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ค าน า 
 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพการจัดประชุม
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยาครั้งที่ 2 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญในการสร้าง
ความเข้มแข็งของเครือข่ายทางวิชาการด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาของประเทศ องค์ความรู้ทาง
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ต่างเป็นศาสตร์ที่วางอยู่บนรากฐานของการศึกษาคนและสังคมวัฒนธรรมซึ่งถือ 
เป็นส่วนหนึ่งในการเปิดโลกทัศน์ความรู้ความเข้าใจบริบทที่แตกต่างและจรรโลงสังคมมนุษย์ท่ามกลางความ
หลากหลาย ให้อยู่ร่วมกันท่ามกลางความเห็นที่แตกต่าง ภายใต้การเห็นคุณค่าของ ‘ความเป็นคน’ 

คณะขอขอบคุณศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ผู้ให้การสนับสนุนหลักในการจัดงาน
พร้อมทั้งสถาบันเครือข่ายที่ร่วมสนับสนุนงบประมาณและร่วมแรงในการประสานงานให้การด าเนินงานประสบ
ผลส าเร็จ อันได้แก่ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , สมาคมนักสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาสยาม (SASA), กลุ่มวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ,
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร, และภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และขอขอบคุณทีมงานของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทุกท่าน ที่ช่วยด าเนินงานในครั้งนี้ 

คณะหวังว่าการด าเนินงานในครั้งนี้ จะเป็นก้าวหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและสร้างให้ 
เห็นคุณค่าความส าคัญขององค์ความรู้ทางวิชาการในการท าความเข้าใจและน าไปสู่แก้ไขปัญหาของชุมชน
สังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ค าคง 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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บทบรรณาธิการ 
 

เครือข่ายทางวิชาการด้านสังคมวิทยามานุษยวิทยาให้ความส าคัญในการด าเนินงานเพ่ือร่วมพัฒนา
องค์ความรู้ด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยการเปิดเวทีถกเถียงทางวิชาการ
ด้วย แนวคิดใหม่ ๆ เสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายทางวิชาการ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมที่ ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต คติความเชื่อ ระบบคุณค่า และความสัมพันธ์ของคนในสังคมอย่างลึกซ้ึง ทั้งใน
ระดับครอบครัว เครือญาติ สถานศึกษา สถานที่ท างาน ชุมชน และสังคมโดยรวม การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ
ท าให้เกิดการสร้างความรู้ความเข้าใจในแง่มุมเชิงมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา รวมถึงการเสนอแนะแนวทาง
ในการท าความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม วัฒนธรรม รวมถึงการเมืองไทยร่วมสมัยอย่างกว้างขวาง ดังนั้น การ
ประชุมวิชาการด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยาครั้งที่ 2 วันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี  จึ งจั ดขึ้ นภายใต้หั วข้ อ  “คลี่–คลาย–ญ่าย–เคลื่ อน” (Dynamism, Deconstruction, 
Deterritorialization, Destabilization) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง พลวัต พัฒนาการของอีสานยุคสงคราม
เย็นสู่การข้ามแดน การเผยตัว การรื้อสร้างความเข้าใจสังคมในปัจจุบัน รวมทั้งการกระจายตัว และการ
ขับเคลื่อนไปข้างหน้า โดยเน้นประเด็นวิชาการที่เกิดขึ้นในอีสาน การทบทวนองค์ความรู้ด้านสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาในภาคอีสานและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง รวมทั้งองค์รวมรู้อ่ืนที่เกี่ยวข้อง อันเป็นการตอบโจทย์ด้านการ
พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนในอนาคต  

เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ฉบับนี้ เผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้รวบรวม
บทความผลงานวิชาการด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ทั้งในรูปแบบของบทความวิชาการและบทความ
วิจัย ประกอบด้วย ประเด็น นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมสมัยนิยม วัฒนธรรมทางวัตถุ ศาสนา ความเชื่อ 
พิธีกรรม เพศ ความเป็นชาย ประวัติศาสตร์บอกเล่า เศรษฐกิจ ตลาดท้องถิ่น การค้าชายแดน การเมือง การ
เคลื่อนย้าย และ Covid-19  

คณะกรรมการจัดงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การประชุมวิชาการในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ในการ  
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ มุมมอง รวมทั้งการน าไปใช้เป็นแนวทางเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้ด้านมานุษยวิทยา 
และสังคมวิทยาของผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงการประยุกต์ใช้ในอนาคต  

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี ศรีค า 
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เรียน ประธานในพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

การประชุมวิชาการประจ าปีด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา เกิดขึ้นจากความร่วมมือของเครือข่าย
สาขาวิชาด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ที่ต้องการกระตุ้นบรรยากาศการถกเถียงทางวิชาการด้วยแนวคิด
ใหม่ๆ อีกทั้งเป็นการเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายทางวิชาการที่ค่อนข้างซบเซาภายใต้บรรยากาศความ    
ตึงเครียดเชิงโครงสร้างต่างๆ ท าให้พบว่าความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือวิกฤติการเมือง
ในช่วงทศวรรษเศษที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต คติความเชื่อ ระบบคุณค่า และความสัมพันธ์ของคนใน
สังคมอย่างลึกซึ้ง ไม่ว่าจะเป็นในครอบครัว เครือญาติ สถานที่ท างาน สถานศึกษา เพ่ือนฝูง ฯลฯ แต่เราต้อง
สร้างความรู้ความเข้าใจในแง่มุมเชิงมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา รวมถึงตอบค าถามเกี่ยวกับสภาพสังคม 
วัฒนธรรม การเมืองไทยร่วมสมัยอย่างกว้างขวาง โดยจัดการประชุมครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “เชื่อม ข้าม เผชิญหน้า 
ณ จุดตัด” ในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)  

ความส าเร็จจากการประชุมครั้งที่ 1 ท าให้เครือข่ายเห็นร่วมกันว่า ควรมีการด าเนินงานเพ่ือพัฒนา   
องค์ความรู้ด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง จึงจัดให้มีการประชุมวิชาการด้าน
มานุษยวิทยาและสังคมวิทยาครั้งที่  2 ในวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ภายใต้  หั วข้อ  คลี่ -คลาย -ญ่าย -เ คลื่ อน” (Dynamism, Deconstruction, De-territorialization, 
Destabilitzation) 
 คลี่ หมายความถึงการเปลี่ยนแปลง พลวัต พัฒนาการของอีสานยุคสงครามเย็น สู่การข้ามแดน 
 คลาย หมายความถึงการเผยตัว การรื้อสร้างความเข้าใจสังคมในปัจจุบัน  

โดยค าว่า ญ่าย เป็นค าในภาษาอีสาน หมายถึง การกระจายตัว De-localize, De-territorialization 
เคลื่อน  หมายถึง การขับเคลื่อนไปข้างหน้า Mobility  
ทั้งนี้ เพ่ือกระชับและขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนพูดคุยน าเสนอและ

แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านสังคม วัฒนธรรม การเมือง รวมถึงด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นการ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการสังคมศาสตร์ โดยเน้นประเด็นวิชาการที่เกิดขึ้นในภูมิภาคอีสาน รวมทั้งการ
ทบทวนองค์ความรู้ด้านสังคมวิทยามานุษยวิทยาในภาคอีสานและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  และองค์รวมรู้อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง อันเป็นการตอบโจทย์ด้านการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนในอนาคต 

ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ มีสาขาวิชาการพัฒนาสังคม ร่วมกับศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นองค์กรหลัก โดยมีศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 
เป็นองค์กรหลักให้การสนับสนุนงบประมาณ รวมทั้งการสนับสนุนงบประมาณจากเครือข่ายอันได้แก่ 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
สมาคมนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสยาม (สสมส., SASA) 
กลุ่มวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน ี
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคด ีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 150 คน 
กิจกรรมภายในการประชุมประกอบด้วย การเสวนาโต๊ะกลม (Roundtable panel) จ านวน 3 panel 

คือ panel ที่ 1 วิธีวิทยาในโลกที่พลิกผัน panel ที่ 2 มานุษยวิทยากับระบาดวิทยาวัฒนธรรม และ panel ที่ 
3 ประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ า ประวัติศาสตร์จะต้องเปลี่ยน : สังคมและการเมืองไทยในสมัยของการเปลี่ยนแปลง 
และบทคัดย่อที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกและประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนทั้งสิ้น 51 ผลงาน ซึ่ง
แบ่งการน าเสนอเป็น 14 ห้องย่อย ใน 12 ประเด็น นอกจากนี้ ยังมีการน าเสนอเป็นกลุ่ม (Panel) ทั้งหมด 10 
ประเด็น 

รวมทั้ง กิจกรรมการเสวนาเปิดตัวหนังสือ จ านวน 5 เล่ม 
นอกจากนี้ โครงการยังมีความร่วมมือกับนิทรรศการ อุบล Agenda วาระวาริน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 

21-30 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนตั้งใจอนุกูลศึกษา  
 
บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ค ากล่าวเปิดงาน 
 
เรียน คณาจารย์ แขกผู้มีเกียรติ และบุคลากรทุกท่าน  
 
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้าน
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาครั้งที่ 2 ซึ่งถือเป็นงานประชุมระดับชาติที่ส าคัญที่แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็ง
ของเครือข่ายวิชาการด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รวมถึงการบูรณาการองค์ความรู้ด้านสังคมศาสตร์อ่ืนๆ
เข้าด้วยกัน  
  เป็นที่ทราบดีว่า องค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์มีความส าคัญในการพัฒนาทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล 
ซึ่งช่วยท าความเข้าใจความหลากหลายของมนุษย์ การอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมและส่งเสริมคุณค่าความเป็น
มนุษย์ การสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน  จ าเป็นต้องประสาน
เชื่อมหลักคิดที่เกี่ยวข้องและประยุกต์ในวิชาชีพสายต่างๆ ได้ ซึ่งในการวิเคราะห์และเข้าใจความซับซ้อนของ
ปัญหาการพัฒนา ฐานคิดทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และสังคมศาสตร์มีความส าคัญ อันจะน าไปสู่การ
ลดความเหลื่อมล้ า การสร้างความเท่าเทียม และการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนได้ 
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมุ่งมั่นเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นน าในอาเซียน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และนวัตกรรม” โดยมีพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เน้นการน าองค์ความรู้
ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ า
โขงภายใต้ความหลากหลายของวัฒนธรรมของภูมิภาค ภายใต้พันธกิจดังกล่าว มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาองค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์  เพ่ือตอบสนองต่อการ
พัฒนาในระดับชุมชนท้องถิ่นและในระดับภูมิภาคลุ่มน้ าโขง มหาวิทยาลัยรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่เป็นส่วน
หนึ่งที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายในระดับกว้างที่ท าให้งานวิชาการและงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์มีความเข้มแข็ง 
และพร้อมที่จะสนับสนุนงานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในโอกาสอ่ืนๆ 
ต่อไป 
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเครือข่ายและศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ผู้ให้การ
สนับสนุนหลัก รวมทั้งขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่กรุณาเป็นเกียรติในการบรรยาย เปิดโลกทัศน์มุมมองทาง
วิชาการ และยกระดับพัฒนาวิชาการด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยาของไทย อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ เรียน
และประเทศชาติในวงกว้าง  
  บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ในนามของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอเปิดการประชุม  และขอให้การ
ประชุมส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ทุกประการ 
 
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุตินันท์ ประสิทธิภูริปรีชา 
          อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 2 

หัวข้อ “คลี่-คลาย-ญ่าย-เคลื่อน” 
20 - 21 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
1. หลักการและเหตุผล 

การประชุมวิชาการประจ าปี มีความส าคัญต่อการพัฒนาความรู้และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการ เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิชาการและผู้เกี่ยวข้องได้น าเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกัน อีกทั้งยังมีโอกาสได้รับความรู้จากนักวิชาการชั้นน าที่รับเชิญมาเป็นองค์ปาฐก นอกจากนี้ การที่
นักวิชาการได้ท าความรู้จักกันข้ามสถาบัน สาขาวิชา และประเทศจะช่วยให้สามารถพัฒนาความรู้และ
ก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการท่ีกว้างขวางต่อไป 

ในประเทศไทย การประชุมวิชาการประจ าปีด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยามีการจัดมาอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้องค์ความรู้ของทั้งสองสาขาวิชาพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างมาก หากแต่ในระยะ
หลัง การประชุมดังกล่าวได้ขาดหายไปด้วยเหตุผลบางประการ ส่วนการประชุมวิชาการประจ าปีของเครือข่าย
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาระดับบัณฑิตศึกษา แม้จะด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องและมีคุณูปการต่อสาขาวิชา 
แต่ยังเป็นการประชุมในระดับบัณฑิตศึกษา ทีม่ีข้อจ ากัดในการน าเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้ในระดับที่ลึกซึ้ง
กว้างขวาง 

ในการประชุมวิชาการประจ าปีด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยาครั้งที่  1 หัวข้อ “เชื่อม ข้าม 
เผชิญหน้า ณ จุดตัด” ในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ซึ่งเกิด
จากความต้องการของเครือข่ายทางวิชาการด้านสังคมวิทยามานุษยวิทยา ที่ต้องการกระตุ้นบรรยากาศการ
ถกเถียงทางวิชาการด้วยแนวคิดใหม่ๆ อีกท้ังเป็นการเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายทางวิชาการที่ค่อนข้างซบ
เซาภายใต้บรรยากาศความตึงเครียดเชิงโครงสร้ างต่างๆ ท าให้พบว่า ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ วิกฤติการเมืองในช่วงทศวรรษเศษที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต  คติความเชื่อ 
ระบบคุณค่า และความสัมพันธ์ของคนในสังคมอย่างลึกซึ้ง ไม่ว่าจะเป็นในครอบครัว เครือญาติ สถานที่ท างาน 
สถานศึกษา เพ่ือนฝูง ฯลฯ แต่ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจในแง่มุมเชิงมานุษยวิทยาและสังคมวิทยารวมถึงตอบ
ค าถามเก่ียวกับสภาพสังคม วัฒนธรรมรวมถึงการเมืองไทยร่วมสมัยอย่างกว้างขวาง 

ความส าเร็จจากการประชุมครั้งที่ 1 ท าให้เครือข่ายเห็นร่วมกันว่าควรมีการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาองค์
ความรู้ด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง จึงจัดให้มีการประชุมวิชาการด้าน
มานุษยวิทยาและสังคมวิทยาครั้งที่  2 ในวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ภายใต้  หัวข้อ “คลี่ -คลาย -ญ่าย -เคลื่อน” (Dynamism, Deconstruction, De-territorialization, 
Destabilitzation) 
 คลี่ หมายความถึงการเปลี่ยนแปลง พลวัต พัฒนาการของอีสานยุคสงครามเย็น สู่การข้ามแดน 
 คลาย หมายความถึงการเผยตัว การรื้อสร้างความเข้าใจสังคมในปัจจุบัน  

โดยค าว่า ญ่าย เป็นค าในภาษาอีสาน หมายถึง การกระจายตัว De-localize, De-territorialization 
เคลื่อน  หมายถึงการขับเคลื่อนไปข้างหน้า Mobility  
ทั้งนี้ เพ่ือกระชับและขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนพูดคุยน าเสนอและ

แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านสังคม วัฒนธรรม การเมือง รวมถึงด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นการ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการสังคมศาสตร์ โดยเน้นประเด็นวิชาการที่เกิดขึ้นในภูมิภาคอีสาน รวมทั้งการ
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ทบทวนองค์ความรู้ด้านสังคมวิทยามานุษยวิทยาในภาคอีสานและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  และองค์รวมรู้อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง อันเป็นการตอบโจทย์ด้านการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนในอนาคต 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้นักมานุษยวิทยา นักสังคมวิทยา นักวิชาการสาขาอ่ืน รวมถึงนิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ได้
มีโอกาสน าเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านสังคม วัฒนธรรม การเมือง รวมถึงด้าน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2) เพ่ือกระชับและขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านมานุษยวิทยา สังคมวิทยา และด้านอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

 
3. องค์กรร่วมจัด 

1) สาขาการพัฒนาสังคม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (องค์กรหลัก) 
2) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)  
3) สมาคมนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสยาม (สสมส., SASA) 
4) คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
5) ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
6) กลุ่มวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
7) ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
8) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
8) ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
9) ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
10) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 150 คน ประกอบด้วย นักวิชาการ นักศึกษา นักเรียน และบุคคลทั่วไป 
 
5. กิจกรรมภายในงาน 

 การประชุมวิชาการประจ าปีด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยาครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลาย
ประเภท ได้แก่ 

 ปาฐกถาเปิด ปาฐกถาปิด การบรรยายพิเศษ 
 เวทีการน าเสนอผลงานวิชาการ ทั้งจากนักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับ

ปริญญาตรี รวมถึงบุคคลทั่วไป หลากหลายรูปแบบและประเด็นทีเกี่ยวข้อง 
 การน าเสนอประเภทบทความ  
 การน าเสนอประเภทเวที 
 เวทีเสวนาโต๊ะกลม 
 การเปิดตัวและเสวนาหนังสือ 
 ร้านหนังสือ 
 นิทรรศการ ฯลฯ 
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6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รวมถึงประเด็นศึกษาใหม่ๆ 
2) เสริมสร้างเครือข่ายสถาบันและนักวิชาการด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาให้เข้มแข็ง 

 
7. ก าหนดการ 
 1. Call for Abstract and Panel รับบทคัดย่อ  1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563 
    (สามารถเลือกได้ 2 แบบ คือ น าเสนอแบบการเผยแพร่ผ่าน Proceedings หรือไม่มีบทความ) 
 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์น าเสนอบทความ   15 กรกฎาคม 2563 

3. Paper Submission ส่งบทความฉบับสมบูรณ์  ภายใน 31 สิงหาคม 2563 
    (ส าหรับผู้ที่ต้องการตีพิมพ์ในเอกสารประกอบการประชุม) 
 4. ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท    ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 
 

 อัตราค่าลงทะเบียนแต่ละประเภท 
ประเภท ลงทะเบียนล่วงหน้า 

(ก่อน 15 ก.ค.63) 
ภายในก าหนด 

(15 ก.ค.- 15 ต.ค.63) 
หน้างาน 

บุคคลทั่วไป 500 1,000 1,500 
นักเรียนนักศึกษา   ฟรี ฟรี 1,000 

* ยกเว้นค่าลงทะเบียนให้มหาวิทยาลัยที่สนับสนุนงบประมาณจัดงาน 
 
8. หัวข้อที่เปิดรับ 
 เปิดรับบทความด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับประเด็นต่อไปนี้ 
 - นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม (ทุ่ง- ท่า- ป่า- เขา) 
 - Spirit (ขวัญ- ที-่ ผี-พระ) 
 - วัฒนธรรม (ฮีตคอง- ไทบ้าน- ขาเลาะ) 
 - การเมือง (โสตาย-ไฝว้-รัฐ) 
 - เศรษฐกิจ (เฮ็ดอยู่/เฮ็ดขาย) 
 - นวัตกรรม วิธีวิทยา จริยธรรมการวิจัย (แนวส้าง-ม่างแปง) 
 - วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ดิจิตัล 
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ก าหนดการ 

งานประชุมวิชาการประจ าปีด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 2 
หัวข้อ “คลี่-คลาย-ญ่าย-เคลื่อน” 

ระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรม U-Place มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
และ นิทรรศการ “อุบล Agenda: วาระวาริน” 

ระหว่างวันที่ 21 - 30 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนตั้งใจอนุกูลศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี 
 

วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563  
 

08.00 - 08.30 น.  ลงทะเบียน  
 

08.30 - 09.00 น.  ชี้แจงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุม  
   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ  
         รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

   กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน  
   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธ์ิภูริปรีชา 
                                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 

09.00 - 10.30 น.  ปาฐกถาเปิดการประชุม หัวขอ้ “คล่ี-คลาย-ญ่าย-เคลื่อน”  
    โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ภัทรธนานันท์   
                   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 

10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
 

10.45 - 12.15 น. น าเสนอผลงาน 
ห้อง Ballroom Roundtable Panel: วิธีวิทยาในโลกที่พลิกผัน (SASA) 

วิทยากร: ศาสตราจารย์ ดร.นิติ ภวัครพันธุ์ 
            รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกริช สังขมณ ี
            รองศาสตราจารย์ ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร 
            ดร.จิราพร เหล่าเจริญวงศ์ 
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิธี บราวน์ 

ห้อง U2 R01: นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม (ทุ่ง - ท่า - ป่า - เขา) 
ห้อง U3 R02: วัฒนธรรมสมัยนิยม (Popular Culture) 
ห้อง U6 R03: วัฒนธรรมทางวัตถุ (Material Culture) 
ห้อง U-Store Panel 01: พลวัตขบวนการประชาสังคมกับบทบาทประชาคมท้องถิ่น 

ในประเทศไทย ญี่ปุ่น และ สปป. ลาว : ประสบการณ์ร่วม จุดเหมือน 
และข้อแตกต่าง (Online) 

  

12.15 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
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13.30 - 15.00 น. น าเสนอผลงาน  

ห้อง Ballroom Panel 04: พื้นที่ความรู้ของการเคลื่อนย้าย: พลเมืองผู้ตื่นตัว แรงงาน 
การพัฒนา และการท่องเท่ียว 

ห้อง U2 Panel 03: เรือนร่าง พื้นที่ เทคโนโลยี และการจัดการร่างกายท่ีเป็น
แหล่งโรค 

ห้อง U6 Panel 02: นิคมธรรมชาติ: แอนโทรโพซีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ห้อง U3 R04: ศาสนา ความเชื่อ พิธีกรรม (ห้องท่ี 1) 
ห้อง U-Store R06: เพศ/ความเป็นชาย 

 

15.00 - 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
 

15.15 - 16.45 น. น าเสนอผลงาน  
ห้อง Ballroom Panel 05: Discipline (s): ระเบียบ-วิธ-ีวิ (นั) ย การทบทวนแนวคิด

และการสนทนาข้ามศาสตร์ของนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
ห้อง U2 Panel 06: บทสะท้อน การคลี่-คลาย-ญ่าย-เคลื่อน จากปัญหาภัยพิบัติ

น้ าท่วมฉับพลันพื้นท่ีลุ่มแม่น้ าโขง 
ห้อง U3 R05: ศาสนา ความเชื่อ พิธีกรรม (ห้องท่ี 2) 
ห้อง U-Store R07: เศรษฐกิจ (เฮ็ดอยู่/เฮ็ดขาย) 
ห้อง U6 R08: ประวัติศาสตร์บอกเล่า 

 

16.45 - 18.00 น. Book Launch  
ห้อง 
Ballroom 

Book Launch 1: หนังสือ “จุดตัดของ ‘เรื่องต้องห้าม’ ในพื้นที่ความรู้”  
โดย ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ 
ผู้อภิปราย: ศาสตราจารย์ ดร.นิติ ภวัครพันธุ์ 
ผู้ด าเนินรายการ:  ดร.ชัยพงษ์  ส าเนียง 

ห้อง U2 Book Launch 2: หนังสือ “การเดินทางในระยะห่างของดวงตา: เร่ืองเล่าจาก
จิตไร้ส านึกสู่ภาพฝันของอิสรภาพในบริบทสมัยใหม่” 
โดย อาจารย์ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ 
ผู้อภิปราย: ดร.สุรสม กฤษณะจูฑะ 

ห้อง U3 Book Launch 3: หนังสอื “อีสานหลังการพัฒนา: ทันสมัย ไคแหน่ แต่บ่คัก”   
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์ 
ผู้อภิปราย: รองศาสตราจารย์ ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง 

ห้อง U6 Book Launch 4: หนังสือ “เมืองชายแดน/การเคล่ือนย้ายข้ามแดน แม่สอด
เชียงของ”  
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว 
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง 
ผู้อภิปราย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ แรงกล้า 

 

18.00 - 19.30 น.  งานเล้ียงรับรองผู้เข้าร่วมประชุม   
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วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 
 

09.00 - 10.30 น. น าเสนอผลงาน  
ห้อง Ballroom Roundtable Panel: มานุษยวิทยากับระบาดวิทยาวัฒนธรรม 

วิทยากร  ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ 
            ดร.ประชาธิป กะทา 
             อาจารย์สิทธิโชค ชาวไร่เงิน 

ห้อง U2 Panel 07: การขับเคลื่อนชุมชนเพื่อความมั่นคงทางอาหาร 
ห้อง U3 Panel 08: เวลาที่หายไปของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: ความทรงจ า

ของสงครามเย็นในศิลปะร่วมสมัย ของสะสมและบันทึกประวัติศาสตร์ 
ห้อง U-Store  R09: ตลาดท้องถิ่น/ การค้าชายแดน 
ห้อง U6 R10: การเมืองกับตัวแทน 

 

10.45 - 12.15 น. น าเสนอผลงาน  
ห้อง Ballroom Roundtable Panel: ประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ าประวัติศาสตร์จะต้อง

เปล่ียน: สังคมและการเมืองไทยในสมัยของการเปล่ียนแปลง 
วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ  
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์ ตรีรัตน์ อเลกซานเดอร์  
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ไกรวิจิตร  
            ดร.ชัยพงษ์ ส าเนียง  

ห้อง U2 Panel 09: สังคมวิทยาภัยพิบัติ 
ห้อง U3 R12: การเคลื่อนย้าย (Mobility) 
ห้อง U6 R13: Covid-19 (ห้องท่ี 1) 
ห้อง U-Store Book Launch 5: หนังสือ “มิงกะลาบาเมืองอุบล”  

โดย รองศาสตราจารย์สมหมาย ชินนาค นภาพร ตอพล และ 
ปิยะนันท์ สุขจันทร์ / ด าเนินรายการ: นพพร พันธ์ุเพ็ง 
ผูอ้ภิปราย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง 

 

12.15 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
 

13.30 - 15.00 น. น าเสนอผลงาน  
ห้อง Ballroom Special Talk ทบทวนสถานภาพอีสานศึกษาและการทะลุเพดาน

องค์ความรู้สังคมไทย โดย ดร.สุรสม กฤษณะจูฑะ 
ห้อง U2 Panel 10: สังคมวิทยาการพนัน: จริยศาสตร์ VS วัฒนธรรม 
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อ านาจกีดกันและการต่อรองในการเข้าถึงทรัพยากรลุ่มน้ ามูล: 
กรณีศึกษา บ้านโนนสัง อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ1 

Power Exclusion and Negotiation to Access Mun River Basin Resources: 
Case Study of Non Sang, Kanthararom District, Sisaket Province 

 
เรวุฒิ ทองสิงห์2 

กนกวรรณ มะโนรมย์3 
 

บทคัดย่อ 
บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการกีดกันในการเข้าถึงทรัพยากรลุ่มน้ ามูล โครงการ   ส่ง

น้ าและบ ารุงรักษาเขื่อนหัวนา และเพ่ือศึกษากลยุทธ์การต่อรองในการเข้าถึงทรัพยากรลุ่มน้ ามูลของชาวบ้าน
โนนสัง โดยผู้เขียนใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสนทนากลุ่มย่อย การ
สังเกตการณ์ และการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งสืบค้นและเอกสารงานวิชาการโดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับ
การกีดกัน (Exclusion) และแนวคิดอ านาจการต่อรอง (Negotiation) ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการศึกษาพบว่า โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาเขื่อนหัวนามีกระบวนการใช้อ านาจในการกีดกัน
ชาวบ้านโนนสังออกจากพ้ืนที่ลุ่มน้ ามูล โดยการใช้กระบวนการกีดกันทางกฎระเบียบ (Regulation) เป็นการใช้
กฎหมายที่ดินเข้าไปบีบบังคับชาวบ้านออกจากพ้ืนที่ท ากินในป่าทาม การใช้กระบวนการกีดกัน เป็นการกีดกัน
ด้วยการใช้อ านาจหน้าที่ (Force) ของเจ้าหน้าที่เข้ามากดดันชาวบ้านโนนสังให้มีการจ ายอมต่อกฎหมายที่ดิน 
ท าให้ชาวบ้านสูญเสียที่ดินทั้งที่มีเอกสารสิทธิ์และไม่มีเอกสารสิทธิ์  ให้อยู่ภายใต้การดูแลรับผิดชอบของ
โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาเขื่อนหัวนา การใช้กระบวนการกีดกันด้วยการตลาด (Market) โครงการส่งน้ า
และบ ารุงรักษาเขื่อนหัวนาท าให้แม่น้ ามูลกลายเป็นสินค้า ด้วยการสร้างเขื่อนหัวนาเพ่ือการบริหารจัดการ
แหล่งทรัพยากรน้ า แต่กลับท าให้ชาวบ้านโนนสังได้สูญเสียที่ดินท ากินไป ส่วนความชอบธรรม (Legitimation) 
โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษามีการใช้กระบวนการสร้างความชอบธรรม โดยใช้แผนพ้ืนฟูผลกระทบจากการ
สร้างเข่ือนหัวนาเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ ามูล  

นอกจากนี้ โครงการเขื่อนหัวนาได้สร้างผลกระทบต่อชาวบ้านและสร้างปัญหาเรื่องการสูญเสียที่ดิน  
ท ากินของชาวบ้านไป ชาวบ้านโนนสังจึงได้มีการต่อรองกับโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาเขื่อนหัวนา  โดยใช้ 
กลยุทธ์การต่อรองด้วยการสร้างวาทกรรมพ้ืนที่ท ากิน และกลยุทธ์การต่อรองผ่านข้อมูลผลการศึกษา
ผลกระทบและสิ่งแวดล้อมเขื่อนหัวนา (Environmental Impact Assessment: EIA) ในการเรียกร้อง
ค่าชดเชยที่ดิน ท ากินที่สูญเสียไป 

 

ค าส าคัญ: อ านาจการกีดกัน  การเข้าถึงทรัพยากร  การต่อรองเชิงอ านาจ  ลุ่มน้ ามูล  

                                                           
1 บทความนี้เป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท เรื่อง “ความสัมพันธ์เชิงอ านาจในการเข้าถงึทรัพยากรธรรมชาติ
ระหว่างลุม่น้ ามลูและลุ่มน้ าสาขา กรณีศึกษาเขื่อนหัวนา จังหวัดศรสีะเกษ” ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาภายใต้
โครงการวิจัย “ตามรอยความเปลีย่นแปลงความรู้ท้องถิ่นและพื้นบ้านเพื่อธรรมาภิบาลลุ่มน้ า” (Tracking Change Local 
and Tradition Knowledge in Watershed Governance) 
2 นักศึกษาปริญญาโท, หลักสูตรภมูิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 
3 อาจารย์ที่ปรึกษา, สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 
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บทน า 
ลุ่มน้ ามูลโดยเฉพาะพ้ืนที่ “ทาม” หรือ “บุ่งทาม” (Wetland) ซึ่งเป็นพ้ืนที่ลุ่มต่ าที่น้ าท่วมถึงสามารถ

พบได้เฉพาะภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ้ืนที่ทามมีความส าคัญอย่างมากกับวิถีชีวิตชาวบ้านโนนสัง ทั้งในมิติ 
การท าอาชีพ ท านาทาม เลี้ยงวัวควาย และเป็นพ้ืนที่ป่าชุมชนของชาวบ้านโนนสัง โดยชาวบ้านจะออกไปล่า
สัตว์ เก็บหาของป่าเพ่ือน ามาประกอบอาหารในครัวเรือน งานวิจัยไทบ้าน (2548) ได้กล่าวว่า ระบบนิเวศป่า
ทามมีความส าคัญกับการประกอบอาชีพของชาวบ้าน พ้ืนที่โนนชาวบ้านจะปลูกข้าวไร่ พ้ืนที่ต่ าชาวบ้านจะท า
นาทาม และพ้ืนที่หนองน้ าจะมีพืชหลากหลายชนิดที่เป็นอาหารของวัวควายของชาวบ้าน การกักเก็บน้ าใน
เขื่อนหัวนาท าให้พ้ืนที่เหล่านั้นได้สูญหายไป กลายเป็นปมความขัดแย้งที่เกิดจากการกีดกันการเข้าถึงทรัพยากร
ลุ่มน้ ามูล 

เขื่อนมีบทบาทส าคัญที่ท าให้เกิดการกีดกันการเข้าถึงทรัพยากรลุ่มน้ า ดังจะเห็นได้จากงานศึกษา
เกี่ยวกับยุทธวิธีการเคลื่อนไหวทางสังคมเกี่ยวกับปัญหาการกีดกันการเข้าถึงทรัพยากรในพ้ืนที่เขื่อน งานศึกษา
ของ ทรงชัย ทองปาน (2560) ได้กล่าวว่า รัฐมีการใช้ความรู้แบบวิทยาศาสตร์ในการเข้าไปจัดการทรัพยากร
และพยายามกีดกันชาวบ้านให้อพยพออกจากพ้ืนที่ท ากินเดิม แต่ภายหลังชาวบ้านมีการต่อสู้เคลื่อนไหวทาง
สังคมโดยการรวบรวมความรู้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านดั้งเดิมขึ้นมาเพ่ือใช้ต่อรองกับองค์ความรู้ของรัฐ ท าให้รัฐมีการ
เปลี่ยนแปลงยุทธวิธีในการเข้าไปจัดการทรัพยากรลุ่มน้ าโดยการสร้างโครงการขนาดเล็กและให้ชาวบ้านเข้ามา
มีส่วนร่วมในโครงการเพ่ือที่จะให้ชาวบ้านบางส่วนเป็นส่วนหนึ่งของรัฐในการสนับสนุนการสร้างเขื่อน 

ส่วนประเด็นการสร้างเขื่อนท าให้เกิดการกีดกันการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ งานศึกษาของ           
กิ่งกาญจน์  ส านวนเย็นและคณะ (2556) ได้ศึกษาเขื่อนปากมูลกับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
ประกอบอาชีพในชุมชนปากมูล ชี้ให้เห็นว่า  การสร้างเขื่อนปากมูลส่งผลกระทบทางสังคมที่เกิดจาก
ความสามารถในการเข้าถึงทรัพยากรในลุ่มน้ าของชาวบ้าน การเปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชีพ จากอาชีพ
ประมงและเกษตรกรรม สู่อาชีพรับจ้างและการขายแรงงานนอกชุมชน 

การหายไปของจ านวนพันธุ์ปลาในพ้ืนที่ลุ่มแม่น้ ามูลยังได้สะท้อนถึงปัญหาการกีดกันการเข้าถึง
ทรัพยากร งานวิจัยไทบ้าน (2548) ได้ศึกษาเรื่องภูมิปัญญา สิทธิ และวิถีแห่งป่าทาม แม่น้ ามูล พบว่า การหา
ปลาถือเป็นอาชีพส าคัญของชาวบ้านในลุ่มน้ ามูลตอนกลาง เนื่องจากพ้ืนที่มีความหลากหลายของสายพันธุ์ปลา 
โดยมีจ านวนพันธุ์ปลาทั้งหมด 114 ชนิด หลังการสร้างเขื่อนราษีไศล ในปี พ.ศ. 2543 พบจ านวนพันธุ์ปลา
เพียง 108 ชนิด ในจ านวนนี้มีปลา 8 ชนิด ที่ช่วงปิดเขื่อนไม่พบแต่กลับคืนมาในช่วงเปิดเขื่อน ซึ่งสาเหตุหลัก
เกิดจากขวางก้ันแม่น้ ามูล ปลาไม่สามารถอพยพได้เหมือนดังก่อน ในส่วนงานศึกษาของ เอียน แบร์ด และคณะ 
(2561) ได้ชี้ให้เห็นว่า ชาวบ้านในพื้นที่ลุ่มน้ าบริโภคปลาเป็นล าดับที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 31 รองจากเนื้อสัตว์บก
ที่มีการบริโภคร้อยละ 35 เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนการบริโภคสัตว์น้ าจ าแนกตามการได้มา พบว่า ชาวบ้านหา
ปลาเองมากถึงร้อยละ 66 ซื้อปลาเพ่ือบริโภคร้อยละ 19 และอ่ืนๆ อีกร้อยละ 15 ชี้ให้เห็นว่าปลาในพ้ืนที่มี
จ านวนลดลงแต่ชาวบ้านยังให้ความส าคัญกับการท าประมงพ้ืนบ้านเพื่อการบริโภค  

ในส่วนงานของ ด าริห์ ฉัตรปทุมทิพย์ (2551) ได้กล่าวว่า ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อระบบ
นิเวศวิทยาของชุมชนมีสภาพเสื่อมโทรม ซึ่งเกิดจากน้ าท่วมขังพ้ืนที่ป่าทาม และพ้ืนที่ชุมชนนาน 3-4 เดือน 
ส่งผลต่อวิถีชุมชนและสภาพจิตใจที่เปลี่ยนแปลงไปจากวิถีชีวิตดั้งเดิม ท าให้ชุมชนมีความต้องการบริหาร
จัดการทรัพยากรของชุมชนด้วยตนเอง ซึ่งในการเคลื่อนไหวช่วงชิงนโยบายของกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ าชี
นั้น ได้พบกับอุปสรรคและปัญหาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการไม่ได้รับความร่วมมืออย่างแท้จริงจากภาครัฐ
และยังมีการกีดกันประชาชนในการมีส่วนร่วมก าหนดนโยบายจัดการทรัพยากร 



เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)      3 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสงัคมวิทยา ครั้งที่ 2 
20 - 21 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ี

จากการลงพ้ืนที่ เดิมชาวบ้านโนนสังพ่ึงพาทรัพยากรในลุ่มน้ ามูลในการด ารงชีพทั้งการท าประมง
พ้ืนบ้าน การท าเกษตร และมีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับลุ่มน้ า แต่หลังจากการสร้างเขื่อนหัวนา สภาพแวดล้อม
ของลุ่มน้ ามูลทั้งลุ่มน้ ามูลได้มีการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม ในด้านการขึ้นลงของระดับน้ าที่ไม่ปกติ ส่งผล
ต่อระบบนิเวศริมฝั่งแม่น้ าและพ้ืนที่การเกษตรของชาวบ้าน โดยเฉพาะบ้านโนนสัง หมู่ที่ 2 ซึ่งบ้านโนนสังมีการ
ท าเกษตรในพ้ืนที่ทามที่มีลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นพ้ืนที่ลุ่มต่ า ที่น้ าสามารถท่วมถึงในช่วงฤดูฝน และบ้าน
โนนสังยังได้รับผลกระทบจากการกักเก็บน้ าของเขื่อนหัวนา ที่ท าให้พ้ืนที่ท าการเกษตรท่วมนานกว่าปกติ หลัง
การสร้างเขื่อนได้มีการปิดประตูระบายน้ า ท าให้น้ าไม่สามารถไหลได้ตามปกติ ปลาที่เคยอพยพตามกระแสของ
น้ าก็ไม่สามารถอพยพได้ เช่น ปลานาง ปลาฮากกล้วย และปลาหนู เป็นต้น แต่ปลาที่มีจ านวนมากขึ้นเกิดจาก
น้ าหยุดนิ่งคือ ปลาชะโด ซึ่งเป็นสัตว์กินเนื้อท าให้ปลาชนิดอ่ืนๆ สูญหายไป จากท่ีเคยหาปลาเป็นอาชีพหลักท า
ให้ต้องหยุดหา เนื่องจาก “ได้ไม่พอยาไส้”หรือ ได้ไม่คุ้มเสีย ซึ่งท าให้เห็นว่าการสร้างเขื่อนได้ส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรในลุ่มน้ าท าให้ชาวบ้านเข้าถึงทรัพยากรลุ่มน้ าได้ยากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม  บ้านโนนสังยังมี
นักพัฒนาเอกชนเข้าไปช่วยเหลือในการต่อรองการเข้าถึงการเข้าถึงทรัพยากรลุ่มน้ ากับหน่วยงานของรัฐ  
 ผู้เขียนจึงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาการกีดกันและการต่อรองในการเข้าถึงทรัพยากรลุ่มน้ ามูล  โดยมี
โจทย์ค าถามว่า กระบวนการกีดกันในการเข้าถึงทรัพยากรลุ่มน้ ามูลระหว่างโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาเขื่อน
หัวนากับชาวบ้านโนนสังเป็นอย่างไร และกลยุทธ์การต่อรองในการเข้าถึงทรัพยากรลุ่มน้ ามูลของชาวบ้าน
โนนสังเป็นอย่างไร 
 
แนวคิดที่ใช้ 
 อ านาจกีดกันและการต่อรองในการเข้าถึงทรัพยากรลุ่มน้ ามูล ได้ใช้แนวคิดในการอธิบาย 2 แนวคิด 
ได้แก่ แนวคิดการกีดกัน และแนวคิดการต่อรองเชิงอ านาจ โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ 

1. แนวคิดการกีดกัน 
แนวคิดการกีดกันการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ เกิดจากกระบวนการสะสมทุนตามแนวคิดเสรีนิยม

ใหม่ โดยงานศึกษาของ ดาวิด ฮาร์วี (2555) ได้ศึกษาการปรับโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมเพ่ือท าให้
ธรรมชาติเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของตลาด ผ่านการออกแบบเครื่องมือเชิงสถาบันเพ่ือก ากับควบคุมตัวเอง ทั้งการ
แปรรูปให้เป็นของเอกชน การปิดล้อม (Enclosure) และการก าหนดราคาของระบบนิเวศ กระบวนการท าให้
ที่ดินกลายเป็นสินค้าเป็นองค์ประกอบส าคัญของสิ่งที่ฮาร์วีเรียกว่า “การสะสมทุนโดยการเบียดขับ” ส่วน Hall 
et. al. (2011) ได้แบ่งการกีดกัน (Exclusion) แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ (1) การกีดกันเป็นข้อบ่งชี้ถึง
สถานการณ์ที่ผู้คนจ านวนมากไม่สามารถเข้าถึงที่ดินหรือทรัพย์สินส่วนตัวได้ และ (2) การกีดกันเป็น
กระบวนการ (Process) ที่เน้นการกระท าที่มีขนาดใหญ่และกระท าอย่างรุนแรง ซึ่งท าให้คนจนถูกขับไล่ออก
จากพ้ืนที่ของตน โดย Hall ได้แบ่งอ านาจการกีดกันเป็น 4 กระบวนการ ได้แก่ (1) กฎระเบียบ (Regulation) 
ที่ก าหนดกฎเกณฑ์เพ่ือกีดกันบางกลุ่มออกจากการเข้าไปใช้ประโยชน์ในทรัพยากร ทั้งแบบที่เป็นและไม่เป็น
เครื่องมือทางกฎหมาย (2) บังคับ (Force) ซึ่งเป็นการกีดกันโดยใช้ความรุนแรงหรือขู่ว่าจะใช้ความรุนแรงโดย
รัฐและตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐในบางกรณีการใช้ก าลังเกิดขึ้นควบคู่กับการใช้กฎระเบียบในการกีดกัน (3) ตลาด 
(Market) เป็นการเปลี่ยนทรัพยากรธรรมชาติให้กลายเป็นสินค้า โดยผู้มีอ านาจเป็นผู้จัดการทรัพยากร และ (4) 
ความชอบธรรม (Legitimation) กล่าวคือ การสร้างฐานทางศีลธรรมให้กับการอ้างสิทธิเด็ดขาด โดยการท าให้
กฎระเบียบ ตลาด และก าลัง เป็นที่ยอมรับได้ทั้งในเชิงการเมืองและในเชิงสังคม เช่นความชอบธรรมเชิง
นโยบายของรัฐเป็นต้น 
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 ผู้เขียนได้น ากรอบแนวคิดการกีดกันใช้ในการอธิบายการที่รัฐได้สร้างนโยบายในการสร้างเขื่อนหัวนา 
ถือเป็นการกีดกันการเข้าถึงการใช้ประโยชน์ในที่ดินของชาวบ้าน ซึ่งมีการบังคับให้ชาวบ้านไม่ใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินที่เคยเป็นที่ท ากินของชาวบ้าน การสร้างความชอบธรรม เช่น อ้างว่าการสร้างเขื่อนแห่งนี้เพื่อผลประโยชน์
ในพ้ืนที่เพาะปลูกให้มากขึ้นและกลไกแบบตลาดเสรีนิยมท าให้รัฐบาลต้องมีนโยบายสร้างเขื่อนเพ่ือรองรับการ
เพาะปลูกเชิงพาณิชย์ ซึ่งการกีดกันการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ ท าให้ชาวบ้านมีการเคลื่อนไหวในด้านสิทธิ
ชุมชนในการเคลื่อนไหวและการผลิตใหม่ของพิธีกรรมตามจารีตท้องถิ่นเพ่ือต่อสู้ต่อรองการใช้ประโยชน์จาก
พ้ืนที่ป่าทาม 

2. แนวคิดการต่อรองเชิงอ านาจ 
กระบวนการกีดกันได้สร้างการกดทับชาวบ้านในการเข้าถึงทรัพยากรที่เป็นแหล่งท ากินของชาวบ้าน

ท าให้ชาวบ้านมีการสร้างอัตลักษณ์ขึ้นมาใหม่ เ พ่ือต่อรองกับกระบวนการกีดกันในงานศึกษาของ 
Vandergeest et. al. (2011) และ (1999) ที่ได้กล่าวถึงสิทธิในการปฏิบัติเพ่ือการใช้หรือเข้าถึงทรัพยากรทั้ง
การต่อสู้และต่อรองเพ่ืออ้างสิทธิในการเข้าถึงและจัดการทรัพยากรในส่วนงานศึกษาของกนกวรรณ มะโนรมย์ 
(2556) ได้อธิบายถึงการต่อรองเชิงอ านาจใน 3 รูปแบบได้ แก่ (1) การต่อรองในสนามของวาทกรรม เป็นการ
สร้างนิยามในทางลบให้ชาวบ้าน นับว่าเป็นการพูดในสิ่งที่ยากจะลบเลือนไปจากสังคมทั่วไป ท าให้ชาวบ้านมี
การสร้างนิยามความหมายของกลุ่มตนเพ่ือสร้างคุณค่าใหม่ พรอมกับรูปธรรมในเชิงปฏิบัติการ (2) การต่อรอง
ในพ้ืนที่พิธีกรรม พ้ืนที่พิธีกรรมเปรียบเสมือนเป็นพ้ืนที่เปิดโอกาสให้ชาวบ้านในชุมชนไดมีปฏิบัติการเพ่ือสร้าง
การยอมรับภายในชุมชน เป็นการท าให้ชุมชนมีความสมานสามัคคีกัน (3) การต่อรองในพ้ืนที่สาธารณะ ชุมชน
มีการสร้างการต่อรองผ่านพ้ืนที่สาธารณะ ทั้งสื่อท้องถิ่น เพ่ือสร้างอัตลักษณ์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชุมชนและ
ภายนอก 
 
ผลการศึกษา 
 ในส่วนนี้กล่าวถึงสถานการณ์ผลกระทบจากการสร้างเขื่อนหัวนา การเข้าถึงทรัพยากรลุ่มน้ ามูลของ
ชาวบ้านโนนสังที่ท าให้เกิดการกีดกันการเข้าถึงทรัพยากรลุ่มน้ ามูลพื้นที่บ้านโนนสัง ทั้งกีดกันโดยใช้กฎระเบียบ
การกีดกันด้วยการบังคับ การกีดกันด้วยตลาด และการกีดกันด้วยการอ้างความชอบธรรมท าให้เกิดกลยุทธ์การ
ต่อรองในการเข้าถึงทรัพยากรที่ดินท ากินบ้านโนนสัง ทั้งกลยุทธ์การต่อรองด้วยการสร้างวาทกรรมพ้ืนที่ท ากิน
กลยุทธ์การต่อรองผ่านพื้นที่สาธารณะ โดยมีเนื้อหาดังนี้ 
1. การกีดกันการเข้าถึงทรัพยากรลุ่มน้ ามูลพื้นที่บ้านโนนสัง 

ผู้เขียนได้ใช้แนวคิดการกีดกันของ Derek Hall อธิบายถึงกระบวนการกีดกันของโครงการเขื่อนหัวนา
ที่กีดกันชาวบ้านโนนสังออกจากการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรลุ่มน้ า โดยแบ่งออกเป็น 4 กระบวนการ ได้แก่ 

 

1) กีดกันโดยใช้กฎระเบียบ (Regulation)   
การขยายตัวของอ านาจรัฐและทุน โดยด าเนินนโยบายภายใต้แนวคิดเรื่องการพัฒนาประเทศตาม

แนวทางของประเทศตะวันตก เพ่ือพัฒนาประเทศไปสู่ความเจริญหรือความทันสมัย โดยนโยบายที่ถูก
ประกาศใช้ในพื้นที่ลุ่มน้ ามูล เป็นการสร้างระบบชลประทานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ คือ โครงการโขง ชี มูล ซึ่ง
ได้อาศัยมติคณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ. 2532 ในขณะนั้นส านักงานพลังงานแห่งชาติ (พช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการพลังงาน เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ได้ด าเนินการก่อสร้างเข่ือนหัวนาจนแล้วเสร็จ 
และได้มีการกีดกันชาวบ้านโนนสังไม่ให้เข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดินท ากิน โดยการใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติที่ดินราชพัสดุเข้าไปจัดทรัพยากรที่ดิน  
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ในส่วนการสร้างนโยบายการสร้างเขื่อนหัวนา ถือเป็นการกีดกันการเข้าถึงการใช้ประโยชน์ในที่ดินของ
ชาวบ้าน ซึ่งมีการกีดกันให้ชาวบ้านไม่ใช้ประโยชน์ในที่ดินท ากินของชาวบ้าน การสร้างความชอบธรรม เช่น 
การอ้างว่าการสร้างเขื่อนหัวนาเพ่ือผลประโยชน์ในการเพ่ิมการเพาะปลูกให้มากขึ้น และกลไกแบบตลาดเสรี
นิยมท าให้รัฐบาลต้องมีนโยบายสร้างเขื่อนเพ่ือรองรับการเพาะปลูกเชิงพาณิชย์ การกีดกันการเข้าถึง
ทรัพยากรธรรมชาติ ท าให้ชาวบ้านมีการเคลื่อนไหวในด้านสิทธิชุมชนในการเคลื่อนไหวและการผลิตใหม่ของ
พิธีกรรมตามจารีตท้องถิ่นเพ่ือต่อสู้ต่อรองการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ป่าทาม 

การสร้างเขื่อนหัวนาใช้พ้ืนที่จ านวนมากในการกักเก็บน้ า พื้นที่ทามซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ าที่ถูกน้ าท่วมทุกปี 
จึงถูกควบรวมเป็นส่วนหนึ่งของอ่างเก็บน้ า การเข้าไปครอบครองพ้ืนที่ทามมีกระบวนการใช้พระราชบัญญัติที่
ราชพัสดุ ปี พ.ศ. 2518 เข้าไปอ้างสิทธิ์เพ่ือครอบครองที่ดินเหล่านั้น และได้ส่งมอบให้โครงการเขื่อนหัวนาใช้
ประโยชน์เป็นพื้นที่เก็บน้ า  

ชาวบ้านโนนสังมองว่า พ้ืนที่ทามที่มีการประกาศเป็นพ้ืนที่ราชพัสดุ เดิมเป็นพ้ืนที่ท ากินของชาวบ้าน
ตั้งแต่รุ่นทวดของทวดสืบต่อกันมาเกือบ 200 ปี แต่ชาวบ้านไม่ได้ขึ้นทะเบียนรังวัดและท ากรรมสิทธิ์ เนื่องจาก
ชาวบ้านเกรงว่าจะได้จ่ายค่าภาษีแพง จึงเลือกที่จะขึ้นทะเบียนรังวัดและท ากรรมสิทธิ์ในเฉพาะพ้ืนที่อยู่อาศัย
หรือตัวบ้าน อีกทั้งการขึ้นทะเบียนรังวัดที่ดินในสมัยก่อนมีความยากล าบาก ชาวบ้านต้องเข้าไปติดต่อของรังวัด
ที่ดินในตัวอ าเภอซึ่งมีระยะทางไกลและเดินทางล าบาก เมื่อเวลาผ่านไป มีการสร้างเขื่อนหัวนาในพ้ืนที่ของ
ชาวบ้านที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์จึงถูกกรมที่ดินอ้างว่าเป็นที่ราชพัสดุ และตกเป็นที่ดินของโครงการเขื่อนหัวนา
น ามาใช้ประโยชน์ ปัจจุบันได้มีการสร้างคันกั้นน้ าป้องกันน้ าจากเขื่อนหัวนาท่วมในพื้นที่เหล่านั้น และชาวบ้าน
โนนสังได้มีการเรียกร้องให้มีการจ่ายค่าชดเชยในพ้ืนที่มีเอกสารสิทธิ์และไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ชาวบ้านใช้
ประโยชน์มาก่อนการสร้างเข่ือนหัวนา 

 

2) การกีดกันด้วยการบังคับ (Force)  
กรณีที่ท ากินของชาวบ้านโนนสังไม่ใช่การใช้ก าลังในการบังคับ แต่เป็นการกีดกันด้วยการใช้

กฎระเบียบ และการใช้อ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เข้ามากดดันชาวบ้านโนนสังให้มีการจ ายอมสละที่ดินทั้งที่มี
เอกสารสิทธิ์และไม่มีเอกสารสิทธิ์ให้อยู่ภายใต้การดูแลรับผิดชอบของกรมชลประทาน  

จากงานวิจัยของภูมินทร์ พาลุสุข และอลงกรณ์ อรรคแสง (2562) เรื่องผลกระทบจากนโยบายทวงคืน
ผืนป่าที่มีต่อชาวบ้านในภาคอีสาน: กรณีศึกษาในจังหวัดสกลนคร ได้กล่าวถึงวิธีการกีดกันไว้ว่า หน่วยงานรัฐได้
ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ก าหนดนโยบายเรื่องการ
ก าหนดหน้าที่ให้พนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการปราบปรามและจับกุมผู้บุกรุกครอบครอง
ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ และได้เพ่ิมเติมให้หน่วยงานความมั่นคงมีอ านาจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ซึ่งการด าเนินการใดๆ ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อคนจน คนมีรายได้น้อย นอกเหนือจากการใช้อ านาจทางกฎหมาย
แล้ว เจ้าหน้าที่ก็บังคับใช้การกดดันชาวบ้านด้วยก าลังอีกครั้ง เนื่องจากข้อกฎหมายที่เอ้ืออ านวยให้เจ้าหน้าที่
สามารถใช้อ านาจได้เต็มที่ และมีเจ้าหน้าที่เข้ามากดดัน ชาวบ้านหลายรูปแบบ มีทั้งการกดดันโดยการเดิน
ตามที่ท ากินของชาวบ้าน การข่มขู่ในหมู่บ้าน คือมีเจ้าหน้าที่เข้ามาหาชาวบ้านทุกวัน และพูดจาในเชิงลักษณะ
ข่มขู่ ห้ามคนใดขัดขวางเจ้าหน้าที่ ในการด าเนินการ เพราะเจ้าหน้าที่ก็น าเอากฎหมายมาบังคับใช้เพ่ือ
ด าเนินการต่อไปตามแผนยุทธศาสตร์ 

 จากการสัมภาษณ์พ่อเนียม เสียงหวาน (สัมภาษณ์, 2563) พบว่า ในช่วงระหว่างการสร้างเขื่อนได้มี
เจ้าหน้าที่เข้ามารางวัดที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในพ้ืนที่ท ากินของชาวบ้าน ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 เจ้าหน้าที่ได้
น าป้ายมาติดโดยอ้างว่าพ้ืนที่ในทามเป็นพ้ืนที่ราชพัสดุ ท าให้ชาวบ้านเกิดความไม่พอใจ และได้มีการตั้งกลุ่ม
เพ่ือเรียกร้องค่าชดเชยในพื้นท่ีท ากินที่ชาวบ้านสูญเสียไป 
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ในปี พ.ศ. 2560 ชาวบ้านโนนสังมีการเคลื่อนไหวเรียกร้องที่ดินท ากินอย่างเข้มข้น เนื่องจากมี
นักพัฒนาเอกชนเข้ามาช่วยชาวบ้านเรียกร้องค่าชดเชย ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยอยู่ภายใต้ระบบการ
ปกครองโดยทหาร ซึ่งการรวมกลุ่มเคลื่อนไหวของชาวบ้านโนนสังจะถูกจับตาจากทหาร โดยจะมีทหารเข้ามา
พูดคุยไม่ให้มีการชุมนุมเรียกร้องในพ้ืนที่ราชการกับชาวบ้านที่เป็นแกนน า 

 

3) การกีดกันด้วยตลาด (Market) 
รัฐท าให้แม่น้ ามูลกลายเป็นสินค้าและมองว่าแม่น้ ามูลเป็นปัจจัยการผลิตของรัฐ รัฐจึงมีการสร้างเขื่อน

หัวนา เพ่ือที่จะจัดการน้ าด้วยวิธีการสมัยใหม่ โครงการโขง ชี มูล ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ขณะที่ 
พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัน เป็นนายกรัฐมนตรี ในปี 2532 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดขอนแก่น
ให้สร้างฝายยางกั้นแม่น้ ามูลบริเวณบ้านหัวนา ต.หนองแก้ว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ และเก็บกักน้ า ไว้เพียง
ตลิ่งแม่น้ ามูล แต่ในปี 2535 กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงานกลับด าเนินการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีต ซึ่งถือว่า
เป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโครงการโขง ชี มูล โดยมีเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ และ
ท าให้จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดที่มีการท าเกษตรกรรมโดยใช้น้ าจากระบบชลประทาน 

งานศึกษาของ ดาวิด ฮาร์วี (2555) กระบวนการท าให้ที่ดินกลายเป็นสินค้าเป็นองค์ประกอบส าคัญ
ของสิ่งที่เป็นการสะสมทุนโดยการเบียดขับ ในเชิงของการศึกษาเกี่ยวกับการแย่งยึดที่ดิน หมายถึง การขับผู้
อ้างสิทธิเดิมออกจากที่ดินเพ่ือตอบสนองต่อการขยายตัวของระบบทุนนิยม ซึ่งเขื่อนหัวนาเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ
ของหน่วยงานรัฐในการเปลี่ยนแม่น้ ามูลให้กลายเป็นสินค้า โดยมีการกักเก็บน้ าเพ่ือให้ชาวบ้านที่อยู่ในเขตอ่าง
เก็บน้ าได้มีการใช้ประโยชน์จากแม่น้ ามูลในการท าเกษตรกรรม 

จากการศึกษาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสังคมโดยกรมชลประทานในปี 2552 พบว่า 
ชาวบ้านในพ้ืนที่รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนหัวนา 391 หมู่บ้าน 9,737 ครัวเรือน ส่วนประชากรที่
ได้รับผลประโยชน์ 132 หมู่บ้าน 10,361 ครัวเรือน ซึ่งชาวบ้านทั้งสองกลุ่มด ารงชีวิตอยู่ด้วยการใช้ฐาน
ทรัพยากรจากริมแม่น้ ามูล ซึ่งเป็นระบบนิเวศแบบป่าทาม ที่มีความหลากหลานทางด้านชีวภาพสูง มีการท ามา
หากินโดยการท านาทาม ท าไร่ การประมง เลี้ยงวัวควาย ซึ่งมีความมั่งคงทางอาหารสูงแม้เศรษฐกิจตัวเลข
การค้าจะต่ า    

บ้านโนนสังตั้งอยู่ในเขตอ่างเก็บน้ าเขื่อนหัวนา โดยเฉพาะพ้ืนที่ทามซึ่งเป็นพ้ืนที่ท าการเกษตรของ
ชาวบ้านโนนสังที่อยู่ติดกับแม่น้ ามูลซึ่งเป็นพ้ืนที่ลุ่มต่ าที่น้ าท่วมถึง การสร้างเขื่อนหัวนาได้ท าให้พ้ืนที่
เกษตรกรรมของชาวบ้านโนนสังถูกน้ าท่วม โดยในปี 2544 ได้มีการรังวัดที่ดินท ากินของชาวบ้านในพ้ืนที่ทาม
จากส านักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ พบว่า พ้ืนทีท่ ากินของชาวบ้านได้รับผลกระทบจากการกักเก็บน้ าในระดับ 
114 ระดับน้ าทะเลปานกลาง (ม.รทก.) จ านวน 66 แปลง ซึ่งเป็นที่มีเอกสารสิทธิ์ ในส่วนพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์
ซึ่งเป็นพ้ืนที่ท ากินชองชาวบ้าน คาดว่าจะถูกน้ าท่วมประมาณ 200 แปลง  

 

4) การกีดกันด้วยการอ้างความชอบธรรม (Legitimation) 
การสร้างความชอบธรรมในการกีดกันชาวบ้านท้องถิ่นออกจากการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรลุ่มน้ าเป็น

การกล่าวถึงการสร้างความชอบธรรมโดยใช้โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ เช่น การสร้างเขื่อนหัวนาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเกษตรกร และการสร้างความชอบธรรมโดยใช้แผนพ้ืนฟูผลกระทบจากการสร้างเขื่อนหัวนา 
โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ 

การสร้างความชอบธรรมโดยใช้โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ การสร้างเขื่อนหัวนาถือเป็นโครงการพัฒนา
ขนาดใหญ่ ภายใต้โครงการโขง ชี มูล โดยเป้าหมายของโครงการ สามารถแก้ปัญหาน้ าท่วมน้ าแล้งในพื้นที่ภาค



เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)      7 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสงัคมวิทยา ครั้งที่ 2 
20 - 21 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ี

อีสานตอนล่าง และสามารถท าให้จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดที่มีการท าการเกษตรโดยใช้น้ าจากระบบ
ชลประทานท าให้ชาวบ้านสามารถท าการเกษตรได้ตลอดทั้งปี  

ในส่วนการสร้างความชอบธรรมโดยใช้แผนพ้ืนฟูผลกระทบจากการสร้างเขื่อนหัวนาในปี พ.ศ. 2553 
กรมชลประทานได้มีการด าเนินการตามแผนการแก้ไขผลกระทบและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมของโครงการต่อไป ตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 และต่อมาในปี พ.ศ. 2556 กรมชลประทาน ได้รับอนุมัติ
งบประมาณค่าด าเนินงานตามแผนงานลดและแก้ไขผลกระทบจากฝายหัวนาอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนปฏิบัติการ
ป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษเพ่ือให้
แผนปฏิบัติการที่เสนอไว้ในรายงานแผนปฏิบัติ การป้องกันและแก้ไขผลกระทบและแผนติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ สามารถด าเนินการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล กรมชลประทานจึงเห็นสมควรให้มีการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่เสนอ
โดยองค์กรชุมชนและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องที่ก าหนดไว้จ านวน 4 แผนงานภายใต้แผนงานลดและแก้ไขอย่าง
ต่อเนื่องตลอดอายุการด าเนินโครงการ เพ่ือให้การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน  แก้ไขและติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและคุณค่าด้านต่างๆ จากการพัฒนา
โครงการฝายหัวนาตามที่ได้มีการคาดการณ์ไว้ รวมทั้งการติดตามตรวจสอบผลกระทบที่เกิดจากการด าเนิน
โครงการและประสิทธิภาพการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
 

2. การต่อรองในการเข้าถึงทรัพยากรที่ดินท ากินบ้านโนนสัง 
ในบทนี้เป็นการอธิบายเกี่ยวกับการต่อรองในการเข้าถึงทรัพยากรที่ดินท ากินของชาวบ้านโนนสัง

ภายหลังจากถูกกีดกันในการเข้าไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ท ากินทั้งที่มีเอกสารสิทธิ์และไม่มีเอกสารสิทธิ์ โดยใช้
กรอบแนวคิดการต่อรองเชิงอ านาจของ Peter Vandergeest (1999) ที่ได้กล่าวถึงสิทธิในการปฏิบัติเพ่ือการ
ใช้หรือเข้าถึงทรัพยากรทั้งการต่อสู้และต่อรองเพ่ืออ้างสิทธิในการเข้าถึงและจัดการทรัพยากร ซึ่ง กนกวรรณ 
มะโนรมย์ (2556) ได้อธิบายถึงอัตลักษณ์ทางด้านลบที่ท าให้เกิดการต่อรองเชิงอ านาจ ทั้งการต่อรองในสนาม
ของวาทกรรม การต่อรองในพ้ืนที่พิธีกรรม การต่อรองในพ้ืนที่สาธารณะเพ่ือสร้างตัวตนใหม่ให้เป็นที่ยอมรับ
โดยมีเนื้อหาดังนี้ 

 

1) กลยุทธ์การต่อรองด้วยการสร้างวาทกรรมพื้นที่ท ากิน 
จากการสนทนากลุ่มย่อยกับชาวบ้านโนนสัง (สัมภาษณ์, 2562) ชาวบ้านได้กล่าวถึงกระบวนการใช้ค า

ครอบง าชาวบ้าน เช่น “เขื่อนเป็นการพัฒนา”เป็นกระบวนการของหน่วยงานรัฐที่เข้ามาจัดการทรัพยากรน้ า
ด้วยการสร้างเขื่อนและมีกระบวนการกีดกันให้ชาวบ้านต้องจ ายอมสูญเสียที่ดินท ากิน สูญเสียอาชีพ และวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ นับเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นกับชาวบ้านที่อยู่ในพ้ืนที่การสร้างเขื่อนอยู่ เสมอ การสร้า งนิยาม
ความหมายและสร้างอัตลักษณ์ใหม่ของกลุ่มชาวบ้าน จึงเป็นกระบวนการตอบโต้ต่อรองเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิทธิใน
ค่าชดเชยที่ท ากิน สิทธิในการเข้าใช้ประโยชน์ในทรัพยากรลุ่มน้ า 

ในปี พ.ศ.2535 ชาวบ้านโนนสังได้ยินข่าวมีการเตรียมการสร้างฝายยางที่บ้านหัวนา ต าบลหนองแก้ว 
อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ห่างจากบ้านโนนสังเพียง 10 กิโลเมตร ชาวบ้านต่างดีใจที่เขื่อนจะท า
ให้ชาวบ้านมีน้ าใช้ในการเกษตร และท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านดีขึ้น โดยพ่อเนียง เสียงหวาน
(สัมภาษณ์, 2563) ได้กล่าวว่า “ฝายเป็นความหวังเดียวในตอนนั้นที่จะท าให้ชาวนาที่ปลูกข้าวในพ้ืนที่สูง มีน้ า
ใช้ในการท านา” สะท้อนให้เห็นว่าการสร้างฝายจะเป็นการน าการพัฒนามาสู่ชุมชนบ้านโนนสังโดยเฉพาะ
ชาวนา แต่ในปี พ.ศ. 2536 ได้มีนักพัฒนาเอกชน(NGOs) เข้ามาพูดคุยกับชาวบ้านโนนสัง ถึงปัญหาการสร้าง
ฝายที่มีการปรับเปลี่ยนเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ 14 บานประตู มีการกักเก็บน้ าที่ระดับ 114 ม.รทก. ซึ่งจะท าให้
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พ้ืนที่การเกษตรริมน้ าโดยเฉพาะพ้ืนที่ลุ่มต่ าในท้ายหมู่บ้านโนนสังถูกน้ าท่วม ท าให้ชาวบ้านมีการเข้ารวมกลุ่ม
กับกลุ่มสมัชชาคนจนเรียกร้องให้มีการพิจารณายกเลิกการสร้างเขื่อนหัวนา แต่ไม่เป็นผลส าเร็จ ท าให้ชาวบ้าน
ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการสูญเสียที่ท ากิน ประท้วงใหญ่ในปี 2543 เพ่ือเป็นการเรียกร้องให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจ่ายค่าชดเชยที่ท ากินให้กับชาวบ้านโนนสัง 

ชาวบ้านโนนสังและกลุ่มสมัชชาคนจนได้มีการสร้างค านิยามเกี่ยวกับความหมายพ้ืนที่ทามซึ่งเป็นพ้ืนที่
ท ากินของชาวบ้านไว้ว่า “ป่าทามคือมดลูกของแม่น้ ามูล” ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาขนาดใหญ่ เป็นแหล่งท า
การเกษตรที่มีความอุดมสมบูรณ์มีการผลิตข้าวจากพ้ืนที่ป่าทามได้เป็นจ านวนมาก และเป็นแหล่งหาอาหาร
ของชาวบ้านโนนสังที่ส าคัญ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าชาวบ้านที่อยู่ในพ้ืนที่ทาม มีวิถีชี วิตที่มีการพ่ึงพาทรัพยากรใน
ทาม การสร้างเขื่อนหัวนาท าให้เกิดน้ าท่วมในพ้ืนที่ทามจนท าให้นิเวศป่าทามเปลี่ยนแปลงไป และท าให้พ้ืนที่
การเกษตรของชาวบ้านสูญหายไปเป็นการท าลายมดลูกของแม่น้ ามูล  

นอกจากนี้ชาวบ้านโนนสังที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อนหัวนามีการนิยามว่า เขื่อนหัวนาคือปัญหาที่ท า
ให้ชาวบ้านสูญเสียที่ดินท ากินต้องมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งถือว่าเป็นกลยุทธ์การต่อรองของชาวบ้านที่น า
ออกมาใช้เป็นล าดับแรก นับตั้งแต่ชาวบ้านได้รับผลกระทบจากเขื่อนหัวนา ซึ่งถือเป็นวิธีการที่ใช้ได้ผลที่สุดของ
ชาวบ้าน ดังกรณีบ้านโนนสังที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนหัวนา  
 จากการสัมภาษณ์พ่อสมบัติ โนนสัง (สัมภาษณ์, 2563) หัวหน้ากลุ่มสมัชชาคนจนบ้านโนนสัง พบว่า 
กลุ่มสมัชชาคนจนบ้านโนนสัง มีการเจรจาผ่านที่ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเขื่อนราศีไศลและเขื่อน   
หัวนาให้มีการด าเนินงานแก้ไขปัญหาเขื่อนหัวนาตามที่สมัชชาคนจนน าเสนอ จนท าให้ที่ประชุมมีมติรับรอง
ราคาค่าทดแทนที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ในราคา 125,000 บาทต่อไร่ ส่วนราคาที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ให้ยึดตาม
มติเดิม คือ 45,000 บาทต่อไร่ และมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาเขื่อนหัวนา จ.ศรีสะเกษ และ
คณะอนุกรรมการสืบเสาะราคาค่าทดแทนที่ดินที่มีเอกสารสิทธิโครงการฝายหัวนา 
 นอกจากนี้กลุ่มสมัชชาคนจนบ้านโนนสังได้มีการเรียกร้องค่าชดเชยกับทางกรมชลประทาน โดยใช้
ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชยที่ระดับ 114 ม.รทก. เนื่องจากมีผลกระทบเป็นวงกว้าง ท าให้ลดการกักเก็บน้ า
ลงเหลือ 112 ม.รทก. แต่กรมชลประทานยอมจ่ายค่าชดเชยที่ระดับ 114 ม.รทก. 
 ในส่วนกลุ่มบ้านโนนสังจากการสัมภาษณ์ พ่อเนียง เสียงหวาน (สัมภาษณ์, 2563) กล่าวว่า “ไม่ได้
ร่วมมือแบบจูบปาก เพียงแต่เรียนรู้ระเบียบและใช้ระเบียบนั้นเอาชนะ” กลุ่มบ้านโนนสังจะใช้วิธีการกดดันด้วย
การรวมกลุ่มชาวบ้านออกไปยื่นหนังสือเพ่ือให้เกิดการเจรจา ซึ่งส่วนมากเลขานุการจะเป็นคนออกมารับเรื่อง 
ซึ่งชาวบ้านจะมีการเจรจาผ่านข้อเรียกร้องในวงเล็กก่อนไปเป็นมติในที่ประชุมใหญ่ โดยให้เลขานุการเข้ามา
พูดคุยกับชาวบ้านก่อน และน าข้อเสนอของชาวบ้านไปเสนอต่อเจ้านาย เพ่ือท าเป็นมติในที่ประชุมต่อไป  
 นอกจากนี้กลุ่มบ้านโนนสังยังใช้ระบบกลไกทางราชการผ่านผู้มีต าแหน่งดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การเร่งการท างานของหน่วยงานราชการ ซึ่งท าให้หน่วยงานรัฐมองว่า  ชาวบ้านท างานเป็น หน่วยงานรัฐไม่
สามารถดองเรื่องได้ มีการท าข่าวเกี่ยวกับเขื่อนหัวนา ซึ่ งท าให้หน่วยงานราชการมีความกระตือรือร้นที่จะ
ท างาน และการเข้าไปยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีที่มีความเกี่ยวข้องท าให้สร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้านได้ดังที่พ่อ
เนียง (สัมภาษณ,์ 2563) ได้กล่าวว่า “คุยกับรัฐมนตรีเขาไม่โกหกเราหรอก”  
 เหตุการณ์การเจรจาต่อรองของชาวบ้านกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับมอบหมายจากดร.เฉลิมชัย ศรี อ่อน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ลงพ้ืนที่พร้อมกับรองอธิบดีกรมชลประทาน นายสุชาติ เจริญศรี 
เจรจากับกลุ่มบ้านโนนสัง โดยมีนายกฤษกร  ศิลารักษ์ ที่ปรึกษากลุ่มโนนสัง และผู้แทนกลุ่มจ านวน 30 คน ที่
โครงการชลประทานศรีสะเกษ ซึ่งกลุ่มดังกล่าวได้แจ้งการชุมนุมและนัดหมายเดินทางไปชุมนุมที่หน้ากระทรวง
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เกษตรและสหกรณ์ในระหว่างวันที่ 20-27 มกราคม 2562 เพ่ือติดตามเร่งรัดให้รัฐบาลแก้ปัญหาผลกระทบจาก
การก่อสร้างเข่ือนหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ   
 ผลการเจรจาสรุปว่า ทางกลุ่มมีความพอใจในแนวทางการแก้ปัญหา และจะไม่เดินทางไปชุมนุมตามที่
ได้แจ้งการชุมนุมไว้ ซึ่งมีข้อตกลงจากการเจรจา 4 ข้อดังนี้ 
 (1) ทางกลุ่มต้องการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งจัดประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาราษฎร
ผู้ได้รับผลกระทบจากเขื่อนหัวนา เลขานุการรัฐมนตรี แจ้งว่าจะน าเสนอ ครม. ได้ในวันอังคารที่ 28 มกราคม 
2562 เพ่ือเห็นชอบการเพ่ิมผู้แทนภาคประชาชน 3 คน และผู้แทนภาคราชการตามสัดส่วน และจะจัดประชุม
คณะกรรมการให้ได้ภายใน 11 กุมภาพันธ์ 2563 
 (2) กรณีที่ดินชุดแรกที่มีการรังวัดที่ดินเสร็จแล้ว 519 แปลง จะเร่งด าเนินการตามแผน 5 ขั้นตอน 
และจะน าเสนอคณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณา และจะน าเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ เพ่ือขอ
สนับสนุนงบกลางต่อไป และจ่ายค่าชดเชยให้กับชาวบ้านโนนสังเร็วที่สุด 
 (3) กรณีที่ดินหนองจระเข้ ซึ่งปัจจุบันสภาพพ้ืนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก แต่มีแผนที่ รว.43 ก.
เดิมอยู่แล้ว จะให้ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนที่ น ามาครอบกับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศเดิม เพ่ือพิสูจน์สิทธิ์โดยเร็ว
ต่อไป 
 (4) กรณีรายชื่อเกษตรกร จ านวน 7,482 ราย ที่ยื่นค าร้องให้พิสูจน์ ได้ส่งให้ฝ่ายจัดหาที่ดิน กรม
ชลประทานด าเนินการเรื่องพิสูจน์สิทธิ์ให้แล้วเสร็จภายในปี 2563 โดยไม่ต้องเสนอคณะอนุกรรมการ 
 

2) กลยุทธ์การต่อรองผ่านพื้นที่สาธารณะ  
งานวิจัยได้กลายเป็นเครื่องมือต่อรองของกลุ่มสมัชชาคนจนบ้านโนนสัง โดยงานวิจัยให้ความส าคัญไป

ที่ข้อมูลความเดือดร้อนของชาวบ้านที่สูญเสียการเข้าถึงการใช้ทรัพยากรลุ่มน้ าผ่านการเรียกร้องในเวที
สาธารณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยงานศึกษาของชัชรินทร์ ชัยดี (2558) ได้กล่าวถึงการน างานวิจัย     
ไทบ้านมาใช้ในการเป็นเครื่องมือต่อรอง โดยการน าข้อมูลข้อเท็จจริงจากงานวิจัยไปเผยแพร่ในเวทีสาธารณะที่
มีสื่อมวลชน นักวิชาการ และนักพัฒนาเอกชน  
 กลุ่มสมัชชาคนจนบ้านโนนสัง ได้ใช้งานวิจัยงานไทบ้าน และงานศึกษาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม
และสังคมเป็นเครื่องมือในการเรียกร้องสิทธิการเข้าถึงทรัพยากรท้องถิ่น หลังมีการสร้างเขื่อนหัวนา การต่อรอง
ผ่านงานวิจัยไทบ้านเป็นการค้นหาและบันทึกความรู้ที่มีอยู่ทั่วไปในชุมชนท้องถิ่น โดยตัวของชาวบ้านเองด้วย
วิธีการศึกษาแบบภูมิปัญญาพ้ืนบ้านเพ่ือมุ่งสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและคนท้องถิ่น ซึ่งการค้นหาความรู้เป็น
เรื่องปกติและเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในชุมชนตั้งแต่ปู่ย่าตายาย เพราะชีวิตความเป็นอยู่และการท ามาหากินต้อง
อาศัยการสังเกต เรียนรู้ และปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติรอบตัวอยู่ตลอดเวลา ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านที่ผ่านการลอง
ผิดลองถูกด้วยการท าจริงในชีวิตประจ าวันถูกบันทึกไว้ในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นบทกลอนหรือเพลงพื้นบ้าน 
นิทาน รูปวาดฝาผนัง หรือรูปปั้น อย่างเช่นรูปปั้นฤาษีดัดตนท่าต่างๆ ที่ได้บันทึกความรู้การนวดแผนโบราณไว้
ให้เราได้เรียนรู้กันมาจนถึงปัจจุบัน 
 งานวิจัยไทบ้านเกิดขึ้นครั้งแรกปี พ.ศ. 2544 ด้วยตัวชาวบ้านริมฝั่งแม่น้ ามูล เพ่ือชี้ให้เห็นถึง
ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิตคนลุ่มน้ ามูล เพราะพวกเขาหมดความเชื่อมั่นต่อความถูกต้อง
และชอบธรรมของงานวิจัยของนักวิชาการที่ถูกว่าจ้างโดยภาครัฐผู้เป็นเจ้าของโครงการสร้างเขื่อนปากมูลที่
สร้างผลกระทบให้กับพวกเขา หลังจากนั้นงานวิจัยไทบ้านได้ถูกเผยแพร่ไปยังพ้ืนที่ต่างๆ ทั้งในไทยและอีก 5 
ประเทศลุ่มน้ าโขง โดยการด าเนินงานขององค์กรแม่น้ าเพ่ือชีวิต 
 งานวิจัยที่กลุ่มสมัชชาบ้านโนนสังน ามาใช้ในการเรียกร้องสิทธิการเข้าถึงทรัพยากรท้องถิ่น หลังมีการ
สร้างเขื่อนหัวนา คือ งานวิจัยไทบ้านเรื่อง “ราษีไศล: ภูมิปัญญา สิทธิ และวิถีแห่งป่าทามแม่น้ ามูน” เนื่องจาก
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กลุ่มสมัชชาคนจนบ้านโนนสังเป็นเครือข่ายของกลุ่มสมัชชาคนจนเขื่อนราษีไศล นอกจากนี้ลักษณะของปัญหา
มีความคล้ายคลึงกัน เขื่อนหัวนาและเขื่อนราศีไศลถูกสร้างภายใต้โครงการโขง ชี มูล ซึ่งมีผลกระทบที่มีความ
คล้ายคลึงกันคือ ผลกระทบต่อวิถีชีวิตในพ้ืนที่ทาม และวิถีการท าประมงพ้ืนบ้าน โดยงานวิจัยไทบ้ านเรื่อง 
“ราษไีศล: ภูมิปัญญา สิทธิ และวิถีแห่งป่าทามแม่น้ ามูน” เป็นการศึกษาเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมชาวบ้าน
ราษีไศลที่มีความเกี่ยวข้องกับ ฮีดสิบสองคองสิบสี่ สายพันธุ์ปลาในระบบนิเวศป่าทามที่มีความหลากหลายถึง 
114 สายพันธุ์  
 กลุ่มสมัชชาบ้านโนนสังได้น าข้อมูลในงานวิจัยไทบ้านเป็นเครื่องมือต่อรองกับทางชลประทานที่ 8 
เพ่ือให้มีการทบทวนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่เขื่อนหัวนา ทั้งปัญหาที่ดินท ากินในพ้ืนที่ป่าทาม และปัญหา
เกี่ยวกับทรัพยากรในพ้ืนที่ลุ่มน้ าลดจ านวนลง โดยชาวบ้านกลุ่มสมัชชาคนจนบ้านโนนสังได้น าข้อมูลวิจัย       
ไทบ้านน าเสนอต่อหน่วยงานชลประทานที่ 8 ทั้งการน าเสนอในที่ประชุมในคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเขื่อน  
หัวนา และการจัดตั้งเวทีเพื่อน าเสนอข้อมูลผลงานศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการสร้างเขื่อน  
 ในส่วนการต่อรองผ่านงานศึกษาผลกระทบทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (EIA) ปี 2552 กลุ่มสมัชชา
คนจนได้ชุมนุมเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรผ่านคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน 
(คชช.) ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2543 และเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2544 กรณีโครงการ
ฝายหัวนา ให้ระงับการด าเนินโครงการทั้งหมด รวมถึงการก่อสร้างระบบชลประทานและการถมล าน้ ามูล และ
เร่งให้ด าเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและด้านสังคมเสร็จสมบูรณ์ก่อนการด าเนินการใด ๆ ในปี พ.ศ. 
2550 กรมชลประทานได้รับถ่ายโอนภารกิจของโครงการฝายหัวนาอย่างสมบูรณ์ และได้มอบหมายให้
ส านักงานชลประทานที่ 8 ด าเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาเป็นสถาบันการศึกษา จ านวน 3 สถาบัน ประกอบด้วย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสังคม แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2552 
 จากผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและด้านสังคม (กรมชลประทาน , 2552) พบว่า ประชากรใน
พ้ืนที่รับผลกระทบจากการก่อสร้างฝายหัวนา 391 หมู่บ้าน 4,737 ครัวเรือน ส่วนประชากรในพ้ืนที่รับ
ประโยชน์ 132 หมู่บ้าน 10,361 ครัวเรือน เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ลาว กวย เญอ และไทยโคราช ตั้งถิ่นฐานเป็น
ชุมชนอายุตั้งแต่ 100-300 ปี ชุมชนด ารงชีวิตอยู่ด้วยการใช้ฐานทรัพยากรริมแม่น้ า ซึ่งเป็นระบบนิเวศทามต่อ
กับทุ่ง-โคก อันมีทรัพยากรที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง มีการท ามาหากินโดยการท านาทาม นาทุ่ง ท าไร่ 
สวน การประมง เลี้ยงสัตว์ ปั้นหม้อ เป็นระบบเกษตรที่หมุนเวียนไปตาม ฤดูกาลตลอดทั้งปี มีความมั่นคงทาง
อาหารสูงแม้เศรษฐกิจตัวเลขการค้าขายจะต่ า แต่ถือว่าเป็นเขตที่มีเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง 
 นอกจากนี้การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและด้านสังคม เป็นการศึกษาชุมชนที่อยู่ในบริเวณท้ายน้ าที่
ได้รับผลกระทบจากเขื่อนหัวนาผลกระทบจากน้ าท่วมบ้านเรือน การเก็บกักน้ าที่ 112 ม.รทก. น้ าจะไม่ท่วม
หมู่บ้านใด ๆ โดยเฉพาะที่วิตกกังวล 3 หมู่บ้าน คือ บ้านหนองโอง บ้านหนองบัวไชยวาน และ บ้านหนองหวาย
น้ าท่วมที่นาติดคันกั้นน้ า เป็นความกังวลของชาวบ้าน เพราะคันกั้นน้ าเป็นเสมือนเพ่ือนกันน้ าจากด้านนอกท า
ให้น้ าไหลสู่ล าน้ าได้ช้าลง นอกจากนี้คันกั้นน้ ายังช ารุด รวมถึงช่องระบายน้ าเล็กเกินไปท าให้ระบายไม่ทันน้ า
ท่วมแหล่งดินปั้นหม้อ หลุมดินปั้นหม้ออยู่ในพ้ืนที่มุ่งทาม ซึ่งหมู่บ้านที่มีอาชีพปั้นหม้อได้ผลกระทบจากน้ าท่วม 
ได้แก่ บ้านโพนทรายจ านวน 57 ครัวเรือน ซึ่งประกอบด้วยประชาชนที่ประกอบอาชีพปั้นหม้อเพียงอย่างเดียว 
จ านวน 23 ครัวเรือน ประชาชนที่ประกอบอาชีพ ปั้นหม้อและมีการประกอบอาชีพท านาควบคู่ จ านวน 34 
ครัวเรือน 
 ในส่วนการใช้ที่ดินการกักเก็บน้ าที่ 112 ม.รทก. ท าให้พ้ืนที่ประมาณ 13,200 ไร่ หรือ 21.1 ตร.กม. มี
น้ าท่วมถาวร (เป็นพื้นที่แหล่งน้ าเดิม 8,690 ไร่ ป่าบุง่ป่าทาม 3,830 ไร่) และพ้ืนที่อีกประมาณ 37,900 ไร่ หรือ 
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60.6 ตร.กม.มีน้ าท่วมนานขึ้น 1-3 เดือนเพ่ิมจากการท่วมตามธรรมชาติ (เป็นพ้ืนที่ป่าบุ่งป่าทาม 21,220 ไร่ 
แหล่งน้ าเดิม 4,670 ไร่) แต่ระดับน้ าท่วมสูงสุดจากการด าเนินงานฝายหัวนานั้นจะไม่สูงกว่าระดับน้ าท่วมสูงสุด
ตามธรรมชาติ โดยลักษณะการใช้ที่ดินในพื้นท่ีน้ าท่วมอันเกิดจากการใช้งานฝายหัวนามีดังนี้  
 การใช้ประโยชน์จากป่าบุ่งทามชุมชนมีการใช้ทรัพยากรป่าไม้อย่างมาก พบว่าชาวบ้านกว่าร้อยละ 90 
เข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่า ในการเก็บหาของป่าเพ่ือบริโภคและจ าหน่ายเป็นรายได้เสริมให้กับครัวเรือนโดย
ประเมินค่าการเก็บหาของป่ารวมเฉลี่ย 13,239 บาทต่อครัวเรือนต่อปี เทียบเท่าร้อยละ 46.2 ของรายได้
ประจ าปีของครัวเรือน 

การประมงการจับปลาของชาวประมงจะลดน้อยลงเนื่องด้วยการประมงลูกปลาจะท าได้น้อยลง 
เพราะระดับน้ าลดลงอย่างรวดเร็วท าให้ดักจับปลาขนาดเล็กได้ยาก ปลาบางชนิดในแม่น้ าโขง ไม่สามารถ
เดินทางมาหาอาหารหรือวางไข่ทางต้นน้ าได้ น าไปสู่การสูญเสียอาหารและรายได้จากประมงพ้ืนบ้าน การสูญ
หายของภูมิปัญญาในการใช้เครื่องมือหาปลา 

การแพร่กระจายดินเค็มจากการวิเคราะห์ค่าการน าไฟฟ้าและค่าความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะของดิน
จากตัวอย่างดิน จ านวน 60 ตัวอย่าง พบว่า ค่าการน าไฟฟ้าและค่า pH โดยทั่วไปไม่มีค่าที่แสดงถึงการเป็นดิน
เค็มในพ้ืนที่โครงการตามเกณฑ์ที่ใช้กันในระดับมาตรฐานสากล โดยมีค่าการน าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 15.98 mSim 
และค่า pH เฉลี่ยอยู่ที่ 6.70 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่มีดินเค็ม 
 อย่างไรก็ตาม มีการศึกษาพ้ืนที่ในอ าเภอราษีไศลพบว่า เป็นพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดดินเค็ม 
โดยการแพร่กระจายตัวของดินเค็มในเขตต าบลหนองแค ต าบลจิกสังข์ทอง และต าบลคู่ แต่จะเกิดในลักษณะที่
เป็นบริเวณจ ากัดและไม่ต่อเนื่อง หรือเป็นบริเวณกว้าง นอกจากนี้ดินเค็มที่พบในบริเวณบ้านโง้ง บ้ านโก บ้าน
ท่าของอ าเภอราษีไศล อาจเกิดจากการมีเกลือหินที่หลงเหลืออยู่จากการชะล้างในลักษณะเป็นกระเปาะเล็ก ๆ 
ซึ่งจะเกิดเป็นบริเวณเฉพาะแห่งและไม่แพร่กระจายในบริเวณกว้างเช่นกัน 
 การคมนาคม เกษตรกรที่อยู่บริเวณอ าเภอราษีไศลมีพ้ืนที่เพาะปลูกฝั่งตรงข้ามกับที่อยู่อาศัยจะต้อง
เดินทางอ้อมมากขึ้น เนื่องจากการทดน้ า ซึ่งโดยปกติแล้วในหน้าแล้งยามน้ าแห้งขอดนั้น เกษตรกรและราษฎร
บางส่วน (เช่น บ้านเฟือย บ้านหนองเม็ก บ้านโก) สามารถข้ามล าน้ าโดยตรง ส าหรับการสัญจรไปมาและการ
เดินทางไปท าการเกษตรยังที่ดินของตนฝั่งตรงข้ามของล าน้ า เมื่อมีการทดระดับน้ า ท าให้น้ าในล าน้ าสูงอย่าง
ถาวร ดังนั้นจึงเสียโอกาสในการสัญจรในหน้าแล้ง 
 บ้านโนนสังได้น าผลการศึกษาผลกระทบทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการเรียกร้องจ่าย
ค่าชดเชยชาวบ้านโนนสัง และมีการฟ้ืนฟูทรัพยากรลุ่มน้ าที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนหัวนา โดยการ
เรียกร้องค่าชดเชยชาวบ้านได้มีการน าผลการศึกษาผลกระทบทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ในด้านผลกระทบ
จากการกักเก็บน้ าเขื่อนหัวนาที่ระดับ 114 ม.รทก ท าให้พ้ืนที่ท ากินของชาวบ้านที่ไม่ได้อยู่ในแนวเขตของอ่าง
เก็บน้ าถูกน้ าท่วมไปด้วย ท าให้ชาวบ้านและนักพัฒนาเอกชนมีการเสนอต่อคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเขื่อน   
หัวนาให้มีการกักเก็บน้ าที่ระดับ 112 ม.รทก และจ่ายค่าชดเชยที่ระดับ 114 ม.รทก 
 ในส่วนการฟ้ืนฟูทรัพยากรลุ่มน้ าที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนหัวนา ในปี 2543 กลุ่มสมัชชา
คนจนรวมถึงกลุ่มสมัชชาคนจนบ้านโนนสังได้มีการเรียกร้องให้มีการฟ้ืนฟูผู้ได้รับผลกระทบจากเขื่อนหัวนา ท า
ให้ในปี 2448 โดยใช้ผลการศึกษาผลกระทบทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ในปี 2550 แล้วเสร็จในปี 2552 ผล
การศึกษาพบว่า ชาวบ้านที่อยู่ในเขตพ้ืนที่เขื่อนหัวนาได้รับผลกระทบจากเขื่อนหัวนาจ านวน 9,737 ครัวเรือน 
ท าให้ในปี 2553 คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้มีการท าแผนฟ้ืนฟูผู้ได้รับผลกระทบจากเขื่อนหัวนาและในปี 2556 
กรมชลประทานได้รับงบประมาณค่าด าเนินงานตามแผนงานแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเขื่อนหัวนา 
โดยให้แผนปฏิบัติการดังกล่าวประกอบไปด้วย 4 แผน ได้แก่ แผนฟ้ืนฟูระบบนิเวศและทรัพยากรป่าระดับ
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ครอบครัวและชุมชน แผนพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนภาคประชาชน แผนประมงชุมชน และแผนงานส่งเสริม    
ปศุสัตว์   

3) กลยุทธ์การต่อรองผ่านพื้นที่พิธีกรรมความเชื่อ 
 การต่อรองผ่านพ้ืนที่พิธีกรรมทางความเชื่อเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่ผู้น ากลุ่มสมัชชาคนจน และผู้น า
กลุ่มบ้านโนนสัง ใช้ในการเจรจาต่อรองท าให้การต่อสู้เรียกร้องค่าชดเชยสามารถด าเนินการต่อไป   กลุ่มบ้าน
โนนสังได้แบ่งแยกออกเป็น 2 กลุ่มอย่างชัดเจน ได้แก่ กลุ่มสมัชชาคนจน และกลุ่มบ้านโนนสัง ทั้งสองกลุ่มมี
หัวหน้ากลุ่มและนักพัฒนาเอกชน (NGOs) ที่มีอุดมการณ์ทางความคิดที่แตกต่างกัน ในเรื่องการต่อสู้เรียกร้อง
ค่าชดเชย โดยกลุ่มบ้านโนนสังต้องการให้มีการจ่ายค่าชดเชยโดยทันที ส่วนกลุ่มสมัชชาคนจนต้องการให้มีการ
จ่ายค่าชดเชยและมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้าน ทั้งการพัฒนาอาชีพ พัฒนาทรัพยากรลุ่มน้ า และที่
ส าคัญจะต้องมีการตรวจทรัพย์สินภายในแปลงเกษตรของชาวบ้านก่อนมีการจ่ายค่าชดเชย ซึ่งท าให้ทั้งสอง
กลุ่มมีความขัดแย่งกันภายในชุมชน พ้ืนที่พิธีกรรมจึงเปรียบเสมือนเป็นพื้นที่เปิดโอกาสให้ชาวบ้านทั้งสองกลุ่ม
ในบ้านโนนสังไดมีปฏิบัติการเพ่ือสร้างการยอมรับจากคนในอีกกลุ่ม  
 จากการลงพ้ืนที่พบว่า บ้านโนนสังมีการสร้างกระบวนการต่อรองระหว่างกลุ่มการต่อสู้เรียกร้อง
ค่าชดเชย จากการสัมภาษณ์พ่อเนียม เสียงหวาน (สัมภาษณ์, 2563) กล่าวถึงการใช้พ้ืนที่พิธีกรรมความเชื่อใน
การเป็นพ้ืนที่พูดคุยถึงอุดมการณ์ของกลุ่มบ้านโนนสังไว้ว่า “การเข้าร่วมพิธีกรรมความเชื่อทางศาสนาในนาม
กลุ่มบ้านโนนสัง เป็นการแสดงให้ชาวบ้านเห็นว่ากลุ่มบ้านโนนสังยังมีความเคลื่อนไหวอยู่ ไม่ได้เงียบหายไป 
การเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาเป็นพื้นที่ส าคัญในการพูดคุยและเชิญชวนให้ชาวบ้านโนนสังที่ได้รับผลกระทบ
จากปัญหาที่ดินท ากินได้เข้ามาร่วมกับกลุ่มบ้านโนนสัง อีกทั้งยังเป็นพ้ืนที่ในการพูดคุยและต่อรองกับอีกกลุ่มได้
ด้วย” ซึ่งการใช้พิธีกรรมความเชื่อทางศาสนาในการแสดงตัวตนของกลุ่มบ้านโนนสังนั้น กลุ่มบ้านโนนสังจะใช้
วิธีการในนามกลุ่มบ้านโนนสัง เช่น การท าผ้าป่าในชุมชนกลุ่มบ้านโนนสังจะมีการเรี่ยรายเงินจากสมาชิกใน
กลุ่มเพ่ือท ากองผ้าป่าโดยใช้ชื่อกลุ่มบ้านโนนสัง เป็นต้น 
 ในส่วนการใช้พ้ืนที่พิธีกรรมในการเชิญชวนชาวบ้านโนนสังเข้าร่วมกลุ่มบ้านโนนสังเรียกร้องค่าชดเชย
ที่ดินท ากินนั้น เป็นการให้สมาชิกที่อยู่ในกลุ่มเป็นผู้พูดคุยกับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาที่ดินท ากิน 
โดยใช้วิธีการสนทนาพูดคุยในกลุ่มขนาดเล็ก เมื่อมีงานบุญหรืองานพิธีกรรมทางศาสนาชาวบ้านจะรวมตัวกัน
พูดคุยกันเป็นกลุ่มขนาดเล็ก 3-5 คน ซึ่งคุยกันถึงเรื่องทั่วไปที่เกี่ยวกับชาวบ้าน กลุ่มบ้านโนนสังจึงใช้โอกาสนี้ 
เข้าไปพูดคุยถึงอุดมการณ์ในการเคลื่อนไหวของกลุ่ม เพ่ือเชิญชวนให้ชาวบ้านมาร่วมเคลื่อนไหวกับทางกลุ่ม ท า
ให้ปัจจุบันกลุ่มบ้านโนนสังมีสมาชิกในหมู่บ้านประมาณ 200 คน 
 ในด้านการพูดต่อรองกับกลุ่มสมัชชาคนจนกลุ่มบ้านโนนสัง ได้ใช้พ้ืนที่ทางศาสนาในการเป็นพ้ืนที่
พูดคุยระหว่างหัวหน้ากลุ่มบ้านโนนสังกับกลุ่มสมัชชาคนจน ส่วนใหญ่จะเป็นการเจรจาถึงแนวทางการ
เคลื่อนไหว โดยกลุ่มบ้านโนนสังอยากให้มีการตั้งสมาชิกกลุ่มเข้าเป็นคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเขื่อนหัวนา ซึ่ง
การเจรจาต่อรองผ่านพิธีกรรมถึงแม้ผู้น ากลุ่มจะรับฟังแต่ไม่มีอ านาจในการเสนอชื่อได้ เนื่องจากต้องรอ
นักพัฒนาเอกชนเป็นผู้ตัดสินใจ และให้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาเขื่อนหัวนาทั้งหมดร่วมตัดสินใจด้วย 
 
สรุปและอภิปลายผล 

กล่าวโดยสรุปอ านาจกีดกันและการต่อรองในการเข้าถึงทรัพยากรลุ่มน้ ามูลของชาวบ้านโนนสังเป็น
การศึกษาผลกระทบชาวบ้านโนนสังที่ถูกกีดกันออกจากพ้ืนที่ท ากินหลังการสร้างเขื่อนหัวนาในปี 2536
ชาวบ้านต้องสูญเสียพ้ืนที่ท ากินที่เปรียบเสมือนพ้ืนที่มรดกตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น โดยกรมชลประทานได้มี
กระบวนการกีดกันที่พบได้ทั่วไปในโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ เช่น งานศึกษาของ Derek Hall (2011) ที่ได้
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กล่าวถึงประเด็นการกีดกันในการเข้าถึงทรัพยากร ซึ่งมีกระบวนการ 4 รูปแบบ ได้แก่ (1) กระบวนการกีดกัน
โดยใช้กฎระเบียบ (Regulation) รัฐมีการสร้างนโยบายเขื่อนขนาดใหญ่ มีการใช้มติคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็น
เงื่อนไขหนึ่งในการสร้างความชอบธรรมในการสร้างเขื่อน ถือเป็นการกีดกันการเข้าถึงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
ของชาวบ้าน (2) บังคับ (Force) เป็นการกีดกันด้วยการใช้กฎระเบียบ และการใช้อ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
เข้ามากดดันชาวบ้านให้มีการจ ายอมสละที่ดินให้อยู่ภายใต้การดูแลรับผิดชอบของรัฐ (3) ตลาด (Market) รัฐ
ท าให้ทรัพยากรกลายเป็นสินค้าและมองว่าทรัพยากรเป็นปัจจัยการผลิตของรัฐ (4) ความชอบธรรม 
(Righteousness) เป็นการสร้างความชอบธรรมโดยใช้แผนพ้ืนฟูผลกระทบจากการสร้างเขื่อนในการ
ด าเนินการแก้ไขผลกระทบและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 

ในส่วนอ านาจในการต่อรองการเข้าถึงทรัพยากรในลุ่มน้ ามูลของชาวบ้านโนนสังชาวบ้านที่ได้รับ
ผลกระทบจากโครงการเขื่อนหัวนาพบว่า งานศึกษาของกนกวรรณ มะโนรมย์ (2556) ในประเด็นการต่อรองใน
สนามของวาทกรรม การต่อรองในพ้ืนที่พิธีกรรม การต่อรองในพ้ืนที่สาธารณะ เพ่ือสร้างตัวตนใหม่ให้เป็นที่
ยอมรับมีการใช้กลยุทธ์เกี่ยวกับการต่อรองผ่านวาทกรรมการสูญเสียที่ดินท ากินนับตั้งแต่ชาวบ้านได้รับ
ผลกระทบจากเขื่อนหัวนา ดังกรณีบ้านโนนสังที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนหัวนา ในปี พ.ศ. 2536 ซึ่ง
ท าให้พ้ืนที่ท ากินของชาวบ้านโนนสังถูกน้ าท่วม ชาวบ้านโนนสังจึงเข้าร่วมกับกลุ่มสมัชชาคนจนมีการตั้งเวที
เพ่ือให้เกิดกระบวนการเจรจาต่อรอง กลุ่มสมัชชาคนจนบ้านโนนสังมีการเจราผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ
แก้ไขปัญหาเขื่อนราษีไศลและเขื่อนหัวนาให้มีการด าเนินงานแก้ไขปัญหาเขื่อนหัวนาตามที่สมัชชาคนจน
น าเสนอ จนท าให้ที่ประชุมมีมติรับรองราคาค่าทดแทนที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ในราคา 125,000 บาทต่อไร่ ส่วน
ราคาที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ให้ยึดตามมติเดิม คือ 45,000 บาทต่อไร่ และมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไข
ปัญหาเขื่อนหัวนา จ.ศรีสะเกษ และคณะอนุกรรมการสืบเสาะราคาค่าทดแทนที่ดินที่มีเอกสารสิทธิโครงการ
ฝายหัวนา 

นอกจากนี้ งานศึกษาของ Peter Vandergeest (1999) ที่ได้กล่าวถึงสิทธิในการปฏิบัติเพื่อการใช้หรือ
เข้าถึงทรัพยากรทั้งการต่อสู้และต่อรองเพ่ืออ้างสิทธิในการเข้าถึงและจัดการทรัพยากร ชาวบ้านโนนสังได้มีการ
อ้างสิทธิ์ในพ้ืนที่ท ากินของชาวบ้านโดยการใช้ข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ และการรั งวัดที่ดิน เพ่ือเจรจา
ต่อรองในการได้รับเงินชดเชยจากผลกระทบเขื่อนหัวนา ซึ่งสามารถที่ชาวบ้านเลือกท่ีจะขอรับเป็นเงินชดเชยไม่
เลือกที่จะท ากินในพ้ืนที่เดิมเนื่องจากเขื่อนได้ท าลายระบบนิเวศการขึ้นลงของน้ า ชาวบ้านไม่สามารถคาดเดา
ได้ เมื่อชาวบ้านเสียสิทธิ์ในการท ากินจึงมีการเรียกร้องขอค่าชดเชยจากเขื่อนหัวนา 

นอกจากนี้มีการใช้กลยุทธ์การต่อรองผ่านงานวิจัย การต่อรองผ่านงานวิจัยไทบ้าน กลุ่มสมัชชาบ้าน
โนนสังได้น าข้อมูลในงานวิจัยไทบ้านเป็นเครื่องมือต่อรองกับทางชลประทานที่ 8 เพ่ือให้มีการทบทวนถึงปัญหา
ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่เขื่อนหัวนา ทั้งปัญหาที่ดินท ากินในพ้ืนที่ป่าทาม และปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรในพ้ืนที่ลุ่มน้ า
ลดจ านวนลง โดยชาวบ้านกลุ่มสมัชชาคนจนบ้านโนนสังได้น าข้อมูลวิจัยไทบ้านน าเสนอต่อหน่วยงาน
ชลประทานที่ 8 ทั้งการน าเสนอในที่ประชุมในคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเขื่อนหัวนา และการจัดตั้งเวทีเพ่ือ
น าเสนอข้อมูลผลงานศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการสร้างเข่ือน 

การต่อรองผ่านงานศึกษาผลกระทบทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (EIA) ปี 2552 จากผลการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและด้านสังคมได้พบว่า ประชากรในพ้ืนที่รับผลกระทบจากการก่อสร้างฝายหัวนา 391 
หมู่บ้าน 4,737 ครัวเรือน ส่วนประชากรในพ้ืนที่รับประโยชน์ 132 หมู่บ้าน 10,361 ครัวเรือน และชุมชนที่อยู่
ในบริเวณท้ายน้ าที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อนหัวนา โดยบ้านโนนสังได้น าผลการศึกษาผลกระทบทางด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการเรียกร้องจ่ายค่าชดเชยชาวบ้านโนนสัง และมีการฟ้ืนฟูทรัพยากรลุ่มน้ าที่ได้รับ
ผลกระทบจากการสร้างเขื่อนหัวนา โดยการเรียกร้องค่าชดเชยชาวบ้านได้มีการน าผลการศึกษาผลกระทบ
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ทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ในด้านผลกระทบจากการกักเก็บน้ าเขื่อนหัวนาที่ระดับ 114 ม.รทก ท าให้พื้นที่
ท ากินของชาวบ้านที่ไม่ได้อยู่ในแนวเขตของอ่างเก็บน้ าถูกน้ าท่วมไปด้วย ท าให้ชาวบ้านและนักพัฒนาเอกชนมี
การเสนอต่อคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเขื่อนหัวนา ให้มีการกักเก็บน้ าที่ระดับ 112 ม.รทก และจ่ายค่าชดเชยที่
ระดับ 114 ม.รทก 
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ภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้สมุนไพรในครัวเรือน กรณีศึกษา: ต าบลห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 
Situated Knowledge on Herbal Plants used by Household: A Case Study of 

Huairong Sub-district, Rongkwang District, Phrae Province. 
 

ดวงพร  เพ่ิมสุวรรณ*1 
จันทร์จิรา  นันตา2 
วิกานดา  ใหม่เฟย3 

  
บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
การใช้สมุนไพรในครัวเรือนของคนในชุมชนต าบลห้วยโรง อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ให้เป็นระบบ โดยใช้วิธี
การศึกษาเชิงคุณภาพ วิธีการศึกษาใช้วิธีการส ารวจชนิดของสมุนไพร การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนา
กลุ่ม (focus group discussion) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกครัวเรือน ในพ้ืนที่ 7 หมู่บ้าน จากทั้งหมด 8 
หมู่บ้าน ของต าบลห้วยโรง อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ได้แก่ หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 7 เนื่องจากมีวัฒนธรรมที่
คล้ายคลึงกัน 
 ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรในครัวเรือนของคนในต าบลห้วยโรง แฝงอยู่ในวิถี
ชีวิตประจ าวัน ผ่านวัฒนธรรมอาหาร และระบบนิเวศท่ีเป็นแหล่งวัตถุดิบของสมุนไพรเหล่านั้นยังเอ้ือต่อการคง
อยู่ของภูมิปัญญาการใช้สมุนไพร โดยพบว่าภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรในครัวเรือนของคนในต าบลห้วยโรงมีถึง 
153 ชนิด ที่ยังถูกใช้อยู่ โดยพบการกระจายของภูมิปัญญาที่คล้ายคลึงกัน พบสูงถึง 5 ใน 7 หมู่บ้านทั้งหมดที่
ท าการศึกษา ซึ่ง 4  ใน 5 หมู่บ้านนั้นเป็นหมู่บ้านที่ตั้งถิ่นฐานในพ้ืนที่มาแต่แรกเริ่ม จึงมีการสั่งสมภูมิปัญญาที่
อิงกับลักษณะนิเวศของพ้ืนที่ 
 ส่วนการคงอยู่ของภูมิปัญญา ขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัย คือ บริบทกายภาพและวัฒนธรรมชุมชนที่ยังท าให้มี
ความจ าเป็นในการใช้และเป็นแหล่ง (source) สมุนไพรเหล่านั้นอยู่ และศักยภาพและอรรถประโยชน์ของ
สมุนไพร เช่น ใช้ง่าย และได้ผลทางการรักษา 
 

ค าส าคัญ: ภูมิปัญญาท้องถิ่น  พืชสมุนไพรในครัวเรือน  จังหวัดแพร่ 
 
Abstract 

The objective of this research was to study and to gather herbal usage situated 
knowledge systematically in households of people in the community of HuaiRong sub district 
RongKwang district, Phrae province. The method of study was a qualitative research using the 
study by exploring the type of herbs, in-depth interviews and focus group discussion. The data 
were collected from every household in 7 villages of Huairong Subdistrict, Rongkwang district, 
Phrae province due to their similar culture. 

                                                           
1 อาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ* corresponding author 
2 อาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรต ิ
3 อาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรต ิ
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The results showed that the situated knowledge of medicinal herbs in the household 
of Huairong sub-district was hidden in the daily life through food culture and the ecosystem. 
The source of the raw material of those herbs is also found and conducive to the existence 
of the situated knowledge of using herbs. The research also found that the situated knowledge 
of using herbs in households in the people of Huairong sub-district had 153 types that are still 
being used. The distribution of similar knowledge was found in up to 5 of the 7 villages, and 
4 out of 5 villages had stayed in the area since the beginning of the settlement. Therefore, 
accumulated wisdom was based on the ecology of the area. The existence of wisdom depends 
on two factors: the physical and cultural context of the community. These two factors 
supported the daily usage of herbs in the community. The utilization of herbs was effective 
and simplistic solution. As a result, the existence of situated knowledge remains until now. 

 

Kewords: Situated knowledge, herbal plants, Phrae 
 
บทน า 
 แม้ว่าในปัจจุบันภูมิปัญญาท้องถิ่นถูกจัดแยกเป็นคนละชุดความรู้กับกับวิทยาศาสตร์ แต่ขั้นตอนการ
เกิดชุดความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ก็มีลักษณะที่ใกล้เคียงกับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ในแง่ที่ว่าเป็น
ความรู้ที่เกิดจากการศึกษาเชิงประจักษ์ ผ่านการพิสูจน์ทดลองและกระบวนการคัดสรร ปรับปรุง พัฒนา
ความคิดอย่างเป็นระบบของคนในท้องถิ่นเพ่ือให้สามารถใช้ในการด ารงชีวิตอยู่อย่างเป็นปกติสุข เหมาะสมกับ
พ้ืนที่ องค์ความรู้ที่มหาศาลซับซ้อนเหล่านี้ ได้ถูกพัฒนาสอดประสานร่วมกับระบบนิเวศในพ้ืนที่ สั่งสม สืบทอด
ส่งผ่านในรูปแบบวิถชีีวิตและวัฒนธรรม  
 ในส่วนขององค์ความรู้ทั้งหมด ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับอาหารและยา จัดเป็นภูมิปัญญาขั้นพ้ืนฐาน
ที่สุด หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นความรู้เชิงเทคนิค ซึ่งโดยปกติผู้หญิงมักมีบทบาทส าคัญในการหาวิธีการเพ่ือ
บรรเทาอาการเจ็บป่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันของคนในครอบครัว รวมไปถึงจัดหาอาหาร
เพ่ือบ ารุงสุขภาพ ดังนั้นความรู้พ้ืนฐานในเรื่องของอาหารและยา เช่น ยาแก้ไข้ รักษาแผล ผดผื่นคัน ฯลฯ 
มักจะได้รับการถ่ายทอดจากยายไปสู่แม่ เป็นต้น แต่ต่อมาการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต ที่ท าให้เกิดการพ่ึงพา
องค์ความรู้และยาด้านสุขภาพแผนใหม่ รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศที่เป็นผลมาจากการ
ปรับเปลี่ยนระบบการผลิต ท าให้ข้อมูลขององค์ความรู้ด้านสมุนไพรจ านวนมากถูกปล่อยปละละเลย ขาดการ
สืบทอด และรวบรวม ส่งผลให้องค์ความรู้ด้านนี้ ค่อย ๆ เลือนหายไป พร้อม ๆ กับความสามารถในการพ่ึงพา
ตัวเองในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นของคนในครัวเรือน และในที่สุดก็ท าให้เกิดเป็นภาระที่เพ่ิมมากขึ้นของ
หน่วยงานทางด้านสาธารณสุข 
 นอกจากปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลแล้ว ความสามารถในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล
ของคนในแต่ละพ้ืนที่ของประเทศไทยนั้น ยังเป็นปัญหาในพ้ืนที่ห่างไกล ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพกายภาพของพ้ืนที่
และการคมนาคม แม้บางพ้ืนที่ไม่ห่างไกลมาก แต่เนื่องจากสาธารณูปโภคพ้ืนฐานอย่างระบบขนส่งมวลชน 
ไม่ได้พัฒนาให้สอดคล้อง ก็มีส่วนท าให้เกิดความยุ่งยากในการเดินทางมารับบริการจากหน่วยงานรัฐของ
ประชาชน  
 ด้วยเงื่อนไขปัจจัยดังกล่าว จึงพบว่ายังมีบางพ้ืนที่โดยเฉพาะพ้ืนที่ชนบทที่ห่างไกล ยังมีการพ่ึงพาภูมิ
ปัญญาด้านอาหารและยาในการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นอยู่ นอกจากนี้ จากความตระหนักของภาครัฐที่ต้อง
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สูญเสียรายจ่ายด้านยาจ านวนมาก ซึ่งเกิดจากการน าเข้ายาแผนปัจจุบันจากต่างประเทศ จึงมีก ารแก้ปัญหา
ต่อมาโดยการออกนโยบายเพ่ือส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรภายในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551
โดยปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) ที่ได้ก าหนดเป้าหมาย
ให้โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนมีการใช้ยาสมุนไพรไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 และร้อยละ 10 ของมูลค่า
การใช้ยาของโรงพยาบาลแต่ละประเภทตามล าดับ (ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข , 
2550) และในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ได้มีเรื่องการส่งเสริม สนับสนุนการใช้และการ
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ เพ่ือการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนอย่างเหมาะสม (ส านักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2552) 
 ดังนั้นองค์ความรู้ด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้นและภูมิปัญญาด้านอาหารและยา จึงถูกส่งเสริม
สนับสนุนการใช้ ทั้งจากหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพสต.)  และ
หน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.) โดยการจัดอบรมสนับสนุนการใช้สมุนไพรทั้งจากองค์ความรู้
เดิมและความรู้ใหม่ที่มาจากภายนอกพ้ืนที่ ผสมผสานกลายเป็นองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารและยา
ในปัจจุบัน 
  พ้ืนที่ต าบลห้วยโรง อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ก็มีลักษณะเช่นเดียวกับพ้ืนที่ในชนบทที่ห่างไกลใน
ภาคเหนือตอนบนส่วนใหญ่ พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่ราบสูง บางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ คนใน
ชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร และยังมีวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย อิงกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
เดิม แต่ที่ผ่านมาได้มีการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตโดยเฉพาะระบบการเกษตรที่เป็นแผนใหม่ ปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
ทั้งพืชสวนและพืชไร่มากขึ้น ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ ส่งผลต่อการคงอยู่ของภูมิปัญญาการ
รักษาพยาบาลในครัวเรือนการหวนกลับไปฟ้ืนฟูรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
รักษาพยาบาลและการใช้ยาสมุนไพรเบื้องต้น จะเป็นการเพ่ิมความสามารถในการพ่ึงพาตัวเองด้านสุขภาพ ลด
ภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน อีกท้ังเป็นการสร้างความตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของระบบนิเวศท้องถิ่น
ที่มีผลต่อวิถีชีวิตและความยั่งยืนของชุมชน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้สมุนไพรในครัวเรือนของคนใน
ชุมชนต าบลห้วยโรง อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ให้เป็นระบบ สะดวกต่อการถ่ายทอดและเผยแพร่ 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 1. ด้านเนื้อหาเป็นการศึกษาวิจัยเชิงพ้ืนที่ ในการรวบรวมข้อมูลชนิดของสมุนไพรที่ ยังมีการใช้ใน
ครัวเรือนของคนในชุมชน รูปแบบการใช้ประโยชน์ รวมไปถึงโอกาสการคงอยู่ของภูมิปัญญา เพ่ือน าไปสู่การ
พ่ึงพาตนเองในด้านสุขภาพของชุมชน 
 2. ด้านพื้นที่ หมู่ 1 – 7 ต าบลห้วยโรง อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
 3. ด้านประชากร ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นตัวแทนของทุกครัวเรือนในพ้ืนที่ศึกษาที่มีความรู้และสามารถ
ใช้สมุนไพรในการรักษาพยาบาลเบื้องต้น โดยใช้เวลาส ารวจในช่วงปีเดียวกัน เพ่ือไม่ให้เกิดความเหลื่อมของชุด
ความรู้ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. เป็นการศึกษาวิจัยโดยใช้วิธีสืบค้นข้อมูลร่วมกับวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research 
Approach) โดยได้ก าหนดพ้ืนที่ประชากรไว้ คือ ต้องเป็นประชากรในพ้ืนที่ ซึ่งต าบลห้วยโรงมีทั้งหมด 8 
หมู่บ้าน ประกอบด้วยคนเมือง (ชาวไทยล้านนา) 7 หมู่บ้าน และชาวม้ง 1 หมู่บ้าน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความ
สม่ าเสมอในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในฐานวัฒนธรรมเดียวกัน ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาเพียง 7 หมู่บ้าน อีกทั้ง
หมู่บ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง (หมู่ที่ 8) ค่อนข้างเข้าถึงยาก จัดเป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยง รวมไปถึงอุปสรรคในด้านภาษา 
ท าให้เก็บข้อมูลค่อนข้างยาก   
 เนื่องจากเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ การเลือกกลุ่มตัวอย่างจะเป็นการเลือกแบบเจาะจง เพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่ตอบโจทย์หรือเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีขั้นตอนการเลือกกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 

1) ตัวแทนครัวเรือนที่มีความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาในการใช้สมุนไพร ทุกครัวเรือนในพื้นท่ีเป้าหมาย 
2) ผู้น าชุมชน ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ/ผู้รู้ที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการตั้งถิ่น

ฐานและวัฒนธรรมของชุมชนได้ 
3) ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือมีความรู้เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรในครัวเรืองของประชากรในพ้ืนที่ 
 

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 - แบบสัมภาษณ์เชิงลึก  โดยแนวค าถามเก่ียวกับภูมิปัญญาด้านการใช้สมุนไพรในครัวเรือน โดยเน้นไป
ที่การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
 - การสนทนากลุ่มเพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิด และการสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญา
การใช้สมุนไพรในครัวเรือน และเป็นการสร้างเครือข่ายที่จะน าไปสู่การวิจัยและพัฒนาในครั้งต่อไป โดยจะเก็บ
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ ตัวแทนผู้รู้แต่ละหมู่บ้าน และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ (ด้าน
สาธารณสุข และการพัฒนาชุมชน) 
 3. เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาจากการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม แล้วสรุปเป็น
ประเด็นส าคัญเพ่ือจัดท าฐานข้อมูล-เครือข่ายผู้รู้ ให้เป็นระบบเพ่ือให้ง่ายต่อการเผยแพร่และการน าไปใช้ให้เป็น
รูปธรรม 
   
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 ในการวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาแนวคิดการคงอยู่ของภูมิปัญญาท้องถิ่น อันเป็นผลมาจากนิเวศวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตความจ าเป็นของคนในชุมชน มาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 แนวคิดนิเวศวัฒนธรรม (Cultural Ecology) ได้กล่าวถึงปฏิกิริยาตอบโต้กันระหว่างมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม ซึ่ง Julian Steward (1949) ได้นิยามนิเวศวิทยาว่าเป็นการปรับตัวเข้าหากันระหว่างสิ่งแวดล้อม
กับมนุษย์ ซึ่งในการปรับตัวนั้นมนุษย์ต่างจากสัตว์อ่ืน ๆ ตรงที่มันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและวัฒนธรรม ดังนั้นนิเวศ
วัฒนธรรม คือการศึกษาถึงการปรับตัวหรือความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมกับสิ่งแวดล้อม โดยสิ่งแวดล้อมมีผลต่อ
ความแตกต่างในการปรับตัวของวัฒนธรรม วัฒนธรรมที่ต่างกันในสิ่งแวดล้อมที่เหมือนกันจะแสดงรูปแบบของ
พัฒนาการที่เหมือนกัน แนวคิดทางนิเวศวัฒนธรรมอาจจะสรุปได้ว่า คนที่มีธรรมชาติทางระบบความคิดดีซึ่ง
หมายรวมถึงสภาพร่างกาย จะสามารถปรับสิ่งแวดล้อมให้มาเป็นวัฒนธรรมได้ดี ขณะเดียวกันสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติที่ดีจะส่งเสริมให้ระบบความคิดของคนดีขึ้นและสามารถสร้างวัฒนธรรมได้ดีขึ้นด้วย (นิยพรรณ 
วรรณศิริ, 2540)  
 กล่าวโดยสรุปแล้ว นิเวศวัฒนธรรมตามทัศนะของSteward นั้น เป็นความพยายามศึกษาวิเคราะห์ถึง 
(1) ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมกับเทคโนโลยีด้านการผลิต ซึ่งเป็นตัวก าหนดส าคัญต่อการ
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เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม (2) ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับพฤติกรรมมนุษย์ และ (3) ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีต่อวัฒนธรรม 
 ส่วน Leslie White (1959) ซึ่งได้ศึกษาอิทธิพลของสภาพแวดล้อมที่มีต่อการปรับตัวของวัฒนธรรม 
ได้มองว่าวัฒนธรรมมีกฎเกณฑ์และการท างานในตัวเอง โดยได้เสนอว่า วัฒนธรรมมีองค์ประกอบอยู่ 3 
ประการด้วยกัน คือ (1) ระบบเทคโนโลยี ซึ่งรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่มนุษย์
คิดค้นขึ้น (2) ระบบสังคม ซึ่งเป็นการรวมตัวกันขององค์กรทางสังคม (social organization) และพฤติกรรม
ต่าง ๆ ของมนุษย์ (3) ระบบความคิด (ideology) ซึ่งรวมถึงความรู้ ความเชื่อ ทัศนคติและค่านิยมต่าง ๆ โดย
ระบบเทคโนโลยีเป็นโครงสร้างส่วนล่าง ( infrastructure) หรือพ้ืนฐานส าคัญของวัฒนธรรมเพราะมนุษย์
จ าเป็นต้องพ่ึงพาอาศัยระบบนี้ในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม ส่วนองค์กรสังคมและระบบความคิดเป็น
โครงสร้างส่วนบน (superstructure) ของวัฒนธรรม ซึ่งตามแนวคิดของ White นี้ สอดคล้องกับค านิยามของ
ค าว่าวัฒนธรรมของ Edward B.Tytor (1971) ที่ได้ให้ค าจ ากัดความของวัฒนธรรมว่า “เป็นผลรวมของระบบ
ความรู้ ความเชื่อ ศิลปะ จริยธรรม กฎหมาย ประเพณี ตลอดจนความสามารถและอุปนิสัยต่างๆ ซึ่งเป็นผลมา
จากการเป็นสมาชิกของสังคม” (ยศ  สันตสมบัติ, 2544ข) 
 ตามค านิยามและแนวคิดข้างต้นจะเห็นว่า วัฒนธรรมเกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ของมนุษย์ที่มีการสั่งสม
กันมาอิงตามสภาพแวดล้อม ซึ่งภูมิปัญญาความรู้ของมนุษย์ไม่ได้เกิดขึ้นลอย ๆ แต่ก่อก าเนิดขึ้นภายใต้ระบบ
นิเวศท้องถิ่น ภูมิปัญญาเกิดและพัฒนาขึ้นในกระบวนการที่คนและชุมชนปรับเข้ากับระบบนิเวศชุดหนึ่ง ดังนั้น
แต่ละท้องถิ่นมีอัตลักษณ์และกระบวนการสร้างองค์ความรู้เฉพาะตน และแตกต่างหลากหลายไปในแต่ละพ้ืนที่ 
ตามแนวคิดนี้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงมีลักษณะที่เป็นองค์ความรู้เฉพาะที่ (Situated Knowledge) และมีการ
ปรับเปลี่ยนตามกาลเวลา ซ่ึงเป็นปฏิกิริยาโต้ตอบกันระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมตามแนวคิดวัฒนธรรม
ข้างต้น 
 ความผูกพันอย่างแนบแน่นระหว่างภูมิปัญญากับท้องถิ่น มนุษย์กับระบบนิเวศ ท าให้  “ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นไม่อาจด ารงอยู่และพัฒนาสืบไปได้ หากถูกตัดขาดจากรากเหง้าทั้งในด้านของธรรมชาติและวัฒนธรรม” 
(ยศ สันตสมบัติ, 2544ก) 
 ส าหรับในการวิเคราะห์ระดับองค์ประกอบของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาด้านอาหารและยานั้น 
เป็นความรู้เชิงเทคนิค เนื่องจากเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับพ้ืนฐานที่สุดจาก 4 ระดับ ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 1 ระดับข้ันของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ที่มา: ปรับมาจากแผนภาพตัวแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับต่าง ๆ (ยศ สันตสมบัติ, 2544ก) 
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 เนื่องจากเป็นเรื่องของปากท้องในวิถีชีวิตประจ าวัน และเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นภายในระบบนิเวศชุดหนึ่ง 
คนในชุมชนจะเรียนรู้ว่า พืชและสัตว์แต่ละชนิดมีคุณและโทษอย่างไร ในบรรดาพืชที่กินได้ ควรกินส่วนไหน กิน
อย่างไร พืชชนิดใดมีคุณสมบัติเป็นยารักษาโรคหรืออาการเจ็บป่วยแบบไหน ซึ่งโดยปกติแล้วผู้หญิงมักมี
บทบาทส าคัญในการหาอาหารและการดูแลสุขภาพของคนในครอบครัว หน้าที่ในการหายาเพ่ือบรรเทาอาการ
เจ็บป่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน เช่น ยาแก้ไข้ ปวดหัว หรืออาการบาดเจ็บภายนอก เช่น มี
บาดแผล ผื่นคัน หรือฟกช้ าด าเขียว จึงท าให้ต้องเรียนรู้และสั่งสมภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งโดยปกติแล้วมักจะ
ได้รับการถ่ายทอดจากยายไปสู่แม่ และลูกสาว หลานสาว เป็นต้น 
 นอกจากนี้ ในการที่ต้องดูแลอาการเจ็บป่วย และหาอาหารไปพร้อมกัน ท าให้ผู้หญิงเหล่านั้นได้เรียนรู้
การดูแลสุขภาพในลักษณะของการป้องกัน โดยอาศัยฤทธิ์ของยาในพืชสมุนไพรที่ใช้เป็นอาหาร นอกจากนี้ตัว
ยาในสมุนไพร นอกจากมีฤทธิ์รักษาอาการเจ็บป่วยแล้วส่วนใหญ่ยังใช้ในการชูรสอาหาร อีกเป้าหมายของ
อาหารและยาเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพมนุษย์ให้แข็งแรง ความรู้เรื่องยาและอาหารจึงไปด้วยกัน การ
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต วิถีการบริโภค มีผลต่อองค์ความรู้เรื่องการใช้สมุนไพรในชีวิตประจ าวันเช่นกัน 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 

ภูมิปัญญาด้านอาหารและยาจัดเป็นภูมิปัญญาในส่วนพ้ืนฐานที่สุดหรืออาจเรียกได้ว่าเป็นความรู้เชิง
เทคนิค ซึ่งเกิดจากการที่มนุษย์เรียนรู้ปรับตัวใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศชุดหนึ่ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการ
ผลิต วิถีการด ารงชีวิต มีการสั่งสมสืบทอดผ่านทางวัฒนธรรมอาหารและการรักษาพยาบาล  

โดยปกติแล้วผู้หญิงมักมีหน้าที่และบทบาทส าคัญในการหาอาหารและยาเพ่ือบรรเทาอาการเจ็บป่วย
เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน ดังนั้นความรู้พ้ืนฐานด้านอาหารและยา มักจะได้รับการถ่ายทอดจาก
ยายไปสู่แม่ นอกจากนี้ความรู้เหล่านี้ยังมีการพัฒนาต่อยอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างคนในชุมชนและ
ภายนอกชุมชนผ่านการรับรู้ข่าวสารและสื่อต่าง ๆ  

แต่ทั้งนี้ นับตั้งแต่มีการพัฒนาการแพทย์สมัยใหม่ ได้ส่งผลต่อแนวคิดมุมมองด้านการรักษาพยาบาล 
รวมทั้งผลประโยชน์ที่ได้ของบริษัทยาขนาดใหญ่ได้สร้างเป็นชุดวาทกรรม ท าให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านนี้
กลายเป็นเพียง “ความเชื่อ” ดังนั้นในการก าหนดนโยบายของภาครัฐ ทั้งทางด้านสาธารสุขและการศึกษา จึง
ไม่ได้ให้คุณค่ากับความรู้เหล่านี้ นอกจากนี้ในรูปแบบระบบการผลิตที่เปลี่ยนไป ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ทรัพยากรในพ้ืนที่ ส่งผลต่อการคงอยู่ของภูมิปัญญาท้องถิ่น และการพ่ึงตนเองในการรักษาพยาบาล กลายเป็น
ภาระท่ีเพ่ิมข้ึนของหน่วยงานทางด้านสาธารณสุข 

แม้ว่าภูมิปัญญาพืชสมุนไพรที่ใช้ในครัวเรือนพื้นที่ชุมชนชนบทบางส่วน ยังคงอยู่รอดได้ผ่านวัฒนธรรม
อาหารท้องถิ่น และบางส่วนเกี่ยวข้องกับความเชื่อ อีกทั้งใช้ง่าย เก็บหาได้ใกล้มือ แต่ทั้งนี้ก็เริ่มหายไป 
เนื่องจากวิถีชีวิต วิถีการผลิต และวิถีการบริโภคท่ีเริ่มเปลี่ยนไป ดังนั้นจึงต้องมีการจัดจ าแนกข้อมูลและจัดการ
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านนี้ให้เป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่ความสามารถในการพ่ึงตนเองในด้านการดูแลสุขภาพ
และการรักษาพยาบาลเบื้องต้นของคนในชุมชน โดยการคงอยู่ของภูมิปัญญาจะขึ้นอยู่กับการใช้ประโยชน์และ
วิธีการถ่ายทอด  

การใช้ประโยชน์จะดูที่อรรถประโยชน์ของพืชสมุนไพร เช่น ขมิ้น เป็นที่รู้กันว่าเป็นทั้งอาหารและยา 
ใช้เป็นยาได้ทั้งภายนอกและภายในร่างกาย ส่วนการถ่ายทอดภูมิปัญญา จะเป็นการถ่ายทอดผ่านการปฏิบัติ ใช้
จริง และผ่านการบอกเล่าในส่วนของความเชื่อ (ดูแผนภาพประกอบ) 
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ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย 

  
 จากกรอบแนวคิดการวิจัยครั้งนี้ต้องการตอบค าถามส าคัญ คือ ในสถานการณ์ปัจจุบัน คนในชุมชน
ต าบลห้วยโรง ยังมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรในครัวเรือนสืบทอดหรือไม่อย่างไร และองค์ความรู้
เหล่านั้นจะช่วยเพ่ิมความสามารถในการพึ่งพาตัวเองด้านสุขภาพของคนในชุมชนในอนาคตได้หรือไม่ ดังนั้นใน
การวิจัยจะศึกษาปรากฏการณ์เกี่ยวกับภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรในครัวเรือนของคนในชุมชนต าบลห้วยโรง ใน
ประเด็นดังต่อไปนี้ 
 1. บริบทชุมชนทั้งในด้านระบบนิเวศน์ พ้ืนที่และด้านสังคม วัฒนธรรม ที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของ     
ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรในครัวเรือน 
 2. องค์ความรู้ การใช้และการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรในครัวเรือนของคนในชุมชน 
 
ผลการวิจัย 
 ประชากรในต าบลห้วยโรง ในอดีตได้ย้ายถิ่นฐานมาจากหลายๆ ที่ ส่วนหนึ่งได้อพยพขยับขยายที่ท า
กินมาจาก อ าเภอเมืองแพร่ โดยแรกเริ่มห้วยโรงเป็นส่วนหนึ่งของต าบลไผ่โทน และต่อมาเมื่อมีการแบ่งเขตการ
ปกครองใหม่ จึงได้แยกมาจากต าบลไผ่โทน นอกจากนี้ ยังมีประชากรบางส่วนอพยพมาจากจังหวัดน่าน 
เนื่องจากต าบลห้วยโรงเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ในเขตติดต่อระหว่างจังหวัดแพร่และน่าน และอีกส่วนหนึ่งเป็นลูกจ้าง 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มาจากการจัดตั้งของสวนป่าขุนแม่ค ามี  พ้ืนที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ์ 
ได้แก่ คนเมือง (ไทยวน – ล้านนา) ที่กลุ่มใหญ่ที่สุด ชนเผ่าขมุที่มาจากจังหวัดน่าน  และชนเผ่าม้ง บ้านครก
หนานทา หมู่ที่ 8 ซึ่งอพยพมาจากอ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  
 อาชีพแรกเริ่มการตั้งถิ่นฐานของคนในชุมชน คือ การรับจ้างตัดไม้ขาย ต่อมาจึงมีการขยับขยายเป็น
พ้ืนที่การเกษตร หมู่บ้านที่มาตั้งรกรากแรกเริ่ม ได้มาล่าสัตว์ตามเส้นทางน้ าแม่ค ามี จนมาเจอพ้ืนที่ที่มีแหล่งน้ า
อุดมสมบูรณ์ สามารถท ามาหากินได้ จึงพาญาติพ่ีน้องมาอยู่อาศัย และขยับขยายในพ้ืนที่  โดยแต่ละหมู่บ้านมี
ประวัติการตั้งถิ่นฐานดังต่อไปนี้  
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 หมู่บ้านแรกของห้วยโรง คือ บ้านห้วยกี้ หมู่ที่ 1 ประวัติความเป็นมาของบ้านห้วยกี้ ไม่มีหลักฐานแน่
ชัด แต่จากการบอกเล่าของผู้อาวุโสในหมู่บ้านพบว่า ประวัติของหมู่บ้านห้วยกี้  ได้ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อประมาณ 
100 ปีมาแล้ว โดยที่ราษฎรที่มาอยู่ครั้งแรกได้อพยพมาจากอ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เดิมขึ้นอยู่กับต าบล   
ไผ่โทน และต่อมาก็แยกเป็นต าบลห้วยโรงตั้งแต่ พ.ศ. 2526 บัดนั้นเป็นต้นมา และจัดเรียงล าดับหมู่บ้านใหม่
ของต าบลห้วยโรงเป็น 8 หมู่ ดังปัจจุบัน 
 ในด้านประเพณี-วัฒนธรรม ประชากรส่วนใหญ่ในต าบลห้วยโรงเป็นชาวไทยวน (ล้านนา) หรือเรียก
ทั่วไปว่า “คนเมือง” และเนื่องจากมีพ้ืนที่ห่างไกลจากตัวเมือง คนในต าบลห้วยโรงจึงยังคงยึดถือวัฒนธรรม
แบบญาติพ่ีน้อง ยืดถือตามประเพณีดั้งเดิมอันเกี่ยวกับวิถีชีวิตแบบล้านนา เช่น ประเพณีการแต่งงาน ประเพณี
การบวช ฯลฯ ที่แตกต่างจากประเพณีของชาวไทยในภาคอ่ืนๆ อย่างเห็นได้ชัด เช่น การขึ้นเท้าทั้งสี่ การเอา
ขวัญ (หรือบายศรีสู่ขวัญ) การส่งเคราะห์ การสืบชะตา ส่วนประเพณี ที่เกี่ยวกับศาสนา เช่น ประเพณีแห่ครัว
ทานเข้าวัด ประเพณีตานก๋วยสลาก ประเพณีทานขันข้าว (ถวายอาหารพระอุทิศส่วนกุศลให้คนตาย) ซึ่ง
พิธีกรรมไม่แตกต่างจากจังหวัดอ่ืนๆ ในภาคเหนือมากนัก แต่ในต าบลห้วยโรงจะมีประเพณีท่ีส าคัญ โดยจะท า
กันทุกๆ ปีและเป็นที่รู้จักกันไปทั่ว คือ ประเพณีปีใหม่เมืองน้ าตกห้วยโรง โดยจะจัดกันในระหว่าง วันที่ 11 – 
17 เมษายนของทุกปี  
 ส่วนในวิถีชีวิตวัฒนธรรม คนในชุมชนมีวัฒนธรรมอาหารเช่นเดียวกับคนล้านนาส่วนใหญ่ คือ บริโภค
ข้าวเหนียวเป็นอาหารหลัก รับประทานอาหารพ้ืนเมือง ตามแต่วัฒนธรรมเก่าที่ติดตัวมาสืบทอดมาตาม   
บรรพบุรุษ เช่น สูตรอาหารแบบเมืองแพร่ หรือเมืองน่าน แม้ปัจจุบันมีการผสมผสานกลมกลืนไปกับวิถีชีวิต 
โดยเฉพาะระบบการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไป แต่กระนั้นในส่วนของภูมิปัญญาด้านอาหารยังสอดคล้องกับบริบท
พ้ืนที่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการคงอยู่ของภูมิปัญญาด้านการใช้ยาสมุนไพรในครัวเรือน ด้วย  “อาหาร” และ 
“ยา” ในบริบทของวัฒนธรรมชุมชน เป็นสิ่งที่ไปด้วยกันเสมอ เนื่องจากเป็นสิ่งที่เสริมสร้างความแข็งแรงให้กับ
ร่างกาย   

การใช้สมุนไพรในครัวเรือนของคนในต าบลห้วยโรง อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
 จากการส ารวจข้อมูลการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้สมุนไพรในครัวเรือน โดยใช้แบบสัมภาษณ์ราย
ครัวเรือน ในหมู่ 1-7  โดยถามความสมัครใจก่อน มีข้อมูลพ้ืนฐานเบื้องต้นดังนี้ เพศที่ตอบค าถามส่วนใหญ่ไม่มี
ความแตกต่างกันมากนัก พบเป็นเพศหญิงร้อยละ 52 เพศชาย ร้อยละ 48 โดยมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 40-60 ปี 
ยกเว้นบ้านสวนป่าขุนแม่ค ามี หมู่ที่ 6 ที่มีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 30-40 ปี ส่วนใหญ่จบระดับประถมศึกษา สมรสแล้ว 
และประกอบอาชีพท าการเกษตร ซึ่งส่วนใหญ่มีที่ดินที่ถือครองจ ากัด ส่วนใหญ่เกิดและเติบโตในชุมชน 
 ส าหรับความรู้เรื่องสมุนไพร ผู้ให้สัมภาษณ์ล้วนแต่ตอบว่ามีความรู้อยู่บ้าง ถึงร้อยละ 91 ความรู้
สมุนไพรที่มีนั้นได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ถึงร้อยละ 75 รองลงมาคือ จากการอ่านหนังสือหรือต ารา
สมุนไพร รวมทั้งจากสื่อต่าง ๆ  
 ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การใช้สมุนไพรถึงร้อยละ 85 โดยสมุนไพรที่ใช้นั้นเป็นสมุนไพร
ที่ปลูกในครัวเรือนถึงร้อยละ 77 รองลงมาคือ ขอจากเพ่ือนบ้านที่ปลูก และเก็บจากป่า เหตุผลที่บางคนขอจาก
เพ่ือนบ้านเนื่องจากพ้ืนที่บ้านไม่เพียงพอต่อการปลูก ส่วนที่เก็บจากป่าเนื่องสมุนไพรบางชนิดไม่สามารถปลูกที่
บ้านได้ และบางคนไปเก็บที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล ซึ่งมีแปลงปลูกสมุนไพรให้บริการอยู่ 
 ความรู้เรื่องสมุนไพรที่มีนั้น ไม่ได้มีการบันทึกในรูปแบบอ่ืน แต่ใช้วิธีจ า และมีการถ่ายทอดต่อให้
ลูกหลานคนในครอบครัว ถึงร้อยละ 73 
 แต่เมื่อสอบถามว่าถ้าคนในครอบครัวเจ็บป่วย จะเลือกใช้ยาแผนปัจจุบันหรือยาสมุนไพรในการรักษา 
ปรากฏว่าผู้ให้สัมภาษณ์ได้เลือกใช้ยาแผนปัจจุบันถึงร้อยละ 57 และเลือกใช้สมุนไพรที่ร้อยละ 30 ที่เหลือคือใช้
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ควบคู่กัน ด้วยเหตุผลที่ว่า ยาแผนปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้ง่ายกว่าและเห็นผลเร็วกว่า แต่ถ้าไม่มียาแผนปัจจุบันใกล้
มือจะใช้สมุนไพรเป็นทางเลือกถัดมา หรือเลือกใช้สมุนไพรในบางประเภทส าหรับบางอาการเจ็บป่วยเนื่องจาก
เชื่อมั่นในคุณสมบัติการรักษาที่มากกว่ายาแผนปัจจุบัน เช่น การใช้ขมิ้นสดในการรักษาผดผื่นคันที่เกิดจาก
แมลงกัดต่อย หรือใช้ใบสาบเสือห้ามเลือดเม่ือเกิดแผล เป็นต้น 
 ส าหรับเหตุผลที่ผู้ให้สัมภาษณ์เลือกใช้ภูมิปัญญาด้านสมุนไพรในครัวเรือนในการรักษาพยาบาล
เบื้องต้น เนื่องจากความสะดวกหยิบใช้ง่ายถึงร้อยละ 60 รองลงมาคือ ราคาถูก 
 ส่วนทัศนคติที่มีต่อการใช้สมุนไพร ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดตอบว่า ได้ผลดีตามต้องการ แต่อาจต้องใช้
เวลามากกว่ายาแผนปัจจุบัน และถ้ารู้จักใช้ให้ถูกต้องก็จะสามารถรักษาอาการเจ็บป่วยให้หายได้เช่นเดียวกับ
ยาแผนปัจจุบัน และบางอย่างมีคุณสมบัติดีกว่ายาแผนปัจจุบัน 
 ส าหรับข้อดีและข้อเสียของการใช้สมุนไพรนั้น สมุนไพรมีข้อดีตรงที่หาง่าย ราคาถูก เชื่อมั่นว่าไม่เป็น
อันตราย เนื่องจากเป็นสิ่งที่มาจากธรรมชาติและคนส่วนใหญ่เองมีความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของตัวสมุนไพรรวม
ไปถึงวิธีการใช้ที่เหมาะสม ส่วนข้อเสียคือ การที่จะสมุนไพรบางชนิดต้องมีความรู้จริงและใช้ให้ถูกต้องในการ
รักษา และแหล่งความรู้ด้านสมุนไพรในปัจจุบันที่คนในชุมชนเชื่อถือพอที่จะขอความรู้หรือค าแนะน าก็คือ 
บุคลากรประจ าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล และยังหวังว่าจะมีการสืบทอดภูมิปัญญานี้ต่อไป 
 ส าหรับภูมิปัญญาด้านสมุนไพรในครัวเรือนที่ส ารวจพบในต าบลห้วยโรงมีทั้งหมด 153 ชนิด ซึ่งจาก
รายชื่อสมุนไพรที่ได้จากการศึกษาจะเห็นได้ว่ามีภูมิปัญญาเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรเช่นเดียวกับหลายหมู่บ้าน 
บางชนิดมีการปลูกในเขตบ้าน บางชนิดต้องไปเก็บในเขตป่า บางชนิดเป็นพืชพันธุ์ต่างถิ่น แสดงให้เห็นถึงการ
รับเอาความรู้ภูมิปัญญาจากภายนอกชุมชนเข้ามาประยุกต์ใช้ ดังจะเห็นได้จากตารางที่ 1 ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 1 แสดงความถี่ในการปรากฏขององค์ความรู้ด้านสมุนไพรในครัวเรือนจากการเก็บข้อมูลในต าบล 
              ห้วยโรง อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 

รายช่ือสมุนไพร จ านวน
หมู่บ้าน 

จ านวน
ชนิด 

ย่านาง  ว่านหางจระเข้  สาบเสือ 7 3 
ดีปลี  ผักแพว (ผักไผ่)  ไพล (ปูเลย) ฟ้าทะลายโจร  มะกรูด  เล็บครุฑ 6 6 
ขม้ินชัน  ข่า  ขิง  คาวตอง  จะค่าน  ชะพลู  ชะอม  ดอก
แค  น้อยหน่า  บอระเพ็ด  ใบบัวบก  ผักปลัง   
ฝิ่นต้น (ว่านทิงเจอร์)  มะนาว  มะรุม  มะละกอ  ยอ  สะระแหน่  โหระพา 

5 19 

กะเพรา  แก้วมังกร  ดีปลากั้ง (ดีวัว เชื้อพราน)  ตะไคร้  ต าลึง  เตย   
ถั่วดาวอินคา  พริก  พลู  เพกา (มะลิดไม้)  มะเฟือง  มะแว้ง   
แมงลัก ส้มป่อย  เสลดพังพอน  อัญชัน 

4 16 

กระเจี๊ยบเขียว  กุยช่าย (หอมแป้น)  ขีเ้หล็ก  ตะไคร้หอม   
ทับทิม (มะก๊อ)  ทุเรียนเทศ   ผักชีฝรั่ง  ผักหวาน  ฝรั่ง  พริกไทย  ฟักทอง   
มะขาม  มะตูม  ยี่หร่า (กะเพราควาย)  ว่านชักมดลูก (ว่านจอด)  สบู่ด า  หญ้า
หนวดแมว  หนอนตายหยาก 

3 18 
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ตารางท่ี 1 แสดงความถ่ีในการปรากฏขององค์ความรู้ด้านสมุนไพรในครัวเรือนจากการเก็บข้อมูลในต าบล 
 ห้วยโรง อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ (ต่อ) 
รายช่ือสมุนไพร จ านวน

หมู่บ้าน 
จ านวน
ชนิด 

กระเจี๊ยบแดง  กระชาย  กระชายด า  กระถิน  กล้วย  ขนุน   
คูน (ตูน) ต้นหอม  ถั่วพู  ถั่วแระต้น (ถ่ัวมะแฮะ)  บวบ (มะนอย)  ใบเงิน  ผักกูด    
ผักโขม  ผักหนาม  ผักเฮือด  มะขามป้อม  มะเขือเปราะ  มะเขือพวง  มะ
แขว่น  มะยม  มะอึก (มะปู่)  รางจืด  ว่านค้างคาวด า (ดีงูหว้า)  ว่าน
ตีนตะขาบ  สะเดา  เสาวรส  หนาดค า (ผักอีหลืน)  หนุมานนั่งแท่น  เหงือกปลาหมอ 

2 30 

กระท้อน  กระเทียม  กล้วยป่า  กะทกรก (ผักขี้ริ้ว)  กะเพราขาว  ขม้ินด า   
ขิงป่า  ฃนุน  คันทรง (ก้านตรง ก้นถุง)  งาด า  งาม่อน (งาขี้ม้อน)  เจียวกู่
หลาน  ชงโค(ผักเสี้ยว)  ชมพู่น้ า  เชอรี่ไทย  ดอกหงอนไก่  ดาหลา  ตดหมูตดหมา 
(หญ้าตดหมา)  ต้นหนาด  ต้างหลวง (ต้างป่า)  แตงกวา  ถั่วฝักยาว  ถั่ว
แระ  นมนาง  บอน  บุก  ผักชี  ผักชีล้อม (ผักจี้อ้อ)  ผักเป็ด (วอร์เตอร์เครส)   
พริกชี้ฟ้า  พลับพลึง  พิกุล  เพชรสังฆาต  ฟักข้าว  มะเขือขื่น   
มะเขือเทศ  มะเดื่อ  มะพร้าว  มะม่วง  มะระ  มะระขี้นก   
มะหลอด  มังคุด  มินต ์ ไมยราบ  ละมุด  ล าไย  ลิงลาว (นางแลว)  ลิ้นจี่  ลูกใต้ใบ 
(มะขามป้อมดิน)  ส้มเกลี้ยง  ส้มโอ  โสน  หงอนไก่  หญ้าดอกขาว  หญ้ารีแพร์ 
(หญ้าฮ๋ียุ่ม)  หม่อน  หอมแดง  หูเสือ  เหมือด (มะจ้ าก้อง)  อ้อย 

1 61 

ที่มา: จากการสัมภาษณ์ตัวแทนครัวเรือนทั้งหมดในพ้ืนที่ศึกษา, 2560 

จะเห็นได้ว่า รายชื่อสมุนไพรที่ปรากฏอยู่ในเกือบทุกหมู่บ้าน (จ านวนหมู่บ้าน 5-7) มักเป็นสมุนไพรที่
ใช้ในชีวิตประจ าวันอยู่แล้ว โดยอยู่ในรูปของอาหารที่กินประจ า ทั้งในลักษณะเครื่องเทศที่ใช้ปรุงรสอาหารตาม
วัฒนธรรมอาหารของคนพ้ืนถิ่น เช่น ย่านาง ดีปลี ผักไผ่  (ผักแพว) ปูเลย (ไพล) มะกรูด ขมิ้น ขิง ข่า จะค่าน 
และอยู่ในรูปของผักพ้ืนบ้านที่สามารถเก็บกินได้ตลอดทั้งปี และสามารถบริโภคได้ทุกวัน เช่น ชะพลู ชะอม 
ผักปลัง เล็บครุฑ เป็นต้น  

ในส่วนที่ถูกใช้เป็นยารักษาบรรเทาอาการเจ็บป่วย ไม่นิยมมาบริโภคเป็นอาหาร ซึ่งได้แก่ ว่านหาง
จระเข้ ฟ้าทะลายโจร สาบเสือ ฝิ่นต้น ฯลฯ เนื่องจากสมุนไพรเหล่านี้ ได้รับการส่งเสริมให้ความรู้จากหน่วยงาน
ในท้องถิ่น และผลการใช้ที่ผ่านมาเป็นที่น่าเชื่อถือได้ว่าได้ผลดีจริง 

รายชื่อสมุนไพรที่ปรากฏในส่วน 1-4 หมู่บ้าน จะเป็นลักษณะของพืชที่ไม่ได้ถูกบริโภคทุกวัน และ
บางส่วนเป็นพืชป่า การถูกใช้มักปรากฏในชุมชนที่มีส่วนใกล้ชิดและใช้ประโยชน์จากป่าค่อนข้างมาก  ในส่วน
ของสมุนไพรที่ใช้บรรเทาอาการเจ็บป่วย มีลักษณะที่ใช้ค่อนข้างยุ่งยากกว่าและไม่สามารถแน่ใจในเรื่องผลลัพธ์
ที่ได้ แต่เป็นลักษณะความเชื่อว่าสามารถใช้ได้ หรือเป็นความรู้ที่ได้รับการบอกต่อมาจากภายนอกชุมชน 
อย่างเช่น ทุเรียนเทศ เป็นต้น 

สรุปแล้ว จากลักษณะการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรโดยรวมนั้น ส่วนใหญ่คนในชุมชนใช้ในรูปของ
อาหาร แต่ก็ตระหนักถึงคุณค่าการบ ารุงรักษาร่างกายที่แฝงอยู่ในตัวสมุนไพรเหล่านี้ โดยสังเกตจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกและจากการสนทนากลุ่ม (focus group discussion)  ซึ่งเมื่อพูดถึงสมุนไพรในครัวเรือน คน
มักจะมุ่งไปในประเด็นเรื่องอาหารและเครื่องเทศเป็นหลัก โดยมักจะอธิบายสรรพคุณของสมุนไพรเหล่านั้นรูป
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ของอาหาร หรือองค์ประกอบอาหาร เน้นความเชื่อด้านการบ ารุงรักษาร่างกาย แต่เมื่อสอบถามเพ่ิมเติมในเรื่อง
การบรรเทาอาการเจ็บป่วยพ้ืนฐาน เช่น ปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้หวัด หรือเกิดอุบัติเหตุ  ได้รับบาดเจ็บเล็ก ๆ 
น้อย ๆ ถึงได้มีการระบุชนิดสมุนไพรอย่างเฉพาะเจาะจง และสามารถอธิบายวิธีการใช้ได้อย่างละเอียด ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นความรู้พ้ืนฐานทั่วไป และการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรนั้นไม่มีความยุ่งยากเกินไป เช่น กิน ทา หรือต า
ละเอียดแล้วพอก เป็นต้น ส่วนสมุนไพรชนิดไหนที่มีความซับซ้อนในการใช้ มักจะถูกยกให้เป็นความรู้ของผู้ที่มี
ความช านาญเฉพาะทาง เช่น หมอยาสมุนไพร หรือเจ้าหน้าสาธารณสุขในพ้ืนที่ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจ าต าบล) 

 

การคงอยู่ของภูมิปัญญาด้านสมุนไพรในครัวเรือน ในต าบลห้วยโรง อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
จากการศึกษาพบว่า อัตราการคงอยู่ของตัวความรู้ในการใช้ประโยชน์ของสมุนไพรผ่านจ านวนชนิดที่

ได้จากการเก็บข้อมูลมีความแตกต่างกัน โดยจะเห็นได้ว่า หมู่บ้านที่ยังคงมีภูมิปัญญาสมุนไพรในครัวเรือนสูงสุด
คือ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยกี๊ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก๊ต หมู่ที่ 4 บ้านห้วยโรงใน หมู่ที่ 5 บ้านน้ าพุสูง และหมู่ที่ 6 บ้าน
น้ าพุน้อย 

 

ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนชนิดของภูมิปัญญาการใช้พืชสมุนไพรในครัวเรือนในแต่ละหมู่บ้าน ในต าบลห้วยโรง  
              อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่    

หมู่บ้าน จ านวนชนิดของสมุนไพรในครัวเรือนที่ได้จากการเก็บข้อมูล 
หมู่ที่ 1 บ้านห้วยกี ้ 72 
หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก๊ต 73 
หมู่ที่ 3 บ้านห้วยโรงนอก 25 
หมู่ที่ 4 บ้านห้วยโรงใน 73 
หมู่ที่ 5 บ้านน้ าพุสูง 60 
หมู่ที่ 6 บ้านสวนป่า (ขุนแม่ค ามี) 66 
หมู่ที่ 7 บ้านน้ าพุน้อย 21 

ทีม่า: จากการสัมภาษณ์ตัวแทนครัวเรือนทั้งหมดในพ้ืนที่ศึกษา, 2560 
 

ซึ่งหลังจากได้มีการตรวจสอบข้อมูลผ่านการสนทนากลุ่ม ( focus group discussion) ถึงความ
แตกต่างด้านการคงอยู่ของตัวภูมิปัญญาสมุนไพรในครัวเรือนพบว่า สอดคล้องกับข้อมูล ประวัติศาสตร์การตั้ง
ถิ่นฐานของชุมชน โดยผู้รู้ได้ให้ข้อมูลว่า แรกเริ่มนั้น ต าบลห้วยโรงได้เป็นส่วนหนึ่งของต าบลไผ่โทน โดยมีชุมชน
ในพ้ืนที่ที่เริ่มก่อตั้ง คือ หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 4 หมู่ 5 และหมู่ 7  

หมู่ 1 และหมู่ 2 แม้จะอยู่ติดถนนอันเป็นทางหลวงแผ่นดิน สามารถเดินทางติดต่อตัวเมือง เข้าถึง
ความเจริญได้ง่ายกว่าหมู่บ้านที่เหลือ แต่เนื่องจากเป็นหมู่บ้านดั้งเดิม พ้ืนที่ท าการเพาะปลูกที่เหมาะสมมี
ค่อนข้างมาก จึงท าให้มีจ านวนประชากรมากกว่า มีการสั่งภูมิปัญญาในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในหมู่ที่ 
2 บ้านห้วยแก๊ต มีหมอยาสมุนไพร ชื่อนายถวัลย์ อุอินทร์ จัดเป็นผู้รู้ของชุมชน เนื่องจากสืบทอดมาจากตระกูล
ที่มีส่วนก่อตั้งชุมชนตั้งแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของต าบลไผ่โทน โดยได้ให้ข้อมูลว่า ภูมิปัญญาความรู้ได้สืบทอดมา
จากบรรพบุรุษที่มาจากจังหวัดน่าน 

หมู่ที่ 4 บ้านห้วยโรงใน มีพ้ืนที่ท ากินที่เหมาะสมและเข้าถึงทรัพยากรป่าไม้ได้มาก มีประชากร
ค่อนข้างมากเช่นกัน มีการสะสมภูมิปัญญาพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง ส่วนหมู่ที่ 3 บ้านห้วยโรงนอกนั้น เป็นหมู่บ้านที่
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แยกมาจาก หมู่ 4 บ้านห้วยโรงใน และประชากรส่วนใหญ่อพยพมาจากที่อ่ืน ลักษณะภูมิปัญญาเดิมอาจไม่
สอดคล้องกับพื้นท่ี จึงมีการสะสมภูมิปัญญาได้ไม่มาก 

ส าหรับหมู่ที่ 5 บ้านน้ าพุสูง และหมู่ที่ 7 บ้านน้ าพุน้อย แม้จะเป็นชุมชนที่มีการก่อตั้งเริ่มแรกเช่นกัน 
แต่หมู่ที่ 5 มีพ้ืนที่ติดเขตป่าและมีป่าชุมชนในพื้นที่ค่อนข้างมาก มีภูมิปัญญาการจัดการป่าและใช้ประโยชน์จาก
ป่าอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีที่ดินของชุมชนบางส่วนแบ่งให้ คนจากหมู่ที่ 8 บ้านครกหนานทา ซึ่งเป็น
ชุมชนที่มาหลังสุดและเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ม้งที่อพยพมาจากอ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย คนจากชุมชนหมู่ที่ 5 
และหมู่ที่ 8 จึงมีปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนภูมิปัญญากันอยู่บ้าง ส่วนหมู่ที่ 7 บ้านน้ าพุน้อย แม้จะอยู่ติดกับหมู่ที่ 8 
เช่นกัน แต่สมาชิกชุมชนบางส่วนมีความรู้สึกต่อหมู่ที่ 8 ว่าเป็น “อ่ืน” (the Others Within) คือ มองว่าเป็น
คนในต าบลเดียวกันจริง แต่ไม่ใช่พวกเดียวกันโดยสิ้นเชิง มีความด้อยกว่าด้านความศิวิไลซ์ (civilized) อัน
เนื่องมาจากความไม่เข้าใจในวัฒนธรรมที่ต่าง รวมไปถึงความสามารถในการสื่อสาร เนื่องจากพูดกันคนละ
ภาษา แต่ขณะเดียวกัน กลับให้การยอมรับเรื่องความรู้เรื่องสมุนไพรและเรื่องความเชื่อไสยศาสตร์ว่า หมู่ที่ 8 มี
ความรู้มากกว่า 

ส่วนหมู่ที่ 6 บ้านสวนป่าขุนแม่ค ามี พ้ืนที่มีอยู่ 2 กลุ่มบ้านใหญ่ๆ คือ ส่วนของคนในพ้ืนที่หมู่บ้านอ่ืน
แต่เดิม ได้ขยับขยายไปจับจองพ้ืนที่ท ากิน และสมาชิกอีกส่วนหนึ่งเกิดจากการย้ายเข้ามาของกลุ่มลูกจ้างสวน
ป่าซึ่งมาจากหลายที่ แล้วจึงลงหลักปักฐานอพยพครอบครัวมาท ามาหากินในพ้ืนที่ ความรู้ภูมิปัญญาด้าน
สมุนไพรของคนในหมู่บ้าน จึงมีมาจากหลากหลายด้าน ทั้งจากการเรียนรู้ผ่านอาชีพหลักท่ีท า 
 ดังนั้น สิ่งที่ท าให้เกิดการคงอยู่ของภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรในครัวเรือนของคนในชุมชน ต าบล    
ห้วยโรง อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เกิดจาก 2 ปัจจัยดังผลการวิจัยข้างต้นดังนี้ 

1. บริบทของพ้ืนที่ ทั้งลักษณะกายภาพที่ตั้งถิ่นฐาน ประวัติศาสตร์ชุมชน ก่อให้ เกิดการสั่งสม         
ภูมิปัญญา และเมื่อภูมิปัญญาเหล่านั้นถูกใช้และเห็นผลจริง ก็เป็นการผลิตซ้ าตอกย้ าถึงตัวความรู้และมีการสืบ
ต่อไป นอกจากนี้ การคงอยู่ของระบบนิเวศน์ในพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งวัตถุดิบของสมุนไพรที่น ามาใช้  ก็มีผลต่อการ
คงอยู่ของภูมิปัญญาด้วย 

ส่วนพ้ืนที่ พ้ืนที่ที่เอ้ือต่อการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนกับคนนอกชุมชน และความสามารถในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลความรู้ใหม่ ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเกิดภูมิ
ปัญญาใหม่ในพ้ืนที่เช่นเดียวกัน 

2. ลักษณะและศักยภาพของตัวสมุนไพรเองที่เอ้ือต่อการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน ความง่ายของ
การใช้ และอรรถประโยชน์ของชนิดพืชสมุนไพร จะท าให้องค์ความรู้นั้นคงอยู่ และได้รับการสืบทอดต่อไปยัง
คนรุ่นหลังโดยอัตโนมัติ ซึ่งองค์ความรู้ที่ว่าจะเน้นไปที่แนวคิดการบ ารุงรักษาร่างกายให้แข็งแรงเป็นหลัก จึง
ผ่านความรู้เรื่องอาหารและยา โดยแบ่งลักษณะความรู้ได้ดังนี้ 

1) ในด้านการบ ารุงรักษาร่างกาย เป็นภูมิปัญญาผ่านทางด้านอาหาร ตัวภูมิปัญญาถูก
ถ่ายทอดและผลิตซ้ าผ่านความเชื่อ และวัฒนธรรมอาหารในชีวิตประจ าวัน 

2) การรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น จะเน้นไปท่ีสมุนไพรที่หยิบฉวยใช้ง่าย มีใกล้มือ มีวิธีใช้ที่
ไม่ยุ่งยาก การคงอยู่ของตัวภูมิปัญญาเกิดคุณสมบัติการรักษาบรรเทาอาการเจ็บป่วยโดยตรง ผ่านการ
พิสูจน์ว่าใช้ได้ผลจริง  

 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยพบว่า ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรในครัวเรือนของคนในต าบลห้วยโรง อ าเภอร้องกวาง 
จังหวัดแพร่นั้นได้แฝงอยู่ในชีวิตประจ าวัน และโดยปกติคนในชุมชนจะไม่ได้มองแยกออกมาเป็นรายละเอียด
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เฉพาะ ดังสังเกตได้จากการเก็บข้อมูลพบว่า หากถามตรง ๆ เกี่ยวความรู้สมุนไพร ผู้ให้สัมภาษณ์มักตอบมาไม่กี่
อย่างซ้ า ๆ กัน และจะตอบเฉพาะสมุนไพรที่ถูกเรียกว่าเป็น “สมุนไพร” ในสื่อและแหล่งเรียนรู้ในปัจจุบันเป็น
หลัก ดังนั้นค าตอบแรกที่คนในชุมชนตอบมาคือ ไม่ค่อยมี แต่เมื่อใช้วิธีถามโดยยกอาการเจ็บป่วยทั่วไปเป็นตัว
ตั้ง ค าตอบแรกที่มีมักจะเป็นยาแผนปัจจุบัน และเมื่อถามต่อว่าหากไม่ใช้ยาแผนปัจจุบันมีพืชชนิดไหนที่
สามารถใช้แทนเพ่ือบรรเทาอาการได้บ้าง คนในชุมชนถึงสามารถอธิบายชนิดสมุนไพร วิธีการใช้รวมไปถึง
สมุนไพรชนิดอ่ืน ๆ ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันได้อย่างละเอียด และส่วนใหญ่อยู่ในรูปอาหาร ถือเป็นลักษณะ
การดูแลสุขภาพเบื้องต้นและการป้องกันการเจ็บป่วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รานี อุปรา (2547) ที่ศึกษา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้สมุนไพรพ้ืนบ้านของชุมชนชาวปกาเกอะญอ บ้านแม่แฮน้อย อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่ และจากผลการวิจัยพบว่า ในการบรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น โดยเฉพาะการรักษาอาการ
เจ็บป่วยภายนอก เช่น บาดแผลเล็ก ๆ ผด ผื่น คัน และการป่วยไข้ที่อาการไม่รุนแรง คนในชุมชนยั งให้ความ
เชื่อถือภูมิปัญญาสมุนไพรในครัวเรือนเพ่ือใช้ในการบรรเทาอาการเจ็บป่วยอยู่ โดยให้เหตุผลว่าหยิบฉวยใช้ง่าย 
และไม่เป็นอันตราย ปรากฏอยู่ในชนิดของสมุนไพรที่ถูกตอบมามาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วุฒินันท์  
พระภูจ านง (2534) ได้ศึกษาการรักษาแบบพ้ืนบ้าน โดยใช้สมุนไพรของชาวชนบท อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 
ที่พบว่า คนในชุมชนยังคงรักษาตนเองเมื่อมีอาการเจ็บป่วยไม่รุนแรง โดยใช้สมุนไพรที่มีอยู่ตามท้องถิ่นรักษา
ตามประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ กลุ่มอาการโรคที่ใช้สมุนไพรรักษาได้แก่ 
โรคระบบทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ ระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ ระบบผิวหนัง เป็นต้น 
 ส าหรับการสืบทอดการคงอยู่ของภูมิปัญญานั้น เป็นไปตามแนวคิดทฤษฎีนิเวศวัฒนธรรม จาก
ผลการวิจัยพบว่า พ้ืนที่ที่มีการสั่งภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรในครัวเรือนค่อนข้างสูง มักเป็นหมู่บ้านชุมชนเก่าแก่ 
มีการตั้งถิ่นฐานในพ้ืนที่มายาวนาน มีการสั่งสมความรู้ที่ได้จากระบบนิเวศธรรมชาติและการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมในชุมชนใกล้เคียงในช่วงวันเวลาที่ผ่านมา จ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้นมีส่วนในการช่วยสืบทอด
ภูมิปัญญาเหล่านั้นผ่านวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่เรียนรู้สืบต่อกันมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมอาหารที่      
ภูมิปัญญาด้านสมุนไพรในครัวเรือนแฝงอยู่ ด้วยมนุษย์นั้นไม่สามารถบริโภคสิ่งที่ตัวเองไม่รู้จัก และมักหา
เหตุผลในการอธิบายสิ่งที่ตัวเองเลือกสรร ดังนั้นภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับสมุนไพรในครัวเรือน จึงถูกสืบทอด
มาในลักษณะการบอกเลา่  
 นอกจากนี้ ด้วยคุณสมบัติของตัวสมุนไพรเองมีส่วนช่วยให้เกิดการคงอยู่ของตัวภูมิปัญญา ซึ่ง
ลักษณะร่วมกันของชนิดพืชที่ถูกเรียกว่าเป็น “สมุนไพรในครัวเรือน” ที่ได้มาจากการเก็บข้อมูลในพ้ืนที่จึงมี
ลักษณะร่วมกัน 2 ประการ ดังนี้ ประการแรกคือการพิสูจน์ซ้ า ๆ ว่าใช้ได้ผลจริง และประการที่สอง คือ มีวิธีใช้
ง่าย ไม่ยุ่งยาก และจัดหาได้ง่าย เช่นสามารถปลูกในเขตรั้วบ้าน มีอรรถประโยชน์หลากหลาย ใช้ได้ทั้งเป็นยา
และเป็นอาหาร เนื่องจากอาณาเขตบ้านมีพ้ืนที่จ ากัดจึงต้องปลูกเฉพาะพืชที่ใช้ประโยชน์ได้เท่านั้น ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เพ็ญจันทร์ ประดับมุข (2532) ได้ศึกษามิติทางสังคมวัฒนธรรมของการใช้สมุนไพร
ในชุมชน จังหวัดยโสธรพบว่า ระบบการเยียวยาตนเองของประชาชนโดยใช้สมุนไพรนั้นมักมีกระบวนการที่ไม่
ซับซ้อน ส่วนมากเป็นการใช้สมุนไพรเดี่ยวมากกว่าต ารับ ส่วนแหล่งสมุนไพรที่ใช้มักจะปลูกหรือเก็บไว้ ใน
ครัวเรือนเก็บใช้ได้ง่าย โรคที่ใช้มักเป็นโรคโดยทั่วไป หรือมีความรุนแรงน้อยสามารถรักษาด้วยตนเองได้ 
 
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
1) จากผลวิจัยพบว่าภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรในครัวเรือนของคนในชุมชนยังคงอยู่ และแฝงอยู่

ในชีวิตประจ าวัน ดังนั้นหากมีการพัฒนาต่อยอดท าวิจัยเพ่ิมเติมได้อีกหลายเรื่อง อาทิ เช่น การพัฒนา
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คุณภาพชีวิตของคนชุมชน โดยใช้ภูมิปัญญาเป็นฐาน เน้นในด้านการดูแลสุขภาพตนเอง ผ่านภูมิ
ปัญญาด้านอาหารท้องถิ่นและยา  

2) เดิมในงานวิจัยชิ้นนี้ เคยตั้งเป้าประสงค์เอาไว้ว่าจะน าข้อมูลการใช้สมุนไพรทั้งหมดมาจัดท า
ระบบฐานข้อมูล แต่เนื่องจากด้วยงบประมาณที่จ ากัด และข้อมูลมีค่อนข้างมาก ไม่สามารถน าเสนอ
เข้าไปในเล่มรายงานวิจัยได้ จึงเก็บไว้เพ่ือจะน าไปจัดท าโครงการให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชนในอนาคต 

 
2. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการจัดการชุมชนท้องถิ่น 

1) จากผลการวิจัย แสดงให้เห็นชัดเจนว่าการคงอยู่ของภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรในครัวเรือน มี
ปัจจัยภายนอกที่เอ้ือ 2 ประการคือ บริบทชุมชนทางด้านสังคมวัฒนธรรม และบริบทด้านระบบนิเวศ 
ซึ่งสามารถเป็นเหตุผลที่น าไปใช้ในการจัดท าโครงการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชน ไปจนถึงการ
จัดการระบบนิเวศในชุมชนได้ 

2) เนื่องจากต าบลห้วยโรงอยู่ห่างจากตัวเมือง อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยพบว่าคนในชุมชนยัง
คงเหลือภูมิปัญญาด้านสมุนไพรในครัวเรือนอยู่มาก เพ่ือสร้างความมั่นคงในด้านสุขภาพ หน่วยงาน
ควรจัดท าโครงการการพัฒนาเพ่ิมความสามารถในการพ่ึงพาตัวเองด้านสุขภาพของคนในชุมชนใน
อนาคต โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน 
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การเติบโตของวัฒนธรรม “ไทบ้าน” ผ่านรถแห่ มหรสพเคลื่อนที่ 
The Growth of Thai Baan Culture (Esan Pop Music), A Case Study  

of Concert Truck 
 

จารุวรรณ ด้วงค าจันทร์1 
 

บทคัดย่อ 
บทความชิ้นนี้มุ่งศึกษาการเกิดขึ้นของมหรสพดนตรีในวัฒนธรรมอีสาน ที่ก้าวสู่การเป็นวัฒนธรรมสมัย

นิยม (pop culture) ผ่านมหรสพเคลื่อนที่ที่มีชื่อว่า “รถแห่” ที่เติบโตได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ทั้งในการ
แสดงสดและการโลดแล่นในโลกออนไลน์ จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในหมู่ดนตรีกระแสหลักท่ีมองว่า รถแห่
เป็นสื่อกลางของการมอมเมาเยาวชน แต่รถแห่ก็สามารถเข้ามาเป็นที่ยอมรับของคนในวัฒนธรรมอีสานเองและ
กลายเป็นดนตรีกระแสนิยมนอกพ้ืนที่อีสาน จนเป็นสื่อกลางที่เป็นตัวขับเน้นให้เกิด “วัฒนธรรมไทบ้าน” หรือ
เพลงอีสานใหม ่

รถแห่มีการเรียนรู้และการปรับตัว โดยไม่จ าเป็นต้องใช้เรื่องเพศมาสื่อสารเพื่อปลุกเร้าความสนุกสนาน
อย่างที่หมอล าเคยถูกมองด้วยภาพแบบนั้นมาก่อน แต่สามารถน าเทคโนโลยีมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวิธีการ
ต่อรองทางวัฒนธรรมในโลกสมัยใหม่ เพ่ือตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายใหม่ที่ไม่ใช่เพียงแรงงานรากหญ้า หรือคนใน
ชนบทท้องถิ่นอีสานอีกต่อไป จนเกิดวลีที่ชาวรถแห่มักใช้กัน “รถแห่ตลาดล่าง ตลาดโลก” เป็นการประกาศ
ความเป็นวัฒนธรรมสมัยนิยมตามแบบชาวบ้านที่พวกเขาต้องการ โดยถูกส่งผ่านอินเตอร์เน็ตออกสู่สายตาคน
นอกวัฒนธรรมอย่างไม่จ ากัด 
 

ค าส าคัญ: รถแห ่วัฒนธรรมอีสานร่วมสมัย ไทบ้าน มานุษยวิทยาดนตรี 
 
Abstract 

The article focused on the emergence of musical performance in Esan culture, which 
currently becomes a popular culture, through the mobile concert truck called ‘Rod-hae’. The 
popularity of Rod-hae grew rapidly and constantly in both on-site and online live music. 
Although considered inappropriate for kids, Rod-hae is widely accepted by local Esan people 
within the northeastern Thailand and outside. Moreover, it plays an important role in the 
emergence of ‘Thai-baan culture’, a new type of Esan music. 

