบ 

สนองความต้องการของตนเอง ดังนั้นนักการตลาดสามารถประยุกต ์ นําแนวคิดความเชื่อของผู้บริโภค 

ชาวไทยไปพัฒนากลยุทธ์การตลาดเพื่อดึงดูดให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ นอกจากนี้ผลการ 

วิจัยชิ้นนี้ แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคชาวไทยไม่ได้มุ่งเน้นการบริโภค อรรถประโยชน์ หลักของผลิตภัณฑ์ 

(functional utilities) เพียงอย่างเดียวแต่ยงัรวมไปถึงการบริโภคความหมายเชิงสัญลักษณ์  (symbolic 

meaning) หรือผลประโยชน์ อื่นๆเช่นการบริโภคประสบการณ์หรือการบริโภค ผลประโยชน์ ทางสังคม 

จากวัตถุที่ใชใ้นการบริโภค ดังนั้น นักการตลาดควรประยุกต ์ ใช ้ความหมาย เชิงสัญลักษณ์ในการพัฒนา 

สิ่งดึงดูดใจสําหรับการสื่อสารการตลาด กับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย…”  

    หรืออาจจะเปรียบยุคนี ้เป็น ยุคปลายนิ้ว(พ.ศ.2557) หมายถึง ยุคโซเชี่ยล (Social) ที่ผู้คนสามารถเสพ 

สื่อ ได้ตลอดเวลา ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องจริง หรือไม่จริง อาจจะเป็นแค่วาทกรรมที่ต้องการหล่อหลอมให้ผู้ 

คนหลง เชื่อเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเหตุผลบางประการ ก็เป็นไปได ้
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อภิปรายผล 

ในด้านการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดคือ จากความเชื่อ กลายเป็น “พุทธพาณิชย์” 

 จากการศึกษากระบวนการทางความคิดต่อคติความเชื่อเกี่ยวกับหลวงพ่อทวดในบริบทประวัติ 

ศาสตร ์ในแง่มุมต่าง ๆ ในขอบเขตเวลา พ.ศ. 2497-2557 โดยใช้แนวคิดทางวาทกรรม การสร้างมายาคติ 

การทําให้เป็นสนิค้าโดยการศึกษาจากข้อมูลเอกสารและข้อมูลภาคสนาม เพื่อวิเคราะหข์้อมูล พบว่าใน 

อดีต กระบวนการสร้างเครื่องรางหลวงพอ่ทวด เป็นไปตามลักษณะของเจตนารมณ์ของเกจิอาจารย์ ซึ่ง 

ต้องการสานต่อพระพุทธศาสนา แต่ในปัจจุบันกระบวนการสร้างเครื่องรางหลวงพ่อทวด กลับกลายเป็น 

สินค้าที่เซียนพระนํามาปลุกปั่นกระแส สร้างวาทกรรมที่เกินจริงเพื่อเพิ่มมูลค่าเงินสําหรับเช่า ทําให ้

เครื่องราง กลับกลายเป็น “สินค้าพุทธพาณิชย”์ และที่ผู้วิจัยรู้สึกตระหนักได้ว่า ปัจจุบัน ผู้คนบางกลุ่ม 

อ้างว่าทําการพาณิชย์เพื่อพุทธ(ศาสนา)หรือเป็นการนํานําพุทธ(ศาสนา)มาเป็นพาณิชย์กันแน?่  

แต่ผู้วิจัยก็ยังมีความเชื่อมั่นว่าวัดต่าง ๆ ที่สร้างหลวงพ่อทวดด้วยความเชื่อและความศรัทธา มี 

จุดประสงค ์ที่จะจรรโลงพระพุทธศาสนา บูรณะบํารงุศาสนสถาน 

.และตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน.ผู้วิจัยยังมีความเห็นว่า.ยุคปลายคมดาบ(พ.ศ.2497)กับยุคปลาย- 

นิ้ว(พ.ศ.2557).ได้มีความแตกต่างกันโดยอย่างสิ้นเชิงถึงแม้จะเหมือนกันตรงที่มีความศรัทธาในพุทธคุณ 

พระเครื่องหรือเครื่องรางของขลังก็ตามความแตกต่าง คือยุคแรกศรัทธาในพุทธคุณ แต่ยุคต่อมามีเรื่อง 

ของพาณิชย์เข้ามาเกี่ยวข้องดว้ย จนกลายเป็น "พุทธพาณิชย์" ไปในที่สุด  
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พืน้ทีช่ายแดนกบัการเอือ้ต่อการประกอบอาชีพอสิระตัดเย็บเส้ือผ้าทีบ้่านของผู้หญงิชาวพม่า 
อ าเภอแม่สอด จังหวดัตาก 1 

The border area and its facilitation of self-employed Burmese women tailors’ work 
in Mae Sot District, Tak province. 

ศิราพร  แป๊ะเส็ง  Siraporn  Paeseng 2 
บทคัดย่อ 

บทความน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อท าความเขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งบริบททางเศรษฐกิจและ
สังคมเมืองชายแดนกบัการประกอบอาชีพอิสระ  สถานะและรูปแบบการด ารงอยู่ของกิจกรรมการตดั
เยบ็เส้ือผา้ท่ีบา้นของผูห้ญิงชาวพม่า (เมียนมาร์) ในบริบทพื้นท่ีชายแดนเมืองแม่สอด ใชก้ารศึกษาตาม
แนวทางชาติพนัธ์ุวรรณนา (ethnography)  โดยเก็บขอ้มูลภาคสนามระหว่าง เดือน มิถุนายนถึงเดือน
กนัยายน 2558   ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัเป็นผูห้ญิงตดัเยบ็เส้ือผา้ท่ีบา้นสัญชาติพม่า จ  านวน 25  คน  จากงาน
ศึกษาน้ีมีขอ้คน้พบส าคญัเบ้ืองตน้ดงัน้ี   1)  พื้นท่ีชายแดนแม่สอดมีพฒันาการทางประวติัศาสตร์และ
เศรษฐกิจเป็นแรงดึงดูดใหเ้กิดการเคล่ือนยา้ยของประชากรจากประเทศพม่าเขา้มาอยูอ่าศยัและท างาน มี
การพฒันาทกัษะความสามารถ เครือข่ายความสัมพนัธ์และสร้างงานอิสระเพื่อสนบัสนุนการด าเนินชีวิต
ของกลุ่มตนเอง เปล่ียนสถานะจากแรงงานรับจา้งมาเป็นผูป้ระกอบการขนาดเล็ก 2) งานตดัเยบ็เส้ือผา้ท่ี
บา้นของผูห้ญิงชาวพม่าในพื้นท่ีเทศบาลนครแม่สอด สามารถด ารงอยูไ่ดเ้พราะมีประชากรจากประเทศ
พม่าจ านวนมาก และมีความต้องการเลือกใช้เส้ือผา้ตามอตัลกัษณ์ของตวัเอง โดยผูห้ญิงชาวพม่าท่ี
ประกอบอาชีพอิสระตดัเยบ็เส้ือผา้ท่ีบา้นสะสมทุนความรู้ ทกัษะ พฒันาฝีมือและสะสมเงินทุนเพื่อเปิด
ร้านในพื้นท่ีบ้านเช่าของตวัเอง  3) งานตดัเย็บเส้ือผา้เป็นงานท่ีผิดกฎหมายตามพระราชบญัญติัการ
ท างานของคนต่างดา้ว แต่ในพื้นท่ีชายแดนมีช่องว่างของกฎหมายและกลไกของทอ้งถ่ินท าให้ผูห้ญิง
ชาวพม่าสามารถท างานเหล่าน้ีได้  ทั้งในลักษณะของการให้ความหมายว่าเป็นการท างานท่ีบา้น มี

                                                           
1 บทความช้ินน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวทิยานิพนธ์เร่ือง  “การปรับเล่ือนทางสังคมและเศรษฐกิจของผูห้ญิงตดัเยบ็เส้ือผา้ท่ีบา้นจาก
ประเทศพม่าในอ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก” ซ่ึงยงัอยูร่ะหวา่งการศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มลู ดงันั้นขอ้มลูหรือบทวเิคราะห์ใน
บทความช้ินน้ีจึงเป็นการท าความเขา้ใจเบ้ืองตน้เก่ียวกบัสถานะของผูห้ญิงตดัเยบ็เส้ือผา้ท่ีบา้นชาวพม่าท่ีสอดคลอ้งสัมพนัธ์กบั
พ้ืนท่ีชายแดนเท่านั้น 
2 นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาสังคมศาสตร์ แขนงชาติพนัธุ์สัมพนัธ์และการพฒันา  คณะสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่   
E-mail: Sirapone33@hotmail.com   ขอบพระคุณอาจารย ์ดร. มุกดาวรรณ ศกัด์ิบุญ  อาจารยท่ี์ปรึกษา ส าหรับค าช้ีแนะเพ่ือการ
ปรับปรุงบทความช้ินน้ี 
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เคร่ืองมือท่ีไม่เกินกฎหมายก าหนดให้จดทะเบียน  การจ่าย “ส่วย” ให้กบัผูค้วบคุมดูแลในพื้นท่ี   มีการ
อาศยัร่วมกนัเป็นกลุ่มโดยมีกลไกการควบคุมดูแลโดยชุมชน ประกอบกบัการตดัเยบ็เส้ือผา้ท่ีบา้นเป็น
กิจกรรมขนาดเล็กยากต่อการพบเห็นไดง่้าย ดงันั้นแมว้า่ในมิติทางกฎหมาย งานตดัเยบ็เส้ือผา้ท่ีบา้นเขา้
ข่ายของการรับงานมาท าท่ีบา้น แต่ในมิติทางสังคมงานเหล่าน้ีถือเป็นการประกอบอาชีพอิสระ (Self-
employed occupation) เป็นการท างานดว้ยตวัเองไม่เป็นลูกจา้งใคร  
 
ค าส าคัญ : พื้นท่ีชายแดน, อาชีพอิสระ, ผูห้ญิงตดัเยบ็เส้ือผา้ท่ีบา้นชาวพม่า 
 
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 self-
employed 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 
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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. บทน า 

ระยะกวา่สิบปีท่ีผา่นมากระแสความสนใจทางสังคมเก่ียวกบัแรงงานขา้มชาติไดรั้บความสนใจ
จากนกัวชิาการและส่ือกระแสหลกัมากข้ึนโดยเฉพาะเม่ือประเด็นการอพยพของชาวโรฮิงยาและการคา้
มนุษย์ถูกหยิบยกข้ึนมาเป็นวาระแห่งชาติ ประกอบกับการเพิ่มข้ึนของจ านวนแรงงานข้ามชาติใน
ประเทศไทยและกระแสวพิากษว์จิารณ์เก่ียวกบัการเขา้มาแยง่งานคนไทย โดยเฉพาะการเขา้มาประกอบ
อาชีพอิสระ หรือท ากิจการส่วนตวั ( Self-Employee) ในชุมชนของคนพม่าท่ีอยู่อาศยัในประเทศไทย  
ประเด็นดงักล่าวข้างตน้ท าให้ผูศึ้กษาให้ความสนใจเร่ืองการท างานของแรงงานข้ามชาติ  ทั้งน้ีเม่ือ
พิจารณาจากงานศึกษาท่ีผา่นมาพบวา่จ านวนแรงงานขา้มชาติท่ีมากท่ีสุดในประเทศไทยนั้นเคล่ือนยา้ย
มาจากประเทศพม่า และจุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพไทย- พม่า  ในพื้นท่ีอ าเภอแม่สอดจงัหวดัตาก 
ประกอบกบัพื้นท่ีแม่สอดนั้นนบัไดว้า่เป็นพื้นท่ีรองรับแรงงานพม่าในชั้นตน้ เปรียบดัง่พื้นท่ีแรกรับเพื่อ
ฟูมฟักทกัษะก่อนเดินทางเขา้มาท างานยงัเมืองชั้นใน ( Lee Sangkook 2001)  โดยมีหน่วยงานสาธารณะ
ประโยชน์และองคก์รพฒันาเอกชน (NGO)และองคก์รชุมชน (CBO) เขา้มาท างานเพื่อช่วยเหลือแรงงาน
พม่าและผูเ้คล่ือนยา้ยจากภยัสงครามหลายองคก์ร  (เก็ตถวา บุญปราการ  2556)   

พื้นท่ีแม่สอดนั้นมีความหลากหลายของกลุ่มชาติพนัธ์ุซ่ึงอาศยัอยู่ร่วมกันมาเป็นเวลานาน
นบัตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งชุมชนของกลุ่มคาราวานพ่อคา้ทางไกล  เกิดการแต่งงานขา้มไปมาท าให้สังคมแม่
สอดเป็นลกัษณะพหุสังคม โดยมีกลุ่มคนจ านวนเจด็กลุ่มหลกัไดแ้ก่ กะเหร่ียง ไทใหญ่  พม่า คนจีน ไทย
เหนือหรือไทยลา้นนา  ซิกขแ์ละฮินดู  และมุสลิม โดยกลุ่มคนเหล่าน้ีส่วนใหญ่แลว้มาจากหลายพื้นท่ี
ดว้ยกนัซ่ึงเดินทางคา้ขายและตดัสินใจตั้งรกรากในเมืองน้ี  ขณะท่ีกลุ่มคนไทยเหนือเขา้มาในช่วงหลงั 
และในส่วนของคนพม่า และกะเหร่ียง รุ่นใหม่ท่ีอพยพมานั้นเน่ืองจากหลีกหนีภยัสงครามและปัจจยัทาง
เศรษฐกิจ  (จกัรพนัธ์ ขดัชุ่มแสง 2543)   คนพม่าและกะเหร่ียงรุ่นใหม่รวมถึงกลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืนท่ีอพยพ
เคล่ือนยา้ยมาจากประเทศพม่าในบทความช้ินน้ีนั้น ผูศึ้กษาขอใชค้  าวา่ “ผูเ้คล่ือนยา้ยจากประเทศพม่า”  
โดยเรียกตามเช้ือชาติ ( Natinonality)  หรือประเทศตน้ทางท่ีจากมา  เช่นเดียวกนักบัการกล่าวถึง ผูห้ญิง
ตดัเยบ็เส้ือผา้ท่ีบา้นชาวพม่า ท่ีกล่าวถึงในภาพรวมไม่แยกกลุ่มชาติพนัธ์ุ ( Ethnicity)  
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พื้นท่ีของเมืองแม่สอดถูกพฒันาเพื่อใชป้ระโยชน์เชิงการคา้ชายแดนและเตรียมความพร้อมเพื่อ
รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ หน่วยงานรัฐให้ความสนใจในการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและการศึกษา
ความเป็นไปไดข้องการพฒันาเมืองคู่แฝด เมียวดี-แม่สอด (สุจินดา เจียมศรีพงษ์ 2551) ภายใตก้ารพฒันา
เศรษฐกิจเมืองชายแดนไปให้ถึงเป้าหมายนั้น ผูเ้คล่ือนยา้ยจากประเทศพม่ากลบัเป็นเพียงแรงงานขั้น
พื้นฐานในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  ขณะท่ีการย้ายฐานการผลิตของโรงงาน
อุตสาหกรรมส่ิงทอเพื่อใชแ้รงงานราคาถูกในพื้นท่ีชายแดน ส่งผลใหโ้ครงสร้างการจา้งงานเปล่ียนแปลง 
ผูเ้คล่ือนยา้ยจากประเทศพม่าทั้งกลุ่มท่ีมีความประสงคเ์พื่อเคล่ือนยา้ยเขา้มาท างาน และกลุ่มท่ีออกจาก
ศูนยพ์กัพิงชัว่คราวเขา้มาหางานท าในพื้นท่ีเมือง ในอตัราค่าจา้งรายวนัท่ีต ่ากวา่ความเป็นจริง (วิทยากร 
บุญเรือง  2557 )โครงสร้างการจา้งงานและโครงสร้างด้านประชากรท่ีเปล่ียนแปลงไป  ท าให้เกิด
กิจกรรมทางเศรษฐกิจขนาดเล็กท่ีด าเนินการโดยผูเ้คล่ือนยา้ยจากประเทศพม่าเพื่อสนองตอบต่อความ
ตอ้งการของจ านวนมากประชากรพม่าท่ีมีจ  านวนบางคนท่ีมีทกัษะและเช่ือมสัมพนัธ์กบัเครือข่ายทาง
สังคมเพื่อสร้างงานและอาชีพอิสระของตวัเอง หลายคนท่ีมีประสบการณ์การท างานยาวนานสั่งสม
ทกัษะ  เงินทุน และเครือข่าย  แลว้จึงออกมาท างานอิสระของตวัเอง (ไพรินทร์ มากเจริญ  2551) รวมถึง
มีงานศึกษาพบวา่ทายาทของผูย้า้ยถ่ินจากประเทศพม่ามีการปรับตวัให้เขา้กบับริบทสังคมไทยมีลกัษณะ
ของการเป็นคนหลายวฒันธรรม  ผูย้า้ยถ่ินจ านวนหน่ึงเล่ือนสถานะจากแรงงานระดบัล่างไปสู่การเป็น
ผูรั้บเหมารับช่วงงาน เปล่ียนอาชีพไปท างานอิสระ  อีกทั้งยงัคงรักษาและสร้างเครือข่ายความสัมพนัธ์ใน
ครอบครัวและเครือญาติทั้งสองฝ่ังประเทศ  (ขวญัชีวนั บวัแดง  2554)   

การท างานอิสระของผูเ้คล่ือนยา้ยจากประเทศพม่าโดยเฉพาะงานตดัเยบ็เส้ือผา้ท่ีบา้นของผูห้ญิง
พม่านั้น  ถือเป็นอาชีพท่ีห้ามไม่ให้คนต่างดา้วท าใน ( ๓๑) งานประดิษฐ์เคร่ืองแต่งกาย   ซ่ึงได้แก่  งาน
ออกแบบและตัดเยบ็เคร่ืองแต่งกายบุรุษ  เคร่ืองแต่งกายสตรี ตั้งแต่ต้นจนเสร็จรูป  หรืองานอย่างอ่ืนท่ี
เก่ียวกับการประดิษฐ์เคร่ืองแต่งกาย รวมท้ังงานแก้ไขดัดแปลงหรือซ่อม   ตามประกาศทา้ยพระราช
กฤษฎีกาก าหนดงานในอาชีพและวชิาชีพท่ีหา้มคนต่างดา้วท า  พ.ศ.2522  โดยมีขอ้ก าหนดงานท่ีห้ามคน
ต่างดา้วท าจ านวน 39 รายการ (กระทรวงแรงงาน 2558) และพบวา่ในพื้นท่ีแม่สอดมีการท างานตอ้งห้าม
ตามประกาศแนบทา้ยดงักล่าวในหลายอาชีพ  ซ่ึงหากยึดตวับทกฎหมายแลว้งานการท างานของพวกเขา
เหล่านั้นเขา้ข่ายผิดกฎหมายแรงงาน หากแต่ปรากฏการณ์ในพื้นท่ีพวกเขาเหล่านั้นสามารถท างานได้
โดยน ายทุธวธีิท่ีหลากหลายเขา้มาใชเ้พื่อการต่อรองในการท างานและด าเนินชีวติ   

บทความช้ินน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อท าความเขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ระหว่างบริบททางเศรษฐกิจ
และสังคมเมืองชายแดนกบัการประกอบอาชีพอิสระ  สถานะและรูปแบบการด ารงอยูข่องกิจกรรมการ
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ตดัเยบ็เส้ือผา้ท่ีบา้นในบริบทพื้นท่ีชายแดนเมืองแม่สอด  ทั้งน้ีเน่ืองจากงานตดัเยบ็เส้ือผา้ท่ีบา้นของ
ผูห้ญิงชาวพม่านั้นเป็นงานท่ีห้ามไม่ให้คนต่างดา้วท า หากแต่ลกัษณะพิเศษของพื้นท่ีชายแดนท่ีมีความ
เติบโตทางเศรษฐกิจสูงและมีลกัษณะพหุสังคมนั้น งานตดัเยบ็เส้ือผา้ท่ีบา้นของผูห้ญิงพม่าสามารถด ารง
อยู่อย่างไร มีปัจจยัสนับสนุนและใช้ยุทธวิธีอะไร เพื่อให้สามารถด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจน้ีได ้    
โดยในการท าการศึกษานั้นใชก้ารศึกษาทางมานุษยวิทยาโดยใช้วิธีการศึกษาเชิงชาติพนัธ์ุวรรณนาจาก
พื้นท่ีสนาม  โดยมีการศึกษาเอกสารมือสองท่ีเก่ียวขอ้ง และการลงพื้นท่ีส ารวจขอ้มูล เป็นระยะเวลา 4  
เดือน ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกนัยายน พ.ศ.  2558  และเก็บขอ้มูลเชิงลึกโดยการสัมภาษณ์
กลุ่มเป้าหมายหลกัซ่ึงเป็นผูห้ญิงตดัเยบ็เส้ือผา้ท่ีบา้นจ านวน 25 ราย สัมภาษณ์ผูค้นแวดลอ้ม สัมภาษณ์
ประธานชุมชน นกัพฒันาเอกชน อาสาสมคัรต่างดา้ว เจา้ของโรงงานตดัเยบ็เส้ือผา้  ฯลฯ  ใชก้ารสังเกต
การในพื้นท่ีสาธารณะ การเขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคมในพื้นท่ีสาธารณะและพื้นท่ีทางศาสนา รวมถึงเขา้
ไปสัมผสัใกลชิ้ดกบักลุ่มเป้าหมายใน “พื้นท่ีบา้น”  ของกลุ่มเป้าหมายหลกั  
 บทความช้ินน้ีใชแ้นวคิดพื้นท่ีชายแดน (Borderland) เพื่อพิจารณาถึงปัจจยัในมิติทางสังคมและ
เศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อการประกอบอาชีพตดัเย็บเส้ือผา้ท่ีบา้นของผูห้ญิงพม่า  ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอตั
ลกัษณ์ของกลุ่มชาติพนัธ์ุหลากหลายกลุ่มท่ีอยู่ร่วมกนั   โดยในการศึกษาพื้นท่ีพรมแดน (Borderland 
Studies)หลงัยคุสมยัใหม่นั้น ใหค้วามส าคญักบัการท าความเขา้ใจระบบสังคมเศรษฐกิจและการเมือง ใน
ลกัษณะของความสัมพนัธ์ท่ีขีดคร่อมเขตแดน (Anzaldu’a 1987 อา้งใน จกัรกริช สังขมณี 2551) ท่ีส่งผล
ต่อความสัมพนัธ์ของชุมชนในพื้นท่ีชายแดนและมิติอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เพื่อท าความเข้าใจปัจจัยและ
ความสัมพนัธ์ทางสงัคมของแต่ละพรมแดน เช่นโอกาสและขอ้จ ากดัทางเศรษฐกิจ ความเช่ือ ในอ านาจ
เหนือธรรมชาติ  ความสัมพนัธ์ดงักล่าวเช่ือมโยงสู่ชาติพนัธ์ุและถ่ินฐานบา้นเกิดอนัมีส่วนในการก าหนด
รูปแบบวฒันธรรมของแต่ละพรมแดนให้มีความแตกต่างกนัออกไป (จกัรกริช สังขมณี 2557) พื้นท่ี
ชายแดนระหวา่งประเทศจึงสะทอ้นใหเ้ห็นอตัลกัษณ์ของผูค้นท่ีหลากหลายและภายใตค้วามหลากหลาย
ทางวฒันธรรมส่งผลให้เกิดการควบคุมพื้นท่ีชายแดนทั้งในดา้นการเดินทางของผูค้น การคา้ การเมือง 
กฎหมายและการสร้างความหมาย อยา่งไรก็ตามการควบคุมดงักล่าวสามารถถูกลม้ลา้งไดด้ว้ยเง่ือนไข
ของท้องถ่ิน เน่ืองจากรัฐไม่สามารถควบคุมโครงสร้างทางการเมืองบริเวณพื้นท่ีชายแดนได้อย่าง
เบ็ดเสร็จ (Wilson และDonna ,1998, 2002  อา้งใน เก็จถวา บุญปราการ  2556) ผูค้นบริเวณพื้นท่ี
ชายแดนจึงสามารถต่อรองความหมาย  ต่อรองกบัอ านาจรัฐ และผูมี้อิทธิพลในทอ้งถ่ินเพื่อผลประโยชน์
ทางการคา้ได ้ (Walker ,1997  อา้งใน เก็จถวา  บุญปราการ 2556)   
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2. ผลการศึกษา 
2.1 บริบททางสังคมและเศรษฐกจิของเมืองชายแดน กรณ ีเทศบาลนครแม่สอด  

2.1.1  พฒันาการเชิงพืน้ที ่: จากเส้นทางการค้าสู่พืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 
แม่สอดในยคุแรกเป็นเพียงพื้นท่ีทางผา่นของพอ่คา้ต่างชาติขณะเดียวกนัก็มีกลุ่มกะเหร่ียงเขา้มา

ตั้งบา้นเรือนอยู่ไม่ก่ีหลงัคาเรือน ต่อมาเม่ือกลุ่มพ่อคา้เร่ิมมีการพกัแรมมากข้ึนจึงมีการตั้งถ่ินฐาน แต่
เน่ืองจากกลุ่มพ่อคา้ขา้มแดนส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติท่ีเดินทางไกลจากยูนานผ่านเขา้มาพม่าเขา้ไทย 
หรือผา่นไทยเขา้พม่า คนกลุ่มแรกท่ีตั้งรกรากในแม่สอดจึงเป็นกลุ่มชาวต่างชาติเป็นส่วนใหญ่ (อนุรักษ ์
พนัธุรัตน์  2541)   ในปี พ.ศ. 2441 มีการยกฐานะข้ึนเป็นอ าเภอแม่สอดโดยให้อยูใ่นเขตการปกครอง
ของมณฑลนครสวรรค์ จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2553 ไดย้กฐานะเป็น เทศบาลนครแม่สอด โดยมีพื้นท่ี 1.4 
ตารางกิโลเมตรประชากรทั้งหมด  52,350 คน มีอาคารบา้นเรือนจ านวน 13,884  หลงัคาเรือน จ านวน
ครอบครัว 6,503 ครอบครัว แบ่งเขตการปกครอง 20 ชุมชน (เทศบาลนครแม่สอด  2555 ) 

ระบบเศรษฐกิจของเมืองแม่สอดนั้นพฒันามาในอดีตคร้ังตั้งแต่ยงัเป็นเมืองเล็กๆท่ีมีเพียง  “กาด
ตึก” ซ่ึงเป็นยา่นการคา้หลกัของสินคา้อุปโภคบริโภค  ยา่นตลาดสดซ่ึงคนเมืองเรียกวา่กาดมัว่ และยา่น
ตรอกกะลาหรือถนนศรีพาณิชยซ่ึ์งเป็นยา่นการคา้ของกลุ่มมุสลิม และยา่นการคา้ ตลาดพลอย ซ่ึงนบัได้
วา่เป็นตลาดการคา้อญัมณีส าคญัยา่นหน่ึงของไทย  (จกัรพนัธ์ ขดัชุ่มแสง 2548) จนปัจจุบนัน้ี เมืองแม่
สอดมีระบบการคา้หลากหลายรูปแบบ  มีตลาดพาเจริญเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ท่ีส าคญัท่ีท าหน้าท่ี
ระบายสินคา้อุปโภคบริโภคจากเมืองแม่สอดออกไปยงัชุมชนต่างๆ ทั้งในฝ่ังไทยและฝ่ังพม่า ทั้งน้ีอาจ
กล่าวไดว้่าตลาดพาเจริญนั้นเป็นตลาดพม่าเพราะสินค้าต่างๆท่ีวางขายนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วมีไวเ้พื่อ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของกลุ่มคนพม่า แรงงานพม่าท่ีเขา้มาท างานในประเทศไทย ตลาดบา้น
เหนือ ซ่ึงอาจถือได้ว่าเป็นตลาดของคนไทยทอ้งถ่ิน ตลาดพลอยซ่ึงเป็นย่านการค้าพลอยท่ีส าคญัมา
นบัตั้งแต่อดีต  ตลาดริมเมยซ่ึงตั้งอยูริ่มชายแดนท่ีเนน้ขายสินคา้ให้กบักลุ่มนกัท่องเท่ียวเป็นหลกั ตลาด
ววั เป็นศูนยก์ลางการคา้ปศุสัตว ์และ พื้นท่ีการคา้ท่ีส าคญัอีกยา่นหน่ึงก็คือ ท่าเก็บสินคา้ ซ่ึงเป็นคลงักกั
เก็บสินคา้ท่ีน าเขา้มาจากต่างประเทศก่อนท่ีจะผา่นแดนเขา้ไปยงัประเทศพม่า (สมคัร์ กอเซ็ม 2553) ทั้งน้ี
ระบบเศรษฐกิจส าคญัท่ีไม่อาจละเลยการกล่าวถึงไดข้องเมืองแม่สอดคือ ตลาดนดั ซ่ึงกระจายตวัและ
เปิดการคา้ทุกวนัหมุนเวียนไปในชุมชนรอบนอกเทศบาลเมืองแม่สอดและยา่นโรงงานอุตสาหกรรมซ่ึง
มีแรงงานพม่าอาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก  

จากชุมทางการคา้ท่ีเป็นเพียงทางผา่นและท่ีพกัแรมเพื่อแลกเปล่ียนสินคา้ และพกัคา้งก่อนการ
เดินทางต่อ แม่สอดได้พฒันาเข้ามาสู่เมืองการค้าชายแดนท่ีมีการพฒันาเศรษฐกิจในหลายยุคสมัย  
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นบัตั้งแต่การสร้างถนนเขา้มาแม่สอดในสมยัของจอมพลถนอม กิตติขจรภายใตค้วามร่วมมือระหว่าง
รัฐบาลไทยและรัฐบาลออสเตรเลีย ซ่ึงสร้างเสร็จและเปิดใชเ้ม่ือปี พ.ศ. 2513 (อนุรักษ ์พนัธุรัตน์ 2541)  
ยุคของตลาดมืด และยุคของการเปล่ียนสนามรบเป็นสนามการคา้ ซ่ึงแต่ละยุคสมยันั้นได้ร่วมก่อร่าง
สร้างให้แม่สอดเปล่ียนภาพจากชุมชนชายแดนดอ้ยพฒันามาสู่การเป็นเมืองการคา้ชายแดน (รพีพรรณ 
จกัรสาน  2558 ) ท่ีมีการพฒันาเศรษฐกิจเช่ือมโยงกนัในหลายโครงการ เช่น  ยธุศาสตร์ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ อิระวดี-เจา้พระยา- แม่โขง (ACMECS :Ayeyawady -Cha Phraya - Mekong Economic 
Cooperation Strategy)  โครงการพฒันาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขง (GMS 
:Greater Mekong subregional )  เร่ิมตน้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ซ่ึงมีเป้าหมายเพื่อการส่งเสริมให้เกิดการ
ขยายตวัทางการคา้  การลงทุนอุตสาหกรรม การเกษตรและบริการ สนบัสนุนการจา้งงานและยกระดบั
ความเป็นอยูข่องประชาชนส่งเสริมและพฒันาทางเทคโนโลยีและการศึกษาการใชท้รัพยากรธรรมชาติ
และการเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจในเวทีการคา้ (สุจินดา  เจียมศรีพงษ์ 2551) โครงการพฒันา
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจงัหวดัตาก  ในส่วนของโครงการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น ถือไดว้า่เป็น
ผลของโครงการพฒันาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขง (GMS :Greater Mekong 
subregional ) พื้นท่ีชายแดนไทย-พม่า อ.แม่สอด จ.ตาก เป็นพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพต่อการพฒันาให้เป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษและการเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษนครแม่สอด เป็นประตูการคา้
ชายแดนท่ีส าคญับนระเบียงเศรษฐกิจ EWEC  ท่ีเช่ือมโยงกบัเส้นทางเศรษฐกิจอ่ืนๆเพื่ออ านวยความ
สะดวกการคา้และการพฒันาระหวา่งลาว พม่า ไทยเวียดนาม และจีน (ส านกังานเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  2555)  การพฒันาเมืองทั้งดา้นพื้นท่ีและดา้นเศรษฐกิจท าให้เมืองแม่สอดมีการเติบโตอย่าง
รวดเร็ว เกิดการเคล่ือนยา้ยของทุนต่างชาติเข้ามาใช้แรงงานราคาถูกท่ีหลัง่ไหลมาจากประเทศพม่า  
ผนวกกบัการเติบโตของการคา้ชายแดน  การคา้ขา้มแดนและการคา้ลอดรัฐซ่ึงช่วยกระตุน้เศรษฐกิจของ
เมืองแม่สอดให้เติบโตอย่างรวดเร็ว ซ่ึงดึงดูดให้ผูเ้คล่ือนยา้ยจากประเทศพม่ารายใหม่จ  านวนมากเดิน
ทางเข้ามาแสวงหางานท าโดยใช้แม่สอดเป็นจุดเร่ิมต้นเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถก่อนท่ีจะ
เคล่ือนยา้ยเขา้สู่เมืองชั้นในต่อไป  

 
2.1.2  ผู้คนและความสัมพนัธ์ในเขตเทศบาลนครแม่สอด 

 การเคล่ือนยา้ยของประชาชนสัญชาติพม่าเขา้สู่ประเทศไทยนั้นมีหลายยุคหลายสมยัดว้ยกนั 
โดยเฉพาะเม่ือเกิดสงครามสู้รบและความวุน่วายทางการเมืองภายในประเทศพม่า  (จตุรงค ์บุณยรัตนสุน
ธร 2555)  เหตุการณ์ดงักล่าวเป็นชนวนส าคญัให้เกิดการเคล่ือนยา้ยผูค้นจากประเทศพม่าเขา้สู่ประเทศ
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ไทย  โดยเฉพาะพื้นแม่อ าเภอแม่สอด  จงัหวดัตาก ซ่ึงนบัไดว้่าเป็นจุดผ่านแดนถาวรและเป็นเส้นทาง
อพยพหรือเส้นทางการเคล่ือนยา้ยของผูค้นมาตั้งแต่อดีต  ท าให้พื้นท่ีเมืองแม่สอดมีความหลากหลาย
ของกลุ่มผูค้น กลุ่มชาติพนัธ์ุ ทั้งท่ีเป็นความหลากหลายของผูค้นดั้งเดิม และความหลากหลายของผูค้น
กลุ่มใหม่ท่ีเขา้มาแสวงหาชีวติท่ีดีกวา่เดิม ซ่ึงจกัรพนัธ์ ขดัชุ่มแสง ไดจ้  าแนกกลุ่มผูค้นในเมืองแม่สอดได้
เป็น 7 กลุ่มคือ   กะเหร่ียง  ไทใหญ่หรือเง๊ียว  พม่าหรือม่าน   คนจีน ไทยเหนือหรือไทยลา้นนา   ซิกข์
และฮินดู  มุสลิม  (จกัรพนัธ์ ขดัชุ่มแสง 2543)  กลุ่มประชากรทั้งเจด็กลุ่มท่ีด ารงอยูใ่นพื้นท่ีแม่สอดนั้นมี
ความสัมพนัธ์กนัในหลายลกัษณะ กล่าวคือ เป็นกลุ่มคนดั้งเดิมท่ีอาศยัท าการคา้และติดต่อสัมพนัธ์กนั  
เกิดการแต่งงานขา้มกนัไปมา ถกัทอเป็นสายสัมพนัธ์และเครือญาติท่ีแน่นหนา ทั้งน้ีหากสืบต่อไปยงัตน้
ตระกูลหรือรากเหงา้ก็จะพบว่าต่างก็เป็นเครือญาติกนั  แต่อย่างไรก็ตามคนกลุ่มใหม่ท่ีเขา้มาอาศยัใน
พื้นท่ีแม่สอดในระยะสิบปีท่ีผา่นมาส่วนหน่ึงเป็นประชากรจากประเทศพม่า ซ่ึงหลบหนีภยัสงครามและ
การแสวงหาความมัน่คงทางเศรษฐกิจ ทั้งน้ีเน่ืองจากการขยายตวัของเมืองและโรงงานอุตสาหกรรมใน
พื้นท่ีรวมถึงอ าเภอรอบนอก ท าให้แม่สอดเป็นพื้นท่ีรองรับกลุ่มคนยา้ยถ่ินจ านวนมาก ในกลุ่มน้ีรวมถึง
กลุ่มคนต่างถ่ินและคนต่างชาติท่ีเขา้มาท างานในองค์กรพฒันาเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูย้า้ยถ่ินขา้มแดน
ดว้ยเช่นกนัซ่ึงส่งผลให้ความเป็นเมืองแม่สอดและผูค้นในอาณาบริเวณดงักล่าวมีความหลากหลายและ
ซบัซอ้นมากยิง่ข้ึน  

 กลุ่มคนส าคญัในพื้นท่ีคือ “ผูเ้คล่ือนยา้ยจากประเทศพม่า” โดย คนพม่ายคุแรกๆเขา้มาท าการคา้
จนเช่ือมสัมพนัธ์กับคนทอ้งถ่ินสานสัมพนัธ์ แต่งงานข้ามไปขา้มมา ท าให้เกิดเป็นสายสัมพนัธ์และ
ระบบเครือญาติ  ทั้งน้ีไม่เฉพาะกลุ่มคนพม่าเท่านั้นกลุ่มคนจีน กลุ่มคนมุสลิม กลุ่มคนไทยพื้นเมืองต่าง
แต่งงานขา้มกนัไปมาเป็นเครือญาติกนัท ากิจกรรมร่วมกนัเช่ือมโยงระบบธุรกิจสนบัสนุนกนัและกนัมา
จนถึงปัจจุบนั ความสัมพนัธ์ของคนในพื้นท่ีแม่สอดมีความทบัซ้อนกนัในเชิงพื้นท่ีและชาติพนัธ์ุ (จกัร
พนัธ์ ขดัชุ่มแสง 2543 )  

 
2.1.3    การท างานของผู้เคลื่อนย้ายจากประเทศพม่าในแม่สอด   

 แรงงานจากประเทศพม่าในพื้นท่ีแม่สอดนั้นมาจากหลากหลายกลุ่มชาติพนัธ์ุ    ทั้งกลุ่มพม่าแท้
ซ่ึงมีพื้นท่ีอยู่ในตอนกลางของประเทศ  และกลุ่มชาติพนัธ์ุทั้งกลุ่ม กะเหร่ียง ปะโอ ไทใหญ่  มอญ  ดา
ระอาง  ฉ่ิน พม่ามุสลิม โรฮิงยาฯ หากคนไทยในพื้นท่ีใช้ประเทศท่ีจากมาของกลุ่มคนเหล่านั้นในการ
จ าแนก   หากแต่จะมีจ าแนกกลุ่มออกมาชดัเจนอีกกลุ่มคือ โรฮิงยา ซ่ึงเคล่ือนยา้ยมาจากรัฐอาระกนัใน
ประเทศพม่า และนบัไดว้า่เป็นคนกลุ่มต ่าสุดในสังคมแม่สอด   กลุ่มคนเหล่าน้ีท่ีกล่าวถึงขา้งตน้นั้นต่าง
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เข้ามาเป็นแรงงานขบัเคล่ือนเศรษฐกิจในพื้นท่ี โดยจากการส ารวจข้อมูลเบ้ืองต้นนั้นพบว่ามีงานท่ี
แรงงานจากประเทศพม่าท าดงัน้ี   หน่ึง แรงงานในโรงงาน  ไดแ้ก่โรงงานผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูป โรงงาน
แปรรูปเฟอร์นิเจอร์ไม ้ซ่ึงกระจายตวัอยูเ่ขตใกลชุ้มชนเมืองแม่สอด ริมแม่น ้ าเมย และต่างอ าเภอมากกวา่ 
300 โรงงาน (วิทยากร บุญเรือง, 2557)   สอง แรงงานในภาคเกษตร ในพื้นท่ีรอบนอกและอ าเภอตาม
แนวชายแดนเป็นพื้นท่ีไร่ขนาดใหญ่   สามงานบริการ กิจกรรมงานบริการท่ีแรงงานในพื้นท่ีแม่สอดท า
นั้นโดยส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นท่ีเขตเมือง ส่ี งานรับจา้งทัว่ไป รวมถึงงานใช้แรงงาน เช่น งานก่อสร้าง 
งานขนยา้ย งานแบก ห้า งานอิสระ งานอิสระเหล่าน้ีมีหลากหลายประเภทดว้ยกนั  กล่าวคือเป็นกลุ่มงาน
ท่ีตอ้งใชท้กัษะความสามารถและเครือข่ายท่ีมีอยู่ค่อนขา้งมาก เช่น งานคา้ไมเ้ก่า  คา้พลอย ร้านอาหาร 
ร้านน ้ าชา ร้านขายหมากและยาสูบ คา้ขายรายย่อยขนาดเล็ก  หาบเร่ แผงลอย รถเข็น ขบัรถรับจา้ง  ตดั
เย็บเส้ือผา้  ตดัผม งานเก็บของเก่า  งานสอนภาษาและล่ามโดยเฉพาะภาษาองักฤษ ภาษาพม่าและ
ภาษาไทย   อยา่งไรก็ตามงานเหล่าน้ีไม่มีขอ้มูลท่ีชดัเจนถึงจ านวนของกิจกรรม จ านวนผูป้ระกอบการ
และพื้นท่ี แต่มีใหเ้ห็นอยูท่ ัว่ไปในเขตพื้นท่ีชุมชนแรงงาน  เขตพื้นท่ีเมือง และพื้นท่ีอยูอ่าศยั   

จากการสัมภาษณ์ประธานชุมชนทั้ง 20  ชุมชน  ซ่ึงไดป้ระเมินจ านวนประชากรพม่าท่ีเขา้มา
อาศยัในพื้นท่ีนั้นพบว่า ในบางชุมชนมีจ านวนมากกว่าประชากรทอ้งถ่ิน โดยจากประมาณการพบว่า
ประชากรไทยนั้นอยู่ท่ี 32,325 คน  และประชากรพม่านั้นอยู่ท่ี 28,570 คน3  โดยบางชุมชนนั้นมี
ประชากรพม่ามากกวา่ประชากรไทยท่ีมีอยูจ่ริงในพื้นท่ีโดยเฉพาะในชุมชนยา่นเศรษฐกิจ  และชุมชนท่ี
มีพื้นท่ีรกร้างวา่งเปล่าและชุมชนแออดั แต่อยา่งไรก็ตามตวัเลขเหล่าน้ีก็เคล่ือนไหวอยูต่ลอดเวลาเพราะ
คนพม่ามกัโยกยา้ยเปล่ียนงานอยู่เสมอ ( สัมภาษณ์ ประธานชุมชน 20 ชุมชน ระหว่าง มิถุนายน –
กนัยายน 2558 )  ประกอบกบัลกัษณะทางเศรษฐกิจของพื้นท่ีในเขตเทศบาลนั้นสามารถจ าแนกออกเป็น
พื้นท่ีเขตเศรษฐกิจหลกั  หรือ “พื้นท่ีใข่แดง” ในพื้นท่ีย่านถนนปราสาทวิถี เช่ือมต่อถนนศรีพานิชย ์ 
ถนนบวัคูณ  ถนนราษฎร์อุทิศ  ถนนชิดลม  ถนนอิสลามบ ารุง  เป็นใจกลางเมืองและท่ีตั้งของตลาดพา
เจริญ ตลาดศรีมอย   ตลาดพลอย โดยพื้นท่ีดงักล่าวนั้นมีความเติบโตทางเศรษฐกิจสูง  เป็นพื้นท่ีตลาดคา้
ส่งคา้ปลีก  ห้างสรรพสินคา้ สถานบริการ ร้านอาหาร ฯ  ซ่ึงมีความตอ้งการใช้แรงงานราคาถูก ท าให้
พื้นท่ีดงักล่าวมีการกระจุกตวัของจ านวนผูเ้คล่ือนยา้ยจากประเทศพม่า  และในส่วนของพื้นท่ีรอบนอก
หรือ  “พื้นท่ีใข่ขาว”  มีสองลกัษณะโดยลกัษณะแรก ท่ีอยู่อาศยัและย่านเศรษฐกิจรอง เช่น โรงงาน  
                                                           
3 การประมาณการการอยู่อาศยัจริงของประชาการไทย ซึง่ข้อมลูจะน้อยกวา่รายช่ือตามทะเบียนราษฎร์  เน่ืองจากคนหนุ่มสาวนิยม
เข้าไปท างานในเมืองใหญ่ หรือเรียนหนงัสือ แตย่งัมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน  ในขณะท่ีคนพมา่นัน้ใช้การประเมินทกสามเดือน 
เน่ืองจากมีการเข้าออกตลอดเวลา  ดงันัน้ตวัเลขนีจ้ึงไมเ่สถียร มีการผนัแปรตลอดเวลา 



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 110 -

10 
 

ขนาดเล็ก และขนาดกลาง  ร้านค้า  ตลาด ท่ารถ อู่ ซ่อมรถ  ร้านอาหาร โรงแรม อพาร์ทเม้นท ์                   
สถานบริการ ฯลฯ ลกัษณะท่ีสอง  เป็นพื้นท่ีส าหรับอยู่อาศยัและพื้นท่ีเกษตรกรรม  ลกัษณะของพื้นท่ี 
การเติบโตทางเศรษฐกิจและการใช้ประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นนั้นส่งผลต่อจ านวนผูเ้คล่ือนยา้ยจาก
ประเทศพม่าในแต่ละชุมชนอยา่งมีนยัยะส าคญั   โดยปัจจยัส าคญัท่ีท าให้คนพม่าสามารถอยูใ่นพื้นท่ีได้
เพราะความตอ้งการแรงงานเป็นหลกั  โดยเฉพาะการมีคนพม่าอยูเ่ป็นจ านวนมากท าให้แม่สอดเป็นพื้นท่ี
รองรับผูเ้คล่ือนยา้ยใหม่ๆ ก่อนท่ีจะยา้ยออกไปท างานในเมืองชั้นใน  ท าให้พื้นท่ีแม่สอดเป็นเสมือน
พื้นท่ีแรกรับเพื่อฟูมฟักและเตรียมความพร้อม (Lee Sang Kook,2011) ประกอบกบั ความใกลพ้ื้นท่ี
ชายแดน คล่องตวัต่อการเคล่ือนยา้ยไปมา  การมีสายสัมพนัธ์แบบเครือญาติท่ีโอบอุม้และเปิดรับคนต่าง
ถ่ินให้เขา้มาอยูอ่าศยัได ้และประการส าคญัคือการเกิดข้ึนของบา้นเช่าจ านวนมากซ่ึงด าเนินการโดยคน
ไทย  เปิดโอกาสให้คนพม่าเขา้มาเช่าอาศยัได้อย่างสะดวกข้ึน  การมีคนพม่าจ านวนมากท าให้เกิด
กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อสนองตอบต่อความตอ้งการของคนพม่าดว้ยกนัในหลายกิจกรรม  
 

2.2    งานอสิระในพืน้ทีช่ายแดน กรณเีทศบาลนครแม่สอด   
2.2.1 การท างานอสิระของผู้เคลือ่นย้ายจากประเทศพม่า  

ปรากฏการณ์การท างานอิสระของแรงงานพม่าในพื้นท่ีเขตเทศบาลนครแม่สอดนั้น มีปรากฏอยู่
จริงโดยเฉพาะการประกอบอาชีพอิสระหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการเปิดร้านเสริมสวย-ตดัผม 
การคา้พลอย การเปิดร้านตดัเยบ็เส้ือผา้การเปิดร้านขายของช า หาบเร่ แผงลอยโดยเฉพาะในพื้นท่ีชุมชน
เฉพาะท่ีมีจ  านวนประชากรพม่าอาศยัอยู่เป็นจ านวนมาก รวมถึงพื้นท่ีเศรษฐกิจหลกัในเขตเทศบาลซ่ึง
การอยูอ่าศยัของประชากรจากประเทศพม่าอยูเ่ป็นจ านวนมากกวา่ประชาคนไทยซ่ึงเป็นคนทอ้งถ่ิน หรือ
ในเขตชุมชนท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรมและงานบริการ ซ่ึงพบวา่มีประชากรจากประเทศพม่าในสัดส่วน
เกินหน่ึงของประชากรไทย  ปริมาณของประชากรจากประเทศพม่าท่ีกระจุกตวัอยู่อย่างหนาแน่นใน
หลายชุมชนนั้นส่งผลต่อความตอ้งการพื้นฐานเพื่อสนบัสนุนการด ารงชีพของคนพม่าในพื้นท่ี ทั้งความ
ตอ้งการอาหารท่ีคุน้เคยจากประเทศตน้ทาง รวมถึงการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งคนพม่าดว้ยกนัเองผา่นการ
เสพความเป็นบา้นตดัผ่านพรมแดนรัฐชาติ ถึงแมว้่างานหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจในบางประเภทจะ
เป็นกลุ่มงานท่ีหา้มไม่ใหค้นต่างดา้วท า  หากแต่บริบทของพื้นท่ีชายแดนก็เอ้ือใหส้ามารถท าได ้ 

งานอิสระของคนพม่าในพืน้ท่ีของตลาด  การท างานหรืออาชีพอิสระของคนพม่าจะเนน้ไปท่ี
การคา้ขาย และงานบริการ โดยเฉพาะการขายสินคา้ท่ีเป็นความตอ้งการของคนพม่า  ทั้งส่วนของอาหาร
สด  อาหารแห้ง  ยารักษาโรค  อาหารส าเร็จรูป ผกั ผลไม ้เคร่ืองปรุงรส  และเส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่มอนั
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เป็นอตัลกัษณ์เฉพาะของแต่ละกลุ่มชาติพนัธ์ุ  นอกจากนั้นยงัพบวา่มีรถสามลอ้รับจา้งท่ีคนพม่ายึดเป็น
อาชีพ ประเด็นรถรับจ้างนั้นพบว่าเป็นข้อกงัวลของแรงงานไทยในทอ้งถ่ินท่ีท าอาชีพน้ีด้วยเช่นกัน 
เพราะถือว่าคนพม่าเหล่าน้ีเขา้มาแย่งอาชีพคนไทย  แต่ก็ไม่สามารถจดัการไดเ้พราะคนพม่าเหล่าน้ีมี
ยุทธวิธีในการท างานไดใ้นสามยุทธวิธีหลกัคือ   การจ่ายส่วยให้กบัต ารวจ การสวมรอยเป็นลูกจา้งของ
ร้านคา้แห่งใดแห่งหน่ึง และการเช่าต่อรถจากคนไทย  
 ย่านโรงงาน พืน้ท่ีของงานอิสระท่ีสามารถพบเห็นได้  ทั้งน้ีไม่เพียงเฉพาะพื้นท่ีตลาดเท่านั้นท่ี
คนพม่าใช้เป็นพื้นท่ีในการแสวงหารายได้  แต่ทุกพื้นท่ีซ่ึงเป็นย่านอยู่อาศยัของคนพม่า  ท่ีนั่นก็จะมี
ร้านคา้ มีการขายของ มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจปรากฏให้เห็น  โดยเฉพาะย่านโรงงาน  ทั้งน้ีในพื้นท่ี
ชุมชนปู่ แดงนั้นมีโรงงานตดัเยบ็เส้ือผา้จ านวนสองแห่ง มีคนงานประมาณ  300  คน โดยประมาณการ
คนพม่าในพื้นท่ีน้ีประมาณ 500  คน  พบว่า  ด้านหน้าโรงงานนั้นจะมีแผงลอยขายอาหารส าเร็จรูป
ประมาณ 4-5  ร้าน   ซ่ึงจะทยอยมาตั้งประมาณก่อนเท่ียง  ในซอยใกลโ้รงงานมีร้านขายของช าและ
อาหารสด มีร้านตดัเยบ็เส้ือผา้ ร้านขายหมาก ทั้งน้ีบริเวณท่ีว่างหนา้โรงงานจะมีตลาดนดัทุกเยน็วนัพุธ 
และเป็นสถานท่ีเล่นกีฬาของกลุ่มแรงงานชายทุกเยน็   

การเปิดโอกาสให้ท างานเพ่ือลดปัญหาทางสังคม   ไม่อาจปฏิเสธไดว้า่พื้นท่ีเขตเทศบาลนครแม่
สอดนั้นมีปัญหาอาชญากรรม ลกัเล็กขโมยน้อย ยาเสพติด  สุขอนามยั และปัญหาอ่ืนๆอีกหลากหลาย 
ทั้งน้ีพบว่าหลากปัญหาดงักล่าวทบทวีข้ึนเม่ือผูค้นยากจนไม่มีเงินในมือ และเม่ือพิจารณาแล้วพบว่า
ปัญหาเหล่าน้ีพบกระจุกตวัอยู่จ  านวนมากในพื้นท่ีชุมชนอิสลาม เน่ืองเพราะเป็นชุมชนขนาดใหญ่มี
ประชากรพม่ามุสลิมเขา้มาอยูอ่าศยัจ านวนมาก อีกทั้งอยูใ่นพื้นท่ีใกลต้ลาด มีชุมชนแออดัหลายแห่ง ใน
ชุมชนน้ีมีการประมาณการจ านวนคนพม่าไว ้ 6,000 คน ซ่ึงมีความหลากหลายของกลุ่มชาติพนัธ์ุ โดย
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของชุมชนน้ีเติบโตมาก ดงันั้นพื้นท่ีน้ีจึงพบวา่มีร้านคา้ร้านเล็กร้านนอ้ยมากมาย
ไม่วา่จะเป็นร้านขายอาหาร ร้านน ้ าชา ร้านขายของช า ร้านขายหมาก ร้านอาหารตามสั่ง ฯลฯ   ทั้งท่ีเป็น
ของคนพม่ามุสลิมยคุบุกเบิก และคนพม่ารุ่นใหม่ท่ีเพิ่งเคล่ือนยา้ยเขา้มา ทั้งน้ีพบวา่ชุมชนน้ีพยายามท่ีจะ
โอบอุม้คนยากไร้ใหส้ามารถด ารงตนอยูไ่ดเ้พื่อลดปัญหาในชุมชน  

“ เขากท็ าได้นะชุมชนเปิดโอกาสให้ได้ท างาน เขาค้าขายเลก็ๆน้อยๆ  ร้านกไ็ม่ได้ใหญ่โต บาง
คนกร็ถเขน็เลก็ๆ  ….เราไม่ได้สนับสนุนออกนอกหน้าแต่ถ้าห้ามไม่ให้เขาท าเรากแ็ย่นะ ต้องให้
เขามีงาน มีเงิน มีรายได้บ้าง ไม่งั้นเขาก็มาลักขโมย  คนไทยเราน่ีแหละจะเดือดร้อน  ” 
(สัมภาษณ์ เลขาชุมชนอิสลาม 28 กนัยายน 2558 ) 
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 สมประโยชน์ ยุทธศาสตร์ในการอยู่ ร่วมกัน     หลายชุมชนในพื้นท่ีเขตเทศบาลมีจ านวน
ประชากรพม่ามากกวา่คนทอ้งถ่ิน ดงันั้นในการอยูร่่วมกนัจึงมีการปรับตวัเขา้หากนัในหลายยุทธศาสตร์
โดยเฉพาะการเอ้ือประโยชน์ต่อกนั โดยในชุมชนบา้นทุ่งนั้นคนพม่าจ านวนมากท่ีเคยผ่านการท างาน
ก่อสร้างมาเป็นเวลานานจนสะสมทกัษะ ความรู้ความสามารถ และขยบัจากการเป็นแรงงานทัว่ไปมา
รับเหมางานก่อสร้าง ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เป็นลกัษณะของงานรับช่วงต่อจากผูรั้บเหมาคนไทย ซ่ึงจากค า
บอกเล่าของผูรั้บเหมาคนไทยบอกวา่ในพื้นท่ีแม่สอดเองมีกลุ่มคนพม่าท่ีมาท างานรับเหมาช่วงงานต่ออยู่
หลายสิบราย  กลุ่มคนพม่ากลุ่มน้ีมีค่าแรงท่ีถูกกว่าผูรั้บเหมาคนไทย  ใช้แรงงานคนพม่าเหมือนกัน 
หากแต่การต่อรองกบัผูรั้บเหมารายยอ่ยคนพม่าจะไดร้าคาท่ีถูกกวา่ผูรั้บเหมารายยอ่ยคนไทย เพราะเป็น
งานท่ีรู้กนัอยูใ่นทีวา่คนพม่าไม่มีสิทธ์ิท า  แต่ก็ท าไดด้ว้ยการยอมลดราคาลง ซ่ึงสมประโยชน์กนัทั้งสอง
ฝ่าย  ขณะเดียวกนับางโครงการของชุมชนท่ีตอ้งการก่อสร้างเล็กๆนอ้ยๆ ประธานชุมชนก็เลือกท่ีจะใช้
กลุ่มผูรั้บเหมารายยอ่ยคนพม่าในชุมชนของตวัเอง เพื่อเอ้ือประโยชน์ให้มีงานท า และชุมชนเองก็ไดง้าน
คุณภาพในราคาท่ีไม่แพงมากนกั   
 นายจ้างรับจ้างช่องทางท ามาหากินของคนท างานอิสระ   การท่ีคนพม่าจะสามารถท างานไดน้ั้น
นอกจากมีบตัรแรงงานและมีหนังสือเดินทางแล้ว ส่ิงหน่ึงท่ีตอ้งมีเพื่อการันตีการท างานในพื้นท่ีคือ 
“นายจา้ง” ซ่ึงโดยกระบวนการท างานนั้นพบว่าลูกจา้งหลายรายท่ีเม่ือจดทะเบียนแรงงานมีนายจา้งท่ี
ชดัเจนแลว้ต่อมาอยากเปล่ียนงานก็ลาออกไปท างานกบันายจา้งรายอ่ืนโดยท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนนายจา้ง
ใหม่ หรือมีการจดทะเบียนใหม่ก็ตาม หากแต่ประเด็นส าคญัคือมีลูกจา้งกลุ่มหน่ึงท่ีลาออกมาแล้วมา
ท างานอิสระของตนเองโดยท่ีไม่มีนายจา้ง หรือใช้ “นายจา้งรับจา้ง”โดยการจ่ายเงินให้ผูท่ี้จะเขา้มา
รับรองการเป็นนายจา้งให้ตนเองอยู่ในสถานะลูกจา้งของนายจา้งรายนั้น ซ่ึงระบุประเภทงานและถ่ินท่ี
อยูต่ามประเภทและพื้นท่ีท างานของนายจา้ง หากแต่ในทางปฏิบติั เม่ือท าการจดทะเบียนและด าเนินการ
เอกสารทางกฎหมายเรียบร้อยแลว้ ลูกจา้งกลบัมาท างานอิสระของตนเอง เม่ือมีการตรวจจบัก็กล่าวอา้ง
วา่งานท่ีท านั้นเป็นงานของนายจา้งตนเป็นเพียงลูกจา้งเขาเท่านั้น  
 งานอิสระของคนพม่าในแม่สอดมีความซบัซ้อนทั้งในแง่ของการใชช่้องวา่งทางกฎหมาย  การ
สมประโยชน์ระหวา่งคนทอ้งถ่ินและคนต่างดา้ว  การเอ้ือประโยชน์ให้กนัและกนัรวมถึงการผอ่นผนัให้
กระท าไดเ้พื่อลดปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต   อย่างไรก็ตามพบว่ารูปแบบของการท างานอิสระนั้น
สามารถท าไดเ้น่ืองจากการ “จ่ายส่วย” ใหก้บัผูดู้แลพื้นท่ี  กลไกน้ีเอ้ือใหค้นพม่าสามารถท างานอิสระได ้
เพราะตราบใดท่ียงัสามารถหาเงินมาจ่ายรายเดือนไดน้ัน่หมายความวา่ยงัสามารถขายของหรือท างานได้
เร่ือยๆ  กบัทั้งรูปแบบของนายจา้งรับจ้าง ท่ีเอ้ือให้หลายคนสามารถเปิดร้านเล็กๆด ารงสถานะของ
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ผูป้ระกอบการรายย่อยได้ เปล่ียนสถานะจากแรงงานรับจ้างรายวนัมาเป็นผูป้ระกอบการรายย่อย 
ประกอบอาชีพอิสระ (Self-employed Occupation )ไดโ้ดยเง่ือนไขเหล่าน้ี แต่อยา่งไรก็ตามส่ิงส าคญัคือ
การสะสมทกัษะความรู้ความสามารถและเครือข่ายความสัมพนัธ์เพื่อสนบัสนุนการท างาน  
 

2.2.2  งานตัดเยบ็เส้ือผ้าทีบ้่านของผู้หญิงชาวพม่า ในพืน้ทีเ่ทศบาลนครแม่สอด 
คนพม่าท่ีเขา้มาอยู่อาศยั  ท างานรวมถึงปักหลกัตั้งถ่ินฐานอยู่ในเขตเทศบาลแม่สอดมีจ านวน

มาก  ซ่ึงประมาณการเบ้ืองตน้ว่ามีมากกว่า 28,000  คน กบัทั้งคนพม่าท่ีอยู่อาศยัรอบนอกพื้นท่ีเขต
เทศบาลและต าบลใกลเ้คียงเทศบาล   ทั้งท่ีเขา้มาอาศยัอยูเ่พียงชัว่คราวก่อนยา้ยเขา้เมืองชั้นใน  กลุ่มผูค้น
เหล่าน้ีเขา้มาใช้บริการและจบัจ่ายสินคา้ในพื้นท่ีตลาด อย่างไรก็ตามพบว่าผูค้นท่ีเขา้มาปฏิสัมพนัธ์ใน
พื้นท่ีเทศบาลนครแม่สอดส่วนใหญ่นั้นยงัธ ารงอตัลกัษท์างชาติพนัธ์ุของตนเองอยู ่ ผูห้ญิงพม่ายงัคงสวม
ใส่ผ้าถุงยาวกับเส้ือรัดรูป ผูช้ายพม่ายงัคงสวมโสร่ง  ถึงแม้ว่ารูปแบบหรือแฟชั่นของเส้ือผ้าจะ
เปล่ียนแปลงไป  แต่อตัลกัษณ์การแต่งกายเหล่าน้ียงัคงอยู ่ทั้งน้ีพบวา่ในพื้นท่ีเทศบาลแม่สอดนั้นมีปัจจยั
สนบัสนุนหลายประการท่ีเก้ือหนุนการด ารงชีวิตของประชากรจากประเทศพม่า   ไม่วา่จะเป็นลกัษณะ
พิเศษของเมืองแม่สอดท่ีโอบอุม้เอาผูค้นหลากหลายกลุ่มชาติพนัธ์ุ ความหละหลวมและช่องว่างทาง
กฎหมายท่ีเอ้ือใหผู้ห้ญิงตดัเยบ็เส้ือผา้ท่ีบา้นสามารถท างานอยา่งเงียบเชียบท่ีบา้นเรือนของพวกเธอ การ
เติบโตของเมืองช่วยสนบัสนุนให้เกิดการจา้งงานเพิ่มข้ึนโดยเฉพาะกิจกรรมการผลิตท่ีตอ้งใชแ้รงงาน
ราคาถูกท าให้ประชากรชาวพม่าทะลกัเขา้มาท างานในพื้นท่ีมากข้ึน กบัทั้งธรรมเนียมปฏิบติัท่ียงันิยม
สวมใส่เส้ือผา้ตามธรรมเนียมท่ีสืบต่อกนัมา การตดัเยบ็กบักลุ่มคนชาติพนัธ์ุเดียวกนัก็เป็นเง่ือนไขส าคญั
คือได้เส้ือผา้ตามรูปแบบท่ีต้องการและราคาไม่แพง อีกทั้งพื้นท่ีของตลาดพาเจริญเองยงัเป็นแหล่ง
จบัจ่ายซ้ือหาเส้ือผา้ทั้งส าเร็จรูปและผา้เมตรหลากหลายรูปแบบลวดลายและราคาส าหรับตดัเส้ือผา้ ท า
ให้ประชากรพม่าในเมืองแม่สอดสามารถเขา้ถึงวตัถุดิบไดอ้ย่างง่าย โดยผูศึ้กษาไดย้กกรณีศึกษาของ
ผูห้ญิงตดัเยบ็เส้ือผา้ท่ีบา้นจ านวน 3 ราย  โดยมีรายละเอียดดงัจะกล่าวต่อไป 

 
1 ขิ่นตานเอ่ และ ขิ่นซานเอ่ :  ทกัษะและความรู้จากบา้นเกิดเช่ือมเครือข่ายพฒันาสู่งานอิสระ   
ข่ินตานเอ่  เป็นคนยา่งกุง้   เขา้มาเปิดร้านตดัเยบ็เส้ือผา้ใกลก้บับริเวณตลาดพาเจริญได ้ 17  ปี

โดยเธอเล่าให้ฟังว่า เธอเป็นลูกสาวของขา้ราชการทหาร ด้วยแม่เป็นช่างตดัเย็บเส้ือผา้อยู่แล้วเธอจึง
เรียนรู้ทกัษะการเยบ็ผา้และช่วยงานแม่ท่ีบา้น รวมถึงไปเรียนการออกแบบเส้ือผา้เม่ือมีความช านาญก็
แยกออกไปเป็นลูกจา้งในร้านตดัเยบ็สองปีกวา่ หลงัจากนั้นก็ออกมาเปิดร้านเป็นของตวัเอง เม่ืออายุได ้
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21 ปี โดยมีพี่สาวช่ือ ข่ินซานเอ่ ท่ีมีทกัษะในการเยบ็ผา้มาช่วยกนัท างาน  หากแต่ดว้ยเศรษฐกิจในยา่งกุง้
ไม่ดีนกัท าใหอ้ยากยา้ยมาท างานเมืองไทยเพราะเพื่อนหลายคนท่ีเขา้มาท างานเมืองไทยต่างก็เล่าต่อกนัวา่
เศรษฐกิจดีท างานเก็บเงินมาดูแลคนท่ีบา้นได ้เม่ืออายไุด ้24 ปี แม่เธอก็เสียชีวิตลง และถดัมาอีก 6 ปี พ่อ
เธอก็เสียชีวิตอีกคน  เธอและพี่สาวจึงตดัสินใจตามญาติมาท างานท่ีเมืองไทย โดยตั้งเป้าหมายว่าจะมา
เปิดร้านตดัเยบ็เส้ือผา้  แต่ดว้ยยงัเป็นคนหนา้ใหม่พวกเธอจึงสมคัรเขา้ท างานในโรงงานตดัเยบ็เส้ือผา้
แห่งหน่ึงใกลก้บัตลาดพาเจริญหลงัจากท างานได ้6 เดือนพอมีคนรู้จกัและคุน้เคยกบัพื้นท่ีพวกเธอทั้ง
สองจึงลาออกมาเปิดร้านตดัเยบ็เส้ือผา้ใกลก้บัตลาดพาเจริญ  โดยมีนายจา้งโรงงานตดัเยบ็เส้ือผา้รับเป็น 
“นายจา้ง”ให ้โดยพวกเธอตอ้งจ่ายค่าจา้งใหน้ายจา้งปีละ 500 บาทต่อคน  

 “ พอมาเปิดร้าน แรกๆกไ็ม่มีใบมีบัตรอะไร  ต ารวจมากปิ็ดร้าน ต้องหลบอยู่ ข้างในไม่ออกไป
ไหน บางคร้ังกต้็องจ่ายเงินให้ต าตรวจ…..หลังๆพอเขาให้ท าบัตรกไ็ปท า แล้วไปขอให้เจ้าของ
โรงงานท่ีเคยท างานช่วยรับรองเป็นนายจ้างให้  เขาขอปีละ  500 บาท  สองคนก ็ 1,000  บาท  ..  
แต่กดี็กว่าต้องหลบๆซ่อนๆ  ” (สัมภาษณ์ ข่ินตานเอ่ และข่ินซานเอ่ 5 กรกฎาคม 2558 ) 

 ลูกคา้ส่วนใหญ่จะเป็นคนพม่าทั้งพุทธและมุสลิม เพราะร้านอยูใ่กลต้ลาดท าให้สะดวกในการ
ท างาน อีกทั้งยงัมีกลุ่มลูกคา้จากโรงงานนอกเมืองซ่ึงเขา้มาซ้ือของอาทิตยล์ะคร้ัง โดยรูปแบบการตดัเยบ็
ส่วนใหญ่จะเป็นแฟชัน่จากพม่า บางคร้ังลูกคา้ก็เอาแบบมาให้  แต่ส่วนใหญ่ก็มาเลือกแบบท่ีร้าน ซ่ึง
ส่วนใหญ่จะนิยมตดัชุดใหม่ก่อนเทศกาลต่างๆ เช่นสงกรานต์  ปีใหม่  ลอยกระทง หรือเทศกาลจุด
ประทีปของคนพม่า (ตะดินจุ๊) ซ่ึงอยูใ่นช่วงประมาณเดือนตุลาคม  คนพม่านิยมใส่เส้ือผา้ใหม่เม่ือมีงาน
เทศกาล แต่เวลาปรกติก็ใส่เส้ือผา้ตามรูปแบบอยู่แลว้คือเส้ือเขา้รูปกบักระโปรงยาวลวดลายเขา้ชุดกนั 
โดยธรรมเนียมของผูห้ญิงพม่านั้นต้องใส่ยาวถึงตาตุ่มถึงเรียบร้อยจะสวยงาม  โดยเธอทั้งสองคน
วางแผนวา่เม่ือพาสปอร์ตหมดอายใุนปี พ.ศ. 2561 จะยา้ยกลบัไปบา้นเดิมของแม่ท่ีพะโค เพื่อเปิดร้านตดั
เยบ็เส้ือผา้ท่ีนัน่เพราะจากข่าวท่ีไดติ้ดต่อกบัญาตินั้นเศรษฐกิจในพม่าเร่ิมดีข้ึนแลว้ ค่าตดัเยบ็เส้ือผา้ราคา
ก็ต ่ากวา่เมืองไทยไม่มากนกั อีกทั้งตอนน้ีอายกุ็เยอะแลว้เลยมีแผนท่ีจะกลบับา้นในอนาคตอนัใกลน้ี้  
 ในกรณีของข่ินตานเอ่ และข่ินซานเอ่นั้น พบว่าเง่ือนไขทางเศรษฐกิจท าให้พวกเธอตดัสินใจ
เคล่ือนยา้ยจากประเทศพม่าเขา้สู่ไทยโดยมีแผนการมาก่อนแลว้วา่จะเขา้มาท างานรูปแบบไหน โดยใช้
ความรู้และทกัษะท่ีมีอยูเ่ป็นตน้ทุนในการท างาน อาศยัเครือข่ายเครือญาติและคนพม่าท่ีมาท าความรู้จกั
ในพื้นท่ีเป็นฐานในการสนบัสนุนการเปิดร้าน  อีกทั้งดว้ยพื้นท่ีตลาดพาเจริญถือเป็นท าเลท่ีดีในการตั้ง
ร้านตดัเยบ็เพราะเป็นศูนยก์ลางของคนพม่าท่ีมาจบัจ่ายเลือกซ้ือสินคา้ ใกลก้บัร้านขายเส้ือผา้และผา้เมตร
ท่ีมีอยูม่ากในในบริเวณตลาด 
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2 ฮามีดา  ทายาทของผู้เคลื่อนย้าย  :  ผูผ้่านงานหลากหลายเพื่อสร้างงานท่ีสามารถควบคุม
จดัการไดด้ว้ยตวัเอง 

“หนูไม่ได้เรียนหนังสือ  พ่อแม่จน ย้ายท่ีอยู่ไปเร่ือยๆ …. เม่ือก่อนแรกๆก็เยบ็ผ้าไม่เป็นแม่ก็
สอนให้พอเร่ิมท าได้กเ็ข้าโรงงานเยบ็ผ้าได้หกปีกเ็ยบ็ได้ทุกอย่าง  ท างานได้หกปีกต็ั้งท้องแล้วก็
ต้องออกจากงานเพราะแพ้ท้องหนัก ก็ไม่ได้ท างานโรงงานแล้ว เลยตัดสินในซ้ือจักรมาเย็บ
ท างานท่ีบ้าน ” (สัมภาษณ์ ฮามีดา วนัท่ี 3 มิถุนายน 2558  ) 
ฮามีดา  หญิงสาววยั 32  เป็นอีกคนท่ีตดัเยบ็เส้ือผา้ท่ีบา้นมาไดสิ้บปี  เธอเกิดท่ีแม่สอด หากแต่

พ่อและแม่อพยพมาจากกอกาเร็ก ประเทศพม่า โดยพ่อของเธอเล่าให้ฟังวา่ท่ีบา้นเกิดของพ่อกบัแม่นั้น
ท ามาหากินยาก ท านาท าไร่ก็ขายไดร้าคาต ่างานรับจา้งก็รายไดน้อ้ย  ประกอบกบัมีการสู้รบกนัระหวา่ง
ทหารพม่ากบัทหารกะเหร่ียง เห็นเพื่อนบา้นหลายคนยา้ยมาท างานเมืองไทยก็เลยตดัสินใจมาดว้ย ชีวิต
วยัเด็กตอ้งโยกยา้ยไปอยูห่ลายท่ีตามแต่พ่อแม่มีงานรับจา้งให้ท าท่ีไหน อีกทั้งเป็นลูกคนโตเลยตอ้งช่วย
ดูแลนอ้งๆ เธอเลยเลยไม่ไดเ้รียนหนงัสือ  นอกจากนั้นยงัช่วยพ่อออกไปเก็บผกัในพื้นท่ีรกร้างมาขายใน
ตลาดเพื่อหารายไดเ้พิ่มเติม เม่ือเร่ิมเขา้วยัสาวแม่ก็สอนการใชจ้กัรและการเยบ็ผา้ให้เพื่อเตรียมตวัเขา้ไป
ท างานในโรงงานตดัเยบ็เส้ือผา้ หลงัจากเขา้โรงงานไดห้้าปีก็แต่งงานและตั้งทอ้งลูกคนแรกจึงตดัสินใจ
ลาออกมาอยูบ่า้นและซ้ือจกัรแบบผอ่นรายเดือนมาเพื่อรับตดัเยบ็เส้ือผา้ท่ีบา้น  

 “เม่ือก่อนนั้นไม่มีเงินซ้ือจักร ราคาพันสอง ต้องผ่อนจ่ายเดือนละ 300 เอา  …ช่วงท่ีไม่มีงานท า
กไ็ปท างานบ้านสลับกันไป ปลูกผกัขาย ปลูกดอกไม้ขายไปเร่ือยๆ …ปีนีลู้กคนเลก็ไปโรงเรียน
พม่าแล้ว เลยไปเป็นแม่บ้านท่ีตลาดบ้านเหนือด้วย ท างานแค่อาทิตย์ละสามวัน เวลาท่ีเหลือก็
เยบ็ผ้าท่ีบ้านเหมือนเดิม ” (สัมภาษณ์ ฮามีดา วนัท่ี 3 มิถุนายน 2558  ) 

 ปัจจุบนัฮามีดาและครอบครัวอาศยัอยู่ในชุมชนแออดัแห่งหน่ึงในชุมชนอิสลาม โดยใช้พื้นท่ี
บ้านของเธอในการท างานตดัเย็บเส้ือผา้ นอกจากนั้นยงัออกไปท างานรับจ้างเป็นแม่บ้านท าความ
สะอาดอพาร์ทเมนต์ เพื่อเป็นรายไดเ้สริมในการดูแลครอบครัว เพราะรายไดจ้ากการเยบ็ผา้ท่ีบา้นและ
ค่าแรงของสามีซ่ึงท างานรับเหมาก่อสร้างนั้นไม่เพียงพอท่ีจะมีเงินเก็บเพื่อเตรียมไวใ้ห้ลูกได้เรียน
หนงัสือในอนาคต ในส่วนของลูกคา้นั้นมีทั้งคนไทยและคนพม่าทั้งพุทธและมุสลิม เธอสามารถตดัเยบ็
ไดทุ้กรูปแบบโดยลูกคา้จะน าแบบมาให้ดู หากแต่หากเป็นแบบท่ียากมากเธอจะไม่รับตดัเยบ็เพราะกลวั
วา่จะท าไดไ้ม่ดีอย่างท่ีลูกคา้อยากไดเ้พราะเธอไม่ไดเ้รียนออกแบบตดัเยบ็มา ความรู้ดา้นการเยบ็เส้ือผา้
ของเธอนั้นไดม้าจากแม่สอนให้เบ้ืองตน้ การเรียนรู้เม่ือคร้ังท างานในโรงงานและคิดออกแบบเองผา่น
การปฏิบติัจริง  ดงันั้นงานตดัเยบ็ของเธอจึงไม่ไดเ้ป็นงานสวยงามมาก แต่เป็นแบบของเส้ือผา้ท่ีใส่อยูใ่น
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ชีวิตประจ าวนัเป็นหลกั  เช่นชุดนอน  ชุดเด็ก เส้ือตวัหลวมหรือเส้ือเขา้รูปในรูปแบบธรรมดา โดยกลุ่ม
ลูกคา้ส่วนใหญ่จะเขา้มาตดัเยบ็เองท่ีบา้นและบอกต่อกนัไปเพราะราคาค่าตดัเยบ็ท่ีถูกกวา่ในพื้นท่ีตลาด
โดยเบ้ืองตน้การตดักระโปรงยาวอยูท่ี่ 80 บาทเท่านั้นขณะท่ีในเขตพื้นท่ีตลาดอยูท่ี่ 120 บาท   

“ หนูมีบัตร 10  ปี แต่ลูกหนูได้บัตรไทย ….หนูกไ็ม่รู้ว่าหนูป็นคนอะไร จะว่าพม่า หนูกไ็ม่เคย 
เห็น ไม่เคยไป แต่พ่อแม่หนูเป็นพม่า ….จะว่าไทย เขากไ็ม่ให้บัตรไทยหนู…แต่หนูอยากได้บัตร 
ไทยนะ ” (สัมภาษณ์ ฮามีดา วนัท่ี 3 มิถุนายน 2558  ) 
สถานะบุคลท่ีตวัเธอมีนั้นคือบตัร 10  ปี ซ่ึงเป็นบตัรท่ีออกให้กบัทายาทผูเ้คล่ือนยา้ยท่ีเกิดใน

ประเทศไทย  ซ่ึงสถานะน้ีเปิดโอกาสให้การท างานอิสระไดโ้ดยไม่ผิด พรบ.การท างานของคนต่างดา้ว  
อย่างไรก็ตามเคร่ืองมือท่ีเธอมีในการท างานนั้นก็เขา้ข่ายของการท างานรับจา้งหรือการรับงานมาท าท่ี
บา้นเพราะเธอมีจกัรเยบ็ผา้เพียงสองเคร่ืองเท่านั้นเอง   ในส่วนของอนาคตนั้นเธอวาดหวงัอยากให้ลูกๆ
ไดเ้รียนหนงัสือเพื่อจะไดไ้ม่ล าบากเหมือนตนเอง    
 

3 ตัวญดีา  : หญิงสาวผูต้ดัเส้ือผา้ตามสั่งส่งขายใหก้บัผูเ้คล่ือนยา้ยไปประเทศท่ีสาม    
“พม่ากับกะเหร่ียงยิงกัน เราอิสลามอยู่ตรงกลางจะท ายังไง มันท าอะไรไม่ได้อยู่กันยังไง  ทีนีก้็
เลยหนีกันมา  พ่อแม่ พ่ีสาว น้อง และญาติอีกสามครอบครัว ”  (สัมภาษณ์ ตวัญีดา  วนัท่ี  5 
มิถุนายน 2558 ) 
ตวัญีดา หญิงสาววยัสามสิบ ปัจจุบนัอาศยัอยู่ในชุมชนบวัคูน บา้นเดิมอยู่ท่ีกอกาเร็กประเทศ

พม่า  ยา้ยเข้ามาประเทศไทยเม่ือเธออายุได้เจ็ดปีเน่ืองจากการสู้รบกนัระหว่างทหารพม่ากับทหาร
กะเหร่ียง โดยแรกเร่ิมเขา้มานั้นไดเ้ขา้ไปอยูใ่นศูนยพ์กัพิงชัว่คราวนุโพ และยึดอาชีพคา้ขายของช า เม่ือ
อายุได ้14 ปีก็แต่งงานและแยกออกมาท าการคา้ขายเองกบัสามี แต่เน่ืองดว้ยการขายของสดท าให้มีการ
เน่าเสียและหมดอายุ ท้ายท่ีสุดเม่ือขาดทุนบ่อยคร้ังก็เลิกขายของสดเปล่ียนมาขายเส้ือผา้แทน แต่ก็
ขาดทุนอีก จึงคิดออกมาจากค่ายพกัพิงโดยเขา้มาอยูก่บัญาติในเทศบาลแม่สอดเม่ืออายุได ้20 ปี ซ่ึงเป็น
ช่วงเดียวกบัการเลิกกบัสามีคนแรก เม่ือยา้ยมาอยู่ในแม่สอดกบัญาตินั้นไดช่้วยท างานบา้นเล็กๆนอ้ยๆ 
ช่วยดูแลบา้น ดูแลเด็กและผูสู้งอายุ แลกกบัท่ีอยูอ่าหารการกินท่ีสะดวกสบาย และเร่ิมคิดท่ีจะหาอาชีพ
ท าประกอบกบัพี่สาวท างานเป็นลูกจา้งร้านตดัเย็บเส้ือผา้จึงได้เรียนการตดัเย็บจากพี่สาวฝึกตดัเย็บ
ประมาณ 3 ปีก็มีความช านาญและไดแ้ต่งงานใหม่กบัมุสลิมแม่สอด จึงยา้ยออกมาอยู่กบัสามีและเปิด
ร้านตดัเยบ็เส้ือผา้อยูท่ี่บา้น  
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“ เขาจะโทรมาก่อน วีดีโอคอลกัน  แล้วคุยเร่ืองแบบ บางคร้ังกส่็งรูปให้ดูทางไลน์  …. บางคร้ัง
ลูกค้ากฝ็ากให้ซ้ือของส่งให้พร้อมเส้ือผ้าท่ีส่ังตัด… พอตัดเสร็จก็จะโทรบอกเขา คนส่ังกโ็อน
เงินมาให้ แล้วเรากเ็อาของไปส่งให้เขา ” (สัมภาษณ์ ตวัญีดา  วนัท่ี  5 มิถุนายน 2558 ) 

 ในส่วนของเส้ือผา้ท่ีตดันั้นจะเนน้เส้ือผา้ตามหลกัศาสนาอิสลาม คือ ชุดยาวตวัหลวม แขนยาว 
คอปิดมิดชิด โดยรูปแบบของเส้ือผา้ท่ีตดันั้นโดยส่วนใหญ่แลว้ลูกคา้จะเอาแบบมาให้  มีหนงัสือแบบ
เส้ือและดูแบบจากอินเตอร์เน็ต โดยท่ีตดัเยบ็อยู่นั้นมีส่ีรูปแบบเป็นหลกัคือชุดยาวแบบอาหรับ หรือท่ี
เรียกว่าชุดโต๊บ   สองชุดกรูตา้ แบบอินเดีย สามชุดแบบมลายู และส่ีชุดแบบปากีสถาน  รวมถึงการตดั
เยบ็ผา้คลุมผม และผา้คลุมหนา้ดว้ย  ในส่วนของกลุ่มลูกคา้มีสองกลุ่มหลกัคือ หน่ึง กลุ่มคนรู้จกักนัใน
แม่สอดท่ีเคยเป็นลูกคา้กนัมาหากมาตดัคร้ังแรกแลว้ถูกใจเขาก็จะกลบัมาใหม่ ลูกคา้กลุ่มท่ีสองเป็นลูกคา้
ต่างประเทศ กล่าวคือเป็นกลุ่มคนท่ีเคยรู้จกักนัมาก่อนเม่ือได้อพยพไปประเทศท่ีสาม  เม่ือมีความ
ตอ้งการเส้ือก็โทรศพัทก์ลบัมาสั่งตดั เพราะถึงจะอยูใ่นต่างประเทศ อยูอ่เมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย แต่
คนเคยตดัเส้ือผา้กนัมาก่อน อีกทั้งต่างประเทศหาชุดแบบท่ีตอ้งการถูกใจ และถูกตอ้งตามหลกัการทาง
ศาสนาไดย้าก หรือมีราคาแพงเกินกวา่ท่ีจะจ่ายได ้ ดงันั้นการติดต่อกลบัมายงัจึงติดต่อกลบัมายงัผูท่ี้เคย
ใชบ้ริการจึงเป็นวธีิการท่ีดีท่ีสุด โดยส่ือสารผา่นช่องทางของโซเชียลมีเดีย 

ดว้ยสถานะของผูล้ี้ภยัสงครามและมีบตัรผูล้ี้ภยัซ่ึง สามารถเดินทางไปประเทศท่ีสามไดแ้ต่เธอ
เลือกไม่ไป เพราะมีลูกกบัสามีอยูท่ี่แม่สอดจึงไม่อยากทิ้งลูกไป สถานะของเธอตอนน้ีจึงมีบตัรอีกใบคือ
บตัรแรงงานโดยมีสามีเป็นนายจา้ง ทั้งน้ีเพราะสามีเธอเป็นผูถื้อสัญชาติไทยและเป็นผูค้า้ยางรถยนตท์ า
ใหเ้ธอมีความสะดวกในการใชชี้วติและท างานตามท่ีปรารถนา   การเปิดร้านตดัเยบ็เส้ือผา้ท่ีบา้น ซ่ึงเป็น
สถานท่ีส่วนตวัและปิดมิดชิด ท าให้รู้กนัเพียงเฉพาะในกลุ่มลูกคา้ประจ าหรือเครือข่ายเดียวกนัเท่านั้น 
ทั้ ง น้ีด้วยข้อบังคับของเทศบาลเก่ียวกับการจดทะเบียนอุตสาหกรรมครัวเ รือนนั้ นก าหนดให้
ผูป้ระกอบการตอ้งจดแจง้หากมีเคร่ืองจกัรท่ีใชเ้ป็นหลกัในการท างานเกิน 3 ช้ิน  ในส่วนของตวัญีดานั้น 
เธอมีจกัรเยบ็สองตวัและจกัรโพง้หน่ึงตวั ซ่ึงไม่เกินจากขอ้ก าหนดของเทศบาลจึงไม่ตอ้งจดแจง้ ถือเป็น
การท างานรับจา้งไม่ไดเ้ป็นอุตสาหกรรมครัวเรือน   
 
4. สรุปและอภิปรายผล  

จากการศึกษาพบว่า  พื้นท่ีชายแดนซ่ึงมีพฒันาการทางประวติัศาสตร์ท่ียาวนาน ผนวกกบัการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจและการพฒันาเชิงพื้นท่ีเพื่อเช่ือมโยงเส้นทางการคา้ในภูมิภาค  ส่งผลให้แม่สอดเป็น
พื้นท่ีรองรับการพฒันาและการเคล่ือนยา้ยของทั้งผูค้นและเงินทุน   ขณะเดียวกนั เง่ือนไขทางการเมือง
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และภาวะเศรษฐกิจในประเทศพม่า ผลกัดนัให้ประชาชนโยกยา้ยถ่ินฐานทั้งเพื่อความปลอดภยัในชีวิต
และเพื่อแสวงหาเศรษฐกิจท่ีดีกวา่   พื้นท่ีแม่สอดจึงถือเป็นพื้นท่ีแรกรับเพื่อฟูมฟักผูเ้คล่ือนยา้ยรายใหม่
ก่อนท่ีจะยา้ยออกไปสู่เมืองชั้นในต่อไป  อย่างไรก็ตามเม่ือผูค้นกลุ่มเดียวกนัเขา้มาอยูร่่วมกนั ยอ่มเกิด
การดึงดูดเขา้หากนัโดยธรรมชาติ การรวมกลุ่มทางชาติพนัธ์ุเพื่อสร้างความมัน่คงทางจิตใจเม่ือห่างไกล
บา้นจึงเป็นรูปแบบท่ีแรงงานเหล่าน้ีสร้างข้ึนมาเป็นสังคมหน่วยยอ่ยท่ีทบัซอ้นอยูใ่นพื้นท่ีชายแดน   

สังคมของผูเ้คล่ือนยา้ยถ่ินฐานจากประเทศพม่าจึงเกิดข้ึนมาเพื่อสนองตอบต่อความตอ้งการขั้น
พื้นฐานในการด ารงชีพ เพื่อเสพและแสวงหาความเป็นบา้นผ่านการบริโภคสินคา้ เคร่ืองใช้อุปโภค
บริโภคประเพณีวฒันธรรมและวิถีปฏิบติัท่ีสืบต่อกนัมา  เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีด าเนินโดยคนพม่า
เองเพื่อสนองตอบต่อความตอ้งการของกลุ่มชาติพนัธ์ุเดียวกนั  ส่ิงเหล่าน้ีไม่ไดเ้ป็นเพียงแค่การเสพความ
บนัเทิงหากแต่ยงัเป็นการเสพความเป็นบา้นเกิดเมืองนอนและจิตวิญญาณ  ขณะเดียวกนัผูป้ระกอบการ
ขนาดเล็กชาวพม่าเองก็ไดใ้ชท้กัษะและความเช่ียวชาญท่ีมีผนวกกบัความตอ้งการของคนพม่าในพื้นท่ี
พฒันาตวัเองข้ึนมาจากการขายแรงงาน เปล่ียนสถานะของตนเองจากแรงงานรับจา้งเป็นผูค้า้รายย่อย 
หรือผูป้ระกอบการรายยอ่ยแทน    
 ขณะเดียวกนัความตอ้งการด ารงตนตามอตัลกัษณ์ของคนพม่าทุกกลุ่มชาติพนัธ์ุ ต่างพยายาม
แสวงหาความเป็นตวัตน  โดยแสดงออกผา่นรูปลกัษณ์และวิถีปฏิบติัในชีวิตประจ าวนั ซ่ึงส่ิงท่ีสะทอ้น
ให้เห็นไดอ้ย่างชดัเจนคือ การแต่งกายและการบริโภคอาหาร  โดยพบวา่คนพม่าทั้งหญิงและชายยงัคง
รูปแบบการสวมใส่เส้ือผา้ตามอตัลกัษณ์ ท าให้ผูห้ญิงตดัเยบ็เส้ือผา้ท่ีบา้นชาวพม่า (Burmese Women 
Self-employed Tailors)ในพื้นท่ีเทศบาลนครแม่สอด สามารถสร้างงานของตนเองไดโ้ดยใช้พื้นท่ีของ
บา้นเป็นทุนผนวกกบัความรู้และทกัษะท่ีสะสมผา่นการท างานหรือการเรียนรู้เพิ่มเติมจากประสบการณ์
ตรง  ท าให้พวกเธอเหล่านั้นเล่ือนสถานะจากแรงงานรับจา้งทัว่ไปมาเป็นเป็นการท างานอิสระ (Self-
employed) หรือผูป้ระกอบการรายยอ่ยได ้   

ขณะเดียวกนั เม่ือยอ้นมองในมิติเชิงกฎหมายแลว้นั้น  ผูป้ระกอบการรายยอ่ยชาวพม่าส่วนใหญ่
ต่างก็ตกอยู่ในสถานะของ“คนต่างด้าว” ซ่ึงอาชีพเหล่าน้ีเป็นงานท่ีรัฐห้ามมิให้คนต่างชาติท าตาม
พระราชบญัญติัการท างานของคนต่างดา้ว พ.ศ.2522  แต่พบว่ากลไกของความเป็นพื้นท่ีชายแดนก็มี
ช่องวา่งให้ผูห้ญิงตดัเยบ็เส้ือผา้ท่ีบา้นสามารถประกอบอาชีพหวงห้ามน้ีได ้โดยการมีเคร่ืองมือหรือจกัร
เยบ็ผา้ไม่เกิน 3 ตวั ซ่ึงจะเขา้ข่ายการรับงานมาท าท่ีบา้นหรือการท างานรับจา้ง  รวมถึงการจ่ายเงินให้กบั
ผูดู้แลในพื้นท่ีเพื่อให้สามารถท างานได ้ดงันั้นแมว้า่ในมิติทางกฎหมาย งานตดัเยบ็เส้ือผา้ท่ีบา้นเขา้ข่าย
ของการรับงานมาท าท่ีบ้าน แต่ในมิติทางสังคมงานเหล่าน้ีถือเป็นการประกอบอาชีพอิสระ (Self-
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employed occupation) เป็นการท างานดว้ยตวัเองไม่เป็นลูกจา้งใคร  อีกทั้งยงัเก็บตวัท างานในพื้นท่ีของ
ตวัเองไม่ออกไปภายนอกพื้นท่ีมากนกั  ดว้ยกลุ่มผูห้ญิงตดัเยบ็เส้ือผา้ท่ีบา้นส่วนใหญ่ในการศึกษาน้ีอยู่
ในพื้นท่ีชุมชนแออดั ท าให้การดูแลเป็นหนา้ท่ีของกรรมการชุมชนเป็นหลกั ซ่ึงมิติทางมนุษยธรรมถูก
หยิบข้ึนมาใชเ้พื่อให้พวกเธอเหล่านั้นมีงานท า มีรายไดเ้พียงพอท่ีจะดูแลครอบครัวซ่ึงเม่ือคนมีงานท า
แลว้จะช่วยลดปัญหาทางสังคมไดร้ะดบัหน่ึง   

 มิติของความเป็นพื้นท่ีชายแดนซ่ึงมีความหลากหลายของอตัลกัษณ์ และกลุ่มชาติพนัธ์ุ ท าให้
ผูค้นในพื้นท่ีน้ีสามารถด ารงอตัลักษณ์ของตนได้อย่างไม่รู้สึกแปลกแยกแตกต่าง ขณะเดียวกนัการ
ควบคุมพื้นท่ีชายแดนโดยรัฐก็ไม่สามารถจดัการไดอ้ยา่งเบ็ดเสร็จ อ านาจของทอ้งถ่ินเขา้มากระท าการ
เพื่อต่อรองเพื่อการด ารงอยู่อย่างสมประโยชน์ของพื้นท่ี ผ่านการรวมกลุ่มอ านาจ หรือการจดัตั้งหน่วย
ยอ่ยเพื่อท าหนา้ท่ีดูแลจดัการซ้อนทบัหน่วยงานหลกัท่ีท าหนา้ท่ีอยูแ่ลว้ในลกัษณะสมประโยชน์ ท าให้
การท างานผิดกฏหมายและการอยู่อาศยัของผูเ้คล่ือนยา้ยจากประเทศพม่ามีความคล่องตวัมากข้ึนเม่ือ
ปวารณาตวัอยูภ่ายใตก้ารปกป้องคุม้ครอง หรือการดูแลของอ านาจทอ้งถ่ิน 

ประเด็นส าคัญคือ การมีองค์กรพฒันาเอกชนหลากหลายองค์กรท่ีท างานเพื่อช่วยเหลือผู ้
เคล่ือนยา้ยจากประเทศพม่า ทั้งการท างานในศูนยพ์กัพิงชัว่คราว  การท างานกบัแรงงานในชุมชนเมือง 
การจดัการศึกษาให้บุตรหลานแรงงาน การช่วยเหลือดูแลดา้นสุขภาพ การส่งเสริมอาชีพ ฯลฯ   เหล่าน้ี
ช่วยสนบัสนุนใหผู้พ้ลดัถ่ินมีทางออกของชีวติเพิ่มมากข้ึนเม่ือเกิดปัญหา รวมถึงกลุ่มผูห้ญิงเยบ็ผา้ท่ีบา้น 
และคนกลุ่มอ่ืนๆท่ีอพยพยา้ยถ่ินเข้ามาอยู่ในสังคมแม่สอดได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม เกิด
ปฏิสัมพนัธ์ สร้างเป็นเครือข่ายการท างาน พฒันาศกัยภาพและสนบัสนุนพวกเธอเหล่านั้นให้มองเห็นซ่ึง
ทางเลือกอ่ืนๆของชีวติ      
 ในส่วนท้ายท่ีสุดน้ี อาจกล่าวได้ว่ารูปแบบและบริบทของสังคมเมืองใหญ่แบบแม่สอดนั้น
สามารถโอบอุม้ “คนอ่ืน” เขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของเมืองไดอ้ย่างกลมกลืน  ดว้ยผ่านกระบวนการเป็น
เมืองทางผา่น เมืองคา้ขายเมืองชายแดนมายาวนาน ประวติัศาสตร์และพฒันาการของการสร้างบา้นแปง
เมืองลว้นแลว้แต่ก่อเกิดมาจากการร่วมดว้ยช่วยกนัของผูค้นหลากหลายกลุ่มชาติพนัธ์ุ ท าให้สังคมเมือง
แม่สอดมีผูค้น วฒันธรรมและระบบสังคมท่ีหลากหลาย รวมถึงการงานหลากหลายรูปแบบท่ีเอ้ือให้ผู ้
อพยพยา้ยถ่ินสามารถด ารงตนอยูใ่นพื้นท่ีสังคมน้ีไดต้ามศกัยภาพของตนเอง เช่นเดียวกนักบักลุ่มผูห้ญิง
ตดัเยบ็เส้ือผา้ท่ีบา้น พวกเธอเหล่านั้นสามารถใชช่้องทางของความหลากหลายและระบบเศรษฐกิจของ
เมืองใหญ่เก้ือหนุนให้เธอสามารถท างานท่ีบา้นและสามารถด ารงตนอยูใ่นสถานะของแม่ เมีย และผูห้า
รายไดม้าจุนเจือครอบครัวไดใ้นเวลาเดียวกนั  
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ชีวติเด็กต่างด้าวกบัวฒันธรรมการศึกษาในสังคมไทย 
กรณีศึกษาเด็กพม่าในสมุทรสาคร1 

The Lives of Immigrant Children and Educational Culture in Thai Society 
Case study: Myanmar Children in Samutsakron Province 

 
อารีลกัษณ์ ไพรัตน์ (Areeluck Pairat) 2 

บทคดัยอ่ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการจดัการศึกษาส าหรับลูกหลานแรงงานพม่าในจงัหวดั
สมุทรสาคร ท่ีพบว่านอกเหนือจากการจดัการศึกษาของรัฐ ยงัมีการจดัการศึกษาท่ีจดัตั้ งโดยกลุ่ม
แรงงาน และท่ีจดัตั้งโดยองคก์รพฒันาเอกชน ผูศึ้กษาสนใจรูปแบบการจดัการ และเป้าหมายของการจดั
การศึกษาว่าแตกต่างกนัอย่างไร ขอ้มูลในบทความน้ีเก็บในขณะท่ีผูศึ้กษาเป็นครูอาสาสมคัรสอน
ภาษาไทยขององค์กรพฒันาเอกชนแห่งหน่ึงท่ีให้สนบัสนุนให้เด็กพม่าเขา้เรียนในโรงเรียนรัฐบาล ผู ้
ศึกษาเก็บรวมรวบขอ้มูลโดยการส ารวจจากเอกสาร การสัมภาษณ์ และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม กลุ่ม
ผูใ้ห้ขอ้มูลประกอบดว้ยครู นกัเรียนพม่าและแรงงานต่างดา้ว ผูศึ้กษาน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ แลว้
เสนอผลการวิจยัโดยใช้ระเบียบวิธีพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจยัพบว่า การจดัการศึกษาในโรงเรียน
ของรัฐและการจดัการศึกษาโดยองคก์รพฒันาเอกชนสอดคลอ้งกนั เพราะจดัการศึกษาเพื่อแกปั้ญหาการ
ใช้แรงงานเด็กในอุตสาหกรรมประมง ส่วนการจัดการศึกษาโดยกลุ่มแรงงานท่ีสอนสอนภาษา/
วฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุ เป็นการปรับตวัของแรงงานต่างดา้วในสังคมไทย โดยแรงงานใช ้“ยุทธวิธี
ของชุมชน” ก าหนดรูปแบบการจดัการศึกษาของลูกหลาน เพื่อธ ารงวฒันธรรมของกลุ่มตนเองไว ้ 

                                                           
1 บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ “การไดรั้บการศึกษา และการเป็นเด็กต่างดา้วในประเทศไทย: กรณีศึกษา 
ลูกหลานแรงงานสัญชาติพม่าในโรงเรียนนานาชาติแห่งหน่ึงท่ีจงัหวดัสมุทรสาคร” และเป็นโครงการท่ีไดรั้บการ
สนบัสนุนในโครงการทุนวจิยัมหาบณัฑิต สกว. ดา้นมนุษยศาสตร์-สงัคมศาสตร์ รุ่นท่ี 11 ประจ าปีงบประมาณ 2558 
2 นกัศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวชิามานุษยวทิยา คณะสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ e-
mail: areeluck.p@gmail.com 
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ค าส าคัญ: ความเป็นเด็ก เด็กต่างดา้ว การเมืองของการไดรั้บการศึกษา มานุษยวทิยาการศึกษา 

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 

บทน า 

บทความช้ินน้ีสนใจการศึกษาของเด็กต่างดา้วท่ีเป็นลูกหลานแรงงานสัญชาติพม่าในจงัหวดั
สมุทรสาคร เน่ืองจากในจงัหวดัมีการสนบัสนุนให้เด็กพม่าเขา้รับการศึกษาของภาครัฐ เพราะปัญหา
เร่ืองการคา้มนุษยแ์ละบงัคบัใชแ้รงงานเด็กในอุตสาหกรรมประมง เช่น กรณีการเผยแพร่สารคดี Thai 
Shrimp Industry Exploits Workers to Whet Global Appetite for cheap shrimp (The Public 
Broadcasting Service, 2012) ในปี พ.ศ. 2555 โดยสถานีโทรทศัน์สหรัฐฯ รายงานวา่มีการใชแ้รงงาน
เด็ก แรงงานบงัคบั แรงงานผิดกฎหมาย และการคา้มนุษยเ์ก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมการส่งออกกุง้ โดย
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ระบุว่าประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตและส่งออกสินคา้อาหารทะเลเป็นอนัดับสามของโลก และเป็น
ศูนยก์ลางของการคา้มนุษย  ์โดยเฉพาะพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร ในปีเดียวกนัมีรายงาน
สถานการณ์การคา้มนุษย ์Trafficking in Person Report (TIP) ท่ีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา
จดัท าข้ึนตามกฎหมายสหรัฐฯ (Trafficking Victims Protection Act of 2000: TVPA) เพื่อเสนอต่อ
รัฐสภาสหรัฐฯ รายงานดงักล่าวจดัล าดบัประเทศไทยอยูใ่นระดบั Tier 2 Watch List3 คือ มีทั้งการใช้
แรงงานเด็กและแรงงานบงัคบัในอุตสาหกรรมส่งออกกุง้ หากสถานการณ์ยงัเป็นเช่นน้ี การส่งออกกุง้
ไทยอาจไดรั้บผลกระทบรุนแรง อาจส่งผลไปถึงการเลิกสั่งซ้ือสินคา้กุง้จากประเทศไทย จนส่งผลให้
หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน หนัมาร่วมมือกนัหาแนวทางปฏิบติัในการแกปั้ญหาการใชแ้รงงานเด็ก
โดยใชก้ารศึกษาเป็นเคร่ืองมือน าเด็กออกจากสภาพการท างาน โดยมีองคก์รพฒันาเอกชน คือ อะโละตะ
มายง4 (นามสมมติ) ท่ีด าเนินงานเร่ืองสิทธิทางการศึกษาของเด็กต่างดา้ว สนบัสนุนให้เด็กเขา้เรียนใน
โรงเรียนรัฐบาลหลายแห่ง โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์รแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO)  

นอกจากการศึกษาในโรงเรียนของรัฐในรูปแบบท่ีกล่าวไปขา้งตน้ ในจงัหวดัสมุทรสาครยงัมี
การจดัการศึกษาท่ีไม่ใช่ในโรงเรียนของรัฐ ท่ีจดัสอนโดยองคก์รพฒันาเอกชนอ่ืนๆ อีกหลายแห่งท่ีเขา้
มาจดัตั้งศูนยก์ารเรียนในชุมชนแรงงานต่างดา้วเน่ืองจากมองว่าเด็กต่างด้าวชาวพม่าเป็นเด็กกลุ่มท่ีมี

                                                           
3 Tier 1 หมายถึง ประเทศท่ีด าเนินการโดยสอดคลอ้งกบัมาตรฐานขั้นต ่าในการขจดัการคา้มนุษยต์ามกฎหมาย TVPA, 
Tier 2 หมายถึงประเทศท่ีไม่ด าเนินการสอดคลอ้งกบัมาตรฐานขั้นต ่าในการขจดัการคา้มนุษยต์าม TVPA แต่ไดใ้ช้
ความพยายามอยา่งมีนยัส าคญัในการปรับปรุงแกไ้ข, Tier 2 Watch List หมายถึง มีเหยือ่การคา้มนุษยจ์ านวนมากหรือ
เพ่ิมมากข้ึนหรือไม่มีหลกัฐานชดัเจนวา่ไดใ้ชค้วามพยายามเพ่ิมข้ึนในการต่อตา้นการคา้มนุษย ์และ Tier 3 หมายถึง
ประเทศท่ีด าเนินการไม่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานขั้นต ่าตาม TVPA และไม่ไดใ้ชค้วามยายามอยา่งมีนยัส าคญั 

4 แรงงานชาวพม่าใชค้  าวา่ อะโละตะมายง ในการเรียกองคก์รท่ีท างานเก่ียวกบัสิทธิแรงงานโดยทัว่ไป บทความน้ีหยบิ
ยมืค าดงักล่าวมาใชเ้ป็นช่ือสมมติขององคก์รพฒันาเอกชนแห่งหน่ึงท่ีผูศึ้กษาลงไปเก็บขอ้มูล โดยเป็นครูอาสาสมคัร
ขององคก์ร มีหนา้ท่ีช่วยสอนภาษาไทย (และรวมถึงวชิาความรู้พ้ืนฐานอ่ืนๆ เช่น สงัคมศึกษา และคณิตศาสตร์) ใหก้บั
เด็กพม่าท่ีมาเรียนท่ีส านกังานองคก์ร และเป็นตวัแทนองคก์รไปช่วยสอนภาษาไทยในโรงเรียนรัฐบาลท่ีองคก์ร
ประสานงานเพ่ือใหรั้บเด็กพม่าเขา้เรียน นอกจากน้ียงัลงพ้ืนท่ีชุมชนแรงงานดว้ยการสร้างสมัพนัธ์กบัผูป้กครองของ
เด็กนกัเรียน และลงชุมชนไปประชาสมัพนัธ์รับสมคัรเด็กเขา้เรียนในโรงเรียนของรัฐ เป็นตน้  



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 126 -

ความเปราะบาง ในเร่ืองของการไม่มีสัญชาติไทย/ไร้สัญชาติ ซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงต่อการไดรั้บความ
คุม้ครองจากรัฐ และการใช้สิทธิประเภทต่างๆ ของเด็ก โดยเฉพาะในเร่ืองของการศึกษาในระบบ
โรงเรียน อีกทั้งยงัมีศูนยก์ารเรียนท่ีจดัตั้งโดยการรวมกลุ่มของแรงงานเอง เน่ืองจากแรงงานก็มีความ
กงัวลเก่ียวกบัสภาพความเป็นอยู่ของเด็กๆ ท่ีตอ้งเติบโต/ใชชี้วิตในชุมชนแรงงานต่างดา้วท่ีเป็นแหล่ง
อบายมุข (อาทิ ยาเสพติด และการพนนั) ประกอบกบัวถีิชีวติของแรงงานท่ีไม่มีเวลาดูแลลูกหลาน 

ดงันั้นจะเห็นได้ว่า การจดัการศึกษาให้เด็กต่างด้าวในปัจจุบนัทวีความซับซ้อน การให้สิทธิ
ทางการศึกษาแก่เด็กยงัมีมิติซับซ้อนหลายแง่มุมและเช่ือมโยงไปถึงการท างานของรัฐภายใตร้ะบบ
การเมืองและเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่ บทความน้ีสนใจชีวิตความเป็นอยูข่องเด็กพม่า ทั้งเด็กท่ีเป็น
ผูติ้ดตามพ่อแม่แรงงานสัญชาติพม่าเขา้มาท างานในจงัหวดัสมุทรสาคร และเด็กท่ีเกิดในประเทศไทย 
ทั้งน้ีใหค้วามส าคญักบัการศึกษาเด็กในอาณาบริเวณของการศึกษา และรวมถึงพื้นท่ีชุมชน  เน่ืองจากใน
จงัหวดัสมุทรสาคร นอกเหนือจากการจดัการศึกษาของรัฐ ยงัมีการจดัการศึกษาท่ีด าเนินงานโดยองคก์ร
พฒันาเอกชน และท่ีจดัตั้งโดยกลุ่มแรงงาน บทความช้ินน้ีจึงมีโจทยใ์นการศึกษา คือ รูปแบบการจดัการ 
และเป้าหมายของการจดัการศึกษาแต่ละแบบเหมือน/แตกต่างกนัอยา่งไร  

ทบทวนวรรณกรรม 

จากการทบทวนวรรณกรรม ผูศึ้กษาพบวา่ขอ้มูลเก่ียวกบัเด็กต่างดา้วในสังคมไทย เร่ิมปรากฏ
ตั้งแต่ พ.ศ. 2537 จากงานศึกษาเร่ือง รูปแบบใหม่ของการคา้ทาส: การคา้หญิงและเด็กสาวพม่าใน
ประเทศไทย (ฮิวแมน ไรท์ วอทซ์, 2537) งานเขียนช้ินน้ีกล่าวถึงขอ้คิดเห็นของชาวต่างชาติท่ีพบว่า
ประเทศไทยมีปัญหาการค้ามนุษย์ และปัญหาเก่ียวกับตวับทกฎหมายในการจดัการกบัเด็กสาวจาก
ประเทศเพื่อนบา้นท่ีตกเป็นเหยือ่ การพดูถึงเด็ก เป็นไปเพื่อตอ้งการแกไ้ขสถานการณ์ท่ีเด็กเดินทางเขา้สู่
ประเทศไทย แต่เผชิญสถานการณ์ท่ีไม่ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานในการด ารงชีวิต ซ่ึงในมุมมองของ
ชาวตะวนัตกถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน น่าสนใจวา่ตั้งแต่ช่วงตน้ทศวรรษ 2540 มีงานศึกษา
ของนกัวิจยัไทยท่ีพยายามแสดงให้เห็นว่ากฎหมายไทยมีความยุติธรรม และสามารถคุม้ครองเด็กต่าง
ด้าวตามหลักการคุ้มครองเด็กท่ียอมรับกันในระดับสากล (โดยเฉพาะอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก) 
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หน่วยงานภาครัฐเองก็เร่ิมทบทวนหาแนวทางของกฎหมายใหม่5 จึงอาจกล่าวไดว้า่ งานศึกษาเก่ียวกบั
เด็กต่างดา้วในยุคแรกเป็นงานดา้นการคุม้ครองเด็กท่ีเกิดจากปัจจยัต่างๆ ท่ีถูกจบัตามองจากองคก์รดา้น
สิทธิมนุษยชนต่างชาติ เช่น เร่ืองการคา้มนุษย ์การใชแ้รงงานเด็กอยา่งทารุณ และการคา้ประเวณีเด็ก 

ในช่วงตน้ทศวรรษ 2540 ดงักล่าวแลว้วา่มีงานศึกษาเก่ียวกบัการคุม้ครองเด็กในสังคมเพิ่มข้ึน 
แต่ผูศึ้กษาพบวา่ยงัไม่มีการแยกประเด็นเร่ืองสิทธิดา้นการศึกษาของเด็กต่างดา้วออกมาศึกษา ประเด็น
เร่ืองการศึกษามกัจะถูกกล่าวถึงไปพร้อมกบัการคุม้ครองสิทธิเด็กดา้นอ่ืนๆ ทั้งน้ีไม่มีงานศึกษาเก่ียวกบั
เด็กในโรงเรียน จนมีการเปล่ียนแปลงนโยบายของรัฐในปี พ.ศ. 2548 นัน่คือ การยกเลิกเง่ือนไขเก่ียวกบั
เอกสารการรับสมคัรท่ีส่งผลใหเ้ด็กต่างดา้วสามารถเขา้เรียนไดแ้มจ้ะไม่มีเอกสารระบุตวัตนใดๆ ก็ไดรั้บ
ใบรับรองทางการศึกษา นอกจากน้ียงัส่งผลให้มีเด็กต่างดา้วเขา้รับการศึกษาในโรงเรียนของรัฐไทย
เพิ่มข้ึน จึงส่งผลให้เกิดความเปล่ียนแปลงในประเด็นงานศึกษาเก่ียวกบัเด็กกลุ่มน้ี ในช่วงตน้ทศวรรษ 
2550 โดยมีผูส้นใจศึกษาเก่ียวกบัวิธีการจดัการศึกษาส าหรับเด็กต่างดา้ว ทั้งท่ีด าเนินงานโดยองค์กร
พฒันาเอกชน และโดยโรงเรียนของรัฐไทย มีการศึกษาเด็กในโรงเรียนอย่างเฉพาะเจาะจงในพื้นท่ี
ชายแดน ท่ีอ  าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก6 ก่อนพื้นท่ีอ่ืน นอกจากทิศทางงานศึกษาท่ีเปล่ียนไป ยงัเป็นการ
เปล่ียนแปลงวิธีการศึกษาเด็กจากท่ีเน้นศึกษาในเชิงนโยบาย /ตวับทกฎหมาย ก็เร่ิมใช้วิธีการวิจยัเชิง
คุณภาพ มีการสังเกตการณ์อยา่งมีส่วนร่วม สัมภาษณ์ และรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีสัมภาษณ์
เชิงลึกกบัเด็กโต (ตั้งแต่อายรุาว 12 ปีข้ึนไป) ผูป้กครอง ครู และผูอ้  านวยการโรงเรียน 

อย่างไรก็ตาม ผูศึ้กษามองว่า งานศึกษาเก่ียวกบัเด็กต่างด้าวในโรงเรียนของรัฐก็ยงัเป็นงาน
ศึกษาเก่ียวกบัการให้ความช่วยเหลือ/คุม้ครองเด็ก งานเหล่าน้ีมองภาพเด็กเป็นเพียงผูถู้กกระท า และคิด
กบัเด็กบนฐานคิดเร่ืองสิทธิเท่านั้น ทั้งน้ีเป็นการผลิตซ ้ ามุมมองท่ีมีต่อเด็กในมิติของผูย้อมจ านนเพียงมิติ
เดียว ในแง่หน่ึงจึงเป็นการปฏิเสธความเป็นผูก้ระท าการ “agency” ของเด็ก โดยท าให้คลา้ยๆ กบัวา่เด็ก
อยูใ่นฐานะของผูพ้ึ่งพิง ซ่ึงผูศึ้กษาเห็นวา่มองขา้มแง่มุมอ่ืนๆ ในชีวติของเด็กไป  
                                                           
5 สนใจโปรดดู คณะอนุกรรมการประสานการแกไ้ขปัญหาการคา้เด็กและหญิงขา้มชาติ, 2544; ทรงวฒิุ สารสาริน, 
2549; ทะนงศกัด์ิ ธนกาญจน์, 2540 
6 สนใจโปรดดู วลัยา มนสัเกษมสิริกลุ, 2551; เปรมใจ วงัศิริไพศาล, 2553  
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งานศึกษาเด็กต่างดา้วในโรงเรียนท่ีน่าสนใจและแตกต่างจากงานช้ินอ่ืนเน่ืองจากไม่ไดศึ้กษา
เด็กต่างดา้วบนฐานคิดเร่ืองสิทธิเด็กเพียงอย่างเดียว คือ งานศึกษาเร่ืองโรงเรียนชายแดน: ปฏิบติัการ
อ านาจอธิปัตยใ์นสภาวะยกเวน้และการปรับใช้ของเด็กพม่าพลดัถ่ิน (วรเชษฐ, 2555) ท่ีศึกษากลุ่มเด็ก
พม่าพลดัถ่ินในโรงเรียนบา้นท่าอาจ อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก วรเชษฐใช้แนวคิดสภาวะยกเวน้ (state 
of exception) อ านาจอธิปไตยแบบแยกยอ่ย (graduated sovereignty) ของไอวา ออง (Aihwa Ong) เป็น
กรอบในการท าความเขา้ใจ เพื่อศึกษาวา่สถาบนัการศึกษาของรัฐในพื้นท่ีชายแดนเป็นพื้นท่ีท่ีมีลกัษณะ
เป็นสภาวะยกเวน้อยา่งไร และนอกเหนือจากรัฐ มีอ านาจใดบา้งท่ีปฏิบติัการในโรงเรียน  

วรเชษฐแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ การศึกษาเอกสาร (เช่น งานศึกษาเก่ียวกบัเด็ก
พลดัถ่ิน เอกสารของโรงเรียน และหลกัสูตรการศึกษาท่ีครูจดัท าข้ึน) การท างานภาคสนาม เน้นการ
พดูคุยกบัเด็กและครูผูส้อน การลงพื้นท่ีเพื่อเก็บขอ้มูลเกิดข้ึนหลายคร้ัง บางคร้ังไปกลบั บางคร้ังก็ใชว้ิธี
นอนพกัอาศยัในโรงเรียน ดงันั้นจึงเป็นงานศึกษาเด็กต่างดา้วท่ีมุ่งสังเกต และอยูร่่วมกบัเด็กในโรงเรียน
เป็นระยะเวลาท่ียาวนาน  ผลการวจิยัของเขาพบวา่ รัฐไทยสร้างให้แม่สอดเป็นสภาวะยกเวน้ดว้ยการตั้ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อปรับตวัใหเ้ขา้กบัระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่ ทั้งยนิยอมให้องคก์รขา้มชาติ
เขา้มาท างานในพื้นท่ีแม่สอด และรวมถึงในพื้นท่ีโรงเรียน เช่น มีหลกัสูตรพิเศษเพื่อรองรับการเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน การจดัการศึกษาแก่เด็กพม่าพลดัถ่ินโดยความร่วมมือจากองค์กรแรงงานระหว่าง
ประเทศ องคก์รการศึกษาโลก มูลนิธิช่วยไร้พรมแดน และองคก์รขา้มชาติอ่ืนๆ งานของวรเชษฐยงับอก
อีกว่า เด็กพม่าพลดัถ่ินเลือกเขา้สู่ระบบการศึกษาของรัฐไทยเพราะตอ้งการความรู้ดา้นภาษาไทย และ
ตอ้งการบตัรประจ าตวับุคคลผูไ้ม่มีสถานะทางทะเบียนเพื่อเอ้ือประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตของตนใน
ประเทศไทย  

งานของวรเชษฐศึกษาเด็กดว้ยมุมมองท่ีต่างออกไป โดยศึกษาในแง่วิธีการท่ีรัฐเขา้ไปจดัการกบั
เด็ก วรเชษฐพาผูอ่้านไปรู้จกัโรงเรียนชายแดน และดูวา่เด็กยอมรับ/ปรับใชอ้ านาจของโรงเรียนอยา่งไร 
แต่ผูศึ้กษาก็เห็นว่า งานของวรเชษฐก็เป็นงานท่ีให้ความสนใจกบัการปรับตวัของเด็กท่ีผกูติดกบักรอบ
คิดเร่ืองรัฐ อีกทั้งไม่ไดศึ้กษาในอาณาบริเวณของครอบครัว และไม่ไดศึ้กษาเด็กในชุมชน แมว้รเชษฐจะ
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ใชเ้วลาเก็บขอ้มูลยาวนาน กวา่งานช้ินอ่ืน (ตั้งแต่ เดือนสิงหาคม 2554-เดือนมีนาคม 2555) แต่วรเชษฐก็
ศึกษาเด็กในช่วงเวลาท่ีอยูใ่นโรงเรียนเท่านั้น จึงยงัไม่ไดแ้สดงใหเ้ห็นภาพชีวติของเด็กพม่าทั้งหมด และ
ไม่ไดศึ้กษาเด็กในฐานะท่ีเป็นสมาชิกของชาติพนัธ์ุ ซ่ึงผูศึ้กษาเห็นวา่มีความส าคญัต่อการท าความเขา้ใจ
การเข้ารับการศึกษาของเด็ก จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น ในแง่หน่ึงบทความช้ินน้ีจึงเป็น
การศึกษาต่อจากงานศึกษาเด็กต่างดา้วก่อนหนา้ 

กรอบแนวคิดทีใ่ช้ประกอบการศึกษา 

ผูศึ้กษาเลือกใชม้โนทศัน์ “debrouiller” ของ Reed-Danahay ในหนงัสือ Education and Identity 
in Rural France: The Politics of Schooling (1996) ท่ีมาจากการศึกษาระบบการศึกษาของฝร่ังเศสท่ีใน
ตอนตน้เธอมีสมมติฐานว่าเป็นกลไกทางวฒันธรรมรวมอ านาจมาสู่ศูนยก์ลาง และท าให้โรงเรียนใน
ชนบทเป็นพื้นท่ีของการบ่มเพาะทางวฒันธรรม (acculturation) เพื่อท าให้คนชนบทหลุดพน้จากความ
ป่าเถ่ือน โรงเรียนประถมศึกษาท่ีเผยแพร่ภาษาและวฒันธรรม ตามนโยบายของการศึกษาแห่งชาติจะ
ค่อยๆ ท าลายความเป็นภูมิภาค/ส านึกของภูมิภาคแบบเดิม แต่จากการศึกษาภาคสนาม เธอพบว่า 
โรงเรียนของฝร่ังเศส ไม่เคยเป็นกลไกการสร้างวฒันธรรมฝร่ังเศสท่ีเป็นเน้ือเดียวกัน (unified) 
โดยเฉพาะในชนบทท่ีวฒันธรรมท้องถ่ินไม่เคยสูญเสียตวัตนเดิมในบริบทของรัฐสมยัใหม่ Reed-
Danahay เสนอวา่ในพื้นท่ีมี “ยุทธวิธีของครอบครัว” (family strategies) หรืออาจเรียกวา่เป็นกลวิธีของ
คนในชุมชนซ่ึงมีบทบาทในการก าหนดรูปแบบของระบบการศึกษา เพราะผูค้นมีทกัษะในการปรับตวั/
เอาตัวรอด (manipulation) และหาทางออกมาจากสถานการณ์ท่ียากล าบากด้วยทรัพยากรท่ีมีอยู ่
โดยเฉพาะในสถานการณ์ท่ีตกเป็นรองทางวฒันธรรม เช่น การท่ีพอ่แม่กลบัเป็นฝ่ายสนบัสนุนการจดัตั้ง
โรงเรียนของรัฐในชนบทเสียเอง เพื่อตามดูการท างานของครู เพื่อควบคุมส่ิงท่ีครูสอนเด็กไม่ให้มี
บทบาทมากกวา่วฒันธรรมทอ้งถ่ิน หรือท่ีเธอเรียกวา่ “make do” 

งานของ Reed-Danahay ตั้งค  าถามเก่ียวกับอ านาจของรัฐ โดยดูจากการท่ีคนท้องถ่ินเข้าไป
พวัพนักบัระบบการศึกษา เธอแสดงให้เห็นว่าเด็กๆเขา้สู่กระบวนการท่ีท าให้จงรักภกัดีต่อภูมิภาคของ
ตวัเองผา่นระบบเครือญาติ ซ่ึงมีความหมายเป็นท่ีรู้กนัว่า คือ การต่อตา้นความเป็นฝร่ังเศส ท่ีไม่ไดท้  า
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อย่างโจ่งแจง้ พวกเขาไดส้ร้าง “แบบจ าลองของการเป็นผูถู้กกระท า” (เช่น การส่งลูกไปโรงเรียน) แต่
การท าเช่นนั้นไม่ได้หมายความว่าวฒันธรรมหลกัมีอิทธิพลเหนือการปฏิบติัตวัแบบเดิมของพวกเขา 
เด็กๆ ในชนบทของฝร่ังเศสท่ีใช้ “debrouiller” ออกแบบวิธีการรับมือเพื่อเปล่ียนสถานการณ์ให้
กลายเป็นผูท่ี้ไดเ้ปรียบ ท าใหพ้วกเขาเป็นส่วนหน่ึงของชาติฝร่ังเศส แต่ในขณะเดียวกนัก็ยงัเป็นอนัหน่ึง
อนัเดียวกนัตามวถีิของชุมชน แนวคิดดงักล่าวคลา้ยคลึงกบัค่านิยมของทอ้งถ่ินเร่ืองไหวพริบหรือความ
ฉลาดแกมโกง (shrewdness or cunning) 

พืน้ทีศึ่กษา 

1.ชุมชนแรงงานต่างด้าวในจังหวดัสมุทรสาคร 

จงัหวดัสมุทรสาคร เป็นเมืองเล็กๆ เมืองหน่ึงท่ีมกัถูกพดูถึงในฐานะเมืองท่ีมีแรงงานพม่าอพยพ
เขา้มาท างานเป็นจ านวนมาก ดว้ยลกัษณะทางภูมิศาสตร์ของเมืองท่ีเป็นทางผา่นของแม่น ้ าท่าจีนไหลลง
สู่อ่าวไทย พื้นท่ีอ าเภอเมืองของจงัหวดัมีอาณาเขตติดกบัชายฝ่ังทะเลเป็นแนวยาว และกลายเป็นพื้นท่ีท า
ประมงท่ีส าคญัของประเทศ ปัจจุบนัมีชุมชนแรงงานพม่าแทรกตวัอยู่ในชุมชนคนไทยหลายต่อหลาย
แห่ง ชุมชนเก่าแก่ถูกขนานนามวา่เป็น “เมียนมาร์ทาวน์” ของเมืองไทย 

เมืองเล็กๆ แห่งน้ีมีหลายยา่นชุมชน จุดศูนยก์ลาง คือ ย่านตลาดในตวัเมืองเรียกกนัวา่ “น ้ าพุ” 
ตามช่ือของศูนยก์ารคา้น ้าพุพลาซ่า หา้งสรรพสินคา้แห่งแรกของจงัหวดั ชั้น 1 ของห้างมีร้านบริการขาย 
พร้อมให้ค  าแนะน าเก่ียวกบั “ซิมมิงกะละบา” ปัจจุบนัค่ายมือถือชั้นน าหลายค่ายดงัในประเทศต่าง
ออกแบบซิมการ์ดท่ีมีคู่มือการใช้งานภาษาพม่า โปรโมชัน่ค่าโทรราคาถูก ทั้งโทรภายในประเทศและ
โทรกลบัพม่า มีอินเตอร์เน็ต ส าหรับเล่นเฟซบุ๊กและไลน์ไดไ้ม่จ ากดั รวมทั้งยงัสามารถรับชมช่องทีวี
พม่า ได้แก่ ช่อง MRTV และ MRTV4 ผ่านแอปพลิเคชั่น ส่วนท่ีชั้น 2 เม่ือไปเดินใกล้ร้านขาย
โทรศพัทมื์อถือท่ีมีอยูห่ลายร้าน ก็มกัจะถูกคนขายทกัทายเป็นภาษาพม่าวา่ “วนิจ๊ิโละยะแด่นอ้” หมายถึง 
เขา้มาดูใกล้ๆ  ได ้จุดใดท่ีมีการเขียนขอ้ความอธิบาย เช่น ประตูทางเขา้ออก ห้ามเหยียบชกัโครกห้องน ้ า 
ท่ีทิ้งขยะ ฯลฯ นอกจากภาษาไทย จะมีภาษาพม่าก ากบัไวคู้่กนัเสมอ 
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แมท้ัว่ทั้งเมืองจะมีแรงงานพม่า แต่การปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งคนไทยในพื้นท่ีกบัแรงงานเกิดข้ึน
เฉพาะในกิจกรรมท่ีตอ้งเก่ียวขอ้งกนัทางเศรษฐกิจ (อาทิ การเป็นลูกจา้ง-นายจา้ง การซ้ือ-ขายสินคา้) 
ส่วนในเร่ืองความสัมพนัธ์ส่วนตวั หรือการใชชี้วิตประจ าวนัของแรงงานค่อนขา้งจะแยกจากสังคมคน
ไทย (ทั้งคนท่ีอยู่ท่ีน่ี และคนในเมืองอ่ืนๆ ของประเทศ) ซ่ึงส่วนใหญ่มองว่าแรงงานพม่า น่ากลวั เป็น
คนข้ีขโมย ไม่ซ่ือสัตย ์และใจคอโหดเห้ียม เหตุผลดงักล่าวเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้ แรงงานใช้ชีวิตอยู่
เฉพาะในย่านชุมชนแรงงาน7 ท่ีแมจ้ะแทรกตวัอยู่ในชุมชนคนไทย แต่ก็ยงัคงเห็นความเป็นชุมชน
แรงงานพม่าท่ีชดัเจน เพราะมีตลาดขา้วของเคร่ืองใช ้เคร่ืองแต่งกาย และมีอาหารพม่า 

บ้านของแรงงานพม่า 

ความหมายของบา้นทางกายภาพ โดยทัว่ไปอาจหมายถึงสถานท่ี ซ่ึงประกอบดว้ยห้องรับแขก 
หอ้งอาหาร ห้องครัว ห้องนอน ห้องพระ ห้องเก็บของ ห้องน ้ า-ส้วม และมีท่ีจอดรถ แต่ส าหรับแรงงาน
พม่าท่ีพกัอาศยัในตลาดกุ้ง ชุมชนแรงงานเก่าแก่ของเมือง สถานท่ีพกัอาศยัของแรงงานจ านวนหน่ึง 
ดดัแปลงมาจากสถานท่ีท างาน คือ ลง้แกะกุง้ท่ีเลิกกิจการไปในอดีตเพราะปัญหาเร่ืองการใชแ้รงงานเด็ก 
จึงมีการต่อเติมก าแพงกั้นเป็นหอ้งเช่าแบบหยาบๆ ผนงัดา้นหน่ึงเป็นผนงัปูน ส่วนอีกดา้นหน่ึงเป็นแผน่
ไมท่ี้มาต่อเติมในภายหลงั หรืออาจต่อเติมดว้ยแผ่นสังกะสี สัดส่วนของห้องแต่ละห้องไม่เท่ากนั บาง
หอ้งผนงัเอียงอยา่งเห็นไดช้ดั 

แมอ้าคารท่ีพกัของแรงงานในชุมชนอ่ืนๆ ของเมือง อาจจะไม่ไดด้ดัแปลงมาจากลง้กุง้ แต่ใน
หลายชุมชนก็พบลกัษณะของห้องพกัท่ีอยู่ในร้ัวเดียวกนักับล้ง (เช่น ท่ีก าพร้า และวดัหงส์) เพราะ
สถานท่ีท างานติดกบัท่ีพกั แรงงานจึงตอ้งอยูใ่นอาณาบริเวณท่ีมีกล่ินเหม็นคาว พื้นทางเดินเปรอะเป้ือน

                                                           
7 ชุมชนแรงงานพม่าในท่ีน้ี หมายถึง ชุมชนของแรงงานท่ีมีตน้ทางจากประเทศพม่า ซ่ึงหมายรวมถึงคนพม่าจากหลาย
ท่ีทาง และหลายกลุ่มชาติพนัธ์ุ ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 แลว้ท่ีส านกังานแรงงานสมุทรสาครระบุวา่มีแรงงานพม่าพกัอาศยั
หนาแน่นจ านวน 31 ชุมชน คือ วเิชียรโชฎก ซอย ๑๖, สะพานปลา, ตลาดกลางคา้กุง้จงัหวดัสมุทรสาคร, เกาะสมุทร, 
ตลาดทะเลไทย, มหาชยันิเวศน์, ซอยกองพนนัพล, ตลาดพงษทิ์พย,์ เจษฎาวถีิ ซอย ๘, ซอยวนัสามคัคีศรัทธาราม (วดั
โกรกกรากใน), วดัหงส์อรุณรัศมี, วดัเกตุมวดีย,์ บางโทรัด, โกรกกรากใน, บา้นท่าจีน, ท่าฉลอม, ท่าทราย, คลองครุ
, วดัโคก, บา้นขอม, วดัโกรกกราก, KL, เคหะชุมชนมหาชยั, ปัญญาพฒันาท่ีดิน, แสงเจริญ, เบญจทรัพยน์คร, บางป้ิง
, ซอยวดัทองธรรมิการาม, ตลาดมหาชยัวลิล่า, คลองนา, วดัเทพนรรัตน ์และวดับางหญา้แพรก  
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เฉอะแฉะดว้ยน ้าเมือกของสัตวท์ะเลตลอดเวลา หอ้งพกัประเภทน้ีโดยมากจะไม่ตอ้งจ่ายค่าเช่ากบัเถา้แก่ 
บา้งเป็นห้องแถวชั้นเดียว ห้องแถว 2 ชั้น และใชห้้องน ้ ารวม ทั้งน้ีการพกัอยูใ่นลง้ ค่อนขา้งจะเป็นการ
แยกแรงงาน และโลกภายนอกออกจากกนั เพราะทุกลง้จะมีร้ัวปิดมิดชิด มียามเฝ้าประตูทางเขา้ออก
ตลอดทั้งกลางวนัและกลางคืน  

เมืองแห่งน้ียงัมี “ชุมชนหอพกัแรงงาน” ท่ีห้องพกัอยู่ไกลจากสถานท่ีท างานอีกหลายชุมชน 
โดยจะมีรถรับส่งระหวา่งหอ้งพกักบัโรงงานอุตสาหกรรม บางชุมชนหอ้งพกั ห้องแถวต่างๆ ก็เคยเป็นท่ี
อยู่ของแรงงานไทยจากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือในอดีต สมยัท่ีคนอีสานยงันิยมท างานในโรงงาน
อุตสาหกรรมประมง และงานประมงต่อเน่ือง8 ก่อนท่ีแรงงานพม่าจะเขา้มาท างานแทนท่ี เช่น ท่ีชุมชน
มหาชยันิเวศน์ เร่ิมมีแรงงานพม่าเขา้มาอาศยัตั้งแต่ 15 ปีท่ีแลว้ (ราว พ.ศ.2543) แต่ไม่วา่ห้องพกัจะเคย
เป็นห้องพกัท่ีสร้างข้ึนให้แรงงานไทยในอดีต หรือดดัแปลงสถานท่ีท างานเป็นห้องพกัให้แรงงานพม่า 
ส่วนใหญ่ก็ลว้นทรุดโทรม และมีสภาพไม่ต่างกนัมากนกั คือ เป็นห้องพกัท่ีแคบ เต้ีย (ยืนอยู่ก็สามารถ
ยืน่มือไปแตะเพดานได)้ อากาศถ่ายเทไม่สะดวก ราคาเฉล่ียอยูท่ี่ประมาณ 1,500-2,000 บาท/เดือน  

ย่านของแรงงานพม่า 

หากเป็นย่านชุมชนใหญ่ แรงงานอยู่กนัหนาแน่น ไม่ต ่ากว่า 5,000 คน (เช่น ท่ีไทยยูเน่ียน 
มหาชยันิเวศน์ และตลาดกุง้) จะมีร้านขายสินคา้ท่ีเปิดโดยแรงงานเอง  แรงงาน (ท่ีเปิดร้านขายขา้วแกง
พม่า) คนหน่ึงเล่าให้ผูศึ้กษาฟังว่า แรงงานพม่าท่ีขายของจะตอ้งเสียเงินให้ต ารวจท่ีดูแลพื้นท่ีนั้นๆ บาง
ชุมชนจะมีคน (เช่น ลูกนอ้งของเถา้แก่หรือยามรักษาการณ์) คอยสอดส่องคนแปลกหนา้ท่ีเขา้มาในพื้นท่ี
อยูแ่ลว้ และหากเจา้ของพื้นท่ีเป็นผูมี้อิทธิพล ก็มกัไม่มีเจา้หนา้ท่ีของรัฐเขา้มาสร้างความยุง่ยากในพื้นท่ี 
เน่ืองจากมีระบบจดัการของพื้นท่ีอยา่งรัดกุม ผูศึ้กษาตระหนกัวา่ยา่นชุมชนแรงงานไม่เหมือนยา่นท่ีพกั
ทัว่ไป เพราะมีการดูแลพื้นท่ีเป็นพิเศษ ในวนัท่ีไปเดินแจกใบปลิวประชาสัมพนัธ์เร่ืองการรับสมคัรเด็ก
นกัเรียนเขา้เรียนในโรงเรียนนานาชาติธาราทิพย ์ท่ีชุมชนไทยยเูน่ียน โดยเดินไปเป็นกลุ่มประมาณ 10 

                                                           
8 เฟ่ืองฟ้า ปัญญา (2547) เสนอวา่ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไทย ท าใหแ้รงงานไทยมีทางเลือกมากข้ึน แรงงาน
ไทย (โดยเฉพาะท่ีมาจากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) จึงปฏิเสธการท างานในภาคอตุสาหกรรมประมง ทั้งน้ีงานประมง
หมายถึง งานหรือการกระท าใดๆ ท่ีเก่ียวกบัการท าประมงในทะเลโดยใชเ้รือประมง ส่วนกิจการต่อเน่ืองจากประมง
ทะเล ไดแ้ก่ การรวบรวม การคดัเลือก การแยกประเภท การท าความสะอาด และการแปรรูปขั้นตน้สตัวน์ ้ าท่ีไดจ้าก
ประมงทะเล 
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คน แจกเอกสารได้ไม่ถึง 15 นาที เจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัของโรงงานเขา้มาสอบถามว่าแจก
เอกสารอะไร แมจ้ะตอบวา่เป็นการให้ความรู้เร่ืองสิทธิเด็ก คนถามยงัคงบอกวา่ ห้ามท าแบบน้ีโดยไม่มี
หลกัฐานการขออนุญาตอยา่งเป็นทางการ ถา้จะประชาสัมพนัธ์อะไรให้ไปติดต่อกบับริษทัก่อน นิทาน
เร่ืองน้ีสอนให้รู้วา่ ในยา่นชุมชนแรงงาน การมียามอาจไม่ใช่เพื่อรักษาความปลอดภยัหรือดูแลคนท่ีอยู่
อาศยัขา้งใน มากเท่ากบัการคอยสอดส่องวา่คนขา้งนอกจะเขา้ไปสร้างความยุง่ยากในพื้นท่ี โดยเฉพาะ
การถ่ายภาพหรือพูดคุยกบัแรงงาน หากเป็นคนแปลกหนา้ เม่ือเดินเขา้ไปในยา่นชุมชนแรงงาน ก็มกัจะ
รู้สึกวา่มีคนจบัจอ้ง 

ปัญหาสังคมของแรงงานพม่า 

ในชุมชนแรงงานหลายแห่งมีร้านขายของช าของคนไทยซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยกนั คือ เป็นร้านขาย
ของแห้ง ท่ีมีโหลผลไมด้อง และเหล้าขาวตั้งขายหน้าร้านด้วย นอกจากของกินของใช้ ก็มกัจะมีแผง
ฉลากรางวลัใหจ้บัเพื่อเส่ียงโชคลุน้รางวลั คือ สุราและรางวนัอ่ืนๆ แขวนอยูห่นา้ร้านให้เห็นอยา่งสะดุด
ตา9 นอกจากน้ียงัเป็นสถานท่ีเล่นพนนัแห่งหน่ึงในชุมชน เช่น “หวยใตดิ้น” ท่ีออกรางวลัเดือนละ 2 คร้ัง 
และ “หวยกล่อง” มีใหเ้ล่นทุกวนั ออกรางวลัทุก 1 ชัว่โมง ใน 1 วนัจะออก 10 รอบ ตั้งแต่ 9.00-19.00 น. 
โดยแต่ละรอบสามารถเลือกแทงเลข 1 ถึง 2 หลกัไดต้ั้งแต่ตวัละ 10 บาทข้ึนไป ทั้งน้ีมีคนมาเดินจดหวย
ตามบา้นแรงงานดว้ย 

แทบทุกชุมชนมีปัญหายาเสพติด ในชุมชนแรงงานแห่งหน่ึง เด็กผูช้ายอายุ 14 ปี เคยบอกกบัผู ้
ศึกษาวา่ ท่ีห้องพกับนชั้น 4 ของตึกก่อสร้าง (ช่ือตึกสมมติ) มีคนพม่าขายยาบา้อยู ่ลุงของเขาเคยไปซ้ือ 
แต่ตอนน้ีเลิกแลว้ เด็กยงับอกวา่เคยเห็นยาบา้เป็นเม็ดๆ บรรจุอยูใ่นหลอดกาแฟ ถา้มีคนมาซ้ือ คนขายก็
จะตดัหลอดกาแฟตามจ านวนเมด็ท่ีคนซ้ือตอ้งการ จากการพดูคุยกบัผูป้กครองของเด็กๆ โดยเฉพาะกลุ่ม
เด็กท่ีเร่ิมโต พบว่ามีความกงัวลเร่ืองยาเสพติด ไม่อยากให้ลูกกินเหล้า สูบบุหร่ี และติดพนัน บางคน
แสดงความคิดเห็นวา่ คนพม่าท่ีขายยาบา้ก็เป็นลูกนอ้งของต ารวจ 

                                                           
9 หากเป็นร้านขายของช า ของคนพม่า จะมีลกัษณะต่างออกไป คือ ไม่มีเหลา้เบียร์ขาย สินคา้ภายในร้านมีทั้งของไทย
และของพม่า แต่จะเป็นสินคา้ท่ีคนพม่านิยมกินนิยมใช ้เช่น พริกแหง้ ปลาแหง้ หวัหอม กระเทียม มนัฝร่ัง ไข่ ขา้วสาร 
น ้ามนั ผงชูรส พริกป่น ถัว่ ข้ีละแพะ (ท าจากใบไมพ้ม่า เอาไวใ้ส่ย  าถัว่) ทะนาคา รองเทา้ เส้ือผา้ หมอ้น่ึง ขนั เป็นตน้ 



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 134 -

นอกจากน้ีในแต่ละชุมชนยงัมีร้านคาราโอเกะ ร้านตูเ้กมส์หยอดเหรียญ บางชุมชนก็มี “ตูม้า้” 
ส าหรับเล่นพนนั และร้านเกมส์ออนไลน์ท่ีมีโต๊ะสนุ๊กอยูใ่นร้านเดียวกนั แมแ้ต่บนแพขายกุง้ (สถานท่ี
ขายส่งกุ้ง) บางแห่งถูกดัดแปลงเป็นห้องส าหรับเล่นสนุกเกอร์ ด้วยการก่อก าแพงอิฐบล็อกข้ึนมา 
นอกจากน้ี ยา่นชุมชนแรงงานบางแห่งมีบ่อนไก่ชน ซ่ึงเจา้ของเป็นผูมี้อิทธิพลคนไทย (เช่น ในตลาดกุง้ 
และถนนสหกรณ์) ท่ีทั้งคนไทย และแรงงานจากชุมชนอ่ืน เอาไก่มาตีในวนัอาทิตย ์ 

ผูศึ้กษาพบลักษณะท่ีเหมือนกันในชุมชนแทบทุกแห่ง คือ ไม่มีพื้นท่ีเฉพาะท่ีจดัเตรียมไว้
ส าหรับเด็ก บางครอบครัวให้เด็กใชชี้วิตอยูแ่ต่ในห้องพกั โดยไม่ให้ออกไปวิ่งเล่นขา้งนอก หรือให้เด็ก
อยู่ดว้ยกนัในสถานท่ีท างานของพ่อแม่ อย่างไรก็ดี แมดู้เหมือนว่าแรงงานจะใช้เวลาส่วนใหญ่ท างาน 
การ (ไม่) เล้ียงดู คือ ปล่อยให้เด็กเติบโตในชุมชนเพื่อรอเวลาท่ีโตพอจะท างานได ้แต่ในความเป็นจริง
พบว่ามีความพยายามแก้ปัญหาท่ีเด็กๆ เผชิญในสังคมโดยแรงงานเอง เน่ืองจากแรงงานพม่ามีการ
รวมกลุ่ม โดยมีการร่วมกนัจดัตั้งศูนยก์ารเรียนส าหรับเด็กๆ ท่ีเป็นลูกหลาน ก่อนท่ีรัฐไทยจะมีนโยบาย
รับเด็กต่างดา้วเขา้เรียนในโรงเรียนรัฐบาลแลว้ 

2. การจัดการศึกษาให้เด็กต่างด้าว 

การให้ความส าคญัของการจดัการศึกษาส าหรับเด็กต่างดา้ว ในแง่หน่ึงก็เป็นการจดัการพื้นท่ี
ส าหรับเด็ก เน่ืองจากบา้นและสถานท่ีท างานของพ่อแม่เป็นสถานท่ีเดียวกนั ผูศึ้กษาเล่าเร่ืองราวของ
ชุมชนแรงงานต่างดา้วในส่วนก่อนหนา้ ก็เพื่อเป็นพื้นฐานในการท าความเขา้ใจวา่แรงงานจดัวางท่ีทาง
ของตวัเองบนความสัมพนัธ์กบัคนต่างกลุ่มอ่ืนๆ ในพื้นท่ีอยา่งไร ในแง่หน่ึงเป็นขอ้มูลพื้นฐานท่ีแสดง
ให้เห็นว่าแรงงานจะยงัคงธ ารงวฒันธรรมของแรงงานในสังคมไทย และเพื่อลงลึกถึงรายละเอียดท่ีจะ
แสดงใหเ้ห็นศกัยภาพในการเป็นผูก้ระท าการในการสร้าง/ธ ารงวฒันธรรมของแรงงานท่ีกระท าผา่นการ
จดัการศึกษาใหลู้กหลาน ในส่วนต่อไปน้ี โดยน าเสนอภาพรวมของการจดัการศึกษาส าหรับเด็กต่างดา้ว
โดยจดัประเภทการไดรั้บการศึกษาของเด็กต่างดา้วในพื้นท่ีอ าเภอเมืองจงัหวดัสมุทรสาคร ออกเป็น 2 
แบบ คือ การจดัการศึกษาท่ีไม่ใช่โรงเรียนของรัฐ (ศูนยก์ารเรียนท่ีจดัตั้งโดยกลุ่มแรงงาน องค์กรทาง
ศาสนา และองคก์รพฒันาเอกชน) และการจดัการศึกษาในโรงเรียนของรัฐ ซ่ึงจะน าไปสู่การวิเคราะห์
สถานการณ์ เป้าหมายของการจดัการศึกษาส าหรับเด็กต่างดา้วในปัจจุบนั 
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 การศึกษาทีไ่ม่ใช่โรงเรียนของรัฐ  

ในอ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร มีศูนยก์ารเรียนให้กบัเด็กพม่า คือ “ศูนยก์ารเรียนรู้ไทยมอญ
วดัโคก” จดัตั้งโดยแรงงานเองมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 แรงงานเหล่าน้ีเดินทางมาจากรัฐมอญ แถบเมืองหง
สาวดี เมาะละแหม่ง และทะวาย จดัตั้งศูนยก์ารเรียนโดยร่วมมือกบัคนไทยท่ีมีเช้ือสายมอญ และเจา้
อาวาสวดับางหญ้าแพรกท่ีสนับสนุนสถานท่ีเรียนในบริเวณของวดั ศูนย์การเรียนจดัตั้งข้ึนโดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อให้เด็กมีความรู้ภาษาไทยเพื่อน าไปใชใ้นการส่ือสาร และรู้ภาษา วฒันธรรมมอญ แต่
ใน พ.ศ. 2550 โรงเรียนวดับางหญา้แพรกจะให้เด็กในศูนยก์ารเรียนเขา้เรียนในระบบโรงเรียน (เพราะ
กฎหมายเปิดโอกาสให้เด็กต่างดา้วเขา้เรียนไดต้ั้งแต่ พ.ศ. 2548) แรงงานจึงยา้ยศูนยก์ารเรียนไปอยูท่ี่วดั
ศรีบูรณาวาส (วดัโคก) เพราะไดรั้บการอุปถมัภจ์ากเจา้อาวาสท่ีมีเช้ือสายมอญให้ใชบ้ริเวณของวดัเป็นท่ี
จดัการเรียนการสอนได ้

นอกจากน้ี ในอ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาครยงัมีศูนยก์ารเรียนมอญท่ีตั้งอยู่ในวดัอ่ืนๆ ซ่ึง
ไดรั้บการอุปถมัภจ์ากเจา้อาวาสท่ีมีเช้ือสายมอญ ศูนยก์ารเรียนเหล่าน้ีเปิดสอนมาเป็นระยะเวลากวา่ 10 
ปี และยงัท าการสอนมาจนถึงปัจจุบนั นอกจากการสอนเด็กๆ ในวนัธรรมดา ยงัเปิดสอนภาษาไทย
ใหก้บัแรงงานในวนัอาทิตย ์ซ่ึงเป็นวนัหยดุของแรงงานดว้ย เช่น ศูนยก์ารเรียนวดัป้อมวิเชียรโชติการาม 
และศูนยก์ารเรียนวดัเจษฎาราม ศูนยก์ารเรียนเหล่าน้ีใช้ “หลกัสูตรมอญ” ท่ีสอนวิชาภาษาไทย ภาษา
มอญ และภาษาองักฤษ โดยครูมอญ ซ่ึงจะบรรยายเน้ือหาในรายวิชาต่างๆ เป็นภาษามอญ หลงัจากร้อง
เพลงชาติไทย จะร้องเพลงชาติมอญ ระหวา่งวนัมีการทอดแทรกวฒันธรรมมอญ เช่น การเปิดเพลงภาษา
มอญ เป็นตน้ เด็กๆ แต่งชุดนกัเรียนแบบเดียวกบัเด็กนกัเรียนโรงเรียนรัฐบาล แต่ไม่ปักช่ือโรงเรียน และ
จะแต่งชุดของชาติพนัธ์ุเฉพาะเม่ือจดักิจกรรมพิเศษ เช่น วนัส าคญัของศาสนาพุทธ และวนัส าคญัของรัฐ
ไทย (อาทิ วนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั) 

ส าหรับแรงงานพม่า การจดัตั้งศูนยก์ารเรียนของกลุ่มชาติพนัธ์ุเร่ิมเม่ือ พ.ศ.2556 คือ ศูนยก์าร
เรียนวดัเทพนรรัตน์ โดยตั้งอยู่ในวดัเทพนรรัตน์ ซ่ึงเป็นวดัท่ีเจ้าอาวาสบอกว่าเม่ือถึงวนัส าคญัทาง
ศาสนาแรงงานทุกกลุ่มชาติพนัธ์ุจะรวมตวักนัในฐานะชาวพุทธ คนกลุ่มต่างๆ พูดถึงการจดัตั้งศูนย์
ดงักล่าวแตกต่างกนัไป เช่น เม่ือถามแรงงาน พวกเขาบอกว่าศูนยก์ารเรียนวดัเทพนรรัตน์จดัตั้งโดย
แรงงานพม่า 8 คน ซ่ึงส่วนใหญ่จบปริญญาตรีดา้นคุรุศาสตร์มาจากประเทศพม่า เคยท างานแกะกุง้ใน
โรงงานมาก่อน แต่ผนัตวัเองไปเป็นครู เพราะเห็นวา่มีเด็กพม่าจ านวนมากท่ีไม่ไดรั้บการศึกษา ในขณะ
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ท่ีพอ่แม่ตอ้งไปท างานตั้งแต่เชา้ กวา่จะกลบัถึงบา้นก็มืด ท าให้ไม่มีเวลาอยูก่บัลูก พวกเขาจึงไปเดินแจก
ใบปลิวเพื่อประชาสัมพนัธ์รับสมคัรเด็กเขา้เรียนตามโรงงานอุตสาหกรรมท่ีแรงงานพม่าท างานอยู่ แต่
เม่ือไปสอบถามจากเจา้อาวาส เจา้อาวาสกลบับอกว่าการเปิดศูนยก์ารเรียนวดัเทพนรรัตน์มีจุดเร่ิมตน้
จากการท่ีเจา้อาวาสเห็นวา่มีเด็กพม่าอยูต่ามชุมชน และไม่ไดไ้ปโรงเรียน ดงันั้นจึงจดัตั้งศูนยก์ารเรียน
วดัเทพนรรัตน์ข้ึนเพื่อใหเ้ด็กพม่ามาเรียนหนงัสือ โดยมีแนวคิดริเร่ิมท่ีจะพฒันาเด็กใหมี้ความรู้ 

ศูนยก์ารเรียนวดัเทพนรรัตน์น าเขา้หลกัสูตรพม่า จดัชั้นเรียนตามระบบการศึกษาของพม่า คือ 
ชั้นเรียนเกรด 1-5 (เทียบกบัระบบการศึกษาไทย คือ ระดบัชั้นอนุบาล และ ป.1 - ป.4) ชั้นเรียนเกรด 6-9 
(middle school) และเกรด 10-11 (high school) สอนโดยใชแ้บบเรียนท่ีใชส้อนในโรงเรียนรัฐบาลพม่า 
ประกอบดว้ยวิชาคณิตศาสตร์ ประวติัศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์  ภาษาพม่า และภาษาองักฤษ10 
การน าเขา้หลกัสูตรพม่า เกิดจากการท่ีแรงงานประสานกบักระทรวงศึกษาธิการของพม่า ผา่นสถานทูต
พม่าในประเทศไทย เพื่อน าหลกัสูตรการเรียนการสอนมาใช ้แรงงานคาดการณ์วา่จะท าให้เด็กท่ีกลบัไป
ประเทศพม่าสามารถสอบเทียบไดเ้พราะมีมาตรฐานเดียวกนั  

ต่อมาใน พ.ศ. 2558 แรงงานพม่าก็ไดจ้ดัตั้ง “ศูนยพ์หุวฒันธรรม การศึกษา ภาษา และศาสนา” 
ท่ีมีเป้าหมายของการจดัการศึกษาท่ีแตกต่างไปจากเดิม คือ ไม่เนน้สอนความรู้วิชาพื้นฐานตามหลกัสูตร
สามญั แต่สอนเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม และวฒันธรรมพม่า โดยน าหลกัสูตรมาจากโรงเรียนสอน

                                                           
10 ครูพม่าคนหน่ึงบอกวา่ การเรียนตามหลกัสูตรพม่าอาจจะท าใหเ้ดก็ๆ ไดรั้บความรู้มากกวา่เรียนในโรงเรียนรัฐบาล
ไทย เช่น การเรียนภาษาองักฤษของเด็กเกรด 1 (kindergarten) เน้ือหาในหนงัสือคู่มือครูประกอบดว้ยตวัอกัษร
ภาษาองักฤษ 26 ตวั แต่ละตวัจะเป็นตวัข้ึนตน้ค าศพัทใ์หม่ 1-3 ค า ท่ีเป็นศพัทเ์ก่ียวกบัส่ิงของหรือสตัวท่ี์เด็กรู้จกั (ท่ีพบ
เห็นทัว่ไปตามหอ้งเรียนหรือท่ีบา้น) และมีเลขอารบิก 1-10 ท่ีมีรูปภาพประกอบตามจ านวนตวัเลข ครูมีวตัถุประสงค์
การสอน คือ เพื่อใหเ้ด็กจ าช่ือตวัอกัษรภาษาองักฤษได ้จ าช่ือตวัเลข 1-10 ได ้พดูตามระบบเสียงภาษาองักฤษได ้และ
สามารถพดูค าศพัทจ์ากตวัอกัษรได ้ในหน่ึงสปัดาห์เด็กๆ จะไดเ้รียนวชิาภาษาองักฤษ 4 คาบ (รวมหน่ึงปี 36 สปัดาห์ 
เรียนทั้งหมด 144 คาบ จ านวน 72 ชัว่โมง) ทั้งน้ีครูจะยงัไม่ตอ้งสอนการสะกดค า แต่ใหค้วามส าคญักบัการออกเสียง 
และการเขียนตามระบบ โดยเนน้ใหเ้ด็กจ าค าศพัทง่์ายๆ ดว้ยการมองแลว้ออกเสียงตาม ซ่ึงครูพม่าเห็นวา่ การใชร้ะบบ
การสอนแบบน้ี ท าใหแ้มแ้ตเ่ด็กเลก็ๆ ก็รู้จกัค าศพัท ์และออกเสียงภาษาองักฤษไดถู้กตอ้ง ซ่ึงเด็กพม่าจะสามารถพดู
องักฤษไดเ้ร็วกวา่เด็กไทย 
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ศาสนาของวดับะ้รูมาเจ่า (แปลวา่วดันางยกัษ)์ ซ่ึงตั้งอยูท่ี่จงัหวดัเมาะล าไย รัฐมอญ ประเทศพม่า ทั้งยงั
ก าหนดวา่ครูท่ีสอนจะตอ้งจบหลกัสูตรทางศาสนามาจากโรงเรียนดงักล่าว ศูนยก์ารเรียนแห่งน้ีเปิดสอน
เฉพาะวนัเสาร์-อาทิตย ์ในช่วงเชา้จะมีพระพม่าท่ีเรียนหนงัสืออยู่ท่ีกรุงเทพฯ เดินทางมาสอนสวดมนต ์
ซ่ึงเป็นหน่ึงในขอ้ปฏิบติัตวัตามระเบียบท่ีดีของโรงเรียน หลงัจากนั้นครูจึงสอนเร่ืองพุทธศาสนา และ
การปฏิบติัตวั ซ่ึงจะสอนในรูปแบบของกลอนใหเ้ด็กท่องตาม และนิทานสอนใจ 

ในย่านชุมชนแรงงานยงัมีการจดัการศึกษาโดยองค์กรพฒันาเอกชนต่างๆ มาตั้งแต่ราว พ.ศ. 
2549 เช่น มูลนิธิรักษไ์ทย11ท่ีจดัตั้งศูนยก์ารเรียนในพื้นท่ีอ าเภอเมืองถึง 4 แห่ง คือ ศูนยก์ารเรียนตาม
อธัยาศยัเด็กต่างชาติโกรกกรากใน ศูนยก์ารเรียนตามอธัยาศยัเด็กต่างชาติตลาดพงษทิ์พย ์ศูนยก์ารเรียน
ตามอธัยาศยัเด็กต่างชาติสะพานปลา และศูนยก์ารเรียนตามอธัยาศยัเด็กต่างชาติท่าฉลอม ศูนยก์ารเรียน
ทั้ง 4 แห่งใชห้ลกัสูตรเดียวกนั คือ แบ่งการเรียนการสอนเป็นรายวิชาคลา้ยกบัท่ีเด็กๆ เรียนในโรงเรียน
ของรัฐ ไดแ้ก่ วชิาภาษาไทย สุขศึกษา ศิลปะ สังคม และการงานอาชีพ (สอนโดยครูคนไทย) ภาษาพม่า 
คณิตศาสตร์ และภาษาองักฤษ (สอนโดยครูพม่า) 12 นอกจากน้ียงัมีการอบรมความรู้เร่ืองการป้องกนัโรค
ใหก้บัเด็กๆ เพิ่มเติม ซ่ึงครูเรียกวา่เป็นวิชาทกัษะชีวิต ทุกชั้นเรียนมีคาบเรียนวิชาภาษาไทยเป็นสัดส่วน
                                                           
11 พร้อมบุญ พานิชภกัด์ิ (2558) แสดงความเห็นวา่ท่ีมูลนิธิไดรั้บการสนบัสนุนจากกองทุนโลกตา้นเอดส์ วณัโรค และ
มาลาเรีย (The Global Fund to Fight AIDs, Tuberculosis and Malaria) และโครงการส่งเสริมการป้องกนัเอดส์ใน
แรงงานขา้มชาติ (PHAMIT) เพ่ือใหท้ างานกบักลุ่มแรงงานขา้มชาติ 3 สญัชาติ (พม่า ลาว กมัพชูา) และผูติ้ดตามท่ีพอ่
แม่ท างานในอาชีพประมงและประมงต่อเน่ือง ก็เป็นเพราะองคก์รพฒันาเอกชนสามารถเขา้ถึงคนกลุ่มน้ีไดม้ากกวา่การ
ท างานของภาครัฐ 

12 สุกญัญา เบาเนิด (2550) เห็นวา่ แมศู้นยก์ารเรียนจะสอนทั้งวชิาสามญั และทกัษะชีวติดา้นต่างๆ ใหก้บัเด็ก แต่การ
จดัตั้งศูนยก์ารเรียนท่ีสอนภาษาพม่าควบคู่กบัภาษาไทย (แต่ไม่สอนภาษาชาติพนัธ์ุ) โดยองคก์รพฒันาเอกชน เป็นการ
เหมารวมวา่ลูกหลานแรงงานในจงัหวดัสมุทรสาครเป็นคนพม่า โดยไม่ไดค้  านึงถึงวา่สดัส่วนแรงงานท่ีเป็นคนมอญสูง
กวา่แรงงานกลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืน เธอเสนอวา่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัศึกษา ไม่วา่จะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือ
องคก์รพฒันาเอกชน ควรจะพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนของเด็กใหต้รงตามกลุ่มชาติพนัธ์ุ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์
ต่อการพฒันาทกัษะของเด็กในการเรียนรู้ภาษาไทย และสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติวฒันธรรมของเด็ก การสอนภาษาพม่าให้
เด็กมอญนั้นไม่สอดคลอ้งกบัภาษาท่ีเด็กใชพ้ดูคุยกบัพอ่แม่ในชีวติประจ าวนั การเรียนในศูนยก์ารเรียนท่ีแรงงานมอญ
จดัตั้งข้ึนเองจึงเหมาะสมกบัเด็กมากกวา่ 
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สูงกว่าคาบเรียนวิชาอ่ืนๆ เพราะครูไทยบอกว่าเด็กส่วนใหญ่มีปัญหาเหมือนกนั คือ ผสมค าไม่ได ้ไม่
กลา้ออกเสียง ดงันั้นจึงพูดภาษาไทยไม่ได ้แมก้ารเรียนในศูนยก์ารเรียนจะไม่มีการออกใบรับรองเม่ือ
จบปีการศึกษา ครูคนหน่ึงกล่าวว่าท่ีศูนยก์ารเรียนเน้นการดูแลเด็กให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ปัจจุบนัมีเด็ก
พม่าหลากหลายชาติพนัธ์ุท่ีผูป้กครองใหค้วามสนใจ และพาลูกหลานมาสมคัรเรียนเอง 

นอกจากน้ี ยงัพบวา่มีการจดัการศึกษาโดยองคก์รทางศาสนา คือ ศูนยก์ารเรียนอนันาลยั ท่ีเปิด
สอนตั้งแต่ พ.ศ. 2553 ภายใตก้ารจดัการของวดันกับุญอนันาท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ความช่วยเหลือดา้น
มนุษยธ์รรมแก่ลูกหลานแรงงานพม่าในจงัหวดัสมุทรสาคร13 และตั้งแต่ พ.ศ. 2554 ศูนยก์ารเรียนอนันา
ลยัขยายศูนยก์ารเรียนเพิ่มอีก 2 แห่ง คือ ศูนยก์ารเรียนซอยบ่อนไก่ และศูนยก์ารเรียนบา้นเอ้ืออาทรท่า
จีน ศูนยก์ารเรียนทั้ง 3 แห่งใชห้ลกัสูตรเดียวกนั คือ วิชาภาษาองักฤษ (เรียนกบั “sister” หรือแม่ชีท่ีเป็น
คนตะวนัตก) วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาพม่า วิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต (เรียนกบัครูพม่า) วิชา
ภาษาไทย วชิาศิลปะ วิชาคุณธรรมจริยธรรม วิชาทกัษะการใชชี้วิต วิชาค าสอน และวิชาสุขพละ (เรียน
กบัครูคนไทย) โดยใชแ้บบเรียนตามโรงเรียนรัฐบาล และเพิ่มเติมเน้ือหาจากท่ีครูแต่ละคนจดัท าข้ึน ท่ี
ศูนยก์ารเรียนอนันาลยัยงัสอนภาษามอญดว้ยเพราะครูเห็นว่าเด็กท่ีเรียนในศูนยก์ารเรียนอนันาลยัส่วน
ใหญ่เป็นคนมอญ ในขณะท่ีศูนยก์ารเรียนอีก 2 แห่ง มีทั้งเด็กพม่า กระเหร่ียง ทวาย และมอญ ปะปนกนั
ไปในสัดส่วนท่ีไม่แตกต่างกนั ครูบอกวา่การเรียนในศูนยก์ารเรียนของวดันกับุญอนันา เด็กจะสามารถ
ส่ือสารไดท้ั้งภาษาไทย ภาษาพม่า และภาษาองักฤษ ซ่ึงนบัเป็นขอ้ไดเ้ปรียบโรงเรียนอ่ืน 

การศึกษาในโรงเรียนของรัฐ 

รัฐไทยไดป้รับเปล่ียนนโยบายดา้นการศึกษากบัเด็กต่างดา้ว14 โดยออกเป็นมติคณะรัฐมนตรี 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยเร่ืองการรับนกัเรียนนกัศึกษาเขา้เรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 วา่
                                                           
13 นอกจากจดัการศึกษาใหก้ลุ่มเด็กอาย ุ4-15 ปี ยงัเปิดสอนภาษาไทยใหแ้ก่แรงงานในวนัอาทิตย ์จดักิจกรรมใหค้วามรู้
เร่ืองสุขภาพอนามยั ช่วยเหลือกรณีเจ็บป่วย รวมถึงใหค้  าปรึกษากรณีแรงงานประสบปัญหาต่างๆ 
14 พระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ. 2522 บญัญติันิยาม คนต่างดา้ว ไวว้า่ “บุคคลธรรมดาซ่ึงไม่มีสญัชาติไทย” ทั้งน้ีเด็ก
ท่ีไม่มีสญัชาติไทยหมายถึง เด็กท่ีไม่มีสูติบตัร (ท. ร.14), เด็กท่ีไม่มีช่ือในทะเบียนประวติัชนกลุ่มนอ้ย/ทะเบียนส ารวจ
บญัชีบุคคลในบา้น, เด็กท่ีมีบตัรประจ าตวัชนกลุ่มนอ้ย (บตัรสี), เด็กท่ีมีหนงัสือรับรองการเกิดท่ีทางราชการออกให้
หรือเอกสารอ่ืนๆ ซ่ึงไม่มีสญัชาติไทย และเด็กท่ีไม่มีหลกัฐานทางทะเบียนราษฎร (เด็กท่ีไม่มีเอกสารหลกัฐานท่ีแสดง
ถึงสญัชาติ วนัเดือนปีเกิด และถ่ินท่ีอยูท่ี่ทางราชการออกให)้ 
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ดว้ยเร่ืองหลกัฐานวนั เดือน ปีเกิด ส่งผลใหเ้ด็กพม่ามีสิทธิเขา้สู่ระบบการศึกษาไทย โดยไม่มีขอ้จ ากดัใน
ด้านสถานะบุคคลตามกฎหมายหรือเอกสารแสดงตน พูดอีกอย่าง คือ แม้เด็ก (และพ่อแม่) จะไม่มี
เอกสารพิสูจน์ตนใดๆ ก็สามารถเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบบนัทึกแจง้ประวติับุคคลแทนได้15 และเม่ือส าเร็จ
การศึกษาก็จะไดรั้บวฒิุการศึกษาเหมือนกนักบัเด็กไทย 

อยา่งไรก็ตาม ในพื้นท่ีจงัหวดัสมุทรสาครมีโรงเรียนของรัฐท่ีรับเด็กพม่าเขา้เรียนตั้งแต่ก่อนการ
ปรับนโยบายของรัฐใน พ.ศ. 2548 แลว้ คือ โรงเรียนวดัศิริมงคล ซ่ึงส่ือสาธารณะ และคนในพื้นท่ีมกั
มองว่าเป็น “โรงเรียนตน้แบบของเด็กพลดัถ่ิน” อดีตผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัศิริมงคล (ด ารงต าแหน่ง 
พ.ศ. 2545-2554) กล่าวถึงเหตุผลท่ีตดัสินใจเปิดรับบุตรหลานแรงงานพม่าเขา้เรียนวา่ 

“ก่อนเปิดรับเด็ก เราจะมีประชุมครู ปรึกษากนัวา่ ถา้เราไม่เอาเด็กเหล่าน้ีมาเขา้โรงเรียน เด็ก ๆ ก็จะไม่มีอะไร
ท า เด็กบางคนจะแอบมาขโมยของท่ีโรงเรียน แต่ถา้เราเอาเด็กมาเขา้โรงเรียน เคา้จะรู้สึกรักโรงเรียน ครูทุกคนก็เห็น
ดว้ย หลงัจากนั้น พวกเราก็จะแบ่งกนัลงชุมชนท าความเขา้ใจกบัชาวบา้นถึงเหตุผลท่ีเราเปิดรับเด็กเขา้เรียน ใชเ้วลา
ประมาณ 5 เดือน ชุมชนก็เขา้ใจ” 

(สาละวนินิวส์, 2554) 

บทสัมภาษณ์ดงักล่าวระบุดว้ยวา่ เม่ือก่อนตามยา่นโรงงานจะมีเด็กวิง่เล่นเตม็ไปหมด เพราะเด็ก
ไม่มีโอกาสไดไ้ปโรงเรียนเหมือนอยา่งเด็กไทย แมต้อนนั้นรัฐบาลไทยยงัไม่มีนโยบายสนบัสนุน เด็ก
ไม่ไดใ้บประกาศรับรอง แต่ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัศิริมงคลรู้สึกสงสารจึงเปิดโอกาสให้เด็กไดเ้รียน 
ต่อมาเม่ือรัฐออกมติคณะรัฐมนตรี 5 กรกฎาคม 2548 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่บุคคลท่ีไม่มี
หลกัฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่สัญชาติไทย แต่ในทางปฏิบติัเด็กส่วนใหญ่ยงัคงถูกปฏิเสธไม่ให้
เขา้เรียน เน่ืองจากทศันคติของบุคลากรในโรงเรียนหลายแห่งยงัแบ่งแยกความเป็นเด็กดว้ย “สัญชาติ” 
เด็กพม่าจึงถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้เรียน ดว้ยเหตุผล “หอ้งเรียนเตม็” 

ปัจจุบนัจงัหวดัสมุทรสาครมีโรงเรียนท่ีรับเด็กต่างดา้วเขา้เรียน 64 โรงเรียน จากโรงเรียนทั้งส้ิน 
104 แห่งในจงัหวดั เด็กต่างดา้วในพื้นท่ีซ่ึงคาดวา่มีทั้งหมดประมาณ 10,000-12,000 คน แต่มีเพียง 1,563 
คน ท่ีเขา้สู่ระบบโรงเรียน (ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร, 2558) โรงเรียนบาง
                                                           
15 แบบบนัทึกแจง้ประวติับุคคล เป็นแบบฟอร์มท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูส้มคัรเรียน (อาจเป็นองคก์รเอกชนท่ีใหก้ารอุปการะ
ผูส้มคัร) ขอแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัประวติับุคคล เพ่ือการสมคัรเขา้เรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ย
หลกัฐานในการรับนกัเรียน นกัศึกษาเขา้เรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548  
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แห่งไม่รับเด็กพม่าเขา้เรียนเพราะความไม่พร้อมของสถานศึกษา รวมทั้งตวัเด็กเองท่ีไม่สามารถส่ือสาร
ภาษาไทยได ้หรือถึงส่ือสารไดก้็ไม่รู้วา่เม่ืออยูใ่นโรงเรียนตอ้งปฏิบติัตวัอยา่งไร รวมทั้งอาจเป็นเพราะ
ผูป้กครองพม่าไม่ทราบข่าวสาร และไม่รู้ช่องทางติดต่อ16 ปัญหาเหล่าน้ี อะโละตะมายง ไดเ้ขา้มาช่วย
ด าเนินการ โดยจดัตั้งศูนยก์ารเรียนภาษาไทยในจงัหวดัสมุทรสาครตั้งแต่ พ.ศ. 2547 และต่อมาก็ติดต่อ
กบัโรงเรียนเพื่อให้รับเด็กพม่าเขา้เรียน ประชาสัมพนัธ์สิทธิด้านการศึกษาในชุมชนแรงงาน จดัท า
เอกสารการสมคัรเรียน (ใชล่้ามพม่าแปล) ส่งต่อให้โรงเรียน และหางบประมาณสนบัสนุนจากบริษทั
เพื่อเป็นงบจา้งครูเพิ่มใหก้บัโรงเรียน  

นอกจากโรงเรียนวดัศิริมงคล อะโละตะมายง ยงัประสานงานกบัโรงเรียนรัฐบาลในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครอ่ืน เช่น โรงเรียนหลวงแพทยโ์กศลอุปถมัภ ์
โรงเรียนวดัเกาะ (ส าลีราษฎร์อุปถมัภ์) โรงเรียนวดัใหญ่จอมปราสาท และโรงเรียนนานาชาติธาราทิพย ์
(นามสมมติ) ซ่ึงเป็นโรงเรียนท่ีผูอ้  านวยการของโรงเรียนแสดงความประสงค์ท่ีจะปฏิบติัตามนโยบาย
การรับเด็กต่างดา้วเขา้เรียนของกระทรวงศึกษาธิการ อะโละตะมายง เขา้ไปท างานกบัแต่ละโรงเรียน
ตามเง่ือนไขของโรงเรียน เช่น โรงเรียนนานาชาติธาราทิพย ์ท่ีจะรับเด็กเขา้เรียนโดยท่ีมีเง่ือนไขวา่เด็ก
ตอ้งผา่นการเรียนภาษาและวฒันธรรมไทยก่อน อะโละตะมายง จึงเปิดศูนยเ์ตรียมความพร้อม (Migrant 
Children Center in School) ข้ึน ในโรงเรียน  

ในขณะท่ีการท างานของ อะโละตะมายง ดูเหมือนจะท าใหมี้เด็กพม่าเขา้เรียนในระบบโรงเรียน
เพิ่มข้ึน แต่โรงเรียนท่ีรับเด็กเขา้เรียนผ่าน อะโละตะมายง ก็ประสบปัญหาในการจดัการเรียนการสอน 
เช่น กรณีของโรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถมัภ์ท่ีเร่ิมรับเด็กพม่าเขา้เรียนตั้งแต่ พ.ศ. 2552 โดยใน
ระยะแรกรับเม่ือมีนายจา้งของพ่อแม่เด็กมาติดต่อท่ีโรงเรียนเอง ต่อมาใช้วิธีให้เด็กเป็นผูก้ระจายข่าว 
                                                           
16 อมรทิพย ์อมราภิบาล  และจิราพร วรเสน (2544) เคยใหเ้หตุผลท่ีเด็กพม่าไม่เขา้เรียนในโรงเรียนไทยไวว้า่เป็นเพราะ
เด็กตอ้งการเรียนเน้ือหาท่ีแตกต่างกนัไปตามอาย ุเพศ และวตัถุประสงคข์องการน าไปใช ้กล่าวคือ กลุ่มเด็กเลก็ท่ี
ตอ้งการกลบัไปอยูท่ี่ประเทศพม่า ส่วนใหญ่ตอ้งการเรียนตามหลกัสูตรพม่า กลุ่มเด็กท่ียงัไม่แน่ใจวา่จะกลบัไปพม่า
หรือไม่ ส่วนใหญ่ตอ้งการเรียนรู้หลกัสูตรไทย เพ่ือปรับตวัอยูร่่วมในสงัคมไทย ส่วนกลุ่มเด็กโตตอ้งการเรียนวชิาชีพ 
ผูช้ายตอ้งการเรียนช่างซ่อมเคร่ืองเรือ/เคร่ืองยนต ์ช่างต่อเรือ ซ่อมจกัรยานยนต ์ซ่อมเคร่ืองไฟฟ้า ผูห้ญิงตอ้งการเรียน
เสริมสวย ตดัเยบ็เส้ือผา้ ท าขนม เด็กส่วนใหญ่ตอ้งการเรียนภาษาไทยเพ่ือใชใ้นปัจจุบนั อยากจดัการเรียนการสอน
กนัเองโดยยนิดีใหรั้ฐไทยมีส่วนควบคุม มากกวา่ท่ีจะเขา้เรียนในโรงเรียนของรัฐ 
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บอกกนัปากต่อปากในชุมชน และตั้งแต่ พ.ศ. 2557 เม่ือโรงเรียนหลวงแพทยโ์กศลอุปถมัภรั์บเด็กพม่า
จาก อะโละตะมายง เขา้เรียน ปรากฏว่าจ านวนพม่าในโรงเรียนมีจ านวนเพิ่มข้ึนกว่าทุกปี ในขณะท่ี
จ านวนเด็กไทยมีแนวโนม้ลดนอ้ยลง 

การมีนกัเรียนพม่ามาเพิ่มท าใหโ้รงเรียนหลวงแพทยโ์กศลอุปถมัภต์อ้งแบ่งชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
1 เป็น 2 ห้อง คือ ป. 1/1 และ ป.1/2 ห้องแรกเป็นห้องเรียนท่ีมีทั้งเด็กไทย เด็กพม่าท่ีข้ึนมาจากชั้น
อนุบาล 2 และเด็กพม่าจากชุมชนแถวโรงเรียนท่ีสมคัรใจหรืออยากเรียนเอง ซ่ึงครูเห็นวา่มกัจะเอาการ
เอางาน เรียนเก่ง และความประพฤติดีส่วนห้องท่ีสองเป็นห้องเรียนส าหรับเด็กพม่าท่ี อะโละตะมายง 
ส่งมา และเด็กพม่าอายุเกินเกณฑ์ท่ีมาสมคัรเรียนเอง เด็กนกัเรียนสองห้องมีความแตกต่างท่ีมองเห็นได้
อยา่งชดัเจน ในขณะท่ีเด็กห้อง ป.1/1 แต่งกายดว้ยชุดนกัเรียนอยา่งถูกระเบียบ เด็กห้อง ป.1/2 ไม่ใส่ชุด
นกัเรียน แต่จะสวมกางเกงขาสั้นท่ีใส่สบาย และรองเทา้แตะ ครูประจ าชั้นห้อง ป.1/2 บอกวา่ เด็กพม่า
ในห้อง ป.1/2 ไม่เช่ือฟังค าสั่งของครู ฝ่าฝืนกฎระเบียบ และมาเรียนไม่สม ่าเสมอ17 ท าให้ครูมองวา่เด็ก
พม่าท่ี อะโละตะมายง น ามาเขา้เรียนเป็นเด็กท่ีไม่สนใจเรียน และมกัเลิกเรียนกลางคนั ซ่ึงก่อนหนา้น้ี
โรงเรียนไม่เคยมีปัญหาในลักษณะน้ี เพราะเด็กท่ีมาเรียนส่วนใหญ่พ่อแม่หรือนายจ้างของพ่อแม่
สนับสนุน และพามาสมคัรเรียนเอง ซ่ึงจะเร่ิมเข้าเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ท าให้อายุของเด็กไม่
แตกต่างจากเกณฑม์าตรฐานมากเท่าเด็กรุ่นน้ี ซ่ึงดูเหมือนจะถูกบงัคบัใหม้าเรียน 

                                                           
17 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 อะโละตะมายง ส่งเด็กเขา้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1/2 จ านวน 23 คน แต่ยงัไม่ทนั
จบเทอมก็มีเด็กเลิกเรียนกลางคนั และส่วนหน่ึงก็ไปเรียนบา้งไม่ไปเรียนบา้ง บางวนัมีเด็กไปเรียนจ านวน 3 คน เด็กๆ 
ใหเ้หตุผลเก่ียวกบัการหยดุเรียนแตกต่างกนัไป เช่น หยดุเรียนไปหลายวนัแลว้ไม่กลา้ไปเรียนอีก บางคนบอกวา่ครูตี
เพราะครูสัง่ใหเ้ขียนหนงัสือ แต่ไม่ท าตาม (ผูศึ้กษาไม่ทราบแน่ชดัวา่ครูตีเด็กจริงหรือไม่ ใชอ้ะไรตี หรือตีเน่ืองจากมี
ปัญหาอะไรระหวา่งกนั เพราะเดก็ๆ ไม่บอกรายละเอียด ถามพอ่แม่เด็ก พวกเขาบอกวา่ไม่รู้ แต่คิดวา่ครูอาจไม่ไดตี้ แค่
เด็กไม่อยากไปโรงเรียนก็เลยเอามาเป็นขอ้อา้ง ส่วนครูๆ บอกวา่ไม่ไดตี้) หลายคนวา่ไม่มีชุดนกัเรียน (ก่อนเปิดเทอม 
อะโละตะมายง ใหชุ้ดนกัเรียนแก่เด็กคนละ 1 ชุด แต่บางคนวา่ชุดหายไป บางคนบอกวา่แม่เอาไปขาย) บางคนวา่ตอ้ง
เล้ียงนอ้ง เพราะพอ่และแม่ไปท างาน ตอนแรกไดไ้ปเรียนเพราะเป็นช่วงท่ีแม่อยูบ่า้น แต่ตอนน้ีท่ีบา้นมีปัญหาเร่ืองเงิน 
แม่เลยตอ้งออกไปท างานดว้ย หลายคนบอกวา่ตนเองอายมุากกวา่เพ่ือนชั้นเดียวกนั อาย ไม่อยากไป บางคนเพ่ือนไม่
ไป ก็ไม่อยากไปดว้ย หลายต่อหลายคนบอกฟังภาษาไทยไม่รู้เร่ือง บางคนวา่ไม่สนุก เพราะตอ้งท าตามกฎเกณฑท่ี์ครู
บอก ทั้งน้ีเคยมีกรณีท่ีเด็กบางส่วนเดินกลบับา้นเองก่อนเวลาเลิกเรียน  
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จะเห็นไดว้า่แมเ้ด็กพม่าเขา้ระบบโรงเรียนของรัฐไดจ้  านวนหน่ึง แต่ก็ไม่อาจแกปั้ญหาบางอยา่ง
ได ้เช่น เด็กออกจากโรงเรียนกลางคนั โดยเด็กจ านวนหน่ึงไดย้า้ยไปเขา้เรียนท่ีศูนยก์ารเรียนวดัเทพนร
รัตน์ ท่ีเปิดสอนหลกัสูตรพม่า ซ่ึงผูป้กครองเช่ือวา่สามารถน าวุฒิการศึกษาของเด็กไปเทียบกบัโรงเรียน
ท่ีพม่าได ้เจา้หนา้ท่ีฝ่ายการศึกษาของ อะโละตะมายง บอกวา่เด็กพม่าเม่ือเร่ิมเรียนท่ีโรงเรียนรัฐบาล พอ
มีเพื่อนแลว้ก็ไม่อยากยา้ยท่ีเรียน แต่ผูป้กครองส่วนหน่ึงยา้ยเด็กไปเรียนท่ีศูนยก์ารเรียนดงักล่าว เพราะ
คิดว่าวนัหน่ึงจะกลบัพม่า แต่จากประสบการณ์ท างาน เธอก็เช่ือว่าเด็กและครอบครัวจะยงัไม่ไดก้ลบั
พม่าไปในเร็ววนั ดงันั้นความรู้ในการใชภ้าษาไทยจึงเป็นเร่ืองส าคญัและจ าเป็นกบัเด็กมากกวา่ อยา่งไร
ก็ตาม ศูนยก์ารเรียนวดัเทพนรรัตน์ไม่ใช่การจดัการศึกษาโดยแรงงานพม่าเพียงแห่งเดียวในจงัหวดั
สมุทรสาคร นอกจากศูนยก์ารเรียนแห่งน้ี ยงัมีการจดัการศึกษาใหเ้ด็กพม่าโดยแรงงานกลุ่มอ่ืนอีก 

บทส่งท้าย 

บทความช้ินน้ีแสดงใหเ้ห็นภาพรวมของการจดัการศึกษาในจงัหวดัสมุทรสาคร ในแง่หน่ึงการ
จดัการศึกษาใหเ้ด็กพม่าเกิดข้ึนจากการแกปั้ญหาเร่ืองพื้นท่ีของเด็ก การจดัการศึกษาเร่ิมเกิดข้ึนโดยกลุ่ม
แรงงานเอง โดยการจดัตั้ งศูนย์การเรียนของกลุ่มชาติพนัธ์ุ เร่ิมมีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2541 ซ่ึงแรงงานให้
เหตุผลว่าเป็นเพราะเด็กอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีเส่ียงกบัภยันานาชนิดในชุมชน ประกอบกบัพ่อแม่ตอ้ง
ท างานจนไม่มีเวลาดูแล การเรียนในศูนย์การเรียนของกลุ่มชาติพนัธ์ุไม่เน้นความรู้วิชาการ แต่มุ่ง
ปลูกฝังให้เด็กเติบโตมีศีลธรรม ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 ก็มีศูนยก์ารเรียนท่ีน าเขา้หลกัสูตรพม่า เด็กสามารถ
ยา้ยไปเรียนต่อในโรงเรียนท่ีประเทศพม่าได ้ซ่ึงเป็นเพราะแรงงานท่ีมีความรู้ (จบปริญญาตรีในประเทศ
พม่า) ไดเ้ขา้มาด าเนินงานเพื่อช่วยเหลือกนัเอง และไดรั้บการสนบัสนุนโดยองค์กรพฒันาเอกชนของ
กลุ่มแรงงานท่ีด าเนินเร่ืองกบักระทรวงศึกษาธิการของประเทศพม่า  

ในจงัหวดัสมุทรสาครท่ีมีปัญหาเร่ืองการใชแ้รงงานเด็กในอุตสาหกรรมประมงทะเล นอกจาก
การจดัตั้งศูนยก์ารเรียนโดยกลุ่มแรงงานเอง จะเห็นไดว้่าแนวคิดเร่ืองสิทธิเด็ก (เช่นว่า เด็กพม่าเป็นผู ้
อพยพยา้ยถ่ิน เป็นเด็กกลุ่มท่ีไม่ไดรั้บความเท่าเทียมทางการศึกษา ดว้ยสัญชาติท่ีแตกต่างจึงถูกกีดกนั
ไม่ใหเ้ขา้ถึงสิทธิท่ีจะใชพ้ฒันาตนเอง ไม่ไดรั้บสวสัดิการจากสังคม เพราะไม่มีสิทธิขั้นพื้นฐานในฐานะ
พลเมืองไทย) ไดเ้ปิดโอกาสให้องค์กรดา้นสิทธิมนุษยชนต่างๆ เขา้มาด าเนินกิจกรรมกบัแรงงานและ
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เด็กในชุมชนพอสมควร  เช่น  มูลนิธิรักษ์ไทย  ท่ี เข้ามาท างานในชุมชนแรงงานต่างด้าวโดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนัโรคติดต่อและให้ความรู้เร่ืองการดูแลสุขภาพของแรงงาน ต่อมาไดจ้ดัตั้งศูนย์
การเรียนส าหรับเด็กพม่าข้ึนในชุมชนแรงงาน นอกจากน้ียงัมีองคก์รศาสนาไดเ้ขา้มาสร้างวดั/โบสถ์ข้ึน
ในชุมชนแรงงาน เพื่อเปิดเป็นศูนยก์ารเรียน ดว้ยบรรยากาศของศูนยก์ารเรียนและห้องเรียนเต็มไปดว้ย
ป้ายความรู้และสัญลกัษณ์ของศาสนาคริสต ์เด็กๆ เรียกผูอ้  านวยการศูนยก์ารเรียนวา่ “หลวงพ่อ” เรียน
หนงัสือกบั “ซิสเตอร์” และ “อาจารย”์ สอนศาสนา แรงงานบางคนก็บอกวา่ศูนยก์ารเรียนจะให้เด็กนบั
ถือคริสต ์จึงน่าจะกล่าวไดว้า่ การบริการดา้นการศึกษาก็รวมถึงเผยแพร่ศาสนาคริสตใ์หก้บัเด็กๆ ดว้ย 

ส าหรับโรงเรียนรัฐบาลในจงัหวดัสมุทรสาคร โรงเรียนรับเด็กพม่าเขา้เรียนตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 ผูอ้  านวยการบางคนให้เหตุผลในการรับเด็กต่างดา้วเขา้เรียนว่า
เด็กกลุ่มน้ีมีนิสัยลกัขโมย โตข้ึนไปก็มีโอกาสก่ออาชญากรรม อย่างไรก็ตาม การรับเด็กเข้าเรียนมี
วตัถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการใช้แรงงานเด็กท่ีเกิดข้ึนในจงัหวดั ซ่ึงเป็นปัญหาเช่ือมโยงกับธุรกิจ
ส่งออก (สินคา้กุง้แช่แขง็) และการถูกโจมตีในประเด็นเร่ืองการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสายตาชาวโลก 
ซ่ึงองค์กรพฒันาเอกชนหรือ อะโละตะมายง เขา้มาด าเนินงานสนับสนุนให้เด็กต่างด้าวเขา้เรียนใน
โรงเรียนของรัฐเพื่อพาเด็กออกจากสภาพการท างานโดยใชก้รอบคิดเร่ืองสิทธิท่ีเด็กท่ีเด็กทุกคนมีความ
เท่าเทียมกนั 

บทความช้ินน้ีเป็นการน าเสนอขอ้มูลภาคสนามท่ีช่วยแสดงให้เห็นเป้าหมายเฉพาะของการจดั
การศึกษาประเภทต่างๆ ผูศึ้กษาเห็นวา่ถึงท่ีสุดแลว้สามารถจ าแนกกลุ่มการศึกษาออกเป็น 3 ฝ่าย ไดแ้ก่ 
การจดัการศึกษาโดยรัฐ การจดัการศึกษาโดยองค์กรพฒันาเอกชน (ในแง่หน่ึง ทั้ง อะโละตะมายง 
มูลนิธิรักษ์ไทย และองค์กรศาสนา ต่างก็เป็นองค์กรดา้นสิทธิมนุษยชนท่ีจดัการศึกษาส าหรับเด็กพม่า 
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อน าเด็กออกจากสภาพการท างาน) และการจดัการศึกษาโดยกลุ่มแรงงานเอง 
ประเด็นท่ีผูศึ้กษาสนใจ คือ แรงงานจดัตั้งศูนยก์ารเรียนของกลุ่มชาติพนัธ์ุเพื่อธ ารงรักษาวฒันธรรม
บางอยา่งของกลุ่ม ดว้ยการคงไวซ่ึ้งความรู้ดา้นภาษาและวถีิปฏิบติั ในศูนยก์ารเรียน แรงงานสามารถจบั
โน่นผสมน่ี (manipulate) และสลบัปรับเปล่ียนอตัลกัษณ์ ดว้ยการสอนทั้งภาษาไทย ภาษาพม่าและภาษา
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กลุ่มชาติพนัธ์ุ นอกจากน้ี “debrouiller” ยงัหมายถึงการสร้างประโยชน์สูงสุดจากสถานการณ์ท่ีเด็กอยูใ่น
สภาวะเส่ียงในชุมชน จึงเป็นไปไดว้่า แรงงานเองก็มีการปรับตวัในสังคมไทย โดยใช้ “ยุทธวิธี” ตาม
ความหมายของ Reed-Danahay ท่ีไปก าหนดรูปแบบของการจดัการศึกษาของลูกหลาน ส่วนโรงเรียน
ของรัฐและองค์กรองค์กรพฒันาเอกชนต่างก็จดัการศึกษาส าหรับเด็กพม่าเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีการ
แกปั้ญหาการคา้มนุษย ์และการใชแ้รงงานเด็ก 
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บุคลากร 2) ดา้นหลกัสูตร และ 3) ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตและออกแบบการจดัสวสัดิการทาง
การศึกษาท่ีมีลกัษณะผสมผสานการศึกษาในระบบเขา้กบัรูปแบบการศึกษาทางเลือกในศูนยค์าทอ
ลิคนกับุญยออากิมเพ่ือผูอ้พยพยา้ยถ่ิน จงัหวดัสมุทรสาคร 

 
ค าส าคัญ : เดก็ต่างชาติ, องคก์รภาครัฐและองคก์รพฒันาเอกชน, ความร่วมมือในการออกแบบและ
ด าเนินการจดัสวสัดิการทางการศึกษา 

                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท  หมวดการวิจยัทางสังคมสงเคราะห์  หลกัสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบณัฑิต  คณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารยป์ระจ าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
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Education Promotion of Immigrant Children in Samut Sakhon 
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Abstract 
 

The article entitled "Cooperation between the government organization-- the Centre for Non-
Formal 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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บทน ำ 
 
นบัตั้งแต่ยคุการปฏิวติัอุตสาหกรรมทัว่โลกต่างใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาอุตสาหกรรม

การผลิต ประเทศไทยจึงไดรั้บอิทธิพลในการพฒันาเศรษฐกิจดว้ยการส่งเสริมใหมี้อุตสาหกรรมการ
ผลิตในประเทศไดอ้ย่างต่อเน่ือง นั่นคือ ยุทธศาสตร์ส าคญัดว้ยการผลิตและส่งออกผลผลิต เพื่อ
สร้างรายไดใ้หก้บัประเทศ และเพ่ือมุ่งใหมี้การพฒันาเนน้การลงทุนภาคอุตสาหกรรมเกิดข้ึนตามมา 
อนัเป็นผลให้เกิดความตอ้งการดา้นแรงงานเพ่ิมมากข้ึนอย่างกา้วกระโดด นับเป็นปัจจยัดึงดูดให้
แรงงานต่างชาติเขา้มาท างานยงัประเทศไทย  

การศึกษาขอ้มูลจากส านกังานจดัหางานจงัหวดัสมุทรสาครระบุว่าในปี พ.ศ.2552 จงัหวดั
สมุทรสาครมีแรงงานต่างดา้วท่ีไดรั้บอนุญาตท างาน จ านวน 160,549 คน และมีแรงงานมายื่นขอ
อนุญาตท างานและยื่นแบบค าขอพิสูจน์สัญชาติปี พ.ศ. 2553 จ  านวน 124,454 คน ในขณะท่ีจงัหวดั
สมุทรสาครเป็นจงัหวดัท่ีรองรับการประกอบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ประกอบไปดว้ยโรงงาน
อุตสาหกรรมตั้ งแต่ปีพ .ศ.2512 จนถึงปัจจุบันทั้ งหมด 5,065 โรงงาน อาทิเช่น โรงงานผลิต
เคร่ืองยนต ์เคร่ืองจกัร อุปกรณ์การเกษตร เป็นตน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่อุตสาหกรรมการผลิตและแปร
รูปอาหารทะเลท่ีมีความตอ้งการดา้นแรงงานในการผลิตและส่งออกในการขบัเคล่ือน จากสัดส่วน
ของก าลงัแรงงานชาวต่างชาติท่ีเขา้มาท างาน สะทอ้นให้เห็นว่า แรงงานต่างชาติเป็นส่วนส าคญัยิ่ง
ในการขบัเคล่ือนระบบอุตสาหกรรมของจงัหวดัสมุทรสาคร    

จากการท่ีแรงงานต่างชาติเขา้มายงัประเทศไทย ท าใหแ้รงงานส่วนหน่ึงน าบุตรหลานเขา้มา
พ านักเล้ียงดูตามบิดา-มารดาด้วย และยงัพบว่า แรงงานบางส่วนตั้ งถ่ินฐานยงัพ้ืนแผ่นดินไทย 
ลูกหลานของชาวต่างชาติจ านวนน้ี ยงัขาดการส่งเสริมให้ไดรั้บโอกาสทางการศึกษาอยู่มาก ซ่ึง
หลงัจากประเทศไทยมีการประกาศใช้พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติปี พ.ศ.2542 ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการไดเ้สนอนโยบายการจดัการศึกษาเพื่อเด็กดอ้ยโอกาส 
6 กลุ่ม ในปี พ.ศ. 2547 คือ (1) เด็กท่ีถูกปล่อยปละละเลย (2) เด็กท่ีถูกละเมิดสิทธิ (3) เด็กประพฤติ
ตนไม่เหมาะสม (4) เด็กพิการ (5) เด็กขาดโอกาส (เด็กไม่ไดเ้รียนหนงัสือ เด็กลูกกรรมกรก่อสร้าง/
กรรมกรว่างงาน เด็กยากจน เด็กชนกลุ่มน้อย เด็กท่ีไม่ได้สัญชาติไทย  เด็กท่ีไม่มีสูติบัตรหรือ
ทะเบียนบ้าน (6) เด็กท่ีได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ ( เปรมใจ วงัศิริไพศาล, 2551) ส าหรับ
ลูกหลานของแรงงานท่ียา้ยถ่ินมากบัครอบครัวจึงมีสิทธิท่ีจะไดรั้บโอกาสในการศึกษาเท่าเทียมกบั
เดก็ในประเทศไทยทุกประการ 
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 จากสาระส าคญัของพระราชบญัญัติการศึกษาฉบบัดงักล่าว จะสร้างให้สังคมเกิดความ
เสมอภาคท่ีตอ้งการใหเ้ดก็ดอ้ยโอกาสทุกคนในประเทศไทยมีโอกาสไดรั้บการศึกษาอยา่งเหมาะสม
หลากหลายรูปแบบ โดยการศึกษาคร้ังน้ีจะสะทอ้นให้เห็นว่า องค์กรทั้งภาครัฐ และองค์กรพฒันา
เอกชน ได้ ร่ วมกัน จัดก ารพัฒ น าห ลัก สู ตรก าร ศึกษ าขั้ น พ้ื น ฐ าน ต ามม าตรฐาน ของ
กระทรวงศึกษาธิการใหแ้ก่เดก็ต่างชาติท่ีเป็นบุตรหลานของแรงงานยา้ยถ่ินจดัเป็นหน่ึงในกลุ่มดอ้ย
โอกาสภายใตน้โยบายน้ี 

 
วัตถุประสงค์กำรวิจัย  

เพื่อศึกษาความร่วมมือในเชิงฐานคิด  อุดมการณ์  การออกแบบและการด าเนินการจัด
สวสัดิการทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมขององคก์รภาครัฐและองคก์รพฒันาเอกชน 
 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  

เป็นแนวทางส าหรับองคก์รภาครัฐและองคก์รพฒันาเอกชน และภาคประชาชน ในการจดั
สวสัดิการทางการศึกษา โดยมุ่งแสวงหาผลท่ีไดรั้บจากการวิจยัช่วยสร้างความตระหนกัให้เห็นถึง
ความส าคญัของการใหโ้อกาสทางการศึกษาให้บุตรหลานแรงงานต่างชาติ  ให้สามารถเขา้สู่ระบบ
การศึกษาของประเทศไทย 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นเคร่ืองมือ
ในการแสวงหาความรู้และสร้างองคค์วามรู้จากการวิจยั   

การวิเคราะห์ – ตีความขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ลุ่มลึก การสัมภาษณ์กลุ่ม การพูดคุย
อย่างไม่เป็นทางการ และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม โดยมีกรอบค าถามก่ึงโครงสร้างท่ีผ่าน
การพิจารณาจากผูเ้ช่ียวชาญในการใหค้วามเห็นก่อนเกบ็ขอ้มูลในภาคสนาม 

ผูมี้ส่วนร่วมในการวิจัยภาคสนาม จ านวน 8 ท่าน ประกอบด้วย นักวิชาการผูก้  าหนด
นโยบายในกระทรวงศึกษาธิการ 1 ท่าน  ผูท้รงคุณวุฒิจากหน่วยงานองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ (International Labor Organization : ILO) 1 ท่าน นักวิชาการผูด้  าเนินงานสวสัดิการดา้น
การศึกษาเพ่ือเดก็ต่างชาติ 1 ท่าน ผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 1 
ท่าน ผูอ้  านวยการศูนยค์าทอลิคนกับุญยออากิมเพ่ือผูอ้พยพยา้ยถ่ิน 1 ท่าน ครูประจ าศูนยก์ารศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 1 ท่าน ครูประจ าศูนยค์าทอลิคนกับุญยออากิมเพ่ือผูอ้พยพยา้ย
ถ่ิน 1 ท่าน และอาสาสมคัรประจ าศูนยค์าทอลิคนกับุญยออากิมเพ่ือผูอ้พยพยา้ยถ่ิน 2 ท่าน   
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ผลกำรศึกษำ 
ในการตอบค าถามเร่ืองความร่วมมืออนัมีรากฐานในระดบัอุดมการณ์  การออกแบบและ

การด าเนินงานในการจดัสวสัดิการทางการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมให้บุตรหลานแรงงาน
ต่างชาติ เพ่ือความชดัเจนของเน้ือหาผูว้ิจยัจึงไดใ้ชก้ารศึกษาเปรียบเทียบและท าความเขา้ใจประวติั
ความเป็นมา บริบทแห่งการเกิดข้ึนของ 2 องค์กรเป็นองค์กรภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน 
จากนั้นจึงพยายามตอบค าถามเร่ืองความร่วมมือ และรูปแบบในการจดัการศึกษาเพ่ือเตรียมความ
พร้อมท่ีปรากฏในลกัษณะหลกัสูตรความร่วมมือโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) บริบทขององคก์รภาครัฐและองคก์รพฒันาเอกชน 
2) การสร้างร่วมมือในการจดัการศึกษาร่วมกนัระหว่างองค์กรภาครัฐและองค์กรพฒันา

เอกชน  
 
1. บริบทขององค์กรภำครัฐและองค์กรพฒันำเอกชน 
     1.1 บริบทองค์กรภำครัฐ 
 1.1.1 องค์กรภำครัฐ: ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอธัยำศัย 

เม่ือวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2537 ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยั ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ ไดจ้ดัตั้ง “ศูนยบ์ริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอ
เมืองสมุทรสาคร”  โดยใชอ้าคารเรียนพิมพดี์ดของศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดัสมุทรสาคร
เป็นส านกังาน จนมีการเคล่อนยา้ยส านกังานไปปฏิบติังานท่ีหอ้งสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” 
อ  าเภอเมืองสมุทรสาคร ต่อมาปี พ.ศ. 2542 ส านักงานมาท่ีอาคารเรียนวิชาช่างเคร่ืองยนต์ของศูนย์
การศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดัสมุทรสาคร ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบนั  และในปี พ.ศ.2551 เปล่ียน
ช่ือเป็น “ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ  าเภอเมืองสมุทรสาคร” (สืบคน้จาก 
www.nfesakhon.net/muangsakhon/?=node/7) 

จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดซ่ึงรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  
อุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองยนต ์  และท่ีส าคญัคือโรงงานผลิตและแปรรูปอาหารทะเล  ก่อใหเ้กิดความ
ตอ้งการดา้นแรงงานท่ีมีฝีมือ  และแรงงานก่ึงฝีมือ  เป็นจ านวนมาก  ขอ้มูลจากส านกังานจดัหางาน
จงัหวดัสมุทรสาครระบุว่าในปี พ.ศ.2552 จงัหวดัสมุทรสาครมีแรงงานต่างชาติท่ีไดรั้บอนุญาต
ท างาน จ านวน 160,549 คน  และมีแรงงานมายื่นขออนุญาตท างานและยื่นแบบค าขอพิสูจน์สญัชาติ
ปี พ.ศ. 2553 จ  านวน 124,454 คน สภาวะเช่นน้ีส่งผลใหเ้กิดการเคล่ือนยา้ยของแรงงานจากประเทศ
เพ่ือนบา้นอาทิ พม่า ลาว กมัพูชา จ  านวนมาก โดยมีการตั้งถ่ินฐานในเขตจงัหวดัสมุทรสาครและ
จงัหวดัอ่ืนๆ เพ่ิมมากข้ึนเป็นล าดบั ความทา้ทายท่ีเกิดข้ึนตามมาจึงเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ถึงบริการ
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สวสัดิการทางสงัคมในดา้นต่างๆอาทิ การแพทย ์สาธารณสุข และการศึกษา  นโยบายการขบัเคล่ือน
สู่ประชาคมอาเซียนส่งผลใหป้ระเดน็เหล่าน้ีมีความส าคญัเร่งด่วนข้ึน ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยัจึงก าหนดยทุธศาสตร์การศึกษาในปี 2558 ท่ีประกอบไปดว้ย 3 ยทุธศาสตร์ 
(ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, 2555) ดงัน้ี 

1. การเสริมสร้างความตระหนกัเก่ียวกบัอาเซียน 
2. เสริมสร้างโอกาสในการไดรั้บการศึกษาในระดบัประถมและมธัยมศึกษา รวมถึงการ

เพ่ิมคุณภาพการศึกษา 
3. การเคล่ือนยา้ยพรมแดนและการจดัการศึกษาใหมี้ความเป็นสากล 
ในการด าเนินงานตามวิสัยทศัน์นั้น จ าตอ้งมีพนัธกิจท่ีชดัเจนทั้งน้ีศูนยก์ารศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอธัยาศยัไดก้ าหนดพนัธกิจ  เป็นกรอบยทุธศาสตร์ของส านกังานการศึกษานอก
ระบบและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย กลุ่มแผนงาน ส านักงานส่งเสริม 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ (2555) ดงัน้ี 

1. เสริมสร้างใหเ้กิดความตระหนกัเก่ียวกบัการเป็นประชาคมอาเซียนของประเทศไทยให้
เกิดกบัประชาชน  นับว่าเป็นการสร้างความตระหนักระดบัภูมิภาคในเร่ืองการเป็นประชาคมท่ีมี
ความหลากหลายทั้งเช้ือชาติ ศาสนา และชาติพนัธ์ุ 

2. จดัและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั  อนัน าไปสู่การศึกษา
ตลอดชีวิตเพ่ือพฒันาศกัยภาพในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนและการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต
ของประชาชน   

3. สร้างภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ  โดยเช่ือมโยงการจดัการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัเพื่อรองรับความตอ้งการดา้นการศึกษา  และการเขา้ถึงโอกาส
การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิตของประชาชนตลอดจนประเทศสมาชิกในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

4. พฒันาระบบการบริหารจดัการ  การด าเนินการนอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัให้
สามารถรองรับนโยบายการจดัการศึกษาเพ่ือประชาคมอาเซียนของรัฐบาลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 
      1.1.2 บทบำทกำรจัดกำรศึกษำในโรงงำนให้แก่แรงงำน: จุดเปลี่ยน สู่กำรจัดบริกำรทำง
กำรศึกษำเชิงรุกให้กลุ่มผู้ใช้แรงงำน 

ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัไดด้  าเนินการจดัการเรียนการสอน
ให้แก่ผูเ้รียนโดยยึดหลกัการและความมุ่งหมายตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ ควบคู่กบั
หลักการศึกษานอกระบบ   หลักความเสมอภาค  การมีส่วนร่วม กระบวนการเรียนรู้  ความ
หลากหลาย  ความยืดหยุ่น การบูรณาการ  การกระจายอ านาจ  เพ่ือให้การศึกษานอกระบบเกิด
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ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และมีพ้ืนฐานในการจดัการศึกษานอกระบบว่า การศึกษาเกิดข้ึนได้
ทุกแห่งหน  ไม่เฉพาะในโรงเรียนเท่านั้น โดยมีพิจารณาแบ่งออกไดเ้ป็น 2 มิติ คือ 1. เป็นการศึกษา
ท่ีจัดข้ึนนอกเหนือท่ีจัดข้ึนโรงเรียน  โดยมีหลกัสูตรวิธีการจัดการเรียนการสอน  การวดัและ
ประเมินผลเช่นเดียวกนั  และมิติท่ี 2 คือการศึกษาท่ีจดัข้ึนส าหรับผูท่ี้อยูน่อกระบบโรงเรียน  เป็นผูท่ี้
ไม่สามารถเขา้ถึงบริการท่ีโรงเรียนจดัให้ได ้ โดยขอ้จ ากดัต่างๆทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
ตลอดจนร่างกาย และจิตใจ  ทั้งน้ีการศึกษานอกระบบเป็นกระบวนการของการศึกษาตลอดชีวิต  มี
ภารกิจส าคญัท่ีมุ่งใหป้ระชาชนไดรั้บการศึกษาอยา่งทัว่ถึง  โดยเฉพาะการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีจ าเป็น
ซ่ึงเป็นสิทธิท่ีทุกคนพึงไดรั้บ  การศึกษานอกระบบจึงยึดหลกัการส าคญั 5 ประการคือ หลกัความ
เสมอภาคทางการศึกษา  หลกัการพฒันาตนเองและการพ่ึงพาตนเอง  หลกัการบูรณาการการเรียนรู้
ตลอดชีวิต  หลกัความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน และหลกัการเรียนรู้ร่วมกนัและการมี
ส่วนร่วมของชุมชน (ส านกังานบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน, 2546) 

การเขา้มาจดัการศึกษาใหแ้ก่บุตรหลานแรงงานต่างชาติ และการสร้างความร่วมมือในการ
จดัการศึกษาใหแ้ก่บุตรหลานแรงงานต่างชาตินั้น  ริเร่ิมจากศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศยัประสานงานไปยงันายจา้งและโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือขอพ้ืนท่ีเพือ่จดัการศึกษาใหแ้ก่
แรงงาน กล่าวคือ ระยะแรกเป็นการจดัการศึกษารูปแบบ “การศึกษานอกระบบสัญจร” แต่ก็ไม่
ประสบความส าเร็จ เน่ืองจากนายจา้งและโรงงานไม่ไดรั้บความร่วมมือ เน่ืองดว้ยมีฐานคิดท่ีเป็น
การจา้งงานต่างตอบแทนและดูแลดว้ยเงิน ในขณะท่ีศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยัมีทศันะว่า การใหก้ารศึกษาถือเป็นเร่ืองส าคญัท่ีตอ้งจดับริการใหแ้รงงาน จึงเกิดการพฒันา
หลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบัแรงงานดว้ยการจดัการศึกษานอกระบบสญัจรในทา้ยท่ีสุด 
 
     1.2 ประวัติควำมเป็นมำ ศูนย์คำทอลิคนักบุญยออำกิมเพ่ือผู้อพยพย้ำยถิ่นบ้ำนเอื้ออำทร ท่ำจีน 
(St.Joachim Catholic Center For Migrants :JCCM)  
 ศูนยค์าทอลิกนกับุญยออากิมเพ่ือผูอ้พยพยา้ยถ่ิน St. Joachim Catholic Center For Migrants 
(JCCM) เร่ิมด าเนินงานจดัการศึกษาให้บุตรหลานแรงงานต่างชาติ ผูอ้พยพติดตามผูป้กครองท่ีเขา้
มาประกอบอาชีพคา้แรงงานในประเทศไทย ประกอบดว้ยสัญชาติพม่า, มอญ, ทะวายและกะเหร่ียง
ตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีหมู่บา้นเอ้ืออาทร ต าบลท่าจีน อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร เร่ิมด าเนินการจดัการ
เรียนการสอนมาตั้งแต่ วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2554 โดยมีวตัถุประสงคใ์นการก่อตั้งดงัน้ี 

1. เพื่อให้ความช่วยเหลือผูพ้ลดัถ่ิน แรงงานต่างชาติและผูติ้ดตาม (บุตรหลาน) ในเร่ือง
การศึกษา สุขภาพ และอนามยั ซ่ึงในระยะเร่ิมตน้นั้นยงัไม่มีการเปิดการจดัการเรียนการสอนใน
รูปแบบของโรงเรียน   โดยเป็นการด าเนินงานในรูปของการจดักิจกรรมในวนัหยดุเสาร์อาทิตย ์  
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2. เพ่ือส่งเสริมการสร้างปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมและวฒันธรรม   เพ่ือความเป็นอยู่ร่วมกนั
อยา่งสันติสุข   ซ่ึงเห็นไดว้า่บุตรหลานแรงงานต่างชาติ  ท่ีเขา้มาใชบ้ริการทางการศึกษาของศูนยค์า
ทอนิคนักบุญยออากิมเพ่ือผู ้อพยพยา้ยถ่ินนั้ นมาจากประเทศพม่า  ท่ีประกอบไปด้วยความ
หลากหลายทางชาติพนัธ์ุ  ประกอบไปดว้ยชาติพนัธ์ุเช่น มอญ ทวาย กะเหร่ียง และพม่า ดงันั้นการ
จดัการศึกษาจึงตอ้งให้ความส าคญักบัความหลากหลายดงักล่าว  และท่ีส าคญัเพ่ือให้บุตรหลาน
แรงงานต่างชาติท่ีเขา้มาเรียนแลว้นั้น  เกิดความตระหนักถึงรากเหงา้ทางเช้ือชาติ ชนชาติ และ
วฒันธรรมเดิมของตนเอง   

3. เพ่ือส่งเสริมใหผู้พ้ลดัถ่ินแรงงานต่างชาติและผูติ้ดตาม (บุตรหลาน) สามารถพ่ึงตนเองได ้   
4. เพ่ือส่งเสริมศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยแ์ละลดความยากไร้แก่ผูพ้ลดัถ่ินและแรงงานต่างชาติ   

เห็นได้จากการสังเกตอย่างไม่มีส่วนร่วมท่ีครูพยายามสอดแทรกให้นักเรียนตระหนักเห็น
ความส าคญัของการศึกษาท่ีสามารถยกระดบัคุณภาพชีวิต และสามารถด ารงชีวิตอยูใ่นสังคมอยา่งมี
ศกัด์ิศรี (สืบคน้จาก http://www.socialbkk.org/index.php/th/2015-08-24-02-40-08/2015-08-24-02-
49-13/2015-08-24-02-50-05) 

โครงสร้างการด าเนินงานอยูภ่ายใตว้ดันกับญัอนันา จงัหวดัสมุทรสาครโดยมีศูนยเ์ครือข่าย
การเรียนรู้ท่ีจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กต่างชาติทั้ งหมด 3 ศูนย์ในเขตอ าเภอเมือง จังหวดั
สมุทรสาคร ประกอบไปดว้ย  

1. ศูนย์คาทอลิคนักบุญอันนาเพ่ือผู ้อพยพยา้ยถ่ิน  St. Ann Catholic Center for Migrant 
(ACCM) ซ่ึงตั้งอยูใ่นบริเวณวดันกับุญอนันา ตั้งอยู ่ณ หมู่ 4 ต าบลบางหญา้แพรก 

2. ศูนยม์าริสต์เพ่ือผูอ้พยพยา้ยถ่ิน Marist Center for Migrant (MCM) ตั้งอยู่ย่านคลองครุ
ตลาดกุง้  

3. ศูนยค์าทอลิคนกับุญยออากิมเพื่อผูอ้พยพยา้ยถ่ิน St.Joachim Catholic Center of Migrant   
(JCCM) ตั้งอยูใ่นหมู่บา้นเอ้ืออาทร ต าบลท่าจีน 

ศูนยก์ารเรียนรู้ทั้ง 3 มีศูนยค์าทอลิคนกับุญอนันาเพ่ือผูอ้พยพยา้ยถ่ิน เป็นศูนยก์ลางในการ
ประสานงานและอ านวยความสะดวก  ทั้งการกระจายอาหารกลางวนั  เป็นส่ือกลางในการจดัสรร
ส่ิงของบริจาคต่างๆ  ไปยงัศูนยก์ารศึกษาอีก 2 ศูนย ์  โดยท่ีศูนยค์าทอลิคนกับุญยออากิมเพ่ือผูอ้พยพ
ยา้ยถ่ิน เป็นองค์กรทางสังคมท่ีมุ่งให้ความช่วยเหลือดา้นมนุษยธ์รรม การให้การศึกษา การดูแล
สุขอนามัย   ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชนแก่กลุ่มแรงงานอพยพท่ีเข้ามาท างานในเขตจังหวัด
สมุทรสาคร  ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นชาวพม่า ให้การสนบัสนุนของอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ซ่ึงถือเป็น
พนัธกิจงานดา้นสังคม ดว้ยการปฏิบติัความรักต่อเพ่ือนพ่ีน้อง คนดอ้ยโอกาส คนชายขอบสังคม
และคนพลดัถ่ิน 
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ศูนย์คาทอลิคนักบุญยออากิมเพ่ือผูอ้พยา้ยถ่ินนั้ นเป็นองค์กรทางศาสนา (Faith-Based 
Organization)  จึงมีการปลูกฝังให้ผูเ้รียนซาบซ้ึงในหลกัธรรมค าสอนทางศาสนาของตนเอง   โดย
ไม่มีการบงัคบัให้บุตรหลานแรงงานต่างชาติท่ีเขา้มาเรียนนั้นตอ้งนบัถือหรือมีความเช่ือตามคริสต์
ศาสนา นิกายโรมันคาทอลิค ตามฐานความเช่ือของศูนย์ฯแต่อย่างใด  หากแต่ได้สร้างความ
ตระหนักให้นักเรียนนั้นรู้จกัการพฒันาตนเองตามวิถีความเช่ือของรากฐานตนเอง  ดงัปรากฏใน
บนัทึกการสังเกตภาคสนาม ท่ีมีการน าสวดมนตต์อนเชา้ก่อนเขา้หอ้งเรียน  มีการเดินจงกลม  และมี
การท าสมาธิหนา้เสาธง พร้อมทั้งสอดแทรกหลกัธรรมค าสอนทางคริสตศ์าสนา นิกายโรมนัคาทอ
ลิค สอดแทรกเขา้ไปเพื่อเสริมใหน้กัเรียนเขา้ใจถึงค าสอนทางคริสตศ์าสนาดว้ยเช่นกนั 

การบริหารภายใตร้ะบบสายการบงัคบับญัชา (Hierarchy) เช่นกนั  กล่าวคือมีล าดบัขั้นใน
การบริหาร เน่ืองจากเป็นองค์กรท่ีไดรั้บการสนับสนุนจากอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และเร่ิมมี
องค์กรทางศาสนาเขา้มาให้การสนับสนุนเพ่ิมเติม แต่การเรียนการสอนยงัไม่มีการจดทะเบียนท่ี
ถูกตอ้งตามกฎหมาย ท าใหก้รอบการท างานมีความยดืหยุน่ 

 
1.2.2 บทบำทกำรจัดกำรศึกษำให้กบักลุ่มแรงงำนย้ำยถิ่น 
บุตรหลานแรงงานต่างชาติโยกยา้ยจากประเทศพม่าเขา้มาในประเทศไทย  โดยเฉพาะใน

จงัหวดัสมุทรสาครนั้นดว้ยการติดตามผูป้กครอง  ท่ีเขา้มาเป็นแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมและ
การประมง เป็นเยาวชนท่ีอายุไม่ถึง15 ปีบริบูรณ์ทางกฎหมายให้การคุ้มครองและบังคับว่าไม่
สามารถท างานหรือเป็นแรงงานได ้ บุตรหลานแรงงานต่างชาติตอ้งอาศยัอยูแ่ต่ในบา้น หรือหอ้งเช่า 
ท่ีผูป้กครองพกัอาศยัอยู่ ท าให้เด็กต่างชาติตอ้งเผชิญกบัปัญหาหลายประการและซบัซอ้น อนัเป็น
การด ารงชีวิตอยู่ท่ามกลางความกลวัจากภยัคุกคามต่างๆ เช่นการถูกจบักุมจากเจา้หน้าท่ีรัฐเพราะ
การเขา้เมืองผิดกฎหมาย ไม่มีสถานภาพท่ีถูกตอ้งทะเบียนราษฎร์  การถูกล่วงละเมิดทางเพศ ฯลฯ   
จึงกลายเป็นเดก็กลุ่มเส่ียงและเปราะบางท่ีอาจถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาผลประโยชน์  

ดงันั้น ให้การศึกษาจึงเป็นทางออกหน่ึงท่ีช่วยลดการเกิดปัญหาดงักล่าวขา้งตน้  โดยการ
ด าเนินการจดัการศึกษาของศูนยค์อทอลิคนักบุญยออากิมเพ่ือผูอ้พยพยา้ยถ่ินท่ีเป็นองค์กรทาง
ศาสนา (Faith Based Organization) และเล็งเห็นความส าคญัและจดัสวสัดิการทางการศึกษาข้ึนใน
พ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรสาคร โดยมีฐานความเช่ือว่าการสร้างความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ไดน้ั้น  ตอ้ง
ค านึงถึงปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดคือการให้การศึกษา ซ่ึงก็ออกมาในรูปของการจดัการศึกษาเพื่อเตรียม
ความพร้อม  โดยการจดัการศึกษาน้ีไม่ไดห้มายความวา่จดัการเรียนการสอนเพียงอยา่งเดียว หากแต่
ครอบคลุมถึงประเด็นความมัน่คงในชีวิต  พ้ืนท่ีปลอดภยัส าหรับเด็ก  ทกัษะชีวิต  นนัทนาการ และ
การดูแลสุขภาพอนามยัในชีวิตประจ าวนัอีกดว้ย  
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2. กำรสร้ำงร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำร่วมกนัระหว่ำงองค์กรภำครัฐและองค์กรพฒันำเอกชน 
     2.1 จุดเปลีย่นขององค์กร 

จากการทบทวนเอกสารเร่ืองยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์และพันธกิจของส านักงานศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั (กลุ่มแผนงาน ส านักงานส่งเสริม การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, 2555) ประกอบกบัการ
วิเคราะห์ขอ้มูลบทสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
พบว่า  เง่ือนไขประการหน่ึงท่ีส าคัญคือ การเตรียมความพร้อมของรัฐไทยเพ่ือการก้าวไปสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) รวมถึงการเป็นสมาชิกประชาสังคม -วฒันธรรมอาเซียน 
(ASEAN Socio Cultural Community) ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั จึงให้
ความส าคัญกับความร่วมมือด้านวิชาการและการพฒันามนุษย  ์ เพ่ือลดช่องว่างของการพฒันา
อาเซียน  กลไกความร่วมมือทางการศึกษาจึงเป็นความจ าเป็นพ้ืนฐานในการสร้างอาเซียนสู่
ประชาคมท่ีมีความมัน่คงทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ดงัพบว่า กฎบตัรอาเซียนท่ีได้
เนน้ใหเ้ห็นความส าคญัในการพฒันามนุษย ์ โดยอาศยัความร่วมมืออยา่งใกลชิ้ดทางดา้นการศึกษา  
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ดงัปรากฏในกฎบตัรอาเซียนบทท่ี1 ขอ้ท่ี 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) 
      การขยายกรอบการศึกษาไปสู่การจดับริการทางการศึกษาท่ีครอบคลุมกลุ่มประชากรกลุ่ม
ใหม่ๆ อาทิ กลุ่มแรงงานต่างชาติท่ียา้ยถ่ินมาอยูใ่นประเทศไทย ส่งผลให้ศูนยก์ารศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอธัยาศยัมีการปรับตวัพนัธกิจ กลายมาเป็นกรอบหลกัการส าคญัท่ีส่งผลใหอ้งคก์ร
เกิดการเปล่ียนแปลง ดว้ยการจดัการสวสัดิการทางการศึกษาหลายหลกัสูตร อาทิ  การจดัการศึกษา
ในโรงงาน ตามรูปแบบ “การศึกษานอกระบบสัญจร” ให้กับแรงต่างชาติ จัดองค์ความรู้ด้าน
กฎหมาย ดา้นสุขภาวะอนามยั ดา้นอนามยัเจริญพนัธ์ุ  

ต่อมา ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัไดพิ้จารณาแหล่งความร่วมมือท่ี
อยูใ่นพ้ืนท่ีและมีโอกาสในการเขา้ถึงบุตรหลานแรงงานต่างชาติ จึงริเร่ิมความร่วมมือกบัศูนยค์าทอ
ลิคนกับุญยออากิมเพ่ือผูอ้พยพยา้ยถ่ิน เน่ืองดว้ยกลไกการท างานของศูนยค์าทอลิคนกับุญยออากิม
เพ่ือผูอ้พยพยา้ยถ่ินท่ีท างานดา้นการศึกษาใหแ้ก่บุตรหลานแรงงานต่างชาติมาเป็นระยะเวลานาน ทั้ง
สององค์กร จึงไดร่้วมกนัพฒันาหลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบัเด็กต่างชาติท่ีเขา้มาพ านกัในประเทศไทย 
และเปิดใหมี้การเรียนการสอนตามหลกัสูตรรองรับการศึกษาของเดก็ต่างชาติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557  
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     2.2 กำรปรับตัวร่วม: บทบำท และอตัลกัษณ์ใหม่  
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลในเชิงเอกสาร  การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม (Focus Group 

Discussion) พบว่า ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัเกิดการปรับตวัในเชิงการ
ปฏิบติังาน เน่ืองจาก ขอ้จ ากดัในการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายบุตรหลานแรงงานต่างชาติ  จึงมีความ
จ าเป็นตอ้งอาศยัองค์กรพฒันาเอกชนในการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายเพ่ือด าเนินการจดัการศึกษานอก
ระบบขั้นพ้ืนฐาน โดยมีลกัษณะพ่ึงพาอาศยักนัเพ่ือจดัการศึกษาใหแ้ก่บุตรหลานแรงงานต่างชาติ    

ในเชิงอตัลกัษณ์องคก์รช้ีใหเ้ห็นว่า ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยันั้น
มีความเป็นองคก์รภาครัฐ (Bureaucratic Organization) ท่ีมีโครงสร้างการบริหารงานขององค์กรท่ีมี
สายการบงัคบับญัชา ดงันั้นการจดัการศึกษาส าหรับบุตรหลานแรงงานต่างชาติจึงเป็นความทา้ทาย
ใหม่ท่ีเขา้มาใหอ้งคก์รด าเนินการ  และเป็นการสร้างพ้ืนท่ีทางการศึกษาท่ีมีความส าคญัควบคู่ไปกบั
การจดัการศึกษาภาคบงัคบัของนกัเรียนไทย  ดว้ยกลไกการบริหารแบบระบบราชการ มีหลกัการ
ล าดบัการบงัคบับญัชา (Hierarchy)  มีอ  านาจโดยชอบธรรมในการบริหารและบริหารโดยอาศยั
กฎระเบียบ  มีลกัษณะของงานประจ า  มีการแบ่งสายงาน  มีผูป้ฏิบติัหน้าท่ีท่ีมีความเช่ียวชาญใน
สาขาต่างๆ ตามแนวคิดของแมก๊ซ์ เวเบอร์ (สร้อยตระกลู (ติวยานนท)์ อรรถมานะ, 2527)  

ดงันั้น การจดัการศึกษาให้แก่บุตรหลานแรงงานต่างชาติภายใตอ้งค์กรราชการจึงมีกรอบ
การท างานท่ีมีสายการบงัคบับญัชา (Hierarchy) ท่ีชดัเจน และกระทรวงศึกษาธิการท่ีมีอ  านาจและ
บทบาทสูงสุดในการจดัการศึกษา แสดงให้เห็นว่า องค์กรรัฐได้ให้ความส าคญัเร่งด่วนต่อเร่ือง
การศึกษาของกลุ่มบุตรหลานแรงงานต่างชาติ นบัวา่เป็นตวัแปรส าคญัในการก าหนดทิศทางในการ
ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่บุตรหลานแรงงานต่างชาติ  ผ่านการปฏิบติังานของศูนยก์ารศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ  าเภอเมืองสมุทรสาคร 
 เง่ือนไขส าคญัของการเปล่ียนแปลง คือ ภาวะผูน้  าท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการปรับตวัของ
องค์กร จากการศึกษาพบว่า ผูบ้ริหารของศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัได้
ปรับทศันคติเร่ืองความหลากหลายทางเช้ือชาติ ชาติพนัธ์ุ โดยยึดหลกัศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยแ์ละ
ความเท่าเทียมในการจดับริการทางการศึกษาใหแ้ก่บุตรหลานแรงงานต่างชาติ  

 
    2.3 ควำมจ ำเป็นในกำรสร้ำงร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำร่วมกันระหว่ำงองค์กรภำครัฐและองค์กร
พฒันำเอกชน 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลในเชิงเอกสาร  การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) คน้พบว่า ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัเกิดการปรับตวัในเชิง
การปฏิบติังาน เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัในการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายบุตรหลานแรงงานต่างชาติ  จึงมีความ
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จ าเป็นตอ้งอาศยัองค์กรพฒันาเอกชนในการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายเพ่ือด าเนินการจดัการศึกษานอก
ระบบขั้นพ้ืนฐานเป็นลกัษณะพ่ึงพาอาศยักนัเพ่ือจดัการศึกษาใหแ้ก่บุตรหลานแรงงานต่างชาติ   

ความร่วมมือในการจดัการเรียนการสอนระหว่างศูนยค์าทอลิคนกับุญยออากิมเพ่ือผูอ้พยพ
ยา้ยถ่ิน และศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั  เร่ิมตน้ข้ึนในปี พ.ศ.2557 กล่าวคือ
เกิดความร่วมมือกนัระหว่าง 2 องค์กรเพื่อขบัเคล่ือนการศึกษาให้แก่บุตรหลานแรงงานต่างชาติ  
ดว้ยเหตุว่าศูนยค์าทอลิคนักบุญยออากิมเพ่ือผูอ้พยพยา้ยถ่ินนั้น ไม่สามารถออกวุฒิบตัรทางการ
ศึกษาใหแ้ก่นกัเรียนท่ีเขา้มาศึกษาได ้เน่ืองจากเป็นศูนยก์ารศึกษาท่ีไม่มีการจดัทะเบียนท่ีถูกตอ้งตาม
กฎระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ท าให้ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มเป้าหมายพิเศษ ส านักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั  ส านักงาน
ปลดักระทรวงศึกษาธิการ (กศน.) เขา้มาร่วมจดัการศึกษาแก่บุตรหลานแรงงานต่างชาติ   โดยใช้
หลกัสูตรของศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยักลุ่มเป้าหมายพิเศษ  และใชพ้ื้น
ของศูนยก์ารเรียนรู้คาทอลิคนักบุญยออากิมเป็นสถานท่ีในการจดัการศึกษาดงักล่าว  จึงเกิดความ
ร่วมมือข้ึนระหวา่ง 2 องคก์รในการจดัการศึกษาใหแ้ก่บุตรหลานแรงงานต่างชาติ   

ผลการวิจยัพบว่า เม่ือมีการจดัการเรียนการสอนของหลกัสูตรความร่วมมือจากทั้ งสอง
องค์กร ไดมี้การปรับปรุงเน้ือหาของหลกัสูตรอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้เน้ือหาของการเรียนมีความ
เหมาะสมกบัทกัษะและความสามารถของนกัเรียน เกิดการบูรณาการหลกัสูตรท่ีมีความสอดคลอ้ง
ต่อการน าไปประยกุตก์บักลุ่มเป้าหมายบุตรหลานแรงงานต่างชาติไดใ้นสถานการณ์สงัคมปัจจุบนั  
 
อภิปรำยผลกำรวิจัย : ควำมร่วมมือทำงกำรศึกษำระหว่ำงองค์กรรัฐและองค์กรเอกชน 
 ความร่วมมือในการจดัการศึกษาใหแ้ก่บุตรหลานแรงงานต่างชาติ เร่ิมตน้ข้ึนภายใตพ้นัธกิจ
ของทั้งสององค์กร ระหว่างศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัและศูนยค์าทอลิก
นักบุญยออากิมเพ่ือผูอ้พยพยา้ยถ่ิน  ซ่ึงเป็นกลไกส าคญัท่ีขบัเคล่ือนหลกัสูตรความร่วมมือทาง
การศึกษาของบุตรหลานแรงงานต่างชาติ อีกทั้งยงัมีอตัลกัษณ์องค์กรท่ีคลา้ยคลึงกนั  นัน่คือมีการ
ท างานท่ีมีสายการบงัคบับญัชา (Hierarchy)  อย่างไรก็ดี ระยะแรกยงัประสบปัญหาเร่ืองหลกัสูตร
ความร่วมมือ กล่าวคือหลกัสูตรท่ีใชจ้ดัการศึกษาของศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยัมีมาตรฐานสูงเม่ือน  ามาจดัการศึกษาให้แก่บุตรหลานแรงงานต่างชาติ  ดงันั้น จึงมีปรับ
หลกัสูตรเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัคุณสมบติัของบุตรหลานแรงงานต่างชาติมากข้ึน    

หากมองในเชิงอตัลกัษณ์ของทั้งสององค์กรนั้นถือว่าต่างกนัโดยส้ินเชิง   ระหว่างองค์กร
ทางการศึกษาท่ีเป็นหน่วยงานราชการ (Bureaucratic Organization) และองค์กรพฒันาเอกชนท่ีมี
ศาสนาเป็นฐาน (Faith based Non-Governmental Organization) ผลการวิจยัสะทอ้นให้เห็นว่า มิติ
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ความเป็นปัจเจกของความเป็นผูน้  าองคก์รของทั้งสององคก์รนั้นมีความส าคญัมาก เน่ืองจากมีส่วน
ส าคญัในการก าหนดทิศทางการท างานขององคก์ร  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมาย อนัเป็นบุตร
หลานแรงงานต่างชาติท่ีอยูใ่นจงัหวดัสมุทรสาคร  

กล่าวไดว้่า วิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
(กศน.) สามารถบูรณาการการจดัการศึกษาใหค้รอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเดก็ต่างชาติไดอ้ยา่งลงตวักบั
ศูนย์คาทอลิกนักบุญยออากิม  ซ่ึงเป็นความร่วมมือในการจัดการศึกษาท่ียึดโยงกับหลกัสิทธิ
มนุษยชน และความเสมอภาคในการไดรั้บการศึกษาตามหลกัการของอนุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิเดก็ 

ดังนั้ น การเป็นภาคีร่วมในการจดัการเรียนการสอนให้แก่บุตรหลานแรงงานต่างชาติ
ระหว่างองค์กรภาครัฐนั้ นและองค์กรพัฒนาเอกชน  นับว่าเป็นการสร้างและขยายโอกาสทาง
การศึกษาให้แก่บุตรหลานต่างชาติให้กวา้งข้ึน และน าสู่การสร้างรากฐานท่ีมัน่คงต่ออนาคตบุตร
หลานแรงงานต่างชาติต่อไป ซ่ึงเอกสารทางการศึกษาจะเป็นประโยชน์ในแสวงหาทางเลือกอาชีพท่ี
กวา้งข้ึนในประเทศไทย โดยมีสิทธิเหมือนคนไทยตามกฎหมายทุกประการ  ผา่นกระบวนการความ
ร่วมมือในการจดัการเรียนการสอนท่ีเกิดข้ึนแลว้ 3 ดา้น ดงัน้ี 

ด้ำนบุคลำกร  ภายใตค้วามร่วมมือในการจดัการศึกษาใหแ้ก่บุตรหลานแรงงานต่างชาติ ทาง
ศูนยก์ารเรียนรู้นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั  ไดส่้งครูผูส้อนมาท าการสอนในศูนยค์าทอลิค
นกับุญยออากิมเพ่ือท าการสอนนกัเรียนเป็นคร้ังคราว เน่ืองดว้ย ครูประจ าศูนยค์าทอลิคนกับุญยออา
กิมเพ่ือผูอ้พยพยา้ยถ่ินเองในการด าเนินการจดัการเรียนการสอนเป็นการภายใน  

ด้ำนหลักสูตรบูรณำกำรควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำแก่บุตรหลำนแรงงำนต่ำงชำติ 
ดว้ยการตกลงร่วมกันท่ีจะใช้หลกัสูตรท่ีผ่านการบูรณาการระหว่างหลกัสูตรของศูนยค์าทอลิก
นกับุญยออากิมเพ่ือผูอ้พยพยา้ยถ่ินและศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั  เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัผูเ้รียน  และมีกลไกในการคดันกัเรียนเขา้สู่หลกัสูตรความร่วมมือดงักล่าวน้ี  โดยการ
คดัเลือกนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดี จากนักเรียนท่ีเรียนอยู่ในหลกัสูตรการเรียนของศูนยค์าทอลิค
นกับุญยออากิมเพ่ือผูอ้พยพยา้ยถ่ินเขา้มาเรียนในหลกัสูตรฯ  

ด้ำนกำรพัฒนำและยกระดับคุณภำพชีวิต นอกจากความร่วมมือในการจดัการเรียนการ
สอนแล้วทั้ งสององค์กรยงัมีการส่งเสริมการพัฒนาด้านทักษะชีวิต  โดยมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนเกิด
กระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียน  โดยการจดักิจกรรมทศันศึกษานอกสถานท่ี  ไปตามสถานท่ี
ส าคัญๆต่างๆ  เพ่ือกระตุ้นให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ในด้านทักษะชีวิตท่ามกลางความแตกต่าง
หลากหลายทางสงัคมวฒันธรรม  
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บทสรุป 
การศึกษาความร่วมมือในการจดัการศึกษาระหว่างศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอธัยาศยักบัศูนยค์าทอลิคนักบุญยออากิมเพ่ือผูอ้พยพยา้ยถ่ิน   ผลการศึกษาช้ีว่าความร่วมมือ
ดงักล่าวเกิดข้ึนเน่ืองจากบริบททางนโยบายตั้งแต่เป้าหมายการพฒันาแห่งสหสัวรรษ (Millennium 
Development Goals : MDGs) ในพ.ศ.2543 ขององค์การสหประชาชาติ   กรอบความร่วมมือ
ประชาคมอาเซียน  ตลอดจนพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 และมติคณะรัฐมนตรี เม่ือ
วนัท่ี 5 กรกฎาคม 2548  เป็นปัจจยัเอ้ืออ านวยให้เกิดความร่วมมือในการจดัการศึกษาข้ึน อีกทั้ ง
นโยบายทางการศึกษาส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือในการพฒันาหลกัสูตรเฉพาะส าหรับเดก็ต่างชาติ 
อนัส่งผลสืบเน่ืองไปยงั ความร่วมมือของทั้งสององคก์ร 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นบุคลากรทางการศึกษา  
2) ดา้นหลกัสูตรบูรณาการความร่วมมือในการจดัการศึกษาแก่บุตรหลานแรงงานต่างชาติ และ 3) 
ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต  

การจดัการศึกษาให้แก่บุตรหลานแรงงานต่างชาตินั้นเกิดข้ึนโดยความร่วมมือระหว่างทั้ง
สององคก์รน ามาสู่การพฒันาดา้นสวสัดิการทางการศึกษาของบุตรหลานแรงงานต่างชาติอนัเป็นมิติ
ดา้นการศึกษาท่ีมีความส าคญั  ทั้ งน้ี ความทา้ทายต่อการพฒันาความร่วมมือของทั้งภาครัฐ และ
องค์กรภาคเอกชน จึงเป็นมิติของความร่วมมือท่ีเกิดข้ึนภายใตบ้ริบททางการศึกษาของบุตรหลาน
แรงงานต่างชาติ  ท่ีมีความซบัซอ้นในการด าเนินการหลกัสูตรความร่วมมือทางการศึกษา  เน่ืองดว้ย
ความแตกต่างในดา้นปรัชญาการท างานของทั้งสององค์กร วฒันธรรมองค์กร  และระบบงานท่ี
แตกต่างกัน  ท่ีต้องมีการปรับความเข้าใจกันทั้ งในเชิงโครงสร้าง  มิติการปฏิบัติงาน  รวมทั้ ง
หลกัสูตรความร่วมมือท่ีจดัการศึกษาข้ึนเองกต็อ้งมีการปรับปรุงเช่นเดียวกนั โดยมีนยัยะส าคญัท่ีจะ
ขยายการจดัการศึกษาในอนาคตไปยงัผูป้กครองของบุตรหลานแรงงานต่างชาติ  เพ่ือท่ีจะน าไปสู่
การส่งเสริมให้บุตรหลานให้เขา้มาสู่ระบบการศึกษาอนัเป็นความกา้วหนา้ท่ีส่งผลต่ออนาคตของ
เดก็ต่างชาติต่อไป 
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ความร่วมมอืระหว่างองค์กรรัฐและองค์เอกชนในการส่งเสริมการศึกษาของเด็กต่างชาติ
ในจังหวดัสมุทรสาคร 

 
ปริญญา  หวนัเหล็ม1 

ฐิติพร  ศิริพนัธ์  พนัธเสน2 
 

บทคดัย่อ 
 

บทความเร่ือง “ความร่วมมือระหวา่งองคก์รภาครัฐและองคก์รพฒันาเอกชนในการส่งเสริม
การศึกษาของเด็กต่างชาติในสมุทรสาคร” เป็นผลจากการวิจัยท่ีศึกษาความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรพฒันาเอกชนในการออกแบบและการด าเนินการจดัสวสัดิการทาง
การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุตรหลานของแรงงานต่างชาติในเขตพื้นท่ีจังหวัด
สมุทรสาคร  การวิจยัใช้วิธีวิทยาการวิจยัเชิงคุณภาพด้วย เทคนิคการเก็บข้อมูลหลักได้แก่ การ
สัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม งานวิจยัคร้ังน้ี ใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีสวสัดิการ
ด้านการศึกษาและทฤษฎีประกอบสร้างนิยมในการวิเคราะห์และอภิปรายผลผลการศึกษา  ผล
การศึกษาพบวา่ศูนยก์ารศึกษานอกระบบซ่ึงเป็นองคก์รภาครัฐและศูนยค์าทอลิกนกับุญยออากิมเพื่อ
ผูอ้พยพยา้ยถ่ินจงัหวดัสมุทรสาครซ่ึงเป็นองคก์รพฒันาเอกชนมีอุดมการณ์และเป้าหมายร่วมในการ
จดัสวสัดิการทางการศึกษาให้กบัเด็กต่างชาติในจงัหวดัจงัหวดัสมุทรสาคร  โดยสามารถน า
ทรัพยากรและศกัยภาพมาประสาน ก่อเกิดเป็นความร่วมมือระหวา่งกนั 3 ดา้นหลกั ไดแ้ก่ 1) ดา้น
บุคลากร 2) ดา้นหลกัสูตร และ 3) ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตและออกแบบการจดัสวสัดิการทาง
การศึกษาท่ีมีลกัษณะผสมผสานการศึกษาในระบบเขา้กบัรูปแบบการศึกษาทางเลือกในศูนยค์าทอ
ลิคนกับุญยออากิมเพื่อผูอ้พยพยา้ยถ่ิน จงัหวดัสมุทรสาคร 

 
ค าส าคัญ : เด็กต่างชาติ, องคก์รภาครัฐและองคก์รพฒันาเอกชน, ความร่วมมือในการออกแบบและ
ด าเนินการจดัสวสัดิการทางการศึกษา 

                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท  หมวดการวจิยัทางสงัคมสงเคราะห์  หลกัสูตรสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบณัฑิต  คณะ
สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
2 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร., คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
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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 Non-
Formal 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 
 
                                                           
1 Post Graduate Student, Research Major, Faculty of Social Administration, Thammasat Univertsity 
2 Thesis  Advisor, Lecturer  Faculty of Social Administration, Thammasat University 
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บทน ำ 
 
นบัตั้งแต่ยุคการปฏิวติัอุตสาหกรรมทัว่โลกต่างให้ความส าคญัต่อการพฒันาอุตสาหกรรม

การผลิต ประเทศไทยจึงไดรั้บอิทธิพลในการพฒันาเศรษฐกิจดว้ยการส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมการ
ผลิตในประเทศได้อย่างต่อเน่ือง นั่นคือ ยุทธศาสตร์ส าคญัด้วยการผลิตและส่งออกผลผลิต เพื่อ
สร้างรายไดใ้หก้บัประเทศ และเพื่อมุ่งใหมี้การพฒันาเนน้การลงทุนภาคอุตสาหกรรมเกิดข้ึนตามมา 
อนัเป็นผลให้เกิดความตอ้งการด้านแรงงานเพิ่มมากข้ึนอย่างกา้วกระโดด นับเป็นปัจจยัดึงดูดให้
แรงงานต่างชาติเขา้มาท างานยงัประเทศไทย  

การศึกษาขอ้มูลจากส านกังานจดัหางานจงัหวดัสมุทรสาครระบุวา่ในปี พ.ศ.2552 จงัหวดั
สมุทรสาครมีแรงงานต่างดา้วท่ีไดรั้บอนุญาตท างาน จ านวน 160,549 คน และมีแรงงานมายื่นขอ
อนุญาตท างานและยื่นแบบค าขอพิสูจน์สัญชาติปี พ .ศ. 2553 จ  านวน 124,454 คน ในขณะท่ีจงัหวดั
สมุทรสาครเป็นจงัหวดัท่ีรองรับการประกอบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ประกอบไปด้วยโรงงาน
อุตสาหกรรมตั้งแต่ปีพ.ศ.2512 จนถึงปัจจุบนัทั้งหมด 5,065 โรงงาน อาทิเช่น โรงงานผลิต
เคร่ืองยนต ์เคร่ืองจกัร อุปกรณ์การเกษตร เป็นตน้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งอุตสาหกรรมการผลิตและแปร
รูปอาหารทะเลท่ีมีความตอ้งการดา้นแรงงานในการผลิตและส่งออกในการขบัเคล่ือน จากสัดส่วน
ของก าลงัแรงงานชาวต่างชาติท่ีเขา้มาท างาน สะทอ้นให้เห็นว่า แรงงานต่างชาติเป็นส่วนส าคญัยิ่ง
ในการขบัเคล่ือนระบบอุตสาหกรรมของจงัหวดัสมุทรสาคร    

จากการท่ีแรงงานต่างชาติเขา้มายงัประเทศไทย ท าใหแ้รงงานส่วนหน่ึงน าบุตรหลานเขา้มา
พ านักเล้ียงดูตามบิดา-มารดาด้วย และยงัพบว่า แรงงานบางส่วนตั้งถ่ินฐานยงัพื้นแผ่นดินไทย 
ลูกหลานของชาวต่างชาติจ านวนน้ี ยงัขาดการส่งเสริมให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอยู่มาก ซ่ึง
หลงัจากประเทศไทยมีการประกาศใช้พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติปี พ.ศ.2542 ส านกังาน
เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการไดเ้สนอนโยบายการจดัการศึกษาเพื่อเด็กดอ้ยโอกาส 
6 กลุ่ม ในปี พ.ศ. 2547 คือ (1) เด็กท่ีถูกปล่อยปละละเลย (2) เด็กท่ีถูกละเมิดสิทธิ (3) เด็กประพฤติ
ตนไม่เหมาะสม (4) เด็กพิการ (5) เด็กขาดโอกาส (เด็กไม่ไดเ้รียนหนงัสือ เด็กลูกกรรมกรก่อสร้าง/
กรรมกรว่างงาน เด็กยากจน เด็กชนกลุ่มน้อย เด็กท่ีไม่ได้สัญชาติไทย  เด็กท่ีไม่มีสูติบตัรหรือ
ทะเบียนบ้าน (6) เด็กท่ีได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ ( เปรมใจ วงัศิริไพศาล, 2551) ส าหรับ
ลูกหลานของแรงงานท่ียา้ยถ่ินมากบัครอบครัวจึงมีสิทธิท่ีจะไดรั้บโอกาสในการศึกษาเท่าเทียมกบั
เด็กในประเทศไทยทุกประการ 
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 จากสาระส าคญัของพระราชบญัญติัการศึกษาฉบบัดงักล่าว จะสร้างให้สังคมเกิดความ
เสมอภาคท่ีตอ้งการใหเ้ด็กดอ้ยโอกาสทุกคนในประเทศไทยมีโอกาสไดรั้บการศึกษาอยา่งเหมาะสม
หลากหลายรูปแบบ โดยการศึกษาคร้ังน้ีจะสะทอ้นให้เห็นว่า องค์กรทั้งภาครัฐ และองคก์รพฒันา
เอกชนได้ ร่ ว มกัน จัด ก ารพัฒนาหลัก สู ต รก าร ศึ กษาขั้ นพื้ นฐ านต ามม าตรฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการให้แก่เด็กต่างชาติท่ีเป็นบุตรหลานของแรงงานยา้ยถ่ินจดัเป็นหน่ึงในกลุ่มดอ้ย
โอกาสภายใตน้โยบายน้ี 

 
วตัถุประสงค์กำรวจัิย  

เพื่อศึกษาความร่วมมือในเชิงฐานคิด  อุดมการณ์  การออกแบบและการด าเนินการจดั
สวสัดิการทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมขององคก์รภาครัฐและองคก์รพฒันาเอกชน 
 
ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ  

เป็นแนวทางส าหรับองคก์รภาครัฐและองคก์รพฒันาเอกชน และภาคประชาชน ในการจดั
สวสัดิการทางการศึกษา โดยมุ่งแสวงหาผลท่ีไดรั้บจากการวิจยัช่วยสร้างความตระหนกัให้เห็นถึง
ความส าคญัของการให้โอกาสทางการศึกษาให้บุตรหลานแรงงานต่างชาติ  ให้สามารถเขา้สู่ระบบ
การศึกษาของประเทศไทย 
 
ระเบียบวธีิวจัิย 
 การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นเคร่ืองมือ
ในการแสวงหาความรู้และสร้างองคค์วามรู้จากการวจิยั   

การวิเคราะห์ – ตีความขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ลุ่มลึก การสัมภาษณ์กลุ่ม การพูดคุย
อย่างไม่เป็นทางการ และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม โดยมีกรอบค าถามก่ึงโครงสร้างท่ีผ่าน
การพิจารณาจากผูเ้ช่ียวชาญในการใหค้วามเห็นก่อนเก็บขอ้มูลในภาคสนาม 

ผูมี้ส่วนร่วมในการวิจยัภาคสนาม จ านวน 8 ท่าน ประกอบด้วย นักวิชาการผูก้  าหนด
นโยบายในกระทรวงศึกษาธิการ 1 ท่าน  ผูท้รงคุณวุฒิจากหน่วยงานองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ (International Labor Organization : ILO) 1 ท่าน นกัวิชาการผูด้  าเนินงานสวสัดิการดา้น
การศึกษาเพื่อเด็กต่างชาติ 1 ท่าน ผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 1 
ท่าน ผูอ้  านวยการศูนยค์าทอลิคนกับุญยออากิมเพื่อผูอ้พยพยา้ยถ่ิน 1 ท่าน ครูประจ าศูนยก์ารศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 1 ท่าน ครูประจ าศูนยค์าทอลิคนกับุญยออากิมเพื่อผูอ้พยพยา้ย
ถ่ิน 1 ท่าน และอาสาสมคัรประจ าศูนยค์าทอลิคนกับุญยออากิมเพื่อผูอ้พยพยา้ยถ่ิน 2 ท่าน   
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ผลกำรศึกษำ 
ในการตอบค าถามเร่ืองความร่วมมืออนัมีรากฐานในระดบัอุดมการณ์  การออกแบบและ

การด าเนินงานในการจดัสวสัดิการทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมให้บุตรหลานแรงงาน
ต่างชาติ เพื่อความชดัเจนของเน้ือหาผูว้ิจยัจึงไดใ้ชก้ารศึกษาเปรียบเทียบและท าความเขา้ใจประวติั
ความเป็นมา บริบทแห่งการเกิดข้ึนของ 2 องค์กรเป็นองค์กรภาครัฐและองค์กรพฒันาเอกชน 
จากนั้นจึงพยายามตอบค าถามเร่ืองความร่วมมือ และรูปแบบในการจดัการศึกษาเพื่อเตรียมความ
พร้อมท่ีปรากฏในลกัษณะหลกัสูตรความร่วมมือโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) บริบทขององคก์รภาครัฐและองคก์รพฒันาเอกชน 
2) การสร้างร่วมมือในการจดัการศึกษาร่วมกนัระหว่างองค์กรภาครัฐและองค์กรพฒันา

เอกชน  
 
1. บริบทขององค์กรภำครัฐและองค์กรพฒันำเอกชน 
     1.1 บริบทองค์กรภำครัฐ 
 1.1.1 องค์กรภำครัฐ: ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอธัยำศัย 

เม่ือวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2537 ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยั ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ ไดจ้ดัตั้ง “ศูนยบ์ริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอ
เมืองสมุทรสาคร”  โดยใชอ้าคารเรียนพิมพดี์ดของศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดัสมุทรสาคร
เป็นส านกังาน จนมีการเคล่อนยา้ยส านกังานไปปฏิบติังานท่ีหอ้งสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” 
อ าเภอเมืองสมุทรสาคร ต่อมาปี พ.ศ. 2542 ส านกังานมาท่ีอาคารเรียนวิชาช่างเคร่ืองยนตข์องศูนย์
การศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดัสมุทรสาคร ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบนั  และในปี พ.ศ.2551 เปล่ียน
ช่ือเป็น “ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอเมืองสมุทรสาคร” (สืบคน้จาก 
www.nfesakhon.net/muangsakhon/?=node/7) 

จังหวดัสมุทรสาครเป็นจังหวัดซ่ึงรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  
อุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองยนต ์  และท่ีส าคญัคือโรงงานผลิตและแปรรูปอาหารทะเล  ก่อให้เกิดความ
ตอ้งการดา้นแรงงานท่ีมีฝีมือ  และแรงงานก่ึงฝีมือ  เป็นจ านวนมาก  ขอ้มูลจากส านกังานจดัหางาน
จงัหวดัสมุทรสาครระบุว่าในปี พ.ศ.2552 จงัหวดัสมุทรสาครมีแรงงานต่างชาติท่ีได้รับอนุญาต
ท างาน จ านวน 160,549 คน  และมีแรงงานมายืน่ขออนุญาตท างานและยื่นแบบค าขอพิสูจน์สัญชาติ
ปี พ.ศ. 2553 จ  านวน 124,454 คน สภาวะเช่นน้ีส่งผลให้เกิดการเคล่ือนยา้ยของแรงงานจากประเทศ
เพื่อนบา้นอาทิ พม่า ลาว กมัพูชา จ  านวนมาก โดยมีการตั้งถ่ินฐานในเขตจงัหวดัสมุทรสาครและ
จงัหวดัอ่ืนๆ เพิ่มมากข้ึนเป็นล าดบั ความทา้ทายท่ีเกิดข้ึนตามมาจึงเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ถึงบริการ
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สวสัดิการทางสังคมในดา้นต่างๆอาทิ การแพทย ์สาธารณสุข และการศึกษา  นโยบายการขบัเคล่ือน
สู่ประชาคมอาเซียนส่งผลใหป้ระเด็นเหล่าน้ีมีความส าคญัเร่งด่วนข้ึน ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยัจึงก าหนดยุทธศาสตร์การศึกษาในปี 2558 ท่ีประกอบไปดว้ย 3 ยุทธศาสตร์ 
(ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, 2555) ดงัน้ี 

1. การเสริมสร้างความตระหนกัเก่ียวกบัอาเซียน 
2. เสริมสร้างโอกาสในการไดรั้บการศึกษาในระดบัประถมและมธัยมศึกษา รวมถึงการ

เพิ่มคุณภาพการศึกษา 
3. การเคล่ือนยา้ยพรมแดนและการจดัการศึกษาใหมี้ความเป็นสากล 
ในการด าเนินงานตามวสิัยทศัน์นั้น จ าตอ้งมีพนัธกิจท่ีชดัเจนทั้งน้ีศูนยก์ารศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอธัยาศยัไดก้ าหนดพนัธกิจ  เป็นกรอบยุทธศาสตร์ของส านกังานการศึกษานอก
ระบบและการเรียนรู้ตามอัธยาศยั จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย กลุ่มแผนงาน ส านักงานส่งเสริม 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ (2555) ดงัน้ี 

1. เสริมสร้างให้เกิดความตระหนกัเก่ียวกบัการเป็นประชาคมอาเซียนของประเทศไทยให้
เกิดกบัประชาชน  นบัว่าเป็นการสร้างความตระหนกัระดบัภูมิภาคในเร่ืองการเป็นประชาคมท่ีมี
ความหลากหลายทั้งเช้ือชาติ ศาสนา และชาติพนัธ์ุ 

2. จดัและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั  อนัน าไปสู่การศึกษา
ตลอดชีวติเพื่อพฒันาศกัยภาพในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนและการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต
ของประชาชน   

3. สร้างภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ  โดยเช่ือมโยงการจดัการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัเพื่อรองรับความตอ้งการดา้นการศึกษา  และการเขา้ถึงโอกาส
การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติของประชาชนตลอดจนประเทศสมาชิกในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

4. พฒันาระบบการบริหารจดัการ  การด าเนินการนอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัให้
สามารถรองรับนโยบายการจดัการศึกษาเพื่อประชาคมอาเซียนของรัฐบาลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 
      1.1.2 บทบำทกำรจัดกำรศึกษำในโรงงำนให้แก่แรงงำน: จุดเปลี่ยน สู่กำรจัดบริกำรทำง
กำรศึกษำเชิงรุกให้กลุ่มผู้ใช้แรงงำน 

ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัได้ด าเนินการจดัการเรียนการสอน
ให้แก่ผูเ้รียนโดยยึดหลกัการและความมุ่งหมายตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ ควบคู่กบั
หลักการศึกษานอกระบบ  หลักความเสมอภาค  การมีส่วนร่วม กระบวนการเรียนรู้  ความ
หลากหลาย  ความยืดหยุ่น การบูรณาการ  การกระจายอ านาจ  เพื่อให้การศึกษานอกระบบเกิด
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ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และมีพื้นฐานในการจดัการศึกษานอกระบบว่า การศึกษาเกิดข้ึนได้
ทุกแห่งหน  ไม่เฉพาะในโรงเรียนเท่านั้น โดยมีพิจารณาแบ่งออกไดเ้ป็น 2 มิติ คือ 1. เป็นการศึกษา
ท่ีจดัข้ึนนอกเหนือท่ีจดัข้ึนโรงเรียน  โดยมีหลักสูตรวิธีการจดัการเรียนการสอน  การวดัและ
ประเมินผลเช่นเดียวกนั  และมิติท่ี 2 คือการศึกษาท่ีจดัข้ึนส าหรับผูท่ี้อยูน่อกระบบโรงเรียน  เป็นผูท่ี้
ไม่สามารถเขา้ถึงบริการท่ีโรงเรียนจดัให้ได ้ โดยขอ้จ ากดัต่างๆทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
ตลอดจนร่างกาย และจิตใจ  ทั้งน้ีการศึกษานอกระบบเป็นกระบวนการของการศึกษาตลอดชีวิต  มี
ภารกิจส าคญัท่ีมุ่งใหป้ระชาชนไดรั้บการศึกษาอยา่งทัว่ถึง  โดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีจ าเป็น
ซ่ึงเป็นสิทธิท่ีทุกคนพึงไดรั้บ  การศึกษานอกระบบจึงยึดหลกัการส าคญั 5 ประการคือ หลกัความ
เสมอภาคทางการศึกษา  หลกัการพฒันาตนเองและการพึ่งพาตนเอง  หลกัการบูรณาการการเรียนรู้
ตลอดชีวติ  หลกัความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน และหลกัการเรียนรู้ร่วมกนัและการมี
ส่วนร่วมของชุมชน (ส านกังานบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน, 2546) 

การเขา้มาจดัการศึกษาให้แก่บุตรหลานแรงงานต่างชาติ และการสร้างความร่วมมือในการ
จดัการศึกษาใหแ้ก่บุตรหลานแรงงานต่างชาตินั้น  ริเร่ิมจากศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศยัประสานงานไปยงันายจา้งและโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อขอพื้นท่ีเพื่อจดัการศึกษาให้แก่
แรงงาน กล่าวคือ ระยะแรกเป็นการจดัการศึกษารูปแบบ “การศึกษานอกระบบสัญจร” แต่ก็ไม่
ประสบความส าเร็จ เน่ืองจากนายจา้งและโรงงานไม่ไดรั้บความร่วมมือ เน่ืองดว้ยมีฐานคิดท่ีเป็น
การจา้งงานต่างตอบแทนและดูแลดว้ยเงิน ในขณะท่ีศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยัมีทศันะวา่ การให้การศึกษาถือเป็นเร่ืองส าคญัท่ีตอ้งจดับริการให้แรงงาน จึงเกิดการพฒันา
หลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบัแรงงานดว้ยการจดัการศึกษานอกระบบสัญจรในทา้ยท่ีสุด 
 
     1.2 ประวัติควำมเป็นมำ ศูนย์คำทอลิคนักบุญยออำกิมเพื่อผู้อพยพย้ำยถิ่นบ้ำนเอือ้อำทร ท่ำจีน 
(St.Joachim Catholic Center For Migrants :JCCM)  
 ศูนยค์าทอลิกนกับุญยออากิมเพื่อผูอ้พยพยา้ยถ่ิน St. Joachim Catholic Center For Migrants 
(JCCM) เร่ิมด าเนินงานจดัการศึกษาให้บุตรหลานแรงงานต่างชาติ ผูอ้พยพติดตามผูป้กครองท่ีเขา้
มาประกอบอาชีพคา้แรงงานในประเทศไทย ประกอบดว้ยสัญชาติพม่า, มอญ, ทะวายและกะเหร่ียง
ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีหมู่บา้นเอ้ืออาทร ต าบลท่าจีน อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร เร่ิมด าเนินการจดัการ
เรียนการสอนมาตั้งแต่ วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2554 โดยมีวตัถุประสงคใ์นการก่อตั้งดงัน้ี 

1. เพื่อให้ความช่วยเหลือผูพ้ลดัถ่ิน แรงงานต่างชาติและผูติ้ดตาม (บุตรหลาน) ในเร่ือง
การศึกษา สุขภาพ และอนามยั ซ่ึงในระยะเร่ิมตน้นั้นยงัไม่มีการเปิดการจดัการเรียนการสอนใน
รูปแบบของโรงเรียน   โดยเป็นการด าเนินงานในรูปของการจดักิจกรรมในวนัหยดุเสาร์อาทิตย ์  
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2. เพื่อส่งเสริมการสร้างปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมและวฒันธรรม   เพื่อความเป็นอยู่ร่วมกนั
อยา่งสันติสุข   ซ่ึงเห็นไดว้า่บุตรหลานแรงงานต่างชาติ  ท่ีเขา้มาใชบ้ริการทางการศึกษาของศูนยค์า
ทอนิคนักบุญยออากิมเพื่อผู ้อพยพย้ายถ่ินนั้ นมาจากประเทศพม่า  ท่ีประกอบไปด้วยความ
หลากหลายทางชาติพนัธ์ุ  ประกอบไปดว้ยชาติพนัธ์ุเช่น มอญ ทวาย กะเหร่ียง และพม่า ดงันั้นการ
จดัการศึกษาจึงตอ้งให้ความส าคญักบัความหลากหลายดงักล่าว  และท่ีส าคญัเพื่อให้บุตรหลาน
แรงงานต่างชาติท่ีเข้ามาเรียนแล้วนั้น  เกิดความตระหนักถึงรากเหง้าทางเช้ือชาติ ชนชาติ และ
วฒันธรรมเดิมของตนเอง   

3. เพื่อส่งเสริมใหผู้พ้ลดัถ่ินแรงงานต่างชาติและผูติ้ดตาม (บุตรหลาน) สามารถพึ่งตนเองได ้   
4. เพื่อส่งเสริมศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยแ์ละลดความยากไร้แก่ผูพ้ลดัถ่ินและแรงงานต่างชาติ   

เห็นได้จากการสังเกตอย่างไม่มีส่วนร่วมท่ีครูพยายามสอดแทรกให้นักเรียนตระหนักเห็น
ความส าคญัของการศึกษาท่ีสามารถยกระดบัคุณภาพชีวิต และสามารถด ารงชีวิตอยูใ่นสังคมอยา่งมี
ศกัด์ิศรี (สืบคน้จาก http://www.socialbkk.org/index.php/th/2015-08-24-02-40-08/2015-08-24-02-
49-13/2015-08-24-02-50-05) 

โครงสร้างการด าเนินงานอยูภ่ายใตว้ดันกับญัอนันา จงัหวดัสมุทรสาครโดยมีศูนยเ์ครือข่าย
การเรียนรู้ท่ีจดัการเรียนการสอนให้แก่เด็กต่างชาติทั้งหมด 3 ศูนย์ในเขตอ าเภอเมือง จังหวดั
สมุทรสาคร ประกอบไปดว้ย  

1. ศูนยค์าทอลิคนกับุญอนันาเพื่อผูอ้พยพยา้ยถ่ิน St. Ann Catholic Center for Migrant 
(ACCM) ซ่ึงตั้งอยูใ่นบริเวณวดันกับุญอนันา ตั้งอยู ่ณ หมู่ 4 ต าบลบางหญา้แพรก 

2. ศูนยม์าริสตเ์พื่อผูอ้พยพยา้ยถ่ิน Marist Center for Migrant (MCM) ตั้งอยูย่า่นคลองครุ
ตลาดกุง้  

3. ศูนยค์าทอลิคนกับุญยออากิมเพื่อผูอ้พยพยา้ยถ่ิน St.Joachim Catholic Center of Migrant   
(JCCM) ตั้งอยูใ่นหมู่บา้นเอ้ืออาทร ต าบลท่าจีน 

ศูนยก์ารเรียนรู้ทั้ง 3 มีศูนยค์าทอลิคนกับุญอนันาเพื่อผูอ้พยพยา้ยถ่ิน เป็นศูนยก์ลางในการ
ประสานงานและอ านวยความสะดวก  ทั้งการกระจายอาหารกลางวนั  เป็นส่ือกลางในการจดัสรร
ส่ิงของบริจาคต่างๆ  ไปยงัศูนยก์ารศึกษาอีก 2 ศูนย ์  โดยท่ีศูนยค์าทอลิคนกับุญยออากิมเพื่อผูอ้พยพ
ยา้ยถ่ิน เป็นองค์กรทางสังคมท่ีมุ่งให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธ์รรม การให้การศึกษา การดูแล
สุขอนามัย  ส่งเสริมว ัฒนธรรมชุมชนแก่กลุ่มแรงงานอพยพท่ีเข้ามาท างานในเขตจังหวัด
สมุทรสาคร  ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นชาวพม่า ให้การสนบัสนุนของอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ซ่ึงถือเป็น
พนัธกิจงานดา้นสังคม ดว้ยการปฏิบติัความรักต่อเพื่อนพี่น้อง คนดอ้ยโอกาส คนชายขอบสังคม
และคนพลดัถ่ิน 
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ศูนย์คาทอลิคนักบุญยออากิมเพื่อผูอ้พยา้ยถ่ินนั้นเป็นองค์กรทางศาสนา (Faith-Based 
Organization)  จึงมีการปลูกฝังให้ผูเ้รียนซาบซ้ึงในหลกัธรรมค าสอนทางศาสนาของตนเอง   โดย
ไม่มีการบงัคบัให้บุตรหลานแรงงานต่างชาติท่ีเขา้มาเรียนนั้นตอ้งนบัถือหรือมีความเช่ือตามคริสต์
ศาสนา นิกายโรมันคาทอลิค ตามฐานความเช่ือของศูนย์ฯแต่อย่างใด  หากแต่ได้สร้างความ
ตระหนกัให้นกัเรียนนั้นรู้จกัการพฒันาตนเองตามวิถีความเช่ือของรากฐานตนเอง  ดงัปรากฏใน
บนัทึกการสังเกตภาคสนาม ท่ีมีการน าสวดมนตต์อนเชา้ก่อนเขา้ห้องเรียน  มีการเดินจงกลม  และมี
การท าสมาธิหนา้เสาธง พร้อมทั้งสอดแทรกหลกัธรรมค าสอนทางคริสตศ์าสนา นิกายโรมนัคาทอ
ลิค สอดแทรกเขา้ไปเพื่อเสริมใหน้กัเรียนเขา้ใจถึงค าสอนทางคริสตศ์าสนาดว้ยเช่นกนั 

การบริหารภายใตร้ะบบสายการบงัคบับญัชา (Hierarchy) เช่นกนั  กล่าวคือมีล าดบัขั้นใน
การบริหาร เน่ืองจากเป็นองค์กรท่ีได้รับการสนับสนุนจากอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และเร่ิมมี
องค์กรทางศาสนาเขา้มาให้การสนบัสนุนเพิ่มเติม แต่การเรียนการสอนยงัไม่มีการจดทะเบียนท่ี
ถูกตอ้งตามกฎหมาย ท าใหก้รอบการท างานมีความยดืหยุน่ 

 
1.2.2 บทบำทกำรจัดกำรศึกษำให้กบักลุ่มแรงงำนย้ำยถิ่น 
บุตรหลานแรงงานต่างชาติโยกยา้ยจากประเทศพม่าเขา้มาในประเทศไทย  โดยเฉพาะใน

จงัหวดัสมุทรสาครนั้นดว้ยการติดตามผูป้กครอง  ท่ีเขา้มาเป็นแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมและ
การประมง เป็นเยาวชนท่ีอายุไม่ถึง15 ปีบริบูรณ์ทางกฎหมายให้การคุ้มครองและบงัคบัว่าไม่
สามารถท างานหรือเป็นแรงงานได ้ บุตรหลานแรงงานต่างชาติตอ้งอาศยัอยูแ่ต่ในบา้น หรือห้องเช่า 
ท่ีผูป้กครองพกัอาศยัอยู่ ท าให้เด็กต่างชาติตอ้งเผชิญกบัปัญหาหลายประการและซับซ้อน อนัเป็น
การด ารงชีวิตอยู่ท่ามกลางความกลวัจากภยัคุกคามต่างๆ เช่นการถูกจบักุมจากเจา้หน้าท่ีรัฐเพราะ
การเขา้เมืองผิดกฎหมาย ไม่มีสถานภาพท่ีถูกตอ้งทะเบียนราษฎร์  การถูกล่วงละเมิดทางเพศ ฯลฯ   
จึงกลายเป็นเด็กกลุ่มเส่ียงและเปราะบางท่ีอาจถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาผลประโยชน์  

ดงันั้น ให้การศึกษาจึงเป็นทางออกหน่ึงท่ีช่วยลดการเกิดปัญหาดงักล่าวขา้งตน้  โดยการ
ด าเนินการจดัการศึกษาของศูนยค์อทอลิคนักบุญยออากิมเพื่อผูอ้พยพยา้ยถ่ินท่ีเป็นองค์กรทาง
ศาสนา (Faith Based Organization) และเล็งเห็นความส าคญัและจดัสวสัดิการทางการศึกษาข้ึนใน
พื้นท่ีจงัหวดัสมุทรสาคร โดยมีฐานความเช่ือว่าการสร้างความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ได้นั้น  ตอ้ง
ค านึงถึงปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดคือการให้การศึกษา ซ่ึงก็ออกมาในรูปของการจดัการศึกษาเพื่อเตรียม
ความพร้อม  โดยการจดัการศึกษาน้ีไม่ไดห้มายความวา่จดัการเรียนการสอนเพียงอยา่งเดียว หากแต่
ครอบคลุมถึงประเด็นความมัน่คงในชีวิต  พื้นท่ีปลอดภยัส าหรับเด็ก  ทกัษะชีวิต  นนัทนาการ และ
การดูแลสุขภาพอนามยัในชีวติประจ าวนัอีกดว้ย  
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2. กำรสร้ำงร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำร่วมกนัระหว่ำงองค์กรภำครัฐและองค์กรพฒันำเอกชน 
     2.1 จุดเปลีย่นขององค์กร 

จากการทบทวนเอกสารเร่ืองยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์และพันธกิจของส านักงานศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั (กลุ่มแผนงาน ส านกังานส่งเสริม การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ , 2555) ประกอบกบัการ
วิเคราะห์ขอ้มูลบทสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
พบว่า  เง่ือนไขประการหน่ึงท่ีส าคัญคือ การเตรียมความพร้อมของรัฐไทยเพื่อการก้าวไปสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) รวมถึงการเป็นสมาชิกประชาสังคม -วฒันธรรมอาเซียน 
(ASEAN Socio Cultural Community) ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั จึงให้
ความส าคญักับความร่วมมือด้านวิชาการและการพฒันามนุษย์  เพื่อลดช่องว่างของการพฒันา
อาเซียน กลไกความร่วมมือทางการศึกษาจึงเป็นความจ าเป็นพื้นฐานในการสร้างอาเซียนสู่
ประชาคมท่ีมีความมัน่คงทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ดงัพบว่า กฎบตัรอาเซียนท่ีได้
เนน้ให้เห็นความส าคญัในการพฒันามนุษย ์ โดยอาศยัความร่วมมืออยา่งใกลชิ้ดทางดา้นการศึกษา  
การเรียนรู้ตลอดชีวติ ดงัปรากฏในกฎบตัรอาเซียนบทท่ี1 ขอ้ท่ี 10 วา่ (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) 
      การขยายกรอบการศึกษาไปสู่การจดับริการทางการศึกษาท่ีครอบคลุมกลุ่มประชากรกลุ่ม
ใหม่ๆ อาทิ กลุ่มแรงงานต่างชาติท่ียา้ยถ่ินมาอยูใ่นประเทศไทย ส่งผลให้ศูนยก์ารศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอธัยาศยัมีการปรับตวัพนัธกิจ กลายมาเป็นกรอบหลกัการส าคญัท่ีส่งผลให้องคก์ร
เกิดการเปล่ียนแปลง ดว้ยการจดัการสวสัดิการทางการศึกษาหลายหลกัสูตร อาทิ  การจดัการศึกษา
ในโรงงาน ตามรูปแบบ “การศึกษานอกระบบสัญจร” ให้กับแรงต่างชาติ จดัองค์ความรู้ด้าน
กฎหมาย ดา้นสุขภาวะอนามยั ดา้นอนามยัเจริญพนัธ์ุ  

ต่อมา ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัไดพ้ิจารณาแหล่งความร่วมมือท่ี
อยูใ่นพื้นท่ีและมีโอกาสในการเขา้ถึงบุตรหลานแรงงานต่างชาติ จึงริเร่ิมความร่วมมือกบัศูนยค์าทอ
ลิคนกับุญยออากิมเพื่อผูอ้พยพยา้ยถ่ิน เน่ืองดว้ยกลไกการท างานของศูนยค์าทอลิคนกับุญยออากิม
เพื่อผูอ้พยพยา้ยถ่ินท่ีท างานดา้นการศึกษาใหแ้ก่บุตรหลานแรงงานต่างชาติมาเป็นระยะเวลานาน ทั้ง
สององคก์ร จึงไดร่้วมกนัพฒันาหลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบัเด็กต่างชาติท่ีเขา้มาพ านกัในประเทศไทย 
และเปิดใหมี้การเรียนการสอนตามหลกัสูตรรองรับการศึกษาของเด็กต่างชาติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557  
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     2.2 กำรปรับตัวร่วม: บทบำท และอตัลกัษณ์ใหม่  
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลในเชิงเอกสาร  การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม (Focus Group 

Discussion) พบวา่ ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัเกิดการปรับตวัในเชิงการ
ปฏิบติังาน เน่ืองจาก ขอ้จ ากดัในการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายบุตรหลานแรงงานต่างชาติ  จึงมีความ
จ าเป็นตอ้งอาศยัองค์กรพฒันาเอกชนในการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายเพื่อด าเนินการจดัการศึกษานอก
ระบบขั้นพื้นฐาน โดยมีลกัษณะพึ่งพาอาศยักนัเพื่อจดัการศึกษาใหแ้ก่บุตรหลานแรงงานต่างชาติ    

ในเชิงอตัลกัษณ์องคก์รช้ีใหเ้ห็นวา่ ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยันั้น
มีความเป็นองคก์รภาครัฐ (Bureaucratic Organization) ท่ีมีโครงสร้างการบริหารงานขององค์กรท่ีมี
สายการบงัคบับญัชา ดงันั้นการจดัการศึกษาส าหรับบุตรหลานแรงงานต่างชาติจึงเป็นความทา้ทาย
ใหม่ท่ีเขา้มาใหอ้งคก์รด าเนินการ  และเป็นการสร้างพื้นท่ีทางการศึกษาท่ีมีความส าคญัควบคู่ไปกบั
การจดัการศึกษาภาคบงัคบัของนกัเรียนไทย  ดว้ยกลไกการบริหารแบบระบบราชการ มีหลกัการ
ล าดบัการบงัคบับญัชา (Hierarchy)  มีอ านาจโดยชอบธรรมในการบริหารและบริหารโดยอาศยั
กฎระเบียบ  มีลกัษณะของงานประจ า  มีการแบ่งสายงาน  มีผูป้ฏิบติัหน้าท่ีท่ีมีความเช่ียวชาญใน
สาขาต่างๆ ตามแนวคิดของแมก๊ซ์ เวเบอร์ (สร้อยตระกลู (ติวยานนท)์ อรรถมานะ, 2527)  

ดงันั้น การจดัการศึกษาให้แก่บุตรหลานแรงงานต่างชาติภายใตอ้งค์กรราชการจึงมีกรอบ
การท างานท่ีมีสายการบงัคบับญัชา (Hierarchy) ท่ีชดัเจน และกระทรวงศึกษาธิการท่ีมีอ านาจและ
บทบาทสูงสุดในการจดัการศึกษา แสดงให้เห็นว่า องค์กรรัฐได้ให้ความส าคญัเร่งด่วนต่อเร่ือง
การศึกษาของกลุ่มบุตรหลานแรงงานต่างชาติ นบัวา่เป็นตวัแปรส าคญัในการก าหนดทิศทางในการ
ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่บุตรหลานแรงงานต่างชาติ  ผา่นการปฏิบติังานของศูนยก์ารศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอเมืองสมุทรสาคร 
 เง่ือนไขส าคญัของการเปล่ียนแปลง  คือ ภาวะผูน้ าท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการปรับตวัของ
องค์กร จากการศึกษาพบว่า ผูบ้ริหารของศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัได้
ปรับทศันคติเร่ืองความหลากหลายทางเช้ือชาติ ชาติพนัธ์ุ โดยยึดหลกัศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยแ์ละ
ความเท่าเทียมในการจดับริการทางการศึกษาใหแ้ก่บุตรหลานแรงงานต่างชาติ  

 
    2.3 ควำมจ ำเป็นในกำรสร้ำงร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำร่วมกันระหว่ำงองค์กรภำครัฐและองค์กร
พฒันำเอกชน 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลในเชิงเอกสาร  การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) คน้พบว่า ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัเกิดการปรับตวัในเชิง
การปฏิบติังาน เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัในการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายบุตรหลานแรงงานต่างชาติ  จึงมีความ
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จ าเป็นตอ้งอาศยัองค์กรพฒันาเอกชนในการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายเพื่อด าเนินการจดัการศึกษานอก
ระบบขั้นพื้นฐานเป็นลกัษณะพึ่งพาอาศยักนัเพื่อจดัการศึกษาใหแ้ก่บุตรหลานแรงงานต่างชาติ   

ความร่วมมือในการจดัการเรียนการสอนระหวา่งศูนยค์าทอลิคนกับุญยออากิมเพื่อผูอ้พยพ
ยา้ยถ่ิน และศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั  เร่ิมตน้ข้ึนในปี พ.ศ.2557 กล่าวคือ
เกิดความร่วมมือกนัระหว่าง 2 องค์กรเพื่อขบัเคล่ือนการศึกษาให้แก่บุตรหลานแรงงานต่างชาติ  
ดว้ยเหตุว่าศูนยค์าทอลิคนักบุญยออากิมเพื่อผูอ้พยพยา้ยถ่ินนั้น ไม่สามารถออกวุฒิบตัรทางการ
ศึกษาใหแ้ก่นกัเรียนท่ีเขา้มาศึกษาได ้เน่ืองจากเป็นศูนยก์ารศึกษาท่ีไม่มีการจดัทะเบียนท่ีถูกตอ้งตาม
กฎระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ท าให้ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มเป้าหมายพิเศษ ส านักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั  ส านักงาน
ปลดักระทรวงศึกษาธิการ (กศน.) เขา้มาร่วมจดัการศึกษาแก่บุตรหลานแรงงานต่างชาติ   โดยใช้
หลกัสูตรของศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยักลุ่มเป้าหมายพิเศษ  และใชพ้ื้น
ของศูนยก์ารเรียนรู้คาทอลิคนกับุญยออากิมเป็นสถานท่ีในการจดัการศึกษาดงักล่าว  จึงเกิดความ
ร่วมมือข้ึนระหวา่ง 2 องคก์รในการจดัการศึกษาใหแ้ก่บุตรหลานแรงงานต่างชาติ   

ผลการวิจยัพบว่า เม่ือมีการจดัการเรียนการสอนของหลกัสูตรความร่วมมือจากทั้งสอง
องค์กร ได้มีการปรับปรุงเน้ือหาของหลกัสูตรอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้เน้ือหาของการเรียนมีความ
เหมาะสมกบัทกัษะและความสามารถของนกัเรียน เกิดการบูรณาการหลกัสูตรท่ีมีความสอดคลอ้ง
ต่อการน าไปประยกุตก์บักลุ่มเป้าหมายบุตรหลานแรงงานต่างชาติไดใ้นสถานการณ์สังคมปัจจุบนั  
 
อภิปรำยผลกำรวจัิย : ควำมร่วมมือทำงกำรศึกษำระหว่ำงองค์กรรัฐและองค์กรเอกชน 
 ความร่วมมือในการจดัการศึกษาใหแ้ก่บุตรหลานแรงงานต่างชาติ เร่ิมตน้ข้ึนภายใตพ้นัธกิจ
ของทั้งสององคก์ร ระหว่างศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัและศูนยค์าทอลิก
นักบุญยออากิมเพื่อผูอ้พยพยา้ยถ่ิน  ซ่ึงเป็นกลไกส าคญัท่ีขบัเคล่ือนหลักสูตรความร่วมมือทาง
การศึกษาของบุตรหลานแรงงานต่างชาติ อีกทั้งยงัมีอตัลกัษณ์องค์กรท่ีคลา้ยคลึงกนั  นัน่คือมีการ
ท างานท่ีมีสายการบงัคบับญัชา (Hierarchy)  อยา่งไรก็ดี ระยะแรกยงัประสบปัญหาเร่ืองหลกัสูตร
ความร่วมมือ กล่าวคือหลกัสูตรท่ีใชจ้ดัการศึกษาของศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยัมีมาตรฐานสูงเม่ือน ามาจดัการศึกษาให้แก่บุตรหลานแรงงานต่างชาติ  ดงันั้น จึงมีปรับ
หลกัสูตรเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัคุณสมบติัของบุตรหลานแรงงานต่างชาติมากข้ึน    

หากมองในเชิงอตัลกัษณ์ของทั้งสององค์กรนั้นถือว่าต่างกนัโดยส้ินเชิง   ระหว่างองค์กร
ทางการศึกษาท่ีเป็นหน่วยงานราชการ (Bureaucratic Organization) และองค์กรพฒันาเอกชนท่ีมี
ศาสนาเป็นฐาน (Faith based Non-Governmental Organization) ผลการวิจยัสะทอ้นให้เห็นวา่ มิติ
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ความเป็นปัจเจกของความเป็นผูน้ าองคก์รของทั้งสององคก์รนั้นมีความส าคญัมาก เน่ืองจากมีส่วน
ส าคญัในการก าหนดทิศทางการท างานขององคก์ร  เพื่อให้สอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมาย อนัเป็นบุตร
หลานแรงงานต่างชาติท่ีอยูใ่นจงัหวดัสมุทรสาคร  

กล่าวได้ว่า วิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
(กศน.) สามารถบูรณาการการจดัการศึกษาใหค้รอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเด็กต่างชาติไดอ้ยา่งลงตวักบั
ศูนย์คาทอลิกนักบุญยออากิม  ซ่ึงเป็นความร่วมมือในการจัดการศึกษาท่ียึดโยงกับหลักสิทธิ
มนุษยชน และความเสมอภาคในการไดรั้บการศึกษาตามหลกัการของอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก 

ดงันั้น การเป็นภาคีร่วมในการจดัการเรียนการสอนให้แก่บุตรหลานแรงงานต่างชาติ
ระหว่างองค์กรภาครัฐนั้ นและองค์กรพฒันาเอกชน  นับว่าเป็นการสร้างและขยายโอกาสทาง
การศึกษาให้แก่บุตรหลานต่างชาติให้กวา้งข้ึน และน าสู่การสร้างรากฐานท่ีมัน่คงต่ออนาคตบุตร
หลานแรงงานต่างชาติต่อไป ซ่ึงเอกสารทางการศึกษาจะเป็นประโยชน์ในแสวงหาทางเลือกอาชีพท่ี
กวา้งข้ึนในประเทศไทย โดยมีสิทธิเหมือนคนไทยตามกฎหมายทุกประการ  ผา่นกระบวนการความ
ร่วมมือในการจดัการเรียนการสอนท่ีเกิดข้ึนแลว้ 3 ดา้น ดงัน้ี 

ด้ำนบุคลำกร  ภายใตค้วามร่วมมือในการจดัการศึกษาใหแ้ก่บุตรหลานแรงงานต่างชาติ ทาง
ศูนยก์ารเรียนรู้นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั  ไดส่้งครูผูส้อนมาท าการสอนในศูนยค์าทอลิค
นกับุญยออากิมเพื่อท าการสอนนกัเรียนเป็นคร้ังคราว เน่ืองดว้ย ครูประจ าศูนยค์าทอลิคนกับุญยออา
กิมเพื่อผูอ้พยพยา้ยถ่ินเองในการด าเนินการจดัการเรียนการสอนเป็นการภายใน  

ด้ำนหลักสูตรบูรณำกำรควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำแก่บุตรหลำนแรงงำนต่ำงชำติ 
ด้วยการตกลงร่วมกันท่ีจะใช้หลกัสูตรท่ีผ่านการบูรณาการระหว่างหลักสูตรของศูนย์คาทอลิก
นกับุญยออากิมเพื่อผูอ้พยพยา้ยถ่ินและศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั  เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัผูเ้รียน  และมีกลไกในการคดันกัเรียนเขา้สู่หลกัสูตรความร่วมมือดงักล่าวน้ี  โดยการ
คดัเลือกนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี จากนักเรียนท่ีเรียนอยู่ในหลกัสูตรการเรียนของศูนยค์าทอลิค
นกับุญยออากิมเพื่อผูอ้พยพยา้ยถ่ินเขา้มาเรียนในหลกัสูตรฯ  

ด้ำนกำรพัฒนำและยกระดับคุณภำพชีวิต นอกจากความร่วมมือในการจดัการเรียนการ
สอนแล้วทั้ งสององค์กรยงัมีการส่งเสริมการพฒันาด้านทกัษะชีวิต  โดยมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนเกิด
กระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียน  โดยการจดักิจกรรมทศันศึกษานอกสถานท่ี  ไปตามสถานท่ี
ส าคัญๆต่างๆ  เพื่อกระตุ้นให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ในด้านทักษะชีวิตท่ามกลางความแตกต่าง
หลากหลายทางสังคมวฒันธรรม  
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บทสรุป 
การศึกษาความร่วมมือในการจดัการศึกษาระหวา่งศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอธัยาศยักบัศูนยค์าทอลิคนกับุญยออากิมเพื่อผูอ้พยพยา้ยถ่ิน   ผลการศึกษาช้ีว่าความร่วมมือ
ดงักล่าวเกิดข้ึนเน่ืองจากบริบททางนโยบายตั้งแต่เป้าหมายการพฒันาแห่งสหัสวรรษ (Millennium 
Development Goals : MDGs) ในพ.ศ.2543 ขององค์การสหประชาชาติ  กรอบความร่วมมือ
ประชาคมอาเซียน  ตลอดจนพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 และมติคณะรัฐมนตรี เม่ือ
วนัท่ี 5 กรกฎาคม 2548  เป็นปัจจยัเอ้ืออ านวยให้เกิดความร่วมมือในการจดัการศึกษาข้ึน อีกทั้ง
นโยบายทางการศึกษาส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือในการพฒันาหลกัสูตรเฉพาะส าหรับเด็กต่างชาติ 
อนัส่งผลสืบเน่ืองไปยงั ความร่วมมือของทั้งสององคก์ร 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นบุคลากรทางการศึกษา  
2) ดา้นหลกัสูตรบูรณาการความร่วมมือในการจดัการศึกษาแก่บุตรหลานแรงงานต่างชาติ และ 3) 
ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวติ  

การจดัการศึกษาให้แก่บุตรหลานแรงงานต่างชาตินั้นเกิดข้ึนโดยความร่วมมือระหว่างทั้ง
สององคก์รน ามาสู่การพฒันาดา้นสวสัดิการทางการศึกษาของบุตรหลานแรงงานต่างชาติอนัเป็นมิติ
ดา้นการศึกษาท่ีมีความส าคญั  ทั้งน้ี ความทา้ทายต่อการพฒันาความร่วมมือของทั้งภาครัฐ และ
องคก์รภาคเอกชน จึงเป็นมิติของความร่วมมือท่ีเกิดข้ึนภายใตบ้ริบททางการศึกษาของบุตรหลาน
แรงงานต่างชาติ  ท่ีมีความซบัซอ้นในการด าเนินการหลกัสูตรความร่วมมือทางการศึกษา  เน่ืองดว้ย
ความแตกต่างในด้านปรัชญาการท างานของทั้งสององค์กร วฒันธรรมองค์กร  และระบบงานท่ี
แตกต่างกัน ท่ีต้องมีการปรับความเข้าใจกันทั้ งในเชิงโครงสร้าง  มิติการปฏิบติังาน  รวมทั้ ง
หลกัสูตรความร่วมมือท่ีจดัการศึกษาข้ึนเองก็ตอ้งมีการปรับปรุงเช่นเดียวกนั โดยมีนยัยะส าคญัท่ีจะ
ขยายการจดัการศึกษาในอนาคตไปยงัผูป้กครองของบุตรหลานแรงงานต่างชาติ  เพื่อท่ีจะน าไปสู่
การส่งเสริมให้บุตรหลานให้เขา้มาสู่ระบบการศึกษาอนัเป็นความกา้วหน้าท่ีส่งผลต่ออนาคตของ
เด็กต่างชาติต่อไป 
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บทคัดย่อ   

บทความน้ีไดจ้ากการศึกษาเอกสารและคน้ควา้ขอ้มูลโดยการวิจยัเอกสาร (Document Research) ร่วมกบั
วิธีการส ารวจ (Survey Research) และการสัมภาษณ์ (Interview) ใชว้ิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
และแปลความหมาย (Interpret) ร่วมกบัวิธีการพรรณนา (Descriptive) และเล่าเร่ือง (Narrative) เพื่ออธิบายการ
เปล่ียนแปลงภูมิสังคมของคนในพื้นท่ีชุมชนชายแดนด่านภูดู่ ในบทความน้ีไดแ้บ่งช่วงของการเปล่ียนแปลงเป็น 
3 ช่วงคือ 1) ยุคก่อเกิดชุมชน (สมยักรุงรัตนโกสินทร์ – พ.ศ. 2435) ซ่ึงในยุคน้ีวิถีชีวิตของคนในพื้นท่ีชุมชน
ชายแดนแห่งน้ี พึ่งพิงอิงอาศยัอยู่กบัธรรมชาติ ด ารงชีวิตท่ีเรียบง่ายและมีความพอเพียงในตวัเองสูง  มีลกัษณะเป็น
สังคมเกษตรกรรม   และมีประเพณีวฒันธรรมท่ีนบัถือภูติผี เช่ือเร่ืองไสยศาสตร์ กลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีอยู่ในบริเวณ
แถบน้ีคือกลุ่มคนท่ีมาจากลา้นนา 2) ยคุลากเส้นเขตแดนใหม่ (พ.ศ. 2436 – พ.ศ. 2526) ในยุคน้ีพบวา่วิถีชีวิตของ
ผูค้นในชุมชนชายแดนแห่งน้ีเปล่ียนไป จากอิทธิพลของรัฐ โดยเร่ิมมีการแลกเปล่ียนปัจจยัการด ารงชีวิต และการ
ผลิตจากภายนอกมากข้ึน  และ 3) ยุคแบ่งแยกรัฐ (พ.ศ.2527- ปัจจุบนั) ในยุคน้ีพบวา่วิถีชีวิตของคนในพื้นท่ีได้
เปล่ียนไปจากเกษตรเพื่อยงัชีพเป็นเกษตรเชิงพาณิชยใ์นบางส่วน มีการท่องเท่ียวเขา้มาร่วมดว้ย ประเพณีวฒันธรรม
ยงัคงมีความเช่ือเร่ืองภูติผคีวบคู่ไปกบัการนบัถือศาสนาพุทธ และมีการประยุกตพ์ิธีกรรมเป็นแบบร่วมสมยั ส่วน
ชาติพนัธ์ุในยุคน้ีนั้นมีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน คือมีทั้งคนไทยลา้นนา และคนลาว ท่ีขยายครอบครัวจากการ
แต่งงานเพิ่มข้ึนในพื้นท่ีชุมชนแห่งน้ี  
 
ค าส าคญั:  ภูมิสงัคม 
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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 

บทน า   

 การศึกษาชุมชนชายแดนด่านภูดู่ในคร้ังน้ี อาศยัการวิเคราะห์ทางภูมิสังคม ซ่ึงค าว่าภูมิสังคม หมายถึง 
ความแตกต่างของแต่ละพื้นท่ี ทั้งทางดา้นภูมิศาสตร์ ส่ิงแวดลอ้ม ชีวภาพ วีถีชีวิต ประเพณี ขนบธรรมเนียมและ
วฒันธรรม  เป็นปัจจยัส าคญั และเป็นการท างานภายใตก้ารยนือยูก่บัประวติัศาสตร์และพฤติกรรมของมนุษยแ์ละ
กระบวนการทางสังคม อนัจะช่วยให้เรานั้นสามารถวิเคราะห์ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์
ของคนในพื้นท่ีไดอ้ยา่งดีและเขา้ใจถึงพฤติกรรมการด าเนินวิถีชีวิตของคนในชุมชน โดยการการรวบรวมขอ้มูล
โดยการวิจยัเอกสาร (Document Research) ร่วมกับวิธีการส ารวจ (Survey Research) และการสัมภาษณ์ 
(Interview) และในการวิเคราะห์ขอ้มูลใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) และแปลความหมาย 
(Interpret) ของขอ้มูลท่ีรวบรวมจากวิจยัเอกสาร การส ารวจ และการสัมภาษณ์  ซ่ึงวิเคราะห์ร่วมกับวิธีการ
พรรณนา (Descriptive) และเล่าเร่ือง (Narrative)  
 ซ่ึงประวติัศาสตร์ความเป็นมาของชุมชนชายแดนด่านภูดู่นั้น จะพบวา่วถีิชีวติคนในพื้นท่ีน้ีอาชีพหลกัคือ
การท าเกษตร คนท่ีชุมชนด่านชายแดนภูดู่ไม่ไดมี้การท าการคา้ตรงพื้นท่ีน้ีมาก่อน แต่หากสอบถามคนในพื้นท่ีวา่
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ในอดีตมีการแลกเปล่ียนสินคา้กนัท่ีไหน จะพบวา่คนในพื้นท่ีน้ีมีการคา้ขายในอดีตอยูต่ามล าห้วยในพื้นท่ีใกล้ๆ
กับด่านชายแดนภูดู่นั่นเอง ซ่ึงในบริบททางประวติัศาสตร์ในยุคนั้น การค้าในพื้นท่ีน้ีมีการเคล่ือนไหวอยู่
ตลอดเวลา และการคา้ในพื้นท่ีน้ีเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิต ตลอดจนเก่ียวขอ้งกบัสถาบนัทางสังคม ท่ีท าให้การคา้ของ
คนในพื้นท่ีชายด่านภูดู่มีวิวฒันาการจากอดีตสู่ปัจจุบนั ท่ีจากเดิมมีการคา้ขายตามล าห้วย ขยบัข้ึนมาบนพื้นดิน
ตามรอยต่อชายแดนจุดต่างๆของไทย-ลาว จนหาพื้นท่ีท่ีเหมาะสมกบัการคา้ท่ีให้มีประสิทธิภาพการแข่งขนั
ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกในยคุโลกาภิวตัน์ “ด่านชายแดนภูดู่” จึงเปิดข้ึนมาจนถึงปัจจุบนัน้ี  
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ท าให้ผูว้ิจยัสนใจศึกษาเอกสารและคน้ควา้ขอ้มูลเพื่ออธิบายประวติัศาสตร์ ภูมิ
รัฐศาสตร์ ของพื้นท่ีชุมชนชายแดนด่านภูดู่ ท าให้เห็นจุดเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของพื้นท่ีชายแดนด่านภูดู่ จงัหวดั
อุตรดิตถ์ ในบทความน้ีได้แบ่งช่วงของการเปล่ียนแปลงเป็น 3 ช่วงคือ 1) ยุคก่อเกิดชุมชน (สมยักรุง
รัตนโกสินทร์ – พ.ศ. 2435) 2) ยุคลากเส้นเขตแดนใหม่ (พ.ศ. 2436 – พ.ศ. 2526) และ 3) ยุคแบ่งแยกรัฐ 
(พ.ศ.2527- ปัจจุบนั) การแบ่งยุคดงักล่าวใชเ้กณฑ์การปกครองในเชิงภูมิรัฐศาสตร์เป็นตวัจดัช่วง 3 ยุคน้ี ซ่ึงภูมิ
รัฐศาสตร์ (Geopolitics) เป็นศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั ภูมิศาสตร์ในมิติของการเมือง โดย ภูมิรัฐศาสตร์ นั้นเป็น
ศาสตร์ท่ีนกัการทหารและนกัยุทธศาสตร์มีความจ าเป็นตอ้งศึกษา เพราะจากอดีตท่ีผา่นตั้งแต่มนุษยชาติไดเ้ร่ิมมี
อารยะธรรมและก่อสงครามสู้รบกนั ภูมิรัฐศาสตร์ ไดถู้กผนวกไวใ้นแนวความคิดของการสู้รบดว้ยเสมอ เพียงแต่
การรวบรวมข้ึนเป็นศาสตร์เฉพาะนั้น เพิ่งเกิดมาในยุคท่ีเรียกวา่ ยุทธศาสตร์สมยัใหม่ (Modern Strategy) ในช่วง
ตอนปลายศตวรรษท่ี 19 นัน่เอง 
            นอกจากน้ียงัคงมีปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่น การเกิดข้ึนของ
โลกาภิวฒัน์ (Globalization) ท่ีส่งผลให้เกิดการด าเนินกิจการต่าง ๆ ขา้มชาติ (Transnational) เช่น การแข่งขนัใน
ตลาดการคา้เสรีชายแดนด่านภูดู่ ท่ีท าให้ความเป็นรัฐชาติ (State-Nation) ถูกทา้ทายและส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินชีวติของคนในชุมชนชายแดนแห่งน้ี  
 
วตัถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาเบ้ืองตน้ดา้นการเปล่ียนแปลงภูมิสังคมของชุมชนชายแดนด่านภูดู่ ต าบลม่วงเจด็ตน้ อ าเภอ
บา้นโคก จงัหวดัอุตรดิตถ์ 

 
ระเบียบวธีิวจัิย 
 ในการวิจัยเอกสารคร้ังน้ี ผู้วิจัยน าวิธีวิทยาการวิจัยโดยการรวบรวมข้อมูลโดยการวิจัยเอกสาร 
(Document Research) ร่วมกบัวิธีการส ารวจ (Survey Research) และการสัมภาษณ์ (Interview) และในการ
วิเคราะห์ขอ้มูลใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) และแปลความหมาย (Interpret) ของข้อมูลท่ี
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รวบรวมจากวิจยัเอกสาร การส ารวจ และการสัมภาษณ์  ซ่ึงวิเคราะห์ร่วมกบัวิธีการพรรณนา (Descriptive) และ
เล่าเร่ือง (Narrative) 
 เกณฑ์ในการแบ่งยุคในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใช้เกณฑ์ในการแบ่งจากเหตุการณ์ทางการเมืองท่ีส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงวถีิชีวติของคนในชุมชนชายแดนภูดู่แห่งน้ี 
ผลการศึกษา 

บทความช้ินน้ีเป็นการศึกษาเบ้ืองตน้ดา้นการเปล่ียนแปลงภูมิสังคมของชุมชนชายแดนด่านภูดู่ เพื่อ
น าไปสู่ความเขา้ใจสภาพพื้นท่ีและบริบทชุมชนท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงจากสภาพแวดล้อมทางการเมืองการ
ปกครอง  

พื้นท่ีด่านภูดู่ เป็นพื้นท่ีชายแดนท่ีมีการแบ่งเขตแดนและอ านาจอธิปไตยระหวา่งสองรัฐ คือไทยและ
ลาว สภาพสังคมของพื้นท่ีบริเวณด่านภูดู่ มีความเป็นชุมชนของผูค้นในพื้นท่ีชายแดนน้ีไดด้ ารงอยูม่าก่อนหนา้น้ี 
ผ่านสายสัมพนัธ์ทางชาติพนัธ์ุ ประวติัศาสตร์ ต านาน ประเพณี พิธีกรรม การค้า และการเมือง  ซ่ึงมีความ
หลากหลายในความสัมพนัธ์ในมิติต่างๆ (multiple relation) โดยเฉพาะความสัมพนัธ์แบบเครือญาติ น าไปสู่
ความสัมพนัธ์ท่ีแนบแน่นมากยิ่งข้ึน หรืออาจจะเป็นรูปแบบความสัมพนัธ์แบบใหม่เกิดข้ึนในชุมชนแห่งน้ีท่ีมี
ขอบข่ายกวา้งขวางและซับซ้อนมากข้ึน เช่น กลุ่มผูค้า้ในตลาดพื้นท่ีชายแดน กลุ่มองค์กรท่ีส่งเสริมการพฒันา
ต่างๆ ท่ีหลัง่ไหลเขา้มาช่วยกนัพฒันาพื้นท่ีแห่งน้ี อนัเน่ืองมาจากวา่พื้นท่ีบริเวณแห่งน้ีเป็นชายแดน (border) เป็น
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามแนวความคิดของการเกิดรัฐสมยัใหม่ เน่ืองจากไทย-ลาว มีพรมแดนทั้งทางบกและทางน ้ า
ติดต่อกนัเป็นแนวยาวท าใหมี้จุดผา่นแดนหรือจุดผอ่นปรนจ านวนมาก เพื่อให้มีช่องทางการซ้ือขายสินคา้อุปโภค
บริโภคท่ีจ าเป็นของประชาชนทั้ งสองประเทศ และการท่ีประชาชนตามแนวชายแดนทั้ งสองประเทศมี
ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม ภาษาพูดท่ีใกลเ้คียงกนั ท าให้การคา้ตามแนวชายแดนมีความสะดวกมาก
ยิง่ข้ึน ซ่ึงผูว้จิยัขออธิบายหรือเล่าเร่ืองราวการเปล่ียนแปลงภูมิสังคมของพื้นท่ีชายแดนด่านภูดู่แห่งน้ีออกเป็น 3 ยคุ คือ  
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1. ยุคก่อเกดิชุมชน (สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ – พ.ศ. 2435)3  
1.1) วิถชีีวิตของชุมชน 
จากการเขา้ไปส ารวจและสัมภาษณ์ชาวบา้นท่ีอยูบ่ริเวณพื้นท่ีชายแดนด่านภูดู่ ท าให้ทราบวา่วิถีชีวิต

ของคนในชุมชนน้ี พึ่งพิงอิงอาศยัอยู่กบัธรรมชาติทั้งส้ิน ไม่ว่าจะเป็นการอาศยัไหล่เขาท าไร่ ท านาปลูกผกั หา
ของป่า และน าส่ิงของท่ีหาไดม้าแลกเปล่ียนกนั ด ารงชีวิตท่ีเรียบง่ายและมีความพอเพียงในตวัเองสูง  และปัจจยั
ในการเลือกพื้นท่ีอยู่อาศยัสร้างบา้นเรือนกนัในพื้นท่ีคือ พื้นท่ีแห่งน้ีมีล าห้วยไหลผ่าน และพื้นท่ีบริเวณท่ีดอน
เป็นโคก เพราะสังคมสมยันั้นมีลกัษณะเป็นสังคมเกษตรกรรม  ดงันั้นสภาพภูมิศาสตร์จึงมีอิทธิพลในการเลือก
พื้นท่ีตั้งถ่ินฐาน   ถึงแมจ้ะมีปัญหาเร่ืองความเจ็บป่วย ก็สามารถเรียนรู้ในการใชส้มุนไพรรักษาโรคอยูบ่า้ง และ
รักษาอาการควบคู่ไปกบัความเช่ือในเร่ืองไสยศาสตร์ มีการศึกษานอ้ย หรือบางคนไม่รู้หนงัสือเลย และไม่เห็น
ความส าคญัของเรียนหนงัสือ เพราะอาชีพท าเกษตรกรรมไม่ไดใ้ชค้วามรู้แต่ใชแ้รงงาน คนในชุมชนสามารถผลิต
ส่ิงของท่ีจ าเป็นในชีวติประจ าวนัใชเ้องในครัวเรือน และพื้นท่ีชายแดนด่านภูดู่แห่งน้ีก็เป็นบริเวณท่ีราบใกลภู้เขา 
มีล าห้วยไหลผ่านสามารถท าการเพาะปลูกได้ และชาวบา้นไดเ้ลือกท่ีจะอาศยัอยู่ใกลแ้หล่งน ้ า คืออ่างน ้ าท่ีมี
ความส าคญัเป็นอยา่งมากในอดีต คือ”อ่างแม่ลูกอ่อน” ซ่ึงมีขนาดใหญ่และคนในสมยันั้นใชน้ ้ าจากแหล่งน้ีในการ
อุปโภคบริโภค ดงัแสดงในภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 อ่างแม่ลูกอ่อน 

                                                           
3  การแบง่ยคุก่อเกิดชมุชน แบง่ตามหลกัฐานจากเอกสารประวติัศาสตร์ จากเหตกุารณ์ท่ีสมัยกรุงรัตนโกสนิทร์ รัชกาลของ

พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวัเกิดกบฏอนเุวียงจนัทร์ กองทพักรุงยกขึน้ไปปราบปรามได้ส าเร็จราบคาบแล้วก็โปรดฯให้เลิกเมืองศรีสัต
นาคนหตุ (เวียงจนัทร์) นัน้เสีย สามารถหาอา่นเพิ่มเติมได้จากหนงัสือของ เกียรติประวติั ธนรัฐลือสกล, ประวตัศิาสตร์ไทย 76 จังหวัด , 
(กรุงเทพมหานคร : วนัเวิลด์, 2546), น. 94-101. 
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                                                    ภาพท่ี 2  แผนท่ีแสดงสภาพภูมิศาสตร์ชุมชน                                                

 
จากภาพแผนท่ีแสดงสภาพภูมิศาสตร์ท่ีตั้งชุมชน ท าให้เห็นว่าคนในอดีตนั้นเลือกพื้นท่ีอยู่อาศยัใน

บริเวณท่ีเป็นโคกดอน และมีล าห้วยไหลผ่าน เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค และการเกษตร และภาพอ่างน ้ าท่ี
แสดงน้ี มีแหล่งตน้น ้าท่ีไหลมาสู่อ่างน ้าแห่งน้ีจากสันเขาภูดู่ มีเร่ืองเล่าต่อกนัจากรุ่นสู่รุ่นวา่ อ่างน ้ าน้ีมีแม่ลูกอ่อน
ซ่ึงคลอดลูกไดไ้ม่นานลงไปซกัผา้ออ้มใหลู้ก แลว้เกิดมีผีเงือกมาเอาแม่ลูกอ่อนคนน้ีไปกิน ก็คือหญิงผูน้ี้ไดต้กลง
ไปในอ่างน ้ าและจมน ้ าเสียชีวิตนั้นเอง จึงเป็นท่ีเล่าต่อกนัมาจนถึงปัจจุบนั อ่างน ้ าแห่งน้ีอยูห่่างจากด่านชายแดน
ภูดู่ประมาณ 2 กิโลเมตร 

 
1.2) ประเพณวีัฒนธรรมชุมชน 
จากการเขา้ไปส ารวจและสัมภาษณ์ชาวบา้นท่ีอยูบ่ริเวณพื้นท่ีชายแดนด่านภูดู่ ท าให้ทราบวา่ชุมชนแห่ง

น้ีเป็นมีประเพณีวฒันธรรม มีความเช่ือในทางภูตผ ีและไสยศาสตร์ เม่ือเกิดการเจ็บป่วย หรือประสบอุบติัเหตุ จะ
มีความรู้สึกวา่ตนเองมีความกลวั จึงตอ้งพึ่งพาพลงับางอยา่งท่ีมีอิทธิฤทธ์ิท่ีไม่มีตวัตน พลงัแห่งความดีท่ีน ามาซ่ึง
ความเจริญรุ่งเรือง อยูดี่ มี สุข ดงันั้นการไหวภู้ตผีจึงมีความใกลเ้คียงกบัความคิดของการออ้นวอน และเกรงกลวั
อ านาจของผท่ีีน าส่ิงชัว่ร้ายมาให ้ 
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1.3) ชาติพนัธ์ุ 
จากการสัมภาษณ์ของคนในพื้นท่ี ท าให้ทราบวา่ตน้ก าเนินของคนในพื้นท่ีน้ีคือกลุ่มคนท่ีอพยพเดินทาง