Rod-hae has unique development, as it entertains the audiences by effectively 
employing electronic musical instruments and technology instead of focusing on sexual 
contents usually criticized in contemporary Morlam. It has its own way in negotiating with the 
modern world in response to the demand of its target, which goes beyond workers and local 
people in Esan. Thus, the words ‘local Rod-hae, but global marget’ is repeatedly shown on 
the internet to express this popular culture of the locals.  

 

Keywords: Rod-hae, popular culture, Thai Baan, Ethnomusicology  

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานษุยวิทยา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
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บทน า 
ข่าวเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 มีผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ 

เครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา เครือข่ายนักกฎหมายเพ่ือเด็กและเยาวชน และกลุ่มนักเรียนนักศึกษา ได้เดินทาง
ไปยังอาคารรัฐสภา เพ่ือเข้ายื่นหนังสือต่อประธานกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ 
และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภาให้มีการตรวจสอบและขอให้มีมาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหารถแห่ในพื้นที่ภาคอีสาน 
เนื่องจากเห็นว่ารถแห่เข้าข่ายเป็นการมอมเมาเยาวชนและมีการขายแอลกอฮอล์โดยไม่มีการควบคุม รวมถึงยัง
สร้างความเดือดร้อนร าคาญ เป็นเหตุแห่งการทะเลาะวิวาท อุบัติเหตุ คุกคามทางเพศและก่อปัญหาอ่ืน ๆ จน
เกิดความไม่ปลอดภัยต่อชุมชน (Wutt, 2563) 
 จากอดีตการดื่มสุราและการทะเลาะวิวาทในหมู่วัยรุ่นอีสานมีมานานก่อนการมีอยู่ของรถแห่ทั้งการ
ต่อยตีหน้าฮ้านหรือเวทีหมอล า การรบราฆ่าฟันในขบวนแห่กลองยาว ดังนั้นแล้วปัญหาวัยรุ่นตีกันไม่ได้มีสาเหตุ
มาจากรถแห่ทั้งหมด แต่อาจจะกล่าวว่ารถแห่มีส่วนในการสร้างพ้ืนที่ให้วัยรุ่นตีกัน เพราะการแสดงรถแห่ในแต่
ละครั้งเป็นจุดสนใจของคนในท้องถิ่น มีการโปรโมตผ่านทางเฟซบุ๊กของคณะรถแห่เอง การส่งข่าวในวงศ์วาน
ของชาว FC รถแห่ และการบอกผ่านทางการ์ดเชิญที่เจ้าภาพระบุลงไป จึงท าให้เกิดการรวมกลุ่มของวัยรุ่นใน
พ้ืนที่และใกล้เคียง  

ตั้งแต่ปลายทศวรรษที่ 2550 เป็นต้นมา เพลงอีสานได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม ต่อเนื่องและ
รวดเร็วผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “รถแห่” ที่ถือว่าเป็นสื่อส าคัญท่ีน าพาเพลง
อีสานใหม่หรือ “เพลงไทบ้าน” ออกสู่สายตาประชาชนโดยเป็นการแสดงที่เป็นมหรสพเคลื่อนที่ทั้งในรูปแบบ
ของการแสดงสดและการโลดแล่นในโลกออนไลน์  

บทความชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท สาขามานุษยวิทยาของผู้วิจัย โดยมุ่ง
ศึกษา “รถแห่” ในฐานะมหรสพอีสานร่วมสมัยในแนวทางมานุษยวิทยาดนตรี (ethnomusicology) โดยเน้น
การศึกษารถแห่ในบริบทสังคมอีสานที่เป็นสื่อส าคัญในการส่งเสริมการเติบโตของเพลงอีสานใหม่ หรือ  “เพลง
ไทบ้าน” ที่ได้สร้างวัฒนธรรมการบริโภคเพลงและผลิตเพลงอีสานที่หลากหลายโดยเน้นกลุ่มผู้ ฟังคนรุ่นใหม่ 
ผู้วิจัยจึงขอใช้ค าว่า “วัฒนธรรมไทบ้าน” ความหมายของค าว่า “ไทบ้าน” มีความซับซ้อนขึ้นอยู่กับการใช้งาน
ในหลายบริบท “ไท” ในค าลาวอีสานหมายถึง กลุ่ม พวกพ้อง เช่น ไทเฮา หมายถึงพวกเรา แต่  “ไทบ้าน” ใน
บริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปกลับกลายเป็นความหมายในเชิงลบและเป็นการก าหนดคุณค่าของกลุ่มคนที่ลดไป 
ในขณะเดียวกันชาวอีสาน โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ผลิตสื่อก็พยายามจะน าความหมายใหม่ในที่นี้มาสร้าง
พ้ืนที่ทางสังคมของตนเอง ผ่านเพลง ผ่านหนัง และวัฒนธรรมย่อยต่าง ๆ  

งานวิจัยนี้เก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการรถแห่ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดขอนแก่น จ านวน 
2 วง โดยใช้การสัมภาษณ์และร่วมสังเกตการณ์ สัมภาษณ์ศิลปินผู้สร้างผลงานแบบเพลงอีสานใหม่ในพ้ืนที่
จังหวัดมหาสารคาม 2 สตูดิโอ รวมถึงเข้าร่วมชมการแสดงทั้งในพิธีกรรมในพื้นที่อีสาน และงานมหกรรมรถแห่
ในกรุงเทพฯ กว่า 5 แห่ง 

ความน่าสนใจอยู่ที่ว่า อะไรคือสาเหตุที่ท าให้รถแห่เป็นที่ยอมรับในสายตาของคนในวัฒนธรรมอีสาน 
รวมถึงการขยายให้เป็นที่นิยมของผู้คนทั้งในและนอกอีสาน รถแห่มีหน้าที่ทางสังคมอย่างไรในพ้ืนที่อีสาน เกิด
การเปลี่ยนแปลงอย่างไรในความเป็นมหรสพดนตรี และส่งเสริมความเป็นวัฒนธรรมไทบ้านในแง่ใดบ้าง ใน
บทความประกอบไปด้วย 1) ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง แนวคิดมานุษยวิทยาดนตรีและการศึกษาดนตรีใน
อีสาน 2) วิวัฒนาการของรถแห่จากอดีตจนถึงปัจจุบัน 3) รถแห่ในฐานะมหรสพรูปแบบใหม่ในสังคมอีสาน 
และ 4) ความสัมพันธ์ระหว่างรถแห่กับเพลงอีสานใหม่หรือเพลงไทบ้าน 
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แนวคิดมานุษยวิทยาดนตรีและการศึกษาดนตรีในอีสาน 
“ดนตรีชาติพันธุ์วิทยา” (ethnomusicology) เริ่มมีการถูกนิยามเป็นค าศัพท์ในช่วงต้นทศวรรษที่ 

1880 มุ่งเน้นการเริ่มศึกษาดนตรีแบบเปรียบเทียบ หรือ ดนตรีนอกตะวันตกโดยมุ่งหาแหล่งก าเนิดที่มาของ
ดนตรีในแต่ละกลุ่ม การศึกษาดนตรีชาติพันธุ์วิทยานี้ประกอบไปด้วยมิติทางดนตรีและงานทางชาติพันธุ์ ซึ่งทั้ง
สองสิ่งนั้นคือผลผลิตที่มนุษย์สร้างขึ้น (Merriam, 1964, p. 3-16) ต่อมาในทศวรรษที่  1970 งานทาง
มานุษยวิทยาดนตรีเริ่มมีการศึกษาแบบเชิงโครงสร้าง ตัวอย่างเช่น John Blacking ที่เข้าไปศึกษาในกลุ่ม 
Venda ในแอฟริกา เขาเน้นไปที่การค้นพบความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างดนตรีและชีวิตทางสังคมของ
ผู้คนรวมถึงยังมีความพยายามท่ีจะวิพากษ์การศึกษาในเชิงมานุษยวิทยาดนตรีชาติพันธุ์ที่ผ่านมา พร้อมทั้งเสนอ
ว่า “ดนตรีทุกอย่างนั้นเป็นของพ้ืนเมือง” (All music is folk music) โดยไม่มีดนตรีของกลุ่มไหนฉลาดกว่าคน
อ่ืน ๆ ส่วน Bruno Nettl (2005) เชื่อว่าทุกวัฒนธรรมมีเสียงดนตรี (Music) แต่ดนตรีจะมีคุณค่ามากน้อย
ขึ้นอยู่กับบริบทของสังคมนั้น ๆ 

งานศึกษาทางมานุษยวิทยาดนตรีในอีสานของนักมานุษยวิทยา ช่วงแรกเริ่มมักนิยมศึกษาดนตรีใน
พิธีกรรม Terry E. Miller (1985) ศึกษาต านานของแคนในพิธีกรรมผีฟ้า โดยกล่าวว่า “แคน” ท าหน้าที่เป็น
สื่อกลางระหว่างมนุษย์กับอ านาจเหนือธรรมชาติ เสียงแคนสามารถช่วยฟ้ืนฟูผู้ที่เหนื่อยล้าหรือเจ็บป่วยให้หาย
จากโรคภัยไข้เจ็บได้ และ Anne Greewood (2016) กล่าวว่า แคนได้สะท้อนตัวตนเจ้าของวัฒนธรรมอย่างคน
อีสานกล่าวคือ “แคน”เป็นเครื่องดนตรีที่ท าจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ไม้ไผ่ ขี้สูด (ชันโรง) ซึ่งเกิดจากภูมิปัญญา
ของคนพ้ืนถิ่น จากที่เคยใช้สื่อสารกับโลกแห่งวิญญาณในพิธีกรรม ต่อมาได้กลายเป็นเครื่องดนตรีที่เป็น       
อัตลักษณ์ของผู้คน  เรย์ ฮัดสัน (Ray Hudson) กล่าวว่าโลกปัจจุบันมีการเชื่อมโยงระหว่างดนตรี ตัวตน ผู้คน 
และสถานที่เข้าไว้ด้วยกัน ในงาน Regions and place: music, identity and place ชี้ให้เห็นว่าดนตรี
สามารถสร้างพลังความรู้สึกท่ีผูกพันอย่างลึกซ้ึงกับสถานที่ (place) รวมถึงเห็นพลวัตที่ดนตรีสามารถมีบทบาท
กระตุ้นความรู้สึกในการสร้างที่ทางของดนตรี ส่งอิทธิพลไปสู่การผลิตและการบริโภคดนตรีของผู้คนได้  

ในมุมของนักวิชาการไทยเองได้เริ่มขยับมาที่งานร่วมสมัยมากขึ้น สุริยา สมุทคุปติ์ และคณะ (2544) 
ศึกษาต้นก าเนิดของหมอล าซิ่งที่ก าลังต่อรองกับผู้ชมในโลกสมัยใหม่ หมอล าซิ่งน าเครื่องดนตรีสากลและเพลง
ร่วมสมัย หรือ “เพลงตลาด” มาเล่นบนเวทีมากข้ึน รวมถึงมีการแต่งตัวโป๊เปลือย ซึ่งเป็นหนึ่งวิถีทางที่จะท าให้
หมอล าซิ่งสามารถดึงดูดผู้ชมได้ แต่ในขณะเดียวกันก็มีการตั้งค าถามในประเด็นนี้ว่า การแต่งกายเช่นนี้นั้นเป็น
ศิลปะหรือเป็นความอนาจาร อย่างไรก็ดีการที่หมอล าซิ่งต้องพัฒนามาในแนวทางนี้ เป็นเพราะผู้ชมต้องการชม
หมอล าซิ่งแบบนี้   

ผู้วิจัยมองว่ารถแห่ก็เป็นหนึ่งในมหรสพอีสานที่ถูกพัฒนาต่อยอดตามสมัยนิยมเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายและสอดรับกับความเป็นสมัยใหม่เช่นเดียวกันกับหมอล าซิ่ง แต่มีความแตกต่าง
ออกไปตามยุคสมัยและเครื่องมือเทคโนโลยีที่เข้ามา รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยเริ่มมีต้นทุนมากยิ่งขึ้น
จึงเกิดรถแห่ที่ก าลังแพร่กระจายอยู่ในพ้ืนที่อีสานโดยผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่าหมอล าซิ่งใน
อีสานมีการเติบโตถึงขั้นสุดและเกิดการอ่ิมตัวแล้วจึงปรากฏมหรสพรูปแบบใหม่ที่ถูกพัฒนาต่อยอดโดยการ
ผสมผสานหลายสิ่ง จากเดิมที่ท้องถิ่นมีจนได้รับความนิยมอย่างล้นหลามเช่นกัน รวมทั้งได้ผลิตศิลปินหน้าใหม่ 
เพลงรูปแบบใหม่ออกสู่สายตาประชาชนทั้งใกล้ไกล ดังที่เห็นจากปรากฏการณ์ของเพลงไทบ้าน หรือเพลง
อีสานใหม่ในช่วงทศวรรษนี้  
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จากรถยู้ (รถเข็น) สู่รถแห่: วิวัฒนาการรถแห่ในพิธีกรรมของคนอีสาน 
 รถแห่อีสานในปัจจุบันมีเค้าเดิมจากการเป็นมหรสพที่ใช้ในงานพิธีกรรม เช่น งานบุญผะเหวด งาน
สงกรานต์ แห่นาค แห่กฐิน แห่ผ้าป่า หรือแม้กระทั่งงานอวมงคล เช่น งานศพ วงดนตรีที่ใช้แห่ในพิธีกรรมของ
อีสานสามารถแบ่งได้สองรูปแบบใหญ่ ๆ คือ  

1) วงมโหรีอีสาน มีเครื่องดนตรีประเภทดีด สี ตี เป่า ที่มีการผสมวงโดยไม่มีข้อก าหนดที่ตายตัว
สันนิษฐานว่าน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากวงมโหรีดนตรีไทยภาคกลาง และเชื่อว่าส่วนหนึ่งได้รับอิทธิพลของ
วัฒนธรรมทางอีสานใต้ซึ่งเป็นผลจากอิทธิพลการแพร่กระจายของวัฒนธรรมเขมร (พิทยาวัฒน์ พันธะศรี , 
2557) 

2) วงกลองยาวอีสาน กล่าวคือกลองยาวเป็นเครื่องดนตรีที่มีอยู่ในหลายประเทศทั้งในเขมร พม่า ไทย 
ลาว ฯลฯ แต่กลองยาวในอีสานมีชื่อเรียกว่า “กลองก้นโล่ง” หรือ “กลองหาง” ขึงด้วยหนังหน้าเดียวและติด
ข้าวเหนียวสุกตรงบริเวณกลางหน้ากลองเพ่ือเสียงที่เข้ากับเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบวง (สิทธิศักดิ์ จ าปาแดง , 
2561) โดยเฉพาะเสียงพิณที่มีความเป็นเอกลักษณ์ท าให้วงกลองยาวอีสานแตกต่างจากวงกลองยาวในทางภาค
กลาง 

รถแห่มีพัฒนาการมาจากวงกลองยาวที่มีการผสมวงระหว่างเครื่องประกอบจังหวะ (percussion) อัน
ได้แก่ กลอง ฉิ่ง ฉาบ กับเครื่องเดินท านอง (melody) ในระยะแรกมีเพียงแค่เสียงพิณ และเสียงแคนบรรเลง
ท านองพ้ืนบ้านที่เรียกว่า “ลาย” เช่น ลายเต้ย ลายลมพัดพร้าว ลายเซิ้ง ฯลฯ ในช่วงทศวรรษที่ 2530        
สิทธิศักดิ์ จ าปาแดง ได้เข้าไปศึกษาคณะกลองยาวของชาวอ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม พบว่าวงแห่
กลองยาวนั้น มีการผสมวงเป็นวงที่ใหญ่ขึ้นโดยการน าเครื่องดนตรีสากลมาใช้ ทั้งคีย์บอร์ด กีตาร์ เบส เพลงที่ใช้
ในการแห่ก็เริ่มเปลี่ยนไปจากที่เคยใช้เพลงพ้ืนบ้านเปลี่ยนมาเป็นเพลงร่วมสมัยมากขึ้น ในการเปลี่ยนแปลง
เพลงที่เล่นนี้เครื่องดนตรีที่ใช้มีบทบาทส าคัญมาก เครื่องดนตรีพ้ืนเมืองไม่สามารถเล่นเพลงร่วมสมัยได้ทุกเพลง 
แตกต่างจากเครื่องดนตรีสากลที่พัฒนาให้เข้ากับวงแล้วยังสามารถเล่นได้ทั้งเพลงพ้ืนบ้านและเพลงร่วมสมัยจึง
ได้รับความนิยมมากกว่า 

อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าจะเพ่ิมเครื่องดนตรีสากลเข้าไปในวงกลองยาว แต่ชาวบ้านยังคงเสียงพิณไว้เพ่ือ
เป็นเอกลักษณ์ความเป็นอีสาน ต่อกับเครื่องขยายเสียงกับแบตเตอรี่รถยนต์และใช้รถเข็นแห่รอบหมู่บ้าน 
ภายหลังได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นเครื่องเสียงที่ใหญ่ขึ้นบนรถกระบะ จนในปัจจุบันได้กลายเป็นรถแห่คันใหญ่
ขนาดเท่ารถหกล้อ มีเครื่องเสียงเทียบเท่ากับเวทีหมอล าแต่สามารถเคลื่อนที่ได้ แดดร่มลมตก ฝนฟ้าแรงแค่
ไหนก็สามารถเล่นได้ ใช้แรงงานคนน้อยกว่าหมอล า เพราะจ านวนสมาชิกรถแห่มีเพียง 8-12 คน อีกทั้งเพลงที่
เล่นมีความทันสมัยเร้าใจ ตอบสนองผู้บริโภคได้ดี สามารถเคลื่อนตัวได้รวดเร็ว รถแห่สามารถรับงานได้ทั่ว
ประเทศไม่ใช่แค่เพียงในภาคอีสานเท่านั้น 

ถึงแม้ว่าเครื่องดนตรีบนรถแห่จะมีความทันสมัยด้วยการน าเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น ได้แก่ 1) กลอง
ไฟฟ้า ความทันสมัยของเทคโนโลยีช่วยให้ควบคุมได้ง่าย แต่ฝีมือของผู้เล่นต้องใช้การฝึกอย่างดีเช่นกัน 2) กีตาร์
ไฟฟ้านอกจากจะเล่นเป็นคอร์ดแบบรูปแบบของเพลงร่วมสมัยตามพ้ืนฐานทฤษฎีดนตรีสากลแล้ว ทักษะหนึ่งที่
จ าเป็นของมือกีตาร์คือ ต้องเลียนเสียงให้เป็นลายพิณ ซึ่งต้องใช้ทักษะพิเศษคือการด้นสด (improvise) เพลงที่
เล่นบนรถแห่เป็นการประยุกต์ระหว่างเพลงร่วมสมัยกับแนวเพลงที่ผสมกลมกลืนระหว่างความเป็นท้องถิ่น
อีสานกับความเป็นดนตรีสมัยนิยมที่ผ่านการปรุงแต่งไว้อย่างดีแล้ว และ 3) คีย์บอร์ดไฟฟ้า เป็นเครื่องดนตรี
จ าเป็นมากในการเดินท านอง เนื่องด้วยสามารถเลียนแบบเสียงเครื่องดนตรีได้หลายชนิด ทักษะที่ส าคัญอีก
อย่างของมือคีย์บอร์ดคือต้องมีไหวพริบ ฝึกฝนการเปลี่ยนเสียงอย่างรวดเร็วและรู้จักใช้เสียงที่สามารถเปลี่ยนได้
หลากหลายนั้นให้เกิดคุณค่าสูงสุดของเพลง 
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รูปแบบวิธีการที่รถแห่ใช้ ไม่ใช่สิ่งใหม่ที่เพ่ิงเกิดขึ้นมา รถแห่มีพัฒนาการตามที่เล่ามาข้างต้น แต่การน า
รถกระบะหรือรถบรรทุกหกล้อมาใส่เครื่องเสียงเล่นดนตรีสดพบอยู่ในวัฒนธรรมอีสานไม่น้อยกว่ายี่สิบปี ผู้วิจัย
เองเกิดและเติบโตมาในสังคมวัฒนธรรมอีสาน ผ่านประสบการณ์การร่วมประเพณีงานบุญมาตลอดพบว่า การ
เล่นดนตรีสดพร้อมเครื่องเสียงนี้มีมาก่อนจะมาเป็นรถแห่ที่มีความอลังการอย่างในปัจจุบัน คือ การเล่นดนตรี
ในขบวนแฟนตาซีในงานบุญบั้งไฟซึ่งเป็นการเล่นแบบชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น แต่รถแห่ปัจจุบันมีการประกอบรถ
แบบถาวรคงทนขึ้นกว่ารถแห่ที่ใช้ประกอบขบวนบุญบั้งไฟ มีสีสันสวยงาม มีเสียงที่ดังสนั่นรอบทิศทาง รวมถึง
เครื่องดนตรีที่มีความทันสมัยมากขึ้น และเล่นเพลงที่ร่วมสมัยถูกใจกลุ่มผู้ฟังรุ่นใหม่  

สมาชิกของรถแห่หากเทียบกับวงหมอล าแล้วถือว่าใช้จ านวนแรงงานที่น้อยกว่า สิ่งที่รถแห่ไม่มีอย่าง
หมอล าคือ หางเครื่อง ซึ่งหากเป็นคณะใหญ่ที่มีชื่อเสียงจะพบหางเครื่องอยู่เต็มเวทีจ านวน 10-20 คนหรือ
มากกว่านั้น แต่ในรถแห่มีจ านวนสมาชิกราว 8-12 คน ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างให้เห็นความเหมือนความต่างของ
หน้าที่และสมาชิกของรถแห่จากสองคณะ ดังนี้ 

รถแห่ของพ่ีอุ่น (นามสมมติ) ชายวัย 45 ปี เป็นเจ้าของรถแห่ในจังหวัดมหาสารคาม แต่เดิมพ่ีอุ่นมีรถ
หกล้อส าหรับขนส่งของขายต่างจังหวัด ในระยะแรกมีการใช้รถส่งของมาติดล าโพงเปิดเพลงแห่แต่ระยะหลัง
ปรับมาเป็นวงรถแห่เล่นสด จนตอนนี้ถือว่าวงนี้มีชื่อเสียงมากวงหนึ่งในอีสาน โดยในรถแห่มีสมาชิกดังนี้ 1) 
คนขับรถซึ่งเป็นเจ้าของวง 2) มือกลอง 3) มือกีตาร์ 4) มือเบส 5) มือคีย์บอร์ด 6) มือมิกซ์เสียง ที่คอยปรับและ
ควบคุมเสียงทั้งหมดในขณะท าการแสดง 7) ตากล้องส าหรับบันทึกการแสดง และ 8) นักร้องจ านวน 4 คน 
ประกอบไปด้วยชาย 2 คน หญิง 2 คน พ่ีอุ่นกล่าวว่าสาเหตุที่ต้องใช้นักร้อง 4 คนเนื่องจากจุดเด่นของนักร้อง
ต่างกัน คณะเขาอยากให้มีความเป็นลูกทุ่งหมอล าเพ่ือเอาใจคนรุ่นเก่า จึงให้นักร้องหญิงชายคู่หนึ่งร้องหมอล า 
และอีกสองคนท่ีเหลือร้องเพลงอีสานร่วมสมัยเพ่ือเอาใจวัยรุ่น  

ส่วนรถแห่ของพ่ีนางจากจังหวัดขอนแก่น พ่ีนางเป็นผู้หญิงวัยกลางคนที่ผันตัวจากพนักงานบริษัทมา
ท ารถแห่ เพราะความชื่นชอบทั้งที่ไม่มีความรู้เรื่องดนตรีเลย รถแห่ของพ่ีนางมีจ านวนสมาชิกดังนี้ 1) คนขับรถ
ที่จ้างมา 2) ภรรยาคนขับรถที่เป็นเสมือนผู้จัดการวงเนื่องจากมีสามีเป็นคนขับรถและมีลูกชายสองคนเป็นนัก
ดนตรีจึงได้ติดตามไปด้วยทุกงานและคอยอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับวง 3) มือกีตาร์ 4) มือเบส 5) มือ
คีย์บอร์ด 6) มือกลองหลัก 7) มือกลองเสริมที่เล่นกลองไฟฟ้าขนาดเล็กและท าหน้าที่เป็นมือมิกซ์เสียงด้วย 7) 
มือแซกโซโฟน 8) ต าแหน่งตากล้องส าหรับบันทึกการแสดงซึ่งพ่ีนางเป็นคนจัดการเอง และ 9) นักร้องจ านวน 
3 คน ประกอบไปด้วยชาย 2 คน หญิง 1 คน นักร้องทั้งสามของวงนี้สามารถร้องลูกทุ่งหมอล าได้ทุกคนและ
ร้องเพลงร่วมสมัยได้ด้วยเช่นกัน 

ค่าจ้างงานในพ้ืนที่อีสานเริ่มต้นที่ชั่วโมงละ 5,000 – 7,000 บาท หรืองานเหมาแห่ราคางานละ 
15,000 – 17,000 บาท ส่วนในต่างภูมิภาคเพ่ิมจากนี้อีกเกือบเท่าตัวเพราะคิดค่าเดินทาง ค่าที่พัก และการ
เสียเวลาในการเดินทาง ส่วนค่าตัวนักร้องนักดนตรีอยู่ที่ราคางานละ 500-700 บาท จากที่พูดคุยกับรถแห่
จ านวนสองคันพบว่า ทั้งสองคันมีนักร้องนักดนตรีประจ า บางโอกาสถึงจะมีการยืมตัวจากคณะอ่ืนบ้าง 
 
รถแห่ในบริบทของสังคมพื้นบ้านอีสาน 

รถแห่สามารถรับงานที่หลากหลายในพ้ืนที่อีสานทั้งในรูปแบบของการแห่และเป็นมหรสพที่เรียกว่า  
“จอดเล่น” ซึ่งหน้าที่ในทางสังคมของรถแห่ปรากฏอยู่ในประเพณีพิธีกรรมของชาวอีสาน ดังนี้  

1. ประเพณีเกี่ยวกับช่วงชีวิต (rites of passage) รถแห่สามารถรับงานแห่ที่เป็นงานบวช งาน
แต่งงาน หรือ งานอวมงคลเช่น งานศพ หรือบางเจ้าภาพอาจจะเป็นการจ้างเป็นแบบมหรสพจอด
เล่นในช่วงกลางคืน 
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2. ประเพณีตามเทศกาล หรือ ฮีต 12 (calendrical rites) ซึ่งเป็นพิธีกรรมท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับทั้ง
ทางพุทธศาสนาและวิถีชีวิตของการเป็นชุมชนเกษตรกรรมมาแต่ดั้งเดิม งานประเพณีที่นิยมใช้รถ
แห่ได้แก่ งานบุญเดือนสี่รับงานแห่ผ้าผะเหวด เดือนห้ารับเล่นงานสงกรานต์ เดือนหกเล่นงานบุญ
บั้งไฟ เดือนสิบเอ็ดออกพรรษา งานผ้าป่า และเดือนสิบสองเทศกาลงานบุญกฐิน 

3. ประเพณีเฉลิมฉลองทางสังคมต่าง ๆ (rites for social) รถแห่มักจะถูกจ้างไปเล่นในงานขึ้นบ้าน
ใหม่ งานเลี้ยงส านักงาน งานประจ าปีของท้องถิ่นต่าง ๆ 

จะเห็นว่ารถแห่สามารถรับงานได้หลากหลาย แต่งานในพ้ืนที่อีสานเองมีข้อจ ากัดกล่าวคือ ช่วง
เข้าพรรษาเป็นเวลาสามเดือน ปกติสามเดือนที่ไม่มีงานของหมอล าซึ่งเป็นมหรสพดั้งเดิมนั้น จะเป็นการปิดเพ่ือ
พักแล้วกระจายตัวกันไปท างานอย่างอ่ืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท าเกษตร แต่รถแห่มีการปรับเปลี่ยนวิกฤตนี้ให้
เป็นโอกาส เมื่อไม่สามารถเล่นงานบุญในพ้ืนเพของตัวเองได้ก็เริ่มมีการขยับไปปิดวิกล้อมผ้าเล่นในเมืองใหญ่ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่อุตสาหกรรม เช่น กรุงเทพฯ ระยอง ชลบุรี อยุธยา ฯลฯ เรียกงานแบบนี้ในกลุ่มว่า  
“มหกรรมรถแห่” ซึ่งจะมีสปอนเซอร์หรือบริษัทจัดงานน ารถแห่หลาย ๆ วงมาเล่นรวมตัวกันและมีนักร้องดังมา
ขึ้นเวทีเพ่ือเรียกแขก หลังจากนั้นจึงกลับมาเปิดตัวในพ้ืนที่อีสานอีกทีในช่วงเทศกาลออกพรรษา หากเป็นภาษา
หมอล าเมื่อก่อนจะเรียก “เปิดวง” โดยจะมีการซ้อมใหญ่ตั้งเวทีเอาฤกษ์เอาชัยและเป็นเหมือนกับการ
ประชาสัมพันธ์ในท้องถิ่นว่าคณะยังอยู่และพร้อมแล้วที่จะรับงานในหน้างานบุญที่จะมาถึงนี้  

ในสังคมวัฒนธรรมอีสาน การแห่ในช่วงงานบุญนั้นเดิมจะใช้วงกลองยาว โดยมีเวลาแห่ราวสามชั่วโมง 
เช่น การแห่นาค แห่กฐินนั้นจะแห่ในช่วงประมาณเวลา 4 โมงเย็นจนถึงไม่เกินหนึ่งทุ่ม จากนั้นเป็นช่วงพักก่อน
จะเริ่มเข้าสู่ช่วง “แนวงัน” เดิมนิยมใช้หมอล า หนัง หรือวงดนตรี ซึ่งแล้วแต่ความนิยมของเจ้าภาพ แต่หลังจาก
การมีรถแห่มหรสพในอีสานก็เริ่มมีตัวเลือกมากขึ้น รถแห่สามารถท าได้ทั้งการเป็นดนตรีสดแห่รอบหมู่บ้านและ
การเป็นแนวงันจอดเล่นกับที่ ในการ์ดงานบวช งานกฐินหลายงานระบุชัดว่าใช้รถแห่วงไหนมาเป็นมหรสพ ซึ่ง
ถือว่ารถแห่มีความส าคัญในงานบุญอีสานเป็นอย่างมากและถือเป็นหน้าเป็นตาของเจ้าภาพในสังคมอีสานใน
ปัจจุบัน  

ผู้วิจัยได้ไปลงภาคสนามงานแต่งงานงานหนึ่งในจังหวัดมหาสารคามช่วงเดือนกรกฎาคม 2563 
หลังจากที่รัฐบาลประกาศปลดล็อกผ่อนคลายกฎข้อบังคับในการใช้ยับยั้ งการแพร่เชื้อโรคระบาดไวรัสโควิด 
2019 (COVID -19) ซึ่งอนุญาตให้มีการจัดงานบุญในท้องถิ่นและมีมหรสพได้ ถือเป็นงานในสัปดาห์แรกๆ ของ
ชาวรถแห่ที่เพ่ิงจะมีหลังจากที่งดออกงานไปกว่าสามเดือน รถแห่ที่มานี้เป็นรถแห่จากจังหวัดขอนแก่น 
นอกจากจะใช้เล่นสดในงานนั้นช่วงที่แขกรับประทานอาหารหลังจากการสู่ขวัญเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้ว รถแห่ยัง
ต้องท าหน้าที่เป็นเครื่องขยายเสียงให้งานแต่งงาน โดยใช้ในช่วงพระสวดมนต์ เรียกแขกผูกแขนป้อนไข่ รวมถึง
ใช้สู่ขวัญด้วย  

การจ้างงานรถแห่เพียงแค่คันเดียวสามารถใช้งานได้ครบวงจร การใช้เสียงตั้งแต่ช่วง 8 โมงเช้าจนถึง
เที่ยงวัน เดิมทีงานแต่งงานต้องมีการจ้างเครื่องเสียงแยกต่างหาก หรือหากใช้เป็นวงดนตรีขนาดเล็กก็สามารถ
ใช้เครื่องเสียงจากวงดนตรีนั้นได้ แต่ความพิเศษของรถแห่คือไม่ต้องตั้งเวที ไม่ต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงในการ
ปรับเสียง และเมื่อเล่นเสร็จสามารถเคลื่อนย้ายออกจากพ้ืนที่เพ่ือไปรับงานที่อ่ืนต่อได้ทันที รถแห่จึงสามารถรับ
งานได้มากกว่าสองงานต่อวันในพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน และในมุมของเจ้าภาพก็มองว่า  สะดวกไม่ต้องดูแลคณะ
มหรสพให้วุ่นวายอีกด้วย 
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มหรสพกลายพันธุ์รูปแบบใหม่ในอีสาน 
 ปัจจุบันจัดได้ว่ารถแห่เป็นมหรสพสายพันธุ์อีสานรูปแบบใหม่ที่เพ่ิงแจ้งเกิดในสังคมอีสาน คาบเกี่ยว
และรับช่วงต่อมาจากหมอล าซิ่งที่มีมาตั้งแต่ช่วงประมาณทศวรรษที่ 2520 ซึ่งมีต้นก าเนิดมาจาก “หมอล า
กลอนซิ่ง” ที่ดัดแปลงมาจากหมอล ากลอนอีกที (ดูใน สุริยา สมุทคุปติ์ และคณะ, 2544) มีการประยุกต์เพลง
พ้ืนถิ่นให้เข้ากับเพลงลูกทุ่งกระแสนิยม โดยการน าดนตรีพ้ืนเมืองดั้งเดิมมาปรับใช้ให้เข้ากับดนตรีสากลและ
เล่นเพลงร่วมสมัยมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้อัตลักษณ์หมอล าซิ่งที่คนทั่วไปเข้าใจคือ สาวหมอล านุ่งสั้น  “โป๊ 
เปลือย” มาคู่กับหมอแคนเอวหวาน และคณะหางเครื่องสาวน้อยแรกรุ่น สื่อสารด้วยวาจาหยาบโลน ตลกโปก
ฮา มองในแง่ของงานศิลปะหมอล าซิ่งก็คือการดัดแปลงและการสร้างสรรค์ผลงานทางการแสดงที่สามารถตอบ
โจทย์กลุ่มผู้ฟังสมัยใหม่ได้ แต่ในแง่หนึ่งก็ถูกมองว่าเป็นเรื่องของการกลายพันธุ์ที่มีข้อวิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่ม
ศิลปินอาวุโสกล่าวว่าหมอล าซิ่งนี่คือความผิดเพ้ียน อนาจาร สองแง่สองง่าม ยั่วยวนอารมณ์ทางเพศ (ผู้จัดการ
รายวัน, 2544, น.1-3)  

ผู้วิจัยเห็นว่ารถแห่เองก็มีความเป็นลูกผสม (hybrid) ระหว่างการเป็นรถที่ใช้แห่กับมหรสพที่ร้องเล่น
โดยมีรถเป็นเวที รวมถึงยังมีกลิ่นอายของความเป็นหมอล าซิ่งยุคใหม่ที่ทันสมัย มีการ “สอย” เย้าหยอกสื่อสาร
ระหว่างนักร้องกับผู้ชม ส่วนความแตกต่างระหว่างหมอล าซิ่งกับการเล่นสดบนรถแห่นั้นมีความใกล้เคียงกัน
ตรงที่มีการน าเพลงลูกทุ่งเข้ามา ร้องเพลงหมอล าบ้าง แต่บนรถแห่ไม่มีการล าเป็นกลอนเข้ากับหมอแคนอย่าง
หมอล าซิ่ง รวมถึงบนรถแห่ไม่มีการแต่งตัวโป๊ที่เป็นข้อวิจารณ์หนักๆ ที่หมอล าซิ่งเคยโดนก่อนหน้านี้ การแต่ง
กายของชาวรถแห่นั้นมีเพียงเสื้อยืดกางเกงยีนส์ และอัตลักษณ์ส าคัญของหมอล าซิ่งที่รถแห่ไม่มีคือ  “หาง
เครื่อง” ผู้ชมรถแห่ หรือ ที่เรียกตัวเองว่า “FC รถแห่” คือหางเครื่องรถแห่และอัตลักษณ์ของผู้ชมรถแห่คือต้อง
เป็นนักเต้นเท้าไฟ มีค าเรียกเฉพาะว่า “ดาวรถแห่”  

ดาวรถแห่เป็นส่วนส าคัญและมีบทบาทกับรถแห่เป็นอย่างมาก พวกเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้บริโภคท่ีนั่ง
มองหางเครื่องบนเวทีเช่นเดิม แต่พวกเขาเปลี่ยนบทบาทจากผู้ชมมาเป็นผู้แสดง หรือผู้กระท าการ (actor) จน
เกิดปรากฏการณ์ทางสังคมที่มีเด็กหนุ่มสาวเต้นตามรถ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวนี้สร้างความกังวลใจแก่กลุ่ม
อนุรักษ์นิยมในอีสาน 

อย่างไรก็ดีทั้งหมอล าซิ่งและรถแห่ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งกลายพันธุ์ จากวัฒนธรรมดั้งเดิมด้วยกันทั้งสิ้น 
จึงอาจกล่าวได้ว่ามหรสพของชาวบ้านทุกหนแห่งล้วนแต่มีการกลายพันธุ์ เนื่องจากการกลายพันธุ์นั้นหมายถึง
การปรับตัวในทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือตอบสนองกลุ่มผู้ฟังที่มีรสนิยมที่เปลี่ยนไป ดังนั้นเพลงและการแสดง
แบบชาวบ้านจึงมีการพัฒนาไป ไม่รู้จบตามสมัยนิยม แตกต่างจากการแสดงในราชส านักซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกพัฒนา
จนกลายเป็นจารีตหรือแบบแผนที่ตายตัว ( นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2557, น. 17-55) 
 
รถแห่กับเพลง “ไทบ้าน” อีสานใหม่ 

ความสัมพันธ์ระหว่างรถแห่กับเพลงไทบ้านหรือเพลงอีสานใหม่เป็นสิ่งที่แยกขาดกันไม่ได้ กล่าวคือใน
ปัจจุบันเพลงที่รถแห่น ามาร้องเล่นส่วนใหญ่เป็นเพลงไทบ้านที่เน้นความบันเทิง แม้ว่าเพลงช้า เพลงอีสานใหม่
หรือเพลงไทบ้านนี้ไม่ได้มีเนื้อหากล่าวถึงความแร้นแค้นสิ้นหวังในเรื่องเศรษฐกิจเหมือนเพลงลูกทุ่งในยุคก่อน 
ช่วงทศวรรษที่ 2530 เป็นต้นมา เพลงของไมค์ ภิรมย์พร ที่ถือว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งอีสานที่เข้าไปโลดแล่นใน
วงการเพลงไทยกระแสหลัก ได้ส่งผ่านความล าบากยากเข็ญของแรงงานในเมืองหลวงอย่างเพลง ละครชีวิต    
ยาใจคนจน เหนื่อยไหมคนดี ฯลฯ แต่เพลงอีสานใหม่ หรือ เพลงไทบ้านโดยมากเป็นเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ความรักของหนุ่มสาว สมหวังบ้าง ผิดหวังบ้าง ในตอนนี้กระแสเพลงลูกทุ่งเพลงอีสานได้ก้าวข้ามเขตวัฒนธรรม
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ที่ราบสูงลงมาปกคลุมผู้คนทุกภาค ทุกเพศ ทุกวัย ยืนยันจากยอดวิวที่จ านวนมากในยูทูบและใน Joox music 
ที่มีเพลย์ลิสต์ “ไทบ้านฮิต”  

กระแสวัฒนธรรม “ไทบ้าน” โด่งดังขึ้นจากภาพยนตร์เรื่องไทบ้านเดอะซีรีส์ ซึ่งออกฉายในวันที่ 23 
กุมภาพันธ์ 2560 เป็นเรื่องราวความรักของวัยรุ่นหนุ่มสาวในอีสาน สิ่งส าคัญคือเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้
ได้รับความนิยมกลายเป็นวัฒนธรรมสมัยนิยมที่ผุดตัวขึ้นมาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเพลงทดเวลาบาดเจ็บ ขับ
ร้องโดย บอย พนมไพร ได้รับรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 27 ประเภท เพลงน าภาพยนตร์
ยอดเยี่ยม (ประกาศรายชื่อเข้าชิง “สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 27, 2562) 

 “ทดได้บ่ ทดเวลาอีกแนได้บ่ ถือว่าอ้ายขอเสี้ยววินาทีสุดท้าย..” เนื้อเพลงกล่าวถึงความไม่สมหวังใน
ความรักของชายคนหนึ่ง ไม่ได้เน้นการสร้างอุดมการณ์ทางการเมืองหรือต่อสู้กับอะไร ที่น่าสนใจคือการเดิน
ท านองของเพลงนี้มีการน าเสียงแคนมาเป็น Intro รับด้วยเสียงเอฟเฟกต์กีตาร์ที่เข้ากันอย่างลงตัว  เพลงนี้ถูก
ผลิตซ้ าบนรถแห่หลายต่อหลายคัน และการผลิตซ้ านี้ถูกน าเข้าสู่โลกออนไลน์กว่าล้านวิวในยูทูบ ท าให้คนเริ่ม
รู้จัก ออย แสงศิลป์ ต่อมาได้โด่งดังจนกลายเป็น “ราชารถแห่” จนถึงทุกวันนี้ บนรถแห่ไม่สามารถใช้เครื่อง
ดนตรีในการเดินท านองได้ทุกชิ้น แต่คีย์บอร์ดไฟฟ้าสามารถเลียนเสียงได้หลากหลายโดยเฉพาะเพลงนี้ที่
ต้นฉบับเป็นเสียงแคนจริง แต่บนรถแห่เป็นเสียงแคนท่ีเกิดจากการใช้เทคนิคทางเครื่องมือสมัยใหม่ 

ต่อมามีการท าเพลงฉบับไทบ้านออกมามากมายโดยใช้ชื่อโปรเจ็กต์ว่า “Story จักรวาลไทบ้าน” ผลิต
โดยเซิ้ง มิวสิค สรรค์สร้างผลงานบทเพลงอีสานร่วมสมัย น าเนื้อหาของค าอีสานมาเรียงร้อยเป็นเพลง ผสมกลม
กล่อมกับเสียงพิณ เสียงแคนที่เป็นตัวแทนคนอีสานเข้ากับเครื่องดนตรีสมัยใหม่ทั้งกีตาร์ เปียโน เป็นต้น  

 

“มันเจ็บพอปานสิใจขาด พัดไปกับสายลมส่า ลิ่วหลุดไปคือว่าว ที่เอาคืนบ่ได้ ห่ายเหล้าเข้าปาก 
สะมั กจนน  าตาไหล ฮ้องเอิ นใส่เสียง..มาเด้อขวัญเอย”  

(เพลง กอดเสาเถียง ค าร้อง/ท านอง ปรีชา ปัดภัย) 
 

“กอดเสาเถียง” เป็นเพลงที่ได้รับความนิยมในการบรรเลงเพลงช้าบนรถแห่เป็นอย่างมาก พูดได้ว่าทุก
วงต้องน าเพลงนี้ไปเล่น ท่วงท านองของเพลงมีเสียงพิณในการเดินท านองสอดแทรกอยู่ตามท่อนต่าง ๆ การเล่น
บนรถแห่หากไม่มีพิณก็สามารถใช้กีตาร์เพ่ือเลียนแบบเสียงได้อย่างแนบเนียน การเล่นลายพิณจากเสียงกีตาร์
ยังคงเป็นการรักษาอัตลักษณ์ของความเป็นเพลงอีสานอยู่นอกเหนือจากภาษาที่ใช้ร้อง การเล่นเพลงช้าของรถ
แห่ไม่ได้ท าให้บรรยากาศการแสดงกร่อยลง ผู้ชมร้องตามและโบกมือเข้าจังหวะราวกับชมคอนเสิร์ตเพลงพอป
ทั่วไปซึ่งไม่ค่อยพบบรรยากาศแบบนี้ในการดูหมอล า 

ตัวอย่างทั้งสองเพลงที่ยกมาเป็นตัวแทนของเพลงอีสานพอปที่เป็นจุดก าเนิดของวัฒนธรรม “ไทบ้าน” 
ที่เป็นกระแสเพลงอีสานใหม่มาแรงแซงค่ายใหญ่ในตอนนี้ เนื้อเพลงเรียบง่ายเป็นค าอีสานและศัพท์สมัยใหม่ที่มี
การประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัย ในเพลงเห็นถึงการปะทะสังสรรค์ทางวัฒนธรรม เสียงพิณ แคนในบทเพลงเป็น
ภาพแทนของความเป็นคนอีสาน คนชนบทห่างไกลที่พยายามปรับตัวสู่ความทันสมัย สามารถพาตั วเอง
เผชิญหน้ากับเสียงเอฟเฟกต์กีตาร์ กลองชุดและเบสหนัก ๆ ที่เป็นภาพของความเป็นสากลและความทันสมัย 
ตอกย้ าความเป็นสมัยนิยมด้วยการผลิตซ้ าผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งการเล่นสดโดยรถแห่ และในโลกของดิจิตอลที่พุ่ง
ทะยานความดังข้ึนทุกวัน 

วัฒนธรรมแบบ “ไทบ้าน” หรือก่อนหน้านี้มีการใช้ค าว่า “ตลาดล่าง” ที่หมายถึงวัฒนธรรมของชนชั้น
แรงงาน เพลงลูกทุ่งไทบ้านรู้จักแพร่หลายในหมู่ของสาวแรงงาน ของคนอีสานในชนบท การปรากฏของรถแห่
ตามนิคมอุตสาหกรรมหรืองานเลี้ยงโรงงานก็ยืนยันได้ในระดับหนึ่งว่า กลุ่มเป้าหมายคือหนุ่มสาวแรงงานบ้าน
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เฮา ชาวรถแห่แต่งเพลงให้ตัวเองว่าถึงจะเป็นตลาดล่างแต่ก็เป็นตลาดโลก ตอกย้ าความโด่งดังผ่านงานที่ไม่เว้น
ว่างและยอดผู้ชมในอินเทอร์เน็ต 

ง านขอ ง  Charles F. Keyes กล่ า ว ถึ ง แ ร ง ง าน อี ส านพลั ด ถิ่ น ไ ว้ ใ น  Isan: Regionalism in 
Northeastern Thailand เมื่อช่วงต้น พ.ศ. 2500 และพัฒนา กิติอาษา ที่ศึกษาแรงงานอีสานข้ามแดนในช่วง
ทศวรรษ 2550 แม้ระยะเวลาจะห่างกันอยู่หลายปีแต่งานทั้งสองชิ้นนี้ยังมีข้อค้นพบที่คล้ายกันว่าแรงงานพลัด
ถิ่นอีสานมีพ้ืนที่รวมกลุ่มก้อนกันในทางวัฒนธรรมมีการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ที่ชัดเจนผ่านดนตรี อาหาร งาน
บุญฯลฯ ดังนั้นแล้วพ้ืนที่ของการแสดง “รถแห่” ล้อมผ้า หรือ มหกรรมรถแห่จึงเป็นพ้ืนที่หนึ่งที่ให้ความรู้สึก
เหมือนได้กลับบ้านของหนุ่มสาวชาวอีสาน ได้ที่ทางแสดงออกถึงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของตนเองผ่าน
เสียงเพลง ผ่านภาษาท่ีคุ้นเคย  

แรงงานชาวอีสานสมัยใหม่ไม่จ าเป็นต้องใช้ความแร้นแค้นมาเป็นส านึกร่วมของการรวมกลุ่ม จากเพลง
ของกลุ่ม “ไทบ้าน” ที่โดยมากเป็นเพลงรักๆ ใคร่ๆ ของหนุ่มสาว สมัยนี้หนทางกลับบ้านไม่ได้ล าบากเช่นเดิม 
รถทัวร์ไปอีสานมีวันละหลายรอบ และลักษณะคนงานไม่ใช่คนงานตามบ้านอีกต่อไป งานโรงงานหรือบริษัทมี
วันหยุดที่แน่นอน รวมถึงกลุ่มแรงงานสามารถเลือกงานได้มากข้ึน ในปัจจุบันชาวอีสานที่มาท างานในกรุงเทพฯ 
มีอยู่หลากหลายระดับ วาทกรรม “บ้านเฮามันแล้ง” เพ่ือสะท้อนถึงความล าบากยากจนข้นแค้นในบทเพลง
อีสานสมัยใหม่ไม่ได้มีให้เห็นมากนัก เพียงแต่ดึงจุดเด่นของความเป็นอีสานออกมาสักหนึ่งอย่างโดยเฉพาะทาง
ดนตรีก็สามารถดึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นชาวอีสานกลุ่มใหญ่ได้แล้ว ผนวกกับความเป็นสมัยใหม่ที่เข้าถึงคนรุ่น
ใหม่ๆ ได้ดี ยิ่งเพิ่มความนิยมให้กับ “วัฒนธรรมไทบ้าน” ที่ปรากฏชัดยิ่งขึ้น  

ในขณะที่ค่ายเพลงใหญ่มีเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์ชัดเจนรถแห่บางคันไม่ได้มีก าไรหรือเงินทุนหมุนเวียน
ส าหรับการซื้อลิขสิทธิ์ของค่ายเพลงต่าง ๆ เหล่านั้นได้ครบ วิธีหลีกเลี่ยงคือการน าเพลงที่ไม่มีกฎหมายลิขสิทธิ์
ไปใช้ เช่นเพลงที่แต่งกันเอง หรือน าเพลงของเหล่าศิลปินเพลงไทบ้านมาร้องเล่น เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2563 ค่ายเซิ้ง มิวสิคประกาศผ่านเฟซบุ๊กของค่ายความตอนหนึ่งว่า “..ร้านเหล้า รถแห่ งานปิดวิก ศิลปินอีสาน
อินดี ทุก ๆ ค่ายสามารถน าเพลงไปท าการแสดงได้โดยไม่มีการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ใด ๆ หากมีผู้ใดไปแอบอ้าง 
สามารถแจ้งความด าเนินคดีได้ทันที..” ท าให้เพลงของกลุ่มคนท าเพลงไทบ้านโด่งดังขึ้นมา ส่วนหนึ่งจากการ
ผลิตซ้ าโดยรถแห่ทีป่ัจจุบันมีจ านวนมากเป็นร้อยเป็นพันคัน  

ผู้วิจัยได้เข้าไปสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม (participant observation) กับสตูดิโอท าเพลงอีสานใหม่
ที่เป็นผู้ผลิตซาวน์อีสานประกอบเพลงของศิลปินดังหลายๆ คน ผู้วิจัยเรียกเขาว่า  “ป็อปปี้” เป็นคนหนุ่มอายุ 
27 ปี แต่อยู่ในแวดวงเพลงอีสานมากว่าสิบปีแล้วโดยเริ่มตั้งแต่เล่นดนตรีกับวงหมอล าเพ่ือหาเลี้ยงตนเองตั้งแต่
เรียนในระดับมัธยม เขาบอกว่าเขาเริ่มจากการท าเพลง cover กับเพ่ือนมาตั้งแต่ตอนเรียนมหาวิทยาลัย จน
ตอนนี้เพ่ือนเขาเป็นศิลปินโด่งดังไปหลายคน สาเหตุที่เพลงของพวกเขาโด่งดังขึ้นมาได้เขามองว่า คนท าเพลง
ต้องใจกว้างมากพอที่อนุญาตให้คนอื่น ๆ น าเพลงของตนเองไปร้องได้ โดยเฉพาะรถแห่ หรือ ศิลปินหน้าใหม่ที่
ร้องตามร้านอาหารตอนกลางคืน คนเหล่านี้ไม่ได้มีต้นทุนมากนัก ค่าตัวหากน ามาจ่ายค่าลิขสิทธิ์หมดคงไม่ได้
อะไร การให้คนอ่ืนๆ น าเพลงตนเองไปร้องได้ ยิ่งท าให้เพลงพวกเขาติดหูและมีชื่อเสียงตามมา เพลงที่พวกเขา
ท าตอนนี้มียอดผู้ชมในยูทูบกว่า 300 ล้านวิวต่อบทเพลง “เพลงจะดังได้ต้องมีคนฟัง ถ้าหวงคนจะไม่มีโอกาส
ฟัง” ป็อปปี้กล่าวพร้อมเน้นย้ าถึงการเป็นผู้ผลิตเพลงหน้าใหม่ที่ไม่มีค่าย การจะเติบโตในวงการเพลงต้องมาจาก
การสร้างชื่อเสียงซึ่งพวกเขาเล็งเห็นแล้วว่าฐานผู้ฟังสมัยนี้มาจากสื่อใดบ้าง และเขามองว่าเพลงอีสานที่ดังอยู่ใน
กระแสทุกวันนี้ส่วนส าคัญอย่างหนึ่งคือรถแห่ที่ถือเป็นสื่อส าคัญที่ขับเน้นและผลิตซ้ าเพลงที่ไม่มีสังกัดอย่างพวก
เขา ท าให้เกิดฐานแฟนคลับของเพลงอีสานใหม่ หรือ เพลงไทบ้านนี้ ท าให้เพลงไทบ้านเติบโตได้เร็วขึ้น  
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ขอบเขตของเพลงอีสานใหม่ หรือเพลงไทบ้านนั้นไม่ได้มีกรอบหรือระเบียบแบบแผนที่ชัดเจน โดย
เพลงไทบ้านที่พบมีรูปแบบ ดังนี้ 1) เพลงที่มีเนื้อร้องเป็นค าลาว อีสาน มีดนตรีเป็นแบบลูกทุ่งอีสาน 2) เพลงที่
มีโครงสร้างคอร์ด หรือโน้ตแบบเพลงสตริงร่วมสมัยแต่มีเครื่องดนตรีอีสานแทรกอยู่ 3) เพลงที่มีใช้ทั้งโครงสร้าง
ทางดนตรีที่เป็นสากลสมัยใหม่ หรือใช้ดนตรีสังเคราะห์เป็นจ านวนมากแต่มีค าลาวอีสานปะปนอยู่ ดังนั้นแล้ว
ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเพลง “ไทบ้าน” อีสานมีลักษณะที่ชัดเจนอย่างไร  
 
บทสรุปของการเติบโตของเพลงไทบ้านผ่านรถแห่อีสาน 
 รถแห่เป็นมหรสพใหม่ที่เกิดข้ึนมาในบริบทของสังคมอีสาน ก่อร่างสร้างตัวจากการสั่งสมประสบการณ์
ของคนในท้องถิ่นเองที่เห็นถึงช่องทางการเติบโตจากการเป็นมหรสพในพิธีกรรมสู่การเป็นมหรสพสายพันธุ์ใหม่
ที่ขับเน้นวัฒนธรรมเพลงแบบอีสานใหม่ หรือ เพลงไทบ้านให้เด่นชัดขึ้นในช่วงทศวรรษนี้ ถึงแม้ว่าการเติบโต
ของรถแห่ส่งผลให้ผู้ใหญ่หลายภาคส่วน รวมถึงชาวบ้านในพ้ืนที่บางส่วนรู้สึกเป็นกังวลในการพัฒนาต่อยอด
เปลี่ยนแปลงจากมหรสพแบบดั้งเดิมที่จะมีอยู่ต่อไป เช่น เสียงดัง การทะเลาะวิวาท หรือที่เป็นกระแสอยู่อย่าง
เห็นได้ชัดจากสื่อต่าง ๆ คือท่าเต้นสาวน้อยดาวรถแห่ที่ก าลังถูกมองว่าไม่เหมาะสมขัดกับกับประเพณีอันดีงาม
ในท้องถิ่น รวมถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วของรถแห่ ท าให้ปัจจุบันรถแห่สามารถมาแทนที่หมอล าหรือวงแห่
กลองยาวแบบดั้งเดิมได้ซึ่งปรากฏต่อสายตาคนในท้องถิ่นอีสานแล้วเวลานี้ ด้วยการรู้จักปรับใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยให้เกิดประโยชน์พัฒนาให้สามารถลดต้นทุนทั้งทางทรัพย์สิน เวลา และแรงงาน ยิ่งท าให้รถแห่เป็น
ตัวเลือกส าคัญที่เจ้าภาพตัดสินใจเลือกใช้บริการ 

รถแห่มีการเรียนรู้ปรับตัวและสามารถน าเทคโนโลยีมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพและมีวิธีการต่อรองทาง
วัฒนธรรมในโลกสมัยใหม่ ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายใหม่ที่ไม่ใช่เพียงแรงงานรากหญ้าหรือคนในชนบทท้องถิ่น
อีสาน ที่ส าคัญรถแห่ไม่จ าเป็นต้องใช้เรื่องเพศในการสื่อสารเพ่ือปลุกเร้าความสนุก การปรากฏของเพลงไทบ้าน
หรือวัฒนธรรมเพลงอีสานใหม่ท าให้รถแห่เป็นที่รู้จักไปพร้อม ๆ กับเพลงศิลปินหน้าใหม่เหล่านี้ รวมถึงคนใน
ท้องถิ่นเองเริ่มมีต้นทุนและมีก าลังในการบริโภคเพ่ิมมากข้ึน อีกทั้งมหรสพยุคก่อนอย่างหมอล าที่เคยโด่งดังมาก
จนถึงขีดสุดนั้น เริ่มอ่ิมตัว จึงเป็นแรงผลักให้เกิดรถแห่ขึ้นมาเพ่ือเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค 
 รถแห่มีการท างานร่วมกับศิลปินผู้ท าเพลงอีสานใหม่ หรือ เพลงไทบ้านได้เป็นอย่างดี สองสิ่งนี้ไม่
สามารถแยกขาดออกจากกันได้ กล่าวได้ว่ารถแห่มีส่วนสนับสนุนเพลงของศิลปินเหล่านี้ให้โด่งดังโดยการเป็น
สื่อขยาย ผลิตซ้ าท าให้เพลงอีสานใหม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ในขณะเดียวกันศิลปินหน้า ใหม่ก็ผลิตผลงานและ
เอ้ือเฟ้ือให้รถแห่ใช้เพลงของพวกเขาได้โดยไม่มีลิขสิทธิ์ ทั้งสองผนวกก าลังสร้างสรรค์ผลงานให้เพลงอีสานใหม่
เติบโตขึ้นได้พร้อม ๆ กับสร้างพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมของตนเอง มีฐานผู้ฟังทั้งกลุ่มวัยรุ่นและคนทั่วไป เป็นที่รู้จัก
ทั้งในพ้ืนที่อีสานและค่อย ๆ ขยายชื่อเสียงเข้ามายึดครองพ้ืนที่สื่อกระแสหลักในโลกออนไลน์ ดังจะเห็นจาก
ปรากฏการณ์ยอดวิวหลักร้อยล้าน พันล้านที่มีผู้ชมล้นหลามอยู่อย่างต่อเนื่องและไม่จ ากัด สถาปนาวัฒนธรรม
ไทบ้านจากตลาดล่างมาข้ึนสู่ตลาดโลกดั่งค าที่ชาวรถแห่ใช้กันในปัจจุบัน 
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อ านาจ ความรัก และการเป็น ‘ไทบ้าน’: ภาพที่ (ไม่) เสนอในภาพยนตร์ไทบ้านเดอะซีรีส์ 
Tai-Baan, the Power and Love: Unseen Representations in Tai-Baan  

The Series Movies 
 

วิมล โคตรทุมมี*1 
 

บทคัดย่อ 
บทความชิ้นนี้มุ่งศึกษาตัวบทเรื่องเล่าภาพยนตร์เรื่องไทบ้านเดอะซีรีส์ ภาพยนตร์ที่น าเสนอภาพความ

รักของหนุ่มไทบ้านอีสานและการพยายามสอดแทรกมิติทางวัฒนธรรมว่าด้วยวิถีชีวิตแบบ  ‘ไทบ้าน’ ผู้วิจัย
เสนอว่า ไทบ้านเดอะซีรีส์ปรากฏความสัมพันธ์เชิงอ านาจในมิติทางเพศสภาวะและวัฒนธรรม โดยในประเด็น
อ านาจทางเพศสภาวะ ตัวบทจัดวางให้ตัวละครเพศชายถือครองอ านาจน า เป็นตัวละครที่สามารถแสดงออกถึง
การเลือกและการเข้าถึงความรักต่อเพศหญิง ในขณะเดียวกันตัวละครหญิงก็ถูกท าให้ไร้อ านาจในการตัดสินใจ 
ตลอดจนการรื้อถอนสถานะทางสังคมของพวกเธอเพ่ือให้สยบต่ออ านาจทางเพศ ในแง่วัฒนธรรมตัวบท
ชี้ให้เห็นว่า ความเป็น ‘ไทบ้าน’ เป็นภาพเสนอคู่ตรงข้ามกับรูปแบบทุนนิยม ตัวบทยังน าเสนอวัฒนธรรมใน
ฐานะที่เป็นเบ้าหลอมในการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและบทพิสูจน์ความเป็นลูกผู้ชาย นอกจากนี้อ านาจทาง
วัฒนธรรมยังกลายเป็นเงื่อนไขส าคัญที่ส่งผลให้ตัวละครหญิงบางคนกลายสถานะเป็นผู้น าและมีอ านาจในการ
ตัดสินใจเหนือฝ่ายชายอีกด้วย ความสัมพันธ์ทางอ านาจในสองมิติที่ย้อนแย้งกันไปมานี้ ปรากฏอย่างเรียบเนียน
ทั้งหมดในภาพยนตร์เรื่องไทบ้านเดอะซีรีส์ 

 

ค าส าคัญ: ไทบ้านเดอะซีรีส์  อ านาจ  วิถ ี‘ไทบ้าน’  เพศสภาวะ 
 
Abstract 

This article focuses on the study ‘The Tai Baan The Series Movies’ as a text narrative. 
I offer this movie represented the male character to promote the relationship negotiating 
power between his lovers. Meanwhile the female character represented the negotiation 
powerless that included the withdrawal of her social status under the act of gender. In 
addition, the movie also added the opposite between the local living and the capitalist. It 
developed some characters transformation idea of thinking and lead him to be a growth 
responsible man. Furthermore, the culture power became a major change of some female 
characters to gain more decision powers and molded them to be more leader over the male 
as well. The two main dimensions of gender and local power had been added along the 
storyline in the movie. 

 

Keyword: The Tai Baan The Series, Power, Tai-Baan, Gender 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท ช้ันปีท่ี 2 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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บทน า 
ไทบ้านเดอะซีรีส์ ภาพยนตร์ไทยอีสาน เข้าฉายภาคแรกในปี พ.ศ. 2560 ก ากับโดยสรุศักดิ์ ป้องศร 

ภาพยนตร์เรื่องนี้น าเสนอภาพความรักของหนุ่มไทบ้านอีสานและการพยายามสอดแทรกมิติทางวัฒนธรรม  ว่า
ด้วยวิถีชีวิตแบบ ‘ไทบ้าน’ ผู้ก ากับไทบ้านเดอะซีรีส์ ชี้ให้เห็นว่า ภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้ต้นทุนการผลิตเพียง 2 
ล้านบาท แต่ความส าเร็จของตัวภาพยนตร์ท าให้มีรายได้มากถึง 20 ล้านบาท (ข่าวสดออนไลน์, 2560) และมี
กระแสตอบรับจากแฟนคลับอีกมากมาย ท าให้ภาพยนตร์ ไทบ้านเดอะซีรีส์ผลิตภาคที่ 2 ต่อมาในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โดยใช้ชื่อว่า ไทบ้านเดอะซีรีส์ 2.1 และภาคที่ 3 เข้าฉายในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 
2561 คือ ไทบ้านเดอะซีรีส์ 2.2 และภาคล่าสุดคือ ไทบ้าน x BNK48 จากใจผู้สาวคนนี้ ภาพยนตร์ที่ร่วมผลิต
ระหว่างไทบ้านเดอะซีรีส์ร่วมกับศิลปินกลุ่ม BNK48 
 ปรากฏการณ์ของไทบ้านเดอะซีรีส์ มีความน่าสนใจและสอดคล้องกับการเติบโตของสังคมอีสานใน
บริบทปัจจุบัน หากพิจารณาในแวดวงทางสังคมศาสตร์จะพบว่า ข้อเสนอว่าด้วยความเป็นอีสานภายใต้
ความสัมพันธ์ต่อรัฐไทยหรือกรุงเทพฯ ในระยะหลัง ๆ ชี้ให้เห็นพลวัตของสังคมอีสานในแง่ของการพัฒนาใน
ด้านต่าง ๆ ภาคอีสานจึงไม่ได้มีลักษณะเป็นดินแดนชายขอบของสังคมไทยอีกต่อไป แต่เป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจ
ส าคัญและเป็นเมืองสมัยใหม่ที่มีแหล่งท่องเที่ยว โรงแรม ย่านการค้า โรงงานและอ่ืน ๆ ที่สะท้อนว่าพ้ืนที่แห่งนี้
ไม่ใช่อีสานในมายาคติที่มักเป็นภาพภูมิภาคที่แห้งแล้ง ยากจน หากแต่เป็นภูมิภาคที่เรียกว่า  ‘อีสานใหม่’ 
(พฤกษ์ เถาถวิล, 2555, น.19-20) นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอของพัฒนา กิติอาษา ที่เสนอว่าอีสานใหม่ไม่ใช่
ดินแดนล้าหลัง ยากจนอีกต่อไป หากแต่เป็นพ้ืนที่ยุทธศาสตร์และศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ระดับภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (2557, น. 32) ในท านองเดียวกัน ความเป็นอีสานในสื่อสมัยใหม่ก็ได้ผันแปรตามสังคม
อีสานที่เป็นอยู่ ภาพสังคมอีสานที่ปรากฏในภาพยนตร์หรือเพลงลูกทุ่งจึงไม่ใช่ภาพคนอีสานที่ต้องเผชิญชีวิตใน
เมืองหลวง หากแต่เป็นคนอีสานที่ภูมิใจกับการเป็นผู้สาวไทบ้านที่ปรากฏ เช่น ในเพลงผู้สาวขาเลาะ ของล าไย 
ไหทองค า และเพลงลูกทุ่งอีสานยุคใหม่ยังเป็นแนวเพลงที่ได้รับความนิยมล าดับต้น ๆ ของประเทศอีกด้วย 
ปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย วิเคราะห์ประเด็นสื่อเพลงลูกทุ่งอีสานยุคใหม่ที่ได้รับความนิยมในช่วงนี้ว่า กระแสความ
นิยมเพลงอีสานประยุกต์ในยุคนี้ เติบโตอย่างมีนัยยะส าคัญผ่านปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของสื่อดิจิทั ลที่เข้ามา
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการรับสื่อของผู้คน และส่งผลต่อการน าเสนอสื่อของศิลปินที่แต่เดิมมักขึ้นตรงอยู่กับ
สื่อกลางในประเทศ (2561, น. 88) เปลี่ยนมาสู่กลุ่มผู้ผลิตที่อยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ ในกรณีของ ไทบ้านเดอะซีรีส์ 
ก็เป็นส่วนหนึ่งของภาพอีสานข้างต้น กล่าวคือ เป็นภาพยนตร์เกิดขึ้นมาในบริบท ‘อีสานใหม่’ ที่เป็นที่ยอมรับ
จากคนในภูมิภาคต่าง ๆ โดยเฉพาะคนกรุงเทพฯ มากขึ้น อีกทั้งการพบกันระหว่างไทบ้านและกลุ่มศิลปิน 
BNK48 ยังเป็นการชูวัฒนธรรม ‘ไทบ้าน’ ให้เทียบเคียงกับวัฒนธรรมสมัยนิยมกับศิลปินที่มีภาพลักษณ์
สมัยใหม่ในฐานะที่เป็นวัฒนธรรมที่มีรูปแบบแตกต่างกันแต่ก็ผสมผสานกันเป็นหน่วยที่ตรงข้ามกันอย่างเท่า
เทียม ในด้านเนื้อหาของภาพยนตร์ ไทบ้านเดอะซีรีส์ ฉายภาพความผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมเมือง และ
วัฒนธรรมไทบ้าน แรงปรารถนาของหนุ่มอีสานที่ต้องประคองชีวิตและความรักของพวกเขาท่ามกลางเศรษฐกิจ
ทุนนิยมที่คืบคลานเข้ามาในหมู่บ้าน เนื้อหาของเรื่องแนวนี้ยืนยันได้อย่างดีว่า ไทบ้านเดอะซีรีส์ เป็นภาพยนตร์
ใน ‘อีสานใหม่’ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่สะท้อนพลวัตและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในภูมิภาคอีสาน อย่างไรก็ตาม
ภายใต้ปรากฏการณ์ของความส าเร็จและบริบทที่เกี่ยวโยงอยู่กับภาพยนตร์เรื่องนี้ ผู้วิจัยพบว่า แม้ตัวบท (text) 
จะน าเสนอความรักของไทบ้าน แต่ความเป็นไทบ้านก็ผูกโยงกับเพศชายมากเกินไป ในขณะเดียวกันผู้หญิงใน
เรื่องก็มักจะให้ภาพความเป็นคนสมัยใหม่หรือเป็นผู้หญิงที่ไม่ใช่ไทบ้านจะถูกจัดวางอย่างคู่ตรงข้าม ในด้าน
วัฒนธรรม ตัวบทเน้นน าเสนอวัฒนธรรมไทบ้าน ซึ่งมีลักษณะเป็นภาพวิถีชีวิตของคนอีสานที่ปะทะประสานกับ
การด ารงชีวิตในกระแสความเป็นเมืองหรือภาพความทันสมัย และเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ในด้านโครงสร้าง
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เรื่องเล่า ตัวบทภาพยนตร์ยังได้จัดวางบทบาทตัวละคร ความรัก และวัฒนธรรมวิถีไทบ้านให้มีความเกี่ยวพัน
กันอย่างแนบแน่น ลักษณะเช่นน าไปสู่ประเด็นความสัมพันธ์ทางอ านาจที่เชื่อมโยงกับมิติทางเพศและ
วัฒนธรรม ซึ่งประเด็นหลักของข้อถกเถียงในบทความชิ้นนี้ โดยจะอธิบายต่อไป 
 
เรื่องย่อภาพยนตร์ไทบ้านเดอะซีรีส์ 

ไทบ้านเดอะซีรีส์ ภาค 1 เป็นเรื่องราวความรักของลอด ครูแก้ว และหมอปลาวาฬ ตัวเรื่องเริ่มต้นด้วย
เล่าถึงวิถีชีวิตและความรักของคนโสดที่อยากมีแฟน โดยมีเชียง (หรือพระเชียง) เป็นคนให้ค าปรึกษา ลอดจึง
เริ่มต้นด้วยการจีบผู้หญิงมาก ๆ ตามค าแนะน าของเชียง เพราะเชื่อว่าต้องมีสักคนที่จะเป็นแฟนตน ลอดได้รู้จัก
กับครูแก้วหลังจากที่ไปสมัครเป็นพนักงานภารโรงในโรงเรียน ทั้งสองสนิทสนมกันมากขึ้น และในขณะเดียวกัน
ลอดก็จีบหมอปลาวาฬอยู่ด้วย ท้ายที่สุดลอดเองก็ตัดสินใจเลือกครูแก้วและบอกเลิกทุกคนที่เขาจีบอยู่ อย่างไร
ก็ตามไทบ้านเดอะซีรีส์ในภาคนี้ก็ได้เชื่อมโยงตัวละครต่าง ๆ เช่น เชียง มืด ป่อง เจ้สวย และเฮริ์บ 

ภายหลังสิ้นสุดภาคแรก ภาพยนตร์ได้ทิ้งท้ายด้วยการอกหักของเชียง และน าไปสู่ ไทบ้านเดอะซีรีส์ 
ภาค 2.1 ภาคนี้จะเป็นการเล่าเรื่องของเชียงเป็นหลัก โดยหลังจากที่ภาคแรกได้ปูเรื่องราวของเชียงที่เสียใจ
เนื่องจากแฟนสาวของเขาก าลังจะแต่งงานกับชายอ่ืน เชียงกลายเป็นคนอกหักและเสียใจจนต้องบวชเป็นพระ
เพ่ือลืมความรักของตน ในภาคนี้จะได้เห็นบทบาทของตัวละครอื่น ๆ มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นลอดที่คบหาอยู่กับครู
แก้ว เฮิร์บรักกันกับเจ้สวย ทั้งสองมีก าลังจะเป็นพ่อแม่คน ส่วนป่องเปลี่ยนความฝันของตนจากที่เดิมในภาค
แรกต้องการเปิดร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven มาเป็นการเปิดร้าน Store ผัก และมืดน้องชายของลอดก็ก าลังมี
ความรักกับนักเรียนหญิง 

บทบาทตัวละครต่าง ๆ เข้มข้นขึ้นในไทบ้านเดอะซีรีส์ ภาค 2.2 ป่องได้เปิดร้านขายผักตามที่ตั้งใจไว้ 
แต่ท้ายท่ีสุดแล้วเขาก็ต้องล้มเหลวในการพยุงความฝันของตน เนื่องจากภาระค่าใช้จ่ายและรายได้ท่ีไม่ตรงกัน  
  

 

ภาพที่ 2 ไทบ้านเดอะซีรสี์ ภาค 2,1 
(ภาพจาก www.thibaan.com) 

 

ภาพที่ 3 ไทบ้านเดอะซีรสี์ ภาค 2,2 
(ภาพจาก www.thibaan.com) 

 

ภาพที ่1 ไทบ้านเดอะซีรสี์ ภาค 1 
(ภาพจาก www.thibaan.com) 
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เขากลับไปที่บ้านและพบว่าคนที่ยังเคียงข้างเขาคือครอบครัว ส่วนจาลอด จากที่ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยงาน
ป่องเพ่ือหวังน าเงินมาสร้างครอบครัวกับครูแก้ว ก็ต้องผิดหวังเช่นเดียวกัน แต่เขาก็ได้ครูแก้วค่อยปลอบใจและ
ให้ก าลังใจตลอดเวลา และเด็กชายมืดก็ต้องผิดหวังกับความรัก ส่วนผู้ที่เสียใจกับความรักที่สุดน่าจะเป็นพระ
เชียง หลังจากท่ีใบข้าวแฟนสาวของเขาตั้งท้องกับชายหนุ่มคนอื่น ใบข้าวก็พบกับความจริงว่าชายหนุ่มคนนั้นมี
เจ้าของอยู่แล้ว เธอเสียใจ กระทั่งฆ่าตัวตาย และนั้นท าให้พระเชียงที่ยังรั ก
เธออยู่เสียใจอย่างมาก 

ไทบ้านเดอะซีรีส์ในภาคล่าสุด ภาคนี้ภาพยนตร์จะน าเสนอเรื่องราว
ของกลุ่ม 2 กลุ่มระหว่างกลุ่มคนไทบ้าน และกลุ่มศิลปินหญิงสมัยใหม่ 
BNK48 ตัวเรื่องจะเน้นหนักไปที่การน าเสนอเรื่องราวของกลุ่มศิลปิน BNK48 
พวกเธอก าลังผลิตผลงานเพลงแนวใหม่ที่ผสมผสานระหว่างเพลงสากล
สมัยใหม่และเพลงอีสาน พวกเธอจึงต้องเดินทางมาฝึกซ้อมที่ภาคอีสาน โดยมี
ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีอีสานเป็นผู้ช่วยฝึก ตัวเรื่องผูกโยงหนุ่มไทบ้านคือจา
ลอด และมืด ทั้งสองเป็นผู้ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้กับกลุ่มศิลปินสาว และ
ภาพยนตร์ยังแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ที่ก าลังจะน าไปสู่ความรักระหว่าง
หนุ่มไทบ้านกับศิลปินนักร้องสาวอีกด้วย 
 
ความส าเร็จของจักรวาลภาพยนตร์ ไทบ้านเดอะซีรีส์ 

ความส าเร็จของจักรวาลภาพยนตร์ไทบ้านเดอะซีรีส์ เกิดขึ้นจาก
หลายปัจจัย ส่วนแรก คือปัจจัยภายนอก ที่สะท้อนผ่านความนิยมสื่ออีสาน
ใหม่ในยุคปัจจุบัน ประเด็นนี้ปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย (2561) ชี้ว่าวัฒนธรรมอีสานที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ 
เป็นผลผลิตโดยตรงจากการอพยพของคนอีสานที่น าเอาวัฒนธรรมของตนเข้าไปในพื้นที่แห่งนั้น วัฒนธรรมกับ
ตัวคนจึงดูเสมือนว่าเป็นแหล่งทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง วัฒนธรรมอีสานจึงไม่ได้ติดอยู่กับพ้ืนที่อีสาน หากแต่
ไปสู่พ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่มีฐานผู้ฟังมากขึ้น เพลงหรือวัฒนธรรมอีสานจึงเริ่มกลายเป็นวัฒนธรรมที่ได้รับความนิยมมาก
ขึ้น 
 ปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย ยังชี้ให้เห็นอีกว่า ปัจจัยส าคัญที่ท าให้สื่ออีสานได้รับความนิยมมากขึ้น ส่วนหนึ่ง
เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสื่อดิจิทัลที่เปิดพ้ืนที่ให้ผู้ฟังสามารถฟังเพลงอีสานได้โดยไม่มีเงื่อนไข ใน
ท านองเดียวกันก็ส่งผลต่อผู้ผลิตที่สามารถน าเสนอสื่อได้อย่างอิสระมากขึ้น ลักษณะดังกล่าวเป็นผลโดยตรงที่
ท าให้เพลงอีสานถูกผลิตขึ้นมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา (2561, น.83 - 87) ซ่ึงกรณีภาพยนตร์ไทบ้านเดอะซีรีส์ 
แม้จะไม่ปรากฏข้อมูลเชิงลึกว่าไทบ้านเดอะซีรีส์ เข้าฉายในพ้ืนที่ภูมิภาคต่าง ๆ มากเท่าใด แต่ความส าเร็จของ
ภาคแรกก็ตอกย้ าว่า วัฒนธรรมอีสานในฐานะที่เป็นภาพยนตร์ได้น าพาตัวของมันไปสู่พ้ืนที่อ่ืนที่ไม่ใช่แต่ภาค
อีสาน ไม่เพียงแต่เท่านั้น เพลงประกอบภาพยนตร์ไทบ้านเดอะซีรีส์ ที่ผลิตจากค่ายในเครือของภาพยนตร์ก็
ได้รับความนิยมอย่างมากในพ้ืนที่สื่อออนไลน์อย่าง Youtube ในหลาย ๆ เพลงที่ถูกผลิตโดยกลุ่มผู้จัดท าไท
บ้านเดอะซีรีส์ มียอดผู้ เข้าชมตั้งแต่ 100 ถึง 300 ล้านผู้เข้าชม กล่าวคือในแง่ของการผลิตสื่ อผ่านการ
เปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ดิจิทัลไทบ้านเดอะซีรีส์ประสบความส าเร็จมากเป็นกลุ่มผู้ผลิตต้น ๆ ของวัฒนธรรมอีสาน
ในยุคสมัยใหม ่
 ในแง่ของเนื้อหา โดยรวมแล้วจักรวาลภาพยนตร์เรื่องนี้น าเสนอภาพความรักที่เน้นหนักไปที่ความรัก
ของหนุ่มไทบ้านอีสาน และภาพวัฒนธรรมอีสานซึ่งปรากฏตลอดทั้งเรื่อง โดยในประเด็นวัฒนธรรมอีสาน จาก
บทสัมภาษณ์ของผู้ก ากับภาพยนตร์ในคอลัมน์ Lifestyle ของข่าวสดชี้ให้เห็นว่า ในการสร้างไทบ้านเดอะซีรีส์

 

ภาพที่ 4 ไทบ้านxBNK48 
(ภาพจาก www.thibaan.com) 
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ต้องการใส่รายละเอียดความเป็นบ้านนอกที่เคยสัมผัสให้ได้มากท่ีสุด เช่นในฉากเปิดตัว (ของภาคแรก) จาลอด
สามารถเข้าห้องน้ าบ้านคนอ่ืนได้ ซึ่งในกรุงเทพฯ อาจไม่มีแล้ว หรือประเพณีเวียนเทียน การเล่นบั้งแก๊ส การ
ดีดลูกแก้ว เป่ายาง หรือฉากที่คนในหมู่บ้านท าอาหารและแบ่งปันกัน ตลอดจนตัวละครผู้ใหญ่บ้านที่เป็นเสา
หลักของหมู่บ้าน (ข่าวสดออนไลน์, 2560) เห็นได้ในแง่ของวัฒนธรรม ความส าเร็จของภาพยนตร์เรื่องนี้เกิดขึ้น
อย่างตั้งใจจากผู้น าเสนอ และเป็นภาพที่สะท้อนภาวะของการเป็นอีสานในอดีตที่ชวนคิดถึง ฉะนั้นเป็นไปได้ว่า
สิ่งที่ท าให้ผู้ชมชื่นชอบภาพ ‘ความเป็นไทบ้าน’ คือการน าเสนอสิ่งที่ผู้ชมดูแล้วนึกถึงสิ่งที่เคยสัมผัสมาในอดีต  
 ในด้านความรักของหนุ่มไทบ้านอีสาน เรื่องนี้น าเสนอลักษณะตัวละครเอกต่างไปจากแนวการน าเสนอ
ของภาพยนตร์ทั่วไป กล่าวคือ ตัวบทเลือกที่จะเล่าถึงชีวิตของคนธรรมดาในระดับรากหญ้า กลุ่มผู้ชายตัวเล็ก
ตัวน้อยที่ไม่มีวันถูกพูดถึงในสื่อกระแสหลัก ซึ่งพวกเขาเป็นนักแสดงที่มาเล่นเป็นคนในพ้ืนที่ที่ไม่ได้มีหน้าตาสวย
หล่อหรือเป็นนักแสดงอาชีพ (ศาสวัตร บุญศรี, 2561) ด้านบทบาทตัวละคร ตัวเรื่องชี้ให้เห็นวิถีชีวิตบ้าน ๆ 
ของพวกเขา โดยเน้นไปที่มิติความรักนั้น จึงพบว่าหนุ่มไทบ้านในเรื่องต้องการมีแฟนและพยายามจีบผู้หญิง
หลายคนเพ่ือหวังว่าจะสมหวังในความรักสักคน แต่ทว่า ความใฝ่ฝันของหนุ่มไทบ้านในภาพยนตร์ หากมองว่า
พวกเขาเป็นคนธรรมดาทั่วไป นั่นก็คือความใฝ่ฝันต่อการมีความรักของคนธรรมดาหนึ่ง ในภาพยนตร์พวกเขามี
โอกาสจีบผู้หญิงที่มีฐานะและหน้าตาที่ดีกว่า ฉะนั้นความนิยมต่อไทบ้านเดอะซีรีส์ในแง่ของการวิเคราะห์ตัว
ละคร ไทบ้านเดอะซีรีส์ ท าให้ผู้ชมรู้สึกว่าการมีชีวิตธรรมดาที่แม้อาจจะไม่ได้เป็นคนหน้าตาสวยหล่อ ไม่ได้มี
สถานะทางสังคมสูงแต่สามารถที่แสดงออกถึงความรักต่อคนที่หน้าตาดีหรือมีสถานะทางสังคมที่ดีกว่าได้ ซึ่ง
ประเด็นนี้ปรากฏชัดเจนอย่างมากในภาคแรก ความสมหวังของจาลอด (ตัวละครเอกชาย) คือความสมหวังของ
คนธรรมดาที่ได้ความรักท่ีมีคุณค่าต่อตน  
 โดยรวมแล้ว เห็นได้ว่าความส าเร็จของไทบ้านเดอะซีรีส์เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ทั้งที่อยู่ภายใน
และภายนอกของตัวบทภาพยนตร์ นอกจากนี้กระแสความนิยมที่มากข้ึนได้น าไปสู่งานเขียนหรือบทวิจารณ์ต่าง 
ๆ เช่นบทความของหนุ่มเมืองจันท์ ในมติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 3 - 9 มีนาคม 2560 เรื่อง “ไทบ้านเดอะซี
รี่ส์” ปรากฏการณ์ “ป่าล้อมเมือง” ในวงการบันเทิง บทความชิ้นนี้ชี้ให้เห็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “ป่าล้อม
เมือง” ในวงการบันเทิง จากกระแสความนิยมภาพยนตร์ไทบ้านเดอะซีรีส์ที่ฉายในภาคอีสาน แต่เกิดกระแส 
“โรงแตก” จนโรงภาพยนตร์เมเจอร์และเอสเอฟต้องน ามาฉายในกรุงเทพฯ และภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ 
ผู้ผลิตภาพยนตร์เรื่องนี้เล่าให้หนุ่มเมืองจันท์ฟังว่า พวกเขาเลือกใช้กลยุทธ์ “ป่าล้อมเมือง” ด้วยการฉายในภาค
อีสานก่อน เพราะหากฉายในกรุงเทพฯ น่าจะไม่มีผู้ชม เนื่องจากพวกเขาเป็นกลุ่มคน “โนเนม” หลังจาก
กระแสโซเซียลท างานระยะหนึ่ง จากนั้นจึงเข้ากรุง และแผนนี้ส าเร็จ และเป็นความส าเร็จหรือชัยชนะของ “คน
ตัวเล็ก” คนหนึ่งที่ไม่ยอมแพ้ (หนุ่มเมืองจันท์ , 2560) เห็นได้ว่า บทความของหนุ่มเมืองจันท์เน้นมองที่
ความส าเร็จของวัฒนธรรมอีสานที่สามารถเข้าไปมีพ้ืนที่ทางอ านาจในการน าเสนอตัวตนต่อสังคมเมือง ซึ่งหนุ่ม
เมืองจันท์เสนอว่าเป็น ‘ป่าล้อมเมือง’ หากแต่พิจารณาอุดมการณ์ที่ซ่อนอยู่ในค าดังกล่าวแล้วจะพบว่า แม้ว่า
ป่าล้อมเมืองจะชี้ให้เห็นภาพความส าเร็จในแง่ความนิยมที่ท าให้ไทบ้านเดอะซีรีส์แพร่หลายไปสู่พ้ืนที่แห่งความ
เจริญหรือเมือง แต่การเป็นป่าที่เข้าไปล้อมเมือง ท้ายที่สุดแล้วก็ ตอกย้ าให้เห็นอุดมการณ์การแบ่งไทบ้านเดอะ
ซีรีส์โดยรวมทั้งหมดในตัวบทในฐานะท่ีเป็นภาพของความเป็นท้องถิ่นหรือป่ากับเมืองที่มีความแตกต่างกับอย่าง
ตรงข้าม ซึ่งเป็นการตอกย้ าภาพอีสานในแบบการหมายรวมว่าเป็นพื้นที่ชนบทอยู่ ผู้วิจัยพบว่าประเด็นนี้ตรงกับ
งานเขียนของสินทรัพย์ ยืนยาว (2560) ที่ศึกษาเกี่ยวการพิจารณาการประกอบสร้างความเป็นอีสานที่ปรากฏ
ในภาพยนตร์ไทบ้านเดอะซีรีส์ โดยชี้ให้เห็นว่าวาทกรรม ‘โง่ จน เจ็บ’ ที่ตอกย้ าภาพความเป็นอีสาน โดยเฉพาะ
ในพ้ืนที่ทางวรรณกรรมยังคงถูกผลิตซ้ าอยู่เสมอ โดยเฉพาะใน ไทบ้านเดอะซีรีส์ ที่ปรากฏการประกอบสร้างอัต
ลักษณ์ความเป็นอีสานที่ยังยึดโยงอยู่กับการสร้างภาพแทนความเป็นคนชายขอบทั้งในพ้ืนที่ทางชีวิตและ
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เทคโนโลยี นอกจากนี้ตัวบทยังประกอบสร้างความด้อยพัฒนาของชนบทภาคอีสานผ่านความสัมพันธ์แบบทวิ
ลักษณ์ระหว่างเมืองและชนบท และกลายเป็นส่วนส าคัญที่สรุปว่า ท้ายที่สุดแล้ว ภายใต้ความส าเร็จทั้งความ
นิยมและรายได้ของไทบ้านเดอะซีรีส์ก็ยังตอกย้ าภาพคนอีสานแบบ ‘โง่ จน เจ็บ’ ไม่ต่างจากภาพยนตร์ในอดีต
ที่ผ่านมา (สินทรัพย์ ยืนยาว, 2560, น. 96) อย่างไรก็ตาม ในประเด็นนี้ ผู้วิจัยไม่เห็นด้วยนักกับการมองไทบ้าน
เดอะซีรีส์ในฐานะที่เป็นพ้ืนที่ที่มีความเป็นท้องถิ่นชนบทแบบตายตัว เนื่องจากข้อเสนอของงานศึกษาข้างต้น 
โดยเฉพาะงานชิ้นหลังละเลยการพิจารณาภาพอีสานจากตัวละครอ่ืน ๆ ในเรื่อง เช่นครูแก้วหรือหมอปลาวาฬ 
ที่มิได้เป็นอีสานในแบบเก่าหากแต่เป็นผู้หญิงอีสานสมัยใหม่ที่มีความรู้และมีฐานะไม่ต่างจากคนเมือง อีกทั้ง
ภาพอีสานในเรื่องก็ไม่ได้เป็นภาพอีสานในลักษณะเดียวหากแต่เป็นภาพอีสานที่มีพ้ืนที่ความทันสมัยและชุมชน
ท้องถิ่นในเรื่องเดียวกัน การแบ่งระหว่างเมืองหรือความทันสมัยกับชนบทเกิดขึ้นในระดับตัวละครในเรื่อง ไม่ใช่
ภาพที่ปรากฏทั้งหมดในไทบ้านเดอะซีรีส์  
 งานชิ้นต่อมาที่ศึกษาเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้คือบทความเรื่อง ‘ไทบ้านเดอะซีรีส์’: “ผู้บ่าวไทบ้าน” 
และทางเลือกความเป็นชายในอีสาน บทความนี้วิเคราะห์ตัวละครน าชายผ่านแนวคิดพหุความเป็นชาย 
(masculinities) โดยเสนอว่า “ผู้บ่าวไทบ้าน” น าเสนอความเป็นชายในรูปแบบอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้เป็นไปตาม
บรรทัดฐานทางสังคม (social deviation) ทั้งในแง่ของการประสบความส าเร็จในด้านการศึกษา อาชีพการงาน 
หากแต่ผู้บ่าวไทบ้านได้สร้างความเป็นชายในลักษณะของความเป็น ‘ไทบ้าน’ ที่มีต าแหน่งแห่งที่ทางสังคมและ
ยืนยัดตัวตนโดยที่ไม่ได้มีความรู้สึกเชิงลบต่อการเป็น “ผู้บ่าวไทบ้าน” ลักษณะเช่นนี้พบในตัวละครเช่น ลอด 
(สุเมธ รักษ์จันทร์, ม.ป.ป, น. 1) และไม่ได้สยบยอมต่อการกระท าของโครงสร้าง (structure) กรณีนี้ชัดเจนใน
ตัวละครอย่างป่อง โครงสร้างความเป็นชาย คือพ่อของเขา พยายามที่จะเปลี่ยนเขาจากการเป็นนักเรียน
กรุงเทพฯ ให้กลายเป็นผู้ชายแบบอ านาจน า จุดประสงค์การให้ลูกท านาแบบชาวบ้านจึงกลายเครื่องมือไปสู่การ
เป็นชายแบบพ่อผู้ใหญ่ แต่ป่องไม่ได้ยอมรับอ านาจน านั้นโดยตรง เนื่องจากการท านาของเขาอาศัยเครื่องมือ
ทางเทคโนโลยีช่วยในการท านา (สุเมธ รักษ์จันทร์ , ม.ป.ป, น. 10) ความน่าสนใจของบทความชิ้นนี้คือการ
ตีความ “ผู้บ่าวไทบ้าน” ในมุมมองใหม่ กล่าวคือ เสนอให้เห็นถึงภาพความเป็นผู้ชายในความสัมพันธ์เชิงอ านาจ
ในลักษณะที่มองผู้บ่าวไทบ้านกับภาพผู้ชายในบรรทัดฐานทางสังคม (social deviation) อย่างเท่าเทียม นั้นท า
ให้งานนี้เน้นไปที่การวิเคราะห์ตัวละครชายในเรื่อง อย่างไรก็ตามผู้วิจัยเห็นว่า ความส าเร็จของภาพผู้บ่าวไท
บ้านในภาพยนตร์ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างไร้ความเกี่ยวเนื่องกับตัวละครอ่ืน ๆ เช่น กรณีของป่อง ความเป็นชายของ
เขาส าเร็จภายใต้การสนับสนุนของแม่ หรือในฉากการหาผู้สนับสนุนในการท าสโตร์ผักของเขาก็ได้ ผู้หญิงอย่าง
แนน (คนที่ลอดเคยจีบ) เป็นผู้เกลี้ยกล่อมให้พ่อของตนให้เงินป่องไปท าธุรกิจ 
 ในประเด็นการเสนอความเป็นชายในรูปแบบอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นส่วนของการวิเคราะห์ผู้บ่าวไทบ้านอย่าง
ลอด บทความชี้ให้เห็นว่า ผู้บ่าวไทบ้านน าเสนอความเป็นชายที่ไม่ได้เป็นไปตามความคาดหวังทางสังคม การ
วิเคราะห์เช่นนี้เป็นการวิเคราะห์เพียงรูปลักษณ์และบทบาทของลอด กล่าวคือ พิจารณารูปลักษณ์ของผู้บ่าวไท
บ้านที่เน้นในเชิงกายภาพและบทบาทของเขาในฐานะที่เป็นคนรับจ้างทั่วไป ไม่ได้มีอาชีพที่มั่นคง หากแต่
พิจารณาในมุมมองเป้าหมายของชีวิตของเขาที่พบในภาพยนตร์ (โดยเฉพาะในไทบ้านเดอะซีรีส์ภาค 2.3) จะ
พบว่าเป้าหมายของจาลอดคือ การมีชีวิตที่ดีกับแฟนสาวของเขา เขาต้องการซื้อรถ ท าบ้านใหม่ หรือต้องการมี
หน้ามีตาอย่างน้อยก็เพ่ือเป็นที่ยอมรับจากพ่อของครูแก้วแฟนสาวของเขา ซึ่งขัดแย้งกับข้อเสนอของบทความนี้
ที่มองว่าจาลอดเป็นชายที่ไม่ได้เป็นไปตามบรรทัดฐานทางสังคม ทั้ง ๆ ที่ เป้าหมายของตัวละครคืออยากเป็น
ชายที่อยู่ในกรอบทางสังคมที่เขาเกี่ยวพันอยู่ 
 กล่าวโดยสรุป ในงานเขียนที่ศึกษาไทบ้านเดอะซีรีส์ ประเด็นที่ผู้วิจัยเห็นว่าถูกละเลยไปในการ
พิจารณาภาพยนตร์เรื่องนี้ คือการพิจารณาความสัมพันธ์ทางอ านาจขององค์ประกอบหลักในตัวบทเรื่องเล่า 
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คือชาย หญิง และวัฒนธรรมอีสาน หรือวิถี ‘ไทบ้าน’ นั้นจึงน าไปสู่ข้อถกเถียงของงานชิ้นนี้ โดยจะชี้ให้เห็นว่า 
นอกเหนือจากความสนุกสนานที่ตัวบทพยายามน าเสนอ ผู้วิจัยจะชี้ให้เห็นว่า ไทบ้านเดอะซีรีส์ มีประเด็นความ
เหลื่อมซ้อนทางอ านาจความรัก และการเกี่ยวโยงกันอย่างย้อนแย้งระหว่างอ านาจทางวัฒนธรรมและอ านาจ
ทางเพศสภาวะ 
 
ภาพที่ (ไม่) เสนอในไทบ้านเดอะซีรีส์ 
 การพิจารณาภาพยนตร์ ผู้วิจัยจะเน้นมองภาพยนตร์ในฐานะที่เป็นตัวบทเรื่องเล่า (narrative) มุมมอง
เช่นนี้จะเผยให้เห็นว่าภาพยนตร์เป็นประดิษฐกรรมทางสังคมที่ถูกประกอบสร้างข้ึนภายใต้อุดมการณ์ทางสังคม
ชุดต่าง ๆ การสร้างภาพยนตร์ จึงคล้ายคลึงกับกระบวนการผลิตวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ เพ่ือน าเสนอ
เรื่องราวเนื้อหาในเรื่อง ลักษณะเช่นนี้ท าให้ตัวของมันเป็นระบบโครงสร้างของภาษา (structure of language) 
ที่มีความหมาย (meaning) ในตัวของมันเอง ในท านองเดียวไทบ้านเดอะซีรีส์ก็เป็นดังระบบภาษาหนึ่งใน
วัฒนธรรมที่ผลิตหรือน าเสนอความหมายของภาษาในเนื้อหาของตัวบท รูปแบบดังกล่าวเป็นสิ่ง Stuart Hall 
(2013, น.1) เรียกว่าเป็นภาพเสนอ (representation) หรือการใช้ภาษาเพ่ือท าให้สิ่งต่าง ๆ มีความหมาย Hall 
ยังชี้ให้เห็นอีกว่าปฏิบัติการของภาพเสนอแยกความแตกต่างออกเป็น 3 กระบวนการ นั้นคือ กระบวนการ
สะท้อน (reflection) การน าเสนอด้วยเจตนา (intention) และกระบวนการประกอบสร้าง (construction) 
ในบทความชิ้นนี้ จึ ง ให้ความส าคัญกับภาพเสนอของตัวบทผ่ านกระบวนการการประกอบสร้ าง 
(constructionist approach) Hall ชี้ให้เห็นว่าวัตถุต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่ไม่ได้มีความหมายในตัวของมันเอง 
หากแต่เราเป็นผู้ประกอบสร้างความหมายผ่านสัญญะ (signs) และแนวคิดต่าง ๆ (2013, น.11) ข้อเสนอของ 
Hall ต่อรายการโทรทัศน์ชี้ว่า ผู้ชมที่ชมรายการโทรทัศน์จะปะทะข่าวสารต่าง ๆ จากโทรทัศน์ในฐานะท่ีเป็นตัว
บทเชิงวาทกรรม (a discursive form) ซึ่งมีลักษณะเป็นตัวบทเรื่องเล่าที่ถูกประกอบสร้างภายใต้ชุดอุดมการณ์
ต่าง ๆ ในสังคม (วสัตน์ ปัญญาแก้ว, 2560, น.72) กล่าวคือ แนวคิดเรื่องภาพเสนอ (representation) สามารถ
ชี้ให้เห็นความหมายของตัวบทที่ถูกประกอบสร้างความหมาย เรื่องราวเนื้อหา หรือแม้กระทั่งอุดมการณ์ทาง
สังคมต่าง ๆ เช่น เพศ ชนชั้น หรือวัฒนธรรม  

ต่อภาพยนตร์ไทบ้านเดอะซีรีส์ ผู้วิจัยจะชี้ให้เห็นว่ากระบวนการประกอบสร้างภาพเสนอในภาพยนตร์
เรื่องนี้ นอกเหนือจากการน าเสนอชุดเนื้อหาที่ปรากฏเป็นส่วนหลักของเรื่องแล้ว  ไทบ้านเดอะซีรีส์ ในฐานะที่
เป็นโครงสร้างภาษาของวัฒนธรรมยังปรากฏภาพที่ไม่ใช่ความหมายหลักที่ตัวบทน าเสนอ หากแต่เป็นภาพ
เสนอในระดับที่ซ่อนเร้น หรือตรรกะที่ตัวบทไม่ได้ตั้งใจน าเสนอ ซึ่งเป็นส่วนที่ต้องพิจารณาตัวบทในระดับที่
ผกผันกับชุดความหมายหลัก กล่าวคือ ตรรกะในระดับที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาคือความสัมพันธ์ทางอ านาจทาง
เพศที่ปรากฏในรูปแบบความรักของตัวละครหลักในเรื่อง และอ านาจทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวโยงกันอย่างย้อน
แย้งระหว่าง ‘ผู้บ่าวไทบ้าน’ และวิถี ‘ไทบ้านอีสาน’ ในตัวบท 

ลักษณะการเน้นพิจารณาภาพเสนอที่นอกเหนือจากความหมายของตัวบท เป็นการพิจารณาตัวบท
โดยตัดความพึงพอใจ (pleasure) ซึ่งมักถูกละเลยในการวิเคราะห์สื่อสิ่งประดิษฐ์ (fiction) (Gleddhill and 
Ball, 2013, น.338) Gleddhill and Ball (2013) ชี้ให้เห็นว่าการวิเคราะห์ละครโทรทัศน์ (soap oparas) 
ภายใต้สื่อสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นวัฒนธรรมมวลชน (mass culture) ในประเด็นเพศสถานะ (gender) ควรให้
ความส าคัญกับปัจจัยความพอใจ (pleasure) เนื่องด้วยปัจจัยดังกล่าวเป็นอุดมการณ์ทางเพศที่ตอกย้ า ‘ความ
เป็นผู้หญิง’ ซึ่งถูกละเลยภายใต้อุดมการณ์หลัก (dominant ideology) และกระบวนการผลิตสื่อในฐานะ
อุตสาหกรรมทุน (capitalist industry) แนวคิดเรื่องภาพเสนอ (representation) จึงเป็นกุญแจที่ชี้ให้เห็น
อ านาจของการประกอบสร้างการนิยามความหมาย ซึ่งมันเป็นแหล่งตั้งต้นหลักของการนิยามให้สิ่งนั้นมีตัวตน
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ขึ้นมา (Gleddhill and Ball, 2013, น. 344) เช่นเดียวกันกรณีไทบ้านเดอะซีรีส์ การน าเสนอเนื้อหาในตัวบท
สร้างความพอใจต่อผู้ชมอย่างมาก โดยความพึงพอใจนั้นเป็นส่วนส าคัญที่ปกปิดมิติความเหลื่อมซ้อนทางเพศ
กับความรัก และถูกละเลยจากความเห็นของผู้ชมอ่ืน ๆ นอกจากนี้ผู้วิจัยจะยังชี้ให้เห็นว่าความพึงพอใจที่
ปรากฏตัวบทไม่เพียงแต่ในมิติอ านาจทางความรักเท่านั้น หากแต่ยังเชื่อมโยงไปถึงอ านาจทางวัฒนธรรมวิถี ‘ไท
บ้าน’ อีกด้วย 
 
อ านาจ ความรัก และการเป็น ‘ไทบ้าน’ ในไทบ้านเดอะซีรีส์  
 ในภาพยนตร์ เห็นได้ว่าตัวบทน าเสนอภาพความรักกับบทบาทของตัวละครที่เน้นหนักไปที่การ
น าเสนอผู้บ่าวไทบ้าน ฉะนั้นในมิติทางเพศ ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ผ่านความสัมพันธ์ชายหญิง เพ่ือชี้ให้เห็นความ
เชื่อมซ้อนทางอ านาจในคู่ตัวละครต่าง ๆ ต่อไปจะวิเคราะห์อ านาจวัฒนธรรม ‘ไทบ้าน’ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่จะ
สะท้อนภาพความส าคัญของการเป็นไทบ้าน ตลอดจนเป็นบทพิสูจน์ความเป็นลูกผู้ชาย นอกจากนี้จะชี้ให้เห็น
ว่า อ านาจทางเพศท่ีปรากฏในมิติความรักยังเชื่อมโยงกันอย่างย้อนแย้งกับคู่ตัวละครบางคู่ กล่าวคือ ส่งผลให้ผู้
สาวไทบ้านมีสถานะคล้ายผู้บ่าวไทบ้าน ดังจะอธิบายในส่วนต่อไป 
 

 รักที่เลือกได้ของลอด และการลดทอนผู้หญิง เช่น ครูแก้วกับหมอปลาวาฬให้กลายเป็นเพียง
ตัวเลือก 
 ลอดหรือจาลอด ตัวละครเอกที่ปรากฏในแต่ตั้งภาคแรก ตัวบทจัดวางจาลอดในฐานะที่เป็นหนุ่มไท
บ้านที่ไม่ได้มีหน้าตาหล่อเหลา และไม่ได้มีงานประจ า เขารับจ้างท างานทั่วไป 
และด้วยที่เป็นวัยรุ่น จึงอยากมีความรัก เขาได้รับค าปรึกษาจากเชียง ผู้ที่คอยให้
ค าปรึกษาเขา และเสนอว่าให้ลอดจีบผู้หญิงให้มาก ๆ เขาจึงเริ่มต้นด้วยการจีบ
ผู้หญิงในหมู่บ้าน ลอดเริ่มต้นด้วยการจีบแนน ผู้สาวไทบ้าน แนนเป็นลูกคนมี
ฐานะในหมู่บ้าน ตัวบทจัดวางให้เธอเป็นคนพูดเสียงดัง เจ้าอารมณ์และกล้าที่จะ
ด่าผู้ชายในเรื่อง ในระหว่างที่จีบแนน อยู่ ลอดก็ไปรู้จักกับหมอปลาวาฬ หมอที่
ประจ าอยู่โรงพยาบาลประจ าหมู่บ้าน ลอดดูเหมือนจะชอบหมอปลาวาฬอยู่ 
กระทั่งเขาได้รู้จักกับครูแก้ว ลอดเริ่มที่จะหันความสนใจมาสู่ครูแก้วมากขึ้น 
กระทั่งในตอนท้ายเรื่องของภาคแรก เขาตัดสินใจคบกับครูแก้ว แล้วก็เรียก
ผู้หญิงทั้งหมดที่เขาจีบอยู่มารวมตัวกัน (หนึ่งในนั้นมีหมอปลาวาฬอยู่ด้วย) และ
บอกเลิกพวกเธอ 
 เห็นได้ว่าในตัวบทน าเสนอผู้หญิง เช่น แนน เป็นเพียงตัวประกอบที่เข้า
มาเป็นตัวเลือกของลอดเท่านั้น และในท านองเดียวกันกับครูแก้ว แม้ท้ายที่สุด
ครูแก้วจะสมหวังกับลอด แต่ในช่วงแรก ๆ ครูแก้ว ก็เพียงหนึ่งในตัวเลือกของ
ลอด ลักษณะเช่นนี้เป็นผลมาจากการเหนี่ยวน าอ านาจที่ผูกโยงอย่างสุดโต่งต่อผู้
บ่าวไทบ้าน ซึ่งหากพิจารณาตัวละครหลักอย่าง ลอด จะพบว่า เขาเป็นหนุ่มไท
บ้านที่ไม่ได้หน้าตาดี และไม่ได้มีอาชีพที่มั่นคง แต่ตัวบทก็มอบอ านาจในการเป็น
ผู้เลือกให้แก่เขา กล่าวคืออ านาจในการเลือกของลอดเกิดขึ้นต่อแนน หมอปลาวาฬ และครูแก้ว โดยเฉพาะสอง
คนหลัง หมอปลาวาฬถูกน าเสนอในฐานะที่เป็นหมอประจ าหมู่บ้าน ต าแหน่งและหน้าตาทางสังคมที่ปรากฏใน
ตัวบท แตกต่างอย่างตรงข้ามกับสถานะของลอด แต่ลอดก็เป็นฝ่ายแสดงอ านาจความรักต่อเธอ ประเด็นนี้ยัง
ปรากฏชัดเจนในกรณีของครูแก้ว ครูแก้วในเรื่องเป็นครูฝึกสอนที่มาประจ าอยู่ในหมู่บ้าน เธอค่อนข้างเป็นคนมี
ฐานะ และมีแฟนเป็นต ารวจ แต่ตัวบทก็ลดทอนสถานะของเธอโดยชี้ให้เห็นว่าเธอเลื อกที่จะเลิกรากับหนุ่ม

ภาพที่ 5 ครูแก้ว ลอด และหมอปลาวาฬ 
(ภาพจาก  Facebook : 
Thibaan Channel) 
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ต ารวจ และตัดสินใจคบกับลอด ภาพเสนอตัวละครในไทบ้านเดอะซีรีส์ต่างเพศจึงมีสถานะที่แตกต่างกับอย่าง
ตรงข้าม นั่นคือผู้บ่าวไทบ้านถูกเหนี่ยวน าให้มีอ านาจน าหรือเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ควบคุมความรักจากผู้หญิงทั้ง 2 คน 
แม้ว่าผู้หญิงจะมีสถานะทางสังคมที่สูงกว่า แต่กลับไปฝ่ายที่ไม่มีสิทธิ์เลือก กระทั่งว่าเป็นตัวเลือกของหนุ่มไท
บ้านคนหนึ่ง 
 ในแง่นี้ หากน าตรรกะในบริบทสังคมจริงมาสวมทับกับภาพเสนอในนี้อาจตีความได้ว่า การที่จาลอด
เป็นคนที่มีสถานะต่ ากว่าแต่มีสิทธิ์เลือกผู้หญิงที่มีสถานะสูงกว่า ส่วนหนึ่งเป็นการตอบโต้ชุดความคิดของสังคม
ที่ให้ค่ากับสถานะทางสังคมมากเกินไป หรือกระทั่งว่าเป็นการหาพ้ืนที่ทางสังคมของคนที่มีอ านาจต่ ากว่าให้
กลายเป็นคนที่มีอ านาจน า มุมมองเช่นนี้สะท้อนตรรกะของบริบทสังคมจริงแตกต่างจากตัวบท แต่ทว่าจักรวาล
ไทบ้านเดอะซีรีส์ที่ขยายไปสู่ภาคอ่ืน ๆ กลับสะท้อนว่าตรรกะการยึดถือสถานะทางสังคมในบริบทสังคมและตัว
บทภาพยนตร์กลายเป็นชุดตรรกะเดียวกัน กล่าวคือ การไปรับจ้างท าความสะอาดห้องให้ครูแก้ว การเป็นผู้ช่วย
ป่อง (ในภาค 1) การเป็นผู้ช่วยนักธุรกิจ (ในภาค 2.1 และ 2.2) หรือฉากในตัวอย่างภาพยนตร์ไทบ้านเดอะซีรีส์ 
2.1 ชี้ให้เห็นว่าข้อความค าอธิบายว่า ‘กับหนุ่มไทบ้าน ต้องการความมั่นคงในชีวิต’ (ตัวอย่างภาพยนตร์ นาทีที่ 
1.06) ทั้งหมดล้วนแล้วแต่สะท้อนการยึดติดอยู่กับสถานะทางสังคมที่ผู้บ่าวไทบ้านต่างใฝ่ฝันอยากไปให้ถึง 
 ฉะนั้น ประเด็นความเหลื่อมซ้อนทางเพศที่ลดถอนสถานะทางสังคมของผู้หญิง และผลักให้พวกเธอ
กลายเป็นตัวเลือกในคู่ของหนุ่มไทบ้านอย่างจาลอดจึงเป็นความสัมพันธ์ทางอ านาจในมิติทางเพศที่จัดวางให้ผู้
บ่าวไทบ้านมีอ านาจน าและผลักให้ผู้หญิงต้องสูญเสียอ านาจทางสังคมและกลายเป็นตัวเลือก กระทั่งว่าเป็น
เพียงองค์ประกอบให้เนื้อเรื่องสมบูรณ์ขึ้นเท่านั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 ภาพในฉากช่วงนาทีที่ 42 ในไทบ้านxBNK48 
 

 นอกจากนี้กรณีความเหลื่อมซ้อนทางเพศยังสืบเนื่องมาถึงไทบ้านเดอะซีรีส์ X BNK48 อีกด้วย ในฉาก
ช่วงนาทีที่ 42 ลอดต้องพาศิลปินหญิงคนหนึ่งมาซื้อผ้าอนามัยที่ร้านเจ้สวย โดยที่ร้านมีครูแก้วอยู่ด้วย ครูแก้ว
มองทั้งคู่ด้วยสายตาที่ดูผิดหวังและแอบเสียใจอยู่ลึก ๆ ลอดบอกว่า มันไม่ได้เป็นอยากท่ีเห็น เขาพูดว่า ‘ตรงนั้น
ก็คือหน้าที่ ส่วนตรงนี้ก็คือหัวใจ’ ลอดบอกแฟนของตนว่า กลับบ้านค่อยคุยกัน ครูแก้วจึงกลับบ้าน ระหว่างนั้น
ก็หันมาถามว่า ไม่คิดจะไปส่งหน่อยเหรอ ลอดจึงตอบว่าตนต้องไปส่งผู้หญิงคนนั้น ครูแก้วจึงพูดด้วยความ
ประชดประชันว่า รู้แล้วไปส่งไม่ได้ กลับเองก็ได้ จากนั้นไม่นานลอดก็ขับรถไปส่งผู้หญิงนักร้อง ระหว่างที่ขับรถ
กลับ หญิงนักร้อง BNK48 ก็ถามลอดขึ้นว่า ผู้หญิง (ครูแก้ว) คนที่เขาคุยด้วยคือใคร ลอดตอบว่า ผู้หญิงคนนั้น 
(ครูแก้ว) เป็นครูอยู่ในหมู่บ้าน ก็สนิทกันและดูท่าแล้วผู้หญิงคนนั้นดูจะชอบตน ฉากนี้สะท้อนการตอกย้ า
ความสัมพันธ์ทางอ านาจของหนุ่มไทบ้านที่อยู่เหนือผู้หญิงในเรื่อง ตัวบทแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า แม้ครูแก้ว 
แฟนสาวของลอดจะเป็นครูที่ดูจะทันสมัย และมีสถานะทางสังคมหรือมีหน้ามีตาทางสังคมพอสมควร แต่ตัวบท
ก็เชิดชูอ านาจของผู้บ่าวไทบ้าน และพร้อมที่จะขับผู้หญิงอย่างครูแก้วออกจากอ านาจความรักของไทบ้านได้ทุก
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เมื่อ ความทะเยอทะยานของตัวบทยังชี้ให้เห็นว่า ผู้บ่าวไทบ้านพร้อมที่จะทิ้งผู้หญิงคนหนึ่งไปสู่ผู้หญิงคนหนึ่ง
เมื่อเขาได้ผู้หญิงที่มีสถานะสูงกว่าหรือเป็นคนที่ทันสมัยกว่า ซึ่งเป็นภาพเสนอที่ตอกย้ าอ านาจความรักของผู้
บ่าวไทบ้านที่มักเสนอความเหลื่อมซ้อนทางเพศแบบย้อนแย้งของตรรกะความรักกับตรรกะสถานะทางสังคม
อย่างกลับหัวกลับหาง 
 

 เชียง การเปลี่ยนแปลงความเป็นชายของผู้บ่าวไทบ้าน และความตายของผู้หญิงอย่างใบข้าว 
 เชียง ปรากฏเริ่มแรกในภาคแรก และกลายเป็นพระเอกเต็มตัวในภาค 2.1 ในภาคแรก เชียงเป็นหนุ่ม
ไทบ้านที่แตกต่างจากลอด เขาเปรียบเสมือนที่ปรึกษาของจาลอด ทั้งคอยให้ค าแนะน าลอดเสมอ บทบาทของ
เชียงในภาคแรกชัดเจนที่ว่า เขาเป็นหนุ่มไทบ้านที่มีอ านาจเหนือผู้หญิงอย่างสมบูรณ์ ในช่วงนาทีที่ 2 ของ
ภาพยนตร์ปรากฏฉากที่เชียงนอนหลับกับผู้หญิง เขาอ้างความเป็นชายโดยถืออวัยวะเพศเป็นส่วนส าคัญในการ
ตอบโต้ผู้หญิงมาหาเขาอีกคน ผู้หญิงคนนั้นพูดว่า ‘เจ้าได้ข่อยละเจ้าทิ่มแม้นบ่’ เชียงตอบว่า ‘กูสิเอาไผกะได้
ตั๊วะ ห ากูแม้ะ’ หรือความเป็นชายของเชียงยังสะท้อนในประโยคที่เขาพูดกับลอดอีกว่า ‘เฮ้ย มึงอย่าเว้าจังสั่น 
มึงอย่าลืมว่ามึงเป็นเสือ คั่นมึงเว้าจั่งซีน่ะ จากเสือมันสิกลายเป็นหมา ’ (ช่วงเวลาที่ 1 ชั่วโมง 5 นาที) ใน
ประเด็นนี้ความพึงพอใจที่ตัวบทผลิตสร้างต่อผู้ชมเป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้การด ารงตนเป็นเสือของเชียงถูกละเลย
มิติอ านาจทางเพศ และถูกถ่ายทอดผ่านความสนุกสนานเท่านั้น 
 กระทั่งในไทบ้านเดอะซีรีส์ภาค 2.1 เชียงกลายเป็นพระเอกของเรื่องอย่างเต็มตัว และในภาคนี้จะ
พบว่าเขาได้บวชเป็นพระเนื่อง จากเสียใจที่ใบข้าว แฟนสาวตั้งท้องและก าลังจะแต่งงานกับคนอ่ืน ไทบ้านเดอะ
ซีรีส์ภาค 2.1 น าเสนอภาพพระเชียงต่างจากภาคแรก กระบวนการเปลี่ยนแปลงแม้จะเกิดขึ้นในขณะที่เขาเป็น
ผู้ถูกกระท า แต่ตัวบทก็ยังเชิดชูเขาและน าเสนอเขาในฐานะที่เป็นผู้น่าสงสารแม้จะเป็นพระก็ยังไม่ลืมแฟนเก่า 
อย่างไรก็ตามความน่าสนใจของการเปลี่ยนแปลงความเป็นผู้ชายของพระเชียงก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และไม่ 
สมเหตุสมผลในแง่ของการน าเสนอบทบาทของตัวละคร กล่าวคือ ภาคแรกเชียงมีสถานะเป็น  ‘เสือ’ เป็นผู้ที่ดู
เชี่ยวชาญในเรื่องความรักและเพศ เห็นได้จากท่ีภาพแรกเขาร่วมนอนกับผู้หญิงหลาย ๆ คน ในภาคต่อมา เชียง
กลายเป็นซื่อสัตย์กับความรัก แสดงความเสียใจอย่างมากต่อเหตุการณ์ที่แฟนสาวบอกเลิก ซึ่งปรากฏในฉากที่
เชียงพูดว่า ‘ถ้าเขาดีหลาย อ้ายเป็นคนเลวให้กะได้’ เห็นได้ว่ากระบวนการเปลี่ยนแปลงของพระเชียงค่อนข้าง
ที่จะไม่สอดคล้องกันแต่ละภาค เขากลายเป็นอีกคนโดยที่การเชื่อมประสานหรือการให้เหตุผ ลในประเด็น
ข้างต้นในภาพยนตร์อาจยังไม่เรียบเนียนหรือชัดเจนมากพอ นั่นท าให้เชียงไม่ต่างจากลอด คือ ตัวบทเน้น
น าเสนอพวกเขา(ผู้บ่าวไทบ้าน) และจัดวางอ านาจความเป็นชายที่ผู้เหนือผู้หญิงมากเกินไป 
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พระเชียงและใบข้าว 
ภาพที่ 7 ภาพในภาพยนตร์ไทบ้านเดอะซรีีส์ภาค 2.1 ช่วงเวลาที่ 1 ช่ัวโมง 47 นาที 

 
ในประเด็นการกลายเป็น ‘พระเชียง’ ปรากฏสืบเนื่องมาจนถึงไทบ้านเดอะซีรีส์ภาค 2.2 นอกจากการ

เปลี่ยนแปลงความเป็นชายของพระเชียงแล้ว ตัวบทยังเชื่อมโยงเขากับแฟนเก่าอย่างใบข้าวเข้มข้นมากขึ้น ใน
หลาย ๆ ฉาก เนื้อหาแสดงให้เห็นพระเชียงที่ยังคงคิดถึงใบข้าว เขาได้ข่าวคราวใบข้าวจากมืด (น้องชายของ
ลอด) จนช่วงสุดท้ายของเรื่องที่มืดมาบอกกับพระเชียงว่าใบข้าวร้องไห้ และได้รู้ว่าใบข้าวเป็นเมียน้อยของคน
อ่ืน หลังจากเหตุการณ์นั้นใบข้าวโศกเศร้ามาก แม้ว่ามืดจะพาใบข้าวมาท าบุญที่วัดให้สบายใจขึ้น แต่เธอก็ยัง ดู
เศร้าโศก กระทั่งในตอนท้ายเรื่อง ใบข้าวผูกคอตาย นั่นท าให้พระเชียงเสียใจอย่างมาก  

ความน่าสนใจของเหตุการณ์นี้ ผู้วิจัยอยากชี้ให้เห็นว่าภายใต้สนามที่มีหนุ่มไทบ้านเป็นผู้มีอ านาจน า 
การเน้นหนักไปที่การน าเสนอหนุ่มไทบ้านอย่างพระเชียงต่อคู่ของเขาคือใบข้าว กลายเป็นภาพเสนออ านาจทาง
เพศอย่างตรงกันข้าม กล่าวคือ ภายใต้สถานการณ์ที่ทั้งสองเป็นผู้ถูกกระท าจากความรัก ตัวบทน าเสนอเชียงใน
ฐานะผู้บ่าวไทบ้านไปสู่การเป็นพระเชียง การไปสู่ความเป็นพระสะท้อนการจัดวางตัวบทผู้บ้านไทบ้านในฐานะ
ที่เป็นผู้มีความสามารถจัดการกับความเสียใจโดยใช้ศาสนา อย่างไรก็ตามแม้ว่าตัวบทจะชี้ให้เห็นว่าการเป็นพระ
ของเชียงจะไม่สามารถลบล้างความรู้สึกเสียใจให้เขาได้ทั้งหมด แต่ช่องทางความเป็นชายของเชียงก็ถูกตัวบท
จัดวางไว้อย่างสมเหตุสมผล ให้เหตุผลที่เข้าใจได้ในแง่ที่ว่า การหันไปสู่ศาสนาของผู้ชายเป็นช่องที่สะดวกกว่า
ผู้หญิง ซึ่งเป็นการจัดการความรู้สึกด้วยการเอาทางธรรมเข้าสู้กับปัญหาทางโลก ในขณะเดียวกันสถานการณ์
ผู้ถูกกระท าจากความรักอย่างใบข้าวกับแตกต่างไป เนื่องด้วยผู้หญิงในตัวบทปรากฏเงื่อนไขมากกว่าผู้ชาย 
กล่าวคือใบข้าวก าลังจะกลายเป็นแม่คน แต่เธอก็ต้องถูกทิ้งจากคนรัก และน าไปสู่การฆ่าตัวตาย เห็นได้ว่าตัว
บทจัดอย่างสถานะผู้หญิงอย่างใบข้าวแตกต่างอย่างตรงข้ามกับพระเชียง ในขณะที่พระเชียงก้าวเข้าสู่ทางธรรม 
ใบข้าวถูกผลักไปสู่การเป็นผีหรือพ้ืนที่ความตาย ซึ่งเป็นทางออกที่ถูกจัดวางไว้อย่างไร้เหตุผลและปราศจากที่
พ่ึงที่พอจะบรรเทาทุกข์ได้อย่างพระเชียง กระทั่งในตอนที่ใบข้าวตาย ตัวบทก็ไม่ได้ชี้ให้เห็นความสูญเสียตัว
ละครอย่างใบข้าว หากแต่ความรู้สึกทั้งหมดถ่ายโอนมาสู่ความเสียใจของพระเชียง หรือการตายของใบข้าว
เกิดข้ึนเพื่อให้พระเชียงโดดเด่นมากขึ้นนั่นเอง 
 ในแง่ของวัฒนธรรม วิถีชีวิตแบบไทบ้าน หรือวิถี ‘ไทบ้าน’ เป็นบริบทส าคัญของภาพยนตร์ที่น าเสนอ
เพ่ือเชื่อมโยงกับบทบาทภาพลักษณ์ตัวละคร ในหลาย ๆ ตัวละครเกี่ยวข้องกับการเป็นหนุ่มไทบ้านโดยตรง แต่
ก็มีบางตัวละครที่เป็นตัวละครเด่นเกี่ยวโยงกับวิถี ‘ไทบ้าน’ อย่างมีนัยส าคัญ กล่าวคือความสัมพันธ์ระหว่างตัว
ละครและวัฒนธรรม ‘ไทบ้าน’ ถูกน าเสนอภายใต้เงื่อนไขการเชิดชูอ านาจทางวัฒนธรรมในกระแสทุนนิยม ตัว
ละครที่ปรากฏในท านองนี้คือ ป่อง 
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การเปลี่ยนไปสู่วิถีไทบ้าน บททดสอบลูกผู้ชายอย่างป่อง 
 ไทบ้านเดอะซีรีส์ แม้จะเน้นไปที่การน าเสนอภาพวิถีชีวิต ‘ไทบ้าน’ ผ่านบทบาทตัวละครต่าง ๆ แต่โดย
ภาพรวมของภาพยนตร์เองมีการน าเสนอวัฒนธรรมที่หลายหลาก เช่นปรากฏในตัวละครอย่างครูแก้ว หรือ 
หมอปลาวาฬ ทั้งสองคนสะท้อนการเป็นผู้หญิงสมัยใหม่ โดยในตัวละครที่มีลักษณะเป็นคนทันสมัย หรือไม่ได้
ปรากฏความเป็น ‘ไทบ้าน’ ในตัวพวกเขาแยกขาดโดยตรงระหว่างวัฒนธรรมไทบ้านและความทันสมัย แต่ตัว
ละครอย่างป่อง แตกต่างไป เนื่องจากตัวตนของป่องเริ่มต้นจากพ้ืนที่วิถี  ‘ไทบ้าน’ แต่ประสบการณ์ของเขา
กลับเต็มไปด้วยการเป็นคนสมัยใหม่ ในแง่นี้ตัวของป่องจึงปรากฏภาพวัฒนธรรมไทบ้านที่ปะทะประสานกับ
กระแสทุนนิยมภายใต้สนาม ‘ไทบ้าน’ ในบริบทของภาพยนตร์ ฉะนั้นในกรณีของป่องจึงสะท้อนความสัมพันธ์
ทางอ านาจระหว่างการให้ความหมายทางวัฒนธรรม  ‘ไทบ้าน’ ที่เกี่ยวโยงโดยตรงกับบทพิสูจน์ความเป็น
ลูกผู้ชาย 
 ป่อง เป็นลูกผู้ใหญ่บ้าน ปรากฏในภาพยนตร์ในภาคแรก หลังจากป่องเรียนจบจากกรุงเทพฯ เขา
กลับมาอยู่บ้านพร้อมกับความใฝ่ฝันที่ว่าอยากเปิดร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ในหมู่บ้าน จากการปรึกษาและ
พูดคุยกับพ่อ พ่อบอกเขาว่าให้ท านาให้ได้ก่อน แล้วถึงจะเปิด 7-Eleven ได้ ตัวบทชี้ให้เห็นปัญหาต่าง ๆ 
ระหว่างการท านาของเขา ป่องใช้วิธีการหลากหลาย เช่นการจ้างแรงงานจาลอดคนที่รับจ้างทั่วไปในหมู่บ้าน 
กระทั่งถูกขัดขวางจากพ่อของเขา นั่นท าให้เขาต้องเริ่มพ่ึงพาตัวเอง ป่องจึงเลือกหาวิธีการท านารูปแบบต่าง ๆ 
เขาค้นหาความรู้จากหน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือศึกษาหาวิธีการปลูกข้าว 
 หากวิเคราะห์ป่องในประเด็นอ านาจทางวัฒนธรรม เห็นได้ว่าการต้องการเปิดร้านสะดวกซื้อ 7-
Eleven ในแง่หนึ่งแสดงถึงความห่างเหินของป่องต่อความเป็น ‘ไทบ้าน’ ของเขาแม้ว่าเขาจะเกิดที่นี่ วิธีคิดของ
ป่องในตอนแรกจึงสะท้อนการเป็นคนเมืองสมัยที่ให้ความสนใจกับเศรษฐกิจทุนนิยม ฉะนั้นความต้องการเปิด
ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven จึงสะท้อนวิธีคิดของป่องที่ยังเน้นไปที่การให้ความส าคัญกับความเจริญ และความ
ทันสมัยในชุมชนไทบ้าน การที่พ่อของเขาอยากให้ป่องท านาด้วยตัวเองให้ส าเร็จจึงเป็นการพยายามดึงป่องให้
มาสู่ความเป็น ‘ไทบ้าน’ อีกครั้ง อุปสรรคที่เกิดขึ้นกลายเป็นบทพิสูจน์ การปลูกข้าวเสร็จสิ้นคือความส าเร็จของ
ลูกผู้ชายอย่างป่อง และหมายถึงการดึงป่องให้กลับมาสู่ตัวตนที่แท้จริงของเขา นั้นคือเขาก็เป็นหนุ่มไทบ้านคน
หนึ่ง หากแต่มีวิธีคิดแบบผสมผสานระหว่าง ‘ไทบ้าน’ และความเป็นคนทันสมัย ดังนั้นจึงพบว่าในไทบ้านเดอะ
ซีรีส์ภาค 2.1 ป่องจึงเปลี่ยนจากความต้องการสร้างร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ไปสู่การเปิด Store ผัก ในแง่นี้ 
คือการเปลี่ยนแปลงจากความเป็นคนทันสมัยแบบสุดโต่งในภาคแรกมาสู่การเป็นไทบ้านท้องถิ่น โดยมีปัจจัย
ของวัฒนธรรมไทบ้านเป็นส่วนขับเคลื่อนส าคัญ เพราะ 7-Eleven เต็มไปด้วยความหมายของวิธีคิดเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยม การเปิด Store ผัก ในด้านหนึ่งคือการลดความเป็นทุนนิยม โดยให้มาเชื่อมประสานระหว่าง
วัตถุดิบที่อยู่ในชุมชนไทบ้าน 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 ป่อง 
(ภาพจากไทบ้านเดอะซรีีส์ ภาค 2.1 นาทีที่ 8) 
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 เห็นได้ว่าในกรณีการเปลี่ยนแปลงของป่อง เกี่ยวพันอย่างเรียบเนียนในการน าเสนออ านาจของ
วัฒนธรรมไทบ้านที่ถูกน าเสนอให้อยู่เหนือวิธีคิดแบบทุนนิยม นอกจากนี้อ านาจของวิถี ‘ไทบ้าน’ ยังกลายเป็น
ส่วนส าคัญที่เชิดชูป่องในฐานะความส าเร็จของลูกผู้ชาย ในภาพยนตร์เรื่องนี้อ านาจทางวัฒนธรรมและเพศจึง
เกิดโยงกันไปมา ในด้านหนึ่งวัฒนธรรม ‘ไทบ้าน’ ก็เน้นจะส่งเสริมความเป็นชายหรือผู้บ่าวไทบ้าน โดยลด
ความส าคัญของตัวละครหญิง แม้ว่าพวกเขาจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับความส าเร็จของป่อง เช่น  ในไทบ้านเดอะซี
รีส์ภาค 2.2 ฉากที่ป่องและลอดไปหาคนสนับสนุนหรือแหล่งเงินทุนที่ร่วมลงทุนกับเขา คนนั้นคือพ่อของแนน  
(แนน คือคนที่ลอดเคยจีบ) การเจรจาดูจะล้มเหลว แต่ป่องก็ให้ลอดขอให้แนนช่วยพูดกับพ่อของเธอจนส าเร็จ 
หรือฉากที่ป่องไม่มีเงินทุน และต้องกลับไปหาแม่ของตน แม่ให้สร้อย แหวน เงินทอง ทุกอย่างที่มีแก่ลูกโดยไม่
ลังเล การมีส่วนร่วมของผู้หญิงในฉากเช่นนี้ กลับไม่เป็นถูกให้ความส าคัญมากพอในความส าเร็จของลูกผู้ชาย
อย่างป่อง  
 ในอีกด้านหนึ่ง เมื่อวัฒนธรรม ‘ไทบ้าน’ ไปปรากฏในผู้หญิงที่เป็นสาวไทบ้าน อ านาจทางวัฒนธรรมก็
ท าให้ผู้หญิงมีอ านาจน าเช่นเดียวกันผู้บ่าวไทบ้านหลาย ๆ คนในเรื่อง ตัวละครหญิงที่ปรากฏเงื่อนไขเช่นนี้ พบ
ตั้งแต่ แนน แนนเป็นสาวไทบ้านเต็มตัว เธอเป็นคนที่กล้าพูดกล้าท า ไม่เป็นรองผู้ชาย กล้าที่จะด่าผู้บ่าวไทบ้าน 
ลักษณะเช่นนี้แตกต่างกับครูแก้วและหมอปลาวาฬ พวกเธอไม่ใช่ไทบ้าน ตัวบทจึงผลักให้พวกเธอเป็นฝ่ายที่มัก
ถูกกระท าเสียมาก นอกจากนี้ผู้หญิงที่เป็นสาวไทบ้านยังพบในตัวละครอย่าง เจ้สวย ความน่าสนใจของเจ้สวย 
คือ เจ้สวยสะท้อนอ านาจของการมีวัฒนธรรม ‘ไทบ้าน’ อย่างชัดเจนเมื่อวิเคราะห์ร่วมกันคู่รักของเธอ 
 

 ความรักและอ านาจของวิถี ‘ไทบ้าน’ ระหว่างผู้สาวไทบ้านกับหนุ่มลูกครึ่งอย่างเจ้สวยกับเฮิร์บ 
 เจ้สวย และเฮิร์บ ทั้งคู่เป็นคู่รักกันตั้งแต่ภาคแรก ทั้งสองคนดูเป็นคนที่มีลักษณะต่างกันสุดขั้ว ตัวบท
จัดวางให้เฮิร์บเป็นหนุ่มลูกครึ่งต่างประเทศ เขามาที่หมู่บ้านด้วยธุระครอบครัว ลักษณะนิสัยของเฮิร์บในตัวบท 
แม้เขาจะดูเป็นหนุ่มไทบ้าน แต่เมื่อปรากฏในคู่ความสัมพันธ์ระหว่างแฟนหรือต่อน้องสาวของแฟน เฮิร์บดูเป็น
คนที่เข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืน เช่นตอนที่น้องของเจ้สวยมีแฟน เจ้สวยไม่พอใจแฟนหนุ่มของน้องสาวอย่างมาก 
ในขณะที่เฮิร์บจะเป็นคนไกล่เกลี่ยและพูดคุยให้เจ้สวยใจเย็นขึ้น และไม่ได้ดุด่าหนุ่มสาวทั้งสอง หรือในไทบ้าน
เดอะซีรีส์ภาค 2.1 เพราะหลังที่เจ้สวยท้อง เขาก็ดูแลแฟนของตนเป็นอย่างดี เขาคอยปลอบแฟนสาวไม่ให้
หงุดหงิด ไม่ให้ท างานหนัก กระทั่งซื้อรถยนต์คันใหม่เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่แฟนของตน ส่วนเจ้สวย 
เป็นผู้หญิงที่มีความเป็นผู้น าครอบครัวสูง เธอดูแลน้องสาวของตนด้วยความเข้มงวด หรือแม้แต่ตอนที่ตอบโต้
กับลูกค้าในร้านขายของของเธอ เธอกล้าที่จะดุด่าลูกค้า มีอ านาจสั่งการ ไม่ยอมคน กล้าเถียง ไม่เป็นอยู่ที่ยอม
เป็นฝ่ายถูกกระท า 
 

 
ภาพที่ 9 เจ้สวยและเฮริ์บ 

(ภาพจากไทบ้านเดอะซรีีส์ ภาค 2.1 ช่วงนาทีที่ 35) 
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หากพิจารณาเงื่อนไขท่ีส่งผลให้ตัวบทน าเสนอภาพความรักของคู่นี้ เห็นได้ว่าเจ้สวยแตกต่าง ไปจากครู
แก้วหรือหมอปลาวาฬ แต่มีความคล้ายแนน ในแง่ท่ีว่า แม้เธอจะเป็นผู้หญิง แต่วัฒนธรรม ‘ไทบ้าน’ สวมทับให้
พวกเธอกลายเป็น ‘ผู้สาวไทบ้าน’ อ านาจทางวัฒนธรรมที่ถูกเชิดชูในตัวบทจึงถ่ายโอนมาสู่เจ้สวย ด้วยเหตุนี้เจ้
สวยจึงมีลักษณะเหมือนผู้บ่าวไทบ้านในเรื่อง เธอสามารถตอบโต้แฟนหนุ่มของเธอและผู้อ่ืน ๆ กระทั่งเป็นผู้ที่
แสดงอ านาจน า เจ้าอารมณ์ ไม่ยอมอ่อนข้อต่อใคร ลักษณะเช่นนี้ตรงข้ามกับแฟนหนุ่มของเธอ ตัวตนของเฮิร์บ 
ไม่ใช่ผู้บ่าวไทบ้านอีสานแท้ อ านาจทางวัฒนธรรมไม่ได้สวมทับของอย่างสมบูรณ์ เมื่อแสดงความสัมพันธ์กับเจ้
สวย ซึ่งเป็นผู้หญิงที่มีวัฒนธรรม ‘ไทบ้าน’ อยู่ในตัวตน หรือเป็น ‘ไทบ้าน’ แท้ เฮิร์บไม่สามารถที่จะควบคุม
หรือแสดงอ านาจน ากับเจ้สวยได้ เพราะเฮิร์บแม้จะเป็นผู้ชาย แต่เขาไม่ได้ถูกสวมทับโดยอ านาจทางวัฒนธรรม
ที่ตัวบทให้ความส าคัญในเรื่อง ฉะนั้นเงื่อนไขที่ท าให้เจ้สวยอยู่เหนือเฮิร์บได้ แม้เธอจะเป็นผู้หญิง แต่อ านาจทาง
วัฒนธรรมวิถี ‘ไทบ้าน’ กลายเป็นผู้สาวไทบ้านและส่งเสริมให้เธอเป็นฝ่ายกระท าการต่อแฟนหนุ่ม ซึ่งเป็นผู้ชาย
ที่ไม่ใช่ผู้บ่าวไทบ้านโดยแท้ 

เมื่อสรุปประเด็นการวิเคราะห์ที่ผ่านมาด้วยแผนผัง  ‘สี่เหลี่ยมสัญศาสตร์’ (semitic square) ของ 
Greimas ที่ชี้ให้เห็นว่าองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในเรื่องเล่าเป็นผลมาจากปฏิสัมพันธ์คู่ขัดแย้ง (Greimas, 1966 
อ้างใน เสนาะ เจริญพร, 2546, น. 133) จะพบความสัมพันธ์ทางอ านาจที่แตกต่างกัน ทั้งจากประเด็นเรื่องเพศ
ของตัวละครและอ านาจทางวัฒนธรรม ‘ไทบ้าน’ ที่สะท้อนจากตัวละครในภาพยนตร์ ดังนี้ 

 
แผนภาพที่ 1 ความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างตัวละคร 

 
บทสรุป 
 บทความชิ้นนี้เริ่มต้นด้วยการท าความเข้าใจปรากฏการณ์กระแสความนิยมต่อภาพยนตร์ไทบ้านเดอะ
ซีรีส์ที่น าไปสู่กระแสตอบรับจากผู้ชมและงานศึกษาเกี่ยวกับตัวบทเรื่องนี้ ผู้วิจัยตั้งประเด็นปัญหาโดยพยายาม
ชี้ให้เห็นมิติความสัมพันธ์ทางอ านาจของเพศและวัฒนธรรมที่ถูกซ่อนเร้นในตัวบทผ่านมุมมองการศึกษาภาพ
เสนอที่เป็นแนวคิดที่ท าให้มองตัวบทเรื่องเล่าในฐานะที่เป็นประดิษฐกรรมทางสังคมที่ถูกประกอบสร้างใน
วัฒนธรรมหนึ่ง ๆ นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงไปถึงแนวคิดการศึกษาบทละครที่เรื่องเพศมักถูกกดทับภายใต้เงื่อนไข
ของความถึงพอใจของผู้ชม และปรับใช้ร่วมกันมุมมองเรื่องวัฒนธรรม  

ในการวิเคราะห์เนื้อหาที่ผ่านมา ผู้วิจัยพยายามชี้ให้เห็นว่า ภายใต้ความสนุกสนานหรือความ
เพลิดเพลินที่ตัวบทภาพยนตร์ไทบ้านเดอะซีรีส์เสนอ ซ่อนเร้นไปด้วยอ านาจทางเพศและวัฒนธรรม ในตัวบท
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เสนอภาพผู้บ่าวไทบ้านในฐานะผู้ที่มีอ านาจความรักเหนือผู้หญิง ในสนามของบริบทภาพยนตร์ความเป็นผู้ชาย
คือการเป็นผู้บ่าวไทบ้าน ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีลักษณะเป็นผู้กระท าการหรือเป็นผู้ที่ควบคุมฝ่ายอ่ืน ในทางตรงกัน
ข้าม ผู้หญิงในเรื่องคือการเป็นผู้หญิงที่สะท้อนความทันสมัย แต่เป็นรองในสถานการณ์ต่าง ๆ ดั่งในคู่ของลอด
กับครูแก้วและหมอปลาวาฬ หรือคู่ของพระเชียงกับใบข้าว อ านาจทางเพศและวัฒนธรรมดูจะแยกขาดแต่ก็
เกี่ยวพันกันอย่างย้อนแย้งและยืดหยุ่น เพราะไทบ้านเดอะซีรีส์สามารถกลับหัวหลับหางคู่อ านาจทางเพศและ
วัฒนธรรมของตัวละครบางคู่ คือเจ้สวยและเฮิร์บ โดยน าเสนอภาพวัฒนธรรมในฐานะที่เป็นหน่วยทางอ านาจ 
และไปสวมทับกับผู้หญิง ซึ่งโดยมากในตัวบทมักถูกท าให้เป็นคนที่เป็นรองทางอ านาจเท่านั้น กระบวนการถ่าย
โอนอ านาจทางวัฒนธรรมไปสู่ผู้หญิง ส่งผลให้เธอกลายเป็นผู้สาวไทบ้าน ลักษณะนี้แม้จะย้อนแย้งกับการ
วิเคราะห์ในช่วงแรก ๆ แต่ความยืดหยุ่นของอ านาจทางวัฒนธรรมก็สามารถที่จะสถาปนาอ านาจน าให้แก่เธอ 
โดยรูปแบบเช่นนี้ ปรากฏชัดเจนตั้งแต่กรณีของป่อง อ านาจทางวัฒนธรรม ‘ไทบ้าน’ ซึ่งมีลักษณะเป็นภาพวิถี
ชีวิตความเป็นอีสานที่ก าลังปะทะกับการด ารงชีวิตในกระแสความเป็นเมืองความทันสมัยและเศรษฐกิจแบบทุน
นิยมกลายเป็นเงื่อนไขส าคัญที่ดึงให้เขาหวนกลับมาเป็นหนุ่มไทบ้าน ที่แม้จะมีอุปสรรคแต่ก็สะท้อนความส าเร็จ
ของลูกผู้ชายคนหนึ่ง  
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วัตถุแอนะล็อกในยุคดิจิทัล: วัยรุ่นกับการบริโภคแผ่นเสียง2 
Analog Objects in the Digital Age: The Young Generation and Vinyl Record 

Consumption 
 

มุขธิดา เองนางรอง3 
 

บทคัดย่อ 
 ปรากฏการณ์การกลับมาเฟ่ืองฟูอีกครั้งของแผ่นเสียงท าให้เห็นว่า ในปัจจุบันที่เป็นยุคดิจิทัลแม้ว่าผู้คน
จะนิยมฟังเพลงผ่านระบบสตรีมม่ิงและดาวน์โหลด แต่แผ่นเสียงได้กลับมาเป็นที่นิยมและมียอดขายเพิ่มมากขึ้น
หรือกล่าวได้ว่าวัตถุแอนะล็อกได้กลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมวัฒนธรรมในปัจจุบัน แผ่นเสียงเป็นวัสดุบันทึก
เพลงที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการทางสุนทรียะของมนุษย์ได้ในรูปแบบที่แตกต่างออกไป และสามารถ
ให้การสัมผัสดนตรีได้หลายทาง จึงท าให้กลายเป็นที่สนใจของคนรุ่นใหม่ที่เกิดและเติบโตไม่ทันในยุค
แผ่นเสียง ผู้ศึกษาตั้งค าถามว่า ท าไมกลุ่มคนรุ่นใหม่จึงหันมาสนใจเล่นแผ่นเสียง ผู้ศึกษาพบว่า การบริโภค
แผ่นเสียงมีอยู่ในหลายวัยรวมถึงคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันก็หันมาเล่นแผ่นเสียงมากขึ้น แผ่นเสียงในปัจจุบันได้ถูก
สร้างความหมายใหม่จากคนรุ่นใหม่ ซึ่งแผ่นเสียงไม่ได้เป็นสิ่งของเก่าที่พวกเขาถวิลหาอดีต แต่ได้กลายเป็นสิ่ง
ใหม่ที่ถูกผลิตขึ้นจากวัฒนธรรมในปัจจุบัน และแผ่นเสียงไม่ได้มีคุณสมบัติ เป็นเพียงสื่อในการฟังเพลงเท่านั้น 
แต่ยังเป็นของสะสมที่ตัวแผ่นเสียงผูกติดกับตัวตนของศิลปิน รวมทั้งยังเป็นตัวกลางของความสัมพันธ์ระหว่าง
ศิลปินกับแฟนคลับ 
 

ค าส าคัญ: แผ่นเสียง วัฒนธรรมแอนะล็อก วัตถุวัฒนธรรม วัฒนธรรมการสะสม 
 
Abstract 

The revival in popularity and boost in sales of vinyl records shows that today is a digital 
age, although listeners prefer experiencing music through streaming and download systems. 
Therefore, analog objects have returned as part of the cultural present. Vinyl records are music 
recording materials that respond to human aesthetic needs differently, sensing music in 
diverse ways, which have captivated the young generation. This study investigates why the 
young generation are attracted to vinyl records. Results were that vinyl record consumption 
occurs in many age groups, including young consumers. Today's vinyl records have been given 
new significance by the young generation and are no longer old objects representing nostalgia 
for the past, but new objects produced in contemporary culture. Vinyl records qualify as a 
medium for listening to music as well as a collectivity associated with artistic identity, as a 
medium of the relationship between artists and fans. 

 

Keywords: Vinyl records, Analog culture, Material culture, Collecting culture 

                                                           
2 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปรญิญาโทเรื่อง สังคมคนเล่นแผ่นเสยีงในยุคดิจิทัล 
3 นักศึกษาปริญญาโท คณะสังคมวทิยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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บทน า 
 ในโลกดิจิทัลที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท าให้ทุกอย่างเดินหน้าไปอย่างรวดเร็ว แต่ยังคงมีบางสิ่ง
ที่ผู้คนอาจมองว่าเป็นของเก่าของโบราณและเริ่มหันมาสนใจท าให้ตัวมันเริ่มมีบทบาทในสังคมอีกครั้ง เห็นได้
จากปรากฏการณ์การกลับมาของแผ่นเสียง จากการสังเกตของตัวผู้ ศึกษาที่ชื่นชอบศิลปินไทยกลุ่มหนึ่งเป็น
กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ผลิตเพลงออกมาไม่ใช่แค่เฉพาะซีดีหรือสื่อออนไลน์เท่านั้น พวกเขาได้จัดจ าหน่ายแผ่นเสียง
ด้วย ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ศึกษาก็รู้สึกแปลกใจ เนื่องจากที่ผ่านมาจะเห็นแต่ศิลปินต่าง ๆ จ าหน่ายแค่เฉพาะซีดีหรือ
อาจจะมีเทปคาสเซ็ทมาบ้างเท่านั้น ผู้ศึกษาจึงได้สังเกตมาเรื่อย ๆ ก็พบว่า ศิลปินหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็นศิลปิน
ไทยและศิลปินต่างประเทศ ศิลปินที่ได้รับความนิยมหรือศิลปินอิสระต่างก็ผลิตแผ่นเสียงออกมาจัดจ าหน่าย
มากขึ้น และจากข้อมูล The Entertainment Retailers Association (ERA) ประเทศอังกฤษ พบว่า ในเดือน
พฤศจิกายนปี 2015 แผ่นเสียง ไวนิลมียอดขาย 1.2 ล้านปอนด์ ขณะที่ยอดดิจิทัลดาวน์โหลดอยู่ที่ 4.4 ล้าน
ปอนด์ แต่ในเดือนพฤศจิกายนปี 2016 แผ่นเสียงไวนิลมียอดขายอยู่ที่ 2.4 ล้านปอนด์ สูงกว่าดิจิทัลดาวน์โหลด
ซึ่งมียอดขายอยู่ที่ 2.1 ล้านปอนด์ (brandbuffet, 2559) และจากการเก็บข้อมูลของ Nielsen Music พบว่า 
ในปี 2017 มียอดขายแผ่นเสียงในอเมริการวม 14.32 ล้านแผ่น ซึ่งสูงขึ้นถึง 9 เปอร์เซ็นต์จากปี 2016 ที่ขายได้ 
13.1 ล้านแผ่น นอกจากร้านขายแผ่นเสียงทั่วไปแล้วเว็บไซต์ชื่อดังอย่าง Amazon ก็เริ่มหันมาขายแผ่นเสียง
มากขึ้น (ณัฐวุฒิ แสงชูวงษ์, 2561) ท าให้เห็นถึงความนิยมของแผ่นเสียงที่เพ่ิมมากขึ้น แม้ว่าในปัจจุบันจะเป็น
กระแสของดนตรีและวัฒนธรรมที่คนนิยมฟังเพลงผ่านระบบสตรีมมิ่งและดาวน์โหลด 
 การเคยเจริญรุ่งเรืองจนเป็น king of format ของแผ่นเสียง (Bartmanski and Woodward, 2015) 
และได้เกือบสูญหายไปจากการเข้ามาของซีดีและดิจิทัลดาวน์โหลด จนในปัจจุบันแผ่นเสียงได้กลับมาเป็นที่
นิยมอีกครั้ง เมื่อพูดถึงตลาดแผ่นเสียงในประเทศไทย อาจจะไม่ได้เป็นที่นิยมส าหรับคนจ านวนมากท่ีท าให้เป็น
ผลิตภัณฑ์มวลชนในวงการเพลงด้วยปัจจัยหลาย ๆ อย่างที่เป็นข้อจ ากัด ไม่ว่าจะเป็นร้านแผ่นเสียงยังมีจ านวน
ไม่มากนัก ราคาแผ่นและราคาเครื่องเล่นแผ่นเสียงที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับค่าครองชีพของคนไทย การผลิต
แผ่นเสียงในไทยเองก็ยังมีโรงงานผลิตน้อยและจ ากัดท าให้ต้องส่งไปผลิตที่ต่างประเทศ แม้ว่าจะมีข้อจ ากัด
หลายประการที่ท าให้แผ่นเสียงในไทยยังไม่ได้เป็นที่นิยมส าหรับคนหมู่มาก แต่ก็ถือว่าได้รับความนิยมมากขึ้น
เรื่อย ๆ จากเมื่อก่อน นอกจากนี้วัยรุ่นสมัยใหม่เริ่มหันกลับมาเล่นสิ่งที่เป็นของเก่าเพราะกระแสวินเทจ 4เริ่ม
กลับมา ผนวกกับกระแสใหม่ ๆ อย่างกระแสฮิปสเตอร์5 ที่บ่งบอกความแตกต่างของตัวตน หรืออาจจะมีวัยรุ่น
บางกลุ่มที่สะสมแผ่นเสียงตามศิลปินที่ตนชื่นชอบ และมีคนบางกลุ่มที่ยังคงเล่นแผ่นเสียงตั้งแต่ในอดีตที่
แผ่นเสียงเคยเป็นราชาเพลงจนล้มหายและกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้ง 
 การเปลี่ยนผ่านยุคสมัยของแผ่นเสียงมาสู่ปัจจุบันท าให้เห็นว่า ตัวตนของแผ่นเสียงอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไป และสังคมของคนชื่นชอบแผ่นเสียงก็อาจจะเปลี่ยนไปเช่นเดียวกัน ผู้ศึกษาจึงสนใจในประเด็น
ที่ว่า ท าไมกลุ่มคนรุ่นใหม่จึงหันมาสนใจเล่นแผ่นเสียง โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์เจ้าของร้านแผ่นเสียงจ านวน 2 คน และกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เล่นแผ่นเสียงจ านวน 4 
คน 

                                                           
4 วินเทจ หมายถึง กระแสแฟช่ันยอ้นยุค อ้างอิงจาก www.anciennes-cartes.com 
5 ฮิปสเตอร์ หมายถึง ทางเลือกของการแยกตัวออกจากแบบมาตรฐาน หรือการแยกออกจากวิถีชีวิตปกติของผู้คนในสังคม ไม่
สามารถใช้อธิบายสไตล์ความชอบหรือรสนยิมแบบหนึ่งแบบใดได้ แต่แท้จริงเป็นเพียงค าเรียก กลุ่มคนส่วนน้อย ที่ช่ืนชอบอะไร 
แปลกแยกและแตกตา่งไปจากกลุม่คนส่วนใหญ่ในยุคสมยันั้น ๆ กลา่วคือมีความช่ืนชอบต่างจากคนหมู่มาก อ้างอิงจาก 
www.gqthailand.com/style/article/meet-the-new-hipsters 
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 งานศึกษาเกี่ยวกับแผ่นเสียงที่ผ่านมานั้นผู้ศึกษาพบว่า มีงานศึกษาในประเทศไทยค่อนข้างน้อย ส่วน
ใหญ่จะเป็นงานศึกษาในต่างประเทศ ด้วยบริบทสังคมและวัฒนธรรมที่ต่างกันอาจจะได้ข้อค้นพบต่างกันหรือ
อาจจะใกล้เคียงกัน อย่างเช่น งาน Vinyl: The Analogue Record in the Digital Age ของ Bartmanski 
และ Woodward (2015) พูดถึงการสร้าง การเป็นเจ้าของ และการฟังไวนิล การฟ้ืนฟูไวนิลแสดงให้เห็นถึง 
การต่อต้านต่อความก้าวหน้าตามแนวคิด linear chain of replacement จากเก่าน าไปสู่ ใหม่ที่ท าให้
วัฒนธรรมของไวนิลในปัจจุบันเปรียบเสมือนย่านที่อยู่นอกศูนย์กลางของเมืองใหญ่  และเป็นฉากวัฒนธรรมใต้
ดิน พวกเขาได้ส ารวจแผ่นเสียงในด้านมิติวัฒนธรรมในหลายด้านอย่างกว้าง ๆ ในเบอร์ลินทั้งการส ารวจจาก
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมหลายมิติของการผลิตไวนิล การบริโภคและการเป็นสื่อผ่านหลากหลายชุมชนของ
ผู้บริโภค ศิลปิน ร้านค้าไวนิล ค่ายเพลง ช่างเทคนิคและชีวิตของไวนิลในวาทกรรมสื่อซึ่งท าให้มีกรอบที่กว้าง
และไม่สามารถอธิบายการบริโภคแผ่นเสียงไวนิลได้อย่างเต็มที่ในแต่ละครั้ง จากการทบทวนวรรณกรรมและ
งานศึกษาที่ผ่านมาผู้ศึกษาได้เห็นถึง บริบทของแผ่นเสียงในแง่ภาพของการถวิลหาอดีตและคุณค่าของ
คุณสมบัติของตัวแผ่นเสียงที่ท าให้คนกลับมา ชื่นชอบมันอีกครั้ง แต่ในแง่ของกลุ่มวัยรุ่นหรือคนรุ่นใหม่ยังไม่ถูก
พูดถึงมากนัก  

ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษามีข้อเสนอว่า การบริโภคแผ่นเสียงมีหลายวัยรวมถึงคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันก็
หันมาเล่นแผ่นเสียงมากขึ้น แผ่นเสียงในปัจจุบันได้ถูกสร้างความหมายใหม่จากคนรุ่นใหม่ ซึ่งแผ่นเสียงไม่ได้
เป็นสิ่งของเก่าที่พวกเขาถวิลหาอดีต แต่ได้กลายเป็นสิ่งใหม่ที่ถูกผลิตขึ้นจากวัฒนธรรมในปัจจุบัน และ
แผ่นเสียงไม่ได้มีคุณสมบัติเป็นเพียงสื่อในการฟังเพลงเท่านั้น แต่มันยังเป็นของสะสมที่ตัวมันเองผูกติดกับตัวตน
ของศิลปิน รวมทั้งยังเป็นตัวกลางของความสัมพันธ์ระหว่างศิลปินกับแฟนคลับ ผู้ศึกษาได้ใช้กรอบการศึกษา
วัตถุวัฒนธรรม (material culture) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งของหรือวัตถุท่ีสามารถท า
ให้เข้าใจสังคมและความสัมพันธ์ทางสังคมได้ ในที่นี้จะเป็นการท าความเข้าใจคนกลุ่มนี้ผ่านการบริโภค
แผ่นเสียงพร้อมกับการเข้าใจการบริโภควัตถุแอนะล็อก โดยใช้งาน Art and Agency An Anthropological 
Theory ของ Alfred Gell (1998) พูดถึง ความเป็นผู้กระท าการของสิ่งของ ท าให้เราเข้าใจถึงแผ่นเสียง
สามารถมีความเป็นผู้กระท าการ โดยผ่านการใส่ตัวตนของศิลปินลงไปในวัตถุและตัวตนศิลปินในแผ่นเสียงก็
สามารถกระท ากับแฟนคลับที่สะสมแผ่นเสียงได้ รวมทั้งงาน On Collecting Art and Culture ของ James 
Clifford (1999) พูดถึงการเลื่อนไหลของสถานะของวัตถุที่สัมพันธ์กับบริบทที่พวกมันอยู่ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการ
เลื่อนไหลของสถานะแผ่นเสียงที่เปลี่ยนจากสื่อที่ใช้ในการฟังเพลงเปลี่ยนสถานะเป็นของสะสมจนได้กลายมา
เป็นของหายาก ในบทความนี้ประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่ การกลับมาเป็นที่นิยมของแผ่นเสียง แผ่นเสียงวัตถุ
แอนะล็อกในมุมมองของวัยรุ่น และแผ่นเสียงเป็นตัวแทนของศิลปิน 
 
การกลับมาเป็นที่นิยมของแผ่นเสียง 
 การบริโภคเพลงผ่านระบบสตรีมมิ่งเป็นปรากฏการณ์ที่มาพร้อมกับการเติบโตของแผ่นเสียงในปัจจุบัน 
จากผลการวิจัยของ ICM พบว่า การฟังเพลงในรูปแบบสตรีมมิ่งช่วยผลักดันให้แผ่นเสียงมียอดขายสูงขึ้น ใน 
45 เปอร์เซ็นต์ของคนที่ซื้ออัลบั้มในรูปแบบแผ่นเสียงได้ฟังเพลงจากอัลบั้มนั้นในรูปแบบสตรีมมิ่งมาก่อน 
ครึ่งหนึ่งของคนที่ซื้อแผ่นเสียงไม่ได้ซื้อแผ่นเสียงนั้น ๆ ในเดือนแรกที่ออก แต่จะฟังจากระบบสตรีมมิ่งไปก่อน
จนเกิดความชอบจึงค่อยไปซื้อแผ่นเสียง เนื่องจากการฟังจากระบบสตรีมม่ิงส่วนใหญ่เป็นการเหมาจ่ายเป็นราย
เดือนหรือให้ฟังแบบฟรี ๆ (GQ Thailand, 2560) ระบบสตรีมมิ่งท าให้ผู้คนหาฟังเพลงได้ง่ายขึ้นและเข้าถึงได้
มากกว่า เมื่อฟังเพลงแล้วรู้สึกชอบในเพลงหรือศิลปินก็จะหันกลับมาซื้อแผ่นเสียงที่เป็นวัตถุเพลงที่จับต้อง ได้
เพราะระบบสตรีมมิ่งมันเลื่อนลอย ไม่มีตัวตน และแทนความเป็นศิลปินไม่ได้ 
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 ระบบดิจิทัลในการค้าขายเป็นช่องทางให้พวกเขาได้ใกล้ชิดศิลปินมากขึ้น โดยระบบค้าขายในโลก
ออนไลน์ท าให้เราสามารถซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกมากขึ้น โดยไม่ต้องไปซื้อถึงแหล่งขายก็สามารถค้นหาแผ่นที่
ตนต้องการได้ อย่างเช่น กลุ่มซื้อขายแผ่นเสียงมือสองในเฟซบุ๊ก เพจร้านแผ่นเสียงในเฟซบุ๊กและอินสตาแกรม
ที่มีมากมายหลากหลาย แตกต่างจากในอดีตที่ผู้บริโภคจะต้องรู้แหล่งเฉพาะของร้านขายแผ่นเสียงไม่ว่าจะเป็น
ตลาดรถไฟ ตลาดนัดจตุจักร ร้านขายของเก่า และแผ่นเสียงบางตัวก็จะต้องไปตามหาเฉพาะแหล่งเท่านั้น 
 อีกทั้งบริษัทเพลงในต่างประเทศก็มีกลยุทธ์ในการค้าขาย โดยมีวิธีการจ าหน่ายด้วยการขายแผ่นเสียง
แถมตัว ดิจิทัลดาวน์โหลด เมื่อผู้บริโภคเห็นความคุ้มค่าในการซื้อแผ่นเสียงที่ราคาแพงกว่าซีดีไม่ก่ีร้อยบาท แต่
ได้แผ่นเสียง ที่มีเสียงเสมือนจริงและเสียงที่มีมิติมากกว่าซีดีและได้ตัวดิจิทัลดาวน์โหลดไว้ฟังเพลงเมื่อเดินทาง
ไปที่ต่าง ๆ ได้ด้วย จึงท าให้แผ่นเสียงกลับมาตีตลาดและมียอดขายที่สูงขึ้น นอกจากนั้นเครื่องเล่นแผ่นเสียงใน
ปัจจุบันมีราคาถูกลง และใช้งานได้ง่ายขึ้นกว่าเมื่อก่อน ซึ่งในสมัยก่อนถ้าจะเล่นแผ่นเสียงจะต้องมีอุปกรณ์
หลายอย่าง แต่เครื่องเล่นรุ่นใหม่ทุกอย่างจะอยู่ในตัวจึงท าให้มีความสะดวกมากขึ้น และผลพวงจากค่ายเพลง
ใหญ่ ๆ เลิกผลิตซีดีในไทยแล้วจึงท าให้ต้องสั่งซีดีที่น าเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งราคาค่อนข้างสูงและราคาไม่ต่าง
จากแผ่นเสียงมากประมาณ 200-300 บาท ผู้บริโภคจึงได้เห็นความคุ้มค่ามากกว่าในการซื้อแผ่นเสียงท าให้
ตลาดแผ่นเสียงในไทยเริ่มโตขึ้น (อนุชา นาคน้อย, สัมภาษณ์, 2561) 
 อีกทั้งคุณสมบัติของแผ่นเสียงที่เป็นสื่อที่ใช้ในการฟังเพลงที่เป็นรูปธรรมสามารถจับต้องได้ สัมผัสได้ 
นอกจากได้ยินเสียงดนตรีแล้วยังสามารถเห็นกระบวนการท าของมันรวมถึงหน้าปกของแผ่นเสียงที่บางคนให้
ความส าคัญถึงขนาดมองว่ามันเป็นเหมือนงานศิลปะชิ้นหนึ่ง แผ่นเสียงที่เราเห็นในปัจจุบันนี้มีทั้งตัวที่ผลิตด้วย
ระบบแอนะล็อกมักจะเป็นแผ่นเสียงรุ่นเก่าและผลิตด้วยระบบดิจิทัลเป็นแผ่นรุ่นใหม่ แต่ทั้งนี้ใ นปัจจุบันการ
ผลิตแผ่นเสียงด้วยระบบแอนะล็อกท่ีใช้ Reel Tape ที่มีค่าใช้จ่ายสูง ท าให้ไม่คุ้มทุนกับการลงทุนผลิตแผ่นเสียง
โดยใช้ระบบเก่า ศิลปินในปัจจุบันจึงนิยมผลิตแผ่นเสียงด้วยการใช้ระบบดิจิทัลมากกว่า แม้ว่าแผ่นเสียงจะถูก
ผลิตในระบบดิจิทัลที่ท าให้เสียงชัด ใส ไม่มีคลื่นรบกวน แต่เนื้อเสียงของนักร้องและเสียงของเครื่องดนตรีในบท
เพลงที่ฟังผ่านแผ่นเสียงจะมีความชัดเจนมากกว่าซีดีเพราะแผ่นเสียงมีรอบวงในการจัดเก็บเพลงหนึ่งเพลงที่มี
ความยาวมากกว่าซีดี ดังนั้นแล้วแผ่นเสียงก็จะให้รายละเอียดของเสียงได้มากกว่า แม้ว่าแผ่นเสียงจะถู กผลิต
โดยระบบดิจิทัลแต่ค่ายเพลงก็พยายามให้เสียงของมันคล้ายกับแอนะล็อกมากท่ีสุด โดยในการผลิตเพลงนั้นจะ
มีนัก Mastering ที่คอยควบคุมให้เพลงมีเนื้อเสียงคล้ายแอนะล็อก (พงศกร ดิถีเพ็ง, สัมภาษณ์, 2562) ดังนั้น
ความใสและความชัดแบบดิจิทัลก็ไม่ได้ตอบสนองกลุ่มผู้บริโภคเสมอไป 
 นอกจากนั้นจากการสัมภาษณ์เจ้าของร้านแผ่นเสียงหลายคน พบว่า กลุ่มวัยรุ่นเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้
แผ่นเสียง กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้ง ทั้งมาจากกระแสนิยมฮิปสเตอร์ (hipster) ที่มาจากวัฒนธรรมย่อย 
(subculture) ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในย่านเขตเมือง มีลักษณะร่วมที่ส าคัญ ได้แก่ การฟังเพลงแนวอินดี้6และ  
อัลเทอร์เนทีฟ7 การเลือกใช้แฟชั่นที่ไม่ตามกระแสหรือใช้เสื้อผ้ามือสองหรือแนวเก่า ๆ วินเทจ และรูปแบบการ
ด ารงชีวิตในแบบของตัวเอง โดยฮิปสเตอร์ส่วนใหญ่มักเป็นคนชั้นกลางที่เลือกจะอยู่ในย่านที่พัฒนาแล้ว ( ฯ

                                                           
6 ค าว่า อินดี้ (Indy) มีรากมาจากค าเต็มว่า independent (การไม่อยู่ในกฎเกณฑ์) เป็นแนวดนตรีนอกกระแสไมม่ีในตลาด
หรือการโปรโมตมากนัก อ้างอิงจาก news.omumusic.net 
7 อัลเทอร์เนทีฟ (alternative) อาจเรียกเต็ม ๆ ว่า อัลเทอร์เนทีฟร็อก เป็นแนวเพลงร็อกแขนงหนึ่งที่เกิดขึ้นในทศวรรษท่ี 80 
และ ได้รับความนิยมอย่างแพรห่ลายในทศวรรษท่ี 90 ค าว่าอัลเทอรเ์นทีฟถูกคิดขึ้นในทศวรรษท่ี 80 อธิบายถึงแนวเพลงไดร้ับ
แรงบันดาลใจจากพังค์ร็อก โดยอยู่ค่ายเพลงอิสระ ท่ีไม่ได้อยู่ในกระแสนิยมในช่วงเวลานั้น อ้างอิงจาก
alternative2015.blogspot.com/2015/05/blog-post_99.html 
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(Ohlor, 2558) ในที่นี้วัยรุ่นบางกลุ่มที่เกาะกระแสฮิปสเตอร์ก็จะหันมาเล่นแผ่นเสียงเพราะเป็นรูปแบบการฟัง
เพลงที่ไม่เหมือนใครเพราะวัยรุ่นโดยทั่วไปมักจะฟังเพลงในระบบสตรีมมิ่งมากกว่าเพราะง่ายและสะดวก
รวดเร็วในการฟัง แต่ทั้งนี้เจ้าของร้านแผ่นเสียงยังกล่าวอีกว่า กลุ่มวัยรุ่นบางกลุ่มจะชื่นชอบการเล่นแผ่นเสียง
แค่ชั่วครั้งชั่วคราวเพียงเพราะความเท่ ไม่เหมือนใคร ไม่ฟังเพลงตามกระแสทั่วไป แต่ก็มีวัยรุ่นบางกลุ่มที่หันมา
เล่นจริง ๆ จัง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนักร้อง นักดนตรี และนักฟังเพลง 
 จากการสังเกตร้านขายแผ่นเสียงย่านกรุงเทพมหานครพบว่า ร้านขายแผ่นเสียงมีหลากหลายแบบทั้ง
ร้านที่ขายเฉพาะแผ่นใหม่ ร้านขายเฉพาะแผ่นมือสอง และร้านที่ขายทั้งแผ่นมือสองและแผ่นใหม่ร่วมกัน ท าให้
พบว่า เมื่อเทียบสัดส่วนแผ่นใหม่ที่ถูกผลิตออกมาและแผ่นเก่าในร้านแผ่นเสียงแล้วจะพบว่า จ านวนการผลิต
แผ่นเพลงสมัยใหม่มีจ านวนมากข้ึน การจัดวางแผ่นเสียงในร้านจะเห็นได้จากแผ่นใหม่จะถูกน าเสนอตั้งแต่หน้า
ร้าน ส่วนแผ่นเก่าหรือแผ่นมือสองก็จะอยู่อีกมุมของร้าน อย่างเช่น ร้านแผ่นเสียง หรือร้านน้องท่าพระจันทร์ที่
ขายเฉพาะแผ่นใหม่ซึ่งร้านตั้งอยู่ใกล้สถาบันศึกษาหลายแห่งท าให้เห็นว่าแผ่นใหม่ตอบโจทย์กลุ่มวัยรุ่นมากกว่า 
ดังนั้นแล้วสัดส่วนของกลุ่มคนฟังเพลงที่เล่นแผ่นเสียงจึงเป็นวัยรุ่นมากขึ้น ประกอบกับข้อมูลจากเจ้าของร้าน
แผ่นเสียงพูดถึงกลุ่มเด็กรุ่นใหม่เริ่มเข้ามาเป็นลูกค้าคนเล่นแผ่นเสียงอายุน้อยลงซึ่งสามารถดูได้จากศิลปินรุ่น
ใหม่ที่ผลิตแผ่นเสียงออกแล้วขายดี ดังนั้นกลุ่มวัยรุ่นนี้เองที่ท าให้แผ่นเสียงกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้ง พ่ีนกยัง
บอกกับผู้ศึกษาอีกว่า “จะว่าไปก็เป็นยุคอินดี้กลับมาครองเมือง” (พงศกร ดิถีเพ็ง, สัมภาษณ์, 2562  

การกลับมาเป็นที่นิยมของแผ่นเสียงนั้นมาจากหลายปัจจัย ซึ่งเป็นผลพวงของสังคมและวัฒนธรรมที่
เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นกระแสวัฒนธรรมต่าง ๆ ระบบค้าขายออนไลน์ที่อ านวยความสะดวกในการซื้อขาย 
กลยุทธ์ของบริษัทเพลงที่ต้องการยอดขายแผ่นเสียงเพ่ิมขึ้น ระบบสตรีมมิ่งที่ช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจก่อนซื้อ
แผ่นเสียง คุณสมบัติของแผ่นเสียงที่แตกต่างจากวัสดุบันทึกเพลงอ่ืน ๆ สิ่ งเหล่านี้เป็นส่วนที่ส่งเสริมต่อการ
ตัดสินใจของคนรุ่นใหม่ที่หันมาเล่นแผ่นเสียง 
 
แผ่นเสียงวัตถุแอนะล็อกในมุมมองของวัยรุ่น 
 ในบทคว าม  Why does analogues still feel good in a digital word ของ  Yanto Browing 
(2014) กล่าวถึงในยุคดิจิทัลยังมีเด็กวัยรุ่นหลายคนและศิลปินหน้าใหม่ที่รักในสื่อเก่าที่ให้ความถวิลหา 
(nostalgia) และเชื่อมโยงกับความคลั่งไคล้บูชา (fetishism) โดยพวกเขาหลงใหลวัตถุสิ่งของหรืออุปกรณ์ที่
พวกเขาไม่เคยใช้มาก่อน และบทความ Not just a matter of nostalgia: Loving the vinyl record in the 
digital age ของ Paolo Magaudda (2020) พูดถึงแผ่นเสียงไวนิลไม่ได้หายไป แต่มันได้กลายเป็นที่นิยมและ
ดึงดูดความสนใจของคนสมัยใหม่มากข้ึนท าให้พวกมันกลายเป็น real iconic objects ความรักท่ีพวกเขามีต่อ
ไวนิลนั้นเกี่ยวพันกับประวัติของวัตถุ สิ่งที่ดึงดูดความสนใจในปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความถวิลหาแต่
เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับหลักปฏิบัติใหม่ พิธีกรรม และจินตภาพที่ถูกสร้างขึ้นรอบวัตถุพิเศษนี้ที่ตอบโต้กับความ
สมดุลของกระบวนการดนตรีดิจิทัลที่ให้ความสะดวกสบายในการฟังเพลง ดังนั้นแผ่นเสียงไวนิลยังคงอยู่เพ่ือ
สนับสนุนความต้องการของพวกเขาในวิธีที่แตกต่างกันออกไปในประสบการณ์กับเสียงเพลงซึ่งเป็นอีกทางเลือก
หนึ่ง 
 จากการค้นหาข้อมูล การสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ผู้ศึกษาพบว่า ผู้เล่นแผ่นเสียงมีอยู่ในทุกเพศทุกวัย 
วัยรุ่นสมัยใหม่ก็หันมานิยมเล่นแผ่นเสียงมากข้ึนซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้แผ่นเสียงกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งใน
เมืองไทย ผู้ศึกษาได้พูดคุยกับเด็กวัยรุ่นที่เล่นแผ่นเสียงเพ่ือถามถึงสาเหตุที่มาสนใจเล่นแผ่นเสียง พบว่า น้องอีฟ 
(นามสมมติ) เป็นนักศึกษาหญิง อายุ 20 ปี กล่าวว่า พ้ืนเพมีญาติที่สะสมแผ่นเสียงมาตั้งแต่สมัยเขาวัยรุ่นอยู่
แล้วและชอบไปดูแผ่นเขาบ่อย ๆ ท าให้น้องอีฟหลงใหลในตัวแผ่นเสียงซึ่งเสน่ห์ของมันมีตั้งแต่ปกจนถึงตัวแผ่น 
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เวลาได้แผ่นเสียงมาแต่ละชิ้นก็ให้ความรู้สึกเหมือนสะสมงานศิลปะ อีกทั้งการฟังเพลงจากแผ่นเสียงต่างจาก
การฟังจากซีดีหรือจากแอพพลิเคชั่น ต่าง ๆ เพราะเสียงจากแผ่นเสียงจะมีความอ่ิมตัวของเสียง (saturation) 
และมีเสียงรบกวน (noise) แผ่นเสียงบางชนิดจะมีกลิ่นเฉพาะตัว และแผ่นเสียงคือเพลงที่จับต้องได้ แม้แต่
เสียงดนตรีในแผ่นเสียงก็ยังมีความนุ่มลึกกว่าซึ่งเขาบอกว่ามันคือเอกลักษณ์และเสน่ห์เฉพาะตัวที่ไม่มีในระบบ
ดิจิทัลหรือสตรีมมิ่ง (อีฟ (นามสมมติ), สัมภาษณ์, 2562) 

นอกจากนี้ทอย (นามสมมติ) เป็นนักศึกษาชาย อายุ 24 ปี มีความฝันว่าจบแล้วอยากจะเปิดร้านขาย
แผ่นเสียงเป็นของตนเอง เขานั้นมีพ้ืนเพมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นพ่อที่เล่นแผ่นเสียง ก่อนหน้านี้น้องทอยเล่นเทปกับซีดี 
มาหลายปี สาเหตุที่มาเล่นแผ่นเสียงมาจากช่วงนั้นแผ่นเสียงก าลังเติบโตเลยลองหัดมาจับแผ่นเสียง รวมถึงเกิด
จาก การได้ดูภาพยนตร์เรื่อง High Fidelity (2000) เกี่ยวกับคนขายแผ่นเสียงที่ผิดหวังจากความรักซึ่ง
ภาพยนตร์เรื่องนี้ ก็เป็นแรงบันดาลใจให้เขาเริ่มเล่นแผ่นเสียงอย่างจริงจัง และเขากล่าวอีกว่าการฟังเพลงจาก
แผ่นเสียงแตกต่างจาก สื่ออ่ืน ๆ เพราะแผ่นเสียงมีรายละเอียดมากกว่าและมีคุณภาพเสียงที่ดีกว่า เพลงใน
ระบบสตรีมมิ่งจะขยายไฟล์ มากเท่าแผ่นเสียงไม่ได้เพราะแผ่นเสียงจะมีไฟล์อยู่ที่ 24 bit ความชัดจะต่างจาก 
cd มีไฟล์อยู่ที่ 16 bit (ทอย (นามสมมติ), สัมภาษณ์, 2562) 

อีกทั้งยังมีบางคนที่เริ่มเล่นด้วยตนเอง อย่างเช่น ริน (นามสมมติ) เป็นนักศึกษาหญิง อายุ 20 ปี เริ่ม
เล่นด้วยตัวเอง เขาชื่นชอบแผ่นเสียงเพราะเคยลองแล้วรู้สึกว่าคุณภาพเสียงมันดีกว่าสื่ออ่ืน ๆ ประกอบกับชอบ
ของ    วินเทจอยู่แล้วแผ่นเสียงจึงได้ตอบโจทย์ความต้องการ อีกทั้งแผ่นเสียงแตกต่างจากสื่อเพลงอ่ืน ๆ ตรงที่
เขารู้สึกว่าแผ่นเสียงให้คุณภาพของเสียงมากกว่าและเป็นสื่อเพลงที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ รวมถึงชอบ
กระบวนการเล่นแผ่นเสียงอย่างเวลาเอาเข็มวางลงร่องแผ่นเสียงเหมือนได้เห็นระบบการท างานของมัน (ริน 
(นามสมมติ), สัมภาษณ์, 2562) 

กลุ่มวัยที่เล่นแผ่นเสียงหลายๆ คนอาจจะคิดว่ามีแค่เฉพาะวัยผู้ใหญ่เท่านั้นที่โหยหาอดีตหรืออยาก
ย้อนยุค แต่มันไม่ใช่เช่นนั้น กลุ่มวัยที่บริโภคแผ่นเสียงมีตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่ จากข้อมูลที่ได้จากการ
สอบถามเจ้าของร้านน้องท่าพระจันทร์ท าให้ทราบว่ามีตั้งแต่กลุ่มวัยเด็กที่สุดที่มาซื้อแผ่นเสียงที่ร้าน คือ เด็ก
อายุ 13-14 ปี ด้วยสาเหตุที่รูปแบบของปกแผ่นเสียงที่สวยงามก็มีผลต่อการจูงใจให้ซื้อ รวมถึงครอบครัวที่ฟัง
เพลงเล่นดนตรีอยู่แล้วก็เป็นปัจจัยด้วย และวัยรุ่นก็หันกลับมาซื้อแผ่นเสียงเพราะวงดนตรีในปัจจุบันก็ผลิต
แผ่นเสียงมากขึ้นหรือวงเก่า ๆ อย่าง Oasis ก็ได้ผลิตแผ่นเสียงออกมาจ าหน่ายมากขึ้นจึงท าให้แผ่นเสียงเริ่ม
เป็นที่รู้จักทั้งวัยเด็กและวัยรุ่น  

สาเหตุที่วัยรุ่นหันมาเล่นแผ่นเสียงมีทั้งพ้ืนเพที่ครอบครัวเล่นแผ่นเสียงอยู่แล้ว และพวกเขาหันมาเล่น
ด้วยตัวของพวกเขาเองและพวกเขายังถือว่าแผ่นเสียงเป็นสื่อเพลงใหม่ที่น่าสนใจในยุคของพวกเขา พวกเขา
ไม่ได้หันมาเล่นเพราะกระแสวินเทจหรือกระแสแฟชั่นที่นิยมชั่วคราวเท่านั้น แต่พวกเขาได้ให้ความส าคัญของ
เสียงที่เกิดขึ้นจากแผ่นเสียง ในด้านผัสสะการได้ยินนั้นพวกเขาอธิบายว่า แผ่นเสียงแตกต่างจากการฟังเพลงใน
สื่อเพลงอ่ืน ๆ ตรงที่มันมีความนุ่มลึกและมีความอ่ิมตัวของเสียง (saturation) ซึ่งบางคนบอกว่า มันให้เสียงที่มี
มิติเปรียบเสมือนการฟังดนตรีสด นอกจากนี้แผ่นเสียงยังมีเสียงรบกวน (noise) ที่เกิดจากแผ่นเสียงที่มีรอยซึ่ง
บางคนบอกว่ามันมีเสน่ห์ คุณสมบัติด้านเสียงของแผ่นเสียงเหล่านี้ท าให้มันแตกต่างจากเสียงในวัสดุบันทึกเพลง
อ่ืน ๆ รวมทั้งได้เห็นกระบวนการท างานของแผ่นเสียงที่ท าให้เสียงเพลงเกิดขึ้น ผนวกกับวิธีการเล่นที่เหมือนกับ 
Listening ritual ในรูปแบบใหม่ที่สามารถสร้างประสบการณ์ใหม่ในการฟังเพลงของพวกเขาซึ่งแผ่นเสียง
สามารถให้ผัสสะได้หลายทางไม่ว่าจะเป็นด้านเสียง กลิ่น การมอง การสัมผัสเพราะมันเป็นสื่อเพลงที่จับต้องได้ 
(tangible) นอกจากนี้การเล่นแผ่นเสียงของกลุ่มคนรุ่นใหม่ยังแสดงให้เห็นถึงการสร้างความแตกต่างเฉพาะ
กลุ่มผ่านรสนิยม โดยคนกลุ่มนี้ทางครอบครัวมีฐานะดีท าให้มีทุนทางเศรษฐกิจที่เป็นปัจจัยด้านรายได้ที่มีผล
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โดยตรงต่อการเลือกใช้รูปแบบการฟังเพลงเนื่องจากการบริโภคแผ่นเสียงมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง รวมถึงทุน
ทางวัฒนธรรมที่สภาพแวดล้อมท าให้ปัจเจกเลือกที่จะเล่นแผ่นเสียง อย่างเช่น วัยรุ่นที่ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์
พูดคุยบางคนก็คลุกคลีอยู่กับครอบครัวที่มีญาติพ่ีน้องเล่นแผ่นเสียงการซึมซับในทุก ๆ วันมีผลท าให้เด็กเหล่านี้
มีรสนิยมตามครอบครัว หรือเด็กวัยรุ่นบางคนที่พักอยู่ในย่านที่มีร้านขายแผ่นเสียงจ านวนมากในต่างประเทศ
การเดินผ่านตาและเห็นทุกวันท าให้เขาเริ่มชื่นชอบ รวมถึงมีเพ่ือนที่ชื่นชอบเหมือนกันหรือมีรสนิยมเดียวกัน 
อีกทั้งศิลปินรุ่นใหม่ ๆ ก็หันมาผลิตแผ่นเสียงกันเพ่ิมมากขึ้นท าให้พวกเขามีทางเลือกมากขึ้นในการบริโภค
สินค้าของศิลปินและกระแสวัฒนธรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นฮิปสเตอร์ เรโทรและวินเทจนั้นก็มีส่วนประกอบสร้าง
ตัวตนของพวกเขาผ่านการเลือกบริโภคสินค้าที่ไม่ใช่สินค้ามวลชนทั่วไป 
 
แผ่นเสียงเป็นตัวแทนของศิลปิน 
 แผ่นเสียงเป็นสื่อเพลงสมัยใหม่ที่เชื่อมโยงศิลปินและผู้ฟังของพวกเขาผ่านผลงาน (Bartmanski and 
Woodward, 2015) สิ่งที่สามารถยึดโยงระหว่างศิลปินกับผู้ฟังก็คือ สินค้าของศิลปินที่ออกมาจัดจ าหน่าย
ให้กับกลุ่มแฟนคลับ ในงาน Art and Agency An Anthropological Theory ของ Alfred Gell (1998) ได้
พูดถึงความเป็นผู้กระท าการของสิ่งของที่ไม่ใช่แค่เพียงมนุษย์เท่านั้นที่สามารถจะกระท าการได้ ผู้กระท าการ
ต้องมีคุณลักษณะที่สามารถสร้างผลลัพธ์หรือผลกระทบต่อเหตุการณ์นั้น ๆ ได้ ผู้กระท าการมีความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกับสิ่งของและผู้กระท าการสามารถถูกกระท าย้อนกลับโดยสิ่งของได้ แต่วัตถุสิ่งของไม่สามารถมี
ศักยภาพเป็นผู้กระท าการได้ด้วยตัวมันเองแต่ต้องอาศัยมนุษย์ในการให้ศักยภาพผ่านการใส่ความมุ่งหมายหรือ
เจตนา (intention) ลงไปในวัตถุ เจลได้แบ่งผู้กระท าการออกเป็น 2 แบบ คือ primary agent ผู้กระท าการข้ัน
แรกอาจจะเป็นคนหรือสิ่งของที่ใส่ agency ของตัวเองลงไปให้กับวัตถุ ส่วน secondary agent ผู้กระท าการ
ขั้นที่สองเป็นวัตถุสิ่งของที่มี agency ในตัวมันเองก็สามารถกลับมากระท าต่อมนุษย์ได้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้
ผู้กระท าการ (agent) กับผู้ถูกกระท าการ (patient) มีความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันและมีบริบทที่บ่งชี้ว่ามีการ
กระท าเกิดขึ้น ทั้งผู้กระท าการและผู้ถูกกระท าการสามารถสลับกันไปมาได้ตามบริบท เช่น ศิลปินที่สร้างงาน
ศิลปะขึ้นมาก็คือผู้กระท าการในขั้นแรกที่ใส่ความเป็นตัวเองลงไปในงานศิลปะ ซึ่งงานศิลปะก็คือผู้ถูกกระท า
การ และงานศิลปะนั้นก็กลายเป็นผู้กระท าการในขั้นที่สองที่ส่งผลต่อผู้ชม ดังนั้นเมื่อผู้กระท าการจะท าอะไร
ต้องมีผู้ ถูกกระท าเสมอ ศิลปินจะสร้ างงานศิลปะมาชิ้นหนึ่ งก็จะค านึงถึงผู้ ชมหรือคนที่จะมาซื้ อ  
 เมื่อกลับมามองแผ่นเสียงที่สะสมโดยกลุ่มแฟนคลับในประเทศไทย พบว่า ศิลปินได้ใส่ความเป็นตัวตน 
agency ลงไปในสินค้าก็คือ แผ่นเสียง แผ่นเสียงก็ได้กลายเป็นผู้กระท าการที่มี agency ของตัวเองที่ส่งผลต่อ
แฟนคลับที่ซื้อแผ่นเสียง ศิลปินจะผลิตแผ่นเสียงขึ้นมาก็จะค านึงถึงกลุ่มแฟนคลับเสมอว่าถ้าผลิตออกมาจะขาย
หรือเป็นที่ต้องการของกลุ่มแฟนคลับหรือไม่ อย่างเช่น แผ่นเสียงของวง Polycat ศิลปินไทยแนวดนตรีอินดี้
พอปสไตล์ดนตรียุค 80 ไม่ใช่แค่เฉพาะแนวดนตรีเท่านั้นแต่เสื้อผ้าและไลฟ์สไตล์ของพวกเขายังมีกลิ่นอายยุค
เก่า ตัวตนของพวกเขานั้นถูกผูกติดกับความเก่าและความคลาสสิก ความเป็น Polycat ยังยึดโยงกับตัวนักร้อง
น า คือ รัตน จันทร์ประสิทธิ์ (นะ) แฟนคลับบางคนชอบตัวตนของนักร้องน า เช่น เอฟ (นามสมมติ) เป็นผู้ชาย 
อายุ 26 ปี เขามีอาชีพเป็นช่างถ่ายภาพ และเขาเป็นแฟนคลับ Polycat เขาเคยได้พูดคุยส่วนตัวกับศิลปินท าให้
ชอบแนวคิด วิธีการสนทนา ชอบมุมมองการท าเพลง ไลฟ์สไตล์ การแต่งตัว และเสียงดนตรีที่ศิลปินท าขึ้น (เอฟ
(นามสมมติ), สัมภาษณ์, 2563) ดังนั้นความเป็น Polycat น ามาถูกใส่ในแผ่นเสียงของพวกเขา แฟนคลับที่
สะสมไม่ได้ชื่นชอบในคุณสมบัติทางกายภาพของแผ่นเสียงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความเป็นตัวตนของศิลปินที่อยู่
ในแผ่นเสียงที่พวกเขาได้เป็นเจ้าของผลงานด้วย 



เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)      63 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสงัคมวิทยา ครั้งที่ 2 
20 - 21 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ี

 นอกจากนี้ในปัจจุบันสถานะของแผ่นเสียงไม่ได้เป็นแค่สื่อในการฟังเพลงเหมือนอย่างที่มันเคยเป็น
ในช่วงชีวิตของแผ่นเสียงไวนิลปี 1950 ได้เข้าสู่ตลาดได้รับการยอมรับในรูปแบบสื่อแอนะล็อกที่ทันสมัย แต่
ปัจจุบันสถานะของมันได้เปลี่ยนไป และในอีกมิติหนึ่งมันอาจเป็นแค่เฉพาะของสะสมเหล่าบรรดาแฟนคลับ
ศิลปิน แฟนคลับบางคนหันมาซื้อแผ่นเสียงโดยที่พวกเขาไม่ได้มีเครื่องเล่นแผ่นเสียง ไม่ได้รู้ถึงคุณสมบัติของ
วัตถุท่ีเป็นกายภาพ แต่พวกเขาเลือกที่จะซื้อเพ่ือเก็บสะสมซึ่งมันผูกติดกับคุณค่าและประวัติของศิลปิน 
 ใ น ง าน  Vinyl Record Collecting as Material Practice: The Japanese Case ของ  Shuhei 
Hosokawa and Hideaki Matsuoka (2014) ได้พูดถึงโมเดลการสะสมของ Susan Pearce (1995) เสนอว่า 
การสะสมแผ่นเสียงแบ่งออกได้ 3 รูปแบบ การสะสมเพ่ือการระลึก (souvenir collecting) วัตถุนั้นเป็นที่
รองรับอัตชีวประวัติของบุคคล การสะสมที่หลงใหลในตัววัตถุ (fetishistic collecting) วัตถุนั้นมีความโดดเด่น
และสามารถสร้างตัวเองได้ นักสะสมเพียงแค่ตอบสนองต่อความต้องการวัตถุที่ครอบง าเขาโดยการรวบรวม
สะสมให้ได้มากที่สุด และการสะสมเป็นระบบ (systematic collecting) การสะสมที่เน้นความสมบูรณ์ของ
รายการที่เก็บรวบรวม เมื่อน ามาพูดถึงกลุ่มแฟนคลับที่สะสมแผ่นเสียงของศิลปินในประเทศไทย แผ่นเสียงอยู่
ในรูปแบบการสะสมเพ่ือการระลึก (souvenir collecting) ท าให้เห็นว่าความเป็นศิลปินนั้นถูกผูกติดกับตัว
แผ่นเสียงที่สามารถเชื่อมโยงไปหาแฟนคลับได้ ยกตัวอย่างเช่น เอฟ คนรุ่นใหม่ที่หันมาสนใจแผ่นเสียงเริ่มมา
จากชอบแนวดนตรี Citypop แบบญี่ปุ่น ซึ่ง Polycat เป็นศิลปินไทยกลุ่มแรก ๆ ที่ท าเพลงแนวนี้ ประกอบกับ
ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ท าให้เขาได้ศึกษาและได้รู้ว่าแผ่นเสียงกลับมาเป็นที่นิยม รวมถึงเพ่ือน ๆ ของเขาก็
เล่นแผ่นเสียงอยู่แล้ว เขาจึงได้เริ่มสะสมจากแนวดนตรีที่ชื่นชอบและศิลปินที่ชื่นชอบ เขาให้ความหมายของ
การซื้อของเขาว่ามันคือ ของสะสม เพราะเขาจะสะสมตั้งแต่แผ่น Polycat ชุดแรกโดยซื้อแผ่นมือสองมาใน
ราคา 12,000 บาท เขายอมจ่ายแพงเพ่ือให้ได้มาครอบครอง รวมทั้งแผ่นในชุดที่สองกับแผ่นที่ผลิตออกมาแบบ 
Limited Edition ที่ขายร่วมกับเครื่องเล่นแผ่นเสียงของบริษัท Gadhouse โดยมีดีไซน์ของเครื่องเล่นนี้เป็นยุค 
80 แม้ว่าแผ่นเสียงชุดแรกและชุดสองจะประกอบด้วยจ านวนเพลงเท่ากัน อัลบั้มเดียวกัน แต่สีของแผ่นและปก
ของแผ่นที่แตกต่าง เขาบอกว่า เขายอมจ่าย เพ่ือที่จะได้สะสมครบตามจ านวนเพราะความต่างของมันนี้เองท า
ให้มันสวยเวลามันอยู่ด้วยกัน (เอฟ (นามสมมติ), สัมภาษณ์, 2563) ท าให้เห็นว่า การสะสมของเขานั้นจะให้
ความส าคัญที่ตัววัตถุแผ่นเสียงจากการที่เขาเลือกซ้ือแผ่นเสียงในทุกชุดที่ศิลปินผลิตขึ้น 

นอกจากนี้แล้วสิ่งที่เขาชอบในความเป็น Polycat ยังยึดโยงกับตัวนักร้องน าในด้านไลฟ์สไตล์ของ
ศิลปิน เขามองว่าเมื่อก่อนเขาอาจจะสนับสนุนงานของศิลปินผ่านทางการจ่ายเงินต่อเดือนในสตรีมมิ่ง แต่การ
ซื้อแผ่นเสียงก็เป็นการสนับสนุนอีกทางหนึ่ งและเขายังได้เป็นเจ้าของผลงานศิลปิน รวมถึงการได้หยิบจับ
ผลงานศิลปินก็ให้ความสุขเล็ก ๆ อย่างแผ่นเสียงเวลาฟังต้องให้มันรันเพลงตั้งแต่เพลงหนึ่ง เขามีความรู้สึกว่าใน
แผ่นเสียงได้ให้สตอรี่ที่ศิลปินเรียบเรียงเพลงมา และเนื้อเสียงของแผ่นเสียงที่ให้เสียงแน่นและมีความเต็ม 
รวมทั้งกระบวนในการฟังเพลงผ่านแผ่นเสียงทั้งการหยิบจับ เปลี่ยนแผ่น เอาหัวเข็มขึ้นซึ่งมันเป็นความสุข   
เล็ก ๆ ที่สื่อเพลงอื่นให้ไม่ได้ 

งาน On Collecting Art and Culture ของ James Clifford (1999) พูดถึงการเลื่อนไหลของสถานะ
ของวัตถุ วัตถุหนึ่งสามารถอยู่ในหนึ่งในโซนหรือมีความคลุมเครือในระหว่างสองโซนได้ การจัดประเภทวัตถุ
และการก าหนดคุณค่าสัมพันธ์กับบริบทที่พวกมันอยู่และระหว่างที่พวกมันไหลเวียน ท าให้เห็นว่า วง Polycat 
ศิลปินแนวดนตรียุค 80 และสไตล์ของพวกเขาผูกติดกับความคลาสสิกในยุคก่อน ท าให้สื่อเพลงอย่างแผ่นเสียง
นั้นสามารถขายดีในกลุ่มแฟนคลับ แผ่นเสียงอัลบั้ม 80 kisses ของพวกเขาท่ีผลิตในชุดแรกเม่ือ 4 ปีก่อนนั้นถูก
ผลิตมาอย่างจ ากัดด้วยราคาประมาณ 2,200 บาท แต่ในปัจจุบันด้วยปริมาณที่มีจ ากัดท าให้ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของบรรดาแฟนคลับ แผ่นชุดแรกจึงมีราคาพุ่งไปสูงถึงประมาณ 10,000 บาทขึ้นไป แม้ว่าค่ายเพลง 
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Smallroom จะมีโปรเจกต์ในการผลิตแผ่นออกมาชุดที่สอง แต่แฟนคลับก็ยังอยากได้และตามหาซื้อแผ่นชุด
แรก ทั้ง ๆ ที่มันเป็นอัลบั้มเดียวกัน ประกอบด้วยเพลงเท่ากัน แต่รูปแบบปกและสีของตัวแผ่นที่เปลี่ยนไปท าให้
ความดั้งเดิมและคุณค่าของแผ่นแตกต่างกันออกไป แผ่นเสียงได้ถูกเปลี่ยนจากสินค้าธรรมดา ได้กลายมาเป็น
ของสะสมของเหล่า แฟนคลับและแผ่นในชุดแรกที่ถูกผลิตมาอย่างจ ากัดได้เลื่อนสถานะเป็นของหายากที่มี
มูลค่าสูง 

แผ่นเสียงได้กลายมาเป็นสื่อเพลงสมัยใหม่ในการสะสมผลงานศิลปินของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในปัจจุบัน
แทนที่ซีดี แม้ว่าแผ่นเสียงจะมีราคาสูงกว่าเกือบเท่าตัวแต่รูปแบบการน าเสนอของบริษัทเพลงและตัวตนของ
ศิลปินท าให้แผ่นเสียงได้เป็นตัวกลางในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิลปินกับแฟนคลับ และท าให้เห็นว่า
ส าหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่นั้นแผ่นเสียงไม่ใช่สิ่งเก่าส าหรับพวกเขาแต่มันคือสิ่งใหม่ที่เกิดจากวัฒนธรรมในปัจจุบัน 
 
สรุป  

วัตถุแอนะล็อกอย่างแผ่นเสียงในสังคมดิจิทัลนั้นได้กลับมาเป็นที่นิยมและเป็นสื่อทางเลือกในการฟัง
เพลงของคนรุ่นใหม่ พวกเขาได้เห็นคุณค่าท่ีเป็นคุณสมบัติทางเลือกหนึ่งในการฟังเพลงที่ต่างจากระบบสตรีมมิ่ง
ที่มีความสะดวกรวดเร็วและง่ายในการฟัง แม้ว่าแผ่นเสียงจะมีราคาสูงแต่พวกเขายังเลือกที่จะบริโภคซึ่งกลุ่ม
คนรุ่นใหม่ที่เล่นแผ่นเสียงนั้นนอกจากจะมีทุนทางเศรษฐกิจแล้วยังต้องมีทุนทางวัฒนธรรมที่หล่อหลอมให้พวก
เขาได้มาชื่นชอบทั้งจากคนในครอบครัว เพ่ือน และพ้ืนที่ที่ใช้ชีวิต ประสบการณ์ของคนรุ่นใหม่ที่เล่นแผ่นเสียง
นั้น พวกเขาได้ให้ความหมายต่อแผ่นเสียงว่าเป็นสื่อเพลงที่น่าสนใจและให้ความรู้สึกแปลกใหม่ในการเล่น
เพราะพวกเขาเกิดและเติบโตไม่ทันในยุคแผ่นเสียงรุ่งเรือง รวมถึงศิลปินรุ่นใหม่ต่างก็ผลิตแผ่นเสียงออกมา
จ าหน่ายกันมากขึ้นและศิลปินรุ่นเก่าก็ท าการผลิตซ้ าแผ่นเสียง (reissue) มากขึ้นเช่นกัน ส าหรับพวกเขาไม่ได้
มองแผ่นเสียงเป็นเพียงแค่เฉพาะสื่อในการฟังเพลง แต่เป็นวัตถุท่ีท าให้ได้ใกล้ชิดศิลปินผ่านการบริโภคและการ
สะสมโดยแผ่นเสียงเป็นสิ่งที่ยึดโยงพวกเขากับศิลปินที่ชื่นชอบ ท าให้เห็นว่าแผ่นเสียงมีความเป็นผู้กระท าการ 
โดยผ่านการใส่ตัวตนของศิลปินลงไปในวัตถุ และตัวตนศิลปินก็สามารถกระท ากับแฟนคลับที่สะสมแผ่นเสียงได้ 
และการเปลี่ยนแปลงยุคสมัยท าให้เห็นถึงการลื่นไหลของสถานะของแผ่นเสียงที่เปลี่ยนจากสื่อที่ใช้ในการฟัง
เพลงเป็นหลักเปลี่ยนสถานะเป็นของสะสมจนได้กลายมาเป็นของหายากซ่ึงมาจากบริบทสังคมวัฒนธรรมที่ท า
ให้สินค้าได้เลื่อนสถานะกลายมาเป็นของสะสมซึ่งวัตถุได้บ่งบอกถึงตัวตนของศิลปินและผู้บริโภคที่ได้
ครอบครองวัตถุนั้น  

ในวัฒนธรรมการสะสมในสังคมไทย อย่างเช่น คอลัมน์ประเภท “มุมสะสม” ตามหน้านิตยสารต่าง ๆ 
ในสังคมบริโภคนิยม การสะสมสิ่งของเป็นเครื่องแสดงถึงความมีรสนิยม คือองค์ประกอบหนึ่งของคุณภาพชีวิต
และเป็นพฤติกรรมของผู้มีวัฒนธรรม และในอีกด้านหนึ่งก็เป็นการตอบสนองความหลงใหลคลั่งไคล้ใน “วัตถุ” 
ในคอลัมน์ประเภทมุมสะสมตามหน้านิตยสารเมื่อพูดถึงการสะสมหัวใจส าคัญก็ยังคงเป็น “ตัววัตถุ” นอกจากนี้
การสะสมยังเป็นการสร้างเอกลักษณ์ให้กับตัวเองอีกด้วย (ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ , 2546) ท าให้เห็นว่าการสะสม
แผ่นเสียงของคนรุ่นใหม่นั้นแสดงให้เห็นถึงรูปแบบการบริโภคที่บ่งบอกรสนิยมและตัวตนที่แตกต่างประกอบ
กับความหลงใหลในตัววัตถุสิ่งของที่พวกเขาไม่เคยใช้มาก่อน เมื่อพูดถึงการสะสมวัตถุอ่ืนอย่างเทปคาสเซ็ทที่
เป็นสื่อที่ใช้ในการฟังเพลงยุคเก่าเหมือนกัน โดยเทปคาสเซ็ทมีลักษณะเฉพาะที่ให้ความยุ่งยากในการเล่น แต่
ลูกเล่นของมันนี้เองท าให้มันมีความพิเศษและยังเป็นสื่อทางกายภาพที่มีราคาไม่สูง ขนาดพกพา และช่วย
ศิลปินในการผลิตเพลง ในขณะแผ่นเสียงมีราคาค่อนข้างสูง แต่ให้เสียงที่มีคุณภาพ และมีตัวแผ่นขนาดใหญ่ท า
ให้มีภาพหน้าปกอัลบั้มขนาดใหญ่ซึ่งบางคนมองว่ามันเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่ง และยังมีอายุการใช้งานที่นาน
กว่าเทปคาสเซ็ท รวมถึงยังให้ศิลปะในการเล่นของแต่ละบุคคลอีกด้วย 
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ในเรื่องของอ านาจของเสียงนั้นในบทความเสียง อ านาจที่คุณสัมผัสได้ ของชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์
(2546) บางส่วนได้พูดถึง การผลิตและการบริโภคเครื่องเสียงที่สร้างกลุ่มนักเล่นเครื่องเสียงที่จ ากัดวงอยู่ในหมู่
ผู้ชาย เครื่องเสียงได้ถูกสร้างให้มีลักษณะเป็นเพศชาย ไม่ใช่เพราะเครื่องเสียงเป็นสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์แต่อย่างเดียวหากเป็นเพราะ “เสียง” ถือเป็น “ของเล่น” ของผู้ชาย รวมถึงความดังของ
เสียงรูปแบบการดีไซน์ส่วนใหญ่ที่เป็นสีด าและมีปุ่มเพ่ิมเสียงขนาดใหญ่กว่าปุ่มอ่ืน ๆ ยังมีนัยทางวัฒนธรรมที่สื่อ
ให้เห็นถึงอ านาจของเจ้าของเครื่องเสียงด้วย ในส่วนของแผ่นเสียงนั้นผู้ศึกษาเห็นว่า เสียงที่เกิดจากแผ่นเสียง
นั้นมีลักษณะที่แตกต่างกันตามการเล่นของแต่ละบุคคล แผ่นเสียงมีทั้งที่ผลิตด้วยระบบดิจิทัลและระบบแอ
นาล็อก เครื่องเล่นแผ่นเสียงสมัยใหม่บางตัวมีล าโพงอยู่ในตัว รวมถึงสีของเครื่องเล่นที่มีความหลากหลายมาก
ขึ้นท าให้เห็นว่า การเล่นแผ่นเสียงไม่ได้ถูกจ ากัดแค่เฉพาะผู้ชายเท่านั้น ในปัจจุบันผู้หญิงก็หันมาเล่นแผ่นเสียง
กันมากข้ึน เสียงที่เกิดจากแผ่นเสียงบางคนบอกว่ามันให้เสียงที่มีความนุ่มลึกกว่าและมีมิติมากกว่าการฟังเพลง
ในสื่ออ่ืน ๆ และมีเสียงรบกวน (noise) ที่ให้เสน่ห์อย่างหนึ่งในการฟัง ทั้งนี้ในทางปฏิบัติยังขึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบหลายอย่างทั้งคุณภาพของอุปกรณ์เครื่องเล่นและคุณภาพของแผ่นเสียง ส าหรับผู้ใหญ่บางคนนั้น
เสียงของแผ่นเสียงท าให้พวกเขาได้คิดย้อนถึงอดีต แต่เสียงของแผ่นเสียงส าหรับคนรุ่นใหม่นั้นพวก เขาได้ให้
ความหมายว่ามันให้ความแปลกและแตกต่างในการฟังเสียงดนตรีในยุคของพวกเขา 

นอกจากนี้กระแสวัฒนธรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวินเทจ เรโทร หรือฮิปเตอร์ ประกอบกับคุณสมบัติของ
แผ่นเสียงที่เป็นวัตถุจับต้องได้ ให้ผัสสะได้หลายทาง และให้เสียงที่แตกต่างจากรูปแบบการฟังเพลงในสื่ออ่ืน ๆ 
รวมถึงความแปลกใหม่ของมันท าให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจแผ่นเสียงและมองว่ามันเป็นสิ่งใหม่ส าหรับพวกเขา
ไม่ใช่สิ่งเก่าอย่างที่เคยเป็นมา กระแสวัฒนธรรมการหันมาบริโภคแผ่นเสียงไม่ใช่เพียงแค่กระแสชั่วครั้งชั่วคราว
แต่ด้วยคุณสมบัติของแผ่นเสียงเองที่ให้คุณค่ามากกว่าสื่อในการฟังเพลงจึงท าให้มันสามารถอยู่ได้ไม่ว่าจะเป็น
คุณสมบัติทางกายภาพของแผ่นเสียง สุนทรียะอารมณ์ของคนเล่นแผ่นเสียง ประวัติและตัวตนของศิลปิน 
ความรู้สึกในการได้มาและการเป็นเจ้าของ การสะสมและการหันมาสนใจแผ่นเสียงของคนรุ่นใหม่จึงท าให้
แผ่นเสียงสามารถยังคงอยู่ได้ในปัจจุบัน 
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การหันเหสู่ชุมชนในศิลปะร่วมสมัย: การส ารวจทางทฤษฎีและแนวปฏบิัติเบือ้งต้น 
Community Turn in Contemporary Art:  Surveys in Theories and Practice 

 
วรเทพ  อรรคบุตร 

 
บทคัดย่อ 
 การหันเหสู่ชุมชนในศิลปะร่วมสมัย หรือ community turn เริ่มก่อตัวตั้งแต่ครึ่งหลังศตวรรษที่ 20
นับเป็นแนวโน้มการขยายตัว หรือทาบซ้อนระหว่างพ้ืนที่ ทั้งเปิดโอกาสให้งานศิลปะใช้กระบวนการปลายเปิด 
เพ่ือเชื่อมต่อและแทรกแซงเข้าไปในปริมณฑลนอกศิลปะ และคนดูกลุ่มเดิม การหันเหสู่ชุมชนไม่เพียงเป็นการ
สื่อถึงแนวคิดปฏิสุนทรียศาสตร์ หรือต่อต้านความหลงใหลศิลปวัตถุ เนื่องจากการหันเหสู่ชุมชนสู่ปฏิบัติการ
ศิลปะ ยังเป็นการต่อต้านเผด็จการของผนังขาว ที่คอยก าหนดสถานะและคุ้มครองคุณค่าของศิลปะ แต่ไม่เปิด
ให้เกิดการท้าทายตั้งค าถาม ดังตัวอย่างขบวนการท าให้เป็นสถาบัน ที่ครอบง าให้ศิลปะเพียงท าหน้าที่
ตอบสนองความเพลิดเพลินทางสายตา เมื่อศิลปินมีความพยายามที่จะก้าวข้ามประเด็นทางญาณวิทยา แล้ว
ขยับไปสู่ข้อสงสัยต่อการเปลี่ยนแปลงทางภววิทยาของศิลปะ เนื่องจากรูปแบบศิลปะร่วมสมัยบางด้าน 
คล้ายคลึงกับปฏิบัติการในชีวิตประจ าวัน ดังนั้นจึงจุดประกายให้เกิดการถกเถียงเกี่ยวกับความใกล้ชิดใน
ชีวิตประจ าวันของศิลปะมาก กระทั่งบางครั้งดูเหมือนกับชีวิตประจ าวันอย่างแยกไม่ออก   

ศิลปะที่หันเหสู่ชุมชนครอบคลุมตั้งแต่แนวทางความร่วมมือ แทรกแซง อันสื่อถึงมิติทางการเมือง  
บทความนี้มุ่งส ารวจแนวทางศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นศึกษาของ
มานุษยวิทยา ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกร่วม (communitas) การผสมผสาน (assemblage) และการเปลี่ยนแปลง
ทางภววิทยา จากกระบวนทัศน์ของศิลปะที่หันเหสู่ชุมชน ซ่ึงสะท้อนการไม่ยึดถือภาพตัวแทน โดยการศึกษานี้ 
ใช้แนวการศึกษาที่เกี่ยวข้องได้แก่ แนวชาติพันธุ์วรรณา อันเป็นกระบวนทัศน์ในการศึกษาอัตลักษณ์ประจ า
กลุ่มคน  แนวทางผสมผสาน ที่อธิบายองค์ประกอบจากส่วนย่อย ที่ปลดปล่อยศักยภาพและแนวทางความ
ร่วมมือที่สะท้อนว่าศิลปะในรูปแบบกิจกรรมและความร่วมมือ เป็นการเชื่อม และขยับให้เกิดปฏิสัมพันธ์
ระหว่างศิลปะกับพื้นท่ีสาธารณะ 
 

ค าส าคัญ : การหันเหสู่ชุมชน  ศิลปะชุมชน การเปลี่ยนภววิทยาของศิลปะ  ปฏิบัติการทางศิลปะ 
 
abstract 
  A “community turn” in contemporary art set to the forth since the latter half of 
the20th century. This trend exemplifies expanded fields where art can apply open-ended 
process to connect and intervene into non-artistic sphere and audience. Not only implied as 
anti-aesthetic attitude, or anti-fetishism in art object, community turn art practice also against 
tyranny of white cube that determine status and unquestionable value of art. Namely 
institutionalization of art that encage art to serve visual pleasure. When artists try to surpass 
epistemological issue in order to raise ontological debate on art. Because many contemporary 
art form is very similar to practice of everyday life, so it sparkle a discussion on how any simple 
thing can be or not be art.  
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From this community turn of art practice, it cover several practice ranged from 
collaboration, intervention that imply “the political” dimension. In this article mainly aim to 
both theoretical survey and raise some approaches and practices that can related to socio-
anthropological issue such as communitas, assemblage and ontological turn in art.  As a result 
from community turn paradigm, art is no longer hinged on “representationalism”. By applying 
three relevant approaches, first the ethnographic approach cut across ethno-nationalist 
paradigm that always used to epitomize identity. Secondly, assemblage approach shows how 
constituent components to release their potentials. Thirdly collaborative approach 
demonstrate how the activities and collaboration as art form rearticulate and animate 
interaction between art and public sphere 
 

keywords: community turn, community art, ontological turn of art, art practice 
 
บทน า 
 แนวโน้มทางศิลปะ ที่หันหลังให้การผลิตวัตถุ1 หรือแนวทางอวัตถุ (immateriality) ในช่วงครึ่งหลัง
ศตวรรษท่ี 20 ครอบคลุมถึง การหันมาให้ความส าคัญแก่กระบวนการ (process) บริบท (context) และท่ีตั้ง 
(site)  ท าให้ศิลปะเกิดจากการข้าม หรือเหลื่อมสนาม กระทั่งขยายนิยามออกไป “ผนวก” หรือผสมกับสิ่งที่ถูก
ผลักให้อยู่ข้างนอก (combination of exclusion) (Krauss, 1998, p. 41) 
 ผลจากการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ดังกล่าว ไม่เพียงท าให้องค์ประกอบที่จับต้องไม่ได้ เช่น ความ
เคลื่อนไหว เวลา (temporality) ถูกนับเป็นรูปทรงและสุนทรียภาพ แนวโน้มดังกล่าวยังเสนอความเป็น
การเมือง โดยกระตุ้นความร่วมมือเชิงสร้างสรรค์ การแบ่งปันความคิด อันมีผลตามมา  คือการถ่ายเท  กระจาย
อ านาจ หรือเปรียบเป็นการสร้างประชาธิปไตยระหว่างผู้สร้างกับผู้ชม 
 การเป็นส่วนร่วมของคนดู ที่สร้างทั้งความเคารพกับความเสมอภาคดังกล่าว เป็นประเด็นร่วมใน
การศึกษาสังคมด้วยการหยิบยกการเมืองอัตลักษณ์ ที่ให้ความส าคัญกับความตระหนักต่อความต่าง การ
ปกป้องเสรีภาพพ้ืนฐาน และวิธีปกป้องความถูกต้องทางการเมือง (political correctness) ที่ยืดหยุ่น 
(Kester,online) 
 แนวโน้มของรูปแบบศิลปะที่เน้นการมีส่วนร่วม หรือเน้นชุมชน  ส่วนหนึ่งเกิดจากรูปแบบความ
เคลื่อนไหวทางการเมือง ในชีวิตประจ าวัน เช่นการเดินขบวน การรวมกลุ่มท ากิจกรรม อาศัยรูปแบบและ
ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ (Wyatt, McDowal, and Martin Mulligan, 2013, p. 82) ในด้านยุทธศาสตร์ หรือแนว
ปฏิบัติของศิลปะชุมชน มีชื่อเรียกครอบคลุมตั้งแต่ ปฏิบัติการทางสังคม (social practice) ศิลปะชุมชน 
(community art) การแสดงประยุกต์ (applied performance) วัฒนธรรมเครือข่าย (networked culture) 
                                                           
1 ผลงานของศิลปินในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่  20  รวมเรียกว่ากระแสคอนเซปชวล (conceptualism) ได้ตั้งค าถาม
เกี่ยวกับภาษา การจัดล าดับช้ันในสังคม และการสร้างสิ่งใหม่ที่ท าให้มนุษย์ละเลยการท านุบ ารุงภูมิปัญญา ซึ่งอยู่ในวิถีชีวิตของ
ชนเผ่าพื้นเมือง (primitive) ดังตัวอย่างของศิลปิน  land art  หรือ earth art ที่ออกไปสร้างผลงานซึ่งมีความประเดี๋ยว
ประด๋าว หรือเน้นประสบการณ์ที่ไม่คงทน (ephemeral) โรสาลินด์ เคราส์ เสนอว่าแนวคิดหลักคือการรื้อมายาคติของความ
ผุดผ่องของสื่อ โดยหันไปให้ความสนใจกับการท างานของความหมายในพ้ืนที่ทางวัฒนธรรม  (Krauss, 1998) โดยเครื่องมือที่
จะสามารถเช่ือมปรากฏการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และเอาชนะเสื่อมสลายได้ คือภาษา  วัตถุจึงเป็นรองภาษาหรือความคิด  เพราะ
อาศัยการลงมือท าวัตถุ จึงเกิดผลงานศิลปะ แล้วอาศัยศิลปะสร้างปรากฏการณ์ สะท้อนความคิด  
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ศิลปะอย่างมีส่วนร่วม (participatory art) ศิลปะสาธารณะแนวใหม่ (new genre public art) สุนทรียะเชิง
สัมพันธ์ (relational aesthetic) สุนทรียะสนทนา (dialogic aesthetic) โดยแนวทางดังกล่าวมุ่งเปิดโอกาส 
และเปลี่ยนวิธีการผลิตผลงานของศิลปินเพียงผู้เดียว ไปเป็นลักษณะความร่วมมือ การท างานร่วมกับชุมชน 
การสร้างเครือข่าย การอาศัยชุมชนเพ่ือเป็นฐานที่มั่นในกระบวนการขบคิด การท างานและเผยแพร่ ที่เรียก
รวมๆ ว่าศิลปะชุมชน (community art)  ก่อกระแสการหันไปให้ความสนใจชุมชน (community turn) ซึ่ง
เกิดขึ้นมาพร้อมกับแนวโน้มทางการเมืองแนวรัฐสวัสดิการในโลกตะวันตก ที่สนับสนุนการรวมตัวกันแก้ปัญหา 
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยไม่ต้องพ่ึงพารัฐ โดยงานในแนวทางนี้เน้นการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ สร้าง
ความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของ แทนที่จะมองว่าการสร้างสรรค์ผูกขาดอยู่กับศิลปินแต่ผู้เดียว ศิลปะชุมชนเข้ามามี
ส่วนปรับปรุงพ้ืนที่ส่วนรวม เช่น ลานโล่ง สวนสาธารณะ เคหะชุมชนให้มีศิลปะแทรกเข้าไปโดยศิลปิน เป็นผู้
แสวงหาการสนับสนุนจากสภาศิลปะ (art council) (Creahan, 2011, p. 14) 
 ความเป็นมาของศิลปะชุมชน เฉพาะบริบทสังคมไทย ที่ไม่อาจต้านทานกระแสการเปลี่ยนแปลง
อย่างโลกาภิวัตน์ น ามาซึ่งการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ ท าให้เกิดช่องว่างและแรงปะทะระหว่างการก้าวไปสู่
สังคมอุตสาหกรรม บริโภคนิยม ที่สูบกินทรัพยากรธรรมชาติ และท าให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ า ในการ
ครอบครองทรัพยากร หรือแปลงวิถีชีวิต วัฒนธรรมให้เป็นสินค้า ผลที่ตามมาคือการกระตุ้นความริเริ่มให้ศิลปิน
เกิดการรวมตัว เพ่ือใช้ศิลปะเข้าไปเป็นเครื่องมือสื่อสารประเด็นร่วม จากการเปลี่ยนแปลงทั้งจากสังคมเมือง
และชนบท โดยใช้สื่อที่หลากหลาย โดยใช้รูปแบบการรวมกลุ่ม (collectives)  การสร้างศิลปะเทศกาล ทั้งนี้ 
เพ่ือทดลองให้เกิดการลบขอบเขต หรือท้าทายอ านาจที่ผูกขาดการเป็นผู้สร้าง หรือความคิดสร้างสรรค์ให้เป็น
ของศิลปินหรือสถาบันเท่านั้น  โดยศิลปะชุมชนอยู่ในหลายรูปแบบ ตั้งแต่การแทรกแซง เข้าไปยังพ้ืนที่
สาธารณะ เช่นเทศกาลเชียงใหม่จัดวางสังคม (สุธี คุณาวิชยานนท์, 254, น. 232) รวมทั้งการสร้างชุมชน
ทางเลือก เช่น โครงการที่นา (The Land) 
 
ความมุ่งหมาย 
 บทความนี้ ต้องการส ารวจชุดความคิด หรือแนวศึกษาทางมานุษยวิทยา เพ่ืออธิบายการสร้างสรรค์ 
ศิลปะชุมชน ตามแนวโน้มส าคัญ สามารถแบ่งออกโดยสังเขป เป็น 3 หัวข้อ คือ การศึกษาศิลปะชุมชนแนว
ชาติพันธุ์วรรณา (ethnographic approach) แนวผสมผสาน (assemblage approach) แนวความร่วมมือ 
(collaborative approach) โดยอธิบายยกตัวอย่างคู่กับกรณีศึกษาจากโครงการศิลปะชุมชน ของนักจัดการ
และศิลปินร่วมสมัย 
 
วิธีการศึกษา  
 การศึกษาหัวข้อ การหันเหสู่ชุมชนในศิลปะร่วมสมัย: การส ารวจทางทฤษฎีและแนวปฏิบัติเบื้องต้น 
ใช้การทบทวนแนวคิดจากเอกสาร  รวมทั้งอธิบายประกอบ จากข้อมูลภาคสนาม ทั้งจากการสัมภาษณ์ และ
การลงมือปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วมของผู้วิจัยเอง ในฐานะภัณฑารักษ์นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย หนึ่งในนั้นคือ  
“แขกไป ใครมา” (2562-63) โดยนาวิน ลาวัลย์ชัยกุล และการสัมภาษณ์นักจัดการศิลปะสองคน ที่ท าโครงการ
ศิลปะชุมชน คือ ฉัตร์ณพัฒน์ ปัญญาเพชร และณัฐพล ชัยวรวัฒน์ นอกจากนี้ยังใช้การอ้างอิงค้นคว้าเอกสาร 
ทั้งสูจิบัตร สรุปการประชุมสัมมนา (proceeding) จากนิทรรศการศิลปะชุมชน เช่น โครงการสุดขอบฟ้า หรือ 
Public Art In(ter)vention (2547-2548) และกฤตภาคข่าวเกี่ยวกับเทศกาลเชียงใหม่จัดวางสังคม 
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จัดวาง “คน” ลงในศิลปะกับชาติพันธุ์วรรณา  
 ต้นก าเนิดของการเหลื่อม (overlap) และไหล (flow) ไปมาระหว่างสองพ้ืนที่ กล่าวคือ ศิลปะ กับ
ชุมชน คือคน เพราะว่าคนเป็นผู้ให้ก าเนิดรูปแบบ แนวคิดทางศิลปะ ที่เปลี่ยนแปลงไปในครึ่งหลังศตวรรษที่ 20 
ไม่ว่าจะเป็น การศึกษาเชิงบริบทหรือมองศิลปะเป็นสัมพันธบท (นวภู แซ่ตั้ง, 2563, น. 156) การใช้ร่างกาย 
ความชั่วครู่ชั่วยาม (ephemerality)2 (Tan, 2015, p. 66) ตลอดทั้งการปฏิเสธความต่างฐานันดร (hierarchy) 
ระหว่างศิลปะกับหัตถกรรม หรือใช้การแสดงวัตถุแบบพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยา ที่ยกมาแสดงควบคู่กับงาน
ศิลปะร่วมสมัย ในนิทรรศการเด่น ๆ เมื่อทศวรรษ 1980 ได้แก่ นักมายากลแห่งผืนโลก (Magiciens de la 
Terre, 1989) หรือ Primitivism' in 20th Century Art (1984) ล้วนแต่อยู่ภายใต้การจัดวาง เน้นให้เห็นความ
แตกต่างของกลุ่มคนจากวัฒนธรรมอื่น พ้ืนที่อ่ืน (the Other) นอกตะวันตก 
 ขณะที่กลไกของทุนและตลาด ท าให้เวทีการจัดแสดงทางศิลปะ เรียกร้องสิ่งใหม่อยู่เสมอ สิ่งใหม่จึง
ไม่เพียงเป็นสัญญาณสื่อถึงการโหยหาทางออกจากความซ้ าซาก แม้ทางออกท่ีว่าไม่อาจนับเป็นการปฏิวัติที่แท้ก็
ตาม  (ธเนศ วงศ์ยานนาวา , 2552, น. 51) แต่ในมุมอ่ืน การปฏิวัติอาจหมายถึงทั้งการปฏิเสธ ย้อนกลับไป
เริ่มต้นที่ศูนย์ หรือการทลายเส้นแบ่ง เพ่ือลากเส้นแบ่งใหม่ เช่น  การตัดสินใจเลือกวัตถุ เช่นศิลปะ 
readymade3 ตลอดถึงการหันไปร่นระยะแก่ช่องว่างที่ถ่างออกไป ระหว่างความทันสมัยกับประเพณี  ด้วยการ
รื้อฟ้ืนคุณค่าแบบประเพณี (revival of tradition) ไม่ว่าจะเป็นความหมายเชิงประติมาน (iconography) จาก
ท้องถิ่น คุณค่าเชิงพิธีกรรม หรือศิลปะกับการท าหน้าที่สืบสานความเชื่อของชุมชน หรือศิลปะคตินิยม (ชาตรี 
ประกิตนนทการ, 2551, น. 180)4 

ความเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดปฏิสุนทรียะ กับ primitivism ทางความคิดและภาคปฏิบัติมีความ
เกี่ยวข้องต่อส านึกเรื่องตัวตนของชาวตะวันตกในยุคก้าวหน้า ในประการส าคัญ ได้แก่ การแสวงหาความ
บริสุทธิ์ ไร้เดียงสา เปี่ยมด้วยศีลธรรม ตามอุดมคติที่หายไปจากผู้คนในสังคมสมัยใหม่ อย่างทีฌ่อง-ฌาคส์ รุสโซ 
(Jean-Jacques Rousseau) ขนานนามว่า ชาวป่าผู้ทรงเกียรติ (noble savage) ในด้านสุนทรียภาพและ
การเมืองของศิลปะ ศิลปินอย่างพาโบล ปิกัสโซ หรือกลุ่มดาดา ใช้ความชื่นชมความลี้ลับ แปลกวิเทศ (exotic) 
หรืออัดแน่นด้วยแรงขับของมนุษย์ ในดินแดนนอกตะวันตก ที่ห่างไกลเทคโนโลยี มาเป็นตัวแทนในการแสวงหา
รากเหง้า หรือธรรมชาติติดตัวของมนุษย์ ที่บรรจุด้วยความดิบ ซื่อตรง หรือไร้เดียงสา เปรียบเป็นการใช้ชีวิต
โดยไม่ถูกครอบง าด้วยเหตุผล หรือศีลธรรม ดึงดูดศิลปินให้หันมาสนใจศิลปะชนเผ่า (Cramer and Grant, 
2020) ตลอดถึงความสนใจจิตวิเคราะห์ของศิลปิน ในช่วงต้นศตวรรษท่ี 20  

                                                           
2 ในการศึกษาการปรับนิยามทางศิลปะของครึ่งหลังศตวรรษที่  20 ตัน (Adele Tan) ได้ให้ความเห็นว่าแนวโน้มของการปรับ
กระบวนทัศน์ต่าง ๆ คือ 1) กระบวนทัศน์แนวทางสุนทรียะ (aesthetics approach) ได้แก่ เชิงความคิด กระบวนการก าหนด 
(process-oriented) และเน้นการสื่อแสดงออก (performative)  2) กระบวนทัศน์แนวผลงาน (genre) ได้แก่ การจัดวาง 
ภาพยนตร์ วิดีโอ ภาพถ่ายและเชิงการละคร (theatrical) และ 3) กระบวนทัศน์ทางวัสดุ ได้แก่ ชีวิตประจ าวัน  ความไม่จีรัง-
ช่ัวครูชั่วยาม (ephemerality) กับการใช้ร่างกาย  (Tan, 2015) 
3 การใช้  readymade  เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของศิลปินหัวก้าวหน้า (avant-garde) มาร์แซล  ดูฌ็องป์ใช้วัสดุจากโลก
อุตสาหกรรม ซึ่งมีราคาถูกและพบดาษดื่น  มุ่งท้าทายและท าลายขนบการสร้างสรรค์ตามสุนทรียะในศิลปะสมัยใหม่ เช่น 
ผลงานล้อจักรยาน (Bicycle Wheel, 1913) หรือน าโถปัสสาวะมาแสดง  ในผลงาน  Fountain (1915) ความมุ่งหมายหลัก
คือการใช้อ านาจในการเลือกของผู้สร้างในการก าหนดความเป็นศิลปะ 
4 ความหมายของศิลปะคตินิยม ถูกวางไว้ตรงกันข้ามกับศิลปะที่กระตุ้นผัสสะ หมายถึงศิลปะที่รับใช้ศาสนา เน้นมิติทางจิต
วิญญาณอันสูงส่งที่อยู่พ้นโลกียวิสัย หรือโลกแห่งผัสสะ (ชาตรี ประกิตนนทการ, 2551) 
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ส าหรับสังคมสมัยใหม่ ศิลปะในนิยามของการจัดแสดงตามหอศิลป์ หรือโลกศิลปะกระแสหลัก ได้แต่
ท าหน้าที่เนรมิตผลประโยชน์ด้านชื่อเสียง ค่าตอบแทน อีกท้ังท าให้ศิลปะเป็นเรื่องของคนกลุ่มเล็ก ๆ หรือเป็น
การสร้างผู้เสพวัฒนธรรมแบบหัวสูง (elitist)  ที่สนองแค่การสะสม หรือจ้องมองเพ่ือความเพลิดเพลิน ที่ถูกท้า
ทายในภายหลังว่า มีส่วนเก็บกดปิดกั้นความหลากหลาย ปรากฏการณ์ที่เป็นตัวอย่างส าคัญ คือผลงานศิลปะ
สมัยใหม่นิยมขั้นสูง (high modernism) ที่เน้นเพียงความลุ่มลึก สลับซับซ้อนอันเป็นที่ชื่นชมและเผยแพร่ใน
กลุ่มคนจ านวนน้อย และยังหมายความรวมไปถึง การได้รับการประทับตราจากกลุ่มผู้มีอ านาจในสถาบันศิลปะ
ที่ตะวันตกเป็นศูนย์กลาง 
 การเชิดชูความหลากหลายมิได้มุ่งสนองเพียงแค่ความแปลกตา แต่ต้องการท าให้การสร้างสรรค์ไม่ได้
มีสถานภาพพิเศษ หรืออยู่ในมือผู้เชี่ยวชาญอีกต่อไป ดังเช่นการเปิดให้หัตถกร (craftman) หรือพิธีกรรมแบบ
ทรงเจ้าเข้าผี นับเป็นการสร้างสรรค์ การน ามิติพิธีกรรมมาสร้างศิลปะสะท้อนว่าการสร้างสรรค์ แสวงหาความ
ใหม่ ไม่ได้มีแนวโน้มเดียว คือยึดตามความล้ าสมัย ศิลปินตะวันตก หรือศูนย์กลางศิลปะแบบ euramerican  
อีกต่อไป ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากนิทรรศการศิลปะนานาชาติที่แพร่หลายนอกยุโรปและอเมริกา (Clark, 2007, 
p. 230) อันแสดงออกถึงการเป็นย่าน (regions) ของวัฒนธรรมนอกเหนือตะวันตก ส่วนการน าผลงานชนเผ่า
พ้ืนเมือง (primitive) ไปดัดแปลงและต่อยอดให้เกิดความแปลกตา ในบางด้านศิลปินได้ประโยชน์ จากการ
ทดลองด้วยแนวคิดทางมานุษยวิทยา อย่าง bricolage หรือ ศาสตร์รูปธรรม ซึ่งเน้นการเทียบเคียงความรู้จาก
ธรรมชาติเข้ากับคุณสมบัติของวัตถุ (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2545, น. 66) 
 การหยิบยืมแนวคิดทางมานุษยวิทยาดังกล่าว นับส่วนหนึ่งเป็นสัญญานของการสั่นคล อน
สุนทรียภาพแบบรูปทรงนิยม (formalism) หรือคติลดทอน (abstractionism) อันเป็นการท้าทายโครงการ
สมัยใหม่นิยม (modernism) ด้านหนึ่งก่อกระแสการท้าทาย ที่เรียกรวมว่าปฏิสุนทรียะ  (anti-aesthetics)  
รวมถึงความคิดเรื่องอ านาจ และผู้สร้าง ที่ขยายกระบวนทัศน์ในการสร้างสรรค์ หรือนิยามศิลปะ โดยไม่มุ่งเน้น
เปรมปรีดิ์ทางสุนทรียภาพ (aesthetic pleasure) หรือตัดทิ้งประวัติชีวิต เกียรติวีรกรรม ที่สื่ออัจฉริยภาพของ
ผู้สร้าง เพื่อศึกษาแต่ผลงานล้วน ๆ   
 เมื่อศูนย์กลางไม่ใช่ผู้สร้าง หรืออัจฉริยภาพ กระบวนทัศน์ในการสร้างสรรค์ของคริสต์ทศวรรษ 1970  
จึงหันไปวิพากษ์อ านาจที่ไม่เท่าเทียม กระบวนการครอบง าด้วยระบบที่ท างานสลับซับซ้อน เช่น ทุนบรรษัท 
(corporation) กลไกตลาด สงคราม มวลชน (Lippard, 2010, p. 23) ตลอดถึงความแตกต่างบนฐานคติเพศ
สถานะ หรือชาติพันธุ์ ซึ่งเคยเป็นเรื่องที่ศิลปินก่อนคริสต์ทศวรรษ 1970 เลี่ยงจะสนใจใยดี จนภายหลังเป็นแรง
กระตุ้นหนึ่ง ให้ศิลปะหันมาวิพากษ์สถานะ และกระบวนการที่ศิลปะถูกสร้าง รวมทั้งอ านาจของศิลปินเองใน
ฐานะผู้ประพันธ์ หรือเป็นการมองวัฒนธรรมเป็นตัวบทอย่างหนึ่ง 
 โดยในงานชาติพันธุ์วรรณา ในยุคหลังสมัยใหม่เกิดการตั้งค าถามเกี่ยวกับตัวบท กับการใช้อ านาจ 
(ethnographical authority) ที่อวดอ้างหน้าที่ถ่ายทอดอย่างเป็นวัตถุวิสัย ในฐานะผู้อยู่ข้างนอก (external 
observer) เผยให้เห็นหลักวิชา หรือความรู้ที่แทรกซึม จนไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัว (Erickson & Murphy, 190) ที่คอย
สถาปนาความเป็นองค์ประธานของผู้แต่งหรือผู้สร้าง  
 หากเทียบเคียงในบริบทของศิลปะ คือการก าเนิดศิลปินผู้สร้าง (the genesis of creator) ล้วนแต่
ถูกหนุนหลังด้วยรากฐานบางประการ เช่นการมีความศักดิ์สิทธิ์ การเล่าเรื่อง ตลอดจนหนทางที่มัน ถูกติดตั้ง
หรือจัดแสดง ตลอดถึงการันตีคุณค่าด้วยสถาบัน กล่าวอีกอย่างคือ ศิลปะเป็นผลผลิตที่เอกเทศโดยสัมพัทธ์ 
เนื่องจากขึ้นอยู่กับทั้งกลุ่มอ านาจน า (dominant group) ในสังคม จากปฏิสัมพันธ์ทั้งระหว่างศิลปินด้วยกัน 
รวมตลอดคุณค่าเชิงสังคม ขณะที่มันถูกสร้าง (อย่างค าวิจารณ์ ความส าเร็จทางด้านรายได้) ซึ่งเป็นด้านที่อยู่
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ตรงกันข้ามกับปัจจัยก าหนดภายในของผู้สร้าง (การเลี้ยงดู สังกัดทางชนชั้น การศึกษา) (Bourdieu, 1993: 
98) ท าให้ด้านที่ถูกมองข้ามเสมอมา คือขั้นตอนของการบริโภค และอ านาจของคนดู  
 ปัจเจกภาพ หรือตัวตนของผู้สร้าง จึงเป็นสิ่งที่ถูกก าเนิด และชี้วัดได้จากความสามารถตัดสินใจ
กระท าการ (conscious agency) ที่ไม่ได้อยู่ในฐานะจ ายอม เฉื่อยชา (passive actor) ท าให้ร่างกายเป็นพื้นที่
รองรับการก่อรูปอัตลักษณ์ของปัจเจก ในรูปการนี้ ตัวตนจึงเป็นผลผลิตของประวัติศาสตร์สังคม และ
วัฒนธรรมที่สลับซับซ้อนที่กระท าต่อร่างทางสังคม จิตวิญญาณ ความคิดและพฤติกรรมของมนุษย์ ด้วยวาท
กรรมต่าง ๆ ดังนั้นร่างกายจึงไม่ใช่จ านวนนับ ที่รวมกันแล้วเป็น ครอบครัว ชุมชน เท่านั้น แต่ร่างกายมี
ความส าคัญในฐานะ สิ่งที่สื่อ (represent) กับถูกสื่อถึง (represented) จากสิ่งอ่ืน ฉะนั้นโดยเบื้องต้นศิลปะที่
หันไปหาชุมชน ในระดับรากฐานแล้ว คือการกลับไปหาต้นก าเนิดของการสร้างสรรค์ กล่าวคือไม่ว่าจะเป็น
ศิลปะ หรือชุมชน สังคม ล้วนแต่เกิดจากผู้คนที่มีพันธะ เกิดปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ในพ้ืนที่ชีวิตประจ าวัน มากกว่า
การคอยท าหน้าที่เล่าเรื่อง หรือสื่อสารอุดมคติ5 
 การที่ศิลปินลงไปท างานเลียนแบบนักชาติพันธุ์วรรณา นอกจากจะท้าทายอ านาจของผู้สร้างแล้ว 
กระบวนการดังกล่าว ยังท าให้เกิดการขยายขอบเขตไปยัง ที่  (site) ต่างๆ ที่ครอบคลุมประเด็น เพศสถานะ 
ความเห็นร่วมกับความเห็นแย้ง ความเป็นส่วนตัวกับสาธารณะ ที่มีนัยทางการเมืองระดับพื้นฐาน 
 จากการส ารวจแนวคิดเบื้องต้น ผู้วิจัยทบทวนปรากฏการณ์ทางศิลปะร่วมสมัย แล้วเสนอเครื่องมือ 
ในการอธิบายศิลปะชุมชน ผ่านแนวทางศึกษา และวิเคราะห์สามแนวทาง เพ่ือให้เห็นความแตกต่างหรือทาบ
ซ้อนกัน โดยยกตัวอย่างผลงานและแนวคิดของโครงการศิลปะที่เกี่ยวข้องกับชุมชน มาอธิบายประกอบ ดังนี้  
 
การศึกษาศิลปะชุมชนด้วยแนวทางชาติพันธุ์วรรณา (Ethnographic Approach)    
  แนวทางปฏิบัติของศิลปิน สามารถใช้วิธีตามแบบชาติพันธุ์วรรณา กับการค้นคว้าเชิงบริบทนิยม 
(contextualism) ที่สะท้อนในวิธีการศิลปินร่วมสมัย หาทางแหวกออกจากมาตรฐานความงาม โดยมุ่งสร้าง
ผลงาน ผ่านกระบวนการวิจัยสังคม หรือโลกในด้านที่ตกส ารวจ ด้วยการออกไปศึกษาพ้ืนที่นอกสังคมสมัยใหม่ 
ถือว่าเป็นการเชื่อมกระบวนการท างานของศิลปินเข้ากับแนวคิดการสะท้อน (reflexivity) ตัวตน  หรือเป็นการ
เปรียบเทียบให้ว่า ศิลปินเหมือนคนก าลังดูละคร ซ้อนละคร ขณะที่คนดูดูอยู่ ย่อมรู้ว่าตนเองเป็นทั้ งส่วนหนึ่ง 
กับถูกกันออกมาจากการแสดง 
 ส่วนการศึกษาชาติพันธุ์วรรณา ตอกย้ าจารีตส าคัญในการสะท้อนจุดยืนของผู้ที่ก าลังศึกษาผู้อ่ืน ว่า
เป็นผลจากการวิพากษ์อ านาจที่ไม่สมมาตร ระหว่างผู้เขียนกับวัตถุกรรม (object) หรือผู้คนที่เขียนถึง อีก
สาเหตุคือเกิดจากการที่ผู้คนเข้าไปสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนกับสภาพสังคมและผู้คนอ่ืน ๆ ที่มีบริบท หรือความ
เป็นมาทางภาษา ชาติพันธุ์ ภูมิศาสตร์ อันเฉพาะเจาะจง   

                                                           
5 ความส าคัญของร่าง (body) ในเชิงอ านาจและผู้กระท าการ ด้วยตัวอย่างเรือนร่างในละคร พื้นท่ีของการแสดง ร่างกายของ
มนุษย์ มีต าแหน่งที่และบทบาทชัดเจนท่ีต้องแสดงออกในกรอบท่ีก าหนด ขณะที่ชีวิตจริงนอกระเบียบก ากับของเวทีการแสดง
ร่างกายนักแสดงไม่ต้องการที่จะท าตามแบบแผนในละครเลยก็ได้ ซึ่งเปรียบเสมือนการตอบโต้หรือต่อรองทางอัตลักษณ์ กับสิ่ง
ที่สังคมก าหนด หนึ่งในแนวทางการอธิบายปัจเจกภาพคือการเป็นองค์ประธานที่ถูกกระท าที่สามารถตัดสินใจกระท าการ 
(conscious agency) ไม่ได้อยู่ในฐานะจ ายอมเฉื่อยชา (passive actor) ท าให้ร่างกายเป็นพื้นที่รองรับการก่อรูปอัตลักษณ์ 
ด้วยวาทกรรมต่าง ๆ (รัตนา โตสกุล, 2548, น. 75)   
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 อ านาจของภาษา ในฐานะเครื่องมือตีความของนักชาติพันธ์วรรณา ณ ตอนจบเขา/เธอ อ าลาหรือ
ทอดทิ้งสนาม และน าตัวบทติดตัวกลับไป เพ่ือประกอบสร้าง หรือเล่าเป็นภาพขึ้นใหม่ โดยมีความทรงจ า 
บริบทเหตุการณ์ที่เกิดซ้ า โดยไม่ได้เตรียมการล่วงหน้า หรือจัดเก็บไว้ด้วยการตัดทอน ท าให้เครื่องมือในการ
เขียน เช่นภาษาและวิถีที่คอยก ากับการสื่อสาร (วาทกรรม) ท าให้องค์ประธานที่ก าลังพูด (speaking subject) 
เป็นปัจจุบันกาลเสมอ (Clifford, 1988, p. 39) 
 หมายความว่า การเขียน เป็นเพียงร่องรอย เป็นพยาน ส าหรับเตือนใจให้ผู้ท างานเขียนชาติพันธุ์
นิพนธ์ ได้ตระหนักถึงข้อจ ากัดของตัวตน  และเตือนใจว่าการท างานในเชิงมานุษยวิทยา ก าลังกลายเป็นส่วน
หนึ่งของการสร้างขนบ หรือการใช้อ านาจครอบง าในการก าลังเขียนถึง พูดถึงผู้อ่ืน 
 โดยในงานชาติพันธุ์นิพนธ์หนึ่ง ๆ จึงจ าต้องมีประวัติชีวิตของผู้เขียน ในการจัดวางสถานะหรือบอก
ผู้อ่านว่าผู้เขียนเป็นใคร  ประเด็นที่สนใจ  ข้อค้นพบ และปัญหาของการวิจัยเกิดขึ้นโดยด าเนินไปตามเงื่อนไข
ใดบ้าง  วิธีการดังกล่าวนี้ได้ ส่วนหนึ่งเริ่มข้ึนจากนักมานุษยวิทยาที่เน้นศึกษาพิธีกรรม ได้แก่วิกเตอร์ เทอร์เนอร์  
(Victor Turner) เพราะพิธีกรรมเป็นสถานการณ์ท่ีท าให้มนุษย์จัดวางตนเองเข้ากับจังหวะของการเปลี่ยนแปลง 
รวมทั้งสามารถสื่อสาร และรับรู้ความรู้สึกร่วม ที่ควบคุมไม่ได้ทั้งหมดในตลอดการเปลี่ยนแปลง 
 ขณะที่ลักษณะเฉพาะ ที่เชื่อมระหว่างการท างานพันธุ์วรรณากับแนวศึกษาศิลปะชุมชนแนวทางชาติ
พันธุ์วรรณา คือการที่ผู้เขียนพันธุ์วรรณาหรือตัวศิลปิน เข้าไปค้นหาความรู้สึกร่วม (communitas) ใน
กระบวนการที่เกิดการเปลี่ยนผ่าน หรือแปรสภาพ ที่มีสาระส าคัญคือการริบสภาพเดิม เพ่ือน าไปสู่การก าเนิด
ขึ้นของสภาวะใหม่ 
 กระบวนการดังกล่าว อันที่จริงแล้วอยู่ในวิธีการใช้ชีวิตของมนุษย์ รวมทั้งศิลปะอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น
การหมักดองอาหาร การท าอาหารให้สุก ซึ่งศิลปินร่วมสมัยน ามาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการปรุงอาหาร การรวมตัว
ประกอบพิธีกรรม กล่าวคือในบริบทการจัดแสดงข้ามวัฒนธรรม อาหาร เป็นได้ทั้งสินค้า (commodities) 
รวมทั้งการถ่ายทอดทางภูมิปัญญาระหว่างรุ่นคน (Kupferman-Sutthawaong, 2019, p. 13) 
 การศึกษาโดยการวางตนเองของนักชาติพันธุ์วรรณา ในฐานะผู้ตัดตนเองออก (exclusion) เพ่ือ
สังเกตการณ์อย่างเป็นวัตถุวิสัย ในมุมกลับ น าไปสู่การสะท้อนย้อนคิด (reflexivity) เมื่อคนผู้หนึ่งก าลัง
ท าการศึกษาคนอื่น เพราะช่วยให้ตระหนักถึงสถานะและบทบาทของตน ทั้งในพิธีกรรมและแนวปฏิบัติการทาง
วัฒนธรรมคนอ่ืน ตามแนวทางที่เรียกว่าการเขียนวัฒนธรรม (writing culture) ด้วยท่าทีการเขียนวัฒนธรรม  
ประการหนึ่งคือการวิพากษ์ความสัมพันธ์ทางอ านาจระหว่างผู้เขียนกับสิ่งที่ถูกเขียนถึง อย่างไรก็ตาม ประโยชน์
ที่พอจะมีบางด้านของงานชาติพันธุ์นิพนธ์ คือการยอมรับและการมีส่วนสร้าง subjectivities หรือ authority 
โดยหันไปทบทวนฐานะ บทบาทผู้สร้าง/ผู้เขียน กระทั่งส่งผลพวงเป็นจุดเปลี่ยนทางด้านภววิทยา ที่เริ่มจาก
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ มายังศิลปะ หมายถึงศิลปินอาจศึกษาสังคมโดยใช้ประสบการณ์ส่วนตัว หรือ
เรียกว่าเป็นอัตชาติพันธุ์วรรณา (auto-ethnography) 
 ส าหรับวิธีการที่ได้ยืมจากนักชาติพันธุ์วรรณา ช่วยให้ศิลปินอาศัยวิธีการค่อยเป็นค่อยไป ในการ
สังเกตรายละเอียดอย่างเป็นองค์รวมเกี่ยวกับชีวิตทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มเผ่าชน หรือเชื้อชาติที่
เฉพาะเจาะจง โดยอาศัยข้อมูลที่รวบรวมจากภาคสนามโดยวิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (participative 
observation) หรือเรียกกันโดยทั่วไปว่าวิธีการเชิงชาติพันธุ์วรรณา (ethnographical approach) 
 โดยนักชาติพันธุ์วรรณนามีความมุ่งหมายในการพัฒนารายละเอียดที่เป็นในระดับองค์รวมไปจนถึง
ลักษณะเฉพาะของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนหรือกลุ่มชาติพันธุ์ใดชาติพันธุ์หนึ่ง ๆ อันท าให้เกิดความ
จ าเป็นที่ต้องมีวิธีการที่จะช่วยให้ผู้ศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นองค์รวม จากภาคสนามได้อย่างเพียงพอ  
(บัณฑิต จันทรโรจนกิจ, 2560, น. 133-134) 
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 ในกรณีศึกษาของศิลปินร่วมสมัย วิธีการเชิงชาติพันธุ์วรรณา (ethnographical approach) ท าให้ 
ผู้ศึกษาสามารถเชื่อมแบบพหุพ้ืนที่ (multi-sited) กล่าวคือ ศิลปินเปลี่ยนจากพ้ืนผิว หรือขยับจากการใช้สื่อ
เท่านั้น ไปเป็นการใช้พ้ืนที่ของสถาบัน พิพิธภัณฑ์ รวมทั้งจุ่มตนเองลงไปกระแส ฉากเหตุการณ์ที่เป็นตัวแทน
ของชีวิต ได้แก่ เรื่องเล่า ประวัติชีวิต ความรู้สึก ความปรารถนา ความเจ็บป่วย  ประสบการณ์ของคนเร่ร่อน 
(Foster, 1996, p. 184) คนพลัดถิ่น รวมทั้งประวัติศาสตร์บอกเล่า (oral history) 
 นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล เป็นศิลปินร่วมสมัยชาวไทย ที่ยืมกระบวนการของนักชาติพันธุ์วรรณา มาสร้าง
ผลงาน ด้วยพ้ืนฐานของเขาที่เป็นชาวไทยเชื้อสายอินเดีย ที่มีบรรพบุรุษ (คุณปู่ทวด) เดินทางมาจากแคว้น
ปัญจาบ 
 การเกิดในครอบครัวพ่อค้าผ้าในย่านชุมชนกาดหลวง หรือตลาดวโรรส ท าให้เขาสัมผัสถึงการเป็น
กลุ่มก้อน และเครือข่ายของชาวอินเดียผ่านเครือญาติ ประวัติศาสตร์ชุมชน ในขณะเดียวกัน พ้ืนเพดังกล่าวให้
โอกาสที่ดี เพ่ือเรียนรู้จากสังคมพหุวัฒนธรรม ดังตัวอย่างของสมาชิกชาวไทยนับถือซิ กข์ ที่สามารถเข้าร่วม
พิธีกรรมทั้งของพุทธ ฮินดู รวมทั้งความเปิดกว้างของครอบครัวที่อนุญาตให้เกิดการแต่งงานข้ามเชื้อชาติ 
 ใน ปี พ.ศ. 2561 นาวินได้ริเริ่ม โครงการที่ชื่อว่าแขกไปใครมา หลังจากก่อนหน้านั้นเขาได้รับเชิญให้
ท างานติดตั้งใน Indian Heritage Center ประเทศสิงคโปร์ (2017) นาวินเดินทางไปสัมภาษณ์ชาวอินเดียที่
เข้ามาตั้งถิ่นฐานในสิงคโปร์ ที่ประกอบไปด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ และศาสนาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ทมิฬ ปัญจาบี 
ฮินดี กุจราตี ซินดี ที่เข้ามาท้ังท าการค้า และเป็นแรงงานในยุคอาณานิคม 
 ประสบการณ์ต่อชุมชนพหุชาติพันธ์ และชีวิตวัยเด็กในย่านการค้าที่เป็นพ้ืนฐานต่อความสงสัย
เกี่ยวกับอัตลักษณ์ และต าแหน่งแห่งที่ของตน ถูกกระตุ้นอีกครั้ง เมื่อนาวินเดินทางไปยังบ้านเกิดของมารดาใน
เมืองกุจรันวาลา โดยการเดินทางสืบสาวประวัติครอบครัว เป็นจุดเปลี่ยนให้เขาสนใจศึกษา เรื่องราวประวัติ
ชีวิตชาวอินเดียที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยระลอกต่าง ๆ โดยใช้การเก็บข้อมูลแบบปากต่อปาก  โดยเริ่ม
จากการสัมภาษณ์ญาติพ่ีน้องทั้งฝ่ายพ่อและแม่ จนน าไปสู่การเดินทางเก็บข้อมูลและบันทึกในรูปแบบ
ภาพเคลื่อนไหว เพ่ือพัฒนาเป็นนิทรรศการ ที่เสนอมุมมองการเดินทาง อันเปรียบเหมือนการปะติดปะต่อ
เรื่องราวชีวิตของชาวอินเดียพลัดถิ่นที่กระจายทั่วทุกภูมิภาคของไทย 
 โดยผู้เขียนมีส่วนร่วมในการท าการเก็บข้อมูลภาคสนาม เดินทางสัมภาษณ์ชาวไทยเชื้อสายอินเดีย 
ในภูมิภาคต่าง ๆ เส้นทางการเดินทางเข้ามา ทัศนะต่อการประกอบอาชีพ การปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดทาง
เศรษฐกิจ นอกจากเรื่องเล่าปากเปล่า บางครอบครัว ยังแสดงหลักฐานหนังสือเดินทางภายใต้การเป็น subject 
ของอังกฤษ หรือใบต่างด้าว แก่ผู้วิจัย 
 การสัมภาษณ์ ไม่เพียงท าให้ศิลปิน ได้รับข้อมูลเชิงลึกจากความจดจ าเกี่ยวกับเส้นทางการตั้งถิ่นฐาน 
การปรับตัวให้เป็นท้องถิ่น เพ่ือเชื่อมกับที่อยู่ใหม่ โดยสะท้อนผ่านการเรียนรู้ภาษาท้องถิ่น และการกินอยู่ 
เรื่องราวการใช้ชีวิต และประกอบอาชีพ 
 การศึกษาชีวิตจากเรื่องเล่า ยังเป็นการติดตามประวัติศาสตร์กระแสรอง ที่ท าให้เห็นความเคลื่อนไหว
ของผู้คนที่สอดร้อยกับการเมืองทั้งระดับโลก และระดับภูมิภาคอย่างมีนัยส าคัญ ไม่ว่าจะเป็นการขยายตัวของ
พ่อค้าอินเดียตามหัวเมือง ที่มีเส้นทางรถไฟขยายไปถึง ทั้งเพ่ือค้าขายให้กับชาวบ้านที่เป็นเกษตรกร ซึ่งมีก าลัง
จ่ายหลังรอบการเก็บเกี่ยว ตลอดถึงการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการท าการค้าที่เปลี่ยนไป จนส่งผลต่อการตั้ง
ถิ่นฐาน เช่น การหายไปของศาสนสถานหลังความซบเซาของธุรกิจเทเลอร์ ในยุคของการตั้งฐานทัพอเมริกันใน
ภาคอีสาน นอกจากเรื่องเล่าของการท าอาชีพและการตั้งถิ่นฐานแล้ว ทัศนะต่อการประกอบอาชีพ หรือการ
ด ารงตนของชาวไทยเชื้อสายอินเดีย ยังเป็นตัวอย่างของการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ให้สอดคล้องกับสภาพ
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เศรษฐกิจ เช่นการส่งเสริมลูกหลานให้เรียนในระดับมหาวิทยาลัย การส่งเสริมบุตรหลานให้เดินทางไปเรียนที่
อินเดียทั้งเพ่ือเรียนรู้วัฒนธรรม และสร้างเครือข่ายทางการค้า 
 

 
ภาพที ่1 ภาพวาดในนิทรรศการ แขกไปใครมา (2562) 

ที่มา: ความเอื้อเฟื้อจากสตูดโิอเค/นาวิน โปรดักช่ัน 
 
การศึกษาศิลปะชุมชนด้วยแนวผสมผสาน (Assemblage Approach)  
 แนวทางในการมองชุมชนในแนวทางนี้ ใช้มโนทัศน์  assemblage เป็นอุปลักษณ์ของอเนกพันธุ์ 
(heterogeneity) หรือส่วนรวมที่เกิดจากองค์ประกอบย่อย หรือ component ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังประยุกต์
ไปอธิบายความเคลื่อนไหวทางสังคม หรือเปรียบชุมชนว่าเป็นศูนย์รวมของศักยภาพ โดยหนึ่งในงานศึกษาทาง
มานุษยวิทยา ที่เกี่ยวกับสังคมไทย คือหนังสือ Communities of Potential โดยมีชิเกฮารุ ทานาเบะ 
(Shigeharu Tanabe) เป็นบรรณาธิการ รวบรวมงานชาติพันธุ์วรรณา ที่สะท้อนศักยภาพจากองค์ประกอบใน
ชุมชน หมายถึงการสร้าง subjectivities จากการที่ปัจเจกแบกรับชุดกติกา ที่ท าให้กลายเป็นผู้กระท าการ 
(actor/agency) ตัวอย่างเช่นการศึกษาผู้น าทางศาสนาที่เป็นผู้น าทางจิตวิญญาณของกลุ่มชาติพันธุ์ และสร้าง
ถาวรวัตถุตามพ้ืนที่ชายแดน การศึกษาหมอเมืองในการบ าบัดรักษาท้ังทางร่างกายและจิตใจแก่ผู้ป่วย HIV เป็น
ต้น (Tanabe, 2016) 
  แนวทางการศึกษาชุมชนศักยภาพ (communities of potential) หรือมองสังคมเป็นการผสมผสาน
เป็นการเปลี่ยนการมองปัจเจก จากในฐานะหน่วยหรือส่วนประกอบย่อยของชุมชน ว่าไม่ได้เกิดหรือสร้างขึ้น
จากความแตกต่าง และไม่เป็นผลจากการท าซ้ า (non-repetition) เพ่ือให้เกิดการแยกตนเป็นขอบเขตแน่ชัด 
(entity) ที่ไม่ติดตรึงอยู่กับเอกลักษณ์/อัตลักษณ์  
 ส่วนประกอบใน assemblage จะให้ก าเนิดศักยภาพด้วยการเผยตัวของคุณสมบัติ (emergent 
properties) ก็ต่อเมื่อส่วนประกอบต่าง ๆ เชื่อมโยงไปยังภาวะภายนอก (relation to exteriority) โดย
แนวคิดดังกล่าว พัฒนาขึ้นจากภววิทยาสังคม (social ontology) ของเดอเลอซ และกวัตตารี (Deleuze and 
Guattari) 
 ในทางปฏิบัติ  assemblage ถูกน ามาประยุกต์ใช้เป็นอุปลักษณ์ทางภววิทยา เพื่อสื่อถึงการประกอบ
กันอย่างสลับซับซ้อน ที่ไม่ได้ด าเนินไปตามล าดับขั้นตอน เช่น จากอะตอม สู่โมเลกุล สู่วัตถุหรือวัสดุ เป็น
มุมมองต่อต้านสภาพสังคมที่มีภาพรวม (profile) ที่แน่นอนชัดเจน จากการรวมกันของส่วนย่อยและการ
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กระชับแน่นเป็นเนื้อเดียว (homogeneity) แนวคิดดังกล่าวถูกประยุกต์ไปใช้กับการอธิบายรัฐว่าไม่ได้เป็น
ผลรวมของตัวกระท าในการก ากับปกครอง (regulatory agencies)  
 แนวคิด assemblage มีตัวเปรียบเชิงภาพ เป็นโมเสก การปะติด ความเป็นอเนกพันธุ์ การไหล 
(fluidity) การก่อตัวด้วยการเปลี่ยนผ่าน (transitory configuration) (Daniel Little, ออนไลน์6) 
  หากน ามาอธิบายกับความเคลื่อนไหวทางสังคมหรือชุมชน ศักยภาพที่โอบอุ้ม หรือให้ก าเนิด 
“เอกลักษณ์/อัตลักษณ์”  ใหม่  มาจากแนวโน้มของการผสมผสานที่จะกลายเป็นอย่างอ่ืน  (becoming) ได้ 
หรือเผยคุณสมบัติใหม่ เมื่ออยู่ในช่วงของการรวมตัวกัน ซึ่งแนวคิด  assemblage มองการเกาะเกี่ยวกันว่ามี
ระยะเวลา ในการสร้างพหุภาวะ ด้วยการไม่เป็นเนื้อเดียว แต่ผุดงอกขึ้นจากแต่ละหน่วย (constituencies) ที่
ขยับไปท าหน้าที่ตัวแทน พันธมิตร เครือข่ายระหว่างกลุ่ม ที่ตัดข้ามคุณสมบัติของวัย เพศสถานะ พ้ืนที่หรือรัฐ  
(Tanabe, 2016, p. 4) 
 assemblage  เป็นการค้นหาศักยภาพของสังคมผ่านการกลาย หรือเปลี่ยนแปลงทางสังคม ที่
ปราศจากองค์ประธาน หรือผู้กระท าการที่มีขอบเขต โดยมนุษย์เองนั้น ก็ไม่ใช่ผู้กระท าการ หรือผู้ตัดสินใจที่มี
เหตุผล เช่นกัน  อย่างไรก็ตามมุมมองดังกล่าว ไม่ใช่การย่อทุกสิ่งเป็นภาพรวม (whole) หรือคิดในแบบมหภาค
เชิงลดทอน (reductive macrocosmism) หรือในมุมกลับ การที่ส่วนย่อยเป็นส่วนหนึ่งขององค์รวม  ความ
เป็นองค์รวมไม่สามารถก าหนดหรือชี้วัดความเป็นส่วนย่อย เพราะองค์ประกอบย่อยมีศักยภาพที่จะเกาะเกี่ยว
หรือมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยภายนอก (relation of exteriority) เสมอ 
 เนื่องจากว่าภาวะการผสมผสาน จะท าให้เกิดจังหวะหรือการเว้นว่างที่ก่อให้เกิดเอกภาพ ในช่วง
ขณะหนึ่ง การผสมผสานจึงสามารถสะท้อนคุณสมบัติหรือศักยภาพขึ้นมาจากการประกอบกันของหน้าที่ใช้
สอย หรือการอยู่ร่วมกัน การเห็นอกเห็นใจกัน หรือยึดโยงเป็นเครือข่าย  (Deleuze and Parnet, 1989, p.  
69) 
  ในระดับของการรักษาความเป็นปึกแผ่น (solidarity)  เมื่อหันมามองการเกิดเครือข่าย หรือการเกิด
พันธะในชุมชน แรงงานหรือความร่วมมือเป็นสิ่งจ าเป็นในการรักษาความสัมพันธ์ทางวัตถุ แต่ด้านของการเป็น
วัตถุไม่เพียงพอที่จะสร้างความเป็นชุมชน เพราะชุมชนยังรวมถึงการมีบทสนทนา ที่เกี่ยวข้องกับการรับฟัง
ปัญหาและการให้ค าแนะน าในสถานการณ์ที่ยากล าบาก ซึ่งมีคุณค่าและความหมายเท่ากับการให้ความ
ช่วยเหลือทางกายภาพ  อย่างเช่นการช่วยกันดูแลเด็ก ในชุมชนจะมีการแบ่งงานกันท า เพ่ือที่จะพยุงรักษา
ความสัมพันธ์ภายในชุมชน  ภายใต้การสลับระหว่าง การขอความร่วมมือเชิงบังคับ (obligation) กับการมี
ตัวเลือกที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องในการร่วมกิจกรรมของครัวเรือน รูปแบบการแสดงออกที่หลากหลายในการสร้าง
ความเป็นปึกแผ่นหรือความไว้เนื้อเชื่อใจ ก าเนิดขึ้นจากการก่อรูปของปฏิสัมพันธ์ที่เป็นส่วนประกอบ
ก าหนดการผสมผสานดังกล่าว   
 ในทางปฏิบัติตามรูปแบบของการธ ารง (maintainance) ดังกล่าว ปรากฏอยู่ในชีวิตประจ าวัน
อย่างเช่นการกินข้าวด้วยกัน การไปโบสถ์ การแบ่งปันความทุกข์ยาก และการแสดงออกซึ่งความหวังดีที่จะ
อุทิศตนให้กับชุมชน ซึ่งแน่นอนว่าการแสดงออกของความเป็นปึกแผ่นต้องเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษา แต่ในบาง
กรณี การลงมือกระท า สามารถสร้างการยึดโยงได้ชัดเจนกว่าค าพูด (Bent and Sørensen, 2006, p. 260) 
 กรณีศึกษาศิลปะชุมชนที่ใช้การผสมผสาน ให้เกิดองค์รวม (entity) ที่สนองหน้าที่ใช้สอยใหม่ โดย

                                                           
6 Assemblage theory,  https://understandingsociety.blogspot.com/2012/11/assemblage-theory.html  เข้าถึง
เมื่อ  6  มิถุนายน 2563 
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ยังคงไม่รบกวนสถานะ หรือบทบาทเดิมขององค์ประกอบ (components) เป็นโครงการศิลปะชุมชนซึ่งริเริ่ม
ขึ้นที่เชียงใหม่ ระหว่าง พ.ศ. 2535-2537 ด้วยแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์ ที่ท าให้เกิดการ
ขยายตัวทั้งทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ โดยเฉพาะ ภาคการท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลตามมาไม่ว่าจะเป็นการปะทะ
กันระหว่างความทันสมัยกับประเพณีนิยม การเปลี่ยนวัฒนธรรมให้กลายเป็นสินค้าเพ่ือการท่องเที่ยว ในด้าน
ของศิลปิน ในทศวรรษ 1990 ศิลปินบางคนเช่น จุมพล อภิสุข มีความริเริ่มในการรวมตัวกับนักกิจกรรมเพ่ือ
เคลื่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อม (ผดุงศักดิ์ คชส าโรง, 2563) กระแสการรวมกลุ่มกันของปัญญาชนนักกิจกรรม 
องค์กรเอกชน  ที่ต้องการตั้งค าถามทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่น ามาสู่การสูญเสียสมดุล หรือก่อผลกระทบ รวม
เป็นแรงกระตุ้นแก่จุดก าเนิดกลุ่มศิลปินเชียงใหม่จัดวางสังคม (Chiang Mai Social Installation) ซึ่งริเริ่มและ
รวมตัวกันเพื่อเสนอบทบาทของศิลปินในการเชื่อมกับสาธารณะการใช้พื้นที่ชีวิตประจ าวัน  และขนานนามสิ่งที่
ท าว่านักกิจกรรมทางวัฒนธรรม (cultural activist) โดยมีรูปแบบที่หลากหลายและมีการใช้พ้ืนที่สาธารณะใน
ช่วงเวลาที่มีความหมาย และเขย่ากติกาในการเสนอผลงาน เช่น การล้อมวงรอบกองไฟ โดย ไม่จ ากัดอาชีพ 
แลกเปลี่ยนเรื่องราวรอบตัว ร้องเพลงดื่มกิน ขนานนามว่า โสเครตีสเที่ยงคืน การทอดผ้าป่าเที่ยงคืน  
 กิจกรรมต่าง ๆ  เรียกว่า สัปดาห์ร่วมทุกข์ (Week of Cooperative Suffering) ในเทศกาลครั้งที่ 3 
ก่อนการปิดฉากลงของเทศกาลดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2538 ที่ภายหลังผู้จัดพยายามท าลายยี่ห้อของความเป็น
ศิลปะด้วยการใช้ชื่อเรียกอ่ืน เช่น อ๊ึกกะบึ๊กเหตุการณ์ (บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ, 2548 )  
 ตัวอย่างจากเชียงใหม่จัดวางสังคม คือการไม่สามารถจัดวางรูปแบบและเนื้อหาของกิจกรรม เข้าไป
ในสถาบันซึ่งมีหน้าที่บรรจุชุดเรื่องเล่า เหตุการณ์ ภายใต้การสะสมวัตถุในพิพิธภัณฑ์ เพราะเหตุการณ์ของ
เชียงใหม่จัดวางสังคม มีลักษณะเคลื่อนไหว และไม่สามารถปะติดปะต่อ ใต้กรอบของการสังเกต หรือบันทึก
อย่างต่อเนื่อง  กระแสเหตุการณ์ จึงอยู่ในฐานะของการก่อรูป หรือการจุดความคิดในฐานะประติมากรรม เมื่อ
ความคิดคือแรงส่งหรือสารกระตุ้นความคิด (conceptual catalyst) กระทั่งสิ่งที่สนองตอบตามมา อย่างเลี่ยง
ไม่ได้คือ การสลายตัว (demise) ไปตามความขาดแคลนที่เป็นจุดตั้งต้นของโครงการดังกล่าว ณ แรกเริ่ม ที่ไม่
สามารถจะท านายว่าเทศกาลกลับเป็นที่สนใจของศิลปินนานาชาติ ในวาระการจัดครั้งที่ 3 ใน พ.ศ. 2537  
(Soon, 2014, p. 43) 
 นอกจากการไม่เน้นการผลิตและสะสมวัตถุ เชียงใหม่จัดวางสังคม ยังเน้นการสนทนา หรือ
แลกเปลี่ยน โดยใช้เครื่องมือแบบสหสาขาวิชา เพ่ือขยายพื้นที่เกิดการเรียนรู้ และร่วมมือกัน เป็นเหมือนชุมชน 
เช่นการเชิญพระมาร่วมกิจกรรม การเชิญปราชญ์ชาวบ้าน การบรรยายตามท้องถนน 7  
 กิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ไม่เน้นการสร้างมูลค่าหรือทุนสัญลักษณ์อย่างผลงานที่แสดง หรือสะสมใน
หอศิลป์ พิพิธภัณฑ์  นัยหนึ่งเป็นท่าทีรับมือการขยายตัวของความทันสมัย ในรูปแบบของยุทธวิธีในการเป็น
ส าเนา (replicas) ของวัฒนธรรมกระแสหลัก ใต้การไหลบ่าของวัตถุที่สนองการขยายตัวของการบริโภค
วัฒนธรรมแบบเหมาโหล หรือการสร้างสินค้าวัฒนธรรมก ามะลอ ผ่านการลอกแบบ (simulation) อย่างสินค้า
แบรนด์เนมปลอมในตลาดไนท์บาซาร์ หรืองานหัตกรรมขายนักท่องเที่ยวอันเกลื่อนกล่น โดยโรสาลินด์ มอร์ริส 
(Rosalind C. Morris) นักมานุษยวิทยา ตั้งข้อสังเกตต่อลักษณะเฉพาะทางกายภาพและวัฒนธรรมที่อยู่
เบื้องหลังการเป็นคอมเพล็กซ์ (ซึ่งในด้านหนึ่งแปลว่า “ปม”) ของเชียงใหม่ ที่ส่งผลเป็นความตึงเครียดทาง

                                                           
7 บรรยากาศรอบรั้วมหาวิทยาลัย ไม่เพียงแต่เกิดชุมชนนักวิชาการ ศิลปิน นักกิจกรรม ท่ีไม่เพียงแต่ขยายพื้นท่ีการศึกษาให้ทุก
คนเข้าถึง อย่างมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน  ในทศวรรษ  2530 มีการรวมตัวกันของศิลปิน นักเขียนและนักพัฒนาชุมชนในนามกลุ่ม 
“แท็ปรูต โซไซตี้” หรือ “สังคมรากแก้ว” เพื่อพูดถึงประเด็น การพัฒนาที่ยั่งยืน สิทธิชาวพื้นที่สูง (ผดุงศักดิ์  คชส าโรง, 
สัมภาษณ์:  24 กุมภาพันธ์ 2563)     
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วัฒนธรรมซึ่งถูกจัดวางไว้ ตั้งแต่การเป็นล้านนา (เป็นซับเจค หรืออยู่ใต้อาณัติของสยาม) การเปลี่ยนให้ทันสมัย
ในฐานะเครือข่ายหนึ่งของโครงการจักรวรรดินิยมของอเมริกา (ซับเจคของโลกเสรี) มอร์ริสมองความเป็น
สมัยใหม่แบบตัวกลาง (modernity as mediumship) ดังกล่าวว่ามีที่มาจากความตึงเครียด ในช่วงรอยต่อ
ระหว่างสหัสวรรษใหม่  อันเต็มไปเหตุการณ์ที่เป็นตัวอย่างความเปลี่ยนแปลง ซึ่งตามมาด้วยความไม่ม่ันใจ เช่น  
การล่มสลายของก าแพงเบอร์ลินในขณะที่ ความเคร่งครัดตามหลักศาสนาท าให้เกิดเครือข่ายของโลกมุสลิม
ข้ามชาติ ที่ท าให้เกิดความหวาดกลัวภัยก่อการร้าย  ตลอดทั้งการย้ายถิ่น (migration) ในนามศิลปะศิลปินข้าม
ชาติ ตลอดถึงศิลปะร่วมสมัยไทย ผ่านตัวแทน หรือคนกลาง (medium) จากท้องถิ่นท่ีโกอินเตอร์ หรือยกระดับ
สู่นานาชาติ ด้วยขบวนการออกไปเก็บเก่ียวความส าเร็จยังศูนย์กลางศิลปะทางซีกโลกตอนเหนือศูนย์สูตร  กลับ
สร้างความตระหนักว่าเชียงใหม่ จะกลายเป็นเพียงสินค้าหรือตัวเลือกหนึ่ง (Morris, 2018, p. 250)  

ความกังวลว่าศิลปะ จะมีแค่เพียงศูนย์กลางเดียว ได้ถูกศิลปินท้องถิ่นท้าทาย หรือเสนอการริเริ่มทั้ง
จากการมีเทศกาลศิลปะ ระดับเมือง หรือประเทศ ที่ผนวกรวมความเป็นนานาชาติเข้าไว้ด้วยกัน การประกอบ
หรือเชื่อมกันโดยไม่ถูกก าหนด หรือจ ากัดด้วยภาชนะของเขตแดนชาติ หรือสัญชาติ ชาติพันธุ์  นี้ได้ถูกเสนอ 
เป็นโครงการทดลองสร้างชุมชนศิลปินขึ้นมา หนึ่งในนั้นคือ โครงการที่เรียกว่าที่นาหรือเดอะแลนด์ (The 
Land) โดยสังเขปโครงการที่นานี้ถูกวางไว้เป็นเสมือนรีสอร์ตของศิลปินระดับโลกและชาวไทยที่มีชื่อเสียง
นานาชาติหลายคน หนึ่งในนั้นคือฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช ความเชื่อมโยงจากโครงการที่นาไปยังโครงการเชียงใหม่
จัดวางสังคม บางด้านคือ การเสนอการอยู่ร่วมกันแบบทางเลือกหรือรบกวนธรรมชาติให้น้อยที่สุด โดยไม่ใช้
ไฟฟ้า ไม่ฆ่าสัตว์ หรือการรวมตัวกันท าการเกษตรเพ่ือพ่ึงพาตนเอง โครงการที่นาเป็นความพยายามในการ
เสนอโมเดลในการเอาชีวิตรอด ของผู้คนที่ย าเกรงต่อการตกขบวน พ่ายแพ้จากการแข่งขัน และความโกลาหล
ของกระแสโลกาภิวัตน์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2 โครงการที่นา (The Land) 
ที่มาของภาพ: หอศิลป์ แกลเลอรีเ่วอร์, ผู้ถ่ายภาพ พิรชัช  วิระยะศิร ิ

 
ภัณฑารักษ์ศิลปะ คาเรน ดิมาวิวาส (Karen Demavivas) เสนอว่า เดอะแลนด์ เป็นส่วนผสม หรือ

ผลรวมจากศักยภาพของการตัดข้ามระหว่างท้องถิ่นด้วยกันคือ จังหวัดเชียงใหม่ที่ไม่ได้เป็นส่วนขยายหรือ
บริวารของกรุงเทพ แต่เชียงใหม่กลายเป็นศูนย์กลางที่ถูกชูศักยภาพขึ้นมา ด้วยศิลปินที่ถูกดึงดูดให้มารวมตัวที่
ชายขอบของศูนย์กลางศิลปะ เพ่ือที่จะสร้างหมู่บ้านโลกเล็ก ๆ แห่งหนึ่งขึ้นมา จากชุมชนทางเลือก ที่สะท้อน
การถวิลถึงมนุษย์ตามอุดมคติของรุสโซ ผู้วาดภาพมนุษย์ว่าเป็นสัตว์โลกที่มีจิตใจดีงาม มีความร่วมไม้ร่วมมือกัน 
หากอาศัยสังคมที่เหมาะสม ที่สามารถอบรมบ่มเพาะได้ (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน, 2547) ความเป็นทางเลือก 
และอยู่ชายขอบของศูนย์รวมทางศิลปะ ในโครงการที่นา ท าให้เห็นพ้ืนที่หรือสนามในการสร้างหรือเคลื่อนย้าย
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การผลิตศิลปะ และการท้าทายบทบาทของสถาบันทางการที่คอยก าหนดนิยามของการสร้างสรรค์ ทั้งการ
ออกไปใช้ชีวิตเยี่ยงชุมชนศิลปินแบบอุดมคติ (utopia) หรือการสลายความศักดิ์สิทธิ์ของศิลปะ อันเป็นแรง
บันดาลใจหนึ่งจากเทศกาลที่ออกไปใช้พื้นที่สาธารณะในเมือง อย่างเชียงใหม่จัดวางสังคม  
 การสร้างผลงาน ในรูปชุมชนจึงไม่ใช่การจัดวางสถานะพิเศษให้ศิลปะ หรือศิลปินเป็นศูนย์กลาง แต่
ประสงค์ให้ผลงานกระจายตามวัด สุสาน ท้องถนน แม่น้ าล าคลอง ในชื่อเชียงใหม่จัดวางสังคม  เพ่ือจะทลาย
ความเคร่งครัด จากการที่ศิลปะเป็นเรื่องเฉพาะวงในกลุ่มศิลปินหรือผู้เชี่ยวชาญ โดยปล่อยให้ผลงานศิลปะเป็น
ฝ่ายเดินออกไปพบคนดู  โดยกระจายรอบเมือง เปิดโอกาสให้ศิลปินสามารถทดลองผสมผสาน และท้าทาย
ตนเองในการน าศิลปะไปจัดแสดงปะทะกับสิ่งแวดล้อมนอกกล่องสี่เหลี่ยมของหอศิลป์    

การออกนอกหอศิลป์อันเคร่งขรึม นอกจากจะเกิดความริเริ่มใหม่ ๆ  แนวทางศึกษาศิลปะชุมชน ใน
ฐานะความร่วมมือ ดังกล่าวอ้างอิงกลับไปยังประติมากรรมสังคม (social sculpture) แทนการเชื่อมกันของ
ผู้คน เป็นต้นก าเนิดของการมีส่วนในการสร้างวัฒนธรรมอย่างเป็นองค์รวม  กล่าวคือ " ศิลปะ" และวัฒนธรรม
จะถูกสร้างขึ้น จากการมีส่วนร่วม เพราะวัฒนธรรมคือการก่อรูป หลอมกันระหว่าง art กับ action (Gablik, 
1984, p. 126)  
 

 
 
 
 
 

 
      ภาพที่ 3  เชียงใหม่จัดวางสังคมครั้งที ่1 (2535)  

       ที่มา:  สตดูิโอเค/นาวิน โปรดักช่ัน  
 

  อีกทัศนะโดยบัณฑิต จันทร์โรจนกิจ เขามองว่าเชียงใหม่จัดวางสังคมเข้าไปท าหน้าที่จัดวาง
สัมพันธภาพ ด้วยการลดระดับความจริงจังของศิลปะ กระทั่งท าให้   
  “ในด้านหนึ่งเป็นเสมือนสนามเด็กเล่นของบรรดาชนชั้นกลางในเมือง ที่แสวงหาความสุขตามแบบ
สุนทรียศาสตร์และรสนิยมของตนเอง โดยแทบจะไม่ตระหนักถึงผลกระทบต่อชุมชนเอาเสียเลยในอีกด้านหนึ่ง
เชียงใหม่จัดวางสังคมสร้างปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่น าเอาของที่ต้องแสดงจัดวางในหอศิลปะ มาไว้บนท้องถนน
และมีท่วงท านองที่ขัดคอขัดจังหวะชีวิตประจ าวันของชาวเชียงใหม่ เพ่ือเปิดช่องให้มีการจัดวางสัมพันธภาพ
ระหว่างคนกับศิลปะในชีวิตประจ าวันเสียใหม่” 
 นอกจากนี้ บัณฑิตยังฝากข้อคิดทิ้งท้ายว่า เชียงใหม่จัดวางสังคม คือการเสนอวิสัยทัศน์ และการ
ขัดจังหวะด้วยการกระตุ้นให้เกิดการประยุกต์ น าเอาแนวคิดเรื่องประติมากรรมสังคมมาใช้ในบริบทของ
สังคมไทยจึงต้องมีความระมัดระวังและละเอียดอ่อน 
 ในทางประวัติศาสตร์ การศึกษาการร่วมแรง หรือผนึกก าลังความคิดสร้างสรรค์ นับว่าเชียงใหม่จัด
วางสังคม คือการร าลึกภาพติดตา หรือร่องรอยการรวมตัว (constellation of activity) (Soon, 2014, p. 47) 
การปฏิเสธด้านที่เป็นหลักฐานวัตถุ ท าให้การรับรู้ ไม่มีความคงเส้นคงวา สอดล้อกับแนวคิดของประติมากรรม
สังคมท่ีหมายถึงการดึงการมีส่วนร่วมทางความคิด แต่ปราศจากท่ีตั้งที่แน่นอน  
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 การปราศจากขอบเขต (entity) เป็นการปฏิเสธการถูกบรรจุ หรือจารึกเป็นลายลักษณ์ด้วยการเขียน
ประวัติศาสตร์ หรือการซ่อนตัวเองจากการเห็นจากสายตาสาธารณะ ซึ่งฟังดูขัดแย้งกับความหมาย หรือความ
พยายามในการจัดวางสังคม ที่เป็นการตรึงสังคมให้ชะลอ หรืออยู่กับที่ระยะหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม ย่อมไม่อาจ
ปฏิเสธด้านที่เป็นวัตถุ โดยอุทิศ อติมานะ หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง อธิบายว่า ความสนใจเวลา ที่มีความเฉพาะ เป็น
ประเด็นหลัก ก็เป็นเพราะ “พระพุทธเจ้าสั่งสอนเขาเทศนาให้กับกลุ่มคนในโลกที่มีเวลาต่างกัน ในช่วงกลางวัน
เขาสอนมนุษยชาติ ในกลางคืนเขาสอนเทวดาหรือพระเจ้า แต่มีพระเจ้า (เทวดา) บางคนที่ต้องการถกเถียงกับ
เขา นี่คือเหตุผลว่าท าไมผมคิดว่าเที่ยงคืนเป็นเวลาที่เหมาะสมในการริเริ่มบทสนทนาที่แตกต่างออกไป เราเริ่ม
กิจกรรมในเวลาหกโมงเย็น จนไปจบตอนหกโมงเช้า หลังจากเที่ยงคืนมีแต่คนที่เมาแล้ว” (Soon, 2014, p.  
44)  
 ความโดดเด่นจากตัวอย่างโครงการศิลปะชุมชน หากมองตามแนวทางผสมผสาน การปะทะกัน
ระหว่างผลงานและบริบทที่เคลื่อนไหวตลอดเวลา ท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนศักยภาพ และเกิดการรับรู้ใหม่ 
เกี่ยวกับทั้งพ้ืนที่การแสดงงานที่ลุกลามไปยังพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นวัด หรือความท้าทายต่อศิลปินและผู้ชมเมื่อ
ผลงานวางนอกบริบทการจัดแสดง ส่วนโครงการที่นาเสนอความเป็นไปได้ จากการเป็นยูโทเปียขนาดย่อม ที่
สาธิตให้เห็นข้อจ ากัดอันมากมายของโครงการที่มนุษย์ในแต่ละยุคพยายามสร้างสังคมเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข ที่ยังอยู่ในระหว่างการรอคอยและผลักดันร่วมกัน 
 
แนวทางความร่วมมือ (Collaborative Approach) 
 แนวทางศิลปะชุมชนที่ใช้ความร่วมมือ ออกค้นหาสัมพันธภาพและวิพากษ์ข้อจ ากัดด้านหน้าที่ของ
ศิลปะต่อสาธารณะ แม้จะหายไปจากเวทีศิลปะร่วมสมัย โดยถูกแทนที่ด้วยการท าเทศกาลศิลปะขนาดใหญ่ที่
สนับสนุนโดยบรรษัทหรือรัฐ แต่การศึกษาชุมชน โดยเน้นการสร้างความร่วมมือ ยังเป็นโมเดลหนึ่งในการศึกษา
ศิลปะชุมชน เช่น กรณีศึกษาจากโครงการศิลปะ Open Source Art Performance ที ่ณัฐพล ชัยวรวัฒน์ เป็น
ผู้จัด เล่าถึงความริเริ่ม คือการสร้างแพลตฟอร์มที่มีกระบวนการท างานคล้ายกับหอสมุด  ซึ่งท าหน้าที่จัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลทางศิลปะอย่างเป็นระบบผ่านทางเว็บไซต์ และเปิดกว้างให้เป็นแหล่งค้นคว้าอย่างอิสระ เก็บ
ข้อมูลทั้งในรูปแบบของ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ข้อมูลเสียง บทสัมภาษณ์ ฯลฯ โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก
กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจ าปีงบประมาณ 2562 (ณัฐพล ชัยวรวัฒน์, 2563) โครงการดังกล่าว
เริ่มด าเนินการเดินส ารวจชุมชนเป็นการท าความรู้จักสภาพชีวิต ผ่านการเดินส ารวจแบบนักท่องเที่ยว แต่
ส าหรับผู้จัดกิจกรรมและศิลปิน การพบความเป็นมาของภูมิปัญญาประจ าชุมชนที่หายากเมื่อเทียบกับย่านอ่ืน 
ด้วยตาตนเอง จากข้อดีของการลงสนาม อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งเป็นเวลากว่าครึ่งปี เมือ่รวบรวมข้อมูลและ
ปรึกษากับศิลปิน ผู้จัด ณัฐพลเกิดความคิดริเริ่มว่า แนวทางในการสร้างงานที่เป็นทางสายกลาง หรือประโยชน์
สาธารณะจริง ๆ คือการค้นหาแหล่งภูมิปัญญา ที่มีความสอดคล้องกับพ้ืนที่ ความร่วมมือฝ่ายชุมชนให้การ
สนับสนุน การหาพ้ืนที่ วัสดุ โดยศิลปินวางแผนที่จะใช้บ้านไม้หลังหนึ่งในชุมชนที่ อยู่ ในสภาพรอการซ่อมแซม 
เพ่ือเป็นศูนย์ข้อมูล  ผลตามมาจากการส ารวจชุมชน อย่างหนึ่ง คือศิลปินรู้จักและสนใจพืชที่ปลูกจนพบเห็นใน
ชุมชนอย่างมะอึก น ามาสู่กิจกรรมท าความรู้จักและท าน้ าพริกจากมะอึก ด้านข้อเสนอโครงการ ศิลปินได้เสนอ
แบบร่างความคิดที่จะน าไม้และเศษวัสดุ เช่นฝาขวดน้ าพลาสติกมาท าเฟอร์นิเจอร์ ศิลปินคนหนึ่งสนใจสมุนไพร 
จะท าแผนที่ ของ พืชสมุน ไพร โดยท าแผ่นทองแดงสลักชื่ อ ไปติดตั้ งยั งต าแหน่ งที่ปลู กสมุน ไพร  
 แต่ด้วยสภาพของพ้ืนที่ ในการท างานที่เกิดความไม่แน่นอนที่จะเกิดการถอนตัว หรือถูกท้วงติงด้วย
แหล่งทุนว่า การสร้างโครงการในฐานะการท างานร่วมกัน จะเป็นการประชาสัมพันธ์หรือให้ข้อมูลที่ออกนอก
เจตนาของแหล่งทุนในการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ทางผู้จัด (organizer) จึงยุติ หรือชะลอการท าโครงการไว้ 
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 ความเห็นร่วมหรือเห็นแย้ง ในการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่สาธารณะ ล้วนเป็นโจทย์ใหญ่ของทั้งศิลปิน
และชุมชน ในการใช้ประโยชน์สูงสุดของพ้ืนที่สาธารณะ ส าหรับการรองรับ ความสลับซับซ้อนของความ
ต้องการของผู้ใช้ ที่ประกอบไปด้วยปัจจัยทางวัตถุ และเวลา วัย ความแตกต่างของเพศ พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ  
 การท างานกับพื้นที่สาธารณะบนข้อจ ากัดจากการมองด้วยสายตาของการหยิบยื่น หรือการวางแผน
ล่วงหน้า อาจจะเป็นการควบคุมมากกว่า การลองผิดลองถูกอย่างอิสระ จนกระทั่งสามารถผลักดันตัวเลือกที่
เป็นไปได้ในอนาคตตามที่ผู้จัดวาดหวังไว้ เช่นการต่อยอดจากสวนสมุนไพร เป็นผลิตภัณฑ์ การมีศูนย์เรียนรู้ที่
รวบรวมข้อมูลเอกสาร 
 กรณีศึกษาโครงการ  Open Source Art Performance การท าหน้าที่ทางการเมืองของศิลปะ หวน
กลับมายังการตั้งค าถามเกี่ยวกับเทคนิค หรือระยะห่างระหว่างผู้สร้างกับผู้ชม โดยนักวิจารณ์วัฒนธรรม     
วอลเทอร์ เบนยามิน (Walter Benjamin) ชี้ในงาน Author as Producer โดยยกตัวอย่าง การท างานของนัก
ประพันธ์ชาวรัสเซีย ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงความคิดของกระฎุมพี 
 การใช้ประโยชน์จากการท าการเมืองให้สุนทรียะ ในที่นี้ตามบริบทของบทความคือการต่อสู้
กับฟาสซิสม์ ที่ท าในสิ่งเดียวกัน เครื่องมือเอาชนะที่ส าคัญคือการเลือกวิธีการที่สอดคล้อง กับเป้าหมายในการ
สร้างแนวโน้มทางการเมืองที่ถูกต้อง เพราะรูปแบบที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพจะเป็นตัวเชื่อมระหว่าง 
ผู้สร้างกับผู้อ่าน อันจะส่งผลต่อการสร้างแนวโน้มที่สอดคล้องกับโครงการทางการเมือง (Wolin, 1994, p. 
155) 
  ความหมายของโครงการทางการเมืองในที่นี้คือการลดระยะ หรือการจัดความสัมพันธ์ กล่าวคือการ
อาศัยเครื่องมือส าคัญ โดยการท าลายการแบ่งแยกระหว่างผู้สร้างกับนักเขียน แล้วหันไปใช้มุมมองเรื่องปัจเจก
ในฐานะผู้ร่วมสร้างผลงาน (working individual) ซึ่งเบนยามินเสนอว่า นักเขียนควรเปลี่ยนจากการให้ข้อมูล 
หรือ informative writer ไปเป็น operative writer  
 ตัวอย่างของการเข้าไปลดช่องว่างระหว่างผู้อ่านกับผู้ เขียน คือผ่านรูปแบบการมีคอลัมน์ถามตอบใน
หนังสือพิมพ์ ที่ท าให้สองฝ่ายมีความรู้สึกมีส่วนร่วมในการก าหนดเนื้อหาและแนวโน้ม หรือสิ่งที่ส าคัญที่สุดของ
ศิลปะ ในกรณีวรรณคดีคือการท านายแนวโน้ม (tendentious) (Benjamin, 2007, p. 223)    

นอกจากโครงการในกรุงเทพ ฯ ที่ยกมาเป็นกรณีศึกษาหนึ่งแล้ว ยังพบข่าวโครงการศิลปะชุมชนที่
สามารถน ามาวิเคราะห์ในเชิงของความร่วมมือ ผู้วิจัยใช้กรณีศึกษานิทรรศการป่าเลไลยะกะแลนด์ (2563)  
สนามของโครงการศิลปะชุมชนดังกล่าวตั้งอยู่ที่บ้านห้วยหินลาดใน อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดย
ความมุ่งหมายของโครงการดังกล่าว คือการเสนอส่วนผสมระหว่างนิเวศกับสุนทรียะ เพ่ืออยู่ร่วมกับวัฏจักร
ธรรมชาติ  ผ่านการสืบสานวิถีชุมชนในการ รักษาทรัพยากรผืนป่าและปกป้องแหล่งต้นน้ า (ฉัตร์ณพัฒน์ ปัญญา
เพชร, 2563) 

ชุมชนชาวพ้ืนที่สูงที่การรับรู้จากสื่อถูกตีตราว่าด้อยพัฒนา เป็นเส้นทางขนส่งสิ่งผิดกฎหมาย หรือท าไร่
เลื่อนลอย เพียงไม่นานนี้เองที่การศึกษาเปลี่ยนความหมายของการย้ายที่เพาะปลูกว่าเป็นการท าไร่หมุนเวียน 
ความริเริ่มของโครงการเกิดจากการลงสนามของอาจารย์ฉัตร์ณพัฒน์ ปัญญาเพชร นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่
ฟ้าหลวง  เขาเดินทางไปท ากิจกรรม โดยชักชวนกลุ่มวัยรุ่นหนุ่มสาว ที่อาศัยท างานอยู่ในชุมชน  รูปแบบ
กิจกรรมเริ่มจากเลือกหยิบยกสุภาษิต ค ากลอนของชนเผ่าปกาเกอะญอ ที่เป็นคติสอนใจ จากเรื่องราวในค า
กลอนคติสอนใจดังกล่าว เป็นแรงบันดาลใจให้ค้นหาแนวคิด มาท าเป็นรูปทรงของโก๋นผึ้ง (โพรงหรือรังผึ้ง) เช่น
ช้าง นก เป็นต้น 
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กระบวนการท างานในล าดับต่อไปคือการสรรหา ปรับใช้เศษวัสดุ และท าการทดลองผิวไม้แบบต่างๆ  
ที่จะเป็นโก๋นผึ้ง ในระหว่างขั้นตอนการทดลองสร้างโก๋นผึ้ง ฉัตร์ณพัฒน์ได้มีโอกาสทดลอง และหาความรู้จาก
ผู้น าชุมชนอีกด้วย 

ความรู้เรื่องการเลี้ยงผึ้งนอกจากเป็นภูมิปัญญาโบราณ ที่อาจจะหายไปในอนาคต แต่โครงการศิลปะ
ชุมชนท าให้เกิดความริเริ่มที่จะถ่ายทอดความรู้ และท าให้เกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญา และหาทางรักษา
ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า การที่ชุมชนมีศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับหาเลี้ยงตนเองได้ พิสูจน์ว่ากิจวัตร
หรือวิถีที่แฝงอยู่ในชุมชน เช่นความรู้เกี่ยวกับป่า หรือสมุนไพร การเลี้ยงผึ้งก็ดี เป็นศักยภาพภายในที่ไม่ได้เชื่อม
กับโลกของการสร้างมูลค่าในรูปสินค้า อย่างน้ าผึ้งหนึ่งขวด ปริมาณราว 600 ซีซี เมื่อน ามาขายในพื้นท่ีแสดงผล
งานศิลปะ คือนิทรรศการที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จะมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นเกือบ 4 เท่า คนนอกคือ
นักวิจัยไม่ใช่ผู้หยิบยื่น ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจหรือให้ความรู้ แต่ท าหน้าที่เป็นข้อต่อ ในการรวบรวม
ความรู้ เพ่ือแปลงเป็นการสร้างศิลปวัตถุออกมาแสดงนอกพ้ืนที่การติดตั้ง เป็นการย้ายศิลปะออกจาก ผู้ใช้ /
ผู้สร้าง ไปยัง ผู้ชม/ผู้บริโภค ที่อยู่คนละบริบท 
 

 
ภาพที ่4  กระบวนการของนิทรรศการ “ป่าเลไลยะกะแลนด”์ (2563)    

ที่มา:  โครงการป่าเลไลยะกะแลนด์ และฉัตรณ์พัฒน์ ปัญญาเพชร 
  
สรุป 
 การศึกษาศิลปะชุมชน ตามแนวทางชาติพันธุ์วรรณา ผลของการท างานภาคสนาม ท าให้ตัวบทหรือ
ผลงานไม่ได้มีแค่เสียงของผู้เขียน หรือผู้สร้าง แต่ยังมีความเป็นเรื่องเล่าขนาดเล็ก (micro-narratives) จากการ
ระลึกและทบทวนความทรงจ า และการใช้วัตถุ แม้ผลที่ได้มีความไม่ปะติดปะต่อ แต่ช่วยเปลี่ยนความรับรู้
เกี่ยวกับชาวไทยเชื้อสายอินเดียว่า ไม่ได้มีเพียงกลุ่มเชื้อชาติศาสนาเดียว นอกจากนี้ยังท าให้เห็นการปรับตัว
ด้วยการเลือกอาชีพ การแต่งงาน การคลายความเคร่งครัดตามหลักศาสนา 
 นอกจากนี้ผลงานแขกไปใครมาของนาวิน ให้ข้อค้นพบทางวิชาการของกระบวนการท างานศิลปะ ที่
สกัดชุดประสบการณ์เฉพาะของผู้คนที่ถูกวางขนาบไว้ในบริบทของความเป็นชาติ ที่ประกอบด้วยผู้คนพหุชาติ
พันธุ์ ที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงช้าเร็ว หรือพลิกผันในจังหวะที่แตกต่างกันตามปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการ
กระจายตัวของชุมชนอินเดียตามความเชี่ยวชาญของอาชีพ ความสามารถในการปรับตัว และโครงการศิลปะที่
ศึกษาผู้คนของศิลปินผู้นี้ เป็นตัวอย่างของเครื่องมือแบบชาติพันธุ์วรรณา ที่ เกิดจากกลุ่มประชากรที่
เฉพาะเจาะจง ภายใต้บริบทของความเป็นชาติที่ถูกท้าทายและปรับตัว โดยสะท้อนให้เห็นผ่านการแต่งงานข้าม
ชาติพันธุ์ รสนิยมการใช้ชีวิต การประกอบธุรกิจที่ลบภาพจ าของชาวไทยเชื้อสายอินเดีย ในนามแขกเท่านั้น  
 การศึกษาศิลปะชุมชน ตามแนวทางแบบ assemblage จากการหยิบยกกรณีศึกษา เทศกาล
เชียงใหม่จัดวางสังคม และโครงการที่นา โดยรูปแบบตัวอย่างงานศึกษาทั้งสอง มีความคาบเกี่ยวกับแนวทาง



เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)      83 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสงัคมวิทยา ครั้งที่ 2 
20 - 21 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ี

ความร่วมมือ อย่างไรก็ตาม หากหยิบเฉพาะแนวทางผสมผสาน จะได้ข้อค้นพบว่า ศิลปะที่หันเหสู่ชุมชน อย่าง 
เทศกาลศิลปะที่ประกอบด้วยตัวแปรจากสภาพแวดล้อมนอกหอศิลป์ และการเคลื่อนไหวของผู้คน หมายถึงทั้ง
ผู้สร้างและผู้ชมนั้น ท าให้เกิดพ้ืนที่ของการหลากความหมายหลายความจริง (heterotopia) หรือสั่นคลอน
ความหมายเดิม จากพ้ืนที่ศิลปะที่ เคยอยู่ไกลชีวิตประจ าวัน แต่โครงการศิลปะที่มี รูปแบบเหมือนกับ
ชีวิตประจ าวันอย่างยิ่ง กลับเป็นภาพสะท้อน หรือเปิดศักยภาพให้ศิลปะได้พูดถึงสิ่งที่ศิลปิน หรืออุดมคติทาง
ความงามไม่สามารถพูดถึงได้อย่างตรงไปตรงมา เช่น ความเป็นพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ การแบ่งปันเรื่องราวของผู้คน 
จากการรวมตัวตามพ้ืนที่สาธารณะที่มีอยู่แล้ว แต่ไม่เคยถูกปลุกให้มีความหมายใหม่ หรือรองรับบทบาทอ่ืน 
รวมทั้งโครงการที่นา ให้ข้อค้นพบเกี่ยวกับการจัดวางตนเองแบบไม่ลงตัวอย่างเหมาะเจาะ ตั้งแต่ส่วนหนึ่งใน
ความเป็นชาติ แต่ภาวะคลุมเครืออิหลักอิเหลื่อ เป็นพื้นที่ในการระดมความคิดของการอยู่ร่วมและขบคิดหาทาง
เลือกในการด าเนินชีวิตใต้ข้อจ ากัด หรืออุดมคติที่ยังไม่ก่อรูปขึ้นจริง 
 แนวทางความร่วมมือ นอกจากเปลี่ยนการมองชุมชนจากการเป็นเครือข่ายความสัมพันธ์ และส่วน
หนึ่งของการผลิต ศิลปะชุมชนในแนวทางความร่วมมือ ยังใช้เครื่องมือในการจัดวางความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แสดง (actor) ต่าง ๆ ที่สะท้อนความหนาแน่น และการกระตุ้นความร่วมมือที่มีผลตอบรับแตกต่างกัน แม้
ความหมายของความร่วมมือ ไม่ว่าจะหวังผลทางการเมือง ในความหมายของการจัดวางความสัมพันธ์ ทว่า
ปัจจัยที่ก าหนดผลลัพธ์ ไม่ได้มีเพียงการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสม  เพราะการเลือกเครื่องมือมีส่วนในการจัด
วางความสัมพันธ์ระหว่างผู้ลงมือ หรือผู้เข้าร่วมในระดับที่มากกว่าการร่วมผลักดันกระบวนการ กระทั่งท าให้
เกิดการเสริมก าลังกัน (co-functioning) อีกสิ่งหนึ่งที่ถูกมองข้ามในโครงการลักษณะความร่วมมือ คือการ
มองข้ามการผลิตทางวัตถุ และการท าจดหมายเหตุบันทึกเหตุการณ์  เปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่าง คนนอกกับ
คนในที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ในฐานะ ผู้รับกับผู้ให้ แต่เป็นการเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือผลิตผลงาน แล้วน ามาจัดวาง
นอกบริบทเดิม อย่างการน ามาจัดแสดงในหอศิลป์ กระบวนการดังกล่าว จัดความสัมพันธ์ทั้งระหว่างภูมิปัญญา 
กับสุนทรียะ การเป็นสินค้ากับการเป็นผลงานศิลปะ การเป็นผู้ใช้กับการเป็นผู้ชม  การสร้างโก๋นผึ้ง และน้ าผึ้งที่
ไม่เพียงท าให้ภูมิปัญญาชาวปกาเกอะญอ ถูกน ามารื้อฟ้ืนและให้ประโยชน์ทั้งต่อชุมชนและพ้ืนที่การจัดแสดงใน
โลกศิลปะ แต่ยังท าให้เกิดการบริโภคความหมายอย่างเป็นห่วงโซ่ 
 อย่างไรก็ตาม ผู้ศึกษาไม่ได้จ ากัดว่า แนวทางหนึ่งแนวทางใดจะครอบคลุมหรือเหมาะสมกับโครงการ
ศิลปะชุมชนแบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น หมายความว่าแต่ละผลงาน โครงการศิลปะ เป็นส่วนผสมของแนวทาง   
ต่าง ๆ ได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง การหยิบยกให้เห็นความสอดคล้องกันบางด้านนั้น เป็นแต่เพียงต้องการเสนอ
อุปลักษณ์เกี่ยวกับขอบเขตของศิลปะที่ก าลังปรับเปลี่ยนรูปแบบ ส่วนเนื้อหาซึ่งใกล้เคียงปฏิบัติการของ
ชีวิตประจ าวัน ท าให้ต้องการเครื่องมือหลากหลาย หรือเหมาะสม ในการมองปฏิบัติการและผลลัพธ์ภายใต้
ความยืดหยุ่น โดยมีคนและชุมชนเป็นจุดก าเนิด 
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การสร้างอัตลักษณ์ชุมชนผ่านการออกแบบบรรจุภัณฑ์เกลือท้องถิ่น 
บ้านเก่าน้อย ต าบลไพศาล อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด   

Developing a Community’s Identity: A Case Study of Rock Salt Packaging 
Design at Ban Kao Noi, Paisan Sub-district, Thawatchaburi District,  

Roi Et Province 
 

นันทวัน เจ๊กจันทึก1 
 
บทคัดย่อ 

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเชิงคุณภาพ เรื่อง การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะบนฐานทรัพยากร
ท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมรายได้แก่ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม จากการศึกษาการ
สร้างอัตลักษณ์ชุมชนผ่านการออกแบบบรรจุภัณฑ์เกลือท้องถิ่น บ้านเก่าน้อย ต าบลไพศาล อ าเภอธวัชบุรี 
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางการน าทุนวัฒนธรรมของชุมชนมาใช้เป็นแนวคิดในการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ และศึกษาแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับการ
สร้างอัตลักษณ์ของชุมชน ผ่านกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม พบว่า 1) แนวทางในการน าทุนทางวัฒนธรรม
ของชุมชนบ้านเก่าน้อยไปใช้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ประกอบด้วย ทุนด้านความรู้ทักษะในการปรับตัวต่อ
สภาพแวดล้อม ความเชื่อต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เรื่องเล่าของอดีต และวิถีการต้มเกลือสินเธาว์ ซึ่งชาวบ้านต้องการให้
เกลือของชุมชนของตนมีความน่าสนใจและสะท้อนความเป็นบ้านเก่าน้อยได้ดีที่สุด  2) แนวทางการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ จากการรวบรวมอัตลักษณ์ที่ชาวบ้านต้องการสื่อตัวตนของชุมชนสู่ภายนอก เป็นการใช้สัญลักษณ์
บ้านเก่าน้อยในรูปแบบใหม่แต่ยังคงกลิ่นอายในอดีตมีความหมายสื่อถึงการเป็นสถานที่แวะพักของนักเดินทาง
ในสมัยอดีต และหมู่บ้านผลิตเกลือต้มแบบโบราณ ตลอดจนอดีตหมู่บ้านโจร 3) ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ที่ชาวบ้านต้องการน าเสนอโดยการถอดความหมายของความเป็นบ้านและชุมชนที่พัก
เก่าซึ่งเป็นแบบที่ชาวบ้านต้องการมากที่สุด ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการทางศิลปะ ระหว่าง
ชาวบ้านและนักออกแบบในการสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ใหม่และโลโก้ทางการค้าใหม่ จากแนวทางในการใช้ทุน
ทางวัฒนธรรมของชุมชนบ้านเก่าน้อยตามความต้องการของชุมชน เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับ
ชุมชน 

 

ค าส าคัญ: อัตลักษณ ์ชุมชน ออกแบบบรรจุภัณฑ์ เกลือสินเธาว์ 
  

                                                           
1 โครงการวิจัยเรื่องการสร้างสรรคผ์ลงานศลิปะบนฐานทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อเพ่ิมรายได้แก่ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วม สนับสนุนโดย ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 
2 อาจารย์  สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด  
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Abstract 
This research is the part of a qualitative research which is “On creating works of art 

based on local resources to increase income for the Northeast community through a 
participatory process”. From the study developing a community’s identity : a case study of 
rock salt packaging design at Ban Kao Noi, Paisan Subdistrict, Thawatchaburi District, Roi Et 
Province. The objective of this research is to study how to apply community cultural capital 
as a concept in packaging design and to study the packaging design guidelines in accordance 
with building community identity though a participatory research process. This research founds 
that 1) Guidelines for the use of cultural capital of Ban Kao Noi in packaging design consisted 
of knowledge and environment adaptation skills, belief in holy things, tales of the past, and 
rock salt brewing process. The inhabitants wanted the salt of their community to be interesting 
and the best reflecting Ban Kao Noi. 2 )  Packaging design guidelines, from the collection of 
identities that the inhabitants want to convey to the community's identity.  It is a new use of 
Ban Kao Noi symbol, but retains its former meaning that represents a former resting place for 
travelers, traditional salt brewing village, and the former village of thieves. 3 )  To design the 
packaging in accordance with the identity that the inhabitants want to present by breaking the 
law of Ban Kao Noi and community which is the type that inhabitants want the most. This 
research uses a participatory process through art between inhabitants and designers creating 
new packaging and new trade logos with the guidelines for using the cultural capital of Ban 
Kao Noi according to the needs of the community to increase opportunities to generate 
income for the community. 
 