มาจากเชียงใหม่โดยใช้มา้เป็นพาหนะในการเดินทาง เพื่อตอ้งการมาบุกเบิกหาพื้นท่ีเพื่อตั้งรกรากจบัจองเป็น
เจา้ของ ซ่ึงในสมยันั้นการเดินทางไปในท่ีไกลๆนั้นค่อนขา้งล าบากและใช้เวลานาน เม่ือเดินทางไปแลว้จึงไม่
อยากกลบั จึงคิดท่ีปลูกบา้นสร้างเรือนไวอ้ยูอ่าศยัไปชัว่ระยะเวลาหน่ึงค่อยเดินทางต่อ แต่ถา้หากวา่พื้นท่ีท่ีไดจ้บั
จองไวน้ั้นสามารถท าการเกษตรไดผ้ลผลิตดี สามารถเล้ียงชีพไดก้็ไม่คิดท่ีจะยา้ยท่ีไป โดยการเดินทางก็เป็นใน
ลกัษณะ “ไปตามปลา มาตามขา้ว” คือเดินทางไปตามเส้นทางท่ีมีอาหารการกินให้ไดย้งัชีพ จนกวา่จะเจอสถานท่ี
ท่ีสามารถจะสร้างท่ีอยูอ่าศยัพกัแรมไดจึ้งจะหยุดเดินทาง ซ่ึงเม่ือกลุ่มคนท่ีเดินทางมาจากทางลา้นนาเชียงใหม่ได้
พบกบัสภาพพื้นท่ีของชุมชนชายแดนแห่งน้ีท่ีเหมาะแก่การพกัอาศยั สร้างบา้นเรือนอยูต่รงน้ี สภาพดินก็สามารถ
ปลูกพืชได ้ก็ชวนกนัแวะสร้างบา้นเรือนในพื้นท่ีน้ีเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ จนกลายเป็นชุมชนข้ึนมา ท าให้ทราบว่าชาติ
พนัธ์ุท่ีก่อตั้งชุมชนแห่งน้ีนั้น มีการสืบเช้ือสายมาจากพวกลา้นนาในยคุนั้น  

 
2. ยุคลากเส้นเขตแดนใหม่ (พ.ศ. 2436 – พ.ศ. 2526)4 
 2.1) วิถชีีวิตของชุมชน 
 เม่ือชุมชนชายแดนภูดู่แห่งน้ีได้มีการพฒันามาสู่ยุคน้ี ซ่ึงเป็นยุคท่ีฝร่ังเศส ได้เข้ามามีอิทธิพลและ
แสวงหาอาณานิคมในสยาม โดยในเหตุการณ์ “วิกฤตการณ์สยาม ร.ศ.112”  ไดมี้เร่ืองราวในประวติัศาสตร์ท่ี
ช้ีให้เห็นว่า ฝร่ังเศสได้จดัท าแผนท่ีแบ่งรัฐข้ึนเพื่อก าหนดเขตแดนสยาม-ฝ่ังซ้ายแม่น ้ าโขงให้เป็นของฝร่ังเศส   
เพื่อประโยชน์การแบ่งส่วนการปกครอง เม่ือเกิดการแบ่งรัฐออกจากกนั จึงส่งผลให้วิถีชีวิตของผูค้นในชุมชน
ชายแดนแห่งน้ีเปล่ียนไป เม่ือมีการแบ่งเขตแดนข้ึนชาวบา้นก็ไม่สามารถไปมาหาสู่กนัไดอ้ยา่งท่ีเคยท า เน่ืองจาก
ทางการลาวมีความเขม้งวดและเด็ดขาดในการลงโทษผูท่ี้ลกัลอบเดินทางขา้มเขตแดนไปฝ่ังลาว และชาวบา้นของ
ฝ่ังลาวก็ไม่กลา้ท่ีจะขา้มมาฝ่ังไทย เพราะเจา้หนา้ท่ีทหารตรวจตราอยา่งเข็มงวด และมีบทลงโทษท่ีรุนแรง และ
โดยขอ้เท็จจริงทางประวติัศาสตร์ ไม่แต่เฉพาะในกรณีของไทยเท่านั้น แต่อ านาจของรัฐมหาอ านาจและอดีตเจา้
อาณานิคม ทั้งหลายเป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบอยา่งกวา้งขวางและส าคญัท่ีสุดต่อการก าหนดเส้นเขตแดนของรัฐ
อธิปไตยท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั  

การเกิดเส้นเขตแดน/ชายแดนของรัฐอธิปไตย จึงเป็นผลมาจากปฏิสัมพนัธ์ ทางการเมือง และจาก
ขอ้ตกลงหรือการบีบบงัคบัท่ีเกิดข้ึนจากปฏิสัมพนัธ์นั้น ท าให้คนในพื้นท่ีท่ีถูกผนึกรวมเขา้มา (และคนท่ีถูกแยก

                                                           
4  การแบง่ยคุลากเส้นเขตแดนใหม ่(พ.ศ. 2436- พ.ศ. 2526) แบง่ตามหลกัฐานในยคุรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้า

เจ้าอยู่หวั สละสิทธิของไทยเหนือดินแดนฝ่ังซ้ายแมน่ า้โขงแก่ฝรั่งเศส และน าไปสูก่ารบีบบงัคบัให้ไทยตกลงท าสนธิสญัญาฉบบัลงวนัท่ี 2 
ตลุาคม ค.ศ.1893 (พ.ศ.2436, ร.ศ.112) ซึง่ถือเป็นสนธิสญัญาฉบบัแรกท่ีก าหนดเขตแดนระหวา่งดินแดนไทยกบัลาวขึน้  



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 188 -

8 
 

ออกไป) ตอ้งตกเป็นผูรั้บผลกระทบต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนทั้งในขณะนั้นและในภายหลงั ไม่ว่าจะโดยสมคัรใจหรือไม่
สมคัรใจก็ตาม การอยู่ทางฟากหน่ึง แทนท่ีจะเป็นอีกฟากหน่ึงของเขตแดนอาจให้ผลลพัธ์ท่ีแตกต่างกนัไดใ้น
โอกาสต่างๆ ในเร่ืองของสวสัดิภาพ และคุณภาพของชีวิต เช่น ก่อนท่ีจะมีเขตแดนแบ่งแยกดินแดนของไทยและ
ของลาวข้ึนมานั้น ชาวบา้นฝ่ังไทยยงัมีอาหารการกินท่ีอุดมสมบูรณ์ ไดรั้บผลผลิตจากการท าเกษตรกรรมอย่าง
ต่อเน่ืองไม่อดอยาก แต่หลงัจากมีการก าหนดเส้นเขตแดนข้ึนมา ผลผลิตจากการท าเกษตรไดต้กอยู่ฝ่ังลาวเป็น
ส่วนมาก ท าให้โอกาสในการเขา้ถึงทรัพยากรของคนฝ่ังไทยลดลง และตอ้งมาบุกเบิกพื้นท่ีในการท าเกษตร
เพิ่มข้ึนและตอ้งใชเ้วลาในการบุกเบิกพื้นท่ีอีกเป็นเวลานานกวา่จะไดผ้ลผลิตเพื่อใชใ้นการยงัชีพ หรือแมแ้ต่คนฝ่ัง
ลาวเองก็ขาดโอกาสในการไดรั้บบริการขั้นพื้นฐานทางดา้นสาธารณสุขจากฝ่ังไทย ท่ีค่อนขา้งจะทนัสมยัและมี
คุณภาพกว่าฝ่ังลาว อนัน้ียงัไม่นับรวมถึงการขาดการติดต่อการถูกกีดกนัไม่ให้ญาติพี่น้องได้พบปะกนั ด้วย
ขอ้จ ากดัภายใตก้ฎหมายท่ีเขา้งวดของฝ่ังลาว หรือไดอ้ยูร่วมกนัเป็นครอบครัวเหมือนเม่ือก่อน ก่อนท่ีจะมีเส้นเขต
แดนเกิดข้ึน พวกเขาเหล่าน้ีตอ้งไดรั้บผลกระทบทางจิตใจเป็นอยา่งมาก จากการสูญเสียโอกาสในการอยูร่่วมกนั
ของญาติพี่นอ้งและคนท่ีตนรัก  

เม่ือมีเส้นเขตแดนเกิดข้ึนชาวบา้นบางส่วนท่ีอยูใ่นพื้นท่ีชุมชนชายแดนภูดู่แห่งน้ีมีความรู้สึกวา่ตนเองไร้
ความเจริญ และความห่างไกลจากศูนยก์ลาง เป็นคนชายขอบ นยัความหมายเหล่าน้ีเป็นผลมาจากการสถาปนา
อ านาจรัฐ การจดัความสัมพนัธ์ ทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจภายในรัฐ และความสัมพนัธ์ระหวา่งรัฐ ส่ิงท่ี
เป็นตวัก าหนดนยัความหมายรวมทั้งสภาพการณ์และพลวตัความเป็นไปในเขตพื้นท่ีท่ีล้อมรอบรัฐจึง ไดแ้ก่
อ านาจและนโยบายของรัฐท่ีศูนยก์ลาง มากกวา่ท่ีคนหรืออ านาจในพื้นท่ีชายแดน จะตอ้งมีการควบคุมดูแลอยา่ง
ใกลชิ้ดจากทางการโดยมีศูนยบ์งัคบัการต ารวจตระเวนชายแดนมาตั้งอยู่เพื่อรักษาความปลอดภยัให้กบัชุมชน 
โดยการถืออาวุธเดินลาดตระเวนอยู่ตลอดเวลา การกระท าดงักล่าวจะสามารถก าหนดไดเ้องโดยล าพงั ท าให้
ชาวบา้นรู้สึกวา่ตนเองถูกกระท าหรือรับผลจากการกระท านั้น คือเกิดความหวาดกลวัในการกระท าของอ านาจ
และการตดัสินใจของรัฐ แต่ในขณะเดียวกนัและเป็นเร่ืองสะทอ้นแยง้ยอ้นกบัขอ้เท็จจริงขา้งตน้ก็คือ ในพื้นท่ี
ชุมชนชายแดนแห่งน้ีวิถีชีวิตของผูค้นอีกส่วนหน่ึงมีความรู้สึกท่ีไม่แยแสหรือไม่น าพาต่ออ านาจรัฐหรืออ านาจ
รัฐเอ้ือมไปไม่ถึง ยงัคงมีการลกัลอบและละเมิดกฎหมายต่างๆ การมีเอกลกัษณ์ทางสังคมและวฒันธรรมเฉพาะ
ของตนท่ีผดิแผกไปจากของส่วนกลาง การสร้างระเบียบเพื่อความอยูร่อดท่ีแตกต่างออกไป  

 
 
 
 
 

     ภาพท่ี 2 หลกัแสดงเขตแดนไทย-ลาว 
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 2.2) ประเพณวีัฒนธรรมชุมชน 
ในยุคน้ียงัคงมีประเพณีวฒันธรรม มีความเช่ือในทางภูตผี และนบัถือศาสนาพุทธ เม่ือเกิดการเจ็บป่วย 

หรือประสบอุบติัเหตุ จะมีความรู้สึกว่าตนเองมีความกลวั จึงตอ้งพึ่งพาพลงับางอย่างท่ีมีอิทธิฤทธ์ิท่ีไม่มีตวัตน 
พลงัแห่งความดีท่ีน ามาซ่ึงความเจริญรุ่งเรือง อยูดี่ มี สุข ดงันั้นการไหวภู้ตผีจึงมีความใกลเ้คียงกบัความคิดของ
การออ้นวอน และเกรงกลวัอ านาจของผีท่ีน าส่ิงชัว่ร้ายมาให้ อิทธิพลของความเช่ือเช่นน้ี ควบคู่ไปกบัศาสนา
พุทธ เร่ิมมีการร่วมกนัประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่นการท าบุญตกับาตรตามวนัส าคญัต่างๆ  

 
 
 
 
 
 
                             ภาพท่ี 3 พิธีเรียกขวญั                                              ภาพท่ี 4  ท าบุญตกับาตร 
2.3) ชาติพนัธ์ุ 
จากเดิมชาติพนัธ์ุในชุมชนแห่งน้ีเป็นพวกท่ีมาจากทางลา้นา ต่อมาในยคุน้ีก็ไดมี้ผูค้นท่ีมาจากน่าน พะเยา 

เพิ่มข้ึนมาซ่ึงเป็นการเดินทางมาตามเส้นทางการส ารวจดินแดนของมิชชนันารีท่ีเขา้มาเผยแพร่ศาสนาในเขตลาว
ของอาณาจกัรสยาม ซ่ึงสมยัก่อนไม่มีถนนหนทางให้เดินทางไดส้ะดวกอยา่งเช่นทุกวนัน้ี  เม่ือคณะมิชชนันารี
เดินทางก็จะใช้มา้หรือช้างเป็นพาหนะในการเดินทางพร้อมทั้งแผว้ทางทางเดินให้เป็นเส้นทางสัญจรของคณะ
และผูค้นอ่ืนๆดว้ย  จึงท าใหมี้เส้นทางสามารถสัญจรสะดวกข้ึน ท าให้ผูค้นเดินทางมาตามเส้นทางน้ีมากข้ึน และ
ได้แวะพกัท่ีชุมชนแห่งน้ี พบว่าเป็นชุมชนท่ีสงบ และปลอดภยั สามารถท่ีจะตั้งรกรากได้จึงสร้างบา้นเรือน
เพิ่มข้ึนในชุมชนน้ี 
 
3. ยุคแบ่งแยกรัฐ (พ.ศ.2527- ปัจจุบัน)5 
 3.1) วิถชีีวิตชุมชน 
 ในยุคน้ีจากการสัมภาษณ์ของคนในพื้นท่ี ท าให้ทราบวา่พอมีการแบ่งเขตแดนข้ึนชาวบา้นก็ไม่สามารถ
ไปมาหาสู่กันได้อย่างท่ีเคย เน่ืองจากกฎระเบียบของทางการลาวนั้นเขม้งวดและเด็ดขาดในการลงโทษผูท่ี้
ลกัลอบเดินทางขา้มเขตแดนไปฝ่ังลาว และชาวบา้นของฝ่ังลาวก็ไม่กลา้ท่ีจะขา้มมาฝ่ังไทย เพราะเจา้หนา้ท่ีทหาร

                                                           
5 การแบง่ยคุแบง่แยกรัฐและการสร้างความร่วมมือ (พ.ศ.2527- ปัจจบุนั) แบง่ตามเหตกุารณ์ข้อพิพาทเขตแดน ไทย-ลาว กรณีสาม

หมูบ้่าน (บ้านใหม ่บ้านกลาง และบ้านสวา่ง) ซึง่เกิดขึน้ในปี พ.ศ.2527 สามารถหาอา่นเพิ่มเติมได้จากชาญวิทย์ เกษตรศิริ และคณะ, ข้อพพิาทเขต
แดน ไทย-ลาว , (ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั, 2540). 
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ตรวจตราอยา่งเขม็งวด และมีบทลงโทษท่ีรุนแรง อีกทั้งยงัมีระเบิดท่ีฝังอยูใ่ตพ้ื้นดินเป็นจ านวนมาก ท่ีทางลาวไม่
กูร้ะเบิดทิ้งเพื่อใช้เป็นพื้นท่ีสกดักั้นไม่ให้ชาวบา้นไปมาหาสู่กนัได ้ซ่ึงเป็นผลพวงมาจากการสู้รบกนัระหว่าง
ไทย-ลาว ในเหตุการณ์กรณีพิพาทระหวา่งไทย-ลาว เม่ือปี พ.ศ.2527  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5 แผนท่ีแสดง 3 หมู่บา้นกรณีพิพาท 
 เม่ือชาวบา้นไม่สามารถท่ีจะเดินทางไปมาหาสู่กนัได้อย่างเคย ท าให้ญาติพี่น้องท่ีเคยอยู่ร่วมกนัตอ้ง
แยกกนัอยู่ กลายเป็นว่าครอบครัวตอ้งแยกกนัอยู่คนละรัฐ อีกทั้งยงัไม่สามารถท่ีจะเดินทางไปมาหาสู่กนัได ้ 
จ าตอ้งยุติปฏิสัมพนัธ์ต่างๆลง การเกษตรท่ีเคยท าร่วมกนัและแบ่งปันกนักินกนัใช้ หรือการแลกเปล่ียนอาหาร
และส่ิงของเคร่ืองใชใ้นชีวติประจ าวนัก็ตอ้งยุติลง และเน่ืองจากทางฝ่ังลาวมีทรัพยากรท่ีอุดมสมบูรณ์กวา่ฝ่ังไทย
ในดา้นเกษตรกรรม ท าให้มีอาหารการกินท่ีพอเพียงไม่ขาดแคลน แต่ชุมชนฝ่ังไทยในขณะนั้นการเกษตรส่วน
ใหญ่ไดท้  าการบุกเบิกเพาะปลูกผลผลิตไวท้างพื้นท่ีฝ่ังลาวไวเ้ป็นจ านวนมาก แต่กลบัไม่ได้ส่วนแบ่งจากผลิต
เหล่านั้นกลบัมา จึงท าให้เกิดภาวะขาดแคลนอาหารในขณะนั้น คร้ันจะบุกเบิกพื้นท่ีเพาะปลูกใหม่ก็ตอ้งใชเ้วลา 
อีกทั้งไดเ้ห็นความเงียบเหงา ซบเซาและความอดอยากของชาวบา้นจากการไม่ไดซ้ื้อ-ขาย แลกเปล่ียนสินคา้กนั
กบัฝ่ังลาวเหมือนแต่ก่อนจึงคิดหาวิธีในการติดต่อกบัทางลาว เพื่อให้กลบัมามีการติดต่อซ้ือ-ขาย แลกเปล่ียน 
สินคา้กนัเหมือนเดิม 
 ในปี พ.ศ. 2535 ในช่วงนั้น ผูใ้หส้ัมภาษณ์ ไดรั้บเลือกใหเ้ป็นก านนัของต าบลม่วงเจด็ตน้ จึงไดมี้ความคิด
อยากท่ีจะฟ้ืนฟูความสัมพนัธ์ของคนในชุมชนชายแดนของฝ่ังไทยและลาว ให้กลบัมามีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั

พืน้ท่ี 3 หมูบ้่าน 
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เหมือนเดิม จึงไดคิ้ดหาวิธีท่ีจะส่งสารให้กบัคนฝ่ังลาวทราบถึงเจตนารมณ์อนัดีของตน ว่าอยากให้ชาวบา้นทั้ง
สองฝ่ังนั้นไดอ้ยูก่นัอยา่งพี่นอ้งเหมือนดงัเก่าก่อน จึงเร่ิมจากการส่งสารแบบไม่เป็นทางการโดยให้ชาวบา้นท่ีไป
ท าการเกษตรใกล้ๆ กบัอ่างน ้ าแม่ลูกอ่อน ท่ีใกลก้บัสันเขาภูดู่ตะโกนพูดกนัให้กบัชาวบา้นฝ่ังลาวท่ีมาหาของป่า
ใกลก้บัสันเขาภูดู่แห่งน้ีว่าก านนัอยากให้มีการไปมาหาสู่กนั พร้อมทั้งมีการซ้ือ-ขายแลกเปล่ียน สินคา้กนัของ
ชาวบา้นฝ่ังไทยและลาวท่ีเคยเป็นพี่น้องกนั ช่วยเอาสารท่ีบอกในวนัน้ีไปแจง้กบัเจา้เมืองปากลายให้หน่อยว่า
คิดเห็นเป็นอย่างไร หลงัจากนั้นในปี พ.ศ. 2536 ทางฝ่ังไทยก็ไดรั้บการตอบรับให้เขา้พบได้ โดยฝ่ังลาวคนท่ี
ติดต่อมาคือนายต ารวจช่ือท่านเพ็ชร ไม่ทราบนาสกุล เพราะผูใ้ห้สัมภาษณ์จ าไม่ได้ คณะท่ีจดัตั้งข้ึนมาเจรจา
พูดคุยกนัคือ เจา้เมืองปากลาย ผูใ้หญ่บา้น(นายบา้น) หัวหน้าเขต(ตาแสง) ต ารวจ ทหาร และฝ่ังไทยก็มีผูใ้ห้
สัมภาษณ์ เป็นผูป้ระสานกบัทางนายอ าเภอ และทางอ าเภอส่งเร่ืองประสานต่อไปยงัผูว้า่ราชการจงัหวดั ในสมยั
นั้นผูว้่าราชการจงัหวดัอุตรดิตถ์คือ ท่านผู้ ว่าราชการจังหวัดสมบัติ  สืบสาน และรวบรวมผูท่ี้จะไปเจรจาพูคุย 
รวมกนัแลว้ 25 คน แต่มีขอ้แมว้า่คนของฝ่ังไทยตอ้งเดินทางขา้มไปเจรจาพดูคุยกนัท่ีฝ่ังลาว ก็คือท่ีปากลายนัน่เอง 
เม่ือวนัท่ีเดินทางขา้มไปฝ่ังลาวนั้นผูใ้หส้ัมภาษณ์ เล่าวา่ทั้งรู้สึกกลวัและน่าต่ืนเตน้มาก 

 “ตอนแรกคิดว่าเดินทางเท้าเปล่าอย่างเดียวไม่มีอะไร กเ็ดินได้ เพราะสมัยน้ันการเดินทางไปไหนกเ็ดินเท้าเปล่าเป็น
ส่วนใหญ่ยานพาหนะยงัไม่มี นอกจากใช้ม้ากับช้างเป็นพาหนะในการเดินทางเข้าป่า แต่พอเราไปถึงชายแดนจุดท่ีนัดพบท่ีคณะ
ทางฝ่ังลาวมารอเรามีทหารยืนรออยู่หลายนาย อันนีก้ย็งัไม่แปลกใจ แต่พอทหารลาวบอกเราว่าให้เดินตามรอยเท้าของเขาก้าวต่อ
ก้าว ห้ามเดินนอกรอยเท้าเดด็ขาด ไม่งั้นจะโดนระเบิด พอได้ยินแค่น้ันเองความกลัวกแ็ล่นเข้ามาจู่โจมทันที แต่กคิ็ดในใจว่าเรา
ท าเพ่ือชาวบ้านท่ีเป็นลูกบ้านของเรา มาถึงขั้นนี้แล้วเราถอยไม่ได้ จึงหันมาบอกคณะเดินทางของเราให้ท าตามท่ีทหารลาวบอก 
จากน้ันเรากใ็ช้เวลาเดินทางนานเป็นเวลา 1 วนั จนถึงท่ีนัดหมาย เม่ือถึงท่ีนัดหมายทางลาวกย็ังไม่มีการพูดคุยกันในเร่ืองท่ีเราส่ง
สารมาให้ แต่มีการสังสรรค์เลีย้งต้อนรับโดยการด่ืมเหล้ากันก่อนการพูดคุย และเกล้าท่ีน ามาเลีย้งต้อนรับคือเหล้าต้มเองของฝ่ัง
ลาว เขาเรียกเหล้าท่ีมาเลีย้งนีว่้า “น า้ใสใจจริง” คือการแสดงความจริงใจต่อกันก่อนท่ีจะพูดคุยเจราจากันน่ันเอง ต าจอก(ชนแก้ว) 
อยู่หลายคร้ังจนเร่ิมจะเมา จึงขอพูดเข้าเร่ือง การพูดจากต้็องระวงัค าพูดเป็นอย่างมาก เพราะเหมือนเราโดนกดดันให้อยู่ในสถานะ
ท่ีตกเป็นรอง เพราะถ้าพูดไม่เข้าหูไม่ถูใจเม่ือไหร่ ปืนของทหารท่ียืนเฝ้าเราอยู่ได้ลั่นแน่ (หัวเราะ) พอพูดตกลงกันได้ว่าให้
ชาวบ้านไปมาหาสู่กันได้เหมือนเดิม และสามารถน าของมาแลกเปล่ียน ซ้ือ-ขายกันได้ด้วย จึงขอลากลับ ขอกลับนี้ต่ืนเต้นกว่าขา
ไปอีกนะ เพราะทหารลาวด่ืมเหล้าไปมากพอสมควร การเดินการทรงตัวไม่ปกติละ กลัวว่าจะพาเราเหยียบระเบิด เพราะถ้าเหยียบ
โดนแค่คนเดียวกต็ายกันหมด(หัวเราะ) แต่ในท่ีสุดพวกเรากก็ลับข้ามมาฝ่ังไทยได้อย่างปลอดภัยกันทุกคน”  

   (ผูใ้หส้ัมภาษณ์, ชาวบา้นต าบลม่วงเจด็ตน้, วนัท่ี 7 สิงหาคม 2558) 
  ผูส้ัมภาษณ์ไดใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกบัการยา้ยหมู่บา้นวา่ หลงัจากเร่ิมมีการติดต่อกนักบัชาวบา้นฝ่ังลาวไดม้า
สักระยะหน่ึง หมู่บา้นแห่งน้ีก็ประสบกบัปัญหาโรคระบาดอยา่งหนกั คือโรคไขม้าลาเรีย ฝีดาษ และทอ้งร่วง จน
ท าให้ผูค้นเสียชีวิตไปมากพอสมควร เน่ืองจากวา่แรกๆ ชาวบา้นไม่รู้วา่ผูป่้วยนั้นป่วยเป็นโรคอะไร และรุนแรง
แค่ไหน และติดต่อไปยงัผูอ่ื้นหรือไม่ อีกทั้งวิวฒันาการทางดา้นการแพทยก์็ยงัไม่ทนัสมยั จึงไดแ้ต่รักษาอาการ
ดว้ยสมุนไพร และพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ ท าให้เช้ือโรคท่ีอยู่ในตวัผูป่้วยลุกลามจนไม่สามารถรักษาไดแ้ละ
เสียชีวติในท่ีสุด และมีผูป่้วยและเสียชีวิตเพิ่มจ านวนมากข้ึน เน่ืองจากโรคท่ีระบาด จนท าให้ชาวบา้นท่ีไม่ไดติ้ด
โรคพากนัยา้ยท่ีอยูล่งมาจากหมู่บา้นเดิมประมาณ 10-20 กิโลเมตร ชุมชนแห่งนั้นจึงกลายเป็นหมู่บา้นร้างไปโดย
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ปริยาย  แต่วิถีชีวิตของผูค้นในชมชนชายแดนยงัคงมีมโนทศัน์การด าเนินชีวิตตามวิถีเกษตรกรรมไวเ้หมือนเดิม 
รวมถึงการติดต่อซ้ือ-ขาย แลกเปล่ียนสินคา้กบัชาวบา้นฝ่ังลาว ก็ยงัคงอยูไ่ม่เปล่ียนแปลง 
                                       (ผูใ้หส้ัมภาษณ์, ชาวบา้นต าบลม่วงเจด็ตน้, วนัท่ี  10 สิงหาคม 2558) 

 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 6 พ้ืนท่ีท าการเกษตรและชาวบา้นก าลงัเก็บเก่ียวผลผลิต 
แต่ในยุคโลกาภิวตัน์ไดเ้ปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของคนชุมชนให้เป็นสังคมเปล่ียนผ่านจากสังคมประเพณี

ไปสู่สังคมทนัสมยัมากข้ึน ภาวการณ์ท่ีเคยด ารงอยูข่องคนในชุมชนเร่ิมเปล่ียนแปลงไปเม่ือมีการพฒันาท่ีมีพลวตั
มากข้ึน เราจะเห็นความแตกต่างภายในสังคมเกษตรกรรม ท่ีมีการปรับตวัอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของทางเศรษฐกิจเขา้
มาเก่ียวขอ้ง ชาวบา้นมีความยืดหยุน่ในการปรับตวั และมีศกัยภาพในการต่อรองเพื่อเป็นผูค้า้ในพื้นท่ีตลาดของ
ชายแดนแห่งน้ีเองมากกว่าคนนอกพื้นท่ี การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตในการด ารงชีพของคนในพื้นท่ีได้เปล่ียน
รูปแบบของเศรษฐกิจท่ีแฝงฝังอยู่ในสังคมและวฒันธรรม และความสัมพนัธ์ทางสังคม และมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือ-ขาย ของคนฝ่ังลาว สังเกตไดจ้ากการซ้ือ-ขาย ชาวบา้นฝ่ังลาวจะซ้ือสินคา้จากพ่อคา้แม่คา้ฝ่ังไทย 
จากการเป็นเครือญาติกนัเอง หรือจากพ่อคา้แม่คา้ท่ีเป็นในพื้นท่ีในชุมชนแห่งน้ีมากกว่าคนนอกพื้นท่ี สาเหตุท่ี
ชาวบา้นฝ่ังลาวเลือกท่ีจะผกูขาดการซ้ือสินคา้กบัคนในพื้นท่ีหรือเครือญาติตนเองนั้น อาจเป็นเพราะเขาไวใ้จและ
เช่ือใจคนท่ีเป็นญาติ หรือคนในพื้นท่ีมากกว่าคนนอกพื้นท่ีนั่นเอง อีกทั้งภาษาท่ีใช้พูดส่ือสารกนัก็เป็นภาษา
เดียวกนั หรือแมแ้ต่วฒันธรรมการแต่งกายก็คลา้ยๆกนั ความไดเ้ปรียบของคนในพื้นท่ีจึงน่าจะมาจากการมีวิถี
ชีวติท่ีคลา้ยๆกบักบัคนฝ่ังลาวนัน่เอง จึงท าการด ารงชีพและวถีิชีวิตของคนในชุมชนชายแดนนั้นมีความน่าสนใจ
และเล่ือนไหลมากยิง่ข้ึน 
 
 

 
 
 
 

 ภาพท่ี 7 การซ้ือ-ขายสินคา้ในตลาดชายแดนภูดู่ 
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 นอกจากการเป็นสังคมเกษตรกรรมแล้วนั้น คนในชุมชนชายแดนด่านภูดู่ยงัมีระบบเศรษฐกิจเป็น
ทางเลือกอีกทางเลือกหน่ึงในการด ารงชีพอีกดว้ย โดยมีรูปแบบจากเกษตรแบบยงัชีพมาเป็นเกษตรเชิงพาณิชย์  
และแรงงานท่ีขา้มพน้ความเป็นรัฐชาติ ท่ีคนในพื้นท่ีชุมชนชายแดนภูดู่ฝ่ังไทยตอ้งการแรงงานของคนฝ่ังลาวมา
ช่วยในดา้นแรงงานดา้นการเกษตร เช่นแรงงานท าไร่ขา้วโพด แรงงานเก่ียวขา้ว โดยเจา้ท่ีของฝ่ังไทยเองก็ตอ้งท า
เป็นหลบัตาขา้งหน่ึง เพื่อท่ีจะไดใ้หแ้รงงานจากฝ่ังลาวเขา้มาท างานได ้ท าให้คนลาวนั้นสามารถขา้มมาฝ่ังไทยได้
ง่ายกวา่การท่ีคนฝ่ังไทยจะขา้มไปฝ่ังลาว เหตุเพราะเราตอ้งการแรงงานจากคนลาวนั้นเอง  
 
 
 
 
 
 

 
 

 ภาพท่ี 8 สินคา้เกษตรเชิงพาณิชย ์(ขา้วโพดและแตงโม) 
 
 ในบริบทท่ีสัมพนัธ์กนักบัเครือข่ายและสถาบนัต่างๆ ท่ีเช่ือมโยงการไหลเวียนของทุน ทรัพยากร ขอ้มูล
ข่าวสาร และความคิดต่างๆ การเช่ือมต่อเหล่าน้ีไดเ้กิดข้ึนขา้มพื้นท่ีหรือสนามสังคมต่างๆ ซ่ึงนอกจากการการท า
เกษตร และการคา้ของคนในพื้นท่ีแห่งน้ีแลว้นั้นในพื้นท่ีชุมชนชายแดนแห่งน้ียงัมีการท่องเท่ียวเขา้มาปรากฏให้
เห็นอีกมโนทศัน์หน่ึงในการด ารงชีพ ท่ีมีความเล่ือนไหลเช่ือมโยงกบักระแสโลกาภิวตัน์และภาวะสมยัใหม่ข้ึน
ในพื้นท่ีแห่งน้ี  
 

 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 9 รถตูแ้ละรถทวัร์รอรับนกัท่องเท่ียวไปฝ่ังลาว 
 

 เม่ือมีนกัท่องเท่ียวจากฝ่ังไทยอยากขา้มไปเท่ียวฝ่ังลาว จึงเกิดธุรกิจน าเท่ียวข้ึนมาจากการประสานกนั
ระหวา่งผูท้  าธุรกิจน าเท่ียวของฝ่ังไทยละฝ่ังลาว โดยฝ่ังไทยจะเป็นผูจ้ดัหานกัท่องเท่ียว แลว้ประสานไปกบัฝ่ังลาว 
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เพื่อจะน ารถมารับนกัท่องเท่ียวไปตามสถานท่ีต่างๆตามท่ีไดจ้ดัโปรแกรมการท่องเท่ียวไวใ้นแต่ละวนั ซ่ึงอาชีพน้ี
ไดส้ร้างรายไดใ้หก้บัผูป้ระกอบการเป็นอยา่งมากในยคุท่ีลาวไดเ้ปิดประเทศตอ้นรับอาเซียน 
 
   3.2) ประเพณวีัฒนธรรมชุมชน 

ความเช่ือในทางภูติผี และนบัถือศาสนาพุทธ ความเช่ือทางไสยศาสตร์  ยงัคงอยู่ไม่จางหายไปไหน แต่
ในยุคน้ีไดมี้การประยุกต์และประดิษฐ์สร้างพิธีกรรมทางความเช่ือมาอยูใ่นวนัส าคญัของประเพณีไทยดว้ย เช่น 
การสรงน ้าปู่ ตา ประเพณีแห่ขา้วพนักอ้น ซ่ึงจะมีข้ึนในช่วงเทศกาลสงกรานต ์ 

 
 
 
 
 
 
 
                     ภาพท่ี 10 ชาวบา้นแห่เพ่ือไปสรงน ้ าปู่ตา                   ภาพท่ี 11   ร่วมแห่ขา้วพนักอ้น 
 ปู่ ตา หมายถึง คนสองจ าพวกท่ีเป็นบรรพชนของชาวอีสาน ค าวา่ ปู่  หมายถึง ปู่ และยา่ ท่ีเป็นพ่อแม่ของ

พอ่ ส่วนค าวา่ ตา หมายถึง ตาและยายท่ีเป็นพอ่แม่ของแม่ เม่ือบรรพบุรุษสองสายน้ีล่วงลบัไปหลายชัว่อายุคน จน
ไม่สามารถท่ีจะจ าช่ือได ้ลูกหลานรุ่นหลงั ๆ จึงเรียนเป็นกลาง ๆ วา่ ปู่ ตา ซ่ึงคนในชุมชนแห่งน้ีมีภาษาพูดคลา้ย
กบัคนทางอีสานจึงเรียกวา่ปู่ ตาเหมือนกนั ประเพณีสรน ้าปู่ ตาน้ีมีมาชา้นาน และเพื่อเป็นการคารวะตามประเพณี 
เพื่อให้เกิดสิริมงคล เม่ือสรงน ้าปู่ ตาเสร็จแลว้ จากนั้นก็เล่นสาดน ้ ากนัในหมู่ชาวบา้น เพื่อสร้างความสามคัคีใน
ชุมชน และเพื่อเป็นการผอ่นคลายความร้อนของอากาศโดยการเล่นสาดน ้ ากนั และช าระลา้งจิตใจให้สะอาด
ผอ่งใสดว้ย 

ประเพณีขา้วพนักอ้น เป็นประเพณีท่ีจดัข้ึนเพื่อเป็นการสร้างความสมานสามคัคีอีกประเพณีหน่ึง ท่ีท  าให้
ชาวบา้นนั้นท่ีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีน ้ าหน่ึงใจเดียวกัน สังเกตได้จากจ านวนขา้วท่ีชาวบ้านน ามาพนักนัเป็น
จ านวนมาก ค าว่าพนักอ้นนั้นไม่ไดห้มายถึงจ านวนกอ้นขา้ว แต่หมายถึงการน าขา้วมาช่วยกนัป้ันพนัให้ขา้วมี
รูปร่างเป็นกอ้นข้ึนมา  

  
3.3) ชาติพนัธ์ุ 
ในยุคน้ีมีชาติพนัธ์ุท่ีเพิ่มเขา้มาอีกหน่ึงชาติพนัธ์ุคือพวกท่ีมาจากทางเมืองหลวงพระบางและเวียงจนัทร์  

ซ่ึงสันนิษฐานวา่ผูอ้พยพไดเ้ดินทางมาอาศยัอยูใ่นเขตอ าเภอน ้ าปาด ฟากท่า และบา้นโคก และไดต้ั้งรกราก   ถ่ิน
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ฐานข้ึนในพื้นท่ีอ าเภอเหล่าน้ี อีกทั้งยงัมีการแต่งงานกนั จึงก่อให้เกิดครอบครัวขยายสืบทอดเช้ือสายกนัออกไป 
เม่ือสมาชิกเพิ่มมากข้ึนต่างก็แยกยา้ยไปมีครอบครัวของตน สังเกตไดจ้ากการท่ีคนในชุมชนมีวิถีชีวิต ประเพณี 
วฒันาธรรม และภาษาท่ีคลา้ยกนั 

 
การอภิปรายและสรุปผล 
 

จากการศึกษาถึงวิวฒันาการก่อตั้งชุมชนจนถึงปัจจุบนั ผนวกกบัการประมวลเหตุการณ์ต่างๆ สามารถ
อธิบายไดว้า่ชุมชนพื้นท่ีชายแดนด่านภูดู่น้ีนั้นมีการก่อตั้งชุมชนมาจากพวกลา้นนา เดินทางผา่นมาเพื่อหาพื้นท่ีตั้ง
รกรากถ่ินฐานจนมาเจอพื้นท่ีแห่งน้ี ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีสภาพภูมิศาสตร์ท่ีเหมาะแก่การตั้งรกรากถ่ินฐาน และท า
การเกษตร จึงตดัสินใจสร้างท่ีอยูอ่าศยัข้ึนท่ีน้ี มารวมตวัดว้ย รวมทั้งมีกลุ่มท่ีมีเช้ือสายมาจากเมืองหลวงพระบางและ
เวยีงจนัทร์ รวมกนัมาก่อตั้งชุมชนจนถึงทุกวนัน้ี  เม่ือเกิดการแบ่งรัฐออกจากกนั จึงส่งผลให้วิถีชีวิตของผูค้นใน
ชุมชนชายแดนแห่งน้ีเปล่ียนไป เม่ือมีการแบ่งเขตแดนข้ึนชาวบา้นก็ไม่สามารถไปมาหาสู่กนัไดอ้ยา่งท่ีเคยท า 
จากการเขา้มามีอิทธิพลและแสวงหาอาณานิคมในสยาม ของฝร่ังเศส ขอ้เท็จจริงปรากฏใน “วิกฤตการณ์สยาม ร.
ศ.112” การเกิดเส้นเขตแดน/ชายแดนของรัฐอธิปไตย ซ่ึงเป็นผลมาจากปฏิสัมพนัธ์ ทางการเมือง และจาก
ขอ้ตกลงหรือการบีบบงัคบัท่ีเกิดข้ึนจากปฏิสัมพนัธ์นั้น ท าให้คนในพื้นท่ีท่ีถูกผนึกรวมเขา้มา (และคนท่ีถูกแยก
ออกไป) และกระแสของโลกาภิวตัน์ไดเ้ปล่ียนแปลงวถีิชีวติของคนชุมชนจากการด าเนินชีวิตตามวิถีเกษตรกรรม
ให้ตอ้งเล่ือนไหลมากยิ่งข้ึน และระบบเศรษฐกิจเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหน่ึงในการด ารงชีพของคนในชุมชน
ชายแดนแห่งน้ี โดยส่ิงท่ีนกัวจิยัไดค้น้พบขอ้เทจ็จริงในแต่ละยคุนั้น สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
  ในยคุก่อเกิดชุมชน พบวา่ท าใหท้ราบวา่วถีิชีวติของคนในชุมชนน้ี ชาวบา้นเลือกท านาเป็นหลกัเพื่อ   ยงั
ชีพ และพึ่งพิงอยูก่บัธรรมชาติทั้งส้ิน ไม่วา่จะเป็นการอาศยัไหล่เขาท าไร่และปลูกผกั หาของป่า และน าส่ิงของท่ี
หาไดม้าแลกเปล่ียนกนั ด ารงชีวติท่ีเรียบง่ายและมีความพอเพียงในตวัเองสูง  และปัจจยัในการเลือกพื้นท่ีอยูอ่าศยั
สร้างบา้นเรือนกนัในพื้นท่ีคือ พื้นท่ีแห่งน้ีมี  ล าห้วยไหลผา่น และพื้นท่ีบริเวณท่ีดอนเป็นโคก เพราะสังคมสมยั
นั้นมีลกัษณะเป็นสังคมเกษตรกรรม  ดงันั้นสภาพภูมิศาสตร์จึงมีอิทธิพลในการเลือกพื้นท่ีตั้งถ่ินฐาน   
 ในยุคลากเส้นเขตแดนใหม่ อ านาจรัฐ วิถีปฏิบติัของรัฐ และตวัตนของรัฐส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงวิถี
ชีวิตบทบาทหน้าท่ีของคนในชุมชนชายแดนแห่งน้ี  เม่ือชุมชนชายแดนภูดู่แห่งน้ีไดมี้การพฒันามาสู่ยุคน้ี แมรั้ฐ
จะมีความปรารถนาเก่ียวกบัเขตแดนอย่างไรก็ตาม เขตแดนท่ีเป็นอยู่ของรัฐส่วนใหญ่ในปัจจุบนั มิใช่เขตแดน
โดยธรรมชาติ หรือเป็นเขตแดนท่ีรัฐนั้นเป็นผูเ้ลือกหรือก าหนดดว้ยตวัเองไดท้ั้งหมด ความจริงท่ีไม่ควรลืมก็คือ 
แมว้า่สภาพทางภูมิศาสตร์และภูมิประเทศจะมีผลกระทบอย่างมากต่อการก าหนดสภาพปัญหาในอาณาเขตและ
แนวทางการจดัการเก่ียวกบัพรมแดนและพื้นท่ีชายแดนของรัฐอธิปไตย แต่เขตแดน แนวพรมแดน และพื้นท่ี
ชายแดนน้ีมิไดเ้กิดข้ึนโดยธรรมชาติของสภาพภูมิศาสตร์ภูมิประเทศ แต่เกิดข้ึนโดยการก าหนดของมนุษยเ์อง 
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และท่ีดูเหมือนจะเป็นเร่ืองแยง้ยอ้นในขอ้เท็จจริงก็คือ พรมแดนของรัฐอธิปไตยส่วนใหญ่ในปัจจุบนัถูกก าหนด
เม่ือตอนท่ีตนเองยงัไม่มีอธิปไตยแต่อย่างใด ไม่มีพื้นท่ีใดในโลกเป็นชายแดนหรือเป็นพรมแดนมาตั้งแต่ตน้     
แต่พื้นท่ีหน่ึงได้กลายเป็นชายแดนหรือกลายเป็นแนวพรมแดนด้วยเหตุประจวบเหมาะหรืออุบัติเหตุของ
ประวติัศาสตร์ ฝร่ังเศสไดจ้ดัท าแผนท่ีแบ่งรัฐข้ึนเพื่อก าหนดเขตแดนสยาม-ฝ่ังซ้ายแม่น ้ าโขงให้เป็นของฝร่ังเศส  
เพื่อประโยชน์การแบ่งส่วนการปกครอง เม่ือเกิดการแบ่งรัฐออกจากกนั จึงส่งผลให้วิถีชีวิตของผูค้นในชุมชน
ชายแดนแห่งน้ีเปล่ียนไป เม่ือมีการแบ่งเขตแดนข้ึนชาวบา้นก็ไม่สามารถไปมาหาสู่กนัไดอ้ยา่งท่ีเคยท า เน่ืองจาก
ทางการลาวมีความเขม้งวดและเด็ดขาดในการลงโทษผูท่ี้ลกัลอบเดินทางขา้มเขตแดนไปฝ่ังลาว และชาวบา้นของ
ฝ่ังลาวก็ไม่กลา้ท่ีจะขา้มมาฝ่ังไทย เพราะเจา้หนา้ท่ีทหารตรวจตราอยา่งเข็มงวด และมีบทลงโทษท่ีรุนแรง และ
โดยขอ้เท็จจริงทางประวติัศาสตร์ ไม่แต่เฉพาะในกรณีของไทยเท่านั้น แต่อ านาจของรัฐมหาอ านาจและอดีตเจา้
อาณานิคม ทั้งหลายเป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบอยา่งกวา้งขวางและส าคญัท่ีสุดต่อการก าหนดเส้นเขตแดนของรัฐ
อธิปไตยท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั การเกิดเส้นเขตแดน/ชายแดนของรัฐอธิปไตย จึงเป็นผลมาจากปฏิสัมพนัธ์  ทาง
การเมือง และจากขอ้ตกลงหรือการบีบบงัคบัท่ีเกิดข้ึนจากปฏิสัมพนัธ์นั้น ท าให้คนในพื้นท่ีท่ีถูกผนึกรวมเขา้มา 
(และคนท่ีถูกแยกออกไป) ตอ้งตกเป็นผูรั้บผลกระทบต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนทั้งในขณะนั้นและในภายหลงั ไม่วา่จะโดย
สมคัรใจหรือไม่สมคัรใจก็ตาม 
 ในยุคการแบ่งแยกรัฐจนถึงปัจจุบนั ยุคน้ีค่อนข้างท่ีชัดเจนในเร่ืองของวิถีชีวิตของผูค้น และล าดับ
เหตุการณ์ท่ีต่อเน่ืองมาจากอดีตจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงเป็นผลพวงมาจากการสู้รบกนัระหว่างไทย-ลาว ในเหตุการณ์
กรณีพิพาทระหวา่งไทย-ลาว เม่ือปี พ.ศ.2527 การด ารงชีพในฐานะรูปแบบเศรษฐกิจท่ีแฝงฝัง (Embeddedness) 
อยูใ่นชุมชนและวฒันธรรม และความสัมพนัธ์ทางสังคม ส่งผลใหกิ้จกรรมทางเศรษฐกิจของคนในชุมชนเป็นส่ิง
ท่ีเขา้ใจไดซ่ึ้งกนัและกนั และพฒันามาจนถึงปัจจุบนั ท าให้เกิดการบูรณาการน าคนเขา้มาใกลชิ้ดกนัมากข้ึน และ
ประสานเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั การแลกเปล่ียนแรงงานในระหว่างเครือญาติ หรือเพื่อนบา้นเป็นตวัอย่างท่ีดีใน
ความสัมพนัธ์ดงักล่าว (Stanfild 1986) ในบริบทโลกาภิวตัน์ พิจารณาการด ารงชีพของครัวเรือนในชุมชนใน
บริบทท่ีข้ามพ้นความเป็นรัฐชาติ ในบริบทท่ีเคล่ือนยา้ยและเล่ือนไหล เช่ือมโยงสังคมชนบท เข้ากับระบบ
เศรษฐกิจในระดับต่างๆ ท่ีไม่ได้จ  ากัดอยู่ภายในขอบเขตความเป็นชุมชนอีกต่อไป  แต่ในยุคโลกาภิวตัน์  ได้
เปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของคนชุมชนให้เป็นสังคมเปล่ียนผ่านจากสังคมประเพณีไปสู่สังคมทันสมยัมากข้ึน 
ภาวการณ์ท่ีเคยด ารงอยู่ของคนในชุมชนเร่ิมเปล่ียนแปลงไปเม่ือมีการพฒันาท่ีมีพลวตัมากข้ึน เราจะเห็นความ
แตกต่างภายในสังคมเกษตรกรรม ท่ีมีการปรับตวัอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของทางเศรษฐกิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง ชาวบา้นมี
ความยืดหยุน่ในการปรับตวั และมีศกัยภาพในการต่อรองเพื่อเป็นผูค้า้ในพื้นท่ีตลาดของชายแดนแห่งน้ีมากกว่า
คนนอกพื้นท่ี สังเกตไดจ้ากการซ้ือ-ขาย ชาวบา้นฝ่ังลาวจะซ้ือสินคา้จากพอ่คา้แม่คา้ฝ่ังไทย จากการเป็นเครือญาติ
กนัเอง หรือจากพ่อคา้แม่คา้ท่ีเป็นในพื้นท่ีในชุมชนแห่งน้ีมากกวา่คนนอกพื้นท่ี สาเหตุท่ีชาวบา้นฝ่ังลาวเลือกท่ี
จะผกูขาดการซ้ือสินคา้กบัคนในพื้นท่ีหรือเครือญาติตนเองนั้น เป็นเพราะประสบการณ์ท่ีผา่นมาในการซ้ือ-ขาย 
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และความไวเ้น้ือเช่ือใจคนท่ีเป็นญาติ และเป็นคนในพื้นท่ีมากกวา่คนนอกพื้นท่ีนัน่เอง อีกทั้งภาษาท่ีใชพู้ดส่ือสาร
กนัก็เป็นภาษาเดียวกนั หรือแมแ้ต่วฒันธรรมการแต่งกาย ความไดเ้ปรียบของคนในพื้นท่ีจึงมาจากการมีวิถีชีวิต
และวฒันธรรมท่ีคลา้ยๆกนักบัคนฝ่ังลาว จึงท าให้มโนทศัน์การด ารงชีพวิถีชีวิตของคนในชุมชนชายแดนนั้นมี
ความน่าสนใจและเล่ือนไหลมากยิง่ข้ึน นอกจากการเป็นสังคมเกษตรกรรมแลว้นั้น คนในชุมชนชายแดนด่านภูดู่
ยงัมีระบบเศรษฐกิจเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหน่ึงในการด ารงชีพ  

เบ็บบิงตนัและแบ็ทเทอเบอรี  (Bebbington and Batterbury 2001) ไดใ้ห้แง่คิดวา่ เราจ าเป็นตอ้งพิจารณา 
การด ารงชีพในบริบทท่ีสัมพนัธ์กนักบัเครือข่ายและสถาบนัต่างๆ ท่ีเช่ือมโยงการไหลเวียนของทุน ทรัพยากร 
ขอ้มูลข่าวสาร และความคิดต่างๆ การเช่ือมต่อเหล่าน้ีไดเ้กิดข้ึนขา้มพื้นท่ีหรือสนามสังคมต่างๆ ซ่ึงนอกจากการ
ท าเกษตร และการคา้ของคนในพื้นท่ีแห่งน้ีแลว้นั้นในพื้นท่ีชุมชนชายแดนแห่งน้ียงัมีเครือข่ายการท่องเท่ียวเขา้มา
ปรากฏให้เห็นอีกมโนทศัน์หน่ึงในการด ารงชีพ ท่ีมีความเล่ือนไหลเช่ือมโยงกับกระแสโลกาภิวตัน์และภาวะ
สมยัใหม่ข้ึนในพื้นท่ีแห่งน้ี  

เดอ ฮาน (de Hann 2000) ไดว้ิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งโลกาภิวตัน์และการด ารงชีพ โดยเสนอว่า 
โลกาภิวตัน์ มีผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ในการด ารงชีพในอยา่งนอ้ย 2 มิติดว้ยกนั คือ ประการแรก การท่ีตลาด
และความสัมพนัธ์ทางสังคม ไดข้ยายอาณาบริเวณออกไปในระดบัโลก การด ารงชีพจึงเร่ิมต าแหน่งแห่งท่ีอยูใ่น
หลากหลายทอ้งถ่ิน (Multi-locality) มากข้ึน และประการท่ีสอง ในการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างโลกาภิวตัน์ และ
ทอ้งถ่ินนิยม ขนาดของความสัมพนัธ์ระหวา่งโลก ภูมิภาค และทอ้งถ่ิน จะลดความส าคญัของขนาดความเป็นชาติ
ลง ซ่ึงปรากฏการณ์ท่ีสนบัสนุนขอ้เสนอของเดอ ฮาน ในพื้นท่ีภูดู่แห่งน้ี คือ การท่ีฝ่ังลาวนั้นเป็นผูผ้ลิตผลผลิต
ทางการเกษตร แล้วฝ่ังไทยเป็นผูข้ายสินค้าทางการเกษตรให้แก่ฝ่ังลาว เช่น เมล็ดพนัธ์ุพืช สารเคมีท่ีใช้ใน
การเกษตร รวมถึงเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทางการเกษตรต่างๆ ซ่ึงการซ้ือ-ขาย ไม่ใช่การซ้ือ-ขายเฉพาะสินคา้การ
อุปโภคบริโภคท่ีใช้ในชีวิตประจ ากนัเพียงเท่านั้นอีกต่อไป เกิดเงินทุนหมุนเวียนในการลงทุนการเพิ่มผลผลิต 
และการปรับปรุงการเกษตรให้ทนัสมยั อพัพาดูไร (Appadurai, 1996, pp. 27 ) ไดศึ้กษาขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัโลก
สมยัใหม่ ในขณะน้ี ท าใหเ้ห็นระบบการโตต้อบ ซ่ึงใหค้วามรู้สึกแปลกใหม่ ในความรู้สึกท่ีเป็นของใหม่และยอด
เยีย่ม จากการสั่งออเดอร์สินคา้ผา่นเคร่ืองมือส่ือสารท่ีทนัสมยัและรวดเร็วจากฝ่ังลาวมายงัฝ่ังไทย หรือแมแ้ต่การ
ขนส่งขา้มพรมแดนก็ไม่ใช่เร่ืองยุง่ยากอีกต่อไป เม่ือมีถนนหนทาง และยานพาหนะในการขนส่ง รวมถึงกฎหมาย
ท่ีเอ้ือต่อการคา้และการลงทุนของทั้งสองประเทศการขนส่งสินคา้ขา้มเขตแดน 

สังเกตได้ว่า ต าแหน่งแห่งท่ีของการด ารงชีพนั้นเร่ิมท่ีจะไม่ได้เช่ือมโยงกนัในลกัษณะท่ีเป็นแนวตั้ง 
(Vertical) และมีล าดบัชั้น (Hierarchical) อีกต่อไป หากแต่ลกัษณะของการเก่ียวพนักนัเป็นแนวราบ (Horizontal) 
ผลก็คือ โครงสร้างของสนามปฏิบติัการจึงอยู่ในหลากหลายทอ้งถ่ินมากข้ึน ในขณะเดียวกนั สถานท่ีชนบท 
(Rural place) ก็ไดถู้กสร้างและหล่อหลอม จากปฏิสัมพนัธ์ท่ีชีวิตชนบทมีต่อการไหลเวียนและแลกเปล่ียนใน
ระดบัโลก (Global flows and exchanges) การตดัสินใจท่ีเกิดข้ึนในครัวเรือน จึงไม่ไดมี้หน่วยท่ีตั้งอยูใ่นชนบท
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เพียงอย่างเดียวอีกต่อไป ทั้งน้ีเพราะครัวเรือนเองได้ขยายปริมณฑลท่ีกวา้งขวางออกไปนอกอาณาเขตของ
หมู่บา้น หรือกระทัง่นอกรัฐชาติ  

อยา่งไรก็ตาม โอกาสของการปฏิสัมพนัธ์กนั หรือการเขา้ถึงทรัพยากรขา้มชาตินั้น ยอ่มแตกต่างกนัไป
ในแต่ละครัวเรือน ท่ีไม่เพียงมีสถานะภาพทางเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกนัเท่านั้น แต่ยงัมีความคิดเห็นต่ออนาคตของ
การด ารงชีพท่ีแตกต่างกนัอีกดว้ย มิติเหล่าน้ี มีความส าคญัอยา่งยิ่งต่อการมองแนวทางการพฒันา หรือการพฒันา
เชิงทางเลือกในชนบท ท่ีซ่ึงบริบทไม่ไดผ้กูติดกบัพื้นท่ีเกษตรกรรมภายในขอบเขตของรัฐชาติเพียงอยา่งเดียวอีกต่อไป 

ตารางท่ี 1 สรุปการเปล่ียนแปลงภูมิสังคมของพื้นท่ีชายแดนด่านภูดู่ 
ยุค วถิีชีวติชุมชน ประเพณวีฒันธรรมชุมชน ชาติพนัธ์ุ 

1.ยุคก่อเกิดชุมชน (สมยักรุง
รัตนโกสินทร์ – พ.ศ. 2435) 

- พึ่ งพิ ง อิ งอาศัยอยู่ กับ
ธรรมชาติ ด ารงชีวิตท่ีเรียบ
ง่ายและมีความพอเพียงใน
ตัวเองสูง  มีลักษณะเป็น
สังคมเกษตรกรรม  

- มีประเพณีวฒันธรรมท่ี
นับถือภูตผี เ ช่ือเ ร่ืองไสย
ศาสตร์ 

- กลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีอยูใ่น
บริเวณแถบน้ีคือกลุ่ม
คนท่ีมาจากลา้นนา 

2.ยุคลากเส้นเขตแดนใหม่ 
(พ.ศ. 2436 – พ.ศ. 2526) 

- ฝร่ังเศสไดจ้ดัท าแผนท่ี
แบ่งรัฐข้ึนเพื่อก าหนดเขต
แดนสยาม-ฝ่ังซ้ายแม่น ้ า
โขง เกิดเส้นเขตแดน/
ชายแดนของรัฐอธิปไตย 

- มีประเพณีวฒันธรรมท่ี
นับถือภูตผี เ ช่ือเ ร่ืองไสย
ศ า ส ต ร์  แ ล ะ เ ร่ิ ม มี ก า ร
ร่วมกันประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนาพุทธ 

-กลุ่มชาติพนัธ์ุลา้นนา
และเ ดินทางมาจาก
น่าน พะเยาเพิ่มข้ึน มา
ต า ม เ ส้ น ท า ง ก า ร
ส ารวจดินแดนของ
มิชชันนา รี ท่ี เ ข้ า ม า
เผยแพร่ศาสนา 

3.ยุคแบ่งแยกรัฐ (พ.ศ.2527- 
ปัจจุบนั) 

-มี ก า ร ซ้ื อ - ข า ย 
แล ก เ ป ล่ี ย น สินค้ า กับ
ชาวบา้นฝ่ังลาว มีรูปแบบ
จากเกษตรแบบยงัชีพมา
เ ป็นเกษตรเ ชิงพาณิชย ์ 
และเกิดธุรกิจน าเท่ียวใน
การเปิดAEC 

-มีประเพณีวฒันธรรมท่ีนบั
ถื อ ภู ต ผี  เ ช่ื อ เ ร่ื อ ง ไ ส ย
ศ า ส ต ร์  แ ล ะ เ ร่ิ ม มี ก า ร
ร่วมกันประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนาพุทธ รวมถึงการ
ประยุกตแ์ละประดิษฐ์สร้าง
ทางพิธีกรรม 

-กลุ่มชาติพนัธ์ุเดิมและ
เพิ่มเ ติมจากกลุ่มคน
ท่ี ม า จ า ก ท า ง เ มื อ ง
หลวงพระบางและ
เวยีงจนัทร์   

ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 
จากบทความน้ีสามารถน าไปศึกษาเปรียบเทียบปรากฏการณ์ทางสังคมผา่นการอธิบายกบัแนวคิดและ

ทฤษฎีท่ีสอดคลอ้ง เช่น การพฒันาตามหลกัภูมิสังคม/Area based  ภูมินิเวศวฒันธรรม เป็นตน้  
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อตัลกัษณ์ผู้หญิงมุสลมิปาตานี ในระบบการศึกษาแผนใหม่ ก่อนเร่ิมกระแสฟ้ืนฟูศาสนา
อสิลามในพืน้ทีส่ามจังหวดัชายแดนภาคใต้ 

The Identities of Patani Muslim Women in the Modern Education System 
on the Threshold of Islamic Revivalism in the Three Southernmost Provinces of 

Thailand*  
 

                                                                             ทวลีกัษณ์ พลราชม (Taweeluck Pollachom)1 
                   ชลธิรา สัตยาวฒันา (Cholthira Satyawadhna)2  

 
บทคัดย่อ 
การศึกษาวจิยัน้ี เป็นการส ารวจอตัลกัษณ์ของผูห้ญิงมุสลิมปาตานีในระบบการศึกษาแผนใหม่ก่อน
เร่ิมกระแสฟ้ืนฟูศาสนาอิสลามในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และเป็นระยะเร่ิมแรกในการ
ด าเนินนโยบายการปรับเปล่ียนปอเนาะท่ีต่อมาถูกมองวา่ท าลายอตัลกัษณ์ทางศาสนาและวฒันธรรม
ของคนมาเลย-์มุสลิม  แต่ขณะเดียวกนัก็อนัเป็นช่วงเวลาท่ีส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงสถานภาพและ
บทบาทของผูห้ญิงมุสลิมปาตานีในวงกวา้ง จากการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กบัผูห้ญิงทั้งสาย
สามญัและสายศาสนา ภายในประเทศและต่างประเทศ ท าให้พวกเธอไดก้า้วออกไปสู่การมีบทบาท
ในพื้นท่ีสาธารณะมากข้ึน  

ผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่า ผูห้ญิงมุสลิมกลุ่มน้ี มีภูมิหลงัครอบครัวเป็นลูกหลานขา้ราชการ 
ชนชั้นน า และกลุ่มพอ่คา้คหบดีมุสลิมในเขตเมือง โดยมิไดมี้แต่กลุ่มตระกูลคนมุสลิมเช้ือสายมาเลย์
เท่านั้น แต่มาจากมุสลิมเช้ือสายจีนและอาหรับท่ีมาตั้งรกรากท าการค้าในสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใตม้าช้านาน โดยส่งไปเรียนทั้งในกรุงเทพมหานคร  กลนัตนั ปีนัง และสิงคโปร์ เพ่ือให้
บุตรสาวได้เรียนในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามแบบสมยัใหม่ หรือท่ีเรียกว่า แบบมดัรอซะฮฺ 
(Madrasah) ท่ีมีการสอนในสองระบบ คือ สายสามญัและสายศาสนา เส้นทางการศึกษาน้ีแสดงให้
                                                           
1 นกัศึกษาระดบัปริญญาเอก สาขาเอเชียศึกษา ส านกัวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  
  Email : taweeluck@gmail.com 
2 ศาสตราจารย ์(พิเศษ) ดร. , อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ Email : cholthira@gmail.com 
* ผลงานวจิยัน้ีไดรั้บทุนสนบัสนุนจากมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์  งบประมาณ พ.ศ. 2556  
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เห็นเครือข่ายและความสัมพนัธ์แบบขา้มพรมแดนท่ีมีปัจจยัมาจากภูมิหลงัทางครอบครัวและเครือ
ญาติท่ีกระจายอยูใ่นพื้นท่ีต่างๆ เหล่าน้ีดว้ย  

ผลการศึกษายงัพบอีกว่า  การก่อรูปและประกอบสร้างอตัลกัษณ์ของผูห้ญิงเหล่าน้ี ไดรั้บ
อิทธิพลจากแนวคิดความทันสมัยแบบตะวนัตกและความเป็นอิสลามสมัยใหม่ในสายปฏิรูป 
(Islamic Reformist) กล่าวคือ พื้นท่ีศูนยก์ลางอ านาจรัฐไทยในส่วนกลาง คือ กรุงเทพมหานคร ท่ี
เนน้ย  ้าความเป็นไทยและความเป็นสมยัใหม่แบบตะวนัตกจากกระแสการพฒันาประเทศ และ พื้นท่ี
ศูนยก์ลางของความเป็นอิสลามในโลกมาเลย  ์คือ สิงคโปร์ ปีนงั และกลนัตนั  เนน้ย  ้าแนวคิดอิสลาม
สายปฏิรูปท่ีไดรั้บอิทธิพลมาจากปัญญาชนมุสลิมท่ีจบการศึกษามาจากอียิปตท่ี์เผยแพร่อยูใ่นมดัรอ
ซะฮฺ อยา่งไรก็ตาม สายธารความคิดสองส่วนน้ีลว้นมีฐานความคิดและค่านิยมในแบบสมยัใหม่บน
ฐานคิดแบบโลกวิสัย (Secular)  งานวิจยัน้ีจะช้ีให้เห็นดว้ยวา่แนวคิดเหล่าน้ีไดป้ะทะกบัความเป็น
มาเลย-์มุสลิมในพื้นท่ีอยา่งไร ผา่นบทบาทของพวกเธอเม่ือกลบัมาท างานในพื้นท่ีบา้นเกิด 

เน่ืองจาก แทบจะไม่มีขอ้มูลท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรใดท่ีเก่ียวกบัประสบการณ์และเส้นทาง
การศึกษาของผูห้ญิงมุสลิมในช่วงเวลาน้ีปรากฎอยูเ่ลย งานศึกษาวิจยัน้ีจึงใช้ “ประวติัศาสตร์บอก
เล่า” ในแนวสตรีนิยมเป็นวิธีวิทยาหลกัในการวิจยั เพื่อสืบเสาะร่องรอยประสบการณ์ชีวิตและอตั
ลกัษณ์ผูห้ญิงมุสลิมปาตานีกลุ่มน้ี โดยท าการเก็บขอ้มูลและใช้เวลาสัมภาษณ์เชิงลึกในพื้นท่ีสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
  ค าส าคัญ :  ผูห้ญิงมุสลิมปาตานี  ระบบการศึกษาแผนใหม่ ผูห้ญิงมุสลิมสมยัใหม่ 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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งานศึกษาวิจยัน้ี เป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาเอกของผูว้ิจยั ในหัวขอ้ “อัต
ลักษณ์ผู้หญิงมุสลิมปาตานี “สามรุ่น” ท่ีผ่านการศึกษาแผนใหม่  ระหว่าง พ.ศ.2500-2525 ใน
ระหว่างพืน้ท่ี” โดยเป็นการศึกษาวิเคราะห์การก่อรูปและประกอบสร้างอตัลกัษณ์ของผูห้ญิงมุสลิม
ปาตานี “สามรุ่น”  ผา่นเส้นทางการศึกษาทั้งในสายสามญัและศาสนา ในประเทศและต่างประเทศ 
อาทิ ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ อินเดีย ปากีสถาน อียิปต์ ลิเบีย คูเวต อิรัค โมรอคโก 
และซาอุดิอาระเบีย รวมถึงบทบาทของพวกเธอเม่ือกลบัมาท างานในพื้นท่ีบา้นเกิดหลงัจากส าเร็จ
การศึกษาแลว้   

พื้นท่ีวจิยัหลกัและเก็บขอ้มูลภาคสนามของงานศึกษาวจิยัน้ี อยูใ่นพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้คือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และไดข้ยายการเก็บขอ้มูลในพื้นท่ีอ่ืนตามเส้นทางการศึกษา
ของผู ้หญิงบางแห่ง  คือ  กรุง เทพมหานคร  รัฐกลันตัน  ประเทศมาเล เ ซีย   และส ารวจ
สถาบนัการศึกษาเก่าแก่ท่ีรัฐปีนงั ประเทศมาเลเซีย โดยค าว่า “ผูห้ญิงมุสลิมปาตานี” ท่ีใช้ในงาน
ศึกษาวจิยัน้ี หมายถึง ผูห้ญิงมุสลิมในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้คือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 
และ 4 อ าเภอในจงัหวดัสงขลา3 ไดแ้ก่ อ าเภอสบา้ยอ้ย อ าเภอนาทว ีอ าเภอจะนะ อ าเภอเทพา ท่ีไม่ได้
จ  ากดัแค่กลุ่มชาติพนัธ์ุมาเลย ์แต่รวมถึงกลุ่มชาติพนัธ์ุจีน อาหรับฮดัรามี อินเดีย และปาทานท่ีนบัถือ
ศาสนาอิสลาม  

 งานศึกษาวิจยัน้ีเก็บขอ้มูลภาคสนามระหว่างเดือนตุลาคม 2555-พฤศจิกายน 2556 โดย
ผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มูลในพื้นท่ี 4 คร้ัง ประมาณคร้ังละ 1 เดือน เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพโดยให้ผูห้ญิง
เป็นศูนยก์ลางของการศึกษา ผา่นวิธีศึกษาจากประวติัศาสตร์บอกเล่าของพวกเธอจากการสัมภาษณ์
เชิงลึก โดยสัมภาษณ์กลุ่มผูห้ญิงมุสลิมปาตานี “สามรุ่น” ท่ีไดอ้อกไปศึกษานอกพื้นท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้และผูท่ี้ศึกษาระดบัอุดมศึกษาในพื้นท่ีด้วย  รวมถึงการสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลท่ี
เก่ียวข้อง ทั้งผูห้ญิงและผูช้าย อาทิ โต๊ะครู คณะครูและผูบ้ริหารโรงเรียน ข้าราชการท่ีด าเนิน
นโยบายดา้นการศึกษา สมาชิกคณะกรรมการอิสลามจงัหวดั องคก์รผูห้ญิงมุสลิม เป็นตน้ เพื่อทราบ
ข้อมูลแวดล้อม บริบททางสังคมและการศึกษา เสริมด้วยการส ารวจเอกสารข้อมูลทาง
                                                           
3 พ้ืนท่ีท่ีกล่าวถึงน้ีถูกอา้งอิงวา่คืออาณาจกัรปาตานีท่ีเคยรุ่งเรืองในอดีต โดยความเก่าแก่ของอาณาจกัรปาตานีมีขอ้
สันนิษฐานว่าสืบเน่ืองไปถึงสมยัลงักาสุกะ (Langkasuka) ราวพุทธศตวรรษท่ี 11 ท่ีเดิมดินแดนแห่งน้ีนับถือ
ศาสนาพุทธนิกายมหายาน อาณาจกัรลังกาสุกะ (ปาตานี) เป็นอาณาจกัรมาลายท่ีูเก่าแก่และเจริญรุ่งเร่ืองท่ีสุดใน
คาบสมุทรมลาย ูถือเป็นเมืองท่านานาชาติ (Interport) ซ่ึงมีพอ่คา้จากตะวนัออกและตะวนัตกมาคา้ขาย แลกเปล่ียน
คา้ขาย 
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ประวติัศาสตร์ ได้แก่ เอกสารจดหมายเหตุ หนังสือพิมพ์ สมุดบนัทึกโรงเรียน รวมถึงหนังสือ
ประวติับุคคลและประวติัโรงเรียนต่างๆ เพื่อท่ีจะท าให้เห็นภาพร่างของชีวิต มุมมอง โลกทศัน์ของ
พวกเธอเหล่าน้ี ซ่ึงเป็นผูห้ญิงกลุ่มแรกๆ ท่ีไดก้า้วจากพื้นท่ีส่วนตวัออกไปสู่พื้นท่ีสาธารณะ และพบ
เจอประสบการณ์อนัแปลกใหม่ในดินแดนท่ีไม่เคยรู้จกัมาก่อน  

งานวิจยัน้ี นอกจากท าให้เห็นเส้นทางการศึกษาท่ีหลากหลายของผูห้ญิงมุสลิมปาตานี  ยงั
ท าให้เห็นถึงเครือข่ายและความสัมพนัธ์ขา้มพรมแดน รวมถึงความหลากหลายของกลุ่มคนท่ีอาศยั
อยู่ในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตท่ี้มีการติดต่อสัมพนัธ์กบัคนกลุ่มต่างๆ ทั้งในพื้นท่ีประเทศ
ไทย โลกมาเลย ์และโลกอาหรับมาอย่างช้านานท่ีมีผลต่อการรับเขา้มาของแนวคิดต่างๆ ในพื้นท่ี
รวมถึงการรับความเป็นสมยัใหม่ท่ีไม่ไดม้าจากกรุงเทพมหานครเท่านั้น แต่มาจากพื้นท่ีอ่ืนๆ ดว้ย 
ดงันั้น มิติทางสังคมและประวติัศาสตร์ท่ีเกิดข้ึนจึงเป็นการเรียงร้อยให้เห็นประวติัศาสตร์ท่ีมาจาก
คนธรรมดาสามญัในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และยนืยนัให้เห็นวา่พื้นท่ีแห่งน้ีไม่ไดห้ยุดน่ิง
ตายตวั แต่เต็มไปดว้ยความเคล่ือนไหวและมีพลวตัทางสังคม การเมือง และวฒันธรรม จากการท่ีมี
ท่ีตั้งเป็นภูมิศาสตร์ทางการคา้และแหล่งเรียนรู้ทางศาสนาอิสลามท่ีรุ่งเรืองในอดีต ซ่ึงเป็นลกัษณะ
ทัว่ไปของพื้นท่ีพรมแดนและอยูใ่นระหวา่งพื้นท่ีสองประเทศ คือ ประเทศไทยและมาเลเซีย ก่อนท่ี
จะเกิดการแบ่งแยกเส้นเขตแดนและเกิดรัฐชาติสมยัใหม่ข้ึนมา  

ในบทความน้ี จะน าเสนอการก่อรูปและการประกอบสร้างประสบการณ์ของผูห้ญิงมุสลิม
ปาตานี “รุ่นแรก”  ในช่วงระหวา่ง พ.ศ. 2500-2510 ซ่ึงมีชีวิตเติบโตและศึกษาในห้วงรอยต่อทาง
การเมืองจากช่วงท่ีเน้นการสร้างชาติในสมยัจอมพล ป. พิบูลสงคราม มาสู่ช่วงของการพฒันา
ประเทศในสมยัจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ์และ จอมพลถนอม กิตติขจร  ท่ีเร่ิมศกัราชของการด าเนิน
นโยบายท่ีแข็งกร้าวมาสู่การกลืนกลาย (Assimalation) ทางวฒันธรรมและระบบการศึกษา ท าให้
ผูห้ญิงมุสลิมบางส่วนมีโอกาสท่ีจะออกไปศึกษานอกพื้นท่ีปาตานี  ช่วงเวลาน้ีเป็นระยะบุกเบิกท่ี
สังคมเร่ิมเขา้สู่ความเป็นสมยัใหม่ ผูห้ญิงมุสลิมเร่ิมไดรั้บการส่งเสริมการศึกษา ทั้งสายสามญัและ
สายศาสนา ภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งในประเทศมุสลิมดว้ยกนัเองและโลกตะวนัตก   ท า
ให้มีผลต่อการเปล่ียนแปลงสถานภาพและบทบาทของผูห้ญิงมุสลิมในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้
ในวงกวา้ง ท าให้พวกเธอไดก้้าวออกไปสู่การมีบทบาทในพื้นท่ีสาธารณะมากข้ึนผ่านเส้นทาง
การศึกษา  รวมถึงการอยู่ภายใตก้ารเช่ือมต่อ ปะทะต่อรอง การส่งผา่นทางความคิดและอุดมการณ์
ทางสังคมการเมืองทั้งภายในโลกอิสลามดว้ยกนัเองและสังคมภายนอก คือ การพฒันาสังคมสู่ความ
เป็นสมยัใหม่  
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โอกาสทางการศึกษาของผู้หญงิมุสลมิปาตานีในอดีต 
การศึกษาวจิยัประสบการณ์และเส้นทางการศึกษาของผูห้ญิงมาเลย-์มุสลิมปาตานีท่ีเดินทาง

ออกไปยงัพื้นท่ีอ่ืน โดยเฉพาะประสบการณ์การศึกษาในต่างประเทศยงัไม่ปรากฏให้เห็นมากนกัทั้ง
ในแวดวงวิชาการไทยและแวดวงวิชาการโลกมาเลยเ์อง ทั้งท่ีมีการยืนยนัว่าปาตานีเป็นดินแดนท่ี
เป็นศูนย์รวมของนักปราชญ์และแหล่งเรียนรู้ทางศาสนาอิสลามอันส าคัญของโลกมาเลย์ท่ีมี
ปฏิสัมพนัธ์สังสันทท์างการศึกษา การส่งผา่นความรู้และการศึกษาระหวา่งโลกมาเลยก์บัโลกมุสลิม
อ่ืนๆ  มาช้านาน  แต่แทบจะไม่ปรากฎว่ามีการบนัทึกถึงเร่ืองราวท่ีเก่ียวกับมุสลิมมะฮฺในโลก
การศึกษาศาสนาอิสลามในโลกมาเลย ์ทั้งในอดีตและในสังคมร่วมสมยั  

ก่อนการปรับเปล่ียนปอเนาะเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ผูห้ญิงไดเ้รียนศาสนาแบบไม่
เป็นทางการท่ีบา้น (Dulyakasem, 1988, p. 218) และเรียนภาคบงัคบัในโรงเรียนประถมของรัฐ 
ส าหรับการเรียนศาสนา ผูห้ญิงตามชนบทแทบจะไม่ไดเ้รียน  มีเพียงครอบครัวท่ีหวัหนา้ครอบครัวรู้
ศาสนาเท่านั้นท่ีจะสนใจสอนหลกัการปฏิบติัพื้นฐานและการอ่านคมัภีร์อลั-กุรอานให้กบัลูกหลาน 
หากจะเรียนศาสนาตอ้งไปเรียนท่ีปอเนาะ ซ่ึงไม่ไดมี้ทุกหมู่บา้นและอยูห่่างไกลจากชุมชนมาก ซ่ึง
ไม่สะดวกส าหรับลูกผูห้ญิงท่ีจะไปเรียน  

“ตอนนั้นยงัไม่มีหะดีษ ไม่มีใครมาบรรยาย โต๊ะครูก็แค่สอนท่ีปอเนาะในบลัไล ถา้
ตอนนั้นจะรู้ศาสนาก็มาปอเนาะ มาสร้างปอเนาะ หะดีษท่ีวา่ไม่มีใครฟังไม่มีคนบรรยาย และ
คนท่ีเรียนก็น้อย และไม่กลา้พูดเลยเร่ืองศาสนา เพราะไม่มีความรู้ และไม่กลา้เปิดเผยเร่ือง
ศาสนา เพราะมนัเป็นส่ิงท่ีรุ่นทวด ตายายไม่ไดส่้งเรียน ลูกหลานก็ไม่ไดส่้งเรียน ผูห้ญิงเรียนก็
ไม่สนับสนุน ถา้เรียนสามญัก็กลวัไปแต่งกับไทยพุทธ รุ่นทวดเรายงัถือแบบน้ี ถา้จะเรียน
ศาสนาทีก็ตอ้งไปปอเนาะ แลว้นานๆ ทีถึงจะมีปอเนาะ ครูใหญ่สมยัก่อนก็จบ ป.4 เราเป็นลูก
บาบอก็เลยส่งเสริมใหเ้รียนเป็นตวัอยา่งกบัลูกศิษย”์  (สมัภาษณ์, 10 ธนัวาคม 2555 ) 
โดยมากจะพบในกลุ่มท่ีมีเครือญาติเป็นโต๊ะครูเท่านั้นท่ีส่งไปเรียน และให้อยูใ่นความดูแล

ของภรรยาโต๊ะครู หรือบางคนเรียนและพกัอยูอ่าศยักบัผูห้ญิงท่ีมีความรู้ทางศาสนา ในการเรียนวิถี
ปฏิบติัทางศาสนา4  โดยตอนกลางวนัไปเรียนหนังสือในโรงเรียนตามปกติ  เม่ือกลบัถึงบา้นก็เร่ิม
เรียนศาสนา สถานท่ีแห่งน้ีมีลกัษณะคลา้ยการเรียนท่ีปอเนาะ แต่รับเพียงผูห้ญิง รัฐเขา้มาส่งเสริม

                                                           
4 ช่วงระหวา่งท่ีเก็บขอ้มูล ช่ือครูสอนศาสนาผูห้ญิงคนหน่ึงใน จ.ปัตตานีท่ีไดรั้บการเอ่ยช่ือถึงมากท่ีสุด คือ โต๊ะบี
บี ท่ีเปิดบา้นสอนศาสนาใหก้บัเด็กผูห้ญิง เป็นแบบกินนอน บา้นของโตะ๊บีบีอยูค่นละฟากแม่น ้ ากบัปอเนาะดาลอ 
โตะ๊บีบีไดข้ึ้นช่ือวา่มีเช้ือสายซยัยิดและเป็นคนอาเล็ม มีความรู้ทางศาสนา โดยเรียนศาสนาเองตามปอเนาะต่างๆ  
และเคยไปนัง่เรียนกบัฮจัญีสุหลงดว้ย โตะ๊บีบีเป็นท่ีนบัถือของชาวบา้นในเร่ืองการปฏิบติัตวั ท่ีพูดถึงมากคือ การ
แต่งกายท่ีมิดชิด การกินอยูท่ี่เคร่งครัด การไม่พูดและไม่มองหนา้ผูช้าย โดยโต๊ะบีบีจะมีร่มพกติดตวัอยูเ่สมอ เพ่ือ
ไวบ้งัหนา้เวลาปฏิสมัพนัธ์กบัผูช้าย  



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 209 -

7 
 

ดา้นอาชีพดว้ย หลายคนเม่ือเรียนไปสักระยะหน่ึงก็จะมีคนมาขอไปแต่งงาน เพราะถือวา่ไดเ้รียนรู้
จรรยามารยาทในการด าเนินชีวิตและปฏิบติัศาสนามาระดบัหน่ึงแล้ว  (ลูกศิษย์โต๊ะบีบีรุ่นแรก, 
สัมภาษณ์, 26 มีนาคม 2556)   

ดงันั้น เด็กในชนบทจึงมีโอกาสเรียนศาสนาน้อยกว่าเด็กท่ีอยู่ในเมือง ท่ีส่วนมากมาจาก
ครอบครัวท่ีมีฐานะดี เป็นขา้ราชการหรือพ่อคา้ ท่ีมีผูรู้้ทางศาสนาอยูใ่นเครือญาติสามารถสอนให้ท่ี
บา้นหรือมสัยิดหลงัเวลาโรงเรียนเลิกและวนัหยุดสุดสัปดาห์  เด็กในเมืองจึงไม่ตอ้งเลือกระหว่าง
เรียนศาสนาหรือสามญั เพราะพวกเธอสามารถเรียนสองอย่างควบคู่กนัไปได ้“เรียนศาสนาเรียน 
เสาร์-อาทิตย์ คือเรียนตั้งแต่เดก็ เรียนศาสนากับลุง ลูกพ่ีลูกน้องกับพ่อครู ลุงโต๊ะอิหม่ามอยู่มัสยิดจะ
บังติกอ คนอ่ืนกไ็ปเรียน ผู้หญิงผู้ชายเรียนคนละวนักัน” ผูห้ญิงในเมืองส่วนมากจะไดเ้รียนศาสนาท่ี
บา้นหรือกบัเครือญาติท่ีมีความรู้ทางศาสนา ท่ีเรียนจบกลบัมาจากประเทศมาเลเซีย  สิงคโปร์ และ
ตะวนัออกกลาง ในจ านวนน้ีมีครูสอนศาสนาท่ีเป็นผูห้ญิงดว้ย โดยจะเปิดบา้นใหเ้ด็กผูห้ญิงมาเรียน
ศาสนา  นอกจากนั้น ในกลุ่มน้ีท่ีอยูใ่นเขตเมืองจะนิยมเรียนโรงเรียนท่ีมีเอกชนเป็นเจา้ของมากกวา่ 
โดยโรงเรียนเอกชนก่อตั้งโดยคนไทยและคนจีนในเมือง5  

เม่ือมีการพฒันาการศึกษา ปรับเปล่ียนโครงสร้างการศึกษาและปอเนาะ  และขยายโรงเรียน
ให้กระจายไปสู่ชนบทมากข้ึน6 ประกอบกบัการให้สิทธิและทุนสนบัสนุนการศึกษา ท าให้โอกาส
ทางการศึกษาของผูห้ญิงรากหญ้าและชาวบ้านในชนบทห่างไกลเพิ่มมากข้ึน พวกเธอได้เข้าสู่
การศึกษาระดบัอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัของรัฐในประเทศ 7  อย่างไรก็ตาม ในช่วงรอยต่อทาง
การเมืองท่ีเกิดข้ึนยงัอยู่ในช่วงริเร่ิมการใช้นโยบายการศึกษาสู่ส่วนภูมิภาคในพื้นท่ีสามจงัหวดั

                                                           
5 อาทิ ท่ี จ.ปัตตานี จะเรียนท่ีโรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ และ โรงเรียนเดชานุชิต จ. ยะลา จะเรียนท่ีโรงเรียนรัชตะ 
เป็นตน้ 
6 ในปี พ.ศ. 2500 ประเทศไทยเขา้สู่ยุคพฒันาประเทศภายใตก้ารบริหารประเทศของ คณะรัฐบาลของจอม
พลสฤษด์ิ ธนะรัชต ์ท่ีไดเ้ขา้ด ารงต าแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนท่ี 11 ของประเทศในขณะนั้น และต่อเน่ืองมาถึง
คณะรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร (พ.ศ. 2506-2512) การวางแผนพฒันาประเทศเป็นระบบมากข้ึน  มีการริเร่ิม
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติข้ึนเป็นฉบบัแรก (พ.ศ.2504-2509)  เพื่อพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ก าลงัคน การพฒันาประเทศมุ่งกระจายไปสู่ส่วนภูมิภาคมากยิ่งข้ึน  โดยเฉพาะการพฒันาดา้นการศึกษาท่ีเป็น
ภารกิจหลกัเร่ิมแรกท่ีรัฐบาลให้ความส าคญั  ในปี พ.ศ. 2501 รัฐบาลก าหนดให้มีการปรับปรุงการศึกษาในส่วน
ภูมิภาคข้ึนอย่างเร่งด่วนภายใต ้“โครงการพฒันาการศึกษาในส่วนภูมิภาค” ซ่ึงมีช่ือย่อว่า พ.ศ.ภ. (Regional  
Education Development Project including Higher Education หรือ R.E.D.P.H.E.) 
7 รัฐบาลริเร่ิมให้มีทุนมหาดไทย หรือบางคนเรียกว่าสิทธิอิสลาม คือ การให้สิทธิคนอิสลามเขา้ไปเรียนใน
มหาวทิยาลยัในกรุงเทพ ท่ีริเร่ิมข้ึนเป็นคร้ังแรกใน พ.ศ. 2505 ท าใหผู้ห้ญิงในกลุ่มท่ีเรียนมธัยมในโรงเรียนรัฐบาล
ในพ้ืนท่ีไดรั้บสิทธิน้ีในการเขา้ศึกษาต่อในระดบัมหาวทิยาลยัท่ีกรุงเทพ 
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ชายแดนภาคใต้  การพฒันาการศึกษา ระดับการเปล่ียนแปลงทางโครงสร้างและมาตราการ
สนบัสนุนการศึกษาในพื้นท่ีจึงยงัไม่แพร่กระจายมากนกั โอกาสทางการศึกษาของผูห้ญิงมุสลิมรุ่น
แรกท่ีออกไปศึกษานอกพื้นท่ีจึงข้ึนอยูก่บัปัจจยัของภูมิหลงัครอบครัว เครือญาติ และเครือข่ายทาง
สังคมเป็นส าคญั  
 
เส้นทางการศึกษาของผู้หญิงมุสลิมปาตานีในห้วงเวลารอยต่อทางการเมืองและก่อนเร่ิมกระแส
ฟ้ืนฟูศาสนาอสิลามในพืน้ทีส่ามจังหวดัชายแดนภาคใต้  

ผูห้ญิงมุสลิมปาตานีท่ีมีโอกาสทางการศึกษาในช่วงเวลาน้ี ส่วนมากเป็นกลุ่มคนท่ีมีอายุ 70 
ปีข้ึนไป ท่ีภูมิหลงัครอบครัวมีความส าคญัต่อโอกาสทางการศึกษาของผูห้ญิงมุสลิมปาตานีรุ่นแรก 
โดยเฉพาะในกลุ่มครอบครัวขา้ราชการ พ่อคา้ คหบดี และตระกูลเจา้เมืองเก่า รวมถึงครอบครัวผูรู้้
ทางศาสนาท่ีจบมาจากต่างประเทศ  และไม่ไดมี้แต่คนเช้ือสายมาเลย-์มุสลิมเท่านั้น แต่รวมถึงคนท่ีมี
เช้ือสายจีน อาหรับ อินเดียและปาทานดว้ย ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีเขา้มาอาศยัอยูใ่นดินแดนแห่งน้ีมาชา้นาน 
ซ่ึงกลุ่มคนเหล่าน้ีเป็นคนรุ่นพ่อแม่ท่ีได้รับการศึกษาทั้งสายสามญัและศาสนา หรือมีความรู้ทาง
ศาสนา อีกทั้ง มกัเดินทางไปมาในหลายพื้นท่ีเพื่อท าการคา้ โดยเฉพาะในมาเลเซียและสิงคโปร์ จึง
เล็งเห็นความส าคญัด้านการศึกษาของคนรุ่นลูกเช่นเดียวกนั รวมถึงเปิดรับความเป็นสมยัใหม่ท่ี
ก าลงัเป็นกระแสการเปล่ียนแปลงของสังคมในช่วงเวลานั้น ทั้งท่ีเห็นในประเทศและประเทศเพื่อน
บา้น เส้นทางการศึกษาในการส่งลูกสาวออกไปเรียนยงัพื้นท่ีอ่ืนจึงเป็นไปตามเครือข่ายทางสังคม 
กลุ่มเครือญาติท่ีมีก่อนเป็นอนัดบัแรก โดยเครือข่ายเหล่าน้ีมาจากเครือข่ายทางการคา้ และเกิดมาจาก
การถูกรุกรานและกวาดตอ้นของสยามในอดีต รวมถึงเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองในแต่ละ
ช่วงเวลาท่ีท าให้คนมุสลิมในรัฐปาตานีเดิมอพยพล้ีภยัหนีไปอยูย่งัประเทศเพื่อนบา้น อาทิ กลนัตนั 
ปีนงั สิงคโปร์ และถูกกวาดตอ้นไปอยูท่ี่กรุงเทพมหานคร ในเวลาต่อมาจึงเกิดการเดินทางและไปมา
หาสู่ซ่ึงกนัและกนั ท าใหมี้ขอ้มูลทางสังคม การคา้ และการศึกษาท่ีกระจายอยูใ่นพื้นท่ีเหล่าน้ีดว้ย 
   ผูป้กครองจะเลือกโรงเรียนท่ีสามารถส่งเสริม การเรียนในสายสามญัและศาสนาได ้หรือ 
ระบบมดัรอซะฮฺ ท่ีประเทศแถบเพื่อนบา้นมีการพฒันาก่อตั้งมาก่อนพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ โดยเฉพาะโรงเรียนส าหรับนกัเรียนหญิงมุสลิม ทั้งแบบไป-กลบั และแบบโรงเรียนประจ า 
โดยในประเทศไทยมีระบบการศึกษาสมัยใหม่ ท่ีสอนทั้ งวิชาสามัญและศาสนาเกิดข้ึนท่ี
กรุงเทพมหานคร คือ โรงเรียนราชการุญ บางยี่ขนั ซ่ึงเดิมตั้งอยู่ท่ีริมคลองบางกอกน้อย8 โรงเรียน
                                                           
8 โรงเรียนราชการุญก่อตั้งข้ึนตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 5 โดยกลุ่มชาวมุสลิมท่ีอาศยัอยูใ่นเขตบางกอกนอ้ย เพ่ือสอน
บุตรหลานอิสลามใหรู้้เร่ืองความรู้และการศาสนา ซ่ึงนบัไดว้า่มีการสอนแบบสองระบบ    ช่ือ “ราชการุญ” น้ีเป็น
นามท่ีถูกพระราชทานโดยรัชกาลท่ี 5  เพื่อเป็นการตระหนกัถึงพระกรุณามหาธิคุณท่ีทรงพระราชทานท่ีดินใกล้
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แห่งน้ีมีการส่งลูกผูห้ญิงไปเรียนจากทั้งสามจงัหวดั คือ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ในจงัหวดั
ปัตตานีและยะลาโดยมากเป็นกลุ่มเจา้เมืองเก่า และขา้ราชการในพื้นท่ี ส าหรับผูท่ี้มาจากนราธิวาส
มาจากครอบครัวผูรู้้ทางศาสนา แต่มีความสนิทสนมกบัมุสลิมท่ีมาจากกรุงเทพฯ ท่ีมีเช้ือสายมาเลย-์
มุสลิมท่ีเขา้มาท าธุรกิจในจงัหวดัแห่งน้ี หลงัจากท่ีบรรพชนถูกกวาดตอ้นไปอยูท่ี่กรุงเทพมหานคร 
ส่วนกลุ่มท่ีไปเรียนท่ีกลนัตนั ปีนงั และสิงคโปร์ เป็นกลุ่มพ่อคา้ คหบดี มีกลุ่มตระกูลเจา้เมืองเก่า
บางส่วน กลุ่มน้ีไม่ไดจ้  ากดัเพียงคนมาเลย-์มุสลิม แต่มีคนท่ีมีเช้ือสายปาทาน อินเดีย อาหรับรวมอยู่
ดว้ย ซ่ึงพวกเขาจะมีเครือญาติกระจายตวัท าธุรกิจในพื้นท่ีเหล่านั้นท่ีอพยพมาเม่ือคร้ังท่ีองักฤษเขา้มา
ปกครองในฐานะเจา้อาณานิคม  

กลุ่มคนอาหรับท่ีเขา้มาท่ีพื้นท่ีสามจงัหวดัน้ี ส่วนมากเป็นกลุ่มชาวอาหรับฮดัรามี (Hadrami 
Arabs)9 ท่ีมาคา้ขายและเผยแพร่ศาสนาดว้ย โดยพวกเขาจะตั้งโรงพิมพแ์ละขายต าราศาสนา  หน่ึงใน
ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็นผูห้ญิงมุสลิมจาก จ.ยะลา ท่ีไดไ้ปเรียนต่อระดบัชั้นมธัยมท่ีปีนงัเล่าว่า ไปเรียนท่ี
โรงเรียนอลั มสัโฮร์ ปีนงั ซ่ึงเป็นโรงเรียนท่ีคนอาหรับก่อตั้ง กบัเพื่อน 3 คนจากปัตตานี ซ่ึงมีเช้ือ
สายอาหรับฮัดรามีจากตระกูลเบ็ญฮาริสและนะดี  ซ่ึงท ากิจการโรงพิมพ์พิมพ์หนังสือศาสนา 
นอกจากน้ี ยงัมีซาฮาเราะห์ และ ยารีเยาะ น้องสาวสองคนของฮจัญีฮารน สุหลง ผูก่้อตั้งโรงเรียน
ธรรมวิทยามูลนิธิไปเรียนพร้อมฮจัญีฮารนท่ีมดัรอซะฮฺอลั-ฮูดา (Madrasah al-Huda) ท่ีปีนงั ภายใต้
การดูแลของเชคมกัรีบี (Syeikh Abdullah al Maghribi) ดว้ย  รวมถึงผูท่ี้ไปเรียนท่ีรัฐกลนัตนั โดย

                                                                                                                                                                      
มสัยดิบางกอกนอ้ยตั้งเป็นโรงเรียน  ต่อมาในช่วงสงครามโลก คร้ังท่ี 2 โรงเรียนถูกระเบิดไดรั้บความเสียหาย  ใน 
พ.ศ. 2489 ผูดู้แลมสัยิดบางกอกนอ้ยจึงไดซ้ื้อบา้นบางยี่ขนั ซ่ึงเป็นเรือนของพระยาชลภูมิพานิช (ไคตัค๊) ขุนนาง
ไทยเช้ือสายจีน หรือตน้ตระกลูอเนกวณิชกบัคุณหญิงส่วน อุทกภาชน์ อดีตขา้หลวงของพระพนัปีหลวงในรัชกาล
ท่ี 5  แทนโรงเรียนเดิมท่ีถูกอคัคีภยั และไดเ้ลิกด าเนินการเม่ือ พ.ศ.2521 ปัจจุบนัไดป้รับปรุงเป็นโรงแรมพระยา
พาลาสโซ (ดูเพ่ิมเติมใน กสุุมา รักษมณี, 2550) 
9 ชาวอาหรับฮดัรามีท่ีมาจากดินแดนฮดัราเมาต ์(Hadramaut) ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณเอเชียตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศ
เยเมน โดยไม่เพียงเผยแพร่ศาสนาเท่านั้น แต่ยงัแต่งงานกบัชนพ้ืนเมืองดว้ยจนเกิดบุตรหลานเช้ือสายอาหรับฮดัรา
มีทัว่ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และส่วนหน่ึงไดแ้ต่งงานกบับุตรชนชั้นผูป้กครองดินแดนต่างๆ จนบุตร
หลานในรุ่นต่อมาได้เป็นผูสื้บทอดอ านาจ และมีบทบาทส าคญัในปัจจุบันด้วย นอกจากนั้น รวมถึงกลุ่มสาย
ตระกลูผูรู้้ทางศาสนาก็สืบทอดมาจากกลุ่มชาวอาหรับฮดัรามีดว้ย      ส าหรับการเขา้มาในจงัหวดัชายแดนภาคใต้
นั้นมีสองกลุ่ม คือ กลุ่มแรกเป็นกลุ่มท่ีเขา้มานับร้อยปีมาแลว้ โดยไดแ้ต่งงานกบัชนพ้ืนเมืองจนผสมกลมกลืน
กลายเป็นกลุ่มชนพ้ืนเมืองซ่ึงส่วนใหญ่ในปัจจุบนัไม่รู้รากเหงา้ของตนเอง กลุ่มท่ีสอง เป็นกลุ่มท่ีเขา้มาในช่วงหลงั
ซ่ึงยงัคงมีความเป็นอาหรับค่อนขา้งสูง (ดูเพ่ิมเติมใน นิอบัดุลราก๊ิบ บินนิฮสัซนั, 2554) 
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เดินทางไปเรียนท่ีโรงเรียนสอนศาสนาผูห้ญิงท่ีเป็นระบบการสอนเรียนแบบมดัรอซะฮฺ ท่ีโรงเรียน
นาอีม ลิมบานาด โกตาบารู และโรงเรียนมะฮัดด์ ซานียะห์ ปาเซะร์ ปูเตะห์10  

“ท่ีปาเซะร์ปูเตะห์คนท่ีน่ี [สายบุรีและยี่งอ] ไปอยู่เยอะ เป็นคนสามจงัหวดั ท่ีนั่นมี
โรงหนงัช่ือรามากบัปัตตานี11 ส่วนมากคนท่ีน่ีจะไปเปิดโรงสี เปิดร้าน เปิดโรงหนงั ท่ีไปอยูท่ี่
นัน่เพราะสมยันั้นท่ีสายบุรี คนอิสลามเราอยูไ่ม่ได ้แต่ท่ียีง่อไม่เป็นไร สายบุรีเม่ือก่อนเงียบไม่
มีคน เขายา้ยไปอยูท่ี่นัน่กนัหมด พ่ีสาวแต่งงานก็ไปอยูต่รงนั้น พอ่อยูต่รงนั้น” 

“[…] พ่ีไปอยูบ่า้นพ่ีสาวท่ีแต่งงานไปอยูป่าเซะร์ปูเตะห์  แต่งกบัลูกรายา ตอนไป
เรียน  แม่บอกแลว้แต่สมคัรใจ จะอยู่ท่ีน่ีหรือจะไปเรียนทางโนน้ ทางน้ีไม่มีศาสนา ตอนไป
ไปทางตากใบ ไปทางน ้ า ปาเซะร์ปูเตะห์ใกลต้รังกานู เลยโกตาบารู เดินทางไปกบัพ่ีสาว รู้สึก
ไกลเหมือนกัน แต่พ่ีอยู่ข ้างนอก [โรงเรียน] คนอ่ืนบางคนอยู่ข ้างใน เป็นบ้าน ท าเป็น
กระท่อมๆ กั้นปี 1 และ ปี 2  อยูป่ระจ ากินนอน หุงขา้วเองกินเอง ท าเอง โรงเรียนน้ีเป็นผูห้ญิง
ลว้น ประมาณ 500 คน ตอนนั้นเป็นมดัรอซะฮฺแลว้ เม่ือไปอยูก็่รู้สึกเฉยๆ เหมือนๆ กนั ภาษาก็
เหมือนกนั” (สมัภาษณ์, 7 พฤศจิกายน 2556) 
ทั้งสองโรงเรียนน้ีถือว่าเป็นโรงเรียนสอนศาสนาผูห้ญิงรุ่นบุกเบิกในประเทศมาเลเซีย  

ในช่วงเวลาน้ีการศึกษาระดบัสูงดา้นศาสนายงัไม่มีทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีเพียงผูท่ี้ส าเร็จ
การศึกษาศาสนาจากมดัรอซะฮฺท่ีปีนงัและกลนัตนัเท่านั้น  ซ่ึงถือไดว้า่เป็นความรู้สูงสุดดา้นศาสนา
ส าหรับผูห้ญิงในสมยันั้นแลว้ อย่างไรก็ตาม ผลการวิจยัจากเอกสารและไดรั้บขอ้มูลเพิ่มเติมจาก
ภาคสนามพบว่ามีผูห้ญิงหน่ึงรายจากจงัหวดัยะลาท่ีได้รับทุนไปศึกษาต่อด้านภาษาอาหรับท่ี
ประเทศอียิปต ์จากเอกสารท่ีปรากฎ เธอไดรั้บทุนการศึกษาของรัฐบาลประเทศอียิปต์และเดินทาง
ไปศึกษาใน พ.ศ. 2507 เม่ือจบกลบัมาแลว้ไดแ้ต่งงานและไปท างานท่ีประเทศมาเลเซีย 

ส าหรับการเรียนต่อสายสามญัในระดบัสูงหรือระดับอุดมศึกษา รัฐบาลริเร่ิมให้มี “ทุน
มหาดไทย” หรือท่ีเรียกกนัวา่ “สิทธิอิสลาม” คือ การให้สิทธิคนอิสลามเขา้ไปเรียนในมหาวิทยาลยั
ในกรุงเทพ ท่ีริเร่ิมข้ึนเป็นคร้ังแรกใน พ.ศ. 2505 นอกจากนั้น ยงัมีผูท่ี้ไดทุ้นเรียนต่อสาขาพยาบาล 
หรือท่ีเรียกวา่ “ทุนวชิระ” ดว้ย     
                                                           
10  โรงเรียนน้ี มีครูใหญ่เป็นผูห้ญิงท่ีมีเช้ือสายมินงักาบาว เรียนจบท่ีโรงเรียนดีนียะห์ ปุตเตรี สุมาตรา ตะวนัตก ซ่ึง
เป็นมดัรอซะฮฺผูห้ญิงแห่งแรกในสุมาตราตะวนัตก  
11 โรงหนงัรามาและโรงหนงัปัตตานี สร้างข้ึนในช่วงเวลาเดียวกนั   โรงหนงัรามาสร้างโดยเครือญาติและเช้ือสาย
เจา้เมืองจากปัตตานี ส่วนโรงหนงัปัตตานีสร้างโดยคนท่ีอยพยมาจากอ าเภอยะรัง สร้างในปี ค.ศ.1957 และเปิด
ด าเนินการใน ค.ศ.1962 ในช่วงเวลานั้นธุรกิจหนงัก าลงัเฟ่ืองฟ ู  รับหนงัมาใชจ้ากบริษทัท่ีสิงคโปร์  และเส่ือม
ความนิยมลงเม่ือยคุโทรทศัน์มาถึง ขณะน้ีโรงหนงัทั้งสองแห่งปิดตวัลงแลว้ โรงหนงัรามายงัคงหลงเหลือตวัตึก
ใหเ้ห็นจนถึงปัจจุบนั แต่โรงหนงัปัตตานีถูกร้ือท้ิงไปแลว้ (สมัภาษณ์ทายาท เจา้ของโรงหนงัปัตตานี ท่ีปาเซะร์ ปู
เตะห์ รัฐกลนัตนั วนัท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557) 
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ขอ้ค้นพบประการส าคญัคือ  ผูห้ญิงมุสลิมปาตานีรุ่นแรกท่ีออกไปศึกษานอกพื้นท่ีสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใตน้ั้น   เม่ือกลบัมายงับา้นเกิดแลว้จะท างานดา้นการศึกษามากท่ีสุด อาทิ อยูใ่น
หน่วยงานการศึกษาเอกชน ส านักงานการศึกษา ภาคการศึกษา 2  ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์
มหาวทิยาลยัหรือครูสอนศาสนารุ่นแรกในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และเป็นครูสอนสาย
สามญัรุ่นแรกในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามท่ีเรียกว่า ครู สช. หรือครูในสังกดัส านกังาน
การศึกษาเอกชน ทั้งครูสอนศาสนาและครู สช. มีบทบาทเป็นอย่างมากต่อการสอนในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามท่ีก าลงัก่อร่างสร้างตวั  เป็นครูสอนศาสนาผูห้ญิงรุ่นแรก  นอกจากนั้น ยงั
มีผูห้ญิงมุสลิมปาตานีบางส่วนท่ีไปเรียนต่างประเทศสามารถพูดภาษามาเลยก์ลางและมลายูถ่ินได ้ 
พวกเธอไดเ้ขา้ไปท างานดา้นวิทยุกระจายเสียงในพื้นท่ี ในส่วนเผยแพร่ความรู้ และทศันคติต่อการ
พดูภาษาไทยและการศึกษาดว้ย 

    ผูห้ญิงมุสลิมปาตานีรุ่นแรกจึงมีส่วนส าคญัเป็นอยา่งมากต่อการขบัเคล่ือนน้ี  และเป็นตวั
แบบให้กับชุมชนมาเลย์-มุสลิมท่ีสามารถสร้างความก้าวหน้าให้กบัชีวิตผ่านการศึกษา แมเ้ป็น
ผูห้ญิงก็ตาม จากเดิมท่ีคนมุสลิมทอ้งถ่ินมีความเช่ือว่าลูกผูห้ญิงไม่ควรเรียนสูง และการไปเรียน
หนังสือไทยจะท าให้กลายเป็นคนพุทธ ค่านิยมน้ีเร่ิมเปล่ียนไป และมีการแยกแยะได้ระหว่าง
ความกา้วหน้าทางการศึกษาและศาสนา  แมบ้างส่วนจะยงัมองว่าคนท่ีเรียนสายสามญัจบออกมา
เป็นขา้ราชการจะมีความใกลชิ้ดกบัวฒันธรรมค่านิยมแบบพุทธก็ตาม คือ ไม่เคร่งครัดทางศาสนา 
การวางตวัท่ีไม่เคร่งครัดด้านความใกลชิ้ดกบัผูช้ายและการแต่งกายท่ีค่อนขา้งเสรี  แต่พวกเธอก็
พยายามจะเป็นแบบอยา่งท่ีดี เพื่อท่ีให้บรรดาผูป้กครองท่ีเป็นคนมุสลิมมัน่ใจในการส่งลูกสาวเขา้
เรียนหนงัสือกบัเธอวา่จะไม่น าความเส่ือมเสียมาให้ ท าให้มีผลต่อการเปล่ียนแปลงทศันคติทางดา้น
การศึกษาของผูห้ญิง มีการส่งลูกสาวให้เรียนมากข้ึนจากการเห็นโอกาสอาชีพในอนาคต ท าให้คน
ในพื้นท่ีเองก็เร่ิมมองเห็นช่องทางท่ีจะเขา้ไปสู่โอกาสน้ีผา่นการศึกษา จากเดิมท่ีผูห้ญิงตอ้งแต่งงาน
ตั้งแต่อายุยงัน้อย ก็ท าให้พวกเธอไดอ้อกมาเรียนหนงัสือเพื่อความกา้วหนา้ในชีวิต ผูใ้ห้ขอ้มูลท่าน
หน่ึงเล่าวว่าเป็นเด็กก าพร้า พี่ชายคนละแม่ค่อนขา้งเป็นคนหัวสมยัใหม่ ชอบซ้ือหนังสือมาเรียน
ภาษาไทย และพี่ชายคนน้ีก็สนบัสนุนใหเ้รียนดว้ย 

“...มีความคิดว่าเราเป็นเด็กก าพร้า ทรัพยส์มบติัก็ไม่ไดเ้ก็บไว ้อยากเรียนสูงๆ มี
แนวคิดวา่ส่ิงท่ีจะช่วยเราไดคื้อความรู้ แต่วา่พ่ีชายเป็นคนสมยัใหม่ แกบอกวา่ให้เรียนให้จบ 
อย่าเพ่ิงริมีแฟน แกบอกว่าถา้เรียนจบแขกขายโรตีแกก็ให้ แกก็สนับสนุน แต่ว่าเราตอ้งสู ้
พ่ีชายท าสวน แต่เป็นคนท่ีพยายาม ซ้ือหนังสือท่ีแปลยาวี พยายามพูดภาษาไทย เรียนด้วย
ตนเอง แกเป็นคนท่ีว่าตวัเองไม่ไดเ้รียนแลว้ แต่แกส่งเสริม...คิดวา่อยา่งนอ้ยมีงานท า ถา้ไม่
เรียนชีวติก็ไม่พน้การกรีดยาง คิดวา่เป็นขา้ราชการ  
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เร่ืองค่านิยมเดิมท่ีมองว่าเรียนไทยแลว้เป็นพุทธ ประเด็นน้ีไม่มีในสมอง ถา้เป็น
ความคิดผูใ้หญ่สมยันั้นถา้เรียนแลว้กลวัไปเขา้พทุธ ไม่มีความคิดแบบนั้น ศาสนาก็คือศาสนา 
เราเรียนเพื่อประกอบอาชีพ ตวัปริญญาเป็นตวัการันตีว่ามีคุณภาพ” (สัมภาษณ์, 17 มีนาคม 
2556) 

 เธอเล่าต่อวา่ในขณะท่ีพี่ชายสนบัสนุนให้เรียน คนในหมู่บา้นกลบัคิดวา่เด๋ียวก็ทอ้งกลบัมา 
“เป็นคนแรกท่ีออกมาจากหมู่บ้าน แต่ก่อนไม่มีใครออกมาเลยนะ เขาพูดว่ายังไงรู้ไหม เด๋ียวเอาท้อง
กลับมา” ท าให้มีแรงฮึดและตั้งใจวา่ยงัก็ตอ้งเรียนให้จบ เช่นเดียวกบัผูใ้ห้ขอ้มูลอีกท่านหน่ึง แมจ้ะ
ไม่ถูกนินทาและเขา้ใจผดิ เพราะอยูใ่นชุมชนเมือง แต่ก็มีความคิดวา่ การออกไปเรียนหนงัสือควรจะ
ท าใหเ้ป็นแบบอยา่งแก่ครอบครัวมุสลิมอ่ืนจะไดก้ลา้ส่งลูกออกไปเรียนหนงัสือ 

“คนส่วนมากคิดว่าถ้าส่งลูกไปเรียนกรุงเทพฯ จะต้องได้แฟนเป็นพุทธกลบัมา 
ชาวบา้นเขาคิดอยา่งน้ี แต่พ่อไม่ไดมี้เง่ือนไขน้ี ว่าห้ามมีแฟนเป็นพุทธ พ่อไวใ้จเพราะว่าครู
บงัคบัตวัเองได ้ครูเป็นคนแข็งตั้งแต่เด็กแลว้ ครูสนิทกบัพ่อ พ่อสอนตั้งแต่เด็ก แต่ครูก็ตอ้ง
บงัคบัตวัเองดว้ย จะไดเ้ป็นแบบอยา่งแก่รุ่นต่อไปดว้ย ถา้เป็นอยา่งท่ีชาวบา้นเขาวา่ เขาก็จะไม่
ส่งลูกหลานเขาไป พอครูเรียนจบ มอ.ก็เปิดรับสมคัรอาจารยพ์อดี คนท่ีน่ีเขาก็ให้เรียน มอ.กนั 
...คิดวา่ตอ้งเป็นแบบอยา่งใหรุ่้นต่อไป” (สมัภาษณ์, 16 กมุภาพนัธ์ 2554) 
พวกเธอเหล่าน้ี เม่ือจบกลบัมาแลว้ ส่วนมากจะท างานพยาบาล อนามยั และขา้ราชการครู

โดยเฉพาะภาคส่วนงานดา้นการพฒันาการศึกษา ท่ีตอ้งการความตอ้งการบุคลากรดา้นน้ีเป็นอยา่ง
มาก และในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตท่ี้มีการปรับเปล่ียนปอเนาะให้เป็นโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม ความตอ้งการครูมาท าหนา้ท่ีสอนทั้งวชิาสามญัและศาสนาจึงมีความจ าเป็นมาก
ยิง่ข้ึน  

          
อตัลกัษณ์แบบผสมผสานกลายพนัธ์ุ (Hybridity Identity) ของผู้หญงิมุสลมิปาตานี 
 จากการท่ีผูห้ญิงมุสลิมปาตานีเหล่าน้ีไดมี้โอกาสทางการศึกษาและออกเดินทางไปยงัพื้นท่ี
อ่ืน ท าใหพ้วกเธอไดพ้บเจอประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ในโลกสมยัใหม่ทั้งในพื้นท่ีศูนยก์ลางรัฐไทย
และโลกมาเลย ์คือ กลนัตนั ปีนงั และสิงคโปร์ และไดส้ัมผสับรรยากาศทางสังคมวฒันธรรมในช่วง
สมยัน้ีท่ีเป็นไปอยา่งผสมผสาน กรอบคิดของหลกัการศาสนาอิสลามท่ีเก่ียวกบัเร่ืองผูห้ญิงมุสลิมยงั
มุ่งไปในเร่ืองของ “อลั-อคัลาค” (Al Akhlak) ก็คือ จริยธรรม การปฏิบติั และมารยาทตามแบบ
อิสลาม ผสมกบัความเป็นผูห้ญิงสมยัแบบตะวนัตกท่ีสะทอ้นผา่นเส้ือผา้ การแต่งกาย และกิจกรรม
ทางสังคมและความบนัเทิงท่ียงัไม่แบ่งแยกหรือน าหลกัการทางศาสนามาเป็นมาตรฐาน การรับส่ือ
ความบันเทิงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นนิยาย นิตยสาร ภาพยนตร์ ได้รับอิทธิพลจากตะวนัตก ซ่ึงใน
ขณะเดียวกนัประเทศเพื่อนบา้นอยา่งมาเลเซียก็เป็นกระแสนิยมแบบเดียวกนั  
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“มีดนตรีจากมาเลเซียมา นกัร้องดงัมา แม่ยงัพาไป ยงัถ่ายรูปดว้ย ดาราตลก พีรอมลี
(P. Ramlee)  ซาโลมา (Saloma) จะไดต้ัว๋พิเศษเพราะแม่ตดัเส้ือในตวัตลาด      แม่เรียนตดัเส้ือ
เอง เป็นลูกน้องเขา เจา้ของร้านเป็นคนโกลก (สุไหงโกลก) มีญาติ ติดต่อมา เม่ือก่อนท่ีงาน
ประจ าปีท่ีปัตตานีจะดงัมาก ติดต่อมา จดัท่ีสนามศกัด์ิเสนี โรงเรียนเบญจมฯ  งานประจ าปี
ปัตตานี อยา่ลืมวา่พวกเราน่ีคนมาเลยเ์ยอะ รู้จกันกัร้องดงัๆ ก็เชิญเขามา  เขาก็เขา้มาทางโกลก 
มนัก็ง่าย    มีคนโกลกพามา [...] พามาท่ีโรงหนงัพาราไดซ์ พกัท่ีโรงแรมศรีตานี สมยัก่อนจะมี
โรงแรมศรีตานี ตอนน้ีเป็นศูนยสุ์ขภาพ ท่ีเทศบาล”  (สมัภาษณ์, 18 กมุภาพนัธ์ 2554) 
นอกกจากนั้น ท่ีนราธิวาสก็มีโรงภาพยนตร์เช่นเดียวกนั “โรงหนังท่ีนรา เฉลิมนรา กับ 

เดอะโกฟ มีสามโรง หนงัจีน หนงัอินเดีย หนงัไทย หนงันายไูม่ค่อยมี จะมีรถเวียนโฆษณาแห่รอบ
เมือง” หรือท่ีปีนงั บรรยากาศของการดูหนงัของนกัเรียนสมยันั้นก็มีความคึกคกัเช่นกนั 

“นกัเรียนไทยในปีนงั สมยันั้นจะพบนกัเรียนไทยวนัเสาร์ วนัอาทิตย ์หนา้โรงหนงั 
จะไปดูหนงัช่วง 10-11 โมง หนงัรอบ ๒ มนัจะถูก ราคา ๑ เหรียญ หนงัรอบ 2 หมายถึงหนงัท่ี
ฉายมาแลว้เอามาฉายใหม่ คือหนงัเก่า สมยันั้นคึกคกัมาก ถา้ไปจะเจอคนไทยเขาจะไปช็อบป้ิง
กนั จนคนขายยงัพูดภาษาไทยได ้ดูอยา่งรถตู ้วนัละหลาย ๆ คนั ไป กลบั ตลอด มนัมีหลาย
บริษทัแลว้แต่ว่าจะจองบริษทัไหน เม่ือก่อนน้ีไม่ถึงร้อยบาท 5-7 เหรียญ” (สัมภาษณ์, 18 
กมุภาพนัธ์  2554 ) 
แมแ้ต่ท่ีปาเซะร์ปูเตะห์ท่ีเป็นท่ีตั้งโรงเรียนสอนศาสนาส าหรับผูห้ญิงแห่งแรกของรัฐกลนั

ตนัท่ีมุสลิมมะฮฺจากสามจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ปเรียนก็มีวฒันธรรมการดูหนงัเช่นเดียวกนั และมี
โรงหนงัถึง 2 แห่งดว้ยกนั ท่ีส าคญัคือเป็นการด าเนินการจากคนท่ีอพยพไปจากปัตตานี โดยรับหนงั
มาฉายจากสิงคโปร์  

“ครูเคยหนีจากโรงเรียนไปดูหนงั พอดีเราคนไทย ทีน้ีมีครูคนนึงอยูใ่กล้ๆ  โรงหนงั 
เขาสงสารครู เขาบอกวา่ถา้ไม่ไปอยา่งน้ีไม่ไดห้รอก ตอ้งหนี เราก็เกเรเหมือนกนั แต่ไม่ไดเ้กเร
เร่ืองอ่ืนนะ เราอยากดูหนงัท่ีพีรอมลีแสดง  พวกท่ีโรงเรียนบอกเก่งรู้จกัหมดเลย ก็รอตรงนั้น 
อยากดู ไปนอนบา้นเขา ครูคนนั้นบอกใหอ้สัมะไปเท่ียวนะ จะเล้ียงขา้ว แต่เขาพาไปดูหนงั ครู
ท่ีโรงเรียนไม่รู้ ครูใหญ่ไม่รู้” (สมัภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2557) 
 ในช่วงเวลานั้นวฒันธรรมการดูหนงัเป็นท่ีนิยมแพร่หลายทั้งในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้

และประเทศมาเลเซีย นอกจากนั้นท่ีปัตตานียงัมีคลบัดนตรีแต่ไม่เป็นท่ีนิยม มีท่ีนิยมคือสมางัต 
สมาคมดนตรี เวลาคนแต่งงานมีดนตรี สมางตัไปเล่น  การแต่งกายยงัเป็นแบบตามสมยันิยม ถา้เป็น
การแต่งกายแบบดั้งเดิมก็จะสวมผา้ปาเต๊ะ เส้ือลูกไม ้และใชผ้า้พนัคลุมผมหลวมๆ ยงัไม่มีการคลุม
ฮิญาบ เพราะฉะนั้นถา้มีผูห้ญิงเดินมาเป็นกลุ่มจะไม่สามารถแยกออกไดว้่าใครเป็นพุทธ ใครเป็น
มุสลิม ความแตกต่างท่ีบ่งบอกวา่เป็นมุสลิมก็คือการละหมาด ถือศีลอด ไม่กินเหลา้ ไม่กินหมู ในแง่
หน่ึงก็ยงัมีอตัลกัษณ์ของมุสลิมท่ีปรากฏให้เห็นในท่ีสาธารณะ ซ่ึงอตัลกัษณ์ของ “ความเป็นผูห้ญิง
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มุสลิม” ท่ีสะทอ้นผ่านเคร่ืองแต่งกายและการคลุมผมยงัไม่ถูกขบัเน้นและน ามาใช้   นอกจากนั้น
ในช่วงเวลาน้ีก็ยงัมีวฒันธรรมท่ีท าให้เกิดการปฏิสัมพนัธ์และอาศยัร่วมกนัทางสังคมระหว่างไทย
พุทธ-มุสลิมท่ียงัคงมีบทบาทส าคญั  

“เดือนสิบนะ เอาตุมปะมา ท าแกงเขาบอกอนัน้ีกินไดน้ะ เขาจะแบ่งกบัเรา เขามี
อาหารให ้ เวลาวนัรายอ เวลาคนจีน คนไทย กะท าอาหารแจก แจกตามบา้น เราอยูก่นัแบบพ่ี
นอ้ง บางทีเราอยูก่นัแบบหมู่บา้น มีทั้งคนไทย คนจีน คนอิสลาม ดึกด่ืนบา้นเขามีรถ บา้นเรามี
คนป่วย ดึกด่ืนไปเคาะไดใ้หไ้ปส่งโรงพยาบาล เอารถออกไปส่งกนั เด๋ียวน้ีไปเคาะสิ ไม่มีใคร
เปิดหรอก เขากลวั [...] เดือนสิบ เขาท าขา้วตม้ ตุมปะ ขา้วตม้สามเหล่ียม ท าแกงหน่อไมก้บักุง้ 
เอามาใหก้บัคนท่ีไม่ใช่ไทยพทุธ ใหไ้ดกิ้นกนัทั้งบา้น เด๋ียวน้ีไม่มี” (สมัภาษณ์, 18 กมุภาพนัธ์ 
2554) 
 ภาพความทรงจ าเช่นน้ีสะทอ้นประวติัศาสตร์สังคมปัตตานีท่ีประกอบดว้ยคนหลากหลาย

เช้ือชาติ ไม่ว่าจะเป็น ไทย จีน มาเลย ์อาหรับ อินเดีย ปากีสถานหรือปาทาน  ในแง่น้ี โลกภายนอก
ในการด ารงชีวติและโลกส่วนตวัจึงถูกแบ่งแยกอยา่งส้ินเชิงภายใตส้ภาวะสมยัใหม่  ศาสนาไม่ไดถู้ก
น ามาสร้างอตัลกัษณ์ในพื้นท่ีสาธารณะ ดงัสะทอ้นจากการสัมภาษณ์คนไทยพุทธรายหน่ึงท่ีบอกวา่ 
ในยุคนั้นการคลุมผมของผูห้ญิงมุสลิมในปัตตานียงัไม่แพร่หลาย ไม่ค่อยจะปรากฎให้เห็นในพื้นท่ี
สาธารณะ หากเห็นผูห้ญิงเดินมาเป็นกลุ่มจะไม่สามารถแบ่งแยกไดเ้ลยวา่ใครเป็นคนพุทธหรือคน
มุสลิม ในโรงเรียนรัฐบาลเองก็ยงัไม่ได้มีชุดเคร่ืองแบบเฉพาะส าหรับนักเรียนมุสลิม เพิ่งจะมีมา
ในช่วงหลงัน้ีเอง  บรรยากาศการเรียนและการไดมี้ประสบการณ์ของการขา้มไปมาระหว่างพื้นท่ี
ศูนย์กลางและชายขอบ ท าให้พวกเธอได้รับรู้มุมมอง วฒันธรรม ความเช่ือ ในหลากหลายมิติ 
มากกว่าประสบการณ์เพียงแบบเดียวท่ีหล่อหลอมพวกเธอข้ึนมา    นอกจากนั้นแลว้ พวกเธอยงัมี
ความรู้สึกวา่ถูกเตรียมความพร้อมตั้งแต่เด็กๆ ทั้งจากครอบครัวและโรงเรียนท่ีจะออกไปใชชี้วิตใน
โลกสมยัใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนโรงเรียนรัฐบาลท่ีใชภ้าษาไทยเป็นหลกั  มีเพื่อนไทยพุทธ  พูด
ไดท้ั้งสองภาษา คือ ภาษาไทยและภาษามาเลย ์

ดงันั้น ประสบการณ์ของผูห้ญิงมุสลิมในรุ่นน้ี  การก่อรูปอตัลกัษณ์และตวัตนของพวกเธอ
ไดส้ร้างความจ าเพาะและสร้างมุมมองท่ีแตกต่างภายใตป้ระสบการณ์ระหว่างพื้นท่ี  เม่ือดูจากช่วง
วยัเด็กจะเห็นว่าพวกเธออยูท่่ามกลางบรรยากาศทางการเมืองท่ีเร่ิมผอ่นคลายจากการแข็งกร้าวทาง
การเมืองภายหลงัส้ินสุดรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม ไปสู่นโยบายการผสมผสานร่วมมือ การเร่ง
พฒันาประเทศไปสู่ความเป็นสมยัใหม่ในทุกดา้น พร้อมกนัน้ียงัเป็นช่วงเวลาเปล่ียนผ่านไปสู่ช่วง
อายุของคนในอีกรุ่นหน่ึงท่ีเติบโตข้ึนมาในยุคสมยัท่ีความแตกต่างหลากหลายในเร่ืองเช้ือชาติ 
ศาสนา ถูกแช่แข็งไวช้ั่วขณะภายใตบ้รรยากาศทางสังคมการเมืองแบบใหม่ท่ีหลายคนพยายาม
ปรับตวัและคุน้ชินกบัมนั การด าเนินนโยบายอนัแข็งกร้าวในยุคสมยัจอมพล ป.พิบูลสงคราม  เป็น
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ความทรงจ าท่ีรับรู้ผ่านค าบอกเล่าของพ่อแม่ และดว้ยความท่ีเป็นชนชั้นกลางและอาศยัอยู่ในเขต
เมืองจึงไม่เคยไดพ้บเจอการเลือกปฏิบติัและความไม่ยติุธรรมท่ีประสบกบัตนเองดว้ย 

พวกเธอเติบโตข้ึนมาท่ามกลางการกลืนกลายความเป็นสมัยใหม่ของรัฐไทยและการ
พยายามรักษาความเป็นมาเลย์-มุสลิมดั้งเดิมของบรรพบุรุษ ระหว่างประวติัศาสตร์ความขดัแยง้ท่ี
เปล่ียนจากขอบเขตพื้นท่ีอุดมการณ์ทางการเมืองมาสู่พื้นท่ีทางวฒันธรรม  พวกเธออาศยัอยู่ใน
พรมแดนของช่วงเวลาอดีต ปัจจุบนั และอนาคตท่ีมองเห็นการไม่เช่ือมประสาน ความลม้เหลวของ
การเช่ือมต่อประวติัศาสตร์การกลืนกลายของรัฐไทยให้เป็นเป็นเส้นแนวเดียวกนัท่ีพยายามเบียดขบั
ความล้าหลังและความแตกต่างออกไปจากกระบวนการสร้างน้ี นอกจากนั้นแล้ว พวกเธออยู่
ระหวา่งรอยต่อของคนรุ่นพอ่แม่ท่ีอยูใ่นบรรยากาศของความขดัแยง้และระหวา่งมุสลิมรุ่นใหม่ท่ีได้
เรียนแบบสองระบบท่ีได้รับสิทธิในการปฏิบติัศาสนกิจศาสนาอย่างเต็มขั้น โดยท่ีไม่ตอ้งเลือก
ระหว่างการศึกษาสมยัใหม่และการเรียนศาสนา โลกของพวกเธอจึงเป็นโลกระหว่างพรมแดน
วฒันธรรมท่ีสร้างประสบการณ์จ าเพาะท่ีไม่ไดก้  าหนดตวัเองอยู่ภายใตข้ั้วใดขั้วหน่ึง   แต่เป็นการ
ไหลเล่ือนปรับเปล่ียนโตแ้ยง้แข่งขนั (Controversial Shiftiness) (Bhabha, 1994, p. 2) แลว้ปรับใช้
เพื่อใหส้ามารถมีชีวติรอดและสร้างอ านาจใหม่ให้กบัตวัเองในพื้นท่ีทางวฒันธรรม  พวกเธอฉวยใช้
สวมทบับทบาทท่ีถูกหยบิยืน่ใหจ้ากนโยบายการกลืนกลายของรัฐบาล  

อยา่งไรก็ตาม การเขา้สู่ศูนยก์ลางทางอ านาจและกระแสวฒันธรรมความเป็นไทยในพื้นท่ี
ส่วนกลางท าให้พวกเธอตระหนกัถึงตวัตนและความแตกต่าง การเลือกปฏิบติั การแปะฉลากความ
เป็นอ่ืนใหก้บัตวัตนของพวกเธอ  

“ก่อนไปกรุงเทพฯ ไม่ไดรู้้วา่คนกรุงเทพฯ มองเรายงัไง พอไปถึงเรารู้เลยวา่เขาไม่
เขา้ใจ เราตอ้งบอกเขาวา่ท่ีปัตตานีพดูไทยชดั ไม่ไดพ้ดูภาษาใต ้เวลาบอกวา่มาจากปัตตานี เขา
ก็จะบอกท าไมพดูภาษาไทยชดั เขาไม่รู้วา่ท่ีน่ีพดูมลาย ู แลว้ชอบถามวา่ ท าไมขาว ก็ตอ้งบอก
วา่ท่ีน่ีตวัขาว ถา้ตวัด าตอ้งไทยพทุธ แต่ก่อนท่ีน่ีเป็นเมืองท่ามาก่อน เคยไป จ.ล าพูน เขาถามวา่
มาจากไหน มาจากปัตตานี เขาก็บอกว่าท าไมคนปัตตานีสวย ตอ้งคอยตอบค าถามตลอด ก็
รู้สึกเวลาขา้ราชการผูใ้หญ่มา บางคนยงัไม่รู้วา่คนปัตตานีหนา้ตายงัไง ถา้ไม่รู้แค่น้ีแลว้เร่ือง
อ่ืนๆ ละจะแกปั้ญหายงัไง ตอ้งศึกษา” ( สมัภาษณ์, 14 สิงหาคม 2554) 
การประสบพบเหตุการณ์การปะทะทางวฒันธรรมเช่นน้ี ท าให้ส านึกความเป็นมาเลย์-

มุสลิมของพวกเธอไดเ้ร่ิมก่อตวัข้ึนในพื้นท่ีอ่ืนๆ และค่อยๆ เขม้ขน้ข้ึน เม่ือไดก้ลบัมาท างานในพื้นท่ี
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และไดส้ัมผสักบัความเป็นอยู่และความรู้สึกของชาวบา้นในพื้นท่ีท่ีถูก
เลือกปฏิบติัจากรัฐ 

“ตอนเด็กๆ เราไม่รู้สึก เพราะเราอยูใ่นเขตเทศบาล คุณพอ่เป็นท่ียกยอ่งในสังคม เรา
ก็ไม่รู้สึก เม่ือเราเป็นครู เราลงไปสอนชาวบา้น เราก็เกิดความรู้สึกข้ึนมา พอรู้สึกแลว้จะท า
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ยงัไงจะยกระดบัญาติพ่ีนอ้งเราท่ีถูกกดข่ีข่มเหงตรงนั้นน่ะให้เขาดีข้ึน แม่ครูท ายงัไง แม่ครูไม่
จับอาวุธ แม่ครูท ายงัไง แม่ครูไปสอนผูใ้หญ่ แต่ก่อนไปนิเทศก์ครูท่ีสอน ไม่ได้สอนเอง 
ปืนเอม็สิบหกพิงเป็นตบัเวลาเขาเรียน แม่ครูก็บอกวา่แม่ครูอยากต่อสูเ้พ่ือสิทธิเสรีภาพของเรา 
แต่แม่ครูไม่เห็นดว้ยท่ีจะต่อสู้ดว้ยอาวธุ แต่แม่ครูอยากจะบอกวา่ให้ต่อสู้ดว้ยการศึกษา เรียน
ไปเถอะใหท้นัเขา จะไดรู้้วา่เรามีสิทธิยงัไง ไดเ้รียกร้องสิทธิของเรา” (สัมภาษณ์, 16 สิงหาคม 
2554) 
จากประสบการณ์ในพื้นท่ีระหว่างและการมองเข้าไปในพื้นท่ีทางว ัฒนธรรมของ

ประวติัศาสตร์การกลืนกลายท่ีมาจากนโยบายรัฐไทยในผู ้หญิงมุสลิมท าให้เราเห็นการก่อ
รูปอตัลกัษณ์และความเป็นตวัตนของพวกเธอท่ีไม่ไดถู้กก าหนดมาแต่แรกเร่ิม แต่มาจากการสั่งสม
สร้างข้ึนจากประสบการณ์ในแต่ละช่วงของชีวิต ระหว่างพรมแดนทางวฒันธรรมและรอยต่อ
ทางการเมือง  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีก าหนดต าแหน่งแห่งท่ีและตวัตนของพวกเธอท่ีเราไม่สามารถมองแบบ
เหมารวมเป็นภาพเดียวกนัท่ีเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ผูห้ญิงมุสลิมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้รวมถึงคน
มุสลิมในพื้นท่ีอ่ืนๆ ของโลก ดงัท่ี โฮมิ บาบา ไดอ้ธิบายลกัษณะการก่อรูปอตัลกัษณ์แบบผสมกลาย
พนัธ์ุ (Hybridity) ท่ีเป็นผลมาจากการเดินทางและประสบการณ์ในระหวา่งพรมแดนวฒันธรรมท่ีท า
ให้การหลอมรวมตวัตนไม่ต่อเน่ืองหรือไม่อาจประสานสนิท เป็นเอกภาพ ท าให้เกิดความทา้ทาย
ความพยายามท่ีจะสร้างความเป็นหน่ึงเดียวเบ็ดเสร็จของอตัลกัษณ์ให้เหมือนๆ กนั  ซ่ึงหากมองจาก
ประสบการณ์ของคนท่ีอาศัยอยู่ในระหว่างพรมแดนทางวฒันธรรมท่ีมีความแตกต่าง ขา้มไปมา
ระหวา่งพื้นท่ี ไม่ไดด้ ารงอตัลกัษณ์ใดอตัลกัษณ์หน่ึงอยา่งตายตวั  แต่มีลกัษณะผสมผสานกลายพนัธ์ุ  
ซ่ึงเป็นลกัษณะของตวัตนของคนในโลกสมยัใหม่ท่ีอยูท่่ามกลางการเปล่ียนผา่นไปสู่ส่ิงต่างๆ และมี
รอยปริรอยแยกความไม่ลงรอยทางวฒันธรรมท่ีพยายามจะปิดกดพบัไวภ้ายใต้กระบวนการ
สมยัใหม่  ในกระบวนการน้ีได้สร้างรอยปริรอยแยกให้เกิดข้ึนเสมอภายใต้พรมแดนของการ
เช่ือมต่อในพื้นท่ีระหวา่ง จนท าให้เกิด “ตวัตน” ท่ีไม่ไดย้ึดติดและสอดคลอ้งลงตวักบัส่ิงใด  การมี
วฒันธรรมของประเทศแม่และไม่ได้อยู่ในวฒันธรรมดั้ งเดิมเป็นส่ิงท่ีท าให้เกิดอตัลักษณ์แบบ
ผสมผสานกลายพนัธ์ุ แมจ้ากตวัตนของบาบาเอง ประสบการณ์ชีวิตของเขาก็มีส่วนในการสร้าง
ทฤษฎี เพราะเขามีชีวิตอยู่ภายใต้สองวฒันธรรมระหว่างการเติบโตและรับเอาวฒันธรรม
ความกา้วหนา้ทางการศึกษาของประเทศอาณานิคม และการไม่สามารถหวนกลบัไปสู่รากเหงา้ทาง
วฒันธรรมของประเทศแม่ของตนเองไดอี้ก  ซ่ึงตวัตนเช่นน้ีไดส้ร้างสถานะพิเศษให้เขาสามารถขา้ม
ไปมาระหวา่งสองวฒันธรรมและหาจุดท่ีสามารถวพิากษม์นัได ้ เช่นเดียวกบัตนของผูห้ญิงมุสลิมปา
ตานีเหล่าน้ีท่ีตวัตนของพวกเธอไดว้พิากษว์าทกรรมเบด็เสร็จของอตัลกัษณ์ท่ีน าเสนอโดยศูนยก์ลาง
รัฐไทย ดงันั้น โอกาสทางการศึกษาของผูห้ญิงมุสลิมปัตตานีรุ่นน้ีท่ีออกไปเรียนนอกพื้นท่ี แมจ้ะมา
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จากนโยบายการกลืนกลายของรัฐท่ีตอ้งการผสมผสานพวกเธอเขา้กบัแนวนโยบายของรัฐ  แต่ใน
ดา้นหน่ึงก็ไม่สามารถกลืนกลายไดอ้ยา่งแนบสนิท 
 
อัตลักษณ์แบบผสมผสานกลายพันธ์ุ (Hybridity Identity) กับตัวตนสมัยใหม่แบบโลกวิสัย 
(Secular) 

ดว้ยลกัษณะบริบททางสังคมท่ีหล่อมหลอมผูห้ญิงมุสลิมเหล่าน้ี ท าให้ก่อรูปอตัลกัษณ์แบบ 
“ผสมกลายพนัธ์ุ” ข้ึนมา ดังท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ท่ีแมจ้ะอยู่ภายใตบ้รรยากาศทางวฒันธรรมท่ีเป็น
ลกัษณะแบบพหุวฒันธรรม แต่การเดินทางขา้มไปมาระหว่างศูนยก์ลางก็ท าให้พวกเธอได้รับรู้
อุดมการณ์ ทศันคติท่ีแบ่งแยกไม่นับรวมผูท่ี้มีเช้ือชาติ ชาติพนัธ์ุท่ีแตกต่างท่ีฝังลึกและสะท้อน
ออกมาในชีวติประจ าวนัของผูค้น แมพ้วกเธอเขา้ไปอยูใ่นศูนยก์ลาง พดูภาษาไทย เรียนหนงัสือไทย 
แต่ไม่เคยถูกนับรวม ท าให้เผยให้เห็นอุดมการณ์การกลืนกลายท่ีไม่เคยแนบสนิทในพื้นท่ีของ
ชีวติประจ าวนัท่ีไดต้ระหนกัในประสบการณ์การขา้มไปมาระหวา่งพรมแดน     เป็นการสะทอ้นให้
เห็นรอยแตกรอยแยกของอุดมการณ์ความเป็นชาติท่ีพยายามจะหลอมลวมความแตกต่าง แต่ไม่เคย
ท าได้ส าเร็จ    ความแตกต่างจากมุสลิมในพื้นท่ีอ่ืนของประเทศ และได้ไปพบปะกับคนมาเลย์-
มุสลิมท่ีถูกกวาดต้อนไปตั้งรกรากกระจดักระจายในพื้นท่ีต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ยงัเป็น
สะพานเช่ือมปะติดปะต่อส านึกมาเลย-์มุสลิมใหต้ระหนกัชดัเจนข้ึน  

อย่างไรก็ตาม การสร้างตวัตนของผูห้ญิงมุสลิมสมยัใหม่ข้ึนมาในช่วงเวลาน้ีของพวกเธอ  
อยูภ่ายใตโ้ลกทศัน์และค่านิยมความเป็นแบบสมยัใหม่บนฐานคิดแบบโลกวิสัย (Secular) ซ่ึงเป็น
แนวคิดแรกๆ ของนกัคิดอิสลามสายปฏิรูป (Islamic reformist)โดยเฉพาะในอียิปตท่ี์ใชเ้คล่ือนไหว
ในช่วงเวลาท่ีสังคมมุสลิมเขา้สู่ระยะสมยัใหม่ในช่วงเร่ิมแรก  เช่นท่ีพวกเขามอง “การคลุมผา้” ของ
ผูห้ญิงอียิปตใ์นชนบทวา่ลา้หลงัไปดว้ยกนัไม่ไดก้บัสังคมสมยัใหม่ โดยนกัคิดท่ีมีอิทธิพลอยา่งสูง
ในช่วงเวลาน้ี ท่ีเรียกว่าเป็นแนวคิดของอิสลามสายปฏิรูป คือ คอซิม อมีน (Qasim Amin)12 

                                                           
12 คอซิม อมีน เป็นเพ่ือนและมีความใกลชิ้ดกบัเจา้หนา้ท่ีอาณานิคมองักฤษ คือ ลอร์ดโคเมอร์ (Lord Cromer) จาก
ประสบการณ์ท่ีไดไ้ปเรียนท่ีฝร่ังเศสและเห็นการเคล่ือนไหวของผูห้ญิงท่ีนัน่ท าให้ส่งผลต่อความคิดของเขาใน
เวลานั้น อมีนเห็นว่าการคลุมผา้ของผูห้ญิงในช่วงเวลานั้นปรากฏในกลุ่มผูห้ญิงชนบทเป็นความลา้หลงั เขาจึง
เรียกร้องใหมี้การยกเลิกการคลุมผา้ในหมู่ผูห้ญิงเพ่ือน าไปสู่การเป็นผูห้ญิงสมยัใหม่ท่ีกา้วหนา้ อยา่งไรก็ตาม เป็น
การรับเอาแนวคิดมาจากการพฒันาความกา้วหนา้อุดมการณ์ครัวเรือนท่ีถูกสร้างข้ึนในตน้ศตวรรษท่ี 19 ท่ีสังคม
ตะวนัตกก าลงักา้วเขา้สู่ความเป็นสมยัใหม่  โดยผูห้ญิงชนชั้นกลางถูกผลกัให้เขา้ไปอยูใ่นพ้ืนท่ีส่วนตวั  ในขณะท่ี
ผูช้ายยดึครองโลกสาธารณะไว ้  การเปิดโอกาสใหผู้ห้ญิงมีบทบาทในพ้ืนท่ีสาธารณะ ก็เพียงเพ่ือตอ้งให้การศึกษา
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นกัปฏิรูปสมยัใหม่ชาวอียปิต ์ ในปี 1899 เขาไดเ้ขียนบทความช้ินส าคญัท่ีมีอิทธิพลอยา่งมากต่อการ
ยกระดับและตั้งค  าถามต่อสถานะของผูห้ญิงคือ บทความท่ีช่ือ “การปลดปล่อยผูห้ญิง” (“The 
Emancipation of Women” --Tahir ul Mara’ah) โดยส่งผลให้เกิดขอ้ถกเถียงข้ึนอยา่งกวา้งขวาง ใน
แนวคิดท่ีเก่ียวกบัมุสลิมมะฮฺน้ี นกัคิดหวักา้วหนา้พยายามใชอ้ลักุรอานอธิบายว่าอิสลามสนบัสนุน
ให้ทั้งหญิงชายมุสลิมเรียนทั้งทางโลกและศาสนา เพราะลว้นเป็นความรู้ของพระเจา้ทั้งส้ิน แมอ้ยู่
ไกลถึงเมืองจีน ดงันั้น เม่ือน ามาตีความจึงเกิดการปฏิบติัและแนวคิดในการส่งเสริมการศึกษาให้กบั
ผูห้ญิง  

ดงันั้น จะเห็นวา่ความเป็นสมยัใหม่ของอิสลามช่วงแรกรับเอาอิทธิพลความเป็นสมยัใหม่
แบบตะวนัตกเข้ามาในการพฒันาและออกแบบการศึกษาส าหรับผูห้ญิง ซ่ึงโลกมุสลิมทั้ งใน
ตะวนัออกกลางและคาบสมุทรมาเลยล์ว้นตกอยูภ่ายใตอ้าณานิคมของมหาอ านาจตะวนัตก ดินแดน
แถบน้ีลว้นไดรั้บผลพวงจากมรดกอาณานิคมในการก าหนดทิศทางการพฒันาประเทศ   โดยผูเ้ขา้
เรียนหนงัสือในพื้นท่ีส่วนกลางรับความเป็นสมยัใหม่แบบไทยตามกระแสความเป็นสมยัใหม่แบบ
อเมริกนัตะวนัตก ส่วนผูท่ี้เรียนมดัรอซะฮฺในต่างประเทศแมจ้ะเรียนในระบบโรงเรียนสมยัใหม่แบบ
อิสลามท่ีไดรั้บอิทธิพลมาจากอียิปตแ์ละซาอุดิอาระเบีย  แต่ระบบการจดัการการเรียนการสอนก็น า
แบบอย่างมาจากประเทศตะวนัตก  ดังเห็นได้จากกรณีของประเทศมาเลเซีย  ผูท่ี้พฒันาและ
ปรับเปล่ียนระบบปอเนาะเป็นระบบมดัรอซะฮฺลว้นเป็นผูท่ี้ไดรั้บการศึกษาในโรงเรียนคริสเตียน
ตะวนัตกแลว้ไปเรียนต่อศาสนาท่ีประเทศอียิปต์ เป็นตน้  ท่ีไดรั้บอิทธิพลการตีความ “อลักุรอาน” 
แบบเสรีนิยม   ท่ีไดต้ั้งค  าถามเก่ียวกบัประเด็นการปลดปล่อยผูห้ญิงดว้ย  ท าให้แนวคิดน้ีปะทะ
กบัแนวคิดเชิงจารีตท่ีมีต่อผูห้ญิงในสังคมแบบดั้งเดิม เช่นเดียวกบัปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ท่ีเม่ือผูห้ญิงเหล่าน้ีเม่ือกลบัมาสู่พื้นท่ีบา้นเกิด ไดท้  าใหเ้กิดการปะทะกบั
ความคิดทางวฒันธรรมดั้งเดิมท่ีมีต่อความเป็นผูห้ญิงมลายมุูสลิมดว้ย อาจกล่าวไดว้า่ในรุ่นน้ีความ
แตกต่างของหลกัปฏิบติัทางศาสนาในทุกมิติและละทิ้งวฒันธรรมดั้งเดิมยงัไม่เด่นชดัมากนกั แต่
เป็นการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างความเป็นสมยัใหม่ ความเป็นไทย และความเป็นวฒันธรรมมาเลย์
ดั้งเดิมในพื้นท่ีมากกวา่ ยงัไม่ใช่การสร้างความเป็นสมยัใหม่ตามแบบอิสลามท่ีเนน้การปฏิบติัตาม
หลกัการศาสนาอยา่งเคร่งครัดทั้งในพื้นท่ีส่วนตวัและการแสดงออกในพื้นท่ีสาธารณะท่ีน าข้ึนมา
โตแ้ยง้ความเป็นสมยัใหม่ตามแบบตะวนัตกดงัท่ีเป็นการเคล่ือนไหวท่ีเป็นกระแสการฟ้ืนฟูอิสลาม
เช่นในเวลาต่อมา 

                                                                                                                                                                      
แก่ผูห้ญิงในการเตรียมตวัเป็นแม่บา้น  ดูแลเล้ียงดูลูกเพ่ือเตรียมความพร้อมใหส้ามารถออกไปสู่โลกภายนอกอยา่ง
มีประสิทธิภาพนัน่เอง   
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 ตัวตนผู้หญงิสมัยใหม่กบัวถิีความเป็นมาเลย์-มุสลมิ  

ผูห้ญิงมุสลิมปาตานีในรุ่นน้ี เป็นผลพวงของช่วงสมยัการพฒันาสังคมปาตานีไปสู่ความทนั
สมยัใหม่ ท่ีไดเ้ปิดช่องทางให้ผูค้นท่ีเติบโตในช่วงเวลาน้ีมีโอกาสทางการศึกษา การเขา้ถึงอาชีพ 
โดยเฉพาะการท างานขา้ราชการ มากกวา่คนในรุ่นก่อน เป็นส่ิงท่ีน าไปสู่การเล่ือนสถานะชนชั้นทาง
สังคม แต่อีกดา้นหน่ึง  การศึกษาทั้งสายสามญัและศาสนาไดท้  าให้เกิดความแปลกแยกต่อวิถีชีวิต
และอตัลกัษณ์ดั้งเดิมในสังคมมาเลย-์มุสลิมในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตด้ว้ย ผูห้ญิงเหล่าน้ีอยูใ่น
กลุ่มท่ีมีโอกาส มีตน้ทุน และเครือข่ายคนรู้จกั ญาติพี่นอ้งคอยช่วยเหลือในเร่ืองการศึกษาท่ีมากกวา่
คนมาเลย์-มุสลิมท่ีเป็นคนส่วนใหญ่ในสังคม นอกจากนั้น พวกเธอยงัอยู่ในช่วงสมัยท่ีระบบ
การศึกษามีผลต่อความเจริญก้าวหน้าและความมัน่คงในหน้าท่ีการงาน ท าให้เล่ือนสถานะทาง
สังคม กลายเป็นชนชั้นกลางท่ีมีหนา้ท่ีการงานมัน่คง อยูใ่นกลุ่มคนท่ีอยูใ่นระดบับนของสังคม อาทิ 
ขา้ราชการ ครูสอนศาสนา และมีส่วนร่วมและบทบาทท่ีส าคญัในการพฒันาสังคมมาเลย-์มุสลิมสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใตใ้นจุดต่างๆ ตามแนวคิดและอุดมการณ์ท่ีไดรั้บการฝึกฝนสั่งสมประสบการณ์
ตามเส้นทางการศึกษาของแต่ละคน อีกทั้งยงัมีมุมมองต่อการพฒันาความเป็นมาเลย-์มุสลิมท่ีเป็น
รากฐานของสังคมท่ีแตกต่างกนัดว้ย แต่อย่างหน่ึงท่ีเหมือนกนัคือ ความคิดท่ีว่า ความเป็นมาเลย-์
มุสลิมต้องเปล่ียนแปลงและได้รับการพฒันาให้เท่าทนักับความเปล่ียนแปลงในโลกสมยัใหม่ 
แนวคิดน้ีเกิดข้ึนในหมู่ครอบครัวพ่อคา้ ขา้ราชการ ผูรู้้ทางศาสนา และอยู่ในเขตเมือง ท่ีท  าให้เกิด
การส่งเสริมลูกผูห้ญิงให้เรียนหนงัสือ  ในช่วงเวลาน้ี ความเป็นสมยัใหม่ท่ีเปิดรับจึงเป็นความเป็น
สมยัใหม่ตามแนวคิดตะวนัตกในการสร้างตวัแบบของผูห้ญิงสมยัใหม่ ผูห้ญิงรุ่นแรกท่ีได้รับ
การศึกษาจึงเป็นผูน้ าเขา้วฒันธรรมเหล่าน้ี และส่วนมากพวกเธอประกอบอาชีพครู ท าให้หลายคร้ัง
ตอ้งร่วมกิจกรรมของราชการ ไม่ว่าจะเป็นการถือป้ายงาน  การฟ้อนร าตอ้นรับแขกบา้นแขกเมือง 
และการรับเสด็จ เป็นตน้ และพวกเธอถูกมองวา่เป็นตวัแทนของมุสลิมท่ีเป็นขา้ราชการท่ียงัมีนอ้ย  

“คนนราฯ แต่งตวัเก่ง เพราะเขาติดกับมาเลยด์้วย จะเอาวฒันธรรมทางโน้นมาใช ้
ยะลาก็กลางๆ นอกจากสะเดา เพราะติดกบัมาเลย ์ปัตตานีใส่ผา้นุ่งธรรมดา (ค าถาม : พอมา
เป็นขา้ราชการคนมุสลิมดว้ยกนันบัถือไหม) เขามองดีอยู ่ไม่ใช่แบ่งแยก ดูเราเหมือนเป็นตวั
เชิดชูของเขา ตอนนั้นอิสลามมีไม่เยอะเท่าไร แลว้ตอนอยูคุ่รุฯ โต๊ะครูมาประชุมกนั ...โต๊ะครู
จากปอเนาะ บางโรงไปกนัสองคน บางโรงคนเดียว สมยันั้นคึกคกัเพราะเป็นสมยัแรกๆ ท่ีได้
พระราชทาน พวกกระทรวงศึกษาธิการ โตะ๊ครูชอบไปของฟรี เราก็พลอยติดสอยห้อยตามไป
ดว้ย ตอนสมยัประชุมโตะ๊ครูยงัไม่มีครูสช.ไป ตอนนั้นเจ๊ะ (ป้า) ยงัอยูคุ่รุฯ อยู ่เจ๊ะเป็นครู สช.
ปีแรก รุ่นแรกของสามจงัหวดั อ.แจง้ สุขเก้ือ อยู่ยะลา  อยูห่ลายปี อาจารยท์ั้ งเตน้ทั้งร า สมยั
นั้นไม่มีใคร ฝึกอยูส่มาคมอิสลาม เหมือนนายสอน ไทยสนิท ท าสมาคม …เลือกคนท่ีไม่ตอ้ง
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ฝึกมากก็เป็นพวกครูน่ีแหละ …ช่วงอาย ุ15-16 มีคนมาขอ พ่อแม่ก็เหมือนอยากให้แต่ง พ่ีชาย
ก็มาดึงไปโรงเรียน เราก็อยากเรียน ไม่มีความคิดว่าอยากเป็นอะไรขอให้ได้เรียนก่อน 
เพราะวา่ชอบเรียน ให้มนัไดเ้รียนก่อน เห็นคนเรียน เป็นอิสลามก็เรียน อยากเรียน ให้ดีกว่า
ชาวบา้นหน่อย ท่ีบา้นเราอิสลามมีผวัมีลูกแลว้ เราไม่เอา สมยันั้นอายุ 22 แต่งงานก็ถือวา่แก่
แลว้นะ เขาแต่งช่วงอาย ุ14-16 เพ่ือนส่วนใหญ่เป็นไทยพุทธ ท่ียะลาตอนนั้นมุสลิมมีสองสาม
คน แต่ตอนท่ีเรียนมธัยมท่ีนราฯ มีเยอะแต่มธัยมตน้นะ เรียนแค่นั้นเขาไดเ้รียนต่อ ยี่งอคน
เรียนเยอะ มีเพื่อนท่ียี่งอสามคน …เรียนศาสนาไม่ไดเ้รียน แต่เรียนท่ีบา้นรู้ไปอยา่งนั้น โต๊ะ
เป็นคนสอนอลักรุอาน” (สมัภาษณ์, 28 มีนาคม 2556) 
การประพฤติปฏิบติัตวัตามกรอบผูห้ญิงท่ีดียงัอยู่ภายใตแ้นวคิดการรักนวลสงวนตวัท่ีเป็น

การยดึถือร่วมกนัทั้งในสังคมพุทธและมุสลิม ดงัผูใ้หข้อ้มูลท่านหน่ึงเล่าให้ฟังวา่ ส่ิงท่ีพ่อขอไวเ้วลา
ท่ีไปเรียนหรือออกไปนอกบา้นก็คือการแต่งตวั คือ ไม่ใส่เส้ือแขนสั้น กางเกงกระโปรงสั้น และท่ี
ส าคญั คือ ไม่เตน้ลีลาศ ความกลวัของคนมุสลิมส่วนใหญ่ท่ีเป็นชาวบา้นทัว่ไป คือ ถา้ส่งผูห้ญิงไป
เรียนนอกพื้นท่ีแลว้จะท าตวัเส่ือมเสียและมีแฟนเป็นคนพุทธ   เช่นเดียวกบัมุสลิมมะฮฺท่ีไปเรียน
ศาสนายงัต่างประเทศการน าหลกัปฏิบติัอิสลามมาใชใ้นชีวติประจ าวนัยงัไม่เขม้ขน้ การคลุมผมของ
ผู ้หญิงมุสลิมย ังไม่ถูกเน้น พวกเธอยงัคงแต่งตัวตามสมัยนิยมและถูกมองว่าเป็นผู ้หญิงท่ีมี
ความกา้วหนา้จบการศึกษาสูงจากต่างประเทศ  

“[…] ตอนเรียนคลุมผม เป็น เคร่ืองแบบ พอเลิกแลว้ถอดออก ตอนไปขา้งนอกจะใส่อะไร
ก็ได ้ไม่ไดเ้คร่ง เราก็รู้วา่ตอ้งคลุม แต่ตอนนั้นส่วนมากไม่คลุมผม แบบสมยันิยม ยงัไม่ฮิต รู้วา่
บาปดว้ย แต่ไม่อยากท า ตอนสอนอตัตรักียะห์ฯ นะ เด็กๆ ก็คลุมผม แต่อาจารยไ์ม่คลุม […] 
เร่ิมคลุมก่อนแตง่งาน แต่ก็เอาผา้ส่ีเหล่ียมมาผกูคลุมผมเฉยๆ”  (สมัภาษณ์,  12 พฤศจิกายน 
2556) 

      หากผูห้ญิงประพฤติปฏิบติัในกรอบการเป็นมุสลิมมะฮฺท่ีดี คือ การแต่งตวัเรียบร้อยมิดชิด 
การไม่ท าตัวสนิทสนมกับผูช้ายมากเกินไป ไม่ด่ืมเหล้า รักนวลสงวนตวัก็จะเป็นท่ีมั่นใจของ
ครอบครัวและคนในสังคมได้ ส าหรับการเลือกรับเอาอตัลกัษณ์แบบใหม่ของพวกเธอ รับเอา
ความคิดท่ีไดรั้บอิทธิพลมาจากมดัรอซะฮฺในรัฐกลนัตนัและปีนงัท่ีรับแนวคิดอิสลามสายปฏิรูปจึง
เน้นไปท่ีการศึกษาของผูห้ญิงทั้งในสายสามญัและศาสนา  รวมถึงศาสตร์ของการเป็นแม่บา้นแม่
เรือน ซ่ึงก็มาจากต าราของตะวนัตก ควบคู่กบัการเรียนวิชาอลั-อคัลาค ตามแบบอิสลาม โดยท่ียงัไม่
เนน้ในเร่ืองการแต่งกายตามหลกัศาสตร์หรือการคลุมฮิญาบ  และยงัไม่น าเอาหลกัการทางศาสนามา
ปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดในทุกมิติของชีวติ แมพ้วกเธอจะมีความรู้ทางศาสนา แต่เพื่อการวางตวัและการ
ปฏิบติัศาสนกิจท่ีถูกตอ้งเท่านั้น  อีกทั้งยงัไม่มีการเชิญชวน (ดะอฺวะฮฺ) หรือฝืนกระแสความเช่ือของ
คนส่วนใหญ่ในสังคม แต่เน้นในเร่ืองค่านิยมความเป็นสมยัใหม่ในเร่ืองความก้าวหน้าของการ
ส่งเสริมใหเ้รียนทั้งสายสามญัและศาสนา  โดยเฉพาะเนน้การใหก้ารศึกษาแก่ผูห้ญิง เพื่อเป็นเมียและ
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แม่ท่ีดีของสามีและลูก ซ่ึงจะท าให้เกิดการพฒันาของสังคมและแสดงให้เห็นความก้าวหน้าของ
ศาสนาอิสลาม  เช่นเดียวกันท่ียึดถือทั้งจากชนชั้นกลางตามแนวคิดตะวนัตกหรือฝ่ังนักปฏิรูปท่ี
ตอ้งการละทิ้งบทบาทดั้งเดิมเชิงจารีตของผูห้ญิง  

 ส่ิงท่ีน่าสนใจท่ีเป็นการตั้งขอ้สังเกตจากขอ้มูลภาคสนามท่ีไดรั้บ คือ ผูห้ญิงบางคนในรุ่นน้ี 
จะใหค้วามส าคญักบัการเรียนหนงัสือและความกา้วหนา้ในชีวิตการงานตามเส้นทางการศึกษาท่ีได้
ร ่ าเรียนมา ท าใหห้ลายคนแต่งงานชา้ หรือครองตวัเป็นโสด  ซ่ึงแตกต่างจากค่านิยมและทิศทางชีวิต
ของผูห้ญิงมาเลย-์มุสลิมในสมยันั้น  แมจ้ะเป็นส่ิงท่ีฝืนกระแสสังคมและไม่เป็นไปตามหลกัค าสอน
ทางศาสนาอิสลามในเร่ืองการแต่งงาน  แต่พวกเธอก็สามารถใช้ความรู้และความมัน่ใจตามแบบ
ผูห้ญิงสมยัใหม่อธิบายและใหค้วามชอบธรรมกบัตวัเองและท าให้คนในสังคมสามารถยอมรับพวก
เธอได ้  “แต่งงานช้ามากถ้าเทียบกับอายุของคนสมัยนั้น” ซ่ึงการมีความรู้ศาสนาเป็นส่วนส าคญัใน
การเลือกคู่ครองและการตดัสินใจในการใชชี้วิต แมผู้ใ้ห้ขอ้มูลจะตระหนกัวา่ในค าสอนทางศาสนา
อิสลาม  การแต่งงานและการมีครอบครัวเป็นหลกัปฏิบติัท่ีเป็นหน้าท่ีท่ีส าคญั  แต่เธอก็ให้เหตุผล
และตีความภายใตห้ลกัการศาสนาท่ีจะให้ความชอบธรรมกบัการไม่มีคู่และครองตวัเป็นโสดของ
เธอได ้ 

“สุดทา้ยอลัเลาะห์ไม่ให ้ไม่ใช่คู่ของเรา ไม่ใช่เราปิดกั้น แต่อลัเลาะห์ใหท้างออกเราให้
เราเดินต่อไปได ้เราก็ช่วยตวัเองให้ไดม้ากท่ีสุด…ถึงเราไม่แต่งงานแต่เราดูแลตวัเอง อยู่ใน
ขอบเขต ไม่มีส่ิงท่ีไม่ดี แมไ้ม่มีผูช้ายมาคุมเรา” (สมัภาษณ์, 9 ตุลาคม 2555) 

  นอกจากการมีการศึกษาท าให้พวกเธอแตกต่างจากชาวบา้นมาเลย-์มุสลิมโดยทัว่ไปแลว้ การ
แต่งงานช้ากว่าผูห้ญิงมุสลิมในพื้นท่ีหรือการครองตวัเป็นโสดโดยทั่วไปเป็นส่ิงท่ีสร้างความ
แตกต่างให้กบัตวัตนของพวกเธอเช่นเดียวกนั อีกทั้งยงัมีค่านิยมบางอย่างท่ีสวนทางกบัความเช่ือ
ดั้งเดิมท่ีบางส่วนยงัมีการยดึถือของคนส่วนใหญ่ในพื้นท่ี นัน่คือ ความคิดของการแบ่งแยกพุทธและ
มุสลิมท่ีมาจากความเช่ือดั้งเดิม เช่น การพดูไทยเป็นพุทธ การเรียนในวดัไทยไม่ได ้ดงัประสบการณ์
ท่ีเล่าจากผูท่ี้จบการศึกษาจากสิงคโปร์ โดยเม่ือเธอกลบัมายงัพื้นท่ีได้สอนพิเศษภาษาองักฤษให้
เด็กๆ ทั้งไทย จีน มุสลิมในตลาด เธอเล่าวา่มีเด็กนกัเรียนคนหน่ึงอยากมาเรียนดว้ยแต่ผูป้กครองไม่
อนุญาต เพราะเห็นวา่สอนในวดั 

“เขาบอกวา่ หนูน่ีนะ อยากจะเรียนกบัทิชเชอร์นะ  ตั้งแต่เล็กๆ น่ีเพ่ิงมาเรียนดว้ยตอน 
มศ.4 เพราะวา่คุณแม่กบัคุณยายไม่ใหม้าเรียนในวดั ยงัมีอีกนะ ความคิด เราก็ไม่พูดอะไร เป็น
ความเช่ือของเขาแบบผิดๆ คนในชนบทนะ พดูยากนะ ไปลบลา้งความเขา้ใจของเขาแต่ดั้งเดิม 
น่ีเปล่ียนยาก ยากท่ีสุดเลย ความเช่ือของเขางมงาย อยา่งเช่นปวดหวัใหกิ้นยา บอกกินไม่ไดค้รู 
ฉันกินแตงโม บอกว่าเธอกินไม่ตายหรอก  ก็บอกถา้เธอตายจะไปฝัง เป็นไร ไปบอกแม่เธอ
เอง  เพราะเขาเช่ือมาแบบน้ี แตงโม แตงกวากินไม่ได ้กินยาแลว้กินไม่ได ้เขาเช่ือผิดๆ มนัก็
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ล าบาก  กะน้ีนะ อยากจะยอ้นความเช่ือของพ่อแม่ของเด็กคนนั้นนะ ว่าคุณรู้ไหม เม่ือก่อน 
พวกคุณนบัถือศาสนาฮินดูนะ เพราะอะไร เพราะพวกคุณมีขา้วเหนียวเหลือง ขา้วเหนียวแดง
นะ มนัเป็นธงเหลือง เป็นกากมะพร้าว ใชก้ ายาน แลว้เวลาคนตายเด๋ียวน้ีท า เจ็ดวนั ส่ีสิบวนั 
ร้อยวนั อนันั้นคือของศาสนาฮินดูนะ ไม่ใช่อิสลาม อิสลามไม่มี อิสลามจะท าบุญเม่ือไหร่ก็ท า 
นึกอยากจะท าเม่ือไหร่ เรามีเงินเหรอ ท า ขนาดอิสลามน้ีครอบคลุมเศรษฐกิจ อิสลามเวลาตาย
แลว้ฝังภายใน 24 ชัว่โมง เพราะไม่อยากให้ฟุ่ มเฟือย ผา้ขาวนะ 3 ช้ิน ท่ีจริงใส่ให้เป็นซองๆ 
คนมาละหมาดนั้น บาป ไม่ถูก เขาให้เป็นค่าน ้ ามนัรถ จริงๆ บางคนไม่รับเลย เราอยากจะ
ละหมาดให”้ (สมัภาษณ์, 18 กมุภาพนัธ์ 2554) 

แน่นอนว่าส าหรับพวกเธอท่ีได้ร ่ าเรียนทั้งสามญัและศาสนามา ท าให้รู้ความแตกต่างของ
ศาสนาอิสลามและหลกัปฏิบติัแบบดั้งเดิมในพื้นท่ี พวกเธอไม่ไดแ้บ่งแยกความเป็นพุทธอิสลาม
แบบเบด็เสร็จตามความเช่ือดั้งเดิม เช่น การละหมาดในวดั ท าไดถ้า้ไม่ไดล้ะหมาดหนา้พระพุทธรูป  
การรับอาหารและผลไมจ้ากพระท าได ้ถา้อาหารและผลไมน้ั้นยงัไม่ผ่านพิธีกรรมทางศาสนา การ
ถวายของพระยงัคงท าไดต้ามปกติในเง่ือนไขท่ีถูกตอ้งตามหลกัศาสนาอิสลาม  

“คุณพ่อเป็นคนปากีฯ น่ีเคร่งนะ พอถึงเวลาจะท าละหมาด เขา้ไปปูผา้ละหมาดท่ีแก
เตรียมไป คุณพ่อของกะน่ีนะละหมาดท่ีวดั พอละหมาดเสร็จนะ หัวหนา้วดัเลย เอาผลไมม้า
วางไวถ้าดหน่ึง ใหกิ้น บอกนะ กินนะ ของน้ียงัไม่ไดถ้วายพระ ยงัไม่ไดอ้ะไรเลย เห็นคุณแลว้ 
อาตมาศรัทธาคุณ คุณเป็นคนท่ีมีความรู้จริงๆ เร่ืองศาสนา แมแ้ต่ในวดัคุณก็ละหมาด แปลก
อะไรละ เราก็ละหมาด เพราะเป็นแผ่นดินพระเจา้หมดเลย ตามหลกัศาสนาอิสลาม เราไม่ได้
ไปละหมาดหนา้พระพทุธรูปอะไร  

ไอท่ี้รู้ศาสนาคร่ึงๆ กลางๆ น้ี ล าบาก แต่ก่อนเรียนในวดัก็ไม่ไดมี้ปัญหา ท่ีใดก็ไดใ้ห้
ละหมาด หลกัอิสลาม แมเ้ราไม่มีเส้ือผา้จะละหมาด เรายงัเปลือยกายละหมาดได ้เหมือนเรา
ไม่มีน ้ า เราเอาทรายก็ได ้ คนไม่สบายนะ เอากอ้นดิน ดินสะอาดตามภูเขา แลว้ก็เอามาห่อ เอา
มาสะบดัใหอ้ะไรออก เราก็เอามาวางไว ้คลุมกบัผา้บางๆ ก็ได ้เวลาเราไม่สบายโดนน ้ าไม่ได ้
เราก็เอามือเราน่ะแหละแตะดินก็ลูบหนา้เรา ละหมาดแลว้ เห็นไหม อิสลามน่ียิ่งใหญ่มากๆ 
เลย บางคนบอกวา่ศาสนาอิสลามยาก ไม่จริงเลย อิสลามน่ีจากยากไปหาง่าย” (สัมภาษณ์, 18 
กมุภาพนัธ์ 2554) 

       นอกจากนั้นแลว้ อตัลกัษณ์ของพวกเธอยงัไม่แยกขาดจากอตัลกัษณ์ความเป็นไทยหรือ
มาเลยอ์ยา่งชดัเจน ดงันั้น พวกเธอจึงอยูร่ะหวา่งความคิดแบบสมยัใหม่และความเช่ือดั้งเดิมของคน
ในพื้นท่ี โดยเฉพาะในเร่ืองศาสนาท่ีเป็นอิสลามตามหลกัการและตามความเช่ือท่ีสืบทอดมาจาก
บรรพชน เพียงแต่ว่าการตีความและการไขข้อสงสัยทางศาสนายงัอยู่ท่ีการแยกแยะพิธีกรรม
บางอย่างท่ีขดัหรือไม่ขดักบัอิสลาม เพราะในบรรยากาศสังคมในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้น
สมยันั้น คือ การขาดความรู้ทั้งสามญัและศาสนาของคนส่วนมากในสังคมท าให้เกิดความเช่ือท่ีผิดๆ 
ต่อๆ กนัมา   ทศันคติต่อการเรียนภาษาไทยและพูดไทยยงัถูกมองว่าจะท าให้เป็นคนพุทธยงัมีอยู ่
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ดงันั้น การพูดและสอนบรรยายของผูรู้้ทางศาสนาจึงตอ้งมีการอา้งอิงอลั-กุรอานในเร่ืองการศึกษา
เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทศันคติและรับเอาการพฒันาสมยัใหม่แบบไทยและการเกิดส านึกการ
เป็นพลเมืองไทยให้เกิดข้ึน ก็คือเป็นคนไทยเหมือนกนัแต่นับถือศาสนาท่ีแตกต่าง ความเช่ือของ
บรรพชนท่ีล้าหลังก็ควรขจัดออกไป ทั้ งน้ี ผู ้ท่ีศึกษามาด้วยระบบใหม่อย่างโต๊ะครูท่ีจบจาก
ตะวนัออกกลางก็มองวา่การเรียนศาสนาแบบเดิมลา้หลงัดว้ยเช่นกนั และพยายามพฒันาให้การเรียน
ศาสนาไปดว้ยกนัไดก้บัโลกสมยัใหม่  
 ดงันั้น การก่อรูปอตัลกัษณ์สมยัใหม่ของผูห้ญิงมุสลิมปาตานีรุ่นหน่ึงจึงมีความก ้ าก่ึงระหว่าง
ความเป็นมาเลย์-มุสลิมและตวัตนแบบสมยัใหม่ ในขณะเดียวกนัก็เห็นความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใช ้
“เคร่ืองมือ” ทางการศึกษาของรัฐไทยในการต่อสู้เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนและท าให้เกิดความ
เสมอภาคเท่าเทียม แต่ยงัเป็นไปตามทิศทางการพฒันาความเป็นสมยัใหม่แบบท่ีรัฐไทยก าหนด นัน่
ก็คือ การศึกษาและการพยายามพูดภาษาไทยนัน่เอง ดงันั้น ผูห้ญิงรุ่นแรกท่ีไดท้  าการสัมภาษณ์น้ี 
ส่วนมากจึงเขา้ไปท างานในหน่วยงานรัฐและสะทอ้นค่านิยมและคุณค่าความเป็นสมยัใหม่ของรัฐ
ไทยออกมา ตวัตนทางศาสนา ชาติพนัธ์ุและประวติัศาสตร์ท่ีมีความเฉพาะแตกต่างยงัไม่บ่งบอกให้
เห็นในพื้นท่ีสาธารณะ แต่ถูกเก็บไวใ้นพื้นท่ีส่วนตัวแทน ส่ิงท่ีสะท้อนออกมาคือตัวตนด้าน
วฒันธรรมความเป็นมาเลย์แบบดั้งเดิมท่ีเป็นวิถีชีวิตท่ีด ารงอยูม่าช้านานและก าลงัถูกพฒันาดา้นท่ี
เป็นการพฒันาแบบสมยัใหม่แบบโลกวสิัยเขา้ไป 
    เส้นทางการศึกษา การก่อรูปและประกอบสร้างอตัลกัษณ์มีผลเก่ียวขอ้งกบัภูมิหลงัครอบครัว  
ระดบัชั้นและต าแหน่งแห่งท่ีทางสังคม รวมถึงบริบทในแต่ละช่วงเวลาท่ีมีความส าคญัเป็นอยา่งมาก
ต่ออตัลกัษณ์ของผูห้ญิงมุสลิมปาตานีท่ีเกิดข้ึนให้มีลกัษณะของอตัลกัษณ์แบบผสมกลายพนัธ์ุ ซ่ึง
แสดงให้เห็นความซับซ้อนของการก่อรูปทางอตัลกัษณ์ของพวกเธอ   และมีผลต่ออตัลกัษณ์และ
ส านึกความเป็นมาเลย-์มุสลิมดว้ย  รวมถึงการสร้างอตัลกัษณ์ของผูห้ญิงมุสลิมข้ึนมาใหม่เพื่อรับมือ
กบัการกลืนกลายความเป็นไทย  ความเป็นสมยัใหม่แบบตะวนัตก  ในช่วงแรกก่อนกระแสฟ้ืนฟู
อิสลามท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี  อีกทั้ง ยงัท าให้เห็นถึงเครือข่ายและความสัมพนัธ์ขา้มพรมแดน รวมถึง
ความหลากหลายของกลุ่มคนท่ีอาศยัอยู่ในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตท่ี้มีการติดต่อสัมพนัธ์
กบัคนกลุ่มต่างๆ ทั้งในพื้นท่ีประเทศไทย โลกมาเลย ์และโลกอาหรับมาอย่าช้านานท่ีมีผลต่อการ
รับเขา้มาของแนวคิดต่างๆ ในพื้นท่ีรวมถึงการรับความเป็นสมยัใหม่ท่ีไม่ไดม้าจากกรุงเทพมหานคร
เท่านั้น แต่มาจากพื้นท่ีอ่ืนๆ ดงันั้น มิติทางสังคมและประวติัศาสตร์ท่ีเกิดข้ึนจึงเป็นการเรียงร้อยให้
เห็นประวติัศาสตร์ท่ีมาจากคนธรรมดาสามญัในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และยืนยนัให้เห็น
ว่าพื้นท่ีแห่งน้ีไม่ได้หยุดน่ิงตายตัว  แต่เต็มไปด้วยความเคล่ือนไหวทางสังคมจากการท่ีมี
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ความสัมพนัธ์ระหว่างครอบครัวกบัโรงเรียน ไดแ้ก่ ทศันคติของผูป้กครองต่อครู และการส่ือสาร
ระหว่างครอบครัวกบัโรงเรียน 5) ปัจจยัระหว่างครอบครัวกบัชุมชน ไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ครอบครัวกบัชุมชน ภาวะผูน้  าของผูน้  าชุมชน และส่ิงแวดลอ้มภายในชุมชน 6) ปัจจยัทางภูมิศาสตร์
หรือท่ีตั้งของชุมชน  
   

ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วมของผูป้กครอง, ผูป้กครองมุสลิม, การศึกษาผูป้กครอง, สามจังหวดั
ชายแดนภาคใต ้
 

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 parents-
teacher 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 
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บทน า 
 ครอบครัวเปรียบเสมือนโรงเรียนและเป็นสถาบนัทางสังคมแห่งแรกท่ีท าหนา้ท่ีในการขดั
เกลาบุคคลให้สามารถเติบโตในสังคมอย่างมีคุณภาพ (สุมน อมรวิวฒัน์, 2545) ดงันั้นการมีส่วน
ร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษาของบุตรจึงมีความส าคญัอย่างยิ่งส าหรับการสนับสนุน
ความส าเร็จในการศึกษาของบุตร การศึกษาท่ีผา่นมาไดช้ี้ใหเ้ห็นว่าการมีส่วนร่วมของผูป้กครองใน
การจดัการศึกษาของบุตรสามารถช่วยให้บุตรมีความพร้อมในการเขา้ศึกษา และมีโอกาสประสบ
ความส าเร็จในการเรียนรู้ (Kreider, 2006) ได้มากกว่าบุตรท่ีขาดการมีส่วนร่วมจากผูป้กครอง 
นอกจากน้ีการมีส่วนร่วมของผูป้กครองยงัสามารถเสริมสร้างทกัษะทางสังคม และอารมณ์ท่ีดีแก่
บุตร (Patrikakou, 2008) รวมถึงการป้องกันให้ห่างจากพฤติกรรมเส่ียงต่าง ๆ (Zins, Weissberg, 
Wang, & Walberg, 2004) ไดอี้กดว้ย  

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2544 ไดร้ะบุไวอ้ยา่งชดัเจนถึงแนวทางในการจดั
การศึกษาซ่ึงตอ้งมีส่วนร่วมจากครอบครัว และทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยสถานศึกษาตอ้งร่วมมือ
กบัครอบครัวและชุมชนในการจดัการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัปัญหา และความตอ้งการของชุมชน 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) ดว้ยเหตุน้ีผูป้กครองจึงควรมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาไปพร้อมกบั
สถานศึกษา เพื่อให้บุตรสามารถเรียนรู้ไดอ้ย่างเต็มศกัยภาพ และดว้ยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ใหป้ระสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีคาดหวงั 

เม่ือกล่าวถึงรูปแบบการมีส่วนร่วมของผูป้กครองต่างคนต่างมีความเขา้ใจท่ีแตกต่างกนั 
เช่น ผูป้กครองอาจมีความเข้าใจว่าการมีส่วนร่วมคือการร่วมประชุมกับโรงเรียน การให้การ
สนบัสนุนงบประมาณ การติดตามข่าวสาร หรือร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจดัข้ึน เป็นตน้ ซ่ึงในความ
เป็นจริงการมีส่วนร่วมของผูป้กครองมีหลายรูปแบบ และสามารถปฏิบติัไดห้ลายระดบั โดยไม่ไดมี้
แนวคิดหรือหลกัเกณฑท่ี์ตายตวั (Gestwicki, 2015) จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมี
ส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษาสามารถสรุปรูปแบบการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง
ออกเป็น  5 ประเภท (Desforges & Abouchaar, 2003; Epstein, 2011; Goodall & Vorhaus, 2011; 
Hornby, 2011; Kocyigita, 2015) คือ 1) การศึกษาของผูป้กครอง 2) การเล้ียงดู 3) การจดัการเรียนรู้
ในบา้น 4) การร่วมมือกบัโรงเรียน และ 5) การร่วมมือกบัชุมชน 

ส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ีมีเป้าหมายในการศึกษาการมีส่วนร่วมของผูป้กครองมุสลิมใน
บริบทสังคมสามจงัหวดัชายแดนภาคใต  ้และศึกษาการรับรู้ของผูป้กครองเก่ียวกบัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง เพื่อให้เขา้ใจบริบทการมีส่วนร่วมของผูป้กครองท่ีสอดคลอ้งกบั
วิถีชีวิตของคนในพ้ืนท่ี ผลจากการวิจยัจะท าให้เขา้ใจวฒันธรรม และกิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
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ผูป้กครองมุสลิมในบริบทของทอ้งถ่ินท่ีแทจ้ริง ซ่ึงสามารถน าไปสู่การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้
ส าหรับผูป้กครองมุสลิมในการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของบุตรให้สอดคลอ้งกบัวิถีมุสลิม 
โดยจะเป็นแนวทางหน่ึงในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของบุตรในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้
ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1) เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของผูป้กครองมุสลิมในการจดัการศึกษาของบุตร  
2) เพ่ือศึกษาการรับรู้ของผูป้กครองมุสลิมเก่ียวกบัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนในการจดั

การศึกษาของบุตร 
 

ขอบเขตของการศึกษา 
 ด้านเน้ือหา การวิจยัน้ีศึกษาการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษาของบุตร และ
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งตามการรับรู้ของผูป้กครองมุสลิม โดยขอบเขตของการมีส่วนร่วมเบ้ืองตน้ ไดแ้ก่ 
การเล้ียงดู การจดัการเรียนรู้ในบา้น การร่วมมือกบัโรงเรียน กบัร่วมมือกบัชุมชน และการศึกษา
ผูป้กครอง 

ด้านผู้ให้ข้อมูลหลัก การศึกษาคร้ังน้ีคดัเลือกผูป้กครองท่ีมีบุตรวยัประถมศึกษา จ านวน      
9 คน โดยผูป้กครองมีจ านวนบุตร อาชีพ และระดบัการศึกษาแตกต่างกนั 
 ด้านพื้นที่ การวิจยัน้ีคดัเลือกผูใ้หข้อ้มูลหลกัซ่ึงเป็นผูป้กครองท่ีอาศยัอยูใ่นเขตอ าเภอเมือง
ของสามจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ท่านั้น (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) 
  

วิธีการวิจัย 
 การวิจยัในคร้ังน้ีใชเ้ทคนิคการศึกษารายกรณี (A Case study) เพื่อวิเคราะห์การมีส่วนร่วม
ของผูป้กครองมุสลิมในการจดัการศึกษาของบุตร และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนของผูป้กครอง
มุสลิมในการจดัการศึกษาของบุตร โดยวิธีการวิจยัมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

1)  ผู้เข้าร่วมการวิจัย 
 การศึกษาคร้ังน้ีใชว้ิธีการวิจยัแบบกรณีศึกษาท่ีศึกษาปรากฏการณ์การด าเนินชีวิตภายใต้
บริบทความเป็นจริง (Yin, 1994) เพื่อให้ไดข้อ้มูลเพียงพอตามเป้าหมายของการศึกษา  ผูวิ้จยัได้
คัดเลือกผูใ้ห้ข้อมูลหลกั (Key Informants) ซ่ึงเป็นผูป้กครองมุสลิมท่ีมีภูมิล  าเนาในสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้(ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) จ  านวน 9 คน จาก 9 ครอบครัว  (บิดา 4 คน และ
มารดา 5 คน) โดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง  โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือก (Palys, 2008) 
ประกอบดว้ย 1) เป็นครอบครัวมุสลิมท่ีมีภูมิล  าเนาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตโ้ดยก าเนิด 2) เป็น
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ครอบครัวท่ีเป็นแบบอย่างในการเล้ียงดูบุตร 3) เป็นครอบครัวท่ีมีบุตรอย่างน้อยจ านวน 1 คน          
4) ผูป้กครองใหค้วามส าคญัต่อการมีส่วนร่วมในการศึกษาของบุตร และเขา้ร่วมกิจกรรมการมีส่วน
ร่วมอยา่งต่อเน่ือง 5) ครอบครัวสามารถเขา้ร่วมในกระบวนการการวิจยัไดจ้นส้ินสุดกระบวนการ
การวิจยั   

ผูป้กครองท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีในการเล้ียงดูบุตรไดจ้ากการเสนอช่ือจากสมาชิกเครือข่าย
สถาบันอัสสลามมหาวิทยาลัยฟาฏอนี  ในเขตพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากจ านวน                 
9 ครอบครัวท่ีไดท้  าการคดัเลือก ครอบครัวท่ีมีบุตร 2 คน มีจ านวน 1 ครอบครัว มีบุตร 3 คน จ านวน 
3 ครอบครัว มีบุตร 4 คนจ านวน 2 ครอบครัว และมีบุตร 5 คน จ านวน 3 ครอบครัว จากจ านวนบิดา 
4 คน ประกอบอาชีพครู จ านวน 1 คน อาจารยม์หาวิทยาลยั 1 คน ขา้ราชการเกษียณ จ านวน 1 คน 
และอาชีพแพทย ์จ านวน 1 คน  ในจ านวนมารดา 5 คน ประกอบอาชีพแม่บา้น จ านวน 2 คน อาชีพ
ครู จ านวน 1 คน อาชีพอาจารยม์หาวิทยาลยั จ านวน 1 คน และอาชีพเภสชักร จ านวน 1 คน และจาก
จ านวนผูป้กครอง 9 คน จบการศึกษาระดบัปริญญาโท จ านวน 4 คน และระดบัปริญญาตรี 5 คน 
  

2) เคร่ืองมือการวิจัยและการเกบ็ข้อมูล 
ผูวิ้จยัไดพ้ฒันาขอ้ค าถามเพื่อการสัมภาษณ์จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใช้

ในการเก็บขอ้มูลจากผูป้กครอง แบบสอบถามประกอบดว้ยสามส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ข้อมูลเบ้ืองต้นของผูใ้ห้สัมภาษณ์ ส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจัด
การศึกษาของบุตร และส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ร่างขอ้
ค าถามท่ีผูว้ิจยัพฒันาได้ส่งให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของข้อค าถาม 
ผูป้กครองไดรั้บรายละเอียดเก่ียวกบังานวิจยั และแนวทางการสัมภาษณ์ (Information Sheet) ก่อน
ท าการสัมภาษณ์ และไดรั้บแจง้จากผูว้ิจยัล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วนัท าการ ผูว้ิจยัท าการสัมภาษณ์ท่ี
บา้นของผูใ้ห้สัมภาษณ์แบบตวัต่อตวั (Face to Face) และขออนุญาตจากผูใ้ห้สัมภาษณ์ในการขอ
บนัทึกการสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ใชเ้วลาระหว่าง 45 – 90 นาที ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์และความพึง
พอใจของผูใ้หส้ัมภาษณ์ (Schensul, 2008) ผูว้ิจยัรักษาขอ้มูลของผูใ้หส้ัมภาษณ์ไวเ้ป็นความลบัตาม
เง่ือนไขของจริยธรรมการวิจยั 
  

3) การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ไดท้ าการถอดเทปเป็นขอ้ความลงในคอมพิวเตอร์ ผูว้ิจยัไดส่้ง
ขอ้มูลท่ีไดถ้อดเทปแก่ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัเพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้ง และเพ่ิมเติมขอ้ความท่ีขาดตาม
ความตอ้งการของผูใ้ห้ขอ้มูล การวิเคราะห์และพรรณนาเน้ือหาของขอ้มูลเป็นเทคนิคท่ีผูว้ิจยัใชใ้น
การศึกษาคร้ังน้ี โดยผูว้ิจัยได้จัดกลุ่ม (Categories) และสร้างหัวข้อ (Themes) จากการวิเคราะห์
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ขอ้มูลโดยสร้างจากฐานขอ้ค าถาม และวรรณกรรมท่ีไดท้ าการศึกษา ผูว้ิจยัใชส้ัญลกัษณ์และตวัเลข
ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล และด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยนักวิจัยจ  านวน 2 ท่าน เพื่อให้
สามารถตรวจสอบความเหมือน  และความต่างท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ (Kocyigita, 2015) และใช้
วิธีการตรวจสอบแบบสามเศร้าเพ่ือตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูล (Shenton, 2004) 
 

ผลการวิจัย  
จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของผูป้กครองมุสลิมในการจดัการศึกษาของบุตรสามารถสรุป

ประเดน็การมีส่วนร่วมของผูป้กครองได ้7 ดา้น ดงัน้ี 
1) การเลี้ยงดูวิถีอิสลาม จากการสัมภาษณ์ผูป้กครองพบว่าการเล้ียงดูของผูป้กครอง 

ประกอบดว้ย 3 ประเด็นหลกั ไดแ้ก่ 1.1) การดูแลเร่ืองโภชนาการและสุขภาวะ คือ การเอาใจใส่ใน
เร่ืองการรับประทานอาหารท่ีเป็นประโยชน์  ผูป้กครองมุสลิมให้ความส าคญัต่ออาหารท่ีฮาลาล 
นอกจากน้ีการดูแลในเร่ืองสุขภาวะ การส่งเสริมให้บุตรออกก าลงักาย และพกัผ่อนให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของช่วงวยั ดังตัวอย่างผูป้กครองท่านหน่ึงได้กล่าวว่า “ท่ีบ้านอุมมี (แม่) จะให้
ความส าคัญกับการกินอาหารของลูกมาก จะห้ามเลยไม่ให้ลูกกินพวกอาหารขยะ เพราะตัวเองเรียน
ด้านสาธารณสุขด้วยเลยเน้นเร่ืองอาหารเป็นพิเศษ” [m2, สมัภาษณ์ 4 กรกฎาคม 2558] 1.2) การดูแล
เร่ืองอารมณ์และพฤติกรรม คือ ความพยายามไม่ให้บุตรมีความเครียดจนเกินไป การป้องกนัการ
เลียนแบบพฤติกรรมกา้วร้าวจากการชมส่ือ หรือเลียนแบบเพ่ือน ผูป้กครองจะคอยตกัเตือน และท า
ตัวเป็นแบบอย่างในการควบคุมอารมณ์  และพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์แก่บุตร ดังตัวอย่าง
ผูป้กครองท่านหน่ึงไดก้ล่าววา่ “ลกู ๆ จะต้องเช่ือฟังพ่อแม่ และห้ามไม่ให้พูดค าหยาบ ต้องไม่แสดง
ความก้าวร้าว อาบี (พ่อ) คอยดูและตักเตือนตลอด” [f1, สัมภาษณ์ 20 กรกฎาคม 2558 1.3) ค่านิยม
อิสลาม คือ การปลูกฝังความศรัทธา และความเป็นมุสลิมท่ีตอ้งยึดมัน่ในค าสอนอย่างเคร่งครัด 
รวมถึงการปฏิบติัศาสนกิจต่าง ๆ เช่น การละหมาด ถือศีลอด  บริจาคทาน จรรยามารยาทในอิสลาม 
เป็นตน้ ผูป้กครองมีความเช่ือมัน่ว่าหลกัการอิสลามท่ีแทจ้ริงหากไดรั้บการปลูกฝังอยา่งถูกตอ้งแลว้
จะสามารถให้บุตรเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ  และสามารถใช้ชีวิตในสังคมโดยเฉพาะสังคม             
พหุวฒันธรรมไดอ้ยา่งเขา้ใจ และมีความสุข ดงัตวัอยา่งผูป้กครองท่านหน่ึงไดก้ล่าวว่า “อาบี (พ่อ) 
จะปลุกลูก ๆ ให้ต่ืนมาละหมาด ตั้งแต่เล็ก ๆ แล้ว จะอุ้ มให้ต่ืนเพ่ือฝึกเขาให้ติดละหมาด เพราะ
ส าคัญมากส าหรับมสุลิม” [f1, สมัภาษณ์ 20 กรกฎาคม 2558]  

2) การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการอิสลามในบ้าน การจดักิจกรรมการเรียนรู้ในบา้นเป็นอีก
หน่ึงรูปแบบหลกัของการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษาของบุตร จากการสัมภาษณ์
ผูป้กครอง พบว่าผูป้กครองมีวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แตกต่างกันข้ึนอยู่กับศกัยภาพ และ
เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ของผูป้กครอง  การจัดการเรียนรู้ในบ้านบูรณาการอิสลามของ
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ผูป้กครองสามารถแบ่งการจดักิจกรรมตามเป้าหมายของการศึกษาได ้2 ลกัษณะ คือ 2.1) การจดั
กิจกรรมท่ีมีเป้าหมายเพ่ือพฒันาศกัยภาพตามหลกัศรัทธาและการปฏิบติัทางศาสนา เช่น ทกัษะอลักุ
รอาน การปฏิบติัศาสนกิจ เป็นตน้ ดงัตวัอย่างผูป้กครองท่ีไดก้ล่าวว่า “อุมมีกับอาบีจะคอยสอนลูก 
ๆ ให้ละหมาด อ่านกุรอาน และท่องจ า จะใช้เวลาหลังละหมาดมัฆริบ และช่วงหลังซุบฮีก็จะมี
กิจกรรมเรียนรู้อัลกุรอานร่วมกัน” [f4, สัมภาษณ์ 10 สิงหาคม 2558] และ 2.2) การจดักิจกรรมท่ีมี
เป้าหมายพฒันาศักยภาพของบุตรด้านความรู้ทั่วไป เช่น ทักษะทางภาษา คณิตศาสตร์ การใช้
เทคโนโลยี ระเบียบวินัย และความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น  ดังตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ของ
ผูป้กครองในการพฒันาทกัษะการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ของบุตร ซ่ึงผูป้กครองกล่าวว่า 
“จะตั้งค าถามกับลูกเม่ือเราพบเจอส่ิงท่ีน่าสนใจเพ่ือกระตุ้นให้เขาได้ฝึกทักษะในการคิด”  [f1, 
สมัภาษณ์ 20 กรกฎาคม 2558] และตวัอยา่งในดา้นการพฒันาทกัษะภาษาต่างประเทศ “เราสลับกัน
อ่านความหมายจากอัลกุรอานโดยลูกแต่ละคนถืออัลกุรอานท่ีมีค าแปลภาษาต่างกัน คนหน่ึงอ่าน
ภาษาไทย คนพี่อ่านภาษาอังกฤษ น้องอีกคนอ่านภาษามาลาย”ู [f4, สมัภาษณ์ 10 สิงหาคม 2558] 

3) การส่ือสารกับโรงเรียน การส่ือสารกับโรงเรียน  คือ การส่ือสารเพื่อติดตาม  และ
สนบัสนุนการเรียนรู้ของบุตร จากการสัมภาษณ์ผูป้กครองพบว่า ผูป้กครองมีระดบัการส่ือสารกบั
โรงเรียนแตกต่างกนั และมีหลายรูปแบบ เช่น จดหมาย วารสารโรงเรียน โทรศพัท์ การประชุม
ผูป้กครอง เป็นตน้ ผูป้กครองท่านหน่ึงไดก้ล่าววา่ “กม็กีารติดต่อกับโรงเรียนบ้างโดยเฉพาะช่วงเปิด
เทอมใหม่ ๆ บางคร้ังได้รับจาดหมายแจ้งปิดโรงเรียน หรือขอให้เดก็เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน”                       
[f3, สัมภาษณ์ 29 กรกฎาคม 2558] ผูป้กครองอีกท่านกล่าวว่า “โรงเรียนได้ส่งจดหมายเชิญประชุม
ผู้ปกครอง...ได้รับสมุดรายงานผลการเรียนของลูก กไ็ด้รู้ว่าลูกเรามีผลการเรียนเป็นอย่างไร” [m4, 
สมัภาษณ์ 10 สิงหาคม 2558]  

4) การร่วมมือกับผู้ปกครองอ่ืน ๆ การร่วมมือระหว่างผูป้กครองพบว่าส่วนใหญ่อยู่ใน
รูปแบบท่ีไม่เป็นทางการ การจดักิจกรรมระหว่างผูป้กครองข้ึนอยู่กบัการจดักิจกรรมของโรงเรียน
เป็นหลัก และผูป้ กครองส่วนมากมีการพบปะกันเฉพาะในช่วงท่ีมีการประชุมของโรงเรียน 
นอกจากน้ีผู ้ปกครองบางท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมเยียนระหว่างครอบครัว  เพ่ือสร้าง
ความสัมพนัธ์ และให้ลูก ๆ ไดรู้้จกักนั ซ่ึงผูป้กครองเห็นว่าสามารถพฒันาทกัษะการปฏิสัมพนัธ์
ของลูกได้ ผูป้กครองบางท่านได้จัดกิจกรรมท่องเท่ียวร่วมกันกับครอบครัวอ่ืน ๆ ดังตัวอย่าง
ผูป้กครองท่านหน่ึงไดก้ล่าวว่า “ท่ีบ้านไปเท่ียวบ่อยกับญาติ ๆ ครอบครัวเพ่ือนอาบี (พ่อ) จะพาลูก 
ๆ ไปด้วยเพ่ือให้ลูก ๆ รู้จักกัน อย่างน้อยเขาได้รู้จักการอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืน ส่วนอาบี (พ่อ) กับอุมม ี(แม่) 
กไ็ด้พูดคุยกับเพ่ือน ๆ เร่ืองการเลีย้งดูลกูด้วย” [m1, สมัภาษณ์ 7 สิงหาคม 2558] 
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5) การร่วมมือกับชุมชน การร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาบุตรของผูป้กครองอยู่ใน
รูปแบบของการจดักิจกรรมในช่วงปิดเทอมหรือวนัหยดุยาว และโอกาสวนัส าคญัทางศาสนา เช่น 
กิจกรรมค่ายเยาวชน กีฬาสมัพนัธ์ การแข่งขนัทกัษะวิชาการศาสนา เป็นตน้ นอกจากน้ีผูป้กครองได้
มีการประชุมร่วมกนักบัชุมชนเพื่อหาแนวทางในการป้องกนัปัญหาเด็กและเยาวชนในชุมชน เช่น 
ยาเสพติด การพนนั เป็นตน้ โดยผูป้กครองบางท่านไดมี้ส่วนร่วมในการประชุม และวางแผนกบั
ชุมชน เช่น อบต. ผูใ้หญ่บา้น เป็นตน้ ในการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาเด็กในชุมชน ผูป้กครองท่าน
หน่ึงไดก้ล่าวว่า “เคยร่วมประชุมกับ อบต. เร่ืองจัดแข่งกีฬาตาดีกา” [f4, สัมภาษณ์ 10 สิงหาคม 
2558] และผูป้กครองอีกท่านไดก้ล่าวว่า “ชุมชนท่ีน่ีค่อนข้างเข้มแขง็ ก๊ะ (พี่) จะเข้าร่วมประชุมกับ
ผู้น าชุมชนเสมอ เพราะก๊ะเป็นครูด้วยเขาจึงให้ความเคารพ และรับฟังความเห็นของเรา” [m1, 
สมัภาษณ์ 7 สิงหาคม 2558] 

6) การร่วมมือกับมัสยิด ปัจจุบันมสัยิดได้มีบทบาทมากข้ึนในชุมชน มสัยิดหลายแห่ง
นอกจากเป็นท่ีปฏิบติัศาสนกิจแลว้ยงัจดัตั้งโรงเรียนตาดีกาเพ่ือจดัการเรียนการสอนอลักุรอาน และ
วิชาการศาสนาแก่เด็ก และใหค้วามรู้ศาสนาแก่ชาวบา้นในชุมชน มสัยดิยงัเป็นสถานท่ีในการพบปะ 
และประชุมเพ่ือวางแผนในการพฒันาชุมชน ผูป้กครองไดร่้วมมือกบัมสัยิดในการพฒันาทกัษะ    
อลักุรอาน การเรียนศาสนาของเด็ก และจดักิจกรรมส าหรับเด็กโดยเฉพาะในวนัรายอหรือวนัตรุษ
ประจ าปีของมุสลิม ดงัตวัอยา่งผูป้กครองท่านหน่ึงไดก้ล่าววา่ “มสัยิดท่ีน่ีจัดกิจกรรมให้กับเดก็ทุกปี
ท้ังแข่งกีฬา และจัดงานวันรายอ ผมไปประชุมร่วมกับมสัยิดเสมอเพ่ือวางแผนจัดกิจกรรมแก่เดก็ ๆ” 
[f4, สมัภาษณ์ 10 สิงหาคม 2558] 

7) การศึกษาผู้ปกครอง การศึกษาผูป้กครอง คือ กิจกรรมการเรียนรู้ของผูป้กครองเก่ียวกบั
การเล้ียงดู หรือการพฒันาศกัยภาพของบุตร จากการสัมภาษณ์ผูป้กครองสามารถสรุปกิจกรรมการ
เรียนรู้ของผูป้กครองมุสลิม 5 ประเภท ดงัน้ี  

7.1) การอ่าน เพ่ือพฒันาความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเล้ียงดู และพฒันาการเรียนรู้ของ
บุตรเป็นกิจกรรมท่ีผูป้กครองให้ความส าคญั และมีส่วนร่วมมากท่ีสุด โดยผูป้กครองไดใ้ห้ขอ้มูล
เก่ียวกบัการอ่านในรูปแบบท่ีหลากหลาย เช่น การอ่านหนงัสือ วารสาร บทความ และการอ่านผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นตน้ ดงัตวัอย่างผู ้ปกครองท่านหน่ึงไดก้ล่าวว่า “ส่วนมากจะเรียนรู้
วิธีการเลีย้งลูกจากการอ่านหนังสือ เพราะเป็นวิธีการท่ีง่ายส าหรับการพัฒนาตนเอง อีกอย่างการ
อ่านหนังสือจะเป็นการสร้างวัฒนธรรม และแบบอย่างให้สมาชิกในบ้านได้อีกด้วย” [f1, สัมภาษณ์ 
20 กรกฎาคม 2558] 

7.2) กลุ่มศึกษาอลักุรอาน กลุ่มศึกษาอลักุรอาน หรือการศึกษาอิสลามแบบกลุ่ม
โดยมีสมาชิกประมาณ 5-10 คน มาร่วมเรียนรู้ และศึกษาความหมายจากอลักุรอาน ประวติัศาสตร์
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อิสลามรวมถึงการแลกเปล่ียนข่าวสารทางสังคม เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ประเภทหน่ึงท่ีผูป้กครองมี
ส่วนร่วมเพ่ือพฒันาความรู้ของตน แมก้ลุ่มศึกษาอลักุรอานไม่ไดมี้เน้ือหาเจาะจงไปท่ีการเล้ียงดูบุตร
โดยตรง แต่การรวมกลุ่มของผูป้กครองหลายคร้ังไดมี้การพูดคุยแลกเปล่ียนระหว่างสมาชิกท่ีเขา้
ร่วมกิจกรรมเก่ียวกบัประสบการณ์การเล้ียงดูบุตร ผูป้กครองท่านหน่ึงไดก้ล่าวว่า “กิจกรรมกลุ่ม
ศึกษาอัลกุรอานท่ีเข้าร่วมอย่างน้อยเดือนละหน่ึงคร้ังมักมกีารน าบทเรียนจากอัลกุรอาน และค าสอน
อิสลามไปประยุกต์ใช้ในการจัดการครอบครัว รวมถึงการเลีย้งดู  และพัฒนาศักยภาพของบุตร 
รวมถึงสมาชิกอ่ืน ๆ ในครอบครัว”  [f3, สมัภาษณ์ 29 กรกฎาคม 2558] 
  7.3 การเรียนรู้จากส่ือ และเทคโนโลยีสารสนเทศ การเรียนรู้ของผูป้กครองจากส่ือ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต สังคมออนไลน์ เป็นต้น เป็นอีกหน่ึง
กิจกรรมหลกัท่ีผูป้กครองใชส้ าหรับการเรียนรู้เก่ียวกบัการเล้ียงดูบุตร โดยเฉพาะปัจจุบนัท่ีมีการใช้
ส่ือสงัคมออนไลน์ ท าใหผู้ป้กครองสามารถติดตามข่าวสาร และความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับการ
เล้ียงดูบุตรใหเ้ป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ ดงัตวัอยา่งผูป้กครองท่านหน่ึงไดก้ล่าววา่ “ปัจจุบันสามารถหา
ความรู้เกี่ยวกับการเลีย้งดูบุตรได้ง่าย ใช้เน็ต และหาข้อมูลจากกูเกิล บางคร้ังกติ็ดตามเพจการเลีย้งดู
ลกูจากผู้มปีระสบการณ์” [m2, สมัภาษณ์ 4 กรกฎาคม 2558] 
  7.4 การฟังบรรยายความรู้ศาสนา เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ในทอ้งถ่ินท่ีผูป้กครอง
เขา้ร่วมเพ่ือพฒันาตนเอง และเสริมสร้างความรู้เก่ียวกบัการเล้ียงดูบุตร การบรรยายศาสนาส่วนใหญ่
ไม่ไดมี้เน้ือหาท่ีเจาะจงเร่ืองการเล้ียงดูบุตร แต่ผูป้กครองสามารถน าค าสอนในส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ไป
ปรับใชใ้นการด าเนินชีวิต และการพฒันาสมาชิกภายในครอบครัว ดงัตวัอยา่งผูป้กครองไดก้ล่าวว่า 
“ทุกคร้ังท่ีมีการบรรยายศาสนาอุมมี (แม่) จะเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม า่เสมอ โดยเฉพาะการบรรยาย
ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาครอบครัว การเลีย้งลูก อุมมี (แม่) สามารถน าไปใช้ในครอบครัวได้” [m5, 
สมัภาษณ์ 8 สิงหาคม 2558] 

7.5 การเขา้ร่วมสัมมนาหรือการอบรม เป็นหน่ึงในกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผูป้กครอง
เขา้ร่วม เพ่ือเสริมสร้างความรู้เก่ียวกบัการเล้ียงดูบุตร ปัจจุบนักิจกรรมสัมมนา และอบรมไดจ้ดัโดย
หลายหน่วยงาน และมีเน้ือหาท่ีหลากหลาย การบรรยายท่ีเกี่ยวขอ้งกบัครอบครัวไดมี้การจดัในทุก ๆ 
ปี โดยสถาบนัอุดมศึกษา หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เช่น มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตปัตตานี มหาวิทยาลยัฟาฏอนี องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี เป็นตน้ ดงัตวัอยา่งผูป้กครอง
ท่านหน่ึงไดก้ล่าววา่ “เคยเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาบทบาทสตรีท่ี มอ. ปัตตานี โครงการจัดโดย อบจ. 
ปัตตานี และร่วมกับหลายองค์กรท้ังองค์กรสตรี และสถาบันการศึกษาหลายแห่ง” [m1, สัมภาษณ์ 7 
สิงหาคม 2558]  
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 การมีส่วนร่วมของผูป้กครองมุสลิมในการศึกษาของบุตรมีปัจจยัหลายดา้น จากการศึกษา 
สามารถสรุปปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมตามการรับรู้ของผูป้กครองออกเป็น 6 กลุ่มปัจจยั
หลกั ดงัน้ี 

1) ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ปกครอง ไดแ้ก่ 1.1) ความรู้ คือ ความรู้ในเร่ืองการเล้ียงดูบุตร 
หรือการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของบุตร ผูป้กครองหลายท่านไดใ้หส้มัภาษณ์ว่ามีความตั้งใจ
ในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของบุตร แต่ขาดความรู้เก่ียวกับวิธีการท่ีถูกต้องในการ
สนบัสนุนการศึกษาของบุตร ดงัตวัอยา่งผูป้กครองไดก้ล่าวว่า “ตอนท่ีอุมมีมีลูกคนแรกมักจะลอง
ผิดลองถูกในการเลีย้งลูก ไม่ค่อยมีความรู้มาก แต่ก่อนความรู้กเ็ข้าถึงยากไม่เหมือนสมัยนี ้” [m5, 
สมัภาษณ์ 8 สิงหาคม 2558] นอกจากน้ีการมีส่วนร่วมของผูป้กครองส่วนใหญ่เป็นการเรียนรู้เน้ือหา
ท่ีไม่ไดมี้เป้าหมายเจาะจงเร่ืองการมีส่วนร่วมของผูป้กครองอย่างเป็นระบบครอบคลุมทุกประเด็น
ในการพฒันาบุตร 1.2) รายได ้คือ สถานะทางเศรษฐกิจของผูป้กครอง ผูป้กครองส่วนใหญ่ท่ีได้
สัมภาษณ์ไม่ไดมี้ปัญหาในเร่ืองของรายไดแ้ต่ไดแ้ลกเปล่ียน และให้ความส าคญัต่อเศรษฐกิจของ
ครอบครัว โดยใหค้วามเห็นว่าหากครอบครัวมีรายไดม้ากข้ึนก็จะสามารถสนบัสนุนการเรียนรู้ของ
บุตรไดอ้ยา่งมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน ดงัตวัอยา่งผูป้กครองไดก้ล่าวว่า “พ่อแม่ควรก าหนดงบประมาณ
ส าหรับพาครอบครัวไปเท่ียวในวันหยดุ หรือท ากิจกรรมระหว่างครอบครัว ไม่อย่างน้ันแล้วเรากใ็ช้
เงินไปกับกิจกรรมอ่ืน ๆ” [f1, สัมภาษณ์ 20 กรกฎาคม 2558] 1.3) เวลา คือ การบริหารจดัการเวลา
เพ่ือการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของบุตร ผูป้กครองส่วนใหญ่มีภาระหนา้ท่ีท่ีตอ้งรับผิดชอบ
หลายดา้น ทั้งการหารายไดเ้พ่ือเล้ียงดูครอบครัว และการท างาน หรือกิจกรรมเพ่ือสังคม จากการ
สัมภาษณ์ผูป้กครองพบว่าผูป้กครองประสบปัญหาในเร่ืองการจดัการเวลา เพ่ือให้สามารถมีส่วน
ร่วมในการจดัการศึกษาของบุตรไดอ้ยา่งเต็มศกัยภาพ “ปัญหาหลักกคื็อเร่ืองเวลาเพราะภาระงานท่ี
ท างานมมีากบางคร้ังกไ็ม่ทันท่ีจะติดตามหรือดูแลลกู ๆ” [f4, สมัภาษณ์ 10 สิงหาคม 2558] 

2) ปัจจัยส่วนบุคคลของบุตร ไดแ้ก่ 2.1) อายุ คือ ช่วงวยัของบุตรในครอบครัว จากการ
สัมภาษณ์ผู ้ปกครองพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของผู ้ปกครองแปรผกผันกับอายุของบุตร              
โดยผูป้กครองกล่าวว่าไดมี้ส่วนร่วมในการศึกษาของบุตรมากท่ีสุดในช่วงท่ีบุตรมีอายุยงันอ้ย เช่น 
วยัอนุบาล หรือประถมศึกษา เป็นตน้ และเม่ือบุตรโตข้ึนการมีส่วนร่วมในการศึกษายิ่งน้อยลง    
2.2) พฤติกรรมของบุตร คือ พฤติกรรมส่วนตวัของบุตรท่ีแสดงออก โดยเฉพาะพฤติกรรมท่ีเป็น
ปัญหา เช่น การติดเกมส์ พฤติกรรมกา้วร้าว เป็นตน้ บุตรท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงผูป้กครองไดมี้ส่วนร่วม
ในการศึกษาเป็นพิเศษ โดยไดติ้ดตามและป้องกนับุตรให้ห่างไกลจากพฤติกรรมเส่ียงต่าง ๆ โดย
ร่วมมือกับสมาชิกในครอบครัว ญาติพี่น้องและโรงเรียน 2.3) ศักยภาพในการเรียนรู้ คือ 
ความสามารถในการเรียน หรือความสนใจพิเศษของบุตร เช่น ความถนดัในเร่ืองกีฬา ภาษา หรือ
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วิทยาศาสตร์ เป็นตน้ ผูป้กครองจะให้การสนบัสนุนโดยมีส่วนร่วมในการพฒันาศกัยภาพของบุตร
ในส่ิงท่ีเขาสนใจ ส าหรับปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบับุตรมีตวัอยา่งจากการสัมภาษณ์ผูป้กครอง “ช่วงท่ีลูก
ยังเลก็ค่อนข้างมีเวลาให้กับเขามาก แต่พอลูกโตขึน้ก็คอยดูแลเขาน้อยลง เพราะเขาสามารถช่วย
ตัวเองได้ด้วย..แต่กจ็ะสนับสนุนในส่ิงท่ีเขาสนใจเขาอยากเรียนพิเศษหรือชอบอะไรกจ็ะสนับสนุน
เขาเตม็ท่ี” [m2, สมัภาษณ์ 4 กรกฎาคม 2558] 

3) ปัจจัยกระบวนการภายในครอบครัว ไดแ้ก่ 3.1) การส่ือสารภายในครอบครัว สามารถ
แบ่งเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ การส่ือสารระหว่างบิดากบัมารดา และการส่ือสารระหว่างผูป้กครองกบับุตร 
การส่ือสารท่ีกล่าวถึงเน้นการเรียนรู้ และการพฒันาศกัยภาพของบุตรโดยผูป้กครองต้องมีการ
ส่ือสารระหวา่งสมาชิกภายในครอบครัวอยา่งสม ่าเสมอเพ่ือสอบถาม แกปั้ญหา และร่วมกนัวางแผน
ในการพฒันาบุตรให้สามารถไดเ้รียนรู้อย่างเต็มศกัยภาพ ดงัตวัอยา่งผูป้กครองท่ีไดก้ล่าวว่า “อุมมี 
(แม่) กบัอาบี (พ่อ) จะคุยปรึกษากนัตลอดเก่ียวกบัปัญหาของลูก” [m5, สัมภาษณ์ 8 สิงหาคม 2558] 
3.2) การใช้เวลาร่วมกัน เป็นปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิก และการส่ือสาร
ภายในครอบครัว การใช้เวลาร่วมกนัของครอบครัวในปัจจุบนัถือเป็นปัญหา เน่ืองจากนอกจาก
ภาระหนา้ท่ีของสมาชิก แต่ละบุคคลแลว้ ยงัมีปัญหาในเร่ืองของการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเขา้
มามีบทบาทในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ ผูป้กครอง  และเด็กหลายคนใช้เวลาอยู่กับโทรศพัท์
สมาร์ทโฟน ท าใหเ้วลาในการอยูร่่วมกนัมีนอ้ยลง ดงัตวัอยา่งผูป้กครองท่ีไดก้ล่าวว่า “ท่ีบ้านจะต้อง
มเีวลาท่ีท ากิจกรรมร่วมกันเสมอ อย่างน้อยเวลาทานข้าว หลงัละหมาดอีชาทุกคนกจ็ะใช้เวลาพูดคุย
กัน ก่อนท่ีจะเข้านอน” [f3, สมัภาษณ์ 29 กรกฎาคม 2558] 

4) ปัจจัยความสัมพนัธ์ระหว่างครอบครัวกบัโรงเรียน ไดแ้ก่ 4.1) ทศันคติของผูป้กครองต่อ
ครู โดยผูป้กครองบางท่านกล่าววา่ครู หรือโรงเรียนไม่ค่อยเปิดโอกาสใหผู้ป้กครองมีบทบาท หรือมี
ส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของบุตรในโรงเรียน รวมถึงการรับฟังขอ้เสนอแนะจากผูป้กครองใน
การพฒันาการเรียนรู้ของบุตร 4.2) การส่ือสารระหว่างผูป้กครองกบัโรงเรียน เป็นการส่ือสารเพื่อ
ติดตามหรือรายงานผลการเรียนรู้ของเด็กระหว่างครูกบัผูป้กครอง จากการสัมภาษณ์ผูป้กครอง
พบว่ามีการส่ือสารกับโรงเรียนหลายรูปแบบ เช่น โทรศพัท์ จดหมาย วารสารข่าว การประชุม
ผูป้กครอง เป็นตน้ ดงัตวัอยา่งผูป้กครองท่ีไดก้ล่าวว่า “ครูไม่ค่อยแจ้งข่าวสารให้ผู้ปกครองทราบ...
โรงเรียนควรเปิดโอกาสให้ผู้ ปกครองได้เสนอความคิดเห็นบ่อย ๆ ด้วย” [f3, สัมภาษณ์ 29 
กรกฎาคม 2558] 

5) ปัจจัยระหว่างครอบครัวกับชุมชน ได้แก่ 5.1 ) ความสัมพนัธ์ระหว่างครอบครัวกับ
ชุมชน เน่ืองจากครอบครัวบางครอบครัวมีการปฏิสัมพนัธ์กบัชุมชนอย่างสม ่าเสมอ ในขณะท่ีบาง
ครอบครัวไม่ชอบปฏิสัมพนัธ์กับชุมชน ดงันั้ นความสัมพนัธ์ระหว่างครอบครัวกับชุมชนจึงมี
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ความส าคญัอยา่งยิ่งท่ีจะสร้างความร่วมมือในการพฒันาเด็ก “มัสยิดท่ีน่ีจัดกิจกรรมให้กับเดก็ทุกปี
ท้ังแข่งกีฬา และจัดงานวันรายอ ผมไปประชุมร่วมกับมสัยิดเสมอเพ่ือวางแผนจัดกิจกรรมแก่เดก็ ๆ” 
[f4, สมัภาษณ์ 10 สิงหาคม 2558] 5.2) ภาวะผูน้  าของผูน้  าชุมชน เน่ืองจากผูป้กครองหลายท่านอาศยั
อยูใ่นชุมชนท่ีผูน้  าเป็นผูท่ี้มีวิสัยทศัน์ และให้ความส าคญัต่อการพฒันาเด็ก และเยาวชนท าใหค้วาม
ร่วมมือระหว่างผู ้ปกครองกับชุมชนมีมากยิ่งข้ึน  5.3) ส่ิงแวดล้อมภายในชุมชน  ชุมชนท่ีมี
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดีปราศจากส่ิงท่ีอาจส่งผลเสียต่อเด็ก เช่น ยาเสพติด อบายมุข หรืออาชญากรรม       
เป็นตน้ ท าใหผู้ป้กครองสามารถเขา้ร่วมในกิจกรรมของชุมชนไดอ้ยา่งปลอดภยั โดยเฉพาะในพ้ืนท่ี
สามจงัหวดัชายแดนภาคใตท่ี้มีสถานการณ์ความรุนแรง และการก่อความไม่สงบ ท าให้ผูป้กครอง
จ าเป็นตอ้งพิจารณาถึงความปลอดภยัมากยิ่งข้ึน “ชุมชนท่ีน่ีค่อนข้างเข้มแขง็ กะจะเข้าร่วมประชุม
กับผู้น าชุมชนเสมอ เพราะกะเป็นครูด้วยเขาจึงให้ความเคารพ และรับฟังความเห็นของเรา” [m1, 
สมัภาษณ์ 7 สิงหาคม 2558]  

6) ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ไดแ้ก่ ท่ีตั้งของชุมชน เป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีสามารถส่งผลต่อการมี
ส่วนร่วมของผูป้กครองในการศึกษาของบุตร ผูป้กครองท่ีมีครอบครัวอาศยัอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีมีความ
พร้อมส าหรับแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ส าหรับเด็ก เช่น ศูนย์กีฬา ศูนย์เรียนรู้ ตลาด สวนสาธารณะ        
เป็นตน้ ท าใหผู้ป้กครองสามารถสนบัสนุนบุตรดว้ยการพาบุตรไปเรียนรู้ตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ได้
มากกว่าผูป้กครองท่ีครอบครัวอาศยัอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีห่างไกลจากแหล่งเรียนรู้ ดงัตวัอย่างผูป้กครอง
ท่านหน่ึงไดก้ล่าวว่า “ช่วงวันหยุดจะพาลูก ๆ ไปท่ี ทีเคพาร์ค เพราะอยู่ใกล้บ้าน และมีหนังสือให้
ลกูได้อ่าน และเขาจัดกิจกรรมให้กับเดก็ ๆ บ่อย” [m1, สมัภาษณ์ 7 สิงหาคม 2558]  
 

การอภิปรายผล 
ผลจากการศึกษาการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษาของบุตรมีประเดน็ส าคญั

ท่ีสามารถน ามาอภิปรายผล ดงัน้ี 
1) เม่ือพิจารณาการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษาของบุตรโดยใชแ้นวคิด

การกระท าอาสานิยม (Voluntaristic action theory) ของทาลคอต พาร์สัน ซ่ึงประกอบดว้ย ผูก้ระท า 
เป้าหมาย วิธีการ สถานการณ์ และบรรทัดฐาน (ชนิตา รักษ์พลเมือง, 2531; สุภางค์ จนัทวานิช, 
2554; สัญญา สัญญาวิวฒัน์, 2551) ผูป้กครองถือไดว้่าเป็นผูก้ระท าการ (Actors) โดยการมีส่วนร่วม
ในการศึกษาของบุตร ซ่ึงมีเป้าหมาย (Ends) ในการพฒันาการศึกษาของบุตรใหป้ระสบความส าเร็จ 
ในการศึกษาคร้ังน้ี วิธีการ (Means) หรือแนวทางท่ีผูป้กครองกระท าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายมี 7 ดา้น 
โดยการกระท าของผูป้กครองแต่ละคนมีลกัษณะ หรือระดับแตกต่างกันข้ึนอยู่กับสถานการณ์ 
(Conditions) ท่ีผูป้กครองด าเนินอยู่ ผูป้กครองแต่ละคนได้เลือกวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ตามแต่ละสถานการณ์ท่ีเผชิญอยู่ และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูป้กครอง ส าหรับบรรทดัฐาน (Norms) 
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หรือค่านิยม ความเช่ือและความคิดต่าง ๆ ซ่ึงเป็นตวัก าหนดให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการศึกษา
ของบุตร ค าสอนของอิสลามถือว่ามีความส าคญัอยา่งยิ่ง เพราะทุกการปฏิบติัในชีวิตประจ าวนัของ
มุสลิมล้วนมีความผูกพนัธ์กับศาสนา เห็นได้จากการมีส่วนร่วมของผูป้กครองมุสลิมลว้นน า
หลกัการอิสลามมาบูรณาการใหเ้ขา้กบัการปฏิบติัของตนเอง  

2) การมีส่วนร่วมของผูป้กครองมุสลิมในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตท้ั้ง 7 ดา้น ในภาพรวม
มีความสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ เอพสติน (2011) ท่ีแบ่งการมีส่วนร่วมของผูป้กครองออกเป็น    
6 ดา้น ไดแ้ก่ การเล้ียงดู การส่ือสาร การจดัการเรียนรู้ในบา้น การเป็นอาสาสมคัร การมีส่วนร่วมใน
การตดัสินใจ และการร่วมมือกบัชุมชน อย่างไรก็ตามการมีส่วนร่วมของผูป้กครองมุสลิมมีการ 
บูรณาการใหเ้ขา้กบัหลกัค าสอนของอิสลาม ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่มุสลิมในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้
มีความเคร่งครัดในหลกัค าสอนของศาสนา และพยายามน าหลกัค าสอนมาใชใ้นชีวิตประจ าวนัให้
ครอบคลุมทุกดา้นของการด าเนินชีวิต (อิมรอน มะลูลีม, กิติมา อมรทตั และจรัญ มะลูลีม, 2550: 
155)   

3) การมีส่วนร่วมของผูป้กครองมุสลิมมีลักษณะแตกต่างกันข้ึนอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยผูป้กครองบางท่านให้ความส าคญักบัการมีส่วนร่วมภายในบา้นมากกว่านอกบา้น 
และบางท่านให้ความส าคญักบัการมีส่วนร่วมกบัโรงเรียนและชุมชน สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ     
วานเดกริฟ และ กรีน (Vandegrift & Greene, 1992) ท่ีได้จ  าแนกลักษณะการมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครองออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 1) ผูป้กครองท่ีสนบัสนุนบุตรในบา้น และกระตือรือร้นในการมีส่วน
ร่วมกบัโรงเรียน 2) ผูป้กครองที่สนับสนุนบุตรเฉพาะในบา้นแต่ขาดความกระตือรือร้นในการมี
ส่วนร่วมกบัโรงเรียน 3) ผูป้กครองท่ีขาดการสนบัสนุนบุตรภายในบา้น แต่มีความกระตือรือร้นใน
การมีส่วนร่วมกบัโรงเรียน 4) ผูป้กครองท่ีขาดการสนบัสนุนทั้งในบา้นและโรงเรียน  

4) การเล้ียงดูถือเป็นรูปแบบหน่ึงของการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง และเป็นหน้าท่ีของ
ผูป้กครองทุกคนตามธรรมชาติของมนุษย ์ส าหรับมุสลิมนอกจากเป็นหนา้ท่ีแลว้ยงัเป็นการบงัคบัใน
ศาสนาอีกดว้ย ซ่ึงท่านศาสนทูต มูฮมัหมดั (ศอ็ลฯ) ไดก้ล่าวว่า “ท่านทุกคนเป็นผู้ดูแล และท่านทุก
คนเป็นผู้ รับผิดชอบต่อผู้ท่ีอยู่ใต้การปกครองของพวกท่านท้ังหลาย (บันทึกโดย อัล-บุคอรี และ
มสุลิม)” (มุหมัมดั ญะมีล ซยันู, 2013)  

5) การจดัการเรียนรู้ในบา้นหรือการเล้ียงดูของผูป้กครองมุสลิมนอกจากเป้าหมายในการ
พฒันาศกัยภาพในการเรียนรู้และพฒันาการในดา้นต่าง ๆ ของบุตรแลว้ ผูป้กครองมุสลิมไดใ้ห้
ความส าคญัต่อการเสริมสร้างค่านิยมอิสลามแก่บุตรเป็นล าดบัแรก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค าสอนของ
อิสลามท่ีเนน้ย  ้าเร่ืองความศรัทธา และการปฏิบติัศาสนกิจเป็นล าดบัแรก เพราะจะเป็นภูมิคุม้กนัใน
การด าเนินชีวิต ดงัค าด ารัสของอลัลอฮฺ (ซ.บ.) ความว่า “และเจ้าจงส่ังใช้ครอบครัวของเจ้าให้ท า
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ละหมาด และจงอดทนในการปฏิบัติละหมาด (ฏอฮา 132)” (อะมีน บิน อบัดุลลอฮฺ อชั-ชะกอวีย,์ 
2555).   

6) การศึกษาพบวา่การส่ือสารระหวา่งผูป้กครองกบัโรงเรียนมีลกัษณะของการส่ือสารแบบ
ทางเดียวเป็นส่วนใหญ่  ซ่ึงในความเป็นจริงการส่ือสารควรเป็นแบบสองทาง ดังท่ี เอพสติน                
(Epstein, 2011) ไดน้ าเสนอรูปแบบการท าหนา้ท่ีส่ือสารกบัโรงเรียนว่าควรมีการส่ือสารแบบสอง
ทาง (Two-way communication) ระหว่างผู ้ปกครองกับโรงเรียนเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ใน
โรงเรียนและในบา้นท่ีมีความสอดคลอ้งในการพฒันาศกัยภาพของเด็ก หรือส่ือสารถึงพฒันาการ
หรือความกา้วหนา้ของเดก็  

7) จากการศึกษาพบวา่การรับรู้ของผูป้กครองเก่ียวกบัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูป้กครอง ไดแ้ก่ 
ความรู้ รายได้ และเวลา เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง เน่ืองจากความรู้มี
ความส าคญัอยา่งยิง่ในการปฏิบติัและการสร้างทศันคติของผูป้กครองต่อการมีส่วนร่วม เช่นเดียวกบั
สถานะทางเศรษฐกิจของผูป้กครองท่ีอาจส่งผลต่อการสนบัสนุนการเรียนรู้ของบุตร และอาจส่งผล
ต่อเวลาของผูป้กครองเน่ืองจากผูป้กครองใชเ้วลาส่วนใหญ่กบัการหารายไดเ้พ่ือครอบครัว ท าให้
เวลาในการดูแลบุตรมีน้อยลง ขอ้คน้พบดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ฮอร์นบาย 
(Hornby, 2011) ท่ีศึกษาพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลของผูป้กครอง ได้แก่ ความเช่ือและทัศนคติของ
ผูป้กครองต่อการมีส่วนร่วม สถานภาพทางสังคม เวลาในการมีส่วนร่วม และความรู้ความเขา้ใจต่อ
การมีส่วนร่วม สามารถส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของผูป้กครองได ้โดยเฉพาะการจดัการเวลาของ
ผูป้กครองถือว่ามีผลอยา่งยิ่งต่อการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง โดยการศึกษาของ เบลเซอร์ (Blazer, 
2005) และ แพทรีคาคูย์ (Patrikakou, 2008) ได้ยืนยนัถึงความส าคัญของการจัดการเวลาของ
ผูป้กครอง เพราะถือเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสามารถส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของ
บุตรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

8)  การศึกษาพบว่าอายุ พฤติกรรม และศกัยภาพในการเรียนรู้ของบุตรสามารถส่งผลต่อ
การมีส่วนร่วมของผูป้กครองตามการรับรู้ของผูป้กครองมุสลิม อาจเน่ืองจากเม่ือบุตรมีอายุมาก
ยิ่งข้ึนเด็กก็จะสามารถช่วยเหลือตวัเอง และมีอิสระมากยิ่งข้ึน จึงท าให้ผูป้กครองมีการดูแลนอ้ยลง 
และพฤติกรรมของบุตรบางส่วน เช่น หากบุตรมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม เป็นตน้ อาจเน่ืองจาก
ปัจจยัภายนอก จึงท าใหผู้ป้กครองตอ้งคอยติดตามและดูแลบุตรอยา่งใกลชิ้ด รวมไปถึงความสนใจ
หรือศกัยภาพในการเรียนรู้ของบุตรท่ีส่งผลให้ผูป้กครองให้ความส าคญัในการเอาใจใส่บุตรมาก
ยิง่ข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ฮอร์นบาย (Hornby, 2011) ท่ีศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ตัวเด็กท่ีสามารถส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ได้แก่ อายุ  ความสามารถหรือความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ และพฤติกรรมของเดก็ท่ีเป็นปัญหา  
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9) การศึกษาพบว่า การส่ือสารภายในครอบครัว และการใช้เวลาร่วมกันเป็นปัจจัยท่ี
สามารถส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของผูป้กครองตามการรับรู้ของผูป้กครองมุสลิม ขอ้คน้พบดงักล่าว
มีความสอดคล้องกับการศึกษาของ เรดด้ิง (Redding, 2000) ท่ีกล่าวว่า กระบวนการภายใน
ครอบครัว ซ่ึงประกอบดว้ยความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว กิจวตัรประจ าวนัภายในครบครัว ความ
คาดหวงัและการดูแลของผูป้กครองเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดั
การศึกษาของบุตร  

10) การศึกษาพบว่า ท่ีตั้งของชุมชนท่ีครอบครัวอาศยัเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วม
ของผูป้กครองตามการรับรู้ของผูป้กครองมุสลิม เน่ืองจากชุมชนท่ีมีส่ิงแวดลอ้มท่ีดี อยู่ใกลแ้หล่ง
เรียนรู้ท่ีหลากหลายท าให้ผูป้กครองสามารถสนับสนุนให้บุตรไดเ้รียนรู้ไดด้ว้ยความสะดวก ขอ้
คน้พบดงักล่าวสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ฮอร์นบาย (Hornby, 2011; Hornby & Lafaele, 2011) ท่ี
พบว่าปัจจยัทางสังคมสามารถส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ประกอบดว้ย ประวติัศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ การเมือง และเศรษฐกิจ 

 
ข้อเสนอแนะ 

ด้านนโยบายและการน าไปปฏิบัติ  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับผู ้ปกครอง โดยเฉพาะ
สถานศึกษาควรเสริมสร้างทัศนคติท่ีดีระหว่างครูกบัผูป้กครอง และจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือ
พฒันาผูป้กครองในการเล้ียงดูบุตร หรือการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีการ
จดัท าหลกัสูตรการเรียนรู้ส าหรับผูป้กครองท่ีมีประสิทธิภาพ และด าเนินการอย่างต่อเน่ือง โดย
ร่วมมือกบัเครือข่ายองคก์รท่ีสามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้แก่ผูป้กครอง เพ่ือใหผู้ป้กครองสามารถมี
ส่วนร่วมในการศึกษาของบุตรไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ  

ด้านการวิจัยในคร้ังต่อไป ส าหรับการวิจยัในคร้ังต่อไปควรศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยั
ต่าง ๆ กบัการมีส่วนร่วมของผูป้กครองโดยใชก้ารวิจยัเชิงปริมาณเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของตวั
แปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการศึกษาของบุตร และควรเพ่ิมจ านวนและ
ความหลากหลายของผูใ้หข้อ้มูลเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีหลากหลายและน่าสนใจมากยิง่ข้ึน 
 
กติติกรรมประกาศ 
 การวิจยัน้ีไดรั้บการสนับสนุนทุนการศึกษาจากโครงการทุนพฒันาอาจารยแ์ละบุคลากร
ส าหรับสถาบนัอุดมศึกษาในเขตพฒันาเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ส านกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) 
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บทคัดย่อ 

 

  การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงกระบวนการเข้าสู่การประกอบอาชีพ
แอร์โฮสเตส และวิถีกระบวนการการขัดเกลาขององค์การสายการบินราคาประหยดั ท่ีสร้าง
แรงจูงใจในการท างาน และเข้าใจถึงกระบวนการท่ีก่อให้เกิดและประกอบสร้างวฒันธรรม
อาชีพแอร์โฮสเตส โดยมีผูว้ิจัยเป็นหน่ึงในผูป้ระกอบอาชีพแอร์โฮสเตสด้วยตนเอง  

  กลุ่มผูใ้หข้อ้มูล ไดแ้ก่ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกเขา้สู่อาชีพแอร์โฮสเตส โดยผูว้ิจยัไดท้  าการสุ่ม
กลุ่มผูใ้หข้อ้มูล ทั้งกลุ่มท่ีไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ขา้ท างานในปีแรก และกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลท่ีมีต าแหน่ง
หวัหนา้แอร์โฮสเตส จ านวน 15 คน ซ่ึงผูว้ิจยัไดใ้ชก้ารสงัเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การสมัภาษณ์
เชิงลึก และการจดบนัทึกประจ าวนัในการเกบ็ขอ้มูล  

ผลการวิจยัพบวา่ กระบวนการเข้าสู่การประกอบอาชีพแอร์โฮสเตสในสายการบิน
ราคาประหยดั อนัตอ้งประกอบไปดว้ยคุณสมบติั ไดแ้ก่ มีอายไุม่เกิน 25 ปี, มีผลคะแนนสอบ
ภาษาองักฤษ 600 คะแนนข้ึนไป, มีส่วนสูงไม่ต ่ากวา่ 160 เซนติเมตร, สามารถส่ือสารไดท้ั้ง

                                                           
1 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, Kamares.rhyth@gmail.com 
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ภาษาไทย และภาษาองักฤษ (หากมีภาษาท่ีสามจะพิจารณาเป็นพิเศษ), ผา่นการสอบวา่ยน ้า, ผา่นการ
ทดสอบบุคลิกภาพ และการสมัภาษณ์กลุ่ม โดยระยะเวลาในการด าเนินการคดัเลือก ใชเ้วลา
โดยประมาณหน่ึงเดือนเตม็ การสมัภาษณ์เชิงลึกแสดงใหเ้ห็นวา่ในกระบวนการคดัเลือก กลุ่มผูใ้ห้
ขอ้มูลท่ีเขา้รับการคดัเลือกจะแบ่งเป็นสองกลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีเตรียมตวัมาอยา่งดีส าหรับการคดัเลือก 
และกลุ่มท่ีตอ้งการลองสนามการแข่งขนั ซ่ึงกลุ่มท่ีเตรียมตวัมาอยา่งดีจะไดรั้บการคดัเลือกเขา้สู่การ
ประกอบอาชีพมากกวา่ เน่ืองจากจะทราบถึงแนวทางบุคลิกลกัษณะ และภาพลกัษณ์ของ
แอร์โฮสเตสท่ีสายการบินตอ้งการ อาทิ ความสดใสร่าเริง อธัยาศยัและมนุษยสมัพนัธ์ดี พร้อมกบัมี
ทศันคติท่ีดีในการท างานเป็นทีม จากการสงัเกตการณ์อยา่งมีส่วนร่วมของผูว้ิจยั พบวา่ผูใ้หข้อ้มลู
บางคน ถึงแมจ้ะท าแบบทดสอบในแต่ละขั้นตอนไดไ้ม่ดีนกั แต่ถา้หากมีลกัษณะดงัท่ีสายการบิน
ตอ้งการ ผูใ้หข้อ้มูลกม็กัจะไดรั้บการคดัเลือก และจากการสมัภาษณ์เชิงลึกพบวา่ กระบวนการการ
ขดัเกลาขององคก์ารสายการบินราคาประหยดัมี 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1.) การสร้างภาพลกัษณ์ของ
องคก์ารสายการบินราคาประหยดัในช่วงรับการอบรม, 2.) บทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของ
แอร์โฮสเตส, 3.) ความเขม้งวดของกฎระเบียบในการประกอบอาชีพ, 4.) การใหคุ้ณค่าของ
ความส าคญัและสร้างความภูมิใจในอาชีพแอร์โฮสเตส, 5.) ความผกูพนัในช่วงระยะเวลาการอบรม
สร้างความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในสายวิชาชีพ นอกจากนั้น ผูว้ิจยัยงัไดเ้กบ็ขอ้มูลจากการจด
บนัทึกประจ าวนัของกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลท่ีเขา้ประกอบอาชีพในปีแรก เพ่ือศึกษาถึงความรู้สึกของกลุ่ม
ผูใ้หข้อ้มูลระหวา่งไดรั้บการขดัเกลาจากองคก์ารสายการบินราคาประหยดั 

 งานวิจยัช้ินน้ี มุ่งใหเ้ห็นถึงกระบวนการเขา้สู่อาชีพแอร์โฮสเตส และรูปแบบการขดัเกลา
ของสายการบินราคาประหยดัในประเทศไทย ขอ้มูลต่างๆสามารถเป็นประโยชน์แก่บุคคลท่ี
ตอ้งการศึกษาหาขอ้มูลเก่ียวกบัอาชีพแอร์โฮสเตส 

ค าส าคัญ  :  กระบวนการขดัเกลาขององคก์าร, แอร์โฮสเตส 
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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 
 

 

บทน า 

 

  การเติบโตของตลาดสายการบิน อนัเน่ืองมาจากการถือก าเนิดของสายการบินราคา
ประหยดั ไดมี้ส่วนในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัเดินทาง และเสริมสร้าง
เสน้ทางการท่องเท่ียวในรูปแบบใหม่ๆผา่นการเดินทางทางอากาศ (Mason and Alamdari, 2007) ซ่ึง
ไดก่้อใหเ้กิดบรรยากาศการแข่งขนักนัทางธุรกิจการบิน (Ariffin et al., 2010) ในการท าการบินแต่
ละคร้ัง ทุกสายการบินตอ้งการผูโ้ดยสารจ านวนท่ีมากพอเกินกวา่ตน้ทุนในค่าใชจ่้ายท่ีสายการบิน
รองรับในแต่ละเท่ียวบิน เพ่ือป้องกนัการประสบภาวะขาดทุน (Jiang, 2007) ดงันั้นแต่ละสายการ
บินจึงมุ่งเนน้ในการท าใหผู้โ้ดยสารประทบัใจ ดว้ยการเดินทางในราคาถูก สะดวกสบาย พร้อมดว้ย
การบริการชั้นดี ในขณะท่ีสายการบินยงัคงตอ้งมีก าไรในการด าเนินธุรกิจ (Hung et al., 2003) ดว้ย
เหตุน้ีการสร้างบรรยากาศการเดินทางท่ีสะดวกสบาย และความประทบัใจใหแ้ก่ผูโ้ดยสารในแต่ละ
เท่ียวบิน จึงกลายมาเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะดึงดูดกลุ่มลูกคา้จากคู่แข่งสายการบินต่างๆใหม้าใชบ้ริการใน
สายการบินของตนมากท่ีสุด (Power and Associates, 2012) 

  ในการรับผดิชอบการสร้างบรรยากาศการเดินทางท่ีสะดวกสบาย และความประทบัใจ
ใหแ้ก่ผูโ้ดยสารบนเคร่ืองบินดว้ยการบริการชั้นดีอนัเป็นส่ิงส าคญัในการดึงดูดกลุ่มลูกคา้ใหก้ลบัมา
ใชบ้ริการ เป็นหนา้ท่ีของหลายฝ่ายท่ีมีส่วนในการรับผิดชอบ แต่มีเพียงต าแหน่งเดียวเท่านั้นท่ีมี
โอกาสใกลชิ้ดกบัผูโ้ดยสารมากท่ีสุด และนานท่ีสุดตลอดระยะเวลาการเดินทาง ซ่ึงเป็นโอกาสใน
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การผกูมดัใจผูโ้ดยสารใหเ้กิดความประทบัใจในการบริการอยา่งมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
ต าแหน่งนั้นคือ “แอร์โฮสเตส (Air Hostess)” (บุญมัน่ วงศสุ์นพรัตน์, 2542) 

  ค าวา่ แอร์โฮสเตส (Air Hostess)นั้น ความหมายตามพจนานุกรม คือ เจา้ของบา้นท่ีเป็น
ผูห้ญิง ดงันั้นแอร์โฮสเตส จึงเปรียบเสมือนเจา้บา้นท่ีดูแลความปลอดภยัและอ านวยความ
สะดวกสบายแก่ผูโ้ดยสารบนอากาศยานซ่ึงมีหนา้ท่ีต่างๆ อาทิ คอยดูแลช่วยเหลือผูโ้ดยสารในกรณี
ฉุกเฉิน รับผิดชอบตรวจเช็คอุปกรณ์ประจ าเคร่ืองตามจุดต่างๆ เช่น ถงัออกซิเจน เคร่ืองดบัเพลิง ไฟ
ฉาย หนา้กากออกซิเจน เส้ือชูชีพ และอุปกรณ์ส าหรับสาธิตใหแ้ก่ผูโ้ดยสาร ฯลฯ ใหค้รบถว้น
ถูกตอ้งตามรายการและอยูใ่นสภาพใชก้ารไดห้ากเกิดกรณีฉุกเฉิน นอกจากน้ีแอร์โฮสเตสยงัมีหนา้ท่ี
ในการใหบ้ริการดา้นต่างๆ แก่ผูโ้ดยสาร อาทิ การจดัหาท่ีนัง่ใหก้บัผูโ้ดยสาร ตรวจดูใหผู้โ้ดยสาร
รัดเขม็ขดัก่อนเคร่ืองบินข้ึนหรือลง การจดัเตรียมอาหาร การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม การดูแล
รักษาความสะอาดเรียบร้อยในหอ้งผูโ้ดยสารและหอ้งน ้า การใหก้ารรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้แก่
ผูโ้ดยสารท่ีเจบ็ป่วย รวมทั้งใหบ้ริการดา้นอ่ืนๆ ท่ีจะอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูโ้ดยสาร (อาริยา เส
นาคชวงค ์2555) 

 แอร์โฮสเตสทุกคนเสมือนเป็นตวัเเทนของบริษทัท่ีตอ้งแสดงถึงความเป็นเจา้บา้นท่ีดี ยนิดี
ใหบ้ริการผูโ้ดยสารทนัทีท่ีผูโ้ดยสารกา้วข้ึนมาบนเคร่ืองบิน มีความกระตือรือร้นและเตม็ใจท่ีจะ
คอยดูแลเอาใจใส่และช่วยเหลือผูโ้ดยสารเป็นรายบุคคล สร้างความพอใจและความประทบัใจให้
เกิดข้ึนกบัผูโ้ดยสารตลอดการเดินทาง ใหค้  าแนะน าต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูโ้ดยสาร ยิม้แยม้
แจ่มใส แสดงถึงความนุ่มนวล อ่อนนอ้ม กิริยาสุภาพ มารยาทงดงาม ใหบ้ริการดว้ยใจ สามารถท า
ใหผู้โ้ดยสารรับรู้ไดถึ้งความเตม็ใจใหก้ารใหบ้ริการ ทั้งจากท่าทาง ค าพดู การแสดงออก การมี
บุคลิกภาพท่ีดี มีความน่าเช่ือถือ ไม่ใชอ้ารมณ์ในการปฏิบติังาน นอกจากน้ี ยงัตอ้งมีจิตส านึกท่ี
เคร่งครัดในเร่ืองของความปลอดภยั ไดแ้ก่ การดูแลใหผู้โ้ดยสารเกบ็สมัภาระใหถู้กท่ีเพ่ือป้องกนั
อุบติัเหตุ ดูแลเดก็และคนชราเป็นพิเศษ ดูแลหอ้งโดยสารหรือแมก้ระทัง่ในหอ้งน ้าใหมี้ความสะอาด
เรียบร้อยไม่ใหมี้ส่ิงแปลกปลอมท่ีอาจท าใหเ้กิดอนัตรายในระหวา่งเท่ียวบินได ้แอร์โฮสเตสจึงเป็น
หวัใจส าคญัของสายการบิน เพราะส่ิงส าคญัของงานในธุรกิจสายการบินคือ การใหบ้ริการแก่
ผูโ้ดยสาร (ไปรยพชัร ทองเวส, 2552) นอกจากแอร์โฮสเตสจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ มี
ความอดทน อดกลั้นในหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่มีน ้าใจและมีจิตส านึกใน
การใหบ้ริการ ในอนัท่ีจะสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการไปพร้อมๆกนั เพ่ือใหเ้กิด
ความพึงพอใจแก่ลูกคา้ (สุเทพ เทียนสี, 2540) แอร์โฮสเตสยงัตอ้งไดรั้บการอบรมเร่ืองความ
ปลอดภยั เพ่ือคอยอ านวยความสะดวก ใหบ้ริการและความช่วยเหลือแก่ผูโ้ดยสารเม่ือเกิดกรณี
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ฉุกเฉิน โดยเป็นไปตามนโยบายท่ีสายการบินและกรมการบินพลเรือนก าหนด (ชุตินธร สุตานนท,์ 
2539) ซ่ึงแอร์โฮสเตสทุกคนเม่ือผา่นการคดัเลือกเขา้มาในองคก์ารแลว้ จะตอ้งเขา้รับการอบรมอยา่ง
เขม้ขน้ตามหลกัสูตรบงัคบัของสายการบินในเร่ืองการใหบ้ริการ และควบคุมเน้ือหาการอบรม
ขั้นตอนการปฏิบติัเม่ือเกิดกรณีฉุกเฉินบนเคร่ืองบินโดยกรมการบินพลเรือน ตามประกาศกรมการ
ขนส่งทางอากาศ เร่ือง หลกัสูตรการฝึกอบรมส าหรับพนกังานตอ้นรับในอากาศยาน (Cabin Crew 
Training Program) โดยมีระยะเวลาของกระบวนการอบรม คือ 1 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย และจะตอ้งมี
คะแนนการสอบวดัผลความรู้ในทุกๆเร่ือง โดยในเร่ืองของการบริการ จะเป็นการวดัผลโดยสายการ
บิน ส่วนในเร่ืองของขั้นตอนการปฏิบตัิเม่ือเกิดกรณีฉุกเฉินจะถูกควบคุมและวดัผลโดยกรมการบิน
พลเรือน เพ่ือใหม้าตรฐานในการดูแลความปลอดภยัแก่ผูโ้ดยสารเป็นไปในรูปแบบและทิศทาง
เดียวกนั (กรมการบินพลเรือน, 2557)  

  ปัจจุบนัอตัราความตอ้งการประกอบอาชีพแอร์โฮสเตสมีอยูใ่นระดบัสูง ท าใหบ้รรดาหญิง
สาวท่ีตอ้งการประกอบอาชีพน้ี ตอ้งฝึกฝนและเตรียมความพร้อมในหลายๆดา้น อาทิ ทกัษะทาง
ภาษา การฝึกบุคลิกภาพ การแต่งหนา้ท าผม รูปถ่ายท่ีใชใ้นการสมคัร การเตรียมเอกสารท่ีจะใช้
ส าหรับสมคัรงาน วิธีการเขียนประวติัส่วนตวั รวมไปถึงการเขียนจดหมายสมคัรงานใหดู้น่าสนใจ 
เทคนิคการตอบค าถามในขั้นตอนสมัภาษณ์กลุ่มและเด่ียว เป็นตน้ เพ่ือใหส้ามารถผา่นการคดัเลือก
ได ้จึงเกิดความนิยมในการเขา้เรียนยงัสถาบนัเตรียมความพร้อมสู่สนามสอบแอร์โฮสเตส อนัมี
อตัราค่าเรียนสูง แต่เพราะผูเ้รียนคิดวา่คุม้ค่ากบัการไดป้ระกอบอาชีพน้ี สถาบนัเตรียมความพร้อม
เหล่าน้ีจึงยงัไดรั้บความนิยม และมีสถาบนัใหม่ๆเกิดข้ึนอีกหลายแห่ง 

 การผา่นขั้นตอนกระบวนการคดัเลือก สู่รูปแบบการท างานในองคก์าร บุคลิกภาพท่ีตอ้ง
ผา่นการขดัเกลา ทศันคติ แนวคิดในการท างาน รวมถึงผลตอบแทนท่ีสายงานอาชีพในแต่ละอาชีพ
ไดรั้บ กลายเป็นการประกอบสร้างวฒันธรรมอาชีพของแต่ละอาชีพท่ีแตกต่างกนั  และส าหรับ
อาชีพแอร์โฮสเตส ท่ีผา่นกระบวนการการเตรียมตวัเพ่ือเขา้รับการคดัเลือกในการเขา้สู่อาชีพ
แอร์โฮสเตสมาดว้ยรูปแบบและคุณสมบติัท่ีคลา้ยคลึงกนั จึงเป็นท่ีน่าสนใจส าหรับการผา่น
กระบวนการต่างๆ และการเขา้มาประกอบอาชีพแอร์โฮสเตสท าใหก้ารประกอบสร้างทาง
วฒันธรรมของอาชีพแอร์โฮสเตสเม่ือมาท างานร่วมในองคก์ารเดียวกนัมีลกัษณะอยา่งไร 
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วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

 
 1. เพื่อศึกษาถึงกระบวนการเข้าสู่การประกอบอาชีพแอร์โฮสเตสในสายการบินราคา
ประหยดั 

2. เพื่อศึกษาถึงวีถีและรูปแบบกระบวนการการขัดเกลาขององค์การสายการบินราคา
ประหยดั   

 

ประโยชน์ของการวิจัย 
 

1. ท าให้ทราบถึงกระบวนการเข้าสู่การประกอบอาชีพแอร์โฮสเตสในสายการบินราคา
ประหยดั 
2. ท าให้ทราบถึงวิถีและรูปแบบกระบวนการการขัดเกลาขององค์การสายการบินราคา
ประหยดั 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 

1.ขอบเขตของเน้ือหา   

งานวิจัยช้ินน้ีเป็นการศึกษาถึงทัศนคติในการประกอบอาชีพแอร์โฮสเตส ของ
ผูห้ญิงท่ีประกอบอาชีพแอร์โฮสเตสในองค์การสายการบินราคาประหยดัท่ีให้บริการการ
บินภายในประเทศ วิถีการขัดเกลาขององค์การสายการบินราคาประหยดั และปัจจัยท่ี
ประกอบสร้างวฒันธรรมอาชีพแอร์โฮสเตส ท าการศึกษาโดยเก็บข้อมูลกับกลุ่มผูใ้ห้ข้อมูล
ท่ีประกอบอาชีพแอร์โฮสเตสอยู่ในองค์การสายการบินราคาประหยดัแห่งน้ี ซ่ึงผูว้ิจัยได้รับ
การคัดเลือกเป็นแอร์โฮสเตสอยู่ในองค์การสายการบินน้ีด้วยเช่นกัน โดยช่วงระยะเวลา
การเก็บข้อมูลอยู่ใน ระหว่างเดือนมกราคม 2558 – เดือนมกราคม 2559  

 2. ขอบเขตของประชากร 
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   ประชากรในการวิจยั คือ แอร์โฮสเตสสายการบินราคาประหยดัแห่งหน่ึงซ่ึงผูว้ิจยัมีโอกาส
ไดป้ฏิบติังานในฐานะแอร์โฮสเตสร่วมกนักบัแอร์โฮสเตสเหล่านั้น จึงเกิดความสนิทสนมคุน้เคยใน
ระดบัหน่ึง ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นวา่ความรู้สึกสนิทสนมในฐานะเพ่ือนร่วมงานน้ีจะช่วยใหผู้ใ้หข้อ้มูลส าคญั 
(Key Informant) เกิดความไวว้างใจซ่ึงน าไปสู่การใหข้อ้มูลและกลา้ท่ีจะเปิดเผยความเป็นตวัตนของ
ตนเอง การแสดงพฤติกรรมอยา่งเป็นธรรมชาติทั้งในเวลาปฏิบติัหนา้ท่ีและในเวลาส่วนตวั รวมถึง
เกิดทศันคติท่ีดีต่องานวจิยัน้ี โดยกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลมีคุณสมบติัดงัน้ี คือ เป็นแอร์โฮสเตสบนเคร่ืองบิน 
และมีประสบการณ์การท างานในต าแหน่งแอร์โฮสเตส รวมถึงเป็นบุคคลท่ีมีความยนิดีท่ีจะใหค้วาม
ร่วมมือในการเกบ็ขอ้มูลการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี โดยผูว้ิจยัเลือกท่ีจะเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มผูใ้หข้อ้มูล
จ านวน 15 คน ซ่ึงทั้งหมดท างานเป็นแอร์โฮสเตสขององคก์ารสายการบินราคาประหยดัแห่งน้ี  

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 
ประชากรและกลุ่มผูใ้หข้อ้มูล 

  ในการเกบ็ขอ้มูลของงานวิจยัช้ินน้ี ศึกษาและเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลผูห้ญิงท่ีมีความ
ใฝ่ฝันเป็นแอร์โฮสเตสและผา่นกระบวนการอบรมคดัเลือกเขา้มาในองคก์รสายการบินราคา
ประหยดั และจากแอร์โฮสเตสท่ีท างานในองคก์รสายการบินราคาประหยดั และอยูใ่นต าแหน่ง
หวัหนา้(Cabin Leader)หรือ ผูค้วบคุมการท างาน (Supervisor)ข้ึนไป โดยคดัเลือกดว้ยวิธีการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) และท าการจดบนัทึกขอ้มูลดว้ยวิธีไดอาร่ีเทคนิค 
(Diary Technique) ถึงวีถีและรูปแบบกระบวนการการขัดเกลาขององค์กรในช่วงไดรั้บการ
อบรม(Initial Training) และท าการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) ถึงทศันคติและความ
คาดหวงัก่อนและหลงักระบวนการเขา้สู่อาชีพแอร์โฮสเตส  
 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัโดยเรียงล าดบัขั้นตอนวิธีการเกบ็ขอ้มูลคร้ังน้ี ไดแ้ก่  
1. การสงัเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) 
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 ผูว้ิจยัเป็นบุคคลหน่ึงท่ีอยูใ่นกระบวนการน้ี ท าหนา้ท่ีคอยสงัเกตกระบวนการนบัตั้งแต่เร่ิม
การรับสมคัรเขา้สู่การประกอบอาชีพแอร์โฮสเตส ไปจนถึงกระบวนการการขดัเกลาขององคก์รสาย
การบินราคาประหยดั ท่ีสร้างแรงจูงใจในการท างาน  จนกระทัง่ไดป้ระกอบอาชีพในปีแรก  

2. ไดอาร่ีเทคนิค  (Diary Technique)  

 ในการเกบ็ขอ้มูลดว้ยวธีิน้ี ผูว้ิจยัและกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลจะท าการจดบนัทึกวถีิและรูปแบบ
กระบวนการขดัเกลาขององคก์รสายการบินราคาประหยดัเป็นรายวนั นบัตั้งแต่การเร่ิมเขา้รับสมคัร
เป็นแอร์โฮสเตสจนกระทัง่ไดป้ระกอบอาชีพในปีแรก โดยรายละเอียดในการเกบ็ขอ้มูล ดงัน้ี 

ผูว้ิจยั  

  ท าการจดบนัทึกวิถีและรูปแบบการขดัเกลาขององคก์รสายการบินราคาประหยดัเป็น
รายวนั ในรูปแบบการสงัเกตการณ์(Passive Diary) โดยเร่ิมตั้งแต่การเขา้รับสมคัรเป็นแอร์โฮสเตส 
ผา่นกระบวนการต่างๆขององคก์รในการขดัเกลาในช่วงไดรั้บการอบรม(Initial Training) 
 
กลุ่มผูใ้หข้อ้มูล 
  ท าการจดบนัทึกวิถีและรูปแบบการขดัเกลาขององคก์รสายการบินราคาประหยดัเป็น
รายวนั ในรูปแบบการมีปฏิสมัพนัธ์(Interaction Diary)  โดยเร่ิมตั้งตั้งแต่การเขา้รับสมคัรเป็น
แอร์โฮสเตส ผา่นกระบวนการต่างๆขององคก์รในการขดัเกลาในช่วงไดรั้บการอบรม(Initial 
Training)  
 
โดยขั้นตอนในการจดับนัทึกของกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลมีดงัน้ี 

  ใหข้อ้มูลแก่กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลถึงค าสัง่ท่ีตอ้งการใหก้ลุ่มผูใ้หข้อ้มูลท าการจดบนัทึก อนัไดแ้ก่ 
การจดบนัทึกหรือบนัทึกเสียงเป็นรายวนัในช่วงระหวา่งการไดรั้บการอบรมจากองคก์าร โดยมี
องคป์ระกอบดงัน้ี 
1. วนัท่ีท่ีไดรั้บการอบรม 
2. หวัขอ้ท่ีไดรั้บการอบรมประจ าวนั  
3. ทศันคติและความคาดหวงัก่อนและหลงัไดรั้บการอบรมในวนันั้นๆ 
4. ความรู้สึกต่อการอบรมในแต่ละวนัท่ีไดรั้บการอบรม 
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5. ความรู้สึกต่อเพ่ือนร่วมองคก์าร ทั้งในส่วนของครูผูส้อน รุ่นพ่ี และรุ่นเดียวกนั 
 

3. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews)  

 ท าการสมัภาษณ์เชิงลึกกบักลุ่มผูใ้หข้อ้มูลท่ีมีความใฝ่ฝันเป็นแอร์โฮสเตสและผา่น
กระบวนการอบรมคดัเลือกเขา้มาในองคก์รสายการบินราคาประหยดั และกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลท่ีท างาน
ในองคก์รสายการบินราคาประหยดั และอยูใ่นต าแหน่งหวัหนา้(Cabin Leader)หรือ ผูค้วบคุมการ
ท างาน (Supervisor)ข้ึนไป ซ่ึงก าหนดจากการคดัเลือกกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใชค้  าถามแบบก่ึงโครงสร้าง  เป็นการสมัภาษณ์ท่ีมีแนว
ค าถามท่ีเตรียมไวอ้ยา่งกวา้งๆ เพื่อท าการศึกษาถึงความแตกต่างของทัศนคติและความคาดหวงั
ก่อนและหลังกระบวนการเข้าสู่การประกอบอาชีพแอร์โฮสเตส และวีถีและรูปแบบ
กระบวนการการขัดเกลาขององค์กรสายการบินราคาประหยดั ท่ีสร้างแรงจูงใจในการท างาน 

 

การวิเคราะห์ขอ้มูล 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีใชว้ิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพดว้ยการตีความตามเน้ือหา
(Descriptive Analysis) โดยการจดัหมวดหมู่ของขอ้มูลและจ าแนกวิเคราะห์ตามประเดน็ค าถามการ
วิจยั ในส่วนของการตรวจสอบขอ้มูลและผลการศึกษา ใชว้ิธีการจดัประชุมเพ่ือเสนอผลการศึกษา
เบ้ืองตน้แก่ผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ก่ียวขอ้ง 

 

 

สรุปผลการวิจัย 
 

 จากการเกบ็ขอ้มูลโดยใชว้ิธีการสมัภาณ์เชิงลึกในช่วงการเขา้รับการคดัเลือกแอร์โฮสเตส
ของสายการบินราคาประหยดั โดยระยะเวลาในการด าเนินการคดัเลือก ใชเ้วลาประมาณหน่ึงเดือน
เตม็ การสมัภาษณ์เชิงลึกแสดงใหเ้ห็นวา่ในกระบวนการคดัเลือก กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลท่ีเขา้รับการ
คดัเลือกจะแบ่งเป็นสองกลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีเตรียมตวัมาอยา่งดีส าหรับการคดัเลือก และกลุ่มท่ี
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ตอ้งการลองสนามการแข่งขนั กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลในกรณีศึกษาท่ี 1 น้ี จะอยูใ่นช่วงอาย ุ20 – 25 ปี ท่ีมี
ความใฝ่ฝันเป็นแอร์โฮสเตสและผา่นกระบวนการอบรมคดัเลือกเขา้มาในองคก์ารสายการบินราคา
ประหยดั โดยไม่เคยประกอบอาชีพใดมาก่อน จากการสมัภาษณ์โดยใชว้ธีิการสมัภาษณ์เชิงลึก ผล
การวิเคราะห์มีดงัน้ี  

 กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลมีความใฝ่ฝันท่ีอยากจะประกอบอาชีพแอร์โฮสเตสตั้งแต่วยัเดก็ คือในช่วง
อายปุระมาณตั้งแต่ 8 – 10 ปี หรือในวยัประถมศึกษา โดยไดรั้บการขดัเกลาจากการมีสมาชิกใน
ครอบครัวท่ีประกอบอาชีพเก่ียวกบัองคก์ารสายการบินอยูแ่ลว้ ท าใหมี้แรงบนัดาลใจในการ
ประกอบอาชีพแอร์โฮสเตส เน่ืองจากภาพลกัษณ์ภายนอกท่ีดูสวยงาม ตอ้งมีความเช่ียวชาญทางดา้น
ภาษา และมีผลตอบแทนจากรายไดท่ี้งดงาม การเตรียมตวัของกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลในกรณีศึกษาน้ี จะ
แบ่งออกเป็นสองประเภท อนัไดแ้ก่ กลุ่มท่ีเลือกเรียนคณะเก่ียวกบัทางดา้นภาษา หรือทางดา้นการ
บริการบนเคร่ืองบินเพื่อเตรียมพร้อมแก่การเขา้สู่อาชีพแอร์โฮสเตส รวมไปถึงเขา้เรียนกบัโรงเรียน
เตรียมความพร้อมสู่การเป็นแอร์โฮสเตสโดยเฉพาะ และกลุ่มท่ีไม่ไดเ้รียนคณะเก่ียวกบัทางภาษา 
หรือไม่ไดเ้ขา้เรียนกบัโรงเรียนเตรียมความพร้อมสู่การเป็นแอร์โฮสเตส แต่ศึกษาวิธีการเตรียมตวั
ต่างๆในการสมคัรแอร์โฮสเตสผา่นเวบ็ไซตต่์างๆในอินเตอร์เน็ต 

  กลุ่มท่ีเลือกเรียนคณะเก่ียวกบัทางดา้นภาษา หรือทางดา้นการบริการบนเคร่ืองบิน รวมไป
ถึงเขา้เรียนกบัโรงเรียนเตรียมความพร้อมสู่การเป็นแอร์โฮสเตสโดยเฉพาะ กลุ่มน้ีจะมีความมุ่งมัน่
โดยไม่วอกแวกไปท่ีอาชีพอ่ืน เพราะมีความตั้งใจอยา่งมากท่ีอยากจะประกอบอาชีพแอร์โฮสเตส 
ประกอบกบัทางครอบครัวสนบัสนุนเร่ืองค่าใชจ่้ายต่างๆ เพราะมองวา่เป็นการลงทุนท่ีคุม้ค่า หาก
ลูกหลานของตนไดป้ระกอบอาชีพเป็นแอร์โฮสเตส กลุ่มน้ีมาสมคัรท่ีสายการบินราคาประหยดัส่วน
ใหญ่เพราะเป็นช่วงท่ีองคก์ารสายการบินราคาประหยดัแห่งน้ีเปิดรับ ประจวบเหมาะกบัช่วงท่ี
เตรียมตวัพร้อมสู่สนามสอบแอร์โฮสเตสพอดี ซ่ึงถา้ไดรั้บการคดัเลือกความฝันกจ็ะเป็นจริง ถา้
ไม่ไดรั้บการคดัเลือกกถื็อวา่เป็นประสบการณ์ส าหรับสมคัรสายการบินอ่ืนต่อไป แต่ส่วนนึงของ
ผูใ้หข้อ้มูลในกลุ่มน้ีท่ีมาสมคัรสายการบินราคาประหยดัซ่ึงเนน้เสน้ทางบินภายในประเทศแห่งน้ี 
เน่ืองจากไม่ชอบไปอยูต่่างประเทศนานๆ อยากอยูก่บัครอบครัวเลยตดัสินใจท่ีอยากจะเป็น
แอร์โฮสเตสท่ีมีเสน้ทางบินเฉพาะภายในประเทศและไดก้ลบับา้นทุกวนัมากกวา่ 

กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลท่ีไม่ไดเ้ขา้เรียนกบัโรงเรียนเตรียมความพร้อมสู่การเป็นแอร์โฮสเตส แต่
ท าการศึกษาวิธีการเตรียมตวัต่างๆในการสมคัรแอร์โฮสเตสผา่นเวบ็ไซตต่์างๆในอินเตอร์เน็ต กลุ่ม
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น้ีจะเลือกเรียนตามส่ิงท่ีตนเองสนใจนอกเหนือจากการเป็นแอร์ ผูใ้หข้อ้มูลมีความรู้สึกวา่เม่ือโตข้ึน
ถา้ไดป้ระกอบอาชีพแอร์โฮสเตสอยา่งท่ีตั้งความหวงัไวก้จ็ะดี แต่ถา้ไม่ไดรั้บการคดัเลือกกจ็ะไดมี้
ความสามารถทางดา้นอาชีพอ่ืนรองรับ ผูใ้หข้อ้มลูเหล่าน้ี เม่ือถึงเวลาท่ีสายการบินราคาประหยดัรับ
สมคัรกจ็ะศึกษาหาขอ้มูลและวิธีการเตรียมตวัจากในเวบ็ไซตต่์างๆ ผูใ้หข้อ้มูลกล่าววา่ เวบ็ไซด์
ต่างๆดงักล่าวจะมีคนท่ีทั้งอยากเป็นแอร์โฮสเตสโดยสมคัรมาหลายท่ี หรือประกอบอาชีพ
แอร์โฮสเตสอยูแ่ลว้กจ็ะมาแลกเปล่ียนความรู้พร้อมแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆทั้งการเตรียมตวัก่อน
การสมคัร ขั้นตอนการสมคัร และประสบการณ์ต่างๆท่ีไดพ้บเจอเมื่อเขา้สู่การประกอบอาชีพ
แอร์โฮสเตสแลว้ ส าหรับการเตรียมตวัในกลุ่มน้ี ไม่ไดเ้ขา้เรียนในโรงเรียนเตรียมความพร้อมสู่การ
เป็นแอร์โฮสเตสเน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายสูงและไม่อยากรบกวนค่าใชจ่้ายจากทางบา้น จึงไดห้าขอ้มูล
และฝึกฝนขั้นตอนต่างๆดว้ยตนเอง เหตุผลของการสมคัรเขา้รับการคดัเลือกกบัสายการบินราคา
ประหยดัแห่งน้ีของกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลพบวา่ สายการบินราคาประหยดัแห่งน้ีเปิดรับสมคัรในช่วงเวลา
ท่ีตอ้งการอยากลองสมคัรแอร์โฮสเตสสกัคร้ังเพ่ือเกบ็เก่ียวประสบการณ์ในการสมคัรเขา้รับการ
คดัเลือกเพ่ือประกอบอาชีพแอร์โฮสเตส หากไดรั้บการคดัเลือกกจ็ะเป็นโอกาสท่ีดีในการได้
ประกอบอาชีพท่ีใฝ่ฝันไว ้และจากการประกาศผลกระบวนการคดัเลือกเพ่ือเขา้สู่การประกอบอาชีพ
แอร์โฮสเตส โดยการสงัเกตการณ์อยา่งมีส่วนร่วมของผูว้ิจยัพบวา่กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลบางคนถึงแมจ้ะท า
แบบทดสอบในแต่ละขั้นตอนไดไ้ม่ดีนกั แต่ถา้หากมีลกัษณะดงัท่ีสายการบินตอ้งการ อาทิ อธัยาศยั
ดี มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี ร่าเริงสดใส รูปลกัษณ์ภายนอกดูดีมีความเป็นมิตร ส่ือสารภาษาต่างประเทศ
ได ้และมีทศันคติท่ีดีต่อองคก์าร เป็นตน้ กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลกจ็ะไดรั้บการคดัเลือกเพ่ือเขา้สู่การ
ประกอบอาชีพแอร์โฮสเตส 

  การสมัภาษณ์เชิงลึกกบัผูป้ระกอบอาชีพแอร์โฮสเตสในต าแหน่งหวัหนา้ หรือมีต าแหน่งผู ้
ควบคุมการท างานข้ึนไป รวมถึงผูว้ิจยัยงัไดเ้กบ็ขอ้มูลจากการจดบนัทึกประจ าวนัของกลุ่มผูใ้ห้
ขอ้มูลท่ีเขา้ประกอบอาชีพในปีแรก เพื่อศึกษาถึงความรู้สึกของกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลระหวา่งไดรั้บการขดั
เกลาจากองคก์ารสายการบินราคาประหยดัพบวา่ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลสามารถจ าแนกออก
ไดเ้ป็น 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่  

 

1. การสร้างภาพลกัษณ์ขององคก์ารสายการบินราคาประหยดัในช่วงรับการอบรม 
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“ การดูวีดีโอแนะน าสายการบินนี่ท าให้รู้สึกฮึกเหิม และขนลกุอย่างบอกไม่ถกู  
 ความปลืม้ใจมนัมาเป็นระยะๆท่ีเราได้เข้ามาอยู่ในสายการบินนี ้พาลให้นึกถึง 
หลายขัน้ตอนท่ีผ่านๆมากว่าเราจะมาถึงวนันี ้และกคิ็ดว่าไม่น่าตัดสินใจผิดนะ 
ท่ีตัดสินใจมาสมคัรท่ีน่ี..” 

       (นางสาวบี) 

 

   นบัแต่วนัแรกท่ีผูว้ิจยัไดเ้ขา้มารายงานตวัในฐานะผูผ้า่นกระบวนการคดัเลือกเพ่ือเขา้สู่
อาชีพแอร์โฮสเตสของสายการบินราคาประหยดั ผูว้ิจยัและผูผ้า่นการคดัเลือกสามารถสมัผสัไดถึ้ง
รูปแบบและบรรยากาศภายในองคก์ารผา่นการตกแต่งหอ้งท่ีผูผ้า่นการคดัเลือกเพ่ือเป็นแอร์โฮสเตส
ทุกคนถูกเรียกเขา้มารับฟังกฏเกณฑข์ององคก์าร และการเซ็นสญัญาการท างานภายหลงัไดรั้บการ
คดัเลือก เม่ือเขา้สู่ช่วงการอบรมขั้นพ้ืนฐานสู่การประกอบอาชีพแอร์โฮสเตส นอกเหนือจากเน้ือหา
ของการอบรมสู่การประกอบอาชีพแอร์โฮสเตสขั้นพ้ืนฐานแลว้นั้น ทางฝ่ายเทรนเนอร์กไ็ดน้ าใน
การน าส่ือมลัติมีเดียเขา้มาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงร่วมกบัการส่ือสารของเทรนเนอร์ เพ่ือน าเสนอใน
ขั้นตอนการอบรมใหเ้ห็นภาพรวมท่ีองคก์ารสายการบินราคาประหยดัแห่งน้ีตอ้งการส่ือสารถึง
จุดมุ่งหมายของแนวทางการปฏิบติัไดช้ดัเจนมากยิง่ข้ึน รวมไปถึงคลิปวีดีโอน าเสนอการปฏิบติัตน
ของแอร์โฮสเตสในองคก์ารสายการบินราคาประหยดัแห่งน้ีใหดู้เป็นตวัอยา่ง ถึงรูปแบบลกัษณะ
ของแอร์โฮสเตสในอุดมคติของบริษทัท่ีจะไดเ้รียนรู้ตลอดช่วงระยะเวลาการอบรม อนัไดแ้ก่ วีดีโอ
ท่ีแสดงถึงบุคลิกภาพต่างๆภายใตชุ้ดยนิูฟอร์ม การเลือกใชค้  าพดูกบัผูโ้ดยสารและบุคคลทัว่ไปเพ่ือ
ภาพลกัษณ์ท่ีดีของแอร์โฮสเตสในองคก์าร ซ่ึงประกอบไปดว้ยความน่ารักสดใสอนัเป็นลกัษณะเด่น
ของสายการบิน รวมไปถึงความอ่อนนอ้มถ่อมตน กระนั้นยงัคงมีความเป็นมืออาชีพในขณะการ
ปฏิบติังาน รวมไปถึงการใชท้กัษะในการแกไ้ขปัญหาเวลาเผชิญหนา้ต่อปัญหาต่างๆขณะปฏิบติั
หนา้ท่ี ทุกปัญหาและทุกขั้นตอนแอร์โฮสเตสจ าเป็นตอ้งมีสติในการแกไ้ขตลอดเวลา  

2. บทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของแอร์โฮสเตสอนัเกินความคาดหมาย 
 
“เนือ้หาท่ีเร่ิมเรียนวันนีเ้ร่ิมต้นท่ีหน้าท่ีของแอร์ ท่ีเคยคิดว่าสวยๆดูดี  
ลากกระเป๋าชิคๆ ไปมา จริงๆแล้วมนักเ็ป็นอย่างน้ันนะ แต่ท่ีอยู่ข้างหลงัน้ันมนัไม่ใช่  
การเป็นแอร์ ต้องผ่านการอบรมท่ีเหมือนผ่านสมรภูมิมามากมาย เพราะต้องเรียนรู้ทุกอย่าง 
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ท้ังการปฐมพยาบาล การอพยพผู้โดยสารเวลาเกิดเหตฉุุกเฉิน การใช้อุปกรณ์ฉุกเฉินต่างๆ 
แบบพอมเีวลาไฟไหม้ต้องเอาอุปกรณ์อะไรมาใช้ เคร่ืองเกิดขดัข้องขึน้มาเราต้องท า
อะไรบ้าง ซ่ึงมนัดูยากมาก แบบไม่เคยคิดว่าเป็นแอร์จะต้องรู้อะไรเยอะขนาดนี"้ 

          (นางสาวเอ) 

 

ก่อนกา้วเขา้สู่เสน้ทางการประกอบอาชีพแอร์โฮสเตส กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลรวมถึงตวัผูว้ิจยัได้
จดจ าภาพลกัษณ์ของอาชีพแอร์โฮสเตสวา่เป็นอาชีพท่ีสวยงาม แต่งกายดูดี เดินลากกระเป๋าอยา่งมาด
มัน่ในสนามบิน ประกอบกบัค่าตอบแทนจ านวนมาก และไดใ้ชภ้าษาต่างประเทศส่ือสารกบั
ผูโ้ดยสาร แต่เม่ือไดรั้บโอกาสผา่นการคดัเลือกเขา้สู่การประกอบอาชีพแอร์โฮสเตสแลว้ ทศันคติ
บางอยา่งต่ออาชีพน้ีกไ็ดเ้ปล่ียนไป หรือสามารถกล่าวในอีกแง่มุมไดว้า่ เหล่าผูผ้า่นการคดัเลือก
ไดรั้บรู้ถึงหนา้ท่ีและความรับผิดชอบทั้งหมดของแอร์โฮสเตสนอกเหนือจากภาพลกัษณ์ท่ี
บุคคลภายนอกเขา้มาแต่เพียงอยา่งเดียว หนา้ท่ีหลกัของแอร์โฮสเตสบนเคร่ืองมีหนา้ท่ีคอยบริการ
และดูแลความสะดวกสบายใหผู้โ้ดยสาร แต่นอกจากการใหบ้ริการโดยการเสิร์ฟของวา่ง น ้าด่ืม 
หรือชากาแฟบนเคร่ืองบินแลว้ นบัแต่วินาทีท่ีผูโ้ดยสารกา้วข้ึนเคร่ือง ชีวติและความปลอดภยัของ
ผูโ้ดยสารทุกคนจ าตอ้งอยูบ่นบ่าความรับผิดชอบของแอร์โฮสเตสอนัมีหนา้ท่ีหลกัโดยตรงในการ
รับผิดชอบ มากกวา่การมีหนา้ตาและบุคลิกท่ีดีในยนิูฟอร์มโกห้รูพร้อมกระเป๋าเดินทางของสายการ
บิน 

 

 

 

 

 

3. ความเขม้งวดของกระบวนการขดัเกลาขององคก์ารสายการบินราคาประหยดั 
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"ในพาร์ทนีค่้อนข้างท่ีจะเข้มข้น หากใครไม่สามารถคุมสถานการณ์หรือไม่สามารถ 
 น าความรู้ท่ีเรียนไปมาใช้ได้จริง กจ็ะต้องท าซ า้ใหม่ๆจนกว่าจะสอบผ่าน  
          ซ่ึงในสถานการณ์ห้องสอบจริงน้ันกดดันมาก เพราะคุณครูกจ็ะเข้มงวด    
 ไม่มกีารละเลยในเร่ืองของความปลอดภัย” 

          (นางสาวไอ) 
 

เม่ือผา่นขั้นตอนต่างๆของกระบวนการคดัเลือกเขา้สู่อาชีพแอร์โฮสเตสแลว้ ทุกคนยงัไม่
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นแอร์โฮสเตสอยา่งเตม็ตวัได ้หากยงัไม่ไดผ้า่นการอบรมขั้นพ้ืนฐานส าหรับ
การประกอบอาชีพแอร์โฮสเตส การอบรมขั้นพ้ืนฐานเป็นส่วนหน่ึงของการขดัเกลาขององคก์าร
สายการบินราคาประหยดัแห่งน้ี ท่ีจะท าใหผู้ผ้า่นการคดัเลือกนอ้งใหม่ท่ีมาจากต่างท่ีต่าง
แนวความคิดสามารถปฏิบติังานไดต้รงตามจุดมุ่งหมายภายใตว้ิสยัทศัน์ขององคก์ารได ้โดยในช่วง
ระยะเวลาการอบรมแสดงใหเ้ห็นถึงความเขม้งวดของกระบวนการขดัเกลาก่อนเขา้สู่การประกอบ
อาชีพแอร์โฮสเตส โดยสามารถจ าแนกไดเ้ป็น ความเขม้งวดจากกฏเกณฑใ์นช่วงระยะเวลาการ
อบรมขั้นพ้ืนฐานส าหรับการประกอบอาชีพแอร์โฮสเตส ความเขม้งวดจากหวัขอ้และเน้ือหาของ
การอบรมขั้นพ้ืนฐานส าหรับการประกอบอาชีพแอร์โฮสเตส รวมไปถึงความเขม้งวดจากการวดัผล
ของการอบรมขั้นพ้ืนฐานส าหรับการประกอบอาชีพแอร์โฮสเตสท่ีจ าเป็นตอ้งมีผลสอบไม่ต ่ากว่า 
90% ของคะแนนผลสอบทั้งหมด 

4. การใหคุ้ณค่าของความส าคญัและสร้างความภูมิใจในอาชีพแอร์โฮสเตส  
 

“จากท่ีเคยคิดว่าเป็นแอร์กต้็องมคีวามรู้บ้างแหละ กเ็ป็นหน้าท่ีพืน้ฐาน 
ท่ีต้องคอยดูแลความปลอดต่างๆบนเคร่ืองบิน แต่พอมาได้สัมผัส ได้เรียนรู้ 
เองน่ีคนละเร่ืองเลยนะ เทรนเนอร์กับแอร์ฯรุ่นพี่เค้าเข้มงวดในเร่ืองนีม้าก 
เค้าพยายามเน้นให้เห็นถึงความส าคัญของหน้าท่ีเรา ว่าเฮ้ย เราละเลยไม่ได้นะ 
น่ีเราก าลงัรับผิดชอบชีวิตผู้โดยสารท้ังล าอยู่ ต้ังแต่เค้าก้าวขาขึน้มาบนเคร่ือง 
ยกตัวอย่าง หากเค้าเกิดเส้นเลือดในสมองแตกขึน้มา ถ้าแอร์ไม่สังเกตเห็นอาการ 
เค้าอาจจะเป็นผู้โชคร้ายท่ีกลายเป็นอัมพฤกษ์ไปตลอดชีวิต เพียงเพราะเราลืมใน 
ส่ิงท่ีเราได้เรียนมา...” 
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          (นางสาวอี) 

 
  ตลอดระยะเวลาของการอบรมขั้นพ้ืนฐานส าหรับการประกอบอาชีพแอร์โฮสเตส 
แอร์โฮสเตสนอ้งใหม่ไดผ้า่นขั้นตอนมากมาย ทั้งระเบียบวินยัท่ีพวกเธอจะตอ้งปฏิบติัตาม 
การกวดขนัและความเขม้งวดต่อส่ิงต่างๆท่ีจะส่งผลถึงภาพลกัษณ์ของอาชีพแอร์โฮสเตส
จากเหล่าเทรนเนอร์ การเรียนรู้และซึมซบัในความหมายของขอบเขตและหนา้ท่ีความ
รับผิดชอบของแอร์โฮสเตสผา่นกระบวนการขดัเกลาในการอบรมขั้นพ้ืนฐานนั้น ได้
ก่อใหเ้กิดการเห็นคุณค่าของเสน้ทางอาชีพท่ีพวกเธอเลือกท่ีจะกา้วเขา้มา ภาระหนา้ท่ีจาก
การอบรมท่ีหนกัหนาไดเ้สริมสร้างภูมิคุม้กนัท่ีท าใหเ้ห็นความส าคญัของต าแหน่งและ
หนา้ท่ี ความสวยงามเป็นเพียงภาพลกัษณ์ภายนอกท่ีผูอ่ื้นมองเขา้มา แต่กระนั้นส่ิงท่ีส าคญั
กวา่ คือความรับผิดชอบต่อความรู้ท่ีเหล่าแอร์โฮสเตสตอ้งคอยทบทวน ทั้งการปฏิบติัต่อ
เหตุการณ์ฉุกเฉิน และการปฐมพยาบาลเม่ือผูโ้ดยสารมีอาการป่วยหรือบาดเจบ็บน
เคร่ืองบิน เพราะถา้มีความผิดพลาดเกิดข้ึนในขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึง อาจจะส่งผลต่อชีวิต
ของผูโ้ดยสารท่ีแอร์โฮสเตสท าหนา้ท่ีรับผิดชอบอยู ่
 

5. ความผกูพนัในช่วงระยะเวลาการอบรมสร้างความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในสายวชิาชีพ     
 

“ถามว่าท้อไหม ตอบเลยว่ามาก ฮ่า เพราะเรียนหนักมากตลอดท้ังเดือน  
 มนัมหีลายคร้ังท่ีรู้สึกท้อ แต่กม็เีพ่ือนๆในรุ่นท่ีดมีากคอยช่วยกัน  
 แอบหลบัไปจดไม่ทันเพ่ือนกช่็วยจดให้ สอนให้ทุกอย่าง คือเพ่ือนดีมากจริงๆ    
 เป็นก าลงัใจในการเรียนทุกวันให้ไม่เบ่ือเลย" 

          (นางสาวเอ) 

 

      ตลอดระยะเวลาการอบรมขั้นพ้ืนฐานสู่การประกอบอาชีพแอร์โฮสเตสทั้งในภาคทฤษฎี 
และภาคปฏิบติัอนัมีเน้ือหาเขม้ขน้ และความเขม้งวดจากกฏระเบียบต่างๆท่ีตอ้งปฏิบติัตามในช่วง
ระยะเวลาการอบรม รวมไปถึงการสอบวดัผลเป็นอีกหน่ึงเสน้ตายก าหนดแก่แอร์โฮสเตสท่ีผา่น
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กระบวนการคดัเลือกในขั้นตอนกระบวนการเบ้ืองตน้มานั้นวา่จะสามารถสอบวดัผลผา่นเพ่ือไดรั้บ
ใบอนุญาตประกอบอาชีพแอร์โฮสเตสไดห้รือไม่ ภาระเน้ือหาทางการเรียนท่ีหนกัหนา ส่งผลให้
ความสมัพนัธ์ระหวา่งเพ่ือนร่วมรุ่นท่ีไดรั้บการอบรมพร้อมกนันั้นเป็นส่ิงส าคญั เน่ืองจากจ านวนผู ้
ผา่นการคดัเลือกเพ่ือประกอบอาชีพแอร์โฮสเตสในแต่ละรุ่นมีจ านวนไม่มาก ทุกคนจึงช่วยเหลือซ่ึง
กนัและกนั มีความรู้สึกเป็นพวกพอ้งเดียวกนัตลอดเวลาระยะการอบรมท่ีผา่นมา ความเขม้งวดและ
ภาระท่ีหนกัหนาของเน้ือหาท าใหทุ้กคนสมัผสัไดถึ้งความเป็นก าลงัใจใหก้นัและกนั ไม่มีใครท้ิงให้
คนในรุ่นตอ้งอยูเ่พียงล าพงั จะสงัเกตเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนจากช่วงระยะเวลาการสอบวดัผล ผูเ้ขา้รับ
การอบรมท่ีมัน่ใจในความแม่นย  าในบทเรียนของตนกจ็ะท าหนา้ท่ีคอยทบทวนความรู้ในชั้นเรียน
ใหแ้ก่เพ่ือนในรุ่น มีการซกัถามและแลกเปล่ียนความรู้เพ่ิมเติมกนัต่อหลงัจากหมดเวลาการอบรม 
นอกจากน้ีในภาคปฏิบติัท่ีตอ้งท าการวดัผลพร้อมกนัทั้งรุ่น หากมีเพ่ือนคนไหนท่ีไม่สามารถแกไ้ข
ปัญหาเฉพาะหนา้ได ้ในช่วงเวลารอสอบปฏิบติัคร้ังต่อไปคนในรุ่นกจ็ะคอยมาช่วยกนัแสดงเป็น
ผูโ้ดยสารและสร้างสถานการณ์ต่างๆใหแ้ก่คนท่ียงัสอบไม่ผา่นการวดัผลใหไ้ดล้องแกส้ถานการณ์ 
ช่วยลดทอนความต่ืนเตน้และเพ่ิมความแม่นย  าในการจดจ าขอ้ปฏิบติัท่ีถูกตอ้งในการแกไ้ข
สถานการณ์เม่ือถึงเวลาสอบวดัผลในภาคปฏิบติัจริงได ้

  ผลจากการท าการศึกษาถึงกระบวนการการคดัเลือก และกระบวนการขดัเกลาเพ่ือเขา้สู่การ
ประกอบอาชีพแอร์โฮสเตสขององคก์ารสายการบินราคาประหยดัแห่งน้ี มุ่งใหเ้ห็นถึงกระบวนการ
เขา้สู่อาชีพแอร์โฮสเตส และรูปแบบการขดัเกลาของสายการบินราคาประหยดัในประเทศไทย อนั
เป็นอาชีพยอดนิยมส าหรับหญิงสาวในสงัคม นอกจากนั้นรูปแบบการขดัเกลาขององคก์ารท่ีสร้าง
แรงจูงใจในการท างานใหแ้ก่แอร์โฮสเตสในการใหแ้อร์โฮสเตสเป็นตวัแทนภาพลกัษณ์ของการ
บริการขององคก์าร ซ่ึงรวมถึงการดูแลความปลอดภยัใหแ้ก่ผูโ้ดยสารเพ่ือการแข่งขนัในตลาดสาย
การบินราคาประหยดั นบัเป็นส่ิงส าคญัอนัส่งผลต่อความเช่ือมัน่และความมัน่ใจของผูใ้ชบ้ริการใน
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสายการบินราคาประหยดั กระบวนการเขา้สู่อาชีพและการประกอบ
สร้างวฒันธรรมอาชีพแอร์โฮสเตสเม่ือผา่นช่วงระยะเวลาหน่ึงในการประกอบอาชีพ ทศันคติ และ
วิธีคิดส่งผลต่อการด าเนินชีวิตใหเ้ป็นไปในทางเดียวกนั อน่ึงดว้ยสาเหตุการอยูใ่นอาชีพเดียวกนั 
ผา่นการขดัเกลาในรูปแบบเดียวกนั การศึกษาในคร้ังน้ีสะทอ้นการรวมกลุ่มทางวฒันธรรม ท่ีถึงแม้
มีท่ีมาและทศันคติท่ีแตกต่างกนั แต่เม่ือเขา้มาในองคก์ารเดียวกนั ไดรั้บการขดัเกลาจากองคก์าร
เพื่อใหแ้อร์โฮสเตสเป็นตวัแทนภาพลกัษณ์ขององคก์าร ส่งผลใหเ้กิดการประกอบสร้างทาง
วฒันธรรมใหม่ข้ึนท่ีเป็นไปในทางเดียวกนัโดยผูว้ิจยัหวงัวา่ขอ้มูลต่างๆดงักล่าวน้ีจะสามารถเป็น
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ประโยชน์แก่บุคคลท่ีตอ้งการศึกษาหาขอ้มูลเก่ียวกบัอาชีพแอร์โฮสเตส หรือมีแนวทางในการสมคัร
เขา้รับการคดัเลือกเพ่ือประกอบอาชีพแอร์โฮสเตสได ้
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การจดัสวสัดกิารผู้สูงอายุในประเทศไทย1 
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ชลธิดา  อุเทศนนัท ์(Chontida  Utessanan) 2  
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บทคัดย่อ 

 

บทความน้ีเป็นแสดงใหเ้ห็นถึงสถานการณ์ผูสู้งอายใุนประเทศไทย ท่ีมีแนวโนม้เพ่ิมมากข้ึน  4 
และ  ประชากรสูงวยัเหล่าน้ีตอ้งเผชิญกบัปัญหาดา้นสุขภาพ เศรษฐกิจ และท่ีอยู่อาศยั ดว้ยเหตุน้ี 
ผูเ้ขียนไดมี้ทบทวนวรรณกรรมการจดัสวสัดิการใหก้บัผูสู้งอาย ุดว้ยวิธีการวิจยัเอกสาร (Document 
research) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520  ท่ีประเทศไทยเร่ิมมีแผนพฒันาทางสังคมสงเคราะห์แห่งชาติฉบบัท่ี 1 
(2530-2534) จนถึง ปี พ.ศ. 2559 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษารูปแบบการจัดสวสัดิการดูแล
ผูสู้งอายใุหมี้ความสุขในการด าเนินชีวิต และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ซ่ึงผลในการวิจยัดงักล่าว พบว่า  ใน
ประเทศไทยมีการจดัสวสัดิการผูสู้งอายุใน 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ 1) การจดัสวสัดิการโดยรัฐ 2) การจดั
สวสัดิการแบบบูรณาการ และ 3) การจดัสวสัดิการโดยชุมชน แต่อย่างไรก็ตาม การจดัรูปแบบ
สวสัดิการผูสู้งอายุตอ้งเป็นสวสัดิการท่ีสามารถรองรับสังคมสูงวยั และควรเป็นการจดัสวสัดิการท่ี
ผสมผสานกัน ทั้ ง 3 รูปแบบดังกล่าวข้างต้น ซ่ึงรัฐควรจัดท ายุทธศาสตร์การจัดสวสัดิการเพ่ือ

                                                           
1 บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการทบทวนวรรณกรรมในวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาเอก 
2 นิสิตปริญญาเอก สาขาพฒันาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร Email : 
(ch_utessanan@hotmail.com) 
3 ผูช่้วยศาสตราจารย,์ ดร., คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร  Email :  (montrinu@hotmail.com) 
4 ผลส ารวจของส านกังานสถิติแห่งชาติในประเทศไทย พบวา่ สัดส่วนของผูสู้งอายมีุจ  านวนเพิ่มสูงข้ึน ซ่ึงใน ปี 
พ.ศ. 2537 มีจ  านวนผูสู้งอายคิุดเป็น ร้อยละ 6.8 และเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 9.4 , 10.7 ,12.2 และ 14.9 ใน ปี พ.ศ. 2545, 
2550, 2554 และ ปี พ.ศ.2557 (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2557, หนา้ 7) 
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ผูสู้งอายุแบบบูรณการในหลายภาคส่วน เพ่ือให้การจดัสวสัดิการเป็นสวสัดิการของผูสู้งอายุและ
เป็นการตอบสนองความตอ้งการของผูสู้งอายอุยา่งแทจ้ริง 

 

ค าส าคัญ 

การจดัสวสัดิการโดยรัฐ การจดัสวสัดิการแบบบูรณาการ การจดัสวสัดิการโดยชุมชน  และการ
จดัสวสัดิการผูสู้งอายใุนประเทศไทย  

 

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 
                                                           
5 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) 
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State Welfare  Welfare Mix     Community Welfare      and The welfare of the elderly 

 

ความน า 

ประเทศไทยไดเ้ขา้สู่สังคมผูสู้งอายุเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดยวดัจากค่าดชันีสูงวยั  (50 – 
119.9) ถือว่าไดเ้ขา้สู่สังคมสูงวยั (aged society) ซ่ึงในประเทศไทยมีดชันีช้ีวดั มากกว่า 80  ใน ปี 
25566 และเป็นสังคมผูสู้งอายอุยา่งสมบูรณ์ 7 นอกจากสัดส่วนประชากรของผูสู้งอายุจะมีแนวโนม้
เพ่ิมข้ึนแลว้  สัดส่วนของผูสู้งอายท่ีุอยูเ่พียงล าพงัมีแนวโนม้เพ่ิมมากข้ึนดว้ย กล่าวคือ ผูสู้งอายท่ีุอาศยั
อยูเ่พียงคนเดียวเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 7.7 ในปี พ.ศ. 2550 เป็นร้อยละ 8.6 ในปี พ.ศ. 2554 และผูสู้งอายท่ีุอยู่
อาศยักบัคู่สมรส เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 16.3 ในปี พ.ศ.2550 เป็นร้อยละ 17.6 ในปี พ.ศ. 2554 (ส านักงาน
สถิติแห่งชาติ, 2557)   ยิ่งไปกว่านั้น จากการศึกษาพบว่า ผูสู้งอาย ุ2 ใน 3 ไม่มีเงินออมในการใชจ่้าย
ยามจ าเป็น  ซ่ึงถือวา่เป็นความเส่ียงท่ีผูสู้งอายตุอ้งแบกรับภาระของตนเองไวเ้พียงล าพงั  

ผูสู้งอายยุงัเป็นวยัท่ีตอ้งการคนดูแล กล่าวคือ ผูสู้งอายตุอ้งประสบปัญหากบัความเส่ียงใน
หลายๆ ดา้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาดา้นความมัน่คงทางเศรษฐกิจ ทั้งรายไดแ้ละความยากจน รวมทั้ง
ขาดประกนัทางสังคมท่ีเพียงพอ 8 ความเส่ียงสุขภาพท่ีเส่ือมโทรมไปตามกาลเวลา ปัญหาดา้นสังคม 
ผูสู้งอายุตอ้งออกจากงานจึงท าให้ขาดการติดต่อกบับุคคลอ่ืน ขาดการยอมรับจากสังคม และขาด
ความมั่นใจในตนเอง ปัญหาด้านสภาพจิตใจ จากการเปล่ียนแปลงช่วงสุดท้ายของชีวิตท าให้
ผูสู้งอายเุศร้า หมดหวงั ทอ้แท ้รู้สึกโดดเด่ียว  และหงุดหงิดกบัการเจบ็ป่วยของตนเอง  

จากปรากฏการณ์ดงักล่าวท าใหผู้เ้ขียนสนใจทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัสวสัดิการสังคมใน
ประเทศไทย  ซ่ึงสวสัดิการนั้นถือว่าเป็นการดูแลประชาชนตั้งแต่เกิดจนตาย  โดยบทความน้ีผูเ้ขียน
จะเน้นศึกษาเฉพาะสวสัดิการท่ีดูแลผูสู้งอายุ  ซ่ึงพบว่า สวสัดิการผูสู้งอายุในประเทศไทย แบ่ง
ออกเป็น 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ 1) การจดัสวสัดิการโดยรัฐ 2) การจดัสวสัดิการแบบบูรณาการ และ 3) 
การจดัสวสัดิการโดยชุมชน ใน 3 รูปแบบดงักล่าวขา้งตน้  มีความต่างกนัของแนวคิดทฤษฎี ท าให้
รูปแบบในการดูแลผูสู้งอายกุ็มีความแตกต่างกนั  การน าเสนอรูปแบบการจดัสวสัดิการผูสู้งอายใุน

                                                           
6 ปราโมทย ์ประสาทกลุ. (พฤษภาคม 2557). ประชากรสูงอายไุทย ปัจจุบนัและอนาคต. สืบคน้เม่ือวนัท่ี 8 
มิถุนายน 2559. https://www.m-society.go.th/article_attach/13225/17347.pdf 
7 มีประชากรสูงอายถึุงร้อยละ 20 ในปี พ.ศ. 2564 และในปี พ.ศ. 2575 จะเป็นสังคมผูสู้งอายรุะดบัสุดยอด คือ มี
ประชากรผูสู้งอายมุากถึงร้อยละ 30 ของประชากรทั้งหมด (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2557)   
8 กระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย,์ 2556, หนา้ 17 
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ประเทศไทยเป็นการสงัเคราะห์ความเขา้ใจดา้นสวสัดิการผูสู้งอาย ุโดยผ่านแนวคิดทฤษฎีสวสัดิการ
สังคม เพื่อให้มีความรู้ ความเขา้ใจในการจดัสวสัดิการผูสู้งอายใุนประเทศไทยมากยิ่งข้ึน บทความ
ออกเป็น 3 ส่วน ซ่ึงในส่วนแรกเป็นรูปแบบการจัดสวัสดิการผู ้สูงอายุท่ีมาจากการทบทวน
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสวสัดิการผูสู้งอายใุนประเทศไทย  ส่วนท่ีสอง เป็นบทสรุป และ
ส่วนท่ีสามเป็นขอ้เสนอแนะ  รูปแบบการจดัสวสัดิการผูสู้งอายุ  ดงักล่าวขา้งตน้ แบ่งออกเป็น 3 
ลักษณะ คือ 1) การจัดสวสัดิการโดยรัฐ (State Welfare)  2) การจัดสวสัดิการแบบบูรณาการ 
(Welfare Mix) และ 3 ) การจดัสวสัดิการโดยชุมชน (Community Welfare) ดงัต่อไปน้ี 

 
1) การจัดสวัสดิการโดยรัฐ (State Welfare)   

 เม่ือพูดถึง “สวสัดิการโดยรัฐ”  แน่นอนว่า การจดัสวสัดิการเป็นหนา้ท่ีของ “รัฐบาล”  
ท่ีตอ้งจดัสวสัดิการใหก้บัทุกคนในสงัคม โดยผา่นนโยบายท่ีมุ่งส่งเสริมความเป็นอยูท่ี่ดีของประชาชน
และส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ดังท่ี กิดเดนส์ 9  ให้ความคิดเห็นว่า ประเทศก าลังพัฒนา มี
สวสัดิการแบบลุ่มๆ ดอนๆ ดงันั้น รัฐบาลในประเทศดงักล่าวจะตอ้งมีการสร้างกลไกการคุม้ครอง
ทางสังคมให้เกิดข้ึน การสร้างกลไกการคุม้ครองทางสังคมก็คือ สวสัดิการนัน่เอง ซ่ึง กิดเดนส์ ยงั
กล่าวอีกว่า การสร้างระบบสวสัดิการข้ึนในประเทศก าลงัพฒันาควรทบทวน และตั้งขอ้สังเกต กบั
ประเทศท่ีพฒันาแลว้  ท่ีมีปัญหาในระบบสวสัดิการ เพ่ือท าการปรับปรุง แกไ้ข และวางแผนใน
ระบบสวสัดิการใหม่ของประเทศนั้ นๆ ต่อไป  นอกจากน้ี   กิดเดนส์ 10 ได้อธิบายไวว้่า การ
เคล่ือนไหวทางสังคมแนวใหม่ เป็นการน าประเพณีทอ้งถ่ิน ความเป็นชุมชน กลบัมาสร้างเอกภาพ
ความเป็นปึกแผนใหส้ังคมอีกคร้ัง ดงัเช่น “รัฐสวสัดิการ” จ  าเป็นตอ้งมีการปรับร้ือโครงสร้างใหถึ้ง
แก่นแทข้องรากเหงา้ซ่ึงไม่มีลกัษณะการสั่งการจากบนลงล่าง (top - down) ดงัท่ีกิดเดนส์ 11 เรียกว่า 
“สวสัดิการเชิงบวก” (positive welfare) 12 ซ่ึงเป็นสวสัดิการท่ีตอ้งสอดคลอ้งกบัการปฏิบติัท่ีเป็นจริง 
มีความเป็นอิสระ มีความรับผิดชอบร่วมกนัของทุกคน ทุกฝ่ายอยา่งเท่าเทียมและเสมอภาค  

                                                           
9 กิดเดนส์  อา้งใน กิติพฒัน ์นนทปัทมะดุล, 2549, หนา้ 70 -71 
10 กิดเดนส์  อา้งใน กิติพฒัน ์   นนทปัทมะดุล, 2549, หนา้ 46-57 
11 กิดเดนส์  อา้งใน กิติพฒัน ์นนทปัทมะดุล, 2549, หนา้ 54 
12 รัฐตอ้งเขา้มาแทรกแซงในการจดัสวสัดิการใหก้บัประชาชน      ทุกคน ซ่ึงตอ้งใชง้บประมาณสูง ดงันั้น รัฐบาล
จึงตอ้งลดค่าใชจ่้ายในการช่วยเหลือกลุ่มผูด้อ้ยโอกาสออกมาในรูปของการใหค้วามรู้ หรือการลงทุนทางสังคม 
(social Investment) การสร้างความปลอดภยัในสังคมเพื่อลดความเส่ียง (social safety net) ในอนาคต (ระพีพรรณ  
ค  าหอม, 2557, หนา้ 37 - 45) 
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 และเม่ือพิจารณาการจดัสวสัดิการโดยรัฐ ดงักล่าวขา้งตน้  จะเห็นไดว้่าการจดัสวสัดิการ
โดยรัฐนั้นเป็นการจดัสวสัดิการในแนวด่ิง (Top - Down) ชุมชนยงัคงเป็นผูถู้กระท าโดยรัฐ ผลท่ี
ตามมา คือ ความล้มเหลวในการจัดสวสัดิการ ดังนั้ น  กิดเดนส์ จึงได้ให้ความส าคัญกับการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมมากข้ึนโดยเห็นความส าคญักบัชุมชนในการจดัสวสัดิการเพ่ือลดปัญหาท่ี
เกิดข้ึนในสังคมประเทศ  ท าให้สามารถสังเคราะห์ รูปแบบการจัดการโดยรัฐ (State Welfare)        
ไดด้งัต่อไปน้ี 

 
ภาพท่ี 1 รูปแบบจัดการโดยรัฐ (State Welfare) ประยุกต์มาจาก กิดเดนส์ (กติิพฒัน์ นนทปัทมะดุล (2549), ชวน

พศิ เลิศประเสริฐ (2552) , สิริญญา ปรีพนัธ์ (2553) และวาสนา จิ๋วส าอาง (2551) 

 จากรูปแบบจดัการโดยรัฐ (State Welfare) จะเห็นไดว้่า การจดัสวสัดิการในประเทศไทย
ได้รับแนวคิดส านักประชาธิปไตยในยุคโลกาภิวัตน์ (Social Democracy) 13 โดยท่ีรัฐเป็นผู ้จัด
สวสัดิการใหก้บัประชาชนทุกคนในประเทศเพราะผลการการพฒันาประเทศโดยมีระบบทุนนิยมน าทาง 
ท าใหป้ระชาชนในประเทศประสบกบัปัญหาความยากจน ความยากล าบาก ดงันั้นรัฐบาลจึงตอ้งเขา้
มาช่วยเหลือดูแล ใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ การประกนัทางสังคม (Social Insurance) การบริการทางสังคม 
                                                           
13 ปรีชา  เป่ียมพงศศ์านต,์ 2544 อา้งใน ระพีพรรณ  ค  าหอม, 2557, หนา้ 32 – 33 
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(Social Service) และการช่วยเหลือทางสังคม (Social Assistant) ผ่านหน่วยงานภาครัฐ องค์การ
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  และส่งผลไปยงัชุมชนและสังคม โดยในภาพรวมทุกคนได้รับการจัด
สวสัดิการอยา่งเท่าเทียมกนัทุกคน เม่ือพิจารณาลงประเดน็รายละเอียดการจดัสวสัดิการเพ่ือผูสู้งอายุ
จะพบว่า ยุทธศาสตร์ระดบัประเทศ ไม่ว่าจะเป็น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2540 และพุทธศกัราช 2550 พระราชบญัญติัผูสู้งอาย ุพทุธศกัราช 2546 พระราชบญัญติัส่งเสริมการ
จดัสวสัดิการสังคม 2546 แผนผูสู้งอายแุห่งชาติ ฉบบัที่ 2 (2545-2564)14 แผนนโยบายของรัฐบาลท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานผูสู้งอายุ สมาคมผูสู้งอายุแห่งประเทศไทย กระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คง
ของมนุษย ์และกรมกิจการผูสู้งอายุ (เร่ิมก่อตั้งอย่างเป็นทางการเม่ือปี พ.ศ. 2558) จากการสั่งการ
หน่วยงานภาครัฐไปยงัชุมชนทอ้งถ่ิน (Top down)  

 ตวัอย่างรูปธรรมท่ีสามารถอธิบายการถึงจดัสวสัดิการโดยรัฐไดแ้ก่ 15 1) การประกนัชรา
ภาพใตก้องทุนประกนัสังคม โดยมีส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เร่ิมให้มีการจัด
สวสัดิการดา้นประกนัชราภาพเม่ือวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2541 ภายใตพ้ระราชบญัญติัประกนัสังคม 
พ.ศ. 2533 (ซ่ึงไม่ครอบคลุมขา้ราชการ ลูกจา้งรายวนั ลูกจา้งของหน่วยงานระหว่างประเทศ ครู
โรงเรียนเอกชน ลูกจา้งกิจการดา้นเกษตร และลูกจา้ง ๆ ) 2) กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ ให้
เฉพาะผูสู้งอายุท่ีรับราชการเท่านั้น  3) เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุให้กบัผูสู้งอายทุุกคน ซ่ึงปัจจุบนัองค์การ
บริหารส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูด้  าเนินการ 4) การให้เงินช่วยเหลือแก่ผูสู้งอายุท่ีดอ้ยโอกาสและประสบ
ปัญหาความเดือดร้อน โดยมีกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยเ์ป็นหน่วยงาน
หลกัท่ีท าหน้าท่ีให้การดูแลให้ความช่วยเหลือ 5) กองทุนผูสู้งอายุ จดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญัติ
ผูสู้งอาย ุพ.ศ.2546 เพื่อสนบัสนุนเงินส าหรับการกูเ้พ่ือประกอบอาชีพของผูสู้งอาย ุ6) หลกัประกนั
ดา้นรายไดผู้สู้งอายุโดยเร่ิมตน้ตั้งแต่วยัแรงงานมีการสะสมเงินออมในภาคส่วนรัฐบาลมีกองทุน
บ าเหน็จบ านาญใหก้บัขา้ราชการท่ีเกษียณอายรุาชการ (60 ปี)  ส่วนในภาคเอกชนยงัมีทางเลือกใน
การเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพ โดยนายจา้งสมทบ และลูกจา้งจ่ายเงินทบร่วมกนัในกองทุน  
ซ่ึงเงินดังกล่าวจะได้ต่อเม่ือลาออกจากการเป็นสมาชิกหรือเกษียณอายุการท างาน 7) การดูแล

                                                           
14 ระพีพรรณ ค าหอม, 2557, หนา้ 201- 244 
15 ระพีพรรณ  ค  าหอม,2554, 176-195, ศิริวรรณ  อรุณทิพยไ์พฑูลย,์ 2553 หนา้ 52,  Leslie A. Morgan & Suzanne 
R. Kunkel, 2006, pp. 298-323, Tsung-his Fu & Rhidian Hughes, 2011, pp. 38 - 158 
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ผูสู้งอาย ุเป็นกิจกรรมท่ีกรมพฒันาและสวสัดิการเร่ิมด าเนินการในพ้ืนท่ี 8) อาสาสมคัรดูแลผูสู้งอาย ุ
โดยมีกระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยด์  าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 16 11) ศูนย์
เอนกประสงค์ในชุมชนอยู่ในความรับผิดชอบของส านักเสริมและพิทกัษ์สิทธ์ิผูสู้งอายุ เพื่อเป็น
ศูนยก์ลางในการจดักิจกรรมต่างๆ เพ่ือพฒันาร่างกายและจิตใจของผูสู้งอายุ  12) กองทุนบ านาญ
แห่งชาติถว้นหนา้ จดัตั้งข้ึนเพ่ือสร้างหลกัดา้นรายไดย้ามชราให้กบัประชาชน  ท่ีมีอายตุ ั้งแต่ 20 – 59 ปี 
โดยส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการออมและรัฐบาลมีหนา้ท่ีในการอุดหนุนเงินบางส่วน17 

 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัสวสัดิการโดยรัฐ  ไดแ้ก่งานวิจยัของ ชวนพิศ เลิศประเสริฐ 
(2552) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการขบัเคล่ือนนโยบายสวสัดิการผูสู้งอายุไปปฏิบติัของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบา้นกอก อ าเภอจตุัรัส จงัหวดัชยัภูมิ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการขบัเคล่ือน
นโยบายสวสัดิการผูสู้งอายุ พบว่า กลุ่มผูข้บัเคล่ือนโยบาย (อบต.) คิดว่าการดูแลผูสู้งอายุในดา้น
สาธารณสุข การศึกษา รายได้ นันทนาการ เป็นหน้าท่ีรัฐ และผูสู้งอายุเป็นเพียงผูรั้บสิทธ์ิ ซ่ึง
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจะอยูใ่นรูปแบบของ การอบรมใหค้วามรู้ การใหข้อ้มูลข่าวสาร การจดักิจกรรมวนั
ส าคัญ  จัดสถานท่ีให้ผู ้สูงอายุได้ท ากิจกรรม และมอบเคร่ืองอุปโภคบริโภคให้กับผู ้สูงอาย ุ              
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสิริญญา ปรีพนัธ์ (2553) ท่ีไดท้  าการศึกษาการบริหารระบบสวสัดิการ
ผูสู้งอายขุององคก์ารบริหารส่วนต าบล นาหวา้ อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา พบว่า การจดัสวสัดิการ
ให้กบัผูสู้งอายุ ยงัคงเป็นการท่ีรัฐจดัให้ตามหน้าท่ีของหน่วยงาน และมีรูปแบบการจดักิจกรรมท่ี
คล้ายคลึงกนั นอกจากน้ี  ยงัสอดคลอ้งกบั วาสนา จ๋ิวส าอางค ์(2551) ท่ีไดท้  าการศึกษากลยุทธ์ใน
การจดัการดา้นสวสัดิการผูสู้งอายใุนองคก์ารบริหารส่วนต าบล ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ท่ีพบว่า การ
จดัสวสัดิการดา้นสุขภาพและการรักษาพยาบาล เป็นการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ ดา้นรายได ้
เป็นการใหเ้บ้ียยงัชีพมากกวา่ส่งเสริมอาชีพเพ่ือสร้างรายได ้ดา้นนนัทนาการ เป็นการจดักิจกรรมวนั
ส าคญั และทศันศึกษา ดา้นการสร้างการบริการและเครือข่ายการเก้ือหนุน เป็นการจดักิจกรรมอาสา
ดูแลผูสู้งอาย ุแต่ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่ไม่ไดรั้บการบริการเน่ืองดว้ยไม่สะดวกมาร่วมกิจกรรม 

2) การจัดสวัสดิการแบบบูรณาการ (Welfare Mix) 

                                                           
16 กลุ่มงานพฒันาระบบสวสัดิการสังคม กระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย,์ 2557, หนา้125 
17 กลุ่มงานพฒันาระบบสวสัดิการสังคม กระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย,์ 2557, หนา้132-135 
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จากการศึกษาความหมายของ สวสัดิการแบบบูรณาการ (Welfare Mix) Pete Alcock 
ไดใ้หค้  านิยาม “สวสัดิการแบบบูรณาการ (Welfare Mix)” หมายถึง การจดัสวสัดิการท่ีมาจากความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งเกิดจากประสบการณ์ของชุมชนในแต่ละพ้ืนท่ี ท่ีมีต่อ
การจดัสวสัดิการในการดูแลคนชุมชน ในบริบทท่ีแตกต่างกนั 18 ซ่ึงภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งนั้น ไดแ้ก่ 
ภาครัฐ (State Welfare) ภาคเอกชน (Private Welfare) และภาคอาสาสมคัร (Voluntary Welfare) ใน
แต่ละภาคส่วน   ไดมี้การด าเนินการ และมีการพฒันาการด าเนินงาน จนเกิดการเรียนรู้ซ่ึงกนัและ
ส่งผลต่อความสัมพนัธ์อนัดีต่อกัน ส่งผลให้สวสัดิการแบบบูรณาการสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของคนในชุมชนอยา่งแทจ้ริง นอกจากน้ี James Midgley 19 ไดก้ล่าวว่า ประเทศอินเดีย อิน
โดนิเซีย มองโกเลีย ฟิลิปปินส์ ศรีลงักา และประเทศไทย มีความลม้เหลวในการคุม้ครองทางสังคม 
หรือมีความลม้เหลวในระบบสวสัดิการ  ดงันั้น กลุ่มคนท่ีไดรั้บความเดือดร้อนมากท่ีสุด คือ กลุ่ม
คนท่ียากจน หรือเรียกกลุ่มดงักล่าวว่า “รากหญา้” ดงันั้น กลุ่มรากหญา้ดงักล่าว  จึงมีการปรับตวัต่อ
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยท่ี “รากหญา้” มีการดูแลกนัเองในชุมชนก่อเกิดเป็นความสมัพนัธ์ในกลุ่ม ก่อ
เกิดการเก้ือหนุนซ่ึงกันและกัน จนเป็นเครือข่ายทางสังคม  และต่อมาไดรั้บการหนุนเสริมจาก 
ภาครัฐบาล และเอกชน ส่งผลให้เกิดการคุม้ครองทางสังคมในรูปแบบใหม่ ท่ีเรียกว่า “สวสัดิการ
บูรณาการ” ท่ีสามารถ ประกนัชีวิต ประกนับ านาญ ประกนัสุขภาพ และประกนัความปลอดภยั  ซ่ึง
การจดัการสวสัดิการแบบบูรณาการนั้น เกิดจากการ “จดัการตนเอง” ก่อน และไดรั้บการช่วยเหลือ
และสนบัสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในภายหลงั  เพ่ือใหบ้รรลุความตอ้งการของชุมชน  
 แนวคิดสวสัดิการแบบบูรณาการ (Welfare Mix) สามารถสงัเคราะห์รูปแบบ ไดด้งัต่อไปน้ี   
 

                                                           
18 Pete Alcock  อา้งใน ส านกังานส่งเสริมและสนบัสนุนวิชาการฯ, 2556, หนา้23 
19 James Midgley and Mitsuhiko Hosaka, pp :  89-100 
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ภาพท่ี 2 สวสัดิการแบบบูรณาการ (Welfare Mix) ประยุกต์มาจาก James &  Mitsuhiko (2011) , pp :  89-100,  

ธารา  สมพงษ์ (2555) , ประสิทธ์ิ มีช้าง (2552) , ฉัตรนภา พรหมมา และคณะ (2557)   
และศิริวรรณ ศริริบุญ และคณะ(2556)  

 
การจดัสวสัดิการแบบบูรณาการ (Welfare Mix) เกิดจากการบีบคั้นจากภายนอกชุมชนท า

ให้ชุมชนเกิดการปรับตวัสร้างระบบการจดัสวสัดิการชุมชนข้ึนมา การจดัสวสัดิการแบบน้ีเป็นผล
มาจากประเทศไทยได้มีการพฒันาด้วยระบบทุนนิยมน าทางก่อให้เกิดปัญหาต่อประชาชนใน
ภาพรวมทั้งประเทศ ดงันั้น  รัฐจึงเขา้มาดูแลจดัสวสัดิการให้กบัประชาชนทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั 
แต่รัฐพยายามเปิดโอกาสให้ระบบการจดัสวสัดิการในรูปแบบอ่ืนเกิดข้ึน เพ่ือเป็นการลดค่าใชจ่้าย
ในภาครัฐ โดยท่ีรัฐเป็นผูห้นุนเสริมของ สนบัสนุน และช่วยเหลือ โดยยดึชุมชนเป็นศูนยก์ลาง  หาก
ชุมชนตอ้งการส่ิงใดเพ่ือให้การจดัสวสัดิการนั้นมีความมัน่คง รัฐบาลจะเขา้ไปช่วยอย่างเต็มก าลงั 
เกิดเป็นการการจดัสวสัดิการร่วมกนัในหลายภาคส่วน ทั้ งภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และ
ชุมชน โดยยดึ (Mix Welfare) เป็นฐานคิดส าคญั การจดัสวสัดิการในรูปแบบน้ีเรามกัพบอาสาสมคัร
ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนท่ีท าหน้าท่ีร่วมกนักับภาครัฐในการดูแลผูสู้งอายุในชุมชน ภาครัฐหนุนเสริม
กิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีให้กบัผูสู้งอายุในรูปแบบต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนโดยความตอ้งการของ
ผูสู้งอายแุละชุมชน หรือแมก้ระทัง่สวสัดิการชุมชนท่ีเป็นการผนวกรวมความร่วมมือกนัหลายฝ่าย
ทั้ง ภาครัฐ : องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน : และชุมชน ท่ีร่วมมือกนัดูแลช่วยเหลือผูสู้งอายใุนรูปของ
สวสัดิการ การออม หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูสู้งอายุเพื่อให้
ผูสู้งอายมีุความสุขในการด าเนินชีวิต 
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ตวัอยา่งรูปธรรมท่ีสามารถอธิบายการถึงจดัสวสัดิการแบบบูรณการ ไดแ้ก่ 1) นโยบายการ
บริการทางสังคม (Social Service) ผ่านการดูแลสุขภาพและสังคมของผูสู้งอายท่ีุบา้นและชุมชนซ่ึง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2550 และแผนผูสู้งอายุแห่งชาติฉบบัท่ี 2 ไดมี้การ
เตรียมความพร้อมสู่การเป็นสังคมผูสู้งอายุของประเทศไทย  และมีการจดัยุทธศาสตร์การพฒันา
สุขภาพผูสู้งอายุของกระทรวงสาธารณสุข (ปี พ.ศ.2552 – 2554) ซ่ึงให้ความส าคญักบัการพฒันา
ผูสู้งอายุมียุทธศาสตร์  ดงัน้ี  1) การพฒันาระบบบริการสุขภาพผูสู้งอายุ  2) การสร้างและพฒันา
ศกัยภาพก าลงัคนดา้นการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ  3) การสร้างความเขม้แข็งและการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนภาคีเครือข่ายดา้นผูสู้งอายุ 4) การบริหารจดัการเชิงบูรณาการสุขภาพผูสู้งอายุ และ 5) การ
พฒันาองค์ความรู้และการศึกษาวิจยัสุขภาพผูสู้งอายุ  โดยเนน้ให้ผูสู้งอายุมีการเตรียมความพร้อม
ดา้นสุขภาพเม่ือถึงวยัสูงอายุ  ซ่ึงการจดับริการดา้นสุขภาพส าหรับผูสู้งอายุโดยภาครัฐบาล และ
ชุมชน 20 6) สวสัดิการชุมชนท่ีเน้นการบูรณาการร่วมมือระหว่างภาคประชาชน องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน และสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (พอช.) (สวสัดิการสามขา) ซ่ึงไดด้  าเนินการอย่าง
ต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบนั ซ่ึงในปัจจุบนัมี 5,602 กองทุน สมาชิกกองทุนรวม 3,798,254 
ราย 21 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัสวสัดิการแบบบูรณการ ไดแ้ก่งานวิจยัของ  ธารา  สมพงษ ์
(2555) ไดท้  าการศึกษารูปแบบการจดัสวสัดิการผูสู้งอายุในเขตเทศบาล ต าบลหนองตองพฒันา 
อ  าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า รูปแบบการจดัสวสัดิการดงักล่าวเป็นรูปแบบในการผลกัดนั
ใหเ้กิดการมีส่วนร่วม ทั้งชุมชน ผูสู้งอาย ุและหน่วยงานของรัฐ ก่อเกิดเป็นรูปแบบการจดัสวสัดิการ
ท่ีหลากหลายครอบคลุมทุกมิติของผูสู้งอายุโดยไม่ยึดติดกรอบการท างานของเทศบาล  ประสิทธ์ิ    
มีช้าง (2552) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ทางเลือกการจัดสวสัดิการสังคมส าหรับผู ้สูงอายุโดยการ
สนบัสนุนขององค์การบริหารส่วนต าบล ดว้ยการวิจยัเชิงคุณภาพท่ีใชก้ารประชุมระดมสมองตาม
จงัหวดัต่างๆ ประกอบการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก กบักลุ่มองค์กร ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน และผูท้รงคุณวุฒิหลากหลายอาชีพเพื่อคน้หาทางเลือกในการจดัสวสัดิการส าหรับผูสู้งอาย ุ
ผลการศึกษา พบว่า การจดัสวสัดิการสังคมแบบ 3 ส่วน (รัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
ประชาชน) หรือแบบพหุลกัษณ์ หรือการบูรณการเป็นการสร้างระบบประกันสังคม การสร้าง
เครือข่ายคุ้มครอง เฝ้าระวงัปัญหาท่ีเกิดจากกลุ่มเส่ียงทางสังคม โดยใช้มาตรการทางสังคมท่ี
หลากหลายตั้ งแต่ การบังคับ การจูงใจ และแบบทางเลือก ให้ภาคส่วนต่างๆ ทั้ งภาครัฐ เอกชน 
ประชาชน และชุมชน เขา้มามีส่วนร่วมในการจดับริหารสังคมใหก้บัประชาชน ซ่ึงจะส่งท าให้งาน
                                                           
20 ศิริวรรณ  อรุณทิพยไ์พฑูลย,์ 2553,  หนา้ 60 - 56 
21 กลุ่มงานพฒันาระบบสวสัดิการสังคม กระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย,์ 2557, หนา้125 
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สวสัดิการสังคมมีความเขม้แข็งและสอดคล้องกบัพ้ืนท่ีจริง นอกจากน้ียงัมีงานวิจยัของ ฉัตรนภา 
พรหมมา และคณะ (2557) ท่ีบ่งช้ีว่า การจดัสวสัดิการแบบบูรณการเป็นการจดัสวสัดิการท่ีสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการในชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดีจากความร่วมมือและพลงัของในชุมชน ก่อเกิดเป็น
เครือข่ายกองทุนสวสัดิการชุมชนระดับอ าเภอ กรณีอ าเภอน ้ าปาด จังหวดัอุตรดิตถ์ ด้วยการ
ด าเนินการของคณะกรรมการ ร่วมมือกนัระหว่างองคก์รทอ้งถ่ิน และบุคคลท่ีเขา้ร่วมโครงการวิจยั 
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกคนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี ยงัมี (ศิริวรรณ ศิริบุญ และคณะ
(2556) 22 ไดท้ าการวิจยัการประเมินภายในการด าเนินงานตามแผนงานพฒันาคุณภาพชีวิตของ
ผูสู้งอาย ุพฒันาพ้ืนท่ีตน้แบบและปัจจยัส าคญั พบว่า  การมีพ้ืนท่ีสาธารณะ ท่ีชุมชนทอ้งถ่ินสามารถ
เป็นเวทีในการปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนเรียนรู้ และวิเคราะห์สถานการณ์ดา้นผูสู้งอายุ และมีการ
ท างานร่วมกนัของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูสู้งอายุ ท่ีอยูใ่นรูปแบบของการประสานงาน ระหว่าง
ชมรมผูสู้งอย ุองค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และโรงพยาบาลส่งเสริมต าบล และภาคต่างๆในพ้ืนท่ี 
ท่ีท าใหเ้กิดการท างานแบบมีส่วนร่วมและเกิดส านึกความเป็นเจา้ของ ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลให้
แผนงานพฒันาคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุ พฒันาพ้ืนท่ีตน้แบบประสบความส าเร็จในการด าเนิน
โครงการ  
 
3) การจัดสวัสดิการโดยชุมชน (Community Welfare) 
 มีนักวิชาการหลายท่าน  23  ได้ให้ความหมายของ สวัสดิการชุมชน (Community 
Welfare) ไวว้่า สวสัดิการชุมชน หมายถึง คนในชุมชนไดท้ าหนา้ท่ีเป็นผูดู้แลคนในชุมชนรวมทั้ง
ผูสู้งอายใุนหลายดา้น เช่น ดา้นร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ เป็นตน้ ซ่ึงการดูแลดงักล่าวนั้นถือว่าเป็น
สวสัดิการท่ีเกิดข้ึนในชุมชนอยา่งอตัโนมติั  โดยท่ีไม่มีรูปแบบการดูแลสวสัดิการท่ีชดัเจน สามารถ
เปล่ียนแปลงไปตามบริบทและความตอ้งการของผูสู้งอายใุนชุมชน   และท่ีส าคญัสวสัดิการชุมชน
เกิดจากการท่ีประเทศไทยไม่มีระบบประกนัสังคมหรับผูสู้งอายุท่ีเหมาะสม และเพียงพอต่อความ
ตอ้งการของผูสู้งอาย ุ ท าใหเ้กิดแนวคิดการใชค้รอบครัวเป็นในการดูแลผูสู้งอาย ุซ่ึงแนวคิดดงักล่าว 
ถือว่าเป็นการใหบ้ริการในทางตรง (Direct Services) ท่ีสามารถดูแล เก้ือหนุน ปกป้อง และสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูสู้งอายุไดอ้ย่างครบดว้น ทั้งในดา้นการป้องกนั การบ าบดั และการ
ฟ้ืนฟู ซ่ึงมีรูปแบบและลกัษณะการให้บริการ ดังน้ี 1) การบริการดูแลในเวลากลางวนัส าหรับ
ผูสู้งอาย ุ(Daycare for Older Person) 2) ศูนยอ์เนกประสงค์ส าหรับผูสู้งอาย ุ(Multi-Purpose Senior 
                                                           
22 ศิริวรรณ  ศิริบุญ และคณะ. (2556). การประเมินภายในการด าเนินงานตามแผนงานพฒันาคุณภาพชีวิตของ
ผูสู้งอาย ุ: พฒันาพื้นท่ีตน้แบบและปัจจยัส าคญั. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบนัวิจยัและพฒันาผูสู้งอายไุทย. 
23 ปัทมาวดี โพชนุกลู ซูซูกิ (2552), ชยัวชัน ์ หน่อรัตน ์(2546)  และกิติพฒัน ์ นนทปัทมะดุล (2550) 
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Center) 3) ชมรมผูสู้งอาย ุ(Senior Citizen Club) 4) บริการดูแลจากเพื่อนบา้น (Neighborhood Care) 
และ 5) การบริการจากอาสาสมคัร (Voluntary Service) 24  
 แนวคิดสวสัดิการชุมชนเน้นการให้บริการ (Community Based Approach) ซ่ึงถือว่าเป็น
การลดการพ่ึงพาจากภายนอก โดยมีการพ่ึงพาตนเอง การมีส่วนร่วมและเครือขายทางสังคมใน
ชุมชน สวสัดิการชุมชนเป็นการแสดงถึงเครือข่ายทางสังคม (Social Network) ของผูสู้งอายุและ
ครอบครัว ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ 1) เครือข่ายอย่างไม่เป็นทางการ (Informal 
Network) เป็นเครือข่ายท่ีเกิดข้ึนแบบไม่เป็นทางการ มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ได้แก่ 
ครอบครัว เพ่ือ และเพ่ือนบา้น 2) เครือข่ายแบบทางการ (Informal Network) เป็นลกัษณะเครือข่าย
ทางออ้ม เป็นการท าตามบทบาทหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมายขององคก์ร และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ผูสู้งอาย ุ25  
 จาการทบทวนวรรณกรรม แนวคิดการจัดสวสัดิการโดยชุมชน (Community Welfare) 
สามารถสงัเคราะห์รูปแบบ ไดด้งัต่อไปน้ี  
 

  
ภาพท่ี 3 รูปแบบการจัดสวสัดิการชุมชน ประยุกต์มาจาก  จศศิพฒัน์ ยอดเพชร (2544), วริิยาภรณ์ สวสัดิ์รักษา 

(2544) และ จันทนา  สุ่มทา (2557) 

                                                           
24 ศศิพฒัน ์ยอดเพชร, 2544, หนา้ 76 – 101 
25 ศศิพฒัน ์ยอดเพชร, 2544, หนา้ 86 – 91 
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ดงัภาพ จะเห็นไดว้่า ทุนทางกายภาพและทุนความรู้ บวกกบัผูน้  าท่ีมีความตอ้งการ
เปล่ียนแปลงชุมชนไปสู่ความมัน่คงในชีวิต ดว้ยการด าเนินการในรูปแบบของการรวมกลุ่มก่อเกิด
เป็นสมาชิก โดยกลุ่มมีเป้าหมายเพ่ือด าเนินงานกิจกรรมดว้ยความชดัเจน มีภารกิจท่ีเด่นชดั กลุ่ม
สมาชิกมีความเช่ือมนัในการบริหารจดัการกลุ่ม ใน 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 1) การบริการคน คือ การดูแล
สมาชิก การช่วยเหลือ และการเพ่ิมจ านวนสมาชิก 2) การบริหารเงิน เป็นการบริหารจดัการเงิน
เพ่ือให้กลุ่มสามารถด าเนินการต่อไปไดโ้ดยไม่ขาดทุน มีคณะกรรมการพิจารณาจดัสรรเงินทุน
ใหก้บัสมาชิก และตรวจสอบวางแผนโดยคณะกรรมการ 3) การบริหารงาน เป็นการเพ่ิมศกัยภาพใน
การด าเนินงาน ในลกัษณะของการแลกเปล่ียนเรียนรู้ บทเรียน ประสบการการณ์ และพฒันาเพื่อปิด
รอยร่ัวเสริมเติมเต็มในส่ิงท่ีขาดไป เพ่ือให้ประโยชน์สูงสุดเกิดข้ึนกบัชุมชน ก่อเกิดเป็นเครือข่าย
สวสัดิการท่ีท างานร่วมกนั มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือใหก้ารบริหารจดัการเครือข่ายมีประสิทธิภาพ
ซ่ึงส่งผลคุณภาพชีวิตท่ีดีของกลุ่มสมาชิก ในดา้นประกันสังคม การบริการทางสังคม และการ
ช่วยเหลือทางสังคม หรือเรียกไดว้่าเป็นสวสัดิการ “แห่งวงจรชีวิต” รูปแบบดงักล่าวอาจถือไดว้่า
เป็นรูปแบบท่ีเกิดอยา่งอตัโนมติัในชุมชนท่ีมีการดูแลซ่ึงกนัและกนัจนกลายเป็นเร่ือง “ธรรมดา” แต่
แทท่ี้จริงแลว้ถือไดว้่าเป็น “การดูแล” ในรูปแบบเฉพาะท่ีเกิดข้ึนในชุมชนตามบริบทท่ีแตกต่างกนั 
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัทุนในชุมชน ศกัยภาพของชุมชน ดงันั้น รูปแบบในการดูแลผูสู้งอายใุนแต่ละท่ีจะมี
ความแตกต่างกนัออกไป ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้  

ตวัอยา่งรูปธรรมท่ีสามารถอธิบายการถึงจดัสวสัดิการโดยชุมชน ไดแ้ก่  26 
   1) สวสัดิการโดยภาคชุมชน ท่ีชุมชนเป็นผูอ้อกแบบรูปแบบของ

สวสัดิการให้ตรงความตอ้งการของคนในชุมชน เช่น กลุ่มออมทรัพย ์กองทุนสวสัดิการโดยชุมชน 
และธนาคารชุมชน เป็นตน้ ทั้งน้ีการก่อเกิดกลุ่ม หรือกองทุนท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ต่อยอดเติบโตจน
กลายเป็นเครือข่ายท่ีท างานร่วมกนัในระดบัจงัหวดั เพ่ือดูแลผูสู้งอายใุนพ้ืนท่ี 27 

   2) บริการดูแลในเวลากลางวันส าหรับผู ้สูงอายุ (Daycare for 
Older Persons) เป็นการบริการพ้ืนท่ีฐานท่ีจ าเป็นดา้นสังคม อารมณ์ และสุขภาพแก่ผูสู้งอายุ เพ่ือ
ช่วยให้ผูสู้งอายุอยู่กบัครอบครัวไดน้านท่ีสุด โดยอาจให้บริการท่ีบา้นหรือในศูนยชุ์มชนในเวลา
กลางวนั 

   3) ศูนย์อเนกประสงค์ส าหรับผู ้สูงอายุ (Multi-purpose Senior 
Center) เป็นสถานท่ีท่ีอ  านวยความสะดวกของชุมชนในการให้บริการแก่ผูสู้งอาย ุการพบปะพูดคุย
กบับุคคลในวยัเดียวกัน ซ่ึงการพบปะดังกล่าวส่งผลต่อสุขภาพทั้ งทางกายและใจของผูสู้งอาย ุ
                                                           
26 ศศิพฒัน ์ยอดเพชร, 2544, หนา้ 76 – 101 
27 สุวฒัน ์ คงแป้น (บรรณาธิการ) , 2550, หนา้ 5 – 18 
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กล่าวคือ ศูนยเ์อนกเป็นการตอบสนองความตอ้งการในดา้นต่างๆ เช่น ป้องกนัและผ่อนคลายความ
เหงา เป็นเพ่ือนให้กบัผูสู้งอาย ุให้บริการดูแลอาบน ้ า การแต่งผม มีการจดัอาการให้ถูกหลกัโภชน
การ ส่งเสริมสุขภาพและดูแลสุขภาพดว้ยใหบ้ริการดา้นการแพทย ์ทนัตแพทย ์กายภาพบ าบดั จกัษุ
แพทย ์และแพทยช์ านาญทางดา้นมือและเทา้ การจัดกิจกรรมเพ่ือหารายได ้หรือแลกเปล่ียนทกัษะ
กนั เพ่ือใหส้ามารถพ่ึงตนเองและเกิดการนบัถือตนเอง 

   4) ชมรมผู ้สูงอายุ (Senior Citizen Club) เป็นกลุ่มผู ้สูงอายุ ท่ี
รวมตัวกันเพ่ือจดักิจกรรมเพ่ือผูสู้งอายุ ซ่ึงกิจกรรมของชมรมมีหลายดา้น ดา้นการศาสนา ดา้น
ฌาปนกิจ ดา้นการออกก าลงักาย และดา้นการตรวจสุขภาพ ซ่ึงกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนมิไดจ้ดัข้ึนในทุกวนั 
แต่จดัข้ึนเป็นคร้ังคราว หรือจดัข้ึนเป็นประจ าทุกเดือน 

   5) บริการดูแลจากเพ่ือนบ้าน (Neighborhood Care) เป็นระบบ
ของเครือข่ายทางสงัคม ท่ีเป็นความสมัพนัธ์ทางครอบครัว ญาติ หรือมีความคุน้เคย จนเกิดเป็นน ้าใจ 
และมีความสมคัรใจในดูแลและการเก้ือกลูคนในชุมชน  

   6) บริการจากอาสาสมัคร (Voluntary Service) ถือว่าเป็นผู ้ท่ี
เสียสละในภารกิจท่ีช่วยเหลือผูสู้งอายทุั้งในศูนยอ์เนกประสงคห์รือตามบา้นดว้ยการตรวจเยีย่ม การ
ดูแล ใหค้  าปรึกษาเป็นคร้ังคราวหรือตามระยะเวลาท่ีก าหนด   

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัสวสัดิการโดยชุมชน ไดแ้ก่งานวิจยัของ วิริยาภรณ์ สวสัด์ิ
รักษา (2544) ไดท้  าการศึกษาการจดัสวสัดิการผูสู้งอายุเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง : ศึกษาเฉพาะกรณี
ชุมชนในกรุงเทพมหานคร พบวา่ ชุมชนมีการตระหนกัถึงความส าคญัของผูสู้งอาย ุท่ีควรไดรั้บการ
ดูแลท่ีดี โดยมีรูปแบบการดูแลดังต่อไปน้ี กองทุนกิจกรรม ศูนยสุ์ขภาพ กองทุนฌาปนกิจ เงิน
อุดหนุนรายเดือน กองทุนออมทรัพย ์การตรวจสุขภาพ และจดัให้มีเงินเจ็บป่วยยามฉุกเฉิน / ดูแล
ผูป่้วยเร้ือรัง และอาชีพ ซ่ึงชุมชนมีแผนการจัดบริการให้ผูสู้งอายุได้รับสวสัดิการปุกรูปแบบ
ดงักล่าวขา้งตน้ และมีแนวคิดท่ีจะใหเ้กิดความยัง่ยืนในรูปของคณะกรรมการท่ีมีการประสานกนัทั้ง
ภายในและภายนอก เพื่อจดัท าแผนชุมชนท่ีเนน้ความสอดคลอ้งกบัวิถีของชุมชน และศกัยภาพของ
ชุมชนเป็นหลกั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั จนัทนา  สุ่มทา (2557) ท่ีไดท้  าการศึกษาทุนทางสังคมในการ
จดัการตนเองของกลุ่มส่งเสริมสุขภาพและสวสัดิการผูสู้งอายุ ต าบลสุขส าราญ อ าเภอตากฟ้า 
จงัหวดันครสวรรค์ ท่ีพบว่า กลุ่มฯ มีทุนทางสังคมในการจดัการตนเองดงัน้ี ระบบคิดของผูน้  ากลา้
เปล่ียนแปลง มีวิสัยทศัน์ และมีความเป็นผูน้  าสูง  กลุ่มมีกฎระเบียบท่ีถูกสร้างจากลุ่มคณะ และมี
กลุ่มมีระเบียบวินัยในการจดัการกลุ่มอย่างเป็นระบบ กลุ่มมีการวิเคราะห์ตนเองอยู่เสมอผ่านการ
ประชุมรายเดือนเพ่ือแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน ส่งผลใหก้ลุ่มมีศกัยภาพในการจดักิจกรรมท่ีมาจากความ
ตอ้งการของผูสู้งอาย ุซ่ึงกลุ่มมีรูปแบบการบริหารงานโดยคณะกรรมการ  
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บทสรุป 

สวสัดิการผูสู้งอายุในประเทศไทยถือได้ว่ามีความหลากหลาย และมีการทับซ้อนกัน         
ใน 3 รูปแบบ กล่าวคือ 1) การจดัสวสัดิการโดยรัฐ 2) การจดัสวสัดิการแบบบูรณาการ และ 3) การ
จดัสวสัดิการโดยชุมชน แต่เม่ือพิจารณาใหลึ้กลงไป จะเห็นไดว้่า ค  าว่า “สวสัดิการ” ไม่ใช่เร่ืองใหม่
ของสงัคมไทย สวสัดิการอยูก่บัสงัคมไทยมาชา้นานดว้ยวฒันธรรมไทยท่ีหล่อหลอมคนในสงัคมให้
มีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เอ้ืออาทร และโอบออ้มอารี  อีกทั้งชุมชนยงัไดรั้บแรงขบัจากภายนอก
ท่ีผลักดันจนก่อให้เกิดสวสัดิการในรูปแบบต่างๆ แต่อย่างไรก็ตาม รูปแบบการจัดสวสัดิการ
ผูสู้งอายดุงักล่าวขา้งตน้ ยงัคงมีปัญหาเกิดข้ึน และส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของผูสู้งอาย ุและ
ผูท่ี้ก  าลงัจะกา้วเขา้สู่วยัผูสู้งอาย ุเน่ืองดว้ย รูปแบบการจดัสวสัดิการขา้งตน้ ยงัไม่สามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของผูสู้งอายไุดอ้ยา่งครบถว้น ตรงประเดน็ และมีความครอบคลุม กล่าวคือ 1) การจดั
สวสัดิการโดยรัฐ ถึงแมผู้สู้งอายุจะไดรั้บสวสัดิการท่ีเท่ากนั แต่ไม่เท่าเทียม 2) การจดัสวสัดิการ
แบบบูรณการ เป็นรูปแบบในฝันท่ีเกิดข้ึนเพ่ือดูแลผูสู้งอายุ แต่ไม่สามารถน าไปใช้ไดก้ับทุกท่ี       
ทุกชุมชน ท าใหก้ารดูแลสวสัดิการในรูปแบบดงักล่าวไม่ทัว่ถึงและไม่ตอบสนองในทุกชุมชน และ
3 การจดัสวสัดิการโดยชุมชน ถือไดว้่าเป็นการดูแลผูสู้งอายุด้วยตวัของชุมชนเองโดยไม่พ่ึงพา
ภายนอกชุมชน ดงันั้น ในรูปแบบดงักล่าว จึงเป็นรูปแบบท่ีมีขอ้จ ากดัในดา้นศกัยภาพของชุมชน 
ชุมชนท่ีมีความพร้อมและมีความเขม้แขง็ สามคัคี และมีระบบการจดัการท่ีดี ก็สามารถดูแลผูสู้งอายุ
ไดอ้ย่างเบ็ดเสร็จ ดงันั้น ชุมชนท่ีสามารถบริหารจดัการดูแลผูสู้งอายุในประเทศไทยไดอ้ย่างครบ
วงจรภายในชุมชนนั้ นถือว่าเป็นเร่ืองท่ีค่อนข้างยาก ท าให้รูปแบบดังกล่าวไม่ครอบคลุม และ
รูปแบบท่ีเกิดข้ึนไม่สามารถน าไปใชไ้ดก้บัทุกชุมชน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บับริบทของชุมชน  

 ดงันั้น ส่ิงท่ีสังคมไทยควรให้ความส าคญัมาก และควรตระหนกัใหม้ากข้ึน คือ “ระบบการ
จดัรูปแบบสวสัดิการผูสู้งอายุ”  ท่ีเหมาะสมกบัและมีศกัยภาพ  สามารถรองรับสังคมสูงวยั ควรมี
ลกัษณะอยา่งไร ท่ีจะส่งผลใหส้ามารถดูแล ช่วยเหลือ และพฒันาผูสู้งอายใุหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดี และ
มีความสุขในการด าเนินชีวิตต่อไปไดใ้นอนาคต 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1. รัฐควรจดัท ายุทธศาสตร์การจดัสวสัดิการเพ่ือผูสู้งอายุแบบบูรณการในหลายภาคส่วน 
เพื่อให้การจัดสวสัดิการผูสู้งอายุท่ีมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผูสู้งอายอุยา่งแทจ้ริง 

 2. รัฐควรเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน และภาคเอกชน  เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
สวสัดิการผูสู้งอายุ เพ่ือก่อให้เกิดการท างานแบบบูรณาการน าไปสู่กลไกเชิงระบบการท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพในการแกไ้ขปัญหาสวสัดิการผูสู้งอายทุั้งระดบัพ้ืนท่ีและระดบัจงัหวดั 

 3. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรมีขอ้มูลดา้นผูสู้งอายเุป็นปัจจุบนั เพ่ือประโยชน์ต่อการ
วางแผนยทุธศาสตร์ และการด าเนินงานดา้นผูสู้งอายใุนพ้ืนท่ี 

 

ข้อเสนอแนะต่อการวิจัยในคร้ังต่อไป 

 1. ควรมีการวิจยัในดา้นสวสัดิการผูสู้งอายใุนเชิงพ้ืนท่ี  เพ่ือเป็นแกไ้ขปัญหาดา้นสวสัดิการ
ไดอ้ยา่งตรงประเดน็ และตอบสนองความตอ้งการของผูสู้งอายไุดอ้ยา่งแทจ้ริง 

 2. ควรมีการวิจยัเชิงนวตักรรมสังคม (Social Innovation) เพื่อสร้างความรู้ใหม่โดยอาศยั
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั เพ่ือจดัเกบ็ขอ้มูลดา้นผูสู้งอาย ุซ่ึงเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการวางแผนการท างาน 
การก าหนดยทุธศาสตร์ทั้งระดบัทอ้งถ่ินทอ้งท่ี และระดบัประเทศ  

 3. ควรมีการวิจยับูรณาการ (Integrate) เพ่ือแกไ้ขปัญหาร่วมกนัในเชิงระบบแบบบูรณาการ
ในเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือใหเ้กิดการประยกุตใ์ชไ้ดใ้นพ้ืนท่ีจริงและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผูสู้งอาย ุ

 5. หน่วยงานภาครัฐควรมีการจดัอบรมและพฒันาบุคลากรท่ีด าเนินการดา้นผูสู้งอายุ ทั้งท่ี
เป็นนักวิชาชีพ และอาสาสมคัรให้มีความรู้ในดา้นสวสัดิการอย่างแทจ้ริง เพ่ือให้เป็นบุคคลากรท่ี
สามารถเช่ือมโยงกลไกการท างานแบบบูรณการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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การฝึกร่างกายด้วยไท้เก๊กของผู้สูงอายุจนี จงัหวดัสงขลา1 
The Corporal Practice of Chinese Elderly in Songkhla 

 
สุทิศา ปล้ืมปิติวิริยะเวช (Suthisa Pluempitiwiriyawej )2 

 

บทคัดย่อ 

บทความน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นวิธีการอยู่และการจัดการกับร่างกายท่ี 
“เส่ือม” ของผูสู้งอายุจีนดว้ยการฝึกไทเ้ก๊กของผูสู้งอายุจีนว่ามีส่วนในการจดัร่างกายของผูสู้งอายุ
อย่างไร เป็นการศึกษาทางมานุษยวิทยา (การแพทย)์ โดยอาศยัแนวคิดเร่ืองร่างกายทางการแพทย ์
ความรู้ดา้นกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยาของผูสู้งอายุ และแนวคิดเร่ืองการสร้างร่างกายดว้ยระบอบ
วินัยของ Micheal Foucault  โดยการสัมภาษณ์ สังเกตการใชชี้วิตประจ าวนั และฝึกไทเ้ก๊กร่วมกบั
ผูสู้งอายเุช้ือสายจีนในชมรมไทเ้ก๊ก อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา  จากการศึกษาพบว่า การร าไท้
เก๊กของผูสู้งอายุสะทอ้นให้เห็นว่าผูสู้งอายุตระหนกัถึงความ “เส่ือม” ของร่างกายตนเอง และความ
พยายามจะอยูก่บัความเส่ือมของร่างกายเพื่อใหส้ามารถใชชี้วิตไดอ้ยา่งปกติ  ผูสู้งอายท่ีุฝึกไทเ้ก๊กมา
ตั้งแต่วยักลางคนและฝึกติดต่อกนัเป็นเวลานาน สม ่าเสมอ จะสามารถเคล่ือนไหวเร็วกว่าคนในวยั
เดียวกนั ไม่ค่อยเจ็บป่วยจากความเส่ือมตามธรรมชาติ  ส่วนผูสู้งอายท่ีฝึกเม่ืออายมุากแลว้ก็สามารถ
อยู่กับข้อจ ากัดและความเส่ือมของร่างกายได้ วิธีการฝึกไท้เก๊กมีขั้ นตอนและแบบแผนการ
เคล่ือนไหวชดัเจน แต่ละท่ามีความต่อเน่ืองและเช่ือมโยงกนั ก าหนดระยะเวลาในการฝึกท่ีแน่นอน 
การฝึกไทเ้ก๊กให้ไดผ้ลตอ้งอาศยัวินัย  เป็นไปตามขั้นตอน แยกยอ่ยรายละเอียด ตอ้งใชเ้วลาในการ
ฝึกฝนจนร่างกายคุน้ชินจนติดเป็นนิสัย เพื่อบรรลุเป้าหมายในการสร้างร่างกายให้แข็งแรง ระบอบ
วินยัจึงสามารถสร้างร่างกายของผูสู้งอายใุหส้ามารถใชชี้วิตประจ าวนัโดยพ่ึงพาผูอ่ื้นนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ี
จะเป็นไปได ้  

 

ค าส าคญั: ผูสู้งอาย ุ การจดัร่างกาย ไทเ้ก๊ก   
                                                           
1 บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ “ชีวิตบั้นปลายในเมืองการคา้: ชีวิตส่วนตวัและในพื้นท่ีสาธารณะของ 
ผูสู้งอายเุช้ือสายจีน ในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา”  
2 นกัศึกษาปริญญาเอก สาขามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
   e-mail :  s_pluempiti@yahoo.com 
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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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บทน า 
ระหว่าง พ .ศ. 2554-2556  ผู ้เขียนได้รู้จักผู ้สูงอายุเช้ือสายจีนกลุ่มหน่ึงในอ าเภอ

หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ผูสู้งอายจีุนทั้งชายและหญิงเหล่าน้ีอายรุะหว่าง 65-80 ปี พวกเขาและเธอยงั
เดินทางออกจากบา้นตอนเช้าตรู่ประมาณตีห้า เพ่ือไปร าไทเ้ก๊กกนัท่ีลานหน้าสมาคมฮากกา3 ซ่ึง
เร่ิมตน้เวลาประมาณ 5.30 น. พวกเขายืนเรียงแถวห่างกนัสองช่วงแขน หันหนา้เขา้หาผูน้  าท่ียืนอยู่
แถวแหนา้ 3 คน เร่ิมจากการอบอุ่นร่างกาย (กายบริหารตั้งแต่คอ บ่า ไหล่ ล าตวั แขน ขา) ต่อดว้ยท่า
ร าไทเ้ก๊กลมปราณ4 (Qigong) 18 ท่า 2 ชุด หลงัจากนั้นเป็นชุดไทเ้ก๊ก5 24  ชุดไทเ้ก๊ก 85 และชุดไท้
เก๊ก 40 หรือ 48 ทั้งหมดน้ีใชเ้วลาจนถึง 7.00 น. ผูสู้งอายุเหล่าน้ียงัชอบใชชี้วิตนอกบา้น เดินทางไป
ไหนมาไหนดว้ยตนเอง บางคนยงักระฉับกระเฉง เดินเร็ว และไม่มีทีท่าว่าเหน่ือยเม่ือตอ้งเดินนาน
ผูเ้ขียนสงสัยว่าเหตุใดผูสู้งอายเุหล่าน้ีจึงเลือกท ากิจกรรมน้ี ทั้งท่ีชุดท่าร าไทเ้ก๊กหลายท่าตอ้งยืนทรง
ตวับนขาขา้งเดียวและมีการหมุนตวั เตะขาไปดา้นหน้าดว้ย  พวกเขามีวิธีฝึกอย่างไร และไทเ้ก๊กมี
ผลอยง่ไรต่อร่างกายของผูสู้งอาย ุ 

งานศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อท าความเขา้ใจการจดัการกบัร่างกายท่ี “เส่ือม” ผูสู้งอายุ
จีนด้วยการร าไท้เก๊ก โดยใช้กรณีตวัอย่างผูสู้งอายุของชมรมไท้เก๊กสมาคมฮากกา ชมรมไท้เก๊ก
โรงเรียนศรีนครและชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ เพ่ือแสดงให้เห็นความสามารถในฝึก
ร่างกายของผูสู้งอายุ  โดยอาศยัแนวคิดเร่ืองร่างกายทางการแพทย  ์ความรู้ด้านกายวิภาคศาสตร์ 
สรีรวิทยาของผูสู้งอาย ุและแนวคิดเร่ืองการสร้างร่างกายดว้ยระบอบวินยั ของ Micheal Foucault  ท่ี
ช่วยแสดงใหเ้ห็นว่าร่างกายท่ี ”แก่” ของผูสู้งอายุท่ีเห็นกนัในวนัน้ีสามารฝึกได ้หากฝึกฝนตามแบบ
แผนเป็นประจ าสม ่าเสมอ การจดัช่วงเวลาฝึก การเคล่ือนไหวท่ีเป็นไปตามล าดบั ตั้งแต่ฝึกการถ่าย
น ้ าหนัก เปิดปลายเท้า หมุนล าตัว เคล่ือนไหวแขนขา และการมองตามมือ รายละเอียดในการ
เคล่ือนไหวท่ีแยกยอ่ยเหล่าน้ีจะท าใหร่้างกายค่อยเรียนรู้และคุน้ชิน หากฝึกเป็นระยะเวลายาวนาน ผล

                                                           

3 หรือจีนแคะ ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีจ  านวนมากท่ีสุดในหาดใหญ่  คนจีนเรียกตนเองตามกลุ่มภาษาและมีสมาคมตามกลุ่ม
ภาษา  ไดแ้ก่ สมาคมไหหล า สมาคมแตจ๋ิ้ว สมาคมฮกเก้ียน สมาคมกว๋องสิว (กวางตุง้)  

4 เป็นชุดท่าร าท่ีประยกุตม์าจากมวยไทเ้ก๊กดั้งเดิมใหง่้ายข้ึน ใชเ้ป็นท่าฝึกพื้นฐานก่อนท่ีไปหดัมวยไทเ้ก๊กท่าอ่ืน เพื่อ
ฝึกการหายใจร่วมกบัการเคล่ือนไหวร่างกาย มีทั้งหมด 3 ชุด ชุดละ 18 ท่า  

5 มวยไทเ้ก๊กในประเทศจีนมีหลายตระกูล แต่ละส านกัมีลีลาการเคล่ือนไหวต่างกนัไป เดิมทัว่ไปมี 108 ท่า แต่ถูก
ปรับใหส้ั้นลง เพื่อใชแ้ข่งขนั มวยไทเ้ก๊ก 24 เป็นชุดรวมท่าหลกัซ่ึงมีจ  านวน 24 ท่า  และมีชุดมวยอีกชุด ท่ีใชใ้นการ
แข่งขนั ไดแ้ก่ มวยไทเ้ก๊ก 85, 40 และ 48 นอกจากน้ียงัมีการประยกุตท่์าร าเขา้กบัการใชก้ระบ่ีและพดัดว้ย   
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คือช่วยชะลอความเส่ือมของร่างกายของผูสู้งอายไุด ้แมจ้ะไม่ท าใหแ้ข็งแรงข้ึนเหมือนในวยัเด็กและ
หนุ่มสาว แต่ก็ท าให้สามารถใชชี้วิตประจ าวนัไดอ้ย่างปกติ   นอกจากน้ีการเล่นไทเ้ก๊กของผูสู้งอายุ
จีนยงัสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ผูสู้งอายตุระหนกัถึงความ “เส่ือม” ของร่างกายตนเอง และความพยายามท่ีจะ
อยูก่บัความเส่ือมของร่างกายเพ่ือใหส้ามารถใชชี้วิตอยา่งปกติได ้ 

 
ชมรมไท้เก๊กในอ าเภอหาดใหญ่  

การร าไทเ้ก๊ก6 ในหาดใหญ่เกิดข้ึนพร้อมกบัชุมชนชาวจีนในเมือง ราวพ.ศ. 2500 จาก
การรวมตวักนัของชาวจีนแคะในเวลาเชา้ เป็นกลุ่มเลก็ ๆ ราวสิบคน หนา้สมาคมฮากกา7 เอ๋ียว8ชาว
จีนแคะ วยั 35 ปี เป็นคนหน่ึงในการร่วมก่อตั้งสมาคมฮากกา และเป็นตวัตั้งตวัตีในการตั้งกลุ่มร าไท้
เก๊ก  ตอนเชา้มืดทุกวนั ประมาณตีห้าคร่ึง ลานหนา้สมาคมฮากกาจึงมีชายวยักลางคนสิบกว่าคนยืน
เรียงแถวร าไทเ้ก๊กกนั สมาชิกเหล่าน้ีมาพบกนัทุกเชา้ และนัง่จิบชากนัก่อนจะแยกยา้ยกนัไปเปิดร้าน
หรือดูแลกิจการของตน เม่ือพวกเขาสูงวยัข้ึน และทอดภาระการท างานให้กบัลูกหลาน  ก็ยงัคงมาร า
ไทเ้ก๊กทุกวนั   

                                                           
6 ก่อนการเปล่ียนแปลงการปกครองในประเทศจีน “ไทเ้ก๊ก” (หรือไท่ฉีเฉวียน) หรือมวยจีนแพร่หลายและฝึกฝนกนั
เฉพาะหมู่ขุนนาง ขุนศึกและชนชั้นกระฎุมพีเท่านั้น อาจารยแ์ละผูเ้ช่ียวชาญสมยันั้นถ่ายทอดใหก้บัลูกหรือคนใน
ครอบครัวเท่านั้น ไม่ค่อยถ่ายทอดให้กบัคนอ่ืนง่าย ๆ แต่หลงัการโค่นอ านาจการปกครองระบอบกษตัริยข์อง
ราชวงศ์ชิงลงเม่ือ พ.ศ.2455 จีนเปล่ียนระบอบการปกครองเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตย โดยพรรคก๊กมินตัง๋ 
(พรรคชาตินิยมจีน) ผูน้  าของประเทศจีนใหม่ ใน พ.ศ. 2460 ส่งเสริมใหป้ระชาชน โดยเฉพาะเยาวชนฝึกไทเ้ก๊กเพื่อ
ยกระดบัจิตใจและฝึกฝนร่างกายใหแ้ขง็แกร่ง หลงัการปฏิวติัจีนคร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2492 เป็นระบอบสังคมนิยมแลว้ ไท้
เก๊กมิได้หายไป  แต่กลับถูกท าให้แพร่หลายมากข้ึน  พ .ศ . 2499 กองศิลปะการต่อสู้และการป้องกันตัว 
กระทรวงศึกษาธิการของจีนไดด้ดัแปลงท่าร ามวยใหส้ั้นลงเหลือ 24 ท่า เพื่อใหง่้ายข้ึนและถูกน าไปใชใ้นการฝึกฝน
นกัเรียนทัว่ประเทศ และตั้งแต่ พ.ศ. 2500 เป็นตน้มา คณะกรรมการส่งเสริมการกีฬาของจีน ออกอากาศทางวิทยุ
ชกัชวนใหป้ระชาชนเล่นกีฬาตามจงัหวะท่ีบอกทางวิทย ุปรากฏวา่ไทเ้ก๊กเป็นท่ีนิยมของผูสู้งอายแุละเดก็ท่ีฝึกกนัใต้
ร่มไมภ้ายในสวนสาธารณะ และการร าไทเ้ก๊กยงัแพร่หลายไปพร้อมกบัคนจีนท่ีอาศยัอยูใ่นต่างประเทศทัว่โลก 

7 คนจีนในหาดใหญ่รวมตวักนัเป็นสมาคมจีน โดยแบ่งตามภาษา นอกจากสมาคมฮากกาแลว้ ยงัมีสมาคมฮกเก้ียน 
สมาคมแตจ๋ิ้ว สมาคมไหหล า สมาคมกว๋องสิว (กวางตุง้) การรวมตวัร าไทเ้ก๊กของกลุ่มผูสู้งอาย ุยงัมีท่ีหนา้สมาคม
แตจ๋ิ้วและสมาคมฮกเก้ียน แต่ภายหลงัเลิกไป 

8 เอ๋ียวท างานเป็นผูจ้ดัการในเหมืองแร่แห่งหน่ึงของบริษทัยิบอินซอย ในจงัหวดันครศรีธรรมราช ขอยา้ยเขา้มา
ท างานเป็นผูจ้ดัการโรงงานยางในหาดใหญ่ และพาภรรยาวยั 30 กบัลูกชาย ลูกสาวรวม 3 คน มาอยูด่ว้ยเม่ือ พ.ศ. 
2500 เพื่อใหลู้กชายคนโตวยั 6 ขวบไดเ้ขา้โรงเรียน บริษทัเช่าบา้นใหอ้ยูใ่กลก้บัสมาคมฮากกา 
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ปี พ.ศ. 2523 ผูน้  าคนหน่ึงของกลุ่มไดไ้ปเรียนไทเ้ก๊กลมปราณ 18 ท่าชุดท่ี 1 และ 29 ท่ี
สิงคโปร์แลว้น ากลบัมาเผยแพร่ท่ีหาดใหญ่  ในช่วงเวลานั้นเร่ิมมีผูสู้งอายุสนใจมาร าไทเ้ก๊กมากข้ึน 
พ้ืนท่ีหนา้สมาคมไม่พอรองรับ สมาชิกจ านวนหน่ึงจึงแยกตวัออกไปรวมกลุ่มกนัภายในโรงเรียนศรี
นคร ซ่ึงอยูห่่างจากสมาคมฮากกาประมาณสามร้อยเมตร สมาชิกของทั้งสองกลุ่ม มีอายมุากกวา่ 70 ปี
ข้ึนไปจ านวนมาก หลายคนเร่ิมหัดไทเ้ก๊กมาตั้งแต่วยักลางคน เล่นบา้งหยุดบา้งเพราะยงัตอ้งคา้ขาย
และท างานบา้น  แต่หลงัจากเลิกคา้ขายกม็าออกก าลงักายกนัทุกเชา้  

ชมรมไทเ้ก๊กโรงเรียนศรีนครเคยติดต่ออาจารยผ์ูสื้บทอดโดยตรงจากตน้ตระกูลหยาง 
จากประเทศไตห้วนั และอาจารยไ์ทเ้ก๊กจากประเทศสิงคโปร์มาสอนการร าไทเ้ก๊กท่ีถูกตอ้ง 2 คร้ัง 
บางคนก็ไปเรียนเพ่ิมเติมกบัครูไทเ้ก๊กท่ีกรุงเทพฯ เม่ือมีการจดัแข่งขนัไทเ้ก๊กนานาชาติ10  ซ่ึงเร่ิมราว
พ.ศ. 2524 ท่ีประเทศไตห้วนั ชมรมไทเ้ก๊กในหาดใหญ่ก็ส่งตวัแทนร่วมดว้ย หลงัจากนั้นชมรมไท้
เก๊กทัว่ประเทศไทยกร่็วมกนัจดัมหกรรมไทเ้ก๊กแห่งประเทศไทยทุก 3 ปี    

ปัจจุบนัในหาดใหญ่มีกลุ่มไทเ้ก๊กทั้งหมด 6 กลุ่ม นอกจากกลุ่มไทเ้ก๊กสมาคมฮากกา
และชมรมไทเ้ก๊กโรงเรียนศรีนครแลว้ เม่ือ พ.ศ. 2550 สมาชิกของชมรมไทเ้ก๊กโรงเรียนศรีนครกแ็ยก
ออกมาตั้งกลุ่มใหม่โดยใชพ้ื้นท่ีภายในสนามกีฬาเทศบาลนครหาดใหญ่ (จิระนคร) ชมรมไทเ้ก๊ก
เทศบาลนครหาดใหญ่เร่ิมกิจกรรมเวลา 17.00-19.30 น. ทุกวนั เวน้วนัอาทิตย์ ชมรมได้รับการ
สนบัสนุนและผลกัดนัจากสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ฝ่ายกีฬาและนนัทนาการ  คร่ึงหน่ึงของ
สมาชิกเป็นผูสู้งอายุมากกว่า 65 ปี มีทั้ งข้าราชการเกษียณ เจา้ของธุรกิจ ทั้ งท่ีเป็นวยักลางคน วยั
ท างาน และเคยมีนกัเรียนมธัยมปลาย 4-5 คน มาขอฝึกไทเ้ก๊กอยู่ช่วงหน่ึง ครูใหญ่ (หัวหนา้ชมรม) 
รู้สึกดีใจและยินดีมากท่ีจะฝึกคนรุ่นใหม่เป็นตวัอย่าง เพราะตอ้งการเผยแพร่การร าไทเ้ก๊กให้เป็นท่ี
รู้จกัในหมู่วยัรุ่นมากข้ึน หัวหนา้ชมรมยงัฝึกจดัอบรมและฝึกซอ้มเป็นพิเศษส าหรับสมาชิกท่ีสนใจ
อยากฝึกร าใหส้วยงามจนสามารถไปแสดงและร่วมแข่งขนัในเวทีต่าง ๆ ได ้  

                                                           
9 ชมรมไทเ้ก๊กสวนลุมพินี กรุงเทพฯ ไดเ้ผยแพร่ไทเ้ก๊กลมปราณ 18 ท่า9  (ช่ีกง 18 ท่า) ซ่ึงประยกุตม์าจากท่าร าไท้
เก๊ก 85 ท่า มาจากประเทศไตห้วนัและจดัการประกวดแข่งขนั เพื่อส่งเสริมใหมี้การออกก าลงักายทั้งในคนหนุ่มสาว
และผูสู้งอาย ุ 

10  โดย The World Tai Chi Chuan Federation ในสาธารณรัฐไตห้วนั เม่ือ พ.ศ. 2523 ไดจ้ดัประชุมและแข่งขนัร าไท้
เก๊ก โดยก าหนดประเภทของท่าร ามาตรฐาน ได้แก่ ประเภทบุคคลแบ่งเป็นกลุ่มอายุ โดยแข่งขนัในชุดไท้เก๊ก
ลมปราณ 18 ท่า, ไทเ้ก๊ก 85 ท่า, 24 ท่า, 48 ท่า, 42 ท่า, พดักงัฟู, กระบ่ี, และดาบ และการร าเป็นหมู่คณะ และยงัมี
การแข่งขนัเฉพาะท่าร าแต่ละตระกลู ไดแ้ก่ ตระกลูหยาง, เฉิน และซุน  
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เม่ือมีการรวมกลุ่มไทเ้ก๊กใหม่ข้ึน พ.ศ. 2553 ในสนามกีฬาเทศบาลฯ ก็มีผูสู้งอายรุาว 10 
คน รวมกนัร าไทเ้ก๊กในช่วงเชา้ เวลา 5.30-6.30 น. เวลาไล่เล่ียกนัก็มีผูสู้งอายท่ีุอาศยัอยูใ่กลก้บัมูลนิธิ
ท่งเซ้ียเซ่ียงต๊ึง รวมตัวกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ประมาณ 15 คน ร าไท้เก๊กตอนเช้า เวลา 6.00-7.00 น. 
บริเวณสวนหย่อมหน้ามูลนิธิฯ และปี พ.ศ. 2557 ก็มีผูสู้งอายุรวมตวักนัเป็น กลุ่มไทเ้ก๊กแสงศรี อยู่
บริเวณสวนหย่อมหน้าโรงเรียนธิดานุเคราะห์ เร่ิมเวลา 6.00-7.00 น. โดยขอให้ครูฝึกจากชมรมไท้
เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ไปช่วยน าและฝึกผูน้  าในช่วงแรก  

นอกจากชมรมไทเ้ก๊กท่ีเกิดจากการรวมตวัของคนจีนแลว้ ยงัมีศูนยส่์งเสริมสุขภาพและ
ฟ้ืนฟูสภาพผูสู้งอายุ11  ในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ท่ีจดัตั้งเม่ือ พ.ศ. 2536 
เพ่ือเป็นพ้ืนท่ีฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาล ในช่วงแรกอาจารย์ผู ้เร่ิมโครงการชักชวน
ขา้ราชการเกษียณอายภุายในมหาวิทยาลยัและหน่วยราชการในจงัหวดั พ่อคา้แม่คา้ชาวจีนในเมือง
                                                           
11 ก่อตั้งเม่ือ 24 กุมภาพนัธ์ 2536 ดว้ยแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุ อาจารยพ์ยาบาลผูริ้เร่ิมกิจกรรมภายใน
ศูนยฯ์ มีแนวคิดเร่ืองการสร้างสุขภาพให้กบัคนสูงอายุ เธอหวงัจะเห็นว่าคนสูงอายุท่ีมาร่วมกิจกรรมจะยิ้มแยม้
แจ่มใส สุขภาพจิตดี สุขภาพกายแข็งแรง กระฉับกระเฉง ต่างจากภาพท่ีคนทั่วไปมักคิดว่าคนสูงอายุอ่อนแอ 
เช่ืองชา้ ซึมเศร้าเหงาหงอย โดยในปีพ.ศ. 2535 ภาควิชาอายุรศาสตร์และศลัยศาสตร์ไดส่้งบุคลากรไปดูงานเร่ือง
ผูสู้งอายท่ีุประเทศแคนาดา มีแนวคิดวา่ตอ้งกลบัมาท าเร่ิมเร่ืองการออกก าลงักายในผูสู้งอาย ุวิภาวีจากคณะพยาบาล
ศาสตร์ ไดมี้โอกาสไปดูงานและฝึกการออกก าลงักายท่ีเวิร์ลดคลบั และการร าไท้เก๊กท่ีโรงพยาบาลต ารวจ เธอ
ตดัสินใจเลือกไทเ้ก๊กเป็นการออกก าลงักายหลกัเน่ืองจากเห็นว่าท่ีหาดใหญ่มีคนจีนจ านวนมาก ในช่วงเร่ิมตน้ศูนย์
น้ีเปิดให้บริการสัปดาห์ละ 1 วนั สมาชิกก่อตั้งมี 6 คน ช่วงแรกเป็นอาจารยจ์ากภาควิชาพยาบาล เจา้หน้าท่ี และ
คนงาน และมีสมาชิกเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ เป็น 20-30 คน โดยชักชวนชมรมผูสู้งอายุในหาดใหญ่เขา้ร่วมดว้ย และใน
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2536 ไดข้ยายวนัจดักิจกรรมเป็นสัปดาห์ละ 2 วนั ระหว่างเวลา 7.30-11.30 น.โดยใชพ้ื้นท่ีใต้
ตึกคณะพยาบาลศาสตร์เป็นสถานท่ีท ากิจกรรมร่วมกนัตั้งแต่เร่ิมตน้จนกระทัง่ปัจจุบนั เม่ือมีจ  านวนสมาชิกเพิ่มมาก
ข้ึนจึงขยายเวลาเป็นสัปดาห์ละ 3 วนั ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 เป็นตน้มา  ปัจจุบนัศูนยฯ์เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ องัคาร พุธ  
หรือบางช่วงก็เปลียนเป็นวนัพุธ พฤหัส ศุกร์ ส่วนในภาคเรียนท่ี 1 (มิถุนายน-ตุลาคม) ส่วนภาคเรียนท่ี 2 เปิด
ให้บริการ 4 วนั คือ จนัทร์ถึงพฤหัสบดี เน่ืองจากมีนักศึกษาพยาบาลมาฝึกปฏิบัติการวิชาการจดัการสร้างเสริม
สุขภาพผูสู้งอาย ุ ศูนยฯ์ เก็บอตัราค่าสมาชิก 50 บาทต่อเดือน ผูส้มคัรตอ้งมีอาย ุ60 ปี และรับผูท่ี้มีอาย ุ55  ปีข้ึนไป
เป็นสมาชิกสมทบ กิจกรรมท่ีจดั ไดแ้ก่ วนัจนัทร์ร าไทเ้ก๊ก (ซ่ึงมีทุกวนั ผลดัเปล่ียนใหแ้ต่ละวนัไม่ซ ้ าชุดท่าร ากนั) 
แอโรบิค วนัองัคารร าไทเ้ก๊ก และระบ าผา้หรือโนราบิค  วนัพุธ ไทเ้ก๊กและกระบองชีวิจิตหรือลีลาศ  นอกจากน้ีมี
การให้ความรู้ทางวิชาการ การตรวจสุขภาพโดยแพทย ์จดัทัศนศึกษาปีละ 2 คร้ัง  จดักิจกรรมทางศาสนา เช่น 
ท าบุญ ถวายเทียน และงานพิธีตามประเพณีไทย เช่น ลอยกระทง วนัแม่ วนัเฉลิมฯ  ทุกปียงัเขา้ร่วมแข่งขนักีฬา “ช่อ
ล าดวนเกมส์” (จดัการแข่งขนักีฬาระหว่างกลุ่ม/ชมรมผูสู้งอายทุัว่ประเทศ) ศูนยฯ์ยงัใชเ้ป็นท่ีฝึกงานของนกัศึกษา
พยาบาล แพทย ์ทนัตแพทย ์เป็นแหล่งศึกษาดูงานของกลุ่มชมรมผูสู้งอายุอ่ืน ๆ รวมทั้ งสถานบนัการศึกษาจาก
ต่างประเทศ 
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หาดใหญ่ ใหม้าร่วมกิจกรรม โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย โดยขอผูน้  ากลุ่มไทเ้ก๊กจากโรงเรียนศรีนครมาช่วย
ฝึกสอนสมาชิกของศูนยฯ์ และไดถ่้ายวิดีโอเก็บไวด้ว้ย กิจกรรมจดัข้ึนทุกวนัจนัทร์ พุธ ศุกร์ ตั้งแต่ 
8.30-11.30 น. โดยเร่ิมออกก าลงักาย 1 ชัว่โมง12 หลงัจากนั้นก็มีกิจกรรมให้ความรู้ดา้นสุขภาพหรือ
กิจกรรมตามความสนใจของผูสู้งอาย ุ

ส าหรับงานศึกษาช้ินน้ี ใชก้ลุ่มตวัอย่างผูสู้งอายท่ีุเป็นสมาชิกชมรมไทเ้ก๊กโรงเรียนศรี
นครและชมรมไทเ้ก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีเล่นจริงจงั ร าไทเ้ก๊กวนัละหลายชุด ใช้
เวลาแต่ละคร้ังประมาณ 1 ชั่วโมงคร่ึง  หลงัจากนั้ นจะใช้เวลาอีกอย่งน้อย 1 ชั่วโมงส าหรับการ
ฝึกซอ้มอยา่งเขม้ขน้ใหก้บัสมาชิกท่ีตอ้งการทบทวนท่าต่าง ๆ ท่ียงัสงสยัหรือท าไม่ถูกตอ้ง (ส่วนใหญ่
มีอายุยงัไม่ถึง 60 ปี และเป็นผูท่ี้ครูฝึกมองว่าจะเป็นผูน้  าต่อไป)  บางวนัก็เป็นการร าไท้เก๊กแบบ
ประยุกต์กบัอุปกรณ์อ่ืน ไดแ้ก่ ร าพดักงัฟู พดัคู่ กระบ่ีเด่ียว กระบ่ีคู่ ให้สมาชิกที่ตอ้งการทบทวน
เพ่ิมเติมและซอ้มก่อนเขา้แข่งขนัในมหกรรมไทเ้ก๊กภาคใต1้3และมหกรรมไทเ้ก๊กแห่งประเทศไทย 
 
ชุดท่าร าไท้เก๊ก 

เม่ือไดเ้วลานดัหาย ผูสู้งอายจีุนยืนเรียงแถวห่างกนัสองช่วงแขน ดา้นหนา้เป็นแถวของ
ผูน้  าร าไทเ้ก๊ก 3-4 คน ล าดบัการออกก าลงักายแบ่งได ้3 ชุดดงัน้ี ไดแ้ก่ ชุดท่าอบอุ่นร่างกาย เพื่อเรียก
ความต่ืนตัวของกลา้มเน้ือส่วนต่าง ๆ ตั้ งแต่คอถึงปลายเท้า เร่ิมจากการก้มเงยศีรษะ เอียงคอไป
ดา้นซ้ายและขวา หมุนคอ หมุนหัวไหล่ ยกแขน ยกขา ไขวข้า กม้ล าตวั (10 นาที) โดยมีเสียงเพลง
ประกอบให้เขา้จากเทปคาสเซ็ท มีการบอกจังหวะการเปล่ียนท่าทาง นับจ านวนคร้ังแต่ละท่าเป็น
ภาษาจีน แลว้ต่อดว้ยไทเ้ก๊กลมปราณ 18 ท่า (หรือช่ีกง (Qigong)14  (35 นาที)  ซ่ึงเนน้ฝึกการหายใจ
เขา้ออกเป็นหลกั โดยอาศยัการเคล่ือนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายไปกระตุน้การหายใจเขา้ออก เช่น 
เม่ือกางแขนออกทั้งสองขา้งพร้อมกบัเหยียดเข่าข้ึนเป็นจงัหวะหายใจเขา้ เม่ือหุบแขนเขา้หากลาง
ล าตวัพร้อมกบัยอ่เข่าทั้งสองลงเป็นจงัหวะหายใจออก ท าซ ้ าแต่ละท่า 8 คร้ัง  จากนั้นก็เร่ิมท่าไทเ้ก๊ก 

                                                           
12 ร าไทเ้ก๊กตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 9.30 น. ประกอบดว้ย ท่าอบอุ่นร่างกาย ไทเ้ก๊กลมปราณ 18 ท่า 2 ชุด และ ชุดท่า
ไทเ้ก๊กมาตรฐาน 24 ท่า    

13 จดัเป็นประจ าทุกปี ราวเดือนมีนาคม โดยชมรมไทเ้ก๊กในแต่ละจงัหวดัจะผลดัเปล่ียนเวียนกนัเป็นเจา้ภาพ 

14 มีทั้งหมด 3 ชุด แต่ละชุดมี 18 ท่า แต่ละวนัท าเพียง 2 ชุด สลบักนั เช่น วนัจนัทร์ พุธ ศุกร์ ท าชุดท่ี 1 และ2 วนั
องัคาร พฤหสับดี เสาร์ ท าชุดท่ี 1 และ 3  
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24 ท่า (7 นาที) และไทเ้ก๊กมาตรฐาน 85 ท่า และ 48 ท่า15 (40 นาที)  อยา่งไรกต็ามชุดท่าร าทั้งหมดน้ีมี
พ้ืนฐานจากไทเ้ก๊ก 85 ท่า 

ท่าร าไทเ้ก๊ก 85 ท่า ทุกท่ามีความต่อเน่ืองกนั อาจแบ่งไดค้ร่าว ๆ เป็น 4 ช่วง (ดงัภาพ) 
แต่ละช่วงต่อกันด้วยท่าหรูเฟิงซ่ือป้ีและสือจ้ือโซ่ว (กากบาท) เป็นท่าเตรียมเปลี่ยนทิศทางการ
เคล่ือนไหว  และมีท่าเช่ือมต่อคือท่ากา้วเทา้รวบหางนกยงูและท่าแส้เด่ียว (วงรี) แทรกในช่วงท่ีก าลงั
จะเปล่ียนไปเร่ิมชุดท่าถดัไป  ช่วงแรกเป็นช่วงอุ่นเคร่ือง (ท่า 1-12)  เป็นการเตรียมกลา้มเน้ือใหค่้อย 
ๆ ยืดเหยียดและยืดหยุ่น ช่วงท่ี 2 เป็นการฝึกทรงตวั (ท่า 15-44) มีการเดินถอยหลงั เคล่ือนตวัไป
ดา้นขา้ง กม้ล าตวั หมุนตวักลบั และมีท่าท่ียืดกลา้มเน้ือขามากข้ึน เพ่ือเตรียมการส าหรับชุดท่ายอ่ย
ต่อไปท่ีต้องยืนบนขาข้างเดียวและเตะอีกข้างไปด้านบนพร้อมกางแขนทั้ งสองข้าง ช่วงท่ี 3 
เสริมสร้างพละก าลงั (ท่า 47-82) มีท่าทางท่ีซ ้ ากบัสองช่วงแรก โดยจดัเป็นชุดย่อยแลว้ท าซ ้ าเป็น 3 
ชุดยอ่ย แต่ละชุดคัน่ดว้ยท่าเช่ือมต่อ (กา้วเทา้รวบหางนกยงูและท่าแสเ้ด่ียว) ช่วงท่ี 4 ผ่อนคลาย จบลง
ดว้ยท่าท่ีค่อย ๆ ลดการยดืเหยยีดกลา้มเน้ือลง และกลบัมาท่ีท่าปิดและผอ่นคลายลมหายใจ  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

ภาพแสดงช่วงการออกก าลงักายแบบไทเ้ก๊ก 85 ท่า 
 
 

                                                           
15 บางวนักร็ าไทเ้ก๊ก 42 ท่า หรือ 37 ท่า  ชุดท่าร าท่ีแตกต่างกนัน้ีเน่ืองจากเป็นท่าร าท่ีมาจากตระกลูต่าง ๆ เสนอ แต่
ท่าพื้นฐานเหมือนกนัหมด ต่างกนัเพียงทิศทางและล าดบัของท่าทาง 

   

  

  

  

13-14 ท่าเปล่ียนทิศทาง 

26-27 

3-4  
 

45-46 
53-54 

68-69 75-76 

83-84 
  

  
  

  

 

2 ฝึกการทรงตวั 
(15-25) และ (28-44) 

3  เสริมสร้างพละก าลงั
(47-82) 

4 ผอ่นคลาย
8]kpzjvo8]k
p 1 ช่วงอุ่นเคร่ือง

(ท่า 1-12)   
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ช่วงอุ่นเคร่ือง เป็นการเตรียมร่างกายส่วนต่าง ๆ ใหพ้ร้อมกบัการเคล่ือนไหว การจดัวาง
เทา้ ขา ล  าตวัและการหายใจ ตามดว้ยท่าเช่ือมต่อ ไดแ้ก่ ท่ารวบหางนกยูงและแส้เด่ียว ซ่ึงจะเป็นท่า
เตรียมก่อนเร่ิมท่าต่อไป สองท่าน้ีจะเตรียมกลา้มเน้ือล าตวั ขาและแขน มีการกา้วเดินไปขา้งหนา้สลบั
ซา้ยขวา ย่อเข่าหนา้และยืดขาดา้นหลงั หมุนล าตวัไปซา้ยและขวา พร้อมกบัใชมื้อขา้งหน่ึงผลกัไป
ดา้นหน้า อีกขา้งเคล่ือนมาดา้นขา้ง ท าให้มีการถ่ายน ้ าหนักตวัสลบัไปบนขาทั้งสองขา้งอย่างชา้ ๆ 
ก่อนถ่ายน ้ าหนักไปขาอีกขา้งเพ่ือกา้วเดิน ตอ้งหมุนเปิดปลายเทา้ก่อนจะหมุนล าตวั พร้อมกบัการ
เคล่ือนไหวแขนสลบัขา้งกนั คลา้ยกบัการฝึกเดินอย่างละเอียดเป็นขั้นตอนย่อย ๆ การท าเช่นน้ีเป็น
การกระตุน้การรับความรู้สึกในขอ้ต่อ (proprioceptive sense) ท่ีรับน ้ าหนักและช่วยในการทรงตวั 
การเหยียดยืดกลา้มเน้ือแขนและขา ท าใหส่้วนต่าง ๆ ท่ีจะเคล่ือนไหวเร่ิมต่ืนตวั เตรียมพร้อมส าหรับ
การเคล่ือนไหวท่ียากข้ึนในล าดบัถดัไป  

ก่อนจะเร่ิมชุดท่าช่วงต่อไป มีท่าคัน่เพ่ือเปล่ียนทิศทาง (ท่า 13-14) คือยืนเทา้ชิด แขน
ทั้งสองไขวม้าดา้นหนา้ระดบัอก แลว้หมุนล าตวัเปล่ียนทิศทางเพ่ือเร่ิมช่วงท่ี 2 ซ่ึงฝึกทรงตวั ตั้งแต่ท่า 
15-25 เช่น ท่าท่ี 17 ตอ้งเดินถอยหลงัพร้อมกบัมือหน่ึงผลกัมือไปดา้นหนา้ ขณะท่ีแขนอีกขา้งเคล่ือน
ไปดา้นหลงั สลบัซา้ยขวาพร้อมกบับิดล าตวั และหมุนคอใหส้ามารถมองตามมือไปดว้ย ท่าน้ีจึงตอ้ง
ใช้การประสานสัมพนัธ์ระหว่างแขน ขา ล าตวั และสายตาเพ่ือควบคุมการทรงตวัและสมดุลของ
ร่างกาย  ส่วนท่าท่ี 22 (ไหต่ีเจิน งมเข็มกน้สมุทร) ท่ียืนลงน ้าหนกัท่ีขาขวา เหยียดขาซา้ยไปดา้นหนา้ 
แลว้กม้ล าตวัลงแลว้เหยียดแขนขวาขนานไปกบัขาซ้าย บงัคบัให้ตอ้งยืดกลา้มเน้ือหลงัและขาซ้าย 
และตอ้งยนืทรงอยูใ่หไ้ด ้ก่อนจบช่วงน้ีกเ็ป็นท่าเปล่ียนผา่น (เหมือนท่า 3-4)  

ท่า 28-44 ฝึกการทรงตวัท่ียากมากข้ึน เร่ิมจากการฝึกการทรงตวั16 โดยเดินไปดา้นขา้ง 
(ท่าท่ี 28 อวิ๋นโส่ว) เป็นการฝึกการประสานกนัของการมองเห็นกบัการเคล่ือนล าตวัและขา ขณะยืน
ย่อเข่าและเดินไปดา้นขา้ง โดยหมุนล าตวัและแขนไปดา้นซ้ายและขวา เล่ือนสลบักบัเทา้ท่ีกา้วไป
ดา้นขา้ง โดยตอ้งมองมือและหมุนล าตวัไปตามการเคล่ือนไหวของมือ  

ส่วนท่าท่ียากข้ึนคือตอ้งยืนขาเดียว เช่น ท่า 31 (แยกเตะซา้ยขวา)ตอ้งยืนทรงตวับนขา้ง
เดียว พร้อมกบัยกขาหน่ึงเตะเหยยีดออกไปดา้นหนา้ พร้อมกบักางแขนทั้งสองขา้ง เม่ือตอ้งยกขาขา้ง
ใดขา้งหน่ึงข้ึน กลา้มเน้ือหลงัและขาตอ้งเกร็งคา้งไวเ้พ่ือทรงท่า ส่วนขาอีกขา้งหน่ึงก็ตอ้งเหยียดยืด
ออก ท่าน้ีจึงตอ้งอาศยัความแข็งแรงและความยดืหยุน่ของกลา้มเน้ือทั้งหมดร่วมกนั  เพ่ือรักษาสมดุล

                                                           
16 ระบบท่ีควบคุมการทรงตวัในขณะเคล่ือนไหว ประกอบดว้ย การมองเห็น การรับรู้ของขอ้ต่อ และระบบการทรง
ตวัท่ีอยูใ่นหูชั้นใน (vestibular system) หากระบบการทรงตวัภายใน (vestibular system) เส่ือมลง แต่การมองเห็น
และการรับรู้ในขอ้ต่อต่าง ๆ ยงัดีอยู ่จะยงัสามารถทรงตวัอยูไ่ด ้
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ของร่างกายไวไ้ม่ใหเ้อียงหรือลม้ ดงันั้นหากไม่ไดผ้่านท่าอ่ืน ๆ ตั้งแต่ตน้ พอถึงช่วงน้ีกอ็าจเหยียดขา
ไดไ้ม่สมบูรณ์ หรือยนืไม่มัน่คง ท าใหเ้ซลม้ลงได ้

ท่าถีบเทา้ซา้ย (ท่า 32) ถีบเทา้ขวา (ท่า 40,43) มีการงอเหยียดขาทั้งสองขา้งสลบักนัเพ่ือ
ถ่ายน ้ าหนกัไปมา เม่ือตอ้งกา้วเดินไปดา้นหนา้ ดา้นหลงั ทางซา้ยหรือขวา หรือเฉียงไปดา้นใดดา้น
หน่ึง รวมทั้งมีหมุน พร้อมกบัวาดขาขวาไปดา้นหลงั เป็นจงัหวะท่ีตอ้งยนืลงน ้าหนกัอยูบ่นขาซา้ยขา้ง
เดียว ซ่ึงนบัเป็นท่าท่ียากเพราะตอ้งอาศยัการทรงตวัอยา่งมากและเคล่ือนไหวอยา่งเร็ว กลา้มเน้ือหลงั
และสะโพกตอ้งหดเกร็งเพ่ือให้ร่างกายทรงตวัอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คง รวมทั้งมีการยืดของกลา้มเน้ือในฝ่ัง
ตรงขา้มดว้ย ส่วนการเตะและถีบปลายเทา้ออกดา้นขา้ง ตอ้งใชก้ารหมุนตวัไปดา้นหลงัอยา่งรวดเร็ว
ซ่ึงตอ้งใชท้ั้งพละก าลงั และรักษาสมดุลของร่างกาย ท าใหก้ลา้มเน้ือขา เข่า และสะโพกตอ้งเกร็งและ
ผอ่นสลบักนัไป  

เม่ือฝึกยืนทรงตวับนขาขา้งเดียวไดใ้นขณะท่ียกขาอีกขา้งและเคล่ือนไหวแขนทั้งสอง
แลว้ เพ่ือเตรียมส าหรับการเคล่ือนไหวช่วงท่ี 3 เสริมสร้างพละก าลงั ในช่วงน้ีการเคล่ือนไหวจะซ ้ า
ท่าทางกบัช่วงท่ีผ่านมาโดยเนน้ในแต่ละช่วงยอ่ยต่างกนั เช่น การหมุนเอวไปดา้นซา้ยและขวา โดยท่ี
ขาทั้ งสองยงัย่อและอยู่น่ิง พร้อมกับควบคุมการเคล่ือนไหวท่ีกระดูกสันหลังระดับเอว ต้องใช้
กลา้มเน้ือหลงัท่ีท าหนา้ท่ียึดแกนกลางล าตวั ซ่ึงหากท าไดถู้กตอ้งจะท าให้แรงท่ีกดลงบนขอ้เข่าและ
กลา้มเน้ือเข่าและขอ้เทา้ท างานลดลง ดงันั้นการออกแรงท่ีถูกตอ้งและเคล่ือนไหวชา้ ๆ สม ่าเสมอจึง
ไม่ท าใหเ้กิดการบาดเจบ็ท่ีขอ้เข่าและเทา้ 
 
การฝึกไท้เก๊กและร่างกายของผู้สูงอายุ 

ผูสู้งอายุท่ีจะกล่าวถึง เป็นผูท่ี้ฝึกฝนไทเ้ก๊กอย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ และเป็นผูท่ี้ร า
ไท้เก๊กได้เป็นตามแบบแผน งดงาม ทุกคนเคยเข้าแข่งขันในมหกรรมไท้เก๊กทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ ต่างไดรั้บเหรียญรางวลักลบัมาแลว้ และปัจจุบนัเป็นผูน้  าและครูฝึกไทเ้ก๊กใหก้บัชมรม
ไทเ้ก๊กในอ าเภอหาดใหญ่  

ลิลล่ี17 (นามสมมติ) วยั 78 ปี ร่างผอมบาง ผิวค่อนขา้งคล ้า เดินหลงัตรงและคล่องแคล่ว
ว่องไว เธอเป็นผูน้  าและครูฝึกไทเ้ก๊กของชมรมไทเ้ก๊กโรงเรียนศรีนคร เล่นไทเ้ก๊กมานานกว่า 28 ปี

                                                           

17 เกิดและเติบโตท่ีหาดใหญ่  หัดร าไท้เก๊กเพราะป่วยเป็นโรคภูมิแพม้าตั้งแต่วยัรุ่น มีอาการหอบหืด หายใจไม่
สะดวก และผื่นแพท่ี้มักเกิดข้ึนช่วงท่ีอากาศเปล่ียนแปลง  เธอกินยารักษามาตลอดหลายสิบปี เคยยา้ยไปอยู่
กรุงเทพฯ เพราะคิดว่าอาการท่ีแห้งกว่าจะช่วยท าให้อาการภูมิแพ้บรรเทาลง แต่ก็ไม่ช่วยอะไรมากนัก หมอ
ประจ าตวัแนะน าใหเ้ธอออกก าลงักาย  แต่เธอมีอาการล้ินหวัใจร่ัวแต่ก าเนิดดว้ย ท าใหไ้ม่เหมาะท่ีจะออกก าลงักายท่ี
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แลว้ เม่ือท างานร าบา้งหยุดบา้ง  แต่เร่ิมร าไทเ้ก๊กเป็นประจ าสม ่าเสมอ เม่ืออายุ 55 ปี หลงัจากหยุด
ท างานประจ า เธอมาร าไทเ้ก๊กทุกวนัตอนเชา้ท่ีโรงเรียนศรีนครและฝึกซอ้มเองท่ีบา้นตอนเยน็ ท าให้
อาการหอบหืด หายใจไม่สะดวก และผื่นแพบ้รรเทาลงอยา่งมาก ส่วนอาการทอ้งอืด ขบัถ่ายล าบากท่ี
เคยเป็นในวยัสาวกบ็รรเทาลง  นอกจากน้ีเธอยงัร าพดักงัฟูและกระบ่ีดว้ย ซ่ึงมีการเคล่ือนไหวรวดเร็ว
ข้ึน ตอ้งใชก้ าลงัแขนขามาก แต่ละท่ามียอ่ ยืดเหยียดของขาและแขนทั้งสองขา้งมากกวา่ท่าไทเ้ก๊ก 85  
มีบางท่าตอ้งกระโดดพร้อมกบัหมุนตวัดว้ย เธอฝึกฝนทุกวนั และเขา้แข่งขนัในงานมหกรรมไทเ้ก๊ก
ของประเทศ และระดบันานาชาติท่ีจดัข้ีนในประเทศจีน และเคยไดรั้บเหรียญทองมาแลว้หลายคร้ัง 
การร าไทเ้ก๊กส่งผลท าใหเ้ธอเดินหลงัตรง กระฉบักระเฉง สังเกตจากท่าทางการเคล่ือนไหวระหว่าง
การร าไทเ้ก๊ก เธอยงัสามารถยืนลงน ้าหนกับนขาขา้งเดียวในขณะท่ีขาอีกขา้งหน่ึงและมือทั้งสองขา้ง
เคล่ือนไหวอยู ่เพราะการเคล่ือนไหวอยา่งชา้ ๆ ท าใหก้ลา้มเน้ือตอ้งเกร็งตวัทั้งแบบหดสั้นและยืดยาว 
การท าซ ้า ๆ เป็นประจ าท าใหก้ าลงักลา้มเน้ือแขนขาเพ่ิมข้ึน กลา้มเน้ือแกนกลางล าตวั (หลงัและหนา้
ทอ้ง) ท่ีเป็นตวัหลกัในการทรงตวัแข็งแรงข้ึน การยืดหดตวัของกลา้มเน้ือท าให้เลือดไหลเวียนดี 
อาการปวดเม่ือยท่ีมกัเกิดข้ึนในช่วงเชา้ หลงัจากต่ืนนอนกห็ายไป   

ยุพา18 (นามสมมติ) วยั 78 รูปร่างผอมบาง หลงัค่อมเล็กน้อย เป็นคนเดินเร็ว เคยป่วย
ดว้ยโรคปอดอกัเสบและภูมิแพ ้มีอาการไอมีเสมหะบ่อย ๆ เม่ือเธออายุได ้58 ปี (2538) จึงเลิกดูแล
ร้านเคร่ืองเขียน และให้เวลาใส่ใจสุขภาพมากข้ึน และมาร าไทเ้ก๊กท่ีโรงเรียนศรีนครทุกเชา้วนัหยุด 
ช่วงนั้นเธอฝึกซอ้มเป็นประจ าสม ่าเสมอวนัละทั้งเชา้และเยน็ และมีโอกาสเรียนเพ่ิมเติมกบัอาจารย์
ไทเ้ก๊ก19 ท่ีชมรมฯ เชิญมาอบรมดว้ย ส่วนเช้าวนัจนัทร์ พุธ ศุกร์ เธอจะตอ้งไปเป็นผูน้  าร าไทเ้ก๊ก
ใหก้บัศูนยฟ้ื์นฟูสุขภาพผูสู้งอาย ุคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

                                                                                                                                                                         
ตอ้งใช้แรงมาก  เธอจึงเลือกร าไทเ้ก๊กตอนเชา้แต่ก็ท าไม่ต่อเน่ือง เม่ือยา้ยกลบัมาท างานท่ีหาดใหญ่อายุ 35 ปีจึงมี
เวลาออกก าลงักายในช่วงเชา้   

18 เกิดและเติบโตในยา่นตลาดรถไฟ หลงัจากจบประถมส่ีจากโรงเรียนศรีนคร ในหาดใหญ่แลว้ ก็ออกมาช่วยพอ่แม่
ขายขายธูปเทียนและขา้วของท่ีใชส้ าหรับไหวเ้จา้ พร้อมกบัเรียนหนงัสือภาคค ่า ตั้งแต่อาย ุ15 ปี ต่อมาก็เปล่ียนมา
ขายส่งเคร่ืองเขียน และหยดุท างานหารายไดเ้ม่ืออาย ุ58 ปี เพราะรู้สึกวา่สุขภาพทรุดโทรม  

19 พ.ศ. 2548 กบักลุ่มไทเ้ก๊กโรงเรียนศรีนคร หัวหนา้กลุ่มและสมาชิกไดเ้ชิญอาจารยล่ี์ เกาจากเมืองจีน มาสอนให้
สมาชิกซ่ึงตอ้งเสียค่าเรียนคนละ 1,500 บาท โดยรับผูส้นใจเพียง 30 คน มาฝึกทุกวนัตอน 6-8 โมงเชา้ เป็นเวลา 1 
เดือน  และปีพ.ศ. 2552 หัวหน้าชมรมฯ ก็เชิญอาจารยม์าสอนการร าพดักงัฟูและร ากระบ่ีอีก ผูท่ี้จะเรียนไดต้อ้งมี
พื้นฐานการร าไทเ้ก๊กมาก่อน 
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วินยั20 (นามสมมติ) วยั 74 ปี รูปร่างสูง ผอมบาง เดินเร็ว เคล่ือนไหวว่องไว เขาเร่ิมร า
ไทเ้ก๊กควบคู่กบัเล่นเทนนิสดว้ยเม่ืออายปุระมาณ 45 ปี เขา้เป็นสมาชิกชมรมไทเ้ก๊กโรงเรียนศรีนคร 
และมีโอกาสเขา้ร่วมอบรมการร าไทเ้ก๊กจากอาจารยท่ี์มาจากประเทศจีนทุกคร้ัง วินยัร าไทเ้ก๊กไดทุ้ก
แบบ รวมทั้ งแบบประยุกต์ ได้แก่ ท่าพดักังฟู กระบ่ี ดาบ เป็นต้น เม่ือพ.ศ. 2550 เขาและภรรยา
ร่วมกบัเพ่ือน ๆ อีก 5 คน แยกตวัออกมาตั้งชมรมไทเ้ก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ มีวินัยเป็นประธาน
ชมรมฯ ชมรมน้ีเร่ิมออกก าลงักายทุกวนั 17.30-19.00 น.หยดุวนัอาทิตยแ์ละวนัส าคญัในเทศกาลตาม
ประเพณีจีน ปัจจุบนันอกจากวินยัจะมาร าไทเ้ก๊กตอนเยน็แลว้ เขายงัฝึกซอ้มร าไทเ้ก๊กแบบประยกุตท่ี์
บา้นดว้ย และเดินทางไปแลกเปล่ียนความรู้กบัผูเ้ช่ียวชาญท่ีกรุงเทพฯบ่อยคร้ัง 

มยุรี21 (นามสมมติ) วยั 68 ปี เป็นภรรยาของวินยั ซ่ึงเคยช่ืนชอบการเตน้ลีลาศก็เปล่ียน
มาร าไทเ้ก๊กแทน เธอป่วยเป็นเบาหวานและตอ้งฉีดอินซูลินทุกวนั เธอมาร าไทเ้ก๊กเป็นประจ าทุกวนั 
ซ่ึงช่วยท าให้ร่างกายสดช่ืนกระปร้ีกระเปร่า มยุรีและวินัยเป็นผูน้  าของชมรมไทเ้ก๊กเทศบาลนคร
หาดใหญ่ ทั้งสองคนชอบจดัทวัร์ให้สมาชิกชมรมไปท่องเท่ียว ท ากิจกรรมร่วมกนัเป็นประจ าทุกปี 
เช่น เม่ือสองปีท่ีแลว้ ชมรมไทเ้ก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ไปร่วมแข่งขนัในมหกรรมไทเ้ก๊กภาคใตท่ี้
จงัหวดัพทัลุง หลงัจากแข่งขนัแลว้ยงัพาสมาชิกไปพายเรือล่องแก่ง เล่นน ้าตกท่ีจงัหวดัพทัลุง 

นอกจากวินยัและภรรยาจะเป็นผูน้  าไทเ้ก๊กของชมรมแลว้ ยงัฝึกสอนสมาชิกใหเ้ป็นผูน้  า
ไทเ้ก๊กดว้ย โดยใชเ้วลาหลงัจบกิจกรรมประจ าวนัเวลาหน่ึงทุ่ม ฝึกเพ่ิมเติมใหก้บัสมาชิกท่ีสนใจอยาก
เป็นครูฝึกหรือตอ้งการฝึกและซกัถามเพ่ิมเติม ทั้งสองยงัไดรั้บเชิญให้ไปน าและฝึกใหก้บักลุ่มชมรม
ท่ีรวมตวัข้ึนใหม่ดว้ย ทั้งสองคนตอ้งการเผยแพร่การร าไทเ้ก๊กในกลุ่มเยาวชนให้มากข้ึน เน่ืองจาก
เห็นวา่หากฝึกฝนตั้งแต่อายยุงันอ้ย จะยิง่ท าไดส้มบูรณ์แบบ  แต่วยัรุ่นและเดก็มกัสนใจกีฬาท่ีรวดเร็ว 
วอ่งไว และใชพ้ละก าลงัมากกวา่  

ตวัอย่างผูสู้งอายุทั้งส่ีคน เป็นผูท่ี้ฝึกไทเ้ก๊กมานานกว่า 10-20 ปี  และเร่ิมฝึกตั้งแต่อายุ
ประมาณ 45-58 ปี เป็นช่วงท่ีร่างกายยงัไม่เส่ือมมากนกั หากฝึกฝนอยา่งสม ่าเสมอกส็ามารถร าไทเ้ก๊ก
                                                           
20 เรียนจบโรงเรียนเอกชนจีนในหาดใหญ่ แลว้ไปต่อวิทยาลยัท่ีปีนงั กลบัมาท างานในบริษทัยางไทยปักษใ์ต ้ต่อมา
ยา้ยเป็นผูจ้ดัการธนาคารในหาดใหญ่ ก่อนหนา้น้ีเขาเล่นเทนนิสเป็นประจ าตอนเยน็ เม่ือเกษียณอายกุารท างานจึงมา
ฝึกไทเ้ก๊กเป็นประจ า 

21 เกิดในหาดใหญ่ เม่ือเรียนจบระดบัมัธยมศึกษาจากหาดใหญ่ ได้ไปเรียนต่อระดับอาชีวศึกษาท่ีปีนัง กลบัมา
ท างานเป็นพนกังานธนาคาร ในช่วงวยัท างานชอบเตน้ลีลาศ แต่เร่ิมเป็นเบาเหวานเม่ืออายปุระมาณ 55 ปี ตอ้งกินยา
ร่วมกบัออกก าลงักาย ในช่วงแรกเธอยงัคงไปลีลาศอยู ่แต่เม่ือสามีชวนมาร าไทเ้ก๊ก เธอจึงเขา้ร่วมดว้ย ภายหลงัเลิก
ลีลาศไป และฝึกไทเ้ก๊กอยา่งจริงจงั  
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ไดอ้ยา่งงดงามตามแบบแผน และช่วยส่งเสริมการเคล่ือนไหวของร่างกายใหมี้ประสิทธิภาพดว้ย ลิล
ล่ี ยุพาและมยุรีหันมาฝึกไทเ้ก๊กเพราะความเจ็บป่วยท่ีรบกวนการใช้ชีวิต ขณะท่ีวินัยสนใจไทเ้ก๊ก
เพราะสามารถส่งเสริมพละก าลงั ทั้ งส่ีคนเป็นตวัอย่างของการฝึกอย่างต่อเน่ือง ท าให้ร่างกายคง
สภาพความยืดหยุน่ได ้แมว้่าความเส่ือมตามธรรมชาติจะเกิดข้ึน ก็ช่วยชะลอไวไ้ด ้ทั้งยงัช่วยบรรเทา
อาการเจ็บป่วยท่ีเคยเป็นมาก่อนน้ีดว้ย  การฝึกหัดไทเ้ก๊กในผูสู้งอายุจึงควรเร่ิมในช่วงท่ีร่างกายยงัมี
ความยดืหยุน่อยูบ่า้ง จะท าใหก้ารเคล่ือนไหวของร่างกายตามรูปแบบสมบูรณ์และสวยงาม 

อย่างไรก็ตามมีผูสู้งอายุจ  านวนหน่ึงเร่ิมหัดไทเ้ก๊กเม่ืออายุมากแลว้ เช่น วิภา22 รูปร่าง
ค่อนขา้งทว้ม เดินเร็ว แต่เหมือนลากขาขา้งหน่ึง ปัจจุบนัอาย ุ73 ปี มาร าไทเ้ก๊กท่ีโรงเรียนศรีนครเป็น
ประจ าทุกวนั หลงัจากผา่ตดัใส่ขอ้เข่าเทียมทั้งสองขา้ง ตั้งแต่อาย ุ70 ปี เพราะสามีของเธอคะย ั้นคะยอ
แกมบงัคบัใหม้าร าไทเ้ก๊กต่อเน่ืองทุกวนั กระทัง่เธอเดินไดค้ล่องตวัมากข้ึน ไม่เจ็บหัวเข่า แมจ้ะยงัมี
อาการตึงกลา้มเน้ือขาอยู่บ้าง นั่งยองไม่ได้ แต่ก็นับว่าดีข้ึนมาก ไม่ทุกข์ทรมานเหมือนเม่ือก่อน 
ปัจจุบนัเธอเดินไปจ่ายตลาดเอง ไปท าธุระท่ีธนาคาร ท ากบัขา้วและท างานบา้นเอง และดูแลลูกชายท่ี
ป่วยเป็นอมัพาตอีกดว้ย   

นิภา23 รูปร่างอว้น วยั 86 ปี เธอไม่คล่องแคล่วเหมือนสมาชิกคนอ่ืนเพราะป่วยเป็น
เบาหวาน ตั้งแต่อายปุระมาณ 60 ปี ทุกเชา้เธอเดินออกจากบา้นซ่ึงอยูห่่างจากโรงเรียนศรีนครราวสอง
ร้อยเมตร พร้อมกบัร่มดา้มยาวคู่ใจทุกวนั ใชค้  ้ายนัเวลาเดินข้ึนฟุตบาทหรือบนัได นิภาเดินชา้ คอและ
ล าตวัโนม้ไปดา้นหนา้ เดินกางขาออกดา้นขา้ง เข่างอเพียงเลก็นอ้ย กา้วสั้น ๆ อยา่งชา้ ๆ  จงัหวะการ

                                                           

22 พ่อแม่ของเธอเคยท างานรับจา้งในสวนยาง แลว้ยา้ยเขา้มาอยูใ่นหาดใหญ่ เช่าบา้นอยูพ่ร้อมกบัท างานในโรงงาน
ยาง วยัเดก็เธอตอ้งช่วยพ่อแม่ท างานหารายไดเ้ล้ียงดูนอ้ง ๆ  ดว้ยการท างานคีบยางในโรงงานยางในหาดใหญ่  เม่ือ
แต่งงานแลว้เธอก็ยา้ยไปคีบยางในจงัหวดัใกลเ้คียง ท าใหมี้รายไดม้ากข้ึน สามีของเธอท างานเป็นผูจ้ดัการในบริษทั
ยาง เม่ือหยดุท างานประจ าอาย ุ60 ปี เธอป่วยเป็นเข่าเส่ือม ท าใหต้อ้ง เน่ืองจากเจ็บหวัเข่าจนตอ้งเดินลากขา นัง่ยอง
ไม่ได ้งอเข่าไม่ได ้หลงัจากหยุดท างานประจ าเม่ืออายุ 60 ปี ก็ติดตามสามีมาร าไทเ้ก๊กบา้งแต่ไม่สม ่าเสมอเพราะ
ปวดเข่า แต่หลงัจากผ่าตดัเข่าแลว้ ช่วงแรกเธอตอ้งเดินถือไมเ้ทา้ค  ้ายนัตลอดเวลา เพราะยงังอเข่าไม่ไดม้าก เธอจึง
ไม่คอ่ยอยากออกจากบา้น 

23 เธอเกิดท่ีนครศรีธรรมราช แต่งงานกบัผูจ้ดัการเหมืองแร่ ยา้ยจากจงัหวดันครศรีธรรมราชมาอยูห่าดใหญ่เม่ือ พ.ศ. 
2500 ช่วยญาติดูแลกิจการโรงแรมใกลก้บัสถานีรถไฟ  ต่อมาเปิดร้านขายเคร่ืองเขียนใกลก้บัโรงเรียนศรีนคร เธอ
ฝึกร าไทเ้ก๊กมาตั้งแต่วยักลางคน โดยมกัจะแวะร าไทเ้ก๊กก่อนเดินไปจ่ายตลาดตอนเชา้ แต่ไม่ไดท้ าประจ าเสมอ ๆ 
เม่ือสามีเสียชีวิตและลูก แต่งงานมีครอบครัวแยกยา้ยกนัไปท างานกนัหมด กิจการขายเคร่ืองเขียนเร่ิมซบเซา เธอจึง
เปล่ียนมาขายของช าเลก็ ๆ นอ้ย ๆ ท าใหมี้เวลาร าไทเ้ก๊กเป็นประจ าสม ่าเสมอทุกเชา้ 
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กา้วแต่ละกา้วตอ้งเอียงตวัไปขา้งซา้ยและขวาสลบักนั เม่ือยกขาซา้ยกเ็อนตวัไปขา้งขวา เม่ือยกขาขวา
กเ็อนตวัไปดา้นซา้ย แขนแกว่งขา้งล าตวัเลก็นอ้ย ดูเหมือนหุ่นยนตท่ี์กา้วสั้น ๆ แต่สม ่าเสมอ เวลายืน
นาน ๆ ตอ้งหาท่ียึดเกาะเพราะรู้สึกเหมือนเข่าจะทรุด แต่ก็นัง่นานไม่ไดเ้พราะจะรู้สึกปวดเม่ือยตวั 
เม่ือยหลงั เวลาอยูบ่า้นเธอจึงตอ้งเปล่ียนอิริยาบถบ่อย ๆ  เช่น เดินไปรดน ้ าตน้ไม ้นัง่จดัขา้วของบน
โต๊ะ ลา้งถว้ยชาม เธอบอกวา่ถา้วนัไหนไม่เคล่ือนไหวจะรู้สึกปวดเม่ือยและถ่ายไม่คล่อง  

สุพรอาย ุ86 ปี รูปร่างเล็ก ผอมบาง เธอเกิดและเติบโตในย่านตาดรถไฟของหาดใหญ่ 
ช่วยแม่ขายกาแฟและขนม ท างานเป็นล่ามแปลภาษาจีนในคลินิกมิชชัน่ จนเกษียณอายเุม่ืออาย ุ60 ปี 
เร่ิ ม ร า ไท้ เก๊ ก เม่ื อ อ ายุ  66 ปี  ท่ี ส ม าคม ฮ ากก าแล ะ ศูน ย์ ส่ ง เส ริ ม สุ ข ภ าพ ผู ้ สู งอ ายุ  ใน
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เธอไม่เคยป่วยเป็นโรคเร้ือรัง แต่สนใจเขา้ร่วมกิจกรรมอ่ืนมากกว่า 
อย่างไรก็ตาม แต่เม่ือเธอประสบอุบติัรถชน กระดูกใบหนา้แตก เอ็นหัวไหล่ฉีก ขยบัแขนไม่ได ้ท า
ใหต้อ้งไดรั้บการฟ้ืนฟูร่างกาย ใชเ้วลานานประมาณ 10 เดือน ก็สามารถกลบัมาเดินและท างานอยา่ง
ปกติ  เธอเช่ือว่าการฟ้ืนตวัและความเจ็บป่วยไม่รุนแรงมากเป็นผลมาจากการออกก าลงักายอย่าง
สม ่าเสมอท่ีผา่นมา   

 

ร่างกายและผลการฝึกไท้เก๊กในผู้สูงอายุ 

การฝึกไท้เก๊กมีแบบแผน  รายเอียดท่ียิบย่อย เพ่ือจัดร่างกายขณะเคล่ือนไหว และ
ตอ้งการวินัยในการฝึก เพ่ือให้ร่างกายคุน้ชินซ่ึงตอ้งใช้เวลานานมากกว่าสิบปีข้ึนไป จึงจะท าให้
ผูสู้งอายุร าได้สวยงามตามแบบแผน และยงัส่งผลให้ร่างกายไม่เส่ือมเร็วเท่ากับคนวยัเดียวกัน 
ตวัอยา่งผูสู้งอายท่ีุเพ่ิงเร่ิมฝึกไทเ้ก๊กเม่ือมีอายมุากแลว้ หรือไม่ไดท้  าต่อเน่ืองสม ่าเสมอติดต่อกนัเป็นปี 
แมว้่าจะไม่สามารถร าท่าทางต่าง ๆ ไดส้วยงามเป็นไปตามแบบแผน แต่ก็ช่วยใหค้วามเจบ็ปวดท่ีเคย
เป็นหรืออาการปวดเม่ือยในตอนเชา้ลดลง ไม่รบกวนการด าเนินชีวิตประจ าวนัมากนกั และยงัช่วย
กระตุ้นให้ระบบการท างานของอวยัวะภายในมีประสิทธิภาพดีข้ึนด้วย ไท้เก๊กเป็นส่ิงสะท้อน
ความรู้สึกต่อความเส่ือมของร่างกายผูสู้งอายุ และใช้จดัการกบัร่างกายท่ีเส่ือมของผูสู้งอายุ  เพื่อให้
พวกเขาสามารถใชชี้วิตประจ าวนัไดอ้ยา่งปกติ  

งานศึกษาทางวิทยาศาสตร์การแพทยย์นืยนัวา่การร าไทเ้ก๊กเป็นการออกก าลงักายระดบั
เบา (mild exercise) เหมาะสมกบัผูท่ี้เร่ิมเขา้สู่วยัเส่ือมหรือก่อนวยัเส่ือม เพราะมีเคล่ือนไหวชา้ และมี
ผลเสริมสร้างความแข็งแรง ความทนทานและความยืดหยุ่นให้กล้ามเน้ือ และจัดท่าทางการ
เคล่ือนไหวของร่างกายในยามปกติแลว้ ยงัช่วยกระตุน้การรับรู้ของระบบประสาทสัมผสัในขอ้ต่อ 
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การรับรู้ของท่าทาง ซ่ึงเก่ียวขอ้งระบบการทรงตวัมากข้ึนดว้ย  (Tsang  and  Hui-Chan, 2003, 2004) 
ท าใหก้ารท างานประสานสมัพนัธ์ของระบบการทรงตวัเป็นไปอยา่งราบร่ืน จึงช่วยป้องกนัการหกลม้
ท่ีมกัเกิดในผูสู้งอาย ุ

ปกติการเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาของก าลงักลา้มเน้ือจากเดก็จนโต ก าลงักลา้มเน้ือจะ
เพ่ิมข้ึนเร็วเม่ือโตเป็นผูใ้หญ่ และจะมีก าลงัสูงสุดเม่ืออายปุระมาณ 21 ปี24 หากฝึกไทเ้ก๊กตั้งแต่ยงัเด็ก 
และต่อเน่ือง ความแข็งแรงของกลา้มเน้ือจะคงอยู่จนถึงวยัสูงอาย ุและท าให้พละก าลงัลดลงชา้มาก
เม่ืออายเุพ่ิมข้ึน  และอาจท าให้ความแข็งแรงของกลา้มเน้ือเพ่ิมมากท่ีสุดจนถึงอาย ุ30 ปีได ้วยัเด็กจึง
สามารถเลือกกิจกรรมท่ีมีความหนกัเพ่ือส่งเสริมการเจริญเติบโตและพละก าลงัของร่างกาย ในขณะ
ท่ีเม่ืออายเุขา้สู่วยักลางคน ร่างกายเร่ิมเส่ือม ก าลงักลา้มเน้ือกล็ดลงท าใหต้อ้งเลือกการออกก าลงักายท่ี
มีความหนกัไม่มากนกั  แต่สามารถช่วยใหก้ารท างานของกลา้มเน้ือและอวยัวะภายในท างานปกติ   

งานศึกษาเร่ืองการควบคุมท่าทางขณะอยู่น่ิงและเคล่ือนไหว (postural control)25 ใน
ผูสู้งอาย ุโดยใชเ้คร่ืองมือตรวจจบัความเร็วในการตอบสนองของกลา้มเน้ือและเอน็กลา้มเน้ือ  พบว่า
คนสูงอายุตอบสนองต่อการเปล่ียนท่าทางและการทรงตัวช้า (เช่น เม่ือมีแรงผลักทางด้านหน้า
ในขณะยนื คนปกติจะรักษาสมดุลดว้ยการกระดกปลายเทา้ข้ึน กม้ตวัเพ่ือไม่ใหล้ม้ หรือกางแขนออก
ด้วย) ระบบการรับรู้ของข้อต่อในขณะเคล่ือนไหว (dynamic position sense) ช้ากว่าคนอายุน้อย 
เน่ืองจากการเส่ือมของเซลประสาทรับความรู้สึกในการตอบกลบัของตวัรับความรู้สึก (receptor) ท่ี
จะส่งกระแสประสาทออกจากเซลสมองสั่งการกลบัไปยงัอวยัวะปลายทางให้ปรับท่าทาง  การ
ประมวลผลขอ้มูลในสมองชา้เช่นน้ี แสดงว่าเซลสมองท่ีท าหนา้รับและส่งขอ้มูลกลบัมาท่ีขอ้ต่อและ
กลา้มเน้ือท างานชา้ลง  แต่ก็มีงานศึกษาท่ีแสดงให้เห็นว่าการร าไทเ้ก๊กมีผลท าให้เพ่ิมประสิทธิภาพ
                                                           
24 เดก็หญิงมีอตัราของการเพิ่มก าลงักลา้มเน้ืออตัราเดียวกบัเดก็ชายจนถึงอายปุระมาณ 12 ปี  หลงัจากมีประจ าเดือน
อตัราการเพิ่มก าลงัจะลดลง  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บักิจกรรมประจ าวนัของแต่ละเพศท่ีต่างกนัดว้ย  ท าใหค้วามแตกต่างของ
พละก าลังของชายและหญิงต่างกัน โดยเฉล่ียผูห้ญิงมีก าลังความแข็งแรงเป็น 2 ใน 3 ของผูช้าย และจ านวน
กลา้มเน้ือกเ็ท่ากบั 2 ใน 3 เช่นกนั    
25 ต้องอาศัยการท างานร่วมกันของระบบรับความรู้สึก (Sensorimotor performance  motion sense and dynamic 
position sense)  ไดแ้ก่  Proprioception sense การรับรู้ความรู้สึกในขอ้ต่อลดลงในผูสู้งอายุ ซ่ึงจะเป็นตวัรับรู้สึกท่ี
บอกเราวา่ขอ้ต่อขา แขน ล าตวัของเราอยูใ่นท่าทางใด ทั้งในขณะท่ีร่างกายอยูน่ิ่งและก าลงัเคล่ือนไหว(Coordinated 
gait pattern) การประสานสัมพนัธ์กนัของรยางค ์ล าตวัในขณะเดิน  ดงันั้นการฝึกควบคุมสมดุลของร่างกาย เท่ากบั
การจดัร่างกายส่วนต่าง ๆ ให้สามารถอยู่น่ิงหรือไม่โอนเอน เอียงหรือลม้ในขณะท่ีมีการเคล่ือนไหวของระยางค์
ส่วนอ่ืน ๆ ตามทิศทางท่ีตอ้งการได ้และมีการถ่ายเทน ้าหนกัไปตามธรรมชาติ 
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การรับรู้ภายในขอ้ต่อเพราะลกัษณะการเคล่ือนไหวท่ีชา้เป็นการย  ้าการรับสัมผสัท่ีขอ้ต่อและท าให้
เกิดการเรียนรู้การเปล่ียนแปลงของน ้ าหนักท่ีกดลงท่ีผิวข้อ   ท าให้มีการตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงของท่าทางและขอ้ต่อในทิศทางต่าง  ๆ มากกว่าการออกก าลงัแบบอ่ืน เช่น กอลฟ์ ว่าย
น ้า (Tsang and Hui-Chan, 2003, 2004 อา้งใน Goble, D. J. and etc, 2009.) 

ส าหรับระยะเวลาและความถ่ีของการฝึกฝนร่างกาย เพื่อให้ไดผ้ลในการเสริมสร้าง
ก าลงัและความทนทานของกลา้มเน้ือ  โดยทัว่ไป แต่ละคร้ังตอ้งท าต่อเน่ืองนาน 30-45 นาที อย่าง
นอ้ย 3 คร้ังต่อสัปดาห์ ติดต่อกนันาน 12 สัปดาห์ จะท าให้ร่างกายคุน้เคย จดจ าการเคล่ือนไหว และ
คงสภาพของความยืดหยุ่นกลา้มเน้ือได  ้จากตวัอย่างผูสู้งอายุสองกลุ่มท่ีฝึกไท้เก๊กในวยักลางคน 
ร่างกายยงัพอมีความยืดหยุ่นบา้ง การฝึกอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอยาวนานกว่าสิบปีจึงท าให้พวก
เขาร าไดส้วยงามตามแบบแผน   

ผลทางสรีรวิทยาหรือการเปล่ียนแปลงภายในร่างกายจะเกิดข้ึนทนัทีท่ีเร่ิมออกก าลงักาย 
เพราะการเคล่ือนไหวไปกระตุน้เซลประสาทท่ีเล้ียงกลา้มเน้ือท าใหก้ลา้มเน้ือหดตวั และเพ่ิมจ านวน
หลอดเลือดฝอยในกลา้มเน้ือ ท าใหห้ัวใจตอ้งสูบฉีดเลือดมากข้ึน ประสิทธิภาพการน าออกซิเจนไป
ใชเ้ซลทัว่ร่างกายสูงข้ึน  ท าให้กลา้มเน้ือท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงขณะเคล่ือนไหวมีความทนทานในการ
ออกแรงนานข้ึน การเคล่ือนไหวบ่อย ๆ จึงกระตุน้การท างานของกลา้มเน้ือ หลอดเลือด ท าใหเ้ซลใน
ร่างกายไดรั้บสารอาหารและพลงังานเพ่ิมข้ึน หลกัการออกก าลงักายเพ่ือเพ่ิมพูนความแข็งแรง (ทั้ง
ปริมาณและก าลงั) กลา้มเน้ือ จึงตอ้งมีความถ่ีบ่อย (frequency) และระยะเวลา (duration) ท่ีเหมาะสม  
เพ่ือจะสามารถส่งเสริมและคงสภาพของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  

แต่ส าหรับผูสู้งอายุ มีอตัราการเส่ือมถอยของเซลมากกว่าและอตัราการเพ่ิมก าลงันอ้ย
กว่าวยัเด็กและหนุ่มสาว การคงสภาพผลของการฝึกจึงตอ้งท าอยา่งต่อเน่ือง  จึงจะสามารถคงสภาพ
ความทนทานของกลา้มเน้ือท่ีควบคุมการเคล่ือนไหวร่างกายไดอ้ยา่งราบร่ืน เพ่ือใหไ้ดผ้ลเสริมสร้าง
ความแข็งแรง (strength)26 ความทนทาน (endurance)27 ของกลา้มเน้ือและเอน็ขอ้ต่อ ฝึกการประสาน

                                                           
26 หมายถึง ความแขง็แรงของกลา้มเน้ือและจ านวนเส้นใยกลา้มเน้ือท่ีมากข้ึนเม่ือออกก าลงักาย ท าใหส้ามารถออก
แรงยกของหนกักวา่เดิมได ้เช่น ก่อนก าลงักายสามารถยกน ้าหนกัไดสู้งสุด 10 กิโลกรัม ก็เกิดอาการลา้แลว้ แต่เม่ือ
ออกก าลงักายไดร้ะยะหน่ึง (ต่อเน่ือง 1 สัปดาห์ข้ึนไป) จะสามารถยกน ้าหนกั 10 กิโลกรัมไดไ้ม่ยากและจ านวนคร้ัง
มากข้ึน โดยไม่เกิดอาการเม่ือยลา้ หรือยกของท่ีหนกัมากกวา่ 10 กิโลกรัมได ้  

27 ความทนทาน (endurance) หมายถึง ความสามารถของกลา้มเน้ือท่ีจะทนต่อการเม่ือยลา้ และความสามารถในการ
ฟ้ืนตวัจากความเม่ือยลา้  เช่น ก่อนออกก าลงักาย เม่ือตอ้งยืนนาน 15 นาทีก็รู้สึกเม่ือยขาแลว้ แต่หลงัจากออกก าลงั
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สัมพนัธ์สัมพนัธ์ของอวยัวะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทรงตวัและการเคล่ือนไหว ส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยลดความ
เส่ียงในการลม้ของผูสู้งอาย ุและตอ้งใชเ้วลาฝึกต่อเน่ืองอยา่งนอ้ย 12 สัปดาห์ (Ni, 2014)  นอกจากน้ี
งานศึกษาดา้นประสาทวิทยายงัพบว่าการร าไทเ้ก๊กมีผลกระตุน้การท างานของสมอง ท าใหอ้ารมณ์ดี
ข้ึน รู้สึกสบายใจ เพราะการเคล่ือนไหวร่างกายภายนอกไปกระตุน้การไหลเวียนเลือดในสมองส่วน
หน้า (premotor cortex) ซ่ึงควบคุมการเคล่ือนไหว และสมองส่วนฮิปโปแคมปัส (ทางเช่ือมของ
สมองสองซีก) มากข้ึน ทั้งสองส่วนเป็นพ้ืนท่ีเก็บความทรงจ าระยะยาว (Soya, 2014) การออกก าลงั
กายอย่างเบาจึงสามารถป้องกนัความเส่ือมของสมองส่วนการรับรู้และการเรียนรู้ (cognition) ใน
ผูสู้งอายไุด ้ และหากตอ้งการคงสภาพผลท่ีไดจ้ากการออกก าลงักายจะตอ้งออกก าลงักายเป็นประจ า
สม ่าเสมอ ติดต่อกนันาน 2 ปี (Tamura, 2014)  

การฝึกร่างกายของผู ้สูงอายุด้วยการออกก าลังกายแบบไท้เก๊กจึงต้องอาศัยวินัย 
(discipline)28 ซ่ึงช่วยการจดัระเบียบร่างกาย จงัหวะในการเคล่ือนไหวร่างกาย การก าหนดล าดบัท่ี
ชดัเจนว่าตอ้งเร่ิมดว้ยอะไรก่อน เช่น ท่าเร่ิมตน้ ตอ้งยอ่เข่า ถ่ายน ้าหนกัไปขาซา้ย หมุนปลายขวาหัน
ออก หมุนล าตวั ขณะเดียวกนัค่อยเคล่ือนมือทั้งสองขา้ง  จึงจะสามารถสร้างและจดัร่างกายท่ีเส่ือมให้
สามารถควบคุมการเคล่ือนไหวและการใชร่้างกายไดใ้นชีวิตประจ าวนั  แต่หากลดความถ่ีบ่อยของ
การฝึกลง เช่น จาก 3 คร้ังต่อสัปดาห์เป็น 2 คร้ังสัปดาห์ จะยงัคงสภาพของความเปล่ียนแปลงต่อไป
อีกอยา่งนอ้ย 10 สปัดาห์ และชะลอการฝ่อของกลา้มเน้ือได ้ 

หลกัการเคล่ือนไหวขณะร าไทเ้ก๊ก ตอ้งควบคุมการเคล่ือนไหวตั้งแต่ปลายเทา้ ขา เอว 
ล  าตวั ข้ึนมาจนถึงแขนและศีรษะ ทุกส่วนผ่อนคลาย หมายถึง ไม่ตอ้งเกร็งจนน่ิงแข็งเหมือนกบัการ
ยกของ และศูนยก์ลางของเคล่ือนไหวอยู่ท่ีเอว (ล  าตวั) เปรียบเอวซ่ึงเป็นแกนกลางล าตวัเหมือน
พวงมาลัยรถท่ีใช้ควบคุมบังคับทิศทางการเคล่ือนไหวส่วนอ่ืนของร่างกาย การหมุนปลายเท้า
เปล่ียนไปทางขวา ก็จะตามดว้ยการหมุนเอวขณะท่ีหลงัตรง ซ่ึงก็จะดึงเอาสายตามองตามไปดว้ย 
ส่วนน้ีช่วยควบคุมการทรงตวั หลงัจากนั้นก็เคล่ือนแขนและขาไปตามแบบแผนแต่ละท่วงท่า การ
หมุนล าตวัไปพร้อมกบัการมองตามมือ  

                                                                                                                                                                         
กายสม ่าเสมอระยะหน่ึงแลว้  สามารถยืนไดน้านถึง 30 นาทีหรือมากกว่า  แสดงว่าความทนทานของกลา้มเน้ือ
เพิ่มข้ึน และยงัหมายถึงความสามารถในการออกก าลงักายไดน้านมากข้ึน โดยไม่รู้เหน่ือยดว้ย  

28 Foucault กล่าวว่าระบอบวินยัเป็นเคร่ืองมือสมยัใหม่ท่ีใชก้  ากบัร่างกายของคนในสังคม โดยอาศยัพื้นท่ี  และการ
จดัตารางเวลา  ล  าดบั ซ่ึงเป็นแบบแผนควบคุมกิจกรรม เป็นการบงัคบัควบคุมให้ท าซ ้ า  ท าให้ร่างกายคุน้ชินและ
ปฏิบติัจนรู้สึกวา่เป็นเร่ืองปกติ  ร่างกายจึงกลายเป็นพื้นท่ีท่ีจดัการและสร้างข้ึนใหม่ได ้
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การร าไทเ้ก๊กตอ้งท าให้ครบตั้งแต่ตน้จนจบ บางท่าหากท าไม่ถูกตอ้งก็จะไม่เกิดผลใน
ท่าทางต่อไป เช่น หากไม่เร่ิมจากกลุ่มท่าอุ่นเคร่ืองท่ีช่วยเตรียมให้กลา้มเน้ือแขนขายืดหยุ่นมากข้ึน 
เม่ือตอ้งยืนบนขาขา้งเดียว พร้อมกบัเตะเหยยีดอีกขา้งหน่ึงไปดา้นหนา้ใหป้ลายเทา้สูงกว่าเอว ขณะท่ี
แขนทั้งสองกางออกเหนือศีรษะ จะท าไดไ้ม่สมบูรณ์ เพราะขาดา้นในจะตึงและเหยียดออกไม่สุด 
เหยยีดคา้งไวไ้ม่ได ้ยนืทรงตวัไม่อยู ่หรือเซไปดา้นขา้ง และอาจเกิดการบาดเจบ็ของกลา้มเน้ือได ้

จะเห็นไดว้า่ในช่วงเร่ิมตน้ เร่ิมจากการกา้วเทา้ไปดา้นหนา้สามส่ีกา้ว แต่ละกา้วจะมีการ
เคล่ือนไหวของแขน  และล าตัวส่วนบน เพ่ือรักษาสมดุลร่างกายในขณะท่ีต้องเคล่ือนไหวอยู่
ตลอดเวลา  แขนทั้งสองขา้งมกัจะเคล่ือนไปในทิศทางสลบักนั ยกเคล่ือนข้ึนหมุนเขา้ในหรือออก
นอกสลบักนั  และสัมพนัธ์กบัการพลิกหงายฝ่ามือ บางท่าก็ก าหมดั บางท่าก็เหยียดออก  การเคล่ือน
ของแขน มือ ถูกควบคุมใหเ้ป็นไปจงัหวะของการเดิน ยอ่เหยียดเข่า และหมุนล าตวั  เป็นการฝึกการ
ประสานสัมพนัธ์ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (coordination)29 การเคล่ือนไหวของแขนในท่าท่ีมีลกัษณะ
กางออกดา้นขา้ง ยกข้ึน หรือเหยียดไปดา้นหลงั ท าให้มีการยืดขยายของกระดูกซ่ีโครงและกระตุน้
การขยายทรวงอก เป็นกลไกท่ีช่วยกระตุน้ให้เกิดการหายใจเขา้ ท าให้มีการท างานของระบบหัวใจ
และหลอดเลือดดีข้ึน ไม่เหน่ือยง่าย นอนหลบัง่ายและลดความวิตกกงัวล (Frye, 2007) จงัหวะการ
เคล่ือนท่ีของไทเ้ก๊กท่ีสม ่าเสมอ เป็นการบริหารกลา้มเน้ือกระบงัลมและกลา้มหนา้ทอ้งและซ่ีโครงท่ี
ท าหนา้ท่ีช่วยในการหายใจ  

การเคล่ือนไหวอย่างช้า ๆ นอกจากจะไม่ท าให้เกิดการบาดเจ็บแล้วยงัเพ่ิมก าลัง
กล้ามเน้ือ (strength) ท่ีช่วยในการทรงตัวด้วย เช่น  กล้ามเน้ือหลังส่วนล่าง กล้ามเน้ือสะโพก 
ตลอดจนกลา้มเน้ือขาและกลา้มเน้ือในฝ่าเทา้ การกา้วขาไปดา้นหนา้และหลงั สลบักบัการเหยียดยืด
ของกล้ามเน้ือต้นขาและน่อง ท าให้มีการยืดกล้ามเน้ือและเอ็นข้อต่อยงัเพ่ิมความยืดหยุ่นของ
กลา้มเน้ือ (flexibility)30 ท าใหเ้กิดความคล่องแคล่ว (agility)31 และคลายความปวดเม่ือยเพราะการยืด
หดกลา้มเน้ือจะไปกระตุน้การไหลเวียนเลือดมาเล้ียงส่วนปลายไดดี้  

 

                                                           
29 หมายถึง การเคล่ือนไหวของแขนขา ล าตวั สายตา ไปพร้อมกนัในหลายทิศทาง และการเคล่ือนไหวราบเรียบ มี
ประสิทธิภาพ  

30 คือความสามารถในการยืดยาวของกลา้มเน้ือในขณะเคล่ือนไหวไดเ้ตม็ช่วงการเคล่ือนไหวของขอ้ต่อนั้น ๆ และ
หดตวักลบัไดร้าบร่ืน ไม่มีความฝืด ยดึ ตึง   

31 คือความสามารถเคล่ือนไหวไดอ้ยา่งรวดเร็ว ไม่ติดขดั  
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การสร้างนักบวชหญิงปกาเกอะญอของคณะแม่ปอนในจังหวดัเชียงใหม่ 
The Construction of Pga k’nyau Nun of Mae Pon Mission in Chiangmai 

 
   อารียา รัตนเวยีงผา (Areeya  Rattanaviengpha)1 

 

บทคัดย่อ 

 บทความช้ินน้ีน าเสนอการสร้างนกับวชหญิงโดยสถาบนันกับวช (religious institute) “คณะภคินี
แพร่ธรรมแห่งพระนางมารียผ์ูป้ฏิสนธินิรมล” (Missionary Sisters of Mary Immaculate Conception) หรือ 
“คณะแม่ปอน” ในอ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงสมาชิกทั้งหมดเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุปกาเกอะญอ2 
(กะเหร่ียง) โดยผูเ้ขียนตอ้งการน าเสนอให้เห็นถึงปฏิบติัการ กลไกและกระบวนการในการสร้างนกับวช
หญิงของคณะแม่ปอน โดยมีพื้นท่ีในการศึกษาคือสถาบนันกับวชหญิงคณะแม่ปอน ซ่ึงเป็นชุมชนปฏิบติัการ 
เป็นพื้นท่ีของการหล่อหลอม อบรม ขดัเกลาในการสร้างนกับวชหญิง เป็นพื้นท่ีทางสังคมทางศาสนาท่ีมี
แนวทางปฏิบัติในการด าเนินชีวิตท่ีชัดเจนซ่ึงก าหนดไว้ในธรรมนูญ (พระวินัย) ของสถาบันฯใน
กระบวนการอบรมและการสร้างนกับวชหญิงนั้น มีเป้าหมายเพื่อใหเ้ยาวชนหญิงกลายเป็นผูมี้บทบาทในการ
ท างานให้บรรลุผลตามพนัธกิจ คือการรับใชพ้ระศาสนจกัร คณะนกับวชหญิงแม่ปอนจึงเป็นสถาบนัหน่ึงท่ี
ด าเนินการรวมกลุ่มหญิงสาวปกาเกอะญอเป็นหมู่คณะ มีความสัมพนัธ์ฉนัทพ์ี่นอ้ง เกิดกระบวนการเรียนรู้ท่ี
ซึมซบัผา่นระเบียบกฎเกณฑ์และการใชชี้วิตประจ าวนัร่วมกนัตามความเช่ือและความศรัทธาต่อพระเจา้ จน
เกิดเป็นความปรารถนาท่ีจะถวายตนเองแด่พระเจา้ โดยการอุทิศตนเพื่อท างานในพระศาสนจกัร ทั้งน้ีผูเ้ขียน
น าเสนอว่ากระบวนการเรียนรู้ดงักล่าวมีนยัยะของการสร้างฮาบิทสั (Habitus) ผ่านชุมชนปฏิบติัการของ
คณะแม่ปอนภายใตพ้ื้นท่ี ระเบียบกฎเกณฑ์และระยะเวลาของการฝึกอบรมท่ีปฏิบติัการซ ้ าๆ จนก่อให้เกิด
เป็นอุดมการณ์และอตัลกัษณ์เฉพาะของคณะแม่ปอนเอง นอกจากนั้นแลว้สถาบนัดงักล่าวยงัเป็นเทคโนโลยี
ทางอ านาจท่ีท างานบนเง่ือนไขบางอยา่งท่ีมองไม่เห็นแต่สัมผสัไดผ้า่นปฏิบติัการท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากการ
แสดงออกในชีวิตประจ าวนัของนกับวชหญิงคณะแม่ปอน ขอ้มูลท่ีน าเสนอในบทความช้ินน้ีได้จากการ

                                                           
1   นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาชาติพนัธ์ุสมัพนัธ์และการพฒันา คณะสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
mreeya2013@gmail.com ผูเ้ขียนขอขอบพระคุณอาจารย ์ดร.ประสิทธ์ิ ลีปรีชา อาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีไดใ้หค้  าปรึกษาและ
แนะน า ทั้งในกระบวนการท าวทิยานิพนธ์และการเขียนบทความฉบบัน้ี 
2 ปกาเกอะญอ เป็นค าท่ีคนในกลุ่มชาติพนัธ์ุใชเ้รียกตวัเอง ซ่ึงแตกต่างจากค าวา่กะเหร่ียง (Karen) ท่ีคนอ่ืนใชเ้รียกคนปกา
เกอะญอ นักวิชาการแบ่งคนกะเหร่ียงออกเป็นสกอร์และโปว ์แต่กลุ่มทั้งสองเรียกตวัเองว่า “ปกาเกอะญอ” และ “โพล่ง” 
ตามล าดบั ในงานศึกษาน้ีจะใชค้  าวา่ "ปกาเกอะญอ" แทนค าวา่กะเหร่ียง เน่ืองจากเป็นค าเรียกท่ีใหเ้กียรติและสุภาพกวา่ค าวา่
กะเหร่ียงกบัทั้งยงัเป็นการศึกษาท่ีเนน้เฉพาะกลุ่มปกาเกอะญอเท่านั้น 
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ท างานภาคสนามแบบชาติพนัธ์ุวรรณนาท่ีอาราม (convent) ของคณะแม่ปอน ในอ าเภอจอมทอง จงัหวดั
เชียงใหม่ ระหวา่งเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม 2558 

ค าส าคญั: การสร้างนกับวชหญิงปกาเกอะญอ ชุมชนปฏิบติัการ ฮาบิทสั อตัลกัษณ์  

 

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 

 

แม่ปอน: ต้นก าเนิดของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลกิกบักลุ่มชาติพนัธ์ุปกาเกอะญอ 

 เม่ือปี พ.ศ.2493 บาทหลวงแซงกีลี เจา้คณะพระหฤทยัของพระเยซูเจา้แห่งเบธารามท่ีตา้หล่ี มณฑลยู
นาน ประเทศจีนไดเ้ขียนจดหมายติดต่อมายงัพระสังฆราช3มิสซัง4กรุงเทพฯ เพื่อขอน าบาทหลวงเบธาราม
เขา้มาแพร่ธรรมในประเทศไทย เน่ืองจากมีเหตุการณ์เปล่ียนแปลงการปกครองคร้ังใหญ่ในประเทศจีน นัน่
คือเหมา เจ๋อตุง เปล่ียนแปลงการปกครองของประเทศเป็นระบอบคอมมิวนิสตใ์นปี พ .ศ. 2492 บาทหลวง

                                                           
3 มุขนายก 
4   Dioceses หมายถึงดินแดนมิสซงั (Mission) สถานท่ีใดท่ีงานเผยแผศ่าสนามีผูก้ลบัใจมาเป็นคริสตชนจ านวนมาก ทางกรุง
โรมจะประกาศใหเ้ป็นสงัฆมณฑล(มุขมณฑล) จากนั้นจะมีการแตง่ตั้งพระสงัฆราช (Bishop) เป็นผูป้กครองดูแล 
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ต่างชาติถูกบงัคบัให้ออกจากประเทศ บาทหลวงเบธารามจึงได้เดินทางออกจากประเทศจีนผ่านมาทาง
ประเทศพม่าและได้เดินทางมาประเทศไทย สังฆราชของศาสนจักรคาทอลิกกรุงเทพฯได้เช้ือเชิญให้
บาทหลวงเบธารามมาท างานกบักลุ่มชาติพนัธ์ุในภาคเหนือ เน่ืองจากเคยท างานกบักลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆใน
ประเทศจีน การเขา้มาในคร้ังแรกของบรรดามิชชนันารีนั้นเป็นช่วงเวลาท่ีชาวปกาเกอะญอก าลงัแสวงหา
แนวทางใหม่ในการปรับตวัทางวฒันธรรมหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 จึงเป็นทางเลือกหน่ึงของการปรับตวั
ทางวฒันธรรมโดยการสร้างชุมชนของตนเองข้ึนมาใหม่ ซ่ึงชาวปกาเกอะญอมีความคุน้เคยกบัชาวตะวนัตก
ในสมยัท่ีองักฤษปกครองพม่า เน่ืองจากเคยเป็นผูท่ี้ข่ีชา้งลากซุงร่วมท าไมส้ักให้กบับริษทัของชาวองักฤษมา
ก่อน จึงท าใหง่้ายต่อการส่ือสารกบัชาวปกาเกอะญอในพื้นท่ีเหล่าน้ี บาทหลวงมิชชนันารีไดรั้บอนุญาตให้อยู่
ท่ีเชียงใหม่และพ านกัอยูท่ี่กงสุลฝร่ังเศส เพื่อเรียนภาษาไทยและฝึกงานแพร่ธรรมในประเทศไทย ในช่วง 20 
ปีมีบาทหลวงหลายองค์ผลดัเปล่ียนหมุนเวียนกันมาประจ าท่ีเชียงใหม่จนถึงปลายสงครามโลกคร้ังท่ี 2 
บาทหลวงเบธารามจึงไดรั้บมอบหมายให้เผยแผ่ศาสนาในมิสซังเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2496 บาทหลวงโฟญีนี
และบาทหลวงเซกีน๊อตจึงไดท้  าการส ารวจหมู่บา้นปกาเกอะญอบางแห่ง ซ่ึงวิธีการท างานของมิชชนันารีใน
เขตมิสซังเชียงใหม่ในช่วงแรกนั้น เป็นการออกไปหาผูท่ี้ถูกทอดทิ้ง บุคคลท่ีสังคมไม่ตอ้งการ คนยากจน
ของชุมชน เช่น ครูสิงห์แก้วเป็นคนท่ีมาจากป่าตึงอ าเภอแม่แจ่ม ถูกขายให้ไปให้กบัคนเมือง เม่ือคุณพ่อ
มิชชันนารีได้มาซ้ือท่ีดินของคนพื้นราบท่ีเคยพบคุณพ่อท่ีจอมทอง ครูสิงห์แก้วจึงถูกขายให้กับคุณพ่อ
มิชชนันารีพร้อมกบัท่ีดินในปี พ.ศ. 2497 ” (สัมภาษณ์ ครูสิงห์แกว้ สินประเสริฐ 2557 )  

เม่ือบรรดามิชชนันารีเห็นวา่มีความหวงัท่ีกลุ่มชาติพนัธ์ุปกาเกอะญอจะเขา้มารับความเช่ือในคริสต์
ศาสนา จึงเช่าบ้านท่ีอ าเภอจอมทองเพื่อใช้เป็นศูนยก์ลางส าหรับการเผยแผ่ศาสนาชั่วคราวรับเด็กปกา
เกอะญอ 12 คนมาอยู่ประจ าเพื่อสอนค าสอนและภาษาไทยให้แก่พวกเขา แต่เน่ืองจากปัญหาด้านภาษา
บาทหลวงเซกีน๊อตจึงไดติ้ดต่อกบับาทหลวงคณะมิสซงัต่างประเทศแห่งกรุงปารีส (MEP) ท่ีประจ าอยูท่ี่เมือง
ผาปูนในประเทศพม่า จึงไดส่้งครูลอเรนซ์ เกโพ เจริญกุลให้มาช่วยงานท่ีจอมทองตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ.
2497 โดยช่วยสอนหนงัสือ สอนค าสอนและแปลพระคมัภีร์ รวมทั้งสอนภาษาปกาเกอะญอให้แก่บาทหลวง
โฟญีนีและบาทหลวงเซกีน๊อตดว้ย  

เม่ือ 60 ปีท่ีแลว้ ในภาคเหนือมีคนนบัถือคริสตแ์ต่ในกลุ่มกะเหร่ียงไม่มีคนนบัถือศาสนาคริสต ์จอมทอง
ขณะนั้น ไม่มีไฟ ไม่มีประปา ไม่มีถนน แม่ปอนเม่ือก่อนเป็นปางชา้ง เป็นป่า บาทหลวงเซกีน๊อตไดซ้ื้อท่ีดินจาก
คนพ้ืนราบเพ่ือสร้างวดั สร้างหมู่บา้นและพาคนท่ีอยู่บนดอยมาอยู ่3 ครอบครัว บาทหลวงพูดภาษาไทยไดบ้า้ง
เพราะเคยเรียนท่ีจนัทบุรีแต่พดูภาษากะเหร่ียงไม่ได ้ดงันั้นครูจึงเป็นคนสอนภาษาใหเ้พราะสามารถพดูไดท้ั้งภาษา
กะเหร่ียงและภาษาองักฤษ ถูกส่งตวัมาจากพม่าเพ่ือช่วยในเร่ืองการเผยแผ่ศาสนากบัคนกะเหร่ียงในประเทศไทย 
(สมัภาษณ์ครูลอเรนซ์ 2557) 

ในวนัสมโภชพระคริสตสมภพ (วนัคริสตม์าส) ปี พ.ศ. 2497 มีชาวปกาเกอะญอ 21 คนไดรั้บศีลลา้ง
บาปเป็นกลุ่มแรก เม่ือมีคนสมคัรเขา้ศาสนาเพิ่มมากข้ึนจึงไดข้อให้ส่งครูค าสอนเพิ่ม ครูโรเบิร์ต โลโพ เจริญ
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กุลจึงถูกส่งมาช่วยงานในวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2498 โดยรับผิดชอบงานด้านการสอนค าสอนและเผยแผ่
ศาสนาตามหมู่บา้นต่างๆ เป็นหลกั เน่ืองจากศูนยก์ลางท่ีจอมทองนั้นไม่สะดวกและไม่เหมาะกบัสภาพความ
เป็นอยูข่องกลุ่มชาติพนัธ์ุปกาเกอะญอและอยูห่่างไกลจากหมู่บา้น เดือนตุลาคม พ.ศ.2497 มิสซงัเชียงใหม่จึง
ตดัสินใจซ้ือท่ีดินแปลงหน่ึงในป่าแม่ปอนอยูห่่างจากจอมทองประมาณ 15 กิโลเมตร ริมล าธารช่ือ “แม่ปอน”  
บาทหลวงทั้งสองจึงยา้ยมาตั้งศูนย์ใหม่ท่ีแม่ปอนโดยใช้ช่ือว่า "ศูนย์อบรมชาวไทยภูเขา5แม่ปอน" เป็น
สถานท่ีส าหรับให้เยาวชนในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ไดมี้โอกาสเขา้รับการอบรม เรียนรู้หลกัค าสอน
ของคาทอลิก เรียนอ่านเขียนภาษาปกาเกอะญอโดยใช้อกัษรโรมนัจากการประดิษฐ์อกัษรของบาทหลวง
เซกีน๊อต เร่ิมการบุกเบิกสร้างวดัและหอพกัส าหรับเด็กชาย-หญิง และไดท้  าการเปิดศูนยแ์ม่ปอนเม่ือเดือน
เมษายน พ.ศ.2498 โดยใช้เป็นศูนยก์ลางการแพร่ธรรมกบักลุ่มชาติพนัธ์ุปกาเกอะญอ ศูนยแ์ม่ปอนจึงเป็น
สถานท่ีผลิตเยาวชนคาทอลิกใหเ้ป็นผูน้ า สืบทอดวฒันธรรมประเพณีของปกาเกอะญอจนถึงปัจจุบนั  

 ผลจากการท่ีศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกได้เผยแพร่เขา้มาในภาคเหนือนั้น จากสถิติท่ีเม่ือปี พ.ศ. 
2555 มีจ  านวนคริสตชนทั้งหมด 63,273 คนในเขตภาคเหนือ แบ่งออกตามกลุ่มชาติพนัธ์ุดงัน้ี ปกาเกอะญอ 
35,515 คน ลาหู่ 3,897 คน อาข่า 11,912 คน  มง้ 3,158 คน ชนพื้นราบ 6,574 คน อ่ืนๆ 2,217 คน(สืบคน้จาก 
http://www.cmdiocese.org/web/ 18 พฤษภาคม 2557) ซ่ึงสังฆมณฑลเชียงใหม่ประกอบดว้ย 8 จงัหวดั ไดแ้ก่
เชียงใหม่ ล าปาง ล าพนู เชียงราย แพร่ น่าน พะเยาและแม่ฮ่องสอน  

 

การรับความเช่ือในคริสต์ศาสนา(คาทอลกิ) 

ศาสนาเป็น “อตัลกัษณ์” ส่วนหน่ึงของการทกัทายและการแนะน าตวัท่ีตามดว้ยการบอกว่านบัถือ
ศาสนาคริสต ์การเขา้มารับเอาความเช่ือในคริสตศาสนาของกลุ่มชาติพนัธ์ุปกาเกอะญอในเขตภาคเหนือของ
ประเทศไทยและในประเทศพม่านั้นมีหลากหลายปัจจยั ไม่ว่าจะเป็นต านานท่ีมีความสอดคล้องกนั เช่น
ต านานการสร้างโลกและการสร้างมนุษยท่ี์มีความใกลเ้คียงกบัพระคมัภีร์ ท่ีเห็นว่าปกาเกอะญอไดรั้บการ
สร้างจากพระเจา้ มีความเช่ือในส่ิงสูงสุดท่ีเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ท่ีเรียกวา่ “ต่าทีต่าเตาะ” องคค์วามจริง วิถี
การด าเนินชีวติทางวฒันธรรมของปกาเกอะญอท่ีจะตอ้งมีศีลธรรมทางเพศและครอบครัว ซ่ึงสอดคลอ้งหลกั
ค าสอนของคริสตศาสนาท่ียึดหลกัของการซ่ือสัตยต่์อคู่สามีหรือภรรยา ห้ามอย่าร้างซ่ึงตรงกบัหลกัของ
ศาสนาดั้งเดิม ชาวปกาเกอะญอเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ียกยอ่งและใหเ้กียรติสตรี ถือวา่การแต่งงานเป็นพนัธะชัว่
นิรันดร์ มีความซ่ือสัตยต่์อกนัเม่ือสมรส  

                                                           
5

 กระทรวงมหาดไทยขอใหเ้รียกชาวเขาวา่“ชาวไทยภูเขา”เพื่อความสามคัคีของประชาชนในชาติ ตามพระบรมราโชบาย
ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั เน่ืองจากทรงเห็นวา่ค าวา่ชาวเขาเป็นการแบ่งแยกกนัทั้งท่ีเป็นคนไทยเช่นเดียวกนั จาก
หนงัสือพิมพค์นเมือง ฉบบัวนัท่ี 25 มีนาคม 2514 (อนุ เนินหาด 2554) 
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สาเหตุหน่ึงของการเปล่ียนมานบัถือศาสนาคริสตน์ั้น เป็นการปรับตวัทางวฒันธรรมในยุคหลงัจาก
สงครามโลกคร้ังท่ี2 มีความอดอยาก มีโรคระบาดเกิดข้ึนกบัผูค้นเป็นจ านวนมากท าใหช้าวปกาเกอะญอเหล่า
น้ีไม่สามารถท่ีจะประกอบพิธีกรรมหรือด ารงชีวติแบบดั้งเดิมไดอี้กต่อไป นอกจากนั้นแลว้ชาวปกาเกอะญอ
ยงัมีความจ าเป็นตอ้งส่งลูกหลานออกไปนอกชุมชนเพื่อไปเขา้รับการศึกษา ไปท างาน ฯลฯ ท าให้ไม่สามารถ
ประกอบพิธีกรรมแบบดั้งเดิมไดห้ากสมาชิกในครอบครัวไม่ครบ เป็นการลดค่าใชจ่้ายของครอบครัวในการ
ประกอบพิธีกรรมของศาสนาดั้งเดิมเป็นพิเศษส าหรับครอบครัวท่ียากจน (สัมภาษณ์วินยั บุญลือ 2559) การ
ปรับเปล่ียนศาสนายงัเป็นจากผลของการแต่งงานกบัผูท่ี้นบัถือศาสนาคริสต์ ตอ้งการโอกาสทางการศึกษา
ให้กบับุตรหลาน (มานพ ศรีวรกุล 2547) การเปล่ียนแปลงศาสนานั้นเป็นการตดัสินใจในระดบัครัวเรือน 
เพื่อเปล่ียนแปลงความสัมพนัธ์กบัอ านาจเหนือธรรมชาติของครอบครัวและมีความสัมพนัธ์กบัระบบเครือ
ญาติ ไม่ไดเ้ป็นเง่ือนไขการแปลกแยกตนเองออกมาจากสังคมท่ีอยู่ การเปล่ียนไปนบัถือศาสนาคริสต์เป็น
การเปล่ียนระบบความเช่ือและพิธีกรรมจากแบบดั้งเดิมเป็นแบบใหม่อย่างส้ินเชิงในกลุ่มชาติพนัธ์ุปกา
เกอะญอนั้นเป็นไปไดง่้าย (ขวญัชีวนั บวัแดง 2546) ซ่ึงแตกต่างจากกลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ท่ีกลุ่มพี่น้องสมาชิก
ภายในกลุ่มแซ่ท่ีนบัผเีดียวกนัแลว้เปล่ียนไปนบัถือศาสนาอ่ืนๆ โดยเฉพาะศาสนาคริสตแ์ละศาสนาพุทธนั้น
มีนยัยะของการตดัขาดความเป็นพี่นอ้งไปโดยปริยาย เน่ืองจากความร่วมมือในการประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาเป็นส่ิงท่ีแยกออกไม่ไดจ้ากวิถีชีวิตของคนมง้ ซ่ึงหากไม่ไดเ้ขา้ร่วมในพิธีกรรมดงักล่าวจะท าให้เกิด
ความห่างเหินในกิจกรรมต่างๆ ในชีวติประจ าวนัดว้ย (ประสิทธ์ิ ลีปรีชา 2546)  

กลุ่มชาติพนัธ์ุปกาเกอะญอมองว่าศาสนาพุทธท่ีเขา้มานั้น อยู่ในฐานะเป็นเคร่ืองมือของรัฐเป็น
ตวัแทนของอ านาจจากส่วนกลางซ่ึงอยูภ่ายใตโ้ครงการธรรมจาริกเพื่อสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของชาติ
ไทยและเพื่อความมัน่คงของชาติ  จึงท าใหเ้กิดรูปแบบและความหมายท่ีแตกต่างกนัอยา่งมากระหวา่งอ านาจ
รัฐและอ านาจท่ีอยูช่ายขอบ แต่การนบัถือศาสนาคริสตน์ั้นเป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งพระเจา้กบัชาวคริสตซ่ึ์ง
เป็นไปในระดบัปัจเจกและแยกจากระเบียบทางสังคมรวมทั้งเป็นอิสระจากการบริหารและอ านาจภายนอก 
(Hayami 1992, อา้งในสรินยา กิจประยรู 2541) ชาวปกาเกอะญอหลายคนไดเ้ปล่ียนจากศาสนาดั้งเดิมมาเป็น
การนบัถือศาสนาแบบใหม่ท่ีมีพระคมัภีร์เป็นแนวทางในการด าเนินชีวติ บาทหลวงมิชชนันารีท่ีเขา้มาท างาน
ในเขตภาคเหนือของไทยและในเขตพม่า จึงเห็นว่าวฒันธรรมของชาวปกาเกอะญอนั้นสามารถน ามา
ประยกุตแ์ละเปล่ียนแปลงได ้จึงเนน้การเผยแผศ่าสนาในสังคมปกาเกอะญอ  

พฒันาการของนักบวชหญงิคณะแม่ปอน  

กลุ่มชาติพนัธ์ุปกาเกอะญอนั้นนบัถือผีบรรพบุรุษทางฝ่ายหญิงและนบัญาติทางสายตระกูลมารดา 
ท าให้ผูห้ญิงกลายเป็นแกนกลางในการจดัการทางสังคม มีบทบาทในการเป็นแรงงานในการผลิตในไร่นา 
ซ่ึงสถานภาพผูห้ญิงในบทบาทเหล่าน้ีไดรั้บการยอมรับในชุมชน หญิงชายให้เกียรติและคุณค่าแก่กนัและกนั 
(ศริณทิพย ์หมั้นทรัพย ์2543) ผูห้ญิงปกาเกอะญอท่ีเปล่ียนสถานภาพมาเป็นนกับวชหญิงนั้นเป็นการท าให้
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เกิดตวัตนใหม่ท่ีมีความเป็นพหุอตัลกัษณ์ (multiple identities) ท่ีทบัซ้อนกนัอยู ่ปรับเปล่ียนยืดหยุน่ไปตาม
บริบทของสังคมท่ีเปล่ียนผ่าน การรับความเช่ือในคริสต์ศาสนาเป็นการเสริมสร้างความเสมอภาคกนัใน
ความเป็นมนุษยท์ั้งชายและหญิง ดงันั้นชุมชนของชาวคริสตจึ์งท าให้ผูห้ญิงปกาเกอะญอมีต าแหน่งแห่งท่ีใน
ชุมชนมากข้ึน ไดรั้บการยอมรับ ไดรั้บเกียรติในฐานะท่ีเป็นคนของศาสนาท่ีถวายตวัแด่พระเจา้ เป็นตวัแทน
ของความดีงาม ท าให้ผูห้ญิงปกาเกอะญอมีโลกทศัน์ท่ีกวา้งมากข้ึน ซ่ึงเกิดจากการท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคล
อ่ืนนอกชุมชนไม่ว่าจะเป็นการพบปะผูค้นในงานส าคญัทางศาสนา ในงานประชุมทั้งในระดบัภูมิภาคไป
จนถึงระดบัชาติ การพบปะผูค้นจากการท างานในหนา้ท่ีในพื้นท่ีใหม่ๆ เป็นตน้ การเป็นนกับวชหญิงนั้นยงั
ท าใหเ้กิดทางเลือกใหม่ท่ีนอกเหนือจากการแต่งงาน (แพรดี มณีรัตนวงศสิ์ริ 2553) นกับวชหญิงจึงเป็นผูท่ี้มี
บทบาทในชุมชนชาวคริสต์ เป็นผูน้ าในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสนา เป็นท่ีพึ่งทางจิตใจให้กบัผูอ่ื้นและใน
ครอบครัวของตนเอง และยงัเป็นตน้แบบของเป็นคริสตชนในการปฏิบติักิจศรัทธาต่างๆ เป็นตน้ 

 ในส่วนของความเป็นมาหากยอ้นกลบัไปเม่ือ 50 ปีท่ีแลว้ในชุมชนหมู่บา้นแม่ปอนไดก่้อก าเนิดคณะ
นกับวชหญิงข้ึนโดยบาทหลวงคณะพระหฤทยัของพระเยซูเจา้แห่งเบธาราม คือพระสังฆราช แบร์นาร์ด ลู
เซียน ลากอสต์ ในปี พ.ศ. 2508 ไดร้วบรวมหญิงสาวปกาเกอะญอกลุ่มหน่ึงในสังฆมณฑลเชียงใหม่ เน่ือง
ดว้ยหลงัจากการเปิดศูนยแ์ม่ปอนเพื่อให้การศึกษากบัเด็กๆกลุ่มชาติพนัธ์ุปกาเกอะญอ นอกจากเด็กชายท่ี
สนใจมาเรียนค าสอนและเรียนภาษาไทยแลว้ยงัมีเด็กหญิงปกาเกอะญอท่ีมาจากหมู่บา้นต่างๆ สนใจมาเรียน
ท่ีศูนยแ์ม่ปอนอีกดว้ย จากการท่ีบาทหลวงเดินทางดว้ยเทา้ไปเยีย่มเยยีนชาวบา้นในหมู่บา้นต่างๆและชกัชวน
ให้มาเรียนจึงมีเด็กจ านวนหน่ึงทั้งชายและหญิงสนใจท่ีจะมาอยู่ท่ีศูนย์แห่งน้ี “จากการเดินทางไกลของ
บาทหลวงเซกีน๊อตจากอ าเภอฮอดไปแม่น ้ าสาละวินไปพบบาทหลวงชาวฝร่ังเศส เพื่อขอครูค าสอนมา
ช่วยงานในประเทศไทยใชเ้วลาเดินทาง 5 วนั เฉล่ียแลว้เดินทางวนัละ 30 กิโลเมตร คนท่ีอายนุอ้ยท่ีสุดในการ
เดินทางคร้ังน้ีเป็นเด็กผูห้ญิงอายุ 13 ปี” จากค าพูดท่ีบาทหลวงท่านหน่ึงในโอกาสฉลองคณะแม่ปอน
ครบรอบ 50 ปีในวนัท่ี8 ธนัวาคม 2558 ท าใหเ้ห็นวา่จากการเดินทางไปเยี่ยมชาวบา้นในท่ีต่างๆ นั้นนอกจาก
บาทหลวงมิชชนันารีแลว้ยงัมีผูติ้ดตามท่ีเป็นเด็กและผูใ้หญ่ทั้งชายและหญิงอีกดว้ย และเด็กสาวอายุ 13 ปีท่ี
ติดตามบาทหลวงในขณะนั้นในเวลาต่อมาไดก้ลายเป็นคนแรกท่ีสนใจเป็นนกับวชหญิง จากการไดส้ัมผสั
และอยูใ่กลชิ้ดกบันกับวชหญิงท่ีมาช่วยงานบาทหลวงในการดูแลเด็กหญิงท่ีมาเรียนท่ีศูนยแ์ม่ปอนนัน่เอง  

ฉันอยากบวชเพราะมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับซิสเตอร์ท่ีมาช่วยงานท่ีแม่ปอน ตอนแรกพ่อของฉันไม่
ตอ้งการใหลู้กเป็นนกับวช พ่อให้เหตุผลว่าซิสเตอร์ท่ีมาเป็นฝร่ังเม่ือเขามีอายมุากข้ึนแลว้ก็จะกลบัประเทศไป 
แลว้ลูกจะอยูก่บัใครและอยูอ่ยา่งไร พอ่จึงไปปรึกษากบัคุณพ่อ6เซกีน๊อต ซ่ึงคุณพ่อไดบ้อกวา่ท่ีเมืองจีนหลงัจาก
ท่ีมิชชนันารีเขา้ไปเผยแผ่ศาสนาก็มีคนบวชเป็นซิสเตอร์ ท่ีพม่าเองก็มีซิสเตอร์เป็นชาวกระเหร่ียงดว้ย แม่ปอน
ขณะนั้นมีนกัเรียนท่ีเป็นเด็กหญิงอยู ่12 คน หลงัจากท่ีฉนัสนใจเขา้เป็นนกับวชจึงเร่ิมเรียนค าสอนและฝึกอบรม
เป็นพิเศษในการเป็นนกับวช (สมัภาษณ์ซิสเตอร์เซซีลีอา ลาวา ปูลือ 2558) 

                                                           
6 เป็นค าท่ีนิยมใชเ้รียกบาทหลวง 
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 จากจ านวนบาทหลวงท่ีมีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของผูท่ี้ตอ้งการจะเรียนค าสอนและอุปสรรค
ในการส่ือสารภาษาปกาเกอะญอ คณะนกับวชหญิงกลุ่มชาติพนัธ์ุปกาเกอะญอจึงไดก้ าเนิดข้ึนโดยเร่ิมจาก
เด็กสาวปกาเกอะญอท่ีมีความสนใจและสมคัรใจเขา้รับกระบวนการอบรมเพื่อเป็นนักบวชหญิง ดงันั้น 
"คณะภคินีแพร่ธรรมแห่งพระนางมารียผ์ูป้ฏิสนธินิรมล" จึงเกิดข้ึนมาเพื่อช่วยงานดา้นการสอนค าสอนและ
ดูแลเด็กหญิงท่ีเข้ามารับการศึกษาท่ีแม่ปอน นักบวชหญิงคณะแม่ปอนเป็นคณะนักบวชหญิงท่ีอยู่กับ
ชาวบา้น ท างานอยูใ่นชุมชนโดยเฉพาะชุมชนของกลุ่มชาติพนัธ์ุปกาเกอะญอโดยไดรั้บอุดมการณ์มาจากผูต้ ั้ง
คณะท่ีจะอยูเ่คียงขา้งคนชายขอบ (สัมภาษณ์นิพจน์ เทียนวหิาร 2558)  

คณะแม่ปอนมีช่ือเป็นทางการว่า "คณะภคินีแพร่ธรรมแห่งพระนางมารีย์ผู ้ปฏิสนธินิรมล" 
(Missionary Sisters of Mary Immaculate Conception)7  เป็นคณะนกับวชหญิงท่ีก่อตั้งข้ึนในพระศาสนจกัร
คาทอลิกในภาคเหนือของประเทศไทย สมาชิกเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุปกาเกอะญอทั้งหมด คณะก่อตั้งเม่ือปี พ.ศ. 
2508 โดยพระสังฆราชแบร์นาร์ด ลูเซียน ลากอสต์ ปัจจุบนัมีสมาชิกทั้งหมด 55 คน โดยเป็นสมาชิกท่ี
ปฏิญาณตนตลอดชีวิตแล้ว 38 คน สมาชิกท่ีปฏิญาณตนชั่วคราว 17 คน โปสตุลันต์ 4 คนและผูฝึ้กหัด 
(ผูส้นใจ) 10 คน พฒันาการของคณะแม่ปอนสามารถแบ่งออกเป็น 4 ยุคหรือตามสมยัของการปกครองของ
พระสังฆราชสังฆมณฑลเชียงใหม่ ซ่ึงจะเห็นพฒันาการและการเปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆ ท่ีชดัเจน ดงัน้ี 

ยคุแรก คือยคุของการบุกเบิก (ปี พ.ศ. 2508-2518) ในปี พ.ศ. 2508 พระสังฆราช แบร์นาร์ด  ลูเซียน 
ลากอสต ์ไดร้วบรวมหญิงสาวปกาเกอะญอกลุ่มหน่ึงท่ีความสนใจและสมคัรใจอยากท่ีจะเป็นนกับวชหญิง
หลงัจากท่ีได้เห็นและสัมผสัใกล้ชิดกบันักบวชหญิงท่ีมาท างานช่วยเหลือเด็กในศูนยแ์ม่ปอนในขณะนั้น 
และจากจ านวนพระสงฆไ์ม่เพียงพอต่อความตอ้งการของผูท่ี้จะเรียนค าสอนเพื่อเขา้เป็นคริสตชน อุปสรรค
ในการส่ือสารภาษาปกาเกอะญอ จึงไดต้ั้งคณะนกับวชหญิงกลุ่มชาติพนัธ์ุปกาเกอะญอข้ึน คือ "คณะแพร่
ธรรมแห่งแม่พระปฏิสนธินิรมล" เพื่อช่วยงานสอนค าสอน ดูแลเด็กท่ีเขา้มารับการศึกษาท่ีแม่ปอน วนัท่ี 8 
กนัยายน พ.ศ. 2508 ผูส้นใจทั้ง 4 คนท่ีเป็นนวกเณรี (novice) ไดถ้วายตวัคร้ังแรกจึงเป็นจุดเร่ิมตน้การก าเนิด
ของคณะ 

ยุคท่ีสอง คือยุคของการก้าวข้ามพรมแดนของนักบวชหญิงกลุ่มชาติพนัธ์ุ (ปี พ.ศ. 2518-2528) 
พระสังฆราชโรเบิร์ต รัตน์ บ ารุงตระกูล มองเห็นวา่การให้การอบรมชีวิตนกับวชของซิสเตอร์แม่ปอนยงัไม่
เพียงพอตอ้งไดรั้บการอบรมเพิ่มเติม ดงันั้น จึงติดต่อซิสเตอร์คณะผูรั้บใช้ดวงหทยันิรมลของพระแม่มารีย ์
ให้นวกเณรีชั้นปีท่ี 1 ของคณะแม่ปอนได้รับการอบรมร่วมกับนวกเณรีของคณะผูรั้บใช้ฯท่ีมีบ้านนวก
สถานท่ีจงัหวดัสุราษฏร์ธานี นวกเณรีชั้นปี 1ของทั้งสองคณะไดรั้บการอบรมร่วมกนัจนถึงปี พ.ศ. 2540 ซ่ึง
นบัเป็นเวลา 19 ปี และซิสเตอร์คณะแม่ปอนไดท้ าการปฏิญาณตน 3 ประการตามกฎหมายพระศาสนจกัรวา่

                                                           
7 ในงานศึกษาน้ี จะใชช่ื้อซิสเตอร์แม่ปอน ซ่ึงเป็นช่ือท่ีบุคคลอ่ืนใชเ้รียก เน่ืองจากก่อก าเนิดข้ึนท่ีหมู่บา้นแม่ปอน แทนช่ือท่ี
เป็นทางการของคณะเพ่ือความกระชบัและเขา้ใจไดง่้าย 
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ดว้ยชีวตินกับวชท่ีถือขอ้ปฏิญาณ 3 ประการ คือ ความบริสุทธ์ิ  ความยากจนและความนอบนอ้มเช่ือฟัง และ
ท าการปฏิญาณตนปีต่อปีเร่ือยมา  

ยุคท่ีสาม คือยุคของการสร้างรากฐานท่ีมัน่คงของคณะ (ปี พ.ศ. 2528-2552) พระสังฆราช ยอแซฟ 
สังวาลย ์ศุระศรางค์ ไดเ้ห็นชอบให้ซิสเตอร์สุนีย ์อยูแ่ฮ รับการอบรมเพิ่มเติมในดา้นการให้การอบรมแก่น
วกเณรีของคณะและไดส้ร้างบา้นนวกสถานใหม่ข้ึนท่ีแม่ปอนซ่ึงใช้มาจนถึงปัจจุบนั ในวนัท่ี 4 ธันวาคม 
2547 สมาชิกของซิสเตอร์คณะแม่ปอน 10 ท่าน ท าการปฏิญาณตนตลอดชีวิตซ่ึงเป็นการปฏิญาณตลอดชีวิต
รุ่นแรกของคณะ ในปี พ.ศ. 2549-2550 ไดศึ้กษาเก่ียวกบัธรรมวินยัอย่างจริงจงัและในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 
2551 คณะได้มีการสมชัชาข้ึนเป็นคร้ังแรก ไดป้รับปรุงแกไ้ขพระวินัยและเปล่ียนช่ือของคณะเป็น "คณะ
ภคินีแพร่ธรรมแห่งพระนางมารียผ์ูป้ฏิสนธินิรมล" เปล่ียนวาระของการปกครองคณะจาก 3-4 ปีเป็น 5 ปี 

 ยคุท่ีส่ี คือยคุของการเจริญเติบโตของคณะ ( ปี พ.ศ. 2552 – ปัจจุบนั ) พระสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ 
วีระ อาภรณ์รัตน์ ไดส่้งเสริมให้สมาชิกของคณะแม่ปอนไดเ้ขา้รับการศึกษาเพิ่มมากข้ึน การศึกษาเพิ่มเติม
ทางดา้นศาสนาท่ีวทิยาลยัแสงธรรม จ.นครปฐม การศึกษาในระดบัปริญญาตรีปริญญาโทในประเทศ และยงั
ส่งเสริมให้สมาชิกคณะแม่ปอนไดรั้บการศึกษาในต่างประเทศอีกดว้ย เช่น ประเทศฟิลิปปินส์และประเทศ
อิตาลี   

จิตตารมณ์ (อุดมการณ์) ของคณะแม่ปอนคือ "ภคินีไดย้ินเสียงของพระคริสตเจา้จากภายใน  เร่งเร้า
ใหภ้คินีมอบตนรับใชพ้ระเจา้ในพี่นอ้งตามท่ีต่างๆ เพราะความรักต่อพระเจา้ดว้ยจิตตารมณ์แห่งการอุทิศตน
ในงานแพร่ธรรมเพราะความรักต่อพระเจา้ ตามแบบอยา่งของพระนางมารียท่ี์ไดติ้ดตามพระคริสตเจา้ ร่วม
ทุกขก์บัพระองคจ์นถึงชัว่โมงสุดทา้ย ดว้ยใจกวา้งขวางและเสียสละ ร่วมมือกบัพระศาสนจกัรทอ้งถ่ินโดย
เนน้ท่ีพี่นอ้งชนเผา่ "  

 พนัธกิจ(ภารกิจ) ของซิสเตอร์แม่ปอนคือ ภคินีจะรับใช้พระเจา้ในงานของพระศาสนจกัรทอ้งถ่ิน 
งานเอกของคณะคือแพร่ธรรมดว้ยชีวติ การสอนค าสอนโดยเนน้ท่ีเด็ก เยาวชนและผูอ้าวุโส ดูแลพยาบาลคน
เจบ็ป่วย ร่วมงานกบัพระสงฆใ์นกิจการต่างๆ ของชุมชน วดัและสังฆมณฑล โดยจดัรูปแบบชีวิตประจ าวนัท่ี
ส่งเสริมความเป็นหน่ึงเดียวกบับุคคลท่ีภคินีร่วมท างานดว้ย  

ชุมชนปฏิบัติการคณะแม่ปอน 

ทานาเบ ชิเกฮารุ (2551) ไดใ้ห้ค  านิยาม “ชุมชนปฏิบติั” ว่าหมายถึงพื้นท่ีท่ีชีวิตและความสัมพนัธ์
ทางสังคมของประชาชนท่ีเป็นรูปธรรมถูกสร้างข้ึนโดยปฏิบติัการของสมาชิกในชุมชน เกิดจากการหล่อ
หลอมข้ึนมาจากปฏิสัมพนัธ์ทางอ านาจในหลายระดบั ชุมชนปฏิบติัเป็นการเรียนรู้ซ่ึงควบคู่ไปกบัการปฏิบติั
จริงในชีวติประจ าวนั ชุมชนท่ีแขง็แกร่งจะส่งเสริมปฏิสัมพนัธ์และความสัมพนัธ์บนพื้นฐานของความเคารพ
และความไวว้างใจ โดยสนบัสนุนการแลกเปล่ียนแนวคิดโดยมีชุมชนเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญั เน่ืองจาก
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การเรียนรู้นั้นเก่ียวขอ้งกบัการเป็นส่วนหน่ึง (belonging) และความมี “ส านึกร่วมแห่งความเป็นชุมชน” 
(sense of community) Millan and Chavis ไดใ้ห้ค  านิยามของส านึกร่วมของการเป็นชุมชนไว ้4 ประการ 
ประการแรก ความเป็นสมาชิก (membership) คือการมีลกัษณะร่วมกนั เช่น ภาษา การแต่งกายและพิธีกรรม
เป็นตวัช้ีวดัการเป็นสมาชิกร่วม โดยเฉพาะพิธีกรรมประเพณีในการเปล่ียนสถานภาพ รูปแบบของการพูดคุย
ปราศรัย เป็นตน้ ประการท่ีสอง ความมีอิทธิพลต่อกนั (influence) สมาชิกในกลุ่มมีความรู้สึกเสริมพลงัแก่
กันและกันจึงจะเป็นกลุ่มท่ีมีความเข้มแข็ง ประการท่ีสาม การเติมเต็มความต้องการของกันและกัน 
(integration and fulfillment of need) เป็นความปรารถนาและการให้คุณค่าแก่กนัและกนั ตระหนกัรู้วา่ตน
ตอ้งพึ่ งพาอาศยัซ่ึงกนัและกัน เป็นการแสวงหาลักษณะร่วมท่ีมีความคล้ายคลึงกนั(search similarities) 
ประการสุดทา้ย การแบ่งปันอารมณ์ร่วมท่ีเก่ียวเน่ืองกนั (shared emotional connection) เป็นความสัมพนัธ์ท่ี
ใกลชิ้ดกนัมากข้ึน มีการแกไ้ขปัญหาและเผชิญสถานการณ์ร่วมกนั ซ่ือสัตยแ์ละมีจิตวิญญาณท่ีมีความผกูพนั
กนัสมาชิกมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัเพื่อต่อยอดความรู้โดยไม่ส้ินสุด (Millan and Chavis 1986, อา้งใน 
มธุรส ศิริสถิตยก์ุล 2544)   

คณะแม่ปอนจึงเป็นพื้นท่ีท่ีชีวิตและความสัมพนัธ์ทางสังคมของประชาชนท่ีเป็นรูปธรรมถูกสร้าง
ข้ึนโดยปฏิบติัการของสมาชิกในชุมชน เกิดจากการหล่อหลอมข้ึนมาจากปฏิสัมพนัธ์ทางอ านาจในหลาย
ระดบั ในการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกในชุมชนปฏิบติัการแม่ปอนนั้น จึงประกอบดว้ยกลุ่มคนหลายระดบัดว้ยกนั  
กลุ่มแรก มหาธิการิณีและคณะท่ีปรึกษาเป็นกลุ่มแกนกลางหลกัเป็นหวัใจของชุมชน เป็นผูท่ี้มีบทบาทเป็น
ผูน้ ารับผิดชอบเก่ียวกบัชุมชนเกือบทั้งหมด เป็นผูท่ี้ขบัเคล่ือนชุมชนไปตามวาระของการเรียนรู้ กลุ่มท่ีสอง 
คือสมาชิกของคณะเป็นกลุ่มขาประจ าท่ีเขา้ร่วมในกิจกรรมของชุมชนเป็นประจ า  มีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นของชุมชน กลุ่มท่ีสาม คือผูรั้บการอบรมในขั้นโปสตุลนัตแ์ละขั้นโนวิสเป็นกลุ่มขาจรเป็นกลุ่ม
ท่ีเขา้ร่วมในกิจกรรมของชุมชนเป็นบางคร้ังบางคราว เน่ืองจากเป็นเพียงสมาชิกส ารองของคณะจะเขา้ร่วม
บางกิจกรรมท่ีคณะจดัข้ึนแต่โดยส่วนมากแลว้จะเขา้ร่วมเกือบทุกกิจกรรม กลุ่มท่ีส่ี คือกลุ่มของผูฝึ้กหัดใน
ขั้นผูส้นใจเป็นกลุ่มสังเกตการณ์เป็นกลุ่มท่ีเขา้ร่วมแต่ไม่แสดงความคิดเห็น ตามกฎหมายพระศาสนจกัรยงั
ไม่นับเป็นสมาชิกของคณะ กลุ่มท่ีสุดท้าย คือคริสตชนท่ีเป็นเยาวชนหญิงท่ีมีความสนใจในชีวิตการเป็น
นกับวชแต่ยงัไม่ตดัสินใจว่าจะเขา้ร่วมเป็นสมาชิกหรือไม่ เป็นกลุ่มท่ีดูห่างๆมองดูปฏิบติัการของชุมชนอยู่
รอบๆ (บูรชยั ศิริมหาสาคร 2552) ดงันั้นการเขา้มาเป็นสมาชิกแม่ปอนเกิดจากความสมคัรใจจากการได้
สัมผสัและเรียนรู้อุดมการณ์ของคณะแม่ปอนอยา่งเป็นกระบวนการ เร่ิมจากการมองดูปฏิบติัการของชุมชน
หรือของคณะห่างๆ การเขา้มาสังเกตการณ์แต่ไม่แสดงความเห็น การเขา้ร่วมกิจกรรมของคณะบางคร้ังบาง
คราวการเขา้มาเป็นสมาชิกโดยมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของคณะและมีส่วนในการขบัเคล่ือนคณะ  

การรวมกลุ่มเป็นชุมชนคณะแม่ปอนนั้นสมาชิกในกลุ่มต่างมีเป้าหมายมีแนวทางปฏิบติัการร่วมกนั 
มีส่วนร่วมกบัคณะในฐานะท่ีเป็นสมาชิก เรียนรู้ แลกเปล่ียนประสบการณ์ ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เคารพ
และวางใจกนั การมีส่วนร่วมของสมาชิกช่วยในการผลกัดนัชุมชนปฏิบติัให้คงอยูแ่ละเจริญเติบโตข้ึน คณะ
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แม่ปอนเป็นชุมชนปฏิบติัหน่ึงท่ีสมาชิกมีเป้าหมายร่วมกนั คือ การท างานรับใช้พระศาสนจกัรโดยการมา
รวมเป็นกลุ่มสังคมหรือชุมชนทางศาสนาเพื่อให้วตัถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรและเป้าหมายร่วม
ของสมาชิกไดบ้รรลุผล การมาอยู่ร่วมกนัเป็นชุมชนคณะแม่ปอนนั้น มีกระบวนการหรือขั้นตอนของการ
รับเขา้เป็นสมาชิกและรูปแบบเฉพาะของตนเอง ผูท่ี้จะสมคัรเป็นนกับวชหญิงคณะแม่ปอนนั้นจะตอ้งเรียนรู้
และใชชี้วติในชุมชนปฏิบติัการแม่ปอนมาระยะหน่ึงตามกระบวนการของการอบรม จึงจะสามารถปฏิญาณ
ตนเป็นสมาชิกของคณะ  

การตดัสินใจเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนปฏิบติัแม่ปอนนั้นจึงเกิดข้ึนมาจากการใช้ชีวิตอยู่ใน
สถาบนัแม่ปอนไดส้ัมผสัเรียนรู้อุดมการณ์และแนวทางการด าเนินชีวิตในแต่ละขั้นของคณะตามระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว ้จนเกิดความสนใจในการด าเนินชีวตินกับวชและสนใจในอุดมการณ์ของคณะ จนตดัสินใจสมคัร
ดว้ยตนเองอยา่งอิสระท่ีจะเขา้เป็นสมาชิกของชุมชนปฏิบติัแม่ปอนเม่ือส้ินสุดการอบรมในแต่ละขั้นโดยผา่น
การไตร่ตรองส่วนตวัและการไตร่ตรองร่วมกบัผูอ้บรมถึงกระแสเรียกท่ีไดรั้บจนเกิดการตดัสินใจดว้ยตนเอง
ท่ีจะกา้วต่อไปในขั้นท่ีสูงข้ึนหรือจะออกไปใชชี้วติเป็นฆราวาส 

เช่นเดียวกบังานศึกษาของลลิตา (2551) ท่ีคน้พบว่าการเป็นนกับวชของชุมชนอโศกนั้นมีขั้นตอน
และรูปแบบเฉพาะ โดยผูท่ี้จะขอบวชตอ้งเรียนรู้การใชชี้วิตในชุมชนอโศกในระยะเวลาหน่ึงของการฝึกฝน
อยา่งหนกั การจะเขา้เป็นสมาชิกคณะแม่ปอนเช่นเดียวกนัมีกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ โดยเร่ิมตั้งแต่ ขั้น
แรก คือการเขา้มาเป็นผูส้นใจ จากการเป็นเยาวชนท่ีเป็นคริสตชนอยูใ่นระดบัชั้นมธัยมมีความสนใจติดตาม
กระแสเรียกในคณะแต่อายไุม่เกิน 30 ปี มาใชชี้วติอยูร่่วมกนัเหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกนัแต่เป็น
ครอบครัวใหญ่ ขั้นท่ีสอง คือขั้นของการทดลองในขั้นน้ีใช้เวลา 1 ปีในการเรียนรู้เก่ียวกบัคณะ ภารกิจหรือ
งานต่างๆ ท่ีคณะท า เป็นช่วงเวลาของการทดลองการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกนัเป็นหมู่คณะ เป็นเยาวชนท่ีจบชั้น
มธัยมปลายแลว้และมีความสนใจในการเขา้รับการอบรมของการเป็นสมาชิกคณะแม่ปอน ขั้นท่ีสาม คือขั้น
โปสตุลนัต ์(postulant) เป็นเยาวชนท่ีผา่นการอบรมขั้นผูส้นใจแลว้อยา่งนอ้ย 1 ปีหรือข้ึนอยูก่บัวุฒิภาวะและ
ความพร้อมของแต่ละคนมีระยะเวลาในการฝึกอบรม 1 ปีเป็นขั้นของกระบวนการอบรมท่ีมีจุดมุ่งหมายท่ีจะ
ช่วยให้ผูส้มคัรส านึกและช่วยให้เกิดความแน่ใจว่าพระเป็นเจา้ ทรงเลือกสรรให้เขา้สู่ชีวิตนกับวชหรือไม่ 
ฝึกฝนตนเองให้รู้จกัตดัใจจากความผูกพนัฝ่ายโลก ในขั้นน้ีจะเรียนรู้เก่ียวกบัศาสนามากข้ึนทั้งความรู้ดา้น
พระคมัภีร์ พิธีกรรม และฝึกการด าเนินชีวิตร่วมกนัฉันท์พี่น้อง ขั้นท่ีส่ี คือขั้นนวกเณรี (novice) หรือนวก
ภาพ มีระยะเวลาในการฝึกอบรมเป็นเวลา 2 ปี เป็นการเร่ิมตน้ชีวิตในสถาบนัการด าเนินชีวิตนกับวชในคณะ 
เพื่อเรียนรู้ถึงกระแสเรียกท่ีตนได้รับจากพระเจา้ มีประสบการณ์เก่ียวกบัการด าเนินชีวิตในสถาบนั ให้มี
อุดมการณ์ของคณะทั้งในความคิดและจิตใจและเพื่อจะไดท้ดสอบความตั้งใจและความเหมาะสมของตนเอง 
ขัน้ท่ีห้า คือภคินีผูเ้ยาว ์คือผูท่ี้ผา่นการปฏิญาณตนคร้ังแรกจนถึงปฏิญาณตนตลอดชีพ ซ่ึงใชร้ะยะเวลาในการ
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อบรมไม่ต ่ากวา่ 5 ปี และไม่เกิน 9 ปี8 (พระวนิยั 2550) สมาชิกคณะแม่ปอนใชเ้วลาในการอบรมในขั้นน้ี 9 ปี 
เป็นช่วงของการด าเนินชีวิตนักบวชตามข้อปฏิญาณ 3 ประการท างานในพระศาสนจกัร ในขั้นน้ีเป็น
ช่วงเวลาของการฝึกฝน การเรียนรู้ชีวิตนกับวชจริงและหากพิจารณาแลว้ส าหรับผูใ้หญ่ของคณะและผูท่ี้อยู่
ในขั้นน้ีเห็นว่าเป็นชีวิตท่ีเหมาะสมกับตนเองและเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า ก็จะสามารถสมคัรเป็น
สมาชิกถาวรของคณะได ้ซ่ึงการปฏิญาณตนเป็นนกับวชหากไม่มีอิสระในการตดัสินใจการปฏิญาณนั้นถือ
ว่าเป็นโมฆะ ครอบครัวเป็นส่วนหน่ึงท่ีสนบัสนุนในกระแสเรียกแต่ไม่ใช่การตดัสินใจสุดทา้ยเพราะตอ้ง
ตดัสินใจดว้ยตนเองท่ีจะเลือกหรือไม่เลือกชีวตินกับวช  

คณะแม่ปอนจึงเป็นพื้นท่ีทางศาสนาของความสัมพนัธ์ทางสังคมท่ีเป็นรูปธรรม ถูกสร้างมาจาก
ปฏิบติัการของสมาชิกภายในชุมชน เกิดการหล่อหลอมข้ึนมาจากปฏิสัมพนัธ์ทางอ านาจในหลายระดบั เกิด
เป็นการเรียนรู้ซ่ึงควบคู่ไปกับการปฏิบติัจริงในชีวิตประจ าวนั มีส านึกร่วมของการเป็นชุมชน เช่น มี
ลกัษณะร่วมกนัในเร่ือง ภาษาโดยสมาชิกใช้ภาษาปกาเกอะญอในการปฏิสัมพนัธ์ในชีวิตประจ าวนัภายใน
คณะ การเป็นสมาชิกคณะแม่ปอนนั้นตอ้งสามารถอ่าน เขียนและพูดภาษาปกาเกอะญอได ้โดยเยาวชนท่ีเขา้
มาจะไดเ้รียนภาษาจากศูนยแ์ม่ปอนหรือศูนยอ่ื์นท่ีมีการเรียนการสอนภาษาปกาเกอะญอโดยใชอ้กัษรโรมนั
ก่อนท่ีจะเขา้มาเป็นผูส้นใจเน่ืองจากเป็นภาษาท่ีตอ้งใช้ในการท างานกบัชุมชนปกาเกอะญอ มีการแต่งกาย
เหมือนกนัในแต่ละขั้นของการอบรมและเม่ือได้ปฏิญาณแลว้จะใส่ชุดของนักบวชท่ีเหมือนกนัซ่ึงเป็นอตั
ลกัษณ์เฉพาะของแต่ละคณะ และพิธีกรรมทางศาสนาท่ีท าร่วมกนัในหมู่คณะ มีความสัมพนัธ์กนัฉนัทพ์ี่นอ้ง
และการจะเป็นสมาชิกของคณะนั้นยงัมีขั้นตอนและรูปแบบเฉพาะของตนเองอีกดว้ย 

ฮาบิทสั: การสร้างนักบวชหญงิ 

สุนีย ์ประสงคบ์ณัฑิต (2553) ไดถ้อดความเก่ียวกบัฮาบิทสัของบูร์ดิเยอร์วา่เป็นโครงสร้างอยา่งหน่ึง
ท่ีมีอยูใ่นตวัคน  เกิดจากการท่ีคนเรามีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นหรือส่ิงท่ีอยู่รอบตวั มีจุดก าเนิดมาจากโครงสร้าง
ทางสังคมซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยูน่อกตวัคน (สังคม ชุมชน สภาพแวดลอ้ม) คือการใชชี้วิตอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม 
ปฏิสัมพนัธ์กบัคนในสังคมซ่ึงการปฏิสัมพนัธ์จะเกิดข้ึนโดยผา่นการกระท าหรือปฏิบติัการแสดงออกโดยมี
ร่างกายเป็นส่ือกลาง ฮาบิทสัเกิดจากการผสมผสานระหวา่งสังคม ซ่ึงอยูภ่ายนอกกบัการปฏิบติัทางร่างกาย
ของคน การท าอะไรซ ้ าๆ เป็นเวลานาน จะท าให้โครงสร้างจากการปฏิบติัซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยู่ภายนอก (ความรู้ 
ประสบการณ์ทางสังคม) เขา้ไปอยูใ่นร่างกายเรียกวา่ “การรับวฒันธรรมเขา้มาในตวัเรา (embodiment)”  

                                                           
8 ๗๑๒ วรรค ๒ การเขา้สงักดัคร้ังแรก ซ่ึงไม่นอ้ยกวา่ ๕ ปี ถือเป็นการชัว่คราวตามกฎเกณฑข์องธรรมนูญ  
๖๕๗ วรรค ๑ เม่ือจบช่วงเวลาของการปฏิญาณตน นกัพรตซ่ึงขอท าการปฏิญาณตนอยา่งอิสระและไดรั้บการตดัสินวา่เป็นผู ้
เหมาะสม ตอ้งไดรั้บอนุญาตใหต้อ่การปฏิญาณหรือปฏิญาณตนตลอดชีพ มิฉะนั้นตอ้งใหน้กัพรตผูน้ั้นออกจากสถาบนั 
วรรค ๒ หากเห็นวา่เป็นการเหมาะสม ระยะเวลาของการปฏิญาณตนชัว่คราว ก็อาจยดืออกไป โดยอธิการผูมี้อ านาจตาม
กฎหมายเฉพาะของสถาบนั อยา่งไรก็ตาม เวลาทั้งหมดท่ีสมาชิกผูน้ั้นอยูใ่นพนัธะการปฏิญาณตนชัว่คราวตอ้งไม่เกิน ๙ ปี 
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นอกจากการท่ีคณะแม่ปอนท่ีเป็นชุมชนปฏิบติัท่ีมีขั้นตอนหรือกระบวนการของการกลายเป็น
สมาชิกแลว้ การด าเนินชีวิตในชุมชนทางศาสนาแห่งน้ียงัมีนยัยะของการสร้างฮาบิทสัอีกดว้ย จากพนัธกิจ
ของซิสเตอร์คณะแม่ปอนและกระบวนการสร้างนักบวชหญิงจึงจ าเป็นต้องมีความสอดคล้องกันอย่าง
หลีกเล่ียงไม่ได ้เพื่อใหผู้ส้นใจท่ีจะเป็นนกับวชหญิงในคณะแม่ปอนไดเ้รียนรู้และฝึกฝนตนเองซ ้ าแลว้ซ ้ าอีก
จนกระทัง่ส่ิงท่ีไดฝึ้กฝนนั้นกลายมาเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะของสมาชิกในคณะแม่ปอน ซ่ึงจะมีความแตกต่าง
จากคณะอ่ืนท่ีเห็นได้อย่างชัดเจนจากการแสดงออกทางร่างกาย การพูดน้อย มีกิริยาท่าทางท่ีสุภาพ การ
ด าเนินชีวิตเรียบง่าย เป็นตน้ ซ่ึงการฝึกปฏิบติัในชีวิตประจ าวนัซ ้ าๆกนัในระยะเวลาท่ีเหมาะสมนั้น ท าให้
จากการเร่ิมต้นจากผู ้สนใจจนไปถึงขั้นของการกลายเป็นสมาชิกท่ีปฏิญาณตลอดชีวิตแล้วนั้ น ใน
กระบวนการอบรมของคณะนกับวชหญิง ตอ้งใชร้ะยะเวลาไม่ต ่ากวา่ 6-8 ปี (ยาณี ภานุรักษ ์2548: 190) กวา่
จะไดเ้ป็นสมาชิกถาวร ช่วงเวลาเหล่าน้ีเป็นช่วงเวลาของการค่อยๆซึมซบัเอาจิตตารมณ์และแนวทางในการ
ด าเนินชีวติมาเป็นแนวทางด าเนินชีวติของตนเอง จนกลายเป็นอุปนิสัยท่ีมีความสอดคลอ้งกบัจิตตารมณ์ของ
คณะ โดยผ่านกระบวนการอบรมต่างๆ ของคณะ ผ่านตารางเวลา ผา่นกฎระเบียบวินยัท่ีปฏิบติัการซ ้ าๆ กนั
ทุกวนั ผูส้นใจจึงซึมซบัเอาส่ิงท่ีอยู ่“ภายนอก” ผา่นปฏิบติัการเขา้มาสู่ "ภายใน" โดยท่ีผูเ้รียนรู้นั้นไม่ทราบ
ถึงสาเหตุของการแสดงออก เป็นความเคยชิน เป็นอตัลกัษณ์เฉพาะท่ีไดม้าจากการเรียนรู้โดยการค่อยๆ ซึม
ซับเอาส่ิงเหล่านั้นมาเป็นส่วนหน่ึงของตนเอง กระบวนการของการสร้างฮาบิทสัจึงผ่านทางชุมชนปฏิบติั
นัน่เอง เป็นการเรียนรู้ทางร่างกาย เป็นโครงสร้างท่ีถูกฝังและจารึกในตวัคนจนกลายเป็นส่ิงท่ีเรียกวา่ "ความ
โนม้เอียงทางอุปนิสัย" (disposition) ซ่ึงจะอยูใ่นรูปของอารมณ์ ความรู้สึก ความเช่ือ ความศรัทธา แสดงออก
ใหเ้ห็นดว้ยอากปักิริยาต่างๆ ทางร่างกาย เช่น จงัหวะในการพดู แววตา ท่าทาง การเดิน ความชอบ ฯลฯ คนท่ี
อยู่ภายใตโ้ครงสร้างทางสังคมเดียวกนัหรือสภาพเง่ือนไขทางสังคมเดียวกนัจะมีฮาบิทสัท่ีคลา้ยกนั (สุนีย ์
ประสงคบ์ณัฑิต 2553) เน่ืองจากบุคคลเป็นส่วนหน่ึงของสังคม ชนชั้นทางสังคมและวฒันธรรมเป็นภูมิหลงั
ท่ีมีอิทธิพลต่อปัจเจกแต่ละคน ธรรมชาติของฮาบิทสัมีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนัสามารถเทียบเคียงกนักบัของ
บุคคลท่ีอยูใ่นชนชั้นทางสังคมเดียวกนัหรืออยูใ่นช่วงเวลาเดียวกนัได ้แมไ้ม่สามารถลอกเลียนหรือถอดแบบ
กนัได ้(วนิยั บุญลือ 2545)  

ขั้นตอนของกระบวนการกลายเป็นนกับวชหญิง กิจกรรมท่ีนกับวชตอ้งท าเป็นการน าชีวิตทางสังคม
มาเขา้รหสัเอาไว ้โดยมีหนา้ท่ีในการช่วยใหกิ้จกรรมของกลุ่มมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกนั โดยผา่นทางส่ิง
ต่างๆ ท่ีอยูร่อบๆ ตวัผูเ้ขา้รับการอบรมในกระบวนการนั้นลว้นเป็นส่ิงท่ีสามารถเรียนรู้ ซึมซับ จนกลายมา
เป็นความโน้มเอียงทางอุปนิสัยท่ีมีอัตลักษณ์เฉพาะของตนเอง เช่น ในทุกเช้าผู ้สนใจหรือผู ้อยู่ใน
กระบวนการอบรมหรือสมาชิกทุกคนจะตอ้งสวดภาวนาท าวตัรเชา้เป็นส่ิงแรกเพื่อขอบคุณส าหรับชีวิตและ
ขอพรจากพระในเชา้วนัใหม่ เป็นกิจการแรกท่ีทุกคนจะปฏิบติัเหมือนกนั ดงันั้นเม่ือไปอยูใ่นชุมชนสมาชิกซิ
สเตอร์คณะแม่ปอนจะเป็นผูน้ าในการสวดภาวนา นอกจากการสวดภาวนาในหมู่คณะแลว้ยงัเป็นผูน้ าในการ
สวดภาวนาให้กบัชาวบา้นในชุมชนอีกดว้ย “การท่ีมีซิสเตอร์มาอยู่ ท่ีน่ีท าให้ท้ัง เดก็ เยาวชนและผู้ใหญ่ มา



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 313 -

13 
 

เข้าวดัเยอะขึน้เน่ืองจากมีกิจกรรมท่ีเป็นการรวมกลุ่มกันมากขึน้ มีคนมาสวดภาวนามากขึน้เพราะซิสเตอร์น า
การภาวนาได้ดี น าสวดภาวนาได้เก่ง ชวนศรัทธาจึงมีคนอยากมาร่วมพิธีกรรมมากขึน้” (สัมภาษณ์ ป้าแหม่ม 
2558) 

การเรียนรู้เร่ืองอุดมการณ์ของคณะในการเป็นภคินีท่ีเน้นการท างานแพร่ธรรม การเป็นนกับวชท่ี
ตอ้งอยู่กบัชุมชน การอบรมผูส้นใจและผูท่ี้อยูใ่นกระบวนการนั้นจึงเน้นการใช้ชีวิตเรียบง่าย ไม่ท าให้การ
เป็นนกับวชหญิงนั้นมีความแปลกแยกจากชุมชนหรือสังคมท่ีอยู่ น้องอวยพร(ผูส้นใจ)ไดบ้อกกบัผูว้ิจยัว่า 
“การใช้ชีวิตท่ีน่ีกเ็หมือนอยู่บ้าน เวลาท่ีอยู่บ้านก็ต้องช่วยงานพ่อแม่เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นการเลีย้งหมู หา
อาหารให้หมู การท าสวน การท านา ฯลฯ ยกเว้นการสวดภาวนาท่ีน่ีจะมากกว่าท่ีบ้าน” หลายคร้ังผูว้ิจยัไดมี้
โอกาสติดตามซิสเตอร์แม่ปอนไปเยี่ยมสมาชิกท่ีท างานอยู่ตามท่ีต่างๆได้เห็นถึงการด าเนินชีวิตอยู่กับ
ชาวบา้นเป็นหน่ึงเดียวกนั ช่วยเหลือกนั อาหารไดม้าจากธรรมชาติรอบตวั เช่น อาหารม้ือแรกท่ีไดท้านท่ี
บา้นศูนยก์ลางท่ีจอมทองซ่ึงเป็นบา้นอบรมดว้ยนั้น เป็นผดัเผด็เขียดท่ีไดม้าจากท่ีนาของซิสเตอร์แม่ปอนเอง 
จากการไปหาตอนกลางคืนของซิสเตอร์และผูส้นใจ ซิสเตอร์บอกกบัผูว้ิจยัว่า “เวลาฝนตกเราจะได้ยินเสียง
กบ เสียงเขียดร้องเยอะมาก เราจะรู้ว่าเสียงไหนเป็นกบหรือเขียด ซิสเตอร์จะพาผู้สนใจไปจับเพ่ือน ามาเป็น
อาหารของพวกเราเอง” นอกจากไดท้านเขียดแลว้ยงัมีหอยเชอร่ีหรือเห็ดท่ีมีชาวบา้นน ามาให้ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ี
เป็นส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์รอบตวัและเม่ือไปอยู่ในชุมชนปกาเกอะญอจึงไม่เกิดความแปลกแยก
ระหวา่งนกับวชหญิงกบัคนในชุมชน ท่ีมีความเรียบง่ายในการด าเนินชีวติท่ีมีความคลา้ยคลึงกนั  

เกือบทุกกิจกรรมท่ีซิสเตอร์ท า ผูส้นใจก็มกัจะร่วมในกิจกรรมนั้นดว้ยเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตโดยท่ีไม่
จ  าเป็นตอ้งสอนในหอ้งเรียนแต่สอนดว้ยการปฏิบติัจริง นอกจากนั้นการแสดงทศันคติของซิสเตอร์เนาวนิตผู ้
ท่ีเตรียมตวัจะปฏิญานตนตลอดชีวติท่ีวา่ “ส าหรับซิสเตอร์คิดว่าเราเป็นคนปกาเกอะญอกต้็องบวชในคณะแม่
ปอนและท างานกับชุมชนปกาเกอะญอ มีซิสเตอร์คณะอ่ืนชวนไปเข้าคณะเรากไ็ม่สนใจท่ีจะไป” จากค าพูดน้ี
สะทอ้นให้เห็นถึงส่ิงท่ีได้รับมาจากชุมชน ส่ิงแวดลอ้มท่ีเติบโตมา ประสบการณ์ทางสังคม และการผ่าน
กระบวนการอบรมรมในระยะเวลาหน่ึงเกิดการเรียนรู้ ซึมซบัและหล่อหลอมจนกลายเป็นอุดมการณ์ของการ
เป็นนกับวชหญิงท่ีอยูใ่นกลุ่มชาติพนัธ์ุเดียวกนัและท างานในพื้นท่ีของชาติพนัธ์ุของตนเอง การสร้างฮาบิทสั
ในชุมชนปฏิบติัการแม่ปอนท่ีท าใหเ้กิดอตัลกัษณ์เฉพาะของคณะเองเป็นคณะนกับวชหญิงท่ีเรียบง่าย ด าเนิน
ชีวิตอยู่กบัชุมชน มีอุดมการณ์ของการอยู่เคียงขา้งบุคคลชายขอบโดยเฉพาะการอยู่เคียงขา้งกลุ่มชาติพนัธ์ุ
ของตนเอง ส่ิงเหล่าน้ีลว้นมาจากการเรียนรู้ ถูกหล่อหลอมและซึมซบัมาจากกระบวนการสร้างนกับวชโดย
ผา่นทางชุมชนปฏิบติัการของคณะแม่ปอน 

ปฏิบัติการของอ านาจในคณะแม่ปอน 

ในส่วนของกระบวนการฝึกอบรมคณะแม่ปอนในฐานะท่ีเป็นสถาบนัท าหน้าท่ีฝึกอบรมนักบวช
หญิงปกาเกอะญอ กระบวนการดงักล่าวเป็นการใชเ้ทคโนโลยีทางอ านาจท่ีกระท ากบัปัจเจกหรือผูเ้ขา้รับการ
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ฝึก (ฟูโกต์ 1975 อา้งใน นพพร ประชากุล 2554) ให้ความส าคญักบัร่างกายเน่ืองจากร่างกายคนเรานั้น
สามารถควบคุม โดยการสร้างกฎระเบียบวินยั จดัตารางให้กบัเวลา พื้นท่ีและการเคล่ือนไหว วิธีการเหล่าน้ี
เป็นส่วนหน่ึงของการควบคุมปฏิบติัการทางร่างกายซ่ึงเรียกวิธีการเหล่าน้ีวา่ "ระเบียบวินยั" ดงันั้นร่างกาย
ของคนเราจึงตกอยูภ่ายใตอ้  านาจของระเบียบวนิยั คณะแม่ปอนมีธรรมนูญและระเบียบประเพณีของคณะใน
กระบวนการของการฝึกอบรมนั้นผูฝึ้กหดัในฐานะ agency จะถูกก ากบัโดยธรรมวินยัและระเบียบประเพณี
ของคณะ มีตารางเวลา มีพื้นท่ีเฉพาะในการอบรมในขั้นต่างๆ ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงเทคโนโลยีทางอ านาจท่ี
ท างานบนเง่ือนไขบางอย่างท่ีมองไม่เห็นแต่สัมผสัได้ อ านาจท างานโดยผ่านปฏิบติัการบนร่างกายของ
นกับวชหญิงเหล่านั้น ในการด าเนินชีวิตตามจิตตารมณ์ การแต่งกาย การมีพื้นท่ีชดัเจนทั้งเป็นทางกายภาพ
ของสถาบนันกับวชหญิงท่ีเรียกวา่ “อาราม” (convent) และพื้นท่ีท่ีเป็นนามธรรมไม่สามารถมองเห็นไดแ้ต่มี
ขอบเขตสามารถก าหนดวถีิชีวติของนกับวช รวมถึงการแสดงออกในชีวติประจ าวนัท่ีแสดงออกซ่ึงอตัลกัษณ์
เฉพาะของคณะแม่ปอน (อานนัท ์กาญจนพนัธ์ุ 2555: 133) การใช้เทคโนโลยีทางอ านาจของนกับวชหญิง
คณะแม่ปอนจึงอยู่ภายใตค้วามเช่ือศรัทธาในศาสนาและการมีอุดมการณ์ท่ีจะอุทิศตนเพื่อผูอ่ื้น การหล่อ
หลอมเรียนรู้จากชุมชน จากประสบการณ์ทางสังคมหรือจากปฏิสัมพนัธ์กบัซิสเตอร์คณะแม่ปอนท่ีอยู่ใน
ชุมชนท่ีเป็นคาทอลิก สมาชิกจึงเขา้มาดว้ยความสมคัรใจท่ีจะใชชี้วิตภายใตก้ฎระเบียบของสถาบนันกับวช 
การต่อรองกบักฎระเบียบวนิยัของคณะแม่ปอนนั้น โดยส่วนใหญ่จะเป็นการลาออกในระหวา่งกระบวนการ
อบรมหรือหลงัจากผ่านกระบวนการอบรมในแต่ละขั้นไม่ใช่ทุกคนท่ีสามารถเป็นได้ แมจ้ะเขา้มาอยู่ใน
กระบวนการของการเป็นนกับวชแลว้ก็ตามในทางศาสนาคริสต ์เราแต่ละคนเช่ือวา่พระเจา้ทรงเรียกเราแต่ละ
คนใหม้าท าภารกิจของพระองค ์ไม่วา่ทางใดทางหน่ึงซ่ึงคริสตชนถือวา่เป็นกระแสเรียก9( vocation)  

“ การมาเป็นผูส้นใจนั้นไม่ไดบ้งัคบั แต่ให้อิสระแก่เด็กท่ีสนใจ การท่ีเด็กเขา้มาอยูท่ี่น่ีเป็นผูส้นใจเป็น
การท่ีมาดูมาสมัผสัชีวติจริงวา่ซิสเตอร์คณะน้ีเป็นอยา่งไร มีงานอะไรบา้งท่ีเป็นพนัธกิจ แลว้ใหเ้ขาเป็นคนเลือกเอง
วา่สนใจไหมหลงัจากท่ีเขา้มาสมัผสัและมาอยูแ่ลว้”(สมัภาษณ์ ซิสเตอร์สุนีย ์อยูแ่ฮ 2558)  

เช่นเดียวกบัท่ีซิสเตอร์อีกท่านหน่ึงท่ีไดบ้อกกบัผูว้จิยัวา่  

“ผูส้นใจท่ีมาอยูท่ี่น่ี ไม่ใช่ทุกคนท่ีสนใจเป็นนกับวช แต่เราถือวา่ช่วยเหลือใหก้ารศึกษาแก่เขา อยากให้มี
อาชีพท่ีดี เป็นคนดีในสงัคมท่ีอยูแ่ค่น้ีเราก็ดีใจแลว้ ใหเ้ขามีอิสระทุกอยา่งมนัอยูท่ี่ใจเพราะถา้ใจพร้อมแมจ้ะท างาน
หนักก็จะสู้ ผู ้สนใจไม่ได้มีกฎระเบียบอะไรท่ีเคร่งครัดมากนัก ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามวยัของเด็ก 
บาทหลวงปิโดบอกวา่คณะเบธารามและคณะแม่ปอนไม่ตอ้งหากระแสเรียกเพ่ือหาคนท่ีจะเขา้มาเป็นสมาชิกแต่ให้
คนท่ีจะเขา้มาเห็นแบบอยา่งจากชีวิตของเราแลว้มีความสนใจ เห็นชีวิตจริงวา่เราท างานหนกั เห็นวา่เราท าอะไร 

                                                           
9 หมายถึง กิจการหรือการงานของบุคคลคนหน่ึงท่ีถูกเรียกโดยพระเจา้ ตามพ้ืนฐานความสามารถและคุณสมบติัของคนแต่
ละคน กระแสเรียกน้ีเกิดจากการท่ีพระเจา้ทรงเรียกเราและตวัเราเองตอบรับการเรียกของพระเจา้ ไม่ใช่การบงัคบัจาก
ครอบครัว เพ่ือนฝงูหรือคนอ่ืนๆโดยเราไม่ไดส้มคัรใจ  
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เพราะคนท่ีจะเขา้มาจะไดเ้ห็นชีวติจริงๆถา้เขา้มาแลว้เขาตอ้งอยูก่บัชาวบา้นและท างานหนกั ” (สัมภาษณ์ซิสเตอร์ 
ศิริพร พจนาธ ารงพงศ ์2558)  

การมารับการอบรมในขั้นต่างๆ ของกระบวนการสร้างนกับวชหญิงนั้น คณะไดก้ าหนดกฎระเบียบ
ต่างๆ เพื่อเป็นเคร่ืองมือช่วยให้กระบวนการสร้างนกับวชหญิงนั้นไดด้ าเนินไปเป็นขั้นเป็นตอน การด าเนิน
ชีวิตของนกับวชหญิงในการเป็นผูส้นใจเป็นคนของศาสนานั้นจ าเป็นตอ้งมีส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ท่ีเป็นปัจจยั
ส าคญัในกระบวนการอบรม ในการด ารงชีวติในฐานะนกับวชหญิงเพื่อใหก้ระบวนการอบรมนั้นเป็นไปและ
บรรลุตามเป้าหมายท่ีไดว้างไว ้ การใชชี้วติทางธรรมตอ้งอาศยัสภาพแวดลอ้มทางสังคมท่ีเอ้ืออ านวย” (ลลิตา 
ยาวงัเสน 2551) การเขา้มาอยูข่องผูส้นใจท่ีมีความมุ่งมัน่ตั้งใจ มีอุดมการณ์ท่ีจะด าเนินชีวิตเป็นนกับวชหญิง
ในอนาคตนั้ นย่อมไม่ใช่เ ร่ืองยากล าบากแต่เป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยในกระบวนการสร้างนักบวชให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลกบัสมาชิกของคณะเพื่อใหเ้ป็นบุคคลท่ีเหมาะสมกบัพนัธกิจของคณะท่ีจะ
ท าในอนาคต “กฎระเบียบของอารามท่ีน่ีไม่ใช่เร่ืองยาก เน่ืองจากเป็นเด็กประจ าตั้งแต่เด็กและเคยชินกับ
กฎระเบียบ มีความสุขท่ีได้เข้ามาฝึกหัดตัวในคณะแม่ปอน แม้งานหนักอย่างไรกท็ าได้ มีความสุขเพราะคิด
ว่าท าเพ่ือพระเจ้า (สัมภาษณ์ รัชฎาภรณ์ ช่อดะ 2558)  “อยู่ ท่ีไม่มีกฎเคร่งครัดมากนักและท าไม่ได้ มาคร้ัง
แรกซิสเตอร์และรุ่นพ่ีท่ีมาก่อนกไ็ม่ได้บอกอะไรเก่ียวกับกฎระเบียบ หนูเป็นคนท่ีท าอะไรช้ามากไม่ทันคน
อ่ืน แต่พ่ีบอกว่าตอนท่ีมาแรกๆพ่ีกช้็าเหมือนกันแต่พออยู่นานไปกจ็ะเร็วขึน้ หนูจึงเรียนรู้จากการดูจากรุ่นพ่ี
และตารางเวลา (สัมภาษณ์ กฤษณา ไพขะฮอ 2558)  

นอกจากกฎระเบียบต่างๆ ท่ีผูเ้ขา้มารับกระบวนการอบรมตอ้งรับรู้แลว้ ผูป้กครองในฐานะท่ีเป็นผูท่ี้
อยูเ่บ้ืองหลงัยงัมีส่วนในการส่งเสริมช่วยเหลือให้กระบวนการสร้างนกับวชอีกดว้ย มีการประชุมผูป้กครอง
เพื่อพดูคุยและหารือในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอบรม การแจง้กฎระเบียบต่างๆให้ผูป้กครองไดท้ราบเพื่อช่วย
ส่งเสริมและร่วมมือกนัตลอดกระบวนการอบรม ผูป้กครองท่านหน่ึงกล่าววา่รู้สึกสุขใจมากท่ีลูกไดม้าอยูท่ี่น่ี 
มีความสุขมากท่ีลูกได้เข้ามาเป็นผูส้นใจคณะแม่ปอนเน่ืองจากรู้จักแค่คณะเดียวท่ีท างานอยู่ในพื้นท่ี
ภาคเหนือ การใชเ้ทคโนโลยทีางอ านาจโดยผา่นทางระเบียบวินยั ในอารามของนกับวชหญิงคณะแม่ปอนส่ิง
ท่ีสามารถเห็นได ้มีสถานท่ีท่ีถูกจดัวางให้เหมาะสมตามประโยชน์ใชส้อยของพื้นท่ีนั้นๆ มีขอบเขตท่ีชดัเจน
ทางกายภาพท่ีชดัเจน เม่ือผูท่ี้เขา้สู่กระบวนการอบรมสถาบนันกับวชคณะแม่ปอนจะเรียนรู้และปฏิบติัตาม
กฎระเบียบของสถาบนั ไม่ได้ใช้ในฐานะของการครอบง า แต่ด้วยความสมัครใจและมีอิสระ เพื่อให้
กระบวนการอบรมมีทิศทางไปในแนวทางเดียวกนัตามจุดมุ่งหมายของการตั้งคณะและเป็นการสร้างความ
เป็นหน่ึงเดียวกนัในหมู่คณะ เน่ืองจากทุกพื้นท่ีในทุกสังคมมีปฏิบติัการของอ านาจอยู ่ 
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  แผนภาพท่ี1. 3 

 

  

 

 

 

 

 

 

จากแผนภาพท่ี 1.3 จะเห็นว่าพื้นท่ีในบ้านซ่ึงเป็นศูนย์กลางของคณะแม่ปอน ได้ถูกจดัไวเ้ป็น
สัดส่วนท่ีเหมาะสมกบัการด าเนินชีวิตนกับวชหญิง ดงัท่ีไดก้  าหนดไวใ้นหนงัสือระเบียบปฏิบติับทท่ี 8 ว่า
ดว้ยเร่ืองการอบรมในคณะ การอบรมของคณะอยูใ่นความดูแลของอธิการิณีเจา้คณะ ท่ีปรึกษาฝ่ายอบรมและ
อนุกรรมการฝ่ายอบรม (52) ซ่ึงจะจดับา้นท่ีเหมาะสมส าหรับผูอ้บรมแต่ละขั้นเพื่อให้การอบรมเป็นไปอยา่ง
ต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพในความดูแลของซิสเตอร์ท่ีรับผิดชอบในการอบรมขั้นนั้นๆ (53) แต่ละพื้นท่ีใน
บา้นศูนยก์ลางของคณะแม่ปอนนั้นมีหนา้ท่ีในตวัเอง หอ้งต่างๆถูกก าหนดวา่มีหนา้ท่ีอะไรซ่ึงผูส้นใจท่ีสมคัร
ใจเขา้มารับการอบรมเพื่อเตรียมตวัจะเป็นนกับวชนั้น จะเกิดการเรียนรู้ถึงประโยชน์ใชส้อยของห้องต่างๆ วา่
ในแต่ละสัดส่วนของพื้นท่ีอะไรท่ีสามารถท าได้และอะไรท่ีไม่ควรท าในพื้นท่ีนั้นๆ เช่นในวดัน้อยของ
อารามถือวา่เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ใชส้ าหรับสวดภาวนาและท ากิจศรัทธาต่างๆ จะไม่พูดคุยหรือส่งเสียงดงั
ในพื้นท่ีน้ี แสดงใหเ้ห็นถึงอ านาจในพื้นท่ีนั้นๆ ท่ีควบคุมกิริยา ท่าทาง ของผูท่ี้อยูใ่นพื้นท่ีนั้นๆ เป็นอ านาจท่ี
มองไม่เห็นแต่สัมผสัไดโ้ดยผา่นทางการแสดงออกของผูท่ี้อยูใ่นพื้นท่ีนั้นๆนัน่เอง 

นอกจากพื้นท่ีท่ีมีอ านาจควบคุมการแสดงออกของผูค้นแลว้ยงัมีขั้นตอนของการเขา้เป็นสมาชิกของ
แม่ปอนท่ีถูกก าหนดไวใ้นระเบียบประเพณีของคณะโดยแบ่งขั้นตอนการอบรมในคณะแม่ปอนจากหนงัสือ
ระเบียบประเพณีขอ้ท่ี 56 “การคดัเลือกผูส้นใจเป็นโปสตุลนัต์ การคดัเลือกผูส้นใจเป็นโปสตุลนัต์หลงัจาก
ฟังรายงานของผูดู้แลมาแลว้ ตอ้งผ่านการพิจารณาและลงมติของอธิการิณีเจา้คณะและคณะท่ีปรึกษาดว้ย
คะแนนเสียงตดัสิน เพื่ออนุมติัให้ผูส้นใจเขา้เป็นโปสตุลนัต์” ขอ้ 57 “ก่อนจะเขา้นวกภาพหรือท าการ
ปฏิญาณชัว่คราวและตลอดชีพ ตอ้งผา่นการพิจารณาและลงมติเสียงตดัสินของอธิการิณีเจา้คณะและคณะท่ี
ปรึกษาเช่นเดียวกนั” ฟูโกต์มองว่าร่างกายของคนเรานั้น สามารถตกอยู่ภายใตอ้  านาจโดยผ่านทางเทคนิค
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ต่างๆ ท่ีปฏิบติัต่อร่างกาย โดยการเขา้ไปจดัการในรายละเอียดต่างๆ ของร่างกาย ได้แก่ การเคล่ือนไหว 
อากปักิริยา ท่วงท่าต่างๆ ฯลฯ โดยผา่นทางระเบียบวินยัซ่ึงไดผ้ลิตปัจเจกภาพ 4 แบบ ประการแรก ระเบียบ
วนิยัเร่ิมด าเนินการดว้ยการจดัแยกปัจเจกเป็นสัดส่วนโดยอิงกบัพื้นท่ีคณะแม่ปอนมีการก าหนดสัดส่วนของ
พื้นท่ีและประโยชน์ใชส้อยต่างๆไวอ้ยา่งชดัเจนไม่ว่าจะเป็นส่วนของเขตพรตท่ีเฉพาะสมาชิกท่ีสามารถใช้
พื้นท่ีนั้นได้ พื้นท่ีศกัด์ิสิทธ์ิใช้ในพิธีกรรมได้แก่วดัน้อย และพื้นท่ีสาธารณะส าหรับผูท่ี้ไม่ใช่สมาชิกใช้
ส าหรับพบปะพดูคุยกนั เป็นตน้ ประการท่ีสอง การก าหนดกิจกรรมต่างๆ ตารางเวลา เป็นรูปแบบท่ีเคร่งครัด 
บา้นต่างๆของคณะแม่ปอนซ่ึงเป็นกลุ่มยอ่ยท่ีแยกจากกลุ่มใหญ่มีการก าหนดเวลาท่ีชดัเจนของช่วงต่างๆของ
วนัว่าในแต่ละช่วงเวลาจะตอ้งท าอะไร ซ่ึงทุกคนในบา้นจะปฏิบติัเช่นเดียวกนันอกจากนั้นยงัมีตารางเวลา
ของกิจกรรมระดบัคณะท่ีสมาชิกทุกคนจะตอ้งปฏิบติัตาม เช่น การมาเขา้ร่วมสัมมนาในทุกๆสองเดือน การ
มาร่วมงานประจ าปีของคณะ เป็นตน้ ประการท่ีสาม การสั่งสมเวลา การแบ่งระยะเวลาออกเป็นช่วงๆ โดย
ช่วงเวลาแต่ละช่วงนั้นจะตอ้งส้ินสุดลงตามก าหนดท่ีระบุไว ้ก าหนดเป้าหมายทา้ยสุดให้แก่ช่วงเวลาต่างๆ 
โดยระบุจุดส้ินสุดของช่วงเวลานั้นๆ พร้อมกบัทดสอบส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้มาเพื่อตรวจสอบวา่บุคคลนั้นไดพ้ฒันา
ทกัษะมาถึงระดบัท่ีก าหนดหรือไม่และเป็นการแยกแยะความสามารถของปัจเจก การท่ีสมาชิกแต่ละขั้นเม่ือ
จบขั้นตอนของการอบรมแล้วเพื่อก้าวไปสู่ขั้นใหม่ท่ีเขม้ขน้ข้ึน คณะจะมีกระบวนการของการพิจารณา
ไตร่ตรองของผูเ้ขา้รับการอบรมเองและการพิจารณาจากผูมี้อ  านาจในคณะซ่ึงได้แก่คณะท่ีปรึกษาและผู ้
อบรมในขั้นนั้นจะเป็นผูต้ดัสินวา่ผา่นขั้นการอบรมไปสู่อีกขั้นหรือไม่ ประการสุดท้าย เป็นส่ิงประกอบสร้าง
ดว้ยการจดัองคป์ระกอบของร่างกายปัจเจกบุคคลกลายเป็นองคป์ระกอบช้ินหน่ึงท่ีอาจจดัวาง เคล่ือนยา้ยและ
เช่ือมโยงเขา้กบัร่างกายคนอ่ืน ช่วงเวลาอนัหลากหลายท่ีระเบียบวินยัน ามาเช่ือมโยงกนั เวลาของคนหน่ึง
จะตอ้งปรับให้เขา้กบัเวลาของคนอ่ืนๆ ในการท ากิจวตัรตามเวลาท่ีก าหนดท่ีทุกคนจะตอ้งปฏิบติัร่วมกนัใน
ช่วงเวลาเดียวกนัเหมือนๆกนั จึงเป็นการเช่ือมโยงเวลาของสมาชิกท่ีต่างกนัมาอยู่ร่วมกนั เป็นการประกอบ
สร้างเช่ือมโยงคนเขา้ดว้ยกนัจึงเป็นลกัษณะหน่ึงของการผลิตปัจเจกภาพโดยผา่นทางระเบียบวนิยั  

สรุปและอภิปราย 

 การเข้าเป็นสมาชิกนักบวชหญิงคณะแม่ปอนผ่านทางชุมชนปฏิบัติการ เป็นพื้นท่ีท่ีชีวิตและ
ความสัมพนัธ์ทางสังคมของคนในสถาบนันกับวชหญิงถูกสร้างข้ึน จากบริบทสังคมในขณะนั้นท่ีมีความ
ตอ้งการผูช่้วยเหลือในงานเผยแผ่ศาสนา จากความตอ้งการและอุดมการณ์ท่ีมุ่งมัน่ในการเป็นนกับวชหญิง 
จนเกิดคณะนกับวชหญิงแม่ปอนข้ึนเพื่อตอบสนองสังคมปกาเกอะญอในขณะนั้นและไดเ้จริญเติบโตข้ึนใน
ระยะเวลา 50 ปี การเขา้ร่วมเป็นสมาชิกในชุมชนปฏิบติัการแม่ปอนจึงประกอบด้วยกลุ่มคนหลายระดบั
ดว้ยกนัเพื่อใหค้ณะไดพ้ฒันาขบัเคล่ือนไปขา้งหนา้  

คณะแม่ปอนจึงเป็นพื้นท่ีของการเรียนรู้ซ่ึงควบคู่ไปกบัการปฏิบติัจริงในชีวติประจ าวนั มีปฏิบติัการ
ในการหล่อหลอม ขดัเกลาและท าให้ผูท่ี้เขา้มารับการอบรมในขั้นตอนต่างๆ นั้นได้กลายมาเป็นผูท่ี้มีอตั
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ลักษณ์เฉพาะของคณะและมีบทบาทในงานต่างๆ ของพระศาสนจกัรตามพนัธกิจของคณะ ผ่านทาง
กระบวนการสร้างนกับวชใชร้ะยะเวลานานเพื่อให้เกิดการซึมซบัเอาอุดมการณ์ อตัลกัษณ์เฉพาะขององคก์ร
เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของตนเองแสดงออกในชีวิตประจ าวนัไม่ว่าจะเป็นลักษณะท่าทีหรือแนวคิดต่างๆ 
กระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวมีนัยยะของการสร้างฮาบิทสั นอกจากนั้นในชุมชนปฏิบติัคณะแม่ปอนเอง
เพื่อใหก้ระบวนหรือขั้นตอนของการสร้างนกับวชหญิงนั้นไดเ้ป็นไปและบรรลุวตัถุประสงคข์องการเป็นผูท่ี้
มีบทบาทในงานของพระศาสนจกัร จึงตอ้งก าหนดกฎระเบียบต่างๆของกระบวนการดงักล่าวดว้ย เช่น การ
ก าหนดตารางเวลาในการด าเนินชีวติในแต่ละวนั การก าหนดพื้นท่ีและสัดส่วนของพื้นท่ีท่ีมีหนา้ท่ีต่างๆ กนั 
การแต่งกายท่ีเป็นการบ่งบอกวา่อยูใ่นขั้นไหนของการฝึกอบรมและยงัเพื่อเป็นการก าหนดอากปักิริยาของผู ้
ท่ีอยู่ในเคร่ืองแบบนั้นๆ ดว้ยว่าควรมีท่าทีอย่างไร การก าหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ นั้นลว้นเป็นปฏิบติัการทาง
อ านาจท่ีควบคุมการด าเนินชีวิตของผูส้นใจให้อยูแ่ละเป็นไปตามกฎเกณฑ์ท่ีไดก้  าหนดไว ้การเล่ือนขั้นใน
ระดบัท่ีมีความเขม้ขน้มากข้ึนนั้นนอกจากผูส้นใจมีอิสระท่ีจะเลือกและสมคัรใจในการตดัสินใจเขา้ร่วม
กระบวนการสร้างนกับวชในขั้นต่อไปแลว้ ยงัมีผูท่ี้มีอ านาจเหนือกวา่ในการลงคะแนนตดัสินเพื่อให้ผูเ้ขา้รับ
การอบรมไดก้า้วไปในขั้นท่ีเขม้ขน้มากข้ึนอีกดว้ย ในความเช่ือทางศาสนาคาทอลิกมีความเช่ือว่าการเป็น
นกับวชตลอดชีวตินั้นเป็นกระแสเรียกท่ีพระเจา้ประทานให ้  

ดงันั้น จากกระบวนการสร้างนกับวชของคณะแม่ปอน จึงมีความส าคญัอยา่งยิ่งในการท าให้เยาวชน
หญิงปกาเกอะกอไดก้ลายมาเป็นนกับวชหญิง เป็นผูท่ี้มีบทบาทในงานของพระศาสนจกัร สมาชิกของคณะ
ลว้นแลว้แต่มีอุดมการณ์เช่นเดียวกบัผูก่้อตั้งคณะท่ีถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อคงไวซ่ึ้งความเป็นนกับวช
หญิงแม่ปอนโดยผา่นทางองคก์รอนัเป็นชุมชนปฏิบติัการท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้ของสมาชิกและค่อยๆซึมซบั
อุดมการณ์ อตัลกัษณ์เฉพาะของคณะผา่นระยะเวลา โดยใชอ้ านาจของระเบียบวินยัเป็นตวัขบัเคล่ือนให้เกิด
ความเป็นหน่ึงเดียวกัน ด าเนินชีวิตภายใตอ้  านาจท่ีมองไม่เห็นเป็นการด าเนินชีวิตภายใตค้วามเช่ือและ
อุดมการณ์ในพนัธกิจของคณะ สมาชิกคณะแม่ปอนไดก้ลายเป็นผูท่ี้มีอตัลกัษณ์เฉพาะของตนเอง มีบทบาท
ในงานของพระศาสนจกัรคาทอลิก ปฏิบติัการเหล่าน้ีเป็นกระบวนการสร้างนกับวชหญิงโดยผา่นองคก์รคือ
คณะแม่ปอน 
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‘รวมกนัเราเต้น’ การรวมกลุ่มวฒันธรรมเรฟ หรือ คลบั ในประเทศไทย 
ศึกษาเฉพาะกรณ:ี กลุ่มผู้นิยมดนตรีแนว Trance ในประเทศไทย 

‘United We Dance’ The Cultural Community of Rave or Club Culture in Thailand  
Case Study: Trance Music Lovers in Thailand 

ปิยกลุ ภูศรี (Piyakul Phusri)1 

บทคัดย่อ 

งานศึกษาช้ินน้ีเป็นการศึกษาการรวมกลุ่มวฒันธรรมท่ีมีดนตรีเตน้ร าอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Dance 
Music - EDM) เป็นแกนกลาง โดยศึกษาเฉพาะกรณี กลุ่ม Trance Music Lovers in Thailand (TLT) ซ่ึงเป็นกลุ่ม
ผูนิ้ยมดนตรีแนว Trance ซ่ึงเป็นแนวดนตรีย่อยแนวหน่ึงในแนวดนตรีเต้นร าอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้กรอบ
แนวคิดเร่ืองชนเผ่านิยมใหม่ (Neo-tribalism) เพ่ือช้ีให้เห็นว่า กลุ่ม TLT เป็นตวัอย่างหน่ึงของการรวมกลุ่มใน
รูปแบบ “ชนเผ่ายุคใหม่” หรือ Neo-tribe ซ่ึงผูค้นสามารถเคล่ือนยา้ยไปมาระหว่างกลุ่มท่ีมีขนาดเล็ก และเกาะ
เก่ียวสมัพนัธ์กนัอยา่งชัว่คราว ส่ิงท่ีจ  าแนกแยกแยะกลุ่มต่างๆ เหล่าน้ีคือ รูปแบบการใชชี้วิตท่ีสมาชิกแต่ละกลุ่มมี
ร่วมกนั คุณค่าท่ียึดถือร่วมกนั และ ความเขา้ใจร่วมกนัว่าอะไรคือความพฤติกรรมท่ีเหมาะสม มีพ้ืนฐานอยู่บน
พฤติกรรมการบริโภคเป็นส าคัญ โดยการรวมกลุ่มไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการต่อต้านหรือเปล่ียนแปลง
โครงสร้างหลกัของสงัคม แต่เป็นทางเลือกในการใชชี้วิตในอีกรูปแบบหน่ึงนอกเหนือไปจากชีวิตปกติประจ าวนั 
ส่ิงท่ีดึงดูดให้ผูค้นเขา้มาเป็นสมาชิกกลุ่ม TLT คือความช่ืนชอบในดนตรี Trance การเตน้ร า และ การสังสรรค ์
หรือ จดัปาร์ต้ีในยามค ่าคืน ในการเขา้ถึงคุณค่าทางศิลปะของดนตรี Trance นั้น สมาชิกตอ้งมีทุนทางวฒันธรรม
กลุ่มย่อยในการเข้าถึงความหมาย คุณค่า หรือความจริงแท้ทางศิลปะของดนตรี Trance นั่นก็คือการเข้าถึง 
อารมณ์ของเพลงท่ีสอดประสานไปกบัการเขา้ถึงอารมณ์ของตวัเอง เพ่ือจ าแนกตวัเองออกมาจากผูนิ้ยมดนตรี
เตน้ร าอิเลก็ทรอนิกส์แนวอ่ืนๆ ท่ีมีรายละเอียดทางดนตรีต่างออกไป แต่ในขณะเดียวกนัก็พยายามท่ีจะดึงผูค้น 
โดยเฉพาะคนท่ีช่ืนชอบแนวดนตรีเตน้ร าอิเล็กทรอนิกส์แนวอ่ืนให้เขา้มาเป็นสมาชิกของกลุ่มโดยการจดังาน

                                                           
1 นกัศึกษาสาขามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ Email: deaw_watch@hotmail.com 
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ปาร์ต้ีท่ีบุคคลทัว่ไปสามารถเขา้ร่วมได ้และใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน์เป็นช่องทางหลกัในการเผยแพร่กิจกรรม 
และข่าวสารของทางกลุ่ม 

ค าส าคญั: ดนตรีเตน้ร าอิเลก็ทรอนิกส์, วฒันธรรมเรฟ, ชนเผา่นิยมใหม่, ทุนทางวฒันธรรมกลุ่มยอ่ย 

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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บทน า 

ปัจจุบนัดนตรีเตน้ร าอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Dance Music - EDM) ไดเ้ขา้มาอยู่ในการรับรู้ของคน
ในสงัคมไทยมากข้ึนตามกระแสดนตรีสากลระดบัโลก ดนตรีเตน้ร าอิเลก็ทรอนิกส์ก าลงัไดรั้บความนิยมอยา่งสูง
โดยเฉพาะในหมู่วยัรุ่นไปจนถึงวยัเร่ิมตน้ท างาน ขอ้มูลอยา่งไม่เป็นทางการท่ีผูศึ้กษารวมรวมไว ้พบว่า ภายในปี 
2558 ท่ีผ่านมา เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีการจดัเทศกาลดนตรี การจดัคอนเสิร์ต และการจดัปาร์ต้ี2

ดนตรีแนว EDM ท่ีเป็นงานขนาดใหญ่ มีผูเ้ขา้ร่วมหลายร้อย หรือ หลายพนัคน ทั้งในสถานบนัเทิงและสถานท่ี
จดัแสดงคอนเสิร์ตจ านวนมากกว่า 200 คร้ัง นอกจากน้ี เพลงป๊อปในตลาดเพลงวยัรุ่น ไปจนถึงเพลงลูกทุ่งร่วม
สมยัก็ไดรั้บอิทธิพลของดนตรี EDM มากข้ึนเร่ือยๆ มนัจึงเป็นกระแสดนตรีท่ีมาก าลงัมาแรงท่ีสุดทั้งในระดบั
โลกและในประเทศไทยในช่วง 1-2 ปีท่ีผา่นมาน้ี 

วัฒนธรรมร่วมสมัยท่ีมีดนตรีเต้นร าเป็นหัวใจส าคัญ ก็คือวัฒนธรรมเรฟ (Rave Culture) หรือ 
วฒันธรรมคลบั (Club Culture) สารานุกรมเสรี Wikipedia ให้นิยามว่า เป็นการจดัปาร์ต้ี หรืองานแสดงดนตรีท่ี
เนน้การเตน้ร ากบัดนตรีอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเปิดและผสม (mix) เพลงโดยดีเจ (DJ – Disc Jockey) หรืออาจจะมีการ
แสดงดนตรีสดเคร่ืองดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ร่วมดว้ยเป็นคร้ังคราว วฒันธรรมเรฟ หรือ คลบัน้ีมีจุดเร่ิมตน้ราวๆ 
ทศวรรษท่ี 80 จากการจดัปาร์ต้ีท่ีเปิดเพลงในแนวแอซิด เฮา้ส์  (Acid House) ในชิคาโก โดยแนวดนตรีดงักล่าว
พฒันามาจากแนวดนตรีโซล (Soul) แต่มีการใชเ้สียงสังเคราะห์โดยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และการผสมเสียง
จากแหล่งท่ีมาต่างกนั เช่น บางท่อนจากเพลงต่างๆ หรือ จากเคร่ืองดนตรีต่างๆ มาไวใ้นเพลงเดียวกนั ก่อนท่ี
วฒันธรรมเรฟ หรือ คลบั จะแพร่กระจายสู่องักฤษ และยุโรปในเวลาต่อมา จุดเด่นส าคญัของการจดัปาร์ต้ีใน
รูปแบบน้ีก็คือ เป็นการเปิดเพลงเตน้ร าจากแผ่นเสียง ซีดี หรือ ไฟล์เสียงดิจิตอลผ่านเคร่ืองขยายเสียงเพื่อการ
เตน้ร าตลอดทั้งคืน และอาจจะล่วงเลยไปจนถึงช่วงเชา้ในบางสถานท่ี ปัจจุบนัดนตรีเตน้ร าอิเลก็ทรอนิกส์ไดแ้ตก
แขนงออกมาเป็นแนวดนตรีย่อยต่างๆ อีกเป็นจ านวนมาก เช่น Electro House, Trance, Tribal, Break beat, 
Techno, Moombah, Eurodance และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

                                                           
2 ปาร์ต้ี (party) ในความหมายของกลุ่มผูนิ้ยมเพลง EDM อาจจะหมายถึงคอนเสิร์ต งานแสดงดนตรีท่ีจดัเฉพาะกิจ หรือ การไป
เท่ียวสถานบนัเทิงท่ีเนน้เปิดเพลง EDM กไ็ด ้เม่ือมีผูพ้ดูวา่ “ไปปาร์ต้ี” ผูถ้ามกม็กัจะถามต่อวา่ไปท่ีไหน งานไหน หรือ ดีเจคนใด
มาเปิดเพลง 
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ผูศึ้กษาพบว่าในประเทศไทยยงัไม่มีการศึกษาวฒันธรรมเรฟ หรือ คลบัในทางวิชาการอยา่งเป็นระบบ 
ขณะท่ีในต่างประเทศมีงานศึกษาเก่ียวกับวัฒนธรรมเรฟมาตั้ งแต่ทศวรรษ 1990 และทวีมิติการศึกษาท่ี
หลากหลายมากข้ึน เช่น ความเก่ียวขอ้งระหว่างวฒันธรรมเรฟกบัพฤติกรรมเบ่ียงเบนของวยัรุ่นองักฤษโดย 
Steve Redhead (1993) การพิจารณาไนท์คลบัและฟลอร์เต้นร าว่าเป็นสถานท่ีท่ีท าให้ผูห้ญิงได้แสดงตวัตน
ออกมาอยา่งเปิดเผย โดย Maria Pini (2001) การพิจารณาวฒันธรรมเรฟในรูปแบบความเช่ือทางศาสนายคุใหม่ท่ี
ทา้ทายศาสนายคุเก่าท่ีไม่สามารถตอบโจทยชี์วิตในปัจจุบนัได ้โดย Robin Sylvan (2005) หรือการใชย้าเสพติดท่ี
มีส่วนช่วยให้ผูค้นในงานปาร์ต้ีเป็นหน่ึงเดียวกันในงานศึกษาของ Kavanaugh R. Philip และ Anderson L. 
Tammy (2008) เป็นตน้ 

Trance (แทรนซ์  ห รือ ทรานซ์ ) ก็ เป็นแนวดนตรีย่อยแขนงหน่ึงในขบวนแนวดนตรีเต้นร า
อิเล็กทรอนิกส์อนัหลากหลาย แนวดนตรี Trance ถูกพฒันาข้ึนในช่วงทศวรรษ 90 ในเยอรมนี ลกัษณะทัว่ไป
ของดนตรีแนว Trance มักจะมีความเร็วระหว่าง 125 – 160 จังหวะต่อนาที (beats per minute) เพลงมักจะ
ประกอบดว้ยท่วงท านองซ ้ าๆ ใช้เสียงเบสท่ีมีจงัหวะสม ่าเสมอควบคุมเพลงตั้ งแต่ตน้เพลงจนถึงกลางเพลง 
ก่อนท่ีจะตดัเขา้สู่ท่อน “ท้ิง” หรือ ท่อน Breakdown ท่ีเสียงดนตรีจะเงียบลง ก่อนจะมีเคร่ืองเสียงดนตรีแบบใด
แบบหน่ึงดงัข้ึนเพียงเสียงเดียว หรือเป็นเสียงร้องท่ีไม่มีดนตรีประกอบ ตามมาดว้ยเสียงเอฟเฟคต่างๆ เสียงเบส 
เสียง กลอง หรือเสียงจ าพวกเคร่ืองเคาะควบคุมจงัหวะ เสียงต่างๆ เหล่าน้ีจะค่อยๆ ดงัข้ึนจนถึงจุดสูงสุด แลว้
เพลงจะตดัเขา้สู่ท่อนฮุคท่ีเสียงเบสจะกลบัมาดงัอย่างต่อเน่ืองและหนกัแน่นทนัที ดนตรี Trance ใชเ้สียงเคร่ือง
ดนตรีสังเคราะห์จากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือ เคร่ืองสร้างเสียงสังเคราะห์ (Synthesizer) ท่ีท าใหเ้กิดเสียงพิเศษ 
เช่น เสียงเบสท่ีต ่าและหนกัเป็นพิเศษ เสียงหวีดแหลมสูงเป็นพิเศษ เสียงเลียนแบบเคร่ืองดนตรีคลาสสิค เสียงน ้า
หยด หรือ เสียงลมพดั เสียงต่างๆ เหล่าน้ีถูกผสม (mix) ไวภ้ายในเพลง Trance ท าใหผู้ฟั้งเกิดความรู้สึกถึงการถูก
บีบคั้นทางอารมณ์ก่อนจะไดรั้บการปลดปล่อย จากการฟังเสียงดนตรีท่ีมีท านองกระชั้น รวดเร็ว สม ่าเสมอ 
(kinetic) ในช่วงตน้เพลงถึงกลางเพลง  ก่อนจะปล่อยให้เหลือเพียงท านองแผ่วเบา ล่องลอยอยู่ช่วงหน่ึงในช่วง 
breakdown ท่ีจะเพ่ิมความดงัของเสียงและจงัหวะกระชั้นข้ึนไปจนถึงจุดสูงสุดและตดัเขา้สู่ท่อนฮุค หรือท่ีผูนิ้ยม
ดนตรี EDM นิยมเรียกว่าท่อนดรอป (drop) ท่ีเน้นเสียงเบสท่ีดงัต่อเน่ืองทันที ในกรณีท่ีมีเสียงร้องประกอบ 
มกัจะใชเ้สียงร้องจากนกัร้องหญิงท่ีมกัจะร้องดว้ยน ้าเสียงล่องลอย น ้าเสียงท่ีส่ือถึงอารมณ์ของความยิง่ใหญ่ เน้ือ
เพลง Trance มกัจะไม่พูดถึงความโศกเศร้า แต่จะพูดถึงความรัก การไดรั้บการปลดปล่อย หรือ การอยู่เหนือ
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ความทุกข์ ดนตรีแนว Trance ยงัสามารถแบ่งแยกย่อยได้อีกหลายประเภท  เช่น  Psytrance, Vocal Trance, 
Progressive Trance และอีกมากมาย ในหมู่ผูนิ้ยมเพลง EDM ในประเทศไทย บางคร้ังเพลงแนว Trance มกัจะถูก
เรียกวา่เป็นเพลง “สายลอย” หรือ “สายหวด” ส่ือถึงแนวดนตรีท่ีมีทั้งความล่องลอย และ เร่งเร้า ในเพลงเดียวกนั 

ในประเทศไทยมีการรวมกลุ่มผูช่ื้นชอบเพลงแนว Trance โดยใชช่ื้อว่ากลุ่ม “Trance Music Lovers in 
Thailand” หรือ TLT กลุ่มก่อตั้งในเดือนพฤษภาคม 2554 เป็นการรวมกนัของดีเจ ศิลปิน ผูจ้ดังานแสดง และ
บุคคลทัว่ไปท่ีช่ืนชอบเพลงในแนว Trance ท่ีเร่ิมจากการพบเจอกนัในปาร์ต้ีหรือคอนเสิร์ตแนว Trance ก่อนจะ
จดัตั้งเป็นกลุ่ม และ fanpage ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ค เพ่ือแบ่งปันความสนใจและความช่ืนชอบใน
แนวดนตรี Trance ร่วมกนั ทางกลุ่มตั้ งใจจะให้ TLT เป็นความเคล่ือนไหวท่ีจะแนะน าและสนับสนุนวงการ
ดนตรี Trance ในประเทศไทย โดยเฉพาะการจดัปาร์ต้ีท่ีเปิดเฉพาะเพลงแนว Trance การเผยแพร่ข่าวสาร และ
บทเพลง Trance ท่ีน่าสนใจทั้งจากไทยและต่างประเทศ การเป็นพ้ืนท่ีท่ีให้คนท่ีรักและช่ืนชอบเพลง Trance 
ไดม้าแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัแวดวงเพลง Trance เพ่ือให้แวดวงเพลง Trance ในประเทศไทยขยายตวั
มากข้ึน เขม้แขง็ข้ึน และ เช่ือมต่อกบัชุมชนผูนิ้ยมเพลง Trance ในระดบัโลก3 

จากสถิติใน เฟซบุ๊ค ใน fanpage ‘Trance Music Lovers in Thailand’ ณ วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2559 มีผูก้ด
ถูกใจ (like) จ านวน 14,841 คน ขณะท่ีในกลุ่ม (group) ‘Trance Music Lovers in Thailand’ มีจ  านวนสมาชิก
ทั้งส้ิน 1,042 คน และมีสมาชิกกลุ่ม TLT Official ใน LINE จ านวน 119 คน โดยมีผูดู้แลกลุ่มทั้งส้ิน 6 คน 

 

วัตถุประสงค์ และ วิธีการศึกษา 

 ผูศึ้กษาตอ้งการท าความเขา้ใจรูปแบบของกลุ่มวฒันธรรมท่ีมีดนตรีเตน้ร าเป็นแกนกลางในประเทศไทย
โดยมีกลุ่ม Trance Music Lovers เป็นกลุ่มตวัอย่างในการศึกษา เพ่ือศึกษาว่า ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ และ การ
เตน้ร า สามารถเช่ือมร้อยสมาชิกในกลุ่มน้ีเขา้ไวด้ว้ยกนัไดอ้ยา่งไร และส ารวจคุณค่าท่ีพวกเขายดึถือและแบ่งแยก
ระหว่างส่ิงท่ีตนเองช่ืนชอบหรือยอมรับนบัถือกบัส่ิงท่ีไม่ใช่ และกระบวนการท่ีกลุ่มวฒันธรรมย่อยใชใ้นการ
ต่อต้านต่อรองกบักระแสความนิยมดนตรีเตน้ร ากระแสหลกั โดยใช้การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม (participant 

                                                           
3 สรุปความจากค าอธิบายกลุ่มใน https://www.facebook.com/officialTLT/info/ 
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observation) ในกิจกรรมของกลุ่ม TLT โดยเขา้ร่วมการจดัปาร์ต้ีของกลุ่ม การสังเกตการณ์ และรวบรวมขอ้มูล
ใน เฟซบุ๊ค fanpage ‘Trance Music Lovers in Thailand’ และ กลุ่มเฟซบุ๊ค ‘Trance Music Lovers in Thailand’ 
การสัมภาษณ์เชิงลึกกบัสมาชิกกลุ่ม TLT ร่วมกบัการวิเคราะห์ส่ือต่างๆ เช่น เพลง โปสเตอร์กิจกรรม ภาพถ่าย 
และ คลิปวีดีโอ โดยท าการเกบ็ขอ้มูลเป็นระยะตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2556 จนถึงกลางปี พ.ศ. 2559 

ทฤษฎทีี่ใช้ประกอบการศึกษา 

 ผูศึ้กษาไดน้ าแนวคิดทางทฤษฎี 3 ดา้นมาใชป้ระกอบการศึกษา ไดแ้ก่ แนวคิดเร่ืองทุนทางวฒันธรรม
กลุ่มยอ่ย แนวคิดเร่ืองชนเผา่นิยมใหม่ (Neo-tribalism) และ แนวคิดเร่ือง แฟนศึกษา (Fan study) 

1) ทุนทางวฒันธรรมกลุ่มยอ่ย และ มโนทศัน์เร่ืองความจริงแทข้องดนตรี Trance 

Sarah Thornton (1993, อา้งใน วิริยะ 2540) ไดป้ระยกุตแ์นวคิดเร่ือง Cultural capital ของปิแอร์ บูร์ดิเยอ 
(Pierre Bourdieu) มาสร้างเป็นแนวคิด ทุนทางวฒันธรรมกลุ่มย่อย หรือ Subcultural capital โดยกล่าวว่า ดนตรี 
ส่ือ ความรู้เฉพาะเก่ียวกบัดนตรีเตน้ร า ภาพลกัษณ์ส่วนบุคคล ความสามารถในการเขา้ถึงคลบัท่ี ‘เป็นพิเศษ’ ผา่น
ทางเครือข่ายสังคมของตน ความสามารถในการเขา้ถึงและมีประสบการณ์การใชย้าเสพติดท่ีเหมาะสมกบัคลบั
นั้นๆ ฯลฯ เปรียบเสมือนทรัพยากรทางวฒันธรรมท่ีวยัรุ่นสามารถหยิบมาปรุงแต่งให้เป็น “ทุนทางวฒันธรรม
กลุ่มย่อย” เพื่อแยก (Distinction) ให้ตัวเองเจ๋ง (Hip) ไปจากวยัรุ่นหรือกลุ่มอ่ืนๆ ได  ้ซ่ึงส่ิงท่ีไม่เหมือนใครท่ี
ดนตรีเตน้ร าอิเล็กทรอนิกส์ให้กบั clubber หรือ raver ก็คือ “ความจริงแทท้างศิลปะ” (Authenticity) ในขณะท่ี
ความจริงแทท้างศิลปะของดนตรีป๊อปอยูท่ี่นกัร้อง ของเพลงดิสโกอ้ยูท่ี่แผ่นเสียง ของดนตรีร็อคอยู่ท่ีกีตา้ร์และ
การแสดงสด แต่ส าหรับดนตรีเตน้ร าแลว้ ความจริงแทท้างศิลปะ เกิดข้ึน ณ ท่ีท่ีผูเ้ขา้ร่วมก าลงั “เตน้” อยูน่ัน่เอง 

บูร์ดิเยอ (อา้งใน นนัทวฒัน์: 2547, 21-22) ไดว้ิเคราะห์เร่ือง “การบริโภคศิลปวฒันธรรม” (consuming 
art and culture) ไว้ในหนังสือ Distinction (1979) ว่า การบริโภคศิลปวัฒนธรรมเป็นขั้ นตอนหน่ึงของ
กระบวนการส่ือสารนัน่คือ “การแกป้ริศนาหรือถอดรหสัความหมาย” (deciphering) ของสินคา้โดยนยัว่าบุคคล
ท่ีสามารถบริโภคสินคา้ไดน้ั้นตอ้งมีความสามารถเก่งกาจเหนือปริศนา/รหสัทางวฒันธรรมในตวัสินคา้ จึงกล่าว
ไดว้่า ความสามารถในการชมงานหรือการรับฟังดนตรีเป็นบทบาทหน้าท่ีหน่ึงของความรู้ (knowledge) หรือ
มโนทศัน์ (concepts) ซ่ึงท าใหบุ้คคลท่ีครอบครองความรู้นั้นสามารถท่ีจะสรรหาค าพดูมาบรรยาย แยกแยะคุณค่า
ของศิลปวฒันธรรมต่างๆ ได ้ในขณะเดียวกนั ความรู้ หรือมโนทศัน์ท่ีเราครอบครองไวก้็กลบัมาครองตวัเราดว้ย
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การครอบวิธีการรับรู้ ซึมซบัสินคา้ศิลปวฒันธรรมนั้นๆ ในแง่น้ี ผูฟั้งงานดนตรีท่ีไม่ไดค้รอบครองมโนทศัน์หรือ
ความรู้เก่ียวกับศิลปะการดนตรีนั้นๆ ก็จะรู้สึกเหมือนหลงทางอยู่ในท่วงท านอง เสียง และจงัหวะท่ีสับสน
อลหม่าน โดยไม่สามารถจบัตน้ชนปลายและหาความงามของท่วงท านองเสียงหรือสีสนัต่างๆ ไดแ้ต่อยา่งใด 

2) Neo-tribalism และชนเผา่ร่วมสมยัของผูนิ้ยมเพลง Trance 

 ในทางสังคมวิทยา และ มานุษยวิทยา มีการให้ความหมายของค าว่า “เผ่า” (tribe) และ “ชนเผ่านิยม” 
(tribalism) ไวห้ลากหลายและอยา่งยาวนาน โดยค าว่า tribe มาจากค าภาษาโรมนั tribua หมายความถึงหน่วยทาง
การเมือง และถูกใชเ้พ่ืออา้งถึงกลุ่มทางสังคมท่ีอยูใ่นอาณาเขตท่ีพวกเขาครอบครองอยู่ (Seymour-Smith: 2005, 
281) ในหนงัสือ The Ancient Law เซอร์ เฮนร่ี เมน (Sir Henry Maine) (อา้งใน S. John และ M. Gordon: 2005, 
669) ระบุวา่ ชนเผา่นิยมคือรูปแบบสังคมของมนุษยย์คุก่อนอารยธรรม และส่ือความหมายไปในทางไม่ดีคือเป็น
กลุ่มมนุษยท่ี์แสดงออกตามอารมณ์ ไม่คิดและท าอยา่งเป็นวิทยาศาสตร์ และ มีพฤติกรรมท่ีไม่สมเหตุสมผล 

 การพิจารณาการจดัองคก์รทางสงัคมและการเมืองท่ีอา้งอิงกบัทฤษฎีวิวฒันาการมกัแบ่งล าดบัขั้นในการ
จดัองคก์รทางสังคมออกตามล าดบัเป็น กลุ่ม (band) เผา่ (tribe) อาณาจกัร (chiefdom) และ รัฐ (state) ส าหรับ เผ่า 
โดยทั่วไปหมายถึงการรวมกลุ่มชุมชนในท้องถ่ินหน่ึงๆ มากกว่าหน่ึงชุมชน ท่ีมารวมกันด้วยรูปแบบทาง
วฒันธรรมพ้ืนฐานท่ีมีร่วมกนั และมีรูปแบบทางการเมืองการปกครอง หรือ การจดัองคก์รทางการเมืองในระดบั
ผูน้  าทอ้งถ่ินร่วมกนั ซ่ึงผูน้  าระดบัทอ้งถ่ินน้ีจะไดรั้บการเชิดชู สมาชิกในกลุ่มมีการพฒันาทกัษะความพิเศษทาง
อาชีพเฉพาะดา้นต่างๆ เช่น งานฝีมือ การทหาร และ กิจกรรมทางศาสนา และมีการผลิตทางเศรษฐกิจร่วมกนั 
(Seymour-Smith: 1993, 281) 

 ขณะท่ี Scott และ Marshall (2005: 669) นิยามวา่ เผา่ คือกลุ่มทางสงัคมท่ีรวมกนัโดยอาศยัความสมัพนัธ์
ทางสายเลือด และ หนา้ท่ี มีความสัมพนัธ์กนัในอาณาเขตท่ีเฉพาะเจาะจง สมาชิกของเผ่าแบ่งการท างานกนัตาม
ครอบครัว โดยมีความรู้สึกร่วมถึงการมีอ  านาจปกครองตนเองภายในกลุ่มของตน 

 จากนิยามต่างๆ ขา้งตน้ จะเห็นว่าลกัษณะร่วมของชนเผา่ในรูปแบบดั้งเดิมคือ การรวมกลุ่มกนัของกลุ่ม
คนมากกว่าหน่ึงกลุ่มท่ีอาจจะเป็นครอบครัว หรือ ตระกูลท่ีเก่ียวพนักนัทางสายเลือดภายในพ้ืนท่ีทางกายภาพ
เฉพาะเจาะจงแห่งหน่ึง สมาชิกในเผ่ามีกิจกรรมทางวฒันธรรมและกิจกรรมทางการผลิตร่วมกนัโดยมีการแบ่ง
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งานกนัท า ในเผ่ามีผูน้  า แต่ไม่ไดมี้อ  านาจเบ็ดเสร็จในการสัง่การใดๆ และสมาชิกในเผ่าตระหนกัถึงการมีอ  านาจ
ในการปกครองตนเองของเผา่ของตนเอง  

 Michael Maffesoli ไดพ้ฒันาแนวคิด “ชนเผ่านิยมใหม่” (Neo-tribalism) โดยกล่าวไวใ้นหนังสือ The 
Time of the Tribes: The Decline of Individualism in Mass Society ว่าองค์กรทางสังคมในโลกตะวันตกใน
ปัจจุบนัไดพ้ฒันาโครงสร้างไปสู่การเป็น ‘neo-tribal’ ซ่ึงผูค้นสามารถเคล่ือนยา้ยไปมาระหวา่งกลุ่มท่ีมีขนาดเลก็ 
และเกาะเก่ียวสมัพนัธ์กนัอยา่งชัว่คราว ส่ิงท่ีจ  าแนกแยกแยะกลุ่มต่างๆ เหล่าน้ีคือ รูปแบบการใชชี้วิตท่ีสมาชิกแต่
ละกลุ่มมีร่วมกนั คุณค่าท่ียึดถือร่วมกนั และ ความเขา้ใจร่วมกนัว่าอะไรคือความพฤติกรรมท่ีเหมาะสม ความ
แตกต่างระหว่างชมเผ่าแบบดั้งเดิม (traditional tribal) และ ชนเผ่ายุคใหม่ (neo tribal) คือ สมาชิกภาพของกลุ่ม
ชนเผ่ายุคใหม่สามารถเป็นไปไดอ้ย่างหลากหลาย เป็นสภาวะชัว่คราว และเล่ือนไหลได ้โดยสมาชิกสามารถ
โยกยา้ยไปมาระหวา่งกลุ่ม neo-tribe ต่างๆ ไดต้ลอดเวลา ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้จะเป็นไปโดยสมคัรใจ และมีพ้ืนฐาน
อยูบ่นพฤติกรรมการบริโภคเป็นส าคญั (Riley S.C.E et al: 2010, 348) สมาชิกภาพของการเป็นสมาชิกชนเผา่ยคุ
ใหม่ไม่เก่ียวขอ้งกบัสายเลือด ไม่เก่ียวขอ้งกบัการเป็นเจา้ของพ้ืนท่ีทางกายภาพร่วมกนั แต่อยู่บนพ้ืนฐานของ
รสนิยมในการบริโภคสินคา้ทางวฒันธรรมร่วมกนัเป็นส าคญั 

 เราสามารถพิจารณาแนวคิด Neo-tribal ว่าเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัอ านาจและการเมืองได  ้เน่ืองจากมนัมี
หลกัการทางสุนทรียะเป็นของตนเองในแต่และกลุ่มชนเผ่า โดยแต่ละกลุ่มมีศกัยภาพในการสร้างช่วงเวลาท่ีจะ
ด ารงไวซ่ึ้งคุณค่าเฉพาะของกลุ่ม สร้างสภาวะท่ีท าใหต้ระหนกัถึงอ านาจในการแสดงออกซ่ึงความเป็นตวัเองได้
ในหว้งเวลาหน่ึงๆ ท าใหส้ามารถหลบหนีอ านาจบางอยา่ง หรืออยา่งนอ้ยท่ีสุด ก็เขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของอ านาจ
เชิงสถาบนับางอยา่งได ้(Maffesoli: 1996, 44) เขามองว่า การเมืองแบบประเพณีนิยมมีรากฐานอยูบ่นความเป็น
สถาบนัสมยัใหม่ เช่น โครงสร้างของรัฐท่ีเป็นเหตุเป็นผล ท่ีวางอยูบ่นหลกัเหตุผลเป็นส าคญั แต่เขามีขอ้โตแ้ยง้
ว่า การจดัองค์กรหรือการรวมกนัของมนุษยก์ าลงัเปล่ียนแปลงไป ผูค้นเขา้ถึงอ  านาจใหม่ดว้ยการออกห่างจาก
อ านาจเดิม และหันมาให้ความสนใจกบักลุ่มท่ีมีความเป็นทอ้งถ่ิน หรือมีความเป็นพวกพอ้ง เป็นกลุ่มท่ีมีความ
สอดคลอ้งกนัทางอารมณ์มากกว่าเหตุผล ในกลุ่มดงักล่าวน้ี กิจกรรมทางวฒันธรรมจะถูกก าหนดโดยส่ิงต่างๆ 
ไดแ้ก่ การคบหาสมาคม และ ความเป็นพวกพอ้ง ความเป็นหน่ึงเดียว และ การเป็นเจา้ของ สุขนิยม ความมี
ชีวิตชีวา และ ความสุข และ การมีอ านาจเหนือการแสดงออกของตวัเอง ซ่ึงเป็น “การเมืองในชีวิตประจ าวนั” 
(everyday politics) (Riley S.C.E et al: 2010, 348) จุดมุ่งหมายของการรวมกลุ่มเป็นชนเผ่ายุคใหม่น้ีไม่ได้
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ตอ้งการเปล่ียนแปลงโลก หรือทา้ทายกบัสถาบนัท่ีเป็นโครงสร้างหลกั แต่เพ่ือท่ีจะอยูร่อดในโลก เป็นการเมือง
เพ่ือความอยูร่อดมากกวา่เพ่ือการต่อตา้น โดยการสร้างประสบการณ์ในการมีความสุขร่วมกนัเป็นหมู่คณะ 

 ในกระแสดนตรีเตน้ร าอิเล็กทรอนิกส์ท่ีก าลงัทวีความนิยมข้ึนในสังคมไทย กลุ่ม TLT ก็พยายามชูแนว
เพลง Trance ให้เป็นอีก “ทางเลือก” หน่ึงในการเสพดนตรีเตน้ร าอิเล็กทรอนิกส์ โดยพยายามชูว่า Trance เป็น
แนวเพลงเตน้ร าอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีอะไร “มากกวา่” แนวเพลงท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมในทอ้งตลาด โดยใชก้ารจดัปาร์ต้ี
เฉพาะแนวเพลง Trance และ ใช้การกระจายข้อมูลเก่ียวกับเพลง Trance ไปตามกลุ่มสังคมออนไลน์เป็น
เคร่ืองมือส าคญัในการชกัชวนกลุ่มผูนิ้ยมเพลง Trance ใหม้ารวมตวักนั และ ชกัจูงใหก้ลุ่มคนท่ีนิยมดนตรีเตน้ร า
อิเล็กทรอนิกส์แนวอ่ืนมาลองฟังแนวดนตรีน้ี ในงานปาร์ต้ีเองก็เต็มไปด้วยพฤติกรรมท่ีหากปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวนั ในกฎเกณฑ์ของสังคมปกติอาจจะเป็นส่ิงท่ีดูแปลก เช่น การเตน้ร าอย่างต่อเน่ืองยาวนานหลาย
ชัว่โมง การแหงนหนา้ชูมือคา้งไวใ้นอากาศขณะฟังเพลงเตน้ร า และบางอยา่งก็เป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย เช่น 
การใชย้าเสพติด แต่ก็เป็นส่ิงท่ีผูค้นในแวดวงดนตรีอิเลก็ทรอนิกส์เขา้ใจ ยอมรับ และ พร้อมละเลยกฎเกณฑท์าง
สงัคมปกติในหลายดา้น เพื่อมาอยูใ่นกฎเกณฑห์ลวมๆ ท่ีเขา้ใจร่วมกนัว่าส่ิงใดควรท าและไม่ควรท า ในโลกของ
ดนตรี EDM ท่ีมีแนวดนตรีหลากหลาย Trance จึงเป็นอีก ‘ชนเผ่า’ หน่ึงในบรรดาชนเผ่าคนชอบเตน้มากมาย
หลายหลาก และ TLT ก็ไดน้ าเสนอตวัเองเป็นชนเผ่าหน่ึงท่ีเปิดรับผูส้นใจหรือนิยมดนตรี Trance ในประเทศ
ไทยใหม้าเขา้ร่วมเพ่ือแสวงหาความสุขร่วมกนั 

3) แฟนศึกษา กบัความเป็น “แฟนเพลง trance” 

 Abercrombie and Longhurst (1998, อา้งใน อาจินต์: 2555, 13-14) ไดจ้  าแนก แฟน หรือผูนิ้ยมชมชอบ
ในบางส่ิงบางอยา่ง หรือ ผูอุ้ทิศตนใหก้บับางส่ิงบางอยา่งท่ีช่ืนชอบออกตามลกัษณะการใชส่ื้อเป็น 3 ประเภท คือ 

 1. แฟน (fan) คือกลุ่มท่ีหลงใหล ช่ืนชอบในอะไรบางอย่างเป็นอย่างมาก โดยมีการติดตามผ่านทาง
ส่ือสารมวลชน เช่น โทรทศัน์ วิทย ุแต่ไม่ไดมี้การติดต่อกนัโดยตรงในกลุ่มผูท่ี้มีการช่ืนชอบดว้ยกนั อยา่งไรก็ดี
คนกลุ่มน้ีกย็งัมีการแสดงออกซ่ึงความช่ืนชอบของตนเองในชีวิตประจ าวนัอยู ่

 2. Cultist กลุ่มน้ีมีการใชแ้ละติดตามผ่านทางส่ือสารมวลชนเช่นกนั แต่จะมีการคดัสรรส่ิงท่ีติดตามดว้ย
มาตรฐานของรสนิยม (taste) แบบหน่ึง ท าใหล้กัษณะความชุกในการติดตามจากส่ือมีนอ้ยลง แต่จะมุ่งเนน้ไปท่ี
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ความเข้มข้นของการคัดสรร นอกจากน้ี ลกัษณะเฉพาะของกลุ่มน้ีท่ีมีมากกว่าแฟนในกลุ่มแรกก็คือมีการ
รวมกลุ่มกนัในหมู่ผูช่ื้นชอบดว้ยกนั มีการติดต่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น สร้างเครือข่ายสมัพนัธ์ระหวา่งกนั 

 3. Enthusiast กลุ่มน้ีจะมีการใช้ ส่ือในลักษณะท่ี ค่อนข้างเฉพาะเจาะจง  คือใช้ส่ือในลักษณะ
ส่ือสารมวลชนนอ้ย แต่จะใชส่ื้อท่ีมีลกัษณะเฉพาะกลุ่มมากกวา่ เช่นจดหมายเวียน “แฟนซีน” มีการติดตามท่ีอาจ
ไม่ชุกเท่ากลุ่มแรกๆ แต่เนน้ไปท่ีความสนใจในรายละเอียดท่ีเขม้ขน้มากท่ีสุด มีการผลิตส่ือเอง ผลิตเน้ือหาเอง 
หรืออธิบายไดว้่าเป็น “ผูเ้ช่ียวชาญ” ท่ีมีการผลิตความเป็นแฟนแจกจ่ายกนัในหมู่ผูเ้ชียวชาญเอง โดยมีการใชส่ื้อ
เฉพาะในการติดต่อ 

 เม่ือพิจารณาตามนิยามขา้งตน้ สมาชิกของกลุ่ม TLT จะมีอยู่ในทั้ง 3 ประเภทขา้งตน้ ทั้งกลุ่มท่ีติดตาม
ข่าวสารของกลุ่มผา่นอินเตอร์เน็ตแต่ไม่เขา้ร่วมปาร์ต้ี กลุ่มท่ีเขา้ร่วมปาร์ต้ี และกลุ่มท่ีพฒันาจากผูเ้ขา้ร่วมงานมา
เป็นดีเจ เป็นคนท าเพลงเอง แต่ก็มีขอ้แตกต่างจากการแบ่งกลุ่มขา้งตน้ในหลายประเด็น ไดแ้ก่ สมาชิกกลุ่ม TLT 
ใชก้ารส่ือสารมวลชนเพ่ือการเป็นทั้งผูติ้ดตาม (คนฟังเพลงทัว่ไป) ผูผ้ลิตซ ้ า (ดีเจท่ีน าเพลงของคนอ่ืนมาเปิด) 
และ ผู ้ผลิตส่ิงใหม่ (นักท าเพลงท่ีเผยแพร่เพลงของตัวเองผ่านช่องทางออนไลน์) ในแง่น้ี  ช่องทางการ
ส่ือสารมวลชนอยา่งอินเตอร์เน็ต และ เวบ็ไซต ์จึงเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัท่ีสุดในการด ารงไวซ่ึ้งกลุ่ม TLT การเพ่ิม
จ านวนสมาชิกของกลุ่ม และเป็นเคร่ืองมือเพ่ือคงความสมัพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในกลุ่มใหย้งัเป็นกลุ่มกอ้น 

สนามของการศึกษา: โลกของเพลง Trance และ งานปาร์ตี ้

1) นิยามของ Trance ในความเขา้ใจของสมาชิก TLT 

 Judith Becker ให้ค  าจ  ากดัความของ Trance ว่า เป็นสภาวะจิตซ่ึงเกิดข้ึนจากการก าหนดจิตกบับางส่ิง
บางอยา่งอยา่งจดจ่อ การสูญเสียความรู้สึกของตวัตน และการเขา้สู่ความรู้หรือประสบการณ์ท่ีไม่อาจเขา้ถึงไดใ้น
สภาวะ non-trance (Becker: 1994, 41) การศึกษาของ Becker พบว่า นักเตน้ระบ าบารองในเกาะบาหลี รู้สึกว่า
ตนเองเขา้ถึงสภาวะ trance จากการเตน้พร้อมดนตรีพ้ืนเมือง เม่ือพน้จากสภาวะนั้นแลว้จะรู้สึกหมดแรง แต่ผ่อน
คลาย และมีความสุข มีความทรงจ าท่ีเตม็ไปดว้ยศรัทธาต่อพลงัในระดบัจกัรวาล (Becker: 1994, 43) การฟังเพลง
ท าให้คนเกิดความสุข สภาวะ trance ก็เก่ียวขอ้งกบัการมีความสุขเช่นกนั ความสัมพนัธ์ระหว่างความทรงจ า 
ความรู้ และจงัหวะซ ้ าๆ จะช่วยลดความเจ็บปวด และท าให้เกิดความสุข ซ่ึงคลา้ยคลึงกบัท่ีเกิดข้ึนในสภาวะ 
trance (Becker: 1994, 49) ในระดบัสมอง ความสุขท่ีเพ่ิมข้ึนเกิดจากการท างานของสารเอนดอฟิน (endorphin) 
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ซ่ึงออกฤทธ์ิลดความเจ็บปวด และเพ่ิมความสุข การฟังดนตรีท าใหเ้กิดการท างานของสารเคมีในสมองมากมาย 
และเอนดอฟินกเ็ป็นหน่ึงในสารท่ีท างานอยา่งส าคญัขณะฟังดนตรี แนวดนตรี Trance จึงมีความสมัพนัธ์กบัการ
เพง่หรือจดจ่อกบัเสียงเพลงท่ีมีจงัหวะเร็ว กระชั้น แต่สม ่าเสมอ และยาวนาน 

 ผูศึ้กษาถามสมาชิก TLT ทั้งท่ีเป็นดีเจ และเป็นนักฟังเพลงดว้ยค าถามกวา้งๆ ว่า ‘Trance คืออะไร?’ 
ค าตอบท่ีไดเ้กือบทั้งหมดตรงกนัวา่ ‘Trance คือ feeling (ความรู้สึก)’ ซ่ึงความรู้สึกท่ีว่าน้ีแตกต่างกนัไปในระดบั
บุคคล แต่จุดร่วมส าคญัก็คือการพบจุดร่วมระหว่างดนตรี Trance กบัอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดของตวัเองในหว้ง
ขณะนั้น โดย “เจ” หน่ึงในสมาชิกผูก่้อตั้งกลุ่ม TLT กล่าวถึงความรู้สึกท่ีมีต่อดนตรีแนว Trance วา่ 

“Trance มนัไม่เหมือนดนตรีแนวอ่ืน มนัจะฟังให้เพราะกไ็ด้ จะฟังแล้วเต้นกไ็ด้ เพราะ Trance มนัมช่ีวง
ทิง้นาน คนท่ีไม่ชอบกจ็ะบอกว่ามันน่าเบ่ือ แต่คนท่ีชอบกจ็ะบอกว่าท่อนนีม้นัเพราะ เพราะฉะน้ัน เราฟัง Trance 
เราไม่จ าเป็นต้องเต้นอย่างเดียวเหมือนเพลงเต้นแนวอ่ืนๆ มนัอยู่ ท่ีอารมณ์ของเราท่ีมนัไปกับเพลง”  

ทั้งผูฟั้ง และดีเจเพลง Trance เองต่างก็ให้ความส าคญักบัอารมณ์ของเพลงและอารมณ์ของตวัเองใน
ขณะนั้นเป็นอยา่งมาก ในคืนหน่ึงหลงัจากท่ี เจ เปิดเพลงเสร็จแลว้ เขาไดเ้ดินมาหาผูศึ้กษาและบอกวา่  

“ขอโทษด้วย วันนีเ้ปิดไม่มนัเลย feel (อารมณ์) มนัไม่มา”  

เพราะฉะนั้น ผูศึ้กษาจึงคิดว่า ความจริงแทท้างศิลปะ (authenticity) ท่ีกลุ่มนักฟังเพลง Trance ในกลุ่ม 
TLT ยึดมัน่นั้นคือ การท่ีเพลงสามารถเขา้ไปสัมผสักบัอารมณ์ความรู้สึกในส่วนลึกของจิตใจในห้วงเวลานั้น 
และแสดงออกมาตามความรู้สึกนึกคิดในช่วงเวลานั้นๆ เช่น ในท่อนท้ิงของเพลง นกัฟังเพลง Trance หลายคน
จะหลบัตา เคล่ือนไหวร่างกายหรือมืออยา่งพล้ิวไหวไปตามท านองเพลงท่ีไพเราะ หรือยกแขนทั้งสองขา้งคา้งไว้
ในอากาศและแหงนหนา้มองออกไปอยา่งไร้จุดหมาย ก่อนท่ีจะกลบัมาเตน้อย่างสุดก าลงัตามจงัหวะของเสียง
กลองท่ีหนกัแน่น ซ่ึงดนตรีเตน้ร าอิเลก็ทรอนิกส์แนวอ่ืนใหก้บัพวกเขาไม่ได ้หรือ ไม่ท าให ้“อิน” ไปกบัเพลงได ้
ดงันั้น หากตนเองสามารถมีอารมณ์ร่วมไปกบัเพลงนั้นไดอ้ย่างหมดจด นัน่คือเพลงท่ีดีในความคิดของสมาชิก 
TLT และการมารวมตวักนัเพ่ือพบปะคนท่ีชอบเพลง Trance เหมือนกนั ภายใตบ้รรยากาศของเพลง Trance ท่ีดงั
กระห่ึม แมว้า่จะมีการสนทนากนันอ้ยมาก ต่างคนกต่็างเตน้ร าแสดงท่าทางตามแต่จะนึกคิดและสัมผสัได ้แต่การ
ฟังเพลง และ เตน้ร า ก็คือกิจกรรมหลกัท่ีท าใหค้นกลุ่มน้ีมารวมตวักนั แมจ้ะไม่ใช่ช่วงเวลาท่ียาวนาน แต่นัน่คือ
ช่วงเวลาท่ีดีในความคิดของสมาชิกกลุ่ม TLT 
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 เอกลกัษณ์อีกประการท่ีสมาชิก TLT คิดว่าเพลง Trance แตกต่างจากดนตรีเตน้ร าอิเล็กทรอนิกส์แนว
อ่ืนๆ คือ แมจ้ะเป็นเพลงเตน้ร าแต่เพลง Trance ไม่ไดบี้บคั้นให้คนตอ้งเตน้ตลอดเวลาเพียงอย่างเดียวเหมือน
ดนตรีแนวเต้นร าอ่ืนๆ ทั่วไป ขณะท่ีปาร์ต้ีดนตรี EDM แนวอ่ืนๆ มกัจะมีพิธีกร (MC) พูดสั่งคนดูเป็นระยะ
เพ่ือให้คนดูยกมือ โบกมือ ตะโกน หรือ ให้พูดค าบางอย่างพร้อมกนั แต่ผูศึ้กษาสังเกตว่าในงานปาร์ต้ีแนว 
Trance มกัจะไม่มีพิธีกรบนเวที แต่อาศยัตวัเพลงท่ีต่อเน่ืองน าพาความรู้สึกของผูฟั้งไปกบัเพลง การท่ีเพลง 
Trance มีส่ิงท่ีนักฟังเพลงเรียกว่ามี ‘ท่อนบีบ-ท่อนคลาย’ ท าให้ผูท่ี้ช่ืนชอบเพลง Trance สามารถสัมผสัไดท้ั้ ง
ความรู้สึกสว่างสดใส เควง้ควา้ง ว่างเปล่า ร่วมกบั ความรู้สึกคึกคกั สนุกสนาน มีพลงั ไดใ้นแนวดนตรีแนว
เดียวกนั อยา่งไรกดี็ กไ็ม่อาจปฏิเสธไดว้า่ความรู้สึกเหล่าน้ีกย็งัผูกโยงอยูก่บัชุดความรู้ และ ประสบการณ์ในการ
เขา้ถึงความสนุกท่ีไม่ใช่คนฟังเพลงอิเลก็ทรอนิกส์ทุกคนจะชอบและรู้สึกเหมือนกนั 

2) ระดบัความเขม้ขน้ในการเป็นสมาชิกกลุ่ม TLT 

เป็นการยากท่ีจะระบุว่าสมาชิกของ TLT ในเฟซบุ๊คประกอบดว้ยใครบา้ง  มีพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและ
สงัคมอยา่งไร เน่ืองจากมีจ านวนสมาชิกมากกวา่ 10,000 คน ผูศึ้กษาจึงใหค้วามสนใจไปท่ีผูม้าเขา้ร่วมปาร์ต้ีของ
กลุ่ม TLT ท่ีจดัข้ึนในสถานบนัเทิง จากการซกัถามและสังเกต พบวา่ผูมี้ร่วมปาร์ต้ีของ TLT เกือบทั้งหมดเป็นคน
ในช่วงวยัเร่ิมตน้ท างาน ไปจนถึงวยัท างาน อายุตั้ งแต่ 22-35 ปี ทั้ งชายและหญิง และมีชาวต่างชาติซ่ึงเขา้มา
ประกอบอาชีพในประเทศไทย เช่น มาเป็นครูสอนภาษาต่างประเทศ หรือ ท างานในบริษทัขา้มชาติ เขา้ร่วมดว้ย 

 โอกาสท่ีสมาชิกจะมีปฏิสมัพนัธ์กนัในโลกแห่งความเป็นจริงนอกเวลาปาร์ต้ีนั้นมีนอ้ยมาก นอกจากการ
เขา้ร่วมปาร์ต้ีเดียวกนัแลว้ก็ไม่พบว่าสมาชิก TLT จะมีปฏิสัมพนัธ์กนัในเร่ืองอ่ืนอีก แมแ้ต่ผูดู้แลกลุ่มเองท่ีมกัจะ
เจอกนัตามงานปาร์ต้ีเท่านั้น ในเฟซบุ๊คของ TLT ไม่มีการสนทนาเร่ืองอ่ืนนอกเหนือไปจากดนตรี Trance หรือ
ดนตรี EDM แนวอ่ืนๆ บา้งเป็นคร้ังคราว 

 สมาชิกของกลุ่ม TLT บางคน ยงัไปแสดงความเห็นแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารกบัสมาชิกในกลุ่มเฟซบุ๊ค 
EDM Thailand ซ่ึงเป็นกลุ่มสังคมออนไลน์ของกลุ่มผูนิ้ยมดนตรี EDM ท่ีมีจ  านวนสมาชิกมากท่ีสุดในประเทศ
ไทย โดยมีสมาชิกเกือบสามหม่ืนคน สมาชิกกลุ่ม TLT มกัจะเขา้ไปตอบค าถามเก่ียวกบัเพลง Trance ท่ีมีผูโ้พสท์
ถาม การประชาสัมพนัธ์ปาร์ต้ี หรือ กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัเพลง Trance และมกัจะแนะน าให้คนอ่ืนๆ กด like หรือ
เขา้กลุ่ม Trance Music Lovers in Thailand เพ่ือติดตามข่าวสารเก่ียวกบัเพลง Trance เพ่ิมเติม 



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 335 -

 
 

 อย่างไรก็ดี ความสัมพนัธ์ส่วนบุคคลระหว่างสมาชิกกลุ่มกบัผูดู้แลกลุ่มมีส่วนในการเขา้ถึงทรัพยากร
ของกลุ่ม คนท่ีรู้จกักบัดีเจ หรือ ผูดู้แลกลุ่มเป็นการส่วนตวั มกัจะทราบข่าวการจดัปาร์ต้ี หรือ การยกเลิกปาร์ต้ี 
ก่อนสมาชิกทั่วไป ซ่ึงการทราบข่าวสารเหล่าน้ีก่อนสมาชิกทั่วไป จะช่วยให้การจดัเวลา การซ้ือบัตรปาร์ต้ี
ล่วงหนา้ หรือสามารถจองท่ีพกัไดล่้วงหนา้ในกรณีการไปปาร์ต้ีชายหาดซ่ึงท่ีพกัมีจ  ากดั  

3) มีอะไร-ท าอะไร ในงานปาร์ต้ี 

 ในช่วงแรกๆ ของการตั้งกลุ่ม TLT ดีเจของกลุ่มจะเปิดเพลงท่ีร้าน Club Culture และ  ร้าน Café Democ 
ถนนราชด าเนิน เดือนละหน่ึงคร้ัง แต่ร้านทั้งสองไดปิ้ดกิจการลง ท าให้ปัจจุบนัปาร์ต้ีท่ีจดัโดยกลุ่ม TLT จะจดั
ข้ึนเป็นประจ าในวนัพุธ และวนัศุกร์สุดทา้ยของเดือนท่ีร้าน Dickinson’s Culture Café ถนนพระอาทิตย ์ตั้งแต่
เวลา 22.00 น. เป็นตน้ไป โดยเวลาเลิกจะข้ึนอยูก่บัค  าสั่งของเจา้หนา้ท่ีต ารวจซ่ึงเอาแน่เอานอนไม่ได ้แต่ก็มกัจะ
เลยช่วง 00.00 น. เป็นตน้ไป ในคืนหน่ึงๆ ท่ีร้านจะเปิดแนวเพลงใดแนวเพลงหน่ึงเท่านั้นเพ่ือใหค้นท่ีตั้งใจมาฟัง
เพลงแนวนั้นๆ ไดรั้บอรรถรสอยา่งเต็มท่ี เช่น วนัพธุเปิดแนว Trance วนัเสาร์เปิดแนว Tech House หรือ Techno 
เป็นตน้ โดยสถานบนัเทิงทั้งสามแห่งท่ีกล่าวมานั้นมี “ตุ๋ย” เป็นเจา้ของทั้งสามแห่ง 

 “เจ” สมาชิกรุ่นก่อตั้งกลุ่ม TLT และเพื่อนๆ อีกจ านวนหน่ึง จึงมีสถานท่ีเปิดเพลงประจ าท่ี Dickinson’s 
Culture Café ในช่ือปาร์ต้ี Discovering Trance ตั้งแต่เวลา 22.00 – 02.00 น. ทุกวนัพุธ และ ปาร์ต้ี Euphorium ใน
บางวนัศุกร์สุดทา้ยของเดือน โดยเจจะเปิดเฉพาะเพลง Trance ร่วมกบัดีเจคนอ่ืนอีก 1-2 คน เน่ืองจากตวัสถานท่ี
มีขนาดเลก็ และเป็นวนักลางสปัดาห์ ผูเ้ขา้ร่วมงานจึงมกัจะไม่เกิน 20 คน บางคืนมีคนเขา้มาในร้านเพียง 2-4 คน 
ซ่ึง เจ กล่าวกบัผูศึ้กษาว่าคนนอ้ยกไ็ม่ใช่ประเดน็ส าคญั ทุกวนัน้ีมาเปิดท่ี Dickinson’s กไ็ม่ไดค่้าตวั เพราะถือวา่ก็
ยงัมีท่ีใหเ้ขาเปิดเพลง และมีท่ีใหดี้เจหนา้ใหม่ไดฝึ้กเปิดเพลง แต่ในบางคืนท่ีผูเ้ขา้ร่วมปาร์ต้ีแน่นร้าน ซ่ึงส่วนมาก
มกัจะเป็นชาวต่างชาติ ผูเ้ขา้ร่วมปาร์ต้ีท่ีน่ีไม่ตอ้งเสียค่าบตัรผ่านประตูเพ่ือเขา้งาน ส าหรับงานปาร์ต้ีอ่ืนๆ ทาง
กลุ่มจะประกาศล่วงหนา้ให้ผูส้นใจเขา้ร่วมทราบทางเฟซบุ๊คเป็นคร้ังๆ ไป เม่ือดีเจของกลุ่มไดรั้บว่าจา้งในนาม
กลุ่ม TLT ใหไ้ปเปิดเพลงตามงานต่างๆ กจ็ะแบ่งเงินค่าจา้งในการเปิดเพลงบางส่วนไวเ้ป็นทุนกองกลางของกลุ่ม 
TLT เพ่ือการจดักิจกรรมปาร์ต้ีคร้ังต่อไป 

นอกจากการมีสถานท่ีจดัปาร์ต้ีเป็นประจ าแลว้ สมาชิกท่ีเป็นกลุ่มผูก่้อตั้ งกลุ่ม TLT ยงัเป็นผูจ้ดังาน 
(organizer) โดยการติดต่อผูส้นบัสนุนซ่ึงมกัจะเป็นเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์หรือ เคร่ืองด่ืมชูก าลงั เพ่ือน าเงินไปจา้ง
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ดีเจแนว Trance ท่ีมีช่ือเสียงจากต่างประเทศมาเปิดการแสดงในประเทศไทยและเกบ็ค่าเขา้ชม โดยมีดีเจจากกลุ่ม 
TLT ร่วมเปิดเพลงดว้ย งานปาร์ต้ีท่ีมีดีเจช่ือดงัจากต่างประเทศมกัจะมีคนเขา้ร่วมหลายร้อยคน ในทุกปี กลุ่ม 
TLT ยงัมีการจดัปาร์ต้ีใหญ่ประจ าปีของกลุ่มซ่ึงจะจดัปีละคร้ังและเก็บค่าเขา้งาน โดยจา้งดีเจแนว Trance จาก
ต่างประเทศมาเปิดเพลงร่วมกบัดีเจของกลุ่ม ในปี 2558 ทางกลุ่มไดจ้ดัปาร์ต้ีริมชายหาดโดยเช่าบังกะโลริม
ชายทะเลเพ่ือเปิดเพลงเต้นร าบนชายหาดตลอดทั้ งคืน อย่างไรก็ดี สัดส่วนในการจัดปาร์ต้ีแนว Trance ใน
ประเทศไทยเม่ือเทียบกับปาร์ต้ีเพลง EDM แนวท่ีเป็นท่ีนิยมเช่น Bounce, Progressive House, Bounce, Trap 
หรือ Dubstep ถือวา่มีไม่มากนกั 

 ช่วงก่อนเร่ิมงานปาร์ต้ี ผูท่ี้ไปร่วมงานมกัจะรออยูด่า้นนอกไนทค์ลบั หรือ หอ้งจดังาน เพื่อด่ืมเหลา้เบียร์ 
สูบบุหร่ี พูดคุยกนั เม่ือปาร์ต้ีเร่ิมตน้ ผูเ้ขา้ร่วมจะเขา้ไปในสถานท่ีจดังาน เลือกท่ีนั่งหรือท่ียืน บางคนหรือบาง
กลุ่มจะสั่งเหลา้ เบียร์ หรือ เคร่ืองด่ืมชูก าลงัมาด่ืมดว้ย แต่บางคนก็จะด่ืมแต่น ้าเปล่า หรือ ยืนถือขวดเบียร์โดยไม่
วางไวบ้นโต๊ะ งานปาร์ต้ีแนว Trance ส่วนใหญ่จะไม่มีพิธีกร (MC) ดีเจจะเปิดเพลงไปอยา่งต่อเน่ือง ขณะท่ีผูช้ม
ก็จะเตน้ไปกบัเสียงเพลงท่ีดงักระห่ึมอย่างต่อเน่ือง บรรยากาศในร้านเต็มไปดว้ยแสงไฟวบัวาบสลบัสีและไฟ
กระพริบท่ีสว่างจา้เป็นระยะตามจงัหวะเพลง บางคนเตน้พร้อมด่ืมเหลา้เบียร์ไปดว้ย หากเม่ือยหรือเหน่ือยก็จะ
ออกมานั่งพกัพูดคุยกนั หรือ สูบบุหร่ีดา้นนอกร้าน หลงัจากเพลงสุดทา้ยจบลง ซ่ึงมกัจะล่วงเลยเวลา 1.00 น. 
ผูเ้ขา้ร่วมจะปรบมือ ส่งเสียงโห่ร้อง บางคร้ังอาจจะตะโกนขอให้ดีเจเปิดเพลงต่ออีกสักหน่อย เม่ือดีเจกา้วลง
จากบูธ แสงไฟภายในร้านเปิดสว่างไสว ให้ผูเ้ขา้ร่วมงานทยอยออกจากร้าน บางคนจะออกมานัง่พกัก่อนกลบั
บา้น ขณะท่ีบางคนก็อาจจะหาไนต์คลบัแห่งอ่ืนท่ีปิดดึก หรือปิดตอนเช้า เพ่ือเตน้และด่ืมกินต่อไป จากการ
สังเกต ผูท่ี้มาร่วมงานส่วนหน่ึงมกัจะรู้จกักนัดีอยู่แลว้ และจะพูดคุยกนัอย่างสนิทสนมก่อนท่ีจะเร่ิมงาน หรือ
ก่อนจะเขา้ไปในสถานบนัเทิง อยา่งไรกดี็ เม่ือผูศึ้กษาไดไ้ปร่วมปาร์ต้ีของ TLT คร้ังแรกเพียงคนเดียวนั้น สมาชิก
ของกลุ่มท่ีนัง่ด่ืมสุราใกลก้บัผูศึ้กษาก็ไดถ้ามผูศึ้กษาวา่ “ปกติฟังแนวนีเ้หรอครับ?...ลองฟังดูนะครับ” ผูศึ้กษาจึง
มีความรู้สึกว่าปาร์ต้ีของ TLT มีบรรยากาศของความเป็น ‘คนคุน้หน้ากนั’ อยู่ค่อนขา้งสูง กรณีท่ีมีคนท่ีไม่คุน้
หน้าเขา้ไปร่วม ก็อาจจะมีการซักถามว่าชอบเพลง Trance หรือไม่ รู้ว่ามีการจดัปาร์ต้ีจากไหน และชกัชวนให้
ลองฟังเพลงไปตามอารมณ์ความรู้สึก  



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 337 -

 
 

ในบางคืน ผูท่ี้มาร่วมปาร์ต้ีของ TLT บางคนมีอาการคลา้ยผูใ้ชย้าเสพติด เช่น กดัฟันตลอดเวลา มือสั่น 
เม่ือไดย้ินเสียงเพลงแลว้มีใบหน้าอ่ิมเอิบดูมีความสุขเกินธรรมดา แต่คนท่ีมาร่วมปาร์ต้ีก็ไม่ไดรู้้สึกว่านั่นเป็น
เร่ืองแปลกประหลาด โดย “เจ” พดูถึงการใชย้าเสพติดในการมาปาร์ต้ีกบัผูศึ้กษาวา่ 

“ของแบบนีก้แ็ล้วแต่คน คนชอบเค้ากช็อบ ผมกเ็คยเล่น(ยา) เล่นแล้วฟังเพลงอะไรมันกอิ็นท้ังน้ันแหละ 
ไม่จ าเป็นว่าต้องฟัง Trance แล้วเล่นยาหรอก ไม่อยากให้มองอย่างน้ัน เดี๋ยวนีผ้มกไ็ม่เล่นแล้ว แต่ของพวกนีใ้ช้
แล้วกต้็องดูแลตัวเอง พวกท่ีเอาจนตายมันเป็นแค่ปลาเน่าส่วนหน่ึงท่ีท าให้วงการมันเสีย คนท่ีเขาไม่เล่นแต่เขา
ตั้งใจฟังเพลงยงัมีอีกเยอะ ถ้าเพลงมนัดี บรรยากาศมนัดี อะไรๆ มนัดี มนัไม่ต้องมยีาหรอก ไม่จ าเป็นเลย ถ้าเพลง
มนัดี ทุกอย่างมนักสุ็ดยอดได้” 

ขณะท่ี “บูม” กล่าววา่ 

“คือมันไม่จ าเป็นต้องเล่น(ยา)กไ็ด้ แต่เล่นแล้วมันกไ็ปอีกขั้นนึง หูเรา ร่างกายเรามันกจ็ะไปอีกขั้นนึง 
ความรู้สึกมนัไปอีก stage นึง” 

“ไวท”์ หน่ึงในผูดู้แลกลุ่ม TLT กล่าวในท านองว่าทางกลุ่มไม่ไดส้นบัสนุนใหมี้การใชย้าเสพติด และมี
มาตรการควบคุม แต่หากใครจะเสพมาร่วมงาน ก็อยู่นอกเหนือวิสัยในการจดัการของกลุ่ม และหากถูกจบักุม 
ทางกลุ่มกจ็ะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

“ผมมองว่าเป็นเร่ืองธรรมดาท่ีท าให้วงการแย่ เราประกาศตัวไปเลยว่าผู้ จัดห้ามส่ิงผิดกฎหมายพวกอาวุธ 
ยาเสพติด และเดก็อายไุม่ถึง 20 ปี แล้วกม็ีการคอยตรวจสอดส่องอยู่  ถ้าเจอจังๆ ก ็Blacklist งานหน้าไม่ต้องเข้า 
ส่วนใครเล่น(ยา)มาจากบ้านผมกท็ าอะไรไม่ได้ แต่ถ้าเค้าเจอปัญหาอะไร พวกผมกไ็ม่เอาเหมือนกัน” 

สมาชิกบางคนของกลุ่ม TLT ขยายความสนใจจากการเป็นคนเขา้ร่วมงานปาร์ต้ี หรือ ดีเจ ไปสู่การเป็น 
“คนท าเพลง” โดยใชโ้ปรแกรมแต่งเพลงมาท าเพลงแนว Trance ของตวัเอง และโพสท์ให้คนอ่ืนในเพจ TLT 
และเพจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเพลง EDM ในประเทศไทยไดฟั้ง สมาชิก TLT บางคนท่ีมีประสบการณ์เป็นดีเจและ
ท าเพลงเองมาระยะหน่ึงกอ็าจวางจ าหน่ายผลงานเพลงของตวัเองในอินเตอร์เน็ตได ้
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 นอกจากการสงัสรรคป์าร์ต้ีแลว้ ในปี 2557 กลุ่ม TLT ไดผ้ลิตสายรัดขอ้มือ (Wristband) เพ่ือจ าหน่ายให้
ผูท่ี้สนใจและน ารายไดท่ี้ไม่หักค่าใชจ่้ายไปมอบให้กบัสถานดูแลเด็กท่ีมีปัญหาดา้นการมองเห็นและการไดย้ิน 
และมีตวัแทนสมาชิกบางส่วนไปมอบเงินบริจาค จดัเล้ียงอาหาร และจดักิจกรรมบนัเทิงกบัเดก็กลุ่มนั้นดว้ย 

ดงันั้น ความสัมพนัธ์ของสมาชิก TLT อาจจะสามารถแยกออกไดเ้ป็นสองระดบั คือระดบัผูเ้ขา้ร่วมกลุ่ม
เฉพาะในโลกเสมือนจริงอย่างเฟซบุ๊ค เพ่ือพูดคุย แลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัคนท่ีมีความชอบในแนวดนตรี
เดียวกนั อีกระดบัคือ ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมในโลกแห่งความเป็นจริงคือการมาปาร์ต้ีร่วมกนั ไปจนถึงท าบุญร่วมกนั 
ซ่ึงความเขม้ขน้ของความสัมพนัธ์ในสองระดบัน้ีก็แตกต่างกนัอยา่งส้ินเชิง ในปาร์ต้ีของ TLT คนท่ีรู้จกักนัทาง
เฟซบุ๊ค และมาเขา้ร่วมปาร์ต้ีของ TLT บ่อยๆ อาจจะพูดหยอกลอ้กนัอยา่งสนิทสนม หรือ ถ่ายรูปร่วมกนั แต่ก็มี
บางคนท่ีมาร่วมงานคนเดียว เตน้ร าคนเดียว เม่ือเลิกงานก็กลบัไปคนเดียว ในมุมน้ี ดนตรี Trance จึงเป็นทั้ ง
ตวักลางท่ีสร้างความรู้จกัระหว่างบุคคลในระดบัแรก และกระชบัความสัมพนัธ์ในระดบัต่อมา โดยอาศยัการมี
กิจกรรมร่วมกนั คือการมาปาร์ต้ี เตน้ร า ด่ืมกิน และพดูคุย ในบรรยากาศท่ีแวดลอ้มไปดว้ยดนตรี Trance 

4) ความสนุก และ ความขดัแยง้ ในแวดวงผูนิ้ยมดนตรีเตน้ร าอิเลก็ทรอนิกส์ 

 Bogdanov และคณะ (2001, อา้งใน Anderson: 2009) ระบุว่า ในปี 2001 ดนตรี EDM ก็ถูกแบ่งออกมา
ไดม้ากกวา่ 100 แนวยอ่ย (subgenre) แลว้ ในปัจจุบนั ผูศึ้กษาจึงเช่ือว่าจะมีแนวยอ่ยมากกวา่น้ี เม่ือผูนิ้ยมแนวยอ่ย
ของดนตรี EDM แนวต่างๆ รวมกลุ่มกนั ไดพ้ฒันาอตัลกัษณ์ และ ค่านิยมทางวฒันธรรมร่วมกนัในกลุ่มหน่ึงๆ ก็
ท าให้เกิดความแตกแยกในวงการดนตรี EDM โดยรวม ท าให้เกิดการดูถูกผูนิ้ยมแนวดนตรีอ่ืน ในหลายกรณี ผู ้
นิยมแนวดนตรีหน่ึงๆ เช่ือวา่รสนิยมทางดนตรีของตนเองเหนือกวา่ของคนอ่ืน ในหมู่ดีเจ หรือ โปรดิวเซอร์เอง ก็
เกิดการแข่งขนักนัระหว่างคนท างานเพลงแนวต่างๆ เม่ือวฒันธรรมเรฟขยายตวัออกไปมากข้ึน ก็ท าใหผู้บ้ริโภค
ดนตรีตอ้งการส่ิงท่ีเป็นพิเศษมากข้ึนเช่นกนั ซ่ึงการกระจดักระจายของแนวเพลงท่ีมากข้ึนน้ีเปล่ียนรูปโฉมเดิม
ของวฒันธรรมเรฟท่ีเคยมีเอกลกัษณ์ของความเป็นกลุ่มกอ้นออกไป (Anderson: 328-329) 

 ผูศึ้กษาไดส้ัมภาษณ์ “บูม” สมาชิกของกลุ่ม TLT และยงัเป็นสมาชิกของกลุ่ม EDM Thailand ซ่ึงเป็น
เครือข่ายผูนิ้ยมดนตรีแนว EDM ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย ปัจจุบนั บูม อาย2ุ8 ปี ประกอบอาชีพเป็นพนกังาน
ประจ  าในบริษทัโฆษณาต่างประเทศ และมีอาชีพเสริมเป็นดีเจเปิดเพลงเตน้ร าในร้านอาหาร และสถานบนัเทิง มี
ประสบการณ์ในการฟังเพลง EDM และร่วมงานปาร์ต้ีต่างๆ มาประมาณ 10 ปี 
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 ส าหรับกลุ่ม TLT บูมเร่ิมรู้จกักลุ่มน้ีจากความไม่ชอบ แต่เม่ือเห็นสมาชิกของกลุ่มน้ีในงานปาร์ต้ีบ่อยๆ 
ประกอบกบัสมาชิกของกลุ่มมีท่าทีผ่อนคลายกบัแนวดนตรี EDM แนวอ่ืนมากข้ึน บูมก็มองว่ามีทิศทางท่ีดีข้ึน 
และเขา้ร่วมเป็นสมาชิกคนหน่ึงของ TLT แมว้า่จะไม่ไดเ้ป็นดีเจท่ีเปิดแนวเพลง Trance กต็าม 

 “รู้จัก TLT คร้ังแรกน่าจะช่วงสมัยมีดีเจแนว Trance มาลงเปิดตาม LED (ช่ือไนท์คลับ) กจ็ะเห็นแกงค์ท่ี
ใส่เส้ือเหมือนกัน แล้วเรากไ็ด้รู้จักเพราะมีเพ่ือนอยู่ในน้ันด้วย กรู้็สึกว่าเป็นกลุ่มท่ีเหนียวแน่นกันดี มีความรักใน
ดนตรี Trance มากๆ ฟังกันแบบลึกมากจริง ๆ แต่กจ็ะมคีวามรู้สึกว่ากลุ่มนีม้นัจะค่อนข้างปิด ด้วยความท่ีไปไหน
ใส่เส้ือเหมือนกัน ท าให้คนนอกท่ีบางทีอยากจะเข้าไปแจมมันไม่กล้าไง แล้วกห็ลาย ๆ คร้ังท่ีจะมปีระเดน็ดราม่า
จากกลุ่มนีป้ระมาณว่าแบบ Trance น่ีคือเจ๋งท่ีสุดแล้วอันอ่ืนคือห่วย กาก อะไรเงีย้ ผมว่าคนพวกเนีย้ท่ีท าให้กลุ่ม
และเพลง Trance มนัดูแย่ เออ...คุณจะชอบกช็อบไปสิ ท าไมคุณต้องมาดูถกูแนวอ่ืนด้วย แต่หลงัๆ น่ี กเ็หมือนจะ
รู้ตัวแล้วกช่็วยๆ กันเตือนภายในกลุ่มแหละ เลยจะดู Soft ลงกว่าเม่ือก่อนเยอะ ผมกม็ีเพ่ือนหลายคนอยู่ในน้ันก็
เลยรู้สึกว่ากเ็ป็นกลุ่มท่ีเฮฮาร่าเริงสนุกสนานกันดีเหมือนกลุ่มอ่ืนๆ ท่ัวไปนั่นแหละ” 

 การแสดงออกถึงความเหนือกว่าของกลุ่มผูช้อบแนวเพลงท่ีต่างกนั หรือการเกทบักนัว่า แนวน้ีสนุกกว่า
แนวนั้ น เป็นวิวาทะท่ีผูศึ้กษาพบเห็นอยู่บ่อยคร้ังในเฟซบุ๊คไปจนถึงการแสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อเพลงใน
เว็บไซต์ Youtube หรือแมแ้ต่ในการจดัคอนเสิร์ต หรือ ปาร์ต้ีขนาดใหญ่ท่ีมีศิลปิน EDM หลายแนวคละกนัใน
งานเดียวกนั ก็มกัจะมีการโตเ้ถียงกนัระหว่างผูท่ี้ช่ืนชอบแนวเพลงยอ่ยแต่ละแนวว่าใครเปิดเพลงดี ใครเปิดไม่ดี 
งานสนุกหรือไม่สนุก คนท่ีชอบแนวเพลงหน่ึงอาจจะบอกว่างานดีมาก แต่คนท่ีชอบอีกแนวเพลงหน่ึงอาจจะ
บอกวา่งานไม่สนุกเลย ทั้งท่ีเป็นงานเดียวกนั แต่การโตเ้ถียงเหล่านั้นมกัจะจบดว้ยการมีคนมาแสดงความคิดเห็น
เพื่อผ่อนความตึงเครียดของสถานการณ์ในท านองว่า ในเม่ือต่างคนต่างฟังก็ต่างคนต่างชอบกนัไป ไม่ควรเอา
แนวเพลงมากีดกนัสงัคม EDM ในประเทศไทยเพราะเราต่างกม็าเตน้มาสนุกดว้ยกนั 

ผูศึ้กษาสังเกตโพสท์ของสมาชิกกลุ่ม TLT เม่ือมีการถามความคิดเห็นของสมาชิกเก่ียวกบัวงการเพลง 
EDM ทั้งระดบัโลกและในประเทศไทย ในท านองวา่เพลงใหม่ของศิลปินคนน้ีสนุกหรือเปล่า งานปาร์ต้ีใหญ่ๆ ท่ี
เพ่ิงผ่านไปเป็นอยา่งไร บ่อยคร้ังพบว่าสมาชิกบางคนจะแสดงความเห็นในเชิงเบ่ือหน่ายกระแสดนตรี EDM ท่ี
คนมกัจะฟังเพลงตามกระแส ฟังเฉพาะเพลงดงัๆ เพลงท่ีถูกเปิดผ่านวิทยบุ่อยๆ ว่าเป็นส่ิงท่ีซ ้ าซาก ไม่เจ๋ง เป็นแค
การฟังเพลงเตน้ร าอยา่งผิวเผิน หรือการแสดงความเห็นถึงศิลปิน EDM ช่ือดงัท่ีไม่ใช่แนว Trance ว่า “เขาก็เจ๋ง
ท่ีสุดแลว้แหละ” แต่แฝงไวซ่ึ้งนยัยะของการประชดประชนักระแสความนิยมของศิลปินคนนั้น เป็นตน้ 



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 340 -

 
 

สรุป 

 กลุ่ม Trance Music Lover in Thailand  (TLT) เป็นการรวมตัวกันของผู ้นิยมดนตรีแนว Trance ใน
ประเทศไทย โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัเพลง Trance การจดัปาร์ต้ีเพลง Trance และ
สนบัสนุนวงการเพลง Trance ในประเทศไทย สมาชิกของกลุ่มมีทั้งคนท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กบัสมาชิกคนอ่ืนเฉพาะ
ในโลกออนไลน์อย่างเฟซบุ๊ค และคนท่ีมาร่วมงานปาร์ต้ีของกลุ่มในโลกของความเป็นจริง เป้าหมายในการจดั
ปาร์ต้ีก็เพ่ือการสังสรรค ์การแสวงหาความสุขร่วมกนัเป็นคร้ังคราวในยามค ่าคืนหลงัจากหมดเวลาเลิกงาน โดย
ละท้ิงกฎเกณฑท์างสงัคมปกติไวเ้บ้ืองหลงัชัว่คราว การแสดงออกถึงพฤติกรรมท่ีอาจดูไม่ปกติท าปฏิบติัในสงัคม
ทัว่ไป เช่น การแสดงท่าทางเคลิบเคล้ิมไปกบัดนตรีเตน้ร าท่ีเสียงดงัสนัน่ หรือการใชย้าเสพติด เป็นส่ิงท่ีผูเ้ขา้ร่วม
งานรับรู้ร่วมกนัว่าเป็นเร่ืองท่ีกระท าได ้แมว้่าจะไม่ไดส้นบัสนุนทุกการกระท าก็ตาม แต่คุณค่าท่ีส าคญัท่ีสุดใน
การมาร่วมงานปาร์ต้ีคือ การมีความสุขร่วมกนั การไดป้ลดปล่อยอารมณ์ไปกับเสียงดนตรีอย่างเต็มท่ี การ
แสดงออกถึงอารมณ์ภายในไดอ้ย่างเต็มท่ี เม่ือส้ินสุดงานปาร์ต้ี ผูเ้ขา้ร่วมงานก็กลบัสู่โลกปกติของตนเอง เพ่ือ
ท างานในวนัต่อไป และหากตอ้งการเขา้สู่สงัคมคนชอบเพลง Trance แฟนเพจของกลุ่ม TLT ในเฟซบุ๊ค กมี็เพลง
ใหฟั้ง มีข่าวสารปาร์ต้ีใหติ้ดตาม และ มีโพสทท่ี์เก่ียวกบัเพลง Trance ใหไ้ดแ้สดงความคิดเห็นอยูเ่นืองๆ 

 การเป็นสมาชิก ‘ชนเผา่ยคุใหม่’ เป็นรูปแบบการรวมกลุ่มทางสงัคมในโลกสมยัใหม่ท่ีน่าสนใจ ซ่ึงคนท่ี
มีรสนิยมในการบริโภคคลา้ยกนัจะรวมกลุ่มกนัเพ่ือหาความสุขจากการบริโภคร่วมกนั และจากไป ก่อนจะ
กลบัมาใหม่อีกคร้ังหากยงัตอ้งการ เป็นความสัมพนัธ์อนัเล่ือนไหลท่ีมาพร้อมกบัอิสระในการเลือกบริโภคส่ิงท่ี
ตนเองตอ้งการตาม ‘ทุนทางวฒันธรรม’ ของแต่ละคน เม่ือคนท่ีมีรสนิยมในการบริโภคคลา้ยกนัมารวมกลุ่มกนัก็
ท าให้เกิด ‘ทุนทางวฒันธรรมกลุ่มย่อย’ ท่ีสมาชิกยึดถือในคุณค่าบางอย่างร่วมกนั มีแบบแผนทางพฤติกรรม
หลวมๆ ร่วมกันว่าอะไรคือส่ิงท่ีดีและไม่ดี  ซ่ึง TLT ก็คือกลุ่มชนเผ่ายุคใหม่ของผู ้นิยมเพลง Trance ท่ี มี
ความสัมพนัธ์กนัอย่างหลวมๆ ยึดถือในคุณค่าเชิงสุนทรียะของดนตรี Trance ร่วมกนั และมีกฎเกณฑ์หลวมๆ 
ร่วมกัน อย่างไรก็ดี ความสัมพนัธ์ส่วนบุคคลกับผูดู้แลกลุ่ม มีผลต่อการเข้าถึงทรัพยากรของกลุ่ม และเป็น
ประโยชน์กบัผูท่ี้รู้จกัผูดู้แลกลุ่มเป็นการส่วนตวั 

 เน่ืองจากแต่ละกลุ่มชนเผ่ายุคใหม่ต่างก็ยึดถือคุณค่า หรือ ความจริงแทท้างศิลปะท่ีต่างกนั แมอ้าจจะมี
ความเก่ียวเน่ืองกนัอยูบ่า้ง เช่น ฟังดนตรีเตน้ร าเหมือนกนั แต่เม่ือเป็นคนละแนว กท็  าใหเ้กิดการแข่งขนั การดูถูก 
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หรือการข่มแนวเพลงอ่ืนว่าดอ้ยกว่า สมาชิกบางคน TLT อาจจะ มองว่าดนตรี EDM ในปัจจุบนัท่ีไม่ใช่แนว 
Trance ไม่มีความไพเราะ ไม่ซาบซ้ึงจบัใจ หรือ เป็นเพลงตลาด และแบ่งแยกส่ิงท่ีตวัเองชอบกบัไม่ชอบ ออก
ดว้ยรสนิยมส่วนตวั แต่ความรู้สึกขดัแยง้ระหวา่งแนวเพลงน้ีไม่ใช่ส่ิงท่ีเกิดกบัสมาชิกทุกคนในกลุ่ม 

 ทั้งน้ี ผูศึ้กษามองว่าการท่ีปาร์ต้ี Trance ไม่ไดมี้การจดัทัว่ไป หรือไม่ไดห้าฟังเพลง Trance ไดต้ามสถาน
บนัเทิงทัว่ไป กลบัเป็นคุณค่าอย่างหน่ึง เพราะมนัเรียกร้องให้ผูส้นใจเขา้ไปหามนั ศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัมนั 
การคน้พบส่ิงท่ีไม่ไดมี้ทัว่ไปนั้นเป็นความเจ๋ง (hipness) ในความคิดของคนหนุ่มสาวในปัจจุบนั แมว้่าปาร์ต้ี 
Trance จะไม่ใช่เร่ืองลึกลบัและเปิดกวา้งกบัทุกคน แต่มนัก็เรียกร้องใหค้นตอ้งออกจากบา้นมาหามนั ตอ้งปล่อย
จิตใจไปกบัเพลง ตอ้งยอมรับการท่ีคนในปาร์ต้ีอาจจะแสดงพฤติกรรมท่ีผิดแปลกไปจากสังคมปกติ เม่ือผูส้นใจ
เพลง Trance สะสมองค์ความรู้ หรือ ทุนทางวฒันธรรมมากข้ึน ก็จะสามารถแยกแยะรายละเอียดของเพลงหรือ
ปาร์ต้ีไดม้ากข้ึน และยกระดบัตวัเองจากแฟนท่ีช่ืนชอบเพลง Trance ไปสู่ผูค้ลัง่ใคล ้และ ผูช้  านาญ ในท่ีสุด 

บรรณานุกรม 

Anderson, Tammy L. 2009. Understanding the Alteration and Decline of a Music Scene: Observations from Rave Culture, 
Sociological Forum (24)2: 307-336 

Becker, Judith. 1994. Music and Trance, Leonardo Music Journal (4): 41-51 

Kavanaugh, Philip R. and Tammy L Anderson. 2008. Solidarity and Drug Use in the Electronic Dance Music Scene, The 
Sociological Quarterly (49)1: 181-208 

Maffesoli, Michael. 1996. The Time of the Tribes: The Decline of Individualism in Mass Society. London: Sage Publications 

Pini, Maria. 2001. Club Cultures and Female Subjectivity: The Move from Home to House. UK: Palgrave Macmillan 

Redhead, Steve. 1993. Rave Off: Politics and Deviance in Contemporary Youth Culture. London: Avebury 

Riley, S.C.E., C. Griffin and Y. Morey. 2010. The Case for ‘Everyday Politics’: Evaluating Neo-tribal Theory as a Way to 
Understand Alternative Forms of Political Participation, Using Electronic Dance Music Culture as an Example, 
Sociology (44)2: 345-363 

Scott, John and Marshall, Gordon (Ed.). 2005. A Dictionary of Sociology. Great Britain: Oxford University Press 



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 342 -

 
 

Seymour-Smith, Charlotte (Ed.). 1993. Macmillan Dictionary of Anthropology. Great Britain: Macmillan Press 

Sylvan, Robin. 2005. TRANCE FORMATION The Spiritual and Religious Dimensions of Global Rave Culture. New York: 
Routledge 

นนัทวฒัน์ ฉัตรอุทยั. 2547. ร้าน “Saxophone Pub & Restaurant” : รสชาติทางดนตรีกบัตวัตนและพื้นท่ีทางวฒันธรรมของคน
เมือง. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

ปิแอร์ บูร์ดิเยอ. 2550. เศรษฐกิจของทรัพยสิ์นเชิงสัญลกัษณ์ แปลจาก L’Économie des biens symboliques, chapitre 6 (pp. 175-
215) โดยชนิดา เสง่ียมไพศาลสุข. กรุงเทพฯ: โครงการจดัพิมพค์บไฟ 

วิริยะ สว่างโชติ. 2540. “วิจารณ์หนงัสือ Club Cultures: Music, Media and Subcultural Capital”, วารสาร ร่มพฤกษ,์ ปีท่ี 15 เล่ม
ท่ี 2 ตุลาคม 2539 – มกราคม 2540. 

อาจินต์ ทองอยู่คง. 2555. “แฟนบอล” ปฏิบัติการทางวฒันธรรมของแฟนสโมสรฟุตบอลไทย. (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต). 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

เวบ็ไซต ์

Wikipedia, the free encyclopedia. (2015, June 17). Electronic Dance Music. สื บ ค้ น เ ม่ื อ  21 มิ ถุ น า ย น  2558, จ า ก 
https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_dance_music 

Wikipedia, the free encyclopedia. (2014, March 26). Rave. สืบคน้เม่ือ 19 มีนาคม 2557, จาก http://en.wikipedia.org/wiki/Rave 

Wikipedia, the free encyclopedia. (2014, March 22). Trance music. สื บ ค้ น เ ม่ื อ  20 มี น า ค ม  2 5 5 7,  จ า ก 
http://en.wikipedia.org/wiki/Trance_music 

สัมภาษณ์ 

เจ (นามสมมติ). 2557. สัมภาษณ์. 27 มีนาคม.  