Keywords: Identity, community, Packaging design, Rock salt 
 
บทน า 

"...การศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นการศึกษาที่ส าคัญและควรจะด าเนิน ควบคู่กันไปกับการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์ เพราะความเจริญของบุคคล ตลอดจนถึงความเจริญของประเทศ มีทั้งทางวัตถุและจิตใจ
ความเจริญทั้งสองทางนี้จะต้องมี ประกอบกันเกื้อกูลและส่งเสริมกัน..." ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ มหาวิทยาลัยศิลปกร ณ วังท่าพระ วันที่ 12 ตุลาคม 2509 ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งในการให้ความส าคัญของการศึกษาทางด้านศิลปวัฒนธรรม (จระกฤตย์ โพธิ์ระหงส์, 2555) การสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะมีกระบวนการในการสร้างสรรค์ที่หลากหลาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการน าเสนอผลงานและความ
ต้องการที่ต้องการให้เกิดขึ้นหลังจากการสร้างสรรค์ผลงาน ทั้งนี้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะมีกระบวนการ
ในการได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น ชุมชน หรือผู้สร้างสรรค์ ซึ่งเกิดจากกระบวนการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ผ่านความเพียรพยายาม ทดลอง และริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมา  

ทรัพยากรเป็นปัจจัยการผลิต (Factors of Production) ที่มีความส าคัญต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของมนุษย์เพราะมนุษย์เป็นผู้น าเอาทรัพยากรธรรมชาติซึ่งประกอบด้วย ดิน น้ า ป่าไม้ สัตว์ป่า แร่ธาตุ 
บรรยากาศ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์เอง การที่มนุษย์จะใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรได้มากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของทรัพยากร และมนุษย์ผู้ใช้ทรัพยากรนั้นที่จะน า
ความรู้ความสามารถและเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการพัฒนาทรัพยากรขึ้นมาใช้ได้มากน้อยเพียงไรและ
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รู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีอยู่นั้นให้สามารถเกิดประโยชน์แก่มนุษย์และสังคมให้มากท่ีสุดและนานที่สุดด้วย 
ดังนั้นประเทศที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ ประชาชนรู้จักใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างถูกต้องจะส่งผลดีต่อ
ประชากรทั้งในด้านชีวิตความเป็นอยู่ และฐานะทางเศรษฐกิจของประชากร ส่วนประเทศที่ขาดแคลน
ทรัพยากรหรือทรัพยากรที่มีอยู่อยู่ในสภาพเสื่อมโทรมจึงจ าเป็นที่จะต้องจัดหาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
ทรัพยากรในประเทศของตนให้ดีขึ้นซึ่งจะมีผลให้การลงทุนในการผลิตสินค้าสูงขึ้น ซึ่งเป็นปัญหาในด้านการ
แข่งขันทางการค้าและการตลาดกับต่างประเทศ ทั้งนี้ทรัพยากรในท้องถิ่นและชุมชน เป็นอีกหนึ่งทรัพยากรที่
เหมาะแก่การศึกษาและน ามาใช้เพ่ือพัฒนาในการสร้างคุณค่าในการใช้งาน ในแต่ละพ้ืนที่ ย่อมมีทรัพยากรที่
แตกต่างกัน และภูมิหลังทางด้านประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกัน มีการสร้างศิลปวัฒนธรรม สร้างอัตลักษณ์
ทางด้านความเชื่อ วิถีชีวิต และศิลปวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน  

จากการศึกษาเรื่องอัตลักษณ์ ฮอลล์และดูกาย (Hall, S., & Du Gay, 1996) อธิบายลักษณะของ    
อัตลักษณ์ว่า ไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ หรือเกิดขึ้นลอย ๆ แต่ก่อรูปขึ้นมาภายในวัฒนธรรม ณ ช่วงเวลาใด
ช่วงเวลาหนึ่ง โดยวัฒนธรรมก็เป็นสิ่งถูกประกอบสร้างทางสังคม (Social Condstruct) และไม่ใช่สิ่งที่หยุดนิ่ง
ตายตัวหากแต่เป็นวงจรซึ่งมีผู้เรียกว่า “วงจรวัฒนธรรม” (Circuit of Culture) การสร้างอัตลักษณ์ชุมชน 
(Local Identity) ในงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ นับวันจะถูกครอบง า และกลืนหายไปตามกระแสโลกาภิวัฒน์ 
จนท าให้สินค้าในชุมชนของไทยมีภาพลักษณ์ของการเป็นสินค้าราคาถูก ไม่สามารถสะท้อนหรือก่อร่างตัวตน
ของเจ้าของและผู้ผลิตภูมิปัญญาได้ (พัชรินทร์ สิรสุนทร, 2552, น. 11) ซึ่งการศึกษาอัตลักษณ์ของชุมชน เป็น
ส่วนหนึ่งในการน ามาซึ่งข้อมูลในการออกแบบ สร้างสรรค์ งานด้านศิลปะ เพ่ือประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ของชุมชน   

ประเภทของอัตลักษณ์ เออร์วิง ก๊อฟมัน (Erving Goffman, 1963) นักสังคมวิทยา ได้แบ่งอัตลักษณ์
เป็น 2 ประเภท คือ อัตลักษณ์ส่วนบุคคล และอัตลักษณ์ทางสังคม ซึ่งการศึกษาเรื่องอัตลักษณ์เป็นส่วนหนึ่งใน
การหาแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน ผลิตภัณฑ์ใหม่ ของชุมชน จากการออกแบบโดยการใช้ทุนทาง
วัฒนธรรม บูร์ดิเออ ได้กล่าวถึง ทุนวัฒนธรรม (cultural capital) มี 3 รูปแบบ คือ 1) ทุนที่รวมอยู่ในฮาบิตุส 
(embodied state) คือ อยู่ในรูปของแนว กิริยาของร่างกายและจิตใจที่คงทนถาวร มักปรากฏในรูปของ
วัฒนธรรม ต้องใช้ ระยะเวลาในการสะสมและรวมกันเป็นรูปเป็นร่าง ทุนรูปแบบนี้สามารถเปลี่ยน ความม่ังคั่ง
ภายนอกหรือที่อยู่ในรูปวัตถุ ให้กลายเป็นทุนที่อยู่ในตัวคนได้ 2) ทุนที่ถูกท าให้อยู่ในรูปของวัตถุหรือที่เป็น
รูปธรรม (objectified state) ทุนวัฒนธรรมชนิดนี้มีคุณสมบัติมากมาย แต่นิยามได้เพียงแค่เป็นคุณสมบัติ ที่มี
ความสัมพันธ์กับทุนวัฒนธรรมในแบบที่ประกอบกัน ทุนชนิดนี้ถูกท าให้เป็นวัตถุ ในรูปของสื่อหรือสิ่งของ เช่น 
รูปภาพ งานเขียน หนังสือ พจนานุกรม อนุสาวรีย์ เครื่องมือ เครื่องจักร ฯลฯ การแสดงออกและสืบทอดได้
ผ่านวัตถุ เช่น การสะสม ภาพวาด การสะสมทุนวัฒนธรรมชนิดนี้สามารถถูกส่งผ่านได้เหมือนกับทุนเศรษฐกิจ 
แต่สิ่งที่จะสามารถส่งผ่านและมองเห็นได้ คือ ความเป็นเจ้าของในตัว ของภาพนั้น 3) ทุนที่ถูกท าให้อยู่ในรูป
สถาบัน (institutionalization state) คือ ทุนที่อยู่ในรูปของการท าให้เป็นวัตถุหรือรูปธรรม ที่ถูกจัดแยก
ออกมาจากปัจเจกบุคคล ทุนชนิดนี้อ้างอิงถึงคุณสมบัติเริ่มต้นของทุนวัฒนธรรม และจะถูกเข้าใจว่า คือ การ 
รับประกัน โดยแสดงออกในรูปของประกาศนียบัตร หนังสือรับรอง และการสอบ ทุนวัฒนธรรมชนิดนี้สามารถ
เปลี่ยนรูปภายใต้เงื่อนไขเฉพาะได้ คือ อาจเปลี่ยนรูปเป็นทุนเศรษฐกิจ หรืออาจถูกเปลี่ยนรูปให้กลายเป็น
สถาบันในรูปของคุณสมบัติ ทางการศึกษา ขณะเดียวกันก็สร้างความแตกต่างระหว่างความรู้ที่เป็นทางการที่ 
ได้รับการรับรองความสามารถกับทุนวัฒนธรรมแบบธรรมดา 

จากการศึกษาพ้ืนที่บ้านเก่าน้อย ต าบลไพศาล อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นภูมิภาคที่มี
ทรัพยากรท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งการบ่งบอกถึงตัวตนเฉพาะของแต่ละพ้ืนที่ในชุ มชน นั่นก็คือเกลือ
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สินเธาว์ ที่ผ่านกระบวนการต้มแบบท้องถิ่น ซึ่งเป็นทรัพยากรท้องถิ่นที่แสดงวิถีชีวิตแบบอีสานซึ่งมีเรื่องราวที่
สามารถน าเสนอเป็นผลงานศิลปะและผลิตภัณฑ์ของแต่ละพ้ืนที่เพ่ือสร้างรายได้ สร้างมูลค่าให้กับพื้นที่ได้ ทั้งนี้
ในการสร้างอัตลักษณ์ให้กับชุมชน หรือสร้างอัตลักษณ์ในผลิตภัณฑ์ของชุมชนในการออกแบบ ซึ่งมีความ
หลากหลาย เห็นได้จากการศึกษางานวิจัยของ ปฐวี ศรีโสภา ได้ศึกษาการสร้างอัตลักษณ์ชุมชนในงานออกแบบ
บรรจุภัณฑ์อาหาร กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งได้ศึกษาแนวทางการการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า
ชุมชนประจ าจังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือสร้างอัตลักษณ์ และสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และเพ่ือ
สร้างแม่แบบ (Models) ให้ผู้ประกอบการได้น าไปประยุกต์ใช้ และพิบูล ไวจิตรกรรม ได้ศึกษาการสร้าง       
อัตลักษณ์สินค้าให้กับผลิตภัณฑ์ฮาลาลในประเทศไทย คือได้ออกแบบสื่อส่งเสริมอัตลักษณ์สินค้าส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ฮาลาลในประเทศไทย และตยานิตย์ มิตร์แปงและสุพจน์ ใหม่กันทะ ได้ศึกษาเรื่องการศึกษา      อัต
ลักษณ์เพ่ือพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน บ้านแม่ย่อย จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือขยายโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งเป็น
การสร้างและออกแบบอัตลักษณ์ซึ่งมีพ้ืนฐานจากชุมชน เรื่องเล่า ความเชื่อ ซึ่งเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการ
ออกแบบ และ กรรณิการ์ สายเทพและพิชญา เพ่ิมไทย ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพ่ือการ
ส่งออกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดอกไม้ประดิษฐ์ ต าบลแม่ทะ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง ซึ่งได้ท าวิจัยเพ่ือ
ศึกษาปัญหาและศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดอกไม้ประดิษฐ์ ต าบลแม่ทะ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 
และเพ่ือค้นหาแนวทางและรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดอกไม้ต าบลแม่ทะ อ าเภอแม่
ทะ จังหวัดล าปางให้ได้ตามมาตรฐานการส่งออก งานวิจัยของอมรรัตน์ อนันต์วราพงษ์ ได้วิจัยเรื่ อง รูปแบบ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนบางหัวเสือ จังหวัดสมุทรปราการ ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือ
ศึกษาแนวทางและการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตามแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเพ่ือสร้างขีด
ความสามารถด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน เพ่ิมความหลากหลาย และ
สร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงและใช้วัตถุดิบภายในท้องถิ่น ซึ่งเป็นการท าวิจัยในการพัฒนาผลงานศิลปะเพ่ือเกิด
ผลิตภัณฑ์บนฐานทรัพยากรท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมรายได้แก่ชุมชน เพ่ือสร้างความโดดเด่นและเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ของแต่ละชุมชน ซึ่งเป็นจุดแข็งในการน าเสนอผลงานศิลปะและผลิตภัณฑ์ในชุมชนที่มีเรื่องราวเฉพาะที่
น่าสนใจ และน าเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ผ่านตัวผลิตภัณฑ์จากการใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน  

ด้วยคณะผู้วิจัย ได้ท าการศึกษาชุมชน ซึ่งมีความน่าสนใจในวิถีชีวิตและความเป็นมาของชุมชนในอดีต 
และมองเห็นโอกาสในการพัฒนาชุมชนในด้านการเพ่ิมรายได้ ผ่านกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ชุมชน โดย
น าเสนอผ่านการออกแบบบรรจุภัณฑ์เกลือท้องถิ่น โดยการน าวิธีการทางศิลปะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการ
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและนักออกแบบ เพ่ือหาแนวทางในการแสดงอัตลักษณ์ของชุมชน ผ่าน
กระบวนการออกแบบ และกระบวนการสร้างสรรค์น ามาผสมผสานกับเรื่องราวของชุมชนเชิงประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการน าเสนอการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยอยู่บนฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนให้โดดเด่น เพ่ือเพ่ิ ม
รายได้ให้กับชุมชนบ้านเก่าน้อย ต าบลไพศาล อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1) เพื่อศึกษาแนวทางการน าทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนมาใช้เป็นแนวคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑ์  
2) เพื่อศึกษาแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์ท่ีสอดคล้องกับการสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนเป้าหมาย  
3) เพ่ือออกแบบบรรจุภัณฑ์บนฐานการสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนเป้าหมาย ผ่านกระบวนการวิจัยแบบ

มีส่วนร่วม 
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ขอบเขตของการวิจัย 
1) ศึกษาแนวทางการน าทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน บ้านเก่าน้อย ต าบลไพศาล อ าเภอธวัชบุรี 

จังหวัดร้อยเอ็ด มาใช้เป็นแนวคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยใช้กระบวนการเก็บข้อมูลภาคสนาม การ
สนทนากลุ่ม จากตัวแทนชุมชน คือ ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้าน และทีมนักวิจัย 

2) ศึกษาแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนเป้าหมาย โดย
ใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ผ่านกระบวนทางศิลปะระหว่างนักออกแบบและชาวบ้าน 

3) ออกแบบบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ (Models) และ โลโก้ บนฐานการสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนเป้าหมาย 
ผ่านกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม  
กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ศึกษาการงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างอัตลักษณ์ชุมชนและการ
ออกแบบบรรจุภณัฑ์  

ศึกษาพื้นที่ ชุมชน วัฒนธรรมทางด้านศิลปะของชุมชน ศึกษาแนวทาง
การน าทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน 

รวบรวมอัตลักษณ์ที่ชาวบ้านต้องการสื่อตัวตน 

ออกแบบบรรจุภณัฑต์้นแบบ (Models) และโลโก ้

วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูล จากการออกแบบบรรจภุณัฑ์กับอัตลักษณ์ที่
ชาวบ้านต้องการสื่อตัวตน  

ข้อมูลเอกสาร 
ข้อมูลภาคสนาม 

การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ  
และการสนทนากลุ่ม 

สะท้อนการสร้างอัตลักษณ์และการสรา้งบรรจภุัณฑ์ท่ีสื่อถึง   อัตลักษณ์
ของชุมชน กลับสู่ชุมชน   

การสนทนากลุ่ม 
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วิธีด าเนินงาน 
การวิจัยเรื่อง การสร้างอัตลักษณ์ชุมชนผ่านการออกแบบบรรจุภัณฑ์เกลือท้องถิ่น บ้านเก่าน้อย ต าบล

ไพศาล อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยได้ออกแบบวิธีการด าเนินการวิจัย ตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 
    1) ศึกษางานวิจัยต่าง ๆ อันน าไปสู่การตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และวางกรอบแนวทางการวิจัย 
    2) ศึกษาพ้ืนที่ ชุมชน วัฒนธรรมทางด้านศิลปะของชุมชน ศึกษาแนวทางการน าทุนทางวัฒนธรรม

ของชุมชน บ้านเก่าน้อย ต าบลไพศาล อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด มาใช้เป็นแนวคิดในการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ ด้วยกระบวนการเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Study) จากตัวแทนชุมชน คือ ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้าน และ
ทีมนักวิจัย 
              3) ท าการรวบรวมอัตลักษณ์ที่ชาวบ้านต้องการสื่อตัวตน ด้วยกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group Discussion) การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จากชาวบ้านและนักออกแบบ               

    4) ออกแบบบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ (Models) และโลโก้ บนฐานทรัพยากรท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมรายได้แก่
ชุมชนที่ท าการศึกษา               
              5) วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูล จากการออกแบบบรรจุภัณฑ์กับอัตลักษณ์ที่ชาวบ้านต้องการสื่อ
ตัวตนและสะท้อนกลับสู่ชุมชน รวมถึงน าองค์ความรู้ที่ได้ถ่ายทอดให้กับนักศึกษาและผู้ที่สนใจ ด้วย
กระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
 
เครื่องมือวิจัย 

1) แบบส ารวจ 
 2) แบบบันทึก 
 3) แบบสอบถาม 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 จากการศึกษาการงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างอัตลักษณ์ชุมชนและการออกแบบบรรจุภัณฑ์  
และศึกษาพ้ืนที่ ชุมชน วัฒนธรรมทางด้านศิลปะของชุมชน ศึกษาแนวทางการน าทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน 
รวมถึงรวบรวมอัตลักษณ์ท่ีชาวบ้านต้องการสื่อตัวตน น ามาซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูล ทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน
บ้านเก่าน้อย เทียบเคียงกับการให้ความหมายของทุนทางวัฒนธรรมของบูร์ดิเออ คือ ทุนที่ถูกท าให้อยู่ในรูป
ของวัตถุหรือที่เป็นรูปธรรม เป็นทุนวัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ์กับทุนวัฒนธรรมในแบบที่ประกอบกัน ทุนชนิด
นี้ถูกท าให้เป็นวัตถุ ในรูปของสื่อหรือสิ่งของ เครื่องมือ เครื่องจักร ฯลฯ การแสดงออกและสืบทอด ซึ่งบ้านเก่า
น้อย จากการศึกษาทุนทางวัฒนธรรม ประกอบไปด้วย ความรู้ทักษะในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อม ความ
เชื่อต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เรื่องเล่าของอดีต และวิถีการต้มเกลือสินเธาว์ ซึ่งในการผลิตเกลือสินเธาว์ได้เปลี่ยน
ความหมายจากการผลิตเพ่ือยังชีพและค้าขายแลกเปลี่ยน เป็นการผลิตเพ่ือค้าขาย ซึ่งชาวบ้านต้องการให้เกลือ
ของชุมชนของตนมีความน่าสนใจและสะท้อนความเป็นบ้านเก่าน้อยได้ดีที่สุด  เกลือชุมชนบ้านเก่าน้อยเป็น
เกลือต้มแบบดั้งเดิม มีกรรมวิธีเฉพาะที่มีความแตกต่างจากที่อ่ืน เนื่องจากผ่านกระบวนการต้มที่เป็นวิถี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่นเดิม ซึ่งเป็นแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการสร้างอัต
ลักษณ์ของชุมชน ผู้วิจัยเลือกแนวทางการออกแบบเป็นบรรจุภัณฑ์ใหม่ ที่ความทันสมัยแต่ยังคงความท้องถิ่น
ในรูปแบบที่ชุมชนต้องการแสดงออก ผู้วิจัยใช้การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือรวบรวมอัตลักษณ์ที่ชาวบ้าน
ต้องการสื่อตัวตนของตนสู่ภายนอก ปรากฏว่า ตัวตนที่ชาวบ้านต้องการสื่อประกอบด้วย บ้านเก่าน้อยใน
ความหมายว่าเป็นสถานที่แวะพักของนักเดินทางในสมัยอดีต และหมู่บ้านผลิตเกลือต้มแบบโบราณ ตลอดจน
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อดีตหมู่บ้านโจร และเกลือไร้ไอโอดีนส าหรับคนแพ้ไอโอดีน ผู้วิจัยให้แนวทางในการเพ่ิมความทันสมัยให้กับโล
โก้และบรรจุภัณฑ์ เพ่ือสื่อสะท้อนความโบราณในรูปแบบใหม่ และมีความหลายหลายในการใช้งานของบรรจุ
ภัณฑ์ หลังจากใส่เกลือสามารถน าไปใช้เป็นกระเป๋าใส่ของต่อได้ เพ่ิมความร่วมสมัยด้วยการใช้วัสดุเครื่องจักร
สานแบบเดิม แต่เพ่ิมผ้าที่มีการมัด ผูก ให้คล้ายห่อผ้าสมัยอดีต สื่อถึงการเดินทางสมัยก่อน ที่ยังคงความร่วม
สมัย เพ่ือให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงได้ง่าย ปะทะต่อรูปทรงและรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน ซึ่งจากการวิเคราะห์ เปรียบเทียบทั้งโลโก้ และบรรจุภัณฑ์ จะมีความสอดคล้องกับการ
สร้างอัตลักษณ์ของชุมชนที่ชาวบ้านต้องการน าเสนอ ความคิดถึงอดีตในความเป็นวิถีชุมชน การต้มเกลือ
สินเธาว์ และต้องการสื่อถึงความทันสมัย พกพาสะดวก และมีความคงกลิ่นอายของอดีต เพ่ิมรูปลักษณ์ความ
สะอาดของผลิตภัณฑ์ และดึงดูดความสนใจด้วยสี รูปทรง และรูปแบบของวัสดุที่สร้างบรรจุภัณฑ์ สะท้อน
ความเป็นบ้านเก่าน้อย ที่เป็นสถานที่แวะพักของนักเดินทางในสมัยอดีต  
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยพบว่า  
1) ทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนบ้านเก่าน้อย ประกอบด้วย ความรู้ทักษะในการปรับตัวต่อ

สภาพแวดล้อม ความเชื่อต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เรื่องเล่าของอดีต และวิถีการต้มเกลือสินเธาว์ ซึ่งในการผลิตเกลือ
สินเธาว์ได้เปลี่ยนความหมายจากการผลิตเพ่ือยังชีพและค้าขายแลกเปลี่ยน  เป็นการผลิตเพ่ือค้าขาย ซึ่ง
ชาวบ้านต้องการให้เกลือของชุมชนของตนมีความน่าสนใจและสะท้อนความเป็นบ้านเก่าน้อยได้ดีที่สุด  

2) แนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์ท่ีสอดคล้องกับการสร้างอัตลักษณ์ของชุมชน ผู้วิจัยใช้การประชุม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือรวบรวมอัตลักษณ์ที่ชาวบ้านต้องการสื่อตัวตนของตนสู่ภายนอก ปรากฏว่า ตัวตนที่ชาวบ้าน
ต้องการสื่อประกอบด้วย บ้านเก่าน้อยในความหมายของสถานที่ซึ่งเป็นที่แวะพักของนักเดินทางในสมัยอดีต 
และหมู่บ้านผลิตเกลือต้มแบบโบราณ ตลอดจนอดีตหมู่บ้านโจร และเกลือไร้ไอโอดีนส าหรับคนแพ้ไอโอดีน 
เป็นต้น  

3) ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ จึงมีการออกแบบให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ที่ชาวบ้านต้องการน าเสนอ
โดยการถอดความหมายของความเป็นบ้านและชุมชนที่พักเก่าซึ่งเป็นแบบที่ชาวบ้านต้องการมากที่สุด มา
ออกแบบสร้างสรรค์เชิงสินค้าวัฒนธรรม โดยการสร้างบรรจุภัณฑ์ใหม่ และโลโก้ผลิตภัณฑ์ ตามความต้องการ
ของชุมชน เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับชุมชนในที่สุด 

 

 
 

ภาพที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการอันเป็นส่วนหน่ึงของการวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อหาอัตลักษณ์หรือตัวตนที่ชาวบ้านเก่าน้อย
ต้องการให้ประทับเรื่องราวและความหมายของชุมชนของตนลงไปในการออกแบบ 
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ภาพที่ 2 เปรียบเทียบโลโก้เดิม(ซา้ย) และ ออกแบบโลโกใ้หม่ (กลางและขวา) ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ที่ชาวบ้าน 

ต้องการน าเสนอโดยการถอดความหมายของความเป็นหมู่บ้าน และชุมชนท่ีพักเก่าซึ่งเป็นแบบท่ีชาวบ้านต้องการ 
 
 

 
 

ภาพที่ 3 เปรียบเทียบบรรจุภณัฑเ์ดิม (ซ้าย) และ ออกแบบบรรจภุณัฑ์ใหม ่(กลางและขวา) ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ที่
ชาวบ้านต้องการน าเสนอโดยการถอดความหมายของความเป็นเกลอืท่ีมีความทนทานผ่านกาลเวลาของความเค็ม สู่ความ

ทนทานของบรรจุภัณฑ์และมีความทันสมัยข้ามเวลาสู่ปัจจุบันและอนาคต ท้ังต้องสะท้อนความเป็นเกลือสินเธาว์ท่ีมาจากผืน
แผ่นดินอันแสดงออกด้วยสีของบรรจุภณัฑ์ซึ่งเป็นแบบท่ีชาวบ้านต้องการ 
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ภาพที่ 4 เปรียบเทียบบรรจุภณัฑเ์ดิม (ซ้าย) และ ออกแบบบรรจภุณัฑ์ใหม ่(ขวา) ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ที่ชาวบ้าน
ต้องการน าเสนอโดยการถอดความหมายของความเป็นแหล่งข้าวปลาอาหารส าหรับผู้แรมทางเพื่อเช่ือมโยงการเป็นท่ีพักในอดีต 

และการปรับตัวสู่ชุมชนแหล่งเรียนรู้ด้านอาหารในอนาคตตามแบบที่ชาวบ้านต้องการ 
 

 

 
 

ภาพที่ 5 บรรจุภัณฑ์ทีผ่่านการออกแบบให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์การเป็นชุมชนที่เคยเป็นท่ีพักของคณะส ารวจชาวฝรั่งเศส
เมื่อ พ.ศ.2440 จึงต้องการบรรจุภณัฑ์ที่สื่อถึงการเดินทางและความเป็นสากล 
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ภาพที่ 6 บรรจภุัณฑ์ทีผ่่านการออกแบบให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์การเป็นชุมชนที่เคยรับเสด็จ 
สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ พ.ศ.2449 จึงต้องการบรรจภุัณฑ์ท่ีเรื่องราวในอดีต 

 

 
 

ภาพที่ 7 การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสนทนากลุ่มสะท้อนการสร้างอัตลักษณ์และการสร้างบรรจภุัณฑ ์
ที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของชุมชนกลับสูชุ่มชน  

 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากการศึกษา เรื่อง การสร้างอัตลักษณ์ชุมชนผ่านการออกแบบบรรจุภัณฑ์เกลือท้องถิ่น บ้านเก่าน้อย 
ต าบลไพศาล อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาแนวทางการน าทุนทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนมาใช้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ ศึกษาแนวทางในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการ
สร้างอัตลักษณ์ของชุมชน รวมไปถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ทางการค้าผ่านกระบวนการมี
ส่วนร่วม ซึ่งด าเนินการเก็บข้อมูลภาคเอกสารและภาคสนาม ใช้กระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการ
สนทนากลุ่ม ในการหาแนวทางในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่โดยใช้กระบวนการทางศิลปะเป็นสื่อในการ
สื่อสารการแสดงอัตลักษณ์และตัวตนของชุมชน รวมถึงสะท้อนการสร้างอัตลักษณ์และการสร้างบรรจุภัณฑ์ที่
สื่อถึงชุมชนบ้านเก่าน้อยในรูปแบบที่ชุมชนต้องการแสดงออก จากการศึกษาสามารถอธิบายได้ ดังนี้ 

1) จากการศึกษาแนวทางการน าทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนมาใช้เป็นแนวคิดในการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ พบว่า ทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนบ้านเก่าน้อย ประกอบด้วย ความรู้ทักษะในการปรับตัวต่อ
สภาพแวดล้อม ความเชื่อต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เรื่องเล่าของอดีต และวิถีการต้มเกลือสินเธาว์ ซึ่งในการผลิตเกลือ
สินเธาว์ได้เปลี่ยนความหมายจากการผลิตเพ่ือยังชีพและค้าขายแลกเปลี่ยน เป็นการผลิตเพ่ือค้าขาย จากทุน



96      เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)       
 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสงัคมวิทยา ครั้งที่ 2 
20 - 21 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 

 

ทางวัฒนธรรมของเรื่องเล่าของอดีต ความเป็นหมู่บ้านโจร การเป็นสถานที่แวะพัก และภาพลักษณ์การเป็น
หมู่บ้านที่ยากจน เนื่องจากไม่สามารถเพาะปลูกได้ จากปัญหาดินเค็ม จากกระบวนการเก็บข้อมูลภาคสนาม 
และกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยกระบวนมีส่วนร่วม ระหว่าง ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้าน และนักวิจัย เพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางในการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการแสดงอัตลักษณ์ใหม่ของหมู่บ้าน ซึ่งชาวบ้านต้องการให้
เกลือของชุมชนของตน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมแต่แสดงตัวตนขึ้นใหม่อีกครั้งในรูปแบบใหม่ที่บ่งบอกถึงความ
เป็นหมู่บ้านที่มีเรื่องเล่าทางวัฒนธรรมในอดีต สร้างความน่าสนใจและสะท้อนความเป็นบ้านเก่าน้อยได้ดีที่สุด  

2) จากการศึกษาแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการสร้างอัตลักษณ์ของชุมชน
เป้าหมาย พบว่า แนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการสร้างอัตลักษณ์ของชุมชน ผู้วิจัยใช้การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือรวบรวมอัตลักษณ์ที่ชาวบ้านต้องการสื่อตัวตนของตนสู่ภายนอก ปรากฏว่า ตัวตนที่
ชาวบ้านต้องการสื่อประกอบด้วย รูปทรงของบ้านเก่าในรูปแบบใหม่ ที่มีความน่าสนใจ ในการใช้สีและรูปทรง
เป็นสัญลักษณ์เชิงการค้า เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ต่อไปในอนาคต โดยจากการออกแบบ
บ้านเก่าน้อยในความหมายใหม่ยังคงไว้ถึงเรื่องราวในอดีตที่เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ คือเป็นหมู่บ้านที่
เป็นสถานที่แวะพักของนักเดินทางในสมัยอดีต และเป็นหมู่บ้านผลิตเกลือต้มแบบโบราณ ตลอดจนอดีต
หมู่บ้านโจร และเกลือไร้ไอโอดีนส าหรับคนแพ้ไอโอดีน เป็นต้น ในการออกแบบได้เน้นรูปทรงของบรรจุภัณฑ์
ใหม่ ให้มีรูปทรงคล้ายถุงห่อผ้าสมัยอดีต จากการเดินทางของคนในอดีต และออกแบบการใช้เครื่องจักรสานใน
การผสมผสานกับผ้าด้ายดิบ เป็นการออกแบบให้มีกลิ่นอายความเป็นชนบทสมัยใหม่โดยการใช้ วัสดุในการ
สร้างสรรค์ท่ีผสมผสานกันให้ทันสมัยในรูปแบบสมัยนิยมเพ่ือให้เกิดความทันสมัยมากขึ้น 

3) จากการออกแบบบรรจุภัณฑ์บนฐานการสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนเป้าหมาย ผ่านกระบวนการวิจัย
แบบมีส่วนร่วม พบว่า ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ นักออกแบบด าเนินการออกแบบให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ที่ชาวบ้านต้องการน าเสนอโดยการถอดความหมายของความเป็นบ้านเก่าน้อยและชุมชนที่พักเก่าที่มีเรื่องเล่า
ในอดีต ตามแบบที่ ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้าน นักออกแบบ และนักวิจัย ใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้
กระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสนทนากลุ่ม โดยใช้กระบวนการทางศิลปะ ในการท าแม่พิมพ์รูป
บ้าน และกระบวนการท าลวดลายบนซองถุงกระดาษใส่เกลือสินเธาว์ เป็นกระบวนร่วมกันคิดร่วมกันท า ซึ่ง
สามารถสะท้อนผลของการออกแบบเพ่ือสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนที่ชุมชนต้องการได้มากที่สุด นักวิจัยใช้กระ
บวนการสร้างสรรค์เชิงสินค้าวัฒนธรรม ซึ่งเป็นวัฒนธรรมด้านเรื่องราวผสมกับแนวทางการออกแบบจากทุน
วัฒนธรรมเดิมของชุมชน คือ เกลือสินเธาว์ โดยการสร้างบรรจุภัณฑ์ใหม่ และโลโก้ผลิตภัณฑ์ใหม่ ตามความ
ต้องการของชุมชน เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับชุมชน  
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ภูมิปัญญาและการถ่ายทอดความรู้สล่าช่างไม้พื้นบ้านจังหวัดแพร่1 
The Transfer of Local Wisdom on Local Carpenters in Phrae Province 

 
จันทร์จิรา นันตา2* 
ดวงพร เพ่ิมสุวรรณ3  
ทิพารัตน์ สถิตสุข4 

  
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาภูมิปัญญาและการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาช่างไม้พ้ืนบ้าน
จังหวัดแพร่ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและเทคนิคสโนว์บอล จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ด้านช่างไม้ ได้แก่ สถาปนิก ผู้ประกอบการท าไม้ ช่างไม้ในอ าเภอสูงเม่นและอ าเภอ
ร้องกวาง จังหวัดแพร่  
 ผลการวิจัยพบว่า ความรู้และภูมิปัญญาในการท าไม้ในพ้ืนที่ ได้พัฒนามาจากการที่ชาวบ้านได้ไป
รับจ้างและเรียนรู้วิธีการท าไม้ช่วงการท าสัมปทานป่าไม้ และได้น าความรู้ประสบการณ์ท่ีได้มาปรับใช้หลังจาก
การยกเลิกท าสัมปทานป่า โดยภูมิปัญญาที่มีอยู่ ได้แก่ การเลือกไม้ การตัดไม้ ความเชื่อในการสร้างบ้าน ซึ่งใน
การวิจัยได้มีการจ าแนกช่างไม้จังหวัดแพร่ เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) ช่างไม้พ้ืนบ้านดั้งเดิม จะท างานสร้างและ
ต่อเติมบ้านไม้เป็นหลักและ 2) ช่างไม้ประยุกต์ เป็นช่างไม้ที่ท างานเฟอร์นิเจอร์เป็นหลัก ภูมิปัญญาช่างไม้นั้น 
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) ภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิม ซึ่งเป็นความรู้ที่มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิต 
และ 2) ความรู้ใหม่ที่ประยุกต์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 การถ่ายทอดความรู้ช่างไม้ดั้งเดิมเป็นลักษณะของการถ่ายทอดจากบุคคลสู่บุคคล โดยการถ่ายทอด
ความรู้จากบรรพบุรุษผ่านการฝึกสอนภายในครัวเรือน และการถ่ายทอดโดยการเป็นผู้ช่วยของช่างไม้หลัก ช่าง
ไม้ประยุกตจ์ะเป็นการถ่ายทอดจากบุคคลสู่บุคคลโดยผ่านประสบการณ์และการท างานร่วมกัน การแลกเปลี่ยน
ความรู้ในลักษณะกลุ่ม ทั้งภายในกลุ่มและระหว่างบุคคลแบบไม่เป็นทางการ และจากการศึกษาดูงานแล้ว
น ามาถ่ายทอดให้กลุ่มช่างไม้ด้วยกัน จากข้อค้นพบของงานวิจัยชิ้นนี้สะท้อนให้เห็นว่า รูปแบบและวิธีการใน
การถ่ายทอดภูมิปัญญาช่างไม้พ้ืนบ้านคือ การเริ่มต้นเรียนรู้จากบุคคลในครอบครัวหรือในชีวิตประจ าวัน และ
การถ่ายทอดในลักษณะที่ขอเป็นศิษย์ ซึ่งรูปแบบนี้จะต้องเกิดจากความเชื่อถือ ศรัทธาในตัวของสล่าเก๊าหรือ
ช่างหลัก กับการถ่ายทอดโดยศึกษาจากการอบรมของหน่วยงานรัฐที่เข้ามาสนับสนุนเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ของ
ตนเอง 
  
ค าส าคัญ: ภูมิปัญญา  การถ่ายทอดความรู้  สล่าช่างไม้พ้ืนบ้าน 
 
 

                                                           
1 บทความนี้เป็นส่วนหน่ึงจากงานวจิัยเรื่อง การจดัการความรูภู้มิปัญญาสล่าพื้นบ้านจังหวัดแพร่ โดยไดร้ับทุนสนับสนุนการ
วิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรต ิ
2 อาจารย์ มหาวิทยาลัยแมโ่จ้-แพร ่เฉลิมพระเกียรติ * corresponding author 
3 อาจารย์ มหาวิทยาลัยแมโ่จ้-แพร ่เฉลิมพระเกียรต ิ
4 อาจารย์ มหาวิทยาลัยแมโ่จ้-แพร ่เฉลิมพระเกียรต ิ
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Abstract 
The purposes of this research were to study local wisdom and local wisdom 

transferring process of local carpenters. This research was a qualitative research using in-depth 
interview and snowball technique from key person consisting of people with knowledge of 
carpentry that included architects, woodworking entrepreneurs as well as carpenters in Sung 
Men District and Rong Kwang District, Phrae Province.  
 The research results showed that knowledge and local wisdom in logging had 
developed since the villagers were hired as logging workers during forest concessions.  After 
the forest concessions were cancelled, the villagers then adapted knowledge and experience 
learned from logging for their woodworking. Those existing local wisdom included selecting 
wood, cutting wood, and beliefs in constructing a house. Carpenters in Phrae province was 
classified into 2 groups, namely 1) traditional local carpenter – the carpenter who learned 
carpentry skill from their ancestors. Their primary works were constructing and renovating a 
wooden house., 2) applied carpenter – the carpenter who learned carpentry skills from groups 
and mainly worked in furniture industry. 
 Local wisdom transferring process of local carpenters in Phrae Province revealed that 
traditional local carpenters obtained carpentry knowledge and skills from their family 
ancestors. They learned from working as assistants of the main carpenter. Whereas applied 
carpenters obtained knowledge and skills from experience and group working. So, the 
knowledges were transferred through group process. According to the result reflected that the 
knowledge transfer of local carpenters were by learning from family at the beginning and 
transferring as follower which this pattern came with belief and faith in the master and by 
studying from the government training.  
 

Keyword: Local wisdom, knowledge transfer, local carpenters 
 
บทน า 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน เป็นเรื่องที่ส าคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมของคน
ในชุมชนหรือสังคม เป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถบ่งบอกถึงศักยภาพของชุมชน และเป็นทุนทางสังคม รวมถึงเป็น
ทุนทางปัญญาที่สั่งสมองค์ความรู้มานานจากรุ่นสู่รุ่นจนกลายเป็นองค์ความรู้ที่จับต้องได้ เป็นองค์ความรู้ที่มี
ประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตของตนเองและเกิดประโยชน์ต่อชมุชนโดยรวม ซึ่งกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญา
มีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยเสริมสร้างและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเอาไว้ได้ โดยเฉพาะผู้ถ่ายทอดและผู้ถูก
ถ่ายทอดซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นคงอยู่สืบไปท่ามกลางกระแสวัฒนธรรมสมัยใหม่ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
 ภูมิปัญญาช่างไม้พ้ืนบ้านหรือที่เรียกกันว่า“สล่าช่างไม้” เป็นค าสรรพนามที่ใช้เรียกขานกันในภาษา
ท้องถิ่นภาคเหนือ ความหมายเหมือนกับค าว่า “ช่าง” หมายถึง ผู้ที่ท างานเกี่ยวกับสาขาอาชีพงานไม้ซึ่งผู้ที่จะ
ยึดอาชีพงานสล่าช่างไม้ได้นั้น จ าเป็นต้องมีทักษะฝึกฝน เรียนรู้และผ่านประสบการณ์ให้เกิดความช านาญได้
เป็นอย่างดี จะต้องมีองค์ความรู้อีกหลายอย่าง ได้แก่ การรู้จักคิดเป็น ท าเป็น สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
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อย่างถูกต้อง ยึดหลักการของเหตุผล ตลอดจนมีแนวความคิดไหวพริบด้วยสติปัญญาที่เฉลียวฉลาด รอบคอบ 
ขยัน อดทน ท างานด้วยความประณีต ละเอียดอ่อน และจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นรูปแบบด้วย
เอกลักษณ์อันโดดเด่น เพ่ือเป็นการสื่อแสดงถึงจิตวิญญาณ วิถีชีวิต เผ่าพันธุ์ อันจะเป็นมุมมองที่ได้สะท้อนถึง
ความมีอารยธรรม ความเชื่อ พิธีกรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนาได้เป็นอย่างดี  
 จังหวัดแพร่เป็นจังหวัดที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขา ส่วนใหญ่ป่าไม้ที่พบมาก ได้แก่ ไม้สักซึ่งเป็น
ไม้ที่มีคุณค่า จึงท าให้เป็นพ้ืนที่ได้รับการสัมปทานป่าไม้ของภาคเหนือในอดีต จากประวัติศาสตร์การท าไม้ใน
จังหวัดแพร่ท าให้เกิดภูมิปัญญาความรู้ที่ได้สั่งสมจากการเรียนรู้ในการรับจ้างสัมปทานป่าไม้ ด้วยบริบทพ้ืนที่   
ที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ จึงมีการน าไม้มาสร้างอาคารและเฟอร์นิเจอร์ ดังจะเห็นได้จากอาคารที่พัก
อาศัยของชนชั้นเจ้านายในอดีตในพ้ืนที่ วัสดุส่วนใหญ่ท าด้วยไม้ทั้งหลัง มีความวิจิตรงดงาม บ่งบอกถึงฐานะ
ของผู้อยู่อาศัย “สล่า หรือ ช่างไม้พ้ืนบ้าน” ผู้เชี่ยวชาญด้านไม้จึงเกิดข้ึนจากการสั่งสมความรู้และประสบการณ์
จากการท าไม้ในอดีต แม้ว่าหมดยุคการสัมปทานป่าไม้แล้วประชาชนจังหวัดแพร่ยังคงมีอาชีพท าไม้สืบต่อมา 
(จันทร์จิรา นันตาและคณะ, 2552) งานไม้หรือผลงานของสล่าช่างไม้ไม่ว่าจะเป็นอาคารหรืองานตกแต่งด้วยไม้
หรือเฟอร์นิเจอร์ บ่งบอกถึงภูมิปัญญาการท าไม้ดั้งเดิมที่ได้สั่งสมและสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษของชาว
แพร่  แต่เนื่องจากปัจจุบันทรัพยากรไม้ในจังหวัดได้ลดลงไปจากอดีต อีกทั้งการก่อสร้างอาคารต่างๆ มีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบด้วยเทคโนโลยีและวัสดุที่สมัยใหม่ จึงเป็นเหตุให้องค์ความรู้บางส่วนของสล่าช่างไม้เริ่มมี
การสูญหายหากไม่มีการเก็บรักษาหรือถ่ายทอดต่อ  
 จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องนั้น พบว่า ประเด็นการศึกษาภูมิปัญญานั้นมีมาอย่าง
ยาวนานและไม่ใช่เรื่องใหม่ในแวดวงวิชาการและบริบทสังคมไทย อย่างไรก็ตามประเด็นด้านการถ่ายทอด
ความรู้ด้านสล่าหรือช่างไม้พ้ืนบ้านยังไม่ได้มีการศึกษาหรือรวบรวมข้อมูลไว้มากนักโดยเฉพาะสล่าช่างไม้ใน
จังหวัดแพร่ ส่วนใหญ่จะรวบรวมข้อมูลด้านสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น และการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านอ่ืนๆ เช่น งานประดิษฐ์ งานจักสาน งานปั้น เป็นต้น  
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาภูมิปัญญาและการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาช่างไม้พ้ืนบ้าน
จังหวัดแพร่ ซึ่งการท าความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ชุมชนทางด้านวิถีชีวิตและวัฒนธรรม การสืบทอดภูมิ
ปัญญาพ้ืนบ้านเป็นสิ่งที่ส าคัญและบ่งบอกให้เห็นรากเหง้าที่แท้จริงของชุมชน การถ่ายทอดและอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นไม่ให้สูญหายไปและสืบต่อยังรุ่นลูกหลานและจะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชนให้
คนในชุมชนเห็นสิ่งที่มีค่าในพ้ืนที่เกิดความเข้มแข็งเป็นชุมชนพ่ึงตนเองได้ ซึ่งบทความนี้เป็นการน าเสนอข้อมูล
ขั้นต้นเกี่ยวกับความรู้ของช่างไม้พ้ืนบ้านซึ่งควรได้รับการบันทึก น าเสนอและเผยแพร่ ให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง 
อีกท้ังยังจะเป็นข้อมูลพืน้ฐานที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานศึกษาวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องอีกด้วย  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาภูมิปัญญาและการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาช่างไม้พ้ืนบ้าน 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 1) ด้านเนื้อหา เป็นการศึกษาภูมิปัญญาและการถ่ายทอดภูมิปัญญาของช่างไม้พ้ืนบ้าน 
 2) ด้านพื้นที่ อ าเภอร้องกวางและอ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 
 3) ด้านผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นช่างไม้พ้ืนบ้าน อ าเภอร้องกวางและอ าเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่ ท าการ
สืบค้นภูมิปัญญาจากช่างไม้ที่เป็นสล่าหลักหรือสล่าเก๊า (ผู้ถ่ายทอด) จ านวน 4 คน ซึ่งมีประสบการณ์ในด้าน
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การท าไมม้ากกว่า 20 ปี สล่าช่างไม้ (ผู้รับการถ่ายทอด) จ านวน 15 คน มีประสบการณ์ตั้งแต่ 5-10 ปี สถาปนิก
ท้องถิ่นจ านวน 1 คนและผู้ประกอบการค้าไม้ จ านวน 1 คน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1) รูปแบบการวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ การสนทนากลุ่ม
และการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยแนวค าถามเกี่ยวกับภูมิปัญญาด้านช่างไม้ และการถ่ายทอดภูมิปัญญา เพ่ือทราบ
กระบวนการในการถ่ายทอดเป็นค าถามแบบปลายเปิดเพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างสามารถถ่ายทอดข้อมูลได้อย่างเปิด
กว้าง   
 2) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
    2.1) ข้อมูลทุติยภูมิ จากการศึกษาเอกสารวิชาการเกี่ยวกับ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การถ่ายทอดภูมิ
ปัญญา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
    2.2) ข้อมูลปฐมภูมิ จากการสัมภาษณ์สล่าพ้ืนบ้านและปราชญ์ชาวบ้าน สถาปนิกท้องถิ่น 
ผู้ประกอบการเกี่ยวกับองค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านช่างไม้ รวมถึงการถ่ายทอดภูมิปัญญา  ปัญหาและ
ข้อเสนอแนะ  
 3) การวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ โดยการเชื่อมโยงความสอดคล้องกับเนื้อหาทั้งหมดตาม
แนวคิดและทฤษฎี ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาและการตีความข้อมูลตามการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 ในการวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาแนวคิดภูมิปัญญาและการถ่ายทอดภูมิปัญญาเพ่ือน ามาใช้เป็นกรอบแนวคิด
ในการศึกษา 

1) แนวคิดภูมิปัญญา 
      เรื่องของ  “ภูมิปัญญา” เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและด ารงอยู่กับสังคมมนุษย์มาช้านาน เป็นการด ารงอยู่
ในชีวิตที่เกี่ยวพันกับธรรมชาติของแต่ละท้องถิ่น โดยมีการปรับสภาพการด าเนินชีวิตให้เหม าะสมกับ
สภาพแวดล้อมธรรมชาติตามกาลเวลา เป็นองค์ความรู้ที่มีการเชื่อมโยงกันไปหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชีพ 
เศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ค่าใช้จ่าย การศึกษา และวัฒนธรรม  
 สามารถ จันทร์สูรย์ (2535 อ้างถึงใน ปริวิทย์, 2551) ได้กล่าวว่า ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ทุกสิ่ง
ทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดได้เองแล้วน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาเป็นสติปัญญาเป็นองค์ความรู้ทั้งหมดของชาวบ้านที่
ชาวบ้านสามารถคิดเองท าเองโดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู่แก้ไขปัญหาการด าเนินชีวิตในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม  
 กล่าวโดยสรุป ภูมิปัญญาเกิดจากความรู้ ความเข้าใจ ที่ชาวบ้านเรียนรู้และมีประสบการณ์สืบต่อกันมา
ทั้งทางตรงคือประสบด้วยตนเองหรือทางอ้อมซึ่งเรียนรู้จากผู้อ่ืน หรือความรู้ที่สะสมสืบต่อกันมา เลือกสรร
ปรับตัวจนเป็นความรู้ที่สามารถน าไปแก้ปัญหา หรือสร้างเสริมให้มีการด ารงชีวิตประจ าวันที่ดีขึ้น จากนั้นน าไป
ถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ ทั้งวิธีการบอกเล่าสั่งสอน และการปฏิบัติให้ดูเป็นแบบอย่าง 

2) แนวคิดการถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญา 
      การถ่ายทอดความรู้ในบริบทสังคมไทยเป็นการหล่อหลอมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ
ความช านาญในการสร้างสรรค์ผลงานและเป็นการอนุรักษ์และสานต่อความรู้ ของท้องถิ่นหรือวงศ์ตระกูล จน
ตระหนักถึงคุณค่าที่จะถ่ายทอดให้คงอยู่ต่อไป พลวัตของภูมิปัญญาในสังคมไทยโดยเฉพาะกระแสของภูมิ
ปัญญาพ้ืนบ้านปัจจุบันเป็นที่นิยมมีการศึกษากันอย่างกว้างขวางในแวดวงวิชาการ 
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 การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาจากประสบการณ์ด้วยการบอกวิชา
ความรู้ให้แก่ผู้เรียน โดยผู้สอนไม่ได้สอนจากสถาบันใดแต่จะใช้สามัญส านึก ความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่
ถ่ายทอดและส่งต่อความรู้ไปยังบุคคลอ่ืนแบบสังคมประกิต การเรียนการสอนจึงเกิดขึ้นจากการเลียนแบบและ
จดจ าสืบทอดกันมาในครอบครัว ใช้การถ่ายทอดโดยการอธิบายทุกขั้นตอน สาธิต ท าให้ดูเป็นตัวอย่าง การ
บอกเล่า การลงมือปฏิบัติจริง ฯลฯ เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจแล้วน าไปปฏิบัติตามและปฏิบัติซ้ าๆ จนเกิดความ
ช านาญและสามารถน าไปใช้ได้จริงๆ (อบเชย แก้วสุข, 2543 อ้างถึงใน รสรินทร์ อรอมรรัตน์, 2556) 
 ปฐม  นิคมานนท ์(2535) จ าแนกการถ่ายทอดความรู้ได้ 5 รูปแบบที่ส าคัญคือ 
     1. การสืบทอดความรู้ภายในชุมชน ส่วนใหญ่เป็นเรื่องอาชีพของหมู่บ้านที่แทบทุกครัวเรือนท ากัน อาจเป็น
อาชีพรองจากการท าไร่ท านา เช่น เครื่องปั้นดินเผา จักสาน ทอผ้า ซึ่งสมาชิกของชุมชนได้คลุกคลี คุ้นเคยมา
ตั้งแต่เด็ก ทุกคนได้เรียนรู้และได้รับการถ่ายทอดมาเหมือนๆ กันเป็นไปอัตโนมัติภายใต้สภาพการด ารงชีวิต
ประจ าวัน 
     2. การสืบทอดภายในครัวเรือนเป็นการสืบทอดความรู้ความช านาญที่มีลักษณะเฉพาะกล่าวคือ เป็น
ความสามารถเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะครอบครัว เช่น ความสามารถในการรักษาโรค งานช่างศิลป์ ช่างฝีมือ 
ความสามารถด้านการแสดง เป็นต้น ความรู้เหล่านี้จะถ่ายทอดภายในครอบครัวและเครือญาติ บางอย่างมีการ
หวงแหนและเป็นความลับในสายตระกูล 
     3. การฝึกจากผู้รู้ผู้ช านาญเฉพาะอย่าง เป็นการถ่ายทอดที่ผู้สนใจไปขอรับการถ่ายทอดวิชาการ ผู้รู้อาจเป็น
ญาติหรือไม่ใช่ญาติหรืออาจอยู่นอกชุมชนก็ได้ เช่น ช่างโบสถ์ ช่างลายไทย หมอต าแย เป็นต้น 
     4. การฝึกฝนและค้นคว้าด้วยตนเอง อาชีพและความช านาญหลายอย่างเกิดขึ้นด้วยการคิดค้น ดัดแปลง 
และพัฒนาขึ้นมาด้วยตนเองแล้วถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานหรือผู้สนใจ 
     5. ความรู้ความช านาญทีเ่กิดข้ึนจากความบังเอิญหรือสิ่งลึกลับ เป็นความรู้ที่เกิดข้ึนโดยตนเองไม่ได้สนใจ
หรือไม่ได้คาดคิดมาก่อน มีวิญญาณหรืออ านาจลึกลับเข้าสิงมาบอกท าให้มีความสามารถในการรักษาโรคหรือ
ความสามารถในการทายทักได้ 

สามารถ จันทร์สูรย์ (2534, อ้างในปริวิทย์, 2551) ได้จ าแนกการถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้านไว้ดังนี้ 
     1. วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่เด็ก เนื่องจากเด็กเป็นวัยที่เรียนรู้โลกรอบๆ ตัวเองกิจกรรมการถ่ายทอดจึง
เป็นเรื่องง่ายๆ ไม่ซับซ้อน สนุกสนาน และดึงดูดใจ เช่น การละเล่น การเล่านิทาน การทดลองท าหรือการเข้า
ร่วมปรากฏการณ์ตลอดจนการเล่นปริศนาค าทาย 
     2. วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่ผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่เป็นผู้ที่ถือว่าผ่านประสบการณ์ต่างๆมานานพอสมควรแล้ว
และเป็นวัยท างาน วิธีการถ่ายทอดท าได้หลายรูปแบบ เช่น วิธีบอกเล่าโดยตรง หรือบอกเล่าโดยผ่านพิธีสู่ขวัญ 
พิธีกรรมทางศาสนา พิธีกรรมทางธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นต่างๆ 

ถ้าจะแบ่งลักษณะการถ่ายทอดภูมิปัญญาในอดีตตามรูปแบบใหญ่ๆอาจแบ่งได้ 2 รูปแบบ คือ แบบไม่
เป็นลายลักษณ์อักษรกับแบบเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งในอดีตส่วนใหญ่ได้จารึกหรือเขียนไว้ในใบลานหรือสมุด
ข่อย ในปัจจุบันมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้านผ่านสื่อมวลชนทุกสาขา เช่น หนังสือ 
สิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์และอ่ืนๆ 

เอกวิทย์ ณ ถลาง (2544) อธิบายว่า การถ่ายทอดหรือการส่งต่อแก่คนรุ่นหลังนั้นมีหลายวิธี ได้แก่  
1. การสาธิตวิธีการ 
2. การสั่งสอนด้วยการบอกเล่า  
3. การสร้างองค์ความรู้เป็นลายลักษณ์อักษร 
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การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของทุกภาคมักจะนิยมถ่ายทอดสองวิธีแรก คือ สาธิตวิธีการและสอน
เป็นวาจา ในกรณีที่เป็นศิลปะหรือวิทยาการระดับที่มีความซับซ้อนหรือลึกซ้ึงจึงจะใช้วิธีลายลักษณ์อักษรในรูป
ของต ารา เช่น ต ารายา ต าราปลูกบ้าน ต าราโหราศาสตร์ ซึ่งขึ้นอยู่กับความสะดวกหรือเห็นว่าสอดคล้องกับ
พ้ืนฐานชาวบ้าน การถ่ายทอดทั้งโดยวาจาและลายลักษณ์อักษรหรือการสาธิตนั้นสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้
ตามเหตุปัจจัยที่อยู่ในการรับรู้ของคนผู้ที่เป็นเจ้าของวัฒนธรรม 
 
ผลการวิจัย 
 จังหวัดแพร่เป็นจังหวัดที่มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขามากกว่าที่ราบ พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นป่า
ไม้ซึ่งไม้ที่พบจะมีทั้งไม้สัก ป่าเต็งรัง โดยทั่วไปเป็นป่าผสมผลัดใบหรือที่เรียกกันว่า ป่าเบญจพรรณผลัดใบในฤดู
แล้งพันธุ์ไม้มีค่านอกเหนือจากไม้สักแล้วมีไม้ประดู่ ไม้แดง ไม้มะค่า ไม้ตะแบก ไม้ไผ่ชนิดต่าง ๆ ฯลฯ ไม้สัก
เจริญเติบโตได้ดีในสภาพพ้ืนที่ที่มีความชุ่มชื้นสูง ดินลึก ระบายน้ าดี และมีสภาพที่เป็นกลางหรือด่างเล็กน้อย 
ปริมาณน้ าฝนที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพเนื้อไม้อยู่ระหว่าง 1,000 -1,500 มิลลิเมตรต่อปี มีฤดู
แล้งสลับกับฤดูฝนเพ่ือที่เนื้อไม้จะได้มีลวดลายของวงปีชัดเจน ระดับความสูงของพ้ืนที่ไม่เกิน 700 เมตรจาก
ระดับน้ าทะเล  
 จากลักษณะทางกายภาพ ทั้งดิน น้ า และทรัพยากรอื่น ๆ ท าให้บริเวณป่าเมืองแพร่มีไม้สักดีที่สุดแห่ง
หนึ่ง โดยเฉพาะตามล าน้ าที่พบมีอยู่แถบทุกสาย การท าไม้เป็นอาชีพดั้งเดิมในอดีตอย่างหนึ่งของคนแพร่ ซึ่งสืบ
ทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ  
 ความรู้และภูมิปัญญาในการท าไม้ของช่างไม้จังหวัดแพร่ ได้พัฒนามาจากการที่ชาวบ้านได้ไปรับจ้าง
และเรียนรู้วิธีการท าไม้ช่วงการท าสัมปทานป่าไม้  หลังจากมีการยกเลิกท าสัมปทานป่าจึงได้น าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการไปรับจ้างน ากลับมาท าที่บ้านของตนเอง เพราะเห็นว่าการท าไม้สามารถสร้าง
รายได้ที่ดี สามารถเลี้ยงชีพของตนเองได้ ภูมิปัญญาที่มีอยู่จะเป็นภูมิปัญญาการเลือกไม้ ตัดไม้ ความเชื่อในการ
สร้างบ้าน สล่าช่างไม้จังหวัดแพร่ จ าแนกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) ช่างไม้พ้ืนบ้านดั้งเดิม เป็นช่างไม้ที่อาศัยการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง จากบรรพบุรุษ รวมทั้งช่างอาวุโสและช่างที่เป็นงานแล้วจะท างานสร้างและต่อเติมบ้านไม้
เป็นหลัก และ 2) ช่างไม้ประยุกต์ เป็นช่างไม้ที่ผ่านการศึกษาการอบรมผ่านกลุ่มจะเป็นช่างไม้ที่ท างาน
เฟอร์นิเจอร์เป็นหลัก และช่างไม้ทั้ง 2 ประเภทนี้ ส่วนใหญ่ต้องเริ่มเรียนรู้การเลือกไม้เป็นพ้ืนฐาน  
 
1) ภูมิปัญญาและการถ่ายทอดความรู้สล่าช่างไม้ 
 1.1. ความเชื่อในการสร้างบ้าน/ความเชื่อเกี่ยวกับสล่าช่างไม้ 
 ความเชื่อในการสร้างบ้านจะมีการเลือกวันที่ดีในการสร้างบ้านหรือปลูกบ้าน และจะมีช่วงเวลาที่ไม่
สร้างคือช่วงเข้าพรรษาและวันเสียประจ าเดือนตามปฏิทินล้านนา การท าพิธีบูชาเสาแฮกหรือเสาเอกของบ้าน
จะเป็นเสาของห้องนอนหลักจะหันไปทางทิศเหนือ การเลือกท่ีดินเป็นสิ่งส าคัญในการสร้างบ้าน ที่ดินจะต้องไม่
มีจอมปลวกและห้ามที่ดินที่เป็นที่นาและตอหรือซังข้าวยังไม่แห้งมาสร้างบ้านเพราะจะท าให้ขึดหรือเกิดสิ่งไม่ดี
แก่คนในบ้าน การซ่อมแซมบ้านเมื่อผุพังหรือเสียหาย สล่าหรือช่างไม้ทั่วไปสามารถท าการซ่อมแซมได้ยกเว้น
การต่อเติม ย้าย ซ่อม บันได เฉพาะบางส่วนแม่บันได ลูกบันได หรือทั้งหมด จ าเป็นต้องใช้สล่าเก๊าหรือสล่า
หลักท่ีมีคาถาในการท าพิธีก่อนซึ่งจะต้องมีการวางขันตั้งเช่นเดียวกับการท าพิธีขึ้นเสาแฮก 
 1.2. ภูมิปัญญาการเลือกและตัดไม้ 
 สล่าเก๊าหรือหัวหน้าช่างไม้ โดยเรียนรู้ตั้งแต่การตัดไม้ เลือกไม้และการท าไม้สร้างบ้าน  การเข้าไม้
ค านวณไม้ สล่าหรือช่างเก๊าจะต้องมีความรู้ด้านคณิตศาสตร์ในการค านวนตัวเลข ขนาดไม้ปริมาณไม้แต่ละชนิด
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ที่ใช้ทั้งในการสร้างบ้านหรือการท าเฟอร์นิเจอร์ ในอดีตจังหวัดแพร่การท าไม้หรือการสร้างบ้านสมัยก่อน
ชาวบ้านจะไปเลือกตัดไม้ในป่า ในช่วงต้นก่อนกฎหมายป่าไม้เข้ามายังไม่มีการจับกุม การตัดไม้ในป่าไม่ผิด
กฎหมาย ชาวบ้านจะเข้าป่าไปตัดไม้ใช้เวลานานเนื่องจากต้องเดินเท้าเข้าป่าจะมีการวางแผนก่อนเข้าป่าและ
อุปกรณ์ท่ีใช้คือเลื่อยมือ 

 1.2.1 ภูมิปัญญาการเลือกไม้  
 วิธีการเลือกไม้ที่จะมาใช้งาน ได้แก่ การสังเกตดูเนื้อไม้ ลวดลาย สี ไม้ที่น ามาใช้ส่วนใหญ่จะเป็นไม้สัก
โดยเหตุผลการเลือกไม้สักในการท าเฟอร์นิเจอร์หรือไม้ส าหรับการสร้างบ้าน ส่วนประกอบของบ้าน ฯลฯ  
เนื่องจากไม้สักนั้นมีคุณสมบัติต่างจากไม้อ่ืนๆ คือ ไม้สักเป็นไม้ที่มีเนื้อไม้ที่ไม่อ่อนและไม่แข็งจนเกินไป เช่น 
การตอกตะปูง่าย ผ่าง่าย แปรรูปได้ง่าย มีความทนทานต่อการผุ กร่อน และสภาพอากาศได้ดี จึงน ามาท าโครง
บ้าน เสา ฝาบ้าน พ้ืนบ้าน และเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ โดยจะไม่ค านึงถึง ลวดลาย เนื่องไม้สักมีลวดลายที่สวยงาม
อยู่แล้ว และเหตุที่ไม่เลือกใช้ไม้เนื้ออ่อน เช่น จามจุรี (ฉ าฉา) มะม่วง ขนุน เนื่องจากไม่ทนต่อสภาพอากาศ จะ
ท าให้เกิดอากาศ บวม แตก (ไม้แตก) ราขึ้น (ไม้มะม่วงหรือเห็ดขอน) นอกจากจะมาท าเฟอร์นิเจอร์หรือของใช้ 
เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี (เคลือบเงาแล้วเก็บภายในบ้าน) ลังผึ้ง ลังขิง (ลังผึ้ง ลังขิง เป็นของที่อายุการใช้งานที่สั้น) ไม้เนื้อ
แข็ง เช่น ไม้แดง ไม้ประดู่ ไม่นิยมน ามาท าเฟอร์นิเจอร์ เนื่องจากมีเนื้อไม้ที่แข็ง ตัดหรือหั่นได้ยาก และมี
น้ าหนักเยอะ จึงนิยมน ามาท าเป็นบันไดหรือโต๊ะขนาดใหญ่และยาว ซึ่งมีความทนทานมากกว่าไม้อ่ืน ๆ และ
การสังเกตดูชนิดของไม้ โดยจากสังเกตที่ใบ เปลือกล าต้นหรือเนื้อไม้ (โดยการเลื่อยดูขี้เลื่อย) ส่วนการดมกลิ่น 
จะเป็นความสามารถของบุคคล และยังมีข้อมูลที่เกี่ยวกับความเชื่อ โดยจะเป็นความเชื่อของส่วนบุคคล ว่าไม้
ไหนจะท าให้อยู่ไม่เป็นสุข (ต้นตะเคียน) ไม้ไหนที่ท าให้บ้านร่ ารวย เช่น ไม้สัก (สักทองจะท าให้ร่ ารวยมีเงินมี
ทอง) 
   1.2.2 ภูมิปัญญาการตัดไม้  
   การตัดไม้ต้องสังเกต ดูอายุของไม้ ขนาดของต้นไม้ และต้องตัดไม้เสียหายน้อยที่สุด  การตัดไม้
สมัยก่อน จะไปตัดในป่าที่ได้รับการสัมปทานแล้วใช้ช้างลากหรือใช้การลอยมาตามล าน้ าจะดูที่ขนาด ความยาว
และความสวยงามของล าต้น ถ้าขนาดไม้พอดีหรือตามที่ตนเองต้องการก็จะท าการตัด หรือถ้าเป็นไม้สักที่ปลูก
เอง จะดูอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ปัจจุบันจะไม่ได้ตัดไม้เองแต่จะรับซื้อไม้เก่าและไม้จากองค์การอุตสาหกรรม  
ป่าไม้ (ออป.) ลุงเจริญ สล่าเก๊าหรือช่างไม้หลักกล่าวว่า “เมื่อก่อนไปเลือกตัดไม้ในป่าจะเลือกล าต้นตรงไม่มีรู 
ขนาดใหญ ่เดี๋ยวนี้เลือกไม้ไม่ได้แล้ว สล่ารุ่นใหม่ไม่มีความรู้การตัดไม้เพราะไม่มีป่าให้ตัดแล้วต้องไปซื้อไม้เขา” 
 ภูมิปัญญาที่พบในช่างไม้พ้ืนบ้านดั้งเดิมจะได้แก่ ความเชื่อในการสร้างบ้านและภูมิปัญญาการเลือกไม้
และตัดไม้ แต่ภูมิปัญญาที่พบในช่างไม้ประยุกต์จะพบแต่ภูมิปัญญาการเลือกไม้เท่านั้น 
 

2) การถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญา 
 ผลการศึกษา พบว่า สล่าหรือช่างไม้พ้ืนบ้านจังหวัดแพร่ เกิดการสืบทอดความรู้ภูมิปัญญาการเป็นช่าง
หรือสล่าพ้ืนบ้านกันจากรุ่นสู่รุ่นของบรรพบุรุษและประกอบกับความรู้เกี่ยวกับช่างพ้ืนบ้านที่ได้มาจากการ
ท างานในที่ท างานจึงศึกษามาจากผู้ที่มีประสบการณ์มาก่อน หรือมาจากการท างานในสถานที่ต่าง ๆ แล้วน ามา
ฝึกฝนจนเกิดความช านาญ เพ่ือน ามาประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว จากนั้นจะมีการ
ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการท าไม้ให้กับลูกหลานหรือผู้ที่มีความสนใจในงานช่างไม้ 
 2.1 จุดมุ่งหมายการถ่ายทอดความรู้ 
  จากการสัมภาษณ์ พบว่า จุดมุ่งหมายที่มีการถ่ายทอดความรู้ของผู้ให้สัมภาษณ์นั้น เพ่ือที่จะให้มี
ความรู้ติดตัว และน าใช้ในการประกอบอาชีพ หารายได้ให้กับครอบครัว และเพ่ือสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นใน



เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)      105 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสงัคมวิทยา ครั้งที่ 2 
20 - 21 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ี

การท าไม้  สืบทอดอาชีพช่างไม้ให้คงอยู่ในจังหวัดแพร่ ลุงเจริญกล่าวว่า “เมื่อก่อนอาชีพท าไม้เป็นอาชีพที่ท า
รายได้ดีกว่าอาชีพการเกษตร ท าให้หลายคนสนใจและอยากมาเรียนรู้การท าไม้ ลุงเองก็อยากให้คนอ่ืนเขามี
รายได้และสืบต่อและอนุรักษ์ภูมิปัญญาความรู้เหล่านี้จึงช่วยสอนให้”  
 
 2.2 เนื้อหาที่ใช้ถ่ายทอดความรู้ 
  จากการสัมภาษณ์ พบว่า เนื้อหาหรือข้อมูลที่ใช้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการท าไม้ จะมี 4 แบบ ได้แก่  
  2.2.1. การท าไม้ การแปรรูปไม้ การท าเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก เช่น ประตู หน้าต่าง โต๊ะ ตู้ เตียง 
ความรู้เรื่องของการแปรรูปไม้จะเป็นเนื้อหาหลักในการถ่ายทอดความรู้ของช่างไม้ประยุกต์หรือช่างไม้ที่ท า
เฟอร์นิเจอร์เป็นหลักซึ่งเรียนรู้การท าสี และการแปรรูปไม้แบบต่างๆ ด้วย 
  2.2.2. การเลือกไม้ การสังเกตดูไม้ เช่น สี ขนาด ลวดลาย จะเลือกไม้ที่ล าต้นตรงไม่มีรูที่เกิดจาก
การเจาะของแมลงต่างๆ ส่วนใหญ่จะใช้ไม้สักเนื่องจากสีสวย เนื้อดี ลวดลายสวยงาม 
  2.2.3. การตัดไม้ การดูไม้ อายุ ขนาด ในอดีตการตัดไม้จะสามารถเลือกขนาดได้โดยอายุไม้ไม่
น้อยกว่า 10 ปีแต่ปัจจุบันไม่สามารถเลือกได้ต้องรับซื้อจากหน่วยงานรัฐ การถ่ายทอดความรู้เรื่องการตัดไม้จึง
ไม่ค่อยพบ มีแต่การสอนเทคนิคการตัดแบ่งไม้โดยการวัดขนาดเพ่ือแปรรูปเป็นส่วนประกอบต่างๆ  ของอาคาร
หรือเฟอร์นิเจอร์เท่านั้น 
  2.2.4. การน าไม้ไปใช้ในการสร้างบ้านเรือน 
 ดังที่นายจ าลองกล่าวว่า “ในวัยช่วงวัยรุ่นจะติดตามพ่อเข้าไปตัดไม้ในป่าอยู่เป็นประจ า จึงท าให้
สามารถแยกแยะประเภทของไม้ การเลือกและการสังเกตดูไม้ ที่จะน าไปใช้ได้ ” ซึ่งสอดคล้องกับ นายเจริญ 
(สัมภาษณ์, 2562) และนายรินทร์ ซึ่งได้รับการสืบทอดด้วยวิธีเดียวกัน ส่วนการฝึกอบรมในกลุ่มสหกรณ์และ
วิสาหกิจท าไม้นั้นจะแบ่งเป็นภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ มีการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ 
 2.3 รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ 
  2.3.1.รูปแบบการถ่ายทอดความรู้เป็นการฝึกจากผู้รู้ผู้ช านาญเฉพาะอย่าง ซึ่งผู้รู้ในที่นี้คือสล่าเก๊า 
หรือช่างไม้หลักและช่างไม้ที่มีประสบการณ์มานานเป็นการสอนที่ผู้สนใจไปขอรับการถ่ายทอดวิชาความรู้จาก
ผู้รู้ที่เป็นญาติหรืออาจไม่ใช่ญาติ หรืออาจเป็นผู้อยู่ในหรือนอกชุมชนก็ได้ ซึ่งมีการถ่ายทอดโดย การไปอยู่เป็น
ลูกมือฝึกงาน ซึ่งอาจจะไม่ได้รับหรือไม่ได้ค่าแรงแต่ได้ความรู้ต่างตอบแทน การขอไปเรียนโดยไม่เสียค่าเล่า
เรียนภายในชุมชน การรวมกลุ่มกันเรียนภายในชุมชน การที่มีเจ้าหน้าที่จากองค์กรภายนอกมาจัดสอนให้ จาก
การสัมภาษณ์ พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการท าไม้ โดยวิธีการสอน จะให้ดูเป็นตัวอย่าง 
ท าเป็นขั้นตอน จากนั้นแล้วจะให้ปฏิบัติตาม ดูความเข้าใจในการท างานและดูผลงานที่ท าออกมา ติดตามดูการ
ท างาน ว่าถูกต้องหรือบกพร่อง แล้วจะต้องแก้ไขตรงไหน และแก้ไขอย่างไร แบบไหนที่ถูกต้อง ซึ่งจะเป็นการ
ถ่ายทอดความรู้โดยการท างานร่วมกัน โดยสอนไปด้วยและท าไปด้วย 
  2.3.2 การฝึกฝนและค้นคว้าด้วยตนเอง ซึ่งเกิดจากการคิดค้นดัดแปลงและพัฒนาขึ้นมาด้วย
ตนเอง แล้วถ่ายทอดไปสู่ลูกหลาน หรือผู้สนใจการเรียนด้วยตนเองนี้เกิดขึ้นจาก การชอบสิ่งนั้นมาตั้งแต่เด็ก 
การที่ได้เห็นตัวอย่างคนอ่ืนท าแล้วสนใจ พยายามเลียนแบบและฝึกฝนจนช านาญ การมีผู้ชี้แนะในเบื้องต้นแล้ว
มาฝึกฝนและคิดด้วยตนเอง จนช านาญ 
  2.3.3 การถ่ายทอดความรู้ผู้ถ่ายทอดจะใช้วิธีสาธิต คือท าให้ดูเป็นตัวอย่าง อธิบายขั้นตอนการท า
ให้ผู้เรียนเข้าใจแล้วให้ปฏิบัติตาม ผู้รับการถ่ายทอดจะใช้วิธีปฏิบัติจริง คือฟังค าอธิบาย ดูการสาธิตและน าไป
ปฏิบัติซ้ าๆจนเกิดความช านาญ เพราะผลงานที่เกิดขึ้นต้องน าเอาไปใช้ได้จริง 
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  2.3.4 รูปแบบวิธีการถ่ายทอดความรู้ ใช้วิธีการบอกเล่าไม่มีการบันทึกเป็นตัวอักษร ดังนั้นการคง
อยู่ของภูมิปัญญาส่วนหนึ่งจึงขึ้นอยู่กับวิถีวัฒนธรรมชุมชน โดยเฉพาะความเชื่อและพิธีกรรมต่างๆเกี่ยวกับการ
สร้างบ้านและการเลือกไม้ องค์ความรู้ที่ได้รับการสืบทอดเป็นองค์ความรู้ ในการเลือกไม้และทักษะเฉพาะของ
ช่างฝีมือในการท างานไม้เกิดจากการใฝ่รู้ ฝึกฝนทักษะประสบการณ์จนเกิดความช านาญ  
 สรุป รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ของช่างไม้พ้ืนบ้านเป็นการถ่ายทอดเป็นการฝึกจากผู้รู้ผู้ช านาญ
เฉพาะอย่าง การฝึกฝนด้วยตนเอง การถ่ายทอดความรู้ของช่างไม้จะเป็นการถ่ายทอดจากบุคคลสู่บุคคลโดย
ผ่านประสบการณ์การท างานร่วมกันโดยใช้วิธีการครูพักลักจ า และในลักษณะกลุ่มส าหรับช่างไม้ประยุกต์ที่ท า
เฟอร์นิเจอร์ 
 กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาสล่าช่างไม้พ้ืนบ้านแพร่ ครูหรือสล่าจะเลือกผู้เรียนซึ่งจะดูจากความ
สมัครใจและเต็มใจที่จะรับการถ่ายทอดความรู้เนื่องจากงานช่างไม้เป็นงานที่ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ต้องอาศัย
ระยะเวลาและความอดทนในการรับ บางคนมารับก็อยู่ได้ไม่นานส่วนคนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้จนสามารถ
ประกอบอาชีพได้ ระยะเวลาและความสามารถส่วนบุคคลมีผลต่อความรู้ที่ได้การถ่ายทอด ซึ่งสล่าหรือช่ างไม้
หลัก ซึ่งเป็นผู้ถ่ายทอดจะมีการสอนซ้ า ๆ หลาย ๆ ครั้ง และมีการปรับวิธีการสอนตามประสบการณ์ของผู้เรียน
หากเรียนรู้ไม่ไหวก็จะหยุดสอนและให้ไปศึกษาเอง เนื่องจากผู้รับการสืบทอดแต่ละคนจะมีทักษะในการเรียนรู้
ไม่เท่ากัน 
 ผู้รับการสืบทอดเมื่อมีความรู้เกี่ยวกับการท าไม้แล้วก็ได้ถ่ายทอดใน 2 ลักษณะคือการถ่ายทอดให้
บุคคลในครอบครัวกับการถ่ายทอดให้กับผู้ที่ขอเป็นศิษย์ ดังเช่น ลุงจ าลองก็ถ่ายทอดให้ นายจ าเริญ ผู้เป็นบุตร
และนายเปรมชัย ผู้มาขอรับความรู้เป็นลูกศิษย์ 
 

3) ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการคงอยู่ของภูมิปัญญาและการถ่ายทอดความรู้ 
 3.1 ด้านผู้ถ่ายทอด ผู้ถ่ายทอดหรือปราชญ์ชาวบ้านส่วนใหญ่มีข้อจ ากัด เช่น ปัญหาสุขภาพเนื่องจาก
อายุของผู้ที่เป็นช่างไม้นั้นมากขึ้นจึงท าให้ไม่คล่องตัวเท่าที่ควรท าให้ประสิทธิภาพในการท างานลดลง 
นอกจากนี้จากการสัมภาษณ์สถาปนิกพ้ืนถิ่นในพ้ืนที่ยังพบปัญหาคือ ช่างไม้ดั้งเดิมบางส่วนไม่สามารถปรับตัว
เข้ากับลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับงานระบบเช่น งานไฟฟ้า งานประปา เป็นต้น อีกทั้งข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่การ
สร้างอาคารในปัจจุบันต้องมีใบประกอบวิชาชีพจึงจะผ่านการรับรองให้ก่อสร้างอาคารได้แตกต่างจากช่างไม้ใน
อดีตที่สามารถสร้างบ้านโดยไม่ต้องมีการเซ็นใบขออนุญาต สามารถใช้ประสบการณ์และฝีมือในการก่อสร้างได้
เลย 
 3.2 ด้านผู้รับการถ่ายทอด กลุ่มคนรุ่นใหม่วัยรุ่นไม่สนใจเท่าที่ควรเนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการ
ฝึกฝนนาน จึงเป็นปัญหาต่อการสืบต่อภูมิปัญญาสล่าช่างไม้พ้ืนบ้าน การสืบสานจากเด็กรุ่นใหม่มีน้อย อาจท า
ให้ภูมิปัญญาสล่าช่างไม้นั้นสูญหายไป 
 3.3 ปัญหาด้านกระบวนการถ่ายทอดความรู้และเนื้อหาในการถ่ายทอดจากมุมมองของสถาปนิกและ
ผู้ประกอบการให้ความคิดเห็นว่างานช่างไม้เป็นงานที่ต้องการของตลาดแรงงานเพียงแต่ขาดการถ่ายทอดอย่าง
เหมาะสม ช่างไม้บางส่วนไม่ต้องการได้รับการพัฒนาเนื่องจาก หน่วยงานรัฐและสถาบันการศึกษาเนื้อหาใน
การถ่ายทอดในระบบสถาบันการศึกษาไม่ครอบคลุมยังขาดการบูรณาการความรู้กับช่างที่มีอยู่เดิม 
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สรุปการคงอยู่ของภูมิปัญญาสล่าช่างไม้พื้นบ้านจังหวัดแพร่ 
 ภูมิปัญญาที่ยังคงอยู่ ได้แก่ พิธีกรรมความเชื่อการสร้างบ้าน (เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้การถ่ายทอด
ภูมิปัญญาเป็นไปได้ง่ายขึ้น) การเลือกไม้ ภูมิปัญญาหรือองค์ความรู้ด้านงานช่างไม้ เช่น การค านวณไม้ การเข้า
ไม้ ซึ่งเป็นความรู้ที่สล่าหรือช่างไม้ทุกคนจ าเป็นต้องเรียนรู้ 

 ภูมิปัญญาที่เปลี่ยนไป ได้แก่ การอบไม้ ตากไม้ให้แห้งในอดีต ปรับเปลี่ยนเป็นใช้เตาอบ การท าสีจาก
เดิมใช้สีธรรมชาติ ปัจจุบันมีสีที่หลากหลายและวัสดุเคลือบไม้เพ่ือความคงทนมากขึ้น 
 ภูมิปัญญาที่จะหายไป ได้แก่ การตัดไม้ เนื่องจากปัจจุบันซื้อไม้จากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หรือ
สวนป่าไม้ สล่าช่างไม้ไม่สามารถตัดไม้ได้เองและการใช้ไม้เก่าจากการรับซื้อบ้านเก่าในพ้ืนที่ชนบทยังคงมีภูมิ
ปัญญานี้อยู ่เนื่องจากมีป่าชุมชน แต่ในพ้ืนที่เมืองภูมิปัญญาการตัดไม้ได้หายไป 

 
อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาพบว่า ที่มาของความรู้ในการท าไม้ของช่างพ้ืนบ้านนั้น สามารถแบ่งออกเป็น  2 
ลักษณะ คือ 1) มาจากความรู้ดั้งเดิมที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นความรู้ที่มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิต และ 2) 
มาจากความรู้ใหม่ที่ประยุกต์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นความรู้ที่รับการส่งเสริมและสนับสนุนโดยหน่วยงาน
ภาครัฐ ที่เข้ามาผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มขึ้นตามนโยบายของรัฐที่ต้องการให้ชุมชนเกิดการพัฒนาตนเอง 
รวมทั้งสนองความต้องการของผู้ประกอบอาชีพท าไม้ ที่ต้องการเครื่องจักรมาเพ่ิมก าลังการผลิตให้มากยิ่งขึ้น
และส่งเสริมการศึกษาดูงาน การส่งวิทยากรเข้ามาให้ความรู้ ภูมิปัญญาการท าไม้ คือ ความรู้ที่มาจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นดั้งเดิมที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษและน ามาพัฒนาให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัย ซึ่งการ
พัฒนานั้นอยู่ภายใต้การฝึกฝนและการปฏิบัติด้วยตนเองของสมาชิกกลุ่ม โดยเน้นรูปแบบดั้งเดิมให้เป็น
เอกลักษณ์ของจังหวัดแพร่ เพ่ือให้มีการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนมากยิ่งขึ้น เทคนิคการ
ท าไม้มีการปรับเปลี่ยน ประยุกต์และพัฒนา อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี ซึ่งเหล่านี้มีผลต่อภูมิปัญญาของช่างไม้พ้ืนบ้านแม้ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนแต่ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านก็ยังคง
อยู่  
 กระบวนการถ่ายทอดของชาวบ้านจะเป็นลักษณะการฝึกจากผู้รู้ซึ่งในที่นี้คือ สล่าเก๊าหรือช่างหลัก โดย
ใช้วิธีการไปขอความรู้มีขันตั้งไปขอเป็นลูกศิษย์และฝึกฝนจนกว่าจะช านาญ แต่กระบวนการถ่ายทอดความรู้ที่
ช่างไม้ประยุกต์ได้รับจะเป็นการรับการถ่ายทอดความรู้จากการสนับสนุนช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐซึ่ง
กระบวนการถ่ายทอดจะเป็นการเชิญวิทยากร นักวิชาการในแต่ละด้านมาให้ความรู้ในลักษณะการถ่ายทอด
แบบเป็นกลุ่ม  กระบวนการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาช่างอ่ืน เช่น เครื่องปั้นดินเผา จักสาน ทอผ้าจะเป็นการ
สืบทอดความรู้ภายในชุมชน ชุมชนได้คลุกคลีและคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กภายใต้สภาพการด ารงชีวิตประจ าวันส่วน
ความรู้เช่น ความรู้ในการรักษาโรคซึ่งทางเหนือเรียกว่าหมอเมือง ช่างฝีมือ จะเป็นการสืบทอดในครัวเรือนเป็น
ความสามารถเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะครอบครัว ความรู้เหล่านี้จะถ่ายทอดในครอบครัวและมีการหวงแหนและ
เป็นความลับในสายตระกูล ซึ่งจะแตกต่างจากการสืบทอดความรู้ของสล่าหรือช่างไม้ซึ่งเป็นการฝึกจากผู้รู้
ช านาญเฉพาะอย่าง เป็นการถ่ายทอดที่ผู้สนใจไปขอรับการถ่ายทอดผู้รู้อาจเป็นญาติหรือไม่ใช่ญาติหรืออาจอยู่
นอกชุมชน การถ่ายทอดทั้งแบบชาวบ้านและหน่วยงานของรัฐเป้าหมายเพ่ือสืบต่อภูมิปัญญาให้คงอยู่ แต่จะมี
ความแตกต่างกันในเรื่องของการถ่ายทอดแบบชาวบ้านจะเป็นลักษณะบุคคลถ่ายทอดสู่บุคคล หน่วยงานรัฐจะ
เป็นการถ่ายทอดในลักษณะกลุ่ม หน่วยงานรัฐที่เข้ามาสนับสนุนได้แก่ วิทยาลัยชุมชนมาถ่ายทอดความรู้ ส านัก
พัฒนาชุมชน อุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ สนับสนุนงบประมาณและการซื้ออุปกรณ์ 
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 การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นช่างไม้พ้ืนบ้าน จังหวัดแพร่ พบว่าความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการท าไม้ได้มา
จากการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ การถ่ายทอดความรู้มีครอบครัวเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญ โดยวิธีการท าให้ดู
เป็นตัวอย่าง การลงมือท าจริง การลองผิดลองถูก และการเรียนรู้ร่วมกัน ประกอบกับอยู่ในพ้ืนที่ ที่ทรัพยากร
และสภาพแวดล้อมอ านวยท าให้ประกอบอาชีพนั้นสืบทอดต่อกันมานานแล้ว ส่วนแรงจูงใจที่ท าให้เกิดการ
ถ่ายทอดความรู้ คือ การท าไม้ท าให้เกิดรายได้และผู้ถ่ายทอดมีความต้องการให้ความรู้ไม่สูญหายและได้รับการ
สืบต่อ ผู้ถูกถ่ายทอดต้องการน าไปประกอบอาชีพและมีความภูมิใจที่ได้สืบสานภูมิปัญญาและความรู้ด้าน
สล่าช่างไม้พ้ืนบ้าน  
 จากข้อค้นพบของงานวิจัยชิ้นนี้อาจสะท้อนให้เห็นว่า รูปแบบและวิธีการในการถ่ายทอดภูมิปัญญาช่าง
ไม้พ้ืนบ้านไม่พบรูปแบบและวิธีการตายตัวในการถ่ายทอดภูมิปัญญาให้แก่ช่างไม้ที่ได้รับการถ่ายทอดใช้วิธีการ
หลากหลายทั้งเก่าและใหม่ผสมผสานกัน ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของสถานการณ์แวดล้อมและลักษณะผู้เรียนเป็น
ส าคัญ การถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาช่างไม้พ้ืนบ้านคือ การเริ่มเรียนรู้จากบุคคลในครอบครัวหรือใน
ชีวิตประจ าวัน กับการศึกษาจากการอบรมของหน่วยงานรัฐที่เข้ามาสนับสนุนเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ของตนเอง 
และการถ่ายทอดในลักษณะที่ขอเป็นศิษย์ ซึ่งรูปแบบนี้จะต้องเกิดจากความเชื่อถือ ศรัทธาในตัวของสล่าเก๊า
หรือช่างหลัก โดยเกิดขึ้นในกลุ่มของสล่ารินทร์ เป็นระบบของชุมชนที่มีความรู้น้อยจะต้องไปขอฝากตัวเพ่ือขอ
เรียนรู้วิชาและจุดประสงค์เพ่ือต้องการเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัวและสืบสานต่อยอดภูมิปัญญา และการ
ถ่ายทอดรูปแบบนี้จะเกิดจากความเคารพ เชื่อถือและศรัทธาจะไม่มีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง เป็นระบบที่พ่ึงพา
อาศัยซึ่งกันและกันเป็นความสัมพันธ์ของชาวชนบท  
 จะเห็นได้ว่าการถ่ายทอดภูมิปัญญาช่างไม้พ้ืนบ้านจังหวัดแพร่มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของอุษณีย์ 
เสือดี (2549) เรื่องการศึกษาการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการท ากระเบื้องดินเผาในจังหวัดสงขลา พบว่าการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาจากช่างพ้ืนบ้านมีความใกล้ชิดกับสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม การได้คลุกคลี
คุ้นเคยท าให้เกิดการเรียนรู้ซึมซับไปในตัว ช่างต้องการสืบทอดงานอันเป็นมรดกท้องถิ่น ครอบครัวมีความภูมิใจ
ในวิชาชีพของบรรพบุรุษและมีความต้องการปัจจัยในการด าเนินชีวิตอันเป็นแรงผลักดันให้มีความต้องการที่จะ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาและกระบวนถ่ายทอดมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ปฏิบัติได้จริงและรู้คุณค่าของงาน 
รูปแบบการลงมือกระท าจริง การฝึกฝนด้วยตนเอง การฝึกจากผู้รู้ผู้ช านาญและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
ขั้นตอนการถ่ายทอด ผู้สอนและผู้เรียนต้องมีความพร้อมทางด้านจิตใจที่ดีเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
สถานที่สะดวกต่อการเรียนรู้ ผู้เรียนต้องฝึกฝนจนเกิดความช านาญโดยใช้ระยะเวลาเป็นปี เทคนิคการถ่ายทอด
คือการท าให้ผู้เรียนมีความศรัทธาต่อวิชาชีพ การจูงใจให้เกิดความสนใจ การให้ก าลังใจชี้แนะข้อผิดพลาด และ
การปลูกฝังคุณธรรมในการท างานบรรยากาศในการถ่ายทอดเป็นแบบครอบครัว และนอกจากนี้ยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของอุทัยวรรณ ภู่เทศ (2560) ซึ่งได้ท าการศึกษา กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเครื่องจัก
สานบ้านดงชะพลู ต าบลบางมะฝ่อ อ าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า มีรูปแบบการถ่ายทอดความรู้
ภูมิปัญญาเป็นการสืบทอดความรู้ภายในชุมชน ภายใต้การด ารงชีวิตประจ าวัน มีการเรียนรู้และสืบทอดความรู้
ต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน ส่วนใหญ่ได้รับการถ่ายทอดจากพ่อ แม่ มีรูปแบบการถ่ายทอดโดยใช้วิธีการสั่งสม
ประสบการณ์จากการเห็น การลงมือปฏิบัติและการฝึกฝนด้วยตนเองและจากผู้รู้ ผู้ช านาญ การลองผิดลองถูก 
เจ้าหน้าที่จากภาครัฐเข้ามาช่วยส่งเสริม สนับสนุนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการท าเครื่องจักสานของกลุ่มมากข้ึน ซึ่ง
สอดคล้องกับการถ่ายทอดความรู้ของช่างไม้จังหวัดแพร่ กลุ่มช่างไม้ประยุกต์ที่มีหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่เป็น
ส่วนหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญในกระบวนการถ่ายทอดความรู้ของช่างพ้ืนเมืองในบริบทสังคมวัฒนธรรมร่วมสมัย
ท าให้เกิดการคงอยู่ต่อไปของภูมิปัญญา 
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ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
  1) การถ่ายทอดความรู้ ครอบครัวมีส่วนส าคัญต่อการเรียนรู้และการสืบทอดความรู้ของผู้สืบทอด 
ดังนั้นควรมีการสร้างความตระหนักและส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาสล่าช่างไม้ แก่เยาวชนและคนในชุมชนให้
มากขึ้น เนื่องจากเป็นสิ่งที่แสดงถึงวัฒนธรรมชุมชนโดยให้การร่วมกันปลูกฝังให้คนรุ่นหลังเห็นคุณค่าของภูมิ
ปัญญาช่างพ้ืนบ้านผ่านกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้เกิดแรงงานที่เพ่ิมข้ึนในครัวเรือน 
  2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเก็บและการถ่ายทอดความรู้
เพ่ือให้ภูมิปัญญามีการสืบต่อและสร้างรายได้แก่คนในชุมชนให้พ่ึงตนเองได้ 
  3) ควรมีการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น โดยความร่วมมือของชุมชนและภาครัฐเพ่ือต่อยอด สืบทอด
องค์ความรู้ภูมิปัญญาช่างไม้พ้ืนบ้านอันเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดแพร่ให้คงอยู่ต่อไป 
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ความเชื่อและข้อห้ามเกี่ยวกับสตรีของญี่ปุ่น 
Beliefs and Taboos Pertaining to Japanese Women 

 
วิศรุตา เฟอร์รารา1* 
MISHIMA Kumiko2 

IWAMI Sayo3 
 

บทคัดย่อ 
งานศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ลักษณะความเชื่อและข้อห้ามเกี่ยวกับสตรีญี่ปุ่นว่า ปรากฏ

แนวคิดและทัศนคติภายใต้ความเชื่อและข้อห้ามที่สังคมก าหนดขึ้นอย่างไรบ้าง ด าเนินการวิจัยโดยใช้วิธี
วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดเรื่องคติชน ความเชื่อ ศาสนาและแนวคิด
โครงสร้างหน้าที ่

ผลการศึกษาพบความเชื่อและข้อห้ามเกี่ยวกับสตรีญี่ปุ่นจ านวน 220 ความเชื่อ แบ่งออกเป็น 1) ความ
เชื่อและข้อห้ามเกี่ยวกับสุขภาวะสตรีตั้งครรภ์จ านวน 174 ความเชื่อ 2) ความเชื่อและข้อห้ามส าหรับสตรีวัย
เจริญพันธุ์จ านวน 46 ความเชื่อโดยความเชื่อและข้อห้ามที่พบส่วนใหญ่มักมีลักษณะกล่าวอ้างถึงผลลัพธ์ที่
รุนแรงเกินความเป็นจริงหากไม่ปฏิบัติตาม ทั้งนี้ความเชื่อและข้อห้ามต่างๆ ดังกล่าว สามารถอธิบายได้ว่าเป็น
ผลมาจากการสั่งสมประสบการณ์ของผู้คนในอดีตผนวกกับโลกทัศน์ที่ประกอบสร้างผ่านความเชื่อดั้งเดิมใน
เรื่องอ านาจเหนือธรรมชาติ (superior) ดังสะท้อนให้เห็นผ่านทางความเชื่อเรื่องคามิ (kami) หรือเทพเจ้า 
(deity) และเรื่องความบริสุทธิ์เชิงพิธีกรรม (ritual purity) ซึ่งถือเป็นลักษณะพิเศษของชินโต รวมทั้งวิถีปฏิบัติ
เพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคมที่ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดของขงจื้อ และเรื่องบาป บุญ คุณ โทษ ความตาย นรก 
สวรรค์จากแนวคิดของพุทธศาสนา ผสมผสานจนกลายเป็นคติชนความเชื่อที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึง
ปัจจุบัน นอกจากนี้ จากการศึกษาพบว่าความเชื่อและข้อห้ามที่เป็นข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการครองเรือนหรือการ
ประพฤติปฏิบัติตัวของสตรีเพศในทัศนะของสังคมนั้นพบว่ามีจ านวนไม่มากนักเมื่อเทียบกับความเชื่อและข้อ
ห้ามส าหรับสตรีมีครรภ์ อย่างไรก็ตาม พบแบบแผนการปฏิบัติตัวของสตรีญี่ปุ่นปรากฏอยู่ในหลักปฏิบัติที่
ก าหนดขึ้นส าหรับประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศให้ปฏิบัติแบบเดียวกัน ซึ่งแตกต่างจากของไทยที่วิถี
ปฏิบัติจะแตกต่างกันไปตามความเชื่อดั้งเดิมของแต่ละพ้ืนที่ ลักษณะดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติบาง
ประการของสังคมญี่ปุ่นเรื่องการปฏิบัติตัวให้มีความกลมกลืนและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  
 

ค าส าคัญ: คติชนความเชื่อ  ข้อห้ามสตรี ญี่ปุ่น 
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Abstract 
The purpose of this study is to analyze the various beliefs and taboos within Japanese 

society, pertaining specifically to Japanese women, as well as how certain underlying concepts 
and attitudes helped to shape these respective cultural norms.This study was conducted by 
undertaking a thorough analysis of the appropriate and relevant literature using a conceptual 
framework emphasizing folk wisdom, beliefs, religion, and the structural – functional theory. 
The results of the study found that after considering a total of 220 separate and distinct beliefs 
and taboos pertaining to Japanese women, they were unevenly split between two types, as 
follows: 1) 174 beliefs and taboos regarding the health and well-being of pregnant women 
and 2) 46 beliefs and taboos regarding women of child-bearing age.Moreover, it was found 
that the large majority of these beliefs and taboos made exaggerated claims relative to the 
severe consequences of not adhering to these guidelines.  This phenomenon can be explained 
as the result of the sum-culmination of experiences of previous generations mixed with a 
worldview born from traditional beliefs in supernatural forces, while clearly reflecting Shinto 
beliefs in kami, deity, and ritual purity.  Furthermore, certain Confucian values dictating how 
to live harmoniously within society as well as the Buddhist concepts of sin, merit, justice, 
punishment, death, heaven and hell also had a significant influence on the evolution of the 
beliefs and taboos in question.  All of these elements combined have resulted in a belief-
value system which has been upheld and practiced until the present day.  Additionally, the 
study also found that there were relatively few beliefs and taboos regarding women managing 
the household or the general behavior/role of women in the eyes of society when compared 
with the number of those specifically about pregnant women.  However, the researchers did 
find separate and distinct literature which dictated prescribed behaviors for women in 
Japanese society which had been disseminated to every region of Japan in an effort to codify 
and standardize these cultural norms and practices. This appears to be distinct from Thailand, 
where behavioral norms and practices vary from region to region.This cultural disparity 
highlights the popular attitude pervasive throughout Japanese society about the importance 
of fostering unity and oneness amongst all Japanese - regardless of sex/gender or region - 
through the uniform adoption of standardized cultural norms and practices.     
 

Keywords: folklore  beliefs,  women taboo, Japan 
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บทน า 
ดนัย ไชยโยธา (2538) อธิบายเกี่ยวกับความเชื่อไว้ว่า ความเชื่อเกิดจากความรู้สึกไม่ปลอดภัยจาก

อ านาจเหนือธรรมชาติที่มนุษย์ไม่สามารถหาเหตุผลมาอธิบายได้ กล่าวคือ เมื่อเกิดเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่ท า
อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน มนุษย์เชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเพราะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีอ านาจเหนือธรรมชาติ
บันดาลให้เกิดขึ้น ซึ่งมนุษย์หาค าตอบไม่ได้ว่าอ านาจเหนือธรรมชาตินั้นคืออะไร จึงจินตนาการขึ้นตาม
ความรู้สึกว่าสิ่งที่มีอ านาจเหนือธรรมชาตินั้นคือ ภูติ ผี ปีศาจ วิญญาณ เทวดา นางไม้ ฯลฯ ดังนั้นมนุษย์จึงมี
การเซ่นสรวงบูชาต่อสิ่งที่ตนจินตนาการขึ้นมา เพ่ือหวังให้ความรุนแรงผ่อนคลายและบันดาลให้เกิดความสุข 
และเมื่อได้รับความสุขและความปลอดภัยมนุษย์จึงเชื่อว่าอ านาจเหนือธรรมชาตินั้นมีอยู่จริง จึงท าการเซ่น
สรวงบูชาต่อสิ่งเหนือธรรมชาติเหล่านั้น เพ่ือแสดงการขอบคุณและปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาจนกลายเป็น
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของกลุ่มชน ความเชื่อในระยะแรกแม้จะไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ แต่พบว่ามีอิทธิพลเหนือความคิดและการกระท าของมนุษย์มาก ทั้งความเชื่อดั้งเดิมและความเชื่อ
ที่ได้วิวัฒนาการตามความก้าวหน้าของสังคมซ่ึงพัฒนามาเป็นศาสนาที่มีระบบและมีเหตุผลมากขึ้น 
        ความเชื่อมีอิทธิพลในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่โบราณกาล มณี พยอมยงค์ (2536, น. 70-72)
กล่าวถึงประโยชน์ของความเชื่อไว้ว่า เป็นพื้นฐานที่ท าให้เกิดการกระท าสิ่งต่าง ๆ ทั้งด้านดี ด้านร้าย คนโบราณ
จึงสร้างศรัทธาให้เกิดแก่ลูกหลาน เช่น ความเชื่อเรื่องภูตผี ว่ามีอิทธิฤทธิ์ที่จะบันดาลความสุขสวัสดีมาให้ และ
หากท าให้ผีโกรธ ก็จะน าความทุกข์ยากล าบากมาให้ด้วย เมื่อมีการพูดและการน าไหว้กราบสักการะบูชาบ่อย
เข้าก็ปลูกฝังความเชื่อให้ลึกลงไปในส านึกของแต่ละคน เมื่อความเชื่อมีเต็มที่แล้ว จะท าสิ่งที่ตนต้องการมากข้ึน
กว่าเดิม ความเชื่อจึงนับเป็นพื้นฐานแห่งการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์และศาสนา อย่างไรก็ตาม ความเชื่อนั้นหากเป็น
ความงมงายไม่ใช้วิจารณญาณ คือ เชื่อตามการบอกเล่าของบรรพบุรุษ ไม่มีการศึกษาวิเคราะห์หาเหตุผล ความ
เชื่อแบบนั้นก่อให้เกิดผลเสีย โดยเฉพาะต่อการพัฒนาทางสังคมอย่างยิ่ง เพราะคนที่เชื่อเช่นนั้นจะต่อต้าน
เหตุผลของคนสมัยใหม่ที่ได้ศึกษาค้นคว้าเปรียบเทียบเหตุผลแล้ว ซึ่งความไม่เจริญก้าวหน้าของบ้านเมืองส่วน
หนึ่งมาจากการยึดติดกับศรัทธาความเชื่อของประชาชนด้วยเช่นกัน 

ความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับหรืออ านาจลี้ลับในธรรมชาตินั้นก่อให้เกิดพิธีกรรมตามมา ดังที่เอกวิทย์ ณ 
ถลางและคณะ (2540) กล่าวว่า ความเชื่อและพิธีกรรมต่าง ๆ เป็นการแสดงออกถึงความสัมพันธ์ระหว่างคน
กับธรรมชาติและสิ่งเหนือธรรมชาติตามมโนคติ ซึ่งหากมองด้วยสายตาของคนสมัยใหม่อาจมองว่าเป็นความงม
งาย แต่ เมื่อพิจารณาให้ลึกลงไปจะพบว่าสิ่งต่าง  ๆ เหล่านั้นเป็นภูมิปัญญาในการปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อม ซึ่งการยอมรับอ านาจอิทธิพลแห่งธรรมชาติและยอมรับข้อจ ากัดของคนในธรรมชาตินั้น ท าให้
เกิดดุลยภาพแห่งการด ารงอยู่ร่วมกันของชีวิตและสรรพสิ่งทั้งปวงที่มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งไม่ควรละเมิดให้เสีย
ดุลยภาพเพ่ือให้ด ารงเผ่าพันธุ์และรักษาระบบนิเวศน์ที่ชีวิตได้พ่ึงพาอาศัย ประสบการณ์ทั้งดีและร้ายนั้นท าให้
คนบัญญัติ “ขะล า” หรือ ข้อห้ามขึ้นไว้ในวัฒนธรรมของตนเพ่ือป้องกันการล่วงละเมิด ซึ่งการล่วงละเมิด
หรือขะล าเป็นการผิดผีต้องมีบทลงโทษทางสังคมหรือมีการแก้เคล็ดแล้วแต่กรณี ทั้งหมดนี้ก็เพ่ือการปรับตัวให้
สอดคล้องกันของคนทั้งหมดในสังคม อย่างไรก็ตามประเพณีจารีตต่าง ๆ ที่มีทั้งข้อห้าม และข้อพึงปฏิบัติมีอยู่
จ านวนไม่น้อยที่คนในวัฒนธรรมนั้นลืมเหตุที่มาแต่ยังคงถือปฏิบัติอยู่เนื่องเพราะความศักดิ์สิทธิ์ที่ยึดถือสืบเนื่อง
กันมา ซึ่งสังคมไทยทุกภูมิภาคมีลักษณะร่วมนี้  

ส าหรับความเชื่อเกี่ยวกับข้อห้ามและข้อควรประพฤติในสังคมไทย มณี พยอมยงค์ (2536, น. 74 -75) 
กล่าวว่า คนไทยภาคต่าง ๆ มีความเชื่อที่ได้รับมาจากบรรพบุรุษแตกต่างกันตามลักษณะภูมิประเทศ แต่พบว่า
การเชื่อถือแต่ละลักษณะมีความคล้ายคลึงกันทางวัฒนธรรม เช่น ภาคเหนือ ภาคอีสานมีความคล้ายคลึงกัน 
ส่วนความเชื่อและการถือของคนภาคกลางและภาคใต้มีความคล้ายคลึงกัน ทั้งนี้เป็นเพราะเกิดจากการยอมรับ
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เอาวัฒนธรรมของกันและกันในอดีต ความเชื่อเรื่องการห้าม มักปรากฏอยู่ในทุกสังคม เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติแก่
คนในสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขความเชื่อเรื่องการห้ามหลายข้อแฝงด้วยภูมิปัญญา และคติธรรมบางอย่าง 
ดังเช่น ขะล าหรือคะล าในอีสาน ที่ว่า “ฟันฟืนมื่อเซ่า ฝัดเข่ามื่อแลง คะล า” หมายถึง ห้ามตัดฟืนตอนเช้า ต า
ข้าวเวลาเย็น เพราะเป็นการท างานไม่ถูกกาลเทศะ หรือคะล าเกี่ยวกับสตรี เช่น “ยิงสองผัว เจ้าหัวสองวัด คะ
ล า” หมายถึง ห้ามผู้หญิงมีสามีสองคน และห้ามพระภิกษุมีวัดสองวัด เพราะผู้หญิงที่มีสามีสองคนถือเป็นเรื่อง
ผิดศีลธรรม และน าความเดือดร้อนมาสู่ตนเอง ส่วนพระภิกษุที่อาศัยสองวัด ย่อมท าให้มีโอกาสหลบหลีกและ
ท าชั่วได้ง่าย หรือ “ผุ่ยิงไปซูบ่าว คะล า” หมายถึง ห้ามหญิงสาวไปขอหลับนอนกับผู้ชาย เพราะเป็นเรื่องผิด
จารีตประเพณี เป็นต้น (พระครูสังฆรักษ์, 2553, น. 20-24) หรือข้อห้ามเก่ียวกับผู้หญิงของภาคกลางบางพ้ืนที่ 
เช่น ข้อห้ามค าสอนของชาวไทยทรงด า อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี “ห้ามหญิงด่าสามี” ถือว่าท ากินไม่ขึ้น 
ไม่เจริญ หรือ “ห้ามหญิงท าเสน่ห์เล่ห์กล” เพราะจะท าให้ตกนรก เป็นต้น 

จากที่กล่าวมาจะเห็นว่า ข้อห้ามเป็นความเชื่อที่สืบทอดต่อกันมา โดยมักกล่าวอ้างถึงพฤติกรรมต่างๆ 
ของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม ซึ่งลักษณะการปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวคณะผู้วิจัย
เห็นว่า เป็นลักษณะปกติของสังคมที่มีการรวมตัวกันของมนุษย์ และการสร้างกฎกติกา หรือวิถีให้คนในกลุ่ม
สังคมนั้นยึดถือปฏิบัติร่วมกันล้วนมีความส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งขึ้นชื่อในเรื่อง
ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี วัฒนธรรมและวิถีปฏิบัติอันละเอียดอ่อนและซับซ้อน พบว่า  มีความเชื่อ
เกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติหรือข้อห้าม (taboo) ด้วยเช่นกัน อาทิ ข้อห้ามในการใช้ตะเกียบ โดยปรากฏพบข้อห้าม
ต่างๆ เช่น การห้ามปักตะเกียบลงในอาหาร (tate-bashi) เพราะท าให้นึกถึงถ้วยข้าวที่วางอยู่ตรงหัวนอนของ
คนตาย หรือการไม่ใช้ตะเกียบจิ้มหรือเสียบอาหาร (sashi-bashi) หรือการห้ามส่งและรับอาหารด้วยตะเกียบ 
(hashi-watashi) เป็นต้น เนื่องจากส าหรับคนญี่ปุ่นแล้ว ตะเกียบนอกจากจะเป็นเครื่องมือส าหรับรับประทาน
อาหารแล้ว ยังมีความหมายในทางสัญลักษณ์ จึงมีค ากล่าวเกี่ยวกับตะเกียบไว้ว่า ชีวิตของคนๆ หนึ่งเริ่มต้นด้วย
ตะเกียบและจบลงด้วยตะเกียบ ดังนั้นในช่วงอายุที่เป็นจุดหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตจะมีการจัดพิธีที่เกี่ยวข้องกับ
ตะเกียบ เช่น เมื่อทารกน้อยมีอายุได้ 100 วัน พ่อแม่จะจัดการฉลองที่เรียกว่า คุอิโสะเมะ (อาหารมื้อแรก) และ
ทารกน้อยจะได้พบกับตะเกียบเป็นครั้งแรก ส่วนพิธีฉลองอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับตะเกียบเช่น เอ็นมุซุบิฮะฌิ (การ
จับคู่) เมะโอะโตะ ฮะฌิ (คู่แต่งงาน) ในงานแต่งงาน และโชจุฮะฌิ (อายุยืนยาว)  

นอกจากนี้ในทางศาสนาพุทธของญี่ปุ่นเมื่อมีคนตายจะใช้ผ้าหรือส าลีพันปลายตะเกียบแบบฉีก ซึ่งชุ่ม
ชื้นด้วยน้ ามะท์ซุโงะโนะมิสุ (น้ าหยดสุดท้าย) แตะที่ริมฝีปากผู้ตาย ส่วนถ้วยข้าวที่วางอยู่บนหัวนอนจะปักด้วย
ตะเกียบหนึ่งอัน มีความหมายว่า ผู้ตายจะไม่อดอยากในโลกหน้า ในญี่ปุ่นยังมีค ากล่าวว่า วิญญาณของคน   
คนหนึ่งจะเข้าไปอยู่ในตะเกียบของตัวเอง ดังนั้นใช้แล้วจึงควรหักทิ้งไป ปัจจุบันคนญี่ปุ่นมักจะมีตะเกียบของ
ตัวเอง และใช้ตะเกียบคู่นั้นเป็นประจ า รวมถึงในงานฉลองปีใหม่ จะมีการใช้ตะเกียบที่ท าจากไม้หลิวสีขาวไม่
ทาสี ปลายแหลมทั้งสองด้าน ต้นหลิว (ยะนะงิ) เมื่อเขียนด้วยตัวอักษรจีนเพ่ือให้ออกเสียงว่า ยะนะงิ จะมี
ความหมายตามตัวอักษรว่า “ความรื่นรมย์ยินดีภายในบ้าน” ซึ่งถือว่าเป็นมงคล เนื่องจากมีปลายแหลมทั้งสอง
ด้าน ด้านหนึ่งมีไว้ส าหรับเทพเจ้า และอีกด้านหนึ่งส าหรับมนุษย์ ซึ่งเท่ากับว่ามนุษย์กับเทพเจ้ารับประทาน
อาหารร่วมกันตามความเชื่อในลัทธิชินโต (ยานากิตะ มาซาโกะ, 2548) 
       นอกจากนี้ยังมีความเชื่อหรือข้อห้ามเกี่ยวกับสตรีด้วย อาทิ ความเชื่อว่าหากหญิงตั้งครรภ์ล้างห้องน้ า
จะท าให้ลูกท่ีคลอดออกมาหน้าตาน่ารัก ซึ่งที่มาความเชื่อมาจากการที่ในสมัยก่อนห้องน้ าที่ประเทศญี่ปุ่นไม่ได้
มีลักษณะเป็นห้องน้ าแบบตะวันตกเช่นทุกวันนี้ แต่เป็นห้องน้ าที่ส้วมอยู่ในระดับเดียวกับพ้ืน ท าให้เวลาท า
ความสะอาดต้องนั่งยองๆ โดยสมัยก่อนเชื่อกันว่าถ้าท างานด้วยท่านี้จะช่วยให้คลอดง่าย นอกจากนี้ในสมัยนั้น
ห้องน้ าจะเป็นแบบส้วมซึมที่กลิ่นค่อนข้างแรง ซึ่งเชื่อกันว่าหากสามารถอดทนท าความสะอาดด้วยท่านั่งยองๆ 
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นั้นได้ จะช่วยให้สามารถอดทนต่อความล าบากในการเป็นมารดาได้ รวมทั้งมีความเชื่อว่า ห้องน้ าเป็นสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นศูนย์รวมของพลังจิตที่ออกจากร่างกายของมนุษย์ ดังนั้นหากท าให้ห้องน้ าสะอาด จะท าให้ลูกที่
เกิดออกมามีหน้าตาน่ารักและสวยสะอาดเกลี้ยงเกลา หรือข้อห้ามไม่ให้หญิงตั้งครรภ์ไปงานศพ เพราะเชื่อว่า
การคลอดลูกนั้นเป็นสถานการณ์ที่แม่ต้องเสี่ยงชีวิตในการให้ก าเนิดอีกหนึ่งชีวิต กล่าวคือ เป็นสภาวะที่ คาบ
เกี่ยวระหว่างความเป็นและความตาย ดังนั้นในสมัยก่อนจึงมีค ากล่าวว่าการคลอดลูกก็เหมือนการเอาขาข้าง
หนึ่งเข้าไปในโลง นอกจากนี้กรณีที่ต้องเข้าร่วมงานศพของคนในครอบครัวหรือคนบ้านใกล้เรือนเคียง พบว่ามี
การน ากระจกเงามาใส่ไว้บริเวณหน้าท้องโดยหันหน้ากระจกออกไปจากตัว เพราะเชื่อว่าจะช่วยสะท้อนและขับ
ไล่วิญญาณของคนตายไม่ให้เข้ามาในท้องแม่ตั้งครรภ์ได้ (ทะเคอุจิ มาซาโตะ, 2016)  

จากข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อและข้อห้ามดังกล่าวข้างต้น และจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องพบว่าการศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อและข้อห้ามส าหรับสตรีญี่ปุ่นโดยเฉพาะยังมีไม่มากนัก ท าให้
คณะผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาลักษณะความเชื่อและข้อห้ามเกี่ยวกับสตรีของญี่ปุ่นว่าสะท้อนแนวคิดและทัศนคติ
อะไรบ้าง เพ่ือเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทยต่อไป ในงานวิจัยนี้จะใช้กรอบแนวคิดเรื่อง    
คติชน ความเชื่อ ศาสนาและแนวคิดโครงสร้างหน้าที่ในการวิเคราะห์ ดังนี้ 

 
ความเชื่อและข้อห้ามเกี่ยวกับสตรีของญ่ีปุ่น 

จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับความเชื่อและข้อห้ามส าหรับสตรีญี่ปุ่นจากหนังสือ日本の俗信１(迷

信の実態)、日本の俗信２(俗信と迷信)、日本の俗信３(生活慣習と俗信) ที่จัดพิมพ์โดย
คณะกรรมการส ารวจความเชื่อกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น（文部省迷信調査協議会）ในปี 1946 พบความ
เชื่อและข้อห้ามที่เก่ียวข้องกับสตรีจ านวน 220 ความเชื่อ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
       1) ความเชื่อและข้อห้ามเกี่ยวกับสุขภาวะสตรีตั้งครรภ์จ านวน 174 ความเชื่อ 
       2) ความเชื่อและข้อห้ามส าหรับสตรีวัยเจริญพันธุ์จ านวน 46 ความเชื่อ 

โดยภูมิภาคที่ปรากฏความเชื่อเกี่ยวกับสตรีมากที่สุดได้แก่ ภูมิภาคจูบุ รองลงมาคือภูมิภาคคันไซ ชูโงกุ 
คันโต โทโฮคุ คิวชู และชิโกกุ ส่วนฮอกไกโดพบว่ามีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับภูมิภาคอ่ืน ๆ ซึ่งผู้วิจัยคาดว่า
จ านวนความเชื่อที่ปรากฏดังกล่าวสัมพันธ์กับจ านวนจังหวัดของแต่ละภูมิภาค กล่าวคือ ภูมิภาคที่มีจ านวน
จังหวัดมากจะปรากฏความเชื่อมาก เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการท าการส ารวจในทุกจังหวัดทั่วทุกภูมิภาค
ของประเทศในส่วนความเชื่อเมื่อแบ่งตามลักษณะการประกอบอาชีพของครัวเรือนนั้นพบว่า ครัวเรือนที่
ประกอบอาชีพการท าประมงมีคติความเชื่อมากที่สุด รองลงมาคืออาชีพเกษตรกรรมและครัวเรือนที่อาศัยอยู่
ในเขตตัวเมือง เนื่องจากญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะที่รายล้อมด้วยทะเลรอบด้านท าให้ทะเลมีอิทธิพลต่อ
วิถีชีวิตคนญี่ปุ่นค่อนข้างมาก ดังนั้นอาชีพดั้งเดิมแต่สมัยโบราณนอกเหนือจากอาชีพเกษตรกรรมแล้วอาชีพ
หลักของคนญี่ปุ่นสมัยโบราณคืออาชีพการท าประมง จึงอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ปรากฏความเชื่อในกลุ่ม
ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพการท าประมงมากกว่าอาชีพอ่ืน นอกจากนี้จากการศึกษาพบว่า  ลักษณะความเชื่อ
เกี่ยวกับสตรีของญี่ปุ่นนั้นไม่แตกต่างจากของไทยมากนัก กล่าวคือ คติความเชื่อและข้อห้ามส าหรับสตรีมีครรภ์
มีจ านวนมากกว่าคติความเชื่อท่ีเน้นสั่งสอนหญิงสาวในวัยเจริญพันธุ์ แต่พบว่า ข้อห้ามส าหรับสตรีวัยเจริญพันธุ์
ของไทยมีจ านวนมากกว่าของญี่ปุ่น อย่างไรก็ตามข้อห้ามหรือความเชื่อทั้งของไทยและของญี่ปุ่นมีลักษณะ
คล้ายกันคือ มีการกล่าวถึงผลลัพธ์ของการไม่เชื่อฟังอย่างสุดโต่งเกินจริงและความเชื่อหรือข้อห้ามบางอย่างหา
ความเชื่อมโยงของเหตุและผลได้ยาก ตัวอย่างเช่น  

ห้ามกินเนื อกระต่าย ถ้ากินเนื อกระต่ายลูกท่ีเกิดมาจะปากแหว่งเพดานโหว่  
「兎の肉を食べると兎唇の子が生まれる」 
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ในกรณีนี้การกินเนื้อกระต่ายกับอาการผิดปกติทางพันธุกรรมไม่สามารถเชื่อมโยงความเป็นเหตุเป็นผล
ต่อกันได้ แต่จากค ากล่าวนี้ จะเห็นว่า ค าว่ากระต่ายในภาษาญี่ปุ่นมีการใช้ตัวอักษรคันจิตัวเดียวกับค าว่าปาก
แหว่งเพดานโหว่คือ「兎」ดังนั้นสามารถอธิบายได้ว่า คนญี่ปุ่นมีการน าเอาลักษณะปากท่ีใกล้เคียงกันของปาก
กระต่ายกับปากของทารกแรกเกิดที่เกิดมาพร้อมอาการปากแหว่งเพดานโหว่ว่า  มีลักษณะคล้ายกันจนใช้
ตัวอักษรดังกล่าวในการเรียกชื่ออาการนั้น อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาตามหลักเหตุและผลรวมถึงตามหลักการ
ทางวิทยาศาสตร์แล้วการรับประทานหรือไม่รับประทานเนื้อกระต่ายก็ไม่มีผลต่อการเกิดหรือไม่เกิดอาการปาก
แหว่งเพดานโหว่ หรือข้อห้ามในการรับประทานของสตรีมีครรภ์อ่ืนๆ เช่น  

ห้ามไม่ใหก้ินปลิงทะเลหรือปลาปักเป้าเพราะจะท าให้ลูกที่คลอดออกมาไม่มีกระดูกสันหลัง 
「妊婦がナマコを食べると骨なしの子が生まれる」 
「妊婦がマンボーを食べると骨なしが生まれる」 
ส าหรับข้อห้ามนี้เป็นการเอาลักษณะของปลิงทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลังมาเชื่อมโยงกับการเกิดมาไม่มี

กระดูกสันหลังของทารกทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วคนสามารถรับประทานปลิงทะเลได้อย่างปลอดภัยแม้ว่า
ปลิงทะเลมีสารพิษแต่พิษนั้นไม่เป็นอันตรายกับคนอีกทั้งยังมีสารอาหารบางอย่างที่ช่วยบ ารุงกล้ามเนื้อส าหรับ
ผู้สูงอายุอีกด้วย ท าให้คนจีนในสมัยโบราณนิยมบริโภคปลิงทะเลกันมาก ส่วนปลาปักเป้านั้นเป็นปลาที่มีกระดูก
แข็งแรงแต่มีพิษที่เป็นอันตรายต่อคน ซึ่งหากไม่ปรุงด้วยความระมัดระวังอาจเกิดพิษต่อผู้รับประทานได้ หรือ
ความเชื่อเรื่องข้อห้ามในการกินปูหรืออาหารทะเลต่างๆ เช่น  

แม่ท้องห้ามกินปูเพราะจะท าให้ลูกที่เกิดมาขนดก 
「妊婦が蟹をたべると生まれた児は毛深い」 

 แม่ท้องห้ามกินปูเพราะจะท าให้ลูกที่เกิดมามีหกนิ ว 
「妊婦が蟹をたべると六本指の児が生まれる」 
หลังคลอดห้ามกินปูเพราะจะท าให้กลายเป็นแมลง 
「妊婦が蟹をたべると虫になる」 
ห้ามกินปลาฉลามเพราะจะท าให้ลูกเกิดมามีผิวหนังเหมือนฉลาม 
「妊婦が鮫をたべるとその子が鮫肌になる」 

จะเห็นได้ว่าผลลัพธ์ของการไม่เชื่อฟังล้วนแต่เป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาและเกินจริง อย่างไรก็ตามการ
ห้ามกินปูที่มีคลอเรสโตรอลสูงและเนื้อปลาฉลามที่อาจมีสารปรอทปนเปื้อนถือเป็นกุศโลบายที่ดีในการห้าม
ไม่ให้สตรีมีครรภ์กินของที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายทั้งต่อตนเองและต่อลูกในครรภ์ 
        นอกเหนือจากความเชื่อและข้อห้ามเกี่ยวกับสุขภาวะของสตรีมีครรภ์ดังกล่าวข้างต้น ความเชื่อและข้อ
ห้ามส าหรับสตรีวัยเจริญพันธุ์พบว่ามีความเก่ียวข้องกับเรื่องอายุที่เหมาะสมส าหรับการออกเรือนความเชื่อเรื่อง
ปีเกิดของหญิงสาวที่ไม่ควรรับเข้ามาเป็นสะใภ้ หรือพฤติกรรมบางอย่างที่อาจท าให้ออกเรือนช้าหรือไม่ได้ออก
เรือน เช่น 

หญิงอายุ 19 ชายอายุ 25 เกลียดการแต่งงาน 
「女は十九、男二十五歳は結婚をきらう」 

ญี่ปุ่นมีความเชื่อเรื่องช่วงอายุที่คนเราอาจจะประสบเคราะห์หรือดวงตกเช่นเดียวกับที่ไทยมีความเชื่อ
เรื่องโหราศาสตร์หรือความเชื่อเกี่ยวกับอัฏฐเคราะห์ ส าหรับญี่ปุ่นนั้นช่วงอายุที่เชื่อกันว่า  จะมีเคราะห์หรือมี
เรื่องไม่ดีเกิดขึ้นได้แก่อายุ 25 และ 42 ปีส่วนผู้หญิงช่วงอายุ 19 และ 33 ปีหรือช่วงอายุอ่ืนๆ ที่ต้องระวัง
ส าหรับผู้ชายคือ 61  77 และ 88 ปีในขณะที่ผู้หญิงคือช่วงอายุ 37 ปี ดังนั้นหากทั้งชายและหญิงแต่งงาน
ในช่วงอายุดังกล่าวจึงถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดี ไม่เป็นมงคล 

หญิงสาวคนใดให้ผ้าเช็ดหน้าหรือแหวนแก่คนอื่นจะได้แต่งงานช้า 
  「若い娘さんがハンカチ指輪を人にやると縁遠い」 



116      เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)       
 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสงัคมวิทยา ครั้งที่ 2 
20 - 21 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 

 

ผ้าเช็ดหน้าถือเป็นของขวัญที่คนญี่ปุ่นไม่นิยมมอบให้กันในวันมงคล เช่น วันแต่งงานเนื่องจากเมื่อ
เขียนด้วยตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นแล้วจะเขียนเป็น 「手巾（てぎれ）」ซึ่งพ้องเสียงกับค าว่า「手切れ」
ที่มีความหมายในเชิงลบว่า การสะบั้นความสัมพันธ์ การตัดสวาทขาดความสัมพันธ์ (ของชายหญิง) ดังนั้นหาก
หญิงสาวคนใดให้ของไม่เป็นมงคลเช่นนี้กับผู้ใดก็ย่อมได้รับผลที่ไม่ดีกลับคืนมา โดยเฉพาะในเรื่องความรักซึ่ง
เชื่อว่าจะท าให้ไม่ได้แต่งงานหรือแต่งงานช้า 

หญิงเกิดปีวัวหากแต่งงานจะท าให้สามีตาย 
  「丙午の女と結婚すると夫が喰い殺される」 

ในญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าผู้หญิงที่เกิดปีวัวจะมีอารมณ์รุนแรง ซึ่งหากชายใดได้แต่งงานกับหญิงที่เกิดปีนี้
เชื่อกันว่าจะตายก่อนผู้เป็นภรรยา ความเชื่อดังกล่าวนี้ ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้หญิงที่เกิดปีวัวเป็น
อย่างมาก ถึงขนาดที่ในปัจจุบันสามีภรรยาต้องวางแผนการมีลูกไม่ให้คลอดในปีวัว ท าให้จ านวนผู้หญิงที่เกิดปี
วัวมีอัตราน้อยลงเรื่อยๆ 
         หญิงสาวคนใดแต่งงานตอนอายุ 22 จะได้หย่าร้าง 
  「女が二十二歳のとき結婚すればいけない、離縁になる」 

เนื่องจากอายุ 22 มีเลข 2 ซ้ ากันอยู่ 2 ตัวท าให้มีการเชื่อมโยงไปว่าจะได้แต่ง งาน 2 ครั้ง ซึ่งถือเป็น
ความเชื่อเกี่ยวกับอายุที่เหมาะสมและเป็นมงคลในการออกเรือนของสตรี 
         หญิงสาวคนใดกินข้าวแดงโดยราดน  าชาวันที่ออกเรือนฝนจะตก 
  「赤飯を茶漬けで食べると嫁入りの時雨が降る」 

ความเชื่อข้างต้น เป็นความเชื่อที่อาจถือเป็นกุศโลบายในการสอนสตรีวัยเจริญพันธุ์ในเรื่ องงานบ้าน
งานครัว เนื่องจากข้าวแดงนั้น มักท าจากข้าวเหนียวซึ่งเมื่อราดน้ าชาหรือน้ าซุปลงบนข้าวจะท าให้ข้าวเป็น
ก้อนๆ ลอยอยู่ในน้ าซุปหรือน้ าชาซึ่งไม่น่ารับประทาน ดังนั้นเพ่ือเป็นการสั่งสอนและปลูกฝังให้เป็นแม่ศรีเรือน
ที่ดี การใช้ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในลักษณะดังกล่าวจึงถูกน ามาใช้ นอกจากนี้การที่มีฝนตกในวันงานมงคลนั้นไม่
ว่าจะเป็นความเชื่อในสังคมไทยหรือสังคมญ่ีปุ่นก็มักถือเป็นฤกษ์ยามที่ไม่ดีเท่าใดนัก 
 
วิเคราะห์ความเชื่อและข้อห้ามเกี่ยวกับสตรีญี่ปุ่นผ่านมุมมองด้านคติชน ความเชื่อและศาสนา 

ตามความหมายทางมานุษยวิทยาและสังคมวิทยาค าว่า คติชนชาวบ้าน ประกอบด้วยค าว่า “คติ” ซึ่ง
แปลว่า “ทาง”  ซึ่งค าว่า “ทาง” นี้ครอบคลุมความหมายไปถึง เวลา ระยะทาง การเคลื่อนไป ตลอดจน
ประสบการณ์ทั้งสิ้นในชีวิตของมนุษย์ ซึ่งชีวิตของมนุษย์เต็มไปด้วยการเดินทาง โดยเริ่มตั้งแต่แรกปฏิสนธิจน
วาระสุดท้ายแห่งชีวิต ส่วนค าว่า “ชนชาวบ้าน” Redfield (1947) ใช้ค าว่า Folk Society อันหมายความตรง
กับค าว่า “ชนชาวบ้าน” ซึ่งหมายถึง ชนกลุ่มเล็กซึ่งรวมกันอยู่เป็นปึกแผ่น มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีจารีตประเพณีอันรักษาสืบต่อมาแต่โบราณกาล มีความเป็นอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ มี
ความเป็นกันเองอย่างเด่นชัด รู้จักกันอย่างทั่วถึง ได้พ่ึงพาอาศัยกันทั้งในทางเศรษฐกิจและสังคม คือ ร่วมมือกัน
เสาะหาอาหาร สร้างที่อยู่อาศัย ช่วยเหลือกันในยามเจ็บป่วยล้มตาย ช่วยกันป้องกันภยันตรายต่าง ๆ โดยแต่ละ
ครอบครัวในหมู่ “ชนชาวบ้าน” มักมีการด าเนินชีวิตคล้ายคลึงกัน มีความรู้สึกแน่นแฟ้นว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของ
หมู่คณะ แม้ไม่ใช่สมาชิกในครอบครัวเดียวกันแท้ ๆ รวมถึงมีการติดต่อกันด้วยภาษาพูด มีการบอกเล่าต่อ ๆ 
กันมาหลายชั่วอายุคน ทั้งนี้อาจมีการต่อเติมเสริมแต่งมากันเป็นทอดๆ จึงเกิด Folklore อันได้แก่ ความเชื่อ
โดยจินตนาการ มีนิยายปรัมปรา มีขนบธรรมเนียมประเพณีสืบต่อมา ซึ่งการที่มนุษย์สมัยโบราณอยู่กันอย่าง
ใกล้ชิดและพ่ึงพาอาศัยกันแบบ “ชนชาวบ้าน” ดังกล่าวนี้ท าให้เผ่าพันธุ์มนุษย์อยู่รอดมาจนได้สืบเชื้อสายมาถึง
คนรุ่นปัจจุบันทุกวันนี้ (ประมวญ ดิคคินสัน, 2537)  
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จากนิยามความหมายของค าว่า คติชนชาวบ้าน ข้างต้น ผู้เขียนขอใช้ค าว่า “คติชน” ในความหมายว่า 
วิถีชีวิตของกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความเชื่อคล้ายคลึงกัน โดยความเชื่อนั้นอาจได้มาจาก
ประสบการณ์ที่ได้รับมาส่วนบุคคลหรือประสบการณ์ที่มีร่วมกัน ทั้งความเชื่อในเรื่องความลี้ลับของธรรมชาติ
หรือความเชื่อในเรื่องศาสนาที่สะท้อนให้เห็นในวัฒนธรรมของชุมชนและประเพณีที่มีระเบียบแบบแผนถือ
ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาในด้านต่าง ๆ เช่น การประกอบพิธีกรรม เรื่องเล่า ประเพณีต่าง ๆ ของชุมชน ซึ่งความ
เชื่อเกี่ยวกับข้อห้ามของสตรีนั้นถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของคติชน ที่มีการบอกเล่าและยึดถือปฏิบัติต่อ ๆ กันมา 
แม้ในปัจจุบันข้อห้ามบางอย่างคนรุ่นใหม่ไม่ได้ให้ความสนใจที่จะยึดถือหรือปฏิบัติตามแต่ในสังคมที่ยังคงวิถี
ชีวิตแบบดั้งเดิม ซึ่งโดยมากมักเป็นผู้สูงอายุหรือคนรุ่นเก่าท่ียังยึดถือปฏิบัติกันอยู่  

ซ่ึงจากการศึกษาความเชื่อและข้อห้ามเกี่ยวกับสตรีญี่ปุ่น พบว่ามีลักษณะคล้ายคลึงกับของไทยคือ มี
ข้อห้ามหรือความเชื่อบางประการที่สะท้อนความเชื่อทางด้านศาสนาซึ่งจากการที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่
เป็นหมู่เกาะ ไม่มีอาณาเขตแผ่นดินติดกับประเทศใด การคมนาคมติดต่อกับประเทศอ่ืนจึงใช้การเดินทางด้วย
เรือเป็นหลักตั้งแต่ครั้งอดีต ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของญี่ปุ่นนั้นเต็มไปด้วยภูเขาและห้อมล้อมด้วยชายฝั่งทะเล
ที่มีความคดเคี้ยว ซึ่งมีพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูกท าการเกษตรเพียงร้อยละ 20 ของพ้ืนที่แต่มีภูเขาถึงร้อยละ 80 
ของพ้ืนที่ประเทศโดยรวม ดังนั้นน้ าจึงถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญของญี่ปุ่น ด้วยภูมิอากาศที่อบอุ่นและ
ปริมาณฝนตกที่เพียงพอท าให้ประเทศญี่ปุ่นมีปริมาณน้ ามากพอที่จะท าให้ภูเขาปกคลุมไปด้วยพืชพรรณเขียว
ชอุ่มและมีป่าไม้ปกคลุมอย่างหนาทึบอุดมสมบูรณ์ ซึ่งจากที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วว่า ความเชื่อของมนุษย์
แรกเริ่มเดิมทีมาจากความกลัวอันเกิดจากความไม่รู้ เมื่อประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติก็มักจะเชื่อว่ามีผู้อยู่
เบื้องหลังเหตุการณ์เหล่านั้น ซึ่งมักจะเชื่อกันว่ามีบางสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติ คอยควบคุมทุกสรรพสิ่งให้เกิด
หรือไม่เกิดบางอย่างขึ้น ประเทศญี่ปุ่นก็เช่นเดียวกัน เนื่องมาจากความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและการที่
ประเทศญี่ปุ่นรายล้อมไปด้วยภูเขาท าให้เกิดการบูชาสรรพสิ่งในธรรมชาติที่เชื่อว่าเป็นเทพเจ้า (deity) หรือคามิ 
(kami) จึงเกิดลัทธิความเชื่อท่ีเรียกว่า “ชินโต”  

ค าว่า “ชินโต” เมื่อแปลตรงตัวจะหมายถึง “วิถีแห่งพระเจ้า” ถือเป็นความเชื่อและแนวปฏิบัติที่      
สืบทอดมาแต่โบราณ ซึ่งชินโตในสมัยเริ่มแรกเป็นลัทธิที่ไม่ได้กล่าวถึงจริยธรรมความดีความเลว แต่ยึดถือ
ระเบียบแบบแผนพิธีอย่างเคร่งครัด โดยเริ่มจากการบูชาเทพแห่งพระอาทิตย์และบรรพบุรุษตลอดจนเจ้าต่างๆ
(deities)  ครอบคลุมไปถึงการบูชาสิ่งอัศจรรย์และความลึกลับของธรรมชาตินานับประการ เช่น น้ าตก เงื้อม
เขา ถ้ าที่ลึกลับ ต้นไม้ใหญ่ หินรูปร่างแปลก ๆ บุคคลซึ่งมีอะไรผิดจากคนอ่ืนหรือแม้แต่สิ่งต่ าๆ เช่น แมลง (ใน
แง่ท่ีเป็นสิ่งที่สามารถรบกวนยั่วโทสะ)  และอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นที่น่าเกรงกลัว องควัตถุท่ีบูชาทั้งหลายข้างต้น เรียกว่า 
“คามิ” ซึ่ง “คามิ” ไม่สามารถน าไปเทียบกับพระเจ้าในคติของศาสนายูดา - คริสต์ได้ แต่อาจเทียบได้กับ    
เทพเจ้า (deity) ซึ่งการยึดถือเรื่องความบริสุทธิ์เชิงพิธีกรรม (ritual purity) นั้นท าให้คนญี่ปุ่นเป็นคนรักการ
อาบน้ าช าระล้างร่างกาย และมีพิธีกรรมต่างๆ ที่แสดงถึงการช าระล้างเพ่ือให้บริสุทธิ์ ชินโตมีสถานที่เพ่ือการ
บูชาคามิจ านวนมากและมีงานเทศกาลหรือพิธีกรรมต่าง ๆ จ านวนนับไม่ถ้วน สถานที่ซึ่งเป็นที่น่าหวาดกลัว
ทั้งหลายได้กลายเป็นสถานบูชา (cult spots) และกลายเป็นวัดชินโต (shrine) ในที่สุด ปัจจุบันมีวัดชินโต
จ านวนนับหมื่นกระจายตัวเป็นจุดๆ อยู่ทั่วประเทศญี่ปุ่น โดยแต่ละแห่งจะมีสัญลักษณ์ประตูทางเข้าเป็นเสาสูง
สองต้น มีคานเชื่อมอยู่ตอนบนของคานที่เรียกว่า “โทริอิ” ชินโตถูกใช้ด้วยเจตนาให้เป็นแรงบันดาลใจในการ
สร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นและสร้างลัทธิชาตินิยมโดยเน้นถึงส่วนว่าด้วยต านานเรื่องเล่าต่าง ๆ ของชินโต (เดวิด 
โอ. ไรเชาเออร์, 1974)  

คติความเชื่อเรื่องความบริสุทธิ์เชิงพิธีกรรม (ritual purity) นั้นสะท้อนให้เห็นในพิธีกรรมหลายอย่าง
ของชาวญี่ปุ่น เช่น การประกอบพิธีศพแบบชินโต จะวางกิ่งไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่แท่นบูชา และทัศนะที่มีต่อความตาย
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ของคนญี่ปุ่นนั้นถือว่าความตายของมนุษย์เป็น “สิ่งสกปรก” ดังนั้นเพ่ือเป็นการช าระล้างท าให้ตัวเองบริสุทธิ์ 
จึงมีการแจกเกลือแก่ผู้ที่มาร่วมงานศพ โดยใช้เกลือโปรยลงบนตัวที่หน้าประตูก่อนเข้าบ้าน เป็นการช าระล้าง
ตัวเองให้บริสุทธิ์ เพ่ือที่จะไม่น าสิ่งสกปรกเข้าไปในบ้าน ความเชื่อเรื่องเกลือมีพลังในการช าระล้างเพ่ือความ
บริสุทธิ์นั้น เดิมทีการช าระล้างเพ่ือความบริสุทธิ์จะกระท าโดยการแช่ตัวเองลงในทะเล ปัจจุบันใช้เกลือเพ่ือ
ช าระล้าง เมื่อกลับจากงานศพผู้คนจะใช้เกลือโปรยลงบนตัวตรงหน้าประตู เพ่ือช าระล้างความสกปรกจากการ
ตายก่อนจะเข้าบ้าน นอกจากนี้ กีฬาซูโม่ยังใช้เกลือโปรยลงในสนามแข่ง ในบางท้องถิ่นผู้คนจะวางเกลือไว้บน
เตาไฟและแท่นบูชา สิ่งเหล่านี้แสดงถึงความหมายของ “การช าระล้างเพ่ือความบริสุทธิ์” เช่นกัน หรือแม้แต่
ความเชื่อเรื่องน้ าบริสุทธิ์สามารถช าระล้างสิ่งไม่ดีให้ออกไปได้ เนื่องจากญี่ปุ่นตั้งอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบมรสุม
อบอุ่น จึงมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรน้ า น้ าที่อุดมสมบูรณ์และมีคุณภาพดี จะถือว่าเป็น “น้ า
บริสุทธิ์” และเมื่อสิ่งไม่ดีทั้งหลายถูก “ล้างปล่อยไปตามน้ า” ทุกอย่างจะสะอาดบริสุทธิ์ ดังนั้นจึงมักมีส านวน 
“มิสุนินะงะซุ” ที่แปลว่า “ปล่อยไปกับสายน้ า” เมื่อต้องการจะขจัดสิ่งที่ไม่ดีออกไป (ยานากิตะ มาซาโกะ,  
2548)  
        ความเชื่อเรื่องคามิและความสะอาดบริสุทธิ์ยังสะท้อนให้เห็นในความเชื่อและข้อห้ามเกี่ยวกับสตรี
ตั้งครรภ์ในหลายพ้ืนที่ของประเทศญี่ปุ่น เช่น ความเชื่อที่สะท้อนว่า “เลือด” คือสิ่งสกปรกปรากฏให้เห็นผ่าน
คติความเชื่อ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ผู้หญิงแห่งท้องทะเล (ผู้หญิงที่ท าอาชีพด าน  างมหอย)  ตอนจะออกไปทะเล หากออกนอกชายฝั่งใน
วันที่สิบแปดเดือนสิบจะมีอันเป็นไป ดังนั นในวันดังกล่าวห้ามออกนอกชายฝั่ง 
  「海女は海へ出るとき十月十八日に沖へ出て死んだというその日は沖へ出られ
ない」 

จากค าอธิบายของผู้ให้ข้อมูลความเชื่อดังกล่าวแก่คณะกรรมส ารวจความเชื่อของกระทรวงศึกษาธิการ
ประเทศญี่ปุ่นพบว่า ในชุมชนที่ประกอบอาชีพการท าประมงนั้น มีความเชื่อว่าวิญญาณคุ้มครองเรือของ
ชาวประมงเป็นผู้หญิง ดังนั้นจึงไม่ชอบให้ผู้หญิงขึ้นเรือเท่าใดนัก นอกจากนี้เนื่องจากผู้หญิงมีเลือดประจ าเดือน 
การน ามนุษย์เพศหญิงซึ่งมี “เลือด” อันถือเป็นสิ่งสกปรกข้ึนมาบนเรือนั้นย่อมท าให้เรือสกปรกตามไปด้วย  
        แนวคิดว่าเลือดคือสิ่งสกปรกดังกล่าวของชินโตนั้น ตรงกับแนวคิดของไทยซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากศาสนา
ฮินดู ดังปรากฏในข้อห้ามของไทยว่า ห้ามคนเป็นประจ าเดือนเก็บผักเก็บพลู เพราะเชื่อว่าจะท าให้ผักนั้นเฉา
หรือตาย ซึ่งเจตนาอาจเป็นเพราะสมัยก่อนผู้หญิงไม่ได้ใช้ผ้าอนามัย เมื่อไปเก็บพืชผัก เลือดอาจจะหยดลงไป
แปลงผักท าให้ผักสกปรกได้ ศาสนาฮินดูมีความเชื่อเรื่องความไม่บริสุทธิ์ของหญิงมีประจ าเดือน การกีดกัน
ผู้หญิงมีประจ าเดือนจึงเป็นเรื่องปกติ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาบางแห่งห้ามเข้าเฉพาะช่วงที่มีประจ าเดือน 
ดังที่ปรากฏเป็นข่าวใหญ่เกี่ยวกับการปะทะกันระหว่างกลุ่มศาสนิกชนที่เคร่งครัดในศาสนาฮินดูทั้งชายและ
หญิงกับกลุ่มสนับสนุนการตัดสินของศาลสูงสุดในอินเดีย ที่อนุญาตให้ผู้หญิงเข้าไปในเขตเทวาลัย "สะปะริ     
มะลัย" ในรัฐเกรละ ซึ่งเป็นเทวสถานศักดิ์สิทธิ์ส าหรับผู้นับถือศาสนาฮินดู โดยเทวสถานแห่งนี้ห้ามผู้หญิงอายุ 
10 - 50 ปีเข้าไป ซึ่งก็คือผู้หญิงวัยมีระดู ทั้งนี้ศาลระบุว่าธรรมเนียมห้ามผู้หญิงเข้าเทวาลัย แม้จะเป็นขนบทาง
ศาสนา แต่ถ้าขัดต่อรัฐธรรมนูญก็ถือว่าไม่ชอบ ดังนั้นจึงเกิดการปะทะกันระหว่างกลุ่มเคร่งศาสนากับกลุ่ม
แนวคิดสมัยใหม่ที่ต้องการแยกศาสนาออกจากรัฐ  

แนวคิดที่สะท้อนหลักชินโตในเรื่องความสะอาดบริสุทธิ์ดังกล่าว นอกเหนือจากเรื่องเลือดที่ถือเป็นสิ่ง
สกปรกแล้ว ยังมีเรื่องของความตายด้วยที่ถือว่าเป็นสิ่งสกปรก ซึ่งปรากฏพบการห้ามสตรีมีครรภ์ไปงานศพหรือ
เกี่ยวข้องกับความตาย ตัวอย่างเช่น 
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แม่ท้องถ้ามองดูพิธีศพจะได้ลูกที่มีปาน 
「妊婦が葬式を見るとその児に痣ができる」 

ห้ามแม่ท้องไปงานศพในวันสุนัข (วันที่ถูกก าหนดขึ นในปีปฏิทินที่หญิงตั งครรภ์ซึ่งมีอายุครรภ์ประมาณ 
5 เดือนขึ นไปเดินทางไปขอพรที่ศาลเจ้าเพื่อให้คลอดง่าย) 

「妊婦があると戌の日に葬式を出してはいけない」 

จะเห็นได้ว่าในข้อห้ามหรือความเชื่อเกี่ยวกับสตรีมีครรภ์นั้นพบว่า มีการห้ามสตรีมีครรภ์ไม่ให้ไปงาน
ศพหรือให้พยายามหลีกเลี่ยงการไปงานศพหรืองานอวมงคล ซึ่งทั้งของไทยและของญี่ปุ่นมีการห้ามในเรื่อง
ดังกล่าวเช่นเดียวกันทั้งนี้พบว่า ผลลัพธ์จากการไม่เชื่อฟังนั้นถูกท าให้น่ากลัวหรือเป็นผลลัพธ์ที่ไม่พึงปรารถนา 
เช่น กรณีข้อห้ามของไทยที่ว่า ห้ามคนมีครรภ์ไปงานศพเพราะผีจะมาเอาลูกในครรภ์ไป สะท้อนให้เห็นความ
เชื่อเรื่องผีหรือวิญญาณ ซึ่งวิญญาณดังกล่าวไม่ใช่ “คาม”ิ หรือเทพเจ้าตามแบบหลักชินโต แต่เป็นวิญญาณของ
มนุษย์หรือผู้ที่ตายแล้วนั่นเอง ซึ่งความเชื่อดังกล่าวนั้น กรณีของญี่ปุ่นก็มีเช่นเดียวกัน ดังที่ได้กล่าวไว้ในบทน า
ว่า กรณีที่หญิงตั้งครรภ์จ าเป็นต้องเข้าร่วมงานศพของคนในครอบครัวหรือคนบ้านใกล้เรือนเคียง พบว่า มีการ
น ากระจกเงามาใส่ไว้บริเวณหน้าท้องโดยหันหน้ากระจกออกไปจากตัว เพราะเชื่อว่าจะช่วยสะท้อนและขับไล่
วิญญาณของคนตายไม่ให้เข้ามาในท้องแม่ตั้งครรภ์ได้อย่างไรก็ตามความเชื่อและข้อห้ามของญี่ปุ่นดังกล่าว
ผู้เขียนมองว่ามีการแฝงแนวคิดเรื่องความสะอาดบริสุทธิ์ไว้ด้วยกล่าวคือ การกล่าวถึงผลลัพธ์ที่ว่า หากเข้าร่วม
และมองดูการประกอบพิธีศพจะท าให้ลูกที่คลอดออกมามีปานที่ผิว ซึ่งการมีปานหรือต าหนิที่ผิวหรือร่างกาย
มักเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่พึงปรารถนา ดังนั้นตรงจุดนี้สามารถเชื่อมโยงเรื่องความเชื่อในเรื่องความสะอาดบริสุทธิ์ได้
เช่นเดียวกัน  
        นอกจากนี้การที่แม่ท้องไปงานศพในวันที่เป็นมงคลคือ วันสุนัข ซึ่งเป็นวันที่ควรจะต้องไปขอพรที่ศาลเจ้า
เพ่ือให้คลอดลูกง่ายและปลอดภัยนั้นถือเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง การมีความเชื่อในเรื่อง “วันสุนัข” ของคนญี่ปุ่น
นี้ถือเป็นหลักฐานยืนยันได้เป็นอย่างดีถึงการมีอยู่ของแนวคิดแบบชินโตในวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นแม้จนถึงปัจจุบัน 
เหตุที่ “วันสุนัข” เข้ามาเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาวะของหญิงตั้งครรภ์เนื่องจากคนญี่ปุ่นมีความเชื่อว่า สุนัข
เป็นสัตว์ที่คลอดลูกง่าย มีลูกดกและมักไม่ประสบปัญหาในการคลอดลูก ดังนั้นในกรณีนี้ “สุนัข” จึงถูกหยิบ
ยกข้ึนมาเป็น “คามิ” ที่ช่วยให้หญิงตั้งครรภ์คลอดลูกออกมาได้อย่างปลอดภัย  
อย่างไรก็ตาม แม้คนญี่ปุ่นจะนับถือ “สุนัข” ให้เป็น “คามิ” ในกรณีช่วยแม่ตั้งครรภ์คลอดได้อย่างปลอดภัย แต่
พบว่าในความเชื่อเกี่ยวกับการตั้งครรภ์แฝดนั้นกลับถูกเชื่อมโยงให้ข้องเกี่ยวกับความโชคร้ายและเรื่องไม่ดี 
ตัวอย่างความเชื่อที่สะท้อนทัศนคติดังกล่าว 

หากแม่ท้องกินหัวไชเท้าแฝดจะได้ลูกแฝด 
「妊婦が二股大根をたべると双児が生まれる」 

หากแม่ท้องกินของติดต่อกันทีละสองอย่างจะได้ลูกแฝด 
「妊婦が二つずつ続いたものをたべると双児が生まれる」 

         หากแม่ท้องเอาฝาหม้อมารองหั่นของจะได้ลูกแฝด 
        (ค าว่า “แฝด” (futa) พ้องเสียงค าว่าว่า “ฝา” (futa) ในภาษาญี่ปุ่น) 

「妊婦が鍋釜の蓋の上で物を切ると双児が生まれる」 

หากสองคนช่วยกันดึงวัสดุเช่น ผ้าหรือกระดาษจนขาดจะได้ลูกแฝด 
「紙布などを二人で引っ張って切ると双児が生まれる」 

ลูกแฝดเป็นบาปกรรมของพ่อแม่เป็นการลงโทษจากพระเจ้า 
「双児は親の罪障の報いだ、神佛の罰だ」 
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จากตัวอย่างข้างต้นเป็นความเชื่อที่สะท้อนให้เห็นว่า การตั้งครรภ์แฝดเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา สาเหตุ
ที่เป็นเช่นนั้น เนื่องจากการตั้งครรภ์แฝดหรือการมีเด็กมากกว่าหนึ่งคนในท้องถือเป็นเรื่องผิดปกติ ในยุคสมัยที่
วิทยาศาสตร์การแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามากนัก ซึ่งปกติแล้วมนุษย์จะมีลูกคราวละหนึ่งคนเท่านั้น ดังนั้นการมีลูก
มากกว่าหนึ่งคนในคราวเดียวหรือการตั้งครรภ์แฝดนั้นจะถูกมองว่าเหมือนสัตว์ เช่น สุนัขหรือแมวซึ่งคลอดลูก
หลายตัวในคราวเดียว หญิงใดที่คลอดลูกออกมาเป็นแฝดจะโดนดูถูกเหยียดหยามมาก ความเชื่อดังกล่าวนี้
สร้างปัญหามากส าหรับครอบครัวที่บังเอิญได้ลูกแฝด เพราะต้องแก้ปัญหาด้วยการมอบลูกอีกคนให้แก่คนอื่นไป
เลี้ยงดูเป็นลูกบุญธรรม หรือกรณีเลวร้ายไปกว่านั้นมีบางครอบครัวที่ต้องแอบฆ่าทารกอีกคน เพียงเพราะไม่
ต้องการให้เพือ่นบ้านรู้ว่า คลอดลูกแฝดเพราะจะถูกรังเกียจและดูหมิ่นเหยียดหยาม 

จะเห็นได้ว่าแม้สุนัขจะถูกยกให้เป็น “คาม”ิ ในแง่ที่ว่าช่วยให้แม่ท้องคลอดลูกได้อย่างราบรื่นปลอดภัย 
แต่ในขณะเดียวกันถ้าคลอดออกมาเป็นลูกแฝดกลับถูกลดสถานะลงมาให้กลายเป็นเพียงสัตว์ที่น่ารังเกียจเพียง
เพราะคลอดลูกจ านวนมากในคราวเดียว 

นอกเหนือจากแนวคิดเกี่ยวกับชินโตที่สะท้อนผ่านความเชื่อและข้อห้ามเกี่ยวกับสตรีดังกล่าวแล้ว ยัง
พบแนวคิดเก่ียวกับเรื่องบาป บุญ คุณโทษ ซึ่งเป็นแนวคิดทางพุทธศาสนาด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น  

   แม่ท้องห้ามลักเล็กขโมยน้อยเพราะจะท าให้ลูกท่ีเกิดมากลายเป็นขโมยตามไปด้วย 
「妊婦が泥棒するとその子が泥棒する」 
   ห้ามหญิงตั งครรภ์รังแกปูเพราะจะท าให้ลูกที่ออกมาเหมือนปู 
「妊婦が蟹をいじめると、その児が蟹のようになる」 

การน าเหตุผลทางศาสนาเกี่ยวกับเรื่องบาป บุญ คุณ โทษ มาใช้เป็นข้อห้ามบางประการนั้น พบว่า ใน
สังคมไทยเองก็มีเช่นกันตัวอย่างเช่น ห้ามคนมีครรภ์ตกปลา ฆ่าสัตว์ เพราะเชื่อว่าจะท าให้คลอดลูกยาก ซึ่ง
เจตนาอาจต้องการเตือนไม่ให้ท าบาป เพราะการตกปลาฆ่าสัตว์ถือว่าเป็นการท าบาป หรือการแฝงคติสอนใจ
เกี่ยวกับการส ารวมอากัปกริยา เช่น  

ห้ามดื่มน  าด้วยปากจากกาต้มน  าเพราะจะท าให้ลูกที่เกิดมาปากแหว่งเพดานโหว่  
「妊婦が茶釜（土瓶）に口をつけて水を飲むと兎唇の子が生まれる」 

ห้ามกินข้าวด้วยชามข้าวใบใหญ่เพราะจะท าให้ลูกท่ีเกิดมาปากกว้าง 
「妊婦が大きな茶碗で食事をするとその子の口が大きい」 

ถือเป็นการสร้างกุศโลบายเพ่ือปลูกฝังสั่งสอนสตรีให้ประพฤติตนให้สอดคล้องกับค่านิยมของสังคม ไม่
ว่าจะเป็นเรื่องการส ารวมกิริยาวาจา หรือการประพฤติปฏิบัติตัวให้มีสติ รอบคอบและถูกกาลเทศะ เพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิตของตนเองและผู้คนรอบข้าง ทั้งนี้ข้อห้ามที่ก าหนดขึ้นนั้นมักกล่าวอ้างถึงเหตุหรือผลลัพธ์ที่จะ
เกิดขึ้นตามมาร้ายแรงเกินความเป็นจริง ซึ่งเหตุนี้เข้าใจได้ว่าหากก าหนดให้ผลลัพธ์ที่ตามมาจากการเลือก ไม่
ปฏิบัติตามไม่ร้ายแรงมากพอหรือไม่แสดงให้เห็นถึงอันตรายแล้ว โดยธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งรักตัวกลัวตายก็
มักจะไม่สนใจที่จะปฏิบัติตามเพราะคิดว่าไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของชีวิต ดังนั้นคนโบราณจึงมักใช้
วิธีการห้ามด้วยการกล่าวถึงผลลัพธ์ของการไม่เชื่อฟังค่อนข้างรุนแรงเกินจริง ซึ่งพบตัวอย่างในข้อห้ามของไทย
ด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น การห้ามสตรีมีครรภ์รับประทานกล้วยแฝดในวัฒนธรรมล้านนา โดยเชื่อว่าลูกที่คลอด
ออกมาจะเป็นลูกแฝดเหมือนผลไม้นั้น ๆ ซึ่งการมีลูกแฝดในสมัยโบราณนั้นเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเพราะการ
คลอดในสมัยก่อนมีความยากล าบากอาจท าให้เกิดอันตรายต่อแม่และเด็กได้ แต่การให้สตรีมีครรภ์หลีกเลี่ยง
การรับประทานกล้วยซึ่งมีวิตามินและมีประโยชน์ โดยให้เหตุผลที่น่ากลัวนั้นเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผล อย่างไร
ก็ตามมีเอกสารบางฉบับอธิบายว่า อาจมีกุศโลบายต้องการสอนให้รู้จักประมาณในการกิน  ซึ่งกรณีกล้วยนั้น
หากกินมากเกินไปอาจท าให้ท้องอืดหรือกรณีสตรีมีครรภ์กินมากเกินไป อาจท าให้ลูกในท้องตัวโตเกินไปท าให้
คลอดยากอย่างไรก็ตามกรณีทัศนคติที่แอบแฝงภายใต้ความเชื่อเรื่องการมีลูกแฝดของไทยนั้นแตกต่างจากของ
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ญี่ปุ่น ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วพบว่าความเชื่อของญี่ปุ่นเกี่ยวกับการมีลูกแฝดนั้นมีความเชื่อจริงจังและ
เหนียวแน่นซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของสตรีที่มีลูกแฝดมากกว่าในสังคมไทย  