บูม (นามสมมติ). 2557. สัมภาษณ์. 20 มีนาคม 

_____________. 2558. สัมภาษณ์. 27 พฤศจิกายน 

ไวท ์(นามสมมติ). 2559. สัมภาษณ์. 12 พฤษภาคม 



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 343 -

1 

กกกอ : โครงสร้างระบบเครือญาติพืน้ถิ่นจังหวดัตรัง1 
Kokkor: Local Kinship System Structure of Trang 

ทว ีเตง็รัง (Tawee Tengrung)2 
สุทธิพร บุญมาก (Suttiporn Bunmak)3 

 
บทคัดย่อ 
งานวิจัยเร่ือง“กกกอ”มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างความสัมพนัธ์เครือญาติพื้นถ่ินจาก
ปรากฏการณ์ท่ีด ารงอยูจ่ริงของตระกูล “เต็งรัง วิทยารัฐ ตรังคชสาร” ตั้งแต่รุ่นท่ี 1 ถึงรุ่นท่ี 6 โดยใช้
ระเบียบวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม จากพื้นท่ีอ าเภอนาโยงและอ าเภอ
เมืองตรัง จงัหวดัตรัง  ซ่ึงเป็นถ่ินท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่นของเครือญาติดงักล่าว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2558 
ดว้ยวธีิการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสนทนากลุ่ม สังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมกบัผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกั   จาก 3 ตระกลู  จ  านวน10 สายทวด   สายละ 5-6 คน รวม 54 คน พร้อมกบัสัมภาษณ์ผูรู้้
ในจงัหวดัตรัง ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชก้ารตรวจสอบแบบสามเส้าท่ีน าไปสู่การวิเคราะห์
ตีความและการให้ความหมายอย่างรอบด้าน ผลการวิจยัน้ีพบว่า “กกกอ” ระบบเครือญาติพื้นถ่ิน
จงัหวดัตรัง มีโครงสร้างความสัมพนัธ์ทางเครือญาติท่ีมีกฎเกณฑก์ารสืบเช้ือสายแบบสองฝ่ายเท่ากนั 
(Bilateral descent) และตอ้งมีบรรพบุรุษรุ่นท่ี 1 เป็นแกน (Core) หรือจุดอา้งอิงของกลุ่ม (Group 
referent) ร่วมกนั ประกอบดว้ยญาติโดยสายโลหิต ญาติโดยการแต่งงานและญาติโดยสมมติท่ีเป็น
บุตรบุญธรรม ดังนั้นโครงสร้างความสัมพนัธ์ภายในจึงเป็นกลุ่มญาติพี่น้อง (Kin Groups)  ท่ี
แตกต่างไปจาก   สายสกุล (Lineage) โคตรตระกูล (Clan) และเรเมจ (Ramage) ระบบค าศพัทเ์ครือ
ญาติท่ียึดเอาบุคคล (Ego) รุ่นลูกเป็นจุดเร่ิมตน้นบัล าดบัเครือญาติ จะมีค าศพัทเ์ฉพาะท่ีสมบูรณ์ใน
ตวัเอง  
ค าส าคัญ : กกกอ, โครงสร้างระบบเครือญาติ, สังคมเครือญาติพื้นถ่ิน, จงัหวดัตรัง 
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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, non-
participatory 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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1.บทน า 

ระบบเครือญาติ (Kinship system) เป็นระบบท่ีจดัเอามนุษยม์าสัมพนัธ์กนั โดยยดึหลกั
ความสัมพนัธ์สองรูปแบบท่ีส าคญัคือ ทางสายโลหิต (Consanguinal relations) และทางการแต่งงาน 
(Affinal relations) ในโครงสร้างทางสังคมและวฒันธรรมทัว่โลก (นิยพรรณ วรรณศิริ. 2528 : 104) 
ลว้นมีกฎเกณฑท่ี์แตกต่างกนัในรายละเอียด (ศิริพนัธ์ ถาวรทววีงษ.์ 2543 : 1) ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบั
ชีวติของผูค้นในสังคมอยา่งใกลชิ้ดและข้ึนอยูก่บัโครงสร้างทางวฒันธรรมอยา่งลึกซ้ึง (ปราณี วงษ์
เทศ. 2544 : 138) ในอดีตนกัมานุษยวทิยาแนวววิฒันาการชาวอเมริกนั เมอร์ด็อก (Murdock. 1949 : 
223-224) ไดศึ้กษาโครงสร้างระบบเครือญาติของโลกจาก 250 สังคม ซ่ึงกระจายอยูใ่นกลุ่มประเทศ
แอฟริกา (Africa) ยเูรเชีย (Eurasia) อเมริกาเหนือ (North America) โอเชียเนีย (Oceania) และ
อเมริกาใต ้ (South America)  พบวา่ระบบเครือญาติของสังคมดงักล่าวแบ่งออกเป็น 6 ระบบ    
ประกอบดว้ยระบบฮาวาย (Hawiian system) ระบบเอสกิโม (Eskimo system)  ระบบอิโรควอยส์ 
(Iroquois system) ระบบโคร (Crow system) ระบบโอมาฮา (Omaha system) และระบบซูดาน 
(Sudanese system) โดยจ าแนกจากหลกัเกณฑก์ารควบเขา้กนัและการระบุเฉพาะของเครือญาติท่ี
เป็นพี่นอ้งร่วมบิดามารดา เป็นลูกพี่ลูกนอ้งแนวขวางและแนวขนาน (ประสิทธ์ิ สวาสด์ิญาติ. 2535 : 
139 ; อา้งอิงจาก Murdock. 1949) อยา่งไรก็ตาม สังคมและวฒันธรรมหลายภูมิภาคของโลกนั้น 
แทจ้ริงยงัคงมีระบบของศพัทเ์ครือญาติท่ีเป็นของตนเองแยกยอ่ยแตกต่างออกไป เช่น ระบบดราวนิ
เดียน (Dravidian kinship system) ในหมู่เกาะปาปัวตะวนัออก (Hagr. 2004 : 109) ระบบตองกา 
(Tongan kinship system) ในราชอาณาจกัรตองกา (Bennardo and Read. 2005 : 7-10)  และระบบ
อียปิต ์(Egytain kinship system) ในประเทศอียปิต ์(Marcelo. 2009 : 1-2) เป็นตน้   
 โครงสร้างทางสังคมและวฒันธรรมของไทยโดยทัว่ไป  เครือญาติเป็นสภาพความสัมพนัธ์ 
ท่ีเช่ือมโยงกนัของบุคคลกบับุคคล  บุคคลกบักลุ่มและระหวา่งกลุ่มกบักลุ่มเขา้ดว้ยกนัอยา่งมีระบบ 
ตั้งแต่บุคคลถือก าเนิดข้ึนมา จนถึงวาระสุดทา้ยแห่งชีวิตของเขา (ประสิทธ์ิ สวาสด์ิญาติ. 2535 : 89) 
โดยเร่ิมตน้นบัญาติจากตวัเรา ผา่นวงแคบท่ีสุดคือครอบครัว ไปจนถึงวงกวา้งท่ีสุดเท่าท่ีพอจะนบัได ้
เป็นการจดักลุ่มญาติเขา้ไวเ้ป็นพวก ๆ ให้รู้วา่ใครเป็นใคร ใครใกล ้ใครไกล จากตวัเราบา้ง เราจะมี
บทบาทต่อคนใกล ้คนไกล เหล่านั้นอย่างไร เพราะการนบัญาติท่ีแทจ้ริง คือการท าบญัชีบุคคลใน
สายเลือด เพื่อสืบหาตน้ตอและบรรพบุรุษท่ีแต่ละคนสืบทอดต่อกนัมา (นิยพรรณ วรรณศิริ. 2528 : 
103-106)  อีกทั้งยงัเป็นพื้นฐานท่ีก าหนดพฤติกรรมคนในสังคม ครอบคลุมการปฏิบติัในเร่ืองต่าง ๆ 
เช่น สังคมไทยยึดหลกัการแต่งงานนอกวงศ์ญาติ (Exogamy) มากกวา่การแต่งงานภายในวงศญ์าติ 
(Endogamy) การตั้งหลกัแหล่งภายหลงัการแต่งงาน  การรับมรดก การถือครองท่ีดิน ตลอดจนการ 
ใหค้วามช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในหมู่ญาติพี่นอ้ง (วณีา เอ่ียมประไพ. 2558 : 10) เหล่าน้ี เป็นตน้  
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ส าหรับโครงสร้างทางสังคมและวฒันธรรมของจงัหวดัตรังนั้น “กกกอ” (อ่านวา่ กก-กอ)
เป็นค านามภาษาไทยถ่ินใต ้ท่ีหมายถึง เหล่ากอ ก าพืด (อนันต์ อารียพ์งศ์. 2551 : 1) ใช้เรียก
ความสัมพนัธ์ของระบบเครือญาติพื้นถ่ินท่ีชาวตรังคุน้เคยมานาน โดยหมายรวมถึงการสืบเช้ือสาย
มาจากบรรพบุรุษรุ่นท่ี 1 ร่วมกนั แบ่งออกเป็นสองฝ่าย คือ กกกอของบิดาและกกกอของมารดา เม่ือ
ก าหนดนับจากบุคคลรุ่นลูก (Ego) เป็นจุดเร่ิมต้นของการล าดับเครือญาติ โครงสร้างภายใน
ประกอบดว้ย ญาติโดยสายโลหิต ญาติโดยการแต่งงานและญาติโดยสมมติท่ีเป็นบุตรบุญธรรม (ทว ี
เต็งรัง. 2557 : 51)    ทั้งน้ีจะปรากฏอยู่ในสถานภาพของตระกูลเก่าแก่จ านวนมากเป็นท่ีรู้จกักนั
ทัว่ไป จากการทบทวนวรรณกรรมและการสอบถามอดีตนักจดหมายเหตุ (สุนทรี สังข์อยุทธ์ , 
สัมภาษณ์, 1 เมษายน 2558) อดีตขา้ราชการครู (สัมพนัธ์ นิมิตกุล, สัมภาษณ์, 20 มกราคม 2558) 
และปราชญช์าวบา้น (อ้ืน เดชเหมือน, สัมภาษณ์,  15 เมษายน 2557) ท่ีเป็นผูรู้้ในจงัหวดัตรัง พบวา่
โดยทัว่ไปผูสื้บเช้ือสายตระกลูเก่าแก่ต่าง ๆ ในจงัหวดัตรัง มกัจะรู้จกัความเป็นมาของตระกูลตนเอง
ไม่ลึกซ้ึงและบางคนไม่ได้ให้ความส าคญักบัเร่ืองน้ีมากนกั  นอกจากนั้นยงัไม่เคยปรากฏถึงการ
จ าแนกรายละเอียดภายในของเครือญาติพื้นถ่ินระบบ “กกกอ” (Kokkor kinship system) ในดา้น
รูปแบบความสัมพนัธ์ทางเครือญาติ การนบัญาติ กฎเกณฑ์การสืบเช้ือสาย ระบบค าศพัท์เครือญาติ 
รูปแบบการแต่งงานและการตั้งท่ีอยูอ่าศยัภายหลงัการแต่งงาน  

การก่อก าเนิดและด ารงอยูข่องตระกลูเก่าแก่ต่าง ๆ ในจงัหวดัตรังนั้น เม่ือผา่นกาลเวลา
หลายช่วงอายคุน ผูสื้บเช้ือสายในแต่ละรุ่นจะขยายความสัมพนัธ์ไปยงัตระกลูอ่ืน ๆ มากข้ึน ใน
ฐานะของญาติโดยการแต่งงานระหวา่งกนั ทั้งการเขา้ไปเป็น “สะใภ”้ ของตระกลูอ่ืนและมีบุคคล
จากตระกลูอ่ืนเขา้มาเป็น “เขย” ส่งผลใหผู้ท่ี้เป็นภรรยาตอ้งเปล่ียนไปใชช่ื้อสกุลของสามี ทายาทท่ี
เป็นผูสื้บเช้ือสายโลหิตในรุ่นหลงั ๆ ก็ตอ้งใชช่ื้อสกุลของบิดาก ากบัดว้ยเช่นกนั เพราะเป็นการยดึถือ
กนัมาตามจารีตประเพณีและตามกฎหมายของรัฐไทยในอดีต หลายคนจึงไม่เคยรับรู้มาก่อนวา่ เป็น
เครือญาติร่วมสายโลหิตเดียวกนั จนกลายมาเป็นปัญหาทางสังคมท่ีเกิดข้ึนแลว้ในบางกรณี เช่น 
หนุ่มสาวจ านวนหน่ึงเก้ียวพาราสีกนัและบางคู่น าไปสู่การแต่งงานในท่ีสุด การก่อเหตุทะเลาะววิาท
ในกลุ่มชายหนุ่มวยัฉกรรจแ์ละบางคร้ังก็ไดเ้กิดการก่อคดีอุกฉกรรจร์ะหวา่งเครือญาติดว้ยกนั เป็น
ตน้ 

จากสาเหตุดงักล่าวจึงน าไปสู่จุดเร่ิมตน้ การจดังานรวมญาติของตระกลูเก่าแก่ต่าง ๆ ใน
จงัหวดัตรังอยา่งต่อเน่ืองทุกปี ในจ านวนน้ีตระกลู “เตง็รัง” ไดจ้ดังานรวมญาติของตนเองข้ึนเป็น
คร้ังแรกในวนัท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2538  โดยผูเ้ขา้ร่วมงานตอ้งเป็นเครือญาติโดยสายโลหิต ญาติโดย 
การแต่งงานและญาติโดยสมมติท่ีเป็นบุตรบุญธรรมร่วม  “กกกอ” เดียวกนั โดยมีวตัถุประสงคห์ลกั 
เพื่อใหเ้ครือญาติไดรู้้จกักนัและร่วมช่วยกนัสืบเสาะคน้หาหรือภาษาไทยถ่ินใตเ้รียกวา่ “สืบยา่น สาว 
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โยด” ถึงชาติก าเนิดของสายรากตนเองท่ีมีความถูกตอ้งและชดัเจน หลงัจากนั้นจึงมีการจดังานรวม
ญาติประจ าปีอยา่งต่อเน่ือง โดยสถานท่ีจดังานจะเปล่ียนแปลงไปตามถ่ินพ านกัของเครือญาติท่ีรับ
อาสาเป็นเจา้ภาพ  จนกระทัง่การจดังานรวมญาติคร้ังท่ี 16 ในปี  พ.ศ. 2553  จึงน ามาสู่การคน้พบวา่ 
บรรพบุรุษรุ่นท่ี 2 ไดมี้ความสัมพนัธ์เป็นเครือญาติโดยการแต่งงานกบัตระกลู “วทิยารัฐ” และ
ตระกลู “ตรังคชสาร” จนก่อก าเนิดผูสื้บเช้ือสายจากรุ่นสู่รุ่นอยา่งต่อเน่ืองเช่นเดียวกนั ท าใหก้ารจดั
งานรวมญาติประจ าปี พ.ศ. 2554 สืบต่อมาถึงปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนแปลงเป็นการจดังานรวมญาติร่วม 
“กกกอ” เดียวกนัของตระกลู “เตง็รัง วทิยารัฐ ตรังคชสาร” (ทว ี เตง็รัง. 2557 : 108-121) ซ่ึงสร้าง
ความรู้สึกทางใจท่ีน ามาสู่ความรับผดิชอบต่อกนั (นิยพรรณ วรรณศิริ. 2528 : 103) นบัแต่นั้นการ
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลกบับุคคล บุคคลกบักลุ่มและระหวา่งกลุ่มกบักลุ่มท่ีต่างรับรู้วา่เป็นเครือ
ญาติพี่นอ้งกนั จึงยิง่มีความสนิทสนมเช่ือมโยงกวา้งขวางกวา่เดิม ช่วยสร้างความเขม้แขง็กลมเกลียว
สู่สังคมเครือญาติ จนเป็นท่ีรับรู้กนัทัว่ไปในพื้นถ่ินจงัหวดัตรัง จากปรากฏการณ์งานรวมญาติท่ี
เกิดข้ึนดงักล่าว  จึงเป็นสายรากทางวฒันธรรมพื้นถ่ินท่ีส าคญัและไดน้ ามาสู่การเป็นส่วนหน่ึงของ
การศึกษาในคร้ังน้ี เพราะไดส้ าแดงใหเ้ห็นถึงพลวตัของโครงสร้างความสัมพนัธ์เครือญาติพื้นถ่ินใน
ระบบ “กกกอ”  ท่ีผา่นการสืบทอดร่วมสองศตวรรษมาจนถึงปัจจุบนั 
2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย   
 เพื่อศึกษา โครงสร้างความสัมพนัธ์เครือญาติพื้นถ่ิน ในระบบ “กกกอ” ของตระกลู “เตง็รัง 
วทิยารัฐ ตรังคชสาร” ตั้งแต่รุ่นท่ี 1 ถึงรุ่นท่ี 6   
3. วธีิการวจัิย 

การวจิยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมวฒันธรรม การคน้หา
ความหมาย การด ารงอยูแ่ละสาระส าคญัของเครือญาติพื้นถ่ินระบบ “กกกอ” โดยใชเ้ทคนิควธีิการ
เก็บขอ้มูลคือ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสนทนากลุ่ม การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วน
ร่วมโดยกระบวนการวจิยัท่ีเป็นไปในเชิงบูรณาการ นัน่คือ ขั้นตอนการด าเนินงานแต่ละขั้น ไม่แยก
ออกจากกนัอยา่งเด็ดขาด แต่จะด าเนินไปพร้อม ๆ กนัหรือยอ้นกลบัไปกลบัมาได ้ ในการศึกษา
ปรากฏการณ์ก็จะมองส่ิงท่ีเกิดข้ึนเป็นภาพรวมในทุกมิติ เป็นการศึกษาติดตามระยะยาวและเจาะลึก 
โดยใชก้ารพรรณนาและการวเิคราะห์แบบอุปนยั ซ่ึงเป็นวธีิการท่ีน าเอาขอ้มูลเชิงรูปธรรมยอ่ย ๆ 
หลาย ๆ กรณีมาสรุปเป็นขอ้มูลเชิงนามธรรม โดยพิจารณาลกัษณะร่วมท่ีพบจากการด าเนินการวจิยั  

การเก็บรวบรวมขอ้มูลไดล้งพื้นท่ีจงัหวดัตรังอยา่งต่อเน่ือง ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2557 
ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 เพื่อเก็บขอ้มูลภาคสนาม  โดยใชเ้กณฑก์ารคดัเลือกผูใ้หข้อ้มูลหลกัจาก
กลุ่มบุคคลท่ีเป็นเครือญาติร่วม “กกกอ” เดียวกนัของตระกลู “เตง็รัง วทิยารัฐ ตรังคชสาร”  
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ครอบคลุมทั้งจ านวน 10 สายทวด ดว้ยวธีิการสุ่มคดัเลือกแบบเจาะจงหรือตามจุดมุ่งหมาย มี
แนวทางการพิจารณาวา่จะเลือกบุคคลใดบา้งมาเป็นผูใ้หข้อ้มูลหลกั โดยพิจารณาจาก “รุ่น” 
(Generations) สถานภาพของการเป็นสมาชิก ไดแ้ก่ญาติโดยสายโลหิต ญาติโดยการแต่งงานและ
ญาติโดยสมมติท่ีเป็นบุตรบุญธรรม ซ่ึงบุคคลดงักล่าวตอ้งเป็นผูท่ี้สามารถใหข้อ้มูลในระดบัลึกได้
มากและสะทอ้นความเป็นจริงไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นย  า รวมทั้งตอ้งเป็นผูท่ี้อาศยัอยูใ่นพื้นท่ีวจิยั 
กระทัง่ไดผู้ใ้หข้อ้มูลหลกัท่ีมีคุณสมบติัครบจากจ านวน 10 สายทวด สายละ 5-6 คน ประกอบดว้ย
รุ่นท่ี 4 ท่ีมีชีวติอยู ่3 คน รุ่นท่ี 5 จ านวน 30 คนและรุ่นท่ี 6 จ านวน 21 คน รวม 54 คน ก าหนดให้
บุคคลรุ่นลูก (Ego) รุ่นท่ี 6 เป็นจุดเร่ิมตน้ในการนบัล าดบัเครือญาติ ซ่ึงงานวจิยัน้ีด าเนินการนบั 
“ญาติแนวตั้ง” เพื่อนบัหาบรรพบุรุษและนบั “ญาติแนวด่ิง” เพื่อนบัหาทายาทผูสื้บทอด ก าหนด
ขอบเขตเฉพาะตั้งแต่รุ่นท่ี 1 ถึงรุ่นท่ี 6 เท่านั้น ดว้ยการจ าแนกออกเป็นสองฝ่ายคือ  “Ego 1” นบัการ
สืบเช้ือสายจาก “กกกอของบิดา” และ “Ego 2” นบัการสืบเช้ือสายจาก “กกกอของมารดา”  โดยทั้ง
สองฝ่ายต่างก็เป็นผูสื้บเช้ือสายมาจากบรรพบุรุษรุ่นท่ี 1 ร่วมกนั ส าหรับผูว้จิยัมีสถานภาพเป็นญาติ
โดยสายโลหิตรุ่นท่ี 6 จากสายทวดท่ี 6 ตระกลู “เตง็รัง” ซ่ึงเป็นผลใหส้ามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลได้
ครอบคลุมและด่ิงลึก นอกจากนั้นผูว้จิยัยงัไดค้ดัเลือกผูรู้้จ  านวน 3 ท่านท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นถ่ินจงัหวดั
ตรัง ประกอบดว้ย อดีตหวัหนา้หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจา้สิริกิติต ์
พระบรมราชินีนาถ จงัหวดัตรัง อดีตขา้ราชการครูโรงเรียนวเิชียรมาตุและปราชญช์าวบา้น โดยได้
สัมภาษณ์เชิงลึกในประเด็นการสืบเช้ือสายและการจดังานรวมญาติของตระกลูเก่าแก่ในจงัหวดัตรัง 
รวมทั้งประวติัศาสตร์การตั้งถ่ินฐานและขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีละเอียดสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
 3.3 การวเิคราะห์ขอ้มูลด าเนินไปพร้อม ๆ กบัการเก็บรวมรวมขอ้มูลและการตรวจสอบ
ขอ้มูลซ ้ า ๆ โดยผูว้ิจยัไดด้ าเนินการตรวจสอบความแม่นตรงและความเช่ือถือไดข้องขอ้มูล ดว้ยการ
ตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) ไดแ้ก่ การตรวจสอบสามเส้าดา้นขอ้มูล โดยพิจารณาแหล่ง 
เวลา แหล่งสถานท่ีและแหล่งบุคคลท่ีแตกต่างกนั รวมทั้งการตรวจสอบสามเส้าดา้นวธีิรวบรวม
ขอ้มูล โดยใชเ้ทคนิควธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีต่างกนั เพื่อรวบรวมขอ้มูลเร่ืองเดียวกนัวา่ ทั้งหมด
เป็นไปในทิศทางเดียวกนัหรือไม่ มีความถูกตอ้งกบักรอบแนวคิดและระเบียบวธีิวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
หรือไม่ หากขอ้มูลใดยงัมีขอ้สงสัยหรือไม่เพียงพอท่ีจะเขา้ใจปรากฏการณ์ดงักล่าวได ้ ผูว้จิยัจะ
จดัเก็บขอ้มูลเพิ่มเติม หลงัจากนั้นจึงน าเอาขอ้มูลท่ีไดม้าประมวล รวบรวมเป็นหมวดหมู่และน าเอา
ปรากฏการณ์ รวมทั้งเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงมีการตรวจสอบขอ้มูลดีแลว้มาท าการจดัระบบ
เรียบเรียง  เช่ือมโยงและหาความสัมพนัธ์ของขอ้มูล พร้อมการวิเคราะห์ตีความและการให้
ความหมายอยา่งละเอียด ดว้ยความเขา้ใจปรากฏการณ์ท่ีด ารงอยูอ่ยา่งรอบดา้นและลุ่มลึก จากนั้น
สรุปขอ้คน้พบ การใหค้วามหมายและค าอธิบาย เพื่อเป็นการน าเสนอขอ้มูลในเชิงพรรณนาต่อไป   
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4. ผลการวจัิยและอภิปราย  
 การวจิยัโครงสร้างความสัมพนัธ์เครือญาติพื้นถ่ินในระบบ  “กกกอ”     จากปรากฏการณ์ท่ี 
ด ารงอยูจ่ริงของตระกลู “เตง็รัง วทิยารัฐ ตรังคชสาร” ตั้งแต่รุ่นท่ี 1 ถึงรุ่นท่ี 6 ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัรูปแบบความสัมพนัธ์ของเครือญาติ การนบัญาติ กฎเกณฑก์ารสืบเช้ือสาย การล าดบัความส าคญั
ของญาติ ศพัทท์างเครือญาติ ระบบของศพัทเ์ครือญาติ รูปแบบการแต่งงาน กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวกบัการ
แต่งงาน การตั้งท่ีอยูอ่าศยัภายหลงัการแต่งงาน พบวา่ โครงสร้างความสัมพนัธ์ภายในแบ่งออกเป็น
สองยคุ คือ ยคุบรรพบุรุษ ตั้งแต่รุ่นท่ี 1 ถึงรุ่นท่ี 3 และยคุเทือกเถา ตั้งแต่รุ่นท่ี 4 ถึงรุ่นท่ี 6 [จม่ืนอมร
ดรุณารักษ ์(แจ่ม สุนทรเวช). 2511: 19] โดยปรากฏรายละเอียดดงัน้ี 

4.1 รูปแบบความสัมพนัธ์ของเครือญาติ ยคุบรรพบุรุษ ปฐมบทคือครอบครัวของตน้ตระกลู 
“เตง็รัง” ท่ีสามีเป็นชาวจีนฮกเก้ียนโพน้ทะเลจากมาเก๊า (Macau) เขา้มายงัเมืองตรังในรัชสมยั
พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั (พ.ศ.2367-2394) กบัภรรยาผูเ้ป็นหญิงชาวสยามพื้นถ่ินแห่ง
เมืองตรัง ครอบครัวน้ีจึงมีสถานภาพเป็นบรรพบุรุษรุ่นท่ี 1 และมีทายาทโดยสายโลหิตท่ีเป็นบรรพ
บุรุษรุ่นท่ี 2 ร่วมกนั 3 คน เป็นผูช้าย 1 คน ผูห้ญิง 2 คน ต่อมาผูช้ายท่ีเป็นบุตรคนโตไดแ้ยกไปสร้าง
ครอบครัวพหุภรรยาของตนเอง โดยมีบุตรกบัภรรยาคนท่ีหน่ึง 1 คน (สายทวดท่ี 1) และมีบุตรกบั
ภรรยาคนท่ีสอง 6 คน (สายทวดท่ี 2-7) ทุกคนจึงเป็นทายาทโดยสายโลหิตและเป็นบรรพบุรุษรุ่นท่ี 
3 ของตระกลู “เตง็รัง” บุตรคนท่ีสองท่ีเป็นผูห้ญิงไดแ้ต่งงานกบัตน้ตระกลู “วทิยารัฐ” มีบุตรดว้ยกนั 
3 คน (สายทวดท่ี 8, 9 และ 11) ทางดา้นบุตรคนท่ีสามท่ีเป็นผูห้ญิงแต่งงานกบัตน้ตระกลู “ตรังคช
สาร” แต่ไม่มีบุตรดว้ยกนั จึงรับเอาบุตรของผูอ่ื้นมาเป็นบุตรบุญธรรมของตน (สายทวดท่ี 10) (ทว ี
เตง็รัง. 2557 : 78-83) ดงันั้นตน้ตระกลู “วทิยารัฐ” และตน้ตระกลู “ตรังคชสาร” จึงมีความสัมพนัธ์
เป็นญาติโดยการแต่งงานกบัตระกลู “เตง็รัง” ขณะท่ีบุตรของพวกเขาผูเ้ป็นทายาทรุ่นท่ี 3 ไดถู้ก
นบัเป็นผูสื้บเช้ือสายจากตระกลูดั้งเดิมของผูเ้ป็นมารดาดว้ย ซ่ึงพบวา่ทายาทจากตระกลู “วทิยารัฐ” 
มีสถานภาพเป็นญาติโดยสายโลหิต แต่ทายาทจากตระกลู “ตรังคชสาร” มีสถานภาพเป็นญาติโดย
สมมติท่ีเป็นบุตรบุญธรรม เม่ือพวกเขาแต่งงานสร้างครอบครัวของตนเอง จึงมีญาติโดยการแต่งงาน
ไดรั้บการผนวกเขา้มาอีกรุ่นหน่ึง ในจ านวนน้ีพหุภรรยาคนท่ีสองของทายาทตระกลู “ตรังคชสาร” 
มีสถานภาพเป็นญาติโดยสายโลหิตรุ่นท่ี 4 ท่ีมาจากตระกลู “วทิยารัฐ”(รัมภา ตรังคชสาร, สัมภาษณ์, 
30 กนัยายน 2557) ท าใหปั้จเจกบุคคลดงักล่าวไดมี้ความสัมพนัธ์ทางเครือญาติท่ีทบัซ้อนกนั เพราะ
เป็นทั้งญาติโดยสายโลหิตและญาติโดยการแต่งงาน จากรูปแบบความสัมพนัธ์ของเครือญาติท่ีด ารง 
อยูเ่ช่นน้ี โครงสร้างสังคมเครือญาติพื้นถ่ินระบบ     “กกกอ”  ในยคุบรรพบุรุษ   จึงประกอบไปดว้ย
ญาติโดยสายโลหิต  ญาติโดยการแต่งงานและญาติโดยสมมติท่ีเป็นบุตรบุญธรรม ก่อก าเนิดเป็น 3  
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สายตระกลู จ านวน 10 สายทวดส าคญั (รุ่นท่ี 3 สายทวดท่ี 11 ตระกลู “วทิยารัฐ” ไม่มีทายาท) ซ่ึงมีผู ้
สืบเช้ือสายจากรุ่นสู่รุ่นมาจนถึงปัจจุบนั ดงัภาพประกอบท่ี 1  
 
รุ่นท่ี 1 (G+5)                                                             =  

                                                                                                (ครอบครัวตน้ตระกูล เตง็รัง) 
 

รุ่นท่ี 2 (G+4)                      =           =                                             =                                           =        =   
                                                               (ตระกูล เตง็รัง)                                        (ตน้ตระกูล วทิยารัฐ)    (ตน้ตระกูล ตรังคชสาร)  

                                                                                                                                                     
รุ่นท่ี 3 (G+3)                                =                                            =             =                         =                            =                                                                                                                                                          
                                  (สายทวดท่ี 1)                  (สายทวดท่ี 8)                 (สายทวดท่ี 9)      (สายทวดท่ี 11)                                                             

                                                                                             =                                              =        =   
                                                  =                                                                             (สายทวดท่ี 10) 
 

                                                                                                         
                                                                                   
              =         =                                       =         =                                                     =                        =           
            (สายทวดท่ี 2)   (สายทวดท่ี 4)       (สายทวดท่ี 6)             (สายทวดท่ี 7)                                             
         =                               =         = 
                                              (สายทวดท่ี 3)                                    (สายทวดท่ี 5)                                              
 
                  ชาวจีนฮกเก้ียนจากมาเก๊า                                      ผูห้ญิงชาวสยามพ้ืนถ่ินเมืองตรัง 
  เพศชาย ญาติโดยสายโลหิต                                   เพศหญิง ญาติโดยสายโลหิต 
                  เพศชาย ญาติโดยการแต่งงาน                                เพศหญิง ญาติโดยการแต่งงาน   
              เพศชาย ญาติโดยสมมติท่ีเป็นบุตรบุญธรรม          เพศหญิง ญาติโดยสายโลหิต จากตระกูล “วิทยารัฐ”  
         G +   รุ่น (Generations) ท่ีเพ่ิมข้ึน                                     รุ่นท่ี 4 + ญาติโดยการแต่งงาน  

 
ภาพท่ี 1 แผนผงัยคุบรรพบุรุษ (รุ่นท่ี 1 ถึงรุ่นท่ี 3) ของ “กกกอ” ตระกลู “เตง็รัง วทิยารัฐ ตรังคชสาร” 

ประกอบดว้ยญาติโดยสายโลหิต ญาติโดยการแต่งงานและญาติโดยสมมติท่ีเป็นบุตรบุญธรรม  
 

ต่อมาเม่ือบรรพบุรุษรุ่นท่ี 3 แต่งงานสร้างครอบครัวของตนเอง โดยบางสายทวดมีพหุ
ภรรยาและบางครอบครัวก็มีบุตรมาก ท าให้ญาติโดยสายโลหิตรุ่นท่ี 4 ท่ีเขา้สู่ยคุเทือกเถา จึงมี
จ านวนบุคคลมากข้ึน กระนั้นกรณีตระกลู “ตรังคชสาร” ไดป้รากฏรายละเอียดภายในท่ีแตกต่าง
ออกไป เพราะเป็นการสืบทอดเช้ือสายจากญาติโดยสมมติท่ีเป็นบุตรบุญธรรมกบัครอบครัวพหุ
ภรรยา โดยบุตรท่ีเกิดจากภรรยาคนท่ีหน่ึง มีสถานภาพเป็นผูสื้บทอดเช้ือสายโดยสมมติ    แต่บุตรท่ี 
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เกิดจากภรรยาคนท่ีสองมีสถานภาพท่ีทบัซอ้นกนั กล่าวคือ เม่ือนบัจากฝ่ายบิดาจะเป็นผูสื้บทอดเช้ือ
สายโดยสมมติ ถา้นบัจากฝ่ายมารดาจะเป็นผูสื้บทอดเช้ือสายโดยสายโลหิต (รัมภา ตรังคชสาร, 
สัมภาษณ์, 30 กนัยายน 2557) ดงันั้นจาก 10 สายทวดส าคญั เม่ือการสืบทอดเช้ือสายด่ิงลงสู่รุ่นท่ี 5 
และรุ่นท่ี 6    บรรดาญาติโดยสายโลหิตและญาติโดยสมมติท่ีเป็นบุตรบุญธรรม  จึงมีจ านวนบุคคล 
เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและไดเ้ป็นญาติโดยการแต่งงานกบับุคคลท่ีมาจากตระกลูอ่ืน ๆ มากข้ึนดว้ย ผู้
สืบทอดเช้ือสายรุ่นท่ี 6 จึงมีจ านวนบุคคลมากกวา่รุ่นก่อน ๆ รูปแบบความสัมพนัธ์ของเครือญาติพื้น
ถ่ินยคุเทือกเถา จึงประกอบไปดว้ยญาติโดยสายโลหิต ญาติโดยการแต่งงานและญาติโดยสมมติท่ี
เป็นบุตรบุญธรรม ซ่ึงหมายรวมถึงบุตรของญาติโดยสมมติท่ีเป็นบุตรบุญธรรม รวมทั้งการรับเขา้มา
ใหม่ของญาติโดยสมมติท่ีเป็นบุตรบุญธรรมในแต่ละรุ่นนั้น ๆ ดว้ย  

ดงันั้นเครือญาติพื้นถ่ินระบบ “กกกอ” จึงไม่เพียงประกอบไปดว้ยญาติโดยสายโลหิตและ
ญาติโดยการแต่งงานท่ีเป็นหลกัใหญ่ของความสัมพนัธ์แบบเครือญาติ (นิยพรรณ วรรณศิริ. 2528 : 
104) แต่ยงัประกอบดว้ยญาติโดยสมมติท่ีเป็นบุตรบุญธรรม ซ่ึงไดรั้บความส าคญัดุจเดียวกบัญาติ
โดยสายโลหิตทุกประการ เพราะเป็นหลกัปฏิบติัท่ีสืบต่อกนัมาตามจารีตประเพณีพื้นถ่ินจงัหวดัตรัง 
ต่อมาภายหลงัไดป้รากฏสิทธิตามกฎหมายอยา่งชดัเจน เม่ือมีการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัการรับ
เด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522 (ส านกับริหารการทะเบียน. สืบคน้เม่ือ 6 ธนัวาคม 2557, จาก 
http://www.bora.dopa.go.th/callcenter 1558)                            

4.2 การนบัญาติ เม่ือยึดเอาบุคคลรุ่นท่ี 6 หรือรุ่นลูก (ชาย Ego1/หญิง Ego 2) เป็นจุดเร่ิมตน้
ในการนบัล าดบัเครือญาติ พบวา่ กรณี “ญาติโดยสายโลหิต” ยคุเทือกเถา ท่ีสืบเช้ือสายโลหิตมาจาก
ฝ่ายพอ่ (Ego 1) เม่ือนบัสูงข้ึนไปสู่รุ่นท่ี 5 (G+1) จะเป็นรุ่นของ พอ่  รุ่นท่ี 4 (G+2) จะเป็นรุ่นของ ปู่     
นบัสูงข้ึนไปสู่ยคุบรรพบุรุษ รุ่นท่ี 3 (G+3) จะเป็นรุ่นของ ทวด (ชาย) รุ่นท่ี 2 (G+4) จะเป็นรุ่นของ 
เทียด (ชาย) และรุ่นท่ี 1 (G+5) จะมีสถานภาพเป็นรุ่นของครอบครัว “ปู่ ทวดและยา่ทวด” กรณีสืบ
เช้ือสายโลหิตมาจากฝ่ายแม่ (Ego 2) เม่ือนบัสูงข้ึนไปสู่รุ่นท่ี 5 (G+1) จะเป็นรุ่นของ แม่ โดยรุ่นท่ี 4 
(G+2) จะเป็นรุ่นของ ยาย นบัสูงข้ึนไปสู่ยคุบรรพบุรุษ รุ่นท่ี 3 (G+3) จะเป็นรุ่นของ ทวด (หญิง) รุ่น
ท่ี 2 (G+4) จะเป็นรุ่นของ เทียด (หญิง) และรุ่นท่ี 1 (G+5) จะมีสถานภาพเป็นรุ่นของครอบครัว “ตา
ทวดและยายทวด” ดงันั้นบรรพบุรุษรุ่นท่ี 1 ไม่วา่จะอยูใ่นสถานภาพของ “ปู่ ทวดและยา่ทวด” หรือ 
“ตาทวดและยายทวด” โดยแทจ้ริงก็คือครอบครัวหน่ึงเดียวท่ีเป็นแกนหรือจุดอา้งอิงของกลุ่มร่วมกนั
นัน่เอง ดงัภาพประกอบท่ี 2 

กรณีของ “ญาติโดยการแต่งงาน” ท่ีเป็นญาติแนวขวาง ไดแ้ก่ “เขย” และ “สะใภ”้ ซ่ึงเครือ
ญาติพื้นถ่ินระบบ “กกกอ” ก าหนดขอบเขตความสัมพนัธ์เฉพาะคู่แต่งงาน แต่จะไม่ครอบคลุมไปถึง
เครือญาติของคู่แต่งงานท่ีถือเป็น “ญาติเก่ียวดอง” กรณีสืบเช้ือสายโลหิตมาจากฝ่ายพอ่ (Ego1) ญาติ 
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โดยการแต่งงานหรือ สะใภ ้ ท่ีเป็นคู่ของตนเองจะมีสถานภาพเป็น “ภรรยา” นบัสูงข้ึนไปสู่รุ่นท่ี 5 
(G+1) สะใภท่ี้ผนวกเขา้มาจะมีสถานภาพเป็นรุ่นของ แม่ สะใภรุ่้นท่ี 4 (G+2) จะเป็นรุ่นของ ยา่ 
สะใภรุ่้นท่ี 3 (G+3) จะเป็นรุ่นของ ทวด (หญิง) สะใภรุ่้นท่ี 2 (G+4) จะเป็นรุ่นของ แม่ทวดหรือ
เทียด (หญิง) และรุ่นท่ี 1 (G+5)  จะเป็นครอบครัวของบรรพบุรุษรุ่นท่ี 1  ท่ีฝ่ายหญิงจะมีสถานภาพ 
เป็น “ยา่ทวด” และฝ่ายชายมีสถานภาพเป็น “ปู่ ทวด” กรณีสืบเช้ือสายโลหิตมาจากฝ่ายแม่ (Ego 2)    
ญาติโดยการแต่งงานหรือ เขย ท่ีเป็นคู่ของตนเองจะมีสถานภาพเป็น  “สามี” นบัสูงข้ึนไปสู่รุ่นท่ี 5 
(G+1) เขยท่ีผนวกเขา้มาจะมีสถานภาพเป็นรุ่นของ พอ่ เขยรุ่นท่ี 4 (G+2) จะเป็นรุ่นของ ตา  เขยรุ่น 
 
รุ่นท่ี 1 (G+5)                                          ปู่ทวด/ตาทวด               =            ยา่ทวด/ยายทวด 
                                                    
 
รุ่นท่ี 2 (G+4)                                 พ่อทวด/เทียด           =         แม่ทวด/เทียด             แม่ทวด/เทียด      =         พ่อทวด/เทียด 

 
 
รุ่นท่ี 3 (G+3)                          ทวด            =          ทวด                                             ทวด       =         ทวด 
      (ยคุบรรพบุรุษ) 
-------------------------  
รุ่นท่ี 4 (G+2)                       ปู่          =       ยา่                                                                ยาย       =          ตา  
 
 
รุ่นท่ี 5 (G+ 1)                        พ่อ          =        แม่                                                                 แม่        =         พ่อ 
                                                   พ 

 
รุ่นท่ี 6 (Ego)                                               =                                                                                                                                =           
      (ยคุเทือกเถา)                                  Ego 1     ภรรยา                                                                                                                     Ego 2      สามี    
---------------------- 
                                       ลูกชาย Ego 1 สืบเช้ือสายโลหิตจากพอ่                        ลูกสาว Ego 2 สืบเช้ือสายโลหิตจากแม ่                      
                                              ญาติแนวตั้ง นบัหาบรรพบุรุษ                                          ญาติแนวด่ิง นบัหาผูสื้บทอด     
                                                                      

ภาพท่ี 2  แผนผงัโครงสร้างการสืบเช้ือสายแบบสองฝ่ายเท่ากนัและมีบรรพบุรุษรุ่นท่ี 1 เป็นแกนหรือ 
จุดอา้งอิงของกลุ่มร่วมกนั โดยยดึเอาบุคคล (Ego) รุ่นท่ี 6 หรือรุ่นลูกเป็นจุดเร่ิมตน้นบัล าดบัเครือญาติ   
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ท่ี 3 (G+3) จะเป็นรุ่นของ  ทวด (ชาย)  เขยรุ่นท่ี 2 (G+4)     จะเป็นรุ่นของ  พ่อทวดหรือเทียด (ชาย) 
และรุ่นท่ี 1 (G+5) จะเป็นครอบครัวของบรรพบุรุษรุ่นท่ี 1 ท่ีฝ่ายหญิงจะมีสถานภาพเป็น “ยายทวด” 
และฝ่ายชายมีสถานภาพเป็น “ตาทวด” ดงัภาพประกอบท่ี 2 

การนบัญาติโดยการแต่งงานในแต่ละรุ่นดงักล่าว พบวา่ ทั้งตระกลู “เตง็รัง วทิยารัฐ ตรังคช
สาร” ปรากฏความสัมพนัธ์ของคู่แต่งงานเกิดข้ึนหา้รูปแบบ คือ รูปแบบท่ีหน่ึง ญาติโดยสายโลหิตท่ี
เป็นผูช้ายไปแต่งงานกบัฝ่ายหญิงท่ีมาจากตระกลูอ่ืน รูปแบบท่ีสอง ญาติโดยสายโลหิตท่ีเป็นผูห้ญิง
ไปแต่งงานกบัฝ่ายชายท่ีมาจากตระกลูอ่ืน รูปแบบท่ีสาม ญาติโดยสายโลหิตรุ่นท่ี 6 คู่หน่ึงแต่งงาน
กนัเอง เพราะไม่ทราบมาก่อนวา่มีบรรพบุรุษรุ่นท่ี 1 ร่วมกนั รูปแบบท่ีส่ี ญาติโดยสายโลหิตแต่งงาน
กบัญาติโดยสมมติท่ีเป็นบุตรบุญธรรมและรูปแบบท่ีหา้ ญาติโดยสมมติท่ีเป็นบุตรบุญธรรมแต่งงาน
กบับุคคลท่ีมาจากตระกลูอ่ืน  

กรณีของ “ญาติโดยสมมติท่ีเป็นบุตรบุญธรรม” พบวา่ การรับบุตรบุญธรรมในยคุบรรพ
บุรุษ (รุ่นท่ี 3 ตระกลู “ตรังคชสาร”) ยดึหลกัปฏิบติัตามจารีตประเพณีพื้นถ่ินและสังคมเครือญาติ
รับรู้กนัทัว่ไป โดยบุตรบุญธรรมจะมีศกัด์ิศรีและมีสิทธิต่าง ๆ เหมือนกบับุตรของตนเองทุกประการ 
เช่น การสืบทอดมรดกและการสืบเช้ือสายตระกลูโดยสมมติ เป็นตน้ (รัมภา ตรังคชสาร, สัมภาษณ์, 
30 กนัยายน 2557) ส าหรับการรับบุตรบุญธรรมในยคุเทือกเถา หลงัจากมีการประกาศใช้
พระราชบญัญติัการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522 บุตรบุญธรรมทุกคนจะไดรั้บการจด
ทะเบียนถูกตอ้งตามกฎหมาย  โดยมีปรากฏการณ์เกิดข้ึนสองกรณี คือ กรณีท่ีหน่ึงรับเอาบุคคลอ่ืนท่ี
ไม่ไดมี้ความสัมพนัธ์ทางเครือญาติใด ๆ มาเป็นบุตรบุญธรรมของตน แบ่งยอ่ยเป็นบุตรบุญธรรม
ท่ีมาจากครอบครัวอ่ืนและบุตรบุญธรรมท่ีเป็น “ลูกติด” มาจากฝ่ายภรรยาหรือจากฝ่ายสามี กรณีท่ี
สอง รับเอาญาติโดยสายโลหิตท่ีเป็นเด็กก าพร้า เพราะพ่อแม่เสียชีวติ เขา้มาเป็นบุตรบุญธรรมของ
ตน ส่งผลใหปั้จเจกบุคคลดงักล่าวมีสถานภาพท่ีทบัซอ้นกนั เพราะเป็นทั้งญาติโดยสายโลหิตและ
ญาติโดยสมมติท่ีเป็นบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย  

4.3 กฎเกณฑก์ารสืบเช้ือสาย พบวา่มีกฎเกณฑก์ารสืบเช้ือสายแบบสองฝ่ายเท่ากนั 
(Bilateral descent) โดยหมายถึงบุคคลสามารถจะนบัเช้ือสาย สืบมรดกหรือสืบตระกูลวงศ ์ ทั้งทาง
ฝ่ายบิดาและมารดาเท่าเทียมกนั เป็นข่ายใยของญาติสนิทท่ีเรียกวา่ “กลุ่มเครือญาติ” (Kindred 
group) (ประสิทธ์ิ สวาสด์ิญาติ. 2535: 96) กรณีดงักล่าว สนิท สมคัรการ (2544 : 8) ไดอ้ธิบายไวว้า่  
สังคมไทยจดัอยูใ่น “ระบบญาติสายคู่” ซ่ึงมีความหมายเดียวกนักบัการสืบเช้ือสายแบบสองฝ่าย
เท่ากนั  ทั้งน้ีกาลอดีตจากการศึกษาของ เมอร์ด็อก  (Murdock. 1949 : 59) ในจ านวน 250 สังคม 
พบวา่มีเพียง 75 สังคมหรือร้อยละ 30 เท่านั้น ท่ีมีการสืบเช้ือสายแบบสองฝ่ายเท่ากนั นอกจากนั้นยงั
พบวา่ จะตอ้งมีบรรพบุรุษรุ่นท่ี 1 เป็นแกน (Core) หรือจุดอา้งอิงของกลุ่ม (Group referent) ร่วมกนั 
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ดว้ย    จากประเด็นดงักล่าว จึงเป็นความสอดคลอ้งกนักบัลกัษณะท่ีส าคญัประการหน่ึงของ “เรเมจ” 
(Ramage) ซ่ึงมีแกนอยูท่ี่ตวับรรพบุรุษ (Ancestor-center) ไม่ใช่อยูท่ี่ตวับุคคล (Ego-centered group) 
เช่นเดียวกนั  ดงันั้นจุดอา้งอิงจึงไม่จ  าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงไปในทุก ๆ รุ่น   เพราะขอบเขตของ
สมาชิกภาพก าหนดแน่นอนตายตวั อยา่งไรก็ตาม เรเมจ เป็นกลุ่มญาติท่ีสืบเช้ือสายแบบใหเ้ลือก 
(Ambilineal descent) ประกอบดว้ยญาติท่ียอมรับวา่ พวกเขาสืบเช้ือสายมาจากบรรพบุรุษร่วมกนั 
ไม่วา่ทางฝ่ายบิดาหรือฝ่ายมารดา (ประสิทธ์ิ สวาสด์ิญาติ. 2535 : 117-118 ; อา้งอิงจาก Firth. 1957: 
4-8) ดงันั้นในประเด็นน้ีจึงเป็นความแตกต่างกนักบัเครือญาติพื้นถ่ินระบบ “กกกอ”  

ส าหรับการสืบเช้ือสายของตระกลู “เตง็รัง วทิยารัฐ ตรังคชสาร” พบวา่ญาติโดยสายโลหิต
ท่ีเป็นผูสื้บเช้ือสายโดยตรง แบ่งออกไดเ้ป็นสองรูปแบบ คือ รูปแบบท่ีหน่ึง ญาติโดยสายโลหิตท่ีมี
นามสกุล “เตง็รัง วทิยารัฐ ตรังคชสาร” ก ากบัเป็นช่ือสกุลชดัเจน รูปแบบท่ีสอง ญาติโดยสายโลหิต
เปล่ียนไปใชช่ื้อสกุลอ่ืน จ าแนกยอ่ยออกไดส้ามกรณี คือ กรณีท่ีหน่ึง ผูห้ญิงเม่ือตอ้งไปแต่งงานกบั
ฝ่ายชายจากตระกลูอ่ืน ท าให้ตอ้งเปล่ียนไปใชช่ื้อสกุลของผูเ้ป็นสามี กรณีน้ี สนิท สมคัรการ (2544 : 
8) อธิบายไวว้า่ ถือเป็น “สิทธิ” แต่มิใช่ “หนา้ท่ี” เพราะภรรยาจะไม่ใชช่ื้อสกุลของสามีก็ได ้ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัช่ือบุคคล พ.ศ. 2505 มาตรา 12 แกไ้ขเพิ่มเติมตาม พระราชบญัญติัช่ือ
บุคคล (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2548 ท่ีไดก้  าหนดสาระส าคญัตามกฎหมายวา่ คู่สมรสมีสิทธิใชช่ื้อสกุลของ
ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงตามท่ีตกลงกนั หรือต่างฝ่ายต่างใชช่ื้อสกุลของตน สามารถท าได ้ เม่ือมีการสมรส
หรือในระหวา่งการสมรส (ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา. สืบคน้เม่ือ 10 มกราคม 2559, จาก 
http://www.office.bangkok.go.th)   กรณีท่ีสอง บุตรท่ีสืบเช้ือสายโลหิตจากแม่ใชช่ื้อสกุลของผูเ้ป็น
พอ่ กรณีท่ีสาม ญาติโดยสายโลหิตจากตระกลู “เตง็รัง” สายทวดท่ี 3 ครอบครัวหน่ึงในรุ่นท่ี 5 ไดจ้ด
ทะเบียนเปล่ียนไปใชช่ื้อสกุล “รังษีพลาสวสัด์ิ” (นพดล รังษีพลาสวสัด์ิ, สัมภาษณ์, 10 ธนัวาคม 
2557) กระนั้นเครือญาติพื้นถ่ินระบบ “กกกอ” ยงัคงยึดถือวา่เป็นเพียงช่ือสกุลยอ่ยช่ือหน่ึง ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัหลกัความสัมพนัธ์ของการนบัญาติโดยสายโลหิต เพราะเก่ียวขอ้งกบัการสืบทอดทาง
ชีวภาพของบุคคล จะเป็นญาติเสมอกนั ตดัขาดไม่ได ้ ไม่วา่ความสัมพนัธ์ของบุคคลท่ีสืบทอดจะอยู่
ในสภาวะใดก็ตาม (นิยพรรณ วรรณศิริ. 2528 : 104) 

กรณีของบุตรบุญธรรมท่ีเป็นผูสื้บเช้ือสายโดยสมมตินั้น แบ่งออกไดเ้ป็นสองรูปแบบ คือ 
รูปแบบท่ีหน่ึง    บุตรบุญธรรมใชน้ามสกุล  “เตง็รัง วทิยารัฐ ตรังคชสาร” ก ากบัเป็นช่ือสกุลชดัเจน  
รูปแบบท่ีสอง บุตรบุญธรรมเปล่ียนไปใชช่ื้อสกุลอ่ืน จ าแนกยอ่ยออกไดส้องกรณี คือ กรณีท่ีหน่ึง 
ผูห้ญิงท่ีเป็นบุตรบุญธรรม เม่ือตอ้งไปแต่งงานกบัฝ่ายชายจากตระกลูอ่ืน ท าให้ตอ้งเปล่ียนไปใชช่ื้อ 
สกุลของผูเ้ป็นสามี กรณีท่ีสอง บุตรท่ีสืบเช้ือสายโดยสมมติจากแม่ท่ีเป็นบุตรบุญธรรม ไดใ้ชช่ื้อ
สกุลของผูเ้ป็นพอ่  
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4.4 การล าดบัความส าคญัของญาติ พบวา่ญาติโดยสายโลหิตจะไดรั้บความส าคญัมากกวา่
ญาติโดยการแต่งงานท่ีผนวกเขา้มาในภายหลงั กระนั้นเครือญาติพื้นถ่ินระบบ “กกกอ” ยงัไดใ้ห้
ความส าคญักบัญาติโดยสมมติท่ีเป็นบุตรบุญธรรม ทั้งตามจารีตประเพณีและตามกฎหมาย ดุจเดียว 
กบัญาติโดยสายโลหิตทุกประการ ดงัปรากฏรายละเอียดตามขอ้ท่ี 4.1 และขอ้ท่ี 4.2 ส าหรับข่ายใย
ของญาติสนิท เม่ือยดึเอาบุคคลรุ่นลูก Ego (G+0) เป็นจุดอา้งอิงของกลุ่ม พบวา่สอดคลอ้งกบั ล าดบั
ความส าคญัของญาติในสังคมไทย ซ่ึง สนิท สมคัรการ (2544 : 34-36) ไดอ้ธิบายไวว้า่ ญาติสนิท
ล าดบัท่ีหน่ึงคือ พ่อแม่และพี่นอ้งร่วมพอ่แม่เดียวกนั ญาติสนิทล าดบัท่ีสอง คือ ญาติท่ีขยายวง
ออกไป ทั้งญาติแนวตั้งและญาติแนวด่ิง ไดแ้ก่ ปู่ ยา่ ตายายและหลาน ๆ ท่ีเป็นลูก ๆ ของพี่นอ้งร่วม
พอ่แม่เดียวกนั ถดัมาคือญาติแนวขวาง ไดแ้ก่ เขยและสะใภ ้ ญาติสนิทล าดบัท่ีสาม ไดแ้ก่ ญาติ
แนวตั้งในรุ่นของ ทวด ซ่ึงมกัจะเป็นบุคคลท่ีมีชีวติเหลืออยูใ่หท้ายาทของตนไดรู้้จกัไม่มากนกั   

4.5 ศพัทท์างเครือญาติ พบวา่ ผูสื้บเช้ือสายโลหิตกนัโดยตรงจะมีช่ือเรียกเฉพาะตวัและเป็น
ค าศพัทท่ี์สมบูรณ์ในตวัเอง เช่น พอ่ แม่ ลูกชาย ลูกสาว พีช่าย นอ้งชาย พี่สาว นอ้งสาว ลุง ป้า อา นา้ 
ปู่  ยา่ ตา ยาย ทวด เทียด ปู่ ทวด ตาทวด ยา่ทวด ยายทวด ดงัภาพประกอบท่ี 3 และลูกพี่ลูกนอ้งทุก
ฝ่าย ดงัภาพประกอบท่ี 4 ซ่ึงเป็นลกัษณะของค าศพัทท์างเครือญาติท่ีแสดงถึงความแตกต่างของรุ่น
หรือระดบัของบุคคลท่ีสืบทอด อายแุละเพศ  นอกจากนั้นยงัประกอบดว้ยค าศพัทท่ี์แยกสายเครือ
ญาติระหวา่ง “ญาติสายตรงขา้มกบัญาติสายแยก” เช่น พ่อ-ลุง ตวัเรา-พี่ชายและพี่สาว ค าศพัทท่ี์แยก 
“ญาติสายโลหิตและญาติโดยการแต่งงาน” เช่น เขย ก็จะเติมค าวา่ “ลูกเขย” และสะใภ ้ ก็จะเติมวา่ 
“ลูกสะใภ”้ เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการจดัศพัทเ์ครือญาติตามความแตกต่างกนั (นิยพรรณ 
วรรณศิริ. 2528 : 124-125)   

4.6 ระบบของศพัทเ์ครือญาติ พบวา่มีการจดัระบบของศพัทเ์ครือญาติตามความสัมพนัธ์
ของการสืบเช้ือสายแบบสองฝ่ายเท่ากนัและตอ้งมีบรรพบุรุษรุ่นท่ี 1 เป็นแกนหรือจุดอา้งอิงของกลุ่ม
ร่วมกนัดว้ย ดงัปรากฏรายละเอียดตามขอ้ท่ี 4.2 และไดจ้  าแนกให้เห็นค าศพัทเ์ฉพาะท่ีบ่งบอกถึง
ความแตกต่างของรุ่น อาย ุ เพศ ญาติสายตรงขา้มกบัญาติสายแยก ญาติสายโลหิตและญาติโดยการ
แต่งงานท่ีมีความสมบูรณ์ในตนเอง ดงัปรากฏรายละเอียดตามขอ้ท่ี 4.5 และดงัภาพประกอบท่ี 3 
นอกจากนั้นยงัพบวา่ มีหลกัเกณฑก์ารควบเขา้กนัและการระบุเฉพาะของเครือญาติท่ีเป็นพี่นอ้งร่วม
บิดามารดา เป็นลูกพี่ลูกนอ้งแนวขวางและแนวขนาน รวมทั้งหลกัเกณฑก์ารควบเขา้กนัและการแยก
ออกเป็นสองสายของญาติสายตรงกบัญาติสายแยกในชัว่คนของบิดามารดา (ประสิทธ์ิ สวาสด์ิญาติ.  
2535 : 133-139) โดยยดึเอาบุคคลรุ่นลูก (Ego) รุ่นท่ี 6 (G+0) เป็นจุดเร่ิมตน้นบัล าดบัเครือญาติ
กล่าวคือ ลูกพี่ลูกนอ้งของ Ego ทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นฝ่ายพอ่หรือฝ่ายแม่จะถูก Ego เรียกดว้ยค าศพัท์
เครือญาติค าเดียวกนัวา่ “ลูกพี่ลูกนอ้ง” (Cousins) แต่จะจ าแนกวา่บุคคลใดคือ ลูกพี่ และบุคคลใดคือ  
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ลูกนอ้ง โดยจะแตกต่างไปจากบุคคลท่ีเป็นพี่ชาย นอ้งชาย พี่สาวและนอ้งสาวของตวั Ego เอง 
กระนั้นในประเด็นลูกพี่ลูกนอ้งท่ีอยูใ่นรุ่นของพ่อแม่ (G+1) แมบุ้คคลเหล่านั้นจะมีอายุมากกวา่หรือ 
 
รุ่นท่ี 1 (G+5)                                                                        = 
                                                                                                         ปู่ทวด/ตาทวด         ยา่ทวด/ยายทวด                             

 
รุ่นท่ี 2 (G+4)                                                         =                                          = 
                                                                                       พ่อทวด/เทียด    แม่ทวด/เทียด              แม่ทวด/เทียด       พ่อทวด/เทียด                                         

 
รุ่นท่ี 3 (G+3)                                        =                                                                           = 
                                                              ทวด        ทวด                                ทวด            ทวด                            ทวด          ทวด                                                                         
 
รุ่นท่ี 4 ( G+2)                                        =                                                                         =                

    ปู่              ยา่             ปู่             ยา่          ปู่               ยา่                     ตา        ยาย           ยาย             ตา             ตา       ยาย                                                                                                  

  
รุ่นท่ี 5  (G+ 1)                                           =                                                                 = 
                                         ลุง          ป้า                 พ่อ        แม่         อา                อา            ลุง       ป้า               แม่         พ่อ            นา้            นา้      น้า                 
         
รุ่นท่ี 6 (G+0)                                       =                                                           =                
                                               พี่ชาย           พี่สาว     Ego 1     ภรรยา       นอ้งชาย    นอ้งสาว       พี่ชาย    พีส่าว     Ego 2   สามี         นอ้งชาย      นอ้งสาว          
                            
 ภาพท่ี 3 ค าศพัทเ์ครือญาติของระบบเครือญาติพ้ืนถ่ิน “กกกอ” โดยยดึบุคคลรุ่นท่ี 6 รุ่นลูก Ego1 นบั
ล าดบัเครือญาติจาก กกกอของฝ่ายพอ่และ Ego2 นบัล าดบัเครือญาติจาก กกกอของฝ่ายแม่   
 
นอ้ยกวา่พอ่แม่ของตนเอง ทั้งหมดจะถูก Ego  เรียกดว้ยค าศพัทเ์ครือญาติตามสถานภาพดงักล่าว 
โดยยดึถือวา่เป็นการเรียกค าศพัทต์าม “ศกัด์ิ” ซ่ึงภาษาไทยพื้นถ่ินจงัหวดัตรัง หมายถึง การเรียก
ตามล าดบัสถานภาพเครือญาติลูกพี่ลูกนอ้ง จากรุ่นสู่รุ่นท่ีสืบทอดต่อเน่ืองกนัมา (พีระพล เตง็รัง, 
สัมภาษณ์, 11 เมษายน 2557) อยา่งไรก็ตาม เม่ือพิจารณาจากหลกัเกณฑก์ารควบเขา้กนัและการแยก
ออกเป็นสองสายของญาติสายตรงกบัญาติสายขา้งเคียงในชัว่คนของพ่อแม่ (ประสิทธ์ิ สวาสด์ิญาติ. 
2535 : 152-153) พบวา่ไดใ้ชค้  าศพัทแ์ยกญาติทางฝ่ายพอ่และแม่ออกจากกนั  เช่น นอ้งของแม่
เรียกวา่ “นา้” แต่นอ้งของพ่อเรียกวา่ “อา” ดงัภาพประกอบท่ี 3 และ 4 นอกจากนั้นยงัปรากฏการ
เรียกค าศพัทร์ะหวา่งญาติทางฝ่ายพอ่และญาติทางฝ่ายแม่ออกจากกนั ในรุ่นท่ี 4 (G+2) และรุ่นท่ี 1 
(G+5) ขณะท่ีรุ่นท่ี 3 (G+3) และรุ่นท่ี 2 (G+4) เป็นการควบเขา้กนัของบุคคลในรุ่นของ “ทวด” และ 
“เทียด” ดงัภาพประกอบท่ี 3  ดงันั้นจึงเป็นค าศพัทเ์ฉพาะท่ีสมบูรณ์ในตวัเอง 
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รุ่นท่ี 5 (G+1)                          =                      =                                            =                     = 
                                                         ลุง          ป้าสะใภ ้     ป้า           ลุงเขย                                        อา          อาสะใภ ้     อา           อาเขย    

 
                                         =                          =                     =                                                  =                                      = 

                                ลุง       ป้าสะใภ ้              ป้า           ลุงเขย        พ่อ            แม่                                 นา้        นา้สะใภ ้             นา้       นา้เขย       

 
รุ่นท่ี 6 (G+0)                                                                                           
                                           พี่ชาย                   พี่สาว                           พี่ชาย    พี่สาว       Ego     นอ้งชาย  นอ้งสาว                       นอ้งชาย             นอ้งสาว 

 
 
                                                                                  พี่ชาย                 นอ้งสาว                                                    นอ้งชาย            นอ้งสาว     
       
                                                                        ลูกพี่ลูกนอ้ง                                                                                                             ลูกพี่ลูกนอ้ง 
 

ภาพท่ี 4 แผนผงัเครือญาติพ้ืนถ่ินระบบ “กกกอ” กบัการเรียกค าศพัทรุ่์นลูกและรุ่นพอ่แม่  
 

 4.7 รูปแบบการแต่งงาน พบวา่ สัมพนัธภาพของชายและหญิงท่ีเป็นคู่แต่งงาน ทั้งในยคุ
บรรพบุรุษและยคุเทือกเถา ประกอบดว้ยแบบแผนการแต่งงานสองรูปแบบ คือ รูปแบบท่ีหน่ึง “การ
แต่งงานโดยมีสินสอด” ซ่ึงฝ่ายเจา้บ่าวจะมอบสินทรัพยใ์หแ้ก่พอ่แม่หรือญาติของเจา้สาว เพื่อใหไ้ด้
ตวัเจา้สาวมาเป็นคู่ครอง ซ่ึงถือเป็นจารีตประเพณีพื้นถ่ินท่ีปฏิบติัสืบทอดกนัมา สินทรัพยส่์วนใหญ่
มกัจะเป็น เงินสด เคร่ืองประดบัทองค า บา้นและท่ีดิน เป็นตน้ รูปแบบท่ีสอง “การแต่งงานแบบ
หลบฝาก” โดยฝ่ายเจา้บ่าวตอ้งท างานหรือใหบ้ริการแก่พอ่ตาแม่ยายในอนาคต โดยไม่ตอ้งเสีย
สินสอดแก่ฝ่ายหญิง รูปแบบเช่นน้ีไดเ้กิดข้ึนกบัปัจเจกบุคคลรุ่นท่ี 4 บางสายทวดในอดีต 

4.8 กฎเกณฑท่ี์เก่ียวกบัการแต่งงาน พบวา่ยดึหลกัเกณฑก์ารแต่งงานนอกวงศญ์าติ 
(Exogamy) โดยเฉพาะขอ้หา้มเร่ืองรักร่วมสายเลือด (Incest taboo) ท่ีไม่อนุญาตใหแ้ต่งงานหรือมี
เพศสัมพนัธ์กบัพอ่แม่ พี่นอ้งและลูกของตนเอง (ยศ สันตสมบติั. 2544 : 95) โดยหมายรวมไปถึง
นอกวงศญ์าติโดยสายโลหิตทุกคนท่ีมีบรรพบุรุษรุ่นท่ี 1 ร่วมกนั (พีระพล เตง็รัง, สัมภาษณ์, 11 
เมษายน 2557) ทั้งน้ีการเลือกคู่จะมีทั้งรูปแบบผูใ้หญ่เลือกให ้ระบบแม่ส่ือแม่ชกัและระบบเลือกเอง  
ขณะท่ีการจบัคู่หรือมีความสัมพนัธ์เชิงสังวาสของชายหญิง ซ่ึงอาจจะน าไปสู่การแต่งงานหรือ
อาจจะเลิกรากนัไปไดน้ั้น เครือญาติพื้นถ่ินระบบ “กกกอ” ถือวา่เป็นเพียงการสมสู่ท่ีไม่ใช่การสมรส
และยงัไม่ไดเ้ป็นญาติโดยการแต่งงานกนั    ส าหรับแบบแผนการแต่งงานในทางพฤติกรรม พบวา่ 
ปรากฏอยูใ่นรูปแบบเอกคู่ครองหรือครอบครัวผวัเดียวเมียเดียวเป็นหลกัส าคญั              กระนั้นบาง 



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 358 -

16 
 
ครอบครัวก็มีพฤติกรรมแบบพหุภรรยาหรือแบบครอบครัวซอ้น (สนิท สมคัรการ. 2544 : 60-61) 
โดยเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่ยคุบรรพบุรุษรุ่นท่ี 2 ของตระกลู “เตง็รัง” รุ่นท่ี 3  ของตระกลู 
“วทิยารัฐ” (สายทวดท่ี 8)  และตระกลู “ตรังคชสาร”  (สายทวดท่ี 10)   ดงัภาพประกอบท่ี 1 ส าหรับ
ยคุเทือกเถาไดเ้กิดข้ึนกบับางครอบครัวในสายตระกลู “เต็งรัง” เป็นหลกั เพราะเป็นกลุ่มญาติพี่นอ้ง
ท่ีมีจ านวนสมาชิกมากท่ีสุด (พีระพล เตง็รัง, สัมภาษณ์, 11 เมษายน 2557) 

4.9 การตั้งท่ีอยูอ่าศยัภายหลงัการแต่งงาน พบวา่ การวางแผนชีวติครอบครัวในระยะเร่ิมตน้
ด ารงอยูส่ามรูปแบบ ไดแ้ก่ รูปแบบท่ีหน่ึง การอาศยัอยูฝ่่ายเดียว ไม่วา่จะเลือกอยูอ่าศยักบัญาติฝ่าย
สามีหรือญาติฝ่ายภรรยา โดยปัจจยัส าคญัมาจากรากฐานทางเศรษฐกิจฝ่ายใดมีความพร้อมมากกวา่
กนั รูปแบบท่ีสอง การอยูอ่าศยัทั้งสองขา้ง หมายรวมถึงคู่แต่งงานสลบัการอยูอ่าศยักบัญาติฝ่ายสามี
และฝ่ายภรรยาทั้งสองขา้ง ในทา้ยท่ีสุดเป็นการอยูก่บัฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเป็นการถาวร หรืออาจจะอยู่
ตามล าพงัก็ไดแ้ละรูปแบบท่ีสาม คือการอยูต่ามล าพงั ซ่ึงถือเป็นทางเลือกของครอบครัวเด่ียวท่ี
ไดรั้บการปฏิบติัมาตั้งแต่ยคุบรรพบุรุษ ดงันั้นจึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาในเร่ืองการตั้งถ่ินฐานของ 
ฉตัรชยั พงศป์ระยรู (2536: 1) ท่ีอธิบายไวว้า่ ผูค้นเลือกจะอยูอ่าศยับนท่ีดินเกษตรกรรมท่ีตนเองจบั
จองเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ขณะท่ีเครือญาติในยคุเทือกเถา เม่ือไหร่ท่ีมีความพร้อมทางเศรษฐกิจและ
ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง พวกเขาจะเลือกการอยูต่ามล าพงัของตนเอง เพราะมีอิสระและมีความเป็น
ส่วนตวัมากกวา่ 
5. สรุปผลการวจัิยและข้อเสนอแนะ 
 โครงสร้างเครือญาติพื้นถ่ินระบบ “กกกอ” ของตระกลู “เตง็รัง วทิยารัฐ ตรังคชสาร” ตั้งแต่
รุ่นท่ี 1 ถึงรุ่นท่ี 6 บางส่วน เป็นโครงสร้างของสังคมเครือญาติท่ีผา่นการสืบทอดเช้ือสายมายาวนาน  
แต่ละรุ่นต่างมีความสัมพนัธ์เป็นญาติโดยการแต่งงานกบัตระกลูอ่ืน ๆ อยา่งกวา้งขวาง เม่ือพิจารณา
จากจ านวนสมาชิกและการขยายตวัของกลุ่ม พบวา่โครงสร้างความสัมพนัธ์ภายในสามารถแบ่ง
ออกเป็น กกกอขนาดเล็ก, กกกอขนาดกลางและกกกอขนาดใหญ่ ดงัน้ี 

กกกอขนาดเล็ก คือ “กกกอสายทวดท่ี 1” ถึง “กกกอสายทวดท่ี 11” โดยแต่ละ “กกกอ
ขนาดเล็ก”ไดป้ระกอบข้ึนเป็น“กกกอขนาดกลาง”หรือ  “กกกอรุ่นท่ี 2” ของตระกลู “เตง็รัง” จ านวน  
รวมกนั 7 สายทวด ตระกลู “วทิยารัฐ” จ านวนรวมกนั 3 สายทวดและตระกลู “ตรังคชสาร” จ านวน 
1 สายทวด  ดงันั้นเม่ือ “กกกอขนาดกลาง” ทั้งหมดรวมกนั จึงกลายเป็น “กกกอขนาดใหญ่” หรือ 
เป็น “กกกอ” ของบรรพบุรุษรุ่นท่ี 1 ผูเ้ป็นปฐมบทของครอบครัวตน้ตระกลู “เตง็รัง” ท่ีเป็นแกน
หลกัหรือจุดอา้งอิงร่วมกนัของกลุ่มนัน่เอง  ดงัภาพประกอบท่ี 5 
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               กกกอขนาดใหญ่ (กกกอของบรรพบุรุษรุ่นท่ี 1)                        กกกอขนาดกลาง ตระกูล เตง็รัง 7 สายทวด (รุ่นท่ี 2)  
                   กกกอขนาดกลาง ตระกูล วิทยารัฐ 3 สายทวด (รุ่นท่ี 2)              กกกอขนาดกลาง ตระกูล ตรังคชสาร 1 สายทวด (รุ่นท่ี 2)  

 กกกอขนาดเล็ก ตระกูล เตง็รัง สายทวดท่ี 1-7                            กกกอเล็ก ตระกูล วิทยารัฐ สายทวดท่ี 8,9,11 
  กกกอขนาดเล็ก ตระกูล ตรังคชสาร  สายทวดท่ี 10   
 

ภาพท่ี 5 โครงสร้างความสมัพนัธ์เครือญาติพ้ืนถ่ินระบบ “กกกอ” ของ “กกกอบรรพบุรุษรุ่นท่ี 1” 
 

ภายใตโ้ครงสร้างความสัมพนัธ์เครือญาติพื้นถ่ินระบบ “กกกอ” ท่ีมีกฎเกณฑก์ารสืบเช้ือ
สายแบบสองฝ่ายเท่ากนัและตอ้งมีบรรพบุรุษรุ่นท่ี 1 เป็นแกนหรือจุดอา้งอิงของกลุ่มร่วมกนัดว้ย 
นั้น ท าใหเ้ครือญาติพื้นถ่ินระบบ “กกกอ” จึงเป็นกลุ่มญาติพี่นอ้ง (Kin groups) ท่ีแตกต่างไปจาก
สายสกุล (Lineage) ซ่ึงสืบเช้ือสายทางเดียวท่ีอาจจะสืบเช้ือสายทางฝ่ายบิดาหรือฝ่ายมารดาก็ได ้
(ประสิทธ์ิ สวาสด์ิญาติ. 2535 : 106-107)โคตรตระกลู (Clan) ท่ีสมาชิกของกลุ่มอยูห่่างจากบรรพ
บุรุษมากจนนบัแทบไม่ถึง แต่รู้วา่พวกเขามาจากบรรพบุรุษเดียวกนั โดยรู้จากการสืบญาติ 
(Genealogies) เท่าท่ีจะสืบได ้จากนิยายปรัมปราและจาก “โทเทม็” (Totem) ท่ีเป็นสัญลกัษณ์ประจ า
ตระกลู (นิยพรรณ วรรณศิริ. 2528 : 114-115) ส าหรับเรเมจ (Ramage) เป็นการสืบเช้ือสายแบบให้
เลือก ดงัปรากฏรายละเอียดตามขอ้ท่ี 4.3 นอกจากนั้นเครือญาติพื้นถ่ินระบบ “กกกอ” ยงัประกอบ
ไปดว้ยญาติโดยสายโลหิต ญาติโดยการแต่งงานและญาติโดยสมมติท่ีเป็นบุตรบุญธรรม อีกทั้งยงัมี
ระบบค าศพัทเ์ฉพาะท่ีมีความสมบูรณ์ในตวัเอง ดงันั้นจึงเป็นวฒันธรรมเครือญาติท่ีควรค่าจะตอ้ง
ด าเนินการวจิยัต่อไป โดยเฉพาะโครงสร้างความสัมพนัธ์ของ “ญาติแนวด่ิง” ท่ีเป็นผูสื้บทอดต่อมา
จากบุคคลรุ่นลูก (Ego)  
6. การน าผลการวจัิยไปใช้ประโยชน์ 

ผลการวจิยัน้ีจะน าไปใชป้ระโยชน์ทางวชิาการและสังคมดงัน้ี ประการแรก การเกิดองค์
ความรู้ใหม่ท่ีสามารถจ าแนกไดถึ้งรายละเอียด        เก่ียวกบัโครงสร้างความสัมพนัธ์ของเครือญาติ
พื้นถ่ินระบบ “กกกอ” ประการท่ีสอง   การศึกษาทางดา้นมานุษยวทิยาวฒันธรรม ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ทฤษฎีพื้นฐานทางระบบพฤติกรรมการจดักลุ่มสังคม ถือเป็นพลวตัของสถาบนัครอบครัว การ 
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แต่งงานและเครือญาติท่ีเป็นวฒันธรรมหน่ึงของมนุษยย์คุปัจจุบนั ประการท่ีสาม เป็นแนวทางการ
วจิยัแก่ผูท่ี้วจิยัท่ีมีความสนใจจะศึกษาเครือญาติระบบ “กกกอ” ของตระกลูเก่าแก่อ่ืน ๆ ในจงัหวดั
ตรัง ประการสุดทา้ยผลการวิจยัน้ีจะเป็นเคร่ืองมือ ในการสร้างความเขม้แขง็กลมเกลียวของหมู่เครือ
ญาติ หลีกเล่ียงการแต่งงานภายในวงศญ์าติและป้องกนัปัญหาความขดัแยง้ในสังคมระหวา่งเครือ
ญาติร่วม “กกกอ” เดียวกนั  
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“เกลอ” :ความหมาย  ความสัมพนัธ์  และคุณค่าในวถิชีีวติคนริมคลองสทงิหม้อ 
   ลุ่มทะเลสาบสงขลา1 

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

ธนัยพร  ขนุราช (Thanyapon  Khunrat)2 
พรพนัธ์ุ  เขมคุณาศยั(Phornpan  Khemmakhunasai)3 

ณฐพงศ ์ จิตรนิรัตน์(Natapong  Chitniratna)4 
บทคัดย่อ 
บทความน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความหมาย  ความสัมพนัธ์  และคุณค่าของ “เกลอ” ชุมชนริม
คลองสทิงหมอ้  ลุ่มทะเลสาบสงขลา  โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสังเกต  และสัมภาษณ์ผูอ้าวโุส  
คู่เกลอ  ครอบครัวและเครือญาติของคู่เกลอ  จ  านวน 20 คน  ผลการศึกษาพบว่า  การใหค้วามหมาย 
“เกลอ”  มี  3  ระดบั คือ  ระดบัปัจเจกคือคนท่ีมีเกลอ  ระดบัครอบครัวและเครือญาติของคู่เกลอ  
และระดบัชุมชน คนท่ีมีเกลอให้ความหมายเกลอผ่านความสัมพนัธ์ของคนท่ีมีความไวว้างใจกนั
มากกวา่ความเป็นเพ่ือน  ในขณะท่ีครอบครัวและเครือญาติจะรับเกลอของลูกเสมือนเป็นลูกคนหน่ึง
และเป็นญาติสนิทของเครือญาติคนอ่ืน ๆ ส่วนชุมชนมีมุมมองวา่คนท่ีเป็นเกลอกนัรวมถึงครอบครัว
และเครือญาติของคู่เกลอเป็นพวกเดียวกันสายสัมพนัธ์ของคู่เกลอยึดโยงอยู่ในโครงสร้างของ
ครอบครัวและเครือญาติมีการอุปถมัภค์  ้าชูและอาศยัพ่ึงพากนัทั้งเร่ืองส่วนตวัและการประกอบอาชีพ  
สายสัมพนัธ์น้ีไม่ไดเ้กิดข้ึนเฉพาะคนท่ีเป็นเกลอแต่รวมถึงครอบครัวและเครือญาติของคู่เกลอดว้ย 
หนา้ท่ีของเกลอนอกจากช่วยขยายฐานความเป็นครอบครัวและเครือญาติในทางสังคมให้กวา้งข้ึน
แลว้  หากยงัท าหนา้ท่ีใหค้วามอบอุ่นทางใจ ในกรณีท่ีคู่เกลอเป็นลูกก าพร้าหรือขาดท่ีพ่ึงคุณค่าของ
เกลอ เป็นรูปแบบหน่ึงท่ีคนในสังคมร่วมกนัสร้างข้ึนเป็นบรรทดัฐานหรือแนวปฏิบติัในการผูก
สมัพนัธ์เพ่ือการอยูร่่วมกนัของคนในชุมชน  

                                                           
1บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจยั “เกลอ”ระบบคุณค่าในสังคมท่ีเปล่ียนผ่าน  โดยไดรั้บเงินทุนสนับสนุน
งานวิจยัดา้นมนุษยศาสตร์ – สังคมศาสตร์  รุ่นท่ี11  จากส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั(สกว.) 
2นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาไทยคดีศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ          
Email : koykoy12345_@hotmail.com 
3รองศาสตราจารย,์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัทกัษิณ,  อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์                      
Email : K.khemakhunasai@gmail.com 
4รองศาสตราจารย,์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัทกัษิณ,  อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
Email : cnathapong@gmail.com 
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ค าส าคัญ:  เกลอ  คุณค่า  คนริมคลองสทิงหมอ้ 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 

บทน า 
คนในสังคมลุ่มทะเลสาบสงขลาก่อเกิด ด ารงอยู่  และพ่ึงพาระบบนิเวศท่ีหลากหลาย อาจ

แบ่งกลุ่มคนตามพ้ืนท่ีอยา่งกวา้งๆได ้3 กลุ่ม  คือ  กลุ่มท่ีหน่ึง  กลุ่มคนท่ีอาศยัอยูริ่มทะเล  ประกอบ
อาชีพประมงพ้ืนบา้น  เช่น  จบัปลาสดขาย  ท าปลาเค็ม  กะปิ  และกุง้แห้ง  กลุ่มท่ีสอง  กลุ่มคนท่ี
อาศยัอยู่บริเวณท่ีราบ หรือท่ีชาวบา้นเรียกว่าทุ่ง ประกอบอาชีพ เช่น ท านา หาปลาจากแหล่งน ้ า
ธรรมชาติ และเล้ียงสัตว ์ ส าหรับกลุ่มท่ีสาม กลุ่มคนท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณท่ีราบเชิงเขาประกอบอาชีพ
ดว้ยการท าสวน  และหาของป่า  วิถีอาชีพท่ีแตกต่างของคนเหล่านั้นสะทอ้นถึงความอุดมสมบูรณ์
ของระบบนิเวศและความขาดแคลนทรัพยากรบางอย่าง  กลุ่มคนเหล่านั้ นจ าเป็นต้องสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหว่างกนัเพ่ือเอาตวัรอดดว้ยวิธีการต่างๆ  เช่น  คนท่ีอาศยับริเวณควน(เชิงเขา) จะ
เอาผกั  ผลไม ้ หรือของป่า ไปแลกขา้วกบัคนท่ีราบลุ่ม  คนท่ีอาศยับริเวณท่ีราบลุ่ม  จะเอาขา้วไป
แลกปลากบัคนท่ีอาศยัอยู่ริมชายฝ่ังทะเล  การแลกเปล่ียนทรัพยากรดงักล่าว  ก่อให้เกิดวฒันธรรม
ต่างๆตามมา  เช่น   การออกปาก การกินวานและการซอ(แลกเปล่ียนแรงงาน)  การรวมกลุ่ม
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แลกเปล่ียนซ้ือขายสินคา้ในทอ้งถ่ิน(ตลาดนัด)  และการผูกเกลอ ซ่ึงถือไดว้่าระบบความสัมพนัธ์
แบบเกลอท าให้คนในสังคมลุ่มทะเลสาบสงขลามีความรักความผูกพันต่อกัน  ท าให้เกิดการ
ช่วยเหลือพ่ึงพา  การแลกเปล่ียนแรงงาน  จนกลายเป็นวฒันธรรมพ่ึงพาซ่ึงกนัและกนั  เช่น  ออก
ปากด านา  เก็บขา้ว  หาบขา้ว  และวิดปลา(ช่วยกนัตกัน ้ าออกจากบ่อปลาในหน้าแลง้)(ปก  แกว้ 
กาญจน์.  2540 : 10-27, ยงยทุธ ชูแวน่. 2529 : 9-30, สุธิวงศ ์ พงศไ์พบูลย.์ 2536 : 56-66.) 

เกลอ  เป็นระบบสายสัมพนัธ์ท่ีคนในลุ่มทะเลสาบสงขลาสร้างข้ึน มีการก  าหนดกฎกติกาท่ี
สอดคลอ้งกนั  เช่น  คู่เกลอจะมีความคลา้ยหรือเหมือนกนั  มีอายุเท่ากนั  อาจเกิดในวนัเดียวกนั  
เดือนเดียวกนั หรือปีเดียวกนั  อาจมีรูปร่างหนา้ตาหรือลกัษณะนิสัยคลา้ยคลึงกนั  ซ่ึงการจบัคู่เกลอ
มกัเกิดจากพ่อแม่หรือญาติผูใ้หญ่เป็นผูจ้ดัการให้ เน่ืองจากพ่อแม่หรือผูใ้หญ่ของทั้ง 2 ฝ่ายต่างมี
ความรักใคร่ผูกพนัต่อกนั  และมีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั  ทั้งน้ีเกลออาจความจ าเป็นดา้นปัจจยั
ความแตกต่างของทรัพยากร  และเกิดจากเง่ือนไขดา้นการประกอบอาชีพ   

ชุมชนริมคลองสทิงหมอ้  ลุ่มทะเลสาบสงขลา เป็นชุมชนโบราณท่ีมีผูค้นอาศยัอยู่มาไม่
นอ้ย 200 ปี เน่ืองจากมีนกัประวติัศาสตร์และโบราณคดีบางท่านกล่าวว่า ปากคลองจะท้ิงหมอ้ได้
ก่อตั้งเป็นชุมชนเมืองมาก่อนการตั้งเมืองสงขลา (สิงขร –สิงขระ –Singora) ท่ีบา้นบนเมืองเชิงเขา
แดง (พ.ศ.2136-2223)ในขณะท่ีเมืองสงขลาก าลงัเจริญรุ่งเรือง  จะท้ิงหมอ้มีความส าคญัในฐานะ
ท่าเรือดา้นตะวนัตกของเมือง  เม่ือเมืองสงขลาท่ีบา้นบนเมืองถูกโจมตี  ท าลาย  และค่อย ๆ ก่อตั้ง
ข้ึนใหม่อีกท่ีบา้นแหลมสน  ท าใหจ้ะท้ิงหมอ้ซบเซาไประยะหน่ึง  แต่กรุ่็งเรืองข้ึนอีกคร้ังในช่วงราว
สมยัอยุธยาตอนปลาย (ภิรมย ์ ศรีเมือง. 2548 : 30 )  ชุมชนริมคลองสทิงหมอ้ประกอบด้วย  15 
ชุมชน ไดแ้ก่ บา้นสทิงหมอ้  บา้นบ่อส่ีกัก๊  บา้นหัวข้ีเหล็ก บา้นแม่ลาด  บา้นพร้าว  บา้นคลองท่า
แตง  บา้นฉางตะวนัตก  บา้นฉางตะวนัออก บา้นต่างหน  บา้นหนองโด บา้นขมวน บา้นหนองโอย  
บา้นร าแดง บา้นนอก และบา้นป่าขวาง ผูค้นท่ีอาศยัอยูริ่มคลองสทิงหมอ้จะประกอบอาชีพหลกั 4 
อาชีพ คือ  ป้ันหมอ้ คา้ขาย ท านา และข้ึนตาลโตนด โดยคนในชุมชนริมคลองสทิงหมอ้จะใชค้ลอง
สทิงหมอ้เป็นเส้นทางส าหรับเดินทางไปคา้ขายและติดต่อกบัชุมชนอ่ืนๆแต่ในอดีตนั้นการเดินทาง
เพ่ือคา้ขายหรือติดต่อสัมพนัธ์กบัชุมชนอ่ืนๆนั้นตอ้งรอนแรมไปคา้งคืนยงัต่างถ่ินบางคร้ังอาจใช้
เวลานานนบัเดือนจึงท าใหเ้กิดการผกูสมัพนัธ์เป็นเกลอกนัตามถ่ินท่ีต่างๆ   

บทความน้ีต้องการหาค าตอบว่าคนริมคลองสทิงหม้อให้ความหมายและคุณค่าเกลอ
อยา่งไร มีการสร้างความสัมพนัธ์จากการเป็นเกลออยา่งไร  วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลใชก้ารสังเกต  
และการสมัภาษณ์ผูอ้าวโุส  คู่เกลอ  ครอบครัวและเครือญาติของคู่เกลอในพ้ืนท่ีดงักล่าว  จ านวน 20 
คน  การน าเสนอผลการศึกษาผูวิ้จัยจ าแนกเป็น 3  ประเด็น คือ      ประเด็นท่ีหน่ึง ความหมาย 
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“เกลอ” ของคนในชุมชนริมคลองสทิงหมอ้  ประเด็นท่ีสอง วิถีอาชีพกบัวฒันธรรม “เกลอ” ของคน
ริมคลองสทิงหมอ้  และประเดน็ท่ีสาม ความสมัพนัธ์ และคุณค่าเกลอริมคลองสทิงหมอ้   

ความหมาย “เกลอ” ของคนในชุมชนริมคลองสทิงหม้อ 
ชาวบา้นท่ีอาศยัในชุมชนริมคลองสทิงหมอ้ตั้งแต่ตน้คลองจนถึงปลายคลอง ทั้ง 15 ชุมชน 

มีวฒันธรรมการผกูเกลอมาไม่นอ้ยกว่า 3 ชัว่อายคุนหรือประมาณร้อยปี คือตั้งแต่ประมาณพ.ศ.2458 
ในอดีตผูค้นจะเรียกคนท่ีมีความสนิทชิดเช้ือว่า ไอเฒ่า ไอคอ หรือไอเกลอ “คนสมัยแต่แรกถ้าเค้า
เรียกไอ้เฒ่าไอคอ ไอเกลอนิคือเค้าเต็มที่กันแล้ว  เค้าหนิดจังแล้ว  คือเค้าป๊ึก เค้ากินข้าวชามเดียวกัน
ได้ มารุ่นลุง  รุ่นลูกลุงนิเค้าเรียกไอ้เพ่ือน ไอ้เกลอ คนแต่แรกแรกรุ่นพ่อลุงนุถ้าอยู่ที่น่ี  ก้าต้องไปหา
เกลอตามแถวอ่ืน  เพราะต้องการอีเป็นมิตร ต้องการอีหาพรรคพวกไกล ๆ” (ไพวง ทองมี สัมภาษณ์
เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม  2558)  การผูกเกลอของผูค้นริมคลองสทิงหมอ้  ลุ่มทะเลสาบสงขลาสามารถ
เกิดข้ึนได ้ 5  ลกัษณะ ไดแ้ก่  ลกัษณะท่ีหน่ึง เกิดจากครอบครัว 2 ครอบครัวมีความสัมพนัธ์อนัดีต่อ
กนั  ความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัน้ีอาจเกิดตั้งแต่ รุ่นบิดา  มารดา หรือรุ่นปู่ ย่า  ตาย ยาย ซ่ึงครอบครัว
และเครือญาติของทั้ง  2  ครอบครัวคอยให้ความช่วยเหลือมีมิตรไมตรีท่ีดีต่อกนัมาก่อน เม่ือมีลูก
หรือหลานกต็อ้งการใหส้ร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อไป  โดยทั้ง 2 ฝ่ายจะตกลงกนัวา่หากมีลูกชายหรือ
ลูกสาวเหมือนกนัและมีอายรุุ่นราวคราวเดียวกนัก็จะใหเ้ป็นเกลอกนั  เพ่ือสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกนั
ต่อไป  

ลกัษณะท่ีสอง  การเป็นเกลอท่ีเกิดจากวิถีการประกอบอาชีพ  การเป็นเกลอในลกัษณะน้ี
อาจเกิดข้ึนไดท้ั้งลกัษณะการประกอบอาชีพท่ีเหมือนกนัหรือแตกต่างกนั ในกรณีท่ีคู่เกลอประกอบ
อาชีพเหมือนกนั เช่น มีอาชีพท านาเหมือนกนั   คู่เกลอทั้ง 2 ฝ่ายก็จะพ่ึงพาอาศยักนัทั้งการช่วยกนั
จดัเตรียมท่ีทางเพ่ือการท านา  และการเก็บเก่ียวผลผลิต  เม่ือถึงฤดูการท านาทั้ง 2 ฝ่ายจะไปช่วยกนั
ท านาโดยจะชกัชวนคนในครอบครัวของตนเองให้ไปช่วยลงแรงลงมือท านาของคู่เกลอ  เม่ือเสร็จ
ส้ินในวนัถดัไปอีกฝ่ายก็จะชกัชวนครอบครัวไปช่วยอีกฝ่ายท านาจนเสร็จส้ินเช่นกนั  ดงันั้นท่ีนา
ของคู่เกลอทั้ง 2 คน ก็จะเจริญเติบโตและสามารถเก็บเก่ียวไดพ้ร้อม ๆ กนั  แต่หากคู่เกลอมีอาชีพท่ี
แตกต่างกัน  เช่นหากฝ่ายหน่ึงท านา  ส่วนอีกฝ่ายท าน ้ าผึ้ ง(น ้ าตาลโตนด) ในฤดูท านาคนท่ีท า
ตาลโตนดกจ็ะมาช่วยด านา  เม่ือเสร็จส้ินการด านาเกลอท่ีท านา  กจ็ะไปช่วยเค้ียวน ้าตาลโตนด  ทั้ง 2 
ฝ่ายจะคอยสลบักนัใหค้วามช่วยเหลือกนัจนกระทั้งงานของทั้ง 2 ครอบครัวเสร็จส้ิน 

ลกัษณะท่ีสาม เป็นเกลอกนัเน่ืองจากความแตกต่างของทรัพยากร   การสร้างความสัมพนัธ์
เป็นเกลอกันในลกัษณะน้ีเป็นวิธีการท่ีใช้เพื่อแลกเปล่ียนทรัพยากรของริมคลองสทิงหมอ้  ลุ่ม
ทะเลสาบสงขลา  ดังตัวอย่าง  เช่น  ในครอบครัวท่ีท าอาชีพปลูกผกั  ผูกสัมพันธ์เป็นเกลอกับ
ครอบครัวท่ีท าอาชีพออกเรือหาปลา จากนั้นทั้ง 2 ครอบครัวกจ็ะแลกเปล่ียนผกัปลาซ่ึงกนัและกนั   
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ลกัษณะท่ีส่ี  เกิดจากความรู้สึกชอบ  ถูกใจ หรือถูกชะตา  ในรูปแบบน้ีสามารถเกิดข้ึนได้
ทั้งจากญาติผูใ้หญ่หรือตวัคู่เกลอเอง  ซ่ึงหากญาติผูใ้หญ่ถูกชะตาตอ้งใจกบัใครท่ีไดไ้ปพบเจอและ
เห็นว่ามีอายรุุ่นราวคราวเดียวกบัลูกหลานก็จะชกัชวนใหเ้ป็นเกลอกบัลูกหลานของตน  จากนั้นกจ็ะ
ชกัชวนลูกหลานไปเจอกบัคู่เกลอในโอกาสถดัไปเพ่ือท าความรู้จกัและสานสายสัมพนัธ์ท่ีดีกนั
ต่อไป  แต่หากเกิดจากตวัคู่เกลอเองก็จะเกิดจากความประทบัใจตั้งแต่คร้ังแรกท่ีไดพ้บเจอ  ในกรณี
น้ีไม่จ าเป็นจะตอ้งเป็นเกลอกนัในวยัเดก็เท่านั้น  แต่อาจเป็นเกลอกนัในช่วงวนัรุ่นหรือวยัผูใ้หญ่กไ็ด ้   

และลกัษณะท่ีห้า  เกิดจากความคลา้ยคลึงบางประการของคู่เกลอ การเป็นเกลอกนัใน
รูปแบบน้ี  คู่เกลอส่วนใหญ่จะมีรูปร่างหน้าตาคลา้ยกนัหรือมีลกัษณะนิสัยคลา้ยคลึงกนั  อาจผูก
สัมพนัธ์เป็นเกลอกนัตั้งแต่ในวยัเด็กหรือเป็นเกลอกนัเองในช่วงวยัรุ่นหรือช่วงวยัท างาน คู่เกลอ    
ทั้ง 2 คนจะมีความคลา้ยคลึงกนัในลกัษณะรูปร่างหนา้ตาและลกัษณะนิสัย ทั้งคู่จะมีมีส่ิงของท่ีชอบ  
หรืองานอดิเรกท่ีคลา้ยคลึงกนัจึงชกัชวนใหเ้ป็นเกลอกนั 

ในประเด็นของการเป็นเกลอ  คนท่ีเป็นเกลอกนัไม่จ าเป็นจะตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัคู่เกลอ
เพียงแค่คนเดียวเท่านั้น  แต่สามารถเป็นเกลอไดห้ลายคนโดยคู่เกลอทุกคนอาจรู้จกักนั  หรือไม่รู้จกั
กนัก็ได ้ ดงักรณีของนางสมมาตร  ชุมเกตุ (สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 16 เมษายน 2559)ท่ีมีเกลอ 3 คน  ซ่ึง
คู่เกลอทั้ง 3 คน เป็นเกลอกนัตั้งแต่ยงัเป็นเด็กทุกคน  โดยเกลอคนท่ี 1 และคนท่ี 2 นั้นเป็นเกลอกนั
เน่ืองจากคนรุ่นพ่อแม่มีความสนิทสนมกนัมาก่อน  และครอบครัวของเกลอแต่ละคนก็เห็นว่าเป็น
ผูห้ญิงเหมือนกนัและอายุรุ่นราวคราวเดียวกนัจึงให้เป็นเกลอกนัไว ้ ส่วนคู่เกลอคนท่ี 3  เป็นเกลอ
กนัเน่ืองจากลุงท่ีอาศยัอยูใ่กล ้ๆ บา้นนั้นเห็นว่ามีหนา้ตาคลา้ยคลึงกนัจึงชกัชวนให้เป็นเกลอกนัไว ้
อย่างไรก็ตามคู่เกลอทั้ ง 3 คนนั้ นต่างไม่มีความสัมพนัธ์หรือรู้จักกัน  เพียงแต่ทราบว่าทั้ ง นาง
สมมาตรนั้นมีเกลอทั้งส้ิน 3 คน    

จากลกัษณะการเป็นเกลอกนัของคนริมคลองสทิงหมอ้  ลุ่มทะเลสาบสงขลา  ผูว้ิจยัแบ่งการ
ให้ความหมายของเกลอออกเป็น 3 ระดบั คือ   ระดบัปัจเจกคือคนท่ีมีเกลอ  ระดบัครอบครัวและ
เครือญาติของคู่เกลอ  และระดบัชุมชน 

ความหมายเกลอในระดับปัจเจกบุคคล 
คนท่ีมีเกลอให้ความหมายเกลอผ่านความสัมพนัธ์ของคนท่ีมีความไวว้างใจกนั

มากกว่าความเป็นเพ่ือน เช่น นายหนูคล้ิง โสมะพนัธ์  (สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 28  ธันวาคม  2558 )ให้
ความหมายวา่ เกลอคือ คนท่ีสามารถพ่ึงพาอาศยัไดใ้นยามเดือนร้อน  สามารถใหค้วามไวว้างใจและ
เช่ือใจได ้

 “เกลอนิเราได้ไปมาหาสู่กนั  สามารถพึง่พากนัได้  หยดัใจได้  ยกตัวอย่างผมเจ็บนิ  
ผมประสบอุบัติเหตุ  ผมมีวัวหลายตัวฝากเขาได้  น่ีแระยกตัวอย่างตรงน่ี  คือพึ่งพาอาศัยกันได้  
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เค้าก้ารับโดยที่ไม่ฝืน เค้าก็ยินดีดูแลให้  น่ีแระที่ได้รักใคร่เหมือนว่าเป็นญาติ  แต่ไม่ได้เป็นญาติกัน  
เป็นเกลอกนันิ  แหลงว่าพึง่ร้อนพึง่หนาวได้” 

ส่วนนางประดบั  เสน่หา(สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2558)บอกว่าคนเป็น  
“เกลอ” นั้นคือท่ีมีความเขา้ใจกนัอย่างดี สามารถพ่ึงพาอาศยัและจะคอยให้ความช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนั 

“เกลอน่ีมันเป็น เหมือนว่าเป็นทั้งเพ่ือน ทั้งทั้งมิตร เป็นทั้งคู่หูคู่ท้าย คือเรามีไหร 
เกลอมีไหรก้าแบ่งกนัช่วยเหลือกนั” 

นอกจากนั้นสมใจ  เครือพุทธละออง (สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 16  พฤษภาคม  พ.ศ.
2558.)ใหค้วามหมายว่า  เกลอคือ คนท่ีเราสามารถไวว้างใจได ้ พูดคุยกนัไดทุ้กเร่ืองหากมีเร่ืองท่ีไม่
สบายใจหรือมีความลบัท่ีไม่สามารถพูดคุยกบัใครไดก้็คุยกบัเกลอได ้หากมีเร่ืองทุกข์ร้อนก็พ่ึงพา
อาศยักนัไดทุ้กเร่ือง  

“เราได้มีเพ่ือนที่สนิทพิเศษเพ่ือนอยู่ใกล้ๆ  แต่มันกธ็รรมดา  แต่กบัเกลอมันจะรู้สึก
พเิศษ  คือเราดีใจ  พอรู้ว่าเรามีเกลอ  ก้าคือมีเพ่ือนสนิทเป็นพิเศษนิ  ไอไหรที่เราไม่พูดกับคนอ่ืนแต่
กบัคนน่ีเราพูดกันได้  เช่ือกันน้ันก้าเวลาไปธุระไหรเราก้าได้ไปบ้านน้ันแระ  ถ้าค ่ามืดก้าไปเรียกธุระ
ได้  เหมือนถ้าเราไปเราไม่รู้จักใครเราก้ามีเกลอ” 

จากตัวอย่างท าให้ทราบว่า การให้ความหมายเกลอโดยคนท่ีมีเกลอนั้ นให้
ความหมายวา่“เกลอ”  คือ  คนท่ีมีความไวว้างใจกนัและเช่ือใจซ่ึงกนัและกนัมากกวา่ความเป็นเพ่ือน
ธรรมดา  ระหว่างคู่เกลอจะมีความรักใคร่คุน้เคยกนั มีไมตรี มีเยื่อใยท่ีดีต่อกนัสามารถรับฟังความ
ทุกข์หรือปัญหาของคู่เกลอได ้ ทั้งยงัสามารถพ่ึงพิงอาศยักนัไดโ้ดยท่ีอีกฝ่ายจะไม่หวงัประโยชน์
ตอบแทน บางเหตุการณ์ไม่จ าเป็นตอ้งพูดกนัเพียงแค่มองตากนัและกนัก็สามารถเขา้ใจความคิด
ภายในใจของอีกฝ่ายไดแ้ละจะเต็มใจใหค้วามช่วยเหลืออีกฝ่ายหากอีกฝ่ายไดรั้บความเดือดร้อนหรือ
ตอ้งการความช่วยเหลือโดยไม่ตอ้งเอ่ยปากร้องขอ   

ความหมายเกลอในระดับครอบครัวและเครือญาติของคู่เกลอ 
ครอบครัวและเครือญาติของคู่เกลอ ให้ความหมายของเกลอว่า คนท่ีเขา้มาเป็นเกลอ

นั้นเปรียบเสมือนสมาชิกคนหน่ึงของครอบครัว  ซ่ึงครอบครัวจะรับเกลอของลูกเสมือนเป็นลูกคน
หน่ึงและเป็นญาติสนิทของเครือญาติคนอ่ืน ๆ เช่น นายทะนง  หนูสวสัด์ิ  (สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 16 
พฤษภาคม 2558  ) ใหค้วามหมายวา่ เกลอของเขาเปรียบเสมือนครอบครัว และเครือญาติของตวัเอง  
ซ่ึงไดเ้ล่าเหตุการณ์คร้ังท่ีตนจดังานข้ึนบา้นใหม่ ครอบครัวของเกลอทั้งพ่อ แม่ และภรรยาของเกลอ  
ต่างมาช่วยงานกนัอยา่งเต็มท่ีดว้ยความเต็มใจ  และทุก ๆ คร้ังท่ีเจอกบัพ่อของเกลอ  พ่อของเกลอก็
จะปฏิบติักบัตนเสมือนเป็นลูกตวัเอง 
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“ตอนพี่ขึน้บ้านใหม่  พ่อ แม่ พีน้่อง ภรรยาญาติฝ่ายภรรยาของเกลอเค้ามาถึงบ้าน เอา
หมูมาช่วยงานมาช่วยจัดงานที่บ้าน  คือรู้สึกประทับใจมาก  เพราะพี่กับพ่อแท้ ๆ ก็ห่างกัน  พอเจอ
พ่อเกลอเหมือนมีพ่ออีกคน  เหมือนมีครอบครัวอกีครอบครัวเลย  เวลาเจอแกไหว้แกแกจะเอามือมา
รองรับไหว้ทันทีทุกคร้ัง  รู้สึกว่าพอมีพ่อเกลอคนนี้  มันรู้สึกว่าเป็นพ่อของตัวเองง่ะ  มันอบอุ่นง่ะ 
เพราะว่าไปถึง  เขาต้อนรับอย่างดีคือไปถึง  เขาเรียกว่าลูก  ในความรู้สึกมันเหมือนกับว่า  ไอย๊ะ  มัน
บ้านของเราง่ะ  ทั้งๆที่เราไม่เคยไปง่ะ  มันพูดยากน้ัน  แล้วพอเขาบอกว่า  ลูกมาเม่ือไหร่ง่ะ  ลูกกิน
ข้าวแล้วม้ายง่ะ  ลูกนอนน่ีตะทุกเทศกาลไม่ว่าจะเป็นวันเกดิ  ปีใหม่  คู่เกลอกจ็ะโทรมาอวยพรตลอด  
พีก่จ็ะโทรอวยพรพ่อแม่เค้า” 

ส่วนนายสุรศกัด์ิ โสมะพนัธ์(สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2558)ไดใ้ห้ความหมาย
ว่า “เกลอ” เป็นความสัมพนัธ์ท่ีมีความแน่นแฟ้นมากกว่าการเป็นเพ่ือน ถึงแมไ้ม่ไดเ้กิดมาจากทอ้ง
เดียวกนั แต่กเ็ปรียบเสมือนพ่ีนอ้งทอ้งเดียวกนั 

“เกลอ  มันไม่ใช่เพ่ือนน่ะ  คือเพ่ือนนิ  การเป็นเพ่ือนมันยังมีหลายลักษณะใช่ไหม  มี
ทั้งเพ่ือนกิน  เพ่ือนตาย  เพ่ือนมีหลายรูปแบบ  ค าว่าเพ่ือนนิมันไม่แน่นแฟ้นเหมือนค าว่าเกลอ  
ขนาดว่าเราไปอยู่กนัคนละทิศคนละทางแต่พอหลบมาความรู้สึกเราก้าเหมือนเดิม  คือถ้าให้แหลงว่า
เกลอนิ  คือมันไม่ใช่คนๆเดียวกันหรอก  แต่ว่าเราเข้าใจกัน  มันมาด้วยความผูกพัน  เหมือนว่าอเีป็น
สายเลือด เป็นครอบครัวสะด้วยซ ้า  แต่แค่มันมาคนละท้องกนัแค่น้ันเอง” 

ความหมายเกลอในประเด็นน้ีเปรียบคู่เกลอเสมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกนัของ
ตวัเอง  โดยสมาชิกในครอบครัวจะเรียกผูท่ี้เขา้มาเป็นเกลอว่า  ลูก  หลาน  พ่ี  นอ้งถึงแมว้่าคนท่ีเขา้
มาเป็นเกลอกบัคนในครอบครัวจะไม่ใช่ผูท่ี้มีความผูกพนัทางสายโลหิต  แต่ทุกคนในครอบครัวจะ
ปฏิบติัต่อผูท่ี้เขา้มาเป็นเกลอเสมอเหมือนผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต  จะมีการไปมาหาสู่มี
ความเอ้ืออาทรห่วงใย  และจะคอยช่วยเหลือเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนั   

ความหมายเกลอในระดับชุมชน 
  ผูค้นท่ีอาศยัอยู่ในชุมชนริมคลองสทิงหมอ้มีมุมมองว่าคนท่ีเป็นเกลอกนัรวมถึง
ครอบครัวและเครือญาติของคู่เกลอเป็นพวกพอ้งเดียวกนั โดยคนท่ีเป็นสมคัรพรรคพวกเดียวกนันั้น
จะมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัอยา่งแนบแน่น  และจะคอยให้ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัยามท่ีอีก
ฝ่ายไดรั้บความเดือดร้อนหรือตอ้งการความช่วยเหลือ   

ดงักรณีของนายโกวิทย ์ ดิสระ(สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี  5  ธนัวาคม  2558) เล่าใหผู้ว้ิจยั
ฟังว่าคร้ังหน่ึงคู่เกลอของตนไดล้งเลือกตั้งต าแหน่งผูใ้หญ่บา้น  ตนก็ลงพ้ืนท่ีไปช่วยหาเสียง  พ้ืนท่ี
ไหนท่ีคู่เกลอเขา้ไม่ถึงตนก็จะเขา้ไปในพ้ืนนั้นแทน  เน่ืองจากตนเป็นคนชอบเท่ียว  ชอบด่ืมเหลา้
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และรู้จกัคนในชุมชนเป็นจ านวนมาก  ขณะท่ีลงพ้ืนท่ีหาเสียงชาวบา้นในชุมชนกต่็างสงสยัวา่ตนกบั
คู่เกลอนั้นเป็นเกลอกนัตั้งแต่เม่ือไหร่  นายโกวิทยจึ์งตอบไปวา่เป็นตั้งแต่อยูใ่นทอ้ง  และรับลองกบั
ชาวบา้นว่าคู่เกลอนั้นเป็นคนดี มีน ้ าใจแน่นอน   เม่ือประกาศผลการเลือกตั้งคู่เกลอก็ชนะคะแนน
เสียง 

“ถ้าย้อนไปแรก6 ปีที่แล้วผมช่วยไอเกลอหาเสียง ตรงไหนที่ไอเกลอเข้าไม่ได้ผมก้า
เข้าไปแทน  ความผูกพันเรายังมีเรายังไม่ทุ้มกัน  ผมเข้าไปหาเสียงชาวบ้านเขางงกันเพว่าเราเป็น
เกลอกนัแรกเม่ือไหร่  ผมว่าเป็นตั้งแต่อยู่ในพุงโด๋  พอว่าเลือกตั้งเสร็จไอเกลอก้าชนะคะแนน” 

นอกจากน้ีในกรณีของนายมิตร ดิสระ เล่าให้ผูว้ิจยัฟังว่าหลงัจากท่ีคู่เกลอประสบ
อุบติัเหตุทางรถยนตเ์สียชีวิต   ตนกจ็ะคอยหาไมฟื้นใหภ้รรยาของคู่เกลอเพ่ือตม้ขาหมูขาย  คร้ังหน่ึง
ลูกของเกลอไปท าใบขบัข่ีรถยนต์ท่ีบริษทัสอนขบัรถยนตข์องเอกชนท่ีตนท างานอยู่นั้น  ตนก็ช่วย
ด าเนินการใหจ้นเสร็จเรียบร้อย (มิตร  ดิสระ  สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 24  ธนัวาคม 2558) 

“แรกไม่กี่วันนิ  ลูกไอเกลอคนที่ท างานเป็นพยาบาลมาสอบขับขี่ที่น้าท างาน 
ทีมงานน้าก้าจัดการให้เสร็จเรียบร้อย เพราะว่าเราท างานในน้ันละเค้าเช่ือใจเราและ” 

จากกรณีตัวอย่างทั้ ง 2 กรณี   เห็นได้ว่า  คนในชุมชนจะให้ความหมายและ
ความสมัพนัธ์ของคนท่ีเป็นเกลอกนัวา่  คนท่ีเป็นเกลอกนัรวมถึงครอบครัวและเครือญาติของคู่เกลอ
นั้นเป็นสมคัรพรรคพวกเดียวกนั  คนท่ีเป็นสมคัรพรรคพวกเดียวกนันั้นจะมีลกัษณะนิสยัคลา้ยๆกนั  
ในกรณีของนายโกวิทยท่ี์ช่วยคู่เกลอลงพ้ืนท่ีหาเสียงให้จนท าให้ได้รับเลือกตั้ งเป็นผูใ้หญ่บ้าน  
เน่ืองจากนายโกวิทยน์ั้นเป็นคนดี  มีน ้ าใจชอบช่วยเหลือผูอ่ื้นอยูแ่ลว้  ชาวบา้นในชุมชนคนอ่ืนๆ จึง
มีมุมมองวา่คู่เกลอกต็อ้งเป็นคนดี และสามารถใหค้วามไวว้างใจไดเ้ช่นเดียวกนั 

จากการศึกษาการใหค้วามหมายของเกลอของคนริมคลองสทิงหมอ้ยงัพบว่า  การ
ถ่ายทอดความหมายของการเป็นเกลอนั้นถูกส่งต่อจากคนในครอบครัวโดยเฉพาะพ่อแม่  หรือญาติ
ผูใ้หญ่  ซ่ึงจะถ่ายทอดผ่านการปฏิบติั หรือท าให้เห็นเป็นตวัอย่าง  เช่นการไปเยี่ยมเกลอประจ าปีท่ี
จะชักชวนลูกหลานท่ียงัเล็กๆไปด้วย  เม่ือลูกหลานโตข้ึนก็จะเข้าใจความหมายของเกลอจน
กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบติัของครอบครัวต่อไป  
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ภาพแสดงความสัมพนัธ์ของคู่กลอ 

วิถีอาชีพของคนริมคลองสทิงหม้อกบัวัฒนธรรม “เกลอ” 
คนในชุมชนริมคลองสทิงหมอ้  ลุ่มทะเลสาบสงขลามีการสร้างความสัมพนัธ์เป็นเกลอกนั

กบัคนท่ีอาศยัในชุมชนและต่างชุมชน ผ่านเส้นทางเรือ ซ่ึงใช้ทั้ งในการเดินทางและการค้าขาย
รวมถึงในอาชีพการท านาท่ีตอ้งอาศยัการจา้งคนด านาหรือเก็บขา้วเพ่ือให้ทนักบัการเปล่ียนแปลง
ของฤดูกาล  ในสมยัก่อน ประมาณ พ.ศ. 2488 การเดินทางของชาวบา้นและพ่อคา้แม่คา้ในชุมชน
ทุกคนจะอาศยัการคมนาคมโดยเรือ ผ่านสายคลองสทิงหมอ้ทั้งส้ิน โดยคนท่ีขายหมอ้ก็จะน าหมอ้
ไปขาย  คนท่ีท านาก็จะน าขา้วสารไปขาย  ส่วนคนท่ีข้ึนตาลโตนดก็จะน าน ้ าตาลโตนดไปขายตาม
ตลาดต่าง ๆ ในชุมชน และนอกชุมชน ดงัภาพประกอบ 
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ภาพแสดงเส้นทางการเดินทางและเส้นทางการค้าทางเรือ                                                                              

จากค าบอกเล่าของคนในชุมชนริมคลองสทิงหม้อกับชุมชนอ่ืน 

การเดินทางคา้ขายตามคลองสทิงหมอ้ท่ีส่งผลให้เกิดการผูกสัมพนัธ์เป็นเกลอนั้ น มี 2 
ลกัษณะ คือ การเดินทางคา้ขายในระยะใกล ้ๆ และการคา้ในระยะไกล ๆการคา้ในระยะใกล ้ๆ จะมี
ระยะทางในการเดินทางไม่มากนกัใชเ้วลาเดินทางไปกลบัภายในวนัเดียวหรือไม่เกิน 2 วนั  เรือท่ีใช้
ก็จะเป็นเรือแจวขนาดเล็กท่ีใช้คนแจวเพียง 1-2 คนเท่านั้น  ตวัเรือมีความกวา้งประมาณ 0.5-0.8 
เมตร มีความยาวประมาณ 2.5 เมตร   ซ่ึงคนในชุมชนจะคา้ขายกนัในวนัท่ีมีตลาดนดัภายในชุมชน  
คือ ตลาดสทิงหมอ้  ตลาดบา้นพร้าว  ตลาดหว้ยพตุ  และตลาดร าแดง 

ตลาดสทิงหมอ้ หรือท่ีชาวบา้นจะเรียกกนัว่า “หลาดท้ิงหมอ้” ตั้งอยูบ่ริเวณปากคลองสทิง
หมอ้เป็นตลาดท่ีเปิดขายทุกวนั  พ่อคา้แม่คา้ส่วนใหญ่เป็นคนในชุมชนสทิงหมอ้  จะขายหมอ้ดินเผา
ส่วนบางคนในชุนชนก็จะไปรับของใชจ้  าเป็นจากอ าเภอเมืองสงขลา  เช่น  น ้ามนักาด  เส้ือผา้  และ
เคร่ืองหอมมาขาย   

ตลาดนดับา้นพร้าวในวนัอาทิตย ์ เป็นตลาดเล็ก ๆ มีพ่อคา้แม่คา้เพียงไม่ก่ีราย ชาวบา้นใน
ชุมชนจะท าขนมหรืออาหารทอ้งถ่ินมาขาย เช่น  ขา้วย  า  ขนมดู  และขนมคอเป็ด   
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ส่วนตลาดห้วยพุตเป็นตลาดท่ีขายทุก ๆ วนัพุธจะตั้งอยูใ่กล ้ๆ กบัสะพานบา้นต่างหน เป็น
ตลาดใหญ่ท่ีครึกคร้ืนไม่นอ้ยเลยทีเดียว  พอ่คา้แม่คา้เป็นชาวบา้นท่ีอาศยัริมคลองสทิงหมอ้ตั้งแต่ตน้
คลองจนถึงปลายคลอง  โดยจะน าสินคา้ท่ีมีในทอ้งถ่ินมาแลกเปล่ียนซ้ือขายกนั  คนร าแดงจะขาย
ขา้วสาร  น ้ าผึ้ งโหนด(น ้ าตาลโตนด)  คนม่วงงามจะน า ขายกะปิ  ปลาแห้ง  และปลาเค็มมาขาย  
ส่วนคนบา้นสทิงหมอ้จะน าหมอ้ดินเผามาขาย  และนอกเหนือจากคนริมคลองสทิงหมอ้แลว้  คน
บ่อยาง  (อ าเภอเมืองสงขลา) จะน าน ้ ามนักาด  เคร่ืองหอม และเคร่ืองแต่งกาย มาขายดว้ย  เวลาวนั
นดั(วนัท่ีมีตลาดนดั) พอ่คา้  แม่คา้จะเดินทางมาแต่เชา้ตรู่ พอหกโมงเชา้ตลาดกจ็ะเต็มไปดว้ย  พอ่คา้
แม่คา้และชาวบา้นท่ีมาเดินซ้ือของในตลาด   

  ส าหรับตลาดร าแดงจะขายกนัทุก ๆ วนัเสาร์  เป็นตลาดท่ีครึกคร้ืนมากท่ีสุดในคลองสทิง
หมอ้ก็ว่าได ้ พ่อคา้แม่คา้ส่วนใหญ่กจ็ะเป็นกลุ่มท่ีขายสินคา้ในตลาดต่างหน และตลาดสทิงหมอ้แต่
จะมีพ่อคา้แม่คา้มาจากต่างทอ้งถ่ินทัว่ทั้งลุ่มทะเลสาบสงขลามาคา้ขายกนัเป็นจ านวนมาก  ทั้งคน
เนิน (คือ ผูค้นท่ีอาศยัอยูใ่นเขต  บริเวณต าบลวดัจนัทร์  ต าบลชะแล ้ ต าบลบางเขียด  ต าบลม่วงงาม  
ต าบลวดัขนุน  และต าบลชิงโค)พทัลุง  เกาะนางค า  ชะแล ้ ปากรอ และป่าขาด  ในวนัท่ีมีตลาดนดั
จะครึกคร้ืนเตม็ไปดว้ยผูค้นท่ีมาซ้ือหาของใช ้ บริเวณตะหล่ิงจะมีเรือจอดเกือบร้อยล า  

ส่วนการคา้ในลกัษณะท่ีสอง  คือ  การคา้ในระยะไกล ๆ เป็นการคา้กบัคนต่างชุมชนใน
พ้ืนท่ีไกลๆ  เช่น ตลาดบ้านทะเลน้อย จังหวดัพทัลุง ตลาดปากพนัง  ตลาดคลองแดน จงัหวดั
นครศรีธรรมราช  และตลาดระโนด  จงัหวดัสงขลา  การเดินทางคา้ขายในลกัษณะน้ีจะใช้เวลา
เดินทางแต่ละคร้ังนานเป็นเดือนๆข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศและจ านวนของสินคา้ เรือท่ีใช้บรรทุก
สินคา้กจ็ะเป็นเรือขนาดใหญ่  ซ่ึงจะใชค้นแจวตั้งแต่ 2-4 คน  ตวัเรือมีขนาดความกวา้งประมาณ 1.5-
2 เมตร  มีความยาวประมาณ 10 เมตร  และความลึกประมาณ 1.5-1.8 เมตร 

การเดินทางไปค้าขายตามตลาดหรือเส้นทางการค้าต่าง ๆ ท่ีต้องใช้ระยะเวลาในการ
เดินทาง  บา้งคร้ังจ าเป็นตอ้งคา้งแรมในพ้ืนท่ีไม่คุน้เคย จึงก่อให้เกิดการเป็นเกลอท่ีเกิดจากการคา้   
ดงักรณีของนางละมา้ย  สุวรรณรัตน์เล่าให้ผูว้ิจยัฟังว่าในอดีต(ประมาณพ.ศ. 2490) พ่อของตนมี
อาชีพขายหมอ้  โดยพ่อจะน าหมอ้ดินเผาท่ีตนป้ันไว ้บรรทุกใส่เรือแจวขนาดใหญ่ไปขายทัว่ทั้งลุ่ม
ทะเลสาบสงขลา  และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ   เช่น อ าเภอปากพนัง  อ าเภอหัวไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช 
อ าเภอทะเลน้อย จงัหวดัพัทลุง  และจังหวัดปัตตานี คร้ังหน่ึงพ่อเคยเอาหม้อไปขายท่ีจังหวดั
นครศรีธรรมราช  พ่อของนางละมา้ยเล่าถึงการเดินทางไปขายหมอ้ในคร้ังนั้นว่า  พอ่แจวเรือออกไป
จากปากคลองสทิงหมอ้ เล้ียวขวาไปทางชุมชนปากรอ  เม่ือเจอทางแยกกจ็ะเล้ียวไปทางแยกดา้นขวา  
ล่องเรือไปเร่ือย ๆ ผ่านเกาะนางค าและเกาะหมาก  หากวนัไหนมีกระแสลมแรงก็จะกางใบเรือเพ่ือ
ช่วยเพ่ิมความเร็วในการเดินทาง  จากนั้นก็จะลดัเลาะออ้มเกาะใหญ่แลว้แจวเรือเขา้สู่คลองระโนด 
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ผ่านคลองแดนก็จะไปถึงคอน(จงัหวดันครศรีธรรมราช)คร้ังนั้นพ่อเล่าให้ฟังว่าพ่อไปมีเกลออยู่ท่ี
เชียรใหญ่(อ าเภอเชียรใหญ่  จงัหวดันครศรีธรรมราช)  พอ่เอาเรือไปจอดท่ีหนา้ท่าบา้นเกลอ  เกลอก็
ยกกบัขา้วมาใหท่ี้เรือมานัง่พดูคุยกนัท่ีเรือของพอ่ หลงัจากพ่อขายหมอ้หมดพอ่กจ็ะซ้ือของใชจ้  าเป็น
อย่างอ่ืน  เช่น    กะปิ  หัวหอม  กระเทียม  และเกลือ จากชุมชนอ่ืน ๆ กลบัมาท่ีบา้น เม่ือจะไปขาย
หมอ้ในคร้ังต่อไปพอ่ของนางละมา้ยสัง่นางละมา้ยวา่ใหเ้ตรียมน ้าผึ้งโหนด(น ้ าตาลโตนด)เพ่ือจะเอา
ไปฝากเกลอของพ่อดว้ย  หลงัจากนั้นไปประมาณ 1 ปี เกลอของพ่อก็มาเยี่ยมท่ีบา้นสทิงหมอ้ นาง
ละมา้ยจ าไดว้่าเกลอพ่อเอาของมาฝาก  แต่มาเพียงแค่คร้ังเดียวเท่านั้น  เพราะท่ีบา้นเกลอพ่อไม่มีเรือ  
การเดินทางกค่็อนขา้งจะยากล าบาก แต่พอ่ของนางละมา้ยจะเดินทางไปบา้นเกลออยูบ่่อย ๆ ทุกคร้ัง
ท่ีไปขายหมอ้“แรกก่อนพ่อเอาหม้อไปขายที่คอน  พอหลบมาพ่อก้ามาบอกว่าพ่อไปได้เกลอที่เชียร
ใหญ่ไว้คนหน่ึง  ทีหลังพอว่าพ่อไปขายหม้อล่าวพ่อก้าเอาของไปฝากเขากัน  พ่อว่าเวลาไปแถว
โน้นก้าไปจอดที่ท่าเรือบ้านเกลอ  นอนหลับทิ่นแระทีน่ี”(สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี  10  กรกฎาคม  พ.ศ.
2558.) 

รวมถึงกรณีของนายประสิทธ์ บุญลว้น  ท่ีเล่าให้ผูว้ิจยัฟังว่า  ตนนั้นมีคู่เกลอเน่ืองดว้ยแม่
ของตนนั้นเป็นแม่คา้ขายน ้ าผึ้ง(น ้าตาลโตนด)  สมยัท่ีแม่ยงัเป็นแม่คา้  แม่จะแจวเรือไปขายน ้ าผึ้งท่ี
ตลาดขา้งวดัคูเต่า  เม่ือถึงช่วงเท่ียงของทุกวนัพุธแม่ก็จะแจวเรือท่ีบรรทุกน ้ าผึ้ งแว่น(น ้ าตาลแว่น)
ออกจากบา้นพร้าว  โดยแจวเรือไปตามล าคลองสทิงหมอ้เม่ือถึงปากคลองสทิงหมอ้กจ็ะเล้ียวเรือไป
ทางซา้ยมือออ้มเกาะยอแลว้ล่องเร่ือไปยงัคลองบางกล ่า จากนั้นกจ็ะพายเรือไปตามคลองบางกล ่าไป
ยงัวดัคูเต่า  เม่ือถึงวดัคูเต่าแม่ก็จะจอดเรือบริเวณท่าวดัคูเต่าเพื่อรอขายน ้าผึ้ง(น ้าตาลโตนด)ในตลาด
ตอนเชา้วนัพฤหสั  เน่ืองดว้ยแม่คา้ขายอยูห่ลายปี การเดินทางไปคา้ขายในทุกๆสปัดาห์ จึงเกิดความ
สนิทสนมกบัชาวบา้นท่ีอาศยัอยู่ท่ีวดัคูเต่า  และแม่เห็นว่าเขามีลูกชายซ่ึงตอนนั้นอายุรุ่นราวคราว
เดียวกับนายประสิทธ์ิ  แม่จึงผูกเกลอเอาไว  ้ เม่ือแม่เดินทางกลับมาจากการค้าขายก็บอกนาย
ประสิทธ์ิว่าไดผู้กเกลอไวใ้ห้กบัลูกของชาวบา้นท่ีขา้งวดัคูเต่า  หลงัจากนั้นเวลาผ่านไปประมาณ 2 
สัปดาห์  แม่ของนายประสิทธ์ิก็ชกัชวนนายประสิทธ์ิไปขายของดว้ยเพ่ือท าความรู้จกักบัครอบครัว
คู่เกลอ  หลงัจากนั้นนายประสิทธ์ิก็ไปบ้านคู่เกลออยู่บ่อยๆ  หากคร้ังไหนท่ีนายประสิทธ์ไม่ได้
เดินทางไปดว้ย  แม่ก็จะไปอาศยัจอดเรือบริเวณท่าเรือของบา้นเกลอเพ่ืออาศยัหลบันอนระหว่างรอ
ขายของในตลาดตอนช่วงเชา้ “แรกก่อนแม่แกไปขายน ้าผึง้แระที่วัดคูเต่า  ถึงแกไปบ่อยเข้า  หลายๆปี  
ก้าไปรู้จักกับคนข้างวัด  ถึงเขามีลูกชายรุ่นราวคราวเดียวกับน้าแม่แกก้าเลยผูกเกลอไว้  พอวันหลัง
แม่ก้าพาน้าไปบ้านเกลอ  หลังจากน้ันก้าไปมาหาสู่กันนิ”(นายประสิทธ์ บุญลว้น   สัมภาษณ์เม่ือ
วนัท่ี  25  ธนัวาคม  2558.) 
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นอกจากเกลอท่ีเกิดจากการเดินทางในการคา้ขายแลว้ ยงัมีการเป็นเกลอกนัในอาชีพของคน
ท านาดว้ยเน่ืองจากการท านาในอดีตนั้นตอ้งใชเ้วลานาน 5-8 เดือน  ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของพ้ืนท่ีนา
และพนัธ์ุขา้วท่ีใชป้ลูกในแต่ละปี  ชาวบา้นบางรายท่ีมีท่ีนาจ านวนมากก็จะชกัชวนญาติพี่นอ้ง หรือ
จา้งคนช่วยเก็บขา้วในฤดูท านา  คนท่ีมารับจา้งเก่ียวขา้วบางรายจะมาอาศยัท่ีบา้นเจา้ของท่ีนาหรือ
บา้นญาติท่ีมีความสมัพนัธ์ใกลชิ้ดจนกวา่จะด านาหรือเก่ียวขา้วเสร็จบางคนพดูคุยกนัถูกใจเกิดความ
สนิทสนมกนักช็กัชวนกนัเป็นเกลอ  

ดงักรณีของนางพนั ปานสุข อาย ุ 80  ปี  ซ่ึงเป็นคนดั้งเดิมท่ีอาศยัอยูใ่นต าบลร าแดง   อ าเภอ
สิงหนคร  จงัหวดัสงขลา   เดิมครอบครัวมีอาชีพท านาและข้ึนตาลโตนด   ในช่วงอายปุระมาณ 7 ปี  
บิดาของนางพนัเสียชีวิต   นางพนัจึงตอ้งยา้ยไปอาศยัอยูก่บันา้ชายท่ีอ  าเภอตากใบ  จงัหวดันราธิวาส  
ในขณะท่ีอาศยัอยูก่บันา้ชายก็ช่วยแฟนของนา้ชายท านา วนัหน่ึงไดน้ัง่ดูตน้โตนดในทุ่งนา จึงท าให้
คิดถึงบรรยากาศท้องนาท่ีบ้านร าแดงถึงกับน ้ าตาไหล  เม่ืออายุประมาณ  15 ปี  เรียนจบชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 จึงกลบัมาเยี่ยมบา้นเห็นปู่แก่มากและมีร่างกายไม่สมบูรณ์แข็งแรงจึงอยูดู่แลปู่ท่ี
บา้นร าแดงมาจนกระทั้งปู่เสียชีวิต   เม่ือถึงฤดูเก่ียวขา้วในปีแรกท่ีนางพนัยา้ยกลบัมาอยูท่ี่บา้นร าแดง  
นางพนัก็ไปเก่ียวขา้วในท่ีนาของครอบครัว  แต่เน่ืองดว้ยท่ีนาของครอบครัวนั้นมีปริมาณมาก  ยาย
ของนางพนัท่ีอาศยัอยู่ท่ีบา้นธรรมโฆษณ์จะชกัชวนคนรับจา้งเก่ียวขา้วมาช่วยเก่ียวขา้วคร้ังนั้นมี
ผูห้ญิงคนหน่ึงรุ่นราวคราวเดียวกบันางพนั  ทุกๆวนัก็เก่ียวขา้วใกล ้ๆ กนัพูดคุยกนัทั้งเร่ืองท่ีบา้น
และเร่ืองญาติพ่ีนอ้ง จนเร่ิมมีความสนิทสนมกนั  จนกระทั้งผา่นไป 4-5 วนั  ยายของนางพนัจึงบอก
วา่หากพูดคุยกนัถูกคอมากจนไม่ไดท้  างานท าไมถึงไม่เป็นเกลอกนัไวน้างพนัจึงเป็นเกลอกบัคู่เกลอ
ตั้งแต่วนันั้น 

หลงัจากฤดูเก็บขา้วคู่เกลอก็ไดเ้ดินทางกลบับา้น นางพนัจึงเดินทางไปบา้นเกลอพร้อมกบัคู่
เกลอ  เพ่ือไปท าความรู้จกักบัครอบครัวของคู่เกลอดว้ย  หลงัจากนั้นนางพนัจะไปคา้งบา้นเกลอคร้ัง
ละหลาย ๆวนั เม่ือไปถึงบา้นเกลอครอบครัวของเกลอก็ใหก้ารตอนรับอยา่งดี  ทุกคร้ังกจ็ะช่วยเกลอ
ผดัน ้าผึ้งเช่นกนั  และท าสวนผลไม ้ หากถึงฤดูท านาอีกคร้ังเกลอกจ็ะมาช่วยท านา  ทั้งช่วงด านาและ
ช่วงเก่ียวขา้ว  เม่ือไดข้า้วเปลือกก็จะแบ่งให้เกลอเพ่ือน ากลบัไปกินท่ีบา้น เพราะท่ีบา้นเกลอไม่มีท่ี
ท านาแต่จะท าสวนและท าน ้ าผึ้ง(น ้ าตาลโตนด)  และในช่วงท่ีนางพนัว่างจากการท านาก็จะไปช่วย
เกลอผดัน ้ าผึ้ ง  เม่ือทั้ งคู่โตเป็นสาว  ต่างคนก็ต่างแต่งงานมีครอบครัว  โดยนางพนัแต่งงานก่อน
เกลอประมาณ 1-2 เดือน พอเกลอแต่งงานทั้งคู่ก็ชกัชวนกนัเดินจูงมือแฟนไปไหวพ่อท่านคงในวดั
ธรรมโฆษณ์ดว้ยกนั  หลงัจากมีลูกก็ไม่ค่อยไดพ้บเจอกบัคู่เกลอ  แต่ทุกวนัน้ีลูก ๆ ของเกลอก็ยงัมา
เยีย่มนางพนัอยูเ่ป็นประจ าในช่วงเทศกาลไม่วา่จะเป็นเทศกาลปีใหม่  หรือเทศกาลสงกรานตก์็จะน า
ของมาเยี่ยมทุกๆปี “หน้าเกี่ยวข้าว  ยายพาคนรับจ้างเกี่ยวข้าวมาจากบ้านธรรมโฆษณ์มากันหลาย
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คน  มีคนหน่ึงรุ่นราวคราวเดียวกับ  เวลาเกี่ยวข้าวก้าเกี่ยวแค่ ๆกัน  แหลงกันทุกวันนิ  ผ่านไป 4-5 
วันได้  ยายแกที่เก็บข้าวอยู่แต่ ๆ เห็นว่าแหลงกันถูกคอ  ก้าบอกว่าถ้าแหลงกันถูกคอนักแรงก้าเป็น
เกลอกันเสียต่ะหลังจากเป็นเกลอพอถึงหน้าท านาล่าวเขาก้ามาช่วยทุกปี  พอท านาเสร็จก้าให้ข้าว
เกลอหลบบ้านของที่บ้านเขาไม่ท านาและ  เค้าท าสวน  เค้าท าน ้าผึง้” (พนั  ปานสุข  สัมภาษณ์เม่ือ
วนัท่ี  18พฤษภาคมพ.ศ.2558.) 

 
ภาพแสดงพืน้ท่ีท้องนาและต้นตาลโตนดในชุมชนริมคลองสทิงหม้อ 

เง่ือนไขดา้นความจ าเป็นจากการเดินทางคา้ขาย  ทั้งการคา้หมอ้  คา้ขา้วสาร และน ้ าตาล
โตนดท่ีตอ้งรอนแรมไปคา้งคืนยงัต่างถ่ิน  ความปลอดภยัท่ีไดจ้ากการผูกสัมพนัธ์กบัคนในทอ้งถ่ิน
ท่ีเดินทางไปคา้ขายนั้น  เป็นการสร้างความมัน่คงและความมัน่ใจในชีวิตให้กบัผูค้นท่ีเดินทาง
คา้ขายในลุ่มทะเลสาบสงขลาการผูกเกลอกบัคนต่างถ่ินจึงเป็นเคร่ืองมือในการสร้างความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยส้ิ์น  รวมถึงวิถีชีถีอาชีพจากการท านาท่ีตอ้งจา้งคนช่วยด านาหรือเก็บขา้วเพ่ือให้
เก็บผลผลิตไดท้นักบัการเปล่ียนแปลงของฤดูกาล  ต่างเป็นปัจจยัท่ีก่อให้คนริมคลองสทิงหมอ้ผูก
ความสมัพนัธ์เป็นเกลอกนั 

ความสัมพนัธ์และคุณค่าเกลอในชุมชนริมคลองสทิงหม้อ 
ความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนระหว่างคู่เกลอ  เกิดจากความสัมพนัธ์ของครอบครัว 2 ครอบครัวท่ี

มีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัจนมีความรู้สึกว่าครอบครัวของคู่เกลอนั้นเปรียบเสมือนครอบครัวของ
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ตนเอง  คนในครอบครัวก็จะคอยให้ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัการผูกสัมพนัธ์เป็นเกลอ เป็น
ความสมัพนัธ์รูปแบบหน่ึงท่ีคนในสงัคมร่วมกนัสร้างข้ึนเป็นบรรทดัฐานหรือแนวปฏิบติัเพ่ือการอยู่
ร่วมกนัของคนในชุมชน สายสมัพนัธ์ของคู่เกลอจะยดึโยงอยูใ่นโครงสร้างของครอบครัวและเครือ
ญาติของครอบครัวทั้ง 2 ฝ่าย   

ดงักรณีของนายเชิญ  แกว้มณี  ท่ีเล่าให้ผูว้ิจยัฟังว่า  ตนนั้นมีคู่เกลอเน่ืองจากพ่อของเกลอ
กบัพ่อของตนมีความสนิทสนมกนัมาก่อน  เม่ือมีลูกชายจึงตกลงให้เป็นเกลอกนัตอนนายเชิญยงั
เป็นเด็กนายเชิญจ าไดว้่าคร้ังหน่ึงพ่อของเกลอพาไปเท่ียวงานใกล ้ๆ บา้นเวลาเดินเท่ียวในงานหาก
พ่อเกลอซ้ือของเล่นหรือของอ่ืน ๆ ให้เกลอ  พ่อเกลอก็จะซ้ือให้ตนดว้ย  พ่อเกลอดูแลตนอย่างดี
เหมือนลูกแท ้ๆ ทั้งยงัพูดกบัพ่อของนายเชิญอีกวา่ พอ่เกลอนั้นรักนายเชิญมากส่วนพ่อของนายเชิญ
ก็ตอบพ่อเกลอกับไปว่ารักลูกของพ่อเกลอเหมือนกัน(เชิญ  แก้วมณี สัมภาษณ์เม่ือวันท่ี 16 
พฤษภาคม 2558.) 

“พ่อเกลอแหลงกับพ่อน้าว่า  ลูกหมึงกูรักจังแระ  พ่อน้าก้าตอบหลบไปว่าลูกหมึงกูก้ารัก
เหมือนกนั  กรัูกเหมือนลูกเองนิ” 

ความสัมพนัธ์ระหว่างครอบครัวและเครือญาติทั้ง 2 ครอบครัวจะให้ความรักความอบอุ่น
และจะปฏิบัติต่อเกลอของลูกเหมือนเป็นลูกของตัวเอง   ซ่ึงครอบครัวและเครือญาติของทั้ ง 2 
ครอบครัวจะมีการอุปถมัภค์  ้าชูและอาศยัพ่ึงพากนัทั้งเร่ืองส่วนตวัและการประกอบอาชีพ 

การผูกสัมพนัธ์เป็นเกลอกนันั้นนอกจากช่วยขยายฐานความเป็นครอบครัวและเครือญาติ
ในทางสังคมให้กวา้งข้ึนแลว้  ยงัก่อให้เกิดคุณค่าทั้งคุณค่าต่อคู่เกลอ  และคุณค่าต่อสังคมอีกดว้ย  
คุณค่าต่อคู่เกลอนั้นเกิดโดยตรงต่อจิตใจ  โดยจะท าหนา้ท่ีใหค้วามอบอุ่น มอบความรัก และเติมเต็ม
ความรู้สึกทางใจ เช่นในกรณีท่ีคู่เกลอเป็นลูกก าพร้าหรือขาดท่ีพ่ึงก็สามารถเติมเต็มความรู้สึกห่าง
เหินจากบิดามารดาผูใ้ห้ก าเนิดได ้ ส่งผลให้มีความมัน่คงทางอารมณ์และสามารถด าเนินชีวิตใน
สงัคมต่อไปไดอ้ยา่งสมบูรณ์  

ดงักรณีนายทะนง  หนูสวสัด์ิ อาย ุ 54  ปี เล่าให้ผูว้ิจยัฟังว่าตนนั้นเป็นพี่คนโตในบรรดาพี่
น้อง 2 คน  ครอบครัวดั้ งเดิมเป็นคนร าแดงท าอาชีพท านาและข้ึนตาล  ชีวิตในวยัเด็กอายุ 8 ขวบ  
ก่อนจะไปโรงเรียนจะมีหน้าท่ีส่งววัให้กบัตาท่ีท านาอยู่ห่างจากบา้นประมาณ 2-3 กิโลเมตร  โดย
ตอ้งเดินจูงววัไปตามคนันาหรือบางทีก็เดินตดัทอ้งนาไป  หลงัจากส่งววัเสร็จก็จะเดินกลบับา้นมา
อาบน ้าไปโรงเรียน  นายทะนงเล่าใหผู้ว้ิจยัฟังวา่ในอดีตไม่มีถนนเหมือนในปัจจุบนั  การเดินทางไป
ไหนมาไหนก็ต้องอาศยัเรือยนต์เดินทางไปตามคลองสทิงหมอ้  คร้ังหน่ึงแม่เจ็บท้องจะคลอด
น้องชายแต่เม่ือถึงเวลาคลอด  แม่คลอดไม่ออกจึงนัง่เรือยนต ์ ช่ือเรือ “ศรีจนัญา” เพื่อไปคลองนอ้งท่ี
โรงพยาบาลสงขลา  แต่เดินทางไปไดเ้พียง 4-5 กิโลเมตรแม่ก็คลอดในเรือ นอ้งชายของนายทะนง
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จึงถูกเรียกว่า “ศรีจนั” ตามช่ือเรือโดยสาร  หลงัจากนั้นเม่ือแม่ทอ้งน้องคนท่ีสามแม่ก็ตกเลือดจน
เสียชีวิต พอ่ของนายทะนงจึงไปมีภรรยาใหม่  นายทะนงจึงอาศยัอยูก่บัตาเร่ือยมา   

จนกระทั้งอายไุดป้ระมาณ   36  ปี  ระหวา่งนั้นนายทะนงท างานอยูท่ี่บริษทัโชติวตั  อ าเภอ
หาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา  ไดเ้ดินทางไปร่วมงานศพพ่อของเพ่ือนร่วมงานท่ีอ  าเภอรัตภูมิ จ.สงขลา
เม่ือเดินทางไปถึงงานศพมีโอกาสไดน้ัง่ร่วมโต๊ะกบัเพ่ือนของเพ่ือนท่ีเดินทางไปดว้ยกนั  ระหวา่งนัง่
พูดคุยไปสักระยะมีเพ่ือนของเพ่ือนคนหน่ึงมีท่าทีลักษณะนิสัยการพูดจาคล้ายกับนายทะนง     
เพ่ือนร่วมโต๊ะสงัเกตเห็นกิริยาอาการจึงชกัชวนใหเ้ป็นเกลอกนั  ต่างคนกต่็างตกลงท่ีจะเป็นเกลอกนั  
หลงัจากเลิกงานศพคู่เกลอชกัชวนนายทะนงกบัภรรยาไปทานอาหารกนัต่อท่ีจงัหวดัพทัลุง กว่าจะ
กลบัถึงบา้นกตี็ 4  ภรรยาของนายทะนงพดูกบัผูว้ิจยัวา่  ขอยอมรับวา่คู่เกลอมีความจริงใจมากๆ คร้ัง
แรกท่ีไปเจอครอบครัวเขา  พ่อกเ็รียกสามีวา่ลูกและแทนตวัเองว่าพอ่ทนัที  แลว้ยงัก าชบัอีกว่า  หาก
จะเป็นเกลอกนัแลว้ตอ้งเป็นกนัใหจ้ริง  “ ยอมรับว่าเค้าสุดยอด  ตอนแรกพ่อแม่เค้ายังไม่รู้  พอตอน
หลังพ่อแม่เค้ารู้ก็ไปที่บ้านเกลอของแฟนพี่  คร้ังแรกที่ไปเพราะพ่อเมียเค้าเสียชีวิตวันน้ันไปเจอพ่อ
แม่  พ่อแกว่าสู่เป็นกันแล้วสู่เป็นให้จริง  คร้ังแรกที่พ่อเกลอเจอ  แกก็เรียกลูกและแทนตัวเองว่าพ่อ
ทันที   พ่อแม่ดีมากๆ  แกว่าถ้ามีงานแล้วไม่ได้บอกลูกหนูแล้วไม่สบายใจเลย   วันน้ัน  เมียกับเมีย  ก็
สนิทกนั  ทั้งครอบครัวแม่เมีย  แม่เกลอก็สนิทกันตั้งแต่วันน้ัน”ออ้ย  หนูสวสัด์ิ  (สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 
16 พฤษภาคม 2558  ) 

นอกจากน้ีการผกูสมัพนัธ์เป็นเกลอนั้นยงัก่อใหเ้กิดคุณค่าต่อชุมชน   เน่ืองจากการเป็นเกลอ
นั้นเป็นเคร่ืองมือท่ีใชเ้ช่ือมโยงผูค้นให้มีการช่วยเหลือเก้ือกูลเอ้ืออาทรต่อกนั  คนท่ีผูกสัมพนัธ์เป็น
เกลอกนัจะมีความรู้สึกวา่คู่เกลอรวมถึงครอบครัวและเครือญาติของคู่เกลอนั้นเป็นคนในครอบครัว
และเป็นพรรคพวกเดียวกนั ทั้ง 2 ฝ่ายจะเกิดความรักใคร่สมคัรสมานสามคัคีกนั ความเป็นน ้ าหน่ึง
ใจเดียวกนั  หากเกิดการทะเลาะเบาะแวง้ก็จะยินยอมและให้อภยัซ่ึงกันและกัน ความเป็นหน่ึง
เดียวกนัน้ีกจ็ะส่วนหน่ึงท่ีส่งผลใหค้นในชุมชนอาศยัอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสนัติ 

 
บทสรุป 

เกลอเป็นระบบสายสมัพนัธ์ท่ีอยูใ่นวิถีชีวิตของคนริมคลองสทิงหมอ้  ซ่ึงสามารถเกิดข้ึนได้
ในหลายบริบท  ทั้งความจ าเป็นดา้นอาชีพ  ความแตกต่างของทรัพยากร และการเดินทางเพ่ือการ  
ค้าขาย  การเป็นเกลอกันนั้ นเกิดจากความผูกพันของคนรุ่น ปู่ ย่า ตา ยาย ท่ีต้องการจะสืบต่อ
ความสัมพนัธ์อนัลึกซ้ึงไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน  และตอ้งการใหลู้กหลานมีมิตรแทท่ี้พ่ึงพากนัไดอ้ยา่ง
แทจ้ริง ผลของการศึกษาความหมายเกลอ สะทอ้นความสัมพนัธ์ของผูค้นในอดีต ท่ีมีความสัมพนัธ์
กนัแบบพ่ีนอ้ง มีความเอ้ืออาทรซ่ึงกนัและกนั   การเป็นเกลอจึงแฝงอยูใ่นโครงสร้างของครอบครัว
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และเครือญาติของคนในสังคมของคนริมคลองสทิงหมอ้  ลุ่มทะเลสาบสงขลา   ทั้งน้ีสายสัมพนัธ์
ของการเป็นเกลอนบัวา่เป็นคุณค่าดา้นการรักษาขนบธรรมเนียมหรือค่านิยมของการใหค้วามเคารพ
กบัผูอ้าวุโสหรือผูใ้หญ่  ซ่ึงสะทอ้นจารีตทางสังคมว่าเม่ือเราเป็นเกลอกบัใครเราก็จะนับถือพ่อแม่
ของเกลอเหมือนพ่อแม่ของเรา  และนบัถือเครือญาติของเกลอเหมือนเป็นญาติพี่น้องของเราเช่นกนั  
การผูกเกลอจึงถือเป็นค่านิยมของคนในสังคมลุ่มทะเลสาบสงขลาท่ีปฏิบติัสืบต่อกนัมาหลายชัว่อายุ
คน  จนกลายเป็นวฒันธรรมท่ียึดโยงให้ผูค้นสร้างความสัมพนัธ์กนัจนสามารถอยู่ร่วมกนัได ้ แต่
ในขณะท่ีปัจจุบนับริบททางสังคมเปล่ียนไปในยุคสมยัของความเจริญทางเทคโนโลยี  และการ
ติดต่อส่ือสาร ท่ีเขา้มามีบทบาทและเป็นปัจจยัส าคญัในการด ารงชีวิตของคนในสงัคม ผูค้นในสงัคม
ให้ความส าคญักบัส่ิงท่ีเป็นมูลค่ามากกว่าคุณค่าและต่างมีความเป็นปัจเจกมากข้ึน ส่งผลให้การ
พึ่งพาอาศยัของผูค้นลดนอ้ยลง  ความสัมพนัธ์ในรูปแบบของการเป็นเกลอจึงมีความส าคญันอ้ยลง 
หรือถูกเปล่ียนไปอยูใ่นรูปแบบอ่ืน ๆ 
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หม้อห้อมทุ่งโฮ้ง: ความเป็นของแท้ในสินค้าทางวฒันธรรม 
Mohhom Thunghong: Authenticity in Cultural Commodity. 

 
อานนท ์พลแหลม (Anon Ponlaem)1 

ไพโรจน์ คงทวีศกัด์ิ (Pairote Kongtaweesak)2 
                                                                                                             

บทคัดย่อ 
 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีมุ่งศึกษา (1) วิธีการและกลยุทธ์หรือการเมืองในการสร้างใหม่และ 
ฉวยใช้ความเป็นท้องถ่ิน(ทุ่งโฮ้ง) มาท าให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจผ้าหม้อห้อมของบรรดา
ผูป้ระกอบการ(ผูผ้ลิตและผูค้า้) บ้านทุ่งโฮง้ท่ีก าลงัอยู่ในบริบทของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  
(2) ความหมายหรือนยัทางเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมของผลิตภณัฑผ์า้หมอ้หอ้มบา้นทุ่งโฮง้ท่ี
มีต่อกลุ่มผูป้ระกอบการ(ผูผ้ลิตและผูค้า้) ผา้หมอ้ห้อมบ้านทุ่งโฮง้ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัในเชิง
คุณภาพ ซ่ึงการศึกษาพบว่าการท าผา้หม้อห้อมของบา้นทุ่งโฮง้มีพลวตัท่ีสัมพนัธ์กบัการพฒันา
เศรษฐกิจและการท่องเท่ียวของชุมชน จากอดีตท่ีผา้หมอ้ห้อมเป็นของใชใ้นชีวิตประจ าวนั แต่เม่ือ
เขา้สู่บริบทของการคา้ ผา้หมอ้หอ้มจึงไดถู้กยกข้ึนมาเป็นสินคา้ช้ินงามของชุมชนท าใหว้ิถีการผลิต
ตอ้งปรับเปล่ียนเพ่ือใหท้นัต่อความตอ้งการของตลาด ปรากฏการณ์ดงักล่าวท าใหเ้ห็นวา่ชาวทุ่งโฮง้
รู้จกัเลือกปรับใชว้ตัถุดิบ(ผา้เคมี) ในการผลิตผา้หมอ้หอ้มเพ่ือเป็นการต่อลมหายใจให้แก่ภูมิปัญญา
การท าผา้หมอ้ห้อม(ดั้งเดิม) ของคนบา้นทุ่งโฮง้มาโดยตลอด โดยมีผูห้ญิงบา้นทุ่งโฮง้เป็นกุญแจ
ส าคัญในการขับเคล่ือนกระบวนการน้ีควบคู่ไปกับการสร้างความเป็นของแท้ด้วยการดึงเอา 
อตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ(ไทยพวน) แห่งบา้นทุ่งโฮง้มาตอกย  ้าให้ผา้หมอ้ห้อมมีความหมายเป็นของ
ดั้ งเดิมแท้ของบ้านทุ่งโฮ้งเพ่ือประโยชน์ในการท่องเท่ียวของชุมชน ส่ิงเหล่าน้ีได้สะท้อนถึง
การเมืองในเชิงวฒันธรรม โดยแสดงใหเ้ห็นถึงการขบัเค่ียวและอิงอาศยักนัระหว่างความจริงแทใ้น
ระดับวาทกรรมและระดับปฏิบัติการจริง เพราะในระดับปฏิบัติการของผูป้ระกอบการบ้าน  
ทุ่งโฮง้ต่างอิงอาศยัทั้ งการใช้ผา้ท่ีเป็นวตัถุดิบแบบดั้ งเดิม การใช้วตัถุดิบท่ีมาจากอุตสาหกรรม 
(ผา้เคมี) และการประยุกต์ใช้เทคนิคและความรู้เร่ืองการสร้างลวดลายบนผืนผา้ท่ีมาจากการ
สนบัสนุนของสถาบนัการเมืองทอ้งถ่ินให้เป็นประโยชน์กบัธุรกิจของตน ปรากฏการณ์น้ีแสดงให้
                                                           
1 นกัศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่   
E-mail:  anonponlaem@gmail.com 
2 ผูช่้วยศาสตราจารย,์ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
E-mail: yyonsri@gmail.com 
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เห็นวา่ปัจจุบนัผา้หมอ้หอ้มบา้นทุ่งโฮง้ไดถู้กแต่งเติมใหมี้ความหมายใหม่คือเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าทั้งทาง
เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมต่อชุมชนบา้นทุ่งโฮง้ไปพร้อมๆกนั ซ่ึงคุณค่าความหมายใหม่น้ี 
เป็นส่ิงท่ีไดรั้บการกระตุน้สร้างข้ึนมาภายในบริบทของการท่องเท่ียวท่ีมีนักท่องเท่ียว(ผูบ้ริโภค)  
ท่ีมีมุมมองต่อความจริงแทใ้นการท่องเท่ียวอยา่งแตกต่างกนัไปเป็นองคป์ระกอบอนัส าคญั 
 
ค าส าคัญ: หมอ้หอ้มทุ่งโฮง้, ความเป็นของแท,้ การเมืองในเชิงวฒันธรรม, การท่องเท่ียว 
 
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 
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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  
 
บทน า: พลวัตของผ้าหม้อห้อมกบัพลวัตของความเป็นของแท้ 

“ผา้หมอ้ห้อม” เป็นช่ือของเคร่ืองแต่งกายอย่างหน่ึง ท่ีใชฝ้้ายทอเป็นผืนแลว้เอาไปยอ้ม
กบัน ้ายอ้มท่ีท ามาจากตน้ครามหรือตม้หอ้ม ค าว่า “หมอ้หอ้ม” มาจากค าวา่ “หมอ้” ท่ีเป็นภาชนะใส่
น ้า และค าว่า “หอ้ม” ท่ีคนลาวใชเ้รียกสัตวห์รือส่ิงของท่ีมีสีด า  เช่น งูเห่าหอ้ม คืองูเห่าสีด า เป็นตน้ 
แต่บางบทความจะอา้งว่า “ห้อม” หมายถึงพืชลม้ลุกชนิดหน่ึงในตระกูลคราม เรียกว่า ตน้ห้อม 
(วิพธุ, 2545) ซ่ึงผา้หมอ้หอ้มจะยอ้มดว้ยครามหรือหอ้มกไ็ด ้แต่เรียกวา่หมอ้หอ้มเพราะสีจะออกด าๆ  

ผา้หมอ้หอ้มมีอิทธิพลอยา่งมากต่อวฒันธรรมของชาวไทยพวนบา้นทุ่งโฮง้3 ซ่ึงเป็นกลุ่ม
ชาติพนัธ์ุท่ีบอกว่าตนเองท าผา้หมอ้ห้อมมาเป็นเวลาชา้นาน ในช่วง80-100 ปีท่ีผ่านมา ทุกหลงัคา
เรือนของคนไทยพวนในบา้นทุ่งโฮง้จะมีหมอ้น ้ าหอ้มขนาดไม่ใหญ่มาก บรรจุน ้ ายอ้มจากตน้ห้อม
หรือต้นครามเป็นสิบๆ หม้อ เพ่ือไวส้ าหรับยอ้มฝ้ายท่ีป่ันเป็นเส้นแลว้จึงจะเอาไปทอเป็นผา้4  
 ผา้หม้อห้อมนิยมใช้ในใส่ท างานในภาคเกษตรกรรม เน่ืองจากมีความทนทาน  สวมใส่สบาย 
สามารถซบัเหง่ือและระบายอากาศไดดี้ และสียอ้มท่ีเขม้ท าให้ผา้ยงัคงดูสะอาดเสมอ แสดงให้เห็น
ว่า แต่เดิมผา้หมอ้ห้อมเป็นเพียงของใช้ท่ีนิยมท าในครัวเรือนเพื่อความประหยดัและใส่ท าการ
เกษตรกรรม  

การคา้ขายซ่ึงเป็นกลไกลส าคญัของระบบทุนนิยมไดน้ าพาวฒันธรรมทัว่โลกเขา้สู่อาณา
บริเวณของการกลายเป็นสินคา้รวมทั้ งการท าผา้หมอ้ห้อมดว้ย ผา้หมอ้ห้อมไดถู้กหยิบข้ึนมาเป็น
สินคา้ช้ินงามท่ีสร้างรายไดแ้ละช่ือเสียงให้กบัชาวไทยพวนบา้นทุ่งโฮง้และสร้างช่ือเสียงใหจ้งัหวดั
                                                           
3 ชาวไทยพวนบ้านทุ่งโฮ้งอพยพมาจากเมืองพวน แขวงเชียงขวาง อยู่ทางทิศตะวนัออกของเมืองเวียงจันทร์ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ติดกบัประเทศเวียดนามชนกลุ่มน้ีถา้อยูใ่นลาวเรียกวา่ ลาวพวน เม่ืออยูใ่น
ประเทศเรียกว่า ไทย สาเหตุท่ีมาจะดว้ยถูกตอ้นมาหรือหนีภยัมาก็ไม่ทราบแน่ชดั ซ่ึงสันนิษฐานจากอายุอุโบสถ 
น่าจะยา้ยเขา้มาเม่ือประมาณ พ.ศ. 2360 – 2380 
4 การท าผา้หมอ้หอ้มจะมีหลายวิธีบางบา้นจะยอ้มดา้ยก่อนแลว้เอาไปทอ แต่บางบา้นกท็อเป็นผืนก่อนแลว้ค่อนเอา
ไปยอ้ม เช่นเดียวกับน ้ ายอ้มท่ีเป็นสูตรลบัเฉพาะบ้าน ตามธรรมเนียมแลว้เขาจะไม่ถามสูตรกัน อยากได้สี 
หมอ้หอ้มแบบไหนกต็อ้งทดลองยอ้มเอง 
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แพร่ในเวลาต่อมา แสดงให้ เห็นว่าคนบ้าน ทุ่งโฮ้งได้ปรับเอาส่ิงของเค ร่ืองใช้ท่ีท าใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัมาท าให้เป็นสินค้า โดยในช่วงแรกๆคนทุ่งโฮ้งจะท าผา้หมอ้ห้อมแลว้หาบหรือ
บรรทุกใส่รถจกัรยานไปขายยงัชุมชนใกลเ้คียง ต่อมาในช่วง 60 ปี ให้หลงัมีการปรับปรุงถนน 
ยนัตรกิจโกศล เป็นถนนลาดยางท าให้การเช่ือมต่อระหว่างตวัเมืองแพร่และต่างอ าเภอเป็นไปดว้ย
ความสะดวกท าให้มีรถสัญจรไปมาเป็นจ านวนมาก จึงมีชาวบา้นเอาผา้หมอ้ห้อมมาขายขา้งทาง 
และปรากฏว่าผา้หมอ้ห้อมก็เร่ิมขายดี ท าให้ชาวบา้นคนอ่ืนๆ ออกมาตั้งร้านคา้เพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ และ
คนท่ีมีบา้นติดถนนยนัตรกิจโกศลอยูแ่ลว้กผ็นัตวัเองมาประกอบอาชีพขายผา้หมอ้หอ้ม 

 การเขา้สู่แวดวงทางธุรกิจของผา้หมอ้ห้อมไดท้ าให้เกิดการปรับตวัของผูป้ระกอบการ
ผลิตผา้หมอ้หอ้ม จากเดิมท่ีผูผ้ลิตจะผลิตหมอ้หอ้มแบบดั้งเดิม5 ไปขาย กมี็การน าเขา้ผา้ฝ้าย (ผา้ขาว
ดิบ) ท่ีทอส าเร็จจากโรงงานซ่ึงเป็นการสะดวกกว่าท่ีจะผลิตผา้ฝ้ายแบบเดิม นบัตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา
ผา้ขาวจึงเป็นวสัดุส าคญัในการท าผา้หมอ้ห้อม ท าให้ในปัจจุบนัการทอผา้ฝ้ายดว้ยก่ีแบบดั้งเดิม  
มีนอ้ยมาก แต่การเปล่ียนมาใชผ้า้ดิบสีขาวก็ไม่ไดส้ร้างความเปล่ียนแปลงในวงการการผลิตผา้หมอ้
หอ้มไดเ้ท่ากบัการเร่ิมใชผ้า้เคมี6 หลากหลายยี่หอ้ เช่น ตราควายทอง ตราหนูทอง เป็นตน้ ซ่ึงเน้ือผา้
ก็จะแข็ง หยาบ สีจะออกกรมท่าเขม้ๆ เม่ือดมจะรู้ไดท้นัทีว่าเป็นผา้ท่ีมีสารเคมี  แต่ดว้ยเหตุท่ีผา้ด า
(เคมี) มีเน้ือผา้ท่ีหยาบ แข็ง ไม่สบาย จึงเอาผา้ท่ีตดัเยบ็แลว้ไปฟอกใหนุ่้ม โดยมีโรงงานอยูท่ี่จงัหวดั
ล าพูนและจงัหวดัเชียงใหม่ ดงันั้นความเป็นหมอ้ห้อมทุ่งโฮง้จึงไม่ไดถู้กผลิตข้ึนโดยคนในชุมชน
เท่านั้นแต่ยงัถูกผลิตดว้ยระบบอุตสาหกรรมสมยัใหม่อีกดว้ย  

ในความเขา้ใจแต่เดิมนั้น มกัมองว่าการเขา้สู่สภาพสังคมอุตสาหกรรมคือการท าลาย
ความเป็นชุมชนดั้งเดิม แต่ในบา้นทุ่งโฮง้กลบัตรงกนัขา้ม เพราะความเป็นอุตสาหกรรมดูราวกบัว่า
เขา้มาชุบชีวิตใหม่ให้คนในบา้นทุ่งโฮง้ ผา้หมอ้ห้อมเคมีไดส้ร้างความเปล่ียนแปลงในอาชีพของ
ชาวบา้นทุ่งโฮง้ คนในชุมชนจ านวนมากโดยเฉพาะผูห้ญิงผนัตวัเองมาเป็นแรงงานรับจา้งเยบ็ผา้เคมี
ฟอก ส่งใหก้บัร้านคา้ผา้หมอ้หอ้มในชุมชน หมู่บา้นทุ่งโฮง้จึงกลายเป็นหมู่บา้นท่ีมีทั้งการผลิตและมี
                                                           
5 ผา้หมอ้หอ้มแบบดั้งเดิมของคนบา้นทุ่งโฮง้ในท่ีน้ีคือผา้หมอ้หอ้มท่ีมีขั้นตอนการผลิตตั้งแต่การแปลงเส้นฝ้ายให้
กลายเป็นผืนผา้แลว้น าไปยอ้มน ้ายอ้มท่ีท ามาจากตน้ครามหรือตน้หอ้ม  
6 ผา้เคมี คือผา้ท่ีผลิตมาจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยใชสี้ยอ้มเป็นสีสังเคราะห์ ซ่ึงชาวไทยพวนบา้นทุ่งโฮง้จะ
เรียกวา่ช่ือผา้ตามช่ือของเคร่ืองหมายการคา้ เช่น ผา้กาควาย(ผา้ตราควายทอง), ผา้กาหนู(ผา้ตราหนูทอง), ผา้กาถว้ย
ทอง(ผา้ตราถว้ยทอง) ซ่ึงตรงน้ีเป็นความภคัดีต่อเคร่ืองหมายการคา้(Brand Loyalty) หรือเป็นการท่ีผูบ้ริโภคซ้ือ
สินคา้นั้นซ ้ าๆและบ่อยคร้ังท าใหมี้มีทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้ เกิดความเช่ือมัน่ นึกถึง ตราตรึงและตรงใจผูบ้ริโภค 
จนใชม้าอยา่งยาวนาน ซ่ึงในกรณีของผูผ้ลิตผา้หมอ้หอ้มนั้นการเรียกช่ือผา้เคมีเป็นช่ือของเคร่ืองหมายการคา้แสดง
ใหเ้ห็นวา่เขามีการใชสิ้นคา้ผา้เคมีซ ้ าๆจนเป็นท่ีเขา้ใจโดยทัว่กนั เวลาสั่งซ้ือผา้เคมีกเ็พียงบอกวา่ “ผา้กาควาย” หรือ 
“ผา้กาหนู” กจ็ะท าใหค้นขายและคนซ้ือเขา้ใจตรงกนัดว้ย 
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ร้านคา้จ าหน่ายผา้เคมีฟอกจ านวนมาก ซ่ึงผา้ฟอกเคมีน้ีถูกขายในนามของสินคา้พ้ืนบา้นชาวทุ่งโฮง้ 
และบา้นใครท่ียงัท าหมอ้ห้อมยอ้มครามอยู่ ก็จะเกิดการนิยามตวัตนแบบใหม่กลายเป็นศูนยเ์รียนรู้
ของชุมชน ต่อมาในสมยัท่ีมีโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ ก็ท าให้ผา้หมอ้ห้อมถูกพฒันาให้
เกิดลวดลายบนผืนผา้ เช่น หมอ้ห้อมเขียนเทียน หมอ้ห้อมมดัยอ้ม หมอ้หอ้มเพน็ท์ เป็นตน้ ซ่ึงเป็น
การประยกุตผ์า้หมอ้หอ้มใหน่้าใช ้ 

ผา้หม้อห้อมบ้านทุ่งโฮ้งเมืองแพร่ มีความสัมพันธ์กับการท่องเท่ียว โดยถูกท าให้มี
เร่ืองราวผูกโยงกบัประวติัความเป็นมาของหมู่บา้นท่ีเป็นชาวพวน ซ่ึงเป็นชาติพนัธ์ุท่ีมีวิถีชีวิต ภาษา 
วฒันธรรม ท่ีเป็นเอกลกัษณ์โดดเด่น ซ่ึงเป็นการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม เรียนรู้วิถีชีวิตภูมิปัญญา
ของชาวพวน7 และยงัเป็นการท่องเท่ียวเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในดา้นเทคนิคการท าผา้หมอ้ห้อมใน
หลากหลายรูปแบบ หากมีแขกคนเดินทางมาเยือนต าบลทุ่งโฮง้ ชาวบา้นจะพร้อมใจกนัสวมใส่เส้ือ
หมอ้หอ้มดั้งเดิมเพ่ือท าการตอ้นรับ ทั้งหมดน้ีเป็นการน าเสนอภาพแทนแสดงใหเ้ห็นวา่คนในชุมชน
ยงัคงอนุรักษ์วฒันธรรมดั้ งเดิมของชุมชนอยู่  ซ่ึงการรักษาความเป็นทุ่งโฮง้แบบดั้งเดิมและการ
น าเสนอภาพบ้านทุ่งโฮ้งท่ีเป็นลักษณะของหมู่บ้านผู ้เป็นเจ้าของภูมิปัญญาท าผา้หม้อห้อมน้ี  
เป็นส่วนส าคญัท่ีช่วยใหภ้าคธุรกิจผา้หมอ้หอ้มเคมีในชุมชนขยายตวัและเป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียว 

การท่ีผา้หมอ้ห้อมเป็นท่ีรู้จกัอย่างแพร่หลายและเป็นท่ีตอ้งการของตลาดนั้น เก่ียวพนั
อยา่งมีนยัส าคญักบัพฒันาการการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในภาคเหนือ โดยท่ีผ่านมา
มีศูนยก์ลางการพฒันาท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นเมืองศูนยก์ลางความเจริญในภาคเหนือ สามารถ
แบ่งพฒันาการไดเ้ป็น 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงแรก เม่ือ พ.ศ. 2496-พ.ศ.2501 ปรากฏว่าคนเร่ิมนิยมใส่
หมอ้หอ้มอยา่งแพร่หลาย โดยการน าของอาจารยไ์กรศรี นิมมานเหมินท ์ท่ีจดังานขนัโตกและออก
บตัรเชิญแขกเป็นผูห้ลกัผูใ้หญ่ในจงัหวดั โดยคร้ังแรกจดัเพ่ือเล้ียงส่งนายสญัญา ธรรมศกัด์ิ ขา้หลวง
ยุติธรรมภาค 4 และนายจอร์ช  วิทน่ี กงสุลอเมริกันคนท่ี 2 โดยอาจารยไ์กรศรี นิมมานเหมินท ์ 
ไดร้ะบุในบตัรเชิญว่าให้แต่งกายดว้ยชุดหมอ้ห้อมมาร่วมงาน (ลายคราม, 2528 อา้งใน ธเนศวร์, 
2537) และด้วยความท่ีอาจารย์ไกรศรี นิมมานเหมินท์ เป็นเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่มากมาย 
ตลอดจนมีฐานะขั้นมหาเศรษฐีและมีการศึกษาสูงในสมยันั้นยิง่ท าใหช้นชั้นน าท่ีเชิญมาร่วมงานเช่ือ
ว่าเส้ือพ้ืนเมืองตอ้งเป็นเส้ือหมอ้ห้อม ตลอดจนก็จดังานขนัโตกอีก 3 คร้ังรวม 4 คร้ัง และทุกคร้ังก็
จะใส่เส้ือหมอ้ห้อม (ธเนศวร์, 2537) และช่วงท่ี 2 คือ ช่วง พ.ศ. 2503  ท่ี พ.ต.อ.นิรันดร ชัยนาม  
เป็นผูว้่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ ไดน้ าข้าราชการ พ่อค้าและประชาชนแต่งกายพ้ืนเมืองในวนั
                                                           
7 คนพวนทุ่งโฮง้ ถูกนิยามวา่ไม่ใช่คนเมือง หรือคนยวน แต่กไ็ม่ไดอ้ยูใ่นสถานะท่ีตอ้ยต ่าอยา่งท่ีคนเมืองเชียงใหม่
กบัคนไทใหญ่หรือคนกะเหร่ียง คนพวนทุ่งโฮง้ไม่พยายามท่ีจะเป็นคนเมือง แต่เขากลบัสอนลูกสอนหลานในรัก
ในอตัลกัษณ์ของตนเอง คนพวนทุ่งโฮง้เป็นอีกกลุ่มหน่ึงท่ีภูมิใจในความเป็นพวนอยา่งมาก 
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สงกรานต์ และถวายการต้อนรับองค์ประมุขของชาติและพระราชอาคันตุกะหลายคร้ัง ซ่ึงชุด
พ้ืนเมืองท่ีทางจงัหวดัระบุคือเส้ือหมอ้ห้อมคาดผา้ขาวมา้นัน่เอง (ลายคราม, 2528 อา้งใน ธเนศวร์, 
2537)  

ความหลากหลายของรูปแบบผา้หมอ้ห้อมเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นการปรับตวัในบริบท
ของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการท าวฒันธรรมใหก้ลายเป็นสินคา้ (Commoditization) ท่ีเนน้
เสนอขายวฒันธรรมความดั้ งเดิมของพ้ืนถ่ิน คือชาติพนัธ์ุไทยพวน ทั้งน้ีกระบวนการทั้งหมดก็
เกิดข้ึนเพ่ือตอบสนองความตอ้งการในการบริโภคของผูบ้ริโภคซ่ึงส่วนมากก็เป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมี
ความตอ้งการผา้หมอ้ห้อมในหลากหลายรูปแบบ ท าให้ผูผ้ลิตผา้หมอ้ห้อมเลือกท่ีจะปรับตวั กบั
ความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเคร่งครัดกบัความจริงแทใ้นผา้หมอ้ห้อมท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงชุมชนบา้นทุ่ง
โฮง้เป็นหน่ึงในชุมชนประวติัศาสตร์ส าคญัท่ี เก่ียวพนักบัการผลิตผา้หมอ้ห้อม ไดป้รับตวัอย่าง
น่าสนใจในการใชผ้า้เคมี(สมยัใหม่) มาท าใหก้ลายเป็นสินคา้ ผา้หมอ้ห้อมท่ีมีเอกลกัษณ์กระทัง่ถูก
มองหรือท าให้เขา้ใจว่าคือ “ผา้หมอ้ห้อมแท้” และดั้ งเดิม สะทอ้นให้เห็นกระบวนการท่ีเรียกว่า
ทอ้งถ่ินภิวตัน์ (Localization) ท่ีชุมชนด าเนินการปรับเปล่ียนส่ิงหน่ึง เพ่ือด ารงความเป็นทอ้งถ่ิน 
กระทัง่ผา้หมอ้ห้อมท่ีใชผ้า้เคมีในการผลิตก็กลายเป็นสินคา้ในรูปแบบของผา้หมอ้ห้อมดั้งเดิมของ
คนในชุมชน ท าใหส้ามารถขายผา้เคมีในภาพลกัษณ์ของหมอ้หอ้มแทไ้ด ้ผูผ้ลิตผา้หมอ้หอ้มบา้นทุ่ง
โฮง้ไดเ้อาอตัลกัษณ์ของบา้นทุ่งโฮง้ ท่ีเช่ือว่าเป็นแหล่งภูมิปัญญาการผลิตผา้หมอ้หอ้มดั้งเดิม มาใช้
เพ่ือเป็นกลยุทธ์ในการน าเสนอภาพให้หมอ้ห้อมเคมีเป็นผา้หมอ้ห้อมท่ีผลิตมาแต่ดั้งเดิม ท าให้ผา้
หมอ้หอ้มเคมีมีความสมัพนัธ์กบัการคา้ผา้หมอ้หอ้มบา้นทุ่งโฮง้อยา่งมีนยัยะส าคญั  

เบ้ืองหลงัความเรียบง่ายของเส้นดา้ยสีน ้ าเงินน้ี มีลวดลายทางสังคมวฒันธรรมท่ีเกิดข้ึน
ดว้ยพลงัทางสังคม วฒันธรรม เศรษฐกิจ การเมือง หมอ้ห้อมเคมีถูกผนวกกลืนให้เป็นหมอ้ห้อม 
ทุ่งโฮง้ท่ีเช่ือวา่เป็นภูมิปัญญาของชาวทุ่งโฮง้ ท าใหข้ายไดแ้ละสร้างอาชีพใหม่ใหก้บัชุมชน  สะทอ้น
ถึงการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางอาชีพ สังคม และวฒันธรรมของชาวทุ่งโฮง้ โดยน าเอาการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเขา้มาช่วยท าใหผ้า้หมอ้ห้อมของบา้นทุ่งโฮง้โด่งดงั และภาครัฐก็เขา้มาให้
การสนบัสนุนใหชุ้มชนเป็นแหล่งท่องเท่ียวประจ าจงัหวดั เพ่ือใหเ้กิดการบริโภคในพ้ืนท่ี ทั้งหมดน้ี
ท าให้เห็นปฏิบติัการในหลากหลายมิติท่ีพยายามสร้างการเมืองใน  “ผา้หมอ้ห้อม” เพื่อใช้ในการ
นิยามอตัลกัษณ์ รวมทั้งการสร้างความหมายในเร่ืองความจริงแทใ้นฐานะผลิตภณัฑ์รูปแบบใหม่  
เพ่ือประโยชน์ในทางการคา้ เศรษฐกิจ และการท่องเท่ียวของผูป้ระกอบการและชุมชน  ดงันั้ น  
“ผา้หมอ้หอ้ม” จึงไม่ใช่เพียงแค่สินคา้ช้ินหน่ึง แต่ผา้หมอ้หอ้มยงัสามารถน ามาขบคิดในเชิงวิชาการ
ไดด้ว้ย ซ่ึงน่าสนใจอย่างยิ่งว่า กลุ่มผูผ้ลิตหมอ้ห้อมบา้นทุ่งโฮง้ มีวิธีการและกลยุทธ์หรือการเมือง 
ในการสร้างใหม่และฉวยใชค้วามเป็นทุ่งโฮง้(ความเป็นทอ้งถ่ิน) เพ่ือสร้างคุณค่าใหก้บัผลิตภณัฑผ์า้
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หมอ้หอ้มของตนในบริบทของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการส่งเสริมสนบัสนุนของหน่วยงาน
การเมืองในท้องถ่ินอย่างไรและภายใต้บริบทของการท่องเท่ียว(และการเข้ามาส่งเสริมของ
หน่วยงานการเมืองในทอ้งถ่ิน) ดงักล่าว ผลิตภณัฑผ์า้หมอ้หอ้มแห่งบา้นทุ่งโฮง้ไดก้ลายมาเป็นส่ิงท่ี
มีความหมายในทางเศรษฐกิจสังคมและวฒันธรรมต่อกลุ่มผูผ้ลิตผูค้า้หรือผูป้ระกอบการผา้หมอ้
หอ้มแห่งบา้นทุ่งโฮง้อยา่งไร 

 
ทบทวนแนวคิด: หลากหลายมโนทัศน์ในการมองความเป็นของแท้ (Authenticity)8   

เม่ือกล่าวถึงความเป็นของแท้หรือความจริงแท้ ส่ิงท่ี เรามักจะนึกถึงคือความเป็น          
ตน้ต ารับ เป็นของแทด้ั้ งเดิม ซ่ึงแนวการอธิบายความจริงแทอ้นัหน่ึง คือมองความจริงแทผู้กติด    
อยู่ กับ วัต ถุ  (Objective Authenticity) คื อการมองแบบ น้ี มัน เป็ น ระบบ เดี ยวกับ เค รือ ข่ าย                
ของพิพิธภณัฑ์ท่ีเช่ือว่า ความเป็นของแทก้็คือเป็นของแทต้ั้งแต่ก าเนิด (Wang, 1999)  แต่อย่างไร     
ก็ตาม แนวคิดน้ีก็ยงัถูกแยง้ว่าไม่จริง โดย MacCannell บอกว่า ความจริงแท้มนัคือการประกอบ
สร้าง (Constructive Authenticity) ซ่ึงกลุ่มน้ีเช่ือว่าความจริงแท้มาจากการสร้างหรือการจัดฉาก
(Cohen, 1988 อา้งใน Wang, 1999) แต่ในลกัษณะหน่ึงความจริงแท้เป็นปรากฏการณ์ทางสังคม 
(Social construction) ท่ีสามารถต่อรองได้ ความจริงแท้เป็นเร่ืองท่ีถูกสร้างข้ึนมาทางวฒันธรรม
(Cohen, 1979)  

Goffman อธิบายโครงสร้างสถานท่ีทางสังคมเป็น 2 อาณาบริเวณ คือบริเวณดา้นหน้า
(Font Region) ท่ีรับแขกและบริเวณดา้นหลงั (Back Region) สถานท่ีท่ีสมาชิกของบา้นใชส้ าหรับ
การพกัผอ่น โดยแนวคิดน้ีไดถู้ก MacCannell  เอามาใชว้า่ ความจริงแทคื้อการจดัการทางสงัคม โดย
ท าให้กลายเป็นมายาคติ (MacCannell, 1973) แต่การท่ี Goffman เสนอเร่ืองบริเวณดา้นหน้าและ
บริเวณด้านหลังเป็นการมองท่ีสุดโต่ง ตรงน้ี  MacCannell  เห็นว่า ระยะทางจากด้านหน้าไป
ดา้นหลงัมนัมีความต่อเน่ืองในการจดัวางพ้ืนท่ี  เพราะพ้ืนท่ีไม่ไดต้ายตวัว่า พ้ืนท่ีดา้นหนา้คือปลอม
พ้ืนท่ีดา้นหลงัคือจริง แต่มนัมีความต่อเน่ืองและความจริงแทห้ลายเฉด แลว้แต่จะมองวา่ขั้นไหนคือ
ความจริงแท้ (MacCannell, 1973) ส่วน  Boorstin ก็เช่ือคลา้ยๆ MacCannell โดยเขาเสนอแนวคิด
เร่ือง  Pseudo-event ท่ี เป็น เหตุการณ์ เทียมหรือเป็นการจ าลอง เรียกว่าการท าให้ได้สัมผัส
ประสบการณ์โดยออ้ม  แมว้่าจะรู้ว่ามนัคือของเทียมแต่มนัก็ไดป้ระสบการณ์  ส่ิงท่ีเป็นของจริงแท้
นั้น ดูเหมือนว่ามนัจะเป็นอิสระคลา้ยกบัอากาศ ซ่ึงหมายความว่าเราจะมองมนัว่าเป็นของจริงก็ได ้
                                                           
8   ค าว่า ความเป็นของแท้ ในวิทยานิพนธ์เล่มน้ี ค าในภาษาองักฤษจะใช้ค  าว่า “Authenticity” ส่วนค าแปลใน
ภาษาไทยจะใช ้2 ค า คือค าวา่ “ความเป็นของแท”้ ในกรณีท่ีเจาะจงเร่ืองวตัถุ เช่น ผา้หมอ้หอ้ม และใชค้  าวา่ “ความ
จริงแท”้  ในกรณีท่ีเป็นการทบทวนแนวคิด ภาษา หรือเร่ืองราว เหตุการณ์ต่างๆ 
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หรือจะมองว่ามนัเป็นของปลอมก็ได้ (Boorstin, 1961: 99 อา้งใน MacCannell, 1973 ) ในขณะท่ี
Baudrillard ก็ได้ยืมแนวคิดภาพเสมือน (simulacra) มาจาก Plato จนพบว่าทุกวนัน้ีโลกคือการ
จ าลองท่ียอมรับว่าไม่มีอะไรท่ีเป็นตน้ฉบับ ไม่มีการอา้งอิงท่ีเป็นความจริง (Baudrillard, 1983)   
และนกัคิดหลงัสมยัใหม่มองวา่ความไม่แท ้ไม่ใช่ปัญหา  หลงัสมยัใหม่นิยมท าลายเสน้แบ่งของของ
เลียนแบบและของจริง เมืองจ าลองหรือสวนสนุกหากไม่มีตน้แบบจะเอาแบบท่ีไหนมาสร้าง  มนัจึง
เผยใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธ์ของของแทแ้ละของเลียนแบบวา่มนัไม่ไดแ้บ่งแยกชดัเจน (Eco, 1986) 

ความจริงแทมี้ความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวสมยัใหม่  Nietzsche มองวา่สังคม
สมัยใหม่  (Modern Society) ท าให้ เกิดสภาวะไร้น ้ าหนัก  (Weightless) เพราะโลกสมัยใหม่ 
มนัเช่ือถือไม่ได ้มนัปลอมทุกอย่าง มนัหลอกลวงตลอดเวลา คนจึงโหยหาความจริงแท  ้คนก็เลย
กลบัมามองตวัเอง เพราะคนรู้จกัตวัเองและคิดว่าตวัเองเป็นความจริง แนวคิดเร่ืองความจริงแทจึ้ง
เป็นทางหน่ึงของประสบการณ์ของคนและสงัคม (Berger, 1973: 88 อา้งใน Cohen, 1988: 373) การ
ท่องเท่ียวสมยัใหม่ก็เป็นการคน้หา “ของแทด้ั้งเดิม” เพราะคนชั้นกลางจะมีความรู้สึกวา่พวกเขาขาด
บางส่ิงบางอย่างไป ผูค้นในสังคมสมยัใหม่จึงอยากไดส่ิ้งท่ีเป็นของเก่าๆ ของแทด้ั้งเดิม เช่น การ
สมัผสักบัชนบท ประวติัศาสตร์ ชาติพนัธ์ุ ของแปลกตาท่ีไม่เคยเห็น และธรรมชาติ ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็น
ตวัแทนของความจริงแทด้ั้งเดิม ซ่ึงจะถูกหมายปอง ถูกเก็บรักษา ถูกแยกไว ้และถูกสรรเสริญจาก
นกัท่องเท่ียว (MacCannell, 1989, 1992 อา้งใน นฤพนธ์, ไม่ระบุปี: ออนไลน์)  

Wang Ning มองความเป็นของแทเ้ป็นทางเลือกหน่ึงในการท่องเท่ียว ไม่ไดค้  านึงว่าวตัถุ
ทางการท่องเท่ียวนั้นจะแทห้รือไม่ การมีอยูข่องความแทส้ามารถขยายความหลากหลายในส่วนของ
ประสบการณ์การท่องเท่ียว  เขาได้เสนอประสบการณ์อัตภวนิยม (Existential Experiences) 
หมายถึงความรู้สึกท่ีบุคคลมีร่วมกนั ซ่ึงเป็นความก ้าก่ึงของกิจกรรมการท่องเท่ียว ประสบการณ์
แบบน้ีเกิดข้ึนเพราะนกัท่องเท่ียวไปร่วมกิจกรรมท่ีในชีวิตประจ าวนัของเขาไม่ไดส้ัมผสั ความจริง
แทแ้บบน้ีคือการท ากิจกรรมในพ้ืนท่ีท่ีเรียกว่าพ้ืนท่ีก ้ าก่ึง (Liminal Zone) คนในสังคมจะแยกตวั
ออกมาจากชีวิตประจ าวนัเพ่ือกา้วเขา้มาในพ้ืนท่ีของการท่องเท่ียว ซ่ึงตรงน้ีจะท าใหน้กัท่องเท่ียวได้
ประสบการณ์ในการท่องเท่ียว ท าให้พวกเขาหลุดออกมาจากกฎเกณฑ์ทางสังคม อยากท าในส่ิงท่ี
ตนเองท า แต่พอหมดเวลา เขาก็จะกลับไปท าหน้าท่ี ท างานของเขาเช่นเดิม (Wang, 1999) ใน
มุมมองของนักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีเรียกว่า Post-Tourists ผูท่ี้รู้ว่าทุกส่ิงทุกอย่างคือเกมของการจ าลอง 
ซ่ึงเป็นอย่างน้ีในทุกๆท่ี ซ่ึงในสายตาของนักท่องเท่ียวแนวน้ีนั้ นเขาสนใจท่ีจะดูภูมิทัศน์ของ
ธรรมชาติและภูมิทศัน์เมืองท่ีสามารถแยกพวกเขาออกจากประสบการณ์ในชีวิตประจ าวนั ในท่ีน่ีคือ
การออกมาจากชีวิตท่ีมนัซ ้ าซากจ าเจ ฉะนั้น บางอย่างนั้นนกัท่องเท่ียวไม่ไดรั้บจากความท่ีมนัเป็น
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ธรรมชาติ แต่ไดจ้ากการท่ีมนัถูกสร้างข้ึน ซ่ึงท าให้เกิดการท่องเท่ียวผ่านสัญลกัษณ์ ท าให้การ
ท่องเท่ียวกคื็อการไปเกบ็สะสมสญัลษัณ์ (Urry, 1990: 3 อา้งใน Corrigan, 1997: 142)  

ความจริงแทคื้อผลของการตีความหรือเป็นส่ิงท่ีสร้างข้ึนมา ดงันั้นจึงมีความหลากหลาย
และยืดหยุ่นได ้(ไพโรจน์, 2554: 107-115) ความจริงแทม้กัจะถูกเปล่ียนไปเสมอ เม่ือส่ิงท่ีเราผลิต
ข้ึนใชใ้นชีวิตประจ าวนักลายเป็นสินคา้ (Commodities) จะท าให้สินคา้เหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีมีชีวิตทาง
สังคม (Social Life) หรือเป็นชีวิตท่ีข้ึนอยู่กบัสภาวการณ์ท่ีเป็นเง่ือนไขในสังคมและผู ้อ่ืนในสังคม 
เช่น ชาวอาข่าได้ท าสินค้าท่ีตนเองใช้ในชีวิตประจ าวนัอย่างเช่นหมวกอาข่าออกมาขายให้กับ
นักท่องเท่ียว ซ่ึงหากอาข่าท าเองขายเองก็จะสามารถท าให้นักท่องเท่ียวเช่ือไดว้่านั่นคือของแท ้
(ไพโรจน์, 2555: 118-119) 

Cohen เขาตั้งขอ้สมมุติฐานไว ้3 ประการ ว่าการทบทวนวรรณกรรมเร่ืองการกลายเป็น
สินคา้ท่ีผา่นมามกัจะอา้งวา่ (1)การท่องเท่ียวถูกพูดถึงว่าเป็นตวัท าใหเ้กิดการกลายใหเ้ป็นสินคา้ คือ
เอาส่ิงท่ีแต่เดิมไม่ใช่สินคา้มาท าใหเ้ป็นสินคา้ ท าใหข้องท่ีเคยมีคุณค่าอยา่งใดอยา่งหน่ึง ไปมีคุณค่า
อีกอย่างหน่ึง ซ่ึงตรงน้ีมนัคือการท าลายความหมายเดิม  (2)การกลายเป็นสินคา้ ถูกมองว่าท าลาย
ความเป็นของแทข้องผลิตภณัฑท์างวฒันธรรมของหมู่บา้นและความสมัพนัธ์ของมนุษย ์ความหมาย
ของผลิตภณัฑ์ทางวฒันธรรมต่อหมู่บา้นมนัหายไป แต่ท าข้ึนเพียงแค่ตอ้งการน าเสนอนกัท่องเท่ียว 
ผลิตภณัฑ์ทางวฒันธรรมจึงจดัแสดงเพ่ือการท่องเท่ียวมากข้ึน และ (3)Cohen อา้งความเห็นของ 
MacCannell ซ่ึงเห็นวา่ไม่ว่าจะเป็นพ้ืนท่ีทั้งด้านหนา้หรือพ้ืนท่ีดา้นหลงัก็ลว้นถูกจดัฉากทั้งส้ิน  ตรง
น้ีท าให้นักท่องเท่ียวเขา้ใจผิด ยอมรับความจริงแทท่ี้ถูกประดิษฐ์และจดัวางอย่างสมจริงนั้นเป็น
ความจริง  ซ่ึ งน ามาสู่ ส่ิ ง ท่ี เรียกว่ า จิตส านึ กการท่องเท่ี ยวแบบปลอมๆ  (False Touristic 
Consciousness)   

แมว้่าก่อนหน้าน้ีการทบทวนวรรณกรรมมกัจะพูดถึงว่า กระบวนการท าให้กลายเป็น
สินคา้นั้นมนัท าลายความเป็นทอ้งถ่ิน แต่ Cohen ตอ้งการเสนอวา่การกลายเป็นสินคา้ก็ไม่ไดท้  าลาย
เพียงดา้นเดียวเสมอไป แต่มนัท าให้เกิดความหมายใหม่ๆ หรือเอ้ือให้เกิดความหมายใหม่ๆข้ึนมา 
หรืออาจท าให้หน้าท่ีของส่ิงของนั้นๆเกิดการเปล่ียนแปลง แต่ทั้งน้ีมนัไดส้ร้างมูลค่าให้กบัของ ก็
เป็นเร่ืองท่ีไม่น่าเสียหาย กระบวนการท าให้เป็นสินคา้มนัเก่ียวขอ้งกบัการสร้างความหมายใหม่ๆ 
สรุปประเด็นตรงน้ีคือ การกลายเป็นสินคา้มนัอาจท าลายความเป็นชุมชนจริง แต่มนัก็ไม่ไดท้  าลาย
เพียงอยา่งเดียว มนัยงัมีการสร้างความหมายใหม่ดว้ย (Cohen, 1988 อา้งใน Wang, 1999) ) 
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หม้อห้อมในบ้าน : ไทยพวนกบัความผูกพนัในการท าผ้าหม้อห้อมและความเช่ือของชาติพนัธ์ุ 
 ไทยพวนเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีถูกกวาดตอ้นเขา้มาในสยามดว้ยหลายสาเหตุทั้ งเร่ืองของ
สงครามท่ีเขา้มาเป็นเชลยตามหัวเมืองต่างๆ และบางส่วนก็เขา้มาดว้ยเหตุแห่งการหาแหล่งอาศยั 
(ชนะ,ไม่ระบุปี ใน องค,์ 2553:110-111) ท าใหมี้คนพวนอาศยัอยูห่ลายพ้ืนท่ีรวมทั้งดินแดนลา้นนา
ท่ีมีชุมชนคนพวนอยู่ท่ีบา้นทุ่งโฮง้ อ าเภอเมืองแพร่ จงัหวดัแพร่ ซ่ึงแต่ละพ้ืนท่ีก็จะมีอตัลกัษณ์ท่ี
แตกต่างกนัไปดว้ยถูกการกลืนกลายทางวฒันธรรม     ท าให้วฒันธรรมของคนพวนผสมผสานกบั
วฒันธรรมของคนทอ้งถ่ินจนเกิดอตัลกัษณ์แบบใหม่ใตร่้มฉตัรของพระมหากษตัริยไ์ทย 
 หากพิจารณาคนพวนทุ่งโฮง้ท่ีเขา้มาอยูร่วมกบัคนเมือง(ลา้นนา)จงัหวดัแพร่ จะสังเกตุไดว้่า
ชาวไทยพวนบ้านทุ่งโฮง้มีความคลา้ยกบัคนไตในพ้ืนท่ีอ่ืนๆท่ีมกัพูดไดม้ากกว่า 2 ภาษา หรือท่ี
นกัวิชาการสายภาษาศาสตร์สังคมเรียกว่า “Code Switching” คือการพูดภาษาหน่ึงสลบักบัอีกภาษา
หน่ึงอย่างสม ่าเสมอ(นิติ, 2558: 140-141) ชาวไทยพวนบา้นทุ่งโฮง้และชาวไทยวน ไทล้ือ หรือผูท่ี้
ใชภ้าษาไทยกลางและกลุ่มอ่ืนๆท่ีอยูใ่นจงัหวดัแพร่ จึงมีลกัษณะทางวฒันธรรมท่ีไม่แตกต่างกนัมาก
นัก เพราะส่วนหน่ึงมาจากความสามารถในการปรับภาษาในการส่ือสารกนัได ้แต่มี 2 ส่ิง ท่ีชาว
พวนบา้นทุ่งโฮง้พยายามบอกกบัคนอ่ืนๆว่าเป็นอตัลกัษณ์ของคนพวนโดยแทจ้ริง นั่นคือการท า             
ผา้หมอ้หอ้มและประเพณีก าฟ้า 
 ในอดีตคนพวนทุ่งโฮง้ไม่ไดค้  านึงในเร่ืองของแทห้รือไม่แทใ้นผา้หมอ้หอ้ม การท าผา้หมอ้
หอ้มในบา้นทุ่งโฮง้นั้นเป็นไปเพ่ือท าไวใ้ชเ้องในครัวเรือนและเพ่ือเป็นการลดตน้ทุนในการซ้ือหา
เคร่ืองนุ่งห่ม แมจ้ะมีขั้นตอนท่ียุ่งยากซบัซ้อน แต่ก็ท าให้สามารถประหยดัค่าใชจ่้ายในการไปซ้ือ
เส้ือผา้จากร้านคา้ คนในอดีตจึงนิยมท าเคร่ืองนุ่งห่มใชเ้อง ชาวทุ่งโฮง้จะมีก่ีทอผา้อยู่ท่ีใตถุ้นบา้น
ของตนเอง วา่งจากการท าไร่ท านากจ็ะทอผา้เพ่ือจะเอาไปยอ้มเป็นหมอ้หอ้มใส่ไปท าไร่ท านา 
 ผา้หมอ้ห้อมเป็นของใชธ้รรมดาสามญัท่ีท าข้ึนเพ่ือใชใ้นชีวิตประจ าวนัจึงไม่มีการบนัทึก
อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร ไม่ปรากฏหลกัฐานวา่ถูกท าข้ึนคร้ังแรกเม่ือไรหรือใครเป็นคนคิดคน้ การ
ท าผา้หมอ้ห้อมในอดีตตอ้งเร่ิมท าตั้งแต่การท าให้ปุยฝ้ายกลายมาเป็นเส้นดา้ยท่ีสามารถเอาไปทอ
เป็นผืนผา้ได้ และต้องท าน ้ ายอ้มเองจากการแช่ต้นครามให้เน่าแลว้ใช้ภูมิปัญญาก่อน ้ าห้อมจน
สามารถยอ้มผา้ไดแ้ละสุดทา้ยตอ้งจกผา้แลว้น ามาตากท าซ ้าๆอยา่งน้ี 5-10 คร้ังเพ่ือใหไ้ดสี้ท่ีตอ้งการ 
กระบวนการทุกอย่างของการท าผา้หมอ้ห้อมเกิดข้ึนภายในใตถุ้นครัวเรือน การสืบทอดการท าผา้
หมอ้ห้อมจึงสืบทอดจากการลองท าลองปฏิบติัจากรุ่นสู่รุ่น อตัลกัษณ์ของคนทุ่งโฮง้ในอดีตไดซึ้ม
ลึกถึงระดบัจิตใจ การสวมใส่ผา้หมอ้ห้อมท าใหรู้้สึกไดใ้ส่เส้ือท่ีมีจิตวิญญาณของพ่อแม่บรรพบุรุษ
และมีส านึกของความเป็นพวนทุ่งโฮง้แฝงอยูอ่ยา่งเตม็เป่ียม 
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 เส้ือหมอ้ห้อมไม่ใช่เส้ือผา้ท่ีมีไวเ้พ่ือใส่ในชีวิตประจ าวนัเพียงแค่ใส่ไปท าไร่ท านาเท่านั้น 
แต่หมอ้ห้อมเป็นเส้ือผา้ท่ีมีคุณค่าพิเศษสามารถใส่ไปงานบุญได้ จึงแบ่งเส้ือหมอ้ห้อมเป็นสอง
ลกัษณะคือ “เส้ือเซ้ือ” และ “เส้ืองาม” สะทอ้นใหเ้ห็นความภูมิใจในผลงานของคนจกผา้หมอ้ห้อม
ว่าไดผ้ลิตส่ิงของท่ีทรงคุณค่า สามารถสวมใส่เพ่ืออวดสายตาคนอ่ืนได ้ท าให้เห็นว่าในอดีตก็มีการ
แยกเส้ือหมอ้ห้อมเพ่ือใชใ้นโอกาสต่างๆอยูก่่อนแลว้ ผา้หมอ้ห้อมจึงแสดงให้เห็นถึงอตัลกัษณ์ของ
คนพวนไดอ้ยา่งชดัเจน เพราะคนพวนผลิตผา้หมอ้หอ้ม คนพวนใส่เส้ือหมอ้หอ้มเพ่ือท างาน และคน
พวนใส่เส้ือหมอ้หอ้มเพ่ือออกงาน ผา้หมอ้หอ้มจึงเปรียบเป็นสญัลกัษณ์ของชาวพวนบา้นทุ่งโฮง้  
 อีกหน่ึงอัตลกัษณ์ท่ีบ่งบอกว่าพวนทุ่งโฮ้งเป็นพวนแท้ คือการสืบทอดประเพณีก าฟ้า         
ซ่ึงเป็นการเคารพบูชาฟ้า(แถน) ก าฟ้าเป็นจารีตท่ีมาพร้อมกบัเร่ืองเล่าเสมือนเป็นบทลงโทษส าหรับ
พวนท่ีไม่ปฏิบติัตาม ฉะนั้น ก าฟ้าก็เหมือนเป็นกลไกหน่ึงท่ีจะท าให้คนพวนไม่ลืมความเป็นพวน 
ดว้ยขอ้บงัคบัท่ีว่าคนพวนตอ้งก าฟ้า หากไม่ปฏิบติัตามจะถูกฟ้าลงโทษดว้ยการบญัชาใหส้ายฟ้าผ่า
ลงมายงัคนคนนั้นใหส้ิ้นใจ 
 การนิยามพวนบา้นทุ่งโฮง้แทจึ้งตอ้งพูดถึงผา้หมอ้ห้อมและประเพณีก าฟ้า ซ่ึงสองส่ิงน้ีผูก
โยงเขา้กบัความเป็นพวน ผา้หมอ้ห้อมและประเพณีก าฟ้าจึงมีความหมายในเชิงสังคมวฒันธรรม
ของคนพวนในฐานะส่ิงของและพิธีกรรมท่ีสร้างอตัลกัษณ์ให้คนพวนทุ่งโฮง้ ไม่ให้คนรุ่นใหม่ลืม
รากแห่งความเป็นคนพวนบา้นทุ่งโฮง้และวฒันธรรมของคนพวนบา้นทุ่งโฮง้ 
 
หม้อห้อมในร้าน: พฒันาการธุรกจิผ้าหม้อห้อมและการฉวยใช้ความเป็นชุมชนเพ่ือสร้างความ    
เป็นของแท้ในผ้าหม้อห้อมเพ่ือการค้า 
 ผา้หมอ้ห้อมมีพลวตัเปล่ียนแปลงตามยุคตามสมยั จากผา้หมอ้ห้อมของบา้นทุ่งโฮง้ดั้งเดิม
เป็นผา้ท่ีตอ้งใชเ้วลาและกระบวนการท่ีซบัซอ้ น ท าไวใ้ชแ้ค่ในครัวเรือน มาสู่การใชผ้า้ฝ้ายดิบจาก
โรงงานและผา้เคมีจากโรงงานเข้ามาในชุมชน คนในชุมชนได้ใช้ผา้ท่ีเข้ามาใหม่น้ีพลิกโฉม
รูปลกัษณ์ของผา้หมอ้หอ้มเหมือนเป็นสัญญาณของการปฏิวติัผา้หมอ้หอ้ม ซ่ึงงานน้ีไดส้รุปบริบทท่ี
ก่อใหเ้กิดพลวตัของผา้หมอ้หอ้มมี 3 ประการ ประการแรกคือการพฒันาดา้นสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน
ของภาครัฐท่ีสร้างถนนยนัตรกิจโกศลท าใหเ้กิดการสัญจรไปมาของผูค้นผ่านบา้นทุ่งโฮง้และผลท่ี
ตามมาของการพฒันาน้ีก็คือคนในชุมชนมีช่องทางในการท าการคา้และในท่ีสุดก็กา้วเขา้สู่ธุรกิจ
การคา้ผา้หมอ้หอ้มท่ีทั้งขายส่งไปยงัพ้ืนท่ีอ่ืนๆและขายปลีกในร้านท่ีอยูใ่นชุมชน ความตอ้งการผา้
หมอ้ห้อมก็มากข้ึนและคิดหาวิธีการท่ีจะสามารถผลิตผา้หมอ้หอ้มไดม้ากข้ึนและง่ายข้ึน ซ่ึงผา้ขาว
ดิบและผา้เคมีก็สามารถให้ค  าตอบแก่ผูป้ระกอบการผา้หมอ้ห้อมได ้ประการท่ีสองคือการพฒันา
ทกัษะความรู้ในเร่ืองการท  าใหผ้า้หมอ้ห้อมมีลวดลายท่ีสวยงามเพ่ือเพ่ิมมูลค่าใหผ้ลิตภณัฑจ์ากการ
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ฝึกอบรมท่ีทางกลุ่มผูน้  าของชุมชนไดเ้อาความรู้มาพฒันาฝีมือของผูป้ระกอบการผา้หมอ้ห้อมใน
ชุมชน ประการท่ีสามคือการท่องเท่ียวท่ีเป็นผลพลอยไดม้าจากนโยบายการพฒันาทอ้งถ่ินของรัฐ 
เช่น โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในประเทศเป็นตน้ ท่ี
เหมือนเป็นโอกาสให้คนในชุมชนไดจ้  าหน่ายผลิตภณัฑ์ของทอ้งถ่ินนัน่คือผา้หมอ้ห้อมซ่ึงมีอย่าง
หลากหลายรูปแบบทั้งแบบท่ีเป็นหมอ้ห้อมดั้งเดิมแท ้แบบท่ีเป็นเคมี แบบเขียนเทียน แบบท่ียอ้ม
ธรรมชาติ หรือแบบท่ีเป็นเส้ือยืด ทั้งหมดท่ียกตวัอยา่งมาก็ไดข้ายภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ว่า "ผา้
หมอ้หอ้มแห่งบา้นทุ่งโฮง้" 
 หมอ้ห้อมแทใ้นความเขา้ใจของคนบา้นทุ่งโฮง้คือหมอ้ห้อมจกหรือหมอ้ห้อมท่ีผ่านการ
ยอ้ม แมว้่าน ้ ายอ้มนั้นจะเป็นสีสังเคราะห์หรือสีเคมีก็ตาม แต่ก็ยงัถูกคนในชุมชนให้ความหมายว่า
เป็นหมอ้หอ้มแท ้ในขณะท่ีหมอ้หอ้มแบบอ่ืนๆ ทั้งหมอ้หอ้มเคมี หมอ้หอ้มเขียนเทียนและหมอ้หอ้ม
ยอ้มธรรมชาตินั้ น  คน ทุ่งโฮ้งจะไม่ใช้ค  าว่าแท้แต่จะเรียกช่ือตามกรรมวิธีการผลิต  แต่เพ่ือ
ความกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจของชุมชน หมอ้ห้อมในรูปแบบต่างๆถูกท าให้เป็นของแทด้ว้ยการใส่
คุณค่าในทางวฒันธรรมเขา้ไปในสินคา้ผา้หมอ้หอ้ม ท่ีแต่เดิมถูกใหค้วามหมายวา่ไม่แทใ้หก้ลายเป็น
หมอ้หอ้มแห่งบา้นทุ่งโฮง้แท ้ตรงน้ีท าใหเ้ห็นวา่ความจริงแทส้ามารถเปล่ียนแปลงไดเ้สมอ จากหมอ้
ห้อมแทข้องบา้นทุ่งโฮง้ตอ้งมีการจกแบบไม่มีลวดลายมาสู่การใชผ้า้เคมีท่ีไม่ตอ้งจกและยงัมีการ
สร้างลวดลายให้กบัผา้หมอ้หอ้ม ท าใหค้วามจริงแทข้องหมอ้หอ้มไม่ไดอ้ยูท่ี่น ้ ายอ้มเพียงอยา่งเดียว 
แต่ความจริงแทข้องหมอ้หอ้มทุ่งโฮง้ยงัอยูท่ี่การรู้จกัเอาอตัลกัษณ์มาสร้างใหเ้ห็นวา่จริงแท ้ตรงน้ีท า
ให้ไม่สามารถมองความแทแ้ค่เชิงวตัถุ(Object) แต่เราสามารถมองความจริงแทว้่าเป็นส่ิงสร้างทาง
สงัคม (Social Construction) ไดด้ว้ย  
 ก่อนหนา้ท่ีการท่องเท่ียวจะเขา้มาในชุมชนบา้นทุ่งโฮง้อยา่งเขม้ขน้ ความจริงแทไ้ม่ไดเ้ป็น
ประเด็นท่ีมีความส าคญักบัคนทุ่งโฮง้ แต่เม่ือสินคา้ผา้หมอ้หอ้มท่ีมาจากเคมีไดข้าย มีร้านคา้เกิดข้ึน
มากมายประกอบกับนโยบายของรัฐท่ีส่งเสริมให้บริโภคสินค้าของท้องถ่ินและสถาบันทาง
การเมืองทอ้งถ่ินกใ็หก้ารส่งเสริมทั้งในดา้นความรู้ การพฒันาฝีมือ การประชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียว 
เป็นตน้ ท าให้คนในชุมชนหันกลบัมาสนใจเร่ืองความจริงแทท่ี้สามารถสร้างโอกาสน าพาบา้นทุ่ง
โฮง้ใหส้ามารถรุ่งเรืองในทางเศรษฐกิจได ้ท าใหค้นในชุมชนดึงเอาอตัลกัษณ์ของชุมชนกลบัมาใช้
ผ่านการจดั สร้าง จ าลองให้สมจริง เพ่ือบอกว่าบา้นทุ่งโฮง้เป็นแหล่งผลิตผา้หมอ้ห้อมมายาวนาน
โดยเอาไปผูกโยงกบัอตัลกัษณ์ของความเป็นพวน  สินคา้ผา้หมอ้หอ้มท่ีมาจากโรงงานอุตสาหกรรม
จึงสามารถขายในนามของสินคา้ทอ้งถ่ินดั้งเดิมแท้ๆ ได ้โดยไดฉ้วยใชค้วามเป็นชุมชนเขา้ช่วยให้
ภาพความโรแมนติกวา่เป็นชุมชนดั้งเดิมแท้ๆ ท่ีท าผา้หมอ้หอ้ม  ตรงน้ีท าใหเ้ห็นวา่การท่ีผา้หมอ้หอ้ม
กลายเป็นสินค้าได้น าพาให้เกิดกระแสให้คนทุ่งโฮ้งสนใจอัตลักษณ์ของตนเองมากข้ึนเพ่ือ
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ประโยชน์ทางธุรกิจและเพ่ืออนุรักษอ์ตัลกัษณ์ของตนเองใหด้ ารงอยู ่แมว้่าจะเป็นอตัลกัษณ์ในแบบ
ใหม่ก็ตาม แมว้่าการท่ีผา้หมอ้ห้อมกลายเป็นสินคา้จะท าให้วฒันธรรมการท าผา้หมอ้ห้อมแบบ
ดั้งเดิมถูกลดความส าคญัไปในพ้ืนท่ีทางเศรษฐกิจ แต่ในพ้ืนท่ีทางวฒันธรรมของชุมชนกลบัพบว่า
วฒันธรรมการท าผา้หมอ้หอ้มแบบดั้งเดิมถูกเอามาเผยแพร่และจดัแสดงมากข้ึน เช่นในงานประเพณี
ก าฟ้า การจ าลองวิถีชีวิตของชุมชนในงานกาชาด การแสดงสินคา้ในประเทศและต่างประเทศ เป็น
ตน้ ซ่ึงตรงน้ีเป็นตวัส าคญัท่ีจะเกร่ินน าว่า หมอ้หอ้มบา้นทุ่งโฮง้มีจุดเร่ิมมาจากตรงไหนและปัจจุบนั
ถูกพฒันารูปแบบอยา่งไรถึงจุดไหน ตรงน้ีท าให้เกิดความต่อเน่ืองของความเป็นของแท ้ท่ีท าใหผ้า้
เคมีสามารถกลายเป็นของแทข้องบา้นทุ่งโฮง้ไดเ้พราะคนทุ่งโฮง้ไดน้ าเอาผา้เคมีเขา้ไปอยู่ในส่วน
หน่ึงของวิวฒันาการการของวฒันธรรมการท าผา้หมอ้หอ้มแหง้บา้นทุ่งโฮง้ ซ่ึงเป็นกลยทุธ์หน่ึงท่ีท า
ให้ผา้หมอ้ห้อมในระดบัวาทกรรมกบัผา้หมอ้ห้อมในระดบัท่ีชาวบา้นปฏิบติัการท าจริงๆเช่ือมกนั 
จนผา้เคมีสามารถขายไดใ้นนามผา้หมอ้หอ้มแทแ้หง้บา้นทุ่งโฮง้  
  การสร้างความเป็นของแทใ้นผา้หมอ้หอ้มของคนบา้นทุ่งโฮง้สามารถจ าแนกปฏิบติัการได ้
3 ส่วนท่ีส าคญั ไดแ้ก่ประการแรก มีการดึงเอาอตัลกัษณ์ความเป็นพวนของบา้นทุ่งโฮง้มาท าใหเ้กิด
รูปธรรมในชุมชน ดว้ยการสร้างบา้นจ าลองของคนพวนในอดีต การสร้างพิพิธภณัฑข์องชุมชน การ
สร้างอนุเสารียเ์จา้ชมพูซ่ึงเป็นท่ีมาของต านานอนัยิ่งใหญ่ของชาวไทยพวน ทั้ งน้ีเพ่ือเป็นแหล่ง
ทรัพยากรในการท่องเท่ียวใหค้นท่ีมาเท่ียวท่ีบา้นทุ่งโฮง้ไดเ้รียนรู้ความเป็นพวน ประการท่ีสอง คือ
การยกเอาพิธีกรรมเก่าแก่ของคนพวนข้ึนมาเป็นงานประเพณีประจ าปีเพ่ือใชอ้ตัลกัษณ์ความเป็น
พวนในการส่งเสริมการท่องเท่ียวและเพ่ือส่งเสริมการคา้ผา้หมอ้ห้อมในบา้นทุ่งโฮง้ งานก าฟ้า
เหมือนเป็นงานท่ีชุบชีวิตใหค้  าวา่ “ไทยพวน” ยงัมีลมหายใจ ในขณะท่ีความเป็นสมยัใหม่จะกลืนให้
ส านึกของความเป็นพวนหายไปแต่การจดังานก าฟ้าเหมือนเป็นการชุบชีวิตวิถีชีวิตของคนพวนให้
กลบัมามีชีวิตใหลู้กหลายคนรุ่นใหม่ไดเ้ห็น งานก าฟ้าน้ีจะเป็นงานจดัแสดงวิถีชีชิตของคนพวนใน
อดีตผ่านการจดัซุม้นิทรรศการ การแสดง การละเล่น การแต่งกายของคนบา้นทุ่งโฮง้ งานก าฟ้าเป็น
งานท่ีจะท าใหไ้ดเ้ห็นเส้ืองามของคนบา้นทุ่งโฮง้ท่ีจะเอาเส้ือหมอ้หอ้มแทด้ั้งเดิมของคนบา้นทุ่งโฮง้
มาใส่เพ่ือร่วมกิจกรรม และในขณะเดียวกนักเ็ป็นงานท่ีเปิดตวัผา้หมอ้หอ้มแบบใหม่ซ่ึงเป็นความคิด
สร้างสรรค์ของผูป้ระกอบการผา้หมอ้หอ้มในต าบลทุ่งโฮง้ งานก าฟ้าจึงเป็นงานท่ีเปิดพ้ืนท่ีใหห้มอ้
ห้อมทั้ งเก่าและใหม่ไดมี้โอกาสเชิดหน้าชูตา แสดงการท าผา้หมอ้ห้อมในอดีต ในปัจจุบันและ 
หมอ้ห้อมในอนาคตสู่สากล เป็นการตอกย  ้าความช านาญในการท าผา้หมอ้ห้อมท่ีคนทุ่งโฮง้ท ามา
ตั้งแต่ในอดีต รักษามาจนถึงปัจจุบนั และพฒันาสู่อนาคต งานประเพณีก าฟ้าจึงจดัข้ึนเพ่ือยืนยนัว่า
คนพวนบา้นทุ่งโฮง้คือคนท่ีท าผา้หมอ้ห้อมโดยแท ้ประการสุดทา้ยคือการแสดงให้เห็นว่าคนพวน
เป็นเจา้ของภูมิปัญญาการท าผา้หมอ้หอ้มอยา่งแทจ้ริง ดว้ยการส่งเสริมใหมี้ศูนยเ์รียนรู้ในชุมชน ซ่ึง
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ยกให้ผูป้ระกอบการท่ีมีความรู้ความช านาญในการท าผา้หม้อห้อมให้เป็นปราชญ์ชุมชน ซ่ึง
ผูป้ระกอบการเหล่าน้ีลว้นแต่เป็นผูท่ี้เคยมีช่ือเสียงมาก่อนหนา้น้ีแลว้ เช่น เคยออกรายการทีวี เคยลง
วารสารการท่องเท่ียว เคยถูกเชิญไปเป็นวิทยากรท่ีต่างๆ และไดรั้บรางวลัในระดบัชาติ เป็นตน้  
 ส่ิงท่ีคนทุ่งโฮง้ไดป้ฏิบติัการรักษา สร้างใหม่ และฉวยใชอ้ตัลกัษณ์ของชุมชนเพ่ือสร้างภาพ
ใหห้มอ้หอ้มบา้นทุ่งโฮง้ท่ีมีหลากหลายรูปแบบและหลากหลายกรรมวิธีการท าไดข้ึ้นช่ือวา่เป็นหมอ้
ห้อมของบา้นทุ่งโฮง้แทอ้าจเรียกไดว้่าเป็นเหมือนกบัท่ี MacCannell เรียกว่าการสร้างความจริงแท้
แบบจดัฉาก (Stage Authenticity) ให้เกิดความรู้สึกว่าจริงแท ้ตรงน้ีเป็นการท าให้นักท่องเท่ียวได้
สมัผสัประสบการณ์โดยออ้มผา่นการจ าลองหรือท่ี Boorstin เรียกวา่ Pseudo-Event เพราะเหตุการณ์
จริงมนัไม่มีใหเ้ห็นแลว้ บางอยา่งเป็นเหตุการณ์ในอดีต แมว้่าจะรู้ว่ามนัคือของเทียมท่ีจ าลองข้ึนมา
แต่นกัท่องเท่ียวกไ็ดป้ระสบการณ์หรือความเขา้ใจร่วมกบัคนในชุมชน นอกจากน้ีประสบการณ์ของ
การท่องเท่ียวท่ีจริงแทย้งัรวมถึงการสร้างความจริงแทแ้บบประสบการณ์อตัภวนิยม (Existential 
Experiences) หรือท่ีความจริงแทม้นัคือความรู้สึกท่ีไดรั้บจากการไปด ารงอยูร่่วมกนั อยา่งท่ี Wang 
Ning เสนอ โดยเฉพาะการเขา้ร่วมกิจกรรมของศูนยเ์รียนรู้ท าใหน้กัท่องเท่ียวไดใ้กลชิ้ดความจริงแท้
มากยิ่งข้ึน ฉะนั้นการสร้างความจริงแทจึ้งมีทั้งการเนน้การจดัวางวตัถุใหเ้กิดความสมจริงและเนน้
ประสบการณ์ท่ีในตวันกัท่องเท่ียวท่ีไดไ้ปร่วมท ากิจกรรมในการท่องเท่ียว ซ่ึงการฉวยใชอ้ตัลกัษณ์
ของทุ่งโฮง้ก็ใช ้3 ส่ิง นัน่คือ ความเป็นพวน งานก าฟ้า และองคค์วามรู้ในการยอ้มผา้ มาเป็นจุดเนน้
ท่ีส าคญัในการท าให้ผลิตภณัฑ์ผา้หมอ้ห้อมท่ีมีหลากหลายรูปแบบสามารถขายในเคร่ืองหมาย
การคา้ของหมอ้หอ้มทุ่งโฮง้ภูมิปัญญาของคนพวนได ้
 การเอาเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ของคนพวนบา้นทุ่งโฮง้ไปผูกโยงเขา้กบัภูมิปัญญาการ
ท าผา้หมอ้ห้อมและประกาศให้สาธารณะชนรู้ว่าหมอ้ห้อมของแทต้อ้งหมอ้ห้อมทุ่งโฮง้ จึงส่งผลดี
ต่อธุรกิจผา้หมอ้ห้อมโดยภาพรวมต่อชุมชน ท าให้ผา้หมอ้ห้อมท่ีไม่จริงแท้ท่ีก่อนหน้าน้ีคนใน
ชุมชนท ามาขายดว้ยเหตุผลท่ีว่าสะดวก ประหยดั และรวดเร็ว กลายเป็นหมอ้ห้อมทุ่งโฮง้อย่าง
แทจ้ริงและยงัเป็นหมอ้หอ้มท่ีสร้างคุณค่าส าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจใหก้บัคนทุ่งโฮง้อีกดว้ย 
ส่ิงเหล่าน้ีแสดงให้เห็นว่าผา้หม้อห้อมได้เข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของการท าวฒันธรรมให้เข้าสู่
กระบวนการกลายเป็นสินค้า (Commoditization) ท่ีนักวิชาการสายอนุรักษ์นิยมมักมองว่าการ
กลายเป็นสินคา้ท าให้เกิดการท าลายวฒันธรรมทอ้งถ่ินดั้งเดิมหรือท าลายความเป็นของแทแ้ต่หาก
มองในเชิงเศรษฐกิจนั้น การท าวฒันธรรมให้กลายเป็นสินคา้กลบัสร้างคุณค่าให้กบัชุมชนและเอ้ือ
ให้เกิดความหมายใหม่ๆกบัชุมชนและเอ้ือให้เกิดการท่องเท่ียว รวมทั้งปลุกกระแสการอนุรักษ์
วฒันธรรมทอ้งถ่ินในหมู่บา้นทุ่งโฮง้อีกดว้ย 
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คุณค่าของผ้าหม้อห้อมที่มีต่อคนบ้านทุ่งโฮ้ง  
 ไม่ว่ายุคสมยัไหน ผา้หมอ้ห้อมก็ยงัคงอยู่คู่บา้นทุ่งโฮง้แมว้่ารูปโฉมผา้หมอ้ห้อมแห่งบา้น 
ทุ่งโฮง้จะเปล่ียนไปและความหมายเร่ืองความเป็นของแทก้เ็ปล่ียนกลบัไปมาตามการตีความของคน
ท่ีมาพบเห็น ในภาพรวมนั้นบา้นทุ่งโฮง้ไดดึ้งเอาอตัลกัษณ์ของชุมชนชาวพวนมาใชใ้นการท าใหผ้า้
หมอ้หอ้มท่ีไม่เคยเป็นของแทใ้นสายตาของคนในชุมชนมาก่อนหนา้น้ีใหก้ลายเป็นของแทน้ัน่ก็คือ
การท าใหผ้า้เคมีและผา้หมอ้หอ้มเทคนิคต่างๆกลายเป็นหมอ้หอ้มแห่งบา้นทุ่งโฮง้แท ้
 ผา้หมอ้หอ้มท่ีไม่แทอ้ยา่งผา้เคมีมีความส าคญัต่อการร้ือฟ้ืนเร่ืองเล่าของคนบา้นทุ่งโฮง้ ดว้ย
การคา้ผา้หมอ้ห้อมเคมีท่ีท ามาเป็นเวลายาวนาน ผูป้ระกอบการตดัผา้หมอ้ห้อมเคมีบ้านทุ่งโฮ้ง 
ส่งออกผ้าหม้อห้อมเคมีไปขายยงัพ้ืนท่ีต่างๆทั่วประเทศเป็นจ านวนมากก็เปรียบเสมือนการ
ประชาสัมพนัธ์บา้นทุ่งโฮง้ไปในตวั ท าให้คนไทยรู้จกัผา้หมอ้ห้อมบา้นทุ่งโฮง้อย่างแพร่หลายว่า
เป็นแหล่งผลิตผา้หมอ้ห้อมจึงท าให้ผูค้นท่ีสนใจหาซ้ือผา้หมอ้ห้อมแวะเวียนมายงับ้านทุ่งโฮ้ง 
รวมทั้งการเกิดข้ึนของร้านคา้ผา้หมอ้หอ้มท่ีเพ่ิมจ านวนข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจนปัจจุบนัมีเกือบหน่ึงร้อย
ร้านคา้ท าใหก้ารท่องเท่ียวในบา้นทุ่งโฮง้เติบโต คนทุ่งโฮง้จึงใชโ้อกาสน้ีร้ือฟ้ืนรวบรวมเร่ืองเล่าของ
ทอ้งถ่ินเพ่ือเป็นบทความ ขอ้มูลในการประชาสัมพนัธ์บา้นทุ่งโฮง้ ดงัท่ีปรากฏในแผ่นพบั หนงัสือ
ท่องเท่ียว และส่ือออนไลน์ เป็นต้น เพ่ือให้สามารถอา้งไดว้่าผา้หมอ้ห้อมบา้นทุ่งโฮง้เช่ือถือไดว้่า
เป็นผา้ท่ีมีคุณภาพและมีเร่ืองราวภายใตเ้ส้นดา้ยสีคราม ฉะนั้นผา้เคมีจึงถูกขายในนามของผา้หมอ้
ห้อมแห่งบา้นทุ่งโฮง้ไดอ้ย่างแนบเนียน เพราะขายส่งมาเป็นเวลานานและมีขายอยู่มากในพ้ืนท่ีท่ี
บอกวา่ตวัเองเป็นเจา้ของภูมิปัญญาในการท าผา้หมอหอ้มท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษนัน่เอง 
  ผา้หมอ้หอ้มท่ีไม่แทแ้ลว้กลายมาเป็นของแทข้องบา้นทุ่งโฮง้นบัว่าเป็นส่ิงท่ีสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจให้กบัคนในชุมชนบา้นทุ่งโฮง้เป็นอย่างมาก หมอ้ห้อมแห่งบา้นทุ่งโฮง้ไดก้ลายมาเป็น
ช่องทางธุรกิจท่ีสร้างความรุ่งเรืองในเชิงเศรษฐกิจให้กบัคนบา้นทุ่งโฮง้ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัในการ
พฒันาเร่ืองอาชีพและความเป็นอยูข่องชุมชน ท าใหโ้อกาสในการท ามาหากินของคนทุ่งโฮง้มีมาก
ข้ึน คนทุ่งโฮง้จึงมีอาชีพ มีรายได ้พ่ึงตนเองได ้ 
  คุณค่าทางเศรษฐกิจท่ีผา้หมอ้ห้อมแห่งบา้นทุ่งโฮง้ไดม้อบให้กบัคนทุ่งโฮง้นั้นสามารถ
แบ่งเป็น 3ส่วน ใหญ่ๆ คือในส่วนของผูป้ระกอบการร้านคา้ผา้หมอ้หอ้มท่ีจากเดิมมีจ านวนมากอยู่
แลว้ ซ่ึงในเชิงเศรษฐศาสตร์การขายสินคา้ท่ีเหมือนๆกนัจะท าให้คนขายมีอ านาจต่อรองกบัลูกคา้
นอ้ย นัน่หมายความว่าผา้หมอ้หอ้มแต่ละร้านท่ีบา้นทุ่งโฮง้จะมีราคาใกลเ้คียงกนัและลูกคา้มีอ  านาจ
ในการต่อราคาสูงมาก แต่ในทางตรงกนัขา้มกลบัพบวา่ร้านคา้ผา้หมอ้หอ้มกย็งัเกิดข้ึนใหม่เร่ือยๆซ่ึง
เป็นลูกหลานคนรุ่นใหม่ของต าบลทุ่งโฮง้ท าให้ถึงความผูกพนัระหว่างผา้หมอ้ห้อมและคนทุ่งโฮง้ 
ส่วนท่ีสองคือส่วนของช่างตดัผา้ท่ีท าหนา้ท่ีคลา้ยๆผูจ้ดัการการผลิตผา้หมอ้ห้อม และส่วนสุดทา้ย
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คือแรงงานรับจา้งเยบ็ผา้หมอ้หอ้มท่ีแมว้า่รายไดจ้ากการเยบ็ผา้หมอ้หอ้มจะนอ้ย แต่ก็สามารถท าให้
เล้ียงครอบครัวและมัน่คงดว้ยความช่วยเหลือของเครือญาติและคนในชุมชน รวมทั้งผูท่ี้มีอาชีพท า
การเกษตรเป็นหลกั แต่เม่ือเสร็จการท านาปลูกขา้วแลว้ก็จะรับผา้หมอ้หอ้มเคมีมาเยบ็ระหว่างรอฤดู
เก็บเก่ียว เพราะผา้หมอ้ห้อมเคมีจะมีร้านคา้สั่งตดัเยบ็ตลอดทั้งปีเพ่ือขายหน้าร้านและส่งขายไป
ต่างจงัหวดั ตรงน้ียงัเป็นอาชีพท่ีกลุ่มเกษตรกรสามารถท าเป็นงานเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได ้
 ทั้งผูป้ระกอบการร้านคา้ผา้หมอ้ห้อม ช่างตดัผา้ และคนรับจา้งเยบ็ผา้ลว้นแลว้แต่มีส่วน
เก้ือกูลซ่ึงกนัและกนั โดยร้านขายผา้เป็นคนมอบงานท่ีท าให้ทั้งช่างตดัผา้และช่างเยบ็ผา้มีงานท ามี
รายได ้แต่ในขณะเดียวกนัช่างตดัผา้ก็เก้ือกูลร้านคา้โดยการผ่อนช าระค่าตดัผา้หรือออกเงินคา้จา้ง
เยบ็ผา้ให้กบัคนรับจา้งเยบ็ผา้ไปก่อนและบางคร้ังก็ให้คนรับจา้งเยบ็ผา้กูย้ืมเงินในลกัษณะของการ
เบิกล่วงหนา้แลว้ท างานใชแ้ทนในภายหลงับนความไวเ้น้ือเช่ือใจและความสมัพนัธ์ในเชิงเครือญาติ 
 นอกจากน้ีอาชีพรับจ้างเย็บผ้ายงัท าให้ผู ้หญิงมีบทบาทในชุมชนมากข้ึน  ซ่ึงต่างจาก
ผูป้ระกอบการร้านคา้ท่ีส่วนมากจะไม่ค่อยร่วมกิจกรรมของชุมชนเพราะการเปิดร้านคา้ตอ้งเฝ้าร้าน
ท าใหไ้ม่สามารถไปท าธุระอ่ืนได ้ฉะนั้นในกิจกรรมของชุมชนผูป้ระกอบการร้านคา้จึงไม่มีบทบาท
มากเท่าช่างตดัผา้และช่างเยบ็ผา้ เพราะสองกลุ่มน้ีถือว่ามีความยืดหยุ่นในอาชีพสูงท าให้มีเวลาใน
การท่ีจะออกจากการท างานอาชีพมาสู่การท างานบา้น งานชุมชนท่ีชาวบา้นทุ่งโฮง้เรียกว่างานภาษี
สงัคมหรือการช่วยเหลือเก้ือกลูกนัจึงเป็นการท าใหค้วามสมัพนัธ์ของคนในชุมชนแน่นแฟ้นยิง่ข้ึน 
 
บทสรุป  
 ชาติพนัธ์ุไทยพวนบ้านทุ่งโฮ้งก็เป็นเช่นเดียวกับคนเมือง(คนลา้นนา)ในพ้ืนท่ีอ่ืนๆใน
จงัหวดัแพร่ท่ีรู้จกัใชค้รามในครัวเรือนอยูก่่อนแลว้ เพ่ือเป็นการลดตน้ทุนในการซ้ือหาเคร่ืองนุ่งห่ม 
ซ่ึงในอดีตชาวบา้นทุ่งโฮง้ใชเ้ส้ือหมอ้ห้อมในความหมายของ “เส้ือเซ้ือ” และ “เส้ืองาม”  ท่ีทั้ งมี
คุณค่าในการใช้สอยและคุณค่าในเชิงวฒันธรรม ซ่ึงการให้คุณค่าตรงน้ีเป็นจุดท่ีคนทุ่งโฮง้ดึงมา
ต่อรองกบัอตัลกัษณ์ของคนเมือง(ลา้นนา) ว่าคนทุ่งโฮง้เป็นคนพวนท่ีช านาญในการท าผา้หมอ้หอ้ม 
โดยเฉพาะเส้ืองาม การใส่เส้ือหมอ้หอ้มอวดสายตาคนอ่ืนๆท าใหย้ิ่งตอกย  ้าภาพของคนพวนวา่ตอ้งคู่
กบัหมอ้ห้อม และอีกอตัลกัษณ์ท่ีบ่งบอกความเป็นพวนแทก้็คือการเขา้ร่วมพิธีก าฟ้า  คนพวนบา้น
ทุ่งโฮง้ในอดีตจึงมีอตัลกัษณ์หลายอยา่ง ทั้งท่ีเป็นคนพวน มีการท าผา้หมอ้ห้อมเพ่ือใชส้วมใส่เป็น
เส้ืองาม และมีพิธีกรรมท่ีเรียกว่าก าฟ้า ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีถูกดึงมาเป็นตวัแบ่งความแตกต่างระหว่างชาติ
พนัธ์ุคนเมืองและคนพวน ฉะนั้นความเป็นพวน ผา้หมอ้ห้อม และพิธีก าฟ้าจึงเป็นเหมือนวตัถุดิบ
ทางวฒันธรรมท่ีมีอยูก่่อนแลว้ ก่อนท่ีจะถูกเอามาปรุงแต่งในบริบทของการคา้และการท่องเท่ียว 
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 จุดเปล่ียนส าคญัท่ีท าให้ผา้หมอ้ห้อมกลายเป็นสินคา้ท่ีน าพาชุมชนบา้นทุ่งโฮง้กลายเป็น
ชุมชนท่องเท่ียว คือการเปล่ียนวิถีการผลิตผา้หมอ้หอ้มโดยการเลือกใชว้สัดุแบบใหม่ท่ีสามารถผลิต
ผา้หมอ้ห้อมไดเ้ร็วและง่ายข้ึน แสดงให้เห็นว่าคนทุ่งโฮง้รู้จกัการเลือกใช้วตัถุดิบให้มีคุณค่าใน
เชิงอรรถประโยชน์เทียบเท่าหมอ้ห้อมทุ่งโฮง้ในอดีต การเขา้สู่อาณาบริเวณแห่งการคา้น้ี ท าให้ผา้
หมอ้หอ้มถูกแปลงโฉมบนฐานคิดท่ีว่าท าอยา่งไรถึงจะขายได ้ความจริงแทจึ้งไม่ส าคญัไปกวา่เร่ือง
ในเชิงธุรกิจ  
 ในเวลาต่อมาเม่ือกระแสการท่องเท่ียวเร่ิมเขม้ขน้ ดว้ยนโยบายการพฒันาของรัฐท าให้มี
โครงการท่ีส าคญัคือโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ในยุคของรัฐบาลของนายทกัษิณ 
ชินวตัร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น จึงยิ่งเอ้ือใหผ้า้หมอ้หอ้มมีโอกาสข้ึนเป็นดาวเด่นของบา้นทุ่งโฮง้ 
สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสามารถบ่งบอกอตัลกัษณ์ชุมชนไปพร้อมๆกนัดว้ยบริบท
ดงักล่าว ท าให้ธุรกิจผา้หมอ้ห้อมขยายตวัอย่างรวดเร็วและในขณะเดียวกนัก็ตอ้งการใชอ้ตัลกัษณ์
ของชุมชนมาเพ่ือแข่งขนัในเชิงธุรกิจ และความเป็นของแทท่ี้ไม่เคยมีความส าคญัในก่อนหน้าน้ี
กลบัมาเป็นประเด็นท่ีถูกหยิบยกข้ึนมาเพ่ือเอามาใชส้ร้างคุณค่าทางสังคมวฒันธรรมท่ีเอ้ือต่อการ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ  
 ในขณะท่ีคนในชุมชนกลบัไปสนใจเร่ืองความจริงแทแ้ละพยายามน าเสนอความดั้งเดิม
แบบโรแมนติกว่าชุมชนทุ่งโฮง้เป็นชุมชนไทยพวนดั้งเดิม แต่ในความเป็นจริงนั้นวิถีการผลิตของ
คนทุ่งโฮง้ไม่ไดย้อ้นกลบัไปสู่การผลิตแบบดั้งเดิมเหมือนเก่า จึงท าให้หมอ้ห้อมเคมีถูกขายในนาม
ของหมอ้หอ้มแทโ้ดยการน าเสนอภาพความดั้งเดิมผา่นปฏิบติัการการสร้างความเป็นของแท ้ฉะนั้น
ในความเป็นเคมีหรือความไม่แทน้ั้นจึงถูกสร้างหรือใส่คุณค่าความเป็นของแทเ้พ่ือรักษาอตัลกัษณ์
ของชุมชนในการพฒันาทางเศรษฐกิจ ตรงน้ีท าให้ไม่สามารถมองความแท้ในเชิงวตัถุ(Object)  
ท่ีหยดุน่ิงตายตวั แต่เรายงัสามารถมองความจริงแทว้า่เป็นส่ิงสร้างทางสงัคม (Social Construction)   
  ในส่วนของพ่อคา้แม่คา้เองส่วนมากไม่ไดส้นใจว่าหมอ้หอ้มท่ีตนเองขายนั้นจะแทห้รือไม่ 
เพราะการคา้ผา้หมอ้หอ้มในบา้นทุ่งโฮง้จะเนน้ในเร่ืองคุณค่าทางเศรษฐกิจเป็นหลกั แต่ทั้งน้ียงัมีคน
ในบา้นทุ่งโฮง้จ านวนหน่ึงท่ีเป็นกลุ่มผูน้  าชุมชนพยายามสร้างเร่ืองราวให้ผา้หมอ้หอ้มมีคุณค่าของ
ความแทแ้ละน าเสนอต่อสาธารณะชน ซ่ึงส่งผลดีต่อภาคธุรกิจผา้หมอ้หอ้มทุ่งโฮง้โดยรวม ฉะนั้นจึง
สามารถแบ่งผูป้ระกอบการผา้หมอ้ห้อมเป็น 2 ส่วนคือส่วนท่ีไม่ไดส้นใจความจริงแทแ้ละส่วนท่ี
ตอ้งการให้ผา้หมอ้ห้อมเกิดความจริงแท  ้แต่ทั้งสองส่วนน้ีก็ไม่ไดข้ดัแยง้กนั แต่มีลกัษณะในเชิง
ร่วมมือกนัเพ่ือใหผ้า้หมอ้หอ้มทุกลกัษณะสามารถขายในนามหมอ้หอ้มบา้นทุ่งโฮง้ได ้
 คนบา้นทุ่งโฮง้ในกลุ่มท่ีเขม้งวดเร่ืองความจริงแท้ไดมี้ปฏิบติัการบางอยา่งท่ีจะ แสดงออก
ทางอตัลกัษณ์ว่าคนบา้นทุ่งโฮง้คือเจา้ของภูมิปัญญาการท าผา้หมอ้ห้อมอยา่งแทจ้ริง อตัลกัษณ์ของ
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บา้นทุ่งโฮง้จึงถูกร้ือฟ้ืนมาใชเ้พ่ือต่อรองในเร่ืองความเป็นของแทเ้พ่ือใหผ้า้หมอ้หอ้มบา้นทุ่งโฮง้ท่ีมี
หลากหลายรูปแบบนั้นขายไดไ้ปพร้อมๆกบัการไดอ้นุรักษว์ฒันธรรมของชุมชน ท าให้ส่งผลดีใน
เชิงธุรกิจและรักษาอตัลกัษณ์ของชุมชน ซ่ึงในเชิงธุรกิจนั้นผา้หมอ้หอ้มบา้นทุ่งโฮง้ไดท้  าใหค้นบา้น
ทุ่งโฮง้มีงานท าและมีรายไดท้ั้งในส่วนของผูป้ระกอบการร้านคา้โดยเฉพาะคนหนุ่มสาวท่ีอยากมี
ธุรกิจเป็นของตวัเองมากกว่าการอยู่เป็นลูกจา้ง และการขายผา้หมอ้ห้อมน้ีเองก็ยงัไดส้ร้างรายได้
ใหก้บัคนรับจา้งตดัผา้ท่ีเป็นเหมือนผูจ้ดัการสินคา้ผา้หมอ้หอ้มอยูห่ลงัร้านผา้หมอ้หอ้ม นอกจากน้ียงั
สร้างรายไดใ้ห้กบักลุ่มผูรั้บจา้งเยบ็ผา้ซ่ึงมีจ  านวนมากเป็นการกระจายรายไดสู่้ชุมชน สร้างความ
มัน่คงในทางเศรษฐกิจของชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี นบัว่าผา้หมอ้ห้อมทุ่งโฮง้เป็นส่ิงส าคญัท่ีท าให้คน
บา้นทุ่งโฮง้มีความเป็นอยูท่ี่ดี มีงานท า มีอาชีพท่ีมัน่คง ตนเองมัน่คง ครอบครัวมัน่คง ชุมชนมัน่คง  
 ในเชิงสังคมและวฒันธรรมหมอ้ห้อมแห่งบา้นทุ่งโฮง้ไดท้  าให้เกิดธุรกิจการคา้ในวงกวา้ง
และส่ิงท่ีตามมาคือการร้ือฟ้ืนอตัลกัษณ์ของชุมชนจึงท าให้เกิดปฏิบติัการในชุมชนในการจดัสร้าง
สถานท่ีเพ่ือรวบรวมอตัลกัษณ์ชุมชนท่ีส่วนหน่ึงก็เพ่ือการท่องเท่ียวและเพ่ือบอกคนอ่ืนว่าบา้นทุ่ง
โฮง้เป็นแหล่งของคนพวนแทแ้ละท าผา้หมอ้ห้อมแท  ้นอกจากน้ีผา้หมอ้ห้อมแห่งบา้นทุ่งโฮง้ยงั
ส่งเสริมความสมัพนัธ์ในชุมชนผ่านทางความสมัพนัธ์ในอาชีพ เพราะอาชีพเก่ียวกบัผา้หมอ้หอ้มท า
มากในชุมชนบา้นทุ่งโฮง้ คนในชุมชนสามารถช่วยเหลือเก้ือกูลกนัไดเ้ช่น การยืมเงิน การลงแขก 
การหางานให้ท าเป็นตน้ นอกจากน้ี อาชีพเยบ็ผา้หมอ้ห้อมยงัมีความส าคญัท่ีท าให้ผูห้ญิงแสดง
บทบาทของหญิงและมีบทบาทในชุมชนมากข้ึน ไดรั้บการยอมรับใหเ้ป็นดูแลสาธารณะสมบติัของ
ชุมชน ตรงน้ีแสดงให้เห็นว่าผูห้ญิงมีส่วนร่วมในเร่ืองของชุมชนมากข้ึนไปพร้อมๆกบับทบาทท่ี
สงัคมคาดหวงัใหเ้ป็นลูกสาว เป็นเมีย และเป็นแม่  
 มุมมองเร่ืองความเป็นของแทน้ั้นสามารถมองไดอ้ยา่งไม่ตายตวัและความเป็นของแทน้ั้น 
ยงัสามารถสร้างไดไ้ม่จ  าเป็นจะตอ้งเป็นของดั้งเดิมในเชิงวตัถุเท่านั้นท่ีจะเป็นของแท ้แต่ของท่ีไม่
แทก้็สามารถกลายมาเป็นของแทไ้ด  ้แมว้่าของนั้นจะไม่แทก้็ไม่ไดเ้ป็นส่ิงท่ีผิดหรือสร้างปัญหา
ใหก้บัคนในชุมชน ตรงกนัขา้มของไม่แทใ้นบางกรณีกลบัมีคุณค่าต่อชุมชนทั้งในเชิงเศรษฐกิจและ
ในเชิงสังคมวฒันธรรม วิทยานิพนธ์น้ีไม่ไดต้อ้งการจะช้ีใหเ้ห็นว่าหมอ้ห้อมบา้นทุ่งโฮง้เป็นของแท้
หรือของไม่แท ้แต่ตอ้งการจะบอกว่าคนทุ่งโฮง้รู้จกัท่ีจะอยูก่บัผา้หมอ้หอ้มท่ีเป็นแบบดั้งเดิมแทแ้ละ
ผา้หมอ้ห้อมท่ีเป็นเคมีโดยเลือกใชใ้ห้เหมาะกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีเปล่ียนไป ทั้งผา้หมอ้หอ้ม
แทแ้ละผา้หมอ้ห้อมเคมีต่างก็มีคุณค่ากบัคนทุ่งโฮง้ทั้งในเร่ืองปากทอ้งและในเร่ืองของการด ารงอตั
ลกัษณ์ของความเป็นพวน ซ่ึงหมอ้ห้อมก็เป็นส่ิงหน่ึงท่ีท าให้คนทุ่งโฮง้ไม่ลืมอตัลกัษณ์ของตนเอง 
ความเป็นพวนจึงไม่ไดอ้ยูก่บัการจกหมอ้ห้อมแบบเดิมและการสร้างอตัลกัษณ์ของชาติพนัธุ์ไม่ใช่
เพียงแค่รักษาของเก่าแก่ดั้งเดิมเท่านั้น แต่อตัลกัษณ์ยงัสามารถปรับสร้างโดยใชข้องใหม่กไ็ด ้
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ลกูปัดคลองท่อม : จากโบราณวตัถุสู่สินค้าวฒันธรรม 1 
Klongtom’s Beads :  From Antiquities to Cultural Commodity 

ภณัฑิลา   ทองนพ (Pantila Tongnop) 2 
 

บทคดัย่อ  

         งานวจิยัช้ินน้ีมุ่งศึกษาถึงกระบวนการพฒันาสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์จากโบราณวตัถุ 
และท าความเขา้ใจการใหค้วามหมายการรับรู้คุณค่าของลูกปัดโบราณเพื่อน าขอ้มูลจากงานศึกษาที่
ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและพฒันาสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ อ่ืนๆที่มีลักษณะ
คลา้ยคลึงกนั ดว้ยระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ โดยไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์ 
การสังเกตการณ์ในการลงพื้นที่ภาคสนาม กรณีศึกษาลูกปัดโบราณคลองท่อม(OTOP)  จงัหวดั
กระบี่ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการในการพฒันาสินค้าสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์จาก
โบราณวตัถุนั้นมีการผลิตซ ้ าโดยการเลียนแบบอัตลักษณ์ของโบราณวตัถุในเร่ืองการออกแบบ
รูปทรงจากลูกปัดโบราณเพื่อน าไปใชใ้นการจ าหน่ายให้แก่ผูท้ี่สนใจและนักสะสมซ่ึงจดัจ าหน่าย
จ าหน่ายในร้านจ าหน่ายสินคา้ในพพิธิภณัฑ์ 

ค าส าคัญ : ลูกปัดโบราณคลองท่อม(OTOP),  ร้านจ าหน่ายสินคา้ในพิพิธภณัฑ์ , โบราณวตัถุ 
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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  

บทน า  

     งานศึกษาที่ผ่านมาเก่ียวกบัแหล่งโบราณคดีคลองท่อมได้สะทอ้นให้เห็นถึงความส าคญัของ
แหล่งโบราณคดีแห่งน้ีวา่เป็นแหล่งอุตสาหกรรมการท าลูกปัดโบราณที่ใหญ่ที่สุดแห่งหน่ึงและเป็น
เมืองท่าโบราณที่ส าคญัในภาคใต ้หลกัฐานที่พบและมีช่ือเสียงของแหล่งน้ี คือ ลูกปัดโบราณที่มีอยู่
เป็นจ านวนมาก ส่งผลให้ผูค้นที่สนใจต่างหลัง่ไหลกนัเขา้สืบเสาะ คน้หา และเขา้มาท าการศึกษา
เร่ืองราวต่างจากลูกปัดโบราณและคน้พบว่ามีช่วงแรกเร่ิมประวติัศาสตร์ผูค้นเร่ิมอพยพเขา้มาอยู่
อาศยัราวพทุธศตวรรษที่ 5 – 8 และติดต่อกบัชุมชนต่างชาติราวพุทธศตวรรษที่ 10 ดว้ยลกัษณะทาง
กายภาพของภูมิศาสตร์ที่ตั้งส่งผลใหเ้ป็นเมืองท่าที่ส าคญัแห่งหน่ึง 

     ลูกปัดคลองท่อมเป็นที่นิยมและดึงดูดให้ผูค้นเขา้มาคน้หาเพื่อครอบครองโดยในตวัลูกปัดมี
ความสวยงามและระบบความเช่ือความหมายที่แฝงฝังอยู่ในตวัวตัถุ ภายหลังที่แนวคิดเร่ืองหน่ึง
ต าบลหน่ึงผลิตภณัฑเ์ขา้มาทางเทศบาลเมืองกระบี่ จึงไดมี้โครงการพฒันาศิลปวตัถุคือ ท าการผลิต
ลูกปัดโบราณ(OTOP)คลองท่อมขึ้นมาเพือ่เป็นสินคา้ที่ระลึกในการจ าหน่ายในพิพิธภณัฑลู์กปัดอนั
ดามนัจงัหวดักระบี่  
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     ลูกปัดโบราณคลองท่อมหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์(OTOP) จึงเป็นตวัอย่างหน่ึงที่น่าสนใจใน
การศึกษาถึงกระบวนการพฒันาสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑท์ี่ท  าเลียนมาจากแบบโบราณวตัถุวา่
มีกระบวนการผลิตอยา่งไร เพือ่แรงบนัดาลใจหรือเป็นแนวทางใหก้บังานศึกษาช้ินอ่ืนๆที่มีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกนั 

วิธีการศึกษา  

     ผูศึ้กษาใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพและท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล 2 ประเภท  
   1.ข้อ มูล เอกสารประ เภทส่ิงพิมพ์และ ส่ิ งพิมพ์อิ เล็กทรอนิก ส์ที่ เ ก่ี ยวข้อ งกับงานวิจ ัย  
   2. ขอ้มูลภาคสนาม มีขอบเขตการศึกษาที่มุ่งเนน้เฉพาะการศึกษาเร่ืองลูกปัดโบราณ(OTOP)ที่ผลิต
ขึ้นในบริเวณศูนยก์ารเรียนรู้อนัดามนั จงัหวดักระบี่ ซ่ึงเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการสังเกต และการ
สมัภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลคือ กลุ่มผูผ้ลิต เพื่อให้ไดม้าซ่ึงค  าตอบเก่ียวกบักระบวนการใน
การผลิตสินค้า  และเก็บข้อมูลจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ เข้ามาซ้ือลูกปัดโบราณคลองท่อม 
(OTOP)เพือ่ใหไ้ดม้าถึงการใหค้วามหมายและคุณค่าต่อตวัวตัถุ 

นิยามศัพท์  

    1.ลกูปัดโบราณคลองท่อมหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์(OTOP) หมายถึง ลูกปัดที่ท  าการผลิตขึ้นมา
ใหม่โดยเลียนแบบรูปแบบและรูปทรงจากลูกปัดโบราณ 

   2.ร้านค้าจ าหน่ายสินค้าในพิพิธภัณฑ์  หมายถึง ร้านขายของที่ระลึกที่อยู่ในบริเวณพิพิธภณัฑ์
ลูกปัดอันดามัน จงัหวดักระบี่ ซ่ึงเป็นสถานที่หลักในการจ าหน่ายลูกปัดโบราณ(OTOP) ที่ผลิต
ขึ้นมาใหม่  

   3. โบราณวัตถุ  ในงานศึกษาช้ินน้ีหมายถึง ลูกปัดโบราณที่เป็นหลกัฐานทางโบราณคดีและเป็น
วสัดุตน้แบบที่ใชใ้นการเป็นตวัอยา่งของลูกปัดที่ผลิตขึ้นมาใหม่  
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ทบทวนวรรณกรรม  

1.งานศึกษาเร่ืองลูกปัดคลองท่อม  

      งานศึกษาที่เก่ียวขอ้งกับลูกปัดคลองท่อมที่ผ่านมาในส่วนใหญ่จะเป็นงานศึกษาที่ให้ภาพ
เก่ียวกบัลูกปัดคลองท่อมในฐานะ “หลกัฐานทางโบราณคดี”ที่เป็นหลกัฐานยืนยนัถึงอายสุมยัและ
ความส าคญัของแหล่งโบราณคดีแหล่งน้ีที่สันนิษฐานกนัว่า อาจจะเป็นแหล่งอุตสาหกรรมการท า
ลูกปัดโบราณที่ใหญ่ที่สุดแหล่งหน่ึง เพราะพบลูกปัดเป็นจ านวนมากและบริเวณกวา้งเม่ือฝนตกชะ
หนา้ดินออกก็จะพบไดท้ัว่ไป ลูกปัดโบราณไดรั้บความนิยมอยา่งมากในการมาท าเป็นเคร่ืองประดบั
ท ี่มีเร่ืองความเช่ือผสมผสานอยูใ่นตวัวตัถุซ่ึงแต่ลูกปัดแต่ละสีจะมีความเช่ือที่แตกต่างกนัออกไป    
    ในปี พ.ศ.2509 เป็นจุดเร่ิมตน้ของการคน้พบลูกปัดโบราณคลองท่อม โดย ท่านพระครูอาทร
สงัวรกิจ(เจา้อาวาสวดัคลองท่อม) ไดเ้ร่ิมเก็บรวบรวมโบราณวตัถุ ลูกปัด และเศษภาชนะดินเผาอ่ืนๆ
ที่คน้พบมาสะสมไวแ้ละจดัตั้งพพิธิภณัฑภ์ายในวดัขึ้น ซ่ึงพิพิธภณัฑใ์นช่วงแรกๆน้ีเป็นการน าของ
ที่เจอมารวบรวมไวใ้นหอ้ง ไม่ไดมี้การจดัแสดงตามหลกัพิพิธภณัฑส์ากลทัว่ไป (วิทยาลยัพลศึกษา
จงัหวดักระบี่,7)  

    นักวิชาการและผูส้นใจได้เร่ิมเขา้มาศึกษาและส ารวจในปีต่างๆ อาทิ ศรีศกัร วลัลิโภดม(2519)  
ดักลาส ดีแอนเดอร์สันและ พรชัย สุจิตต์(2522)  ธราพงศ์ ศรีสุชาติ (2523) มยุรี วีระประเสริฐ  
ปฐมฤกษ ์เกตุทตั (2526) ญาติมา ทองค า นฤมล กางเกตุ (2551)  ส ารวจ ศึกษา และขุดคน้แหล่ง
โบราณคดีคลองท่อม ผลจากการศึกษามีคลา้ยคลึงและเป็นไปในทิศทางเดียวกนัวา่ แหล่งโบราณคดี
คลองท่อมมีเร่ิมมีผูค้นอพยพเขา้มาอยูอ่าศยัตั้งแต่ ช่วงแรกเร่ิมประวติัศาสตร์ราวพทุธศตวรรษที่ 5 -8 
และมีการติดต่อกบัชนชาติอ่ืนๆระหว่างพุทธศตวรรษที่ 10 – 11 สันนิษฐานว่าเคยเป็นเมืองท่าที่
ส าคญัที่อยูใ่นเส้นทางการคา้ทางทะเลในสมยัโบราณและเป็นแหล่งที่อุตสาหกรรมที่ผลิตลูกปัดที่
ส าคญัแหล่งหน่ึงของทางภาคใต ้หลกัฐานที่ระบุไดว้่าเคยเป็นแหล่งผลิตลูกปัดมาก่อน ไดแ้ก่ เศษ
แกว้ที่ใชใ้นการผลิตลูกปัดจ านวนมากติดกนัที่ยงัหลอมไม่เสร็จ เศษภาชนะดินเผาเน้ือหยาบและ
โบราณวตัถุที่มีจารึกอ่ืนๆ (สรุปความจาก บุญฤทธ์ิ ฉายสุวรรณ ,2558 : 32-43) 
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1.2 ลูกปัดคลองท่อม    

    1.2.1 ประเภทของลูกปัด  

    ลูกปัดเป็นหลกัฐานทางโบราณคดีที่พบเป็นจ านวนมาก ผูค้นมกัจะเรียกลูกปัดที่มาจากแหล่งน้ีว่า 
“ลูกปัดคลองท่อม” มีหลากหลายรูปแบบและท าจากวสัดุที่ต่างกนัออกไป แต่สามารถแบ่งลูกปัด
ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ไดแ้ก่   

     1.ลูกปัดพื้นเมืองท่ีผลิตขึ้นเอง ณ แหล่งโบราณคดีแห่งน้ี เน่ืองจากว่าได้พบหลักฐานต่างๆ
หลากหลายที่ท  าใหเ้ช่ือไดว้า่ลูกปัดบางชนิดผลิตขึ้นที่คลองท่อมเอง แต่วตัถุดิบที่ใชท้  านั้นอาจไดม้า
จากต่างประเทศหรือภายในประเทศเอง เน่ืองจากวา่ไดพ้บเศษหิน แร่ที่สวยงามชนิดเดียวกบัที่ใชท้  า
ลูกปัดยงัทิ้งร่องรอยชดัเจนวา่ถูกสกดัออกไปท าลูกปัด รวมทั้งเศษกอ้นแกว้ซ่ึงเป็นแกว้ชนิดเดียวกบั
ที่ใชท้  าลูกปัดแกว้เป็นจ านวนมาก ปะปนอยูก่บัลูกปัดแกว้ที่ท  าส าเร็จแลว้ นอกจากน้ียงัพบลูกปัดที่
ยงัท  าไม่เสร็จเรียบร้อยเป็นจ านวนมาก คือเพียงแต่ท าเป็นรูปร่าง ยงัไม่มีการเจาะรูหรือเจาะรูเพียง
คร่ึงเม็ด และยงัพบลูกปัดแกว้ที่ท  าติดกนัเป็นแถวยาวๆยงัไม่มีการเจาะรู รวมทั้งลูกปัดที่ท  าแลว้ใช้
งานไม่ไดถู้กน ากลบัมาหลอมรวมกนัใหม่ ถา้หากเป็นของที่ท  ามาจากแหล่งอ่ืนนั้นน่าจะท าส าเร็จ
แลว้อยา่งเรียบร้อย  

   2. ลกูปัดท่ีมาจากต่างประเทศ ลูกปัดเหล่าน้ีคงถูกน ามาจากภายนอกเขา้มา ณ แหล่งโบราณคดีโดย
การคา้ขายแลกเปล่ียนกบัพอ่คา้ต่างชาติ เร่ิมตั้งแต่พอ่คา้แถบเอเชียกลาง พ่อคา้ชาวอินเดียและพ่อคา้
ชาวจีน ท าให้ลูกปัดจากต่างประเทศเหล่าน้ีเขา้มาในดินแดนทางภาคใตข้องไทยได้ ลูกปัดจาก
ต่างประเทศน้ีสามารถน าไปศึกษาเปรียบเทียบไดก้บัลูกปัดที่พบในแหล่งโบราณคดีแหล่งอ่ืนๆใน
ภาคใต ้สนันิษฐานวา่คงจะเป็นลูกปัดที่น าเขา้มาจากประเทศกลุ่มอาหรับและประเทศอินเดียทั้งใน
ภาคเหนือและภาคใต ้(มูลนิธิสารานุกรมไทยภาคใต,้2529: 3245)   
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1.2.2 ลกัษณะของลูกปัด  

    ลู ก ปั ด ที่ พ บ ใ น แห ล่ ง โ บ ร า ณ ค ดี ค ล อ ง ท่ อ ม มี ลั ก ษณ ะ โ ด ย ทั่ ว ไ ป  ดั ง ต่ อ ไ ป น้ี  
    เน้ือวสัดุ วสัดุที่น ามาใชท้  าลูกปัดที่พบ ณ แหล่งโบราณคดีแห่งน้ีส่วนใหญ่ที่พบเป็นลูกปัดแก้ว 
และลูกปัดหิน นอกจากน้ีก็มีวสัดุอ่ืนๆอีกเช่น ทอง ดีบุกและดินเผา   

 
     ภาพที่ 1 : ลูกปัดคลองท่อม 

ที่มา : รายงานการขดุคน้ทางโบราณคดีส านกัศิลปากรที่ 15 ภูเก็ต 

    ขนาด  ลูกปัดที่พบที่ควนลูกปัดมีหลายชนิด( ดูภาพที่ 1)  ตั้งแต่เสน้ผา่ศูนยก์ลาง 1.5 มิลลิเมตร ถึง 
1.8 เซนติเมตร ขนาดยาว 0.1 เซนติเมตร ถึง 8.4 เซนติเมตร ลูกปัดแกว้มีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึง
ขนาดใหญ่ ลูกปัดที่ท  าจากหินมกัจะมีขนาดใหญ่เม็ดโต ส่วนลูกปัดท าจากทองนั้นที่พบมีขนาดไม่
ใหญ่นกัประมาณเสน้ผา่ศูนยก์ลาง 0.5 เซนติเมตร    

        

ภาพที่ 2 และภาพที่ 3 ลูกปัดคลองท่อมขนาดต่างๆ 
 ที่มา  : รายงานการขดุคน้ทางโบราณคดีส านกัศลิปากรที่ 15 ภูเก็ต 
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   รูปแบบ ลูกปัดที่แหล่งโบราณคดีแห่งน้ีพบแบบแปลกๆที่สวยงามมากมายหลายรูปแบบ (ดูภาพที่ 
2 และภาพที่ 3)  จนกล่าวไดว้า่มีรูปแบบมากกวา่ที่พบในภาคอ่ืนๆของไทย รูปแบบส่วนใหญ่ท าจาก
แก้วที่คล้ายกับลูกปัดที่พบในอินเดียใต ้เช่นที่เมือง Arikamedu พบในเมืองออกแก้ว ประเทศ
เวยีดนาม และพบในเมืองโบราณสมยัแรกประวติัศาสตร์ในประเทศไทย เช่น ที่เมืองอู่ทอง จงัหวดั
สุพรรณบุรี และที่ดงศรีมหาโพธิจงัหวดัปราจีนบุรี เป็นตน้ บางรูปแบบของลูกปัดหินคลา้ยกบัที่พบ
ในอินเดียเหนือ ส่วนรูปแบบของลูกปัดทองนั้น คล้ายกับที่ลูกปัดทองที่พบที่ออกแกว้ ประเทศ
เวยีดนาม คือท าเป็นรูปทรงกลม และส่ีเหล่ียมลูกบาศก์ นอกจากน้ียงัมีบางแบบที่น่าสนใจมากคือ 
ลูกปัดที่ท  าเป็นรูปสัตว ์คือรูปเต่า ท าจากหยกเหมือนกับที่พบในออกแกว้ ลูกปัดท าเป็นรูปคล้าย
สิงโต ท าจากหินคาร์เนเลียนเหมือนกบัที่ขุดพบที่ดอนตาเพชร จงัหวดักาญจนบุรี และลูกปัดที่ท  า
เป็นรูปหนา้คน(ดูภาพที่ 4)  ซ่ึงไม่เคยพบ ณ ที่แห่งใด 

 

ภาพที่ 4 ลูกปัดหนา้คน หรือสุริยเทพ (คน้พบเฉพาะที่แหล่งโบราณคดีคลองทอ่ม) 
 ที่มา : รายงานการขดุคน้ทางโบราณคดีส านกัศิลปากรที่ 15 ภูเก็ต  

   สี  ลูกปัดดิน มีสีเป็นธรรมชาติ เช่น ดินเผาสีเทาเกือบด า สีน ้ าตาล ซ่ึงพบไม่มากนัก  ลูกปัดหินมีสี
ที่แตกต่างกัน  ขึ้ นอยู่กับชนิดของหินที่น ามาใช้ท  าลูกปัด  เช่น    ลูกปัดที่ท  าจากคาร์เนเลียน 
(Carnelian) มีสีส้มหรือสีแดงเขม้ ลูกปัดท่ีท าจากหินควอตซ์ มีสีแดงมัน เหลือง สีขาวปนสีเทา 
ลูกปัดที่ท  าจากหินแอเมทิสต ์(Amethyst) มีสีม่วง ลูกปัดที่ท  าจากหินเขี้ยวหนุมาน (Rock crystal) มี
สีขาวใสคล้ายแก้ว ลูกปัดที่ท  าจากหินโอนิกซ์ (Onyx) คือควอร์ตซ์ที่มีลายเป็นทางแนวเดียวกับ
ลูกปัดที่ท  าจากหินซาร์ด (Sard) มีสีแดงใสคลา้ยหินคาร์เนเลียน เป็นตน้ นอกจากน้ียงัพบลูกปัดหินที่
มีการตกแต่งดว้ยสีขาว เป็นลายเส้น วงกลมและสวสัดิกะ คล้ายกบัที่พบในแหล่งโบราณคดีใน
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ประเทศอินเดียเหนือ    ลูกปัดแก้ว ชนิดสีเดียว มีสีต่างๆมากมาย มีทั้งสีอ่อนและสีแก่  สีทึบและ
โปร่งแสง เช่น สีน ้ าเงิน สีเขียว สีเหลือง สีส้ม สีน ้ าตาล สีแดง สีฟ้า   และพบแบบแปลกๆมากมาย 
เช่นลูกปัดแกว้ที่มีร้ิวลายสลบัสีหลายสี เรียกกนัวา่ ลูกปัดโรมนั ลูกปัดแกว้สีด าตกแต่งดว้ยสีขาวเป็น
ลายนกและลายดอกไม ้ลูกปัดแกว้มีร้ิวลายสลบัสี ตรงกลางท าเป็นรูปหน้าคน (มูลนิธิสารานุกรม
ไทยภาคใต,้ 2529 : 3246)   

    จะเห็นไดว้า่จากงานศึกษาที่ผา่นมาที่เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองลูกปัดคลองท่อมนั้นจะช้ีให้เห็นถึงประวติั
ความเป็นมาและความส าคญัของแหล่ง ลกัษณะรูปแบบของลูกปัดคลองท่อมซ่ึงเป็นวตัถุอยา่งหน่ึง
ที่เป็นที่รู้จกัและไดรั้บความสนใจอยา่งกวา้งขวางจากสงัคม วงการวชิาการ และกลุ่มผูส้นใจเหล่านกั
สะสม  

2. งานศึกษาเร่ืองหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑท์ี่เก่ียวขอ้ง  

        ในปี พ.ศ.2544 รัฐบาลมีนโนบายหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ(์OTOP) ที่น าหลกัการหน่ึงหมู่บา้น
หน่ึงผลิตภณัฑ ์(OVOP)ในจงัหวดัโออิตะของประเทศญี่ปุ่ นมาปรับใชก้บัวิสาหกิจชุมชนของไทย
จุดประสงคห์ลกัของโครงการคือ การสร้างงานและเพิม่รายไดใ้หแ้ก่ชุมชน เสริมสร้างความเขม้แข็ง
ใหแ้ก่ชุมชนดว้ยการใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน ส่งเสริมการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละส่งเสริมความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรคข์องชุมชน(ประชุมวชิาการประจ าปี 2548,90) ทางส่วนภูมิภาคไดใ้ห้การตอบรับต่อ
นโยบายหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ของรัฐบาล ไดมี้การพฒันาสินคา้และผลิตภณัฑต่์างๆที่มีความ
หลากหลายมาจากชุมชนและทอ้งถ่ินเป็นจ านวนมาก  

      การผลิตสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑข์องแต่ละชุมชนนั้นมีความแตกต่างกนัออกไปขึ้นอยู่
กบับริบทและสภาพแวดลอ้มของชุมชนนั้นๆ คือ การน าเอาภูมิปัญญาและทรัพยากรอนัเป็นจุดเด่น
ของแต่ละชุมชนมาพฒันาให้เป็นสินคา้  มีทั้งสินคา้ที่สร้างขึ้นมาใหม่หรือสินคา้ที่น าเอาภูมิปัญญา
ดั้งเดิมเขา้มาปรับใช้ดว้ยการ ท าการผลิตซ ้ า ท าขึ้นใหม่โดยเลียนแบบจากวตัถุหรือส่ิงของที่มีอยู่
ดั้งเดิมในทอ้งถ่ินเช่น งานศึกษาเร่ือง “การพฒันาลวดลายเพื่องานออกแบบจากอิทธิพลศิลปกรรม
บา้นเชียง” ไดว้ิเคราะห์ลกัษณะเด่นของเคร่ืองป้ันดินเผาบา้นเชียงเพื่อน าลวดลายไทยโบราณไป
ประยุกต์ใช้งานในการตกแต่งวตัถุส่ิงของต่างๆ ในงานศึกษาช้ีให้เห็นว่า เอกลักษณ์ของงาน
ศิลปกรรมบา้นเชียง คือ เคร่ืองป้ันดินเผาลายเขียนสีแดงเขียนดว้ยเสน้โคง้เป็นหลกั มีความอ่อนชอ้ย
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และสลับซับซ้อน แสดงถึงความเคล่ือนไหว แฝงรูปแบบลวดลายออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ลาย
ธรรมชาติ ลายเรขาคณิตและลายอิสระ ในลกัษณะศิลปกรรมนามธรรมและก่ึงนามธรรม ลวดลาย
เคร่ืองป้ันดินเผานอกจากจะถูกตกแต่งเพื่อความสวยงามแลว้พบว่าในบางลวดลายยงัมีความหมาย
เชิงสัญลักษณ์ที่สามารถตีความถึงสภาพแวดล้อมและความเช่ือบางประการของคนสมัยก่อน
ประวตัิศาสตร์ที่บา้นเชียงไดด้ว้ย ลวดลายที่ไดรั้บความนิยมและเป็นที่รู้จกัจนกลายเป็นสัญลกัษณ์
ของบา้นเชียงคือลายกน้หอย (วลิภา กาศวเิศษ,2553:5)  

     ในปี พ.ศ.2554 เทศบาลเมืองกระบี่และส านักงานวฒันธรรมจงัหวดักระบี่ไดค้ิดพฒันาลูกปัด
โบราณคลองท่อมเป็นสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ภายใตโ้ครงการ “การพฒันาศิลปวตัถุ กลุ่ม
จงัหวดั(ลูกปัดโบราณ OTOP) ”   มีจุดประสงคเ์พื่อเพิ่มศกัยภาพในการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได ้
สร้างโอกาสในการพฒันาเศรษฐกิจชุมชน และเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาการท่องเที่ยวของจงัหวดั
กระบี่ มีการด าเนินกิจกรรม อาทิ การอบรมช่างท าลูกปัด การสร้างโรงเรือนผลิตลูกปัด ศูนย์
จ  าหน่ายผลิตภัณฑ์ และจดัท าพิพิธภณัฑ์ลูกปัดขึ้นมาเพื่อรองรับและเป็นแหล่งจ าหน่ายลูกปัด
โบราณ OTOP ที่ถูกผลิตขึ้นมา(เทศบาลเมืองกระบี่,2555:1) ขอบเขตในการด าเนินกิจกรรมหลกั 2 
กิจกรรมแบ่งเป็น  

        1.  กิจกรรมอบรมช่างท าลูกปัด ที่จดัขึ้นในช่วงวนัที่ 8 สิงหาคม – 5 กนัยายน 2554 ด าเนินการ
อบรมโดยแรกเร่ิมมีการจดัการใหค้วามรู้ ขอ้มูลพื้นฐาน บอกเล่าความเป็นมา และความส าคญัของ
ลูกปัด ชนิดและรูปทรงของลูกปัด ลูกปัดต่างๆที่พบในแถบฝ่ังอนัดามนั  ตวัอยา่ง ลกัษณะรูปทรง
ลูกปัดที่เป็นเอกลกัษณ์ของภูมิภาค มีการแนะน าวตัถุดิบที่ใชท้  าลูกปัด แนะน าเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้น
การผลิต และรวมไปถึงการทดลองใชเ้คร่ืองมือ  จากนั้นก็มีการบรรยายรูปทรงต่างๆของลูกปัด ฝึก
ตดัแบ่งวตัถุดิบ กลุ่มหินสี กลุ่มแกว้หลอม และฝึกบล็อกลูกปัดรูปทรงต่างๆ การโกรน การตดัแต่ง 
ขดัลูกปัดรูปทรงต่างๆ เช่น ทรงกลม ทรงกลอง ทรงถงั ทรงห้าเหล่ียม ทรงหกเหล่ียมสั้น - ยาว ทรง
ทุ่น ทรงขา้วตม้มดั ทรงกระดุม ทรงจานบิน และทรงเม็ดแตง ทรงเม็ดมะเฟือง ทรงเม็ดมะยม ฝึก
การเจาะรูปทรงต่างๆ เทคนิคการร้อยลูกปัดหินเป็นสร้อยคอ สร้อยขอ้มือ เคร่ืองประดบัอ่ืนๆ และมี
การฝึกท าลูกปัดแก้วด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น หลอม อบ เป่า  ผสมสีท าลวดลาย   ภายหลงัจากการ
ฝึกอบรมช่างท าลูกปัด ทางเทศบาลไดใ้ห้ช่างที่จบหลกัสูตรการฝึกอบรมผลิตลูกปัด ทุกคนไดผ้ลิต
ลูกปัดต่อไป โดยเทศบาลจะเป็นผูรั้บซ้ือลูกปัดที่ช่างผลิตไดท้ั้งหมด โดยตั้งราคาตามคุณภาพการ
ผลิต ขนาดและความยากง่ายในการผลิต (เทศบาลเมืองกระบี่ ,2555: 11)   
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        2.กิจกรรมการสร้างโรงเรือนผลิตลูกปัด และอาคารนิทรรศการนั้นไดมี้การประชุมและเสนอ
ตามแบบแผนที่ก  าหนดไว ้และมีการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์โครงการน้ีด้วยการจดังานมหกรรม
ลูกปัดและศิลปวฒันธรรมอนัดามนัเพือ่ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวโดยจดัแสดงลูกปัดและผลงานทาง
ศิลปวฒันธรรมประเภทต่างๆของทุกจงัหวดัในกลุ่มอันดามัน  มีการจัดท าวิดิทศัน์เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล ปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารนิทรรศการเก่ียวกับลูกปัดตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนัและเปิดใหผู้ส้นใจทัว่ไปเขา้มาชม(เทศบาลเมืองกระบี่, 2555: 8)   

แนวคดิทฤษฎีที่ใช้ในงานศึกษา   

     งานศึกษาช้ินน้ีใช้แนวคิดเร่ืองส่ีเหล่ียมสัญศาสตร์ ของ เจมส์ คลิฟฟอร์ด และแนวคิดเร่ือง 
Authenticity (ความแท)้ มาใชใ้นการศึกษาวเิคราะห์ดงัต่อไปน้ี  

  1.แนวคิดเร่ืองส่ีเหล่ียมสัญศาสตร์ (Semiotics Square )   อนัแป็นแนวทางของ เจมส์ คลิฟฟอร์ด  
ที่ใชแ้นวคิดน้ีในการศึกษาวตัถุสะสมต่างๆในแรกเร่ิมเดิมทีนั้นคลิฟฟอร์ดเร่ิมตั้งค  าถามว่า ท าไม
วตัถุสะสมต่างๆอนัไดแ้ก่ antiquities ,curiosities ,art ,souvenirs ,monuments,ethnographic artifacts 
จึงมีฐานุศกัด์ิทางศิลปะสูงหรือต ่าต่างกนัหรือ เราใชร้ะบบระเบียบอะไรในการแยกแยะส่ิงเหล่าน้ี
ออกจากกนั (ประชา สุวีรานนท ์, 2558 :48 อ้างใน Clifford , p55)  คลิฟฟอร์ดจึงสร้างระบบ
ความหมายที่ครอบคลุมวตัถุสะสมทุกประเภทขึ้นมาดว้ยการเสนอว่า ให้มองวตัถุทั้งหลายทั้งปวง
เป็นเพยีงวตัถุสะสมจะแตกต่างกนัเพียงแค่ว่าสะสมโดยสถาบนัทางสังคมหรือโดยปัจเจกชน ซ่ึงมี
บทบาทในการสร้างตวัตนและมีความเก่ียวพนักบัการสร้างอ านาจทางสงัคม 

    คลิฟฟอร์ดเน้นความสัมพนัธ์แบบคู่ตรงขา้มระหว่างศิลปวตัถุ(Art) กับวตัถุทางวฒันธรรม
(Cultural Artifact) โดยเช่ือว่ามันมีบทบาทในการแยกแยะของสะสมออกอยา่งเป็นระบบ โดยมี
ความแท ้(authenticity) เป็นเง่ือนไขส าคญัในการแยกแยะสองส่ิงน้ีออกจากวตัถุสะสมอ่ืนๆ คลิฟ
ฟอร์ดสร้างส่ีเหล่ียมสัญศาสตร์โดยเร่ิมจากการแบ่งวตัถุสะสมออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
ศิลปวตัถุ(Art) กบัวตัถุทางวฒันธรรม (Cultural Artifact) จากนั้นสร้างคู่ตรงขา้มเชิงปฏิเสธอีกคู่
หน่ึง คือ ไม่เป็นศิลปะ (Non – Art ) กบัไม่เป็นวฒันธรรม ส่ีเหล่ียมจึงประกอบดว้ยแกนตั้งระหว่าง
ของแท้ดั้ งเดิม (Authenticity) กับของไม่ดั้ งเดิม (Inauthenticity) ขณะเดียวกันเราได้แกนนอน
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ระหว่างผลงานช้ินเอก (Masterpiece) กับผลงานทางวฒันธรรม(Artifact) แกนทั้งสองก่อให้เกิด
ความหมาย 4 หน่วยหรือ 4 โซนคือ  

    

           1 
          art  
   ไม่เคยมีมาก่อน 

         2 
       culture 
ประเพณีดั้ ง เ ดิมสมบัติ
ร่วมของสาธารณะ 

            3 
  Non- culture  
   สร้างข้ึนใหม่  
  ไม่ปกติธรรมดา 

              4  
         Not – art  
วตัถุส่ิงของเชิงพาณิชยท่ี์
ผลิตซ ้าได ้ 

 

  

1.ผลงานช้ินเอกที่เป็นของแท ้(Authentic – Masterpiece ) : นกัสะสมศิลปะ พพิธิภณัฑศ์ิลปะ  

2.ผลงานทางวฒันธรรมที่เป็นของแท ้(Authentic –Artifact ) : พพิธิภณัฑป์ระวตัิศาสตร์ คติชนวทิยา 

3.ผลงานช้ินเอกที่ไม่เป็นของแท ้(Inauthentic - Masterpiece ) : พพิธิภณัฑส่ิ์งประดิษฐ ์ 

4.ผลงานทางวฒันธรรมที่ไม่เป็นของแท ้(Inauthentic – Artifact) : นกัท่องเที่ยวของสะสมทัว่ไป  

    ในโครงสร้างน้ีเราจะเห็นถึงสถานะหรือคุณค่าของศิลปวตัถุที่ขึ้นอยูก่บัปัจจยัต่างๆ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ี
ไม่คงที่และสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา มีการเล่ือนไหลของสถานะของสะสมจากบนลงล่าง 
จากซา้ยไปขวา หรือไดท้ิศทางตรงขา้ม (ประชา ,2558: 50)  

2. แนวคิดเร่ืองความแท ้( Authenticity)  

          ความแท ้(Authenticity) เป็นแนวคิดที่ถูกใชใ้นการช้ีวดัความถูกตอ้งของการระบุความส าคญั
ของมรดกวฒันธรรม มีผูนิ้ยามความแทใ้นงานอนุรักษม์รดกวฒันธรรมวา่เป็น การวดัความจริงของ
การผสมผสานระหว่างกระบวนการสร้างสรรคแ์ละความตระหนักถึงกายภาพของช้ินงานและผล
จากการเปล่ียนแปลงที่ผ่านมาในอดีตหมายถึงดั้งเดิม(original)ซ่ึงตรงขา้มกบัการเลียนแบบ (copy) 

Authenticity 

Masterpiece Artifact 

Inauthenticity 



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 416 -

12 
 

จริงแท(้real) ซ่ึงตรงขา้มกบัการเสแสร้ง(pretended)และของแท(้genuine)ซ่ึงตรงขา้มกบัการปลอม
แปลง(counterfeit) และแนวคิดเร่ืองความแทไ้ดมี้การเปล่ียนแปลง หลักเกณฑ์การประเมินเร่ือง
ความแทแ้ต่ตั้งเดิมจะพจิารณาจาก รูปแบบ วสัดุ   ฝีมือช่าง  ที่ต ั้ง 

     ผลของการประชุมที่เมืองนาราท าให้ขอบเขตของความแทข้ยายจากกายภาพมาสู่ไม่ใช่กายภาพ
และเปล่ียนจากการตรวจสอบความแทม้าเป็นการท าความเขา้ใจสภาพของความแทโ้ดยพจิารณาจาก 
รูปทรงและรูปลกัษณ์  วสัดุและส่วนประกอบ การใชง้านและหนา้ที่ ประเพณีและเทคนิควิธี  ระบบ
การจดัการ ที่ตั้งและพื้นที่โดยรอบ ภาษาและมรดกวฒันธรรมที่ไม่ใช่กายภาพอ่ืนๆ จิตวิญญาณและ
ความรู้สึก และมีขอ้สรุปวา่แนวคิดเร่ืองความแทมี้ความแตกต่างทางวฒันธรรมและมุมมองต่อเร่ือง
ความแทใ้นแต่ละภูมิภาคที่มองต่างกนัไป  

ผลการศึกษา  

           จากงานศึกษาที่ผา่นมาที่เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑท์ี่ท  าลอกเลียนแบบ
มาจากโบราณวตัถุนั้น คือ การน าเอาอตัลกัษณ์ จุดเด่นของผลิตภณัฑบ์างส่วนน ามาปรับใชก้บัสินคา้
หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑใ์นปัจจุบนั บางช้ินก็มีการยอ่ส่วน เปล่ียนรูปแบบการใชง้านรวมไปถึงการ
ปรับประยกุต์  ผสมผสานให้เขา้กับสินคา้ปัจจุบนัเพื่อตอบโจทยก์ารใชง้านและให้เขา้กบัยุคสมัย
โดยหากใชแ้นวคิดเร่ืองส่ีเหล่ียมสญัศาสตร์ มาช่วยวเิคราะห์แลว้เราเห็นถึงต าแหน่งแห่งที่ของลูกปัด
โบราณและลูกปัดโบราณ OTOP ที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ ดงัน้ี  

    

 

           1 
          art  
   ไม่เคยมีมาก่อน 

             2 
         culture 
  ลูกปัดโบราณดั้งเดิม 

            3 
  Non- culture  
   สร้างข้ึนใหม่  
  ไม่ปกติธรรมดา 

              4  
         Not – art  
ลูกปัดโบราณ OTOP 

 

Authenticity 

Masterpiece Artifact 

Inauthenticity 
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     สถานะของ(ของสะสม)คือ ลูกปัดโบราณดั้งเดิมเป็นหลกัฐานทางโบราณคดีที่เป็นผลงานทาง
วฒันธรรมดั้งเดิมที่มกัจะถูกเก็บสะสมไวใ้นพิพิธภณัฑเ์ป็นส่วนใหญ่ และกลุ่มนักสะสมที่มีความ
สนใจพวกลูกปัดเก่า ลูกปัดโบราณซ่ึงมีราคาที่สูงต  ่าแตกต่างไป มักจะนิยามความหมายของตวั
ลูกปัดโบราณเหล่าน้ีว่าเป็นของแท้ และในขณะเดียวกันเม่ือเกิดแนวคิดเร่ืองหน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภณัฑภ์ายหลงัมีโครงการพฒันาศิลปวตัถุขึ้น ก็มีการท าลูกปัดโบราณ OTOP ขึ้นมาโดยท าการ
เลียนแบบลูกปัดโบราณดั้งเดิม แต่ลูกปัดเหล่าน้ีถูกจดัอยูใ่นประเภทของ วตัถุเชิงพาณิชยท์ี่สะสมได ้
ซ่ึงเป็นส่ิงที่อยูคู่่ตรงขา้มกบัลูกปัดโบราณที่เป็นผลงานทางวฒันธรรมดั้งเดิม ดงันั้นในกระบวนการ
ผลิตจึงมีการน าเอาแนวคิดเร่ือง ความแทเ้ขา้มาช่วยในกระบวนผลิต เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ตวั
ลูกปัดโบราณ OTOP ที่ผลิตขึ้นมาใหม่ โดยมีการเลียนแบบอตัลกัษณ์ของลูกปัดโบราณดั้งเดิม คือ 
รูปแบบ /รูปลกัษณ์  เลียนแบบเร่ืองการใชง้านและหน้าที่ เลียนแบบเร่ืองเทคนิค วิธีการ ระบบการ
จดัการ รวมไปถึงการใชป้ระวติัศาสตร์เร่ืองที่ตั้งและพื้นที่เขา้มาช่วยในการสร้างความแท ้เพื่อเพิ่ม
มูลค่าใหแ้ก่ลูกปัดโบราณ OTOP ที่ผลิตขึ้นมาใหม่  

 

                                       

 

 

 

  

 

   
 

         จากการสัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้งกับกระบวนการผลิตลูกปัดโบราณนั้ นได้ให้ข้อมูลว่า ความ
แตกต่างของลูกปัดคลองท่อมกบัลูกปัดจากแหล่งอ่ืนๆคือ สีของลูกปัดคลองท่อมนั้นจะเป็นความ
สวยงามแบบสีทึบๆ เขม้ๆ และลูกปัดคลองท่อมมีช่ือเสียงและไดรั้บความนิยมมากกว่าลูกปัดจากที่
อ่ืน (วทิยากรอบรมการท าลูกปัดโบราณ OTOP ,สมัภาษณ์16 กุมภาพนัธ ์2559)  

รูปแบบ/รูปลกัษณ์ 

การใชง้านและหนา้ท่ี 

ประเพณี /เทคนิควิธี/
ระบบการจดัการ 

อตัลกัษณ์ 
Identity  

ความแท ้
Authenticity 

ท่ีตั้งและพ้ืนท่ี 
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           ดงันั้นในส่วนของการท าเลียนแบบไดมี้การเลียนแบบอตัลักษณ์ความแทข้องลูกปัดคลอง
ท่อมโบราณในเร่ืองของรูปแบบ /รูปลกัษณ์  , การใชง้านและหนา้ที่ , ประเพณีเทคนิควิธีการ ระบบ
การจดัการ , ที่ตั้งและพื้นที่ ดงัน้ี   

     1.  รูปแบบ รูปลักษณ์ ที่น ามาท าการเลียนแบบและผลิตซ ้ าที่เลือกมามีทั้งหมด 16 แบบที่เป็น
ตวัอยา่งเบื้องตน้ในการสอน ไดแ้ก่ ลูกปัดทรงกลม ลูกปัดทรงกลอง/ถงั ลูกปัดทรงหกเหล่ียม ลูกปัด
ทรงหกเหล่ียมสั้น ลูกปัดทรงหกเหล่ียมยาว ลูกปัดทรงทุ่น ลูกปัดทรงขา้วตม้มดั ลูกปัดทรงขา้วตม้
มดัแบน ลูกปัดทรงเม็ดกระดุม ลูกปัดทรงจานบิน ลูกปัดทรงเม็ดแตง ลูกปัดทรงเม็ดมะเฟืองสั้น 
ลูกปัดทรงเม็ดมะเฟืองยาว ลูกปัดทรงเม็ดมะยม ลูกปัดทรงโอ่ง ลูกปัดทรงชวา (ดูภาพที่ 5 และ  
ประกอบ) 

                       
     ภาพท่ี 5 ลูกปัดโบราณ OTOP                                                   ภาพท่ี 6 ลูกปัดโบราณ(ดั้งเดิม)  
                    ท่ีมา : รายงานโครงการพฒันาศิลปวตัถุกลุ่มจงัหวดัลูกปัดโบราณ หนา้ 18  

     2. การใช้งานและหน้าที่  ในส่วนของรูปแบบการใช้งานและหน้าที่นั้ นก็ย ังคงใช้เป็น
เคร่ืองประดบัที่ใชส้วมใส่ร่างกายแต่วสัดุที่น ามาน านั้นจะเป็นหินสี หยก หรือวสัดุที่แตกต่างไปจาก
เดิมบา้ง แต่ยงัคงมีเร่ืองของความเช่ือ ความมงคลของหินสีที่น ามาใชใ้นการผลิตลูกปัดเฉกเช่นเดิม  

      3. ประเพณีเทคนิควิธีการ และระบบการจดัการ ในส่วนของเทคนิควิธีการและขั้นตอนการท า
นั้นก็ยงัคงใชว้ธีิแบบดั้งเดิมโบราณดว้ยการศึกษาจากบนัทึก รายงานการขุดคน้ของนักโบราณคดีที่
ไดท้  าการรวบรวมไว ้และยงัคงน าวธีิการเหล่านั้นมาใชใ้นกระบวนการผลิตลูกปัด แต่ความแตกต่าง
คือ มีการน าเคร่ืองมือเคร่ืองใช้เขา้มาช่วยในอ านวยความสะดวกในกระบวนการผลิตมากขึ้ น  
ขั้นตอนและวิธีการท าลูกปัดคลองท่อม OTOP  เร่ิมตน้จากการตดัแบ่งช้ินส่วนของวตัถุดิบตาม
ขนาดที่เหมาะสมและน าไปขึ้นรูปทรงตามแบบที่ตอ้งการแลว้น าเจาะรูเพื่อใชส้ าหรับร้อยและตอ้ง
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ตกแต่งรูปทรงเพื่อความสวยงามอีกคร้ังหลังจากนั้นก็น าไปขดัเงาด้วยกระดาษทรายหยาบและ
กระดาษทรายละเอียดและขั้นตอนสุดทา้ยคือน าวตัถุที่ไดม้าท าร้อยเป็นเคร่ืองประดบั   

     4.ที่ตั้งและพื้นที่  การพยายามใชข้อ้มูลทางประวติัศาสตร์ที่ว่าแต่เดิมบริเวณชุมชนดั้งเดิมแห่งน้ี
เคยเป็นเมืองท่าการคา้และเป็นแหล่งผลิตลูกปัดแก้วในยุคโบราณจึงมีการสร้างศูนยก์ารเรียนรู้
วฒันธรรมอันดามันเป็นสถานที่ที่มีการผลิตและจดัจ าหน่ายสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์คือ
ลูกปัดโบราณ OTOP ที่พฒันามาจากการท าเลียนแบบโบราณวตัถุ มีการจดัตั้งพพิธิภณัฑลู์กปัด รวม
ไปถึงจดัตั้งโรงเรือนส าหรับผลิตลูกปัด และเผยแพร่ความรู้แก่ผูส้นใจให้เขา้มาเยี่ยมชมตั้งแต่
ขั้นตอนแรกคือกระบวนการผลิตเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ และมีร้านจ าหน่ายของที่ระลึกใน
พพิธิภณัฑ ์

บทส่งท้าย  

    กระบวนการในการพฒันาสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ที่เกิดจากการเลียนแบบโบราณวตัถุ 
กรณีศึกษาลูกปัดโบราณคลองท่อม(OTOP) คือ การท าเลียนแบบลูกปัดโบราณด้วยการน าเอา       
อตัลกัษณ์ของลูกปัดโบราณคลองท่อมมาท าการผลิตซ ้ าใหม่ ดว้ยวสัดุที่ใกลเ้คียงกนั โดยคงไวซ่ึ้ง
รูปแบบ รูปลกัษณ์และท าเลียนแบบสีใหมี้ลกัษณะสีทึบ โทนเขม้ และท าให้เก่า มีการศึกษาขั้นตอน
การท าลูกปัดแบบโบราณจากข้อมูลประวัติศาสตร์น ามาประยุกต์ใช้กับปัจจุบัน  แต่ก็มีการ
ปรับเปล่ียนเคร่ืองมือใหท้นัสมยัเพ ือ่ง่ายต่อการผลิตมากขึ้นและการน าบริบทและประวตัิศาสตร์ของ
พื้นที่คลองท่อม อนัเป็นแหล่งโบราณคดีที่มีความส าคญัและมีช่ือเสียงในเร่ืองของลูกปัดโบราณเขา้
มาใชเ้พือ่เพิม่มูลค่าและความแทท้ี่เป็นไปตามยคุสมยั 

   กลุ่มลูกคา้ผูส้นใจส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวที่เขา้มาเที่ยวชมศูนยก์ารเรียนรู้อนัดามนัอนัเป็น
พิพิธภณัฑ์ลูกปัดโดยเฉพาะที่จดัแสดงถึง ประวติัความเป็นมา ความส าคญั และเร่ืองราวต่างๆที่
เก่ียวขอ้งกบัลูกปัดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั และมีโรงเรือนการผลิตลูกปัดโบราณ(OTOP)ที่ผลิต
ขึ้นมาใหม่และจดัจ าหน่ายเฉพาะในร้านจ าหน่ายสินคา้ของทางพิพิธภณัฑเ์ท่านั้นในเร่ืองของความ
เช่ือของลูกปัดจะใช้ความเช่ือเร่ืองหินสี (อันเป็นวตัถุดิบที่ใช้ท  าลูกปัดโบราณ (OTOP )ที่มี
ความหมายผสมผสานอนัเป็นความหมายที่ผูผ้ลิตตอ้งการจะส่ือออกไปให้แก่ผูซ้ื้อซ่ึงมีความเขา้ใน
ในทิศทางเดียวกนั 
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งานสดุดวีรีกรรมทุ่งสัมฤทธ์ิกบักระบวนการท าวฒันธรรมท้องถิ่นให้เป็นสินค้า 
The Commodification of Local Culture:  A Case Study of a Local Fair Organized 

 in the Memorial of Thung Sumrit Memorial Heroism. 
 

สุนิสา ประมงค ์(Sunisa Pramong) 1 
วิยทุธ์ จ  ารัสพนัธ์ุ (Viyouth Chamruspanth)2 

 

บทคัดย่อ 
 บทความน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือน าเสนอกระบวนการท าวฒันธรรมท้องถ่ินให้เป็นสินคา้ 
ศึกษาผ่านงานสดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธ์ิ ซ่ึงเป็นวฒันธรรมท้องถ่ินของชาวบ้าน ท่ีจดัข้ึนบริเวณ
อนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธ์ิ อ  าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ี ท่ี มีการ
เปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม โดยการเปล่ียนแปลงดังกล่าวส่งผลต่อ
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน ในการศึกษาคร้ังน้ีใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการ
สมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัและผูใ้หข้อ้มูลทัว่ไปรวมทั้งการสงัเกตการณ์อยา่งมีส่วนร่วมและไม่มีส่วน
ร่วม ผลการศึกษาพบว่า จากเดิมงานสดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธ์ิ เป็นงานประจ าปีท่ีถูกจดัการโดย
ชุมชนมาโดยตลอดระยะเวลาอนัยาวนาน  จนเม่ือประมาณ 7 ท่ีผ่านมา เม่ือนักการเมืองทอ้งถ่ิน 
หน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการงานน้ีมากข้ึน ท าใหง้านสดุดี
วีรกรรมทุ่งสัมฤทธ์ิน้ีเขา้สู่กระบวนการจดัการท่ีท าให้วฒันธรรมทอ้งถ่ินเป็นสินคา้ โดยมีอนุสรณ์
สถานวีรกรรมทุ่งสมัฤทธ์ิเป็นศูนยก์ลางของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  
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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 
 
บทน า 

ประเทศไทยเป็นประเทศก าลงัพฒันา ไม่ว่าจะเป็นการพฒันาในทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม 
และวฒันธรรม เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงในสังคมไทยข้ึน ท าให้คนในสังคมต้องปรับตัวและ
ปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ส่งผลไปถึงการเปล่ียนแปลงทางด้าน
วฒันธรรมประเพณี โดยเฉพาะวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีมีการเปล่ียนแปลงเพ่ือเป็นท่ีดึงดูดและสร้าง
ความรู้จกัให้กบับุคคลทัว่ไปและกลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว ซ่ึงสถานท่ีท่องเท่ียว วฒันธรรมหรือ
ประเพณีต่างๆท่ีเป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียวทัว่ไปเกิดข้ึนจากกระบวนการท่ีท าใหเ้กิดการยอมรับใน
สังคม เป็นวฒันธรรมท่ีกลายเป็นเอกลกัษณ์ประจ าทอ้งถ่ินและสามารถสร้างช่ือเสียงใหก้บัทอ้งถ่ิน
ได ้ 

ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นอีกพ้ืนท่ีหน่ึงท่ีมีศิลปวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ประจ าถ่ิน 
ไม่ว่าจะเป็นประเพณีผีตาโขนของจงัหวดัเลย ประเพณีบุญบั้งไฟของจงัหวดัยโสธร เทศกาลบั้งไฟ
พญานาคของจงัหวดัหนองคาย ซ่ึงประเพณีหลายๆประเพณีเป็นประเพณีท่ีมีความเช่ือมาจากต านาน
เล่าขานต่างๆและถูกพฒันาปรับเปล่ียนใหก้บัยคุสมยัเพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว 

จงัหวดันครราชสีมา เป็นอีกจงัหวดัหน่ึงท่ีมีเอกลกัษณ์ทางศิลปวฒันธรรม เช่น เพลงโคราช
ท่ีเป็นศิลปะ มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั นอกจากนั้นยงัมีประวติัศาสตร์ท่ีเป็นท่ีรู้จกัของบุคคลทัว่ไป คือ
ประวติัศาสตร์ของวีรสตรีท่ีแสดงความกลา้หาญและเด็ดเด่ียว  “ท่านทา้วสุรนารี” หรือ “ย่าโม” ท่ี
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ตามประวติัศาสตร์ท่านไดสู้้รบกบัทหารของเจา้อนุวงศ ์ในสมยัรัชกาลท่ี 3 ตามท่ีไดมี้การจารึกและ
การบอกเล่าจากรุ่นสู่รุ่น นอกจากย่าโม จะเป็นวีรสตรีของชาวโคราช ยงัมีวีรสตรีอีกท่านหน่ึงท่ีมี
ความเสียสละเช่นเดียวกันกับย่าโม คือ “ย่าบุญเหลือ” หรือนางสาวบุญเหลืออนุสรณ์ ท่ีตาม
ประวติัศาสตร์ของยา่โมและยา่บุญเหลือในการสูร้บกบัทหารลาว และไดเ้สียสละชีพของตนเองดว้ย
การวิ่งเขา้กองดินปืนและระเบิดตวัเองใหต้ายพร้อมกบัทหารเวียงจนัทน์ จากเหตุการณ์ดงักล่าวดว้ย
ความเด็ดเด่ียวของ ยา่โมท่ีสามารถประกาศอิสรภาพใหก้บัชาวนครราชสีมาไดน้ั้น พระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วั (รัชกาลท่ี 3) ไดส้ถาปนายา่โมข้ึนเป็นทา้วสุรนารี และในปัจจุบนัเพื่อเป็นการร าลึกถึง
ความเสียสละ ความกลา้หาญของยา่โมและยา่บุญเหลือ จึงไดจ้ดัสร้างอนุสาวรียท์า้วสุรนารี และศาล
สถิตยด์วงวิญญาณนางสาวบุญเหลือและวีรชนข้ึน ซ่ึงในการศึกษาของสายพิณ แกว้งามประเสริฐ 
(2537) อนุสาวรียท์า้วสุรนารีไดถู้กจดัสร้างข้ึนเมื่อ พ.ศ. 2477 โดยในการเกิดข้ึนของอนุสาวรีย์
เกิดข้ึนเพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง   

ถึงแมว้่าอนุสาวรียท์า้วสุรนารีจะเกิดข้ึนดว้ยเหตุผลใดก็ตาม อนุสาวรียท์า้วสุรนารีใน
ปัจจุบนัไดท้  าหน้าที่สร้างการรับรู้ของประชาชนทัว่ไปให้ระลึกถึงเหตุการณ์ประวติัศาสตร์ท่ี
เกิดข้ึน เม่ือประชาชนในปัจจุบนัไดม้องเห็นอนุสาวรียท่ี์ตั้งเด่นตระหง่านอยู่ใจกลางจงัหวดั จะ
ท าให ้หวนนึกถึงอดีตที่บรรพบุรุษไดเ้สียสละเพื ่อปกป้องประเทศชาติไม่ให ้ตกเป็นเมือง
ประเทศราชนอกจากอนุสาวรียท์ า้วสุรนารี ที ่ตั้งอยู ่ใจกลางเม ืองเพื ่อให ้ประชาชนได้
สักการะบูชาแลว้นั้น  ยงัมีศาลสถิตยด์วงวิญญาณนางสาวบุญเหลืออนุสรณ์และวีรชน ที่ได้
เกิดข้ึนบนพ้ืนท่ีประวติัศาสตร์ เพ่ือเป็นการร าลึกถึงความเสียสละของบรรพบุรุษในวีรกรรมทุ่ง
สัมฤทธ์ิ 

“อนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธ์ิ” หรือท่ีคนในชุมชนเรียกกันติดปากว่า “ศาลย่า” 
ก่อสร้างเม่ือปี 2531 บนพ้ืนท่ีประวติัศาสตร์ท่ีเรียกว่า “หนองหัวลาว”  สภาพโดยรอบเป็นพ้ืนท่ีนา
และมีล าหว้ย โดยอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสมัฤทธ์ิแห่งน้ีเกิดข้ึนโดยคนในชุมชนและผูมี้จิตศรัทธา
ร่วมกนัก่อสร้าง ต่อมาอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธ์ิแห่งน้ีไดรั้บการปรับเปล่ียนซ่อมแซม มีการ
พฒันาสร้างส่ิงสาธารณูปโภคท่ีจ าเป็นอยา่งต่อเน่ืองเพ่ืออ านวยความสะดวกใหผู้ท่ี้มาเยือน และเห็น
ไดว้่าอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธ์ิแห่งน้ี ไดมี้การพฒันาข้ึนทั้งทางดา้นกายภาพเพ่ือให้เป็นท่ี
รู้จกัของบุคคลทัว่ไปมากข้ึน การจดัสร้างอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธ์ิ ยงัเป็นการตอกย  ้าความ
เป็นวีรสตรีและความเสียสละในเหตุการณ์ประวติัศาสตร์ท่ีเกิดข้ึน นอกจากการสร้างอนุสรณ์สถาน
วีรกรรมทุ่งสัมฤทธ์ิแลว้ ยงัไดมี้การจดังาน “สดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธ์ิ” ข้ึน เพ่ือเป็นการร าลึกถึง
เหตุการณ์ประวติัศาสตร์ตามท่ีไดก้ล่าวมา งานสดุดีวีรกรรมทุ่งสมัฤทธ์ิท่ีจดัข้ึนโดยคนในชุมชนเป็น
งานท่ีเรียบง่าย มีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพ่ือเป็นการอุทิศส่วนกศุลใหก้บัดวงวิญญาณของ
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ย่าโมและย่าบุญเหลือรวมทั้งวีรชนท่ีเสียชีวิต มีการร าบวงสรวงโดยนางร าเป็นผูห้ญิงและเด็กๆ
ภายในชุมชน ในตอนกลางคืนมีมหรสพสมโภช เพื่อใหค้นในชุมชนไดรั้บความสนุกสนานและถือ
เป็นการสืบทอดวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

ในปัจจุบันท่ามกลางความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ส่งผลให้วฒันธรรมท้องถ่ินได้มีการ
ปรับเปล่ียนไปตามเง่ือนไขสภาพแวดลอ้ม มีการปรับปรุงและเปล่ียนแปลงให้เขา้กบัยุคสมยั จาก
เดิมท่ีเป็นวฒันธรรมทอ้งถ่ินของคนในชุมชนท่ีมีความเรียบง่าย คนในชุมชนร่วมกนัจดังาน แต่แลว้
วฒันธรรมทอ้งถ่ินได ้ถูกพฒันาท าใหก้ลายเป็นสินคา้มากข้ึน นบัแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นตน้มา จากเดิม
งานสดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธ์ิไดป้รับเปล่ียนมาเป็น “งานสดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธ์ิและสมัฤทธ์ิเกษตร
แฟร์” โดยไดรั้บความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนต าบลสัมฤทธ์ิในการร่วมเป็นเจา้ภาพในการ
จดังานร่วมกบัคนในชุมชน รวมทั้งบริษทัหา้งร้านต่างๆท่ีเขา้มามีส่วนร่วมสนบัสนุนในการจดังาน 
วฒันธรรมทอ้งถ่ินไดถู้กยกระดบัจากงานระดบัหมู่บา้นเป็นระดบัต าบล โดยมีองค์กรภาครัฐและ
ภาคเอกชนเขา้มาเป็นผูร่้วมจดังานกบัชุมชนดว้ย ซ่ึงถือเป็นจุดเปล่ียนส าคญัของชุมชนจากท่ีเคยเป็น
ตวัตั้งในการจดังานกลายมาเป็นผูร่้วมจดังาน และงานท่ีเคยจดัอยา่งเรียบง่ายตามวิถีชุมชนกลายเป็น
งานใหญ่โตท่ีตอ้งมีรูปแบบและ “จุดขาย” เพ่ือดึงดูดนกัท่องเท่ียวใหม้าเท่ียวชมงานดว้ย ท าใหต้อ้งมี
การใชทุ้นในการจดังานท่ีเพ่ิมข้ึน ตอ้งมีการวางแผนด าเนินการการจดังานท่ีเป็นแบบแผนมากข้ึน 
ท าใหเ้น้ือหาและเป้าหมายของงานถูกปรับเปล่ียนไปอยา่งมาก บทความช้ินน้ีจะน าเสนอในประเด็น
ของการกระบวนการท าวฒันธรรมทอ้งถ่ินให้เป็นสินคา้ โดยมุ่งศึกษาผ่านวฒันธรรมทอ้งถ่ิน คือ 
“งานสดุดีวีรกรรมทุ่งสมัฤทธ์ิ”  
 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษากระบวนการท าวฒันธรรมทอ้งถ่ินใหเ้ป็นสินคา้ กรณีศึกษางานสดุดีวีรกรรมทุ่ง
สมัฤทธ์ิ  
 
ฐานความคิดทางทฤษฎใีนการศึกษา 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดใ้ชแ้นวคิดการท าวฒันธรรมให้เป็นสินคา้ของ ฮอร์คไฮเมอร์ 
(Max Horkheimer) ธีโอดอร์ อดอร์โน (Theodor Adorno) (กาญจนา แกว้เทพและสมสุขหินวิมาน, 
2553 ) เป็นแนวคิดหลกัในการอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน โดยผูศึ้กษามองวา่งานสดุดีวีรกรรมทุ่ง
สัมฤทธ์ิเป็นงานประเพณีท่ีเกิดข้ึนสืบเน่ืองมาจากเร่ืองราวในประวติัศาสตร์ อีกทั้งพ้ืนที่ท่ีศึกษายงั
เป็นพ้ืนท่ีประวติัศาสตร์ท่ีเกิดเหตุการณ์จริง ซ่ึงงานสดุดีวีรกรรมทุ่งสมัฤทธ์ิเกิดการเปล่ียนแปลงจาก
รูปแบบงานท่ีเรียบง่าย กลายเป็นรูปแบบงานท่ีทนัสมยั เกิดการประกอบสร้างรูปแบบต่างๆเพ่ือ
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ดึงดูดให้บุคคลทั่วไปไม่เฉพาะคนในท้องถ่ิน ซ่ึงส่ิงท่ีเกิดเปล่ียนแปลงนอกจากจะเป็นเร่ืองของ
ลกัษณะทางภายภาพทางพ้ืนท่ีท่ีศึกษาท่ีมีการปรับปรุงซ่อมแซมให้สะดวก กวา้งขวางเพ่ือเป็นการ
ตอ้นรับนักท่องเท่ียวท่ีนอกจากการมาสักการะบูชาวีรสตรีทั้งสองรวมทั้งวีรชนผูก้ลา้แลว้นั้น หาก
เช่ือมโยงมองไปถึงการจดังานประเพณีก็สามารถรองรับส่ิงต่างๆท่ีอยูใ่นกระบวนการจดังานไดม้าก
ข้ึน ไม่ว่าจะเป็นนกัท่องเท่ียว กิจกรรมต่างๆภายในงาน ก็สามารถจดัไดอ้ย่างสะดวกสบาย รวมทั้ง
ในการวิเคราะห์ถึงคุณลกัษณะต่างๆของกระบวนการท าวฒันธรรมทอ้งถ่ินให้เป็นสินคา้ ภายใต้
กระบวนการดงักล่าวผูศึ้กษาจะวิเคราะห์ผ่านกระบวนการทางวฒันธรรม ของ เรยม์อนด ์วิลเลียมส์ 
(Raymond Williams) (สมสุข หินวิมาน ,2548) ท่ีประกอบด้วยการผลิต เพื่อศึกษาว่าวฒันธรรม
ทอ้งถ่ินดงักล่าวมีการผลิตอย่างไร และในการผลิตกิจกรรมต่างๆท่ีเกิดข้ึนนั้น กิจกรรมดงักล่าวมี
บทบาทอย่างไร ต่อมาวิเคราะห์ในเร่ืองของการเผยแพร่ว่าในแต่ละกิจกรรมมีการเผยแพร่ และ
ประชาชนมีการบริโภคอย่างไรในแต่ละกิจกรรม มีการให้นิยามความหมายอย่างไร คงเดิมหรือ
เปล่ียนแปลงอยา่งไร และสุดทา้ยวิเคราะห์ถึงกระบวนการผลิตซ ้า ความหมายใดๆท่ียงัคงถูกรักษา
ไว  ้หรือนิยามข้ึนใหม่ ผูศึ้กษาจึงเลือกใช้การท าวฒันธรรมให้เป็นสินคา้ของฮอร์คไฮเมอร์ และ 
อดอร์โน เพื่ออธิบายถึงคุณลกัษณะการกลายเป็นสินคา้ของวฒันธรรมทอ้งถ่ินโดยวิเคราะห์ผ่าน
กระบวนการทางวฒันธรรมตามแนวคิดของวิลเลียมส์ 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาคร้ังน้ีใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ตามแนวทางการศึกษา
ปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology) มีหน่วยการวิเคราะห์ระดบัชุมชน โดยผูว้ิจยัจะวิเคราะห์ให้
เห็นถึงปรากฏการณ์ในภาพรวม เช่น การเปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ี เน้ือหางานประเพณีท่ีถูกท าเป็น
สินคา้ ท่ีถูกท าให้เป็นสินคา้ เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการคน้ควา้เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งและการใชก้าร
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก ใชเ้ทคนิคการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง ซ่ึงมีแนวทางการสัมภาษณ์เป็น
เคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล แนวทางการสมัภาษณ์ประกอบดว้ย ประวติัศาสตร์ความเป็นมา
ของอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสมัฤทธ์ิและบริบทชุมชนโดยรอบ รวมทั้งพฒันาการการเปล่ียนแปลง
ท่ีเกิดข้ึน รวมทั้งใชก้ารสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม และมีการตรวจสอบขอ้มูล
ด้วยวิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) (สุภางค์ จนัทวานิช. 2554.)  มีวิธีการ
ตรวจสอบ คือ การเก็บขอ้มูลท่ีแตกต่างกนัออกไป การตรวจสอบโดยใชแ้หล่งขอ้มูลท่ีต่างกนั โดย
การเปล่ียนแหล่งขอ้มูลท่ีเป็นบุคคล เวลาหรือสถานท่ีท่ีใหข้อ้มูล รวมทั้งการตรวจสอบขอ้มูลโดยใช้
ผูเ้ก็บขอ้มูลท่ีต่างกนั ถา้ไดต้รวจสอบแลว้ไดข้อ้มูลท่ีไปในทิศทางเดียวกนัแสดงว่าขอ้มูลนั้นเป็น
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ข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือ  และน าเสนอผลการศึกษาในลักษณะพรรณนาเชิงวิเคราะห์  (Descriptive 
Analysis) 
 
ผลการศึกษา 
 ในบทความช้ินน้ีจะน าเสนอประเด็นกระบวนการท าวฒันธรรมทอ้งถ่ินให้เป็นสินคา้ใน
งานสดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธ์ิ โดยจะน าเสนอในส่วนของประวติัศาสตร์ท่ีเป็นจุดเร่ิมตน้ของการ
ก่อสร้างอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธ์ิ รวมถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนของงานสดุดีวีรกรรม
ทุ่งสมัฤทธ์ิ  
 
1. วีรกรรมทุ่งสมัฤทธ์ิ  
 วีรกรรมทุ่งสัมฤทธ์ิ เกิดข้ึนในสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยู่หัว (รัชกาลท่ี 3) ซ่ึง
ในวีรกรรมทุ่งสัมฤทธ์ิไดก่้อเกิดวีรสตรีท่ีเป็นท่ีรู้จกัและเป็นท่ีเคารพนบัถือของคนทัว่ไป โดยเฉพาะ
ชาวจงัหวดันครราชสีมา วีรสตรีท่านนั้นคือ “ทา้วสุรนารี” หรือ “ยา่โม” ตามประวติัศาสตร์ท่ีไดจ้าก
การประมวลข้อมูลมือสองจากเอกสารหลายเล่ม เช่น หนังสือวีรกรรมทุ่งสัมฤทธ์ิ (เทิดไท บ่ม
ทองหลาง, มปป.) และหนังสือทา้วสุรนารี (คุณย่าโม) : วีรสตรีแห่งสยามประเทศ (จุฑารัตน์ ทอง
อินจนัทร์, 2558)  รวมทั้งจากการสัมภาษณ์ผูรู้้ในชุมชนเก่ียวกบัวีรกรรมทุ่งสัมฤทธ์ินั้น เกิดจาก
“กบฏเวียงจนัทร์”  โดยในการเหตุการณ์คร้ังนั้น คุณหญิงโมไดถู้กกวาดต้อนไปเป็นเชลยศึก เม่ือ
เดินทางมาถึงยงัทุ่งสมัฤทธ์ิ คุณหญิงโม ไดคิ้ดแผนการทวงคืนอิสรภาพ และเป็นการถ่วงเวลารอทพั
จากทางเมืองหลวงมาช่วยศึกในคร้ังน้ี โดยในแผน กอบกูอิ้สรภาพของคุณหญิงโมไดม้อบหมายให้
นางสาวบุญเหลือฯ ผูท่ี้คุณหญิงโมรักและเอ็นดูเหมือนหลานสาวไดไ้ปด าเนินการตามแผน  แต่
นางสาวบุญเหลือฯไม่สามารถท าตามแผนการท่ีวางไวไ้ดส้ าเร็จนางสาวบุญเหลือฯจึงวิ่งหนีออกทาง
กองเกวียนดินปืนพร้อมดว้ยดุน้ไฟ ท าใหก้องดินปืนระเบิดขา้ศึกและนางสาวบุญเหลือฯจึงเสียชีวิต
ลงทนัที จึงท าใหว้ีรกรรมทุ่งสัมฤทธ์ิจบลงโดยท่ีคุณหญิงโมและผูก้วาดตอ้นเป็นผูช้นะ เพราะขา้ศึก
ไดเ้สียชีวิตลง ดว้ยความกลา้หาญของคุณหญิงโมและความเสียสละของนางสาวบุญเหลือฯ จึงท าให้
คุณหญิงโมและกองทพัจากเมืองหลวงที่ลงมาช่วยศึกไดท้นัเวลาสามารถปราบกบฏเวียงจนัทน์ได้
ส าเร็จ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวจึงไดพ้ระราชทานบ าเหน็จตั้งคุณหญิงโมเป็น “ทา้วสุรนารี” 
และไดมี้การจดัสร้างอนุสาวรียท์า้วสุรนารี ไวท่ี้กลางเมืองของจงัหวดันครราชสีมา 
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2. การเกิดข้ึนของอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสมัฤทธ์ิ 
 ถึงแมว้่าทา้วสุรนารี หรือยา่โม ไดรั้บการสถาปนาและไดรั้บการยกยอ่งเชิดชูในวีรกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากส่วนกลาง แต่ในพ้ืนท่ีประวติัศาสตร์ ชาวบา้นสัมฤทธ์ินอกจากระลึกถึงความกลา้หาญ
ของย่าโมแลว้ ยงัระลึกถึงย่าบุญเหลือฯ ท่ีไดเ้สียสละชีวิตไปในวีรกรรมทุ่งสัมฤทธ์ิอีกดว้ย ซ่ึงจาก
การระลึกถึงความเสียสละท่ีเกิดข้ึนจึงท าให้เกิดการสร้างส่ิงเตือนใจของชาวบา้น นัน่ก็คือ อนุสรณ์
สถานวีรกรรมทุ่งสมัฤทธ์ิ การเกิดข้ึนของอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธ์ิ เกิดจากทางชาวบา้น
สัมฤทธ์ิทั้ง 2 หมู่ ไดร่้วมกนับริจาคทรัพยต์ามก าลงัศรัทธาเพ่ือสร้างศาลสถิตยด์วงวิญญาณนางสาว
บุญเหลือฯและวีรชนข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2531 และไดมี้การจดัตั้งคณะกรรมการอนุสรณ์สถานฯ โดยมี
ผูใ้หญ่บ้าน และผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน รวมทั้ งผูน้  าท่ีไม่เป็นทางการ ร่วมเป็นคณะกรรมการอนุสรณ์
สถานฯ ซ่ึงมีหนา้ท่ีในการดูแลอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสมัฤทธ์ิและการบริหารจดัการต่างๆ 
 ศาลสถิตยด์วงวิญญาณนางสาวบุญเหลือฯและวีรชนหรือ “ศาลยา่” ท่ีชาวบา้นร่วมกนัสร้าง
นั้น เป็นเพียงศาลไมเ้ลก็ๆ ตั้งอยูบ่นพ้ืนท่ีประวติัศาสตร์ หรือท่ีชาวบา้นเรียกกนัว่า “หนองหัวลาว” 
ซ่ึงไดรั้บการปรับปรุงและพฒันาใหเ้ป็นอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธ์ิ โดยมีกลุ่มคนหลายกลุ่ม
ท่ีศรัทธาในตัวของท้าวสุรนารีและย่าบุญเหลือ ได้ร่วมกันพัฒนาศาลย่าให้ดีข้ึน ไม่ว่าจะเป็น
นกัการเมืองทอ้งถ่ิน กลุ่มนายทุนต่างๆ รวมไปถึงนกัการเมืองระดบัจงัหวดั คือ ฯพณฯ กร ทพัพะ
รังสี โดยท่ีคณะกรรมการศาลย่า ไดข้องบประมาณจาก ฯพณฯ กร ทพัพะรังสี ซ่ึงในสมยันั้นเป็น
รัฐมนตรีและเป็นส.ส.ของพรรคชาติพฒันาท่ีชาวจงัหวดันครราชสีมาให้การสนับสนุน ชาวบา้น
สัมฤทธ์ิและคณะกรรมการอนุสรณ์สถานฯ จึงไดข้อสนับสนุนงบประมาณในการพฒันาส่ิงปลูก
สร้างและปรับทศันียภาพจากศาลสถิตยด์วงวิญญาณท่ีเป็นศาลไมเ้ล็กๆ ให้กลายเป็นส่ิงปลูกสร้าง
และมีส่ิงอ  านวยความสะดวกเพ่ือตอ้นรับนกัท่องเท่ียวท่ีมาสกัการะบูชา โดยในปี 2535 ศาลยา่ไดรั้บ
การปรับเปล่ียนซ่อมแซม มีการสร้างโรงเพลงโคราชเพ่ือใชส้ าหรับเป็นสถานท่ีแสดงเพลงในการแก้
บน เน่ืองจากชาวบา้นและคนทัว่ไปท่ีรู้จกัย่าโมและยา่บุญเหลือฯจะมาบน ขอพรกบัย่าทั้งสองและ
แกบ้นดว้ยการหาหมอเพลงโคราชมาร าแกบ้น (สุทธาธิกุล กาญจนภรางกูร, 2544)  ซ่ึงผูท่ี้บนบาน
ศาลกล่าวเช่ือวา่ยา่โมและยา่บุญเหลือฯเป็นผูท่ี้ท าใหป้ระสบความส าเร็จ  
 ต่อมาในปี ในปี 2538 ไดส้ร้างศาลาประกอบพิธี เพ่ือใชเ้ป็นสถานท่ีบ าเพญ็กศุล อุทิศใหแ้ด่
ดวงวิญญาณของย่าโมและย่าบุญเหลือ พร้อมทั้งไดพ้ฒันาสร้างส่ิงสาธารณูปโภคท่ีจ าเป็นอย่าง
ต่อเน่ืองเพ่ือใหผู้ท่ี้มาเยอืนไดใ้ชส้อย รวมทั้งไดมี้การสร้างวตัถุมงคลท่ีมีการปลุกเสกจากเกจิอาจารย์
จ  านวน 9 รูปเพ่ือให้ผูศ้รัทธาไดเ้ช่าไปบูชาและน าเงินมาสมทบเป็นทุนกองกลางในการบริหาร
จดัการอนุสรณ์สถานฯ 
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 ในปี 2543 – 2549 ไดมี้ด าเนินการก่อสร้างอนุสาวรีย ์ลานจอดรถ พิพิธภณัฑ์ พร้อมทั้งท า
ป้ายบอกทางไวท่ี้ปากทางเขา้หมู่บา้นเพ่ือให้มองเห็นไดใ้นระยะไกล (องค์การบริหารส่วนต าบล
สัมฤทธ์ิ, มปป.) รวมไปถึงการสร้างศาลสถิตยด์วงวิญญาณหลงัใหม่ข้ึนแทนหลงัเก่าท่ีช ารุดทรุด
โทรม นอกจากจะไดรั้บการสนับสนุนในเร่ืองการพฒันาส่ิงสาธารณูปโภคแลว้นั้น ยงัไดจ้ดัหา
นายทุนในการผลิตส่ือจดัแสดง แสง สี เสียง เพ่ือจ าลองเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน โดยนกัแสดงแนวหน้า 
คุณสินจยั เปล่งพาณิชย ์รับบทเป็น ทา้วสุรนารี คุณเพชรลดา เทียมเพชร รับบทเป็นนางสาวบุญ
เหลือฯ โดยในการแสดงคร้ังนั้นเป็นท่ีซาบซ้ึงส าหรับชาวบา้นเป็นอย่างมาก และถือไดว้่าเป็นการ
ประชาสัมพนัธ์ใหบุ้คคลทัว่ไปไดรู้้จกัประวติัศาสตร์และรู้จกัอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสมัฤทธ์ิมาก
ข้ึน  
 ปัจจุบนั อนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสมัฤทธ์ิ ตั้งอยูบ่ริเวณพ้ืนท่ีสาธารณะบา้นสมัฤทธ์ิหมู่ท่ี 1 
ต าบลสัมฤทธ์ิ อ  าเภอพิมาย จังหวดันครราชสีมา อยู่ห่างจากจังหวดันครราชสีมาประมาณ 46 
กิโลเมตร สภาพโดยรอบเป็นพ้ืนท่ีนาและล าห้วย ดา้นหน้าเป็นลานกวา้ง มีพ้ืนท่ีทั้งหมดประมาณ 
52 ไร่  1 งาน 89 ตารางวา ชุมชนใกลเ้คียงกบัศาลยา่ คือ บา้นสัมฤทธ์ิ หมู่ท่ี 1 และ หมู่ 2 ภายหลงัได้
แยกเป็น 4 หมู่บา้น คือ หมู่ท่ี 1,2,12,13 จนถึงปัจจุบนั (โรงเรียนบา้นสมัฤทธ์ิ, มปป. )  
 
3. งานสดุดีวีรกรรมทุ่งสมัฤทธ์ิ  
 นอกจากการสร้างศาลสถิตยด์วงวิญญาณฯ เพื่อเป็นการระลึกถึงการเสียสละและเหตุการณ์
ท่ีเกิดข้ึนนั้น ในทุกวนัท่ี 3-5 มีนาคมของทุกปี คณะกรรมการอนุสรณ์สถานฯ ร่วมกบัชาวบ้าน
สัมฤทธ์ิไดจ้ดัให้มีงานสดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธ์ิข้ึน เน่ืองจากในวนัท่ี 4 มีนาคม ตามประวติัศาสตร์
เป็นวนัท่ีย่าบุญเหลือฯและวีรชนผูก้ลา้ได้เสียสละชีวิตในวีรกรรมทุ่งสัมฤทธ์ิ และเพื่อเป็นการ
บวงสรวงและร าลึกถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน จึงไดจ้ดัให้มีวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีคนในชุมชนเรียกว่า 
“งานศาล” ข้ึนทุกปี  โดยงานศาลหรืองานสดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธ์ิจะจัดข้ึนบริเวณพ้ืนท่ี
ประวติัศาสตร์ 
 ในอดีตกิจกรรมในงานสดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธ์ิประกอบไปดว้ย 1) พิธีกรรมทางศาสนา 
โดยการนิมนตพ์ระคุณเจา้ในหมู่บา้นจากทั้ง 2 วดั คือวดัสมัฤทธ์ิตะวนัออกและวดัสัมฤทธ์ิตะวนัตก 
มาสวดเจริญพุทธมนต์ เพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้กบัย่าโม ย่าบุญเหลือฯ และวีรชนผูก้ลา้ท่ีไดเ้สียสละ
ชีวิตในเหตุการณ์วีรกรรมทุ่งสมัฤทธ์ิ 2) พิธีกรรมการถวายพานบายศรีและถวายเคร่ืองสักการะบูชา
ใหก้บัยา่โม  ยา่บุญเหลือฯและวีรชน โดยจะเป็นพิธีกรรมท่ีหมอพราหมณ์อญัเชิญใหย้า่ทั้งสองและ
วีรชน ไดล้งมารับอาหารหวานคาว และพานบายศรี 3) การร าบวงสรวง เป็นพิธีกรรมท่ีเด็กๆ กลุ่ม
สตรีแม่บา้น ให้ความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง เพราะถือว่าเป็นการร าถวายให้กบัย่าโมและยา่บุญเหลือฯ 



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 429 -

 

ซ่ึงกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมถือเป็นพิธีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีท ามาตั้งแต่เร่ิมตน้การตั้งศาลสถิตยด์วงวิญญาณฯ 
โดยด าเนินกิจกรรมมาตลอดทุกปี ซ่ึงบุคคลท่ีเขา้ร่วมจะเป็นคนในพ้ืนท่ีและคนท่ีศรัทธาให้ความ
เคารพนบัถือยา่ ส่วนกิจกรรมในภาคกลางคืนทางคณะกรรมการอนุสรณ์สถานฯ ไดจ้ดัใหมี้มหรสพ
สมโภชทั้ง 3 คืน ไม่ว่าจะเป็นลิเก เพลงโคราช หนังกลางแปลง วงดนตรีท่ีไดเ้ชิญศิลปิน นักร้อง 
ดาราท่ีมีช่ือเสียง มาร่วมสร้างสีสันให้กบังานศาล แต่จะเป็นการลอ้มผา้ และตอ้งเสียค่าบตัรเขา้ชม 
รวมทั้ งได้มีการประกวดหลานสาวย่า โดยให้ลูกหลานภายในหมู่บ้านและพ้ืนท่ีใกลเ้คียงร่วม
กิจกรรมในคร้ังน้ี และภายในงานตลอดวนัจะมีผูท่ี้ศรัทธาเดินทางมาสักการะบูชาย่าโมและย่าบุญ
เหลือฯตลอดทั้งวนั ซ่ึงกิจกรรมท่ีกล่าวมาทั้ งหมด เป็นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในงานศาลในอดีต ท่ีมี
คณะกรรมการอนุสรณ์สถานฯ ร่วมกบัชาวบา้นในชุมชน 2 หมู่ เป็นผูดู้แลและบริหารจดัการทุก
อยา่งภายในงานศาล  
 ต่อมาคณะกรรมการอนุสรณ์สถานฯ ได้ด าเนินการของบสนับสนุนงบประมาณจาก
องค์การบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา โดยผ่านการบริหารของนายทุนท่ีศรัทธาและเล่ือมใสใน
ตวัยา่โมและยา่บุญเหลือฯ  เป็นผูป้ระสานงานให ้เม่ืองานสดุดีวีรกรรมทุ่งสมัฤทธ์ิไดรั้บงบประมาณ
สนบัสนุนจากองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง ท าใหก้ารท างานง่ายข้ึน และท าใหกิ้จกรรมมหรสพต่างๆท่ีเคยเก็บ
เงินค่าบตัรผ่าน เป็นกิจกรรมท่ีผูเ้ขา้ชมไม่ตอ้งเสียค่าใช้จ่ายอีกต่อไป เพราะไดรั้บการสนับสนุน
งบประมาณ และเพ่ือใหช้าวบา้นเขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งเตม็ท่ี  
 งานศาล หรือ งานสดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธ์ิ ไดด้  าเนินการจดักิจกรรมมาเป็นเวลาต่อเน่ือง
ทุกๆปี ซ่ึงกิจกรรมภายในงานท่ีสืบทอดกนัมา คือ พิธีกรรมทางศาสนา การถวายบายศรี การถวาย
เคร่ืองเซ่นอาหารคาวหวาน และการร าบวงสรวง รวมทั้งมหรสพภาคกลางคืน และในปี พ.ศ. 2549 
ครบรอบ 180 ปีของวีรกรรมทุ่งสัมฤทธ์ิ ภายในงานนอกจากจะมีกิจกรรมดงักล่าวแลว้ ยงัไดมี้การ
แสดงแสง สี เสียง จ าลองเหตุการณ์ประวติัศาสตร์วีรกรรมทุ่งสัมฤทธ์ิท่ีเกิดข้ึน เพ่ือเป็นการตอกย  ้า
ถึงความเสียสละ ทั้งยงัเป็นการประชาสัมพนัธ์ความรู้เหตุการณ์ประวติัศาสตร์ให้กบัผูค้นท่ีมางาน
สดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธ์ิดว้ย ซ่ึงการแสดงดงักล่าวไดรั้บการสนบัสนุนจาก ฯพณฯ กร ทพัพะรังสี 
เป็นผูส้นบัสนุนและส่งเสริมใหเ้กิดกิจกรรมน้ีข้ึนมา  
 การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในงานสดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธ์ิ นอกจากการเปล่ียนแปลง
ทางดา้นสถานท่ี ท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากนกัการเมืองท้องถ่ิน นายทุนและผูมี้จิตศรัทธา ร่วมกบั
สร้างอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธ์ิให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเพ่ือต้อนรับบุคคลทั่วไป ท่ีมา
สกัการะบูชาและเท่ียวชมงานสดุดีวีรกรรมทุ่งสมัฤทธ์ิ รวมทั้งการเปล่ียนแปลงทางดา้นการปกครอง
ท่ีมีการกระจายอ านาจลงสู่ทอ้งถิ่น เกิดเป็นองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีหนา้ท่ีในการพฒันา
ต าบลทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม ทางองค์การบริหารส่วนต าบลสัมฤทธ์ิ หรือ อบต.
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สัมฤทธ์ิ จึงไดมี้ส่วนร่วมในงานสดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธ์ิ ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในรูปแบบของ
งานสดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธ์ิในปี 2553 จากเดิม “งานสดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธ์ิ” เป็น “งานสดุดี
วีรกรรมทุ่งสัมฤทธ์ิและสัมฤทธ์ิเกษตรแฟร์” โดยแนวคิดของอบต.สัมฤทธ์ิ ที่เขา้มามีส่วนร่วม 
เพราะมองเห็นว่า งานสดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธ์ิท่ีผ่านมา มีเพียงชาวบา้นจาก 4 หมู่บา้น (เดิมเป็น 2 
หมู่บ้านและแยกตัวออกมาเป็น 4 หมู่บ้าน) และบุคคลท่ีศรัทธามาร่วมงานเท่านั้ น  และอยาก
ประชาสมัพนัธ์อนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสมัฤทธ์ิ ท่ีเป็นพ้ืนท่ีประวติัศาสตร์ท่ีเกิดเหตุการณ์วีรกรรม
ทุ่งสัมฤทธ์ิ ให้เป็นท่ีรู้จกัของบุคคลทัว่ไป เฉกเช่นกบัอนุสาวรียท์า้วสุรนารีท่ีตั้ งอยู่ใจกลางเมือง
จงัหวดันครราชสีมา ทาง อบต.สัมฤทธ์ิจึงไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในงานสดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธ์ิ โดย
กิจกรรมของทางอบต.สัมฤทธ์ิ จะเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ชาวบา้น 15 หมู่บา้นของอบต.สัมฤทธ์ิ 
เขา้มามีส่วนร่วมภายในงาน ท าใหง้านสนุกสนานมากข้ึน   
 กิจกรรมในส่วนของสัมฤทธ์ิเกษตรแฟร์ท่ีอบต.สัมฤทธ์ิ จดัข้ึน จะเป็นการประกวดต่างๆ 
ของชาวบา้นทั้ ง 15 หมู่บา้น ไม่ว่าจะเป็นการประกวดแข่งขนัส้มต า ผดัหม่ีโคราช การประกวด
แข่งขนัเตน้ แอโรบิค การประกวดหลานสาวย่า รวมทั้งการประกวดผลงานทางการเกษตร ซ่ึง
ไดรั้บความสนใจและความร่วมมือจากทั้ง 15 หมู่บา้นเป็นอยา่งดี ซ่ึงในการประกวดแต่ละประเภท
ทางอบต.สัมฤทธ์ิ มีเงินสนบัสนุนในทุกๆกิจกรรม รวมทั้งมีเงินรางวลัใหแ้ก่หมู่บา้นท่ีชนะกิจกรรม
ในแต่ละประเภทดว้ย  
 ในปี 2559 งานสดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธ์ิยงัคงด าเนินต่อไป ภายใตก้ารบริหารจดัการของ
คณะกรรมการอนุสรณ์สถานฯ ชาวบา้น ร่วมกบัการเขา้มามีส่วนร่วมการสนบัสนุนงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมาและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสัมฤทธ์ิ ซ่ึงปีน้ี ครบรอบ 190 ปีของวีรกรรมทุ่งสัมฤทธ์ิ กิจกรรมต่างๆของงานสดุดีวีรกรรม
ทุ่งสัมฤทธ์ิในส่วนของพิธีกรรมทางคณะกรรมการอนุสรณ์สถานฯยงัคงรูปแบบไวเ้ช่นเดิม ไม่ว่าจะ
เป็นพิธีกรรมทางศาสนา การถวายพานบายศรี การถวายเคร่ืองสักการบูชา การร าบวงสรวง รวมทั้ง
มหรสพสมโภช ทั้งน้ียงัไดมี้กิจกรรมเพ่ิมเติม คือ พิธีสะเดาะเคราะห์ โดยพระสงฆ ์99 รูป ณ บริเวณ
พุทธมณฑลท่ีไดส้ร้างข้ึนใหม่ในคร้ังท่ีมีการปรับปรุงอนุสรณ์สถาน ซ่ึงพิธีกรรมดงักล่าวไดรั้บ
ความสนใจจากชาวบา้นและบุคคลทัว่ไปเป็นจ านวนมาก เพราะทางคณะกรรมการอนุสรณ์สถานฯ
ได้มีการประชาสัมพนัธ์ ผ่านทางวิทยุชุมชน และป้ายประชาสัมพนัธ์กิจกรรมภายในงานของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลสมัฤทธ์ิ  
 กิจกรรมท่ีอบต.สัมฤทธ์ิ เขา้ร่วมในปีน้ี มีเพียงการประกวดแข่งขนัส้มต า ผดัหม่ีโคราช
เท่านั้น ในส่วนของการประกวดแอโรบิค การประกวดหลานสาวย่า และการประกวดผลงานทาง
การเกษตร ไม่ไดถู้กจดัข้ึนภายในงาน เน่ืองจากในการจดังานสดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธ์ิ จะมีการ
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ประชุมหารือร่วมกนัระหว่างคณะกรรมการอนุสรณ์สถานฯ และอบต.สัมฤทธ์ิ ในการจดักิจกรรม
แต่ละคร้ัง จะเป็นการลงมติเห็นชอบในการจดักิจกรรมต่างๆ และเง่ือนไขท่ีท าให้การประกวด
หลายๆประเภทไม่ไดถู้กจดัภายในปีน้ี เพราะเสียงจากผูน้  าชุมชนแต่ละชุมชนท่ีไม่พร้อมในเร่ือง
งบประมาณท่ีอบต.สัมฤทธ์ิ ไดจ้ดัสรรไปใหน้ั้นไม่เพียงพอในการจดักิจกรรมของชาวบา้น จึงไดพ้กั
การประกวดต่างๆไว ้แต่ถึงแมว้า่ กิจกรรมการประกวดต่างๆจะไมไดถู้กจดัข้ึน ทางอบต.สมัฤทธ์ิ ได้
จดักิจกรรมทดแทนคือ กิจกรรมป่ันเพ่ือย่า โดยใหช้าวบา้นทั้ง 15 หมู่บา้น ชมรมจกัรยานในอ าเภอ
และผูท่ี้สนใจ ร่วมป่ันจกัรยานเพ่ือย่า ซ่ึงกิจกรรมน้ีไดรั้บความสนใจเป็นอย่างมาก ทั้งผูน้  าชุมชน 
หน่วยงานต่างๆ นกัเรียน และบุคคลทัว่ไป เขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งสนุกสนาน 
 งานสดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธ์ิจากอดีตจนถึงปัจจุบนั เกิดการเปล่ียนแปลงมากมาย ไม่ว่าจะ
เป็นการเปล่ียนแปลงทางดา้นสถานท่ีท่ีไดมี้การปรับปรุง พฒันาให้ดีข้ึนเพ่ือตอ้นรับนักท่องเท่ียว
และผูท่ี้ศรัทธา รวมทั้งการเปล่ียนแปลงทางดา้นรูปแบบกิจกรรมจากเดิมเป็นการบริหารจดัการโดย
คณะกรรมการอนุสรณ์สถานฯและชาวบา้น ต่อมาไดมี้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง
นายทุนผูมี้จิตศรัทธาไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในงานสดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธ์ิ ซ่ึงเม่ือน ามาวิเคราะห์
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนกบัแนวคิดท่ีผูว้ิจยัใชใ้นคร้ังน้ีคือ กระบวนการท าใหเ้ป็นสินคา้ โดยศึกษาผา่น
กระบวนการทางวฒันธรรมของ วิลเลียมส์ ซ่ึงงานสดุดีวีรกรรมทุ่งสมัฤทธ์ิ มีวตัถุประสงคใ์นการจดั
งานข้ึนเพ่ือเป็นการนอ้มร าลึกถึงเหตุการณ์วีรกรรมทุ่งสัมฤทธ์ิ และระลึกถึงความเสียสละของยา่โม 
ยา่บุญเหลือฯ และวีรชนผูก้ลา้ท่ีไดเ้สียสละชีวิต จึงไดจ้ดัพิธีทางศาสนา การถวายพานบายศรี การ
ถวายเคร่ืองสกัการะบูชา รวมทั้งการร าบวงสรวง และจดัใหมี้การร าเพลงโคราชสมโภชยา่ทั้งสอง ณ 
บริเวณหน้าศาลย่า ส่วนกิจกรรมภาคกลางคืน เป็นกิจกรรมบนัเทิงความสนุกสนาน นอกจากน้ียงั
ได้รับการสนับสนุนจอภาพ LCD ขนาดใหญ่ โดยได้ฉายวีดิทัศน์ จ  าลองเหตุการณ์วีรกรรมทุ่ง
สัมฤทธ์ิท่ีไดแ้สดงเม่ือปี 2549 ท่ีผ่านมา เพ่ือให้บุคคลทัว่ไปท่ีอยู่ภายในงานไดรั้บชมและเขา้ใจถึง
เหตุการณ์วีรกรรมทุ่งสัมฤทธ์ิ ซ่ึงถือได้ว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
เหตุการณ์ให้กบัประชาชนไดรั้บรู้มากข้ึน ในส่วนของงานเกษตรแฟร์ท่ีทางอบต.สัมฤทธ์ิ เขา้มามี
ส่วนร่วม ไดจ้ดักิจกรรมท่ีท าให้ชาวบา้นทั้ง 15 หมู่บา้นไดมี้ส่วนร่วม สร้างความสามคัคีร่วมกนัทั้ง
ภายในหมู่บา้นและระหว่างหมู่บา้น และเป็นการเชิญชวนใหช้าวบา้นทั้ง 15 หมู่บา้นมาร่วมในงาน
สดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธ์ิดว้ย ถึงแมว้่ากิจกรรมของทางอบต.สัมฤทธ์ิ ในปีน้ีจะเหลือเพียงกิจกรรม
การประกวดส้มต าและผดัหม่ีโคราช แต่ก็ยงัสามารถรวมชาวบา้นทั้ง 15 หมู่บา้นได ้ซ่ึงชาวบา้นทั้ง 
15 หมู่บา้นใหค้วามส าคญักบักิจกรรมเป็นอยา่งมาก เพราะกิจกรรมดงักล่าวเป็นเหมือนพ้ืนท่ีท่ีท าให้
ชาวบา้นรวมตวักนัและมีความสามคัคีกนัมากข้ึน อีกทั้งยงัเป็นการพบระหวา่ง 15 หมู่บา้นอีกดว้ย 
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 ในการประชาสัมพันธ์งานสดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธ์ิ อย่างท่ีกล่าวไปข้างต้นว่า มีการ
ประชาสัมพนัธ์ผ่านทางวิทยชุุมชน รวมทั้งการประชาสัมพนัธ์ผ่านป้ายประกาศท่ีทางอบต.สัมฤทธ์ิ 
ให้การสนับสนุน ซ่ึงป้ายประกาศดงักล่าวไดป้ระชาสัมพนัธ์ถึงกิจกรรมหลกัๆของกิจกรรม เช่น 
กิจกรรมป่ันเพ่ือย่า กิจกรรมการแข่งขนัประกวดส้มต า ผดัหม่ีโคราช และกิจกรรมวงดนตรีภาค
กลางคืนเท่านั้ น  ซ่ึงในการประชาสัมพันธ์ดังกล่าวไม่ได้กล่าวถึงพิธีกรรมต่างๆที่เป็นการ
สักการบูชา ซ่ึงท าให้ในพิธีกรรมต่างๆ มีเพียงคณะกรรมการอนุสรณ์สถานฯ ชาวบา้น และผูท่ี้
ศรัทธาเขา้ร่วมพิธีกรรมเท่านั้น  แต่ในกิจกรรมของภาคกลางคืนจะมีผู เ้ขา้ร่วมเป็นจ านวน
ค่อนขา้งมาก มหรสพสมโภชในปีน้ีถึงแมว้่าจะเป็นวงดนตรีที่ไม่มีศิลปิน ดาราที่มีช่ือเสียง แต่
การเขา้ร่วมกิจกรรมของประชาชนมีเป็นจ านวนมาก        ทั้งประชาชนท่ีเป็นชาวบา้นในพ้ืนท่ี 
พ้ืนท่ีใกลเ้คียง หรือแมก้ระทัง่ชาวบา้นต่างอ าเภอ ยงัไดม้าเขา้ร่วมกิจกรรมน้ี พาครอบครัวมาไหวย้า่
ทั้งสองตอนเยน็ๆ จึงไดอ้ยูร่่วมกิจกรรมภาคกลางคืนและดว้ยเหตุท่ีวา่ ไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการเขา้
ชม ท าใหกิ้จกรรมภาคกลางคืน มีผูเ้ขา้ร่วมมากกวา่ กิจกรรมท่ีเป็นพิธีกรรม 
 ถึงแมว้่างานสดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธ์ิจะมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน ไม่ว่าจะลกัษณะของ
สถานท่ีท่ีเอ้ือให้การจดังานมีความสะดวกสบาย รองรับนักท่องเท่ียวและผูท่ี้ศรัทธาไดม้ากข้ึน 
รวมทั้งการเปล่ียนแปลงรูปแบบของงานท่ีมีกิจกรรมของทางองคก์ารบริหารส่วนต าบล เพ่ิมเติมเขา้
มาเพ่ือใหง้านสดุดีวีรกรรมทุ่งสมัฤทธ์ิมีสีสนัและเป็นงานท่ีมีผูค้นใหค้วามสนใจและรู้จกัมากข้ึน ซ่ึง
วตัถุประสงคแ์รกเร่ิมของการจดังาน จดัข้ึนเพ่ือเป็นการสักการบูชายา่โม ยา่บุญเหลือฯและวีรชนผู ้
กลา้ท่ีไดเ้สียสละในเหตุการณ์วีรกรรมทุ่งสัมฤทธ์ิ  จะยงัคงอยูแ่ลว้นั้น การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนยงั
ส่งผลให้งานสดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธ์ิกลายเป็นวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีมีคนทัว่ไปรู้จกัมากข้ึน และท า
ใหอ้นุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสมัฤทธ์ิกลายเป็นสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีมีช่ือเสียงอีกพ้ืนท่ีหน่ึงของจงัหวดั
นครราชสีมา 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการทบทวนวรรณกรรมและจากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัและผูใ้หข้อ้มูลทัว่ไป ใน
ส่วนของขอ้มูลเชิงประวติัศาสตร์ ยงัมีขอ้จ ากดัในการเขา้ถึงขอ้มูล เน่ืองจากประวติัศาสตร์ท่ีเกิดข้ึน
เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนมานานมาก ท าให้เป็นขอ้จ ากดัของผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีอยู่ในเหตุการณ์ ซ่ึงผูใ้ห้
ขอ้มูลจะได้รับการบอกเล่าจากรุ่นสู่รุ่น หรือจากเอกสารท่ีไดมี้การเผยแพร่ไว  ้และในส่วนของ
กระบวนการท าวฒันธรรมทอ้งถ่ินใหเ้ป็นสินคา้ ท่ีศึกษาผ่านอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธ์ิและ
งานสดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธ์ิ โดยใช้แนวคิดการท าวฒันธรรมให้เป็นสินค้า เพ่ือวิเคราะห์ถึง
คุณลกัษณะต่างๆของกระบวนการท าวฒันธรรมทอ้งถ่ินใหเ้ป็นสินคา้ ภายใตก้ระบวนการดงักล่าวผู ้
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ศึกษาจะวิเคราะห์ผา่นกระบวนการทางวฒันธรรมของวิลเลียมส์ ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษา
ส่ิงท่ีเป็นนามธรรม ไม่ใช่รูปธรรมวตัถุส่ิงของเหมือนกบัส่ิงท่ีแนวคิดไดน้ าเสนอ ฉะนั้นในพ้ืนท่ีจะ
ปรากฏคุณลกัษณะเพียงบางคุณลกัษณะเท่านั้น เช่น การท าวฒันธรรมให้เป็นสินคา้ ท่ีตามแนวคิด
คือการขายของทุกอยา่งไม่วา่จะเป็นทางดา้นวตัถุหรือทางดา้นวฒันธรรม  ซ่ึงในบทความน้ีสินคา้คือ 
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน “งานสดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธ์ิ” ท่ีมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบของงานในส่วนของ
ความร่วมมือของอบต.สมัฤทธ์ิ ท่ีมีกิจกรรมดึงดูดคนร่วมงาน โดยใชก้ลยทุธ์ในการประกวดแข่งขนั
ต่างๆ เพ่ือใหช้าวบา้นในต าบลสมัฤทธ์ิทั้ง 15 หมู่บา้นไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมและไดม้ากราบสกัการบูชา
ยา่โมและยา่บุญเหลือฯ รวมทั้งเป็นการยกระดบังานระดบัหมู่บา้นใหเ้ป็นงานระดบัต าบล 
 นอกจากการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ยกระดบังานประจ าหมู่บา้นเป็นงานประจ า
ต าบลเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวแลว้นั้น การสร้างคุณลกัษณะอนุรักษ์นิยมทางวฒันธรรมเป็นอีก
คุณลกัษณะหน่ึงท่ีปรากฏข้ึนในบริบทน้ี ในอดีตเพลงโคราชเป็นศิลปวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์
ของชาวจงัหวดันครราชสีมา มีหนา้ท่ีในการวิพากษว์ิจารณ์ หรือใหค้  าสั่งสอน ผ่านบทเพลงโคราช 
ซ่ึงในอดีตงานสดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธ์ิ ไดน้ าเพลงโคราชมาแสดงในงาน เพ่ือสมโภชยา่โมและย่า
บุญเหลือฯ และเพ่ืออบรมสั่งสอนหรือให้ความรู้ให้กบัผูท่ี้มาเขา้ร่วมงาน แต่ในปัจจุบนัน้ี เพลง
โคราชเป็นเพียงการแสดงหน่ึงท่ีแสดงเพ่ือสมโภชย่าโมและย่าบุญเหลือฯเท่านั้น ไม่มีผูใ้ห้ความ
สนใจหรือรับฟังเน้ือหาผ่านบทเพลงโคราช แสดงให้เห็นว่าเพลงโคราชมีหนา้ท่ีเป็นเคร่ืองมือชนิด
หน่ึงท่ีคอยรักษาระบบ โครงสร้างและมีลกัษณะไปทางอนุรักษ์นิยมมากกว่าท่ีจะวิพากษ์วิจารณ์
ความเป็นไปของสงัคม ตามแนวคิดของฮอร์คไฮเมอร์และอดอร์โน  
 คุณลกัษณะอีกหน่ึงประการท่ีเห็นจากงานสดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธ์ิ คือ การกระตุ้นให้
มวลชนจ านวนมากท่ีไม่รู้จกักนัมาร่วมในกิจกรรมเดียวกนั แต่ในการร่วมกิจกรรมดงักล่าว ผูเ้ขา้ร่วม
ไม่ไดมี้ความสัมพนัธ์กนั คือ การชมวงดนตรี ท่ีเป็นการรวมตวัของกลุ่มคนจากต่างพ้ืนท่ี มารวมตวั
กนัเพ่ือชมวงดนตรีท่ีไดรั้บความสนใจ แต่เม่ือจบการแสดงต่างคนต่างแยกยา้ยกนักลบัไป โดยท่ี
กลุ่มคนไมไดมี้ความสมัพนัธ์กนัในรูปแบบอ่ืนๆต่อไป 
 ฉะนั้นการท าวฒันธรรมทอ้งถ่ินให้เป็นสินคา้ภายใตบ้ริบท งานสดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธ์ิ 
คุณลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบับริบท คือ การท าวฒันธรรมให้เป็นสินคา้ การสร้างคุณลกัษณะอนุรักษ์
นิยมทางวฒันธรรม รวมทั้ งการกระตุ้นมวลชน  ซ่ึงถือได้ว่ากระบวนการต่างๆท่ีเกิดข้ึนเป็น
กระบวนการท่ีท าใหง้านสดุดีวีรกรรมทุ่งสมัฤทธ์ิกลายเป็นสินคา้ กลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว 
 อยา่งไรก็ดีกระบวนการท าวฒันธรรมทอ้งถ่ินให้เป็นสินคา้ ส่งผลให้งานสดุดีวีรกรรมทุ่ง
สัมฤทธ์ิกลายเป็นวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีมีคนรู้จกัมากข้ึน รวมทั้งอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธ์ิ
กลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัอีกแห่งหน่ึงของจงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงส่งผลดีต่อชุมชน แต่
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การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในระบบการจดัการ รูปแบบของกิจกรรม ท าให้ชุมชนจากเดิมท่ีจัด
กิจกรรมตามวตัถุประสงค์เพ่ือตอ้งการร าลึกถึงความเสียสละของย่าโมและย่าบุญเหลือฯ แต่เม่ือมี
การเข้ามามีส่วนร่วมขององค์กรท้องถ่ิน หน่วยงานของรัฐ รวมทั้ งภาคเอกชน ท าให้รูปแบบ
กิจกรรมภายในงาน เป็นกิจกรรมท่ีนอกเหนืออ านาจในการจดัการของชุมชน ถึงแมว้่าจะไดรั้บการ
สนบัสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง แต่ชุมชนก็ไม่สามารถจดักิจกรรมไดเ้ต็มท่ี และกิจกรรมท่ีจดั
ขึ้นนั้นไม่สอดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีทางชุมชนตอ้งการ เพียงแต่เป็นกิจกรรมท่ีส่งผลให้งานสดุดี
วีรกรรมทุ่งสมัฤทธ์ิน้ีเป็นวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีกลายเป็นสินคา้เท่านั้นเอง 
 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 บทความน้ีเป็นการศึกษากระบวนการท าวฒันธรรมท้องถ่ินให้เป็นสินคา้ ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ี
ประวติัศาสตร์ท่ีมีการต่อสูก้บักบฏเวียงจนัทน์เม่ือสมยัรัชกาลท่ี 3 โดยการเกิดข้ึนของอนุสรณ์สถาน
วีรกรรมทุ่งสัมฤทธ์ิ เกิดข้ึนจากชาวบ้านได้ร่วมกันบริจาคเงินเพ่ือสร้างศาลสถิตยด์วงวิญญาณ
นางสาวบุญเหลือฯและวีรชน เพื่อเป็นการร าลึกถึงความเสียสละ รวมทั้ งได้มีการจัดงานสดุดี
วีรกรรมทุ่งสัมฤทธ์ิข้ึนทุกปี เพ่ือให้ชาวบา้นไดร้ าลึกถึงเหตุการณ์ประวติัศาสตร์ จากเดิมท่ีเป็นการ
จดัโดยคนในชุมชนเพ่ือคนในชุมชน แต่ต่อมาไดรั้บการพฒันาลกัษณะทางกายภาพของอนุสรณ์
สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธ์ิ และการปรับเปล่ียนรูปแบบงานสดุดีวีกรรมทุ่งสัมฤทธ์ิเพ่ือการท่องเท่ียว
และใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  
 ในการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนชาวบา้นได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากนักการเมือง
ทอ้งถ่ินของชาวจงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงไดรั้บการเปล่ียนแปลงลกัษณะทางกายภาพของอนุสรณ์
สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธ์ิท่ีสามารถรองรับการมาเยี่ยมชม การมาสักการบูชาของนักท่องเท่ียวได ้
รวมทั้งการจดังานสดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธ์ิท่ีมีการปรับเปล่ียนรูปแบบให้มีความทนัสมยัและดึงดูด
นกัท่องเท่ียวให้มาเท่ียวนอกเหนือจากคนในชุมชนและหมู่บา้นใกลเ้คียง รวมทั้งยงัไดรั้บการความ
ร่วมมือจากองคก์ร หน่วยงานต่างๆ เขา้มาใหก้ารสนบัสนุนและร่วมเป็นเจา้ภาพในการจดัการต่างๆ 
ถือไดว้่า อนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธ์ิแห่งน้ีไดมี้การท าใหเ้ป็นสินคา้ เพ่ือตอ้นรับนกัท่องเท่ียว
และกลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเพ่ือใหบุ้คคลภายนอกไดรู้้จกัมากข้ึน 
 อยา่งไรกต็าม การเปล่ียนแปลงทางดา้นรูปแบบกิจกรรมท่ีทางอบต.สมัฤทธ์ิไดจ้ดัใหเ้กิดข้ึน 
คือ การประกวดแข่งขนัต่างๆ เพ่ือเป็นการกระตุน้ใหมี้บุคคลทัว่ไปมาเท่ียวชมงาน และจดักิจกรรม
ท่ีให้ชาวบา้นทั้ง 15 หมู่บา้นเป็นผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ผูศึ้กษามองว่า เป็นกิจกรรมท่ีทางอบต.สัมฤทธ์ิ
จดัข้ึน เป็นกิจกรรมท่ีไม่มีลกัษณะเฉพาะตวัหรือแตกต่างกบังานประเพณีอ่ืนๆ ในขณะท่ีกิจกรรมท่ี
ควรไดรั้บส่งเสริมให้เป็นท่ีรู้จกัของบุคคลทัว่ไปและสร้างให้เป็นจุดเด่นของงานสดุดีวีรกรรมทุ่ง
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สัมฤทธ์ิ คือ กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธ์ิ ไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมทางศาสนา 
พิธีกรรมความเช่ือ รวมทั้งการร าบวงสรวง ซ่ึงถือเป็นกิจกรรมท่ีท าใหค้นทัว่ไปมีความรู้มากข้ึนใน
เร่ืองของเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ และเป็นการขยายการรับรู้ถึงความเสียสละของยา่บุญเหลือฯ 
ใหก้บับุคคลทัว่ไปมากข้ึน ซ่ึงกิจกรรมดงักล่าวน้ีน่าจะไดรั้บการเชิดชูและไดรั้บการประชาสมัพนัธ์
มากข้ึน เพ่ือเป็นการรักษาคุณค่าและความหมายของการจดังานสดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธ์ิให้ตรงกบั
วตัถุประสงคข์องการจดังาน  
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ภาษาชอง: การสร้างอตัลกัษณ์และพรมแดนชาตพินัธ์ุ1 
Chong Language: Identity construction and Ethnic Frontiers. 

บานช่ืน  ผกามาศ (Banchuen Pakamad)2  

บทคัดย่อ 

ดั้งเดิมภาษาชองมีเพียงภาษาพดู ไม่มีภาษาเขียน กระทัง่เกิดปัญหาลดลงของการใชภ้าษาในการ
สนทนา จึงมีการฟ้ืนฟูภาษาชองซ่ึงถือเป็นจุดเปล่ียนท่ีส าคัญเพราะ ท าให้ภาษาชองมีภาษาเขียน 
บทความช้ินน้ีมุ่งค้นหาความหมายของการเกิดภาษาเขียนของกลุ่มชาติพันธ์ุชอง ในพ้ืนท่ีต าบล
ตะเคียนทองและคลองพลู อ  าเภอเขาคิชฌกฏู จงัหวดัจนัทบุรี เบ้ืองตน้น้ีศึกษาจากเอกสารและการสงัเกต
ในพ้ืนท่ีวิจยั 

 จากการศึกษาพบว่า ปัจจุบนัภาษาชองมีการประดิษฐ์ภาษาเขียนข้ึน 2 รูปแบบ คือ ระบบเขียน
ภาษาชองชองดว้ยอกัษรไทยและอกัษรชอง การท่ีภาษาชองมีแต่ภาษาพูด ไม่มีภาษาเขียนนั้นถือเป็น         
อตัลกัษณ์หน่ึง ท าให้คนชองมีพรมแดนชาติพนัธ์ุของตนเองท่ีแตกต่างจากคนไทยและอ่ืน ๆ  เม่ือมีการ
สร้างมาตรฐานของระบบตวัเขียนชองดว้ยอกัษรไทยข้ึนมา เพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการช่วยฟ้ืนฟูภาษา
ชอง ส่งผลให้อตัลกัษณ์และพรมแดนชาติพนัธ์ุท่ีเคยมีสูญสลายไป  ผลกระทบดงักล่าวท าให้เกิดการ
ประดิษฐ์อกัษรชองข้ึนอีกรูปแบบหน่ึง ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ในการเรียกร้องและร้ือฟ้ืนพรมแดนชาติพนัธ์ุ
ของภาษาชอง ขณะเดียวกนัเป็นสร้างเอกลกัษณ์ใหก้บัภาษาชองท่ีไม่เหมือนกบัภาษาใด ๆ  

ค าส าคญั :  ภาษาชอง, พรมแดนชาติพนัธ์ุ 

 

 

 

                                                         
1 บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ เร่ือง การฟ้ืนฟูภาษาและผลกระทบต่ออตัลกัษณ์ชอง 
2 นกัศึกษาระดบัปริญญาโท หลกัสูตรวฒันธรรมศึกษา สถาบนัวิจยัภาษาและวฒันธรรมเอเชีย มหาวิทยาลยัมหิดล 
 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 

 

บทน า 

 สังคมไทยเป็นสังคมหน่ึงท่ีประกอบดว้ยผูค้นหลากหลายกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีมีความแตกต่างกนั 
โดยอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐชาติ แต่ละกลุ่มชาติพนัธ์ุมีการแสดงออกเพ่ือบ่งบอกตัวตนและ         
ความต่าง อาทิ ภาษา ท่าทาง ภาพลกัษณ์ และวตัถุต่าง ๆ ท่ีเป็นเคร่ืองหมายหรือสัญลกัษณ์ท่ีใชแ้ทนหรือ
แสดงถึงบางส่ิงบางอย่าง เป็นตน้ การพยายามหลอมละลายความแตกต่างหลากหลายโดยใชน้โยบาย
สร้างชาติไทยใหเ้ป็นหน่ึงของรัฐชาติ จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อการแสดงออกของลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืน ท่ี
ตอ้งปรับตวัเพ่ือใหอ้ยูร่อดภายใตบ้ริบทของสงัคมไทย (ยศ สนัตสมบติั, 2551 : 44 – 45) 
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“ชอง” เป็นหน่ึงในกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีไดรั้บผลกระทบจากนโยบายสร้างชาติไทย และเม่ือเจอกบั
กระแสโลกาภิวัตน์ ท่ีหลั่งไหลเข้าไปสู่ท้องถ่ินอย่างต่อเน่ือง ยิ่งท าให้ความเป็นชาติพันธ์ุชอง
เปล่ียนแปลงและผิดแปลกไปจากเดิม จากสงัคมท่ีค่อนขา้งปิดและอยูร่วมกนัเฉพาะกลุ่มตอ้งปรับเปล่ียน
เป็นสังคมท่ีเปิดกวา้งมากข้ึน ทั้ งในแง่ของพ้ืนท่ี ผูค้น อาชีพ วิถีชีวิตและวฒันธรรม เศรษฐกิจ การ
ปกครอง ท่ีตอ้งอยูภ่ายใตก้ารก ากบัของความเป็นรัฐชาติไทยอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได้ นอกเหนือไปจากการ
เขา้มาของความเป็นไทยแลว้ การพยายามเป็นท่ียอมรับและผนวกตนเองเป็นหน่ึงในความเป็นไทยนั้น 
ถือเป็นจุดเปล่ียนส าคญัท่ีท าให้วฒันธรรมชองแปรเปล่ียนไป ดงันั้น การแสดงออกของกลุ่มชาติพนัธ์ุ
ชองจึงไดเ้ร่ิมมีความผิดแปลกไปจากธรรมเนียมปฏิบติัท่ีผา่น ๆ มา 

เม่ือการพยายามหลอมรวมความเป็นไทย เป็นเสมือนการท าลายก าแพงของความเป็นชาติพนัธ์ุ
ชองลงไปเร่ือย ๆ วฒันธรรมของกลุ่มไม่ไดมี้แต่ค าว่าชองอีกต่อไป ค าว่าไทยไดเ้ขา้มาเป็นส่วนส าคญั
และจ าเป็นตอ้งเรียนรู้และปรับตวัเพ่ืออยู่รอด ความเป็นไทยจึงกลายเป็นส่ิงท่ีมีบทบาทส าคญักบักลุ่ม
ชาติพนัธ์ุชองเร่ือยมา ดงันั้นเม่ือเวลาผา่นไป วฒันธรรมชองแมจ้ะถูกฝังแน่นอยูก่บัคนชอง แต่กบัคนรุ่น
ใหม่ท่ีเกิดในสมยัท่ีความเป็นไทยก ากบัชีวิตมากข้ึน ทั้งดา้นการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การปกครอง 
ความเป็นชองท่ีต้องได้รับการปลูกฝังจากครอบครัวและวิถีชีวิตจึงไม่แนบแน่นเท่ากับการให้
ความส าคญัต่อความเป็นไทยท่ีแผอิ่ทธิพลการรับรู้มาจากการส่ือสารรอบดา้น 

 ภาษาชอง เป็นหน่ึงในความเปล่ียนแปลงและเปล่ียนไปท่ีเกิดข้ึน เม่ือนโยบายของรัฐชาติไทย
กลบัมาใหค้วามส าคญักบัการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื โดยเนน้ความเป็นทอ้งถ่ิน ท าใหเ้กิดการฟ้ืนฟูวฒันธรรม
ในสังคมกลุ่มชาติพนัธ์ุชอง ซ่ึงหมายรวมไปถึงภาษาชองดว้ย ท่ีสถานการณ์ของการใชภ้าษาอยูใ่นช่วง
วิกฤต กล่าวคือ ภาษาชองท่ีเคยถูกใชเ้ป็นภาษาหลกัในการส่ือสาร ไดถู้กเปล่ียนมาใชภ้าษาไทยมากกว่า 
การท่ีภาษาชองมีตวัเขียนหรือสัญลกัษณ์แทนเสียง ท าใหห้ากขาดการใชง้านในการส่ือสาร ภาษาชองก็
ค่อย ๆ มีการใชง้านท่ีลดลงไปเร่ือย ๆ (เอนก รักเงิน, 2551: 75-77) 

 กลุ่มชาติพนัธ์ุชอง ในพ้ืนท่ีต าบลตะเคียนทองและต าบลคลองพลู อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จงัหวดั
จนัทบุรี เป็นเสมือนพ้ืนท่ีตัวแทนของความเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุชอง เน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีหลกัในการ
ด าเนินการและท ากิจกรรมฟ้ืนฟูวฒันธรรม รวมไปถึงการเรียกร้องต่าง ๆ ซ่ึงก็ยงัคงมีการด าเนินอยู่
เร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั อีกทั้งยงัคงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีกลุ่มชาติพนัธ์ุชองอาศยัอยูร่วมกนัหนาแน่นท่ีสุด 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาและคน้หาความหมายเก่ียวกบัภาษาเขียนของกลุ่มชาติพนัธ์ุชอง 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

ท าใหท้ราบถึงพฒันาการและความเปล่ียนแปลงดา้นภาษาของกลุ่มชาติพนัธ์ุชอง  

ขอบเขตงานวิจัย 

ดา้นพ้ืนท่ี : ผูว้ิจยัเลือกต าบลตะเคียนทองและต าบลคลองพลู อ  าเภอเขาคิชกูฎ จงัหวดัจนัทบุรี 
เน่ืองจากมีชาวชองอาศยัอยูห่นาแน่นท่ีสุด มีการด าเนินงานและท ากิจกรรมฟ้ืนฟูภาษาชองอยา่งต่อเน่ือง  
อีกทั้งยงัถูกน าเสนอใหเ้ป็น “หมู่บา้นชอง” 

 ด้านเน้ือหา :เน้นศึกษาท าความเข้าใจเก่ียวกับภาษาเขียนของกลุ่มชาติพันธ์ุชอง  ในแง่
พฒันาการและความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีวิจยั 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 บทความนี้ เป็นส่วนหน่ึงของงานวิจยัเร่ือง การฟ้ืนฟูภาษาและผลกระทบต่ออตัลกัษณ์ชอง 
หลกัสูตรวฒันธรรมศึกษา สถาบนัวิจยัภาษาและวฒันธรรมเอเชีย มหาวิทยาลยัมหิดล วิธีการด าเนินการ
วิจยัใชก้ารคน้ควา้และรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษาชอง จากทั้งหนงัสือ บทความ วารสาร บนัทึก 
วิทยานิพนธ์ อินเทอร์เน็ต ท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือในรูปแบบส่ือต่าง ๆ ซ่ึงจะท าใหท้ราบพฒันาการ
ของภาษาชองและงานศึกษาวิชาการท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีวิจยั   

 ผลการศึกษา 

1. กลุ่มชาติพนัธ์ุชอง คือใคร ? 

“ชอง” (Chong) เป็นค าเรียกช่ือกลุ่มชาติพนัทางแถบภาคตะวนัออกของประเทศไทย ประวติั
ความเป็นมาไม่มีผู ้ใดทราบแน่ชัด  บางคนกล่าวว่าคนชองเป็นพวกท่ีชอบอาศัยอยู่ตามป่าเขา                       
เม่ือเดือดร้อนเร่ืองท ามาหากินหรือเจ็บไขก้็จะร่อนเร่ไปเร่ือย ๆ จนกระทัง่เม่ือ 200-300 ปีก่อน ไดต้ั้ง
หลกัแหล่งอยูบ่ริเวณดินแดนแถบภาคตะวนัออกของไทย มีหวัหนา้ในการปกครองรวบรวมผูค้น มีการ
ประกอบอาชีพล่าสัตว ์หาของป่า ในช่วงแรกคนชองไม่มีการติดต่อกบัโลกภายนอก แต่ต่อมาความ
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาและคน้หาความหมายเก่ียวกบัภาษาเขียนของกลุ่มชาติพนัธ์ุชอง 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

ท าใหท้ราบถึงพฒันาการและความเปล่ียนแปลงดา้นภาษาของกลุ่มชาติพนัธ์ุชอง  

ขอบเขตงานวิจัย 

ดา้นพ้ืนท่ี : ผูว้ิจยัเลือกต าบลตะเคียนทองและต าบลคลองพลู อ  าเภอเขาคิชกูฎ จงัหวดัจนัทบุรี 
เน่ืองจากมีชาวชองอาศยัอยูห่นาแน่นท่ีสุด มีการด าเนินงานและท ากิจกรรมฟ้ืนฟูภาษาชองอยา่งต่อเน่ือง  
อีกทั้งยงัถูกน าเสนอใหเ้ป็น “หมู่บา้นชอง” 

 ด้านเน้ือหา :เน้นศึกษาท าความเข้าใจเก่ียวกับภาษาเขียนของกลุ่มชาติพันธ์ุชอง  ในแง่
พฒันาการและความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีวิจยั 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจยัเร่ือง การฟ้ืนฟูภาษาและผลกระทบต่ออตัลกัษณ์ชอง 
หลกัสูตรวฒันธรรมศึกษา สถาบนัวิจยัภาษาและวฒันธรรมเอเชีย มหาวิทยาลยัมหิดล วิธีการด าเนินการ
วิจยัใชก้ารคน้ควา้และรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษาชอง จากทั้งหนงัสือ บทความ วารสาร บนัทึก 
วิทยานิพนธ์ อินเทอร์เน็ต ท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือในรูปแบบส่ือต่าง ๆ ซ่ึงจะท าใหท้ราบพฒันาการ
ของภาษาชองและงานศึกษาวิชาการท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีวิจยั   

 ผลการศึกษา 

1. กลุ่มชาติพนัธ์ุชอง คือใคร ? 

“ชอง” (Chong) เป็นค าเรียกช่ือกลุ่มชาติพนัทางแถบภาคตะวนัออกของประเทศไทย ประวติั
ความเป็นมาไม่มีผู ้ใดทราบแน่ชัด  บางคนกล่าวว่าคนชองเป็นพวกท่ีชอบอาศัยอยู่ตามป่าเขา                       
เม่ือเดือดร้อนเร่ืองท ามาหากินหรือเจ็บไขก้็จะร่อนเร่ไปเร่ือย ๆ จนกระทัง่เม่ือ 200-300 ปีก่อน ไดต้ั้ง
หลกัแหล่งอยูบ่ริเวณดินแดนแถบภาคตะวนัออกของไทย มีหวัหนา้ในการปกครองรวบรวมผูค้น มีการ
ประกอบอาชีพล่าสัตว ์หาของป่า ในช่วงแรกคนชองไม่มีการติดต่อกบัโลกภายนอก แต่ต่อมาความ
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เจริญในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ผ่อิทธิพลเขา้ไป จากสภาพคนป่าใชชี้วิตสันโดษ จึงยอมรับความเจริญมากข้ึน 
(กรรณิการ์ เกณิกานนท ์และคณะ, 2522: 38-39)  

อิทธิพลของระบอบการปกครองแบบรัฐไทยและนโยบายการสร้างชาติไทย ส่งผลให้ชุมชน
ชองจ าเป็นตอ้งปรับโครงสร้างการปกครองของตนเองให้อิงอยูก่บัระบบท่ีก ากบัโดยรัฐ กล่าวคือ มีการ
จดัการปกครองพ้ืนท่ีใหม่ แบ่งเป็นหมู่บา้น ต าบล อ าเภอ จงัหวดั โดยทุกระดบัชั้นจะมีผูป้กครองท่ีมา
จากการคดัสรรและเลือกตั้ ง ซ่ึงระบอบการปกครองโดยรัฐน้ีจะแทนท่ีการมีหัวหน้าเป็นผูป้กครอง           
ซ่ึงผกูขาดการสืบต าแหน่งในวงศต์ระกลูท่ีกลุ่มชาติพนัธ์ุชองใชใ้นการอาศยัอยูร่่วมกนั 

 ดังนั้ น เม่ือรัฐเปิดสัมปทานป่าไมใ้ห้บริษทัเอกชนเข้ามาตัดไมแ้บบตัดหมดทั้ งแปลง ในปี            
พ.ศ. 2500 ส่งผลให้พ้ืนท่ีป่าไมท้รุดโทรมเป็นอย่างมาก ต่อมาท่ีรัฐประกาศพ้ืนท่ีหวงห้าม ประกาศเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2508  ส่งผลต่อการท ามาหากินของกลุ่มชาติพนัธ์ุชองท่ีหาของป่าและข้ึน
เขาปลูกกระวาน (นอกเหนือจากการปลูกขา้วเพื่อยงัชีพ) กลุ่มชาติพนัธ์ุชองจึงเปล่ียนอาชีพหันมาปลูก
ยางพารา ปลูกพืชไร่และผลไมแ้ทน ท าให้ระบบการผลิตท่ียงัชีพเปล่ียนเป็นการผลิตเพื่อคา้ขายโดยอิง
กบักลไกตลาดของภูมิภาคตะวนัออก 

 ผลตามมาจากการสัมปทานป่าไมคื้อ เกิดพื้นท่ีว่างเพ่ิมมากข้ึน ท าให้คนไทย คนจีนทั้งจาก
จนัทบุรีและพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ เขา้มาจบัจองพ้ืนท่ีเพ่ือท าการปลูกพืชไร่ รวมไปถึงนายทุนท่ีเขา้มาปลูกยางพารา 
คนภายนอกท่ีเขา้มาในพ้ืนท่ีกลุ่มชาติพนัธ์ุชองเร่ิมมีความหลากหลายมากข้ึนเม่ือเกิดการจา้งงาน มีทั้ง
คนไทย ลาว เขมร ต่างเขา้มารับจา้งท าสวนผลไม ้กรีดยาง และรับจา้งทัว่ ๆ ไป ดงันั้นการหลัง่ไหลของ
คนภายนอกเขา้มายงัพ้ืนท่ี ท าให้กลุ่มชาติพนัธ์ุชองตอ้งปรับตวั เรียนรู้ และยอมรับการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น
ในทอ้งถ่ินมากข้ึน  

เม่ือกลุ่มชาติพนัธ์ุชองตอ้งเปิดรับการพฒันาจากภาครัฐและสาธารณูปโภคต่าง ๆ ท่ีเขา้มาสู่
ทอ้งถ่ินมากข้ึน  และกระแสการพฒันายิง่เขา้มามากเม่ือมีไฟฟ้าเขา้สู่หมู่บา้นประมาณ พ.ศ. 2523 ซ่ึงเป็น
ช่องทางในการรับรู้ข่าวสารของโลกภายนอกผ่านวิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น           
จึงจ าเป็นเป็นตอ้งเรียนรู้และยอมรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมไปถึงเคร่ืองมือใหม่ ๆ ท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อ
การด ารงชีพและการท ามาหากินของตนเองดว้ย (อเนก รักเงิน, 2551: 41-81) 
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 แมว้่าชองจะเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุดั้งเดิมแถบภาคตะวนัออกของไทยท่ีมีแบบแผนประเพณี ภาษา 
สังคม วฒันธรรมเฉพาะและสืบต่อกนัมาเป็นเวลานาน แต่วิถีชีวิตกลุ่มชาติพนัธ์ุก็ตอ้งเปล่ียนแปลงไป
จากเดิม ดว้ยเหตุผลหลายประการท่ีไดก้ล่าวแลว้ขา้งตน้ ซ่ึงท าใหเ้กิดการผสมผสานระหว่างเช้ือชาติกนั
มากข้ึน  รวมไปถึงการปรับตัวท่ีกลุ่มชาติพันธ์ุต้องท าตัวให้ทันสมัย แน่นอนว่าผลท่ีตามมาคือ 
วฒันธรรมท่ีเคยแนบแน่นกบัวิถีชีวิตชองยอ่มค่อย ๆ ลดเลือนลงไปเร่ือย หากไม่มีการรักษาหรือสืบทอด
ปฏิบติัต่อไป ซ่ึงตอ้งรวมถึงภาษาชองดว้ยเช่นกนั  

2. ภาษาชองกบัความเปล่ียนแปลง 

ภาษาชองเป็นภาษาของกลุ่มชาติพันธ์ุชอง จัดอยู่ในกลุ่มภาษาศาสตร์ ออสโตร-เอเชียติค 
(Austro-Asiatic) กลุ่มภาษาย่อยมอญ-เขมร (Mon-Khmer) (สุเรขา  สุพรรณไพบูรณ์. 2524: 34) มีเพียง
ภาษาพูดเท่านั้น ไม่มีภาษาเขียน ท าให้ไม่มีการบนัทึกประวติัศาสตร์ของกลุ่มชนเอาไวมี้เพียงบอกเล่า
โดยมุขปาฐะเท่านั้น 

ดว้ยสภาพสังคมและการใชชี้วิตของกลุ่มชาติพนัธ์ุชองนั้นค่อนขา้งปิด ภาษาท่ีใชก้นัจะมีเพียง
ภาษาชองเท่านั้นท่ีทุกคนใชส่ื้อสารกนั แต่เม่ือประมาณ พ.ศ. 2478 ภาครัฐไดบ้งัคบัใหเ้ดก็ทุกคนตอ้งเขา้
สู่ระบบการศึกษาของรัฐ การเรียนคร้ังแรกของเดก็ ๆ กลุ่มชาติพนัธ์ุชองนั้นไม่ไดจ้  ากดัอาย ุศูนยก์ลางอยู่
ท่ีโรงเรียนวดัตะเคียนทองซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีหลกัในการเรียนการสอนของเด็กแถบบา้นตะเคียนทอง บา้น
คลองพลูและบา้นน ้าขุ่น เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 -4 โดยมีครูจากเมืองจนัทบุรี
เขา้มาสอน น่ีเป็นจุดแรก ๆ ท่ีท าใหภ้าษาไทยเขา้มามีบทบาทต่อชีวิตของคนชองมากข้ึน ไม่เพียงแต่ตอ้ง
ส่ือสารใหไ้ดเ้ท่านั้นแต่เดก็ชองตอ้งอ่านออก เขียนไดต้ามแบบมาตรฐานของภาษาไทย  อีกทั้งบงัคบัให้
นกัเรียนพดูภาษาไทยเท่านั้นเวลาอยูโ่รงเรียน หา้มพดูภาษาชองเพราะจะท าใหน้กัเรียนกบัคุณครูส่ือสาร
กนัไม่เขา้ใจ ท าใหภ้าษาไทยกลายมาเป็นภาษาท่ีสองท่ีส าคญัเคียงคู่กบัภาษาชอง 

ตั้ งแต่การศึกษาเข้าถึงท้องถ่ิน กลุ่มชาติพันธ์ุชองก็ได้เรียนรู้ภาษาไทยเพ่ิมมากข้ึนรวมถึง
ภาษาองักฤษดว้ย ไม่เพียงแต่การเรียนรู้ในทอ้งถ่ินเท่านั้น การเกณฑท์หารของผูช้ายท่ีมีอายคุรบ 20 ปีซ่ึง
ตอ้งเขา้รับการเกณฑท์หารท่ีเมืองจนัทบุรีกเ็ป็นหน่ึงในการเรียนรู้และปรับตวัดา้นภาษาท่ีใชส่ื้อสาร ตอ้ง
ใชภ้าษาไทยเท่านั้นในการส่ือสารกบัเพ่ือนทหารดว้ยกนั อีกทั้งเม่ือมีการขยายฐานการศึกษาท่ีกวา้งมาก
ข้ึน เด็กชองรุ่นถดั ๆ มาไดรั้บโอกาสทางการศึกษาทั้งในทอ้งถ่ินและออกนอกทอ้งถ่ินเพ่ือท าการศึกษา
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ต่อในระดบัชั้นท่ีสูงข้ึน ภาษาไทยจึงเป็นส าคญัต่อชีวิตของคนชองมากข้ึน ผลท่ีตามมาคือ คนชองมีการ
ใชภ้าษาไทยส่ือสารเพ่ิมมากข้ึน ตรงกนัขา้มกบัภาภาษาชองท่ีเร่ิมใชส่ื้อสารกนันอ้ยลง (สุเรขา สุพรรณ
ไพบูลย,์ 2530) 

ไม่เพียงแต่กลุ่มชาติพนัธ์ุเท่านั้ นท่ีเรียนรู้ภาษาและวฒันธรรมไทย ในช่วงก่อน พ.ศ. 2500         
มี กล่าวถึงว่าชองเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุหน่ึงท่ีมีภาษาและวฒันธรรมเป็นของตนเอง ในรูปแบบบันทึก
ประจ าวนั รายงานตีพิมพ์ในวารสารหรือหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ ส่วนใหญ่เป็นผลงานของข้าราชการ 
ปัญญาชนและนักวิชาการต่างประเทศ ซ่ึงจะบนัทึกเร่ืองราวในส่ิงท่ีตนไดไ้ปพบเห็น (อเนก รักเงิน , 
2551: 13-14) หลงัจากนั้นงานศึกษาทางวิชาการก็เร่ิมมีปรากฏ อาทิ กรรณิการ์ เกณิกานนท์และคณะ 
(2522) สุเรขา สุพรรณไพบูลย์ (2530) พระครูธรรมสรคุณและธรรม พันธุศิริสด (2544)ท่ีศึกษา
วฒันธรรมควบคู่กบัภาษาชอง และงานศึกษาดา้นภาษาศาสตร์ส าหรับภาษาชองนั้นมีอยู่จ  านวนหน่ึง 
อาทิ สุเรขา สุพรรณไพบูลย ์(2524) สิริกาญจน์ เจริญธรรม (2530) สายฝน เหล่ือมค ้า (2534) ทั้งหมด
เป็นวิทยานิพนธ์ท่ีศึกษาลกัษณะโครงสร้างทางภาษา ลกัษณะเสียง ค า วลี ประโยคของภาษาชองใน
หมู่บา้นต่าง ๆ ของกลุ่มชาติพนัธ์ุชอง ก่ิงกาญจน์ กุสลานุภาพ (2542) ศึกษาเปรียบเทียบหมวดค าใน
ภาษาชองกบัภาษาไทยมาตรฐาน ขณะท่ีสุวิชยั โกศยัยะวฒัน์ (2545-6) ท างานวิจยัเพื่อศึกษาสภาพปัญหา
ความตอ้งการทางการศึกษาทั้ งในและนอกโรงเรียน เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการพฒันารูปแบบการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ปี ให้สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมและภูมิปัญญาของชาวชองในต าบลคลองพลู 
ผลงานทางวิชาการขา้งตน้เป็นตวัอย่างท่ีแสดงให้เห็นว่า ไม่เพียงแต่ชองเท่านั้นท่ีเรียนรู้เร่ืองภายนอก 
หากแต่คนภายอกทอ้งถ่ินกใ็หค้วามสนใจในความเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุเช่นเดียวกนั  

จากงานเขียนช่วงก่อน พ.ศ. 2500 จนถึงปี พ.ศ. 2536 งานเขียนทั้งหมดถูกออกแบบและก าหนด
ดว้ยคนภายนอกท่ีไม่ใช่คนชอง แต่ส าหรับปี พ.ศ. 2537 คนชองเร่ิมเขียนเร่ืองราวของตนเองผ่านส่ือ
ส่ิงพิมพต่์าง ๆ มากข้ึน รวมถึงจดังานฟ้ืนฟูวฒันธรรมชองในปี พ.ศ. 2536 ท าให้คนทัว่ไปรู้จกัคนชอง
มากข้ึนเร่ิมมีการเผยแพร่ขอ้มูลทางประวติัศาสตร์ สังคม วฒันธรรม รวมถึงภาษาชองดว้ย นอกจากน้ีมี
การก่อตั้งศูนยว์ฒันธรรมภายในหมู่บา้นคลองพลู เพ่ืออนุรักษแ์ละส่งเสริมวฒันธรรมและภูมิปัญญาชอง 
มีการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงชาติพนัธ์ุในนามของ “หมู่บา้นชอง” โดยเช่ือมกบัแหล่งท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติอ่ืน ๆ ท่ีใกลเ้คียงกนั น าเสนอการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของชองในรูปแบบพกัอาศยัในบา้น 
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(Home Stay) มีเป้าหมายก็เพื่อพฒันาเศรษฐกิจของหมู่บ้าน และเพ่ือให้นักท่องเท่ียวได้ศึกษาความ
เป็นอยูใ่นแง่วิถีชีวิตประเพณี วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

ผูว้ิจยัพบวา่งานศึกษาทางดา้นภาษาชองมีความเปล่ียนแปลงไปเม่ือกลุ่มชาติพนัธ์ุชองไดเ้ขา้ร่วม 
“โครงการวิจยัการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูภาษาชอง ต าบลตะเคียนทองและต าบลคลองพลู อ  าเภอเขาคิชฌกูฏ 
จงัหวดัจนัทบุรี” ซ่ึงคนชองไดมี้โอกาสท าวิจยัเพ่ือทอ้งถ่ิน โดยการสนับสนุนจากส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั (สกว.) ส านักงานภาค โดยมีคณาจารยจ์ากสถาบันวิจยัภาษาและวฒันธรรมเพ่ือ
พฒันาชนบท มหาวิทยาลยัมหิดล น าโดยสุวิไล เปรมศรีรัตน์และคณะคอยเป็นพ่ีเล้ียง (สุวิไล เปรมศรี
รัตน์และคณะ, 2550) ลกัษณะงานวิจัยเป็นเชิงปฏิบติัการท่ีมีโครงการและกิจกรรมย่อยต่าง ๆ มากมาย 
อาทิ การสร้างหลกัสูตรการสอนภาษาชอง การพฒันาศูนยก์ารเรียนรู้ฟ้ืนฟูภาษา-วฒันธรรมเป็นแหล่ง
การเรียนรู้ชุมชน (รุ่งเพชร ผนัผายและคณะ, 2551) การศึกษาความรู้ชาวชองเร่ืองพืชคลุม้-คลา้ (รุ่นทาก-
รุ่นเชอ) โดยใชภ้าษาชองเป็นแนวทางในการศึกษา (มณเฑียร พฒันเสมาและคณะ, 2551) การสร้าง
หลกัสูตรทอ้งถ่ินภาษาชอง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนต าบลคลองพลูและต าบลตะเคียนทอง อ าเภอ
เขาคิชฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุรี (สุรพล ไชยพงษแ์ละคณะ, 2552) เป็นตน้ โดยเป้าหมายหลกัของโครงการ
ทั้ งหมดคือ การด าเนินการเพ่ือฟ้ืนฟูภาษาชอง ดว้ยเหตุจากการลดลงของการใช้ภาษาในสังคมชอง
ปัจจุบนั ผูอ้าวโุสชองจึงเลง็เห็นวา่หากไม่ท าการฟ้ืนฟูภาษาชองกจ็ะตายลงในท่ีสุด อีกทั้งการฟ้ืนฟูภาษา
และน ามาซ่ึงฟ้ืนฟูวฒันธรรมดว้ย 

นอกเหนือจากความส าเร็จของการท าวิจัยเพ่ือท้องถ่ินท่ีถูกถ่ายทอดและเผยแพร่ผ่านทาง
วิทยานิพนธ์ บทความ หนงัสือ วีดีโอ รวมถึงส่ืออ่ืน ๆ แลว้ โครงการวิจยัฯ ยงัไดผ้ลิตระบบตวัเขียนชอง 
ดว้ยอกัษรไทยข้ึนมา เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการเรียนการสอนภาษาชองและบันทึกเร่ืองราวต่าง ๆ           
ของกลุ่มชาติพนัธ์ุชอง จึงหมายความว่าขณะน้ี ภาษาชองเป็นภาษาท่ีมีทั้งภาษาพูด และภาษาเขียนแลว้ 
(เพียงแต่ใชอ้กัษรไทยเป็นภาษาเขียน) 

3. ภาษาเขียนกบัพรมแดนทางชาติพนัธ์ุ 

ทุกกลุ่มชาติพันธ์ุย่อมมีเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของกลุ่มซ่ึงจะมีลักษณะท่ีเฉพาะของตนเอง             
เป็นตน้ว่า ความผูกพนัทางเครือญาติ ศาสนา ภาษา พฤติกรรมทางสังคม ประเพณี พิธีกรรม เป็นตน้         
ส่ิงเหล่าน้ีคนภายในกลุ่มเดียวกนัจะมีลกัษณะร่วมกนัท่ีแตกต่างไม่เหมือนกลุ่มอ่ืน และแต่ละกลุ่มก็ยอ่ม



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 447 -

9 

 

มีไม่เหมือนกนั นัน่จึงท าใหเ้รารู้สึกเป็นเราและเป็นเขาท่ีมีความแตกต่างไม่เหมือนกนั ซ่ึงส่ิงท่ีจะแยกเรา
แยกเขาไดน้ั้นคือพรมแดนท่ีถูกสร้างและระบุข้ึนมาร่วมกนัเพ่ือใชบ่้งบอกถึงความแตกต่าง(ฉลาดชาย               
รมิตานนท์ อา้งในวนัวิสา อุ่นขจร, 2549) ส าหรับภาษาชองซ่ึงเป็นภาษาชาติพนัธ์ุเหมือนกลุ่มอ่ืน ๆ           
การไม่มีภาษาเขียนไม่ใช่เร่ืองผิดแปลก ผูว้ิจยัมองว่าการท่ีภาษาชองมีเพียงภาษาพูด ไม่มีภาษาเขียน นั้น
คืออตัลกัษณ์อย่างหน่ึงท่ีมีพรมแดนทางภาษาชดัเจน มีเพียงคนชองเท่านั้นท่ีจะส่ือสารเขา้ใจกนัและ           
ยงัสามารถระบุไดอี้กวา่น่ีคือคนชอง และนัน่ไม่ใช่คนชอง 

หากมองภาษาชองตามแนวคิดของอภิญญา เฟ่ืองฟูสกลุ (2546) ท่ีใหค้วามหมายต่ออตัลกัษณ์ว่า 
“เป็นส่ิงท่ีถูกผลิตในบริบทสังคมท่ีเช่ือมโยงความคิดของปัจเจกบุคคลและโลกทางสังคม โดยการ
กระท าผ่านการสร้าง “สัญลกัษณ์” ไดแ้ก่ ภาษา ท่าทาง ภาพลกัษณ์ และวตัถุต่าง ๆ ท่ีเป็นเคร่ืองหมาย 
หรือสญัลกัษณ์ท่ีใชแ้ทนหรือแสดงถึงส่ิงอ่ืนทั้งตวัเราและสภาพแวดลอ้ม อตัลกัษณ์ไม่จ าเป็นจะตอ้งเป็น
หน่ึงเดียวถึงแมว้า่จะมีลกัษณะหรือจุดเด่นเฉพาะตวั หรือเป็นส่ิงของหรือส่ิงต่าง ๆ ท่ีเป็นรูปธรมจบัตอ้ง
ได้ แต่อตัลกัษณ์เป็นส่ิงท่ีมีความล่ืนไหลไม่หยุดน่ิงตายตวั มีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ”  ด้วยเหตุท่ี          
เม่ือกลุ่มชาติพนัธ์ุชองไดเ้ขา้ร่วม “โครงการวิจยัการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูภาษาชอง ต าบลตะเคียนทองและ
ต าบลคลองพลู อ  าเภอเขาคิชฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุรี” ภาษาชองไดมี้การผลิตรูปแบบภาษาเขียนข้ึนมาโดย
ใช้อกัษรไทย ถึงแมจ้ะสร้างข้ึนเพ่ือใช้เป็นส่ือในการเรียนการสอนแก่เยาวชนลูกหลานชองก็ตาม                   
แต่ส่ิงน้ีท าให้พรมแดนทางภาษาของกลุ่มชาติพนัธ์ุชองท่ีเคยมีนั้นสลายไป ภาษาชองกลายเป็นภาษาท่ี
ไม่เพียงแต่คนชองเท่านั้นแลว้ท่ีสามารถส่ือสารได  ้คนภายนอกก็สามารถเรียนรู้และส่ือสารไดด้ว้ย
เช่นกนั ดงันั้นอตัลกัษณ์ทางดา้นภาษาชองจึงมีความเปล่ียนแปลงไป 

ถึงแมภ้าษาชองจะมีภาษาเขียนแลว้ แต่ความไม่มีเอกลกัษณ์เฉพาะของตนเอง (อดีตก านนั) เฉิน 
ผนัผาย ปราชญ์ท้องถ่ินชาวชองในต าบลคลองพลูได้ประดิษฐ์อกัษรชองข้ึนมาใหม่ ซ่ึงมีรูปลกัษณ์        
ไม่เหมือนใครและแตกต่างจากภาษาอ่ืน ๆ เฉินไดศึ้กษาและดดัแปลงมาจากอกัษรไทย มอญและโรมนั 
ผลิตออกมาเป็นแบบเรียนภาษาชองเพ่ือใช้สอน ท่ีศูนย์ว ัฒนธรรมชอง วัดตะเคียนทอง ต าบล
ตะเคียนทอง  อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวดัจันทบุรี โดยได้รับความร่วมมือจากพระอธิการธวชัชัย           
จนฺทโชโต (เจา้อาวาสวดัตะเคียนทอง) และผศ. เจตน์จรรย ์อาจไธสง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
วิทยาเขตจนัทบุรี จากการสอนพบว่ามีคนชองใชอ้กัษรน้ีไดอ้ยา่งคล่องแคล่วกว่า 20 คน บทสัมภาษณ์
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ของเฉิน ผนัผาย ในหนังสือสยามหลากหลายเผ่าพนัธ์ุ (องค์ บรรจุน, 2553) ได้ให้เหตุผลของการ
ประดิษฐ์อักษรชองข้ึนมาเพราะ  “แม้ในขั้นแรกจะพอใจกับตัวอักษรไทยท่ีนักวิชาการจาก
มหาวิทยาลัยมหิดลก าหนดไว้ แต่รูปและเสียงน้ันไปด้วยกันไม่ได้ และไม่มีอัตลักษณ์ของตนเอง”            
ซ่ึงเท่ากบัว่าขณะน้ีภาษาชองนั้นมีภาษาเขียนถึง 2 รูปแบบคือ ระบบเขียนภาษาชองดว้ยอกัษรไทย และ
อกัษรชอง (ประดิษฐโ์ดยเฉิน ผนัผาย)  

การกระท าของเฉิน ผนัผาย ปรากฏนยัส าคญัคือ การประดิษฐ์อกัษรชองซ่ึงมีเอกลกัษณ์เฉพาะ
แตกต่างจากภาษาอ่ืนนั้น เป็นการพยายามเรียกร้องและร้ือฟ้ืนพรมแดนทางภาษาชองกลบัคืนมาจาก
ระบบเขียนภาษาชองดว้ยอกัษรไทย กล่าวคือตอ้งการแยกภาษาชองกบัภาษาไทยออกจากกนัใหช้ดัเจน 
ซ่ึงจากบทสัมภาษณ์ท่ีระบุว่า “รูปและเสียงน้ันไปด้วยกันไม่ได้ และไม่มีอัตลักษณ์ของตนเอง”                
เป็นเคร่ืองสะทอ้นถึงความพยายามสร้างภาษาชองให้มีความแตกต่างจากภาษาไทย รวมถึงภาษาอ่ืน ๆ 
ดว้ย ซ่ึงจะช่วยระบุและแสดงเอกลกัษณ์ทางภาษาของกลุ่มชาติพนัธ์ุชองไดช้ดัเจน 

บทสรุปและอภิปรายผล 

 จากความเปล่ียนแปลงและพฒันาทางสังคมท่ีเป็นไปตามกลไกของรัฐ ส่งผลใหก้ลุ่มชาติพนัธ์ุ
ชองตอ้งปรับตวัเพ่ืออยู่รอดในสังคมท่ีเต็มไปดว้ยความหลากหลายทั้งเช้ือชาติ ศาสนา ผูค้นและภาษา 
การปรับตวัทางดา้นภาษาท่ีจ าเป็นตอ้งใชภ้าษาไทยมากข้ึน ไดก้ระทบต่อภาษาชองซ่ึงเป็นภาษาชาติ
พนัธ์ุของตนเอง ดงันั้นเม่ือเวลาผ่านพน้ไปภาษาชองยิง่นบัมีการใชง้านลดนอ้ยลงไปเร่ือย ๆ ความกงัวล
ว่าภาษาชองจะสูญหายไป คนชองอาวุโสคิดริเร่ิมท าโครงการวิจยัเพ่ือฟ้ืนฟูภาษา(และวฒันธรรม)ของ
ตนเองกลบัคืนมา หากแต่การร้ือฟ้ืนจ าเป็นตอ้งใชภ้าษาไทยเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ นัน่จึงเป็นท่ีมา
ของการเกิดระบบเขียนภาษาชองดว้ยอกัษรไทย เพ่ือเป็นส่ือในการเรียนการสอนและบนัทึกเร่ืองราว
ประวติัศาสตร์ของกลุ่มชาติพนัธ์ุชอง ท าให้อตัลกัษณ์ชองท่ีว่า “ภาษาชองมีเพียงภาษาพูด ไม่มีภาษา
เขียน” ไดสู้ญสลายลงไป การพยายามร้ือฟ้ืนพรมแดนของภาษาชาติพนัธ์ุจึงบงัเกิดข้ึนมาใหม่ดว้ยฝีมือ
ของคนชองในพ้ืนท่ีต าบลคลองพลู ท าการประดิษฐ์ตวัอกัษรชองท่ีมีลกัษณะรูปลกัษณ์ไม่เหมือนกบั
ภาษาใด ๆ การกระท าน้ีเป็นการสร้างพรมแดนทางภาษาชองข้ึนมาใหม่ ซ่ึงตอ้งร้ือฟ้ืนมาจากระบบเขียน
ภาษาชองดว้ยอกัษรไทย  
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 สรุปคือ ปัจจุบนัภาษาชองไดมี้ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน ซ่ึงภาษาเขียนนั้นเป็นส่ิงท่ีประดิษฐ์
สร้างข้ึนมาทั้ง 2 รูปแบบ กล่าวคือ  

1. ระบบเขียนภาษาชอง ดว้ยอกัษรไทย : เป็นการประดิษฐ์ข้ึนเพ่ือใชฟ้ื้นฟูภาษาชองโดยเป็น
เคร่ืองมือในการเรียนการสอนและบนัทึกประวติัศาสตร์ของกลุ่มชาติพนัธ์ุชอง 

2. อกัษรชอง : เป็นการประดิษฐ์ข้ึนเพ่ือให้ภาษาชองมีภาษาเขียนใชง้าน ซ่ึงมีเอกลกัษณ์ของ
ตนเอง  

การท่ีเกิดการประดิษฐ์อักษรชอง เพ่ือเป็นสัญลกัษณ์ทางภาษาของกลุ่มชาติพันธ์ุชองท่ีมี
เอกลกัษณ์ของตนเองไม่เหมือนกบัภาษาอื่นนั้น ท าให้เกิดความซ ้ าซอ้นทางสัญลกัษณ์เพราะภาษาชอง
เพียงภาษาเดียวกลบัมีภาษาเขียนถึง 2 รูปแบบดงัอธิบายขา้งตน้ ขณะท่ีทั้งสองกถู็กน าเสนอต่อภายนอก
ว่าเป็นส่วนหน่ึงของภาษาชองท่ีเกิดจากการพยายามฟ้ืนฟูภาษาชอง ส่วนใหญ่เป็นการน าเสนอรูปแบบ
ระบบเขียนภาษาชอง ดว้ยอกัษรไทย ส่วนตวัอกัษรชองนั้นถูกน าเสนอเป็นส่วนนอ้ยกว่า สาเหตุเพราะ 
ระบบเขียนภาษาชอง ดว้ยอกัษรไทยถูกน าเสนอโดยองคก์รทางการศึกษา ซ่ึงมีเครือข่ายและช่องทางใน
การเผยแพร่มากกว่า รวมไปถึงการท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ป็นคู่มือระบบเขียนชอง ดว้ยอกัษรไทย ท่ีรองรับ
โดยราชบณัฑิตยสถาน ยิง่ท าใหส้ถานะของภาษาเขียนน้ีเหนือกว่าอกัษรชองของเฉิน ผนัผาย ท่ีเผยแพร่
และน าเสนอด้วยตัวเอง กล่าวคือ การน าพาตัวเองซ่ึงเป็นผูใ้ห้ข้อมูลไปน าเสนอตามงานสัมมนา                 
งานประชุม งานแสดงต่าง ๆ ซ่ึงช่องทางการเผยแพร่จะแคบกวา่  

การฟ้ืนฟูภาษาท่ีใหผ้ลยัง่ยืนคือ การใชง้านซ่ึงในท่ีน้ีคือการส่ือสารดว้ยค าพูด แมจ้ะมีการสร้าง
ภาษาเขียนข้ึนมา แต่หากไม่ไดมี้การส่ือสารดว้ยค าพูดการฟ้ืนฟูก็คงจะไม่ไดช่้วยให้เกิดการเรียนรู้และ
สามารถฟ้ืนฟูภาษาชองไดอ้ยา่งแทจ้ริง เน่ืองจากทุกวนัน้ีกลุ่มชาติพนัธ์ุชองส่วนใหญ่ใชภ้าษาไทยเป็น
หลกัในการพูดคุยส่ือสาร ซ่ึงหากสามารถขยายฐานการเรียนการสอนภาษาชองออกนอกหอ้งเรียนไปสู่
ชุมชนหรือครอบครัวได ้การฟ้ืนฟูภาษาก็จะประสบผลส าเร็จท่ีย ัง่ยืน ซ่ึงแน่นอนว่าภาษาท่ีถูกถ่ายทอด
หรือน าเสนอนั้น กลุ่มชาติพนัธ์ุชองในฐานะเจา้ของภาษาจะตอ้งใหค้วามยนิยอมและยอมรับร่วมกนัดว้ย 
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การรับวรรณกรรมเยาวชนเร่ือง เอมลิ ยอดนักสืบ ในฐานะ 

หนังสืออ่านนอกเวลาในประเทศไทย 

The Reception of Emil and the Detectives as Supplementary Reading  

in Juvenile Literature in Thailand 

อนันา คือเบล1 (Anna Kuebel) 

ผศ. ดร. อญัชลี โตพ่ึงพงศ2์ (Asst. Prof. Anchalee Topeongpong) 

บทคัดย่อ 

การวิจยัน้ีเป็นการศึกษาการรับวรรณกรรมเยาวชนเร่ือง เอมิล ยอดนักสืบ ในฐานะหนงัสือ
อ่านนอกเวลาในประเทศไทย งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยมีการเก็บ
แบบสอบถามจ านวน 164 ชุดจากนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากรและนักศึกษาจาก
คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากรท่ีเคยอ่านงานวรรณกรรมน้ี เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยัเป็น
แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเอง การวิเคราะห์ขอ้มูลใชโ้ปรแกรม SPSS และผลการวิจยัน าเสนอ
ในรูปแบบของร้อยละ 

 จากการวิเคราะห์ลกัษณะทางภาษาและเน้ือหา รวมถึงลกัษณะของรูปเล่มและภาพประกอบ
ในวรรณกรรมเยาวชน เอมิล ยอดนักสืบ พบว่ามีความสอดคลอ้งกบัคุณธรรมจริยธรรมในประเทศ
ไทยและเกณฑก์ารคดัเลือกหนงัสืออ่านนอกเวลาในประเทศไทย นอกจากนั้นผลจากแบบสอบถาม
ไดแ้สดงให้เห็นว่า นักเรียนสามารถรับรู้แนวคิดคุณธรรมจริยธรรมท่ีสอดแทรกมาในหนังสือได ้
ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า วรรณกรรมเร่ืองน้ีมีคุณค่าในฐานะหนงัสืออ่านนอกเวลาในโรงเรียนในประเทศ
ไทย 
                                                           
1นกัศึกษาปริญญาโท สาขาภาษาเยอรมนัในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง e-
mail: anna.kuebel@gmail.com 
2อาจารยป์ระจ าสาขาภาษาเยอรมนั ภาควิชาภาษาตะวนัตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง e-mail: 
atopeongpong@gmail.com 
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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 

บทน า 

เอริค เคสต์เนอร์ถือเป็นนกัเขียนวรรณกรรมเยาวชนท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดคนหน่ึงของโลก 
(Dolle- Weinkauff, 1999, p. 4) วรรณกรรมเยาวชนเร่ือง เอมิล ยอดนักสืบซ่ึงเป็นผลงานของเขา
ไดรั้บการแปลเป็นภาษาไทยมาเป็นเวลากว่า 40 ปีแลว้และไดรั้บเลือกให้ใชเ้ป็นหนังสืออ่านนอก
เวลาในประเทศไทยส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มากว่า 30 ปี ปัจจุบนัน้ีหนงัสือเล่มน้ีไดรั้บ
การแปลมาแลว้ทั้ งหมดสองคร้ังโดยคร้ังแรกไดรั้บการแปลจากตน้ฉบบัภาษาองักฤษโดย บนัลือ  
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ถ่ินพงังา (2510) และฉบบัท่ีสองไดรั้บการแปลจากภาษาเยอรมนัโดย ชลิต ดุรงคพ์นัธ์ุ (2554) แต่ใน
รายช่ือหนงัสืออ่านนอกเวลาในประเทศไทยยงัคงช่ือของ เอมิล ยอดนักสืบ ฉบบัแปลโดยบนัลือ ถ่ิน
พงังา ไวด้ังเดิม หากสังเกตรายช่ือหนังสือท่ีได้รับคัดเลือกให้ใช้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาใน
ประเทศไทยแลว้จะพบว่า เอมิล ยอดนักสืบ เป็นหนงัสือเล่มเดียวจากประเทศเยอรมนีท่ีไดรั้บเลือก
ใหอ้ยูใ่นรายช่ือน้ี  

การศึกษาการรับหนงัสืออ่านนอกเวลาเร่ือง เอมิล ยอดนักสืบในประเทศไทยพบว่า บริบท
ทางวฒันธรรมและสังคม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งทางดา้นคุณธรรม จริยธรรมตอ้งไดรั้บการศึกษาอยา่งถ่ี
ถว้นเพ่ือพิจารณาแง่มุมทางวฒันธรรมไทยใหลึ้กซ้ึง บริบททางสังคมของประเทศไทยนั้นจะเห็นว่า 
พระพุทธศาสนามีบทบาทท่ีส าคญัในแง่ของการเป็นพ้ืนฐานของวฒันธรรมและประเพณี ค าสอน
ทางพระพุทธศาสนาได้แทรกซึมอยู่ในชีวิตประจ าว ันและมีอิทธิพลกับการอบรมเล้ียงดูใน
สงัคมไทย สังคมจึงคาดหวงัว่าเยาวชนไทยจะมีความประพฤติท่ีดีและว่านอนสอนง่าย นอกจากนั้น
ควรประพฤติตามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ในประเทศไทยอนัไดแ้ก่ ความกตญัญูกตเวที ความ
ซ่ือสัตยสุ์จริตและการเช่ือฟังผูอ้าวุโส คุณลกัษณะเหล่าน้ีจะไดรั้บการปลูกฝังทั้งจากครอบครัวและ
จากสถาบนัการศึกษาผา่นทางวิชาพระพทุธศาสนา 

แนวคิดดา้นพระพุทธศาสนาดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ไม่เพียงแต่มีอิทธิพลกบัคนไทยในสังคม
เท่านั้น แต่ยงัมีอิทธิพลต่อการคดัเลือกหนังสืออ่านนอกเวลาในประเทศไทยอีกดว้ย ในเกณฑ์การ
คดัเลือกหนงัสือนอกเวลาในประเทศไทยนั้นไม่เพียงแต่พิจารณาจากความเหมาะสมดา้นความยาก
ง่ายของภาษา และความเหมาะสมกบัวยัของผูอ้่าน คุณธรรมและจริยธรรมท่ีผูอ้่านจะไดรั้บจาก
หนงัสือก็ถือว่าเป็นส่วนท่ีส าคญัมากเช่นเดียวกนั ผูอ้่านจ าเป็นจะตอ้งไดรั้บขอ้คิดท่ีมีประโยชน์ใน
ชีวิตผา่นทางการอ่านหนงัสืออ่านนอกเวลาดว้ยเช่นเดียวกนั 

 เอริค เคสต์เนอร์เป็นนกัเขียนท่ีให้ความส าคญักบัการสอดแทรกขอ้คิดในเน้ือหาของงาน
เขียนของเขาเช่นกนั ในวรรณกรรมเร่ือง เอมิล ยอดนักสืบ ผูเ้ขียนไดน้ าเสนอคุณธรรมท่ีพึงประสงค์
ของเยาวชนไทยผ่านทางเร่ืองราวท่ีน่าต่ืนเตน้และสนุกสนานของกลุ่มนกัสืบเยาวชน (Dahrendorf, 
2004, p. 36) ดว้ยวิธีการเช่นน้ีท าใหเ้ยาวชนท่ีไดอ้่านเร่ืองน้ี ไม่มีความรู้สึกว่าถูกสั่งสอนโดยตรงแต่
จะซึมซบัขอ้คิดท่ีสอดแทรกมาในเร่ืองไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการรับวรรณกรรมเยาวชนเร่ือง เอมิล ยอดนักสืบในฐานะหนังสืออ่านนอก
เวลาในประเทศไทย 

2. เพ่ือศึกษาการรับรู้คุณธรรม จริยธรรมท่ีสอดแทรกจากหนงัสืออ่านนอกเวลาเร่ือง เอมิล 
ยอดนักสืบของเยาวชน  

ระเบียบวิธีการวิจัย 

ผูว้ิจยัใชก้ารวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีวิธีการด าเนินการวิจยัดงัน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 ประชากรในงานวิจัย น้ี คือนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ท่ี  1, 3 และ5 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศิลปากร จ.นครปฐมและนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 และ 4 จากคณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร จ านวน 164 คน 

 กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยน้ีคือนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี  1, 3 และ5 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศิลปากร จ.นครปฐมและนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 และ 4 จากคณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร รวมจ านวน 164 คน 

 การศึกษาคร้ังน้ีด าเนินการในระหว่างวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 ถึง วนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 
พ.ศ. 2558  

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็ขอ้มูล 

 เคร่ืองมือท่ีใชคื้อ แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนในการเก็บขอ้มูล รวบรวมขอ้มูล ลกัษณะ
ค าถามทั้งแบบปลายปิดจ านวน 1 ค าถามและปลายเปิดจ านวน 15 ค าถาม รวม 16 ค าถาม ค าถาม
เหล่าน้ีสามารถแบ่งไดด้งัน้ี ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม ค าถามเก่ียวกบั
ความสามารถในการจดจ าเร่ืองและตัวละคร ค าถามเก่ียวกับความคิดเห็นท่ีมีต่อแนวคิดด้าน
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คุณธรรม จริยธรรมในเร่ืองและ ค าถามเก่ียวกบัการรับหนงัสืออ่านนอกเวลาเร่ือง เอมิล ยอดนักสืบ
ในประเทศไทย 

3. การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใช ้

 การวิเคราะห์ขอ้มูลใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป (SPSS for Windows) และสถิติท่ีใช้
อธิบายผลคือ ร้อยละ 

ผลการวิจัย 

 จากการศึกษาการรับวรรณกรรมเยาวชนเร่ือง เอมิล ยอดนักสืบ ในฐานะหนงัสืออ่านนอก
เวลาในประเทศไทย มีผลการวิจยัดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 

1. ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาย ุ14 ปี คิดเป็นร้อยละ 56.4 และส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
คิดเป็นร้อยละ 68.1 และผูอ้่านร้อยละ 100 เคยอ่านหนงัสืออ่านนอกเวลาเร่ือง เอมิล ยอดนักสืบ ส่วน
ใหญ่เคยอ่านในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 คิดเป็นร้อยละ 95.1 

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจและการจดจ าเน้ือเร่ืองและตวัละครจากหนงัสือได ้

1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ช่ืนชอบหนงัสือเล่มน้ี คิดเป็นร้อยละ 35.6   

2. ส่ิงท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จดจ าไดม้ากท่ีสุดจากหนงัสือเล่มน้ีคือ เอมิล ท่ีเป็นตวั
ละครเอก เน่ืองจากว่าเอมิลเป็นตวัละครเอกของเร่ืองดงันั้นผูอ้่านจึงรับรู้ประสบการณ์ท่ีเอมิล พบ
เจอ รวมถึงความคิดความอ่านของเขาอย่างละเอียด ผูอ้่านมีความรู้สึกร่วมคือเห็นใจเม่ือเอมิลถูก
ขโมยเงินบนรถไฟและร่วมยนิดีกบัเขาเม่ือทา้ยท่ีสุดเขาไดรั้บเงินคืน 

3. ตวัละครท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากจดจ าไดดี้คือ เอมิล คิดเป็นร้อยละ 92.35 โดย
ผูอ้่านร้อยละ 53.06 ใหเ้หตุผลวา่ เอมิลมีความเฉลียวฉลาด โดยเฉพาะฉากท่ีเอมิล สามารถพิสูจน์ได้
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วา่เงินของเขาท่ีถูกขโมยไปเป็นของเขาจริงๆดว้ยการช้ีใหเ้จา้หนา้ท่ีธนาคารเห็นว่าเขาไดใ้ชเ้ข็มกลดั
กลดัธนบตัรเขา้ดว้ยกนั ท าใหธ้นบตัรทุกใบมีรูเลก็ๆ ทา้ยท่ีสุดเขากไ็ดรั้บเงินนั้นคืน 

4. ฉากท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จดจ าไดคื้อ ฉากท่ีเอมิลและเพ่ือนๆวางแผนจบัโจร 
คิดเป็นร้อยละ 37.19 ในฉากน้ีมีการน าเสนอคุณธรรมท่ีพึงประสงคข์องเยาวชนไทยอนัไดแ้ก่ ความ
สามคัคีและการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เด็กๆทุกคนร่วมมือร่วมใจกนัจบัโจรโดยไม่ใชว้ิธีการขโมย
เงินของเอมิลคืนมาจากโจร (Dettmar, 2013, p. 92) 

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นท่ีมีต่อแนวคิดดา้นคุณธรรม จริยธรรมในเร่ือง 

1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดวา่หนงัสืออ่านนอกเวลาเร่ือง เอมิล ยอดนักสืบ มีขอ้คิด 
คิดเป็นร้อยละ 96 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเกณฑ์การคดัเลือกหนงัสืออ่านนอกเวลาในประเทศไทยท่ีว่า “มี
เน้ือหาช่วยเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาความคิด สติปัญญา อารมณ์และจิตใจ สามารถด ารงอยูใ่นสงัคม
ไดอ้ย่างมีความสุข” (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา [สพฐ.], 2555, หน้า 1) ผูอ้่านส่วนใหญ่คิดว่าการระมดัระวงัตวัคือขอ้คิดจากเร่ืองน้ี คิด
เป็นร้อยละ 33.77 

2. ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คิดว่ าข้อ คิดจากหนังสือ เล่ม น้ี มีประโยชน์ ใน
ชีวิตประจ าวนั คิดเป็นร้อยละ 96.55 โดยขอ้คิดท่ีไดรั้บการกล่าวถึงมากท่ีสุดคือ การระมดัระวงัตวั 
คิดเป็นร้อยละ 34.99 ผลจากแบบสอบถามในขอ้น้ีสนับสนุนแนวคิดดา้นคุณธรรม จริยธรรมใน
เกณฑ์การคดัเลือกหนังสืออ่านนอกเวลาในประเทศไทย “สาระท่ี 1 การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1 ใช้
กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใชต้ดัสินใจแกปั้ญหาในการด าเนินชีวิต และมี
นิสัยรักการอ่าน” (สพฐ., 2555, หนา้ 1) นอกจากนั้นยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของเอริค เคสต์เนอร์
ผูเ้ขียนเร่ืองน้ี Doderer (2002) กล่าวว่า เอริค เคสต์เนอร์มีเจตนาท่ีจะสอดแทรกขอ้คิดและคุณธรรม
ในเน้ือหาของหนงัสือ 

3. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า หนังสือเล่มน้ีขดัแยง้กบัการอบรมเล้ียงดูเด็กใน
ประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 49.34 โดยร้อยละ 55.88 คิดว่าการอบรมเล้ียงดูเด็กในประเทศไทยไม่
ส่งเสริมใหเ้ดก็เดินทางตามล าพงั 
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4. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นวา่ตวัละคร เอมิล ซ่ึงเป็นตวัละครเอกของเร่ืองสะทอ้น
แนวคิดดา้นคุณธรรม จริยธรรม คิดเป็นร้อยละ 94.73 ผูต้อบแบบสอบถามไดย้กตวัอย่างคุณธรรม
ดงัน้ี ความกลา้หาญ การเป็นเดก็วา่นอนสอนง่าย และความเฉลียวฉลาด 

 

ตอนท่ี 4 การรับหนงัสืออ่านนอกเวลาเร่ือง เอมิล ยอดนักสืบในประเทศไทย 

1. ร้อยละ 89.97 ของผูต้อบแบบสอบถามเห็นว่าหนังสือเร่ือง เอมิล ยอดนักสืบสมควร
ไดรั้บการเลือกให้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาในประเทศไทย เหตุผลไดแ้ก่ หนังสือเล่มน้ีมีขอ้คิด 
หนงัสือเล่มน้ีสนุก และหนงัสือเล่มน้ีใหค้วามรู้กบัผูอ้่าน 

2. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 91.52 เห็นว่าหนังสือเล่มน้ีเหมาะสมกบั
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 เน่ืองจาก หนังสือเล่มน้ีมีขอ้คิด หนังสือเล่มน้ีอ่านเขา้ใจง่าย และ
หนงัสือเล่มน้ีสนุก  

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาผลของแบบสอบถามเร่ืองหนงัสืออ่านนอกเวลาเร่ือง เอมิล ยอดนักสืบ แลว้
สามารถอภิปรายผลได ้ดงัน้ี 

1. การจดจ าเน้ือเร่ือง 

ตวัละครท่ีผูต้อบแบบสอบถามช่ืนชอบมากท่ีสุดคือ เอมิล ตวัละครเอกของเร่ือง ส่วนตวั
ละครอ่ืนๆท่ีผูต้อบแบบสอบถามชอบรองลงมาเป็นตวัละครเด็กท่ีเป็นเพื่อนของเอมิล วรรณกรรม
เยาวชนเร่ืองน้ีถือว่า ตวัละครเด็กเป็นตวัละครเอกของเร่ืองและเป็นตวัละครท่ีมุ่งหวงัแต่จะท าส่ิงท่ี
ถูกตอ้งในสังคม ดงัท่ีตวัละครเด็กไดร้วมกลุ่มกนัวางแผนจบัโจรท่ีมาขโมยเงินของเอมิล ขณะท่ีเขา
เผลอหลบับนรถไฟ เด็กๆวางแผนจบัโจรอยา่งถูกกฎหมายแทนท่ีจะขโมยเงินนั้นคืนมาแต่พวกเขา
กลบัหาวิถีทางอ่ืนท่ีไม่ขดักบักฎหมาย แมจ้ะตอ้งเผชิญกบัความยากล าบากกต็าม 

ฉากท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จ าไดคื้อ ฉากท่ีเด็กๆพยายามวางแผนจบัโจรและตาม
จบัโจร จนทา้ยท่ีสุดความพยายามของพวกเขากบ็รรลุผล ท าใหเ้ห็นวา่ ตวัละครเดก็นั้นเป็นกลุ่มของ
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ตวัละครท่ีมีความส าคญักบัเร่ืองเป็นอยา่งมาก แมใ้นเร่ืองจะมีเหตุการณ์ต่างๆมากมายแต่การกระท า
ของกลุ่มเดก็ๆนั้นสร้างความประทบัใจใหผู้อ้่านไดม้ากท่ีสุด 

2. คุณธรรม จริยธรรมของเร่ือง 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นวา่เร่ือง เอมิล ยอดนักสืบ นั้นแสดงแนวคิดดา้นคุณธรรม 
จริยธรรมผ่านทั้งตวัละครและเหตุการณ์ต่างๆ โดยคุณธรรมเหล่านั้นสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะอนั
พึงประสงคข์องเยาวชนไทย เช่น ความซ่ือสัตย ์ความกตญัญูกตเวที ความสามคัคี เป็นตน้ การอ่าน
หนังสือเล่มน้ีจึงสามารถปลูกฝังจริยธรรมให้กบัผูอ้่านไดไ้ม่มากก็น้อยผ่านทางตวัละครและฉาก
ต่างๆท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงผลของการท าความดีและความชัว่  

 ส่วนประเด็นการอบรมเล้ียงดูเด็กในสังคมไทยนั้น จากผลของแบบสอบถามพบว่า  เร่ือง  
เอมิล ยอดนักสืบ มีความขดัแยง้กบัการอบรมเล้ียงดูในสังคมไทย ในแง่ของการให้เด็กเดินทางตาม
ล าพงัไปต่างเมือง ส าหรับเด็กไทยเม่ือพบเจอปัญหาก็แทบจะไม่อาจพึ่งพาตนเองซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
Topeongpong (2005, p. 50) ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า สังคมไทยนั้นมองเด็กอ่อนแอ ไม่สามารถพ่ึงตนเองได ้
จึงตอ้งใหผู้ใ้หญ่คอยปกป้องดูแล น่ีเป็นการอบรมเล้ียงดูท่ีถือเป็นเร่ืองเฉพาะทางวฒันธรรม  

3. การรับหนงัสืออ่านนอกเวลาเร่ือง เอมิล ยอดนักสืบในประเทศไทย 

 จากผลของแบบสอบถามฉบบัน้ีแสดงให้เห็นว่า หนงัสือเร่ือง เอมิล ยอดนักสืบ ไดรั้บการ
ยอมรับให้ใช้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในประเทศไทย
เน่ืองจาก หนังสือเล่มน้ีมีขอ้คิด เหตุผลน้ีมีความสอดคลอ้งกบัเกณฑ์การคดัเลือกหนงัสืออ่านนอก
เวลาในประเทศไทยท่ีว่า “สาระท่ี 1 การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1 ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และ
ความคิดเพ่ือน าไปใชต้ดัสินใจแกปั้ญหาในการด าเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน” และ “มีเน้ือหา
ช่วยเสริมให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาความคิด สติปัญญา อารมณ์และจิตใจ สามารถด ารงอยู่ในสังคมได้
อยา่งมีความสุข” (สพฐ., 2555, หนา้ 1) นอกจากนั้นหนงัสือเล่มน้ีกมี็เน้ือหาท่ีเขา้ใจง่าย มีเน้ือเร่ืองท่ี
สนุกสนานชวนติดตามเน่ืองจากเป็นหนงัสือท่ีเก่ียวกบักลุ่มนกัสืบเด็กท่ีวางแผนในการจบัผูร้้าย มี
ความน่าต่ืนเตน้และสนุกสนาน การจบัโจรไดใ้นท่ีสุด 



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 461 -

 
 

 จากการวิจยัการรับหนังสืออ่านนอกเวลาเร่ือง เอมิล ยอดนักสืบ ในประเทศไทยคร้ังน้ี 
สามารถสรุปไดว้่า หนังสือเล่มน้ีมีความสอดคลอ้งกบัเกณฑ์การคดัเลือกหนังสืออ่านนอกเวลาใน
ประเทศไทย และผูอ้่านสามารถรับคุณธรรม จริยธรรมท่ีสอดแทรกมาในตวัเร่ืองไดเ้ป็นอยา่งดี และ
หนังสือเร่ือง เอมิล ยอดนักสืบ มีแนวโน้มว่าจะไดรั้บการคดัเลือกอยู่ในรายการหนังสืออ่านนอก
เวลาในประเทศไทยสืบไป 

ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะเพ่ือการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. การศึกษาการรับหนงัสืออ่านนอกเวลาในประเทศไทยคร้ังน้ี สามารถน ารูปแบบการวิจยั
น้ีไปใชใ้นการศึกษาการรับหนงัสืออ่านนอกเวลาท่ีมาจากประเทศอ่ืนๆต่อไปได ้เพื่อใหเ้ห็นถึงความ
สอดคลอ้งกบัเกณฑ์การคดัเลือกหนังสืออ่านนอกเวลาในประเทศไทยและไดเ้ห็นถึงแนวคิดทาง
วฒันธรรมท่ีอาจมีความสอดคลอ้งหรือขดัแยง้กบัวฒันธรรมไทย รวมถึงความพอใจของนกัเรียนท่ีมี
ต่อหนงัสือเล่มดงักล่าวอนัจะใชเ้ป็นเกณฑใ์นการตดัสินใจเลือกใชห้นงัสืออ่านนอกเวลาท่ีเหมาะสม
กบัสงัคมไทยรวมทั้งไดท้ราบความรู้ส านึกคิดของนกัเรียนท่ีมีต่อการอ่านหนงัสือดงักล่าว 

2. วรรณกรรมเยาวชนเร่ือง เอมิล ยอดนักสืบ เคยไดรั้บการสร้างเป็นภาพยนตร์มาแลว้ ใน
งานวิจยัในอนาคตสามารถน าภาพยนตร์เร่ืองน้ีไปฉายประกอบการอ่านหนงัสืออ่านนอกเวลาเร่ือง 
เอมิล ยอดนักสืบ ได ้แลว้ศึกษาเปรียบเทียบการรับสารจากการอ่านและจากการชมภาพยนตร์ว่ามี
ความสอดคลอ้งหรือขดัแยง้กนัอยา่งไร 
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การเปลีย่นแปลงวฒันธรรมประเพณีตรุษจนีของคนไทยเช้ือสายจนี 
 ในอ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา 

Cultural and Traditional Change in Chinese New Year among the  
Chinese Thai people of Betong District Yala Province  
 

                                                                          หวาง ไห่เสีย (Wang Haixia)1 
                                ศุภการ สิริไพศาล (Supakan Siripaisan)2 

บทคัดย่อ 
                บทความน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาและพฒันาวฒันธรรมประเพณีตรุษจีนของคน
ไทยเช้ือสายจีน (2) ศึกษาปัจจยัการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมประเพณีตรุษจีน (3) ผลกระทบทาง
สังคมจากประเพณีตรุษจีนของคนไทยเช้ือสายจีนในอ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา โดยใชว้ิธีวิจยัเชิง
คุณภาพ ศึกษาจากการคน้ควา้เอกสาร จากการเฝ้าสังเกตสอบถามและสัมภาษณ์ จากกลุ่มคนไทย
เซ้ือสายจีน และคนทอ้งถ่ินในอ าเภอเบตง โดยครอบคลุมกลุ่มตวัอยา่งทั้ง เพศ อาย ุสถานภาพและ
บทบาททางสงัคม รวมผูใ้หข้อ้มูลส าคญั จ  านวน 24 คน 

อ าเภอเบตงเป็นท่ีตั้งถ่ินฐานของชาวจีนโพน้ทะเลและคนไทยเช้ือสายจีน มาตั้งแต่ช่วง
ปลายศตวรรษท่ี 19 จนถึงปัจจุบนั  คนไทยเช้ือสายจีนไดด้ าเนินวิถีวฒันธรรมประเพณีตรุษจีนมา
อยา่งเคร่งครัด กระทัง่มีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนเป็นระยะ เร่ิมจากระหว่างปีพุทธศกัราช 2423-2540 
กบัปีพุทธศกัราช 2541-2558 ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งชดัเจน กล่าวคือ วฒันธรรมประเพณีตรุษจีน
ของคนไทยเช้ือสายจีนในอ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา มีลกัษณะผสมผสานกลมกลืนระหว่างไทยจีน
และอิสลาม ส าหรับสาเหตุการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ี มีสาเหตุภายนอกและสาเหตุภายในอยู่สอง
ประเดน็ท่ีส าคญั สาเหตุภายนอกประกอบดว้ยความเจริญทางวตัถุและการเขา้มาของวฒันธรรมใหม่ 
ส่วนสาเหตุภายในประกอบดว้ยการเปล่ียนแปลงในระดบัครอบครัว ระดบัชุมชนสังคมและการ
ปรับตวัสู่วฒันธรรมใหม่ ไดส่้งผลกระทบในระดบัครอบครัว และระดบัชุมชนสังคมชุมชนสังคม
ทั้งดา้นบวกและดา้นลบ ดา้นบวกไดแ้ก่ มีการพฒันา มีวฒันธรรมประเพณีท่ีหลากหลาย ไดส่้งเสริม

                                     
1 นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาไทยคดีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
Email:913345289@qq.com 
2 ผูช่้วยศาสตราจารย.์ดร., คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์   



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 466 -

ให้กลมกลืนสามคัคีตลอดมา ด้านลบไดแ้ก่ มีการสูญเสียเอกลกัษณ์ของคนไทยเช้ือสายจีน ชุมชน
สงัคมอ าเภอเบตงดว้ย 

ค าส าคัญ: การเปล่ียนแปลงวฒันธรรม, คนไทยเช้ือสายจีนในอ าเภอเบตง, ประเพณีตรุษจีน. 

 
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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บทน า 
ประเพณีตรุษจีน  คือ  เทศกาลข้ึนปีใหม่ หรือท่ีชาวจีนเรียกประเพณีน้ีว่า “ซุนเจ้ีย”            

ซ่ึงหมายถึง “วนัเร่ิมตน้ฤดูใบไมผ้ลิ” มีหลกัฐานปรากฏอยูใ่นจดหมายเหตุชุนชิว เม่ือประมาณ 2,700
ปีมาแลว้ ตรุษจีนเป็นประเพณีเฉลิมฉลองการเร่ิมตน้ปีใหม่ท่ีมีความส าคญัท่ีสุดของชาวจีน ตรงกบั
วนัท่ี 1 เดือน 1 (ตามปฏิทินทางจนัทรคติของจีน)หรือก าหนดเอาวนัส้ินเดือน 12 คือวนัท่ี 1,2 ,3 ค ่า
เดือนอา้ยของจีนซ่ึงจะตรงกบัประมาณปลายเดือนมกราคมถึงตน้เดือนกุมภาพนัธ์ทางปฏิทินสุริยคติ  
โดยประเพณีตรุษจีนจะมีช่วงระยะเวลาของการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ตั้งแต่ช่วงส้ินปี แต่ไม่เกิน
วนัท่ี 15 เดือน 1 ของจีน ในช่วงวนัตรุษจีนน้ีจะเป็นช่วงเวลาท่ีญาติพ่ีนอ้งของชาวจีนมารวมตวักนั
ท ากิจกรรมต่างๆร่วมกนัทั้งการท าความสะอาดบา้น การจดัเตรียมอาหารและเคร่ืองเซ่นไหวท่ี้ใชใ้น
การประกอบพิธี  การพกัผ่อนร่วมกนัรวมถึงมีเวลาในการปรึกษาหารือพูดคุยกนัในบรรดาหมู่เครือ
ญาติในครอบครัว 

ชาวจีนทั่วไปในประเทศจีนรวมถึงชาวจีนโพ้นทะเลในทั่วทุกมุมโลกได้จัดให้มี           
การเฉลิมฉลองประเพณีตรุษจีนข้ึน โดยเฉพาะชุมชนของคนเช้ือสายจีนในประเทศต่างๆท่ีให้
ความส าคญักบัประเพณีตรุษจีนมาชา้นาน โดยถือเป็นวนัหยุดประจ าชาติของหลายประเทศและ    
ยงัส่งอิทธิพลไปถึงการฉลองปีใหม่ของทุกชาติท่ีมีคนเช้ือสายจีนอาศยัอยู่ อาทิ ไทย อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย สิงคโปร์   เวียดนาม  ฯลฯ  ซ่ึงในแต่ละประเทศต่างก็มีลักษณะของการปฏิบัติใน              
การเฉลิมฉลองประเพณีตรุษจีนท่ีแตกต่างกนัออกไปบา้ง 

การอพยพเข้ามาของชาวจีนในประเทศไทยปรากฏหลักฐานการเข้ามาตั้ งแต่ก่อน        
สมยัสุโขทยัโดยเฉพาะในดินแดนภาคใต ้ดงัท่ี สุธิวงศ ์ พงศไ์พบูลย ์(2544:15-16) ไดร้วบรวมเร่ือง
เมืองในภาคใต้ท่ีปรากฏอยู่ในบันทึกของชาวจีนว่าเป็นท่ีจอดเรือ  หรือท่าเรือส าเภาของจีน            
ซ่ึงรวมถึงดินแดนท่ีมีชาวจีนเขา้มาตั้งถ่ินฐานอาศยัและท าการคา้ขายหลายแห่ง จากปัจจยัท่ีเอ้ือต่อ
การตั้งถ่ินฐานดงักล่าว จึงเป็นผลใหช้าวจีนอพยพเขา้มาในภาคใตข้องประเทศไทยเป็นจ านวนมาก
โดยเฉพาะตั้งแต่สมยัตน้รัตนโกสินทร์เร่ือยมา ท่ีมีชาวจีนอาศยัอยูร่่วมกบัชาวไทยในทอ้งถ่ินปักษใ์ต ้
โดยตั้งถ่ินฐานกระจายอยูท่ ัว่ไปทั้งภาคใตฝ่ั้งตะวนัตกและตะวนัออกรวมถึงพ้ืนท่ีบริเวณอ าเภอเบตง
ในปัจจุบนัซ่ึงสามารถพบเห็นชาวไทยเช้ือสายจีนอาศยัอยูใ่นอ าเภอเบตงเป็นจ านวนมากในทุกวนัน้ี 
  การเข้ามาของคนจีนในอดีตดงักล่าว ส่งผลให้เกิดการแลกเปล่ียนและขัดแยง้กันทาง
วัฒนธรรมระหว่างวัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรมไทยในท้องถ่ินอย่างท่ีมิอาจหลีกเล่ียงได ้ 
โดยเฉพาะความเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะตวัของชาวจีนท่ีไม่ว่าจะเดินทางอพยพไปอยูอ่าศยัในท่ีใดก็จะ
น าเอาวฒันธรรมประเพณี  วิถีชีวิตและความเช่ือแบบจีนของตนติดตวัไปดว้ย  ประเพณีปฏิบัติ     
ต่าง ๆ ท่ีเคยกระท าสืบทอดกนัมาในประเทศจีนทั้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือและการด ารงชีวิตจึง
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ปรากฏข้ึนในชุมชนท่ีมีคนเช้ือสายจีนอาศยัอยู ่ประเพณีปฏิบติัและวฒันธรรมอนัมีคตินิยมแฝงอยู่
ของชาวจีนซ่ึงครอบคลุมไปถึงวิถีชีวิตตั้งแต่เกิดไปจนตายรวมทั้งวฒันธรรมการหาเล้ียงชีพแบบจีน
จึงกลายเป็นส่ิงท่ีปรากฏอย่างเด่นชัดในชุมชนจีนโพ้นทะเลทุกแห่งรวมถึงในอ าเภอเบตง       
จงัหวดัยะลา  การประกอบพิธีกรรมของประเพณีตรุษจีนจากอดีตถึงปัจจุบัน และผูค้นท่ียงัคง      
สืบทอดยึดถือปฎิบติัในประเพณีตรุษจีน ซ่ึงประเด็นทั้งหมดน้ีมีความน่าสนใจ และเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อการศึกษาท าความเขา้ใจการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม ดงันั้นจึงน าเป็นประเด็นหลกั
ของการวิจยัในคร้ังน้ี 

งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ือง การเปล่ียนแปลงวฒันธรรมประเพณีตรุษจีนของคนไทย
เช้ือสายจีนในอ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาและพฒันาวฒันธรรมประเพณี
ตรุษจีนของคนไทยเช้ือสายจีนในอ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา สาเหตุการเปล่ียนแปลงวฒันธรรม
ประเพณีตรุษจีนของคนไทยเช้ือสายจีนในอ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา และศึกษาผลกระทบต่อสังคม
จากการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมประเพณีตรุษจีนของคนไทยเช้ือสายจีนในอ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา 
ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยก าหนดอ าเภอเบตง จงัหวดัยะลาเป็นพ้ืนท่ีศึกษา  ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ี
ท่ีมีคนไทยเช้ือสายจีนอาศยัอยู ่ก าหนดผูใ้หข้อ้มูลในการเฝ้าสงัเกด ร่วมสอบถามและสัมภาษณ์ จาก
กลุ่มสามเช้ือสาย (คนไทย คนมุสลิมและคนจีน) ทอ้งถ่ินในอ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา ศึกษาขอ้มูล
ดา้นเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง และรวบรวมขอ้มูลจากภาคสนามดว้ย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. แหล่งขอ้มูลและกลุ่มผูใ้หข้อ้มูล 
1.1 แหล่งขอ้มูลเอกสารโดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลเอกสารท่ีให้ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองท่ี

ศึกษาจากแหล่งเอกสารต่างๆ เช่น เอกสารของหนวยงานราชการ อาทิ เทศบาลเมืองเบตง เอกสารท่ี
เป็นงานวิจยั บทความ วิทยานิพนธ์ 

     1.2 แหล่งขอ้มูลภาคสนาม โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัพ้ืนท่ี ประเพณีตรุษจีน
ของคนไทยเช้ือสายจีนในอ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา ประกอบดว้ยวิธีการสังเกต สัมภาษณ์ และ
ถ่ายภาพ 

      1.3 ผูว้ิจยัไดก้  าหนดผูใ้ห้ขอ้มูลในการเฝ้าสังเกต รวมสอบถามและ จากกลุ่มสามเช้ือ
สาย (คนไทย คนมุสลิมและคนจีน) ทอ้งถ่ินในอ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา จากกลุมคนหลากหลาย
อาชีพจ านวนทั้งหมด 24 คน ตามต่อไปน้ี  
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1.3.1 จากสมาชิกของ 5 สมาคมไดแ้ก่สมาคมฮากกาเบตง สมาคมฮกเก้ียนเบตง 
สมาคมแตจ๋ิ้วเบตง สมาคมกองส่ิวเบตง สมาคมบ าเพญ็บุญมูลนิธิเบตง จ านวน 18 คนโดยคดัเล่ือกผู ้
มีอายปุระมาณ 60 ปีข้ึนไป ประกอบอาชีพการเกษตร การคา้ขาย 

          1.3.2 จากพนกังานในหน่วยงานของรัฐคือเทศบาลเมืองเบตงจ านวน 6 คน โดยเป็น
กลุ่มชาวไทยพทุธ และชาวไทยมุสลิม อายปุระมาณ 30 ปีข้ึนไป  

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจัยได้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการท าวิจัย 

ได้แก่  แบบสัมภาษณ์ ซ่ึงจะใช้เป็นเคร่ืองมือหลกัในการรวบรวมข้อมูลของการวิจยัคร้ังน้ีตาม
ขอบเขตเน้ือหาท่ีก าหนดโดยมีการบนัทึกเสียง ให้กรอกขอ้มูลแบบสอบถาม ใชเ้คร่ืองมือในการ
รวบรวมขอ้มูลเพ่ิมเติมในประเด็นท่ีใชแ้บบสอบถามไดใ้ห้มา เพื่อน ามาประกอบในการวิเคราะห์
ขอ้มูล ซ่ึงท าให้เกิดความน่าเช่ือถือและถูกตอ้ง และท าแบบสังเกตการประเพณีตรุษจีนของคนไทย
เช้ือสายจีนในแหล่งพ้ืนท่ีศึกษา รวมถึงถ่ายภาพประกอบ พร้อมทั้ งเก็บภาพท่ีเก่ียวกบัประเพณี
ตรุษจีนเท่าท่ีเห็นควร 

3. การวิเคราะห์และน าเสนอขอ้มูล 
การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดน้ าเอาขอ้มูลท่ีไดม้ารวบรวมและจดัหมวดหมู่ โดยน าเอาขอ้มูลท่ี

เกิดข้ึนมาร่วมวิเคราะห์ ผูว้ิจยัไดน้ าเอาทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาประกอบการวิเคราะห์ขอ้มูล
ตามท่ีไดพ้บเห็น เพื่อหาความหมายการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของขอ้มูล หลงัจากท่ีได้วิเคราะห์
ขอ้มูลเสร็จเรียบร้อยแลว้ จึงน าเสนอขอ้มูลท่ีไดใ้นเชิงพรรณนาวิเคราะห์  
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลการวิจยั 
ผลการวิจยั พบว่า อ าเภอเบตงเป็นท่ีตั้งถ่ินฐานของชาวจีนโพน้ทะเลและชาวไทยเช้ือสาย

จีน มาตั้ งแต่ช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 จนถึงปัจจุบนั  ชาวจีนและชาวไทยเช้ือสายจีนไดด้ าเนินวิถี
วฒันธรรมประเพณีตรุษจีนมาอย่างเคร่งครัด กระทัง่มีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนเป็นระยะเร่ิมจาก
ระหว่างปีพุทธศกัราช 2423-2540 กบัปีพุทธศกัราช 2541-2558 ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างชดัเจน 
กล่าวคือ วฒันธรรมประเพณีตรุษจีนของคนไทยเช้ือสายจีนในอ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา มีลกัษณะ
ผสมผสานกลมกลืนระหว่างไทยจีนอิสลาม ส าหรับสาเหตุการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ี เกิดจากสาเหตุ
หลงัสองประเด็นท่ีส าคญั คือภายนอกและสาเหตุภายใน สาเหตุภายนอกประกอบดว้ยความเจริญ
ทางวตัถุและการเขา้มาของวฒันธรรมใหม่ ส่วนสาเหตุภายในประกอบดว้ยการเปล่ียนแปลงใน
ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน สังคมและการปรับตวัสู่วฒันธรรมใหม่ ไดส่้งผลกระทบในระดบั
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ครอบครัว และระดับชุมชน  สังคม  ชุมชนสังคมทั้ งด้านบวกและด้านลบ ด้านบวกได้แก่       
มีการพฒันา มีวฒันธรรมประเพณีหลากหลาย ไดส่้งเสริมให้กลมกลืนสามคัคีตลอดมา ดา้นลบ
ไดแ้ก่ มีการสูญเสียเอกลกัษณ์ของคนไทยเช้ือสายจีน ชุมชนสงัคมในอ าเภอเบตงดว้ย 

รายละเอียดปรากฏตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
              1.1 สภาพทัว่ไปและคนไทยเช้ือสายจีนในอ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา  

เบตง (ในภาษาอังกฤษเขียนเป็น Betong ในภาษาจีนเขียนเป็น 勿洞) ครอบคลุม       
ต าบลเบตง ต าบลอาเยอร์เวร ต าบลยะรม ต าบลตาเนาะแมเราะ และต าบลธารน ้ าทิพย ์ซ่ึงมีพ้ืนท่ี
ประมาณ 1328 ตารางกิโลเมตร ตั้ งอยู่ทางตอนใต้สุดของประเทศไทย มีอาณาเขตติดกับ  
สหพนัธรัฐมาเลเซียทางดา้น รัฐเปรัค และรัฐเคดาห์ต่อถึงรัฐปีนงั อยู่ห่างจากจงัหวดัยะลาตามทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 410 เป็นระยะทาง 140 กิโลเมตร เป็นพ้ีนท่ีชายแดนใตสุ้ดของประเทศไทย 
มีอากาศร้อนช้ืนตลอดปี โดยเฉล่ียประมาณ 27.5 ถึง 28.5 องศาเซลเซียส โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
ของอ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา ข้ึนอยู่กบัการคา้ การบริการ และการเกษตร ประชากรกว่าร้อยละ80 
ประกอบอาชีพการเกษตร โดยเฉพาะอาชีพการท าสวนยางพารา ซ่ึงถือเป็นพืชเศรษฐกิจส าคัญ 
อ  าเภอเบตง    จงัหวดัยะลา ประกอบดว้ยชนกลุ่มใหญ่ 3 กลุ่ม คือ คนไทยเช้ือสายอิสลาม มีประมาณ
ร้อยละ 51 คนไทยเช้ือสายไทยและคนไทยเช้ือสายจีน มีประมาณร้อยละ 47 คนไทยท่ีนบัถือศาสนา
คริสตแ์ละฮินดู มีประมาณร้อยละ 2 ซ่ึงความหลากหลายของกลุ่มคนเหล่าน้ีไดส้ร้างเอกลกัษณ์ แห่ง
การผสมผสานทางวฒันธรรมประเพณีท่ีแตกต่างแต่สามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสงบสุข 
               1.2 คนไทยเช้ือสายจีนในอ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา  

 ผลการศึกษาพบว่า คนไทยเช้ือสายจีนในอ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา มีประวติัศาสตร์มาชา้
นาน แต่ไม่มีอกัษรบนัทึกอยา่งเป็นทางการ ซ่ึงจากการศึกษาประวิติศาสตร์จากผูสู้งอาย ุจดหมายท่ี
ยงัเก็บไว ้บนัทึกประจ าวนัส่วนตวั ตรวจสอบบันทึกชาวต่างดา้วท่ีสถานีต ารวจ และตรวจสอบ
บนัทึกเอกสารท่ีส านกังานตรวจคนเขา้เมืองพบวา่ 

คนไทยเช้ือสายจีนในอ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา ส่วนใหญ่เขา้มาอาศยัอยูใ่นอ าเภอเบตง 
ในช่วงระหว่างปลายศตวรรษท่ี 19 ถึงต้นศตวรรษท่ี 20 อพยพจากประเทศจีนด้วยเส้นทาง
สหพนัธรัฐมาเลเซีย-สิงคโปร์ ซ่ึงเป็นส่วนประกอบหลกัของคนไทยเช้ือสายจีนในอ าเภอเบตง 
จงัหวดัยะลา อีกส่วนหน่ึงอพยพหรือยา้ยถ่ินฐานจากต่างจงัหวดัของประเทศไทย ส่วนท่ีอพยพจาก
ประเทศจีนด้วยเส้นทางสหพนัธรัฐมาเลเซีย-สิงคโปร์นั้น ส่วนใหญ่เข้ามาอาศยัในอ าเภอเบตง 
ในช่วงระหว่างปีคริสต์ศักราช 1880 ถึงปีคริสต์ศักราช 1930 เพ่ือหนีภัยสงครามท่ีเกิดช้ึนใน  
ประเทศจีน  ซ่ึ งการอพยพ ส่วนให ญ่ จะเป็นการนั่ ง เรือมาจากประเทศจีน  มาข้ึน ฝ่ั งใน          
สหพันธรัฐมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์ จากนั้ นก็ค่อย ๆ อพยพมาตั้ งถ่ินฐานท่ีอ  าเภอเบตง       
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ส่วนอพยพหรือยา้ยถ่ินฐานจากต่างจงัหวดัของประเทศไทยนั้น มีคนไทยเช้ือสายจีนอพยพข้ึนฝ่ังใน
กรุงเทพฯ ปัตตานีเละจงัหวดัอ่ืน ๆ มีขา้ราชการท่ีส่งมาจากกรุงเทพฯ หรือจงัหวดั ซ่ึงปัจจุบันน้ี    
คนไทยเช้ือสายจีนในอ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา มี 5 กลุ่มท่ีส าคญั ไดแ้ก่ คนฮกเก้ียน คนกวางตุง้    
คนฮากกา คนกวางซีและคนแตจ๋ิ้ว แต่ละกลุ่มมีภาษาทอ้งถ่ินของตน จากอดีตถึงปัจจุบนั คนไทย 
เช้ือสายจีนในอ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา จะเป็นรุ่นท่ี 2-3 รุ่นแรกประกอบอาชีพเบิกป่าดงดิบ ท าสวน
ปลูกตน้ยางพารา ปัจจุบนัน้ี คนไทยเช้ือสายจีนในอ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา จะประกอบอาชีพท่ีมี
ความหลากหลาย เช่น ท าเกษตรกรรม คา้ขายและขา้ราชการต่าง ๆ เป็นตน้ 

1.3. ผลการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงวฒันธรรมประเพณีตรุษจีนของคนไทยเช้ือสาย
จีนในอ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา 

  ผลการวิเคราะห์  พบว่า อ าเภอเบตงเป็นท่ีตั้ งถ่ินฐานของคนไทยเช้ือสายจีนใน
อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา มาตั้ งแต่ ปีพุทธศกัราช 2423 โดยอพยพเขา้มาอยู่อาศยัด ารงชีวิตจนถึง
ปัจจุบนั โดยสรุปผลการศึกษาวฒันธรรมประเพณีตรุษจีนระหว่างปีพุทธศกัราช 2423-2540 กบั     
ปีพุทธศกัราช 2541-2558 มีการเปล่ียนแปลง กล่าวคือ วฒันธรรมประเพณีตรุษจีนของคนไทย    
เช้ือสายจีนในอ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา มีลกัษณะผสมผสานกลมกลืนระหวา่งไทยจีนอิสลาม ดงัน้ี   

1.3.1 วฒันธรรมประเพณีตรุษจีน ช่วงปีพทุธศกัราช 2423-2540 
   ดา้นความเช่ือของคนไทยเช้ือสายจีนในอ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา อพยพเขา้มาอยูอ่าศยั

ในพ้ืนท่ีอ  าเภอเบตง ซ่ึงด ารงไวด้ว้ยเอกลกัษณ์วฒันธรรมประเพณีตรุษจีน ยงัคงศรัทธาและสืบทอด
วิถีปฏิบติัท่ีมีต่อดวงวิญญาณของบรรพชน เช่ือในโชคลาง เช่ือในค าพดูสิริมงคล เช่ือวา่สีแดงจะเป็น
สีแห่งโชคลาภ เช่นเดียวกบัอยา่งบรรพบุรุษเม่ือคร้ังยงัคงอาศยัอยูใ่นประเทศจีน 

     ดา้นพิธีกรรมเซ่นไหว ้ คนไทยเช้ือสายจีนในอ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา อพยพเขา้มา
อาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีอ  าเภอเบตง พิธีกรรมเซ่นไหว ้รวมทั้งการจดัพิธีกรรมเซ่นไหว ้เคร่ืองเซ่นไหวแ้ละ
ขั้นตอนในการปฏิบัติพิธีกรรมเซ่นไหว  ้ซ่ึงด ารงเอกลักษณ์ประเพณีตรุษจีนจากต้นแบบของ    
บรรพบุรุษเม่ือคร้ังยงัคงอาศยัอยูใ่นประเทศจีน 

     ด้านการแต่งกายและศิลปกรรม คนไทยเช้ือสายจีนในอ าเภอเบตง จังหวดัยะลา         
ยงัปฏิบติัด ารงเอกลกัษณ์วฒันธรรมประเพณีตรุษจีนจากตน้แบบของบรรพบุรุษเม่ือคร้ังยงัคงอาศยั
อยู่ในประเทศจีน  กล่าวคือ  การแต่งกายท่ีสะอาดตา เรียบร้อย  และมักใส่ เส้ือเป็นสีแดง                
ด้านศิลปกรรม เช่น  การเขียนพู่กันจีน  งานกระดาษ  งานโคมไฟ  การท าขนม งานพิมพ์และ          
การแสดงง้ิว ต่าง ๆ เป็นตน้ 

     ดา้นการละเล่นและภาษา คนไทยเช้ือสายจีนในอ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา มีการละเล่น
ท่ีหลากหลาย เช่น การเล่นไพ่ การแสดงเชิดสิงโต การเชิดมงักร ขบวนแห่เจา้ การแข่งขันเล่น  
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หมากรุก จุดประทดั ขบวนแห่โคมไฟ การคิดค าทายปริศนาบนโคมไฟ ภาษาท่ีใชใ้นวฒันธรรม
ประเพณีตรุษจีนก็มีอยู่หลากหลาย คนไทยเช่นกนั ยกตวัอย่างเช่น คนไทยเช้ือสายจีนดั้ งเดิมใน
อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา อ่านได ้เขียนได ้พดูไดแ้ละรู้ความหมายของภาษาจีนไดเ้ป็นอยา่งดี 
                     1.3.2 วฒันธรรมประเพณีตรุษจีน ช่วงปีพทุธศกัราช 2541-2558 

       ดา้นความเช่ือ คนไทยเช้ือสายจีนในอ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา นอกจากยงัคงศรัทธา
และสืบทอดวิถีปฏิบติัต่อดวงวิญญาณของบรรพบุรษ เช่ือในโชคลาง เช่ือในค าพูดอนัเป็นศิริมงคล 
เช่ือว่าสีแดงจะเป็นส่ีแหงโชคลาภ เช่นเดียวกบัคนไทยเช้ือสายจีนดั้งเดิมในอ าเภอเบตง ซ่ึงคนไทย
เช้ือสายจีนปัจจุบนัในอ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา ก็มีความเช่ือท่ีเพ่ิมข้ึนมา นั้นก็คือ ความเช่ือทางดา้น
ศาสนาพทุธและศาสนาอิสลามท่ีเขา้มาผสมผสานกนั 

        ดา้นพิธีกรรมเซ่นไหว ้คนไทยเช้ือสายจีนในอ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา ยงัคงยึดถือ
ปฎิบติัรูปแบบท่ีไม่ต่างจากอดีตมากนกั นอกจากการไหวเ้จา้และการไหวบ้รรพบุรุษแลว้ ยงัเพ่ิมการ
ไหวพ้ระดว้ย เคร่ืองเซ่นไหวก้็เปล่ียนตามรายไดท้ั้งปีของแต่ละครอบครัว แต่ขั้นตอนในการปฏิบติั
พิธีกรรมเซ่นไหวจ้ะปฏิบติัพิธีกรรมเซ่นไหวเ้ช่นเดิม ส่วนศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม จะปฏิบติั
ตามวฒันธรรมประเพณีของแต่ละเช้ือสาย 

       ดา้นการแต่งกายและศิลปกรรม คนไทยเช้ือสายจีนในอ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา ยงัคง
รักษาเอกลกัษณ์การแต่งกายในวฒันธรรมประเพณีตรุษจีนบางเอาไว ้แต่มีการผสมผสานชุดไทย  
ชุดมุสลิมเขา้มา ท าให้การแต่งกายในวนัตรุษจีนมีรูปแบบท่ีหลากหลาย ในแง่มุมกิจกรรมท่ีเคย
ปฏิบติัมาของคนไทยเช้ือสายจีนในอ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา มีการเปล่ียนแปลงไปมาก ยกตวัอย่าง
เช่น จากการเขียนพู่กนัจีน งานกระดาษ งานโคมไฟ การท าขนม งานพิมพ์ การแสดงง้ิว ต่าง ๆ 
เปล่ียนมาเป็นจดักิจกรรมการแข่งขนัร้องเพลง นาฏศิลป์และดุริยางค์แทน ท าให้ศิลปกรรมดั้งเดิม
ของคนไทยเช้ือสายจีนในอ าเภอเบตงจางหายไป  เพ่ิ ม ศิลปกรรมให ม่  ๆ  เข้ามาแทน ท่ี                     
ซ่ึงการผสมผสานระหวา่งไทยจีนอิสลาม ท่ีมีรูปแบบท่ีหลากหลายเกิดข้ึน 

       ดา้นการละเล่นและภาษา คนไทยเช้ือสายจีนในอ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา ยงัปฏิบติั
และยึดถือเอกลกัษณ์วฒันธรรมประเพณีตรุษจีนดัง่เดิมตามแบบอยา่งบรรพบุรุษเม่ือคร้ังยงัคงอาศยั
อยูใ่นประเทศจีน เช่น การเยี่ยมเยียน การเชิดสิงโต การเชิดมงักร ขบวนแห่เจา้ ซ่ึงบางกิจกรรมอาจ
พบเห็นไดน้อ้ยลง เช่น การจุดประทดั การละเล่น การจดัขบวนแห่โคมไฟและการคิดค าทายปริศนา
บนโคมไฟ และบางกิจกรรมก็ไม่สามารถพบเห็นไดโ้ดยทั้วไป เช่น การเล่นไพ่ การแข่งขนัเล่น
หมากรุก ปัจจุบันก็มีกรรมท่ี เกิดใหม่และมักจะพบเห็นได้โดยทั่วไป เช่น การเล่นมือถือ               
การเล่นคอมพิวเตอร์ การเล่นเกมดว้ยมือถือและคอมพิวเตอร์ การเล่นอินแตอร์เน็ต การออกไปเท่ียว
ตามสถานท่ีต่าง ๆ ภาษาท่ีใชใ้นวฒันธรรมประเพณีตรุษจีนมีหลากหลาย ส่วนภาษาจีนนั้น คนไทย
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เช้ือสายจีนปัจจุบนัในอ าเภอเบตง  จงัหวดัยะลา โดยคนส่วนใหญ่พดูเป็น แต่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได ้
ความหมายนั้นรู้บา้งไม่รู้บา้ง และมีการใชภ้าษาไทยและภาษามลายูเขา้มาแทนท่ีภาษาจีนเพ่ิมมาก
ข้ึน 

1.3.3 วฒันธรรมประเพณีตรุษจีนมีการเปล่ียนแปลงในช่วงระหว่างปีพุทธศกัราช 
2423-2540 กบัปีพทุธศกัราช 2541-2558 

     ดา้นความเช่ือ วฒันธรรมประเพณีตรุษจีนดา้นความเช่ือของคนไทยเช้ือสายจีนใน
อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลาท่ีมีการเปล่ียนแปลง กล่าวคือ นอกจากยงัคงศรัทธาและสืบทอดวิถีปฏิบติั
ต่อดวงวิญญาณของบรรพชน  เช่ือในโชคลาง เช่ือค าพูดสิริมงคล เช่ือสีแดงว่าเป็นสีแห่งโชคลาภ
แลว้ และมีความเช้ือทางดา้นศาสนาพทุธและศาสนาอิสลามใหม่ท่ีเกิดข้ึน 

      ดา้นพิธีกรรมเซ่นไหว ้วฒันธรรมประเพณีตรุษจีนดา้นพิธีกรรมเซ่นไหวข้องคนไทย
เช้ือสายจีนในอ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา มีการเปล่ียนแปลง กล่าวคือ นอกจากการไหวเ้จา้ การไหว้
บรรพบุรุษแลว้ ยงัมีเพ่ิมการไหวพ้ระดว้ย เคร่ืองเซ่นไหวก้็เปล่ียนไปบางอยา่ง ส่วนศาสนาพทุธและ
ศาสนาอิสลาม จะปฏิบติัตามวฒันธรรมประเพณีของแต่ละเช้ือสาย 

      ดา้นการแต่งกายและศิลปกรรม วฒันธรรมประเพณีตรุษจีนดา้นการแต่งกายและ
ศิลปกรรมของคนไทยเช้ือสายจีนในอ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา มีการเปล่ียนแปลง กล่าวคือ แมว้่า 
การแต่งกายของประเพณีตรุษจีนไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปมากนัก แต่ก็มีการผสมชุดไทยและชุดสาย
มุสลิมเขา้มาดว้ย วฒันธรรมประเพณีตรุษจีนดา้นศิลปกรรม จากการเขียนพู่กนัจีน งานกระดาษ  
งานโคมไฟ การท าขนม งานพิมพ ์การแสดงง้ิว ต่าง ๆ เปล่ียนเป็นจดักิจกรรมการแข่งขนัร้องเพลง 
นาฏศิลป์และดุริยางค์แทน ซ่ึงผสมผสานระหว่างไทย จีนและอิสลาม ซ่ึงมีรูปแบบท่ีหลากหลาย
เกิดข้ึน 

      ดา้นการละเล่นและภาษา วฒันธรรมประเพณีตรุษจีนการละเล่นและภาษาของคนไทย
เช้ือสายจีนในอ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา ท่ีมีการเปล่ียนแปลง กล่าวคือ การละเล่นในวฒันธรรม
ประเพณีตรุษจีนของคนไทยเช้ือสายจีน บางอยา่งยงัปฏิบติัแบบดั้งเดิม เช่น การเยีย่มเยยีน การแสดง 
เชิดสิงโต การเชิดมังกร ขบวนแห่เจ้า แต่บางอย่างน้อยลง เช่น  การเล่นประทัด  การละเล่น           
การขบวนแห่โคมไฟและการคิดค าทายปริศนาบนโคมไฟ บางอย่างหายไปหมด เช่น การเล่นไพ ่
การละเล่นการแข่งขันเล่นหมากรุก ซ่ึงเพ่ิมการละเล่นบางอย่างเกิดข้ึน  เช่น  การเล่นมือถือ            
การเล่นคอมพิวเตอร์อินแตอร์เน็ต การออกไปเท่ียวตามสถานท่ีต่าง ๆ  ภาษาท่ีใช้ในวฒันธรรม
ประเพณีตรุษจีนมีลกัษณะพิเศษมากข้ึน ส าหรับภาษาจีนท่ีใชใ้นวฒันธรรมประเพณีตรุษจีน คนไทย
เช้ือสายจีนปัจจุบัน ในอ าเภอเบตง ส่วนใหญ่พูดเป็น อ่านไม่ออกเขียนไม่ได ้ความหมายนั้นรู้บา้ง 
ไม่รู้บา้ง เพ่ิมภาษาไทยและภาษามลายมูากข้ึน 



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 474 -

1.4 ผลการวิเคราะห์สาเหตุการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมประเพณีตรุษจีนของคนไทย
เช้ือสายจีนในอ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา 

     ผลการวิเคราะห์ พบว่า สาเหตุการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมประเพณีตรุษจีนของ       
คนไทยเช้ือสายจีนในอ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา มีสาเหตุภายนอกและสาเหตุภายในสองประเด็นท่ี
ส าคัญ สาเหตุภายนอกประกอบด้วยความเจริญทางวัตถุและการเข้าม าของวัฒนธรรมใหม่         
ส่วนสาเหตุภายในประกอบด้วยการเปล่ียนแปลงระดับ  ครอบครัว ระดับชุมชนสังคมและ           
การปรับตวัสู่วฒันธรรมใหม่ 

1.5 ผลการวิเคราะห์ผลกระทบการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมประเพณีตรุษจีนของ       
คนไทยเช้ือสายจีนในอ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา 

     ผลการวิเคราะห์ พบว่า การเปล่ียนแปลงวฒันธรรมประเพณีตรุษจีนของคนไทย     
เช้ือสายจีนในอ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา ไดส่้งผลกระทบระดบัครอบครัว และระดบัชุมชน สังคม 
ชุมชนสังคมทั้งดา้นบวกและดา้นลบ ดา้นบวกไดแ้ก่ มีการพฒันา มีวฒันธรรมประเพณีหลากหลาย 
ได้ส่งเสริมให้ผสมกลมกลืนกันตลอดมา ด้านลบได้แก่ มีการสูญเสียเอกลักษณ์ของคนไทย         
เช้ือสายจีน และชุมชนสงัคมอ าเภอเบตงดว้ย 

2. อภิปรายผล 
จากผลการวิจยั ผูว้ิจยัมีประเดน็ท่ีน ามาอภิปราย ดงัน้ี 

2.1 พัฒนาการวฒันธรรมประเพณีตรุษจีนของคนไทยเช้ือสายจีนในอ าเภอเบตง 
จงัหวดัยะลา ผลการวิจยัพบว่า อ าเภอเบตงเป็นท่ีตั้งถ่ินฐานของคนไทยเช้ือสายจีนในอ าเภอเบตง 
จังหวัดยะลา มาตั้ งแต่ ปีพุทธศักราช 2423 โดยอพยพเข้ามาอยู่อาศัยด ารงชีวิตจนถึงปัจจุบัน        
โดยสรุปผลการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีตรุษ จีนระหว่างปีพุทธศักราช  2423-2540 กับ                   
ปีพุทธศกัราช 2541-2558 มีการเปล่ียนแปลง กล่าวคือ วฒันธรรมประเพณีตรุษจีนของคนไทย    
เช้ือสายจีนในอ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา มีลกัษณะผสมผสานกลมกลืนระหวา่งไทย จีนกบัอิสลาม 

     ผลการวิจยัเช่นน้ี อาจเป็นเพราะวา่ คนไทยเช้ือสายจีนในอ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา เป็น
กลุ่มชาติพนัท่ีมีบรรพบุรุษเป็นชาวจีนท่ีประเทศจีน  และเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีไดเ้กิดในกระบวนการ
อพยพจากประเทศจีน  ซ่ึงเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีไดสื้บทอดวฒันธรรมประเพณีตรุษจีนเป็นวฒันธรรม
หลกัของจีนโบราณ  และเป็นกลุ่มชนท่ีไดอ้พยพเขา้มาอยู่อาศยัยงัประเทศไทยตั้งแต่ในช่วงปลาย
ศตวรรษท่ี 19 ต่อช่วงต้นของศตวรรษท่ี  20 โดยส่วนท่ีอพยพจากประเทศจีนด้วยเส้นทาง 
สหพนัธรัฐมาเลเซีย-สิงคโปร์ เขา้มาอยูอ่าศยัด ารงชีวิตจนถึงปัจจุบนั  ส าหรับคนไทยเช้ือสายจีนใน
อ าเภอเบตง จังหวดัยะลา เป็นคนไทยท่ีมีเช้ือสายจีนมาจากหลากหลายมณฑลหรือเขตของ   
ประเทศจีน ไดแ้ก่ กวางตุง้ (广东) ฮกเก้ียน (福建) ฮากกา (客家) กวางซี (广西) ไหหล า (海南) และ
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แตจ๋ี้ว (潮州) เน่ืองจากการหนีภยัสงครามของประเทศจีนแลว้ ยงัมีความอดอยาก  ความวุ่นวายทาง
การเมืองของประเทศจีน ปัจจุบนัในอ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา มีทั้งคนไทยเช้ือสายจีนรุ่นเก่ารุ่นแรก 
และคนไทยเช้ือสายจีนรุ่นใหม่ท่ีเกิดในประเทศไทย จากกระบวนการสืบทอดวฒันธรรมประเพณี
ตรุษจีนของบรรพบุรุษเม่ือคร้ังยงัคงอาศัยอยู่ท่ีประเทศจีน ผลการวิจัยเช่นน้ี อาจเป็นผลสืบ
เน่ืองมาจากเม่ือคนไทยเช้ือสายจีนอพยพเขา้มาอาศยัอยู่ในบริบทของสังคมไทยต่างตอ้งเผชิญกบั
สถานการณ์ทั้งทางดา้นสังคม การเมือง วฒันธรรมประเพณีของไทย และวฒันธรรมประเพณีของ
ท้องถ่ินด้วย โดยเฉพาะเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจปี 2540 เง่ือนไขเหล่าน้ีได้บีบบังคับให้คนไทย      
เช้ือสายจีนในอ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา ตอ้งปรับตวัในการด ารงชีวิตใหม่ ปฏิบติัวฒันธรรมประเพณี
ใหม่ จนท าให้วฒันธรรมประเพณีตรุษจีนของคนไทยเช้ือสายจีนในอ าเภอเบตง จงัหวดัยะลามีการ
เปล่ียนแปลง 

สอดคลอ้งกับนิยพรรณ วรรณศิริ (2550 : 247)ได้ให้ความหมายการเปล่ียนแปลงทาง
วฒันธรรมไวว้่า การเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม คือ การเปล่ียนแปลงวิถีการด าเนินชีวิตและ
พฤติกรรมท่ีบุคคลในสังคมไดเ้คยประพฤติปฏิบติัติดต่อกนัมาเป็นระยะเวลานาน ไปสู่แบบแผ่น
ใหม่ท่ียงัไม่เคยชินมาก่อน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ หม่า กุย้ทอง (Ma Guitong. 2554 : 175-180) 
ได้ท างานวิจัยเร่ือง ศึกษาอัตลักษณ์ชาวไทยเช้ือสายจีนฮากกาในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่     
จังหวดัสงขลา พบว่า อัตลักษณ์ของชาวไทยเช้ือสายจีนฮากกาในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่    
จังหวดัสงขลา ยงัคงสืบทอดไวอ้ย่างพอสมควร  แต่เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงจากการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  จึงมีการปรับเปล่ียนไปมาก จนท าให้อัตลักษณ์มีลักษณะ
ผสมผสานกลมกลืนระหว่างไทยกับจีน ยงัสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภการ สิริไพศาล และ        
อภิเชษฐ กาญจนดิฐ (2550 : 118-120) พิธีกรรมและความเช่ือของชาวไทยเช้ือสายจีนบริเวณ        
ลุ่มทะเลสาบสงขลา จากอดีตถึงปัจจุบนั ท่ีผลการศึกษาพบว่า พ้ืนท่ีบริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลาได้
เป็นท่ีตั้ งถ่ินฐานของกลุ่มชาวจีนอพยพหรือจีนโพ้นทะเล มาตั้ งแต่สมัยก่อนรัตนโกสินทร์           
โดยชาวจีนท่ีอพยพเข้ามาอยู่อาศยัในพ้ืนท่ีบริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลาได้สร้างสังคมและด ารง
เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมตามแบบอยา่งบรรพบุรุษเหมือนเม่ือคร้ังยงัคงอาศยัอยู่ในแผ่นดินจีน ดงั
ปรากฏถึงการแสดงออกทางวฒันธรรมและความเช่ือในรูปแบบของพิธีกรรมตามประเพณีส าคญั ๆ
ทั้ งท่ีเป็น ประเพณีตามนักขัตฤกษ์ และประเพณีตามวฏัจกัรชีวิตของชาวจีน กระบวนการสร้าง
ครอบครัวและสงัคม การสะสมทุนและด ารงรักษาวฒันธรรมความเป็นจีนไดด้  าเนินไปพร้อม ๆ กบั
การเรียนรู้วฒันธรรม ประเพณีและความเช่ือของทอ้งถ่ิน รวมถึงคนจีนตอ้งเผชิญกบัสภาวการณ์ 
การเปล่ียนแปลงทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจและสงัคมของสังคมไทยท่ีมุ่งเนน้พฒันาไปสู่ความเป็น
สังคมสมัยใหม่ ส่งผลให้ว ัฒนธรรมของชาวจีนโพ้นทะเลปรับเปล่ียนไปสู่วฒันธรรมแบบ
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ผสมผสานระหว่างจีน–ไทยข้ึน ซ่ึงปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจนในกลุ่มชาวไทย      
เช้ือสายจีน ซ่ึงเกิดและเติบโตข้ึนมาท่ามกลางปัจจยัและเง่ือนไขของความเปล่ียนแปลงดงักล่าว 

2.2 สาเหตุการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมประเพณีตรุษจีนของคนไทยเช้ือสายจีนใน
อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา ผลการวิจยัพบว่า มีสาเหตุภายนอกและสาเหตุภายในสองประเดน็ท่ีส าคญั 
สาเหตุภายนอกประกอบด้วยความเจริญทางวตัถุและการเขา้มาของวฒันธรรมใหม่ ส่วนสาเหตุ
ภายในประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงระดับ ครอบครัว ระดับชุมชนสังคมและการปรับตัวสู่
วฒันธรรมใหม่ ผลการวิจยัเช่นน้ี สอดคลอ้งกบันิยพรรณ วรรณศิริ (2550 : 255) ไดส้รุปสาเหตุของ
การเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมว่า การเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมเกิดข้ึนเน่ืองมาจากสาเหตุ
ต่อไปน้ี ไดแ้ก่ เกิดการเปล่ียนแปลงในส่ิงแวดลอ้มข้ึน การเบ่ือหน่ายในความซ ้ าซาก จ าเจ การ
อพยพโยกยา้ยถ่ิน และการติดต่อกบัคนต่างสังคม สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มนู สิงห์เรือง     (2550 
: 112-116) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาความเปล่ียนแปลงประเพณีไทยทรงด า : กรณีศึกษาประเพณีเสน
เรือนของชาวไทยทรงด าบา้นหนองเด่าด า หมู่ท่ี 4 ต าบลวงัอิทก อ าเภอบางระก า จงัหวดัพิษณุโลก 
ผลการวิจยัพบว่า ประเพณีเสนเรือนมีการเปล่ียนแปลง ส าหรับปัจจยัท่ีท าให้ประเพณีเสนเรือน
เปล่ียนแปลงไปมี 5 ปัจจยั ไดแ้ก ้ปัจจยัทางดา้นเทคโนโลยี ปัจจยัทางดา้นประชากร ปัจจยัทางดา้น
การศึกษา ปัจจยัทางดา้นวฒันธรรม และปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วนัดี 
สนัติวุฒิเมธี (2545 : 219) ในงานวิจยัเร่ือง กระบวนการสร้าง       อตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุของชาวไท
ใหญ่ชายแดนไทย-พม่า : กรณีศึกษาหมู่บา้นเปียงหลวง       อ าเภอเวียงแห จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีพบว่า 
กระบวนการสืบทอดอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุ  ได้เกิดขึ้ นภายใต้ความสัมพันธ์ท่ีสลับซับซ้อน
หลากหลาย ไม่หยุดน่ิงมาตั้งแต่อดีต แต่ละกลุ่มตอ้งการรักษาความเป็นหน่ึงเดียวหรือความเป็น
ปึกแผน่ในพวกเดียวกนั ดงันั้นจึงมีกระบวนการสืบอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุเพ่ือสร้างความเหมือนใน
พวกเรา และความต่างในพวกเขาจึงเกิดข้ึน ในกระบวนการน้ี อาจมีทั้ งการสืบทอดของเก่าอย่าง
ส้ินเชิงและการหยบิยมืบางส่วนทางวฒันธรรมคนอ่ืนมาปรับปรุงใหม่ท าใหเ้ป็นของเรา  อตัลกัษณ์ท่ี
สืบทอดมาตั้งแต่อดีต  แมผ้่านกาลเวลาหลายยคุหลายสมยั    ยงัคงสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ   
ยคุสมยั อตัลกัษณ์นั้นยงัคงใชไ้ดผ้ลอยู ่ หรือวา่เพ่ือรักษา   อตัลกัษณ์ตนไม่ใหสู้ญหายไปตามบริบท
ท่ีเปล่ียนแปลง 

2.3 ผลกระทบการเปล่ียนแปลงของวฒันธรรมประเพณีตรุษจีนของคนไทยเช้ือสายจีน
ในอ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา ผลการวิจยัพบว่า การเปล่ียนแปลงวฒันธรรมประเพณีตรุษจีนของ    
คนไทยเช้ือสายจีนในอ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา ไดส่้งผลกระทบระดบัครอบครัว และระดบัชุมชน
สังคม ชุมชนสังคมทั้ งด้านบวกและด้านลบ ด้านบวกได้แก่ มีการพัฒนาวฒันธรรมประเพณี           
ท่ีหลากหลาย ไดส่้งเสริมให้ผสมกลมกลืนตลอดมา ดา้นลบไดแ้ก่ มีการสูญเสียเอกลกัษน์ของ      
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คนไทยเช้ือสายจีน ชุมชนสังคมอ าเภอเบตงดว้ย ผลการวิจยัเช่นน้ี สอดคลอ้งกบันิยพรรณ วรรณศิริ   
(2550 : 255) ไดส้รุปผลกระทบของการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม ไดแ้ก่ ท าให้มนุษยเ์กิดความ
สะดวกสบายในดา้นต่าง ๆ ท าให้เกิดการขยายตวัทางดา้นการผลิตสินคา้และส่ิงต่าง ๆ มากข้ึน      
ท าให้เกิดการวางแผนพฒันาสังคม ท าให้มนุษยใ์นแต่ละสังคมเกิดการเรียนรู้ และแลกเปล่ียน
วฒันธรรมกนัข้ึน และมีผลท าให้วิถีชีวิตของมนุษยเ์ปล่ียนแปลงไปจากเดิม ท าใหเ้กิดความลา้หลงั
ทางวฒันธรรมข้ึนได ้หากอตัราการเปล่ียนแปลงระหว่างวฒันธรรมทางวตัถุกบัวฒันธรรมท่ีไม่ใช่
วตัถุเกิดข้ึนไม่เท่ากนั ท าใหเ้กิดความไม่เป็นระเบียบทางสังคม ท าใหเ้กิดปัญหาสังคมข้ึนได ้และท า
ใหส้งัคมท่ีมีวฒันธรรมเหนือกว่าไดเ้ปรียบสังคมท่ีมีวฒันธรรมดอ้ยกวา่ หรือเกิดการดอ้ยพฒันาและ
การพ่ึงพาข้ึน ซ่ึงท าใหส้งัคมในโลกขาดความเสมอภาคและความเป็นธรรม 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุริยะ วลัลภาภิรมย ์ (2553: 64) ในงานวิจยัเร่ือง อตัลกัษณ์ 
ชาวไทยเช้ือสายจีนในอ าเภอเบตง ท่ีพบว่า การงานเร่ืองความเช่ือในเทศกาลตรุษจีน เทศกาลเชงเมง้ 
เทศกาลไหวบ้ะจั่ง และเทศกาลไหวพ้ระจันทร์ จากการสังเกต พบว่าชาวไทยเช้ือสายจีนใน     
อ าเภอเบตง ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดก็ยงัไดย้ืดถือปฏิบติักนัมาไม่เส่ือมคลาย ซ่ึงสาเหตุท่ีชาวไทย  
เช้ือสายจีนในอ าเภอเบตงท่ีไดรั้กษาขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีอนัเก่าแก่ และยืดถือปฏิบติักนั
อย่างเต็มรูปแบบ ก็ตอ้งยกคุณงามความดีให้แก่บรรพบุรุษของชาวไทยเช้ือสายจีนทุกท่านท่ีเลือก
เมืองเบตงเป็นท่ีพ  านักพักพิงโดยท่ีบรรพบุรุษชาวจีนเป็นชนชาติท่ีอนุรักษ์ว ัฒนธรรม และ         
จารีตประเพณี หวงแหนคุณงามความดียิง่ชีวิต ส่งผลใหเ้มืองเบตง กลายเป็นเมืองแห่งวฒันธรรมจีน 
และเป็นศูนยก์ลางการศึกษาภาษาจีน ซ่ึงชาวไทยเช้ือสายจีนในอ าเภอเบตง ต่างก็ไดรั้บอานิสงคโ์ดย
ไดรั้บการแบ่งปันมรดกอนัล ้าค่าทางวฒันธรรมโดยกา้วหนา้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ หม่า กุย้ทอง 
(Ma Guitong. 2554 : 175-180) ศึกษาอัตลักษณ์ชาวไทยเช้ือสายจีนฮากกาในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ท่ีพบว่า กระบวนการสร้างอตัลกัษณ์ตามยุคสมยัเพ่ือความอยู่รอดของ   
ชาวไทยเช้ือสายจีนฮากกา  ท าใหว้ิถีชีวิตดั้งเดิมไดมี้การเปล่ียนแปลงไปมาก  และไดส่้งผลกระทบ
ต่อทางดา้นเศรษฐกิจ  ดา้นสังคม วฒันธรรม และทางดา้นจิตใจ นอกจากน้ี ยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของวงศเ์ดือน ภานุวฒันากลู และสุรพงษ ์ยิม้ละมยั (2553 : 26-41) ศึกษาเร่ือง อตัลกัษณ์ของคนไทย 
เช้ือสายจีนในเมืองหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ท่ีไดพ้บว่า อตัลกัษณ์ของคนไทยเช้ือสายจีนมีหลาย
ลกัษณะ มีความยืดหยุ่นและเป็นไปตามความสัมพนัธ์ท่ีคนไทยเช้ือสายจีนมีกบักลุ่มคนต่าง ๆ ใน
พ้ืนท่ี ซ่ึงอตัลกัษณ์ดงักล่าว เป็นอตัลกัษณ์ท่ีสร้างผา่นโครงสร้างทางสงัคม ความเช้ือ และพิธีกรรมท่ี
อิงกบับริบทในสงัคมทั้งบริบททางวฒันธรรม บริบททางการคา้ บริบททางการเมือง หรือบริบทของ
การใชชี้วิต ทั้งน้ีการสร้างอตัลกัษณ์ของคนไทยเช้ือสายจีนมีลกัษณะเป็น “พหุอตัลกัษณ์” กล่าวคือ 
มีทั้ งอตัลกัษณ์ท่ีเกิดจากการนิยามจากตนเอง อตัลกัษณ์ท่ีเกิดข้ึนจากการนิยามโดยคนกลุ่มต่างๆ 
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และอตัลกัษณ์ท่ีถูกคาดหวงัจากสังคม โดยบางช่วงบางตอนคนไทยเช้ือสายจีนเลือกบอกว่าตนคือ 
“คนจีน” ดว้ยการใชภ้าษาจีน การเขา้ร่วมเทศกาลตรุษจีน การไหวเ้จา้ การถือศีลกินเจ หรือการเป็น 
“คนไทย” ดว้ยการใชภ้าษาไทยพ้ืนถ่ิน เช่น ภาษาไทยกลาง ไทย-อีสาน ไทย- เหลือ หรือการเป็น 
“คนไทยเช้ือสายจีน” เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของการเขา้ร่วมพิธีกรรมวฒันธรรมเช้ือสายจีน จึงมีการ
เลือกสรร ต่อการแสดงท่าที ค าพดู และการเจรจาต่อเร่ืองราวท่ีตนก าลงัเผชิญ 

 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัขอเสนอขอ้เสนอแนะทัว่ไป และขอ้เสนอส าหรับการวิจยั

ต่อไป ดงัน้ี 
1. ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 

1.1 คนไทยเช้ือสายจีนในอ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา ประกอบดว้ยคนไทยเช้ือสายจีน 
รุ่นเก่าและคนไทยเช้ือสายจีนรุ่นใหม่จ านวนมาก  จากอดีตจนถึงปัจจุบนั คนไทยเช้ือสายจีนดงักล่าว
ยงัคงไดรั้กษาหัวใจหลกัคือ  วฒันธรรมประเพณีจีน  ซ่ึงเป็นแรงบนัดาลใจตลอดมาส าหรับคนไทย
เช้ือสายจีน  เน่ืองจากสถานการณ์ มีการเป ล่ียนแปลงและการพัฒนาตามประวัติศาสตร์                     
มีกระบวนการผสมผสานและกระบวนการสืบทอดอนุรักษว์ฒันธรรมประเพณีตรุษจีนของคนไทย
เช้ือสายจีน กระบวนการผสมผสานและกระบวนการสืบทอดอนุรักษ์ดงักล่าว  ก่อให้เกิดผลทั้ ง   
ดา้นดีและดา้นเสียต่อคนไทยเช้ือสายจีนในอ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา รัฐบาลและผูเ้ก่ียวขอ้งควร
ศึกษาวฒันธรรมประเพณีของคนไทยเช้ือสายจีน สาเหตุและปัจจยั และผลกระทบท่ีตามมาอย่าง
จริงจงั  ซ่ึงสามารถเอาความรู้ไปประยกุต์ใชเ้ป็นประโยชน์ในการปกครองและพฒันาอ าเภอเบตง 
จงัหวดัยะลา หรือกลุ่มจีนท่ีอ่ืน ๆ ในประเทศไทย เพ่ือจะไดใ้ชเ้ป็นฐานขอ้มูลในนโยบายการพฒันา
ระดบัประเทศในอนาคตต่อไป 

1.2 อ าเภอเบตง จังหวดัยะลา เป็นเขตพ้ืนท่ีมีจ  านวนคนไทยเช้ือสายจีนมากท่ีสุด
ส าหรับเขตพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ และเป็นพ้ืนที่มีหลายเช้ือสายหลายวฒันธรรมประเพณีอยู่ร่วมกนัอย่าง    
กลมเกลียว กระบวนการผสมผสานและกระบวนการสืบทอดอนุรักษ์วฒันธรรมประเพณีตรุษจีน
ของคนไทยเช้ือสายจีนในอ าเภอเบตง จังหวดัยะลา เป็นแบบอย่างท่ีดีมากในการปรับตัวและ
สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมอย่างกวา้งขวาง จึงน่าจะมีรัฐบาลและองค์การเก่ียวขอ้งรับผิดชอบ 
ร่วมมือกับสมาคม มูลนิธิและองค์กรต่าง ๆ สืบทอดและอนุรักษ์วฒันธรรมประเพณีจีน และ
วฒันธรรมประเพณีไทย และวฒันธรรมประเพณีอิสลาม ของทอ้งถ่ิน บนัทึกองคค์วามรู้ต่าง ๆ เป็น
ทางการ เพ่ือน ามาเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานและใช้ประโยชน์ในการพฒันาท้องถ่ินหรือเขตพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ 
ต่อไป  
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2. ขอ้เสนอแนะส าหรับการวิจยัต่อไป 
2.1 ควรมีการท าวิจยัศึกษาความสัมพนัธ์หรือศึกษาเปรียบเทียบวฒันธรรมประเพณี

ระหว่างคนไทยเช้ือสายจีน  คนไทยเช้ือสายไทยและคนไทยเช้ือสายมุสลิมในอ าเภอเบตง        
จงัหวดัยะลา 

2.2 ควรมีการท าวิจยัศึกษาเปรียบเทียบวฒันธรรมประเพณีตรุษจีนระหว่างคนไทย  
เช้ือสายจีนในอ าเภอเบตง จงัหวดัยะลากบัคนไทยเช้ือสายจีนในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ 

2.3 ควรมีการท าวิจยัศึกษาการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมประเพณีตรุษจีนของคนไทย 
เช้ือสายจีนในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นแนวทางการอนุรักษว์ฒันธรรมประเพณีมิใหสู้ญหายไป 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 480 -

บรรณานุกรม 
นพดล พรามณี.  (2556).  “การคงอยู่และการเปล่ียนแปลงของฮีตสิบสองคองสิบส่ี: กรณีศึกษาหมู่บา้นช าโสม

จงัหวดัปราจีนบุรี,” วารสารสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ. 15(1), 35 
มนู สิงห์เรือง.  (2550).  การศึกษาความเปล่ียนแปลงประเพณีไทยทรงด า : กรณีศึกษาประเพณีเสนเรือนของ ชาว

ไทยทรงด าบ้านหนองเด่าด า หมู่ท่ี 4 ต  าบลวงัอิทก อ าเภอบางระก า จงัหวดัพิษณุโลก.วิทยานิพนธ์
ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต. พิษณุโลก : มหาวิทยาลยันเรศวร. 

วงศ์เดือน ภานุวฒันากูล และสุรพงษ์ ยิ้มละมยั.  (2553).  “อตัลกัษณ์ของคนไทยเช้ือสายจีนในเมืองหาดใหญ่
,” วารสารศิลปศาสตร์. 2(1), 26-41. 

วนัดี สันติวุฒิเมธี.  (2545).  กระบวนการสร้างอัตลกัษณ์ทางชาติพันธ์ุของชาวไทใหญ่ชายแดนไทย-พม่า :
กรณีศึกษาหมู่บ้านเปียงหลวง อ  าเภอเวียงแห จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ สังคม วิทยาและ
มานุษยวิทยา 

มหาบณัฑิต. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 
ศุภการ สิริไพศาล และอภิเชษฐ กาญจนดิฐ.  (2550).  พิธีกรรมและความเช้ือของชาวไทยเช้ือสายจีนบริเวณลุ่ม 

ทะเลสาบสงขลา จากอดีตถึงปัจจุบนั. สงขลา : มหาวิทยาลยัทกัษิณ. 
สุธิวงศ ์ พงศไ์พบูลย.์  (2544).  จีนทกัษิณ :วิถีและพลงั.  กรุงเทพฯ : ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั. 
สุริยะ วลัลภาภิรมย.์  (2553).  อตัลกัษณ์ชาวไทยเช้ือสายจีนในอ าเภอเบตง. วิทยานิพนธ์. รัฐประศาสนศาสตร

มหาบณัฑิต. ชลบุรี : มหาวิทยาลยับูรพา. 
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัยะลา.  (2549).  เมืองเบตง ต านานประวติัศาสตร์ (พิมพค์ร้ังท่ี 1). ยะลา : อินเทนชั่น 

มีเดีย แพลน. 
Ma Guitong,.  (2554).  ศึกษาอตัลกัษณ์ชาวไทยเช้ือสายจีนฮากกาในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา . 

วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต. สงขลา : มหาวิทยาลยัทกัษิณ. 



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 481 -

  
 

การด ารงประเพณีเช็งเม้งของชาวไทยเช้ือสายจนีแต้จิว๋ทีต่ าบลทุ่งยาว อ าเภอปะเหลยีน 
จงัหวดัตรัง 

 The Preservation of Chaozhou-Thais’ Customs of Qingming Festival in 
Thungyao Sub-district, Palian District, Trang Province 

 

 

บทคัดย่อ 

งานวิจยัเร่ืองการด ารงประเพณีเช็งเมง้ของชาวไทยเช้ือสายจีนแตจ๋ิ้วท่ีต าบลทุ่งยาว อ าเภอปะ
เหลียน จงัหวดัตรัง เป็นการศึกษาดว้ยวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ คือ เก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร 
และขอ้มูลจากภาคสนาม  โดยก าหนดประเด็นศึกษาไว ้3 ประเด็นคือ ความเป็นมาของประเพณี
คุณค่าของประเพณี และวิธีการด ารงประเพณีเช็งเมง้ของชาวไทยเช้ือสายจีนแตจ๋ิ้วท่ีชุมชนเขต
เทศบาลต าบลทุ่งยาว อ าเภอปะเหลียน จงัหวดัตรัง 

ผลการศึกษาพบว่า ประเพณีเซ่นไหวบ้รรพบุรุษในเทศกาลเช็งเมง้ เก่ียวขอ้งกบัเทศกาลซ่าง
ซ่ือ เทศกาลอาหารเยน็และฤดูกาลเช็งเมง้ ส่วนการเซ่นไหวบ้รรพบุรุษเกิดจากการนับถือวิญญาณ
บรรพบุรุษของในแง่คุณค่า การเซ่นไหวบ้รรพบุรุษเป็นกิจกรรมท่ีมีความส าคญัต่อชาวไทยเช้ือสาย
จีนในชุมชนทุ่งยาวหลายดา้น ไม่ว่าจะเป็นการรักษาความสืบเน่ืองของตระกูล ความสัมพนัธ์ใน
ระบบเครือญาติ และการอนุรักษป์ระเพณีของบรรพบุรุษ สังคมเปล่ียนแปลงตลอดเวลาจึงมีผลต่อ
ประเพณีเซ่นไหวบ้รรพบุรุษในเทศกาลเลง็เมง้ ผูว้ิจยัพบว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัประเพณีเช็งเมง้
ท่ีเทศกาลต าบลทุ่งยาวก็มีการเปล่ียนแปลงตามยุคสมยั แมว้่าจะมีการปรับเปล่ียนรายละเอียดบาง
ประการในพิธีกรรมก็ตาม ส่วนการด ารงประเพณีเชง้เมง้ ผลการศึกษาพบวา่ ชาวไทยเช้ือสายจีนทุ่ง
ยาวสามารถด ารงประเพณีเช็งเมง้เอาไวไ้ดอ้ยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีเพราะสังคมชาวไทยเช้ือสายจีนในทุ่ง
ยาวมีระบบความสมัพนัธ์ในระบบกลุ่มตระกลู เครือญาติ และกลุ่มชาวไทยเช้ือสายจีนชุมชนดว้ยกบั
อย่างเหนียวแน่น ทั้ งได้รับการอนุรักษ์และส่งเสริมจากกลุ่มชาวไทยเช้ือสายจีนในชุมชน จาก
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ภายนอก จากภาครัฐ ภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะอยา่งยิง่การใชว้ิธีการอนุรักษแ์บบมีส่วนร่วม
จากทุกฝ่าย จนท าใหป้ระเพณีเช็งเมง้ด ารงอยูม่าถึงปัจจุบนั  

ค าส าคัญ:   การด ารง   เทศกาลเช็งเมง้   ชาวไทยเช้ือสายจีนแตจ๋ิ้ว 

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 Chaozhou-
Thais used for preserve the customs of the Chinese traditional Tomb Sweeping Day. The results 
s h o w e d  t h a t  t h e  p a r t i c u l a r  c u s t o m  o f  w o r s h i p  o f  a n c e s t o r s  i n  t h e  T o 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,      
t h e  d e t a i l s  i n  t h e  w o r s h i p  c e r e m o n y .  I n  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  T o m b -
sweeping Day customs, the Tongyao Chinese has always insisted on the inheritance of traditional 
C h i n e s e  a n c e s t o r s ,  w h i c h ,  h a s  t o  t h a n k s  t o  t h e  T o n g -
Yao 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  

c o n t r i b u t i o n  i n  t h e  s u c c e s s i o n  o f  T o m b - s w e e p i n g  D a y  a n c e s t r a l  c u s t o m s . 

 
Keywords: Preservation,  Qingming Festival, Chaozhou-Thais 

 



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 483 -

  
 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

งานวิจยัช้ินน้ีศึกษาประเพณีเช็งเมง้ท่ีชุมชนเขตเทศกาลทุ่งยาว เช็งเมง้เป็นประเพณีของ
ชาวไทยเช้ือสายจีนท่ีมุ่งเน้นระบบความเช่ือเร่ือง วิญญาณ ผสมสานเขา้กบัพิธีกรรม การเคารพ
บรรพบุรุษ เช่ือมโยงเขา้กบัระบบความสัมพนัธ์ทางเครือญาติจนกลายเป็นจารีตประเพณีท่ีตอ้ง
ปฏิบติักนัทุกคน ดงันั้นลูกหลานชาวไทยเช้ือสายจีนจึงสืบทอดพิธีกรรมดงักล่าวต่อเน่ืองกนัมาไม่
ขาดระยะ การไหวบ้รรพบุรุษเทศกาลเช็งเมง้จึงเป็นหน่ึงในประเพณีท่ียิ่งใหญ่ และปฏิบติัสืบทอด
กนัมาในหมู่ชาวไทยเช้ือสายจีนรุ่นลูกหลานท่ีตั้งถ่ินฐานอยูท่ ัว่โลก 

ชาวไทยเช้ือสายจีนในพ้ืนท่ีจงัหวดัตรังถือว่ามีความโดดเด่นในเร่ืองความพยายามท่ีจะ
รักษาอตัลกัษณ์ของตนเอาไวอ้ย่างเหนียวแน่น โดยเฉพาะการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมท่ีสืบ
เน่ืองมาจากรุ่นบรรพบุรุษ ไม่วา่จะเป็นเร่ืองการใชชี้วิตประจ าวนั การปฏิบติัตนตามวฒันธรรมแบบ
จีน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการเซ่นไหวบ้รรพบุรุษในเทศกาลเช็งเมง้ ท่ีชาวไทยเช้ือสายจีนในพ้ืนท่ีต่าง
ปฏิบติัสืบทอดกนัมาอยา่งต่อเน่ือง ท่ีผ่านมาความเจริญทางวตัถุ เทคโนโลยีและการส่ือสารก็ส่งผล
กระทบต่อจารีตประเพณีดั้งเดิมของชาวไทยเช้ือสายจีนไม่นอ้ย โดยเฉพาะในรุ่นลูกหลาน ไม่เวน้
กระทั่งประเพณีท่ีส าคัญอย่างเช็งเม้งด้วย  เน่ืองจากมีชาวไทยเช้ือสายจีนหลายครอบครัวต่าง
พยายามปรับเปล่ียนรูปแบบประเพณีให้สอดคลอ้งกบัยุคสมยั  อีกทั้งลดความส าคญัเช็งเมง้ลงไป 
อยา่งไรก็ดีท่ามกลางการเปล่ียนแปลงของประเพณีเช็งเมง้ท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในจงัหวดัตรัง แต่
กลบัมีปรากฏการณ์ท่ีน่าสนใจก็คือ ชาวไทยเช้ือสายจีนในชุมชนเขตเทศบาลทุ่งยาว อ าเภอปะ
เหลียนจงัหวดัตรังนิยมให้ความส าคญักบัพิธีกรรมดงักล่าว กระทัง่หลายครอบครัวสามารถรักษา
เอกลกัษณ์ดั้งเดิมของประเพณีเช็งเมง้เอาไวไ้ด ้

แมว้่าประเพณีเช็งเมง้มีการปรับเปล่ียนทางดา้นพิธีกรรมและเคร่ืองเซ่นไหว ้แต่ชาวไทย
เช้ือสายจีนทุ่งยาวก็ยงัใหค้วามส าคญักบัประเพณีน้ีเหมือนเดิมในระยะเวลา100ปีกวา่ เพราะส าหลบั
พวกเขาประเพณีน้ีมีคุณค่ายิ่งต่อตน ครอบครัว ชุมชนและสังคม ประเพณีเช็งเมง้เป็นศีลธรรมท่ี
งดงาม ไดส้ร้างความสามคัคีในครอบครัว สร้างความสงบสุขต่อสงัคม 

การด ารงประเพณีเช็งเมง้ท่ีเกิดดงักล่าวยอ่มน ามาสู่ความน่าสนใจในแง่มุมว่า บริบททาง
ประวติัศาสตร์ชุมชนเป็นกระบวนการสร้างจิตส านึกหรือไม่กล่าวคือ  

การท่ีชาวทุ่งยาวมีบรรพบุรุษเป็นชาวจีนแตจ๋ิ้วท่ีอพยพมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ ส่วน



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 484 -

  
 

หน่ึงมาข้ึนท่ีท่าเรือแหลมหยงสตาร์ และอีกส่วนหน่ึงมาข้ึนท่ีท่าเรือทุ่งหญา้คา (หมู่ 1 บา้น
ทอนนาหมู่ ต าบลทุ่งยาวในปัจจุบัน) ชาวจีนกลุ่มดังกล่าวได้รวมตัวกันก่อตั้ งเป็นชุมชน 
เรียกว่าชุมชนบา้นทุ่งยาว ซ่ึงมีประวติัศาสตร์ยาวนานประมาณ 100 ปี ดว้ยเหตุท่ีชาวทุ่งยาวมี
บรรพบุรุษเป็นชาวจีน ดงันั้นชาวทุ่งยาวจึงใหค้วามส าคญักบัประเพณีวฒันธรรมของชาวจีนท่ี
ถือปฏิบติัสืบต่อกนัมาตั้งแต่สมยัโบราณ(เป่งบุน้ แซ่โคว้, สมัภาษณ์, 2556) 

ประชากรท่ีเป็นชาวไทยเช้ือสายจีนมีจ านวนมากถึงร้อยละ 70 เปอร์เซ็นของประชากร
ทั้งหมด โดยส่วนใหญ่อาศยัในเขตเทศบาลต าบลทุ่งยาว และกระจายในพ้ืนท่ีอ่ืนอีกส่วนหน่ึง(บุญ
โชค ชยัเกษตรสิน,สมัภาษณ์, 2556) และการท่ีมีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเช้ือสายจีนนั้น จะมี
ผลท าให้ชาวไทยเช้ือสายจีนยงัคงยึดถือปฏิบัติประเพณีเช็งเมง้ในรูปแบบเดิมอย่างเหนียวแน่น
หรือไม่ ภายใตเ้ง่ือนไขอะไร และท่ีส าคญัการอยู่ท่างกลางความหลากหลายวฒันธรรม ถือเป็น
เง่ือนไขส าคญัใหช้าวไทยเช้ือสายจีนจ าตอ้งรักษาอตัลกัษณ์ผา่นการปรับและด ารงประเพณีตนเอาไว้
หรือไม่ เน่ืองจากประเพณีเช็งเม้งมิได้มีความส าคัญในแง่พิธีกรรมเท่านั้ น  แต่เช็งเม้งถือเป็น
กระบวนการเช่ือมร้อยสายตระกลูและโยงใยเครือข่ายระหวา่งตระกลู ท่ีทั้งหมดลว้นแสดงนยัยะของ
การรักษาอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ ในหมู่ชาวแตจ๋ิ้วในพ้ืนท่ีอยา่งเห็นไดช้ดั 

การวิจยัจึงเป็นการศึกษาการด ารงประเพณี เชง้เมง้ของชาวไทยเช้ือสายจีน ในชุมชนต าบล
ทุ่งยาว ในแง่ท่ีว่า ชาวไทยเช้ือสายจีนในชุมชนมีกระบวนการในการด ารงประเพณีเช็งเม้งอย่างไร
จนกลายเป็นมรดกทางวฒันธรรมอนัมีค่า  โดยมุ่งท าความเขา้ใจในเน้ือหา ผ่านมิติประวติัศาสตร์  
วิถีชีวิต ค่านิยม ประเพณี และมโนทศัน์ต่างๆ ตลอดจนเป็นความพยายามเสนอแนวทางการอนุรักษ์
ไวเ้พ่ืออนุชนรุ่นหลงัไดต้ระหนกัถึงคุณค่า และร่วมกนัสืบสานประเพณีอนัดีงามน้ีใหค้งอยูอ่นัจะท า
ให้เกิดความซาบซ้ึงและภาคภูมิใจในส่ิงท่ีบรรพบุรุษปฏิบติักนัมาแต่โบราณ และร่วมกนัสืบสาน
ประเพณีในทอ้งถ่ินใหค้งอยูต่่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. ศึกษาความเป็นมาของประเพณีเซ่นไหวบ้รรพบุรุษในเทศกาลเช็งเมง้ 

2.ศึกษาคุณค่าของประเพณีเช็งเมง้ของชุมชนเขตเทศบาลต าบลทุ่งยาว อ าเภอปะเหลียน 
จงัหวดัตรัง 

3. ศึกษากระบวนการด ารงประเพณีเช็งเมง้ของชาวไทยเช้ือสายจีนแต้จ๋ิวท่ีชุมชนเขต
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เทศบาลต าบลทุ่งยาว อ าเภอปะเหลียน จงัหวดัตรัง 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

1. ท าใหท้ราบถึงความเป็นมาของประเพณีเซ่นไหวบ้รรพบุรุษในเทศกาลเช็งเมง้ 

2. ท าใหท้ราบถึงคุณค่าของประเพณีเช็งเมง้ของชุมชนในเขตเทศบาลต าบลทุ่งยาว อ าเภอ
ปะเหลียน จงัหวดัตรัง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

3.ท าให้ทราบถึงกระบวนการด ารงประเพณีเช็งเมง้ของชาวไทยเช้ือสายจีนแตจ๋ิ้วท่ีต าบล
ทุ่งยาว อ าเภอปะเหลียน จงัหวดัตรัง 

ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี 

ศึกษาชาวไทยเช้ือสายจีนท่ีอาศยัอยูท่ี่ต  าบลทุ่งยาว โดยเก็บขอ้มูลทัว่ไปท่ีบริเวณเขตต าบล
ทุ่งยาว อ าเภอปะเหลียน จงัหวดัตรัง โดยกลุ่มตวัอย่างคือชาวไทยเช้ือสายจีนทุ่งยาวท่ีต าบลท่าขา้ม 
อ าเภอปะเหลียน จงัหวดัตรัง  โดยการสมัภาษณ์แบบเจาะลึกและการสงัเกต 

ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

ศึกษาการด ารงประเพณีเช็งเมง้ของชาวไทยเช้ือสายจีนแตจ๋ิ้วท่ีต าบลทุ่งยาว อ าเภอปะ
เหลียน จงัหวดัตรัง มีประเดน็ศึกษาดงัต่อไปน้ี 

1. ความเป็นมาของประเพณีเช็งเมง้ของชุมชนในเขตเทศบาลต าบลทุ่งยาว อ าเภอปะ
เหลียนจงัหวดัตรัง 

2.  ศึกษาคุณค่าของประเพณีเช็งเม้งของชุมชนเขตเทศบาลต าบลทุ่งยาว อ าเภอปะ
เหลียน จงัหวดัตรัง 

3. กระบวนการด ารงประเพณีเช็งเมง้ของชาวไทยเช้ือสายจีนแตจ๋ิ้วท่ีชุมชนเขตเทศบาล
ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปะเหลียน จงัหวดัตรัง 

วิธีการวิจัย 

งานวิจัยช้ินน้ีผูว้ิจัยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีการการสังเกตและการ
สมัภาษณ์ การสงัเกตผูว้ิจยัใชก้ารสงัเกตแบบก่ึงรวมทั้งการสงัเกตมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม ส่วน
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การสัมภาษณ์ผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์ลูกหลานชาวไทยเช้ือสายจีนทุ่งยาวท่ีเขา้ร่วมท าพิธีเซ่นไหวบ้รรพ
บุรุษในเทศกาลเช็งเมง้และผูมี้ความรู้ประวติัศาสตร์ชุมชน นอกจากน้ีแลว้ผูว้ิจยัยงัสมัภาษณ์กลุ่มคน
ต่างๆ 

สรุปผล และอภปิรายผล 

การวิจยัเร่ือง การด ารงประเพณีเช็งเมง้ของชาวไทยเช้ือสายจีนแตจ๋ิ้วท่ีต าบลทุ่งยาว อ าเภอปะ
เหลียน จงัหวดัตรัง มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 1.ศึกษาความเป็นมาของประเพณีเซ่นไหวบ้รรพบุรุษ
ในเทศกาลเช็งเมง้ 2. ศึกษาการเปล่ียนแปลงของประเพณีเช็งเมง้ของชุมชนเขตเทศบาลต าบลทุ่งยาว 
อ าเภอปะเหลียน จงัหวดัตรัง 3. ศึกษากระบวนการด ารงประเพณีเช็งเมง้ของชาวไทยเช้ือสายจีน
แตจ๋ิ้วท่ีชุมชนเขตเทศกาลต าบลทุ่งยาว อ าเภอปะเหลียน จงัหวดัตรัง เพ่ือท่ีจะส าเร็จวตัถุประสงค์
ท่ีตั้งไว ้ผูว้ิจยัจึงคน้หาขอ้มูลเอกสารและขอ้มูลภาคสนามใชเ้วลานานมากกว่า3ปีกว่า เน่ืองจากว่า
ประเพณีเช็งเม้งเป็นประเพณีท่ีซับซ้อน และมีประวิติศาสตร์ยาวนาน จึงต้องค้นหาข้อมูลจาก
งานวิจยัจีนหรือหนงัสือโบราณของจีน เพื่อคน้หาท่ีมาของเทศกาลเช็งเมง้และประเพณีเช็งเมง้ ท าให้
ผูค้นเขา้ใจว่าการเซ่นไหวบ้รรพบุรุษมีความหมายอยา่งได ท าไมชาวจีนให้ความส าคญักบัเทศกาล
เช็งเมง้  การเก็บขอ้มูลภาคสนามและเอกสารท าให้ผูว้ิจยัไดเ้ห็นการเปล่ียนแปลงและการด ารง
ประเพณีเช็งเมง้ท่ีชุมชนเขตเทศกาลต าบลทุ่งยาว 

ความเป็นมาประเพณีเซ่นไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลเช็งเม้ง 

ลกัษณะพิเศษของวฒันธรรมจีนคือความเช่ือเก่ียวกบัวิญญาณบรรพบุรุษ ซ่ึงเร่ืองวิญญาณ
ซ่อนอยูใ่นการพฒันาวฒันธรรมตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบนั ชาวจีนเคารพนบัถือพอ่แม่ และผูใ้หญ่ท่ี
มีบุญการเกิดการเล้ียงดู และสร้างสมบติัใหแ้ก่ตน ชาวจีนใหค้วามส าคญัแก่ตระกลู การเคารพผูใ้หญ่
ในครอบครัว จึงกระจายถึงการเคารพนบัถือบรรพบุรุษ แลว้ยงัเช่ือวา่มนุษยส้ิ์นสุดแลว้ร่างกายฝังใต้
ดิน แต่วิญญาณยงัลอยอยู่ในโลกมนุษย์ ดูแลลูกหลาน และคอยลูกหลานดูแลเช่นเดียวกัน ซ่ึง
สมัยก่อนประมุขซางเซ่นไหวบ้รรพบุรุษในพิธีไหวฟ้้าดินและส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ (Weiwei Zhao, 

2013,4) น่ีเป็นตน้แบบการเซ่นไหวบ้รรพบุรุษ  

เหตุผลท่ีชาวจีนเคารพบูชาฟ้าดินเก่ียวกบัการสร้างโลกมนุษย ์เพราะตามความเช่ือของคน
จีนว่าก่อนมีโลกมนุษย ์โลกใบน้ีไม่มีฟ้าดิน ทุกอยา่งรวมผสมกนัไปหมดเหมือนไข่ฟองหน่ึง มีคน
หน่ึงช่ือผนักุอยูใ่นไข่ฟองเป็นหม่ืน ๆ ปีแลว้ออกมาแยกฟ้าดิน ไข่ขาวสะอาดกลายเป็นฟ้า ไข่แดง
กลายเป็นดิน ผนักอุยูร่ะหวา่งฟ้ากบัดิน วนัหน่ึงเปล่ียนแปลงรูปร่าง 9 คร้ัง ฟ้าสูงข้ึนวนัละ 1 จั้ง(เป็น
หน่วยวดัความยาวของจีน เท่ากบั 3.33เมตร) ดินเพ่ิมความหนาวนัละ 1 จั้ง ผนักู่ก็สูงข้ึนวนัละ 1 จั้ง
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เช่นกนั เป็นอย่างน้ีมาหม่ืนกว่าปี ฟ้าสุดสูง ดินสุดต ่า ผนักุสุดสูงอยู่ระหว่างฟ้าดิน หลงัจากน้ีจึงมี
มนุษยเ์กิดข้ึน หลงัจาก 3 ยดุกษตัริย(์คือผูน้  าท่ีเขม้แข็งในสมยัก่อนราชวงศเ์ซ่ีย ประมาณ5,000-8,000
ปีก่อน) ประเทศจีนเขา้สู่ยคุประวติัศาสตร์  

คนสมยัก่อนไม่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ไม่เขา้ใจความตายความป่วย ฝนตก ฟ้าร้อง 
แผ่นดินไหวต่างๆ ท าให้คนตกใจกลวัจึงสรุปว่าส่ิงท่ีเขาไม่เขา้ใจและควบคุมไม่ไดม้นัเกิดจากพลงั
ของส่ิงเหนือธรรมชาติท่ีอยู่บนฟ้า หรือใตดิ้น จึงมีแนวคิดส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ เช่ือว่าส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเหล่าน้ีมี
พลงัอ านาจ สามารถท าร้ายตนได ้จึงเอาส่ิงของดี ๆ ท่ีใชใ้นประจ าวนัเซ่นไหวเ้ร่ืองศกัด์ิสิทธ์ิอยูบ่น
ฟ้า หรือใตดิ้น เพ่ือขอการคุม้ครอง สมยันั้นมนุษยจึ์งเคารพธรรมชาติดว้ยความกลวั เวลามีภยัแห้ง
แลง้ หรือภยัธรรมชาติต่างๆเกิดข้ึนประมุขจึงน าผูค้นท าพิธีเซ่นไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือขอ
ความช่วยเหลือ ยคุหลงัการพฒันาทางการผลิตและอารยธรรมไม่เพียงแต่ไม่หยดุเคารพส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ 
หากยงัเสริมช่วยระบบส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิอยา่งมีระเบียบมากข้ึนเร่ือย ๆ (Weiwei Zhao, 2013,3)แต่สมยั
นั้นมนุษยเ์คารพส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิดว้ยความกลวัเป็นตน้เหตุของการเซ่นไหว ้มีขอ้มูลบนัทึกกิจกรรมท า
พิธีเซ่นไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิเป็นเร่ืองเป็นราวประมาณราชวงศ์ซาง(1600-1059 ก่อนค.ศ.) แต่การเซ่น
ไหวอ้าจยาวนานกว่าน้ี เพราะไดพ้บตวัอกัษรจีนโบราณหลายตวัเก่ียวกบัเซ่นไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิ เช่น 
示、祭、祀、禅 เป็นตน้ ภาษาจีนโบราณท่ีมีอายุเก่าแก่ท่ีสุดคืออักษรบนกรดองเต่าและกระดูก
สัตว์ อันเกิดขึน้จากการเซ่นไหว้และดูดวง ซ่ึงภาษาประเภทนีถู้กเรียกว่าอักษรเส่ียงทาย  (Zelin 

Yang, 2006)ซ่ึงขอ้มูลเก่าแก่ท่ีสุดท่ีพบเป็นขอ้มูลบนัทึกการเส่ียงทายท่ีเก่ียวกบัการท าเกษตรกรรม 
หรือเลือกเวลามงคลท าพิธีเซ่นไหว ้ซ่ึงในการท าพิธีน้ีประกอบดว้ยการเซ่นไหวบ้รรพบุรุษโดยเห็น
วา่คนจีนโบราณใหค้วามส าคญัแก่เซ่นไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิ  

การพฒันาการเซ่นไหวบ้รรพบุรุษ 

เน่ืองจากว่าได้พบวตัถุโบราณใหม่เร่ือย ๆ จึงสามารถแสดงสภาพสังคมของยุคก่อน
ราชวงศฉิ์นละเอียดและชดัเจนมากข้ึน นกัวิชาการหลาย ๆ ท่านไดศึ้กษาวฒันธรรมยคุก่อนราชวงศ์
ฉินจากวตัถุโบราณ หรือตวัอกัษรโบราณท่ีพบ Liu Yuanเป็นนักวิชาการท่ีมีผลการวิจยัดีเด่นช่ือ 
การศึกษาเซ่นไหวบ้รรพบุรุษในยุคราชวงศ์ซางโจว งานวิจยัเร่ืองน้ีไดร้วบรวมขอ้มูลอกัษรบน
กระดองเต่าและกระดูกสัตว ์อกัษรจารบนเคร่ืองทองสัมฤทธ์ิ และวรรณคดียุคก่อนราชวงศฉิ์น ได้
วิเคราะห์การเซ่นไหวบ้รรพบุรุษก่อนราชวงศฉิ์นอย่างละเอียด และเช่ือมโยงกบัประวติัศาสตร์จีน 
ประวติัศาสตร์ศาสนา และประวติัศาสตร์ลทัธิต่าง ๆ ยุคก่อนราชวงศ์ฉิน ซ่ึงมีความน่าเช่ือถือมาก 
จากงานวิจยัของLiu Yuanพบว่ามีการจดักิจกรรมเซ่นไหวบ้รรพบุรุษปลายยคุราชวงศซ์าง ยคุน้ีคน
จดัไหวบ้รรพบุรุษเพราะกลวัส่ิงสักด์ิสิทธ์ิท าร้ายเอง ต่อมาถึงยคุราชวงศโ์จวเหตุผลการจดัเซ่นไหว้
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เปล่ียนไป ผูค้นจัดไหวเ้พ่ือร าลึกถึงบรรพบุรุษมากกว่าความกลวั ระบบตระกูลท าให้ผูค้นให้
ความส าคญัแก่บรรพบุรุษมากข้ึน คุณค่าของบรรพบุรุษแจ่มชดัยิ่ง จึงเปรียบเทียบพ่อแม่เท่ากบัฟ้า
ดิน หนงัสือบนัทึกโบราณแสดงให้เห็นว่าในสมยัราชวงศโ์จวในวนัส าคญัประมุขแควน้โจวจะน า
ขนุนางเซ่นไหวฟ้้าดินพร้อมเซ่นไหวบ้รรพบุรุษของประมุข น่ีคือการเร่ิมตน้การเซ่นไหวบ้รรพบุรุษ 
แต่สมยันั้นการเซ่นไหวบ้รรพบุรุษยงัเป็นกิจกรรมผูค้นชั้นสูง และเป็นส่วนประกอบพิธีเซ่นไหวฟ้้า
ดิน โดยไม่ไดก้ าหนดวนัเวลาไหว ้(Haibin Fu, 2006, 14) 

ในสมยัชุนชิวส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวจีนนบัถือมากข้ึนกว่าเดิม พิธีกรรมเซ่นไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิ
กระจายกวา้งใหญ่ และระบบส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิสมบุญ เจา้หวุยหวุ่ย(Weiwei Zhao, 2013,4) ไดแ้บ่ง
ประเภทส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเป็นประเภทใหญ่คือ 1. ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิบนทอ้งฟ้า ไดแ้ก่เทพแห่งทอ้งฟ้า เทพ
ดวงดาว และเทพต่าง ๆ ท่ีอยูบ่นทอ้งฟ้า 2. ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิใตดิ้น ไดแ้ก่เทพควบคุมพ้ืนดิน เทพเจา้แห่ง
ภูเขา เทพเจา้แห่งแม่น ้ าเป็นตน้ 3. ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิมนุษย ์ไดแ้ก่ประมุขท่ีมีพระปรีชาสามารถ ขนุนางท่ี
ยิ่งใหญ่ หรือคนซ่ือสัตยมี์อิทธิพลยิ่งใหญ่ต่อประเทศ เช่นขงจ่ือ กวนอู ผูค้นเช่ือว่าคนเหล่าน้ีส้ินสุด
แลว้กลายเป็นเทพ ฟู่ห่ายบินก็ไดก้ล่าวว่าในยุคชุนชิวเลียดก๊กผูค้นเช่ือว่าวิญญาณของคนสามารถ
กลายเป็นเทพเซียน และเป็นเทพแทนดวงดาวต่างๆบนท้องฟ้า(Haibin Fu, 2006, 14)ซ่ึงจะไม่
แปลกใจว่าส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิในศาลเจา้จีนจ านวนมากเป็นคนท่ีมีตวัจริงในประวติัศาสตร์ เช่นศาลเจา้
กวนอู ศาลเจา้เล่งจูเกียง และศาลเจา้พระร้อยเกา้เป็นตน้ คนเหล่าน้ีส่วนใหญ่เป็นผูค้นท่ีประชาชน
เคารพนบัถือ และมีอิทธิพลยิง่ใหญ่ต่อกลุ่มคน หรือสงัคม  

ยคุชุนชิวการเซ่นไหวบ้รรพบุรุษแพร่หลายสู่ถึงประชาชนทัว่ไป ประชาชนนิยมเซ่นไหว้
เทพเจา้ทีเป็นมนุษยต์วัจริง เพราะตามความรู้สึกคน วิญญาณบรรพบุรุษใกลต้วัตนมากกว่าเทพฟ้า
ดิน มีความผูกพนัมากกว่า และมีความผูกพนัในสายเลือด สามารถช่วยเหลือลูกหลานไดเ้ต็มใจ จึง
นิยมเซ่นไหวบ้รรพบุรุษ ความหมายการไหวบ้รรพบุรุษในสมยันั้นคือ: 1. บอกใหบ้รรพบุรุษทราบ
ความตอ้งการในการไหวใ้นคร้ังน้ี 2. ขอความช่วยเหลือ และคุม้ครอง 3. แสดงความกตญัญูของ
ลูกหลาน การนิยมเซ่นไหวบ้รรพบุรุษในยคุชุนชิวเก่ียวเน่ืองจากอิทธิพลลทัธิขงจ่ือ  

ในยคุชุนชิวปรัชญาเจริญ และสามารถแบ่งแยกหลายสายตระกูล  เช่นลทัธิขงจ่ือ ลทัธินิติ
นิยม ลทัธิมัว่จ่ือ ลทัธิเต๋าเป็นต้น ในลทัธิดังกล่าวลทัธิขงจ่ือเหมาสมกับความต้องการของการ
ปกครองมากท่ีสุดในยุคนั้น ประมุขจึงปกครองประเทศตามแนวคิดลทัธิขงจ่ือเป็นแนวคิดหลกั 
ต่อมาหลายพนัปีจนถึงปัจจุบนัลทัธิขงจ่ือยงัเป็นแนวคิดหลกัท่ีประกอบในการปกครองของจีน โดย
ผสมกบัลทัธิเต๋า และนิตินิยม ยคุนั้นประชาชนรับการสั่งสอนจากลทัธิขงจ่ือ ให้ความเคารพผูเ้ฒ่าผู ้
แก่ และรักเจา้ตวันอ้ย ตามแนวคิดของขงจ่ือว่าลูกหลานตอ้งดูแลพอ่แม่ดว้ยความเคารพ ไม่วา่ตอนมี
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ชีวิตอยู่ หรือส้ินสุด ขงจ่ือในหนงัสือหลกัค าสอนของขงจ่ือ บทการเมืองการปกครองกล่าวว่า (พ่อ
แม่)ตอนมีชีวิตอยู่ลูกหลานปฏิบัติดูแลตามจารีตประเพณี เม่ือล่วงลบัไปแลว้ ต้องฝังตามจารีต
ประเพณี และไหวต้ามจารีตประเพณี  ปัจจุบนัคนทัว่ไปว่าค า ความกตญัญู คือการเล้ียง มา้หรือหมา
ก็เล้ียงได ้ ถา้ไม่มีความเคารพ มนัต่างกนัตรงไหน  ลทัธิขงจ่ือนอกจากส่งผลต่อการสร้างศีลธรรม
จรรยาแลว้ยงัจดัใหร้ะบบตระกูล และการสืบทอดตระกูลอยา่งสมบูรณ์แบบ โดยให้ความส าคญัยิ่ง
แก่บรรพบุรุษตระกูล และเช่ือว่าถา้ลูกหลานเคารพบูชาบรรพบุรุษก็ไดรั้บการคุม้ครอง ไม่ฉะนั้น
บรรพบุรุษจะไม่คุม้ครองตนหรือลงโทษลูกหลานได ้ซ่ึงในสมยันั้นประมุข ขนุนาง หรือประชาชน
ธรรมดาจะเซ่นไหวบ้รรพบุรุษของตระกูลท่ีศาลเจา้ตระกูลแซ่ ยคุนั้นเซ่นไหวฟ้้าดินและบรรพบุรุษ
จะไหวต้ามฤดูกาล ซ่ึงเซ่นไหวใ้น 4 ฤดูกาล วนัเวลาไหวต้อ้งใชว้ิธีการทายเส่ียงเพื่อเลือกเวลามงคล
ซ่ึงยคุน้ีการเซ่นไหวบ้รรพบุรุษมีรูปแบบท่ีครบถว้น 

การผสมเทศกาลอาหารเยน็ เทศกาลซ่างซ่ือ และฤดูกาลเช็งเมง้  

ดั้งเดิมเช็งเมง้เป็น1ใน24ฤดูกาลประเพณีเช็งเมง้ของปัจจุบนัท่ีประกอบดว้ยประเพณีเซ่นไหว้
บรรพบุรุษและการท่องเท่ียวเก่ียวขอ้งกบั2 เทศกาล: เทศกาลซ่างซ่ือและเทศกาลอาหารเยน็ เหตุผลท่ี
ชาวไทยเช้ือสายจีนเซ่นไหวบ้รรพบุรุษคือเช่ือเร่ืองวิญญาณและเห็นความส าคญักบัวิญญาณบรรพ
บุรุษ คนจีนเช่ือว่าเม่ือมนุษยส้ิ์นสุดแลว้ยงัมีวิญญาณอยู่ ซ่ึงคลา้ยกับส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ การเซ่นไหว้
วิญญาณเร่ิมตน้จากการกลวั เพราะกลวัวิญญาณจะท าร้ายตนเหมือนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิต่างๆ ความส าคญั
ของบรรพบุรุษเทียบเท่ากบัฟ้าดินมีประมุขและขุนนางชั้นต่างๆเซ่นไหวฟ้้าดินพร้อมบรรพบุรุษ 
สมยันั้นการเซ่นไหวบ้รรพบุรุษเป็นส่วนประกอบในพิธีเซ่นไหวฟ้้าดิน วนัเวลาการเซ่นไหวก้็ยงั
ตามฤดูกาล ต่อมาในสมยัราชวงศโ์จวการเซ่นไหวว้ิญญาณบรรพบุรุษมีความร าลึกถึงมากกวา่ความ
กลวั ตั้งแต่สมยัน้ีเป็นตน้ไปการเซ่นไหวบ้รรพบุรุษเร่ิมกระจายสู่ประชาชนทัว่ไป ในยคุเลียดก๊กการ
เซ่นไหวบ้รรพบุรุษกลายเป็นศีลธรรมท่ีส าคญัท่ีสุดใน5 ศีลธรรมของชาติ โดยมีการเซ่นไหวบ้รรพ
บุรุษใน4 ฤดูกาลไดแ้ก่ฤดูใบไมผ้ลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไมล่้วง และฤดูหนาว ต่อมาในยคุราชวงศฮ์ัน่เร่ิมมี
คนเซ่นไหวบ้รรพบุรุษในฤดูใบไมผ้ลิในเทศกาลอาหารเยน็ตามประเพณีอาหารเยน็สมยันั้นการไหว้
บรรพบุรุษตอ้งใชอ้าหารเยน็และหา้มจุดไฟ ส่วนในยคุราชวงศฮ์ัน่ศาสนาพุทธเขา้สู่แผ่นดินจีนเป็น
คร้ังแรกระบบศาสนาพุทธท าให้ประชาชนรู้จกัโลกคนตายรู้จกัการอุทิศส่วนกุศล จึงนิยมใชว้ิธีการ
ท าบุญแก่บรรพบุรุษเพ่ือใหเ้ขาอยูอ่ยา่งสุขสบายในโลกตาย ซ่ึงการไหวบ้รรพบุรุษในเทศกาลอาหาร
เยน็กลายเป็นเร่ืองส าคญัของประชาชน แต่ในยุคแควน้วุ่ยวุ่ยอู่ต้ีเห็นว่าประเพณีกินอาหารเยน็ของ
ชาวแควน้จ้ินดั้งเดิมระยะเวลายาวเกินไปและมีปัญหาต่อร่างกายผูป้ฏิบติัจึงยกเลิกประเพณีน้ีแต่เกิด
ความขัดแยง้ระหว่างผู ้ปกครองและชาวแควน้จ้ินดั้ งเดิม จึงยกเลิกการห้ามกินอาหารเย็นแต่
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ก าหนดเวลาเป็น3วนั นบัจากฤดูกาลตงจ้ือมา 105 วนั ซ่ึงฤดูกาลเช็งเมง้ตรงกบัวนัท่ี 2 ของเทศกาล
อาหารเยน็ จนถึงสมยัถงัเสวียนจงประกาศเซ่นไหวบ้รรพบุรุษในเทศกาลอาหารเยน็เป็น 1 ใน 5 
ศีลธรรมหลงัจากน้ีประเพณีกินอาหารเยน็และประเพณีเซ่นไหวพ้บรรบุรุษกบัฤดูกาลเชง้เมง้ก็รวม
เป็นหน่ึงเดียว ระยะเวลาท่ีผ่านมาเทศกาลซ่างซ่ือก็ปรับเปล่ียนตามสมยัเช่นกนั โดยลดกิจกรรม
ไสยาศาสตร์เน้นการท่องเท่ียวและจดังานเล้ียง โดยเฉพาะในยคุราชวงศถ์งัความเจริญของเทศกาล
ซ่างซ่ือถึงจุดยอดสูงสุดในประวติัศาสตร์ เน่ืองจากว่าเทศกาลซ่างซ่ือในเวลาใกลเ้คียงกบัเช็งเมง้ 
ประชาชนจึงนิยมท่องเท่ียวหลงัจากการเซ่นไหวบ้รรพบุรุษ จนกระทัง่ในยคุราชวงศถ์งัประเพณีซ่าง
ซ่ือค่อย ๆ กลายเป็นส่วนประกอบของเทศกาลเช็งเมง้ ยคุราชวงศซ่์งเทศกาลซ่างซ่ือ เทศกาลอาหาร
เยน็หายจากประวติัศาสตร์จีนไป จึงมีเทศกาลเช็งเมง้ตน้แบบท่ีประกอบดว้ยประเพณีเซ่นไหวบ้รรพ
บุรุษ ประเพณีการท่องเท่ียวและความบันเทิงต่างๆ แล้วจากนั้ นเป็นต้นมาเช็งเม้งจากฤดูกาล
กลายเป็นเทศกาลท่ีมีประเพณีหลากหลายโดยเน้นประเพณีเซ่นไหวบ้รรพบุรุษตลอดมาจนถึง
ปัจจุบนั 

คุณค่าของประเพณีเช็งเม้งของชุมชนเขตเทศบาลต าบลทุ่งยาว  

คนแต้จ๋ิวเป็นกลุ่มคนท่ีปฏิบัติประเพณีดั้ งเดิมอย่างเข้มงวดไม่ว่าอยู่ในจีนหรือต่างถ่ิน 
โดยเฉพาะบุคคลท่ีอาศยัอยู่ต่างถ่ิน ความภูมิใจในการเป็นจีนแต้จ๋ิวท าให้พวกเขาพยายามด ารง
ประเพณีของตน แต่ไม่ว่าประเพณีใดก็ตามไม่ไดห้ยุดน่ิง มีการเปล่ียนแปลงตามสภาพสังคมมา
ตลอด จากการเก็บขอ้มูลภาคสนามผูว้ิจยัพบว่าประเพณีเช็งเมง้ท่ีชุมชนเขตเทศกาลต าบลทุ่งยาว
อ าเภอปะเหลียนจงัหวดัตรังก็เช่นกนั ตั้งแต่ปีพ.ศ.2520ปรากฏการการเปล่ียนแปลงของประเพณีเช็ง
เมง้ชดัเจน 

จากการเปรียบเทียบกิจกรรมเซ่นไหวบ้รรพบุรุษในเทศกาลเช็งเมง้ก่อนพ.ศ. 2520กบัหลงั
พ.ศ.2520พบว่าประเพณีเช็งเมง้ในสองช่วงสมยัมีทั้งความเหมือนและความแตกต่าง โดยสรุปความ
เหมือนของประเพณีเช็งเม้งคือ 1. คนส่วนใหญ่เช่ือว่าวิญญาณบรรพบุรุษมีอยู่จริง และให้
ความส าคญัแก่วิญญาณบรรพบุรุษ ส่วนใหญ่ยงัเช่ือวา่วิญญาณสามารถรับเคร่ืองเซ่นไหวท่ี้ลูกหลาน
ถวายให้ แมบ้างคนไม่เช่ือวิญญาณมีอยูจ่ริง แต่ก็ยินยอมเซ่นไหวบ้รรพบุรุษในเทศกาลเช็งเมง้ดว้ย
ความกตญัญู ปัจจุบนัเร่ืองวิญญาณอาจจะไม่ไดส้ าคญัมากนกั เหตุผลท่ีชาวไทยเช้ือสายจีนทุ่งยาวไป
เซ่นไหวบ้รรพบุรุษในเทศกาลเช็งเมง้คือความกตญัญูของความเป็นลูกหลาน ดว้ยเหตุน้ีลูกหลาน
ชาวทุ่งยาวจึงถือวา่การเซ่นไหวบ้รรพบุรุษเป็นวิธีการแสดงความกตญัญูต่อบรรพบุรุษโดยตลอดมา 
2. ขั้นตอนการเซ่นไหวบ้รรพบุรุษครอบครัวในเทศกาลเช็งเมง้ จากการเปรียบเทียบเซ่นไหวบ้รรพ
บุรุษในเทศกาลเช็งเมง้พบว่าขั้นตอนการเซ่นไหวบ้รรพบุรุษครอบครัวในปัจจุบนัยงัเหมือนกบัการ



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 491 -

  
 

เซ่นไหวใ้นสมยัก่อน หลงัจากจดัเคร่ืองเซ่นไหวเ้สร็จก็จุดเทียนสีแดงเป็นการเร่ิมท าพิธีเซ่นไหว ้ใน
การท าพิธีมีผูอ้าวุโสเป็นผูน้  าท าพิธี โดยเซ่นไหวเ้จา้ท่ีก่อนเพ่ือขอบคุณเจา้ท่ีท่ีดูแลบรรพบุรุษตลอด
ทั้งปี หลงัจากนั้นจึงเร่ิมเซ่นไหวบ้รรพบุรุษเม่ือญาติพ่ีน้องมาเซ่นไหวเ้สร็จก็ช่วยกนัเผากระดาษ 
สุดทา้ยจุดประทดัถือว่าการจดัพิธีเซ่นไหวบ้รรพบุรุษในปีน้ีเสร็จส้ิน 3. ประเภทเคร่ืองเซ่นไหวใ้น
เทศกาลเช็งเมง้ เคร่ืองเซ่นไหวส้ามารถแบ่งเป็น 5 ส่วนคือ เคร่ืองเซ่นไหวท่ี้ท าดว้ยกระดาษ อาหาร
เซ่นไหว ้ผลไม ้เคร่ืองด่ืมและเคร่ืองใชต่้างๆ เช่นธูปเทียน ในท่ีน้ีอาหารเซ่นไหวย้งัสามารถแบ่งเป็น
อาหารหลกั อาหารคาว อาหารหวาน ไม่ว่าน าส่ิงของใดไปเซ่นไหวบ้รรพบุรุษก็ตอ้งเป็นส่ิงของมี
ความหมายมงคล มากนอ้ยข้ึนอยูก่บัสภาพเศรษฐกิจของลูกหลาน 

ความแตกต่างของประเพณีเช็งเมง้ระหว่างสมยัก่อนและปัจจุบันโดยสรุปแลว้ทั้ งหมด 5 
ประการเช่นกนัไดแ้ก่ 1. การปรับเปล่ียนทางดา้นสุสาน ลูกหลานผูต้ายจ านวนมากไดต้ ั้งศิลาจารึก
ให้พ่อแม่และญาติพ่ีน้อง ปัจจุบันท่ีสุสานทุ่งยาวได้พบเห็นเจดีย์ส่วนบุคคลเช่นกัน ถือว่าเป็น
รูปแบบใหม่ผสมกบัวฒันธรรมไทย 2. การปรับเปล่ียนทางดา้นเคร่ืองเซ่นไหว ้รูปแบบเคร่ืองเซ่น
ไหวมี้หลากหลายมากกว่าในสมยัก่อน และมีของใหม่เพ่ิมข้ึนทุกวนั 3. การปรับเปล่ียนทางดา้น
พิธีกรรม ตั้งแต่ปีพ.ศ.2520 เป็นตน้มากิจกรรมเซ่นไหวบ้รรพบุรุษในเทศกาลเช็งเมง้ไดเ้พ่ิมการเซ่น
ไหวห้ลุมรวมก่อนวนัเช็งเมง้จริงและในปีพ.ศ.2557สมาคมไดป้ระกาศว่าตั้งแต่พ.ศ.2558เป็นตน้ไป
จะจดัพิธีเซ่นไหวห้ลุมรวมในวนัท่ี 1 เมษายนประจ าทุกปี และตั้ งแต่ปีพ .ศ.2556เป็นต้นมาบาง
ครอบครัวปรับการเซ่นไหวบ้รรพบุรุษ ซ่ึงอาหารเซ่นไหวถ้วายอาหารเซ่นไหวห้นา้ป้ายบรรพบุรุษท่ี
บา้น ส่วนเคร่ืองบูชาต่างๆยงัน าไปถวายท่ีสุสานเหมือนเดิม 4. การปรับเปล่ียนทางดา้นบรรยากาศ
ในเทศกาลเช็งเมง้ จากบรรยากาศอยา่งเคร่งขรึมในอดีตกลายเป็นบรรยากาศสนุกสนานในปัจจุบนั  

คุณค่าของประเพณีเช็งเมง้ไม่ค่อยปรับเปล่ียน ประเพณีเช็งเมง้เป็นศีลธรรมท่ีงดงาม ไดส้ร้าง
ความสามคัคีในครอบครัว สร้างความสงบสุขต่อสังคม การปฏิบติัเซ่นไหวบ้รรพบุรุษในเทศกาล
เช็งเมง้เป็นการสืบทอดวฒันธรรมจีน ไม่ว่าสมยัก่อนหรือปัจจุบนัลูกหลานชาวไทยเช้ือสายจีนเห็น
ความส าคญัของประเพณีเช็งเมง้ จากแง่มุมเคร่ืองเซ่นไหวแ้ละจ านวนคนท่ีเขา้ร่วมพิธีแสดงให้เห็น
ว่าลูกหลานชาวไทยเช้ือสายจีนทุ่งยาวให้ความส าคญัแก่การเซ่นไหวบ้รรพบุรุษ ในวนัเซ่นไหว้
บรรพบุรุษลูกหลานท่ีอาศยัอยูท่ ัว่ประเทศกลบัมาทุ่งยาวเพ่ือร่วมพิธีเซ่นไหว ้และเตรียมเคร่ืองเซ่น
ไหวท่ี้ดีท่ีสุดเท่าท่ีตนท าได ้

กระบวนการด ารงประเพณีเช็งเม้งของชาวไทยเช้ือสายจีนแต้จิ๋วที่ชุมชนเขตเทศกาลต าบลทุ่งยาว 
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ประเพณีเช็งเมง้เป็นประเพณีท่ีชาวไทยเช้ือสายจีนสืบทอดกนัมายาวนานเป็นประเพณีท่ี
ส าคญัของชาวไทยเช้ือสายจีน ถือว่าเป็นอตัลกัษณ์ความเป็นจีน(ชาติพนัธ์ุฮัน่) มีคุณค่าต่อชาวไทย
เช้ือสายจีนและสงัคม การปฏิบติัเซ่นไหวบ้รรพบุรุษในเทศกาลเช็งเมง้เป็นการด ารงประเพณีดั้งเดิม
และอนุรักษ์ความเป็นตน กิจกรรมเซ่นไหวบ้รรพบุรุษเป็นการเคารพบรรพบุรุษและผูอ้าวุโส ซ่ึง
เป็นศีลธรรมงดงามของจีน การรวมตวักนัเซ่นไหวบ้รรพบุรุษและมาท่องเท่ียวไดส้ร้างความสามคัคี
ของครอบครัว และมีประโยชน์ต่อความสงบสุขของสังคม นอกจากน้ีแลว้การเตรียมของไหว ้การ
ท่องเท่ียวและการเดินทางยงัสามารถส่งเสริมเศรษฐกิจเช่นกนั 

จากภาพรวมจะเห็นไดว้่าลูกหลานชาวไทยเช้ือสายจีนทุ่งยาวยงัปฏิบติัตามประเพณีเช็งเมง้อ
ยา่งเขม็งวดและมีการปรับปรุงตามยคุสมยัเหตุผลท่ีท าใหช้าวทุ่งยาวตอ้งการสืบทอดประเพณีมาโดย
ตลอดมีหลายประการนอกจากประเพณีเช็งเมง้มีคุณค่าดงักล่าวแลว้เพราะวา่ชุมชนทุ่งยาวเป็นชุมชน
ท่ีเขม้แข็งทางดา้นภาษา และวฒันธรรมจีนท าให้ชาวไทยเช้ือสายจีนทุ่งยาวสามารถศึกษาเรียนรู้
ประเพณีเช็งเมง้อยา่งลึกจึงในความหมายของพฤติกรรมท่ีตนท า การมีความสัมพนัธ์กบัญาติพ่ีนอ้งท่ี
จีน จึงส่งผลต่อความผูกพนัทางดา้นจิตใจ เหตุผลทางดา้นเศรษฐกิจเป็นอีกประการที่ส าคญัในการ
ด ารงประเพณีเช็งเมง้ 

มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคม บริเวณอ าเภอปะเหลียนมีกลุ่มคนหลาก 3 กลุ่มอาศยัอยู่ร่วมกนัไดแ้ก่
ชาวไทยมุสลิม ชาวไทยพุทธและชาวไทยเช้ือสายจีน บุคคลทั้งสามกลุ่มเคารพวฒันธรรมของกนั
และกันใช้ชีวิตร่วมกันอยู่อย่างสงบสุข การปฏิบัติเซ่นไหวบ้รรพบุรุษในเทศกาลเช็งเม้งและ
ประเพณีต่างๆของชาวไทยเช้ือสายจีนได้รับการสนับสนุนจากชาวบ้านกลุ่มคนต่างๆ ยงัได้รับ
สนับสนุนจากเทศบาลและองค์กรเอกชน ท่ีส าคญัคือวนัเวลาเช็งเมง้ใกลก้บัวนัหยุดราชกาลยาว
เทศกาลสงกรานต์ ลูกหลานท่ีอาศยัอยู่ต่างจงัหวดักลบัมาเซ่นไหวบ้รรพบุรุษไดเ้พราะติดเทศกาล
วนัหยดุยาวท าใหลู้กหลานกลบัมาเซ่นไหวบ้รรพบุรุษในเทศกาลเช็งเมง้เป็นได ้

ประเพณีเช็งเมง้ถูกด ารงไวด้ว้ยวิธีการการมีส่วนร่วม กลุ่มคนหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่
ลูกหลานชาวไทยเช้ือสายจีนทุ่งยาว กลุ่มชาวไทยพุทธ กลุ่มชาวไทยมุสลิม เทศบาลต าบลทุ่งยาว 
อบต.ทุ่งยาวและองคก์รเอกชน ลูกหลานชาวไทยเช้ือสายจีนเป็นผูป้ฏิบติัเซ่นไหวบ้รรพบุรุษในการ
ด ารงประเพณีเช็งเมง้เป็นส่วนประกอบส าคญัท่ีสุด คุณค่าของประเพณีเช็งเมง้ โดยเฉพาะในแง่
ความกตญัญู การสร้างความสามคัคีและการแสดงความเป็นตนท าใหลู้กหลานยนิยอมสืบทอดต่อไป 
ตั้งแต่บรรพบุรุษชาวจีนเขา้มาก็อยูร่่วมกบักลุ่มคนต่างๆ มีความสัมพนัธ์ตลอดท่ีผา่นมา การวิจยัคร้ัง
น้ีพบว่าชาวบา้นกลุ่มคนต่างๆเห็นดว้ยกบัพฤติกรรมในการปฏิบติัเซ่นไหวบ้รรพบุรุษของชาวไทย
เช้ือสายจีน และสนบัสนุนทางดา้นจิตใจ ชาวไทยพุทธและชาวไทยเช้ือสายจีนมีวฒันธรรมคลา้ยกนั
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ในการตาย เช่ือวา่มีวิญญาณบรรพบุรุษและสามารถคุม้ครองลูกหรือท าร้านหลานได ้จึงท าใหค้นทั้ง
สองกลุ่มนิยมเซ่นไหวห้รือท าบุญบรรพบุรุษเพ่ือให้บรรพบุรุษอยู่อย่างสุขสบายในโลกตาย ส่วน
ชาวไทยมุสลิมบางคนเช่ือว่ามีวิญญาณอยูจ่ริงบางคนเช่ือว่าไม่มีอยูจ่ริง แต่ไม่ว่าเขามีความคิดเห็น
กบัเร่ืองวิญญาณอยา่งไรก็ช่ืนชมพฤติกรรมของชาวไทยเช้ือสายจีนท่ีเซ่นไหวบ้รรพบุรุษในเทศกาล
เช็งเมง้ เพราะพวกเขาเห็นว่าการเซ่นไหวบ้รรพบุรุษในเทศกาลเช็งเมง้เป็นวิธีการแสดงความกตญัญู
ต่อพอ่แม่และบรรพบุรุษต่างๆ นอกจากน้ีแลว้ผูว้ิจยัสังเกตวา่ปัจจุบนัพ่อคา้แม่คา้ท่ีตลาดทุ่งยาวส่วน
ใหญ่เป็นชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม เขาเห็นว่าประเพณีเช็งเมง้เป็นประเพณีท่ีงดงามชาวไทย
เช้ือสายจีนควรจะสืบทอดต่อไป 

นอกจากมีการยอมรับจากกลุ่มคนต่างๆ แลว้ ประเพณีเช็งเมง้ยงัไดรั้บการสนับสนุนจาก
องค์กรเอกชน องค์กรเอกชนเช่นสมาคมสหธรรมเป็นส่วนประกอบส าคัญในการจัดกิจกรรม
ประเพณีเช็งเมง้ หลงัจากมูลนิธิกุศลสถานตรังจดัลา้งป่าชา้ส่งกระดูกของผูต้ายท่ีไม่มีลูกหลานดูแล
กลบัสุสานทุ่งยาว ซ่ึงคนเหล่าน้ีดั้งเดิมอาศยัอยู่ท่ีทุ่งยาว ไม่สามารฝังท่ีสุสานทุ่งยาว ตั้งแต่นั้นเป็น
ตน้มาสมาคมกรั็บผิตชอบเร่ืองจดัการเซ่นไหวห้ลุมรวมทุกขั้นตอนในเทศกาลเช็งเมง้ ตั้งแต่ขั้นตอน
การก าหนดวนัเวลาเซ่นไหวจ้นถึงขั้นตอน เชิญชาวบา้นเขา้ร่วมพิธี เตรียมเคร่ืองเซ่นไหวแ้ละจดังาน
เล้ียงทุกขั้นตอน นอกจากจดัเซ่นไหวห้ลุมรวมแลว้ยงัสนบัสนุนดา้นต่างๆ เช่นช่วยเหลือการศาสนา 
การศึกษาและแง่ต่างๆ ทุกวนัน้ีสมาคมยงัเชิญทีมง้ิวแตจ๋ิ้วจากกรุงเทพฯ มาแสดงง้ิวแตจ๋ิ้วท่ีชุมชน 
กิจกรรมท่ีสมาคมจดัไวท้  าให้ชาวไทยเช้ือสายจีนทุ่งยาวมีโอกาสเรียนรู้ภาษาจีนและวฒันธรรมจีน 
ปลูกฝังวฒันธรรมจีนแก่ลูกหลานรุ่นใหม่ 

เทศกาลเช็งเมง้เป็นเทศกาลครอบครัว ภาครัฐไม่ไดมี้การเก่ียวข้องกับการจดัเซ่นไหวใ้น
เทศกาลน้ีโดยตรง แต่ไดส่้งเสริมโดยทางออ้ม เช่นเทศบาลต าบลทุ่งยาวไดจ้ดัประชุมพูดคุยกับ
ชาวบ้านเพ่ือรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับประวติัศาสตร์ชุมชนทุ่งยาวจากความทรงจ าของชาวบ้าน
นอกจากน้ีแลว้ทุกๆปีเทศบาลต าบลทุ่งยาวและองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งยาวก็ไดจ้ดักิจกรรม
เก่ียวกบัประเพณีพ้ืนเมือง เช่นจดังานไหวพ้ระจนัทร์ประจ าจงัหวดัตรังท่ีต าบลทุ่งยาว ระหวา่งงานมี
การบรรยายบอกเล่าท่ีมาของประเพณีไหวพ้ระจนัทร์ส่ิงของน าไปไหวมี้ความหมายอะไรบา้ง บางที
ก็กล่าวถึงท่ีมาของบรรพบุรุษทุ่งยาวและวฒันธรรมต่างๆ ส่วนองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งยาวได้
จดังาน สืบสวนวฒันธรรมจีน-พทุธ-มุสลิมระหว่างงานมีการแสดงสินคา้หรือของต่างๆทั้งสามกลุ่ม 
และมีการบรรยายเก่ียวกับวฒันธรรมจีน ผูเ้ข้าร่วมงานสามารถเรียนรู้วฒันธรรมทั้ งสามท าให้
ประชาชนทั้งสามกลุ่มบริเวณต าบลทุ่งยาวไดเ้ขา้ใจวฒันธรรมซ่ึงกนัและกนัมากข้ึน 
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โดยสรุปการด ารงประเพณีเช็งเมง้ชาวไทยเช้ือสายจีนทุ่งยาวไดมี้ส่วนร่วมและเป็นหลกัใน
การปฏิบติั ภาครัฐและองค์กรเอกชนส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีเช็งเมง้ทั้งทางตรงและทางออ้ม ทั้ง
สามฝ่ายร่วมมือกนัอนุรักษว์ฒันธรรมจีนสู่รุ่นต่อรุ่น ร่วมมือกนัสร้างสงัคมสงบสุข 

ผูว้ิจยัวิเคราะห์ไดว้่าแมแ้ต่ปัจจุบนัชาวไทยเช้ือสายจีนทุ่งยาวไดด้  ารงประเพณีเช็งเมง้อย่าง
เขม้งวดแต่ก็มีส่ิงท่ีน่าเป็นห่วงเช่นกนั ขอ้1. ขาดความผูกพนักบัฝ่ายจีน ปัจจุบนัครอบครัวมีญาติ
อาศยัอยู่เมืองจีนน้อยชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ได้ติดต่อทางจีนคนรุ่นหลงัอาจจะขาดความผูกพนั
ทางดา้นจิตใจและลดความสนใจในการเรียนภาษาแตจ๋ิ้วและภาษาจีน 2. ภาษาจีนกลางและภาษา
แตจ๋ิ้วเร่ิมสูญหายจากชุมชนทุ่งยาว ความตอ้งการในการติดต่อกบัสังคมภายนอกท าให้ภาษาไทย
และภาษาองักฤษมีความส าคญัมากข้ึน ตรงกนัขา้มภาษาแตจ๋ิ้วถูกมองวา่ไม่สามารถส่ือสารกบัสงคม
ภายนอก ท าให้คนรุ่นใหม่ไม่สนใจเรียนภาษาแตจ๋ิ้วมากนกั โดยเฉพาะลูกหลานท่ีไม่ไดอ้าศยัอยูใ่น
สงัคมทุ่งยาวส่วนใหญ่ไม่สามารถพูดแตจ๋ิ้วได ้ภาษาเป็นส่ิงสืบทอดประเพณีการสูญเสียภาษาแตจ๋ิ้ว
และภาษาจีนกลางอาจจะส่งผลต่อการเรียนรู้และการสืบทอดวฒันธรรมจีน 3. การรับอิทธิพลจาก
สังคมภายนอกมาก ชาวไทยเช้ือสายจีนเร่ิมใชว้ิธีการเผาศพมากข้ึนใน30กว่าปีท่ีผ่านมา มีการสร้าง
เจดียเ์ก็บกระดูกแทนฝังศพ และไม่ก่ีปีท่ีผ่านมามีวิธีการเก็บกระดูกแบบใหม่ข้ึนมาท่ีทุ่งยาวคือเก็บ
กระตูกในช่องก าแพงวดั ซ่ึงลูกหลานท าบุญใหบ้รรพบุรุษตามประเพณีไทยพุทธเป็นหลกั ในวนัเช็ง
เม้งเซ่นไหวบ้รรพบุรุษด้วยวิธีเรียบง่ายท่ีวดั ซ่ึงลูกหลานไม่ได้กลบัมาเซ่นไหวพ้ร้อมกัน การ
เปล่ียนแปลงทั้งหมดน้ีอาจจะส่งผลต่อการด ารงประเพณีเช็งเมง้ในอนาคตได ้

ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังน้ีมี3ประเดินดงัต่อไปน้ี 

1. การเผยแพร่คุณค่าของประเพณีเช็งเมง้ ประเพณีเช็งเมง้มีคุณค่าเด่นชดัเป็นประเพณีงดงาม 
สามารถสร้างความสามคัคีรวบรวมสมาชิกครอบครัว สร้างความสงบสุขกบัสังคม สามารถแสดง
ความเป็นชาติพนัธ์ุจีนเป็นตน้ ควรมีหน่วยงานรับผิตชอบเผยแพร่ขอ้มูลใหค้นรุ่นใหม่ 

2. บนัทึกขอ้มูลบรรพบุรุษไหว ้ลูกหลานจีนควรจะด ารงประเพณีน้ีต่อไปการเก็บกระตูกใส่
ในเจดียห์รือก าแพงวดัเป็นวิธีการใหม่ เป็นวิธีการท่ีเหมาะสมกบัสภาพสังคม แต่ถา้ผูต้ายไดส้ั่งไวว้่า
ไม่ให้เผาศพลูกหลานก็ควรท าตามท่ีสั่งไว ้เพราะปัจจุบนัท่ีต าบลทุ่งยาวยงัไม่พบปัญหาเร่ืองท่ีดิน
สุสาน หากอนาคตมีปัญหาท่ีดินค่อยหาวิธีแกไ้ขตามสภาพ ไม่ว่าใชว้ิธีใดก็ตามผูว้ิจยัเห็นว่าควรจะ
เขียนช่ือและบา้นเกิดหรือประวติัของผูต้ายไวต้ามแบบศิลาจารึกหนา้หลุมฝังศพ เพราะเป็นขอ้มูลท่ี
ส าคญัต่อลูกหลาน หากผูค้นอยากเซ่นไหวบ้รรพบุรุษท่ีวดัฝ่ายวดัควรจะจดัระเบียบการท าพิธีเซ่น
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ไหวห้รือหาทางออกต่างๆ ท่ีสามารถให้ลูกหลานชาวไทยเช้ือสายจีนไดเ้ซ่นไหวบ้รรพบุรุษตาม
ประเพณีจีนโดยไม่ใหผู้ท่ี้มาเซ่นไหวรู้้สึกวา่ขาดความกตญัญูต่อบรรพบุรุษ 

3. ฟ้ืนฟูภาษาจีนแตจ๋ิ้วและภาษาจีนกลาง ภาษาแตจ๋ิ้วและภาษาจีนกลางเป็นส่ือกลางในการ
เช่ือมโยงบรรพบุรุษกบัลูกหลานชาวไทยเช้ือสายจีนกบัชาวไทยเช้ือสายจีน การฟ้ืนฟูภาษาจีนขั้น
แรกคือควรให้ชาวบ้านเห็นความส าคัญของภาษาจีนทั้ งภาษาแต้จ๋ิวและภาษาจีนกลาง ปัจจุบัน
ภาษาจีนถือว่าเป็นภาษาธุรกิจระหว่างประเทศท่ีส าคัญของประเทศไทย ภาษาจีนนอกจากเป็น
ส่ือกลางในการส่ือสารกบัญาติพ่ีนอ้งชาวไทยเช้ือสายจีนแลว้ยงัมีประโยชน์ทางดา้นเศรษฐกิจเพราะ
มีการคา้ขายระหว่างประเทศไทยและจีน มีนกัท่องเท่ียวมาท่ีประเพศไทยหลายแสนคนทุกๆปี สอง
ประเทศมีการติดต่องานหลานดา้น ผูค้นท่ีเรียนจบภาษาจีนจึงมีโอกาสท างานในประเทศและนอก
ประเทศท่ีมีรายไดดี้ ซ่ึงสถานศึกษาในชุมชนทุ่งยาวนอกจากจดัสอนภาษาจีนตามหลกัสูตรการเรียน
การสอนแลว้ ควรร่วมมือกบัสมาคมสหธรรมหรือองค์กรต่างๆสนับสนุนการสอนภาษาจีนนอก
เวลาเรียนแก่ชาวบา้นเพราะมีชาวบา้นจ านวนไม่นอ้ยสนใจท่ีจะเรียนภาษาจีน 

ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป จะเปรียบเทียบประเพณีเซ็งเมง้ของชุมชนทุ่งยาวและ
ประเพณีเช็งเมง้แตจ๋ิ้วของจีน เพ่ือศึกษาความแตกต่างและความเหมือนในการด ารงประเพณีเช็งเมง้
ท่ีไทยกบัท่ีจีน คน้หาเหตุผลท่ีท าให้เกิดความแตกต่างและความเหมือน นอกจากน้ีแลว้ยงัศึกษา
คุณค่าของประเพณีเช็งเมง้และผลกระทบจากการด ารงประเพณีเช็งเมง้ทั้งในไทยกบัจีน  

ขอ้เสนอแนะส าหรับผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

1. ภายในครอบครัวและชุมชนผูอ้าวโุสควรจะฝึกสอนลูกหลานพดูภาษาแตจ๋ิ้วต่อไป และให้
ลูกหลานวยัรุ่นมีโอกาสสมัผสัประเพณีของตน 

2. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรจะจดัใหว้นัเช็งเมง้เป็นวนัหยดุในเขตท่ีชาวไทยเช้ือสายจีนอาศยั
อยูเ่พื่อใหเ้ดก็และคนวยัท างานมีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมและเตรียมเซ่นไหวบ้รรพบุรุษในวนัเช็งเมง้ 

3. ควรมีหน่วยงานรับผิดชอบรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัประเพณีของชาวไทยเช้ือสายจีนและ
เผยแพร่ขอ้มูลกบัชาวบา้นเพ่ือให้ลูกหลานรุ่นใหม่ไดรั้บรู้ความหมายและความส าคญัของเทศกาล 
และสร้างจิตส านึกใหแ้ก่ลูกหลานชาวไทยเช้ือสายจีนทุ่งยาว  
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โครงสร้างองค์กรภาครัฐทีม่บีทบาทหลกัต่อการท่องเทีย่วไทย 
The structure government of the state organizations towards on tourism in Thailand 
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Rudklaw Pampasit 
 

บทคัดย่อ 
บทความน้ีเป็นการวิจยัเอกสาร (documentary research) เพื่อศึกษาบทบาทขององคก์รภาครัฐท่ีมีหนา้ท่ีในการจดัการ

ท่องเท่ียวของประเทศไทย โดยน าเสนอผลการทบทวนเอกสารในประเด็นดงัต่อไปน้ี 1) เพื่อศึกษาองคก์รภาครัฐท่ีมีบทบาท
หลกัในการจดัการท่องเท่ียวของประเทศไทย และ 2) เพื่อศึกษาขอ้เสนอแนะในงานดา้นการท่องเท่ียวระหวา่งองคก์รภาครัฐท่ี
มีบทหลกัในการจดัการท่องเท่ียวของประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า โครงสร้างองค์กรภาครัฐท่ีมีหน้าท่ีดูแล พฒันา และ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวประกอบดว้ย 5 โครงสร้าง 1) การบริหารราชการส่วนกลาง โดยกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ท า
หนา้ท่ีส่งเสริมสนบัสนุนและก าหนดนโยบาย 2) การบริหารราชการส่วนภูมิภาค โดยส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดั 
ท าหน้าท่ีส่งเสริมในพื้นท่ีจงัหวดัหรือกลุ่มจงัหวดั 3) การบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน ท าหน้าท่ีในการวางแผนพฒันาและ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ภายในทอ้งถ่ิน 4) รัฐวสิาหกิจ โดยการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ท าหนา้ท่ีส่งเสริมการตลาด โฆษณา
และประชาสัมพนัธ์ 5) องค์การมหาชน โดยองค์การบริหารการพฒันาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน ท าหน้าท่ี
ส่งเสริมพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพใหมี้การบริหารจดัการเพื่อใหเ้กิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

 อยา่งไรก็ตาม ขอ้เสนอแนะขององคก์รภาครัฐดา้นการท่องเท่ียวของไทยพบวา่เก่ียวขอ้งกบัหลายหน่วยงาน เช่ือมโยง
กนัตั้งแต่ระดบัประเทศคือกระทรวงท าหนา้ท่ีก าหนดนโยบายมาสู่การปฏิบติัในระดบัภูมิภาคกลุ่มจงัหวดัและจงัหวดั จนถึง
ระดบัพื้นท่ีและชุมชนทอ้งถ่ิน ตลอดจนรัฐวิสาหกิจและองคก์ารมหาชน ซ่ึงเป็นงานท่ีตอ้งอาศยัการบูรณาการและเช่ือมโยง
การท างานร่วมกนัเพื่อให้การพฒันาดา้นการท่องเท่ียวมีความเป็นเอกภาพและองค์รวมจึงจะส่งผลให้การท่องเท่ียวเกิดการ
พฒันาอยา่งย ัง่ยนื แต่โครงสร้างการท่องเท่ียวไทยพบวา่ขาดหน่วยงานกลางท่ีจะท าหนา้ท่ีประสานงานกบัหน่วยงานในระดบั
ต่างๆ จึงส่งผลให้การท่องเท่ียวไทยขาดการบูรณาการ ขาดความเช่ือมโยงระหวา่งกลไกในระดบัต่างๆ จากปัญหาดงักล่าวท า
ให้การพฒันาการท่องเท่ียวเกิดปัญหาต่างคนต่างท า เกิดความซ ้ าซ้อนของการพฒันา หรือขาดหน่วยงานหลกัรับผิดชอบใน
บางเร่ือง 
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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 
 
บทน า 

การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจของหลายประเทศทัว่โลก รัฐบาลจึงตอ้งให้
ความส าคญัในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดท่องเท่ียวโลก โดยเฉพาะประเทศใน
แถบเอเชียและอาเซียนต่างก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อดึงนกัท่องเท่ียวทัว่โลกเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศตนเพิ่มมากข้ึน 
ภารกิจดา้นการท่องเท่ียวจึงเป็นภารกิจท่ีถูกผสานกลมกลืนไปกบัการพฒันาประเทศในทุกมิติ ดงันั้นการก าหนดยุทธศาสตร์



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 499 -

3 
 

การพฒันาของประเทศต่างๆ จึงไดมี้การบูรณาการงานด้านการท่องเท่ียวเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาเศรษฐกิจ ซ่ึงหาก
ประเทศใดมีแผนการพฒันาประเทศท่ีชดัเจนบนพื้นฐานของเศรษฐกิจท่ีเขม้แข็ง โครงสร้างพื้นฐานท่ีดี ทรัพยากรธรรมชาติมี
ความอุดมสมบูรณ์ และการท่องเท่ียวมีศกัยภาพดว้ยแลว้จะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะช่วยผลกัดนัใหป้ระเทศนั้นๆ มีขอ้ไดเ้ปรียบใน
การแข่งขนัและสามารถพฒันาการท่องเท่ียวของตนให้เติบโตไดอ้ยา่งมัน่คง ประเทศไทยไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการ
ท่องเท่ียวในฐานะเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการช่วยรักษาเสถียรภาพและขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ โดยอาศยัขอ้ได้เปรียบ
ของท าเลท่ีตั้ง ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรการท่องเท่ียว และความหลากหลายของวฒันธรรมซ่ึงรวมถึงความเป็นไทย 
เป็นจุดขายส าคญัในการส่งเสริมตลาดท่องเท่ียวมาอยา่งยาวนาน (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2558) 

ปัจจุบนัการท่องเท่ียวไดเ้จริญข้ึนมาเป็นอนัมากและไดข้ยายเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่นเดียวกนักบัรัฐบาลซ่ึงได้
ตระหนกัเป็นอยา่งดีวา่การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมการบริโภคและไม่ไดเ้ป็นการง่ายเลยท่ีจะอยูเ่ฉยโดยไม่ด้ินรนให้ไดม้า
ซ่ึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือรายได ้แต่อย่างไรก็ตามการท่องเท่ียวก็ตอ้งการการวางแผนท่ีดี และมีกระบวนการจดัการ
อยา่งต่อเน่ืองท่ีมีประสิทธิภาพ (นิคม จารุมณี, 1993) จากนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวของรัฐบาลไทยท่ีมุ่งส่งเสริมให้การ
ท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวจึงไดก่้อให้เกิดการสร้างงาน สร้าง
รายได้ให้กบัประชาชน และน าเงินตราเขา้สู่ประเทศไดอ้ย่างมหาศาล ผลของการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวจึงมี
บทบาทส าคญัในการพฒันาประเทศชาติและคุณภาพชีวติของประชาชนเป็นอยา่งมาก (เทิดชาย ช่วยบ ารุง, 2009)  

การบริหารอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทยส่วนใหญ่จะมีองคก์รของรัฐเขา้มาท าหน้าท่ีหลกัในการควบคุม
ก ากบัดูแลและก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียว ซ่ึงในอดีตท่ีผ่านมาหน่วยงานองค์กรดา้นการ
ท่องเท่ียวยงัมีไม่มากนกัไม่มีองคก์รท่ีเขา้มาดูแลรับผิดชอบโดยตรง แต่หลงัจากท่ีอุตสาหกรรมท่องเท่ียวเติบโตอุตสาหกรรม
ของไทยก็มีหน่วยงานเขา้มารับผิดชอบดูแลมีพฒันาการของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดูแลเป็นรูปธรรมมากข้ึนเร่ือยๆ จาก
ส านกังานส่งเสริมการท่องเท่ียวเป็นองค์การส่งเสริมการทอ่งเท่ียว จากองค์การส่งเสริมการท่องเท่ียวเป็นการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย จากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยเป็นกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาในปัจจุบนั นอกจากน้ียงัมีหน่วยงาน
ภาครัฐอ่ืน ๆ คือ รัฐวสิาหกิจและองคก์ารมหาชน ท่ีมีบทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบในดา้นการท่องเท่ียวแตกต่างกนัไปซ่ึงทุก
องค์กรภาครัฐท่ีรับผิดชอบงานด้านการท่องเท่ียวต่างก็มีหน้าท่ีในการพยายามช่วยกันส่งเสริมผลักดันให้อุตสาหกรรม
ท่องเท่ียวมีความกา้วหนา้ใหมี้นกัท่องเท่ียวเขา้มาท่องเท่ียวไดป้ระทบัใจสะดวกสบายและปลอดภยั 

อย่างไรก็ตามการท่องเท่ียวไทยแมว้า่จะมีองคก์รภาครัฐหลายหน่วยงานเขา้มาท าหน้าท่ีในการบริหารอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียว แต่ก็ยงัพบวา่การท่องเท่ียวของไทยยงัประสบกบัปัญหาในดา้นโครงสร้างและงานบูรณาการดา้นการท่องเท่ียว 
ดงัแผนการท่องเท่ียวปี 2555-2559 ของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาผลการพฒันาท่ีผา่นมาพบว่าโครงสร้างการบริหาร
จดัการยงัขาดเสถียรภาพ ขาดองคก์รกลางท่ีมีอ านาจในการบงัคบัให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกระท าตามแผนรวมและบงัคบัใช้
กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงกฎระเบียบของรัฐท่ีตามไม่ทนัการพฒันาในภาคเอกชน การวางแผนท่ีไม่น าไปสู่การ
ปฏิบติัหรือการลงทุน ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาคเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและชุมชน ขาดความรู้ดา้น
การท่องเท่ียว โดยเฉพาะการจดัการภูมิทศัน์และการวางแผนพฒันาการท่องเท่ียวในระดบัทอ้งถ่ิน การลงทุนดา้นการท่องเท่ียว
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เน้นการก่อสร้างมากกว่าการจดัการภูมิทศัน์ ท าให้การพฒันาการท่องเท่ียวไทยเกิดการพฒันาท่ีไม่ย ัง่ยืนและไม่เกิดความ
เช่ือมโยงระหวา่งทอ้งถ่ิน จงัหวดั กลุ่มจงัหวดั และประเทศ 

 
วตัถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาบทบาทขององค์กรภาครัฐท่ีมีหน้าท่ีหลกัต่อการจดัการท่องเท่ียวไทย โดยน าเสนอผลการวิจยัจากการ
ทบทวนเอกสารในประเด็นดงัต่อไปน้ี 1) เพื่อศึกษาโครงสร้างองค์กรภาครัฐท่ีมีบทบาทหลกัในการจดัการท่องเท่ียวของ
ประเทศไทย  และ 2) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะในงานด้านการท่องเท่ียวระหว่างองค์กรภาครัฐท่ีมีบทหลักในการจดัการ
ท่องเท่ียวของประเทศไทย  
 

วธีิการวจัิย  
การวจิยัเอกสาร (documentary research) โครงสร้างองคก์รภาครัฐท่ีมีหนา้ท่ีหลกัต่อการจดัการท่องเท่ียวไทยและงาน

ดา้นการท่องเท่ียวท่ีรับผดิชอบ 
  

ผลการวจัิย 

 การบริหารอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศจะมีองค์กรของรัฐเข้ามาท าหน้าท่ีควบคุมก ากบัดูแลและก าหนด
นโยบายเก่ียวกบัการพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียว โดยองคก์รภาครัฐท่ีมีบทบาทหลกัในดา้นการท่องเท่ียวเก่ียวขอ้งทั้งการ
บริหารราชการส่วนกลาง (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา) การบริหารราชการส่วนภูมิภาค (จงัหวดั อ าเภอ และราชการส่วน
ภูมิภาคอ่ืนๆ ) การบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน (อบจ. เทศบาล อบต.) รัฐวิสาหกิจ (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย) และ
องคก์ารมหาชน (องคก์ารบริหารการพฒันาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื) 
 การบริหารราชการส่วนกลาง (กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา) 
 การบริหารราชการส่วนกลางเป็นการใชห้ลกัการรวมอ านาจไวท่ี้ส่วนกลาง โดยอ านาจบงัคบับญัชาและการวินิจฉัย
สั่งการสูงสุดจะอยูท่ี่รัฐบาลในส่วนกลาง รัฐบาลจะก าหนดทิศทางและแนวนโยบายพื้นฐานต่างๆ รวมทั้งด าเนินกิจกรรมท่ีมี
ความส าคญัต่อประเทศ ในดา้นการท่องเท่ียวประเทศใดก็ตามท่ีให้ความส าคญักบัการท่องเท่ียวมากรูปแบบการบริหารจะเป็น
ถึงระดบักระทรวง ซ่ึงในประเทศไทยเองไดมี้การจดัตั้งกระทรวงการเท่ียวและกีฬาตามพระราชบญัญติักระทรวง ทบวง กรม 
ในปี พ.ศ.2545 โดยก าหนดให้กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬามีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริมสนับสนุนและพฒันา
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ดูแลดา้นนโยบายดา้นยุทธศาสตร์การพฒันา การวางแผน การพฒันาบุคลากร การควบคุมและจดั
ระเบียบในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว นอกจากน้ียงัท าหน้าท่ีในการก ากบัดูแลหน่วยงานรัฐวิสาหกิจดา้นการท่องเท่ียว คือ การ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
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 การบริหารราชการส่วนภูมิภาค (จังหวดั อ าเภอ ราชการส่วนภูมิภาคด้านการท่องเทีย่ว 
 การบริหารราชการส่วนภูมิภาคเป็นการใชห้ลกัการแบ่งอ านาจ โดยราชการส่วนกลางแบ่งอ านาจการบงัคบับญัชาและ
การวินิจฉัยสั่งการให้ราชการส่วนภูมิภาคไปปฏิบติัเพื่ออ านวยประโยชน์ให้แก่ประชาชนในพื้นท่ีต่างๆ อย่างทัว่ถึงและ
เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมของทอ้งท่ี โดยโครงสร้างการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในด้านการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ จงัหวดั 
อ าเภอ และราชการส่วนภูมิภาค คือ ส านกังานท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัซ่ึงเป็นองคก์รภาครัฐภายใตก้ระทรวงการทอ่งเท่ียว
และกีฬามีหน้าท่ีในการน านโยบายของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาไปสู่การปฏิบติั ท าหน้าท่ีประสานงานและปฏิบติั
หนา้ท่ีในฐานะตวัแทนของกระทรวงในส่วนภูมิภาค รวมทั้งด าเนินการประสาน ส่งเสริม สนบัสนุนการพฒันา และด าเนินการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาในงานดา้นการท่องเท่ียว กีฬา และนนัทนาการในเขตพื้นท่ีจงัหวดัหรือกลุ่มจงัหวดั  

การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
 การบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินเป็นการใชห้ลกัการกระจายอ านาจ โดยส่วนกลางมอบอ านาจให้ทอ้งถ่ินระดบัหน่ึง 
เพื่อให้มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการตนเองและสามารถจัดท าบริการสาธารณะให้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนในทอ้งถ่ินนั้นๆ รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการปกครองในระดบัทอ้งถ่ินอีกดว้ย 
ซ่ึงจากรัฐธรรมนูญฉบบัปี 40 ไดว้างหลกัเกณฑ์ส าหรับใช้ในการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยมีสาระส าคญัเป็นการกระจาย
อ านาจเพื่อใหท้อ้งถ่ินพึ่งตนเองและมีอิสระในการด าเนินงาน โดยมีหลกัส าคญัในมาตรา 78 รัฐตอ้งกระจายอ านาจให้ทอ้งถ่ิน
พึ่งตนเองและตดัสินใจในกิจการทอ้งถ่ินไดเ้อง พฒันาเศรษฐกิจทอ้งถ่ินและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้ง
โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในทอ้งถ่ินให้ทัว่ถึงและเท่าเทียมกนัทัว่ประเทศ รวมทั้งพฒันาจงัหวดัท่ีมีความพร้อมให้เป็น
องค์กรปกครองทอ้งถ่ินขนาดใหญ่ โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจงัหวดันั้น จากรัฐธรรมนูญฉบบัปี 40 น้ีเอง 
ส่งผลให้เกิดพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 โดย
เร่ืองของการกระจายอ านาจดา้นการท่องเท่ียวก็ถูกระบุไวใ้นพระราชบญัญติัดงักล่าวดว้ย ส่งผลให้ทอ้งถ่ินมีอ านาจหนา้ท่ีใน
การส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในท้องถ่ินของตน ปรับปรุงดูแลสถานท่ีท่องเท่ียว จัดท าส่ือประชาสัมพนัธ์ และจัดท า
งบประมาณวางแผนการพฒันาการท่องเท่ียวภายในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

นอกจากน้ีรัฐธรรมนูญฉบบัปี พ.ศ.2550 ก็ไดมี้การกระจายอ านาจและเปิดโอกาสให้ชุมชนและทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมใน
การบริหารจดัการการท่องเท่ียวมากข้ึน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ให้สิทธิชุมชนในการอนุรักษห์รือฟ้ืนฟู
จารีตประเพณีภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ินและของชาติ และมีส่วนร่วมในการจดัการการบ ารุงรักษา
และการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจึงมีบทบาทส าคญัในการบริหารจดัการ
แหล่งท่องเท่ียว 

รัฐวสิาหกจิ (การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย) 
การจดัท าบริการสาธารณะในระบบราชการมีขอ้จ ากดัหลายประการ เช่น ระเบียบแบบแผนต่างๆ ของทางราชการท่ี

ไม่ก่อใหเ้กิดความคล่องตวัในการด าเนินงานและเกิดความล่าชา้ในการปฏิบติังาน ดงันั้น หากจะน าเอาระบบราชการไปจดัท า
บริการสาธารณะบางประเภทท่ีมีลกัษณะก่ึงการด าเนินธุรกิจเช่นเดียวกบัการด าเนินธุรกิจของภาคเอกชนก็จะเกิดความไม่
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เหมาะสมและไม่เกิดผลดี ดว้ยเหตุดงักล่าว จึงมีการสร้างองคก์รข้ึนมาใหม่ท่ีมีการด าเนินงานท่ีผอ่นคลายจากกฎเกณฑ์ต่างๆ 
ของทางราชการเรียกวา่ รัฐวสิาหกิจ (ธนัยวฒัน์ รัตนสคั, 2555) 

รัฐวิสาหกิจจึงเป็นการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจไม่วา่จะเนน้ในเชิงเศรษฐกิจหรือสังคมก็จ  าเป็นตอ้งลอกเลียนระบบ
และกระบวนการการบริหารของเอกชนมาใช้เพื่อให้เกิดความคล่องตวัในการบริหาร กล่าวคือจ าเป็นตอ้งมีความเป็นอิสระ 
(autonomy) ในการบริหารงานบุคคลและการเงินการบญัชีโดยไม่อยูใ่นระบบราชการ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
เป็นรัฐวสิาหกิจภายใตก้ารก ากบัดูแลของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬามีภารกิจในการส่งเสริมการท่องเท่ียวในประเทศไทย 
รับผิดชอบดา้นการตลาดโดยเฉพาะในการส่งเสริมชกัชวนนกัท่องเท่ียวทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยให้เท่ียวไทย เพื่อสร้าง
รายไดใ้ห้กบัประเทศไทยอยา่งเติบโตและต่อเน่ือง และช่วยขบัเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เจริญกา้วหนา้เพื่อ
เป็นส่วนหน่ึงในการช่วยส่งเสริมการท่องเท่ียวไทยใหเ้จริญเติบโต  

องค์การมหาชน (องค์การบริหารการพฒันาพืน้ทีพ่เิศษเพือ่การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื องค์การมหาชน) 
องค์การมหาชนเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบบริการสาธารณะทางสังคมและวฒันธรรม ไม่มีวตัถุประสงค์ในการ

แสวงหาก าไร เป็นนิติบุคคลและมีความสัมพนัธ์กบัรัฐ ประกอบดว้ยรัฐจดัตั้งไดรั้บเงินอุดหนุนจากรัฐหรือสามารถเล้ียงตวัเอง
ไดแ้ละรัฐมีอ านาจก ากบัดูแลตามท่ีกฎหมายก าหนด แต่ไม่แสงหาก าไรเหมือนรัฐวสิาหกิจ 

เหตุผลในการจดัตั้งองค์การบริหารการพฒันาพื้นท่ีพิเศษเพื่ิ อการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน คือ รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะ
พฒันาการท่องเท่ียวเพื่อเพิ่มรายได้และกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนทอ้งถ่ิน โดยให้มีการบริหารและพฒันาพื้นท่ีเพื่อการ
ท่องเท่ียวในเชิงบูรณาการ มีองค์การกลางท าหน้าท่ีก าหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์และประสานงานกบัทอ้งถ่ิน หรือ
พื้นท่ีท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว หรือส่งเสริมและพฒันาพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพในการท่องเท่ียวให้มีการบริหารจดัการพื้นท่ีเพื่อการ
ท่องเท่ียวในเชิงคุณภาพ รวมทั้งสามารถระดมบุคลากร งบประมาณ และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้มาใช้ในการบริหารจดัการ
ท่องเท่ียวอยา่งมีเอกภาพและแกไ้ขปัญหาโดยรวดเร็ว ตลอดจนส่งเสริมให้มีการน าความรู้ดา้นการบริหารจดัการสมยัใหม่มา
ใชเ้พื่อใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ 

องค์การบริหารการพฒันาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน (อพท.) ไดรั้บการจดัตั้งข้ึนเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีเป็น
หน่วยงานในการก าหนดนโยบายและแผนการบริหารการพฒันาในพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน รวมถึงการ
ประสานหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนทอ้งถ่ิน และประชาชน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวใน
พื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื และเกิดความสมดุลระหวา่งเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม คงสภาพแหล่งท่องเท่ียว
ให้มีความงดงาม ส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสม และวฒันธรรมประเพณีอนัดีงาม เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสร้างความประทบัใจ แก่
นกัท่องเท่ียวชาวไทยและต่างประเทศใหร้ะลึกถึงและกลบัมาท่องเท่ียวใหม่ 

ในล าดบัต่อไปจะเป็นการสรุปโครงสร้างการบริหารจดัการดา้นการท่องเท่ียวไทยสามารถสรุปไดด้งัแผนภาพ
ดงัต่อไปน้ี
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จากตารางสรุปอ านาจหนา้ท่ีขององคก์รภาครัฐท่ีมีบทบาทหลกัในการจดัการท่องเท่ียว พบวา่ ในการด าเนินงานดา้น
การท่องเท่ียวของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนทอ้งถ่ิน การบริหารรัฐวิสาหกิจ 
และการบริหารองคก์ารมหาชน โดยมีการแบ่งหนา้ท่ีรับผิดชอบในงานดา้นการท่องเท่ียว ซ่ึงหน่วยงานในระดบักระทรวงคือ
1) กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาจะท าหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายดา้นการท่องเท่ียวและส่งเสริมการท่องเท่ียวของไทย 
นอกจากน้ียงัมีหน่วยงานระดบักรมท่ีสังกดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาท าหนา้ท่ีดูแลดา้นการท่องเท่ียว คือ กรมส่งเสริม
การท่องเท่ียว ท าหนา้ท่ีในการจดัเก็บสถิติการท่องเท่ียวและดูแลเร่ืองการน าเท่ียวและมคัคุเทศก์ 2) หน่วยงานในส่วนภูมิภาค 
คือ จงัหวดั และตวัแทนของกระทรวงคือส านกังานส่งเสริมการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดั ท าหนา้ท่ีในการก าหนดยุทธศาสตร์
การท่องเท่ียวในระดบัจงัหวดั และประสานงานความร่วมมือดา้นการท่องเท่ียวระหวา่งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนใน
ดา้นการท่องเท่ียว 3) หน่วยงานในระดบัทอ้งถ่ิน ท าหน้าท่ีในการจดัท าแผนพฒันาการท่องเท่ียวในระดบัทอ้งถ่ิน จดัท าส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ และดูแลบ ารุงรักษาสถานท่ีท่องเท่ียว 4) การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (รัฐวสิาหกิจ) ท าหนา้ท่ีในการส่งเสริม
การท่องเท่ียวของไทยให้เป็นท่ีรู้จกัของนานาประเทศและโฆษณาประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวของไทย อ านวยความสะดวก
และดูแลเร่ืองความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว รวมทั้งอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู และบ ารุงรักษาสถานท่ีท่องเท่ียว และหน่วยงานสุดทา้ย
คือ5) องค์การบริหารการพฒันาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน (องค์การมหาชน) ท าหนา้ท่ีการก าหนดนโยบายใน
พื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน รวมถึงการประสานหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนทอ้งถ่ิน และประชาชน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 

อยา่งไรก็ตามจะเห็นวา่แต่ละหน่วยงานมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีรับผิดชอบดา้นการท่องเท่ียว โดยมีงานดา้นการวางแผน
และจดัท ายุทธศาสตร์ดา้นการท่องเท่ียวท่ีตอ้งท าทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงแผนจากหน่วยงานดงักล่าว
ควรตอ้งมีความสอดคลอ้งและเป็นไปทิศทางเดียวกนั จึงจะส่งผลให้การท่องเท่ียวพฒันาไปไดอ้ย่างสอดคลอ้งและตรงกบั
ความตอ้งการของพื้นท่ี หรืองานด้านการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวท่ีตอ้งท าทั้งในระดบัทอ้งถ่ินและการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย หากมีการประสานความร่วมมือกนัโดยทอ้งถ่ินท่ีตอ้งการพฒันาดา้นการท่องเท่ียวร่วมมือกบัการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทยในการท าประชาสัมพนัธ์ร่วมกนั หรืองานดา้นการน าเท่ียวและมคัคุเทศก์ท่ีดูแลโดยกรมส่งเสริมการท่องเท่ียว
หากมีความร่วมมือกบัทอ้งถ่ินจดัให้มีการอบรมและจดัท ามคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินโดยคนในชุมชนทอ้งถ่ินเอง ก็จะส่งผลดีท่ีไดค้น
ในชุมชนท่ีมีความใกลชิ้ดหรือเขา้ใจพื้นท่ีเป็นอยา่งดี นอกจากน้ีจะเห็นวา่งานดา้นการจดัท าและควบคุมดูแลในของฝากของท่ี
ระลึกจากการท่องเท่ียวไม่ไดถู้กก าหนดใหห้น่วยงานใดดูแลรับผดิชอบ ซ่ึงของท่ีระลึกก็นบัวา่เป็นส่ิงส าคญัท่ีจะสามารถดึงดูด
เงินตราจากนกัท่องเท่ียวได ้และสามารถใชส่ื้อถึงความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของชุมชนในแหล่งท่องเท่ียวหรือประเทศไทยได ้
โดยหากให้ทอ้งถ่ินรับผิดชอบในดา้นของท่ีระลึกในชุมชนแหล่งท่องเท่ียวน่าจะมีความเหมาะสมท่ีสุดเพราะทอ้งถ่ินใกลชิ้ด
กบัชุมชนและประชาชนในพื้นท่ีและมีหน้าท่ีรับผิดชอบในงานดา้นการส่งเสริมอาชีพภายในทอ้งถ่ิน จึงน่าจะสามารถดึง
ศกัยภาพในดา้นการการจดัท าและจดัจ าหน่ายของท่ีระลึกไดเ้ป็นอยา่งดี 

นอกจากน้ีในอ านาจหนา้ท่ีโดยหน่วยงานท่ีจะท าหน้าท่ีบูรณาการงานดา้นการท่องเท่ียว พบว่า ยงัไม่ถูกก าหนดให้
รับผิดชอบโดยงานใด มีการก าหนดเพียงให้หน่วยงานในระดบัภูมิภาคท่ีมีหน้าท่ีด าเนินการเก่ียวกบัการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาดา้นการท่องเท่ียวในเขตพื้นท่ีจงัหวดัและ/หรือกลุ่มจงัหวดัโดยประสานหรือร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐ
และเอกชน แต่ไม่ไดถู้กระบุวา่ให้ท าหนา้ท่ีเป็นหน่วยงานกลางเพื่อบูรณาการงานดา้นการท่องเท่ียวร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐ
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ต่างๆ โดยตรง ซ่ึงการบูรณาการงานดา้นการท่องเท่ียวจากหน่วยงานภาครัฐร่วมกนันบัวา่เป็นส่ิงส าคญั เพราะหากขาดการบูร
ณาการอาจก่อให้เกิดปัญหาต่างคนต่างท า ขาดความเป็นเอกภาพในการพฒันา ซ่ึงอาจส่งผลโดยรวมของการท่องเท่ียวไทยท่ี
อาจจะไม่ก่อใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื หรือพฒันาไดไ้ม่เหมาะสมหรือตรงกบัความตอ้งการของพื้นท่ี โดยสามารถสรุปเป็น
ขอ้เสนอแนะในงานดา้นการท่องเท่ียวดงัต่อไปน้ี 

 
ข้อเสนอแนะในงานด้านการท่องเทีย่ว 
 1. งานดา้นการท่องเท่ียวเก่ียวขอ้งกบัหลายหน่วยงานตั้งแต่ระดบักระทรวง มาสู่ภูมิภาค และระดบัทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นงาน
ท่ีตอ้งอาศยัการบูรณาการการท างานร่วมกนั เพื่อใหเ้กิดความเป็นเอกภาพของการพฒันาดา้นการท่องเท่ียว 
 2. งานดา้นการบูรณาการดา้นการท่องเท่ียวควรก าหนดให้เป็นบทบาทของส่วนภูมิภาคเน่ืองจากเป็นหน่วยงานท่ีถูก
ก าหนดให้ประสานหรือร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการ
ท่องเท่ียว และเป็นหน่วยงานกลางท่ีสามารถประสานความร่วมมือไดท้ั้งระดบักระทรวงและระดบัทอ้งถ่ิน 
 3. การจดัท าแผนยุทธศาสตร์และแผนพฒันาดา้นการท่องเท่ียวในระดบัต่าง ๆ ควรตอ้งมีความสอดคลอ้งกนั ทั้งใน
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนทอ้งถ่ิน 
 4. งานด้านการจดัท าของท่ีระลึกควรก าหนดบทบาทให้เป็นหน้าท่ีของทอ้งถ่ินเพราะใกลชิ้ดชุมชนท่ีสามารถดึง
เอกลกัษณ์โดดเด่นของชุมชนรวมถึงศกัยภาพของคนในชุมชนมาเป็นจุดขายในการจดัท าของท่ีระลึกได ้
 5. งานดา้นการน าเท่ียวและมคัคุเทศก์ควรมีการส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งกรมส่งเสริมการท่องเท่ียวและทอ้งถ่ิน 
ในการจดัท ามคัคุเทศก์ชุมชน เพราะคนในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวจะสามารถเขา้ใจประวติัศาสตร์ชุมชน เอกลกัษณ์และความ
โดดเด่นของพื้นท่ีตนไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
อภิปรายและสรุปผล 
 การด าเนินงานดา้นการท่องเท่ียวของประเทศไทยจะด าเนินการโดยองคก์รภาครัฐเป็นส าคญั โดยองคก์รภาครัฐจะเขา้
มาท าหน้าท่ีควบคุมก ากบัดูแลและก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียว องค์กรภาครัฐท่ีมีบทบาท
รับผดิชอบหลกัในดา้นการท่องเท่ียวเก่ียวขอ้งทั้งการบริหารราชการส่วนกลาง (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา) ท าหนา้ท่ีใน
การก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวของประเทศ การบริหารราชการส่วนภูมิภาค (จงัหวดั อ าเภอ และราชการ
ส่วนภูมิภาคอ่ืนๆ ) ท าหน้าท่ีในการน าโยบายไปสู่การปฏิบติัและส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในจงัหวดัรวมถึงประสานความ
ร่วมมือทางดา้นการท่องเท่ียวระหว่างกลุ่มจงัหวดั การบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน (อบจ. เทศบาล อบต.) ท าหน้าท่ีในการ
วางแผนพฒันาการท่องเท่ียว ส่งเสริมการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และดูแลการท่องเท่ียวภายในพื้นท่ีเขต
รับผิดชอบของตนเอง การบริหารรัฐวิสาหกิจ (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย) ท าหน้าท่ีในการส่งเสริมการตลาดการ
ท่องเท่ียวโดยท าการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวไทยให้เป็นท่ีรู้จกั และการบริหารองค์การมหาชน (องค์การ
บริหารการพฒันาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน) ท าหนา้ท่ีก าหนดนโยบาย และแผนการบริหารการพฒันาในพื้นท่ี
พิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 
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 นอกจากน้ีงานด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียวพบว่าเป็นงานท่ีเก่ียวข้องกบัหลายหน่วยงานและหน่วยงานหลกัท่ี
รับผิดชอบ ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นเป็นอยา่งยิ่งท่ีหน่วยงานต่างๆ เหล่าน้ีจะตอ้งท าการประสานความร่วมมือ รวมไปถึงบูรณา
การงานดา้นต่างๆ เขา้ดว้ยกนัเพื่อให้บรรลุเป้าโดยรวมของประเทศ และเพื่อเพิ่มศกัยภาพและขีดความสามารถทางดา้นการ
ท่องเท่ียวดว้ย 
 ปัญหาราชการแผน่ดินไทยเองยงัเป็นปัญหาต่อการพฒันาในหลายๆ ดา้น เช่น กฎหมายองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
หลายฉบบัไดก้ าหนดอย่างชดัเจนว่าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งรับผิดชอบภารกิจดา้นใดบา้ง แต่ในทางปฏิบติัราชการ
ส่วนภูมิภาคก็มีกฎหมายท่ีรองรับภารกิจนั้นเช่นกนั การด าเนินภารกิจภายในจงัหวดัจึงเกิดความสับสนมีการแย่งงานกนัท า 
และท าให้ขาดเจา้ภาพในการรับผิดชอบต่อปัญหาในพื้นท่ี จากการกระจายอ านาจสู่ทอ้งถ่ินเพิ่มข้ึนเม่ือองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินมีการขยายตวั หน่วยงานราชการภายใตโ้ครงสร้างบริหารราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคย่อมตอ้งลดขนาดและ
บทบาทหน้าท่ีลงแต่จนถึงปัจจุบนัการรวมศูนยอ์  านาจของไทยยงัคงเขม้แข็ง องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินยงัมีอ านาจในการ
ตดัสินใจท่ีจ ากดัและยงัถูกครอบง าโดยราชการส่วนภูมิภาคอยูม่าก (ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฏร, 2558) งานดา้นการ
ท่องเท่ียวเองก็เช่นกนัท่ีเกิดปัญหาด้านความซ ้ าซ้อนของบางงานของส่วนภูมิภาคกบัส่วนทอ้งถ่ิน และทอ้งถ่ินยงัขาดการ
สนบัสุนนในดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว ขาดความรู้ความเขา้ใจ ขาดบุคลากร รวมไปจนถึงขาดแคลนงบประมาณ
ในการพฒันาการท่องเท่ียวดว้ย (รสสุคนธ์ ประดิษฐ,์ 2555) 
 อยา่งไรก็ตามงานบูรณาการดา้นการท่องเท่ียวก็เป็นปัญหาและอุปสรรคอีกดา้นหน่ึงของการพฒันาดา้นการท่องเท่ียว 
ซ่ึงยุทธศาสตร์การพฒันาการท่องเท่ียวของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 2558-2560 พบวา่ กลไกการบริหารจดัการขาด
การบูรณาการ การพฒันาการท่องเท่ียวมีความเก่ียวขอ้งกบัหลายหน่วยงาน เช่ือมโยงจากระดบัชาติสู่ระดบัพื้นท่ีและชุมชน ท่ี
ผา่นมากลไกการพฒันาการท่องเท่ียวขาดความเช่ือมโยงระหว่างกลไกในระดบัต่างๆ ต่างคนต่างท า ท าให้เกิดความซ ้ าซ้อน
ของการพฒันา หรือขาดเจา้ภาพหลกัในบางเร่ือง 
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การสืบทอดกระบวนวธีิตกีรับขับเสภาของอาจารย์ศิริ  วชิเวช 
The Transmission in Krab Playing and Sepha Performance Methods of Siri Widchawed 

 
ศรัทธา  จนัทมณีโชติ (Sattha Jantamaneechote) 1 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาประสบการณ์ในการเรียนรู้และสืบทอดกระบวนวิธีตีกรับขบั
เสภาของอาจารยศิ์ริ  วิชเวช  โดยใชว้ิธีวิจยัเชิงคุณภาพตามแนววิธีการเล่าเร่ือง (Narrative Method) จากมุข
ปาฐะ  ผลการวิจัย  พบว่า  อาจารย์ศิริมีประสบการณ์ในการเรียนรู้แบบบูรณาการจากแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลายในลกัษณะความสมัพนัธ์แบบเครือญาติและเป็นการเรียนรู้ตามขนบโบราณของไทย  ไดแ้ก่  เรียน
กับพ่อท่ีบ้าน  เรียนกับครูท่ีกรมศิลปากรและครูในสายส านักดนตรีไทย  การฟังรายการวิทยุและแถบ
บนัทึกเสียงครูเหน่ียว  ดุริยพนัธ์ุ  ครูพกัลกัจ า  และเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติัจริงจากการออกรายการวิทยแุละการ
แสดงตามงานต่าง ๆ   

การสืบทอดกระบวนวิธีตีกรับขับเสภาของอาจารย์ศิ ริ   วิชเวช  พบว่า  มี รูปแบบต่าง 
ๆ  ได้แก่  ระบบบ้าน      (สายส านักดนตรีไทย) เป็นการสืบทอดแบบตัวต่อตวัตามแบบโบราณ  ระบบ
สถาบนัการศึกษา (มหาวิทยาลยั) เป็นการ       สืบทอดในชั้นเรียน  มีทั้งแบบตวัต่อตวัและแบบกลุ่ม  และ
ระบบการบนัทึกเสียงเผยแพร่ในอลับั้มชุด “เสภา  เสนาะค าหวาน”  ทั้งน้ี  หลกัการส าคญัในการเรียนรู้และ
สืบทอดกระบวนวิธีตีกรับขบัเสภาของอาจารยศิ์ริ  คือ  การเรียนรู้อยา่งหลากหลาย   การหมัน่ฝึกซอ้ม  การ
สอนจากง่ายไปหายาก  และการเลือกคดัดดัแปลงทางดนตรี 

 
ค าส าคญั: การเรียนรู้, การสืบทอด, ตีกรับขบัเสภา, 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 

                                                           
1 นกัศึกษาระดบัปริญญาโท  สาขาวิชาวฒันธรรมศึกษา  สถาบนัวิจยัภาษาและวฒันธรรมเอเชีย  มหาวิทยาลยัมหิดล  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  
 
บทน า 

งานศิลปะสามารถศึกษาไดห้ลายแง่มุม  หากมองในมิติทางวฒันธรรมแลว้  กย็อ่มจะเห็นถึงภูมิ
ปัญญาท่ีปรากฏอยู่ในวิถีของการสร้างงานศิลปะเพื่อรับใชส้ังคมวฒันธรรมนั้น ๆ  ประสบการณ์จากอดีต  
ปัจจุบนั  สู่อนาคต  ท าใหเ้ห็นพลวตัปัจจยัท่ีส่งผลใหว้ิถีชีวิตของคนในวฒันธรรมนั้น ๆ อนุวตัรปรับภูมิธรรม
ไปตามกระแสธรรมแห่งชีวิต 

ภูมิปัญญาของโบราณาจารยไ์ดส้ั่งสมความรู้ความสามารถในแต่ละแขนงวิชาไวม้ากมาย  ตก
ทอดสืบต่อมายงั คนรุ่นแลว้รุ่นเล่า  มีกระบวนการและวฒันธรรมของการสานต่อองคค์วามรู้ท่ีเป็นแบบแผน
เฉพาะของแต่ละวฒันธรรม  ยงัผลให้ความรู้และภูมิปัญญาในรุ่นก่อน ๆ ไม่สูญหาย  และสั่งสมพฒันา
ต่อเน่ืองมาจนถึงทุกวนัน้ี  วิชาความรู้ท่ีส าคญัยิ่งแขนงหน่ึง  ก็คือ  กระบวนวิธีตีกรับขบัเสภา  วิชาแขนงน้ีถือ
ไดว้่าเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ท่ีศิลปินหรือผูศึ้กษาจะตอ้งเขา้ใจกระบวนการในการฝึกฝนทกัษะต่าง ๆ ใหเ้กิด
ความช านาญ  เพ่ือท่ีจะถ่ายทอดให้ผูฟั้งไดรั้บอรรถรสและเขา้ใจถึงเร่ืองราว  อารมณ์ของตวัละครในบท
กลอนเสภาไดอ้ยา่งซาบซ้ึงและเขา้ถึงสุนทรียภาพของศิลปะแขนงน้ี 

การขบัเสภานั้นมีมาตั้งแต่เม่ือใดไม่ปรากฏแน่ชดั  สันนิษฐานไดว้่า  มีบทบาทในราชส านกัมา
ตั้งแต่สมยักรุงศรีอยุธยาแลว้  เพราะปรากฏหลกัฐานในรัชสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราชว่า  มีพนกังาน
กรอกรับกลบเสียงไขพระวิสูตร (ศิริ  วิชเวช, 2539 : 147)  ต่อมาในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้
นภาลยัจนถึงรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว  ก็มีการขบัเสภาถวายขณะทรงเคร่ืองใหญ่ 
(ยมโดย  เพ็งพงศา, ม.ป.ป. : 11)  และยงัมีกิจกรรมอีกส่วนหน่ึงดังปรากฏหลักฐานท่ีเก่ียวข้องกับองค์
พระมหากษตัริยท่ี์ถือเป็นประเพณีว่า “...หกทุ่มเบิกเสภาดนตรี...” (มนตรี  ตราโมท, 2497 : 28)    ก็นบัเป็น
ส่วนของการใหค้วามบนัเทิงแก่องคพ์ระมหากษตัริยห์ลงัจากท่ีเสร็จภารกิจในการปกครองบา้นเมืองแลว้  ซ่ึง
แสดงใหเ้ห็นไดว้่า  การขบัเสภาเป็นศิลปะชั้นสูงท่ีมีความเจริญรุ่งเรือง  และมีบทบาทส าคญัควบคู่กบัสถาบนั
พระมหากษตัริยแ์ละสงัคมไทยมาโดยตลอด (บุษยา  ชิตทว้ม, 2540 : 1 - 2) 
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นอกจากน้ี  แต่โบราณกาลมาก็มีความเช่ือเร่ืองกรับเสภาว่า  เสียงของกรับเป็นเสียงมงคล
สามารถขบัเสนียดจญัไรออกจากท่ีนั้น ๆ ได ้ และยงัน าเอามงคลเขา้มาอีกดว้ย (บุษยา  ชิตทว้ม, 2537 : 6)  
ดงันั้น  วิธีการเกบ็รักษากรับเสภา     จึงนิยมข้ึนห้ิงบูชาหรือไวใ้นท่ีสูง  เพราะถือวา่เป็นส่ิงท่ีควรแก่การเคารพ
ตามค่านิยมของประเพณีไทยแต่โบราณ  และ        ดว้ยความส าคญัดงักล่าวน้ี  จึงส่งผลให้การขบัเสภาซ่ึงมี
กรับเป็นอุปกรณ์ส าคญันั้น  เป็นเคร่ืองมหรสพท่ีใชก้นัแต่ในงานอนัเป็นสวสัดิมงคล (บุษยา  ชิตทว้ม, 2540 : 
58)  โดยในสมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น  การขับเสภา  คือ  มหรสพในงานมงคลของ
ประชาชนไทย  ไดแ้ก่  งานโกนจุก  งานข้ึนบา้นใหม่  และงานแต่งงาน (ยมโดย  เพ็งพงศา, ม.ป.ป. : 11)  
ส่วนในงานท่ีไม่เป็นมงคล  เช่น  งานศพจะไม่มีการขบัเสภา (มนตรี  ตราโมท, 2497 : 28)     

 
ศิลปินผูสื้บทอดความรู้ทางดา้นศิลปะแขนงน้ีท่านหน่ึง  ก็คือ  อาจารยศิ์ริ  วิชเวช  ผูซ่ึ้งสืบทอด

ความรู้ความสามารถมาจากสายส านกัดนตรีไทยท่ีส าคญัอยู่ 2 สายส านักดว้ยกนั  คือ  สายส านกัหม่ืนขบัค า
หวาน (เจิม  นาคมาลยั) และสายส านกัพระยาเสนาะดุริยางค ์(แช่ม   สุนทรวาทิน)  แมว้ิชาการตีกรับขบัเสภา
จะสืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบัน  แต่ก็เป็นวิชาท่ีจ  ากัดอยู่ในกลุ่มศิลปินจ านวนน้อย  วิชาการด้านน้ีได้
แพร่หลายต่อมาเม่ือสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี  ทรงมีพระด าริใหมี้การศึกษาวิชาการ
ตีกรับขบัเสภาในหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (ไทย)  ท่ีคณะศิลปกรรมศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  โดยมีอาจารยศิ์ริ  วิชเวช  เป็นผูส้อนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528  วิชาการตีกรับ   ขบัเสภาจึง
แพร่หลายมากข้ึนในปัจจุบนั (ศิริ  วิชเวช, 2543 : 19)  

อาจารยศิ์ริ  วิชเวช  นบัไดว้่าเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัคนหน่ึงในวงการของการตีกรับขบัเสภายคุ
ปัจจุบัน         ท่านได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  ประจ าปีการศึกษา 2550 จาก
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  และยงัได้รับการประกาศเกียรติคุณจากส านักงานคณะกรรมการวฒันธรรม
แห่งชาติ  ให้เป็นศิลปินแห่งชาติ  สาขาศิลปะการแสดง  ประจ าปี พ.ศ. 2551 อีกด้วย  ดังนั้ น  จึงเป็นท่ี
ประจกัษแ์ละยอมรับกนัในสังคมว่า  อาจารยศิ์ริ  วิชเวช  มีความสามารถ           ทั้งในทางศิลปินและในทาง
วิชาการดา้นการตีกรับขบัเสภายคุปัจจุบนั 

เม่ือเวลาผ่านล่วงเลยไปในแต่ละยคุสมยั  วฒันธรรมของการสืบทอดภูมิปัญญาไทย ในแขนงน้ี
กมี็การปรับเปล่ียนใหเ้ขา้กบับริบทของส่ิงแวดลอ้มและสภาพสังคมในแต่ละยคุสมยัตามไปดว้ยเช่นกนั  ส่ิงท่ี
น่าสนใจชวนใหศึ้กษา  ก็คือ  โดยปกติแลว้วฒันธรรมไทยแทบทุกแขนง จะมีการสืบทอดดว้ยระบบมุขปาฐะ  
คือ  ปากต่อปาก  ผูเ้รียนจะตอ้งเรียนรู้ดว้ยการจดจ าในส่ิงท่ีครูสอน  ไม่มีการจดบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
แต่เม่ืออาจารยศิ์ริได้เขา้มาสอนวิชาน้ีในสถาบันการศึกษาซ่ึงเป็นระบบท่ีมีวฒันธรรมการสืบทอดแบบ
ตะวนัตกเขา้มาผสมผสานแลว้  อาจารยก์็มีการปรับกระบวนวิธีการสืบทอดให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้การตีกรับขบั
เสภาภายใตส้ภาพสังคมไทยท่ีก าลงัเปล่ียนแปลงไป  จนท าใหศ้าสตร์และศิลป์ในวฒันธรรมแขนงน้ียงัคงอยู ่ 
ไม่สูญหายไปจากแผน่ดินไทย 
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ดว้ยเหตุดงักล่าวมาน้ี  ก็จะพบว่า  อาจารยศิ์ริได้รับการสืบทอดกระบวนวิธีขบัเสภาจากครู
เหน่ียว  ดุริยพนัธ์ุ  ศิษยค์นส าคญัของสายส านกัพระยาเสนาะดุริยางค ์(แช่ม  สุนทรวาทิน)  และไดรั้บการสืบ
ทอดกระบวนวิธีตีกรับเสภาจาก   ครูเจือ  นาคมาลยั  ศิษยค์นส าคญัของสายส านกัหม่ืนขบัค าหวาน (เจิม  นาค
นาลยั)  ซ่ึงถือไดว้า่เป็นสายส านกัดนตรีไทย        ท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับกนัมากในช่วงรัชกาลท่ี 6 - 7  และ
มีอาจารยศิ์ริเพียงคนเดียวเท่านั้นในยคุปัจจุบนัท่ีไดรั้บการสืบทอดกระบวนวิธีตีกรับเสภามาจากสายส านัก
หม่ืนขบัค าหวาน (เจิม  นาคมาลยั) โดยตรง  ส่ิงท่ีน่าศึกษาก็คือ  ผูว้ิจยัสนใจศึกษาวฒันธรรมการสืบทอด
กระบวนวิธีตีกรับขบัเสภาของ 2 สายส านกัน้ีว่าเป็นอย่างไร  มีกระบวนการสืบทอดมาสู่อาจารยศิ์ริ   วิชเวช  
อยา่งไร  รวมทั้งอาจารยศิ์ริมีประสบการณ์และกระบวนการในการสืบทอดใหแ้ก่ศิษยรุ่์นหลงัอยา่งไร  ยงัคง
กระบวนการเดิมหรือปรับเปล่ียนวิธีการสืบทอดวฒันธรรมน้ีให้เข้ากับสภาพผูเ้รียนและสภาพสังคมท่ี
เปล่ียนไปอย่างไร  ซ่ึงจะสะทอ้นให้เห็นความต่อเน่ืองและความเปล่ียนแปลงในการสืบทอดกระบวนวิธีตี
กรับขบัเสภาของไทยว่า  มีการปรับตวัเพื่อให้อยู่รอดท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป
อยา่งรวดเร็วไดอ้ยา่งไร  
 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจยั 
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ผลของการวิจัย 
1. ประสบการณ์ในการเรียนรู้กระบวนวิธีตีกรับขบัเสภาของอาจารยศิ์ริ  วิชเวช 

1.1 การเรียนรู้จากพอ่หรือครอบครัว  ตั้งแต่อาจารยศิ์ริอายไุด ้11 – 12 ปี  เป็นช่วงท่ีประเทศไทย
ตอ้งเผชิญกบัภาวะวิกฤตจากสงครามโลก  คร้ังท่ี 2  ท าใหโ้รงเรียนไม่สามารถเปิดท าการเรียนการสอนไดอ้ยู่
เป็นระยะเวลานานถึง 2 ปีคร่ึง  แต่ส าหรับชีวิตของอาจารยศิ์ริแลว้  ช่วงน้ีกลบักลายเป็นช่วงท่ีถือว่า  เป็นช่วง
จงัหวะชีวิตและโอกาสท่ีส าคญัในชีวิตของอาจารยศิ์ริเลยทีเดียว  เพราะท าใหอ้าจารยศิ์ริมีโอกาสไดเ้รียนขบั
ร้องเพลงไทยและเคร่ืองดนตรีป่ีพาทยจ์ากพ่อฟุ้งซ่ึงถือเป็น ครูคนแรกท่ีไดถ่้ายทอดวิชาดนตรีไทยให้กบั
อาจารยศิ์ริ  ดว้ยพ่อฟุ้งมีอาชีพเป็นแพทยแ์ผนไทย  แต่ก็รับสอนป่ีพาทยใ์หก้บับุคคลท่ีสนใจดว้ย  ซ่ึงในช่วง
เวลานั้นมีนายนาม  ลูกศิษยข์องครูกล ้า  ณ  บางชา้ง  มาขอต่อเพลงกบัพอ่  จากประสบการณ์  การฟังการสอน
ของพอ่และการเรียนขบัร้องเพลงไทยในช่วงเวลากลางคืน  ท าใหอ้าจารยศิ์ริมีความรู้ความสามารถกวา้งขวาง
มากข้ึน  ซ่ึงอาจสรุปไดว้่า  นอกจากพ่อของอาจารยศิ์ริท่ีเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการถ่ายทอดความรู้และมอบ
หลกัวิชาใหก้บับุตร (อาจารยศิ์ริ วิชเวช) ในรูปแบบ “พ่อสอนลูก” แลว้  การท่ีอาจารยศิ์ริมีพรสวรรคส่์วนตวั  
อนัไดแ้ก่  มีความสามารถเรียนรู้ไดอ้ย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าพ่ีนอ้งทุกคนนั้น  ก็ถือเป็นอีก
ปัจจยัหน่ึงท่ีท าใหก้ารศึกษาศิลปะแขนงน้ีของอาจารย ์ ศิริประสบความส าเร็จดว้ยเช่นกนั 
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1.2 การเรียน รู้จากกิจกรรมการแสดงง้ิวไทยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   โดยทาง
มหาวิทยาลยัไดท้  าหนงัสือราชการติดต่อใหค้รูโชติ  ดุริยประณีต  หวัหนา้แผนกดุริยางคไ์ทย  กองการสังคีต  
กรมศิลปากรในสมยันั้น  ไดถ่้ายทอด     การขบัร้องเพลงไทยประกอบการแสดงง้ิวไทยใหแ้ก่อาจารยศิ์ริ 

1.3 การเรียนรู้จากระบบสายส านักดนตรีไทย  โดยเฉพาะการเรียนขบัร้องเพลงไทยจากครูใน
บา้นบางล าพู   (บา้นดุริยประณีต)  ไดแ้ก่  ครูเหน่ียว  ดุริยพนัธ์ุ  ครูแช่มชอ้ย  ดุริยพนัธ์ุ  ครูสุดา  เขียววิจิตร  
ครูชม  รุ่งเรือง  ครูทศันีย ์           ดุริยประณีต  และครูสุดจิตต ์ อนนัตกลุ  ซ่ึงเป็นศิษยส์ายส านกัพระยาเสนาะ
ดุริยางค ์(แช่ม  สุนทรวาทิน)  และการเรียนตีกรับเสภาจากครูเจือ  นาคมาลยั  ศิษยค์นส าคญัของสายส านัก
หม่ืนขบัค าหวาน (เจิม  นาคมาลยั) 

1.4 การเรียนรู้จากการฟังรายการวิทยุและแถบบนัทึกเสียง  โดยเฉพาะรายการวิทยุและแถบ
บนัทึกเสียงท่ีเป็นเสียงขบัเสภาและเสียงขบัร้องเพลงไทยของครูเหน่ียว  ดุริยพนัธ์ุ 

1.5 การเรียนรู้จากครูพกัลกัจ า  โดยเฉพาะการไดย้ินครูคงศกัด์ิ  ค าศิริ  ขบัเสภาและตีกรับเสภา
ดว้ยไมร้บของพระยาเสนาะดุริยางค ์ ซ่ึงเป็นไมร้บชนิดท่ีไม่มีในสายส านกัของหม่ืนขบัค าหวาน  แต่กลบัมี
ความคลา้ยคลึงกนักบัการตีกรับไมเ้ดินของหม่ืนขบัค าหวาน  เม่ืออาจารยศิ์ริไดย้ินครูคงศกัด์ิตีไมร้บ  จึงรีบ
จดจ าและน าไปฝึกดว้ยตนเองจนคิดเป็นไมร้บใหม่ข้ึนมาเป็นไมท่ี้ 5  แลว้ตั้งช่ือวา่ “ถอดไมเ้ดิน” ใหเ้ขา้ชุดกบั
ไมร้บเดิม 4 ไมข้องหม่ืนขบัค าหวาน  รวมเป็น 5 ไม ้ คือ  พิฆาตไพรี  ตีประจนัหนา้  ทา้ย ัว่รบ  สยบไมก้รอด  
และถอดไมเ้ดิน 

1.6 การเรียนรู้จากประสบการณ์ในการแสดง  สมยัยงัเด็ก  พ่อพาไปออกงานวดั  โดยขบัร้อง
เพลงไทยและบรรเลงป่ีพาทยร่์วมกบัคณะวงดนตรีไทยลูกศิษยข์องครูกล ้า  ณ บางชา้ง  ตอนไปเรียนขบัร้อง
เพลงไทยท่ีบา้นบางล าพูก็ไปออกงานกบัคณะดุริยประณีตดว้ย  อีกทั้งยงัไดข้บัร้องเพลงไทยออกรายการทาง
วิทยกุระจายเสียงอยูบ่่อยคร้ัง  

นอกจากน้ี  ยงัพบว่า  วฒันธรรมการเรียนรู้กระบวนวิธีตีกรับขบัเสภาของอาจารยศิ์ริ  วิชเวช  
จากระบบครอบครัว  ระบบราชการ  และระบบสายส านกัดนตรีไทย  ในขอ้ 1.1 – 1.3 นั้น  เป็นไปในลกัษณะ
ความสัมพนัธ์แบบระบบเครือญาติอีกดว้ย  เน่ืองจากหมอฟุ้งซ่ึงเป็นพ่อของอาจารยศิ์ริ  เคยรับราชการเป็น
ศิลปินในกรมมหรสพหลวงในสมยันั้นและเป็นหมอรักษาคนไขอ้ยูแ่ถวบางล าพู  จึงมีความสนิทสนมกบัครู
ดนตรีไทยหลายท่าน  เม่ือทุกคนรู้วา่อาจารยศิ์ริเป็นลูกของหมอฟุ้ง  จึงยนิดีท่ีจะสอนอาจารยศิ์ริเหมือนดัง่เป็น
ลูกหรือเป็นเครือญาติคนหน่ึงของเขาดว้ย 

ยิง่ไปกว่านั้น  อาจารยย์งัรู้จกัท่ีจะศึกษาเรียนรู้และต่อยอดความรู้ดว้ยตนเองโดยการสังเกตและ
ฝึกฝนอยา่งสม ่าเสมอ   เห็นไดจ้ากการท่ีครูเจือสอนวิธีการตีกรับเสภาตามแนวทางของหม่ืนขบัค าหวาน  โดย
การบอกใหใ้ชก้น้ของ    กรับเสภาทั้ง 2 ส ารับมากระทบหรือ ฟันกนั  แลว้ตีสาธิตใหดู้  จากนั้นกใ็หอ้าจารยศิ์
ริตีตามใหเ้หมือน  แมแ้รก ๆ อาจารยศิ์ริ  ยงัท าไม่ได ้ แต่ดว้ยความมุ่งมัน่มานะพยายามและขยนัหมัน่เพียรใน
การฝึกซ้อม  จนท าให้ปวดแขนและยืดแขนไม่ออก        แต่อาจารยก์็ไม่เคยย่อทอ้  ยงัคงตั้ งใจฝึกฝนดว้ย
ตนเองต่อไปจนกระทัง่เร่ิมตีกรอไมก้รับได ้ และยงัเรียนรู้โดยการสังเกต     ดว้ยตนเองต่อไปอีกว่า  ท่ีตีกรอ
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ออกไดน้ั้นเป็นเพราะอะไร  ตอ้งใชมื้ออย่างไร  เป็นตน้  ดว้ยวิธีการท่ีครูเจือบอกและตีให้ดู  ประกอบกบั
ความตั้งใจมุ่งมัน่ไม่ยอ่ทอ้ในการฝึกฝนดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง  และการมีนิสยัชอบสังเกตเรียนรู้ดว้ยตนเอง
น้ีเอง  จึงท าใหอ้าจารยศิ์ริสามารถตีกรับเสภาได ้ อีกทั้งยงัคิดคน้วิธีการวางมุมไมก้รับในการจบักรับเสภาให้
เป็นแบบแผนในเวลาต่อมา  เพ่ือใหเ้ป็นพ้ืนฐานในการฝึกฝนและช่วยใหส้ามารถตีกรอไดง่้ายข้ึนอีกดว้ย   

อีกปัจจยัหน่ึงท่ีเป็นจุดเร่ิมตน้ในการเรียนรู้และท าให้อาจารยศิ์ริประสบความส าเร็จในเวลา
ต่อมา  ก็คือ           แรงบนัดาลใจจากศิลปินท่ีมีช่ือเสียง  คือ  การไดเ้ห็นภาพของครูนฤพนธ์  ดุริยพนัธ์ุ  เรียน
ตีกรับเสภากบัหลวงเสียง         เสนาะกรรณ (พนั  มุกตวาภยั)  กล่าวคือ  การไดย้นิ  ไดฟั้ง  และไดเ้ห็นศิลปิน
ท่ีมีความสามารถแสดงหรือท าการสืบทอด      ท าใหเ้กิดจุดเร่ิมตน้ความสนใจของอาจารยศิ์ริให้ศึกษาการตี
กรับเสภา  เม่ือเกิดความสนใจแลว้  อาจารยศิ์ริจึงให้พ่อฟุ้งพาไปฝากเรียนตีกรับเสภากบัหลวงเสียงเสนาะ
กรรณ (พนั  มุกตวาภยั)  หากแต่หลวงเสียงเสนาะกรรณไดถึ้งแก่กรรมไปเสียก่อน  พอ่ฟุ้งจึงพาอาจารยศิ์ริไป
เรียนการตีกรับเสภากบัครูเจือ  นาคมาลยั  หลานลุงของหม่ืนขบัค าหวาน  สรุปไดว้่า  จุดเร่ิมตน้ของความ
สนใจในการเรียนรู้วิธีการตีกรับขบัเสภานั้น  มาจากการมีประสบการณ์ตรงจากศิลปินท่ีมีความสามารถท าให้
เกิดความประทบัใจ  นอกจากน้ี  จุดเร่ิมตน้ท่ีท าการศึกษาศิลปะแขนงน้ีกบัครูเจือ  นาคมาลยั  ซ่ึงเป็นหลาน
ของหม่ืนขบัค าหวาน  และเป็นผูมี้ช่ือเสียงมากท่ีสุดดา้นการตีกรับขบัเสภาในสมยันั้น  ส่งผลให้อาจารยศิ์ริ
ประสบความส าเร็จดงัปรากฏในปัจจุบนั 
 
2. ประสบการณ์ในการสืบทอดกระบวนวิธีตีกรับขบัเสภาของอาจารยศิ์ริ  วิชเวช 

2.1 สืบทอดโดยระบบบา้น (สายส านกัดนตรีไทย)  เป็นลกัษณะของการเรียนแบบตวัต่อตวัตาม
แบบโบราณ    ทั้ งการตีกรับขับเสภาและขับร้อง  แต่ก็ผสมผสานไปกับจดบันทึกลงในสมุดและการ
บนัทึกเสียงสด  เพ่ือเป็นการเตือนความจ าส าหรับน าไปฝึกหดัต่อดว้ยตนเองท่ีบา้นได ้ ศิษยท่ี์มาฝึกท่ีบา้นของ
อาจารยด์ว้ยระบบสืบทอดแบบน้ี  มกัจะเป็นศิษยท่ี์มีความสนใจมาขอเรียนอยา่งจริงจงัดว้ยตนเอง  และมีพ้ืน
ฐานความรู้ความสามารถทางดา้นการขบัร้องเพลงไทยหรือการบรรเลงเคร่ืองดนตรีไทยมาแลว้ระดบัหน่ึง  
ดว้ยเหตุท่ีผูท่ี้มาขอเรียนในระบบน้ีมีพ้ืนฐานท่ีดีและมีเวลาใส่ใจท่ีจะเรียนรู้โดยตรงกบัอาจารยศิ์ริอยา่งจริงจงั  
อาจารยจึ์งมกัจะถ่ายทอดกระบวนวิชาให้ค่อนขา้งเต็มท่ีตามความรู้ความสามารถของผูเ้รียน  ศิษยท่ี์มาเรียน
ในระบบน้ี  ไดแ้ก่  ยมโดย   เพง็พงศา, นิตยา  แดงกรู, วิรัช  สงเคราะห์  เป็นตน้ 