ข้อห้ามส าหรับสตรีทั่วไปหรือสตรีในวัยเจริญพันธุ์เกี่ยวกับการส ารวมกิริยามารยาท พบว่า  ของไทยมี
ความหลากหลายแตกต่างไปตามแต่ละภูมิภาค เช่น เมียย่างเอาซิ่นปัดป่ายผัว-ขะล า หมายถึง การที่ภรรยาเดิน
ไม่เก็บชายผ้านุ่งปล่อยให้ชายผ้านุ่งปัดป่ายไปมาโดนสามีนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดี ไม่เหมาะสม เนื่องจากผ้าถุงถือ
ว่าเป็นของต่ า หากน ามาปัดตามตัวของผัวย่อมแสดงถึงการไม่เคารพหรือไม่ให้เกียรติผัว  ซึ่งในสมัยก่อนผู้ชาย
ชอบเรียนเวทมนตร์คาถาต่าง ๆ และมีข้อห้ามไม่ให้ถูกผ้าถุงเพราะอาจท าให้เวทมนตร์ความขลังเสื่อมคลายไป 
อาจน าความวิบัติเดือดร้อนและความตายสู่ชายผู้นั้นได้ ความเชื่อนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อในเรื่อง         
ไสยศาสตร์ด้วยเช่นกัน ซึ่งดนัย ไชยโยธา (2538) อธิบายเกี่ยวกับไสยศาสตร์ไว้ว่า เป็นวิชาที่ว่าด้วยลัทธิเวท
มนตร์คาถาและวิทยาคมซึ่งได้มาจากพราหมณ์ และเป็นศาสตร์หนึ่งที่แยกย่อยออกมาจากศาสตร์ 18 ประการ
ของอินเดียโบราณ ไสยศาสตร์แทรกอยู่ในเรื่องที่เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของคนไทยนับตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย 
ตัวอย่างเช่น  เมื่อหญิงเจ็บท้องคลอดบุตร หมอไสยศาสตร์จะท่องเวทมนตร์คาถาให้ความเจ็บปวดนั้นหายไป มี
การเสกน้ ามนตร์สะเดาะเคราะห์เพื่อให้คลอดบุตรง่าย เสกน้ ามนตร์ให้หญิงท้องแก่ดื่มเพ่ือคลอดง่าย เป็นต้น  

ในประเทศญี่ปุ่นนอกเหนือจากพิธีกรรมบางอย่างที่สืบเนื่องมาจากความเชื่อของลัทธิชินโตแล้ว พบว่า
มีพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อในพุทธศาสนาด้วยเช่นกัน เช่น ในการจัดพิธีศพสามารถจัดได้ตามความเชื่อ
ของผู้ตายหรือครอบครัวผู้ตาย โดยอาจจัดตามแบบศาสนาพุทธ คริสต์หรือแบบชินโตก็ได้ ซึ่งระเบียบแบบแผน
ในการจัดพิธีจะแตกต่างกันไปตามความเชื่อของแต่ละศาสนา รวมถึงการที่ประเทศญี่ปุ่นมีทั้งวัดที่มีศาลเจ้า
ชินโตและวัดในศาสนาพุทธ สะท้อนให้เห็นการผสมผสานความเชื่อในเรื่องศาสนาที่สามารถอยู่ร่วมกันได้ในวิถี
ชีวิตของคนญี่ปุ่นทั้งในสมัยโบราณจวบจนปัจจุบันนี้ ดังเช่นที่ ยานากิตะ (2548) อธิบายไว้ว่า ตั้งแต่สมัยโบราณ
มาแล้วคนญี่ปุ่นบูชาธรรมชาติและปรากฏการณ์ธรรมชาติ เทพเจ้าในลัทธิชินโตสถิตอยู่ในสรรพสิ่งทุกอย่าง 
ดังที่กล่าวว่า “ยะโอะ-โยะโระสุ โนะ คะมิ” (เทพเจ้าจ านวนมากมาย) ซึ่งเป็นความเชื่อในชีวิตประจ าวัน
มากกว่าที่จะเป็นศาสนา ด้วยเหตุนี้เองสิ่งที่พัฒนามาจากธรรมเนียมปฏิบัติที่มีมาในสังคมจึงมีจ านวนมาก เช่น 
พิธีโอะมิยะมะอิริ (การน าเด็กทารกไปวัดชินโตเป็นครั้งแรก) ฌิชิ -โกะ-ซัน พิธีบรรลุนิติภาวะ ซึ่งจะกระท าที่วัด
ชินโตที่อยู่ในเขตนั้น ๆ 

ส่วนศาสนาพุทธได้เข้ามาสู่ประเทศญี่ปุ่นในศตวรรษที่ 6 และมีอิทธิพลในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น
ความคิด วัฒนธรรม และอ่ืน ๆ หลังจากการปฏิวัติระบบใหม่ในสมัยเอโดะ คนส่วนมากหันมาจัดงานศพในวัด
ศาสนาพุทธซึ่งสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันนี้ในประเทศญี่ปุ่น ประชาชนไม่ได้ยึดติดกับศาสนา ความ
ผูกพันกับพิธีการ ศาลเจ้าชินโตและวัดศาสนาพุทธในชีวิตประจ าวัน ดูจะเป็นเรื่องของประเพณีปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวันมากกว่าความหมายทางศาสนา คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่จึงยอมรับศาสนาแต่ละศาสนาตามโอกาส    
แต่ละครั้งตามธรรมชาติและไม่ค่อยมีความรู้สึกขัดแย้งแต่อย่างใด จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ในปัจจุบันจะยังคงเห็น
คะมิดะนะ (หิ้งบูชาเทพเจ้า) สัญลักษณ์ของลัทธิชินโต และบุท์ซุดัน (หิ้งบูชาพระ) สัญลักษณ์ของศาสนาพุทธ
ตั้งอยู่ในบ้านเดียวกัน ซึ่งในศาสนาอ่ืนอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ในความเป็นจริงคนญี่ปุ่นจะไปไหว้เทพเจ้า
และพระที่ศาลเจ้าชินโตและวัดในศาสนาพุทธบ่อย แต่คนส่วนมากไปเพราะเป็นประเพณีมากกว่าที่จะไปเพราะ
ความศรัทธาอันแรงกล้า ผู้คนจะอธิษฐานขอที่ศาลเจ้าชินโต หรือคะมิดะนะ ในเรื่องต่างๆ เช่น สุขภาพของคน
ในครอบครัว ขอให้สอบได้ ความปลอดภัยทางการจราจร ความเจริญรุ่งเรืองในการค้าขาย การหายจากโรคภัย
ไข้เจ็บส่วนศาสนาพุทธนั้นการบูชาวิญญาณของบรรพบุรุษเป็นเรื่องส าคัญจึงมีการน าข้าวสวยและน้ ามาวางไว้ที่
แท่นบูชาพระและไหว้อธิษฐานต่อวิญญาณบรรพบุรุษเป็นประจ าทุกวัน คนญี่ปุ่นแม้จะดูเหมือนไม่ค่อยสนใจใน
เรื่องศาสนา แต่ในช่วงปีใหม่จะพากันไปศาลเจ้าชินโตหรือวัดศาสนาพุทธ ซึ่งการไปศาลเจ้าชินโตหรือวัดศาสนา
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พุทธเป็นครั้งแรกในช่วงปีใหม่เรียกว่า ฮะท์ซุโมเดะ เป็นประเพณีปีใหม่ที่ยังนิยมปฏิบัติกันอย่างกว้างขวาง ตอน
เที่ยงคืนของวันสิ้นปี ศาลเจ้าชินโตและวัดศาสนาพุทธจะเนืองแน่นไปด้วยผู้คนจ านวนมากเพ่ือร่วมพิธีฮะท์ซุโม
เดะ แต่ดั้งเดิมนั้นประชาชนจะไปไว้ศาลเจ้าที่อยู่ในเขตชุมชนของตน แต่ระยะหลัง ๆ นี้มักจะไปชุมนุมกันตาม
ศาลเจ้าชินโตและวัดศาสนาพุทธที่มีชื่อเสียง 

คนญี่ปุ่นในแต่ละพ้ืนที่มีวิถีด าเนินชีวิตตามความเชื่อที่ได้รับอิทธิพลมาจากลัทธิชินโตในสมัยโบราณ
และศาสนาพุทธนิกายมหายานที่เข้ามาสู่ญี่ปุ่นผ่านทางประเทศจีน ดังสะท้อนให้เห็นผ่านทางพิธีกรรมต่างๆ ที่
ผสมผสานทั้งความเชื่อแบบชินโตและความเชื่อแบบพุทธศาสนานิกายมหายาน คนญี่ปุ่นนั้นแม้จะถูกกล่าวหา
ว่าเป็นชนชาติที่ไม่มีศาสนา แต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นผู้ที่ปฏิบัติมากและความเชื่อในแต่ละศาสนาที่รับเข้ามา
นั้นได้สะท้อนให้เห็นผ่านทางการใช้ชีวิตในวิถีแบบดั้งเดิมได้อย่างชัดเจน นอกจากชินโต และพุทธศาสนาแล้ว 
ญี่ปุ่นเองได้รับแนวคิดในการปกครองบ้านเมืองตามแบบจีนผ่านลัทธิขงจื้อ และซึมซับค าสอนของขงจื้อในเรื่อง
การประพฤติตามระเบียบวินัยและจรรยามารยาทอันดีงาม รวมทั้งสอนให้เคารพบรรพบุรุษและมีจิตใจ
สาธารณะไม่คิดถึงแต่ตนเอง ตลอดจนการให้ความส าคัญกับการศึกษา ซึ่งค าสอนของขงจื้อได้กลายมาเป็นพลัง
ทางปัญญาและจริยธรรมที่เข้มแข็งที่เป็นแหล่งที่มาของหลักจริยธรรมที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรของซามูไร จน
มีค าเรียกว่า “บูชิโด” หรือ “วิถีแห่งนักรบ”  

ลัทธิขงจื๊อเป็นปรัชญาตามค าสอนของขงจื้อในประเทศจีนช่วงศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตกาล ปรัชญานี้
ยังคงมีอิทธิพลต่อประเทศในเอเชียตะวันออกแม้จะผ่านไป 2,500 ปีแล้ว ในญี่ปุ่นลัทธิขงจื๊อใหม่หรือปรัชญาจูซี 
ได้ถูกน าเข้ามาในช่วงรัฐบาลส าเร็จราชการโดยโชกุนโทคุงาวะ และพัฒนาขึ้นนับแต่นั้นจนกลายเป็นการศึกษา
เชิงปรัชญาที่ประกอบขึ้นโดยเน้นการรักษาความสัมพันธ์ 5 ประการ (五倫の関係) อันได้แก่ ผู้ปกครองกับผู้
อยู่ใต้การปกครอง (君臣) บิดามารดากับบุตรธิดา (父子) สามีกับภรรยา (夫婦) ผู้เป็นพี่กับผู้เป็นน้อง (長幼
) และเพ่ือนกับเพ่ือน (朋友) แนวคิดนี้เป็นสิ่งส าคัญเพ่ือรักษาไว้ซึ่งจริยศาสตร์ 5 ประการ (五常の徳) อัน
ได้แก่ ความเมตตา (仁 / Jinหรือ เหยิน) ความชอบธรรม (義/ Gi หรือ อ้ี) ความเหมาะสม (礼 / Rei หรือ 
หลี่ ) ความรอบรู้ (智 / Chi หรือ ชี่ ) และความเป็นผู้น่าเชื่อถือ (信 / Shin หรือ หยู๋ ) ความหมายของ         
จริยศาสตร์ 5 ประการนี้ก็คือ การเอาใจเขามาใส่ใจเรา (ความเมตตา) การผดุงความชอบธรรมในฐานะปัจเจก
บุคคล (ความชอบธรรม) การรักษาไว้ซึ่งระเบียบมารยาทระหว่างผู้น้อยและผู้ใหญ่ (ความเหมาะสม) การตั้งใจ
ศึกษา (ความรอบรู้) และการรักษาสัญญา สัจจะ และซื่อสัตย์ (ความเป็นผู้น่าเชื่อถือ) ปรัชญาลัทธิขงจื๊อหยั่ง
รากในญี่ปุ่นจนกระทั่งสมัยเอโดะ ลัทธิขงจื๊อในฐานะศาสตร์ศึกษาได้แพร่หลายในหมู่นักวิชาการ แต่เมื่อเข้าสู่
ยุคญี่ปุ่นสมัยใหม่ ค าสอนของลัทธิขงจื๊อที่ถูกเลือกสรรให้เข้ากับคนญี่ปุ่นทั่วไปได้หยั่งรากลงในประเทศญี่ปุ่น 
จนถึงปัจจุบันนี้ ค าสอนของลัทธิขงจื๊อได้หยั่งรากในฐานะคุณธรรมอันดีงาม (美徳) ของญี่ปุ่น อันได้แก่ การ
รักษาระเบียบ การเคารพในมารยาทต่าง ๆ ความขยันหมั่นเพียรและความมุ่งมั่นในการรักษาสัญญา (ยูคาริ โย
โคะยามะ, 2562) 
       จากการศึกษาในเอกสารหลักของงานวิจัยนี้ แม้ไม่ปรากฏข้อห้ามที่แฝงแนวคิดปรัชญาขงจื้อเกี่ยวกับ
อากัปกริยาของสตรีที่พึงปฏิบัติโดยตรง แต่มีลักษณะข้อห้ามที่เป็นการสอนวิถีปฏิบัติตนตามแบบที่สังคม
คาดหวังแบบอ้อม ๆ ซึ่งจะขอกล่าวถึงในหัวข้อต่อไป 
 
วิเคราะห์ความเชื่อเรื่องข้อห้ามเกี่ยวกับสตรีของญ่ีปุ่นผ่านมุมมองแนวคิดโครงสร้างหน้าที่ 

ตามท่ีกล่าวไปในหัวข้อที่ผ่านมาว่า สังคมญี่ปุ่นได้รากฐานแนวคิดในการปกครองบ้านเมืองตามแบบจีน
ในช่วงแรกผ่านลัทธิขงจื้อ ซึ่งต่อมาปรัชญาค าสอนของขงจื้อกลายมาเป็นขุมพลังทางปัญญาและจริยธรรมอัน
เข้มแข็งของ “วิถีแห่งนักรบ” หรือ “บุชิโด” และแทรกซึมอยู่ในวิถีปฏิบัติของชนชั้นปกครอง จวบจนปัจจุบันที่
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แนวคิดดังกล่าวได้หล่อหลอมให้คนญี่ปุ่นกลายเป็น “คนญี่ปุ่น” ดังเช่นทุกวันนี้ ส าหรับความเชื่อและข้อห้าม
ส าหรับสตรีทั่วไปหรือสตรีในวัยเจริญพันธุ์เพ่ือเป็นข้อปฏิบัติและข้อพึงระวังในการส ารวมกิริยามารยาทใน
เอกสารหลักเกี่ยวกับคติความเชื่อที่ใช้ในงานวิจัยนี้นั้น แม้จะพบในจ านวนน้อยและเป็นการสั่งสอนในทางอ้อม
เมื่อเทียบกับข้อห้ามส าหรับสตรีของไทย แต่ใช่ว่าสังคมญี่ปุ่นจะไม่เห็นความส าคัญเกี่ยวกับการสั่งสอนสตรีให้มี
ความส ารวมและประพฤติตัวให้เหมาะสมกับบริบทและครรลองของสังคม กรณีของญี่ปุ่นนั้นไม่ได้ก าหนดแนว
ปฏิบัติโดยแยกแตกต่างกันไปตามพ้ืนที่หรือภูมิภาคเช่นเดียวกับของไทย แต่เป็นการก าหนดให้เป็นระเบียบ
แบบแผนจารีตในระดับประเทศ กล่าวคือ รัฐบาลหรือชนชั้นปกครองเป็นผู้ก าหนดให้คนญี่ปุ่นทุกพ้ืนที่ทั่ว
ประเทศปฏิบัติตาม ดังจะเห็นได้จากการออกแบบแผนการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับมารยาททางสังคมที่เรียกว่า เระอิ
โฮ「礼法」ซึ่งมาจากค าว่า เระอิกิซะโฮ「礼儀作法」ซึ่งเป็นการน าค าสองค ามารวมกันคือ ค าว่า เระอิกิ
「礼儀」และซะโฮ「作法」ซึ่งค าว่า เระอิกิ นี้มีความหมายว่าแบบแผนพฤติกรรมที่บุคคลควรปฏิบัติตาม
เพ่ือรักษาระเบียบของสังคมโดยเฉพาะการให้เกียรติและแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน ส่วนค าว่า ซะโฮ นั้นมี
ความหมายแต่เดิมว่า หมายถึงรูปแบบหรือวิธีการที่ถูกต้องในการยืนหรือนั่ง ซึ่งต่อมาถูกใช้ในความหมายกว้าง
ออกไปครอบคลุมไปถึงเรื่องอ่ืน ๆ จนกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า ขนบธรรมเนียมหรือแม้กระทั่งถูกใช้เป็น “จารีต” 
ซึ่งหากผู้ใดไม่ท าตามจะถูกสังคมดูถูกเหยียดหยาม แต่เดิมเระอิกิซะโฮนี้เป็นธรรมเนียมเกี่ยวกับมารยาทที่ควร
ปฏิบัติที่เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยมูโรมาจิ ซึ่งเป็นสมัยที่ญี่ปุ่นปกครองโดยโชกุนอาชิคางะ โยชิมิตซุ ในสมัยนั้นมี
หนังสือที่ถือเป็นหลักปฏิบัติส าหรับชนชั้นซามุไรที่ถูกเขียนขึ้นโดยผู้รับใช้โชกุนอาชิคางะ 3 คนซึ่งอยู่ในตระกูล  
อิมะกะวะ ตระกูลอิเสะ และตระกูลโอะกะสะวะระ ซึ่งในสมัยนั้นโชกุนที่มีอ านาจมากที่สุดจะเป็นผู้เลือกว่าจะ
ใช้หลักปฏิบัติของตระกูลใด โดยในสมัยโชกุนอาชิคางะเลือกใช้หลักปฏิบัติของตระกูลโอะกะสะวะระ ซึ่งรู้จัก
กันทั่วไปในนาม โอะกะสะวะระริว（小笠原流）โดยแรกเริ่มเป็นหลักปฏิบัติส าหรับชนชั้นปกครองต่อมาได้
แพร่มาสู่ชนชาวบ้านทั่วไป จนไปถึงการบรรจุเข้าไปในต าราเรียนมาตรฐานที่ใช้สอนในโรงเรียน  

หลักปฏิบัติเระกิซะโฮนี้ ถือเป็นหลักมารยาทที่พึงปฏิบัติทั่วไปในสังคมญี่ปุ่นที่ยังคงมีปฏิบัติสืบเนื่องมา
จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้เกี่ยวกับการสอนเรื่องมารยาทส าหรับสตรีอย่างจริงจังนั้นเริ่มมีขึ้นในสมัยเมจิ โดย
กระทรวงศึกษาธิการและนครหลวงโตเกียวได้ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเปิดให้มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับ
มารยาทวิถีปฏิบัติต่าง ๆ ในโรงเรียน ซึ่งภายหลังได้มีการบรรจุการเรียนการสอนเรื่องมารยาทเข้าไปในต ารา
เรียนส าหรับชั้นประถมศึกษา ส าหรับหลักปฏิบัติเกี่ยวกับมารยาทของสตรีที่พึงปฏิบัตินั้นครอบคลุมทุกเรื่องใน
วิถีชีวิตของสตรีญี่ปุ่น ตั้งแต่เรื่องกิริยามารยาทในการลุก นั่ง เดิน การพูดจาหรือแม้กระทั่งการสบตากับผู้ที่มี
ฐานะสูงกว่า ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ในสังคมญี่ปุ่นถือว่าเป็นพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม  

สังคมที่ประกอบด้วยมนุษย์เพศชายและเพศหญิงจ าเป็นต้องก าหนดบทบาทหน้าที่ของคนทั้งสองเพศ
ไว้เพ่ือท าหน้าที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันและรวมพลังเพ่ือขับเคลื่อนสังคมให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ในการ
สั่งสอนสตรีในวัยเจริญพันธุ์เพ่ือให้ส ารวมกิริยามารยาทให้เหมาะสมนั้น พบว่า สังคมญี่ปุ่นคาดหวังในเรื่องของ
การดูแลสุขภาวะเมื่อยามตั้งครรภ์ค่อนข้างมาก สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความส าคัญกับผู้หญิงในแง่ที่เป็นผู้สืบ
เผ่าพันธุ์ อย่างไรก็ตามแม้ไม่พบข้อห้ามเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่อ่ืนๆ เช่น การเป็นลูก การเป็นภรรยามากเท่าข้อ
ห้ามของไทย แต่จากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าในญี่ปุ่นมีส านวนที่ว่า「女三
界に家なし」(onnasangainiie nashi) แปลว่า “ผู้หญิงไร้บ้านสามโลก” ซึ่งมีความหมายว่า ไม่ว่าจะอยู่ที่
ใด ผู้หญิงจะต้องรับฟังค าสั่งอยู่ตลอด กล่าวคือเมื่ออยู่ในโลกที่ 1 คือในวัยเด็กต้องเชื่อฟังพ่อแม่ โลกที่ 2 คือ
เมื่อแต่งงานต้องฟังสามี และโลกที่ 3 คือเมื่อชราต้องฟังลูกจากส านวนดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าผู้หญิงญี่ปุ่นเอง
มีบทบาทหน้าที่ส าคัญอย่างน้อย 3 ประการไม่ต่างจากผู้หญิงไทย คือ บทบาทหน้าที่การเป็นลูก เป็นภรรยา 
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และเป็นแม่ แต่แตกต่างกันตรงที่มุมมองในเรื่องดังกล่าวเป็นการตอกย้ าให้ผู้หญิงระลึกตนเองอยู่เสมอว่า ชีวิตนี้
ไม่มีวันที่จะเป็นอิสระได้ 

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติต่าง ๆ ที่ได้ศึกษามาพบว่า ไม่ว่าจะเป็นประเทศ
ญี่ปุ่นหรือประเทศไทย จะเห็นว่า  บทบาทของผู้หญิงในฐานะที่เป็นสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัวนั้นมี
ความส าคัญมากจนอาจกล่าวได้ว่าผู้หญิงเป็นศูนย์กลางของครอบครัวที่ท าให้ครอบครัวคงอยู่ได้ เพราะผู้หญิง
ต้องท าหน้าที่บริหารจัดการดูแลสารทุกข์สุกดิบของทุกคนในครอบครัวรวมทั้งต้องดูแลรักษาตนเองให้อยู่รอด
ปลอดภัยเพ่ือท าหน้าที่ที่สังคมคาดหวังไว้ให้สมบูรณ์ แม้ในสังคมญี่ปุ่นจะมีความแตกต่างจากสังคมไทยบ้าง ใน
เรื่องความหลากหลายของความเชื่อและข้อห้ามเกี่ยวกับผู้หญิงในแต่ละท้องถิ่น เช่น ทัศนะเรื่องการรักษา
พรหมจรรย์และการรักนวลสงวนตัว ดังที่เอกวิทย์ (2540) อธิบายไว้ว่า ผู้หญิงชาวใต้ ให้ความส าคัญกับเรื่อง
พรหมจารีและความรักนวลสงวนตัวมาก และมีการควบคุมพฤติกรรมของสตรีเข้มงวดกว่าภาคอ่ืน ๆ จะเห็นได้
จากชาวใต้ไม่นิยมธรรมเนียมให้ชายหญิงได้พบปะสนทนากัน ไม่มีการ “แอ่วสาว” แบบเมืองเหนือ หรือ “เว้า
ลาว” แบบอีสาน ผู้หญิงภาคใต้จะไม่สนทนาปราศรัยกับคนแปลกหน้า ซึ่งฝ่ายชายเองก็จะไม่แสดงความสนใจ
ผู้หญิงออกนอกหน้า ไม่นิยมพูดจาแทะโลมผู้หญิง ดังนั้นเมื่อมีผู้ชายจากภาคอ่ืนมาพูดคุยหรือยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิง
ของภาคใต้ ชายชาวใต้มักจะแสดงความไม่พอใจจนมีเรื่องวิวาทเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามเมื่อการศึกษาแพร่ออกไป
และคนใต้เริ่มมีการศึกษากว้างขวางและรู้จักคนอ่ืนมากข้ึน ท าให้ความไม่พอใจดังกล่าวค่อยๆ หายไป ส่วนฝ่าย
ผู้หญิงใต้เมื่อมีการศึกษาที่ดีขึ้นก็จะสนทนาปราศรัยกับคนแปลกหน้ามากขึ้น ยกเว้นหญิงสาวในชนบทห่างไกล
ที่ยังถือโลกทัศน์และธรรมเนียมอย่างเดิมอยู่ ตัวอย่างข้อห้ามส าหรับหญิงสาว อาทิ ห้ามหญิงสาวร้องเพลงใน
ครัวเพราะจะได้ชายแก่หรือพ่อม่ายเป็นสามี ห้ามตากผ้านุ่งผ้าซิ่นเปียกชื้นไว้กลางคืน เพราะผีกระสือจะมาเช็ด
ปาก ห้ามเคาะปากหม้อด้วยจวักเพราะเกิดชาติหน้าปากจะแหว่ง ห้ามใช้สากต าครกเพราะเชื่อว่าจะท าให้นม
ยาน ห้ามเก็บดอกไม้ในวัดเพราะเชื่อว่าตายไปจะตกนรก ห้ามหญิงท าเสน่ห์เล่ห์กล จะท าให้ตกนรกห้ามน าข้าว
ลงคลุกครกต าน้ าพริกเพราะเชื่อว่าถ้ามีลูกจะปากหนาห้ามท าราวตากผ้าหน้าบ้าน เพราะผู้ชายจะแอบมาท า
เสน่ห์ที่ชายผ้าถุง เป็นต้น  
       จากวัฒนธรรมการ “แอ่วสาว” หรือ “เว้าลาว” แบบเหนือและอีสานดังกล่าวนั้น สะท้อนให้เห็นถึงการ
ก าหนดขอบเขตและการให้เสรีภาพในการแสดงออกทางเพศที่สังคมวางไว้ส าหรับคนหนุ่มสาวในวัยเจริญพันธุ์ 
ซึ่งมีความยืดหยุ่นแตกต่างกันไปตามแต่ละธรรมเนียมปฏิบัติของสังคมนั้นๆทั้งนี้จากการศึกษาไม่พบวัฒนธรรม
คล้ายคลึงการแอ่วสาวหรือเว้าลาวดังกล่าวในญี่ปุ่น จุดนี้สะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยอาจมีทัศนคติที่ยืดหยุ่น
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมากกว่าสังคมญี่ปุ่น อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาเกี่ยวกับข้อห้ามและความเชื่อที่เกี่ยวข้อง
กับสตรีในเรื่องอ่ืนๆ พบว่า สังคมไทยมีแนวโน้มที่ให้อ านาจแก่เพศชายมากกว่าเพศหญิง ดังตัวอย่างที่พบในข้อ
ห้ามบางประการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตัวระหว่างสามีภรรยา เช่น 

- กินข้าวก่อนผัวเป็นวัวเขาตู้ นอนก่อนผัว -ขะล า (อีสาน) 
-ไม่ให้แตะต้องหัวหรือเส้นผมของผัว (อีสาน) 
-เสื อผ้าของผัวและเมียเก็บไว้ปนกันไม่ได้ ผ้าของผัวต้องเก็บไว้ในที่สูงกว่า (อีสาน) 
-เวลานมคัดให้ผัวเอาเท้ารมไฟในเตา ตะเกียงหรือใต้ แล้วเอามาลูบนม 3 ครั ง น  านมจะไหลออกมา 

(ภาคกลาง) 
-การตั งชื่อเด็กเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ไม่ให้ตั งชื่อให้พ้องกับปู่ย่า มีการเรียกชื่อพราหมณ์ คือ 

เรียกชื่อพ่อรวมกับชื่อของลูกต้น (ลูกคนโต) เช่น พ่อชื่อกอ ลูกชื่อแดง จะเรียกว่า นาย     กอแดง (ภาคกลาง) 
- ห้ามหญิงด่าสามี ถือว่าท ากินไม่ขึ น ไม่เจริญ (ภาคกลาง) 
-ห้ามหญิงท าเสน่ห์เล่ห์กล จะท าให้ตกนรก (ภาคกลาง) 
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-ห้ามสามีภรรยาใส่เสื อร่วมกัน (ภาคกลาง) 
        จะเห็นได้ว่าสังคมไทยนั้น เมื่อแต่งงานกันแล้วสามีจะมีสถานะที่สูงกว่าภรรยา จะเห็นได้จากค าสอน
ส าหรับฝ่ายหญิงที่ปรากฏอยู่ในข้อห้ามต่างๆ ในแต่ละภูมิภาคซึ่งมีจ านวนการปรากฏมากกว่าความเชื่อและข้อ
ห้ามส าหรับฝ่ายชาย อย่างไรก็ตามเมื่อศึกษาจากเอกสารอื่นๆ เพ่ิมเติมพบว่า สถานะของผู้หญิงญี่ปุ่นเมื่ออยู่ใน
บ้านนั้นมีสถานะต่ ากว่าผู้ชายไม่แตกต่างจากของไทย ซึ่งหากเรียงล าดับแล้วพ่อยังจะเป็นใหญ่สุดในบ้าน 
ตัวอย่างเช่น ลูกจะไม่วางตะเกียบลงจนกว่าพ่อจะวางก่อน และแม่กินหลังจากที่พ่อและลูกกินเสร็จแล้ว รวมถึง
ล าดับในการอาบน้ า (แช่น้ า) ในบ้านญี่ปุ่นนั้น พ่อจะเป็นคนแรกที่ลงอาบก่อนเสมอ นอกจากนี้ในหนังสือสอน
หลักจริยธรรมและมารยาทของโอะกะสะวะระริว（小笠原流）ยังปรากฏพบแนวคิดเรื่องความบริสุทธิ์
สะอาดซึ่งสามารถเห็นถึงความเหลื่อมล้ าบางประการระหว่างเพศชายและเพศหญิงได้ ตัวอย่างเช่น มารยาท
การดื่มเหล้านั้นผู้ที่มีต าแหน่งสูงสุดจะเป็นผู้ได้ดื่มก่อน จากนั้นคนถัดไปจะรับถ้วยด้วยท่าทีนอบน้อมแล้วดื่ม
เหล้าส่วนที่เหลือก่อนรินเหล้าลงไปใหม่ ดังปรากฏหลักการปฏิบัติเรื่องมารยาทว่า 

 โปรดเจียมเนื อเจียมตัวและดื่มกินส่วนที่เหลือลงไป 
  「いかにも慎みていただき（盃を）さて下を呑み候てさて請くべし」 

ส าหรับคนญี่ปุ่นซึ่งให้ความส าคัญกับเรื่องความสะอาดบริสุทธิ์ค่อนข้างมาก การที่ต้องดื่มเหล้าหรือชา
โดยใช้ถ้วยเดียวกันและต้องดื่มส่วนที่อีกฝ่ายเหลือไว้ในถ้วยนั้น ถือเป็นเรื่องท่ีไม่น่าพึงประสงค์เท่าใดนัก แต่เพ่ือ
แสดงความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันและเพ่ือพิสูจน์ตัวให้อีกฝ่ายยอมรับและไว้วางใจซึ่งกันและกัน การดื่มชาใน
ถ้วยเดียวกันและการกินข้าวในหม้อเดียวกัน ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติส าหรับผู้ชายในสมัยคามาคุระ และยังคง
หลงเหลือมาจนถึงปัจจุบัน 
         อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเรื่องความสะอาดบริสุทธิ์ดังกล่าวผ่านวิถีปฏิบัติที่ก าหนดให้เพศหญิงปฏิบัติ
นั้นพบว่า มีความแตกต่างจากวิถีปฏิบัติของเพศชายอย่างสิ้นเชิง เห็นได้จากหลักปฏิบัติที่เขียนไว้ในหนังสือว่า  
         อย่าดื่มกินจากถ้วยที่สตรีได้ใช้ริมฝีปากดื่มไปแล้ว 
  「女の盃に口をつけて呑むべからず。唯いただきてばかり呑むべし」 

จากที่กล่าวไปข้างต้น ทั้งสังคมไทยและสังคมญี่ปุ่นมีการแยกวิถีปฏิบัติระหว่างเพศหญิงและเพศชาย 
ซึ่งกรณีของไทยปรากฏอยู่ในค าสอนที่อยู่ในรูปแบบของข้อห้าม ซึ่งแตกต่างกันไปตามแต่ละภูมิภาค แต่เมื่อ
พิจารณาจ านวนข้อห้ามแล้วพบว่าข้อห้ามส าหรับผู้หญิงมีมากกว่าผู้ชาย ในขณะที่ข้อห้ามของญี่ปุ่นนั้น จะเป็น
ลักษณะการสอนที่ไม่ตรงไปตรงมาและมีการกล่าวอ้างถึงผลลัพธ์จากการไม่ปฏิบัติตามที่เกินจริงไปมาก เช่น 

ห้ามดื่มน  าด้วยปากจากกาต้มน  าเพราะจะท าให้ลูกที่เกิดมาปากแหว่งเพดานโหว่  
「妊婦が茶釜（土瓶）に口をつけて水を飲むと兎唇の子が生まれる」 

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาข้อห้ามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ท าการส ารวจมานั้นพบว่า ข้อห้ามที่เกี่ยวกับ
วิถีปฏิบัติส าหรับสตรีในวัยเจริญพันธุ์มีจ านวนน้อยมากเมื่อเทียบกับข้อห้ามที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะของสตรีมี
ครรภ์ แต่วิถีปฏิบัติส าหรับสตรีนั้นกลับไปปรากฏอยู่ในหนังสือเกี่ยวกับมารยาท ซึ่งสืบทอดมาจากตระกูลชนชั้น
ปกครองที่ยังคงมีใช้สืบมาจนถึงปัจจุบัน และถือเป็นมารยาทพ้ืนฐานที่ส าคัญของผู้คนในสังคมญี่ปุ่ น ทั้งนี้
มารยาทที่สตรีพึงปฏิบัติที่ปรากฏในหนังสือพบว่ามีความละเอียดมากเช่นกัน ข้อแตกต่างนี้อาจอธิบายได้ถึง
ลักษณะพิเศษของสังคมญี่ปุ่นที่ผู้คนมักท าอะไรแบบเดียวกันและไม่พยายามที่จะท าตัวให้แปลกแยกจากคนอ่ืน
ในสังคม ซึ่งในสังคมไทยนั้นมีความหลากหลายมากกว่า  
 
บทสรุป 

ความเชื่อเรื่องข้อห้ามนี้ถูกก าหนดขึ้นเพ่ือควบคุมให้ผู้คนด ารงชีวิตอยู่ในกรอบและปฏิบัติตามวิถีของ
คนส่วนใหญ่ในสังคม โดยมาจากการสั่งสมประสบการณ์ตามความเชื่อในเรื่องอ านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งลี้ลับที่



126      เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)       
 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสงัคมวิทยา ครั้งที่ 2 
20 - 21 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 

 

อยู่ในธรรมชาติ รวมทั้งความเชื่อในทางศาสนาของผู้อาวุโสในชุมชนที่อาจมีการเสริมแต่งเรื่องราวเพ่ือเป็น     
กลอุบายในการสั่งสอนคนรุ่นหลัง ส าหรับข้อห้ามของสตรีญี่ปุ่นนั้น เมื่อพิจารณาจากข้อห้ามต่าง ๆ แล้วจะเห็น
ได้ว่าสังคมให้ความใส่ใจและค านึงถึงบทบาทหน้าที่ของสตรีเพศในแง่ที่ว่าเป็นผู้ให้ก าเนิด และเป็นผู้ขับเคลื่อน
และดูแลความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัวซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดแต่ส าคัญที่สุดในสังคม ดังสะท้อนผ่านค า
สอนที่เป็นข้อห้ามส าหรับสตรีในทุกช่วงรอยต่อที่ส าคัญในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นช่วงวัยสาวที่มีข้อห้ามเพ่ือเตือนให้
ระมัดระวังกิริยาอาการให้ส ารวมสอดคล้องกับวัฒนธรรมและจารีตของชุมชน หรือช่วงวัยที่เข้าสู่การท าหน้าที่
เป็นภรรยาและเป็นมารดา อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่า ข้อห้ามและความเชื่อเกี่ยวกับสุขภาวะของหญิง
ตั้งครรภ์มีมากกว่าข้อห้ามและความเชื่อเกี่ยวกับหญิงวัยเจริญพันธุ์ สะท้อนให้เห็นการให้ความส าคัญกับสตรีใน
แง่ที่เป็นผู้สืบทอดเผ่าพันธุ์ ทั้งนี้หากมองในมุมของแนวคิดโครงสร้างหน้าที่ในสังคมแล้ว จะเห็นว่าบทบาท
หน้าที่ของสตรีในการสืบเผ่าพันธุ์ดังกล่าวมีความส าคัญและยิ่งใหญ่ การดูแลสตรีมีครรภ์ตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ 
ระหว่างตั้งครรภ์ และหลังคลอดจึงความส าคัญมากเพราะผู้หญิงถือเป็นผู้ให้ก าเนิดและเลี้ยงดูทารกที่จะสืบ
เผ่าพันธุ์ต่อไป นอกจากนี้ยังพบลักษณะข้อห้ามที่คล้ายคลึงกันทั้งของไทยและของญี่ปุ่นคือ การกล่าวอ้างถึง
ผลลัพธ์ที่อาจเกิดตามมาจากการไม่เชื่อฟังซึ่งเป็นการกล่าวอ้างเกินจริงและไม่สมเหตุสมผล อย่างไรก็ตามการ
อ้างเกินจริงดังกล่าวถือเป็นกลอุบายอย่างหนึ่งโดยอาศัยความกลัวซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์ และอาจกล่าวได้
ว่าความเชื่อเกี่ยวกับข้อห้ามเหล่านี้ได้ท าหน้าที่ในการเป็นเครื่องมือควบคุมพฤติกรรมของผู้คนในสังคมและ
เตือนสติให้แต่ละคนท าบทบาทหน้าที่ของตนในสังคมให้สมบูรณ์ตามที่สังคมคาดหวังไว้ 
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ภาพสะท้อนความเชื่อเรื่องพญานาคในอาณาบริเวณวัดป่าศรีมงคลรัตนาราม  
อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 

The Reflection of Naga Belief in Wat Pa Si Mongkol Rattanaram,  
Uthumphon Phisai District, Sisaket Province 

 
ธันยพงศ์ สารรัตน์1* 

 
บทคัดย่อ 

บทความนี้ น าเสนอความเชื่อความศรัทธาที่มีต่อพญานาคในอาณาบริเวณวัดป่าศรีมงคลรัตนาราม 
อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ภาพสะท้อนความเชื่อเรื่องพญานาคใน
อาณาบริเวณวัด ผ่านจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม ตลอดจนความเชื่อความศรัทธาที่แสดงออก
ผ่านพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมวัด โดยใช้วิธีศึกษาโดยการลงภาคสนาม น าข้อมูลมาศึกษาและ
วิเคราะห์เรียบเรียง และน าเสนอตามวัตถุประสงค์ ซึ่งมีขอบเขตการศึกษาในพ้ืนที่วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม 
อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษเท่านั้น ผลการศึกษาพบว่า พญานาค คือ สัตว์ในอุดมคติของผู้คนในลุ่ม
น้ าโขงรวมถึงภาคอีสานของประเทศไทย ซึ่งความเชื่อความศรัทธาอย่างแรงกล้าในอิทธิฤทธิ์ที่จะอ านวยความ
อุดมสมบูรณ์ อีกท้ังพญานาคเป็นสัตว์ที่มีความสัมพันธ์กับผู้คนมาอย่างยาวนานดังปรากฏในนิทาน ต านาน ถูก
ถ่ายทอดผ่านนาฏกรรม จิตรกรรม พิธีกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะจิตรกรรม 
ประติมากรรมและสถาปัตยกรรมภายในถ้ าพญานาคของวัดฯ ที่เกิดจากความศรัทธาในเรื่องของพญานาค
สมัยก่อนและร่วมสมัยพุทธกาล การจินตนาการลักษณะการเคลื่อนไหวของพญานาคท่ีแหวกว่ายแม่น้ าโขงและ
คอยพิทักษ์ศาสนา โดยเกี่ยวเนื่องกับพ้ืนที่อารยธรรมขอมในจังหวัดศรีสะเกษที่ สัมพันธ์กับต านานพญานาคสู่
พระพุทธรูปปางนาคปรก เรื่องเล่าพญานาคประจ าวัด และประวัติเจ้าอาวาสที่เกี่ยวข้องกับพญานาค ดังกล่าว
ได้รับแนวคิดและแรงบันดาลใจมาจากต านานและพุทธประวัติที่เกี่ยวข้องกับพญานาค ภาพสะท้อนความเชื่อ
ในเรื่องของพญานาคท่ีใช้จิตรกรรม สถาปัตยกรรมและประติมากรรมเป็นเครื่องมือส าคัญ จึงเป็นงานศิลปะพ้ืน
ถิ่นที่ใช้เป็นจุดขายทางการท่องเที่ยวโดยพญานาคได้กลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงอัตลักษณ์ในงาน
ศิลปวัฒนธรรมของคนท้องถิ่นศรีสะเกษที่ยังคงอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน 
 

ค าส าคัญ: พญานาค  วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม  ความเชื่อ 
 
Abstract 

This article aims to present the belief and faith in Naga in Wat Pa Si Mongkol 
Rattanaram, Uthumphon Phisai district, Sisaket with the objective to analyze the reflection of 
Naga belief in the temple area through painting, sculpture and architecture including the belief 
and faith reflected through the behavior of the tourists. The study method was fieldwork then 
studied and analyzed the data and presented the result according to the objective which the 
scope was only in the area of Wat Pa Si Mongkol Rattanaram , Uthumphon Phisai district, 
                                                           
1อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏศรสีะเกษ,thanyaponghi@gmail.com, 
0810731516 
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Sisaket. The result show that Naga is the idealistic animal of people in Mea Khong river and 
Northeastern Thailand. They strongly believed in the magic of Naga that will provide 
fruitfulness. Naga also has long relationship with people as shown in stories, legends through 
painting, sculpture,  and architecture, especially those in the temple from the belief of Naga 
before Buddhist era. The imagination of Naga movement swimming across Mea Khong river to 
protect the religion relating with Khmer civilization area in Sisaket related to the legend of 
Naga to the Naga Buddha image was from the legend and story about Naga. The story of the 
Naga of the temple and the history of the abbot related to the Naga.  The reflection of Naga 
belief using painting, sculpture and architecture as the essential tool was the local art and the 
selling point of tourism. Naga has become the cultural product representing Sisaket art identity 
among the present change of society.  

 

Keywords: Naga, Wat Pa Si Mongkol Rattanaram, believe 
 
บทน า 

ความเชื่อความศรัทธาของผู้คนที่มีต่อพญานาคในฐานะสัตว์ในอุดมคติ โดยเฉพาะผู้คนที่อาศัยอยู่ริม
แม่น้ าโขงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีความเชื่อความศรัทธาอันแรงกล้าเกี่ยวกับอ านาจ 
อิทธิฤทธิ์ของพญานาค (สุพิชฌาย์ จินดาวัฒนภูมิ, 2536, น. 65) โดยเฉพาะในผู้คนชาวอีสานที่ต่างมีความ
ผูกพันกับเรื่องของพญานาคที่มีพัฒนาการมาเป็นเวลานาน อาจเริ่มต้นตั้งแต่ความเชื่อเรื่องงูใหญ่ในสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ในยุคโลหะ จนกระทั่งเมื่ออิทธิพลความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเข้ามาในดินแดนแถบนี้ และได้
เกิดการผสมผสานความเชื่อพ้ืนเมืองที่มีมาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน คือ ในต านานอุรังคธาตุที่พระพุทธองค์
เทศน์โปรดพญานาคให้ตั้งอยู่ในพระไตรสรณคมน์ และให้เอารอยพระบาทไว้เป็นที่สักการบูชา และทรง
ตักเตือนให้รักษาพระพุทธศาสนา (ภาควิชาประวัติศาสตร์ วิทยาลัยครูมหาสารคาม และ ภาควิชา
ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2521, น. 21, 63; และ สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2546: 
5) อีกทั้งผู้คนชาวอีสานได้เชื่อว่านาคเป็นตัวแทนความอุดมสมบูรณ์ เป็นตัวแทนของความเป็นผู้มีบุญญาธิการ 
(พระธรรมราชานุวัตร, 2537, น. 21)  

ด้วยเหตุนี้ ความเชื่อความศรัทธาที่เกี่ยวกับพญานาคได้ถูกแสดงออกผ่านประเพณีพิธีกรรมต่างๆ 
มากมาย เช่น พิธีกรรมขอฝนในบุญบั้งไฟ พญานาคได้ถูกก าหนดให้เป็นสัญลักษณ์แห่งนี้ผ่านการประดับตกแต่ง
บั้งไฟด้วยเศียรพญานาค (นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2536, น. 87) และพิธีกรรมบวชคือ ผู้ที่จะเข้าพิธีอุปสมบทได้ถูก
ก าหนดให้เรียกว่า “นาค” ซึ่งเป็นตัวแทนของพญานาคในต านานที่กล่าวถึงการที่พญานาคมาขออุปสมบทแล้ว
ได้กลายร่างเป็นพญานาคและเมื่อพบความจริงภายหลังจึงให้ลาสิกขาไป จากนั้นพญานาคจึงได้ให้ค ามั่นสัญญา
ต่างๆ มากมาย ผู้ที่จะเข้าพิธีอุปสมบทจึงถูกเรียกว่านาค (ดนัย ไชยโยธา, 2538, น. 117) อีกทั้งประเพณีออก
พรรษาของชาวหนองคายที่มีความเชื่ออย่างแรงกล้าในเรื่องอิทธิฤทธิ์พญานาคที่พ่นดวงไฟขึ้นกลางแม่น้ าโขง
เพ่ือเป็นพุทธบูชาในประเพณีออกพรรษา (โกเมน โปตะวัฒน์, 2539, น. 12; ปรีชา พิณทอง, 2538, น. 47) ซึ่ง
สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นล้วนแต่แสดงให้เห็นความผูกพันระหว่างคนกับพญานาคของชาวอีสาน นอกจากจะ
แสดงออกผ่านการประพฤติปฏิบัติในช่วงพิธีกรรม ประเพณีต่างๆ เช่น ประติมากรรม จิตรกรรม และนาฏกรรม 
ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความเชื่อความศรัทธาอย่างแรงกล้าได้เป็นอย่างดี และในทางพระพุทธศาสนาพญานาค
เป็นผู้ปกปักษ์รักษาพุทธสถานที่ส าคัญต่างๆ เช่น ที่พระธาตุพนม พระธาตุมหาชัย (วัดไทย) ที่ต่างมีเรื่องเล่า
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เกี่ยวกับพญานาคเช่นกัน (วิเชียร นามการ, 2554, น. 11) จึงอาจกล่าวได้ว่า อิทธิพลของพญานาคจึงมีผลต่อ
สังคมไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 

 
ภาพที่ 1  2 และ 3 งานศิลปกรรมที่ว่าด้วยเรื่องนาคในอาณาบรเิวณวัดป่าศรีมงคลรัตนาราม 

ที่มา : ผู้เขียน, 11 สิงหาคม 2563 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับพญานาค ถูกแสดงออกผ่านการกระท าหลากหลายด้าน เช่น การ
แสดงออกถึงความสัมพันธ์ผ่านงานประติมากรรม จิตรกรรม สถาปัตยกรรม นาฏกรรม และพิธีกรรม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพิธีกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบวงสรวงพญานาคเพ่ือเป็นการแสดงถึงการเคารพสักการะ
เพ่ือให้เกิดแต่ความสุข ความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะเรื่องของน้ าอันเป็นปัจจัยส าคัญต่อชาวอีสานที่เป็นสังคม
เกษตรกรรมความผูกพันระหว่างคนกับพญานาคถูกถ่ายทอดผ่านงานประติมากรรม เช่น ประติมากรรมที่
เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาในรูปแบบสัตว์เลื้อยคลาน ประติมากรรม และจิตรกรรมพญานาคในร่างของบุรุษ
เพศ ซึ่งปรากฏประติมากรรมพญานาคตามโบสถ์ วิหาร ศาสนสถานต่างๆ อันแสดงถึงความเชื่อที่พญานาคเป็น
ผู้ดูแลปกป้องพระพุทธศาสนา อีกท้ังความผูกพันระหว่างพญานาคยังถูกถ่ายทอดผ่านงานจิตรกรรม เช่น ภาพ
จิตรกรรมในโบสถ์วิหาร อันเป็นที่นิยมเกี่ยวกับจิตรกรรมที่ปรากฏอยู่ในความเชื่อทางพระพุทธศาสนา ซึ่งงาน
ศิลปะเหล่านี้จึงเป็นเครื่องแสดงออกถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับพญานาคได้เป็นอย่างดีผ่านแนวคิดของ
มานุษยวิทยาสัญลักษณ์ ในที่นี้คือสัตว์ในอุดมคติที่มีความโดดเด่นมากในท้องถิ่น (นิยมพรรณ (ผลวัฒนะ) 
วรรณศิริ, 2549, น. 25) 

งานศิลปกรรมประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม เป็นอีกเครื่องมือชนิดหนึ่งที่เป็นสื่อสะท้อนถึงความ
ผูกพันระหว่างคนกับพญานาค กล่าวคือ งานศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนาได้สะท้อนความ
เชื่อเรื่องนาคของชุมชนอีสานลุ่มแม่น้ าโขงที่เชื่อว่านาคอยู่ในฐานะของผู้พิทักษ์รักษาศาสนสถานและสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ มักปรากฏรูปนาคในศิลปกรรมที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา (ยมโดย เพ็งพงศา, 2514, น. 187) รวมถึง
สิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวเนื่องกับพญานาคตามจินตนาการทางพระพุทธศาสนา เช่น ถ้ าพญานาค สระน้ า (สระมุจลิ
นทร์) ประติมากรรมรูปพญานาคในอิริยาบถต่าง ๆ สระน้ า (สระมุจลินทร์) พระพุทธรูปปางนาคปรก เพ่ือใช้
อธิบายพุทธประวัติให้เด่นชัดยิ่งขึ้น และสอดรับกับพื้นท่ีอารยธรรมขอมในจังหวัดศรีสะเกษที่สัมพันธ์กับต านาน
พญานาคสู่พระพุทธรูปปางนาคปรก อีกทั้งเป็นการพัฒนาบทบาทของนาคให้เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้อธิบาย
เรื่องราวค าสอนทางพระพุทธศาสนา เพ่ือให้ผู้คนหันมาสักการบูชาพระพุทธรูปหรือกราบไหว้บูชาธรรมของ
พระพุทธเจ้า (จารุบุตร เรืองสุวรรณ, 2521, น. 29) และซุ้มประตูสี่ทิศเช่นเดียวกับองค์พระธาตุพนมที่สัมพันธ์
กับคติความเชื่อเรื่องนาคเช่นกัน รวมถึงการสร้างสิมน้ าหรือโบสถ์วิหารกลางน้ าอันเปรียบเสมือนการจ าลองเขา
พระสุเมรุโดยมีนาคพันอยู่รอบเขาในครั้งกวนน้ าอมฤตในคติพุทธศาสนา ทั้งนี้อาจสัมพันธ์กับเนื้อหาของพิธีกวน
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เกษียรสมุทร ซึ่งท าให้ได้น้ าอมฤตตามต านานในคติฮินดู ซึ่งกล่าวถึงภูเขามัทธครี ที่ไม่ใช่ภูเขาพระเมรุด้วย เป็น
ต้น เป็นผลให้ฝนตกลงมาสร้างความอุดมสมบูรณ์และความบริสุทธิ์ ให้แก่ศาสนสถานดังที่กล่าวว่า 
“ประติมากรรมนาคประดับสถาปัตยกรรมสีมาหรือโบสถ์ในศาสนาพุทธ เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของระบบ
ความเชื่อ พ้ืนที่ของนาคมีความส าคัญกับระบบของจักรวาล สัญลักษณ์นาควางอยู่บนสุดของจักรวาล เป็น
เสมือนนาคผู้ขโมยน้ าไปจากโลก จนพระอินทร์ต้องเข้ามาปราบเพ่ือคืนน้ าและความอุดมสมบูรณ์ให้แก่โลก
มนุษย์ ความหมายของนาคจึงเป็นน้ าและความอุดมสมบูรณ์” (จ านงค์ กิติสกล, 2533, น. 40) ดังกล่าวเป็น
ตัวอย่างของการแสดงออกถึงความเชื่อหรือภาพแทนในเชิงสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับพญานาคท่ีถูกถ่ายทอดผ่านงาน
ศิลปกรรมที่มุ่งเน้นให้มีลักษณะเกี่ยวกับพญานาคเพ่ือเป็นสัญลักษณ์ทางความรู้สึกนึกคิดที่มีความเชื่อ ความ
ศรัทธาเกี่ยวกับพญานาคมาอย่างช้านาน  

จากความส าคัญข้างต้น บทความนี้จึงน าไปสู่การวิเคราะห์ภาพสะท้อนความเชื่อเรื่องพญานาคผ่าน
งานศิลปกรรม โดยยกตัวอย่างเป็นกรณีศึกษาคือ ในอาณาบริเวณวัดป่าศรีมงคลรัตนาราม อ าเภออุทุมพรพิสัย 
จังหวัดศรีสะเกษ ในด้านประวัติความเป็นมา แนวความคิดที่ส่งผลต่อการสะท้อนความเชื่อเรื่องพญานาคจาก
งานศิลปกรรมโดยศึกษาผ่านเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก และการสังเกต การ
น าแนวคิดการสร้างพ้ืนที่ทางสังคม (Social Space) และแนวคิดการสร้างส านึกในพื้นที่ (Sense of Place) มา
ประกอบ และวิเคราะห์เรียบเรียงน าเสนอข้อมูลด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์การศึกษา เพ่ือ
ศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมเหล่านี้ไว้ ตลอดจนเพ่ือเป็นการอนุรักษ์ขนบความเชื่ออันดี
งามในการด ารงชีวิตของผู้คนในชุมชนท้องถิ่นอีสานและผู้มาเยือนจากต่างถิ่น อันเป็นประโยชน์ด้านการ
ท่องเที่ยวให้คงอยู่อย่างยั่งยืนในสังคมปัจจุบันต่อไป 

ทั้งนี้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าการศึกษาเรื่องนาคจากงานศิลปกรรมในวัด
ยังมีไม่มากนัก อีกทั้งวัดป่าศรีมงคลรัตนาราม เป็นวัดที่ถูกสร้างขึ้นใหม่เมื่อไม่นานมานี้ จึงท าให้ยังไม่มีงาน
ศึกษาในประเด็นดังกล่าว ส่วนการศึกษาเรื่องนาคในภาคอีสานของประเทศไทยโดยส่วนมากผู้ศึกษาจะศึ กษา
ทางด้านวรรณกรรม ประวัติศาสตร์ศิลปะ มานุษยวิทยา (เน้นพิธีกรรม) และประวัติศาสตร์ เช่น งานของ    
จิตรกร เอมพันธ์ (2545) เรื่อง “พญานาค เจ้าแห่งแม่น้ าโขง: พิธีกรรมกับระบบความเชื่อพ้ืนบ้านแห่ง
วัฒนธรรมอีสาน” งานวิจัยนี้เป็นประโยชน์คือช่วยให้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับพิธีกรรมเรื่องพญานาคในอีสาน
โดยรวมงานของพิเชฐ สายพันธ์ (2539) เรื่อง “นาคาคติ อีสานลุ่มน้ าโขง : ชีวิตทางวัฒนธรรมจากพิธีกรรมร่วม
สมัย”ที่แสดงให้เห็นแนวความเชื่อนาคาคติทางด้านมานุษยวิทยาผ่านการวิเคราะห์พิธีบูชาพญาสัตตนาคาที่
เกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ.2500 ที่ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โดยศึกษาสัญลักษณ์ในพิธีกรรมที่สัมพันธ์กับกระบวนการ
ทางสังคม เนื่องจากพิธีบูชาพญาสัตตนาคาเป็นพิธีกรรมที่ได้น านาคเข้ามาเป็นสัญลักษณ์ในพิธี งานของค าผุย 
พลลือชา (2543) เรื่อง “ความเชื่อเรื่องนาคในกระบวนการท านาของชาวนาลาว : กรณีศึกษาชาวบ้านบ้านสี
ฐานใต้ อ าเภอเมืองหาดทรายฟอง จังหวัดก าแพงนครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่
เน้นศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมการท านากับความเชื่อเรื่องนาคในประเทศใกล้เคียง งานของศราวตี 
ภูชมศรี (2563) เรื่อง “ภาพสะท้อนความเชื่อเรื่องพญานาคผ่านการแสดงชุดพุทธบูชา ลีลานาคราช” งานของ
วิเชียร นามการ (2554) เรื่อง “การศึกษาอิทธิพลความเชื่อเรื่องพญานาคที่มีผลต่อสังคมไทยปัจจุบัน” รวมถึง
งานศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ศิลปะได้แก่ งานของจ านงค์ กิติสกล (2535) เรื่อง “ประติมากรรมรูปนาคประดับ
สิมในเขตอีสานเหนือ” งานของกิตติสันต์ ศรีรักษา (2558) เรื่อง “ศิลปกรรมรูปนาคหลวงพระบาง : รูปแบบ
คติสัญลักษณ์และการให้ความหมายในฐานะเมืองมรดกโลก”งานศึกษาวิเคราะห์สัญลักษณ์สัตว์ในเชิง
วรรณกรรม ได้แก่ งานของชาญชัย คงเพียรธรรม (2558) เรื่อง “การศึกษาสัญลักษณ์สัตว์ในวัฒนธรรมเขมร”
งานของยมโดย เพ็งพงศา (2521) เรื่อง ครุฑและนาคในวรรณคดีสันสกฤตและบาลี”งานของอรพิมพ์ บุญอาภา 
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(2523) เรื่อง “นาคในวรรณคดีสันสกฤตและบาลี” ที่ศึกษาเรื่องของนาคที่ปรากฏในวรรณคดีสันสกฤตและ
บาลีทั้งในมหากาพย์วรรณคดีประเภทนิทานและนาคกับพระพุทธเจ้าในวรรณคดีชาดกต่าง  ๆ และงานศึกษา
วิเคราะห์วรรณกรรมของกรรณิการ์ นิลวดี (2551) เรื่อง “ความเชื่อเรื่องพญานาคที่ปรากฏในนวนิยายของ
เรื่องนาคราชของแก้วเก้า” และงานศึกษาของชฎาพันธ์ ปะมาคะเต (2561) เรื่อง “วัฒนธรรม ความเชื่อในนว
นิยายเรื่องนาคีของตรี อภิรุม ส่วนการศึกษาวิจัยทางด้านประวัติศาสตร์ที่ส ารวจพบมีเพียง 2 เรื่อง คือ งานของ
สุพิชฌาย์ จินดาวัฒนภูมิ (2542) เรื่อง “ความเชื่อเรื่องนาคของชุมชนอีสานลุ่มแม่น้ าโขง (ปลายพุทธศตวรรษที่ 
19 จนถึงปัจจุบัน) และงานของสัติยะพันธ์ คชมิตร (2546) เรื่อง “พัฒนาการของความเชื่อเรื่องนาคแถบลุ่ม
แม่น้ าโขงตั้งแต่ยุคอุรังคธาตุสู่ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย” ที่สะท้อนภาพความเชื่อเรื่องนาคของกลุ่มชนลุ่มน้ าโขงที่
สัมพันธ์กับวิถีชีวิตและถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นในภูมิภาคของชุมชนอีสานลุ่มแม่น้ าโขง เช่นเดียวกับงาน
ศึกษาค้นคว้าที่มีความเกี่ยวข้องกับภาพรวมของภาคอีสานในประเด็นของบทความนี้คือ งานของชาญชัย คง
เพียรธรรม และคณะ (2561) เรื่อง “นาคสถานในภาคอีสานของไทย”ซึ่งผู้เขียนยังไม่ได้กล่าวถึงนาคสถานใน
พ้ืนที่ของจังหวัดศรีสะเกษงานของสุจิตต์ วงษ์เทศ (2543, 2546) เรื่อง “นาคในประวัติศาสตร์อุษาคเนย์” งาน
ของสุจิตต์ วงษ์เทศ (2554) เรื่อง “นาคมาจากไหน?” และงานของติ๊ก แสนบุญ (2551) เรื่อง “นาค: มิติทาง
ศิลปวัฒนธรรมงานช่างแห่งลุ่มน้ าโขง”รวมถึงงานวิจัยเชิงพัฒนา เช่น งานของอนัญญา ปานจีน (2553) เรื่อง 
“การศึกษาคติความเชื่อเรื่องพญานาคในพ้ืนที่อีสานตอนบนเพ่ือเสนอแนวทางสู่การออกแบบสถาปัตยกรรม
ภายในพิพิธภัณฑ์นาคา”และมีงานประเภทการส ารวจสถานภาพการศึกษาเรื่องนาคเพียง 1 เรื่อง คือ งานของ
จักรพันธ์ แสงทอง และพิสิทธิ์ กอบบุญ (2556) เรื่อง “การศึกษาสถานภาพความรู้ความเชื่อร่วมเรื่องนาคไทย 
– ลาวตั้งแต่ พ.ศ.2521 – 2557”จากกลุ่มงานที่กล่าวมาในประเด็นกรณีศึกษาเรื่องทั้งหมดนี้จะชี้ ให้เห็น
ความสัมพันธ์ของคนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว บทบาทของพญานาคที่มีต่อสังคม ทั้งช่วยแสดงให้เห็นความ
เชื่อเรื่องนาคในอาณาบริเวณวัดป่าศรีมงคลรัตนาราม อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นกรณี
ตัวอย่างหนึ่งในท้องถิ่นศรีสะเกษได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นจากกลุ่มงานดังกล่าวข้างต้นผู้เขียนได้ใช้เป็นแนวทางศึกษาและ
อภิปรายผลในบทความเรื่องนี้และอาจท าให้เห็นการใช้ตัวอย่างเรื่องนาคบางตัวอย่างจากตัวอย่างจ านวน
มหาศาลในสังคมอีสานที่ยังมีการให้ความหมายต่อเติมอย่างเป็นพลวัตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
นอกจากนี้ยังจะอธิบายเพ่ิมเติมในส่วนของภาพสะท้อนความเชื่อเรื่องพญานาคภายในวัดป่าศรีมงคลรัตนาราม 
ที่ถือว่าเป็นวัดใหม่ ซึ่งงานส่วนใหญ่ไม่ได้กล่าวถึง และยังไม่มีงานวิจัยที่เผยแพร่ชิ้นใดที่กล่าวถึงบริบทพ้ืนที่แถบ
นี้มาก่อนดังนั้นการศึกษาครั้งนี้อาจเป็นการรวบรวมชุดความรู้ของวัดอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยววิถีพุทธต่อไป 

 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือศึกษาถึงความเป็นมาและความเชื่อเก่ียวกับนาค 
2. เพ่ือศึกษาถึงอิทธิพลจากความเชื่อเรื่องนาคท่ีสะท้อนผ่านรูปแบบศิลปกรรมในอาณาบริเวณวัดป่า 

ศรีมงคลรัตนาราม อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 
 
  



เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)      133 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสงัคมวิทยา ครั้งที่ 2 
20 - 21 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ี

ผลการศึกษา 
1. ความเป็นมาและความเชื่อเกี่ยวกับนาคในประเทศไทย 

ในประเด็นนี้ผู้เขียนขอเริ่มต้นกล่าวถึงประวัติศาสตร์การนับถือศาสนาของคนท้องถิ่นพอสังเขปเพ่ือ
เป็นการปูพื้นฐานให้ผู้อ่านได้เข้าใจที่มาที่ไปของศาสนากับการประกอบสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่น กล่าวคือ ก่อนที่
คนพ้ืนเมืองในอาณาบริเวณพ้ืนที่แถบนี้จะนับถือศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธ พวกเขาได้นับถืออ านาจ
ศักดิ์สิทธิ์ตามธรรมชาติ (Animism) มาก่อน มีการบูชาต้นไม้และภูเขา โดยเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มีอ านาจลึกลับ
บางอย่างสถิตอยู่และสามารถดลบันดาลสิ่งที่เป็นคุณและโทษให้แก่มนุษย์ได้ ต่อมาเมื่อมีคนในท้องถิ่นหันมานับ
ถือศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธ ความเชื่อดั้งเดิมจึงได้เข้าไปผสมผสานกลมกลืนกับศาสนาที่รับมาจาก
อินเดียได้อย่างลงตัว โดยมีความเชื่อของสัตว์สัญลักษณ์ในอุดมคติ (Animism) หรือพญานาคเป็นส่วนหนึ่งด้วย 
(สุภัทรดิศ ดิศกุล, 2548, น. 87; ชาญชัย คงเพียรธรรม, 2558 , น. 109) โดยเฉพาะในทางศาสนาพุทธ 
(Religion) พญานาคเป็นสัตว์ที่มีความส าคัญมาก เพราะพระพุทธเจ้าได้เคยทรงเสวยพระชาติเป็น “พญานาค
ภูริทัต” ผู้เลิศด้วยศีลบารมี ซึ่งถือเป็นพระชาติที่ 6 ในพระชาติที่ส าคัญจ านวน 10 ชาติ (พยัคฆ์, 2549, น. 48)  
นอกจากนี้ในสัปดาห์ที่ 7 หลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมแล้วนั้น “พญานาคมุจลินทร์” ได้เลื้อย
ขึ้นมาแผ่พังพานเพ่ือบังแดดฝนให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย จนเป็นที่มาของพระพุทธรูปปางนาค
ปรก พระพุทธรูปประจ าวันของผู้ที่เกิดวันเสาร์ (ดนัย ไชยโยธา, 2550, น. 29) 

ด้วยเหตุดังกล่าว งานศิลปกรรมประเภทจิตรกรรม ประติมากรรมและสถาปัตยกรรม ที่น าเอา
แนวความคิด แรงบันดาลใจที่เกี่ยวข้องกับพญานาค (ที่เป็นสัตว์ผสมสานกับความเชื่อทางพระพุทธศาสนา 
เพราะตามต านานทางพุทธศาสนามีเรื่องเล่าเกี่ยวกับนาคมาเกี่ยวข้องสัมพันธ์อยู่หลายเรื่อง) มีการสร้างสรรค์
เป็นงานศิลปกรรมที่สวยงาม มีเอกลักษณ์และดึงดูดความสนใจต่อผู้ที่เข้าชม คือ การสะท้อนความเชื่อความ
ศรัทธา พิธีกรรม ประเพณีที่แรงกล้าต่อพญานาค เนื่องจากพญานาคเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ 
จัดเป็นเทพพวกหนึ่งที่มีอิทธิฤทธิ์มาก สามารถแปลงกายได้หลายอย่าง โดยเฉพาะสามารถผสมพันธุ์กับมนุษย์
ได้ โดยเมื่อนาคตั้งท้องจะออกลูกเป็นไข่เหมือนงู มีทั้ง 1 เศียร 3 เศียร 5 เศียร และ 7 เศียร สามารถขึ้นลงได้
ตั้งแต่บาดาล โลกมนุษย์ จนถึงเมืองสวรรค์ (แอ๊ด บูรพา, 2546, น. 16) ซึ่งนาคถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ที่แสดง
ถึงส านึกร่วมของคนลุ่มแม่น้ าโขงที่ถือกันว่า นาคเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ท าหน้าที่ปกป้องคุ้มครองดูแลผู้คนและ
ทรัพยากรลุ่มน้ าโขงให้มีความอุดมสมบูรณ์ และเป็นกลไกควบคุมสังคมให้ด ารงอยู่อย่างเป็นปกติสุข (เอนก รัก
เงิน, 2555, น. 20-29) ดังค ากล่าวที่ว่า “โขงขาดนาค ข้าวขาดฝน คนก็สิ้นใจ” (ภาควิชาประวัติศาสตร์ 
วิทยาลัยครูมหาสารคาม และภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2524, น. 
5) นอกจากนี้ สุจิตต์ วงษ์เทศ ยังได้กล่าวถึงประเด็นมุมมองทางภาษาศาสตร์ที่ว่า นาคมาจากรากศัพท์ค าว่า 
“Nog” มีความหมายว่า “เปลือย” ที่มีความหมายหลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น “นาค” แสดงถึงคนเจริญ 
เพราะเปลือย ไม่ไว้เครารุงรังเหมือนชาวป่า “นาค” แสดงถึงความเป็นคนป่า เพราะเปลือยกาย ไม่รู้จักนุ่งผ้า
“นาค” แสดงถึงงู เพราะงูเปลือยกาย ไม่มีขนหรือปีกปกคลุมร่างกาย และ “นาค” ที่ใช้เรียกแทนค าว่า “งู” 
เพราะงู เป็นภาษาต้องห้าม (สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2543, น.7) อีกทั้งยังอาจหมายถึงคนที่แข็งแรง มีก าลังมาก ด้วย
เหตุนี้ เอกลักษณ์ของนาคยังถูกถ่ายทอดในร่างของบุรุษเพศได้ด้วย (หุมพัน รัตนวงศ์ และ วรรณศักดิ์ พิจิตร 
บุญเสริม, 2537, น. 107) 

ด้วยเหตุนี้ พญานาคซึ่งถือเป็นสัตว์ในอุดมคติของผู้คนซึ่งมีความเก่ียวเนื่องกับการแสดง พิธีกรรมความ
เชื่อ รวมถึงการสร้างสรรค์งานศิลปกรรม การแสดงผ่านความเชื่อทางพระพุทธศาสนาจากล้านช้าง (ดนัย ไชย
โยธา, 2550, น. 35) ดังนั้น นาคในจินตนาการจึงถูกสร้างสรรค์ผ่านงานศิลปกรรมให้สัมผัสรับรู้ถึงรูปลักษณ์
ทางกายภาพที่ชัดเจนมากขึ้น และยังช่วยอธิบายถึงที่มาของเหตุการณ์หรือสถานที่ที่ชุมชนอีสานลุ่มแม่น้ าโขง
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ไม่สามารถอธิบายถึงสาเหตุที่มาได้ ด้วยเหตุนี้วิถีชีวิตของชุมชนอีสานลุ่มแม่น้ าโขงจึงมีความผูกพันกับความเชื่อ
เรื่องนาคหรือนาคาคติ ตามที่พิเชฐ สายพันธ์ ได้บัญญัติศัพท์ไว้ (พิเชฐ สายพันธ์, 2563, สัมภาษณ์) มาโดย
ตลอด 

 
ภาพที่ 4 พญานาคผู้คุ้มครององค์พระประธานภายในวัด 

ที่มา: ส านักงานเทศบาลต าบลโคกจาน 
 

2. บริบทวัดป่าศรีมงคลรัตนาราม อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษกับความศรัทธาต่อพญานาค 
วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม (วัดบ้านสิม) บ้านสิม หมู่ 8 ต าบลโคกจาน อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะ

เกษ ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ.2536 ในพ้ืนที่ที่เคยเป็นทุ่งน้ าที่น้ าท่วม โดยการบริจาคที่นาของนางหวยและนางสมัย 
เพ็งพันธ์ ซึ่งเป็นโยมบิดามารดาของพระครูวิจิตรวินัยคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าศรีมงคลรัตนาราม เพ่ือเป็นสถานที่
ฝึกอบรมปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน มีเนื้อที่รวม 50 ไร่ เป็นวัดป่าสายปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐานฝ่ายธรรมยุติ อาจ
กล่าวได้ว่า วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นจากนิมิตของเจ้าอาวาสว่า ในอดีตชาติท่านเคยเป็นพญานาคและอาศัยอยู่ใน
พ้ืนที่แถบนี้มาก่อน (แต่ไม่ได้เชื่อมโยงกับต านานธนะมูลนาคขุดแม่น้ ามูล) ซึ่งถือเป็นเรื่องเล่าเชิงพ้ืนที่ (Story 
Place) ที่ส าคัญอันท าให้พ้ืนที่แถบนี้มีความแตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืนๆ ในประเด็นความเชื่อเรื่องพญานาค เป็นการ
ประชันกันเพ่ือหาความต่างมากกว่าลักษณะร่วมในพ้ืนที่แต่ละแห่งของภูมิภาค มีการสร้างความหมายเฉพาะ
จนกลายเป็นอัตลักษณ์ประจ าถิ่นขึ้นมา (พิเชฐ สายพันธ์, 2563, สัมภาษณ์. และ Chittima Phutthana 
Thanapa and Others, 2020, p. 117) และมีลักษณะเฉพาะพ้ืนที่และเกิดส านึกต่อพ้ืนที่ (Sense of Place) 
(พิเชฐ สายพันธ์, 2563, สัมภาษณ์; อดิศร ศรีเสาวนันท์ และ วีระ อินพันทัง, 2559, น. 12-13) เนื่องจากท่ีแห่ง
นี้เดิมเคยเป็นวังพญานาคที่เชื่อมกับห้วยส าราญ แม่น้ ามูล และแม่น้ าโขงตามล าดับ (สมัน เพ็งแจ่ม, 2563, 
สัมภาษณ์. และ ฉัตรชัย ไชยโยธา, 2563, สัมภาษณ์) โดยเป็นนาคพ้ืนถิ่นที่เคยอาศัยอยู่ในบึงพญานาคเก่า 
ดังกล่าวถือได้ว่าสอดคล้องกับทัศนะของชานนท์ ไชยทองดี ที่ว่า ความเชื่อดังกล่าวเป็นลักษณะของเรื่องเล่า
และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สัมพันธ์กับบทบาทการสร้างพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมในจังหวัดศรีสะเกษ (ชานนท์ ไชยทองดี, 
2557, น. 72-89)  ต่อมาด้วยความเพียรและแรงศรัทธาจากญาติโยม จึงได้มีการจัดตั้งให้เป็นวัดที่ถูกต้องตาม
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กฎหมายนามว่า “วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม” เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2543 ปัจจุบันมีพระภิกษุสามเณร          
จ าพรรษา 20 รูป 

วัดป่าศรีมงคลรัตนารามมีความโดดเด่นที่แตกต่างจากวัดทั่วไปคือ  มีลักษณะเป็น “นาคสถาน”หรือที่
อยู่ของพญานาค โดยมีนาคเป็นผู้พิทักษ์พระศาสนา อยู่ใกล้กับแหล่งน้ าตามถ้ าในป่า และมีต านานคือ เป็นที่ตั้ง
เมืองนครบาดาลที่อยู่ของพญานาคในอดีต และเคยมีผู้พบเห็นพญานาคมาปรากฏกายในลักษณะต่างๆ รวมถึง
ในนิมิตของเจ้าอาวาส คือ เห็นเป็นงูใหญ่มีหงอนเจ็ดเศียร ท าให้มีการสร้างศิลปกรรมต่า งๆ ท าให้นาคสถาน
เหล่านี้มีความเข้มขลังมากขึ้น และยังสัมพันธ์กับบริบทอารยธรรมขอมโบราณที่เชื่อมโยงจากจังหวัด
นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ที่มีความเชื่อเรื่องนาคค่อนข้างมากเช่นกัน (คู่มือการท่องเที่ยวจังหวัด       
ศรีสะเกษ, ม.ป.ป., น. 7)  

โดยวัดแห่งนี้จุดเด่นตั้งแต่ทางเข้าที่มีประติมากรรมรูปพญานาคเรียงราย และภายในวัดจะถูกสร้างให้มี
ลักษณะเป็นถ้ าพญานาคราชเพ่ือย้อนต านานพุทธประวัติสมัยพุทธกาลเกี่ยวกับพญานาคผู้มีฤทธิ์ สถิต ณ เมือง
ใต้บาดาล ช่วยปกป้องดูแลพระพุทธเจ้าสมัยพุทธกาล มีสถานภาพเป็นผู้ปฏิบัติธรรม ด้วยเหตุนี้ จึงมีการสร้าง
องค์พระพุทธรูปปางนาคปรก 7 เศียร เลียนแบบศิลปกรรมขอม เพราะมีการขุดค้นพบมากในบริเวณนั้น 
ส าหรับภายในถ้ าพญานาคของวัดป่าศรีมงคลรัตนาราม จุดเด่นชัดเจนคือ พญานาคล้อมรอบองค์พระพุทธเจ้า
เป็นประธานประดิษฐานในถ้ าแห่งนี้  จัดสร้างเป็นสีขาวปางสมาธิ มีพุทธลั กษณะงดงาม สื่อถึงการที่
พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนาโปรดพญานาคราช และพญานาคจึงได้อยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนาด้วย  
และทางวัดได้ประกอบพิธีอัญเชิญและบวงสรวงบรรจุดวงใจสายตระกูลแห่งพญานาคราชสถิต ณ ถ้ าแห่งนี้ด้วย 
และตั้งแต่เริ่มต้นจากปากถ้ าและเดินเข้าสู่ถ้ าพญานาคราช มีลักษณะคล้ายๆ มีมนต์สะกดให้ผู้คนมีความรู้สึก
เสมือนว่าอยู่ในถ้ าใต้บาดาลจริงๆ รายล้อมด้วยประติมากรรมพญานาคราชที่ดูแลถ้ า ประติมากรรมหุ่นขี้ผึ้ง
จ าลององค์นาคาธิบดี 2 องค์ คือ พญาปู่อนันตนาคราช (ปรากฏในคติฮินดูด้วย จึงแสดงอิทธิพลจากความเชื่อ
ฮินดู ร่วมกับความเชื่อทางพุทธศาสนา)และเจ้าปู่ภุชงค์นาคราช มีภาพจิตรกรรมองค์เทวนาคาจากนิมิตของ
หลวงพ่อเจ้าอาวาส ที่ส าคัญคือ 1) พญาปู่อนันตนาคราช 2) เจ้าปู่ภุชงค์นาคราช และ 3) พญามุจลินทร์
นาคราช ที่ถือเป็นกลุ่มประมุขของเหล่านาคทั้งปวง พร้อมทั้งได้มีพิธีกรรมอัญเชิญดวงจิตให้มาสถิตยังสถานที่
แห่งนี้ด้วย และวิหารกลางน้ าที่ถูกประดับด้วยประติมากรรมรูปพญานาคจ านวนมาก ซึ่งงานศิลปะเหล่านี้เป็น
เครื่องแสดงออกถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับพญานาคได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีพระพุทธไสยาสน์องค์สีขาว 
และองค์พระพุทธสิหิงค์ปางมารวิชัยศิลปะลังกาที่ได้รับบริจาคจากผู้ศรัทธา และในปัจจุบันทางวัดฯ ก าลัง
ด าเนินการจัดสร้างพระมหาเจดีย์ศรีมงคลเกศแก้วมณีเศรษฐียามารามสิทธิราชบูชา มีความสูง 59 เมตร เพ่ือ
ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย และสร้างเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งด ารงพระราชอิสริยยศที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

พระมหาธาตุเจดีย์องค์นี้จัดสร้างข้ึนตามความเชื่อสมัยพุทธกาลคืออยู่บนเขาพระสุเมรุ ภายหลังทางวัด
ได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จวางศิลาฤกษ์
พระมหาเจดีย์ศรีมงคลเกศแก้วมณีเศรษฐียามารามสิทธิราชบูชาซึ่งพระครูวิจิตรวินัยคุณ เจ้าอาวาสและ
พุทธศาสนิกชนร่วมกันจัดสร้างขึ้นเพ่ือเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย 
รวมถึงพระเกศาธาตุและพระอัฐิธาตุของพระอรหันต์ และใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจเพ่ือสืบทอดพระ
ศาสนาโดยจ าลองรูปแบบให้คล้ายตั้งอยู่บนเขาพระสุเมรุ เป็นเจดีย์สูง 59 เมตร มี 5 ชั้น โดยชั้นที่ 1 และ 2 ใช้
ประกอบศาสนกิจ ชั้นที่ 3 เป็นอุโบสถส าหรับท าสังฆกรรม และเป็นพิพิธภัณฑ์มหาราช ส าหรับจัดแสดงพระ
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ราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ และพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านของจังหวัดศรีสะเกษ ชั้นที่ 4 บรรจุพระ
เกศาธาตุและพระอัฐิธาตุของพระอรหันต์ และชั้นที่  5 บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้า นอกจากนี้บริเวณวัดยังร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้นานาชาติ สงบเงียบ เหมาะที่จะนั่งสมาธิกัมมัฏฐาน 
(ส านักงานเทศบาลต าบลโคกจาน, ม.ป.ป., น. 1) ทั้งนี้การออกแบบพระมหาเจดีย์จะท าเสมือนหนึ่งตั้งอยู่บน
ยอดเขาพระสุเมรุ อันเป็นต านานที่เชื่อว่าเป็นรอยเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์และสวรรค์ ตลอดทั้งนาคาพิภพที่
เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนามาตั้งแต่อดีต 

จึงอาจกล่าวโดยสรุปว่า นาคในวัดแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของผู้ปกป้องดูแลพระพุทธศาสนาตามคติความ 
เชื่อของพระพุทธศาสนานั่นเอง รวมทั้งเห็นได้จากส่วนประดับของวิหารกลางน้ าที่ท าเป็นรูปนาค เช่น ช่อฟ้า 
ใบระกา เป็นต้น และพระมหาเจดีย์ที่ก าลังด าเนินการสร้างตามแบบแผนก็จะมีประติมากรรมรูปพญานาค
ประดับอยู่รายรอบเช่นกัน ถือได้ว่า พญานาคเป็นสัตว์ในจินตนาการที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในสังคมท้องถิ่น 
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนท้องถิ่นให้ความเคารพนับถือ เพราะตามชุดเรื่องเล่าเฉพาะถิ่น ชาวบ้านแถบนี้เชื่อว่า พวก
เขาสืบเชื้อสายมาจากพญานาค เพราะผืนแผ่นดินนี้คือของขวัญที่ดีที่สุดที่พญานาคได้มอบเอาไว้ให้ผู้คนถิ่นนี้ทั้ง
ปวง(ฉัตรชัย ไชยโยธา, 2563, สัมภาษณ์. และ สมัน เพ็งแจ่ม, 2563, สัมภาษณ์) ซึ่งจากประวัติของพ้ืนที่เชื่อว่า
เป็นวังพญานาคมาก่อน และจากประวัติบุคคลของเจ้าอาวาสเชื่อว่ามีอดีตชาติเป็นพญานาคที่เคยอาศัยอยู่ใน
พ้ืนที่นี้มาก่อน ท าให้วัดถูกสร้างตามความเชื่อเรื่องพญานาคของสถานที่นั้นโดยเฉพาะมารองรับ 
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แผนภาพที่ 1 แผนที่แสดงพญานาคกับวัดป่าศรมีงคลรัตนาราม 
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3. ภาพสะท้อนความเชื่อเรื่องพญานาคในอาณาบริเวณวัดป่าศรีมงคลรัตนาราม อ าเภออุทุมพรพิสัย 
จังหวัดศรีสะเกษ 

งานศิลปกรรมภายในอาณาบริเวณวัดป่าศรีมงคลรัตนาราม อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เป็น 
การน าเสนอถึงภาพสะท้อนความเชื่อในเรื่องของพญานาคของผู้คนในลุ่มแม่น้ าโขงในอีสาน ผ่านรูปลักษณ์ของงู
ใหญ่มีหงอนเศียรเดียวและหลายเศียร และมีรูปลักษณ์ของมนุษย์แบบกษัตริย์ นักบวช และมีพญานาคแผ่
พังพานอยู่เบื้องหลังคล้ายพระพุทธรูปนาคปรก ซึ่งเป็นการน ากายเดรัจฉานและกายเทพมาอยู่ด้วยกัน ซึ่งการ
สร้างสรรค์งานศิลปกรรมดังกล่าวขึ้นมาเพ่ือเป็นการแสดงออกทางความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อความศรัทธา
เกี่ยวกับพญานาค โดยใช้รูปแบบทางศิลปกรรมทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม รวมถึง
พิธีกรรมเป็นสื่อส าคัญ โดยเฉพาะการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมถ้ าพญานาค (ถ้ านาคาพิภพ) มีพระประธานปาง
สมาธิ หน้าตักกว้าง 109 นิ้ว ผิวมุกขาว (พุทธนิมิต) เป็นประธาน ประติมากรรมพระพุทธรูปนาคปรก และ
ประติมากรรมพญานาคก าลังแหวกว่ายแม่น้ าโขงและอาศัยอยู่ภายในถ้ า มีดวงไฟประดับอยู่ทั่วไปอัน
เปรียบเสมือนอัญมณีภายในถ้ าและดวงไฟในช่วงเทศกาลออกพรรษา ที่เหล่าพญานาคพ่นออกไปเพ่ื อบูชา
พระพุทธเจ้า พร้อมกับตั้งจิตอธิษฐานว่าด้วยอานิสงส์นั้นขอให้ข้าพระองค์ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์
หนึ่งในอนาคต อีกทั้งยังมีประติมากรรมองค์นาคาธิบดีในร่างของเศียรงูขนาดใหญ่ที่ประดับเรียงรายมาตั้งแต่
ทางเข้า เรียงรายรอบล้อมเสมือนหนึ่งคอยพิทักษ์รักษาพระเทพทันใจซึ่งเป็นตัวแทนองค์ศาสดาตามหน้าที่ ซึ่ง
พระเทพทันใจนี้เป็นพระพุทธรูปกลางแจ้งขนาดใหญ่บนอาคารสูงที่ปากทางเข้าวัดและอาจสัมพันธ์กับทัศนะ
ของชาญชัย คงเพียรธรรม ในประเด็นของพญานาคคือสัตว์ส าคัญในลัทธิไวษณพนิกาย ที่ว่า บริเวณทางเข้า
ปราสาทหินต่าง ๆ ของเขมรมักท าราวสะพานเป็นรูปพญานาค ทั้งนี้เนื่องมาจากพญานาคเป็นตัวแทนของฟ้า
ฝน เป็นที่ประทับบรรทมของพระนารายณ์ อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์แทนสะพานที่เชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับ
สรวงสวรรค์เข้าด้วยกัน ดังนั้นการข้ามสะพานนาคนั่นคือ การข้ามจากโลกมนุษย์ไปยังสวรรค์นั่นเอง (ชาญชัย 
คงเพียรธรรม, 2558, น. 57) แต่ในที่นี้คือ ประติมากรรมเศียรพญานาคเรียงเป็นแถวยาวคู่ขนานถนนจากปาก
ทางจนถึงตัววัด นอกจากนี้ยังมีพญานาคในร่างของบุรุษเพศ ประติมากรรมพระพุทธรูปปางนาคปรกที่
เกี่ยวเนื่องกับพ้ืนที่อารยธรรมขอมในจังหวัดศรีสะเกษที่สัมพันธ์กับต านานพญานาคสู่พระพุทธรูปปางนาคปรก 
(เขมรเรียกปรกนาค) และในทุกครั้งที่คนกราบไหว้พระพุทธรูปปางนี้นั้นเท่ากับว่า พวกเขาได้กราบไหว้
พระพุทธเจ้า ศาสดาของศาสนาพุทธ และพญานาคผู้เป็นบรรพบุรุษ ซึ่งเป็นความเชื่อดั้งเดิมของตนด้วย (เอนก 
รักเงิน, 2555, น. 23)  

นอกจากนี้ยังมีประติมากรรมการรวมตัวของเหล่าพญานาคเพ่ือจัดเครื่องบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธ
เจ้า การเขียนภาพองค์นาคาธิบดีในร่างบุรุษเพศจากนิมิตของหลวงพ่อ และอาณาบริเวณวัด ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งที่มี
ระบบนิเวศวิทยาเปรียบเสมือนวังพญานาคท่ีรายล้อมด้วยบึง สระน้ าจ านวนมาก และคลองน้ าที่ยาวขนานถนน 
โดยบริเวณนี้ในอดีตเป็นพื้นที่นาลุ่มน้ าท่วม ซึ่งสอดรับกับความเชื่อท่ีว่า พญานาคเป็นสื่อสัญลักษณ์ของน้ า และ
เป็นผู้พิทักษ์แหล่งน้ า และเชื่อว่าในแหล่งน้ ามีพญานาค 7 เศียร อาศัยอยู่ (สมัน เพ็งแจ่ม, 2563, สัมภาษณ์) มี
สถาปัตยกรรมกลางน้ า (วิหารกลางน้ า (พระพุทธรูปหยกขาว) จากประเทศพม่า) มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ คัน
ทวย และภาพประดับรูปนาครายล้อม มีนาคขนาดใหญ่เลื้อยผ่านตลอดฐานโบสถ์ และเหยียดล าตัวยาวไปตาม
แนวแกนทิศเหนือใต้ และลานพญานาคที่มีรากไม้ตะเคียนยักษ์ที่ดูเสมือนหนึ่งพญานาคขนาดใหญ่ ด้วยเหตุที่
พญานาคเป็นสัญลักษณ์แห่งน้ า เป็นพาหนะข้ามทะเลแห่งวัฏสงสารและเทินพระวิหารไว้จึงเปรียบเสมือนเรือ
ส าเภาทอง (จ านงค์ กิติสกล, 2538, น. 55) ดังกล่าวจะเห็นว่า อิทธิพลความเชื่อเรื่องพญานาคจึงมีผลต่อ
สังคมไทยผ่านงานศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรมจนยากที่จะแยกจากกัน 
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ภาพที ่5, 6, 7 แหล่งน้ าและงานศิลปกรรมที่สื่อถึงความเป็นนาคสถาน 

ที่มา: ผู้เขียน, 11 สิงหาคม 2563 
 

ประติมากรรมพญานาคภายในถ้ าพญานาคแห่งนี้ สร้างขึ้นเพ่ือปกปักษ์รักษาพระศาสนา และองค์พระ
ศาสดา โดยนาคในวัดแห่งนี้ถือได้ว่าเป็น “นาคทวารบาล” โดยคติเรื่องทวารบาลมีปรากฏอยู่ในคัมภีร์ของ
ศาสนาพราหมณ์ที่กล่าวถึงทิศส าคัญทั้ง 8 ทิศ แต่ละทิศจะมีทวารบาลดูแลรักษาอยู่ (สุพิชฌาย์ จินดาวัฒนภูมิ, 
2536, น. 128)  โดยความเชื่อดังกล่าวได้ถูกน ามาตกแต่งอาคารศาสนสถานต่างๆ เมื่อมีการผสมผสานกันของ
คติความเชื่อทั้งของศาสนาพุทธและศาสนาพรามหณ์ โดยเฉพาะความเชื่อที่ว่า “ถ้ าพญานาค” เป็นการจ าลอง
มาจากเขาพระสุเมรุ ดังนั้นการประดับรูปนาคบริเวณผนังอาคารจึงเป็นการสร้างข้ึนตามคติความเชื่อเรื่องทวาร
บาลเช่นกัน (จ านงค์ กิติสกล, 2535, น. 58) นาคมีบทบาทในการช่วยค้ ายันศาสนสถานจากสถาปัตยกรรม
วิหารกลางน้ าผ่านรูปแบบคันทวยพญานาคตามแบบศิลปะภาคเหนือโดยเป็นงานศิลปะพ้ืนถิ่น และเป็นสิ่งที่พบ
เห็นบ่อยในศาสนสถานทางพระพุทธศาสนาโดยใช้ไม้แกะเป็นรูปพญานาคสะบัดหางขึ้น และมีวัตถุประสงค์
หลักคือ การค้ ายันหลังคาหรือคานได้ ซึ่งปรากฏในงานศิลปะสกุลช่างต่างๆ ที่พยายามสะท้อนความเชื่อความ
ศรัทธาเกี่ยวกับพญานาค หรือน าพญานาคมาเป็นแนวคิด แรงบันดาลใจ เพ่ือสร้างงานศิลปะที่สะท้อนความ
เชื่อเหล่านี้สื่อถึงการท าหน้าที่เป็นตัวแทนสัญลักษณ์สัตว์ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา และมีพิธีกรรมถวาย
บายศรี ดอกบัว การแก้บนด้วยการถวายไข่เป็ด และพิธีบูชาเทียนและถวายเทียนแก่พญานาคราชในทุกวันพระ
อันเป็นพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับไฟที่เชื่อว่าเป็นการส่งต่อกับพญานาคเพ่ือให้น าไปบูชารอยพระพุทธบาทที่
ประทับไว้ที่ริมแม่น้ านัมทานที (จารุวรรณ ธรรมวัตร, ม.ป.ป., น. 13) และคนส่วนใหญ่จะมาขอพรเรื่องทั่วไป ดู
ดวงในคติโหราศาสตร์ และขอพรให้ข้าวกล้าในนาของชุมชนรอบ ๆ วัดได้ผลดี และอาจใช้เป็นสื่อในการท าให้
เกิดคุณทางเมตตามหานิยมตามความเชื่อทางไสยศาสตร์ และพบว่า “พญานาค” เหล่านั้น เป็นสัญลักษณ์ที่
ส าคัญซึ่งประกอบด้วยความหมายหลายอย่าง เช่น หมายถึงเจ้าแผ่นดินและน้ า หมายถึงผู้ชายและความ
ศักดิ์สิทธิ์ หมายถึงคนลาว (พญานาคจ านวนมากเป็นตัวแทนของคนลาวจ านวนมาก) ในพ้ืนที่สองฝั่งแม่น้ าโขงที่
สืบเชื้อสายมาจากพญานาค และอาจกล่าวได้ว่า สังคมอีสานแต่ก่อนเปรียบเสมือนสังคมนาค คือ เป็นผู้บริสุทธิ์
ด้วยความมีศีลธรรม พญานาคเป็นสิ่งแทนความเชื่อของชาวอีสาน เป็นสื่อสัญลักษณ์ของน้ า  สื่อถึงความอุดม
สมบูรณ์ของแผ่นดินในอดีต ชี้ให้เห็นถึงความงดงามของอารยธรรม ความเชื่อความศรัทธาในจารีตประเพณี 
โดยมีนาคเป็นสัญลักษณ์หลักของพิธี เช่นเดียวกับทัศนะของหุมพัน รัตตะนะวง ที่ว่า “ชาวลาวก็คือกลุ่มชนที่มี
เชื้อสายมาจากชนชาติอ้ายลาว มีความผูกพันกับค าว่า นาค หรือ เงือกงู มากที่สุดจนท าให้รู้สึกว่านาคหรือเงือก
นั้น เป็นปัจจัยหนึ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในชีวิตประจ าวันของคน ส าหรับพวกเขาแล้ว นาคได้มีบทบาทใน
ทุกๆ ที่ จะเป็นความเชื่อในบรรพชน ในผู้ปกป้องต านานสร้างเมืองลาว ในวรรณกรรมโบราณ ในศิลปะตกแต่ง
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โบสถ์วิหาร หรือปูชนียสถาน ในท้องไร่ท้องนา หรือกระทั่งศิลปะการสักหมึกสักลายตัวคน” (หุมพัน รัตตะนะ
วง, 2537, น. 5) 

 

 
ภาพที่ 7, 8, 9 พญานาคกับสินคา้เชิงการท่องเที่ยวภายในวัดฯ 

ที่มา: ผู้เขียน, 11 สิงหาคม 2563 
 

ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่า ภาพสะท้อนเรื่องพญานาคนี้ได้มีหน้าที่ส าคัญต่อสังคมชาวนาด้วยเช่นกันกล่าวคือ 
พญานาคมีหน้าที่รักษาดินและน้ า มีหน้าที่ควบคุมพฤติกรรมของคนในชุมชน มีหน้าที่สนองปัจจัยพ้ืนฐานใน
การท านาแก่ชาวนา และมีหน้าที่รักษาความเป็นปึกแผ่นของสังคมชาวนา ซึ่งในทางตรงกันข้าม พญานาคจาก
วัดแห่งนี้ยังสามารถบันดาลภัยธรรมชาติให้เกิดขึ้นบนแผ่นดินได้ด้วยเช่นกัน (ติ๊ก แสนบุญ, 2551, น. 17) เช่น 
ในกรณีบางปีที่ชาวบ้านไม่ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม มีการทะเลาะเบาะแว้งกันในชุมชนบ้านสิมและบ้านโคกจาน 
ต่อมาจึงส่งผลให้เกิดภัยแล้งและน้ าท่วมพ้ืนที่นาจนได้รับความเสียหาย โดยชาวบ้านเชื่อว่าเป็นการกระท าและ
ดลบันดาลของพญานาควัดบ้านสิม ผู้เป็นเจ้าพิภพนาคาแห่งนี้ เนื่องจากพญานาคมีอ านาจเหนือธรรมชาติที่
สามารถควบคุมดูแลกระแสน้ าหลวงหรือแม่น้ าใหญ่ได้ (ฉัตรชัย ไชยโยธา, 2563, สัมภาษณ์) 

จากที่กล่าวมาพบว่า ในพ้ืนที่อาณาบริเวณของวัดป่าศรีมงคลรัตนาราม อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรี 
สะเกษ มีความสอดคล้องกับแนวคิดมโนทัศน์เรื่องนาคของชนชาติไท ที่สะท้อนให้เห็นจากวรรณกรรม งาน
ศิลปะ ความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรมนั้น ประมวลได้ 15 มโนทัศน์ ซึ่งมีลักษณะสอดรับเช่นเดียวกับความ
เชื่อเรื่องพญานาคทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย รวมถึงดินแดนสองฝั่งโขงด้วย ได้แก่ มโนทัศน์
นาคเป็นบรรพบุรุษ มโนทัศน์นาคเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มโนทัศน์นาคในฐานะที่เป็นเทพ มโนทัศน์นาคมีอิทธิฤทธิ์ 
พลังอ านาจ มโนทัศน์นาคศรัทธาในพระพุทธศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา มโนทัศน์นาคเป็นผู้ปกปักษ์
รักษาสถานที่ส าคัญหรือบ้านเมือง มโนทัศน์นาคมีรูปลักษณ์คล้ายงูใหญ่และรูปลักษณ์ท่อนบนเป็นมนุษย์ท่อน
ล่างเป็นงู ดังกล่าวบ่งบอกได้ว่า นาคคือบรรพบุรุษเก่าแก่ของคนในลุ่มน้ าโขง มโนทัศน์เกี่ยวกับที่อยู่ของนาค 
มโนทัศน์นาคมีอยู่จริงผ่านสถานที่คือ ถ้ าพญานาคภายในวัด มโนทัศน์นาคเป็นเจ้าแห่ งน้ าและแผ่นดิน มโน
ทัศน์นาคเกี่ยวข้องกับการเกษตรและความอุดมสมบูรณ์ มโนทัศน์นาคกับการสร้างบ้านเรือนและที่อยู่อาศัย 
มโนทัศน์นาคกับโหราศาสตร์ มโนทัศน์นาคเป็นผู้ช่วยเหลือมนุษย์ และมโนทัศน์รูปลักษณ์ของนาคมีความงาม
ทางศิลปะ (กัญญรัตน์ เวชศาสตร์, 2559 , น. 15)ซึ่งท าให้การตีความหมายเรื่องนาคเป็นการอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อเรื่องนาคที่มาจากเรื่องเล่าเฉพาะของวัดและพ้ืนที่นั้น กับความเชื่อเรื่องนาค
ที่มาจากบริบทที่กว้างใหญ่ในระดับกลุ่มคนที่อยู่ในภูมิภาค 

งานศิลปกรรมภายในวัดป่าศรีมงคลรัตนารามที่ถูกสร้างสรรค์และเก่ียวข้องกับพญานาคนั้น ล้วนเกิด 
จากการสร้างงานตามจินตนาการที่เกิดจากมโนทัศน์ในเรื่องพญานาคที่แตกต่างกันออกไป มโนทัศน์ที่น ามา
เป็นแนวคิด แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์รูปแบบทางศิลปกรรมส่วนใหญ่นั้นจะเป็นมโนทัศน์ในเรื่องของ
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พญานาคเป็นเจ้าแห่งน้ าและแผ่นดินจากต านานพระทองกับนางนาค (สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2554, น. 71) และมโน
ทัศน์รูปลักษณ์ท่ีมีความงามทางศิลปะ ดังที่กัญญรัตน์ เวชศาสตร์ (2559) ได้กล่าวถึงมโนทัศน์เรื่องนาคของชน
ชาติไทยที่สะท้อนให้เห็นจากงานวรรณกรรม งานศิลปะ ความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรม ซึ่งการสร้างสรรค์
งานศิลปกรรมภายในอาณาบริเวณวัดป่าศรีมงคลรัตนารามนี้ถูกท าขึ้นเพ่ือเป็นพ้ืนฐานเพ่ือตอบสนองความเชื่อ
ความศรัทธาของมนุษย์ที่มีต่อพระพุทธศาสนา ดังภาพเขียนรูปองค์เทวนาคา และประติมากรรมหุ่นขี้ผึ้ง
พญานาค (องค์เทวนาคา) ทั้ง 3 องค์ (อีก 6 องค์เป็นประติมากรรมปูนปั้นรูปพญานาค รวมเป็น 9 องค์) มีการ
น ากรอบความคิดเกี่ยวกับสีของพญานาคที่ใช้โทนสีเขียว สีแดง สีทอง ซึ่งมีลักษณะคล้ายประติมากรรม 
จิตรกรรมที่เกี่ยวกับพญานาค โดยท าเป็นลูกแก้วประดับไว้ตามส่วนต่างๆ ของถ้ าอันเป็นการจ าลองบริเวณ
โดยรอบให้เหมือนนาคพิภพจริงๆ และอาจสื่อถึงดวงไฟ หรือบั้งไฟพญานาคด้วย เป็นต้น  

และยังมีมโนทัศน์เกี่ยวกับพญานาคผู้มีอิทธิฤทธิ์ในด้านต่าง  ๆ อีกมากมาย โดยพญานาคเป็น
สัญลักษณ์แทนสิ่งต่างๆ อาทิ 1) พญานาคเป็นสัญลักษณ์แทนบรรพบุรุษเขมรและการสืบต่อเผ่าพันธุ์ เห็นได้
จากในการถวายสิ่งของพระในวัดจะมีการจับชายผ้าของคนต่อ ๆ กัน อันเป็นการจ าลองเหตุการณ์ตอนที่พระ
ทองจับชายสไบของนางนาคลงไปยังพ้ืนพิภพ อีกทั้งในคติพุทธศาสนาตามวัดทั่ว ๆ ไปก็มีปรากฏการจับชายผ้า
ของคนต่อๆ กันไปด้วยเช่นกัน 2) พญานาคเป็นสัญลักษณ์แทนความเป็นผู้มีบุญ อ านาจ เทวาสิทธิ์ 3) พญานาค
เป็นสัญลักษณ์แทนผู้ปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา เห็นได้จากพญานาคที่คอยคุ้มครององค์พระประธาน ซึ่ง
บริเวณใกล้เคียงถ้ าพญานาคยังมีการปลูกต้นสาละไว้เพ่ือเป็นการบ่งบอกถึงความเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์และพ้ืนที่
ศักดิ์สิทธิ์ในพุทธประวัติด้วย อันจะช่วยตอกย้ าความส าคัญทางวัฒนธรรมของพ้ืนที่แห่งนี้ให้มีมากขึ้น (ชานนท์ 
ไชยทองดี, 2563, น. 191-207) และ 4) พญานาคเป็นสัญลักษณ์ของฟ้าฝนที่บันดาลความอุดมสมบูรณ์ให้กับ
พืชพันธุ์ธัญญาหารให้แก่คนในท้องถิ่น และเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างสรวงสวรรค์กับโลกมนุษย์ พญานาคคือ
ความอุดมสมบูรณ์ริมฝั่งแม่น้ าโขง เป็นผู้บันดาลให้เกิดธรรมชาติ เกิดความม่ังคั่งและมั่นคง ด้วยเหตุนี้พญานาค
จึงปรากฏอยู่ในงานจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี (ชาญชัย คงเพียรธรรม, 
2558, น. 17) ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงมโนทัศน์ทางความเชื่อ
และจินตนาการเกี่ยวกับพญานาคของอาณาบริเวณวัดป่าศรีมงคลรัตนาราม อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะ
เกษ จนกระทั่งมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวอันเป็นผลให้นาคถูกใช้เป็นจุดขายทางการท่องเที่ยว โดยนาคได้
กลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรม เช่น เสื้อที่ระลึก วัตถุศักดิ์สิทธิ์ อัญมณีศักดิ์สิทธิ์ หินศั กดิ์สิทธิ์ ที่ถูกผลิตขึ้น
ภายใต้ความเชื่อชุดนี้ สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของพญานาคในวัฒนธรรมท้องถิ่นศรีสะ
เกษได้เป็นอย่างดี ดังกล่าวจะเห็นได้ว่า คติเรื่องนาคในวัดป่าศรีมงคลรัตนารามได้ถูกบริบททางการท่องเที่ยว
เป็นส่วนที่ท าให้คติเรื่องนาคได้ถูกน ามาใช้เพ่ือยืนยันถึงคติความเชื่อของผู้คนในบริเวณแถบลุ่มน้ าโขง รวมทั้ง
อาณาบริเวณวัดป่าศรีมงคลรัตนาราม อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษด้วย ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้เองได้
ช่วยเสริมสร้างพ้ืนที่ทางสังคม (Social space) ซึ่งเป็นพ้ืนที่ของชาวบ้านที่ร่วมกันสื่อถึงความเคารพบูชาต่อ
สถานที่แห่งนั้นอันมีพญานาคท่ีศักดิ์สิทธิ์ที่มีความหมายในการดูแลคนในชุมชน 
 
บทสรุป 

ความรู้ใหม่หรือข้อค้นพบใหม่จากแรงบันดาลใจที่พบเห็นสิ่งแวดล้อมในศาสนสถาน เช่น รูปทรงของ 
พระธาตุเจดีย์ พญานาค และลักษณะทางกายภาพ ศึกษาหาความหมายให้มีความสอดคล้องกันในเรื่องของ
ความเชื่อในสิ่งที่พบเห็นสู่ความศรัทธาของคนอีสานมาสร้างสรรค์ในรูปแบบของพิธีกรรมและความเชื่อความ
ศรัทธา จนเกิดเป็นงานศิลปกรรมที่โดดเด่นและทรงคุณค่า และก่อให้เกิดเป็นภาพสะท้อนความเชื่อเรื่อง
พญานาคในอาณาบริเวณวัดป่าศรีมงคลรัตนาราม อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เป็นการสร้างสรรค์
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รูปแบบงานศิลปกรรมของทางวัดฯ เพ่ือน าเสนอถึงจินตนาการเกี่ยวกับพญานาค มีการใช้กรอบแนวคิด “นาคา
คต”ิ ที่แฝงอยู่ในทุกมิติการสร้างสรรค์เหมือนกัน โดยเชื่อว่าพญานาคเป็นผู้พิทักษ์พระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้า 
เป็นสัญลักษณ์ส าคัญทางพระพุทธศาสนา และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนหรือชุมชนด้วย โดยมีปรากฏการณ์พิธีกรรม
ต่างๆ ที่สะท้อนด้านความเชื่อ ความศรัทธา จินตนาการ และมโนทัศน์รูปลักษณ์ของพญานาค ถูกน ามาเป็น
แนวคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์รูปแบบงานศิลปกรรมลักษณะต่างๆ ภายในวัด ซึ่งผู้คนที่ม าเยือน
และผู้คนในชุมชนใกล้เคียงมีความผูกพันกับพญานาคทั้งในด้านประเพณี พิธีกรรม และงานศิลปะต่างๆ ส่วน
ใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับพญานาคด้วยความเชื่อที่ว่า พญานาคเป็นสัตว์ในอุดมคติของผู้คนในลุ่มน้ าโขง และ
สืบเนื่องมาถึงล าน้ ามูล ห้วยส าราญ และห้วยวะ ที่มีน้ าล้อมรอบคล้ ายวังพญานาคอันเป็นที่ตั้งของวัดป่าศรี
มงคลรัตนาราม พญานาคมีอิทธิฤทธิ์อ านวยความอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งพญานาคเป็นสัตว์ที่มีความสัมพันธ์กับ
ผู้คนมาอย่างยาวนาน เป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มชนดั้งเดิม เป็นสัญลักษณ์ของเจ้า ของคน และน้ า ดังปรากฏใน
นิทาน ต านาน ถูกถ่ายทอดผ่านประติมากรรม จิตรกรรม พิธีกรรม และสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะภาพ
จิตรกรรมและประติมากรรมองค์เทวนาคา ประติมากรรมการจินตนาการลักษณะการเคลื่อนไหวของพญานาค
ที่แหวกว่ายแม่น้ าโขง และพ่นดวงไฟขึ้นมายังเหนือผิวน้ า อีกทั้งลักษณะกายภาพของวัดที่มีประติมากรรมรูป
พญานาคอยู่ทั่วไปตั้งแต่ทางเข้า มีลักษณะพ้ืนที่เป็นเกาะกลางน้ า สิ่งเหล่านี้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาเพ่ือเป็นภาพ
สะท้อนถึงความเชื่อความศรัทธา และจินตนาการท่ีเกี่ยวกับพญานาค ผนวกกับประเพณี พิธีกรรม วิถีชีวิต และ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ   

นอกจากนี้ การศึกษาต านาน ประวัติศาสตร์ ประติมากรรม จิตรกรรม และสถาปัตยกรรมล้วนเป็น
เครื่องมือส าคัญเพ่ือน าเสนอภาพแทนความดีเหล่านี้ที่นาคเป็นลัทธิหนึ่งทางศาสนา เพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญใน
การสื่อสารและสืบสานความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคของผู้คนในลุ่มแม่น้ าโขง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้คนที่มีความ
ศรัทธาต่อวัดป่าศรีมงคลรัตนารามต่างมีความผูกพันกับพญานาคมาอย่างนาวนาน  ท าให้คนในสังคมได้พบปะ
กัน ก่อให้เกิดความเป็นปึกแผ่นทางสังคม ขณะเดียวกันยังเป็นการสอนทางอ้อม เพ่ือให้คนในสังคมแสดงความ
เคารพต่อธรรมชาติและตราบใดที่มนุษย์รู้จักเคารพธรรมชาติ ตราบนั้นมนุษย์จะด ารงชีวิตอยู่บนโลกใบนี้อย่างมี
ความสุข อนึ่ง สิ่งที่ส าคัญยิ่งในการศึกษาเกี่ยวกับประเด็นนี้คือ ท าให้ตระหนักถึงบทบาทของศิลปะว่ามี
ความสัมพันธ์กับศาสนาและความเชื่อ อันแสดงให้เห็นในประเพณี พิธีกรรมต่าง ๆ มาเป็นเวลาช้านาน  และใน
ทุกวันนี้แม้ว่าคติความเชื่อเรื่องพญานาคถูกเปลี่ยนไปเป็นสินค้าเ พ่ือการบริโภคทางการท่องเที่ยว ซึ่งไม่ได้เป็น
เพียงสิ่งที่ตอบสนองต่อชุมชนเท่านั้น แต่ได้ถูกสร้างให้เป็นสินค้าเพ่ือคนทั่ว  ๆ ไป คนรู้จักวัดแห่งนี้เพราะ
พญานาคและสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับพญานาค ท าให้ความเชื่อดั้งเดิมถูกลดทอนลง เนื่องจากกระแสพญานาคได้
กลายเป็นกระแสความเชื่อที่มาแรงที่สุดในสังคมไทย เป็นแหล่งสะสมความหมายเชิงสัญลักษณ์แบบใหม่ 
(Raymond Firth, 1973, p. 7) และกลบความเชื่อทุกกระแสจนกลายเป็นหนึ่งใน “ปรากฏการณ์พญานาค” 
ในสังคมไทย (ชาญชัย คงเพียรธรรม และคณะ, 2561, น. 115) เป็นที่ท่องเที่ยวที่มีจุดขาย โดยนักท่องเที่ยวจะ
เข้าไปเห็นสถานที่จริงและดื่มด่ ากับความงดงามทางธรรมชาติและผลงานสร้างสรรค์ฝีมือมนุษย์และมีส่วน
ร่วมกับกิจกรรมของทางวัดด้วย ดังกล่าวเป็นข้อสังเกตต่อการเปลี่ยนแปลงความเชื่อเรื่องพญานาคกับการ
ท่องเที่ยว และควรเป็นประเด็นที่น่าจะได้มีการศึกษาวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งต่อไป ผ่านความเชื่อที่ว่าอิงอยู่กับ
ความเชื่อเรื่องนาคาคติที่ปรากฏในปัจจุบันที่ผสานกันเป็นรูปแบบนาคาคติสมัยใหม่ในบริบทนาคกับการ
ท่องเที่ยว และมีส่วนที่เป็นแบบดั้งเดิม ดังกล่าวจะช่วยให้เข้าใจภาพสะท้อนความเชื่อที่สัมพันธ์กับบริบทอ่ืนๆ 
ได้ดีขึ้น 
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ดังนั้นประเด็นที่ว่าด้วยเรื่องการด ารงอยู่ของคติความเชื่อเรื่องนาคที่สัมพันธ์กับการด ารงชีวิตเหล่านี้จะ 
ด ารงอยู่ต่อไปได้อย่างไรท่ามกลางกระแสการท้าทายจากภายนอกหรือบริบทสังคมร่วมสมัย คือ ความเชื่อ
ดั้งเดิมในบริบทสังคมยุคใหม่ในปัจจุบันที่มีลักษณะของการ “คลาย” และสืบเนื่องต่อไปอนาคตหรือการ 
“เคลื่อน” เพ่ือการธ ารงอยู่ทางวัฒนธรรมพ้ืนถิ่นหรือ Sprit (ขวัญ-ที่-ผี-พระ)  ได้แก่ วัฒนธรรมการเมือง และ
ความเชื่อที่เกี่ยวกับ พระ ผี จิตวิญญาณ ความเชื่อ เวลา ยาม และนาค เป็นต้น ในท่ามกลางยุคโลกาภิวัตน์ที่มี
ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่ควรจะมีการขยายการศึกษาต่อไป และ
ควรมีการศึกษารูปแบบและภาพสะท้อนเรื่องนาคจากวัดอ่ืน ๆ เพราะนาคเป็นที่รู้จักของชาวอุษาคเนย์ และ
ศึกษาเรื่องนาคในศิลปกรรมอ่ืน ๆ เช่น ลายผ้า เครื่องใช้ จิตรกรรม ตลอดจนพระมหาเจดีย์ศรีมงคลฯ ภายหลัง
การสร้างแล้วเสร็จ เป็นต้น เนื่องจากลวดลายที่ปรากฏมีสัญลักษณ์ของนาคปรากฏให้เห็น ดังนั้น นาคสถาน
แห่งนี้จึงถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่มีเรื่องราวของพญานาค มีความเชื่อ พิธีกรรม มีความรักความผูกพันอันล้ าลึกที่
ร้อยรัดผู้คนนับร้อยนับพันให้เป็นหนึ่งเดียว ด้วยเหตุนี้พญานาคจึงปรากฏอยู่ในงานจิตรกรรม ประติมากรรม 
สถาปัตยกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือแม้แต่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยและ
ประเทศเพ่ือนบ้านที่นิยมน าพญานาคไปเป็นตราสัญลักษณ์อีกด้วย อีกทั้งงานนี้ยังช่วยแสดงให้เห็นด้วยว่า 
ศาสนา ความเชื่อ พิธีกรรม มีพลังในการ คลี่ คลาย ญ่าย เคลื่อน และขยับขับเคลื่อนสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่น
และระดับชาติได้อย่างไรด้วย 
 

 
ภาพที่ 10 แบบร่างพระมหาเจดียท์ี่มีราวบันไดทางขึ้นท าเป็นประตมิากรรมรูปพญานาค 

ที่มา: ส านักงานเทศบาลต าบลโคกจาน 
 

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาครั้งนี้ยังพบว่ายังคงมีประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและควรท าการศึกษา 
เพ่ิมเติมอีกหลายประเด็น ได้แก่ แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชน ก าเนิด
และพัฒนาการของวัด การระบุประวัติศาสตร์ของการสร้างภาพสะท้อนแต่ละภาพลักษณ์/เรื่องราว ว่าสร้าง
เมื่อใด ยุคใด และใครเป็นคนสร้าง เพ่ือให้เห็นภาพและเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของภาพสะท้อนที่สัมพันธ์กับ
บริบททางสังคมแต่ละช่วง รวมถึงผลกระทบที่เกิดจากการขยายตัวของวัด เนื่องจากในท้องถิ่นศรีสะเกษยัง
ไม่ได้ท าการศึกษาในเรื่องดังกล่าวมากนัก เนื่องจากเป็นวัดใหม่ ส่วนใหญ่ที่มีการศึกษาไว้แล้ วจะเป็นวัดใหญ่ๆ 
ที่มีเอกสารอ้างอิงมากมาย ดังกล่าวจะช่วยให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างคนในท้องถิ่นและความเชื่อของมนุษย์
ในแง่มุมทางสังคมศาสตร์มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน แต่เหนือสิ่งอ่ืนใดภาพสะท้อนเรื่องพญานาคดังกล่าวคงมี
การปรับเปลี่ยนตามการเปลี่ยนของสังคมด้วย ดังนั้นการรวบรวมความหมายเพ่ือน าเสนอในทางวิชาการคงต้อง
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ด าเนินต่อไปตราบเท่าที่ผู้คนยังคงผูกพันกับธรรมชาติ และขึ้นอยู่กับว่าจะมีการรวบรวมอยู่ภายใต้เงื่อนไขใดใน
การศึกษา ด้วยเหตุนี้ การศึกษาวิเคราะห์เรื่องภาพสะท้อนเรื่องพญานาคในอาณาบริเวณวัดป่าศรีมงคล     
รัตนาราม พระอารามหลวง อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ จึงถือเป็นความหลากหลายทางวิชาการได้
เป็นอย่างด ี
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2562 แต่กลุ่มก้อนดังกล่าวกลับสามารถด ารงอยู่ได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 1 ปี ผู้วิจัยสนใจศึกษา
เงื่อนไขและความสัมพันธ์ที่ปกป้องรักษากลุ่มดังกล่าวให้รอดพ้นจากการจับกุมและตรวจปราบของรัฐได้ โดยมุ่ง
ส ารวจบทบาทและอิทธิพลของวัตถุในวัดผ่านกรอบคิดเรื่อง ความเป็นผู้กระท าการของวัตถุ (material 
agency) โดยอาศัยข้อมูลจากการสัมภาษณ์ สังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม และไม่มีส่วนร่วมกับสมาชิกและผู้คน
ในวัดเป็นระยะเวลา  6 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม- สิงหาคม พ.ศ. 2563 

ในบทความผู้วิจัยเสนอให้เห็นว่าวัตถุอย่าง ป้าย บัตรประชาชน และน้ ามันกัญชา มีความเป็นผู้กระท า
อย่างแข็งขันที่เกาะเกี่ยวกับตัวแสดงอ่ืน ๆ และผลิตสร้างข่ายใยความสัมพันธ์อันจ าเพาะในการปกป้องกลุ่ม
ดังกล่าวได้ ป้ายเป็นวัตถุท่ีกระท าการอ าพราง ปกปิดบิดเบือนการตรวจปราบของรัฐ ส่วนบัตรประชาชนเป็นตัว
แสดงส าคัญที่สามารถสร้างการต่อรองและประนีประนอมกับรัฐได้ในกรณีที่วัดถูกจับกุม และกัญชาเป็นตัว
แสดงที่มีความเลื่อนไหล ยืดหยุ่นสามารถเปลี่ยนรูปแปลงร่างเป็นวัตถุที่สามารถเคลื่อนย้าย ไหลเวียนไปยัง
พ้ืนที่ต่าง ๆ โดยเล็ดลอดออกจากการตรวจจับของรัฐ รวมทั้งสร้างปฏิสัมพันธ์ต่อร่างกายของเจ้าหน้าที่รัฐใน
ท้องถิ่นที่ส่งผลให้เกิดการระงับใช้อ านาจกฎหมายในการปราบปราม จับกุม และกลายเป็นเกราะก าบังที่ส าคัญ
แก่กลุ่มดังกล่าว 
  

ค าส าคัญ:  กัญชา ความเป็นผู้กระท าการของวัตถุ  ชมรมกัญชา    
 
Abstract 

This article studies a group of social relations at a temple in a central province of 
Thailand that produces, processes, distributes cannabis to people. These are actions that 
violate the Narcotics Act 2019, but the group has been able to continue for more than a year, 
without being arrested and subjugated by the state. This paper investigates the role and 
influence of objects in the temple through the concept of material agency using data from 
interviews, participatory, and non-participatory observation with members of the temple for 6 
months -- from March - August 2020.  

In the paper, the researcher suggests that objects like ID cards, signs and cannabis are 
actively involved with other actors and have the ability to create a specific network to protect 
the cannabis group. To illustrate, signs are the objects that perform camouflage, conceal, and 
distort state inspections. The ID card is an important agent that can bargain and compromise 
with the state in case the cannabis group was arrested. Marijuana is an agent which has 
qualities of flexibility, fluidity; it is able be transformed into a movable object, circulating 
through different areas, emanating from state detection. It also creates interactions with local 
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government officials’ bodies which leads to their suspension of law enforcement to suppress 
and arrest, and them becoming an important shield for the group. 
 

Keywords:  cannabis, material agency, cannabis social club  
 
บทน า 

ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา เกิดกระแสการตื่นตัวเกี่ยวกับพืชกัญชาที่ค้นพบว่า  มีประโยชน์ทาง
การแพทย์หลายประการ งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้ยืนยันว่ากัญชามีสรรพคุณสามารถรักษาอาการเจ็บป่วย 
มากมาย เช่น อาการแพ้เคมีบ าบัด อาการนอนไม่หลับ อาการอักเสบ  โรคปลอกประสาทเสื่อม ไมเกรน โรค
พาร์กินสัน โรคเครียดหลังผ่านเหตุการณ์ร้ายแรง (PTSD) โรคลมชักในเด็กท่ีรักษาได้ยาก เป็นต้น (Grinspoon, 
2018) ข้อค้นพบดังกล่าวเป็นปัจจัยส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางกฎหมายควบคุมกัญชาระหว่าง
ประเทศ กล่าวคือ องค์การสหประชาชาติผ่อนปรนให้ประเทศที่เข้าร่วมอนุสัญญายาเสพติดสามารถแก้ไข
กฎหมายยาเสพติด อนุญาตให้ประชาชนเข้าถึงประโยชน์จากกัญชาได้ตามแต่จะเห็นสมควร หลายประเทศเช่น 
ชิลี เนเธอแลนด์ อูรุกวัย แคนาดา ได้แก้ไขกฎหมายทั้งในลักษณะของการลดโทษความผิด (depanelize) และ
ลดโทษอาญา (decriminalize) โดยสร้างเงื่อนไขและข้อก าหนดต่าง ๆ ที่เฉพาะแก่ผู้ใช้กัญชาขึ้น เช่น ก าหนด
ปริมาณกัญชาที่ครอบครองได้ ก าหนดสถานที่เสพกัญชา ก าหนดอายุของผู้ที่ซื้อกัญชา หรือจ ากัดจ านวนต้น
กัญชาที่ปลูกในครัวเรือน เป็นต้น (Canna Connection, 2020) 

ส าหรับประเทศไทยมีการแก้ไขกฎหมายควบคุมกัญชาเช่นกัน กล่าวคือ จากพระราชบัญญัติยาเสพติด
ให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 รัฐอนุญาตให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกัญชา เพ่ือใช้เป็นยารักษาโรคได้ ผ่าน
ระบบบริการสุขภาพด้วยกัญชา ในโรงพยาบาลและคลินิกกัญชาหลายแห่งทั่วประเทศ รวมทั้งเปิดโอกาสให้
หน่วยงานของรัฐ ที่ได้รับอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ สามารถด าเนินการปลูก ศึกษา ค้นคว้า 
เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชาได้ เช่น องค์กรเภสัชกรรม กรมการแพทย์แผนไทย และสถาบันอุดมศึกษา เป็น
ต้น  แต่กฎหมายยังคงก าหนดให้กัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ไม่อนุญาตให้ประชาชนครอบครอง 
ผลิต ปลูก เองได้ ต้องอยู่ภายใต้การก ากับควบคุมจากสถาบัน และเจ้าหน้าที่รัฐเท่านั้น รัฐเป็นผู้จัดหากัญชา
ทั้งหมด (government supply) และ มีโทษอาญาแก่ผู้ที่ฝ่าฝืน ทั้งโทษปรับ และจ าคุกอย่างเข้มงวด (พ.ร.บ. 
ยาเสพติดให้โทษ, 2562)    

อย่างไรก็ตามการประกาศบังคับใช้กฎหมายควบคุมกัญชา ตาม พ.ร.บ ยาเสพติดให้โทษดังกล่าว กลับ
ส่งผลให้ประชาชนใช้กัญชาอย่างผิดกฎหมายมากข้ึน มีการประมาณการว่า มีผู้ใช้กัญชาในปี พ.ศ. 2562 กว่า 6 
แสนคน เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 3.59 เท่า ร้อยละ 90 จากจ านวนดังกล่าวเป็นผู้ที่ใช้หลังกฎหมายมีผลบังคับใช้
แล้ว ผู้ใช้เหล่านี้มีทั้งผู้ที่ใช้เป็นยารักษาโรค เพ่ือสันทนาการ โดยปลูก แปรรูปและบริโภคในครัวเรือน ในขณะที่
บางส่วนปลูกเพ่ือจ าหน่าย (คณะโต และ ลียติกุล, 2563) 
 “วัดบางยิ้ม” ถือเป็นหนึ่งในปรากฎการณ์ทางสังคมที่ประชาชน ลักลอบด าเนินการผลิต แปรรูป 
แจกจ่ายกัญชา ภายหลังจากมีการประกาศใช้กฎหมาย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ ปี พ.ศ. 2562 กิจกรรม
ดังกล่าวด าเนินการโดยคณะพระสงฆ์ และอาสาสมัคร ในวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดภาคกลาง ที่แปรรูปกัญชาเป็น
น้ ามันกัญชา และแจกจ่ายให้แก่ผู้ป่วยที่เป็นสมาชิกของกลุ่ม โดยเชื่อว่าน้ ามันกัญชาช่วยบรรเทาอาการปวด 
อ่อนเพลีย นอนไม่หลับจากโรคเรื้อรังต่าง ๆ และฟ้ืนฟูร่างกายจากการรักษาโรคร้ายแรง  

การด าเนินกิจกรรมผลิต แปรรูป และแจกจ่ายของวัดบางยิ้ม ชวนให้ผู้วิจัยนึกถึงปรากฏการณ์ “ชมรม
กัญชา” (cannabis social  club) ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ เช่น เบลเยี่ยม อังกฤษ นิวซีแลนด์ และสเปน 
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เป็นต้น ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือ ท้าทายกฎหมายยาเสพติดเชิงป้องปราม (prohibitive) กลุ่มเหล่านี้ด าเนินกิจกรรมการ
ผลิต แปรรูปและแจกจ่ายกัญชาโดยไม่แสวงหาผลก าไร โดยเกิดขึ้นจากประชาชนรากหญ้า ที่เห็นแย้งกับวิธีคิด
และการก ากับควบคุมของรัฐที่บัญญัติให้กัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษ จ ากัดการเข้าถึงและการครอบครองของ
ผู้ใช้ ผ่านกลไกการควบคุมต่าง ๆ ทั้งกฎหมาย สาธารณสุข โดยผูกขาดการตัดสินใจจัดการกัญชาไว้ที่หน่วยงาน
รัฐ กีดกันมิให้ประชาชนเข้าถึงกัญชาได้โดยตรง และก าหนดโทษให้แก่ผู้ที่ฝ่าฝืน (Pardala, Queirolo, 
Álvarez, & Repetto, 2019) (Blickman, 2014) 

ชมรมกัญชาหลายแห่งในประเทศแถบยุโรปอาศัยช่องว่างทางกฎหมายในการรวมกันปลูกและแปรรูป
กัญชาตามจ านวนต้นที่รัฐอนุญาตให้แต่ละบุคคล (shared production) เพ่ือแจกจ่ายผลผลิตให้แก่สมาชิกใน
กลุ่มอย่างมีคุณภาพ ปลอดภัยและหลากหลาย  สามารถบริโภคท้ังในทางการแพทย์หรือสันทนาการอย่างทั่วถึง
ภายในกลุ่ม ไม่ต้องเสี่ยงอันตราย และการปนเปื้อนจากกัญชาตลาดมืด  หรือต้องรออาศัยกัญชาจากหน่วยงาน
ของรัฐ ซึ่งเข้าถึงได้จ ากัด รวมทั้งเพ่ือหลีกเลี่ยงการอุดหนุนผลิตภัณฑ์กัญชาราคาสูงจากบรรษัทยา ปัจจุบันมี
ชมรมกัญชาเกิดข้ึนใน 15 ประเทศและมากกว่า 500 แห่งทั่วโลก  (Pardal & Decorte, 2020)   

ในบทความนี้สนใจศึกษาว่า “วัดบางยิ้ม” ในฐานะที่เป็นชมรมกัญชารูปแบบหนึ่ง สามารถอยู่รอดจาก
การตรวจปราบ จับกุม และกวาดล้างของรัฐมากว่า 1 ปีเศษได้อย่างไร  โดยผู้วิจัยมุ่งส ารวจบทบาทและอิทธิพล
ของวัตถุที่ท าหน้าที่ปกป้องรักษาวัดบางยิ้มไว้เป็นหลัก โดยอาศัยข้อมูลจากการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์
อย่างมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมเป็นระยะเวลาประมาณ  6 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม- สิงหาคม พ.ศ. 2563   

ผู้วิจัยเสนอให้เห็นว่าวัตถุอย่าง ป้าย บัตรประชาชน และ น้ ามันกัญชา มีความเป็นผู้กระท าอย่างแข็ ง
ขันที่เกาะเกี่ยวกับตัวแสดงอ่ืน ๆ และผลิตสร้างข่ายใยความสัมพันธ์อันจ าเพาะ ในการปกป้องกลุ่มดังกล่าวได้ 
ป้ายเป็นวัตถุที่กระท าการอ าพราง ปกปิด บิดเบือนการตรวจปราบของรัฐ ส่วนบัตรประชาชนเป็นตัวแสดง
ส าคัญที่สามารถต่อรองและประนีประนอมกับรัฐได้ ในกรณีที่วัดถูกจับกุม และกัญชาเป็นตัวแสดงที่มีความ
เลื่อนไหล ยืดหยุ่น สามารถเปลี่ยนรูป แปลงร่าง เป็นวัตถุที่สามารถเคลื่อนย้าย ไหลเวียนไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ โดย
เล็ดลอดออกจากการสายตาที่ตรวจจับของรัฐได้ รวมทั้งสร้างปฏิสัมพันธ์ต่อร่างกายของเจ้าหน้าที่รัฐในท้องถิ่น
ที่ส่งผลให้เกิดการระงับใช้อ านาจกฎหมายในการปราบปราม จับกุม กลายเป็นเกราะก าบังที่ส าคัญแก่กลุ่ม
ดังกล่าว 
 
แนวคิดที่ใช้ในการศึกษา   

บทความฉบับนี้สนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุและมนุษย์ โดยอาศัยกรอบวิเคราะห์เรื่อง 
ผู้กระท าการของวัตถุ (material agency) และ กระบวนการสรรพสัมพันธ์ (relational process)  ผู้วิจัยจะ
อภิปรายความหมายของกรอบคิดพอสังเขป ผู้วิจัยเลือกแนวคิดเหล่านี้เนื่องจากอนุญาตให้ผู้วิจัยมองเห็น
บทบาทของวัตถุที่มีต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคในชมรมกัญชา ณ วัดบางยิ้มในฐานะวัตถุที่มีความเป็นผู้กระท าการ 
รวมทั้งส ารวจและคลี่คลายปฏิสังสรรค์ระหว่างตัวแสดงทั้งที่เป็นมนุษย์ วัตถุ อิทธิพล และแรงกระท าทางสังคม
ที่เข้ามาปะทะ หล่อเลี้ยงและขับเคลื่อนชมรมกัญชา ณ วัดบางยิ้มภายใต้แรงเสียดทานของกฎหมายยาเสพติด
ในปัจจุบัน ในส่วนนี้ผู้วิจัยจัดแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน กล่าวคือ กรอบคิดเรื่องผู้กระท าการ และกรอบคิด
กระบวนการสรรพสัมพันธ์  
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กรอบคิดเรื่องผู้กระท าการ 
ผู้กระท าการ (agency) หมายถึง ความสามารถของปัจเจกบุคคลในการกระท าการหรือตัดสินใจ

บางอย่างโดยอิสระตามเจตนาหรือความมุ่งหมายของตน ในทางสังคมศาสตร์กรอบคิดดังกล่าวมักถูกอ้างถึงใน
ข้อถกเถียงเรื่อง โครงสร้างและผู้กระท าการ (structure vs agency) ข้อถกเถียงนี้พยายามท าความเข้าใจว่า
การประกอบสร้างทางสังคมเป็นผลมาจากอ านาจของปัจเจกบุคคล หรือ เป็นผลจากสถาบันทางสังคม รวมทั้ง
ค าถามที่ว่า อ านาจท างานในลักษณะบนลงล่าง หรือ ล่างขึ้นบน ข้อถกเถียงนี้ตั้งค าถามต่อระดับเสรีภาพของ
ปัจเจกในการกระท าการในสังคมว่าเป็นผลมาจากเจตจ านงของปัจเจก หรือมาจากอิทธิพลภายนอก อย่าง ชน
ชั้น ศาสนา เพศ ชาติพันธุ์ ความสามารถ และประเพณี ฯลฯ ข้อถกเถียงเหล่านี้น าไปสู่การเชื่อมสะพานให้กับ
สองขั้วความคิดหลายรูปแบบ ทั้งการมองว่าระดับเสรีภาพของปัจเจกแสดงออกแตกต่างไปตามแต่ละพ้ืนที่
สั งคมและวัฒนธรรม หรือการเสนอทฤษฎี เรื่ องปฏิบัติการ ( practice theory) และกรอบคิดเรื่อง 
structuration เพ่ือประนีประนอมระหว่างสองข้ัวความคิด (Knappett & Malafouris, 2008) 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีข้อถกเถียงเรื่องผู้กระท าการจ านวนมากในทางสังคมศาสตร์  แต่กรอบคิด
ดังกล่าวมักถูกอธิบายด้วยมุมมองที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลางทั้งสิ้น (anthropocentricism)  กล่าวคือ  กรอบคิด
เรื่องความเป็นผู้กระท าการมักผูกโยงเข้ากับเรื่อง เจตจ านง จิตส านึก และ intentionality ของมนุษย์ ไม่ว่าจะ
เป็นปรัชญาที่อธิบายเรื่องปัจเจกในมุมมองของคาเธเชียน (Cartesian)  หรือ มุมมองของอัตถิภาวนิยม 
(existentialist) ล้วนมองว่า ความเป็นผู้กระท าเป็นคุณสมบัติหนึ่งของมนุษย์ และมีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่ถือ
ครองความเป็นผู้กกระท าการที่แท้จริงในประวัติศาสตร์ (‘the only true agents in history are human 
individuals’) (Knappett & Malafouris, 2008) 

อย่างไรก็ตาม ในสองทศวรรษที่ผ่านมา เกิดกระแสการศึกษาที่ตั้งค าถามและทบทวนแนวคิดเรื่อง
ผู้กระท าการของมนุษย์มากขึ้น ในแง่หนึ่งการเปลี่ยนแปลงของสังคมร่วมสมัยส่งผลให้กรอบคิดเรื่องผู้กระท า
การที่เคยผูกขาดไว้กับมนุษย์สั่นคลอนลง กล่าวคือ การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างหุ่นยนต์ พันธุ
วิศวกรรม และ เทคโนโลยีการแพทย์ ฯลฯ  ได้พร่าเลือนเส้นแบ่งระหว่างมนุษย์และวัตถุลง มนุษย์ตกอยู่ใน
สภาวะพ่ึงพิงวัตถุอย่างแนบแน่นทั้งในเชิงกายภาพที่พบได้จากการใช้สาธารณูปโภคในชีวิตประจ าวัน เช่น 
อินเทอร์เน็ต ระบบไฟฟ้า สัญญาณโทรศัพท์ หรือ ความเกี่ยวพันกันทางชีวภาพที่ร่างกายและเลือดเนื้อของ
มนุษย์ท างานเชื่อมโยงกับวัตถุอย่างแยกไม่ขาด  เช่น การฝังรากฟันเทียม การใส่ข้อกระดูกเทียม การรักษาโรค
ด้วยการตัดแต่งพันธุกรรม หรือท่ีฮาราเวย์ (Donna Haraway) เรียกว่าไซบอร์ก (cyborg) ปรากฏการณ์เหล่านี้
ได้น าไปสู่การตั้งค าถามต่อชีวิตและความตายของมนุษย์ ธรรมชาติของวัตถุ และวัตถุของธรรมชาติ ตลอดจน
การทบทวนเรื่องความเป็นผู้กระท าของมนุษย์ใหม่ (Fox & Alldred, 2017) 

นอกจากนี้เกิดกระแสการหันกลับมาศึกษาวัตถุ (material turn)  จากหลากหลายส านักคิดอย่าง 
วัฒนธรรมวัตถุศึกษา (material culture studies) วัตถุนิยมใหม่ (new materialism) และการศึกษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STS) การศึกษาสตรีนิยม และ ควอนตัมฟิสิกส์ ที่ต่างให้ความส าคัญกับการศึกษา
วิเคราะห์วัตถุเพ่ือท าความเข้าใจสังคมมากขึ้น  แนวทางเหล่านี้ เชื่อว่าวัตถุไม่ได้เป็นสิ่งที่เฉื่อยชา เป็นเพียงฉาก
หลังของมนุษย์ หรือเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยการกระท าบางอย่างจากมนุษย์เพ่ือขับเคลื่อน แต่วัตถุควรถูกศึกษาใน
ฐานะที่เป็นตัวแสดงที่มีความแข็งขันในการกระท าการบางอย่าง สามารถสร้างความหมาย และขับเคลื่อนชีวิต
ตัวเองได้ หรือที่เบนเนตต์ (Bennett) เรียกว่า วัตถุท่ีมีชีวิต (vibrant matter) (Smelik, 2018) 

แนวคิดเหล่านี้ตระหนักว่า วัตถุ ไม่ว่าจะเป็นข้าวของดาดดื่นในชีวิตประจ าวันไปจนถึงนวัตกรรม
เทคโนโลยีซับซ้อน ต่างถูกมองว่ามีศักยภาพและความเป็นผู้กระท าการที่เผยแสดงในบริบทจ าเพาะ ไม่ได้ถูก
กระท า หรือประกอบสร้างจากสังคมมนุษย์ทั้งหมด (social shaping of technology) หรือเป็นฉากหลังที่
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เปลี่ยนแปลงไปตามอุดมการณ์ โครงสร้างส่วนบนที่มนุษย์ก าหนดไว้ล่วงหน้า (technological determinism) 
วัตถุถูกเชื่อว่ามีศักยภาพและความเป็นผู้กระท าการของวัตถุที่ไม่ต่างจากมนุษย์  (Fox, 2014) กล่าวคือ วัตถุมี
บทบาทในการผลิตสร้างความสัมพันธ์ในสังคมหลากหลายรูปแบบ มันสามารถขัดขวางความเป็นผู้กระท าการ
ของมนุษย์ได้ และแข็งขืนด้วยการท าสิ่งที่เราไม่ต้องการได้ เช่น น้ าไม่ไหล ไฟดับ โทรศัพท์เสีย หรือ ยาหมดอายุ 
ฯลฯ ที่สามารถระงับความสามารถในการกระท าการบางอย่างของมนุษย์ได้ (Smelik, 2018) 

มุมมองดังกล่าวมักจะมุ่งศึกษาการผลิตสร้างสังคม (social production) มากกว่าการประกอบสร้าง
ทางสังคม (social construction) โดยส ารวจว่าวัตถุมีส่วนในการผลิตสร้างสังคมอย่างไร และในบริบทหนึ่ง ๆ 
วัตถุกลายเป็นส่วนส าคัญในสังคมได้อย่างไร (how matter comes to matter) (Fox & Alldred, 2017) 
 

กรอบคิดกระบวนการสรรพสัมพันธ์ 
อย่างไรก็ตาม ความเป็นผู้กระท าการของวัตถุ ไม่ได้หมายถึง การที่ข้าวของ หรือ วัตถุสามารถพูด ฟัง 

คิด หรือกระท าการด้วยท่าทางอย่างมนุษย์ (มุมมองดังกล่าวก็ยังถือว่าตั้งอยู่บนค าอธิบายในมุมมองที่มีมนุษย์
เป็นศูนย์กลาง) ความเป็นผู้กระท าการของวัตถุเกิดขึ้นจากการตระหนักเห็นความสัม “พัน” (entanglement) 
ระหว่างวัตถุและมนุษย์  ความเป็นผู้กระท าการของวัตถุถูกอธิบายว่าท างานในลักษณะพลวัต และเกิดขึ้น
ท่ามกลางการปฏิสัมพันธ์ (intra- action) ระหว่างตัวแสดงที่เป็นมนุษย์และไม่ใช่มนุษย์ซึ่งมีลักษณะของ
กระบวนการกลายเป็นปลายเปิด (an emergent flow that is inherent in an open-ended process of 
becoming)  กล่าวคือ ความเป็นผู้กระท าการของวัตถุเป็นความสามารถอันจ าเพาะที่เผยแสดงขึ้นเมื่อวัตถุได้มี
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกับตัวแสดงอ่ืนทั้งที่เป็นวัตถุและมนุษย์ และเผยแสดงผ่านสถานการณ์ที่เกิดข้ึนเชิงกระบวนการ 
เชิงความสัมพันธ์ (processual, relational, situated event) (Smelik, 2018) ในที่นี้ผู้วิจัยเรียกลักษณะของ
ความเป็นผู้กระท าการของวัตถุดังกล่าวว่า กระบวนการสรรพสัมพันธ์  

ตัวอย่างเช่น เรื่อง ปืน-คน ใครเป็นผู้ฆ่า ของบรูโน่ ลาตูร์ ที่ชี้ให้เห็นว่า ความเป็นผู้กระท าการของวัตถุ
เกิดจากการแลกเปลี่ยนคุณสมบัติระหว่างมนุษย์และวัตถุที่แบ่งแยกไม่ได้ กล่าวคือ ในการท าความเข้าใจ
ปฏิบัติการฆ่านั้น เราไม่อาจมองว่าปืนเป็นผู้กระท าการแต่เพียงฝ่ายเดียว แม้ว่ามันจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีกลไก
จ าเพาะที่ส่งผลให้เกิดการเหนี่ยวไก การยิง และมีศักยภาพในการเข่นฆ่าได้ แต่มันก็ไม่ได้เป็นตัวแสดงที่เข้า
ครอบง าคนให้เป็นอาชญากรโดยสิ้นเชิง ในขณะเดียวกันปืนก็ไม่ได้เป็นตัวแสดงที่ถูกกระท า ( passive 
conductor) เป็นเพียงพาหนะที่เป็นกลางที่ส่งผ่านเจตนา หรือมโนส านึกของคนถือปืนแต่เพียงอย่างเดียว ทั้ง
ปืนและมนุษย์ล้วนมีส่วนร่วมในการกระท าการ ปฏิบัติการการฆ่าไม่อาจจะโยนความรับผิดชอบให้ตัวแสดงหนึ่ง
ตัวแสดงใดได้ ตัวแสดงทั้งสองท างานแลกเปลี่ยนคุณสมบัติระหว่างกัน และหลอมสร้างความผู้กระท าการขึ้นมา
ใหม่ (coalescent) ที่เรียกว่า  “the gunman” นอกจากนี้ยังมีข่ายใยทางสังคมเข้ามาหนุนเสริมให้เกิดการ
ประชุมกันระหว่างตัวแสดงทั้งสองขึ้น เช่น สถานการณ์ความบาดหมางตึงเครียดที่เกิดขึ้น หรือ การยั่วยุบันดาล
โทสะของอีกฝ่าย หรือ กฎหมายที่อนุญาตให้พลเมืองครอบครองปืนได้ เป็นต้น (Knappett & Malafouris, 
2008) 

หรือ ตัวอย่างเช่นบทความเรื่อง The agency of things: how spaces and artefacts organize 
the moral order of an intensive care unit ที่ชี้ให้เห็นบทบาทการออกแบบตกแต่งภายในและวัตถุในห้อง
ดูแลผู้ป่วยหนัก (ICU, intensive care unit) เช่น กล่องถุงมือยาง จอแสดงภาพ เครื่องพ่นแอลกอฮอล์ วัตถุ
เหล่านี้เป็นตัวแสดงสื่อความหมาย (semiotic agent) ที่ส าคัญร่วมกับมนุษย์ในการสื่อสารวิถีปฏิบัติทาง
การแพทย์ และ การสื่อสารให้มนุษย์รับรู้ถึง “สิ่งที่สมควรต้องท า” ในพื้นที่ดังกล่าว กล่าวคือ ด้วยอัตราการติด
เชื้อของผู้ป่วยในห้องไอซียูที่สูง ท าให้มีมาตรการการลดการปนเปื้อนและการแพร่เชื้อในห้องอย่างเข้มงวด 
มาตรการดังกล่าวเกิดขึ้นได้จากการความเป็นผู้กระท าการของวัตถุอันสามัญธรรมดาอย่าง ขวดเจลฆ่าเชื้อที่ถูก
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วางไปทั่ววอร์ด ทั้งบนเครื่องถ่ายเอกสาร ห้องครัว ห้องเปลี่ยนชุด ข้างเตียงผู้ป่วย ที่มีกิจกรรมความเสี่ยงต่อ
การปนเปื้อนของเจ้าหน้าที่ ขวดน้ ายาฆ่าเชื้อได้ส่งผ่านความรู้ ปฏิบัติการ ปทัศถานทางการแพทย์อันเข้มงวด
แก่มนุษย์อย่างง่ายดายให้มนุษย์ท าตามมาตรการของห้อง หรือ ในกรณีของกล่องถุงมือยางได้กลายเป็นวัตถุ
ส าคัญสามารถตัดข้ามเส้นแบ่งล าดับชั้นทางอ านาจระหว่างแพทย์และพยาบาลได้ กล่าวคือ บางครั้งแพทย์
มักจะลืมเรื่องความสะอาด พยาบาลผู้ซึ่งมีต าแหน่งอ านาจรองลงมาไม่สามารถบอกแพทย์อย่างตรงไปตรงมาได้ 
การยื่นกล่องถุงมือยางกลายเป็นสิ่งส าคัญในการทลายล าดับชั้นของอ านาจเพ่ือรักษาสุขอนามัยในห้อง งานชิ้น
นี้แสดงให้เห็นว่า วัตถุมีความเป็นผู้กระท าการที่สร้างความหมาย ความเป็นไปได้ใหม่และแนวทางปฏิบัติ
จ าเพาะให้แก่มนุษย์ การรักษาระบบนิเวศในห้องให้ปลอดเชื้อจึงเป็นการกระท าที่ร่วมสถาปนาขึ้นระหว่างวัตถุ
และมนุษย์อย่างแข็งขัน (Caronia & Mortari, 2015) 

จะเห็นได้ว่า ความเป็นผู้กระท าการของวัตถุ ท างานในลักษณะข่ายใยที่เกิดขึ้นเชิงกระบวนการ และ
เชิงความสัมพันธ์ วัตถุและมนุษย์ ผลิตสร้างศักยภาพและความสามารถบางอย่างร่วมกันในการปฏิบัติการ หรือ
กระท าการทางสังคม มุมมองเช่นนี้ท าให้กรอบคิดเรื่องกระบวนการสรรพสัมพันธ์เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่
ส าคัญในการท าความเข้าใจความเป็นผู้กระท าการของวัตถุที่เกิดขึ้นในบริบทของการแจกกัญชา ณ  “วัดบาง
ยิ้ม”  

ในบทความนี้อาศัยแนวคิดความเป็นผู้กระท าการของวัตถุที่เผยแสดงในลักษณะของปฏิสัมพันธ์ โดย
ปฏิเสธว่าวัตถุไม่ได้เป็นตัวแสดงที่ไร้ความเป็นผู้กระท าการ เฉื่อยชา แน่นิ่ง หากแต่สามารถผลิตสร้างเงื่อนไข
และความสัมพันธ์จ าเพาะในการคัดง้าง อ าพรางและต่อสู้ต่อรองกับรัฐร่วมกับตัวแสดงอ่ืน ๆ ความเป็นผู้กระท า
การของวัตถุสามารถปกป้องรักษากลุ่มวัดบางยิ้มให้รอดพ้นจากอ านาจของรัฐที่ตรวจปราบกลุ่มก้อน
ความสัมพันธ์นี้ได้เป็นเวลานานกว่า 1 ปี วัตถุเหล่านี้ได้แก่ ป้าย บัตรประชาชน และ กัญชา และ พ้ืนที่ ในทาง
กายภาพของวัดว่า มีการจัดการความสัมพันธ์ของผู้คนและสิ่งของไปในทิศทางต่าง ๆ อย่างไร 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

ขอบเขตในการศึกษา 
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษากิจกรรมและความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในชมรมกัญชา ณ “วัดบางยิ้ม” วัดแห่ง

หนึ่งในจังหวัดภาคกลาง ผู้วิจัยเลือกพ้ืนที่ดังกล่าวเนื่องจากชมรมกัญชา ณ วัดบางยิ้มแสดงให้เห็นรูปแบบ
ความสัมพันธ์และการจัดการกัญชาที่มีความเฉพาะตัว และท้าทายอ านาจการกดปราบของรัฐในปัจจุบัน 
นอกจากนี้ชมรมกัญชาดังกล่าวยังสามารถด ารงอยู่ได้กว่า 1 ปีเศษโดยมีประชาชนจ านวนมากมารับกัญชาอย่าง
ต่อเนื่อง ผู้วิจัยศึกษาลักษณะและเงื่อนไขความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นผ่านการส ารวจบทบาทของวัตถุในกระบวนการ 
แจกจ่าย และ รับมือกับเจ้าหน้าที่รัฐในท้องถิ่น นอกจากนี้ผู้วิจัยยังศึกษาประสบการณ์การใช้กัญชาของผู้ป่วยที่
ที่มารับกัญชา ณ วัดบางยิ้ม เพ่ือขยายให้เห็นเงื่อนไขและข้อจ ากัดของคนเหล่านี้ และการเกิดขึ้นของชมรม
กัญชาวัดบางยิ้ม   

การเก็บข้อมูล  
ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งจากเอกสาร การสัมภาษณ์ และ การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่

มีส่วนร่วม โดยใช้ระยะเวลาทั้งหมดประมาณ 7 เดือน กล่าวคือ ผู้วิจัยย้ายมาพักอาศัยอยู่ในชุมชนใกล้วัดและ
แวะเวียนไปวัดทั้งในฐานะคนรับยา คนช่วยงานวัด และคนเก็บแบบสอบถามให้กับงานวิจัยอ่ืน เป็นระยะเวลา 
4 เดือนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562- กุมภาพันธ์ 2563 ก่อนจะหยุดพักเนื่องจาก สถานการณ์โรคระบาด 
Covid-19 และเก็บข้อมูลอีกครั้งในเดือนสิงหาคม-ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นระยะเวลา 3 เดือน  
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ส าหรับวิธีการเก็บข้อมูลนั้น ผู้วิจัยอาศัยสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม และวิธีการสัมภาษณ์อย่างเป็น
ทางการ และไม่เป็นทางการ กล่าวคือ ผู้วิจัยได้มีส่วนร่วมในขั้นตอนการผลิต แปรรูป และพิธีกรรมการแจก
กัญชาที่วัดจัดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ได้แก่ วันจันทร์ พุธ ศุกร์ และอาทิตย์ โดยได้มีและปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนใน
ชมรมและวัตถุในวัด   

 
ผลการศึกษา 

ป้าย : วัตถุที่ท าหน้าที่กระท าการอ าพราง 
ป้าย มักถูกเข้าใจว่าเป็นวัตถุที่ท าหน้าเป็นเครื่องมือในการสื่อสารระหว่างมนุษย์ในสังคม ป้ายถูกมอง

ว่าเป็นตัวกลางที่บรรจุสาร หรือข้อความบางอย่างที่ผู้ส่งสารกระท าการสร้าง เขียนข้อความ หรือจัดวาง
ภาพถ่ายลงบนป้าย ตามเจตนาหรือจุดประสงค์บางอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการบอกให้ทราบ การหวงห้าม หรือการ
แจ้งเตือนแก่ผู้รับสาร  ป้ายมักถูกมองว่าเป็นเพียงตัวบรรจุสาสน์ที่เป็นของตาย โดยให้ความส าคัญกับการ
ตีความข้อความ หรือ สาสน์ หรือ ให้ความสนใจเจตนาของผู้ส่งสาสน์ ท่าทีการตอบรับของผู้รับสารเป็นหลัก 
ในขณะที่การศึกษาด้านการออกแบบและการประดิษฐ์ป้าย แม้จะให้ความส าคัญกับป้ายในฐานะวัตถุ  ทั้งในแง่
วัสดุที่ใช้ท าป้าย ความสวยงามและ เนื้อหา แต่มุมมองดังกล่าวยังมองป้ายเป็นวัตถุที่ถูกกระท า เป็นสิ่งถูกสร้าง
โดยผู้สร้างสรรค์ มีขึ้นเพ่ือท าหน้าที่รับใช้บางอย่างแก่มนุษย์ หรือ ผู้สร้าง ไม่มีความเป็นผู้ กระท าการหรือชีวิต
ในตัวมันเอง (Hick & Beaudry, 2010)  

อย่างไรก็ตาม ป้ายที่ติดประกาศในบริเวณของพ้ืนที่แจกกัญชาของวัดบางยิ้มกลับมีความเป็นผู้กระท า
การอย่างแข็งขัน ที่สามารถปกป้องวัดบางยิ้มจากการตรวจปราบของรัฐ ที่มนุษย์ไม่สามารถท าได้ในบาง
สถานการณ์ กล่าวคือ ในบริเวณพ้ืนที่แจกกัญชาของวัดบางยิ้ม จะมีป้ายที่เขียนติดประกาศเด่นหราว่า “งดแจก
น้ ามัน”  ติดอยู่ ป้ายดังกล่าวถูกน ามาติดภายหลังจากเหตุการณ์เจ้าหน้าที่รัฐเข้าตรวจพบว่า วัดแห่งนี้ผลิต 
แจกจ่ายกัญชาแก่ประชาชน โดยใช้อ านาจสั่งการให้วัดยุติกิจกรรมดังกล่าวโดยทันที แต่ทว่าวัดบางยิ้มยังคง
ลักลอบท ากิจกรรมดังกล่าวต่อไป และติดป้าย “งดแจกน้ ามัน” บริเวณวัด  

ป้าย “งดแจกน้ ามัน” ดังกล่าวได้สร้างความจริงชุดใหม่ขึ้นมา เป็นชุดความจริงที่เจ้าหน้ารัฐในท้องถิ่น
ยอมรับ และกระท าการร่วมกับป้ายในการละเว้นการบังคับใช้อ านาจจับกุมกิจกรรมการแจกกัญชาของวัด 
กล่าวคือ เจ้าหน้าที่รัฐในพ้ืนที่รู้เห็นถึงกิจกรรมการแจกกัญชาของวัด แต่เลือกที่จะละเว้นการใช้อ านาจ
ปราบปรามกิจกรรมดังกล่าว พฤติการณ์อันมิชอบของเจ้าหน้าที่นี้ ไม่อาจอธิบายได้ว่าเป็นเพียงการเพิกเฉยต่อ
หน้าที่ หรือ เอาหูไปนาเอาตาไปไร่ แต่คือการรู้เห็นเป็นใจ และกระท าการร่วมกับป้าย “งดแจกน้ ามัน” โดย
การตีความหมายตายตัวตามข้อความของป้าย เพ่ือเลี่ยงการเข้าจับกุมการกระท าผิดตามกฎหมาย ป้ายดังกล่าว 
สะท้อนให้เห็นว่า วัตถุที่ถูกจัดวางเพ่ือน าเสนอเพ่ือหวังผลเฉพาะสามารถสร้างความสัมพันธ์จ าเพาะที่คัดง้างกับ
การปราบปรามของเจ้าหน้าที่รัฐได้  โดยสร้างพลังของความเข้าใจที่ช่วยรักษาความปลอดภัยแก่กลุ่มวัดบางยิ้ม 
 นอกจากนี้ยังมีป้าย “ที่นี่ไม่แจกน้ ามันกัญชา แจกน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็น” ที่สะท้อนให้เห็น ความ
ตื่นตัวของคนในชุมชนและพระ ณ วัดบางยิ้มในการสร้างสื่อ หรือวัตถุที่ผลิตสร้างความหมาย ความเข้าใจเพ่ือ
ต่อรอง คัดง้างกับกฎหมายควบคุมกัญชาของรัฐที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่ม กล่าวคือ  คนที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการผลิต แจกกัญชาของวัดแห่งนี้ จะเรียกน้ ามันกัญชาว่า “น้ ามันมะพร้าว” หรือ “น้ ามัน
สกัด” โดยจะไม่เรียกว่า “กัญชา” หรือ “น้ ามันกัญชา” เด็ดขาด เจ้าอาวาสเคยบอกกับผู้วิจัยว่า ค าเรียก
ดังกล่าวไม่ได้กล่าวเท็จแต่อย่างใด เนื่องจากในกรรมวิธีการผลิตยาจากกัญชาของวัดบางยิ้ม มีน้ ามันมะพร้าว
เป็นส่วนประกอบหลักกว่าร้อยละ 90 ส่วนน้ ามันที่สกัดจากกัญชานั้นมีส่วนผสมร้อยละ 10 เท่านั้น การติดตั้ง
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ป้ายด้วยชื่อเรียกดังกล่าวได้สร้างพลังการรับรู้ และความเข้าใจชุดใหม่ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐให้ตีความตาม
ตัวอักษร และ ลดแรงเสียดทานระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ  

นอกจากนี้ บางครั้งป้ายดังกล่าวยังสร้างผลกระทบที่ไม่ได้คาดคิด อย่างการผลักไสคนนอกกลุ่มที่ไม่
เข้าใจ ชื่อเรียกดังกล่าวออกไปอีกด้วย กล่าวคือ ครั้งหนึ่งขณะที่ผู้วิจัยนั่งสังเกตการณ์อยู่ที่วัด  มีกลุ่มป้าวัย
กลางคนลงมาจากรถยนต์ทะเบียนกรุงเทพ เมื่อเห็นป้าย “งดแจกน้ ามัน” และ “ที่นี่ไม่แจกน้ ามันกัญชา แจก
น้ ามันมะพร้าวสกัดเย็น” พวกเขาได้ตะโกนถามเสียงดังว่า “ที่นี่แจกน้ ามันกัญชาไหม” กับเจ้าหน้าที่ของวัดและ
ผู้มารับกัญชาคนอ่ืน ๆ ไม่มีใครตอบค าถามของพวกเขา จนกระทั่งเจ้าหน้าที่คนหนึ่งของวัดก็ตอบด้วยเสียงอัน
ดังกลับไปว่า “ที่นี่ไม่ได้แจกน้ ามันกัญชา ไม่มีหรอกกัญชา มีแต่น้ ามันมะพร้าวสกัดเย็น”  กลุ่มป้าเหล่านั้นหยุด
ยืนส ารวจกันอย่างงุนงงสักพัก ไม่มีใครในวัดอธิบายหรือชี้แจงอะไรให้แก่พวกเขา จนกระทั่งกลุ่มป้าเหล่านี้เดิน
จากไปขึ้นรถและขับออกไป  