2.2 สืบทอดโดยระบบสถาบนัการศึกษา  โดยเฉพาะในมหาวิทยาลยั  ตั้งแต่ระดบัปริญญาตรีข้ึน
ไป  ทั้งท่ีเป็นวิชาเอกและวิชาเลือก  ซ่ึงเป็นระบบการสืบทอดท่ีผสมผสานระหว่างวฒันธรรมการสืบทอด
แบบไทยและแบบตะวนัตก     โดยมกัเป็นลกัษณะของการเรียนแบบชั้นเรียนซ่ึงเรียนกนัเป็นกลุ่ม  และ
ผูเ้รียนอาจมีพ้ืนฐานความรู้ความสามารถ                   ท่ีหลากหลายและไม่เท่ากนั  หรืออาจไม่มีพ้ืนฐานมา
ก่อนเลย  ฉะนั้น  อาจารยก์จ็ะถ่ายทอดกระบวนวิชาใหก้บัผูเ้รียนในแบบภาพรวม  ไม่เนน้เฉพาะเจาะจงคนใด
คนหน่ึงเหมือนการสืบทอดในระบบบ้าน   ศิษย์ท่ี เรียนในระบบน้ีมักเรียนตามท่ีหลักสูตรแต่ละแห่ง
ก าหนดใหเ้รียน  ซ่ึงส่วนมากกจ็ะเป็นการสืบทอดความรู้ความสามารถในระดบัขั้นพ้ืนฐานทัว่ไป 
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แต่ยงัมีการสืบทอดในระบบสถาบนัการศึกษาระดบัปริญญาโทอยู่แห่งหน่ึงท่ียงัคงใชร้ะบบ
บ้านเป็นแนวทาง  ในการสืบทอด  คือ  หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาดุริยางค์ไทย  คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  ในรายวิชา  อาศรมศึกษาในวิชาเฉพาะ 1 – 2  (PEDAGOGY IN 
SPECIFIC FIELD)  ซ่ึงทางหลกัสูตรฯ ไดก้ าหนดให้ผูเ้รียนไปศึกษาศิลปินท่ีบา้นหรือท่ีท างานของศิลปิน
โดยตรง  และใชเ้วลาในการไปศึกษากบัศิลปินไม่นอ้ยกว่า    12 คร้ัง  ภายในระยะเวลา 2 ภาคการศึกษา  โดย
ยงัคงเนน้การเรียนตวัต่อตวัตามวฒันธรรมการสืบทอดแบบโบราณของไทย  แต่ก็ผสมผสานกบัวฒันธรรม
การเรียนรู้และสืบทอดแบบตะวนัตกไปดว้ย  คือ  ให้ผูเ้รียนมีการจดบนัทึกและบนัทึกเสียง ในขณะท่ีก าลงั
เรียนรู้กบัศิลปิน  แลว้ถ่ายทอดออกมาเป็นรายงานประกอบการวิเคราะห์  และน าเสนอเป็นรูปเล่มเอกสาร    
การเรียนรู้ในลกัษณะน้ีจึงเป็นการเรียนในเชิงลึก  ประกอบกบัผูเ้รียนซ่ึงนับเป็นศิษยใ์นระบบการสืบทอด
แบบน้ีนั้นมีเพียง  คนเดียว  คือ  ผูช่้วยศาสตราจารยบุ์ษยา  ชิตทว้ม  ซ่ึงก็เคยเรียนขั้นพ้ืนฐานมาก่อนแลว้  
ฉะนั้ น  เม่ือมาเรียนในระดับปริญญาโท  จึงเป็นการเรียนรู้แบบต่อยอดในขั้นท่ีสูงข้ึนไป  อาจารยศิ์ริจึง
สามารถถ่ายทอดกระบวนวิชาใหไ้ดอ้ยา่งเตม็ท่ี  ไม่แตกต่างจากการเรียนรู้ในระบบบา้นเช่นกนั 

2.3 สืบทอดโดยระบบการบนัทึกเสียง  โดยเฉพาะการบนัทึกเสียงคร้ังส าคญัในอลับั้มท่ีมีช่ือว่า 
“เสภา  เสนาะ  ค าหวาน”  ซ่ึงเป็นการบนัทึกเสียงการเล่นเสภาในรูปแบบต่าง ๆ อยา่งครบครัน  ท่ีอนุชนคน
รุ่นหลงัสามารถน าไปศึกษาเรียนรู้ไดต่้อไป 

อยา่งไรก็ตาม  ผูว้ิจยัมองว่า  การสืบทอดของอาจารยศิ์ริในระบบบา้น  ซ่ึงยงัคงใกลเ้คียงกบัการ
สอนแบบ        มุขปาฐะ (ปากต่อปาก) ตามวฒันธรรมการเรียนรู้และสืบทอดของไทยโบราณ  รวมถึงการ
เรียนในระบบสถาบนัการศึกษา  โดยเฉพาะระดบัปริญญาโท   ซ่ึงผสมผสานเอาวิธีการจดบนัทึกเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรในลกัษณะรูปเล่มรายงานตามวฒันธรรมการเรียนรู้และสืบทอดของตะวนัตกดว้ยนั้น  ยงัเป็น
ลกัษณะการเรียนรู้และสืบทอดแบบเขม้ขน้ตามระดบัความสนใจ  ระดบัความสามารถ  และระดบัคุณธรรม
ของผูเ้รียน  ท่ียงัผลให้ผูเ้รียนประสบความส าเร็จไดม้ากท่ีสุด  ซ่ึงสังเกตไดจ้ากศิษยเ์อก    ทุกคนท่ีเป็นท่ี
ยอมรับในปัจจุบนั  กล็ว้นผา่นการเรียนรู้กบัอาจารยด์ว้ยระบบน้ีทั้งส้ิน 

ส่วนการเรียนรู้ผ่านระบบสถาบนัการศึกษาระดบัปริญญาตรีนั้น  เป็นเพียงการปูพ้ืนฐานขั้น
เร่ิมตน้  เพ่ือวดัแววความสนใจ  ความสามารถ  และคุณธรรมจริยธรรมของผูเ้รียน  ซ่ึงเป็นการคดักรองลูก
ศิษยไ์ปในตวั  และเป็นการหาผูท่ี้สนใจใฝ่รู้ใฝ่ศึกษากระบวนวิชาแขนงน้ีในการต่อยอดการเรียนรู้ขั้นสูง
ต่อไป 

ดงันั้น  การเรียนรู้ในสถาบนัการศึกษาระดบัปริญญาตรีตามแบบวฒันธรรมตะวนัตก   จึงเป็น
การเรียนรู้เน้ือหา ท่ีง่ายและเป็นส่ิงท่ีผูเ้รียนควรรู้เป็นพ้ืนฐาน  เหมาะส าหรับบุคคลทัว่ไป  ในขณะท่ีการ
เรียนรู้ในระบบบา้น  จะเป็นเน้ือหา       ท่ีต่อยอดและซับซ้อนมากข้ึนไปจนถึงขั้นสูง  เหมาะส าหรับผูท่ี้
ตอ้งการเรียนรู้อย่างจริงจงัและมีความสนใจเป็นพิเศษ           ซ่ึงสามารถน าไปใชใ้นการแสดงและการสืบ
ทอดกระบวนวิชาแขนงน้ีต่อไปได ้  
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อยา่งไรกดี็  วฒันธรรมการสืบทอดกระบวนวิธีตีกรับขบัเสภาของอาจารยศิ์ริ  วิชเวชน้ี  ยงัอาศยั
ระบบอุปถมัภ์จากเจา้นายชั้นสูงอีกดว้ย  ดงัท่ีสมเด็จพระเทพฯ มีรับสั่งให้อาจารยศิ์ริมาเขา้เฝ้าฯ เพ่ือขอให้
อาจารยถ่์ายทอดกระบวนวิธีตีกรับขบัเสภาน้ีแก่คนรุ่นหลงั  ดว้ยทรงเป็นห่วงว่า  ศิลปะชั้นสูงของไทยแขนง
น้ีจะไม่มีผูสื้บทอดต่อไปในอนาคต  แมใ้นช่วงนั้น  อาจารยศิ์ริจะร้างลาวงการดนตรีไทยไปนานจนแทบจะ
ไม่มีใครรู้จกัแลว้ก็ตาม  แต่ดว้ยความสนใจใฝ่รู้ของพระองค์              จึงสอบถามผูรู้้  คือ  ศาสตราจารย์
นายแพทยพ์ูนพิศ  อมาตยกุล  ก็พบว่า  ยงัมีอาจารยศิ์ริ  วิชเวช  ท่ีมีความสามารถทั้งกระบวนวิธีตีกรับเสภา
และกระบวนวิธีขบัเสภาอยา่งครบถว้น  และไดรั้บการสืบทอดกระบวนวิชาน้ีจากสายส านกัดนตรีไทยท่ีเป็น    
ท่ียอมรับในวงการถึง 2 สายส านกัดว้ยกนั  คือ  กระบวนวิธีตีกรับเสภาจากสายส านกัหม่ืนขบัค าหวาน (เจิม  
นาคมาลยั)  และกระบวนวิธีขบัเสภาจากสายส านกัพระยาเสนาะดุริยางค ์(แช่ม  สุนทรวาทิน)  จุดน้ีเองจึงเป็น
จุด เร่ิมต้น ท่ีท าให้การสืบทอดกระบวนวิ ธี ตีก รับขับ เสภาของอาจารย์ศิ ริได้ เข้ามาสู่ ระบบของ
สถาบนัการศึกษา  อาจารยศิ์ริจึงไดห้วนกลบัเขา้มาสู่วงการดนตรีไทยอีกคร้ังอย่างเป็นทางการ  และไดเ้ร่ิม
ถ่ายทอดกระบวนวิชาน้ีอย่างจริงจงัเป็นคร้ังแรกท่ีคณะศิลปกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  ใน
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาดุ ริยางคศิลป์  (ไทย)  ตั้ งแต่นิ สิตรุ่น ท่ี  1 (ชั้ น ปี ท่ี  3)                   
ในปีการศึกษา 2528 เป็นตน้มา 

ไม่เพียงแต่พระราชด าริของสมเด็จพระเทพฯ ท่ีทรงให้ความอุปถมัภใ์นการสืบทอดกระบวน
วิชาน้ีเท่านั้น  แมแ้ต่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  ท่านก็ทรงดูแลห่วงใยครูดนตรี
ไทยอย่างใกลชิ้ด  เม่ือทรงทราบว่า  อาจารยศิ์ริเกิดอาการคล่ืนไส้อาเจียนออกมาหลงัจากเขา้เฝ้าฯ สมเด็จ
พระเทพฯ แลว้  พระองค์ก็ทรงเรียกแพทยใ์ห้มาดูแลรักษาอาการของอาจารยศิ์ริอย่างใกลชิ้ดทนัทีเช่นกนั  
ดว้ยความอุปถมัภข์องเจา้นายชั้นสูงทั้ง 2 พระองคน้ี์เอง  ท าใหว้ฒันธรรมของการสืบทอดกระบวนวิธีตีกรับ
ขบัเสภาในปัจจุบนัยงัสามารถด ารงอยูคู่่กบัสงัคมไทยต่อไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  ไม่ขาดช่วง      ขาดตอน  

ส าหรับส่ิงท่ีอาจารยศิ์ริให้ความส าคญัมากในการเรียนรู้และสืบทอด  ก็คือ  การฝึกขั้นพ้ืนฐาน  
โดยเฉพาะวิธีการจบัไมก้รับให้ถูกตอ้งและสวยงาม  รวมถึงการฝึกกรอไมก้รับให้ละเอียด  เพราะการฝึกขั้น
พ้ืนฐานน้ีเป็นหัวใจส าคญัในการ  ต่อยอดทกัษะความสามารถในขั้นท่ีสูงข้ึนไป  อาจารยย์  ้าอยูเ่สมอว่า  ตอ้ง
ฝึกกรอไมก้รับใหอ้อก  และกรอใหล้ะเอียดจนเป็นท่ีประทบัใจคนฟังไดย้ิง่ดี  มิเช่นนั้นแลว้กจ็ะต่อไมร้บหรือ
ตีไมร้บซ่ึงถือเป็นกระบวนวิธีตีกรับขั้นสูงต่อไปไม่ได ้  
 
สรุปและอภิปรายผล 
1. เวลา/โอกาสหรือจงัหวะชีวิตเป็นส่ิงมีค่า 

หากเราวิเคราะห์ประสบการณ์ของอาจารยศิ์ริในอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อการเรียนรู้และสืบทอด
กระบวนวิธีตีกรับขบัเสภาแลว้  จะพบว่า  เวลาและโอกาสหรือจงัหวะชีวิต  เป็นส่ิงท่ีส าคญัมากในชีวิตของ
อาจารย ์ และกลายมาเป็นมรดกอนั ล ้าค่าของวงการดนตรีไทยในยคุต่อมาเลยทีเดียว  โดยจะเห็นไดว้า่ 
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ขบัเสภาในปัจจุบนัยงัสามารถด ารงอยูคู่่กบัสงัคมไทยต่อไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  ไม่ขาดช่วง      ขาดตอน  

ส าหรับส่ิงท่ีอาจารยศิ์ริให้ความส าคญัมากในการเรียนรู้และสืบทอด  ก็คือ  การฝึกขั้นพ้ืนฐาน  
โดยเฉพาะวิธีการจบัไมก้รับให้ถูกตอ้งและสวยงาม  รวมถึงการฝึกกรอไมก้รับให้ละเอียด  เพราะการฝึกขั้น
พ้ืนฐานน้ีเป็นหัวใจส าคญัในการ  ต่อยอดทกัษะความสามารถในขั้นท่ีสูงข้ึนไป  อาจารยย์  ้าอยูเ่สมอว่า  ตอ้ง
ฝึกกรอไมก้รับใหอ้อก  และกรอใหล้ะเอียดจนเป็นท่ีประทบัใจคนฟังไดย้ิง่ดี  มิเช่นนั้นแลว้กจ็ะต่อไมร้บหรือ
ตีไมร้บซ่ึงถือเป็นกระบวนวิธีตีกรับขั้นสูงต่อไปไม่ได ้  
 
สรุปและอภิปรายผล 
1. เวลา/โอกาสหรือจงัหวะชีวิตเป็นส่ิงมีค่า 

หากเราวิเคราะห์ประสบการณ์ของอาจารยศิ์ริในอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อการเรียนรู้และสืบทอด
กระบวนวิธีตีกรับขบัเสภาแลว้  จะพบว่า  เวลาและโอกาสหรือจงัหวะชีวิต  เป็นส่ิงท่ีส าคญัมากในชีวิตของ
อาจารย ์ และกลายมาเป็นมรดกอนั ล ้าค่าของวงการดนตรีไทยในยคุต่อมาเลยทีเดียว  โดยจะเห็นไดว้า่ 

 
 

 1.1 มีโอกาสไดเ้รียนป่ีพาทยแ์ละขบัร้องกบัพ่อในช่วงโรงเรียนปิด  เน่ืองจากสงครามโลก  คร้ัง
ท่ี 2 

1.2 มีโอกาสไดร่้วมกิจกรรมของมหาวิทยาลยั  จนไดต่้อร้องกบัครูโชติและครูทุกคนในบา้น
บางล าพ ู โดยเฉพาะการไดต่้อร้องกบัครูเหน่ียว  ซ่ึงเป็นครูท่ีตนเองใฝ่ฝันและประทบัใจมาตั้งแต่เดก็ ๆ    

1.3 มีโอกาสไดฝ้ากตวัเป็นศิษยค์รูเหน่ียว  ก่อนท่ีครูเหน่ียวจะเสียชีวิตในขณะท่ีครูเหน่ียวยงัมี
อายไุด ้39 ปี 

1.4 พอ่เห็นในความสนใจของอาจารยศิ์ริ  จึงสนบัสนุนใหลู้กไดไ้ปฝากตวัเป็นศิษยค์รูเจือ  และ
ไดเ้รียนกบัครูเจือ 

1.5 มีโอกาสไดฝ้ากตวัเป็นศิษยค์รูเจือ  และไดต่้อไมก้รับไวจ้นครบกระบวนวิธีก่อนท่ีครูเจือจะ
เสียชีวิตลง  พร้อมทั้งมีประสบการณ์ในการเล่นเสภาตลกกบัครูเจืออีกดว้ย 

ดว้ยการสนบัสนุนจากพ่อ  และโอกาสหรือจงัหวะชีวิตของอาจารยศิ์ริ  ท าใหอ้าจารยไ์ดเ้รียนรู้
ส่ิงท่ีตนเองสนใจอยา่งเต็มท่ี  ปัจจุบนัอาจารยก์ลายเป็นผูไ้ดรั้บการสืบทอดกระบวนวิธีตีกรับเสภาท่ีเหลืออยู่
เพียงผูเ้ดียว  และเป็นลมหายใจ    ใหว้ิชาการตีกรับเสภายงัคงสืบต่อเป็นมรดกแก่คนรุ่นหลงัไดจ้นถึงทุกวนัน้ี 
 
2. ความดี/กรรมเป็นเคร่ืองจ าแนกสตัว ์ คุณธรรมจริยธรรมเป็นเคร่ืองจ าแนกศิษย ์  
 การรู้จกัเลือกใชท้างในการสอน  ซ่ึงนอกจากจะให้เหมาะสมกบัความสามารถของผูเ้รียนแลว้  
อาจารย์ศิริยงัดูนิสัยใจคอและเลือกใช้ทางให้เหมาะกับความมีคุณธรรมจริยธรรมของผู ้เรียนอีกด้วย  
โดยเฉพาะการเลือกท่ีจะต่อทางไมก้รับ ท่ีถูกตอ้งตามแบบแผนของสายส านกัหม่ืนขบัค าหวานใหก้บัลูกศิษย์
ท่ีมีความประพฤติดีและไวว้างใจไดเ้ท่านั้น   
 
3. การสร้างสรรค ์(ยดึมัน่แต่ไม่ยดึติด) 

การรู้จกัพลิกแพลงทางในการตีกรับขบัเสภา  ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการแสดงหรือการสืบทอด  
หรือแมแ้ต่การ ต่อทางร้องจากครูหลาย ๆ ท่าน  ไม่วา่จะเป็นครูผูห้ญิง  ครูผูช้าย  ครูนกัร้อง  หรือครูนกัดนตรี
กต็าม  อาจารยก์ไ็ม่ไดย้ดึติดว่าเป็นทางใคร  แต่เม่ืออาจารยจ์  าไดแ้ลว้  อาจารยก์็ยงัคงยดึมัน่ในลีลาการขบัและ
การร้องแบบผูช้ายตามแนวทางของครูเหน่ียว  ดุริยพนัธ์ุ  ท่ีตวัเองช่ืนชอบและประทบัใจ  
 

การเรียนรู้กระบวนวิธีตีกรับขบัเสภาของอาจารยศิ์ริ  วิชเวช  มีพฒันาการเร่ือยมาตั้งแต่วยัเด็ก  
โดยเฉพาะจากสภาพครอบครัวท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ในส่ิงท่ีอาจารยส์นใจ  อีกทั้งพ่อของอาจารยก์็เคยท างาน
เป็นศิลปินอยู่ในกรมมหรสพหลวง  แมใ้นเวลาต่อมาจะมีอาชีพหลกัเป็นหมอ  แต่กิจกรรมการสอนขบัร้อง
และป่ีพาทยใ์ห้กบัลูก ๆ ในบา้นหรือการสอนป่ีพาทยใ์ห้กบัศิลปินท่ีมาขอให้พ่อต่อเพลงให้และการไปร่วม
บรรเลงดนตรีไทยตามงานต่าง ๆ ดว้ยนั้น  กย็งัคงด าเนินอยูอ่ยา่งต่อเน่ืองในวิถีชีวิตท่ีอาจารยศิ์ริไดเ้ห็นและได้
ยินแทบทุกวนั  ท าให้เกิดการซึมซับไปโดยไม่รู้ตวั  นอกจากน้ี  การสนับสนุนจากครอบครัวเองเม่ือเห็น
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อาจารยศิ์ริสนใจการตีกรับ  พ่อก็จะพาไปฝากกบัศิลปินท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับในวงการ  ท าใหลู้กศิษยเ์ม่ือ
มีความสามารถกจ็ะเป็นท่ียอมรับตามไปดว้ย 

การส่งเส ริมกิจกรรมในมหาวิทยาลัย   โดยเฉพาะตอนท่ีอาจารย์ศิ ริก าลังศึกษาอยู่ ท่ี
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์    ในการควบคุมดูแลของอาจารยท่ี์คอยติดต่อหาครูท่ีเช่ียวชาญจากกรมศิลปากรมา
สอนขบัร้องเพลงไทยให ้ ท าใหอ้าจารยศิ์ริ   มีโอกาสไดเ้จอและไดเ้รียนกบัครูเหน่ียวตามท่ีเคยใฝ่ฝันในเวลา
ต่อมา 

นอกจากน้ี  ดว้ยอุปนิสยัของอาจารยศิ์ริเองท่ีเม่ือสนใจหรือชอบส่ิงใดแลว้  กพ็ยายามท่ีจะฝึกฝน
ในส่ิงท่ีตนสนใจดว้ยความขยนัหมัน่เพียร  อดทน  และไม่ย่อทอ้ต่ออุปสรรค  แมใ้นขณะท่ีก าลงัฝึกซ้อมตี
กรับอยู่นั้ น  จะรู้สึกปวดเม่ือยมือและแขนก็ตาม  ก็ยงัคงตั้ งใจจดจ่อท่ีจะท าให้ส าเร็จ  และมีการทบทวน
ฝึกซอ้มอยูทุ่กวนัอยา่งต่อเน่ือง  พร้อมทั้งรู้จกัสังเกตและ ไตร่ตรองหาหลกั  วิธีการ  และกลวิธีในการตีกรับ
อยูต่ลอดเวลา  เพ่ือพฒันาฝีมือตนเองจนสามารถตีกรับเสภาไดจ้บครบกระบวนวิธีตีกรับของสายส านกัหม่ืน
ขับค าหวาน (เจิม นาคมาลัย)  ซ่ึงหากจะมองถึงอุปนิสัยในการเรียนรู้ของอาจารย์ศิริแล้ว  ตามหลัก
พระพทุธศาสนา  เรียกวา่  อิทธิบาท 4  ไดแ้ก่ 

 
ฉนัทะ - ความชอบ  ความพอใจ 
วิริยะ - ความขยนัหมัน่เพียร 
จิตตะ - ความตั้งใจจดจ่อ 
วิมงัสา - การคิดใคร่ครวญ  พิจารณาไตร่ตรอง 
 

เม่ือพิจารณาดูตามหลักอิทธิบาท 4 ดังท่ีพระพุทธเจ้าสอน   คือ   ส่ิงท่ีท าให้คนประสบ
ความส าเร็จแลว้  อาจารยศิ์ริลว้นมีคุณสมบติัดงักล่าวครบถว้นทุกประการ 

ส าหรับการสืบทอดกระบวนวิธีตีกรับขบัเสภานั้น  อาจารยจ์ะเนน้ไปท่ีการฝึกขั้นพ้ืนฐานก่อน
เป็นอนัดบัแรก  และวิธีการสอนจะดูท่ีพ้ืนฐานของผูเ้รียนเป็นส าคญั  หากผูเ้รียนไม่เคยมีพ้ืนฐานมาก่อน  กจ็ะ
เร่ิมสอนจากระดบัท่ีง่ายไปสู่ระดบัท่ียาก  แต่หากผูเ้รียนมีพ้ืนฐานมาก่อนแลว้ก็จะสอนตามแบบโบราณ  คือ  
อาจารยจ์ะสาธิตใหดู้พร้อมอธิบายวิธีการ    ใหเ้ห็นภาพก่อน  แลว้ใหผู้เ้รียนปฏิบติัตามโดยการลอกเลียนแบบ
ใหเ้หมือน  ผสมผสานกบัการจดบนัทึกเพ่ือไวเ้ตือนความจ า  และสามารถบนัทึกเสียงเอาไวฝึ้กทบทวนท่ีบา้น
ไดด้ว้ย  และอีกส่ิงหน่ึงท่ีอาจารยม์กัย  ้าอยู่เสมอ  ก็คือ  กรับเสภา  ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ส าคญัท่ีตอ้งติดตวัเอาไวฝึ้ก
อยา่งต่อเน่ือง  หากขาดเคร่ืองมือในการฝึกฝนเสียแลว้  ผลสัมฤทธ์ิของการเรียนรู้ก็คงจะประสบความส าเร็จ
ไดย้าก 

 
บรรณานุกรม 
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อาจารยศิ์ริสนใจการตีกรับ  พ่อก็จะพาไปฝากกบัศิลปินท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับในวงการ  ท าใหลู้กศิษยเ์ม่ือ
มีความสามารถกจ็ะเป็นท่ียอมรับตามไปดว้ย 

การส่งเส ริมกิจกรรมในมหาวิทยาลัย   โดยเฉพาะตอนท่ีอาจารย์ศิ ริก าลังศึกษาอยู่ ท่ี
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์    ในการควบคุมดูแลของอาจารยท่ี์คอยติดต่อหาครูท่ีเช่ียวชาญจากกรมศิลปากรมา
สอนขบัร้องเพลงไทยให ้ ท าใหอ้าจารยศิ์ริ   มีโอกาสไดเ้จอและไดเ้รียนกบัครูเหน่ียวตามท่ีเคยใฝ่ฝันในเวลา
ต่อมา 

นอกจากน้ี  ดว้ยอุปนิสยัของอาจารยศิ์ริเองท่ีเม่ือสนใจหรือชอบส่ิงใดแลว้  กพ็ยายามท่ีจะฝึกฝน
ในส่ิงท่ีตนสนใจดว้ยความขยนัหมัน่เพียร  อดทน  และไม่ย่อทอ้ต่ออุปสรรค  แมใ้นขณะท่ีก าลงัฝึกซ้อมตี
กรับอยู่นั้ น  จะรู้สึกปวดเม่ือยมือและแขนก็ตาม  ก็ยงัคงตั้ งใจจดจ่อท่ีจะท าให้ส าเร็จ  และมีการทบทวน
ฝึกซอ้มอยูทุ่กวนัอยา่งต่อเน่ือง  พร้อมทั้งรู้จกัสังเกตและ ไตร่ตรองหาหลกั  วิธีการ  และกลวิธีในการตีกรับ
อยูต่ลอดเวลา  เพ่ือพฒันาฝีมือตนเองจนสามารถตีกรับเสภาไดจ้บครบกระบวนวิธีตีกรับของสายส านกัหม่ืน
ขับค าหวาน (เจิม นาคมาลัย)  ซ่ึงหากจะมองถึงอุปนิสัยในการเรียนรู้ของอาจารย์ศิริแล้ว  ตามหลัก
พระพทุธศาสนา  เรียกวา่  อิทธิบาท 4  ไดแ้ก่ 

 
ฉนัทะ - ความชอบ  ความพอใจ 
วิริยะ - ความขยนัหมัน่เพียร 
จิตตะ - ความตั้งใจจดจ่อ 
วิมงัสา - การคิดใคร่ครวญ  พิจารณาไตร่ตรอง 
 

เม่ือพิจารณาดูตามหลักอิทธิบาท 4 ดังท่ีพระพุทธเจ้าสอน   คือ   ส่ิงท่ีท าให้คนประสบ
ความส าเร็จแลว้  อาจารยศิ์ริลว้นมีคุณสมบติัดงักล่าวครบถว้นทุกประการ 

ส าหรับการสืบทอดกระบวนวิธีตีกรับขบัเสภานั้น  อาจารยจ์ะเนน้ไปท่ีการฝึกขั้นพ้ืนฐานก่อน
เป็นอนัดบัแรก  และวิธีการสอนจะดูท่ีพ้ืนฐานของผูเ้รียนเป็นส าคญั  หากผูเ้รียนไม่เคยมีพ้ืนฐานมาก่อน  กจ็ะ
เร่ิมสอนจากระดบัท่ีง่ายไปสู่ระดบัท่ียาก  แต่หากผูเ้รียนมีพ้ืนฐานมาก่อนแลว้ก็จะสอนตามแบบโบราณ  คือ  
อาจารยจ์ะสาธิตใหดู้พร้อมอธิบายวิธีการ    ใหเ้ห็นภาพก่อน  แลว้ใหผู้เ้รียนปฏิบติัตามโดยการลอกเลียนแบบ
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อตัลกัษณ์ที่ปรากฏในทางขับร้องตับมโหรี ทางบ้านพาทยโกศล 
The identity employed in the singing style used in the Mahoree suites of the Phatayakosol  

Music School 
ปกรณ์  หนูยี่ (Pagorn   Nuyee)1 

บทคัดย่อ  
การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือการศึกษาลักษณะโครงสร้างของทางขับร้อง กลวิธีในการขับร้อง และบริบทท่ีเก่ียวข้อง                    
กบัตบัมโหรีของบา้นพาทยโกศล ตลอดจนศึกษาบทบาททางสังคมต่อตบัมโหรีของบา้นพาทยโกศล โดยใชว้ิธีวิจยัเชิงคุณภาพ
ตามหลกัการวิเคราะห์ดนตรีไทยและหลกัการเล่าเร่ือง (Narrative Method) จากมุขปาฐะ  
ผลจากการวิจยัพบว่า ตบัมโหรีของเก่าท่ีบา้นพาทยโกศลไดสื้บทอดไวมี้อยู่ดว้ยกนั ๗ ตบั แต่ละตบัจะประกอบดว้ยเพลง               
๕ – ๖ เพลงบรรเลงติดต่อกัน โดยเพลงในล าดับสุดท้ายของทุกตับจะเป็นเพลงท่ีก ากับด้วยจังหวะหน้าทับสองไม ้               
โครงสร้างของการขบัร้องและกลวิธีการขบัร้องส่วนใหญ่จะเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัท านองเพลง  ไม่นิยมการตกแต่ง          
ค  าร้อง  บทร้องท่ีใชข้บัร้องในแต่ละตบั  มีทั้งท่ีคดัมาจากวรรณคดีเร่ืองเดียวกนัและหลายเร่ืองรวมกนั  การรับร้องส่งร้องเขา้
กบัดนตรีในแต่ละเพลง  มีทั้งการรับร้องส่งร้องและไม่มีการรับร้องส่งร้อง ตลอดจนการสืบทอดท่ีมีเฉพาะคนในบา้นเท่านั้น 
จึงท าใหท้างขบัร้องตบัมโหรีบา้นพาทยโกศลไม่แพร่หลายนกัในวงการดนตรีไทย 
ค าส าคัญ : ตับมโหรี, บ้านพาทยโกศล 
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 
____________________________________________________ 
1 นิสิตระดบัปริญญาโท สาขาวิชามานุษยวิทยาการดนตรี สถาบนัวิจยัภาษาและวฒันธรรมเอเชีย มหาวิทยาลยัมหิดล
Emaill:duriyapakorn_string@hotmail.com 
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บทน า 

มโหรี เป็นดนตรีแห่งราชส านกัซ่ึงถือเป็นวฒันธรรมชั้นสูงของไทยมาตั้งแต่อดีต สมยัก่อนผูบ้รรเลงจะใชผู้ห้ญิงลว้น 
มีหนา้ท่ีขบักล่อมพระบรรทมสมเด็จพระเจา้อยู่หัวและเจา้ฟ้าในพระราชฐานเท่านั้น  (เพลงตบัมโหรีของเก่า,๒๕๒๙: ๒๗) 
โดยเพลงท่ีบรรเลงและขับร้องจะเป็นเพลงในอตัราจังหวะสองชั้น จังหวะปานกลาง ปรากฏในต ารามโหรีคร้ังกรุงเก่า                
อยูด่ว้ยกนั ๒๑ ตบั ทั้งเป็นเพลงเกร็ดนอกเร่ืองอีกจ านวนหน่ึงรวมทั้งหมด ๑๖๗ เพลง (มนตรี ตราโมท และวิเชียร กุลตณัฑ์, 
๒๕๒๓: ๗) 

บา้นพาทยโกศล  เป็นส านักดนตรีท่ีเก่าแก่ส านักหน่ึง  ก่อตั้งข้ึนราวตน้กรุงรัตนโกสินทร์  มีประวติัความเป็นมา             
ชา้นาน  เป็นแหล่งผลิตนักดนตรีท่ีมีฝีมือและมีช่ือเสียงในวงการดนตรีไทยเป็นจ านวนมาก มีอตัลกัษณ์เฉพาะตวัทั้ งทาง
บรรเลงและทางขบัร้องซ่ึงไดรั้บการสืบทอดมาจากราชส านกัตั้งแต่คร้ังบรรพบุรุษ  ทั้งยงัเป็นบา้นดนตรีท่ีส าคญับา้นหน่ึงท่ี
ไดรั้บการคดัเลือกให้บนัทึกแผ่นเสียงไวม้ากมาย โดยหน่ึงในแผ่นเสียงท่ีส าคญันั้นก็คือแผ่นเสียงตราเมขลา รามสูร ซ่ึงเป็น
แผน่เสียงส าหรับผูมี้บรรดาศกัด์ิ  

ตบัมโหรีบา้นพาทยโกศล คุณหญิง ไพฑูรย ์ กิตติวรรณ  ไดก้ล่าวไวว้่า “บรรเลงเฉพาะตับมโหรี สองช้ัน ของเก่า
เท่าน้ัน  ตับมโหรี สามช้ันไม่เคยบรรเลงเลย” (เพลงตบัมโหรีของเก่า,๒๕๒๙: ๓๘)  ซ่ึงตบัมโหรีของเก่าท่ีบา้นพาทยโกศลใช้
บรรเลงนั้ นมีอยู่ด้วยกัน ๗ ตับ ได้แก่ ตับนางนาค ตับทะแย  ตับแขกมอญ ตับเขนง ตับต้นเพลงฉ่ิง ตับนกกระจอกและ                
ตบัมหาฤกษ ์โดยกลวิธีในการขบัร้องมีอตัลกัษณ์เฉพาะตวัตามแบบฉบบัของบา้นพาทยโกศลซ่ึงสืบทอดกนัมาอยา่งเคร่งครัด
เฉพาะคนในส านกัเท่านั้น จึงท าใหต้บัมโหรีบา้นพาทยโกศลหาฟังไดย้ากและไม่แพร่หลายนกัในวงการดนตรีไทยปัจจุบนั   
 ในการศึกษาอตัลกัษณ์ท่ีปรากฏในทางขับร้องตับมโหรีของบ้านพาทยโกศลน้ี ผูเ้ขียนจะใช้แนวคิดทฤษฎีเร่ือง              
อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของ กาญจนา  แกว้เทพ ท่ีกล่าวไวว้่า อตัลกัษณ์เป็นเร่ืองของเกณฑ์แบ่ง “เขา” และ “เรา” เน่ืองจาก            
อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมเป็นองค์ประกอบท่ีบอกว่า   “เราเป็นใคร” (we/us) และแตกต่างจากคนอ่ืน (they/them) อย่างไร 
(กาญจนา แกว้เทพ, ๒๕๔๔:๑๖๓) โดยในบทความน้ีจะแสดงให้เห็นในแต่ละประเด็นตั้ งแต่บทร้องท่ีใช้ในการขบัร้อง                
การประพันธ์ทางร้อง  ลักษณะการหายใจและกลวิธีการขับร้องของบ้านพาทยโกศล  โดยจะมุ่งเน้นในเร่ืองของ                            
ความเป็นอตัลกัษณ์ของบา้นพาทยโกศลเป็นส าคญั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

สังคมดนตรีไทยพูดกนัอย่างแพร่หลายถึงความเป็นอตัลกัษณ์ของบา้นพาทยโกศล ท่ีมีความแตกต่างออกไปจาก             
ทางดนตรีกระแสหลัก ไม่ว่าจะเป็นทางขับร้อง ทางดนตรี หรือแม้แต่บทร้องท่ีใช้ในการขับร้อง ซ่ึงเร่ืองดังกล่าวน้ี                   
บา้นพาทยโกศลเองก็รู้ถึงความต่างของตนเองท่ีไม่เหมือนใครและยงัคงยึดมัน่ในความต่างน้ีอย่างไม่เส่ือมคลายเพ่ือยืนยนั
ความเป็นตวัตนท่ีเป็นอตัลกัษณ์เปรียบดัง่สีสันของวงการดนตรีไทย  อนัแสดงถึงความรู้และภูมิปัญญาท่ีแฝงไปดว้ยความ
ไพเราะท่ีชวนหลงใหลแก่ผูไ้ดย้ินไดฟั้ง ซ่ึงในบทความเร่ืองอตัลกัษณ์ท่ีปรากฏในทางขบัร้องตบัมโหรีบา้นพาทยโกศลน้ี 
ผูว้ิจยัจะแสดงให้เห็นถึงส่ิงอนัซ่ึงแสดงให้เห็นความเป็นอตัลกัษณ์ในทางขับร้องภายในตับมโหรีดังจะสาธยายให้เห็น
ประจกัษด์งัต่อไปน้ี 
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บทร้อง 

หากกล่าวถึงบทร้องท่ีใช้ขับ ร้องในตับมโหรีนั้ น  ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์พูน พิศ  อมาตยกุล                        
ไดก้ล่าวไวว้า่  
  “บทร้องมโหรีของเก่านั้นแต่เดิมจะใชจ้ดลงในสมุดข่อยแลว้คดัลอกต่อๆกนัมา หรือใชว้ิธีจ  าซ่ึงมิไดพิ้มพ์
เผยแพร่คร้ังละจ านวนมาก ดงัเช่นในยุคปัจจุบนัน้ี  จึงปรากฏว่าถอ้ยค าบางค าคลาดเคล่ือนระหว่างนกัร้องดว้ยกนัท่ีสืบทอด
ต่อๆกนัมากบันกัภาษาศาสตร์  ซ่ึงอาจเกิดจากสาเหตุดงัต่อไปน้ี 

๑. คดัลอกกนัมาผิดพลาดและคลาดเคล่ือน 
๒. จ าผิดหรือจ าคลาดเคล่ือน  แลว้คิดต่อเติมข้ึนใหม่ 
๓. ครูดนตรีและนกัร้องเปลี่ยนขอ้ความเหล่านั้นเพ่ือใหส้ะดวกในการขบัร้อง เช่น การเอ้ือนเสียงหรือผนัวรรณยกุต ์ 

ตลอดจนตดัเติมค าบางค าใหส้ะดวกในการขบัร้อง 
๔. หนังสือวรรณคดีในยุคปัจจุบันท่ีกรมศิลปากรจัดพิมพ์ออกเผยแพร่นั้ นล้วนได้มาจากการรวบรวมช าระ                      

จากหนังสือวรรณคดีรุ่นเก่าท่ี เขียนด้วยลายมือบนสมุดข่อย การช าระวรรณคดีอาจจะท าให้มีค  าบางค า
คลาดเคล่ือนไปจากค าท่ีศิลปินเพลงไทยเคยใชข้บัร้องดว้ยความเคยชินแต่เก่าก่อน  จึงท าให้หลายคนเขา้ใจว่า
นักร้อง ร้องเพลงผิดไปจากเน้ือร้องในตน้ฉบับของหอสมุดแห่งชาติซ่ึงในเร่ืองดงักล่าวน้ียงัมิไดมี้การตกลง             
อยา่งเป็นทางการวา่จะยดึความถูกตอ้งจากแหล่งใดโดยเฉพาะ” (เพลงตบัมโหรีของเก่า,๒๕๒๙: ๓๗)   

ในยุคปัจจุบนัการเผยแพร่บทวรรณคดีหรือแมแ้ต่การช าระบทร้องของราชบณัฑิตยสถานเกิดข้ึนจ านวนมากท าให้
หน่วยงานทางดา้นการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงนกัดนตรีตรีไทยให้ความส าคญัและนิยมใชอ้า้งอิงในทางวิชาการ             
ทั้งใชใ้นการขบัร้อง จึงท าใหเ้กิดการปรับปรุงเปล่ียนแปลงบทของเดิมท่ีสืบทอดกนัมา แต่ส าหรับบา้นพาทยโกศลยงัคงยดึเอา
ของดั้งเดิมท่ีไดสื้บทอดกนัมาตั้งแต่อดีตอยา่งเคร่งครัด โดยไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงตามยคุสมยั  ท าใหบ้ทร้องของบา้นพาทยโกศล
นั้ นมีความแตกต่างจากบทในวรรณคดีอยู่เกือบทุกตับ  ดังจะยกตัวอย่างในเพลงแขกมอญ  ซ่ึงเป็นเพลงล าดับแรก                           
ปรากฏอยูใ่นตบัแขกมอญ 

 
เพลงแขกมอญ (บทร้องตน้ฉบบั) 

ผูใ้ดขา้มนทีสีทนัดร   กม็ว้ยมรณ์เป็นเหยือ่แก่สตัวส้ิ์น 
ถึงวา่พญาครุฑกเ็ตม็บิน    จึงล่วงสินธุถึงพิมานทอง  
น่ีแน่ะนายไปไดไ้ฉนเล่า    หรือโดยเดาวา่เล่นพอเห็นคล่อง 
หรือวา่เหาะเหิน ไดด้งัใจปอง   จึงไปเห็นหอ้งพิมานชยั 
หรือประกอบกายสิทธ์ิฤทธิเวช    วิเศษดว้ยมนตราเป็นไฉน 
เรากห็วงัอยูย่งัไม่เคยไป    คิดจะใคร่ศึกษาเป็นอาจารย ์

          
เพลงแขกมอญ(บทร้องฉบบับา้นพาทยโกศล) 

ผูใ้ดขา้มนทีสีทนัดร   กม็ว้ยมรณ์เป็นเหยือ่แก่สตัวส้ิ์น 
ถึงวา่พญาครุฑกเ็ตม็บิน    จะล่วงสินธุถึงพิมานทอง  
แน่ะนายน่ีไปไฉนเล่า    หรือโดยเดาวา่เล่นไม่เห็นคล่อง 
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หรือวา่เหาะเหิน ไดด้งัใจปอง   จึงไดไ้ปเห็นหอ้งพิมานชยั 
หรือประกอบกายสิทธ์ิฤทธิเวช    วิเศษดว้ยมนตราเป็นไฉน 
เรากห็วงัอยูย่งัไม่เคยไป    คิดจะใคร่ศึกษาเป็นอาจารย ์

 จากการขา้งตน้เป็นตวัอยา่งหน่ึงท่ีปรากฏในตบัมโหรีของบา้นพาทยโกศล โดยลกัษณะดงักล่าวน้ีมีกระจายอยูทุ่กตบั 
ซ่ึงสามารถสรุปความแตกต่างไดอ้อกเป็น ๓ ลกัษณะดงัน้ี  

๑. ค าต่างความหมายเดิม คือมีการใชค้  าท่ีต่างกนัแต่มีความหมายเดียวกนั 
๒. ค าต่างความหมายต่าง คือมีการใชส้ านวนกลอนท่ีต่างกนัเป็นผลใหค้วามหมายแตกต่างและคลาดเคล่ือน

ออกไปดว้ย 
๓. สะกดค าต่าง คือ ใชรู้ปค าในลกัษณะเดียวกนัแต่สะกดต่างกนัแต่กย็งัมีความหมายท่ีเหมือนกนั 

 
การประพนัธ์ทางร้อง  
 บา้นพาทยโกศลเป็นส านกัดนตรีส านกัหน่ึงท่ีอุดมไปดว้ยองคค์วามรู้ท่ีเขม้ขน้ สามารถสร้างสรรคอ์งคค์วามรู้ไดเ้อง
เพ่ือถ่ายทอดให้แก่ศิษย์ในส านักจนเป็นท่ีประจักษ์ในวงการดนตรีไทยทั้ งด้านการบรรเลงและขับร้อง ซ่ึงทางขับร้อง                     
ของบ้านพาทยโกศลนั้นจะมีแนวคิดในการสร้างท่ีแตกต่างออกไปอย่างแหล่งอ่ืนๆ จึงท าให้เป็นจุดเด่นท่ีไม่เหมือนใคร                 
ดงัปรากฏในเพลงไทยต่างๆมากมายเกือบทุกเพลง แมก้ระทัง่ในตบัมโหรีนั้นก็ปรากฏให้เห็นเช่นกนั โดยความแตกต่าง                
ในแต่ละเพลงนั้นมากนอ้ยแตกต่างกนัไป หรือบางเพลงก็มีความต่างกนัไปเสียทั้งหมดดงัปรากฏให้เห็นชดัเจนในเพลงเขนง 
ซ่ึงเป็นเพลงล าดบัท่ีหน่ึงในตบัเขนง  
 
เพลงเขนง (ทางขบัร้องทัว่ไป) 
ท่อน  ๑   

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - จะ - อือ - เท่ียว - - - - - - มะงุม 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ด - ร – ดท - - - -    - - - ร  ร 

 
- - - เออ  - ฮ้ึงเงอ้เอย  - - อือฮ้ือ - - อือฮ้ือ - อืออ่ือ - - - - - - มะ -หงา - - - หรา 

    - - -  ร - - - ฟด - - ดร     - - ด ร - ด ท - - - - - - ด - ด - - - ด 
 

- - - - - - จะรู้ - - - อ่ึง ฮืออือ – แห่ง ฮือ-ฮ้ึงเงอ้เออ เหอ้เออเอ่อ-เออเอย - - - ตาม - - - หา 
      - - - -      - -  ด ด - - - ท  ร  ด    - ท   ด- ด ด ซ ลซฟ - ซท - - - ด - - - ด 

 
- - - เอ่อ  เหอ - เอ่อเออ้ เหอ้เออ-เออเอ่อ - เอิงฮ้ึงเงอ - เอิงฮ้ึงเงอ เหอ้เออเอิง-เงอ้ เออเอ่ย-หน - - -ไหน 

    - - - ท ด-  ท ร ฟร- ดท - ล ด ซ  – ล ด ซ - ลซฟ – ซ ฟ ร – ลด  - - - ด 
 

- ฮ้ึงฮืออือ 
- ด ด ซ 
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ท่อน  ๒  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ต้ัง - - - แต่ - - - จะโศ - - - กา 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -ฟม - - - ม - - ซ ด - - - ซ 

 
- - - เออ เหอ้เออเอิง-เงอ เออเอ่อ-เหอเออ - เออ – เอย - - อือฮ้ือ อืออ่ือ–อืออ้ือ - - - อา - - ลัย 
- - - ซ ล ซ ฟ- ม ร ด- ร ม    - ฟ  -  ซ - - ซ  ล ซฟ - ซท - - - ด - - ด 

 
- - - - - - ดว้ยแรม - - - อ่ึง ฮืออือ – ร้าง --ฮ้ึงเงอ้เออ เหอ้เออเอ่อ-เออเอย - - - ห่าง - - - ไกล 

      - - - -      -   ดท ด - - - ท  ร  ด    - ด    -- ด ด ซ ลซฟ - ซท - - - ท - - - ด 
 

- - - เอ่อ  เหอ - เอ่อเออ้ เหอ้เออ-เออเอ่อ - เอิงฮ้ึงเงอ - เอิงฮ้ึงเงอ เหอ้เออเอิง-เงอ้ เออเอ่ย-หน - - -ไหน 
    - - - ท ด-  ท ร ฟร- ดท - ล ด ซ  – ล ด ซ - ลซฟ – ซ ฟ ร – ซ  - - - ซ 
 
เพลงเขนง (ทางขบัร้องบา้นพาทยโกศล) 
 ท่อน  ๑   

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - จะ - - - เท่ียว 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ท - - - ด 

 
อือ - - ฮ้ือ อืออ่ือ - อือ - ฮืออ่ือฮึ - - มะงุม - - เอ่อเออ้ เหอ้เอิง - เอย้ - - มะงา - - - หรา 

ด - - ร ดท - ด - รดฟ - - ร ร - - ด ฟ ซ ฟ - ร - - ด ด - - - ด 
 

- - ฮึอ่ือ ฮืออืออ่ือ - - - จะรู้  - อือ - แห่ง - - ฮ้ึงเงอ เห้อเออเอ่อ -เอย้ - - - ตาม - - - หา 
- - ฟด รดท - - - - ดร   -  ด  -  ท - - ดซ ลซฟ - ซฟ - - - ด - - - ด 

 
- - ฮึอ่ือ อือฮือเอิง -เงอ - - เออ - เอิงฮ้ึงเงอ - เอ่อ - เงอ - เห่อ - เอย้ - - - หน - ฮึ - ไหน 
- - ฟท ซลซ - ซ - - - ซ - ลดซ - ฟ - ซ - ล - ด - - - ล - ด - ลดล 

 
- - - - - เอ่อ - เออ เอ่อ - เหอ้ เออเหอ้เอิงเอย 

- - - - - ซ - ล - ซ - ด ล ท ล ล 
 
ท่อน  ๒  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ต้ัง - อ่ือ - แต่ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ซ - ฟ - ฟ 

 
- - - อือ ฮึ อือ - - - - จะโศ - ฮึ - กา - - - ฮ้ือ อืออ่ือ - อ้ือ - - - อา - - - ลัย 
- - -ซ ล ซ - - - - ซซ - ด - ซ - - - ล ซฟ - ซท - - - ด - - - ด 
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- - - อ้ือ อืออ่ือ - - - ด้วยแรม - - - ร้าง - ฮึ- อือ ฮืออืออ่ือ - อืออ้ือ - - ห่าง - - -ไกล 
- - - ร ดท - - - ด ท ด - - - ร ด - - ซ ลซฟ - ซท - - - ท - - - ด 

 
- อือฮึอือ เออเห้อเอิง -เงอ - - เออ - เอิงฮ้ึงเงอ - เอ่อ - เออ - เห่อ - เอย้ - - - มา - - - เอย 
- ทดท ซลซ - ซ - - - ซ - ล ด ซ - ฟ - ซ - ล - ด - - - ล - - - ล 

 
 

 
จากการข้างต้นจะเห็นว่าลกัษณะของการประพนัธ์ทางขับร้องในเพลงเขนงท่ีร้องกันอยู่ทั่วไปนั้ นจะข้ึนค าร้อง                

ในห้องท่ี ๕และจบในห้องท่ี ๘ ของจงัหวะท่ี ๔ แต่ส าหรับทางขบัร้องของบ้านพาทยโกศลนั้นจะข้ึนค าร้องในห้องท่ี ๗              
และจบในหอ้งท่ี ๔ ของจงัหวะท่ี ๕ 

ซ่ึงเม่ือพิจารณาตามหลกัวิชาการดนตรีไทยเพลงประเภทหน้าทับปรบไก่ จะต้องจบครบจังหวะไม่ขาดไม่เกิน                  
แต่ทางขบัร้องเพลงเขนงของบา้นพาทยโกศลนั้นมีเศษเกินออกมาคร่ึงจงัหวะหน้าทบั แต่ถึงอย่างไรก็ตาม บา้นพาทยโกศล             
กย็งัคงยดืหลกัการขบัร้องอยา่งน้ีไว ้ถือไดว้า่เป็นอตัลกัษณ์อยา่งหน่ึงท่ีมีความโดดเด่นของส านกัน้ี 

 
ลกัษณะการหายใจ 
 การหายใจในการขับร้องเพลงไทยถือเป็นเร่ืองหน่ึงท่ีส าคัญมากส าหรับการขับร้อง  เพราะการหายใจนั้ น                             
มีความสัมพนัธ์กบัท านอง บทร้องและจงัหวะของเพลงทั้งมีผลท าให้การขบัร้องด าเนินไปดว้ยความราบร่ืนนั้นตวัแปลส าคญั
อยา่งหน่ึงกคื็อการหายใจ 
 ลกัษณะการหายใจของบา้นพาทยโกศลนั้น เม่ือสังเกตถึงลกัษณะการหายใจจะมีลกัษณะของการหายใจท่ีคลา้ยคลึง
กบัการหายใจของครูนักร้องเพลงไทยใน ซ่ึงลกัษณะการหายใจจะค่อนขา้งเป็นอิสระไม่มีหลกัเกณฑ์แน่นอนตายตวัอย่าง
ปัจจุบนัและส่วนใหญ่จะเป็นช่วงของการหายใจท่ียาว ดงัจะยกตวัอยา่งเปรียบเทียบใหเ้ห็นดงัน้ี 
 
รูปแบบการหายใจเพลงตน้เพลงฉ่ิง  (ทางขบัร้องทัว่ไป)              
 

- - - -   - - - -  - - - -   - - - -   - - - ฝ่าย  - - - นาฏ  อ้ือ  - เม - - -  รี 
 - - - -   - - - -   - - - -   - - - -   - - - ฟ - - - ซ     ฟ ล -   ด  - - - ด 

                  
 

 - - - เอ่อ เออเห้อเอิง -เงอ - - - เหอ้ เออเห้อเอิง-เงอ - - - เอ่อ - - - เออ - - - เห่อ - - - เออ้ 
- - - ล ด ร ด - ด - - - ร ด ร ด - ด - - - ฟ - - - ซ - - - ล - - - ด 

                        
 

- - - เออ้ - - เออเออ้ - - ฮ้ึง เงอ - เออ - เอ่อ - เออ ฮ้ึง เงอ เห้อเออเอ่อ-เอย - - - ศรี - - สวสัดิ์ 
- - - ล - - คร - - ฟ ร - ด - ฟ - ล ด ซ ล ซ ฟ - ร - - - ลด - -  ซ ฟ 

- - - - - เอ่อ - เออ เอ่อ - เหอ้ เออเหอ้เอิงเอย 

- - - - - ซ - ล - ซ - ด ล ท ล ล 
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อือ - - -  
 ซ  - - -  

 
รูปแบบการหายใจเพลงตน้เพลงฉ่ิง (ทางขบัร้องบา้นพาทยโกศล) 

              
- - - -   - - - -  - - - -   - - - -   - - - ฝ่าย  - - - นาฏ  อ้ือ  - เม - - -  รี 
 - - - -   - - - -   - - - -   - - - -   - - - ฟ - - - ซ     ฟ ล -   ด  - - - ด 

                  
 

 - - - เอ่อ เออเห้อเอิง -เงอ - - - เหอ้ เออเห้อเอิง-เงอ - - - เอ่อ - - - เออ - - - เห่อ - - - เออ้ 
- - - ล ด ร ด - ด - - - ร ด ร ด - ด - - - ฟ - - - ซ - - - ล - - - ด 

                        
 

- - - เออ้ - - เออเออ้ - - ฮ้ึง เงอ - เออ - เอ่อ - เออ ฮ้ึง เงอ เห้อเออเอ่อ-เอย - - - ศรี - - สวสัดิ์ 
- - - ล - - คร - - ฟ ร - ด - ฟ - ล ด ซ ล ซ ฟ - ร - - - ลด - -  ซ ฟ 

 
อือ - - -  
 ซ  - - -  

 
 จากการดงักล่าวจะสังเกตไดว้่าลกัษณะการหายใจของการขบัร้องบา้นพาทยโกศล จะไม่ค านึงว่าจะตอ้งจบประโยค
แลว้จึงจะหายใจ โดยจะหายใจเช่ือมระหว่างประโยคหน่ึงมีอีกประโยคหน่ึงแต่จะมีช่วงของการหายใจท่ียาว ซ่ึงถือเป็น                   
อตัลกัษณ์หน่ึงท่ีบา้นพาทยโกศลไดสื้บทอดมาอยา่งเคร่งครัดจนถึงปัจจุบนั 
 
 กลวิธีการขบัร้อง 

การขบัร้องตบัมโหรีของบา้นพาทยโกศลนั้นมีความเป็นอตัลกัษณ์ โดดเด่นอย่างชดัเจน ซ่ึงทางขบัร้องนั้นจะร้อง
ตรงๆ คือ เป็นลกัษณะของการร้องจะร้องอิงไปกบัท านองหลกัของเพลงไทย (ทางฆอ้ง) เป็นส าคญั ท่ีไม่เน้นการป้ันค าร้อง
โดยจะร้องใหค้  าร้องนั้นตรงกบัเสียงของเน้ือท านองหลกัเป็นส่วนใหญ่ และไม่มีลีลาอะไรมากมายคือ ลกัษณะของการเอ้ือน          
ท่ียึดเอาเน้ือท านองหลักเป็นส าคัญไม่มีการดัดแปลงไปจากเน้ือท านอกมากนักซ่ึงลีลาการขับร้องแบบโบราณน้ี                          
บ้านพาทยโกศลได้สืบทอดมาอย่างเคร่งครัดดังท่ี คุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ ได้กล่าวกับศาสตราจารย์นายแพทย ์                      
พูนพิศ อมาตยกุล ซ่ึงผูเ้ขียนไดส้ัมภาษณ์ท่านมาอีกต่อหน่ึงว่า “ฉันร้องเพลงได้แต่แบบนี ้แบบท่ีดัดจริตน้ันฉันร้องไม่เป็น”
(พนูพิศ อมาตยกลุ,สมัภาษณ์ :๒๕๕๓) ค าว่า “ดดัจริต”ในความหมายของคุณหญิงไพฑูรย ์กิตติวรรณ นั้นคือการเพ่ิมลีลาและ
การป้ันค าเขา้ไปจากเดิม ซ่ึงในคนบางกลุ่มมีรสนิยมวา่ไพเราะและแสดงความสามารถมากกวา่ทางของเก่า แต่ส าหรับนกัร้อง
ในบา้นพาทยโกศลมีทรรศนะว่าเป็นส่ิงท่ีไม่สวยงามและรกจนเกินไปท าให้เพลงไม่ไพเราะ นกัขบัร้องของบา้นพาทยโกศล     
จึงยึดแนวทางการขบัร้องแบบเก่าไวจ้นปัจจุบนัจนกลายเป็นอตัลกัษณ์ของบา้นพาทยโกศลไปโดยปริยาย  ดงัตวัอย่างเพลง           
ตน้เพลงฉ่ิง สองชั้น ซ่ึงเป็นเพลงท่ีอยูใ่นตบัตน้เพลงฉ่ิง 
ทางขบัร้องเพลงตน้เพลงฉ่ิง (ทางขบัร้องทัว่ไป) 



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 530 -

 
 
ท่อนท่ี ๑ เท่ียวแรก 

- - - - - - - - - - - - - - - -    - - - ฝ่าย    - - - นาฏ อ้ือ  - เม - - -  รี 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ฟ - - - ซ   ฟ ล - ด - - -  ด 

 
- - - เอ่อ เออเห้อเอิง -เงอ - - - เหอ้ เออเห้อเอิง-เงอ    - - - เอ่อ    - - - เออ    - - - เห่อ    - - - เออ้ 
- - - ล ด ร ด - ด - - - ร ด ร ด - ด - - - ฟ - - - ซ - - - ล - - - ด 

 
   - - - เออ้ - - เออเออ้ เหอ้เออ ฮ้ึงเออ เห้อเออเออ-เอ่อ - เออ ฮ้ึง เออ เห้อเออเอ่อ-เอย - - - ศรี - - สวสัดิ์ 

- - - ล  -  -  ด  ร มร  ซ ร ม ร ด - ฟ - ล    ด   ซ ล  ซ  ฟ-ร - - - ลด - -  ซ ฟ 
 

อือ - - - 
ซ  - - - 

 
ท่อนท่ี ๒ เท่ียวแรก 
(ดนตรีส่งร้อง)    /บรรทม - อ่ือ - อือ ฮึอือ- เหนือ ฮ้ึงเออเห้อเออเอ่อเออ้ - - ฮ้ึง  เออ เห้อเอย -  แท่น - - - รัตน์ 

- - - ล ลล/  ด    ด   -  ด  -  ล รด -  รม ซร มรด-ม - -  ซ    ร  ม  ร   - ดล   - -  -   ร 
 
 
 
 
 
 
 

 อ้ือ - - เออ้ - - เออเออ้ เหอ้เออ ฮ้ึงเออ เห้อเออเออ-เอ่อ - เออ ฮ้ึง เออ เห้อเออเอ่อ-เอย - - - ปัจ - - จ ถรณ์ 
   ด  -  - ล  - -   ด   ร ม ร  ซ  ร  ม  ร  ด - ฟ -  ล   ด  ซ ล ซ ฟ - ร - - - ฟ   - - ซ  ล 

 
 
 
 
 
 

- - ฮึ อือ ฮือ อือ - - 
- - ด ซ    ล   ซ   - - 

 
ทางขบัร้องตบัตน้เพลงฉ่ิง (ทางขบัร้องบา้นพาทยโกศล) 
ท่อนท่ี ๑ เท่ียวแรก 

- - - - - - - - - - - - - - - -    - - - ฝ่าย    - - - นาฏ อ้ือ  - เม - - -  รี 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ฟ - - - ซ ฟ ล -  ด - - - ด 

 
  - - - เอ่อ เออเห้อเอิง -เงอ    - - - เหอ้ เออเห้อเอิง-เงอ    - - - เอ่อ    - - - เออ    - - - เห่อ    - - - เออ้ 

- - - ล ด ร ด - ด - - - ร ด ร ด - ด - - - ฟ - - - ซ - - - ล - - - ด 
 

   - - - เออ้ - - เออเออ้ - - ฮ้ึง เงอ - เออ - เอ่อ - เออ ฮ้ึง เงอ เห้อเออเอ่อ-เอย - - - ศรี - - สวสัดิ์ 
- - - ล  - -   ค   ร   - -  ฟ   ร  - ด    -  ฟ -  ล    ด  ซ ล ซ ฟ - ร - - - ลด - -  ซ ฟ 

อือ - - - 
ซ  - - - 

 
ท่อนท่ี ๒ เท่ียวแรก 
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ท่อนท่ี ๑ เท่ียวแรก 

- - - - - - - - - - - - - - - -    - - - ฝ่าย    - - - นาฏ อ้ือ  - เม - - -  รี 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ฟ - - - ซ   ฟ ล - ด - - -  ด 

 
- - - เอ่อ เออเห้อเอิง -เงอ - - - เหอ้ เออเห้อเอิง-เงอ    - - - เอ่อ    - - - เออ    - - - เห่อ    - - - เออ้ 
- - - ล ด ร ด - ด - - - ร ด ร ด - ด - - - ฟ - - - ซ - - - ล - - - ด 

 
   - - - เออ้ - - เออเออ้ เหอ้เออ ฮ้ึงเออ เห้อเออเออ-เอ่อ - เออ ฮ้ึง เออ เห้อเออเอ่อ-เอย - - - ศรี - - สวสัดิ์ 

- - - ล  -  -  ด  ร มร  ซ ร ม ร ด - ฟ - ล    ด   ซ ล  ซ  ฟ-ร - - - ลด - -  ซ ฟ 
 

อือ - - - 
ซ  - - - 

 
ท่อนท่ี ๒ เท่ียวแรก 
(ดนตรีส่งร้อง)    /บรรทม - อ่ือ - อือ ฮึอือ- เหนือ ฮ้ึงเออเห้อเออเอ่อเออ้ - - ฮ้ึง  เออ เห้อเอย -  แท่น - - - รัตน์ 

- - - ล ลล/  ด    ด   -  ด  -  ล รด -  รม ซร มรด-ม - -  ซ    ร  ม  ร   - ดล   - -  -   ร 
 
 
 
 
 
 
 

 อ้ือ - - เออ้ - - เออเออ้ เหอ้เออ ฮ้ึงเออ เห้อเออเออ-เอ่อ - เออ ฮ้ึง เออ เห้อเออเอ่อ-เอย - - - ปัจ - - จ ถรณ์ 
   ด  -  - ล  - -   ด   ร ม ร  ซ  ร  ม  ร  ด - ฟ -  ล   ด  ซ ล ซ ฟ - ร - - - ฟ   - - ซ  ล 

 
 
 
 
 
 

- - ฮึ อือ ฮือ อือ - - 
- - ด ซ    ล   ซ   - - 

 
ทางขบัร้องตบัตน้เพลงฉ่ิง (ทางขบัร้องบา้นพาทยโกศล) 
ท่อนท่ี ๑ เท่ียวแรก 

- - - - - - - - - - - - - - - -    - - - ฝ่าย    - - - นาฏ อ้ือ  - เม - - -  รี 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ฟ - - - ซ ฟ ล -  ด - - - ด 

 
  - - - เอ่อ เออเห้อเอิง -เงอ    - - - เหอ้ เออเห้อเอิง-เงอ    - - - เอ่อ    - - - เออ    - - - เห่อ    - - - เออ้ 

- - - ล ด ร ด - ด - - - ร ด ร ด - ด - - - ฟ - - - ซ - - - ล - - - ด 
 

   - - - เออ้ - - เออเออ้ - - ฮ้ึง เงอ - เออ - เอ่อ - เออ ฮ้ึง เงอ เห้อเออเอ่อ-เอย - - - ศรี - - สวสัดิ์ 
- - - ล  - -   ค   ร   - -  ฟ   ร  - ด    -  ฟ -  ล    ด  ซ ล ซ ฟ - ร - - - ลด - -  ซ ฟ 

อือ - - - 
ซ  - - - 

 
ท่อนท่ี ๒ เท่ียวแรก 

 
 

(ดนตรีส่งร้อง)   - - บรรทม   - - - เหนือ - เหอเอ่อเออ้ - - ฮ้ึง  เงย    - - - แท่น - อือ - รัตน์ 
- - - ล ล ล ล ล   - -   ร   ร    - - -   ม -  ร   ด   ม - -  ซ    ร - - -   ด - ล   -   ร 

 
 
 
 
 
 

อ้ือ - - เอ่อ - - เออเออ้    - - ฮ้ึง เงอ  - เออ - เอ่อ - เออ ฮ้ึง เงอ เห้อเออเอ่อ- เอ่ย - - - ปัจ - - จ ถรณ์ 
ด -  -  ล - -   ด   ร  - -  ฟ   ร  -  ด   -  ฟ -  ล  ด   ซ ล  ซ  ฟ - ร - - - ฟ - - ซ   ล 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
จากตวัอยา่งในขา้งตน้น้ีหากสังเกตในท่อนท่ี ๒ จงัหวะท่ี ๑ ในหอ้งท่ี ๔ ตรงค าวา่ “บรรทม” จะเห็นไดว้่าทั้งสองทาง

นั้นมีความแตกต่างกนั โดยทางขบัร้องของบา้นพาทยโกศลนั้นจะมีโนต้ก ากบัเพียงตวัเดียว ซ่ึงต่างจากทางขบัร้องทัว่ไปท่ีมี
โนต้ก ากบัถึง ๒ ตวั แสดงใหเ้ห็นว่าการป้ันค าร้องของบา้นพาทยโกศลมีลกัษณะแบบร้องตรงตวัซ่ึงต่างจากทางขบัร้องทัว่ไป
ท่ีมีการไหลเสียงเพ่ือป้ันค าไดอ้ยา่งชดัเจน 

หากพิจารณาในจงัหวะท่ี ๓ ของท่อนท่ี ๑ และจงัหวะท่ี ๒ ของท่อนท่ี ๒ ในห้องท่ี ๓ และ ๔ ซ่ึงมีท านองแบบ
เดียวกนัจะเห็นไดว้่า ทางขบัร้องทัว่ๆไปนั้นจะมีโนต้ก ากบัถึง ๘ ตวัซ่ึงต่างจากทางขบัร้องของบา้นพาทยโกศลท่ีมีเพียง ๔ ตวั 
โดยในท่ีน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงลีลาในการขบัร้องของบา้นพาทยโกศลท่ีมีความสลบัซบัซอ้นนอ้ยกวา่ทางขบัร้องทัว่ไปอยา่งชดัเจน 
 
สรุป 
 จากแนวคิดเร่ืองอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม เม่ือน ามาอธิบายปรากฏการท่ี เกิดข้ึนในทางขับร้องตับมโหรี                          
ของบา้นพาทยโกศล สามารถสรุปไดว้า่ ทางขบัร้องในตบัมโหรีของบา้นพาทยโกศลมีอตัลกัษณ์ท่ีชดัเจนเห็นไดจ้ากความเป็น
ตวัตนในแต่ละเร่ืองดงัน้ี 

๑.บทร้องในตบัมโหรีของบา้นพาทยโกศลยงัคงยดึเอาของดั้งเดิมท่ีไดสื้บทอดกนัมาตั้งแต่อดีตโดยไม่ได ้
เปล่ียนแปลงตามยคุสมยั  ท าใหบ้ทร้องของบา้นพาทยโกศลนั้นยงัคงมีความแตกต่างจากบทในวรรณคดีอยูบ่า้งในเกือบทุกบท 

๒. การประพนัธ์ทางขบัร้องของบา้นพาทยโกศลความเป็นเอกลกัษณ์ส่วนตวัไม่ยดึติดกบักฎเกณฑต่์างๆ 
หรือแมแ้ต่หลกัวิชาการดนตรีไทย  

๔. ลกัษณะการหายใจของทางขบัร้องบา้นพาทยโกศลเป็นไปดว้ยความอิสระไม่มีกรอบบงัคบัตายตวั 
และมกัจะใชช่้วงของการหายใจท่ียาว 

๕.การขบัร้องในตบัมโหรีของบา้นพาทยโกศลจะไม่เนน้การป้ันค าทั้งมีลีลาท่ีไม่ซบัซอ้นซ่ึงต่างจากทัว่ไป 
อยา่งชดัเจน  

จากการดงักล่าวส่งผลใหท้างขบัร้องในตบัมโหรีของบา้นพาทยโกศลมีอตัลกัษณ์ท่ีไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน
ทั้งยงัคงด ารงความเป็นอตัลกัษณ์อนัโดดเด่นน้ีต่อไปไม่เส่ือมคลายจนถึงปัจจุบนั  

 
 
 
 

- - ฮึ อือ ฮือ อือ - - 
- - ด ซ ล  ซ - - 
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พลวตัและการสืบสานภูมปัิญญาช่างตอกกระดาษ อ าเภอปากพะยูน จงัหวดัพทัลุง 
Dynamic and Inheritance of Paper Hammering Artisan’s Wisdom 

Pakpayun District, Phattalung Province 
ไพศิลป์ พรายดสัถ ์(Paisin Praydust)1 

พรพนัธ์ุ  เขมคุณาศยั (Pornpan Khemakunasai)2 
บทคัดย่อ 
บทความน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ ๑) ศึกษาพลวตัภูมิปัญญาของช่างตอกกระดาษ อ าเภอปากพะยูน  
จงัหวดัพทัลุง ๒) ศึกษาแนวทางและวิธีการสืบสานช่างตอกกระดาษ อ าเภอปากพะยูน  จงัหวดั
พทัลุง เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้าง และ
การสนทนากลุ่ม จากผูใ้หข้อ้มูลหลกั ๔ กลุ่ม ๓๒ คน ไดแ้ก่ นายช่างตอกกระดาษ ๖ คน ลูกมือนาย
ช่าง ๑๕ คน ชาวบา้นท่ีมีองค์ความรู้การตอกกระดาษ ๗ คน และพระสงฆ์ท่ีมีองคค์วามรู้การตอก
กระดาษ ๔ รูป  ผลการวิจัยพบว่า การตอกกระดาษในพ้ืนท่ีอ  าเภอปากพะยูน จังหวดัพทัลุง มี
จุดประสงคเ์พ่ือใชใ้นการประดบัตกแต่งโลงศพและการตกแต่งเรือพระ ลายท่ีนิยมใชก้นัมากคือ แม่
ลาย เช่น ลายประจ ายาม ลายลูกฟัก ลายบัวคว  ่าบัวหงาย และมีลายอ่ืนๆท่ีคิดคน้ข้ึนมาเพ่ือเป็น
เอกลกัษณ์ของช่างในแต่ละพ้ืนท่ี ปัจจุบนัช่างตอกกระดาษมีจ านวนลดลงเน่ืองจากคนในปัจจุบนัไม่
เห็นคุณค่าและความส าคญัของภูมิปัญญาการตอกกระดาษ ช่างตอกกระดาษจึงขาดการสืบทอดภูมิ
ปัญญาการตอกกระดาษใหก้บัคนรุ่นหลงั และเน่ืองจากเทคโนโลยทีนัสมยัมีกระดาษพิมพล์ายส าเร็จ
เกิดข้ึน ท าใหค้นในพ้ืนท่ีดงักล่าวหันมาใชก้ระดาษพิมพล์ายส าเร็จเพ่ือความสะดวกรวดเร็ว ดงันั้น
จึงตอ้งมีการส่งเสริมการสืบทอดงานตอกกระดาษโดยการร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐท่ีมีส่วน
เก่ียวข้องในการจดังานชักพระของอ าเภอปากพะยูน จงัหวดัพทัลุง ให้มีการประกวดเรือพระท่ี
ประดบัตกแต่งดว้ยการตอกกระดาษ และการจดัตั้งให้มีศูนยก์ารเรียนรู้ในชุมชน เพื ่อให้ช่างตอก
กระดาษไดถ่้ายทอดภูมิปัญญาการตอกกระดาษให้กบัคนรุ่นหลงัไดส้านต่อเพ่ืออนุรักษ์การตอก
กระดาษใหค้งอยูสื่บไป 
 

ค าส าคัญ : ช่างตอกกระดาษ, พลวตัภูมิปัญญาช่างตอกกระดาษ, การสืบสานภูมิปัญญาช่างตอก
กระดาษ 
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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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บทน า 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีเกิดจากการสัง่สมประสบการณ์ของชาวบา้น 

และจากการสืบทอดกนัมาจากบรรพบุรุษ มีการทดลอง ปรับเปล่ียน แกไ้ขปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนใน
การด ารงชีวิตประจ าวนัในแต่ละทอ้งถ่ิน ประเทศไทยมีศิลปวฒันธรรมท่ีเกิดข้ึนจากภูมิปัญญาของ
ชาวบา้นอย่างหลากหลายในอดีตจนถึงปัจจุบนั ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินแสดงใหเ้ห็นถึงวิวฒันาการทาง
ศิลปะท่ีเกิดข้ึนเป็นเวลาชา้นาน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเป็นองคค์วามรู้ท่ีมีคุณค่า ซ่ึงช่วยจรรโลงชีวิตและ
วิถีชุมชนของคนในทอ้งถ่ินใหอ้ยูร่่วมกบัธรรมชาติและสภาวะแวดลอ้มไดอ้ยา่งสมดุล และท่ีส าคญั
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเป็นส่ิงท่ีสามารถด ารงความเป็นทอ้งถ่ินหรือชุมชนนั้นๆไวไ้ด ้จึงถือว่าภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินมีความส าคญัต่อการด าเนินชีวิต และยงัส่งผลต่อการพฒันาประเทศอีกดว้ย 

คนไทยใชภู้มิปัญญาในการน ากระดาษมาเขียนและตอกเป็นภาพหรือลวดลายมานานแลว้ 
แต่หลกัฐานงานกระดาษนั้นเป็นเร่ืองยากท่ีจะเก็บรักษา เพราะกระดาษเป็นวสัดุท่ีย่อยสลายไดง่้าย 
งานตอกกระดาษพบมากทางภาคเหนือ เช่น การน ากระดาษมาตกแต่งนกหสัดีลิง การท าธงหรือตุง
แขวนประดบัไวต้ามวดัวาอาราม เพ่ือแสดงถึงความศรัทธาในพทุธศาสนาและท าใหง้านนั้นดูมีสีสนั
มากข้ึน ภาคอีสานสามารถพบเห็นไดจ้ากการน ากระดาษมาประดบับั้งไฟ ใชใ้นการประดบัรถแห่
เทียนในพิธีแห่เทียนพรรษา ภาคกลางส่วนใหญ่ใชก้ระดาษในงานส านกัพระราชวงั เช่น การตกแต่ง
พระเมรุ การตกแต่งพิธีแลกนาขวญั ส าหรับทางภาคใต้ มีการน ากระดาษมาปิดตามตัวว่าว ใช้
กระดาษตกแต่งโลงศพ และใชก้ระดาษตกแต่งเรือพระ (สมปอง  อคัรวงษ.์  ๒๕๕๐ : ๑๖๙-๑๗๓) 

จากท่ีกล่าวมางานกระดาษเป็นภูมิปัญญาท่ีใช้ในการประดับตกแต่งเพ่ือพุทธบูชา 
โดยทัว่ไปรูปแบบของงานกระดาษจึงมีความแตกต่างกนัไปในแต่ละภูมิภาค ภาคใตเ้รามีภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินท่ีมีคุณค่าต่างๆมากมาย ซ่ึงภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในภาคใตน้ี้  ผูว้ิจยัไดเ้ล็งเห็นภูมิปัญญาท่ีคง
ความเป็นดั้งเดิมและสืบทอดกนัมาน้อยลงทุกทีนั่นคือ  ภูมิปัญญาการตอกกระดาษ ในอ าเภอปาก
พะยูน จงัหวดัพทัลุง เป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินทางดา้นศิลปะท่ีสามารถเห็นไดเ้ด่นชดัและไดสื้บทอด
กนัมาเป็นเวลาชา้นานแลว้ แต่ปัจจุบนัก าลงัจะเลือนรางหายไป  เพราะคนรุ่นใหม่ไดใ้ชก้ระดาษท่ีมี
ลวดลายส าเร็จรูปเพ่ือความสะดวกรวดเร็วและเป็นวสัดุสมยัใหม่ ช่างในอ าเภอปากพะยูน จงัหวดั
พทัลุงนิยมใชก้ารตอกกระดาษเพ่ือตกแต่งเรือพระและตกแต่งโลงศพ งานตอกกระดาษน้ีเป็นความ
ช านาญของช่างในทอ้งถ่ินอยูแ่ลว้ เพราะช่างมีพ้ืนฐานในการท าหนงัตะลุง การตอกกระดาษมีวิธีใน
การท าท่ีใกลเ้คียงกนั  ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดจ้ดัท าบทความเร่ืองพลวตัและการสืบสานภูมิปัญญาช่างตอก
กระดาษข้ึนเพราะเห็นถึงความส าคญัของภูมิปัญญาการตอกกระดาษในอ าเภอปากพะยูน จงัหวดั
พทัลุง เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงของภูมิปัญญาการตอกกระดาษและแนวทางการถ่ายทอดภูมิ
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ปัญญาการตอกกระดาษไปยงัคนรุ่นหลงั ใหค้นรุ่นหลงัไดเ้ห็นความส าคญัและสืบทอดต่อไปไม่ให้
เลือนหายไปจากทอ้งถ่ิน  

การศึกษาบทความคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาพลวตัภูมิปัญญาของช่างตอกกระดาษ 
และศึกษาแนวทางและวิธีการสืบสานช่างตอกกระดาษ  อ าเภอปากพะยูน   จังหวดัพัทลุง วิธี
การศึกษา ใชว้ิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม  สังเกตวิธีการตอกกระดาษของช่างตอกกระดาษ ใน
อ าเภอปากพะยูน จงัหวดัพทัลุง  วิธีการสัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้าง และวิธีการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) โดยการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั  จ านวน ๔ กลุ่ม  รวม ๓๒ คน  ประกอบดว้ย 
กลุ่มนายช่างตอกกระดาษ จ านวน ๖ คน  กลุ่มลูกมือนายช่างตอกกระดาษ จ านวน ๑๕ คน  ชาวบา้น
ท่ีมีองค์ความรู้การตอกกระดาษ จ านวน ๗ คน และพระสงฆ์ท่ีมีองค์ความรู้การตอกกระดาษ 
จ านวน ๔ รูป ส าหรับเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
และแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้าง โดยการศึกษาแนวคิดทฤษฎีแลว้สกดัความคิดออกมาเป็น
ประเด็นในการสร้างค าถามย่อยท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ โดยสร้างแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงมี
โครงสร้างให้ข้อค าถามสามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสมของผูใ้ห้ข้อมูลแต่ละกลุ่ม 
นอกจากน้ียงัมีการสนทนากลุ่ม ( Focus Group ) โดยการประชุมกลุ่มยอ่ย ผูว้ิจยัจะก าหนดประเด็น
ในการประชุมแต่ละคร้ัง ซ่ึงจะน าประเด็นท่ีผูว้ิจยัยงัขาดขอ้มูล หรือตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติมเป็นการ
แลกเปล่ียนแนวคิดกนัในประเดน็ต่างๆ 
 
พลวัตภูมิปัญญาของช่างตอกกระดาษ อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพทัลุง 

ภูมิปัญญาการตอกกระดาษของช่างตอกกระดาษ อ าเภอปากพะยนู จงัหวดัพทัลุง เป็นภูมิ
ปัญญาท่ีมีการสืบทอดกันมายาวนานตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และมีการเปล่ียนแปลงไปตาม
ช่วงเวลา ตามยุคสมยัท่ีเปล่ียนไป จากการศึกษาพบว่าการเปล่ียนแปลงของภูมิปัญญาช่างตอก
กระดาษสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น ๒ ยคุ ดงัน้ี 

ยุคที่ ๑ ยุคการใช้ตะเกยีงเจ้าพายุ 
ก่อนปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตพ้ืนท่ีอ  ำเภอปำกพะยนู จงัหวดัพทัลุง ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีติดต่อกบั

ทะเลสำบสงขลำ มีลกัษณะเป็นเกำะท่ีลอ้มลอบดว้ยทะเลเป็นส่วนใหญ่ ในสมยันั้นยงัไม่มีกำร
พฒันำมำกนัก กำรคมนำคมไม่สะดวก ผูค้นในสมยันั้นนิยมเดินทำงดว้ยเรือ ไฟฟ้ำยงัเขำ้ไม่ถึงใน
พ้ืนท่ีตอ้งอำศยัตะเกียงเพ่ือให้เกิดแสงสว่ำง จึงเรียกยุคน้ีว่ำ ยคุกำรใชต้ะเกียงเจำ้พำย ุ(พระครูนิเทศ 
ธรรมโช. ๒๕๕๘) 

ลกัษณะภูมิศำสตร์ของอ ำเภอปำกพะยนูมีควำมอุดมสมบูรณ์ ถือไดว้่ำคนในพ้ืนท่ีมีทรัพย์
ในดินสินในน ้ำต่อเน่ืองมำหลำยปี ผูค้นจึงนิยมประกอบอำชีพอยูใ่นบริเวณพ้ืนท่ีบำ้นเกิดของตนเอง 
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เพรำะในสมยันั้นชำวบำ้นในชุมชนมีควำมรักสำมคัคี เอ้ืออำรีต่อกนั มีควำมช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
ทั้งในเร่ืองกำรท ำมำหำกิน วฒันธรรม ประเพณีต่ำงๆ ศิลปวฒันธรรมและงำนประเพณี มีกำรจดังำน
เฉพำะคนในพ้ืนท่ี ดว้ยควำมรักและสำมคัคีของคนในชุมชน เม่ือมีกำรจดังำนข้ึนคร้ังใด ทุกคนก็จะ
แห่กนัไปช่วยงำน เช่น งำนศพ ช่ำงท่ีมีควำมช ำนำญในเร่ืองกำรตดัต่อไม ้ท ำโลงศพ ก็จะตดัต่อไม้
ประกอบข้ึนมำเป็นโลงศพ ช่ำงท่ีมีฝีมือในกำรตกแต่งโลงศพ ก็จะช่วยกนัตกแต่งโลงศพใหส้วยงำม 
ซ่ึงในสมยันั้นโลงศพเป็นโลงท่ีประกอบดว้ยไมท้ั้งหมด จึงจ ำเป็นอยำ่งยิง่ท่ีตอ้งมีกำรประดบัตกแต่ง
ใหส้วยงำม (เสียง บวัเผียน. ๒๕๕๘) 

กำรด ำรงชีวิตของชำวบ้ำนส่วนใหญ่ จะท ำมำหำกินอยู่เฉพำะภำยในพ้ืนท่ีอ  ำเภอปำก
พะยูน และอ ำเภอใกลเ้คียงท ำให้คนในพ้ืนท่ีได้หมุนเปล่ียนกำรเรียนรู้ทั้ งทำงด้ำนภำษำ ศิลปะ 
วฒันธรรมรวมทั้งภูมิปัญญำของทอ้งถ่ินท่ีมีกำรท ำอย่ำงต่อเน่ือง โดยเฉพำะภูมิปัญญำของช่ำงตอก
กระดำษ ในสมยันั้นจะตอกกระดำษเพ่ือใชป้ระดบัตกแต่งโลงศพมำกกว่ำกำรตกแต่งเรือพระ เพรำะ
กำรท ำเรือพระจะท  ำเพียงแค่ปีละคร้ัง แต่กำรจดังำนศพจะมีอยู่บ่อยคร้ัง จึงจ ำเป็นท่ีจะตอ้งตอก
กระดำษเก็บไปล่วงหน้ำ เม่ือมีคนเสียชีวิตจะได้น ำกระดำษท่ีตอกไวไ้ปใช้ได้ทันที  ช่ำงตอก
กระดำษจึงส ำคญัและมีควำมจ ำเป็นอยำ่งมำกในสมยันั้น (พระครูช่วย อติภทฺโท. ๒๕๕๘) 

ช่ำงตอกกระดำษในพ้ืนท่ีอ  ำเภอปำกพะยนู ทุกคนเป็นคนท่ีไดรั้บกำรยกยอ่งเชิดชูว่ำเป็นผู ้
ท่ีมีควำมสำมำรถ มีเกียรติมีศกัด์ิศรีของท้องถ่ินนั้นๆ จะเห็นได้จำกกำรสร้ำงเรือพระของแต่ละ
ชุมชนซ่ึงมีกำรรวมกลุ่มกนัภำยในวดั ถึงแมว้่ำทำงวดัจะไม่มีงบประมำณในกำรสร้ำงเรือพระในแต่
ละปี แต่ดว้ยควำมศรัทธำในพระพุทธศำสนำ ควำมเช่ือมัน่ในฝีมือของนำยช่ำง ท ำให้ชำวบำ้นใน
ชุมชน มีกำรบริจำคค่ำใชจ่้ำย เพื่อสนบัสนุนในกำรสร้ำงเรือพระ กำรตอกกระดำษในสมยัน้ีถือว่ำมี
ควำมรุ่งโรจน์ ช่ำงตอกกระดำษเป็นผูอุ้ทิศตนโดยไม่มีค่ำจำ้งใดๆทั้งส้ิน กำรตอบแทนในกำรตอก
กระดำษเพ่ือตกแต่งโลงศพคือ ขำ้วสำร ผกั ปลำ ท่ีคณะเจำ้ภำพของผูท่ี้เสียชีวิตจดัหำมำให ้ส่วนกำร
ตอบแทนในกำรตอกกระดำษเพ่ือตกแต่งเรือพระเป็นกำรตอบแทนทำงจิตใจ ส่วนวดัใดท่ีไดรั้บ
รำงวลัในกำรประกวดเรือพระก็จะไดรั้บตะเกียงเจำ้พำยุ และไดน้ ้ ำมนัก๊ำด ๓-๔ ป๊ีบ ในสมยันั้นถือ
ว่ำเป็นรำงวลัท่ีสุดคุม้และยิ่งใหญ่มำก เป็นควำมภำคภูมิใจส ำหรับช่ำงตอกกระดำษ รวมทั้งคนใน
ชุมชนกร่็วมภูมิใจดว้ยเช่นกนั (คลอ้ย ด ำส่งแสง. ๒๕๕๘) 

กำรตอกกระดำษเป็นองคค์วำมรู้ท่ีช่ำงตอกกระดำษไดรั้บกำรถ่ำยทอดและคิดสร้ำงสรรค์
ข้ึนมำเพ่ือใช้ในงำนต่ำงๆ ช่ำงตอกกระดำษในเขตพ้ืนท่ีอ  ำเภอปำกพะยูน จงัหวดัพทัลุงนิยมตอก
กระดำษเพ่ือน ำไปตกแต่งโรงศพและประดบัตกแต่งเรือพระ งำนตอกกระดำษเป็นงำนภูมิปัญญำท่ี
แสดงถึงควำมประณีตสวยงำม ช่ำงตอกกระดำษแต่ละพ้ืนท่ีจะมีฝีมือกำรตอกท่ีโดดเด่นเฉพำะตน 
เม่ือใกลถึ้งประเพณีลำกพระในแต่ละพ้ืนท่ี จะมีกำรรวมกลุ่มนำยช่ำงและชำวบำ้นเพ่ือช่วยกนัสร้ำง
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เรือพระข้ึนมำและมีกำรประดบัตกแต่งดว้ยกระดำษให้สวยงำม โดยมีนำยช่ำงตอกกระดำษเป็น
หวัหนำ้งำนในตกแต่งเรือพระ พร้อมทั้งลูกมือนำยช่ำงและชำวบำ้นท่ีมีองคค์วำมรู้ควำมสำมำรถใน
กำรท ำเรือพระ ช่วยกนัสร้ำงเรือพระให้เสร็จทนัเวลำกำรประกวดแข่งขนัในงำนประเพณีชกัพระ 
(สุวฒัน์ เซ่งเขม็. ๒๕๕๘) 

ยุคที่ ๒ ยุคหลงัการใช้ตะเกยีวเจ้าพายุ 
ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๕๘ เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีมีกำรเปล่ียนแปลง พ้ืนท่ี

อ  ำเภอปำกพะยูนเร่ิมมีกำรพฒันำมำอย่ำงต่อเน่ือง จำกถนนลูกลงัพฒันำเป็นถนนลำดยำง กำร
เดินทำงสัญจรสะดวกข้ึน ไฟฟ้ำเขำ้ถึงทุกหมู่บำ้น ท ำวิถีชีวิตคนในชุมชนเปล่ียนแปลง จำกเดิมท่ีใช้
ตะเกียงเจำ้พำยุก็เปล่ียนมำใชห้ลอดไปนีออน และท่ีส ำคญัคือภูมิปัญญำทอ้งถ่ินนั่นคือ ภูมิปัญญำ
กำรตอกกระดำษมีกำรเปล่ียนแปลง เม่ือมีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเกิดข้ึน ท ำให้มีกระดำษพิมพล์ำย
ส ำเร็จรูปเกิดข้ึน ท ำให้คนในพ้ืนท่ีหันไปใชก้ระดำษพิมพส์ ำเร็จรูปในกำรประดบัตกแต่งโลงศพ
และเรือพระ เน่ืองจำกใช้งำนได้ง่ำย สะดวกรวดเร็ว และสวยงำมไม่แพ้ลำยท่ีได้จำกกำรตอก
กระดำษ ส่งผลให้ช่ำงตอกกระดำษมีจ ำนวนลดลง และท ำให้ช่ำงตอกกระดำษขำดกำรสืบทอดภูมิ
ปัญญำกำรตอกกระดำษให้กบัคนรุ่นหลงั ช่ำงตอกกระดำษท่ีมีอำยมุำกแลว้บำงท่ำนก็ไดเ้สียชีวิตลง
โดยไม่ไดถ่้ำยทอดภูมิปัญญำกำรตอกกระดำษไวใ้หก้บัลูกหลำน ปัจจุบนัมีกลุ่มคนท่ีจะหนัมำศึกษำ
เรียนรู้หรือสนใจท่ีจะอนุรักษ์ สืบสำนภูมิปัญญำกำรตอกกระดำษลดน้อยลง เน่ืองจำกมีปัจจัย
หลำยๆดำ้น ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั (สุวฒัน์ เซ่งเข็ม. ๒๕๕๘) จำกกำรศึกษำ
พบวำ่สำเหตุกำรเลือนหำยไปของช่ำงตอกกระดำษมี ๒ ประเดน็หลกัคือ 

๑. ช่ำงตอกกระดำษขำดกำรสืบทอดภูมิปัญญำกำรตอกกระดำษให้กับคนรุ่นหลัง 
เน่ืองจำกคนในปัจจุบนัไม่เห็นคุณค่ำและควำมส ำคญัของภูมิปัญญำกำรตอกกระดำษ เพรำะกำรตอก
กระดำษเป็นงำนท่ีมีขั้นตอนยุง่ยำก ตอ้งอำศยัพรสวรรค์และควำมขยนัควบคู่กนัไป กว่ำจะไดง้ำน
ส ำเร็จแต่ละช้ินตอ้งใชเ้วลำนำน นอกจำกน้ี กำรตอกกระดำษไม่สำมำรถสร้ำงรำยไดใ้ห้กบัตนเอง
และครอบครัวไดอ้ย่ำงเพียงพอ ครอบครับของช่ำงแต่ละคนจ ำเป็นท่ีจะตอ้งเล้ียงดูบุตร ส่งเสียให้
เรียนหนังลือ จ ำเป็นตอ้งมีค่ำใช้จ่ำยดงักล่ำว จึงตอ้งไปท ำอำชีพอ่ืนท่ีมีรำยไดดี้และมีควำมมัน่คง
มำกกวำ่อำชีพช่ำงตอกกระดำษ 

๒. กำรเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัข้ึน ท ำใหมี้กำรผลิตโลงศพ(โลงเยน็)รวมทั้ง
ผลิตกระดำษท่ีมีลวดลำยส ำเร็จรูปเกิดข้ึน เพ่ือควำมสะดวกและรวดเร็ว เป็นกำรประหยดัเวลำในกำร
ท ำงำน อีกทั้งลวดลำยส ำเร็จรูปยงัมีควำมสวยงำมมำกกว่ำลำยท่ีไดจ้ำกกำรตอกกระดำษ ช่ำงตอก
กระดำษในปัจจุบนัจึงนิยมใชล้ำยส ำเร็จรูปมำแทนท่ีกำรตอกกระดำษมำกข้ึน  
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กระดำษพิมพล์ำยส ำเร็จรูป หมำยถึงกระดำษท่ีมีลกัษณะมนัวำว และสะทอ้นแสง เม่ือ
กระทบกบัแสงไฟ แลว้น ำมำพิมพส์กรีนใหเ้กิดลวดลำยไทย เช่น ลำยกระจงั ลำยประจ ำยำม ลำยบวั
คว  ่ำบวัหงำย เป็นตน้ กระดำษพิมพล์ำยส ำเร็จรูปน้ี ผลิตข้ึนเพ่ือใชใ้นกำรตกแต่งโลงศพ ตกแต่งเรือ
พระ และตกแต่งวตัถุต่ำงๆตำมควำมตอ้งกำรของผูใ้ช ้กำรใชง้ำนกระดำษพิมพล์ำยส ำเร็จรูปมีควำม
สะดวก ใชง้ำนไดง่้ำย เน่ืองจำกเป็นกระดำษสต๊ิกเกอร์ เม่ือลอกกระดำษออกแลว้สำมำรถน ำไปติด
ในต ำแหน่งท่ีตอ้งกำรไดเ้ลย แต่กระดำษพิมพล์ำยส ำเร็จรูปมีขอ้เสียตรงท่ีมีขนำดควำมกวำ้งยำวท่ีมี
มำตรฐำนและจ ำกดัมำแลว้ จึงท ำใหต้อ้งมีกำรตดัเพ่ือปรับแต่งขนำดเม่ือน ำไปใชง้ำนในบำงคร้ัง 

            ภาพท่ี ๑ กระดำษพิมพล์ำยส ำเร็จรูป                    ภาพท่ี ๒ บุษบกท่ีประดบัตกแต่งดว้ย 
                                                                                                  กระดำษพิมพล์ำยส ำเร็จรูป 

                     ภาพท่ี ๓ กำรผสมผสำนระหวำ่งกำรตอกกระดำษและกระดำษพิมพล์ำยส ำเร็จรูป 
 จำกกำรศึกษำกำรตอกกระดำษของช่ำงตอกกระดำษในอ ำเภอปำกพะยูน จงัหวดัพทัลุง 

สำมำรถแบ่งออกเป็น ๒ ประเดน็หลกั ดงัน้ี 
๑. วิธีการตอกกระดาษของช่างตอกกระดาษจะใช้กระดาษทองเกรียบหรือกระดาษทอง

องักฤษ และกระดาษสีสะท้อนแสงสีต่างๆ การท างานของช่างตอกกระดาษจะต้องมีลายฉลุเป็น
แม่แบบ โดยน ากระดาษทององักฤษหรือกระดาษทองเกรียบซอ้นกนัประมาณ ๑๕-๒๕ แผ่น เม่ือซอ้น
กนัเสร็จใชต้วัเจอะท่ีมีความแหลมตอกกระดาษแต่ละมุม แลว้ใชห้มุดกระดาษมาเยบ็กระดาษท่ีซอ้น
กนัไม่ให้หลุดออกจากกัน การใช้หมุดกระดาษถือเป็นภูมิปัญญาอย่างหน่ึงของช่างตอกกระดาษ 
เน่ืองจากกระดาษท่ีซอ้นกนัหลายแผ่นมีความหนาจึงไม่สามารถใชล้วดเยบ็กระดาษได ้จากนั้นจึงวาง
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กระดาษท่ีเป็นแม่แบบทบัไปแลว้ใชตุ๊้ดตู่ และเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนมา น ามาตอกเพ่ือสกดัให้เป็นลายท่ี
ตอ้งการ (คลอ้ย ด าส่งแสง. ๒๕๕๘)  

จากการศึกษาการตอกกระดาษของช่างตอกกระดาษอ าเภอปากพะยนูจงัหวดัพทัลุงสามารถ
สรุปเคร่ืองมือและวสัดุท่ีใชใ้นการการตอกกระดาษไดด้งัน้ี
๑. เหล็กตอก ส่ิวหรือตุ๊ดตู่ เหล็กตอกคือตัว
ตอกท่ีน ามาใชต้อกกระดาษ ส่วนใหญ่ช่างตอก
กระดาษจะเป็นผูป้ระดิษฐ์คิดท าข้ึนมาเองมี
ลกัษณะเฉพาะตนซ่ึงมีหลายขนาด 
ด้วยกัน บางช้ินท ามาจากตะปู บางช้ินท ามา
จากเหล็กกลม โดยการน าตะปูหรือเหล็กกลม
มาตีส่วนปลายใหมี้ลกัษณะแบนเหมือนกบัส่ิว 

ดว้ยกนั บางช้ินท ามาจากตะปู บาง
ช้ินท ามาจากเหล็กกลม โดยการน าตะปูหรือ
เหล็กกลมมาตีส่วนปลายให้มีลักษณะแบน
เหมือนกบัส่ิว 
 
 
ภาพท่ี ๔ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการตอกกระดาษ

๒. คอ้นตอก   คอ้นเป็นอุปกรณ์ส าคญัท่ีใชค้วบคู่กบัส่ิวหรือตุ๊ดตู่ในการตอกกระดาษ คอ้นมี
ส่วนเป็นตวัส่งแรงให้ส่ิวหรือตุ๊ดตู่สามารถเจาะกระดาษให้ขาดได ้ในการเลือกใชค้อ้นนั้นข้ึนอยู่กบั
ความถนดัของนายช่าง ทั้งเร่ืองขนาด สดัส่วน น ้าหนกัตอ้งใหพ้อเหมาะพอดีกบันายช่าง 

๓. เหลก็เจาะกระดาษ เหลก็เจาะเป็นอุปกรณ์ท่ีนายช่างสร้างข้ึนมาใชส้ าหรับเจาะกระดาษท่ี
ซอ้นกนัหลายๆแผ่น ก่อนท่ีจะน าไปตอกลาย โดยใชเ้จาะน าทางหมุดกระดาษใส่เพ่ือยดึกระดาษใหอ้ยู่
ติดกนัจากหลายแผน่รวมกนัเป็นแผน่เดียวเพ่ือความสะดวกในการตอกลาย 

๔. มีดขดุ ใชใ้นการขดุลายจากแบบบนกระดาษทองเกรียบและทององักฤษให้หลุดออกมา
จากพ้ืนเดิม ซ่ึงมีดขดุจะท าหนา้ท่ีเหมือนกบัตุ๊ดตู่หรือเหลก็ตอก แต่วิธีใชจ้ะแตกต่างกนั 

๕. แม่แบบลาย แบบลายใชส้ าหรับเป็นแม่แบบในการตอกลงบนกระดาษทองเกรียบ ช่างใช้
วิธีวาดลายดว้ยดินสอลงบนกระดาษขาวเพื่อท่ีจะน ามาตอกตามเส้นของลายท่ีวาดไว ้แบบลายมีหลาย
แบบดว้ยกนัข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของช่างท่ีจะน าไปใช ้

๖. มีดหรือกรรไกร มีดหรือกรรไกรใชส้ าหรับตดักระดาษทองเกรียบหรือทององักฤษใหไ้ด้
ขนาดตามท่ีตอ้งการเพื่อจะน ามาตอกลาย 

๗. กระดาษสี ใชส้ าหรับอดัสีดา้นหลงัของกระดาษทองเกรียบท่ีมีการตอกลายเรียบร้อยแลว้ 
โดยการทากาวติดเขา้ดว้ยกนั 

๘. กระดาษทองเกรียบหรือกระดาษทององักฤษ เป็นกระดาษท่ีมีลกัษณะมนัวาวอยูเ่พียง
หนา้เดียว อีกหนา้จะเป็นกระดาษสีขาวปกติ ดา้นท่ีมีความมนัวาวจะสะทอ้นแสงระยบิระยบั ซ่ึงมี
จ  านวนสีอยูจ่  ากดั เช่น สีทอง สีเงิน สีเขียว สีแดง สีชมพ ูและสีม่วง ทุกๆสีน้ีจะมีความสะทอ้น 
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แสงอยูใ่นตวัเหมาะส าหรับน ามาใชใ้นการตอกกระดาษ เพราะเม่ือน ามาใชต้กแต่งร่วมกบัหลอดไฟสี
ต่างๆ กระดาษเหล่าน้ีจะสะทอ้นแสงไฟไดอ้ยา่งดี 

๙. หมุดกระดาษ หมุดกระดาษท าข้ึนเพ่ือใชเ้ป็นตวัเยบ็กระดาษทองเกรียบหรือทององักฤษ
หลายๆแผน่ใหอ้ยูติ่ดกนัเป็นแผน่เดียว โดยช่างแต่ละพ้ืนท่ีจะนิยมใชก้ระดาษวา่วและกระดาษพ้ืนหลงั
ของกระดาษทององักฤษ ซ่ึงเป็นกระดาษท่ีมีลกัษณะบางสามารถมว้นท าเป็นเข็มไดง่้าย เหมาะท่ีจะ
น ามาท าเป็นหมุดยดึกระดาษ 

๑๐. กาวหรือแป้งเปียก กาวหรือแป้งเปียกให้ส าหรับติดกระดาษสีท่ีน าไปอดัให้ติดกบัพ้ืน
หลงัของลายท่ีตอกเสร็จเรียบร้อยแลว้ ช่างในสมยัก่อนจะนิยมใชแ้ป้งเปียกกนัมากเพราะหาซ้ือไดง่้าย
และมีราคาถูก แต่ปัจจุบนันิยมใชก้าวน ้าเป็นส่วนใหญ่เน่ืองจากความสะดวกในการใช ้  

 ๑๑. เขียงไม ้ช่างแต่ละพ้ืนท่ีนิยมใชเ้ขียงไมท่ี้มีลกัษณะเป็นไมเ้น้ือแข็ง เพ่ือความคงทนต่อ
แรงปะทะของส่ิวท่ีตอกลงบนกระดาษ และไมท่ี้มีเน้ือแข็งจะสามารถช่วยให้ตอกกระดาษไดร้วดเร็ว 
ท าใหก้ระดาษขาดหลุดออกจากกนัไดดี้ และเม่ือตอกตุ๊ดตู่ลงบนไมแ้ลว้ เน้ือของเขียงจะไม่หลุดไปอุด
ตนัอยูใ่นตวัตุ๊ดตู่อีกดว้ย 

 
 
 
 
 

             ภาพท่ี ๕ หมุดกระดาษ                           ภาพท่ี ๖ แป้งเปียก                           ภาพท่ี ๗ เขียงไม ้
๒. ลายท่ีใชใ้นการตอกกระดาษของช่างตอกกระดาษ 
การตอกกระดาษของช่างอ าเภอปากพะยูน จงัหวดัพทัลุง ท าเพ่ือใชป้ระดบัตกแต่งโรงศพ 

ตกแต่งเรือพระ ลวดลายท่ีนิยมใชใ้นงานตอกกระดาษมีการสืบทอดมาจากช่างโบราณโดยการเขียนเสน้
ให้เกิดลวดลายลงบนกระดาษเป็นตน้แบบท่ีจะน ามาใชใ้นการตอกกระดาษเพ่ือให้เกิดความสวยงาม  
และเป็นภูมิปัญญาท่ีไดรั้บการถ่ายทอดมาตามยุคสมยัจนถึงปัจจุบนั  การตอกกระดาษเป็นศิลปะอนั
สวยงาม เกิดข้ึนดว้ยฝีมือและภูมิปัญญาอนัชาญฉลาด โดยนายช่างไดรั้บแรงบนัดาลใจจากรูปทรงจาก
พืช  พนัธ์ุไม ้ สรรพสัตว ์ และส่ิงท่ีเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ  จากการศึกษาลายท่ีช่างนิยมใชใ้น
การตอกกระดาษไดแ้ก่ 

ลายประจ ายาม เป็นลายท่ีอยูใ่นรูปของส่ีเหล่ียม มีการแบ่งพ้ืนท่ีเป็นส่ีกลีบเท่าๆกนัในแต่ละ
กลีบ มีการบากลายเพ่ือใหเ้กิดความงาม และมีความละเอียดมากข้ึน โดยลายประจ ายามน้ีสามารถเขียน
ซ ้าๆกนัเป็นลายหนา้กระดานได ้
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ลำยบวัคว  ่ำบวัหงำย ลกัษณะของลำยเหมือนกบักลีบของดอกบวั วำงเรียงต่อกนัแบบแถว
แนวเดียวกนั ปลำยของกลีบดอกจะมีลกัษณะแหลมช้ีข้ึนบนหน่ึงแถวและช้ีลงล่ำงอีกหน่ึงแถว ส่วน
ของเสน้รอบนอกของลำยกลีบบวัจะมีกำรบำกลำยทั้งสองขำ้ง 

ลำยกระจังรวน  ลักษณะของลำยนิยมเขียนติดต่อกันเป็นลำยกระจังท่ีอยู่ในรูปของ
สำมเหล่ียม แถวเป็นแนวเดียวกนั แต่ละตวัมีรูปแบบเหมือนกนั นิยมใช้ประดบัตกแต่งตำมขอบ
ต่ำงๆของช้ินงำน ลำยกระจงัรวนมีลกัษณะเด่นคือ ส่วนยอดของกระจงัในแต่ละตวัจะมีควำมโน้ม
เอียงไปทำงใดทำงหน่ึง 

ลำยกระจงัตำออ้ย มีขนำดเล็กท่ีสุดในบรรดำลำยกระจงัทั้ งหมด ใช้ลำยแบบเรียบง่ำย
เหมือนลำยของบัวคว  ่ำบัวหงำย เพียงแต่ลำยกระจงัตำออ้ยจะมีดำ้นบัวหงำยเพียงด้ำนเดียว ลำย
กระจงัตำออ้ยนิยมใชป้ระดบัฐำนของบุษบก 

ลำยกนกสำมตวั เป็นลำยท่ีเขียนอยูภ่ำยในพ้ืนท่ีของรูปสำมเหล่ียม เขียนเป็นลำยคลำ้ยตวั
เหงำรวมกนัสำมตวั ในกำรเขียนยอดลำย เขียนยอดใหส้ะบดั คลำ้ยกบัหำงของปลำไหล 

รูปเทวดำ นิยมเขียนรวมกบัลำยไทย คือมีกำรผสมผสำนระหว่ำงเทวดำ หรือเทพพนมอยู่
ในส่วนกลำงแลว้ใส่ลำยไทยประดบัตกแต่งบริเวณรอบนอก 
 
 
 
 
         ภาพท่ี ๘ ลายประจ ายาม                 ภาพท่ี ๙ ลายบวัคว  ่าบวัหงาย                ภาพท่ี ๑๐ ลายกระจงัรวน 
แนวทางและวิธีการสืบสานช่างตอกกระดาษ 

ปัจจุบนัภูมิปัญญำกำรตอกกระดำษก ำลงัจะเลือนหำยไป เน่ืองจำกปัจจยัหลำยๆดำ้น ทั้ง
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั กำรสืบสำนภูมิปัญญำกำรตอกกระดำษในปัจจุบนั ช่ำง
ตอกกระดำษสืบสำนวิธีกำรตอกกระดำษใหก้บัคนรุ่นหลงัหรือผูท่ี้สนใจโดยกำรสอนและถ่ำยทอด
องคค์วำมรู้ใหก้บักลุ่มคนเหล่ำนั้น แต่จำกกำรศึกษำพบว่ำคนในปัจจุบนัไม่สนใจท่ีจะเรียนรู้วิธีกำร
ตอกกระดำษ มีเพียงนอ้ยคนเท่ำนั้นท่ีมีใจรักและสนใจท่ีจะไดรั้บกำรถ่ำยทอดวิธีกำรตอกกระดำษ
จำกช่ำงตอกกระดำษ ดงันั้นจึงตอ้งมีกำรศึกษำหำแนวทำงและและวิธีกำรสืบสำนช่ำงตอกกระดำษ
ให้คงอยู่สืบไปจนชัว่ลูกชัว่หลำน กลุ่มช่ำงตอกกระดำษไดเ้สนอแนวทำงและวิธีกำรสืบสำนช่ำง
ตอกกระดำษไวส้ำมประกำรดงัน้ี 

ประกำรท่ีหน่ึง กำรสืบสำนภูมิปัญญำช่ำงตอกกระดำษโดยนำยช่ำงตอกกระดำษ ในอ ำเภอ
ปำกพะยูนทุกคนท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถเก่ียวกบักำรตอกกระดำษ ไดถ่้ำยทอดภูมิปัญญำกำรตอก
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กระดำษใหก้บัคนรุ่นหลงั ดงันั้นนำยช่ำงตอกกระดำษจึงควรมีกำรรวมกลุ่มกนั โดยเปิดโอกำสใหผู้ ้
ท่ีมีควำมสนใจไดเ้รียนรู้ เพ่ือใหค้นรุ่นหลงัไดต้ระหนกัและเห็นควำมควำมส ำคญัของภูมิปัญญำกำร
ตอกระดำษ   

ประกำรท่ีสอง หน่วยงำนภำครัฐท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งไดส้นบัสนุนในกำรจดัประเพณีลำกพระ 
อ ำเภอปำกพะยนู จงัหวดัพทัลุง ซ่ึงเป็นอ ำเภอหน่ึงท่ีจดังำนประเพณีลำกพระทั้งทำงบกและทำงน ้ ำ
มำอยำ่งยำวนำน มีกำรแข่งขนัประกวดเรือพระบกเรือพระน ้ ำ โดยมีเกณฑก์ำรประกวดเรือพระ ให้
กำรตกแต่งเรือพระนั้นใชก้ำรตอกกระดำษ ส่งผลให้ช่ำงและชำวบำ้นท่ีมีองค์ควำมรู้เก่ียวกบักำร
ตอกกระดำษ มีบทบำทและมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนและสร้ำงเรือพระท่ีประดับตกแต่งด้วย
กระดำษอยำ่งสวยงำม จึงส่งผลให้ช่ำงตอกกระดำษและชำวบำ้นเกิดควำมสนใจและมีกำรสืบสำน
ภูมิปัญญำกำรตอกกระดำษเหล่ำน้ีไวใ้หค้งอยูสื่บไป  

ประกำรท่ีสำม ควรจดัให้มีศูนยก์ำรเรียนรู้ในชุมชน โดยกำรรวมกลุ่มกนัของนำยช่ำงท่ีมี
องคค์วำมรู้กำรตอกกระดำษของแต่ละชุมชน ใหเ้ป็นผูน้  ำในกำรปลูกจิตส ำนึกใหค้นในชุมชนรู้จกั
เรียนรู้ อนุรักษห์วงแหน และตระหนกัถึงคุณค่ำควำมส ำคญั จดัใหมี้กำรถ่ำยทอดควำมรู้จำกนำยช่ำง
สู่คนรุ่นใหม่ท่ีมีควำมสนใจ โดยคนในทอ้งถ่ินนั้นไดมี้ส่วนร่วมในกำรรักษำภูมิปัญญำท่ีบรรพบุรุษ
ไดคิ้ดสร้ำงสรรคข้ึ์นมำถ่ำยทอดใหค้งเป็นเอกลกัษณ์ อตัลกัษณ์ของทอ้งถ่ินในอ ำเภอปำกพะยนู ใหมี้
ควำมเขม้แขง็ตลอดไป 
 
บทสรุป 

การตอกกระดาษในพ้ืนท่ีอ  าเภอปากพะยนู จงัหวดัพทัลุง เกิดจากการน าความรู้ท่ีไดส้ั่งสม
ไวข้องช่างตอกกระดาษมาสร้างสรรคก์ระดาษใหเ้กิดลวดลายต่างๆ โดยใชอุ้ปกรณ์ในการท าใหเ้กิด
ลวดลาย โดยเฉพาะการใช้ตุ๊ดตู่ในการตอก และใชมี้ดในการขุดลาย อุปกรณ์ทั้งสองประเภทน้ีช่าง
ตอกกระดาษในอ าเภอปากพะยนูจะใชอ้ยา่งใดอยา่งหน่ึง ข้ึนอยูก่บัความถนดัในการท าใหก้ระดาษ
เกิดลวดลายท่ีสวยงาม ช่างในแต่ละพ้ืนท่ีไดรั้บการถ่ายทอดการตอกกระดาษดว้ยเทคนิคและวิธีท่ี
แตกต่างกนั ส่งผลใหล้ายท่ีตอกออกมารูปแบบท่ีต่างกนั ลกัษณะของลายท่ีตอกดว้ยส่ิวและตุ๊ดตู่ จะ
ไดล้ายท่ีมีความละเอียดน้อยกว่าลายท่ีขุดดว้ยมีด เพราะมีดขุดเป็นอุปกรณ์ท่ีช่างสร้างข้ึนมาตาม
ขนาดท่ีตอ้งการของแต่ละคน วา่ตอ้งการใหมี้ดมีขนาดเลก็ กลาง หรือใหญ่ ยิง่มีดมีขนาดเลก็เท่าใดก็
จะขุดลายท่ีมีความละเอียดไดม้ากเท่านั้น  ลายการตอกกระดาษของช่างตอกกระดาษแต่ละคนถือ
เป็นเอกลักษณ์และความสามารถเฉพาะตัว ดังนั้ นจึงส่งผลให้แต่ละพ้ืนท่ีมีเทคนิควิธีการและ
ลวดลายการตอกกระดาษท่ีต่างกนั ข้ึนอยูก่บัองคค์วามรู้และการถ่ายทอดวิธีการตอกกระดาษใหก้บั
ลูกมือของช่างตอกกระดาษในแต่ละพ้ืนท่ี 
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นอกจากน้ีสงัคมและวฒันธรรมมีการเปล่ียนแปลง ท าใหเ้กิดเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ส่งผลให้
เกิดการผลิตกระดาษท่ีมีการพิมพ์ลวดลายส าเร็จรูปข้ึน ภูมิปัญญาการตอกกระดาษจึงลดน้อยลง 
เน่ืองจากช่างตอกกระดาษหนัไปใชก้ระดาษพิมพล์ายส าเร็จรูปมากข้ึน เพราะประหยดัเวลา สะดวก 
รวดเร็ว และสวยงาม อีกทั้ งคนรุ่นใหม่ไม่เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาการตอกกระดาษ ดว้ยสาเหตุ
หลายประการ เช่น ตอ้งท างานหาเล้ียงครอบครัว ไม่มีเวลามากพอในการตอกกระดาษ เพราะการ
ตอกกระดาษตอ้งอาศยัความอดทน ความมีใจรัก และความศรัทธาในพุทธศาสนา จึงจะสามารถ
ตอกกระดาษใหส้ าเร็จได ้

การอนุรักษ์สืบสานงานตอกกระดาษ โดยการรวมกลุ่มนายช่างท่ีมีองค์ความรู้การตอก
กระดาษของแต่ละชุมชน ให้เป็นผูน้  าในการปลูกจิตส านึกให้คนในชุมชนรู้จกัเรียนรู้ อนุรักษห์วง
แหน และตระหนักถึงคุณค่าความส าคญั จดัให้มีการถ่ายทอดความรู้จากนายช่างสู่คนรุ่นใหม่ท่ีมี
ความสนใจ โดยคนในทอ้งถ่ินนั้นไดมี้ส่วนร่วมในการรักษา และภาครัฐมีส่วนเก่ียวขอ้งในการ
ส่งเสริมประเพณีชกัพระประจ าปี ซ่ึงส่งผลต่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาการตอกกระดาษ 
เพราะในประเพณีชกัพระของอ าเภอปากพะยูน จงัหวดัพทัลุง จะมีการประกวดเรือพระท่ีประดับ
ตกแต่งดว้ยการตอกกระดาษ รัฐมีการสนบัสนุนช่วยเหลือในดา้นงบประมาณ และส่งเสริมความ
เขม้แข็งของแต่ละชุมชนใหมี้ส่วนร่วมในงานประเพณีชกัพระ โดยวดัเป็นตวัแทนของชุมชนส่งเรือ
พระเขา้ร่วมประกวด จึงท าใหแ้ต่ละชุมชนเกิดความร่วมมือร่วมใจกนัสร้างเรือพระข้ึน ส่งผลใหภู้มิ
ปัญญาการตอกกระดาษของช่างในอ าเภอปากพะยนู จงัหวดัพทัลุงยงัมีการสืบสานและอนุรักษ์การ
ตอกกระดาษเพ่ือมาประดบัตกแต่งเรือพระให้สวยงาม อย่างไรก็ตาม หากชุมชนมีศูนยก์ารเรียนรู้
การตอกกระดาษ เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กเยาวชน หรือบุคคลทัว่ไปท่ีสนใจ ก็อาจส่งผลให้
การตอกกระดาษอนัเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไดรั้บการฟ้ืนฟูและอนุรักษใ์หย้ ัง่ยนืสืบไป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                  ภาพท่ี ๙ การขดุกระดาษดว้ยมีดขดุ                                ภาพท่ี ๑๐ นายช่างก าลงัตอกกระดาษ 
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คตินิยมทีป่รากฏในศิลปกรรม วดัไชยธาราราม จังหวดัภูเกต็* 

Ideology in the Arts of Chaithararam Temple of Phuket 
 

สุปราณี  เปียวเิศษ (Supranee Piawiset)1 
อนนัต ์ อารียพ์งศ ์(Anan Areepong)2 

ไพบูลย ์ ดวงจนัทร์ (Paibun Duangchan)3  
 
บทคัดย่อ 
 บทความวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (๑) ศึกษาคตินิยมท่ีปรากฏในศิลปกรรมวดัไชยธาราราม
จงัหวดัภูเก็ต และ (๒) ศึกษาวฒันธรรมสัมพนัธ์ของคตินิยมท่ีปรากฏในศิลปกรรมวดัไชยธาราราม
จังหวดัภูเก็ต โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยวิธีศึกษาจากเอกสารและงาน
ศิลปกรรม ตลอดจนการสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัจ านวน 
๓๔ คน จ าแนกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวดั กลุ่มชุมชน และกลุ่มนักวิชาการจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 ผลงานวจิยัพบวา่ ศิลปกรรมท่ีปรากฏในวดัไชยธารารามจงัหวดัภูเก็ต นอกจากจะมีพื้นฐาน
มาจากคตินิยมเก่ียวกบัพุทธศาสนาและพทุธประวติัของพระพุทธเจา้แลว้ ยงัมีพื้นฐานมาจากคตินิยม
เก่ียวกบัพระครูวสุิทธิวงศาจารยญ์าณมุนี (หลวงพ่อแช่ม) ดว้ย เช่น มณฑปซ่ึงมีองคห์ล่อจ าลองของ
หลวงพ่อแช่มวสัดุเน้ือโลหะ กุฏิจ  าลองหลวงพ่อแช่มซ่ึงมีหุ่นข้ีผึ้ งหลวงพ่อแช่มและการแกะสลกั
บานประตไูมส้ักเป็นภาพกุฏิเดิมและชา้งคู่บารมีของหลวงพอ่แช่ม ภาพวาดเสมือนจริงของหลวงพ่อ
แช่มในเจดีย ์ส่วนวฒันธรรมสัมพนัธ์ของคตินิยมท่ีปรากฏในศิลปกรรมวดัไชยธารารามนั้น พบว่า   
มีการผสมผสานระหว่างความเช่ือในพุทธศาสนากบัความเช่ือทอ้งถ่ินท่ีมีต่อหลวงพ่อแช่ม เช่น 
ธรรมเนียมการปิดทองสักการะท่ีรูปหล่อและรูปภาพของหลวงพ่อแช่ม การสร้างสถานส าหรับจุด

                                                           
* บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวทิยานิพนธ์เร่ือง คตินิยมท่ีปรากฏในศิลปกรรม วดัไชยธาราราม จงัหวดัภูเก็ต 
1 นิสิตระดบัปริญญาโท สาขาไทยคดีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัทกัษิณ Email : 
ts.tsu@live.com 
2 รองศาสตราจารย.์, สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัทกัษิณ อาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ 
3รองศาสตราจารย.์, สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัทกัษิณ อาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ 
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ประทดัในวดัเพื่อแกบ้นหลวงพ่อแช่ม เป็นตน้ นอกจากนั้น รูปแบบของงานศิลปกรรมในวดัยงัมี
การผสมผสานเอาคตินิยมของทางภาคกลางมาใชใ้นการสร้างและบูรณะวดัดว้ย 
 
ค าส าคัญ : คตินิยม ศิลปกรรม วดัไชยธาราราม 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 
 
บทน า 

เมืองภูเก็ตในสมยัโบราณไม่ไดอ้ยูใ่นฐานะเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงดา้นธรรมชาติท่ีสวยงาม  
พร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียวเหมือนอยา่งปัจจุบนั มีแต่คลองขนาดเล็กสายสั้น ๆ 
เช่น คลองท่าจีน คลองพม่าหลง คลองท่าเรือ เป็นตน้ ล าคลองเหล่าน้ีเคยมีสภาพเป็นคลองลึกและ
กวา้ง จนเรือส าเภาขนาดใหญ่ใช้เป็นเส้นทางล าเลียงสินคา้เขา้ออกเมืองภูเก็ตในสมยัโบราณ  แต่
บัดน้ีกลายเป็นคลองท่ีต้ืนเขินและแคบลง อันเน่ืองมาจากการท าเหมืองแร่ ทั้ งยงัเป็นแหล่ง
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ผสมผสานทางเช้ือชาติ วฒันธรรม และความเช่ือ จากการเป็นเมืองท่าโบราณท่ีส าคญั และมี
ประวติัศาสตร์อันยาวนาน (อานนท์  ตรังตรีชาติ . ๒๕๕๓ : ๑๒-๑๙)  มีโบราณสถานและ
สถาปัตยกรรมต่าง ๆ รวมไปถึงพุทธสถานท่ีส าคัญทางประวติัศาสตร์  เป็นส่วนท่ีบ่งบอกถึง
วฒันธรรมรวมไปถึงแก่นแกนของความคิดในการสร้างพุทธสถาน วฒันธรรมและคติความเช่ือ
ต่างๆ ในฐานะท่ีคนพื้นท่ีส่วนใหญ่ในภูเก็ตเป็นพุทธศาสนิกชน ส่วนน้ีจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัอยา่งยิ่ง
เพราะเก่ียวกบัพื้นฐานรากเหงา้ทางความคิดของพุทธศาสนา เป็นการส่ือให้เห็นในเร่ืองการท าความ
ดีและละเวน้การท าบาป  ซ่ึงเป็นไปตามคตินิยมทางพุทธ   
 วดัไชยธาราราม หรือท่ีรู้จกักนัในนาม “วดัฉลอง” ตั้งอยู่เลขท่ี ๗๐ บา้นฉลอง ถนนเจา้ฟ้า 
หมู่ท่ี ๖ ต าบลฉลอง อ าเภอเมือง จงัหวดัภูเก็ต เป็นวดัท่ีมีประวติัความเป็นมายาวนาน เอกสาร
อนุสรณ์ครบรอบ ๑๐๐ ปี หลวงพ่อแช่ม (๒๕๕๑) บนัทึกไวมี้ใจความว่า หลงัจากเมืองถลางตอ้ง
พ่ายแพศึ้กพม่าเม่ือปีพ.ศ.๒๓๕๒ ตน้สมยัรัชกาลท่ี ๒ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นเหตุให้ชาวถลาง
ตอ้งหลบหนีภยัสงคราม กระจดักระจายไปหลายทิศทาง ส่วนหน่ึงพากนัหลบหนีไปทางด่านพระยา
พิพิธโภคยั เขา้ไปหลบซ่อนตวัอยูท่ี่พงังาและเลยเขา้ไปยงัเมืองกระบ่ี ส่วนหน่ึงหลบหนีไปตามล าน ้ า
กระโสม เขา้สู่เมืองพงังาตอนเหนือ ตั้งบา้นเรือนอยู่ในท่ีราบล้อมรอบด้วยหุบเขาท่ีมีช่ือเรียกใน
ปัจจุบนัว่า “บา้นถลาง” หรือ “บางหลาม” อีกส่วนหน่ึงหนีลงมาทางเมืองมานิก (มานินิคม) ทะลุ
ออกเมืองภูเก็ต (บา้นกะทู)้ แลว้หนีเร่ือยลงมาจนพบท่ีราบกวา้งริมล าน ้ าใหญ่  (คลองบางใหญ่) จึง
ไดต้ั้งชุมชนใหม่มีช่ือเรียกในปัจจุบนัว่า “บา้นฉลอง” และยงัไดร่้วมใจกนัก่อสร้างวดัข้ึนใช้ช่ือว่า 
“วดัฉลอง” เพื่อเป็นศูนยร์วมใจของชุมชน โดยมี “พ่อท่านเฒ่า” เป็นเจา้อาวาสองคแ์รก เม่ือพ่อท่าน
เฒ่ามรณภาพแลว้ หลวงพอ่แช่ม (๒๓๗๐-๒๔๕๑) ซ่ึงเป็นลูกศิษยท์างวิปัสสนาของพ่อท่านเฒ่า ได้
สืบทอดเป็นเจา้อาวาสล าดบัท่ีสอง4(คณะกรรมการวดัฉลอง. ๒๕๔๘, ๒๕๕๑)  
 วดัฉลองเป็นท่ีรู้จักกันอย่างกว้างขวางทั้ งในหมู่คนไทยและชาวมาเลเซีย  ทั้ งน้ีสืบ
เน่ืองมาจากศรัทธาของผูค้นท่ีมีต่อหลวงพ่อแช่ม บนัทึกในนิทานโบราณคดีท่ี ๒ เร่ือง “พระครู
ฉลอง” ซ่ึงเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมพระยาด ารงราชานุภาพ พิมพค์ร้ังแรก
เม่ือปีพ.ศ. ๒๔๘๗ มีใจความโดยสรุปวา่ ในปีพุทธศกัราช ๒๔๑๙ กรรมกรเหมืองแร่จ านวนหม่ืน
ในจงัหวดัภูเก็ตและจงัหวดัใกล้เคียงได้ซ่องสุมผูค้นก่อตั้งเป็นคณะข้ึนเรียกว่า “อั้งยี่” ได้ก่อเหตุ
วุ่นวายถึงขนาดจะเขา้ยึดการปกครองของจงัหวดั ทางราชการในสมยันั้นไม่อาจปราบให้สงบได ้ 
พวกอั้งยีถื่ออาวธุรุกไล่ยงิฟันชาวบา้นลม้ตายเป็นจ านวนมาก ชาวบา้นส่วนหน่ึงหลบหนีเขา้มาในวดั
                                                           
4 เจา้อาวาสวดัฉลอง ช่ือตามการเรียกขานของคนในทอ้งถ่ิน เรียงตามล าดบัเวลาก่อนหลงั เป็นดงัน้ี (๑) พอ่ท่านเฒ่า 
(๒) หลวงพอ่แช่ม (๓) หลวงพอ่ช่วง (๔) หลวงพอ่เกล้ือม (๕) พระมหาเฟ่ือง (๖) พระมหาประสิทธ์ิ (๗) พระมหา
หลิม และ (๘) พระมหาพงษศ์กัด์ิ ซ่ึงเป็นเจา้อาวาสรูปปัจจุบนั   
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ฉลอง เพื่อเขา้ไปแจง้ให้หลวงพ่อแช่มทราบ และตอ้งการนิมนตใ์ห้หลวงพ่อแช่มหลบหนีออกจาก
วดัฉลองดว้ย แต่หลวงพอ่แช่มไม่ยอมทิ้งวดั ชาวบา้นส่วนหน่ึงจึงขออยูเ่ผชิญหนา้อั้งยี่ร่วมกบัหลวง
พ่อแช่ม และไดร้้องขอเคร่ืองคุม้กนัตวัจากหลวงพ่อแช่ม หลวงพ่อแช่มจึงเอาผา้ขาวมาลงยนัต์เป็น
ผา้ประเจียดแจกใหโ้พกศีรษะคนละผนื เม่ือไดข้องคุม้กนัตวัแลว้ ชาวบา้นฉลองก็ออกไปชกัชวนคน
อ่ืนๆท่ีหลบหนีไปอยูต่ามป่าให้กลบัมารวมกนัอยู่ท่ีวดั พยายามจดัหาอาวุธ ปืน มีด เตรียมต่อสู้กบั
พวกอั้งยี่ จนในท่ีสุดไดรั้บชยัชนะ ข่าวการชนะศึกของชาวบา้นฉลอง ท าให้ช่ือเสียงของหลวงพ่อ
แช่มในฐานะ “ผูมี้วิทยาคม” จึงถูกล ่าลือกล่าวขานกันปากต่อปากไปไกลถึงเมืองปีนัง มีผูค้น
อธิษฐานบนบานและไดผ้ลตามนั้นเป็นจ านวนมาก จนเกิดธรรมเนียมการแกบ้นดว้ยการปิดทองบน
หนา้แขง้และไมเ้ทา้ของหลวงพอ่แช่มแมใ้นขณะท่ีหลวงพอ่ยงัมีชีวิตอยู ่(สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ
กรมพระยาด ารงราชานุภาพ. ๒๕๐๓)  
 “ดว้ยคร้ังหน่ึงมีชาวเมืองภูเก็ตสักส่ีหา้คนลงเรือล าหน่ึงไปเท่ียวตกเบ็ดในทะเล เผอิญไปถูก
พายใุหญ่จนจวนเรือจะอบัปาง คนในเรือพากนักลวัตาย คนหน่ึงออกปากบนเทวดาอารักษท่ี์เคยนบั
ถือขอให้ลมสงบ พายุก็กลบักลา้หนกัข้ึน คนอ่ืนบนส่ิงอ่ืนท่ีเคยนบัถือวา่ศกัด์ิสิทธ์ิ ลมก็ไม่ซาลงจน
ส้ินคิดมิรู้ว่าจะบนบานอะไรต่อไป มีคนหน่ึงในพวกนั้นออกปากบนว่าถา้รอดชีวิตได้ จะปิดทอง
ขรัวพอ่วดัฉลอง พอบนแลว้ลมพายกุ็ซาลงทนัที พวกคนหาปลาเหล่านั้นรอดกลบัมาได ้จึงพากนัไป
หาท่านพระครูขออนุญาตปิดทองแกสิ้นบน ท่านพระครูวา่  ข้าไม่ใช่พระพุทธรูป จะท านอกรีตมา
ปิดทองคนเป็นๆ อย่างน้ีข้าไม่ยอม แต่คนหาปลาโตว้า่  ก็ผมบนไว้อย่างน้ัน ถ้าขรัวพ่อไม่ยอมให้ผม
ปิดทองแก้สินบน ฉวยแรงสินบนท าให้ผมเจ็บล้มตาย ขรัวพ่อจะว่าอย่างไร  ท่านพระครูจนถอ้ยค า
ส านวน ดว้ยตวัท่านก็เช่ือแรงสินบน เกรงว่าถา้เกิดเหตุร้ายแก่ผูบ้น บาปจะตกอยู่แก่ตวัท่าน ก็ตอ้ง
ยอม จึงเอาน ้ ามาลูบขาและยื่นออกไปให้ปิดทองค าเปลวท่ีหนา้แขง้ แต่ให้ปิดเพียงแผน่เล็ก ๆ แผ่น
หน่ึงพอเป็นกิริยาบุญ พอคนบนกลบัไปแลว้ก็ลา้งเสีย แต่เม่ือกิติศพัทเ์ล่าลือกนัไปวา่ มีชาวเรือรอด
ตายไดด้ว้ยบนปิดทองท่านพระครูวดัฉลอง ก็มีผูอ่ื้นเอาอยา่ง ในเวลาเจ็บไขห้รือเกิดเหตุการณ์กลวั
จะเป็นอนัตรายก็บนปิดทองท่านพระครูวดัฉลองบา้ง จึงเกิดประเพณีปิดทองท่านพระครูวดัฉลอง
ข้ึน ดว้ยประการฉะน้ี” (สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมพระยาด ารงราชานุภาพ. ๒๕๐๓: ๑๖-๑๗)  
 ในปีพ.ศ.๒๔๒๐ เม่ือทางการปราบอั้งยี่ไดแ้ลว้ จึงยกความดีความชอบให้กบัหลวงพ่อแช่ม
และชาวบ้านฉลอง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้
คณะกรรมการเมืองภูเก็ตนิมนต์หลวงพ่อแช่มให้เดินทางไปยงักรุงเทพมหานคร เน่ืองจากมีพระ
ประสงค์จะทรงปฏิสันถารกบัหลวงพ่อแช่ม และทรงพระราชทานสมณศกัด์ิหลวงพ่อแช่มเป็น 
“พระครูวสุิทธิวงศาจารยญ์าณมุนี” มีต าแหน่งเป็นสังฆปาโมกขเ์มืองภูเก็ตอนัเป็นต าแหน่งสูงสุดซ่ึง
บรรพชิตจกัพึงมีในสมยันั้น ตลอดจนยงัทรงพระราชทานนามวดัฉลองใหม่เป็น “วดัไชยธาราราม” 
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ซ่ึงมีความหมายเล็งถึงชยัชนะและลกัษณะท่ีตั้งของวดัท่ีใกลริ้มน ้ าอนัเปรียบเสมือนเส้นโลหิตใหญ่
ของชีวติชาวนาในชุมชนแห่งน้ี (คณะกรรมการวดัฉลอง.  ๒๕๔๘ : ๓๓-๔๐) 
 ปัจจุบนัแมห้ลวงพอ่แช่มจะมรณภาพแลว้ตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๔๕๑ แต่ศรัทธาท่ีผูค้นรุ่นหลงัมีต่อ
หลวงพ่อแช่มยงัคงปรากฏให้เห็นอยู่อย่างชดัเจน “พระสมยัก่อนเก่งดา้นคาถาอาคม คนเกิดความ
เล่ือมใส ลูกศิษยลู์กหาจึงมาก มีเด็กคนหน่ึงมาจากพงังา เป็นโรคฝีดาษ พระอาจารยค์งไดรั้กษาจน
หาย จึงขอบวชเป็นสามเณรและเรียนคาถาอาคมจากพระอาจารยค์ง ชาวบา้นเรียกพระอาจารยค์งวา่
พ่อท่านเฒ่า ส่วนเณรคนน้ี ภายหลงับวชเป็นพระ ก็คือหลวงพ่อแช่มนัน่เอง ในสมยัก่อนนั้นหลวง
พ่อแช่มเดินทางไปจ าวดัท่ีอ่ืนด้วยในมณฑลทางใต้ อย่างวดัไชยมงคลท่ีปีนัง ซ่ึงตอนน้ีข้ึนกับ
ประเทศมาเลเชียแลว้ คนปีนงัเล่ือมใสศรัทธาในหลวงพ่อแช่มมาก” ไวยาวจักรวดั ชยัวฒัน์  ชชัเวช. 
(ผูใ้ห้สัมภาษณ์). สุปราณี เปียวิเศษ (ผูส้ัมภาษณ์). ท่ีวดัไชยธาราราม. เม่ือวนัท่ี ๑ สิงหาคม พ.ศ.  
๒๕๕๘. จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ความผสมผสานทางเช้ือชาติ วฒันธรรม ประวติัศาสตร์อนัยาวนาน  
และความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนท่ีมีต่อหลวงพ่อแช่มท าให้วดัฉลองเป็นท่ีรู้จกัและมีช่ือเสียง  
เกิดการพฒันาท าใหว้ดัมีความเจริญรุ่งเรืองข้ึนมาเป็นล าดบั จึงท าให้เกิดงานศิลปกรรมท่ีสร้างในวดั  
คติความเช่ือต่างๆ นั้นไดส้ะทอ้นออกมาในรูปแบบของคตินิยมท่ีปรากฏในงานศิลปกรรมในวดั 
 ผูว้ิจยัได้ศึกษาภาคสนามท่ีวดัไชยธารารามจงัหวดัภูเก็ต และสังเกตเห็นว่า ศิลปกรรมท่ี
ปรากฏในวดั ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรม เช่น โครงสร้างและรูปแบบของอาคาร ประติมากรรม  
เช่น ลวดลายประดบัตกแต่ง และจิตรกรรม เช่น ภาพเขียนฝาผนงั นอกจากจะมีพื้นฐานเช่ือมโยงกบั
ความเช่ือทางพุทธศาสนาและพุทธประวติัแลว้ ยงัเช่ือมโยงกบัความเช่ือในตวัหลวงพ่อแช่มดว้ย 
เช่น ในปีพ.ศ.๒๔๙๗ ภายหลงัหลวงพอ่แช่มมรณภาพ ๔๖ ปี ไดมี้การสร้างอนุสาวรียห์ลวงพ่อแช่ม
ข้ึนภายในพื้นท่ีของวดั ซ่ึงภายหลังในปีพ .ศ.๒๕๓๑ ถูกร้ือสร้างข้ึนใหม่เป็นมณฑป ส าหรับ
ประดิษฐานองค์หล่อจ าลองหลวงพ่อแช่ม  หลวงพ่อช่วง และหลวงพ่อเกล้ือม ซ่ึงเปิดให้ผูมี้จิต
ศรัทธาสามารถเขา้มาสักการะบูชา เส่ียงเซียมซี ปิดทอง และจุดประทดัหนา้มณฑปได ้   
 จากการศึกษาภาคสนามในเบ้ืองตน้ดงักล่าว พบศิลปกรรมแขนงต่างๆมีความสวยงามโดด
เด่น จึงเกิดความสนใจท่ีจะศึกษาคตินิยมท่ีปรากฏในศิลปกรรม วดัไชยธาราราม จงัหวดัภูเก็ต
บทความวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพื่อ (๑) ศึกษาคตินิยมท่ีปรากฏในศิลปกรรมวดัไชยธาราราม
จงัหวดัภูเก็ต และ (๒) ศึกษาวฒันธรรมสัมพนัธ์ของคตินิยมท่ีปรากฏในศิลปกรรมวดัไชยธาราราม
จังหวดัภูเก็ต โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยวิธีศึกษาจากเอกสารและงาน
ศิลปกรรม ตลอดจนการสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ข้อค้นพบท่ีได้เป็น
ประโยชน์ในการท าความเข้าใจความคิดและความเช่ือของพุทธศาสนิกชนในท้องถ่ินภาคใต ้
โดยเฉพาะจงัหวดัภูเก็ต  
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วธีิด าเนินการวจัิย 
 บทความวิจยัน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ เก็บขอ้มูลโดยวิธีศึกษาจากเอกสารและงาน
ศิลปกรรม ตลอดจนการสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การศึกษาขอ้มูลเอกสาร  
เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งเอกสารชั้นตน้และเอกสารชั้นรอง 
โดยข้อมูลเอกสารและงานวิจัยท่ีเ ก่ียวข้องจะมีเน้ือหาท่ีเก่ียวกับงานศิลปกรรม ครอบคลุม 
สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม และเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัคตินิยมรวมถึงคติความเช่ือ  ส่วนของ
การศึกษางานศิลปกรรม เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลงานศิลปกรรมในวดัไชยธารารามจงัหวดัภูเก็ต 
เฉพาะในเขตพุทธาวาสรวม ๙ อาคาร ไดแ้ก่ ศาลาการเปรียญ, มณฑป, เจดีย,์ หอกลอง, วิหารหลวง
พ่อ, กุฏิจ  าลองหลวงพ่อแช่ม,โบสถ์, เมรุ, และสถานส าหรับจุดประทดัในวดั และการเก็บขอ้มูล
สนามโดยวิธีการสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัมีจ านวน ๓๓ คน 
จ าแนกเป็น ๓ กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ี ๑ กลุ่มวดั ในท่ีน้ีหมายถึง พระสงฆท่ี์อาศยัอยูใ่นวดัไชยธารารามท่ี
สามารถถ่ายทอดประวติัหรือเร่ืองราวความรู้หรือความทรงจ าของวดัต่อกนัมาได้ และไวยาวจักร
ของวดัไชยธารารามท่ีเป็นผูจ้ดัการกิจธุระและมีอ านาจดูแลรักษาจดัการทรัพยสิ์นของวดัตามท่ีเจา้
อาวาสมอบหมาย จ านวน ๘ คน กลุ่มท่ี ๒ กลุ่มชุมชนในพื้นท่ีรอบวดัไชยธาราราม ประกอบดว้ย 
ผูน้ าชุมชน ปราชญช์าวบา้น ผูอ้าวุโส และชาวบา้นในหมู่ ๔, ๕, ๖ ต าบลฉลอง อ าเภอเมือง จงัหวดั
ภูเก็ต จ านวน  ๑๕  คน กลุ่มท่ี ๓ กลุ่มผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญด้านศิลปกรรม วฒันธรรมและ
ศาสนา ไดแ้ก่ นกัวิชาการส านกัพระพุทธศาสนาจงัหวดัภูเก็ต นกัวิชาการส านกัวฒันธรรมจงัหวดั
ภูเก็ต และนกัวชิาการส านกังานศิลปากรท่ี ๑๕ จงัหวดัภูเก็ต จ านวน ๑๐ คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวิจยัในคร้ังน้ี นอกจากจะใชก้ารสังเกตโดยใชก้ารจดบนัทึก การถ่ายภาพ 
การบนัทึกเสียง และการสเก็ตภาพแล้ว จะใช้แบบสัมภาษณ์ก่ึงมีโครงสร้าง โดยตั้งเป็นประเด็น
ค าถามเป็นค าถามปลายเปิดไวเ้ป็นล าดบั เพื่อให้ผูใ้ห้ขอ้มูลตอบได้กวา้งข้ึนตามแนวคิด และได้
ขอ้มูลท่ีหลากหลายซ่ึงอาจเป็นประโยชน์ในการศึกษา 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการน าขอ้มูลจากภาคสนามกับขอ้มูลจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งมา
วิเคราะห์เช่ือมโยงขอ้มูลเขา้กบัประเด็นหลกัของการวิจยั ตีความและอธิบายในรูปแบบพรรณนา
วเิคราะห์  และแสดงภาพประกอบตามความเหมาะสมของเน้ือหา    
 
สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 การศึกษาเร่ืองคตินิยมท่ีปรากฏในศิลปกรรมวัดไชยธาราราม จังหวดัภู เก็ต ผู้วิจัย
ท าการศึกษาศิลปกรรมสามประเภท คือ สถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรม ของ ๙ อาคาร
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ในเขตพุทธาวาส ได้แก่ ศาลาการเปรียญ หอกลอง โบสถ์ มณฑป กุฏิจลองหลวงพ่อแช่ม วิหาร
หลวงพอ่นอกวดั เจดีย ์เมรุ และสถานส าหรับจุดประทดั ในสองประเด็น คือ ศึกษาคตินิยมท่ีปรากฏ
ในศิลปกรรมวดัไชยธารารามจงัหวดัภูเก็ต และ ศึกษาวฒันธรรมสัมพนัธ์ของคตินิยมท่ีปรากฏใน
ศิลปกรรมวดัไชยธารารามจงัหวดัภูเก็ต พบวา่ทางดา้นรูปธรรมและดา้นท่ีเก่ียวกบัศาสนาและความ
เช่ือท่ีปรากฏในศิลปกรรมนั้น มีพื้นฐานมาจากคตินิยมท่ีเก่ียวกบัพุทธศาสนา คตินิยมท่ีเก่ียวกบั
ศาสนาพราหมณ์ และส่วนใหญ่รับเอารูปแบบศิลปกรรมมาจากภาคกลาง บางส่วนเป็นศิลปกรรม
ผสมผสาน เช่น อาคารเจดีย ์นอกจากน้ียงัมีพื้นฐานมาจากคตินิยมท่ีเก่ียวกบัพระครูวิสุทธิวงศาจารย์
ญาณมุนี (หลวงพอ่แช่ม) ดว้ย รายละเอียดดงัน้ี 
 สถาปัตยกรรม ท่ีมีพื้นฐานมาจากคตินิยมท่ีเก่ียวกบัพระครูวิสุทธิวงศาจารยญ์าณมุนี (หลวง
พอ่แช่ม) นั้น พบอาคารท่ีมีความเช่ือโยงกบัคตินิยมท่ีเก่ียวกบัพระครูสุทธิวงศาจารยญ์าณมุนี (หลวง
พอ่แช่ม) สามอาคาร คือ มณฑป กุฏิจ  าลองหลวงพอ่แช่ม และสถานส าหรับจุดประทดั  แมต้วัอาคาร
สองอาคารแรกมีลกัษณะทางสถาปัตยกรรมท่ีมีรูปแบบมาจากภาคกลาง แต่ด าริและวตัถุประสงคใ์น
การสร้างนั้นมีพื้นฐานมาจากคตินิยมท่ีเก่ียวกบัพระครูวิสุทธิวงศาจารยญ์าณมุนี (หลวงพ่อแช่ม) 
กล่าวคือ อาคารมณฑป เดิมชุมชนฉลองเรียกว่าอนุสาวรีย  ์(ภาพท่ี ๑) สร้างข้ึนเม่ือปีพ.ศ.๒๔๙๗ 
เป็นอาคารทรงส่ีเหล่ียมจตุัรัสทรงจตุัรมุข หลงัคาซ้อนชั้น ยอดปราสาท สร้างข้ึนในสมยัพระครูครุ
กิจจานุการ(หลวงพ่อเกล้ือม เจา้อาวาสล าดบัท่ี ๔) เพื่อเป็นสถานท่ีประดิษฐานองคห์ล่อจ าลองอดีต
เจา้อาวาสสององค ์คือ พระครูวิสุทธิวงศาจารยญ์าณมุนี (หลวงพ่อแช่ม) และพระครูครุกิจจานุการ 
(หลวงพอ่ช่วง) ต่อมาไดมี้การบูรณะข้ึนใหม่ในปีพ.ศ. ๒๕๓๑และเรียกวา่มณฑป (ภาพท่ี ๒) ภายใน
มณฑป ประดิษฐานองค์หล่อจ าลองอดีตเจา้อาวาสสามองค์ คือ พระครูวิสุทธิวงศาจารยญ์าณมุนี 
(หลวงพ่อแช่ม) พระครูครุกิจจานุการ (หลวงพ่อช่วง) และพระครูครุกิจจานุการ (หลวงพ่อเกล้ือม) 
ตามล าดบั ซ่ึงอาคารมณฑปน้ีไม่ปรากฏพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ภายในเลย  อาคารกุฏิจ  าลอง
หลวงพ่อแช่ม (ภาพท่ี ๓) มีลักษณะเป็นเรือนไทยภาคกลาง เป็นการจ าลองสร้างข้ึนเพื่อให้
เหมือนกบักุฏิหลงัเก่าในสมยัท่ีหลวงพ่อแช่มเคยใช้อยู่อาศยั เพื่อเป็นการระลึกถึงหลวงพ่อแช่ม  
ภายในประดิษฐานหุ่นข้ีผึ้งอดีตเจา้อาวาสสามองค ์คือ พระครูวิสุทธิวงศาจารยญ์าณมุนี (หลวงพ่อ
แช่ม) พระครูครุกิจจานุการ (หลวงพอ่ช่วง) และพระครูครุกิจจานุการ (หลวงพ่อเกล้ือม) เป็นอาคาร
ท่ีเปิดใหผู้ค้นเขา้ไปกราบสักการะบูชาได ้และสถานส าหรับจุดประทดั (ภาพท่ี ๔) เป็นท่ีใชส้ าหรับ
จุดประทดั ตั้งอยู่บริเวณเยื้องกบัอาคารมณฑป หลงัจากการกราบไหวส้ักการะบูชาของผูค้นทั้งคน
ไทยและคนต่างประเทศ ท่ีมีความศรัทธาในองคห์ลวงพ่อแช่มท่ีอาคารมณฑปแลว้ มกัจะใช้เป็นท่ี
จุดประทดัเพื่อแสดงถึงบอกกล่าวว่าตนไดม้าสักการะ หรือมาจุดประทดัเพื่อแกบ้นบานศาลกล่าว 
ในอดีตนั้นการจุดประทัด เร่ิมในสมัยพระครูครุกิจจานุการ (หลวงพ่อช่วง) โดยผูค้นในปีนัง 
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๘ 
 

ประเทศมาเลเซียในสมยันั้น เม่ือมีการเดินทางมาท่ีวดัไชยธารารามนิยมจุดเพื่อแสดงความศรัทธาท่ี
มีต่อพระครูวสุิทธิวงศาจารยญ์าณมุนี (หลวงพ่อแช่ม) พระครูครุกิจจานุการ (หลวงพ่อช่วง) แต่ไม่มี
การก าหนดสถานท่ีหรือบริเวณท่ีใช้จุดประทดัเป็นหลกัแหล่ง จะจุดกนัตามความสะดวกของผูท่ี้
ตอ้งการจุด 

                                             
 ภาพท่ี ๑ ภาพอนุสาวรียห์ลวงพอ่แช่ม, ภาพท่ี ๒ ภาพอาคารมณฑป, ภาพท่ี ๓ ภาพกฏิุจ าลองหลวงพอ่
แช่ม และภาพท่ี ๔ ภาพสถานส าหรับจุดประทดั ตามล าดบั 
 
 ประติมากรรม ท่ีมีพื้นฐานมาจากคตินิยมท่ีเก่ียวกบัพระครูวิสุทธิวงศาจารยญ์าณมุนี (หลวง
พ่อแช่ม) นั้น พบประติมากรรมท่ีมีความเช่ือโยงกบัคตินิยมท่ีเก่ียวกบัพระครูสุทธิวงศาจารยญ์าณ
มุนี (หลวงพอ่แช่ม) สองประเภท คือ  
  ๑. ประติมากรรมลอยตวั ประเภทประติมากรรมรูปเคารพ กล่าวคือ เป็นองค์หล่อ
หลวงพ่อท าจากโลหะเน้ือสัมฤทธ์ิ และหุ่นข้ีผึ้ ง องค์หล่อหลวงพ่อท่ีท าจากโลหะเน้ือสัมฤทธ์ิ 
ปรากฏอยู่อาคารมณฑปพบองค์หล่อหลวงพ่อ (ภาพท่ี ๕) ประกอบดว้ย พระครูวิสุทธิวงศาจารย์
ญาณมุนี (หลวงพอ่แช่ม) พระครูครุกิจจานุการ (หลวงพ่อช่วง) และพระครูครุกิจจานุการ (หลวงพ่อ
เกล้ือม) ซ่ึงอาคารมณฑปหลงัเดิม ชาวบา้นจะเรียกว่าเป็นอนุสาวรีย ์เป็นอาคารทรงส่ีเหล่ียมจตุัรัส
และเป็นจตุัรมุขมีความคลา้ยมณฑปปัจจุบนัแต่มีขนาดเล็กกวา่ สาเหตุท่ีสมยัเดิมเรียกว่าอนุสาวรีย์
นั้นจากการท่ีสร้างอาคารหลงัน้ีข้ึนเพื่อประดิษฐานองค์หล่อหลวงพ่ออดีตเจา้อาวาสสององค์ คือ 
พระครูวสุิทธิวงศาจารยญ์าณมุนี (หลวงพอ่แช่ม) พระครูครุกิจจานุการ (หลวงพ่อช่วง)  เท่านั้นสร้าง
ข้ึนใหเ้ป็นท่ีระลึกถึงคุณงามความดีของพระสุปฏิปันโนอนัเป็นท่ีเคารพศรัทธาของชุมชนและผูท่ี้มี
ความเคารพนบัถือท่าน ต่อมามีการบูรณะใหม่เป็นอาคารในปัจจุบนั และประดิษฐานองคห์ล่อหลวง
พ่อสามองค์ดงัท่ีกล่าวไว ้(รองเจา้อาวาสพระธิติกานต์ จิตฺตสงฺวโร (ผูใ้ห้สัมภาษณ์). สุปราณี เปีย
วเิศษ (ผูส้ัมภาษณ์). ท่ีวดัไชยธาราราม เลขท่ี ๗๐ หมู่ท่ี ๖ ต าบลฉลอง อ าเภอเมือง จงัหวดัภูเก็ต.  เม่ือ
วนัท่ี ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เช่นเดียวกบัองคห์ล่อหลวงพ่อจากหุ่นข้ีผึ้ง (ภาพท่ี ๖) ประกอบดว้ย 
พระครูวสุิทธิวงศาจารยญ์าณมุนี (หลวงพ่อแช่ม) พระครูครุกิจจานุการ (หลวงพ่อช่วง) และพระครู
ครุกิจจานุการ (หลวงพ่อเกล้ือม) ในอาคารกุฏิจ  าลองหลวงพ่อแช่ม หล่อเป็นหุ่นข้ีผึ้ง ยอ่มสร้างข้ึน
และต้องมีความเหมือนจริงทางรูปลักษณ์และสัดส่วนของหลวงพ่ออดีตเจ้าอาวาสทั้งสามองค ์ 
เพื่อให้ผูค้นท่ีมีความศรัทธาเขา้มากราบไหวส้ักการะลึกถึงท่าน และเพื่อให้คนรุ่นหลงัไดเ้รียนรู้ถึง
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๙ 
 

รูปลกัษณะของหลวงพ่ออดีตเจา้อาวาสทั้งสามองค ์เจา้อาวาสพระมหาพงษศ์กัด์ิ เตชะวณัโน (ผูใ้ห้
สัมภาษณ์). สุปราณี เปียวเิศษ (ผูส้ัมภาษณ์). ท่ีวดัไชยธาราราม เลขท่ี ๗๐ หมู่ท่ี ๖ ต าบลฉลอง อ าเภอ
เมือง จงัหวดัภูเก็ต. เม่ือวนัท่ี ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘.  
  ๒. ประติมากรรมลอยตวัรูปสัตว ์(ภาพท่ี ๗) ไดแ้ก่ ประติมากรรมชา้งสองชา้งช่ือ 

                    
 ภาพท่ี ๕ ภาพประติมากรรมลอยตวั ประเภทประติมากรรมรูปเคารพ  เป็นองคห์ล่อหลวงพอ่ท าจาก
  โลหะเน้ือ สมัฤทธ์ิ ในอาคารมณฑป 
 ภาพท่ี ๖ กลุ่มภาพประติมากรรมลอยตวั ประเภทประติมากรรมรูปเคารพ เป็นองคห์ล่อหลวงพ่อจากหุ่น
  ข้ีผึ้ง ในอาคารกฏิุจ าลองหลวงพอ่แช่ม 
 ภาพท่ี ๗ กลุ่มภาพประติมากรรมชา้งสองชา้งช่ือชา้งพลายแกว้  หนา้อาคารมณฑป 
 
ช้างพลายแก้ว และพงัจ าปี เป็นช้างคู่บารมีของอดีตเจา้อาวาสในสมยันั้น ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้า
ทางเขา้อาคารมณฑป ประติมากรรมน้ีเป็นการแสดงสัญลกัษณ์ช้างคู่บารมีอดีตเจา้อาวาส และเฝ้า
อาคารสถานท่ีทางเขา้ออกส าหรับผูท่ี้จะเขา้ไปสักการะองค์หล่อหลวงพ่อดา้นในอาคาร แสดงให้
เห็นถึงความเช่ือโยงระหว่างชา้งพลายแกว้มีอุปนิสัยไม่ดุร้ายเขา้กบัผูค้นไดง่้ายเป็นชา้งคู่บารมี กบั
พระครูวสุิทธิวงศาจารยญ์าณมุนี (หลวงพ่อแช่ม) ในสมยันั้นอนัแสดงถึงคตินิยมท่ีเก่ียวกบัพระครูวิ
สุทธิวงศาจารยญ์าณมุนี (หลวงพอ่แช่ม)เช่นกนั 
  ๓. ประติมากรรมนูนต ่ า เป็นประเภทประติมากรรมเล่าเร่ืองได้แก่ ประตูไม้
แกะสลกัอาคารกุฏิจ  าลองหลวงพ่อแช่มทั้งสามทิศ ประตูไม้แกะสลักบานแรกอยู่ทางทิศใต้ (ภาพท่ี 
๘) แกะเป็นภาพจ าลองอาคารภายในวดั ประกอบดว้ย วิหารหลวงพ่อ มณฑป หอกลอง ศาลาบ่อ
น ้ามนต ์อาคารโรงเรียนวดัฉลอง (ส่วนของศาลาบ่อน ้ ามนตแ์ละอาคารโรงเรียนวดัฉลองเป็นอาคาร
หลงัเก่าในอดีตปัจจุบนัถูกร้ือถอนออกไปแลว้) โบสถ ์กุฏิจ  าลองหลวงพ่อแช่ม ก าแพงและซุ้มประตู
ทางเขา้แบบปัจจุบนัเป็นซุม้ทางเขา้มาภายในวดั ภาพบุคคลชายหญิงเดินกางร่ม   
 

                          
 ภาพท่ี ๘ กลุ่มภาพประตูไมแ้กะสลกับานแรกอยูท่างทิศใตป้ระกอบดว้ยวหิารหลวงพอ่ มณฑป หอกลอง 
  ตามล าดบั เป็นตน้  และ ภาพท่ี ๙กลุ่มภาพประตูไมแ้กะสลกัทางทิศตะวนัออก 
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๑๐ 
 

ประตูไม้แกะสลักบานท่ีสองอยู่ทางทิศตะวันออก (ภาพท่ี ๙) ซ่ึงประตูทางเขา้ภายในกุฏิฯ เป็นภาพ
บรรยากาศ โดยภาพแสดงวิถีชีวิตของชุมชนในสมยัก่อน มีบา้นเรือน มีล าธารน ้ าไหล และมีเรือ
สัญจร มีก าแพงวดั ซ่ึงเป็นภาพก าแพงโบราณในอดีต เป็นก าแพงท่ีลอ้มรอบวดั ปัจจุบนัก าแพงน้ี
เป็นโบราณสถานมีความยาวประมาณหา้เมตร ประตไูม้แกะสลักบานท่ีสามอยู่ทางทิศเหนือ  (ภาพท่ี 
๑๐) แกะสลกัเป็นภาพพระสงฆ์ในกิจวตัรต่างๆ มีชา้งสองช้าง มีววั-ควาย มีบ่อน ้ า กุฏิสงฆ ์เกวียน 
ผูค้น ก าแพงวดั ซ่ึงเป็นภาพก าแพงโบราณในอดีต เป็นก าแพงท่ีลอ้มรอบวดั ปัจจุบนัก าแพงน้ีเป็น
โบราณสถาน มีความยาวประมาณห้าเมตร ผูค้น พระสงฆ ์อาคารเรือนหรือกุฏิ บางส่วนอยู่ภายใน
เขตก าแพง บางส่วนอยูภ่ายนอกก าแพง สันนิษฐานวา่เป็นวหิารนอกวดั นอกจากน้ียงัมีภาพประกอบ
เป็นตน้ไมห้ลากหลายชนิด เช่น บวัน ้ า ตน้กล้วย ตน้ตาล ตน้มะพร้าว เป็นตน้ ประกอบบนบาน
ประตูทั้งสามทิศ   
 

 
ภาพท่ี ๑๐ประตูไมแ้กะสลกัทางทิศเหนือ 

 
  สรุปวา่ บานประตูทางเขา้ในอาคารกุฏิจ  าลองฯ (ทิศตะวนัออก) และบานประตูทาง
ทิศเหนือ เป็นภาพแสดงบรรยากาศ ของวดัและชุมชนรอบๆวดัในสมยัก่อน สังเกตไดจ้ากก าแพง
โบราณท่ีลอ้มรอบวดัมีลกัษณะพื้นผวิไม่มีลวดลายบริเวณดา้นบนของก าแพงเจาะท าเป็นรูวงกลมไว้
ส าหรับมองออกไป สอดคลอ้งกบัเหตุการณ์กบฏอั้งยีมี่การกล่าวกถึงลกัษณะของก าแพงท่ีมีลกัษณะ
เช่นน้ี และอาคารบางส่วนอยูน่อกเขตก าแพงซ่ึงสันนิษฐานวา่เป็นวหิารหลวงพ่อนอกวดั อดีตผูใ้หญ่
หมู่ ๖ กล่าววา่ชุมชนหมู่ ๖ในอดีตเป็นชุมชนท่ีมีความใกลชิ้ดกบัวดั ก่อนมีการตดัเส้นทางสร้างถนน
ต่างๆข้ึน ออบ ใจกล้า (ผูใ้ห้สัมภาษณ์). สุปราณี เปียวิเศษ (ผูส้ัมภาษณ์). ท่ีบา้นเลขท่ี ๑๙ หมู่ท่ี ๖ 
ต าบลฉลอง อ าเภอเมือง จงัหวดัภูเก็ต. เม่ือวนัท่ี ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘.ให้ขอ้มูลว่า อาคาร
วิหารหลวงพ่อนอกวดัหลงัจากไดบู้รณะและสร้างในจุดเดิม ดว้ยต าแหน่งท่ีตั้งวิหารหลวงพ่อนอก
วดัอยู่จุดเดิม ไม่มีการยา้ยหรือเปล่ียนแปลงจากอดีต เน่ืองจากความเช่ือท่ีเก่ียวกบัองค์พระพุทธรูป
ภายในวหิารหลวงพอ่นอกวดั ความเช่ือน้ีอา้งถึงพระครูวิสุทธิวงศาจารยญ์าณมุนี(หลวงพ่อแช่ม) ได้
มีการส่ือสารกบัพระพุทธรูปดงักล่าวและความเช่ือน้ีถูกถ่ายทอดส่งต่อกนัมา และมีภาพท่ีแสดงธาร
น ้ า ซ่ึงในสมยัก่อนธารน ้ าบริเวณวดัในช่วงฝนตกมีน ้ าหลากท าให้น ้ าเขา้ท่วมในบริเวณวดัในอดีต 
ไพโรจน์ ก่ิงแกว้ (ผูใ้หส้ัมภาษณ์). สุปราณี เปียวิเศษ (ผูส้ัมภาษณ์). ท่ีวดัไชยธาราราม เลขท่ี ๗๐ หมู่



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 557 -

๑๑ 
 

ท่ี ๖ ต าบลฉลอง อ าเภอเมือง จงัหวดัภูเก็ต. เม่ือวนัท่ี ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘. และบานประตู
ทิศใต ้เป็นภาพแสดงสภาพบรรยากาศภายในวดัปัจจุบนั สังเกตไดจ้ากอาคารภายในภาพตรงกบั
อาคารจริงในปัจจุบนั เช่น ภาพอาคารมณฑป มีสถาปัตยกรรมในภาพท่ีบ่งชดัซ่ึงตรงกบัอาคารจริง
คือเป็นอาคารทรงจตุรมุขหลงัคาซ้อนชั้นเคร่ืองยอดทรงปราสาท แสดงให้เห็นว่า ไมแ้กะสลกับน
บานประตู เป็นการแกะสลกัภาพเสมือนเป็นการบนัทึกภาพในอดีตท่ีเก่ียวกบัหลวงพ่อแช่ม และวดั
ฉลอง ให้ผูค้นรุ่นหลงัและผูส้นใจได้ศึกษาเรียนรู้ประวติัของหลวงพ่อแช่มและวดัฉลองจากไม้
แกะสลกัซ่ึงเป็นภาพในอดีตและปัจจุบนั  อีกนยัหน่ึงเช่ือไดว้า่สาเหตุของการสร้างไมแ้กะสลกับน
บานประตูเกิดจากความเช่ือและความศรัทธาท่ีมีต่อหลวงพอ่แช่มและวดัฉลอง 
 จิตกรรม ท่ีมีพื้นฐานมาจากคตินิยมท่ีเก่ียวกบัพระครูวิสุทธิวงศาจารยญ์าณมุนี (หลวงพ่อ
แช่ม) นั้นพบจิตรกรรมประดบั และจิตรกรรมฝาผนงั เป็นภาพจิตรกรรมท่ีมีความเช่ือโยงกบัคตินิยม
ท่ีเก่ียวกบัพระครูสุทธิวงศาจารยญ์าณมุนี (หลวงพ่อแช่ม) ๑)จิตรกรรมประดบั เป็นภาพเขียนตั้ง
ประดบัอยูใ่นอาคารศาลาการเปรียญ และอาคารเจดีย ์ในส่วนจิตรกรรมประดบัท่ีตั้งในอาคารศาลา
การเปรียญนั้น เป็นภาพเขียนของพระครูวิสุทธิวงศาจารยญ์าณมุนี (หลวงพ่อแช่ม) (ภาพท่ี ๑๑) 
ขนาดใหญ่ประมาณกวา้งหน่ึงเมตรสูงสองเมตร คนในชุมชนและผูค้นท่ีมีความศรัทธาต่อหลวงพ่อ
สามารถน าทองค าเปลวมาติดท่ีภาพเขียนได ้ซ่ึงทางวดัมีการอนุญาตเอาไวแ้ละทางวดัจะมีการท า
ความสะอาดทองค าเปลวออกจากภาพเขียนทุกปี ซ่ึงแตกต่างกบัจิตรกรรมประดบั ท่ีเป็นภาพเขียน 
ของพระครูวิสุทธิวงศาจารยญ์าณมุนี (หลวงพ่อแช่ม) (ภาพท่ี ๑๒) ในอาคารเจดีย ์ท่ีทางวดัไม่
อนุญาตใหผู้ค้นน าทองค าเปลวติดได ้แต่ตวัของภาพเขียนเองนั้นมีการเขียนเป็นทองค าเปลวติดอยูท่ี่ 
บริเวณเทา้ หนา้แขง้ ไมเ้ทา้ และตาลปัตรในภาพเขียนของพระครูวิสุทธิวงศาจารยญ์าณมุนี  
 

                        
 ภาพท่ี ๑๑ กลุ่มภาพภาพจิตรกรรมประดบั เป็นภาพเขียนตั้งประดบัอยูใ่นอาคารศาลาการเปรียญ 
  ภาพท่ี ๑๒ ภาพจิตรกรรมประดบั เป็นภาพเขียนตั้งประดบัอยูใ่นอาคารเจดีย ์
 ภาพท่ี ๑๓ ภาพจิตรกรรมฝาผนงั ในอาคารเจดียเ์ป็นภาพหลวงพอ่แช่มและหลวงพอ่ช่วง 
 
(หลวงพ่อแช่ม) อยูแ่ลว้ ๒)จิตรกรรมฝาผนงั ในอาคารเจดียเ์ป็นภาพเขียนอดีตเจา้อาวาสส่ีรูป ภาพ
แรก (ภาพท่ี ๑๓) เป็นภาพพระครูวิสุทธิวงศาจารยญ์าณมุนี (หลวงพ่อแช่ม) และพระครูครุกิจจานุ
การ (หลวงพอ่ช่วง) นัง่หอ้ยเทา้ ถือไมเ้ทา้และตาลปัตร ฉากหลกัเป็นอาคารภายในวดัคืออาคาร 
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ศาลาการเปรียญ อาคารมณฑป และอาคารวิหารหลวงพ่อนอกวดั ภาพท่ีสอง (ภาพท่ี ๑๔) เป็นภาพ
พระครูครุกิจจานุการ (หลวงพ่อเกล้ือม) พระครูอุดมเวชกิจ (หลวงพ่อหลิม) นั่งห้อยเทา้ มือถือ
ตาลปัตร ฉากหลกัเป็นอาคารศาลาบ่อน ้ามนต ์อาคารเจดีย ์และอาคารวิหารหลวงพ่อนอกวดั ทั้งสอง
ภาพน้ีอยูอ่ยูท่างทิศตะวนัตกและหนัหนา้ไปทางทิศตะวนัออกเช่นเดียวกนัพระพุทธรูปประธานใน
อาคาร ภาพท่ีสามและส่ี (ภาพท่ี ๑๕-๑๖) เป็นภาพช้างคู่บารมีของพระครูวิสุทธิวงศาจารยญ์าณมุนี 
(หลวงพอ่แช่ม) ช่ือพลายแกว้ และภาพชา้งพงั ช่ือจ าปีในสมยัพระครูครุกิจจานุการ (หลวงพอ่ช่วง) 
 

            
 ภาพท่ี ๑๔ ภาพจิตรกรรมฝาผนงั ในอาคารเจดียเ์ป็นภาพหลวงพอ่เกล้ือมและหลวงพอ่หลิม 
 ภาพท่ี ๑๕-๑๖ กลุ่มภาพจิตรกรรมฝาผนงั ในอาคารเจดียเ์ป็นภาพชา้งคู่บารมีช่ือพลายแกว้และพงัจ าปี 
 
 การท่ีมีผูค้นในชุมชนและผูค้นทัว่ไปท่ีมีความศรัทธาต่อหลวงพ่อแช่ม น าทองค าเปลวมา
ติดท่ีจิตรกรรมประดบัในศาลาการเปรียญ รวมถึงภาพเขียนท่ีเขียนโดยให้เห็นรายละเอียดแสดงการ
ปิดทองค าเปลวท่ีตวัภาพ และภาพจิตรกรรมฝาผนังในอาคารเจดียท่ี์แมจ้ะเป็นภาพเขียนอดีตเจา้
อาวาสส่ีรูปและรูปช้างคู่บารมี แต่ถือไดว้า่เร่ิมจากการมีคตินิยมท่ีเก่ียวกบัพระครูวิสุทธิวงศาจารย์
ญาณมุนี (หลวงพ่อแช่ม) เป็นพื้นฐานความเช่ือเบ้ืองตน้ เม่ือเจา้อาวาสล าดบัต่อๆมาเป็นศิษยเ์อกท่ี
ไดรั้บการถ่ายทอดวิทยาการจากหลวงพ่อแช่มอย่างหลวงพ่อช่วง จึงไดรั้บความศรัทธาจากชุมชน
และผูค้นท่ีศรัทธาทัว่ไปดว้ยเช่นกนั เสมือนว่าเจา้อาวาสล าดบัต่อๆมานั้นไดรั้บสืบทอดวิชามาจาก
หลวงพ่อแช่ม ดงัเห็นไดจ้าก หลวงพ่อช่วงเป็นศิษยเ์อกของหลวงพ่อแช่ม ร ่ าเรียนวิชามาจาก หลวง
พ่อแช่ม หรือศิษย์เอกล าดบัต่อมาจากหลวงพ่อช่วง คือ หลวงพ่อเกล้ือมรับการถ่ายทอดวิชาต่อ
กระดูกจนสร้างความศรัทธาต่อคนชุมชนพื้นท่ีและคนต่างพื้นท่ีเช่น คนปีนงั ประเทศมาเลเซียใน
สมยันั้น ท่ีเดินทางมารับการรักษา และกราบไหวส้ักการะบูชาอดีตเจา้อาวาสล าดบัถดัมาดว้ยความ
เคารพเช่นกนั 
 
 สุทธิ จนัทรวงษ์ (๒๕๓๑ : ๑๖-๑๗) ได้เสนอว่า วฒันธรรมสัมพนัธ์ คือความสัมพนัธ์
ระหว่างกลุ่มชนท่ีมีวฒันธรรมแตกต่างกนั หรืออีกนยัหน่ึงก็คือความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มใหญ่กบั
ชนกลุ่มนอ้ย ซ่ึงเป็นความหมายในทางเดียวกนักบั บรรจง วงศว์ิเชียร (๒๕๓๗ : ๑๙๗-๒๐๐) กล่าว
วา่ วฒันธรรมสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละยคุสมยัสามารถก่อให้เกิดเป็นรูปลกัษณะให้เป็นท่ีนิยมหรือ



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 559 -

๑๓ 
 

คตินิยมในช่วงสมยันั้นได ้กล่าวคือ วฒันธรรมของไทยแต่ละยุคสมยัตลอดจนวฒันธรรมต่างถ่ิน
หรือต่างชาติในยคุสมยันั้นๆมีบทบาทส าคญัในการก าหนดรูปสัญลกัษณ์ใหเ้ป็นไปทางคตินิยม 
 จากการศึกษาวฒันธรรมสัมพนัธ์ของคตินิยมท่ีปรากฏในศิลปกรรม ท่ีมีพื้นฐานมาจากคติ
นิยมท่ีเก่ียวกบัพระครูวิสุทธิวงศาจารยญ์าณมุนี (หลวงพ่อแช่ม) เกิดจากการผสมผสานความคิด
ความเช่ือท่ีเป็นลกัษณะร่วมอนัเป็นท่ียอมรับในทอ้งถ่ิน สะทอ้นใน สองมิติ ดงัน้ี 
การผสมผสานความคิดทีส่ะท้อนจากศิลปกรรม  
 การผสมผสานความคิดท่ีสะทอ้นจากศิลปกรรมท่ีมีพื้นฐานจากคตินิยมท่ีเก่ียวกบัพระครูวิ
สุทธิวงศาจารย์ญาณมุนี(หลวงพ่อแช่ม) พบว่าส่วนใหญ่อาคารมีศิลปกรรมท่ีรับรูปแบบทาง
ศิลปกรรมท่ีรับมาจากภาคกลาง แต่ในส่วนท่ีเป็นการผสมผสานความคิดท่ีสะทอ้นจากศิลปกรรม 
เป็นวฒันธรรมสัมพนัธ์ของคตินิยมท่ีเห็นไดช้ดัคือ อาคารเจดีย ์(ภาพท่ี ๑๗) พบว่าเจดียใ์นวดัไชย
ธารารามมีช่ือว่า “พระมหาธาตุเจดีย ์พระจอมไทยบารมีประกาศ” สร้างเม่ือพ.ศ.๒๕๔๑ - พ.ศ.  
๒๕๔๔ มีรูปแบบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานมีการน ารูปแบบของเจดียท์างภาค
กลาง ภาคใต ้และภาคอีสาน เขา้ไวด้ว้ยกนั ในส่วนของการรับอิทธิพลจากภาคกลาง น ามาจากตวั
อาคารซ้อนชั้นของโลหะปราสาทในวดัราชนดัดารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร มาเป็นตวัอาคาร
ซ้อนชั้นของเจดียใ์นวดัไชยธาราราม จงัหวดัภูเก็ต การรับอิทธิพลภาคใต ้น ามาจากบริเวณชั้นซ้อน
ของเจดียใ์นวดัพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร จงัหวดัสุราษฎร์ธานี มาเป็นชั้นซ้อนของเจดียใ์นวดั
ไชยธาราราม จงัหวดัภูเก็ต และการรับอิทธิพลภาคอีสาน น ามาจากส่วนยอดของเจดียใ์นวดัพระธาตุ
พนมวรมหาวหิาร  จงัหวดันครพนม มาเป็นส่วนยอดของเจดียว์ดัไชยธาราราม จงัหวดัภูเก็ต เสมียน 
สุวรรณรัตน์ (ผูใ้ห้สัมภาษณ์). สุปราณี เปียวิเศษ (ผูส้ัมภาษณ์). ท่ีบา้นเลขท่ี ๒๓/๑ หมู่ท่ี ๘ ต าบล
ฉลอง อ าเภอเมือง จงัหวดัภูเก็ต. เม่ือวนัท่ี ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘.ถือเป็นวฒันธรรมสัมพนัธ์ของ
คตินิยมท่ีปรากฏในศิลปกรรม โดยมีการผสมผสานของศิลปกรรมท่ีอยูใ่นภาคต่างๆ ให้อยูใ่นอาคาร
เดียวกนั หรือ อาคารสถานส าหรับจุดประทดั (ภาพท่ี ๑๘) เป็นสถานจ าเพาะส าหรับจุดประทดัตั้งอยู่
เยื้องกบัมณฑป มีรูปแบบเรียบง่าย  เกิดจากแนวคิดของการน าผลไมพ้ื้นเมืองของจงัหวดั (สับปะรด
ภูเก็ต) มาตดัทอนรายละเอียดและสร้างสรรคเ์ป็นศิลปกรรม ถือเป็นวฒันธรรมสัมพนัธ์ของคตินิยม
ทอ้งถ่ิน โดยมีหน้าท่ีเพื่อรองรับวฒันธรรมสัมพนัธ์ของคตินิยมทางความเช่ือของคนต่างประเทศ
โดยเฉพาะชาวมาเลเซียปีนงัรวมทั้งคนไทยพุทธและคนไทยเช้ือสายจีน เพื่อแสดงความเช่ือความ
ศรัทธาต่อหลวงพอ่แช่มโดยหลงัจากกราบสักการะแลว้ มกัจะจุดประทดัเพื่อเสมือนเป็นการบอก 

 

 

ยอดของเจดียใ์นวดัพระธาตุพนม
วรมหาวิหาร  จงัหวดันครพนม 
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ภาพท่ี ๑๗ ภาพอาคารเจดียว์ดัไชยธาราราม ภูเก็ต ท่ีมาจากการผสมผสานจากภาคต่างๆ 

 
ภาพท่ี ๑๘ ภาพสถานส าหรับจุดประทดั 

 
กล่าวใหท้่านไดรั้บรู้ถึงการมากราบไหว ้และเป็นการจุดประทดัเพื่อแกบ้น เม่ือไดผ้ลตามค าขอต่างๆ
ถือเป็นวฒันธรรมสัมพนัธ์ของคตินิยมท่ีปรากฏในศิลปกรรมโดยเป็นการผสมผสานของศิลปกรรม
ท่ีเกิดจากทอ้งถ่ิน 
 ในการสร้างอาคารภายในวดัท่ีมีส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัพื้นฐานจากคตินิยมท่ีเก่ียวกบัพระครูวิ
สุทธิวงศาจารยญ์าณมุนี (หลวงพ่อแช่ม) นั้น พบว่ามาจากความเช่ือท่ีมีต่อหลวงพ่อแช่ม กล่าวคือ 
เม่ือจะสร้างอาคารใดๆข้ึน หลงัจากมีการปรึกษาหารือของไวยาวจักรวดั คณะกรรมการ และเจา้
อาวาสในขณะนั้น และไดข้อ้สรุปแลว้ ไวยาวจักรวดัจะมีการจุดธูปไหวห้ลวงพ่อแช่มเพื่อถามและ
บอกเล่าถึงการจะสร้างอาคารหรือท าส่ิงใดๆในวดัไชยธารารามก็ตามรวมถึงบอกเล่ารายละเอียด
ต่างๆต่อหลวงพ่อแช่มตามความเช่ือของตนเอง โดนมีเง่ือนไขระยะเวลาก าหนดไว ้ว่า หากท่าน
อนุญาตใหส้ร้างหรืออนุญาตให้กระท าส่ิงใดได ้ภายในสามวนัให้ทุกอยา่งด าเนินไปอยา่งปกติ และ
หากท่านไม่อนุญาตให้สร้าง หรือกระท าส่ิงใดๆไดน้ั้น ขอให้เกิดความไม่ราบร่ืนต่อการด าเนินการ
หรือด าเนินชีวิตประจ าวนัของไวยาวจักรวดั ซ่ึงเป็นความเช่ือของอดีตไวยาวจักรวดัในสมยันั้น ได้
กล่าววา่ตนไดป้วารณาตนและมีความตั้งใจในการท าหน้าท่ีต่อวดัไชยธารารามและความเช่ือความ
ศรัทธาท่ีมีต่อพระครูวสุิทธิวงศาจารยญ์าณมุนี (หลวงพอ่แช่ม) 
 
การผสมผสานความคิดทีส่ะท้อนจากผู้แสวงบุญ 
 การผสมผสานความคิดท่ีสะทอ้นจากผูแ้สวงบุญ ท่ีมีพื้นฐานจากคตินิยมท่ีเก่ียวกบัพระครูวิ
สุทธิวงศาจารยญ์าณมุนี (หลวงพ่อแช่ม) พบวา่จากการท่ีภูเก็ตมีความหลากหลาย มีการผสมผสาน

 

 

อาคารซอ้นชั้นของโลหะปราสาท  
วดัราชนดัารามวรวิหาร  กรุงเทพฯ 

ชั้นซอ้นของเจดียใ์นวดัพระ
บรมธาตุไชยาราชวรวิหาร  
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
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ทางเช้ือชาติ วฒันธรรม และความเช่ือ จากการเป็นเมืองท่าโบราณท่ีส าคญัในอดีต ซ่ึงคตินิยม
เก่ียวกบัพระครูวิสุทธิวงศาจารยญ์าณมุนี (หลวงพ่อแช่ม) รวมถึงความเช่ือต่างๆท่ีเก่ียวกบัตวัท่าน
นั้น นอกจากชาวชุมชนฉลอง มณฑลภูเก็ต(ในอดีต) แลว้ความศรัทธาต่อตวัพ่อท่านยงัพบในคน
ปีนงั ประเทศมาเลเซียดว้ย ดงัจะเห็นได้จากพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจา้บรมวงศ์เธอกรมพระยา
ด ารงราชานุภาพ พิมพค์ร้ังแรกเม่ือปีพ.ศ. ๒๔๘๗ บนัทึกในนิทานโบราณคดีท่ี ๒ เร่ือง “พระครู
ฉลอง” (สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมพระยาด ารงราชานุภาพ. ๒๕๐๓ : ๒๑-๒๒) “เร่ืองพระครู
วดัฉลอง ยงัได้เห็นอศัจรรย์ต่อมาอีก เม่ือฉันไปอยู่เมืองปีนังในปีพ.ศ.๒๔๗๗ไปท่ีวดัศรีสว่าง
อารมณ์ เห็นมีรูปฉายท่านพระครูฉลองเขา้กรอบลบัแลตั้งอยู่บนโต๊ะเคร่ืองบูชาขา้งพระประธานท่ี
ในโบสถ์ และมีรอยปิดทองแกสิ้นบนเต็มไปทั้งแผน่กระจก เช่นเดียวกบัเมืองภูเก็ต เด๋ียวน้ีรูปนั้นก็
ยงัอยูท่ี่วดัศรีสวา่งอารมณ์ ดูน่าพิศวง พิเคราะห์ตามเร่ืองประวติัเห็นวา่ควรรับวา่พระครูวิสุทธิวงศา
จารย ์(แช่ม) วดัฉลอง เป็นอจัฉริยบุรุษไดค้นหน่ึง ดว้ยประการฉะน้ี” แสดงใหเ้ห็นถึงความเช่ือและ
ความศรัทธาท่ีคนต่างประเทศมีต่อหลวงพ่อ จวบจนปัจจุบนัประกอบกับนโยบายของรัฐบาล
ส่งเสริมการท่องเท่ียว ผูค้นหลากเช้ือชาติในภูเก็ตเองทั้งเช้ือสายไทย เช้ือสายจีน ท่ีมีความเช้ือและ
ศรัทธาต่อหลวงพ่อแช่ม และรวมถึงเช้ือสายและศาสนาอ่ืนๆในจงัหวดัภูเก็ต ท่ีถึงแม้จะไม่ได้
แสดงออกโดยตรง แต่ก็ไดแ้สดงออกถึงการให้ความเคารพต่อท่าน  นอกจากน้ีผูค้นจากต่างถ่ินทั้ง
จากการเดินทางมาท่องเท่ียว รวมถึงเดินทางมาท างานและอยูอ่าศยั ต่างเม่ือไดเ้รียนรู้เรียนรู้ประวติั
และผ่านจากประสบการณ์ของตนเอง เช่น นักวิชาการวฒันธรรมจงัหวดั มาจากต่างจงัหวดัและ
ท างานอยูภู่เก็ตเป็นระยะเวลาหน่ึง ให้ซ่ึงไดก้ล่าวถึงความศรัทธาต่อท่ีมีต่อหลวงพ่อแช่ม หลงัจาก
การเรียนรู้แลประสบการณ์ตรงของตนเองท่ีมีต่อหลวงพ่อแช่ม วา่ไดใ้ห้ความเคารพต่อท่านและยงั
ไดน้ าเหรียญของหลวงพ่อแช่มห้อยคอติดตวัตลอดคู่กบัพระองค์อ่ืนท่ีตนนบัถือ หรือ นกัวิชาการ
ศาสนาจงัหวดั ซ่ึงเป็นคนภูเก็ต กล่าวถึงความหลากหลายของคนภูเก็ต และการให้ความเคารพของ
ความหลากหลายของความแตกต่างของคนในภูเก็ตเองซ่ึงเป็นแบบผสมผสาน รวมถึงกล่าวถึงความ
เช่ือและความศรัทธาท่ีมีต่อหลวงพอ่แช่มวา่เป็นส่ิงท่ีอยูคู่่กบัคนภูเก็ตและผูค้นทัว่ไปท่ีมีความศรัทธา
ต่อหลวงพ่อแช่ม หรือ ในส่วนของวดั-ผูน้ าชุมชน-ลูกบ้านชุมชนฉลอง ซ่ึงส่วนใหญ่ได้รับการ
ถ่ายทอดในเร่ืองประวติัของวดัและประวติัของหลวงพ่อแช่มรวมถึงคุณบารมีต่างของหลวงพ่อแช่ม  
จากรุ่นปู่ ยา่-ตายาย-พอ่แม่-ลูก-หลาน สืบต่อกนัมา จนเรียกไดว้า่ การกระท าส่ิงใดท่ีเก่ียวกบัวดัฉลอง 
เช่น การสร้างอาคารใดอาคารหน่ึง การมีกิจกรรม-ประเพณีใด ท่ีเกิด จะมีความเช่ืออยา่งบริสุทธ์ิใจ
วา่ เป็นส่ิงท่ีดีและไดรั้บการไตร่ตรองแลว้จากทางคณะกรรมการทางวดั เน่ืองดว้ยเช่ือวา่ ความเช่ือ
ความศรัทธาท่ีมีต่อหลวงแช่ม หากมีส่ิงใดท่ีผูก้ระท าประสงคไ์ม่ดีนั้น จะเกิดส่ิงไม่ดีต่อผูก้ระท าไม่ดี
เอง แสดงภาพสะทอ้นท่ีมีพื้นฐานจากคตินิยมท่ีเก่ียวกบัพระครูวิสุทธิวงศาจารยญ์าณมุนี (หลวงพ่อ
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แช่ม) ดงัเห็นไดจ้ากการกราบไหวส้ักการะและปิดทองท่ีองค์หล่อหลวงพ่อ จุดประทดั และพรม
น ้ ามนต์ จากบ่อน ้ ามนต์ศกัด์ิสิทธ์ิจนเป็นท่ีเล่ากันว่าท่านพระครูท าพิธีฝังตะกรุดมงคลไวเ้ป็น
อาถรรพ ์(คณะกรรมการวดัฉลอง. ๒๕๕๑ : ๘๕) ท่ีเห็นไดใ้นปัจจุบนัจากผูค้นทัว่ไปทั้งคนไทยและ
ต่างประเทศ (ภาพท่ี ๑๙-๒๔) 
 

 
ภาพท่ี ๑๙-๒๔ กลุ่มภาพท่ีแสดงให้เห็นถึงคตินิยมของบุคคลทัว่ไปทั้งไทยและต่างประเทศ ผ่านการกราบไหว้
สกัการะ ปิดทอง จุดประทดั และพรมน ้ ามนต ์จากบ่อน ้ ามนต ์
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาคตินิยมท่ีปรากฏในศิลปกรรม วดัไชยธาราราม จงัหวดัภูเก็ต มีสาระส าคญัท่ี
คน้พบในการศึกษาท่ีควรน ามาอภิปราย ดงัน้ี 
 ๑.  คตินิยมท่ีปรากฏในศิลปกรรมวดัไชยธาราราม จงัหวดัภูเก็ต ในส่วนท่ีเป็นคตินิยม
เก่ียวกบัพระครูวิสุทธิวงศาจารยญ์าณมุนี(หลวงพ่อแช่ม) เกิดจากความเช่ือ ซ่ึงเป็นความเช่ือท่ีมีต่อ
หลวงพ่อแช่ม เป็นพื้นฐานจนท าให้เกิดเป็นศิลปกรรมต่างๆท่ีมีความเก่ียวโยงกบัหลวงพ่อแช่ม 
เสมือนเป็นเคร่ืองเช่ือมโยง ตนเองกบัวดั ชุมชนกบัวดั ตนเองกบัหลวงพ่อแช่มเอาไว ้ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ รัชตาพร บุญกอง (๒๕๕๓ : ๑๓-๑๔) ศึกษากระแสวตัถุมงคลจตุคามรามเทพกบั
ภาพสะทอ้นของสังคมไทย (พ.ศ. ๒๕๓๐-พ.ศ. ๒๕๕๕) พบวา่ความเช่ืออนัเป็นท่ีมาของคตินิยมวา่ 
มีสาเหตุมาจากปรากฏการณ์ท่ีไม่สามารถค ามาอธิบายบางเร่ืองท่ีเกิดข้ึนมาได้ จึงยอมรับว่ามีส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีมีอ านาจล้ีลบัอยู่เหนือปรากฏการณ์เหล่าน้ี ซ่ึงสามารถบนัดาลคุณและโทษแก่มนุษยไ์ด ้
มนุษยจึ์งพยายามหาวิธีการต่าง ๆ เช่น การออ้นวอน ต่อรองหรือขอความช่วยเหลือต่อส่ิงท่ีตนเช่ือ 
อนัน ามาสู่แบบแผนปฏิบติัและพิธีในสังคมวฒันธรรมต่าง ๆ  เพื่อความมัน่คงทางจิตใจ สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ วิเชียร นวนมุสิก (๒๕๔๘ : ๒๑๕-๒๒๑) ศึกษาลวดลายหนา้บนัพระอุโบสถและ
พระวหิารของพระอารามหลวงเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ มิติของคตินิยมนั้นหนา้บนัสามารถเป็น
เคร่ืองหมายยนืยนัและบ่งบอกถึง ค่านิยม โลกทศัน์ ความเช่ือของสังคมในยคุสมยัไดเ้ป็นอยา่งดี 
ยศ สันตสมบติั (๒๕๔๔ : ๒๒๙-๒๓๐) ไดก้ล่าวถึงพื้นฐานของความเช่ือ อนัเป็นท่ีมาของคตินิยม 
และยกตวัอยา่งความเช่ือของการสามารถเอาชนะศตัรู ซ่ึงมีสาเหตุจากส่ิงท่ีมนุษยไ์ม่รู้และไม่เขา้ใจ
และยงัไม่สามารถอธิบายสาเหตุไดด้้วยสามญัส านึกและตรรกะ จนเกลายมาเป็นการอธิบายโดย
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อาศยัความเช่ือ เหตุผลและวิธีการคิดท่ีวางอยู่บนฐานของความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัอ านาจ
เหนือธรรมชาติ ปรากฏการณ์และการใหเ้หตุผลดว้ยความเช่ือทางศาสนาเหล่าน้ีกลายมาเป็นพื้นฐาน
ของกฎขอ้หา้ม แบบแผนปฏิบติัและพิธีกรรมในสังคมวฒันธรรมต่าง ๆ ซ่ึงอยูน่อกเหนืออ านาจการ
ควบคุมของมนุษย ์เช่น ให้พืชผลแข็งแรงงอกงาม ให้ฝนตกตอ้งตามฤดูกาล และการเอาชนะศตัรู 
เป็นตน้ ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธีระ จนัทิปะ (๒๕๕๑ : ๕) ศึกษาศิลปหตัถกรรม : รูปแบบ คติ
นิยม และอิทธิพลต่อชุมชนลุ่มทะเลสาบสงขลา พบวา่ คติความเช่ือ อนัเป็นพื้นฐานของคตินิยม ว่า
คติความเช่ือ ค่านิยมต่าง ๆ ท่ีผูค้นในสังคมนั้นยึดถือ เช่ือมัน่ ศรัทธาหรือปฏิบติัสิบต่อกนัมา และ
ไดรั้บการปรับเปล่ียนไปตามยุคสมยัและสภาพแวดลอ้ม จะเห็นไดว้า่มีความสอดคลอ้งกนัในเร่ือง
ของความเช่ือ  
 การท่ีคตินิยมท่ีเก่ียวกบัพระครูวิสุทธิวงศาจารยญ์าณมุนี (หลวงพ่อแช่ม) คงอยูเ่ร่ือยมานั้น 
เกิดจากการการถ่ายทอด เร่ืองเล่าคุณบารมีจากรุ่นสู่รุ่น จากรุ่นทวด-ปู่ ยา่-ตายาย-พ่อแม่-และมาสู่รุ่น
ลูก เห็นไดจ้ากความเช่ือของลูกบา้นชุมชนฉลองไดรั้บการบอกเล่าจากพ่อแม่ซ่ึงรับฟังจากรุ่นปู่ ยา่ตา
ยายอีกล าดบัชั้นหน่ึง ถึงเร่ืองราวของหลวงพ่อแช่มประกอบกบัตนเองมีความเช่ืออย่างบริสุทธ์ิใจ
เน่ืองจากเคยไดไ้หวข้อในบางเร่ืองต่อหลวงพอ่แช่ม และไดรั้บผลตอบกลบัมาในทางท่ีดี หลวงพ่อ
แช่มและวดัฉลองเป็นส่ิงท่ีหลอมรวมจิตใจของคนในชุมชน และเช่ือวา่ส่ิงใดในวดัท่ีถูกสร้างมาลว้น
แลว้แต่เป็นส่ิงดี   
 ซ่ึงสาเหตุของความเช่ือท่ีมาจากคตินิยมเก่ียวกบัหลวงพ่อแช่มนั้น มาจากภาวะสงครามใน
อดีต ต่อเน่ืองดว้ยเหตุการณ์การก่อตั้งคณะอั้งยี่ท่ีทางการในสมยันั้นไม่สามารถปราบลงได ้และ
เหตุการณ์การปราบกบฏอั้งยี่ของของชุมชนฉลองซ่ึงมีพื้นฐานความเช่ือต่อหลวงพ่อแช่ม วา่เป็นผูมี้
วทิยาคม และคุณบารมีจนท าใหเ้ป็นท่ีศรัทธาต่อผูค้นในชุมชนฉลอง มณฑลภูเก็ตในอดีต รวมถึงคน
ปีนัง ประเทศมาเลเซีย ท่ีให้ความเล่ือมใสศรัทธาจากความเช่ือต่าง ๆ เช่น ไมเ้ทา้ศกัด์ิสิทธ์ิ วาจา
ศกัด์ิสิทธ์ิ น ้ามนตศ์กัด์ิสิทธ์ิ  การต่อกระดูก เมตตาบารมีของหลวงพ่อแช่ม เป็นส่ิงท่ีเป็นท่ียึดเหน่ียว
ทางจิตใจของชุมชนฉลองและผูค้นในสมยันั้นและต่อเน่ืองมาถึงปัจจุบนั 

 ๒. วฒันธรรมสัมพนัธ์ของคตินิยมท่ีปรากฏในศิลปกรรมวดัไชยธารารามจงัหวดัภูเก็ตใน
ส่วนท่ีเป็นคตินิยมเก่ียวกบัพระครูวสุิทธิวงศาจารยญ์าณมุนี(หลวงพอ่แช่ม)เกิดจากความหลากหลาย
ทางความเช่ือจนน าไปสู่การผสมผสานทางความเช่ือเช่น คนไทยเช้ือสายจีน นิยมเขา้ศาลเจา้เพื่อไหว้
เจา้มีการจุดประทดัในศาลเจา้ การจุดประทดัเพื่อเป็นการบอกกล่าวเทพเจา้ให้รับรู้ถึงการมาไหว ้ใน
ขณะเดียวกนั เกิดความเล่ือมใสศรัทธาต่อหลวงพ่อแช่ม เม่ือไดเ้ขา้มากราบไหวส้ักการะหลวงพ่อ
แช่มท่ีวดัไชยธารารามแลว้ ก็นิยมจุดประทดัเพื่อเป็นการบอกกล่าวถึงการมากสักการะ เช่นเดียวคน
ปีนงั ประเทศมาเลเซีย เม่ือไดเ้ขา้มากราบไหวส้ักการะแลว้มกัจะจุดประทดั เพื่อบอกกล่าวต่อหลวง
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พอ่แช่ม วา่ตนไดม้ากราบไหว ้ในขณะเดียวกนัคนไทยทัว่ไปอาจจะรู้สึกเป็นเร่ืองไม่ปกติท่ีจะมีการ
จุดประทดัในวดั ซ่ึงเป็นสถานท่ีอนัควรสงบ แต่เน่ืองจากภูเก็ตเป็นจงัหวดัท่ีมีความหลากหลาย
วฒันธรรม มีการผสมผสานทางวฒันธรรม จึงเกิดการยอมรับ เช่น สถานส าหรับจุดประทดั ท่ีสร้าง
ข้ึนเพื่อรองรับความเช่ือในเร่ืองการจุดประทดั เพื่อบอกกล่าวถึงการไดเ้ขา้มากราบไหวส้ักการะ 
หรือแมร้วมถึงการจุดแกก้ารบนบานศาลกล่าวดว้ย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ คุณาพร ไชยโรจน์ 
(๒๕๔๗) ศึกษาคตินิยมและคุณค่าท่ีปรากฏในงานประติมากรรมรูปสัตวใ์นวดัในพระพุทธศาสนา
นิกายหินยาน อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา พบว่าคตินิยมท่ีเก่ียวกบัวฒันธรรมสัมพนัธ์เช่นการ
สร้างรูปสิงโตทางเขา้อุโบสถแสดงให้เห็นคตินิยมท่ีเก่ียวขอ้งกนัทางดา้นวฒันธรรมสัมพนัธ์ของ
ชาวจีน ในส่วนของการผสมผสานของความเช่ือนั้น มีความคล้ายคลึงกับงานวิจัยของ ศศี ยุก
ตะนันท์ (๒๕๓๒) ศึกษาคตินิยมในการสร้างพระพุทธรูปทรงเคร่ืองในสมัยอยุธ ยา พบว่า 
พระพุทธรูปในสมยัอยุธยามีคตินิยมในการสร้างเป็นการผสมผสานกนัของความเช่ือในคติเทวราช 
กบัความเช่ือต านานชมภูบดีและความเช่ือในความส าคญัของพระศรีอาริยข์องสามญัชน ในท านอง
เดียวกนังานวิจยัของ วิราวรรณ สมพงษ์เจริญ (๒๕๕๐ : ๑๓๒-๑๓๓) ศึกษาคติความเช่ือของคน
ไทยสมยัสุโขทยั พ.ศ. ๑๗๖๒-พ.ศ. ๒๐๐๖ พบวา่การผสมผสานความเช่ือผา่นทางศิลปกรรมเป็นผล
สืบเน่ืองจากการผสานความเช่ือทางศาสนา และยงักล่าวอีกว่า การผสมผสานความเช่ือของคนใน
สังคมสุโขทยัเกิดข้ึนจากการพยายามผสมผสานทางวฒันธรรมของผูค้นต่างชาติพนัธ์เพื่อให้คนใน
สังคมอยู่ร่วมกนัได ้และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บรรจง วงศ์วิเชียร (๒๕๓๗ : ๑๙๗-๒๐๐) 
พบวา่ วฒันธรรมสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละยุคสมยัสามารถก่อให้เกิดเป็นรูปลกัษณะ ให้เป็นท่ีนิยม
หรือคตินิยมในช่วงสมยันั้นได ้กล่าวคือ วฒันธรรมของไทยแต่ละยุคสมยัตลอดจนวฒันธรรมต่าง
ถ่ินหรือต่างชาติในยคุสมยันั้น ๆ มีบทบาทส าคญัในการก าหนดรูปสัญลกัษณ์ของลวดลายให้เป็นไป
ทางคตินิยมวฒันธรรม   
 ซ่ึงสาเหตุของความหลากหลายและความผสมผสานกนัของความเช่ือ ท่ีมาจากคตินิยม
เก่ียวกบัหลวงพอ่แช่มนั้น มาจากภูเก็ตเคยเป็นเมืองท่าโบราณส าคญัในอดีตจึงท าใหผู้ค้นหลากหลาย
เช้ือชาติ วฒันธรรม และความเช่ือ ในขณะเดียวกนั ก็มีลกัษณะท่ีผสมกลมกลืนกนั ยอมรับและให้
ความคารพในความแตกต่าง จนเกิดเป็นวฒันธรรมสัมพนัธ์ของคตินิยมท่ีปรากฏในศิลปกรรม 
 คตินิยมท่ีปรากฏในศิลปกรรมวดัไชยธารารามจงัหวดัภูเก็ต เกิดจากความเช่ืออนัเป็น
พื้นฐานมาจากความเช่ือทางศาสนา ผสมผสานกบัความศรัทธาทอ้งถ่ินท่ีมีต่อหลวงพ่อแช่ม  แสดง
ใหเ้ห็นผา่นทั้งสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรม ท่ีปรากฏภายในวดั ความศรัทธาท่ีมีต่อ
หลวงพ่อแช่มและเจ้าอาวาสในอดีต ท าหน้าท่ีเป็นศูนย์รวมใจของผูค้นทั้งในจงัหวดัภูเก็ตและ
จงัหวดัอ่ืนๆ รวมถึงในต่างประเทศ โดยเฉพาะชาวมาเลเซียเช้ือสายจีนยงัคงมาท าบุญท่ีวดักนัอยา่ง
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ต่อเน่ือง ผนวกกบันโยบายภาครัฐในปัจจุบนัท่ีตอ้งการส่งเสริมการท่องเท่ียว มีผลท าใหว้ดัไชยธารา
รามกลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวทางวฒันธรรมท่ีส าคญัของภาคใต ้โดยมีความพยายามบูรณะวดัให้มี
ความสวยงาม โดดเด่น แตกต่าง เพื่อสร้างเอกลกัษณ์ดึงดูดนกัท่องเท่ียว   
 วฒันธรรมสัมพนัธ์ของคตินิยมในศิลปกรรมวดัไชยธารารารามจงัหวดัภูเก็ต ส่วนหน่ึงเป็น
ผลจากการผสมผสานทางเช้ือชาติ วฒันธรรม ความเช่ือ ของผูค้นท่ีมีความหลากหลายในจงัหวดั
ภูเก็ต และส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการผสมผสานระหว่างความศรัทธาในพุทธศาสนากบัความ
ศรัทธาในหลวงพ่อแช่ม การผสมผสานในศรัทธาเหล่าน้ีเองขบัเคล่ือนให้เกิดการสร้างสรรค์
ศิลปกรรมต่างๆ ภายในวดั แต่เม่ือเวลาผ่านพน้ไป หากขาดการถ่ายทอดคุณค่าทางจิตวิญญาณของ
ชุมชน คตินิยมและประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินเหล่าน้ีก็อาจถูกลดความส าคญัลง ยงัคงเหลือแต่ประโยชน์
ใชส้อยหรือคุณค่าทางเศรษฐกิจ  
 ในฐานะท่ีวดัไชยธารารามท าหนา้ท่ีสองดา้นคือดา้นท่ีเป็นศูนยก์ลางของชุมชนฉลอง และ
เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมท่ีส าคญัของประเทศ  จึงควรมีการจดัการความรู้เก่ียวกบัท่ีมาของ
คติความเช่ือและความหมายต่างๆ ท่ีสะทอ้นผา่นงานศิลปกรรมภายในวดั เพื่อจะเป็นประโยชน์ใน
การสืบทอด ทั้งกบัคนทอ้งถ่ิน นกัท่องเท่ียว และบุคคลทัว่ไป  
 
ข้อเสนอแนะทัว่ไปและข้อเสนอแนะเพือ่การท าวจัิยต่อไป 
 ๑. หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรท่ีเก่ียวขอ้งควรให้การสนบัสนุนให้ความรู้กบัชุมชนให้
ตระหนกัถึงคุณค่าและการอนุรักษศิ์ลปกรรม 
 ๒. หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งควรสนบัสนุนให้ความรู้
เก่ียวกบันกัท่องเท่ียวควบคู่นโยบายท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
 ๓. ควรศึกษาแนวทางและรูปแบบท่ีจะท าให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการสืบทอดความรู้
คตินิยมท่ีปรากฏในศิลปกรรมวดัของชุมชน 
 ๔. ควรศึกษาคตินิยมท่ีปรากฏในศิลปกรรมวดัในพื้นท่ีอ่ืนท่ีมีบริบทแตกต่างกนั เพื่อเป็น
แนวทางในการอนุรักษศิ์ลปกรรม 
 
 

บรรณานุกรม 
 

คณะกรรมการวดัฉลอง.  (๒๕๕๑).  ประวติัวดัไชยธาราราม ภูเก็ต (วดัฉลอง) อนุสรณ์ครบรอบ  ๑๐๐ ปี หลวง
 พอ่มแช่ม (๒๔๕๑-๒๕๕๑).  ภูเก็ต : ไมลดพ์บับลิช่ิง.  



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 566 -

๒๐ 
 

คณะกรรมการวดัฉลอง. (๒๕๔๘).  วดัไชยธาราราม (วดัฉลอง) (พิมพค์ร้ังท่ี ๔). กรุงเทพฯ : นานา ส่ิงพิมพ.์ 
คุณาพร  ไชยโรจน์ .  (๒๕๔๗ ) .   คตินิยมและคุณค่าท่ีปรากฏในงานประติมากรรมรูปสัตว์ในวัด  ใน
 พระพทุธศาสนานิกายหินยาน อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา.  วทิยานิพนธ์ ศิลปศาสตร 
 มหาบณัฑิต.  สงขลา : มหาวทิยาลยัทกัษิณ. 
ธีระ จนัทิปะ.  (๒๕๕๑).  ศิลปหตัถกรรม : รูปแบบ คตินิยม และอิทธิพลต่อชุมชนลุ่มทะเลสาบ ส ง ข ล า .  
 สงขลา : สถาบนัทกัษิณคดี มหาวทิยาลยัทกัษิณ. 
บรรจง วงศว์เิชียร.  (๒๕๓๗).  การศึกษาลวดลายหนา้บนัอุโบสถจงัหวดัสงขลา (ระหวา่ง พ.ศ. ๒๓๒๕ –  พ .ศ . 
 ๒๔๗๕).  วทิยานิพนธ์  ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต.  สงขลา : มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. 
ยศ สนัตสมบติั.  (๒๕๔๔).  มนุษยก์บัวฒันธรรม. กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
รัชตาพร บุญกอง.  (๒๕๕๓).  กระแสวตัถุมงคลจตุคามรามเทพกบัภาพสะทอ้นของสังคมไทย (พ.ศ. ๒๕๓๐-
 พ.ศ. ๒๕๕๕).  วทิยานิพนธ์  ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต.  สงขลา : มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิราวรรณ สมพงษเ์จริญ. (๒๕๕๐). คติความเช่ือของคนไทยสมยัสุโขทยั พ.ศ. ๑๗๖๒-พ.ศ. ๒๐๐๖ การคน้ควา้
 อิสระ. อกัษรศาสตรมหาบณัฑิต.  กรุงเทพฯ : ศิลปากร 
วิเชียร นวนมุสิก.  (๒๕๔๘).  การศึกษาลวดลายหน้าบนัพระอุโบสถและพระวิหาร ของพระอารามหลวงเขต
 กรุงเทพมหานคร.  วทิยานิพนธ์ การศึกษามหาบณัฑิต.  กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัวศิรีนครินทรวโิรฒ. 
ศศี ยกุตะนนัท.์  (๒๕๓๒).  คตินิยมในการสร้างพระพทุธรูปทรงเคร่ืองในสมยัอยธุยา.   วิทยานิพนธ์  ศิลปศาสต
 รมหาบณัฑิต.  กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัศิลปากร. 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ .  (๒๕๐๓). นิทานโบราณคดี  (พิมพ์คร้ังท่ี ๑๐).  
 กรุงเทพฯ : เขษมบรรณกิจ. 
สุทธิ จนัทรวงษ.์  (๒๕๕๒).  วฒันธรรมสมัพนัธ์ระหวา่งชาวไทยภูเขาเผ่าเยา้-ไทย. วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหา
 บณัฑิต. กรุงเทพฯ  :  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 
อานนท ์ตรังตรีชาติ.  (๒๕๕๓).  “ไขขานเร่ืองภูเก็ต,” ความรู้คือประทีป. (๔), ๑๒-๑๙. 
 
 

บุคลานุกรม 
 

ชยัวฒัน์ ชชัเวช (ผูใ้ห้สัมภาษณ์).  สุปราณี เปียวิเศษ (ผูส้ัมภาษณ์).  ท่ีวดัไชยธาราราม เลขท่ี ๗๐ หมู่ท่ี ๖ ต าบล
 ฉลอง อ าเภอเมือง จงัหวดัภูเก็ต.   เม่ือวนัท่ี ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘. 
พระธิติกานต ์จิตฺตสงฺวโร (ผูใ้หส้มัภาษณ์).  สุปราณี เปียวเิศษ (ผูส้มัภาษณ์).  ท่ีวดัไชยธาราราม เลขท่ี ๗๐ หมู่ท่ี ๖  
 ต าบลฉลอง อ าเภอเมือง จงัหวดัภูเก็ต.  เม่ือวนัท่ี ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘. 
พระมหาพงษ์ศกัด์ิ เตชะวณัโน (ผูใ้ห้สัมภาษณ์).  สุปราณี เปียวิเศษ (ผูส้ัมภาษณ์).  ท่ีวดัไชยธาราราม เลขท่ี ๗๐  
 หมู่ท่ี ๖ ต าบลฉลอง อ าเภอเมือง จงัหวดัภูเก็ต.  เม่ือวนัท่ี ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘. 
ไพโรจน์ ก่ิงแก้ว (ผูใ้ห้สัมภาษณ์).  สุปราณี เปียวิเศษ (ผูส้ัมภาษณ์).  ท่ีวดัไชยธาราราม เลขท่ี ๗๐ หมู่ท่ี ๖  
 ต าบล ฉลอง อ าเภอเมือง จงัหวดัภูเก็ต.  เม่ือวนัท่ี ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘. 



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 567 -

๒๑ 
 

เสมียน สุวรรณรัตน์ (ผูใ้ห้สัมภาษณ์).  สุปราณี  เปียวิเศษ (ผูส้ัมภาษณ์).  ท่ีบา้นเลขท่ี ๒๓/๑ หมู่ท่ี ๘ ต าบลฉลอง  
 อ าเภอเมือง จงัหวดัภูเก็ต.  เม่ือวนัท่ี ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘. 
ออบ ใจกลา้ (ผูใ้ห้สัมภาษณ์).  สุปราณี เปียวิเศษ (ผูส้ัมภาษณ์).  ท่ีบา้นเลขท่ี ๑๙ หมู่ท่ี ๖ ต าบลฉลอง อ าเภอเมือง  
 จงัหวดัภูเก็ต.  เม่ือวนัท่ี ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘. 
 
 



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 568 -



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 569 -

Session I

เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15 ประจำาปีการศึกษา 2558

วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2559

ชุมชน การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนา



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 570 -



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 571 -

กลไกทางอุดมการณ์ของรัฐ กรณีศึกษา พระราชบัญญัตสิภาองค์กรชุมชน พ.ศ.๒๕๕๑ 
Ideology of State : A Case of the Community Council Act of 2008 

 
อารมณ์ ชาญกลู (Arom Chankun) 1 

ศุภสิทธ์ิ ต๊ะนา (Supasit Tana) 2 
บทคัดย่อ 

การท่ีรัฐมองชุมชนเป็นสังคมฐานรากท่ีมีความส าคัญในการพัฒนาประเทศ ทั้ งทางด้าน
ประวติัศาสตร์ วิถีชีวิต วฒันธรรม สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง จึงไดมี้การสนบัสนุนให้ประชาชนไดเ้ขา้
มามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ท าให้ชุมชนกลายเป็นพ้ืนท่ีของการปฏิบัติการภายใต้กลไกทาง
อุดมการณ์รูปแบบใหม่ของรัฐ เช่นเดียวกบัการเกิดข้ึนของ “พระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน พ.ศ.2551”   

  บทความน้ี มีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษากลไกทางอุดมการณ์ของรัฐ ผ่านพระราชบญัญติัสภา
องค์กรชุมชน พ.ศ.2551 วิธีด  าเนินการวิจยั โดยการคน้ควา้ผ่านเอกสาร (Documentary Study) โดยท าการ
รวบรวมขอ้มูลจากหนงัสือ บทความ วารสาร งานวิจยั รวมทั้งเอกสารต่างๆ การวิเคราะห์ขอ้มูลใชแ้นวคิด
เร่ืองกลไกทางอุดมการณ์ของรัฐ หลุยส์ อลัธูแชร์ (Louis Althusser) เป็นกรอบความคิดในการศึกษา  

ผลการศึกษาพบว่า กลไกทางอุดมการณ์ของรัฐท่ีปรากฏใน พระราชบญัญัติสภาองค์กรชุมชน 
พ.ศ.2551 เป็นกลไกทางอุดมการท่ีส าคัญของรัฐในการแทรกซึมเขา้ไปในกิจวตัรของประชาชน เหมือนกบั
วา่ไม่มีการควบคุมจากรัฐ เป็นการพฒันาเพ่ือกดบงัคบัหรือควบคุมประชาชนโดยอาศยัส านึกของประชาชน 
และสร้างการควบคุมผ่านกฎ ระเบียบแบบแผนต่างๆ ของสภาองคก์รชุมชนท่ีส่งผลต่อการควบคุมชีวิตของ
ชุมชน  
 
ค าส าคัญ : พ.ร.บ.สภาองคก์รชุมชน 2551 ,กลไกทางอุดมการณ์ของรัฐ 
 
 
 

                                                           
1  นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาพฒันาสงัคม ภาควิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก 

sailom_52@hotmail.com 
2  อาจารย ์ดร.,ประจ าภาควิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก 



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 572 -

 
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 
 

บทน า 
หลายทศวรรษท่ีผ่านมา การก าหนดเป้าหมายและการแกไ้ขปัญหาในการพฒันาโดยส่วนใหญ่

อ านาจจะอยูใ่นส่วนของภาครัฐเป็นส าคญั ทั้งน้ีเน่ืองจากการตอ้งการความรวดเร็ว ในกระบวนการท างานใน
แต่ละขั้นตอนการวางแผน ปฏิบติังาน รวมถึงการประเมินผล แต่เม่ือเปรียบเทียบปัญหา และความตอ้งการ
ในทุกพ้ืนท่ีแลว้ การด าเนินงานในการแกไ้ขยงัเป็นไปในลกัษณะจากส่วนบน (Top-down) รวมทั้งขาดการมี
ส่วนร่วมของหน่วยงานรัฐ เอกชน และภาคประชาชน ท าให้การด าเนินงานบางอยา่งไม่สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการท่ีมีความหลากหลาย เน่ืองจากสภาพพ้ืนท่ี และความแตกต่างของขนบธรรมเนียมประเพณี การ
ด าเนินงานเช่นน้ีจึงเป็นอุปสรรคส าคญัท่ีปิดช่องการเขา้มามีส่วนร่วมของชุมชน ส่งผลให้ปัญหาของชุมชน
ไม่ไดรั้บการแกไ้ขอยา่งตรงจุด จนเป็นเหตุในการบัน่ทอนความเป็นชุมชน เพราะศกัยภาพของชุมชนไม่ได้
รับการพฒันา และยงัเป็นการสร้างค่านิยมท่ีไม่ถูกตอ้งให้กบัชุมชน เน่ืองจากชุมชนจะไม่พ่ึงตนเอง และยงั
ตอ้งเป็นผูเ้ฝ้าคอยการแกปั้ญหาจากภาครัฐแทบทั้งหมด เป็นสาเหตุใหค้วามเป็นชุมชนจึงค่อยๆ สูญสลายไป 
(เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ, 2544 : 6) 

ภายหลงัจากมีการประกาศใช้แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของ
ประเทศไทยนับตั้ งแต่ปี 2542 เป็นตน้มา โดยเป็นไปตามบทบญัญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2540 ซ่ึงถือไดว้่าเป็นจุดเร่ิมตน้ของการกระจายอ านาจทั้งทางการเมือง การปกครอง และการ
บริหาร จากรัฐไปสู่ประชาชนในชุมชน ได้บัญญัติให้ด  าเนินการก าหนดอ านาจหน้าท่ีในการจดับริการ
สาธารณะระหวา่งรัฐ และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ภายใตก้ารด าเนินการของคณะกรรมการการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ก็
ยงัคงให้ความส าคญัต่อการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นหลกัการปกครองตนเอง
ของประชาชนในทอ้งถ่ิน ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในทอ้งถ่ินและร่วมส่งเสริมใหอ้งคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินเป็นหน่วยงานหลกัในการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน และมีบทบาทในการเป็นองคก์ร
หลกัในการตดัสินใจแกไ้ขปัญหาภายในชุมชน จะเห็นไดว้า่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัไทย นั้นมีเป้าหมาย
เพ่ือให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการปกครองตัวเอง สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 8-11 ท่ีพยายามส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพฒันา การปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินนบัไดว้่าเป็นกลไกส าคญัอยา่งยิ่งต่อการพฒันาการปกครองท่ีเป็นการเปิดพ้ืนท่ีทางการเมืองใหภ้าค
ประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมมากข้ึน (ดารารัตน์ ค  าเป็ง, 2552 : 3)   

ดงันั้นชุมชนทอ้งถ่ินจึงไดร่้วมกนัจดัการตนเองในการร่วมท าแผนชุมชน การจดัการสวสัดิการ
ชุมชน การจดัการทุนของชุมชน การจดัการทรัพยากรส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงการจดัใหมี้สภาผูน้  าชุมชนเพื่อเป็น
เวทีแลกเปล่ียนในการหาแนวทางแกไ้ขปัญหาต่างๆ น าไปสู่การร่วมกนัขบัเคล่ือนใหมี้พระราชบญัญติัสภา
องค์กรชุมชน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เป็นเคร่ืองมือในการสร้างความเข้มแข็งของทุกชุมชนท้องถ่ิน มี
ความสามารถในการจดัการตนเองเก่ียวกบัชีวิตความเป็นอยูท่ ั้งดา้นเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม การปกครอง 
ทรัพยากรธรรมชาติ บนพ้ืนฐานของการสร้างความร่วมมือในการใหชุ้มชนเป็นแกนหลกั และประสานความ
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ร่วมมือในการบูรณาการงานพฒันาทุกเร่ืองเขา้ดว้ยกนั (สุธิดา บวัสุขเกษม, 2554 : 3) “พระราชบญัญติัสภา
องค์กรชุมชน พ.ศ.2551” มีผลบังคบัใช้เม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2551 โดยมีความมุ่งหวงัให้เกิดการ
เสริมสร้างกระบวนการท างานในระดบัทอ้งถ่ิน เพ่ือใหชุ้มชนมีความเขม้แข็ง สามารถจดัการตนเองไดอ้ยา่ง
ย ัง่ยืน  รวมทั้ งมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาประเทศ ในการสร้างระบอบประชาธิปไตย และระบบ           
ธรรมมาภิบาล ส่งเสริมใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย แผนพฒันาต าบล แผนพฒันา
จงัหวดั และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้ งมีส่วนร่วมในการติดตามการท างานของ
หน่วยงานภาครัฐในทุกระดบั (สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน, 2559) 

จะเห็นไดว้า่พระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน พ.ศ.2551 สามารถน าเสนออุดมการณ์หรือความรู้ท่ี
ถูกก าหนดโดยรัฐซ่ึงเป็นกลุ่มอ านาจใหญ่ทางสังคม เม่ือประชาชนยอมรับและประพฤติปฏิบติัตนไปใน
แนวทางเดียวกนักบัอุดมการณ์ท่ีรัฐก าหนด ท าใหรั้ฐยงัสามารถด ารงรักษาอ านาจของตนไวไ้ด ้ตามท่ี หลุยส์ 
อลัธูแซร์ (Louis Althusser) นกัคิดท่ีจดัอยู่ในสายมาร์กซิสตไ์ดใ้ห้ความหมายของอุดมการณ์ว่าเป็น “ระบบ
ความคิดและภาพแทนท่ีครอบง าจิตใจของมนุษยห์รือสังคม” เป็นกระบวนการท่ีมีพลวตั ใชเ้พื่อด ารงรักษา
อ านาจของตนโดยด าเนินการผ่านสถาบนัการศึกษา ส่ือมวลชน ชุมชน ครอบครัว (Louis Althusser, 1971 : 
16) ในรูปแบบท่ีแนบเนียนเป็นปกติธรรมดา 
 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษากลไกทางอุดมการณ์ของรัฐ ผา่นพระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน พ.ศ.2551   
 
วิธีการวิจัย  

วิธีการวิจยัโดยการคน้ควา้ผา่นเอกสาร (Documentary Study) โดยท าการรวบรวมขอ้มูลจากหนงัสือ 
บทความ วารสาร งานวิจยั รวมทั้งเอกสารต่างๆ การวิเคราะห์ขอ้มูลใชแ้นวคิดเร่ืองกลไกทางอุดมการณ์ของ
รัฐ หลุยส์ อลัธูแชร์ (Louis Althusser) เป็นกรอบความคิดในการศึกษา 
 
ผลการวิจัย 
แนวคิดกลไกลทางอุดมการณ์ของรัฐ หลุยส์ อัลธูแซร์ (Louis Althusser) 

หลุยส์ อลัทูแซร์ (Louis Althusser) ไดใ้ห้ความส าคญัในการศึกษามาร์กซิสมใ์นยคุหลงัท่ีเนน้ไป
ในเชิงโครงสร้าง หรือเป็นมาร์กซิสม์เชิงโครงสร้าง (Structural Marxism) โดยเฉพาะงานศึกษาเร่ือง 
"อุดมการณ์และกลไกอุดมการณ์ของรัฐ" (Ideology and Ideological State Apparatuses) ในปี 1970 ท่ีท า
ความเขา้ใจถึงกลไกอ านาจทางอุดมการในการครอบง า และก ากบัระบบความสมัพนัธ์ทางสงัคม ซ่ึงสามารถ
น ามาวิเคราะห์กระบวนการต่อสู้ทางอุดมการณ์ระหว่างรัฐกบัประชาชนไดอ้ย่างชดัเจน (กฤษฎา บุญชยั, 
2548) หลุยส์ อลัทูแซร์ ใหค้วามส าคญักบัลกัษณะท่ีเป็นส่วนรวม (Whole) เน่ืองจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
สังคม ชนชั้น และความสัมพนัธ์ทางสังคม บุคคลจึงไม่สามารถเป็นองค์ประธานของการคิดและการ
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ขบัเคล่ือนทางสังคมอยา่งเป็นอิสระได ้แต่ตกอยูภ่ายใตก้ารก าหนดของโครงสร้าง หลุยส์ อลัทูแซร์ ใหค้วาม
สนใจกับอุดมการณ์ในฐานะเป็นโครงสร้างส่วนบน (superstructure) ซ่ึงมีบทบาทในการก าหนดความ
โครงสร้างส่วนล่าง (base structure) หรือทั้งส่วนล่างและบนต่างก าหนดซ่ึงกนัและกนั แต่อย่างไรก็ตามถึง
ท่ีสุดแลว้ หลุยส์ อลัทูแซร์ก็ยงัไม่หลุดไปจากมาร์กซิสมท่ี์มองว่า ตวัก าหนดสุดทา้ยยงัเป็นฐานเศรษฐกิจท่ี
เป็นโครงสร้างส่วนล่าง (Louis Althusser, 1971 : 9) 

ความสัมพันธ์ทางอ านาจดังกล่าวสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีเอกภาพและต่อเน่ือง ก็เพราะ
กระบวนการผลิตซ ้า (Reproduction) ซ่ึงประกอบดว้ยผลิตซ ้าก าลงัแรงงาน และผลิตซ ้าความสมัพนัธ์ทางการ
ผลิต หลุยส์ อลัทูแซร์ ไดเ้นน้ไปท่ีการผลิตซ ้ าความสัมพนัธ์ทางการผลิต ซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์ในการขูดรีด
จากผูมี้อ  านาจหรือชนชั้นปกครองกบัชนชั้นล่างหรือชนชั้นท่ีถูกปกครอง ซ่ึงความสัมพนัธ์เช่นน้ีถูกผลิตซ ้ า
อย่างต่อเน่ือง จนดูเหมือนเป็นเร่ืองปกติธรรมดาโดยผูถู้กกดข่ีไม่รู้ตวัส่ิงท่ีท าให้การผลิตซ ้ าความสัมพนัธ์
ทางการผลิตดงักล่าวด าเนินไปอย่างราบร่ืน ก็คือ อุดมการณ์ อนัเป็นโครงสร้างส่วนบน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
อุดมการณ์ของรัฐ เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจ หลุยส์ อลัทูแซร์ ไดจ้  าแนกใหเ้ห็นว่า "รัฐ" ประกอบไปดว้ย 2 ดา้น
คือ อ  านาจรัฐ (State Power) และกลไกรัฐ (State Apparatuses) เพราะอ านาจรัฐเป็นพ้ืนท่ีท่ีชนชั้นต่างๆ เขา้
ไปช่วงชิงเพ่ือใช้อ  านาจจึงเปล่ียนแปลงไปตามการเมืองในแต่ละช่วง แต่กลไกรัฐส่ิงท่ีด ารงอยู่โดยไม่
เปล่ียนแปลง (กฤษฎา บุญชยั, 2548) 

อีกทั้ งในกลไกของรัฐยงัแยกออกเป็นกลไกดา้นการปราบปรามกดข่ีของรัฐ กลไกรัฐส่วนน้ีมี
หนา้ท่ีในการ “ใชค้วามรุนแรง” ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงท่ีมีรูปแบบใดก็ตาม และกลไกดา้นอุดมการณ์ของ
รัฐ (กาญจนา แกว้เทพ, 2557 : 58) ซึ่ งมีความแตกต่างหลากหลายและด ารงอยู่ในปริมณฑลของปัจเจก เช่น 
สถาบนัการศึกษา ส่ือมวลชน ชุมชน ครอบครัวเป็นตน้ (Louis Althusser, 1971 : 16) 

กลไกของรัฐเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีเขา้ครอบง าวิธีคิด ความเช่ือ พฤติกรรมของผูค้นในสังคม ให้
ยอมรับความสัมพนัธ์ทางอ านาจท่ีกดข่ีขูดรีดในระบบทุนนิยมให้ด ารงอยู่โดยไม่เกิดค าถาม ผนวกควบให้
ปัจเจกชนข้ึนตรงต่ออุดมการณ์ดงักล่าวโดยไม่เห็นทางเลือก และท าใหปั้จเจกชนกลายเป็นองคป์ระธานยอ่ย 
(subject) ท่ีข้ึนตรงต่อองคป์ระธานใหญ่ (Subject) ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางอ านาจดว้ยระบบดงักล่าวปัจเจกชนไม่มี
ความหมายใดๆ ทั้งส้ิน (กฤษฎา บุญชยั, 2548) ดงันั้นกระบวนการครอบง าเชิงอุดมการณ์แบบเบ็ดเสร็จเช่นน้ี 
จึงแทบไม่มีพ้ืนท่ีให้ผูถู้กกดข่ี ไดมี้อ  านาจในการด้ือแพ่งหรือต่อตา้นใดๆ ทั้งส้ิน (Louis Althusser, 1971 : 
51) 
 
แนวทางด าเนินงานของ พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551 

ทั้งน้ีพระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน พ.ศ.2551 เป็นพระราชบญัญติัท่ีเกิดข้ึนจากนโยบายปฏิรูป
สังคมโดยการสร้างความเขม้แข็งใหก้บัชุมชนทอ้งถ่ิน และประชาสังคม ส่งผลให้สมชัชาองคก์รชุมชนแห่ง
ประเทศไทยท าการยกร่าง พรบ.ฉบบัน้ี โดยท่ีประชุมต่างเห็นร่วมกนัว่ากฎหมายฉบบัน้ี จะเป็นกลไกส าคญั
ในการสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมในระดบัพ้ืนฐานของสังคมการเมืองไทย โดยการเปิดโอกาสให้
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ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ินตามความหลากหลายของวิถีชีวิต วฒันธรรม และภูมิ
ปัญญาท่ีมีอยูใ่นชุมชนทอ้งถ่ิน โดยร่วมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือหน่วยงานของรัฐ ส่งเสริมความ
เขม้แข็งของชุมชนทอ้งถ่ิน และสังคมโดยรวม และเสริมสร้างกระบวนการท างานเช่ือมโยงองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินกบัองคก์รทางสงัคมใหห้นุนเสริมซ่ึงกนัและกนัในการท างาน 

จากฐานท่ีมาทางความคิดดังกล่าว สภาองค์กรชุมชนจึงเป็นเสมือนกลไกในการปฏิรูประบบ
การเมืองและสงัคม เพ่ือสร้างความรู้ความเขา้ใจควบคู่ไปกบัการท างานพฒันาการเมืองภาคพลเมืองจากฐาน
ราก โดยร่าง พ.ร.บ.สภาองคก์รชุมชน มีหลกัการส าคญัคือ ใหมี้การจดัตั้งสภาองค์กรชุมชนใน 3 ระดบั คือ 
ระดบัต าบล ระดบัจงัหวดั และระดบัชาติ  

 
ตาราง แสดงผลการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนต าบลจ าแนกรายภาค ปี 2551 - 2558 

ภาค 
พื้นท่ีองคก์ร
ปกครอง ส่วน
ทอ้งถ่ินทั้งหมด 

สภาองคก์รชุมชนต าบลท่ีจดัตั้งแลว้ 
 

รวม 2551-2555 2556 2557 2558 

1.กรุงเทพฯ ปริมณฑล 207 138 18 11 3 170 
2.กลาง 885 479 60 24 17 580 
3.ตะวนัตก 564 261 35 14 5 315 
4.ตะวนัออก 575 326 17 11 8 362 
5.ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง 947 343 62 37 65 507 
6.ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนใต ้ 1,230 467 91 43 10 611 
7.ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 770 435 63 16 2 516 
8.ใตต้อนบน 559 270 41 14 44 369 
9.ใตต้อนล่าง 617 339 55 12 22 428 
10.เหนือตอนบน 815 296 72 27 19 414 
11.เหนือตอนล่าง 656 260 55 19 15 349 

รวม 7,825 3,614 569 228 210 4,621 
 
หมายเหตุ ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2558 (สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน, 2559) 

 
 
 
 
 



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 577 -

5 
 

ภารกิจของสภาองคก์รชุมชนตามมาตรา 21 มีดงัต่อไปน้ี 
 

ตาราง ผลการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนต าบลตามมาตรา 21 
บทบาทภารกิจตามมาตรา 21 จ านวน (แห่ง) 

1.  ส่งเสริมและสนบัสนุนใหส้มาชิกองคก์รชุมชนอนุรักษห์รือฟ้ืนฟูจารีตประเพณีภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ศิลปะหรือวฒันธรรมอนัดีของชุมชนและของชาติ 

1,283 

2.   ส่งเสริมสนบัสนุนใหส้มาชิกองคก์รชุมชนร่วมมือกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และหน่วยงาน
ของรัฐในการจดัการ การบ ารุงรักษาและการใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากรธรรมชาติท่ีจะเป็นประโยชน์
ต่อชุมชนและประเทศชาติอยา่งย ัง่ยนื 

1,175 
 
 

3.   เผยแพร่และใหค้วามรู้ความเขา้ใจรวมตลอดทั้งการร่วมมือกนัในการคุม้ครองคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งสมดุลและยัง่ยนื 

1,107 

4.  เสนอแนะปัญหาและแนวทางแกไ้ขและการพฒันาต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อน าไป
ประกอบการพิจารณาในการจดัท าแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

1,096 

5.   เสนอแนะปัญหาและแนวทางแกไ้ขหรือความตอ้งการของประชาชนอนัเก่ียวกบัการจดัท าบริการ
สาธารณะของหน่วยงานของรัฐหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

982 

6.   จดัใหมี้เวทีการปรึกษาหารือกนัของประชาชน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการให้
ความคิดเห็นต่อการด าเนินโครงการ หรือกิจกรรมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือหน่วยงานรัฐ
หรือเอกชนท่ีมีผลหรืออาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพอนามยั
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนทั้งน้ี องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือหน่วยงานรัฐซ่ึงเป็น
ผูด้  าเนินการหรือเป็นผูอ้นุญาตใหภ้าคเอกชนด าเนินการ ตอ้งน าความเห็นดงักล่าวมาประกอบการ
พิจารณาดว้ย  

945 
 
 

7.  ส่งเสริมและสนบัสนุนใหอ้งคก์รชุมชนในต าบลเกิดความเขม้แขง็และสมาชิกองคก์รชุมชนรวม
ตลอดทั้งประชาชนทัว่ไปในต าบลสามารถพึ่งพาตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

1,077 

8.   ประสานและร่วมมือกบัสภาองคก์รชุมชนต าบลอ่ืน 1,094 

9.   รายงานปัญหาและผลท่ีเกิดข้ึนในต าบลอนัเน่ืองจากการด าเนินงานใดๆขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน หรือหน่วยงานของรัฐ โดยรายงานต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและหน่วยงานของรัฐท่ี
เก่ียวขอ้ง 

913 
 
 

10.  วางกติกาในการด าเนินกิจการของสภาองคก์รชุมชนต าบล 1,284 

11.  จดัท ารายงานประจ าปีของสภาองคก์รชุมชนต าบลรวมถึงสถานการณ์ดา้นต่างๆ ท่ีเกิดในต าบล เพื่อ
เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนทัว่ไปทราบ 

1,270 

 
นอกจากน้ี ยงัก าหนดให้ท่ีประชุมระดบัจงัหวดัของสภาองค์กรชุมชนด าเนินการในเร่ืองต่างๆ 

ไดแ้ก่ (1) เสนอแนวทางการพฒันาจงัหวดัต่อผูว้่าราชการจงัหวดัและอบจ.เพ่ือน าไปประกอบการพิจารณา
ในการจดัท าแผนพฒันาจงัหวดั (2) เสนอแน่ะต่อผูว้่าราชการจงัหวดั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือ
หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาและแนวทางแกไ้ข หรือความตอ้งการของประชาชนในการจดัท า
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บริการสาธารณะและการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม (3) ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
สภาองคก์ระชุมชนต าบลเพ่ือใหป้ระชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยืน (4) เสนอขอ้คิดเห็นในเร่ืองท่ี
ผูว้่าราชการจงัหวดัหรือ อบจ.ปรึกษา (5) เสนอรายช่ือผูแ้ทนระดบัจงัหวดัของสภาองคก์รชุมชนต าบล 2 คน 
เพ่ือไปร่วมประชุมสภาองค์กรชุมชนต าบลในระดบัชาติ และก าหนดให้ท่ีประชุมในระดบัชาติของสภา
องค์กรชุมชน ด าเนินการในเร่ืองต่างๆ ไดแ้ก่ (1) ก าหนดมาตรการในการส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัตั้ง
และพฒันาสภาองคก์รชุมชนในระดบัต าบลใหมี้ความเขม้แข็ง และพึ่งตนเองได ้เพ่ือเสนอใหส้ภาบนัพฒันา
องคก์รชุมชน (ในฐานะกองเลขาฯ) ใชเ้ป็นแนวปฏิบติั (2) ใหค้วามเห็นและขอ้เสนอแน่ะเก่ียวกบัการก าหนด
นโยบาย และแผนพฒันาเศรษฐกิจสังคม และกฎหมายรวมทั้งการจดัท าบริการสาธารณะของหน่วยงานของ
รัฐ หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีผลต่อพ้ืนท่ีมากกว่า 1 จงัหวดั ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต 
และส่ิงแวดลอ้ม (3) สรุปปัญหาท่ีประชาชนในจงัหวดัต่างๆ ประสบ และขอ้เสนอแนะแนวทางการแกไ้ข
เพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาสัง่การ 

 
ตัวอย่างการท างานร่วมกนัของชุมชนท้องถิ่นกบัสภาองค์กรชุมชน 
สภาองค์กรชุมชนต าบลโคกพระเจดีย์ มติร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น ้า 

ต าบลโคกพระเจดีย ์ตั้งช่ือตามช่ือวดัท่ีตั้งข้ึนตามสภาพทัว่ไปของต าบลพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบ
ลุ่ม ดินดีมีธาตุอาหารสมบูรณ์ อีกทั้งมีล  าคลองธรรมชาติในชุมชนไหลผ่าน 22 คลอง มีปริมาณน ้าเต็มคลอง
ตลอดทั้งปี ทั้งเป็นท่ีอยูอ่าศยัของสตัวน์ ้ าหลากหลายชนิด และเป็นแหล่งอาหารใหก้บัคนในชุมชนมาชา้นาน
เป็นวิถีชีวิตแบบพ่ึงพาตนเองบนพ้ืนฐานความเป็นธรรมชาติ ปัจจุบนั ต าบลโคกพระเจดียมี์เขตการปกครอง
ออกเป็น 4 หมู่บา้น อาชีพส่วนใหญ่ของคนในต าบลคือท าสวน เล้ียงปลา เล้ียงกุง้ อยา่งไรกดี็ ความเจริญของ
ยคุสมยัมีผลท าใหว้ิถีชีวิตของชาวต าบลโคกพระเจดียมี์ความเปล่ียนแปลง เช่น นิยมหนัมาใชปุ๋้ยเคมี/สารเคมี
ในการท าเกษตร ชาวบ้านบางส่วนเร่ิมขายท่ีดินให้นายทุน และเปล่ียนอาชีพไปเป็นคนงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม ขณะเดียวกนั ปัญหามลพิษจากตน้เหตุคือโรงงานอุตสาหกรรมไดท้วีความรุนแรงข้ึน ค่าครอง
ชีพสูงข้ึน ปัญหาการเงินและหน้ีสิน ลว้นส่งผลใหค้วามเอ้ืออาทรต่อกนัลดลง ส่ิงแวดลอ้มถูกท าลายรวมถึง
วฒันธรรมเปล่ียนประเพณีดีงามเร่ิมหายไป 

เม่ือปี พ.ศ. 2551 ไดเ้กิดวงสนทนาถึงปัญหาดงักล่าวและไดร้วมตวักนัเป็น “กลุ่มนักเคล่ือนไหว
พฒันาสังคม” มีสมาชิกเขา้ร่วมจากทุกหมู่บา้นในต าบล ตั้งเป้าหมายร่วมกนัคือการพฒันาส่ิงแวดลอ้มเพ่ือ
การพ่ึงพาตนเอง เร่ิมตน้โดยการรวบรวมขอ้มูลชุมชนเพ่ือนไปสู่การแกไ้ขปัญหาน า เช่น แผนครัวเรือนเพ่ือ
ลดรายจ่าย แผนชุมชน และไดเ้ขา้ร่วมเสนอแผนพฒันาต าบลในนามกลุ่มองค์กรท่ีจดัตั้งข้ึน แต่ยงัไม่ไดรั้บ
การยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐ กระทัง่ปี 2552 ไดมี้การขบัเคล่ือนให้เกิดสภาองคก์รชุมชนต าบลโคกพระ
เจดียข้ึ์น 

สภาองคก์รชุมชนต าบลโคกพระเจดียเ์ป็นพ้ืนท่ีกลางในการจดัการปัญหาร่วมของคนในชุมชนให้
ท างานร่วมกบั อบต. ภาคีท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้สริมหนุนศูนยก์ารเรียนรู้ ส่ือความรู้ให้ขยายผลองค์ความรู้ลงสู่
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ชุมชนและเครือข่ายส่งเสริมงานวฒันธรรม ประเพณี การรักษาส่ิงแวดลอ้มของแม่น ้ าคูคลอง ขยายผลการ
ท างานของกลุ่มอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชน โดยมีกองทุนสวสัดิการชุมชนต าบลเป็นเคร่ืองมือ
เช่ือมโยงผูค้นในชุมชนใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมแกไ้ขปัญหาของชุมชน รวมถึงเช่ือมโยงการท างานกบัหน่วยงาน 
ทอ้งท่ี ทอ้งถ่ินเพ่ือสร้างระบบและกลไกการท างานร่วมกนั ท่ีโดดเด่นคือเร่ืองการฟ้ืนฟู และรักษาสภาพของ
คลองให้ยงัคงมีความอุดมสมบูรณ์ อนุ รักษ์ทรัพยากรสัตว์น ้ า รวมถึงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีต าบล ในช่ือโครงการ “ชุมชนร่วมใจจดัการใชท้รัพยากรอย่างย ัง่ยืน”ภายใตก้าร
ด าเนินกิจกรรมโดยสภาองคก์รชุมชนต าบล 

นบัไดว้า่ความเขม้แขง็ของสภาองคก์รชุมชนต าบลโคกพระเจดีย ์ส่วนหน่ึงมาจากการมีสภาองคก์ร
ชุมชนเป็นเวทีกลางในการเช่ือมทั้งระดบันโยบายและระดบัชุมชนใหมี้แนวทางในการด าเนินงานไปพร้อม
กนัโดยเปิดโอกาสใหห้น่วยงานภาครัฐ ภาคการเมืองทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมท างานใหชุ้มชน โดยตั้งเป็นท่ี
ปรึกษาของสภาองคก์รชุมชนต าบล มีกระบวนการจดัการแกไ้ขปัญหาโดยยึดหลกัการแกไ้ขปัญหาโดยการ
พ่ึงพาตนเองประกอบกับการมีทุนทางสังคมเดิมคือการรวมตัวเป็นกลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มจักสาน กลุ่ม
เกษตรกร หรือการรวมตวักนัเป็นกลุ่มสวสัดิการต่างๆ เพ่ือขบัเคล่ือนกิจกรรมร่วมกนัมาก่อน 

 
สภาองค์กรชุมชนต าบลขอนคลานสู่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างยัง่ยืน  

ในอดีตท่ีผ่านมาชาวประมงพ้ืนบ้านต้องเผชิญกับปัญหาการท าประมงแบบท าลายล้างจาก
เรือประมงอวนลาก  อวนรุน  และเรือป่ันไฟของผูป้ระกอบการเรือประมง และเจา้ของแพปลาเอารัดเอา
เปรียบในการรับซ้ือสัตว์น ้ า กระทั่งในปี พ.ศ. 2541 มีเจา้หน้าท่ีองค์กรพฒันาเอกชนจากโครงการความ
ร่วมมือเพ่ือการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติอนัดามนั เขา้มาท างานความคิดในต าบลขอนคลานของนกัพฒันา
เป็นการจุดประกายให้ชาวบา้นมองเห็นแนวทางในการฟ้ืนฟูทอ้งทะเลเพ่ือให้ความอุดมสมบูรณ์กลบัคืนมา
ท าให้ พ.ศ. 2542  ชาวประมง จดัตั้งกลุ่มอนุรักษท์รัพยากรในทอ้งทะเลข้ึนมาใชช่ื้อว่า“กลุ่มประมงพ้ืนบา้น
ต าบลขอนคลาน”ต่อมาในปี พ.ศ. 2543  กองทุนซิปสนบัสนุนให้ชาวบา้นจดัตั้งกลุ่มออมทรัพย ์4 หมู่บา้น
ของต าบลขอนคลานข้ึนมา เพ่ือเป็นกองทุนในการกูย้มืไปประกอบอาชีพหรือใชจ่้ายในยามจ าเป็นและหาทุน
ในการฟ้ืนฟูทรัพยากรชายฝ่ัง จนกระทัง่ เกิดเหตุการณ์ส าคญัและผลกระทบท่ีน าไปสู่พฒันาการของชุมชน
รู้จักจัดการตนเองนั่นคือ“เกิดคล่ืนยกัษ์สึนามิ” เม่ือปี พ.ศ. 2547 ส่งผลเป็นความเสียหายแก่เคร่ืองมือ
ประกอบอาชีพประมง และทรัพยากรธรรมชาติเสียหายจ านวนมาก มูลนิธิไทยไดเ้ขา้มาใหก้ารช่วยเหลือดา้น
ภยัพิบติัในพ้ืนท่ีต าบลขอนคลาน ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนส่งผลเป็นความหวาดระแวงถึงความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิ์น ท าใหช้าวบา้นหยดุออกทะเลท าประมงเป็นเวลาถึง 2-3 ปี กระทัง่ในปี พ.ศ. 2549 ไดมี้การ
จดัตั้ง กองทุนสวสัดิการชุมชนต าบลขอนคลาน  และกลุ่มออมทรัพยข้ึ์นเพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน
ใหก้บัคนในชุมชนเพ่ือใชเ้ป็นทุนในการประกอบอาชีพ 

การรวมตวัท่ีเขม้แขง็ของคนในต าบลขอนคลานเป็นทุนเดิมของคนในต าบลท่ีพยายามรวมกลุ่มกนั
หาทางแกไ้ขปัญหาของชุมชน จนท าใหปั้ญหาเร่ิมคล่ีคลาย มีการพฒันาไปในทางท่ีดี และเม่ือผูน้  าของต าบล
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รู้จกัและเลง็เห็นความส าคญัของ พ.ร.บ.สภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 จึงไดป้รึกษาหารือกนัรวมกลุ่มองคก์ร
ท่ีมีในพ้ืนท่ี จ  านวน 27 กลุ่ม จดแจง้จดัตั้งสภาองคก์รชุมชนต าบลขอนคลานข้ึนเม่ือ วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2551 
และไดมี้การก าหนดระเบียบ กติการ่วมของสภาองค์กรชุมชนอย่างชดัเจนเพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันา
ร่วมกนัของต าบล 

ตลอดระยะเวลาการด าเนินงานของสภาองคก์รชุมชนต าบลขอนคลานท่ีผ่านมา มีปัญหาท่ีเกิดจริง
ในพ้ืนท่ีต าบลขอนคลาน และไดรั้บการแกปั้ญหาโดยสภาองคก์ารชุมชนต าบลขอนคลาน ไดแ้ก่ 1. เร่ืองการ
แกไ้ขปัญหาเอกสารสิทธ์ิในท่ีดินของคน 100 ราย ท่ีซ่ึงมีท่ีดินอยู่ในเขตพ้ืนท่ีทบัซอ้นของการดูแลของกรม
ป่าไม ้2. เร่ืองปัญหาท่ีอยู่อาศยั 3. เร่ืองการจดัตั้งธนาคารปู 4. เร่ืองการจดัตั้งกองทุนสวสัดิการ 5. เร่ืองการ
จดัตั้งกลุ่มออมทรัพย ์และ 6.กิจกรรมอ่ืนๆ ปัจจุบนั สภาองค์กรชุมชนต าบลขอนคลาน ไดรั้บงบประมาณ
สนบัสนุนจาก มูลนิธิสยามกลัป์มาจล ด าเนินการแกไ้ขปัญหาเร่ืองการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ โดยการ
จดัการพ้ืนท่ีทางทะเลน าไปสู่แนวทางการแกไ้ขปัญหาร่วม เร่ืองปากทอ้ง ซ่ึงเช่ือมโยงไปสู่การด ารงชีวิตทั้ง
ระบบของคนในชุมชนซ่ึงจะด าเนินการ โดยสภา 6 เร่ือง ดงัน้ี 1. การจดัการพ้ืนท่ีทางทะเล 2. การประกอบ
อาชีพประมงท่ี มี ก าร เป ล่ียน แปลงใน เร่ือ งการใช้ เค ร่ือ งมื อจับสั ตว์ น ้ า  3. การอ นุ รักษ์ -ฟ้ื น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 4. การแกปั้ญหาหน้ีสิน 5.การเตรียมแผนรับมือภยัพิบัติ (สึนามิ) และน ้ าท่วมขงั 6. 
ปัญหาทางดา้นสงัคมต่างๆ อาทิ ยาเสพติด การศึกษา 

ปัญหาดงักล่าว สภาองค์กรชุมชนไดเ้ปิดเวทีกลางเชิญกลุ่ม/องค์กรมานั่งพูดคุย วิเคราะห์สาเหตุ
ของปัญหาวา่แทจ้ริงแลว้สาเหตุรากเหงา้ของปัญหาคืออะไร ท าใหค้นในชุมชนตระหนก และตระหนกัคิดถึง
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน มองปัญหาไปในทิศทางเดียวกนั เกิดการเช่ือมโยงกนัอยา่งเป็นระบบ รู้ถึงคุณค่า
การด ารงชีวิตให้อยูค่วบคู่ไปกบัทรัพยากรธรรมชาติ รู้ว่าควรจดัการอะไรก่อนหลงั และผลท่ีตามมาจะเป็น
อยา่งไร วิธีการแกไ้ขปัญหาใครจะเป็นคนแก ้และแกอ้ยา่งไรถึงจะถูกจุด ดงัน้ีเอง ถือวา่เป็นกระบวนการของ
สภาองคก์รชุมชนท่ีตอ้งมาพูดคุยกนั วางแผนการพฒันาชุมชนในอนาคตของพ่ีนอ้งสภาองคก์รชุมชนต าบล
ขอนคลานร่วมกนั และดว้ยสภาพภูมิประเทศของต าบลขอนคลานมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลท่ี
ส าคัญ สภาองค์กรชุมชนต าบลขอนคลานจึง ได้ยกระดับการพูดคุยในเร่ือง“การอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม”เป็นประเด็นปฏิรูปไปสู่การเป็นชุมชนทอ้งถ่ินจดัการตนเองในระดบั
ต าบล 

นั่นคือ สภาองค์กรชุมชนต าบลขอนคลานตอ้งการให้ขบวนองค์กรชุมชนเอาจริงเอาจงักบัการ
จดัการทรัพยากรธรรมชาติใหฟ้ื้นฟูธรรมชาติ โดยตอ้งมีมาตรการลงโทษผูท่ี้มีการกระท าอนัเป็นการท าลาย
ลา้งทรัพยากรทางทะเล และคัดค้านการเกิดข้ึนของโครงการท่าเรือน ้ าลึกปากบารา ในโครงการนิคม
อุตสาหกรรมปากบารา ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ีโครงการประมาณ 150,000 ไร่ โดยในส่วนของชาวบา้นต าบล
ขอนคลานนั้น  เน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีท่ีติดต่อกนักบัอ าเภอละงู จึงกงัวลว่าจะไดรั้บผลกระทบทั้งดา้นวิถีชีวิต 
ส่ิงแวดลอ้ม  อาชีพประมงพ้ืนบา้นของตนเองในอนาคต 
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สภาองค์กรชุมชนต าบลบางขุนไทร เรียนรู้ ต่อยอด สร้างสรรค์ คิดค้น 
ต าบลบางขุนไทร จงัหวดัเพชรบุรี ตั้งอยู่ห่างจากอ าเภอบา้นแหลมประมาณ 5  กิโลเมตร อยู่ห่าง

จากจงัหวดัเพชรบุรี ประมาณ 17 กิโลเมตรพ้ืนท่ีต าบลมีลกัษณะเด่น  คือมีพ้ืนท่ีบางส่วนของต าบลติดกบัอ่าว
ไทย จึงมีป่าชายเลนท่ีทอดยาวไปตามชายฝ่ังอ่าวบางขนุไทร ครอบคลุมพ้ืนท่ีกวา่ 6,000 ไร่  สภาพป่าชายเลน
ยงัคงสมบูรณ์ จนบริเวณดงักล่าวไดช่ื้อว่าเป็น “แหล่งผลิตหอยแครงท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย” จากภูมิ
ประเทศของต าบลบางขุนไทร    ท่ีประกอบไปดว้ยพ้ืนท่ีท่ีติดชายทะเลและพ้ืนท่ีดอนมีผลให้การประกอบ
อาชีพของประชากรในพ้ืนท่ีค่อนขา้งมีความหลากหลายทั้งการท าประมงชายฝ่ัง รับจา้งทัว่ไปและท านาเกลือ 
ส่วนชุมชนท่ีตั้งยูบ่นท่ีดอนมกัประกอบอาชีพท านาขา้ว ท าสวน ปลูกผกั เล้ียงสตัวแ์ละรับจา้งทัว่ไป 

จากการเปล่ียนแปลงในการสร้างเข่ือนเพชรบุรีและคั้นกั้นน ้ าเค็มในปี พ.ศ. 2511-2515เป็นแนว
เขตยาวตลอดในพ้ืนท่ีของต าบลบางขุนไทรท าให้การไหลของน ้ าตามธรรมชาติไม่สะดวก เกิดสภาวะการ
ขาดแคลนน ้าใชอุ้ปโภคบริโภคและการท าเกษตรของชุมชน คลองชลประทานคลองท่ีเป็นแหล่งส่งน ้าเพ่ือท า
การเกษตรต้ืนเขิน ในฤดูฝนเกิดน ้ าท่วมขงัในพ้ืนท่ีท าการเกษตร ซ่ึงปัจจุบนัชุมชนไดร้วมกลุ่มจดัตั้ง“ กลุ่ม
ผูใ้ชน้ ้าชุมชนต าบลบางขนุไทร ” ข้ึนมาเพ่ือเป็นการต่อรองกบัส านกังานชลประทานในพ้ืนท่ีเพ่ือท าการเปิด
ปิด จดัตารางเวลาการส่งน ้ า ให้ชุมชนแต่ละพ้ืนท่ีไดใ้ชน้ ้ าอยา่งเป็นธรรมและทัว่ถึงกนั ต่อมาในปีพ.ศ 2536 
ไดมี้การจดัตั้ง “กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล” เน่ืองจากต าบลบางขุนไทรเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความ
หลากหลายทางทรัพยากรมาก คนในพ้ืนทีต าบลจึงจดัตั้งกลุ่มข้ึนเพ่ือปกป้องภยัคุกคามต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกชุมชน  นอกจากนั้ น  ได้มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุ รักษ์  เฝ้ าระวังและป้องกันการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างต่อเน่ืองมาโดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่ม/องค์กรต่างๆ จากทั้ ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนนอกจากนั้น คนในต าบลยงัร่วมกนัจดัตั้งกลุ่มต่างๆ เพ่ือท างานพฒันาชุมชน
หรือแกไ้ขปัญหาต่างๆ ในชุมชน เช่น องคก์รสวสัดิการชุมชนต าบลบางขนุไทร กลุ่มอาชีพ/กลุ่มพฒันาต่างๆ
ในชุมชนท่ีรับรองแลว้อีก จ านวน 22 กลุ่ม ยดึแนวคิดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการท างานของกลุ่ม 

สภาองค์กรชุมชนต าบลบางขุนไทร จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2551 โดยสภาฯ มีบทบาท
ขบัเคล่ือนให้กลุ่มองค์กรต่างๆในพ้ืนท่ีต าบลสามารถด าเนินงานไดอ้ย่างคล่องตวั พร้อมเช่ือมงบประมาณ
จากหน่วยงานและเป็นเวทีพูดคุย ป้องกนัแกปั้ญหากบัสถานการณ์ท่ีมีผลกระทบกบักลุ่มองค์กรในต าบล 
รวมถึงเป็นพ้ืนท่ีเช่ือมร้อยใหผู้ค้นในต าบลไดเ้ขา้มาพูดคุยร่วมแกปั้ญหาของครัวเรือน หมู่บา้น ต าบลตนเอง 
แมใ้นช่วงแรกของการจดัตั้งสภาองคก์รชุมชนต าบลบางขนุไทรคนในต าบลจะยงั“ไม่เขา้ใจบทบาทท่ีแทจ้ริง
ในการจดัตั้ง”แต่ดว้ยประสบการณ์ของทีมงานท่ีผ่านการจดัตั้งและดูแลบริหารกลุ่ม /องค์กรในชุมชนมา
ยาวนานจึงไม่เป็นอุปสรรคใ์นการท างานสภาองคก์รชุมชนต าบล 

จุดเด่นของสภาองคก์รชุมชนต าบลบางขนุไทร คือมีการวางกฎกติกาของสภาฯ และโครงสร้างไว้
ชดัเจน    มีการส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองสภาองคก์รชุมชนกบัชาวบา้นทั้ง 11 หมู่บา้น มีการพฒันา
คนรุ่นใหม่ใหส้ามารถมาสานต่องานจากคนรุ่นก่อน ประกอบกบัมีผูน้  าท่ีเขม้แขง็และมีประสบการณ์ในการ
ท างานพฒันาชุมชน สามารถพฒันาผูน้  ากลุ่มองคก์รใหส้ามารถประสานกบัหน่วยงานและแหล่งทุนต่างๆได ้
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ซ่ึงผลการด าเนินงานรูปธรรมส าคัญผ่านมา ได้แก่ การรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานและข้อมูลปัญหาของ
ประชาชนในต าบล การร่วมรับรอง สถานภาพองคก์รชุมชนในต าบลจ านวน 30  กลุ่ม/องคก์ร การหนุนให้
เกิดการเช่ือมโยงการท างานร่วมกนัระหว่างกลุ่ม/ชุมชนในต าบลโดยใชอ้งค์กรเครือข่ายชุมชนต าบลบาขุน
ไทร และทุนเดิมของการท างานสวสัดิการชุมชนเป็นตวัเช่ือมโยง รวมถึงร่วมกนัจดัท าแผนชุมชนในระดบั
หมู่บา้น/ต าบล (ตั้งแต่ปี 2553-ปัจจุบนั) ซ่ึงสภาองคก์รชุมชนต าบลบางขนุไทรมีการท างานท่ีดีร่วมกบั อบต. 
และเทศบาล  

 
สภาองค์กรชุมชน ต าบลท่าผาปุ้ม อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน บทเรียนการจัดการความรู้พืน้ที ่

บริเวณอ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เป็นชุมชนดั้งเดิมซ่ึงก่อตั้งข้ึนเม่ือราวช่วงสงครามโลก
คร้ังท่ี 1 ซ่ึงมีชาวไทยใหญ่(เง้ียว) เขา้มาตั้งถ่ินฐานเป็นกลุ่มแรก ต่อมามีชาวพ้ืนเมืองซ่ึงอพยพมาจากอ าเภอ
แม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่เขา้มาอาศยัเพ่ิม และในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ไดมี้ชนเผ่ากะเหร่ียง ซ่ึงหนีภยั
สงครามจากพม่าเขา้มาอาศยัอยู่กระจดักระจายเป็นกลุ่ม บริเวณต าบลท่าผาปุ้ม เป็นต าบลหน่ึงท่ีมีความ
หลากหลายของกลุ่มชาติพนัธ์ุ ณ ปัจจุบนัมีจ านวน 8 หมู่บา้นซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุกระเหร่ียงหรือป
กาเกอญอ และกลุ่มคนพ้ืนเมืองบางส่วน ประชากรส่วนใหญ่จะตั้งบา้นเรือนในพ้ืนท่ีราบหุบเขา ในพ้ืนทีป่า
ตน้น ้าท่ีมีความสูงจากระดบัน ้าทะเลตั้งแต่ 800 เมตรข้ึนไปและด ารงชีวิตโดยการพ่ึงพาธรรมชาติ 

ปัจจุบนั การบุกรุกใชป้ระโยชน์ในท่ีดินของประชากรในพ้ืนท่ีไดถู้กแกไ้ขโดยใชน้โยบายเร่ืองการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมท่ี้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลท่าผาปุ้มไดก้ าหนดข้ึน นโยบายดงักล่าวเป็นท่ีมา
ของ “แผนแม่บทชุมชนการจดัการท่ีดินและทรัพยากรโดยชุมชน “ เพ่ือจดัท าแนวเขตพ้ืนท่ีท ากินในปี2549 
และไดข้ยายโครงการสู่พ้ืนท่ีทั้ง 5 หมู่บา้นในเวลาต่อมา ในปี 2553 แกนน าชุมชน คสข.มส และสภาองคก์ร
ชุมชนต าบลท่าผาปุ้ม ได้มีการผลักดันเร่ืองการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน  ผ่าน
กระบวนการจดัท าเป็นขอ้ “บัญญัติต าบลผงัชุมชนต าบลท่าผาปุ้ม” โดยความร่วมมือสถาบันพฒันานัก
กฎหมายและสิทธิมนุษยชน และองค์การบริหารส่วนต าบลท่าผาปุ้ม กระทั่งได้ประกาศใช้ใน วนัท่ี 27 
กนัยายน พ.ศ. 2555 ปัจจุบนั องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าผาปุ้มไดอ้ยูใ่นฐานะของกลไกประสานงานหลกั
ของกลุ่มองค์ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัแม่ฮ่องสอนโซนใตใ้นการเสริมศกัยภาพเครือข่ายต าบลจดัการ
ตนเอง และเช่ือมโยงไปสู่ระดบัจงัหวดั 

บนรูปธรรมการด าเนินงานจดัการตนเองในวิถีของคนต าบลท่าผาปุ้ม ท่ีประกอบดว้ยประชากร
สองกลุ่ม คือ กลุ่มชาติพนัธ์ุปกาเกอะญอและกลุ่มคนเมือง ต่างมีวิถีชีวิต มีความเช่ือและมีภูมิปัญญาอยู่บน
รากฐานของการพ่ึงพาซ่ึงกนัแหละกนั และมีวฒันธรรมประเพณีท่ีสอดคลอ้งกบัวิถีธรรมชาติซ่ึงมีความ
เฉพาะโดดเด่นในพิธีกรรม ดงันั้นกระบวนการท างานของคนต าบลท่าผาปุ้มจึงยดึหลกั “คน/ประชาชน” เป็น
หลกัในฐานะท่ีเป็นศูนยก์ลางของการจดัการสู่การจดัสรรเชิงระบบตามวิถีชีวิต ความเช่ือและภูมิปัญญาของ
ตนในการจัดการปัญหาชุมชนด้านสุขภาพ ด้านสังคม   ด้านเศรษฐกิจและด้านทรัพยากรตามล าดับ 
ประกอบดว้ยการจดัการใน 6 ระบบ/ประเด็น ไดแ้ก่ 1) ระบบทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การจดัการท่ีดินและ
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ทรัพยากรโดยชุมชน”ผงัชุมชน”บา้นแม่กวางเหนือ บา้นแม่สะกัว๊และบา้นท่าผาปุ้ม ป่าชุมชนบา้นแม่เต๋ีย 
กองทุนธนาคารท่ีดินต าบลท่าผาปุ้ม เป็นตน้  2) ระบบสุขภาพชุมชน เช่น ศูนยพ์ฒันาครอบครัวในชุมชน
ต าบลท่าผาปุ้ม กลุ่มกิจกรรมวนัพุธ ชมรมผูสู้งอายุบา้นแม่เต๋ีย เป็นตน้ 3) ระบบสวสัดิการชุมชน เช่น 4) 
ระบบเด็กและเยาวชน เช่น กลุ่มอาสาตน้กลา้เยาวชนเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม กองทุนแม่พิมพแ์ห่งไพร กลุ่มก่อไผ่
ใบตองเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้  5) ระบบเกษตรกรรมยัง่ยืน เช่น ศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ า
ต าบลท่าผาปุ้ม กลุ่มน ้ าส้มควนัไม ้กลุ่มผูท้  านาบา้นแม่กวางเหนือ (ขา้วปลอดสาร) กลุ่มอินทรียส์ามหมอก 
เป็นตน้ 6) ระบบเศรษฐกิจชุมชน เช่นกลุ่มผลิตขา้วกลอ้ง ขา้วซอ้มมือ กลุ่มทอผา้บา้นหว้ยผึ้ง  กลุ่มจกัรสาน
ผูสู้งอายุบา้นท่าผาปุ้มและบา้นใหม่พฒันา เป็นตน้ โดยสภาองค์กรชุมชนต าบลท่าผาปุ้ม มีส่วนร่วมเป็น
กลไกหนุนเสริมการบริหารจดัการต าบลจากหลายฝ่ายทั้งทอ้งถ่ิน คือองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าผาปุ้มและ
องคก์รชุมชนต่าง 

งานวิจยัเร่ือง สภาองค์กรชุมชน วิถีประชาธิปไตยในสังคมไทย มณีรัตน์ มิตรประสาท (2555) 
กล่าวว่า สภาองคก์รชุมชน ไม่ใช่สูตรส าเร็จท่ีภาคประชาชนสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเคล่ือนไหวเพ่ือ
แกไ้ขปัญหา เพ่ือเรียกร้องสิทธิ หรือเพ่ือสร้างดุลอ านาจทางการเมืองใหก้บัภาคประชาชนไดโ้ดยสมบูรณ์ แต่
สภาองคก์รชุมชนมีศกัยภาพในการใชเ้พื่อเป็นเง่ือนไขในการสร้างการเรียนรู้ทางการเมืองใหก้บัประชาชน
ในทอ้งถ่ิน และเอ้ือต่อการสร้างอุดมการณ์และค่านิยมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยไดด้ว้ยการเสริม
องค์กรสมาชิกให้มีความรู้ความเขา้ใจ และตระหนกัในสิทธิ เสรีภาพ ของตนเอง ตลอดจนมีปฏิบติัการทาง
สงัคมท่ีเอ้ือต่อการแกไ้ขปัญหาหรือการพฒันาทอ้งถ่ินในประเด็นท่ีเป็นเร่ืองสาธารณะ รวมถึงมีกระบวนการ
ในการพฒันาสภาองค์กรชุมชนให้มีความเขม้แข็งตามช่องทางท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย โดยแกนน าชุมชน
ตอ้งเป็นหลกัในการขบัเคล่ือน และตระหนกัถึงความส าคญัของการพึ่งตนเองเป็นส าคญั 

จะเห็นได้ว่า พรบ.สภาองค์กรชุมชน สนับสนุนให้ชุมชนเปรียบเสมือนกลไกในการปฏิรูป
การเมือง สังคม และเป็นกลไกในการสร้างความรู้ความเขา้ใจควบคู่ไปกบัการพฒันาการสร้างความเขม้แข็ง
และการมีส่วนร่วม เพ่ือแกไ้ขปัญหาท่ีมีความซับซ้อนท่ีตอ้งการ การมีส่วนร่วมจากหลายฝ่ายภายใตว้ิถี
ประชาธิปไตยไดใ้นระดบัหน่ึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนทอ้งถ่ินท่ีมีการจดัตั้งสภาองค์กรชุมชนเป็นกล
ไกลหลกัในการเคล่ือนไหว 
 
บทวิเคราะห์กลไกทางอุดมการณ์ของรัฐ กบั พรบ.สภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551 

หลุยส์ อลัธูแซร์ (Louis Althusser) ได้ให้ความหมายของกลไกรัฐไว ้2 ด้านคือ กลไกทางด้าน
อุดมการณ์ของรัฐ (Ideological State Apparatus) กบั กลไกทางดา้นการปราบปรามของรัฐ (Repressive State 
Apparatus) ซ่ึงกลไกทั้งสองอย่างนั้นจะมีความแตกต่างกนัคือ กลไกทางดา้นอุดมการณ์ของรัฐ จะอยู่ใน
ลกัษณะท่ีหลากหลาย เช่น กลไกทางดา้นอุดมการณ์ของรัฐของสถาบนัศาสนา กลไกทางดา้นอุดมการณ์ของ
รัฐของสถาบนัโรงเรียน กลไกทางดา้นอุดมการณ์ของรัฐของสถาบนัครอบครัว กลไกทางดา้นอุดมการณ์
ของรัฐของสถาบนักฎหมาย กลไกทางดา้นอุดมการณ์ของรัฐของสถาบนัการเมือง กลไกทางดา้นอุดมการณ์
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ของรัฐของสถาบันสหภาพแรงงาน กลไกทางด้านอุดมการณ์ของรัฐของสถาบันส่ือสาร กลไกทางด้าน
อุดมการณ์ของรัฐของสถาบนัทางวฒันธรรม ส่วนกลไกของรัฐดา้นการปราบปรามกดข่ีของรัฐ น้ีมีนยัยะว่า 
กลไกรัฐส่วนน้ีท าหนา้ท่ีโดยใช ้“ความรุนแรง” ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงท่ีมีรูปแบบจ ากดัเพียงใดก็ตาม ซ่ึง
อาจสรุปได้ว่าความแตกต่างระหว่างกลไกทั้ งสองก็คือ ลกัษณะท่ีแตกต่างกนัโดยพ้ืนฐานท่ีว่า ดา้นการ
ปราบปรามกดข่ีของรัฐ นั้นท าหนา้ท่ีโดยใชค้วามรุนแรง ในขณะท่ี กลไกทางดา้นอุดมการณ์ของรัฐท าหนา้ท่ี
โดยใชอุ้ดมการณ์ (ชยัอนนัต ์สมุทวณีช, 2541 : 64 และ กาญจนา แกว้เทพ, 2557 : 60) 

เม่ือน าแนวคิดกลไกทางอุดมการณ์ของรัฐ หลุยส์ อลัธูแซร์ มาวิเคราะห์ พรบ.สภาองค์กรชุมชน 
พ.ศ.2551 พบวา่ พรบ.สภาองคก์รชุมชน พ.ศ.2551 มีกลไกทางอดุมการณ์ของรัฐปรากฏอยู ่ไดแ้ก่ 
 
กลไกลทางด้านอุดมการณ์ของรัฐ ที่ปรากฏใน พรบ.สภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551 

กลไกลทางด้านอุดมการณ์ของรัฐ 

1 
 

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหชุ้มชนอนุรักษห์รือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปะหรือ 
วฒันธรรม 

2 
 
 

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหชุ้มชนร่วมมือกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและหน่วยงานของรัฐในการ 
จดัการ การบ ารุงรักษา และการใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากรธรรมชาติท่ีจะเป็นประโยชนต่์อชุมชน และ 
ประเทศชาติอยา่งย ัง่ยนื 

3 ร่วมมือกนัในการคุม้ครองคุณภาพส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุลและยัง่ยนื 

4 
 
 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการใหค้วามคิดเห็นต่อการเนินโครงการหรือกิจกรรมของ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือหน่วยงานของรัฐ และเอกชน ท่ีมีผลหรือาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อ 
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มหรือทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพอนามยั คุณภาพชีวิตประชาชน 

5 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหอ้งคก์รชุมชนเกิดความเขม้แขง็สามารถพึ่งพาตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

6 วางกติกาในการด าเนินกิจการของสภาองคก์รชุมชน 

 
จะพบว่ากลไกลทางดา้นอุดมการณ์ของรัฐ จะให้ความส าคญักบัชุมชน ในการสร้างชุดความคิด 

และสร้างจิตส านึกเพื่อใหชุ้มชนฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปะหรือวฒันธรรมอนัดีของชุมชน 
และของชาติ ให้มีความเขม้แข็งสามารถจดัการตนเองไดอ้ย่างย ัง่ยืน รวมทั้งมีบทบาทส าคญัในการมีส่วน
ร่วมพฒันาประเทศ และการพฒันาทอ้งถ่ินตามความหลากหลายของวิถีชีวิต วฒันธรรม และภูมิปัญญาของ
ทอ้งถ่ิน ราวกบัวา่ไม่มีการควบคุมจากรัฐ  
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13 
 

กลไกทางด้านการปรามปราบกดขีข่องรัฐ ที่ปรากฏใน พรบ.สภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551 
กลไกทางด้านการปรามปราบกดขี่ของรัฐ 

1 หลกัเกณฑ ์วิธีการ และแบบการจดแจง้การจดัตั้งชุมชน ชุมชนทอ้งถ่ิน 
2 สมาชิกสภาองคก์รชุมชนตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปน้ี (๑) มีภูมิล  าเนาหรือถ่ินท่ีอยูเ่ป็น

ประจ า หรือมีช่ือในทะเบียนบา้นตามกฎหมายว่าดว้ยทะเบียนราษฎรในหมู่บา้นในต าบลนั้นเป็นเวลาติดต่อกนั
ไม่น้อยกว่าหน่ึงปีจนถึงวนัคดัเลือก (๒) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูมี้ต  าแหน่งในพรรคการเมือง หรือเจา้หนา้ท่ีของ
พรรคการเมืองในระยะเวลาหน่ึงปีก่อนวนัคดัเลือก (๓) ไม่เคยสมคัรรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือเขา้รับ
การสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา ในระยะเวลาหน่ึงปีก่อนวนัคดัเลือก (๔) ไม่เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษา
ถึงท่ีสุดใหจ้  าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

3 สมาชิกสภาองคก์รชุมชนต าบลมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละส่ีปี 
 สมาชิกสภาองคก์รชุมชนต าบลตอ้ง (๑) ไม่ช่วยเหลือหรือสนบัสนุนการหาเสียงเลือกตั้งของผูส้มคัรรับเลือกตั้ง

เป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  (๒) ไม่กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและศีลธรรมอันดี (๓) ไม่สมัครรับเลือกตั้ งเป็น
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวฒิุสภา สมาชิกสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือผูบ้ริหารองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน หรือเขา้รับการสรรหาเป็นสมาชิกวฒิุสภา 

4 วางกติกาในการด าเนินกิจการของสภาองคก์รชุมชน 
 
กลไกทางดา้นการปรามปราบกดข่ีของรัฐ ท่ีปรากฏใน พรบ.สภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551 ตั้งแต่ 

มาตร 5 ถึงมาตรา 20 นั้น เพ่ือกดบงัคบัหรือควบคุมประชาชน โดยอาศยัการควบคุม ผ่าน กฎ ระเบียบ มีไว้
เพ่ือป้องกนัการต่อตา้น และสร้างความเขม้แข็งให้กบัรัฐ เป็นกระบวนการท่ีมีพลวตัเพื่อด ารงรักษาอ านาจ
ของตน 
 
บทสรุป 

จะเห็นว่า กลไกของรัฐ ท่ีปรากฏใน พรบ.สภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551 ท าหนา้ท่ีทั้งใชอุ้ดมการณ์ 
และปราปรามแตกต่างกันอยู่ คือ กลไกลทางด้านอุดมการณ์ของรัฐ  ใช้อุดมการณ์เป็นหลัก และกลไก
ทางดา้นการปรามปราบกดข่ีของรัฐใชก้ารปราบปรามเป็นหลกั โดย กลไกลทางดา้นอุดมการณ์ของรัฐท่ี
ปรากฏ จะแฝงอยู่ในส่วนของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมองค์กรชุมชนในต าบลให้
เขม้แข็งและพ่ึงตนเองได ้ส่งเสริมสนบัสนุนใหอ้งค์กรชุมชนร่วมมือกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตลอด
ถึงการพฒันาสภาองคก์รชุมชนในระดบัต าบลให้มีความเขม้แข็ง ซ่ึงเป็นอ านาจหนา้ท่ีแบบกวา้งๆ มีลกัษณะ
ทัว่ไป และสามารถใชเ้ป็นกลไกในการสร้างการเรียนรู้ทางการเมืองผ่านการท างาน กิจกรรมท่ีตอ้งประสาน
กบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และส่วนราชการต่างๆ ส่วนทางดา้นการปรามปราบกดข่ีของรัฐจะถูกแฝง
ผ่านกฎ ระเบียบ ของ พรบ.สภาองคก์รชุมชน พ.ศ.2551 ท่ีส่งผลต่ออ านาจหนา้ท่ีในการด าเนินงานของสภา



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 586 -

14 
 

องค์กรชุมชน จึงอาจกล่าวไดว้่า พรบ.สภาองค์กรชุมชน ภาคประชาชนไดถู้กท าให้กลายเป็นกลไกท่ีไร้
อ  านาจ มีหน้าท่ีเป็นเพียงชุดเคร่ืองมือของกลไกของรัฐในการสร้างความเข้มแข็ง และอ านาจให้แก่รัฐ
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บทคัดย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาวิวฒันาการ เหตุปัจจยัและลกัษณะการเปล่ียนแปลงทางอตัลกัษณ์

ของชุมชนควนกาหลง จงัหวดัสตูล ปีพ.ศ. 2504-2556 โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ ในการเกบ็รวบรวม
ขอ้มูลทั้งจากการศึกษาคน้ควา้เอกสาร การสมัภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และการสงัเกตการณ์  

ผลการวิจยัพบว่า ชุมชนควนกาหลงดั้งเดิมเป็นชุมชนมุสลิมขนาดเล็กท่ีมีประวติัยาวนานกว่าสอง
ร้อยปี มีความยดึมัน่ในวฒันธรรมอิสลามและมีวิถีการผลิตแบบยงัชีพท่ีมีลกัษณะพ่ึงตนเองสูง  แต่การก่อตั้ง
นิคมสร้างตนเองควนกาหลงตามนโยบายของรัฐ ตลอดจนการเปิดสัมปทานป่าในพ้ืนท่ีและการพฒันาตาม
กระแสหลกั ตั้ งแต่แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรกเป็นตน้มา ส่งผลให้ชุมชนเกิดการ
ขยายตวัเชิงพ้ืนท่ีและประชากร มีการเปล่ียนแปลงระบบนิเวศ การเปล่ียนแปลงวฒันธรรมจากวฒันธรรมเด่ียว
เป็นแบบผสมและการเปล่ียนแปลงการผลิตไปสู่การผลิตเพ่ือการคา้ท่ีข้ึนต่อตลาดในระบบทุนนิยมรวมทั้งการ
เปล่ียนวิถีการบริโภคเป็นแบบบริโภคนิยมมากข้ึน ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างยิ่งต่อชุมชนทั้ งทางเศรษฐกิจ 
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม อยา่งไรก็ตามท่ามกลางการเปล่ียนแปลงน้ี ชุมชนไดใ้ชศ้าสนาและวฒันธรรมชุมชนใน
การร้ือฟ้ืนตวัตนและสร้างความเขม้แข็งใหก้บัชุมชน เพ่ือรับมือและถ่วงดุลกบัอ านาจรัฐและทุน โดยมีทั้งการ
ปรับตวัและต่อตา้นเพ่ือท่ีจะรักษาชุมชนในแบบของตน 
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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, self-
determination and governance.      
Keywords: Community identity, Changes, Evolutions 
 

บทน า 
 หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 นับแต่ประเทศไทยได้ยึดถือเอาการพฒันากระแสหลกั (Mainstream 

Development) เป็นแนวทางการพัฒนาประเทศ การพัฒนาชนบทไทยก็ต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของ
กระบวนทศัน์ (Paradigm) และกลุ่มแนวคิดชุดหน่ึงภายใตข้อ้อา้งแห่งวาทกรรมการพฒันา (Development 
Discourse) อาทิ การท าให้เป็นสมยัใหม่ (Modernization) การท าให้เป็นเมือง (Urbanization) การท าให้เป็น
อุตสาหกรรม (Industrialization) และการปฏิวติัเขียว (Green Revolution) แนวทางในการพฒันาดงักล่าวได้
ส่งผลกระทบต่อชุมชนชนบทไทยโดยรวม ผลกัดนัชุมชนเขา้สู่ภาวะวิกฤตทั้งดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม ดา้นเศรษฐกิจ สงัคม การเมืองและวฒันธรรม (วิวฒัน์ชยั อตัถากร. 2544 : 15-20, 52) 

ในภาวะวิกฤตหลากหลายมิติอนัเกิดจากผลพวงของการพฒันา ชุมชนชนบทหลายแห่งในพ้ืนท่ี
ต่างๆ ลว้นพยายามด้ินรนต่อสู้ ตอบโตแ้ละปรับเปล่ียนตวัเองในรูปแบบต่างๆ เพ่ือความอยู่รอดอย่างย ัง่ยืน 
โดยพบว่าชุมชนมกัจะใชอ้ตัลกัษณ์ชุมชน (Community Identities) ซ่ึงมีอยูเ่ดิม ร้ือฟ้ืนหรือสร้างข้ึนใหม่ เป็น
เคร่ืองมือในการต่อสูแ้สวงหาต าแหน่งแห่งท่ีของตนและใชจ้ดัการความสมัพนัธ์เชิงอ  านาจระหวา่งชุมชนกบั
อ านาจรัฐและอ านาจทุน เพ่ือให้ชุมชนสามารถยืนหยดัอยู่ไดโ้ดยไดรั้บความเป็นธรรม ทั้งในการจดัสรร
ท รัพ ยากรและ สิท ธิป ระโยชน์ ต่ างๆ  ใน ฐาน ะพล เมื อ ง  (Citizen) อย่ าง มี เกี ยร ติ และศัก ด์ิ ศ รี                                    
(ณฐพงศ ์จิตรนิรัตน์. 2553: 28-33) 
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“ชุมชนควนกาหลง” เป็นชุมชนท่ีเกิดข้ึนตามมติของคณะรัฐมนตรีสมยัจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ เม่ือปี 
พ.ศ.2502 ซ่ึงก าหนดให้มีการจัดตั้ งนิคมสร้างตนเองข้ึนในพ้ืนท่ีต าบลทุ่งนุ้ย อ าเภอเมือง จังหวดัสตูล 
ครอบคลุมเน้ือท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ประมาณ 40,000 ไร่ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) จดัสรรท่ีดินใหแ้ก่ราษฎร
ยากจน ไดอ้พยพครอบครัวเขา้ไปตั้งถ่ินฐาน ท ามาหากินและอยู่อาศยัอยา่งเป็นระเบียบและถาวร เป็นมรดก
ตกทอดไปสู่บุตรหลาน (2) พฒันาคุณภาพชีวิตของราษฎรในนิคมสร้างตนเองให้สามารถช่วยเหลือตนเอง
และชุมชนได้ และ (3) สกัดกั้นการขยายตัวของลทัธิคอมมิวนิสต์และแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ สนอง
นโยบายของรัฐตามมติคณะรัฐมนตรีในการแกไ้ขปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการปกครอง 
(ลลัธิมา หมาดปูเต๊ะ. 2550 : 22-23)  

ต่อมาในปี พ.ศ.2505 ไดมี้การก่อตั้ งนิคมสร้างตนเองเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงแห่งในพ้ืนท่ีติดกันเรียกว่า 
“นิคมสร้างตนเองพฒันาภาคใต้จงัหวดัสตูล” ครอบคลุมเน้ือท่ีประมาณ 273,000 ไร่ มีการจดัสรรพ้ืนท่ี
ออกเป็นผงั รวม 46 ผงั หลงัจากนั้นในปี พ.ศ.2515 จอมพลถนอม กิตติขจร ไดอ้อกประกาศคณะปฏิวติัฉบบั
ท่ี 348 ลงวนัท่ี 13 ธันวาคม 2515 รวมนิคมสร้างตนเองทั้งสองเขา้ไวด้ว้ยกนัภายใตช่ื้อ “นิคมพฒันาภาคใต้
จงัหวดัสตูล” (กองนิคมสร้างตนเอง กรมประชาสงเคราะห์. 2529 : 1-2)  

การจัดตั้ ง นิ คมส ร้ างตน เอ งเป็ นน โยบ ายของรัฐ ท่ี ด า เนิ น ก ารม าพ ร้อมกับก ารจัดตั้ ง                                
กรมประชาสงเคราะห์ในปี 2483 ในสมยัจอมพล ป. พิบูลสงคราม โดยมีแนวความคิดท่ีจะน าเอาท่ีดินรกร้าง
ว่างเปล่ามาใช้ประโยชน์เพ่ือสงเคราะห์คนยากไร้ให้ได้มีท่ีอยู่อาศัยและท่ีท ากิน (ลัลธิมา หมาดปูเต๊ะ. 
2550:22) คร้ันต่อมาเม่ือมีการจดัท าแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่ฉบบัแรกในปี 2504 เป็น
ตน้มา การจดัตั้ งนิคมสร้างตนเองก็ถูกน ามาใช้เป็นกลไกหรือเคร่ืองมือของรัฐในการแกปั้ญหาเศรษฐกิจ 
สังคม การเมืองและความมัน่คงตามแนวนโยบายของรัฐคือ ใชนิ้คมสร้างตนเองเป็นฐานในการเพ่ิมผลผลิต
ทางการเกษตรเพ่ือตอบสนองการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและแกปั้ญหาความยากจน เพ่ือสกดั
กั้นการขยายตวัของลทัธิคอมมิวนิสต์ในเขตพ้ืนท่ีกองทพัภาคต่างๆ รวมถึงการแกปั้ญหาชายแดนภาคใต ้                
(สมพรทิพย ์สุขวโรดม. 2522:1-3) 

ปัจจุบนั “ชุมชนควนกาหลง” มีอาณาเขตครอบคลุมพ้ืนท่ีนิคมสร้างตนเองควนกาหลงและพ้ืนท่ี     
ผงัปาลม์ 8 ของนิคมสร้างตนเองพฒันาภาคใตจ้งัหวดัสตูล โดยอยู่ในเขตการปกครองทอ้งถ่ินขององค์การ
บริหารส่วนต าบลควนกาหลง อ าเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล ประกอบดว้ย 11 หมู่บา้น และมีประชากร      
ณ วนัส้ินปี พ.ศ. 2556 จ านวน 13,914 คน (ส านกังานทะเบียนอ าเภอควนกาหลง. 2557) 

 เดิมทีก่อนการก่อตั้ งนิคมสร้างตนเองควนกาหลง พ้ืนที่แห่งน้ีเป็นป่าดงดิบท่ีมีสภาพเป็นภูเขา
สลบัซับซอ้น มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและมีความหลากหลายทางชีวภาพเป็นอยา่งยิ่ง 
ชุมชนดั้งเดิมในบริเวณน้ีคือชุมชนเขาไคร-บา้นพรุซ่ึงเป็นชุมชนมุสลิมเลก็ๆ อาศยัอยูใ่นท่ีราบหุบเขาระหวา่ง                         
“ป่าควนกาหลง” กบั “ป่าเขาหมาไม่หยก” สืบสาวประวติัความเป็นมาไดย้าวนานนบัสองร้อยปี เป็นสังคม
บา้นป่าท่ีมีความเป็นอิสระและพ่ึงพาตนเองสูง มีวิถีชีวิตผูกพนัอยูก่บัธรรมชาติ ศาสนา ความเช่ือและค่านิยม
ดั้งเดิมอยา่งสงบ  
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ราษฎรท่ีเข้ามาในยุคก่อตั้ งนิคมควนกาหลง ส่วนใหญ่มาจากลุ่มน ้ าทะเลสาบสงขลาและลุ่มน ้ า     
ปากพนงัมีอาชีพเดิมท านาและประมงพ้ืนบา้น คร้ันต่อมาก็มีคนจากภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคอีสานเขา้
มาอยูร่่วมดว้ย ท าใหป้ระชากรในควนกาหลงมีความหลากหลายยิง่ข้ึน  

ชุมชนควนกาหลงไดก้ลายเป็นแหล่งรวมของคนยากจนจากต่างพ้ืนท่ีซ่ึงเขา้มาบุกเบิกหกัร้างป่าเพื่อ
แสวงหาชีวิตใหม่ท่ีดีกว่า ผูค้นเหล่าน้ีตอ้งต่อสู้กบัความยากล าบากนานาประการ ทั้งจากสภาพทางธรรมชาติ 
การด้ินรนประกอบอาชีพ และการปรับตวัเพื่อการอยูร่่วมกนัของคนต่างวฒันธรรม ส าหรับวิถีของชุมชนนั้น 
ดา้นหน่ึงก็จ  าเป็นตอ้งโอนอ่อนผ่อนตามยุทธศาสตร์การพฒันาของรัฐ แต่ในขณะเดียวกนัอีกดา้นหน่ึงก็
พยายามแสวงหาตวัตนและอตัลกัษณ์ของชุมชนซ่ึงเป็นอิสระ (Autonomy) และมีอ านาจในการก าหนดและ
จดัการตนเอง (Self-Determination and Governance)  

จึงเป็นเร่ืองน่าสนใจศึกษาว่า ในท่ามกลางการด้ินรนต่อสู้กบัทิศทางการพฒันากระแสหลกัของรัฐ
และอิทธิพลของกระแสทุนและบริโภคนิยมนั้น ชุมชนควนกาหลงมีวิวฒันาการทางประวติัศาสตร์และการ
เปล่ียนแปลงอตัลกัษณ์ของชุมชนอย่างไร ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจยัน้ีจะก่อให้เกิดความเข้าใจต่อ
รากเหงา้ความเป็นมารวมถึงตวัตนและอตัลกัษณ์ท่ีแทจ้ริงของชุมชนและจะช่วยสะทอ้นความพยายามของ
ชุมชนท่ีจะใชภู้มิปัญญาและวิถีของทอ้งถ่ินในการสร้างความเขม้แขง็อยา่งย ัง่ยนืใหก้บัชุมชนของตนเอง โดย
ไม่ปล่อยใหเ้ป็นหนา้ท่ีความรับผิดชอบของรัฐตามล าพงั 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาวิวฒันาการของชุมชน เหตุปัจจยั และลกัษณะการเปล่ียนแปลง

ทางอตัลกัษณ์ของชุมชนควนกาหลง ในช่วงเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ.2504-2556  
 

ขอบเขตการวิจัย 
 มุ่งท าการศึกษาวิจยัวิวฒันาการและอตัลกัษณ์ดั้งเดิมของชุมชนควนกาหลงก่อนการก่อตั้งนิคมฯและ
ศึกษาการเปล่ียนแปลงตลอดจนปัจจยัท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงอตัลกัษณ์ของชุมชนตั้งแต่มีการก่อตั้ ง
นิคมควนกาหลงในปีพ.ศ. 2504-2556 ในประเด็นส าคญั 3 ดา้น คือ (1) ดา้นวิถีการผลิต ไดแ้ก่ พลงัการผลิต 
และความสัมพนัธ์ทางการผลิต (2) ดา้นวฒันธรรม ไดแ้ก่ ศาสนา ความเช่ือ ประเพณี และค่านิยม (3) ดา้น
สิทธิอตัวินิจฉัยของชุมชน ประกอบดว้ย อ านาจในการจดัการทรัพยากร อ  านาจในการจดัการความขดัแยง้ 
อ  านาจในการด ารงอยูข่องตวัตนและอตัลกัษณ์   
 

การทบทวนวรรณกรรม 
1. แนวคิดเก่ียวกบัอตัลกัษณ์   

อัตลักษณ์เป็นเร่ืองของการก าหนดความเหมือน  (Similarity) และความแตกต่าง (Difference) 
ระหว่างคนหรือส่ิงต่างๆ (เช่น ชุมชน, ชาติพนัธ์ุ, ศาสนา, ภาษา เป็นตน้) ซ่ึงเป็นเร่ืองของการปฏิสัมพนัธ์ทาง
สังคม (Social Interaction) หรือในอีกแง่หน่ึง เป็นผลมาจากการเป็นสมาชิกของกลุ่ม (Group Affiliation) 
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การปฏิสัมพนัธ์จะท าให้เรารู้ว่าเหมือนหรือต่างกบัคนอ่ืนอย่างไร อตัลกัษณ์ท่ีสมาชิกในกลุ่มมีเหมือนกนั 
เรียกว่า อตัลกัษณ์ร่วมของกลุ่ม (Collective Identity) ส่วนอตัลกัษณ์ท่ีเป็นของส่วนบุคคล เรียกว่า อตัลกัษณ์
ของปัจเจก (Individual Identity) ในระดบัปัจเจกชน บุคคลหน่ึงอาจมีหลายอตัลกัษณ์อยูใ่นตวัเอง เช่น เพศ 
ชาติ ช่วงชั้นทางสังคม อาชีพ เป็นตน้ ส่วนอตัลกัษณ์ร่วมของกลุ่มนั้นถูกสร้างข้ึนบนพ้ืนฐานของความ
เหมือนกนัของสมาชิกภายในกลุ่ม ซ่ึงยอ่มแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน ทั้งน้ีอตัลกัษณ์ร่วมของกลุ่มกบัอตัลกัษณ์ของ
ปัจเจกไม่อาจแยกจากกนัไดอ้ยา่งเดด็ขาด แต่สามารถส่งอิทธิพลถึงกนัได ้(ปรีชา คุวินทร์พนัธ์ุ. 2551 : 9-10) 
 ฉลาดชาย รมิตานนท์ (2545 : 1-2) อธิบายว่า อัตลักษณ์ไม่จ าเป็นต้องมีหน่ึงเดียว แต่อาจจะมี
หลายอตัลกัษณ์ท่ีประกอบกนัข้ึนมาเป็นตวัเรา อตัลกัษณ์ไม่ใช่ส่ิงท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติ แต่เป็นส่ิงท่ีถูกสร้าง
ข้ึนโดยสังคม (Social Construted) อตัลกัษณ์จึงจ าเป็นตอ้งมีกระบวนการสร้างความเหมือนระหว่างพวกเรา 
นอกจากน้ีแล้วอัตลักษณ์ยงัมีลักษณะของความเป็นพลวตัอยู่ตลอดเวลา อัตลักษณ์ท่ีถูกสร้างข้ึนโดย
กระบวนการทางสงัคมเม่ือตกผลึกแลว้กอ็าจมีความคงท่ี ปรับเปล่ียน หรือแมก้ระทัง่เปล่ียนแปลงไปได ้ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัความสัมพนัธ์ทางสังคมเป็นหลกั กล่าวอีกนยัหน่ึง อตัลกัษณ์เป็นเร่ืองของความเขา้ใจและการรับรู้
ร่วมกนัว่าเราเป็นใคร คนอ่ืนเป็นใคร และคนอ่ืนรับรู้เก่ียวกบัเราอยา่งไร โดยมีกระบวนการทางสังคมเป็น  
ตวัสร้าง ปรับเปล่ียน ธ ารงและสืบทอดอตัลกัษณ์ 

แนวคิดว่าดว้ยอตัลกัษณ์น้ี ผู ้วิจยัน าไปใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์เหตุปัจจยัการเกิด     
การด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลงของอัตลักษณ์ชุมชนควนกาหลงท่ีเปล่ียนไปแต่ละช่วงเวลาภายใต ้           
วาทกรรมการพฒันาของรัฐและโครงครอบของโลกาภิวตัน์ 
2. แนวคิดเก่ียวกบัทฤษฎีความขดัแยง้   

นักทฤษฎีความขัดแย ้งมีอยู่หลายคนด้วยกัน  ซ่ึงมีพัฒนาการมาตั้ งแต่โสคราติส(Socrates)            
คานท(์Immanuel Kant) เฮเกล(Friedrich Hegel) ฟอย เออร์บคั(Ludwig Feuerbach)และมาร์กซ์(Karl Marx)           
มีสาระส าคญัของทฤษฎีร่วมกนัคือ เช่ือว่าความขดัแยง้จะน าไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน วิธีการส าคญัท่ี
นักทฤษฎีกลุ่มน้ีใชว้ิเคราะห์ปรากฎการณ์ขดัแยง้ต่างๆ คือ หลกัวิภาษวิธี (Dialectic) ท่ีมองสภาวะความ
ขดัแยง้ออกเป็นสามเส้าคือ (1) ขอ้เสนอ(Thesis)  (2) ขอ้เสนอแยง้(Antithesis) และ (3) ขอ้เสนอประสาน
(Synthesis) (สนธยา พลศรี. 2533 : 148-149) พวกเขามองว่าการเปล่ียนแปลงทั้ งหลายท่ี เกิดข้ึนใน
ประวติัศาสตร์เกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มเชิงวตัถุและพฤติกรรมหรือกิจกรรมของมนุษยใ์น
ลกัษณะการปฏิเสธของการปฏิเสธ (Negation of the Negation) การเปล่ียนแปลงน้ีเกิดข้ึนในประวติัศาสตร์
และเกิดข้ึนตลอดเวลา 

 มาร์กซ์อธิบายว่าในสังคมจะมี 2 ฝ่ายท่ีเป็นปรปักษ์กนัและขดัแยง้กนั น าไปสู่การเปล่ียนแปลง
แบบวิภาษวิธีท่ีเป็นเชิงวตัถุตลอดช่วงเวลาของประวติัศาสตร์เรียกว่า วตัถุนิยมประวติัศาสตร์หรือวตัถุนิยม
วิภาษวิธี  ว ัตถุนิยมประวัติศาสตร์ (Historical Materialism) คือการวิ เคราะห์ประวัติศาสตร์แล้วเห็น
ความสัมพนัธ์ของคนในประวติัศาสตร์ เป็นความสัมพนัธ์ท่ีอยู่บนวิถีการผลิตท่ีขดัแยง้กนัส่วนวตัถุนิยม
วิภาษวิธี (Dialectical Meterialism) เป็นกฎหรือหลกัการของการเปล่ียนแปลงของสังคมในเชิงวตัถุ คือการ
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เปล่ียนแปลงของสังคมตามการเปล่ียนแปลงของวตัถุในการผลิตซ่ึงก็คือการเปล่ียนแปลงความสัมพนัธ์ของ
มนุษยใ์นวิถีการผลิตนัน่เอง (สุภางค ์จนัทวานิช. 2551 : 80) 
 มาร์กซ์แบ่งสังคมออกเป็น 2 ส่วน คือ โครงสร้างส่วนบน (Superstructure) และโครงสร้าง
ส่วนล่าง (Substructure)  โครงสร้างส่วนบนเป็นส่วนท่ีเก่ียวกบัเร่ืองของความคิด ปรัชญา ค่านิยม อุดมการณ์
และกฎหมาย ส่วนโครงสร้างส่วนล่างเป็นวิถีการผลิต (Mode of Production) ซ่ึงมีองค์ประกอบ 2 ส่วนคือ          
(1) พลงัการผลิต ประกอบดว้ยแรงงานและเคร่ืองมือในการผลิต (2) ความสัมพนัธ์ในการผลิตประกอบดว้ย
ทุนและท่ีดิน  มาร์กซ์อธิบายว่าโครงสร้างส่วนล่างจะเป็นตวัก าหนดโครงสร้างส่วนบน กล่าวคือ ความเป็น
จริงทางวตัถุในวิถีการผลิตจะเป็นตวัก าหนดรูปการจิตส านึกของคนในสังคมนั่นเอง (สุภางค์  จนัทวานิช. 
2551 : 81) 
 ทฤษฎีความขัดแยง้สามารถน ามาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลง                
พลงัการผลิตและความสัมพนัธ์ทางการผลิตของชุมชนควนกาหลงอนัเกิดจากวาทกรรมการพฒันาของรัฐใน
พ้ืนท่ี อนัไดแ้ก่ การเปิดนิคมสร้างตนเองควนกาหลง การเปิดสมัปทานไมแ้ละการพฒันาตามแนวทางกระแส
หลกัของรัฐท่ีน าไปสู่การเปล่ียนแปลงของอตัลกัษณ์ชุมชนควนกาหลง 
3. แนวคิดเก่ียวกบัการวิเคราะห์วาทกรรม   

ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร (2542 : 27-33) อธิบายว่า การวิเคราะห์วาทกรรม (Discourse Analysis) 
คือ การพยายามศึกษาและสืบคน้ถึงกระบวนการ ขั้นตอน ล าดบัเหตุการณ์ และรายละเอียดปลีกยอ่ยท่ีอยูใ่น
กรอบต่างๆ ในการสร้างเอกลกัษณ์และความหมายให้กบัสรรพส่ิงท่ีห่อหุ้มอยู่ ในรูปของวาทกรรมและ
ภาคปฏิบัติการของวาทกรรมว่าด้วยเร่ืองนั้ นๆ ว่ามีความเป็นมาอย่างไร มีการต่อสู้ ช่วงชิงการน า 
(Hegemony) ในการก าหนดกฎเกณฑ์ว่าดว้ยเร่ืองนั้นๆ อยา่งไร มีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบับุคคล สถาบนั 
สถานท่ี และเหตุการณ์อะไรบา้ง ผลกระทบท่ีเกิดจากการสร้าง รวมถึงการเก็บกด ปิดทบั ส่ิงเหล่าน้ีของวาท
กรรมเป็นอยา่งไร โดยการวิเคราะห์วาทกรรมประกอบดว้ยกระบวนการส าคญัดงัน้ี 

1. กระบวนการในการท าให้สรรพส่ิงกลายเป็นประเด็นปัญหาท่ีตอ้งไดรั้บการศึกษาหรือพูดถึง 
(Problematization) เป็นการตั้งค  าถามวา่ส่ิงนั้นคืออะไร (What) เช่น อะไรคือส่ิงท่ีเรียกวา่การพฒันา (What is 
development?) การตั้งค  าถามของการวิเคราะห์วาทกรรม มิใช่ดว้ยวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการสร้างหรือก าหนด
ค านิยามท่ีแน่นอนตายตวั แต่เป็นการตั้งค  าถามน าเพ่ือการตรวจสอบ สืบคน้ ว่าเอกลกัษณ์และความหมาย
ของส่ิงนั้นถูกสร้างข้ึนมาได้อยา่งไร และมีการปรับเปล่ียนอยา่งไร  

2. กระบวนการศึกษาชุดของกฎเกณฑ์ท่ีเป็นตวัก าหนดหรือสร้างความหมายให้กบัส่ิงท่ีเราก าลงั
วิเคราะห์วาทกรรมอยูน่ั้น  

3. กระบวนการศึกษาว่าส่ิงท่ีเราก าลงัวิเคราะห์วาทกรรมอยู่นั้นมีบทบาทหน้าท่ีอย่างไรในสังคม 
กล่าวคือ พิจารณาภาคปฏิบติัการของวาทกรรมในเร่ืองนั้น ซ่ึงจะช่วยให้เราสามารถมองเห็นถึงการโยงใย
บริบทของสภาพสงัคมท่ีวาทกรรมชุดนั้นด ารงอยูว่า่มีรายละเอียด เล่ห์สนกลในอยู่อยา่งไรบา้ง 
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แนวคิดการวิเคราะห์วาทกรรมน้ี ผูว้ิจยัน าไปใชเ้ป็นกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์วาทกรรมการ
พฒันาของรัฐและทุนท่ีกระท าต่อชุมชนควนกาหลง รวมถึงวิเคราะห์ตัวตนและอตัลักษณ์ของชุมชน         
ควนกาหลงท่ีเปล่ียนแปลงไปตามวาทกรรมการพฒันา 

 

ระเบียบวิธีการศึกษา 
การศึกษาคร้ังน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ จากการศึกษาค้นควา้เอกสารและการเก็บข้อมูล

ภาคสนามในพ้ืนท่ีส่ีหมู่บา้นของต าบลควนกาหลง อ าเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล ท่ีมีลกัษณะเป็นตวัแทน
ของชุมชนควนกาหลงในภาพรวม ไดแ้ก่ หมู่ท่ี 5 บา้นพรุ กบั หมู่ท่ี 6 บา้นเขาไคร ซ่ึงเป็นชุมชนดั้งเดิมท่ี
ด ารงอยู่ก่อนการก่อตั้งนิคมสร้างตนเองควนกาหลง และหมู่ท่ี 2 บา้นซอยสิบ กบั หมู่ท่ี 9 บา้นวงัผาสามคัคี 
ซ่ึงเป็นชุมชนท่ีเกิดข้ึนจากการก่อตั้งนิคมสร้างตนเองควนกาหลง  

ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัไดจ้ากการคดัเลือกดว้ยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบดว้ย
ผูน้  าชุมชน ผูน้  าทางศาสนา ผูน้  ากลุ่มองค์กรชุมชนและปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน 20 คน ชาวบ้านทั่วไป 
จ านวน 20 คน โดยคดัเลือกแบบคละเพศ วยั การศึกษา อาชีพ และศาสนา นอกจากน้ียงัมีเจา้หน้าท่ีจาก
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งอีกจ านวน 20 คน รวมผูใ้หข้อ้มูลส าคญัทั้งส้ิน 60 คน เทคนิคใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม ไดแ้ก่ การสงัเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การสมัภาษณ์แบบเจาะลึก และการ
สนทนากลุ่ม 

จากนั้นจึงท าการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีไดด้ว้ยวิธีการตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า 
(Data Triangulation) จัดระบบข้อมูลแยกเป็นหมวดหมู่ วิเคราะห์ตามขอบเขตด้านเน้ือหาด้วยวิธีการ
วิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) ร่วมกับการวิเคราะห์โดยการจ าแนกชนิดข้อมูล (Typological 
Analysis) ท่ียึดแนวคิดทฤษฎีเป็นกรอบในการจ าแนก และวิธีการวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบข้อมูล 
(Constant Comparison) แลว้น าเสนอผลการวิจยัดว้ยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ 
 

ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาวิวฒันาการและการเปล่ียนแปลงอตัลกัษณ์ของชุมชนควนกาหลงตามขอบเขตเน้ือหา
และเวลาท่ีก าหนดไวส้ามารถอธิบายจ าแนกไดส้ามยุคสมยั ดงัน้ีคือ 1.ยุคชุมชนดั้งเดิม (ก่อนปี พ.ศ. 2504) ,     
2. ยคุบุกเบิกนิคมฯ (พ.ศ. 2504-2519) , 3.ยคุพืชพาณิชย ์(พ.ศ. 2520-2556) 

1. ยุคชุมชนดั้งเดิม (ก่อนปี พ.ศ. 2504 ) : วิถีบ้านป่า หาอยู่หากนิ 
วิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์  พ้ืนท่ีควนกาหลงในอดีตเม่ือ 200 ปีก่อน มีเพียงชุมชนมุสลิมเล็กๆ

คือ ชุมชนเขาไครและบา้นพรุ ตั้งอยูท่างดา้นทิศตะวนัออกของมูเก็มสโตย(ต าบลสตูล) พ้ืนท่ีส่วนหน่ึงของ
เมืองไทรบุรีซ่ึงมีฐานะเป็นเมืองประเทศราชของสยาม  บนท่ีราบริมคลองล าโลนน้อยระหว่างผืนป่า         
ควนกาหลงกบัป่า“เขาหมาไม่หยก” ซ่ึงเป็นเทือกเขายอ่ยของทิวเขานครศรีธรรมราช  พ้ืนท่ีแห่งน้ีเป็นรอยต่อ
เช่ือมระหวา่งละงู ปะเหลียน พทัลุงและสงขลา 
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บรรพชนรุ่นแรกๆของชุมชนเขาไคร-บา้นพรุ อพยพมาจากละงู ปะเหลียนและพทัลุง โดยมีเหตุ
ปัจจยัจากการหลบหนีคดีบา้นเมือง หนีโรคห่าระบาดและการแสวงหาถ่ินท่ีอยู่เพ่ือท ามาหากิน ล่าสัตว/์หา
ของป่าเป็นส าคญั กลุ่มคนเหล่าน้ีเขา้มาตั้งถ่ินฐานอยู่ในพ้ืนท่ีเขาไคร-บา้นพรุสืบสาวยอ้นหลงัไดป้ระมาณ    
ปี 2356 ตรงกบัปีท่ีพระบาทสมเดจ็พระพุทธเลิศหลา้นภาลยัทรงโปรดเกลา้ฯใหพ้ระยาอภยันุราช(ตนกูบิศนู) 
บุตรชายของตนกูอบัดุลละห์ มูการามชาห์ อดีตเจา้เมืองไทรบุรีคนเก่าท่ีถึงแก่อนิจกรรมไปแลว้มาปกครอง
ทอ้งท่ีมูเกม็สโตยและละงู (บุญเสริม ฤทธาภิรมย.์ 2546:27) 
 ชุมชนเขาไคร-บา้นพรุ เป็นชุมชนบา้นป่า โดดเด่ียวและมีลกัษณะเป็นชุมชนชายขอบห่างไกลจาก
การควบคุมของรัฐ มาตั้งแต่สมยัรัฐศกัดินาไทรบุรีคร้ังท่ีสตูลยงัคงเป็นต าบลหน่ึงของไทรบุรีจนถูกยกฐานะ
เป็นเมืองสตูลในปี 2382 และมาข้ึนต่อสยามโดยส้ินเชิงในปี 2452 จากกรณีท่ีสยามพิพาทกบัองักฤษเร่ือง
สิทธิสภาพนอกอาณาเขต จนตอ้งถูกบีบให้ท าสัญญายก กลนัตนั ตรังกานู ไทรบุรีและปะลิสให้แก่องักฤษ 
แต่คงเหลือสตูลไวใ้หข้ึ้นต่อสยาม (แหล่งเดิม. 61-62)  

กระทั่งในสมัยหลังการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยในปี 2475 แล้วก็ตาม ชุมชนเขาไคร-บ้านพรุก็ย ังคงความเป็น                
ชุมชนชายขอบท่ีห่างไกลจากความสัมพันธ์และการควบคุมของอ านาจรัฐอยู่เช่นเดิม อาจกล่าวได้ว่า
ประวติัศาสตร์ชุมชนของเขาไคร-บา้นพรุอนัเป็นชุมชนดั้งเดิมของชุมชนควนกาหลงในยุคก่อนการจดัตั้ง
นิคมควนกาหลงเป็นประวติัศาสตร์ของชุมชนชายขอบโดยแท ้

เง่ือนไขและเหตุปัจจยัส าคญัท่ีเป็นตวัก าหนดใหเ้กิดเป็นอตัลกัษณ์ของชุมชนในยคุดั้งเดิมมีดงัน้ี 
 1. ปัจจยัทางดา้นทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชนเขาไคร-บา้นพรุ ตั้งอยูบ่นท่ีราบเลก็ๆกลางหุบเขา โอบ
ลอ้มดว้ยผืนป่าและแนวภูเขา ทั้งทิศเหนือ ตะวนัออกและตะวนัตก มีสายน ้ าหลกัคือคลองล าโลนนอ้ยไหล
ออกสู่คลองละงู และคลองมาจงัหรือคลองกลางป่าไหลออกสู่คลองบาราเกตหรือคลองท่าแพ นอกจากน้ียงัมี
สายห้วยเล็กๆอีกมากมายครอบคลุมทัว่พ้ืนท่ี ไดรั้บฝนจากลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตใ้นเดือนพฤษภาคม
จนถึงพฤศจิกายน และรับปลายฝนจากลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือในช่วงเดือนธันวาคมจนถึงมกราคม 
ท าให้มีทรัพยากรดิน-น ้ า-ป่าท่ีอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพท่ีสูงยิ่ง ทั้งพนัธ์ุพืชและสัตวป่์า
เป็นแหล่งอาหารท่ีมัน่คงของชุมชนมาอยา่งยาวนาน 
 2. อิทธิพลจากมรดกทางวฒันธรรม อิสลาม-พราหมณ์และการนับถือผี ท่ีรับสืบต่อมาจากการ
แพร่กระจายทางวฒันธรรมท ั้งจากทางมลาย ู ภาคใตต้อนล่างและภาคใตต้อนกลาง 
 3. ปัจจยัทางดา้นประวติัศาสตร์ ท่ีเป็นชุมชนบา้นป่าโดดเด่ียวมีลกัษณะเป็นชุมชนชายขอบห่างไกล
จากการควบคุมของอ านาจรัฐทั้ งจากไทรบุรีและสยาม , ทั้ งในสมยัศกัดินาและสมยัท่ีเปล่ียนแปลงการ
ปกครองแลว้ 
 4. ปัจจยัทางดา้นประชากรท่ีมีจ  านวนนอ้ยและผกูพนัเป็นเสน้สายเครือญาติกนัอยา่งแน่นแฟ้น 
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อตัลกัษณ์ชุมชนในยุคดั้งเดิม 
จากเง่ือนไขและเหตุปัจจยัขา้งตน้ส่งผลให้เกิดเป็นอตัลกัษณ์ของชุมชนดั้งเดิมท่ีมีความเป็นอยูแ่ละ

เป็นไปในลกัษณะดงัน้ี  
ด้านวิถีการผลิต  จากการท่ีประชากรมีนอ้ยไม่ก่ีครัวเรือนและเป็นสังคมบา้นป่าห่างไกลความเจริญ

ทางดา้นเทคโนโลยี แต่มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ การท าการผลิตสมยัน้ีจึงเป็นไปในลกัษณะหา
อยูห่ากินท่ีพ่ึงพาธรรมชาติ ใชแ้รงงานคนและแรงงานสัตวเ์ป็นส าคญั มีการท านาในท่ีราบลุ่ม ท าไร่ในพ้ืนท่ี
โคกและเชิงเขาควน เล้ียงววัควายไวใ้ช้งาน หาปลา ล่าสัตว์ หากต้องการใช้เงินเพ่ือซ้ือปัจจัยท่ีจ  าเป็น            
ในการยงัชีพก็น าผลผลิตและของป่า เช่น กลว้ย พริกข้ีหนู หวัมนั ข้ีพร้า ฟักทอง สะตอ น ้าผึ้งป่า หวาย ล่อง
แพไมไ้ผ่ไปตามคลองล าโลนออกไปขายท่ีละงูซ่ึงเป็นเมืองท่าริมทะเล ถา้มีของไม่มากก็หาบออกไปขาย
พ่อคา้ท่ีควนโดนและท่าแพซ่ึงเป็นชุมชนทุ่งราบ ในสมยัน้ีชุมชนมีการท าหตัถกรรมอยูบ่า้งคือ การป้ันหมอ้
ดินเผา(โดยใชดิ้นจอมปลวกเป็นวตัถุดิบและขดุจอมปลวกเป็นเตาเผา) หาบไปขายในชุมชนใกลเ้คียงโดยใช้
เสน้ทางเดินเทา้ในป่า  การท าการผลิตในสมยัน้ีใชแ้รงงานในครัวเรือนเป็นส าคญั ถา้เกินแรงกอ็าศยัการออก
ปากขอแรงมาช่วยเหลือกนั 

ด้านวัฒนธรรม  ในสมยัน้ีชุมชนไม่ไดเ้คร่งครัดต่อวิถีอิสลามมากนกั ยงัมีอิทธิพลของวฒันธรรม-
พราหมณ์และการนบัถือผีปะปนอยู ่เช่น มีการเล่นหนงัตะลุง มโนราห์ ลิเกป่า การท าขวญัขา้ว การบูชาพระ
ภูมิเจา้ท่ี และวิญญาณบรรพบุรุษ การใชค้าถาอาคมรักษาโรค เป็นตน้ 

ด้านสิทธิอตัวินิจฉัยของชุมชน  เน่ืองจากห่างไกลอ านาจรัฐ มีความสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ
สูง มีประชากรเพียงน้อยนิดไม่ก่ีครัวเรือน มีสายสกุลหลกัอยู่เพียง 3 สายสกุลเท่านั้น คือ สกุลขาวเขาไคร 
สกุลด่านเท่งและสกลุล่องสว่าง ซ่ึงผูกพนักนัทั้งโดยสายเลือด โดยการแต่งงานและโดยการร่วมทุกขร่์วมสุข
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ก่อรูปใหชุ้มชนมีสิทธิอตัวินิจฉยัของชุมชนเองอยา่งเต็มเป่ียม กล่าวคือชุมชนมีสิทธิ
ทั้งในการแบ่งปัน/จดัการทรัพยากร จดัการความขดัแยง้โดยไม่ตอ้งพ่ึงรัฐ หากแต่ใชว้ฒันธรรมชุมชนและ 
ศาสนธรรมเป็นเคร่ืองมือ 

สรุปไดว้า่อตัลกัษณ์ท่ีส าคญัและเห็นไดช้ดัในสมยัน้ีคือ ความเป็นชุมชนบา้นป่าท่ีมีความเป็นอิสระ 
มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ มีวิถีการผลิตแบบหาอยู่หากินและมีวฒันธรรมชุมชนแบบ     
วิถีอิสลาม แต่ยงัมีส่วนผสมของพราหมณ์และการนบัถือผีปะปนอยู ่

2. ยุคบุกเบิกนิคมฯ (พ.ศ. 2504-2519) : จากชุมชนดั้งเดิมสู่ชุมชนจัดตั้งโดยรัฐ 
 ปัจจยัส าคญัท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงของชุมชนคือ การจดัตั้งนิคมสร้างตนเองควนกาหลงข้ึน
ตามมติคณะรัฐมนตรีสมยัจอมพล สฤษด์ิ ธนะรัชต ์ในปี 2502 โดยมีพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งนิคมควนกาหลง 
ท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติประมาณ 40,000ไร่ มีการแบ่งพ้ืนท่ีจดัสรรออกเป็น 10 ซอย บรรจุ
สมาชิกนิคมฯ เขา้ถือครองท่ีดินไปตามซอยต่างๆ ครอบครัวละ 25 ไร่ จ านวน 531 ครอบครัว เป็นพ้ืนท่ี 
13,275 ไร่ โดยไดผ้นวกรวมเอาพ้ืนท่ีท ากินของราษฎรเดิมคือ เขาไครและบา้นพรุเขา้มาอยู่ในนิคมสร้าง
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ตนเอง          ควนกาหลงดว้ย (กองนิคมสร้างตนเอง กรมประชาสงเคราะห์. 2529 : 2) และต่อมาในปี 2505 
ไดมี้การก่อตั้งนิคมพฒันาภาคใตจ้งัหวดัสตูลข้ึนอีก 1 แห่งในพ้ืนท่ีติดต่อกนั  

การจัดตั้ งนิคมควนกาหลงและนิคมพัฒนาภาคใต้จังหวดัสตูลข้ึนในพ้ืนท่ีติดต่อกันก่อให้เกิด         
เหตุปัจจยัและเง่ือนไขใหม่ท่ีน าไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั ทั้งของวิถีชุมชนดั้งเดิมและชุมชนใหม่ท่ีเกิด
จากการอพยพเขา้มาของสมาชิกนิคมฯอยา่งนอ้ย 4 ประการดว้ยกนัดงัน้ี 
 1. ชุมชนดั้งเดิม ไดถู้กผนวกรวมเขา้เป็นส่วนหน่ึงของนิคมสร้างตนเองควนกาหลงตามพระราช
กฤษฎีกาจดัตั้งนิคมควนกาหลง เป็นการเปล่ียนประวติัศาสตร์จากชุมชนชายขอบท่ีโดดเด่ียวห่างไกลอ านาจ
รัฐ แต่มีความเป็นอิสระและพ่ึงตนเองสูงมาตั้ งแต่ยุคก่อตั้ งชุมชนเม่ือประมาณปี 2356 มาเป็นชุมชน
ยทุธศาสตร์การพฒันาท่ีรัฐเขา้มาก ากบัควบคุมอยา่งส้ินเชิง 
 2. มีการเพ่ิมข้ึนของประชากรทั้งในพ้ืนท่ีนิคมสร้างตนเองควนกาหลงและพ้ืนท่ีนิคมพฒันาภาคใต้
จงัหวดัสตูลซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีติดกนัอยา่งฉบัพลนัทนัที 
 3. การเปิดสัมปทานไมใ้ห้กบักลุ่มทุนและการถาง-โค่น-เผา-ปรน พ้ืนท่ีป่าของสมาชิกนิคมฯ เพ่ือ
เปิดพ้ืนท่ีท ากิน ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงท่ีกระทบต่อระบบนิเวศคร้ังใหญ่ทั้งของชุมชนและของเมืองสตูล 
เน่ืองจากพ้ืนท่ีดงักล่าวเป็นป่าตน้น ้าท่ีมีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพท่ีสูงยิง่ 

4. การจดัตั้งนิคมฯ เกิดข้ึนภายใตบ้ริบทยคุสงครามเยน็ท่ีรัฐบาลมุ่งต่อตา้นคอมมิวนิสตต์ามแนวทาง
ของสหรัฐอเมริกาและมุ่งพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติที่ ถูกออกแบบโดย
ธนาคารโลกภายใตแ้นวคิดการปฏิวติัเขียว (Green Revolution) , การท าให้เป็นสมยัใหม่ (Modernization) , 
การท าใหเ้ป็นเมือง (Urbanization) และการท าใหเ้ป็นอุตสาหกรรม (Industrialization) ขณะเดียวกนัก็เกิดข้ึน
ภายใตบ้ริบทปัญหาความมัน่คงของจงัหวดัชายแดนใตด้ว้ย ซ่ึงประเด็นเหล่าน้ีจะเป็นตวัก าหนดบทบาทของ
รัฐและทุนท่ีจะส่งผลกระทบต่อชุมชนในเวลาต่อมา  
อตัลกัษณ์ชุมชนในยุคบุกเบิกนิคมฯ 

ด้านวิถีการผลิต  กระบวนการผลิตในยุคบุกเบิกนิคมสร้างตนเองควนกาหลงสมยันั้นเร่ิมจากการ
บุกเบิกถาง-โค่น-เผาและปรนป่าเพ่ือปราบพ้ืนท่ีแลว้ปลูกพืชไร่เป็นส าคญัโดยมีทั้ งปลูกขา้วไร่และปลูก
พืชผกัแบบผสมผสาน เพ่ือให้มีขา้วและพืชผกักิน มีรายไดจ้ากการขายพืชไร่บา้งเพ่ือซ้ือของกินของใช้ท่ี
จ  าเป็น ในยคุน้ีมีการจา้งงานบา้งในบางโอกาส เช่น จา้งเก็บเก่ียวขา้ว พริกข้ีหนู มะเขือและจา้งขดุบ่อน ้าต้ืน
เป็นตน้ 

หลงัจากผา่นการปลูกพืชไร่ลม้ลุกมาระยะหน่ึงแลว้ สมาชิกนิคมฯกเ็ร่ิมปลูกพืชสวน เช่น กลว้ย ออ้ย 
เงาะ ขนุน มะม่วง มะพร้าว เป็นตน้ ส่วนใหญ่จะปลูกเพียงส่วนหน่ึงของพ้ืนท่ี ส่วนท่ีเหลือถา้เป็นท่ีราบลุ่ม
พอท่ีจะท านาไดก้็จะปรับพ้ืนท่ีไวส้ าหรับท านา ในช่วงน้ีเร่ิมมีการปลูกยางพารากนับา้งแลว้ แต่เป็นยางพารา
พนัธ์ุพ้ืนเมือง การท าสวนในช่วงน้ีไม่ค่อยประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควรเน่ืองจากหญา้คาขยายตวัรวดเร็วมาก 
การก าจดัหญา้คาในสมยันั้นใชว้ิธีขุดดินข้ึนมาตากแดด ใชจ้อบย่อยดินแลว้เก็บหน่อหญา้คาเผาซ่ึงท าได ้      



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 597 -

 
 

ชา้มาก ไม่ทนักบัการแพร่ขยายตวัของหญา้คา ท าใหเ้กิดไฟไหมส้วนบ่อยๆ มีหลายครอบครัวท่ีตอ้งขายท่ีดิน
ไปในราคาถูกเพราะปัญหาไฟไหมส้วน 

ในปี พ.ศ.2518 นิคมพฒันาภาคใตจ้งัหวดัสตูลไดมี้การรับสมาชิกนิคมฯเพ่ิมและขยายพ้ืนท่ีปลูก
ปาลม์น ้ามนัข้ึนท่ีผงัปาลม์8 บริเวณตอนเหนือของบา้นเขาไคร ขณะเดียวกนัรัฐบาลกมี็การส่งเสริมภาคธุรกิจ
การเกษตรคือ บริษัทปาล์มไทยพัฒนาจ ากัดซ่ึงเป็นบริษัทท่ีร่วมทุนระหว่างคนไทยเช้ือสายจีนกับ
ผูป้ระกอบการชาวมาเลเซียเขา้มาลงทุนปลูกปาลม์น ้ามนั โดยใหเ้ช่าท่ีดินของนิคมฯประมาณ 10,000 ไร่ และ
ส่งเสริมใหม้าตั้งโรงงานหีบน ้ามนัปาลม์ข้ึนท่ีต าบลอุไดเจริญ ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีอยูติ่ดกบัต าบลควนกาหลงอีกดว้ย 
การเขา้มาของบริษทัปาล์มไทยพฒันาจ ากดัก่อให้เกิดแรงงานรับจา้งภาคเกษตรในแปลงปลูกปาล์มน ้ ามนั
ของบริษทัฯน้ีเป็นจ านวนมาก และเป็นการจุดกระแสการปลูกปาล์มน ้ ามนัท่ีมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อชุมชน     
ควนกาหลง ส่วนโรงงานหีบน ้ามนัปาลม์ของบริษทัน้ีท่ีต าบลอุไดเจริญ ต่อมากก็ลายเป็นแหล่งผกูขาดการรับ
ซ้ือผลผลิตของเกษตรกรชาวสวนปาล์มหน่ึงในสองแห่งของจงัหวดัสตูล อีกแห่งหน่ึงนั้นคือ โรงงานหีบ
น ้ามนัปาลม์หว้ยไทรท่ีตั้งอยูใ่นเขตอ าเภอละงู (สมัภาษณ์ นายทวี แกว้โชติ เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม พ.ศ. 2557) 

พลงัการผลิตของชุมชนควนกาหลงในยุคน้ีดา้นแรงงาน อาศยัแรงงานในครัวเรือนเป็นหลกั ส่วน
เคร่ืองมือในการผลิตก็ยงัคงเป็นเคร่ืองมือแบบง่ายๆ ท่ีไดรั้บแจกจากนิคมฯ เช่น จอบ เสียม พร้า ขวาน เล่ือย 
คราดเป็นตน้ ในดา้นความสัมพนัธ์ทางการผลิต ยงัคงเป็นความสัมพนัธ์ในระบบครัวเรือนและญาติพี่น้อง
เป็นส าคญั ส าหรับท่ีดินท่ีแต่ละครอบครัวไดรั้บการจดัสรรจากนิคมฯ ก็ยงัเพียงพอ ส่วนทางดา้นเงินทุนนั้น 
ยงัเป็นของครัวเรือนท่ีมีรายไดจ้ากการขายพืชไร่เป็นหลกัซ่ึงมีไม่มากนกั ยงัไม่มีการกูห้น้ียมืสินจากสถาบนั
การเงินหรือจากพ่อคา้ หากเงินทองขาดมือก็หยิบยืมกนัเอาในหมู่ญาติพ่ีน้องโดยไม่มีดอกเบ้ีย วิถีการผลิต
ของชุมชนควนกาหลงในยุคบุกเบิก เปล่ียนจากวิถีบ้านป่าของชุมชนดั้ งเดิมและวิถีโหนด-นา-เล ของ    
สมาชิกนิคมฯท่ีเพ่ิงอพยพมาอยู ่ค่อยๆกลายเป็นวิถีพืชไร่ท่ีปลูกพืชแบบผสมผสานเพ่ือกินและขาย 

การเปิดนิคมฯไดน้ าไปสู่การสัมปทานไมอ้ยา่งกวา้งขวางและไม่เคยปรากฏมาก่อนในจงัหวดัสตูล 
โดยท าในนามของนิคมฯ แต่ใหก้ลุ่มทุนท าไมเ้ป็นลูกช่วงเขา้ไปด าเนินการ  ก่อนการก่อตั้งนิคมควนกาหลง
พ้ืนท่ีแห่งน้ีและละแวกใกลเ้คียงก็ไดเ้ปิดให้มีการสัมปทานไมอ้ยู่บา้งแลว้บางส่วน โดยการท าไมห้มอนส่ง
ให้การรถไฟแห่งประเทศไทย หลงัจากเปิดนิคมฯแลว้ก็มีการเปิดสัมปทานไมท้ั้งในพ้ืนท่ีนิคมสร้างตนเอง
ควนกาหลงและนิคมพัฒนาภาคใต้จังหวดัสตูล เพ่ิงจะมีการหยุดสัมปทานไม้ราวปี  พ.ศ.2528 น่ี เอง 
(สัมภาษณ์นายสุนทร ศศิธร เม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2558) การท าไมท้ั้ งท่ีถูกต้องตามกฎหมายและผิด
กฎหมายไดส่้งผลกระทบในระยะยาวต่อทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศอยา่งยิง่ 

การท าไมข้องกลุ่มทุนในขณะนั้นแมมี้การน าเอาเคร่ืองจกัรกลสมยัใหม่เขา้มาใชใ้นการด าเนินการ 
เช่น รถแทรกเตอร์ รถบรรทุก รถกระบะ เล่ือยยนต์เป็นตน้ แต่ก็มิไดก่้อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางดา้น       
วิถีการผลิตของชุมชนควนกาหลงแต่อยา่งใด เน่ืองจากเป็นอาชีพท่ีท าอยูเ่ฉพาะกลุ่มทุนอุตสาหกรรมป่าไม ้ 
มีเพียงชาวบา้นบางส่วนเท่านั้นท่ีเขา้ไปท างานรับจา้ง คนส่วนใหญ่ในชุมชนยงัคงยึดอาชีพท าไร่ท าสวนอยู่
เช่นเดิม (สัมภาษณ์นายถวลัย ์ด่านเท่ง เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2558)  แต่การท าไมก้็ไดส้ร้างเง่ือนไขตวัใหม่
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ใหก้บัชุมชนคือ จากการตดัถนนเขา้ไปในพ้ืนท่ีป่าเขาเพ่ือบรรทุกไมซุ้ง ไดก่้อใหเ้กิดเสน้ทางท่ีเป็นโครงข่าย
ถนนในป่าท่ีหลากหลายซบัซอ้นชกัน าใหผู้ค้นเขา้ไปบุกเบิกพ้ืนท่ีป่าระลอกใหม่เพ่ือปลูกยางพาราและปาลม์
น ้ ามนัในโอกาสต่อมา นอกจากน้ีการน าเอาเคร่ืองเล่ือยยนต์ซ่ึงถือว่าเป็นนวตักรรมใหม่ท่ีชุมชนไม่เคยพบ
เห็นมาก่อนเขา้มาเผยแพร่ ต่อมาไดก้ลายเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการท าไมแ้ปรรูปผิดกฎหมายและบุกเบิก
พ้ืนท่ีป่า (สมัภาษณ์นายวรรโณ เวชศาสตร์ เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2557) 

ด้านวัฒนธรรม การจดัตั้งนิคมฯท าใหมี้ประชากรจากหลายพ้ืนท่ีเขา้มาสมคัรเป็นสมาชิกนิคมฯทั้ง
จากสงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราชและจากจังหวดัอ่ืนๆ  ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นไทยพุทธ  ท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมในพ้ืนท่ี จากท่ีมีวฒันธรรมเด่ียวแบบชุมชนมุสลิมดั้งเดิมกลายเป็นวฒันธรรม
ผสมคือ มีทั้งวิถีพุทธและวิถีอิสลาม นอกจากน้ีก็ยงัมีวฒันธรรมยอ่ยดา้นต่างๆท่ีหลากหลายจากแหล่งท่ีมา
ต่างๆกนั เช่น ความเช่ือ ค่านิยม ภาษา การแต่งกาย อาหาร การรักษาโรค ท่ีอยู่อาศยั เป็นตน้ ก่อให้เกิดการ
ปะทะประสานกนัทางวฒันธรรมท่ีเอ้ือใหแ้ตกกอต่อยอดขยายภูมิปัญญากวา้งขวางยิง่ข้ึนมากกว่าจะบัน่ทอน
ซ่ึงกนัและกัน เป็นท่ีน่าสังเกตว่าระหว่างไทยพุทธกบัไทยมุสลิมต่างให้ความเคารพซ่ึงกนัและกัน และ                  
ถอ้ยทีถอ้ยอาศยักนัทั้งในเร่ืองการท ามาหากินและทางวฒันธรรมประเพณี 
 เม่ือการท ามาหากินพอจะมีใช้ตามอตัภาพแลว้ ชุมชนก็ช่วยกนัสร้างวดัข้ึน วดัไดก้ลายเป็นพ้ืนท่ี
สาธารณะในการสืบทอดกิจกรรมทางประเพณีต่างๆ และเป็นแหล่งกล่อมเกลาทางจิตวิญญาณ หลอมใหค้น
ท่ีมาจากต่างท่ีต่างถ่ินอยูร่่วมกนัอยา่งสงบ 
 ด้านสิทธิอตัวินิจฉัยชุมชน ในยคุน้ีอ  านาจในการจดัการทรัพยากรป่าไม ้ท่ีดิน แหล่งน ้า ถูกรวมศูนย์
อ  านาจการจดัการไวโ้ดยภาครัฐอยา่งส้ินเชิง เช่น การก าหนดเขตพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ , การเปิดสัมปทาน
ไม ้, การจดัสรรท่ีดินของนิคมฯ เป็นตน้ โดยรัฐอาศยัอ  านาจตามกฎหมายเขา้มาควบคุมก ากบั เช่น พระราช
กฤษฎีกาจัดตั้ งนิคมควนกาหลง , พระราชบัญญัติจดัสรรท่ีดินเพ่ือการครองชีพ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2504 , 
พระราชบญัญติัจดัสรรท่ีดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 และพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
เป็นตน้ ส าหรับสมาชิกนิคมฯ ท่ีเพ่ิงเขา้มาอยูใ่หม่ อาจไม่รู้สึกขดัแยง้ เน่ืองจากเพ่ิงไดรั้บการจดัสรรท่ีดินและ
มิใช่คนดั้งเดิมท่ีใช้ชีวิตผูกพนัอยู่กบัทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีเป็นเวลายาวนาน แต่ส าหรับคนท่ีเป็น
ราษฎรเดิมอยา่งชุมชนเขาไคร-บา้นพรุ เร่ิมมีความรู้สึกว่าสิทธิชุมชนของพวกเขาถูกริบไปอยูใ่นมือของรัฐ
โดยส้ินเชิงแลว้ เน่ืองจากผืนดินเดิมท่ีตกทอดกนัมายาวนานถูกผนวกรวมเขา้เป็นดินของนิคมฯจนหมดส้ิน 
ป่าไมก้ถู็กสมัปทานใหก้บักลุ่มทุนนอกพ้ืนท่ีเขา้โค่นลม้ตดัฟันอยา่งกวา้งขวาง 
 อตัลกัษณ์ส าคัญของชุมชนควนกาหลงในยุคน้ีเปล่ียนจากชุมชนบ้านป่านอกสายตารัฐมาเป็น       
นิคมสร้างตนเองซ่ึงเป็นชุมชนยทุธศาสตร์ตามเป้าหมายและแนวทางการพฒันาของรัฐ เปล่ียนจากวิถีหาอยู่
หากินเป็นสังคมพืชไร่-พืชสวนท่ีท าการผลิตเพ่ือกินและขาย เปล่ียนจากวฒันธรรมเด่ียวเป็นวฒันธรรมผสม          
วิถีชีวิตของคนควนกาหลงในยคุน้ีเป็นไปในลกัษณะชุมชนบุกเบิกก่อร่างสร้างตวัและปรับตวัต่อสู้กบัสภาพ
การเปล่ียนแปลงใหม่ ทั้งในแง่ความสัมพนัธ์ต่อรัฐ ความสัมพนัธ์ทางวฒันธรรมและการต่อสู้กบัธรรมชาติ 
ในช่วงน้ีจึงปรากฏภาพลกัษณ์บางดา้นต่อคนภายนอกว่า โหมฺ นิคมฯ เป็นโหมฺดน้(ดุ) ป่าเถ่ือน ไม่ลงคน      
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น่ากลัว ในขณะท่ีชาวนิคมฯเองกลับมองตนเองว่าพวกเขาเพียงแต่เป็นกลุ่มคนท่ีสู้ชีวิต ไม่กลัวความ
ยากล าบากเพราะต่างหนีความยากจนมาสร้างอนาคตใหม่และเป็นคนจริงคือไม่ยอมให้ใครมารังแกและไม่
ทอดท้ิงกนัในยามมีปัญหาเท่านั้น มิไดเ้ป็นคนดุหรือป่าเถ่ือนดงัท่ีใครเขา้ใจกนั 
 

3. ยุคพืชพาณิชย์ (พ.ศ. 2520-2556) : จากอทิธิพลแห่งรัฐสู่อทิธิพลแห่งทุน 
 ปัจจยัส าคญัท่ีเป็นจุดพลิกผนัน าไปสู่การเปล่ียนแปลงในยคุน้ี มีดงัน้ีคือ 
 1. การจดัตั้งผงัปาล์ม8 และบริษทัปาล์มไทยพฒันาข้ึนท่ีบา้นเหนือคลอง ต าบลควนกาหลงในปี     
พ.ศ. 2518 ตลอดจนการตั้งโรงงานหีบน ้ามนัปาลม์ข้ึนท่ีต าบลอุไดเจริญและการท่ีคณะรัฐมนตรีไดอ้นุมติัให้
นิคมพฒันาภาคใตจ้งัหวดัสตูลกูเ้งินจากธนาคารพฒันาเอเชีย (Asia Development Bank) เพื่อน ามาใหส้มาชิก
นิคมฯกูส้ าหรับปลูกยางพาราพนัธ์ุดี ครอบครัวละ 30,000 บาท โดยเร่ิมโครงการน้ีในปี พ.ศ. 2520 ในสมยั
ของรัฐบาลนายธานินทร์ กรัยวิเชียร (สมัภาษณ์ นายฤทธ์ิ เพชรปาน เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2558) เป็นการ
น าร่องให้เกิดการปลูกพืชพาณิชยคื์อ ยางพาราและปาล์มน ้ ามนัข้ึนในชุมชนควนกาหลงอย่างเป็นทางการ
และเกิดการขยายตวัอยา่งกวา้ขวางเป็นพืชเชิงเด่ียวกระแสหลกัในโอกาสต่อมา 
 2. การเคล่ือนไหวทางการเมืองโดยการโฆษณามวลชนในลกัษณะงานใตดิ้นและการปฏิบติัการสูร้บ
ทางการทหารของพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทยเขตพทัลุง-ตรัง-สตูล ในพ้ืนท่ีชุมชนควนกาหลงและ
ละแวกใกลเ้คียงแถบอ าเภอละงู ทุ่งหวา้และมะนงั ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 จนยติุการเคล่ือนไหวในพ้ืนท่ีประมาณ 
ปี พ.ศ. 2528 ไดก่้อใหเ้กิดผลกระทบและทา้ทายต่ออ านาจน าของฝ่ายรัฐมิใช่นอ้ยและก่อใหเ้กิดความจ าเป็น
อยา่งยิ่งของฝ่ายรัฐในการโหมเร่งรัดพฒันาและจดัตั้งราษฎรในรูปแบบต่างๆเพ่ือดึงมวลชนในพ้ืนท่ีสีแดงให้
เป็นฝ่ายสนบัสนุนรัฐบาล  
 3. การขยายตวัของถนนหนทางและไฟฟ้าท าให้เกิดการแพร่กระจายของสินคา้และส่ือโฆษณา
โดยเฉพาะทางหนังสือพิมพ์และโทรทศัน์ คร้ันต่อมาในระยะหลงัมีการขยายตวัของโทรศพัท์มือถือและ
อินเตอร์เนตมากข้ึนก็ยิ่งเป็นเหตุปัจจยักระตุน้ใหเ้กิดเป็นกระแสวฒันธรรมบริโภคนิยมแบบสังคมเมืองมาก
ยิง่ข้ึน 
อตัลกัษณ์ชุมชนในยุคพืชพาณิชย์  

จากเหตุปัจจัยดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงตัวตนและอัตลักษณ์ของชุมชน           
ควนกาหลงในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
 ด้านวิถีการผลิต คนควนกาหลงเร่ิมเขา้สู่การเปล่ียนแปลงรูปแบบการผลิตจากการท าไร่ ท าสวนท่ี
ปลูกพืชหลากหลายชนิดเพ่ือมุ่งตอบสนองการบริโภคเป็นหลกัและน าส่วนท่ีเหลือไปขาย เปล่ียนไปเป็นการ
ปลูกพืชเชิงเด่ียวท่ีผลิตเพื่อขายเป็นส าคญั การปลูกพืชเชิงเด่ียวไดน้ าไปสู่การเปล่ียนแปลงพลงัการผลิตจากท่ี
เคยใชแ้ต่แรงงานคนในครอบครัวก็เร่ิมมีการจา้งแรงงานในสวนยางและสวนปาลม์เพ่ิมข้ึนและจากท่ีเคยใช้
เคร่ืองมือการผลิตพ้ืนบา้นแบบง่ายๆ เช่น จอบ พร้า ขวาน เล่ือย คราดก็เปล่ียนเป็นการใชเ้คร่ืองจกัรกลท่ีมี
เทคโนโลยีทนัสมยัและมีราคาแพง เช่น  รถแบคโฮ รถแทรคเตอร์ดนัดิน รถไถ เคร่ืองเล่ือยยนต์ เคร่ืองตดั
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หญา้ เคร่ืองพ่นยาปราบวชัพืชเป็นตน้ เคร่ืองมือการผลิตเหล่าน้ี เกษตรกรส่วนใหญ่ซ่ึงเป็นเกษตรกรรายยอ่ย
จะว่าจา้งจากผูป้ระกอบการเป็นหลกั ส าหรับเกษตรกรโดยทัว่ไปจะมีเพียงเคร่ืองมือท่ีมีราคาไม่แพงนกั เช่น
เคร่ืองตดัหญา้แบบสะพายไหล่ เคร่ืองพน่ยาแบบสะพายหลงั เคร่ืองเล่ือยยนตมื์อสองเป็นตน้ 
 การเปล่ียนแปลงรูปแบบการผลิตเป็นแบบสมยัใหม่ไดผ้ลกัดนัคนควนกาหลงให้กา้วสู่เส้นทาง
การเกษตรแบบพ่ึงพา กล่าวคือ  ต้องพึ่ งพาพันธ์ุยางพาราชนิดใหม่และพันธ์ุปาล์มน ้ ามันน าเข้าจาก
ต่างประเทศ ตอ้งพ่ึงพาปุ๋ยเคมีและยาก าจดัวชัพืชแทนการใชปุ๋้ยจากซากพืช มูลสัตวแ์ละการก าจดัวชัพืชแบบ
วิธีการดั้งเดิมเช่น ปลูกพืชหลายชนิดเพ่ือใหพื้ชควบคุมกนัเอง การใชจ้อบขดุ/ถาก การดายหญา้ เป็นตน้ ท า
ให้มีตน้ทุนการผลิตสูงข้ึน ขณะท่ีราคาพืชผลถูกก าหนดโดยตลาดท่ีผูกขาดโดยกลุ่มทุนทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน 
ระดบัชาติไปจนถึงตลาดโลก ท าให้พลงัการผลิตของชุมชนถูกความสัมพนัธ์ทางการผลิตแบบใหม่ควบคุม 
ก ากบัและขดูรีดมูลค่าส่วนเกินจนไม่อาจเติบโตอยา่งเป็นอิสระได ้
 กระแสการปลูกยางพาราและปาลม์น ้ามนัท่ีไดรั้บการผลกัดนัจากรัฐและทุนใหก้ลายเป็นพืชกระแส
หลกัเพ่ือตอบสนองการส่งออกตามแนวทางการพฒันาของรัฐกลายเป็นกระแสท่ียึดครองวิถีการผลิตของ
ชุมชนควนกาหลงและขยายตวัรวดเร็วยิ่งข้ึนโดยเฉพาะในช่วงท่ีราคายางพาราข้ึนสูงในปี พ.ศ. 2552-2556 
ดงัตวัอยา่งเช่น ในเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2554 น ้ายางสดท่ีมีเปอร์เซ็นตย์างแหง้ 30% มีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 
150 บาท (สัมภาษณ์นางรัตนา สุวรรณโกศยั เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2558) ซ่ึงก่อใหเ้กิดแรงจูงใจในการขยาย
พ้ืนท่ีท ากินและมีการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติและเขตรักษาพนัธ์ุสตัวป่์าเพ่ิมข้ึน   
 การขยายตวัของพลงัการผลิตทั้งในส่วนของกลุ่มทุนและชาวบา้นทัว่ไปท าให้เกิดการจา้งงานมาก
ข้ึนส่งผลให้รูปแบบความสัมพนัธ์ทางการผลิตเร่ิมแปรเปล่ียนไปจากความสัมพนัธ์ทางการผลิตแบบ
ครอบครัวและเครือญาติกลายเป็นความสัมพนัธ์ทางการผลิตแบบนายจา้งกบัลูกจา้ง โดยปัจจยัการผลิตทั้ง
ท่ีดินและทุนเป็นของเจา้ของสวนหรือนายจา้ง ลูกจา้งมีเพียงแรงงานกบัมีดกรีดยางและเสียมหรือเคียว
ส าหรับเก็บเก่ียวทะลายปาลม์เท่านั้น ลูกจา้งบางส่วนอาจจะมีรถยนตส์ าหรับรับจา้งบรรทุกทะลายปาลม์แต่
พวกเขากมิ็ใช่เป็นเจา้ของสวน 

ด้านวัฒนธรรม ทางดา้นศาสนา ส าหรับชุมชนมุสลิมบา้นพรุและบา้นเขาไคร เร่ิมมีการพฒันาดา้น
การเรียนการสอนศาสนามากข้ึน ความเช่ือ ประเพณีและค่านิยมท่ีขดัต่อวิถีอิสลามเร่ิมถูกตรวจสอบและช้ีน า
จากบรรดาผูรู้้ทางศาสนา ความเช่ือในเร่ืองผีบรรพบุรุษ เจา้ท่ีเจา้ทาง คาถาอาคม การละเล่นมโนราห์ หนัง
ตะลุงและลิเกป่า ถูกอธิบายใหม่ว่าขดัต่อหลกัศาสนาและมิใช่วฒันธรรมอิสลามท่ีถูกตอ้ง ความเช่ือและ
ประเพณีการละเล่นเหล่าน้ี จึงค่อยๆจางลงในทางปฏิบติั แต่ในส่วนลึกๆพบว่าผูสู้งอายใุนชุมชนยงัมีความ
เช่ือเช่นน้ีอยู ่การเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีส่วนหน่ึงเกิดจากอิทธิพลของการปฏิรูปศาสนาอิสลาม (สัมภาษณ์นาย
ถวลัย ์   ด่านเท่งและนางรอบีอ๊ะ ชยัณรงค ์เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2558) ในส่วนของชุมชนใหม่ท่ีเกิดจากการ
ก่อตั้งนิคมพบวา่ผลจากการขยายตวัของเศรษฐกิจเงินตราอนัเกิดจากการปลูกพืชพาณิชยเ์ชิงเด่ียวท าใหค้นใน
ชุมชนมีเศรษฐกิจดีข้ึน เงินทองสะพดัข้ึน คนในชุมชนไดส่้งบุตรหลานเล่าเรียนมากข้ึน มีโอกาสไดท้ าบุญ
ท านุบ ารุงวดั และมีก าลงัในการร่วมกิจกรรมต่างๆทางศาสนามากข้ึน ในดา้นความเช่ือ ชุมชนใหม่ยงัคงมี
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ความเช่ือท่ีไม่เปล่ียนแปลงไปจากยุคบุกเบิกมากนกั ส่วนในดา้นประเพณีมีโอกาสไดฟ้ื้นฟูประเพณีดั้งเดิม
มากข้ึนเน่ืองจากมีฐานะทางเศรษฐกิจดีข้ึนกวา่ในยคุบุกเบิก โดยมีแบบอยา่งจากวฒันธรรมในภูมิล  าเนาเดิม 
การจดังานบวช งานแต่งงาน งานศพ งานสงกรานต์ งานชกัพระ มีการจดัอย่างประดิษฐ์ประดอยมากข้ึน
กวา่เดิมและใชเ้งินใชท้องมากข้ึน (สมัภาษณ์นายเจริญ หนูเสง้ เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2558) 

ในขณะเดียวกนัส่ิงท่ีสวนทางกบัวฒันธรรมชุมชนก็คืออิทธิพลจากเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ส่ือสารมวลชน เช่น โทรศพัท์มือถือ โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์ส่ือออนไลน์ ไดก้ระตุน้ใหก้ระแสบริโภคนิยม
และวฒันธรรมแบบตะวนัตกแพร่กระจายอยา่งรวดเร็ว กลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นส่วนท่ีไดรั้บผลกระทบมาก
ท่ีสุด คนในชุมชนควนกาหลงแทบทุกครัวเรือนไม่ว่ายากดีมีจนต่างมีเคร่ืองใชอ้  านวยความสะดวกกนัทัว่
หน้า เช่น ตูเ้ยน็ พดัลม โทรทศัน์ รถจกัรยานยนต์ รถยนต์ ส าหรับโทรศพัท์มือถือนั้นมีทุกบา้นๆละหลาย
เคร่ือง การรับขอ้มูลข่าวสารทั้งดา้นบวกและดา้นลบตลอดจนการเดินทางและการขนส่งมีความรวดเร็วข้ึน   
มีตลาดนดัในต าบลเกือบทุกวนั มีร้านสะดวกซ้ืออยูใ่นชุมชนและมีหา้งสรรพสินคา้ท่ีอยูไ่ม่ไกลจากต าบลนกั 
คนเร่ิมบริโภคและใชสิ้นคา้ฟุ่มเฟือยมากข้ึน เป็นหน้ีเป็นสินมากข้ึน การพนนัและยาเสพติดแพร่ระบาดมาก
ท่ีสุดอยา่งไม่เคยปรากฏมาก่อน สินคา้หนีภาษี เช่น น ้ามนัเถ่ือนวางขายกนัเกล่ือนอยูริ่มถนนทัว่ไป  

อย่างไรก็ตามท่ามกลางการแพร่กระจายของวฒันธรรมบริโภคนิยมและปัญหาทางสังคม ชุมชน
ยงัคงมีศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นเคร่ืองมือท่ีทรงพลงัในการถ่วงดุล เสริมสร้างความเขม้แข็ง
และความร่วมมือของผูค้นในชุมชน เช่น งานแต่งงาน งานบวช งานศพ การรดน ้าด าหัวผูสู้งอาย ุการท าบุญ
บวั (ท่ีบรรจุอฐิับรรพบุรุษ) งานชกัพระ เหล่าน้ีเป็นตน้ โดยเฉพาะงานศพเป็นกิจกรรมท่ีทรงพลงัท่ีสุดในการ
เช่ือมโยงใหค้นเห็นอกเห็นใจกนัและเป็นโอกาสดีท่ีสุดท่ีพระภิกษุจะไดเ้ทศนาสัง่สอนคน 

ด้านสิทธิอัตวินิจฉัยของชุมชน  ในยคุน้ีอ  านาจในการจดัการทรัพยากรโดยส่วนใหญ่ยงัคงรวมศูนย์
อยูท่ี่ภาครัฐ ส าหรับอ านาจในการจดัการความขดัแยง้นั้น ชุมชนเร่ิมมีอ  านาจจดัการไดน้อ้ยลงเน่ืองจากความ
ขดัแยง้ในระยะหลงัมกัเป็นความขดัแยง้ในหมู่เยาวชนรุ่นใหม่ซ่ึงมีปัญหายาเสพติด ความเช่ือถือต่อผูใ้หญ่ลด
นอ้ยลงท าใหไ้กล่เกล่ียไดย้ากและมกัจบลงดว้ยการด าเนินการของกระบวนการยติุธรรม  ส่วนอ านาจในการ
ด ารงอยู่ของตัวตนและอัตลักษณ์ของชุมชนในยุคน้ีลดลงไปจากเดิม ทั้ งในเร่ืองของวิถีการผลิตและ
วฒันธรรมตามแรงเบียดขบัของกระแสการพฒันาแห่งรัฐและการแผข่ยายของระบบทุนนิยม  
การตอบโต้และการปรับตัว 
 ยคุพืชพาณิชยเ์ป็นยคุท่ีเกิดผลกระทบต่อชุมชนในหลากหลายมิติจากแนวทางการพฒันาของรัฐและ
การขยายตวัของระบบทุนนิยม ผลกัดนัให้ชุมชนตอ้งแสวงหาทางออกเพ่ือความอยู่รอดโดยใชเ้คร่ืองมือที่
ทรงพลงัท่ีสุดเท่าท่ีมีอยู่คือวฒันธรรมชุมชน อนัไดแ้ก่ ศาสนา ความเช่ือ ภูมิปัญญาและขนบธรรมเนียม
ประเพณีเขา้จดัการคล่ีคลายปัญหาและผลกระทบต่างๆในลกัษณะท่ียืดหยุ่น พลิกแพลง กล่าวคือมีทั้งยอม
คลอ้ยตาม ปรับตวัและแข็งขืน ตอบโตใ้นบางกรณีเพ่ือสร้างความหมายใหม่ให้กบัตวัตนและอตัลกัษณ์ของ
ชุมชน ทั้งทางเศรษฐกิจ สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
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 ในการจดัการทรัพยากรดิน-น ้า-ป่า ไดเ้กิดกลุ่มอนุรักษเ์ลก็ๆข้ึนในชุมชนบา้นเขาไครโดยรวมตวักบั
ชุมชนใกลเ้คียงคือบา้นเหนือคลองและบา้นปาลม์ไทย ร่วมกบัหน่วยพิทกัษ์ป่าบา้นเหนือคลอง จดัตั้งเป็น
หมู่บ้านป่ากันชนข้ึนเพ่ือขอผ่อนปรนให้ไดท้  ากินในบริเวณชายขอบเขตรักษาพนัธ์ุสัตว์ป่าเขาบรรทัด 
ขณะเดียวกนักใ็ชเ้ง่ือนไขน้ีสร้างความร่วมมือภายในชุมชนในการร่วมกนัดูแลรักษาป่าตน้น ้า 
 นอกจากน้ียงัมีความพยายามในการรวมกลุ่มในลกัษณะต่างๆท่ีหลากหลาย เช่น การจดัตั้งกลุ่มน ้ า
ยางสด เพ่ือแกปั้ญหาการเอารัดเอาเปรียบของพ่อคา้คนกลาง การจดัตั้งกลุ่มออมทรัพยเ์พ่ือเก็บออมและเป็น
กองทุนไวช่้วยเหลือซ่ึงกนัและกนั การจดัตั้งกองทุนฌาปนกิจศพเพ่ือช่วยเหลือกนัในยามเสียชีวิต มีกลุ่ม
แลกเปล่ียนแรงงานเพ่ือช่วยท าสวนซ่ึงกนัและกนั มีการจดัตั้งชมรมผูสู้งอายุ โรงพยาบาลควนกาหลงเพื่อ
ช่วยเหลือดูแลเร่ืองสุขภาพอนามยัและการจดังานศพของผูสู้งอาย ุมีกลุ่มปฏิบติัธรรมตามวดัต่างๆเพ่ือศึกษา
ธรรมะและแสวงหาความสงบทางใจ ในกลุ่มมุสลิมก็มีการจดัตั้งโรงเรียนสอนศาสนาชายคามสัยิดหรือท่ี
เรียกว่า “โรงเรียนตาดีกา” มีการออก “ดะวะห์” ชักชวนให้ศาสนิกออกมาปฏิบัติศาสนกิจและปรับปรุง
ตนเองใหเ้ขม้งวดในวิถีอิสลาม 

ปรากฏการณ์เหล่าน้ีเป็นกระบวนการเรียนรู้ ปรับตวัและต่อสู้ของชุมชนดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย 
เพ่ือแกปั้ญหาของชุมชนและพยายามปรับเปล่ียนตวัตนและอตัลกัษณ์ของชุมชนใหมี้ความถูกตอ้งชอบธรรม          
มีเกียรติ  มีศักด์ิศรีและมีทางออกมากยิ่งข้ึน  ไม่ปล่อยให้รัฐและทุนด าเนินการอยู่ตามล าพังภายใต ้                
วาทกรรมการพฒันา  

 

สรุปอภิปรายผล 
 ผลการวิจยัวิวฒันาการและการเปล่ียนแปลงอตัลกัษณ์ชุมชนควนกาหลงคน้พบประเดน็ส าคญัดงัน้ี 
 ชุมชนควนกาหลงมีวิวฒันาการทางประวติัศาสตร์มาอยา่งยาวนานนบั 200 ปี เป็นชุมชนชายขอบท่ี
มีลกัษณะโดดเด่ียวและห่างไกลอ านาจรัฐมาตั้งแต่สมยัท่ีตอ้งข้ึนต่อรัฐศกัดินาไทรบุรีจนถึงสมยัรัฐศกัดินา
สยามและหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475  
 การเกิดข้ึนและการเปล่ียนแปลงอตัลกัษณ์ของชุมชนควนกาหลงทั้งในดา้นวิถีการผลิต วฒันธรรม
และสิทธิอตัวินิจฉยัชุมชน เกิดแต่เหตุปัจจยัทั้งภายในและภายนอก ปัจจยัภายในไดแ้ก่ผูค้น วฒันธรรมชุมชน 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ส่วนเหตุปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ แนวนโยบายและ    
ทิศทางการพฒันาของรัฐ การรุกคืบของระบบทุนนิยมตลอดจนวฒันธรรมบริโภคนิยม กล่าวไดว้า่ อตัลกัษณ์
ชุมชนควนกาหลงเป็นผลจากการต่อสูข้บัเค่ียวกนัระหวา่งปัจจยัภายในกบัปัจจยัภายนอกนัน่เอง 
 จุดเร่ิมตน้การเปล่ียนแปลงคร้ังส าคญัของชุมชนควนกาหลงเกิดจากเหตุปัจจยัภายนอกคือการเปิด
นิคมควนกาหลงข้ึนในปี พ.ศ. 2502 โดยผนวกรวมเอาพ้ืนท่ีชุมชนบา้นเขาไครและบา้นพรุเขา้เป็นส่วนหน่ึง
ของนิคมควนกาหลงดว้ย จากนั้นก็มีผูค้นจากหลายจงัหวดัหลัง่ไหลเขา้มาสมคัรเป็นสมาชิกนิคมฯ และเร่ิม
เขา้บุกเบิกพ้ืนท่ีป่าส าหรับเป็นท่ีท ากิน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 เกิดเป็นชุมชนควนกาหลงข้ึนและก่อเกิดการ
เปล่ียนแปลงทางระบบนิเวศของผืนป่าคร้ังใหญ่ ทั้งจากการบุกเบิกพ้ืนท่ีป่าของสมาชิกนิคมฯ และจากการ
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 ในการจดัการทรัพยากรดิน-น ้า-ป่า ไดเ้กิดกลุ่มอนุรักษเ์ลก็ๆข้ึนในชุมชนบา้นเขาไครโดยรวมตวักบั
ชุมชนใกลเ้คียงคือบา้นเหนือคลองและบา้นปาลม์ไทย ร่วมกบัหน่วยพิทกัษ์ป่าบา้นเหนือคลอง จดัตั้งเป็น
หมู่บ้านป่ากันชนข้ึนเพ่ือขอผ่อนปรนให้ไดท้  ากินในบริเวณชายขอบเขตรักษาพนัธ์ุสัตว์ป่าเขาบรรทัด 
ขณะเดียวกนักใ็ชเ้ง่ือนไขน้ีสร้างความร่วมมือภายในชุมชนในการร่วมกนัดูแลรักษาป่าตน้น ้า 
 นอกจากน้ียงัมีความพยายามในการรวมกลุ่มในลกัษณะต่างๆท่ีหลากหลาย เช่น การจดัตั้งกลุ่มน ้ า
ยางสด เพ่ือแกปั้ญหาการเอารัดเอาเปรียบของพ่อคา้คนกลาง การจดัตั้งกลุ่มออมทรัพยเ์พ่ือเก็บออมและเป็น
กองทุนไวช่้วยเหลือซ่ึงกนัและกนั การจดัตั้งกองทุนฌาปนกิจศพเพ่ือช่วยเหลือกนัในยามเสียชีวิต มีกลุ่ม
แลกเปล่ียนแรงงานเพ่ือช่วยท าสวนซ่ึงกนัและกนั มีการจดัตั้งชมรมผูสู้งอายุ โรงพยาบาลควนกาหลงเพื่อ
ช่วยเหลือดูแลเร่ืองสุขภาพอนามยัและการจดังานศพของผูสู้งอาย ุมีกลุ่มปฏิบติัธรรมตามวดัต่างๆเพ่ือศึกษา
ธรรมะและแสวงหาความสงบทางใจ ในกลุ่มมุสลิมก็มีการจดัตั้งโรงเรียนสอนศาสนาชายคามสัยิดหรือท่ี
เรียกว่า “โรงเรียนตาดีกา” มีการออก “ดะวะห์” ชักชวนให้ศาสนิกออกมาปฏิบัติศาสนกิจและปรับปรุง
ตนเองใหเ้ขม้งวดในวิถีอิสลาม 

ปรากฏการณ์เหล่าน้ีเป็นกระบวนการเรียนรู้ ปรับตวัและต่อสู้ของชุมชนดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย 
เพ่ือแกปั้ญหาของชุมชนและพยายามปรับเปล่ียนตวัตนและอตัลกัษณ์ของชุมชนใหมี้ความถูกตอ้งชอบธรรม          
มีเกียรติ  มีศักด์ิศรีและมีทางออกมากยิ่งข้ึน  ไม่ปล่อยให้รัฐและทุนด าเนินการอยู่ตามล าพังภายใต ้                
วาทกรรมการพฒันา  

 

สรุปอภิปรายผล 
 ผลการวิจยัวิวฒันาการและการเปล่ียนแปลงอตัลกัษณ์ชุมชนควนกาหลงคน้พบประเดน็ส าคญัดงัน้ี 
 ชุมชนควนกาหลงมีวิวฒันาการทางประวติัศาสตร์มาอยา่งยาวนานนบั 200 ปี เป็นชุมชนชายขอบท่ี
มีลกัษณะโดดเด่ียวและห่างไกลอ านาจรัฐมาตั้งแต่สมยัท่ีตอ้งข้ึนต่อรัฐศกัดินาไทรบุรีจนถึงสมยัรัฐศกัดินา
สยามและหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475  
 การเกิดข้ึนและการเปล่ียนแปลงอตัลกัษณ์ของชุมชนควนกาหลงทั้งในดา้นวิถีการผลิต วฒันธรรม
และสิทธิอตัวินิจฉยัชุมชน เกิดแต่เหตุปัจจยัทั้งภายในและภายนอก ปัจจยัภายในไดแ้ก่ผูค้น วฒันธรรมชุมชน 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ส่วนเหตุปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ แนวนโยบายและ    
ทิศทางการพฒันาของรัฐ การรุกคืบของระบบทุนนิยมตลอดจนวฒันธรรมบริโภคนิยม กล่าวไดว้า่ อตัลกัษณ์
ชุมชนควนกาหลงเป็นผลจากการต่อสูข้บัเค่ียวกนัระหวา่งปัจจยัภายในกบัปัจจยัภายนอกนัน่เอง 
 จุดเร่ิมตน้การเปล่ียนแปลงคร้ังส าคญัของชุมชนควนกาหลงเกิดจากเหตุปัจจยัภายนอกคือการเปิด
นิคมควนกาหลงข้ึนในปี พ.ศ. 2502 โดยผนวกรวมเอาพ้ืนท่ีชุมชนบา้นเขาไครและบา้นพรุเขา้เป็นส่วนหน่ึง
ของนิคมควนกาหลงดว้ย จากนั้นก็มีผูค้นจากหลายจงัหวดัหลัง่ไหลเขา้มาสมคัรเป็นสมาชิกนิคมฯ และเร่ิม
เขา้บุกเบิกพ้ืนท่ีป่าส าหรับเป็นท่ีท ากิน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 เกิดเป็นชุมชนควนกาหลงข้ึนและก่อเกิดการ
เปล่ียนแปลงทางระบบนิเวศของผืนป่าคร้ังใหญ่ ทั้งจากการบุกเบิกพ้ืนท่ีป่าของสมาชิกนิคมฯ และจากการ

 
 

ให้สัมปทานป่าของรัฐ รวมทั้งเกิดการขยายตวัของประชากรและเกิดการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม จาก
ชุมชนเล็กๆ ท่ีมีวฒันธรรมอิสลามอย่างเดียว ไปสู่ชุมชนใหญ่ท่ีมีวฒันธรรมแบบผสมทั้งพุทธและอิสลาม 
และมีวฒันธรรมยอ่ยจากหลายแหล่งเขา้มารวมกนั 
 การเปิดนิคมควนกาหลงและการพฒันาตามแนวทางทุนนิยมกระแสหลกัของรัฐตามแผนพฒันา
เศรษฐกิจสังคมแห่งชาติตั้งแต่แผนท่ี 1 เป็นตน้มาส่งผลให้ชุมชนควนกาหลงค่อยๆ เปล่ียนจากวิถีการผลิต
แบบหาอยูห่ากินท่ีตั้งอยูบ่นความสมัพนัธ์ทางการผลิตแบบเครือญาติอยา่งชุมชนเขาไคร-บา้นพรุ ไปสู่สังคม
พืชไร่ในยคุบุกเบิกนิคมฯ ท่ีท าการผลิตแบบพออยูพ่อกินท่ีเหลือก็น าไปขาย โดยเร่ิมมีความสมัพนัธ์กบัตลาด
และพ่อคา้พืชไร่ในระดบัทอ้งถ่ินบา้ง ต่อมาเม่ือนิคมฯไดส่้งเสริมให้สมาชิกปลูกยางพาราพนัธ์ุดีและปาลม์
น ้ ามนัเป็นอาชีพหลกัและสนับสนุนเงินกู้จากธนาคารพฒันาเอเชียในปี  พ.ศ.2520 เพื่อพฒันาการปลูก
ยางพารากท็  าใหชุ้มชนควนกาหลงค่อยๆกา้วสู่สงัคมพืชพาณิชยท่ี์ปลูกยางพาราและปาลม์น ้ามนัเป็นหลกัเพ่ือ
ป้อนระบบอุตสาหกรรม ชุมชนควนกาหลงถูกลากใหส้ัมพนัธ์และข้ึนต่อตลาดระดบัประเทศและตลาดโลก
อยา่งไม่อาจหลีกเล่ียงได ้ชีวิตความเป็นอยูข้ึ่นอยูก่บัการข้ึนลงของราคายางพาราและปาลม์น ้ามนัเป็นส าคญั 
การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) การพาณิชยแ์ละการขยายตวัทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology) ท าให้วิถีชีวิตของชุมชนควนกาหลงมีลกัษณะบริโภคนิยมและกา้วสู่ความเป็น
สังคมเมืองมากข้ึน คุณค่าดั้งเดิมค่อยๆ ลดนอ้ยถอยลง ปัญหาหน้ีสิน การพนัน ยาเสพติด และการบุกรุกป่า
เร่ิมขยายตวัมากข้ึน 
 มีความพยายามของคนในชุมชนบางส่วนในการลุกข้ึนต่อสู้กบัปัญหาดงักล่าว อนัสืบเน่ืองจากผล
พวงของการพฒันากระแสหลกัจากรัฐและทุนในรูปแบบของกิจกรรมต่างๆ ตามก าลงัของชุมชน เช่น การ
จดัตั้ งกลุ่มน ้ ายางสดเพ่ือแก้ปัญหาพ่อค้าคนกลางกดราคา , การจดัตั้ งกลุ่มออมทรัพย  ์, การจดัตั้ งชมรม
ผูสู้งอาย ุ, การจดัตั้งกลุ่มดะวะห์เพ่ือฝึกอบรมและเผยแพร่ศาสนาอิสลาม , การจดัตั้งโรงเรียนตาดีกาเพื่อสอน
ศาสนาให้แก่เด็กและเยาวชนอิสลาม , การจดัตั้ งกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือป้องกนัการบุกรุก
ท าลายป่า และการจดัตั้งหมู่บา้นป่ากนัชนเพ่ือสร้างกรอบกติการ่วมกนัระหว่างเจา้หนา้ท่ีหน่วยพิทกัษป่์ากบั
ราษฎรในการผอ่นปรนใหท้ ากินในเขตพ้ืนท่ีป่าเส่ือมโทรม และร่วมกนัดูแลรักษาผืนป่าท่ีเหลืออยู ่ตลอดจน
การจดังานระดมทุนปรับปรุงซ่อมแซมมสัยิด , การจดัทอดกฐิน , ทอดผา้ป่าสามคัคีเพ่ือระดมทุนพฒันาวดั
เหล่าน้ีเป็นตน้  แมไ้ม่อาจแกปั้ญหาเชิงโครงสร้างทางสังคมได ้แต่ก็ถือไดว้่าเป็นความพยายามของชุมชนใน
การขบัเคล่ือนวฒันธรรมชุมชน สร้างความหมายของตวัตนและอตัลกัษณ์ของชุมชนข้ึนมา เพ่ือใหมี้พ้ืนท่ีเชิง
อ  านาจในการจดัการและต่อรองกบัอ านาจรัฐและอ  านาจทุนตามก าลงัและสติปัญญาของชุมชนเท่าท่ีมีอยู ่
 เป็นท่ีน่าสังเกตว่าในขณะท่ีผลพวงจากการพฒันากระแสหลกัท าให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลาย
มากข้ึน ความมัน่คงทางดา้นอาหารของชุมชนลดลง วิถีการผลิตแบบพืชพาณิชยเ์ชิงเด่ียวถูกผกูขาด กดราคา
และมีความผนัผวนอยูต่ลอดเวลา คนในชุมชนมีหน้ีสินมากข้ึน ยาเสพติดการพนนัแพร่กระจายมากข้ึน แต่
ในขณะเดียวกนัศาสนา ประเพณีและวฒันธรรมชุมชนกลบัยิ่งไดรั้บการปกป้อง ฟ้ืนฟูและถูกน ามาใชเ้ป็น
เคร่ืองมือท่ีทรงพลงัท่ีสุดของชุมชนเท่าท่ีมีอยูใ่นการต่อสูก้บัวิกฤตต่างๆท่ีเกิดข้ึน. 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ชุมชนควนกาหลงควรร่วมกนัสร้าง “ชุมชนจดัการตนเอง” ข้ึนมาโดยบูรณาการวฒันธรรมชุมชน

และภูมิปัญญาดั้ งเดิมเข้ากับวิทยาการสมัยใหม่ เป็นชุมชนทางเลือกท่ีมุ่งปกป้องและฟ้ืนฟูฐานทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ , ฐานทางวฒันธรรม , ความมัน่คงทางดา้นอาหารและสุขภาวะโดยรวมไม่ให้ตกเป็น
เหยื่อวาทกรรมการพฒันาของรัฐและทุน และเพ่ือรักษาฐานของความเป็นชุมชนชนบทอนัเป็นท่ีมัน่สุดทา้ย
ของภาคเกษตรกรรมในกระแสโลกาภิวตัตเ์อาไวใ้หไ้ด ้

2. รัฐบาลทั้ งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน ตลอดจนนิคมสร้างตนเองพฒันาภาคใต้
จงัหวดัสตูลควรทบทวนแนวทางแนวโยบายการพฒันาท่ีผ่านมาอยา่งจริงจงั เพ่ือหาทางแกไ้ขข้อ้บกพร่องท่ี
ผา่นมา อีกทั้งควรส่งเสริมสนบัสนุนวิสาหกิจชุมชนและการรวมกลุ่มของประชาชนในรูปแบบสหกรณ์อยา่ง
เขม้ขน้ เพ่ือช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัและต่อรองกบักลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ อยา่งมีพลงั  

3. ชุมชนควนกาหลงควรเพ่ิมทางเลือกและจุดแขง็ใหก้บัชุมชนดว้ยการปรับเปล่ียนแนวทางการผลิต
จากการปลูกพืชเชิงเด่ียวเป็นการปลูกพืชหลากหลายชนิดโดยเน้นท่ีการปลูกพืชผกัปลอดสารพิษทั้ งเพ่ือ
บริโภคเองและเพ่ือขายกลุ่มเป้าหมายผูบ้ริโภคท่ีใหค้วามส าคญักบัสุขภาพเสริมดว้ยการเล้ียงสตัวแ์ละประมง
น ้าจืดเป็นตน้  นอกจากน้ียงัสามารถใชจุ้ดแข็งดา้นความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนท่ีพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
และใชค้วามเป็นชุมชนอิสลามผลิตอาหารฮาลา้ลส าหรับมุสลิมเพ่ือรองรับการเขา้สู่อาเซียนไดอี้กดว้ย 

4. ชุมชนและสถานศึกษาในพ้ืนท่ีควรแสวงหาความร่วมมือกบันักวิชาการและมหาวิทยาลยัต่างๆ 
ศึกษาและถ่ายทอดประวติัศาสตร์ชุมชนเพ่ือให้คนรุ่นหลงัไดเ้ขา้ใจพฒันาการ ตวัตนและอตัลกัษณ์ของ
ชุมชนอยา่งแทจ้ริงเพ่ือประโยชน์ในการพฒันาท่ีถูกตอ้งและยัง่ยนืต่อไป 
 5. การศึกษาวิจยัในหวัขอ้น้ีควรน าไปสู่การต่อยอดและเช่ือมโยงกบัการศึกษาวิจยัในประเดน็อ่ืนๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบัชุมชน เช่น ประเดน็ทางการเมือง , ชาติพนัธ์ุ , การจดัการทรัพยากรดิน น ้า ป่า เป็นตน้ กจ็ะก่อ
ประโยชน์ในการสร้างองคค์วามรู้ท่ีจะสร้างทางเลือกใหก้บัชุมชนต่อไป. 
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บทคัดย่อ 

 
บทความนี้ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพึ่งตนเองทางด้านสังคม วัฒนธรรม (social-culture 

self-reliance) ตามทฤษฏีการพึ่งตนเองแบบพัฒนาของชุมชนชนบท (Double-tiered TERMS MODEL of 
Theory of Rural Community Self-reliance) กรณีการจัดสวัสดิการชุมชนบ้านนาบอน ต าบลทุ่งงาม 
อ าเภอเสริมงาม จังหวัดล าปาง เนื่องจากบ้านนาบอนเป็นชุมชนที่สามารถพลิกวิกฤตความขัดแย้งอย่างรุนแรง
ให้กลายมาเป็นโอกาสที่น าไปสู่การจัดการสวัสดิการเพื่อดูแลคนในชุมชนทุกเพศทุกวัยได้อย่างเสมอภาคและมี
ความต่อเน่ือง ตามระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชนบ้านนาบอน พ.ศ. 2547  

การจัดสวัสดิการชุมชนบ้านนาบอนในมิติของการพึ่งตนเองทางด้านสังคม ภายใต้กรอบการพึ่งตนเอง
แบบพัฒนาของชุมชนชนบท พบว่า บ้านนาบอนมีความสามารถจัดสวัสดิการชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับ
ชีวิตด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของคนในชุมชน มีรูปแบบการจัดการวิถีชีวิตที่สัมพันธ์กับบริบทชุมชนได้
อย่างเป็นระบบ และเอื้อประโยชน์ให้แก่สมาชิกของชุมชนในระยะยาว การจัดสวัสดิการชุมชนจึงเป็นการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนอันน าไปสู่การตั้งเป้าหมายเพื่อก าหนดทิศทางการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม โดยชุมชนด าเนินงานได้อย่างอิสระ สามารถก าหนด
ทางเลือกในการจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสมให้เป็นไปตามมาตรฐานและเจตจ านงของชุมชน  
 
 
ค าส าคัญ  การพึ่งตนเอง  การจัดสวัสดิการชุมชน 
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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 
 

 
 
 

บทน า 
 
การพัฒนากระแสหลักของประเทศที่ผ่านมา มุ่งปรับเปลี่ยนระบบเกษตรกรรมให้เป็นอุตสาหกรรม  มี

ความพยายามที่จะผนวกเศรษฐกิจระบบตลาดและวิถีชีวิตของประชาชนชนบทรวมเข้าเป็นสิ่งเดียวกัน สภาพ
ของชนบทได้เสื่อมสลายไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง อีกทั้ง ลักษณะการพัฒนาของรัฐยังคงอยู่ในรูปแบบของ
การพึ่งพา (Dependency) ที่มีการน าทรัพยากรจากภายนอกไปสู่ชุมชนตลอดเวลาไม่แตกต่างไปจากการ
อุปถัมภ์ ประชาชนชนในบทจึงตกอยู่ในฐานะที่ยากจน สูญเสียศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  ไม่สามารถแสดง
บทบาทของตนเองได้อย่างชัดเจน รอคอยการช่วยเหลือ รอค าสั่งจากรัฐและจากองค์กรภายนอกอยู่ตลอดเวลา 
ภาพลักษณ์ของชนบทจึงตกอยู่ในภาวะที่อ่อนแอ เปลี่ยนแปลงสภาพสังคมของชนบทจากที่เคยมีความสงบสุข
ท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ มีวิถีชีวิตผูกพันอยู่กับธรรมชาติ ยึดมั่นในขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ผลของระบบทุนนิยมที่เข้าไปสู่ชนบทก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสังคม
เกษตรมาเป็นสังคมเมืองและสังคมอุตสาหกรรม ประชาชนในชนบทที่เคยเป็นเจ้าของการผลิตภาคเกษตรกรรม
ได้กลายมาเป็นแรงงานลูกจ้างของภาคอุตสาหกรรม ขณะเดียวกันสังคมยังได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเกิด
มลภาวะเป็นพิษทั้งทางน้ าและอากาศ อันเนื่องมาจากการผลิตของภาคอุตสาหกรรม    

หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ประเทศไทยมีการจัดการเศรษฐกิจตามนโยบายแต่ขาดการ
วางแผนอย่างเป็นระบบ กระทั่งเกิดรัฐประหารจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในปี พ.ศ. 2500 การพัฒนากระแส
หลักของประเทศไทยเริ่มมีการจัดท าแผนพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปแบบตามหลักสากล โดยขณะนั้น ประเทศ
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ไทยได้รับการช่วยเหลือจากประเทศสหรัฐอเมริกาในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ จึงได้มีการจัดตั้งส านักงาน
พัฒนาคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติขึ้น ในปี พ.ศ. 2504 จากความช่วยเหลือทางด้านการเงินของ
ธนาคารโลก การพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-11 ได้
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ ดังนี้ 

1) การเร่งพัฒนาเพื่อให้เกิดความทันสมัยมีความทัดเทียมนานาประเทศ ได้ก่อให้เกิดความไม่สมดุล 
ทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลาย ขาดการวางแผนการใช้และการทดแทน เกิดความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้
ระหว่างคนรวยและคนจนซึ่งเป็นช่องว่างที่นับวันจะกว้างขึ้น ความแตกต่างอย่างไม่เสมอภาค ระหว่างชุมชน
เมืองกับชนบทที่เข้าถึงการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกของภาครัฐ ทั้งการขนส่งมวลชน การศึกษา และ
การสาธารณสุข  

2) การให้ความส าคัญต่อการพัฒนาชุมชนเมือง ส่งผลให้คนชนบทอพยพย้ายถิ่นแรงงานจากชนบท
ไปสู่เมืองและนิคมอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น ครอบครัวแตกแยก เด็กและคนชราถูก
ทอดทิ้ง ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาแรงงาน ชุมชนแออัด และการจราจรติดขัด เป็นต้น 

3) เมื่ออยู่ในช่วงที่ประเทศก าลังขาดแคลนทรัพยากร ประเทศไทยยังไม่มีความพยายามที่จะพึ่งตนเอง 
แต่กลับไปพึ่งพาต่างชาติ ทั้งทางด้านเทคโนโลยี เงินทุน นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ  

4) ระบบทุนเสรีนิยมท าให้ประเทศไทยถูกครอบง าและเป็นตลาดน าเข้าที่ส าคัญของปุ๋ยเคมี 
เครื่องจักรกล รวมถึงชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ที่ถูกสั่งเข้ามาเป็นจ านวนมากอีกทั้งมีราคาสูง ขณะเดียวกันก็ขาด
การวางแผนการน าเข้าและแก้ไขปัญหาต้นทุน ภาคการผลิตจึงได้รับผลกระทบโดยตรงจากระบบทุนดังกล่าว 

5) การขยายตัวของภาคเกษตรได้สร้างผลกระทบโดยตรงต่อความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ อัน
เน่ืองมาจากเกษตรกรขยายพื้นที่และบุกรุกที่ป่าสงวนมากขึ้น  

6) วัฒนธรรมตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่มีการคัดกรองท าให้วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต 
เอกลักษณ์ของความเป็นไทยถูกกลืนกลาย  

จะเห็นได้ว่า ความเจริญและทันสมัยที่เกิดขึ้นภายในประเทศมานานกว่า 50 ปี ได้ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชนในชนบท จากเดิมเคยเป็นระบบเศรษฐกิจเพื่อยังชีพ (survival economy) 
ที่มีความสมดุลระหว่างการผลิตและบริโภค ปรับเปลี่ยนมาสู่ภาคอุตสาหกรรมระบบทุนเสรีนิยม ที่ผนวก
เศรษฐกิจระบบตลาดและวิถีชีวิตของประชาชนให้เป็นสิ่งเดียวกัน ส่งผลให้เกษตรกรซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่
ของประเทศได้ผันตนเองเข้าสู่ระบบการผลิตเพื่อการค้า มุ่งเพิ่มรายได้และปริมาณการผลิต จากความ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ของการพัฒนาที่ก่อให้เกิดความเจริญอย่างฉาบฉวย กระบวนการมุ่งสร้างความเติบโตใน
ภาคอุตสาหกรรมบนฐานชีวิต ทรัพยากร ดิน น้ า ป่าของชุมชน ผ่านกลไกการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในรูป
ของเขื่อน ชลประทาน  บ่อบาดาล เทคโนโลยีเกษตรแผนใหม่สามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตด้วยเครื่องจักร เมล็ด
พันธุ์ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ท าให้การผลิตมีต้นทุนสูง ไม่เกื้อกูลต่อระบบนิเวศ สิ่งดังกล่าวได้กลืนรูปธรรมของสังคมที่
สงบสุข อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิตของผู้คนที่สัมพันธ์กับขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา 
และศิลปวัฒนธรรม เป็นเหตุให้ชุมชนเปลี่ยนแปลงตนเองเข้าสู่ความซับซ้อนตามภาวะความทันสมัย  
 
 
การพึ่งตนเอง (self-reliance) 

 
การพึ่งตนเอง (self-reliance) ได้รับอิทธิพลมาจากปรัชญาแนวคิดชุมชนนิยมเพื่อเชิดชูคุณค่าของ

ชุมชนขนาดเล็กบนพื้นฐานความเชื่อว่า ความสัมพันธ์อันงอกงามของมนุษย์เกิดขึ้นจากความเชื่อมั่น ช่วยเหลือ 
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ให้ความร่วมมือ อันจะน าไปสู่การขยายตัวให้เกิดกลุ่มที่ เหนียวแน่นทางสังคมอย่างเสมอภาค  พลัง
ความสามารถจะก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก นับเป็นกลไกที่
ส าคัญของการก ากับความสัมพันธ์ รวมถึงเป็นเครื่องมือของอ านาจในการสร้างหลักประกันการด ารงชีพให้กับ
ประชาชนในรูปแบบของการจัดสวัสดิการทางสังคม การพัฒนาตนเองถือเป็นพื้นฐานคุณค่าของมนุษย์และ
ธรรมชาติที่จะน าไปสู่องค์รวมของการพัฒนาได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  

การพึ่ งตนเองในมุมมองของข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ  (UNHCR, 2005) เห็นว่า        
การพึ่งตนเองเป็นการพัฒนาชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่ตัดสินใจวางแผนพัฒนาได้ตาม
ศักยภาพของตนเองอย่างมีพลัง (empowerment)  นอกจากนี้ หลายประเทศยังได้น าหลักการพึ่งตนเองมาใช้
เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน กล่าวคือ 

กลุ่มประเทศแอฟริกาตอนใต้ (Sub-Saharan Africa) ได้น ารูปแบบการพึ่งตนเองมาใช้พัฒนาทุนฐาน
รากของชุมชน คือ ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมท้องถิ่น ภายใต้ศักยภาพของการพัฒนาคนให้สามารถ
ช่วยเหลือตนเองผ่านกระบวนการคิด ตัดสินใจ มีส่วนร่วม ตามทักษะ ความรู้ความสามารถ   

ประเทศอิสราเอล ได้มีการรวมตัวกันขึ้นเป็นชุมชนเกษตรพึ่งตนเองของชาวยิว ที่พลเมืองได้ร่วมกันคิด
หาวิธีด ารงชีวิตให้อยู่รอดท่ามกลางความแห้งแล้ง ด้วยการน าทักษะด้านคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อการผลิต 
สามารถค านวณปัจจัยการผลิตที่สอดคล้องกับทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด ลดต้นทุน เพิ่ม
ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต  

ขณะที่ ประเทศคาเมรูน ภายหลังการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ รัฐบาลได้ท าการปรับลดงบประมาณด้าน
สาธารณสุข การศึกษา สาธารณูปโภคของชนบท และหันมาลงทุนเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้วยการปรับปรุง
ระบบน้ า ถนน สะพาน รวมถึงกระตุ้นให้ชุมชนเกิดการช่วยเหลือตนเองผ่านการส่งเสริมทักษะ ความรู้ เทคนิค 
อีกทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการสนับสนุนสถาบันการเงินขนาดเล็กให้กับชนบท (Fonchingong and 
Fonjong, 2003)  

อีกทั้ง ประเทศไนจีเรีย ได้ท าการปฏิวัติเขียวเพื่อให้ประเทศสามารถพึ่งตนเองด้วยการให้คนในชาติได้
มีอาหารบริโภคอย่างเพียงพอ เน่ืองด้วยทรัพยากรส่วนใหญ่ของไนจีเรียถูกควบคุมโดยรัฐ ขณะเดียวกันรัฐได้มุ่ง
ส่งเสริมให้เอกชนเข้ามาลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ผลประโยชน์จากการพัฒนาจึงตกอยู่กับรัฐและเอกชน 
ขณะที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากการขาดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และ
ขาดความสามารถในการตัดสินใจได้ด้วยตนเอง (Kim and Muhammad, 2013)  

การพึ่งตนเองของหลายประเทศดังกล่าว ได้ครอบคลุมถึงความสามารถทางความคิดของการมอง
ปัญหาผ่านการตัดสินใจด้วยตนเองอย่างเท่าทัน ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความความสามารถ 
ปราศจากการถูกเอาเปรียบและครอบง าจนสูญเสียความเป็นตัวเอง 

ความจริงจังในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศไทยได้มุ่งให้ความส าคัญกับการพึ่งตนเองของ
ประชาชน ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) ด้วยการพัฒนาอาชีพ 
เพิ่มรายได้ และสร้างขีดความสามารถให้แก่ประชาชน จึงมีการจัดตั้งองค์กรชุมชนเพื่อเป็นศูนย์กลางการ
ด าเนินงานและรณรงค์ปลูกฝังจิตส านึกของประชาชนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างมีความเชื่อมั่น และได้รับการ
สนับสนุนตามหลักของการเกื้อหนุนมากกว่าการหยิบยื่นให้ ดังขั้นตอนการสร้างขีดความสามารถของชุมชนที่
น าไปสู่การพึ่งตนเอง ดังต่อไปนี ้

1) สร้างแนวคิดการพึ่งตนเองเพื่อสร้างสมดุลของชุมชนทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองให้
สอดคล้องกับขีดความสามารถของประชาชน  
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2) ก าหนดพื้นที่เป้าหมายตามระดับการพึ่งตนเอง 3 ระดับ ได้แก่ การพึ่งตนเองให้พออยู่พอกิน การ
พึ่งตนเองให้อยู่ดีกินดี และการพึ่งตนเองให้มั่งมีศรีสุข  

3) ก าหนดตัวชี้วัดเพื่อติดตามประเมินผลการท างานในพื้นที่  
4) จัดตั้งองค์กรประชาชนให้เป็นกลไกส าคัญในการเพิ่มศักยภาพของชุมชนให้มีความสามารถในการ

พึ่งตนเองได้มากขึ้น เน่ืองจากองค์กรประชาชนเป็นองค์กรที่มีการด าเนินการอย่างเป็นอิสระ มีส่วนร่วม มีผู้น า
ที่มีความรู้ความสามารถ มีการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง และมีงบประมาณในการด าเนินงาน  

5) เสริมสร้างปัจจัยพื้นฐานเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคง เช่น จัดตั้งศูนย์ข้อมูลชุมชน 
ศูนย์เทคโนโลยีชาวบ้าน ร้านค้าชุมชน กองทุนหมู่บ้าน โครงสร้างพื้นฐาน ถนน แหล่งน้ า ไฟฟ้า ประปา และ
การสื่อสาร  

6) สร้างจิตส านึกที่ดีให้แก่ประชาชนให้มีการวางแผนชีวิตที่ดี มีการท างานเพิ่มรายได้ มีการประหยัด
อดออม รวมถึงการด าเนินชีวิตโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขหรือการพนัน   

7) ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนในลักษณะของการหนุนเสริมสิ่งที่เอื้อต่อการพึ่งตนเองได้
ของชุมชน 

อย่างไรก็ตาม การพึ่งตนเองในงานพัฒนาของประเทศไทย ได้มีการน าทฤษฏีการพึ่งตนเองแบบพัฒนา
ของชุมชนชนบท (Double-tiered TERMS MODEL of Theory of Rural Community Self-reliance) มา
ใช้ในการพัฒนาบนพื้นฐานศักยภาพของชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีความสมดุลและมั่นคง ผลการพัฒนาคงความ
ถาวร อีกทั้งชุมชนสามารถกลั่นกรองการพัฒนาได้อย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ ความสามารถของการ
พึ่งตนเองตามทฤษฏีน้ี ประกอบด้วย  

1) การพึ่งตนเองด้านเทคโนโลยี (technological self-reliance) หมายถึง ความสามารถของชุมชน
ในการใช้เทคโนโลยีทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อการประกอบอาชีพและด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ กล่าวคือ มีการน าเครื่องมือ เครื่องจักรกล เทคโนโลยีสมัยใหม่ และภูมิปัญญามาใช้ได้อย่าง
เหมาะสม ตามความรู้ รวมถึงการบ ารุงรักษาให้คงสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างยืนยาว การน าเทคโนโลยีมา
ใช้ในที่นี้ ได้แก่ การท าไร่ ท านา อุตสาหกรรมในครัวเรือน การค้าขาย และการให้บริการเกี่ยวกับการซ่อมแซม
เครื่องจักร  

2) การพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจ (economic self-reliance) หมายถึง ความสามารถในการด ารงชีวิต
ทางเศรษฐกิจได้อย่างสมบูรณ์มั่นคง กล่าวคือ ประชาชนในชุมชนมีอาชีพที่เลี้ยงตนเองและครอบครัว มีรายได้
พอเพียงต่อการเข้าถึงปัจจัยสี่ในชีวิตประจ าวัน เช่น ประชาชนมีเงินในการใช้จ่ายเพื่อรักษาสุ ขภาพ และซื้อ
อปุกรณ์ด้านการศึกษาให้แก่บุตรหลาน  

3) ก ารพึ่ งต น เอ งด้ าน ท รัพ ย าก รธรรม ชา ติ  (nature resources self-reliance) ห ม ายถึ ง 
ความสามารถในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการด ารงรักษาทรัพยากรได้อย่าง
ยืนยาวไม่เกิดการเสียสมดุลของระบบนิเวศ กล่าวคือ ประชาชนในชุมชนสามารถพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติใน
การด ารงชีวิต เช่น การดูแลรักษา ดิน น้ า ป่า ได้อย่างเหมาะสม  

4) การพึ่งตนเองด้านจิตใจ (mental self-reliance) หมายถึง ความสามารถด้านสภาพจิตใจของ
ประชาชนที่สามารถต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคในชีวิตประจ าวันได้อย่างเข้มแข็ง กล่าวคือ ประชาชนมีจิตใจที่
เข้มแข็งพร้อมต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาในชีวิตประจ าวัน รวมไปถึงการมีสภาพจิตใจที่เข้มแข็ง
บนความเชื่อมั่นในการช่วยเหลือตนเองบนความพอดีโดยไม่เอารัดเอาเปรียบ และไม่โลภต่อผู้อื่น    
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5) การพึ่งตนเองด้านสังคม วัฒนธรรม (social-culture self-reliance) หมายถึง ความสามารถใน
การจัดการสถานการณ์ของชุมชนให้บรรลุตามเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพ โดยผู้น ามีศักยภาพ ความรู้ และ
มีความสามารถในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนได้เป็นอย่างดี (สัญญา สัญญาวิวัฒน์, 2551) 

องค์ประกอบของทฤษฏีการพึ่งตนเองแบบพัฒนาของชุมชนชนบทดังกล่าวข้างต้น ท าให้มองเห็น
ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองของชุมชนที่สอดคล้องทั้งด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ 
จิตใจ และสังคม วัฒนธรรม อันน าไปสู่การสร้างชีวิตของประชาชนให้เกิดความสมดุล สามารถด ารงอยู่ได้ด้วย
ตนเอง มีความเป็นอิสระต่อกระบวนการจัดการสิ่งต่างๆ ตามบริบทได้อย่างเหมาะสม ลดการพึ่งพาและ
ช่วยเหลือสิ่งที่ไม่จ าเป็นจากภายนอกชุมชน อนึ่ง ลักษณะการพึ่งตนเองของชุมชนนั้นอาจมีความแตกต่างกันไป
ตามบริบทของสภาพแวดล้อม  โดยภาพรวมที่บ่งบอกถึงการเป็นชุมชนพึ่ งตนเองต้องประกอบด้วย 
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาด้านการเงิน ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สังคม ประเพณีและวัฒนธรรม
ของชุมชน ความสามารถในการตัดสินใจกระท าหรือไม่กระท ากิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน  ความเป็น
อิสระในการตัดสินใจด าเนินโครงการต่างๆ ด้วยตนเองและเป็นอิสระทางด้านการคลัง การปฏิเสธข้อเสนอที่ไม่
เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อชุมชน รวมถึงความสามารถในการระดมทุนเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนา
ชุมชน มีระบบการช่วยเหลือคนในชุมชนให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค (นภาภรณ์   
หะวานนท์ และคณะ, 2550)  
 
 
การพึ่งตนเอง : การจัดสวัสดิการชุมชนบ้านนาบอน 

 
การจัดสวัสดิการชุมชนบ้านนาบอน หมู่ 2 ต าบลทุ่งงาม อ าเภอเสริมงาม จังหวัดล าปาง ได้น ามาใช้

เป็นกรณีศึกษาการพึ่งตนเองของชุมชนทางด้านสังคม วัฒนธรรม (social-culture self-reliance) ตามทฤษฏี
การพึ่ งตนเองแบบพัฒนาของชุมชนชนบท  (Double-tiered TERMS MODEL of Theory of  Rural 
Community Self- reliance) เนื่องจากเป็นชุมชนที่สามารถพลิกวิกฤตความขัดแย้งอย่างรุนแรงให้กลายมา
เป็นโอกาสของการน าไปสู่การจัดสวัสดิการชุมชนเพื่อดูแลคนทุกเพศทุกวัยได้อย่างเสมอภาคและมีความ
ต่อเน่ืองภายใต้ระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชนบ้านนาบอน พ.ศ. 2547  

บ้านนาบอนก่อตั้งขึ้นประมาณปี พ.ศ. 2345 เป็นชุมชนชนบทที่อยู่ห่างจากอ าเภอเมืองล าปาง 
ระยะทาง 30 กิโลเมตร มีจ านวน 198 ครัวคาเรือน ประชากรรวมทั้งสิ้น 645 คน คนในชุมชนประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม รับจ้าง และค้าขาย ชุมชนมีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพและท ากิจกรรมรวม 13 กลุ่ม บ้านนา
บอนมีวิถีประพฤติปฏิบัติตามจารีตประเพณีของพุทธศาสนา คนในชุมชนมีความสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง  มีความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พึ่งพาอาศัยในลักษณะ “พริกอยู่บ้านเหนือ เกลืออยู่บ้านใต้” รูปแบบของการพัฒนาชุมชนใน
ช่วงแรกที่ก่อตั้งชุมชนยังคงเป็นไปตามนโยบายและการสั่งการของหน่วยงานภาครัฐ เน่ืองจากขณะนั้นชุมชนยัง
ไม่สามารถคิดและวางแผนงานพัฒนาชุมชนได้ด้วยตนเอง 

วิกฤตการณ์ส าคัญที่ท าให้บ้านนาบอนเกิดความชะงักทางการพัฒนาชุมชน ได้เริ่มขึ้นในปีพ.ศ. 2540-
2543 ขณะนั้นได้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์อย่างรุนแรงระหว่างพระสงฆ์ ผู้น าชุมชน และคนในชุมชน
เน่ืองจาก คนในชุมชนบางส่วนไม่ยอมรับในตัวของผู้น าชุมชนเพราะเห็นว่ามีการบริหารจัดการงบประมาณที่
น ามาใช้ในการพัฒนาชุมชนมีความไม่โปร่งใส อีกทั้ง การจัดท าโครงการพัฒนายังเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเอง 
และพวกพ้อง คนในชุมชนที่เป็นแกนน าต่อต้านมีความไม่พอใจจึงก่อเหตุวุ่นวายข้ึนและสร้างสถานการณ์ที่ต่อสู้
ด้วยก าลังเพื่อขับไล่ผู้น าชุมชนให้ออกจากต าแหน่ง เพื่อให้มีการเลือกตั้งขึ้นใหม่โดยแกนน าต่อต้านได้ลงสมัคร
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แข่งขันในครั้งนี้ด้วยแต่ไม่ได้รับเลือก เพราะผู้น าชุมชนเดิมได้คะแนนมากกว่าจึงเป็นที่ยอมรับและคงต าแหน่ง
ผู้น าชุมชนต่อไป ปัญหาจากการไม่ยอมรับในตัวผู้น าชุมชนเดิมได้ทวีความรุนแรงและแบ่งคนในชุมชนออกเป็น 
2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้น าชุมชนเดิมซึ่งมีพระสงฆ์ได้เข้ารวมอยู่ด้วย และกลุ่มแกนน าต่อต้าน การไม่ยอมรับท าให้เกิด
การต่อต้านและมีการใช้ก าลังในการตัดสินปัญหาในการด ารงชีวิตประจ าวันมากขึ้น รวมถึงการไม่ให้ความ
ร่วมมืออีกทั้งยังปฏิเสธที่จะเข้าร่วมกิจกรรมกับฝ่ายตรงข้าม ชุมชนจึงเกิดความชะงักทางการพัฒนา นานกว่า 4 
ปี เกิดวาทกรรมของ “วัดไม่เข้า พระเจ้าไม่ไหว้ ผีไม่เผา เงาไม่เหยียบ”  

จนกระทั่งกลางปี พ.ศ. 2544 เป็นช่วงเวลาของการพลิกวิกฤตความขัดแย้งของชุมชนให้เป็นโอกาส 
ผ่านนโยบายจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ขณะนั้นนายสวัสดิ์ ลาดปาละ ข้าราชการบ านาญ
ต าแหน่งที่ปรึกษาชุมชนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรโครงการผนึกก าลังประชารัฐขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ เครื่องมือส าคัญที่น ามาใช้ในการด าเนินงาน คือ วิทยากรกระบวนการ ถือเป็นเทคนิค
และกลไกที่เอื้ออ านวยให้คนในชุมชนได้หันหน้าเข้าหากันด้วยการพูดและรับฟังอย่างมีเหตุผล การได้ร่วมกัน
ทบทวนสถานการณ์ของปัญหาที่เกิดขึ้นได้น าไปสู่ทางออกที่เหมาะสมร่วมกัน  

นอกจากนี้การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมยังได้น าเทคนิค Future Search Conference 
(FSC) มาใช้เพื่อสร้างภาพนาบอนในฝัน คือ “บ้านนาบอนเป็นชุมชนที่มีความรัก สามัคคี ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก 
ช่วยเหลือซึ่งกัน อาศัยอยู่ร่วมกันแบบเครือญาติ มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม แก้ไขปัญหาของชุมชนร่วมกัน 
น าทุนชุมชนมาสร้างอาชีพให้เกิดรายได้เพื่อให้เกิดการพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน” ภาพนาบอนในฝันจึงกลายเป็น
ธงร่วมที่จุดประกายให้เกิดพลังชุมชนในเวลาต่อมา  

การจัดท าแผนแม่บทชุมชนได้เป็นกระบวนการแรกเริ่มของการปรับเปลี่ยนวิธีคิดคนในชุมชนได้รู้จัก
ตัวเองมากขึ้น สามารถมองเห็นปัญหาของครัวเรือนและชุมชนผ่านการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลรายรับ 
รายจ่าย หนี้สิน และเงินออมของครัวเรือน คนในชุมชนได้ร่วมกันจัดท าโครงการเพื่อสร้างอาชีพและรายได้
รวมถึงได้มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนตามมา สวัสดิการชุมชนบ้านนาบอนเกิดจากแนวคิดของคนใน
ชุมชนที่มองเห็นผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการที่อาศัยอยู่ภายในชุมชนหลายครัวเรือนไม่มีผู้ดูแลเน่ืองจาก
บุตรหลานออกไปท างานยังต่างจังหวัดและต่างประเทศ ชุมชนจึงได้จัดประชุมเพื่อหาทางช่วยเหลือผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการดังกล่าว ได้มีการระดมทุนจากการจัดท าผ้าป่าเพื่อเป็นเงินก้อนแรกของกองทุน 
จากนั้นบุตรหลานของคนในชุมชนท่ีท างานอยู่ต่างจังหวัดและต่างประเทศได้ร่วมกันจัดงานคืนสู่เหย้าชาวนา
บอนทุกวันที่ 14 เมษายนของทุกปี เพื่อน าเงินที่ได้จากการระดมทุนน าไปจัดสวัสดิการที่ตอบสนองความจ าเป็น
และความต้องการให้คนในชุมชนตั้งแต่เกิดจนตายครอบคลุมทุกเพศทุกวัย ในรูปแบบของการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ทุพลภาพ ผู้ป่วยเรื้อรัง จ่ายเป็นขวัญและก าลังใจให้กับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาล จ่ายเป็นทุนการศึกษาให้แก่เยาวชน และสมทบเพื่อเป็นทุนในการพัฒนาชุมชน ตามระเบียบ
กองทุนสวัสดิการชุมชนบ้านนาบอน พ.ศ. 2547 มีรายละเอียดดังต่อนี ้
  1. จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ ให้แก ่

1.1 ผู้สูงอายุที่มีอายุ 70 ปีข้ึนไปทุกคน คนละ 150 บาทต่อป ี
1.2 ผู้ประสบอุบัติเหตุ ทุพลภาพถาวร รายละ 400 บาทต่อป ี
1.3 ผู้ป่วยเรื้อรังที่ไม่สามารถไปโรงพยาบาลได้ รายละ 400 บาทต่อป ี
1.4 ผู้ป่วยเอดส์ รายละ 400 บาทต่อป ี
1.5 จ่ายเป็นขวัญและก าลังใจให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาพยาบาล ครั้งละ 200 บาท ไม่เกิน 

ปีละ 2 ครั้ง 
1.6 จ่ายเป็นค่าขนส่งศพจากโรงพยาบาลภายในอ าเภอ รายละ 200 บาท และต่างอ าเภอ 
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รายละ 500 บาท 
2. จ่ายเป็นทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนตั้งแต่เด็กก่อนวัยเรียนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคน คนละ  

1 ทุน ทุนละ 100 บาท 
3. จ่ายเป็นค่าอุปโภค บริโภค เพื่อบรรเทาทุกข์เบ้ืองต้น กรณี เกิดอุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย ครั้ง

ละไม่เกิน 5,000 บาท 
4. ให้สมาชิกกู้ยืมเพื่อน าไปประกอบอาชีพ ในวงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 5 บาท

ต่อปี โดยมีหลักทรัพย์ค้ าประกัน 
5. จ่ายสมทบในกิจกรรมการพัฒนาชุมชน 
 
การจัดสวัสดิการชุมชนบ้านนาบอนในมิติการพึ่งตนเองทางด้านสังคม วัฒนธรรม (social-culture 

self-reliance) ตามทฤษฏีการพึ่งตนเองแบบพัฒนาของชุมชนชนบท (Double-tiered TERMS MODEL of 
Theory of Rural Community Self-reliance) พบว่า บ้านนาบอนมีความสามารถในการจัดสวัสดิการชุมชน
เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตบนพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิตและบริบทชุมชนได้อย่างเป็นระบบและ
เอื้อประโยชน์แก่คนในชุมชนมานานกว่า 12 ปี การพึ่งตนเองทางสังคม วัฒนธรรมของบ้านนาบอนไม่ได้
หมายถึงการตัดขาดการช่วยเหลือจากภายนอกชุมชน แต่เป็นความสามารถของชุมชนในการแก้ไขปัญหาตาม
สถานการณ์ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน  การจัดสวัสดิการชุมชน
เป็นการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากความต้องการที่แท้จริงของชุมชนตามศักยภาพและขีดความสามารถเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนได้ตามมาตรฐานที่ต้องการ อีกทั้ง ผู้น าชุมชน คณะกรรมการ และคนในชุมชน
ได้เปิดโอกาสเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองไปพร้อมกับกระบวนการพัฒนาชุมชน ท าให้คนในชุมชนสามารถ
น าเสนอข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงของชุมชนได้เป็นอย่างดี 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลมาใช้เป็นฐานการวางแผนพัฒนาชุมชนให้
สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของคนในชุมชน ส่งผลให้ชุมชนสามารถจัดท าโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจของครัวเรือน รวมถึงสามารถระดมทุนเพื่อน ามาจัดสวัสดิการให้แก่คนในชุมชน  ก่อให้เกิดความ
เชื่อมั่นในการจัดการชุมชนได้อย่างมีแบบแผนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้อย่างเป็นระบบ สร้าง
พลังกระตุ้นและผลักดันให้ชุมชนเกิดการพัฒนาอย่างมีทิศทางและตอบสนองความต้องการคนในชุมชนได้อย่าง
แท้จริง  

สวัสดิการชุมชนบ้านนาบอนได้น าไปสู่ชุมชนพึ่งตนเองจากการปรับกระบวนการคิดและการพัฒนา
ศักยภาพของคนในชุมชนผ่านการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การถอดบทเรียนหลังการท างาน 
เครื่องมือส าคัญที่น ามาใช้ในการพัฒนาพัฒนาชุมชน คือ วิทยากระบวนการ (Facilitator), Future Search 
Conference (FSC) และ After Action Review (AAR) เทคนิคที่ผู้น าและคณะกรรมการชุมชนได้น ามาใช้ใน
การด าเนินงานพัฒนา ประกอบด้วย การตั้งเป้าหมายในการท างาน การรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง การเลือก
บุคคลให้เหมาะสมกับงาน การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกิดจากงานพัฒนาแก่เยาวชน การถอดบทเรียนหลังการ
ท ากิจกรรม การใช้หลักประชาธิปไตยในการด าเนินงาน โดยผลส าเร็จของการพัฒนาเกิดจากการเรียนรู้และลง
มือปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมท าให้คนในชุมชนเป็นเจ้าของชุมชนอย่างแท้จริง  
  
 
สรุป 
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การจัดสวัสดิการชุมชนนาบอนเป็นกิจกรรมการพัฒนาที่ก่อให้เกิดการพึ่งตนเองด้านสังคม วัฒนธรรม 
(social-culture self-reliance)  บนฐานของสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน ท าให้ชุมชน
สามารถพัฒนาขีดความสามารถได้อย่างเป็นระบบ เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนได้ตามมาตรฐานที่
ต้องการอย่างต่อเนื่องและยืนยาว ชุมชนมีความสามารถในการจัดการสถานการณ์ให้บรรลุตามเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  การพึ่งตนเองของชุมชนนาบอนกรณีการจัดสวัสดิการชุมชน ได้แสดงให้เห็นถึงความ 
สามารถในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน มีความเป็นอิสระในการก าหนด
ทางเลือกต่อการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนโดยไม่หวังพึ่งภายนอก และสามารถ
พัฒนาชุมชนให้เป็นไปตามเจตจ านงของชุมชน  
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จากสลมัถึงโฉนดชุมชนเมือง: การเปล่ียนแปลงกระบวนทศัน ์“คนจนเมือง” ในประเทศ
ไทย พ.ศ. 2520-2558 

From slum to Urban Community Land Title: Thai urban povertyconcept 
transformations 
in 1977-20151 

 
ธนัยวฒัน์ ค าปา2 

TanyawatKhampa 
ร.ศ. ดร. พชัรินทร์สิรสุนทร3 

บทคดัยอ่ 
งานศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค ์1.) เพ่ือศึกษากระบวนการจดัการพ้ืนท่ีเมืองซ่ึงส่งผลต่อวิถีชีวิต

ของคนจนเมือง 2.) เพ่ือศึกษาการต่อสู้เคล่ือนไหวเก่ียวกบัสิทธิท่ีอยูอ่าศยัของคนจนเมืองโดยอาศยั
การตรวจสอบงานศึกษาท่ีผ่านมาเพ่ือวิเคราะห์มุมมองต่อคนจนเมืองในมิติต่างๆ ซ่ึงส่งผลต่อ
กระบวนการจัดการพ้ืนท่ีเมืองจากภาครัฐและเอกชน โดยแบ่งกระบวนการจัดการพ้ืนท่ีเมือง
ออกเป็น 2 ช่วงเวลาคือ ก่อน พ.ศ. 2520 และหลงั พ.ศ. 2520 โดยใชก้ารออกพรบ.ชุมชนแออดัเป็น
ตวัก าหนด  

ผลการศึกษาพบว่า กระบวนทัศน์เก่ียวกับคนจนเมืองก่อนพ.ศ. 2520 มีลกัษณะร่วม 2 
ประการคือ 1.) เป็นเพียงผูอ้ยูอ่าศยัในชุมชนแออดั 2.) เป็นพียงแรงงานรับจา้งราคาถูกซ่ึงมีนยัถึงการ
อยูอ่าศยัเพียงชัว่คราวในแหล่งชุมชนแออดั  

ช่วงทศวรรษ 2520 นโยบายท่ีเน้นการพฒันาอุตสาหกรรมไดดึ้งเอาแรงงานเขา้สู่เมืองอีก
ระลอกใหญ่ ท าให้ชุมชนแออดัเพ่ิมจ านวนข้ึนภาครัฐออกมาตรการจดัการชุมชนแออดัโดยอาศยั
พรบ.ชุมชนแออดั พ.ศ. 2520 เป็นเคร่ืองมือส าคญั เกิดการไล่ร้ือชุมชนเป็นจ านวนมากขณะเดียวกนั
คนในชุมชนเองเกิดการรวมตวัเพ่ือต่อรองสิทธิการอยู่อาศยัและเสนอแนวทางจดัการท่ีดินหลาย
รูปแบบ ภาพตวัแทนของคนจนเมืองในช่วงน้ีสามารถแบ่งออกเป็น 3 แนวทางคือ 1.) คนจนเมือง
                                                           
1ผูศึ้กษาขอขอบคุณ ผศ.ดร.อจัฉริยา ชูวงศเ์ลิศ อ.ดร. นิสาพร วฒันทรัพย ์คณะสังคมศาสตร์ ผศ.ดร. นฏัฐิกา นว
พนัธ์ุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร ท่ีไดก้รุณาใหข้อ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชนใ์นการจดัท า
ตน้ฉบบัแรก 
2นิสิตปริญญาเอก สาขา การพฒันาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร tanyawat.k@gmail.com 
3คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
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เป็นอุปสรรคต่อการพฒันามากกว่าเดิม 2.) คนจนเมืองในรูปขององคก์รชุมชนเพ่ือต่อรองสิทธ์ิท่ีอยู่
อาศยั 3.) คนจนเมืองท่ีมีวิถีชีวิตของตวัเอง 

นอกจากน้ีงานศึกษาท่ีผ่านมายงัช้ีให้เห็นว่าการร่วมมือกนัเป็นเครือข่ายของคนจนเมือง
ไม่ไดเ้กิดข้ึนเพียงกลุ่มท่ีมีปัญหาเร่ืองท่ีดินในเมืองเท่านั้นแต่รวมถึงกลุ่มท่ีอยูใ่นชนบทสะทอ้นผ่าน
การเรียกร้องโฉนดชุมชนเมือง ซ่ึงเป็นรูปแบบการจดัการสิทธิในท่ีดินร่วมกนัของชุมชนท่ีเกิดข้ึน
ทั้งในชนบทและพ้ืนท่ีเมืองการน าเสนอแนวคิดโฉนดชุมชนสะทอ้ให้เห็นถึงการต่อสู้ของคนจน
เมืองเพ่ือเรียกร้องสิทธ์ิในการอยูอ่าศยัในเมืองผ่านการทดลองจดัการพ้ืนท่ีในชุมชนท่ีซ้อนทบับน
พ้ืนท่ีสาธารณะ 

 
ค าส าคญั: คนจนเมือง, การเคล่ือนไหว, การจดัการพ้ืนท่ีเมือง, 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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บทน ำ 

 นับตั้ งแต่การปฏิวติัอุตสาหกรรมในศตวรรษท่ี 17 ได้เปล่ียนวิถีการผลิตเข้าสู่ระบบ
อุตสาหกรรมมากข้ึนพร้อมกบัการเปล่ียนวิถีชีวิตของผูค้นท่ีอพยพและก่อร่างสร้างถ่ินฐานใหม่ใน
เขตเมืองจนท าใหเ้กิดความแออดัไปพร้อมกบัความไร้ระเบียบของเมือง ไดพ้ฒันาไปสู่ปัญหาท่ีอยูคู่่
กบัทุกเมืองในโลกคือ สลมัหรือชุมชนแออดั4ขณะเดียวกนัการขยายตวัของเมืองโดยขาดการวางผงั
เมืองท่ีดีไดท้  าใหเ้กิดการกวา้นซ้ือท่ีดินเพ่ือเกง็ก าไรท าใหร้าคาท่ีดินมีราคาสูงข้ึนจนกระทัง่ผูท่ี้อพยพ
เขา้เมืองไม่สามารถเขา้ถึงท่ีดินเพ่ือการอยูอ่าศยัได ้ชุมชนจึงเกิดข้ึนบนท่ีดินว่างเปล่าใกลแ้หล่งงาน
และก่อสร้างท่ีพกัแบบง่ายๆ ราคาถูกหรือเช่าท่ีอยูอ่าศยัราคาถูกและต่อมามีการเพ่ิมข้ึนของจ านวน
สมาชิกครอบครัวกลายเป็นชุมชนแออดั 
 ในประเทศไทย ชุมชนแออดัในเขตเมืองเร่ิมเป็นปัญหามาตั้งแต่ทศวรรษ 2520 ขอ้มูลจาก
การส ารวจของการเคหะแห่งชาติเม่ือปี 2521 ระบุว่า ชุมชนแออดัในกรุงเทพฯ มีทั้งหมด 420 ชุมชน 
คิดเป็นประชากรร้อยละ 13 ของคนกรุงเทพฯ ทั้ งหมด และในปี 2527 ชุมชนแออดัได้ขยายตัว
เพ่ิมข้ึนเป็น 1,020 ชุมชน สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (พอช.) ไดมี้การส ารวจสถานการณ์คนจน
เมืองในปี 2551 ระบุไวว้่า พ้ืนท่ีกรุงเทพฯ มีชุมชนแออดัอยูท่ ั้งส้ิน 1,266 ชุมชน มีประชากรท่ีจดัอยู่
ในฐานะยากจนและตอ้งการความช่วยเหลืออยูก่วา่ 225,000 ครอบครัว (สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน
,http://www.codi.or.th/ สืบค้นเม่ือ 28 กันยายน  2558)นอกจากน้ีย ังมีชุมชนแออัดเพ่ิมข้ึนใน
ต่างจงัหวดัโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ ปรากฏการณ์สลมัไดก้ระจายตวัออกไปยงัพ้ืนท่ีเมืองน้ีท าใหเ้กิด
อคติท่ีว่าคนท่ีอยู่ในสลมัไม่ไดท้  าหนา้ท่ีอะไรในเมือง/สังคมและควรถูกส่งกลบัไปชนบทหรือยา้ย
ไปอยูพ้ื่นท่ีใหม่ๆ ผา่นโครงการร้ือถอนสลมั (พิชญ ์พงษส์วสัด์ิ, 2553)  
 กระบวนการจดัการชุมชนแออดัท่ีผ่านมา ภาครัฐใชว้ิธีการยา้ยท่ีอยู ่(Re-settlement) คนใน
ชุมชนแออดัไปสู่หมู่บา้นหรือห้องชุดท่ีภาครัฐจดัเตรียมไวใ้ห้ ในกระบวนการยา้ยท่ีอยู่จากภาครัฐ
ไดเ้กิดการร้ือถอนชุมชนแออดัและภาครัฐเองไดส้ร้างเคร่ืองมือและองคก์รเพ่ือจดัการกบัชุมชน ท า
ให้เกิดปัญหาใน 2 ระดบัคือ 1.) ระดบัวิถีชิวิต(Folk way) ซ่ึงภาครัฐยา้ยชุมชนโดยไม่ค านึงถึงวิถี
ชิวิตและสิทธิการด ารงอยูข่องชุมชน  2.) ระดบัขบวนการเคล่ือนไหวเชิงสังคม (Social movement) 
เพื่อน าเสนอกระบวนการจดัการตนเองของชุมชนในหลายรูปแบบ และการน าเสนอ โฉนดชุมชน 

                                                           
4ในบทความน้ีผูศึ้กษาจะใชค้  าวา่สลมัและชุมชนแออดัสลบักนัไปมา โดยทั้งสองค ามีความหมายเดียวกนัแต่จะ
ข้ึนอยูก่บับริบทในแต่ละช่วงเวลา 
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(Community land title)  เพื่อสร้างเคร่ืองมือการจดัการชุมชนและเป็นเคร่ืองมือการต่อรองต่อตา้น 
ระหวา่งชุมชนกบัภาครัฐ ท่ีพยายามสร้างความชอบธรรมในการจดัการพ้ืนท่ีบนชุมชนแออดั  
ระเบียบวิธีกำรวิจัย 
 งานศึกษาคร้ังน้ี เป็นการทบทวนวรรณกรรมท่ี เพื่ อทบทวนความเป็นมาและการ
เปล่ียนแปลงความหมายของคนจนเมือง โดยแบ่งกลุ่มงานศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง ออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่ม
ท่ีศึกษากระบวนการเคล่ือนไหวของคนจนเมืองและกลุ่มท่ีศึกษากระบวนการก่อตวัของชุมชน
แออดั ท่ีปรากฏในระหวา่งปีพ.ศ. 2520-2558 และท าการสงัเคราะห์ ผสานเร่ืองราวจากงานศึกษาช้ิน
ต่างๆเพ่ืออธิบายการเปล่ียนแปลงกระบวนทศัน์เก่ียวกบัคนจนเมือง จากกลุ่มงานวิจยัต่างๆ 

ข้อค้นพบ 

 คนจนเมืองก่อน พ.ศ. 2520 

 การด าเนินนโยบายพฒันาประเทศใหเ้ป็นอุตสาหกรรม ซ่ึงก่อใหเ้กิดการพฒันาท่ีไม่สมดุล
ระหว่างภาคเมืองและภาคชนบทเกิดการอพยพเคล่ือนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรเข้าสู่
ภาคอุตสาหกรรมในเมือง เป็นชุดค าอธิบายหลกัของการเกิดสลมัในเมืองท่ีคนส่วนใหญ่เขา้ใจ แต่
สาเหตุดงักล่าวดูจะเป็นสาเหตุของการเกิดสลมัในเมืองเม่ือประมาณ 20ปีท่ีผา่นมา   
 การขยายตวัและการเจริญเติบโตของเมืองโดยการขาดการวางผงัการพฒันาท่ีชดัเจนได้
ส่งผลให้เกิดการกวา้นซ้ือท่ีดินเพ่ือเก็งก าไร ราคาท่ีดินถีบตวัสูงข้ึนอยา่งรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ระหวา่งปี พ.ศ. 2503-2515 (อคินรพีพฒัน์, 2542: 399) นบัเป็นการจ ากดัโอกาสในการถือครองท่ีดิน
ของคนจนท่ีอพยพเขา้มาในระยะน้ีดว้ยนอกจากน้ี การด าเนินนโยบายพฒันาเมืองของรัฐในรูปการ
พฒันาดา้นสาธารณูปโภคโดยมิไดค้  านึงถึงปัญหาของชาวสลมั ส่งผลต่อการขยายตวัของสลมัดว้ย 
กล่าวคือ การสร้างถนน การสร้างทางด่วน และการขุดลอกคูคลองเพ่ือการระบายน ้ า เป็นตน้ ได้
ส่งผลให้เกิดการไล่ร้ือสลมัจ านวนมาก ตวัอยา่งเช่น การตดัถนนสายรัชดาภิเษก โดยเช่ือมจากถนน
เจริญกรุง ผ่านถนนพระราม4 ถนนสุขมุวิท ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ ถนนลาดพร้าว ถนนวิภาวดีรังสิต 
ในปี พ.ศ. 2528 ไดส่้งผลใหเ้กิดการไล่ร้ือสลมัท่ีอยูใ่นแนวถนนจ านวนมาก  
 Evers andKorff (2003) ไดเ้สนอให้มีการพิจารณาสาเหตุเร่ืองการอพยพโดยอตัราการเพ่ิม
ประชากรในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงปรากฏว่ามีอตัราการเพ่ิมปริมาณประชากรท่ีสูงข้ึนกว่าอตัราการ
เกิด นบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 และเพ่ิมสูงข้ึนเร่ือย ๆ จนกระทั้งถึงปี พ.ศ. 2521 อตัราการเพ่ิมประชากร
ในกรุงเทพมหานคร จึงเร่ิมลดลงจนเท่ากบัอตัราการเกิดในช่วงหลงัปี พ.ศ. 2534 กล่าวคือ อตัราการ
เพ่ิมประชากรในกรุงเทพมหานคร ระหวา่งปี พ.ศ. 2443-2500 ในแต่ละปีมีประมาณ 1,388-2,030คน 
ระหว่างปี พ.ศ. 2500-2511 มีอตัราการเพ่ิมประชากรสูงข้ึนเฉล่ียปีละ 90,685 คน และถีบตวัสูงข้ึน
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ถึง 160,000 คนต่อปี ระหว่างปี พ.ศ. 2511-2521 ขณะท่ีระหว่างปี พ.ศ. 2521-2529 อตัราการเพ่ิม
ประชากรในกรุงเทพมหานครมีปริมาณลดลงเหลือ 19,662 คนต่อปี และค่อย ๆ ลดลงเหลือ14,800 
คนต่อปี ช่วง พ.ศ. 2529-2534 ตามล าดบัซ่ึง Evers and Korff(2003) สรุปว่า ระหว่างปี พ.ศ. 2493-
2513 การอพยพเป็นสาเหตุของการเกิดสลมัในกรุงเทพมหานคร นอกจากน้ี ยงัเสนอว่า การท่ีสลมั
ยงัคงอยูแ่ละเกิดข้ึนในระยะหลงั เป็นผลจากความสมัพนัธ์ทางอ านาจเศรษฐกิจในเมือง ท่ีลดคุณภาพ
ชีวิตและการเขา้ถึงท่ีดินในเมืองของคนจน (Evers and Korff, 2003:198) 
 การขยายตวัทางเศรษฐกิจส่งผลโดยตรงต่อการอพยพเพ่ือเขา้มาหาแหล่งงานโดยตรง โดย
ทั้ง อคิน ระพีพฒัน์ (2542) และ Evers and Korff (2003) เสนอใหม้องการอพยพเป็นปัจจยัส าคญัต่อ
การขยายตวัของชุมชนแออดัและความหมายของคนจนเมืองท่ีผูกติดกบัความไม่รู้และไม่เขา้ใจ
วฒันธรรมแบเมือง จึงเกิดความแปลกแยกต่อวิถีชีวิตแบบเมือง ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยิ่ง
ส่งผลให้คนจนเมืองตอ้งเผชิญกบัความยากล าบากเพ่ิมข้ึนอีกจากความเส่ียงท่ีรายไดข้องครอบครัว
ลดลงรายจ่ายและภาระหนี้ สินของครอบครัวท่ีเพ่ิมข้ึนรวมทั้ งปัญหาด้านสุขภาพและปัญหา
การศึกษาของบุตรหลานท่ีไม่มีโอกาสไดศึ้กษาเล่าเรียนต่อ  
 กำรก่อก ำเนิดและกำรขยำยตัวของสลมั 

 โสภณ พรโชคชยั(2528) มองสาเหตุของการเกิดสลมัว่า มีความเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองการจดัหา
ท่ีอยูอ่าศยัของผูมี้รายไดน้อ้ย ท่ีเนน้การอยูใ่กลแ้หล่งงานและมีราคาถูกการขาดการจดัระบบผงัเมือง 
และการควบคุมการใชท่ี้ดินท่ีถูกตอ้งและการประทะกนัระหว่างการอยูอ่าศยัอย่างง่าย ๆ ตามแบบ
วฒันธรรมพ้ืนบา้นซ่ึงขดักบัรูปแบบของบา้นสมยัใหม่ตามแบบวฒันธรรมตะวนัตก เป็นชุมชนท่ีก่อ
ตวัข้ึนจากการอพยพของคนจากหลายทิศทางเพ่ือเขา้มาหากิน โดยมีส่ิงท่ีน าติดตวัมาดว้ยคือ ความ
ยากจน ขาดการศึกษา ขาดฝีมือ และขาดปัจจยัท่ีจะแข่งขนักบัคนอ่ืน ๆ ในระบบเศรษฐกิจของสงัคม
เมือง และคนเหล่าน้ีจะถูกจ ากดัโอกาสและถูกกีดกนัให้อยู่ในฐานะผูรั้บใช้ (โสภณ พรโชคชยั, 
2528: 16-18และ บุญฤทธ์ิ บวัด า, 2527: 29-30) โดยแหล่งงานท่ีส าคญัของคนกลุ่มน้ีไดแ้ก่โรงงาน
อุตสาหกรรม บริเวณท่ีมีการขนถ่ายสินคา้ทั้งทางบกและทางน ้า อู่รถเมล ์และตลาดสด(สมพงษ ์พดั
ปุย, 2527: 19) 

 ศยามล ไกยรูวงศ ์และคณะ(2536) มองว่า สาเหตุของความเส่ือมโทรมนั้นมีความแตกต่าง
กนัไปตามลกัษณะของชุมชนโดยแบ่งเป็น 2 ลกัษณะคือ 1.) “ชุมชนเช่าท่ี” มีเหตุความเส่ือมโทรมมา
จากการท่ีผูใ้หเ้ช่าแบ่งบนัท่ีดินใหเ้ช่าในราคาท่ีดินถูกแบ่งเป็นแปลงเลก็แปลงนอ้ย ขาดระบบไฟฟ้า 
น ้าประปา ทางระบายน ้า และทางสัญจร จึงท าใหเ้กิดสภาพท่ีเส่ือมโทรม 2.)“ชุมชมบุกรุก” ซ่ึงส่วน
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ใหญ่เป็นชุมชนซ่ึงมีความเส่ือมโทรมมากท่ีสุดมีสาเหตุจากการท่ีผูเ้ขา้อยู่อาศยัส่วนใหญ่มีฐานะ
ยากจนมาก ไม่มีทางไปท่ีอ่ืนได ้ในระยะแรกจึงท าการบุกรุกสร้างท่ีอยูอ่าศยัแบบหลบันอนไปวนั ๆ 
ต่อมาก็ค่อย ๆ ต่อเติมบา้นท่ีละเลก็ทีละนอ้ยตามความจ าเป็นของการใชส้อย รวมถึงการต่อเติมเพ่ือ
เป็นท่ีอยูอ่าศยัให้กบัครอบครัวขยายซ่ึงตอ้งท าอย่างหลบ ๆ ซ่อน ๆ เพราะกลวัเจา้ของท่ีจะมาไล่ร้ือ 
ไม่มีน ้ าประปา ไม่มีไฟฟ้า และไม่มีทางระบายน ้ า ใตถุ้นบา้นและสะพานทางเดินคือท่ีท้ิงเศษขยะ
และเศษอาหาร (ศยามล ไกยรูวงศ ์และคณะ, 2536: 14-27) 

 ขณะเดียวกนั การด าเนินนโยบายของรัฐในเร่ืองการแกปั้ญหาท่ีอยู่อาศยัของคนจนในรูป
ของการสร้างแฟลตการก่อสร้างท่ีอยู่อาศยันอกเมืองก็ส่งผลให้เกิดการขยายตวัของสลมั เพราะ
แนวทางการแกปั้ญหาดงักล่าว ไม่สอดคลอ้งกบัค่าครองชีพและการด าเนินชีวิตของชาวสลมัท่ีตอ้ง
พ่ึงพาแหล่งงานในเมือง เป็นแหล่งงานท่ีอยูใ่นระบบเศรษฐกิจภาคไม่เป็นทางการ มีลกัษณะงานท่ี
หลากหลาย ซ่ึงตอ้งมีการปรับตวัเพ่ือการอยู่รอด จากการเบียดขบัของระบบเศรษฐกิจภาคท่ีเป็น
ทางการอยู่ตลอดเวลาการประกอบอาชีพของคนจนเมืองจึงขาดความมัน่คง ไดรั้บค่าแรงหรือมี
รายไดต้  ่ากว่าท่ีกฎหมายแรงงานก าหนด (สมพงษ์ พดัปุย, 2527: 16-17) และผูกพนักบัเมืองเช่น 
กรรมกรแบกหาม ช่างก่อสร้าง คนรับใชต้ามบา้น ขายพวงมาลยั ร้านขายของช าในชุมชน และการ
ขายอาหารประเภทขา้วแกง อาหารอีสาน รถเข็นขายลูกช้ินป้ิง หรือรถเข็นขายผลไม ้เป็นตน้ ซ่ึง
อาชีพบางอยา่งชาวบา้นตอ้งกนัพ้ืนท่ีใชส้อยในบา้นเพ่ือการประกอบอาชีพ 
 กระบวนการกลายเป็นสลมัในลกัษณะดงักล่าว ถูกผลิตซ ้ าในคนรุ่นต่อ ๆ มา ทั้งน้ีเพราะ
เง่ือนไขของโอกาสในการท างาน ฐานะทางเศรษฐกิจ และการไม่ไดรั้บบริการสิทธิขั้นพ้ืนฐานท่ี
ส าคญัจากรัฐ ไดแ้ก่ ทะเบียนบา้น น ้ าประปา และไฟฟ้า ท าให้บุตรหลานของชาวสลมัขาดโอกาส
ทางการศึกษาโดยสรุปแลว้ สลมั (Slum) หรือ ชุมชนแออดั คือนิยามของพ้ืนท่ีเส่ือมโทรมส่วนหน่ึง
ของเมืองท่ีมีลกัษณะเฉพาะคือ บา้นเรือนท่ีสร้างข้ึนต ่ากว่ามาตรฐาน ความสกปรกรุงรัง และการ
ขาดการรักษาความปลอดภยัท่ีมัน่คง และมีผลต่อคนจนเมือง ท่ีผูอ้าศยัรู้สึกตนเป็นคนชั้นล่างเป็น
ภาพคนจน คนอพยพ คนดอ้ยโอกาส ซ่ึงหมายถึงช่องวา่งทางสงัคมอนัอาจก่อใหเ้กิดผลลบได ้  
 คนจนเมืองหลงัพ.ศ. 2520 
 เม่ือเขา้สู่ช่วงหลงั พ.ศ. 2520 ความหมายของคนจนเมืองเปล่ียนแปลงไปจากเดิมเป็นเพียงผู ้
อยู่อาศยัในชุมชนแออดัและเป็นพียงแรงงานรับจา้งราคาถูก ไปสู่ กลุ่มคนท่ีเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการและระบบเศรษฐกิจสังคมเมืองโดยกลุ่มผูด้อ้ยโอกาสทางการเศรษฐกิจสังคมและ
การเมืองท่ีอาศัยอยู่ในเมืองมักขาดโอกาสในทุกด้านอย่างทัดเทียมกับคนกลุ่มอ่ืนๆในสังคม
ส านกังานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (2544: 6-7) และ สมศกัด์ิศรีสันติสุขและคณะ 
(2547: 29-33)  
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 คนจนเมืองจึงมีความหมายครอบคลุมบุคคลผูมี้รายไดน้อ้ยท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนแออดัและ
ชุมชนชุมชนผูมี้รายไดน้อ้ยอ่ืนๆในเมืองลกัษณะโดยทัว่ไปของคนจนเมืองมกัประกอบอาชีพนอก
ระบบตามช่องทางและโอกาสเช่นอาชีพรับจา้งก่อสร้างร้านอาหารตลอดจนอาชีพอิสระเช่นหาบเร่
แผงลอยเขน็รถขายของขบัแทก็ซ่ีขบัรถจกัรยานยนตรั์บจา้งรับซ้ือของเก่าคุย้เข่ียกองขยะเป็นอาชีพท่ี
มีรายไดไ้ม่แน่นอนจึงขาดความมัน่คงในอาชีพและรายไดร้วมทั้งขาดความมัน่คงในท่ีอยูอ่าศยัและ
ขาดโอกาสในการเขา้ถึงบริการพ้ืนฐานต่างๆ 
 ปัญหาส าคญัของคนจนเมืองท่ีมีมาตลอดคือความตอ้งการในการบริการขั้นพ้ืนฐานทั้งดา้น
ท่ีอยูอ่าศยัสาธารณูปโภคบริการทางสังคมอยา่งเพียงพอโดยเฉพาะการศึกษาและสาธารณะอีกทั้งยงั
ตอ้งเผชิญกบัปัญหาการถูกไล่ร้ือท่ีอยู่อาศยัความแออดัเส่ือมโทรมของสภาพแวดลอ้มขาดการ
ยอมรับทางสังคมและสถานะท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายปัญหาดา้นอาชีพและรายไดไ้ม่แน่นอนมีหน้ีสิน
นอกระบบน ามาซ่ึงความไม่ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินและปัญหายาเสพติด  
 ความยากจนของคนจนเมืองมีสาเหตุจากปัจจยัทางสังคมเช่นการมีครอบครัวขนาดใหญ่มี
ความรู้นอ้ยขาดทกัษะการมีปัญหาสุขภาพและดา้นเศรษฐกิจไดแ้ก่ปัญหานโยบายการกระจายรายได้
ท่ีไม่เป็นธรรมนอกจากน้ีมีสาเหตุจากฐานคิดการพฒันาความเป็นสมยัใหม่ฐานคิดวฒันธรรมความ
ยากจนฐานคิดดา้นสังคมเศรษฐกิจและการเมืองฐานคิดกระแสชุมชนนิยมรวมทั้งการมีท่าทีต่อชีวิต
การผลิตและการเขา้ถึงทรัพยากรของสังคมความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคม
ตลอดจนระบบสวสัดิการ(ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2544: 
12-15 และ ประภาสป่ินตบแต่งและคณะ, 2546: 3-9)  
 ในแง่น้ี คนจนเมืองคือกลุ่มคนท่ีดอ้ยโอกาสทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองท่ีอาศยัอยู่ใน
เมืองมาจากหลากหลายพ้ืนท่ีในชนบทเพ่ือประกอบอาชีพนอกระบบเป็นงานท่ีไม่ตอ้งใชค้วามรู้
ความสามารถมีรายไดไ้ม่แน่นอนขาดความมัน่คงในอาชีพและรายไดร้วมทั้งขาดความมัน่คงในท่ีอยู่
อาศยัและขาดโอกาสในการเขา้ถึงบริการพ้ืนฐานต่างๆคนจนเมืองส่วนใหญ่มีหน้ีสินมากและเป็น
หน้ีนอกระบบมีการรวมกลุ่มทางสงัคมนอ้ยบางพ้ืนท่ีผูน้  ายงัไม่มีความเขม้แข็งในการท างานร่วมกบั
คนในชุมชน 
  
 กำรจัดกำรชุมชนแออดั  

 การไล่ร้ือสลมัเกิดข้ึนคร้ังแรกในปีพ.ศ. 2506 ช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจฯ ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 
2510-2520)โดยก าหนดให้การร้ือถอนสลมัเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายรัฐบาล โดยการตั้งกองการ
ปรับปรุงชุมชนข้ึนในปีพ.ศ. 2503 (อคิน ระพีพฒัน์และคณะ, 2547: 17 ) ท าให้เกิดการไล่ร้ือชุมชน
แออัดในเขตพระนครเป็นจ านวนมาก  โดยเฉพาะในช่วงพ .ศ . 2511-2520 ต่อมา  องค์การ
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สหประชาชาติ ไดผ้ลกัดนัแนวทางใหม่ในการพฒันาท่ีอยูอ่าศยัผูมี้รายไดน้อ้ยแทนการสร้างแฟลต 
ดว้ยวิธีปรับปรุงชุมชนในท่ีเดิม (Slum Upgrading) และการก่อสร้างบางส่วน (Sile& Service) ดว้ย
การพฒันาระบบสาธารณูปโภคบนท่ีดินแปลงว่าง หรือสร้างโครงสร้างบางส่วนให้ เช่น หลงัคา 
ห้องน ้ า ซ่ึงสามารถแกไ้ขปัญหาดา้นสภาพแวดลอ้มและสาธารณูปโภคพ้ืนฐานไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 
และในช่วงน้ีเอง มีการเจริญเติบโตดา้นอสังหาริมทรัพยอ์ย่างรวดเร็วในเอเชีย ระบบการเงินใน
ตลาดมีความคล่องตวัในการจดัหาท่ีดิน และไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาล เพ่ือหวงัผลการขยายตวั
ทางเศรษฐกิจ  

 ในช่วงทศวรรษ 2520 รัฐบาลมีแนวคิดการจดัการเมืองจากปัญหาท่ีเกิดข้ึนชุมชนเดิมใน
เมืองใหญ่หลายแห่งขาดการบริการท่ีเหมาะสม ท าให้เป็นชุมชนไร้ระเบียบ ผิดสุขลักษณะ 
หนาแน่นและสกปรก รวมทั้งมีประชาการจ านวนมาอพยพยา้นถ่ินเขา้มาอ่ศยัในเมืองเพ่ิมมากข้ึน จน
ท าให้เกิดชุมชนแออดั นับเป็นบ่อเกิดแห่งปัญหาทางสังคมนานับประการ โดยเฉพาะปัญหาดา้น
สุขภาพอนามยั อาชญากรรม ศีลธรรมและความปลอดภัยของประชาชน สมควรแกไ้ข จดัการให้
หมดส้ินไป เพ่ือยกระดับมาตรฐานการครองชีพ สภาพการอยู่อาศัยและส่ิงแวดล้อมให้ดีข้ึน 
ตลอดจนเพ่ือให้รัฐบาลสามารถให้ความมัน่คงแกผู้อ้ยูอ่าศยัในชุมชนและปรับปรุงชุมชนแออดัให้
ส าเร็จลุล่วง 

 ไดป้ระกาศใช้ พระราชบัญญัติชุมชนแออดัเดิมช่ือ “ร่างพระราชบญัญัติปรับปรุงแหล่ง
เส่ือมโทรม” ซ่ึงกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้ งคณะกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติควบคุมและ
ปรับปรุงแหล่งเส่ือมโทรมข้ึนเม่ือวนัท่ี 3 มิถุนายน 2520 โดยใหก้ารเคหะแห่งชาติเป็นผูด้  าเนินการ
และไดส่้งร่างพระราชบญัญติัฯ เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี ต่อมานายด ารง ลทัธิพิพฒัน์ ผูว้่าการเคหะ
ในขณะนั้ นได้เสนอให้ เป ล่ียน ช่ือเป็น  “ร่างพระราชบัญญัติ ชุมชนแออัด” และได้ส่งให้
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน 2525 หลกัการส าคญัของร่างพระราชบญัญติัน้ี
คือ รัฐบาลจะก าหนดใหเ้จา้ของท่ีดินหรือคาคารด าเนินการปรับปรุงเคหะสถานก่อน ถา้ไม่ท าหรือ
ท าไม่ได ้รัฐจะเขา้ด าเนินการปรับปรุงเองโดยใชค่้าใชจ่้ายของรัฐ (เครือข่ายปฏิรูปท่ีดินแห่งประเทศ
ไทยและกลุ่มปฏิบติังานทอ้ถ่ินไร้พรมแดน, 2555) 

 รูปแบบกำรจัดกำรชุมชนแออดั  
 แนวทางแรก ซ่ึงริเร่ิมด าเนินการตั้งแต่มีการก่อตั้งการเคหะแห่งชาติในปี 2516ก็คือ แนว
ทางการไล่ร้ือสลมัแลว้ยา้ยข้ึนแฟลต เช่น โครงการแฟลตดินแดง (สิริลกัษณ์ แกว้คงยศ, 2533) ซ่ึง
ก่อสร้างข้ึนเพ่ือแกไ้ขปัญหาสลมัดินแดง ตั้งแต่เม่ือคร้ังย่านดงักล่าวยงัเป็นชุมชนกองขยะและเป็น
ชุมชนแออดัท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศในขณะนั้น ต่อมาการท่าเรือแห่งประเทศไทย ก็ใชแ้นวทาง



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 626 -

 

เดียวกนัในการแกไ้ขปัญหาชุมชนแออดัท่ีคลองเตย แต่ด าเนินการไปไดบ้างส่วนก็หยุดชะงกั ดว้ย
เหตุผลส าคญัก็คือ สัดส่วนการเซ้งสิทธิจากผูมี้สิทธิเดิมให้กบัผูเ้ซ้งสิทธิ มือสอง มือสามมีสูงมาก 
ท านองเดียวกบัท่ีแฟลตดินแดง ซ่ึงผูท่ี้ได้รับสิทธิรุ่นแรกต่างเซ้งสิทธิกระจดักระจายไปอยู่ตาม
ชุมชนอ่ืนๆ และไม่น้อยท่ียา้ยตามไปท่ีชุมชนกองขยะอ่อนนุช (มานพ ประทุมทอง, 2531 และ 
อคินรพีพฒัน์และคณะ, 2525 และ บุญเลิศ วิเศษปรีชา, 2551: 41-43) 

  แนวทางท่ีสอง คือ โครงการแกไ้ขท่ีอยู่อาศยัในรูปแบบการจดัเตรียมท่ีดินพร้อม
สาธารณูปโภคไวร้องรับ แลว้ให้คนสลมัท่ีถูกไล่ร้ือไดย้า้ยเขา้ไปปลูกบา้นเองหรือท่ีเรียกว่า sites 
and services แนวคิดน้ีธนาคารโลกเป็นผูเ้ผยแพร่และใหทุ้นสนบัสนุนในระยะแรก ท่ีมาของแนวคิด
มาจากการคิดในเชิงงบประมาณว่า การท่ีรัฐจดัสร้างท่ีอยูอ่าศยัให้เสร็จสมบูรณ์แลว้ให้คนสลมัยา้ย
เขา้ไปอยูน่ั้น รัฐตอ้งใชง้บประมาณจ านวนมากและราคาค่าท่ีอยูอ่าศยัท่ีคนสลมัตอ้งผ่อนช าระคืนก็
สูงเกินกว่าคนจ านวนมากจะผ่อนช าระได  ้ดงันั้น หากใช้งบประมาณเท่ากนัแต่ลงทุนเฉพาะการ
จดัเตรียมสาธารณูปโภคและโครงสร้างท่ีจ  าเป็นของบา้น แลว้ให้คนสลมัต่อเติมเองจะไดจ้  านวน
หน่วยมากกวา่ และผูอ้ยูอ่าศยักส็ามารถเลือกก่อสร้างบา้นตามก าลงัความสามารถของแต่ละคน หรือ
บางคนอาจก่อสร้างเฉพาะโครงสร้างหลกัแล้วค่อยๆต่อเติมหรือตกแต่งภายหลัง (Angel และ 
Thiparat, 1983: 430-432) นโยบายน้ีการเคหะแห่งชาติเร่ิมด าเนินการท่ีโครงการทุ่งสองห้องในปี 
2521 และต่อมาก็ไดด้  าเนินการท่ี โครงการลาดกระบงับางพลี - บางบ่อ โดยโครงการเคหะบางพลีมี
การเตรียมสร้างท่ีอยู่อาศยัถึง 19,070 หน่วย ถือเป็นโครงการใหญ่โครงการหน่ึงของการเคหะ
แห่งชาติ(นลินี ตนัธุวนิตย,์ 2542) 

 แนวทางท่ีสาม แนวทางการปรับปรุงชุมชน ซ่ึงการเคหะแห่งชาติริเร่ิมในปี 2520 แนวทาง
น้ีจะแตกต่างจากสองแนวทางแรก คือ ไม่ไดมุ่้งเน้นการแกไ้ขปัญหาความไม่มัน่คงในท่ีอยู่อาศยั 
เป็นแต่เพียงการปรับปรุงลกัษณะทางกายภาพ เช่น ถนน ทางเทา้ ภายในชุมชน ในระยะแรก การ
เคหะแห่งชาติ ยงัใหค้วามส าคญักบัความมัน่คงในท่ีดิน โดยจะมีเง่ือนไขให้เจา้ของท่ีดินยอมรับว่า 
หากการเคหะแห่งชาติเขา้ไปปรับปรุงชุมชนแลว้ เจา้ของท่ีดินจะไม่ท าการขบัไล่ชุมชนอย่างนอ้ย
เป็นเวลา 10 ปี เพ่ือไม่ให้งบประมาณท่ีการเคหะแห่งชาติลงทุนไปตอ้งสูญเปล่า แต่มีเจา้ของท่ีดิน
ยอมรับเง่ือนไขน้ีไม่มากนัก ต่อมาการเคหะแห่งชาติจึงตอ้งยอมเขา้ไปปรับปรุงชุมชนโดยไม่มี
เง่ือนไข ขอเพียงแต่เจ้าของท่ีดินยินยอมให้ปรับปรุงเท่านั้ นก็จะเข้าไปด าเนินการ แต่จะไม่
ด าเนินการในชุมชนซ่ึงเป็นท่ีบุกรุก 

 ต่อมาการปรับปรุงชุมชนมีหน่วยงานภายนอกเข้าไปด าเนินการมากข้ึนโดยเฉพาะ 
นกัการเมืองท่ีแปรงบส.ส. ไปปรับปรุงชุมชนในชุมชนท่ีเป็นฐานเสียงของตวัเองหากเปรียบเทียบใน



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 627 -

 

สามแนวทางขา้งตน้ แนวทางการสร้างแฟลต ชะลอตวัดว้ยเหตุผลส าคญัว่าอตัราการขายสิทธิสูง
มาก ส่วนแนวทางปรับปรุงชุมชนมีผลต่อการพฒันาชุมชนแออดันอ้ย เพราะไม่ไดแ้กไ้ขปัญหาเร่ือง
ความมัน่คงในท่ีอยู่อาศยัและชุมชนไม่มีสภาพท่ีดีข้ึนชดัเจนนกั ดงันั้น แนวทางการจดัเตรียมท่ีดิน
รองรับไดก้ลายเป็นแนวทางท่ีครอบง าการแกไ้ขปัญหาชุมชนแออดั  

 โดยเฉพาะช่วงทศวรรษ2530 เน่ืองจากมีชุมชนแออดัถูกไล่ร้ือจ านวนมาก ความตอ้งการ
ท่ีดินรองรับจึงมีสูง จึงเกิดเป็นชุดความคิดว่าดว้ย การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัเตรียมท่ีดิน
รองรับว่า ชาวชุมชนแออดัควรเป็นผูมี้สิทธิมีส่วนร่วมในการจดัเตรียมท่ีดินรองรับใหต้นเองแทนท่ี
จะเป็นเพียง “ผูซ้ื้อ” แปลงท่ีดินจากการเคหะแห่งชาติเท่านั้น (นลินี ตนัธุวนิตยแ์ละคณะ, 2542 และ 
บุญเลิศ วิเศษปรีชา, 2551) 

 ในปี 2535 รัฐบาลนายกรัฐมนตรีอานนัท์ ปันยารชุน ไดอ้นุมติักองทุน 1,250 ลา้นบาทใน
การด าเนินโครงการพฒันาคนจนในเมือง พร้อมตั้งส านักงานพฒันาชุมชนเมือง(พชม.) มีบทบาท
ช่วยแกปั้ญหาการไม่สามารถเขา้ถึงแหล่งทุนของคนจนและสร้างแนวทางใหม่ท่ีใชร้ะบบเงินแกไ้ข
ปัญหาท่ีอยูอ่าศยัคนจน โดยสัมพนัธ์กบัการพฒันาอ่ืน ๆ ของชุมชนโดยชุมชน ภายใตก้ารควบคุม
ของเคหะแห่งชาติ ไดใ้ห้การสนบัสนุนสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัแก่องคก์รชุมชนในหลายโครงการ ไดแ้ก่ 
การปรับปรุงท่ีอยู่อาศยัในท่ีดินเดิม การซ้ือท่ีดินเดิมแลว้ก่อสร้างท่ีอยู่อาศยัใหม่ในปี 2545 ไดใ้ห้
สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัแก่องคก์รชุมชนแลว้ 47 โครงการ ใน 11 จงัหวดั โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อ 
ปี โดยองค์กรบวกส่วนต่าง ร้อยละ 3 – 5 และคิดดอกเบ้ียจากร้อยละ 6 – 8 (บุญเลิศ วิเศษปรีชา, 
2551: 42-45) 

 ในปี 2546 รัฐบาลไดท้ าโครงการบา้นเอ้ืออาทร เป็นโครงการบา้นคนจน เพ่ือแกไ้ขปัญหา
การเกิดสลมั ชุมชนแออดัใหห้มดภายใน 5 ปี ภายใตก้ารควบคุมของกระทรวงการพฒันาสังคมและ
ความมัน่คงของมนุษย ์โดยเสนอโครงการเม่ือปลายปี 2545 และประชุมคณะรัฐมนตรีนดัแรก ตน้ปี 
2546 ก็ยอมรับหลกัการโครงการบา้นเอ้ืออาทร ให้ผูมี้รายไดน้อ้ยไม่เกิน 10,000 บาทและไม่มีบา้น 
คือ เม่ือซ้ือแลว้ภายในเวลา 5 ปี หา้มขายบา้น หลงัจาก 5 ปีสามารถขายบา้นได ้แต่การเคหะแห่งชาติ
ตอ้งรับรู้ดว้ย โดยมีพ้ืนท่ีน าร่อง คือ หวัหมาก ประชานิเวศน์ บางโฉลง จงัหวดัสมุทรปราการ คลอง 
3 อ าเภอ ล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี และจงัหวดัเชียงใหม่ โดยท่ีประโยชน์จากโครงการน้ีคือ คนจนมี
บา้นอยู่อาศยัท่ีถูกตอ้งตามโครงสร้างผงัเมือง ให้ความมัน่คงเร่ืองของระยะเวลาในการอยูอ่าศยั ไม่
เกิดชุนชนแออดั เป็นท่ีอยูอ่าศยัท่ีถูกสุขลกัษณะ เป็นการเพ่ิมคุณภาพชีวิตใหก้บัประชาชนท่ีมีรายได้
น้อย แต่ขาดท่ีอยู่อาศยัและเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย  ์มีการซ้ือ – ขาย วสัดุ
อุปกรณ์ก่อสร้าง และการจดัหาท่ีดิน (การเคหะแห่งชาติ, 2548) 
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 แมว้า่การแกไ้ขปัญหาโดยการสร้างแฟลตของรัฐไทยจะเปล่ียนไปสู่โครงการบา้นเอ้ืออาทร 
แต่กไ็ดรั้บการวิพากษว์ิจารณ์ว่า ยงัคงเป็นการแกไ้ขปัญหาท่ีไม่สร้างใหเ้กิดความมัน่คงในท่ีอยูอ่าศยั
และการด ารงชีวิต เป็นการแกปั้ญหาแบบเดิมโดยการสร้างแฟลตให้คนจนอยู่ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั
วิถีชีวิต รวมทั้งไม่มีความสามารถในการผอ่นช าระบา้น  

 การสร้างความมั่นคงในท่ีอยู่อาศยัและการด ารงชีวิตโดยให้ชุมชนเป็นศูนยก์ลาง จาก
ข้อจ ากัดของการแก้ไขปัญหาในเร่ืองของท่ีอยู่อาศัยส าหรับคนใจเมืองของภาครัฐ ส่งผลให้มี
กระบวนการประชาสังคมในประเทศไทยขบัเคล่ือนประเด็นใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการสร้างความ
มัน่คงในท่ีอยู่อาศัยและความมั่นคงในการด ารงชีวิตของคนจนเมืองเอง โดยกระบวนการขับ
เคล่ือนท่ีส าคญั คือ โครการบา้นมัน่คง โดยมี สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชนองค์กรมหาชน (พอช.) 
เป็นพ่ีเล้ียงหลกั และมีชุมชนเป็นศูนยก์ลางในการขบัเคล่ือน(นงนุช ศรีสุข, 2557: 106-120)  

 ในปี 2547โครงการบา้นมัน่คงเร่ิมด าเนินการโดยป็นการขยายผลการด าเนินโครงการจากปี 
2546 ในอีก 42 เมือง/เขตทั่วประเทศ 15,016 ครัวเรือน 174 ชุมชน  ซ่ึงโครงการดังกล่าวเป็น
โครงการส าคญัโครงการหน่ึงท่ีตอบสนองนโยบายแกไ้ขปัญหาความยากจนอยา่งบูรณาการของรัฐ
เน่ืองจากแนวทางในการด าเนินโครงการ “บา้นมัน่คง” เป็นแนวทางการแกไ้ขปัญหาโดยเนน้การมี
ส่วนร่วมของชุมชนและท้องถ่ินอย่างจริงจงัในทุกกระบวนการพฒันา โดยชุมชนท่ีเป็นเจา้ของ
ปัญหาเป็นตวัตั้ง และเป็นแกนหลกัในการพฒันา ชุมชนและทอ้งถ่ินจะร่วมมือกนัและเช่ือมโยงกบั
หน่วยงาน/ภาคีพฒันาต่าง ๆ ใหเ้กิดการแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นระบบครอบคลุมในแต่ละพ้ืนท่ีเมือง/
เขต เป็นการพฒันาอยา่งบูรณาการท่ีค านึงถึงมิติการพฒันาอยา่งรอบดา้นของชุมชนทั้งทางกายภาพ
เศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดลอ้มและการจดัระบบสวสัดิการของชุมชนให้คนจนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน เกิดระบบการดูแลคนจนท่ีจนท่ีสุด ผูสู้งอาย ุเด็กท่ีไม่มีผูดู้แล คนเร่ร่อน โดยชุมชน ทั้งน้ีในการ
ด าเนินโครงการมุ่งให้เกิดการพฒันาอย่างต่อเน่ืองและเป็นกระบวนการในการสร้างองค์ความรู้
เช่ือมโยงการเรียนรู้อยา่งกวา้งขวางทัว่ประเทศ เพ่ือสร้างก าลงัความสามารถและความพร้อมในการ
แกปั้ญหาและการพฒันาโดยชุมชนและทอ้งถ่ินในแต่ละพ้ืนท่ี โดยการสร้างความมัน่คงในการ
ครอบครองท่ีดินส าหรับการอยู่อาศยั และสร้างการพฒันาระบบสาธารณูปโภค ท่ีอยู่อาศยั การ
พฒันาองค์กร และชุมชนดา้นอ่ืนๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สวสัดิการ ให้เช่ือมโยงกนัในชุมชนแออดั
เดิม โดยมีหลกัการส าคญัว่า องค์ชุมชนเป็นแกนหลกั และเป็นผูมี้ส่วนร่วมส าคญั (สถาบนัพฒันา
องคก์รชุมชน, 2546: 8) 

 การสร้างท่ีอยู่อาศยัส าหรับคนจนเมืองในชุมชนแออดัหรือชุมชนบุกรุก โดยรัฐมีแนวทาง
ในการแกไ้ขปัญหาโดยการสร้างท่ีอยูอ่าศยัส าหรับคนจนเมืองในชุมชนแออดัหรือชุมชนบุกรุกของ
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รัฐ ตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานความคิดท่ีมองวา่ ชุมชนของคนจนเมืองเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีตอ้งก าจดัไปใหห้มดไป 
โดยยา้ยคนจากชุมชนแออดัหรือชุมชนท่ีบุกรุกไปสู่ท่ีอยูอ่าศยัท่ีเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยขาดการ
ค านึงถึงบริบทแวดลอ้มต่างๆ ในกรณีของประเทศไทย การแกไ้ขปัญหาของรัฐท่ีมีการยา้ยคนจาก
ชุมชนแออดัไปอยู่บนแฟลต ไม่สามารถแก้ไขปัญหาของคนจนเมืองเหล่านั้ น เพราะท้ายท่ีสุด
ชาวบา้นไม่ไดอ้ยูแ่ฟลต หากแต่ขายสิทธิของตนเองใหก้บัผูอ่ื้นไป ในส่วนของประเด็นน้ีอธิบายได้
วา่ เพราะว่าอาคารท่ีอยูอ่าศยัแบบแฟลตไม่เหมาะกบัวิถีชีวิตของคนจนเมืองเหล่าน้ี หากอาศยัอยูใ่น
ชุมชนแออดั สามารถท าการคา้ขายหนา้บา้นได ้แต่การอยูบ่นแฟลตซ่ึงเป็นตึกสูงไม่สามารถท าได ้
และโดยส่วนใหญ่การเกิดข้ึนของชุมชนแออดัมกัเกิดข้ึนอย่างสอดคลอ้งกบัวิถีการด ารงชีวิต เช่น 
ใกลส้ถานท่ีท างาน หรือมีแหล่งงานใหท้ า การยา้ยคนไปอยูแ่ฟลตสูงท าใหพ้วกเขาไม่สะดวกในการ
ประกอบอาชีพ ประกอบกบัท าใหต้อ้งเสียค่าใชจ่้ายอ่ืนๆเพ่ิมมากข้ึน เช่น ค่ารถในการเดินทาง (กรณี
อยูไ่กลท่ีท างาน) อนัเป็นค่าใชจ่้ายท่ีอาจไม่เสีย หากอยูใ่นชุมชนแออดั  
 
 ควำมไม่เป็นธรรมต่อชุมชนแออดั 
 จากนโยบายในการจดัการชุมชนแออดัท่ีผ่านมาทั้งหมดแสดงใหเ้ห็นถึงความไม่เป็นธรรม
ท่ีเกิดข้ึนกบัชุมชนแออดัโดยอจัฉรา รักยติุธรรม (2556) ช้ีใหเ้ห็นวา่เกิดความไม่เป็นธรรม 2 ลกัษณะ
ส าคญัคือ 1.) ความไม่เป็นธรรมเชิงโครงสร้าง  1.1) การเกิดชุมชนแออดัสะทอ้นความไม่สมดุลของ
การพัฒนาระหว่างภาคเมืองกบัภาคชนบทภาคอุตสาหกรรมและบริการกับภาคการเกษตรชาว
ชนบทท่ีพ่ึงพิงภาคการเกษตรไม่สามารถรับมือกบัแรงกดดนัทางเศรษฐกิจไดจึ้งอพยพมาใชแ้รงงาน
ในภาคเมืองขณะท่ีพ้ืนท่ีเมืองมีความเหล่ือมล ้าทางเศรษฐกิจอยา่งสูงผูท่ี้มีฐานะดีสามารถเขา้ถึงท่ีดิน
และท่ีอยูอ่าศยัราคาสูงแต่ผูมี้รายไดน้อ้ยไม่สามารถเขา้ถึงท่ีอยูอ่าศยัคุณภาพดี 

 การให้ความส าคญัและดูแลประชาชนต่างกลุ่มอย่างไม่เท่าเทียมกนัสร้างปัญหาต่อชาว
ชุมชนแออดัทั้งน้ีเน่ืองจากการด าเนินนโยบายพฒันาเมืองดว้ยการพฒันาสาธารณูปโภคสร้างถนน
ทางด่วนขดุลอกคูคลองเพ่ือระบายน ้าการพฒันาศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจใหม่ๆและอีกมากมายท่ีอา้ง
วา่ท าเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนแต่แทท่ี้จริงเอ้ือประโยชน์ให้แก่ภาคธุรกิจนโยบายดงักล่าว
ท าให้มีคนชนบทอพยพมาเป็นแรงงานเพ่ือพฒันาเมืองมากข้ึนโดยท่ีรัฐไม่มีมาตรการรองรับและ
ดูแลพวกเขา 
 1.2) ปัญหาการกระจายการถือครองท่ีดินชุมชนแออดัตั้งอยู่ในท่ีดินกรรมสิทธ์ิของเอกชน
หรือรัฐเช่นกรมธนารักษส์ านักงานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยก์ารรถไฟแห่งประเทศไทยการ
ท่าเรือแห่งประเทศไทยฯลฯซ่ึงสะทอ้นให้เห็นว่ามีท่ีดินท่ีผูถื้อกรรมสิทธ์ิไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์อย่าง
เตม็ท่ีขณะเดียวกนักมี็ประชาชนท่ีไม่สามารถเขา้ถึงท่ีดินเพ่ืออยูอ่าศยัทั้งน้ีสิทธิในท่ีดินตามกฎหมาย
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เป็นสิทธิแบบเบ็ดเสร็จ (Exclusive Right) เอกชนผูถื้อกรรมสิทธ์ิท่ีดินมีสิทธิท าอะไรกบัท่ีดินก็ได ้– 
ใชห้รือไม่ใชก้็ไดแ้ละสามารถกีดกนัผูอ่ื้นไม่ให้เขา้ถึงท่ีดินนอกจากนั้นท่ีดินเอกชนยงัเป็น“สินค้า” 
ประเภทหน่ึงท่ีบริหารดว้ยกลไกตลาดจึงเอ้ือใหผ้มี้อ  านาจทางเศรษฐกจิเขา้ถึงท่ีดินไดง่้ายแต่แรงงาน
ระดบัล่างไม่สามารถเขา้ถึงท่ีดินไดโ้ดยเฉพาะท่ีดินในยา่นธุรกิจ 
 1.3) ขาดกลไกในการแกไ้ขปัญหาปัจจุบนัมีกฎหมายหลายฉบบัท่ีรองรับสิทธิของคนจนใน
เมืองแต่กฎหมายเหล่านั้นมิไดช่้วยแกไ้ขปัญหาชุมชนแออดัเน่ืองจากกฎหมายส่วนใหญ่เน้นการ
ควบคุมและจดัการท่ีดินใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อยหรือเอาผิดกบัผูอ้ยูอ่าศยัในชุมชนแออดัมากกวา่มุ่ง
แกไ้ขปัญหาและดูแลสวสัดิภาพของประชาชนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไม่บงัคบัใชก้ฎหมายท่ีรับรอง
สิทธิและแกไ้ขปัญหาชุมชนแออดัหรือมีความติดขดัในระเบียบอ่ืนๆของหน่วยงานและกฎหมาย
ไม่ไดเ้ปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาของตวัเองแต่ให้อ  านาจเจา้หน้าท่ีรัฐเป็น
หลกั 
 1.4) ความรุนแรงเชิงสัญลกัษณ์การใชค้  าเรียกชุมชนแออดัมกัสะทอ้นอคติและน าไปสู่การ
เลือกปฏิบติัโดยหน่วยงานรัฐเช่นกระทรวงมหาดไทยและการเคหะแห่งชาติตลอดจนบุคคลทัว่ไป
ยงัคงมีนัยยะทางลบหมายถึงชุมชนท่ีเกิดจากการบุกรุกท่ีดินของผูอ่ื้นมีสภาพของเคหะสถานท่ีมี
ลกัษณะทรุดโทรมสกปรกรกรุงรังประชากรอยูก่นัอยา่งแออดัผิดสุขลกัษณะเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ
อนามยัและความปลอดภยัเป็นแหล่งหลบซ่อนของผูก่้ออาชญากรรมแหล่งจ าหน่ายและเสพยาเสพ
ติดฯลฯ 
 ความหมายดังกล่าวน าไปสู่การสร้างพรมแดนทั้ งในเชิงพ้ืนท่ีและจินตนาการระหว่าง
ชาวเมืองและคนจนเมืองและเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าใหมี้การด าเนินการต่อผูท่ี้อาศยัในชุมชนแออดัอยา่ง
ไม่เป็นธรรมภาพลกัษณ์วา่ดว้ย “ความไร้ระเบียบ”ของชุมชนแออดัสะทอ้นแนวคิดของรัฐในการจดั
ระเบียบพ้ืนท่ีใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อยมากกวา่การดูแลสวสัดิภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
เมืองขณะท่ีชาวชุมชนแออดัจดัเป็นผูมี้รายไดน้้อยจ่ายภาษีและสร้างผลตอบแทนให้แก่รัฐไดใ้น
อตัราต ่าเม่ือเทียบกบัประชาชนกลุ่มอ่ืนๆและธุรกิจห้างร้านท่ีจะสร้างผลตอบแทนให้แก่รัฐทอ้งถ่ิน
ในอตัราสูง 
 การเคล่ือนไหวของฝ่ายขบวนการภาคประชาชนนิยมใชเ้พ่ือโตก้ลบัทศันคติในดา้นลบต่อ 
“ชาวชุมชนแออดั”และส่ือความหมายว่าชาวชุมชนเป็นผลผลิตจากทิศทางการพฒันาประเทศท่ี
ผิดพลาดซ่ึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บการดูแลใส่ใจจากรัฐอยา่งเท่าเทียมกนักบัประชาชนคนอ่ืน(อจัฉรา รัก
ยติุธรรม, 2556: 172-174) 
 2.) ความไม่เป็นธรรมในระดบัปฏิบติัการ 2.1) การถูกไล่ร้ือการไล่ร้ืออย่างรุนแรงเกิดข้ึน
ใน ช่วงทศวรรษ  2520 ถึงต้นทศวรรษ  2530 ซ่ึ งรัฐบาลมีนโยบายจ ากัดการขยายตัวของ
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กรุงเทพมหานครดงัปรากฏว่าในปีพ.ศ.2524 มีชุมชนท่ีถูกไล่ร้ือ 129 แห่งปีพ.ศ.2526 มีชุมชนถูกไล่
ร้ือ 144 แห่งมีการใชก้ าลงัเจา้หนา้ท่ีต ารวจทหารเขา้ขบัไล่ทุบตีชาวบา้นใชร้ถแทรกเตอร์เขา้ไล่ร้ือ
ถอนบ้านเรือนการยึดทรัพย์สินไปขายทอดตลาดการสร้างความแตกแยกภายในชุมชนอายดั
เงินเดือนอายดัเงินในบญัชีธนาคารใช้ต ารวจนอกเคร่ืองแบบเฝ้าดกัจบักุมชาวบ้านตามท่ีท างาน
ขณะเดียวกนัเจา้ของพ้ืนท่ีท่ีไล่ร้ือก็อา้งอ  านาจตามกฎหมายต่างๆเช่นประกาศคณะปฏิวติัฉบบัท่ี 44 
ปีพ.ศ. 2502 พระราชบญัญติัควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 แกไ้ขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2535 กฎหมายอาญาในคดี
บุกรุกและกฎหมายแพ่งในคดีฟ้องขบัไล่ซ่ึงท าใหช้าวบา้นถูกจบัเสียค่าประกนัตวัในวงเงิน 50,000-
200,000 บาทในช่วงท่ีผ่านมาการไล่ร้ือและการใชค้วามรุนแรงลดนอ้ยลงกว่าเดิมโดยเปล่ียนมาใช้
กฎหมายมาฟ้องร้องขบัไล่แทน 
 2.2) ถูกจ ากดัการพฒันาและถูกเจา้หนา้ท่ีรัฐเลือกปฏิบติัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงอยา่ง
นอ้ย 3 หน่วยงานไดแ้ก่การเคหะแห่งชาติกรุงเทพมหานครและเทศบาลซ่ึงเป็นองคก์รส่วนทอ้งถ่ิน
ยงัรับรองสถานภาพของชุมชนแออดัอยา่งไม่ทัว่ถึงและอา้งวา่ชุมชนไม่มีสิทธิในท่ีดินจึงปฏิเสธท่ีจะ
ดูแลและจดัสวสัดิการต่างๆให้ท าให้ชาวชุมชนแออดัไม่สามารถขอออกทะเบียนบา้นแต่มีเพียง
ทะเบียนบ้านชั ่วคราวท าให้เข้าไม่ถึงสิทธิต่างๆท่ีโยงอยู่กับทะเบียนบ้านเช่นเข้าไม่ถึงแหล่ง
งบประมาณของรัฐเขา้ไม่ถึงแหล่งเงินกูใ้นระบบซ่ึงจะเป็นแหล่งเงินทุนในการยกระดบัคุณภาพชีวิต
ไม่ไดรั้บสิทธิในระบบการศึกษาระบบประกนัสุขภาพไม่สามารถปรับปรุงชุมชนไม่มีสิทธิในการ
ประกอบอาชีพไม่สามารถการขอใชไ้ฟฟ้าและน ้าประปาในราคาปกติเป็นตน้ 
 2.3) เจา้หน้าท่ีรัฐบงัคบัใชก้ฎหมายและระเบียบราชการท่ีขาดความเขา้ใจประชาชนโดย
เน้นการเอาผิดชาวชุมชนแออดัมากกว่าการคุม้ครองสิทธิเช่นการตั้งขอ้หาว่าก่อสร้างอาคารหรือ
ปรับปรุงอาคารโดยไม่ไดรั้บอนุญาตส่วนการพยายามแกไ้ขปัญหาชุมชนแออดัของรัฐดว้ยการสร้าง
แฟลตนอกเมืองก็ไม่สอดคลอ้งกบัค่าครองชีพและวิถีชีวิตท่ีตอ้งพ่ึงพาแหล่งงานในเมืองแมว้่าการ
เคหะแห่งชาติจะพยายามแก้ไขปัญหาชุมชนแออดัด้วยวิธีดังกล่าวมานานถึง 30 ปีแลว้แต่ก็ไม่
สามารถท าให้ชุมชนแออดัหมดไปในทางตรงกนัขา้มยงัส่งผลให้เกิดการขยายตวัของชุมชนแออดั
มากข้ึนเม่ือผูท่ี้ไดรั้บจดัหาท่ีอยูอ่าศยัใหม่ตอ้งท้ิงท่ีอยูด่งักล่าวแลว้กลบัเขา้มาบุกรุกท่ีดินเพ่ือสร้างท่ี
อยู่อาศยัใกลแ้หล่งงาน (www.landactionthai.org สืบคน้เม่ือ 8 มีนาคม 2559) 
 2.4) ชาวชุมชนแออดัไม่มีสิทธิมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาของตนเองเม่ือเกิดกรณีพิพาท
มกัปรากฏว่าชุมชนแออดัไม่มีส่วนร่วมในการแกไ้ขขอ้พิพาทเพราะหน่วยงานรัฐเน้นบังคับใช้
กฎหมายซ่ึงตามกฎหมายส่วนใหญ่ชาวชุมชนมีฐานะเป็น“ผู้บุกรุก” หรือ“ผู้ละเมิดสิทธิผู้ อ่ืน” จึงท า
ใหผู้ถื้อกรรมสิทธ์ิท่ีดินมีสิทธิและอ านาจเหนือกว่าชาวชุมชนเม่ือมีการตั้งคณะกรรมการเพ่ือแกไ้ข
ปัญหาต่างๆกฎหมายและระเบียบต่างๆท่ีมีมาแต่เดิมก็ยงัให้อ  านาจหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการตั้ง
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คณะกรรมการเพ่ือแก้ไขปัญหาซ่ึงมีองค์ประกอบจากหน่วยงานราชการเป็นหลกั(อัจฉรา รัก
ยติุธรรม, 2556 และ อานนัท ์กาญจนพนัธ์, 2556) 
 
 เครือข่ำยสลมั 4 ภำคกบั “โฉนดชุมชน” 
 ภายหลงัจากการจดัตั้ งเครือข่ายสลมั 4 ภาคนับตั้ งแต่พ.ศ. 2541 ตลอดจนเครือข่ายภาค
ประชาชนต่างๆท าให้ “การมีส่วนร่วมของประชาชน”ไดก้ลายเป็นบรรทดัฐานใหม่ของสังคมและ
ท าให้ชาวชุมชนแออดัมีอ  านาจต่อรองกบัหน่วยงานภาครัฐมากข้ึนดงัปรากฏว่าในการวางนโยบาย
หรือมาตรการบางอยา่งก็จะมีการปรึกษาหรือเชิญตวัแทนของเครือข่ายประชาชนไปร่วมรับฟังและ
แสดงความคิดเห็นแมว้่าภาคประชาชนจะยงัคงมีส่วนร่วมในการตดัสินใจอนัจ ากดัก็ตามเป้าหมาย
ในการเคล่ือนไหวคือการสร้างความมัน่คงในการอยูอ่าศยัในพ้ืนท่ีเดิมซ่ึงจะท าใหช้าวชุมชนแออดั
สามารถเขา้ถึงสิทธิพ้ืนฐานและบริการต่างๆของรัฐ (นงนุช ศรีสุข, 2557: 113-117) 
 ก่อนจะมีแนวคิดเร่ืองโฉนดชุมชนเครือข่ายสลมั 4 ภาคผลกัดนัการแก้ไขปัญหาหลาย
รูปแบบเช่นเรียกร้องใหรั้ฐแกไ้ขกฎกระทรวงภายใตพ้.ร.บ.ควบคุมอาคารพ.ศ.2522 เพื่ออนุญาตให้
สามารถก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างหรือโครงการท่ีอยูอ่าศยัของคนจน (เช่นโครงการบา้นมัน่คง) ในท่ีดิน
ขนาดเล็กไดก้ารเสนอขอเช่าท่ีดินจากหน่วยงานต่างๆขอปรับปรุงพ้ืนท่ีเพ่ือเป็นท่ีอยู่อาศยัและการ
ขออนุญาตใชท่ี้ดินเพ่ือจดัท าโครงการบา้นมัน่คงระงบัการไล่ร้ือชุมชนส่วนการหาท่ีอยูใ่หม่เป็นไป
ไดย้ากเน่ืองจากท่ีดินในเขตเมืองมีราคาแพงมากส่วนท่ีดินราคาถูกก็อยูน่อกเมืองไกลแหล่งท ามาหา
กินปัจจุบนัแมว้่าจะมีระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยโฉนดชุมชนแลว้แต่ทางกรุงเทพมหานคร
ยงัไม่รับวา่จะยอมใหอ้อกโฉนดชุมชนชาวชุมชนแออดัหลายคนเช่ือวา่เป็นเพราะท่ีดินมีราคาสูงมาก
และหน่วยงานอาจตอ้งการน าท่ีดินไปใชป้ระโยชน์ทางเศรษฐกิจมากกวา่ (เพ่ิงอา้ง: 180)  
 ขอ้เสนอเร่ือง “โฉนดชุมชน” เกิดข้ึนในภายหลงัจากท่ีเครือข่ายสลมั 4 ภาคไปเขา้ร่วมกบั
เครือข่ายปฏิรูปท่ีดินแห่งประเทศไทยซ่ึงมี “โฉนดชุมชน”เป็นยุทธศาสตร์ร่วมของขบวนการโดย
แกนน าเครือข่ายสลมั 4 ภาคหลายคนเห็นว่าโฉนดชุมชนจะช่วยแกไ้ขปัญหาการถูกไล่ร้ือและท าให้
ชาวชุมชนมีความมัน่คงในการอยู่อาศยัในท่ีดินมากข้ึน “ความมัน่คง” ในท่ีน้ีมีนัยยะส าคญั 2 ดา้น
ไดแ้ก่ดา้นท่ีหน่ึงไม่ถูกเจา้ของกรรมสิทธ์ิท่ีดินผลกัดนัออกจากพ้ืนท่ีหรือฟ้องร้องด าเนินคดีท าให้
ชาวชุมชนสามารถเขา้ถึงงบประมาณและการสนบัสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือปรับปรุงท่ีอยู่
อาศยัและคุณภาพชีวิต 
 ท่ีผา่นมาชาวชุมชนไม่สามารถด าเนินการเร่ืองน้ีไดเ้พราะขดัสนทางการเงินและอาศยัอยูใ่น
ท่ีดินขนาดเลก็มากและสภาพบา้นเรือนไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดในพ.ร.บ.ควบคุมอาคารพ.ศ.2522 
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จึงไม่สามารถขอออกทะเบียนบา้นอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย ไม่สามารถขอติดตั้งสาธารณูปโภคแต่
ตอ้งขอใชน้ ้าประปาและไฟฟ้าแบบชัว่คราวซ่ึงมีค่าใชจ่้ายสูงกวา่อตัราปกติ 
 ความมัน่คงในดา้นท่ีสองคือป้องกนัท่ีดินหลุดมือโฉนดชุมชนเป็นลกัษณะกรรมสิทธ์ิร่วม
ไม่ใช่กรรมสิทธ์ิเอกชนโดยมีกติการ่วมกนัว่าผูใ้ชท่ี้ดินตอ้งไม่แสวงประโยชน์ทางธรุกิจเช่นหา้มท า
บา้นเช่าหรือขายสิทธิการใชท่ี้ดิน การด าเนินการเก่ียวกบัท่ีดินตอ้งผ่านการควบคุมและพิจารณา
ร่วมกนัของชุมชนทั้งน้ีเพ่ือจะรักษาท่ีดินไวเ้พ่ือการอยู่อาศยัตามความจ าเป็นโดยไม่ปล่อยให้ท่ีดิน
กลายเป็น “สินคา้” และยงัเป็นเง่ือนไขท่ีชุมชนใชต่้อรองกบัรัฐว่าหากชุมชนท าผิดเง่ือนไขน้ีก็จะ
ยอมใหท้างการร้ือยา้ยออกไป  
 นอกจากน้ีการเคล่ือนไหวเพ่ือ “สิทธิการใช้” ท่ีดิน ยงัเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญของการ
ผลกัดนัโฉนดชุมชนเมืองเครือข่ายฯ จึงผลกัดนัเพ่ือเรียกร้องเฉพาะ “สิทธิการใช”้แสดงให้เห็นว่า
ชุมชนตอ้งการใชท่ี้ดินเพ่ือการอยู่อาศยัไม่ไดต้อ้งการแสวงหาประโยชน์ในทางธุรกิจหรือเก็งก าไร
และไม่ไดจ้ะ“บุกรุก” หรือ “ละเมิด” หรือ “ยึด”ท่ีดินในกรรมสิทธ์ิของผูอ่ื้นแต่ตอ้งการ“เช่า” ท่ีดิน
เพ่ือให้มีความมัน่คงในการอยูอ่าศยัในระยะยาวชาวชุมชนแออดัท่ีเรียกร้องรัฐซ่ึงมีหนา้ท่ีดูแลสิทธิ
ขั้นพ้ืนฐานของประชาชนเป็นอนัดับแรกก่อนท่ีจะใช้ทรัพยากรไปเพ่ือการแสวงหาก าไรหรือ
ประโยชน์ในทางธุรกิจ 
 ขอ้เรียกร้องลกัษณะน้ีมีมานานอยา่งนอ้ยตั้งแต่ปลายทศวรรษ 2520 ท่ีชุมชนแออดัเคยเสนอ
ให้ด าเนินโครงการแบ่งปันท่ีดิน  (LandSharing) ในกรณีท่ีผู ้ถือกรรมสิทธ์ิท่ีดินยอมแบ่งท่ีดิน
บางส่วนให้ชาวสลมัปรับปรุงพฒันาท่ีอยู่อาศยัไดแ้ก่ชุมชนเซ่งก่ีในท่ีดินทรัพยสิ์นส่วนพระองค์
ชุมชนวดัลาดบวัขาวในท่ีดินเอกชนรวมถึงชุมชนบา้นมนงัคศิลาและชุมชน  70 ไร่คลองเตยท่ีอยูใ่น
ท่ีดินของกรมธนารักษแ์ละการท่าเรือแห่งประเทศไทยตามล าดบัทว่าโครงการดงักล่าวไม่สามารถ
ขยายผลไดเ้พราะเจา้ของท่ีดินตอ้งการน าท่ีดินไปใชใ้นทางธุรกิจมากกวา่ (เพ่ิงอา้ง: 177-179) 
 เครือข่ายสลมั 4 ภาคผลกัดนั “โฉนดชุมชน” ในท่ีดินประเภทท่ีสาธารณประโยชน์เพราะ
เป็นประเภทท่ีดินท่ีมีทางเลือกอ่ืนในการแกไ้ขปัญหาน้อยท่ีสุดขณะท่ีท่ีดินประเภทอ่ืนๆเช่นท่ีดิน
รถไฟท่ีดินเอกชนก็ใชแ้นวทางอ่ืนๆในการแกไ้ขปัญหาทั้งน้ีเครือข่ายฯไดเ้ลือกชุมชนแออดั 4 แห่ง
ในกรุงเทพมหานครเป็นชุมชนน าร่องในการออกโฉนดชุมชนทั้งส่ีชุมชนตั้งอยู่ในท่ีดินประเภทท่ี
สาธารณะประโยชน์ในการก ากบัดูแลของส านกังานเขตในทอ้งท่ีและกรุงเทพมหานครเป็นชุมชนท่ี
มีความโดดเด่นกล่าวคือชุมชนมีระบบการบริหารจดัการภายในท่ีดีมีการรวมกลุ่มสร้างกติการ่วมใน
การใชแ้ละจดัการท่ีดินและสภาพแวดลอ้มในบริเวณท่ีอยูอ่าศยัมาเป็นระยะเวลาหลายปีแลว้ก่อนท่ี
จะมีการเสนอแนวคิดเร่ืองโฉนดชุมชนและชุมชนเผชิญวิกฤติการณ์ปัญหาเช่นการถูกไล่ร้ือหรือถูก
ฟ้องร้องด าเนินคดีชุมชนท่ีน าเสนอไดแ้ก่ชุมชนเพชรคลองจัน่เขตบึงกุ่มและชุมชนหลวงวิจิตรเขต
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คนันายาวเป็นชุมชนริมคลองท่ีมีการปรับปรุงภูมิทศัน์และสภาพแวดลอ้มเป็นอยา่งดีเร่ิมจากการยา้ย
บา้นข้ึนจากคลองและพฒันาคุณภาพน ้าและความสะอาดในพ้ืนท่ีและอีกสองชุมชนไดแ้ก่ชุมชนโรง
หวายเขตสวนหลวงและชุมชนหลังสน .ทองหล่อมีปัญหาถูกไล่ ร้ือและถูกร้องเรียนจาก
คอนโดมิเนียมท่ีอยู่ใกลเ้คียงตามล าดบัหากการทดลองน าร่องโฉนดชุมชนใน 4 กรณีน้ีประสบ
ความส าเร็จทางเครือข่ายสลมัส่ีภาคอาจผลกัดนัการจดัการโฉนดชุมชนในท่ีดินลกัษณะอ่ืนๆเช่น 
ท่ีดินการรถไฟฯเป็นตน้ 
 
อภิปรำยผล 
 โฉนดชุมชนเมืองในฐำนะเครืองมือต่อรอง “ควำมยำกจน” 
 ภายหลงัจากท่ีมีระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการจดัใหมี้โฉนดชุมชนพ.ศ.2553 และ
ชุมชนได้เข้าร่วมชุมนุมเดินขบวนกับขบวนการประชาชนเพ่ือสังคมท่ีเป็นธรรมในช่วงเดือน
กุมภาพนัธ์-มีนาคมพ.ศ. 2554 แลว้เครือข่ายสลมั4 ภาคก็มีความชดัเจนและมัน่ใจมากข้ึนว่าการขอ
ออกโฉนดชุมชนมีความเป็นไปไดจึ้งเตรียมยื่นขอจดทะเบียนสหกรณ์ออมทรัพยเ์พื่อจะยื่นขอออก
โฉนดชุมชนในนามสหกรณ์ออกทรัพยแ์ต่กระบวนการจดทะเบียนสหกรณ์ออมทรัพยมี์ความยุง่ยาก
ตามระเบียบราชการ 
 ผูศึ้กษามองวา่ “อ านาจรัฐ” (state power)เป็นเสมือนทรัพยากรในการต่อรองชนิดหน่ึงและ
จะถูกหยิบใชไ้ดอ้ย่างเสรี แต่ในขณะเดียวกนั “อ านาจรัฐ” ก็มีหลายส่วนและไม่กลมกลืนเป็นเน้ือ
เดียวกนัข้ึนอยูก่บัระดบัของอ านาจในแต่ละสถานการณ์    
 ในงานศึกษาของ นงนุช ศรีสุข(2557)ศึกษาขบวนการเคล่ือนไหวเพ่ือเรียกร้องสิทธิท่ีอยู่
อาศยั โดยศึกษาการเคล่ือนไหวของเครือข่ายสลมัส่ีภาค ช้ีใหเ้ห็นการเคล่ือนไหวของเครือข่ายสลมั
ส่ีภาคส่งผลกระทบต่อวิธีคิดใน 3 ระดบัคือ 1.) ระดบันโยบาย ซ่ึงส่งผลใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การจดัการท่ีดินในเมืองตอ้งรับฟังความเห็นของตวัแทนเครือข่ายมากข้ึน 2.) ระดบัปฏิบติัการ คน
จนเมืองมีโอกาสเขา้ถึงกระบวนการจดัสรรท่ีดินมากข้ึนและมีแนวร่วมเพ่ือเรียกร้องสิทธิร่วมกนัทัว่
ประเทศ 3.) การสร้างความหมายใหม่ของคนจนเมือง ก่อนมีการจดัตั้งเครือข่ายฯ ภาพลกัษณ์ของ
คนจนเมืองและชุมชนแออดัมีภาพดา้นลบ แต่เม่ือมีการร่วมเคล่ือนไหวจากเครือข่ายฯ ไดส้ร้าง
ภาพลกัษณ์ใหม่และเสนอทางออกแก่ชุมชนแออดัทัว่ประเทศร่วมกนั  
 โฉนดชุมชนเมืองสะทอ้นให้เห็นกระบวนการพยายามแกปั้ญหาโดยชุมชนเอง โดยอาศยั
วาทกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นขอ้เรียกร้องส าคญัของชุมชนและสร้างโครงข่ายอ านาจ
การต่อรองข้ึนเพ่ือจดัการกับเทคโนโลยีทางอ านาจของรัฐและสร้างเทคโนโลยีทางอ านาจของ
ชุมชนเองเป็นส่วนหน่ึงในการต่อรองดว้ย ซ่ึงสามารถอธิบายได ้3 ระดบัคือ 1.) ระดบันโยบาย การ
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สร้างเทคโนโลยีทางอ านาจของชุมชนสามารถน าไปก าหนดแบบแผนการปฏิบติตวัของคนใน
ชุมชนให้มีรูปแบบเดียวกนัและคนในชุมชนยินดีจะท าตาม 2.) ระดบัยทุธศาสตร์ เป็นการสร้างวิธี
คิดใหม่ให้กบัชุมชนและเจา้หนา้ท่ีรัฐท่ีปชพยายามสร้างกรอบการปฏิสัมพนัธ์ชุดใหม่ข้ึนมาภายใต้
ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนมาในอดีต 3.) ระดบัปฏิบติัการ ทั้งเจา้หนา้ท่ีรัฐ หน่วยงาน ชุมชนรอบขา้งและ
ชุมชนแออดั มีกรอบการปฏิบติัตวัท่ีชุดเจนต่อกนัภายใตก้ารพยายามเสนอโฉนดชุมชนเมือง โดย
ชุมชนแออดัเองพยายามจดัระเบีบชุมชนและท าความเขา้ใจกบัชุมชนรอบขา้งไปพร้อมกนัดว้ย ขณะ
เดียวกนัหยว่ยงานภาครัฐไดส้ร้างแนวปฏิบติัใหม่ท่ีเคารพการตดัสินใจจากชุมชนมากข้ึน 
 งานศึกษาของ อจัฉรา รักยติุธรรม (2556)ช้ีให้เห็นว่า โฉนดชุมชนเป็นเพียงทางเลือกหน่ึง
ในการแกไ้ขปัญหาแต่มิใช่ทางเลือกเดียว ในกรณีชุมชนหลงั สน. ทองหล่อและชุมชน เพชรคลอง
จัน่ มีทางเลือกในการแกไ้ขปัญหาดว้ยแนวทางอ่ืนๆน้อยมากเน่ืองจากเง่ือนไขตามกฎหมายของ
สถานะท่ีดินเองและความซบัซอ้นของระบบการท างานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท าใหโ้ฉนดชุมชน
กลายมาเป็นทางเลือกและความหวงัส าคญัของการแกไ้ขปัญหารับรองสิทธิท่ีมัน่คงในท่ีอยู่อาศยั
แมว้า่จะไม่ไดรั้บกรรมสิทธ์ิเอกชนเหนือท่ีดินกต็าม นอกจากน้ี  โฉนดชุมชนเมืองพัฒนามาจาก
ขอ้เสนอของชาวบา้นท่ีทดลองบริหารจดัการท่ีดินร่วมกนัมาแลว้อยา่งนอ้ยตั้งแต่พ.ศ.2543 ก่อนท่ีจะ
มาเรียกว่า “โฉนดชุมชน” ในภายหลงัในเร่ืองสิทธิเหนือท่ีดินเป็นลกัษณะท่ีชุมชนขอ“สัมปทาน” 
การใชท่ี้ดินมาจากรัฐคลา้ยคลึงกบัการ “ขอเช่า” แต่มีระยะเวลานานกว่าขอสัมปทานมาทั้งผืนแลว้
ใหชุ้มชนบริหารจดัการกนัเองเขาเช่ือวา่ชาวชุมชนแออดัในเครือข่ายมีความเขา้ใจและความคาดหวงั
ต่อโฉนดชุมชนไม่แตกต่างกนัมากเน่ืองจากกระบวนการเครือข่ายและการต่อสู้ร่วมกนัท่ีผ่านมามี
ส่วนหล่อหลอมและสร้างความชดัเจนต่อแนวคิดเร่ืองน้ีมาเป็นล าดบั 
 ในกรณีของโฉนดชุมชนเมือง เป็นการปะทะกนัระหว่างชุดความคิดสองชุดบนฐานความ
เขา้ใจต่อชุมชนคนละเร่ืองแต่อยูใ่นประเด็นเดียวกนั กล่าวคือ ในขณะท่ีเทคโนโลยีทางอ านาจของ
ภาครัฐคือ การใชแ้นวคิดเร่ืองการจดัระเบียบชุมชนเมืองโดยอาศยัการสร้างภาพชุมชนเมืองท่ีน่าอยู่
และปราศจากสลมัมาเป็นตวัก าหนดยทุธศาสตร์การจดัการกบัชุมชนแออดั และใชก้ระบวนการไล่
ร้ือชุมชนแออดัมาโดยตลอดนับตั้ งแต่ช่วงพ.ศ. 2500 เป็นตน้มา ท าให้เห็นความพยายามในการ
ควบคุมชุมชนแออดัผ่านอ านาจรัฐอยา่งตรงไปตรงมา เช่น ในกรณีชุมชนท่ียื่นขอโฉนดชุมชนเมือง 
จะเห็นไดว้่า ภาครัฐใชเ้ทคโนโลยีทางอ านาจผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การ
ออกใบรับรองอนุญาติให้สร้างอาคารท่ีพกัอาศยัเพ่ือการพาณิชยย์่านทองหล่อ รวมไปถึงการให้
ความส าคญักบัการพฒันาคูคลองโดยมองว่าชุมชนท่ีอาศยัใกลเ้คียงเป็นปฏิปักษต่์อการรักษาความ
สะอาด เหล่าน้ีเป็นการพยายามควบคุมคนจนเมืองท่ีอยู่ในบริเวณท่ีรัฐตั้งใจส่งเสริมและพฒันา แต่
กลบัมองขา้มกลุ่มคนจนเมืองไปและใหค้วามส าคญักบัการพฒันาเศรษฐกิจเป็นหลกั 
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สรุป 

 แนวคิดการพัฒนาเมืองในประเทศไทยท่ีผ่านมาได้ด  าเนินตามแนวคิดการสร้างเมือง
ศูนยก์ลางในช่วงแรก คือการก่อร่างกรุงเทพฯ ในช่วงพ.ศ. 2500 เป็นตน้มาและเม่ือเร่ิมขยายมาก
เกินไปจึงใชแ้นวคิดการกระจายเมืองหลกัไปสู่ภูมิภาคในช่วงพ.ศ. 2520 แต่ในทางปฏิบติักลบัไม่
เป็นดงัท่ีตั้งใจ ผูค้นจ านวนมากยงัหลัง่ไหลเขา้สู่ศูนยก์ลางของประเทศและก่อเกิดสลมัเป็นจ านวน
มากและกลายเป็นปัญหานการจดัการท่ีดินในท่ีสุด  
 ภาครัฐเองพยายามใชก้ฏหมายอยา่งตรงไปตรงมาในการจดัการกบัชุมชนแออดัในเมืองโดย
ผ่ากฏหมายผงัเมืองเป็นหลกัและมีองคก์รต่างๆมากมายเพ่ือรองรับการท างานของกฏหมายผงัเมือง
แต่ในความเป็นจริง การวางผงัเมืองในประเทศไทยกลบัไม่ถูกใชเ้ท่าท่ีควร ภาครัฐยงัคงปล่อยให้
เมืองโตอยา่งไร้ระเบียบและพยายามผลกัดนักลุ่มคนท่ีไม่อยูใ่นกระบวนการพฒันาออกจากเมืองป 
จึงเกิดปัญหาการไล่ร้ือชุมชนแออดัอย่างต่อเน่ือง พร้อมกบัการลุกข้ึนต่อสู่ของชาวชุมชนแออดัท่ี
รวมกนัเป็นกลุ่มเพ่ือสร้างอ านาจในการต่อรองใหม้ากข้ึน โดยน าเสนอแนวคิดโฉนดชุมชนเมืองมา
จาก เครือข่ายสลมั4 ภาคท่ีเป็นตวัแทนของชุมชนแออดัทัว่ประเทศเขา้ร่วมเครือข่ายกบัโครงการ
ปฏิรูปท่ีดินและสามารถเรียกร้องโฉนดชุมชนในภาคชนบทไดส้ าเร็จและมีการน าเอาโฉนดชุมชน
มาเป็นเคร่ืองมือเรียกร้องต่อภาครัฐแต่ยงัอยูใ่นขั้นทดลองจดัผงัชุมชนใหม่จึงยงัไม่มีผลกระทบต่อ
การเปล่ียนแปลงมากนกั  

การเปล่ียนแปลงกระบวนทศัน์เก่ียวกบัคนจนเมืองเกิดจากการเปล่ียนแปลง 2 ระดบัคือ 
ระดบัปฏิบัติการจากการเคล่ือนไหวต่อสู้เพ่ือสิทธิท่ีอยู่อาศยัของชุมชนและระดบันโยบายท่ีรัฐ
ปรับเปล่ียนยทุธศาสตร์การจดัการต่อชุมชนแออดั ก่อนพ.ศ. 2520 กระบวนการพฒันาในชนบทท า
ให้พ้ืนท่ีท ากินของชาวบา้นเปล่ียนมือไปสู่นายทุนและภาครัฐ จึงเกิดการเคล่ือนยา้ยแรงงานจาก
ชนบทมาเป็นแรงงานส าคญัในการพฒันาเมืองและก่อตั้งเป็นชุมชนขนาดเล็กข้ึนจนกระทัง่เกิด
ปัญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีทั้ งของเอกชนและภาครัฐส่งผลให้เกิดกระบวนการจดัการชุมชนทั้ งจาก
ภายในชุมชนและภายนอกชุมชน ภาพตวัแทนคนจนเมืองในช่วงน้ีแบ่งออกไดเ้ป็น 2 แนวทางคือ 
1.) คนจนเมืองเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาและตอ้งถูกจดัการ 2.) คนจนเมืองผูเ้ป็นแรงงานและมี
สิทธิการอยูอ่าศยัในเมือง  

ช่วงทศวรรษ 2520 นโยบายท่ีเน้นการพฒันาอุตสาหกรรมไดดึ้งเอาแรงงานเขา้สู่เมืองอีก
ระลอกใหญ่ ท าให้ชุมชนแออดัเพ่ิมจ านวนข้ึนภาครัฐออกมาตรการจดัการชุมชนแออดัโดยอาศยั
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พรบ.ชุมชนแออดั พ.ศ. 2520 เป็นเคร่ืองมือส าคญั เกิดการไล่ร้ือชุมชนเป็นจ านวนมากขณะเดียวกนั
คนในชุมชนเองเกิดการรวมตวัเพ่ือต่อรองสิทธิการอยู่อาศยัและเสนอแนวทางจดัการท่ีดินหลาย
รูปแบบ ภาพตวัแทนของคนจนเมืองในช่วงน้ีสามารถแบ่งออกเป็น 3 แนวทางคือ 1.) คนจนเมือง
เป็นอุปสรรคต่อการพฒันามากกว่าเดิม 2.) คนจนเมืองในรูปขององคก์รชุมชนเพ่ือต่อรองสิทธ์ิท่ีอยู่
อาศยั 3.) คนจนเมืองท่ีมีวิถีชีวิตของตวัเอง 
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มุสลมิใช้ยาเสพตดิกบัความหลากหลายของความปกต:ิ  
กรณีศึกษาหมู่บ้านปินตงั ในภาคใต้ของไทย1 

Muslim Drug Users and Diversity of Normality:  
A Case Study of Pintang Village in Southern Thailand 

 
แพร ศิริศกัด์ิด ำเกิง (Phrae Sirisakdamkoeng) 2 

บทคัดย่อ 
เม่ือกล่ำวถึงยำเสพติด คนทัว่ไปจะนึกถึงส่ิงท่ีอนัตรำย คนท่ีใชย้ำเสพติดเป็นปัญหำและภำระ

ต่อสังคม จำกผลกำรส ำรวจสถำนกำรณ์ยำเสพติด3 แสดงใหเ้ห็นถึงควำมรุนแรงของปัญหำท่ีสอดคลอ้ง
กบัค ำบอกเล่ำของคนในหมู่บำ้นปินตงั ในภำคใตว้่ำร้อยละ 80 ของวยัรุ่นชำยในหมู่บำ้นใชย้ำเสพติด
ชนิดใดชนิดหน่ึง ยำเสพติดหำซ้ือไดง่้ำยยิ่งกว่ำไปร้ำนสะดวกซ้ือ แมก้ระทัง่ในชุมชนมุสลิมท่ีมกัถูก
กล่ำวถึงว่ำเป็นชุมชนท่ีมีควำมเคร่งครัดในศำสนำ ยงัเผชิญกบักำรแพร่ระบำดของยำเสพติดไม่ต่ำงจำก
ชุมชนอ่ืนๆ  

ดว้ยสถำนกำรณ์ขำ้งตน้จึงน่ำสนใจว่ำเม่ือคนติดยำเสพติดมีจ ำนวนมำกข้ึน พวกเขำอยู่ร่วมกบั
คนอ่ืนในชุมชนอยำ่งไร   งำนวิจยัเร่ืองน้ีจึงสนใจศึกษำชีวิตของคนมุสลิมท่ีติดยำเสพติดในหมู่บำ้นปิน
ตงั ซ่ึงเป็นหมู่บำ้นชำยทะเลแห่งหน่ึง ดว้ยกำรใชว้ิธีวิจยัทำงมำนุษยวิทยำ เก็บขอ้มูลภำคสนำมในชุมชน
ดงักล่ำวเป็นเวลำ 18 เดือน  

ผูเ้ขียนพบว่าคนใชย้าเสพติดมีการกระท าหรือปฏิบติัการท่ีจะอยู่ร่วมกบัครอบครัว เครือญาติ
และคนอ่ืนๆ ในชุมชน ซ่ึงปฏิบติัการหรือการกระท านั้นจะน าไปสู่การอยูร่่วมกนัอยา่งปกติ “ความปกติ” 
ในท่ีน้ีหมายถึงสภาวะท่ีเลือกปฏิบติัตามบรรทดัฐานบางอย่าง คือการควบคุมตนเอง การท าหน้าท่ีต่อ
                                                           
1 ช่ือหมู่บ้ำน ช่ือสถำนท่ี และช่ือคนในงำนวิจยัน้ีลว้นเป็นช่ือสมมติ ทั้งน้ีเพื่อรักษำควำมเป็นส่วนตวั และป้องกัน
ผลกระทบต่ำงๆ ท่ีอำจเกิดกบัชุมชนและผูค้นในหมู่บำ้นดงักล่ำว 
2 นักศึกษำปริญญำเอก ภำควิชำมำนุษยวิทยำ คณะสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ อีเมล ์
crilbib@gmail.com  
3 จำกสถิติของศูนยอ์  ำนวยกำรพลงัแผ่นดินเอำชนะยำเสพติด (ศพส.) (2553, น.17) พบว่ำ ภำคใตมี้สัดส่วนของจ ำนวน
ผูต้อ้งหำยำเสพติดต่อประชำกรมำกท่ีสุด ถึง 125/100,000 คน  
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ครอบครัว และการรักษาบทบาทในชุมชน เพ่ือยงัคงรักษาความสัมพนัธ์และสมาชิกภาพให้อยู่ร่วมกนั
ได ้ความปกติน้ีจึงนบัเป็นความปกติท่ีตอ้งต่อรอง (negotiated normality)  
ค าส าคัญ : ยาเสพติด   ชุมชนมุสลมิ  ความปกติที่ต้องต่อรอง  ความสัมพนัธ์ 

 
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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เม่ือ 6 ปีก่อน ผูเ้ขียนมีโอกำสพูดคุยกบักลุ่มผูห้ญิงมุสลิมท่ีติดเช้ือเอชไอวีจำกสำมีซ่ึงใชย้ำเสพ
ติด ท่ีหมู่บำ้นแห่งหน่ึงในจงัหวดันรำธิวำส  ขณะฟังเร่ืองรำวต่ำงๆ  ในชีวิตของพวกเธอ ผูเ้ขียนมีค ำถำม
ท่ีผุดข้ึนในใจมำกมำย เหตุใดผูห้ญิงเหล่ำน้ีจึงอดทนกบัสำมีติดยำเสพติด ท ำไมถึงอยู่ร่วมกบัคนใชย้ำ
เสพติดได  ้เขำอยู่ร่วมกนัไดอ้ย่ำงไร  ค ำถำมเหล่ำน้ีเกิดจำกภำพของคนติดยำเสพติดท่ีผูเ้ขียนมีอยู่ใน
ควำมคิดตลอดมำว่ำ คนติดยำเป็นคนท่ีอนัตรำย ไม่น่ำคบหำสมำคมดว้ย อำจใชค้วำมรุนแรงเมื่อเมำยำ 
ไม่มีควำมรับผิดชอบ ไม่ท ำมำหำกิน   

ผูเ้ขียนตดัสินใจหำค ำตอบกบัค ำถำมขำ้งตน้ ดว้ยกำรท ำวิทยำนิพนธ์เก่ียวกบัชีวิตของคนใชย้ำ
เสพติด  ผู ้เขียนเดินทำงไปยงัเมืองบุลัน ท่ีซ่ึงคลินิกฟ้ำใสในโรงพยำบำลประจ ำอ  ำเภอได้ช่ือว่ำมี
ควำมสัมพนัธ์อนัดีกบัคนใชย้ำเพ่ือเป็นช่องทำงในกำรเขำ้ถึงเร่ืองรำวท่ีคนไม่อยำกบอกเล่ำ เม่ือไปถึง
พยำบำลผูดู้แลคลินิกแนะน ำให้ผูเ้ขียนไปส ำรวจหมู่บำ้นแห่งหน่ึง ซ่ึงเป็นหมู่บำ้นใกลท้ะเลท่ีข้ึนช่ือว่ำ
เป็น “รัง” ของยำเสพติด หมู่บำ้นปินตงั4 คือหมู่บำ้นชำยทะเลแห่งนั้น วนัแรกท่ีกำนดำพยำบำลประจ ำ
คลินิกฟ้ำใสพำผูเ้ขียนขบัรถเขำ้ไปในถนนสำยหลกัของปินตงั เธอเร่ิมตน้ช้ีใหผู้เ้ขียนดูบำ้นหลงัแรกทำง
ซ้ำยมือแลว้เล่ำว่ำบำ้นน้ีมีน้องชำยกบัลูกชำยติดยำ ลูกชำยไปรับเมทำโดน5 ท่ีโรงพยำบำล บำ้นดำ้น
ขวำมือมีลูกชำยใชย้ำเสพติด 2 คน หลำนชำยใชย้ำอีก 7-8 คน ถดัมำดำ้นซำ้ยมือลูกชำยเป็นคนไขค้ลินิก
ฟ้ำใส บำ้นดำ้นขวำมือ 2 หลงัติดกนั ลูกชำยไปรับเมทำโดนเช่นกนั ระยะทำงเพียง 500 เมตร  มีบำ้นท่ีพี่
นอ้งลูกหลำนใชย้ำเสพติดอยูห่ลำยหลงั เม่ือพูดคุยกบัคนในหมู่บำ้นต่ำงเล่ำเป็นเสียงเดียวกนัว่ำ “ยำมนั
จำ้นไปหมด” ผูค้นในปินตงัยืนยนัตรงกนัว่ำร้อยละ 80 ของวยัรุ่นชำยในหมู่บำ้นใชย้ำเสพติดชนิดใด
ชนิดหน่ึง อำจจะเป็นน ้ำกระท่อม (4x100) กญัชำ ผงขำว ยำบำ้ หรือยำไอซ์ หรือใชท้ั้งหมดท่ีกล่ำวมำ  

จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดอยำ่งมำกของกำรใชย้ำเสพติด  จึงเป็นท่ีมำของค ำถำมกำรวิจยั
ว่ำ ขณะท่ีคนติดยำเสพติดถูกสังคมก ำหนดให้เป็นคนท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงผิดกฏหมำย เป็นคนท่ีท ำผิด
หลักกำรศำสนำ และเป็นคนป่วยในมุมมองทำงกำรแพทย์ คนส่วนใหญ่มักจะรู้สึกไม่ไวว้ำงใจ 
หวำดระแวง มีอคติต่อคนเหล่ำน้ี ดว้ยภำพดงักล่ำวคนใชย้ำเสพติดอยู่ร่วมกบัครอบครัว เครือญำติ และ
คนในชุมชมอยำ่งไร  ดว้ยค ำถำมขำ้งตน้ บทควำมน้ีจึงมีวตัถุประสงคท่ี์จะเล่ำเร่ืองกำรอยูร่่วมกนัของคน
ใช้ยำเสพติดกับคนในครอบครัวและชุมชน ด้วยกรอบคิดเร่ืองควำมปกติท่ีต้องต่อรอง (negotiated 
normality)  
                                                           
4 ช่ือหมู่บำ้น ช่ือสถำนท่ี และช่ือคนในบทควำมน้ีลว้นเป็นช่ือสมมติ ทั้งน้ีเพื่อรักษำควำมเป็นส่วนตวั และป้องกัน
ผลกระทบต่ำงๆ ท่ีอำจเกิดกบัชุมชนและผูค้นในหมู่บำ้นดงักล่ำว  
5 เมทำโดนเป็นสำรสังเครำะห์ท่ีน ำมำใชใ้นทำงกำรแพทยเ์พื่อทดแทนเฮโรอีน(สถำบนัธญัญำรักษ,์ 2552, 1)   
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ความคิดเร่ืองความปกต ิ 
ค าว่า ปกติ (normal) ท่ีมีความหมายถึงส่ิงท่ีอยูใ่นมาตรฐาน เป็นปกติ (usual) เป็นประจ า (regular) 

ปรากฏในภาษาองักฤษราวทศวรรษท่ี 1840 ช่วงก่อนหน้าน้ีค  าว่า ปกติ ใชใ้นการอธิบายการตั้งฉากหรือ
อุปกรณ์ฉากของช่างไม ้เช่นเดียวกบัค าวา่ บรรทดัฐาน (norm) ปรากฏข้ึนในปี 1855  ความปกติ (normality) 
ปรากฏในปี 1849 และ ความปกติ (normalcy) เกิดข้ึนในปี 1857   (Davis, Lennard J., 1995, 24-26)   

ส าหรับนักสังคมวิทยา การศึกษาความปกติ (normality) เป็นเร่ืองท่ียงัคงเป็นขอ้ถกเถียงใน
ประเด็นว่าจะใช้อะไรช้ีวดัความปกติ เพราะความปกติยงัไม่มีกฎท่ีเป็นทางการและเป็นมาตรฐาน 
เหมือนกบัการศึกษาโรคต่างๆ หรือการศึกษาอาชญากรรมซ่ึงมีกฏหมายเป็นตวัช้ีวดั ดงันั้นจึงมีการหยิบ
ยมืเอาความรู้ดา้นสถิติมาเป็นเคร่ืองช้ีวดัความปกติ  (Horwitz, 2008, 70)   

ความไม่ปกติหรือปกติมกัเป็นขอ้เสนอและถกเถียงในการศึกษาเร่ืองคนติดยาเสพติดตลอดมา 
จนกระทัง่ช่วงตน้ศตวรรษท่ี 21 เร่ิมมีขอ้เสนอและขอ้ถกเถียงวา่การใชย้าเสพติด (ผิดกฏหมาย) ประเภท
ผ่อนคลาย (recreational drug) เช่น กัญชา กลายเป็นเร่ืองปกติ (normalization) ในสังคมอังกฤษ ผูท่ี้
น าเสนอประเด็นน้ีคือ Howard Parker (2002) 6 ขอ้คน้พบของ Parker คือ ยาเสพติดประเภทผ่อนคลาย 
(sensible recreational drug) เขา้มาอยู่ในวิถีชีวิตของวยัรุ่นองักฤษมากข้ึน โดยพิจารณาปัจจยัดา้นอายุ
และดา้นสังคมวฒันธรรมท่ีท าให้กลายเป็นเร่ืองทัว่ไป  นอกจากนั้นการเขา้ถึงและการหายาเสพติดยงั
เป็นไปไดง่้ายข้ึน  อตัราการทดลองยาเสพติดในวยัรุ่นและวยัรุ่นตอนปลายเพ่ิมสูงข้ึน  การใชย้าเป็น
ประจ ามากข้ึน การปรับตวัอยูร่่วมกนักบัคนใชย้าเสพติดประเภทผอ่นคลายเป็นปกติมากข้ึน   Parker ยงั
น าเสนอผลการวิจยัต่อไปว่า กญัชาเป็นยาเสพติดท่ีมีคนใช้มากข้ึนและใช้เป็นประจ า ไม่ใช่ในบาง
โอกาส นอกจากน้ีผูค้นยงัใหก้ารยอมรับคนใชก้ญัชาไดม้ากกวา่คนใชย้าเสพติดชนิดอ่ืน จากผลการวิจยั
ขา้งตน้น าไปสู่ขอ้สรุปว่ากญัชาจะกลายเป็นปกติต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะช่วงเวลาของการปาร์ต้ีใน
ไนทค์ลบั จะเป็นช่วงท่ียาเสพติดหลายชนิดถูกน ามาใชอ้ยา่งเป็นปกติ    

เน่ืองจากงานวิจัยของ Parker เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณท่ีเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม และ
พิจารณาจากปัจจยัแวดลอ้มของการใชย้า โดยไม่ไดใ้ห้ความส าคญักบัมิติทางสังคมและวฒันธรรมท่ีมี
การสร้างหรือพฒันาข้ึนในกลุ่มผูใ้ชย้าเสพติดเองมากนกั ผูเ้ขียนเห็นว่างานวิจยัของ Parker  นอกจากจะ
น าเสนอความปกติผ่านสถิติเป็นหลกัแลว้ ยงัสะทอ้นให้เห็นว่าการใชย้าเสพติดเป็นเร่ืองปกติในเฉพาะ
                                                           
6 Parker ศึกษาผูใ้ช้ยาเสพติด 776 คน โดยเร่ิมตั้งแต่พวกเขาอายุ 14 ปี ผูเ้ขา้ร่วมงานวิจัยจะตอ้งตอบแบบสอบถาม
กลบัมาใหก้บัทีมวิจยัทุกปีเป็นเวลา 9 ปี  ในปีท่ี 9 มีผูร่้วมวิจยัตอบแบบสอบถามเพียง 465 คน ผลการวิจยัจึงมาจากกลุ่ม
ตวัอยา่ง 465 คน   
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พ้ืนท่ีและเวลาหน่ึงๆ เท่านั้ น  นอกจากนั้ นแนวคิดการกลายเป็นปกติท่ี Parker เสนอมา แม้จะให้
ความส าคญักบัมิติสังคมวฒันธรรมแต่ดว้ยวิธีการเก็บขอ้มูล ท าให้ผลการวิจยัในดา้นสังคมวฒันธรรม
ปรากฎออกมาไม่หนกัแน่นมากนกั ดงัเช่นท่ี Parker น าเสนอไวว้่า การท าความเขา้ใจในเร่ืองความปกติ
ภายใตบ้ริบทของวฒันธรรมเป็นเร่ืองยาก แต่มีสัญญาณหลายอย่างท่ีบ่งบอกว่าผูค้นจะยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกบัคนท่ีใชย้าเสพติดประเภทหยอ่นใจไดม้ากข้ึน โดยพิจารณาจากละครและละครท่ีจบในตอนทาง
โทรทศัน์ รวมถึงภาพยนตท่ี์เก่ียวกบัวยัรุ่น นิตยสาร เพลง ซ่ึงมีการน าเสนอเร่ืองการใชย้าเสพติดมากข้ึน 
(Parker, 2002, 949) อาจกล่าวได้ว่าวฒันธรรมท่ี Parker ใช้ในการพิจารณาคือวัฒนธรรมมวลชน 
(popular culture) การพูดถึงเร่ืองยาเสพติดในนิตยสาร ละคร หรือเพลงของคนเฉพาะกลุ่ม อาจหมายถึง
การยอมรับเฉพาะภายในกลุ่มเดียวกนั มากกวา่การยอมรับและอยูร่่วมกบัคนอ่ืนๆ ในสงัคม  

การใชส้ถิติหรือตวัเลขเป็นเคร่ืองช้ีวดัจดัแบ่งความปกติไม่ปกติ เป็นเคร่ืองมือท่ีผูเ้ช่ียวชาญใน
สาขาต่างๆ พยายามสร้างข้ึนมาเพ่ือใหเ้กิดความเป็นกลางและน่าเช่ือถือในการศึกษา แต่เคร่ืองมือดงักล่าว
ละเลยโลกและการใหค้วามหมายต่อชีวิตของคนติดยาเสพติด ละเลยความรู้สึกและความสัมพนัธ์ของคน
ติดยาเสพติด ศึกษาคนติดยาเสพติดในฐานะปัจเจกบุคคลท่ีเสมือนว่าเติบโตและติดยาเสพติดดว้ยตวัเอง 
ไม่ไดมี้ชีวิตท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัคนอ่ืนๆ การติดยาเสพติดเป็นเพียงการตดัสินใจเลือกของคนๆ หน่ึง 
ไม่ไดมี้ปัจจยัอ่ืนๆ เขา้มาเก่ียวขอ้ง ทั้งยงัท าราวกบัว่าการติดยาไดท้ าลายตวัตนของคนติดยาในดา้นอ่ืนๆ 
เหลือไวเ้พียงร่างกายและตวัตนท่ีติดยาเสพติดเท่านั้น  ส่ิงท่ีน่าจะส าคญักว่าตวัเลขหรือค่าเฉล่ียท่ีจะบอก
ว่าส่ิงใดปกติหรือไม่ปกตินั้น คือการปรับตวัท่ีจะด าเนินชีวิตอยูร่่วมกนัของคนท่ีกฏหมายและการแพทย์
บอกวา่ “ไม่ปกติ” เช่นคนติดยาเสพติด กบัคน “ปกติ” ท่ีไม่ใชย้าเสพติดในแต่ละชุมชน  

บทความน้ีไม่ไดต้อ้งการน าเสนอว่าการใชย้าเสพติดเป็นเร่ืองปกติ แต่ตอ้งการบอกเล่าถึงชีวิต
ของคนใชย้าเสพติดท่ีอยู่ร่วมกบัคนอ่ืนในชุมชน การอยู่ร่วมกนัน้ีจ  าเป็นท่ีคนใชย้าจะตอ้งกระท าหรือ
ปฏิบติัตวัเพ่ือต่อรองให้เกิดการยอมรับ  ผูเ้ขียนจึงเลือกท่ีจะไม่ใชต้วัช้ีวดัความเป็นปกติจากสถิติหรือ
ตวัเลขจ านวนมาก แต่เลือกใชก้ารยอมรับและการด ารงอยูร่่วมกนัไดข้องคนในชุมชนกบัคนใชย้าเสพติด
เป็นเคร่ืองช้ีวดัความปกติ ภาพของครอบครัวท่ีใชชี้วิตประจ าวนั เดินทาง กินขา้ว พูดคุย จบัจ่ายซ้ือของ 
ร่วมกับคนใช้ยาเสพติดเป็นการยืนยนัถึงการอยู่ร่วมกันได้ แม้ว่าตัวตนของคนใช้ยาเสพติดจะ
แปรเปล่ียนแลว้เม่ือเขาหรือเธอเลือกท่ีจะใชย้าเสพติด    

ความปกติท่ีตอ้งต่อรอง (negotiated normality)  หมายถึงสภาวะท่ีคนใชย้าเสพติดเลือกปฏิบติั
ตามบรรทดัฐานบางอย่างของชุมชน เพ่ือยงัคงรักษาความสัมพนัธ์และสมาชิกภาพให้อยู่ร่วมกนัได ้
ความปกตินั้นจึงเป็นความปกติท่ีตอ้งต่อรองท่ีจะไม่ท าตามบรรทดัฐานทั้งหมด (เช่นท าตามกฎหมาย 
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ดูแลสุขภาพตามหลกัการแพทย ์ปฏิบติัตามหลกัการศาสนาและปฏิบติัศาสนกิจอยา่งเคร่งครัด) แต่เลือก
จะท าตามบรรทัดฐานบางอย่าง โดยเฉพาะบรรทัดฐานท่ีคนในครอบครัวเครือญาติ และชุมชนให้
ความส าคญั  
ปินตัง “รัง” ของยาเสพติด 

ชุมชนปินตงัประกอบดว้ย 4 หมู่บา้น มีประชากรทั้งหมด 3,466 คน นบัถือศาสนาอิสลามร้อย
ละ 97.39 ส่วนท่ีเหลือเป็นคนท่ีนับถือศำสนำพุทธ คนมุสลิมท่ีอำศยัในปินตงัสำมำรถนับญำติกนัได้
เกือบหมดทั้ง 4 หมู่บำ้น ทุกคนรู้จกักนัและรู้ว่ำใครเป็นลูกบำ้นไหน ใครเป็นพ่ีน้องกบัใคร นับตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบนัคนปินตงัมกัแต่งงำนกนัภำยในหมู่บำ้น ท ำใหท้ั้งหมู่บำ้นเป็นเครือญำติกนั  
 คนปินตงัส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง ในอดีตผูช้ายปินตงัท าประมงชายฝ่ังทะเล เม่ือจบัได้
กุง้ หอย ปู ปลา จะเก็บไวรั้บประทานในครัวเรือน กุง้บางส่วนน ามาท ากะปิ อาหารทะเลเป็นสินคา้ท่ี
น าไปขายในตลาดนดั ต่อมาเม่ือการเดินทางสะดวกสบายมากข้ึนจึงไปเป็นลูกเรือในเรือประมงพาณิชย ์
การไปออกเรือประมงเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าใหค้นปินตงัไดรู้้จกัและใชย้าเสพติด  การท านาและท าสวน เป็น
อาชีพดั้ งเดิมของคนปินตงัเช่นเดียวกบัการท าประมง การท านาของคนปินตงัจะท าปีละคร้ัง ขา้วท่ีได้
เพียงพอเฉพาะบริโภคในปินตงัเท่านั้น ไม่สามารถน าไปขายได ้ภายหลงัจากท่ีคนปินตงัเร่ิมหันมาปลูก
ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจ นาขา้วและสวนผลไมเ้ร่ิมลดน้อยลง  20 ปีท่ีผ่านมาคนปินตงัไม่ไดท้  านาอีก
ต่อไป แต่ยงัไม่ไดล้ะท้ิงการท าสวน สวนท่ียงัมีอยูม่ากคือสวนมะพร้าว นอกจากอาชีพหลกัๆ ขา้งตน้แลว้ 
คนปินตงัยงัมีอาชีพเล้ียงววัชน เป็ดไก่ เล้ียงแพะพ้ืนเมือง ท ากะปิ ท าปลาเคม็ ปลาตากแหง้และถกัอวน  

ผูห้ญิงปินตงัในอดีตส่วนใหญ่เป็นแม่บา้น อาจช่วยประกอบอาชีพเล็กๆ น้อยๆ ดว้ยการช่วย
สามีท่ีออกเรือในการคดัอาหารทะเลท่ีจบัได ้และน าไปขายให้กบัเถา้แก่ บางคนถกัอวนส าหรับใชจ้บั
ปลาอยูท่ี่บา้น บางคนสานเส่ือกระจูด ท ากระสอบกระจูด บา้นท่ีกรีดยางบางบา้น ผูห้ญิงจะออกไปช่วย
กรีดยาง หรือรอช่วยตากยางแผ่น แต่ในปัจจุบนัผูห้ญิงออกไปท างานโรงงานมากข้ึน ดว้ยการท ามาหา
กินของผูช้ายและผูห้ญิงปินตงัขา้งตน้ ช่วงเวลากลางวนัชุมชนปินตงัจึงเหมือนกบัชุมชนในเมือง คือมีแต่
เดก็เลก็และผูสู้งอาย ุ

หากถามคนปินตงัถึงสาเหตุการติดยาเสพติดของลูกหลาน คนในชุมชนจะไม่กล่าวโทษคนท่ี
ติดยาเสพติด แต่จะพูดถึงสถาบนัครอบครัว เช่น “ผูป้กครองยุง่ ท างานหาเชา้กินค ่า ลูกไม่เช่ือฟังพ่อแม่ 
ลูกไม่นอนบา้น” ส่วนแม่ของคนใชย้าคนหน่ึงอธิบายว่า “เพราะเราไม่มีเวลา เราแต่งงานใหม่ เอามาริ
สมาอยูด่ว้ย มนัอยู่กบัพ่อเล้ียงไม่ได ้ตามภาษาเด็กผูช้าย ให้กลบัไปอยูก่บัเมาะแก่ (ยาย) พอรู้ว่าติดยาก็
ไม่รู้ว่าไง เราวา่ไม่ได ้เพราะเราไม่มีเวลาดูแล” ค าถามท่ีตามมาคือเหตุใดพ่อแม่จึงไม่มีเวลา ทั้งท่ีพวกเขา
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อยูใ่นสงัคมชนบทท่ีน่าจะมีเวลาอยูก่บัครอบครัวมากกวา่คนในสังคมเมือง อีกสาเหตุท่ีฝ่ายปกครองของ
ชุมชนเห็นตรงกันคือความเปล่ียนแปลงท่ีน าไปสู่ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนท าให้การช่วยกัน
ระแวดระวงัภยัของชุมชนลดน้อยลง ยาเสพติดจึงเขา้มาแพร่ระบาดในลูกหลานปินตงัไดง่้ายข้ึน เกิด
อะไรข้ึนในชุมชนปินตงั  

ปินตงัเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ 4 คร้ัง ท่ีส่งผลใหย้าเสพติดแพร่ระบาดและเป็นส่วน
หน่ึงในชีวิตของผูช้ายปินตงัส่วนใหญ่ คร้ังแรกเม่ือประมาณ 40 ปีก่อนมีการตดัถนนทางหลวงแผ่นดิน
ผ่านชุมชน ท าให้การคมนาคมสะดวกข้ึน น าพาหนุ่มสาวจากปินตงัไปเรียน ไปท างาน และติดต่อกบั
โลกภายนอกไดร้วดเร็ว ส่งผลต่อความสมัพนัธ์ในครอบครัวท่ีพ่อแม่มกัไปท ามาหากินนอกหมู่บา้น ท้ิง
ลูกให้เติบโตกบัปู่ย่าตายาย   การเปล่ียนแปลงคร้ังท่ีสองเกิดข้ึนเม่ือประมาณ 30 ปีก่อน การเขา้มาของ
ศาสนาอิสลามท่ีเรียกกนัว่า “สายใหม่” ท าให้ชุมชนเร่ิมมีความหลากหลายในการปฏิบติัในวิถีอิสลาม 
ขณะเดียวกนัผูค้นท่ีเลือกวิถีปฏิบติัท่ีแตกต่างเร่ิมมีความขดัแยง้กนั ต่อมาเม่ือประมาณปี 2537 เร่ิมมีการ
เลือกตั้งก านนั ผูใ้หญ่บา้น และองคก์ารบริหารส่วนต าบล ท าให้มีการแบ่งพรรคพวกในการสนบัสนุน
ผูส้มคัรรับเลือกตั้ง ชุมชนจึงมีความขดัแยง้ซอ้นทบัอีกเร่ืองหน่ึง การเปล่ียนแปลงอีกคร้ังท่ีน ามาสู่ความ
ไม่ลงรอยกนัทางความคิดและผลประโยชน์คือในปี 2539 ท่ีอุตสาหกรรมพลงังานเขา้มาสร้างอยูไ่ม่ห่าง
จากชุมชน คนปินตังบางส่วนต่อต้านการตั้ งอุตสาหกรรมดังกล่าวและยืนยนัไม่รับค่าชดเชยหรือ
สนบัสนุนกิจกรรมใดๆ กบัหมู่บา้น ขณะท่ีคนบางส่วนเห็นดว้ยกบัการสร้างอุตสาหกรรมดงักล่าวและ
ยอมรับเงินสนบัสนุนกิจกรรมสาธารณะ การเปล่ียนแปลงทั้งหมดขา้งตน้ลว้นส่งผลกระทบต่อชุมชน 
โดยเฉพาะในดา้นความสัมพนัธ์ของผูค้น ท าให้ลูกๆ ท่ีเคยเป็นลูกของชุมชน ทุกคนในชุมชนช่วยกนั
ดูแล กลายเป็นลูกของครอบครัวใดครอบครัวหน่ึงท่ีพ่อแม่ลุงป้านา้อาตอ้งดูแลกนัเอง การป้องกนัความ
เส่ียงต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน เช่นยาเสพติด จึงลดนอ้ยลง  
ยาเสพติดกบัคนปินตัง  

คนปินตงัรู้จกัยำเสพติดมำกว่ำคร่ึงศตวรรษ เม่ือประมำณ 50 ปีก่อน ดว้ยอำชีพหลกัของผูช้ำย
ในปินตังคือกำรหำปลำ ชำยหนุ่มชำวปินตังกลุ่มหน่ึงล่องเรือจำกบ้ำนไปหำปลำท่ีอ.สิชล จ.
นครศรีธรรมรำช  ท่ีนัน่ชำยหนุ่มปินตงัมีโอกำสรู้จกัและทดลองใชผ้งขำวเป็นคร้ังแรก ทั้งยงัน ำกลบัมำ
ปินตงัเพื่อใช้และแบ่งให้คนอ่ืนทดลอง ต่อมำจึงน ำมำขำยกนัในหมู่ผูช้ำยท่ีออกเรือหำปลำในทะเล  
(แพร ศิริศกัด์ิด ำเกิง, 2557, 16) จนกระทัง่มีคนไปท ำงำนบนเรือประมงพำณิชยท่ี์ปัตตำนี จึงไดเ้รียนรู้
กำรใชผ้งขำวแบบฉีดท่ีนัน่  
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ยำเสพติดท่ีเป็นท่ีนิยมของวยัรุ่นในสมยัก่อน คือกำว นอกจำกรำคำท่ีถูกแลว้ กำวยงัเป็นยำเสพ
ติดท่ีท ำฝันให้เป็นจริง อยำกไดอ้ะไรก็ได ้ อำหมดั (อำย ุ50 ปี) พูดถึงช่วงเวลำเมำกำวว่ำ “อยำกไดด้ำว
เดือนก็สำมำรถเอำมือจบัได ้อยำกไดผู้ห้ญิงเอำสวยแค่ไหนก็ได ้ก ำลงัเคล้ิมๆ พอดีดน้ิวป๊ับ ภำพนั้นจะ
หำยไป” (อำหมดั, (30 กนัยำยน 2556). สัมภำษณ์) ในปัจจุบันปินตังมีวยัรุ่นท่ีดมกำวเพียง 2-3 คน
เท่ำนั้น ทั้งน้ีคนติดยำเสพติดลงควำมเห็นวำ่คนติดกำวเป็นท่ีน่ำรังเกียจ กล่ินตวัเหมน็ตลอดเวลำ ไม่ชอบ
อำบน ้ำ ตวัสกปรก   

ประมำณ 30 ปีท่ีแลว้ ยำบำ้หรือไอแดงของคนปินตงัเป็นท่ีรู้จกัและใชก้นัอย่ำงแพร่หลำยใน
คนขบัรถบรรทุกส่งสินคำ้หรือรถโดยสำร รวมทั้งคนรับจำ้งขนไมย้ำง ขณะนั้นเรียกกนัว่ำยำมำ้หรือยำ
ขยนั ยำบำ้จึงเขำ้มำในปินตงัพร้อมกบักำรตดัทำงหลวงแผ่นดินผ่ำนปินตงั ช่วงแรกท่ีรู้จกัยำบำ้ คนปิน
ตงัเห็นว่ำยำบำ้เป็นยำช่วยเสริมพละก ำลงัในกำรท ำงำนใชแ้รงงำน จะน ำมำลองใชบ้ำ้งก็เป็นคร้ังครำว
เท่ำนั้น กระทัง่ประมำณ 20 ปีที่ผำ่นมำยำบำ้กลำยเป็นท่ีนิยมในกลุ่มวยัรุ่นปินตงัมำกข้ึน7 
 นอกจำกยำเสพติดท่ีผิดกฎหมำยแลว้ เม่ือประมำณ 15-20 ปีก่อนผูช้ำยในปินตงันิยมด่ืมเหลำ้
และเบียร์กนัในชีวิตประจ ำวนั เล่ำกนัว่ำในปินตงัสมยันั้นมีร้ำนขำยเหลำ้ 5-6 ร้ำน แต่เม่ือ 10 ปีก่อนท่ีมี
กำรดะอฺวะฮฺ8กนัมำกข้ึน ท่ำทีของคนปินตงัต่อกำรด่ืมเหลำ้เบียร์เร่ิมเปล่ียนไป วยัรุ่นไม่ค่อยกลำ้ด่ืมเหลำ้
เบียร์อยำ่งเปิดเผยมำกนกั เม่ือมียำแกไ้อผสมโคก้เขำ้มำจึงทดแทนกำรด่ืมแอลกอฮอลไ์ปได ้นอกจำกยำ
แกไ้อผสมโคก้จะไม่มีขอ้ห้ำมท่ีชดัเจนในหลกักำรศำสนำอิสลำมแลว้ ยงัไม่ส่งกล่ินหรืออำกำรเมำให้

                                                           
7 Anjalee Cohen (2014, 777) วิเครำะห์เร่ืองวยัรุ่นหนัมำใชย้ำบำ้มำกข้ึนในช่วงกลำงทศวรรษท่ี 1990 ทั้งน้ีอำจเน่ืองจำก
กำรเปล่ียนช่ือจำกยำมำ้ ซ่ึงเป็นภำพลกัษณ์ของคนใชแ้รงงำนมำเป็นยำบำ้  
8 ดะอฺวะฮฺ แปลว่ำ กำรเรียกร้อง กำรเชิญชวน และกำรวิงวอน กำรดะอฺวะฮฺจะใชว้ิธีกำรส่งคนออกไปเชิญชวนผูค้น
โดยตรง หรือ กำรจดัหลกัสูตรให้คนอบรม อำจใชส่ื้อต่ำงๆ เชิญชวนใหค้นกลบัสู่ควำมดีและห้ำมปรำมควำมชัว่ตำม
บทบญัญติัในคมัภีร์อลักุรอ่ำน (บรรจง บินกำซัน, 2547, 65) กำรดะอฺวะฮฺท่ีคนปินตงัไปมกัจะเป็นกำรเดินทำงไปยงั
พื้นท่ีต่ำงๆ ไปพกัในมสัยดิ แลว้เชิญชวนผูค้นใหไ้ปร่วมพดูคุย เรียนรู้เร่ืองศำสนำดว้ยกนัในยำมค ่ำคืนท่ีมสัยดิ  

ใบกระท่อม 
กญัชำ 

70 ปีก่อน 50 ปีก่อน 30 ปีก่อน 15 ปีก่อน 10 ปีก่อน 5 ปีก่อน 

ผงขำว ยำบำ้ 

40 ปีก่อน 

กำว โคก้+ยำแกไ้อ 
ลูกเมด็ 

น ้ำท่อม
(4x100) 

 

ไอซ์ 
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คนรู้เหมือนด่ืมแอลกอฮอลอี์กดว้ย ปัจจุบนัร้ำนเหลำ้ในปินตงัจึงลดลงเหลือเพียง 2 ร้ำนเท่ำนั้น อยำ่งไร
กต็ำมในช่วงท่ีมีกำรเฉลิมฉลอง พบวำ่คนปินตงัยงัคงด่ืมเหลำ้และเบียร์กนับำ้ง   
 ส ำหรับ 4x100 หรือท่ีคนปินตงันิยมเรียกกนัว่ำน ้ ำท่อมนั้น นบัเป็นยำเสพติดชนิดใหม่ของปิน
ตงั เพ่ิงเขำ้มำเม่ือ 10 ปีก่อน วยัรุ่นหรือคนท่ีใช้น ้ ำท่อมมกัจะรวมตวักนัตั้งแต่ 5-10 คน เพื่อลงหุ้นไป
ร่วมกนัสูบกัญชำและช่วยกนัต้มน ้ ำกระท่อม เรียกกำรรวมกลุ่มกันว่ำ  “เขำ้รอบ” ส่วนผสมของน ้ ำ
กระท่อมจะประกอบดว้ยใบกระท่อม ตม้กบัน ้ำเปล่ำ ยำแกไ้อ โคก้ และน ้ำแขง็  

ยำไอซ์หรือน ้ ำแข็งเป็นยำเสพติดอีกชนิดท่ีคนปินตงัน ำมำใชบ้ำ้งเม่ือประมำณ 5 ปีก่อน ดว้ย
รำคำท่ีแพงมำกกว่ำยำเสพติดชนิดอ่ืนๆ9 จึงไม่เป็นท่ีนิยมมำกนกั ปัจจุบนัคนขำยไอซ์เร่ิมแบ่งขำยไอซ์
กอ้นเล็กลง เพ่ือให้รำคำต ่ำลง ผูค้นสำมำรถหำซ้ือไอซ์ไดใ้นรำคำ 200-300 บำท คนปินตงัจึงหันมำใช้
ไอซ์มำกข้ึน  

จำกท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้เห็นไดว้่ำกำรใชย้ำเสพติดในปินตงัเปล่ียนแปลงไปตำมเวลำ รำคำยำเสพ
ติด และค่ำนิยมของกำรใชย้ำเสพติดในสงัคมไทย  
คนใช้ยาเสพติดกบัความพยายามอยู่ร่วมกบัคนอ่ืน  

แมว้ำ่คนติดยำเสพติดจะมีสถำนะท่ีผิดจำกบรรทดัฐำนหลกัของสงัคมใหญ่ แต่เม่ือเขำใชชี้วิตอยู่
ในชุมชนท่ีถือก ำเนิด และด ำรงอยูใ่นฐำนะเป็นสมำชิกของสังคมปินตงั ทั้งคนติดยำเสพติดและคนท่ีอยู่
ร่วมกบัเขำมีกลไกในกำรปรับตวัท่ีจะอยูร่่วมกนั ในสภำวะคลุมเครือของควำมถูกและผิดกฎหมำยและ
ศีลธรรม คนใชย้ำเลือกท่ีจะปฏิบติัตวัตำมบทบำทในฐำนะสมำชิกคนหน่ึงของชุมชน เพื่อรักษำสมำชิก
ภำพและกำรยอมรับให้ด ำรงอยูร่่วมกบัคนอ่ืนๆ ในชุมชน เป็นผลท ำให้ครอบครัว เครือญำติ และเพื่อน
บำ้นมองเห็นคนติดยำเสพติดเป็นมนุษยค์นหน่ึง ไม่ใช่เรือนร่ำงท่ีติดยำ ผิดกฎหมำย หรืออนัตรำย  

                                                           
9จ ำนวนยำและรำคำ รำคำของยำเสพติดท่ีจ ำหน่ำยกนัในทอ้งตลำดข้ึนอยูก่บัปริมำณกำรซ้ือขำยยกตวัอย่ำงเช่น ยำบำ้
ขำย 2 – 3 เม็ด รำคำประมำณ 200-250 บำท  ขำยเป็นแถวใส่หลอดน ้ ำแขง็หลอดละ 10 เม็ด เป็นถุงถุงละ 200 เม็ด เป็น
กอ้นห่อและพนัดว้ยเทปสีน ้ ำตำลประมำณ 2,000 เม็ด ขำยส่งประมำณ 150 – 200 บำท ผงขำวใส่หลอดน ้ ำแขง็ตดัหัว
เรียกเป็นตวั รำคำเร่ิมตน้ตั้งแต่ 100 บำท 200 บำท ถึง 500 บำท ถำ้ใส่หลอดแบบหลอดขนมเด็กมีฝำปิดสีแดงเรียก
เป็นบ๊ิก ยำไอซ์ขำยเป็นจี (ประมำณ 1 กรัม) ละ1,000 บำท คร่ึงจีประมำณ 700 บำท ส ำหรับ 4x100 รำคำประมำณ 250 
บำท (ประกอบดว้ยส่วนผสมหลกั 4 อย่ำง) ใบกระท่อมมดัละ 35 – 40 บำท ยำนอนหลบัเม็ดละประมำณ 25-30 บำท 
รำคำขำ้งตน้อำจจะถูกกว่ำน้ีหำกไปซ้ือท่ี อ.สุไหงโกลก หรือชำยแดนไทยมำเลเซียดำ้นอ่ืนๆ เช่น อ.เบตง จ.ยะลำ ด่ำน
นอก อ.สะเดำ จ.สงขลำ  
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กำรปฏิบติัตวัในชีวิตประจ ำวนัของคนใชย้ำเร่ิมจำกกำรควบคุมตวัเองไม่ให้ยำเสพติดสร้ำง
ปัญหำควำมรุนแรงในชุมชน  ในครอบครัวคนติดยำเสพติดพยำยำมจะท ำหนำ้ท่ีลูก และ พอ่ตำมท่ีสงัคม
คำดหวงั นอกจำกน้ีคนใชย้ำเสพติดพยำยำมท่ีรักษำสถำนะสมำชิกในชุมชนดว้ยควำมพยำยำมปฏิบติัตวั
ตำมบทบำทท่ีควรจะเป็น ขณะเดียวกนัในฐำนะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน คนติดยำพยำยำมท่ีจะมีส่วน
ร่วมในกำรช่วยเหลืองำนสำธำรณะและแกปั้ญหำต่ำงๆ ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน 

ควบคุมตัวเองไม่ให้สร้างปัญหาและความรุนแรง  
คนใช้ยำเสพติดตระหนักดีว่ำในฐำนะท่ีเป็นสมำชิกของปินตัง จะต้องรักษำควำมสัมพนัธ์กับ

ครอบครัว เครือญำติ และชุมชนเท่ำท่ีจะท ำได ้และส่ิงหน่ึงท่ีจะตอ้งท ำคือไม่พยำยำมสร้ำงควำมขดัแยง้หรือ
สร้ำงควำมรุนแรงในหมู่บำ้น คนติดยำเสพติดจึงจ ำเป็นตอ้งควบคุมตวัเอง โดยเฉพำะในสภำวะหลงัจำกเมำ
ยำ ซ่ึงเป็นช่วงเวลำท่ีไม่สำมำรถควบคุมตวัเองได ้หรือควบคุมตวัเองไดน้อ้ยท่ีสุด ดว้ยวิธีต่ำงๆ 4 วิธี คือ   

1. “ลูกเม็ด” ไม่นิยม ลูกเม็ดเป็นยำเสพติดอีกประเภทท่ีนิยมกนัมำกในกลุ่มผูใ้ชย้ำเสพติดใน
ภำคใต ้ช่ือทำงยำคือ Alprazolam อำจมีช่ือทำงกำรคำ้คือ Xanax หรือ Mano บำงคนนิยมกินลูกเมด็พร้อม
ด่ืม 4x100 เพรำะเช่ือว่ำจะท ำให ้“ข้ึน” (เมำ) มำกกวำ่เดิม ปกติแลว้ลูกเมด็เป็นท่ีนิยมของวยัรุ่นในภำคใต ้
แต่ส ำหรับผูช้ำยในปินตงัซ่ึงใชย้ำเสพติดหลำยชนิด กลบัไม่นิยมใชลู้กเมด็ เพรำะคนใชย้ำเสพติดในปิน
ตงัเห็นว่ำ ฤทธ์ิของยำเสพติดท ำให้คนใช้ยำ “ควัน่” คือวุ่นวำย ลุกล้ีลุกลน หนุ่มปินตังเห็นว่ำกริยำ
เช่นนั้นเป็นกริยำท่ีไม่น่ำดู และท่ีส ำคญัอำจไปรบกวนคนอ่ืนโดยเฉพำะเพ่ือนท่ีใชย้ำเสพติดอยูด่ว้ยกนั 
จนถึงขั้นทะเลำะวิวำทได ้เพรำะเม่ือเมำมำกจะไม่สำมำรถควบคุมตวัเองได ้ 
 ฟำเดล (สัมภำษณ์, 19 มีนำคม 2557) เล่ำว่ำประมำณเม่ือ 10 ปีท่ีแลว้ท่ีคนเร่ิมเอำลูกเม็ดเขำ้มำ
ขำยในหมู่บำ้น  “คนท่ีบำ้นไม่กินลูกเมด็ อนัตรำย กิน 2 เมด็ ไปกินเบียร์สักขวด จ ำเพ่ือนไม่ได ้เขำบอก
กนัเลยว่ำอย่ำเล่น เล่นแลว้ไม่รู้จกัพ่ีจกัน้อง”    ฆอนีย ์(สัมภำษณ์, 2 เมษำยน 2556) เคยมีประสบกำรณ์
จำกกำรใชลู้กเม็ด แต่ใชไ้ดไ้ม่นำนแลว้เลิกไป “ไม่ชอบ เพรำะเวลำอยูใ่นวงมนัจะอยูไ่ม่น่ิง เดินไปเดิน
มำ น่ำร ำคำญ ไปตรงน้ีไปตรงนั้นที เด็กท่ีเพ่ิงเร่ิมถึงกินลูกเม็ด” ขณะท่ีทั้ง อบัดุล และกำริม (สัมภำษณ์, 
31 มีนำคม 2557) บอกตรงกนั วยัรุ่นปินตงัไม่ชอบ “ลูกเมด็” เพรำะอนัตรำย เวลำเมำลูกเม็ดจะจ ำเพื่อน
ไม่ได ้“เด๋ียวจะรบกนั พดูอะไรไม่รู้เร่ือง”  
 ลูกเม็ดจึงเป็นยำเสพติดท่ีไม่เป็นท่ีนิยมของคนปินตงั แมว้่ำจะมีรำคำไม่แพงมำกนกั อย่ำงไรก็
ตำมเม่ือเด็กรุ่นใหม่เร่ิมทดลองใชย้ำเสพติด ลูกเม็ดเป็นหน่ึงในยำเสพติดหลำยชนิดท่ีเป็นทำงเลือก แต่
เม่ือใชแ้ลว้มีอำกำรวุน่วำย รุ่นพ่ีท่ีอยูใ่นปินตงัจะเร่ิมตกัเตือนไม่ใหใ้ช ้ในท่ีสุดจะเลิกใชก้นัไป  
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2. เมทำโดนช่วยควบคุม ยำเสพติดท่ีเป็นท่ีนิยมในปินตงัคือผงขำว ผงขำวหรือเฮโรอีนเป็นยำ
เสพติดท่ีสังเครำะห์ข้ึนมำ มีฤทธ์ิกดประสำท ผูใ้ชผ้งขำวจะมีอำกำรเซ่ืองซึมคร่ึงหลบัคร่ึงต่ืน (สถำบนั
บ ำบดัรักษำและฟ้ืนฟูผูติ้ดยำเสพติดแห่งชำติบรมรำชชนนี,  2551) ดว้ยฤทธ์ิยำท ำใหค้นปินตงัส่วนใหญ่
ไม่ก้ำวร้ำว และมกัเก็บตัว พฤติกรรมดังกล่ำวจึงไม่เป็นปัญหำกับคนในชุมชน ดังเช่นท่ีกำริม (15 
พฤษภำคม 2556, สัมภำษณ์) เล่ำถึงอำกำรท่ีเกิดข้ึนเม่ือเมำผงขำวว่ำ “เวลำหงุดหงิดถำ้ไปใชย้ำ อำรมณ์ก็
จะเยน็ข้ึน  เพรำะเปรม”   แต่เม่ือไม่ไดเ้สพยำและมีอำกำรอยำกผงขำว จะมีผลตรงขำ้มกบัอำกำรเปรม 
บำงคนจะมีอำกำรกำ้วร้ำวรุนแรง และพยำยำมท ำทุกอยำ่งเพ่ือใหไ้ดผ้งขำวมำใช ้คนติดผงขำวในปินตงั
จึงเลือกหำตวัช่วยเพ่ือป้องกนัอำกำรอยำกยำดว้ยกำรไปรับเมทำโดนท่ีโรงพยำบำล  
 เมทำโดนเป็นสำรสังเครำะห์ท่ีน ำมำใชใ้นทำงกำรแพทยเ์พ่ือทดแทนเฮโรอีน ไม่ไดมี้ฤทธ์ิใน
กำรกล่อมประสำทรุนแรงมำกนกั ออกฤทธ์ิยำวประมำณ 24 ชม. สำมำรถทดแทนกำรใชเ้ฮโรอีนไดว้นั
ละ 3-5 คร้ังต่อวนั (สถำบนัธัญญำรักษ,์ 2553, 1)  ดงันั้นกำรเลือกท่ีจะไปรับเมทำโดนอย่ำงต่อเน่ืองท่ี
โรงพยำบำลเป็นส่วนหน่ึงในกำรช่วยให้ผูติ้ดยำเสพติดไม่ตอ้งเพ่ิมปริมำณผงขำวมำกข้ึน ไม่มีอำกำร
อยำกยำจนกระทัง่ควบคุมตวัเองไม่ได ้ท ำใหไ้ม่จ  ำเป็นตอ้งใชเ้งินจ ำนวนมำกข้ึนเร่ือยๆ  

3. ใชย้ำเกินขนำดอำจอำละวำดและหลอน ผงขำว ยำบำ้ กญัชำ น ้ำกระท่อม และยำไอซ์ ไม่ใช่
ของหำยำกในปินตงั อำจกล่ำวไดว้่ำหำง่ำยกว่ำซ้ือลูกอมหรือไปซ้ือของในร้ำนสะดวกซ้ือ อีกทั้งรำคำ
ของยำเสพติดโดยเฉพำะผงขำวยงัถูกกว่ำท่ีอ่ืน คนติดยำเสพติดท่ีบำงคร้ังมีเงินเป็นกอ้นใหญ่จะหำซ้ือยำ
เสพติดไปใชใ้นปริมำณท่ีมำก ดงัเช่นกำริม กบั อำลี  

กำริมรู้ตวัดีว่ำถำ้ใชย้ำบำ้จะอำรมณ์ร้ำยควบคุมตวัเองไม่ค่อยได ้คร้ังหน่ึงกำริมเคยใชย้ำบำ้อย่ำง
หนัก ตอนนั้ นมีเงินประมำณ 20,000 บำท เขำไปอยู่ขน ำเพ่ือน 3 วนั ใช้ยำบ้ำไป 20 เม็ดและผงขำวอีก
ประมำณ 2 ฝำ กำริมไม่ได้นอนเลยจนกระทัง่คืนท่ี 3 เร่ิมมีอำกำรหลอน หวำดระแวง ขณะเขำนัง่อยูก่บัเพ่ือน 
2 คน แต่กลบัไดย้ินเสียงขำ้งนอกบำ้น ไปแอบดูตรงรูของผนังบำ้น เห็นต ำรวจลอ้มบำ้นอยู่ รีบเขำ้มำบอก
เพ่ือนว่ำอย่ำส่งเสียงดงั แลว้เอำยำบำ้ท่ีเหลือมำพนัเทปขวำ้งไปบนหลงัคำบำ้น เพ่ือนท่ีนัง่อยูด่ว้ยกนัรีบเดิน
ไปดูท่ีประตูแลว้บอกว่ำไม่มีต ำรวจ แต่กำริมยงัยืนยนัว่ำมีหลำยคน  เพ่ือนจึงบอกเขำว่ำให้อธิษฐำนถึงพระ
เจำ้ แลว้เพ่ือนก็ออกจำกบำ้นไป ล็อคประตูให้กำริมอยู่ในบำ้น เม่ือกลบัข้ึนมำเพ่ือนยงัยืนยนัว่ำไม่มีต ำรวจ 
อำลีเองเคยใชย้ำบำ้อยำ่งหนกัเช่นกนั เขำเล่ำว่ำช่วงน้ีในปินตงัไม่ค่อยมีเหลำ้ ในงำนแต่งงำนงำนหน่ึงในปิน
ตงั เจำ้บ่ำวใหเ้พ่ือนเอำยำบำ้มำตอบแทนผูช้ำยท่ีมำช่วยงำนมำกพอสมควร “วนันั้นเอำไอแดง (ยำบำ้) 8 วนั 8 
คืนไม่นอน เล่นไอแดงจนหลอนเห็นต ำรวจ  แต่เพ่ือนเรำไม่เห็น เรำเห็น วิ่งไปโดดน ้ำเลย แค่คร้ังเดียว ตกใจ
มำกเพ่ือนเขำ้ไปจบั กลวัมำก เล่นผงขำวไปดว้ย”  (อำลี, สมัภำษณ์, 2 พฤศจิกำยน 2556)  
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ทั้งกำริมและอำลีต่ำงตระหนกัดีว่ำกำรใชย้ำเกินขนำดจะส่งผลร้ำยต่อร่ำงกำยของตวัเอง ทั้งยงั
อำจเป็นอนัตรำยต่อคนอ่ืนๆ โดยไม่ตอ้งอ่ำนข่ำวหรือเรียนรู้จำกผูเ้ช่ียวชำญเร่ืองยำเสพติดแต่อยำ่งใด ทั้ง
สองต่ำงเรียนรู้จำกประสบกำรณ์โดยเฉพำะกำรใชย้ำบำ้ ทั้งสองมกัจะเล่ำเร่ืองน้ีให้เพ่ือนผูใ้ชย้ำเสพติด
ฟัง และพยำยำมท่ีจะควบคุมปริมำณกำรใชย้ำบำ้ไม่ใหม้ำกเกินขนำดอีกดว้ย   

4. กำรควบคุมเงินเพื่อควบคุมกำรใชย้ำเสพติด    เงินเป็นปัจจยัส ำคญัในกำรกระตุน้ใหค้นติดยำ
เสพติดใชย้ำมำกหรือนอ้ย พยำบำลผูบ้  ำบดัยำเสพติดมกัจะก ำชบัใหค้รอบครัวของผูใ้ชย้ำควบคุมกำรเงิน
ของคนใชย้ำ  คนใชย้ำเสพติดเองทรำบดีในขอ้น้ี ดงัเช่นท่ีกำริมเล่ำถึงตอนท่ีมีเงินประมำณ 30,000 แลว้
น ำเงินไปซ้ือยำมำใชจ้  ำนวนมำก  ช่วงเวลำท่ีมีกำรใชย้ำเสพติดกนัมำกในปินตงัคือช่วงของกำรเลือกตั้ง 
คนใชย้ำเสพติดจะไดรั้บเงินจำกกำรซ้ือเสียง 300-800 บำท หรือช่วงท่ีคนท ำงำนเรือไดรั้บเงินค่ำแรง
กลบัมำบำ้น เป็นตน้ ดงันั้นกำรควบคุมกำรเงินจึงเป็นส่วนหน่ึงในกำรควบคุมกำรใชย้ำเสพติด  
 ฟำเดล (สัมภำษณ์, 19 มีนำคม 2557) เป็นคนหน่ึงท่ีมีมำตรกำรกำรควบคุมงินของตวัเอง ทุก
วนัน้ีฟำเดลมีรำยไดจ้ำกส่วนแบ่งขำยปลำ และรับจำ้งข่ีรถรับส่งแม่ไปขำยของท่ีตลำด ไดเ้งินประมำณ 
200-300 บำทต่อวนั แต่เขำจะไม่รับเงินมำทั้งหมด ฟำเดลจะขอเบิกจำกแม่ 3 คร้ังต่อวนั คร้ังละ 80-100 
บำท เฉพำะเวลำท่ีไปซ้ือยำและ เป็นเงินเท่ำท่ีจะซ้ือผงขำวได ้1 ตวั เพ่ือจ ำกดักำรใชย้ำเสพติดของตวัเอง
ในแต่ละวนั   ส่วนรุสดี (สัมภำษณ์, 6 กุมภำพนัธ์ 2557) ซ่ึงตอ้งรับผิดชอบภรรยำและลูก 4 คน เขำให้
ภรรยำเป็นคนไปรับเงินเดือนท่ีไดจ้ำก อบต. รวมถึงเงินเล้ียงชีพผูติ้ดเช้ือเอชไอวีทุกเดือน ภรรยำจะให้
เงินเขำวนัละ 80 บำท ส ำหรับใชจ่้ำยส่วนตวัทุกวนั หำกรุสดีตอ้งกำรใชย้ำเสพติด จะตอ้งหำเงินดว้ยกำร
รับจำ้งซ่อมไฟตำมบำ้นนอกเวลำท ำงำนท่ี อบต.  

ฟำเดลจะใชผ้งขำววนัละ 3 ตวั ส่วนใหญ่ใชสู้บกบับอ้ง (ยำเสน้โรยหนำ้เฮโรอีน) ส่วนรุสดีใชย้ำ
ในแต่ละวนัมำกนอ้ยข้ึนอยูก่บัว่ำเขำมีรำยไดจ้ำกงำนพิเศษเท่ำไร ดว้ยวิธีกำรเช่นน้ี ท ำใหฟ้ำเดลกบัรุสดี
ควบคุมกำรใชเ้งินส ำหรับซ้ือยำเสพติดและควบคุมปริมำณของผงขำวท่ีใชต่้อวนัได ้โดยไม่เดือดร้อนท่ี
จะไปหำเงินมำซ้ือยำเสพติด  

การควบคุมตวัเองน้ีสะทอ้นว่าคนติดยาเสพติดมีความรู้และตระหนักถึงคุณค่าท่ีคนในชุมชน
ยึดถือ 2 เร่ืองดว้ยกนั เร่ืองแรกคือรู้และตระหนกัว่า ความสัมพนัธ์ของเครือญาติเป็นบรรทดัฐานหลกัท่ี
คนในปินตงัให้คุณค่า รวมถึงตระหนักดีถึงพยาธิสภาพของการใชย้าเสพติด อาการต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึน
ช่วงท่ีเมายาและตอ้งการยา เวลาดงักล่าวท าใหข้าดสติและสามารถก่อเหตุอยา่งนอ้ย 2 เหตุการณ์ท่ีส่งผล
ต่อความสัมพนัธ์ คือ ก่อความรุนแรงหรือความวุ่นวายใหก้บัเพ่ือนท่ีใชย้าเสพติด คนในครอบครัวและ
ชุมชน รวมถึงก่อเหตุลกัขโมยอนัเน่ืองจากความตอ้งการเงินมาซ้ือยาเสพติด  
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การท าหน้าที่ในครอบครัว  
คนปินตังมักจะคาดหวังให้ผู ้ชายในครอบครัวท าหน้าท่ี เล้ียงดูและดูแลครอบครัวท่ี

ประกอบดว้ย พ่อแม่ ภรรยา และลูกๆ หลกัฐานส าคญัอนัหน่ึงท่ีแสดงให้เห็นว่าการเล้ียงดูและดูแล
ครอบครัวเป็นหนา้ท่ีหลกัของผูช้ายคือเง่ือนไขการสมรสและหย่าร้าง แต่โดยทัว่ไปแลว้ในสภาวะของ
คนติดยาเสพติด การท างานเพ่ือมีรายไดม้าเล้ียงดูครอบครัวอาจไม่ใช่เร่ืองง่ายนกั ทั้งดว้ยสภาพร่างกายท่ี
ไม่เอ้ืออ านวย วฏัจกัรของการใชย้าเสพติดเช่นช่วงท่ีติดหนกั ติดนอ้ย อาจท าใหก้ารท างานไม่ไดเ้ป็นไป
อยา่งสม ่าเสมอ ทั้งดว้ยการไม่ยอมรับของสงัคมภายนอก โรงงาน สถานประกอบการต่างๆ ส่วนใหญ่ไม่
รับคนติดยาเสพติดเขา้ท างาน ท าให้การท างานประจ าของคนติดยาเป็นเร่ืองยาก งานท่ีพอจะท าไดคื้อ
การไปออกเรือประมง กรีดยาง ท าสวน และรับจา้งทัว่ไป เช่นถางหญา้ ก่อสร้าง อยา่งไรก็ตามคนติดยา
เสพติดในปินตังพยายามท่ีจะท างานเพ่ือให้มีรายได้มาเล้ียงดูครอบครัวมากบ้างน้อยบ้างตาม
ความสามารถของแต่ละคน บางคนท างานประจ าไดอ้ยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลาหลายปี บางคนเปล่ียนงานไป
เร่ือยๆ มีช่วงเวลาท่ีว่างงานบา้ง แต่ยงัคงพยายามท างานเพ่ือมีรายไดท้ั้งใชเ้ล้ียงครอบครัวและใชย้าเสพ
ติด การมีรายไดม้าเล้ียงดูครอบครัวท าใหค้นในครอบครัวยงัยอมรับการใชย้าเสพติดได ้บางคนท่ีไม่ได้
ท างานจะท าหนา้ท่ีอ่ืนๆ ทดแทน ดงัเช่นเร่ืองราวต่อไปน้ี  

เล้ียงดูครอบครัว เม่ือพูดถึงคนใชย้ำเสพติดท่ีมีครอบครัว ผูค้นส่วนใหญ่มกัคิดถึงผูช้ำยท่ีไม่มี
ควำมรับผิดชอบในกำรดูแลภรรยำและลูก บำงคร้ังอำจใชก้ ำลงัรุนแรงกบัคนในครอบครัว เช่นในงำน
ทั้ง 2 เร่ืองของ Bourgois (1995, 2009) ท่ีกล่ำวถึงควำมลม้เหลวของคนใชย้ำในกำรท ำหนำ้ท่ีของพ่อ ซ่ึง
ส่วนใหญ่ไม่สำมำรถส่งเสียเล้ียงดูลูกๆ ได ้ส่งผลให้ไม่กลำ้ติดต่อกบัลูกๆ ในเวลำต่อมำ ท่ีปินตงัผูช้ำย
บำงคนก็เป็นเช่นท่ี Bourgois สรุปไว ้หำกเม่ือเขำ้ไปพูดคุยกบัครอบครัวผูติ้ดยำเสพติด กลบัพบว่ำผูช้ำย
หลำยคนยงัคงท ำงำนและหำเล้ียงครอบครัวดงัเช่นคนท่ีไม่ใชย้ำเสพติด รุสดีเป็นหน่ึงในผูช้ำยท่ีท ำงำน
หนกัและรับผิดชอบครอบครัวเพียงคนเดียว   

รุสดีผูช้ำยผอมสูงผิวคล ้ำหน้ำตำคมเขม้อมเศร้ำวยั 45 ปี พูดเสียงเบำ มกัอมยิ้มน้อยๆ เวลำท่ีมี
ใครมำพูดคุยดว้ย ทุกวนัน้ีรุสดีไดเ้งินเดือนจำกกำรเป็นช่ำงไฟในอบต. เดือนละ 6,000 บำท วนัเสำร์
อำทิตยเ์ขำจะรับจำ้งซ่อมหรือติดตั้งไฟฟ้ำตำมบำ้นเป็นรำยไดเ้สริม ใน 1 เดือนรุสดีจะตอ้งใหเ้งินค่ำขนม
ลูกสำวคนโตเดือนละ 900 บำท ส่วนลูกสำวคนท่ี 2 และ 3 จะไดค้นละ 300 บำท  ส่วนตวัเขำใชเ้งินวนั
ละ 80 บำท รุสดีกินขำ้ว 3 ม้ือท่ีบำ้น เพ่ือเป็นกำรประหยดั ถึงกระนั้นรุสดียงัคงหำเงินมำซ้ือผงขำวได้
จำกกำรท ำงำนพิเศษ อรัญญำ (สัมภำษณ์, 10 กุมภำพนัธ์ 2557) ภรรยำของเขำเล่ำว่ำเธอรู้มำตั้งแต่ก่อน
แต่งงำนแลว้ว่ำรุสดีติดยำเสพติด ท่ีผ่ำนมำเร่ืองยำเสพติดเป็นปัญหำในครอบครัวบำ้ง แต่ส่วนใหญ่รุสดี 
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หำเงินมำเล้ียงดูเธอและลูกพอมีกินมีใช้ เธอจะว่ำอะไรเขำมำกไม่ได้เพรำะเขำเป็นคนหำเงิน มีแค่
ช่วงเวลำท่ีเขำตกงำนท่ีตอ้งไปหยิบยืมจำกญำติบำ้ง แต่ก็ไม่นำนนกั รุสดีจะดูแลลูกดีและสอนลูกดี ทุก
วนัน้ีอรัญญำจะคอยไปรับยำเมทำโดนให้รุสดี ในวนัท่ีเขำตอ้งท ำงำนและไม่สำมำรถไปรับยำได ้ทุก
เดือนเธอจะเป็นคนไปรับเงินเดือนของเขำและน ำไปเป็นค่ำใชจ่้ำยในบำ้นทั้งหมด รุสดีจะมำรับเงินส่วน
ของเขำจำกอรัญญำทุกวนั แต่ละวนัรุสดีจะไปส่งลูกท่ีโรงเรียนก่อนมำท ำงำนท่ีอบต. และเม่ือเลิกงำนจะ
ไปรับกลบับำ้น ลูกสำวคนโตของเขำเป็นท่ีช่ืนชมของคนปินตงัวำ่สุภำพเรียบร้อยและไม่เกเร 

ชารีฟอาจนบัว่าเป็นคนหน่ึงท่ีพยายามท างานอยา่งต่อเน่ือง เขาเล่าถึงชีวิตเม่ือ 5 ปีก่อนว่าตอน
นั้นว่างงาน อยากมีงานท า เพราะถา้ไม่ท างานก็จะหมกมุ่นกบัการใชย้าเสพติดอยา่งนอ้ยวนัละ 7-8 ชม. 
ถา้ท างานก็จะท้ิงยาเสพติดได ้อยา่งนอ้ยในเวลาท างาน ชารีฟตดัสินใจท างานกบัองคก์รลดอนัตรายจาก
การใชย้าเสพติดดว้ยเห็นวา่ “มนัเก่ียวกบัชีวิตเราโดยตรง ไดข้อ้มูลหลายเร่ืองท่ีเราไม่รู้ เช่นเร่ืองต าแหน่ง
การฉีด เส้นเลือดอุดตนั เลยอยากไปบอกคนอ่ืนต่อ” ชารีฟท างานน้ีตลอด 5 ปีท่ีผ่านมา แมจ้ะเป็นเพียง
อาสาสมคัรท่ีมีรายไดน้อ้ยกวา่ค่าแรงขั้นต ่า คือ 250 บาทต่อวนั แต่เพียงพอท่ีเขาจะด ารงชีวิตโดยไม่ตอ้ง
ขอเงินจากทางบา้นอีก ปัจจุบนัเขาท างานอยู่ปัตตานีเป็นหัวหน้าของอาสาสมคัรผูใ้ชย้าเสพติด คนท่ี
ร่วมงานจะไวใ้จในความรับผิดชอบงานของชารีฟมาก ชารีฟเป็นคนกลา้แสดงออก มีความมัน่ใจ และ
เป็นผู ้น าของเพ่ือน  แม้ว่าเขาจะเรียนจบชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 6 แต่ในการท างานเขาเรียนรู้การใช้
คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ เพ่ือบนัทึกการท างานและส่งงานได ้กบัเพ่ือนๆ ผูใ้ชย้าเสพติด ชารีฟเป็นท่ี
ไวใ้จในเร่ืองเงิน เพ่ือนจะใหเ้ขาช่วยมารับเงินยงัชีพกบัอาสาสมคัรสาธารณสุขหมู่บา้นแทนเสมอ     

นาเซเป็นอีกคนหน่ึงท่ีพยายามท างานเพ่ือมีรายไดเ้ล้ียงครอบครัว หลงัจากนาเซตดัสินใจไม่
เรียนต่อแลว้กลบัมาอยู่บ้าน เขาไปท างานโรงงานเป็นคนยกยางและเช็คของ ท่ีนั่นเขาเจอกบัภรรยา 
หลงัจากแต่งงานนาเซออกจากโรงงานไปออกเรือประมาณ 2 ปี จึงกลบัมาท างานโรงงานอีกคร้ัง แลว้
ออกมากรีดยางท่ีบา้น  ทุกวนัน้ีนาเซมีรายไดจ้ากการกรีดยาง 7 ไร่ เป็นสวนยางของตวัเองท่ีแม่กบัพอ่ยก
ให้ และถา้วนัไหนไปกรีดยางให้สวนแม่ดว้ยจะไดร้ายไดเ้พ่ิมข้ึน แม่จะแบ่งเงินท่ีไดจ้ากค่ายางสวนให้
คร่ึงหน่ึง บางช่วงท่ีราคายางตก แม่จะเห็นนาเซไปเก็บข้ียางขาย เพราะไดเ้งินไม่พอ นอกจากน้ีนาเซยงั
ช่วยดูแลลูกในเวลาท่ีภรรยาไปท างานท่ีโรงงาน โดยเฉพาะเวลาท่ีลูกป่วยเขา้โรงพยาบาล เขาจะรับ
หนา้ท่ีเป็นคนเฝ้าทุกคร้ัง  

ดูแลคนในครอบครัว ส ำหรับคนท่ีไม่ไดท้  ำงำนเล้ียงดูครอบครัว จะท ำหนำ้ท่ีอ่ืนๆ ทดแทน ดงัเช่น
กำริมนอ้งชำยของลินดำ  ลินดำมีนอ้งชำย 2 คนช่ือวำ่ฮำกิมและกำริม เม่ือคร้ังยงัเด็กพ่อแม่จะใหน้อ้งชำย
ทั้งสองท ำงำนบำ้นทุกอยำ่งเหมือนพ่ีสำว แต่ฮำกิมไม่ท ำ ขณะท่ีกำริมซ่ึงกระฉบักระเฉงวอ่งไวท ำงำนให้
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ทุกอยำ่ง เวลำไปโรงเรียนกำริมจะต่ืนเอง จดักำรตวัเอง ลินดำ(สมัภำษณ์, 15 มิถุนำยน 2256) พดูถึงกำริม
ว่ำ “มนั(กำริม) เป็นข้ียำ แต่ใจมนัดี” ลินดำไม่เคยโกรธน้องท่ีติดยำเสพติด ในขอ้เสียต่ำงๆ ท่ีมี กำริม
กลบัมีขอ้ดีท่ีท ำให้ลินดำรัก คือเขำเป็นคนอ่อนโยน รักแม่กบัพ่อเป็นท่ีสุด เม่ือตอนท่ีพ่อไม่สบำย เขำ
เป็นลูกคนเดียวท่ีคอยดูแลเช็ดตวัใหพ้่อ คร้ังท่ีพ่อป่วยหนกักำริมเป็นคนไปเฝ้ำพ่อท่ีโรงพยำบำล เขำตอ้ง
นั่งรถไปกลบัระหว่ำงโรงพยำบำลท่ีตั้ งอยู่ห่ำงจำกบ้ำน 40 กิโลเมตรทุกวนั เพ่ือมำรับเมทำโดนท่ี
โรงพยำบำลบุลนัตอนเชำ้ ทำนยำเสร็จแลว้รีบนั่งรถกลบัไปดูพ่อทนัที ไม่เคยไปเถลไถลท่ีไหน ช่วงท่ี
ดูแลพอ่กำริมแทบไม่ใชย้ำเสพติดเลย  ลินดำเล่ำวำ่ เม่ือ 5 ปีก่อนพอ่ของกำริมไปผอ่นรถคนัหน่ึง แต่แลว้
พ่อมำลม้ป่วยจนผ่อนไม่ไหว กำริมบอกพ่อวำ่ใหเ้อำท่ีดินท่ีพ่อใหเ้ป็นมรดกเขำไปขำยแลว้เอำเงินมำให้
พ่อจ่ำยค่ำรถจนหมด ขณะท่ีพ่ีน้องคนอ่ืนซ่ึงไดรั้บมรดกจำกพ่อแม่เช่นกนั ไม่มีใครหยิบยื่นเงินให้พ่อ 
ตอนน้ีกำริมจึงไม่มีมรดกเหลืออยู่เลย  ทุกวนัน้ีแมก้ำริมจะไม่ไดท้  ำงำนหำเล้ียงดูครอบครัว แต่เขำจะ
ช่วยเล้ียงหลำนเลก็ๆ ในบำ้น และคอยดูแลพอ่ซ่ึงอำยมุำกแลว้  

ฟาเดลเป็นอีกคนท่ีเล้ียงลูกเองตั้ งแต่ลูกยงัแบเบาะ ฟาเดลแต่งงานมาตั้ งแต่พ.ศ.2553 ภรรยา
ของฟาเดลรู้ตั้งแต่ก่อนแต่งงานว่าเขาใช้ยาเสพติด หลงัแต่งงานไม่นานเขามีลูกสาว 1 คน ดว้ยฟาเดล
ท างานไม่ก่ีอย่าง นอกจากช่วยตากปลาแห้ง รับส่งแม่และภรรยาไปตลาด เขาจึงรับหนา้ท่ีซกัผา้ หุงขา้ว 
ท ากบัขา้ว และเล้ียงลูกสาวตั้งแต่ลูกยงัเล็ก ลูกสาวจึงติดฟาเดลมาก หากเขา้ไปในปินตงัจะเห็นฟาเดลข่ี
มอเตอร์ไซดไ์ปในท่ีต่างๆ โดยมีลูกสาวนัง่ขา้งหนา้ไปดว้ยตลอด แมก้ระทัง่ไปซ้ือยาเสพติด ไปรับเมทา
โดนท่ีโรงพยาบาล ฟาเดลเล่าวา่ลูกสาวรู้วา่เขาใชย้าเสพติด ไม่เคยคิดปิดบงั  เวลาท่ีเขาสูบผงขาวท่ีบา้นคน
เดียว ลูกสาวจะนั่งขา้งๆ  บางวนัฟาเดลจะให้ลูกซ่ึงตอนน้ี (พ.ศ.2557) อายุประมาณ 4 ขวบ นั่งอยู่ตรง
ประตูหนา้บา้น “เฝ้ายามบา้ง แลคนบา้ง” เขาบอกลูกวา่ “ถา้ใครมาถามหาป๊ะใหบ้อกวา่ป๊ะไม่อยู”่  วนัหน่ึง
ท่ีคลินิกเมทาโดน ฟาเดลจูงลูกสาวเขา้มารับยา ลูกสาววิ่งเขา้มาบอกพยาบาลว่า “เม่ือวานป๊ะไปซ้ือยาบา้
มากินไป 2 เมด็” อีกวนั ลูกสาวของเขามาบอกพยาบาลวา่ “วนัน้ีเขา้ใกลป๊้ะได ้ป๊ะว่าไม่ไดกิ้นยาบา้”   ฟา
เดลบอกวา่ช่วงหลงัมาน้ี ลูกมกัถามเขาวา่เม่ือไรจะเลิกยา เขาจะตอบวา่ “ต่อเชา้” (พรุ่งน้ี) ตลอดมา  

แมว้่ำผูใ้ชย้ำเสพติดเหล่ำน้ีจะไม่ไดป้ฏิบติัตวัทำงศำสนำดงัท่ีครอบครัวและสังคมคำดหวงั แต่
ยงัคงพยำยำมรับผิดชอบและปฏิบติัตำมบทบำทท่ีพอ่และลูกชำยพึงกระท ำต่อครอบครัว ซ่ึงส่งผลใหค้นใน
ครอบครัวยงัยอมรับและอยูร่่วมกบัเขำได ้ 

บทบาทต่อชุมชน  
ในชุมชนเมือง เรำมกัจะไม่เห็นคนติดยำเสพติดปรำกฏตวัในพ้ืนท่ีสำธำรณะมำกนกั  ยิ่งถำ้มีคน

รู้ว่ำเขำหรือเธอใช้ยำเสพติด คนติดยำเสพติดจะหลีกเล่ียงกำรเข้ำสังคมทันที ทั้ งน้ีด้วยสถำนภำพท่ี
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คลุมเครือในเร่ืองของควำมถูกต้องอันเกิดจำกกำรใช้ยำ แต่ในปินตังคนติดยำเสพติดยังคงใช้
ชีวิตประจ ำวนัในพ้ืนท่ีสำธำรณะอยำ่งปกติ ส่วนหน่ึงอำจเป็นเพรำะผูช้ำยส่วนใหญ่ใชย้ำเสพติด ดงันั้น
กำรปรำกฏตวัในท่ีสำธำรณะจึงไม่ไดส้ร้ำงควำมอึดอดัหรือไม่ปลอดภยัให้กบัผูติ้ดยำ คนใชย้ำเสพติด
ยงัคงไปร่วมและช่วยงำนต่ำงๆ ของชุมชนอีกดว้ย  

ช่วยงำนชุมชน อำบีดีนเป็นคนหน่ึงท่ีไปร่วมงำนของชุมชนเป็นประจ ำ เขำซ่ึงไดช่ื้อว่ำเป็นคน 
“ข้ีลกั” (ข้ีขโมย) แต่ส ำหรับแม่ อำบีดีนเป็นคนอำรมณ์ดี พดูเก่ง ข้ีแย ข้ีออ้น และเป็นห่วงแม่มำก ซูไฮดำ
และอำมีนะห์ อสม.ประจ ำปินตงั (สมัภำษณ์, 10 พฤษภำคม 2556) เล่ำวำ่อำบีดีนเป็นคนสุภำพ พดูเพรำะ
และมีน ้ำใจ ขอช่วยใหท้ ำอะไรก็มกัจะช่วย แต่ช่วงไหนท่ีใชย้ำเสพติดเยอะเขำจะลกัขโมยของและโกหก 
ทุกคร้ังท่ีมีงำนบุญ งำนศพ และกิจกรรมของชุมชน   อำบีดีนมกัมำช่วยงำนเสมอ เขำจะคอยช่วยยกของ
เกบ็กวำด ท ำควำมสะอำดโดยไม่ตอ้งมีใครเรียกใช ้หรือบอกใหท้ ำ ท่ีโรงพยำบำล เม่ือคร้ังท่ีคลินิกฟ้ำใส
ตั้งอยูบ่นชั้น 2 ของอำคำร อำบีดีนจะเป็นคนท่ียกน ้ำด่ืมแกลลอนใหญ่ข้ึนไปใหเ้พ่ือนๆ ด่ืมทุกวนัท่ีเขำมำ
รับยำเมทำโดน  

อำบีดีนไม่ใช่คนเดียวท่ีท ำส่ิงต่ำงๆ ใหก้บัคนอ่ืน  ภำพท่ีผูเ้ขียนเห็นบ่อยๆ เม่ือผำ่นไปท่ีอบต.ปิน
ตงั คือรุสดีจะเดินไปมำ หยิบโน่น ท ำน่ี ตลอดเวลำ วนัท่ีอบต.จดัโครงกำรพฒันำถนน รุสดีเป็นคนหน่ึง
ท่ีถือจอบถำงหญำ้อยูริ่มถนนทั้งวนั  วนังำนอบต.พบประชำชน คนปินตงัจะเห็นรุสดีเดินเก็บขยะ กวำด
พ้ืน เก็บเต๊นท์ ยกของไม่หยุดหย่อน หลำยคนในปินตงับอกว่ำ “อบต.ท ำอะไรไม่เป็นถำ้ไม่มีรุสดี”  
ค ำพูดน้ีไดรั้บกำรยืนยนัจำกเหตุกำรณ์เม่ือตน้ปี 2557  สำยไฟท่ีอบต.จะใชต่้อไปยงับำ้นเรือนหำยไป มี
คนสงสัยว่ำรุสดีขโมยไปขำยเพ่ือเอำเงินไปซ้ือยำเสพติด  รุสดีจึงลำออก แต่เพียงเดือนเดียว ผูใ้หญ่ใน
อบต.ก็ไปตำมเขำกลบัมำท ำงำนในต ำแหน่งเดิม ดว้ยไม่มีช่ำงและคนท ำงำนแบบรุสดี  อำมีนะห์และซู
ไฮดำยนืยนัวำ่   รุสดีเป็นคนขยนัและดูแลครอบครัวดี แมบ้ำงคร้ังจะใชย้ำเยอะเกินไปกต็ำม 

คนใชย้ำท่ีไวว้ำงใจได ้กำริมเป็นอีกคนท่ีถูกกล่ำวถึงในปินตงัว่ำมีน ้ ำใจและไวใ้จได ้ “....ท่ีผ่ำน
มำไม่ว่ำกำริมจะเคยใช้ยำเสพติด ลกัขโมย และติดคุก แต่คนปินตงัรู้ว่ำกำริมไม่เคยขโมยของๆ ใคร 
นอกจำกของคนในบำ้น” (อำมีนะห์, สัมภำษณ์, 6 มีนำคม 2557)  ดงันั้นเขำจึงเป็นคนใชย้ำเสพติดท่ี “ฮำ
รับ” (ไวว้ำงใจได)้ คนหน่ึง กำริมกบันิรันดร์เพ่ือนคู่หูรุ่นพ่ีของเขำเป็นท่ีพึ่ งของทุกคนในปินตงัเม่ือ
ส่ิงของหำย คร้ังหน่ึงเคร่ืองสูบน ้ ำของเจริญคนพุทธเจำ้ของร้ำนขำยเหลำ้หำยไปจำกนำกุง้ เจริญไม่แจง้
ต ำรวจ แต่ไปบอกกำริมกบันิรันดร์ให้ช่วยจดักำรให้ ทั้งสองคนไปสืบหำจนเจอว่ำใครเอำไป ตำมไป
จนถึงร้ำนท่ีรับซ้ือของเก่ำ ซ่ึงเป็นร้ำนคำ้ไม่ไกลจำกปินตงันัก เป็นท่ีรู้กนัของคนละแวกนั้นว่ำร้ำนคำ้
แห่งน้ีรับซ้ือของท่ีถูกขโมยมำ นิรันดร์กบักำริมเขำ้ไปบอกเจำ้ของร้ำนถึงท่ีมำของเคร่ืองสูบน ้ำท่ีเจำ้ของ
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ร้ำนเพ่ิงขำยไป ทั้งยงัขู่วำ่จะแจง้ต ำรวจว่ำร้ำนน้ีรับซ้ือของโจร หำกไม่คืนเงินให ้ในท่ีสุดเจำ้ของร้ำนคืน
เงินให้เจริญจ ำนวน 13,000 บำท หลงัคดีเคร่ืองสูบน ้ ำไม่นำน ถงัแก๊สของอีกบำ้นหน่ึงหำย หลำนของ
เจำ้ของแก๊สข่ีมอเตอร์ไซดม์ำหำกำริมใหช่้วยหำถงัแก๊ส ผำ่นไป 2 วนั กำริมกลบัมำบอกวำ่รู้ตวัคนขโมย
แลว้ ก ำลงัจดักำรให ้ 

ท่ีคลินิกฟ้ำใส กำริมเป็นหน่ึงในผูรั้บบริกำรเมทำโดนท่ีคอยช่วยเหลือเจำ้หนำ้ท่ีในเร่ืองต่ำงๆ 
เช่นตำมผูใ้ชย้ำท่ีไม่มำรับเมทำโดน ตำมของหำย โยกยำ้ยโต๊ะ ตู ้เจำ้หนำ้ท่ีท่ีรู้จกักำริมต่ำงพดูเหมือนกนั
ว่ำเขำเป็นคนท่ีพ่ึงพำไดใ้นหลำยเร่ือง กำริมจะเป็นคนท่ีคอยเตือนใหพ้ยำบำล และเจำ้หนำ้ท่ีทุกคนเก็บ
กระเป๋ำเงินและโทรศพัทท่ี์วำงไวใ้หมิ้ดชิด  

เร่ืองเงินกบัคนติดยำเสพติดดูเหมือนจะเป็นเร่ืองท่ีไม่สำมำรถไวว้ำงใจกนัได ้เน่ืองจำกเงินเป็น
ปัจจยัส ำคญัต่อกำรใชย้ำเสพติด แต่ท่ำมกลำงควำมไม่ไวว้ำงใจในเร่ืองดงักล่ำว คนปินตงัยงัคงใหค้วำม
ไวว้ำงใจคนติดยำอยำ่งอยัน่ำ 

แม่ของอยัน่ำเสียชีวิตเม่ืออยัน่ำอยูช่ั้นประถม 4 พ่อของเธอท ำงำนออกเรือและแต่งงำนใหม่ อยั
น่ำจึงตอ้งไปอยูก่บัยำยและนำ้ นำ้ (สัมภำษณ์, 2 กุมภำพนัธ์ 2557)ท่ีเล้ียงอยัน่ำมำบอกว่ำ “มนัไม่ใช่คน
ด้ือ ท่ีมนัไปเอำยำสำนั้นไม่ใช่สำอะไร” (ไปใชย้ำเสพติดไม่ไดเ้ป็นปัญหำอะไร) นอกจำกอำมีนะห์จะ
รู้จกักบัอยัน่ำในฐำนะคนหมู่บำ้นเดียวกนั ทั้งสองคนยงัเคยท ำงำนร่วมกนัในโรงงำนยำง อำมีนะห์รู้
ว่ำอยัน่ำเป็นคนท่ี “ฮำรับ”  ได ้โดยเฉพำะในเร่ืองเงิน เม่ือปี 2554 มีกำรเลือกตั้ งนำยก อบต.ท่ีปินตงั 
ซ่ึงอยัน่ำและอำมีนะห์เป็นหน่ึงในทีมของผูส้มคัรรับเลือกตั้งท่ีตอ้งไปช่วยหำเสียง อำมีนะห์บอกว่ำทั้ง
เธอและผูส้มคัรคนนั้นมอบหมำยใหอ้ยัน่ำถือเงินทั้งหมดซ่ึงเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรเลือกตั้ง อยัน่ำท ำบญัชี
ค่ำใชจ่้ำยไวทุ้กบำททุกสตำงค ์และส่งคืนเงินท่ีเหลือทั้งหมดหลงักำรเลือกตั้งผำ่นไป   

ทุกวนัน้ีอยัน่ามีรายไดจ้ากการรับเล้ียงเด็กใหค้นในหมู่บา้น  ผูว้ิจยัถามอยัน่าว่าพ่อแม่ของเด็กรู้
ไหมว่าเธอใชย้าเสพติด อยัน่าตอบว่าในปินตงัไม่มีใครไม่รู้ว่าเธอใชย้าเสพติด แต่เธอไม่เคยท าเสียช่ือ 
อยัน่าจะรับเล้ียงเด็กตั้งแต่เเด็กทารกจนถึงวยัเตาะแตะ ไดเ้งินวนัละ 50-100 บาท แลว้แต่พ่อแม่ของเด็ก
จะให้ ดงันั้นเม่ือเขา้ไปในปินตงัจะเห็นอยัน่าเดินอุม้เด็ก จูงเด็ก 1-2 คนเสมอ อยัน่าเล่าว่าเวลาท่ีเธอ
ตอ้งการใชย้าเสพติดแลว้มีเด็กอยูด่ว้ย เธอจะไปใชย้าในหอ้งน ้ าไม่ใหเ้ด็กเห็นเด็ดขาด เพราะเธอรู้สึกว่า
เป็นเร่ืองไม่ดี   

คนติดยาเสพติดส่วนใหญ่มกัถูกมองว่าเป็นผูท่ี้ไม่สร้างผลผลิตหรือเป็นภาระของสังคม ในปิน
ตงัคนติดยาเสพติดหลายคนท่ีกล่าวมา อาจไม่ไดส้ร้างผลผลิตออกมาเป็นเงินทอง แต่เขาเหล่าน้ีกลบัเขา้
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มาช่วยรับหนา้ท่ีในบา้นทดแทนบทบาทของผูห้ญิง  ให้ผูห้ญิงท่ีเป็นแม่ไดอ้อกไปท างานหารายไดม้า
เล้ียงครอบครัว และพยายามท าหนา้ท่ีต่อสงัคมเท่าท่ีจะท าได ้ 
ความปกติที่ต้องต่อรอง (negotiated normality) 

คนใชย้าเสพติดในปินตงันั้นยงัคงเป็นสมาชิกคนหน่ึงของชุมชน แต่เม่ือเขากลายเป็นลูกชาย
หรือลูกสาวท่ีติดยาเสพติดของแต่ละบา้น  เขาจะมีสถานะเพ่ิมเติมจากป้ายท่ีรัฐ ศาสนาและการแพทย์
ประทบัตราลงบนคนติดยาเสพติดวา่เป็นคนท่ีท าผิดกฏหมาย เป็นคนบาปและเป็นผูป่้วย จ าเป็นท่ีจะตอ้ง
ถูกตรวจจบั ด าเนินคดี และบ าบดัรักษา คนใชย้าเสพติดจึงไม่ใช่สมาชิกคนเดิมอีกต่อไป  

ป้ายประทบัตราท่ีซอ้นทบัเขา้มาในตวัของคนติดยาเสพติดนั้น ส่งผลต่อความรู้สึกและความคิด
ของคนปินตงัทั้ งคนท่ีไม่ใชแ้ละใช้ยาเสพติดไม่ต่างกบัท่ีส่งผลกบัคนอ่ืนๆ ในสังคมภายนอกปินตงั  
เพราะในความเป็นจริงคนใชย้าเสพติดขณะท่ีเมายาหรือตอ้งการยาจะมีลกัษณะและอาการไม่ต่างจาก
ภาพท่ีทั้ งทางการแพทย์และส านักงานคณะกรรมการป้องกันยาเสพติดอธิบายไว  ้ปัญหาอยู่ท่ีภาพ
ดงักล่าวของคนใชย้าเสพติดท่ีรัฐและการแพทยใ์หก้บัสังคม เป็นภาพท่ีแน่น่ิงตายตวั และเป็นภาพเพียง
ดา้นเดียว เสมือนวา่คนใชย้าจะเป็นเช่นนั้นเสมอและตลอดเวลา  

ในชุมชนคนใชย้าเสพติดยงัคงเป็นพ่อ สามี ลูกหลาน พ่ีนอ้ง ญาติ เพ่ือน เพ่ือนบา้น เป็นสมาชิก
คนหน่ึงของครอบครัว เครือญาติ และชุมชน  ความรู้สึก ทุกข ์รัก หวาดกลวั เสียใจ ความหวงัและความ
ผิดหวงั เป็นภาพสะทอ้นให้เห็นถึงความผูกพนัและความสัมพนัธ์ของคนใชย้าเสพติดกบัคนอ่ืนๆ ใน
ครอบครัวและชุมชน สถานะของการเป็นสมาชิกของเขาหรือเธอแมจ้ะมีความผูกพนัเป็นทุนเดิม แต่
แตกต่างจากเดิมดว้ยตวัตนท่ีใชย้าเสพติดเป็นตวัตนท่ีกระท าผิดจากบรรทดัฐานของรัฐ การแพทย ์และ
ศาสนา เม่ือคนใชย้าเสพติดไม่สามารถปฏิบติัตวัตามบรรทดัฐานขา้งตน้ได ้เขาจึงต่อรองดว้ยการเลือก
ปฏิบติัตามบรรทดัฐานอ่ืนๆ ท่ีคนในครอบครัวเครือญาติ และชุมชนยึดถือ ส่ิงท่ีคนติดยาเลือกท่ีปฏิบติัมี 
3 เร่ืองดงัท่ีไดเ้สนอไปขา้งตน้ คือ ควบคุมตวัเองและจดัการการเงิน   การท าหนา้ท่ีในครอบครัว หากไม่
สามารถเล้ียงดูครอบครัวได ้จะทดแทนดว้ยการดูแล และท าหนา้ท่ีอ่ืนๆ ในบา้น สุดทา้ยคือช่วยเหลือ
งานของชุมชนเท่าท่ีจะท าได ้ 

ขณะท่ีคนใชย้าพยายามท่ีจะต่อรองใหก้ารด ารงชีวิตอยูร่่วมกนัเป็นไปอยา่งปกติท่ีสุดเท่าท่ีจะท า
ได ้ กระบวนการต่อรองน้ีกลบักลายเป็นส่วนหน่ึงท่ีเขา้มาควบคุมคนใชย้าแทนบรรทดัฐานทางสังคม
อ่ืนๆ เช่นกฏหมาย หลกัศาสนา ใหค้นใชย้าเสพติดไม่กระท าการอ่ืนๆ ท่ีจะเป็นปัญหาต่อครอบครัวและ
ชุมชนต่อไป และท าให้คนใชย้าไม่เป็นดงัภาพท่ีรัฐหรือการแพทยป์ระทบัตราไว ้ กระบวนการต่อรอง
เพ่ือใหเ้กิดความปกติของคนติดยาเสพติดในปินตงัท าใหม้องเห็นวา่เม่ือคนๆ หน่ึงติดยาเสพติด เขาไม่ได้
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กลายไปเป็นร่างกายท่ีติดยาเสพติด เป็นอาชญากร เป็นคนบาป หรือเป็นคนป่วย แต่เขายงัคงเป็นมนุษย์
คนหน่ึงท่ีปรารถนาจะอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีปลอดภยั ความปลอดภยัในท่ีน้ีไม่ไดห้มายถึงเพียงความปลอดภยั
จากกฎหมายหรือการประทบัตราต่างๆ ของสังคม แต่ปลอดภยัในความรู้สึกว่าเขายงัคงเป็นส่วนหน่ึง 
เป็นสมาชิกของปินตงัเช่นเดิม 
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ปัจจัยส่งเสริมให้บุคลากรสาธารณสุขยงัคงปฏบัิติหน้าทีใ่นจังหวดัชายแดนภาคใต้  
: กรณศึีกษา อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวดันราธิวาส 

Factors Related to the Retention of Health Personnel in Southern Border 
Provinces : A Case Study of Sungaikolok, Narathiwat Province. 