ผู้วิจัยคิดว่า การปฏิเสธที่จะบอกรหัสความจริงดังกล่าวแก่คนนอกที่แวะเวียนเข้ามา เป็นเพราะคนใน
ต้องการสงวนความเข้าใจให้แก่ ผู้ที่เข้ามาสังเกตการณ์และเรียนรู้ด้วยตนเอง มากกว่าการตะโกนถามด้วยเสียง
ดังอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งสร้างความสุ่มเสี่ยงแก่วัด หากมีเจ้าหน้าที่รัฐแฝงตัวมา อีกท้ังท าลายชุดความจริงที่วัด
สร้างข้ึนจากป้าย และรหัสความจริงเหล่านี้   

อาจกล่าวได้ว่า ป้ายของวัดบางยิ้มมีบทบาทส าคัญในการผลิตสร้างความความงุนงง สับสนแก่ผู้มา
เยือนใหม่ได้เป็นอย่างดี มันเรียกร้องให้ผู้ที่ไม่เข้าใจรหัส “น้ ามันมะพร้าวสกัดเย็น” สังเกตการณ์กิจกรรมที่
เกิดขึ้น หรือ ค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกิจกรรมการแจกกัญชาของวัดมาก่อน อ านาจดังกล่าวของป้ายถือ
เป็นเกราะป้องกัน ที่ปกปิดอ าพรางกิจกรรมการแจกกัญชาจากการสอดส่องของรัฐ ในขณะเดียวกันป้ายของวัด 
ยังผลิตสร้างชุดความจริง ที่ลดแรงเสียดทานของการบังคับใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่รัฐในท้องถิ่นที่เพิกเฉยต่อ
การปฏิบัติหน้าที่จับกุมวัดบางยิ้ม โดยยึดเอาข้อความตามท่ีป้ายแถลง   
 
            
 
 
 
 
 
 
 
      

ภาพที่ 1 ภาพถ่าย ป้าย “งดแจกน้ ามัน”และป้าย“ที่น่ีไม่แจกน้ ามันกัญชา แจกน้ ามันมะพร้าวสกดัเยน็” 
ที่มา: ผู้วิจัย 

 
บัตรประชาชน 
บัตรประชาชนเป็นประดิษฐกรรมของรัฐสมัยใหม่ที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างส านึกความเป็น

พลเมือง ความเป็นสมาชิกในชุมชนให้แก่คนในสังคม การยึดโยงประชาชนเข้ากับบัตรประชาชนดังกล่าวช่วยให้
รัฐสามารถก ากับควบคุม สอดส่อง ตรวจตราประชาชนและผู้ที่ไม่ใช่ประชาชนของรัฐได้ง่ายขึ้น  อ านาจของ
บัตรประชาชนนี้ไม่ได้เป็นอ านาจสถิตในบัตรประชาชน แต่เผยแสดงผ่านการท างานในลักษณะของข่ายใยที่ยึด
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โยงตัวแสดง วัตถุเอกสารอ่ืน ๆ ในชีวิตประจ าวันของผู้คนไว้ การท างานของอ านาจบัตรประชาชนปรากฏผ่าน
การระบุตัวตนที่เกิดขึ้นซ้ าแล้วซ้ าเล่า ทั้งในการใช้ประกอบธุรกรรมต่าง ๆ การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 
ปิ่นแก้วเสนอว่า อ านาจเช่นนี้ได้วิวัฒน์ ไหลเวียน และแพร่กระจายไปทั่วโครงข่ายความสัมพันธ์รัฐราชการที่
พันธนาการปัจเจกพลเมืองเจ้ากับรัฐอย่างแนบแน่นในทุกปริมณฑลของชีวิตผู้คน  ที่ราชการเข้ามีส่วนร่วมใน
การก ากับควบคุมโดยปริยาย  (ปิ่นแก้ว, 2561, น. 82-83)  

อย่างไรก็ตามผู้วิจัยต้องการเสนอว่า นอกจากบัตรประชาชนจะสามารถสถาปนาอ านาจรัฐผ่านการ
ผลิตสร้างข่ายใยของพิธีกรรมการระบุตัวตนที่เกิดอย่างซ้ าแล้วซ้ า เล่าในทุกปริมณฑลของชีวิตผู้คนแล้ว  บัตร
ประชาชนยังสามารถผลิตสร้างข่ายใยในการคัดง้าง ต่อรองกับอ านาจรัฐในปริมณฑลที่เป็นปฏิปักษ์ต่ออ านาจ
รัฐได้อีกด้วย กล่าวคือ ในกรณีที่กลุ่มวัดบางยิ้มถูกปราบปรามและจับกุมจากเจ้าหน้าที่รัฐ ข่ายใยที่บัตร
ประชาชนผลิตสร้างขึ้นสามารถใช้เป็นต่อรองและประนีประนอมกับรัฐได้  ผู้วิจัยเสนอผ่านความเป็นผู้กระท า
การของบัตรประชาชนสองประการ กล่าวคือ ประการแรก บัตรประชาชนในฐานะวัตถุที่จัดการข้อมูลของผู้มา
รับกัญชา และ ประการที่สอง บัตรประชาชนในฐานะตัวประกันของวัด  
 กิจกรรมการผลิตและแจกน้ ามันกัญชาของวัดบางยิ้ม แรกเริ่มเกิดจากอาจารย์เดชา ศิริภัทร ประธาน
มูลนิธิข้าวขวัญ ลักลอบปลูก และแปรรูปเป็นยาในรูปแบบของน้ ามันกัญชาเจือจางด้วยน้ ามันมะพร้าว เพ่ือใช้
บ ารุงสุขภาพตนเองและแจกจ่ายแก่คนใกล้ชิดที่เจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ในปี พ.ศ. 2556 ต่อมาสรรพคุณของ
น้ ามันกัญชาแพร่สะพัดไปในวงกว้าง ผู้ป่วยจากชุมชนอ่ืนมารับน้ ามันกัญชาจากมูลนิธิมากข้ึน อาจารย์เดชาจึง
เปลี่ยนวิธีการแจกกัญชา โดยน าไปฝากไว้ที่วัดหลายแห่งในจังหวัดภาคกลางและให้ผู้ป่วยมารับกับพระสงฆ์ 
โดยมุ่งผลิต และแปรรูปเพื่อส่งต่อให้กับวัดเป็นหลัก (อินทิกา, 2561)  
 ปัจจุบัน วัดบางยิ้มและอาจารย์เดชา ไม่ได้เกี่ยวข้องกันแล้ว และดูจะมีเรื่องบาดหมางระหว่างกัน เจ้า
อาวาสกล่าวว่า “ถ้าจะถามเรื่องคนนี้ ไม่ต้องมาสัมภาษณ์ ไม่ได้เกี่ยวข้องกันแล้ว” วัดบางยิ้ม จากที่เคยเป็น
พ้ืนที่รับแจก หันมาแปรรูปกัญชาด้วยตนเอง โดยซื้อกัญชามาจากตลาดใต้ดิน และแปรรูปโดยพระสงฆ์และ มี
อาสาสมัครในชุมชนมาช่วยแจก ซึ่งได้ค่าตอบแทนเป็นน้ ามันกัญชา นอกจากนี้ยังมีอาสาสมัครต่างถ่ินที่เคยเป็น
ผู้มารับยาของวัดบางยิ้ม ก่อนผันตัวเป็นเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน า  
 ในกิจกรรมการแจกน้ ามันกัญชาของวัดนั้น บัตรประชาชนเป็นวัตถุที่มีความส าคัญ ในการก าหนด
เงื่อนไข และบริหารจัดการข้อมูลของผู้ที่มารับกัญชา กล่าวคือ ผู้ที่ประสงค์จะรับน้ ามันกัญชาที่วัดได้จะต้อง
เตรียมเอกสารส าคัญ 2 อย่าง ได้แก่ ส าเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประชาชนเพ่ือท าส าเนา (ที่วัดมีเครื่องถ่าย
เอกสาร) ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ (ในกรณีที่ผู้ป่วยมาด้วยตนเองไม่ได้และให้ผู้อ่ืนมารับน้ ามัน
กัญชาแทนจะต้องน าภาพถ่ายของผู้มารับกัญชาแทนและผู้เจ็บป่วยที่เห็นใบหน้าของทั้งสองคนชัดเจนมาด้วย)   
เอกสารเหล่านี้เป็นตัวแสดงที่ใช้ระบุตัวตน และยืนยันความป่วยไข้ของผู้มารับ เอกสารเหล่านี้จะถูกน าไป
จัดเก็บไว้ที่วัด แลกกับบัตรสมาชิกที่วัดจัดท าให้ บัตรดังกล่าวยืนยันว่าผู้ป่วยได้เป็นสมาชิกของวัดแล้ว และมี
สิทธิ์ในการรับน้ ามันกัญชาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยผู้ป่วยต้องพกติดตัวมาทุกครั้งที่มารับกัญชาของวัด ในบัตร
สมาชิกจะระบุชื่อ สกุล เลขท่ีก ากับไว้ และบันทึกวันที่มารับน้ ามันในแต่ละครั้งของผู้ป่วยหรือสมาชิกตามข้อมูล
ในบัตรประชาชน 

เมื่อผู้มารับกัญชาได้รับสิทธิ์ในการเป็นสมาชิกแล้ว บัตรสมาชิกดังกล่าวจะแตกขยายไปการสร้าง
ฐานข้อมูลของผู้ป่วยที่มารับกัญชาที่วัด กล่าวคือ ทุกครั้งที่สมาชิกมารับกัญชาจะมีการพูดคุย สอบถาม และให้
ค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่ของวัด โดยเจ้าหน้าที่วัดจะบันทึกข้อมูลอาการความเจ็บป่วย ผลจากการใช้กัญชาและ 
อาการตอบสนองต่าง ๆ ของร่างกายหลังจากใช้กัญชา เพ่ือจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวในฐานข้อมูลของวัด หรือที่
เจ้าหน้าที่เรียกว่า “เข้าแฟ้ม”  
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ฐานข้อมูลเหล่านี้เป็นสิ่งส าคัญที่น าไปสู่การคัดง้าง ต่อรองกับอ านาจรัฐรูปแบบหนึ่งของวัด กล่าวคือ 
ผู้วิจัยพบว่าตนไม่ได้เป็นเพียงผู้วิจัยคนเดียวที่มาเก็บข้อมูลที่วัดแห่งนี้ แต่มีงานวิจัยขนาดใหญ่ของหน่วยงานอื่น
อย่างคณะเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งมาเก็บข้อมูลด้วย หน่วยงานดังกล่าวได้ขอข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้
กัญชาที่วัดบันทึกไปใช้ในการวิจัย และยังมีการเชิญเจ้าอาวาสไปร่วมเสวนาให้ความเห็นเกี่ยวกับการใช้กัญชา
เป็นยารักษาโรคอีกด้วย สิ่งเหล่านี้ท าให้พระและอาสาสมัครของวัดบางยิ้มรู้สึกภูมิใจในกิจกรรมที่ท าอยู่ และ
อุ่นใจว่า การเอื้อประโยชน์ให้แก่หน่วยงานของรัฐหนึ่ง ๆ จะเป็นการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐรูปแบบ
หนึ่งที่ช่วยต่อรองกับเจ้าหน้ารัฐที่จับกุม หรือ ปราบปรามกิจกรรมการแจกกกัญชาของวัดได้  การสร้าง
เครือข่ายเช่นนี้ถือเป็นวิธีการต่อสู้ต่อรองกับรัฐที่มีประสิทธิภาพรูปแบบหนึ่งที่ชมรมกัญชาของสหภาพยุ โรป
เสนอให้เป็นหนึ่งในหลักปฏิบัติการของจัดตั้งชมรมกัญชา โดยเน้นการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานการศึกษา 
สื่อ หรือ นักการเมือง เพ่ือใช้ประนีประนอมเม่ือเกิดข้อพิพาทระหว่างรัฐได้ (Ooman, 2014)  
 นอกจากบัตรประชาชนจะเป็นตัวแสดงที่ผลิตสร้างข่ายใยของการสร้างฐานข้อมูลผู้ป่วยที่เป็นสมาชิก
ของวัด และขยับขยายไปสู่การสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานการศึกษารัฐซึ่งอาจจะใช้ประนีประนอมกับรัฐใน
กรณีที่กลุ่มวัดบางยิ้มถูกปราบปราม จับกุมแล้ว บัตรประชาชนยังท าหน้าที่เป็นตัวประกันชั้นดีให้แก่กลุ่มวัด  
บางยิ้มได้ กล่าวคือ เจ้าอาวาสเคยพูดต่อหน้าสมาชิกท่ีมารอรับกัญชาว่า  
 

“ถ้าโดนจับก็โดนกันหมดนี่แหละ เพราะว่ามีบัตรประชาชนของทุกคนหมดแล้ว” 
 

กรณีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ส าเนาบัตรประชาชนของผู้มารับกัญชาที่ถูกใช้เป็นเอกสารในการสมัคร
สมาชิกกลุ่มวัดบางยิ้มในตอนต้นนั้น กลายเป็นหลักฐานส าคัญท่ีสาวตัวไปยังสมาชิกเหล่านี้ได้ในกรณีท่ีพระและ
อาสาสมัครถูกจับกุมจากรัฐ สมาชิกเหล่านี้ล้วนตกเป็นผู้ร่วมกระท าความผิดกับวัดทั้งสิ้นในโทษฐานครอบครอง
และเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 โดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐ 

อย่างไรก็ตามสมาชิกของวัดบางยิ้มมีจ านวนกว่า 3,000 คน แต่ละคนต่างเป็นผู้ป่วยโรคร้ายแรง และ
โรคเรื้อรังที่รักษาไม่ได้  การจับกุมผู้ป่วยที่ต้องการใช้กัญชาเพ่ือรักษาอาการเจ็บป่วยในโทษความผิดอาญา ย่อม
เป็นการใช้อ านาจรัฐเกินกว่าเหตุกับประชาชน  และน ามาสู่การเคลื่อนไหวต่อต้าน ดังจะเห็นได้จาก กรณีการ
จับกุมกลุ่มผลิตน้ ามันกัญชาของอาจารย์เดชา ในเดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2562 ที่ส่งผลให้เกิดการเดินขบวน
ประท้วงให้รัฐอนุญาตให้อนุญาตให้ประชาชนใช้กัญชาเพ่ือรักษาโรคได้ (มติชนออนไลน์ , 2562) จะเห็นได้ว่า
เงื่อนไขทางสุขภาพ และพยาธิสภาพอันหลากหลายของกลุ่มคนที่มารับกัญชากลายเป็นเครื่องรับประกันหรือ
ตาชั่งในการวัดความผิดของปฏิบัติการนี้ ความเจ็บป่วยกลายเป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับกฎหมายและการให้
ได้มาซึ่งสิ่งที่อยู่นอกเหนือกฎบัญญัติต่าง ๆ  

อาจกล่าวได้ว่า บัตรประชาชนของสมาชิกวัดบางยิ้มสามารถสถาปนาอ านาจการต่อรอง คัดง้างกับรัฐ
โดยการสร้างข่ายใยร่วมกับตัวแสดงและวัตถุอ่ืน ๆ เช่น ใบรับรองแพทย์  ภาพถ่าย ร่างกายของผู้เจ็บป่วย ใน
การสร้างความเป็นสมาชิกให้แก่ผู้คนที่ต้องการรับกัญชาของวัด ข่ายใยดังกล่าวผลิแตกไปสู่การเป็นระบบ
จัดเก็บฐานข้อมูลเกี่ยวกับการใช้กัญชาของผู้ป่วย และเอ้ือมแตะกับหน่วยงานการศึกษาของรัฐที่เป็นตัวแสดงที่
อาจจะช่วยประนีประนอมกับรัฐหากวัดบางยิ้มถูกด าเนินคดีได้ไม่มากก็น้อย นอกจากนี้ กรณีที่หน่วยงานวิจัย
ดังกล่าวไม่สามารถประนีประนอมกับรัฐได้ บัตรประชาชนของสมาชิกก็สามารถกลายเป็นตัวประกันของวัดที่ใช้
คัดง้างกับรัฐได้  วัดสามารถใช้คุณสมบัติในการระบุตัวตนของบัตรประชาชนเพ่ือสืบสาวไปยังสมาชิกเหล่านี้ให้
ร่วมเป็นผู้กระท าความคิดร่วมกับวัดซึ่งช่วยเพ่ิมอ านาจต่อรองของตนได้มากขึ้น และอาจเกิดการกดดันจาก
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สังคมมากขึ้นหากรัฐยืนยันที่จะจับกุมผู้ป่วยของวัด นอกจากนี้บัตรประชาชนจึงถือเป็นตัวแสดงส าคัญที่
สามารถผลิตสร้างความรู้สึกอุ่นใจ ปลอดภัยในแก่พระและเจ้าหน้าที่กลุ่มวัดบางยิ้มอีกด้วย 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2, 3 ภาพถ่ายเอกสารในวัดบางยิ้ม  
ที่มา: ผู้วิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

ภาพที่ 4, 5 ภาพถ่ายบัตรสมาชิกวัดบางยิ้ม  
ที่มา: ผู้วิจัย 

กัญชา:  ตัวปัญหาและเกราะก าบัง  
หากเอ่ยค าว่า กัญชา คนโดยทั่วไปมักจะนึกถึงกัญชาในลักษณะของพืช หรือ ส่วนประกอบต่าง ๆ ของ

กัญชา เช่น ดอก ล าต้น ใบ ที่ถูกท าให้แห้งแล้วอัดเป็นก้อนหรือแท่ง รูปลักษณ์เหล่านี้ปรากฏให้เห็นบ่อยครั้ง
จากกรณีการจับกุมผู้ที่ลักลอบปลูกกัญชา หรือขนย้ายกัญชาอัดแท่งของเจ้าหน้าที่รัฐ (ไทยรัฐออนไลน์ , 2563) 
ความคุ้นเคยในการรับรู้ว่ากัญชาอยู่ในลักษณะพืชได้กลายเป็นบรรทัดฐานของรัฐในการตรวจปราบกัญชาโดย
จะเห็นได้จาก การก าหนดกฎหมายควบคุมกัญชา ในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2562 ที่ระบุกัญชา
ในลักษณะของวัตถุของแข็งที่มีน้ าหนักชั่งวัดได้ในหน่วยกิโลกรัม 
 

“การผลิต น าเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕  มีปริมาณตั งแต่ สิบกิโลกรัม ขึ นไป  ให้
สันนิษฐานว่าเป็นการผลิต  น าเข้า  หรือส่งออกเพ่ือจ าหน่าย  การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต” 

(พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562) 
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อย่างไรก็ตามกัญชาของวัดบางยิ้มกลับไม่ได้อยู่ในลักษณะเช่นนั้น กัญชาของวัดบางยิ้มอยู่ในรูปของ
แคปซูลบรรจุน้ ามันสีเหลืองขนาดเล็ก มีน้ าหนักเบา มีกลิ่นคล้ายน้ ามันมะพร้าว อันเป็นกรรมวิธีการผลิตที่ได้
จากอาจารย์เดชา ศิริภัทรผู้คิดค้นกรรมวิธีการแปรรูปกัญชาเป็นยา ที่เห็นว่าการบรรจุน้ ามันกัญชาในแคปซูล
สะดวกต่อการก าหนดปริมาณของน้ ามันกัญชา ในการบริโภคแก่ผู้ป่วยที่มีความต้องการแตกต่างกัน (อินทิกา , 
2561)  

อย่างไรก็ตาม กัญชาที่ถูกบรรจุในรูปของแคปซูลไม่ได้มีประโยชน์ในแง่ของการก าหนดปริมาณเท่านั้น 
รูปลักษณ์ดังกล่าวยังมีส่วนส าคัญในการผลิตสร้างศักยภาพในการเคลื่อนย้ายไปยังที่ต่าง ๆ โดยที่รัฐไม่สามารถ
ตรวจจับกัญชาและเอาผิดผู้ที่ครองครองกัญชาได้ กล่าวคือ ผู้วิจัยมีโอกาสรับกัญชาหรือแคปซูลน้ ามันกัญชา
ของวัดจ านวนหนึ่ง และพกติดตัวไปด้วยขณะเดินทางกลับบ้านด้วยเครื่องบิน ในระหว่างที่อยู่สนามบินนั้นมี
การตรวจค้นร่างกายของเจ้าหน้าที่สนามบิน และการตรวจกระเป๋าผ่านเครื่องเอกซเรย์ กัญชาที่ผู้วิจัยพกถูก
ตรวจจับ และผ่านเข้าสู่เครื่องบินได้อย่างง่ายดาย  

นอกจากนี้ แคปซูลน้ ามันกัญชาสามารถกระจาย แจกจ่ายไปยังผู้อ่ืนโดยไม่ถูกตรวจจับจากเจ้าหน้าที่
รัฐได้อีกด้วย กล่าวคือ ในงานบุญครั้งใหญ่ของวัดบางยิ้มมีการแจกน้ ามันกัญชาให้แก่คนโดยทั่วไปที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกของกลุ่ม งานดังกล่าวมีคนจ านวนหลายร้อยคนเดินทางมาท่ีวัดเพ่ือมารับน้ ามันกัญชาแลกกับการท าบุญ
ตามจิตศรัทธา แคปซูลน้ ามันกัญชาเหล่านี้ได้เกาะเกี่ยวกับวัตถุอ่ืน ๆ เช่น ดอกไม้ ธูปเทียน ใบกระดาษโรค 
(เป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของโรคภัยที่ต้องเผาหลังจากพิธีกรรมการรับแจกกัญชาเสร็จสิ้นแล้ว) และไหลเวียนอยู่
ในพิธีกรรมการท าบุญของวัด และออกไปนอกพ้ืนที่ของวัด กระจายตัวไปยังที่ต่าง ๆ กับผู้มาท าบุญโดยไม่มีใคร
ถูกจับกุมจากเจ้าหน้าที่รัฐ   

นอกจากความจ าเพาะของรูปลักษณ์กัญชาในลักษณะแคปซูลน้ ามันจะสามารถเคลื่อนย้าย ไหลเวียน
ในปริมณฑลอ านาจของรัฐได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวแล้ว กัญชาของวัดบางยิ้มยังมีความสามารถในการ
ระงับอ านาจการปราบปรามและ จับกุมของรัฐได้อีกด้วย!  กล่าวคือ ผู้วิจัยพบว่าต ารวจเองก็มารับกัญชาของวัด
บางยิ้มไปบริโภค ต ารวจเหล่านี้ไม่ได้เป็นสมาชิกของวัดที่มารับในเวลาท าการแจกของวัด แต่จะมารับนอกเวลา
การแจกโดยมารับเพ่ือน าไปฝากให้เจ้านายของตนเอง ญาติพ่ีน้องครอบครัว และบริโภคเอง  กัญชาของวัดบาง
ยิ้มได้ปฏิสัมพันธ์กับร่างกายของต ารวจและบุคคลใกล้ชิดของต ารวจ และท าให้ร่างกายและสุขภาพของเขาและ
คนใกล้ชิดดีขึ้น  ความสัมพันธ์ดังกล่าว ได้กลายเป็น “เกราะป้องกัน” ของวัดจากการปราบปรามจากรัฐได้ โดย
จะเห็นได้จากบทสัมภาษณ์ของเจ้าอาวาสวัดบางยิ้มที่มีต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจ    
 
“...มันคนป่ะ ? มันป่วยเป็นป่ะ มันต้องแยกแยะระหว่างหน้าที่ จะเอาหน้าที่ จะรักษาหน้าที่ ไอ่เหี ยมึงตายไม่

เป็นหรอ ก็ในเมื่อมึงเป็นโรค มึงอยากกินมึงก็เข้ามา ถูกไหม มึงเป็นโรคไม่เป็นหรอ มันก็เป็นเกราะป้องกันอย่าง
หนึ่ง...มันก็เหมือนคนป่วยอ่ะ มันไม่ได้ป่วย แต่ญาติมันป่วย แม่ยายมันป่วย เมียมันป่วย  ก็ในเมื่อมึงรู้ว่าแม่ยาย
มึงเป็นโรคอ่ะ มึงก็ต้องเอาไปกิน คนเราพอกินแล้วมันได้ผล ความเชื่อมันก็เลยเกิดขึ น กูก็อยากลองมั งอ่ะ…” 

 
จะเห็นได้ว่า กัญชา วัดบางยิ้มเป็นตัวแสดงส าคัญที่สามารถเปลี่ยนแปลงพลวัตทางอ านาจระหว่างรัฐ

และกลุ่มวัดได้ จากต ารวจผู้บังคับใช้อ านาจรัฐในการจับกุม ปราบปรามผู้ด าเนินกิจกรรมผิดกฎหมาย 
กลายเป็นผู้ป่วยที่ต้องพ่ึงพิงอาศัยกัญชาของวัดเป็นยารักษาโรค สภาวการณ์เช่นนี้ท าให้ต ารวจต้องระงับการใช้
อ านาจรัฐของตน กัญชาจึงเป็นตัวแสดงที่สามารถปกป้องคุ้มครองวัดได้ผ่านการสร้างปฏิสัมพันธ์กับร่างกายที่
เจ็บป่วยของของต ารวจและครอบครัวของต ารวจ อาจกล่าวได้ว่า ในขณะที่กัญชาเป็นตัวแสดงที่น ามาสู่ปัญหา
และความเสี่ยงถูกจับกุมของกลุ่มวัดบางยิ้ม แต่มันก็สามารถปกป้องคุ้มครองกลุ่มวัดได้ ด้วยคุณสมบัติที่มีความ
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ยืดหยุ่นในตัวเอง สามารถเปลี่ยนรูป แปลงร่างไปเป็นวัตถุในลักษณะอ่ืน ๆ จึงท าให้มันสามารถเคลื่อนที่ 
ไหลเวียนไปกับตัวแสดงอื่นได้อย่างปลอดภัย รอดพ้นจากสายตาและการตรวจจับของรัฐ  

 
 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 ภาพถ่ายกัญชาในแคปซูลสีเหลือง                  ภาพที่ 7 ภาพถ่าย ผู้ป่วยท่ีมารอรับกญัชาท่ีวัด  
ที่มา: ผู้วิจัย                                                            ที่มา: ผู้วิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
           

ภาพที่  8, 9 ภาพถ่ายบรรยากาศงานท าบุญน้ ามันกัญชาของวัด  
ที่มา: ผู้วิจัย 

สรุป  
ท่ามกลางความสัมพันธ์ในสังคมที่ประกอบสร้างและยึดโยงระหว่างตัวแสดงอันมากมายเอาไว้ วัตถุ

เป็นตัวแสดงที่มีบทบาทส าคัญในการแปรเปลี่ยน ปกป้องและร้อยเรียงกลุ่มก้อนทางสังคมหนึ่งๆไว้ วัตถุไม่ได้
ปราศจากความเป็นผู้กระท าการ เฉื่อยชา และแน่นิ่ง หากแต่มีคุณสมบัติที่จ าเพาะที่มนุษย์ไม่อาจท าได้ที่
สามารถผลิตสร้างข่ายใยร่วมกับตัวแสดงอ่ืน ๆ และส่งผลกระทบต่อสังคม ในการศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคม
จึงไม่อาจละเลยหรือมองข้ามบทบาทของวัตถุได้ ในบทความนี้ผู้วิจัยได้ชี้ให้เห็นว่าภายใต้แรงเสียดทานของการ
เป็นปฏิปักษ์กับอ านาจรัฐของกลุ่มวัดบางยิ้ม วัตถุอย่าง ป้าย บัตรประชาชน และกัญชา มีบทบาทส าคัญในการ
เป็นปกป้องรักษา คัดง้างและต่อรองกับรัฐอย่างแข็งขัน ทั้ง การเป็นตัวประกันสร้างความอุ่นใจและการต่อรอง
กับรัฐหากเกิดกรณีพิพาทขึ้น การอ าพรางและเล็ดลอดจากสายตาตรวจปราบของรัฐ ไปจนถึงการระงับการ
บังคับใช้อ านาจจากเจ้าหน้าที่รัฐในท้องถิ่นได้  ผู้วิจัยหวังว่าข้อเสนอเหล่านี้จะสร้างบทสนทนาใหม่ๆให้ประเด็น
เรื่องการต่อสู้ต่อรองกับรัฐ และ สร้างการการตระหนักว่ามนุษย์ไม่ได้เป็นตัวแสดงที่สูงส่งกว่าสิ่งอ่ืน หากแต่มี
ชีวิตอยู่ได้โดยพึ่งพิงอาศัยวัตถุอยู่ในทุกปริมณฑลของชีวิต   
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พลวัตความเป็นชายของสถาบันต ารวจไทย 
Dynamics of Masculinity of Thai Police Institution 

 
อู่ธนา สุระดะนัย1 

 
บทคัดย่อ 
 สถาบันต ารวจไทยเริ่มก่อตั้งชัดเจนขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
และมีพัฒนาการ มีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยมา สิ่งหนึ่งที่ยึดโยงและเปลี่ยนแปลงไปด้วยนั่นคือความเป็นชาย 
วัตถุประสงค์ของบทความวิชาการนี้จึงมุ่งศึกษาการเปลี่ยนแปลงและพลวัตความเป็นชายของสถาบันต ารวจไทย  
ถ้าหากว่ากาลเวลาและบริบทของสังคม วัฒนธรรมและยุคสมัยต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไป จะส่ งผลต่อความเป็น
ชายของสถาบันต ารวจไทยอย่างไร ระเบียบวิธีวิจัยใช้การค้นคว้าเอกสารและการสัมภาษณ์นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ประกอบกับแนวคิดชายเป็นใหญ่ มาใช้ในการอธิบายความเป็นพลวัตของความเป็นชายของสถาบันต ารวจไทยใน
แต่ละช่วงยุคสมัย ข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษานั้นพบว่า ความเป็นชายของสถาบันต ารวจไทยไม่ได้มีเอกภาพ
และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน หากแต่มีความหมายหลากหลายตามประสบการณ์ ตามประวัติศาสตร์ และการ
เปลี่ยนแปลงของรัฐ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของชนชั้นปกครองที่มีอิทธิพลต่อความเป็นชายของสถาบันต ารวจ
ไทย ซึ่งในอนาคตความเป็นชายของสถาบันต ารวจไทยอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปอีกเรื่อย ๆ สุดแล้วแต่บริบทของ
สังคมจะชักจูงไป 
 

ค าส าคัญ: ความเป็นชาย ชายเป็นใหญ่ สถาบันต ารวจไทย 
 
Abstract 

Thai police institution was clearly founded in the reign of King Rama V And it has been 
developed and changed. One thing that connects and changes along the way is masculinity. 
The objective of this academic article is to study change and dynamics of masculinity of Thai 
police institution. If the time, social context, culture and various periods have been changed, 
how would it affect masculinity of Thai police institution. As for the research method, 
document research and interview the academic dignitary was used along with the concept of 
patriarchy in explaining dynamics of masculinity of Thai police institution in each period. The 
finding from the study was that masculinity of Thai police institution does not have unity or 
to be the same, but it has many and different meanings according to experience, history and 
change of state and change of ruling class with the influence on masculinity of Thai police 
institution. In the future, the masculinity of Thai police institution would change as the social 
context would lead it. 
 

Keywords : Masculinity, Patriarchy, Thai Police Institution 

                                                           
1 นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  
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บทน า 
ความเป็นชาย (ไทย) มีความหมายอะไรซ่อนอยู่บ้าง? 
เมื่อกล่าวถึงค าว่า ผู้ชายไทย ความหมายลึก ๆ แล้ว ไม่ได้หมายถึงตัวบุคคลที่มีอวัยวะเพศชาย หรือว่า

มีโครโมโซมเป็น X หรือ Y ตามหลักชีววิทยา แต่ค าว่าผู้ชายไทยนั้นมีความหมายต่าง ๆ ซ่อนอยู่เต็มไปหมด เมื่อ
กล่าวถึงผู้ชายไทยมักจะมองไปถึงผู้ชายตะวันตก ที่มีความเป็นสุภาพบุรุษ ดูแลและให้เกียรติสตรี   
ผู้ชายไทยอาจจะให้ความสนใจเรื่องพรหมจารีย์ของผู้หญิง เป็นผู้ชายที่ค่อนข้างโบราณ แต่ค าถามคือว่าผู้
ชายไทยในความเป็นจริงแล้วเป็นแบบนั้นทั้งหมดหรือไม่ 
 หากจะกล่าวถึงตัวละครที่เป็นอุดมคติของผู้ชายในวัฒนธรรมไทยโบราณสักตัวหนึ่ง ขุนแผนน่าจะเป็น
ภาพตัวละครที่หลายคนนึกถึง ขุนแผนเป็นคนใจเด็ด มีอ านาจ มีพร้อมทุกอย่างที่ผู้ชายไทยพึงมี เช่น เก่งในการ
รบราต่อสู้ เป็นที่พ่ึงของคนหมู่มาก มีเสน่ห์ เจ้าชู้ ทั้งยังอิงแอบหรือโยงใยกับอ านาจรัฐด้วย ไม่อ่อนแอ มีความ
สง่า มีพลังอ านาจพิเศษ หรือมีชาติก าเนิดที่สูงส่ง ที่ท าให้ศัตรูต้องตกตะลึง ค าว่าผู้ชายไทยจึงมีความ
สลับซับซ้อนไม่น้อยเลยทีเดียว 
 เมื่อนึกถึงค าว่าชายไทย ท าให้เรานึกถึงภาพชาวบ้านบางระจัน ที่มีร่างกายก าย าล่ าสัน ถือดาบ  
ขี่ควาย ออกไปรบกับศัตรู เสมือนเป็นพระเอกคอยปกป้องผู้หญิง คอยดูแลผู้หญิง คอยปรนนิบัติ เป็นผู้คุ้มภัย 
แม้บางครั้งอาจจะมีภาพการข่มเหงย่ ายีผู้หญิงให้เห็นบ้างในละคร แต่สุดท้ายสิ่งที่ได้กล่าวมาเหล่านี้จะถูก
พิจารณาว่าคือผู้ชายไทย ซึ่งมีทั้งด้านบวกที่ได้รับค าชมและด้านลบที่ถูกต าหนิในเวลาเดียวกัน และสืบทอด
ความเป็นชายแบบนี้เรื่อยมารุ่นสู่รุ่นจนถึงในสมัยใหม่ที่เริ่มน าแนวคิดแบบตะวันตกวัฒนธรรมต่าง ๆ เข้ามาใน
สยามประเทศ เป็นการผสมผสานวัฒนธรรมต่าง ๆ เพ่ือความมีอารยะ ท าให้ความเป็นชายในประเทศไทยเริ่ม
เปลี่ยนไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาพลวัตความเป็นชายของสถาบันต ารวจไทย เมื่อกาลเวลาและบริบทของสังคม วัฒนธรรมและ
ยุคสมัยต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไป  
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

บทความนี้ เป็นงานใช้การวิจัยเอกสาร (Documentary research) และการสัมภาษณ์นักวิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในประเด็นที่ศึกษา ซึ่งวิธีวิจัยดังกล่าวเป็นหนึ่งในเครื่องมือในการวิจัยเชิง
คุณภาพเพ่ือแสวงหาค าตอบประเด็นการเปลี่ยนแปลงและพลวัตความเป็นชายของสถาบันต ารวจไทย เมื่อกาลเวลา
และบริบทของสังคม วัฒนธรรมและยุคสมัยต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไป 
 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดชายเป็นใหญ ่
Thai consent โดย K. (2020) ได้กล่าวว่า สังคมชายเป็นใหญ่ (patriarchy) คือรูปแบบหนึ่งของระบบ

อ านาจที่ไม่เท่าเทียมเบื้องหลังสังคมทั้งหมด ที่ไม่สามารถแยกความไม่เท่าเทียมในสังคมและระบบชายเป็นใหญ่ออก
จากกันได้  แต่ให้ความส าคัญกับความเป็นชายมากที่สุด จุดประสงค์ของ patriarchy คือการมอบอ านาจให้ผู้ชาย  

อีกทั้ง K. ยังกล่าวว่าสังคมชายเป็นใหญ่ส่งผลร้ายต่อทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ขาดอภิสิทธิ์ในหลาย
ด้าน หรือแม้แต่คนที่ได้เปรียบอย่างผู้ชายเองก็ได้รับผลร้ายจากสังคมชายเป็นใหญ่เช่นกัน เพราะระบบชายเป็นใหญ่
คือโครงสร้างที่ขัดขวางความเท่าเทียมในทุกมิติและพฤติกรรมที่หลุดออกจากกรอบทุกรูปแบบ เช่น ในมิติความ
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รุนแรงทางเพศ “ธรรมชาติผู้ชาย” จะถูกคาดหวังให้มีความต้องการทางเพศสูงเสมอ ต้องมีพละก าลังมาก มีอ านาจ
เหนือเพศอ่ืน การที่ผู้ชายล่วงละเมิดทางเพศหรือท าร้ายผู้หญิงหรือบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ+) 
ในรูปแบบต่าง ๆ  

นอกจากนี้ระบบเพศที่เป็นขนบของสังคมคือระบบเพศแบบ binary ซึ่งก าหนดว่าเพศมีแค่สองเพศคือ 
ชาย-หญิง โดยให้คุณค่ากับความเป็นชาย (masculinity) อย่างมาก และคาดหวังว่าคนที่มีเพศก าเนิดเป็นชาย
จะต้องแสดงออกถึงความเป็นชายเสมอ โดยความเป็นชายมักถูกน าไปยึดโยงกับความแข็งกร้าว ความรุนแรง ความ
เป็นผู้น า ความมีเหตุผล ความเชื่อมั่นในตนเอง ต้องชอบเพศหญิง จึงท าให้เกิดอ านาจที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างผู้ชาย
ตามขนบกับผู้หญิงตามขนบ เช่น ผู้ชายมีโอกาสก้าวหน้าทางการงานมากกว่าผู้หญิง เพราะผู้ชายถูกคาดหวังว่า
จะต้องเป็นผู้น า ท างานหาเลี้ยงครอบครัว และผู้หญิงถูกคาดหวังว่าจะต้องแต่งงานและลาออกไปดูแลเลี้ยงลูก เพ่ือ
เติมเต็มหน้าที่ของมารดาและภรรยา ไม่สามารถทุ่มเทกับงานได้เต็มที่ ส่งผลให้ผู้หญิงถูกผลักให้ต้องพ่ึงพาผู้ชาย
ทางด้านการเงินและความมั่นคงในชีวิตมากขึ้น 

อย่างที่ K. (2020) กล่าวไปนั้น ระบบชายเป็นใหญ่คือโครงสร้างอ านาจที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน และ
กลายเป็นหนึ่งในรากฐานหลักที่สุดของสังคม กลายเป็นความเคยชินและตัวตนของคนในสังคม รวมถึงคุณค่าที่ได้รับ
การยอมรับว่าถูกต้องดีงาม ความเชื่อ หน้าที่ต่าง ๆ ก็ถูกสร้างขึ้นมาโดยอิงระบบชายเป็นใหญ่ และได้รับการปลูกฝัง
ในคนทุกคนตั้งแต่เกิด การกดขี่ในสังคมชายเป็นใหญ่จึงดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมชาติ รวมถึงมีการพัฒนามาอยู่ใน
รูปแบบที่แนบเนียนมากข้ึนผ่านสื่อ ขนบ นโยบายและโครงสร้างรัฐ เช่น ละคร  ภาพยนตร์ หนังสือแบบเรียน     
เป็นต้น 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ชุษณะ รุ่งปัจฉิม (2543) ผู้เขียน “ความเชื่อว่าชายเป็นใหญ่” ในวารสารสุโขทัยธรรมาธิราช ปีที่ 13 ฉบับที่ 

3 กันยายน-ธันวาคม 2543 ให้ความหมายค าว่าชายไทยเป็นใหญ่ หมายถึงการปกครองโดยบิดาหรือผู้อาวุโส  
(The rule of the father or the partiarch)  ซึ่งฝ่ายชายเป็นใหญ่ หรือครอบครัวที่มีฝ่ายชายเป็นผู้น า สามารถ
จ าแนกได้เป็น 3 ลักษณะคือ ลักษณะแรกหมายถึงการที่ฝ่ายชายมีอ านาจครอบง าฝ่ายหญิง (Male domination) 
ลักษณะที่สอง หมายถึงลักษณะความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่ฝ่ายชายอยู่เหนือฝ่ายหญิง (The power relationship) 
และลักษณะสุดท้ายหมายถึงระบบ (System) ที่ฝ่ายหญิงต้องตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบฝ่ายชายในแทบทุกด้าน 
บทความของชุษณะ มีความสอดคล้องกับแนวคิดชายเป็นใหญ่ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งผู้เขียนจะน ามาวิเคราะห์และสรุป
อภิปรายผลต่อไป 

หากจะกล่าวถึงความเป็นชายในสังคมไทยผ่านสถานที่และเวลา (Space and Time) เพียงมิติเดียว
นั้นอาจจะท าให้มุมมองความเป็นชายในประวัติศาสตร์ไทยแคบจนเกินไป ผู้เขียนจึงขอหยิบยกเอาความเป็น
หญิงขึ้นมาอธิบายพอสังเขปเพ่ือเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างและความหมายของความเป็นชายใน
สังคมไทยมากยิ่งขึ้น 

 
ความเป็นหญิง (ไทย) มีความหมายอะไรซ่อนอยู่บ้าง? 

ค าว่า ผู้หญิงไท ยมีความคล้ายกับค าว่า ผู้ชายไทย เมื่อเอ่ยค านี้ขึ้นมาจะไม่ได้นึกถึงคน ๆ หนึ่งที่มี
อวัยวะเพศแบบหนึ่ง หรือมีโครโมโซมเป็น X หรือ Y เท่านั้น แต่ว่า ค าว่าผู้หญิงไทยจะมีความหมายอ่ืน ๆ แฝง
เข้ามาหลอมรวมอยู่ด้วยมากมาย อย่างเช่น ความเป็นแม่ ความเป็นภรรยา หรือว่าความเป็นกุลสตรี ความเป็น
ผู้หญิงที่ดี ซึ่งความเป็นผู้หญิงเหล่านี้เข้าไปเกี่ยวพันกับขนบธรรม ประเพณีท่ีดีงามมากมาย  

ประเพณีกราบสามีก่อนนอนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมไทยสมัยก่อน เราจะเห็นได้ว่าผู้หญิงไทยมี
หน้าที่หลายอย่างที่พึงกระท า อย่างเช่นผู้หญิงไทยควรจะเป็นช้างเท้าหลัง ไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับหน้าที่การ
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งานของสามี โดยเฉพาะหากสามีเป็นใหญ่เป็นโต ไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดอาการงานพังเพราะภรรยาขึ้นมาได้ 
นอกจากนี้ผู้หญิงไทยก็ยังต้องรักนวลสงวนตัว รักษาพรหมจรรย์ ผู้หญิงไทยจึงถูกมองว่าเป็นแม่ เป็นคนที่ดูแล
ครัวเรือน ท าหลายหน้าที่ “เปลก็ไกว ดาบก็แกว่ง” เป็นภาพอย่างหนึ่งว่าด้วยเรื่องของความเป็นผู้หญิงไทย ซึ่ง
ตรงข้ามกับความเป็นผู้ชายไทยอย่างมาก เป็นกุลสตรี ปรนนิบัติสามี มีสุภาษิตสอนหญิงเกี่ยวข้องกับการ
ปรนนิบัติรับใช้การเอาอกเอาใจสามี และการดูแลบ้านเรือนให้สะอาด ภาพเหล่านี้มักจะลอยขึ้นมาในความคิด
เมื่อกล่าวถึงผู้หญิงไทย สังคมไทยได้ผูกความเป็นหญิง กับความเป็นแม่ ความเป็นภรรยา การแบ่งมนุษย์
ออกเป็นสองเพศสภาพอย่างเคร่งครัด หญิงกล่องหนึ่ง ชายกล่องหนึ่ง มักผูกพันอยู่กับการแบ่งบทบาทที่
เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ การแบ่งแบบนี้เป็นการบังคับให้คนสืบพันธุ์ ต้องรักกันและมีเพศสัมพันธ์กันข้ามกล่อง
เท่านั้น ต้องแบ่งหน้าที่กันอย่างไรเพ่ือที่จะเลี้ยงดูเด็กที่เกิดมา เพราะฉะนั้นเรื่องชายหญิงจึงถอยไปให้ถึงที่สุด 
มันก็จะไปผูกพันอยู่กับเรื่องบทบาทของผู้หญิงในฐานะแม่ ซึ่งเป็นฐานะแม่ที่ถูกสร้าง ไม่ใช่แม่ที่เราไม่รู้โดย
ธรรมชาติว่าเป็นอย่างไร เมื่อถอยไปในที่สุดแล้ว มักจะผูกพันผู้หญิงในฐานะเพศแม่ ความเชื่อที่ว่าผู้หญิงไทย 
ต้องเป็นช้างเท้าหลัง ต้องมีความเป็นแม่ เป็นภรรยา เป็นกุลสตรี เป็นคนที่คอยธ ารงรักษาสถาบันครอบครัว 
เป็นความเชื่อที่ได้รับอิทธิพลมาจากชาติตะวันตกยุควิตอเรียน และเข้ามาในประเทศไทยประมาณสมัยรัชกาลที่ 
5 เช่นเดียวกับชายที่มีบทบาทความเป็นสามี เป็นพ่อ ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น  

สมัยก่อนเรามักจะบอกว่าโลกที่เราอยู่เป็นโลกที่มีสองเพศคือ มีผู้ชายกับผู้หญิง และโลกแบบนี้นี่เองที่
สร้างความหมายของผู้ชายไทยและผู้หญิงไทยให้เกิดขึ้นมา โดยที่ผู้ชายไทยหรือความเป็นผู้ชายจะคอยท า
หน้าที่ในการค้ าจุนอ านาจรัฐ หรือว่าอ านาจในพ้ืนที่สาธารณะ ในขณะที่ผู้หญิงหรือความเป็นผู้หญิงจะคอยผดุง
รักษาความหมายของค าว่าศีลธรรม โดยเฉพาะพ้ืนที่ในบ้านหรือในพื้นที่ส่วนตัว ถ้าหากว่าโลกยังหยุดนิ่งอยู่กับ
ที่แบบเดิม การแบ่งโครงสร้างผู้หญิง-ผู้ชายออกมาเพียงสองเพศแบบนั้นคงไม่ได้มีปัญหาอะไร เพราะว่าต่อให้มี
ปัญหาอะไรก็ตาม โครงสร้างแบบนี้ก็สามารถที่จะกดทับปัญหาไม่ให้มันปรากฏขึ้นมาได้อยู่ดี 

 
ความเป็นชายของสถาบันต ารวจไทยผ่านกาลและยุคสมัยต่าง ๆ 

ประยุทธ สิทธิพันธ์ (2520)  กล่าวนัยหนึ่งเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์กับประวัติศาสตร์ต ารวจสยามว่า 
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ขณะนั้นมีกรมยุทธนาธิการ มีการเกณฑ์ทหารแทน
การเกณฑ์ไพร่  ซึ่ ง เป็นการเกณฑ์ผู้ ชายเท่านั้น การปฏิรูปการเมื องการปกครองต่าง ๆ ในยุคนี้   
จึงเอ้ืออ านวยให้ผู้ชายมีบทบาทอ านาจชัดเจนในฐานะที่ผู้ชายต้องเป็นทหารอาชีพ ฝึกหัดอาวุธออกรบ 
สมัยก่อนมมีการเกณฑ์ไพร่ไปรบที่หละหลวมไม่มีประสิทธิภาพ จึงต้องมีโรงเรียนสอนทหารอาชีพจริงจัง  

ประวัติศาสตร์ของการสร้างสถาบันของต ารวจไทย เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมชัดเจนในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 มีการส่งพวกเจ้าขุนมูลนายไปเรียนประเทศอังกฤษ เมื่อกลับมาแล้วได้
น าแบบอย่างตะวันตกมา ฉะนั้นวิธีคิดประมาณศตวรรษที่ 19 ช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 ความคิดเรื่องเพศ
ในสังคมตะวันตก ตกอยู่ใต้อิทธิพลความคิดแบบคู่ตรงข้ามหญิงชาย กล่าวคือชายกับหญิงจะต้องแสดงอัต
ลักษณ์และพฤติกรรมแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง มีอุดมการณ์สร้างความเข้มแข็ง ผู้ชายห้ามอ่อนแอ ส่วนผู้หญิง
สุภาพอ่อนหวาน อุดมการณ์นี้ด ารงอยู่ในวิธีคิดเรื่องเพศสภาพ (Gender) ของคนตะวันตก นักเรียนไทยที่ไป
เรียนต่างประเทศจึงรับเอาอิทธิพลดังกล่าวเข้ามาปรับใช้บ้าง เอามาสร้างเป็นบรรทัดฐานใหม่ของข้าราชการ  
รวมไปถึงข้าราชการทหาร ต ารวจด้วยเช่นกัน 

 เมื่อมีการจัดตั้งโรงเรียนต ารวจเป็นองค์กรขึ้นเป็นครั้งแรก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้นายร้อยเอก แซมมวล โยเซฟ เบิร์ด เอมส์ เป็นผู้จัดตั้งกองโปลิศเมื่อ 
พ.ศ. 2403 มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศแทนข้าหลวงกองจับและกองตระเวนซ้ายขวา 
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องค์กรต ารวจที่ตั้งขึ้นใหม่นี้โดยมากจ้างแขกมลายูและแขกอินเดียมาเป็นต ารวจ เรียกกองต ารวจนี้ว่ากองโปลิศ
คอนสเตเบิ้ล ต่อมาจึงจ้างคนไทย และเปลี่ยนชื่อจากกองโปลิศเป็นกองพลตระเวน ซึ่งในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 นี้ 
มีองค์กรที่ท าหน้าที่ต ารวจ 2 หน่วย คือ กองพลตระเวนสังกัดกระทรวงนครบาล กับกรมต ารวจภูธรซึ่งสังกัดใน
กระทรวงมหาดไทย ทั้ง 2 หน่วยงานนี้ต่างท าหน้าที่ เป็นต ารวจเช่นเดียวกัน ต ารวจทุกนายต้องได้รับการเรียน 
การฝึกฝนก่อนที่จะออกมารับใช้ประชาราษฎร์ 

โรงเรียนต ารวจจะมีการฝึกวินัย การฝึกวินัยเอาวิธีการแบบทหารมาใช้ ดังนั้นการมีวินัยเข้มแข็งอดทน 
จึงเป็นการสร้างอุดมการณ์ความเป็นชายในตัวของมันเอง ความอดทนมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เข้มแข็งไม่
อ่อนแอ กล้าคิด กล้าท า ไม่เกรงกลัว อีกทั้งยังฝึกก าลังกาย เป็นเรื่องของการใช้พละก าลัง คล้ายคลึงกับทหาร 
ทั้งในเรื่องการแสดงออกทางความคิดและการแสดงออกทางสรีระร่างกาย สร้างบรรทัดฐาน (Norm) ของความ
เป็นชาย มีการส่งต่อความคิดแบบนี้จากรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้องจนเกิดการหล่อหลอม ซึ่งเมื่อมีคนเข้าไปเรียนในโรงเรียน
ต ารวจ คนๆนั้นจะรับเอาวิธีคิดดังกล่าวมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแต่งเครื่องแบบ การท าความเคารพผู้บังคับบัญชา 
หรือปฏิบัติตัวภายใต้กฎระเบียบแบบทหาร วิธีคิดแบบนี้รับมาโดยตรง กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

ชานันท์ ยอดหงส์ (2555) มีความคิดเห็นว่า ความเป็นชายของผู้ชายไทยสมัยใหม่ถูกสร้างขึ้นอย่าง
เด่นชัดในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผ่านค าว่า “เสือป่า” ในยุคสมัยนี้การ
สร้างความเป็นชายจึงมาพร้อมกับการสร้างความเป็นรัฐ เมื่อเกิดเป็นรัฐสมัยใหม่ ที่มีขอบเขต มีการปักปันเขต
พรหมแดนระหว่างประเทศ ในสมัยรัชกาลที่ 6 จึงมีการปลุกชาตินิยม ผู้ชายต้องมีบทบาทในการรักษาสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ต้องเป็นทหารของพระมหากษัตริย์ ดังเช่นในหนังสือปลุกใจเสือป่า มีการกล่าว
ว่าทหารคือเพศ ไม่ใช่องค์กร เพศชายทุกคนคือเพศทหารที่ต้องออกไปรบ และหนังสือเรื่องหัวใจนักรบที่
กล่าวถึงหัวใจของผู้ชายที่ต้องเป็นนักรบผู้ซึ่งจับอาวุธต่อสู้กับอริศัตรู ถ้าหากไม่สามารถแยกจากกันได้ระหว่าง
ทหารกับเพศ หากเพศชายคือเพศทหาร ในการตีความเรื่องเพศกับชาติจึงกลายเนื้อเดียวกัน ดังนั้นการฝึกจับ
อาวุธ การฝึกร่างกายให้แข็งแรง จึงกลายเป็นเรื่องของผู้ชายเพียงเพศเดียว ด้วยเหตุเพราะต้องพร้อมรบ
ตลอดเวลา ในขณะที่การตีความของเพศหญิงมักกลายเป็นการตีความไปในด้านตรงกันข้ามกับเพศชายไปโดย
ปริยาย เพศหญิงจึงเป็นเพศที่ดูเหมือนอ่อนแอบอบบาง ฉะนั้นความเป็นเสือป่าตามพระราชนิยมในรัชกาลที่ 6 
จะปรากฏค่านิยมเรื่องความจงรักภักดี ความซื่อสัตย์ มีน้ าใจ ความรักพวกพ้อง 

รากของเสือป่า หรือว่าลูกเสือในปัจจุบัน มาจากการน าเด็กชายมาฝึกฝนวิชาทหารหรือที่เรียกว่า 
สเก๊าท์ (Skout) โดยมีนาย โรเบิร์ต สตีเฟนสัน สมิธ บาเดน - โพเอลล์ (Robert Stephenson Smyth Baden 
- Powell) ในช่วงอังกฤษช่วงประมาณศตวรรษที่ 19 ซึ่งในตอนนั้นบาเดน โพเอลล์ เชื่อว่าสังคมเมืองก าลัง
เสื่อมลง เกิดการแตกร้าวภายในเครือจักรภพ และการรุกรานจากเยอรมันนี จึงได้มีการรื้อฟ้ืนระบบอัศวินตาม
แบบจารีตนิยม และสร้างความหวงแหนพรมแดนของรัฐประชาชาติขึ้นมา สเก๊าท์จึงมีลักษณะเด่นกว่าการ
รวมกลุ่มหนึ่ง ๆ ของอังกฤษ ตรงที่ผู้บังคับบัญชาพยายามอย่างมากที่จะหยุดเด็กหนุ่มให้ท าความรู้จัก หรือว่า
ออกไปไหนกับหญิงสาวด้วยกันสองต่อสอง ด้วยเหตุนี้สเก๊าท์ หรือ ลูกเสือในประเทศอังกฤษสมัยก่อน จึงมี
ลักษณะบางอย่างคล้ายๆ กับนักบวช คือเห็นว่าผู้หญิงเป็นอุปสรรคต่อขบวนการตัวเอง หากมีผู้หญิงเข้ามาอาจ
ท าให้เกิดความขัดแย้ง เกิดการแย่งผู้หญิง หรือน าเอาลักษณะบางอย่างผู้หญิงในแบบผู้หญิงมาเผยแพร่ในกลุ่ม
ผู้ชายอันเป็นลักษณะที่ไม่พึงปรารถนา ผู้หญิงเลยถูกกันให้ยืนในพ้ืนที่ที่ก าหนดเท่านั้ น ซึ่งเป็นไปได้ที่จะ
ก่อให้เกิดอาการเหยียดผู้หญิงขึ้นมา 

ในส่วนของสถาบันต ารวจนั้น สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงโปรด
เกล้าฯ รวมกองพลตระเวนกับกรมต ารวจภูธร เรียกชื่อว่า "กรมต ารวจ" ความเป็นชายของสถาบันต ารวจจึงต้อง
ประพฤติปฏิบัติหน้าที่ตามประเพณีท่ีเป็นแบบอย่าง ต ารวจมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและ
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มีอ านาจในการสอบสวน จับกุม คุมขัง ปราบปราม เป็นเครื่องมือส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ อ านาจเหล่านี้
สามารถสร้างคุณและโทษได้เท่า ๆ กัน สุดแต่การใช้ ต ารวจทุกคนจึงจ าเป็นต้องควบคุมจิตใจให้มั่ นคง ความ
เป็นชายในสมัยนี้จึงต้องมีความเป็นผู้น า เข้มแข็ง เด็ดขาดและดูแลทุกข์สุขของประชาราษฎร์  

ผู้ชายไทยในสมัยของรัชกาลที่ 6 นั้น ความเป็นชายจะอิงอยู่กับความเป็นชายที่มีลักษณะเข้มแข็ง เป็นช้าง
เท้าหน้า พร้อมลุย กล้าหาญ ไม่แสดงอารมณ์ ไม่ร้องไห้ เป็นชุดความคิดชุดหนึ่งที่ได้รับอิทธิพลมาจากตะวันตก 
ความเป็นชายแบบไทยหรือความเป็นผู้ชายไทยมีผลอย่างมากในสถาบันครอบครัว โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว
แบบชนชั้นกลางซึ่งเป็นหน่วยสังคมเล็ก ๆ ประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก ความคิดว่าผู้ชายเป็นหัวหน้าครัวเรือน 
ต้องออกไปหาเลี้ยงดูครอบครัวและมีบทบาทเป็นพ่อ ส่วนผู้หญิงมีบทบาทเป็นแม่บ้าน ซึ่งความเชื่อแบบการ
เป็นช้างเท้าหน้า เป็นผู้น า เป็นแนวคิดความเชื่อท่ีได้รับอิทธิพลแบบชาวตะวันตก 

ผู้เขียนยังได้ทราบข้อมูลส าคัญจากการสัมภาษณ์นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ความว่าในยุคจอมพล ป.  
พิบูลสงคราม ก้องสกล กวินรวีกุล (2545) ได้กล่าวว่า ในยุคดังกล่าวเกิดรัฐนิยมในการสร้างความเจริญศิวิไลซ์ และ
ความเป็นอารยะ ที่ลึกลงไปถึงการสร้างร่างกายของประชาชนทั้งผู้ชายและผู้หญิง  โดยผู้ชายมีสถานะเป็น
หัวหน้าครอบครัว ต้องออกก าลังเป็นประจ าเพ่ือให้สุขภาพแข็งแรง ในสมัยนี้ชายเริ่มสร้างร่างกายให้มีกล้ามเนื้อ
ใหญ่โตเหมือนชาวตะวันตก ในแง่หนึ่งความเป็นชายคือการเป็นพ่อพันธุ์ที่ต้องท าหน้าที่ผลิตลูกซึ่งเป็นทรัพยากร
ของสังคม ดังนั้นผู้ชายจึงต้องเป็นพ่อ เป็นสามี ผู้ชายในอุดมคติต้องมีร่างกายก าย าล่ าสัน สูงใหญ่ไม่ผอมแห้ง 
รูปร่างได้สัดส่วน กระทั่งรัฐยังมีการจัดให้มีการประกวดชายฉกรรจ์ในวันปีใหม่ รัฐกับความเป็นชายจึงเกี่ยวพัน
กันอย่างยากท่ีจะแยก 

นอกจากนี้จากการสัมภาษณ์ได้ทราบอีกว่าความเป็นชายที่มีความเป็นชาติตะวันตก หากตั้งค าถามว่า
ความเป็นชายสร้างจากไหน มักจะให้อ้างถึงช่วงของเวลาของจอมพล ป. พิบูลสงคราม สมัยแรก ๆ กล่าวคือ
ช่วงก่อนและระหว่างสงครามโลก ค าถามดังกล่าวออกมาพร้อมกับลักษณะความเป็นชายที่เปลี่ยนวิธีคิดว่าด้วย
เรื่องความเป็นชายและความเป็นหญิง รวมทั้งต าแหน่งที่เปลี่ยนทุกอย่าง ตั้งแต่รูปร่างหน้าตาว่าผู้ชายผู้หญิง
หน้าตาลักษณะเป็นไปตามก าหนด กระทั่งถึงบทบาทหน้าที่ก็เป็นไปตามที่รัฐก าหนดด้วย เพราะฉะนั้นการ
จินตนาการว่าผู้ชายไทยอกสามศอกดังที่ปรากฏในละครย้อนยุค จึงเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ในยุคจอมพล ป. 
พิบูลสงคราม แน่นอนว่ารัฐเข้ามาควบคุมหรือว่าเข้ามาก าหนดความเป็นหญิงเป็นชาย คือก าหนดและก ากับ ใช้
อ านาจลงไปเต็มที่ในหลาย ๆ เรื่องตั้งแต่บังคับเรื่องการแต่งกาย รวมทั้งมีการให้รางวัลในการประกวดต่าง ๆ 
และมีข้อห้ามต่าง ๆ ในฝั่งข้าราชการก ากับเต็มรูปแบบ 

อีกทั้งในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้มีความพยายามที่จะสร้างวัฒนธรรม “ผัวเดียว เมีย
เดียว” นอกเหนือจากแก้กฎหมายแล้ว ยังมีการกล่าวถึงเรื่องผู้ชายควรจะมีภรรยาคนเดียว รวมถึงวิธีการที่ควร
จะปฏิบัติต่อภรรยา การที่มีผัวเดียว เมียเดียว แล้วมีลูกจ านวนมากๆ หรือว่าการที่ผู้ชายจะต้องให้เกียรติผู้หญิง 
ให้เกียรติภรรยา ก็ถูกสร้างขึ้นมาในยุคนั้นในฐานะความสมัยใหม่ของสังคม ซึ่งจะตรงข้ามกับครอบครัวแบบเก่า
ก่อน พ.ศ. 2475  

จึงท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเป็นวงกว้างในสังคมรัฐนิยมเช่นนี้ ยกตัวอย่างการให้เกียรติผู้หญิง ซึ่งใน
ยุคนั้นการให้ความส าคัญในฐานะผู้หญิง คือในฐานะที่เป็นแม่ ซึ่งเท่ากับว่ารัฐบาลได้ตัดผู้หญิงที่ไม่ได้มีบุตร
ออกไป และจะเชิดชูผู้หญิงที่มีบทบาทส าคัญทางการเมืองในฐานะแม่ ผู้มีส่วนในการผลิตจ านวนประชากรใน
การสร้างชาติ กับการที่เป็นแม่ในการเลี้ยงดูบุตรให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ ซึ่งนั่นเท่ากับว่าผู้หญิงจะต้องอยู่
แต่ในบ้าน ไม่ได้ออกไปไหนเหมือนผู้ชาย ต้องเป็นแม่บ้าน ซึ่งตรงกับจริตของสังคมชนชั้นกลางในยุคนั้ นระดับ
หนึ่ง พ้ืนที่ของผู้ชาย เป็นพ้ืนที่ที่เป็นทางการ อยู่ข้างนอก อยู่ในพ้ืนที่สาธารณะ เป็นรัฐผู้ชาย รัฐที่ผู้ชายมี
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อ านาจทางการเมืองในพ้ืนที่สาธารณะ มีความชัดเจนถึงขนาดผู้หญิงจะถูกมองว่าผู้หญิงจะมีบทบาททาง
การเมืองได้ ก็ต่อเมื่อเป็นแม่คนเลี้ยงลูกให้ดี ให้รักชาติ ให้ตอบสนองนโยบายของรัฐ ต้องมีลูกมาก เป็นต้น  

จอมพล ป. พิบูลสงคราม พยายามสร้างครอบครัวในแบบตะวันตก ฐานคิดของจอมพล ป. พิบูล
สงคราม มีความคิดชุดหนึ่งในเรื่องของการสร้างความเป็นหญิง ความเป็นชาย เรื่องของร่างกาย การแต่งกาย 
และบทบาทหน้าที่ คือเรื่องของความเป็นหญิง ความเป็นชายที่เราเห็นตอนนี้ เรื่องของครอบครัวสมัยใหม่ 
รวมทั้งเรื่องเพศที่ถูกก ากับให้อยู่ในการแต่งงาน ทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่พ่วงติดกันมาที่เราเรียกว่าความ
ทันสมัย พอมีความคิดอยากจะทันสมัยแบบอาณานิคม ประเทศไทยจึงไปรับสิ่งเหล่านี้เข้ามา แล้วก็ปรับเปลี่ยน
สังคมให้มันมีลักษณะแบบนั้น เช่น เป็นเรื่องปกติที่ผู้ชายจะออกไปหาเงินมาให้ภรรยาใช้ ออกไปสมาคมกับ
เพ่ือน ส่วนผู้หญิงท าความสะอาดบ้าน เป็นต้น 

ความเป็นชายในยุคในช่วงสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม มีความเข้มข้นมาก นอกจากจะเปลี่ยนจาก
สยามเป็นประเทศไทย  และมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้ว ในยุคจอมพล ป. ยังเป็นยุคของการท าให้การ
ปฏิบัติเรื่องความเป็นชายเป็นวิถีของพลเมืองไป กล่าวคือเมื่อก่อนความเป็นชายอาจจะอยู่ในชนชั้นสูง แต่ใน
สมัยจอมพล ป. ช่วง พ.ศ. 2480 ถึง พ.ศ. 2500 ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ความเป็นชายจะถูกสร้างเข้าไปใน
ระบบครอบครัว  ช่วงยุคนี้สถาบันต ารวจได้ผ่านมาในระยะหนึ่ง ต ารวจก็คือข้าราชการ อยู่ในระบบราชการ 
จอมพล ป. พิบูลสงคราม มีนโยบาย วิธีคิดว่าผู้ที่เป็นข้าราชการจะต้องท าหน้าที่เป็นตัวอย่างของเพศสภาพ 
ผู้ชายจะต้องแต่งงานมีครอบครัว และก็ผลิตทายาท มีลูกให้กับประเทศชาติ จอมพล ป. สนับสนุนให้ข้าราชการ
แต่งงานและมีลูกเยอะ ๆ เพราะฉะนั้นหน้าที่ของผู้ชาย จึงต้องท าหน้าที่เป็นพ่อพันธุ์ มีภาวะผู้น าครอบครัว 
เลี้ยงดูบุตร ภรรยา รักเดียวใจเดียว (Monogamy) ผู้ชายไม่ควรครองตัวเป็นโสด ผู้ชายที่แต่งงานต้องมีความ
รับผิดชอบ ข้าราชการในทุกหน่วยจะต้องรับนโยบายนี้ไปปฏิบัติ  

จากยุคแรก ๆ ที่ความเป็นชายจะต้องเป็นแบบทหาร เข้มแข็ง กล้าหาญ ถูกปรับเปลี่ยนเข้ามาสู่ยุคของ
ความเป็นชายแบบเป็นพ่อบ้าน ยุคที่ท าให้ข้าราชการทุกคนมีลักษณะของการเป็นผู้ชายในอุดมคติ พ่อจะต้อง
รักเมียรักลูก  ต ารวจและทหาร และข้าราชการคนอ่ืน ๆ ที่เป็นเพศชายทั้งหมดจึงต้องรับอุดมการณ์นี้ไปใช้ 
ในทางปฏิบัติจะใช้ได้จริงมากน้อยแค่ไหนเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ระบบราชการไทยโตมาในยุคของการสร้างชาติ 
ต้องการให้ข้าราชการเป็นเหมือนกับต้นแบบ (Role model) ให้กับพลเมือง ฉะนั้นคนที่เข้ามาในระบบราชการ
ต้องอยู่ในบรรทัดฐานของเพศสภาพที่รัฐต้องการ เป็นชายในอุดมคติแบบพ่อบ้านไม่ใช่การเป็นนักรบอีกต่อไป  

จากการสัมภาษณ์นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความเห็นอีกว่าความเป็นชายของสถาบันต ารวจ ในยุค
ของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในราว พ.ศ. 2520 เป็นช่วงที่มีแรงงานคนอพยพเข้ามาท างานในเมือ ง
กรุงเทพมหานครเป็นจ านวนมาก มีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยจากภาคเกษตรกรรมไปสู่ภาคอุตสาหกรรม 
แรงงานภาคเกษตรย้ายออกจากชนบทเข้ามาเป็นแรงงานในโรงงานมากขึ้นในช่วง พ.ศ.  2500 ถึง พ.ศ. 2520 
มีแรงงานที่เข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองมาก ผู้คนส่วนใหญ่ทั้งหญิงทั้งชาย จะต้องท างานเพ่ือน าเงินกลับไปเลี้ยงดูพ่อ
แม่ หน้าที่ของลูกในยุคนี้คือจะต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูพ่อแม่ที่อยู่ในชนบท และเกิดช่องว่างทางสังคมมากมาย 
เช่น แรงงานที่มีการศึกษาน้อยจะมีรายได้น้อยตามไปด้วย คนเมืองที่มีรายได้สูงการศึกษาสูง ได้รายได้ที่ดีตาม
ไปด้วย และคนคาดหวังว่าถ้าไม่อยากให้ลูกล าบาก ต้องเข้ารับราชการ ซึ่งบีบบังคับให้ต้องมีการศึกษา อย่าง
น้อยต้องจบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับปริญญาตรี  

ในช่วงนี้มหาวิทยาลัยรามค าแหงได้เปิดให้ผู้คนทั่วไปได้เข้ารับการศึกษาแล้ว ช่วง พ.ศ.  2513 
มหาวิทยาลัยรามค าแหงเปิดโอกาสให้คนที่ฐานะไม่ค่อยดี ยากจน หรือ คนชนบท ได้มีโอกาสเข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยแห่งนี้ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเปิด ค่าลงทะเบียนมีราคาถูกมากเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยรัฐหรือ
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งอ่ืน เป็นจุดเริ่มของการเติบโตของชนชั้นกลาง คนที่อยู่ชนบทได้เข้ามาท างานและเรียน
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หนังสือมากขึ้น กลายเป็นมวลชนกลุ่มชนชั้นกลาง (Mass middle class) ได้กระจายตัวออกไป ท าให้สถาบัน
ข้าราชการไทยต้องปรับตัวอย่างมาก เพราะว่าเวลาคนมาอยู่ในเมืองอุตสาหกรรมมักเกิดความขัดแย้งสูง ปัญหา
เรื่องอาชญากรรมตามมามากมาย และด้วยยุคนี้เป็นยุคที่สหรัฐอเมริกามีอ านาจมาก ซึ่งอเมริกามีอ านาจมา
ตั้งแต่ยุคจอมพล ป. พิบูลสงคราม เรื่อยมาจนแทรกซึมเข้ามาในชีวิตของคนรุ่นนี้ วัฒนธรรมอเมริกันสร้าง
มาตรฐานของชีวิต การเสพสินค้าตามแบบอเมริกันเข้ามามีอิทธิพล การชมภาพยนตร์ การฟังเพลง แนวคิดวัตถุ
นิยมแบบอเมริกันเข้ามามีอิทธิพลอย่างมาก เด็กวัยรุ่นที่เข้ามาเรียนหรือท างานในเมือง จึงเสพสื่อรูปแบบการใช้
ชีวิตแบบอเมริกันเข้าไป เช่น เรื่องของการตั้งกลุ่มแก๊ง วัยรุ่นรู้สึกว่าตัวเองมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก จึงมี
การเรียกร้องประชาธิปไตย นักศึกษาออกมาประท้วงไม่อยากอยู่ภายใต้อ านาจเผด็จการในยุคจอมพลถนอม 
กิตติขจรและจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ จึงออกมาเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพ 

สถาบันต ารวจเข้ามามีบทบาทในช่วงนี้ เป็นสถาบันที่จะต้องมาควบคุมชนชั้นกลางที่เติบโตมา 
กลายเป็นกลุ่มที่มีแนวคิดต่อต้านและไม่ต้องการอยู่ใต้อาณัติของกลุ่มอนุรักษ์นิยมอีกต่อไปแล้ว อ านาจหน้าที่
ของต ารวจแสดงออกผ่านการจัดการ กล่าวคือต ารวจต้องมีความก้าวร้าว ควบคุมความขัดแย้งให้อยู่หมัด 
(Aggressive control) ความเป็นชายของสถาบันต ารวจในยุคนี้จึงข้ามผ่านการเป็นพ่อในอุดมคติมาเป็นผู้
ควบคุมความขัดแย้งมากข้ึน เพ่ือให้คนรุ่นใหม่อยู่ในบรรทัดฐานของสังคมที่รัฐต้องการจะควบคุม เพราะฉะนั้น 
สถาบันราชการ ต ารวจ ทหาร กลายเป็นเครื่องมือของการควบคุม (control) กลุ่มคนหัวก้าวหน้าหรือหัวใหม่ 
(Progressive) ต ารวจจึงคล้ายกับท าหน้าที่เป็นอาวุธของรัฐบาลในการปราบปรามหรือจับกุมกลุ่มผู้ประท้วง 
การไม่ให้คนกลุ่มนี้มาท าลายทรัพย์สินหรือสร้างความวุ่นวายให้กับสังคม เป็นหน้าที่ของต ารวจ ในยุคที่
สังคมไทยเกิดการขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้มีอ านาจเผด็จการทหาร กับกลุ่มเยาวชนที่เติบโตขึ้นมา เพราะฉะนั้น
ต ารวจในยุคนี้จึงมีความเป็นชาย (Macho) สูง และมีลักษณะของความก้าวร้าวเล็กน้อย  

ความเป็นชายถูกใช้เพ่ือเป็นอาวุธในการปราบปรามสิ่งที่รัฐนั้นต้องการ ความเป็นชายมีพลวัตอยู่
ตลอดเวลา สถาบันต ารวจไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่ ความเป็นชายในสถาบันต ารวจไม่ได้มีแบบเดียว เปลี่ยนไปตาม
บริบททางสังคมที่เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลา  

จากการสัมภาษณ์ยังสรุปใจความได้อีกว่าหลังจากที่ผ่านยุคของการประท้วง มาถึงยุคพลเอกเปรม ติณ
สูลานนท์ ราวช่วง พ.ศ. 2523 ได้มีความพยายามในการแก้ปัญหาขัดแย้ง โครงสร้างสังคมระหว่างกลุ่มอนุรักษ์
นิยม กลุ่มผู้มีอ านาจเผด็จการทางทหาร และกลุ่มชนชั้นกลางที่เติบโตแล้วเข้ามามีบทบาททางสังคมมากขึ้น จึง
ต้องหาบางสิ่งมาเป็นโซ่ข้อกลางในการที่จะท าให้สังคมเกิดความสงบสุข กลับมาเชื่อมต่อกันติดได้ระหว่างกลุ่ม
คนที่มีแนวคิดแตกต่างกัน พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จึงกลับไปสนับสนุนสถาบันกษัตริย์ให้มีบทบาทในการ
ท างานทางสังคมมากขึ้น พยายามจะสร้างภาพลักษณ์ (Image) ของสถาบันกษัตริย์ให้เป็นสถาบันที่รับใช้สังคม
มากขึ้น 

ในยุคพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นยุคที่สถาบันพระมหากษัตริย์ลงมาหาประชาชนอย่างใกล้ชิด 
อย่างเห็นเป็นรูปธรรม ในความเป็นจริงสถาบันพระมหากษัตริย์ได้เริ่มลงมาใกล้ชิดประชาชนตั้งแต่สมัย  
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ แต่ไม่ชัดเจนเท่ายุคของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ซึ่งค่อนข้างจะสนับสนุนสถาบัน
พระมหากษัตริย์สูง ข้าราชการในยุคนี้เป็นข้าราชการที่ท างานภายใต้สถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่ว่าจะเสด็จไปที่
ไหนจึงต้องคอยรับใช้ ความก้าวร้าวอาจจะไม่ได้หมดไปเสียทีเดียว แต่ถูกปรับมาใช้ในเรื่องของการเป็นข้าใต้ฝ่า
ละอองธุลีพระบาท รับใช้สนองพระราชโองการต่าง ๆ  สมกับค าว่าข้าราชการ เมื่อพระมหากษัตริย์เสด็จที่ไหน
จ าต้องใช้ก าลังต ารวจทหาร คอยปกป้อง คุ้มครอง ความเลื่อมใสศรัทธาในสถาบัน ไม่ว่าจะเป็นต ารวจทหาร 
เริ่มมีพลังในยุคพลเอกเปรม สร้างระดับของการเป็นข้าราชการที่อยู่ตอบสนองพระราชด ารัส ตอบสนองพระ
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ราชโองการ ตอบสนองต่อสิ่งที่พระมหากษัตริย์และราษฎรต้องการ ความเป็นชายของสถาบันต ารวจจึงปรับตัว
ไปเป็นแบบสุภาพชนมากขึ้น ผู้น ากรมต ารวจท างานสนองต่อเบื้องบน 

จนมาถึงยุคพลเอกชาติชาย ชุณหวัณ เปลี่ยนจากสนามรบเป็นสนามการค้า ในช่วง พ.ศ.2530 เป็นต้น
มา หลังจากที่สถาบันกษัตริย์ เริ่มมีอ านาจในการซื้อใจประชาชน มีโครงการต่าง ๆ มากมายในพ้ืนที่ชนบท โดย
ทหารต ารวจออกไปท างานรับใช้สถาบันพระมหากษัตริย์อย่างมากมายในยุคนี้ นับว่าในยุคของพลเอกชาติชาย 
ประเทศไทยก้าวกระโดดในเรื่องเศรษฐกิจการเติบโตสูงมาก และรายได้ประชาชนสูงขึ้นตามไปด้วย มีการลงทุน
จากต่างประเทศ เปิดประเทศเป็นการท่องเที่ยว มีการจัดงานเชิงเศรษฐกิจที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการ
ลงทุน สถาบันพระมหากษัตริย์จึงมีอ านาจมากขึ้น เป็นสัญลักษณ์ของการเติบโตทางเศรษฐกิจ สถาบัน
พระมหากษัตริย์ถูกเชิญไปในการท่องเที่ยว การลงทุน การเติบโตธุรกิจต่าง ๆ ท าให้ภาคธุรกิจน าสถาบันนี้มาใช้
เป็นสัญลักษณ์ นักธุรกิจจึงมองโครงสร้างของสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นโครงที่เอ้ือต่อการสร้างภาพลักษณ์
ให้กับภาคธุรกิจประสบความส าเร็จ และสถาบันต ารวจต้องปรับตัวตามคือ ต้องท างาน ทั้ง ๆ ที่รับใช้สถาบัน
พระมหากษัตริย์ไปด้วย ในขณะเดียวกันก็ต้องท างานรับใช้ภาคธุรกิจ ต้องเข้าหาพ่อค้าวาณิชย์ เช่น การเฝ้าร้าน
ทอง เป็นต้น ต ารวจได้เข้าไปมีส่วนในคุณภาพชีวิตเชิงเศรษฐกิจของพลเมืองมากข้ึน 

ความเป็นชายของสถาบันต ารวจในยุคนี้จะต้องเข้าไปท างานในเชิงของการควบคุม เรื่องการลงทุน 
หรือที่เกี่ยวกับการท าธุรกรรมทางการเงิน ต ารวจจะต้องมีความรู้ทางด้านเศรษฐกิจมากข้ึนในการที่จะรับมือกับ
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และรับมือกับธุรกิจท่องเที่ยว เช่น มีต ารวจท่องเที่ยว เป็นต้น  ความเป็นชายของ
ต ารวจที่เคยเข้มแข็ง ก้าวร้าวจากยุคก่อน ๆ เปลี่ยนมาเป็นการให้บริการด้วยใจ (Service mind) กระทั่ง
เศรษฐกิจไทยเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจฟองสบู่ฟองสบู่แตก เมื่อปี พ.ศ. 2540  

เมื่อฟองสบู่แตกเกิดปัญหาชนชั้นนายทุนล่มจมกันถ้วนหน้า มีปัญหาเรื่องค่าเงินบาท ประชาชน
นายทุนเป็นหนี้สินล้มละลายกันมากมาย เพราะว่าภาคเศรษฐกิจโตเกินไป แต่คนไม่มีก าลังซื้อ กลายเป็นหนี้
ต่างชาติ สถาบันต ารวจจึงต้องเข้ามาไกล่เกลี่ยคดีพิพาทคดีทางด้านการเงินมากขึ้น อาชญากรรมทางการเงินมี
มากข้ึนในยุคนี้ สถาบันต ารวจอาจจะต้องเข้ามาไกล่เกลี่ยคดีแพ่งต่าง ๆ มากมาย ซึ่งไม่ใช่อ านาจหน้าที่โดยตรง 
ต ารวจในยุคเศรษฐกิจฟองสบู่นี้ นอกจากจะรับใช้สถาบันพระมหากษัตริย์ ยังต้องมีใจบริก าร และต้องมี
ลักษณะของการเป็นผู้ที่เข้าใจ เรื่องความขัดแย้งทางเศรษฐกิจอีกด้วย 

หลังจากยุคเศรษฐกิจฟองสบู่ยังไม่ฟ้ืนตัวดีสักเท่าไหร่ ผ่านมาไม่ก่ีปี ประเทศไทยเปลี่ยนรัฐบาลไปเป็น
ระบอบทักษิณ เริ่มตั้งแต่ช่วงประมาณปี พ.ศ.  2540 เรื่อยมาจนถึงรัฐบาลนอมินี ประมาณปี พ.ศ. 2550 
ทักษิณกับเครือข่ายยาวมากเกือบ 20 ปี (พ.ศ. 2540 – 2556) ยุคนี้เป็นยุคท่ีภาคราชการถูกแปรสภาพให้เป็น
กึ่งเอกชน เกิดรัฐวิสาหกิจมากมาย ภาคราชการก็ต้องปรับตัวเองให้มันเป็นธุรกิจมากข้ึน มหาวิทยาลัยออกนอก
ระบบ มีโอนกิจการภาครัฐไปเป็นของเอกชนเพื่อให้เกิดการแข่งขัน 

เรื่องผลประโยชน์ทางการเงินค่อนข้างเห็นได้ชัดในยุคนี้ ต ารวจจะเข้าไปมีผลประโยชน์มากน้อยแค่
ไหนก็มิอาจทราบได้ โดยเฉพาะธุรกิจสีเทา แต่เป็นรูปแบบ (Platform) ใหม่ที่ท าให้เกิดช่องว่างทางกฎหมายที่
เอ้ือประโยชน์กับคนบางกลุ่ม ท าให้ต ารวจเข้าไปอยู่ในวงการนี้ มีทั้ งต ารวจน้ าดี ต ารวจน้ าไม่ดี พอเข้าไปสู่
วงการพวกนี้จึงค่อย ๆ เริ่มออกห่างจากสถาบันพระมหากษัตริย์ ต ารวจไม่ได้รับใช้ภาคประชาชน แต่รับใช้
นายทุน เป็นเรื่องผลประโยชน์ที่มองไม่เห็นอยู่เบื้องหลัง ซึ่งประชนชนส่วนใหญ่ไม่ทราบ ต ารวจท างานผ่าน
นักการเมืองและนายทุน และข้าราชการเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ใช้ช่องว่าทางระบบราชการ
ในการแสวงหาผลประโยชน์ ในวงการต ารวจเหมือนกับวงการอื่นๆ คือมีทั้งคนดีและไม่ดี บทบาทของต ารวจใน
ยุคเศรษฐกิจแบบผูกขาดของนายทุน ในระบอบทักษิณ ท าให้ต ารวจร่ ารวยขึ้นอย่างมาก และทักษิณ ชินวัตร 
เองก็เป็นต ารวจเสียด้วย เห็นได้อย่างชัดเจน ความเป็นนายทุน (Capitalist) ในวงการต ารวจเติบโตสูงมากใน
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ยุคทักษิณ ชินวัตร ต ารวจอาจจะไม่ได้ท าหน้าที่ผู้พิทักษ์ประชาราษฎร์อีกต่อไป แต่เป็นผู้พิทักษ์ทรัพย์ให้กับ
นายทุนมากกว่า ความเป็นชายในยุคนี้ออกจะเป็นความเป็นชายแบบนักธุรกิจ  ที่ต ารวจจะต้องมีความคิดที่
ฉลาด สมาร์ท เฉียบคม มีเล่ห์เหลี่ยมในการชิงไหวชิงพริบ ที่จะได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ทางธุรกิจ การท า
ก าไร รวมถึงผลประโยชน์ต่าง ๆ  

มายุคปัจจุบันที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ท ารัฐประหารเมื่อปี พ.ศ.2557 และปกครองประเทศ
ยาวนานโดยประมาณ 6 ปี ยุคนี้สถาบันต ารวจกลับมาคล้ายยุคของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ต ารวจเป็นอาวุธ
ของรัฐบาล แต่ว่าในยุคนี้สื่อออนไลน์ โซเชียลมีเดีย มีบทบาทเกิดเป็นสังคมออนไลน์ สังคมบนไซเบอร์ เป็นยุค
ของเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร โลกหมุนไปเร็วมากจนทุกอย่างเปลี่ยนไป จากธุรกิจแบบเดิมกลายมาเป็นแบบ
ออนไลน์ ใช้ระบบออนไลน์ในการเชื่อมโยงข่าวสาร จนก่อให้กลายเป็นยุคข่าวปลอม (Fake News) ยุคที่ทุก
อย่างสามารถสร้างข้ึนมาในโลกเสมือนจริงได้หมด ทุกเรื่องสามารถสร้างข่าวปลอม เกิดการปั่นกระแส การโน้ม
น้าวคนจ านวนมากให้คล้อยข่าวปลอมบางอย่าง ให้คนแชร์ส่งต่อเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ เป็นที่กล่าวถึง
อย่างมากมาย 

ยุคของสังคมบนโลกไซเบอร์ ท าให้ระบบราชการที่อยู่บนพ้ืนที่สังคมเดิมแตก ขาดกระจุยกระจาย 
เพราะว่ารูปแบบอ านาจแบบใหม่นั้นไม่มีตัวตน ไม่สามารถมองเห็นได้  ระบบราชการแตกกระจุยเพราะควบคุม
ใครไม่ได้อีกต่อไปแล้ว มีการก่อกวนรูปแบบใหม่ๆ เข้ามา โดยไม่รู้ต้นตอที่แท้จริง ฉะนั้นความเป็นชายของ
ต ารวจในยุคนี้ สังคมแทบไม่ได้มองว่าต ารวจเป็นแบบอย่าง เป็นไอดอลอีกต่อไป สังคมมองต ารวจเป็นสิ่งที่
หลงเหลือมาจากระบบราชการเก่า ที่บางคนสามารถปรับตัวได้ บางคนปรับตัวไม่ได้ เป็นเหมือนกับภาพระบบ
ราชการที่รอวันจะล่มสลาย ทั้งทหารและต ารวจรอวันที่จะเกิดการปฏิรูปเปลี่ยนแปลง (Disruption) พลเมืองมี
อาวุธแบบใหม่ซึ่งก็คืออาวุธในโลกไซเบอร์ ทหารหรือต ารวจจะพูดอะไรก็แล้วแต่ประชาชนไม่รับฟังอีกต่อไป 
เป็นบทบาทอีหลักอีเหลื่อของความเป็นชาย ประชาชนไม่ได้เอาความเป็นต ารวจมาเป็นต้นแบบ (Role model) 
ต ารวจไม่ได้ถูกมองว่าเป็นสุภาพบุรุษอีกต่อไปแล้ว ไม่ได้อยู่เคียงข้างรับใช้ประชาชน ความเชื่อมั่นศรัทธาลด
น้อยลง หากมองสถาบันต ารวจเป็นคน ก็เหมือนกับคนที่ป่วยมากทั้งร่างกาย ทั้งสุขภาพ ทั้งอารมณ์ความคิด 
ราวกับว่าความเป็นชายได้ค่อยๆลดลงไปทีละน้อย ซึ่งโลกยุคใหม่นี้มีความเป็นชายใหม่ ๆ ที่ประชาชนสามารถ
เข้าไปเสพได้ผ่านโลกออนไลน์ เช่น กลุ่มผู้มีอิทธิพลบนโลกดิจิตอล (Digital Influencer) ความเป็นชายที่ถูก
สร้างมาในวัฒนธรรมสื่อความบันเทิง ในวัฒนธรรมป๊อบ สื่อมวลชน (Mass Media) ซึ่งสามารถจับใจคนยุคใหม่
ได้มากกว่า หรือจะเป็นกลุ่มผู้น าในการใช้ชีวิต (Life Coaching) มีความเป็นชายอ่อนไหวและที่จับต้องได้
มากกว่าความเป็นชายในยุคเก่าก่อน  

ฉะนั้นความเป็นชายในยุคปัจจุบัน ยุคของดิจิตอลดิสรัปชั่น ในสถาบันต ารวจมันเหมือนกับภาพขาดวิ่น
ของความเป็นชาย และรอท่ีจะปรับตัวด้วยเทคนิคกลไกใหม่ ๆ ซึ่งไม่รู้ว่าจะปรับตัวทันกับโลกที่หมุนไปอย่างเร็ว
ได้ทันหรือไม่ ความเป็นชายของสถาบันต ารวจไทย ที่มีพลวัตเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคม วัฒนธรรม
และยุคสมัยต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่าความเป็นชายในสถาบันต ารวจไทยไม่ได้มีเอกภาพและเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันอย่างที่คิด  หากแต่มีความหมายอันหลากหลาย ตามประสบการณ์ ตามประวัติศาสตร์ และการ
เปลี่ยนแปลงของรัฐ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของชนชั้นปกครองที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อในการสร้างความเป็น
ชายของสถาบันต ารวจ 
 
สรุปและอภิปรายผล 

ในแต่ละยุค กาล สมัยต่าง ๆ ได้สร้างประวัติศาสตร์ของสถาบันต ารวจที่มีความเปลี่ยนแปลงไป
ตลอดเวลา โดยในแต่ละช่วงแต่ละยุคสมัยนั้น สังคมชายเป็นใหญ่ได้แทรกซึมสถาบันต ารวจอยู่เสมอ ถึงแม้ว่า
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ความเป็นชายของสถาบันต ารวจจะเริ่มจากความมีระเบียบวินัยแบบทหาร ไปจนกระทั่งเป็นเครื่องมือของรัฐ 
ตลอดจนขาดวิ่นเป็นเศษเสี้ยวที่หลงเหลือจากความเป็นข้าราชการแบบเก่าในยุคดิจิตอลก็ตาม แต่สังคมชายเป็น
ใหญ่ (patriarchy) ยังคงเป็นรูปแบบหนึ่งของระบบอ านาจที่ไม่เท่าเทียมอยู่เบื้องหลังสังคมทั้งหมด ที่ไม่สามารถแยก
ความไม่เท่าเทียมในสังคมและระบบชายเป็นใหญ่ออกจากกันได้  แต่ให้ความส าคัญกับความเป็นชายมากท่ีสุด 
กล่าวคือการมอบอ านาจให้ผู้ชาย มอบอ านาจให้ข้าราชการชาย มอบอ านาจให้ผู้ชายเป็นผู้น า เป็นช้างเท้าหน้าเสมอ 
ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดชายเป็นใหญ่ของ Thai consent โดย K. (2020)  ที่ว่าสังคมชายเป็นใหญ่ส่งผลร้าย
ต่อทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ขาดอภิสิทธิ์ในหลายด้าน หรือแม้แต่คนที่ได้เปรียบอย่างผู้ชายเอง ก็ได้รับผลร้าย
จากสังคมชายเป็นใหญ่เช่นกัน เพราะระบบชายเป็นใหญ่คือโครงสร้างที่ขัดขวางความเท่าเทียมในทุกมิติและ
พฤติกรรมที่หลุดออกจากกรอบทุกรูปแบบ อย่างที่ K. (2020) กล่าวไปนั้น ระบบชายเป็นใหญ่คือโครงสร้างอ านาจที่
มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน และกลายเป็นส่วนหนึ่งในรากฐานหลักของสังคม กลายเป็นความเคยชินและตัวตน
ของคนในสังคม รวมถึงกลายเป็นคุณค่าที่ได้รับการยอมรับว่าถูกต้องดีงาม ความเชื่อ หน้าที่ต่าง ๆ ก็ถูกสร้างขึ้นมา
โดยอิงระบบชายเป็นใหญ่ และได้รับการปลูกฝังในคนทุกคนตั้งแต่เกิด การกดขี่ในสังคมชายเป็นใหญ่จึงดูเหมือน
เป็นเรื่องธรรมชาติ รวมถึงมีการพัฒนามาอยู่ในรูปแบบที่แนบเนียนมากขึ้นผ่านสื่อ ขนบ นโยบายและโครงสร้างรัฐ 

อีกทั้งบทความของชุษณะ รุ่งปัจฉิม (2543) เรื่อง “ความเชื่อว่าชายเป็นใหญ่” ที่สะท้อนให้ได้ย้อนกลับคิด
ว่าความเป็นชายของสถาบันต ารวจนั้นมีอ านาจของชายเป็นใหญ่ ที่มีฝ่ายชายเป็นผู้น า ฝ่ายชายมีอ านาจครอบง า
ฝ่ายหญิง ฝ่ายชายอยู่เหนือฝ่ายหญิง และฝ่ายหญิงต้องตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบฝ่ายชายในแทบทุกด้าน ความเป็น
ชายของสถาบันต ารวจไทยไม่ได้มีเอกภาพและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน หากแต่มีความหมายหลาย ๆ อย่าง ตาม
ประสบการณ์ ตามประวัติศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงของรัฐ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของชนชั้นปกครองที่มี
อิทธิพลต่อความเป็นชายของสถาบันต ารวจไทย ซึ่งในอนาคตความเป็นชายของสถาบันต ารวจไทยอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไปอีกเรื่อย ๆ สุดแล้วแต่บริบทของสังคมจะชักจูงไป 
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วนศาสตร์: การจัดการพื้นที่ป่าศักดิ์สิทธิ์ทีม่ีความเป็นที่ถือครองอ านาจน า 

ด้วยศาสตร์ที่มีความเป็นชายที่ถือครองอ านาจน า 
 

สุเมธ รักษ์จันทร์1 
 

บทคัดย่อ 
พ้ืนที่ “ดอยสุเทพ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ - ปุย เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ทั้งความ

ศักดิ์สิทธิ์ในแง่ของศาสนาและความเชื่อผ่านตัวแทนของพุทธศาสนา คือ “ครูบาศรีวิชัย” อีกทั้งยังเป็นพ้ืนที่
ศักดิ์สิทธิ์ของความเป็นชายด้วย ซึ่งก็ผ่านตัวแทนของครูบาศรีวิชัยอีกเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม การสถาปนา
ความศักดิ์สิทธิ์ในลักษณะที่เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของเพศชายให้กับพื้นที่ไม่ใช่เพียงแค่การท าให้พ้ืนที่เป็นพื้นที่ของ        
พุทธศาสนา หรือผ่านตัวแทนอย่างครูบาศรีวิชัยเท่านั้น ยังท างานผ่านวิทยาการ ความรู้ ที่เข้าไปครอบครอง
และจัดการพ้ืนที่ ซึ่งก็คือวิทยาศาสตร์ป่าไม้ หรือวนศาสตร์ ซึ่งเป็นศาสตร์ที่น าความรู้แบบตะวันตกเข้ามา
จัดการพ้ืนที่ป่า ความรู้ดังกล่าวนี้มีพ้ืนฐานอยู่บนลักษณะของความเป็นเพศชาย การน าวิธีการ ความรู้ ที่
เรียกว่าวิทยาศาสตร์ป่าไม้ ซึ่งมีลักษณะของความเป็นชาย ทั้งการครอบครอบ ควบคุม แบ่งแยก แยกย่อย ที่
เข้าไปจัดการควบคุมอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย ลักษณะต่าง ๆ เหล่านี้คือลักษณะของความเป็นชาย
นั้นเอง ทั้งหมดทั้งมวลจึงเปรียบเสมือนการสถาปนาความศักดิ์สิทธิ์ของความเป็นชายเหนือพ้ืนที่ป่าด้วย การที่
ไฟไหม้ป่าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย แล้ว ไม่สามารถจัดการหรือควบคุมให้เป็นไปตามความต้องการของ
นักวนศาสตร์หรือวิธีการควบคุม จัดการท่าใช้ความเป็นชายในการเข้าใจไฟป่าได้นั้น จึงเปรียบเสมือนสนศาสตร์
ที่มีรากฐานวิธีคิดแบบลักษณะความเป็นชายถูกรบกวน สั่นคลอน หรือถูกท าให้ร้อนระบุ และถูกเผา ดังเช่นไฟ
ที่ไหม้ป่าไปด้วย  

 
ค าส าคัญ: ไฟป่า  วนศาสตร์  ความเป็นชาย 
 
Abstract 
 Doi Suthep area, which is part of Doi Suthep-Pui National Park, is a sacred area. Both 
the dignity in terms of religion and beliefs through the representative of Buddhism is "Kruba 
Srivijaya" and is also a sacred area of masculinity. Which is through the representative of Kruba 
Srivijaya as well However, establishing sanctity as a male sacred space for the area is not just 
about making it a Buddhist space. Or through representatives like Kruba Srivichai, but also work 
through science knowledge that has occupied and managed areas Which is forestry science or 
forestry, which is the science that brings western knowledge to forest management. This 
knowledge is based on the masculine nature of the masculine nature of the method of 
knowledge known as forest science. Which has the characteristics of masculinity Both control, 
divide, subdivide, manage to control Doi Suthep-Pui National Park, these characteristics are 
the characteristics of the man itself. All of them are likened to the sanctuary of masculinity 

                                                           
1 นักศึกษาปริญาโท สาขา สตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
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over the forest area. The fire in the Doi Suthep-Pui National Park forest could not be managed 
or controlled to meet the needs of foresters or control methods. Manage the gesture of using 
masculinity in understanding forest fires So it is like a science that has roots in masculine 
thinking, being disturbed, shaken or heated, identified and burned like a forest fire 
. 
Keywords: Forest fire, forest science, masculine  
 
“ดอยสุเทพ” พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์  
 “ดอยสุเทพ” เมื่อพูดถึงค านี้ สิ่งหนึ่งที่เราพึงจะระลึกถึงคือ ภูเขาแห่งหนึ่งที่มีชื่อเรียกว่า “สุเทพ” การ
รับรู้ในนัยนี้เป็นการรับรู้เชิงพ้ืนที่ (spatial) เกี่ยวกับพ้ืนที่ที่เราสามารถมองเห็น หรือสัมผัสได้ ดังสถานที่
ธรรมชาติอ่ืน ๆ ทั้งห้วย หนอง คลอง บึง ภูเขา แม่น้ า ทะเล ฯลฯ การรับรู้เกี่ยวกับ “ดอยสุเทพ” ในเชิงพ้ืนที่
เป็นเพียงหนึ่งในการรับรู้เกี่ยวกับ “ดอยสุเทพ” ในอีกหลายภาพที่เก่ียวกับดอยสุเทพ 
 “วัดพระธาตุดอยสุเทพ” เหตุที่ผู้เขียนยกค านี้ขึ้นมาเพ่ือพยายามจ ากัดให้เห็นสถานที่ที่เฉพาะเจาะจง
เข้าไปอีก ซึ่งไม่ใช่ภูเขาที่ชื่อว่าสุเทพ แต่เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนภูเขาที่ชื่อว่าสุเทพและในวัดแห่งนี้มีพระธาตุตั้งอยู่
ด้วย แต่นอกเหนือจากการพยายามที่ผู้เขียนจะจ ากัดขอบเขตของดอยสุเทพ (ที่หากพูดถึงแล้วจะเป็นภาพมัว) 
ให้เห็นภาพที่มีจุดน าสายตา (focus) มากขึ้น  
 การรับรู้เกี่ยวกับ “วัดพระธาตุดอยสุเทพ” นั้นมีอยู่หลายภาพ นอกจากมองเรื่องเชิงพ้ืนที่ ในกรณีที่
เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนดอยสุเทพ แต่ “วัดพระธาตุดอยสุเทพ” ถูกรับรู้ในอีกหลาย ๆ มิติ เช่น มิติด้านการท่องเที่ยว 
“วัดพระธาตุดอยสุเทพ” ถือเป็นจุดหมายหลัก (ในหลาย ๆ จุดหมาย) ของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในจังหวัด
เชียงใหม่ กิจกรรมที่มักท ากันเมื่อมาท่องเที่ยวที่วัดพระธาตุดอยสุเทพ คือ การไหว้ พระธาตุ รวมถึง การไหว้ 
“ครูบาศรีวิชัย” ภูเขาแห่งนี้จึงไม่เคยเงียบเหงาและแสดงตัวว่าเป็นพ้ืนที่ป่าที่บริสุทธิ์ปราจากการรบกวนของ
มนุษย์ แต่ได้แสดงตัวเองเป็นพื้นที่ป่าท่ีมีความศักดิ์เป็นที่สถิตย์สถาพรของบวรพระพุทธศาสนา 
 เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าพุทธศาสนาแบบไทยนั้น กีดกันผู้หญิงออกจากความจริงแท้ หรือการบรรลุ
นิพพาน เป็นศาสนาของเพศชายเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงความจริงแท้หรือนิพพาน ภาพแทนของอุทยาน
แห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย หรือวัดพระธาตุดอยสุเทพ ผ่านบุคคลคือครูบาศรีวิชัย ที่มีร่างกาย (body) เป็นชาย 
(male) เพศของครูบาศรีวิชัยในทางชีวภาพ (biology sex) ของครูบาศรีวิชัย เป็นเพศชาย จึงเป็นเรื่องที่
สามารถเชื่อมโยงกับลักษณธความเป็นชาย (masculinity) ที่มีลักษณะของความเป็นสภาพวะมากกวส่าที่จะ
ผูกติดอยู่กับเพศทางชีวภาพ  
 นอกจากนี้ครูบาศรีวิชัยยังมีลักษณะความเป็นที่ถือครองอ านาจน า (hegemonic masculinity) ที่ถือ
ว่าเป็นนักบุญแห่งล้านนา ความเป็นชายที่ถือครองอ านาจน านี้เองที่เชื่อมโยงกับพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ 
- ปุย หรือวัดพระธาตุดอยสุเทพให้เป็นพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ของความเป็นชายที่ถือครองอ านาจน า ซึ่งผู้เขียนจะ
น าไปสู่การจัดการพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีความเป็นชายที่ถือครองอ านาจน าของครูบาศรีวิชัยด้วยวิทยาศาสตร์ป่าไม้ 
หรือ วนศาสตร์ ที่ก็มีลักษณะของความเป็นชายที่ถือครองอ านาจน าเช่นกัน หรือท าให้เข้าใจง่ายขึ้น คือ การ
จัดการพ้ืนที่ความเป็นชายที่ถือครองอ านาจน าด้วยศาสตร์หรือเครื่องมือที่มีความเป็นชายที่ถือครองอ านาจน า 
 

 
 
 
ไฟป่าไหม้ดอยสุเทพ 
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  “ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ ประธานสภาลมหายใจเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของคน
ในหลายภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ เช่น ภาครัฐ นักวิชาการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
เพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาฝุ่นควันในจังหวัดเชียงใหม่ ตั งข้อสังเกตว่าสภาวะโลกร้อนที่ท าให้ฤดูแล้ง
มาเร็วและยาวนานกว่าปีก่อน ๆ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้สถานการณ์ไฟป่าในเชียงใหม่รุนแรงกว่า
ทุกปี อีกทั งสภาพทางภูมิศาสตร์ของเชียงใหม่ที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ มีภูเขาล้อมรอบซึ่ง
ล้วนเป็นภูเขาท่ีมีความสูงอันดับต้น ๆ ของประเทศ 
  และแม้ว่าเชียงใหม่จะมีพื นที่ป่าอนุรักษ์อยู่มาก แต่จ านวนเจ้าหน้าที่ที่ดูแลผืนป่า
อนุรักษ์เหล่านี กลับมีน้อย ท าให้ดูแลได้ไม่ทั่วถึง 
  "ปีนี หากสังเกตให้ดี จะพบว่าเกือบทั งหมดของไฟป่าในเชียงใหม่ที่เกิดขึ น เกิดใน
พื นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวน" ชัชวาลย์กล่าว 
  ความรุนแรงของไฟป่าในภาคเหนือ โดยเฉพาะที่เชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน ท าให้มี
ผู้เสียชีวิตแล้ว 3 คน ได้แก่ นายนิพนธ์ จาระธรรม ผู้ใหญ่บ้านและจิตอาสาพระราชทานหมู่ที่ 5  
ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ พลทหารปิยพันธ์ แสนสุข สังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรม
ทหารราบที่ 17 อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน และนางต๊ะนี กิจเจริญพัฒน์ อาสาสมัครดับไฟป่าใน 
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเสียชีวิตจากการถูกไฟคลอกเม่ือวานนี  (2 เม.ย. 63) 
  ชัชวาลย์เสริมว่าความขัดแย้งระหว่างรัฐกับชุมชนที่สะสมเรื อรังมายาวนานมีส่วนท า
ให้ปัญหาไฟป่าในเชียงใหม่มีความซับซ้อนขึ น 
  ความขัดแย้งเหล่านี  ได้แก่ มาตรการทวงคืนผืนป่าและการประกาศเขตป่าอนุรักษ์
ทับพื นที่ชุมชน โดยมีเป้าหมายเพ่ิมพื นที่ป่าอนุรักษ์จาก 15% เป็น 25% ของพื นที่จังหวัด 
รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดกับชาวบ้านในเรื่องการใช้ประโยชน์จากป่า สิ่งเหล่านี ท า
ให้เจ้าหน้าที่รัฐกับชาวบ้านอยู่ในสภาพ "แมวไล่จับหนู" เกิดการปะทะกันบ่อยครั ง 
  ขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐมักจะชี นิ วมาที่ชาวบ้านว่าเป็นคน "เผาป่า" แต่ชัชวาลย์โต้แย้งว่า
ไฟป่าหลายจุดเกิดบนพื นที่สูงชันหรือเหวลึกซึ่งไม่ได้อยู่ในเส้นทางที่ชาวบ้านใช้เดินทางหาของ
ป่า จึงไม่น่าจะเป็นไฟที่เกิดจากชาวบ้านเป็นผู้กระท า ซึ่งน าไปสู่ค าถามว่าถ้าชาวบ้านไม่ได้เผา 
แล้วใครเผา 
  ปิดป่า 100% 
  หลังจากเผชิญวิกฤตไฟป่ามายาวนานกว่าครึ่งเดือน ศูนย์บัญชาการป้องกันและ
แก้ไขฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศมาตรการ "ปิดป่า 100%" ตั งแต่วันที่ 1 เม.ย.เป็นต้นไปเพื่อ
ยกระดับการควบคุมไฟป่าในพื นที่อุทยานฯ ดอยสุเทพ-ปุย พร้อมกับส่งก าลังต ารวจ ทหาร
เจ้าหน้าที่อุทยาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ผู้น าชุมชนและชาวบ้านในพื นที่ตรึงก าลังและ
ลาดตระเวนพื นที่ป่า เพ่ือเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดไฟป่าซ  าอีก 
  ภายใต้มาตรการปิดป่า 100% นั น รองผู้ว่าฯ ได้ให้อ านาจเจ้าหน้าที่จับกุมผู้ที่เข้ า
พื นที่ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตได้ในทันท ี
  นอกจากนี ยังมีเฮลิคอปเตอร์จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 ล า และ
เฮลิคอปเตอร์จากกองทัพบก 1 ล า ประจ าการที่ดอยสุเทพเพ่ือเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ขณะที่
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หน่วยบินจากกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2 ล า และหน่วยบินกรมฝนหลวงอีก 1 ล า 
คอยสนับสนุนบินทิ งน  าดับไฟในเขตพื นที่ อ.สะเมิง ซึ่งพบจุดความร้อนถึง 35 จุด 

BBC ไทย 
 

 การเกิดขึ้นของไฟป่าที่ไหม้ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงมีนาคม - 
เมษายน 2563 ได้เป็นประเด็นที่ทุกคนต่างสนใจ อันเนื่องมากจากที่บริเวณพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - 
ปุย นั้นอยู่ใกล้บริเวณตัวเมืองเชียงใหม่ที่มีผู้คนอยู่อาศัยและท ามาหากินจ านวนมาก อีกทั้งสถานการณ์หมอก
ควัน PM2.5 ณ ขณะนั้น ท าท าให้ “ไฟป่า” ที่ไหม้ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย ได้รับความสนใจ
จากผู้คนในสังคม แต่อย่างไรก็ดี หากพิจารณาหรือค้นหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับไฟป่า จะพบว่าพ้ืนที่ป่าใน
ภาคเหนือของประเทศไทยมีไฟไหม้อยู่แล้วทุกปี  
 กรณีการเกิดไฟป่าไม้ที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย ในปี 2563 นี้ หากพิจารณาด้วยแนวทาง
ประวัติศาสตร์แบบสาแหรกแล้วจะพบว่า มีวาทกรรมต่าง ๆ ได้เปิดเผยตัวตนและท างานอยู่อย่างไม่หยุด
หย่อน ผู้เขียนจึงขอยกเหตุการณ์ไฟป่าไหม้ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย จังหวัดเชียงใหม่ ช่วง
มีนาคม - เมษายน 2563 ขึ้นมาเพ่ือให้เห็นสายสาแหรกของวนศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ป่าไม้ที่ไม่ได้เกิดขึ้นมา
ตรง ๆ แบบที่ประวัติศาสตร์หรือการอธิบายประวัติศาสตร์ของวนศาสตร์ในประเทศไทยเข้าใจกัน แต่มัน
กลับมาสามารถสืบสาวราวเรื่องโดยที่ไม่ต้องเริ่มที่จุดเริ่มต้นของการจัดตั้งโรงเรียนป่าไม้หรือการส่งนักเรียน
ชาวสยามไปเรียนป่าไม้ แต่สามารถสืบสาวสาแหรกและวาทกรรมชุดต่าง ๆ ที่เปิดเผยตัวและท างานอย่าง
ขะมกัเขม้นตั้งแต่อดีตจปัจจุบันและแท้จริงแล้ว เราอาจจะไม่สามารถหาจุดเริ่มต้นของวนศาสตร์เลยก็เป็นได้ 
 ในการที่จะชี้ให้เห็นว่าวาทกรรม “วนศาสตร์” หรือ “วิทยาศาสตร์ป่าไม้” เปิดเผยตัวและเชื่อมโยง
อย่างใกล้ชิดวาทกรรม “ความเป็นชายที่ถือครองอ านาจน า” (และหลาย ๆ วาทกรรมที่ประกอบเกี่ยวข้อง
เชื่อมโยงและพันกันจนกลายเป็นวนศาสตร์) และวนศาสตร์ได้ใช้วาทกรรมความเป็นชายขับเคลื่อนวาทกรรม 
“วนศาสตร์” หรือ “วิทยาศาสตร์”ป่าไม้” อย่างเข้มข้นและหนักหน่วง ผู้เขียนจะใช้แผนผังแสดงให้เห็นความ
เกี่ยวข้องเชื่อมโยงต่าง ๆ ที่เกาะเกี่ยวกับ “วนศาสตร์” 
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แผนภาพที ่1 ความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงต่าง ๆ ท่ีเกาะเกี่ยวกับ “วนศาสตร”์ 

 
อุทยานแห่งชาติ 
 หากเราพิจารณาการเกิดขึ้นของไฟป่าในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย จะมีแนวคิด เรื่อง 
“อุทยานแห่งชาติ” ขึ้นมา แนวคิดเรื่องอุทยานแห่งชาตินี้เป็นแนวคิดหนึ่งในการจัดการ/ควบคุมพ้ืนที่ป่า 
แนวคิดการจัดการป่าที่เน้นจัดการ แบ่งแยก แยกย่อย และควบคุมอย่างเช่นอุทยานแห่งชาตินี้ มีลักษณะของ
ความเป็นชาย ที่ต้องการควบคุม มากกว่าที่จะมีลักษณะของความเป็นหญิงที่ใช้อารมณ์ ความรู้สึกในการ
จัดการป่ามากกว่า (หากเราแบ่งใช้ฐานความคิดแบบแยกขั้วตรงกันข้าม วิธีการคิดแบบผู้ชาย จะมีลักษณะที่
ต้องการใช้เหตุผล การควบคุม ไม่ใช้อารมณ์เป็นที่ตั้ง ซึ่งตรงกันข้ามกับแนวความคิดที่เป็นแบบผู้หญิงที่เน้นการ
ใช้อารมณ์ในการจัดการเรื่องต่าง ๆ อีกทั้งแนวคิดเช่นนี้ได้น าไปสู่ต าแหน่งแห่งที่ที่ต่ ากว่าของเพศหญิงด้วย) 
แนวคิด “อุทยานแห่งชาติ” นี้ ไม่ได้เกิดขึ้นในไทยเป็นที่แรก แต่เกิดจากตั้งแต่มีการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติแห่ง
แรกของโลกขึ้นมาเมื่อปี ค.ศ. 1872 ในประเทศสหรัฐอเมริกา คือ “Yellowstone National Park” โดย
ครอบคลุมพ้ืนที่ใน 3 รัฐของสหรัฐอเมริกาคือ ไวโอมิง มอนแทนา และไอดาโฮ อุทยานแห่งชาติเยลโลสโตน มี
เนื้อท่ีประมาณ 43,750 ตารางไมล์ หรือ 8,992 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,620,000 ไร่  
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 ประเทศไทยรับเอาแนวคิดการควบคุม/จัดการพื้นที่ธรรมชาติแบบ “อุทยานแห่งชาติ” มาปรับใช้ โดย
ตราพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติขึ้น ใน พ.ศ. 2504 เป็นฉบับแรก และมีการยกเลิกพระราชบัญญัติอุทยาน
แห่งชาติพ.ศ. 2504 และตราพระราชบัญญัติ อุทยานแห่งชาติ  พ.ศ. 2562 ขึ้นมาใช้แทนฉบับเดิม 
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 นับเป็นระลอกที่สองของเกลียวคลื่นด้านการจัดการพื้นที่ธรรมชาติ
ที่เรียกว่า “อุทยานแห่งชาติ” เหตุที่กล่าวว่า พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 เป็นเกลียวคลื่นระลอกที่สอง
ของแนวคิด “อุทยานแห่งชาติ” เนื่องว่าเป็นการยกเลิก พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ทั้งฉบับ นั่นย่อม
หมายถึงการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (paradigm) จากชุดความคิดเดิมเมื่อปี พ.ศ. 2504 เป็นชุดความคิด พ.ศ. 
2562 นั่นย่อมหมายถึงวิธีคิดเกี่ยวกับ “อุทยานแห่งชาติ” ก็เปลี่ยนไปด้วย แต่อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์ด้วยการยกเลิกกฎหมายและตราขึ้นมาให้ใหม่นั้น ก็ไม่ได้เปลี่ยนญาณวิทยาในการจัดการป่าไปจากเดิม 
 แนวความคิดเรื่อง “อุทยานแห่งชาติ” เริ่มมีมาประมาณ 100 กว่าปีแล้ว คือ ในประเทศสหรัฐอเมริกา
ช่วงเวลานั้นได้มีการส ารวจและบุกเบิกดินแดนทางตะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือเพ่ือการตั้งถิ่นฐาน ขยาย
พ้ืนที่เพราะปลูก และเพ่ือความรู้ในดินแดนที่ยังไม่มีมการบุกเบิก เหตุผลักดันให้มีการส ารวจดังกล่าวคื อ การ
เพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากร อันท าให้มีพ้ืนที่เพ่ือการอยู่อาศัย และพ้ืนที่เพาะปลูกเพ่ือผลผลิตน้อยลง การ
ส ารวจและบุกเบิกดังกล่าวท าให้ค้นภพภูมิประเทศท่ีงดงามหลายแห่ง การตั้งถิ่นฐานและการเพาะปลูกในพื้นที่
ที่บุกเบิกจากพ้ืนที่ป่าเพ่ิมมากขึ้นท าให้พ้ืนที่ป่าลดลงมาก จนปี พ.ศ. 2407 แนวความคิดทางนิเวศวิทยาของ 
George Perkins Marsh ในหนังสือ Man and Nature ที่ว่า “มนุษย์ต้องอยู่ร่วมกับธรรรมชาติ การท าลาย
ธรรมชาติก็เท่ากับว่าเป็นการท าลายตัวมนุษย์เอง” ได้จุดประกายให้มีการริเริ่มการ “สงวน” แหล่งธรรมชาติ
ขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา โดย Abraham Lincoln ในปี พ.ศ. 2415 อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของโลก จึงได้
ถูกจัดตั้งขึ้นที่ Yellowstone โดยในระยะแรกมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติเพียงเพ่ือป้องกัน
แหล่งธรรมชาติที่สวยงามเท่านั้น ต่อมาในระยะ 50 ปีมาทนี้ ค าว่า “อุทยานแห่งชาติ” ได้ถูกหลายประเทศ
น าไปใช้ในพ้ืนที่ที่สถานภาพและวัตถุประสงค์ที่ต่างกันมากข้ึนทุกที (ส านักอุทยานแห่งชาติ, 2556)  
 ในการประชุม The World Congress on National Parks and Protected Areas ครั้งที่ 4 เมื่อปี 
พ.ศ. 2535 ณ ประเทศเวเนซูเอลา ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาก าหนดนิยามและจัดแบ่งประเภทของพ้ืนที่
อนุรักษ์เป็น categories I – IV โดยให้ “อุทยานแห่งชาติ” จัดอยู่ใน category II โดยนิยามให้ “อุทยาน
แห่งชาติ” หมายถึง “พ้ืนที่ธรรมชาติทางบกและ/หรือทะเลที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือคุ้มครองยรักษาระบบนิเวศที่ปรากฎ
ในพ้ืนที่เพ่ือประชาชนรุ่นปัจจุบันและอนาคต ไม่ให้มีการใช้ประโยชน์หรืออนุญาตให้ครอบครองที่เป็นอันตราย
ต่อระบบนิเวศและเปิดโอกาสให้มีการใช้ประโยชน์ด้านวิจัย ศึกษาหาความรู้ และนันทนาการที่สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่นและก าหนดให้การคุ้มครองความหลากหลายของชนิดพันธุ์และสายพันธุ์ 
การรักษาสภาพธรรมชาติเพ่ือให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมและอ านวยประโยชน์ในด้านการท่องเที่ยวและ
นันทนาการเป็นวัตถุประสงค์หลักในการจัดการอุทยานแห่งชาติ ส่วนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การคุ้มครอง
ลักษณะพิเศษทางธรรมชาติและวัฒนธรรม และการศึกษาเป็นวัตถุประสงค์รองและการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
อย่างยั่งยืนเป็นวัตถุประสงค์ที่มีโอกาสเป็นไปได้” (ส านักอุทยานแห่งชาติ, 2556) 
 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ระบุว่า อุทยานแห่งชาติ หมายถึง  

  “ที่ดินซึ่งรวมความทั งพื นที่ดินทั่วไป ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ล าน  า ทะเล     
ที่ราบ เกาะ และที่ชายทะเล ที่ได้รับการก าหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติ... ลักษณะที่ดิน
ดังกล่าว เป็นที่ที่มีสภาพธรรมชาติเป็นที่น่าสนใจ และมิได้อยู่ในกรรมสิทธิ์หรือครอบครองโดย
ชอบด้วยกฎหมายของบุคคลใด ซึ่งมิใช่ทบวง การเมือง ทั งนี  การก าหนดดังกล่าวก็เพ่ือให้คง
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อยู่ในสภาพธรรมชาติเดิม เพ่ือสงวนไว้เป็นประโยชน์แก่การศึกษา และรื่นรมย์ของประชาชน
สืบไป”  
 

 ดังนั้นการจัดตั้งอุทยานห่างชาติจึงมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ คือ  
 1) เพ่ือคุ้มครองพ้ืนที่ธรรมชาติที่มีทรัพยากรที่ดีเด่น และหาได้ยากในพ้ืนที่นั้น ซึ่งได้แก่ พืช สัตว์ 
ปรากฎการณ์ทางธรรมชขาติ ทิวทัศน์ที่สวยงาม สิ่งที่น่าสนใจทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม มิให้
เสื่อมสภาพลงไป ฉะนั้น จะต้องได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายโดยเฉพาะ และมีเจ้าหน้าที่บริหารงานอย่าง
เพียงพอ 
 2) เพ่ือให้เป็นสถานที่ส าหรับการศึกษาทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของนักเรียน นักศึกษา  และ
ประชาชนทั่วไป เนื่องจากอุทยานแห่งชาตินั้นเปรียบเสมือนห้องเรียนกลางแจ้งซึ่งสามารถศึกษา ค้นคว้าวิจัยได้
โดยไม่สิ้นสุด ฉะนั้น อุทยานแห่งชาติจะต้องมีบริการด้านการศึกษา เช่น การบรรยาย ฉายภาพยนตร์ เอกสาร
เผยแพร่ และห้องสมุด นอกจากนี้ จะต้องให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาหรือสถาบันต่าง ๆ เพ่ือไปศึกษาค้นคว้า
วิชาการต่าง ๆ 
 3) เพ่ือเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน โดยที่อุทยานแห่งชาติทั่วไปมีทิวทัศน์ที่สวยงาม ซึ่ง
อาจจะเป็นทิวเขา ทะเลสาบ ทุ่งหญ้า ถ้ า หุบเหว หน้าผา ฯลฯ การพักผ่อนหย่อนใจในอุทยานแห่งชาติกระท า
ได้โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การตั้งแคมป์พักแรม ดูสัตว์ ถ่ายรูป เดินป่า ชมทิวทัศน์ เป็นต้น ฉะนั้น อุทยาน
แห่งชาติจะต้องจัดให้มีกิจกรรมทางนันทนาการ จัดให้มีความสะดวกในการคมนาคม สถานที่พักแรม 
ร้านอาหาร และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ อย่างเพียงพอ (ส านักอุทยานแห่งชาติ, 2556) 
 หากพิจารณาสิ่งที่ผู้เขียนสรุปเกี่ยวกับ “อุทยานแห่งชาติ” (National Park) ทั้งสามข้อนั้น สิ่งหนึ่งที่มี
อยู่ร่วมกันคือ ความพยายามยื่นมือของมนุษย์เข้าไปในป่าเพ่ือจัดการป่าไม้ให้บริสุทธิ์ หากไม่มีมนุษย์หรือ
ศาสตร์ที่เรียกว่า วนศาสตร์ นั้น จะท าให้ป่าปนเปื้อน ไม่เป็นป่าที่บริสุทธิ์ แต่สิ่งที่ย้อนแย้งกันอยู่ก็คือ การยื่น
มือของมนุษย์เข้าไปจัดการ ควบคุมป่า ด้วยวนศาสตร์ คือการเข้าไปยุ่งกับป่าท าให้ป่าปนเปื้อนเช่นเดียวกันใช่
หรือไม่ เพียงแต่   วนศาสตร์ ได้อาศัยความศักดิ์สิทธิ์ของตนเองในฐานะวิชาความรู้เกี่ยวกับป่าไม้จึงได้รับ
อภิสิทธิ์ในการจัดการป่าโดยท าให้ป่าเป็นป่าที่บริสุทธิ์ ปราศจาการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ แต่เป็นมนุษย์ที่ถือ
เครื่องมือที่เรียกว่า วนศาสตร์เองกลับอาศัยอ านาจใช้ประโยชน์จากป่านั้นเอง 
 เมื่อพิจารณาจากที่ผู้เขียนกล่าวมาข้างต้น และเชื่อมโยงวนศาสตร์เข้ากับความเป็นชายที่ ถือครอง
อ านาจน า ท าให้สามารถอนุมานได้ว่า วนศาสตร์ซึ่งเป็นศาสตร์ที่มีความเป็นชายที่ถือครองอ านาจ ที่ถือเอาเอก
สิทธิ์เป็นของตนเองเข้าไปจัดการป่าที่เรียกว่า “อุทยานแห่งชาติ” นั่นหมายความว่า การจัดการอุทยาน
แห่งชาติคือ การบริหารความเป็นชายท่ีถือครองอ านาจน า เช่นนั้นเอง 
 วาทกรรม “อุทยานแห่งชาติ” ถูกน ามาใช้โดยการจัดตั้งพ้ืนที่ธรรมชาติต่าง ๆ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ
และให้รัฐชาติในฐานะเป็นตัวแทนประชาชนเข้ามาควบคุมดูแล “อุทยานแห่งชาติ” การเป็นความรู้หนึ่งที่ผุด
ขึ้นมาหรือเปิดเผยตัวขึ้นมาในเหตุการณ์ไฟป่าไหม้ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย หากพิจารณาที่
ผู้เขียนเขียนมาทั้งหมดเกี่ยวกับ “อุทยานแห่งชาติ” แล้ว จะเห็นว่า คือวาทกรรมที่เปิดเผยตัวเองออกมาใน
ช่วงหนึ่งเท่านั้น ในประเทศไทย วาทกรรม “อุทยานแห่งชาติ” เปิดเผยตัวอย่างชัดเจนเมื่อ พ.ศ. 2504 ตามที่
ได้ตราพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติขึ้น 
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ไฟป่า 
 ถึงแม้มนุษย์จะรู้จักการใช้ไฟมาอย่างช้านาน แต่ถ้าพูดถึง “ไฟป่า” ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ผู้คนรับรู้ “ไฟ
ป่า” ในฐานะของปัญหา มากกว่าที่จะรับรู้ “ไฟป่า” ในฐานะปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วทุก 
ๆ ปี “ไฟป่า” กลายเป็นปัญหาเมื่อผู้คนไม่สามารถท่ีจะควบคุมมันให้ก่อประโยชน์กับมนุษย์มากกว่าโทษท่ี “ไฟ
ป่า” มอบให้  
 “ไฟป่า” นับเป็น วาทกรรมหนึ่งที่เผยตัวออกมาให้เห็นในเหตุการณ์ ไฟป่าไหม้ที่อุทยานแห่งชาติดอยสุ
เทพ - ปุย ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงตัวไฟและความร้อนของไฟ แต่หมายถึงการรับรู้/หรือความรู้ของผู้คนเกี่ยวกับ 
“ไฟป่า” ไฟป่าถูกรับรู้ในฐานะของภัยธรรมชาติที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ และสร้างความเสียหายให้กับมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม “ไฟป่า” มักจะถูกให้อยู่ในบทผู้ร้ายของระบบนิเวศและมนุษย์เสมอ เช่น วลีที่ว่า “ไฟมา ป่าหมด” 
ซึ่งเป็นวลีคลาสสิคในการรับรู้เกี่ยวกับ “ไฟป่า” 
 แต่อย่างไรก็ตาม “ไฟป่า” ซึ่งได้รับบทเป็นร้ายของระบบนิเวศนี้ ก็ยังมีการศึกษาและวิจัย เพ่ือที่จะท า
ความรู้จักเกี่ยวกับไฟป่าให้มากที่สุด โดยอย่างน้อยก็พบว่า มีการเรียนการสอนวิชาเกี่ยวกับไฟป่าใน
ระดับอุดมศึกษาหรือระดับปริญญาตรีในคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยใช้ชื่อวิชาว่า “ไฟป่า
และการควบคุม (Forest Fire and Control) มาตั้งแต่การปรับปรุงหลักสูตรวนศาสตรบัณฑิต เมื่อปี พ.ศ. 
2551 และก็มีบางส่วนเกี่ยวกับวิชาความรู้ เรื่อง “ไฟป่า” นั้น ไปอยู่ในวิชา “หลักเทคโนโลยีวนวัฒน” 
(Principles of Silviculture Technology) และวิชา การปลูกป่าและอารักขาป่าไม้ (Forestation and 
Forest Protection) ด้วย 
 อย่างไรก็ตาม วิชาความรู้หรือ วามกรรม “ไฟป่า” ในการรับรู้ของประชาชน และวาทกรรม “ไฟป่า” 
ที่มีการเรียนการสอนอยู่นั้นไม่ตรงกันเสียทีเดียว อันดับแรก คือ “ไฟป่า” ที่มีการเรียนการสอนกัน หรือถูก
สร้างเป็นวาทกรรมและชุดความรู้ขึ้นมา จะให้ภาพว่า ไฟป่าไม่ได้มีแค่โทษหรือเล่นบทเป็นผู้ร้ายของระบบนิเวศ
อย่างเดียว แต่หากเราสามารถจัดการและควบคุมไฟป่าได้ ไฟป่าก็สามารถให้ประโยชน์ได้เช่นกัน เช่น การใช้ไฟ
ในการรักษาระบบนิเวศป่าเต็งรัง (dry-dipterocarp forest) การใช้ไฟป่าเผาทุ่งหญ้าเพ่ือให้เกิดหญ้าที่ระบัด
ขึ้นใหม่และสามารถใช้เป็นอาหารของสัตว์ป่าได้ ซึ่งเป็นหลักและวิธีรการจัดการทุ่งหญ้าเพ่ือสัตว์ป่าที่กินพืชเป็น
อาหาร (herbivorous) อีกวิธีหนึ่ง นอกจากนี้เรายังสามารถควบคุมไฟป่าและจัดการไฟป่าได้ด้วย เพราะ
องค์ประกอบที่จะสามารถก่อให้เกิดไฟป่าได้มีเพียงสามสิ่งคือ ความร้อน (heat) ออกซิเจน (Oxygen,O2) และ
เชื้อเพลิง (Fuel) สามองค์ประกอบนี้เรียกรวมกันว่า “สามเหลี่ยมไฟ” การจัดการหรือการควบคุมไฟป่านั้น จึง
หมายถึง การจัดการองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งของสามเหลี่ยมไฟออกจากกันนั่นเอง เช่น ก่อนการเกิด
ไฟไหม้ เราสามารถท าแนวกันไฟ (fire brake) เพ่ือแยกเชื้อเพลิงออกจากกัน หรือ หากไฟไหม้แล้ว เราสามารถ
ใช้น้ ารด เพ่ือลดความร้อนลง หรือกรณีการดับไฟด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่หาได้ทั้ง ไม้ตบไฟ ใบไม้ หรือแม้กระทั่ง
ใช้เท้าเหยียบก็คือการจัดการกับออกซิเจนออกจากองค์ประกอบอ่ืน ๆ ของสามเหลี่ยมไฟ ดังนั้น “ไฟป่า” เป็น
วาทกรรมในการจัดการเรียนการสอน จึงเป็นสิ่งที่สามารถควบคุมและจัดการทั้งให้คุณและให้โทษได้ 
 แต่ “ไฟป่า” ในการรับรู้ของประชาชนและหน่วยงานของรัฐ “ไฟป่า” กลับรับบทเป็นแต่เพียงผู้ร้ายที่
พร้อมจะน ามาซึ่งหายนะของระบบนิเวศเท่านั้น การเปิดเผยตัวขึ้นมาของวาทกรรม “ไฟป่า” ที่ไม่ตรงกันสอง
ชุด นั่นย่อมหมายถึงว่า เราไม่สามารถที่จะระบุลงไปได้ว่า วาทกรรมชุดใดเป็นวาทกรรมชุดที่เป็นความจริง
สูงสุด เพราะแต่ละชุดของวาทกรรม “ไฟป่า” ก็เป็นความจริงด้วยกันทั้งคู่ แต่หากเป็นความจริงที่มีข้อขัดแย้ง
กัน 
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การอนุรักษ์และการสงวน (protection and prevention) 
 หลังจากผู้เขียนแยกไปเรื่องวามกรรม “ไฟป่า” แล้ว ผู้เขียนขอพาผู้อ่านกลับมาที่เรื่องของอุทยาน
แห่งชาติต่อ หากมองจาก แผนผังผู้เขียนที่ได้แสดงไว้ข้างต้นจะพบว่า วาทกรรมชุดต่อไปที่เปิดเผยตัวขึ้นมาอีก
คือ “การอนุรักษ”์ และ “การสงวน” ค าสองค านี้ดูมีลักษณะคล้ายกันหากน ามาใช้หลังค าว่าป่า เช่น ป่าอนุรักษ์ 
และป่าสงวน แต่เมื่อน าค าว่าป่ามาไว้หน้าค าสองค านี้แล้ว ความหมายกับแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ทั้งนี้ผู้เขียนได้
ใช้ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 
พระราชบัญญัติป่าสงวน พ.ศ. 2507 และพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ใช้ในการอธิบายวาทกรรม 
“การอนุรักษ”์ และ “การสงวน” นอกจากนี้จะได้ยังเปรียบเทียบกับเนื้อหาการเรียนการสอนในคณะวนศาสตร์ 
ที่มีภาควิชาอนุรักษว์ิทยา และมีการเรียนการสอนทางด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้โดยตรง 
 ผู้เขียนขอเริ่มด้วยสิ่งที่เก่าที่สุดก่อนก็คือ พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ได้ให้ค านิยามของ 
“ป่า” ว่า “ที่ดินที่ยังไม่มีบุคคลใดได้ครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน” หากพิจารณาจากค านิยามนี้ เราก็
ต้องกลับไปย้อนดูว่า การครอบครองในประมวลกฎหมายที่ดินมีกี่แบบ และแบบใดบ้างที่ถูกต้องและเป็น
กรรมสิทธิ์ครองครอง และเป็นเจ้าของจริง ๆ ในการนี้ผู้เขียนได้ด าเนินการค้นหาข้อมูลแล้วพบว่า พ้ืนที่ใดที่มี 
โฉนด, นส.3 ก, นส.3 ข. จึงจะถือว่าเป็นที่ดินที่ครอบครองถูกต้องตามประมวลกฎหมายที่ดิน หากพิจารณากับ 
พ.ร.บ. ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 แล้วจะเห็นภาพพ้ืนที่แทบทั้งพ้ืนที่หรือที่ดินรกร้างว่างเปล่า หรือแม้กระทั่ง
ห้วย หนอง คลอง บึงที่ไม่มีเอกสารการครอบครองที่ถูกต้องและยอมรับตามประมวลกฎหมายที่ดินนั้น จะ
กลายเป็น “ป่า” ไปเสียทั้งหมด เมื่อทุก ๆ ที่กลายเป็นป่า ก็ขึ้นอยู่กับรัฐแล้วว่าจะให้พ้ืนที่ตรงนั้นเป็นป่า
ประเภทใด ทั้ง “ป่าอนุรักษ์” และ “ป่าสงวน” แต่ก่อนที่จะท าความรู้จักกับ วาทกรรม “ป่าอนุรักษ์ กับ “ป่า
สงวน” ผู้เขียนขอพาผู้อ่านไปท าความเข้าใจความหมายของค าว่า “การอนุรักษ์” (protection) และ “การ
สงวน” (prevention) ที่เก่ียวกับ “ป่า” ที่มีการเรียนการสอนกันในคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 วิชาเฉพาะทางทางด้านวนศาสตร์ที่นิสิตทุกคนจะต้องเรียนก่อนเป็นวิชาแรกคือวิชา “วนศาสตร์
เบื้องต้น” (Introduction to Forestry) วิชานี้จะกล่าวถึงภาพรวมของการเรียนการสอนทางด้านป่าไม้ทั้งหมด 
เป็นดั่งการปูพ้ืนฐานให้ผู้ที่เรียนด้านป่าไม้ได้เห็นภาพกว้างของกระบวนการด้านป่าไม้ เพ่ือที่จะเป็นแนวทางใน
การเข้าสู่ความรู้เฉพาะทางในแต่ละด้าน และวิชานี้เอง 
 “การอนุรักษ์ หมายถึง การรักษาไว้ให้นานที่สุด และสามารถน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (natural resources and environmental conservation) 
หมายถึง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างฉลาดโดยใช้ให้น้อย ยาวนาน และเกิดประโยชน์ต่อ
มหาชนสูงสุด จ าเป็นต้องมีการพัฒนาทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพ่ือรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน 
โดยมีหลักการคร่าวๆดังนี้ 1. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 2. การปรับปรุงคุณภาพ 3. การลดอัตราการเสื่อมสูญ 
4. การน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 5. การใช้สิ่งทดแทน 6. การใช้สิ่งที่มีคุณภาพรองลงมา 7. การส ารวจหา
ทรัพยากรใหม่ ๆ 8. การป้องกัน (กิจติพงศ์ ตั้งกิจ , 2563) และค าว่า อนุรักษ์ในพจนานุกรมออนไลน์ฉบับราช
บัณฑิตสถาน ให้ความหมายของการอนุรักษ์ ว่า  [อะนุรักสะ-] ก. รักษาให้คงเดิม. (ส.). ส่วนค าว่า “สงวน” มี
สองความหมายคือ (1)  [สะหฺงวน] ก. ถนอมรักษาไว้ เช่น เสียสินสงวนศักดิ์ไว้ วงศ์หงส์ (โลกนิติ) สงวนมรดก
ของชาติ, หวงแหนไว้ เช่น สงวนเนื้อสงวนตัว สงวนลิขสิทธิ์ สงวนสิทธิ์.(2) [สะหฺงวน] ว. ที่รักษาหวงแหนไว้ 
เช่น ป่าสงวน. 
 การเรียนการสอนทางด้านวนศาสตร์ได้ยึดเอาความหมายของค าว่า “การอนุรักษ์” ดังเช่น อาจารย์
ผู้สอนทางด้านวนศาสตร์เฉพาะทาง ทางด้านเทคโนโลยีทางไม้ยังต้องกลับมายึดค าว่า “การอนุรักษ์” ที่เป็น
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พ้ืนฐานและเรื่องเล่าขนาดใหญ่ (grand narrative) “วนศาสตร์” ที่ว่า “การอนุรักษ์ หมายถึง การรักษาไว้ให้
นานที่สุด และสามารถน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด” 
 ผิดกันกับค าว่าการ “สงวน” ที่มักไม่ค่อยพบในคณะวนศาสตร์หรือการเรียนการสอนทางด้านวน
ศาสตร์ เพราะค าว่า “สงวน” หมายถึง การห้ามใช้ การไม่ใช้ เช่น สัตว์ป่าสงวน คือสัตว์ป่า ที่เราต้องรักษาไว้ 
ห้ามน ามาใช้ประโยชน์ใด ๆ เพราะสัตว์ป่าสงวนเป็นชนิดพันธุ์ที่เหลืออยู่จ านวนน้อยมาก หรือสูญพันธุ์ไปแล้ว 
 ในทางกลับกัน เมื่อหน่วยงานรัฐน าไปใช้วาทกรรม “อนุรักษ์” กับ “สงวน” กลับสลับกันอย่างน่าสงสัย 
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ให้ความหมายของป่าสงวนว่า “ป่าสงวนแห่งชาติ” หมายความ
ว่า ป่าที่ได้ก าหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้” และมาตรา 6 แห่ง พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2507 กล่าวว่า  

  “มาตรา 6 บรรดาป่าที่เป็นป่าสงวนอยู่แล้วตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
สงวนป่าก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้บังคับใช้ ให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ 
เมื่อรัฐมนตรีเห็นควรก าหนดป่าอ่ืนใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ เพ่ือรักษาสภาพป่าไม้ ของป่า 
หรือทรัพยากรอ่ืน ให้ กระท าโดยออกกฎกระทรวงซึ่งต้องมีแผนที่แสดงแนวเขตป่าสงวน
แห่งชาตินั้นแนบท้ายกฎกระทรวงด้วย”  

 
 นอกจากนี้ในมาตรา 16 แห่ง พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ยังเปิดช่องให้มีการใช้
ประโยชน์ได้อีกด้วย ดังนี้ 

  “มาตรา 16 อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอ านาจให้บุคคลใดเข้าท าประโยชน์
หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้ในกรณีดังนี้ 
  (1) การเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติคราวละไม่
น้อยกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิดสามสิบปี ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ จะอนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้งหมดหรือ
บางส่วนตามที่เห็นสมควรก็ได้ (2) การเข้าท าประโยชน์กับการท าเหมืองแร่ตามกฎหมายว่า
ด้วยแร่คราวละไม่เกินสิบปี โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตเก็บหาของป่าและไม่ต้อง
เสียค่าภาคหลวงของป่าตามพระราชบัญญัตินี้ ส าหรับแร่ดินขาวหรือหินแล้วแต่กรณี  
  การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด โดยอนุมัติของรัฐมนตรี 
  มาตรา 16 ทวิ ในกรณีป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมดหรือบางส่วนมีสภาพเป็นป่า
ไร่ร้างเก่าหรือทุ่งหญ้า หรือเป็นป่าที่ไม่มีไม้มีค่าข้ึนอยู่เลย หรือไม้มีค่าที่มีลักษณะสมบูรณ์หรือ
อยู่เป็นส่วนน้อยและป่านั้นยากที่จะกลับมาฟ้ืนคืนดีตามธรรมชาติ ทั้งนี้โดยมีสภาพตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีก าหนด โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีให้ถือว่าป่าสงวนแห่งชาติ
ในบริเวณดังกล่าวเป็นป่าเสื่อมโทรม  
  ถ้าทางราชการมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรม ให้รัฐมนตรี
ประกาศก าหนดเขตป่าเสื่อมโทรมทั้งหมด หรือบางส่วนเป็นเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ ถ้า
บุคคลใดเข้าไปท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตดังกล่าวอยู่แล้วจนถึงวันที่ประกาศก าหนด
ตามวรรคสอง 
  (1) เมื่อบุคคลกล่าวร้องขอ และอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเห็นว่า 
บุคคลนั้นยังมีความจ าเป็นเพ่ือการครองชีพ อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอ านาจอนุญาต
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เป็นหนังสือ ให้บุคคลดังกล่าวกระท าประโยชน์และอยู่อาศัยต่อไปในพ้ืนที่ที่ได้ท าประโยชน์
หรืออยู่อาศัยอยู่แล้วนั้น แต่ต้องไม่เกินยี่สิบไร่ต่อหนึ่งครอบครัวและมีก าหนดวาระคราวละไม่
น้อยกว่าห้าปีแต่ไม่เกินสามสิบปี ทั้งนี้ โดยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมส าหรับคราวแรก 
คราวต่อ ๆ ไปต้องเสียค่าธรรมเนียม...” 

 

 จะเห็นว่าวาทกรรม “สงวน” ถูกน ามาใช้สลับกัน คือ ในการเรียนการสอนหรือความหมายใน
พจนานุกรมให้ความหมายของค าว่า “สงวน” ในเชิงของการสงวนไว้ไม่ให้ใช้ประโยชน์ แต่เมื่อหน่วยงาน
ราชการน าวาทกรรรม “สงวน” มาใช้กับป่า “ป่าสงวน” กลายเป็นป่าที่มนุษย์สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้
คราวละไม่ต่ ากว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 30 ปี แสดงให้เห็นถึงความย้อนแย้งกันเองของวาทกรรม “สงวน” ที่ถูกเข้าใจ
และน าไปใช้ในรูปแบบผิดฝาผิดตัว ทั้งที่เป็นวาทกรรม “สงวน” เช่นเดียวกัน และไม่แตกต่างจากวาทกรรม 
“อนุรักษ”์ ที่ถูกน ามาใช้อย่างผิดฝาผิดตัว เช่นเดียวกัน 
 การอนุรักษ์ คือ การรักษาไว้ให้นานที่สุด และสามารถน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด นี่คือสิ่งที่
ถูกวาทกรรม “อนุรักษ์” ผลิตขึ้นในการเรียนการสอนในคณะวนศาสตร์ การอนุรักษ์ป่าไม้ก็เช่นเดียวกัน คือ 
การรักษาป่าไม้ใช้นานที่สุด และสามารถน ามาใช้ประโยชน์อย่างสุดสุด ป่าอนุรักษ์ ก็ย่อมหมายถึง ป่าที่ต้องถูก
อนุรักษ์ไว้เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยาวนาน ชาญฉลาด และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่นเดียวกัน แต่เมื่อรัฐ
น าวาทกรรม “อนุรักษ์” เข้ามาใช้ เช่น “ป่าอนุรักษ์” ความหมายได้กลับหัวกลับหางอย่างสิ้นเชิง ดังจะสังเกต
ได้จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2541 ได้มีการใช้ค าว่า “ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย เช่น 
อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และป่าอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี (พ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้น
ที่ 1 และชั้นที่ 2 และพ้ืนที่อนุรักษ์ป่าชายเลน)  
 ในทางกฎหมาย ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย เหล่านี้ ไม่สามารถให้บุคคลใดเข้ามาใช้ประโยชน์หรือ
ครอบครองท ากินอยู่อาศัยได้ดังป่าสงวน ยกตัวอย่างเช่น มาตรา 16 แห่ง พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 
2504  
 

  “มาตรา 16 ภายในเขตอุทยานแหงชาติห้ามมิใหบุคคลใด 
  (1) ยึดถือหรือครอบครองที่ดิน รวมตลอดรวมถึง ก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า 

 
และพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 19  
 

  “มาตรา 19 ภายในอุทยานแห่งชาติห้ามมิให้บุคคลใดกระท าการอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้ 
  (1) ยึดถือหรือครอบครองที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า หรือกระท าด้วย
ประการใด ๆ ให้เสื่อมสภาพหรือเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ไปจากเดิม 
 

 จะเห็นว่ามีการใช้วาทกรรม “อนุรักษ์” เช่น “ป่าอนุรักษ์” อย่างผิดผาผิดตัวหรือไม่ตรงกัน ทั้งที่ผู้ที่
ท างานในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือกรมป่าไม้ ก็ล้วนแต่จบมาจากคณะวนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นส่วนใหญ่ คณะวนศาสตร์ได้ผลิตวาทกรรม “อนุรักษ์” คือการใช้ประโยชน์ แต่
หน่วยงานของรัฐซึ่งมีเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งจบการศึกษาจากคณะวนศาสตร์ใช้วาทกรรม “อนุรักษ์” คือการห้ามใช้
ประโยชน์  
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 หากพิจารณาในภาพรวมแล้ว จะพบว่า “สงวน” กับ “อนุรักษ์” ถูกใช้สลับกันอยู่ เมื่อหากใช้วาท
กรรม “สงวน”และ “อนุรักษ์”ของคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเป็นเกณฑ์ 
หน่วยงานรัฐได้ใช้วาทกรรมทั้งสองชุดโดยไม่ค านึงถึงบริบทหรือความเข้ากันทางวิชาการ ผู้ที่จบการศึกษา
ออกไปจากคณะ วนศาสตร์เอง เมื่อเจอค าว่าพ้ืนที่ “ป่าอนุรักษ์” จะต้องชะงักและคิดก่อนเสมอว่า เป็นพื้นที่ป่า
อนุรักษ์ตามที่ได้เรียนมา หรือ เป็นพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ตามที่หน่วยงานรัฐใช้ การสลับต าแหน่ง สลับความหมาย
ของวาทกรรมสองชุดที่มีลักษณะคล้ายกันแต่ไม่อาจใช้แทนกันได้นั้น ท าให้เห็นว่า “วาทกรรม” ที่ผู้เขียน
พยายามสืบเสาะเข้าไปถึงรวมถึง “ความเป็นชาย” ที่เป็นฐานของวนศาสตร์เองมิได้มีจุดยืนหรือฐานที่มั่นคง 
หากแต่สั่นคลอน โอนเอนไปตามแต่ละสถานการณ์ หรือบริบทเฉพาะหน้า หรืออาจะเรียกว่าเป็นวาทกรรมที่ยัง
ไม่อ่ิมตัวหรือเกิดความเสถียรในตัวเอง ดังเช่น วาทกรรมทางคณิตศาสตร์ ที่ 1 + 1 ในพ้ืนที่ใดก็ยังเท่ากับ 2 
โดยปกต ิ
   
การใช้ประโยชน์ทางตรงและการใช้ประโยชน์ทางอ้อม 
 เมื่อพิจารณาจากแผนผังแล้วผู้เขียนได้เชื่อมโยงการ “อนุรักษ์” สู่การใช้ประโยชน์ ทั้งการใช้ประโยชน์
ทางตรงและทางอ้อม ดังที่ผู้เขียนได้เขียนไว้ในหัวข้อเรื่องการอนุรักษ์และการสงวน นิยามและความหมายของ
การอนุรักษ์มีใจความอยู่ที่ การใช้ประโยชน์ อย่างชาญฉลาด ก่อให้ เกิดสูงสุด และมีความยั่งยืนในการใช้
ประโยชน์ แต่อย่างไรก็ตามการใช้ประโยชน์ก็มีท้ังการใช้ประโยชน์ทางตรงและการได้รับประโยชน์ทางอ้อม 
 ประโยชน์ทางตรง 
 ในการอนุรักษ์หรือการจัดการป่าไม้2 ประโยชน์ทางตรงก็ย่อมหนีไม่พ้นการน าเนื้อไม้ที่อยู่ในป่าออกมา
ใช้ประโยชน์ วิธีการเอาเนื้อไม้/ไม้ต้นที่ยืนต้นอยู่ในป่าออกมาใช้ประโยชน์เรียกรวม ๆ ว่า “การท าไม้” ดังนิยาม
ของการท าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 “ท าไม”้ หมายความว่า ตัด ฟัน กาน โค่น ลิด เลื่อย 
ผ่า ถาก ถอน ขุด ชักลากไม้ในป่า หรือน าไม้ออกจากป่าด้วยประการใด ๆ” นี่คือการใช้ประโยชน์ทางตรงจาก
จากการอนุรักษ์ป่าไม้ แต่อย่างไรก็ตาม การใช้ประโยชน์ทางตรงจากป่านี้มีมาก่อนการก่อตั้งกรมป่าไม้เมื่อ พ.ศ. 
2439 เสียอีก จนในปี 2532 จึงมีการประกาศยกเลิกสัมปทานป่าบกทั่วทั้งประเทศ การใช้ประโยชน์ทางตรง
จากป่าจึงยุติลงตามพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2532 การสั่ง
แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัมปทานและการสิ้นสุดของสัมปทาน เหตุผลในการประกาศใช้พระราชก าหนดฉบับนี้ คือ 
โดยที่ปัจจุบันสภาพป่าไม้ของประเทศได้ถูกใช้ประโยชน์ไปมากจนท าให้สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติขาดความ
สมดุล อันจะยังผลให้ภัยพิบัติสาธารณะดังเช่นที่เกิดขึ้นในจังหวัดภาคใต้เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2531 อาจ
เกิดขึ้นอีกได้ จ าเป็นต้องระงับยับยั้งมิให้มีการท าไม้ออกจากป่าและเร่งรัดฟ้ืนฟูสภาพป่าขึ้นโดยเร็ว แต่โดยที่
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มิได้ให้อ านาจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในอันที่จะยับยั้งการท าไม้ออกจาก
ป่าที่ได้เปิดการท าไม้โดยให้สัมปทานไปแล้วได้ ดังนั้น จึงจ าเป็นที่จะต้องให้อ านาจดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
รวมทั้งการก าหนดให้สัมปทานที่มีพ้ืนที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสิ้นสุดลง ทั้งนี้ โดย
ให้ผู้รับสัมปทานที่สัมปทานต้องสิ้นสุดลงด้วยเหตุดังกล่าว มีสิทธิได้รับเงินชดเชยความเสียหายภายในขอบเขต
ที่ก าหนดไว้ โดยค านึงถึงความเป็นธรรมทั้งแก่ประโยชน์ของส่วนรวมและประโยชน์ของเอกชน และโดยที่เป็น
กรณีฉุกเฉินที่มีความจ าเป็นรีบด่วนในอันที่จะรักษาความปลอดภัยสาธารณะและเพ่ือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ 
จึงจ าเป็นต้องตรา   พระราชก าหนดนี้ เมื่อการใช้ประโยชน์ทางตรงไม่สามารถกระท าได้อีกต่อไป สิ่งที่จะได้คือ
การได้รับประโชนชน์ทางอ้อมเท่านั้น  
                                                           
2 ในที่น้ีผู้เขียนยังไม่ใช่ค าว่า “ทรัพยากรป่าไม”้ เนื่องจากยังไมไ่ดม้องว่าป่าไม้เป็นทรัพยากรที่จะสามารถสร้างคณุค่าหรือมลูค่า
ได ้
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 ประโยชน์ทางอ้อม  
 ประโยชน์ทางอ้อมที่จะได้จากการอนุรักษ์ป่าไม้ มีตั้งแต่เรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(climate change) การเป็นแหล่งน้ าส าหรับหล่อเลี้ยงผู้คนในภาคพ้ืนที่ทวีป การท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ 
การศึกษาวิจัย ฯลฯ นี่เป็นเพียงการยกตัวอย่างของประโยชน์ทางอ้อมที่ได้จากการอนุรักษ์ป่าไม้เท่านั้น  
 วาทกรรรม “การอนุรักษ์” นั้นได้เปิดเผยขึ้นจากเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติดอยสุ
เทพ - ปุย เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ได้ท าให้วาทกรรมต่าง ๆ ได้เปิดตัว ทั้งที่เป็นวาทกรรมที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน
และ       วาทกรรมเกี่ยวกันแกะออกจากกันไม่ได้ เช่น วาทกรรม “อุทยานแห่งชาติ” นั้น ก็เป็นส่วนหนึ่งของ
วาทกรรม “การอนุรักษ์” และวาทกรรม “การอนุรักษ์” เองก็ท างานอยู่ในวาทกรรม “อุทยานแห่งชาติ” ด้วย 
วาทกรรมต่าง ๆ ที่เปิดเผยตัวและท าหน้าที่สอดประสานกันหรือบางครั้งก็ขัดแย้งกันเอง นั่นย่อมหมายถึง
การเมืองของวาทกรรมแต่ละชุดด้วย นอกจากนี้ การเปิดเผยตัวของวาทกรรมชุดต่าง ๆ เหล่านี้นั้นล้วนจะ
เชื่อมโยงไปที่เรื่องเล่าขนาดใหญ่อีกหนึ่งเรื่อง (grand narrative) คือ “วนศาสตร์” แต่อย่างไรก็ตามการไม่
สอดคล้องเชื่อมโยงกันไปทั้งหมดนั้นย่อมหมายถึงว่า เรื่องเล่าขนาดใหญ่เรื่อง “วนศาสตร์” นั้นย่อมเป็นเรื่อง
เลื่อนไหล และไม่อาจะจับให้อยู่หมัดภายใต้ค าอธิบายเดียวได้ จ าเป็นที่จะต้องเลือกเอาฐานคิด (concept) บาง
ชุดขึ้นมาเป็นฐานของการอธิบายเรื่องเล่าขนาดใหญ่ที่ไม่มีความอยู่ตัว/คงตัวเช่นนี้ 
 วิธีคิดเหล่านี้ล้วนมีแนวคิด/ทฤษฎีที่เป็นกรอบสนับสนุนความคิดอยู่เบื้องหลัง ทั้งเรื่องการ “อนุรักษ์” 
“การสงวน” “ไฟป่า” “อุทยานแห่งชาติ” อย่างไรก็ตามกรอบทฤษฎีหรือแนวคิดที่เป็นฐานในการคิดและ
ปฏิบัติเรื่องต่าง ๆ ในเรื่องที่ยกตัวอย่างมาก็ไม่ได้อยู่บนฐานคิดที่เป็นกลางหรือบริสุทธิ์ แต่เจือไปด้วยลักษณะ
ของความเป็นชายตะวันตกผิวขาวทั้งสิ้น เช่น แนวคิดอุทยานแห่งชาติ ที่เป็นแนวคิดการจัดการพื้นที่ป่าเกิดขึ้น
ครั้งแรกที่อเมริกา โดยกลุ่มผู้ชายผิวขาว แนวคิดเรื่องการอนุรักษ์ แนวคิดเรื่องธรรมชาติที่บริสุทธิ์ไม่ปนเปื้อน ก็
เป็นแนวคิดจากฝั่งตะวันตกโดยผู้ชายผิวขาวชาวตะวันตกทั้งสิ้น  
 ที่ ผู้ เ ขี ย น ก ล่ า ว ม า ตั้ ง แ ต่ ต้ น  ทั้ ง ก า ร ส ถ า ป น า ก ร ม ป่ า ไ ม้  ก า ร ก่ อ ตั้ ง ค ณ ะว น ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนการน าเสนอการวิเคราะห์วาทกรรมไฟป่าในช่วงท้ายนั้น ทั้งหมดทั้งมวลก็
เพ่ือแสดงให้เห็นการที่กรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้สมาทานเอาลักษณะความเป็น
ชายผิวขาวชาวตะวันตกมาเป็นแนวคิดเบื้องหลังในการบริหารจัดการพ้ืนที่ป่า จนท าให้พ้ืนที่ป่าของประเทศ
ไทยเหลืออยู่เท่าที่เห็นในปัจจุบันเนื่องจากเป็นองค์ความรู้ที่เอนเอียงและไม่ได้ท าให้เข้าใจป่าอย่างแท้จริง 
 
ไฟป่าไหม้พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ (ของผู้ชาย)  
 ตามที่ผู้เขียนได้กล่าวไปตั้งแต่ช่วงแรกของบทความนี้แล้วเรื่องการเป็นพ้ืนที่ของดอยสุเทพ การเกิดไฟ
ป่าไหม้ขึ้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย รวมทั้งพ้ืนที่ใกล้เคียงดอยสุเทพครั้งนี้ จึงมีมิติที่น่าสนใจอีกอย่าง
หนึ่ง คือการถูกเผาของพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะพ้ืนที่นั้นเป็นพ้ืนที่ของเพศชาย 
 เหตุใดผู้เขียนจึงบอกว่าพ้ืนที่ดอยสุเทพนั้นเป็นพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ของเพศชาย ก็เพราะเนื่องจากพ้ืนที่
ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของความเป็นชาย โดยเฉพาะ “ครูบาศรีวิชัย” ซึ่งนับถือเป็น “เนื้อนาบุญแห่งล้านนา” การที่
ดอยสุเทพ เป็นที่ประดิษฐานรูปปั้น รวมทั้งความศักดิ์สิทธิ์ และบุญบารมี ซึ่งหากวิเคราะห์จากเพศสภาวะของ 
“ครูบาศรีวิชัย” แล้ว “ครูบาศรีวิชัย” ก็ถูกจัดให้อยู่กล่องของเพศชาย (male) ความศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ดอยสุเทพจึงเป็นความศักดิ์สิทธิ์ของเพศชาย (ในเชิงร่างกาย) ไปด้วย  
 เหตุผลที่ผู้เขียนจะน าเสนอต่อไปคือลักษณะของพ้ืนที่ดอยสุเทพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติ
ดอยสุเทพ - ปุย ซึ่งการประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย นั้น เป็นแนวคิดที่ที่ได้รับมาจากซีกโลก
ฝั่งตะวันตก โดยที่ “งานเกี่ยวกับป่าไม้หรือศาสตร์เกี่ยวกับการป่า (Forestry) เดิมทีแล้วเป็นอาชีพดั งเดิมของ
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เพศชายและความเป็นชาย (masculinity)” (Berit Brandth และ Marit S. Haugen, 2015,Brown and 
Harris, 2001, Carroll et al., 1996, James, 1991, Lewis, 2005, Sledge 2015)  
 ฉะนั้น การไหม้ของไฟป่าที่ดอยสุเทพ ย่อมสั่นคลอนทั้งความศักดิ์สิทธิ์ของพ้ืนที่ที่เพศชายมีเหนือพ้ืนที่ 
และสั่นคลอนอาชีพและความมั่นคงชองแนวคิดการจัดการพ้ืนที่ป่าด้วยของนักวนศาสตร์ด้วย การสั่นคลอนนี้ 
ไม่ใช่แค่สั่นคลอนความอ านาจความชอบธรรมของศาสตร์ในการจัดการป่าคือ “วนศาสตร์” หรือ “วิทยาศาสตร์
ป่าไม้” แต่อีกนัยหนึ่ง ไฟไหม้ป่าดอยสุเทพ เป็นการสั่นคลอนความเป็นชายด้วย เนื่องด้วยการไม่สามารถ
ควบคุมด้วยศาสตร์ที่ใช้ในการจัดการไฟป่า ซึ่งเป็นหนึ่งในสาขาวิชาความรู้ของวิทยาศาสตร์ป่าไม้ที่มีลักษณะ
ของความเป็นชาย 
 
บทสรุป 
 พ้ืนที่ดอยสุเทพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ - ปุย เป็นพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ ทั้งความ
ศักดิ์สิทธิ์ในแง่ของศาสนาและความเชื่อผ่านตัวแทนของพุทธศาสนา คือ “ครูบาศรีวิชัย” อีกทั้งยังเป็นพ้ืนที่
ศักดิ์สิทธิ์ของความเป็นชายด้วย ซึ่งก็ผ่านตัวแทนของครูบาศรีวิชัยอีกเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามการสถาปนา
ความศักดิ์สิทธิ์ในลักษณะที่เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของเพศชายให้กับพื้นที่ไม่ใช่เพียงแค่การท าให้พ้ืนที่เป็นพื้นที่ของ        
พุทธศาสนา หรือผ่านตัวแทนอย่างครูบาศรีวิชัยเท่านั้น ยังท างานผ่านวิทยาการ ความรู้ ที่เข้าไปครอบครอง
และจัดการพื้นที่ ซึ่งก็คือวิทยาศาสตร์ป่าไม้ หรือวนศาสตร์  
 วิทยาศาสตร์ป่าไม้ หรือ วนศาสตร์ ซึ่งเป็นศาสตร์ที่น าความรู้แบบตะวันตกเข้ามาจัดการพ้ืนที่ป่า 
ความรู้ดังกล่าวนี้มีพ้ืนฐานอยู่บนลักษณะของความเป็นเพศชาย การน าวิธีการ ความรู้ เข้าไปจัดการควบคุม
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย จึงเปรียบเสมือการสถานปนาความศักดิ์สิทธิ์ของความเป็นชายเหนือพ้ืนที่ป่า
ด้วย การที่ไฟไหม้ป่าแล้วไม่สามารถจัดการหรือควบคุมให้เป็นไปตามความต้องการของนักวนศาสตร์ได้นั้น จึง
เปรียบเสมือน วนศาสตร์ที่มีรากฐานวิธีคิดแบบลักษณะความเป็นชายถูกรบกวน สั่นคลอน หรือถูกท าให้ร้อน
ระบุ และถูกเผา ดังเช่นไฟที่ไหม้ป่าไปด้วย  
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วังกุ้ง การท าประมงแบบดั้งเดิมกบัปัญหาการรุกรานของชนิดพันธุ์สัตว์น้ าต่างถิ่น  
และปัญหาจากโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดสมุทรสาคร 

Wang Kung (Shrimp farm) Local Fishery with Invading of Alien Species and the 
Problem of Industrial Factory in Samut Sakon 

 
ปิยชัย นาคอ่อน1 

 
บทคัดย่อ 
 บทความนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาการปรับตัวของเกษตรกรที่ประสบปัญหาจากการบุกรุกของปลา
ต่างถิ่นและปัญหาจากการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมของเกษตรกรผู้เลี้ ยงกุ้งแบบดั้งเดิมในอ าเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพ้ืนที่
จ านวน 3 วังกุ้งที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไป การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการรุกรานของปลาต่างถิ่นได้แก่การใช้
สารเคมี การจับไปขาย หรือใช้การระบายน้ าเข้าออกอย่างสม่ าเสมอ ในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมเกิดปัญหา
ขึ้นในเรื่องมลพิษและการลักลอบจับสัตว์น้ า เกษตรกร ได้ใช้มาตรการณ์เชิงป้องกัน ได้แก่การตรวจวัดค่า
สารเคมีในน้ า การดูน้ าขึ้นน้ าลง การสร้างรั้วลวดหนาม และการอยู่เวรเฝ้ายามเพ่ือป้องกันการลักลอบจับปลา 
 

ค าส าคัญ: เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง วังกุ้ง สัตว์น้ าต่างถิ่น โรงงานอุตสาหกรรม  
 
Abstract  
 This article aims to study adjust to the problem of alien spices and pollution of the 
Industrial estate for local shrimp farmers in Mueang District, Samut Sakhon. Collected data by 
interview and participant observation from shrimp farmers in the different area for data 
analysis. Frist of Problem solving is used toxic and whirlpool for killing alien species. In 
Industrial problem is defensive ways as Chemical measurements, tide checking, make barbed 
wire and security progress. 
 