 
ภาวณีิ  เน่ืองน า (Pawinee  Nuangnam)1 

ศนัสนีย ์ จนัทร์อานุภาพ (Sansanee Chanarnupap)2  
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัส่งเสริมให้บุคลากรสาธารณสุขยงัคงปฏิบติั
หนา้ท่ีในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยใชร้ะเบียบวธีิการวจิยัเชิงคุณภาพ แบ่งเป็นการวิจยัเอกสารและ
การวิจยัภาคสนาม เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้วิธีการสังเกต การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การ
สัมภาษณ์เจาะลึก และการปฏิสัมพนัธ์กับประชากร โดยใช้แบบสัมภาษณ์ก่ึงมีโครงสร้างเป็น
เคร่ืองมือช่วยในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากบุคลากรสาธารณสุขในสังกดัส านกังานปลดักระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงปฏิบติังานอยูใ่นหน่วยงานบริการสุขภาพของรัฐ ในเขตพื้นท่ี
อ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธิวาส จ านวน 7 แห่ง โดยผูใ้หข้อ้มูลหลกัมีจ านวน 25 คน  

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่งเสริมให้บุคลากรสาธารณสุขยงัคงปฏิบัติหน้าท่ีในจังหวดั
ชายแดนภาคใต้ จ  าแนกเป็น 4 ปัจจยัหลัก ได้แก่ (1) ปัจจยัด้านค่าตอบแทน สวสัดิการ และ
ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บอ่ืน ๆ (2) ปัจจยัดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในอาชีพ (3) ปัจจยัดา้นความ
ผกูพนักบัจรรยาบรรณ องคก์ร เพื่อนร่วมงาน และพื้นท่ี และ (4) ปัจจยัอ่ืน ๆ เช่น ความห่วงใยใน
บุคคลในครอบครัว และทรัพยสิ์น เป็นตน้  
ค าส าคัญ : การคงอยูใ่นงาน บุคลากรสาธารณสุข จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 
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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pawinee178@gmail.com 
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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, co-
worker 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 
 
บทน า 
 สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องประเทศไทยเป็นปัญหาท่ีมีมา
อยา่งต่อเน่ืองยาวนาน แต่เหตุการณ์ความรุนแรงเร่ิมบานปลายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นตน้มา รวมระยะ
เวลานานกวา่ 10 ปี สถานการณ์ความไม่สงบท่ีเกิดข้ึน อาทิ การลอบท าร้าย การสังหารรายวนั การ
วางระเบิด การเผาหรือวางเพลิง การโรยตะปูเรือใบ การเขียนขอ้ความข่มขู่ เป็นตน้ เหตุการณ์เหล่าน้ี
เกิดข้ึนในพื้นท่ีส่ีจงัหวดัภาคใตต้อนล่าง ไดแ้ก่ จงัหวดัปัตตานี จงัหวดัยะลา จงัหวดันราธิวาส และ
จงัหวดัสงขลา ดงัจะเห็นไดจ้ากรายงานสรุปสถิติสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดน
ภาคใตต้ั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 - 2557 พบวา่ มีผูเ้สียชีวิตทั้งส้ิน 6,286 ราย และมีผูไ้ดรั้บบาดเจ็บทั้งส้ิน 
11,366 ราย โดยรายงานล่าสุดในปี พ.ศ. 2558 มีจ  านวนเหตุการณ์ความไม่สงบทั้งส้ิน 672 เหตุการณ์  มี
ผูเ้สียชีวติ 246 ราย และบาดเจบ็ 544 ราย (ศูนยเ์ฝ้าระวงัสถานการณ์ภาคใต.้ สืบคน้เม่ือ 5 มีนาคม 2559, 
จาก http://www.deepsouthwatch.org.) 
 สถานการณ์ความไม่สงบท่ีเกิดข้ึนข้างต้นได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนในพื้นท่ี ไม่ว่าจะเป็นราษฎรทัว่ไป ต ารวจ ทหาร อาสาสมคัรป้องกันภยั ผูน้ าศาสนา 
นกัการเมือง บุคลากรทางการศึกษา เยาวชน นกัเรียนนกัศึกษา และนอกจากนั้นแลว้ยงัไม่เวน้แมแ้ต่
กบับุคลากรสาธารณสุข ซ่ึงให้บริการทางการแพทยแ์ละพยาบาลแก่คนเจ็บป่วยในพื้นท่ี ก็ยงัไดรั้บ
ผลกระทบเช่นกัน บุคลากรสาธารณสุขเหล่าน้ีไม่เพียงแต่จะต้องปฏิบัติงานหนักข้ึน เพราะมี
ผูไ้ดรั้บบาดเจบ็จ านวนมาก  แต่ในหลายกรณียงัพบวา่ บุคลากรสาธารณสุขอาจตกเป็นเป้าหรือเหยื่อ
ของการโจมตีด้วย เช่น จากเหตุการณ์ผูก่้อความไม่สงบบุกยึดโรงพยาบาลเจาะไอร้อง จงัหวดั
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นราธิวาส เป็นสถานท่ีในการยงิถล่มฐานปฏิบติัการกองร้อยทหารพรานท่ี 4816 เม่ือช่วงเยน็วนัท่ี 13 
มีนาคม 2559 โดยใช้ผูป่้วยและบุคลากรสาธารณสุขเป็นตวัประกนั (สมชาย สามารถ, 2559) 
เหตุการณ์ลอบวางระเบิดโรงพยาบาลโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2557 โดย
เกิดเหตุระเบิดข้ึนท่ีบริเวณลานจอดรถจกัรยานยนต์ของโรงพยาบาล ส่งผลให้รถมอเตอร์ไซด์ถูก
เพลิงไหมไ้ป 64 คนั และมีผูไ้ดรั้บบาดเจ็บ 10 ราย  เหตุการณ์ลอบวางเพลิงสถานีอนามยัดอนรัก 
อ าเภอหนองจิก จงัหวดัปัตตานี เม่ือวนัท่ี  11 มิถุนายน 2548 มีการวางเพลิงเผาบ้านพกัซ่ึงอยู่
ดา้นหลงัสถานีอนามยั ส่งผลให้เพลิงเผาบา้นพกัวอดทั้งหลงั แต่ไม่มีผูรั้บบาดเจ็บ เหตุการณ์ลอบ
วางระเบิดหน้าส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัปัตตานี เม่ือวนัท่ี  9 กุมภาพนัธ์ 2555 เป็นเหตุให้มี
ประชาชนเสียชีวิต 1 ราย และไดรั้บบาดเจ็บอีก 8 ราย แรงระเบิดยงัท าให้ก าแพงและตวัอาคาร
ด้านหน้าส านักงานสาธารณสุขได้รับความเสียหายอย่างหนัก รถยนต์ท่ีจอดขา้งถนน รถยนต์ท่ี
สัญจรไปมา รวมไปถึงรถจกัรยานยนต์ไดรั้บความเสียหายกว่า 10 คนั เหตุการณ์เผาโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลลูโบะ๊สาวอ อ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธิวาส เม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2556 ส่งผลให้
อาคารสถานีอนามยัได้รับความเสียหายเกือบทั้ งหลัง รถพยาบาลถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้ งคัน 
เหตุการณ์บุกยิงเจา้หน้าท่ีสถานีอนามยัประจนั อ าเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี เม่ือวนัท่ี  8 ตุลาคม 
2550 โดยผูก่้อความไม่สงบได้บุกข้ึนไปยงัสถานีอนามยัและใช้อาวุธสงครามยิงเจา้หน้าท่ีสถานี
อนามยัท่ีก าลงัรับประทานอาหารกลางวนัเสียชีวติ 2 ราย เหตุการณ์ยิงนกัวิชาการสาธารณสุขประจ า
ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอศรีสาคร จงัหวดันราธิวาส เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2557 ซ่ึงมีผูป้ระสบ
เหตุทั้งส้ิน 2 ราย เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 1 ราย โดยสรุปนบัตั้งแต่วนัท่ี 4 มกราคม 2547 จนถึงวนัท่ี 
28 พฤษภาคม 2557 มีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดข้ึนกบับุคลากรสาธารณสุขและสถานบริการ
สาธารณสุขทั้งส้ิน 28 คร้ัง กระจายเกิดเหตุในจงัหวดัปัตตานี 15 คร้ัง จงัหวดัยะลา 7 คร้ัง และ
จงัหวดันราธิวาส 6 คร้ัง ท าใหมี้ผูเ้สียชีวติ 33 ราย  บาดเจบ็ 29 ราย (สุภทัร ฮาสุวรรณกิจ, 2557) 

สถานการณ์ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนกบับุคลากรสาธารณสุขและสถานบริการสาธารณสุข
ในตลอดช่วงเวลาท่ีผ่านมา ท าให้องคก์รและบุคลากรสาธารณสุขในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้
จ  าเป็นตอ้งปรับตวัใหพ้ร้อมรับมือกบัสถานการณ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

นายแพทยสุ์ภทัร ฮาสุวรรณกิจ ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลจะนะ จงัหวดัสงขลา ในฐานะ
กรรมการมูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉนัทช์ายแดนใต ้กล่าววา่ เพื่อไม่ให้เหตุร้ายท่ี
เกิดข้ึนส่งผลกระทบในแง่ความรู้สึกและการท างานของบุคลากรในโรงพยาบาล ส่ิงท่ีโรงพยาบาล
ทุกแห่งในพื้นท่ีควรท ามีสองส่วนคือ การสร้างให้เป็นเขตปลอดภยั และการตระหนกับทบาทของ
โรงพยาบาลใหเ้กิดความเป็นกลาง ไม่เขา้ขา้งฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง (แวลีเมาะ ปูซู, 2553)  
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ผลการศึกษาการปฏิบติัหน้าท่ีของพยาบาลในสถานการณ์ความไม่สงบในสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ของ สุนีย  ์เครานวล (2551) พบว่า พยาบาลในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตซ่ึ้งเป็น
ผูใ้ห้ข้อมูลหลักได้สะท้อนความหมายของการปฏิบติัหน้าท่ีในสถานการณ์ความไม่สงบใน 4 
ลกัษณะคือ (1) เป็นชีวติท่ีมีแต่อนัตรายเหมือนปฏิบติังานในสงคราม (2) เป็นหนา้ท่ีความรับผิดชอบ
ท่ีตอ้งยืนหยดัให้การช่วยเหลือดูแลผูป่้วย (3) เป็นความภูมิใจท่ีไดท้  างานท่ีทา้ทาย และ (4) เป็นการ
ปฏิบติังานด้วยความหวาดระแวงในสถานการณ์ท่ีขัดแยง้และไม่แน่นอน โดยพยาบาลได้รับ
ผลกระทบในการด าเนินชีวิต 5 ลกัษณะคือ (1) การใช้ชีวิตประจ าวนัเก่ียวกบัการกินอยู่ล  าบากข้ึน 
(2) ความแออดัและความไม่สะดวกในการใชชี้วิตในโรงพยาบาล เน่ืองจากไม่สามารถกลบับา้นได้
เม่ือออกเวรในเวลากลางคืน (3) การเดินทางมาปฏิบติังานยากล าบากข้ึนเน่ืองจากความไม่ปลอดภยั
ในการใช้รถโดยสารประจ าทาง และมีการปิดถนนสายหลกั (4) มีเวลาอยู่กบัครอบครัวและพบปะเพื่อน
นอ้ยลง และ (5) กระทบต่อการใชสิ้ทธ์ิการลา ส าหรับผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของพยาบาล
นั้นแบ่งเป็น 2 ลกัษณะคือ (1) ผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของพยาบาลในโรงพยาบาล ซ่ึงพบวา่
การท างานหนกัข้ึน เน่ืองจากมีผูบ้าดเจ็บจ านวนมากและ (2) ผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของพยาบาล
นอกโรงพยาบาล เช่น การเผชิญความเส่ียงในการส่งต่อผูป่้วยเวลากลางคืน การเผชิญความเส่ียงใน
การออกรับผูป่้วย ณ จุดเกิดเหตุและการชนัสูตรในเวลากลางคืน การท างานเชิงรุกร่วมกบัชุมชนลดลง 
เป็นตน้ ทั้งน้ีการแกไ้ขและการปรับตวัในการปฏิบติัหนา้ท่ีของพยาบาลสะทอ้นใน 8 ลกัษณะคือ (1) ปรับ
ระบบการส่งต่อให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ (2) งดออกชนัสูตรนอกโรงพยาบาล (3) มีมาตรการคดั
กรองและตรวจสอบก่อนการรับผูป่้วย ณ จุดเกิดเหตุ (4) มีแนวปฏิบติัในการเดินทางเพื่อความ
ปลอดภยั (5)ไม่ควรแต่งกายชุดเคร่ืองแบบในขณะเดินทางไปปฏิบติังาน (6) เพิ่มระบบรักษาความ
ปลอดภยั (7) ส ารองเคร่ืองมือให้พร้อมใชต้ลอดเวลา (8) เตรียมความพร้อมฉุกเฉินตลอดเวลา และการ
ประกาศใชแ้ผนอุบติัเหตุหมู่  

การศึกษาภาวะเครียดและวติกกงัวลของพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีภายใต้
สถานการณ์ความไม่สงบสามจงัหวดัชายแดนใต ้ของนูรียะ มามะ (2551) พบวา่ การปฏิบติัหน้าท่ี
ของพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนในสามจงัหวดัชายแดนใตมี้ความแตกต่างจากภูมิภาคอ่ืน เน่ืองจาก
การปฏิบติัหน้าท่ีมีโอกาสสูงท่ีจะเผชิญเหตุอนัตรายต่าง ๆ ในหลายรูปแบบและท่ีผ่านมายงัไม่มี
หลกัประกนัซ่ึงเป็นท่ียอมรับร่วมกันทั้งฝ่ายราชการและกลุ่มท่ีก่อความไม่สงบว่าพยาบาลหรือ
บุคลากรทางการแพทยจ์ะเป็นกลุ่มท่ีไดรั้บการยกเวน้จากการถูกลอบท าร้าย ผลจากการประเมิน
สุขภาพจิตของบุคลากรสาธารณสุขโดยใช้แบบประเมินความเครียดของกรมสุขภาพจิต พบว่า 
บุคลากรสาธารณสุขมีความเครียดในระดบัสูงกวา่เกณฑป์กติ ร้อยละ 21.4 และจากการช่วยเหลือให้
ค  าปรึกษาและพบแพทยเ์ป็นรายกรณี พบว่า บุคลากรสาธารณสุขท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในสามจงัหวดั
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ชายแดนใตเ้กิดความวิตกกงัวลอย่างมากโดยเฉพาะการส่งต่อผูป่้วยในเวลากลางคืน กลวัความไม่
ปลอดภยัท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวา่งเส้นทาง ในขณะท่ีผูบ้ริหารของโรงพยาบาลชุมชนก็รับรู้ถึงปัญหา
ดงักล่าวจึงไดพ้ยายามจดัสรรงบประมาณอบรมบุคลากรนอกสถานท่ี โดยหวงัวา่จะช่วยผอ่นคลาย
และสร้างขวญัก าลงัใจใหก้บับุคลากร  

จากการทบทวนผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในเบ้ืองตน้ พบวา่ มีผลงานวิจยัจ านวนมากท่ีศึกษา
ผลกระทบของสถานการณ์ความไม่สงบท่ีมีต่อผู ้ปฏิบัติงานในพื้นท่ีจังหวดัชายแดนภาคใต้
โดยเฉพาะผูป้ฏิบติังานกลุ่มขา้ราชการต ารวจ ทหาร และบุคลากรทางการศึกษา แต่ยงัไม่ค่อยมี
ผลงานวจิยัท่ีเนน้ศึกษาปัจจยัส่งเสริมใหบุ้คลากรสาธารณสุขยงัคงปฏิบติัหนา้ท่ีในสถานการณ์ความ
ไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จึงเป็นเร่ืองน่าสนใจศึกษาวา่ บุคลากรสาธารณสุขในพื้นท่ีจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้มีปัจจยัอะไรท่ีส่งเสริมให้ยงัคงปฏิบติัหน้าท่ีในสถานการณ์ความไม่สงบ โดย
งานวิจยัน้ีเนน้ท าการศึกษาเฉพาะกรณีบุคลากรสาธารณสุขท่ีปฏิบติังานอยู่ในพื้นท่ีอ าเภอสุไหงโก-ลก 
จงัหวดันราธิวาส เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีห่างไกล ติดกบัชายแดนของประเทศมาเลเซีย และเคยเกิดเหตุ
ความรุนแรงต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของบุคลากรสาธารณสุขอย่างสะเทือนขวญั เป็นท่ีจดจ าและมกั
ถูกกล่าวถึงในบรรดาบุคลากรสาธารณสุข ซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีอยูใ่นจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ส านกังาน
สาธารณสุขจงัหวดันราธิวาส, 2557)      

ขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากงานวิจยัน้ีช่วยในการขยายพรมแดนความรู้เก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งเสริมให้
บุคลากรสาธารณสุขยงัคงปฏิบัติหน้าท่ีในจังหวดัชายแดนภาคใต้  โดยครอบคลุมเจ้าหน้าท่ี
หลากหลายสาขาวิชาชีพ ช่วยในการออกแบบนโยบายส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการท างานของ
บุคลากรสาธารณสุข เพื่อให้ยงัคงปฏิบติังานในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ช่วยเสริมสร้างความเขา้ใจ
อนัดีระหวา่งบุคลากรสาธารณสุขกบัผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งหลาย ซ่ึงตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ความไม่สงบใน
พื้นท่ีร่วมกนั 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาปัจจยัส่งเสริมให้บุคลากรสาธารณสุขยงัคงปฏิบติัหนา้ท่ี
ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 
นิยามศัพท์ส าคัญ 

ปัจจัยส่งเสริม หมายถึง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติัหน้าท่ีของบุคลากร
สาธารณสุข อนัจะส่งผลใหอ้งคก์รสาธารณสุขสามารถธ ารงรักษาบุคลากรเหล่าน้ีไวไ้ด ้
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จังหวัดชายแดนภาคใต้ หมายถึง จงัหวดันราธิวาส จงัหวดัปัตตานี จงัหวดัยะลา จงัหวดั
สตูล จงัหวดัสงขลา เฉพาะพื้นท่ีอ าเภอเทพา อ าเภอสะบา้ยอ้ย อ าเภอนาทวี และอ าเภอจะนะ  โดยใน
การวจิยัน้ีศึกษาเฉพาะกรณีอ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธิวาส 

บุคลากรสาธารณสุข หมายถึง ขา้ราชการ พนกังานราชการ ลูกจา้งประจ า ลูกจา้งชัว่คราว 
และลูกจา้งจา้งเหมาบริการท่ีปฏิบัติงานอยู่ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ซ่ึง
ประกอบด้วยบุคลากรทางการแพทย ์และบุคลากรสายสนับสนุน  โดยในการวิจ ัย น้ี
หมายถึงบุคลากรเฉพาะท่ีปฏิบติังานอยูใ่นอ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธิวาส  

บุคลากรทางการแพทย์ หมายถึง แพทย ์ทนัตแพทย ์เภสัชกร พยาบาล นกักายภาพบ าบดั 
หรือบุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขอ่ืนท่ีใหบ้ริการดูแล รักษา หรือฟ้ืนฟูสุขภาพ โดยในการ
วจิยัน้ี หมายถึง บุคลากรทางการแพทยท่ี์ปฏิบติังานอยูใ่นหน่วยงานบริการสุขภาพของรัฐ จ านวน 7 
แห่ง ในเขตพื้นท่ีอ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธิวาส  

บุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง ขา้ราชการ พนกังานราชการ ลูกจา้งประจ า ลูกจา้งชัว่คราว 
และลูกจา้งจา้งเหมาบริการในหน่วยงานบริการสุขภาพท่ีปฏิบติังานไม่เก่ียวขอ้งกบัการให้บริการ
ดูแล รักษา หรือฟ้ืนฟูสุขภาพ อาทิเช่น งานการเจา้หน้าท่ี งานการเงินและบญัชี งานพสัดุ งานซ่อม
บ ารุง งานธุรการ งานแผนงานและศูนยข์อ้มูล งานศูนยค์อมพิวเตอร์ งานโสตทศันศึกษา งานบ าบดั
น ้ าเสีย งานสวนและสนาม งานศูนยค์วามสะอาด เป็นตน้ โดยในการวิจยัน้ีหมายถึง บุคลากรสาย
สนบัสนุนในโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก เน่ืองจากไม่มีบุคลากรสายสนบัสนุนปฏิบติังานประจ าอยูใ่น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และศูนยแ์พทยใ์กลใ้จ 

 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 

การท่ีองค์กรจะอยู่รอดไดน้ั้น ทรัพยากรมนุษยเ์ป็นตวัจกัรท่ีส าคญั เพราะจะสามารถท าให้
องค์การเกิดผลผลิตได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ ถ้าองค์การใดได้คนดี มีความรู้ความสามารถใน
ปริมาณท่ีเพียงพอเหมาะสมกบัภารกิจเขา้มาท างานก็จะท าให้องคก์ารนั้นประสบความส าเร็จ และ
บรรลุเป้าหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์การต่าง ๆ จึงให้ความส าคญักบัการ
บริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์โดยจะตอ้งมีการบริหารจดัการในทุก ๆ ดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคลากร
ในองคก์ารนั้น ๆ ใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เต็มความรู้ความสามารถของแต่ละ
บุคคลตลอดเวลา โดยด าเนินการพฒันาเพิ่มพนูความรู้ ความสามารถให้กบับุคลากรอยา่งมีเป้าหมาย
และต่อเน่ือง สร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคลากรในองคก์าร สร้างขวญัก าลงัใจและแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังาน พฒันาความกา้วหนา้และใชก้ลไกการจ่ายค่าตอบแทนให้สามารถดึงดูดให้คนดี คนเก่ง
อยูใ่นองคก์าร สร้างแรงจูงใจให้คนทุ่มเทท างานเพื่อองค์การอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงการ
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บริหารงานบุคคลในองคก์าร เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคข์องการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์คือ 
การธ ารงรักษาบุคลากรใหอ้ยูใ่นระบบ (retention) หรือ การคงอยูใ่นงาน  

ค าวา่ “การคงอยูใ่นงาน” หมายถึง ระยะเวลาการท างานตั้งแต่เร่ิมตน้จนถึงปัจจุบนั รวมทั้ง
ระยะเวลาท่ีวางแผนจะท างานอยูต่่อไปในอนาคต (Taunton, Krampitz and Woods. 1989 : 17) 

การคงอยูใ่นงานมีความส าคญัต่อองคก์าร ผูป้ฏิบติังานหรือบุคลากร และผูใ้ชบ้ริการ ดงัน้ี  
 ความส าคัญต่อองค์การ  การคงอยู่ในงานจะท าให้องค์การมีบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถ และทกัษะในจ านวนเพียงพอท่ีจะปฏิบติัภารกิจท่ีรับผิดชอบให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ท าให้องค์การมีผลผลิตท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจาก
บุคลากรสามารถปฏิบติัภารกิจท่ีรับผิดชอบไดอ้ยา่งเต็มความรู้ความสามารถ ก่อให้เกิดรายไดม้าก
ข้ึน เน่ืองจากการท างานมีประสิทธิภาพและคุณภาพเพิ่มมากข้ึน ผูใ้ช้บริการเกิดความประทบัใจ 
กลบัมาใชบ้ริการอีก องค์การจะมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับของสาธารณชน ส่งผลให้มีภาพพจน์ท่ีดีมี
ความน่าเช่ือถือ นอกจากนั้นองคก์ารจะสามารถลดคา่ใชจ่้ายในการสรรหา คดัเลือก บรรจุ ฝึกอบรม  
และการพฒันาบุคลากรใหม่ให้มีความรู้ความสามารถ ทกัษะและความช านาญในงาน ซ่ึงจะตอ้งใช้
เวลาในการฝึกฝนและใชง้บประมาณจ านวนมาก 
 ความส าคัญต่อผู้ปฏิบัติงานหรือบุคลากร การคงอยู่ในงานจะท าให้ผูป้ฏิบตัิงานได้
เพิ่มพนูความรู้ความสามารถและทกัษะในการปฏิบติังาน เน่ืองจากการท างานอยูใ่นองคก์ารนาน ๆ 
ท าให้เกิดการเรียนรู้กระบวนการท างาน ยิ่งมีประสบการณ์มากก็จะยิ่งมีความรู้ความสามารถและ
ทกัษะมากข้ึน ส่งผลใหผู้ป้ฏิบติังานประสบความส าเร็จและมีความกา้วหนา้ในงาน อนัจะท าให้เกิด
ความภาคภูมิใจ พึงพอใจท่ีจะปฏิบติังานกบัองคก์ารต่อไป 

ความส าคัญต่อผู้ ใช้บริการ การคงอยู ่ในงานจะท าให้ผูใ้ช ้บริการได้รับบริการที่ดีมี
คุณภาพ เน่ืองจากบุคลากรเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และทกัษะในการปฏิบติังาน นอกจากน้ียงั
ได้รับบริการท่ีรวดเร็ว เน่ืองจากหน่วยงานมีบุคลากรจ านวนเพียงพอท่ีจะให้บริการ การได้รับ
บริการท่ีดีมีคุณภาพเป็นประเด็นส าคญัมากต่อผูใ้ชบ้ริการดา้นสุขภาพ เน่ืองจากบริการสุขภาพจะมี
ความเก่ียวพนักบัชีวิต ซ่ึงจะผิดพลาดไม่ได ้ดงันั้นการคงอยู่ในงานของบุคลากรสาธารณสุขจึงมี
ความส าคญัท่ีจะช่วยให้ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บบริการรักษาพยาบาลจากผูช้  านาญงาน ลดความเส่ียงท่ีจะ
เกิดความผดิพลาด 

 
ระเบียบวธีิวจัิย 

งานวิจยัช้ินน้ีใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบดว้ยการวิจยั
เอกสาร (Document Research) และการวิจยัภาคสนาม (Field Research) เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้
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วิธีการสังเกต การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เจาะลึก และการปฏิสัมพนัธ์กับ
ประชากรท่ีศึกษา โดยออกแบบการวจิยัดงัน้ี 

ประชากรและผูใ้หข้อ้มูลหลกั 
ประชากรท่ีศึกษาในการวิจยัน้ี คือ บุคลากรสาธารณสุขซ่ึงปฏิบติังานอยู่ในหน่วยงาน

บริการสุขภาพของรัฐ ในเขตพื้นท่ีอ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธิวาส อนัไดแ้ก่ 
(1) โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก  
(2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมูโนะ 
(3) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปูโยะ 

 (4) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปาเสมสั 
 (5) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นกวาลอซีรา 
 (6) ศูนยแ์พทยใ์กลใ้จ 1 (เทศบาล) โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 
 (7) ศูนยแ์พทยใ์กลใ้จ 2 (เจริญเขต) โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 
 ผูใ้หข้อ้มูลหลกัมีจ านวน 25 คน โดยมีหลกัในการเลือกผูใ้หข้อ้มูล ดงัน้ี 
 (1) เป็นบุคลากรสาธารณสุขท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในอ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธิวาส  
 (2) ครอบคลุมทั้งบุคลากรสายสนบัสนุน และบุคลากรทางการแพทย ์
 (3) ครอบคลุมทั้งเพศชายและเพศหญิง 
 (4) ครอบคลุมหน่วยบริการสุขภาพของรัฐในอ าเภอสุไหงโก-ลกทั้งเจด็แห่ง 
 นอกจากนั้นแลว้ผูว้ิจยัยงัจะเก็บรวบรวมขอ้มูลจากบุคลากรท่ีท างานเช่ือมโยงหรือเก่ียวขอ้ง
กบับุคลากรสาธารณสุขในพื้นท่ีศึกษาดว้ย เช่น ต ารวจ ทหาร อาสาสมคัรกูภ้ยั ตลอดจนสมาชิกใน
ครอบครัวของบุคลากรสาธารณสุข เป็นตน้ เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบในการวเิคราะห์ 

ตารางท่ี 1. แสดงการคดัสรรผูใ้หข้อ้มูลหลกั 
ผูใ้หข้อ้มูลหลกั จ านวนผูใ้หข้อ้มูลหลกั 

บุคลากรทางการแพทย ์  
     (1) โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก  

(2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมูโนะ 
(3) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปูโยะ 
(4) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปาเสมสั 
(5) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นกวาลอซีรา 
(6) ศูนยแ์พทยใ์กลใ้จ 1 (เทศบาล) โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 
(7) ศูนยแ์พทยใ์กลใ้จ 2 (เจริญเขต) โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 

7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

บุคลากรสายสนบัสนุน 12 
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วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ในการเก็บข้อมูลภาคสนามนั้น ผูว้ิจ ัยได้เข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในอ าเภอสุไหงโก-ลก และ

ปฏิบติังานเป็นบุคลากรสาธารณสุขสายสนบัสนุนอยูใ่นโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก เป็นเวลา 2 ปี จึง
ช่วยใหไ้ดรั้บการยอมรับและความไวว้างใจจากประชากรท่ีศึกษาและผูใ้หข้อ้มูลหลกั 

เทคนิคในการสัมภาษณ์นั้น เน้นการสัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้าง กล่าวคือ ผูว้ิจ ัยจะ
ออกแบบค าถามไวล่้วงหน้า แต่จะยอมให้ขอ้มูลท่ีไดจ้ากสนามวิจยั น าทางในการวิจยัโดยขอ้มูลท่ี
ไดรั้บจากสนามวิจยั สามารถขยาย ปรับเปล่ียนหรือแตกประเด็นในการศึกษาออกไปได ้อนัจะเป็น
ประโยชน์ต่อการท าความเขา้ใจปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลกระท าพร้อมกบัการเก็บรวบรวมขอ้มูล แบ่งเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูล

รายวนั โดยในแต่ละวนัหลงัจากเก็บขอ้มูลเสร็จแลว้ ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการวิเคราะห์อีกคร้ัง 
เพื่อจดัระเบียบของขอ้มูล จดัหมวดหมู่ และตรวจสอบขอ้มูลท่ีไดใ้นแต่ละวนั หากขอ้มูลไม่มีความ
ชดัเจนก็ตั้งค  าถาม และกลบัไปถามซ ้ าในคร้ังต่อไป จนขอ้มูลมีความชดัเจน และการวิเคราะห์ขอ้มูล 
เม่ือส้ินสุดการเก็บข้อมูล  เป็นการวิเคราะห์หลังการเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงใช้วิธีการ
หาองคป์ระกอบหลกั (thematic analysis) โดยประยุกตใ์ชว้ิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลของแวนมาแนน 
(Van Manen, 1990) ซ่ึงเป็นวิธีการศึกษาขอ้มูลตามแนวคิดปรากฏการณ์วิทยาแบบเฮอร์เมนิวติกซ์  
(hermeneutic phenomenology) โดยมี 6 ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1. การยอ้นกลบัไปสู่ธรรมชาติของประสบการณ์ชีวิต (turning to the nature of lived experience) 
โดยศึกษาเก่ียวกบัภูมิหลงัของผูใ้หข้อ้มูล ตลอดจนบริบทแวดลอ้มของผูใ้หข้อ้มูล โดยการสัมภาษณ์ 
พดูคุย ซกัถาม 

2. การคน้หาประสบการณ์ท่ีตอ้งการศึกษา (investigating experience as we live it) ตาม
แนวค าถามของเคร่ืองมือท่ีจดัเตรียมมา โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) และเก็บ
รวบรวมขอ้มูล ซ่ึงต้องใช้เทคนิคในการถามค าถามเพื่อคน้หาธรรมชาติของประสบการณ์ และ
เจาะลึก เพื่อให้เขา้ใจความหมายของผูใ้ห้ขอ้มูล เขา้ใจถึงความแตกต่างเฉพาะบุคคล และให้ผูใ้ห้
ขอ้มูลสะทอ้นออกมาเป็นค าพูดตามการรับรู้ และให้ความหมายของประสบการณ์เหล่านั้นตาม
ประเด็นท่ีตอ้งการศึกษา เปรียบเสมือนกบัการเขา้ไปอยูใ่นประสบการณ์ชีวติเหล่านั้นดว้ย 

3. การสะทอ้นคิดค าหลกัส าคญั (reflecting on essential themes) ผูว้ิจยัท าความเขา้ใจ
ความหมายของทุกมิติ และความหมายของค าหลกั เพื่อให้เขา้ใจความหมายของปรากฏการณ์ท่ี
ศึกษาอยา่งแทจ้ริง ครอบคลุม และชดัเจน  
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4. การเขียนบรรยายปรากฏการณ์ท่ีไดจ้ากการศึกษา (the art of writing and rewriting) เป็น
การน าค าหลกัส าคญั (themes) ท่ีไดจ้ากการศึกษามาเขียนบรรยายสรุปในภาพรวมอยา่งละเอียดและ
ชดัเจน ตามการรับรู้ของผูใ้หข้อ้มูล โดยครอบคลุมวตัถุประสงคข์องการศึกษา และมีการยกตวัอยา่ง
ค าพดูประกอบเพื่อใหเ้ขา้ใจและชดัเจนของประสบการณ์ 

5. การคงไวซ่ึ้งประสบการณ์ที่ศึกษาและบริบทที่เก่ียวขอ้ง (maintaining a strong and 
orientated relation to the phenomenon) เป็นการตรวจสอบว่าขอ้มูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์และ
บนัทึกขอ้มูลเป็นสาระส าคญั และเชิงลึกท่ีสามารถให้ความหมายต่อปรากฏการณ์ท่ีศึกษาจริง ๆ 
ไม่ใช่ผวิเผนิ โดยไม่ด่วนสรุป แต่เป็นการอยูใ่นปรากฏการณ์นั้นนานพอเพื่ออธิบายความสัมพนัธ์ท่ี
เกิดข้ึนในปรากฏการณ์ และสามารถตอบค าถามการวจิยัไดท้ั้งหมด 

6. การท าให้บริบทมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกับปรากฏการณ์ท่ีเราก าลังศึกษาได้อย่าง
กลมกลืน (balancing the research context by considering parts and whole) โดยพยายามตีความ 
และท าความเขา้ใจจากประสบการณ์ย่อย แล้วเช่ือมโยงไปสู่ประสบการณ์ในภาพรวม ทบทวน
กระบวนการต่าง ๆ อย่างละเอียดอีกคร้ัง เพื่อความแน่ใจว่าไม่เกิดค าหลักและแก่นสาระอ่ืน ๆ 
ตามมา โดยมองประสบการณ์ยอ่ยท่ีศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของปรากฏการณ์ในภาพรวมทั้งหมด และ
มองปรากฏการณ์ในภาพรวมก็จะประกอบด้วยประสบการณ์ย่อย ๆ หลายประสบการณ์ ซ่ึง
เช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนั  
 
ผลการวจัิย 

อ าเภอสุไหงโก-ลก เป็นอ าเภอล าดบัท่ี 9 ของจงัหวดันราธิวาส ตั้งอยูแ่นวชายแดนไทย-มาเลเซีย 
ทางตะวนัออกเฉียงใตข้องจงัหวดันราธิวาส ในดา้นการสาธารณสุขในพื้นท่ีอ าเภอสุไหงโก-ลก 
จงัหวดันราธิวาสนั้น มีหน่วยบริการสุขภาพของรัฐ จ านวน 7 แห่ง ไดแ้ก่ โรงพยาบาลทัว่ไป 1 แห่ง
คือ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก และมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 4 แห่งคือ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลมูโนะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปูโยะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลปาเสมสั และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นกวาลอซีรา นอกจากน้ียงัมีศูนยสุ์ขภาพ
ชุมชนเมืองอีก 2 แห่ง คือ ศูนยแ์พทยใ์กลใ้จ 1 (เทศบาล) และศูนยแ์พทยใ์กลใ้จ 2 (เจริญเขต)   
 หน่วยงานสาธารณสุขทั้งหมดมีบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบพื้นฐานโดยให้บริการสุขภาพ
แก่ประชาชน เช่น (1) ประเมินภาวะสุขภาพของประชาชน (2) ให้บริการค าปรึกษา การตรวจ
วินิจฉยั รักษาการเจ็บป่วย (3)  ส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มประชากรท่ีรับผิดชอบ โดยออกให้บริการ
ในพื้นท่ีท่ีรับผดิชอบทั้งในสถานบริการสุขภาพ และนอกสถานบริการ โดยออกเยีย่มบา้น เยี่ยมหญิง
หลงัคลอดและทารก ให้วคัซีนในหมู่บา้นท่ีรับผิดชอบ รวมทั้งให้ความรู้เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ
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อย่างต่อเน่ือง (4) เฝ้าระวงัการเกิดโรค ป้องกนัการเกิดโรคในชุมชน จดัการส่ิงแวดลอ้ม เพื่อลด
ปัจจยัเส่ียงทางดา้นสุขภาพ (5) ใหบ้ริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่ประชาชนวยัต่าง ๆ ท่ีมีปัญหาสุขภาพ 
ดูแลอย่างต่อเน่ือง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน (6) ก าหนดนโยบาย วางแผน
กิจกรรมในการบริการท่ีสอดคลอ้งกบัปัญหาสุขภาพในชุมชน โดยมีการจดัท าเวทีชาวบา้นในชุมชน 
เพื่อคน้หาปัญหาและวางแผนแกไ้ขปัญหาร่วมกนั (7) พฒันาทีมงานในการให้บริการสุขภาพอยา่ง
ต่อเน่ือง โดยประสานเครือข่ายสาธารณสุข ทั้ งในด้านวิชาการ การบริการสุขภาพกับบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน เพื่อพฒันาศกัยภาพของตนเอง และให้ผูรั้บบริการไดรั้บการดูแลอย่างต่อเน่ือง
และมีคุณภาพ (กองการพยาบาล, 2545) 

จากสถานการณ์ความไม่สงบท่ีเกิดข้ึน ผูว้ิจยัพบว่า ส่งผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของ
บุคลากรสาธารณสุขและเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้บุคลากรสาธารณสุขขอยา้ยออกนอกพื้นท่ีหรือ
ลาออก มีผลกระทบต่อครอบครัวและบุคคลใกลชิ้ด ท าให้บุคลากรสาธารณสุขเกิดความไม่เช่ือมัน่ 
ความเครียด และความรู้สึกหวาดกลวัหวาดระแวง โดยเฉพาะบุคลากรสาธารณสุขท่ีมีภูมิล าเนาใน
พื้นท่ีอ่ืน นอกจากน้ียงัตอ้งจ ายอมปรับตวัในการใชชี้วิตประจ าวนัให้เขา้กบัสถานการณ์ ดงัขอ้ความ
จากการใหส้ัมภาษณ์ของผูใ้หข้อ้มูลหลกั 4 ราย ท่ีมีใจความของเน้ือหาสอดคลอ้งกนั ตามล าดบัดงัน้ี  

ชยั (นามสมมติ) เพศชาย อายุ 50 ปี ไดก้ล่าวไวว้า่ “จะไม่ออกไปไหนเลยในเวลากลางคืน 
จะอยูใ่นบา้นพกัโรงพยาบาลตลอด แลว้ก็พยายามหลีกเล่ียงจุดเส่ียง”  

นา (นามสมมติ) เพศหญิง อายุ 44 ปี ไดก้ล่าวไวว้า่  “การด าเนินชีวิตประจ าวนัก็เปล่ียนไป 
ถา้ไปจบัจ่ายซ้ือของตามตลาดในชุมชนตอ้งรีบไปรีบกลบัเพื่อความปลอดภยั และหลีกเล่ียงการ
เดินทางในตอนกลางคืน เพราะเกรงจะเกิดอนัตราย”  

ฝน (นามสมมติ) เพศหญิง อาย ุ25 ปี ไดก้ล่าวไวว้า่ “จะออกไปหาอะไรกินในเวลากลางคืน
ก็ตอ้งระวงันิดนึง ถา้ไม่จ  าเป็นก็ไม่ออกไป”  

เล็ก (นามสมมติ) เพศหญิง อาย ุ33 ปี ไดก้ล่าวไวว้า่ “รู้สึกหวาดกลวัในการเดินทาง เวลาจะ
ไปไหนก็จะรีบไปรีบกลบั เวลาเดินเล่นแบบสบายๆใจไม่มีนะ เราตอ้งระวงั เวลากลบับา้นก็อย่า
กลบัเยน็ ตอ้งมองซา้ยมองขวาเวลาขบัรถ ถา้เกิดมีบุคคลตอ้งสงสัยก็คือขบัรถใหถึ้งบา้นเร็วท่ีสุด” 
 การปฏิบติัหน้าท่ีของบุคลากรสาธารณสุขในสถานการณ์ความไม่สงบท่ีเกิดข้ึน บุคลากร
สาธารณสุขมีบทบาทท่ีส าคญัในการช่วยเหลือผูบ้าดเจบ็ ดงัน้ี 
 1. เป็นผูใ้หก้ารช่วยเหลือฉุกเฉินเบ้ืองตน้ บุคลากรสาธารณสุขเป็นบุคคลท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีใน
ด่านหนา้ จึงตอ้งมีการคดักรอง ประเมินอาการผูบ้าดเจ็บเบ้ืองตน้ พร้อมทั้งให้การช่วยเหลือ เพื่อให้
ผูบ้าดเจ็บไดรั้บอนัตรายน้อยท่ีสุด ทั้งน้ีเน่ืองจากประชาชนในอ าเภอสุไหงโก-ลก ส่วนใหญ่นบัถือ
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ศาสนาอิสลาม บุคลากรสาธารณสุขจ าเป็นตอ้งให้การบริการท่ีสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมความเช่ือ
ของชาวไทยมุสลิมดว้ย เช่น การใหอ้าหาร การปฏิบติัต่อร่างของผูเ้สียชีวติ เป็นตน้ 
 2. การประสานงานเพื่อขอก าลงัเสริมกรณีเกิดเหตุมีผูบ้าดเจ็บจ านวนมาก เพื่อให้ผูบ้าดเจ็บ
ไดรั้บการช่วยเหลือไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ทนัท่วงที และการส่งต่อผูบ้าดเจบ็ไปยงัโรงพยาบาลท่ีมีศกัยภาพ
มากกว่า หากจ าเป็นต้องใช้รถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมกนัจ านวนหลายคนั และโรงพยาบาลมีไม่
เพียงพอ บุคลากรสาธารณสุขตอ้งประสานงานกบัโรงพยาบาลเครือข่ายเพื่อขอรถพยาบาลฉุกเฉิน และ
พยาบาลส าหรับส่งต่อผูบ้าดเจ็บ รวมทั้งประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีต ารวจ ทหาร ตรวจสอบเส้นทาง
การเดินทาง หากสถานการณ์ไม่ปลอดภยั 
 3. ให้ก าลังใจแก่ผูบ้าดเจ็บและญาติ เน่ืองจากสถานการณ์ความไม่สงบท่ีเกิดข้ึนเป็น
เหตุการณ์ท่ีสะเทือนขวญั ผูบ้าดเจ็บอาจได้รับความพิการ หรือเสียชีวิต ญาติพี่น้องมีความเสียใจ 
สลดใจ และหวาดผวา บุคลากรสาธารณสุขมีหนา้ท่ีสร้างก าลงัใจ ปลอบใจ เพื่อให้สามารถต่อสู้และ
มีชีวติอยูไ่ดต่้อไป 
 4. เป็นผูจ้ดัการขอ้มูลข่าวสาร ในขณะเกิดสถานการณ์ความไม่สงบ มีผูบ้าดเจ็บมารับการ
รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลจ านวนมาก การจัดระบบข้อมูลข่าวสารมีความส าคญั บุคลากร
สาธารณสุขมีบทบาทรายงานส่ิงท่ีเกิดข้ึน เขียนบนัทึกทางการช่วยเหลือผูบ้าดเจ็บและผูเ้สียชีวิต เพื่อ
เป็นหลกัฐานการปฏิบติังาน รายงานให้หัวหน้า แพทยเ์วร ผูบ้ริหาร และนายแพทยส์าธารณสุข
จงัหวดัทราบตามแบบบนัทึก เพื่อรายงานขอ้มูลเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ีให้ผูบ้งัคบับญัชา
ระดบัสูงในกระทรวงสาธารณสุขทราบต่อไป 
 5. บทบาทในการพิทักษ์สิทธิผู ้บาดเจ็บท่ีได้รับการรักษาในโรงพยาบาล  บุคลากร
สาธารณสุขตอ้งประเมินเหตุการณ์ หากผูบ้าดเจ็บเส่ียงต่อการถูกท าร้ายซ ้ า บุคลากรสาธารณสุข
ประสานเจา้หนา้ท่ีต ารวจ ทหาร เพื่อรักษาความปลอดภยัของผูบ้าดเจบ็  

ปัญหาการปฏิบัติหน้าทีข่องบุคลากรสาธารณสุขในสถานการณ์ความไม่สงบ 
 1. ขาดอัตราก าลัง เน่ืองจากเจ้าหน้าท่ีขอย้าย  สาเหตุหน่ึงมาจากความหวาดกลัวต่อ
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน โดยมีข้อมูลการสูญเสียของบุคลากรสาธารณสุขของจังหวดันราธิวาส 
ปีงบประมาณ 2557 พบวา่ สูญเสียแพทย ์ร้อยละ 4.20 ทนัตแพทย ์ร้อยละ 12.20 เภสัชกร ร้อยละ 
1.11 และพยาบาลวชิาชีพ ร้อยละ 1.23 (ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันราธิวาส, 2557) 
 2. ภาระงานท่ีเพิ่มข้ึน เช่น จากการชุมนุมประทว้งท่ีอ าเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาส ในวนัท่ี 
25 ตุลาคม 2547 มีการสลายการชุมนุม ท าให้ทีมงานของโรงพยาบาลตากใบได้ประสานไปท่ี
โรงพยาบาลต่าง ๆในจงัหวดันราธิวาส เพื่อขอความช่วยเหลือ และเตรียมรถพยาบาลในการรับ
ผูบ้าดเจ็บ แม้ยอดผูป่้วยไม่มาก แต่ความวุ่นวายจากญาติและเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีมาก เป็นส่ิงท่ี
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บุคลากรสาธารณสุขตอ้งรับภาระในการดูแล นอกจากน้ียงัพบวา่ ผูป่้วยไม่กลา้ไปรับบริการท่ีคลินิก
ในช่วงเวลาเย็นหรือค ่า ท าให้ผูป่้วยมารับบริการท่ีโรงพยาบาลในเวลากลางวนัมากข้ึน ท าให้
บุคลากรสาธารณสุขตอ้งรับภาระในการดูแลผูป่้วยเพิ่มข้ึน รวมทั้งผูป่้วยมกัมารักษาเม่ือมีอาการ
หนักมาก เน่ืองจากกลัวความไม่ปลอดภยั หากตอ้งมาพบแพทยใ์นเวลากลางคืน เป็นเหตุให้ใช้
ระยะเวลาในการรักษานานข้ึน ส่งผลใหบุ้คลากรสาธารณสุขตอ้งดูแลผูป่้วยมากข้ึน  

ปัจจัยส่งเสริมให้บุคลากรสาธารณสุขยงัคงปฏิบัติหน้าทีใ่นสถานการณ์ความไม่สงบ 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่งเสริมให้บุคลากรสาธารณสุขยงัคงปฏิบัติหน้าท่ีในจังหวดั

ชายแดนภาคใต้ จ  าแนกเป็น 4 ปัจจยัหลัก ได้แก่ (1) ปัจจยัด้านค่าตอบแทน สวสัดิการ และ
ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บอ่ืน ๆ (2) ปัจจยัดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในอาชีพ (3) ปัจจยัดา้นความ
ผกูพนักบัจรรยาบรรณวิชาชีพ และเพื่อนร่วมงาน และ (4) ปัจจยัอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ความผกูพนักบัพื้นท่ี  
ความผกูพนักบัครอบครัวและเครือญาติ ความศรัทธาในศาสนา เป็นตน้ 

ปัจจยัดา้นค่าตอบแทน สวสัดิการ และผลประโยชน์ท่ีไดรั้บอ่ืน ๆ 
ตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยบ าเหน็จความชอบส าหรับเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานใน

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้พ.ศ. 2550 และฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2552 ซ่ึงแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาบ าเหน็จ
ความชอบส าหรับเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ (ก.บ.จ.ต.) เพื่อพิจารณาบ าเหน็จ
ความชอบท่ีเป็นตวัเงิน และท่ีมิใช่ตวัเงินแก่เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานในจงัหวดันราธิวาส ปัตตานี ยะลา 
สตูล สงขลา (เฉพาะพื้นท่ีอ าเภอเทพา สะบา้ยอ้ย นาทวี จะนะ) เพื่อเป็นการสร้างขวญั ก าลงัใจ และ
แรงจูงใจให้แก่เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ซ่ึงตอ้งปฏิบติังานในภาวะไม่ปกติ 
โดยบ าเหน็จความชอบท่ีเป็นตวัเงิน และท่ีมิใช่ตวัเงิน  

บ าเหน็จความชอบท่ีเป็นตวัเงิน หรืออาจค านวณเป็นเงินได ้ไดแ้ก่ 
(1) เงินค่าตอบแทนพิเศษ  
(2) การเล่ือนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ 
(3) การประกนัชีวติ 
(4) ทุนการศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน 
(5) เงินช่วยเหลือตามท่ี ก.บ.จ.ต. พิจารณาเห็นสมควร 
บ าเหน็จความชอบท่ีมิใช่เป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ 
(1) การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ให้เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานไดรั้บการพิจารณา

เสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ  
(2) การขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน  
(3) การยกยอ่งเชิดชูเกียรติยิง่ 
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(4) การแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน 
(5) การจดัสรรโควตาพิเศษส าหรับการคดัเลือกเขา้รับการศึกษา หรือการฝึกอบรมหลกัสูตร

ท่ีหน่วยงานของรัฐเป็นผูจ้ดัหรือร่วมจดั 
(6) สิทธิลาพกัผ่อน ให้เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน ซ่ึงไดป้ฏิบติังานในหน้าท่ีประจ าในจงัหวดั

ชายแดนภาคใตต่้อเน่ืองกนัไม่นอ้ยกว่า 3 เดือน มีสิทธิลาพกัผอ่นประจ าปีเพิ่มข้ึนอีก 10 วนัท าการ 
และใหส้ะสมวนัท่ียงัไม่ไดล้ารวมกนัปีต่อไปได ้แต่จะตอ้งไม่เกิน 40 วนัท าการ 

(7) การสงเคราะห์และช่วยเหลือแก่ทายาท  
ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัพบว่า แมเ้จา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานในจงัหวดัชายแดน

ใต้จะมีสิทธิประโยชน์ได้รับบ าเหน็จความชอบทั้ งท่ี เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน แต่บุคลากร
สาธารณสุขในพื้นท่ีอ าเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธิวาส มกัจะไม่ไดต้ระหนกัถึงสิทธิประโยชน์ทุก
รายการท่ีมีทั้งหมด ส่วนใหญ่จะเน้นเพียงเงินค่าตอบแทนพิเศษเป็นหลกั ส่วนสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ 
นั้น ข้ึนอยูก่บัฝ่ายการเจา้หนา้ท่ีจะเป็นผูรั้กษาสิทธิประโยชน์ให้ ในกรณีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลจะมีกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ของส านักงานสาธารณสุขจงัหวดันราธิวาสเป็นผูรั้กษาสิทธิ
ประโยชน์ให้ โดยบุคลากรสาธารณสุขส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจติดตามผลการท างานของฝ่ายการ
เจา้หนา้ท่ีหรือกลุ่มงานทรัพยากรบุคคลในประเด็นน้ีเท่าใดนกั 

ผลการวิจยัยงัพบอีกว่า เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนจ านวน 2,500 บาท/คน/เดือน นั้น 
ส าหรับผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ประเภทบุคลากรทางการแพทยจ์ะไม่ค่อยมีผลในการสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เน่ืองจากบุคลากรทางการแพทยไ์ดรั้บค่าตอบแทนปกติ
จากการท างานเป็นจ านวนมากเพียงพออยู่แลว้ แต่จ านวนเงินดงักล่าว มีผลอย่างมากต่อผูใ้ห้ขอ้มูล
หลกัประเภทบุคลากรสายสนบัสนุน โดยเฉพาะลูกจา้งของหน่วยงาน  

ดงัจะเห็นได้จากบทสัมภาษณ์ตอนหน่ึงของเก๋ (นามสมมติ) เพศหญิง อายุ 30 ปี ซ่ึงเป็น
บุคลากรสายสนบัสนุน ไดก้ล่าวไวว้า่  

“การท างานท่ีน่ีมีขอ้ดีคือ พื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นพื้นท่ีพิเศษ จะมีสิทธิประโยชน์
ในดา้นต่าง ๆ มากกวา่จงัหวดัอ่ืน ๆ เช่น เงินตอบแทนเส่ียงภยั เงินพิจารณาเล่ือนขั้นจากศูนยบ์ริหาร
จงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นกรณีพิเศษ”  

สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ตอนหน่ึงของนา (นามสมมติ) เพศหญิง อายุ 44 ปี ซ่ึงเป็น
บุคลากรสายสนบัสนุน ไดก้ล่าวไวว้า่   

“สิทธิพิเศษต่าง ๆ ในพื้นท่ี มีการลาท่ีสามารถลาเพิ่มไดอี้ก 10 วนั และโดยเฉพาะในจงัหวดั
ชายแดนภาคใตมี้การประเมินผลงานเพื่อเล่ือนขั้นเป็นกรณีพิเศษ จาก ศอ.บต.” 
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อยา่งไรก็ตาม ผูว้จิยัพบขอ้จ ากดัเก่ียวกบัปัจจยัดา้นค่าตอบแทน สวสัดิการ และผลประโยชน์
ท่ีไดรั้บอ่ืน ๆ เช่น ความล่าช้าในการไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืน ความรู้สึกเหล่ือมล ้ าใน
ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บ เป็นตน้ ดงัจะเห็นได้จากบทสัมภาษณ์ตอนหน่ึงของแหม่ม (นามสมมติ) เพศ
หญิง อาย ุ39 ปี ซ่ึงเป็นบุคลากรทางการแพทย ์ไดก้ล่าวไวว้า่  

“พี่รู้สึกวา่เกิดความเหล่ือมล ้าส าหรับคนท่ีจบ 4 ปี กบัคนท่ีจบ 6 ปี จะมีความเหล่ือมล ้ามาก
เกินไป เช่น หมอท างาน 7 ปีได ้60,000 บาท พยาบาลท างาน 10 ปีได ้20,000 บาท ทั้ง ๆ ท่ีท  างาน
ดว้ยกนั เขาใหค้วามส าคญักบัวชิาชีพหมอมากเกินไป ทั้ง ๆ ท่ีหมอท าการรักษาคนไขค้นเดียวไม่ได ้
ตอ้งมีพยาบาล ผูช่้วยพยาบาล เภสัชกร และต าแหน่งอ่ืน ๆ ควรใหค้่าตอบแทนสูง ๆ บา้ง” 

ดา (นามสมมติ) เพศหญิง อาย ุ47 ปี ซ่ึงเป็นบุคลากรทางการแพทย ์ไดก้ล่าวไวว้า่  
“ในเร่ืองค่าตอบแทน รู้สึกวา่ไม่ค่อยเท่าเทียมกนัระหว่างโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาล

ทัว่ไป และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ไม่ทราบว่าใช้หลักเกณฑ์ใดมาเป็นหลักในการ
พิจารณา เพราะ รพ.สต. มีพยาบาลนอ้ย แต่ตอ้งให้บริการคนจ านวนมาก เฉล่ียแลว้ พยาบาล 1 คน
ตอ้งใหบ้ริการประชาชน 1,200 คน ส่วนในโรงพยาบาลนั้นมีบุคลากรมากกวา่ จึงอยากให้พิจารณา
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเท่าเทียมกนั” 

ย ู(นามสมมติ) เพศหญิง อาย ุ34 ปี ซ่ึงเป็นบุคลากรทางการแพทย ์ไดก้ล่าวไวว้า่  
“ในเร่ืองค่าตอบแทนรู้สึกพอใจ แต่เงินออกไม่ตรงเวลา เช่น เงินค่าตอบแทนวิชาชีพ

พยาบาล คนละ 1,000 บาท ประจ าปีงบประมาณ 2558 ยงัไม่ไดรั้บเลย” 
 ปัจจยัดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในอาชีพ 
 บุคลากรสาธารณสุขท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จะไดรั้บพิจารณาเล่ือนระดบั
เร็วกวา่ในพื้นท่ีอ่ืน เน่ืองจากระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยบ าเหน็จความชอบส าหรับเจา้หนา้ท่ี
ผูป้ฏิบติังานในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้พ.ศ.2550 ขอ้ 20 และขอ้ 21 ให้ส่วนราชการนบัระยะเวลาท่ี
ขา้ราชการพลเรือนสามญัไดป้ฏิบติังานในหนา้ท่ีประจ าในจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นทวีคูณไดทุ้ก
ต าแหน่งและทุกสายงาน ส าหรับใชใ้นการค านวณระยะเวลาการด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง
ในสายงานท่ีจะแต่งตั้งในทุกกรณี เพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึนได ้
ตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการท่ีองคก์รกลางบริหารงานบุคคลแต่ละประเภทก าหนด 
 เง่ือนไขขอ้หน่ึงของการไดรั้บการเล่ือนระดบัให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงข้ึน ตามระเบียบส านกั
นายกรัฐมนตรีฯ ให้ทุกส่วนราชการสนบัสนุนและส่งเสริมให้ขา้ราชการพลเรือนสามญัผูป้ฏิบติังาน
ในหน้าท่ีประจ าในจงัหวดัชายแดนภาคใตมี้โอกาสกา้วหน้าในต าแหน่ง เพื่อจูงใจมิให้ขอยา้ยออก
นอกพื้นท่ี ถา้ผูใ้ดมีคุณสมบติัครบถว้นและมีความเหมาะสมก็ให้เร่งด าเนินการคดัเลือกโดยเร็ว และ
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เม่ือได้รับการแต่งตั้งแล้วควรตอ้งให้ปฏิบติัหน้าท่ีอยู่ในพื้นท่ีต่อไปอีกไม่น้อยกว่า 2 ปี เวน้แต่มี
เหตุผลความจ าเป็นเป็นพิเศษ 
 ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัพบวา่ ปัจจยัดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ทาง
อาชีพมีนยัยะส าคญัต่อการยงัคงปฏิบติัหน้าท่ีในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ทั้งในกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั 
ประเภทบุคลากรทางการแพทยแ์ละประเภทบุคลากรสายสนบัสนุน เฉพาะผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัท่ีเป็น
ขา้ราชการเท่านั้น แต่จะไม่มีผลต่อพนกังานราชการหรือลูกจา้งชัว่คราวในหน่วยงาน ซ่ึงไม่ไดรั้บ
สิทธิดงักล่าว 
 ดงัจะเห็นได้จากบทสัมภาษณ์ตอนหน่ึงของแหม่ม (นามสมมติ) เพศหญิง อายุ 39 ปี เป็น
บุคลากรทางการแพทย ์ไดก้ล่าวไวว้า่   

“เวลาเกิดเหตุการณ์รุนแรงข้ึน ครอบครัวทางบา้นก็เป็นห่วง มีโทรศพัทห์ากนัตลอด ส่วนตวั
คิดจะยา้ยเหมือนกนั แต่ถา้ท างานอยู่ท่ีน่ี ในต าแหน่งน้ีจะกา้วหน้ามากกว่า ตอนน้ีก็เป็นหัวหน้างาน
กายภาพบ าบดัท่ีอายุน้อยท่ีสุดในประเทศไทย และก าลังจะได้เล่ือนระดับเป็นนักกายภาพบ าบดั
ช านาญการพิเศษเร็ว ๆ น้ี ถา้ยา้ยกลบัไปบา้นเกิดท่ีสกลนครก็ยงัไม่มีต าแหน่งช านาญการพิเศษวา่งลง 
แต่ถา้มีวา่งเม่ือไหร่ก็ไม่แน่เหมือนกนัอาจจะยา้ยกลบับา้น เพื่อไปดูแลแม่ท่ีป่วย แต่คงไม่ใช่เร็ว ๆ น้ี” 

สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ตอนหน่ึงของเก๋ (นามสมมติ) เพศหญิง อายุ 30 ปี ซ่ึงเป็น
บุคลากรสายสนบัสนุน ไดก้ล่าวไวว้า่  “ครอบครัวอยากให้ยา้ยกลบัไปอยูท่ี่บา้นท่ีนราฯ แต่ยา้ยไม่ได้
ตั้งแต่มาบรรจุท่ีน่ี เคา้มีก าหนดว่า ห้ามยา้ยภายในระยะเวลา 2 ปี แต่ว่าตอนน้ีพี่ก็เพิ่งไดเ้ล่ือนระดบั
ช านาญการอีก ก็มีกฎระเบียบอีกว่าห้ามยา้ย ตอ้งอยู่ในพื้นท่ีอีก 2 ปี แต่การท างานในพื้นท่ีจงัหวดั
ชายแดนภาคใตก้็มีขอ้ดี คือไดรั้บสิทธิประโยชน์มากกวา่พื้นท่ีอ่ืน ๆ เช่น การเล่ือนระดบั” 
 นอกจากนั้นยงัพบว่า ระเบียบราชการยงัเปิดโอกาสให้จงัหวดัสามารถเปิดสอบบรรจุและ
แต่งตั้งขา้ราชการซ่ึงมีภูมิล าเนาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยไม่ตอ้งรอการเรียกบญัชีผูส้อบแข่งขนั
ได้จากส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ทั้ งน้ีเหตุผลส่วนหน่ึงเน่ืองมาจากผู ้
สอบแข่งขนัจากภูมิล าเนาอ่ืนเม่ือสอบไดม้กัจะขอสละสิทธ์ิไม่ยอมมาบรรจุในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ยกเวน้บุคลากรทางการแพทยท่ี์จ าเป็นตอ้งใช้ทุนซ่ึงก าหนดให้ตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ ยกตัวอย่างเช่น โครงการผลิตพยาบาล 3,000 คน ซ่ึงเป็นโครงการของศูนย์
อ านวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ร่วมกบักระทรวงสาธารณสุข ได้ด าเนินโครงการผลิต
พยาบาลวิชาชีพเพิ่ม เพื่อแกไ้ขปัญหาขาดแคลนบุคลากรในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยไดมี้
การคดัเลือกนกัเรียนในพื้นท่ี จ านวน 3,000 คน เพื่อเขา้ศึกษาในหลกัสูตรพยาบาลศาสตร์ (4 ปี) ใน
วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบนัพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข จ านวน 25 แห่งทั่ว
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ประเทศ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2550 และจบการศึกษากลบัไปปฏิบติังานในพื้นท่ีเร่ิมตั้งแต่ในเดือน
มีนาคมปี 2554 ท่ีผา่นมา 

ปัจจยัดา้นความผกูพนักบัจรรยาบรรณวชิาชีพ และเพื่อนร่วมงาน 
 จากขอ้บงัคบัแพทยสภาวา่ดว้ยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2549 หมวด 2 
หลักทัว่ไป ข้อ 7 ระบุว่า ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมย่อมประกอบวิชาชีพด้วยเจตนาดี โดยไม่
ค  านึงถึงฐานะเช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา สังคม หรือลทัธิการเมือง ดว้ยจรรยาบรรณของบุคลากรทาง
การแพทย ์ผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรมไม่สามารถปฏิเสธผูป่้วยได ้ไม่วา่ผูป่้วยจะนบัถือศาสนาใด มี
สัญชาติใด จะเป็นเหยือ่หรือเป็นผูก่้อเหตุความไม่สงบ 
 ดงัจะเห็นได้จากบทสัมภาษณ์ตอนหน่ึงของตั้ว (นามสมมติ) เพศชาย อายุ 25 ปี ซ่ึงเป็น
บุคลากรทางการแพทย์ ได้กล่าวไวว้่า “จะรักษาคนไข้ให้ดีท่ีสุด ไม่เลือกชาติ ศาสนา ท าให้
ประชาชนรู้สึกวา่สามารถพึ่งพารัฐบาลได ้ท าใหรู้้สึกวา่รัฐบาลไม่ทอดทิ้งประชาชน”  

สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ตอนหน่ึงของยู (นามสมมติ) เพศหญิง อายุ 34 ปี ซ่ึงเป็น
บุคลากรทางการแพทย ์ไดก้ล่าวไวว้่า “คิดว่าชาวบา้นยงัรู้สึกว่า หมอ พยาบาลยงัเป็นพวกเดียวกบั
เขา มนัเป็นหน้าท่ีท่ีเราจะตอ้งท า เป็นบา้นเรา เรารัก เราภูมิใจท่ีเราไดท้  า เราไดเ้ป็นส่วนหน่ึงท่ีได้
ช่วยแกปั้ญหา ท าใหเ้ขายิม้ได ้เราก็ยิม้ได ้วนัน้ีเขาลุกไม่ได ้พรุ่งน้ีเขาลุกได ้เราก็รู้สึกดี” 
 ปัจจยัอ่ืน ๆ  

ไดแ้ก่ ความผูกพนักบัพื้นท่ี  ความผูกพนักบัครอบครัวและเครือญาติ และความศรัทธาใน
ศาสนา  
 ดงัจะเห็นได้จากบทสัมภาษณ์ตอนหน่ึงของดา (นามสมมติ) เพศหญิง อายุ 47 ปี ซ่ึงเป็น
บุคลากรทางการแพทย ์ไดก้ล่าวไวว้า่ “อยูใ่นพื้นท่ีมานาน คนในอ าเภอสุไหงโก-ลกน่ารัก เป็นเพื่อน
บา้นท่ีน่ารัก รู้สึกเหมือนเป็นญาติ ช่วยเหลือเอ้ืออาทรต่อกนั เช่น ตากผา้ไวแ้ล้วไม่มีใครอยู่บา้น 
เพื่อนบา้นก็มาช่วยเก็บให้ เม่ือฝนจะตก และเมืองสุไหงโก-ลก เป็นเมืองชายแดนท่ีมีเสน่ห์ดึงดูด
ความสนใจของนกัท่องเท่ียว มีท่ีท่องเท่ียวมากมาย เราจึงควรท าให้เป็นเมืองน่าอยู ่มีความปลอดภยั
ความสุขสมบูรณ์ความมัง่คัง่จะไดก้ลบัมาเหมือนในอดีตอีกคร้ังหน่ึงและคงอยูต่ลอดไป” 
 ชยั (นามสมมติ) เพศชาย อายุ 50 ปี บุคลากรสายสนบัสนุน ไดก้ล่าวไวว้า่ “จากเหตุการณ์
ความรุนแรงในพื้นท่ีท่ีผ่านมา ไม่เคยคิดจะยา้ยหรือเปล่ียนงาน เพราะงานท่ีท าดีอยู่แล้ว อยู่ท่ีน่ีก็
สบายดี มีรายไดเ้สริมจากการขายของหนา้โรงพยาบาลช่วงหลงัเลิกงาน ท าให้มีฐานะดีข้ึน มีบา้นอยู่
ท่ีน่ี ภรรยาก็ท างานดว้ยกนัอยู่ท่ีน่ี และอายุมากแลว้ แต่ญาติพี่น้องก็มีท่ีเป็นห่วงบา้งเหมือนกนั ก็
พยายามหลีกเล่ียงจุดเส่ียง” 
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เพญ็ (นามสมมติ) เพศหญิง อายุ 35 ปี ซ่ึงเป็นบุคลากรทางการแพทย ์ไดก้ล่าวไวว้า่ “พร้อม
จะไปไดทุ้กเม่ือถา้องค์กรไม่มีความสุข แต่ตอนน้ีก็คืออยู่กบัองค์กรได ้สถานการณ์เป็นปัจจยัหน่ึง 
แต่เราเป็นคนท่ีพ่อแม่อยู่ในสามจงัหวดั ยงัไงเราก็ไม่ทิ้งญาติพี่น้องเรา ก็ยงัมีตรงนั้นอยู่ท่ีท  าให้เรา
ตอ้งอยู”่  

เล็ก (นามสมมติ) เพศหญิง อายุ 33 ปี ซ่ึงเป็นบุคลากรสายสนบัสนุน ไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีท า
ใหย้งัคงปฏิบติัหนา้ท่ีอยูใ่นพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้วว้า่ “ครอบครัวเป็นเหตุผลขอ้เดียว พ่อแม่
อะไรเราอยูท่ี่น่ี แลว้เราก็เป็นคนชอบชนบท เราไม่ชอบชีวิตในเมืองเหมือนหาดใหญ่กรุงเทพฯ เรา
ไม่ชอบ อยู่ท่ีน่ีคือกลบับา้นไปก็ไดสู้ดอากาศบริสุทธ์ิ คือมีสวนมีอะไรท่ีเราไดไ้ป เหมือนกบัผ่อน
คลายความเครียดจากท่ีท างาน ขบัรถเล่นชมสวนชมอะไร มนัหาไม่ไดใ้นเมือง” 

ป๊ะ (นามสมมติ) เพศหญิง อายุ 56 ปี ซ่ึงเป็นบุคลากรทางการแพทย ์ไดก้ล่าวไวว้่า “ไม่คิด
จะยา้ย จะอยู่หรือตาย พระเจา้เป็นผูก้  าหนด ปัจจุบนัสถานการณ์ก็ดีข้ึนกว่าเดิม แต่ก็ประเมินยาก 
เพราะจะเกิดความรุนแรงบริเวณแหล่งชุมชน สถานบนัเทิง ซ่ึงถา้หากตอ้งไปบริเวณนั้น แลว้ไดรั้บ
อนัตราย ก็ถือเสียวา่พระเจา้ก าหนดไวแ้ลว้”  

นทั (นามสมมติ) เพศหญิง อายุ 40 ปี ซ่ึงเป็นบุคลากรทางการแพทย ์ไดก้ล่าวไวว้า่ “การมา
ท างานท่ีโรงพยาบาลสุไหงโก-ลกน้ี พ่อแม่ไม่ค่อยห่วง เพราะคิดวา่มาท างานท่ีดี และเป็นโสดดว้ยก็
เลยไม่มีคนตอ้งห่วง คิดวา่ถา้เกิดอะไรข้ึนก็เป็นส่ิงท่ีอลัเลาะห์ก าหนดไวแ้ลว้ และเคยบอกเพื่อนสนิท
ให้ช่วยจดัพิธีศพท่ีน่ี ถา้พ่อแม่และญาติ ๆ เดินทางมาล าบากก็ไม่ตอ้งมา แต่ถึงจะมีเหตุการณ์เกิดข้ึน
อยา่งไร ตวัเองก็ไม่เคยคิดจะยา้ยออกจากพื้นท่ี” 

 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
จากผลการวจิยั ผูว้จิยัมีประเด็นท่ีน ามาอภิปรายและเสนอแนะ ดงัน้ี 
1. ดา้นการปรับค่าตอบแทน สวสัดิการ และผลประโยชน์ท่ีไดรั้บอ่ืน ๆ นั้น รัฐบาลไดใ้ห้

ความส าคญั จึงไดด้ าเนินการให้เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ไดรั้บค่าตอบแทน
ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน เพื่อเป็นการสร้างขวญัก าลงัใจให้สามารถปฏิบติังานต่อไปไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีระยะเวลาในการด าเนินการให้แล้วเสร็จและการพิทกัษ์ผลประโยชน์ของ
บุคลากรข้ึนอยูก่บัหน่วยงานตน้สังกดั แต่อาจมีปัญหาความเท่าเทียมกนัและไม่ครอบคลุมในแต่ละ
กลุ่มวิชาชีพ เน่ืองจากการจ่ายค่าตอบแทนพื้นท่ีเส่ียงภยัของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขมีความ
แตกต่างกนัมาก กล่าวคือ แพทยไ์ด้รับค่าตอบแทนพื้นท่ีเส่ียงภยั 10,000 บาทต่อเดือน เภสัชกร 
5,000 บาทต่อเดือน และพยาบาล 1,000 บาทต่อเดือน ท าให้เห็นช่องวา่งค่าตอบแทนวิชาชีพอ่ืนกบั
แพทย์ได้อย่างเด่นชัด ซ่ึงไม่ควรมีความแตกต่างกันมาก เพราะค่าตอบแทนน้ีไม่ได้คิดในเร่ือง
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วิชาชีพ แต่เป็นการคิดเร่ืองพื้นท่ีเส่ียงภยั ดังนั้ นจึงควรเสนอให้มีการทบทวน เพราะท่ีผ่านมา
คนท างานในพื้นท่ีทั้งบุคลากรทางการแพทยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุนต่างรู้สึกถึงความไม่เป็น
ธรรมท่ีเกิดข้ึน สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการคงอยูใ่นงานของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ของ ดุษฎี  เอกพจน์ (2551 : 73) ซ่ึงพบวา่ พยาบาลวิชาชีพ
รับรู้ว่าการไดรั้บค่าตอบแทนการเส่ียงภยัเหมาะสมในระดบัต ่า สะทอ้นเป็นนยัว่า พยาบาลวิชาชีพ
รับรู้วา่การไดรั้บค่าตอบแทนการเส่ียงภยัยงัไม่เหมาะสม  
 2. ปัจจยัดา้นความมัน่คงและความกา้วหน้าในอาชีพ นกัวิจยัพบว่า มีบุคลากรสาธารณสุข
จ านวนไม่นอ้ยจากพื้นท่ีอ่ืนท่ีไดรั้บการบรรจุให้ปฏิบติังานในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้บุคลากร
ในกลุ่มน้ีเห็นวา่ การปฏิบติังานในจงัหวดัชายแดนภาคใตท้  าให้ไดรั้บโอกาสในการบรรจุ การเล่ือน
ขั้น เล่ือนระดบั เร็วกวา่การท่ีจะปฏิบติังานอยูใ่นภูมิล าเนาของตวัเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของ มรุต  จิรเศรษฐสิริ (2552 : 850) พบวา่ การสนบัสนุนและส่งเสริมให้เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานมี
โอกาสดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่ง โดยใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้นบั
ระยะเวลาการปฏิบติัหน้าท่ีเป็นทวีคูณ ส าหรับใช้ในการค านวณระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง หรือ
เคยด ารงต าแหน่งเพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน ในส่วนน้ีส่งผลให้เจา้หนา้ท่ี
สามารถเล่ือนระดบัสูงข้ึนไดเ้ร็วกว่าปรกติทุกกรณี อย่างไรก็ตาม บุคลากรสาธารณสุขจ านวนไม่
นอ้ยท่ียงัไม่ทราบหรือยงัไม่เขา้ใจสิทธิประโยชน์ของผูป้ฏิบติังานในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จึง
อาจมีผลท าให้ไม่ไดสิ้ทธิอนัพึงไดรั้บ จึงเห็นควรประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ และจดัท าคู่มือซ่ึงเขา้ใจ
ง่าย ขอ้มูลเป็นปัจจุบนั ใหก้บับุคลากรสาธารณสุขทราบโดยทัว่ถึง 

3. แมผ้ลงานวจิยัน้ีจะช้ีใหเ้ห็นถึงปัจจยัส่งเสริมใหบุ้คลากรสาธารณสุขยงัคงปฏิบติัหนา้ท่ีใน
จงัหวดัชายแดนภาคใตห้ลายประการ แต่อยา่งไรก็ตาม คงจะไม่มีปัจจยัใดท่ีจะดีและมีประสิทธิภาพ
มากไปกวา่ การท าใหห้น่วยงานสาธารณสุขเป็นพื้นท่ีปลอดภยั การยุติความรุนแรง และน าความสงบ
กลบัคืนสู่สังคมในพื้นท่ีโดยเร็ว 
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บทบาทของครอบครัวและชุมชนต่อการป้องกนัเด็กจากสารเสพติด 
Roles of Families and Communities in Preventing Children from Addictive Substance 

 
อญัชิสา  แกว้เอียด (Anchisa Kaewaiad )1 

ศนัสนีย ์จนัทร์อานุภาพ (Sansanee Chanarnupap)2 

 
บทคัดย่อ 

การวจิยัเร่ืองบทบาทของครอบครัวและชุมชนต่อการป้องกนัเด็กจากสารเสพติด มีวตัถุประสงค์
เพื่อ 1) ศึกษาบทบาทของครอบครัวต่อการป้องกนัเด็กจากสารเสพติด และ 2) ศึกษาบทบาทของชุมชน
ต่อการป้องกันเด็กจากสารเสพติด โดยในการวิจยัน้ี สารเสพติด หมายถึง บุหร่ีและเคร่ืองด่ืมผสม
แอลกอฮอล ์ผูว้จิยัใชร้ะเบียบวธีิวจิยัเชิงคุณภาพ เก็บขอ้มูลในพื้นท่ีต าบลเขาพงัไกร อ าเภอหวัไทร จงัหวดั
นครศรีธรรมราช โดยวิธีศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์เจาะลึก การสังเกตการณ์ และการสังเกตการณ์แบบ
มีส่วนร่วม ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั จ านวนรวมทั้งส้ิน 30 คน แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มผูป้กครองของ
นกัเรียน จ านวน 15 คน เป็นผูป้กครองของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ช่วงชั้นท่ี 2 (ป.4-ป.6) ในสังกดั
โรงเรียนรัฐ เขตพื้นท่ีต าบลเขาพงัไกร อ าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช และกลุ่มตวัแทนชุมชนใน
ต าบลเขาพงัไกร อ าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช จ านวน 15 คน ในจ านวนน้ีครอบคลุม สมาชิก
องค์การบริหารส่วนต าบล ผูใ้หญ่บา้น บุคลากรในสถานศึกษา เจา้หน้าท่ีสาธารณสุข ชุดรักษาความ
ปลอดภยัหมู่บา้น และต ารวจ 

ผลการวิจยัพบว่า บทบาทของครอบครัวในการป้องกนัเด็กจากสารเสพติด จ าแนกได้ 3 ด้าน
ไดแ้ก่ ดา้นการอบรมเล้ียงดู ดา้นการสนบัสนุนขอ้มูลข่าวสาร และดา้นการเป็นแบบอย่าง ส่วนบทบาท
ของชุมชนในการป้องกนัเด็กจากสารเสพติด จ าแนกได ้3 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นการจดักิจกรรมป้องกนัเด็กจาก
สารเสพติด ดา้นการสนบัสนุนขอ้มูลข่าวสาร และดา้นการเฝ้าระวงัแหล่งมัว่สุ่ม โดยครูต ารวจ (D.A.R.E) 
มีบทบาทส าคญัต่อการป้องกนัเด็กในโรงเรียนจากสารเสพติด  

 
ค าส าคัญ:  ครอบครัว, ชุมชน, สารเสพติด 
 
Abstract 

                                      
1นกัศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาไทยคดีศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัทกัษิณ 
2อาจารย ์ดร., สาขาวชิาสงัคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัทกัษิณ อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
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 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 non-
participative 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 on-
going 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 
 
บทน า 

พฤติกรรมการเสพสารเสพติดของเด็กและเยาวชนนับวนัยิ่งจะทวีความรุนแรงมากข้ึน และ
ก่อให้เกิดปัญหาอ่ืนๆตามมา โดยเฉพาะการกระท าท่ีเป็นการละเมิดบญัญติัตามประมวลกฎหมายอาญา 
รายงานสถิติคดีประจ าปีพ.ศ.2554 ของกรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม พบว่า 
เด็กและเยาวชนถูกด าเนินคดีเก่ียวกบัยาเสพติดเป็นจ านวนมากท่ีสุด กล่าวคือ มีจ  านวน 14,695 คดีในปี 
2553 และ 13,845 คดีในปี 2554 (กรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน, 2555) นอกจากนั้นกรมพินิจฯ 
ยงัไดท้  าการศึกษาวิจยัพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนท่ีกระท าผิดกฎหมายและถูกศาลสั่งให้เขา้รับการ
ฝึกอบรม พบวา่ เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมสูบบุหร่ีและด่ืมสุรามากถึงร้อยละ 95.9 และ 85.1 ตามล าดบั 
โดยสาเหตุท่ีเด็กและเยาวชนใช้สารเสพติดทุกชนิดคือ อยากลองและเพื่อนชักชวน ผลการ ศึกษาจาก
งานวิจยัยงัพบวา่ สุราเป็นตวักระตุน้โดยตรงต่อเด็กและเยาวชนท่ีกระท าผิดคดีข่มขืนโทรมหญิงและท า
ร้ายร่างกาย และเป็นตวักระตุน้ส าคญัต่อเด็กและเยาวชนท่ีกระท าผิดคดีลกัทรัพย  ์ชิงทรัพย  ์และปล้น
ทรัพย์ ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับรายงานสถานการณ์สารเสพติดและแนวโน้มของปัญหา
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ประกอบการพฒันายุทธศาสตร์การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (2555-2559) ของศูนยอ์  านวยการพลงัแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (ศพส.) และ
รายงานสถานการณ์ยาเสพติดปี 2555 และแนวโน้ม ของส านักงานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 
(ป.ป.ส.) ซ่ึงระบุวา่ สัดส่วนผูก้ระท าผิดซ่ึงเป็นเด็กและเยาวชนมีเพิ่มมากข้ึน โดยเด็กและเยาวชน อายุ 7-
19 ปี เป็นกลุ่มเส่ียงผูเ้สพรายใหม่ซ่ึงจะตอ้งเฝ้าระวงัมากเป็นพิเศษ และผลการศึกษายงัพบวา่ เด็กรู้จกัใช้
สารเสพติดคร้ังแรกในระดบัประถมศึกษา เม่ืออายุประมาณ 10 ปี และสารเสพติดท่ีเร่ิมใช้คร้ังแรกคือ 
บุหร่ีและสุรา (ป.ป.ส., 2557) 

ปัจจุบนัรัฐบาลไดก้ าหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ โดยส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดไดก้ าหนดยุทธศาสตร์การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด (พ.ศ.2558-
2562) ไวอ้าทิเช่น (1) การสร้างภูมิคุม้กนัและป้องกนัยาเสพติดแก่เด็กปฐมวยัในโรงเรียนอนุบาล และศูนย์
พฒันาเด็กเล็กทุกแห่งทัว่ประเทศ พฒันาศกัยภาพครูพี่เล้ียง สร้างเครือข่ายกบัครอบครัว จดัท าส่ือการ
เรียนรู้เชิงสร้างสรรค ์สร้างระบบป้องกนัช่วยเหลือครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวและเด็กสามารถผา่นภาวะ
เส่ียงต่อปัญหายาเสพติดได ้(2) การป้องกนัเด็กและเยาวชนก่อนวยัเส่ียงให้มีภูมิคุม้กนัยาเสพติดตั้งแต่ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ในโรงเรียนท่ีมีการจดัการเรียนการสอนทุกแห่งทั้งสังกดัภาครัฐและเอกชน ดว้ย
กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม และการสร้างความภาคภูมิใจ สติปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์ (3) 
การส่งเสริมการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่โรงเรียนและสถานศึกษาเป้าหมายทุกแห่งทัว่
ประเทศ ปลูกฝังความคิดโทษพิษภยัจากยาเสพติด เสริมสร้างทกัษะชีวติในการป้องกนัตนเองจากยาเสพติด 
เพิ่มศกัยภาพระบบเฝ้าระวงัเด็กและเยาวชน (4) การส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีระบบการจดัการ
ด้านยาเสพติดในสถานประกอบการตามเกณฑ์มาตรฐานการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาน
ประกอบกิจการ (5) การป้องกนัยาเสพติดในเยาวชนกลุ่มเส่ียงนอกสถานศึกษา (6) ทุกจงัหวดัมีการให้
ความรู้เพื่อป้องกนัยาเสพติดแก่ครอบครัวเส่ียง (ป.ป.ส. อา้งแลว้, 2557) 

จะเห็นไดว้า่ ยทุธศาสตร์การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลดงักล่าว มุ่งเนน้การ
สร้างภูมิคุม้กนัใหแ้ก่เด็กและเยาวชน ตลอดจนสร้างความเขม้แข็งให้กบัครอบครัว ชุมชน เพื่อลดผูเ้ขา้ไป
เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดรายใหม่ สังคมไทยคาดหวงัการท าหน้าท่ีของครอบครัวและชุมชนให้มีบทบาท
ส าคญัในการป้องกนัเด็กจากสารเสพติด  

จึงเป็นเร่ืองน่าสนใจศึกษาวา่ ปัจจุบนัครอบครัวและชุมชนมีบทบาทอยา่งไรในการป้องกนัเด็ก
จากสารเสพติด โดยการวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบทบาทของครอบครัวต่อการป้องกนัเด็กจาก
สารเสพติด และ 2) ศึกษาบทบาทของชุมชนต่อการป้องกนัเด็กจากสารเสพติด โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิง
คุณภาพ ท าการศึกษาบทบาทของครอบครัวและชุมชนของเด็กนกัเรียนซ่ึงก าลงัศึกษาชั้นประถมศึกษา 
ช่วงชั้ นท่ี  2 (ป .4-ป .6) ในสังกัดโรงเรียนรัฐ  เขตพื้นท่ีต าบลเขาพังไกร อ าเภอหัวไทร จังหวัด
นครศรีธรรมราช เน่ืองจากเด็กนกัเรียนในช่วงชั้นน้ีมีอายรุะหวา่ง 10 – 12 ปี อยูใ่นกลุ่มเส่ียงผูเ้สพรายใหม่ 
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และสารเสพติดของเด็กนกัเรียนในวยัน้ี ไดแ้ก่ บุหร่ีและเคร่ืองด่ืมผสมแอลกอฮอล์ ซ่ึงถือเป็นปราการด่าน
แรกท่ีสามารถน าไปสู่สารเสพติดชนิดอ่ืน 

ผูว้ิจยัเลือกศึกษาชุมชนในต าบลเขาพงัไกร อ าเภอหัวไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช เน่ืองจาก 
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการเฝ้าระวงัปัญหายาเสพติดระดบัพื้นท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช เม่ือ
วนัท่ี 17 กรกฎาคม 2556 พบวา่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของสารเสพติดในจงัหวดันครศรีธรรมราชอยู่
ในขั้นน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนพบวา่ มีจ  านวนเด็กนกัเรียนในพื้นท่ีอ าเภอหวัไทรใช้
สารเสพติดมากข้ึน (เดลินิวส์. เมืองคอนประชุมโตะ๊ข่าวเฝ้าระวงัปัญหายาเสพติด. 17 กรกฎาคม 2556) 

ข้อค้นพบท่ีได้จากการศึกษาน้ีเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและก าหนดนโยบายของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการป้องกนัเด็กจากสารเสพติด อีกทั้งยงัเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวและชุมชน 
ใหเ้กิดความตระหนกัและเขา้ใจถึงบทบาทในการป้องกนัเด็กจากสารเสพติด 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย   

1. ศึกษาบทบาทของครอบครัวต่อการป้องกนัเด็กจากสารเสพติด 
2. ศึกษาบทบาทของชุมชนต่อการป้องกนัเด็กจากสารเสพติด 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
เด็ก หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุเกินเจ็ดปีบริบูรณ์แต่ยงัไม่เกินสิบส่ีปีบริบูรณ์ โดยในการวิจยัน้ี

หมายถึง เด็กระดบัประถมศึกษา ช่วงชั้นท่ี 2 (ป.4-ป.6) สังกดัโรงเรียนรัฐในเขตพื้นท่ีต าบลเขาพงัไกร 
อ าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช ซ่ึงเด็กในวยัน้ีเป็นกลุ่มเส่ียงผูเ้สพรายใหม่ 

 สารเสพติด ในการวิจยัน้ีหมายถึง บุหร่ีและเคร่ืองด่ืมผสมแอลกอฮอล์ ซ่ึงเป็นสารเสพติดเร่ิมตน้
ของเด็กและเยาวชนในวยั 10 – 12 ปี ท่ีสามารถน าไปสู่สารเสพติดชนิดอ่ืนต่อไปได ้
 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 

อคิน รพีพฒัน์ (อา้งใน อุทยั ดุลเกษม, 2526) ไดเ้สนอแนวคิดวา่โครงสร้างสังคม คือ ความสัมพนัธ์
ระหวา่งองคป์ระกอบส่วนต่างๆ ของสังคม ซ่ึงส่วนประกอบของสังคม อาจแบ่งแยกไดต้ามสาขาวิชาการ 
เช่น ระบบนิเวศน์ ระบบเศรษฐกิจ ระบบความสัมพนัธ์ทางครอบครัวและเครือญาติ ความสัมพนัธ์ทาง
การเมือง และระบบความเช่ือทางศาสนา เป็นต้น การศึกษาสังคมในเชิงโครงสร้าง คือ การศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบส่วนต่างๆ ของสังคมเหล่านั้น โดยมีสมมติฐานวา่ โครงสร้างสังคมจะ
ประกอบไปดว้ยหน่วยหรือระบบยอ่ยๆ ท าหนา้ท่ีต่างๆ อยา่งเป็นระเบียบสัมพนัธ์กนั เพื่อให้สังคมด ารง
อยูไ่ดอ้ยา่งปกติ ซ่ึงถือวา่เป็นจุดมุ่งหมายของสังคม  
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ส าหรับโครงสร้างสังคมของสังคมไทยนั้นมีระบบครอบครัวและเครือญาติเป็นหน่วยพื้นฐานท่ีท า
หน้าท่ีตอบสนองความคาดหวงัทางสังคมในแทบทุกด้าน กาญจนา ภู่สว่าง (2533) ให้ความหมาย
ครอบครัววา่เป็นหน่วยท่ีเล็กสุดของสังคม โดยทัว่ไปจะประกอบดว้ยบิดา มารดา บุตร พี่นอ้ง และญาติ 
ซ่ึงมีความผูกพนักนัทางสายโลหิตหรือทางกฎหมาย ครอบครัวท าหน้าท่ีผลิตสมาชิกใหม่ให้กบัสังคม 
ตลอดจนขดัเกลาพฤติกรรมทางสังคม ถ่ายทอดวฒันธรรม ความเช่ือ และประเพณี ให้กบัสมาชิกใหม่
เหล่านั้น ดว้ยเหตุน้ี ครอบครัวจึงมีบทบาทส าคญัต่อการสร้างภูมิคุม้กนัและป้องกนัเด็กจากสารเสพติด
โดย ยุพยง วงศ์ฟ่ัน (2544) จ  าแนกบทบาทของครอบครัวต่อการป้องกนัเด็กจากสารเสพติด ไว ้3 ดา้น 
ได้แก่ ด้านการอบรมเล้ียงดู ด้านการสนับสนุนขอ้มูลข่าวสาร และด้านการเป็นแบบอย่าง ซ่ึงผูว้ิจยัได้
น ามาใชเ้ป็นกรอบในการศึกษาคร้ังน้ี อยา่งไรก็ตาม ในการป้องกนัเด็กจากสารเสพติดนั้น ครอบครัวไม่
สามารถท าหน้าท่ีไดโ้ดยล าพงั ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ สถาบนัธัญญรักษ์ (2550) พบว่า นอกจาก
ครอบครัวแลว้ อิทธิพลทางสังคมหรือส่ิงแวดล้อมทางสังคมโดยเฉพาะชุมชน มีบทบาทส าคญัต่อการ
ป้องกนัเด็กจากสารเสพติดดว้ย โดยจ าแนกบทบาทของชุมชนต่อการป้องกนัเด็กจากสารเสพติดไว ้3 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นการจดักิจกรรมป้องกนัเด็กจากสารเสพติด ดา้นการสนบัสนุนขอ้มูลข่าวสาร และดา้นการเฝ้า
ระวงัแหล่งมัว่สุ่ม ซ่ึงผูว้จิยัไดน้ ามาใชเ้ป็นกรอบในการศึกษาดว้ยเช่นกนั 
 
วธีิการวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยการศึกษาเอกสาร และการศึกษา
ภาคสนาม ส าหรับการศึกษาภาคสนามนั้น ผูว้จิยัออกแบบวธีิการด าเนินวจิยัไวด้งัน้ี 

1. ประชากรทีศึ่กษา 
ประชากรท่ีศึกษาในการวจิยัน้ีแบ่งออกเป็นสองกลุ่มไดแ้ก่ ครอบครัว และชุมชน 
ครอบครัว ในท่ีน้ีเป็นครอบครัวของเด็กนกัเรียนซ่ึงก าลงัศึกษาอยูช่ั้นประถมศึกษา ช่วง

ชั้นท่ี 2 (ป.4-ป.6) ในสังกดัโรงเรียนรัฐ เขตพื้นท่ีต าบลเขาพงัไกร อ าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช 
ซ่ึงครอบคลุมโรงเรียนทั้งหมด 5 แห่งด้วยกัน ได้แก่ โรงเรียนวดับูรณาวาส, โรงเรียนบ้านเกาะสุด, 
โรงเรียนวดัสวา่งอารมณ์, โรงเรียนบา้นลากชาย และโรงเรียนวดับางตะพาน 

ส าหรับชุมชน ในท่ีน้ีคือ ต าบลเขาพงัไกร อ าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช  
2. ผู้ให้ข้อมูลหลกั 

ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในการวิจยัน้ี มีจ  านวนรวม 30 คน จ าแนกออกเป็นสองกลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่ม
ครอบครัว ซ่ึงจะเก็บขอ้มูลจากผูป้กครองของนักเรียนระดบัประถมศึกษา ช่วงชั้นท่ี 2 (ป.4-ป.6) สังกดั
โรงเรียนรัฐในเขตพื้นท่ีต าบลเขาพงัไกร อ าเภอหัวไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช จ านวน 15 คน โดยเป็น
ผูป้กครองของเด็กท่ีพ่อแม่อยู่ด้วยกัน 5 คน เป็นผูป้กครองของเด็กท่ีพ่อแม่แยกกันอยู่ 5 คน และเป็น
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ผูป้กครองของเด็กท่ีอาศยัอยูก่บัญาติ 5 คน กลุ่มท่ีสองคือ กลุ่มตวัแทนชุมชนในต าบลเขาพงัไกร อ าเภอหวั
ไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช ซ่ึงจะเก็บข้อมูลจากสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ผูใ้หญ่บา้น ผูน้ า
ศาสนา บุคลากรในสถานศึกษา เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข ชุดรักษาความปลอดภยัหมู่บา้น และต ารวจ จ านวน
รวม 15 คน 

3. วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
เทคนิคในการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม ผูว้ิจยัใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เจาะลึก การ

สังเกตการณ์ และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม  
การสัมภาษณ์เจาะลึก เป็นเทคนิคท่ีผูว้ิจยัน ามาใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีตอ้งการ

รายละเอียด เช่น ภูมิหลงัของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั แบบแผนการเล้ียงดูเด็กของครอบครัว การปฏิบติับทบาท
ของครูต ารวจ เป็นตน้ 

การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ผูว้ิจ ัยอาศัยสถานภาพการเป็นครูสังกัดโรงเรียน
ประถมศึกษาในโรงเรียนของรัฐ ต าบลเขาพงัไกร อ าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช เพื่อปฏิสัมพนัธ์
กบัเด็ก ผูป้กครอง โรงเรียน และชุมชน ท าใหผู้ว้จิยัไดรั้บการยอมรับและความไวว้างใจ และช่วยให้ผูว้ิจยั
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมช่วยให้ผูว้ิจยัมองเห็นภาพรวมของเหตุการณ์
ต่างๆ อย่างเป็นธรรมชาติ และช่วยผูว้ิจยัในการตรวจสอบความเช่ือถือได้ของขอ้มูล โดยเฉพาะขอ้มูล
เก่ียวกบัความเป็นแบบอยา่งของครอบครัว 

ส่วนการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วมนั้น เป็นการสังเกตการณ์ปรากฏการณ์ในชุมชน
โดยทัว่ไป เช่น การจดักิจกรรมตา้นยาเสพติดขององคก์ารบริหารส่วนต าบล การลาดตระเวนแหล่งมัว่สุม
ของต ารวจ เป็นตน้ 

4. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
ในการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ผูว้ิจยัใชแ้บบสัมภาษณ์ชนิดก่ึงมีโครงสร้างช่วยในการ

เก็บรวบรวมขอ้มูล โดยออกแบบค าถามน าไวอ้ย่างคร่าวๆ เก่ียวกบับทบาทของครอบครัว และบทบาท
ของชุมชน ต่อการป้องกนัเด็กจากสารเสพติด โดยผูว้จิยัสามารถท่ีจะปรับเปล่ียน เพิ่มเติมค าถามต่าง ๆ ใน
สนามวจิยัเพื่อใหเ้กิดความชดัเจนในค าตอบได ้

5. การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูว้จิยัน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) และน าเสนอผลการวิเคราะห์

ในรูปแบบพรรณนาวเิคราะห์ จ าแนกเน้ือหาตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา 
6. การตรวจสอบความเช่ือถือได้ของข้อมูล  

ผูว้จิยัใชว้ธีิการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูลโดยวิธีตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า  
(Triangulation) กล่าวคือ ผูว้จิยัน าขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการสืบคน้เอกสาร การสังเกตการณ์ การสังเกตการณ์
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แบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์เจาะลึก มาตรวจสอบความสอดคลอ้งและความคงเส้นคงวา หากพบ
ขอ้สงสัยใด ๆ ผูว้จิยัจะน าขอ้มูลนั้น ๆ ไปสอบถามซ ้ าหรือสอบถามเพิ่มเติมจนกวา่จะส้ินสงสัย 
ผลการศึกษาและวเิคราะห์ 

ผูว้จิยัจ  าแนกผลท่ีไดจ้ากการศึกษาออกเป็นสองประเด็นใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ 1) บทบาทของครอบครัว
ต่อการป้องกนัเด็กจากสารเสพติด และ 2) บทบาทของชุมชนต่อการป้องกนัเด็กจากสารเสพติด โดยมี
รายละเอียดพอสรุปไดด้งัน้ี 
 บทบาทของครอบครัวต่อการป้องกนัเด็กจากสารเสพติด 

ครอบครัวของเด็กท่ีศึกษาคร้ังน้ี มีจ  านวนทั้งหมด 15 ครอบครัว เป็นครอบครัวของเด็กระดบั
ประถมศึกษา ช่วงชั้นท่ี 2 (ป.4-ป.6) สังกดัโรงเรียนของรัฐในเขตพื้นท่ีต าบลเขาพงัไกร อ าเภอหัวไทร 
จงัหวดันครศรีธรรมราช จ าแนกเป็นครอบครัวของเด็กท่ีพ่อและแม่อยู่ดว้ยกนั 5 ครอบครัว  ครอบครัว
ของเด็กท่ีพอ่และแม่แยกกนัอยู ่5 ครอบครัว ครอบครัวของเด็กท่ีอาศยัอยูก่บัญาติ 5 ครอบครัว จากขอ้มูล
ทั้ง 15 ครอบครัว พบว่า บทบาทของครอบครัวในการป้องกันเด็กจากสารเสพติด จ าแนกได้เป็น 3 
บทบาท คือ บทบาทดา้นการเล้ียงดู  บทบาทดา้นการใหข้อ้มูลข่าวสาร และบทบาทดา้นการเป็นแบบอยา่ง 

1. บทบาทดา้นการเล้ียงดู 
ผูว้ิจยัพบวา่ ผูป้กครองของเด็ก ไม่วา่จะเป็นบิดา หรือมารดา หรือญาติ ไดท้  าบทบาทหนา้ท่ี

ในการเล้ียงดูเด็ก โดยแบบแผนการเล้ียงดูเด็กในการวิจยัน้ี พบ 3 แบบแผนส าคญัไดแ้ก่ (1) การเล้ียงดู
แบบรักและสนบัสนุน จ านวน 9 ครอบครัว เป็นการท่ีผูป้กครองรายงานวา่ในการปฏิบติัต่อเด็กนั้น ตนได้
แสดงความรัก ความเอาใจใส่ สนใจในทุกขสุ์ข มีความใกลชิ้ด และยงัไดก้ระท ากิจกรรมต่างๆร่วมกบัเด็ก
อยา่งสม ่าเสมอ และในจ านวน 9 ครอบครัวน้ี มี 2 ครอบครัวท่ีพบวา่เด็กมีพฤติกรรมแอบสูบบุหร่ี (2) การ
เล้ียงดูแบบใช้เหตุผล จ านวน 2 ครอบครัว เป็นการท่ีผูป้กครองรายงานว่าในการปฏิบติัต่อเด็กนั้น ตน
มกัจะช้ีแจงและอธิบายเหตุผลใหแ้ก่เด็กเพื่อส่งเสริมการกระท าท่ีพึงประสงคแ์ละขดัขวางการกระท าท่ีไม่
พึงประสงค์ ตลอดจนช้ีแจงเหตุผลในการให้รางวลัหรือลงโทษเด็ก และในจ านวน 2 ครอบครัวน้ี ไม่
พบว่าเด็กมีพฤติกรรมสูบบุหร่ีหรือด่ืมเคร่ืองด่ืมผสมแอลกอฮอล์ (3) การเล้ียงดูแบบเขม้งวดจ านวน 4 
ครอบครัว เป็นการท่ีผูป้กครองรายงานวา่ในการปฏิบติัต่อเด็กนั้น ตนจ าเป็นตอ้งใชก้ารออกค าสั่งอยูบ่่อย 
ๆ และมกัจะตอ้งคอยติดตามสอดส่องดูแลการเช่ือฟังของเด็ก และในจ านวน 4 ครอบครัวน้ี ไม่พบวา่เด็ก
มีพฤติกรรมสูบบุหร่ีหรือด่ืมเคร่ืองด่ืมผสมแอลกอฮอล์ 

ครอบครัวท่ีเล้ียงดูเด็กแบบรักและสนบัสนุน เห็นวา่ การให้ความรักและความอบอุ่นแก่เด็ก
อย่างเพียงพอ จะเป็นภูมิคุ ้มกันให้แก่เด็กห่างไกลจากสารเสพติดได้ เช่น ครอบครัวของพี่เริญ (นาม
สมมติ) กล่าวไวใ้นการให้สัมภาษณ์ว่า “พ่ีมีลูกคนเดียว พ่ีเพ่ิงเลิกกับเมียได้สักสองสามปี ลูกอยู่กับพ่ี พ่ี
พยายามดูแลเอาใจใส่ ให้ความรักกับลูก เป็นท้ังพ่อและแม่ในเวลาเดียวกัน พ่ีมั่นใจว่าลูกพ่ีจะไม่เป็นเดก็มี
ปัญหา หันไปหายาเสพติด เพราะพ่อแม่หย่าร้าง” ในขณะท่ีครอบครัวของพี่เอ (นามสมมติ) พบวา่ แมจ้ะ
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เล้ียงดูเด็กแบบรักและสนับสนุน พ่อแม่อยู่ดว้ยกนั ไม่ไดมี้ปัญหาหย่าร้าง แต่ลูกคนโตก็ยงัมีพฤติกรรม
แอบสูบบุหร่ี โดยเคยจบัไดว้า่ เด็กแอบไปสูบบุหร่ีกบัเพื่อนในทอ้งนา และเม่ือสอบถามต่อว่าเด็ก ๆ เอา
บุหร่ีมาจากไหน พบวา่ เด็กบางคนเอาช่ือผูใ้หญ่ไปอา้งกบัร้านคา้ โดยบอกวา่ ผูป้กครองใชใ้ห้มาซ้ือ ทาง
ร้านคา้จึงยอมขายบุหร่ีใหก้บัเด็ก  

ส่วนครอบครัวท่ีเล้ียงดูเด็กแบบใชเ้หตุผล เห็นวา่ การสอนให้เด็กรู้จกัคิดใชเ้หตุผล และรู้จกั
ประเมินผลจากการกระท าท่ีจะตามมา สามารถช่วยป้องกนัเด็กจากสารเสพติดไดเ้ช่น ครอบครัวของพี่
ไมตรี (นามสมมติ) กล่าววา่ “พ่ีเป็นคนด่ืมเหล้าหนักมาก เมาตลอด จนเมียเลิก ไม่ยอมอยู่ ด้วย เมียย้ายหนี
ไปอยู่ ท่ีอ่ืน แต่ลูกท้ังสองคนอยู่กับพ่ี พ่ีไม่ให้ลูกไป ลูกต้องอยู่กับพ่ี เวลาพ่ีเมา ลูกกเ็ห็น เวลาพ่ีทะเลาะกับ
เมีย ลูกกเ็ห็น ลูกพ่ีมันเกลียดเหล้ามาก แม่มันสอนไว้ ให้ดูพ่อเป็นเย่ียงอย่าง พ่อกินเหล้าแล้วผลเป็นยังไง 
พ่อเคยเมาแล้วข่ีมอเตอร์ไซต์ล้ม เจบ็หนักเกือบตาย มนัไม่อยากเป็นเหมือนพ่อ ตอนนีพ่ี้กล็ด ๆ ลงแล้ว แต่
ยงัไม่เลิกเสียทีเดียว” 

ส าหรับครอบครัวท่ีเล้ียงดูเด็กแบบเขม้งวด บางครอบครัวเห็นว่า เด็กในความดูแลของตน
ค่อนขา้งด้ือ จ าเป็นตอ้งก าราบและออกค าสั่ง บางครอบครัวเห็นวา่ การสั่งเด็ก ช่วยท าให้เด็กแยกแยะได้
ง่ายข้ึนวา่อะไรควรท า อะไรไม่ควรท า โดยเฉพาะเม่ือเด็กอยู่ใกลก้บัส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการทดลองเสพ
สารเสพติด เช่น ครอบครัวของนายจบั (นามสมมติ) กล่าวว่า “ผมมีลูกสามคน ผู้หญิงหน่ึงคนเป็นคน
กลาง ส่วนลูกผู้ชายสองคน เป็นคนโตกับคนสุดท้อง ผมส่ังลูกทุกคนไว้เลยโดยเฉพาะลูกชาย ว่าห้ามไป
ยุ่งกับพวกติดยาอย่างเด็ดขาด ห้ามคบ ห้ามยุ่ง ห้ามเข้าใกล้ อย่าคิดริอาจไปลองสูบบุหร่ีหรือด่ืมเหล้า
เดด็ขาด บ้านเราอยู่ใกล้กับแหล่งมัว่สุม มีเพ่ือนบ้านเป็นเดก็เกเรเยอะ แต่อย่าให้รู้ถึงหูว่าไปท าแบบนั้น พ่อ
จะตีแบบไม่เลีย้งเลย” 

โดยสรุป จะเห็นไดว้า่ ไม่วา่ผูป้กครองจะใชแ้บบแผนการเล้ียงดูเด็กในลกัษณะใด ผูป้กครอง
ต่างก็เช่ือวา่ แบบแผนในการเล้ียงดูเด็กในแบบของตนนั้นสามารถช่วยป้องกนัเด็กจากสารเสพติดได ้โดย
ผูป้กครองจะมีวิธีในการให้เหตุผลสนบัสนุนการเล้ียงดูเด็กในแบบของตน (Justification) ส าหรับกรณี
ยกเวน้จ านวน 2 ครอบครัวท่ีพบวา่เด็กมีพฤติกรรมแอบสูบบุหร่ีนั้น ผูป้กครองวิเคราะห์วา่ เป็นเพราะเด็ก
ไดรั้บอิทธิพลจากการชกัชวนของเพื่อน 

2. บทบาทดา้นการใหข้อ้มูลข่าวสาร 
ผูว้ิจยัพบวา่ ผูป้กครองของเด็ก ไม่วา่จะเป็นบิดา หรือมารดา หรือญาติ ไดท้  าบทบาทหนา้ท่ี

ในการให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับสารเสพติด โดยผูป้กครองท่ีเล้ียงดูเด็กแบบรักและสนับสนุน และ
ผูป้กครองท่ีเล้ียงดูเด็กแบบเขม้งวด มกัจะบอกหรือสอนให้เด็กรับรู้เพียงว่า “สารเสพติดเป็นส่ิงท่ีไม่ดี 
หากเด็กรักพ่อแม่ จะตอ้งไม่ยุ่งเก่ียวกบัสารเสพติด” โดยไม่นิยมอธิบายหรือให้ขอ้มูลในรายละเอียดว่า
ท าไมสารเสพติดจึงไม่ดี เช่น ครอบครัวของพี่เอียด (นามสมมติ) กล่าวสอนลูกว่า “อย่าเข้าไปยุ่งกับส่ิง
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พวกนั้น ตอนนีม้ันอาจจะแค่บุหร่ี เหล้า ต่อไปมันอาจกลายเป็นอย่าอ่ืน หากรักแม่ รักพ่อ กอ็ย่าไปยุ่งกับ
มนั ของไม่ดีพันนั้น” 

ในขณะท่ีผูป้กครองท่ีเล้ียงดูเด็กแบบใช้เหตุผล จะช้ีให้เด็กเห็นถึงโทษหรือผลเสียท่ีตามมา
จากการใชส้ารเสพติด โดยมกัจะใชป้ระสบการณ์ใกลต้วัในครัวเรือนเป็นตวัอยา่งประกอบในการอธิบาย
ใหเ้ด็กเขา้ใจถึงโทษของสารเสพติด 

3. บทบาทดา้นการเป็นแบบอยา่ง 
ผูว้จิยัพบวา่ ผูป้กครองของเด็ก ไม่วา่จะเป็นบิดา หรือมารดา หรือญาติ เป็นแบบอยา่งในการ

ไม่สูบบุหร่ีหรือด่ืมเคร่ืองด่ืมผสมแอลกอฮอล์ จ านวน 6 ครอบครัว ในจ านวนน้ี มีเด็กท่ีมีพฤติกรรมสูบ
บุหร่ี จ  านวน 2 ครอบครัว โดยผูป้กครองวเิคราะห์วา่ เป็นเพราะเด็กไดรั้บจากชกัชวนจากเพื่อน 

ในขณะท่ีอีกจ านวน 9 ครอบครัว มีบิดา หรือมารดา หรือญาติท่ีอาศยัอยูใ่นครัวเรือนเดียวกนั 
มีพฤติกรรมสูบบุหร่ี และ/หรือ ด่ืมเคร่ืองด่ืมผสมแอลกอฮอล์ อย่างไรก็ตาม ในจ านวนครอบครัวท่ี
ผูป้กครองไม่เป็นแบบอย่างในการห่างไกลจากสารเสพติด ทั้งหมด 9 ครอบครัวน้ี พบว่า เด็กไม่ได้มี
พฤติกรรมสูบบุหร่ีหรือด่ืมเคร่ืองด่ืมผสมแอลกอฮอล์ โดยผูป้กครองวิเคราะห์วา่ ส่วนหน่ึงเป็นเพราะเด็ก
ไดเ้ห็นถึงผลเสียหรือโทษจากการสูบบุหร่ีหรือด่ืมเคร่ืองด่ืมผสมแอลกอฮอล์ของผูป้กครอง ส่วนหน่ึงเป็น
เพราะทางโรงเรียนสั่งสอนไว ้อีกส่วนหน่ึงน่าจะเป็นเพราะค่านิยมของชุมชนท่ีไม่ยอมรับเด็กท่ีสูบบุหร่ี
หรือด่ืมเคร่ืองด่ืมผสมแอลกอฮอล์ 
 บทบาทของชุมชนต่อการป้องกนัเด็กจากสารเสพติด 

ชุมชนในการวิจยัน้ีคือ ต าบลเขาพงัไกร อ าเภอหัวไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช  บทบาทของ
ชุมชนในการป้องกนัเด็กจากสารเสพติด จ าแนกได ้3 ดา้นไดแ้ก่ (1) ดา้นการจดักิจกรรมป้องกนัเด็กจาก
สารเสพติด อาทิเช่น โครงการแข่งขนักีฬาตา้นยาเสพติดและการเดินรณรงค์ตา้นยาเสพติดขององค์การ
บริหารส่วนต าบล โครงการทูบีนมัเบอร์วนัของอนามยัต าบล เป็นตน้ (2) ด้านการเฝ้าระวงัแหล่งมัว่สุ่ม 
อาทิเช่น การลาดตระเวนของต ารวจ สายตรวจ และชุดรักษาความปลอดภยัหมู่บา้น เป็นตน้ และ(3) ดา้น
การสนบัสนุนขอ้มูลข่าวสาร โดยผลจากการศึกษาพบวา่ ครูต ารวจ หรือท่ีเด็ก ๆ ในโรงเรียนมกัเรียกกนัวา่ 
“ครูแดร์” มีบทบาทส าคญัต่อการใหข้อ้มูลข่าวสารแก่เด็กเพื่อป้องกนัเด็กในโรงเรียนจากสารเสพติด  

ครูแดร์ ค าวา่ “แดร์” มาจากภาษาองักฤษวา่ D.A.R.E ซ่ึงตวัอกัษรแต่ละตวัยอ่มาจาก 
Drug =    ยาเสพติด 
Abuse = การใชใ้นทางท่ีผดิ  
Resistance  =    การต่อตา้น  
Education =  การศึกษา 

 ครูแดร์ คือ ครูต ารวจ ท่ีได้รับมอบหมายจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ กองบญัชาการต ารวจ
ปราบปรามยาเสพติด ให้เขา้ไปเป็นวิทยากรอบรมเด็กนกัเรียนในโรงเรียนเก่ียวกบัสารเสพติด เน้ือหา
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หลกัสูตรการอบรมมุ่งเนน้ 4 ประเด็นหลกั ไดแ้ก่ (1) การให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบับุหร่ี สุรา สารระเหย
และยาเสพติดชนิดอ่ืนๆ (2) การฝึกให้เด็กรู้จกัใชท้กัษะในการตดัสินใจ (3) การฝึกให้เด็กรู้จกัวิธีต่อตา้น
แรงกดดนัของกลุ่มเพื่อน และ (4) การฝึกให้เด็กรู้จกัใช้ทางเลือกอ่ืนๆ นอกเหนือจากใช้ยาเสพติด และ
ความรุนแรง 

ในต าบลเขาพงัไกร มีครูแดร์ จ านวน 2 คน ท าหนา้ท่ีเป็นวิทยากรอบรมเด็กนกัเรียนในโรงเรียน
ระดบัประถมศึกษาทั้ง 5 โรงเรียนในเขตพื้นท่ีต าบลเขาพงัไกร อ าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช 

ตวัอยา่งขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ครูแดร์ในต าบลเขาพงัไกร เช่น 
 
“ผมได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรครูแดร์ท่ีจังหวัดปทุมธานี ใช้งบประมาณของปปส. และได้ท า

การสอนในหน้าท่ีครูแดร์มา 5 ปีแล้ว หลักสูตรการอบรมเดก็ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา มีระยะเวลา
ท าการสอน จ านวน 26 ช่ัวโมงต่อ 1 ภาคเรียน ส าหรับกิจกรรมและเทคนิคในการสอนนั้น ก่อนผมจะท า
การสอนในแต่ละคร้ัง ต้องมีเพลงประกอบท่าทางแล้วให้เด็กนักเรียนท าตามเพ่ือน าเข้าสู่บทเรียน และ
ก่อนเลิกเรียนในแต่ละคร้ังก็จะมีค าพังเพยเพ่ือเน้นย า้ให้เด็กเกรงกลัวต่อพิษภัยของสารเสพติด สร้าง
แรงจูงใจโดยมีสติกเกอร์แดร์ หลายรูปแบบแจกนักเรียนท่ีตอบค าถามถูกต้องเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เด็ก
สนใจการเรียน ก่อนจบหลักสูตรในแต่ละภาคการศึกษา ผมจะให้นักเรียนเขียนเรียงความแดร์ เพ่ือ
ประกวดและมอบรางวลัให้แก่นักเรียนท่ีผ่านการคัดเลือก” 

 
“ผมได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรครูแดร์ท่ีจังหวดัสุราษฎร์ธานี วิธีการสอนของผมจะเร่ิมจากการ

ให้เดก็นักเรียนท่องกฎของ D.A.R.E. คือ หน่ึง ยกมือขึน้เพ่ือให้นักเรียนจะได้พูดท่ีละคน สองมีทัศนคติท่ี
ดีและเคารพผู้ อ่ืนอย่าใช้ค าพูดและการกระท าท่ีดูหม่ินผู้ อ่ืนเป็นการท าร้ายความรู้สึกของผู้ อ่ืน สามสังเกต
และใช้สัญญาณอย่าเงียบๆ ส่ี ใช้ค าว่า “คนท่ีฉันรู้จัก” แทนท่ีจะใช้ช่ือจริงของคนๆนั้นเม่ือต้องการเล่า
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง และห้า ตอบเฉพาะค าถามท่ีท าให้ผู้ อ่ืนสบายใจเท่าน้ัน หลังจากจบการสอนผมก็จะให้
ข้อคิด และให้เด็กกล่าวค าปฎิญาณทุกคร้ังว่า “ฉันขอสัญญาว่า ฉันจะไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดไม่ว่าจะ
วิธีการใดท้ังส้ิน” นอกจากนั้น เม่ือใกล้จะจบภาคการศึกษา กจ็ะน าเดก็นักเรียนออกไปศึกษานอกสถานท่ี 
ท่ีโรงพักเขาพังไกร และให้เด็กเขียนเรียงความ เพ่ือประกวดและมอบรางวัล  ในตอนส้ินปีก็จะพาเด็ก
นักเรียนไปเลี้ยงฉลอง นอกเหนือจากการสอนในห้องเรียนแล้ว ผมยังสอนฟุตบอลให้กับเด็กนักเรียน
ผู้ชายหลังเลิกเรียนและพานักเรียนไปแข่งฟุตบอลตามสถานท่ีต่างๆท่ีเขาจัดแข่งขันฟุตบอลเด็กและ
เยาวชน เพ่ือให้เดก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการหันไปเล่นกีฬา” 
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จะเห็นไดว้า่ ครูแดร์มีบทบาทอยา่งชดัเจนในดา้นการสนบัสนุนขอ้มูลข่าวสารเพื่อป้องกนัเด็กจาก
สารเสพติด แต่เด็กในท่ีน้ีเนน้เฉพาะเด็กในระบบโรงเรียนเป็นหลกั เด็กท่ีขาดโอกาสทางการศึกษาในระบบ
โรงเรียนอาจขาดโอกาสท่ีจะไดรั้บขอ้มูลข่าวสารอยา่งครบถว้นเก่ียวกบัสารเสพติดดว้ยเช่นกนั 

ผูว้ิจยัยงัพบอีกดว้ยวา่ แมค้รูแดร์จะสนิทสนมและให้ความเป็นกนัเองกบัเด็กนกัเรียนในโรงเรียน 
แต่เด็กนกัเรียนจ านวนไม่น้อยท่ียงัไม่กลา้พูดหรือเปิดเผยความจริงกบัครูแดร์ในเร่ืองพฤติกรรมการแอบ
สูบบุหร่ีหรือด่ืมเคร่ืองด่ืมผสมแอลกอฮอล์ ทั้งน้ีครูแดร์วิเคราะห์วา่ เด็กนกัเรียนท่ีกลวัความผิดก็มกัจะกลวั
ต ารวจ เด็กเหล่าน้ียงัมองเห็นวา่ครูแดร์เป็นต ารวจ และทางราชการมีระเบียบก าหนดให้ครูแดร์จะตอ้งสวม
เคร่ืองแบบต ารวจตลอดเวลาในขณะปฏิบติัหนา้ท่ีอีกดว้ย 

 
การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

การวจิยัน้ีพบวา่ บทบาทของครอบครัวในการป้องกนัเด็กจากสารเสพติด จ าแนกได ้3 ดา้นไดแ้ก่ 
ดา้นการอบรมเล้ียงดู ด้านการสนบัสนุนขอ้มูลข่าวสาร และด้านการเป็นแบบอย่าง ส่วนบทบาทของ
ชุมชนในการป้องกนัเด็กจากสารเสพติด สามารถจ าแนกได ้3 ดา้นเช่นกนั ไดแ้ก่ ดา้นการจดักิจกรรม
ป้องกนัเด็กจากสารเสพติด ดา้นการสนบัสนุนขอ้มูลข่าวสาร และดา้นการเฝ้าระวงัแหล่งมัว่สุ่ม  

ขอ้คน้พบท่ีได้จากการวิจยัน้ี สอดคล้องกบั ลาดทองใบ ภูอภิรมย ์(2530) ท่ีศึกษาบทบาทของ
ครอบครัวในการป้องกนัการติดยาเสพติดของเด็กนกัเรียน โดยเขาพบวา่ ครอบครัวมีบทบาทส าคญัในการ
อบรมเล้ียงดูเด็กให้ห่างไกลจากยาเสพติด และแบบแผนการเล้ียงดูเด็กท่ีสร้างภูมิคุม้กนัให้กบัเด็กไดดี้คือ 
การอบรมเล้ียงดูแบบใช้เหตุผล และการอบรมเล้ียงดูแบบรักและสนบัสนุน ในขณะท่ีผลการวิจยัน้ีพบว่า 
ไม่ว่าผูป้กครองจะใช้แบบแผนการเล้ียงดูเด็กในลกัษณะใด จะแบบใช้เหตุผล แบบรักสนบัสนุน หรือ
แบบเขม้งวด ผูป้กครองต่างก็เช่ือว่า แบบแผนในการเล้ียงดูเด็กในแบบของตนนั้นสามารถช่วยป้องกนั
เด็กจากสารเสพติดได ้โดยผูป้กครองจะมีวธีิในการใหเ้หตุผลสนบัสนุนการเล้ียงดูเด็กในแบบของตน 

ส าหรับผลการศึกษาของ จิราพนัธ์ รุจิระพงศ์ (2550) ซ่ึงศึกษาสภาพและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการเสพสารเสพติดของเยาวชนไทยในเขตพื้นท่ีอ าเภอวงัช้ิน จงัหวดัแพร่ นั้น พบว่า แบบอยา่ง
พฤติกรรมของบุคคลในครอบครัว จะส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็ก โดยเยาวชนท่ีเสพสารเสพติดประเภท
บุหร่ีและเคร่ืองด่ืมผสมแอลกอฮอล์ มีประสบการณ์ท่ีเห็นแบบอยา่งจากบิดา มารดา ญาติ หรือคนใกลชิ้ด 
จนเกิดเป็นความเคยชิน ไม่เห็นวา่บุหร่ีหรือเคร่ืองด่ืมผสมแอลกอฮอล์เป็นส่ิงผิดหรือแปลก ผลการศึกษาน้ี
สอดคลอ้งกบั นิพนธ์ กุลนิตย ์(2537) ซ่ึงศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเร่ิมและเลิกสูบบุหร่ีของนกัเรียนระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลายในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า แบบอย่างของบุคคลในครอบครัวท่ีสูบบุหร่ีมีผลท าให้
เด็กมีพฤติกรรมสูบบุหร่ี และสอดคลอ้งกบัขอ้สังเกตท่ีไดจ้ากการศึกษาของ ผจงจิตต ์อธิคมนนัทะ (2539) 
ซ่ึงศึกษาสภาพครอบครัวมีส่วนสัมพนัธ์กับเยาวชนกระท าผิด พบว่า เด็กอาจเลียนแบบพฤติกรรมจาก
บุคคลใกล้ชิดภายในบา้น แมว้่าพฤติกรรมท่ีแสดงออกนั้นจะเป็นแบบของการกระท าผิดหรือไม่ก็ตาม 
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ในขณะท่ีการวิจยัน้ี ผูว้ิจยัยอมรับวา่ ครอบครัวมีบทบาทดา้นการเป็นแบบอยา่งในการป้องกนัเด็กจากสาร
เสพติด แต่ผู ้วิจ ัยเห็นว่า การเป็นแบบอย่างของครอบครัว ไม่ได้เป็นเง่ือนไขท่ีจ าเป็น (Necessary 
Conditions) ท่ีจะก าหนดพฤติกรรมการเสพหรือไม่เสพสารเสพติดของเด็ก กล่าวคือ แมผู้ป้กครองจะสูบ
บุหร่ีหรือด่ืมเคร่ืองด่ืมผสมแอลกอฮอล์ ก็ไม่จ  าเป็นเสมอไปท่ีเด็กจะมีพฤติกรรมสูบบุหร่ีหรือด่ืมเคร่ืองด่ืม
ผสมแอลกอฮอล์ ดังท่ีพบในการวิจยัน้ี ครอบครัวทั้งหมดท่ีผูป้กครองไม่เป็นแบบอย่างเร่ืองบุหร่ีและ
เคร่ืองด่ืมผสมแอลกอฮอล์ ทั้ง 9 ครอบครัว พบว่า เด็กไม่ไดมี้พฤติกรรมสูบบุหร่ีหรือด่ืมเคร่ืองด่ืมผสม
แอลกอฮอล ์ในขณะท่ีครอบครัวท่ีพบวา่เด็กมีพฤติกรรมสูบบุหร่ีหรือด่ืมเคร่ืองด่ืมผสมแอลกอฮอล์จ  านวน
ทั้งหมด 2 ครอบครัวนั้น เด็กเหล่าน้ีมาจากครอบครัวท่ีผูป้กครองไม่ได้สูบบุหร่ีหรือด่ืมเคร่ืองด่ืมผสม
แอลกอฮอล ์โดยผูป้กครองวเิคราะห์วา่ เป็นผลมาจากอิทธิพลของส่ิงแวดลอ้มภายนอกบา้น  

ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงเห็นว่า ครอบครัว และชุมชน ต่างมีบทบาทร่วมกนัในการป้องกนัเด็กจากสาร
เสพติด โลกทางสังคมของเด็กทั้งภายในบา้นและภายนอกบา้นจ าเป็นตอ้งสนบัสนุนเก้ือกูลกนัในทางท่ีจะ
ช่วยสร้างภูมิคุม้กนัใหก้บัเด็กห่างไกลจากสารเสพติด 
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Session J

เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15 ประจำาปีการศึกษา 2558

วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2559

วิถีบริโภคและการท่องเที่ยว 
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การแพร่กระจายวฒันธรรมอาหาร กรณีศึกษา แกงตอแมะห์  ในจงัหวดัสตูล1 

Food cultural diffusion: A case study of   Thomae curry in Satun province 

                                                           พรพรรณ  สหะวิริยะ2นิสากร  กลา้ณรงค3์และศนัสนีย ์จนัทร์อานุภาพ4 

    Pornphan Sahaviriya Nisakorn Klanarong  Sansanee Chanarnupap 

บทคัดย่อ 

แกงตอแมะห์ หรือในประเทศมาเลเซีย เรียกว่า ตูมิห์(Tumih) เป็นอาหารพ้ืนเมืองของชาวมุสลิมใน
รัฐปะลิส  รัฐเคดะห์ และรัฐปีนัง ของประเทศมาเลเซียและได้กลายเป็นอาหารพ้ืนเมืองของชาวสตูล  
การศึกษาการแพร่กระจายวฒันธรรมอาหาร กรณีศึกษา แกงตอแมะห์ ในจงัหวดัสตูล สามารถช่วยใหเ้ขา้ใจ
ความสัมพนัธ์ของผูค้นบริเวณชายแดนไทยและมาเลเซียได  ้การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาวิธีการ
แพร่กระจายของแกงตอแมะห์จากประเทศมาเลเซียเขา้มายงัจงัหวดัสตูล และ ศึกษาการเปล่ียนแปลงแกงตอ
แมะห์ในจงัหวดัสตูล  โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ ศึกษาคน้ควา้เอกสารและเก็บขอ้มูลภาคสนาม 
วิธีการเก็บขอ้มูลไดแ้ก่ การสงัเกต การสงัเกตแบบมีส่วนร่วม และการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก ผูใ้หข้อ้มูลหลกั 
คือ ผูน้  าชุมชน ผูป้ระกอบอาชีพคา้ขายแกงตอแมะห์ และผู ้ท่ีมีความรู้เร่ืองแกงตอแมะห์ ท่ีอาศยัอยู่ใน 12 
ต าบลของอ าเภอเมือง จงัหวดัสตูล จ านวน 48 คน หลงัจากนั้นท าการวิเคราะห์ขอ้มูลและตรวจสอบความ
น่าเช่ือถือ  ขอ้คน้พบจะถูกน าเสนอดว้ยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า 1) แกงตอแมะห์มีการ
แพร่กระจายจากประเทศมาเลเซียเขา้สู่จงัหวดัสตูลโดยการแพร่กระจายโดยตรง (Direct diffusion ) ผา่นการ
แต่งงาน  การเคล่ือนยา้ยแรงงานและการยา้ยถ่ินจากสงคราม  และการแพร่กระจายโดยออ้ม (Indirect 
diffusion)   ผ่านเพ่ือนบา้น  2) แกงตอแมะห์ในบางพ้ืนท่ีของจงัหวดัสตูลมีความแตกต่างไปจากแกงตูมิห์
ของประเทศมาเลเซีย โดยมีการเปล่ียนแปลง ส่วนผสมของเคร่ืองแกง เคร่ืองปรุง และรสชาติ 

 

ค าส าคัญ   :      แกงตอแมะห์    การแพร่กระจายวฒันธรรม     จงัหวดัสตูล 

 
  

1 บทความน้ีไดมี้การปรับปรุงจากการสัมมนาเครือข่ายนิสิตระดบับณัฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและ มานุษยวทิยา คร้ังท่ี 14  
  ประจ าปีการศึกษา 2557 
2 นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  สาขาไทยคดีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
3 ผูช่้วยศาสตราจารย ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
4 อาจารย ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
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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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บทน า 

การแพร่กระจายวฒันธรรม คือ การแพร่ของความคิดทางวฒันธรรม จากสถานท่ีก าเนิดสู่ภูมิภาค 
กลุ่ม หรือ ชาติอ่ืน โลกาภิวตัน์ ท าใหว้ฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีล่ืนไหลและอาจจะเปล่ียนแปลง เพราะว่า อิทธิพล
ใหม่ท่ีเขา้มายงัพ้ืนท่ีหรือสังคม วฒันธรรมท่ีสามารถเปล่ียนแปลงได ้เช่น ภาษา อาหาร การเตน้ร า ศาสนา 
ดนตรี การแต่งกาย  ชาติพนัธ์ุ กีฬา ศิลปะ ท่ีพกัอาศยั การคมนาคมขนส่ง เทคโนโลยี และภาพลกัษณ์  การ
หลัง่ไหลเขา้มาของอาหารนานาชาติเป็นเร่ืองปกติของเส้นทางวฒันธรรมในยุคโลกาภิวตัน์ เช่น พ่อคา้ชาว
โปรตุเกสเป็นผูน้  าพริกมาสู่อินเดีย และเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และชาวสเปนก็น าพริกมาจากแม็กซิโกเขา้
มาในฟิลิปปินส์ ต่อมาก็แพร่ไปยงัหมู่เกาะต่างๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตต้ามเส้นทางการคา้เคร่ืองเทศ 
(ชุลีพร วิรุณหะ . 2552 : 59) การแพร่กระจายวฒันธรรม เป็นกระบวนการท่ีค่อยเป็นค่อยไป ท่ีเน้ือหาสาระ
หรือระบบของวฒันธรรมไดก้ระจายออกไปอยา่งกวา้งขวาง มีการคิด ประดิษฐส่ิ์งใหม่ ๆ โดยท่ีสถานท่ีหน่ึง 
ๆ ท่ีอยูใ่กลเ้คียงหรือห่างออกไปไดน้ าไปดดัแปลงใช ้จนกระทัง่วฒันธรรมนั้นไดแ้พร่ขยายออกไป (ชุดา จิต
พิทกัษ.์ 2527 : 79)   

  การแพร่กระจายวฒันธรรมมีวิธีการแพร่กระจายอยู่ 3 รูปแบบ คือ 1) การแพร่กระจายโดยตรง 
(Direct diffusion ) เกิดข้ึนไดจ้ากการแต่งงาน การคา้ขาย แมก้ระทัง่การเกิดสงคราม 2) การแพร่กระจายโดย
บงัคบั (Forced diffusion)  เกิดข้ึนเม่ือมีการรุกรานวฒันธรรมอ่ืน ดว้ยการใชก้ าลงัของตนเอาชนะ   และ 3) 
การแพร่กระจายโดยออ้ม (Indirect diffusion)  เกิดข้ึนเม่ือมีการส่งผ่านจากวฒันธรรมหน่ึงโดยผ่านกลุ่ม
พ่อคา้คนกลางไปยงัวฒันธรรมอ่ืน โดยไม่อาศยัวฒันธรรมดั้งเดิมท่ีเคยมีอยู่แลว้ เช่นการแพร่กระจายของ
อาหารตะวนัตกในประเทศไทย จ าพวก เคเอฟซี( KFC ) , แมคโดนอล( McDonal’s), พิซซ่าฮทั (Pizza Hut ) 
และเบอเกอร์คิง ( Berger King )  โดยท่ีการแพร่กระจายทางวฒันธรรมเหล่าน้ีมีกลไกการแพร่กระจายท่ี
สามารถเกิดข้ึนไดห้ลายวิธี อาจจะเกิดการท่ีประชากรยา้ยถ่ินเขา้มาก็จะน าเอาวฒันธรรมของพวกเขาเขา้มา
ดว้ย หรือแมก้ระทั่งแนวความคิดต่าง ๆ ท่ีด  าเนินการผ่านตวักลางในกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า นักส ารวจ ทหาร 
นกัการฑูต กรรมกร ช่างฝีมือ เป็นตน้ การแพร่กระจายทางเทคโนโลยีเกิดข้ึนบ่อยคร้ังโดยนกัวิทยาศาสตร์ท่ี
มีความช านาญหรือ แรงงานจา้ง  รวมถึงการแต่งงานขา้มวฒันธรรมระหว่างสองประเทศซ่ึงถือเป็นการ
แลกเปล่ียนวฒันธรรมระหว่างกลุ่มชนในสังคม ดงันั้น แนวคิดเก่ียวกบัการแพร่กระจายวฒันธรรมดงักล่าว 
จึงสามารถน ามาใชใ้นการอธิบายรูปแบบการรับเอาวฒันธรรมจากภายนอกเขา้มาสู่ดินแดนหรือพ้ืนท่ีของ
ตนเองได ้ทั้งน้ีเพ่ือให้เขา้ใจพลวตัการล่ืนไหล การเปล่ียนแปลง และการผสมผสาน ระหว่างผูค้นท่ีอยู่ใน
พ้ืนท่ีใกลก้นั และห่างไกลกนั ว่ามีลกัษณะรูปแบบการรับเอา แลกเปล่ียน และยอมรับ วฒันธรรมอ่ืนๆนั้น
อยา่งไร  อีกทั้งยงัช่วยใหเ้ขา้ใจและเห็นถึงปฏิสมัพนัธ์ของผูค้นในสงัคมท่ีมีภูมิหลงัทางวฒันธรรมร่วมกนั 
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ประเทศต่างๆในอาเซียนต่างมีการเตรียมตวัปรับเปล่ียนเพ่ือเตรียมความพร้อมในดา้นต่างๆรองรับ
การเปล่ียนแปลงท่ีก าลงัจะเกิดข้ึนในอนาคตขา้งหนา้โดยเฉพาพะดา้นวฒันธรรมท่ีจะเกิดการแลกเปล่ียนและ
ผสมผสานกนัชดัข้ึน เห็นไดจ้ากงานวิจยัหลายช้ินท่ีจดัท าข้ึนสะทอ้นให้เห็นลกัษณะของสังคม วฒันธรรม
ของสองพ้ืนท่ีท่ีสามารถยอมรับและผสมผสานกนัได ้เหมือนกบัอาหารพ้ืนบา้นของชาวจงัหวดันราธิวาสซ่ึง
เป็นวฒันธรรมท่ีสะทอ้นวิถีชีวิตของคนในทอ้งถ่ินของชาวจงัหวดันราธิวาส ท่ีมีพ้ืนท่ีอาณาเขตติดต่อกบั
ประเทศมาเลเซีย ซ่ึงในอดีตเคยเป็นศูนยก์ลางการเดินเรือของกลุ่มพ่อคา้ชาวอินเดีย จีน และอินโดนีเซีย ท า
ให้ไดรั้บอิทธิพลในการปรุงอาหารโดยใชเ้คร่ืองเทศมาจากชนกลุ่มน้ี อีกทั้งชาวนราธิวาสส่วนใหญ่ยงันิยม
ทานขา้วเจา้เป็นหลกั จึงท าให้กบัขา้วในแต่ละม้ืออาหารมีอาหารประเภทน ้ าแกง น ้ าพริกบูดู และมีผกัเป็น
ส่วนประกอบส าคญัทุกม้ือ ( สุนีย ์ วฑัฒนายน . 2557 : 35 ) 

วฒันธรรมอาหารเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมท่ีมีการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงไม่หยุดน่ิง มีการ
แลกเปล่ียน รับเอาจากวฒันธรรมอ่ืน  เป็นวฒันธรรมท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัของคนต่าง
วฒันธรรม ท าใหเ้กิดความเขา้ใจเร่ืองของวฒันธรรมต่าง ๆ ช่วยให้มนุษยชาติเขา้ใจกนั ช่วยเหลือซ่ึงกนัและ
กนัไดง่้ายข้ึน วฒันธรรมการกินมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ การเปล่ียนแปลงจะเร็วหรือชา้ข้ึนอยูก่บัปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น การส่ือสารคมนาคม ระบบส่ือสารท่ีทนัสมยั เห็นไดจ้ากการศึกษาเร่ืองของอาหารท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงจากกระแสยคุโลกาภิวตัน์  

เน่ืองจากอาหารเป็นวฒันธรรมอยา่งหน่ึงท่ีมีความซบัซอ้นแตกต่างกนัออกไป ในแต่ละสังคมข้ึนอยู่
กบั บริบททางภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม อาหารเป็นมรดกทางวฒันธรรมของแต่ละกลุ่มชน
ชาติพนัธ์ุต่างๆ แต่สังคมในยุคโลกาภิวตัน์อาหารไม่ได้ถูกจ ากัดอยู่ภายในกลุ่มชนชาติพนัธ์ุเฉพาะพ้ืนท่ี
เท่านั้น อาหารของแต่ละกลุ่มชนชาติพนัธ์ุต่างๆ ขยายตวัสู่ดินแดนต่างๆ ผ่านการคา้ การศึกษา การท่องเท่ียว 
และการอพยพเคล่ือนยา้ยถ่ินฐาน (สุทธิพร  บุญมาก . 2556 : 91) 

อีกหน่ึงตวัอย่างวฒันธรรมอาหารท่ีมีการปรับเปล่ียนให้เขา้กบับริบททางภูมิศาสตร์ และพ้ืนท่ีท่ี
วฒันธรรมนั้นหลัง่ไหลเขา้ไปอยูใ่นอีกสังคมหน่ึงซ่ึงแตกต่างจากสงัคมเดิมคือ วฒันธรรมการบริโภคอาหาร
ของชาวเวียดนามในเทศบาลเมืองนครพนม เห็นไดว้่า อาหารท่ีชาวเวียดนามท่ีอาศยัในในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดั
นครพนมใชบ้ริโภคนั้นไดม้าจากการซ้ือขายในตลาด และอาหารท่ีผลิตข้ึนเอง ส่วนการประกอบอาหารใน
ปัจจุบนัมีการพฒันาและปรับปรุงสูตรอาหารใหเ้ขา้กบัสภาพสังคมท่ีอาศยัอยู ่โดยเพ่ิมเคร่ืองปรุงชนิดต่างๆ 
ใหมี้รสหวาน เปร้ียว และเผด็มากข้ึน ลกัษณะการบริโภคอาหารของชาวเวียดนามยงัสามารถผสมผสานและ
น าไปปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคใหเ้ขา้กบัคนไทยในทอ้งถ่ินได ้( นุชนงค ์อุเทศพรรัตนกลุ . 2544 ) 

แกงตอแมะห์  เป็นอาหารพ้ืนเมืองของมุสลิมในรัฐปะลิส และ รัฐเคดะห์ ประเทศมาเลเซีย  ชาว
มาเลยเ์รียกวา่  ตูมิห์ (Tumih)  หมายถึง การผดัเคร่ืองแกงคลุกเคลา้ใหเ้ขา้กบัน ้ากะทิสดและน ้ามนั ส าหรับใน
ประเทศไทย เรียก ตูมิห์ ว่า  แกงตอแมะห์ นิยมรับประทานกนัในกลุ่มชาวไทยมุสลิมในจงัหวดัสตูล ใช้



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 701 -

รับประทานกบัขา้วมนั ขา้วสวย   เป็นอาหารประจ าวนัม้ือส าคญั และใชส้ าหรับโอกาสพิเศษในการตอ้นรับ
แขกบา้นแขกเมืองของชาวจงัหวดัสตูล ซ่ึงแกงตอแมะห์เป็นหน่ึงในอาหารท่ีข้ึนช่ือของจงัหวดัสตูล 
 แกงตอแมะห์จึงเป็นวฒันธรรมทางอาหารท่ีน่าสนใจศึกษาถึงกระบวนการแพร่กระจายว่ามีวิธีการ
การแพร่กระจายอยา่งไร มีการเปล่ียนแปลงหลงัจากท่ีรับเขา้มาแลว้อยา่งไรบา้ง  อาหาร เป็นมรดก และเป็น
วฒันธรรมท่ีเฉพาะตวัท่ีสะทอ้นอตัลกัษณ์ วิถีชีวิตของชาวสตูล อีกทั้งยงัเห็นถึงรากเงา้ และความสัมพนัธ์
ระหว่างประชาชนในประเทศมาเลเซียกบัประชาชนในจงัหวดัสตูล ดงันั้นวตัถุประสงคข์องบทความน้ี เพ่ือ
ศึกษาวิธีการการแพร่กระจายของแกงตอแมะห์จากประเทศมาเลเซียสู่จังหวดัสตูล และเพ่ือศึกษาการ
เปล่ียนแปลงของแกงตอแมะห์ในจงัหวดัสตูล  
 
ทบทวนวรรณกรรม 

ความสมัพนัธ์ของสตูลกบัประเทศมาเลเซีย 
  เมืองสตูลเป็นส่วนหน่ึงของไทรบุรี สมยัก่อนเมืองไทรบุรีแบ่งเขตการปกครองเป็นต าบล(มูเก็ม)กบั
หมู่บา้น(ก าปง)มากมาย ต าบลและหมู่บา้นส าคญัตั้งอยู่ทางเหนือของเมืองไทรบุรี ไดแ้ก่ ปะลิส สตูลหรือ 
สโตย  บาราเกต และละงู  เน่ืองจากหมู่บ้านและต าบลดงักล่าวตั้ งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ า ล าคลอง มีเส้นทางเรือ
ติดต่อกนัได ้ปะลิสตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้าปะลิส บริเวณปากน ้าปะลิสเป็นท่าเรือใหญ่สตูล หรือสโตย หรือช่ืออีก
อยา่งว่า “ ม าบงันงัคะรา ”  ริมคลองต ามะลงัผ่านบา้นเกาะนก แลว้แยกออกเป็นสองสาย  สายหน่ึงไหลออก
ปากน ้าท่ีบา้นต ามะลงั ส่วนอีกสายหน่ึงไหลลงสู่ทะเลท่ีบา้นตนัหยงโป ชาวตะวนัตกเขา้ใจวา่เป็นแม่น ้าสตูล 
ส่วนบาราเกตชาวตะวนัตกเรียกช่ือเพ้ียนเป็น “ มีรากิต ” ( Meerakit ) เป็นหมู่บา้นท่ีตั้งอยูริ่มคลองบาราเกต   
( ปัจจุบนัน้ีคือคลองท่าแพ ตั้งอยู่ต  าบลท่าแพ ) ส่วนละงู ชาวตะวนัตกเรียกว่าลงังู ( คือคลองละงูตน้น ้ าเกิด
จากภูเขาในจงัหวดัตรัง) จากหลกัฐานของเฮนรี เบอร์นี เดินทางผ่านทอ้งท่ีเมืองสตูล  บาราเกต และละงู เม่ือ
ปี พ.ศ. 2368 ตรงกบัราชการท่ี 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เรียกสถานท่ีทั้ง 3 แห่งเป็นต าบล ทั้งหมด แสดงว่ามี
ผูค้นอาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก ประกอบดว้ยหลายหมู่บา้น 

ปี พ.ศ. 2440  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงจดัการปฏิรูปการปกครองส่วนภูมิภาค
เสียใหม่ ใหร้วมเมืองไทรบุรี เมืองปะลิส และเมืองสตูลเขา้อยูใ่นมณฑลเทศาภิบาลเดียวกนั เรียกวา่ “ มณฑล
ไทรบุรี ” เมืองทั้งสามตั้งอยู่ใกลก้นั ต่างมีความสัมพนัธ์ทางดา้นประวติัศาสตร์กนัมาก่อน คือ เป็นหัวเมือง
มาลายฝู่ายใต ้ผูค้นมีพ้ืนเพทางวฒันธรรมเหมือนกนั ยอ่มเป็นการไดเ้ปรียบในการบริหารบา้นเมือง ทรงพระ
กรุณาโปรดเกลา้ฯแต่งตั้งเจา้พระยาฤทธิสงครามรามภกัดี ( ตนกูฮามิด) เป็นขา้หลวงเทศาภิบาล หรือผูส้ าเร็จ
ราชการมณฑล มีอ  านาจตรวจตราบงัคบัผูว้่าราชการเมืองสตูลและเมืองปะลิส บรรดาศรีตะวนั หรือ รายามุ
ดา เทียบเท่าปลดัเมือง ตลอดจนกรมการเมืองของทั้งสอง ตอ้งฟังค าสัง่และการบงัคบับญัชา ของเจา้เมืองไทร
บุรี ตามท่ีไดพ้ระราชทานพระบรมราชานุญาตทุกประการ เป็นความโชคดีของเมืองสตูลท่ีมีเจา้พระยาฤทธิ
สงครามรามภกัดี ( ตนกฮูามิด) เป็นขา้หลวงเทศาภิบาลมณฑลคอยดูแลเอาใจใส่เมืองสตูลอีกทีหน่ึง นอกจาก
เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถในการบริหารบ้านเมืองแล้วเจ้าพระยาไทรบุรีท่านน้ี เป็นบุคคลท่ี
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวทรงโปรดปรานมากทรงไดรั้บความไวว้างพระราชหฤทยัจาก
พระมหากษตัริยไ์ทยเป็นอยา่งสูงยิง่ (บุญเสริม ฤทธาภิรมย ์. 2548 : 86 ) 

เม่ือพ.ศ. 2452  กระทรวงมหาดไทยพิจารณาว่าสตูลมีอาณาเขตติดต่อกบักบัจงัหวดัตรัง และอยู่
ทางดา้นฝ่ังตะวนัตกเดียวกนั จึงโอนใหจ้งัหวดัสตูลข้ึนกบัมณฑลภูเกต็ ต่อมาในพ.ศ. 2468 มีสร้างทางรถไฟ
สายใตร้ะหว่างสตูลกบัควนเนียงเสร็จ  การติดต่อระหว่างสตูลกบัสงขลาสะดวกข้ึน จึงโอนให้สตูลมารวม
กบัมณฑลนครศรีธรรมราช  และเม่ือยกเลิกการปกครองแบบมณฑล สตูลก็เป็นจงัหวดัหน่ึงตั้งแต่นั้นมา ( 
สงบ ส่งเมือง  และ ชาญณรงค ์เท่ียงธรรม. 2542 : 7616 -7617) 

เน่ืองจากจงัหวดัสตูลมีพรมแดนติดต่อกบัประเทศมาเลเซีย เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2527 จงัหวดัได้
เปิดเส้นทางรถยนต์เช่ือมต่อระหว่างจงัหวดัสตูลกบัปะลิส จากสามแยกควนสะตอ อ าเภอควนโดน ไปยงั
ชายแดนบา้นวงัประจนั เช่ือมต่อกบับา้นวงัเกลียน รัฐปะลิส ประเทศมาเลเซีย ท าใหผู้ค้นทั้งสองประเทศไป
มาหาสู่สะดวกกว่าแต่ก่อน ชาวสตูลเดินทางไปเมืองกางะห์ เมืองหลวงของรัฐปะลิส เมืองอลอสตาร์ เมือง
หลวงของรัฐเคดะห์ และเกาะปีนัง ตั้งห่างจากเมืองสตูล โดยเส้นทางรถยนต์ เพียง 235 กิโลเมตรเท่านั้น 
ระยะทางใกลเ้คียงกบัจงัหวดัสตูลไปจงัหวดัยะลา บริเวณชายแดนด่านวงัประจนั ต าบลวงัปะจนั อ าเภอควน
โดน จงัหวดัสตูลติดต่อกบับา้นวงัเกลียน ของรัฐปะลิส ประเทศมาเลเซีย มีขอ้ตกลงระหวา่งสองประเทศให้
จดัตั้งตลาดนดัชายแดนไทย-มาเลเซีย  ผูค้นไดซ้ื้อขายสินคา้ซ่ึงกนัและกนั ชาวต่างจงัหวดัเดินทางมาเท่ียว
ตลาดนัดชายแดนอย่างคบัคัง่ และ เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2530 ไทยกบัมาเลเซียร่วมกันเปิดเส้นทางการ
เดินเรือโดยสารหรือเรือเฟอร์รี ระหว่างจงัหวดัสตูลกบัเกาะลงักาวี รัฐเกดะห์ ท าให้ชาวต่างจงัหวดันิยมใช้
เส้นทางน้ีไปเท่ียวลังกาวี ผ่านจังหวดัสตูล ต่อมามีเส้นทางท่าเทียบเรือต ามะลงัข้ึนมารองรับกิจการน้ี
โดยเฉพาะ (บุญเสริม ฤทธาภิรมย.์ 2548 : 108) 

ในปี พ.ศ. 2558 ไทยก าลงัเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนซ่ึงยอ่มส่งผลต่อ
การรับเอาอิทธิพลของการแพร่กระจายวฒันธรรมในด้านต่างๆจากประเทศในกลุ่มสมาชิกท่ีจะทยอย
หลัง่ไหลเขา้มาสู่ประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ วฒันธรรม
อาหาร ทั้งอาหารในประเทศไทยเอง รวมถึงอาหารจากประเทศเพ่ือนบา้นจะมีการแลกเปล่ียนผสมผสานทาง
วฒันธรรมกนัมากข้ึนเพ่ือสนองต่อนโยบายของอาเซียน  แมก้ระทัง่ในกลุ่มของผูป้ระกอบการดา้นอาหาร
ต่างต่ืนตัวในการเตรียมพร้อมรับการเปล่ียนแปลงน้ี เห็นได้จากการศึกษาวิจัยเพื่อพฒันาศกัยภาพของ
ผูป้ระกอบการธุรกิจเคร่ืองปรุงรสไทยเพ่ือเข้าสู่ตลาดการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ต้อง
ประกอบดว้ย 4 ดา้น คือ 1) ดา้นการจดัการทรัพยากรมนุษย ์มีโครงสร้างองคก์รท่ีดี มีการจดัอบรมเพื่อพฒันา
บุคลากร  2) ดา้นการตลาด ตอ้งมีนวตักรรมใหม่ๆ อย่างต่อเน่ือง  3) ดา้นการด าเนินการผลิต ตอ้งมีการวาง
แผนการลงทุนวตัถุดิบ น าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเขา้มาในกระบวนการผลิต  4) ดา้นการเงินและการบริหาร
ความเส่ียงทางการเงิน จดัหาแหล่งเงินทุนตน้ทุนต ่า บริหารความเส่ียงจากอตัราการแลกเปล่ียน ( ธันยมยั  
เจียรกลุ และ ณฐัพล  พนมเลิศมงคล . 2557 : 57) 
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รวมถึงการศึกษาปัจจยัความส าเร็จในการส่งออกอาหารส าเร็จรูปเพ่ือรองรับการเปิดประชาคม
อาเซียน ผูป้ระกอบการอาหารส าเร็จรูปในไทยไดว้ิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการส่งออกอาหารส าเร็จรูปในช่วง
ท่ีเร่ิมเปิดประชาคมอาเซียน ตอ้งประกอบดว้ย 1) กิจกรรมห่วงโซ่อุปทาน 2) กิจกรรมดา้นโลจิสติกส์และการ
ขนส่ง  3)ความร่วมมือของธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 4)ปัจจยัท่ีสนบัสนุนจากภาครัฐ 5)คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ
อุตสาหกรรมอาหาร (รัชยทุธ  กิตติพีรกิจ . 2557: 104) 

 แกงตอแมะห์  เป็นแกงชนิดหน่ึงซ่ึงเป็นอาหารพ้ืนเมืองของมุสลิมในรัฐปะลิส และ รัฐเคดะห์ 
ประเทศมาเลเซีย มาจากค าว่า ตูมิห์ (Tumih)  หมายถึง การผดัเคร่ืองแกงคลุกเคลา้ให้เข้ากับน ้ ามนัและ
น ้ากะทิสด ส าหรับในประเทศไทย เรียกว่า ตอแมะห์ เป็นแกงหรืออาหารท่ี นิยมรับประทานกนัในกลุ่มชาว
ไทยมุสลิมในจงัหวดัสตูล แกงตอแมะห์รับประทานกบัขา้วมนั ขา้วสวย หรือโรตี เป็นอาหารประจ าวนัม้ือ
ส าคญัคือ ทั้ งม้ือเช้า ม้ือเท่ียง และม้ือเย็น ถา้รับประทานกบัโรตีส่วนมากมกัจะรับประทานตอนเช้า  ใน
ปัจจุบนัแกงตอแมะห์เป็นท่ีรู้จกักนัในครอบครัวมุสลิมและบุคคลทัว่ไป นิยมท าเป็นอาหารกินกนัเกือบทุก
ครอบครัว 

จากค าบอกเล่าของ นางดารณี  โต๊ะดิน   ในเร่ืองของส่วนผสมเคร่ืองแกงตอแมะห์ประกอบดว้ย  
ขม้ิน พริกแห้งเมล็ดใหญ่ กระเทียม หอมแดง เม็ดอลับา เม็ดซาหวี เม็ดผกัชี และใบกาลาปอแหล (ใบสมุย
บา้น)   เคร่ืองปรุง ไดแ้ก่ น ้ากะทิสด เกลือ มะขามเปียก และปลาสด และมีวิธีการท าแกง ดงัต่อไปน้ี 

1. เจียวกระเทียม  หอมแดง เมด็อลับา ใบสมุยบา้นกบัน ้ามนัพืชจนหอมไดท่ี้ ใส่เคร่ืองแกงท่ีฃ 
โขลกหรือบดไวเ้รียบร้อยแลว้  ใส่หวักระทิเลก็นอ้ย รอจนเคร่ืองแกงสุก มีกล่ินหอม 
    2.  ใส่กะทิ รอจนน ้ าแกงเดือดได้ท่ี จึงใส่ปลา  เกลือเท่ามะขามเปียก ชิมรสตามชอบ (ไม่ใส่
น ้ าตาล) จึงใส่ปลาท่ีเตรียมไว  ้พอดูว่าปลาสุกแล้ว จะใส่ผกัก็ได้ ผักท่ีนิยมคือมะเขือยาวหรือ
กระเจ๊ียบเขียว  
 นางดารณี  โต๊ะดิน   ยงับอกอีกวา่ปัจจุบนัมีเคร่ืองแกงส าเร็จรูป แต่นิยมเพ่ิมหอมแดงและกระเที 

เขา้ไปอีก โดยใชเ้คร่ืองแกง 2 ซอง ต่อปลา 1  กิโลกรัม ซ่ึงช่วยอ านวยความสะดวกสบายในขั้นตอนการแกง
ให้มีความรวดเร็วยิ่งข้ึน  ท่ีส าคญัแกงตอแมะห์นิยมรับประทานเป็นอาหารประจ าวนั  หรือเล้ียงรับรองใน
งานของชาวมุสลิม หรือเล้ียงรับรองแขกบา้นต่างเมืองท่ีเขา้มาเยีย่มจงัหวดัสตูล  

วิธีการแพร่กระจายทางวฒันธรรมสามารถเกิดข้ึนไดใ้นหลายวิธี เช่น ประชากรท่ียา้ยเขา้มาก็จะน า
วฒันธรรมของพวกเขามาดว้ย แนวความคิดทางวฒันธรรมสามารถด าเนินการไดโ้ดยผ่านตวักลาง เช่น 
พ่อคา้แม่คา้ นกัส ารวจ ทหาร นักการทูต กรรมกร ช่างฝีมือ การแพร่กระจายเทคโนโลยีไดเ้กิดขึ้นบ่อยคร้ัง
โดยนกัวิทยาศาสตร์ท่ีมีความช านาญ หรือ แรงงานจา้ง หรือจูงใจอ่ืน ๆ การแต่งงานขา้มวฒันธรรมระหว่าง
สองประเทศเพ่ือนบา้น หรือการแลกเปล่ียนวฒันธรรมระหว่างกลุ่มชนในสังคม การแพร่กระจายสามารถ
เกิดข้ึนไดโ้ดยผา่นตวัอกัษร หรือหนงัสือ ในยคุปัจจุบนั ผา่นส่ืออ่ืน ๆ เช่นกนั 
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วิธีการแพร่กระจายมี 3 ประเภท 
 1.การแพร่กระจายโดยตรง คือ เม่ือสองวฒันธรรมมีความใกลชิ้ดกนั อาจเกิดจากการ 

แต่งงาน การคา้ขาย และแมก้ระทัง่การเกิดศึกสงคราม ตวัอย่างขั้นตอนการแพร่กระจายโดยตรงระหว่าง
สหรัฐอเมริกาและแคนาดา การท่ีคนท่ีอาศยัอยูต่ามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศมีส่วนร่วมในกีฬาฮอกก้ี 
ซ่ึงซ่ึงเร่ิมตน้ในแคนาดา และกีฬาเบสบอล ซ่ึงเป็นท่ีนิยมในวฒันธรรมอเมริกนั 

 2.การแพร่กระจายแบบบงัคบั เกิดข้ึนเม่ือมีการรุกราน (เอาชนะ) วฒันธรรมอ่ืน ดว้ยกอง 
ก าลงัของตวัเองท่ีเอาชนะได้ ตัวอย่าง คริสต์ศาสนิกชน ซ่ึงเป็นประชากรพ้ืนเมืองของทวีปอเมริกา ซ่ึง
ปกครองโดยสเปน ฝร่ังเศส องักฤษ และโปรตุเกส หรือการบงัคบัอิสลามานุวตัรของประชาชนแอฟริกา
ตะวนัตก โดยฟูลา หรือ Nuristanis โดยชาวอฟักนั 

3.การแพร่กระจายทางออ้ม  ลกัษณะท่ีเกิดข้ึนเม่ือมีการส่งผา่นจากวฒันธรรมหน่ึงผา่น 
พอ่คา้คนกลางกบัวฒันธรรมอ่ืน โดยไม่ตอ้งอาศยัวฒันธรรมดั้งเดิม หรือท่ีเคยมีอยูแ่ลว้ ตวัอยา่งเช่น อาจจะมี
อาหารเมก็ซิกนับริโภคในแคนาดา ตั้ งแต่ดินแดนขนาดใหญ่อยูใ่นระหว่างสหรัฐอเมริกา ในสมยัโบราณการ
แพร่กระจายโดยตรงเป็นเร่ืองปกติมาก เม่ือกลุ่มเลก็ ๆ หรือแถบท่ีมนุษยอ์าศยัอยูใ่นถ่ินฐานท่ีอยูติ่ดกนั การ
แพร่กระจายทางออ้มในปัจจุบนัมีความแตกต่างกนั เพราะส่ือมวลชน และส่ิงประดิษฐ์ของอินเทอร์เน็ต 
นอกจากน้ีท่ีน่าสนใจ คือ ผลงานของนักประวติัศาสตร์ชาวอเมริกนั และในหนังสือการคน้พบ ของนัก
วิจารณ์ เดเนียล เจ บูร์สติน (Daniel J. Boorstin) ท่ีให้มุมมองทางประวติัศาสตร์เก่ียวกับบทบาทของนัก
ส ารวจในประวติัศาสตร์ ในการแพร่กระจายนวตักรรมระหวา่งอารยธรรม 

การแพร่กระจายมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลท่ีส าคญั จ าแนกเป็น ดา้นท่ีมีอิทธิพลในแง่การส่งเสริมให้เกิด
การแพร่กระจายและดา้นท่ีเป็นอุปสรรคต่อการแพร่กระจาย ทั้งสองดา้นจะสมัพนัธ์กนัในลกัษณะผกผนัและ
ประกอบไปดว้ยปัจจยัต่างๆท่ีส าคญั ดงัน้ี 

1. หลกัภูมิศาสตร์ ตอ้งไม่มีอุปสรรคทางภูมิศาสตร์ขวางกั้น เช่น ไม่มีภูเขาสูง ทะเลกวา้ง ทะเลทราย 
หิมะ ป่าทึบ เป็นตน้ เพราะส่ิงเหล่าน้ีเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางของคนท่ีมีวฒันธรรมติดตวั 

2. ปัจจยัทางเศรษฐกิจ การท่ีผูค้นตอ้งเดินทางติดต่อไปมาหาสู่กนัส่วนมาก เน่ืองมาจากปัญหาทาง
เศรษฐกิจ บ้างก็ต้องการไปเท่ียวเตร่ดูส่ิงแปลกใหม่ แต่ ก็ต้องมีเงินทองจึงจะไปเท่ียวถ่ินอ่ืนได้ คนท่ีมี
เศรษฐกิจดีจึงมีโอกาสน าวฒันธรรมติดตวัไปสงัสรรคก์บัวฒันธรรมอ่ืนได ้

3. ปัจจยัทางสังคม ไดแ้ก่ การจงใจไปแลกเปล่ียนวิธีการ พฤติกรรมใหม่และความรู้ เป็นตน้ การไป
ศึกษายงัถ่ินอ่ืนจึงเป็นการไปแพร่กระจายวฒันธรรมโดยตรง การรู้จกัรักใคร่ และการแต่งงานกบัคนต่าง
วฒันธรรม การไปร่วมปฏิบติัตามพิธีกรรมทางศาสนา และการอพยพโยกยา้ยถ่ินเพราะเกิดภยัทางสังคม เช่น 
เกิดสงคราม และความขดัแยง้ การประสพภยัธรรมชาติ เช่น ขา้วยากหมากแพง แห้งแลง้ และการยึดครอง
โดยผูรุ้กราน เหล่าน้ีลว้นเป็นปัจจยัใหเ้กิดการแพร่กระจายทางวฒันธรรมทั้งส้ิน 
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4. การคมนาคมท่ีดี เป็นปัจจยัเอ้ือต่อการแพร่กระจายทางวฒันธรรม เช่น ถนนดี พาหนะ ส าหรับ
การโดยสาร และการเดินทางในระยะทางไม่ไกลเกินไปนกั ลว้นแลว้แต่เป็นการเร่งการแพร่กระจายท่ีดีอีก
ดว้ย   (ขนิษฐา เพช็รรัตน์.  2556 : 26-30 )   
 ดงัท่ีเห็นจากงานวิจยัหลายช้ินท่ีน าเสนอเก่ียวกบัวฒันธรรมอาหารไวอ้ยากหลากหลาย ดงัต่อไปน้ี 
 รายการโทรทศัน์เก่ียวกบัอาหารมีบทบาทต่อการสืบทอดวฒันธรรมอาหาร ทั้งหมด 9 บทบาท คือ 
บทบาทการถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับอาหาร บทบาทการให้ความบันเทิง บทบาทการสอนวิธีท าอาหาร 
บทบาทการยกระดบัสถานภาพบุคคลในสังคม บทบาทการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ บทบาทการแนะน า
ร้านอาหารและแหล่งขายอาหาร บทบาทการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัวตัถุดิบ การท่ีรายการอาหารทางโทรทศัน์ ให้
ความรู้เก่ียวกบัอาหารนั้น ท าให้วฒันธรรมอาหารไทยไดรั้บการสืบทอดจากอดีตสู่ปัจจุบนั และไดรั้บการ
เผยแพร่จากทอ้งถ่ินมาสู่คนส่วนอ่ืนของประเทศ รวมทั้งเกิดการเผยแพร่วฒันธรรมอาหารต่างชาติมาสู่คนใน
ชาติดว้ย (เอ้ืองอริน สายจนัทร์ . 2553 : 1) 
 การเปล่ียนแปลงวฒันธรรมอาหารของชาวมง้ ในหมู่บ้านแม่เจ๊ะ ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม 
จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ในอดีตการปรุงอาหารเป็นหน้าท่ีของผูห้ญิง ทั้งการเตรียมอาหาร การปรุงอาหาร 
การจดัเสิร์ฟ อาหารประจ าวนั คือ ผกัและเน้ือสัตว ์เคร่ืองปรุงท่ีใช้ ไดแ้ก่ น ้ ามนัหมู น ้ ามนัดอกฝ่ิน เกลือ 
น ้ าออ้ย พริกไทยด า ส่วนในปัจจุบนั มีการเรียนรู้วิธีการปรุงอาหารท่ีหลากลหายข้ึนจาการดูโทรทศัน์ อ่าน
หนังสือ ประสบการณ์การกินจากร้านอาหารในเมือง มีการปรับเปล่ียนเคร่ืองปรุงรสท่ีมากกว่าเดิม ไดแ้ก่ 
น ้ามนัพืช  น ้าตาล ผงชูรส น ้ามนัหอย ซีอ้ิวขาว ซีอ้ิวด า (วิไล เล่ายา่ง . 2550 : 1) 
 จงัหวดัเพชรบุรีมีวิธีการปรุงอาหารหวานท่ีสืบทอดมาแต่โบราณประกอบกบัความพิถีพิถนัในทุก
ขั้นตอน การผลิตอาหารในจงัหวดัเพชรบุรี จึงมีความโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ ซ่ึงมีศกัยภาพต่อการพฒันาการ
ท่องเท่ียวจึงไดมี้การพฒันาเพ่ือปรับปรุงเปล่ียนแปลงอาหาร ดงัน้ี 1) ศกัยภาพอาหารหวาน ไดแ้ก่ รสชาติ 
คุณภาพ ความปลอดภยั บรรจุภณัฑ์  2) ศกัยภาพอาหารวฒันธรรม ไดแ้ก่ ดา้นโภชนาการ ดา้นการบริการ
การท่องเท่ียว ดา้นความสามารถในการถ่ายทอดอาหารในทอ้งถ่ิน ดา้นความเป็นอตัลกัษณ์ของชุมชน และ
ดา้นการตลาด (อศัราพร ดเชศะกิจจากลุ . 2554 : 2) 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

การศึกษาน้ีใชว้ิธีวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และการเก็บ
ขอ้มูลภาคสนามดว้ยการลงพ้ืนท่ีเพ่ือเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลใหไ้ดม้ากท่ีสุด ผูใ้หข้อ้มูลในการศึกษาน้ีคือ ผูท่ี้อาศยั
อยู่ในอ าเภอเมือง จงัหวดัสตูล ประกอบดว้ย 12 ต าบล คือ  ต าบลพิมาน  ต าบลคลองขุด ต าบลบา้นควน 
ต าบลฉลุง  ต าบลเกตรี ต าบลควนโพธ์ิ   ต าบลเกาะสาหร่าย   ต าบลเจ๊ะบิลงั  ต าบลต ามะลงั   ต าบลตนัหยง
โป ต าบลควนขัน และต าบลปูยู  ผูใ้ห้ข้อมูลท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลคือ กลุ่มผูน้  าชุมชน ผูป้ระกอบการ
ร้านอาหาร และผูท่ี้ความรู้เร่ืองแกงตอแมะห์ รวมทั้งส้ิน 48 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบ
สัมภาษณ์ ซ่ึงแบบสัมภาษณ์จะเป็นแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง โดยมีประเด็นหลกัท่ีจะสัมภาษณ์ และ เปิด
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อิสระให้ผูถู้กสัมภาษณ์ไดบ้อกเล่าข้อมูลจากประสบการณ์โดยไม่ปิดกั้นความคิด หรือค าตอบของผูใ้ห้
สมัภาษณ์ 
ผลการศึกษาและการวิเคราะห์ 

จากการลงพ้ืนท่ีภาคสนามเบ้ืองตน้เพ่ือเก็บขอ้มูล วิธีการการแพร่กระจายของแกงตอแมะห์ในพ้ืนท่ี
จงัหวดัสตูล พบว่า  พ้ืนท่ีท่ีมีการแพร่กระจายของแกงตอแมะห์กระจุกตวัอยูม่าก คือ อ าเภอเมืองสตูล  ส่วน
บริเวณอ าเภออ่ืน ๆ ไดแ้ก่ อ าเภอควนกาหลง อ าเภอทุ่งหวา้ อ าเภอมะนงั อ าเภอละงู และอ าเภอท่าแพ มีการ
แพร่กระจายของแกงตอแมะห์นอ้ยลง  การลงพ้ืนท่ีสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ พ้ืนท่ีในประเทศมาเลเซียท่ี
นิยมแกงตอแมะห์กันมาก ได้แก่ รัฐปะลิส รัฐเคดะห์และรัฐปีนัง จาการศึกษาข้อมูลเอกสารเก่ียวกับ
ประวติัศาสตร์ของพ้ืนท่ีทั้งสองท่ีมีความเก่ียวโยงกนัในเชิงพ้ืนท่ีมาก่อนจึงท าใหส้ามารถสรุปไดว้า่ พ้ืนท่ีใน
ประเทศมาเลเซียกบัพ้ืนท่ีของจงัหวดัสตูลมีลกัษณะของวฒันธรรมการกินท่ีคลา้ยคลึงกนั การแพร่กระจาย
แกงตอแมะห์จากประเทศมาเลเซียเข้ามายงัพ้ืนท่ีในจงัหวดัสตูล เป็นการแพร่กระจายโดยตรงและการ
แพร่กระจายโดยออ้ม   

1.การแพร่กระจายโดยตรง (Direct diffusion ) พบไดใ้นลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

1.1 การแต่งงาน ระหว่างคนในพ้ืนท่ีจงัหวดัสตูลกบัคนในประเทศมาเลเซีย จึงท าให้มีการ
แลกเปล่ียนและแพร่กระจายของแกงตอแมะห์เขา้มายงัจงัหวดัสตูล   

 จากการสัมภาษณ์ นายนิวตั ภทัราภินันท์ ขา้ราชการบ านาญ และ นางลญัจนา  ภทัราภินันท์ ท่ี
ปรึกษานายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล ในพ้ืนท่ีต าบลบา้นควน อ าเภอเมือง จงัหวดัสตูล กล่าวว่าแกง
ตอแมะห์เขา้มาในจงัหวดัสตูลตั้งแต่ในสมยัพระยาอภยันุเดช และ พระยาภูมินาถภกัดี ซ่ึงปกครองรัฐไทรบุรี 
โดยผูท่ี้น าแกงตอแมะห์เขา้มาในสตูลเป็นคนแรกคือ แม่ครัวท่ีติดตามพระยาอภยันุเดช และพระยาภูมินาถ
ภกัดีมาดว้ย โดยการมาแต่งงานกบัคนในพ้ืนท่ี ต าบลบา้นควน อ าเภอเมือง จงัหวดัสตูล จากนั้นแม่ครัวคนน้ี
ไดน้ าความรู้เร่ืองการปรุงอาหารจากในวงัมาเผยแพร่ใชค้วามรู้เป็นอาชีพหาเล้ียงครอบครัว โดยท าการเปิด
สอนในช่วงแรกๆสอนเฉพาะผูท่ี้เป็นผูน้  าชุมชนในพ้ืนท่ีก่อน เช่น ก านนั จากนั้นก านนัก็ช่วยประชาสมัพนัธ์
ติดต่อให้คนมาเรียนการท าอาหารสูตรชาววงัน้ีโดยมีค่าใชจ่้ายในการเล่าเรียนคนละ 12 บาท  ช่วงแรกๆ มี
ชาวบา้นให้ความสนใจประมาน 9-10 คน ผูเ้รียนกลุ่มแรกคือนายหะยี ราเหม และนางฮะยีมะ ราเหม เป็น
ก านนัประจ าชุมชนควนสะตอ ในช่วงปี พ.ศ. 2480  

1.2 การเขา้ไปท างาน ซ่ึงเป็นในลกัษณะของการเขา้ไปเพ่ือประกอบอาชีพต่างๆในประเทศ
มาเลเซีย และเม่ือกลบัมายงับา้นเกิดในจงัหวดัสตูล กรั็บเอาวฒันธรรมอาหารกลบัมาเผยแพร่ดว้ย 

จากการสัมภาษณ์ นางสมศรี มะอีสา ในต าบลพิมาน อ าเภอเมือง จงัหวดัสตูล ไดเ้ล่าเก่ียวกบัการท า
แกงตอแมะห์ของทางร้าน วา่ เคยท างานเป็นแม่ครัวอยูใ่นวงัของชนชั้นปกครองแห่งรัฐเคดะห์คนเก่า 
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 แกงตอแมะห์เป็นแกงท่ีคนในวงันิยมรับประทานกนัเป็นอาหารหลกั ตอ้งมีในเมนูอาหารประจ าวนั 
แต่เม่ือเจา้นายคนเก่าเสียชีวิตลง ตนจึงไดก้ลบัมาท างานเปิดร้านอาหารกบัญาติๆท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัสตูล จึง
ไดม้าตั้งร้านอาหารอยูใ่นต าบลพิมาน อ าเภอมือง จงัหวดัสตูล และไดน้ าแกงตอแมะห์สูตรตน้ต าหรับชาววงั
ในมาเลเซียมาเผยแพร่ และท าเป็นอาหารหลกัเมนูประจ าของทางร้าน ซ่ึงร้านจะเปิดขายในช่วงของอาหาร
เชา้ ผูค้นในสตูลจะนิยมรับประทานแกงตอแมะห์คู่กบั ขา้วมนั โรตี และเคร่ืองเคียง(อาจาด) เพ่ือช่วยท าให้
รสชาติอาหารน่ารับประทานยิง่ข้ึน  

ศุภศิลป์  บิลต ามะหงง สตูลธานี อ าเภอเมือง จงัหวดัสตูล  ไดบ้อกเล่าเก่ียวกบัประวติัความเป็นมา
ของแกงตอแมะห์ท่ีไดท้  ากินอยูทุ่กวนัน้ีว่า รับเอามาจากบรรพบุรุษ ซ่ึงบรรพบุรุษเคยท างานอยูใ่นรัฐเคดะห์
ประเทศมาเลเซียและเม่ือกลบัมาบา้นเกิดท่ีจงัหวดัสตูลจึงน าแกงตอแมะห์มาท ารับประทานกนัในครัวเรือน 
และไดมี้การสอนรุ่นลูกรุ่นหลานใหไ้ดรู้้จกัแกงตอแมะห์น้ีอีกดว้ย อีกทั้งยงัเล่าว่า  แกงตอแมะห์ในประเทศ
มาเลเซียนั้นนิยมท ารับประทานกนัเฉพาะแถบรัฐเคดะห์ รัฐปะลิส เท่านั้น ส่วนแถบรัฐกลนัตนั ตรังกานูจะ
ไม่ค่อยนิยมแกงตอแมะห์  ส่วนในจงัหวดัสตูลแกงตอแมะห์จะพบมากในพ้ืนท่ีอ  าเภอเมือง ส่วนอ าเภออ่ืนๆ
จะพบนอ้ยลงเพราะคนจะไม่ค่อยนิยมรับประทาน  ในส่วนของสูตรการปรุงไม่มีการเปล่ียนแปลงจากสูตร
ดั้งเดิมยงัคงใชว้ตัถุดิบ เคร่ืองปรุง เคร่ืองเทศเหมือนท่ีท าสืบต่อกนัมา จะมีเพ่ิมนิดหน่อยคือ เน้ือปลาท่ีใช ้
ปลาจาระเมด็ ปลาทู ปลากะพง 

1.3 การยา้ยถ่ินท่ีอยู่อาศยั เกิดข้ึนได้โดยการท่ีกลุ่มคนได้เคยอาศยัอยู่ในพ้ืนท่ีของประเทศ
มาเลเซีย แต่เม่ือถึงช่วงท่ีเกิดการแบ่งแยกพ้ืนท่ีระหว่างส่วนท่ีเป็นของประเทศมาเลเซีย กบัส่วนท่ีเป็นพ้ืนท่ี
ของประเทศไทย ผูค้นบางส่วนท่ีอยูท่ี่เคยอยูใ่นรัฐของประเทศมาเลเซียเดิม อพยพมาตั้งถ่ินท่ีอยูใ่หม่ในเขต
พ้ืนท่ีของจงัหวดัสตูล จึงน าเอาวฒันธรรมดา้นอาหารอยา่งแกงตอแมะห์ติดตวัมาดว้ย 

จากการสัมภาษณ์  ป๊ะช๊อต   ท่ีอาศยัอยูห่มู่ท่ี 12 บา้นเกาะยาว ต าบลปูย ูเล่าว่า แกงตอแมะห์นั้น เดิม
เป็นของคนท่ีเกาะยาว ต าบลปูยู อ าเภอเมือง จงัหวดัสตูลอยู่แลว้ ไม่ไดไ้ปรับมาจากมาเลเซียแต่อย่างใด 
เน่ืองจากในประวติัศาสตร์ พ้ืนท่ีบริเวณเกาะยาวกับประเทศมาเลเซียเคยเป็นพ้ืนท่ีเดียวกัน คนท่ีอยู่ใน
มาเลเซียกบัคนท่ีเกาะยาวคือมาจากบรรพบุรุษเดียวกนั ช่วงนั้นเกิดสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ผูค้นบางส่วนท่ีเคย
อยูม่าเลเซียก็อพยพมาตั้งถ่ินฐานบริเวณเกาะยาวแห่งน้ีแลว้กน็ าวฒันธรรมท่ีท าสืบต่อกนัมาติดตวัมาดว้ย ไม่
วา่จะเป็นวฒันธรรมภาษา วฒันธรรมการแต่งกาย การนบัถือศาสนา รวมทั้งวฒันธรรมดา้นอาหารการกิน จึง
ไม่แปลกท่ีคนเกาะยาวจะรู้จกักรรมวิธีการปรุงแกงตอแมะห์ ซ่ึงก็เป็นอาหารหลกัท่ีนิยมท ารับประทานกนั
ภายในครอบครัวของคนท่ีน่ีอยู่แลว้ ไม่ว่าจะเป็นอาหารประจ าม้ือในแต่ละวนั หรือกระทัง่ เป็นอาหารเมนู
หลกัในงานส าคญัๆต่างๆ เช่น งานท าบุญมสัยดิ งานดุหลี เป็นตน้ 
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 การแพร่กระจายโดยออ้ม (Indirect diffusion) ซ่ึงพบไดจ้ากลกัษณะดงัต่อไปน้ี  

2.1 การแพร่กระจายผา่นกลุ่มพ่อคา้คนกลาง โดยอาศยักลุ่มพ่อคา้ท่ีเขา้ไปคา้ขายในประเทศมาเลเซีย
อยูก่่อนแลว้มีการขยายการคา้เพ่ิมเขา้มาในพ้ืนท่ีจงัหวดัสตูล พร้อมกบัน าเอาวฒันธรรมดา้นแกงตอแมะห์มา
เผยแพร่ใหก้บัผูค้นในจงัหวดัสตูลดว้ย 

จากการสัมภาษณ์  กฤษณา  ตาเดอิน  ต าบลควนโดน  อ าเภอควนโดน จงัหวดัสตูล หน่ึงในสมาชิก
กลุ่มแม่บ้านของ ต าบลบ้านควน จังหวดัสตูล ได้บอกเล่าถึงประวติัความเป็นมาของการแพร่กระจาย
วฒันธรรมแกงตอแมะห์ในจงัหวดัสตูล พบว่า  ตนไดเ้รียนรู้การท าแกงตอแมะห์มาจากบรรพบุรุษซ่ึงเป็นคน
สตูลดั้งเดิมแต่ไดแ้ต่งงานกบัพ่อคา้ชาวมาเลเซียและไดเ้รียนรู้การท าแกงมาจากพ่อคา้ชาวมาเลเซียนั้นเอง 
โดยลกัษณะของการท าแกงมีส่วนท่ีแตกต่างจากแกงตอแมะห์ในมาเลเซียเลก็นอ้ยคือ จะใส่ตะไคร้ ลงไปใน
ส่วนผสมเพ่ือช่วยดบักล่ินคาวปลา ส่วนเคร่ืองเทศ และวตัถุดิบอ่ืนๆกใ็ชช้นิดเดียวกนั 

2.2 การเรียนรู้จากพ่ือนบ้าน  พบว่าในบางพ้ืนท่ีของอ าเภอเมือง การเรียนรู้การท าแกงตอแมะห์
ไดรั้บการถ่ายทอดมาจากเพ่ือนบา้นท่ีมีบา้นเรือนอยู่ใกล้ๆ กนั 

จากการสัมภาษณ์   ฮาบีบ๊ะ  หลงกอหราบ  ร้านร่มพงักา ต าบลต ามะลงั อ าเภอเมือง จงัหวดัสตูล   
ไดเ้ล่าว่าแกงตอแมะห์ท่ีท ากินกนัในครอบครัวนั้นไดสู้ตรการท ามาจากเพ่ือนบา้นซ่ึงเดิมตนเองไม่ใช่คน
ดั้งเดิมของต าบลต ามะลงัแต่เขา้มาเปิดร้านขายอาหาร จึงไดเ้รียนรู้การท าแกงตอแมะห์มาจากเพ่ือนบา้นท่ีอยู่
ใกลเ้คียงเป็นคนสอนและท าเคร่ืองแกงสดมาให ้ถา้ตนแกงรับประทานเองจะใชเ้คร่ืองแกงส าเร็จรูป เพราะ
สะดวกและรวดเร็วกว่า  สอดคลอ้งกบัค าบอกเล่าของ นางโยนี  กาหมาด ท่ีบา้นเกาะยาวต าบลปูยู อ าเภอ
เมือง จงัหวดัสตูล  กพ็บว่าเรียนรู้การท าแกงตอแมะห์มาจากจากเพื่อนบา้น ซ่ึงเพื่อนบา้นเป็นผูสู้งอายท่ีุอาศยั
อยูใ่นพ้ืนท่ีเกาะยาวมานานและรู้เร่ืองการแกงตอแมะห์เป็นอยา่งดี มีฝีมือการแกงท่ีอร่อย ตนจึงไดไ้ปเรียนรู้
กรรมวิธีการแกงมาลองแกงรับประทานในครอบครัว 

ส่วนการเปล่ียนแปลงของแกงตอแมะห์ในจงัหวดัสตูลท่ีแพร่กระจายมาจากประเทศมาเลเซียเขา้มา
ในจงัหวดัสตูล จะมีการเปล่ียนแปลงใน 3 ลกัษณะ  คือ 1) ส่วนผสมของเคร่ืองแกง 2) เคร่ืองปรุง และ 3) 
รสชาติ  

1) การเป ล่ียนแปลงส่วนผสมของเคร่ืองแกง ส่วนผสมหลักของเคร่ืองแกงแกงตอแมะ
ประกอบดว้ย พริกแหง้เมด็ใหญ่ เมด็ผกัชี  ยี่หร่าเลก็ใหญ่ หอมแดง เมด็อลับา กระเทียม ใบสมุย
บา้น ปลาเน้ือดีสด  ซ่ึงจากลงพ้ืนท่ีเกบ็ขอ้มูลพบวา่ ส่วนผสมท่ีมีความแตกต่างไปจากส่วนผสม
หลกัท่ีแต่ละพ้ืนท่ีใชท้  าแกงตอแมะห์  ดงัน้ี 

1.1) การเพ่ิมขม้ิน จากการเกบ็ขอ้มูลในต าบล บา้นควน พบวา่ มีการใส่ขม้ินเพ่ือเพ่ิมสีสนัใหแ้กง
ตอแมะห์มีสีท่ีน่ารับประทานมากยิง่ข้ึน   



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 709 -

จาการสัมภาษณ์ นางตีม๊ะ นิสาและ  ต าบลบา้นควน อ าเภอเมือง จงัหวดัสตูล ผูเ้ป็นมารดาของ นาย
มะฮมัหมดัสะกรี  หวงัผล ซ่ึงเป็นผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 3 ต าบลบา้นควน อ าเภอเมือง จงัหวดัสตูล ไดเ้ล่าว่า แกง
ตอแมะห์ เป็นแกงท่ีท าสืบต่อกนัมาตั้งแต่บรรพบุรุษ โดยเช่ือว่าแกงตอแมะห์ไม่ไดรั้บมาจากท่ีใด แต่แกงตอ
แมะห์เร่ิมรู้จกัในสตูลมาจากพ้ืนท่ีบริเวณชุมชนบา้นควนแห่งน้ี ซ่ึงชุมชมบา้นควนนบัเป็นชุมชนเก่าแก่ของ
จงัหวดัสตูล  ส่วนชุมชนหรือหมู่บา้นอ่ืนๆเพ่ิงมารู้จกัแกงตอแมะห์ในภายหลงัจากท่ีคนในชุมชนบา้นควน
แกงรับประทานกนั การแพร่กระจายไปยงัพ้ืนท่ีบริเวณอ าเภออ่ืนเน่ืองมาจากการแต่งงาน  การยา้ยถ่ินท่ีอยู่
อาศยั  และน าความรู้เร่ืองแกงตอแมะห์ติดตวัไปดว้ย ในส่วนของสูตรการท าแกงมีการปรับเปล่ียนสูตร
แตกต่างไปจากสูตรเดิมเลก็นอ้ยคือมีการใส่ขม้ินลงไปเพ่ือเพ่ิมสีสนั และรสชาติของอาหาร 

1.2) การเพ่ิมตะไคร้ จากการเกบ็ขอ้มูลในต าบล บา้นควน พบวา่ มีการใส่ตะไคร้ลงไปในแกงตอ
แมะห์เพ่ือช่วยดบักล่ินคาวจากปลาสด 

จากการสมัภาษณ์ นางกฤษณา  ตาเดอิน  อยูใ่นต าบลควนโดน  อ  าเภอควนโดน จงัหวดัสตูล ไดบ้อก
เล่าในส่วนของส่วนผสมของแกงตอแมะห์ ว่ามีส่วนท่ีแตกต่างจากแกงตอแมะห์ในมาเลเซียเล็กนอ้ยคือ จะ
ใส่ตะไคร้ ลงไปในส่วนผสมเพ่ือช่วยดบักล่ินคาวปลา ส่วนเคร่ืองเทศ และวตัถุดิบอ่ืนๆกใ็ชช้นิดเดียวกนั 

1.3) การเพ่ิมกะปิ  จากการเก็บขอ้มูลในต าบล ปูยู พบว่า มีการใส่กะปิ แทนมะขามเปียกเพ่ือ
ความหอมของเคร่ืองแกงและช่วยเพ่ิมรสชาติอาหาร 

จากการสมัภาษณ์ นางน๊ะ นาวาเดช ชาวบา้นในต าบลปูย ูอ  าเภอเมือง จงัหวดัสตูล ไดบ้อกวา่ แกงตอ 
แมะห์สูตรของตนนั้นท าง่ายและอร่อยเพราะเป็นสูตรของตวัเองโดยจะใชเ้คร่ืองแกงส าเร็จรูปจากมาเลเซีย 
แต่จะเพ่ิมรสชาติดว้ยการใส่กะปิ และน ้ าตาลทรายหรือน ้ าตาลป๊ีบ ส่วนผกัจะใส่สับปะรด เพื่อให้แกงมี
รสชาติดียิง่ข้ึน 
 2.) เคร่ืองปรุง เคร่ืองปรุงหลกัท่ีใชใ้นแกงตอแมะห์ประกอบดว้ย น ้ ากะทิ เกลือ น ้ ามะขามเปียก ซ่ึงจาก
การลงพ้ืนท่ีเกบ็ขอ้มูลพบวา่ มีการใส่เคร่ืองปรุงท่ีแตกต่างกนัไปในบางพ้ืนท่ีประกอบดว้ย 

2.1) สม้แขก ในบางพ้ืนท่ีนิยมใส่สม้แขกเพ่ิมรสชาติเปร้ียวแทนการใส่น ้ามะขาม  

จากการสมัภาษณ์   โต๊ะดาร๊ะห์  อ  ามาตี    ไดบ้อกเล่าเร่ืองราวของกรรมวิธีท าแกงสูตรโบราณดั้งเดิม
ท่ีตนท ามาตั้งแต่วยัเดก็จนกระทัง่ปัจจุบนั ท่ียงัคงใชสู้ตรเดิมไม่เปล่ียนแปลง สูตรการท าแกงตอแมะห์ท่ีท าให้
แกงหอมรสชาติดีท่ีสุด คือ การบดเคร่ืองแกงดว้ยเคร่ืองบดหิน ว่าการบดเคร่ืองแกงนั้นแหละเป็นการไดท้ า
เคร่ืองเทศสด ๆบดดว้ยมือเราเองอร่อยกว่าเคร่ืองส าเร็จหลายเท่า ซ่ึงถึงแมว้่าการบดเคร่ืองแกงจะท าดว้ย
กรรมวิธีท่ียุง่ยาก และใชเ้วลานาน แต่ส าหรับโต๊ะหากจะท าแกงตอแมะห์สูตรเด็ด ตอ้งท าเคร่ืองสด บดดว้ย
มือเท่านั้น อีกทั้งโต๊ะยงับอกว่าวตัถุดิบอ่ืนๆท่ีจ าเป็นส าหรับใชท้ าแกงตอแมะห์ซ่ึงก็ขาดไม่ได ้คือ ยอดสมุย
บา้น ท่ีเป็นตวัชูกล่ินใหแ้กงตอแมะห์มีกล่ินหอมเคร่ืองเทศน่ารับประทาน ซ่ึงโต๊ะหมานก็ไดป้ลูกไวใ้นสวน
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หลงับา้นเพ่ือง่ายต่อการหยิบมาใชป้รุงอาหารในแต่ละคร้ัง  และใส่ส้มแขกเพ่ือให้แกงตอแมะห์มีรสชาติดี
ยิง่ข้ึน 

2.2) กะทิ กะทิท่ีใชส่้วนใหญ่จะเน้นกะทิท่ีคั้นสดๆ เพราะจะไดร้สหอมมนักว่ากะทิส าเร็จรูป จาก
การสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งพบว่า ชาวสตูลจะใส่น ้ ากะทิในปริมานท่ีมากกว่าแกงตูมิห์ของประเทศมาเลเซีย 
อยา่งไรก ็ปริมานท่ีใส่ข้ึนอยูก่บัการแกงตอแมะห์กินกบัอะไร หากกินกบัขา้วมนั กจ็ะใชก้ะทิพอใหห้อมกล่ิน
กะทิเพราะจะได้พอดีกบัขา้วมนั แต่หากกินกบัโรตีจะใส่กะทิปริมานมากข้ึนเพ่ือช่วยเพ่ิมความหอมมนั 

จากการสัมภาษณ์ นางสิริมา  มะสะ  ต าบลฉลุง อ าเภอเมือง จงัหวดัสตูล  ไดบ้อกเล่าถึงความเป็นมา
ของการท าแกงตอแมะห์สูตรของทางร้านไม่ไดมี้กรรมวิธีอะไรยุง่ยาก เป็นการแกงท่ีรับช่วงต่อมาจากบรรพ
บุรุษ ท่ีท าสืบต่อกนัมา จะแตกต่างแค่อุปกรณ์ เคร่ืองมือในการท า ท่ีสมยัก่อนโต๊ะ จะใชเ้คร่ืองมือหินบดใน
การท าแกง แต่ปัจจุบนัน้ีตนเองไดป้รุงแกงตอแมะห์กบัเคร่ืองซองส าเร็จรูปที่หาซ้ือง่ายและสะดวก อีกทั้ง
แกงตอแมะห์ของทางร้านตนนั้น ส่วนใหญ่ลูกคา้จะสั่งมารับประทานกบัโรตี  ซ่ึงชาวสตูลโดยส่วนใหญ่ก็
นิยมรับประทานโรตีกบัน ้าแกงเป็นประจ าอยูแ่ลว้ แกงตอแมะห์จึงเป็นหน่ึงในเมนูยอดนิยมท่ีขาดไม่ไดข้อง
ชาวสตูลเวลาต้องการรับประทานกับโรตี  ส่วนส าคัญของทางร้านจะไม่นิยมใส่ผกัอ่ืนๆลงไปในแกง 
เน่ืองจากจะท าให้รสชาติผิดแปลกไป และจะใส่หัวกะทิมากกว่าการแกงตอแมะห์ท่ีรับประทานกบัขา้วมนั 
ซ่ึงจะท าใหน้ ้าแกงมีรสชาติหวานมนั  

2.3) ปลา ท่ีนิยมแกงมากท่ีสุด คือ ปลากุเรา ปลาอีคุด ปลามอง ปลากระพง  ส่วนท่ีมีการปรับเปล่ียน
แตกต่างออกไป คือ ปลาจาระเมด็ ปลาทู  ทั้งน้ียงัพบอีกวา่ชาวบา้นในหมู่บา้นท่ีคนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ท าประมง เม่ือออกทะเลไดป้ลาตวัใหญ่เน้ือดีเท่านั้นถึงจะแกงตอแมะห์ แต่หากตอ้งการรับประทานก็จะ
เลือกเน้ือปลาท่ีจบัไดจ้ากการออกทะเลท่ีมีลกัษณะตวัใหญ่มาแกง   

จากการสัมภาษณ์   นางสมพร  หมาดท้ิง  ต าบลควนขนั อ  าเภอเมือง จงัหวดัสตูล  ไดเ้ล่าถึงท่ีมาของ
แกงตอแมะห์ท่ีพบในพ้ืนท่ีต าบลควนขนั ว่า แกงตอแมะห์ท่ีท ากินกนัภายในครอบครัวของตนเรียนรู้มาจาก
บรรพบุรุษ ท่ีมีการถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น โดยในอดีตสมยัโต๊ะแกงจะใชเ้คร่ืองมือบดเคร่ืองแกงท่ีท าดว้ยหิน 
แต่ปัจจุบนัมีการปรับเปล่ียนใหส้ามารถท าแกงไดง่้ายและรวดเร็วข้ึน โดยหนัมาใชเ้คร่ืองแกงส าเร็จรูปแทน 
เน่ืองจากท าง่าย กรรมวิธีในการปรุงไม่ยุง่ยากและไม่เสียเวลา อีกทั้งท่ีร้านเม่ือก่อนยงัแกงตอแมะห์ขายเป็น
ประจ า ส่วนใหญ่จะขายช่วงเชา้ เป็นอาหารเชา้กินกบัขา้วสวย หรือ ขา้วมนั คนในต าบลควนขนัส่วนใหญ่ก็
เรียนรู้การท าแกงมาจากบรรพบุรุษแทบทั้งส้ิน   ส าหรับสูตรการท านั้นจะใชเ้คร่ืองแกงซองส าเร็จรูปและเพ่ิม
เคร่ืองสดลงไป จ าพวก อลับา เม็ดซาหวี ยอดสมุยบา้น  ปลาท่ีนิยมใส่ เช่น ปลาอีคุด ปลากุเรา ปลากะพง 
ปลาอีโต ้ปลามอง เป็นตน้  ทางร้านไม่นิยมรสเผด็ จะไม่ใส่พริกเพ่ิม 
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อยา่งไรกต็ามปัจจุบนัชาวสตูลนิยมใชเ้คร่ืองแกงส าเร็จท่ีบรรจุซองของประเทศมาเลเซียแทนการบด
เคร่ืองแกงเอง ความแตกต่างของส่วนผสมของเคร่ืองแกงท่ีบดเองจะใส่ใบสมุยบา้นกบัยี่หร่า ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 1  

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบส่วนผสมของเคร่ืองแกงตอแมะห์ท าเองและเคร่ืองแกงตอแมะห์ส าเร็จรูป 

ส่วนผสมของเคร่ืองแกงตอแมะห์ 

เคร่ืองแกงตอแมะห์แบบท่ีท าเอง เคร่ืองแกงตอแมะห์แบบส าเร็จรูป 

1. พริกใหญ่แหง้ 

2. เมด็ผกัชี 

3. อลับา 

4. ซาหวี่ 

5. ขม้ิน 

6. ใบสมุยบา้น 

 

1. พริกแหง้ 

2. เมด็ผกัชี 

3. อลับา 

4. ซาหวี่ 

5. ขม้ิน 

6. ยีห่รา 

 

3.) รสชาติ ถา้เป็นแกงตอแมะห์สูตรดั้งเดิมของมาเลเซียจะมีรสชาติหอมมนัเนน้หนกัไปท่ีกล่ินของ
เคร่ืองเทศท่ีจะมีความฉุน แต่ในจงัหวดัสตูลหลายๆพ้ืนท่ีมีการปรับเปล่ียนให้ถูกปากโดย การเติมพริกสด 
หรือ  พริกไทยลงไป  เพ่ือเพ่ิมความเผ็ดร้อนและอร่อยมากยิ่งข้ึนตามแบบท่ีชาวสตูลส่วนใหญ่นิยม
รับประทาน  

จากการสัมภาษณ์ นางดารณี  โต๊ะดิน  ชาวบ้าน ต าบลปูยู อ าเภอเมือง จงัหวดัสตูล ได้บอกเล่า
เร่ืองราวของแกงตอแมะห์ของตนนั้ นไดรั้บการถ่ายทอดมาจากทวด   ซ่ึงทวดผูห้ญิงนั้นเคยอาศยัอยู่ใน
ประเทศมาเลเซียมาก่อนในแถบกัวลาปะลิส และได้มาแต่งงานกับทวดผูช้ายซ่ึงเป็นคน ต าบลปูยู ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีไดจ้าก ม๊ะสะเปีย  โต๊ะดิน อาย ุ62 ปี ท่ีเล่าว่า รับแกงตอแมะห์มากจากทวดซ่ึง เป็นคน
มาเลเซีย ช่วงแรกท่ีมาอยู่ท่ีเกาะปูยนูั้นทวดไดส้อนการท าแกงตอแมะห์สูตรของมาเลเซีย ซ่ึงไม่นิยมรสเผด็ 
และใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองบดท่ีท าดว้ยหิน แต่เม่ือเร่ิมมีการใชไ้ฟฟ้าเขา้มา เคร่ืองมือหินบดเคร่ืองแกงนั้นก็ไดเ้ลิก
ใชไ้ป แต่ก็ยงัคงเก็บไวท่ี้บา้น เพ่ือใหลู้กหลานไดเ้ห็นเคร่ืองมือท าครัวของบรรพบุรุษในอดีต อีกทั้งม๊ะ(แม่)
ยงับอกอีกวา่การท าเคร่ืองแกงบดดว้ยหินนั้น ใหคุ้ณประโยชน์หลายอยา่ง เช่น ใหร้สชาติอาหารท่ีหอม อร่อย
น่ารับประทาน ไดอ้อกก าลงักายส่วนกลา้มเน้ือมดัเลก็ (ตน้แขน) ให้แข็งแรง ท่ีส าคญัคือ การบดเคร่ืองแกง
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ดว้ยมือโดยใชเ้คร่ืองมือหินบดนั้น วยัรุ่นหนุ่มสาวสมยัก่อนจะใชเ้ป็นตวัเช่ือมความสมัพนัธ์กนัหรือท่ีเรียกว่า
ใชเ้วลาในการท าครัวมาสนทนาท าความรู้จกักนั ผูช้ายจะท าหนา้ท่ีขูดมะพร้าว คั้นกะทิสด ส่วนผูห้ญิง ท า
หนา้ท่ีโขลกบดเคร่ืองแกง   ท่ีส าคญัแกงตอแมะห์ของชาวปูยจูะนิยมแกงรับประทานก็ต่อเม่ือออกทะเลได้
ปลาตวัใหญ่มาและตอ้งเป็นปลาท่ีเป็นท่ีตอ้งการของตลาด ราคาแพง บางครอบครัวจะไม่เอาไปขายแต่จะเกบ็
ไวแ้กงเอง เพราะหากไปขายก็จะหาโอกาสท่ีจะซ้ือปลาแพงๆมาแกงรับประทานยาก ส าหรับสูตรในการแก
นั้นจะมีเปล่ียนเพียงเล็กนอ้ยแค่เติมรสเผด็ลงไป เน่ืองจากหากเป็นสูตรท่ีมาจากมาเลเซียจะไม่มีรสชาติเผด็
เลย  

สรุปอภิปรายผล 

 ประเทศมาเลเซียและจงัหวดัสตูลมีความสัมพนัธ์ทางพ้ืนท่ีมายาวนานและเน่ืองจากพ้ืนท่ีติดต่อกนั
ท าใหก้ารแพร่กระจายของแกงตอแมะห์จากประเทศมาเลเซียสามารถแพร่กระจายโดยตรง จากการแต่งงาน  
การยา้ยถ่ิน การเดินทางไปมาหาสู่ของเครือญาติระหวา่งประชาชนท่ีอาศยัในรัฐปะลิส รัฐเคดะห์ และรัฐปีนงั 
ของประเทศมาเลเซีย กบัประชาชนในจงัหวดัสตูล และมีการแพร่กระจายโยออ้มในบางพ้ืนท่ี  จะเห็นไดว้่า
ประชาชนในประเทศมาเลเซียกับประชาชนในจังหวดัสตูล มีความสัมพนัธ์ทางวฒันธรรมกันมาอย่าง
ยาวนานและต่อเน่ืองและยงัคงด าเนินอยูใ่นปัจจุบนั 

เป็นท่ีน่าสังเกตว่าปัจจุบนัชาวสตูลนิยมใชเ้คร่ืองแกงส าเร็จรูปของประเทศมาเลเซียมากกว่าการบด
เคร่ืองแกงเองเพราะสะดวกและรวดเร็วกวา่ อยา่งไรก็ตามแกงตอแมะห์ในจงัหวดัสตูลมีการเปล่ียนแปลงไป
จากแกงตูมิห์ในประเทศมาเลเซียโดยเฉพาะ รสชาติ เพราะคนสตูลชอบอาหารท่ีมีรสจดักว่าโดยเฉพาะรส
เผด็ ส่วนส่วนผสมของเคร่ืองแกงยงัคงเคร่ืองเทศหลกัท่ีคลา้ยคลึงกนั มีการปรับใชใ้บสมุยบา้นซ่ึงจะปลูกไว้
บริเวณบา้น มาใชแ้ทนยีห่ร่า จึงท าใหแ้กงตอแมะห์ของจงัหวดัสตูลมีเอกลกัษณ์และกลายเป็นอาหารพ้ืนเมือง
ของจงัหวดัสตูล อีกทั้งยงัเป็นอาหารเมนูส าคญัท่ีใชใ้นการตอ้นรับแขกบา้นแขกเมืองของชาวสตูลอีกดว้ย 

ข้อเสนอแนะ 

 ทั้ งน้ีผูศึ้กษาเห็นว่าควรมีการศึกษาเพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ในพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ิมเติม เก่ียวกับ
ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศมาเลเซียกบัจงัหวดัสตูลผ่านวิธีการแพร่กระจายทางวฒันธรรมดา้นอ่ืนๆ เช่น 
วฒันธรรมการแต่งกาย วฒันธรรมการสร้างท่ีอยูอ่าศยั เป็นตน้ เพ่ือไดเ้ขา้ใจวฒันธรรมและเอกลกัษณ์ของทั้ง
สองดินแดนไดอ้ยา่งชดัเจนยิง่ข้ึน 
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การท่องเทีย่วเชิงคุณธรรมของกลุ่มท่องเทีย่วบ้านบาลาดูวอ อ าเภอยะหร่ิง  
จังหวดัปัตตานี 

Moral Tourism of Baan Baladua Travel Group Yaring District Pattani Province. 
 

แวแอเซาะ  อสัมะแอ 1  
Wae-ae-soh Asma-ae 
พรพนัธ์ุ  เขมคุณาศยั 2 

Pornpan Khemakunasai 
 

บทคัดย่อ 
บทความน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา ความหมายของการท่องเท่ียวเชิงคุณธรรมและรูปแบบ

การท่องเท่ียวเชิงคุณธรรมของกลุ่มท่องเท่ียวบา้นบาลาดูวออ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี โดยเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มท่องเท่ียวบา้นบาลาดูวอ จ านวน 10 คน การเก็บขอ้มูลใชว้ิธีการสัมภาษณ์เชิง
ลึกและการสังเกต ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มท่องเท่ียวบา้นบาลาดูวอให้ความหมายการท่องเท่ียวเชิง
คุณธรรมตามความเช่ือของศาสนาอิสลามและวถีิมุสลิม ท่ีมีความรักความเอ้ืออาทรและการเก้ือกูลต่อ
กนั มีส านึกร่วมในการปกป้อง และช่วยกนัดูแลรักษาทรัพยากรชายฝ่ัง เพื่อส่งต่อไปยงัลูกหลานรุ่น
หลงัส าหรับรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงคุณธรรมของกลุ่มท่องเท่ียวบา้นบาลาดูวอ ตั้งอยูบ่นฐานความรู้
และภูมิปัญญาท่ีสืบทอดมาจากคนรุ่นก่อน การร้ือฟ้ืนคุณค่าของระบบนิเวศชายฝ่ังให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้เก่ียวกบัพืชสมุนไพรและสัตวน์ ้ าในป่าชายเลน และการฟ้ืนฟูศกัยภาพชายฝ่ังทะเลให้เป็น
แหล่งอาหารท่ีสมบูรณ์ของชุมชน 
ค าส าคัญ : การท่องเท่ียวเชิงคุณธรรม กลุ่มท่องเท่ียวบา้นบาลาดูวอ 
 

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 
 

บทน า  
อ่าวปัตตานีเป็นพื้นท่ีด ารงชีวิตท่ีส าคญัของคนในชุมชนรอบอ่าวและทอ้งถ่ินใกลเ้คียงใน

จงัหวดัปัตตานี ชาวบา้นมีอาชีพหลกัคือ “ประมงพื้นบา้น” ภายในบริเวณอ่าวปัตตานี ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีมี
ความอุดมสมบูรณ์ทั้งดา้นทรัพยากรชายฝ่ัง เป็นแหล่งอนุบาล แหล่งอาหาร แหล่งผสมพนัธ์ุ และ
แหล่งหลบภยัของสัตวน์ ้าท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดแห่งหน่ึง และทรัพยากรสัตวน์ ้ า ไดแ้ก่ ช่วงมรสุมจะมีฉลาม 
โลมา หอยนางรม หอยลาย หอยกาบ หอยแครงแหล่งท่ีมีหอย จะมีปลาดุกทะเลชุม(แวอูเซ็ง,2558) 
และช่วงปกติ ไดแ้ก่ ปลากระบอก ปลาดุกทะเล ปูด า ปลาทราย ปลาบู่ ปลากดขาว ปลากดเขียว ปลา
แขยง ปลากะพงขาว ปลากะพงแดง ปลาสลิดหิน ปลาแป้น ปลาเข็ม ปลาข้ีจีน ปลากระเบน ปลา
จอ้งม่อง ปลาฉลาม ปลาจวด ปลากระตกั ปลาตะกรับจุด(แวฮาซัน,2558) วิถีชีวิตของชาวประมง
พื้นบา้นท่ีผกูติดกบัอ่าวปัตตานี ทั้งแหล่งอาหารเล้ียงชีพ และแหล่งรายไดเ้ล้ียงครอบครัวมาหลายชัว่
อายคุน  

ต่อมาสภาพความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรชายฝ่ังทะเลของอ่าวปัตตานีก็เกิดความเส่ือม
โทรมลงทั้งน้ีเน่ืองจากสาเหตุหลายประการ เช่น เกิดจากการขยายตวัของชุมชนเมือง การขยายตวั
ของอุตสาหกรรมต่างๆ บนฝ่ังแม่น ้ าและบริเวณอ่าวปัตตานี การขยายตวัของพื้นท่ีท านากุง้ การ
สูญเสียพื้นท่ีป่าชายเลน และสาเหตุท่ีส าคญัท่ีสุดเกิดจากการท าลายแหล่งอาศยัของสัตวห์นา้ดินและ
พื้นท่ีสาหร่ายโดยเรืออวนรุน อวนลาก ซ่ึงสาเหตุดงักล่าวน ามาสู่ปัญหาให้กบัชุมชนประมงพื้นบา้น
ในการตอ้งสูญเสียแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติในการท ามาอาชีพและยงัก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม
ท่ีเป็นห่วงโซ่ตามมาอีกดว้ย เช่น ปัญหาหน้ีสิน ปัญหาคนวา่งงานโดยเฉพาะกลุ่มวยัรุ่น ปัญหายาเสพ
ติด ปัญหาครอบครัว ปัญหาคุณภาพชีวิต ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ปัญหาการศึกษา ฯลฯ (ปิยะ กิจถาวร, 
2543)  

นอกจากน้ีการปรับโครงสร้างการผลิตการเกษตรและการกระจายอุตสาหกรรมไปสู่ภูมิภาค
(แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 5,2558) ก็พบว่าการขยายตวัอย่างรวดเร็วทาง
เศรษฐกิจในสาขาเกษตร อุตสาหกรรม และบริการหลายดา้นท่ีผ่านมาก็มีส่วนบัน่ทอนเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจและฐานะทางการเงินของประเทศไปไม่นอ้ยและไดส้ร้างความเส่ือมโทรมให้แก่ฐาน
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ทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคญัๆ หลายดา้นอย่างน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะท่ีดิน ป่าไม ้แหล่งน ้ า ท าให้
สภาวะแวดลอ้มในชนบททรุดโทรมลงไปมาก  อ่าวปัตตานีปัจจุบนั ไดรั้บผลกระทบจากการพฒันา
ให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมอาหารทะเลเพื่อการส่งออก โดยนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ด าเนินการศึกษาและจดัท าแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ.2535 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมติัเงิน
งบประมาณเพื่อด าเนินโครงการเขตอุตสาหกรรมปัตตานี ส่งผลให้เรืออวนลาก อวนรุน ของนายทุน
ใหญ่จากจงัหวดัทางภาคกลางขยายกิจการลงมาท่ีปัตตานี(ศรีศกัร  วลัลิโภดม,2548) ท าใหช้าวประมง
พื้นบา้นไดรั้บผลกระทบ ไม่สามารถออกหาปลาไดเ้หมือนเม่ือก่อน ดงัค าบอกเล่า (แวฮาซัน,2558
และมะรอย,ี2559) 

ท่ีโรงงานปลาหมึกแห้ง บ้านกูแบอีเต๊ะ ทิ้งน า้เสียลงในทะเล เวลาทางการตรวจจะกักน า้ไว้
ก่อน แล้วถ่ายน า้เสียลงทะเลเม่ือไม่มีใครมาตรวจ ท าให้สัตว์น า้ชายฝ่ังตายหมด ทะเลตืน้ ชาวประมง
ท่ีบ้านบานาต้องย้ายท่ีหาปลาไปทางบางปู  

ออกไปหาปลาแต่ละวนั ได้บ้าง ไม่ได้บ้าง เม่ือก่อนนั่งงมกุ้ง 5 นาที ได้ 2 ก ามือ ได้กุ้ งทุกวัน 
วันละ2-3โล   น า้ทะเลตอนช่วงน า้ลง เหลือแค่คืบเดียวก็ถึงโคลนแล้ว  เรือว่ิงไม่ได้  ถ้าออกไปตอน
น า้ขึน้ กต้็องรีบกลับก่อนน า้ลง  คนอ่ืน ๆ เค้าไปท างานมาเลเซียกันหมดแล้ว   

ชุมชนรอบอ่าวปัตตานีมีทั้งหมด 15 ชุมชนไดแ้ก่ ชุมชนรูสะมีแล ชุมชนแหลมนก ชุมชนบา
นา ชุมชนตนัหยงลุโละ ชุมชนปาเระ ชุมชนบา้นดี ชุมชนโต๊ะโสม ชุมชนบือเจาะ ชุมชนบาลาดูวอ 
ชุมชนบางปู ชุมชนยามู ชุมชนตะโละกาโปร์ ชุมชนดาโตะ๊ ชุมชนตะโละสะมีและ และชุมชนบูดี ซ่ึง
ทุกชุมชนมีอาชีพหลกัคือประมงพื้นบา้น 

 
ภาพท่ี1 แผนท่ีแสดงชุมชนรอบอ่าวปัตตานี 
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ชุมชนบา้นบาลาดูวอ เป็นอีกแห่งหน่ึงท่ีมีอาชีพประมงพื้นบา้นเป็นอาชีพหลกั ได้พบกบั
สภาพภาวะเศรษฐกิจตกต ่าในปัจจุบนั และผลกระทบจากการทบัถมของโคลนตะกอนและส่ิงปฏิกูล
จากแหล่งอุตสาหกรรมในเมือง ท าใหช้าวประมงพื้นบา้นไดรั้บผลกระทบ ไม่สามารถออกหาปลาได้
เหมือนเม่ือก่อน จึงมีรายไดล้ดลง ถึงขั้นเปล่ียนแปลงการท ามาหากิน วิถีชีวิตและวฒันธรรม โดยท่ี
รัฐบาลไม่ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของปัญหาน้ีแต่อยา่งใด  

ในบริเวณใกลเ้คียงกบัชุมชนบา้นบาลาดูวอ มีนกัลงทุนดา้นการท านากุง้หลายเจา้ ไดป้ล่อย
น ้าเสียลงสู่ทะเล ท าให้ช่วงเวลา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 – 2550 เกิดวิกฤตเศรษฐกิจกบัชุมชนบา้นบาลาดู
วอเป็นอยา่งมาก ชาวประมงไม่สามารถท าการประมงเล้ียงชีพได ้สัตวน์ ้ านอ้ยลง น ้าเน่าเสีย สาหร่าย
ผมนางไม่งอกหากสภาพน ้าทะเลไม่สะอาด 

 
ภาพท่ี2 แผนท่ีแสดงบริเวณการท านากุง้ 

 

ท าใหป้ระชากรวยัท างานเกิดการยา้ยท่ีท ากิน โดยไปรับจา้งตามร้านตม้ย  าท่ีประเทศมาเลเซียชาวบา้น
บางส่วนและชาวประมงพื้นบา้นท่ีไม่อยากออกไปท างานต่างพื้นท่ี จึงร่วมกนัหาวิธีการเพื่อให้ชีวิต
อยู่รอดได้และมีรายได้พอเล้ียงครอบครัว จึงเกิดกลุ่มๆหน่ึงท่ีมีผูช้ายหลายวยั มีทั้ งวยัหนุ่ม วยั
กลางคน และวยัชรา ประมาณ 10 – 12 คน ท่ีเห็นความส าคญัของป่าชายเลน จึงจดัตั้งกลุ่มเล้ียงปูน่ิม-
ปูด า และปล่อยปูท่ีก าลงัไข่กลบัลงสู่ทะเล ใหป่้าชายเลนเป็นแหล่งอนุบาลสัตวน์ ้ า เม่ือการเล้ียงปูน่ิม-
ปูด า มีรายได้และมีลูกค้าประจ าทุกอย่างราบร่ืน จึงตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนเพื่อให้นักเรียนและ
ผูส้นใจมาเยี่ยมชมและรับความรู้ต่าง ๆ ดา้นการเล้ียงปูน่ิม-ปูด า การอนุบาลสัตวน์ ้ า และสมุนไพรท่ี
อยู่ในป่าชายเลน นอกจากน้ีครูและนกัเรียนโรงเรียนบา้นบือเจาะ ท่ีอยูบ่ริเวณใกลเ้คียงก็ไดร่้วมกนั
แก้ไขสภาพแวดล้อม ซ่ึงครูนิเด๊าะ เล่าว่า  “ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบือเจาะท่ีอยู่ในชุมชน
ร่วมกนัแกไ้ขสภาพแวดลอ้มโดยช่วยกนัท าน ้ าชีวภาพและ EM Ball ปรับสภาพน ้ าทะเลเป็นเวลา 8 ปี 

อ่าวปัตตาน ี

บริเวณที่ท ำนำกุ้ง 
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จนสภาพน ้าทะเลดีข้ึน พนัธ์ุสัตวน์ ้าเพิ่มมากข้ึน สาหร่ายผมนางเร่ิมงอก” มีผลผลิตให้ชาวบา้นไดเ้ก็บ
ไปขายปีละ 3 เดือน คือช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี ต่อมาเม่ือกลุ่มเล้ียงปูน่ิม-ปูด า 
มีความเขม้แข็งข้ึน จึงเชิญกลุ่มท่องเท่ียวบางปูซ่ึงมีสมาชิกเหลือแค่ 2 คน ให้มาตั้งศูนยท์่องเท่ียว
ชุมชน ณ กลุ่มเล้ียงปูน่ิม-ปูด า บา้นบาลาดูวอ และรับสมาชิกเพิ่มทั้งชาวบา้นทัว่ไปและชาวประมง
พื้นบา้นท่ีมีเรือไวบ้ริการนกัท่องเท่ียว เน่ืองจากเห็นทรัพยากรชายฝ่ังทะเลและป่าชายเลนมีความอุดม
สมบูรณ์ สภาพแวดลอ้มและทรัพยากรป่าชายเลนท่ีเป็นลกัษณะอุโมงคโ์กงกาง นกกาน ้ า นกกระยาง 
และนกอ่ืน ๆ อีกนบัหม่ืนตวัท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณน้ี จนเรียกว่า “เกาะนก”เน่ืองจากนกจะบินกลบัมา
เกาะท่ีตน้ไมท้ั้งตน้จนไม่เห็นใบไม ้ตอนกลางคืนมีห่ิงหอ้ยสวา่งไสว มีความสวยงามทั้งธรรมชาติ วิถี
ประมงพื้นบา้นและวถีิชุมชน ไม่ไดแ้พส้ถานท่ีอ่ืน ๆ เลย 

 การศึกษาความหมายและรูปแบบของการท่องเท่ียวเชิงคุณธรรมของกลุ่มท่องเท่ียวบา้นบา
ลาดูวอ ต าบลบางปู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี จากกลุ่มท่องเท่ียวท่ีรวมกลุ่มกนัเพื่อบริการพา
นกัท่องเท่ียวชมบริเวณรอบอ่าวบางปูและวถีิชุมชนบา้นบาลาดูวอจึงเป็นจุดส าคญัท่ีจะท าให้ทราบวา่
ความมีคุณธรรมท่ีกลุ่มน้ีไดใ้หค้วามหมายมีลกัษณะเป็นอยา่งไร  ซ่ึงพื้นท่ีศึกษาคือชุมชนบา้นบาลาดู
วอทิศเหนือของชุมชนคืออ่าวบางปู มีพื้นท่ีป่าชายเลนประมาณ 9,080 ไร่ (ศูนยศึ์กษาธรรมชาติป่า
ชายเลนยะหร่ิง,2558) เป็นป่าชายเลนท่ีอุดมสมบูรณ์ท่ีสุดในประเทศไทย 
 

 
                             ภาพท่ี3 แผนท่ีแสดงชุมชนบา้นบาลาดูวอ อ่าวบางปูและอ่าวปัตตานี 
 

ชาวบา้นมีอาชีพประมงพื้นบา้นประมาณ 30 ครัวเรือน การประมงพื้นบา้นท่ีท า ไดแ้ก่ มอแป
(โพงพาง) และมูกะซือเยาะห์(การลากอวนโดยใชค้น 2 – 4 คน) นางเจะตีเมาะ เล่าวา่ “สมยัก่อน เวลา
ออกไปหากุง้ พ่อบา้นจะชวนเพื่อนอีก 2 คนไปดว้ยกนั 3 คน ไปวนัน้ีกลบัอีกวนั จะไดกุ้ง้ประมาณ 

อ่าวบางปู 

อ่าวปัตตาน ี



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 720 -

6 

20–30 กนัตงั(1 กนัตงัเท่ากบั 4 ลิตร) เม่ือกลบัมาถึงจะเทกุง้ลงบนพื้นท่ีปูดว้ยกระสอบ แม่บา้นก็จะท า
หนา้ท่ีคดักุง้ท่ีมีขนาดใหญ่ เพื่อน าไปขายต่อ แลว้แบ่งเงินเป็น 3 ส่วน ส่วนผูห้ญิงบา้นอ่ืนๆ ท่ีวา่งงาน
และสามีไม่ไดท้  าอาชีพประมงก็จะมาช่วยคดัขนาดกุง้จากชาวประมงท่ีหามาไดจ้  านวนมาก และจะ
ไดกุ้ง้ท่ีไม่ไดข้นาดกลบับา้นไปกิน” 

บริเวณชายฝ่ังจะเห็นวถีิชีวติความเป็นอยูข่องชาวบา้นบาลาดูวอ เม่ือออกสู่ทะเลจะเห็นความ
งดงามและความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน ตน้โกงกางโคง้เขา้หากนัจนกลายเป็นอุโมงค์ มีนก
นานาพนัธ์ุมาอาศยัอยูถ่าวร ไดแ้ก่ นกกาน ้ า นกกระยาง และชนิดอ่ืน ๆ อีกหลายชนิด จนไดฉ้ายาว่า
“ดอกไมป่้าบางปู” เน่ืองจากตอนเยน็นกทุกชนิดจะบินกลบัมาเกาะท่ีตน้ไมใ้นป่าโกงกางจนไม่เห็น
ใบส่วนตอนกลางคืนมีห่ิงหอ้ยเป็นจ านวนมากสวา่งไสวบนตน้ล าภู 

 
ภาพท่ี4 แสดงธรรมชาติป่าชายเลนและวถีิชีวติชาวประมง 

 

 ดงันั้น กลุ่มท่องเท่ียวของชุมชนบา้นบาลาดูวอท่ีมีความดีงามใส่ใจต่อเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนั 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่เก้ือกูลซ่ึงกนัและกนั ท าให้คนในชุมชนยิ่งกลมเกลียวกนั ช่วยเหลือกนัในทุก ๆ เร่ือง 
ไม่วา่จะเป็นในเร่ืองความเป็นอยู ่วิถีชีวิตตามหลกัศาสนา การประกอบอาชีพในชุมชนท่ียงัคงรักษา
ไวซ่ึ้งการประมงพื้นบา้น และปกป้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มให้คงอยู่คู่กบัชุมชน
และผูม้าท่องเท่ียวก็จะไดรั้บส่ิงดี ๆ กลบัไป ขณะเดียวกนักลุ่มท่องเท่ียวบา้นบาลาดูวอตอ้งการท่ีจะ
สร้างอาชีพในชุมชนอยา่งมีประสิทธิภาพและคงอยูร่่วมกบัชุมชนตลอดไป 
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ความหมายของการท่องเทีย่วเชิงคุณธรรม 
 กลุ่มท่องเท่ียวบา้นบาลาดูวอให้ความหมายการท่องเท่ียวเชิงคุณธรรมตามหลกัของ
ศาสนาอิสลามและวิถีมุสลิมตามบริบทของชุมชน ซ่ึงมีข้อห้ามไม่ให้นักท่องเท่ียวด่ืมสุราขณะ
ท่องเท่ียวและพกัในชุมชน ห้ามน าอาหารท่ีส่วนประกอบของหมูมารับประทานในชุมชน ห้ามน า
สุนัขเขา้มาในบริเวณแหล่งท่องเท่ียวและชุมชน การแต่งกายตอ้งเรียบร้อย สุภาพและมิดชิด หาก
ต้องการพกัแรมท่ีชุมชนต้องประพฤติตนตามบริบทของชุมชน ได้แก่ ไม่จดักิจกรรมท่ีผิดหลัก
ศาสนาอิสลามและไม่ประพฤติไปในทางชู้สาว ซ่ึงอยู่เป็นบทบญัญัติในอัลกุรอ่าน และหะดิษ 
เก่ียวกบัหลกัการปฏิบติัของมุสลิมในชีวิตประจ าวนั จึงเกิดการก าหนดขอ้ตกลงส าหรับนกัท่องเท่ียว 
ไดป้ระกาศไวท่ี้ทางเขา้จุดลงเรือเขา้ชมป่าชายเลน บา้นบาลาดูวอ และในเฟสบุ๊ค ดงัน้ี 1)ห้ามน าและ
ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และเสพยาเสพติด 2)ห้ามน า 5 ส. ไดแ้ก่ สุนขั สุกร สุรา สายเด่ียว และส่ิง
เสพติดเขา้มาในชุมชน 3)ห้ามเล่นการพนนั 4)แต่งกายสุภาพ มิดชิด 5)ไม่ประพฤติไปทางชูส้าวและ
ท าอนาจาร 6)รักษาความสะอาด ไม่ทิ้งขยะในสถานท่ีท่องเท่ียวและชุมชน 7)ห้ามจดักิจกรรมท่ีผิด
หลกัการศาสนาอิสลามในชุมชน 

 
ภาพท่ี5 ภาพป้ายไวนิลแสดงขอ้ตกลงส าหรับนกัท่องเท่ียว 

 

   นอกจากน้ี นายเจะสตอปา เจะมะ กล่าววา่ “กิจกรรมภายในชุมชนยงัมีการปลูกป่า
ชายเลนเพื่อฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ศูนยเ์รียนรู้ชุมชนเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กบัคนใน
ชุมชนและชุมชนใกลเ้คียงมาใชป้ระโยชน์ไม่ว่าดา้นสมุนไพรท่ีอยูใ่นป่าชายเลนและการใชส้ถานท่ี
ในการเขา้ค่ายลูกเสือ ดา้นประมงพื้นบา้น การอนุรักษท์รัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง รวมทั้งการจดั
ค่ายอบรมเยาวชนตา้นภยัยาเสพติด การท าน ้ าหมกัชีวภาพและอีเอ็มบอลเพื่อปรับสภาพน ้ าในทะเล
ช่วงเขา้หนา้ร้อน” ซ่ึงกิจกรรมเหล่าน้ีท าให้คนในชุมชนมีความรัก ความเอ้ืออาทรและการเก้ือกูลต่อ
กนั มีส านึกร่วมในการปกป้อง และช่วยกนัดูแลรักษาทรัพยากรชายฝ่ัง เป็นคุณธรรมท่ีส าคญัต่อเพื่อน
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มนุษยด์ว้ยกนัและต่อธรรมชาติรอบ ๆ ตวัท่ีเป็นส่วนรวม เพื่อรักษาสภาพแวดลอ้มให้คงอยูต่่อไปยงั
ลูกหลานรุ่นหลงั 

 
ภาพท่ี6 ภาพแสดงกิจกรรมท่ีร่วมกนัท าภายในชุมชน 

 

 ดงันั้น ความหมายของการท่องเท่ียวเชิงคุณธรรม ของกลุ่มท่องเท่ียวบา้นบาลาดูวอ คือ
การท่องเท่ียวท่ีควบคุมพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวให้ประพฤติและปฏิบติัตามบริบทของชุมชนตาม
แนวทางศาสนาอิสลาม และร่วมกนัดูแลสภาพแวดลอ้ม ธรรมชาติ และระบบนิเวศน์ให้อยูใ่นสภาพ
เดิมพร้อมท่ีจะช่วยแกไ้ขสภาพแวดลอ้มหากอยูใ่นขั้นวกิฤติท่ีไม่สามารถท าการประมงพื้นบา้นได ้
 

รูปแบบการท่องเทีย่วเชิงคุณธรรม  
 การศึกษารูปแบบการท่องเท่ียวเชิงคุณธรรมของกลุ่มท่องเท่ียวบา้นบาลาดูวอ เร่ิมตน้
จากการเก็บข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวท่ีอยู่ในชุมชนและอ่างบางปู เป็นจุดเด่นท่ีท าให้ชุมชนแห่งน้ี
สามารถด าเนินการจดัการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายและน าแหล่งทรัพยากรเหล่าน้ีเป็นแหล่งเรียนรู้และ
แหล่งศึกษาธรรมชาติ ผลการศึกษามีดงัน้ี 
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1) อุโมงคโ์กงกาง เป็นจุดก าเนิดของการท่องเท่ียวของชุมชน เน่ืองจากตน้โกงกางท่ี
อยูลึ่กเขา้ไปในป่า จะโคง้เขา้หากนัจนมีรูปร่างคลา้ยอุโมงค์ ความสมบูรณ์ของป่า
ชายเลนท่ียงัคงอยูแ่ละเป็นป่าชายเลนท่ีสมบูรณ์แห่งหน่ึงในประเทศไทย ซ่ึงภาครัฐ
และชุมชนร่วมกนัดูแลรักษาไม่ให้มีการลกัลอบตดัไมท้  าลายป่า ท าให้เป็นป่าท่ี
สมบูรณ์และสวยงาม การเขา้ชมตอ้งนัง่เรือเขา้ไปในป่าโกงกาง สามารถชมไดท้ั้ง
วนั 

2) การท่องเท่ียวเชิงนิเวศทางทะเล สามารถชมความงามของนกนานาชนิดท่ีอาศยัอยู่
ในอ่าวบางปู ตอนเช้าชมนกบินออกจากรัง เป็นหม่ืนตัวทยอยออกหากินตาม
ชายทะเล และทุ่งนา ตอนเยน็ชมนกบินกลบัรัง เกาะตน้แสมจนไม่เห็นใบ จนไดช่ื้อ
วา่ “ดอกไมป่้าบางปู” ชมความสวยงามและความสมบูรณ์ของทรัพยากรและระบบ
นิเวศน์ท่ีอยูใ่นทะเลชายฝ่ัง และชมความงามของห่ิงห้อยท่ีมีจ านวนมาก สามารถ
ยนืชมท่ีฝ่ังหรือนัง่เรือล่องไปท่ีตน้ล าภูในเวลากลางคืน 

3) การท่องเท่ียวชมวิถีชีวิตในชุมชน เป็นการชมวิถีประมงพื้นบา้นและความเป็นอยู่
ของคนในชุมชน การเล้ียงปูน่ิม-ปูด า การเล้ียงปลาพนัธ์ุพื้นเมืองโดยวิธีธรรมชาติ 
และสมุนไพรในป่าชายเลนท่ีสามารถน ามาใชใ้นชีวติประจ าวนั 

4) การท่องเท่ียวแบบผจญภัย โดยการลงไปเดินในป่าโกงกางเพื่อเก็บหอย และ
ร่วมกนัออกหาปลากบัชาวประมงพื้นบา้นทั้งในเวลากลางวนัและกลางคืน 

5) การท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย ์ ส าหรับกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการใชชี้วิตใกลชิ้ดกบั
ชุมชน รับประทานอาหารทะเลสดท่ีหาได้จากประมงพื้นบ้านและพร้อมท่ีจะ
ปฏิบติัตามขอ้ตกลงส าหรับนกัท่องเท่ียวในการพกัแรมคา้งคืน 

 ทุกกิจกรรมเป็นเพียงกิจกรรมท่ีแทรกดว้ยฐานความรู้และภูมิปัญญาท่ีสืบทอดมาจากคน
รุ่นก่อน ไม่ว่าจะเป็นการชมวิถีประมงพื้นบา้น เดินย  ่าโคลนเก็บหอย  รวมทั้งการร้ือฟ้ืนคุณค่าของ
ระบบนิเวศชายฝ่ังใหเ้รียนรู้เก่ียวกบัพืชสมุนไพรและสัตวน์ ้ าในป่าชายเลน และท่ีส าคญันกัท่องเท่ียว
ตอ้งประพฤติปฏิบติัตามบริบทของชุมชน คือ ตามวิถีมุสลิมท่ีปฏิบติัตามหลกัศาสนาอิสลาม และ
ช่วยกนัรักษาสภาพแวดลอ้มใหค้งเดิม  
 ในทศันะอิสลาม มนุษยมี์หนา้ท่ีบริหารจดัการโลกน้ีให้เป็นไปตามความประสงค์ของ
พระองค ์มนุษยเ์ป็นผูไ้ดรั้บมอบหมายให้จรรโลงสังคมสู่การพฒันาและความเจริญ ถึงแมม้นุษยจ์ะมี
สติปัญญาและมีสามญัส านึกในการท าความดี แต่บางคร้ังมกัถูกชักจูงด้วยอารมณ์ใฝ่ต ่า และความ
ตอ้งการท่ีไม่มีวนัส้ินสุด เป็นเหตุให้มนุษยท์  าลายสังคมและส่ิงแวดล้อมรอบขา้ง หรือแมก้ระทัง่
ตนเอง อลัลอฮ(์ซ.บ.)ไดต้รัสในอลักุรอานความวา่ :  
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“และหากว่าความจริงได้คล้อยตามอารมณ์ใฝ่ต ่าของพวกเขาแล้ว ช้ันฟ้าทั้งหลายและ
แผ่นดินรวมทั้งบรรดาสรรพส่ิงทีอ่ยู่ในน้ันต้องเสียหายอย่างแน่นอน” 

ซูเราะห์อัลมอฺุมีนูน อายะห์ท่ี 71 (อลักุรอาน 23:71) 
จึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งมีกฎกติกาเพื่อสามารถโนม้นา้ว ให้รู้จกัการจดัการทรัพยากร

และส่ิงแวดล้อมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนสามารถใช้ชีวิตร่วมกับทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีสอดคลอ้งกบัวฒันธรรม และวถีิชีวติอยา่งกลมกลืนและย ัง่ยนื(มสัลนั  มาหะมะ,2559) 
 ดังนั้นการรวมกลุ่มและการช่วยเหลือเก้ือกูลของคนในชุมชน สามารถสร้างความ
เขม้แข็งให้กบัชุมชนไดเ้ป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์น ้ าเน่าเสียเพราะการส่งเสริมการด าเนิน
โครงการเขตอุตสาหกรรมปัตตานี การท านากุง้บริเวณรอบอ่าวบางปู และเกิดพายุท าให้น ้ าทะเลหนุน 
ช่วงปลายปี พ.ศ.2553 ท าให้บา้นเรือนท่ีติดชายฝ่ังพงัเสียหาย รวมถึงแหล่งเพาะพนัธ์ุในป่าชายเลย
และแหล่งเล้ียงปูน่ิม-ปูด าในชุมชนเกิดความเสียหาย แต่ก็ไม่ไดท้  าให้คนในชุมชนเกิดความย่อทอ้ 
ในทางกลบักนั ทุกคนร่วมกนัฟ้ืนฟูให้สภาพแวดลอ้มและระบบนิเวศน์กลบัมาเหมือนเดิม ท าให้มี
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ์เกิดแหล่งอนุบาลสัตวน์ ้ า มีผลให้สัตวน์ ้ าในทะเลมีจ านวนเพิ่ม
มากข้ึน นกจากต่างถ่ินมาอาศยัเพิ่มมากข้ึนเน่ืองจากอาหารอุดมสมบูรณ์ จนเกิดเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ี
สวยงาม ท่ีนักท่องเท่ียวสนใจท่ีจะมาเท่ียว ท าให้ชุมชนเกิดรายได้ นอกจากน้ียงัเกิดกิจกรรมเพื่อ
ส่วนรวมมากมายท่ีพร้อมจะดูแลคนในชุมชนใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 

�  
บทสรุป 
 กลุ่มท่องเท่ียวบา้นบาลาดูวอใหค้วามหมายการท่องเท่ียวเชิงคุณธรรมตามความเช่ือของ
ศาสนาอิสลามและวถีิมุสลิม ท่ีมีความรักความเอ้ืออาทรและการเก้ือกูลต่อกนั สามารถปรับตวัให้เขา้
กบัสภาพแวดล้อมไดอ้ย่างดี   มีส านึกร่วมในการปกป้อง และช่วยกนัดูแลรักษาทรัพยากรชายฝ่ัง   
เพื่อส่งต่อไปยงัลูกหลานรุ่นหลงั  ส าหรับรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงคุณธรรมของกลุ่มท่องเท่ียวบา้น
บาลาดูวอ จดักิจกรรมท่ีตั้งอยู่บนฐานความรู้และภูมิปัญญาท่ีสืบทอดมาจากคนรุ่นก่อน และก ากบั
ความประพฤติของนกัท่องเท่ียวตามบริบทของชุมชนมุสลิม กลุ่มท่องเท่ียวบา้นบาลาดูวอจึงมีศาสนา
เป็นเคร่ืองช้ีน าใหเ้กิดรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีสะทอ้นคุณค่าการด ารงอยูร่่วมกนัในระบบนิเวศชายฝ่ัง
ระหวา่งมนุษยก์บัมนุษย ์และมนุษยก์บัธรรมชาติ  
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ผู้หญิงมุสลมิกบักระบวนการสร้างพลงัอ านาจในการขบัเคล่ือนขบวนการพทิักษ์ส่ิงแวดล้อม  
ในบริบททุนนิยมโดยรัฐ 

Muslim Women and  the  Empowerment  process  in Mobilizing Environmental  protection 
movement  in the context of state capitalism. 

1พรเพญ็  ประกอบกิจ 
Pornpen Prakobkit 
2พรพนัธ์ุ เขมคุณาศยั 

PornpanKemkunasai 

บทคัดย่อ 
บทความน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการสร้างพลงัอ านาจของกลุ่มผูห้ญิงในการจดัการทรัพยากร

ชายฝ่ังภายใตก้ารเขา้มาของทุนนิยมโดยรัฐ โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูห้ญิงในชุมชนริมฝ่ังชายทะเลเทพา 
ท่ีมีปรากฏการณ์ของโครงการสร้างท่าเทียบเรือส าหรับโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา จ านวน  
10 คน วิธีการเก็บขอ้มูลใชก้ารสัมภาษณ์เจาะลึก และการสังเกต ผลการศึกษา พบว่า ผูห้ญิงมีกระบวนการ
สร้างพลงัอ านาจหลายวิธีการ ข้ึนอยู่กบับริบทพ้ืนท่ี สภาพครอบครัวและเครือญาติ เวลาและสถานการณ์ 
รวมถึงความร่วมมือในกลุ่มผูห้ญิงดว้ยกนั พลงัของกลุ่มผูห้ญิงมุสลิมเป็นอีกอ านาจหน่ึงของชุมชนในการ
รักษาฐานทรัพยากรในบา้นเกิดตนเอง 
ค าส าคญั : ผูห้ญิงมุสลิม  การสร้างพลงัอ านาจ  การขบัเคล่ือนขบวนการพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้ม  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  มหาวิทยาลัยทักษณิ 
2รองศาสตราจารย์  ดร. สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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บทน ำ 
 
 พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลอ่าวเทพาในอ าเภอเทพา จังหวดัสงขลาซ่ึงมีระยะทางกว่า 67 กิโลเมตร(จาก
ชายหาดต าบลสะกอม ต าบลสะกอม ถึงบา้นเกาะและหนังต าบลปากบาง) ในเขตพ้ืนท่ีของต าบลสะกอม 
ต าบลเกาะสะบา้ ต าบลเทพา  และต าบลปากบาง ซ่ึงนับว่าเป็นฐานทรัพยากรท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ เป็น
แหล่งการท ามาหากินของชาวประมงชายฝ่ังทะเลพ้ืนบา้นขนาดเลก็ของชุมชนชายฝ่ังทะเลเทพา และสามารถ
หล่อเล้ียงผูค้นในจงัหวดัสงขลา ปัตตานีและใกลเ้คียงมาตลอดระยะเวลาอนัยาวนาน 
 
 

 

 

 

ท่ีมา :  www.googlearth.com (เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2558) 
 บา้นคลองประดู่ ต าบลปากบาง อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา เป็นชุมชนท่ีถูกก าหนดพ้ืนท่ีให้สร้าง
โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาและท่าเทียบเรือน ้าลึกส าหรับโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีลกัษณะทางภูมิศาสตร์
ท่ีมีทิศเหนือจดทะเลอ่าวไทย ทิศใตจ้ดต าบลท่าม่วงอ าเภอเทพามีทางรถไฟเป็นเส้นแบ่งอาณาเขตทิศตะวนัออก
จดอ าเภอหนองจิกอ าเภอโคกโพธ์ิจงัหวดัปัตตานีมีคลองเกาะหมอ้แกงเป็นเส้นแบ่งอาณาเขตทิศตะวนัตกจดต าบล
เทพามีแม่น ้าเทพาเป็นเสน้แบ่งอาณาเขตในอดีตประชาชนในหมู่บา้นจะใชค้ลองประดู่เป็นเส้นทางสัญจรไป
มาในคลองมีตน้ประดู่ข้ึนอยูท่ ั้งสองฝ่ังคลอง ซ่ึงโดยปกติตน้ไมท่ี้ข้ึนอยูใ่นบริเวณน้ีจะเป็นตน้โกงกาง แต่ท่ีน่ี
จะเป็นตน้ประดู่ ท าใหเ้ป็นท่ีแปลกตาแก่ผูท่ี้ผา่นไปมา จนชาวบา้นทัว่ไปเรียกหมู่บา้นน้ีวา่ “บา้นคลองประดู่”
แต่ปัจจุบนัไดถู้กโค่นท าลายไปหมดแลว้เหลือเพียงตน้เดียวอยูท่ี่โรงเรียนบา้นคลองประดู่ และใชถ้นนสาย
เอเชียเสน้ทางท่ี 43 เป็นเสน้ทางสญัจรไปมา 
 
     
 

ต ำบลสะกอม 

ต ำบลเกำะสะบำ้ 

ต ำบลเทพำ 

ต ำบลปำกบำง 
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 บา้นคลองประดู่ประกอบดว้ยสามชุมชนไดแ้ก่ ชุมชนคลองประดู่(รอบบริเวณโรงเรียนอิติซอม
วิทยามูลนิธิ) ชุมชนเทพาบิช (เดิมเรียกชุมชนบางหลิงแต่ในปัจจุบนัมีรีสอร์ทขนาดใหญ่มาสร้างข้ึนช่ือว่า
เทพาบีช ชุมชนท่ีอยู่โดยรอบจึงถูกเรียกว่า ชุมชนเทพาบีชด้วย) และชุมชนปากบาง(ริมคลองปากอ่าว)     
ชาวบา้นในชุมชนคลองประดู่มีอาชีพท าประมงชายฝ่ังกบัท าสวนยางพาราบา้งเพราะมีเน้ือท่ีเป็นบริเวณให้
สามารถเพาะปลูกได ้อยู่ห่างชายฝ่ังประมาณ2-3 กิโลเมตรมีรายไดพ้ออยู่พอกิน ส่วนชุมชนเทพาบิชเป็น
ชุมชนท่ียา้ยมาจากเกาะแลหนงัมาจบัจองอาศยัอยู่บริเวณหลงัรีสอร์ทขนาดใหญ่ของอ าเภอเทพามีอาชีพท า
ประมงชายฝ่ังและท าสวน(ปลูกแตงโม ฟักทอง เป็นตน้)อยูห่่างชายฝ่ังประมาณ  2-3 กิโลเมตรรายไดพ้ออยู่
พอกินเช่นกนั  และชุมชนปากบางซ่ึงเป็นชุมชนท่ีอาศยัอยู่ติดแม่น ้ าเทพาจนถึงริมฝ่ังทะเลหรือปากอ่าว มี
บา้นแออดัตามลกัษณะหมู่บา้นชาวประมงโดยทัว่ไป มีการประกอบอาชีพทางการประมงเพียงอย่างเดียว 
ความอุดมสมบูรณ์ของทอ้งทะเลท าใหช้าวบา้นมีท่ีท ากินอยา่งอิสระ ใครขยนักอ็อกทะเล ใครมกันอ้ยกห็ากิน
ได้ตามบริเวณชายฝ่ัง ส่ิงเหล่าน้ีได้หล่อหลอมวิถีชีวิตของชุมชนชาวประมงไว้อย่างมั่นคงซ่ึงท าให้
ชาวประมงไม่ละท้ิงถ่ินฐานบา้นเกิด 

 ผูห้ญิงมุสลิม หรือผูห้ญิงท่ีนบัถือศาสนาอิสลามในครอบครัวชาวประมงพ้ืนบา้น บา้นคลองประดู่ 
ต าบลปากบาง อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา เรียนรู้การท าประมงจากครอบครัวและบรรพบุรุษจนกระทั่ง

แต่งงาน เม่ือแยกครอบครัวออกมา ทั้งสามีภรรยาก็ช่วยกนัท ามาหากิน บางครอบครัวสามี
และภรรยาออกทะเลดว้ยกนัซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเรือขนาดเล็กหากินไดทุ้กวนั มีเคร่ืองมือ
หลายชนิดแลว้แต่ไปหาสัตวน์ ้ าชนิดใด เช่นอวนปู อวนกุง้ อวน
ปลา ตามฤดูกาลท่ีออกหาสัตวน์ ้ าบางครอบครัวท่ีผูห้ญิง(ภรรยา)
ไม่ออกทะเลก็ท างานรับจ้างท่ีบ้านประเภทเย็บอวน  ถักอวน
รับจา้งแกะขยะออกจากอวน หลงัจากการแกะปลา ปูออกจาก

อวนแลว้ รับจา้งแกะเน้ือปูท าปลาแห้งจากลูกปลาตวัเล็กท่ีติดมากบัอวน แกะปลา
กะตกัแห้งเพ่ือส่งโรงงานหรือคา้ขายเล็กๆน้อยเช่น  ของช า อาหารขนม เป็นตน้
เพื่อท่ีจะหารายไดม้าจุนเจือครอบครัวอีกทางหน่ึง นอกจากน้ีอาชีพท่ีผู ้หญิงใน

ชุมชนบา้นคลองประดู่ท าแลว้สามารถสร้างรายไดเ้ป็นกอบเป็นก า มีเงินเพ่ิมมากข้ึน
จากรายไดใ้นการท าประมงท่ีเป็นอาชีพหลกัของครอบครัว  คือเม่ือถึงฤดูกาลท่ีกุง้
เคยข้ึนบริเวณชายทะเล(มกราคม-เมษายน)ของทุกปีผูห้ญิงก็มีหนา้ท่ีรุนกุง้เคยโดย
ออกทะเลตั้ งแต่ตีห้าเพ่ือรอดูฝูงกุ ้งตัวเล็กๆ ท่ีลอยมาเหนือผิวน ้ า จากนั้ นก็น า
เคร่ืองมือท่ีเป็นอวนลากขนาดเล็ก และเคร่ืองมืออวนลากเล็กส าหรับรุนกุง้เคยโดย
เฉพาะท่ีท าข้ึนมาดว้ยภูมิปัญญาชาวบา้นเป็นการรุนคนเดียว เดินรุนไปเร่ือยๆริม
ตล่ิง ซ่ึงไดป้ริมาณนอ้ยน ามาท าเคย(กะปิ)ไวกิ้นภายในครัวเรือนเท่านั้น และถา้ปีใด
กุง้เคยมีมากก็จ  าเป็นใชเ้คร่ืองมืออวนลากลากกนัหลายคนจากปลายอวนถึงปลาย
อวนอีกดา้นกินอาณาบริเวณพ้ืนท่ีมาก ซ่ึงส่วนใหญ่ใชแ้รงงานผูช้ายในการลากท า
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ใหส้ามารถกวาดกุง้เคยมาไดป้ริมาณมากก็สามารถท าเคย(กะปิ)ไวจ้  าหน่ายอีกดว้ย ดว้ยฐานคิดของการท าไว้
เพ่ือกินในครัวเรือนเหลือจึงขายท าให้เคยเหล่าน้ีมีคุณภาพดี ไม่มีการปนเป้ือน กล่ินหอม เม่ือน าไปเป็น
ส่วนผสมในการท าอาหารกจ็ะมีรสชาดอร่อยท าใหเ้คยของชาวบา้นมีราคาถึงกิโลละ 150 บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กุง้เคยน ำมำลำ้งใหส้ะอำดและหมกัเกลือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
น ำกุ้งเคยท่ีหมกัเกลือมำตำกแดดให้แห้งสนิท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

น ำกุง้เคยท่ีตำกแหง้แลว้มำต ำใหล้ะเอียดจนกลำยเป็นกะปิจึงน ำมำอดักระปุกเกบ็ไวรั้บประทำน 
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 จากการใชภู้มิปัญญาท่ีถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษในการใชฐ้านทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณค่า 
ผูห้ญิงจึงมีความผูกพนักบัทรัพยากรธรรมชาติมากเพราะผูห้ญิงส่วนใหญ่เป็นผูใ้ชห้รือพ่ึงพิงธรรมชาติใน
การด ารงชีวิตมากท่ีสุดเช่นเป็นผูใ้ชแ้หล่งน ้า แหล่งดิน และหาพลงังานมาใหส้ามารถใชไ้ดใ้นครัวเรือน และ
บทบาทส าคญัของผูห้ญิงชนบทส่วนใหญ่เป็นผูมี้ความรู้เก่ียวกบัทรัพยากร ธรรมชาติอย่างถูกตอ้ง และมี
ความตระหนักท่ีอยู่กบัธรรมชาติอย่างเก้ือกูลเพราะในชีวิตประจ าวนัของเธอธรรมชาติคือแหล่งหล่อเล้ียง
ชีวิต  และยิ่งในความเป็นผู ้ห ญิ งมุสลิมท่ีได้ถูกสอนไม่ให้ รุกรานหรือสร้างความเดือน ร้อนแก่
ทรัพยากรธรรมชาติแต่ตอ้งแบ่งปันให้กบัเพ่ือนมนุษยเ์พราะธรรมชาติคือส่ิงท่ีพระเจา้ประทานมาให้แก่
มนุษยทุ์กคน  การจอ้งจะท าลายทรัพยากรธรรมชาติโดยแผนพฒันาของภาครัฐจึงกระทบกระเทือนกับ
สถานะของการด ารงชีพและการท าอาชีพของผูห้ญิงเป็นอย่างมาก ดงัเช่น บา้นคลองประดู่ ท่ีผูเ้ขียนไดล้ง
พื้นท่ีเพ่ือศึกษาการสร้างพลงัอ านาจของกลุ่มผูห้ญิงในการจดัการทรัพยากรชายฝ่ังอ่าวเทพาภายใตก้ารเขา้มา
ของทุนนิยมโดยรัฐ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูห้ญิงในชุมชนริมฝ่ังอ่าวเทพา ท่ีมีปรากฏการณ์ของ
โครงการสร้างท่าเทียบเรือส าหรับโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาซ่ึงรัฐมีนโยบายในการ
พฒันาความมั่นคงด้านพลงังาน ในการน านโยบายการพฒันาความมัน่คงด้านพลงังานท่ีก าหนดไวว้่า 
นโยบายท่ี 1 : ความมัน่คงดา้นพลงังาน : พฒันาพลงังานใหป้ระเทศไทยสามารถพึ่งตนเองไดม้ากข้ึน โดยจดั
การพลงังานใหเ้พียงพอมีเสถียรภาพ ดว้ยการเร่งส ารวจพฒันาแหล่งพลงังานประเภทต่างๆทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศและเร่งให้มีการเจรจากบัประเทศเพ่ือนบา้นในระดบัรัฐบาลเพ่ือร่วมพฒันาแหล่งพลงังาน
วางแผนพฒันาไฟฟ้าให้มีการกระจายชนิดของเช้ือเพลิงท่ีใชเ้พ่ือลดความเส่ียงดา้นการจดัหา ความผนัผวน
ทางดา้นราคาและลดตน้ทุนการผลิตส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนท่ีมีศกัยภาพโดยเฉพาะ
โครงการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กและโครงการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากรวมทั้ งศึกษาความเหมาะสมในการ
พฒันาพลงังานทางเลือกอ่ืนๆมาใช้ประโยชน์ในการผลิตไฟฟ้าโดยมีรายละเอียดของการพฒันา ดงัน้ี 1)
ส่งเสริมการผลิต น ้ ามนัดิบและคอนเดน-เสทในประเทศและพฒันาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเก่ียวขอ้ง2)
จดัหาก๊าซธรรมชาติจากในประเทศและต่างประเทศให้เพียงพอและพฒันาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานท่ี
เก่ียวขอ้ง3)พฒันากิจการไฟฟ้าใหเ้หมาะสมเพียงพอกบัความตอ้งการและส่งเสริมการกระจายชนิดเช้ือเพลิง
3) ศึกษาความเหมาะสมในการพฒันาทางเลือกอ่ืนๆ ในการผลิตไฟฟ้า เช่น นิวเคลียร์ ถ่านหินสะอาด  หิน
น ้ ามัน4)แสวงหาแหล่งพลงังานในต่างประเทศโดยเน้นการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน
ผูป้ระกอบการไทย5)ส่งเสริมการพฒันาอุตสาหกรรมพลงังานและอุตสาหกรรมต่อเน่ืองให้มีความเขม้แข็ง
และ6) มีแผนเตรียมพร้อมรองรับวิกฤตการณ์ดา้นพลงังาน(http://www.eppo.go.th/doc/policy-wannarat-
12jan2552.html เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2558) มาใชเ้พ่ือการจดัสร้างโครงการขนาดใหญ่คือ การสร้างท่า
เทียบเรือส าหรับโรงไฟฟ้าถ่านหิน และโรงไฟฟ้าถ่านหิน ขนาด 22,000 เมกะวตัตข้ึ์นพ้ืนท่ี 
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แบบจ าลองโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาและท่าเทียบเรือส าหรับโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา 
ท่ีมา : เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนและผูมี้ส่วนไดเ้สียคร้ังท่ี3 (ค.3) 2558  
 

วิธีการเก็บขอ้มูลใชก้ารสัมภาษณ์เจาะลึก และการสังเกตผูห้ญิงในชุมชนบา้นคลองประดู่ ท่ีปรากฏ
ตวัตนในการต่อตา้นการก่อสร้างโรงไฟฟ้าดงักล่าว ทั้งท่ีเป็นผูน้  าการพูดคุยในการชุมนุมและเป็นผูที้ค่เขา้
ร่วมการชุมนุม จ านวน  10 คนในการเขียนกล่าวถึงผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ผูว้ิจยัใชน้ามสมมุติเพราะเกรงว่าจะเป็น
การเจาะจงเกินไปท าใหผู้ใ้หข้อ้มูลอาจเป็นอนัตรายได ้   เป้าหมายของบทความน้ีมุ่งสะทอ้นความร่วมมือกนั
ในกลุ่มผูห้ญิงท่ีตอ้งการเรียกร้องและต่อสูก้บัอ  านาจรัฐเพ่ือการช่วงชิงฐานการใชท้รัพยากรท่ีเป็นแหล่งท ามา
หากินท่ีส าคญั ท่ีจะกลายมาเป็นฐานของการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่เพ่ือตอบสนองนโยบาย
ดา้นความมัน่คงดา้นพลงังานของชาติให้เกิดข้ึนแลว้เสร็จภายในปีพ.ศ.2560    นอกจากน้ีบทความน้ีได้
สะท้อนกระบวนการสร้างพลงัอ านาจหลายวิธีการของผูห้ญิงในประเด็นของสภาพบริบทพ้ืนท่ี สภาพ
ครอบครัวและเครือญาติ เวลาและสถานการณ์ รวมถึงความร่วมมือในกลุ่มผูห้ญิงดว้ยกนัจนกล่าวไดว้่าพลงั
ของกลุ่มผูห้ญิงมุสลิมเป็นอีกอ านาจหน่ึงของชุมชนในการรักษาฐานทรัพยากรในบา้นเกิดตนเองโดยใช้
แนวคิดทฤษฎีเร่ือง กระบวนการสร้างพลงัอ านาจ มาอธิบายปรากฏการณ์ดงักล่าวท่ีเกิดข้ึน 
 
สภาพบริบทพืน้ที่กบัการสร้างพลงัอ านาจ 

จากสภาพบริบทและความเอ้ืออ านวยของพ้ืนท่ีท่ีเป็นแหล่งท ามาหากินท่ีอุดมสมบูรณ์มาตั้งแต่อดีต
หลายชัว่อายุคน ท าให้เป็นแรงผลกัดนัหน่ึงท่ีท าให้ผูห้ญิงมุสลิมชาวบา้นตอ้งร่วมมือกนั และร่วมกลุ่มกนั
อยา่งแน่นแฟ้นเพ่ือสร้างอ านาจการต่อรองกบัภาครัฐในวิถีท่ีพอจะท าไดใ้นพ้ืนท่ีท่ีสามารถแสดงตวัตนได้
ชดัเจน ดงัตวัอยา่งการศึกษางานของ ศิริพร  โคตะวินนท ์(2543)ไดศึ้กษาผูห้ญิงในขบวนการเคล่ือนไหวของ
ประชาชนชายขอบ กรณีศึกษาฝายราษีไศล : หมู่บา้นมัน่ยืน 2 และ 3 ท่ีพบว่าเง่ือนไขส าคญัท่ีท าผูห้ญิงเขา้
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ร่วมขบวนการการเคล่ือนไหว ไดแ้ก่ ผูห้ญิงเป็นเจา้ของท่ีดิน และการผ่านกระบวนการเรียนรู้ จึงเกิดความ
เช่ือมัน่ในการลุกข้ึนมาต่อสู้ในสิทธิของตนเอง และประสบการณ์ท่ีไดรั้บในการรับมอบบทบาทต่างๆ การ
ใชค้วามเป็นผูห้ญิงเป็นยุทธวิธีในการต่อสู้เช่น ผูห้ญิงอยูแ่ถวหน้าเพ่ือบุกกดดนั ผูห้ญิงเป็นการ์ด หรือเป็น
ตวัแทนในการเจรจากบัตวัแทนคณะรัฐบาล ลว้นท าใหผู้ห้ญิงมีความเช่ือมัน่มากยิง่ข้ึนมีความพร้อมท่ีโตก้บั
อ  านาจในระดบัต่างๆอย่างเผชิญหน้า และรู้เร่ือง "สิทธิ" มากยิ่งข้ึน  ผูห้ญิงในชุมชนบา้นคลองประดู่ก็มี
กระบวนการในการรวมตวักนัเพ่ือแสดงออกถึงกิจกรรมท่ีเป็นไปเพ่ือการพิทกัษ์ส่ิงแวดลอ้มในชุมชนของ
ตนเอง เช่น ไปดูนิคมอุตสาหกรรมท่ีจงัหวดัระยอง เพ่ือใหทุ้กคนไดรั้บรู้ถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
การร่วมเดินขบวนเพ่ือรณรงคก์ารคดัคา้นการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในบริเวณลานวฒันธรรมอ าเภอเทพา 
และเดินรณรงคร่์วมกบันกัศึกษา มอ.ปัตตานีรอบเมืองปัตตานี เขา้ร่วมจดัเวทีเสวนาโดยเชิญผูมี้ความรู้มาให้
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งท่ีชาวบา้นควรรู้ในหอประชุม มอ.ปัตตานี  การยื่นหนงัสือขอความเป็นธรรมต่อหน่วยงาน
ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งในกรุงเทพมหานครฯ และอีกหลากหลายวิธีการ ดงัภาพตวัอยา่งประกอบ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กำรน ำขบวนเพ่ือเรียกร้องสิทธิอนัชอบธรรมในกำรพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้มในบำ้นเกิด 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : ภาพถ่ายจากwww.facebook.พลงัพลเมืองสร้างภาคใตน่้าอยู.่  เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ 
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สภาพครอบครัวและเครือญาติกบัการสร้างพลงัอ านาจ 
 ชุมชนบา้นคลองประดู่ เป็นชุมชนท่ีมีมานานหลายชัว่อายคุนท ามาหากินกบัอาชีพประมงเพียงอยา่ง
เดียว ส่วนใหญ่ผูช้ายก็ไปเป็นลูกน้องในเรือของเถา้แกเรืออีกทีหน่ึง  ส่วนผูห้ญิงก็อยู่กบับา้น ดูแลลูกและ
รับจา้งทัว่ไป เช่น ผูกอวน แกะปู เป็นตน้ ส่วนนอ้ยมากท่ีมีเรือขนาดเลก็ท่ีหากินภายในครัวเรือนดงัท่ีกะเส๊าะ 
บอกวา่ 
 “นบัรุ่นไม่ถูก แต่ว่าอยู่มาตั้งแต่ทวดโด ้แต่งงานตั้งอายุ 18 ตอนน้ีเราอายุ 53 แลว้ กะนานแระ ก็ท า
อาชีพอย่างเดียวเลย คือท าประมงน่ีแระ เราไม่ไดอ้อกเรือ พ่อกบัแม่ออกกนัสองคน บางทีกะพามัง่ กะช่วย
สาวอวนกะมะ พอแต่งงานกะออกเรือกะแฟน แต่พอไดลู้กกะหยุด แลลูก ลูกตั้ง 4 คน แฟนกะเลยขายเรือ
เพราะท าไม่ไหว ทุนมนัสูง ซ่อมมัง่ ลูกนอ้งมัง่ ออกมาเป็นลูกนอ้งเถา้แก่ดีหว่า แลว้เราก็รับจา้งผูกอวน แกะ
อวนมัง่พอไดมี้กินมีใช”้   
 ส่วนน้องล๊ะสาวชาวประมงอีกคนหน่ึงท่ีแต่งงานตั้งแต่อายุ 15 ตอนน้ี อายุ 27 ปี มีลูกถึงสามคน 
อาศยัอยูใ่นชุมชนเทพาบิช(บางหลิง) มีสามีท่ีมีเรือขนาดเลก็ออกทะเลหาปลามากินและขายบา้งโดยการใช้
อวนครอบ อวนลอ้ม และทอดแห ส่วนใหญ่เป็นปลากระบอกกท็ าเพ่ือยงัชีพเลก็นอ้ย ส่วนตวัเองกห็าปลา จบั
ปลาดว้ยมือเปล่าในคลองล าน ้ าตุหยงท่ีไหลลงสู่ทะเลปากอ่าวบา้ง ทั้งยงัตอ้งกรีดยางท่ีครอบครัวไดป้ลูกไว้
ในบริเวณท่ีดินว่างเปล่าไม่มีเอกสารสิทธิใดๆ (นอ้งล๊ะบอกว่าอยู่มาเกิน 81 ปีแน่เพราะมะแก่อาย ุ81 ปีแลว้) 
เพ่ือเกบ็ข้ียางไปขาย ท าใหค้รอบครัวตวัเองมีรายไดพ้อกินพอใช ้ซ่ึงนอ้งละ๊เล่าใหฟั้งวา่ 
 “ก่อนแต่งงาน ไปช่วยเขาขายขา้วท่ีส่ีแยกพระพุทธ พอแต่งงานกม็าอยูก่บัแฟนท่ีบา้นเมาะ แฟนเป็น
คนบ่อเตย เขาหาปลาเก่ง เรากไ็ปช่วยหากบัเขา ก็ช่วยเขาทุกอยา่งในเรือ เพราะเคา้ออกไกล้ๆ  ริมฝ่ังใชแ้ห มัง่ 
เอาอวนไปลอ้มไปครอบมัง่กไ้ดป้ลาแลว้ พอมีลูกเราก็ออกมัง่บางคร้ัง แต่จะไปหาปลา งมหอยในคลองเอง
มากกวา่ ตอนน้ีลูกโต กเ็ลยตดัยางดว้ย ขายข้ียาง เราตดัไวส้ามวนัแลว้ค่อยเกบ็ไปขาย กพ็ออยูไ่ดไ้ม่เดือดร้อน
อะไร มีกินทุกวนั แต่ว่าตอนน้ีปลาก็นอ้ยลง มีคนมาหาเยอะ มาจากขา้งนอก มาเป็นรถกะบะเลย เขาหาก็เขา
ได ้เราหากเ็ราได ้” 
 จะเห็นไดว้า่ผูห้ญิงมุสลิมเป็นเร่ียวแรงส าคญัในการดูแลปากทอ้งของคนในครอบครัวไม่ไดน่ิ้งดูดาย
ให้สามีเล้ียงหรือท างานกบัสามีเพียงอยา่งเดียว ดงันั้นเม่ือภาครัฐไดด้  าเนินการตามนโยบายความมัน่คงดา้น

พลงังานโดยการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพ้ืนท่ีท่ีท ามาหา
กินของครอบครัว ท าใหผู้ห้ญิงมุสลิมและครอบครัวเหล่าน้ี
ตอ้งลุกข้ึนมาต่อสู้กบัอ  านาจรัฐ เพ่ือรักษาฐานทรัพยากรท่ี
เป็นพ้ืนท่ีท ามาหากินของตนเองไวอ้ยา่งแข็งขนัและมุ่งมัน่
ในการต่อสู้เพ่ือเรียกร้องความยุติธรรมให้กบัตนเองและ
ครอบครัว ถึงแมว้่าจะไม่มีเอกสารสิทธ์ิในการครอบครอง
ท่ีดินท่ีอยู่อาศยั และคิดเสมอว่า ท่ีเป็นของหลวง หลวงจะ
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เอาท าอะไรเม่ือไรก็ได ้แต่ถา้ไม่มีท่ีท่ีจะท ากินเรากไ็ม่ยอม (นอ้งละ๊,สมัภาษณ์) สอดคลอ้งกบังานของสัณฐิตา 
กาญจนพนัธ์ุ (2547) ท่ีกล่าววา่ ผลประโยชน์ของผูห้ญิงและผลประโยชน์ของส่ิงแวดลอ้มสมัพนัธ์กนัหรืออยู่
ในพ้ืนท่ีเดียวกนั บทบาทส าคญัของผูห้ญิงในการพฒันาท่ีค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม จะเป็นการเสริมสร้างอ านาจ
ใหแ้ก่ผูห้ญิงในการต่อสูเ้พ่ือผลประโยชน์และก าไรจากทรัพยากรหรือส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพท่ีมีอยู ่
เวลาและสถานการณ์กบัการสร้างพลงัอ านาจ 
 ชาวบา้นในชุมชนบา้นคลองประดู่ต้องท ามาหากินในอาชีพการประมงของตนเองตลอดเวลา คือถา้
ไม่ออกเรือไปกบัสามี ก็ตอ้งรับจา้งผุกอวน แกะอวน หรือรับจา้งแกะเน้ือปู หรือท าปลาแห้ง ปลาเค็มทั้งไว้
กินและไวข้าย   โดยมีวิธีการในการไดม้าแลว้ขายไปเป็นวนัๆ ดงันั้นการท่ีตอ้งสละเวลาเพ่ือไปท ากิจกรรม
ใดๆนั้น ผูห้ญิงตอ้งค านึงถึงปากทอ้งของคนในครอบครัวเป็นหลกั เห็นไดว้่าเม่ือถึงฤดูกาลของกุง้เคย ซ่ึงมี
ช่วงระยะเวลาเพียงสั้นๆ(กุมภาพนัธ์-มีนาคม)เท่านั้น ผูห้ญิงเกือบทั้งหมู่บา้นตอ้งออกไปรุนเคยกุง้ทั้งแบบท่ี
ท าไดค้นเดียวและท่ีตอ้งอาศยัแรงงานผูช้ายในการใชอ้วนลอ้มจบัเม่ือไดม้าแลว้ขบวนการส าคญัคือการน ามา
ท าเป็นเคย(กะปิ)เพ่ือไวท้านกนัในครัวเรือน แต่ถา้ปีไหนมีปริมาณตวัเคยมากกจ็ะสามารถจ าหน่ายไดร้าคาดี  
ซ่ึงกระบวนการในท าเคยน้ีเป็นภูมิปัญญาท่ีไดรั้บการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษหลายชั่วอายุคนมามอบ
ให้กับผูห้ญิงเป็นผูด้  าเนินการ ในช่วงเวลาน้ีจึงถือเป็นช่วงของการท างานหนักของผู ้หญิงมุสลิมของ
ครอบครัวชาวประมงพ้ืนบา้นอีกหน่ึงอยา่งท่ีจะตอ้งท าเพ่ือการด ารงชีพ การอยูร่อดของครอบครัว และจะไม่
ออกจากบา้นไปท าภารกิจใดๆ เม่ือครอบครัวกินอ่ิม มีกินมีใชจ้ะไปท าอะไรก็ไม่มีใครว่า ดงัท่ีมะอ๊ะบอกกบั
ผูเ้ขียนวา่ 
 “ช่วงน้ีงดๆ ไม่ไปไหน ไม่ท าอ่ืน เลย นอกจากรุนกุง้เคย มาท าเคยไวกิ้นไวข้ายน่ีแระหล่าว เราท า
มากเรากะไดม้าก อยา่ข้ีคร้าน เพราะวา่ตอ้งเลือกนาน เอาหยะ(ขยะ)ออกใหเ้หมด็ ใหเ้หลือแต่กุง้อยา่งเดียวเลย 
แลว้ตอ้งเอามาหมกักะเกลือ คืนหน่ึง แลว้เอามาตากแดดแดดหน่ึง ซาวเกลือหมกัหล่าว รุ่งข้ึนกะมาตากแดด
ท าพนัน้ีอยู่สามหน  ทิ้งไวส้ักเดือนสองเดือนกะเอามาท่ิม อดัใส่ป๋องกะกินกะขายไดเ้ลย แต่ว่ายิ่งไวน้านยิ่ง
หรอย มันไม่คาวกุ้ง มนัหอม ไวเ้ป็นปียิ่งหรอยหนัด แลว้เสร็จถา้จากเคยน่ีแลว้ว่ากันใหม่หล่าวว่าอิท า
พนัพรือ  กะค่อยไปร่วมหล่าว” 
  
 
 
 
 
 
 
 
                            การรุนกุง้เคย แบบรุนคนเดียว 
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                            การรุนกุง้เคยแบบใชอ้วนลาก 
 
 การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรของชาวบา้นคลองประดู่เป็นไปเพ่ือตอบสนองความตอ้งการพ้ืนฐาน
ภายในครอบครัว ท่ีเป็นความช านาญของผูห้ญิง เป็นตน้ก าเนิดทางสถานภาพและอ านาจของผูห้ญิง ซ่ึง
กาญจนา  แกว้เทพ(2541) ไดศึ้กษาถึงความสมัพนัธ์ของผูห้ญิงในโลกท่ีสามซ่ึงอยูใ่นภาคเกษตร พบวา่ผูห้ญิง
มีบทบาทอยา่งนอ้ย 3 บทบาท ต่อธรรมชาติ ดงัน้ี 
 1) บทบำทเร่ืองกำรเอำตวัรอดของตนเองและครอบครัว ทั้งเป็นผูห้ำอำหำรและปรุงแต่ง และเกบ็
รักษำอำหำร ซ่ึงมีถึง ร้อยละ 90 ของผูห้ญิงในโลกท่ีสำม 
 2) บทบำทในกำรท ำงำนบำ้น นบัตั้งแต่หำน ้ำสะอำดทั้งกินใช ้ท ำควำมสะอำดเส้ือผำ้ ร่ำงกำย และท่ี
อยูอ่ำศยั กำรหำเช้ือเพลิง เป็นตน้ 
 3)  บทบำทในกำรเสริมรำยได ้ผูห้ญิงนอกจำกท ำไร่ ท ำนำแลว้ ผูห้ญิงยงัเป็นผูห้ำรำยไดเ้ขำ้
ครอบครัว ดว้ยกำรหำทรัพยำกรจำกทอ้งทะเล หำเกบ็ผกัจำกสวนไปขำย หรือกำรแลกเปล่ียนสินคำ้ใน
อนำคต 
 จำกบทบำททั้ง 3 ประกำร จะเห็นไดว้ำ่ผูห้ญิงไดท้  ำงำนอยำ่งสมัพนัธ์กบัธรรมชำติตลอดเวลำเพ่ือ
บรรลุภำระหนำ้ท่ีขำ้งตน้ ซ่ึงนบัเป็นกระบวนกำรสร้ำงพลงัอ ำนำจอยำ่งหน่ึงท่ีสำมำรถท ำใหเ้กิดควำมส ำนึก
ร่วมและแสวงหำทำงออกในกำรแกไ้ขปัญหำร่วมกนัภำยใตเ้วลำและสถำนกำรณ์ท่ีมีไม่เหมือนกนั 
ความร่วมมือในกลุ่มผู้หญิงด้วยกนักบัการสร้างพลงัอ านาจ 
 กลุ่มผูห้ญิงท่ีมีอาชีพการท าประมงพ้ืนบา้นนับถือศาสนาอิสลามทั้งหมด ร้อยละ 100 ซ่ึงในความ
เป็น   มุสลิมะก ์ ความเป็นหน่ึงเดียวถือเป็นหลกัการส าคญัของศาสนาท่ีทุกคนตอ้งช่วยเหลือกนัในทุกๆดา้น  
จึงเกิดภาพของความร่วมมือ การดูแล การถอ้ยทีถอ้ยอาศยักนัในการจดัการฐานทรัพยากรในบา้นเกิดของ
ตนเองให้มีไวจ้นชั่ว ลูกชั่วหลาน ประการส าคญัคือการบอกกล่าวในส่ิงท่ีเป็นความรู้ท่ีไดรั้บจากการเวที
เสวนาการประชุมกลุ่มย่อยๆเพ่ือพูดคุยถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนของการโครงการขนาดใหญ่ มาถ่ายทอด
ใหก้บัผูห้ญิงในกลุ่มอ่ืนๆท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วม จนสามารถท าใหเ้กิดการรวมกลุ่มท่ีใหญ่ข้ึนและมีความร่วมมือกนั
มากข้ึน ทั้งยงัร่วมมือกบัผูห้ญิงภายนอกชุมชน ใหก้ารช่วยเหลือกนัและกนั จนสามารถสร้างอ านาจเพ่ือการ
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เจรจาพูดคุยกบัหน่วยงานอ่ืนๆเพ่ือเรียกร้องสิทธิอนัชอบธรรมในการใชท้รัพยากรในชุมชนของตนเองได ้
ดงัท่ีกะเส๊าะบอกวา่ 
 “ตอนน้ีกะไปพดูคุยกะคนในบา้น กะเอาความรู้จากท่ีไดฟั้งไปเล่าใหเ้ขาฟัง แต่ว่ากต็อ้งเสียสละเวลา
สักหีดหว่างเขาจิฟัง  แลว้กลุ่มผูห้ญิงเรากะสามารถคุยกะคนนอกได ้ร่วมมือกบักลุ่มขา้งนอกมัง่ ให้รู้สึกว่า
เขาช่วยเรา เรากะช่วยเขา  แรกวนัก่อนเหมารถกันไปปากบารา ไปช่วยเขาเดินขบวนประท้วง   ไปปา
เนาะฮีญาด ท่ีตานี ไปร่วมช่วยเขาใหมี้พลงัเขม้แขง็ เราบอกกนัปากต่อปากดอก กะไปกนัมาก ” 
 นับเป็นการเรียนรู้ร่วมกนัของคนท่ีมีความรู้สึกเดียวกนั โดนอ านาจรัฐเบียดขบัให้กลายเป็นอ่ืน
เหมือนๆกนัท าใหเ้กิดความเห็นอกเห็นใจกนั เกิดความสัมพนัธ์เชิงอ  านาจในการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัข้ึน
อย่างเป็นรูปธรรม สอดคลอ้งกบัค าศรี สิทธิวรดา(2552)ท่ีกล่าวว่า ผูห้ญิงเป็นผูใ้กลชิ้ดกบัธรรมชาติมากว่า
ผูช้าย มีบทบาทหนา้ท่ีท่ีถูกประกอบสร้างทางสงัคมในการใชป้ระโยชน์และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
ฉะนั้นเม่ือสังคมมีการพฒันาท่ีมีการท าลายส่ิงแวดลอ้ม ผูที้่ไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุดคือผูห้ญิง  เน่ืองจาก
ธรรมชาติเป็นท่ีสนรองปัจจยัส่ีแก่ชาวชนบท ดงันั้นเม่ือมีการพฒันาไปท่ีไหนโดยเฉพาะการสร้างเข่ือน 
สร้างถนน ไฟฟ้า หรือโครงการพ้ืนฐานอ่ืนๆข้ึนมา ผูห้ญิงยอ่มไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุด เพราะผูห้ญิงเป็นผู ้
แบกรับภาระของครอบครัวทั้งหมดทั้งส้ิน วิธีการขอความร่วมมือในกลุ่มผูห้ญิงดว้ยกนัจึงเป็นการสร้างพลงั
อ านาจอยา่งหน่ึงในการต่อสู้เพ่ือพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้มของบา้นเกิดและแหล่งท ามาหากินของขมุขนใหส้ามารถ
มีใชไ้ปจนชัว่ลูกชัว่หลาน 
 
บทสรุป 
 อ านาจของผูห้ญิง โดยเฉพาะผูห้ญิงมุสลิม อาจมองไม่เห็นเด่นชดัในยามปกติสุข ผูห้ญิงท่ีมีอ  านาจ
ในบา้น คนทัว่ไปอาจมองแค่เป็นผูรั้บผิดชอบงานบา้นหรือคนดูแลอาหารการกินให้แก่ลูกและสามี หรือใน
ยามลงทะเลจบัสตัวน์ ้า อาจเป็นเพียงผูท้  าอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายไดใ้หแ้ก่ครอบครัว ดงันั้น การยอมรับผูห้ญิง
วา่มีตวัตนหรือต าแหน่งแห่งท่ีในชุมชน/ สงัคม จึงมกัจะเกิดข้ึนในสถานการณ์ท่ีไม่ปกติสุขเท่านั้น  

ดว้ยเหตุน้ี ขบวนการเรียกร้องของกลุ่มผูห้ญิงมุสลิมจึงเกิดข้ึนภายใตน้โยบายทุนนิยมโดยรัฐ ท่ี
ก  าหนดกรอบการสร้างความมัน่คงดา้นพลงังานในพ้ืนท่ีของชาวบา้นท่ีไดอ้าศยัปรับตวัเพ่ือกำรท ำมำหำกิน
มำอย่ำงต่อเน่ือง ยำวนำน นโยบำยของรัฐดงักล่ำว อาจเกิดจากกำรเขำ้ไม่ถึง หรือไม่ค ำนึงถึงควำมตอ้งกำร
ของคนในทอ้งถ่ิน  แต่ท่ีส ำคญั อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบอยา่งมากมายต่อชุมชนและส่ิงแวดลอ้มโดยรวม ดงัท่ี 
ศรีศกัร  วลัลิโภดม  (2557 : 9)   กล่ำวว่ำ “กระบวนกำรท่ีเรียกว่ำ ‘กำรพฒันำจำกภำยนอก’ เขำ้ไปเปล่ียน
รูปแบบกำรผลิตแบบยงัชีพมำเป็นกำรผลิตจ ำนวนมำกเพ่ือกำรส่งออก ซ่ึงส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและ
วฒันธรรมอย่ำงรุนแรง จนผูค้นในทอ้งถ่ินบำงแห่งปรับตวัได  ้และมีอีกจ ำนวนมำกท่ีไม่สำมำรถรับกำร
เปล่ียนแปลงน้ีได”้ เหล่ำน้ีท าใหเ้กิดการรวมตวักนัของกลุ่มผูห้ญิงมุสลิม เพื่อเรียกร้องความชอบธรรมในการ
ดูแลรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีการเคล่ือนไหวเพ่ือการพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้มในบา้นเกิดของตวัเอง 
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การสร้างพลงัอ านาจของผูห้ญิงมุสลิมจึงเป็นการต่อสูต่้อรองกบัความไม่ยติุธรรมท่ีก าลงัเกิดข้ึนกบัครอบครัว 
กบัชุมชน และบา้นเกิดของตน  

วิธีการสร้างพลงัอ  านาจของผูห้ญิงมุสลิม เป็นการใชค้วามแข็งแกร่งของโครงสร้างทางสังคมซ่ึง
ไดแ้ก่ครอบครัวและเครือญาติ เป็นฐานในการสร้างพลงัการต่อสู้  และใชค้วามมัง่คัง่ของทรัพยากรชายฝ่ัง 
เป็นเคร่ืองมือปฏิบติัการต่อรอง ผา่นภูมิปัญญาการท าประมงใหเ้ห็นอยา่งเป็นรูปธรรม ดั้งนั้น การปรากฏตวั
ของกลุ่มผูห้ญิงมุสลิม ไดต้อกย  ้าความไม่ปกติของบา้นเมือง การสดบัตรับฟังเสียงของผูห้ญิง จึงเป็นเร่ืองท่ี
สงัคมไม่ควรเพิกเฉยในสถานการณ์ท่ีล่อแหลมเช่นน้ี 
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ชีวิตคนชายขอบกรณีศึกษาชุมชนประมงพืน้บ้านริมฝ่ังแม่น ้าบางนรา จังหวัดนราธิวาส 

Marginal People Life: A Case Study of Artisanal Fishery Community  
on the Bank of Bang Nara River Narathiwat 

 
                                                                                                            ปาริชาต  กสุรพ ( Parichat Kasurop)1  
                                                                                         พรพนัธ์ุ  เขมคุณาศยั (Pornpan Khemakhunasai)2     

บทคัดย่อ 
บทความน้ีตอ้งการสะทอ้นให้เห็นความยากล าบากในการท ามาหากินของชาวประมงพ้ืนบา้น    ริมฝ่ัง
แม่น ้ าบางนราท่ีถูกกระแสทุนกีดกนัออกไปจากการเขา้ถึงทรัพยากรชายฝ่ัง พ้ืนท่ีศึกษาคือชุมชนบา้น  กา
แลตาแป ต าบลบางนาค อ าเภอเมือง จงัหวดันราธิวาส เน่ืองจากยงัเป็นชุมชนประมงขนาดเลก็  ประชากร
ในหมู่บา้นมีอาชีพประมงเกือบทั้งหมด การศึกษาใช้ระเบียบวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ เก็บขอ้มูลโดยการ
สังเกตและสัมภาษณ์จากชาวประมงท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไป ชาวประมงท่ีมีอาย ุ40 ปีข้ึนไปและชาวประมงท่ีมี
อายุนอ้ยกว่า 40 ปี ผลการศึกษาพบว่า ก่อนปีพ.ศ.2530 มีวิถีการท าประมงแบบยงัชีพ ใชเ้คร่ืองมือท าเอง
แบบง่าย ๆ จากภูมิปัญญาท้องถ่ิน มีพ้ืนท่ีในการจบัปลาอย่างเสรี ปริมาณของปลาท่ีจบัไดจึ้งข้ึนอยู่กบั
ความสามารถของชาวประมงเอง ปี พ.ศ.2531- พ.ศ.2558 กระแสทุนนิยมได้ขยายตัวเข้ามาโดยผ่าน
กระบวนการท าประมงพาณิชย์ และใช้เคร่ืองมือท่ีทันสมัยสามารถจับปลาได้ในปริมาณมาก ท าให้
ชาวประมงพ้ืนบา้นซ่ึงใชเ้คร่ืองมือจบัปลาแบบเดิม ๆ ไม่สามารถเขา้ถึงทรัพยากรชายฝ่ังได ้เน่ืองจากสัตว์
น ้ าชายฝ่ังถูกชาวประมงอวนลากจบัไปเกือบหมด ประกอบกบัการบงัคบัใชพ้ระราชก าหนดการประมงปี
พ.ศ.2558 หา้มไม่ให้ชาวประมงพ้ืนบา้นออกหาปลาเกิน 3 ไมลท์ะเล ขอ้จ ากดัน้ี ท าใหช้าวประมงพื้นบา้น 
ไม่มีทางออกท่ีจะแกปั้ญหาในวิถีการท าประมงของตนเอง 
 
ค าส าคัญ: คนชายขอบ ชุมชนประมงพ้ืนบา้น ริมฝ่ังแม่น ้าบางนรา 
 
 
 
 
 
     
1 นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาวฒันธรรมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ  
2รองศาสตราจารย,์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ, อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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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 
 
 

บทน า 
 
 ชุมชนบา้นกาแลตาแป อ าเภอเมือง จงัหวดันราธิวาส เป็นชุมชนประมงพ้ืนบา้นท่ีอาศยัอยู่ริมฝ่ัง
แม่น ้ าบางนรา เดิมมีผูค้นจากประเทศมาเลเซียเร่ิมเขา้มาก่อตั้งท่ีอยู่อาศยัในท่ีดินสาธารณะและตั้งช่ือถ่ิน
บริเวณน้ีว่า  “ กาแลตาแป ” ซ่ึงเรียกตามพ้ืนท่ีมีจุดเด่นในบริเวณท่ีมีตน้หูกวางข้ึน นายมูสามดัดือราฟี     
สะมะแอ หรือ “ บงัหวงั ” ประธานชุมชนกล่าวว่า ชุมชนกาแลตาแปเป็นชุมชนเก่าแก่มีอายมุากกว่า100ปี 
ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้าน  มีประชากรจ านวน  743 คน และมีครัวเรือน 120 
ครัวเรือน ( กองสวสัดิการทางสังคม เทศบาลเมืองนราธิวาส , 2558 ) แบ่งเป็นท่ีตั้งบา้นเรือนบนบก อยูติ่ด
ถนนในเขตเทศบาลเมือง เป็นท่ีดินของตนเอง จ านวน 40 ครัวเรือน และตั้ งอยู่ริมน ้ าในเขตพ้ืนท่ีของ
กรมการขนส่งทางน ้ าและพาณิชยน์าวี ( กรมเจา้ท่า )จ านวน 80 ครัวเรือน ชาวประมงมีฐานะยากจน 
สภาพแวดลอ้มในชุมชนเส่ือมโทรม ปัญหาความไม่มัน่คงในท่ีอยู่อาศยั เด็กและเยาวชนไม่ไดรั้บบริการ
ดา้นการศึกษาท่ีมีคุณภาพ จึงมีชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดอ้ยโอกาส ดงัภาพท่ี 1 
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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.  
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ภาพท่ี 1 แผนท่ีชุมชนประมงพื้นบา้นริมฝ่ังแม่น ้าบางนรา 
 

วิถีชีวิตของชาวประมงพ้ืนบา้นกาแลตาแปท่ีหากินอยูต่ามแนวชายฝ่ังทะเล จะออกหาปลาและ
สตัวน์ ้าโดยใชเ้รือหางยาวหรือเรือกอและ เรือทา้ยตดั ตั้งแต่ไม่มีเคร่ืองยนตจ์นถึงมีเคร่ืองยนตข์นาด1-7
แรงมา้ จะออกเรือหาปลาใน 2 ช่วงเวลา คือออกเรือตี 3 และจะกลบัเขา้มาในตอนเยน็ ส่วนอีกช่วงหน่ึง คือ
ตอนค ่าและจะกลบัเขา้มาตอนเชา้มืด การออกหาปลาน้ีจะหาไดใ้นช่วง 6 เดือนของปีเท่านั้น เน่ืองจากจะมี
มรสุมพดัผา่นถือเป็นอุปสรรคของการออกหาปลา จึงตอ้งมีอาชีพเสริมรายได ้เช่น การท าขา้วเกรียบ      
การเล้ียงปลาในกระชงั เป็นตน้ การท าประมงพ้ืนบา้นนั้นมกัใชแ้รงงานในครอบครัวเป็นหลกัและเป็นการ
ประมงเพื่อยงัชีพ ใชเ้คร่ืองมือประมงท่ีมีลกัษณะเรียบง่าย สามารถเลือกจบัสตัวน์ ้าไดเ้ฉพาะชนิดตาม
ฤดูกาล เช่น อวนลอยปลา อวนลอยกุง้ อวนจมปู แห เบด็ ลอบ ไซ เป็นตน้ การปรับเปล่ียนการใชเ้คร่ืองมือ
ของชาวประมงจึงเป็นภูมิปัญญาในการรักษาทรัพยากรสตัวน์ ้าใหอุ้ดมสมบูรณ์ 
 เม่ือชายฝ่ังแม่น ้ าสามารถหาปลาไดจ้  านวนมาก ท าให้มีเรืออวนลาก เรืออวนรุน ท่ีใชเ้คร่ืองมือ
ทนัสมยัเขา้มาจบัปลาไดใ้นปริมาณท่ีมากกวา่ อีกทั้งการเขา้มาของเรือประมงพาณิชยส่์งผลใหป้ริมาณสัตว์
น ้ าบริเวณชายฝ่ังลดน้อยลงและเคร่ืองมือชาวประมงพ้ืนบา้นไดรั้บความเสียหาย ประกอบกบัการขาด
เคร่ืองมือท าการประมงท่ีทนัสมยัของตนเอง เช่น เรือขนาดเล็ก อวนประเภทต่างๆ ลอบ แห ตอ้งพ่ึงพา
นายทุน ( เก้ือ ฤทธิบูรณ์. 2558. : 3 ) ผลกระทบ คือ นายทุนสามารถก าหนดราคาสัตวน์ ้ าและเคร่ืองมือ
ประมง ท าใหช้าวประมงตอ้งมีหน้ีสิน อีกทั้งตน้ทุนในการหาปลาและสัตวน์ ้ าอ่ืนๆสูงข้ึน เช่น น ้ามนัแพง 
เคร่ืองมือแพง ชาวประมงไม่มีรายไดใ้นช่วงมรสุมท่ีท าการประมงไม่ได ้ชุมชนไม่มีอู่ต่อเรือเวลาเรือช ารุด
จึงตอ้งพ่ึงพานายทุนอยูเ่สมอ ความไม่มัน่คงในแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของชาวบา้น เน่ืองจากมีการขายท่ีดินใหก้บั
คนนอกหมู่บา้น จึงท าให้ตอ้งเคล่ือนยา้ยไปอยูริ่มคลองและไม่ใช่ท่ีดินของตนเอง ชาวประมงพ้ืนบา้นซ่ึง
เป็นผูท่ี้มีฐานะยากจน ด าเนินชีวิตอย่างยากไร้ ภายใตว้ิถีชีวิตท่ีตอ้งด้ินรนต่อสู้กบัการเขา้ถึงแหล่งท ากิน
ของตน กระแสทุนนิยม และนโยบายของรัฐท่ีใชพ้ระราชก าหนดกรมประมง ปี พ.ศ.2558 มาบงัคบัใช้
อยา่งเคร่งครัด มีผลใหช้าวประมงพ้ืนบา้นถูกจ ากัดบริเวณพ้ืนท่ีท ามาหากินใหแ้คบลง จนไม่สามารถเขา้ถึง
ทรัพยากรไดอ้ยา่งเตม็ท่ีอีกต่อไป 
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 ชุมชนประมงพ้ืนบา้นเป็นชาวประมงท่ีหากินอยูต่ามแนวชายฝ่ังทะเล ตั้งบา้นเรือนติดกบัริมแม่น ้า
เพ่ือใชจ้อดเรือและพกัอาศยัหลบฝนและพาย ุชาวประมงพ้ืนบา้นมีอาชีพจบัปลาหรือสัตวท์ะเลมาขายเพ่ือ
ยงัชีพ โดยใชเ้รือเป็นพาหนะในการท ามาหากิน ก่อนปี พ.ศ. 2530 ชาวประมงพ้ืนบา้นชุมชนบา้นกาแลตา
แปมีวิถีการท าประมงแบบยงัชีพ มีทั้งใชเ้รือและไม่ใชเ้รือเป็นพาหนะ หากินอยูต่ามแนวชายฝ่ังทะเล เรือท่ี
ใช้ก็จะเป็นเรือหางยาวหรือเรือกอและ เรือท้ายตัด ระยะแรกยงัไม่มีเคร่ืองยนต์ เรือล าหน่ึงจะใช้คน
ประมาณ 2 – 3 คน เพ่ือช่วยกนัพายเรือและหาปลา โดยจะออกเรือไปเชา้-เยน็กลบั ในล าเรือกจ็ะมีเคร่ืองมือ
ประมงแบบพ้ืนบา้น ท่ีมีลกัษณะเรียบง่าย สามารถจบัสตัวน์ ้ าไดเ้ฉพาะชนิด เช่น อวนลอยปลา อวนลอยกุง้ 
อวนจมปู แห เบ็ด ลอบ ไซ เป็นตน้ ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือเรียบง่ายจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ชาวประมงบางคนมี
ความสามารถด าน ้ าลึกลงไปจบัปลาในทะเลไดลึ้กประมาณคร่ึงชัว่โมง พ้ืนท่ีในการจบัปลามีอยา่งเสรี การ
จบัปลาไดจึ้งข้ึนอยูก่บัความสามารถของชาวประมงเอง เม่ือไดป้ลามากจ็ะน ามาท าอาหารในครัวเรือนเป็น
ส่วนใหญ่ เน่ืองจากชาวประมงจะมีบุตรจ านวนมาก ค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพจึงมีจ ากดั ปลาท่ีขายจึงเป็น
ส่วนน้อย เวลาขายก็จะนับจ านวนปลาเป็นตวั หาปลาไดว้นัละ 30 – 40 บาท จึงถือว่าพอกินแลว้ เพราะ
ค่าใชจ่้ายในการออกทะเลประมาณวนัละ 20 บาท สามารถหาปลามาไดทุ้กวนัเน่ืองจากมีทรัพยากรในทะเล
ท่ีอุดมสมบูรณ์และมรสุมมีไม่มากนกั จึงสามารถท าการประมงไดต้ลอดทั้งปี 

 หลงัปี พ.ศ. 2530 (พ.ศ. 2531 – 2558) ชาวประมงพ้ืนบ้านมีการใช้เรือท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน ติด
เคร่ืองยนตส์ามารถออกไปหาปลาไดไ้กลประมาณ 20 ไมลท์ะเล ใชเ้วลาท าการประมง 2 – 3 วนั หรืออาจ
ไปเชา้ – เยน็กลบัหากไดป้ลาเต็มล า เห็นไดว้่าปลาท่ีจบัหาไดเ้พ่ิมมากข้ึน เม่ือไดป้ลามาจึงน าไปขายเป็น
ส่วนใหญ่ โดยชัง่เป็นกิโลกรัมซ่ึงท าให้ชาวประมงมีรายไดสู้งข้ึน แต่ค่าใชจ่้ายในการออกเรือแต่ละคร้ังก็
เพ่ิมข้ึนดว้ย เช่น ค่าน ้ ามนัและค่าแรง  เคร่ืองมือประมงมีการพฒันาเปล่ียนแปลงให้ทนัสมยั ภายหลงัปี 
พ.ศ. 2552 จ านวนเรือประมงเพ่ิมมากข้ึนเพราะหาปลาไดม้ากท าให้เกิดรายไดจ้ากการเป็นลูกนอ้งและน า
เงินไปซ้ือเรือท่ีเป็นเคร่ืองมือของตนเอง มาจากฐานความคิดว่า “ถา้เรือเป็นของนายทุน ก็เท่ากบัเราท างาน
ให้คนอ่ืน แต่หากเรามีเรือเป็นของตนเองก็เท่ากบัเราท างานใหต้นเอง” (นายเจ๊ะอูเซ็ง นิแล๊ะ. สัมภาษณ์ 13  
ธนัวาคม 2558 ) ดงัภาพท่ี 2 
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ความสามารถด าน ้ าลึกลงไปจบัปลาในทะเลไดลึ้กประมาณคร่ึงชัว่โมง พ้ืนท่ีในการจบัปลามีอยา่งเสรี การ
จบัปลาไดจึ้งข้ึนอยูก่บัความสามารถของชาวประมงเอง เม่ือไดป้ลามากจ็ะน ามาท าอาหารในครัวเรือนเป็น
ส่วนใหญ่ เน่ืองจากชาวประมงจะมีบุตรจ านวนมาก ค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพจึงมีจ ากดั ปลาท่ีขายจึงเป็น
ส่วนน้อย เวลาขายก็จะนับจ านวนปลาเป็นตวั หาปลาไดว้นัละ 30 – 40 บาท จึงถือว่าพอกินแลว้ เพราะ
ค่าใชจ่้ายในการออกทะเลประมาณวนัละ 20 บาท สามารถหาปลามาไดทุ้กวนัเน่ืองจากมีทรัพยากรในทะเล
ท่ีอุดมสมบูรณ์และมรสุมมีไม่มากนกั จึงสามารถท าการประมงไดต้ลอดทั้งปี 

 หลงัปี พ.ศ. 2530 (พ.ศ. 2531 – 2558) ชาวประมงพ้ืนบ้านมีการใช้เรือท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน ติด
เคร่ืองยนตส์ามารถออกไปหาปลาไดไ้กลประมาณ 20 ไมลท์ะเล ใชเ้วลาท าการประมง 2 – 3 วนั หรืออาจ
ไปเชา้ – เยน็กลบัหากไดป้ลาเต็มล า เห็นไดว้่าปลาท่ีจบัหาไดเ้พ่ิมมากข้ึน เม่ือไดป้ลามาจึงน าไปขายเป็น
ส่วนใหญ่ โดยชัง่เป็นกิโลกรัมซ่ึงท าให้ชาวประมงมีรายไดสู้งข้ึน แต่ค่าใชจ่้ายในการออกเรือแต่ละคร้ังก็
เพ่ิมข้ึนดว้ย เช่น ค่าน ้ ามนัและค่าแรง  เคร่ืองมือประมงมีการพฒันาเปล่ียนแปลงให้ทนัสมยั ภายหลงัปี 
พ.ศ. 2552 จ านวนเรือประมงเพ่ิมมากข้ึนเพราะหาปลาไดม้ากท าให้เกิดรายไดจ้ากการเป็นลูกนอ้งและน า
เงินไปซ้ือเรือท่ีเป็นเคร่ืองมือของตนเอง มาจากฐานความคิดว่า “ถา้เรือเป็นของนายทุน ก็เท่ากบัเราท างาน
ให้คนอ่ืน แต่หากเรามีเรือเป็นของตนเองก็เท่ากบัเราท างานใหต้นเอง” (นายเจ๊ะอูเซ็ง นิแล๊ะ. สัมภาษณ์ 13  
ธนัวาคม 2558 ) ดงัภาพท่ี 2 
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ภาพท่ี  2 วิถีชีวิตชาวประมงพื้นบา้น  
 

  
เห็นไดว้า่ในอดีตก่อนปี พ.ศ. 2530 วิถีชีวิตในการด ารงชีพของชาวประมงพ้ืนบา้น มีการพ่ึงพา

ทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลกั เป็นการผลิตเพื่อยงัชีพ ( Subsistence mode ) ต่อมาภายหลงัจากปีพ.ศ.2530
เม่ือเทคโนโลยเีขา้มามีบทบาทส าคญั เกิดการใชท้รัพยากรอยา่งท าลายลา้ง ทรัพยากรท่ีเคยอุดมสมบูรณ์เร่ิม
มีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีเส่ือมลง ส่งผลใหก้ารด ารงชีพของชาวประมงพ้ืนบา้นตอ้งท าการประมง
แบบตลาด เป็นการปรับตวัไปสู่การผลิตเพ่ือขาย ( Commercial mode ) เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการท่ี
ถูกกระตุน้ใหเ้พ่ิมข้ึนจากการเปล่ียนแปลง 
 
แหล่งท ากนิในพืน้ที่ชายฝ่ัง 
 
 ทรัพยากรธรรมชาติเป็นทรัพยสิ์นส่วนรวมของชุมชน ชาวประมงพ้ืนบา้นจะเช่ือวา่เป็นส่ิงท่ีพระผู ้
เป็นเจา้ประทานใหม้า ดงันั้นทุกคนตอ้งร่วมกนัดูแลรักษาทรัพยากรใหอุ้ดมสมบูรณ์ 

 เดิมชาวประมงพ้ืนบา้นออกหาปลาจากชายฝ่ังทะเลประมาณ 3 ไมลท์ะเล กส็ามารถจบัปลากลบัมา
ไดอ้ยา่งมากมาย การหาปลาในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2530 ชาวประมงจะใชเ้คร่ืองมือท่ีท าจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ของชาวบา้น เช่น อวนตาโกท่ีท าจากผา้ น ามาผูกเป็นตาท่ีใหญ่เพ่ือให้จบัปลาไดเ้ฉพาะปลาตวัโตเท่านั้น 
เม่ือออกเรือหาปลากม็กัจะท้ิงซงัท่ีท าจากการน าใบมะพร้าวมามดัรวมกนัโยนลงไปในน ้าเพ่ือเป็นท่ีอยูอ่าศยั
ของปลาขนาดเลก็ ชาวประมงบางครอบครัวท่ีไม่มีเรือก็จะมีความสามารถในการด าน ้ าลงไปในทะเล ได้
คร้ังละคร่ึงชัว่โมง เม่ือข้ึนมาจากฝ่ังก็มกัจะไดป้ลากลบัมาดว้ย ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรท าให้
ชาวประมงพ้ืนบา้นเช่ือวา่สามารถเป็นหลกัประกนัอาชีพของตนเองได  ้
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 หลงัจากปี พ.ศ. 2530 เป็นตน้มาปัญหาวิกฤติขาดแคลนปลาแถบชายฝ่ังทะเลเกิดข้ึนจากการจบั
ปลาเกินขอบเขต ส่งผลให้ชาวประมงพ้ืนบา้นท่ีจบัปลาริมฝ่ังแม่น ้ าบางนรามีรายไดล้ดลง ชาวประมง
พยายามใชเ้คร่ืองมือท่ีทนัสมยั มีเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน เพ่ือท่ีจบัปลาใหไ้ดม้ากท่ีสุด ก็ยิ่งส่งผลใหต้อ้งออกเรือ
ไปไกลประมาณ 14 – 20 ไมลท์ะเล ถึงจะหาปลากลบัมาได ้การเผชิญกบัปัญหา การเขา้มาท าการประมง
เกินขอบเขตของเรือประมงอวนลากจากจงัหวดัอ่ืนยงัเขตพ้ืนท่ีท าการประมงจงัหวดันราธิวาส ท่ีลากและ
ติดเคร่ืองมืออวนลอยของชาวประมงพ้ืนบา้น ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์น และไม่ไดรั้บการชดเชย 
ท าใหช้าวประมงพ้ืนบา้นตอ้งลงทุนในการจดัซ้ือเคร่ืองมือประมงใหม่ ซ่ึงการลกัลอบเขา้มาท าการประมง
ในเขตพ้ืนท่ียงัไม่มีหน่วยป้องกนัและปราบปรามประมงท่ีรับผิดชอบผูก้ระท าความผิดตาม พ.ร.บ.การ
ประมง พ.ศ. 2490 โดยตรง  จึงท าให้ชาวประมงมีรายจ่ายเก่ียวกบัตน้ทุนในการออกหาปลาเพ่ิมข้ึน แต่
ราคาสัตวน์ ้ าเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย ปัญหาค่าครองชีพตามมา ผลผลิตของสัตวน์ ้ าชายฝ่ังทะเลลดลง พนัธ์ุสัตวน์ ้ า
หมดไปโดยเร็ว ปัญหาการเขา้ถึงทรัพยากรอย่างเสรี การลา้งผลาญทรัพยากรท่ีเป็นทรัพยสิ์นส่วนร่วมจน
เส่ือมโทรม และการไม่เคารพสิทธิชุมชนท่ีจะควบคุมการใชแ้ละการอนุรักษท์รัพยากรท่ีเป็นทรัพยสิ์นร่วม 
ซ่ึงชาวประมงพ้ืนบา้นในพ้ืนท่ีชุมชนของตนเอง จะมีระบบการจดัการของชุมชนอยูแ่ลว้ ( เลิศชาย ศิริชยั. 
2554 ) แต่ระบบน้ีถูกท าลายดว้ยปัจจยัต่างๆ เช่น กระแสเศรษฐกิจพาณิชย ์การแทรกแซงและครอบง าของ
กระแสภายนอก ท าให้การด าเนินชีวิตของชาวประมงพ้ืนบา้นถูกเบียดขบัให้ไม่สามารถเขา้ถึงทรัพยากร
ชายฝ่ังของตนเองไดไ้ม่มีใครใหก้ารปกป้อง คุม้ครอง จึงตอ้งด้ินรนต่อสูใ้นการรักษาทรัพยากรชายฝ่ังทะเล
ของตน ดว้ยการถวายฎีกาแด่สมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ 

 “วนัน้ีท่ีขา้พเจา้ไปดูท่ีท้ิงปะการังเทียมเป็นรุ่นแรกๆ ท่ีชายหาดทะเลจงัหวดัปัตตานี ประชาชนชาว
ปัตตานีก็มาชุมนุมกนัมากมาย เพราะแต่ละคนก็มีปัญหาเช่นน้ี ประมงน ้าต้ืนเขาบอกไม่รู้จะหากินอยา่งไร
แลว้ แมแ้ต่ไม่ใช่ไปจบัปลาเอามาขายเท่านั้น มาแค่รับประทานก็หายาก ก็เลยช่วยกนัคิด”1 โครงการฟ้ืนฟู
ทรัพยากรชายฝ่ังทะเลอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดัปัตตานีและนราธิวาส ( ส านักวิจยัและพฒันา
ประมงทะเล, กรมประมง. 2551: 2 ).  เร่ิมด าเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2544 สืบเน่ืองมาจากสมเด็จ
พระนางเจา้สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชเสาวนียใ์หด้  าเนินการช่วยเหลือชาวประมงพ้ืนบา้นท่ี
ประสบความเดือดร้อนจากความเส่ือมโทรมของทรัพยากรชายฝ่ัง การจดัสร้างแหล่งท่ีอยูอ่าศยัสัตวท์ะเล
หรือปะการังเทียม เพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตวน์ ้ าตามแนวชายฝ่ังทะเลของจงัหวดัปัตตานีและนราธิวาสให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ข้ึน โดยไดรั้บการสนบัสนุนวสัดุท่ีไม่ใชง้านแลว้จากการรถไฟแห่งประเทศไทย กรม
ทางหลวง และกรุงเทพมหานคร นอกจากน้ียงัไดรั้บความร่วมมือจากกองทพัเรือ และกรมการขนส่งทางน ้า
และพาณิชยน์าวี ในการพิจารณาพ้ืนท่ีจดัวางแหล่งอาศยัสัตวท์ะเล ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจาก

                                                           
1 พระราชด ารัสของสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ พระราชทานแก่คณะบุคคลท่ีเขา้เฝ้าฯ ถวายชยัมงคลใน
โอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา  ณ  ศาลาดุสิดาลยั สวนจิตรลดา พระราชวงัดุสิตฯ วนัอาทิตยท่ี์ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2545 
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ส านกังานคณะกรรมการพิเศษ เพ่ือประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ อีกทั้งกรมประมงได้
จดัสร้างแหล่างอาศยัสตัวท์ะเลดว้ยแทนคอนกรีตแบบโครงส่ีเหล่ียมในพ้ืนท่ีโครงการทุกปี  

 การจดัสร้างแหล่งอาศยัสตัวท์ะเลเป็นการเพ่ิมผลผลิตทางการประมงใหสู้งข้ึน เพราะสัตวน์ ้ าท่ีเขา้
มาหลบอาศัย มีการแพร่พันธ์ุวางไข กลายเป็นแหล่งท่ีมีสัตว์น ้ าชุกชุม เกิดระบบนิเวศน์ท่ีสมบูรณ์ 
นอกจากน้ีเป็นกรอบลอ้มพ้ืนท่ีป้องกนัการท าการประมงผิดกฎหมายจากเคร่ืองมือประมงพาณิชย ์เช่น 
อวนลาก อวนรุน ท่ีลกัลอบเขา้มาท าการประมงในเขต 3,000 เมตร จากชายฝ่ังได ้ส่งผลให้ชาวประมง
พ้ืนบา้นมีรายไดจ้ากการจบัสัตวน์ ้ าไดม้ากข้ึน ทรัพยากรประมงกลบัมามีความอุดมสมบูรณ์อีกคร้ังและ
สามารถยกระดบัความเป็นอยูข่องชาวประมงพ้ืนบา้นในชุมชนใหดี้ข้ึน ก่อใหเ้กิดความซาบซ้ึงในพระมหา
กรุณาธิคุณยิง่ ดงัภาพท่ี 3  
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สามารถยกระดบัความเป็นอยูข่องชาวประมงพ้ืนบา้นในชุมชนใหดี้ข้ึน ก่อใหเ้กิดความซาบซ้ึงในพระมหา
กรุณาธิคุณยิง่ ดงัภาพท่ี 3  
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ภาพท่ี 3 การวางปะการังเทียมฟ้ืนฟูชายฝ่ังทะเลอ่าวไทย บริเวณจงัหวดันราธิวาส 

การใชท้รัพยากรในทะเลมากเกินไปโดยปราศจากการควบคุมเขต ชนิดเคร่ืองมือ และปริมาณสตัว์
น ้ าท่ีจบัได ้รวมทั้งการพฒันาเคร่ืองมือบางชนิดท่ีมีศกัยภาพท าลายความสมบูรณ์ของสัตวน์ ้ า และระบบ
นิเวศน์ เม่ือทรัพยากรขาดแคลน ส่งผลใหเ้กิดการปรับตวัโดยการสร้างความหลากหลายของการด ารงชีพ ( 
Livelihood diversification ) มากข้ึน เช่นการฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้มในทะเล การสร้างความหลากหลายใน
เคร่ืองมือ และทุนทางทรัพยากรเพ่ือความอยูร่อด สะทอ้นใหเ้ห็นความพยายามปรับตวัในการด ารงชีพของ
คนซ่ึงมีแรงผลกัดนั ( forces ) จากความจน การขาดแคลนทรัพยากรและความทนัสมยั เพราะเป็นทั้งแรงดึง
และแรงผลกัในเวลาเดียวกนั 

 
 
 
 
 
กระแสทุนนิยมกบัการเบียดขบัชาวประมงพืน้บ้านออกไปจากการเข้าถึงทรัพยากรชายฝ่ัง 
 
 ในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2530 ชาวประมงพ้ืนบา้นริมฝ่ังแม่น ้ าบางนราจะมีเรือประมงท่ีใชใ้นการจบั
ปลาเป็นของตนเองน้อยมาก จะเห็นไดจ้ากชุมชนบา้นกาแลตาแปมีเรือในชุมชนประมาณ 10 ล  า คนใน
ชุมชนท่ีไม่มีเรือก็ไปเป็นลูกนอ้งหรือลูกเรือท่ีช่วยเจา้ของเรือจบัปลา ลกัษณะของเรือประมงพ้ืนบา้นเป็น
เรือกอและใชพ้าย หรือมีใบแล่นออกไปหาปลาตามแนวชายฝ่ัง ประมาณ 3 ไมลท์ะเล เคร่ืองมือจบัปลากใ็ช้
แหหรือเบ็ดแบบง่ายๆ ดว้ยภูมิปัญญาและความพอเพียง ภายใตค้วามอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรชายฝ่ัง
แม่น ้ าท่ีชาวประมงพ้ืนบา้นมกัจะบอกลูกหลานว่า “มีชีวิตจากทะเล ตอ้งรักษาทะเล” และ “พระผูเ้ป็นเจา้
สร้างทะเลและทรัพยากรชายฝ่ังใหม้นุษยรั์กษา น าไปใชป้ระโยชน์อยา่งรู้ค่าไม่ใช่เพ่ือการท าลาย” ( วิฑูรย ์
ปัญญากุล. 2547: 39 ) ทะเลเป็นของพระผูเ้ป็นเจา้ทุกคนมีสิทธิท าการประมง แต่ทุกคนไม่มีสิทธิท าลาย
ทะเล 

 หลงัปี พ.ศ. 2530 เกิดกระแสเศรษฐกิจระบบโลกาภิวตัน์เขา้มายงับริเวณชายฝ่ังทะเลติดกบัอ่าว
ไทย เม่ือทุกคนสามารถใชท้รัพยากรท่ีเป็นทรัพยสิ์นส่วนร่วมของชุมชนไดอ้ย่างเสรี เรือประมงพาณิชย ์
(Commercial Fishing) จากชุมชนอ่ืนหรือต่างจังหวดัก็เร่ิมเข้ามาจับปลายงับริเวณชายฝ่ังแม่น ้ าและใช้
เคร่ืองมือประมงท่ีทนัสมยั จบัปลาโดยใชอ้วนลาก เบ็ดราวทะเลลึกหรืออวนลอย ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีท าลาย
ลา้งทรัพยากรในทะเลให้หมดไป เม่ือไดป้ลามาก็จะขายในทอ้งถ่ินหรือตลาดชุมชน และส่งไปยงัภูมิภาค
อ่ืนๆ รวมถึงประเทศมาเลเซีย 
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 เม่ือน าเทคโนโลยีสมยัใหม่เขา้มาท าใหเ้กิดการแข่งขนักนัจบัปลา และซ้ือเรือท่ีมีเคร่ืองยนตเ์พ่ืออก
ไปท ามาหากินได้ไกลประมาณ 12 – 20 ไมล์ทะเล ได้ปลากลบัมาจ านวนมากข้ึน การซ้ือเคร่ืองมือท่ี
ทนัสมยัท าให้มีระบบนายทุนเกิดข้ึนในชุมชน พ่อคา้คนกลางท่ีเรียกว่า “นายทุน” เป็นผูล้งทุนออกค่า
เรือประมงและเคร่ืองมือท่ีทนัสมยั ท าใหช้าวประมงพ้ืนบา้นในชุมชนจ านวนไม่นอ้ยท่ีตอ้งเป็นหน้ีจากการ
ไปขอหยิบยืมเงินทุนจากนายทุน เพ่ือน ามาลงทุนในการซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ หรืออาจตกอยู่
ภายใตก้ารครอบง าของผูมี้อิทธิพลในวงการน้ี เม่ือจบัปลามาไดต้อ้งปฏิบติัตามสัญญาท่ีมีต่อนายทุน โดย
การน าปลาท่ีจับมาได้ขายให้กับนายทุน  ตามข้อตกลงของเง่ือนไขระหว่างชาวประมงกับนายทุน 
ชาวประมงแทบไม่มีอ  านาจในการก าหนดราคาเองได ้ระบบตลาดและผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจึงตอ้งตกไป
อยูก่บัคนอีกกลุ่มหน่ึง เม่ือชาวประมงตอ้งพ่ึงพาอาศยันายทุนมากข้ึน ท าใหเ้กิดปัญหาหน้ีสินมากมาย บาง
คนตอ้งสูญเสียเคร่ืองมือประมงของตนใหน้ายทุนไป จนตอ้งเลิกประกอบอาชีพประมงพ้ืนบา้น ไปรับจา้ง
ท างานใหก้บันายทุนหรือไปประกอบอาชีพอ่ืนยงัประเทศมาเลเซียกมี็ 

 สิทธิในการท าประมงพ้ืนบา้นเพ่ือยงัชีพจะตอ้งไดรั้บการคุม้ครองอยา่งจริงจงั ภายใตห้ลกัการท า
ประมงอยา่งเท่าเทียมกนัทุกคน มิใช่เพ่ือผลประโยชน์ของคนบางกลุ่ม การฟ้ืนตวัพฒันาความเขม้แข็งของ
กลุ่มองค์กรชาวประมงพ้ืนบา้นท่ีรวมตวักนัเป็นเครือข่ายชาวประมงพ้ืนบา้น ( ปิยะ กิจถาวร. 2543. : 15 ) 
ชมรมชาวประมงพ้ืนบา้นจงัหวดันราธิวาส ซ่ึงเป็นกลุ่มคนท่ียากจนกลุ่มหน่ึงท่ีรัฐควรจะใหค้วามช่วยเหลือ
ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ในการแกไ้ขปัญหาความยากจนและลดความเหล่ือมล ้าทางสงัคม ดงัภาพท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
     ภาพท่ี 4 พื้นท่ีอยูอ่าศยัของชาวประมงพื้นบา้น บา้นกาแลตาแป ต าบลบางนาค อ าเภอเมือง จงัหวดันราธิวาส 

 
 เม่ือกระแสทุนนิยมเขา้มาก่อใหเ้กิดความทนัสมยัซ่ึงปรากฏในรูปของการน าเทคโนโลยีมาใชเ้พ่ือ
มุ่งเน้นประสิทธิภาพในการผลิต ในขณะเดียวกันค่านิยมในการบริโภคเปล่ียนไป ระบบทุนนิยมจาก
เรือประมงพาณิชย ์ส่งผลใหก้ารเขา้ถึงทรัพยากรตอ้งอาศยัทุนทางสงัคมท่ีสูง การหยบิยมืเงินจากนายทุนใน
ลกัษณะของการ “ ใชก่้อนและผอ่นกบัปลาท่ีหามาไดใ้นแต่ละวนั ”ดงันั้นการไดรั้บสถานะทางสังคมท่ีดีก็
มีความส าคญัและจูงใจอยา่งหน่ึงในระดบัของการด ารงชีพ 
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นโยบายของภาครัฐกบัปัญหาที่ไร้ทางออกของชาวประมงพืน้บ้าน 
 
 ก่อนปี พ.ศ. 2530 ไดมี้ครอบครัวชาวประมงพ้ืนบา้นยา้ยเขา้มาตั้งหลกัแหล่งอาศยัอยูใ่กลฝ่ั้งแม่น ้า
บางนราและขยายครอบครัวใหญ่ข้ึน ชาวประมงส่วนใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม มีการใชชี้วิตร่วมกนัดว้ย
การสร้างความสัมพนัธ์ดา้นประเพณีและวฒันธรรมของชุมชนในทอ้งถ่ิน หลงัปี พ.ศ. 2539 แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 ก าหนดนโยบายการพฒันาความเป็นเมืองในเขตองค์การบริหาร
ทอ้งถ่ิน (เทศบาล) ไดก้ าหนดการจดัวางผงัเมืองเป็นกรอบชุมชน แบ่งแยกส่วนชุมชนต่างๆ ออกไป คนใน
แต่ละชุมชนท่ีเคยอยูร่่วมกนัมาจึงถูกกรอบของพ้ืนท่ีก าหนดให้ปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ร่วมกนัไม่ไดเ้หมือน
ดงัเดิม เช่น จากการท่ีคนในพ้ืนท่ีเคยใชท่้าเรือร่วมกนั มสัยดิร่วมกนั ศูนยก์ลางการคา้ขายหรือตลาดร่วมกนั 
จึงเกิดการแบ่งแยกโดยอาณาเขตของชุมชนข้ึน เมืองเกิดการขยายตวัและเติบโตอยา่งรวดเร็ว ประชากรเพ่ิม
มากข้ึน ท าให้ชาวประมงพ้ืนบา้นท่ีตั้งบา้นริมฝ่ังแม่น ้ าตอ้งขยายการปลูกสร้างบา้นเรือนลงไปในบริเวณ
น่านน ้ าของกรมเจา้ท่ามากข้ึน เทศบาลเมืองจึงก่อสร้างสะพานขา้มฝ่ังเพ่ือเป็นการก าหนดพ้ืนท่ีการรุกล ้า
ของส่ิงปลูกสร้าง ชาวประมงพ้ืนบา้นจึงจ าตอ้งอาศยัอยู่ในบริเวณชุมชนท่ีคบัแคบ เผชิญกบัปัญหาสภาพ
ชุมชนแออดัเกิดมลพิษดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเทศบาลไม่สามารถเขา้ไปช่วยเหลือได ้เพราะเป็นพ้ืนท่ีของกรม
เจา้ท่า ปัญหาดา้นยาเสพติดมากข้ึนทุกขณะจึงท าให้ชุมชนพ้ืนบา้นท่ีตั้งอยู่ท่ามกลางเมืองตกอยู่ในสภาพ
สลมัของชุมชน 

 การขยายเมืองให้เติบโตและการพฒันาเศรษฐกิจให้ทนัสมยัตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน (เทศบาล) ไดจ้ดัท าโครงการเล้ียงปลาในกระชงัตามแนวชายฝ่ังทะเล 
เพ่ือสนองนโยบายของรัฐท่ีตอ้งการสร้างรายไดเ้สริมให้กบัชาวประมงพ้ืนบา้น แต่การแกไ้ขปัญหาดา้น
อาชีพโดยองคก์รหรือหน่วยงานของรัฐไม่ไดม้าจากความตอ้งการของคนในทอ้งถ่ินท่ีแทจ้ริง ท าใหค้นใน
ชุมชนไดรั้บการจดัสรรงบประมาณจากรัฐไม่ทัว่ถึง ไม่เป็นธรรม คนในชุมขนมีการทะเลาะกนั กลัน่แกลง้ 
และขโมยปลาในกระชงัของผูอ่ื้น จากสังคมท่ีอยูก่นัอยา่งมีความสุข ช่วยเหลือเอ้ืออาทรต่อกนั กลายเป็น
สังคมท่ีเห็นแก่ตวั เอารัดเอาเปรียบในผลประโยชน์ของตนเอง และท าให้คนในแต่ละชุมชนเกิดความ
ขดัแยง้มากข้ึน ประกอบกบัมาตรการแกไ้ขปัญหาของรัฐไม่ไดเ้ขา้มาดูแลอย่างจริงจงั ปัญหาต่างๆ จึงตก
เป็นภาระของคนในชุมชนท่ีตอ้งดูแลแกไ้ขกนัเอง 

 ปัจจุบนัรัฐบาลพยายามปรับปรุงการบริหารจดัการประมงของประเทศให้มีประสิทธิภาพ จึงได้
ออกกฎหมายประมงฉบับใหม่ ซ่ึงจากเดิมท่ีใช้ พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 มาปรับเป็น
พระราชบญัญติัการประมง พ.ศ. 2558 มีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เพื่อใหเ้หมาะสมใน
การป้องกนัการท าประมง IUUต่อมาอีก 6 เดือน รัฐบาลไดย้กเลิกพระราชบญัญติัการประมง พ.ศ. 2558 
และบงัคบัใช ้พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 แทน เพ่ือการจดัระเบียบการประมงในประเทศและ
ในน่านน ้ าทั่วไป  ป้องกันการท าประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายการรักษาทรัพยากรสัตว์น ้ าและ
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ส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืนตามแนวทางกฎเกณฑ์และมาตรฐานท่ียอมรับในนานาประเทศ รวมทั้งคุม้ครอง
สวสัดิภาพของคนประจ าเรือ และป้องกนัการใชแ้รงงานผิดกฎหมายในการประมง 

 มาตรการเพ่ือแกไ้ขปัญหาของรัฐบาลส่งผลให้ชาวประมงพ้ืนบา้นชายฝ่ังทะเล กระทบต่อการ
ประกอบอาชีพของเรือประมงพ้ืนบา้น เช่น กรณี “มาตรา 34 ของพระราชก าหนด ให้ห้ามชาวประมง
พ้ืนบา้นออกท าการประมงนอกเขตประมงชายฝ่ัง เกิน 3 ไมลท์ะเล โดยเด็ดขาด” พร้อมก าหนดโทษหนกั
ท าใหช้าวประมงพ้ืนบา้นไดรั้บความเดือดร้อน เกรงกลวัต่อการท าผิดกฎหมาย ประกอบกบัการรู้ไม่เท่าทนั
ในกฎหมายใหม่ของชาวประมงท่ีไม่มีความรู้ จึงท าใหว้ิถีชีวิตของชาวประมงพ้ืนบา้นตอ้งอยูท่่ามกลางการ
ปะกอบอาชีพท่ีหวัน่เกรงต่อการท าผิดกฎหมาย ทั้งท่ีการประกอบอาชีพประมงแบบดั้งเดิมมานานตั้งแต่รุ่น
ปู่ ย่า ตา ยาย ท่ีร่วมกนัรักษาภูมิปัญญาของชาวบา้น กลบักลายเป็นส่ิงท่ีตอ้งกระท าความผิดต่อบา้นเมือง 
เพียงเพราะไม่รู้เท่าทนัของการใชก้ฎหมายท่ีเอ้ืออ านวยใหก้บัคนบางกลุ่มท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั หากแต่
ไม่ใช่ชาวประมงพ้ืนบา้นท่ีหากินจากความพอเพียงของตนเอง ดงัภาพท่ี 5 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 5 การจดและตรวจสอบทะเบียนเรือประมง จงัหวดันราธิวาส 
 
บทสรุป 
 
 ชาวประมงพ้ืนบา้น เป็นผูท่ี้ประกอบอาชีพจบัปลาคราวละนอ้ยๆ หรือท ามาหากินดว้ยวิถีพอเพียง 
ตามหลกัศาสนาอิสลามท่ีสอนใหย้ดึถือพระเจา้ และเช่ือว่า ‘ทุกอยา่งเป็นของท่ีพระเจา้ใหม้า พระเจา้ใหม้า
เท่าไร ก็เพียงพอแลว้” (นางสิริมา สะนิ. สัมภาษณ์ 18  ธันวาคม 2558 ) แต่เม่ือทรัพยากรชายฝ่ังถูกช่วงชิง
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ไปจากมือของชาวบา้น โดยกลุ่มท่ีมีทุนมากกว่า การด าเนินชีวิตและการท ามาหากินท่ีเคยเรียบง่าย ตอ้ง
กลายเป็นความทุกขย์ากเพราะตอ้งด้ินรนต่อสู้กบัการเขา้ไม่ถึงสัตวน์ ้ าชายฝ่ัง การปรับตวัเพ่ือความอยูร่อด
ของคนในสังคมท่ียงัตอ้งพ่ึงพิงธรรมชาติ หรือคนท่ียงัอยูแ่บบสังคมชนบท ตามฐานแนวคิดของ กอร์ดอน 
คอนเวย์ (Gordon Conway) ( อา้งอิงจาก ป่ินแก้ว เหลืองอร่ามศรี. 2554: 14 ) ได้เปิดภูมิทัศน์การมอง
ทางเลือก และโอกาสของชาวชนบทท่ีมากกว่าความสัมพนัธ์ทางการผลิตท่ีผูกติดกบัเศรษฐกิจหรือรายได้
เชิงเงินตรา หากแต่แทท่ี้จริงแลว้ สาเหตุของความยากจนมาจากความสามารถหรือไม่สามารถท่ีจะเขา้ถึง     
(Access) ทุน/ ทรัพยากร (Asset ) ตลอดจนการมีสิทธิ หรือไม่มีสิทธิ ในการเป็นเจา้ของและการจดัการ
ทรัพยากรของครัวเรือน ความสามารถหรือไม่สามารถเปล่ียนแปลงสถานภาพของทรัพยากร (Asset status) 
เพ่ือการด ารงชีพต่างหากท่ีเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตกอยูใ่นภาวะความยากจนของชาวชนบท การเขา้
ไม่ถึงทรัพยากรชายฝ่ังของชุมชนบา้นกาแลตาแป จึงเท่ากบัปิดกั้นสิทธิในการจดัการทรัพยากรชายฝ่ังท่ี
ชาวประมงพ้ืนบา้นเคยใชเ้ป็นแหล่งท ามาหากินมาแต่ดั้งเดิม  
 นอกจากน้ี ชาวประมงพ้ืนบา้นยงัตอ้งเผชิญกบัสภาวะความยากจนภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์ท่ี
เช่ือมถึงกนัทัว่โลก ความทนัสมยัไดน้ าพาลทัธิบริโภคนิยมและระบบการคา้เสรี ท่ีท าใหเ้กิดการแยง่ชิงและ
ท าลายสภาพแวดลอ้มฐานทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการละเมิดสิทธิชุมชนอยา่งรุนแรง ในขณะเดียวกนั 
ระบบการพฒันาของรัฐยงัปิดกั้นโอกาสการขยายแหล่งท ามาหากินของชาวประมงพ้ืนบา้น ท่ีถูกรุกล ้าโดย
ประมงพาณิชย  ์ซ่ึงภาวะไร้ทางออกเช่นน้ี เท่ากบับีบบังคับและเบียดขับให้ชุมชนต้องตกอยู่ในสภาพ     
“คนชายขอบ” ( สุริชัย หวนัแกว้. 2546 : 39) ดว้ยเหตุน้ี โครงสร้างทางสังคม อนัเป็นผลจากระบบการ
พฒันาของรัฐ จึงไม่สามารถสร้างความยุติธรรม และความเท่าเทียมให้แก่คนในสังคมได ้แมจ้ะมีการ
พฒันาและบูรณาการความร่วมมือภายใตแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท่ีใหค้วามส าคญักบัการ
พฒันาคน แต่ก็ยงัไม่สามารถแกไ้ขอ านาจการบริหารและการจดัสรรการใช ้และการเขา้ถึงทรัพยากร ท่ียงั
ผูกขาดอยูท่ี่ส่วนกลางได ้ ส่งผลใหไ้ม่มีการกระจายอ านาจอยา่งแทจ้ริง ชาวประมงพ้ืนบา้นยงัคงตอ้งต่อสู้
เพื่อใหห้ลุดพน้จากการผกูขาดของอ านาจทุนนิยมในพ้ืนท่ีท ามาหากินของตนต่อไป  
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หลักการและเหตุผล
 การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาจัดขึ้น

เป็นประจำาทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยน

องค์ความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ในการวิจัย ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่างหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยา มานุษยวิทยา และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ใน

ลักษณะการจัดเวทีสำาหรับการนำาเสนอและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักศึกษา

 การสมัมนาเครอืขา่ยนกัศกึษาระดบับณัฑติศึกษาสาขาสังคมวทิยาและมานษุยวทิยาในแตล่ะ

ครั้งที่ผ่านมา มีนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมในการสัมมนากว่า 200 

คน และมจีำานวนผลงานทางวชิาการของนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษาทีน่ำาเสนอและไดร้บัการตพิีมพ์

เผยแพร่กว่า 50 ผลงาน การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยาจึงมีส่วนสำาคัญในการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ การวิจัย และยังช่วยขยายเครือ

ข่ายไปยังสถาบันอุดมศึกษาทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นภาคี

เครือข่ายกว่า 20 แห่งทั่วประเทศ

 สำาหรับปีการศึกษา 2558 นี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับ

ความเหน็ชอบจากทีป่ระชมุผูป้ระสานงานสถาบนัอดุมศึกษา เม่ือวนัที ่26 มิถนุายน 2558 ณ อาคาร

เกษมอุทยานิน คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนาเครือข่าย

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15 เพื่อสานต่อเจตนารมณ์

ที่จะผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและการวิจัย กระชับความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน 

ตลอดจนพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและในการรับใช้สังคมต่อไป

โครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15 ประจำาปีการศึกษา 2558

จัดโดย มหาวิทยาลัยทักษิณ 

และ เครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ด้วยการสนับสนุนของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

วันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2559 

ณ โรงแรม บี พี สมิหลา บีช สงขลา
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วัตถุประสงค์
 1) เพือ่เสรมิสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมือทางวชิาการระหวา่งนกัศึกษาระดบับณัฑติศึกษา และ

ระหว่างนักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการในสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาจากสถาบันการศึกษา

ทั่วประเทศ

 2) เพื่อเป็นเวทีสำาหรับนำาเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทางด้าน

สังคมวิทยา มานุษยวิทยา และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 3) เพื่อเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำาวิจัยและองค์ความรู้ทางสังคมวิทยา

มานุษยวิทยาและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 4) เพื่อรวบรวมผลงานทางวิชาการของนักศึกษาสาขาสังคมวิทยา มานุษยวิทยา และสาขา

วิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าต่อไป

เป้าหมาย
 1) นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมสัมมนาจำานวนไม่น้อย

กว่า 200 คน

 2) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานำาเสนอผลงานในการสัมมนาจำานวนไม่น้อยกว่า 50 ผลงาน

 3) สถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายจำานวนรวมไม่น้อยกว่า 20 แห่งทั่วประเทศ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1) มเีครอืขา่ยความรว่มมอืทางวชิาการระหวา่งนกัศึกษาระดบับณัฑติศกึษา ระหวา่งนกัศึกษา

กับคณาจารย์ รวมถึงนักวิชาการในสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาจากสถาบันการศึกษาทั่ว

ประเทศ

 2) มีเวทีสำาหรับนำาเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทางสังคมวิทยา

มานุษยวิทยา และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 3) มีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำาวิจัยและองค์ความรู้ทางสังคมวิทยามานุษยวิทยา

และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 4) มีเอกสารรวบรวมผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาสังคมวิทยา

มานุษยวิทยา และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง



การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

- 760 -

การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15 ประจำาปีการศึกษา 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”

   ดำาเนินรายการโดย คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

   วิทยากร  1. ศาสตราจารย์ ชวน เพชรแก้ว

              2. ศาสตราจารย์ อำานวย 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 การนำาเสนอผลงานของนักศึกษา (ช่วงที่ 1)

14.30- 14.45 พักรับประทานอาหารว่าง

14.45- 16.15 การนำาเสนอผลงานของนักศึกษา (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 การนำาเสนอผลงานของนักศึกษา 

   09.00 - 10.30 น. การนำาเสนอผลงานของนักศึกษา (ช่วงที่ 3)

   10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

   10.45 - 12.15 น. การนำาเสนอผลงานของนักศึกษา (ช่วงที่ 4)

   การประชุมคณาจารย์และผู้บริหาร

   09.00 – 12.15 น. ขอเชิญคณาจารย์และผู้บริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

   สาขาสังคมวิทยา มานุษยวิทยา และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมปรึกษา

   หารือเกี่ยวกับเครือข่ายฯ นำาประชุมโดย ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ 

   และ ศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว ดำาเนินรายการโดย คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

   และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (บริการอาหารว่างในห้องประชุม)

12.15 - 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.30 การนำาเสนอผลงานของนักศึกษา (ช่วงที่ 5)

14.30 - 14.45 พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 - 16.15 การแถลงผลการประชุมคณาจารย์และผู้บริหารหลักสูตรฯ และการแสดงความคิดเห็น

16.15- 16.30 พิธีมอบเกียรติบัตรผู้นำาเสนอผลงานวิจัยดีเด่น

16.30น.  เดินทางกลับ
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1. คุณอภินันท์ ธรรมเสนา  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร องค์การมหาชน
2. ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร องค์การมหาชน
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัลญาณ์ สมุห์เสนีโต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
4. อาจารย์บัณฑิต ไกรวิจิตร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  
5. อาจารย์รชฎ ศาสตราวุธ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
6. อาจารย์ ณภัค เสรีรักษ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
7. อาจารย์ ปิง วิชัยดิษฐ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
8. รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา เทพสิงห์  คณะศิลปศาสตร์
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุณฑลีย์ ไวทยะวณิช  คณะศิลปศาสตร์
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก็ตถวา บุญปราการ  คณะศิลปศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณนะ หนูหมื่น  คณะศิลปศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกพร อังศุวิริยะ  คณะศิลปศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
13. อาจารย์ดร.เรวดี อึ้งโพธิ์  คณะศิลปศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิจ กิตติธรกุล  สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
15. อาจารย์ ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16. อาจารย์ รักชนก ชำานาญมาก  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติพร จูตะวิริยะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความของนักศึกษา
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18. อาจารย์ ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
19. อาจารย์ ดร.ทรงสิริ พุทธงชัย  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
20. อาจารย์ ดร.วิลาสินี พนานครทรัพย์  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
21. อาจารย์ ดร.สายพิณ ศุพุทธมงคล  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐจรี สุวรรณภัฏ  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
23. อาจารย์ ดร.เลิศชาย ศิริชัย  สำานักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิรวุฒิ เสนาคำา  สำานักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
25. อาจารย์ ดร.เอ็ดวิน เซเนอร์  สำานักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
26. อาจารย์ ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
28. อาจารย์ ดร.นิสาพร วัฒนศัพท์  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
30. อาจารย์ ดร.โสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไชยวุธ โกศล  คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
32. รองศาสตราจารย์ ดร.พรพันธ์ุ เขมคุณาศัย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสากร กล้าณรงค์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำานงค์ แรกพินิจ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
35. อาจารย์ ดร.วิไลพิน ทองประเสริฐ  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
36. อาจารย์ ดร.ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ศักด์ิสูง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
39. อาจารย์ ดร.อนินทร์ พุฒโชติ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิเชษฐ กาญจนดิฐ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
41. อาจารย์ ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
42. อาจารย์ ดร.ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
43. รองศาสตราจารย์ภาณุ ธรรมสุวรรณ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
44. อาจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
45. อาจารย์ ดร.อุทิศ  สังขรัตน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
46. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
47. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ต้ังชลทิพย์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
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การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15 ประจำาปีการศึกษา 2558

จัดโดย มหาวิทยาลัยทักษิณ 

และ เครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ด้วยการสนับสนุนของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

วันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2559 

ณ โรงแรม บี พี สมิหลา บีช สงขลา