Keyword: local agriculture, shrimp farm, alien species, Industrial  
 
บทน า   
 จังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดชายฝั่งทะเล มีป่าชายเลนน้ าทะเลเข้าท่วมถึงท าให้ดินเค็ม
ไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก แต่เหมาะแก่การเลี้ยงสัตว์น้ ากร่อย (มรกรต, 2543, น. 20-22) ซึ่งแตกต่างจาก
อ าเภออ่ืนในจังหวัดสมุทรสาคร ที่เป็นที่ราบลุ่มดินตะกอนพัดพาจากแม่น้ าท่าจีน ท าให้การท าเกษตรกรรม
ได้ผลดีกว่าการท าวังกุ้งหรือประมงชายฝั่งทะเล ในอ าเภอเมืองยังมีแม่น้ าและคลองหลายสายที่จ าเป็นต่อการ
ท าวังกุ้ง ได้แก่แม่น้ าท่าจีน ที่ไหลแยกออกมาจากแม่น้ าท่าจีนบริเวณปากคลองมะขามเฒ่า อ าเภอวัดสิงห์ 
จังหวัดชัยนาท ผ่านจังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม จนถึงตอนกลางของจังหวัดสมุทรสาคร คลองมหาชัย ถูกขุด

                                                           
1 นิสิตระดับปรญิญาโท สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาควชิาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
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ขึ้นในสมัยสมเด็จพระสรรเพชญที่ 8 หรือพระเจ้าเสือ เพ่ือลดความคดเคี้ยวของคลองโคกขามลง  คลองพิทยา
ลงกรณ์ที่ขุดขึ้นมาเพ่ือการท านาเกลือ คลองสุนัขหอน เป็นคลองที่ขุดเชื่อมระหว่างแม่น้ าแม่กลองกับแม่น้ า    
ท่าจีน และคลองสายย่อยต่างๆ ที่มีมากกว่า 180 สาย มีป่าชายเลนที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 2 แห่งคือป่าชาย
เลนอ่าวมหาชัยด้านฝั่งตะวันออกช่วงตั้งแต่ต าบลบางหญ้าแพรกจนไปสุดที่เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
และป่าชายเลนอ่าวมหาชัยด้านฝั่งตะวันตกเริ่มจากต าบลบางหญ้าแพรกเช่นเดียวกับป่าชายเลนด้านตะวันออก
ยาวไปจนสุดที่จังหวัดสมุทรสงคราม ป่าชายเลนทั้งสองแห่งเป็นเหมือนแหล่งอนุบาลและเพาะพันธุ์สัตว์น้ า ท า
ให้สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเหมาะสมต่อการท าวังกุ้ง  
 ในบางส่วนของอ าเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครถูกก าหนดเป็นเขตอุตสาหกรรม ท าให้มีการตั้งนิคม
อุตสาหกรรมถึง 3 แห่งคือ นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร และนิคมอุตสาหกรรม
มหาราชนคร ท าให้ปัญหามลพิษมีสูง จากการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ าธรรมชาติบนผิวดินของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม พบว่าค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand ) เกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน มีสารปนเปื้อนของ
โลหะหนักและแบคทีเรียสูง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงงานย้อมผ้า และโรงงานแปรรูปอาหารทะเลที่ปล่อยน้ าเสียลงสู่
แม่น้ า (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ , 2542) ท าให้ผู้เลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ าชนิดอ่ืนต้อง
เพ่ิมความระมัดระวังกับการเลี้ยงเพ่ิมมากขึ้น ทางจังหวัดสมุทรสาครก็ไม่ได้นิ่งนอนใจสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย 
ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบตามโรงงานต่าง ๆ ไม่ให้มีการลักลอบปล่อยน้ าเสียลงสู่แม่น้ าล าคลอง เข้า
ตรวจสอบดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียตามโรงงานต่าง ๆ เพื่อเพ่ิมความมั่นใจให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ ามาก
ยิ่งขึ้น 
 อย่างไรก็ตามเกษตรกรผู้ท าวังกุ้งไม่ได้ประสบปัญหาเพียงแค่น้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น 
การรุกรานของปลาสายพันธุ์ต่างถิ่น( alien spices ) จากการที่ผู้เลี้ยงปลาสวยงามปล่อยปลาเหล่านี้ลงสู่แหล่ง
น้ าธรรมชาติ หรือการท าฟาร์มปลาสวยงามแล้วไม่ได้จัดการให้ดีพอ ท าให้ผลผลิตจากการท าวังกุ้งลดลงอย่าง
เห็นได้ชัด จนเกษตรกรต้องหันมาพ่ึงพาสารเคมีในการก าจัดปลาเหล่านี้ แต่เกษตรกรบางส่วนยังคงไม่ใช้
สารเคมีและด าเนินการเลี้ยงแบบดั้งเดิมต่อไป ด้วยเหตุนี้ท าให้เกิดประเด็นที่ว่าเกษตรกรมีการจัดการกับปัญหา
ที่รบกวนการเลี้ยง ได้แก่น้ าเสีย ฝุ่นควัน จากโรงงานอุตสาหกรรมและการรุกรานจากปลาต่างถิ่นอย่างไร  
 
วังกุ้ง การเลี้ยงกุ้งแบบดั้งเดิมของชาวมหาชัย 
 วังกุ้งเป็นชื่อเรียกบ่อเลี้ยงปลาและกุ้งของคนในพ้ืนที่ ขนาดของบ่อใหญ่หรือเล็กจะขึ้นอยู่กับจ านวน
พ้ืนที่ ๆ เกษตรกรครอบครอง ตั้งแต่ 1 ไร่ ไปจนถึงมากกว่า 100 ไร่ เจ้าของวังกุ้งบางส่วนไม่ได้เป็นเจ้าของวัง
ด้วยตัวเอง แต่ใช้การเช่าวังคนอ่ืนในการเลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา  

ลักษณะของวังกุ้งเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือวงกลม จะปลูกบ้านที่มุงด้วยตับจาก หรือที่เรียกกันว่ากระต๊อบ
ไว้ส าหรับเฝ้ายาม มีประตูน้ าสองประตู ประตูแรกเป็นประตูที่ใช้ส าหรับเปิดน าน้ าเข้าน าน้ าออกตามการขึ้นลง
ของน้ าในคลองธรรมชาติ อาศัยการดูน้ าขึ้นน้ าลงจากดวงจันทร์  อีกประตูหนึ่งเอาไว้ส าหรับใช้เครื่องสูบน้ าสูบ
เข้ามา แทนการเปิดเข้าออกตามธรรมชาติ ประตูน้ าจะติดตั้งบริเวณที่มีคลองเท่านั้นเพ่ือให้น้ าเข้าออกได้อย่าง
สะดวก ประตูน้ าจะฉาบด้วยปูน มีตาข่ายตาถี่กั้นตลอดทางยาวไปจนถึงคลอง เพ่ือป้องกันกุ้งและปลาหลุดรอด
ออกไปในขณะที่เปิดน้ าเข้าออก ใช้แผ่นไม้ท าเป็นที่กันน้ า ค่อยกันไม่ให้น้ าออกและช่วยชะลอ ปรับระดับน้ า
ตอนปล่อยน้ าเข้าสู่วัง วังกุ้งจะถูกขุดรอบ ๆ ลึกลงไปประมาณ 2 เมตรส่วนตรงกลางจะขุดให้ลึกแค่ 1 เมตร 
เพ่ือให้กุ้งได้ใช้เป็นที่พัก และขึงเชือกสีแดงไว้โดยรอบเพ่ือป้องกันนกมากินกุ้ง บริเวณคันวังกุ้งมักใช้รวมกับวัง
อ่ืนเนื่องจาก วังกุ้งมักมีพ้ืนที่ติด ๆ กันเพ่ือประโยชน์ในด้านพ้ืนที่ บางแห่งปลูกพืชผักสวนครัวบริเวณคันวังเพ่ือ
เป็นรายได้เสริมด้วย 



190      เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)       
 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสงัคมวิทยา ครั้งที่ 2 
20 - 21 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 

 

 

 
 

ภาพที่ 1 ประตูน้ าวังกุ้ง 
ที่มา: ผู้เขียน 

 
เกษตรกรจะซื้อลูกพันธุ์กุ้งมาปล่อย ปล่อยกุ้งครั้งหนึ่งประมาณ 1 แสนตัวหรือขึ้นกับขนาดของบ่อที่

เลี้ยง สายพันธ์ที่นิยมเลี้ยงได้แก่ กุ้งขาว กุ้งกุลาด า หรือกุ้งแชบ๊วย เวลาที่เหมาะสมต่อการปล่อยคือช่วงเช้ า 
ในช่วงสัปดาห์แรก จะมีการให้หัวอาหารบ้าง หลังจากนั้น จะปล่อยให้กุ้งเติบโตตามธรรมชาติ ประมาณ 1 
เดือนจะท าการเปิดวังคือการสูบน้ าออกจากวังกุ้ง เพ่ือเตรียมตรวจสอบขนาดของกุ้งในวัง ถ้าได้ขนาดจะจับไป
ขาย ระยะเวลาประมาณ 3 เดือนกุ้งจะโตทั้งหมดจึงจับกุ้งไปเมื่อน้ าในคลองลดระดับต่ ากว่าน้ าในวังหรือบ่อ
เลี้ยงกุ้ง การเปิดวังจะท าตอนกลางคืนเพราะเป็นเวลาที่น้ าลงและเป็นเวลาที่ไม่มีความร้อนจากดวงอาทิตย์ เมื่อ
ได้เวลาที่น้ าในคลองลดระดับลงน้อยกว่าน้ าในวัง จะยกไม้ที่กันน้ าไว้ออก จะติดตั้งหลอดไฟอยู่ตรงประตูน้ าเพ่ือ
ล่อให้กุ้งและปลามาอยู่ในบริเวณปากประตูน้ า น้ าจะพัดเอากุ้งและปลาออกไปติดตาข่าย เกษตรกรตักกุ้งและ
ปลามาใส่ในกระบะเพ่ือแยกเอาเฉพาะกุ้งที่ได้ขนาด ส่วนที่ไม่ได้ขนาดกับลูกปลาจะแยกไว้แล้วปล่อยกลับไป กุ้ง
ที่ได้มาจะเอาไปแช่ (น็อค) น้ าแข็งไว้รอไปขายที่ตลาดกุ้งตอนเช้า แล้วขนส่งด้วยรถกระบะ เมื่อวังแห้งจนถึงพ้ืน
ก็จะท าการตากวังไว้เพ่ือฆ่าสาหร่ายและฆ่าเชื้อโรคที่ติดมากับน้ า เนื่องจากเป็นการท าวังแบบดั้งเดิม จึงไม่ใช้
สารเคมีในการปรับสภาพน้ า ประมาณ 2-3 วัน ก็จะเปิดน้ าเข้าวังกุ้งตามเดิม  

การเลี้ยงกุ้งในวังแบบดั้งเดิมมีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อนและไม่ต้องใช้สารเคมีในการบ ารุงกุ้งมากมายนัก 
ก าไรจากการเลี้ยงกุ้งตลอดช่วง 3 เดือนจะอยู่ที่ 2 – 3 เท่าของจ านวนกุ้งที่ปล่อยไป เช่นเลี้ยงกุ้งจ านวน 
50,000 ตัว จะได้ก าไรที่ 100,000-200,000 บาท (ตัวเลข ณ ปี 2561) แต่รายได้นี้ไม่ได้คงที่เสมอไป เมื่อ
เกษตรกรต้องพบกับปัญหาใหญ่อย่างปลาสวยงามที่ถูกปล่อยลงมาในแม่น้ าล าคลองแล้วหลุดเข้ามาในวังกุ้ง 
โรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยน้ าเสียพัดพาเข้าสู่ในวังกุ้ง หรือ ปัญหาการลักขโมยจับกุ้งจับปลา 



เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)      191 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสงัคมวิทยา ครั้งที่ 2 
20 - 21 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ี

 
ภาพที่ 2 กระต๊อบเฝ้ายาม 

ที่มา: ผู้เขียน 
 

ปลาต่างถิ่น ปลาสวยงามท่ีไม่สวยงามส าหรับเกษตรกรวังกุ้ง 
อุปสรรคของการเลี้ยงกุ้งคือ ปลาที่มาจากคลอง ในช่วงที่เปิดน้ าเข้ามาในวังจะถอดตาข่ายออกจึงไม่มี

อะไรกั้นตรงประตู ท าให้ปลาที่มีในคลองตามธรรมชาติหลุดเข้ามา เช่น ปลานิล ปลาหมอ ปลาหมอสี และปลา
สวยงามต่าง ๆ ที่มีผู้น ามาปล่อยลงคลองจนเจริญเติบโต ในกลุ่มปลาที่อาศัยตามธรรมชาตินั้น ปลานิลเป็นปลา
ที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งอย่างมาก เนื่องจากปลานิลเป็นปลาที่กินทุกอย่าง ลูกกุ้งเป็นอาหารชั้นดี
ของปลานิล และยังออกแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว จึงต้องคอยไล่ปลาออกโดยการกางอวนดัก ใช้ลอบ หรือใช้    
ไอ้โง่ อุปกรณ์จับปลาช่วยลดจ านวนปลาในวังกุ้งลงได้ บางครั้งจับปลาได้เป็นจ านวนมากกว่าจ านวนกุ้งที่ปล่อย
ไป แต่อุปกรณ์จับปลาหวังผลได้น้อย การใช้สารเคมีในการฆ่าปลา เช่น ยาเบื่อปลา กากชา จะออกฤทธิ์โดยการ
ไปเกาะกับเหงือกปลาท าให้ขาดอากาศ และลอยน้ าขึ้นมาตาย ง่ายต่อการดูแล แต่ไม่มีผลกับกุ้ง ข้อเสียของการ
ใช้ยาเบื่อปลาคือ ตัวสารเคมีไปท าลายหน้าดินซึ่งเป็นอาหารของลูกกุ้ง ส่งผลให้ดินเสียและให้ผลผลิตได้ไม่ดี
เหมือนเดิม การใช้ยาเบื่อปลาส่งผลกระทบอย่างมาก เกษตรกรจึงหันมาใช้วิธีการทางธรรมชาติ โดยใช้ปลาล่า
เหยื่อในการจัดการ เช่น ปลาช่อนที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ และปลากะพง แต่ปลาเหล่านี้ก็กินกุ้งเป็นอาหาร
เหมือนกับปลาอ่ืน ๆ จึงไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควร ปัญหาจากปลายังมีตามมาอีกคือปลาสวยงามต่างถิ่น ที่ผู้เลี้ยง
เอามาปล่อยลงในแม่น้ าล าคลอง เช่น ปลาอลิเกเตอร์  มีลักษณะคล้ายกับจระเข้ ที (2560) กล่าวว่า “ผมเคย
จับได้ภายในวังกุ้งสองตัว ตัวละ 5 กิโลกรัม  ในตอนที่เจอครั้งแรกคิดว่าเป็นจระเข้ เพราะเคยมีข่าวว่าจระเข้
น้ าเค็มหลุดมาในคลองมหาชัย ตอนนี้ปลาสองตัวนั้นญาติผมได้รับเอาไปเลี้ยง” นอกจากจะสร้างปัญหาจากการ
กินกุ้งของเกษตรกรแล้วด้วยลักษณะคล้ายจระเข้ สร้างความหวาดกลัวให้ผู้สัญจรไปมาทางน้ าด้วย 
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ภาพที่ 3 ปลานิลทีผ่สมข้ามสายพนัธุ์กับปลาหมอส ี

ที่มา: ผู้เขียน 
 

ปลาสวยงามอีกชนิดหนึ่งคือ ปลาหมอครอสบรีต หรือที่ผู้เลี้ยงปลาสวยงามเรียกกันว่าปลาหมอสี เป็น
ปลาสวยงามอีกประเภทที่มารบกวนการท าวังกุ้งของเกษตรกร ปลาหมอสีเป็นปลาในสกุลเดียวกันกับปลานิล 
และปลาหมอเทศ ท าให้ผสมข้ามสายพันธุ์กันได้ ทั้งสามสายพันธุ์มีลักษณะที่ใกล้เคียงกัน มีความแตกต่างกัน
เพียง สีของล าตัวที่จะด าสนิทกว่าปลานิล ปากกว้าง ล าตัวยาวกว่า และครีบหางที่มีสีแดงปน รวมไปถึงความดุ
ร้ายที่มากกว่า เมื่อทั้งสองชนิดผสมข้ามสายพันธุ์กันแล้ว ลักษณะไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมมากนัก ผู้บริโภคยัง
เลือกซื้อรับประทานอยู่ แต่ปลาหมอสีอีกชนิดหนึ่งเมื่อผสมข้ามสายพันธุ์กันแล้วกลายเป็นปลาที่มีลักษณะล าตัว
คล้ายปลานิลแต่มีสีแดงที่ล าตัว มีจุดและมุกอยู่ตามล าตัว หากน าไปขายปลาจะถูกคัดทิ้งทั้งหมด ในระยะหลัง
เริ่มมีพ่อค้าแม่ค้าน าปลาชนิดนี้มาตากแห้งและขายในราคาที่ถูกกว่าปลานิล มีผู้นิยมรับประทานอยู่บ้างแต่ไม่
มากนัก และปลาที่ผสมข้ามสายพันธุ์ยังดุร้ายและแข็งแรงกว่าปลานิลหรือปลาหมอเทศ ท าให้เป็นอันตรายต่อ
กุ้งที่เลี้ยงในวังกุ้งมากกว่า อีกทั้งยังกินจุกว่า และหลบเลี่ยงศัตรูตามธรรมชาติอย่า งปลาล่าเหยื่อได้ดีกว่า
 ถึงแม้ว่าปลานิลจะกินกุ้งแต่ก็ต้องมีไว้ในบ่อเพราะจะช่วยกินตะไคร่น้ า ไม่ท าให้น้ าเสีย ซึ่งช่วงนี้มีแต่
ปลานิลเพียงชนิดเดียวที่กินตะไคร่น้ าและอยู่ในสภาพน้ าแบบนี้ได้ ถ้าเป็นช่วงที่น้ าจืดก็จะปล่อยปลาตะเพียน
หรือปลายี่สกให้ไปกินตะไคร่น้ าแทนช่วงเวลาตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา น้ าทะเลหนุนสูงท าให้ปลาสายพันธุ์ต่าง
ถิ่นและปลาล่าเหยื่อพ้ืนถิ่นที่อาศัยอยู่ในคลองมหาชัยย้ายถิ่นที่อยู่ไปอาศัยอยู่ในบริเวณน้ ากร่อย ปลาน้ าจืดที่กิน
ตะใคร่น้ าก็ไม่สามารถน ามาปล่อยลงไปได้  

พระราชก าหนดการประมง พ .ศ.2558 ได้มีการก าหนดให้ผู้เลี้ยงปลาสวยงามดูแลลักษณะและ
มาตรฐานในการเลี้ยง ซึ่งรวมถึงการควบคุมดูแลไม่ให้สัตว์น้ าหลุดลงสู่สาธารณะด้วย (กรมประมง, 2558) แต่
ยังมีการฝ่าฝืนปล่อยสัตว์น้ าที่ไม่ได้ขนาดหรือไม่พร้อมดูแล ลงสู่แม่น้ าล าคลอง ด้วยเหตุนี้เกษตรกรที่ท าวังกุ้งจึง
ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของปลาต่างถิ่น อย่างไรก็ตาม กรมประมงควรมีนโยบายที่จะดูแลและ
ควบคุมปลาสายพันธุ์ต่างถิ่นเหล่านี้ แม้จะมีการลงทะเบียนน าเข้าปลาสวยงามจากต่างประเทศและการ
ลงทะเบียนเพ่ือการเลี้ยง แต่ยังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควรและต้องบังคับใช้กฎหมายให้จริงจังกับผู้ที่ปล่อยปลาต่าง
ถิ่นลงในแม่น้ าล าคลอง  
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การเข้ามาของโรงงานอุตสาหกรรม สู่วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป  
  บริเวณริมคลองสนามชัย เป็นสถานที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลหลายแห่ง เนื่องจาก
ต้องระบายน้ าเสียออกจากการผลิตออกไปสู่แม่น้ าล าคลอง น้ าเสียที่ไหลตามคลองไปส่งผลกระทบต่อเกษตรกร
ที่ท าวังกุ้งอยู่ในบริเวณโดยรอบ หากน้ าเสียจากโรงงานไหลเข้าสู่วังกุ้งแล้วจะท าให้เกิดปัญหาตามมา เช่น กุ้งจะ
เจริญเติบโตช้า หรือถึงขั้นตาย หากน้ าเสียนั้นเป็นพิษมากเกินไป ต่อมาคือเมื่อน้ าเสียซึมเข้าสู่ในดินผืนวังจะ
ท าลายหน้าดิน กุ้งชุดใหม่ที่ปล่อยลงไปเจริญเติบโตช้า  

อีกปัญหาที่ตามมาคือ มลภาวะทางอากาศที่โรงงานปล่อยควันพิษออกมา แม้จะได้รับการตรวจเช็ค
จากทางสาธารณสุขจังหวัดแล้ว แต่สารพิษที่ปนเปื้อนมากับควันก็แพร่กระจายลงสู่วังกุ้งส่งผลเช่นเดียวกันกับ
การที่น้ าเสียหลุดแพร่กระจายเข้าสู่วังกุ้ง อย่างไรก็ตามปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นกับวังของเกษตรกรที่อยู่ใกล้กับ
คลองมหาชัยและวังกุ้งที่ติดกับโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น วังกุ้งตรงบริเวณอ่ืนแม้จะไม่ได้รับผลกระทบจาก
เรื่องน้ าเสียและเรื่องฝุ่นควันแต่ก็เผชิญกับปัญหาอย่างอ่ืนที่ตามมาพร้อมกับการก่อตั้งนิคมอุตสาหกรรม ต้อย 
(2560) กล่าวว่า “วังผมมักมีพวกพม่ามาลอบจับกุ้ง มันมาจากแคมป์คนงานตรงข้ามที่สร้างโรงงานเนี่ย ผมเลย
ต้องอยู่เฝ้ายามตอนกลางคืน” ปัญหาการลักลอบขโมยกุ้งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทุกที่ แต่เมื่อพ้ืนที่ของวังกุ้งอยู่
ใกล้กับแห่งที่มีผู้อยู่อาศัยเป็นจ านวนมากส่งผลให้ปัญหานี้ ทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งนี่เองเป็นปัญหาหนึ่งที่ติดตาม
มากับการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม 
 การวางผังเมืองที่ไม่เป็นระเบียบและไม่เอ้ือต่อการรักษาสภาพแวดล้อมโดยรอบส่งผลกระทบต่อผู้ที่ท า
เกษตรกรรมรอบโรงงาน แม้มีการจัดโซน (zone) อันได้แก่ นิคมอุตสาหกรรม เพ่ือแยกโรงงานออกจากชุมชน
แล้ว แต่ยังลืมค านึงถึงผู้ที่ท าเกษตรกรรมโดยรอบด้วย ไม่ว่าจะเป็นน้ าเสีย ฝุ่นควันจากโรงงาน ทั้งหมด การมอง
ถึงจริยธรรมสิ่งแวดล้อมจะช่วยในการรักษาและอนุรักษ์ธรรมชาติให้มนุษย์ได้ในระยะยาว เพ่ือความอยู่รอด
และความสุขในชีวิต (ประยูร , 2560, น. 5) การสร้างโรงงานอุตสาหกรรมโดยไม่ค านึงถึงสภาพแวดล้อม
โดยรอบเป็นการขูดรีดเอาทรัพยากรจากธรรมชาติและเบียดบังเกษตรกรผู้ท าวังกุ้งโดยรอบด้วย แม้การ
ออกแบบผังเมืองใหม่จะเป็นไปได้ยากส าหรับเมืองที่เป็นเขตอุตสาหกรรม แต่การลดการปล่อยน้ าเสียหรือฝุ่น
ควันก็ช่วยให้เกษตรกรสามารถเกษตรกรรมต่อไปได้ 
 
 ทางออกของคนท าวังกุ้ง 
 การแก้ปัญหาอันดับแรกที่ส่งผลกระทบต่อรายได้มากที่สุดคือปลานิลกินลูกกุ้ง ในช่วงแรกเกษตรกร
เลือกใช้กากชา (Saponin) เพ่ือก าจัดปลานิลทั้งหมดในบ่อ ที่เลือกใช้กากชาเพราะมีผลกับปลาเท่านั้นไม่ส่งผล
กับกุ้งที่เลี้ยง ส่งผลให้น้ าในวังกลายเป็นสีเขียวเนื่องจาก ไม่มีปลานิลคอยกินตะไคร่น้ า กุ้งเจริญเติบโตช้า 
ผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควรและไม่สามารถปล่อยปลาชนิดอ่ืนเพ่ือไปกินตะไคร่น้ าแทนได้ เนื่องจากน้ าเป็นน้ ากร่อย 
ปลาที่กินตะไคร่น้ าส่วนมากเป็นปลาน้ าจืด ต้อย (2560) ระบุว่า “ผมตัดสินใจปล่อยให้ปลานิลเข้ามาในวังอีก 
เพราะไม่งั้นตะไคร่น้ าเต็มพ้ืนวังไปหมด กุ้งก็ไม่มีอาหารกิน เราก็ขาดทุน” ก่อนปี พ.ศ. 2550 เป็นช่วงที่น าทะเล
ยังหนุนไม่สูงนัก มีปลาธรรมชาติคือ ปลาช่อนเป็นปลาล่าเหยื่อช่วยในการคุมปริมาณปลา แต่ต่อมาน้ าทะเล
หนุนสูงท าให้สภาพน้ าในบ่อเค็มสลับกับกร่อย ปลาช่อนที่อาศัยอยู่ในน้ าจืดย้ายถิ่นขึ้นไปอยู่ในที่ห่างจากน้ าเค็ม 
แต่ปลานิลยังอาศัยอยู่ในสภาพน้ าแบบนี้ได้ เกษตรกรจึงหันมาพ่ึงพาการปล่อยปลากะพงที่สามารถอาศัยอยู่ใน
น้ าเค็มได้ บางรายที่เคยท าวังกุ้งหันมาเลี้ยงปลากะพงเป็นปลาเกมส าหรับตกปลา เพราะรายได้จากการเก็บค่า
คันเบ็ดตกปลามีมากกว่าการท าวังกุ้ง ปัจจุบันน้ าเค็มเริ่มหนุนน้อยลง ปลาช่อนเริ่มกลับมาอีกครั้งโดยสังเกตได้
จากฝูงลูกครอกของปลาช่อนที่มีจ านวนมากข้ึน อีกวิธีหนึ่งคือ การเปิดน้ าบ่อยขึ้นจากเดิมเปิดน้ าเข้าออกท่ี 2 – 
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3 เดือนครั้ง เป็นหนึ่งเดือนครั้ง ท าให้ปลานิลกับตะไคร่น้ าโตไม่ทันแต่ต้องแลกมาด้วยกุ้งที่มีขนาดเล็กกว่าเดิม
จาก ตัวละ 5 – 6 นิ้วเหลือเพียงแค่ 3 – 4 นิ้วเท่านั้น  
 ปัญหาต่อมาคือการลักขโมยจับปลาในวัง สิ่งที่เกษตรกรท าคือการกั้นรั้วลวดหนามทางเข้ามาในวัง แต่
ก็ยังมีแรงงานข้ามชาติลักลอบเข้ามาทางคลองปล่อยน้ าด้วยการด าน้ าเข้ามา จึงเพ่ิมมาตรการณ์ด้วยการอยู่เวร
ยามบ่อยขึ้น ใช้ประทัดหรือปืนแก๊บส่งเสียงดัง หรือเพ่ิมการตรวจตราโดยรอบวังกุ้งให้มากยิ่งข้ึน  
 สุดท้ายคือปัญหาน้ าเสียจากโรงงาน การแก้ปัญหาของเกษตรกรคือต้องคอยสังเกตน้ าในคลองอยู่
ตลอดว่าโรงงานจะปล่อยน้ าเสียออกมาตอนไหน สีของน้ าที่ปล่อยออกมาจะขุ่นกว่าน้ าปกติ มีกลิ่นฉุน และห้าม
เปิดน้ าเข้าวังตอนที่โรงงานปล่อยน้ าเสีย จะท าให้สภาพดินในวังเสีย ต้องมาปรับหน้าดิน ขุดลอกวังใหม่หมด ท า
ให้เสียเวลาในการชะล้างหน้าดินใหม่ และเสียรายได้จากการที่ไม่สามารถเลี้ยงกุ้งได้อีกด้วย 
 เกษตรกรได้พยายามปรับปรุงการเลี้ยงกุ้งเพ่ือต่อสู้กับปัญหาที่เกิดขึ้นโดยใช้ประสบการณ์และความรู้ที่
สะสมมาและใช้การจัดการปัญหาแบบธรรมชาติ มากกว่าการใช้สารเคมีเพ่ือลดรายจ่ายและการก่อให้เกิดสาร
ตกค้างภายในวังของตน 
 
สรุป 
 การท าวังกุ้งเป็นการท าเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมโดยไม่พ่ึงพาสารเคมีต่าง ๆ แต่ก็ประสบปัญหากับการ
รุกรานของปลาสายพันธุ์ต่างถิ่นที่คนน ามาเลี้ยงเป็นปลาสวยงามแล้วปล่อยลงสู่แม่น้ าล าคลอง ปลาเหล่านี้เมื่อ
หลุดเข้าสู่วังกุ้งจะกินลูกกุ้งเป็นอาหาร ท าให้ผลผลิตลดลง เกษตรกรสูญเสียรายได้ ผู้ท าวังกุ้งจึงหันมาใช้
สารเคมีในการจัดการปัญหาเหล่านี้ แต่ไม่เป็นผลนักและยังส่งผลเสียต่อหน้าดินที่ใช้เลี้ยงด้วย เกษตรกรจึง
เปลี่ยนแนวทางหันมาจับปลาต่างถิ่นเหล่านี้น าไปขายเพ่ือสร้างรายได้ อีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นคือการเข้ามาของ
โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งส่งผลให้สิ่งแวดล้อมโดยรอบได้รับผลกระทบและเกิดการลักลอบขโมยดักจับกุ้งด้วย ซึ่ง
เกษตรกรได้พยายามแก้ปัญหาด้วยการตรวจดูค่าสารพิษในน้ า การตรวจสอบเวลาการปล่อยน้ าเสียของโรงงาน 
การก้ันรัวลวดหนามบริเวณรอบวังกุ้ง และการจัดเวรยามมาเฝ้าเพื่อป้องกันการถูกขโมยจับปลา  
 อย่างไรก็ตามภาครัฐควรเข้ามามีบทบาทในเรื่องการควบคุมและดูแลการปล่อยปลาสวยงามลงแหล่ง
น้ าธรรมชาติ อีกทั้งยังต้องตรวจสอบดูแลสภาพแวดล้อม ของเสีย ฝุ่นควันที่ปล่อยออกมาจากโรงงานให้ได้
มาตรฐาน การจัดแบ่งเขตโรงงานอุตสาหกรรมก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องดูแลและแก้ไข เพราะสิ่งเหล่านี้ส่งผล
กระทบต่ออาชีพ การท ามาหากินของเกษตรกรผู้ที่เลี้ยงกุ้งในวังกุ้งในจังหวัดสมุทรสาคร 
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การฟ้ืนฟูส านึกชุมชนเพ่ือการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นอย่างมั่นคงยั่งยืนดว้ยกระบวนการ
ประวัติศาสตร์บอกเล่าในชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

The Community Renewal for Sustainable Local Resource Management by 
Historical Process in the Northeast Community  

 
ปริญ รสจันทร์1  

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยเรื่องการฟื้นฟูส านึกชุมชนเพ่ือการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นอย่างมั่นคงยั่งยืนด้วยกระบวนการ
ประวัติศาสตร์บอกเล่าในชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้กระบวนการวิจัยแบบมี
ส่วนร่วมเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์จากค าบอกเล่า สู่การสร้างอดีตจากส านึกชุมชนเพ่ือตอบค าถาม
ว่าจะสามารถรู้จักคนในชุมชนที่ท าการศึกษาได้มากยิ่งขึ้นได้อย่างไร โดยท าการศึกษาชุมชนเกลือในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 1) บ้านเก่าน้อย ต าบลไพศาล อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 2) บ้าน
หอกลอง ต าบลกุดสิม อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 3) บ้านโนนแสบง ต าบลหนองกวั่ง อ าเภอบ้านม่วง 
จังหวัดสกลนคร  

ผลการวิจัยพบว่า พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนมี 3 ยุค คือ ยุคของการผลิตเกลือเพ่ือยังชีพ
และแลกเปลี่ยนซึ่งเริ่มตั้งแต่การก่อตั้งตั้งชุมชนจนถึงราว พ.ศ.2490 ยุคต่อมาคือ ยุคของการผลิตเกลือเพ่ือ
การค้าขาย ราว พ.ศ. 2490 – 2510 และยุคที่สามคือ ยุคที่การผลิตเกลือถูกจัดการโดยรัฐตั้งแต่ พ.ศ.2510 
เป็นต้นมา ภาพรวมของ 3 ยุคสมัยในประวัติศาสตร์ชุมชนคือส านึกในการอธิบายตัวตนว่า  เปรียบดังบักหอย
ลอยตามคราด คือเป็นชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปตามแรงผลักดันต่าง ๆ อยู่เสมอ เช่น พลังธรรมชาติ ตลอดจนรัฐ 
และทุน และภายใต้แรงผลักดันเหล่านี้พวกเขาต้องปรับตัวอยู่เสมอเพ่ือให้บรรลุถึงสิ่งที่มุ่งหมายคือชีวิตที่ดีขึ้น
ในวันข้างหน้า 

 

ค าส าคัญ: ส านึกชุมชน ประวัติศาสตร์บอกเล่า ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
 
Abstract 

The research on “The conscious restoration of community for local resource 
management through the oral history in the Northeast community”, is a qualitative research 
that uses a participatory research process to collect historical data from hearsay to create the 
past from the awareness of the community, all to answer the question of how to know more 
people in the community studied. The research of salt communities in the northeastern region 
consisted of 1) Ban Kao Noi, Tumbol Paisan, Thawat Buri district, Roi Et, 2) Ban Hor klong, 
Tumbol Kut Sim, Borabue district, Maha Sarakham, and 3) Ban Nonsabang, Tumbol Nong 
kwang, Ban Muang district, Sakon Nakhon. The research results were found that there are 3 
historical developments of the community: the period of salt production for sustenance and 

                                                           
1 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอด็ 
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exchange which is starting from the establishment of the community until around 1947. Next, 
the period of commercial salt production, 1947 - 1967. Last period is salt production which 
was managed by the state since 1967. The overview of the 3 periods in the history of the 
community is the sense of self-depiction of being like a shell floating on a rake. The meaning 
is that life is constantly changing in accordance with the forces of nature, the state, and capital. 
Under these drives they must constantly adjust to achieve the purpose of a better life. 
 

Keywords: Community Revival, Oral history, Local history 
 
บทน า 

บทความนี้ต้องการบอกเล่าถึงประสบการณ์การใช้ประวัติศาสตร์บอกเล่าเป็นเครื่องมือในการทบทวน
ส านึกของชุมชน เนื่องจากปัญหาหนึ่งในการจัดการทรัพยากรในชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ความ
หลงลืมอดีตของชุมชนว่า เคยพ่ึงพาโลกแวดล้อมอย่างไร การกลับไปทบทวนอดีตผ่านค าบอกเล่าจึงเป็นเหมือน
ประกายไฟแรกท่ีท าให้รู้จักคนในพื้นท่ีได้ดียิ่งขึ้น โดยผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์เพ่ือรวบรวมข้อมูลร่วมกับนักวิจัย
ในพ้ืนที่เป็นหลัก 

จากการศึกษาความสัมพันธ์ของการนิยามความหมายของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในประวัติศาสตร์บอกเล่า
ผู้วิจัยพบว่า  

ประการที่ 1 ค าบอกเล่าเกี่ยวกับอดีตนั้นมักมีความแตกต่างระหว่างการให้ความหมายต่อเหตุการณ์ ณ 
เวลานั้น กับการให้ความหมายแบบเมื่อมองย้อนไปจากปัจจุบัน ซึ่งเท่ากับว่าส านึกที่มีต่อเรื่องใด ๆ ก็ตามอาจ
แปรเปลี่ยนได้ตามห้วงเวลา และปัจจัยใหม่ได้เสมอ หรือสรุปเป็นภาษาท้องถิ่นได้ว่า “เว้าใหม่กะคือใหม่” 

ประการที่ 2 ส านึกในการอธิบายตัวตนว่าเปรียบดังบักหอยลอยตามคราด คือเป็นชีวิตที่เปลี่ยนแปลง
ไปตามแรงผลักดันต่าง ๆ อยู่เสมอ เช่น พลังธรรมชาติ ตลอดจนรัฐ และทุน และภายใต้แรงผลักดันเหล่านี้พวก
เขาต้องปรับตัวอยู่เสมอเพ่ือให้บรรลุถึงชีวิตที่ดีข้ึนในวันข้างหน้า 

ประการที่ 3 ความรู้เรื่อง เว้าใหม่กะคือใหม่ และบักหอยลอยตามคราด ท าให้นักวิจัยมองเห็นคนใน
ชุมชนในฐานะประธานในการตัดสินใจที่จะปรับตัว และการให้ความหมายต่อสิ่งต่าง ๆ ตามเวลาและโอกาสอัน
เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และความรู้จักกันที่ดีขึ้นนี้ท าให้สามารถมั่นใจได้ว่าชุมชนเหล่านี้พร้อม
เปิดรับสิ่งใหม่ ๆ ได้เสมอ ตลอดจนมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเมื่อเกิดเงื่อนไขต่าง ๆ จากธรรมชาติรัฐ หรือทุน
ในเหตุการณ์เดียวกัน คนในชุมชนต่างมีแนวทางรับมือกับสิ่งเหล่านั้นต่างกันไปแล้วแต่ว่าคราดนั้นจะลงใกล้หรือ
ไกลจากตัวหอย หรือถ้าเห็นแบบอย่างอ่ืน ๆ ที่ดี เว้าใหม่กะคือใหม่ อาจถูกใช้ได้เสมอ 

เนื้อหาในผลการวิจัย แบ่งเป็น 4 ส่วน ส่วนแรกจะกล่าวถึงเบื้องหลังการเก็บข้อมูลภาคสนาม ส่วนที่ 2 
จะเล่าถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ชุมชนในมุมมองแบบเว้าใหม่กะคือใหม่ และส่วนที่ 3 เล่าถึงส านึกในการ
อธิบายตัวตนที่เปรียบดังบักหอยลอยตามคราด และส่วนสรุปสุดท้ายคือการอภิปรายถึงส านึกของชุมชนคือ
ส านึกที่มีความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตคนกับโลกแวดล้อมที่ปรากฏในประวัติศาสตร์บอกเล่า และต าแหน่งแห่งที่
ของบทความนี้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชน 

 
  



198      เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)       
 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสงัคมวิทยา ครั้งที่ 2 
20 - 21 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพ่ือศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นด้วยประวัติศาสตร์บอกเล่า และสังเคราะห์ส านึกของชุมชนที่มีต่อการ

ด ารงชีวิตตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และศึกษาข้อเสนอในการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นของชุมชนที่ท าการศึกษาซึ่ง
เป็นชุมชนเกลือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล
ประวัติศาสตร์จากค าบอกเล่าในชุมชนเกลืออีสาน 3 ชุมชน ประกอบด้วย 1) บ้านเก่าน้อยต าบลไพศาล อ าเภอ
ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 2) บ้านหอกลอง ต าบลกุดสิม อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 3) บ้านโนนแสบง 
ต าบลหนองกวั่ง อ าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร  
 เครื่องมือ และวิธีการที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบไม่มี
โครงสร้าง 2) แนวทางการสนทนากลุ่ม 3) แนวทางการสังเกตการณ์ทั้งแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม โดยมี
ระยะเวลาในการวิจัย 6 เดือน ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ สนทนากลุ่ม และสังเกตการณ์ แล้ว
น ามาวิเคราะห์เนื้อหาแยกหมวดหมู่ของข้อมูล ล าดับเวลาแล้วท าการตีความก่อนน าเสนอแบบพรรณาวิเคราะห์ 
 
ผลการวิจัย 
 ช่วงเช้าของวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เกิดเหตุการณ์แผ่นดินยุบตัวที่ โรงเรียนบ้านโนนแสบง ต าบล
หนองกวั่ง อ าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร จากการตรวจสอบพบว่าภายในบริเวณกลางสนามหญ้าของ
โรงเรียนมีหลุมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 6 เมตร ลึก 12 เมตร เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าอาจจะได้รับ
ผลกระทบจากการสูบน้ าท านาเกลือของชาวบ้าน เนื่องจากในพ้ืนที่เขตนี้เป็นเขตที่ชาวบ้านท านาเกลือเป็น
จ านวนหลายร้อยไร่ ตามหลักวิชาธรณีวิทยา ถ้ามีการสูบน้ าบาดาลหรือน้ าใต้ดินขึ้นมามากเกินไปจนเกิดโพรง
ใต้ดินจะท าให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินขึ้น 
 

 
ภาพที่ 1 หลุมยุบช่วงเช้าของวันท่ี 2 มิถุนายน 2563 ที่โรงเรียนบ้านโนนแสบง ต าบลหนองกว่ัง  

อ าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีการจัดการถมอย่างรวดเร็ว 
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แม้การเกิดหลุมยุบเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากเพียงใด แต่อย่างไรก็ดีเหตุการณ์นี้กลับมิได้สร้างความแปลก
ใจให้แก่คณะนักวิจัยแต่ประการใด เนื่องจากหนึ่งในโครงการวิจัย 2 คือโครงการการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ส ารวจวัดทรัพยากรใต้ดินด้วยกระบวนการทางธรณีฟิสิกส์เพ่ือความยั่งยืนในการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอาจารย์นุชรินทร์ มิ่งโอโล ตรวจพบข้อมูลว่า โรงเรียนบ้านโนนแสบง ต าบล
หนองกวั่ง อ าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร อยู่ในแนวเส้นที่มีแนวโน้มการยุบตัวของแผ่นดินอย่างแน่นอน ทาง
คณะนักวิจัยจึงได้ลงพ้ืนที่เพ่ือแจ้งเรื่องแนวของหลุมยุบในหมู่บ้านแก่ผู้น าชุมชนในวันที่ 6 - 23 พฤษภาคม 
2563 เพ่ือพูดคุยกับชาวบ้านเรื่องการด าเนินการในกรณีหากเกิดหลุมยุบในบริเวณหมู่บ้านขึ้น ซึ่งต้องรีบแจ้ง
เจ้าหน้าที่ และด าเนินการกันคนออกจากที่เกิดเหตุโดยเร็วที่สุด และการเตรียมการวัดใต้ดินด้วยกระบวนการ
ทางธรณีฟิสิกส์เพ่ือได้ข้อมูลโพรงใต้ดินว่ามีโครงสร้างที่ละเอียดอย่างไร อย่างไรก็ตาม คณะวิจัยยังไม่ได้
ด าเนินการวัดโดยละเอียด แต่หลุมยุบได้เกิดขึ้นแล้วในวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ดังกล่าว ซึ่งท าให้คณะวิจัย
จ าเป็นต้องส ารวจพ้ืนที่อย่างเร่งด่วนอีกครั้งในวันที่ 5 - 27 มิถุนายน 2563 เพ่ือส ารวจความเสียหาย และเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากชาวบ้าน  

ซึ่งการส ารวจพื้นที่จากครั้งนี้เป็นต้นไปคนในชุมชนมองคณะวิจัยของเราด้วยความรู้สึกแบบใหม่เหมือน
คล้ายเป็นดังผู้พยากรณ์ ทั้งนี้วันหนึ่งขณะที่ผู้วิจัยรับประทานอาหารในร้านค้าของหมู่บ้านมีคุณยายคนหนึ่งเข้า
มาสอบถามว่าบ้านของคุณยายจะยุบหรือไม่ และคุณยายเชิญให้หนึ่งในคณะวิจัยไปพูดคุยที่บ้านเรื่องหลุมยุบ
แห่งอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงที่โรงเรียนเท่านั้น และท้ายที่สุดคุณยายมีความกังวลว่า การผลิตเกลือจะถูกห้าม
โดยทางการ หรือกรณีเด็กหนุ่มคนหนึ่งน าสมุนไพรชนิดหนึ่งมาให้ผู้วิจัย และชวนไปยังสวนสมุนไพรเร้นปลูก
ของเขาเพ่ือรับประทานไก่ต้มสูตรพิเศษ โดยเขาใช้เวลาอยู่นานก่อนที่จะถามผู้วิจัยว่า  การท าเกลือที่หมู่บ้านนี้
จะสามารถท าได้อีกหรือไม่ หากยังด าเนินการได้อีกเขาจะอยู่ที่หมู่บ้านเพ่ือรับจ้างขนเกลือต่อไป แต่หากการท า
เกลือต้องปิดลงเขาจะตัดสินใจไปท างานต่างถิ่นเพราะเขาอยากมีครอบครัว หรือแม้กระทั่งผู้ที่ถูกชาวบ้าน
เรียกว่า นายทุน ซึ่งเป็นฝ่ายเลียบเคียงเข้ามาคุยกับผู้วิจัยในวันหนึ่งขณะที่ก าลังบันทึกภาพนาเกลือของเขาว่า
เขาเองไม่ใช่นายทุนอย่างที่ชาวบ้านว่ากัน เป็นเพียงคนค้าขายเท่านั้นเขารู้ดีว่านาเกลือไม่มีทางถูกปิดเพราะ
สร้างเม็ดเงินให้ท้องถิ่นเป็นจ านวนมาก และแน่นอนว่าเขานินทาเจ้าหน้าที่ของรัฐบางหน่วยงานในพฤติกรรม
บางอย่างซึ่งเป็นการหลับตาลงข้างหนึ่ง และกล่าวถึงชาวบ้านในลักษณะของการอาศัยโรงงานเกลือเป็นแหล่ง
รายได้ของชุมชนที่เขาสรุปว่าเป็นเกาะที่โดดเดี่ยวจากภายนอก หากย้ายนาเกลือไปไกลหมู่บ้านมากเท่าใด
แรงงานในหมู่บ้านจะเริ่มบิดพลิ้วและเรียกร้องค่าแรงเพ่ิมข้ึน ในมุมมองของเขาโรงงานจึงถูกปิดล้อมจากชุมชน 
และราชการทอ้งถิ่น 

อันที่จริงพ้ืนที่ ต าบลหนองกวั่ง อ าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร เป็นที่รู้จักในวงวิชาการภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือพอสมควร จึงมีการศึกษา และงานวิจัยจากพ้ืนที่แห่งนี้ปรากฏเป็นระยะ เช่น นิรัช เลาะไธ
สง (2554) ศึกษาเรื่องการจัดการความรู้ในการท านาเกลือสินเธาว์ของประชาชนต าบลหนองกวั่ง อ าเภอบ้าน
ม่วง จังหวัดสกลนคร ซึ่งศึกษาลักษณะส่วนบุคคล กระบวนการจัดการความรู้ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ในการจัดการความรู้ในการท านาเกลือสินเธาว์ของชาวบ้าน หรือกาญจนา อุทัยเลี้ยง (2544) ศึกษาเรื่อง
กระบวนการการยอมรับเทคโนโลยีในการผลิตเกลือ บ้านหนองกวั่ง อ าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร การศึกษา
นี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษากระบวนการยอมรับ และปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีในการผลิตเกลือ ซึ่ง
ยังไม่มีงานชิ้นใดที่อธิบายเรื่องของหลุมยุบที่เกี่ยวข้องต่อวิธีคิดในการผลิตเกลือ 
                                                           
2 โครงการวิจัยตามแผนงานการจดัการทรัพยากรทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของชุมชนใน
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ สนับสนนุทุนวิจัยโดย ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิวิทยาศาสตร์วจิัยและนวัตกรรม 
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ภาพที่ 2 คณะนักวิจัยไดล้งพื้นท่ีเพื่อแจ้งเรื่องแนวหลุมยุบของหมู่บา้นแก่ผู้ใหญส่อย เฮยีวล้าน   

ผู้น าชุมชนในวันท่ี 6 - 23 พฤษภาคม 2563 
 

 
ภาพที่ 3 คณะวิจัยลงพื้นที่ในช่วงวันท่ี 5 - 27 มิถุนายน 2563 เพื่อส ารวจหลุมยุบและพดูคุยกับชาวบา้น 

 
ผู้วิจัยได้ถามถึงความกังวลของคุณยาย เด็กหนุ่ม นายทุน และคนในหมู่บ้านต่อการเกิดหลุมยุบรอบ ๆ 

ชุมชน ในเบื้องต้นเราคาดคะเนว่าคงได้ค าตอบแบบมีโครงสร้างอ านาจหรืออิทธิพลกดทับปิดปากทุกคนไว้แบบ
ตรงไปตรงมา คือมีอ านาจของนายทุน และรัฐสั่งไม่ให้ชาวบ้านแพร่งพรายเรื่องราวของชุมชน แต่หากเมื่อได้ฟัง
เรื่องเล่า และค านินทาต่าง ๆ กลับท าให้คณะวิจัยสัมผัสได้ถึงบางอย่างที่ซ่อนในโครงสร้างอันซับซ้อน ตามแนว
การวิเคราะห์ของกรัมชี่ (Antonio Gramsci) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มพลังต่าง ๆ ในสังคม 
และกลยุทธ์ในการสร้างแนวร่วมของชนชั้น  และกลุ่มพลัง เพ่ือน าไปสู่การสร้างและช่วงชิงสภาวะน า 
(Hegemonic position) ในสังคมการเมืองหนึ่ง ๆ ซึ่งอธิบายได้ว่าหากความสัมพันธ์ทางการเมือง และ
วัฒนธรรม เท่ากับผลของการต่อสู้เชิงสัญลักษณ์แล้ว อุดมการณ์ค่านิยม ความเชื่ออันหมายรวมว่า  อัตลักษณ์
ทางสังคมคงก่อรูปกระบวนการทางการผลิตอย่างมิต้องสงสัย นั่นคือความดิ้นรนของบรรดาผู้ถูกครอบง าเชิง
อ านาจ ที่มีปฏิบัติการทางด้านวัฒนธรรม อ านาจเชิงสัญลักษณ์ ตลอดจนเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ เพ่ือ
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ต่อรองตามวัตถุประสงค์ในตน เช่น สิทธิ ตัวตน และทรัพยากร ดังนั้นเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ของชุมชนจึง
เป็นพ้ืนที่ปฏิบัติการอย่างหนึ่ง ด้วยเหตุนี้จึงจ าเป็นที่ต้องมีแนวคิดในการตีความเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ของ
ชุมชน 

 

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ชุมชนในมุมมองแบบเว้าใหม่กะคือใหม่ 
อานันท์ กาญจนพันธุ์ (2548) เสนอแนวคิดเรื่องพลวัตของพ้ืนที่ความรู้ หรือพลวัตในการสร้าง

ความหมายของชุมชน และแนวคิดเรื่องรอยต่อของพ้ืนที่ความรู้ ได้มาจากการผสานข้อเสนอในการศึกษา
ประวัติศาสตร์ของธงชัย วินิจจะกูล (2562) เรื่องการเขียนประวัติศาสตร์ตรงรอยต่อ ซึ่งข้อเสนอของธงชัย วินิจ
จะกูล เรื่องการเขียนประวัติศาสตร์ตรงรอยต่อมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นทางเลือกในการตีแผ่ข้อจ ากัดของ
ประวัติศาสตร์ชาติ โดยยกตัวอย่างงานของ Reynaldo Ileto ที่ท าให้ผู้ที่อยู่ในสถานะรองกลายเป็นองค์
ประธานทางประวัติศาสตร์ และเสนอโครงเรื่องส าหรับประวัติศาสตร์ฟิลิปปินส์ในแบบที่ไม่ใช่ประวัติศาสตร์
เส้นตรงแบบวิวัฒนาการ ในงานวิจัยนี้ประวัติศาสตร์ของชุมชนจึงมีสถานภาพเป็นพ้ืนที่แห่งความรู้ที่กลุ่มพลัง
ต่าง ๆ ต่างช่วงชิงการนิยามความหมายผ่านเรื่องราวในอดีต 

ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร เสนอแนวคิดที่ว่าชนบทจนเป็นเพียงวาทกรรม ที่เพ่ิงถูกประดิษฐ์ขึ้นพร้อม ๆ 
กับค าว่าพัฒนา และค าว่าด้อยพัฒนาเมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่สอง วาทกรรมเหล่านี้ เป็นเครื่องมือของรัฐและ
ทุนในการอ้างสิทธิในการเข้าจัดการผู้คนและพ้ืนที่ในแบบต่าง ๆ (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2554, น. 16 -35) 
เมื่อใช้แนวคิดดังกล่าวพิจารณาข้อมูลภาคสนามพบว่า ชุมชนไม่เคยหยุดนิ่งทั้งมีความเลื่อนไหลไปตามปัจจัย
ต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายใน และเห็นถึงงานที่ใช้ทฤษฎีร่วมสมัยเข้ามาศึกษาคนอีสานเพ่ืออธิบายความ
เปลี่ยนแปลงจากสังคมวิถีเก่าสู่วิถีอีสานใหม่ที่มีความเป็นอนิจจลักษณ์ของชุมชนอีสานใหม่ของพัฒนา กิติอาษา 
(2557) ซึ่งท าให้คิดถึงความเลื่อนไหลของสังคมอีสานเหมือนร่างกายที่ไร้สภาพ (body-without-organs) ที่
ผลักดันตนเองสู่โลกแห่งพระศรีอาริยเมตไตรยโดยมีลมหายใจ คนอีสานในแบบดังกล่าวมิใช่คนที่ถือ เอาความ
ล าบากยากจนเป็นสรณะ และภูมิปัญญาในระดับเพียงการปรับตัวเพ่ืออยู่รอดกับธรรมชาตินั้นมิใช่สิ่งที่น่า
ภาคภูมิใจ ความล าบากยากจนแม้เกิดขึ้นแต่จะตั้งอยู่และดับไป ด้วยแรงดิ้นรนแม้ต้องขวานขวายพาตนเอง
ออกไปยังต่างถิ่น (พัฒนา กิติอาษา, 2557, น.91-152) เมื่อกล่าวถึงผลงานของพัฒนา กิติอาษาแล้ว คงต้อง
กล่าวถึงผลงานของอรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ (2559) ที่ขยายให้คิดถึงแรงผลักดันทางเศรษฐกิจที่ผลักดันให้สังคม
อีสานเคลื่อนย้ายไปจากจิตวิญญานแบบชาวนาสู่ผู้ประกอบการ ที่มองเห็นชาวบ้านเป็นประธานปฏิบัติการที่
พร้อมเคลื่อนไหวต่อรองต่อสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เบื้องหน้าของการสมยอมอาจมีเบื้องหลังของการสมประโยชน์
บางประการเจืออยู่ เมื่อน าแนวคิดนี้มาพิจารณาความหมายของสังคมที่เปลี่ยนจิตวิญญานไปสู่ผู้ประกอบการ
แล้ว เป็นไปได้ว่าการสวมรับวาทกรรมต่าง ๆ ที่นิยามโดยรัฐอาจมีผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ แลกเปลี่ยน
เสมอ หรืออาจคิดไปไกลถึงการกลายเป็นผู้ค้าความหมายที่พร้อมเล่นบทต่าง ๆ ชั่วครั้งคราวตามความคุ้มค่าใน
แต่ละช่วง 

คณะวิจัยได้น าข้อมูลที่ผ่านการตีความตามกรอบคิดเหล่านี้ ไปเทียบเคียงกับชุมชนที่มีอดีตคล้ายคลึง
กันอีก 2 ชุมชน นั่นคือ บ้านเก่าน้อยต าบลไพศาล อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด และบ้านหอกลอง ต าบลกุด
สิม อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เพ่ืออธิบายความเหมือนและความแตกต่างของชุมชนทั้ง 3 แห่ง อันเป็น
ชุมชนในเงื่อนไขบริบทสังคมที่มีความซับซ้อนผ่านมุมมองใหม่ในการส ารวจข้อมูลภาคสนามและวิธีการตีความ
ประวัติศาสตร์ที่เผยให้เห็นถึงคนแปลกหน้าที่เคยคิดว่ารู้จักเป็นอย่างดีในมุมมองประวัติศาสตร์การเมืองแบบ
โครงสร้าง ผลของงานวิจัยนี้จึงมุ่งหมายที่จะแสดงถึงความรู้ และความไม่รู้เกี่ยวกับการดิ้นรนในชีวิตประจ าวัน
ของคนตัวเล็กตัวน้อยในฐานะผู้ปฏิบัติการที่จะท าให้เรารู้จักกันได้ดียิ่งขึ้น 
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แม้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของชุมชนทั้ง 3 แห่ง เป็นประวัติศาสตร์ที่ไม่สามารถสร้างข้อสรุปในเชิง
ความรู้สึกหรือนิยามความหมายต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเว้าใหม่ก็คือใหม่ได้เสมอ หากแต่สามารถแบ่งยุค
สมัยได้กว้าง ๆ ตามความคลี่คลายของความสัมพันธ์ระหว่างคนกับโลกรอบตัวอันได้แก่คนด้วยกัน และคนกับ
ธรรมชาติ ในการวิจัยนี้จึงสร้างยุคสมัยขึ้นจากจุดมุ่งหมายของการผลิตเกลือที่มี 3 ยุคสมัย ยุคสมัยแรก คือยุค
ของการผลิตเกลือเพ่ือยังชีพและแลกเปลี่ยน ยุคต่อมาคือยุคของการผลิตเกลือเพ่ือการค้าขาย ราว พ.ศ. 2490 
– 2510 และยุคที่สามคือยุคที่การผลิตเกลือถูกจัดการโดยรัฐตั้งแต่ พ.ศ.2510 เป็นต้นมา ดังนี้ 

ยุคของการผลิตเกลือเพ่ือยังชีพและแลกเปลี่ยน ยุคสมัยนี้เริ่มต้นตั้งแต่การตั้งถิ่นฐานจนราว พ.ศ.2490 
หมู่บ้านทั้ง 3 แห่งเกิดขึ้นบนพื้นที่ซึ่งมีทรัพยากรเกลือ อันเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากเนื่องจากความหมายของ
เกลือที่มีต่อผู้คนในยุคนั้นคือเครื่องประกันความอยู่รอด ด้วยเป็นทั้งอาหารสามารถโรยข้าวเหนียวรับประทาน
ได้เลย และยังสามารถใช้ท าการถนอมอาหารประเภทต่าง ๆ เช่น ปลาร้า ส้มปลา เป็นต้น  

นอกจากนี้เกลือยังเป็นเครื่องปรุงรสที่ท าให้อาหารมีรสชาติ และเป็นยาช่วยป้องกันอาการอักเสบ ทั้ง 
3 ชุมชนจึงมีความมั่นคงพอสมควรด้วยว่าเมื่อถึงฤดูแล้งจะมีคนจากต่างถิ่นน าข้าวปลาอาหารมาแลกเปลี่ยน
เกลือซึ่งนับเป็นของส าคัญเนื่องจากแต่ละครัวเรือนท าการผลิตได้ในปริมาณจ ากัด เพราะการท าเกลือแบบ
โบราณนั้นต้องใช้แรงงานในครัวเรือนเป็นหลัก  

กระบวนการผลิตเกลืออย่างย่อ เริ่มต้นจากการรวบรวมไม้ฟืนตั้งแต่หน้าฝน และเมื่อถึงหน้าแล้ง
ชาวบ้านโนนแสบงใช้วิธีน าน้ าเค็มจากบ่อเกลือมาต้มอันเป็นวิธีที่พบทั่วไปในแอ่งสกลนคร ส่วนบ้านเก่าน้อย 
และบ้านหอกลอง จะใช้วิธีตามแบบของการผลิตเกลือของแอ่งโคราช คือ การรวบรวมดินเค็มหรือขี้ทาไปใส่ไว้
ในรางไม้แล้วน าน้ าใส่ลงไปในดินนั้นเพ่ือละลายความเค็มออกมาแล้วจึงน าน้ าเค็มนั้นไปต้มแล้วใส่ดินเปรี้ยวใน
ปริมาณที่เหมาะสมเพื่อให้ได้เกลือสีขาวขึ้น 

ตามความรู้สึกของชุมชน ในสมัยนี้เป็นช่วงที่ธรรมชาติมีพลังในการก าหนดแบบแผนของชีวิตเป็นอย่าง
สูง เนื่องด้วยยังไม่มีเทคโนโลยีในการควบคุมธรรมชาติมากนัก ปัญหาส าคัญคือปัญหาปากท้อง เนื่องจากไม่มี
ตลาดและถึงมีตลาดก็ไม่มีเงินซื้อ และไม่มีตู้เย็นส าหรับเก็บอาหารสด ส่วนพืชผักนั้นสามารถปลูกได้เพียงบาง
ชนิดตามฤดูกาล ดังนั้นจึงต้องปรับชีวิตหาอยู่หากินตามฤดูกาลเป็นหลักแบบที่เรียกว่า มนุษย์ฤดูกาล นั่นเอง 

หลักฐานที่ชัดเจนที่สุด ที่แสดงให้เห็นว่าปากท้องคือเรื่องส าคัญ แสดงออกในพฤตกรรมค าทักทายกัน
ว่า ได้หยังกินงาย (เช้า) ได้หยังกินสวย (สาย) ได้หยังกินแลง (เย็น) เมื่อพบกันในช่วงใดสามารถทักทายว่าได้
อะไรกินในทุกช่วงเวลาเป็นต้น 

ธรรมชาติที่ควบคุมได้ยาก สร้างสิ่งเหนือธรรมชาติขึ้นมาเป็นที่ยึดเหนี่ ยว ในพ้ืนที่ที่ท ามาหากินได้
ยากล าบาก ซึ่งมองย้อนไปจากปัจจุบันแล้วพบว่าล าบากทุกพ้ืนที่ทุกกิจกรรมจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พ่ึงพาเสมอ 
โดยอาจเป็นบรรพบุรุษผู้บุกเบิกพ้ืนที่ท ามาหากินมาก่อน (Ancestor Worship) เมื่อเข้าสู่ความตายคืออันดับ
แห่งชีวิตขั้นสุดท้าย หลังจากความตายจะเข้าสู่ความเป็นผี มีหน้าที่ดูแลชุมชนให้มั่นคง และอ านวยโชคลาภใน
การหาอยู่หากินให้เกิดความหมาย 

ยุคของการผลิตเกลือเพ่ือการค้าขาย ราว พ.ศ. 2490 – 2510 เป็นช่วงเวลาที่หมู่บ้านทั้ง 3 แห่งเปลี่ยน
สู่การผลิตเกลือเพ่ือการค้าขายอย่างเข้มข้น เนื่องจากมีการส ารวจแหล่งแร่เกลือจากทางการและเริ่มมีคนต่าง
ถิ่นเข้ามาท าเกลือ เช่น ในหมู่บ้านหอกลอง บริเวณหนองบ่อ อ าเภอบรบือ มีการสูบน้ าเค็มขึ้นมาต้มเกลือเพ่ือ
การอุตสาหกรรมเป็นแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือกล่าวกันว่า  เกลือสินเธาว์อีสานมีความเข้มข้นสูง
กว่าเกลือสมุทรเป็นอันมาก จึงมีความเหมาะสมต่อการอุตสาหกรรม อย่างไรก็ดีการสูบน้ าบาดาลมาต้มเกลือ
เป็นจ านวนมากส่งผลให้น้ าในหนองบ่อ อันเป็นต้นน้ าของล าน้ าเสียวเกิดความเค็มจนเกิดความไม่พอใจของ
ผู้คนสองฝั่งน้ า ในขณะที่หมู่บ้านโนนแสบงมีนายทุนเริ่มเข้ามาลงทุนในการท านาเกลือ โดยมาหาเช่าซื้อที่นา
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ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านเพื่อท านาเกลือ ผู้ประกอบการจะท าการสูบน้ าลงบนพ้ืนที่นาของชาวบ้านที่ได้เช่า
ไว้ ท าให้นาแปลงอ่ืน ๆ ประสบปัญหาดินเค็ม จนชาวบ้านต้องบุกเบิกพ้ืนที่เกษตรกรรมใหม่โดยเคลื่อนย้ายไป
ในพ้ืนที่ราบสูงทางทิศเหนือหมู่บ้านที่ชื่อว่าโนนหนองบ่อ ในยุคสมัยนี้ชาวบ้านต่างมีรายได้จากการรับจ้างตัก
เกลือใส่เข่ง ในขณะที่บ้านเก่าน้อยแตกต่างจากอีก 2 พื้นที่ตรงที่หมู่บ้านแห่งนี้ไม่ปรากฏการลงทุนจากนายทุน
ภายนอก การผลิตเกลือจึงอยู่ในมือของชาวบ้านซึ่งได้เริ่มใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการผลิตเกลือมากยิ่งขึ้น เช่น 
การตัดและสะสมเคลื่อนย้ายฟืน การน าท่อปูนซีเมนต์แทนรางไม้ ตลอดจนการเคลื่อนย้ายเกลือโดยรถยนต์เพ่ือ
ไปค้าขายได้ไกลยิ่งขึ้น เกลือในยุคสมัยนี้เปรียบเหมือนทองค าขาวที่ท าให้ชาวบ้านมีรายได้ไม่ต้องท ามาหากิน
ต่างถิ่น ยุคสมัยนี้ เริ่มมีคนต่างถิ่นเข้ามาในชุมชนเป็นจ านวนมากค าทักทายที่เป็นที่นิยมจึงเป็นค าว่า มาแต่ไส 
หรือ มาเฮ็ดหยัง  
 

 
ภาพที่ 4 ปล่องไฟต้มเกลือ เศษซากความทรงจ าในอุตสาหกรรมตม้เกลือริมหนองบ่อ 

 
ยุคที่การผลิตเกลือด าเนินการโดยรัฐตั้งแต่ พ.ศ.2510 เป็นต้นมา เป็นยุคที่รัฐใช้ค าว่าการพัฒนาเป็น

เครื่องมือส าคัญในการจัดการท้องถิ่น นโยบายของรัฐจัดการให้ชะตากรรมของชุมชนเกลือทั้ง 3 มีความ
แตกต่างกัน บ้านเก่าน้อยที่การท าเกลืออยู่ในมือคนท้องถิ่น ได้รับการสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์การผลิตเกลือ
แบบโบราณ เนื่องจากการส่งเสริมเกษตรกรรมแผนใหม่ได้ท าลายพ้ืนที่การผลิตเกลือ และทรัพยากรป่าไม้ของ
ชุมชนจนความสามารถในการผลิตเกลือของชาวบ้านลดลงเรื่อย ๆ บ้านหอกลอง ซึ่งเป็นแหล่งผลิตเกลือ
อุตสาหกรรมแห่งแรกในอีสานถูกทางการห้ามไม่ให้ผลิตเกลือเนื่องจากปัญหาสภาพแวดล้อม ในขณะที่บ้านโนน
แสบง อันเป็นพ้ืนที่สีแดงของขบวนการคอมมิวนิสต์ กลายเป็นชุมชนที่ปรับตัวเข้ากับทุนที่เดินหน้าสู่
อุตสาหกรรมเกลืออย่างเข้มข้น ด้วยการสนับสนุนอุตสาหกรรมการท าเกลือจากภาครัฐเพ่ือต่อสู้แย่งชิงมวลชน
กับลัทธิตรงกันข้าม โดยมีการจัดตั้งสถานที่ราชการ และการพัฒนาถนนหนทางเชื่อมโยงแหล่งผลิตกับโลก
ภายนอก และมีการคุ้มครองผู้ลงทุนในอุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นอย่างดี ในขณะที่ชาวบ้านต่างได้รับ
ผลประโยชน์จากการท างาน และการตอบสนองเมื่อเกิดความเสียหายเช่นการเยียวยาเมื่อเกิดหลุมยุบ เช่นเงิน
ชดเชย และการขนดินเข้ามาถมผืนแผ่นดินที่ยุบลงไปโดยหน่วยงานท้องถิ่น ในยุคสมัยนี้เกลือในความหมาย
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ของหมู่บ้านทั้ง 3 จึงมีความแตกต่างกันไปโดยบ้านเก่าน้อยการผลิตเกลือกลายเป็นมรดกที่ควรอนุรักษ์ บ้าน
หอกลองการผลิตเกลือกลายเป็นความทรงจ าในอดีต และบ้านโนนแสบงเกลือคือความหวังแห่งอนาคต 

 

 
ภาพที่ 5 นาเกลือ บ้านโนนแสบง ต าบลหนองกว่ัง อ าเภอบ้านม่วง จงัหวัดสกลนคร  

ที่เห็นเป็นสระน้ าหลายแห่งคือ หลมุยุบ 
 

 
ภาพที่ 6 ความพยายามของชาวบ้านเก่าน้อย ต าบลไพศาล อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด  

ในการปรับพ้ืนท่ีท าเกลือเป็นแหลง่เรียนรู ้
 

ส านึกในการอธิบายตัวตนว่าเปรียบดังบักหอยลอยตามคราด 
ผู้เฒ่ามา โสภา แห่งลุ่มน้ าสงคราม ได้กล่าวสรุปถึงชีวิตของตนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไว้อย่างน่าสนใจ

ว่าเปรียบดัง บักหอยลอยตามคราด ซึ่งเมื่อขยายความแล้วอธิบายได้ว่า คือการเลื่อนไหลไม่สิ้นสุดตามอ านาจ
ของธรรมชาติ รัฐ และทุนที่เข้าจัดการผู้คนและพ้ืนที่ในแบบต่าง ๆ โดยมีอุดมการณ์ในใจคือต้องการชีวิตที่



เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)      205 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสงัคมวิทยา ครั้งที่ 2 
20 - 21 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ี

สบายขึ้นในวันใดวันหนึ่ง เปรียบเหมือนหอยที่ลอยอยู่ในนาในเวลาคราดไถ ซึ่งหากหอยอยู่ใกล้กับซี่ของคราด
แล้วจะลอยตามคราดไปโดยแรงต่อเมื่อคราดเคลื่อนผ่านไปไกลหอยก็จะเริ่มลอยช้าลงหรือหยุดลอย ตลอดจน
สามารถคืบคลานไปทางอ่ืนจนกระทั่งเจอกับคราดอีกครั้ง 

ปรากฏการณ์บักหอยลอยตามคราดปรากฏในส านึกชุมชนที่สะท้อนออกมาจากประวัติศาสตร์บอกเล่า 
ดังนี้  

ช่วงแรกตั้งถิ่นฐาน พลังธรรมชาติเป็นเครื่องก ากับรูปแบบการด ารงชีวิตให้ต้องปรับตัวหาอยู่หากินตาม
ฤดูกาล โดยสะท้อนในค าพังเพยท้องถิ่นว่า บ่อึดบ่อยาก มันอึดมันอยาก หมายความว่ามีมากจนเกินอยาก อันมี
ที่มาจากการอยู่กินตามฤดูกาลนั่นเอง 

อย่างไรก็ดี ในชุมชนเกลือทั้ง 3 แห่ง ข้าวยังเป็นอาหารที่ส าคัญที่สุด และการท านาปลูกข้าวต้องอาศัย
น้ าฝนเป็นส าคัญ ความพอดีของปริมาณน้ าฝนคือการตกและหยุดตามฤดูกาล สิ่งนี้เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ
ที่อยู่เหนือการควบคุม และเมื่อไม่อาจควบคุมจึงต้องนอบน้อมต่อธรรมชาติ ซึ่งสะท้อนออกมาในจารีตประเพณี 
เช่น บุญคูณลาน หรือบุญบั้งไฟ ในฮีตสิบสอง เป็นต้น 

นอกจากพลังของธรรมชาติแล้ว พลังของทุนเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ก ากับชีวิตชาวบ้าน ดังในยุคของการผลิต
เกลือเพ่ือการค้าขาย ราว พ.ศ. 2490 – 2510 เป็นช่วงเวลาที่หมู่บ้านทั้ง 3 แห่งเปลี่ยนสู่การผลิตเกลือเพ่ือ
การค้าขายอย่างเข้มข้นจนส่งผลกระทบถึงสิ่งแวดล้อม เช่น การบุกรุกป่า การแพร่กระจายของน้ าเค็ม 
ตลอดจนการเกิดหลุมยุบ เป็นต้น 

ความน่าสนใจของการกลไกการรับมือกับปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ามกลางความต้องการเงินตราเพ่ือ
เพ่ิมพูนความมั่นคงของชีวิต นั่นคือการปรับค าอธิบาย และปรับความเชื่อ โดยมีความพยายามอธิบายถึง
ความสัมพันธ์ของพลังเหนือธรรมชาติกับหายนะของสิ่งแวดล้อม ผู้ให้ข้อมูลบางคนเล่าว่าในเ วลานั้นมีการ
อธิบายว่าการแพร่กระจายของน้ าเค็ม และการเกิดหลุมยุบ เกิดจากการกระท าของพญานาคอันเป็นพลังเหนือ
ธรรมชาติที่แน่นอนว่าอยู่เหนือความรับผิดชอบของใครคนใดคนหนึ่ง 

พลังของรัฐเป็นเสมือนคราดอีกซี่ที่ควบคุมชีวิตของคนชุมชน ซึ่งเป็นพลังที่มาพร้อมกับความรู้ และ
ความจริงอันเป็นอ านาจที่ท้องถิ่นต้องยอมสยบ โดยเฉพาะความรู้ที่ว่าการแพร่กระจายของน้ าเค็ม และการเกิด
หลุมยุบ หาใช่การกระท าของพญานาคไม่ หากแต่เป็นเพราะการผลิตเกลือเป็นต้นเหตุต่างหาก และความรู้
เช่นนี้เป็นสิ่งที่ความรับผิดชอบตกมาอยู่ในมือของชาวบ้านผู้เกี่ยวข้องต่อการผลิตเกลือ  

เมื่อชุมชนสร้างความเสียหายอันใหญ่หลวงความรับผิดชอบต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม และอนาคตของ
ชุมชนเกลือจึงอยู่ในมือของทางการโดยชอบธรรม ด้วยเหตุดังกล่าว ในยุคที่การผลิตเกลือถูกจัดการโดยรัฐ
ตั้งแต่ พ.ศ. 2510 เป็นต้นมา ปรากฏว่าชุมชนเกลือทั้ง 3 แห่งถูกรัฐจัดการในรูปแบบที่แตกต่างกัน ดังนี้ 

บ้านเก่าน้อยที่การท าเกลืออยู่ในมือคนท้องถิ่น ได้รับการสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์การผลิตเกลือ
แบบโบราณ  

บ้านหอกลอง ซึ่งเป็นแหล่งผลิตเกลืออุตสาหกรรมแห่งแรกในอีสานถูกทางการห้ามไม่ให้ผลิตเกลือ
เนื่องจากปัญหาสภาพแวดล้อม  

บ้านโนนแสบง อันเป็นพ้ืนที่สีแดงของขบวนการคอมมิวนิสต์ กลายเป็นชุมชนที่ปรับตัวเข้ากับทุนที่
เดินหน้าสู่อุตสาหกรรมเกลืออย่างเข้มข้น ด้วยการสนับสนุนอุตสาหกรรมการท าเกลือจากภาครัฐเพ่ือต่อสู้แย่ง
ชิงมวลชนกับลัทธิตรงกันข้าม โดยมีการจัดตั้งสถานที่ราชการ และการพัฒนาถนนหนทางเชื่ อมโยงแหล่งผลิต
กับโลกภายนอก และมีการคุ้มครองผู้ลงทุนในอุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นอย่างดี  
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ส านึกของชุมชนแบบบักหอยลอยตามคราด หรือการลอยตามน้ าในอีกนัยหนึ่งคือการสวมบทบาทตาม
ความคาดหวังของธรรมชาติที่ต้องอ่อนน้อมถ่อมตน คาดหวังของของทุนที่ต้องระดมทรัพยากรทั้งหมดเพ่ือให้
ทุนก้าวเดินต่อไปได้ หรือแม้กระทั่งความคาดหวังของรัฐ 

เมื่อพ้นจากพลังของคราดเหล่านั้น บรรดาหอยนาทั้งหลายต่างพร้อมที่จะเล็ดลอดตามช่องว่างของ
อ านาจอยู่ตลอดเวลา เพราะจุดหมายที่อยากให้ชีวิตของตนเองดีขึ้นของหอยไม่เคยเปลี่ยน  

พลังของคราด มีส่วนในการก าหนดบทบาทในชีวิตที่มีได้หลายบทบาททั้งถูกสั่งให้เล่น และเล่นเอง ไม่
ว่าจะเป็น แนวร่วม ผู้พัฒนาชาติไทย พ่อค้า ชาวนา ปราชญ์ คนเสื้อแดง คนจน เสี่ยว พี่น้อง ผู้ได้รับผลกระทบ 
ตลอดจนผู้ด้อยโอกาสอันเป็นการปฏิบัติการภายใต้โครงสร้างของความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่ก าหนดให้เป็นไป 

อย่างไรก็ดี หากถามว่าชีวิตที่ดีขึ้นคืออะไร ค าถามนี้ยังเป็นค าถามที่มีค าตอบแบบกว้างขวางมาก
เนื่องจากคนในชุมชนมองว่าชีวิตของตนสบายขึ้นกว่าแต่ก่อน และน่าจะดีกว่าเดิมได้อีก ทว่าเมื่อพิจารณาจาก
ข้อเสนอในการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นของชุมชนที่ผูกพันกับทรัพยากรเกลือ ดังนั้นจึงมีข้อเสนอในการจัดการ
ทรัพยากรท้องถิ่นของชุมชนที่เก่ียวพันกับเกลือเป็นหลัก ดังนี้ 

บ้านเก่าน้อยต้องการท าให้เกลือให้มีความหมายในเชิงวัฒนธรรม และสุขภาพ จึงพัฒนาผลิตภัณฑ์
เกลือสินเธาว์ของตนเป็นเกลือต้มปลอดสารไอโอดีน ในขณะที่บ้านหอกลองต้องการสร้างพ้ืนที่ริมหนองบ่ อที่
เคยหนาแน่นไปด้วยพ่อค้าจากต่างถิ่นให้กลายเป็นพ้ืนที่เพ่ือร าลึกถึงอดีตของการผลิตเกลือที่มีชีวิตชีวา ส่วน
บ้านโนนแสบงที่มีการผลิตเกลืออย่างเข้มข้น เกลือคืออนาคตที่ต้องด าเนินต่อไปสิ่งที่ชาวบ้านต้องการคือการ
เข้าถึงความรู้เกี่ยวกับการยุบของพ้ืนดินเพ่ือก าหนดเป็นแผนของชุมชนต่อไป 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาพบว่า ค าบอกเล่าเกี่ยวกับอดีตนั้นมักมีความแตกต่างระหว่างการให้ความหมายต่อ
เหตุการณ์ ณ เวลานั้น กับการให้ความหมายแบบเมื่อมองย้อนไปจากปัจจุบัน ซึ่งเท่ากับว่าส านึกที่มีต่อเรื่อง   
ใด ๆ ก็ตาม อาจแปรเปลี่ยนได้ตามห้วงเวลาและปัจจัยใหม่ได้เสมอ หรือสรุปเป็นภาษาท้องถิ่นได้ว่า เว้าใหม่กะ
คือใหม ่

 ส านึกในการอธิบายตัวตนว่าเปรียบดังบักหอยลอยตามคราด คือเป็นชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
แรงผลักดันต่าง ๆ อยู่เสมอ เช่น พลังธรรมชาติ ตลอดจนรัฐ และทุน และภายใต้แรงผลักดันเหล่านี้พวกเขา
ต้องปรับตัวอยู่เสมอเพ่ือให้บรรลุถึงชีวิตที่ดีข้ึนในวันข้างหน้า 

ความรู้เรื่อง เว้าใหม่กะคือใหม่ และ บักหอยลอยตามคราด ท าให้นักวิจัยมองเห็นคนในชุมชนในฐานะ
ประธานในการตัดสินใจที่จะปรับตัว และการให้ความหมายต่อสิ่งต่าง ๆ ตามเวลาและโอกาสอันเนื่องจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และความรู้จักกันที่ดีขึ้นนี้ท าให้สามารถมั่นใจได้ว่าชุมชนเหล่านี้พร้อมเปิดรับสิ่ง
ใหม่ ๆ ได้เสมอ ตลอดจนมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเมื่อเกิดเงื่อนไขต่าง ๆ จากธรรมชาติรัฐ หรือทุนใน
เหตุการณ์เดียวกัน คนในชุมชนต่างมีแนวทางรับมือกับสิ่งเหล่านั้นต่างกันไปแล้วแต่ว่าคราดนั้นจะลงใกล้หรือ
ไกลจากตัวหอย หรือถ้าเห็นแบบอย่างอ่ืน ๆ ที่ดี เว้าใหม่กะคือใหม่ อาจถูกใช้ได้เสมอ 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

ส านึกของชุมชนจากประวัติศาสตร์บอกเล่าในงานวิจัยนี้ คือส านึกที่มีความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตคนกับ
โลกแวดล้อม ที่มีความแตกต่างระหว่างการให้ความหมายต่อเหตุการณ์ ณ เวลานั้น กับการให้ความหมายแบบ
เมื่อมองย้อนไปจากปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่าประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของชุมชนทั้ง 3 แห่ง เป็นประวัติศาสตร์ที่ไม่
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สามารถสร้างข้อสรุปในเชิงความรู้สึกหรือนิยามความหมายต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเว้าใหม่ก็คือใหม่ได้
เสมอ  

การแบ่งยุคสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์ผ่านค าบอกเล่าจึงต้องอาศัย  ตามความคลี่คลายของ
ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับโลกรอบตัวอันได้แก่คนด้วยกัน คนกับธรรมชาติ ตลอดจนคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ 
โดยงานวิจัยนี้ใช้ความเปลี่ยนแปลงของจุดมุ่งหมายในการผลิตเกลือเป็นหลัก 

ความรู้เรื่องเว้าใหม่ก็คือใหม่ ส่งผลให้การศึกษาประวัติศาสตร์อีสานจึงจ าเป็นต้องระมัดระวังในการ
อธิบายความหมายต่อเหตุการณ์ในอดีตที่หยุดนิ่งตายตัว เพราะความหมายต่อเหตุการณ์ในอดีตเปลี่ยนแปลงได้
เสมอเม่ือมองโดยสายตาในปัจจุบัน 

บทความนี้สนับสนุนแนวคิดของอานันท์ กาญจนพันธุ์ (2548) เรื่องพลวัตของพ้ืนที่ความรู้ หรือพลวัต
ในการสร้างความหมายของชุมชน และแนวคิดเรื่องรอยต่อของพ้ืนที่ความรู้ ได้มาจากการผสานข้อเสนอใน
การศึกษาประวัติศาสตร์ของธงชัย วินิจจะกูล (2562) เรื่องการเขียนประวัติศาสตร์ตรงรอยต่อ เพ่ือเป็น
ทางเลือกในการเขียนเรื่องราวผู้ที่อยู่ในสถานะรองกลายเป็นองค์ประธานทางท าให้ประวัติศาสตร์ของชุมชนใน
งานวิจัยนี้มีสถานภาพเป็นพ้ืนที่แห่งความรู้ที่กลุ่มพลังต่าง ๆ ต่างช่วงชิงการนิยามความหมายผ่านเรื่องราวใน
อดีต และสอดคล้องกับแนวคิดของไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร ที่ว่าชนบทจนเป็นเพียงวาทกรรม  ที่เพ่ิงถูก
ประดิษฐ์ขึ้นพร้อม ๆ กับค าว่าพัฒนา และค าว่าด้อยพัฒนาเมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่สอง วาทกรรมเหล่านี้เป็น
เครื่องมือของรัฐและทุนในการอ้างสิทธิในการเข้าจัดการผู้คนและพ้ืนที่ในแบบต่าง ๆ (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร
, 2554, น. 16 -35) ซึ่งแนวคิดนี้สามารถอธิบายการจัดการอันแตกต่างของรัฐต่อพ้ืนที่ที่มีเกลือเช่นเดียวกัน 

ส านึกของชุมชนที่มีต่อการด ารงชีวิตตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันคือส านึกแบบบักหอยลอยตามคราดที่มีการ
ปฏิบัติการภายใต้โครงสร้างของความสัมพันธ์เชิงอ านาจ สอดคล้องกับแนวการวิเคราะห์ของกรัมชี่ (Antonio 
Gramsci) ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มพลังต่าง ๆ ในสังคม และกลยุทธ์ในการสร้างแนวร่วม
ของชนชั้น และกลุ่มพลัง เพ่ือน าไปสู่การสร้างและช่วงชิงสภาวะน า (Hegemonic position) ในสังคมการเมือง
หนึ่ง ๆ และแนวคิดของ อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ (2559) เกี่ยวกับแรงผลักดันทาง เศรษฐกิจที่ผลักดันให้สังคม
อีสานเคลื่อนย้ายไปจากจิตวิญญาณแบบชาวนาสู่ผู้ประกอบการ ที่มองเห็นชาวบ้านเป็นประธานปฏิบัติการที่
พร้อมเคลื่อนไหวต่อรองต่อสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เบื้องหน้าของการสมยอมอาจมีเบื้องหลังของการสมประโยชน์
บางประการเจืออยู่ เมื่อน าแนวคิดนี้มาพิจารณาความหมายของสังคมที่เปลี่ยนจิตวิญญาณไปสู่ผู้ประกอบการ
แล้ว เป็นไปได้ว่าการสวมรับวาทกรรมต่าง ๆ ที่นิยามโดยรัฐอาจมีผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ แลกเปลี่ยน
เสมอ หรืออาจคิดไปไกลถึงการกลายเป็นผู้ค้าความหมายที่พร้อมเล่นบทต่าง ๆ ชั่วครั้งคราวตามความคุ้มค่าใน
แต่ละช่วง 

ข้อเสนอในการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นของชุมชนทรัพยากรท้องถิ่นของชุมชน ประกอบด้วยการท า
ให้เกลือให้มีความหมายในเชิงวัฒนธรรม และสุขภาพ การสร้างพ้ืนที่เพ่ือร าลึกถึงอดีตของการผลิตเกลือที่มี
ชีวิตชีวา และการมีความรู้เกี่ยวกับการยุบของพ้ืนดินเพ่ือก าหนดเป็นแผนของชุมชน สอดคล้องกับความเป็น
อนิจจลักษณ์ของชุมชนอีสานใหม่ของพัฒนา กิติอาษา (2557) ซึ่งท าให้คิดถึงความเลื่อนไหลของสังคมอีสาน
เหมือนร่างกายที่ไร้สภาพ (body-without-organs) ที่ผลักดันตนเองสู่โลกแห่งพระศรีอาริยเมตไตรยโดยมีลม
หายใจ คนอีสานในแบบดังกล่าวมิใช่คนที่ถือเอาความล าบากยากจนเป็นสรณะ และภูมิปัญญาในระดับเพียง
การปรับตัวเพ่ืออยู่รอดกับธรรมชาตินั้นมิใช่สิ่งที่น่าภาคภูมิใจ ความล าบากยากจนแม้เกิดข้ึนแต่จะตั้งอยู่และดับ
ไป ด้วยแรงดิ้นรนแม้ต้องขวานขวายพาตนเองออกไปยังต่างถิ่น (พัฒนา กิติอาษา, 2557, น. 91-152) 
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ข้อเสนอแนะ 
 ในการวิจัยครั้งต่อไปควรให้ความส าคัญต่อกระบวนการครอบง าเชิงอ านาจน า (Hegemony) อันเป็น
กระบวนการที่ตัวแทนของอ านาจน าสร้างความโน้มเอียงให้กับจิตส านึกในทางปฏิบัติว่ามีปัจจัย ขั้นตอน และ
ส่งผลอย่างไร ส าหรับข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ประโยชน์หน่วยงานภาครัฐนั้นควรน าความส าคัญต่อจุดยืน
ของคนในท้องถิ่นที่มีต่ออ านาจรัฐ และผลติดตามมาจากการใช้อ านาจรัฐดังกล่าวไปใช้ในการด าเนินการ
เกี่ยวกับท้องถิ่น 
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จากผู้เสยีหัวและจอมโจรถึงผู้มีรายได้น้อย: ความหมายในความยากจนของชุมชนเกลือ 
ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 

From taxpayers and Thieves to Low Income People: The Meaning of Poverty 
Adjustment of Salt Communities along Highway 23 
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บทคัดย่อ 

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจวัด
ทรัพยากรใต้ดินด้วยกระบวนการทางธรณีฟิสิกส์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” อันเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมระหว่างนักวิจัยกับ
ผู้วิจัยในท้องถิ่นเพ่ือตอบค าถามในการวิจัยคือ ชุมชนเกลือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความหมายของความ
ยากจนเป็นเช่นไร โดยการทบทวนอดีตผ่านการสัมภาษณ์ประวัติศาสตร์บอกเล่า ซึ่งจะน าไปสู่การรู้จักตัวตน
ของคนในพื้นที่มากยิ่งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือศึกษาความหมาย ปัจจัย และการปรับตัวต่อความ
ยากจนของชุมชนริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 หรือถนนแจ้งสนิท พ้ืนที่ในการศึกษาคือบ้านเก่าน้อย 
ต าบลไพศาล อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ความยากจนมีความหมายสองด้านเสมอ คือ ด้านที่เป็นความยากจนตาม
ความหมายของชุมชน และอีกด้านคือความยากจนตามความหมายของรัฐ แต่มุมมองทั้งสองไม่จ าเป็นต้อง
ถูกต้องตรงกันเสมอไป ความหมายของความยากจนจึงเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนตามแต่ละช่วงเวลาซ่ึงไม่ได้มีลักษณะของ
พัฒนาการแต่มีความเชื่อมโยงกับปัจจัยแวดล้อมอ่ืน 2) ความยากจนของชุมชนในอดีตเกิดจากปัจจัยด้านฝนฟ้า
อากาศที่ไม่ตกต้องตามฤดูกาล ส่งผลกระทบให้การเพาะปลูกไม่ได้ผลจนขาดการบ ารุงรักษาไร่นา กระทั่ง
ภายหลังทศวรรษที่ 2540 ความยากจนเกิดจากการไม่มีเงินทุน การขาดโอกาสทางการค้าขาย และการขาด
โอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจ 3) การปรับตัวต่อความยากจน ประกอบด้วยการปรับตัวตาม
สภาพแวดล้อม การออกไปท างานต่างถิ่น การเป็นโจรปล้นชิง การปรับปรุงวิธีการเกษตร การสร้างอัตลักษณ์ 
และการแสดงตามบทบาทท่ีรัฐก าหนดเพ่ือต่อรองผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ 

 

ค าส าคัญ: ความยากจน ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น การช่วงชิงสภาวะน า 
 
 
  

                                                           
1 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอด็ 
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Abstract 
 This article is part of a research titled "Development of a Geophysical Underground 
Resource Survey Data Analysis Model to Reduce Disparities in Access to Local Resource 
Information in the Northeast" which is qualitative research that use the participatory research 
processes between researchers and local researchers. This research need to answer the 
question of what the salt communities in the northeast region mean for poverty by reviewing 
the past through interview. This led to better knowing the person in the area. This research 
aims to study the meaning, factor and poverty adjustment of communities along Highway 23 
or Chaeng Sanit Road. The observe area is Ban Kao Noi, Tumbol Paisan, Tawatburi district, Roi 
Et. The results of the research found that 1) poverty always has two meanings, poverty as a 
means of community and the other side is poverty, as a means to the state. But these two 
perspectives are not necessarily coherent in their meaning of poverty, so what takes place at 
different times does not characterize development which is linked to other environmental 
factors. 2) Factors of community poverty in the past were caused by the rain that does not 
fall must be seasonal causing the cultivation to be ineffective until the lack of farm 
maintenance.  Until after the decade 1997, poverty arose from lack of funds, lack of trading 
opportunities, and lack of access to economic resources. 3) Adaptation to poverty consists of 
environmental adaptation, working abroad, being a thief, improving of agricultural practices, 
identity creation, and acting according to the state-designated roles in order to negotiate 
different forms of interests. 
 

Keywords: Poverty, Local history, Hegemonic position 
 
บทน า 
 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเชิงคุณภาพเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลการ
ส ารวจวัดทรัพยากรใต้ดินด้วยกระบวนการทางธรณีฟิสิกส์เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงข้อมูลทรัพยากร
ท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ซึ่งมีค าถามในการวิจัยคือชุมชนเกลือในภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
ปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรมากนั้นจะสามารถมีแนวทางการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นอย่างมั่นคงยั่งยืน
ได้อย่างไร  
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า ชุมชนเกลือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหา
ความขัดแย้งด้านทรัพยากรมาก คือ 1) ปัญหาหลุมยุบจากการผลิตเกลือ 2) ความขัดแย้งในการใช้พ้ืนที่ แย่งน้ า 
แย่งที่ดิน 3) การแพร่กระจายของน้ าเค็ม 
 แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวประกอบด้วยการเสริมพลังให้ครัวเรือนมีความมั่นใจต่อการปรับตัว
ต่อบริบทแวดล้อม และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตที่มีอ านาจต่าง ๆ กดทับอยู่  โดยความยากจน (Poverty) 
มีความหมายว่า สภาพที่ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ต่ ากว่ามาตรฐาน ไม่มีรายได้เพียงพอที่จะใช้จ่ายในการซื้อ
สิ่งจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานในการครองชีพ เช่น อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ความยากจนอาจวัดได้ใน 2 
ลักษณะ คือ ความยากจนสัมบูรณ์ (absolute poverty) และความยากจนสัมพัทธ์ (relative poverty)  ความ
ยากจนสัมบูรณ์ คือสภาพที่ประชาชนไม่มีรายได้เพียงพอที่จะมีชีวิตอยู่ได้ ซึ่งอาจแก้ไขได้ด้วยการพัฒนา
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เศรษฐกิจ หรือมีเทคโนโลยีที่ดีขึ้นซึ่งจะช่วยขจัดความยากจนนั้นได้  ส่วนความยากจนสัมพัทธ์เป็นการ
เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มของประชาชนที่มีรายได้แตกต่างกัน ดังนั้นความยากจนสัมพัทธ์จึ งมีอยู่ตลอดเวลา 
แม้ว่ากลุ่มประชาชนที่ยากจนที่สุดมีรายได้เพียงพอที่จะใช้จ่ายในการครองชีพได้ก็ตาม (ราชบัณฑิตยสถาน, 
2563) 
 ทั้งนี้ความยากจนเปรียบเสมือนปัญหาส าคัญของชาติที่ทุกรัฐบาลต้องหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพ่ือ
แก้ปัญหา ซึ่งที่ผ่านมานั้นมีตัวอย่างการศึกษาเก่ียวกับปัญหาความยากจนที่น่าสนใจ เช่น เจด็จ คชฤทธิ์ (2549) 
ศึกษาเรื่อง กระบวนทัศน์ความยากจนภาพสะท้อนที่ปรากฏในเรื่องสั้นไทยร่วมสมัย พ.ศ.  2501-2545 เสนอ
ภาพความจนใน 4 มิติ คือ 1) จนทรัพย์สิน คือขาดแคลนวัตถุปัจจัยที่มีความจ าเป็นในการด ารงชีวิต ได้แก่
รายได้ ที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค 2) จนโอกาส คือการไม่สามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณะ บริการสังคม ตลอดจนทรัพยากรและปัจจัยการผลิตที่มีความจ าเป็นต่อชีวิต 3) จนอ านาจ คือความ
ไร้สิทธิ์ไร้เสียงไร้อ านาจต่อรอง 4) จนศักดิ์ศรี คือการไม่เป็นที่ยอมรับในสังคม ถูกเหยี ยดชนชั้น เหยียดอาชีพ 
โดยมีสาเหตุความยากจนมาจากความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ การขาดแคลนปัจจัยการผลิต รวมทั้งผล
การศึกษายงยุทธ บุราสิทธิ์ (2556) เรื่องชุมชนคนอีสานกบัปัญหาความเหลื่อมล้ าทางสังคมในกรุงเทพมหานคร 
ก็ได้กล่าวถึงปัญหาความเหลื่อมล้ าของคนอีสานที่เคลื่อนย้ายมาท างานในกรุงเทพมหานคร ฯ โดยชี้ให้เห็นว่า
ความเหลื่อมล้ าส่วนหนึ่งเกิดจากการปฏิบัติของรัฐที่ไม่ให้ความเสมอภาคและโอกาสในการเข้าถึงบริการจาก
ภาครัฐ 
 อย่างไรก็ดี การศึกษาเกี่ยวกับความยากจนที่ผ่านมาล้วนชี้ให้เห็นว่าความหมายของความยากจนมี
หลายรูปแบบ และในบางครั้งความยากจนเกิดขึ้นโดยรัฐเป็นผู้กุมอ านาจการนิยามความหมาย และการชี้วัด
ความยากจน ดังนั้นการอธิบายความหมาย และปัจจัยความยากจนจึงควรท าในหลายแง่มุม ซึ่งแนวคิดหนึ่งที่
น่าสนใจคือแนวคิดของไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร ที่เสนอว่าความยากจนเป็นเพียงวาทกรรม ที่เพ่ิงถูกประดิษฐ์
ขึ้นพร้อม ๆ กับค าว่า “พัฒนา” และค าว่า “ด้อยพัฒนา” เมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 วาทกรรมเหล่านี้เป็น
เครื่องมือของรัฐและทุนในการอ้างสิทธิในการเข้าจัดการผู้คนและพ้ืนที่ในแบบต่าง ๆ (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร
, 2554, น. 16-35) เมื่อใช้แนวคิดดังกล่าวพิจารณาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการนิยามความหมายของ
ความยากจนพบว่า ความหมายของความยากจนไม่เคยหยุดนิ่งทั้งมีความเลื่อนไหลไปตามการนิยาม และการ
ตั้งเกณฑ์ชี้วัด ซึ่งคณะผู้วิจัยโครงการพัฒนารูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจวัดทรัพยากรใต้ดินด้วย
กระบวนการทางธรณีฟิสิกส์ เ พ่ือลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งต้องวิเคราะห์ปัญหาความยากจนของคนในท้องถิ่น เพ่ือท าความเข้าใจถึงความหมาย 
ปัจจัย และการปรับตัวต่อความยากจนของชุมชน อันเป็นการสร้างความเข้าใจถึงโลกทัศน์ และการนิยาม
ความหมายของคนในชุมชน ซึ่งคณะผู้วิจัยเห็นว่ามุมมองต่อความยากจนของไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร สามารถ
อธิบายความหมายของความยากจน หรือความเหลื่อมล้ าได้ลุ่มลึก และมีพลวัติยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบ
พัฒนารูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจวัดทรัพยากรใต้ดินที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น โดยท าการศึกษาความหมาย ปัจจัย และการปรับตัวต่อความยากจนของชุมชนริมทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 23 หรือถนนแจ้งสนิท โดยมีพ้ืนที่ในการศึกษาคือบ้านเก่าน้อย ต าบลไพศาล อ าเภอธวัชบุรี จังหวัด
ร้อยเอ็ด 
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ระเบียบวิธีการวิจัย 
 การวิจัยนี้ ใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมระหว่างนักวิจัยและนักวิจัยในพ้ืนที่เพ่ือรวบรวม
ประวัติศาสตร์จากค าบอกเล่าผ่านวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ได้แก่ การสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง 
(Structured Interview) เพ่ือให้เข้าใจถึงปัจจัยเชื่อมโยงต่าง ๆ ในการสร้างความหมายของความยากจน 
รวมทั้งวิธีการสัมภาษณ์ชนิดไม่มีโครงสร้าง (Non-Structured Interview) ประกอบการการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group Discussion) เพ่ือใช้ส าหรับรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้มีความรู้จากการผ่านประสบการณ์ตรงอัน
เป็นข้อมูลเชิงลึก และน าข้อมูลจากภาคสนามมาตรวจสอบเทียบเคียงกับผลการศึกษาจากเอกสาร 
(Document Analysis) ทั้งหลักฐานชั้นต้นจ าพวกเอกสารราชการ และหลักฐานชั้นรองอ่ืน ๆ 
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยพบว่า 
1) ความยากจนมีความหมายสองด้านเสมอ คือ ด้านที่เป็นความยากจนตามความหมายของชุมชน 

และอีกด้านคือความยากจนตามความหมายที่เป็นของรัฐ แต่มุมมองทั้งสองไม่จ าเป็นต้องถูกต้องตรงกันเสมอไป 
ความหมายของความยากจนจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามแต่ละช่วงเวลา โดยไม่ได้มีลักษณะของพัฒนาการ

แต่มีความเชื่อมโยงกับปัจจัยแวดล้อมอ่ืน ๆ ผู้คนในชุมชนมีการนิยามว่าความยากจนของตนเองคือความ
ล าบากในปัจจุบัน และความอดอยากปากหมอง ตลอดจนความล าบากในการสร้างอนาคต และการไม่มีทุนใน
การเปลี่ยนแปลงชีวิต อันเป็นมุมมองที่มีฐานความคิดแบบโลกแห่งพระศรีอริยเมตไตรย คนในชุมชนมองชีวิต
คือความทุกข์ แต่ในความทุกข์ยากนั้นยังมีความหวังในการพ้นทุกข์ซึ่งต้องข้ามผ่านสัตถันตรกัปอันเป็นมิคสัญญี
เต็มไปด้วยความโหดร้ายทารุณ ความยากจนจึงหมายถึงความอดอยากปากหมอง ถูกรีดนาทาเร้นและเอารัด
เอาเปรียบ การไม่ได้ร่วมบุญกับชุมชน และการสูญเสียความหวังต่ออนาคต  

ความหมายของความยากจนของชุมชนเป็นมุมมองความยากจนคนละมิติกับรัฐ หากแต่รัฐกลับมี
อ านาจครอบง าการนิยามความหมายของความยากจน และความหมายของรัฐกลายเป็นกระแสหลักที่ก าหนด
นโยบายการแก้ปัญหาความยากจนของคนในชุมชนเสมอ 

ดังเช่นการไม่มีเงินจ่ายค่าเสียหัวคือ ความยากจนอย่างแรก ๆ ที่รัฐนิยามข้ึน ซึ่งการเก็บค่าเสียหัว หรือ
ค่ารัชชูปการ ที่ราษฎรต้องจ่ายเป็นรายปีมีความส าคัญต่อทางการ เนื่องจากเป็นรายได้ส าหรับก่อร่างระบบ
ราชการในมณฑลอีสาน ดังที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ข้าหลวงต่างพระองค์ส าเร็จ
ราชการมณฑลอีสาน ทรงออกประกาศตักเตือนให้ทุกคนท าตามหน้าที่รับผิดชอบในตนเองตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีของบ้านเมือง และท่ีส าคัญคือต้องมีเงินในการจ่ายส่วย ดังนี้  

“...ประกาศตักเตือน 1) ให้ประกอบการท ามาหาเลี ยงชีพของตนโดยชอบธรรม อย่าให้ขาดแคลน และ
อย่าได้ประพฤติตนเป็นโจร เล่นการพนัน หรือเสพของมึนเมาจนติด 2) ให้บ ารุงเรือกสวนไร่นา ห้วยหนองคลอง
บึงบางไว้ส าหรับการเพาะปลูกพืชพันธุ์ต่าง ๆ และเพ่ือบริโภค และส าหรับไว้หล่อเลี ยงสัตว์น  าและสัตว์พาหนะ
ในฤดูแล้งชดเชยให้ถึงฤดูฝน ซึ่งเป็นสมบัติของมนุษยชาติ จะต้องปฏิบัติเตรียมไว้ ถ้าขาดเขินน  าแล้ว แปลว่า
มนุษย์และสัตว์ต่าง ๆ ก็จะต้องอันตรธานแตกดับไป 3) ให้เตรียมหาเงิน 4 บาทส าหรับเสียส่วยช่วยราชการทุก
คนทุกปีไปตามกฎหมาย 4) ให้เจ้าหน้าที่ปกครองที่ลงมือเก็บส่วยช่วยราชการแต่เดือนเมษายนทุก ๆ ปีเป็นต้น
ไป จนถึงสิ นเดือนมกราคมเป็นหมดเขต หากพ้นก าหนดนี แล้วในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ให้เก็บส่วย 8 บาท 
เดือนมีนาคมให้เก็บ 12 บาท 5) ถ้าพ้นก าหนดในข้อ 4 นี ไปแล้ว ต้องถือว่าเป็นคนหลีกเลี่ยงราชการ ก็จะต้อง
ถูกปรับคนละ 30 บาท (ส่งหลวง 10 บาท ให้ค่ารางวัลแจ้งจับ 20 บาท) ถ้าไม่มีเงินเสียต้องใช้ท าการโยธา 1 
เดือน คนจ าพวกนี เรียกว่า คนกองการ 6) ถ้าผู้ใดต้องการรางวัลตามความในข้อ 5 ก็ให้ยื่นค าร้องต่อเจ้าหน้าที่
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ปกครองที่ตนสังกัดอยู่ว่า ผู้ใดไม่เสียเงินช่วยราชการในปีนั น ศกนั น เมื่อ เจ้าหน้าที่สอบสวนพิจารณาได้ความ
จริง ทางการก็จะจ่ายเงินรางวัลให้เป็นรายตัว รายละ 20 บาท 7) เมื่อผู้ใดมีกิจธุระจะเดินทางไปมาค้าขายต่าง
ท้องที่ อย่าลืมถือใบเสร็จช่วยราชการส าหรับตัวในปีนั น ศกนั นติดตัวไปด้วยเสมอ ใช้เป็นหนังสือเดินทางได้ 8) 
ให้เจ้าหน้าที่ของแต่ละเมืองตรวจสอบพลเมืองของตนว่า ถ้าผู้ใดยังมิได้เสียเงินช่วยราชการ ก็ให้จับกุม
ด าเนินคดีส่งเมืองหรือส่งมณฑลสอบสวนต่อไป เมื่อได้ความจริงว่า มิได้เสียเงินช่วยราชการในศกนั น ๆ แล้ว ก็
จะต้องถูกปรับหรือท างานโยธา 1 เดือน 9) ถ้าผู้ใดมีกิจธุระไปมาค้าขายต่าง ๆ ให้พักอยู่ในที่มีหลักแหล่งและ
ต้องไปแจ้งความต่อผู้ใหญ่บ้าน หรือก านันเจ้าของบ้านเขาเสมอ เพ่ือแสดงความบริสุทธิ์ถ้าสืบได้เป็นสัตย์ว่า
หลีกเลี่ยงหนีเหตุการณ์อันผิดต่อกฎหมายของบ้านเมือง ก็ให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจับกุมตัวส่งเมืองสอบสวนโดยเร็ว
...” (เติม วิภาคย์พจนกิจ, 2546, น. 410-411) 

เมื่อพิจารณาถึงภาระจากการเก็บส่วยดังกล่าวอาจกล่าวได้ว่าปัจจัยส่วนหนึ่งของของยากล าบากของ
ราษฎรมาจากส่วยภาษีที่ต้องมอบให้รัฐ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือความยากจนเป็นประดิษฐกรรมจากรัฐ เพราะ
รัฐใช้ความสามารถในการจ่ายส่วยเป็นมาตรวัดความยากจน แต่ความล าบากที่มีมาแต่เดิมเป็นผลจากดินฟ้า
อากาศอันเป็นธรรมดาธรรมชาติ ซึ่งความสามารถในการจ่ายภาษี คือเครื่องมือวัดความยากจนอย่างหนึ่ง 
ในขณะที่รัฐเองเชื่อว่าความยากจนเกิดจากการไม่ประกอบสัมมาอาชีพ ตลอดจนการเพิกเฉยต่อการบ ารุง
เรือกสวน และขาดความคิดในการบริหารจัดการน้ า 

กระทั่งภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ความหมายของความยากจนยังคงผู้อยู่กับการจ่ายภาษี 
และเพ่ิมเติมเหตุปัจจัยขึ้นมาคือการขาดโอกาสทางการค้าขาย และการขาดแคลนความรู้ โดยปรากฏใน
ปาฐกถาเรื่องการเป็นอยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ดของพระไพศาลเวชกรรม และขุนเสนาสัสดี ผู้แทนราษฎรจัง หวัด
ร้อยเอ็ดบรรยายทางวิทยุกระจายเสียง เมื่อวันที่ 26 มีนาคม ปี 2477 ว่า  

“...โดยเหตุโดยเหตุที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้ถูกทิ งให้กลายเป็นเมืองร้างมาแต่ครั งโบราณ และเป็นเวลา
นมนานมาแล้วนั น ในเวลาปัจจุบันนี  ถึงแม้จะได้ถูกบ ารุงให้เป็นเมืองที่หายจากเป็นป่าดงมีถนนหนทางไปมา
สะดวกขึ นมาก แล้วก็ดีแต่ก็ยังนับว่าด้อย กว่าจังหวัดใกล้เคียงอ่ืน ๆ เดียวนี ถนนสายต่าง ๆ ภายในจังหวัดก าลัง
สร้างด้วยหิน ซึ่งข้าพเจ้าหวังอย่างเต็มที่ว่าคงจะเป็นที่เรียบร้อยในไม่ช้า การท ามาหากินของราษฎรนับจ านวน
ตั ง 4 แสนเศษตามที่กล่าวมาแล้วนั น โดยมากก็มีการท านา ซึ่งต้องอาศัยน  าฝน ซึ่งมีตามฤดูกาล และเป็นของ
ธรรมดาอยู่เองที่การท านาของจังหวัดนี จะต้องเป็นไปตามโชคถ้าปีไหนฝนดีก็ได้ผลมากเต็มเม็ดเต็มหน่วย ถ้า
หากว่าปีไหนฝนแล้งก็ขาดทุน ที่ต้องลงแรง ท างานไปเสียเปล่า และซ  าร้ายอีกก็คือไม่มีข้าวที่จะรับประทานในปี
ต่อไป เพราะการท านาของราษฎรโดยมากก็ท าแต่พอรับประทานไปปีหนึ่ง ๆ เท่านั น เพราะท าไปมากก็ไม่รู้ว่า
จะเอาไปค้าไปขายที่ไหน อีกประการหนึ่ง ก็คงเป็นเพราะท ากันมากแต่ได้ผลเพียงรับประทานปีหนึ่งเท่านั น 
ถึงแม้ว่าจะได้มาก ก็ไม่มีที่ขายให้บังเกิดผลคุ้มกับค่าแรงที่ได้ลงไป กับอีกประการหนึ่งเป็นเพราะพ่อค้าคนกลาง
ที่เที่ยวหาซื อตามยังกดราคาลงต่ าเกินไป ถ้าจะน ามาขายยังกรุงเทพ ฯ ก็ไม่คุ้มค่าโสหุ้ย คิดเพียงแต่ค่าพาหนะที่
จะน ามา เท่านั นทุนเดิมก็หมดไปเสียแล้ว นอกจาก ที่กล่าวมานี ก็มีการเลี ยงสัตว์บ้าง ซึ่งนับว่าเป็นจ านวนมาก
พอดู แต่ก็ไม่ได้ขายส่งไปจังหวัดไหน เพราะเวลานี ราคาตกต่ าลงจนถึงเจ้าของไม่มีความจ านงที่จะขายเสียเลย 
โค, กระบือ ตัวหนึ่งที่มีราคาเพียง 7-8 บาท เท่านั น ราษฎรจึงอัตคัดขัดสนไม่มีเงินพอที่เสียภาษีอากรได้ 
ส าหรับการหัตถกรรมที่ราษฎรท ากันเป็นส่วนมากซึ่งนับว่าส าคัญพอที่จะหยิบยกขึ นมากล่าว ก็คือการทอผ้า 
และการท าไหมส าหรับท าผ้าแพร พันธุ์ไหมที่ราษฎรมีอยู่ในเวลานี เป็นพันธุ์ที่เล็กมาก ให้ไหมน้อย เต็มที่ไม่ถึง
ครึ่งของพันธุ์ ไหมของญี่ปุ่น หรือ ฝรั่งเศสซึ่งมีรัง (cocon) โตเท่าไข่นกพิราบถ้าหากว่าราษฎรได้พันธุ์ ไหมของ
ญี่ปุ่น หรือของฝรั่งเศสมาเลี ยงแล้ว ในปีหนึ่ง ๆ ประเทศสยามคงจะมีไหมใยเพ่ิมขึ นเป็นจ านวนหลายร้อย
กิโลกรัมทีเดียว นอกจากนี ก็มีการปั้น หม้อ ในไห และอ่ืน ๆ อีกเช่นเดียวกับจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียง ทางคมนาคม
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ของจังหวัดร้อยเอ็ดที่ติดต่อกับจังหวัดอ่ืนที่ใกล้เคียง และที่อยู่ในภาคอิสานด้วยกันแล้ว นับว่ายังล้าหลังกว่า
จังหวัดอ่ืนมากมาย การเดินทางโดยรถยนต์ ไปมาก็ไม่ได้ตลอดปี ทั งตัวถนนและสะพาน ที่ทอดข้ามห้วย และ
ล าซี ก็แสนจะน่ากลัวอันตรายซึ่งอาจจะบังเกิดขึ นได้ จังหวัดร้อยเอ็ดนับเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมใน
ภาคอิสานแห่งหนึ่ง แต่เหตุที่ถนนหนทางไม่ค่อยเรียบร้อยเหมือนกับจังหวัดอ่ืน ๆ ด้วย เหตุนี  บางที่จะเป็น
เพราะรัฐบาลจะท าถนนและทางรถไฟติดต่อกับประเทศที่อยู่ใกล้เคียงให้เสร็จเสียก่อนนั่นเอง จึงท าให้จังหวัดนี 
สู้จังหวัดที่อยู่ชายแดนไม่ได้ และเนื่องด้วย ทางคมนาคม ไม่สะดวกนี เองเป็นเหตุให้ ราษฎรชาวพื นเมืองไม่ค่อย
ได้ท่องเที่ยวไปใน จังหวัดต่าง ๆ เพ่ือเป็นการเปิดหูเปิดตาได้ รู้เห็นบ้านเมืองที่เจริญกว่าจังหวัดของตัว ซึ่ง จะ
ท าให้ราษฎรตื่นจากการหลับ ตื่นจากความโง่ คือตื่นตัว ท าให้เกิดมานะในการท ามา หากินและค้าขาย อันจะ
น ามาซึ่งความมั่งมี ส าหรับตนเองแล้ว ก็ยังจะเป็นความสมบูรณ์ ของประเทศโดยตรงอีกด้วย...”(สมาคม
มิตรภาพญี่ปุ่น-ไทย, 2539, น. 175-177) 

ความหมายของความยากจนไม่ใช่สิ่งที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง หากแต่มีความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์
หรือแรงผลักดันแวดล้อมอ่ืนอยู่เสมอ เช่น หลัง พ.ศ. 2500 รัฐก าหนดให้ความสามารถในการจับจ่ายเป็น
เครื่องวัดผ่านเส้นความยากจน (Poverty line) ความหมายของความยากจนจึงเปลี่ยนจากความไร้
ความสามารถในการจ่ายภาษีมาเป็นการไร้ความสามารถในการจับจ่ายแทน โดย เส้นความยากจนนี้บอกถึง
ค่าใช้จ่ายมาตรฐานขั้นต่ าที่คนจะสามารถด ารงชีพอยู่ได้ (Minimum Requirement) ในสังคม โดยคนที่มี
ค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพต่ ากว่าเส้นความยากจน จะถือว่าเป็นคนจน  

แรงผลักดันทางการเมืองอาจส่งผลต่อความหมายของความยากจนไม่น้อย เห็นได้จากเมื่อ พ.ศ. 2558 
ซึ่งเป็นช่วงหลังการเปลี่ยนอ านาจทางการเมือง การส ารวจความยากจนในจับจ่ายเป็นเครื่องวัดผ่านเส้นความ
ยากจน (Poverty line) มีผลแสดงว่าคนยากจนทั่วประเทศมีแนวโน้มลดลง เนื่องด้วยการด าเนินนโยบาย 
มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน เป็นอุดมการณ์หลักของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ าด้านรายได้และด้านสินทรัพย์ 
กลายเป็นเป้าหมายส าคัญผ่านการสร้างวาทกรรมว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ต่อมาผลส ารวจความยากจนและ
ความเหลื่อมล้ าในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2558 - 2560 ได้ถูกน ามาผลิตซ้ าผ่านสื่อมวลชนหลายส านัก และ
กลายเป็นผลงานอันเป็นรูปธรรมของรัฐบาลในที่สุด  

อย่างไรก็ดี เมื่อนโยบายทางการเมืองเปลี่ยนไปความยากจนก็เหมือนเปลี่ยนตาม ความยากจนที่เคยมี
ความหมายความยากจนในจับจ่าย กลายเป็นความยากจนในความหมายของผู้มีรายได้น้อยใน พ.ศ. 2560 เมื่อ
รัฐบาลมีโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ โดยให้ผู้ที่มีรายได้น้อย ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 3 เมษายน 
- 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งเท่ากับว่าผู้มีรายได้น้อย ถือก าเนิดข้ึนผ่านการลงทะเบียนในที่สุด  

 

2) ปัจจัยของความยากจนของชุมชนมีหลายสาเหตุ จากค าบอกเล่าของคนในชุมชน กล่าวถึงความ
ยากจนแต่ครั้งอดีตนั้นเกิดจากปัจจัยจากฝนฟ้าอากาศที่ไม่ตกต้องตามฤดูกาล ท าให้การเพาะปลูกไม่ได้ผลจน
ขาดการบ ารุงรักษาไร่นา จนเมื่อหลังทศวรรษที่ 2540 ความยากจนเกิดจากการไม่มีเงินทุน การขาดโอกาส
ทางการค้าขาย และการขาดโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจ  

อาจสังเกตเห็นว่าปัจจัยของความยากจนของชุมชนในอดีตไม่มีความสอดคล้องกับปัจจัยความยากจน
หลังทศวรรษที่ 2540 นั่นเพราะสังคมของบ้านเก่าน้อยได้เคลื่อนย้ายจากจิตวิญญาณแบบชาวนาสู่จิตวิญญาณ
ของผู้ประกอบการอันเป็นสภาพทั่วไปของสังคมอีสานหลังยุคกองทุนหมู่บ้านที่การค้าขายหงายมือกลายเป็น
ทักษะอย่างหนึ่งที่มีโดยทั่วกันด้วยเหตุนี้ เรื่องของทุน และโอกาส จึงถือเป็นปัจจัยสู่ความมั่งคั่ง การขาดสิ่ง
เหล่านี้จึงนับเป็นประตูสู่ความยากจนที่ไม่ได้หมายความเพียงอดอยากหิวโหยหากแต่หมายถึงความไม่ทัดหน้า
เทียมตาคนอื่น ๆ ที่อยู่ในระดับเดียวกัน 
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3) การปรับตัวต่อความยากจน ประกอบด้วย การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การออกไปท างานต่าง
ถิ่น การเป็นโจรปล้นชิง การปรับปรุงวิธีการเกษตร การสร้างอัตลักษณ์ และการแสดงตามบทบาทที่รัฐก าหนด
เพ่ือต่อรองผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ โดยการปรับตัวต่อความยากจนนี้เป็นเหมือนปฏิกิริยาที่ตอบสนองไป
ตามวาระต่าง ๆ ดังนี้ 

หากย้อนหลังไปราว 100 กว่าปี บ้านเก่าน้อย เมืองธวัชบุรี นอกเมืองร้อยเอ็ด คงเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดี
ส าหรับพ่อค้านักเดินทางจากลุ่มแม่น้ าชีสู่ตัวเมืองร้อยเอ็ด นักเดินทางคนส าคัญในช่วงเวลานั้นเช่นคณะส ารวจ
ของเอเจียน แอมอนิเย ได้พักแรมที่บ้านเก่าน้อยใน พ.ศ. 2440 และสมเด็จ ฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ 
ทรงตรวจราชการมณฑลอีสานใน พ.ศ.2449 ทรงพักแรมที่บ้านเก่าน้อยก่อนเดินทางเข้าไปยังร้อยเอ็ด โดยใช้
เส้นทางเดียวกันกับคณะของเอเจียน แอมอนิเย ซึ่งการเดินทางสมัยก่อนต้องแวะพักแรมที่เมืองเสลภูมิก่อน จน
เมื่อถึงรุ่งสางจึงค่อยอาศัยเส้นทางบกเลียบทางน้ าสายย่อม ๆ อันเป็นสาขาของแม่น้ าชีเพ่ือไปพักแรมที่บ้านเก่า
น้อย แล้วตัดเข้าเมืองร้อยเอ็ดอย่างสะดวกที่สุด ตลอดเส้นทางนี้จึงมีชุมชนกระจุกตัว แห่งละ 10 – 20 หลังคา
เรือน ดังนั้นเส้นทางนี้จึงมีความปลอดภัยจากการปล้นชิงของโจรผู้ร้าย (เอเจียน แอมอนิเย, 2541, น. 60-61) 

นอกจากการตั้งอยู่บนเส้นทางคมนาคมส าคัญแล้วชุมชนเก่าน้อย ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ที่มีความเค็มจน
สามารถผลิตเกลือได้ ซึ่งเกลือนั้นถือเป็นทรัพยากรส าคัญต่อการค้าขายแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ดีชาวบ้านเก่าน้อย
ยังต้องเดินทางไปยังดอนเปลือยอันเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อการท าไร่นา เนื่องจากปัญหาส าคัญหรือความ
ยากจนในเวลานั้นคือ “ทุกข์บ่มีข้าวใส่ท้อง สินอนลี้อยู่บ่อนใด” (นายแสง แก่นนาค า, สัมภาษณ์) 

เมื่อพ้นจากฤดูท านา ชาวต่างถิ่นต่างน าข้าวและปลามาแลกเปลี่ยนกับเกลือเป็นประจ าทุกฤดูแล้ง 
เกลือจึงเป็นทรัพยากรส าคัญที่ดึงดูดให้ชาวบ้านไม่เคลื่อนย้ายไปในแหล่งอ่ืน ทั้งนี้ ราว พ.ศ.  2435 เป็นต้นมา 
ชาวบ้านต้องการเงินตรามากยิ่งขึ้น เนื่องจากต้องการเงินเพ่ือจ่ายภาษีส่วยซึ่งหากผู้ใดไม่จ่ายภาษีนี้จะถูกคุมตัว
เพ่ือท างานใช้แรง ด้วยเหตุนี้ที่บ้านเก่าน้อยจึงมีการผลิตเกลือเพ่ือน าไปค้าขายมากยิ่งขึ้น โดยเกลือเหล่านั้นจะ
ถูกน าไปขายในเมืองร้อยเอ็ด ซึ่งชาวบ้านจะรวมกลุ่มกัน 5 - 6 คน หาบคอนกระทอตะกร้า เข้าไปนอนพักในวัด
ราษฎร์ศิริหรือที่เรียกว่าวัดท่าแขก เหตุที่วัดแห่งนี้มีชื่อเช่นนั้นเพราะเป็นที่พ านักของขบวนเกวียนพ่อค้าทางไกล
ที่มาหาซื้อวัวควายและสุกร เช่น พ่อค้าชาวจีนจากนครราชสีมาซึ่งบางเจ้าเช่าที่ชาวเมืองเพ่ือตั้งร้านค้าที่เรียกว่า
ตึกดิน เมื่อตั้งหลักฐานได้ชาวจีนเหล่านั้นจึงซื้อที่ดินตามแนวถนนผดุงพาณิชย์ แล้วเปลี่ยนสองฟากถนนให้เป็น
ย่านการค้าแห่งแรกของเมืองร้อยเอ็ด (เมธา ค าบุศย์, 2553, น. 57-58.)  

จนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงเกิดกระแสแห่งการพัฒนาขึ้นทั่วประเทศ โดยรัฐบาลมุ่งพัฒนา
หัวเมืองในภูมิภาคต่าง ๆ ให้กลายเป็นเมืองใหญ่เพ่ือที่จะแพร่ความเจริญจากเมืองเหล่านั้นสู่ชนบทรอบ ๆ ด้วย
เหตุนี้ ร้อยเอ็ดซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดระดับมณฑลในภาคอีสานจึงถูกยกระดับให้กลายเป็นศูนย์กลางหนึ่งของ
เขตรอยต่อบริเวณกลางภาคอีสาน โดยมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 หรือถนนแจ้งสนิท เป็นส่วนส าคัญของ
แผนที่จะเชื่อมเมืองร้อยเอ็ดเข้ากับหัวเมืองอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็น อุบลราชธานี นครราชสีมา ขอนแก่น และ
อุดรธานี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต ่ฉบับที่ 1 ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2504-2506) มีจุดหมายและ
นโยบายพัฒนาการเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 1) มุ่งเน้นในด้านเพ่ิมประสิทธิภาพและปริมาณของการผลิตพืชผล
เกษตรกรรม 2) การปรับปรุงการขนส่งและสื่อสารให้สะดวกรวดเร็ว 3) การขยายตัวของอุตสาหกรรมนั้นอาศัย
การส่งเสริมการลงทุนเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้เอกชนด าเนินการ 4) ด้านการพาณิชย์มีจุดหมายและนโยบาย
ที่จะขยายมูลค่าสินค้าขาออกให้สูงยิ่งขึ้นตามการขยายตัวของการผลิต 5) ผลักดันโครงการชลประทานส าคัญ 
ๆ เพ่ือเพ่ิมการผลิตข้าวจะมีอัตราเพ่ิมสูงขึ้นอีก 6) การผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและเหมืองแร่ที่ส าคัญ ๆ 
ได้แก่ ซีเมนต์ ผ้า น้ าตาล กระดาษ และดีบุก 7) การบูรณะทางหลวงเพ่ือให้มีทางได้มาตรฐานสูงกว่าเดิม 8) 
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โครงการส าคัญ ๆ คือ การส ารวจแร่ การส ารวจน้ าบาดาล และการส ารวจทางธรณีฟิสิกส์ 9) โครงการ
พัฒนาการด้านมหาดไทยที่ส าคัญ ได้แก่ โครงการพัฒนาการท้องถิ่น โครงการส ารวจและจ าแนกประเภทที่ดิน 
โครงการนิคมสร้างตนเอง 10) การส่งเสริมสินค้าขาออก 11) การป้องกันและปราบปรามโรคติดต่อ กับการ
ขยายโรงพยาบาล ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2505) 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 ตัดเฉียดจากบ้านเก่าน้อยราว 600 เมตร ทว่าด้วยระยะปากทางห่าง
เพียงเท่านั้น ได้เปลี่ยนความหมายของบ้านเก่าน้อยจากจุดพักค้างคืน เป็นเพียงสองข้า งทางที่ผ่านเลยไป
โดยง่าย เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจของหมู่บ้านแห่งนี้จึงเหลือเพียงเกลือเท่านั้นที่พอยังมีค่าทางการแลกเปลี่ยน
อยู่บ้าง แต่เมื่อหลัง พ.ศ. 2500 เป็นต้นมาปรากฏว่าความสะดวกสบายของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 ได้
น าพาเกลือจากแหล่งอ่ืน ๆ เข้าสู่เมืองร้อยเอ็ดส่งผลให้ราคาเกลือตกต่ าลง แต่ชาวบ้านเก่าน้อยยังพออาศัยผลิต
เกลือเป็นรายได้เสริมพร้อม ๆ กับการผลิตพืชเศรษฐกิจ แต่ด้วยสภาพพ้ืนที่ซึ่งดินมีสภาพเค็มจัดส่งผลให้ได้ผล
ผลิตไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยชาวบ้านบางคนได้เริ่มออกไปหาเงินยังต่างถ่ิน หลายครัวเรือนต้องเลิกผลิตเกลือเพราะ
ขาดแคลนแรงงาน พ้ืนที่ริมทางหลวงหมายเลขที่ 23 ได้ถูกเปลี่ยนเป็นสถานที่ราชการ และขายเปลี่ยนมือเป็น
ของนายทุนจากนอกพ้ืนที่ สิ่งที่ตามมาคือเกิดพ้ืนที่รกร้างเนื่องจากที่ดินบางส่วนกลายเป็นสินค้าส าหรับเก็ง
ก าไรมากกว่าการใช้ที่ดินในฐานะของปัจจัยการผลิต ผลจากความเปลี่ยนแปลงจากถนนส่งผลให้ชาวบ้านเก่า
น้อยบางคนหันไปประกอบมิจฉาชีพเป็นโจรปล้นฆ่า กลายเป็นยุคมิคสัญญี ที่คล้ายเป็นการปรับตัวเอาคืนตอบ
โต้ภาวะบีบคั้นที่มาจากภายนอก ในยุคนี้โจรบ้านเก่าน้อยเป็นที่กล่าวขานถึงความโหดร้ายจนมีการตั้งกองก าลัง
ต ารวจเพ่ือปราบปรามเป็นการเฉพาะ และภาครัฐได้อธิบายปัญหาของโจรผู้ร้ายว่ามีสาเหตุมาจากความยากจน 
และเมื่อมีความยากจนจึงต้องด ารงชีพด้วยการเป็นมิจฉาชีพ จึงมีความพยายามในการสอดส่องดูแลจาก
ทางการมากยิ่งขึ้น ทว่าการสอดส่องดูแลนั้นกลับส่งผลให้ ผู้คนในวัยแรงงานที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านไม่ได้ด้วย
หลายคนถูกทางการเพ่งเล็งว่าเป็นกลุ่มโจรผู้ร้าย ผู้คนเหล่านั้นจึงปรับตัวด้วยการออกไปท างานยังต่างถ่ิน 

 
 

 
 

ภาพที่ 1 ลานผลิตเกลือบ้านเก่านอ้ย และพื้นที่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 หรือถนนแจ้งสนิท 
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ความหมายของความจนของชาวบ้านเก่าน้อยยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของฝนฟ้าเป็นส าคัญ โดยหลัง พ.ศ. 
2520 เป็นต้นมา นโยบายส่งเสริมการเกษตรกรรมจากภาครัฐส่งผลให้เริ่มมีการชลประทานกักเก็บน้ า และเริ่ม
มีการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือไล่ความเค็ม การเกษตรกรรมเริ่มให้ผลผลิตได้บ้าง พ้ืนที่ผลิตเกลือค่อย ๆ กลายเป็น
แปลงปลูกมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่อย่างไรก็ดีการเพาะปลูกยังคงต้องลงทุนสูงมากเนื่องจากต้องใช้เงินในการผันน้ า
เข้าไร่นา 

 

 
 

ภาพที่ 2 รัฐและทุนท าให้ท่ีดินกลายเป็นสินคา้ส าหรับเก็งก าไรจึงเกดิที่ดินราคาแพงที่รกร้างริมแนวถนนเข้าหมู่บ้าน 
 

จนกระทั่งถึงทศวรรษที่ 2540 นโยบายสร้างความเข้มแข็งแก่ทองถิ่นส่งผลให้ชุมชนมีทุนในการ
ประกอบกิจการทางเศรษฐกิจได้ดียิ่งขึ้น ยุคแห่งความป่าเถื่อนของการปล้นฆ่าค่อย ๆ กลายเป็นอดีตที่เหลือ
เพียงเรื่องเล่า และสมญาอันชวนฉงนส าหรับคนรุ่นหลังว่า เสือบ้านเก่าน้อย ในช่วงนี้นโยบาย 1 ต าบล 1 
ผลิตภัณฑ์ ได้จุดประกายให้ชาวบ้านบางกลุ่มน าเสนอเกลือสินเธาว์ ซึ่งท ามาแต่ครั้งบรรพบุรุษได้หวนกลับคืน
อีกครั้ง ซึ่งเกลือบ้านเก่าน้อยถูกภาครัฐตีความในมิติวัฒนธรรมภูมิปัญญาจึงมีการส่งเสริมให้การผลิตเกลือแบบ
ดั้งเดิมด ารงอยู่ 

จนถึง ทศวรรษที่ 2550 กลุ่มผู้ผลิตเกลือจึงเปลี่ยนรูปแบบมาน าเสนอเกลือในเชิงวัฒนธรรม พร้อม
สร้างอัตลักษณ์ด้วยการเปลี่ยนพ้ืนที่ท าเกลือให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้เกลือโบราณ ทั้งผูกโยงด้วยมิติเหนือ
ธรรมชาติด้วยการฟ้ืนฟูการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ าลานเกลือ และตอบสนองต่อมิติสุขภาพด้วยการผลิตเกลือ
ส าหรับผู้แพ้ไอโอดีน โดยที่ชุมชนพยายามนิยามความหมายของเกลือของพวกเขาใหม่ และมียุทธศาสตร์คือการ
ดึงความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐให้เข้าร่วมและยอมรับในความหมายนั้น   

อย่างไรก็ดีชาวบ้านเก่าน้อยส่วนหนึ่งมีความเชื่อว่าบ้านเก่าน้อยจะมีความรุ่งเรืองหลุดพ้นจากความ
ทุกข์ยากได้ ต้องอาศัยเกลืออันเป็นทรัพยากรส าคัญมาแต่ครั้งอดีต โดยต้องการพัฒนาชุมชนให้กลายเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว โดยผู้น าชาวบ้านได้ประสานไปยังหน่วยงานราชการเพื่อหาหนทางแก้ปัญหา ดังนี้ 1) ความจ ากัดของ
พ้ืนที่ลานเกลือ ท าให้ผลิตเกลือได้น้อย ต้องการลานเกลือเพ่ิมโดยรัฐจัดซื้อพ้ืนที่เอกชนที่เคยเป็นลานเกลือคืน
มาให้ชุมชน 2) ความจ ากัดเชิงฤดูกาล ท าเกลือได้บางฤดูกาล จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ได้บางฤดูกาลเท่านั้นควรจัด
ให้มีพิพิธภัณฑ์หรือแหล่งเรียนรู้แบบถาวรขึ้น 3) ข้อจ ากัดด้านเรื่องเล่า ชาวบ้านต้องการข้อมูลเรื่องเล่าเพ่ือ
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สร้างจุดน่าสนใจของชุมชน 4) ข้อจ ากัดด้านบรรจุภัณฑ์ ต้องการบรรจุภัณฑ์ที่มีความทันสมัยเก็บเกลือได้ดี
ขนส่งสะดวก 5) ข้อจ ากัดในการจัดการพ้ืนที่ ขาดองค์ความรู้ในการพัฒนาพ้ืนที่ต่าง ๆ ในชุมชนให้มีความ
สวยงาม 6) ข้อจ ากัดในการสร้างความรับรู้ ต้องการให้ผู้คนจากภายนอกสนใจบ้านเก่าน้อย  
 
สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษานี้ ชี้ให้เห็นว่า 1) ความยากจนมีความหมายสองด้านเสมอ คือ ด้านที่เป็นความยากจน
ตามความหมายของชุมชน และอีกด้านคือความยากจนตามความหมายที่เป็นของรัฐ แต่มุมมองทั้งสองไม่
จ าเป็นต้องถูกต้องตรงกันเสมอไปความหมายของความยากจนจึงสิ่งที่เกิดขึ้นตามแต่ละช่วงเวลาไม่ได้มีลักษณะ
ของพัฒนาการแต่มีความเชื่อมโยงกับปัจจัยแวดล้อมอ่ืน ในด้านหนึ่งความยากจนเป็นวาทกรรมที่ทางการมี
อ านาจก าหนดความหมายและตัวชี้วัด ดังนี้ ก่อน พ.ศ. 2500 คนจนคือคนที่ไม่มีเงินเสียภาษีต้องใช้แรงงาน
ตอบแทน หลัง พ.ศ. 2500 รัฐก าหนดให้ความสามารถในการจับจ่ายเป็นเครื่องวัดผ่านเส้นความยากจน 
(Poverty line) และเมื่อถึง พ.ศ. 2560 รัฐให้ความส าคัญต่อการวัดความยากจนที่รายรับผ่านสัดส่วนคนจน 
(Poverty Incidence) ส่งผลให้ชุมชนมีคนจนเป็นจ านวนมากขึ้นผ่านการลงทะเบียนให้เป็นผู้มีรายได้น้อย เป็น
คนจนโดยถูกต้องตามกฎหมาย ความหมายของความยากจนจึงเป็นสิ่งที่ไม่ต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ผู้คนในชุมชนมี
การนิยามความยากจนของตนเองคือความล าบากในปัจจุบัน และความอดอยากปากหมอง ตลอดจนความ
ล าบากในการสร้างอนาคต และการไม่มีทุน 

2) ปัจจัยของความยากจนของชุมชนในอดีตเกิดจากปัจจัยจากฝนฟ้าอากาศที่ไม่ตกต้องตามฤดูกาล 
ท าให้การเพาะปลูกไม่ได้ผลจนขาดการบ ารุงรักษาไร่นา จนเมื่อหลังทศวรรษท่ี 2540 ความยากจนเกิดจากการ
ไม่มีเงินทุน การขาดโอกาสทางการค้าขาย และการขาดโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจ ปัจจัยของ
ความยากจนของชุมชนประกอบด้วย ฝนฟ้าอากาศ การขาดการบ ารุงรักษาไร่นา การขาดโอกาสทางการ
ค้าขาย ความเปลี่ยนแปลงของเส้นทางทางคมนาคม และการเข้าถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจ 3) การปรับตัวต่อ
ความยากจน ประกอบด้วย การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การออกไปท างานต่างถิ่น การเป็นโจรปล้นชิง การ
ปรับปรุงวิธีการเกษตร การสร้างอัตลักษณ์ และการแสดงตามบทบาทที่รัฐก าหนดเพ่ือต่อรองผลประโยชน์ใน
รูปแบบต่าง ๆ  

 
อภิปรายผลการวิจัย 

บทความชิ้นนี้ ต้องการชี้ให้เห็นว่าความยากจนไม่ได้มีลักษณะของพัฒนาการที่เชื่อมโยงกันมาจาก
เหตุการณ์ก่อนหน้า หากแต่เชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐเป็นหลัก เช่น เมื่อรัฐวัดความจนด้วยความสามารถใน
การจ่ายภาษีและเมื่อชาวบ้านไม่มีเงินจ่ายภาษีดังกล่าวก็อาจเป็นคนจนไปในระยะหนึ่งจนเมื่อรัฐยกเลิกเกณฑ์
วัดความยากจนดังกล่าวไปใช้เรื่องของความสามารถในการจับจ่าย ชาวบ้านคนเดิมผู้นั้นอาจไม่ใช่คนจนอีก
ต่อไปเพราะต้องซื้อหาเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นจ านวนมาก 

การนิยามความหมายความยากจนของรัฐมีความสัมพันธ์กับนโยบายที่รัฐสร้างขึ้น เช่นเมื่อรัฐต้องการ
เก็บภาษีรัฐก็มีนโยบายในการบ ารุงรักษาท่ีดินอันเป็นแหล่งที่มาของรายได้ เป็นต้น 

อย่างไรก็ดีแม้รัฐจะมีอ านาจในการนิยามความหมายของความยากจน แต่ความยากจนในความหมาย
ของคนในชุมชนก็ได้เกิดขึ้น คงอยู่ และเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขของชุมชนที่บางครั้งก็เกิดความขัดแย้งกับนโยบาย
ของรัฐ เช่นการตัดถนนที่รัฐเชื่อว่าเป็นการกระจายความเจริญจากเมืองสู่ชนบท แต่แท้ที่จริงอาจเป็นการกวาด
ทรัพยากรจากพ้ืนที่รอบนอกสู่เมืองให้ใหญ่โตขึ้น และสร้างปัญหาอื่น ๆ ให้พื้นที่แวดล้อมเมืองนั่นเอง 
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ความยากจนเป็นวาทกรรมที่ทางการมีอ านาจก าหนดความหมายและตัวชี้วัด ก่อน พ.ศ. 2500 คนจน
คือคนที่ไม่มีเงินเสียภาษีต้องใช้แรงงานตอบแทน หลัง พ.ศ. 2500 รัฐก าหนดให้ความสามารถในการจับจ่าย
เป็นเครื่องวัดผ่านเส้นความยากจน (Poverty line) และเมื่อถึง พ.ศ. 2560 รัฐให้ความส าคัญต่อการวัดความ
ยากจนที่รายรับผ่านสัดส่วนคนจน (Poverty Incidence) ส่งผลให้ชุมชนมีคนจนเป็นจ านวนมากขึ้นผ่านการ
ลงทะเบียนให้เป็นผู้มีรายได้น้อย เป็นคนจนโดยถูกต้องตามกฎหมาย ความหมายของความยากจนจึงเป็นสิ่งที่
ไม่ต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ผู้คนในชุมชนมีการนิยามความยากจนของตนเองคือความล าบากในปัจจุบัน และความ
อดอยากปากหมอง ตลอดจนความล าบากในการสร้างอนาคต และการไม่มีทุน สามารถอธิบายปรากฏการณ์นี้
ด้วยแนวคิดเรื่องอุดมการณ์ (Ideology) กับการครอบง าของอันโตนิโอ กรัมชี่ (Antonio Gramsci) ซึ่งสามารถ
ใช้ตั้งค าถามต่อการนิยามความหมายของความยากจนว่าประกรอบด้วยอุดมการณ์ใด และมีการครอบง า
อย่างไรบ้าง และในความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มพลังต่าง ๆ ในสังคม มีกลยุทธ์ในการสร้างแนวร่วมของชนชั้น 
และกลุ่มพลัง ตลอดจนเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ การอ้างสิทธิ ตัวตน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และทรัพยากรเพ่ือน าไปสู่
การสร้างและช่วงชิงสภาวะน า (Hegemonic position) และใช้แนวคิดของไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร ในการ
พิจารณาความยากจนในฐานะเป็นเพียงวาทกรรม ที่เพิ่งถูกประดิษฐ์ขึ้นพร้อม ๆ กับค าว่าพัฒนา และค าว่าด้อย
พัฒนาเพ่ือเป็นเครื่องมือของรัฐและทุนในการอ้างสิทธิในการเข้าจัดการผู้คนและพ้ืนที่ในแบบต่าง ๆ ตลอดจน
แนวคิดเรื่องพลวัตของพื้นที่ความรู้ ของอานันท์ กาญจนพันธุ์ (2548) เพื่อใช้วิเคราะห์พลวัตของความหมายที่มี
การเลื่อนไหลตามแรงปัจจัยต่าง ๆ  

ปัจจัยของความยากจนของชุมชนประกอบด้วย ฝนฟ้าอากาศ การขาดการบ ารุงรักษาไร่นา การขาด
โอกาสทางการค้าขาย ความเปลี่ยนแปลงของเส้นทางทางคมนาคม และการเข้าถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจ 
สามารถอธิบายได้โดยใช้แนวคิดความเป็นอนิจจลักษณ์ของชุมชนอีสานใหม่ของพัฒนา กิติอาษา (2557) ซึ่งท า
ให้คิดถึงความเลื่อนไหลของสังคมอีสานเหมือนร่างกายที่ไร้สภาพ (body-without-organs) ที่ผลักดันตนเองสู่
โลกแห่งพระศรีอาริยเมตไตรย  

การปรับตัวต่อความยากจน ประกอบด้วย การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การออกไปท างานต่างถิ่น 
การเป็นโจรปล้นชิง การปรับปรุงวิธีการเกษตร การสร้างอัตลักษณ์ และการแสดงตามบทบาทที่รัฐก าหนดเพ่ือ
ต่อรองผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆและแนวคิดของอรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ (2559) ที่แสดงให้เห็นถึงการ
เคลื่อนย้ายของสังคมอีสานจากจิตวิญญาณแบบชาวนาสู่ผู้ประกอบการ ที่มองเห็นชาวบ้านเป็นประธาน
ปฏิบัติการที่พร้อมเคลื่อนไหวต่อรองต่อสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เบื้องหน้าของการสมยอมอาจมีเบื้องหลังของการสม
ประโยชน์บางประการเจืออยู่ เมื่อน าแนวคิดนี้มาพิจารณาความหมายของสั งคมที่เปลี่ยนจิตวิญญาณไปสู่
ผู้ประกอบการแล้ว เป็นไปได้ว่าการสวมรับวาทกรรมต่าง ๆ ที่นิยามโดยรัฐอาจมีผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ 
แลกเปลี่ยนเสมอ หรืออาจคิดไปไกลถึงการกลายเป็นผู้ประกอบการค้าความหมายที่พร้อมเล่นบทตามแต่รัฐ
ว่าจ้าง 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอในการน าผลงานวิจัยชิ้นนี้ไปใช้ประโยชน์ คือหลักคิดในการเข้าใจความหมายของปัญหาที่มี
การนิยามโดยรัฐ และชุมชน ที่อาจไม่ต้องตรงกัน จึงควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นเหล่านั้นก่อนที่จะ
ก าหนดนโยบายต่าง ๆ เพื่อการรับใช้ประชาชนอย่างตรงเป้าหมาย 
 ข้อเสนอในการวิจัยครั้งต่อไป คือการศึกษาที่เปลี่ยนมุมมองโดยใช้แนวคิดอ่ืน ๆ เช่นการศึกษาแบบ
เทียบกับละคร ซึ่งน่าจะท าให้สามารถวิเคราะห์ปฏิบัติการในการแสดงบทบาทผู้ประกอบการค้าความหมายได้
อย่างลุ่มลึกยิ่งข้ึน 
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จากนาคดั้น ถึงโพรงหิน: ความเชื่อและความหมายในหลุมยุบของชุมชนเกลอืในภาคอีสาน 
From the Naga to the Rock Hole: Beliefs and Meaning in the Sinkhole of the 

Salt Community in the Northeast Region 
 

นุชรินทร์ มิ่งโอโล1 
ปริญ รสจันทร์2 

 
บทคัดย่อ 

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเชิงคุณภาพเรื่อง “การเพ่ิมประสิทธิภาพการส ารวจวัดทรัพยากร
ใต ดินด วยกระบวนการทางธรณีฟ สิกส เ พ่ือความยั่ งยืนในการจัดการทรัพยากรท้ องถิ่นในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ” โดยใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมในการศึกษาเพ่ือรวบรวมประวัติศาสตร์บอกเล่า
เพ่ือศึกษาความเชื่อ และพลวัตของความหมายที่เกี่ยวพันกับหลุมยุบ (sinkhole) และศึกษาว่าการอธิบาย
ปรากฏการณ์หลุมยุบแบบใหม่ส่งผลต่อชุมชนอย่างไร โดยท าการศึกษาเปรียบเทียบชุมชนเกลือในภาคอีสาน 2 
แห่ง ได้แก่ 1) บ้านหอกลอง ต าบลกุดสิม อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 2) บ้านโนนแสบง ต าบลหนองกวั่ง 
อ าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร  

ผลการวิจัยพบว่า ความเชื่อที่เกี่ยวพันกับหลุมยุบ มีความสอดคล้องกับอุดมการณ์ในการพบความสุข
ในชีวิต ตามแนวคิดโลกแห่งพระศรีอริยเมตไตรย คนในชุมชนมองชีวิตคือความทุกข์ และมีพลังบางอย่างที่
สามารถปัดเป่าทุกข์นั้นไปได้ 1) ฐานความเชื่อที่เกี่ยวพันกับหลุมยุบ ประกอบด้วย พลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พลัง
ของบรรพบุรุษ พลังของพุทธศาสนา และพลังทางธรรมชาติ 2) พลวัตของความเชื่อเรื่องหลุมยุบเริ่มจากความ
เชื่อเกี่ยวกับรูพญานาค มาเป็นความเชื่อว่าหลุมยุบเกิดจากโพรงใต้ดิน 3) การอธิบายปรากฏการณ์หลุมยุบแบบ
ใหม่ ส่งผลต่อชุมชนแตกต่างกันตามความส าคัญและความหมายของเกลือที่มีต่อชุมชน กล่าวคือชุมชนบ้านโนน
แสบงมีการตรวจสอบความแม่นย าของความรู้และหาทางออกให้การผลิตเกลือด าเนินต่อไปได้ ในขณะที่ 
ชาวบ้านหอกลองพ้นจากการผลิตเกลือมากว่า 30 ปี จึงไม่มีผลกระทบจากความรู้ดังกล่าว 
 

ค าส าคัญ: หลุมยุบ การเป็นผู้น า ชุมชนเกลือ 
 
Abstract 
 This research is part of a qualitative research paper on “Optimization of Underground 
Resource Survey by Geophysical Process for Sustainability in Local Resource Management in 
the Northeast, Thailand” which is qualitative research that use the participatory research 
processes between researchers and local researchers. The research aims to study beliefs and 
the dynamics of meanings in relation to sinkhole, and to study how the new explanation of 
sinkhole phenomenon affects communities.  A comparative study of the salt communities in 
the Northeastern region was carried out in 2 places: 1) Ban Hor Krong, Kud Sim Subdistrict, 

                                                           
1 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาคณติศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
2 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอด็ 
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Borabue District, Maha Sarakham Province. 2) Ban Nonsabang, Nong Kwang Subdistrict, Ban 
Muang District Sakon Nakhon Province. 

The research results were found that the beliefs related to sinkhole consistent with 
the ideology of finding happiness in life follow the concept of the world of Maitreya Buddha.  
People in the community see life as suffering and there is some power that can dispel 
suffering. 1) The belief base associated with the sinkhole contains the power of the sacred, 
ancestral power and power of buddhism. 2) The dynamics of the belief in sinkhole began with 
the beliefs about the Naga hole. These resulted in the belief that sinkhole originate from 
underground holes. 3) New explanation of the phenomenon of sinkhole causes the 
communities differently based on their importance and meaning of salt in the community.  In 
other words, Ban Non Sangbong community has checked the accuracy of knowledge and 
sought a solution for salt production to continue while the villagers spear away from salt 
production for more than 30 years, so there is no impact from knowledge. 
 

Keywords: Sinkhole, Hegemony, Salt communities 
 
บทน า 
 บทความนี้เกิดจากปัญหาการวิจัยว่า ชุมชนเกลือในภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาความ
ขัดแย้งด้านทรัพยากรเป็นอย่างมาก จะสามารถมีแนวทางการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นอย่างมั่นคงยั่งยืนได้
อย่างไรจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า ชุมชนเกลือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหา
ความขัดแย้งด้านทรัพยากรมาก คือ 1) ปัญหาหลุมยุบจากการผลิตเกลือ 2) ความขัดแย้งในการใช้พ้ืนที่ แย่งน้ า 
แย่งที่ดิน 3) การแพร่กระจายของน้ าเค็ม ซึ่งในกรณีของหลุมยุบมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาคือต้องใช้ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาหลุมยุบ โดยเฉพาะการวัดโพรงใต้ดินด้วยไฟฟ้าเพ่ือท านายแนวการเกิด
หลุมยุบในชุมชน 
 อย่างไรก็ดี ค าถามที่น่าสนใจคือ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์จะมีผลต่อชาวบ้านอย่างไรหากชุมชนรู้ว่าใต้
ดินทีบ่้านมีโพรงที่ยุบได้เสมอจะเป็นอย่างไร 
 ความรู้ที่บทความนี้ค้นพบคือพัฒนาการของความเชื่อเกี่ยวกับหลุมยุบ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ 
จากนาคดั้น ถึงโพรงหิน ความรู้เหล่านี้ได้สร้างการตอบสนองที่แตกต่างกัน ดังนี้ 
 1) ยุคอดีตที่ฐานความเชื่อที่ เกี่ยวพันกับหลุมยุบ ประกอบด้วย พลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พลังของ       
บรรพบุรุษ พลังของพุทธศาสนา ล้วนเป็นพลังที่ไม่ได้เกิดโดยน้ ามือของมนุษย์จึงไม่ได้มีความจ าเป็นต้อง
รับผิดชอบต่อปรากฏการณ์เหล่านั้นโดยตรง สิ่งที่ท าคือการกราบไหว้ร้องขอเพ่ือให้โลกกลับมาสงบสุขดังเดิม 
 2) ยุคที่ทราบว่าหลุมยุบเกิดจากโพรงใต้ดิน อันอาจมาจากการผลิตเกลือ ซึ่งไม่อาจกล่าวอ้างว่าเป็น
ความผิดของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อีกต่อไป จึงเกิดความต้องการรู้แนวโน้มของการทรุดตัวของหลุมยุบ และวิธีการ
แก้ไขเม่ือเกิดปัญหา 
 การวิจัยครั้งนี้เริ่มจากการคัดเลือกพ้ืนที่จากการศึกษางานวิจัยก่อนหน้า  เพ่ือคัดเลือกชุมชนที่มี
แนวโน้มว่าจะเกิดหลุมยุบ ซึ่งความรู้หนึ่งที่นักธรณวีิทยาผู้เชี่ยวชาญทราบกันดีโดยทั่วไปว่า หากอัตคัดเครื่องมือ
ในการส ารวจแหล่งเกลือในภาคอีสานแล้ว ขอเพียงแต่มีแผนที่แล้วมองหาแหล่งน้ าขนาดใหญ่ และรอบ ๆ 
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แหล่งน้ าเหล่านั้นมักจะมีแหล่งเกลือเสมอ และที่ใดมีต านานเกี่ยวกับพญานาค และเมืองล่ม เช่นเมืองหนอง
หานหลวง บริเวณนั้นมักจะพบแหล่งเกลืออยู่ด้วยเสมอ 
 แหล่งน้ าขนาดใหญ่เหล่านั้นส่วนใหญ่เกิดจาก หลุมยุบ (sinkhole) อันเป็นการทรุดตัวของโพรงหินใต้
ดิน (subsurface cavity) จากการศึกษาของ เพียงตา สาตรักษ์ (2554) ในรายงานวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบ
อัตราการขยายตัวของหลุมยุบ และโพรงใต้ผิวดิน: กรณีศึกษาที่บ้านบ่อแดง อ าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 
ท าให้ทราบว่าโพรงหินใต้ดินในแอ่งโคราชและแอ่งสกลนครเกิดจากการละลายออกไปของเกลือหินที่อยู่ใต้ผิว
ดิน ซึ่งชั้นเกลือหินที่มีการสะสมตัวถูกแรงบีบอัดทางด้านข้าง ท าให้เกิดการเปลี่ยนลักษณะทางธรณีวิทยาจาก
เดิมที่เคยวางตัวในแนวราบเป็นชั้น ๆ แทรกสลับกับหินดินเหนียวเกิดการเปลี่ยนลักษณะด้วยการเคลื่อนไหล  
คดโค้ง บิดเบี้ยว ปูดเป็นรูปโดม หรือขาดหายไปเป็นช่วง ๆ ส่งผลให้ความลึกของเกลือหินใต้ผิวดิน ในแต่ละ
พ้ืนที่ภายในแอ่งโคราช และแอ่งสกลนครมีความแตกต่างกัน และคุณสมบัติของเกลือหินสามารถถูกท าละลาย
ได้โดยน้ า ดังนั้นเมื่อเกลือหินใต้ผิวดินถูกท าละลายโดยน้ าอย่างต่อเนื่อง จึงเกิดเป็นช่องว่างหรือโพรง หากโพรง
มีขนาดกว้าง และชั้นดินหรือชั้นหินที่อยู่เหนือโพรงรับน้ าหนักไม่ได้จะเกิดการยุบตัวเป็นหลุมยุบและกลายเป็น
แหล่งน้ าในที่สุด 
 จากนั้นจึงติดต่อผู้น าหมู่บ้านเพ่ือให้ร่วมเป็นผู้รู้หรือผู้วิจัยในพ้ืนที่เพ่ือท าการรวบรวมข้อมูลความเชื่อ
เกี่ยวกับหลุมยุบในหลาย ๆ ส านวนแล้วถามถึงความคิดที่มีต่อเรื่องเล่าในส านวนต่าง ๆ และร่วมกันก าหนดแนว
ในการวัดใต้ดินเพ่ือส ารวจสภาพโพรงหินในชุมชน จากนั้นจึงน าข้อมูลโครงหินไปถ่ายทอดผ่านผู้น าชุมชน และ
สอบถามความคิดของชาวบ้าน จากนั้นจึงน ามาเรียบเรียงเป็นบทความที่มีอยู่ 4 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนแรก ฐานความเชื่อที่เก่ียวพันกับหลุมยุบ  
 ส่วนที่สอง พลวัตของความเชื่อเรื่องหลุมยุบ  
 ส่วนที่สาม การอธิบายปรากฏการณ์หลุมยุบแบบใหม่ ส่งผลต่อชุมชนแตกต่างกันตามความส าคัญและ
ความหมายของเกลือที่มีต่อชุมชนอย่างไร 
 ส่วนที่สี่ การสรุปและอภิปรายผลเพ่ือชี้ให้เห็นว่าความเชื่อ เกี่ยวกับหลุมยุบ ส่งผลต่อพฤติกรรมของ
มนุษย์ ที่ต้องรับผิดชอบต่อปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนรอบตัว ดังต่อไปนี้ 
 
กรอบแนวคิด 

แนวคิดเรื่องอุดมการณ์ (Ideology) กับการครอบง าของอันโตนิโอ กรัมชี่ (Antonio Gramsci) ซึ่ง
สามารถใช้ตั้งค าถามต่อการนิยามความหมายของหลุมยุบ ว่าประกรอบด้วยอุดมการณ์ใด และมีการครอบง า
อย่างไรบ้าง และในความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มพลังต่าง ๆ ในสังคม มีกลยุทธ์ในการสร้างแนวร่วมของชนชั้น 
และกลุ่มพลัง ตลอดจนเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ การอ้างสิทธิ ตัวตน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และทรัพยากรเพ่ือน าไปสู่
การสร้างและช่วงชิงสภาวะน า (Hegemonic position) ในการสร้างความจริงผ่านการนิยามความหมาย 
อย่างไร 

แนวคิดเรื่องพลวัตของพ้ืนที่ความรู้ ของอานันท์ กาญจนพันธุ์ (2548) เพ่ือใช้วิเคราะห์พลวัตของ
ความหมายที่มีการเลื่อนไหลตามแรงปัจจัยต่าง ๆ  

ผู้วิจัย ศึกษาอุดมการณ์ของผู้คนในงานของของพัฒนา กิติอาษา (2557) ซึ่งท าให้เห็นอุดมการณ์แห่ง
การเข้าสู่โลกแห่งพระศรีอาริยเมตไตรยในขณะที่มีชีวิต ซึ่งท าให้มองเห็นวิธีการอันหลากหลายและเลื่อนไหล
เหมือนร่างกายที่ไร้สภาพ (body-without-organs) เพ่ือเข้าสู่อุดมคติดังกล่าว ด้วยเหตุนี้การเปลี่ยนจากสังคม
ชาวนาสู่สังคมผู้ประกอบการตามข้อเสนอของอรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ (2559) จึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง เมื่อ
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พิจารณาปรากฏการณ์ภาคสนามด้วยมุมมองนี้ท าให้ผู้วิจัยเข้าใจเรื่องของการกระท าอย่างมีเหตุผลได้
หลากหลายขึ้น 
 
ผลการวิจัย 
 งานวิจัยนี้มุ่งตอบค าถามส าคัญ 3 ข้อ คือ 1) ความเชื่อที่เกี่ยวพันกับหลุมยุบ 2) พลวัตของความหมาย
ที่เกี่ยวพันกับหลุมยุบ และ 3) การอธิบายปรากฏการณ์หลุมยุบแบบใหม่ส่งผลต่อชุมชนอย่างไร โดยมี
ผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 

ความเชื่อที่เกี่ยวพันกับหลุมยุบ มีความสอดคล้องกับอุดมการณ์ในการพบความสุขในชีวิต ตามแนวคิด
โลกแห่งพระศรีอริยเมตไตรย คนในชุมชนมองชีวิตคือความทุกข์ และมีพลังบางอย่างที่สามารถปัดเป่าทุกข์นั้น
ไปได้ เฉกเช่นความเชื่อที่เกี่ยวพันกับหลุมยุบ เป็นเรื่องเล่าที่สะท้อนอุดมการณ์ของ 2 ชุมชน ได้แก่ 1) บ้าน
หอกลอง ต าบลกุดสิม อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 2) บ้านโนนแสบง ต าบลหนองกวั่ง อ าเภอบ้านม่วง 
จังหวัดสกลนคร โดยฐานความเชื่อที่เก่ียวพันกับหลุมยุบประกอบด้วย พลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พลังของบรรพบุรุษ 
พลังของพุทธศาสนา และพลังทางธรรมชาติ เป็นต้น พลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชุมชนเชื่อกันมาอย่างยาวนานมาก
ที่สุดคือเรื่องของพญานาค ตามค าบอกเล่าที่ผูกพันกับการตั้งหมู่บ้านว่าหมู่บ้านโนนแสบง ก่อตั้งโดยชาวโส่
จ านวน 7 ครัวเรือน โดยอพยพมาจากลุ่มน้ าอูนและเขตอ าเภอพรรณนานิคม สมัยก่อนบริเวณแถบนี้เป็นพ้ืนที่
โนนสูง และมีที่ลุ่มเป็นแหล่งน้ ามีรูพญานาคที่ดั้นพ้ืนดินมาปกปักรักษาบ่อเกลือ บริเวณตั้งบ้านเรือนมีต้นแสบง
ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นจึงเรียกบ้าน “บ้านบะแสบง” แต่มาเปลี่ยนภายหลังว่า “บ้านโนนแสบง” ส่วนความเชื่อ
เรื่องนาคของบ้านหอกลอง ปรากฏตามเรื่องเล่าว่าบริเวณหนองบ่อมีรูพญานาค ในอดีตเมื่อพญานาคขึ้นมาเล่น
น้ าจะมีความสั่นสะเทือนไปทั้งหมู่บ้าน นอกจากความเชื่อเรื่องนาคแล้ว ยังพบการอ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ
ผ่านค าบอกเล่าเรื่องผีบรรพบุรุษที่เฝ้าทรัพยากรในชุมชนทั้งสองเช่น ชาวบ้านโนนแสบงมีการปรับตัวด ารงชีพ
ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ตามแต่ละฤดูกาล ซึ่งทุกพ้ืนที่ท ามาหากินเหล่านั้นจะมีผีคอยเฝ้าประจ าอยู่ ดังตารางต่อไปนี้ 

 

ตารางท่ี 1 แสดงฤดูกาลพื้นที่และกิจกรรมผลผลิตผู้คุ้มครอง ของบ้านโนนแสบง อ าเภอบ้านม่วง  
              จังหวัดสกลนคร 

ฤดูกาล พื้นที่และกิจกรรม ผลผลิต ผู้คุ้มครอง 
 
 

ฤดูร้อน 

มีการท าต้มเกลืออยู่ที่บริเวณทุ่งนาฝั่ง
ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน และมีการ
หาของป่าที่โคกวังม่วง ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของหมู่บ้าน 

เกลือ , ไข่มดแดง , 
ผักหวานป่า, กบเขียด,
กะปอม, แย้, จักจั่น, 
ปลา,เห็ด 

ผีบรรพบุรุษ, ผีบ่อ, 
ผีป่าผีโคก 

 
 

ฤดูฝน 

ท านาปลูกข้าว หาปลาทางทิศใต้ของ
หมู่บ้าน และทางทิศตะวันตกเฉียง
เหนือของหมู่บ้านมีหนองกวั่ง ทิศ
ตะวันออกมีคลองบ่อแดงไหลมาจาก
หนองบ่อแดงทางทิศเหนือลงทิศใต้ 

ข้าว , ปลา, ผักป่า, 
ดอกกะเจียว,เห็ด,
สะเดา,จิ้งหรีด,จิโป่ม, 
แมงดา, แมงตับเต่า
,แมงกิซอน 

ผีบรรพบุรุษ, ผีบ่อ, ผี
ป่าผีโคก 

ฤดูหนาว เริ่มเก็บเก่ียวข้าวและแล้วมีการกลับมา
เริ่มท าเกลืออีกครั้ง  

เกลือ , ข้าว, ผักสะเดา 
ผักเม็ก, ดอกติ้วจิ้งหรีด
,จิโป่มแมงกิซอน,
กะปอม, แย,้ หนู, นก 

ผีบรรพบุรุษ, ผีบ่อ, ผี
ป่าผีโคก 
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เชื่อกันว่าพลังแห่งผีสามารถท าให้คนเจ็บป่วย ขวัญหาย ผู้ที่ล่วงเกินผีแม้ไปรักษาก็ไม่อาจหาย หนทาง
แก้ไขคือการแต่งแก้จากคนในหมู่บ้านผู้ที่ติดต่อกับผีเหล่านั้นได้ ความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นความ
เชื่อเรื่องนาค หรือความเชื่อเรื่องผีจึงเป็นเหมือนการต่อรองกับพลังเหนือธรรมชาติเพ่ือสร้างหลักประกันความ
มั่นคงในชีวิต ในช่วงเวลาของการก่อตั้งหมู่บ้านที่ต้องพ่ึงพาธรรมชาติอย่างเข้มข้น โลกพระศรีอริยเมตไตรยใน
สมัยนี้จึงเป็นเรื่องของการมีอาหารการกิน การมีเสื้อผ้าสวมใส่ การมีท่ีอยู่อาศัย เป็นส าคัญ 

 

 
ภาพที่ 1 หนองบ่อ และศาลเจ้าพอ่ปู่จูมค าที่กลางภาพ 

 
บ้านหอกลอง ต าบลกุดสิม อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ห่างจากตัวอ าเภอบรบือ เพียงข้ามฟาก

หนองบ่ออันเป็นแหล่งน้ าขนาดใหญ่ ในอดีตชาวบ้านเรียกแหล่งน้ าแห่งนี้ว่าทุ่งหนองบ่อเนื่องจากมีลักษณะเป็น
ทุ่งโล่งเป็นที่ลุ่มที่มีน้ ามากยามหน้าฝน และเมื่อหน้าแล้งจะมีลักษณะเป็นบวกเป็นแอ่ง รอบ ๆ ทุ่ งนั้นมีไม้ฟืน 
และปรากฏดินเค็มที่ชาวบ้านหลายหมู่บ้านรอบ ๆ หนองบ่อต่างรวบรวมเพ่ือท าการต้มเกลือเพ่ือใช้ในครัวเรือน
และแลกเปลี่ยนเป็นหลัก บริเวณแอ่งน้ าบางแห่งที่มีน้ าขังตลอดปีเล่ากันว่าเป็นรูของพญานาค 
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ภาพที่ 2 ซุ้มประตูวัดสว่างสามคัคบี้านหอกลองริมหนองบ่อ ปรากฏพญานาคพิทักษ์พระพุทธศาสนา 

 
บทบาทของผีในหมู่บ้านหอกลอง ยังสร้างความเท่าเทียมในการใช้ทรัพยากรเช่นหนองบ่อซึ่งเป็นแหล่ง

น้ าที่หลายชุมชนใช้ด้วยกัน มีศาลเจ้าพ่อปู่จูมค า และศาลเจ้าหอองค์หญิงบุญมาจ าปาทอง ซึ่งการที่ชุมชน    
ต่าง ๆ นับถือพลังศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ ส่งผลให้สามารถเข้าหาปลาหาอาหารตลอดจนผลิตเกลือในทุ่งหนองบ่อได้ 
และเมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้งการสาบานต่อพ่อปู่คือ เครื่องมือในการสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือ
ได้ เจ้าพ่อปู่คือ บรรพบุรุษผู้อาศัยอยู่ริมหนองบ่อมาอย่างยาวนาน ท่านเป็นผู้รักษา และกระจายทรัพยากร มี
เรื่องเล่าว่า เมื่อมีผู้มีความละโมบเข้าหาปลา หรือท าเกลือโดยขาดศีลธรรม เจ้าพ่อปู่จะลงโทษเขาเหล่านั้นให้มี
อันเป็นไป ด้วยเหตุนี้เจ้าพ่อปู่จึงเป็นทั้งผู้ออกหน้าจัดการผู้ที่ขาดศรัทธา และผู้ที่ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษตามคติ
ในพระพุทธศาสนา  

เมื่อพิจารณาในมิติดังกล่าว พลังของเจ้าพ่อปู่จึงท าให้เกิดกลุ่มคนอย่างน้อย 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มคนที่
เป็นลูกหลานเจ้าพ่อปู่ได้แก่ชาวชุมชนต่าง ๆ รอบหนองบ่อ และ 2) กลุ่มคนอ่ืน ๆ คือคนที่มาจากภายนอก เช่น
ข้าราชการ พ่อค้า และคนต่างถิ่น การเป็นลูกหลานเจ้าพ่อปู่คือเครื่องมือในการต่อรองและการอ้างกรรมสิทธิ์
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ ดังในช่วงเวลาราว พุทธศักราช 2500 มีชาวจีนมาตั้งโรงงานผลิตเกลือรอบ ๆ หนองบ่อ 
และชาวจีนเหล่านั้นยอมรับนับถือเจ้าพ่อปู่จูมค าจึงมีสิทธิในการเป็นลูกหลานเพ่ือเข้าใช้ทรัพยากรและเป็นพวก
เดียวกันกับบรรดาลูกจ้างในท้องถิ่น ในที่สุดลูกหลานชาวจีนเหล่านั้นจึงปรับเปลี่ยนหอเจ้าปู่จากเถียงน้อยแบบ
ล้านช้าง เป็นศาลเจ้าแบบจีนในที่สุด และเม่ือสิ่งศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นเจ้าแบบจีน จึงมีการช่วงชิงการน าของความ
เชื่อผ่านการประกอบพิธีกรรม เรื่องเล่า การเซ่นไหว้ที่มีทั้งแบบจีน และแบบล้านช้าง และสิ่งเหล่ านี้มีความ
ซับซ้อนตรงที่ชาวชุมชนที่ท าการค้าขายแบบชาวจีนเป็นลูกหลานท้องถิ่นที่มีการเซ่นไหว้แบบชาวจีนมากยิ่งขึ้น
ดังนั้นในความเชื่อเรื่องเจ้าพ่อปู่จึงเลื่อนไหลได้ตามความเชื่อและอุดมการณ์ของผู้ศรัทธาเป็นหลักนั่นคือผู้ที่ขอ
ความบริบูรณ์ของดินฟ้าย่อมประกอบพิธีกรรมเซ่นไหว้ตามแบบผีปู่ตาทั่วไป ส่วนผู้ที่ขอโชคลาภ และความ
รุ่งเรืองในการท ามาค้าขาย และอาชีพราชการ มักประกอบพิธีแบบไหว้เจ้าจีน เป็นต้น 

ความเชื่อเรื่องหลุมยุบเกิดจากโพรงใต้ดิน เป็นความเชื่อแบบใหม่ที่สุด ความเชื่อนี้ปรากฏขึ้นในราว 
ทศวรรษท่ี 2530 อันเนื่องมาจาก ผลกระทบมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมเกลือ ส่งผลให้เกิดหลุมยุบใน
หลายพ้ืนที่รอบ ๆ บ้านโนนแสบง ส่วนที่บ้านหอกลองเกิดปัญหาน้ าขมไหลลงล าน้ าเสียวส่งผลให้ผืนดินตลอด
สองฝั่งน้ ามีความเค็มไม่สามารถท าการเกษตรได้เป็นวงกว้าง จึงมีการท าการศึกษาผลกระทบในหลาย ๆ ด้าน 
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และหนึ่งในนั้นคือปัญหาจากการสูบน้ าเค็มขึ้นมาผลิตเกลือส่งผลให้ปริมาณน้ าใต้ดินลดลง จึงเกิดมีโพรงใต้ดิน 
และเกิดหลุมยุบในที่สุด 

อย่างไรก็ดี ผู้คนใน 2 ชุมชนกลับมีการตีความ และตอบสนองต่อหลุมยุบที่เกิดจากโพรงใต้ดินที่
แตกต่างกัน โดยชุมชนบ้านโนนแสบงเชื่อว่าโพรงใต้ดินเกิดจากการสูบน้ าเฉพาะพ้ืนที่ หากเคลื่อนย้ายนาเกลือ
ออกห่างจากหมู่บ้านแล้วหลุมยุบน่าจะไม่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน หรือหากมีหลุมยุบขึ้นในภายหลังนั้นน่าจะมีสาเหตุ
มาจากการสูบน้ าเค็มรุ่นก่อน ๆ ที่เคยผลิตใกล้หมู่บ้านดังนั้นเมื่อเกิดหลุมยุบขึ้นชุมชนจึงนิ่งเงียบราวกับเป็นสิ่งที่
พวกเขาต่างรู้ดีว่าต้องเกิดขึ้นในวันใดวันหนึ่งเพียงแต่ต้องการทราบว่าเป็นที่ใดล่วงหน้าเท่านั้น และแน่นอนว่า
เป็นความรับผิดชอบเหล่านั้นย่อมอยู่ในการจัดการของนายทุนและรัฐ เพราะพวกเขาเป็นเพียงชาวบ้านที่ไม่มี
ทุน และพลังในการจัดการปัญหาเช่นนี้ได้ สภาพเช่นนี้เป็นเหมือนบทบาทท่ีทุกคนต่างรู้ดีว่าจะแสดงเมื่อใด และ
แสดงอย่างไร นั่นคือ คนแต่ละกลุ่ม เช่น นายทุน คนของรัฐ และชาวบ้าน ต่างมีบทบาทในการเป็น 
ผู้ประกอบการ คนในท้องถิ่น นักกฎหมาย นักศีลธรรม ตามพ้ืนที่ เวลา และสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น นายทุน
ที่เป็นผู้อุปถัมภ์ที่บริจาคสิ่งต่าง ๆ เพ่ือชุมชน และท้องถิ่น ในขณะที่ประกอบกิจการเพ่ือแสวงหาก าไรที่มีการ
ต่อรองกับชาวบ้านที่เป็นผู้ประกอบการด้านแรงงาน และเมื่อเกิดหลุมยุบขึ้น พวกเขาอาจเปลี่ยนบทบาทเป็น
นักกฎหมาย เป็นชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบได้ เหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากโลกพระศรีอริยเมตไตรย หรือชีวิตที่ดี
ขึ้นของชาวบ้านโนนแสบง คือชีวิตที่ผูกพันอยู่กับการเป็นลูกจ้างโรงงานเกลือ หรือการท ามาค้าขายกับบรรดา
แรงงานและนายทุนส่งผลให้ชุมชนแห่งนี้มีร้านค้าจ านวนนับสิบร้าน ซึ่งถือว่าเป็นจ านวนมาก 

 

 
ภาพที่ 3 วิถีชีวิตชาวบ้านโนนแสบงที่ยังผูกพันกับการผลิตเกลือ 

 
ในขณะที่บ้านหอกลอง ซึ่งโรงงานเกลือใกล้หมู่บ้านหยุดการผลิตมากว่า 30 ปี เชื่อว่าการหยุดผลิต

เกลือสร้างผลดีแก่ชุมชน เนื่องจากไม่เสี่ยงต่อการเกิดหลุมยุบ ตลอดจนการท าการเกษตร การปศุสัตว์ และการ
ประมงได้ผลดี ทั้งยังมีหน่วยงานราชการเข้ามาก่อตั้งริมหนองบ่อ เช่น ส านักงานชลประทานที่ 6 โครงการส่ง
น้ าและบ ารุงรักษาเสียวใหญ่ ของกรมชลประทาน และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด
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มหาสารคาม ของกรมประมง ตลอดจน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบรบือ เป็นต้น หน่วยงานเหล่านี้ได้สร้าง
งานสร้างรายได้แก่ชุมชนเป็นอันมาก ชาวบ้านหลายครัวเรือนผันตัวท าการค้าขายซึ่งเปลี่ยนชีวิตจากความ
ล าบากยากแค้นสู่ความสบายมากยิ่งขึ้น สิ่งเหล่านี้คือชีวิตที่ดีกว่าการเป็นลูกจ้างโรงงานซึ่งต้องใช้แรงงานอย่าง
แสนสาหัส  

เห็นได้ว่าอุดมการณ์ในการพบความสุขในชีวิต ตามแนวคิดพระศรีอารยเมตไตย คือพลังที่สร้าง
ความหมายต่อหลุมยุบ และความหมายนี้ยังมีความเปลี่ยนแปลงเลื่อนไหลเป็นพลวัตตามความเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชน จากหลุมยุบอันเกิดจากความเชื่อมีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นการต่อรองเพ่ือความคุ้มครองในชีวิต สู่โพรงใต้
ดินอันเป็นความเชื่อที่อิงอยู่กับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกตีความตามสายตาแห่งผู้ประกอบการ แสดงให้เห็น
ถึงความไม่จีรังของความหมายของค าว่าชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งเป็นอุดมการณ์หลัก สะท้อนให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของ
แนวทางการพัฒนาชุมชนที่คนในท้องถิ่นพร้อมที่จะตีความโลกพระศรีอริยเมตไตรยแบบใหม่ ๆ ได้เสมอ และ
การมีอยู่ของหลุมยุบคือพยานของการมีอยู่ต่อการตีความ การต่อสู้ และการต่อรองเหล่านี้ ดังเช่นเมื่อปัจจัย
เงื่อนไขต่อการผลิตเกลือต่างกัน คือบ้านโนนแสบงยังพ่ึงพากิจกรรมการผลิตเกลืออย่างเข้มข้น ในขณะที่บ้าน
หอกลองมีทางเลือกใหม่ที่ดีกว่าการเป็นลูกจ้างโรงงานเกลือ โลกพระศรีอริยเมตไตรยที่เคยคล้ายคลึงกันตั้งแต่
เมื่อยุคก่อตั้งหมู่บ้าน และสมัยเริ่มอุตสาหกรรม จึงคลี่คลายกลายเป็นโลกคนละใบในที่สุด 

ด้วยเหตุนี้ การอธิบายปรากฏการณ์หลุมยุบแบบใหม่ จึงส่งผลต่อชุมชนแตกต่างกัน กล่าวคือชาวบ้าน
โนนแสบงได้ปรับค าอธิบายให้เกิดทางออกร่วมกันระหว่างการผลิตเกลือ และการด ารงชี พ โดยพวกเขา
ตรวจสอบนักวิจัยอยู่เสมอว่าข้อมูลจากนักวิจัยนั้นมีความน่าเชื่อถือเพียงใด โดยกล่าวอ้างถึงคณะนักวิจัยชุดอ่ืน 
ๆ ก่อนหน้านี้ และหน่วยงานภาครัฐซึ่งให้ข้อมูลแบบหากสูบน้ าที่ไหนที่นั่นย่อมยุบตัว ดังนั้นการเคลื่อนย้าย
พ้ืนที่ท านาเกลือจึงอาจเพียงพอต่อการแก้ปัญหาหลุมยุบ 

ในขณะที่ชีวิตของชาวบ้านหอกลองพ้นจากการผลิตเกลือมากว่า 30 ปี จึงไม่มีความผูกพันต่อเกลือ
มากไปกว่าความทรงจ าและเรื่องเล่าว่าหนองบ่อคือแหล่งผลิตเกลืออุตสาหกรรมแหล่งแรกในอีสาน พวกเขาจึง
ต้องการสร้างแหล่งเรียนรู้และรวบรวมความทรงจ าผ่านวัตถุ และสถานที่  ที่ยังคงอยู่เพ่ือต่อยอดสู่การส่งเสริม
การท่องเที่ยวและยินดีรับความรู้เรื่องโพรงใต้ดินเข้าไว้เป็นส่วนหนึ่งของความทรงจ าเหล่านั้น เพราะแม้สาเหตุ
ของหลุมยุบจะมาจากสิ่งใดย่อมไม่กระทบกับอนาคตของพวกเขาในทางหนึ่งทางใดเลย 

บทเรียนความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาเรื่องความหมายของหลุมยุบใน 2 พ้ืนที่ ท าให้เห็นว่าสิ่งแรกที่สุด
ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นคือการท าความเข้าใจในอุดมการณ์ของคนในท้องถิ่นว่าภาพอนาคตที่พวกเขา
ต้องการคืออะไร แล้วจึงท าความเข้าใจต่อการนิยามความหมายต่อสิ่งต่าง ๆ ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมีความหมายต่อคน
กลุ่มต่าง ๆ อย่างไร ทั้งประเพณีวิธีกรรม ความเชื่อ โลกทัศน์ และการด าเนินชีวิต และหากสิ่งใดที่ภาครัฐเชื่อว่า
เป็นการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อต้องการยกเลิกสิ่งเหล่านั้นรัฐต้องมอบทางเลือกใหม่ให้พวกเขา หรือ
พวกเขาต้องมอบทางเลือกใหม่ให้ต้นเอง 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาพบว่า ความเชื่อเกี่ยวกับหลุมยุบส่งผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ พลวัตของความเชื่อใน
สาเหตุของหลุมยุบจากนาคดั้นถึงโพรงหิน ความรู้เหล่านี้ได้สร้างการตอบสนองที่แตกต่างกัน ดังนี้ 

1) ยุคอดีตที่ฐานความเชื่อที่เกี่ยวพันกับหลุมยุบ ประกอบด้วย พลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พลังของบรรพ
บุรุษ พลังของพุทธศาสนา ล้วนเป็นพลังที่ไม่ได้เกิดโดยน้ ามือของมนุษย์จึงไม่ได้มีความจ าเป็นต้องรับผิดชอบต่อ
ปรากฏการณ์เหล่านั้นโดยตรง สิ่งที่ท าคือการกราบไหว้ร้องขอเพ่ือให้โลกกลับมาสงบสุขดังเดิม 
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2) ยุคที่ทราบว่าหลุมยุบเกิดจากโพรงใต้ดิน อันอาจมาจากการผลิตเกลือ ซึ่งไม่อาจกล่าวอ้างว่าเป็น
ความผิดของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อีกต่อไป จึงเกิดความต้องการรู้แนวโน้มของการทรุดตัวของหลุมยุบ และวิธีการ
แก้ไขเมื่อเกิดปัญหา การอธิบายปรากฏการณ์หลุมยุบแบบใหม่ ส่งผลต่อชุมชนแตกต่างกันตามความส าคัญและ
ความหมายของเกลือที่มีต่อชุมชน กล่าวคือชุมชนบ้านโนนแสบงมีการตรวจสอบความแม่นย าของความรู้และ
หาทางออกให้การผลิตเกลือด าเนินต่อไปได้ ในขณะที่ ชาวบ้านหอกลองพ้นจากการผลิตเกลือมากว่า 30 ปี จึง
ไม่มีผลกระทบจากความรู้ดังกล่าว 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากนาคดั้น ถึงโพรงหิน: ความเชื่อและความหมายในหลุมยุบของชุมชนเกลือในภาคอีสาน ผลจากการ
วิจัยนี้ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของความเชื่อและพฤติกรรมของมนุษย์ ในรูปแบบที่เมื่อความเชื่อเปลี่ยนไป
พฤติกรรมย่อมเปลี่ยนตาม 

อย่างไรก็ดี ผู้วิจัยเชื่อว่าการปรับตัวตามความเชื่อแบบต่าง ๆ ล้วนมีเหตุผลก ากับเสมอ เช่น การ
อธิบายโดยเชื่อมโยงถึงพลังเหนือธรรมชาตินั้นมักมีความจ าเป็นต่อการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างเท่าเทียม 
หรือเป็นการสร้างตัวตนของคนในพื้นที่ผู้เป็นเจ้าของแหล่งทรัพยากรเป็นต้น 

นอกจากนี้ ความเชื่อที่เกี่ยวพันกับหลุมยุบ ยังมีความสอดคล้องกับอุดมการณ์ในการพบความสุขใน
ชีวิต ตามแนวคิดโลกแห่งพระศรีอริยเมตไตรย คนในชุมชนมองชีวิตคือความทุกข์ และมีพลังบางอย่างที่
สามารถปัดเป่าทุกข์นั้นไปได้ และ ฐานความเชื่อที่เกี่ยวพันกับหลุมยุบ ประกอบด้วย พลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พลัง
ของบรรพบุรุษ พลังของพุทธศาสนา และพลังทางธรรมชาติ สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องอุดมการณ์ (Ideology) 
กับการครอบง าของอันโตนิโอกรัมชี่ (Antonio Gramsci) ซึ่งสามารถใช้ตั้งค าถามต่อการนิยามความหมายของ
หลุมยุบ ว่าประกรอบด้วยอุดมการณ์ใด และมีการครอบง าอย่างไรบ้าง และในความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มพลัง
ต่าง ๆ ในสังคม มีกลยุทธ์ในการสร้างแนวร่วมของชนชั้น และกลุ่มพลัง  ตลอดจนเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ 
การอ้างสิทธิ ตัวตน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และทรัพยากรเพ่ือน าไปสู่การสร้างและช่วงชิงสภาวะน า (Hegemonic 
position) ในการสร้างความจริงผ่านการนิยามความหมาย 

พลวัตของความเชื่อเรื่องหลุมยุบเริ่มจากความเชื่อเกี่ยวกับรูพญานาค มาเป็นความเชื่อว่าหลุมยุบเกิด
จากโพรงใต้ดิน สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องพลวัตของพ้ืนที่ความรู้ ของอานันท์ กาญจนพันธุ์ (2548) เพ่ือใช้
วิเคราะห์พลวัตของความหมายที่มีการเลื่อนไหลตามแรงปัจจัยต่าง ๆ  

การอธิบายปรากฏการณ์หลุมยุบแบบใหม่ ส่งผลต่อชุมชนแตกต่างกันตามความส าคัญและความหมาย
ของเกลือที่มีต่อชุมชน กล่าวคือชุมชนบ้านโนนแสบงมีการตรวจสอบความแม่นย าของความรู้และหาทางออก
ให้การผลิตเกลือด าเนินต่อไปได้ ในขณะที่ชาวบ้านหอกลองพ้นจากการผลิตเกลือมากว่า 30 ปี จึงไม่มี
ผลกระทบจากความรู้ดังกล่าวสอดคล้องกับงานของของพัฒนา กิติอาษา (2557) ซึ่งท าให้เห็นอุดมการณ์แห่ง
การเข้าสู่โลกแห่งพระศรีอาริยเมตไตรยในขณะที่มีชีวิต ซึ่งท าให้มองเห็นวิธีการอันหลากหลายและเลื่อนไหล
เหมือนร่างกายที่ไร้สภาพ (body-without-organs) เพ่ือเข้าสู่อุดมคติดังกล่าว และสอดคล้องกับการเปลี่ยน
จากสังคมชาวนาสู่สังคมผู้ประกอบการตามข้อเสนอของอรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ (2559) จึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจ
หลีกเลี่ยง เมื่อพิจารณาปรากฏการณ์ภาคสนามด้วยมุมมองนี้ท าให้ผู้วิจัยเข้าใจเรื่องของการกระท าอย่างมีเหตุ
ผลได้หลากหลายขึ้น 

เมื่อมองโดยความเชื่อมั่นว่ามนุษย์มีเหตุผล ความรู้เรื่องหลุมยุบจากโพรงหินอันเกิดจากการสู บน้ า
ขึ้นมาท านาเกลือนั้นมิได้สร้างความขัดแย้งวุ่นวายต่อชุมชนบ้านโนนแสบงดังค าถามที่การวิจัยนี้มีในตอนต้น 
เนื่องจากในท่ีสุดแล้วการมีทรัพย์สินเงินทองอาจไม่ส าคัญเท่ากับการมีบ้านให้อยู่อาศัย และมีชุมชนในด ารงชีวิต 
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ทางออกที่ดีที่สุดคือการเปิดเผยความรู้ และการร่วมกันหาทางรับมือเมื่อเกิดวิกฤตเพราะในที่สุดแล้ว
การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเยี่ยงชาวบ้านหอกลองอาจเป็นสิ่งที่กระท าได้ แต่สิ่งนั้นย่อมแลกมาด้วยการสูญเสียจิต
วิญญาณของชุมชน อันเป็นเรื่องจากกว่าจะกอบกู้สร้างขึ้นมาได้ 

 
ข้อเสนอแนะ 
 บทเรียนความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาเรื่องความหมายของหลุมยุบใน 2 พ้ืนที่ ท าให้เห็นว่าสิ่งแรกที่สุด
ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นคือการท าความเข้าใจในอุดมการณ์ของคนในท้องถิ่นว่าภาพอนาคตที่พวกเขา
ต้องการคืออะไร แล้วจึงท าความเข้าใจต่อการนิยามความหมายต่อสิ่งต่าง ๆ ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมีความหมายต่อคน
กลุ่มต่าง ๆ อย่างไร ทั้งประเพณีวิธีกรรม ความเชื่อ โลกทัศน์ และการด าเนินชีวิต และหากสิ่งใดที่ภาครัฐเชื่อว่า
เป็นการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อต้องการยกเลิกสิ่งเหล่านั้นรัฐต้องมอบทางเลือกใหม่ให้พวกเขา หรือ
พวกเขาต้องมอบทางเลือกใหม่ให้ต้นเอง 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป ควรน าแนวคิดเกี่ยวกับอิทธิพลของธรรมชาติที่มีส่วนในการก ากับ
โลกทัศน์ ความเชื่อและพฤติกรรมมนุษย์มาใช้ในการตีความเพ่ือการศึกษาที่มีความลุ่มลึกยิ่งขึ้น 
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กลิ่น รส และหนอน: อัตลักษณ์ของปลาแดก (เปน็) และความทรงจ าใน 
วิถีอาหารแห่งบ้านปากยาม 

Smell, Taste, and Worm: The Identity of Pladaek (Pen) and Memory in 
Foodway of Baan Pakyam Village 

 
ทุติยาภรณ์ ภูมิดอนมิ่ง1 

  
บทคัดย่อ 

ชาวบ้านปากยามมีการสร้างอัตลักษณ์ทางอาหารที่เกิดจากประสบการณ์ในกลิ่นรส ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมครัว จนกระทั่งกลายเป็นคลังอาหารชูรสส าคัญที่เกิดจากประสบการณ์การปรุงที่ไร้
สูตรตวง เป็นทักษะ และความทรงจ าในสี กลิ่น รสอันเป็นแบบฉบับเฉพาะตัวของแต่ละท้องถิ่น ความเป็น
ธรรมดาของอาหารปลาแดกมักถูกหยิบจับเพ่ือการสร้างความหมายส าคัญมากกว่าการเป็นวัฒนธรรมอาหาร/
วัฒนธรรมการกินของคนในภูมิภาคอีสาน ทั้งนี้เป็นไปด้วยทักษะสัมผัสที่ใกล้ชิด คือ “การพาเฮ็ดพาเบิ่ง” ผล
การศึกษาพบว่า ปลาแดกเป็นอาหารในชีวิตประจ าวันที่ผูกผลึกความรู้สึกนึกคิดกระบวนวิธีต่างๆ ในการปรุง
แปลงเป็นประสบการณ์ทางอาหาร/รสชาติจนน าไปสู่การเป็นอาหารที่ เหมาะสมในชีวิตประจ าวันและมี
ความหมายที่แปลกแตกต่างจากวาทกรรมครอบง าของรัฐที่พยายามเข้ามาสร้างค านิยามหรือความหมายให้กับ
วิถีชีวิตทางวัฒนธรรมในชุมชน ทั้งนี้เพ่ือการก าหนดคุณภาพหรือการก าหนดความชอบธรรมในการกินอาหาร
ปลาแดก/ปลาร้า ด้วยการควบคุมพฤติกรรมการของพลเมืองโดยสถาบันด้วยการก าหนดสูตรตัวเลขตามหลัก
วิทยาศาสตร์ในการสร้าง รูป รส กลิ่น และสีของปลาแดกแบบจารีตให้กลายสภาพเป็นปลาแดกใหม่ผ่านร่าง
ทรงของรัฐเวชกรรม 
 

ค าส าคัญ: ปลาแดก พาเฮ็ดพาเบิ่ง (พาท าพาดู) มานุษยวิทยาอาหาร มานุษยวิทยาผัสสะ ผัสสะ    
 
Abstract 
 Food identity of the village has been created from their perceptions of taste, natural 
resources and culinary culture which eventually transformed into a significant food flavour 
enhancement. Pla-daek has been conceived by no formula but skills, memory of colour, 
odour, and tastes of the food which are unique to a particular region. A humble Pla-daek is 
often used to present more meanings rather than being just a culinary/food consumption item 
of Isan people. Skills acquired through intimate exposure or “leading by example” is the key 
practical skills of Pla-daek production. This research revealed that Pla-daek is a daily food that 
has been conceived through different thought processes. The food has been transform to a 
food experience/taste that becomes a consumable food commensurate with daily life of local 
people. Moreover, Pla-daek pertains different interpretations in accordance with a subjugation 
discourse that the state has been attempting to define or signify meaning to a cultural way of 
life of people in the community.  This is executed through redefining quality, or legitimizing 
                                                           
1 อาจารย์ประจ าคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ /มหาวิทยาลยัราชภัฏอุดรธานี 
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the consumption of Pla-daek/ Plara by means of institutionalized behavioral controls. The 
process was achieved via scientific redefinition of traditional form, taste, odor, and color of 
Pla-daek into a new metaphor as proposed by the Medicalizing State. 
 

Keywords: Pladaek, Pa-Hed Pa-Berng (Leading by example), Anthropology of Food, The  
Anthropology of the Senses, Senses 
 
บทน า  

“ปลาแดก” ชื่อเรียก ของอาหารปลาหมักที่มีส่วนประกอบผสมส าคัญจากเกลือสินเธาว์ และร าข้าว
เหนียวเป็นประดิษฐกรรมอาหารที่พบได้แทบทุกมื้ออาหารของผู้คนในภูมิภาคอินโดจีนทั้งที่เป็นอาหารจาน
หลัก-อาหารการปรุง น าไปสู่การก่อความหมายต่อการเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ร้อยสัมพันธ์กับทรัพยากร
ทางธรรมชาติในท้องถิ่นกลายเป็นการปรุงไร้สูตรตวงที่ต้องอาศัยทักษะ และความทรงจ าของผัสสะ (Senses) 
แห่งรสกลิ่นตามแบบฉบับเฉพาะตัวของท้องถิ่นสู่การปลุกนิยามหลายประเด็นส าคัญของความเป็นบ้าน เรื่องใน
บ้าน และเรื่องเล่าของกลุ่มคนในหมู่บ้าน 
 บทความนี้ ผู้เขียนพยายามจะเสนอให้เห็นถึงฐานทรัพยากรทางอาหารเฉพาะที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
คนในพ้ืนที่ ทั้งนี้ก็เพ่ือท าให้เข้าใจถึงวัฒนธรรมทางอาหาร-วัฒนธรรมทางการกินของคนในท้องถิ่นนั้นๆ และ
เป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้เห็นเส้นแบ่งเขตแดนของภูมิภาคได้โดยไม่ต้องอาศัยเส้นแบ่งเขตแดนของรัฐชาติในการ
อธิบายวิถีวัฒนธรรม ดังข้อเสนอของ Lee Cherl-Ho (1989) ที่เสนอว่า ส าหรับภูมิภาคเอเชียนั้นวัฒนธรรม
อาหารหมักสามารถอธิบายให้เห็นเส้นแบ่งเขตแดนทางภูมิภาคได้ กล่าวคือ วัฒนธรรมปลาหมักนั้น ถือเป็น
เครื่องชูรสชาติทางอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ส าคัญในภูมิภาคที่ท าให้เห็นค าอธิบายทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กับวัฒนธรรมการปรุงเกลือ ซึ่งเป็นความจ าเป็นในการเพ่ิมรสชาติบนจานอาหารในชีวิตประจ าวันที่แสดง
ออกมาด้วยความรู้สึกที่หยั่งถึงรสชาติ และการจัดการกับการมีอยู่มีกินของอาหารมากกว่าการค านึงถึงความ
ประณีต หรือหลักโภชนาการศาสตร์ ในขณะที่งานเขียนของ Thomas E. Nieddringhaus (1968) ซึ่งให้
ความส าคัญกับอาหารท้องถิ่น เช่น ปลาแห้ง ปลาหมักเกลือ (ปลาแดก ปลาร้า ปลาฮ็อก) ซึ่งเป็นอาหารที่มา
จากฐานทรัพยากรทางธรรมชาติของคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ ข้าว และปลา เป็นสิ่งที่สะท้อน
ให้เห็นถึงวิถีอาหาร วิถีชีวิตในการแปงรูปรสทรัพยากรเพ่ือการสร้างรสชาติความเค็มบนจานอาหารโดย
ปราศจากซึ่งมิติทางโภชนาการที่พยายามใช้กรอบความคิดทางภูมิศาสตร์ทางอาหารในการเปิดมุมมอง 

“ปลาหมัก” ความหมายที่ถูกนิยามเป็น “อาหารพ้ืนบ้าน” (Indigenous fermented food) ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีลุ่มน้ าโขงที่เป็นต้นก าเนิดแห่งวัฒนธรรม วัตถุดิบทางธรรมชาติที่ส าคัญ 
คือ ปลา เกลือ และร าข้าว จนน าไปสู่กระบวนการประกอบปรุงที่สร้างรสชาติบนจานอาหารด้วย วัตถุดิบ 
ทักษะ และวิธีการปรุงที่ต่างกัน ( Issenbreg, 2009) ซึ่งมักปรากฏให้เห็นมากใน ไทย ลาว กัมพูชา และ
เวียดนาม โดย Penny van Esterik (2008) เสนอว่าการมีอยู่ของอาหารท้องถิ่นอย่างปลาหมัก จึงมี
ความส าคัญในฐานะของการเป็นอาหารเชิงอัตลักษณ์ และอาหารที่เสมือนเป็นเส้นแบ่งเขตแดนของภูมิภาค 
เพ่ือการสร้างความอ่ิมท้องจนเกิดเป็นความหมายจากความสัมพันธ์ที่หลายหลากมิติ ทั้งทางภูมิศาสตร์ 
กายภาพทางร่างกายมนุษย์ นัยยะของวัฒนธรรมทางเพศ ประเด็นดังกล่าวนี้ล้วนน าไปสู่การสร้างความหมาย
ของการเป็นอาหารพ้ืนบ้านและคุณค่าทางอาหารของมนุษย์รวมทั้งการค้นพบรสชาติ และกลิ่นของอาหารที่
ส าคัญในประสบการณ์ 
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  อย่างไรก็ตาม การรับรู้โดยทั่วไปตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาว่า “ปลาแดก” ถือเป็นอาหารหลักของ
พลเมืองชาวอีสาน ซึ่งปรากฏให้เห็นในงานเขียนชิ้นส าคัญของ ศรีศักร วัลลิโภดม (2533, 2546) นักวิชาการ
ทางมานุษยวิทยาที่มีอิทธิพลอย่างมากในการสถาปนาความเป็น “รากอารยธรรมปลาแดก” ให้แก่พ้ืนที่ราบสูง
ของไทยด้วยค าอธิบายเรื่องพ้ืนที่อาณาจักรเกลือ ทั้งยังปรากฏในงานของ ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ (2533) ที่น าเสนอ
ความเป็น “อีสาน” ผ่านการกิน การเดินทาง ความเชื่อความศรัทธา ความเป็นโรคภัยไข้เจ็บ และความโป๊เปือย 
โดยมุ่งเน้นมากที่สุดคือ อิทธิพลของอาหารอีสานที่มีปลาแดกเป็นตัวชูโรงเรื่องให้เป็นที่รับรู้โดยทั่วไป และงาน
เขียนของ จารุวรรณ ธรรมวัตร (2540) ซี่งถือเป็นงานที่ทรงอิทธิพลอย่างมากในวงวิชาการของไทย/อีสาน ต่อ
การวางรากอัตลักษณ์ของวิถีชีวิตของคนอีสานผ่านการบริโภคนิสัย ดังค ากลอนที่ว่า  
 

“ชีวิตที่ดี ต้องมีนาดี มีความพี (อ้วน) มีเล้าข้าวใหญ่ 
ผู้ชายดีเพราะ ข้าวเพ่ินขาวลูกสาวเพ่ินแฮงแกงเพ่ินแซบปลาแดกเพ่ินนัว 
ผัวเพ่ินดีคอบเมียเพ่ินช่าง” 

ที่มา: จารุวรรณ ธรรมวัตร (2540, น. 194) 
  

จากค ากลอนข้างต้นนั้น ส าหรับจารุวรรณแล้วความเป็น “สิ่งดี” ที่พลเมืองอีสานควรให้ความส าคัญ 
มีอยู่ 3 สิ่ง อันได้แก่ ชีวิต สถานภาพ และบทบาททางเพศ กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ “การมีชีวิตที่ดี ผู้ชายดี และ
สามีที่ดี” โดยทั้งสามสิ่งที่ดีนั้นต้องปรากฏสิ่งประกอบ คือ ที่นา เรือนร่าง ยุ้งฉาง ข้าว ลูกสาว แกง (อาหาร) 
และปลาแดก อาจกล่าวได้ว่าสิ่งประกอบส่วนของการเป็นสิ่ งดีนั้นมีความเกี่ยวโยงกับวิถีการอยู่การกิน  และ
ในช่วงทศวรรษ 2540 ความเป็นวัฒนธรรมปลาแดกของคนในภูมิภาคอีสานก็ได้ถูกน าเสนอขึ้นอย่างจริงจังโดย
นักวิชาการเมธีวิจัยอาวุโสในการประชุมสัมมนาวิชาการ โครงการเมธีวิจัยอาวุโสของส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) เรื่อง “วัฒนธรรมปลาแดก” โดยใช้พ้ืนที่จังหวัดสกลนครในการคุยเฟ่ืองเรื่องปลาแดกเป็นการ
เปิดพื้นท่ีในการให้ความหมายแก่อาหารในชีวิตประจ าวันของคนอีสานผ่านปลาแดกมากขึ้น 

อย่างไรก็ตาม ก่อนการปรากฏขึ้นของเหล่านักวิชาการแห่งภูมิภาคอีสานข้างต้นนั้นเคยมีงานเขียน 
ชิ้นส าคัญที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อการจัดวางความเป็นอีสานทั้งส าหรับคนในและคนนอกภูมิภาค หรือแม้แต่คน
ที่ไม่ได้ด ารงชีวิตอยู่ในโลกวิชาการ จนสามารถซึมซับภาพลักษณ์ของความเป็นอีสานได้อย่างแนบแน่น คือ ค า
พูน บุญทวี ด้วยงานเขียนชิ้นเอกเรื่องลูกอีสานที่เป็นข้อมูลทางชาติพันธุ์ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อ
การร่วมปั้นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอีสานผ่านการกินอย่าง “ปลาแดก” ในชีวิตประจ าวัน โดยที่ ค าพูน 
บุญทวี ด าเนินเนื้อเรื่องผ่านเรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิต อาหาร และการเดินทางของครอบครัวหนึ่งที่สะท้อนอัต
ลักษณ์ความเป็นอีสานที่ผูกโยงกับแหล่งอาหารและการท ากินเพ่ือเลี้ยงปากท้อง โดยมีอาหารแจ่วบองเป็น
อาหารประเภทแรกที่ค าพูนหยิบมาน าเสนอให้เห็นถึงวิถีอาหารท้องถิ่น ซึ่งประกอบปรุงเพ่ือการเพ่ิมพูนรสชาติ
ที่มากกว่ารสเค็มของปลาแดก   

กล่าวได้ว่า ความเป็นธรรมดาของอาหารปลาแดกนั้นถือเป็นการกินในสภาวะที่ เป็นปรกติการกินใน
ชีวิตประจ าวันโดยทั่วไป (จารุวรรณ ธรรมวัตร , 2540, น. 9) ปรากฏให้เห็นในวรรณกรรมท้าวฮุ่งท้าวเจือง     
(สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2538) ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตประจ าวันของชาวอีสานไม่ว่าจะเป็นประเพณีความเชื่อดั้งเดิม
เกี่ยวกับการนับถือผีบรรพบุรุษ เรื่องราวในอดีตของชนเผ่าไทยในดินแดนลุ่มน้ าโขง ตลอดจนขนบธรรมเนียม 
ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตการอยู่การกิน รวมทั้งการเป็นต้นแบบแห่งการเป็นผู้น าในอุดมคติที่ต้องดูแลไพร่
บ้านพลเมืองไม่ให้อดอยากหิวโหย และน าไปสู่การจัดการชุมชนด้วยวิธีการพาท า มอบการงานให้ท า ทั้งนี้ก็ด้วย 
การชักชวนไพร่บ้านบริวารท านา สอนวิธีการหาเนื้อ หาปลา และวิธีเก็บออมถนอมรักษาอาหารให้มีกินตลอดปี 
ซึ่งที่กล่าวมานี้ถือเป็นภาพสะท้อนถึงภูมิปัญญาโบราณผ่านปฏิบัติการที่เรียกว่า “พาท า” ที่ถือว่าเป็นประเด็น
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ส าคัญที่ผู้เขียนพยายามใช้เป็นกรอบมโนทัศน์ในการอธิบายบ้านปากยาม อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
ที่เป็นสนามศึกษาในสถานะชุมชนปลาแดกของคนลุ่มน้ าสงคราม และลุ่มน้ ายามที่มีพ้ืนฐานอารมณ์ ความรู้สึก 
และความทรงจ าในการกิน และการท าปลาแดกมาหลายชั่วอายุคน 

บทความชิ้นนี้จึงพยายามเสนอให้เห็นถึงวิถีอาหาร (foodway) และผัสสะ (the senses) แห่งอาหาร
ด้วยมุมมองทางมานุษยวิทยาอาหาร (anthropology of food) ที่พยายามท าความเข้าใจชาวบ้านปากยาม
ด้วยการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรธรรมชาติกับคนในชุมชนจนน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงเป็น
อาหาร เกิดเป็นรสสัมผัส และเป็นความทรงจ าของอาหาร ทั้งนี้ผู้เขียนได้เก็บข้อมูลตามแนวชาติพันธุ์วรรณา
ด้วยวิธีการเข้าไปเสริมบทบาทในพ้ืนที่บ้าน พ้ืนที่ครัวของบ้าน และพ้ืนที่ครัวชุมชนเพ่ือใช้ผัสสะในการลิ้มรส 
และดมกลิ่นด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการเก็บข้อมูลภาคสนาม รวมทั้งเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวของคน
ในหมู่บ้าน ทั้งนี้ก็เพ่ือการท าความเข้าใจความคิด การรับรู้ในเรื่องราวของปลาแดกจากปัจเจก และกลุ่มคนที่
เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นท้องถิ่น ครอบครัว และบ้านเกิดของตน โดยผู้เขียนจะน าเสนอผ่านประเด็นส าคัญ
ดังต่อไปนี้  

(1) บ้านปากยาม: หมู่บ้านแห่งกลิ่น และรสชาติปลาแดกลุ่มน้ าสงคราม 
(2) แม่สาคร: เจ้าของวัฒนธรรมแห่งรสปลาแดกลุ่มน้ าสงคราม  
(3) ปลาแดก ‘หอมเค็ม’: ศิลปะในบ้าน สูตรประสบการณ์ผ่านทักษะมือ 
(4) กลิ่น สี รส และหนอน: สัมผัสแห่งการรับรู้อาหารปลาแดก (เป็น)  
(5) บทสรุป 

  
บ้านปากยาม: หมู่บ้านแห่งกลิ่น และรสชาติของปลาแดกลุ่มน้ าสงคราม 

หากพิจารณาด้วยการรับรู้โดยทั่วไป “บ้านปากยาม” เป็นหมู่บ้านชนบทของไทยที่มีข้อมูลพ้ืนฐาน
ทางการปกครองของรัฐอยู่ที่ ต าบลสามผง อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ปัจจุบันมีผู้อยู่อาศัยรวมทั้งสิ้น 
584 คน 173 หลังคาเรือน แยกตามเพศอาศัยเป็นผู้ชาย 299 คน และเป็นผู้หญิงรวม 285 คน (ส านักงาน
เทศบาลต าบลสามผง, 2562) ครันผู้เขียนได้พูดคุยกับผู้เฒ่าในหมู่บ้านถึงประเด็นของกิจกรรมชีวิตตามวงรอบ
แห่งปี พบว่า กิจกรรมการท ามาหากินของชาวบ้านจะอิงแอบอยู่กับฐานทรัพยากรทางธรรมชาติของพ้ืนที่เป็น
ส าคัญ วิถีอาหารของชาวบ้านมีความหลากหลายสามารถจ าแนกได้ตามช่วงเวลาระหว่างฤดูกาล ไม่ว่าจะเป็น
อาหารที่ได้จากป่าบุ่งป่าทาม หรือแหล่งน้ าต่างๆ กิจกรรมชีวิต และอาชีพของคนในหมู่บ้านจึงขึ้นตรงอยู่กับ
ฐานทรัพยากรที่ส าคัญคือ น้ า และป่า 

ผู้เขียนจึงตั้งข้อสังเกตว่าในการเลือกท าเลที่ตั้ง การอพยพโยกย้ายของคนหลายชาติพันธุ์ จนน ามาสู่
การรวมกลุ่มของคนต่างพ้ืนที่กลายเป็นหมู่บ้าน มีรอยวิถีอาหาร มีตลาดการค้าปลาท้องถิ่นทั้งหมดเหตุผล
เบื้องหลังมาจากความอุดมบูรณ์ของพ้ืนที่มีฐานทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นแบบฉบับเฉพาะของตน น่าจะเป็น
เหตุปัจจัยส าคัญในการตั้งฐานการด ารงอยู่จนน าไปสู่วิถีวัฒนธรรมทางอาหารที่เป็นแบบฉบับเฉพาะของตนเอง 
ทั้งนี้สอดคล้องกับค าบอกเล่าของผู้อาวุโสในพ้ืนที่ว่า “เป้าหมายที่ส าคัญของการอพยพของคนเข้ามาในบ้าน
ปากยามนอกเหนือจากความอุดมสมบูรณ์แล้วยังเป็นไปเพ่ือการสร้างผลผลิตจากปลาไว้เป็นสินค้า ” อัน
หมายถึง “ปลาแดก”  

ชาวบ้านปากยามตามค าบอกเล่าของผู้เฒ่าในหมู่บ้านนั้นเป็นกลุ่มคนที่อพยพโยกย้ายมาจากพ้ืนที่
ต่างๆ  ทั้งใกล้ และไกลมีเชื้อสายมาจากพ้ืนที่ต่างกันโดยเป็นชาติพันธุ์ไท-ลาว เป็นส่วนใหญ่ และปะปนไปด้วย
กลุ่มชาติพันธุ์ไทย้อ ไทโย้ย ผู้ไท แสก ไทยเขมร จีน และเวียดนาม (ครูพงษ์ , ผู้ให้สัมภาษณ์, พฤศจิกายน, 
2559) ความชัดเจนของการเล่าเรื่องถึงกลุ่มชาติพันธุ์ในพ้ืนที่ปากยามนั้นเด่นชัดขึ้นเมื่อผู้เขียนส ารวจพื้นที่ในวัด
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แล้วพบกับเจดีย์ใส่อัฐิธาตุของเหล่าบรรพบุรุษของชาวบ้านปากยามที่ถือเป็นหลักฐานส าคัญจนแสดงให้เห็นถึง
ที่มาที่ไป และความต่างทางวัฒนธรรมของคนหลากหลายกลุ่มในการตั้งรกวางรากจนน าไปสู่การประกอบ
การค้า ซึ่งระหว่างเวลานั้นผู้เขียนเดินเท้าส ารวจพ้ืนที่ในวัดนี้ท าให้ได้พบกับอัฐธาตุของพ่อกระจ่าง มงคลงาม 
และต้นรากบรรพบุรุษซึ่งเป็นบุคคลอันเป็นที่รักของแม่สาคร มงคลงาม หญิงชราวัย 75 ปีผู้เป็นบุคคลส าคัญใน
การน าผู้เขียนไปสู่เรื่องราวของ “หมู่บ้านปลาแดก/หมู่บ้านปากยาม” 

 
แม่สาคร: เจ้าของวัฒนธรรมแห่งรสปลาแดกแห่งล าน้ ายาม 
 การลงพ้ืนที่ภาคสนาม ณ หมู่บ้านแห่งนี้ ฆานประสาทของผู้เขียนได้รับรู้ถึงกลิ่นปลาแดกอวลกรุ่นอยู่
ในจมูกก่อนจะมองเห็นไหปลาแดกตั้งเรียงรายอยู่แทบทุกหลังคาเรือน ณ เรือนไม้หลังใหญ่ยกใต้ถุนสูงราว 3 
เมตรหลังหนึ่ง ภายใต้ถุนสูงของเรือนนั้นเต็มไปด้วยเครื่องมือหาปลาขนาดน้อยใหญ่หลากหลายชนิดวางเรียง
รายอย่างระเกะระกะโดยที่ผู้เขียนเองก็ไม่สามารถจะหาค ามาเรียกชื่อเครื่องมือหาปลาเหล่านั้นได้เต็มปากเต็ม
ค านัก  นอกจากนั้น ภายใต้ถุนบ้านยังปรากฏให้เห็นไหดินเผาขนาดใหญ่ที่เรียกขานกันว่า “ไหแสน”2  สิ่งที่
สร้างความประหลาดใจแก่ผู้เขียน คือ เรือนไม้หลังนี้มีไหแสนอยู่เป็นจ านวนมากโดยการประมาณด้วยสายตา
อย่างคร่าวๆ น่าจะมี 50 ใบเป็นอย่างน้อยตั้งเรียงรายตามใต้ถุนและด้านข้างของตัวเรือนดูแน่นเป็นพืดไปหมด  
อีกทั้งในบริเวณเดียวกันยังปรากฏให้เห็นโรงเก็บไหแสนซึ่งในอดีตอาจจะเคยเป็น “โรงเก็บปลาแดก” เจ้าของ
เรือนไม้ระดับคหบดีของหมู่บ้านหลังนี้ คือ “คุณแม่สาคร มงคลงาม” หญิงชราวัย 75 ปี ผู้เป็นเจ้าของ “บ้านปลา
แดกไหแสน” ซึ่งจะเป็นตัวแสดงส าคัญในการน าพาผู้เขียนไปสู่การค้นหาความหมายของ “ปลาแดก”  

ผู้เขียนส ารวจรอบหมู่บ้านปากยามอย่างมักคุ้น และพอจะอนุมานด้วยตัวเองได้ว่าอาชีพหลักของคนใน
บ้านปากยามในอดีตคงหลีกหนีไม่พ้นการเป็นตลาดค้าปลาขนาดใหญ่ เพราะสิ่งที่ประจักษ์แก่สายตา คือ 
เครื่องมือหาปลาน้อยใหญ่ที่วางเรียงรายเขรอะฝุ่น เช่นเดียวกับไหแสนที่เคยใช้ในการบรรจุปลาแดกในช่วงเวลา
แห่งความมั่งคั่งทางการค้า และในระหว่างนั้นผู้เขียนก็ได้เหลือบไปเห็นเครื่องมือหาปลาขนาดใหญ่มีชื่อเรียกว่า 
“ต่ง”3 โดยพ่อกระจ่าง มงคลงาม เป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาใช้ในบ้านปากยามเป็นคนแรก จนน าไปสู่การเล่า
เรื่องที่เก่ียวสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับการเป็นพื้นที่หมู่บ้านปลาแดกของบ้านปากยามอย่างปฏิเสธไม่ได้  

 

“พ่อกะหาปลา แม่กะขายปลาแดก” [พ่อหาปลา แม่ค้าปลาแดก] 
 

ภาษาของแม่สาครที่บอกเล่าแก่ผู้เขียนยิ่งน าไปสู่การเน้นย้ าให้เห็นถึงการด าเนินชีวิตของชาวบ้านปาก
ยามที่หมุนวนไปตามฤดูกาล และบทบาทหน้าที่ทางเพศก็มีลักษณะเกาะเกี่ยวอยู่กับปลาแดกอย่างมีนัยยะ
ส าคัญ  

 

“พ่อกะหาปลา” ต้นเรื่องของประเด็นส าคัญนี้เกิดจากการกล่าวถึงเรื่องราวของพ่อ
กระจ่าง มงคลงาม (จากนี้ไปผู้เขียนจะใช้ค าว่า “พ่อตู้”) ผู้เป็นสามีของแม่สาคร มงคล

                                                           
2 ไหหิน โดยชาวบ้านจะรับรู้กันโดยทั่วไปว่า “ไหแสน” ที่สามารถบรรจุปลาแดกได้ 120 กิโลกรมั  ท้ังนี้ในความหมายของ
ชาวบ้านปากยามนั้น หมายถึง 1 หมื่น จะเท่ากับ 12 กิโลกรัม  ฉะนั้นไหแสนจึงมคีวามหมายในเชิงปริมาณของความสามารถ
ในการบรรจุปลาแดก คือ 10 หมืน่ หมายถึง 1 แสน ท่ีเท่ากับ 120 กิโลกรมั (แม่สาคร, ผู้ใหส้ัมภาษณ,์ ตุลาคม, 2559)  
3 “ต่ง” เป็นภาษาถิ่น เป็นกริยา “ต่งเอา ฮองเอา” ใช้คู่กับต้อน (ท ารั้วกั้นล าน้ าใช้ไม้ท าตะแกรงง่ามให้ปลาตัวโตๆ  ลอดได้ 
แล้วเว้นช่องไว้ให้พอดีกับความกวา้งของต่ง ปลาตัวโตก็จะเข้าไปติดอยู่) น ามาสู่ค าร าลึกถึงความหลังวา่ “คิดภาพออกบ่ สมัย
ลุงเป็นเด็ก ปู่เป็นคนเฮ็ดต้อนใช้ต่งดักปลาบางวันได้เต็มล าเรือ” (คุณตาทอง, ผู้ให้สัมภาษณ์, มกราคม, 2560) 
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งาม พ่อตู้เป็นลูกชายของนายฮ้อยค้าเกลือหัวแฮด บ้านท่าสะอาด อ าเภอเซกา จังหวัด
บึงกาฬ (ในปัจจุบัน) โดยก่อนที่พ่อตู้จะสร้างครอบครัวอยู่กินกับแม่สาครนั้นได้ประกอบ
อาชีพหลัก คือ ล่องเรือขายไม้ซุง ต้มเกลือ และหาปลาขาย ทั้งยังเป็นบุคคลที่มีความ
เชี่ยวชาญในการท าเครื่องมือหาปลาจนเป็นบุคคลแรกในบ้านปากยามที่ประดิษฐ์คิดค้น
เครื่องมือหาปลาขนาดใหญ่มีชื่อเรียกว่า “ต่ง” ท าให้ครอบครัวมีรายได้หลักมาจาก
การค้าปลา และค้าปลาแดก  
“แม่กะขายปลาแดก” ภาษาบอกเล่าของแม่สาครที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทของตนในการ
ปรุงแปงปลาตั้งแต่แรกเริ่มที่เครื่องมือหาปลาของบ้านยังเป็นแห รวมทั้งเรื่องราวของการ
ใช้แห และการท าปลาแดกผ่านวิธีการที่เรียกว่า “การซุมแห” เรื่องเล่ามีความว่า 

 

“ซุมแหซิใช้เวลาเดินทาง 7 มื้อ  ในเฮือสิมีการเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ที่
นอน แนวอยู่แนวกิน แล้วกะสิมีเกลือกับไห เฮือคอกะยาว 20 เมตร มันกะจั่งสิจุของได้  
เฮือแต่ละล าพอได้ปลามาแล้วกะสิหมักปลากับเกลือใส่ในไห พอเฮือแต่ละล าได้ปลา
แดกเต็มไหสุใบ กะสิพากันคอเฮือกลับ  การคอเฮือแต่ละล าสิมีกัน 2 คน คือ ผัวเป็นผู่
หว่านแห เมียเป็นผู่พายเฮือ ซุมแหของไทบ้านเฮาสิมีไปน ากันเทื่อละ 20-30 คน” [การ
ซุมแหจะเดินทางใช้เวลา 7 วัน  ภายในเรือจึงต้องเตรียมอุปกรณ์ที่จ าเป็นไม่ว่าจะเป็น
เครื่องนอน เครื่องครัว รวมทั้งเกลือและไหปลาแดก จึงจ าเป็นต้องใช้เรือคอ4ที่มีความ
ยาว 20 เมตร เพ่ือบรรจุส าภาระ  เมื่อเรือแต่ละล าได้ปลามา ก็จะหมักปลากับเกลือท า
เป็นปลาแดกใส่ไว้ในเรือ จนเรือแต่ละล าได้ปลาแดกเต็มไหทุกใบ โดยแต่ละล าจะเตรียม
ไหปลาแดกไปด้วย  ลักษณะการใช้เรือคอไปด้วยกันแต่ละล ามีอยู่ล าละ 2 คนเพ่ือ
ผลัดเปลี่ยนหน้าที่กัน  ถ้าคนหนึ่งพายเรืออีกคนต้องหว่านแห คือ ผัวเป็นคนหว่านแห 
เมียเป็นคนพายเรือ  ดังนั้นชาวบ้านที่ไปซุมแหจึงมีมากประมาณ 20-30 คน]  

 

กล่าวคือ การซุมแหถือเป็นจุดเริ่มต้นของปลาแดกที่มีความหมายในเชิงการค้ามากขึ้นเพราะ
วัตถุประสงค์หลักของการซุมแห คือ การเดินทางนอกหมู่บ้านที่ใช้เวลาหลายวัน เพ่ือหาปลาในปริมาณมากใน
การท าปลาแดกขาย และเคลื่อนขนออกไปทั้งจากคนภายใน และคนภายนอกหมู่บ้านปรากฏการณ์นี้จึงคล้าย
เป็นบริบทที่เร่งเร้าให้ชาวบ้านพยายามท าปลาแดกให้มีความโดดเด่นมากขึ้นซึ่งการรับรู้โดยทั่วไปเกี่ยวกับปลา
แดกบ้านปากยามนั้นมักจะมีลักษณะเฉพาะ คือ เป็นปลาแดกที่ปรุงจากปลาหนังหรือปลาเนื้ออ่อนโดยจะคัด
เอาปลาประเภทเดียวกันทั้งหมดในการปรุงปลาแดกท าให้การค้าปลาแดกขยายตัวจนกลายเป็นสินค้าที่สามารถ
ส่งขายนอกหมู่บ้านด้วยเสียงลื่อเสียงเล่าอ้างในรสชาติเฉพาะจนสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านอย่างเป็นล่ า
เป็นสัน (แม่สาคร, ผู้ให้สัมภาษณ์, ธันวาคม 2559)  

อนึ่ง การเป็นพ้ืนที่ของการจับปลา การท าปลาแดก และการค้าปลาแดกของหมู่บ้านจึงมีความส าคัญ  
เป็นผลให้หมู่บ้านนี้กลายเป็น “หมู่บ้านปลาแดก” อย่างแท้จริง เมื่อปลาแดกถูกเปลี่ยนความหมายให้กลายเป็น
สินค้าของหมู่บ้าน ผู้ท าปลาแดกจึงมีบทบาทส าคัญโดยเฉพาะบทบาทของผู้หญิงซึ่งอยู่ในสภานะของผู้ท า และผู้

                                                           
4 เป็นเรือขอนชนิดหนึ่งที่ขุดมาจากไม้แคนหรือไมต้ะเคียน และใช้อุปกรณ์การช่างขุดหรือไสด้วยมือจนกลายเป็นรูปร่างของเรือ
ยาวราวๆ  20 เมตร สามารถบรรทุกสิ่งของได้หลายตัน และเป็นเรอืท่ีมีความนิยมมากในการบรรทุกสิ่งของส าหรับพ่อค้าแม่
ขาย ในเวลาที่ชาวบ้านใช้เรือคอออกไป “ซุมแห” เพื่อหาปลาเรือคอจะถูกประกอบส่วนด้วยหลังคาโค้งรูปประทุนท่ีท ามาจาก
หญ้าเพื่อการป้องกันแดด ลม ฝน ในปัจจุบันในบ้านปากยามเรือคอเหลือเพียงล าเดียวท่ีวางนิ่งอยู่หน้าบ้านของแม่สาคร 
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ปรุงปลาแดกที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์เฉพาะในรสมือด้วยวิธีการสืบทอดในหมู่ผู้หญิงโดยมีแม่เป็นบุคคลที่ท า
หน้าที่ 2 ลักษณะ คือ เป็นทั้งผู้สืบทอด และผู้ถ่ายทอด เช่น ผู้อาวุโสจะเป็นผู้ปรุง (อันหมายถึงผู้ที่มีอายุมาก
ที่สุดในบ้าน ทั้งนี้อาจเป็นยาย)  ส่วนผู้เยาว์ (ทั้งนี้อาจหมายถึงแม่ ลูก หลาน) เป็นผู้ช่วยปรุง ผู้ช่วยชิม และเป็น
ผู้ช่วยกิน จนในล าดับเวลาต่อมาผู้เยาว์ก็จะสามารถจดจ าและท าอาหารจนปรุงได้โดยไม่ต้องท่องบทฝึกฝน และ
พ่ึงพิงสูตรตัวเลขจากต าราอาหาร (จารุวรรณ ธรรมวัตร, 2540, น. 105) เช่นเดียวกับเรื่องเล่าของแม่สาครที่ว่า 
การท าปลาของคนลุ่มน้ าสงครามเพ่ือให้ได้ผัสสะแห่งรส กลิ่น และสี ตามสูตรประสบการณ์นั้นการคัดแยกปลา
การจัดการกับปลาถือเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องอาศัยประสบการณ์การท ามือ ความว่า  

 

“บ่มีต าราหยัง บ่มีสูตรตายโต มีแต่พาเฮ็ดพาเบิง แล้วกะจือเอา วิธีเฮ็ดปลาแดกนั่นเอา
ปลาที่หาได้จากแม่น้ ายามเฮานี้ละคัวเกล็ด แล้วผ่าท้องจกขี้จกไส้ออกและล้างน้ าให้
หล่อนผสมกับเกลือให้ทั่วโต จนมั่นใจแล้วว่าปลาถืกเกลือทั่วแล้วจั่งโฮยฮ าข้าวผสมใส
กัน จั่งเอายัดใส่ไห แล้วกะใช้ไม้ไผ่สานขัดแตะปิดปากไหไว้ บ่านนี้กะจั่งเอาน้ าเกลือ
เค็มๆ น้ าเกลือนั่นให้ซิมเบิ่งสะก่อน ให้ว่าน้ าเกลือนั้นให้เค็มจนออก ‘รสขม’ พุ้นละจั่ง
เทใส่ในไหปลาแดก”  
[ไม่มีต ารา ไม่มีสูตรที่ตายตัว มีเพียงการพาท าพาดู และจดจ าเอา  วิธีการท าปลาแดก 
คือการน าปลาที่หาได้จากแม่น้ ายาม แล้วน ามาขอดเกล็ด ผ่าท้องควักขี้ควักไส้ล้างน้ าให้
สะอาดแล้วน ามาผสมกับเกลือแล้วคลุกให้ทั่วตัวปลา แล้วค่อยโรยด้วยร าข้าวผสมให้เข้า
กัน จากนั้นจึงยัดหรืออัดใส่ไหแล้วใช้ไม้ไผ่สานขัดปิดปากไหไว้ หลังจากนั้นค่อยน า
น้ าเกลือท่ีเค็มจัด ชิมดูจนรับรู้ได้ซึ่ง ‘รสขม’ แล้วค่อยเทใส่ไหปลาแดก] 

 

กล่าวคือ วิธีปฏิบัตินั้นเป็นทักษะที่แม่สาครเรียกว่า “การพาเฮ็ดพาเบิ่ง” [การพาท าและพาดู] ที่เป็น
การถ่ายทอดทักษะมือจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง คือ จากคนรุ่นยายสู่คนรุ่นแม่ และจากคนรุ่นแม่ส่งสู่ไปยัง
รุ่นลูก เพ่ือให้ได้รสชาติของปลาแดกที่เป็นรสมือเฉพาะในครัวของตนน าไปสู่การเกิดทักษะบ่มเพาะจาก
ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวผ่านวิถีของจริยธรรมทางชุมชน (Community ethics) เป็นแนวผูกพัน และ
ยึดโยงชีวิต และสังคมของสมาชิกในบ้านทุกคน ซึ่ง Margalit Avishai (2002) เรียกความสัมพันธ์ในลักษณะนี้
ว่า “ความสัมพันธ์ลึกซึ้ง” (Thick Relation) เพราะเป็นความสัมพันธ์ที่มีเป้าหมายอยู่ที่การท าให้บุคคลใน
ครอบครัวมีชีวิตที่ดีด้วยความใส่ใจในความทุกข์สุขของกันและกันยึดโยงด้วยความผูกพันจากรุ่นสู่รุ่น
ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งดังที่กล่าวเป็นสิ่งที่สามารถปรากฏให้เห็นในกิจกรรมต่างๆ ในบ้าน เช่น การท าครัวที่บ่ม
ทักษะของการพาเฮ็ดพาเบิ่งเพ่ือให้ได้ปลาแดกท่ีมี “กลิ่นหอมและรสชาติดี” ท าให้ปลาลุ่มน้ าสงครามที่ผ่านรส
มือในครัวของชาวบ้านเป็นปลาแดกที่มีคุณลักษณะพิเศษส าคัญใน 3 รส คือ ปลาแดกร าข้าว ปลาแดกข้าวคั่ว 
และปลาแดกร าข้าวผสมกับข้าวคั่วด้วยวิธีการปรุงแปงจากความสัมพันธ์อันลึกซึ้ง จนกลายเป็นการท า/การ
ผลิตปลาแดกในครอบครัวที่มาจากสูตรของประสบการณ์ชีวิตจากรุ่นสู่รุ่นด้วยกลิ่นรส  เรียกว่า “หอมเค็ม”5 
(แม่สาคร, ผู้ให้สัมภาษณ์, 2559) 

                                                           
5 “หอมเค็ม” เป็นภาษาของชาวบ้านปากยามที่กล่าวถึงกลิ่นรส (taste) ของปลาแดก ครั้นแรกในงานภาคสนามที่ผู้เขียนจก
ปลาแดกในไหของแม่สาครขึ้นมาถูกผัสสะแห่งกลิ่นที่ปลายจมูกท าให้ผู้เขียนเข้าใจถึงภาษาที่ชาวบ้านอธิบายถึงกลิ่นและรสที่
เรียกว่าหอมเค็ม  ทั้งนี้ตามทัศนะของผู้เขียน กลิ่นแรกที่สัมผัสได้นั้น คือ กลิ่นความเค็มของเกลือที่มีความเด่นชัดและน าไปสู่
ค าอธิบายในสัญลักษณ์รสชาติของปลาแดกผ่านวัตถุดิบทางธรรมชาติ คือ เกลือ 
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ปลาแดก ‘หอมเค็ม’: ศิลปะในบ้าน สูตรประสบการณ์ผ่านทักษะมือ 
 

“ดมเบิ่ง แจะเบิ่งซีมเบิ่ง” [ดมดู จิ้มดูชิมดู] 
  

 เป็นภาษาของชาวบ้านที่กล่าวแก่ผู้เขียนทั้งนี้ด้วยเหตุผลที่ว่าในระหว่างที่ก าลังเริ่มสนทนาในประเด็ น
กลิ่นกรุ่นของปลาแดกอยู่นั้นผู้เขียนได้ถือโอกาสควักปลาแดกออกมาไหเพ่ือใช้สัมผัสของตัวเองในการหาค า
กลิ่นที่ปรากฏอยู่ต่อปลายจมูกขณะนั้นผู้เขียนเรียกว่า “กลิ่นของความเค็ม” กล่าวคือ เมื่อชาวบ้านเล่าถึง
กระบวนการผลิตปลาแดกนั้นมักจะเป็นไปในลักษณะของการควบคุมโดยทักษะความเชี่ยวชาญที่มิได้มี
กระบวนการชั่ง/การตวงตามมาตรฐานของตัวเลข หรือไม่มีสูตรที่แน่นอนตายตัว ดั่งภาษาของแม่สาคร ที่ว่า 
“การพาเฮ็ดพาเบิ่ง” ซึ่งถือเป็นทักษะมือที่ไม่สามารถเรียนรู้ด้วยต าราอาหารรวมทั้งปริมาณความเค็มของเกลือ
ที่ “รสขม” โดยชาวบ้านจะมีมาตรวัดการชั่งตวงเกลือเพ่ือใช้ในการหมักปลาแดกให้ได้ที่ ซึ่งสอดคล้องกับค า
สัมภาษณ์ในกระบวนการท าปลาแดกของชาวบ้านปากยามที่เสนอว่า การท าปลาแดกนั้นมิได้ปรากฏให้เห็นเป็น
สูตรเป็นต าราการชั่งตวง แต่กลับเป็นทักษะมือที่เรียกว่า “การพาเฮ็ดพาเบิ่ง” ซึ่งเป็นทักษะในการปรุงประกอบ
อาหารผ่านการดู การเล่าเรื่อง และการฝึกฝนจนเกิดเป็นประสบการณ์ด้วยวิธีการส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่นเป็น
รูปแบบของถ่ายทอดทักษะการครัว (Kitchen Skills) จากยายสู่แม่ จากแม่สู่ลูก โดยแม่จะคอยบอกเล่า
เรื่องราวให้ฟังตั้งแต่ยังเด็ก ส่วนผู้เป็นลูกก็จะคอยดูและสังเกตตั้งแต่เวลาที่ พ่อหาปลามาได้และแม่มักจะให้ลูก
ท าปลาด้วยทุกครั้ง  โดยการท าเช่นนี้อยู่เป็นประจ าจนเกิดความเข้าใจวิธีการท าปลา วิธีการแปงปลาแดก และ
เกิดเป็นทักษะมือที่สามารถสร้างรสของปลาแดกในพ้ืนที่ครัวในบ้านโดยไม่ได้ใช้สูตรต าราชั่งตวง   

กล่าวได้ว่า การหมักปลาแดกแบบไร้สูตรต าราชั่งตวงถือเป็นการสืบทอดความรู้เป็นทักษะสัมผัสอันลื่น 
ไหลที่ไม่ได้ปรากฏมาตรฐานตายตัวจากรุ่นสู่รุ่น รวมทั้งเป็นทักษะเชิงประจักษ์ที่จะปรากฏให้เห็น “เคล็ดลับ” 
ในการประกอบปรุงอาหาร (วิภาณี สรัญญา, 2543) กระทั่งเกี่ยวโยงกับอารมณ์ความรู้สึกของผู้ประกอบปรุง
อาหาร (ปลาแดก) ที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ขึ้นในครอบครัว ดังข้อความของแม่สาครที่กล่าวถึงทักษะการ
ท าครัวว่า 
 

"เป็นความก้าวหน้าตามท ามะซาด” [เป็นความก้าวหน้าตามธรรมชาติ] 
 

ข้อความข้างต้นนั้นเกี่ยวพันกับการสะสมความคุ้นเคยในผัสสะของอาหารอันได้แก่ รูป รส และกลิ่น
โดยปลาแดกในบ้านปากยามจะไม่มีสูตรแน่นอนตายตัว ทว่ากลับเป็นทักษะที่ก้าวหน้าตามธรรมชาติ สั่งสมกัน
มาตั้งแต่บรรพบุรุษจนกลายเป็นสูตรประสบการณ์ (Inherited tacit recipe) เป็นความคุ้นเคยเป็นการฝึกฝน
จนช านิช านาญในครอบครัว และในพื้นที่ครัว ซ่ึงเป็นพื้นที่การผลิตที่ไม่ซับซ้อนน าไปสู่การเกิดผัสสะในการแปง
ปลาแดกที่ส าคัญด้วย กลิ่น รส และหนอน โดย 3 สิ่งนี้ล้วนเป็นข้อก าหนดพ้ืนฐานที่เปลี่ยนธรรมชาติสู่
วัฒนธรรมที่ถือเป็นรหัสแห่งการรับรู้รสชาติอันมีอิทธิพลส าคัญเหนือความรู้สึกอ่ืนๆ  ที่ถูกถ่ายทอดโดยผู้อ่ืน
มากกว่าการถูกแปลความหมายด้วยตัวของมันเอง (Levi-Strauss, 1983, p. 164) 
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กลิ่น รส และหนอน: สัมผัสแห่งการรับรู้อาหารปลาแดก (เป็น) 
 

“ปลาแดกมันต้องมีหนอน ถ้าบ่มีหนอน มันกะบ่แมนปลาแดก  ยามหมอมาตรวจโรง
ปลาแดก ขั้นบ่เห็นหนอนกะว่าแม่ใส่ยาฆ่าแมลง” [ในไหปลาแดกหากไม่มีหนอนก็คงจะ
ไม่ใช่ปลาแดกท่ีสามารถกินเป็นอาหารได้  เวลาที่หมอ (เจ้าหน้าที่สาธารณสุข) มาตรวจ
โรงงานปลาแดกถ้าไม่พบหนอนที่ไหปลาแดกก็มักจะตั้งข้อสงสัยว่าแม่สาครใส่ยาฆ่า
แมลงลงในไหปลาแดก] 

 

ทักษะความรู้ของชาวบ้านต่อกระบวนการหมักปลาแดก/ปลาร้านั้น จ าเป็นต้องมีสิ่งมีชีวิตอย่างหนอน
ในการสร้างความหมายของการเป็นอาหารและความปลอดภัยตามมิติทางการแพทย์สมัยใหม่  อย่างไรก็ตาม 
การเป็นปลาแดกนั้นต่างก็มีชั้นเชิงในการท าที่แตกต่างกันในแต่ละท้องที่ โดยจะปรากฏความแตกต่างกัน
ออกไปตามลักษณะเฉพาะของทรัพยากรทางธรรมชาติของแต่ละท้องถิ่น และตามทักษะมือในการสร้างรสชาติ
ที่ส าคัญซึ่งไม่สามารถปรุง หรือสร้างรสชาติที่ตายตัวได้ดั่งสูตรและส่วนประกอบที่ชั่งตวงวัดเป็นมาตรฐานตาม
เหตุผลทางตัวเลข ทว่า ในการประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง “ก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร 
เรื่อง ปลาร้า ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551” เพ่ือส่งเสริมสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพ 
มาตรฐาน และปลอดภัย โดยมีการก าหนดเกณฑ์คุณภาพของปลาแดก/ปลาร้าใน 4 ลักษณะส าคัญ ได้แก่ 
คุณลักษณะทางกายภาพ ปริมาณเกลือ พยาธิในปลาแดก/ปลาร้า และสิ่งแปลกปลอมในปลาแดก/ปลาร้า   

กล่าวคือ ลักษณะทางกายภาพข้างต้นเป็นการก าหนดคุณสมบัติของปลาแดก/ปลาร้าให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน ทั้งนี้เพ่ือการควบคุมคุณภาพของอาหารให้เป็นไปตามหลักสุขอนามัย คือ ความสะอาด อย่างไรก็ตาม 
หากพิจารณาเป็นรายประเด็นในเรื่องรูป สี กลิ่น และรส ทั้งหมดเหล่านี้ล้วนเป็นการรับรู้ (perceptions) ที่ถูก
น ามาพิจารณาการเป็นมาตรฐานเดียวกันในปลาแดก/ปลาร้า การควบคุมลักษณะส าคัญของการรับรู้ดังกล่าว
ให้เป็นไปตามสูตรที่ถูกควบคุมด้วยมาตรฐานของโรงงาน ซึ่งมีสูตรตายตัวที่ถูกก าหนดด้วยตัวเลข โดยรสชาติ
ความเค็มถือเป็นมาตรฐานส าคัญในการควบคุมรสชาติของปลาแดก ทั้งนี้ตามประกาศจะมีตัวเลขความเค็มที่ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 18 โดยน้ าหนัก  อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาปลาแดกในมิติของชาวบ้านแล้ว กระบวนการ
ผลิตปลาแดกจะถูกควบคุมโดยทักษะความเชี่ยวชาญที่มิได้มีกระบวนการของการชั่งการตวงที่เป็นไปตาม
มาตรฐานของตัวเลขและไม่มีสูตรที่แน่นอนตายตัวมีเพียงการ “พาเฮ็ดพาเบิ่ง” กล่าวคือ   

(ก) กลิ่นของปลาแดก: Dennis D. Waskul, Phillip Vannini (2014) กล่าวว่า กลิ่น (Smell)  
คือ สิ่งที่สื่อความหมายของการท าพิธีกรรมในชีวิตประจ าวันที่เป็นองค์ประกอบที่ละเอียดอ่อนมีความส าคัญใน
เชิงบรรทัดฐาน และสุนทรียภาพทางวัฒนธรรมในการแสดงออกของชีวิตประจ าวันที่ตรึงตาตรึงใจ เช่นนั้น 
ผู้เขียนจึงพิจารณากลิ่นของปลาแดกตามกรอบคิดข้างต้นผ่านปรากฏการณ์ และมโนทัศน์ของชาวบ้านที่กลิ่น
ของปลาแดกคือความคุ้นเคยอยู่ในชีวิตประจ าวันเป็นกลิ่นที่นิยามจากส่วนประกอบของวัตถุดิบทางธรรมชาติที่
ส าคัญของท้องถิ่นนั้นๆ  แบ่งออกได้เป็น 3 กลิ่น คือ กลิ่นหอมปลาแดก กลิ่นเหม็นปลาแดก และกลิ่นเหม็นคาว
ปลาแดก  อย่างไรก็ตาม ในการรับรู้กลิ่นปลาแดกของแต่ละพ้ืนที่จะแตกต่างกันออกไป  โดยในบางพ้ืนที่กลิ่น
ปลาแดกถูกเรียกใน 3 กลิ่น คือ กลิ่นปลาแดกหอม กลิ่นปลาแดกนัว และกลิ่นปลาแดกโหน่ง  คือ กลิ่นปลา
แดกหอมจะเป็นกลิ่นของปลาแดกที่สามารถใช้ในการปรุงอาหารได้เพราะใช้เกลือในการหมักในปริมาณมาก
และมีระยะเวลาในการหมักนานถึง 1-2 ปี  ปลาแดกกลิ่นนี้จะมีกลิ่นหอมหวนชวนกินเป็นอย่างมาก  ส่วนปลา
แดกนัวเป็นปลาแดกที่มีกลิ่นนุ่มนวลไม่แพ้กลิ่นแรกและเป็นปลาแดกที่สามารถสร้างรสชาติกลมกล่อมหรือ 
“นัว” ในการประกอบปรุงอาหารได้เป็นอย่างดี ส่วนสุดท้าย คือ ปลาแดกโหน่งนั้นเป็นปลาแดกท่ีมีกลิ่นรุนแรง 
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เพราะใส่เกลือในปริมาณน้อยกว่าปลาแดกทั้งสองชนิดซึ่งมักใช้ในการสร้างรสชาติของส้มต า (ชอบ ดีสวนโคก, 
2525, น. 46) 

อย่างไรก็ตาม แม่สาครได้เล่าว่าการหมักปลาแดกสู่การเกิดขึ้นของกลิ่นปลาแดกไว้ว่า ในช่วงแรกๆ  
ปลาแดกจะมีกลิ่นเหม็นของปลาอย่างรุนแรง โดยกลิ่นนี้ คือ กลิ่นของปลาแดกที่ยังหมักไม่เป็นปลาแดก จึงมี
กลิ่นเหม็นคาวของปลา แต่เมื่อเวลาผ่านไปสัก 3 เดือนก็จะสามารถน าปลาแดกมากินได้ แต่ก็ยังถือว่าหมักได้ที่
ไม่ดีนัก เพราะในระยะเวลาดังกล่าวปลาหมักจะยังไม่เป็นปลาแดกเต็มที่  ทั้งนี้ปลาแดกที่มีกลิ่นดีและสามารถ
น ามากินได้อย่างอร่อยนั้นต้องใช้เวลาในการหมักถึง 1 ปีก่อนเสมอ  นอกจากนี้ ยังพบว่าวิธีการแปงปลาแดก
ของชาวบ้านอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตนที่ท าให้เกิดกลิ่นของปลาแดกโดยในภาวะที่ปกติแล้วมักจะมีกลิ่นหอมที่
เกิดจากการใช้ข้าวคั่วเป็นส่วนผสมร่วมในการหมักซึ่งเป็นสิ่งช่วยสร้างกลิ่นหอมตามธรรมชาติ ซึ่งในแง่นี้
สามารถอธิบายได้ว่ากลิ่นหอมนั่นเกิดจากทรัพยากรทางธรรมชาติที่แปงสู่วัฒนธรรมแห่งการสูดดม วัฒนธรรม
ดังกล่าวนี้มีความส าคัญกับการด ารงชีวิตเพราะเป็นการรับรู้กลิน่รสผ่านเครื่องปรุงรสที่สามารถก่อความชื่นชอบ
ร่วมกันของคนในท้องถิ่น รวมทั้งมีบทบาทส าคัญจนอาจก่อให้เกิดการค้าอันเจริญรุ่งเรือง ดังจะเห็นได้ ในกรณี
ของเส้นทางของการค้าเครื่องเทศทั้งหลาย (Mandy Aftel, แปลโดย พลอยแสง, 2560, น. 58-59)   

นอกจากนั้น ในเรื่องของกลิ่นอาหาร Fisher, M.F.K. (2009) เสนอว่าความส าคัญในกลิ่นย่อมมี
อิทธิพลต่อรสชาติของอาหารเพราะหากมนุษย์ไร้ผัสสะแห่งกลิ่นหรือมีส านึกต่อการรับกลิ่นได้เพียงเล็กน้อยก็
เท่ากับว่ามนุษย์ไร้สามารถในการสร้างสัมพันธ์ต่ออาหารและรสชาติ ฉะนั้น จมูกจึงเป็นสื่อกลางที่แสดงออกถึง
ความรู้ล าดับแรกก่อนจะเตรียมส่งความรู้สึกสุขอร่อยไปยังประสาทส่วนอ่ืน ๆ แต่นอกจากรสแห่งความอร่อย
แล้วกลิ่นยังสามารถสร้างความหมายอย่างอ่ืนต่ออาหารผ่านปฏิกิริยาการแสดงออกทางร่างกาย เช่น หากเกิด
กิริยาการปิดจมูกขณะกินอาหารหรือความรู้สึกที่ไม่ถูกใจในรสชาติ ปฏิกิริยานี้ย่อมมีนัยยะแสดงออกถึงการเป็น
พรมแดนระหว่างความเป็นอาหารในความรู้สึกกับความไม่เป็นอาหารของปัจเจกชนแต่ละคนหรือ/และกลุ่มคน 

ดังนั้น กลิ่นจึงถือเป็นองค์ประกอบส าคัญอย่างหนึ่งในการสร้างภาพลักษณ์ของปลาแดกและมีอิทธิพล
ต่อการสร้างรสชาติ เนื่องด้วยปลาแดกไม่ได้เป็นเพียงการชะลอการเน่าและการเก็บกักอาหารเอาไว้กินในระยะ
ยาวเท่านั้นหากแต่กลับสะท้อนต่อการสร้างความหมายของการเป็นอาหารในแต่ละกระบวนการ โดย Adams 
(1977) เสนอว่า กระบวนการหมักอาหารถือเป็นสิ่งส าคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นไปเพ่ือการ
เก็บรักษาหรือชะลอการเน่าเสียของอาหาร และเป็นวิธีการท าให้อาหารกลายเป็นของสุก (Cooked) ที่สามารถ
กินได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการปรุงจากไฟ ข้อเสนอนี้สอดรับกับแนวคิดของ Penny Van Esterric (2008) 
ที่เห็นว่า คนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เชื่อว่าอาหารในลักษณะนี้เป็นอาหารที่สุกแล้ว ห รือการหมัก
เช่นนี้เป็นการแปงจากของดิบให้เป็นของสุก ทั้งนี้ความละเอียดอ่อนของทักษะการปรุงนั้นจะขึ้นอยู่กับแต่ละ
ท้องถิ่น กลิ่นจึงเป็นการรับรู้ที่ส าคัญที่จะน าไปสู่การรับรู้ต่อรสชาติของอาหาร/ของปลาแดกด้วยค าบอกกล่าว
ของชาวบ้านที่ว่า “รสของปลาแดก คือ ความเค็ม เค็มที่ได้มาจากการหมักของเกลือที่เค็มจนขม” 

 

(ข) รสของปลาแดก: อย่างไรก็ตาม เมื่อถามถึงรสชาติปลาแดก ชาวบ้านปากยามจะระบุว่า ปลา 
แดกนั้นมีเพียง รสชาติ 3 รส คือ รสเค็ม รสจาง และรสพอดี  โดยมีเกลือเป็นวัตถุทางธรรมชาติที่เป็นส่วนผสม
เพ่ือการสร้างรสเค็ม ในแง่นี้รสเค็มจึงถือเป็นรสชาติต้นแบบ (สุพัตรา จิรนันทนาภรณ์, 2553, น. 8) กล่าวคือ 
ไม่ว่าจะอ้างถึงการรับรู้แบบใด ค าอธิบายเกี่ยวกับผัสสะในรูป รส กลิ่น และสีของปลาแดกก็ยังคงถูกอธิบาย
เชื่อมร้อยโยงเข้าด้วยกันโดยมิอาจแยกออกเป็นส่วนๆ ถึงแม้ว่าผัสสะแรกของมนุษย์นั้นจะเริ่มต้นจาก กลิ่น  สี 
และตามด้วยรส แต่การรับรู้ล้วนเป็นกระบวนการเริ่มต้นของการใช้ประสาทผัสสะทั้งหมดเพ่ือการสร้างอัต
ลักษณ์ทางอาหารให้มีความหมายยิ่งขึ้น  
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คงไม่เกินเลยนักหากจะกล่าวว่าอาหารปลาแดกหรืออาหารชูรสเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญทาง
วัฒนธรรมที่บ่งชี้ถึงอัตลักษณ์ประจ าท้องถิ่นกระทั่งเป็นลักษณะเฉพาะที่ร้อยรัดกับวิถีชีวิตของคนในภูมิภาค
อีสานมาเป็นเวลานาน ดั่งเช่นใน วรรณกรรมอีสาน เรื่อง พญาค ากองสอนไพร่ ใน “หมวดสอนการกิน” จะมุ่ง
สอนให้เรียนรู้วิถีแห่งอาหารอีสาน อันได้แก่ แกงต้ม แกงอ่อม แกงเอาะ แกงเผ็ด แกงส้ม แกงขั้ว อ่อมซั้ว ป่น
ปลา ปลาปิ้ง ลาบ ก้อย ส้มปลา หม่ าปลา ส้มปลาน้อย และส้มปลาแส้แล้ว ยังแสดงให้เห็นว่า อาหารประเภท
แจ่ว อันได้แก่ แจ่วผงใส่ปลาแดกและแจ่วบอง ซึ่งปรากฏอยู่ในกระบวนการปรุงแต่งรสชาติของอาหารซ่ึงมีปลา
แดกเป็นสิ่งที่ชูรสชาติในทุกประเภท โดยเป็นทั้งอาหารและเครื่องชูรสชาติทางอาหาร ทั้งนี้ในวรรณกรรมได้
ยกตัวอย่างอาหารที่กินคู่กับแจ่วบอง คือ ปลาปิ้ง ดังความว่า “จักเฮ็ด ปลาปิ่นปิ้ง ประสงค์จ้ าแจ่วบอง” [รู้จักที่
จะท าปลาปิ้งเพ่ือเอาไว้กินกับแจ่วปลาแดกบอง]  

ผู้เขียนพิจารณางานข้างต้นสู่การตั้งค าถามกับแม่สาครได้ความว่า “เป็นลักษณะการกินของแจ่วที่ตัด
กับกลิ่นคาวปลา” อันหมายถึง การกินอาหารที่มีรสเผ็ดซึ่งเป็นรสชาติหลักของแจ่วปลาแดกท่ีมีส่วนประสมของ
พริกป่น และขิง ข่า ตะไคร้ รวมรสชาติกันเป็นปลาแดกบองรสเผ็ด และมีกลิ่นสมุนไพรเป็นตัวน า  ทว่าหาก
น าไปกินคู่กับปลาปิ้งที่มีรสชาติเฉพาะของเนื้อปลาที่ “หวานจืด” มี “กลิ่นคาว” และ “กลิ่นรมควันไฟ” รสชาติ
เฉพาะของแจ่วปลาแดกบองจะสามารถตัดกลิ่นนั้นออกไปเพ่ือการรับรสอาหารที่อร่อยและพอดีในการกินได้ 
อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าแม้วรรณกรรมเรื่องพญาค ากองสอนไพร่จะไม่ปรากฏการสอนวิธีการท าปลา
แดก แต่กลับเป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นความส าคัญของการเพ่ิมรสชาติทางการอาหาร และรูปแบบวิธีในการกิน
อาหารของชาวอีสานในวรรณกรรมเรื่องนี้ยังน าเสนอให้เห็นอาหาร/วิธีการปรุงอาหารที่ผ่านกระบวนการในการ
ปรุงให้สุก ทั้งที่พืช ผัก และสมุนไพร ดังความว่า “กะเทียมหอมบั่วขั้ว ดีแล้วใส่ภาช์”  ลักษณะการกินดังกล่าว
ถือเป็นภูมิปัญญาและวัฒนธรรมทางอาหารที่ต่างจากกรอบคิดทางโภชนาการในเรื่องความปลอดภัยและ
สุขอนามัยของอาหารตามหลักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ แต่กระบวนการปรุงสุก ในกรอบคิดหรือมโนทัศน์ของ
ชาวบ้านดังที่น าเสนอผ่านวรรณกรรมนี้ ด ารงอยู่ในกรอบคิดอีกแบบหนึ่งที่อยู่ภายใต้วิธีคิดเรื่องการสร้างรสชาติ
จากความรู้สึกมากกว่าด ารงอยู่ในมิติของการปรุงให้สุกด้วยความร้อนเพื่อให้การกินอาหารปลอดภัยจากเชื้อโรค 
โดยแสดงผ่านค าเรียกรสของชาวบ้านดังปรากฏอยู่ในวรรณกรรมว่า “แซบนัว” หรือรสอร่อยที่มีปลาแดกเป็น
ตัวปรุงกล่าวให้ถึงท่ีสุดแล้ว   

กล่าวคือ กระบวนวิธีการเตรียมและการปรุงประกอบอาหารของชาวบ้านนั้นไม่ได้มีเพียงเรื่องการสร้าง
รสชาติบนลิ้นเท่านั้น แต่ยังปรากฏให้เห็นถึงความรู้ชุดหนึ่งของชาวบ้าน เช่น การตากแห้งสมุนไพร และการคั่ว
สมุนไพรด้วยไฟร้อน ทั้งนี้ก็อาจเพ่ือเป็นการป้องการเกิดเชื้อราและเพ่ือเก็บรักษาไว้กินในระยะยาว  หรือแม้แต่
การคัดสรรวัตถุดิบในการท าปลาแดกบองนั้นก็ล้วนแต่มีความพิถีพิถัน ทั้งในการเลือกปลาแดกเพ่ือให้ได้รสชาติ
ที่ต้องการ โดยยกย่องว่ายอดสูงสุดของการปรุงคือการใช้ “ปลาแดกค้างปี” ที่มีหนอนในไหเป็นเข็มนาฬิกาทาง
ธรรมชาติที่ส าคัญในการบ่งบอกถึงการเป็นปลาแดกที่สามารถสร้างรสชาติและให้รสรู้สึกถึงความนัวส าหรับการ
เป็นอาหารชูรสได้เป็นอย่างด ี

 

(ค) หนอน (worm)  
 

“ปลาแดกมันต้องมีหนอนถึงสิเป็นปลาแดกดี หมักไว้จนหนอนขึ้นปากโอ่งจั่งกินได้ ฮอด
ยามหนอนมันก็หนีไปเอง” [ปลาแดกที่ดี ต้องเป็นปลาแดกที่มีหนอนซึ่งต้องหมักไว้
จนกระท่ังหนอนขึ้นปากโอ่งปลาแดกถึงจะกินได้และเมื่อนั้นหนอนก็จะหมดไปเอง]   

 

ประเด็นดังกล่าวย่อมชี้ให้เห็นว่าหนอนเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่ชี้วัดความเป็นอาหารชูรสอย่างปลาแดกตามภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน  แต่ในมุมมองอีกด้านหนึ่งของชาวบ้านนั้น หนอนคือสัญลักษณ์ส าคัญในกระบวนการเป็นปลา
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แดก กล่าวคือ “ปลาแดกไหได๋บ่มีหนอนกะบ่แมนปลาแดกล่ะ” [ปลาแดกไหใดที่ไม่มีหนอนเท่ากับปลาแดกไห
นั้นไม่ใช่ (ไม่เป็น) ปลาแดก] ในแง่หนึ่งแล้ว หนอนถือเป็นสัญลักษณ์ของการเป็นปลาแดก แต่ก็ไม่ได้หมายความ
ว่าปลาแดกจะต้องมีหนอนอยู่มากจนเป็นสิ่งที่รังเกียจ เพราะชาวบ้านจะมีในการป้องกันและรักษาปลาแดก
ด้วยการใช้เกลือเป็นส่วนผสมส าคัญของการหมัก ดังค าอธิบายของแม่สาครที่ว่า  
 

“นอกจากสิเอาเกลือผสมกับปลากับฮ าแล้วยัดใส่ไหแล้วให้ใช้ไม้ไผ่สานขัดกับปากไหไว้
แล้วเอาเกลือมาฮาด น้ าเกลือนั้นให้ซีมจนออก “รสขม” จั่งเทใส่ในไหปลาแดกให้เต็ม
ย่อนว่าบ่ให้แมงวันมาไข่ใส่ไหปลาแดก” [นอกจากจะมีเกลือผสมกับปลาและร าข้าวอัด
ลงไปในไหแล้วให้ใช้ไม้ไผ่สานขัดกับปากไหไว้] (แม่สาคร, ผู้ให้สัมภาษณ์, พฤศจิกายน, 
2559)  

 

ในมุมมองของความรู้ทางการแพทย์สมัยใหม่ หนอนเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการเป็นข้อบกพร่องและขัด 
ต่อเกณฑ์ในการยอมรับปลาแดกตามมาตรฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ และไม่เป็นไปตามหลักสุขลักษณะ  
กล่าวคือ ปลาแดกที่ดีต้องไม่มีหนอน เพราะการพบหนอนในอาหารทุกชนิดย่อมแสดงถึงความไม่สะอาด ผิด
หลักมาตรฐานสินค้าเกษตร และเป็นอาหารเสี่ยงต่อสุขภาพตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่อง “ก าหนดมาตรฐานสินค้า: ปลาร้าตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551” ที่อยู่ใน ราช
กิจจานุเบกษา กล่าวได้ว่า ความรู้ชุดนี้เสมือนเป็นการควบคุมร่างกาย ควบคุมความรู้สึกของคนเพ่ือสร้างการ
รับรู้และเงื่อนไขทางสังคมดังเช่น “หนอน” หากปรากฏให้เห็นในแหล่งอาหารย่อมแสดงถึงสมมติฐานของการ
เกิดโรค เพราะ หนอนเป็นสัญลักษณ์ของความสกปรก และเป็นพาหะแห่งการน าโรคสู่ร่างกายของคน ซึ่ง
หมายถึง ความไม่สะอาด การแพร่เชื้อโรค และความอันตราย (Douglas, 1966, p. 3) อย่างไรก็ดี ชาวบ้านก็มี
ค าอธิบายอีกชุดหนึ่งในประเด็นเรื่องหนอนท่ีแตกต่างออกไปว่าตามภูมิรู้ของตนเอง ความว่า  
 

“ปลาแดกที่มีหนอนนั้นเป็นเพราะว่าส่วนผสมไม่สมส่วน ไม่สมดุลกัน  มันสิโหน่ง มันสิโอ่ ถ่าน้ าบ่ 
ท่วม  ปลาปลามันสิเน่า  ปลาที่มันจมน้ าจะบริสุทธิ์” [ปลาแดกท่ีมีหนอน เป็นเพราะว่าปรุงไม่ได้ 
สัดส่วนจะท าให้ปลาแดกมีกลิ่นเหม็นที่รุนแรง  ถ้าหากน้ าในไหไม่ท่วมปลาแดกจะท าให้ปลาแดก 
เน่า ปลาแดกที่จมน้ าจะเป็นปลาที่บริสุทธิ์] (พระภิกษุรูปหนึ่ง, ผู้ให้สัมภาษณ,์ พฤศจิกายน, 2559) 

 

แง่มุมนี้ มีประเด็นส าคัญของการมีหนอนในไหปลาแดก อันเป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่ท าให้ “ปลาแดก 
ไม่เป็น” หรือ “หมักแล้วไม่ได้ที่” หรือกลายเป็น “ของเสีย” ซึ่งจะท าให้เกิดปลาแดกท่ีไม่สามารถเป็นอาหารได้ 
ถึงแม้ว่าการมีหนอนในไหปลาแดกในมุมมองของชาวบ้านจะปรากฏถึงแนวความคิดที่งัดง้างกันอยู่ แต่ชาวบ้าน
ก็ไม่ได้ปราศจากวิธีการป้องกันและดูแลปลาแดกให้ปลอดจากหนอน  เพราะความรู้อย่างหนึ่งในการดูแลรักษา
อาหารปลาแดก คือ การใช้ขี้เถ้าเพ่ือป้องกันแมลงวันขี้ใส่หรือหากพูดด้วยภาษาของชาวบ้านก็ต้องบอกว่า 
“หยั่นใส่” เพ่ือป้องกันการเกิดหนอน  นอกจากนั้น การคั่วร าข้าวใส่รวมเป็นส่วนผสมของปลาแดกเพ่ือการ
สร้างรสชาตินั้นก็ถือเป็นอีกกระบวนการที่ป้องกันและรักษาการมีหนอนในไหเช่นกัน นอกจากนั้น ยังปรากฏว่า
มีพืชพ้ืนบ้านชื่อใบกระถิน และใบขี้หนอน ที่ถือเป็นภูมิสติปัญญาของที่ถูกเด็ดกิ่ งเด็กใบมาใช้ปกปากไหเพ่ือ
ป้องกันการเกิดหนอนในปลาแดกเช่นกัน  
  



เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)      243 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสงัคมวิทยา ครั้งที่ 2 
20 - 21 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ี

นอกจากค าอธิบายต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว การมีซากของหนอนในไหที่ชาวบ้านเรียกว่า  
“แมงม่อง” ยังเป็นนาฬิกาส าคัญต่อการแจ้งเตือนความไร้รสชาติ ความไม่ได้สัดส่วน และน าไปสู่การปรากฏขึ้น
ของกลิ่นที่เรียกว่า “กลิ่นโอ่” โดยปลาแดกในลักษณะนี้คือ “โตโรค6” ที่เชื่อถือกันว่าหากกินปลาแดกที่มีแมง   
ม่องอาจจะน าไปสู่การเกิดโรคในร่างกาย (แม่จ าเนียร, ผู้ให้สัมภาษณ์, มกราคม, 2560) ด้วยเหตุนี้ การมีหนอน
ในไหปลาแดกจึงเป็นทวิภาวะที่ย้อนแย้งอยู่ตลอดเวลา เพราะในด้านหนึ่งแล้วหนอนก็เป็นสิ่งมีชีวิตในไหปลา
แดกที่ยังต้องปรากฏให้เห็น ทั้งนี้เนื่องจากว่าการมีหนอนเป็นการบ่งบอกสถานะของปลาแดกท่ีปราศจากการใช้
ยาฆ่าแมลง  แต่ในอีกด้านหนึ่ง หนอนก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องขจัดไป เพราะเป็นภาพตัวแทนของความสกปรกของ
อาหารตามหลักการทางการแพทย์และเกณฑ์การยอมรับในประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ระบุว่า 
ปลาแดกจะต้องไม่พบ แมลง เช่น มอด ตัวอ่อนของแมลงหนอน ชิ้นส่วนแมลง ขนสัตว์ และสิ่งปฏิกูล  ในขณะ
ที่ในมุมมองของชาวบ้านหนอนสามารถเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ด้วยรูปแบบวิธีต่าง ๆ ตามเวลาของธรรมชาติ และ
ตามภูมิสติปัญญาของตน 
 
บทสรุป 
 ปลาแดกเป็นการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมจากรุ่นสู่รุ่น และท าหน้าที่เป็นพาหนะส่งผ่านวัฒนธรรม
ครอบครัว รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจจากสมาชิกในครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่น วิถีอาหาร (foodways) ใน
ลักษณะนี้ย่อมสามารถสร้างการเรียนรู้สิ่งที่เป็นสูตรประสบการณ์ที่ส าคัญในพ้ืนที่ครอบครัว อันเป็นสะพาน
เชื่อมสัมพันธ์ของผู้หญิงหลายชั่วอายุคน และช่วยให้พวกเขาได้ สืบต่อความสามารถในการผลิตอาหารที่ถูกส่ง
ต่อยังคนรุ่นต่อไป อนึ่ง ปฏิบัติการต่างๆ ของรัฐก็ทวนกระแสวิถีทางวัฒนธรรมของประชาชน เพราะปลาแดก
เป็นอาหารในชีวิตประจ าวันที่มีรูป รสและกลิ่นเป็นเอกลักษณะเฉพาะของกลุ่มคน/ปลาในลุ่มน้ าสงคราม  
ลักษณะส าคัญดังกล่าวได้ท าให้ปลาแดกพัวพันกับมิติอ่ืนๆ ในชีวิตประจ าวันที่มีความหมายมากกว่าการเป็น
อาหาร/เครื่องชูรสชาติ  เนื่องจากปลาแดกได้กลายเป็นอาหารที่ถูกผนึกความทรงจ า ( remembrances) และ
ความรู้สึก (sense) จนเป็นประสบการณ์อันน าไปสู่ความจ าในกลิ่นและรสอาหารที่เป็นการแสดงออกถึงอัต
ลักษณ์ของคนในชุมชน การบริโภคปลาแดกจึงกลายเป็นแรงต้านต่อวาทกรรมครอบง าของรัฐที่พยายามเข้ามา
สร้างค านิยามหรือความหมายให้กับวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมในชุมชน 

บ้านปากยามถือเป็นแหล่งก าเนิดของทรัพยากรที่เอ้ืออ านวยให้กับทุกสรรพสิ่งจนกลายเป็นความ
ผูกพันที่ไม่สามารถแยกขาดออกจากกันได้มีทรัพยากรแหล่งน้ า คือ ปลา และการท าปลาแดก  ปลาแดกจึง
เปลี่ยนจากการเป็นเพียงอาหารที่จ าเป็นเกือบทุกมื้อของชาวบ้านปากยาม และเป็นเครื่องปรุงที่ส าคัญส าหรับ
ชาวบ้านปากยามในทุกประเภท  กล่าวได้ว่า ปลาแดกเป็นอาหารกึ่งส าเร็จและอาหารส าเร็จรูปที่สามารถเก็บไว้
กินจนเนินนานข้าวปีโดยที่ไม่ต้องพ่ึงพาตู้เย็น โดยภาชนะบรรจุที่ใช้ต้นทุนสูงก็มีเพียงไหแสนและฝาปิดก็ท าให้
ปลาแดกเป็นอาหารที่อยู่ในบ้านให้ชาวบ้านได้อุ่นใจได้ ดังนั้นการใช้ปลาแดกในครัวเรือนของชาวบ้านปากยาม
จึงถือว่าเป็นอาหารที่พออยู่พอกิน  

อย่างไรก็ตาม  การก าหนดคุณภาพหรือการก าหนดความชอบธรรมในการกินอาหารปลาแดก/ปลาร้า  
โดยด าเนินผ่านการควบคุมพฤติกรรมการของพลเมืองผ่านสถาบันทางการแพทย์ และสถาบันทางการศึกษา 
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ปัจเจกผ่านภาคีใหม่ที่จ ากัดคุณภาพของปลาแดกให้เป็นไปตามาตรฐานและมีรูป 
รส กลิ่น และสี ด้วยสูตรตัวเลขตามหลักวิทยาศาสตร์ย่อมถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญในการสร้าง รูป รส กลิ่น 
                                                           
6 “โตโรค” คือภาษาอีสานเป็นภาษาของชาวบ้านที่หมายความถึง เช้ือโรค สิ่งสกปรกอันเป็นพาหะที่จะน าไปสู่การเกิดพยาธิ
สภาพในร่างกายของคน 
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และสีของปลาแดกแบบจารีตให้กลายสภาพเป็นปลาแดกใหม่ ผ่านการผลิตสร้างภาพลักษณ์ของปลาแดกที่ไร้
กลิ่นต่อการกระตุ้นความทรงจ าในจินตนาการผ่านร่างทรงของรัฐเวชกรรม  

การที่รัฐพยายามเข้าไปปรับวัฒนธรรมการกินด้วยการให้ความรู้ทางโภชนาการ ความรู้ทางการแพทย์ 
และสาธารณสุขสมัยใหม่ตามมโนทัศน์รัฐเวชกรรม ซึ่งกินปลาแดกของชาวอีสานนั้นก็ยังคงด ารงอยู่ในวิถีชีวิต
หรือวัฒนธรรมการกิน และรสชาติ “ความนัว” หรือกลิ่นของปลาแดกนั้นมิอาจถูกแทนที่ด้วยอาหารที่ได้รับการ
พิจารณาว่าสะอาดถูกหลักอนามัยตามบรรทัดฐานของรัฐ ประสาทการรับรสด้วยลิ้น และความคุ้นเคยที่ฝังอยู่
ในวัฒนธรรมการกินปลาแดกของชาวอีสานนั้นไม่ใช่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงกันได้โดยง่าย แม้การกล่าวเช่นนี้อาจดู
เป็นการสร้าง “แบบฉบับ” ให้แก่รสชาติอาหารท้องถิ่นหรือกลุ่มวัฒนธรรมใดเกินไป จนมองข้ามความ
เปลี่ยนแปลงหรือการผสมผสานของรสชาติหรือเครื่องปรุงที่รับอิทธิพลทางอาหารจากที่อ่ืนๆ ทุกวันนี้ชาวอีสาน
ยังคงกินปลาแดกและอาจมีเพียงปัจจัยเดียวที่ท าให้ปลาแดกหายไป คือ ไม่มีปลาให้จับในห้วยหนองคลองบึง
ถิ่นอีสานอีกแล้ว   
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ศึกษาเปรียบเทียบวีรบุรุษของชาติในแบบเรียนภาษาลาวและ 
ภาษาเวียดนามระดับประถมศึกษา 

Comparative Study of National Heroes in Lao Language and Vietnamese 
Language Elementary School Textbooks 

 
วัชรี ศรีค า1 

 

บทคัดย่อ 
แบบเรียนเป็นเครื่องมือกล่อมเกลาทางสังคมในการปลูกฝังอุดมการณ์ชาติ ค่านิยม บรรทัดฐานทาง

สังคมและอัตลักษณ์ของชาติในหลักสูตร ในขณะเดียวกัน แบบเรียนก็ได้น าเสนอภาพของวีรบุรุษของชาติที่
สอดแทรกอุดมคติและลักษณะพึงประสงค์ ที่หลักสูตรตั้งใจจะให้นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบเนื้อหาและรูปภาพวีรบุรุษของชาติ รวมทั้งวิเคราะห์อุดมการณ์
และค่านิยมที่น าเสนอผ่านวีรบุรุษของชาติของประเทศสังคมนิยม คือ ลาวและเวียดนามในแบบเรียนระดับ
ประถมศึกษา ชั้นปีที่ 1-5 โดยแบบเรียนภาษาลาวเป็นฉบับปี ค.ศ. 2017 และแบบเรียนภาษาเวียดนามเป็น
ฉบับปี ค.ศ. 2014  

ผลการศึกษาพบว่า เนื้อหาเกี่ยวกับวีรบุรุษในแบบเรียนภาษาลาว ส่วนใหญ่กล่าวถึงวีรบุรุษในภาพรวม 
เช่น อนุสาวรีย์นักรบนิรนาม มีเนื้อหาและภาพเกี่ยวกับวีรบุรุษเป็นรายบุคคลเ พียงคนเดียวคือ วีรชนสีทอง  
ในขณะที่แบบเรียนภาษาเวียดนามมีการยกย่องโฮจิมินห์ และวีรบุรุษในสงคราม เช่น เจิ่นด่ายเหงีย, สองสาวพ่ี
น้องตระกูลจึง และ ดั่งวันหงือ มีภาพของวีรบุรุษแต่ละคนทั้งภาพเดี่ยวและภาพในขณะท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน   
ส่วนอุดมการณ์และค่านิยมที่น าเสนอผ่านวีรบุรุษของชาติในแบบเรียนลาว คือการระลึกถึงบุญคุณวีรบุรุษ และ
ความรักชาติ แบบเรียนภาษาเวียดนามปลูกฝังการยกย่องโฮจิมินห์ การเชื่อฟังและปฏิบัติตามแนวทางที่วีรบุรุษ
อุทิศตนเพ่ือชาติ วีรบุรุษจากสงครามต่อสู้เอาชนะจีนและฝรั่งเศส ความเสียสละ ความเป็นอันหนึ่ งอันเดียวกัน 
ความฉลาด เข้มแข็งและอดทนฟันฝ่าเพ่ือความส าเร็จของตนและของชาติ  

 

ค าส าคัญ: วีรบุรุษ แบบเรียนประถมศึกษา ลาว เวียดนาม 
 
Abstract 

Textbook is a tool for socialization to generate national ideology, social values, norms 
and national identity of curriculum. Textbooks generally present national heroes which tempt 
to interpolate ideology and desirable characteristics in the curriculum and they intend to 
promote students to directly and indirectly learn about these ideology and social values. This 
article has major objectives to compare contents and illustration of national Vietnamese and 
Laotian heroes and to analyze Vietnamese and Laotian ideology and social values presented 
through national heroes in elementary school textbooks 1st to 5th grade of the socialist 

                                                           
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  
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countries, Lao PDR and Vietnam. Laotian textbook was printed in 2017 whilst Vietnamese 
textbook was issued in 2014. 

This study revealed that contents of Laotian textbook mostly focused on collective 
heroes. For example, a story of the monument of anonymous warriors. Only a story of Sithong 
the hero present content and illustration of individual hero. On the contrary, Vietnamese 
textbooks normally honored Hồ Chí Minh and other individual warriors such as Trần Đại Nghĩa 
two sisters of Trưng family, and Đặng Văn Ngữ. It is common to see illustration of heroes both 
individually and when conducted social activities with other people. In aspects of ideology 
and social values presenting through Laotian national heroes, textbooks commonly remind 
learners about commitment of national heroes and their patriotism. For Vietnamese 
textbooks, they often honor Hồ Chí Minh and tempt to create sense of nationalism by obeying 
and following guidelines of national heroic commitment for the nation, since they fought and 
overcame China and France. Sense of devotion, harmony, intelligence, strength and 
endurance of heroes to overcome enemies were illustrated. 
 

Keywords: Heroes, Elementary School Textbooks, Lao and Vietnam 
 
บทน า 

แบบเรียนที่ใช้ในโรงเรียนเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่รัฐใช้ในการปลูกฝังเกี่ยวกับจิตส านึกที่มีต่อชาติ 
Stromquist (1996, p. 422) ระบุว่า รัฐใช้แบบเรียนเป็นเครื่องมือในการสร้างสังคมที่ไม่มีอยู่จริง และ
แบบเรียนมีพลังในการหล่อหลอมความเป็นชาติ ซึ่งเป็นความคิดแบบชาตินิยม เป็นอุดมการณ์ทางการเมืองที่
รัฐน ามาใช้เพ่ือปลุกเร้าอารมณ์ของพลเมืองให้อุทิศตนเพ่ือรัฐและประสานความแตกต่างของประชากรพ้ืนถิ่น
ต่าง ๆ ที่ถูกรวมมาเป็นพลเมืองอยู่ในรัฐเดียวกัน รัฐชาติและความคิดแบบชาตินิยมจึงได้กลายเป็นสิ่งที่ส่งเสริม
กันและกันในการด ารงสถานะในยุคใหม่ มีการส่งเสริม ก าหนด บังคับ รวมทั้งสอดแทรกแบบแผนการใช้ชีวิตให้
เป็นรูปแบบพื้นฐานทางจารีตของรัฐชาตินั้นๆ ความคิดแบบชาตินิยมที่เรียกร้องพลเมืองให้มีความจงรักภักดีต่อ
ชาติตน (บุญส่ง ชัยสิงห์กานานนท์, 2542) ส านึกในความเป็นชาติจึงไม่ใช่สิ่งที่มีมาเองตามธรรมชาติ ความเป็น
ชาติและชาตินิยมนั้นเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เฉพาะทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง (นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2547, น. 46) ซึ่ง 
Ivarsson (2008) ได้ศึกษาถึงการสร้างความเป็นลาวและชาตินิยมลาว พบว่า แนวคิดเรื่อง “ชาติลาว” และ 
“ความเป็นลาว” ก่อร่างขึ้นจากนโยบายของฝรั่งเศสที่พยายามแบ่งแยกลาวกับสยามโดยการสร้างพรมแดนทาง
วัฒนธรรม อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม หรืออัตลักษณ์ประจ าชาติของลาวผ่านภาษา ศาสนา และวรรณคดีให้มี
ลักษณะเฉพาะ ชาตินิยมทางวัฒนธรรม เป็นจุดเริ่มต้นของความเคลื่อนไหวเพ่ือต่อต้านอาณานิคมและการต่อสู้
ทางการเมืองเพ่ือเสรีภาพ กล่าวถึงบทบาทของเจ้าเพ็ชรราช ผู้น าของขบวนการลาวอิสระที่ขับไล่ฝรั่งเศส 
ประกาศอิสรภาพและประกาศใช้รัฐธรรมนูญให้แก่ลาวในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1945  

นอกจากนี้ ความเป็นชาติยังถูกเล่าผ่านบทบาทการต่อสู้ของบรรพบุรุษ นักรบและประชาชน  อันเป็น
ความ  ทรงจ าร่วมกัน ความทรงจ าเกี่ยวกับวีรชนเหล่านี้จะถูกถ่ายทอดผ่านแบบเรียนที่ถูกก าหนดขึ้นมาโดย
พรรคและรัฐเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในสร้างต้นแบบให้กับสังคม จะเห็นได้ว่า รัฐเป็นผู้มีอ านาจเบ็ดเสร็จในการ
จัดการการศึกษาของประเทศ  เป็นผู้สร้างแบบเรียนและใช้การศึกษาเป็นกลไกในการสร้าง การก าหนด       
อัตลักษณ์ และค่านิยมที่พึงประสงค์ขึ้นมา ผ่านแบบเรียนที่ใช้ในโรงเรียน โดยเฉพาะแบบเรียนที่ใช้ในการศึกษา
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ระดับชั้นประถมศึกษา ซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับที่ เด็กทุกคนต้องเรียน โดย สุภาพร คงศิริรัตน์ (2554) 
สรุปว่า 

 

 “เยาวชนในระดับนี้เป็นระดับที่พร้อมจะรับสิ่งต่างๆ จากระบบโรงเรียนได้อย่างเต็มที่     
รัฐสามารถ “หว่านเมล็ดพันธุ์” ที่ผ่านกระบวนการคัดสรรของรัฐลงไปในเนื้อหาวิชา 
ของหลักสูตร เพ่ือให้เมล็ดพันธุ์นั้น สามารถหยั่งรากลงได้ลึก ติดแน่นทนทานและ 
ยาวนานกว่าวัยอื่น อันจะท าให้ “แตกดอกออกผล” ตรงตามความ ต้องการของสังคม        
ดังจะเห็นได้ว่าการศึกษาภาคบังคับของประเทศต่างๆ ในโลกนี้  รัฐเป็นผู้ที่มีบทบาท 
หน้าที่รับผิดชอบ โดยตรง   ดังนั้นรัฐจึงสามารถใช้บทบาทนี้ในการ “ก าหนด” และ  
“ปลูกส านึก” สิ่งที่พึงประสงค์ต่างๆ ได้โดยผ่าน กลไกของเนื้อหาในแบบเรียน 
ประจ าชาติของตนโดยเฉพาะแบบเรียนภาษาประจ าชาติ” (สุภาพร คงศิริรัตน์, 2554) 
 

ความส าคัญของแบบเรียน นักวิชาการเวียดนาม เหงวียนถิเฮือง (Nguyễn Thị Hương, 2014) 
กล่าวถึงความส าคัญของแบบเรียนในเวียดนามว่า แบบเรียนเป็นเครื่องมือส าหรับการศึกษา นอกจากจะให้
ความรู้ด้านเนื้อหาแล้ว แบบเรียนยังมุ่งให้ทักษะที่จ าเป็น รวมทั้งทักษะทางสังคมส าหรับนักเรียน แบบเรียนมี
บทบาทส าคัญในการสร้างและการก าหนดมาตรฐานทางสังคม ทั้งยังสร้างมุมมองเกี่ยวกับสังคมให้นักเรียน 
เนื้อหาในแบบเรียนมีผลกระทบอย่างมากต่อจินตนาการและความอ่อนไหวของเด็ก ๆ เนื้อหาที่ก าหนดใน
แบบเรียนสามารถส่งผลต่อบุคลิกภาพ ทัศนคติและการมองโลกภายนอกของเด็กๆ โดยเฉพาะในระดับ
ประถมศึกษา แบบเรียนมีอิทธิพลต่อนักเรียนระดับประถมศึกษาเป็นอย่างมาก ซึ่งเด็กมักจะเชื่อว่า สิ่งที่ปรากฏ
ในแบบเรียนคือความจริง แบบเรียนได้รับความไว้วางใจจากครูและผู้ปกครอง แบบเรียนจึงช่วยเสริมความเชื่อ
นั้นๆ ให้กับเด็ก ดังนั้นเนื้อหาใด ๆ ที่จะปรากฏในแบบเรียน จึงต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ บทบาทของ
แบบเรียนนอกจากจะให้ความรู้ในฐานะที่เป็นแบบเรียนแล้ว  ยังท าหน้าที่กล่อมเกลา และปลูกฝังผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะ และความคิด อันพึงประสงค์ตามอุดมการณ์ของรัฐด้วย หากรัฐต้องการให้คนในสังคมมี อัตลักษณ์
อย่างไร ก็สร้างขึ้นโดยการก าหนดไว้ในแบบเรียน แบบเรียนจึงเป็นเสมือนเบ้าหลอมเยาวชน (นิธิ เอียวศรีวงศ์, 
2547, น. 44) แบบเรียนมีการสอดแทรกค่านิยม คุณธรรมและบรรทัดฐานของสังคมที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
แบบเรียนเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่และส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ ในขณะเดียวกันก็แสดงเรื่องราวของ
วีรบุรุษของชาติ ที่ปลูกฝังอุดมการณ์ทั้งท่ีปรากฏชัดเจนและอุดมการณ์ที่ซ่อนเร้น  

นโยบายการศึกษาของรัฐบาลลาวก็เช่นกัน นโยบายการศึกษาได้ก าหนดขึ้นเพ่ือตอบสนองอุดมการณ์
ชาติ ปลูกฝังให้เยาวชนรักชาติ มีความกล้าหาญ ช่วยรักษาประเทศชาติ รักษาเอกราชและอิสรภาพของชาติ 
สามัคคีร่วมกันต่อสู้ป้องกันประเทศ รู้ว่าใครหรือชาติใดเป็นมิตรหรือเป็นศัตรู เห็นได้ชัดจากประวัติศาสตร์ลาว
ในหนังสือแบบเรียนลาว ที่มีเนื้อหาประวัติศาสตร์ความเป็นมา ภูมิหลัง การต่อสู้และการปลดปล่อย
ประเทศชาติจากผู้รุกราน รวมถึงวีรกรรมของบุคคลส าคัญของชาติ เพ่ือให้เยาวชนได้ศึกษา รับรู้ และมีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นลาวผ่านแบบเรียน นอกจากนี้ในเนื้อหาแบบเรียนยังได้ชี้ให้เห็นภาพว่าใครคือ “มิตร” 
และ “ศัตร”ู ของชาติไว้อย่างชัดเจน (ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์, 2548; กาญจนี ละอองศรี, 2544, น. 8-9) ซึ่ง
ปรากฏชัดเจนในแบบเรียน ภาพของศัตรูในแบบเรียนลาวชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-5 ปี ค.ศ. 1984-1987 ได้
ปลูกฝังอุดมการณ์ชาติและการสร้างส านึกของความเป็นชาติ โดยการสร้างความเกลียดชังและโกรธแค้นให้แก่
เยาวชนลาวในยุคของการสร้างความเป็นลาวในระบอบสังคมนิยมแบบเข้มข้น ซึ่งภาพของศัตรูที่น าเสนอใน
แบบเรียนเป็นผู้ที่กดขี่รุกราน โหดเหี้ยมป่าเถื่อน เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยม ขาดความยุติธรรม ไม่สนใจความ
เป็นอยู่ของประชาชน ท าลายชีวิต ทรัพย์สิน และความเป็นเอกราชของชาติ  (วัชรี ศรีค า, 2561, น. 78) ใน
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ขณะเดียวกันก็ได้น าเสนอภาพของวีรบุรุษที่เป็นชาวบ้าน เป็นคนธรรมดาอย่างอ้ายสีทองนักรบแข่งขันทั่ว
กองทัพ นักรบ ป.ต.อ ผู้เด็ดเดี่ยว นักรบรถเกราะ นักรบท าลายระเบิด (กะซวงสึกสา, 1984) ที่ลุกข้ึนมาต่อสู้กับ
ศัตรูอย่างกล้าหาญ ไม่ย่อท้อ ไม่เกรงกลัว แม้จะต้องพลีชีพเพ่ืออุดมการณ์และเอกราชของชาติ เป็นเพียงนักรบ
นิรนามที่ยอมตายดีกว่ายอมจ านนศัตรู (กะซวงสึกสา, 1987, น. 57) และมีเรื่องราวเล่าขานสืบต่อมาใน
แบบเรียนของชนรุ่นหลัง รวมทั้งเนื้อหาเกี่ยวกับผู้น าของลาว ในเรื่อง จดหมายของท่านสุพานุวง (กะซวงสึกสา, 
1984, น. 28) จดหมายของประธานสุพานุวง (กะซวงสึกสา, 1987, น. 1) ในแบบเรียนด้วย    

แบบเรียนเวียดนามในยุคของการต่อสู้กู้ชาติมีเนื้อหาเกี่ยวกับวีรบุรุษคล้ายคลึงกับแบบเรียนลาว 
วีรบุรุษที่ปรากฏในแบบเรียนขณะนั้น คือ ชาวบ้าน หรือวีรชนปฏิวัติที่ช่วยเหลือพรรคคอมมิวนิสต์ในการต่อสู้
กับศัตรูของชาติ เช่น ในเรื่อง วีรบุรุษที่ซุ่มยิงศัตรูฝรั่งเศส (Bộ Giáo dục & đào tạo, 1976, p. 38) แม้แต่
ชาวบ้านที่หาอาหารและท าอาหารก็ได้รับการยกย่องเป็นวีรบุรุษ เช่นเรื่อง วีรบุรุษท าอาหาร (Bộ Giáo dục & 
đào tạo, 1976, p. 40) วีรบุรุษที่ชาวเวียดนามยกย่อง คือ ลุงโฮ หรือ โฮจิมินห์ ที่ปรากฏในแบบเรียนภาษา
เวียดนามในระดับประถมศึกษาหลายเล่ม มีทั้งจดหมายของลุงโฮถึงนักเรียน ค าสอน และการยกย่องเชิดชู   
คุณงามความดีและจริยวัตรอันเรียบง่ายของลุงโฮ  

เมื่อผ่านยุคสงครามกู้เอกราช ทั้งลาวและเวียดนามมีการปรับปรุงแบบเรียนทุกระดับมาโดยตลอด เมื่อ
มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมเข้มข้นไปสู่สังคมนิยมการตลาด ตามนโยบายปฏิรูป
ทางเศรษฐกิจ หรือ โด่ยเหมยของเวียดนามและนโยบายจินตนาการใหม่ของลาวในปี ค.ศ. 1986 ทั้งสอง
ประเทศมีนโยบายเปิดกว้างให้ต่างชาติเข้ามาลงทุน มีการพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านและ
ประเทศที่เคยเป็นศัตรูอย่างสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส ไทย รวมทั้งประเทศตะวันตกอ่ืนๆ จึงน่าสนใจว่า แบบเรียน
ระดับประถมศึกษาของลาวและเวียดนามที่เคยรับใช้อุดมการณ์ชาติในช่วงต่อสู้กู้ชาติ สร้างความเป็นน้ าหนึ่งใจ
เดียวกันเพ่ือต่อสู้ศัตรู สร้างวีรบุรุษจากชาวบ้าน ผู้ชาย เด็กและผู้หญิง มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเกี่ยวกับ
วีรบุรุษในแบบเรียน ที่สะท้อนอุดมการณ์และค่านิยมโดยการน าเสนอผ่านวีรบุรุษของชาติในแบบเรียนอย่างไร 
โดยเป็นการวิจัยเอกสาร ที่มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบเนื้อหาและรูปภาพวีรบุรุษของชาติ 
วิเคราะห์อุดมการณ์และค่านิยมที่น าเสนอผ่านวีรบุรุษของชาติของประเทศสังคมนิยม คือ ลาวและเวียดนามใน
แบบเรียนระดับประถมศึกษา ชั้นปีที่ 1-5 คือ แบบเรียนภาษาลาว ที่ตีพิมพ์ในปี คศ. 2017 จ านวน 5 เล่ม และ
แบบเรียนภาษาเวียดนามที่ตีพิมพ์ในปี คศ. 2014 จ านวน 10 เล่ม 
 
วีรบุรุษ: การนิยามความหมาย 

แนวคิดเกี่ยวกับวีรบุรุษตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทและ
วัฒนธรรมของสังคม รวมทั้งอุดมการณ์ชาติในแต่ละยุคสมัย วีรบุรุษในยุคโบราณที่ผู้คนยกย่องสรรเสริญ     
ส่วนใหญ่มีเชื้อสายจากกษัตริย์ ผู้ปกครอง ผู้น า หรือเป็นไปตามพระประสงค์ของผู้เป็นเจ้า หรือเป็นตัวแทนของ
พระเจ้า ต่อมาแนวคิดเรื่องวีรบุรุษมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม วีรบุรุษอาจเป็นเพียงมนุษย์สามัญที่มี
ความสามารถ กล้าหาญ อุทิศตนเองเพ่ือช่วยเหลือสังคม การกระท าของวีรบุรุษกลายเป็นสิ่งที่ตัดสินว่า เขาเป็น
วีรบุรุษหรือไม่ ซึ่งเกิดจากการตัดสินใจกระท าด้วยตนเอง วีรบุรุษอาจไม่ใช่นักรบที่เก่งกล้า อาจเป็นผู้ที่มี
แนวความคิดที่ดีงาม เป็นผู้ที่ท าประโยชน์เพ่ือประเทศชาติ ดังนั้นคุณงามความดี แนวคิด ค าสอนต่างๆ ของ
วีรบุรุษจึงยังคงได้รับการปลูกฝังสืบทอดให้คนต่อมาจนถึงปัจจุบัน 

วีรบุรุษมักจะเป็นภาพที่ปรากฏขึ้นในการรับรู้จากสื่อ เรื่องเล่า และสิ่งแวดล้อมในวัยเด็ก รวมทั้ง
พ้ืนฐานทางจิตวิทยาของเด็ก ประสบการณ์ต่างๆ ที่เด็กได้รับ ครอบครัว เพ่ือน และการศึกษาที่มีผลต่อภาพ
วีรบุรุษในใจเด็ก โดยเฉพาะการที่เด็กถูกปลูกฝังหล่อหลอมจากเนื้อหาในแบบเรียน ท าให้เกิดการรับรู้เกี่ยวกับ
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วีรบุรุษ เกิดการเลียนแบบหรือน าวีรบุรุษเหล่านั้นมาเป็นที่พ่ึงทางใจ เพ่ือเป็นต้นแบบในการยึดถือปฏิบัติตน
ตาม การยกย่องนับถือวีรบุรุษ ความศรัทธาและยึดวีรบุรุษเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิต  จึงเป็นผลสะท้อน
ประการหนึ่งที่สามารถตอบสนองต่ออุดมการณ์ชาติที่รัฐก าหนด 

ความหมายของวีรบุรุษมีการให้นิยามแตกต่างกัน Becker and Eagly (2004) ระบุว่า วีรบุรุษ 
หมายถึงผู้ที่ยินดีที่จะใช้ร่างกายตัวเองไปเสี่ยงเพ่ือผู้อ่ืน แม้ว่าอาจจะมีผลร้ายต่อตนเอง หรือท าให้ถึงแก่ชีวิตก็
ตาม อันตรายที่เกิดขึ้นแก่ร่างกายของผู้ที่เป็นวีรบุรุษอาจเกิดจากภารกิจของทหาร หรือเป็นภารกิจของบุคคล 
(Franco et al., 2011) นอกจากนี้  วีรบุรุษในสังคมจะเกี่ยวกับการกระท าที่กล้าหาญในด้านการเสนอ
แนวความคิดซึ่งอาจท าให้วีรบุรุษเหล่านี้ได้รับประสบการณ์ด้านลบที่ท าให้เกิดสถานะทางสังคมที่ต่ าลง สูญเสีย
ความน่าเชื่อถือ ฐานะการเงินไม่ม่ันคง ถูกจับกุมหรืออาจถึงแก่ความตายได้ (Franco et al., 2011; Franco & 
Zimbardo, 2006) ส่วน Kohen (2013) เสนอว่า วีรบุรุษ คือผู้ที่เผชิญหน้ากับความเป็นจริงของศีลธรรม ผู้ที่
ยอมรับความเสี่ยงอย่างสูง เอาชนะความยากล าบากและกระท าการเพ่ือให้บริการผู้อ่ืนเป็นหลัก วีรบุรุษมักจะ
มองการกระท าของตนว่า เป็นผลจากการตัดสินใจที่เป็นธรรมชาติและความพยายามที่จะท าในสิ่งที่ถูกต้อง 
มักจะไม่ได้มองการกระท าของตนเองว่า เป็นการกระท าในฐานะที่เป็นวีรบุรุษ  ซึ่ง Campbell (1973) ให้
ความหมายว่า วีรบุรุษคือผู้ที่มีลักษณะพิเศษเหนือกว่ามนุษย์ธรรมดา เป็นเหมือนผู้ที่ตายแล้วกลับมาเกิดใหม่
เพ่ือมาท าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ด้วยพลังที่สร้างสรรค์ และให้ความช่วยเหลือมนุษยชาติ โดยการก าเนิดของวีรบุรุษอาจ
แตกต่างกัน เช่น เกิดมามีสภาพร่างกายที่แข็งแรงเป็นการร่วมกันระหว่างมนุษย์และสัตว์ หรื อเกิดมาเป็นผู้มี
อ านาจมาเกิดใหม่ เกิดมาจากมนุษย์ธรรมดาแต่โชคชะตาก าหนดให้ท าในสิ่งที่ยิ่งใหญ่  วีรบุรุษจึงเป็นบุคคลที่มี
ความเก่งกล้าสามารถ และท าประโยชน์แก่สังคมหรือประเทศชาติ เป็นบุคคลที่สังคมยกย่องว่าเป็นคนเก่ง กล้า
หาญ ต่อสู้เพื่อความยุติธรรมและความถูกต้อง สร้างวีรกรรมเพ่ือตัวเองและผู้อ่ืน 

อารยา ถาวรวันชัย (2539) ให้ความเห็นว่า วีรบุรุษ คือ บุคคลที่มีชื่อเสียง มีอ านาจ มีความสามารถจน
ได้รับการยอมรับและเชื่อถือจากผู้อ่ืนเป็นเวลานาน วีรบุรุษต้องมาจากการกระท าที่ยิ่งใหญ่ เช่น นักรบที่ต่อสู้
เพ่ือชาติบ้านเมือง ผู้น าทางศาสนาหรือผู้น าทางการเมือง เช่น กษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ ดังนั้น วีรบุรุษจึงเป็นบุคคลมี
ความพิเศษ แตกต่างจากคนทั่วไปในเรื่องของความกล้าหาญ ความแข็งแกร่ง มีพลังสร้างสรรค์ความกล้าหาญ 
และมีคุณสมบัติพิเศษกว่าผู้อ่ืน หรือเป็นอุดมคติของความกล้าหาญที่ปรากฏเป็นรูปธรรม (ณัฐกานต์ คูสมิทธิ์. 
2547) หรือบุคคลที่มีบทบาทส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตร์ ที่ได้รับการยกย่องจากสังคมปัจจุบัน 
(Dan Ting Li ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ และ เบญจวรรณ นาราสัจจ์, 2561, น. 253) เป็นผู้ที่ได้รับการ      
ยกย่องว่ามีความกล้าหาญ ซึ่ง นิธิ เอียวศรีวงศ์ (2536) ได้ให้ความหมายในลักษณะเดียวกัน คือ วีรบุรุษเป็น
บุคคลที่ได้รับการยกย่อง มีการกระท าถือว่ามีคุณประโยชน์แก่คนในวงกว้าง เป็นการกระท าที่ท าได้ยากและมี
คุณค่าในทุกสมัย การให้ความหมายใหม่แก่การกระท าของวีรบุรุษท าได้หลายอย่าง เช่น แต่งเรื่องวีรกรรมใหม่  
แต่งรายละเอียดของการกระท าให้เกิดความหมายใหม่ เปลี่ยนบริบทของการกระท าในอดีตให้เป็นปัจจุบัน 
เพ่ือให้การกระท านั้นมีจุดมุ่งหมายที่สอดคล้องกับปัจจุบัน สงครามในอดีตที่สร้างวีรบุรุษจ านวนมากอาจไร้
ความหมายในปัจจุบัน การท าสงครามถูกตีความหมายใหม่ ให้เป็นการต่อสู้เพ่ือรวบรวมและสร้างความเป็น
ปึกแผ่นให้แก่ชาติ  

กระบวนการตีความวีรบุรุษนั้น นิธิ เอียวศรีวงศ์ (2536) ให้ความเห็นว่า มีการท าอย่างสืบเนื่องมา
ตั้งแต่โบราณ วีรบุรุษอยู่ได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในระบบการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ด้วย
ปัจจัยหลายอย่างท าให้วีรบุรุษบางคนไม่ถูกตีความใหม่กลายเป็นวีรบุรุษที่อาจจะถูกลืมเลือน  วีรบุรุษจ าลอง
อุดมคติของคุณธรรมที่สังคมยกย่องมาไว้ในรูปของบุคคล สังคมต้องการอุดมคติของคุณธรรมที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของมาตรฐานทางจริยธรรม สามารถตอกย้ าและสืบทอดอุดมคติได้ง่าย สามารถสื่ออุดมคติในรูปของเรื่อง ราว
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หรือสร้างประเพณีบางอย่างขึ้นมา ที่สามารถอ้างกลับไปถึงเรื่องราวของวีรบุรุษได้  การศึกษาวีรบุรุษใน
วัฒนธรรมต่างๆ เป็นการศึกษาอุดมคติของคุณธรรมที่วัฒนธรรมนั้นยึดถือ ในขณะเดียวกันผู้น ามักแสดงภาพ
ตนเองให้สอดคล้องกับอุดมคติหรืออ้างอิงการกระท าของตนในกรอบของอุดมคตินั้น วีรบุรุษและผู้น าจึงมี
ความสัมพันธ์กัน วีรบุรุษเมื่อต่างยุคสมัยกันอาจไม่สามารถรับเอาวีรบุรุษในอดีตมาเป็นวีรบุรุษของรัฐสมัยใหม่
ได้ จึงต้องมีการน ามาตีความใหม่โดยใช้อ านาจการสื่อสารของรัฐแบบใหม่ นั่นคือ การศึกษา และตลาดภายใต้
เศรษฐกิจที่รัฐสามารถก าหนดได้ ดังนั้น ในความเห็นของนิธิ เอียวศรีวงศ์ (2536) วีรบุรุษ คือ คนที่อยู่ภายใต้
อิทธิพลของสภาพการณ์ที่แวดล้อมเหมือนคนอ่ืนแต่เลือกจะตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือสร้างสรรค์ 
หรือมีประโยชน์ต่อส่วนรวมได้มากกว่า  การกระท าของวีรบุรุษต้องเป็นการกระท าที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวม ไม่ใช่เพื่อตนเอง คือ เป็นไปเพ่ือบ้านเมืองหรือชาติ หรือเป็นไปเพื่อมนุษยชาติ การเป็นวีรบุรุษแห่งชาติ
มีเครื่องบ่งชี้สองอย่าง คือ อนุสาวรีย์สาธารณะและฐานะของวีรบุรุษในต านานหรือประวัติศาสตร์ของชาติ 
ความเปลี่ยนแปลงของรัฐไม่ท าให้เกิดความขัดแย้งในแง่อุดมการณ์ที่แสดงออกในรูปของวีรบุรุษ  

นอกจากนี้ นิธิ เอียวศรีวงศ์ (2536) ยังระบุว่า วีรบุรุษในวัฒนธรรมไทย ประกอบด้วย วีรบุรุษทาง
วัฒนธรรม เป็นบุคคลที่มีจริงและไม่มีจริงในประวัติศาสตร์ที่ได้รับการยกย่องจากสังคมในสมัยดึกด าบรรพ์ใน
รูปแบบของ ต านาน นิทาน นิยาย และเรื่องเล่า วีรบุรุษของประชาชน คือวีรบุรุษของประชาชนในท้องถิ่นต่างๆ 
ได้รับการยกย่องจากประชาชน โดยบางคนอาจกลายเป็นเทพารักษ์ประจ าท้องถิ่น วีรบุรุษได้รับการเคารพนับ
ถือจากประชาชนด้วยบุคลิกภาพมากกว่าการกระท า วีรบุรุษของราชส านัก วีรบุรุษในจารีตของ    ราชส านัก
เป็นวีรบุรุษที่มีอุดมคติชัดเจน น่ายกย่อง ไม่เน้นบุญบารมี แต่เน้นคุณสมบัติอันเหมาะสม วีรบุรุษของพุทธ
ศาสนา  คือ ผู้ที่ได้รับการยกย่องในการกระท าที่เป็นก าลังแก่พุทธศาสนา สืบทอดศาสนา และวีรบุรุษของรัฐ
ชาติ ตอบสนองความต้องการของส่วนรวมของชาติและบ้านเมือง ตามสถานะหรือต าแหน่งในประวัติศาสตร์
ชาติ 

ในเวียดนาม วัฒนธรรมและความเชื่อส่วนหนึ่งที่เวียดนามรับมาจากจีน คือ แนวคิดของขงจื้อ ที่เชื่อว่า 
มนุษย์ที่เกิดมาไม่เท่าเทียมกัน ดังนั้น จึงเกิดความแตกต่างทางสังคมและการก าหนดต าแหน่งแห่งที่ของบุคคล
ในสังคม ท าให้เกิดล าดับชั้นทางสังคม โดยเฉพาะความสัมพันธ์ในทางสังคมและการเมือง 3 ประการ ได้แก่ 
ความจงรักภักดีของข้าราชบริพารที่มีต่อจักรพรรดิ ความเคารพเชื่อฟังของลูกที่มีต่อพ่อ และความเคารพเชื่อ
ฟังสามีของภรรยา นอกจากนี้ โกเมศ สุมะนะ (2563) สรุปเกี่ยวกับความเชื่อของชาวเวียดนามว่า แผ่นดิน
เวียดนามมีวิญญาณของวีรบุรุษจากรุ่นบรรพชนที่เกิดและตายบนแผ่นดินเวียดนามมาอย่างยาวนานท าให้
แผ่นดินกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้น การปกปักรักษาวิญญาณของวีรบุรุษเหล่านี้จึงเชื่อมโยงชาวเวียดนามกับ
แผ่นดินอย่างเหนียวแน่น ในยุคก่อนคอมมิวนิสต์ วีรบุรุษของชาติเป็นตัวแทนของแผ่นดิน เป็นตัวแทนของ   
บรรพชนในหมู่บ้าน วีรบุรุษของชาติจึงไม่ได้เป็นเพียงตัวอย่างหรือแบบอย่างของรัฐ แต่เป็นต้นก าเนิดของชีวิต
ของคนรุ่นหลัง แสดงถึงอ านาจ ความส าเร็จ และการสืบสานของราชวงศ์อย่างต่อเนื่อ งเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน นอกจากนี้หมู่บ้านชาวเวียดนามถูกก าหนดโดยพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับบรรพบุรุษ 
ชาวบ้านนับถือวิญญาณของบรรพบุรุษ ชาวเวียดนามโบราณมีการไหว้บูชาเทพเจ้าต่างๆ จ านวนมาก เชื่อว่าทุก
สิ่งทุกอย่างนั้นล้วนแต่มีวิญญาณ ท าให้ผู้คนมีการไหว้บูชา บูชาเทพเจ้าแห่งการเกษตรให้ช่วยปกปักรักษาพืช 
สวน ไร่ นา ชาวบ้านบูชาเทพเจ้าแห่งข้าว และเทพเจ้าแห่งข้าวโพดเพ่ือที่จะช่วยผลผลิตในยามเก็บเกี่ยว ใน
หมู่บ้านมีการบูชาเทวดาอารักษ์ที่ปกปักรักษาหมู่บ้าน บูชาบุคคลที่อยู่ในต านานและนิยาย  หรือบุคคลที่มีคุณ
งามความดีต่อประเทศชาติ  การบูชาบรรพบุรุษและการไหว้ในวันครบรอบวันเสียชีวิต ซึ่งเป็นจารีตที่ชาว
เวียดนามยึดถือมาแต่โบราณ เพราะเชื่อว่า วิญญาณของบรรพบุรุษจะยังคงอยู่เคียงข้างและช่วยปกป้องและ
สนับสนุนช่วยเหลือลูกหลานตลอดเวลา มีการจัดตั้งแท่นบูชาบรรพบุรุษในที่ที่ส าคัญที่ สุดของบ้านและกราบ
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ไหว้ในวันส าคัญ รวมทั้งในโอกาสพิเศษอ่ืน ๆ เช่น วันแต่งงาน งานศพ งานรื่นเริง เทศกาลวันตรุษ เมื่อถึง
ครบรอบวันถึงแก่กรรมของบรรพบุรุษจะมีการรวมตัวของลูกหลานในตระกูล ด้วยจิตใจของลูกหลานที่ยังคง
ระลึกถึงคุณความดีและส านึกในบุญคุณของบรรพบุรุษ  

ในยุคต่อสู้กู้ชาติของเวียดนาม วีรบุรุษในแนวทางสังคมนิยมของเวียดนามนั้น Tréglodé (2012) เสนอ
ว่า เวียดนามได้รับอิทธิพลจากโซเวียต ในช่วงปี ค.ศ. 1934 ที่ก าหนดว่า วีรบุรุษมี 2 รูปแบบ คือ วีรบุรุษ
แรงงานสังคมนิยมและวีรบุรุษของสหภาพโซเวียต  และแนวคิดเกี่ยวกับวีรบุรุษแรงงานสังคมนิยมและวีรบุรุษ
ทหารของจีน ในปี ค.ศ. 1943 ที่นักคิดชาวเวียดนามให้ความสนใจในช่วงปี ค.ศ. 1950-1951 เกี่ยวกับภาพของ
วีรบุรุษแนวทางสังคมนิยมสมัยใหม่ของเวียดนาม ในปี ค.ศ. 1952 เจืองจิง (Trường Chinh) ระบุลักษณะของ
วีรบุรุษสังคมนิยมของเวียดนามว่า วีรบุรุษต้องยึดพรรคเป็นหลัก อุทิศตนเพื่อรับใช้ประชาชน ไม่กดข่ีประชาชน
และมีส่วนร่วมในการปลดปล่อยประชาชน วีรบุรุษก็คือคนงานและชาวนา ที่ท าเพ่ือประโยชน์ของมวลชน 
วีรบุรุษเป็นอาสาสมัครที่อุทิศตนเป็นแบบอย่างในการผลิตและแรงงาน ติดตามการเมืองของพรรคและรัฐ มี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประชาชน ต้องเป็นคนของประชาชน พยายามเรียนรู้ ฝึกการวิจารณ์และวิจารณ์ตนเอง
เพ่ือที่จะก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง มีจิตวิญญาณแห่งการปฏิวัติ มีความคิดริเริ่ม มีความรู้และวินัยที่เกิดจาก
ประสบการณ์อันยาวนาน มีความเข้มแข็ง สามารถแยกแยะระหว่างความดีและความเลว มิตรและศัตรู วีรบุรุษ
ต้องเป็นตัวของตัวเองและมีทัศนคติที่รับผิดชอบต่อผู้น าและประชาชน มีส่วนร่วมในการต่อสู้และในการผลิต 
ไม่ได้เพ่ือตนเอง แต่เพ่ือส่วนรวม (Tréglodé, 2012, p. 28-29) 

งานศึกษาเกี่ยวกับวีรบุรุษในลาว ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ (2554) สรุปว่า หลังเปลี่ยนประเทศเปน 
สังคมนิยม พรรคประชาชนปฏิวัติลาวและรัฐบาลลาวไดยกยองบุคคลและหนวยงานใหเปน “วีรชน” โดยแบ่ง
เปน 4 กลุมคือ วีรกษัตริย วีรบุรุษ วีรชนแหงชาติ และนักรบแขงขันแหงชาติ  ที่ไดรับการยกยองและให
ความส าคัญแตกตางกัน  งานเขียนชีวประวัติเปนเครื่องมือหนึ่งที่พรรคและรัฐบาลลาวไดใชในการเผยแพร
อุดมการณทางการเมือง ปลูกฝงอุดมการณชาตินิยมและแนวคิดสังคมนิยม นอกจากนี้ Dan Ting Li ดารารัตน์ 
เมตตาริกานนท์ และเบญจวรรณ นาราสัจจ์ (2561) ยังได้วิเคราะห์หนังสือแบบเรียนประวัติศาสตร์ชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นของจีน ซึ่งเป็นประเทศสังคมนิยมเช่นเดียวกับลาวและเวียดนาม พบว่า  มีการกล่าวถึง    
วีรชนจีนจ านวน 47 คน โดยมีเพศชาย 46 คน เพศหญิง 1 คน แบ่ง ออกเป็น 7 กลุ่ม ประกอบด้วย (1) ฮ่องเต้ 
(2) นักวิทยาศาสตร์ ผู้สร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี (3) ผู้น าการปฏิรูป ผู้น าปฏิวัติ ผู้น าทางการเมือง ผู้น า
จลาจล (4) ทหาร ข้าราชการ ผู้ปกป้องแผ่นดิน (5) ผู้เปิดเส้นทาง  ติดต่อโลกภายนอก (6) นักปรัชญา นักคิด 
และ (7) อ่ืน ๆ เช่น จิตรกร เป็นต้น มีการสอดแทรกอุดมการณ์และความเป็นเอกภาพแห่งชาติ 

นอกจากนี้ ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ (2549) ยังศึกษาแบบเรียนประวัติศาสตร์ระดับประถมศึกษา
ของเวียดนาม พบว่า เนื้อหาแบบเรียนเน้นการน าเสนอเรื่องราวของการต่อสู้เพ่ือเอกราชและการป้องกัน
ประเทศจากการเข้ามารุกราน เน้นให้เห็นถึงกระบวนการต่าง ๆ ที่ต่อสู้เพ่ือปกป้องชาติและการกอบกู้ชาติจาก
ศัตรู เหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้จะน าไปสู่การน าเสนอเรื่องราวของวีรบุรุษและวีรสตรีในประวัติศาสตร์ของ
เวียดนาม เพ่ือสอนให้เยาวชนของชาติเอาเป็นแบบอย่าง โดยเฉพาะผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการกอบกู้เอกราช
ของชาติ มีการยกย่อง วีรกษัตริย์ในสมัยศักดินาและยกย่องสามัญชนที่มีบทบาทส าคัญในการช่วยชาติ 
นอกจากนี้ยังยกย่องผู้ที่ช่วยปกป้องชาติไม่ให้ตกเป็นเมืองขึ้นของศัตรู ในหนังสือแบบเรียนเน้นการสอนให้
นักเรียนมีจิตใจที่มุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวในการต่อสู้เพ่ือเอกราชและการรักษาชาติของเวียดนาม พร้อมทั้งแผนยุทธวิธี
และกลอุบายต่าง ๆ ในการเอาชนะศัตรูที่มารุกราน ซึ่ง Đinh Thị Liễu, et al (2012) ระบุว่า ประวัติศาสตร์
เป็นความรู้ เป็นสิ่งส าคัญที่จะต้องจัดให้นักเรียนประถมศึกษาได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ เพ่ือช่วยสร้างความม่ันใจ 
ความเชื่อมั่น มาตรฐานจริยธรรม ทัศนคติและพฤติกรรมที่ถูกต้อง เป็นสิ่งที่ช่วยก าหนดหน้าที่ของบุคคลต่อ
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บ้านเกิดและประเทศของตน บุคคลในประวัติศาสตร์มีบทบาทส าคัญมากในการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ 
การแสดงออกของบุคคลส าคัญในประวัติศาสตร์ไม่เพียงแต่ช่วยให้นักเรียนจดจ าวีรบุรุษของชาติ แต่ยังให้
ความรู้แก่เด็ก ๆ ให้เรียนรู้ เลียนแบบคุณสมบัติที่ดีของคนรุ่นก่อน ที่เป็นผู้น าในการสร้างและรักษาประเทศชาติ  

 
การจัดการศึกษาของลาวและเวียดนาม 

การจัดการศึกษาของลาว หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเข้าสู่ระบอบสังคมนิยมในปี ค.ศ. 1975 
เป็นการเตรียมเด็กและเยาวชนเพ่ือเข้าสู่ระบอบใหม่ คือ ระบอบสังคมนิยม ที่ผู้น าประเทศผ่านการต่อสู้กู้ชาติ
มา  ดังนั้น เนื้อหาต่าง ๆ ที่ถูกบรรจุอยู่ในต าราเรียน จึงเน้นเชิดชูการต่อสู้ของประชาชนลาวภายใต้บทบาทน า
ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ให้เข้าใจและเลื่อมใสต่อระบอบการปกครองแบบสังคมนิยม มีความสามัคคี
ปรองดอง มีความเสมอภาค มีอุดมการณ์สังคมนิยมที่เชื่อมโยงคนในชาติและเชื่อมั่นต่อการน าพาของพรรค 
(ปณิตา สระวาสี, 2546; ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์, 2548;  กิติรัตน์ สีหบัณฑ์, 2549, น. 71; ปรียาภรณ์ 
กันทะลา, 2552; Stuart-Fox, 2006) ท าให้เกิดความรักชาติผ่านการอธิบายประวัติศาสตร์ใหม่ โดยปรับปรุง
เนื้อหาในแบบเรียนให้เป็นเนื้อหาที่สอดคล้องกับแนวนโยบายของพรรคและรัฐ สอดคล้องกับความเป็นจริงด้าน
เศรษฐกิจและสังคม เพ่ือขยายโอกาสและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของรัฐบาล แต่ Kongsy Chounlamany 
(2014) ยังเห็นว่า การศึกษาในลาวยังคงเป็นกระบวนการจากบนลงล่าง ระบบการศึกษาของลาวมีการจัด
ตามล าดับชั้น โดยเริ่มจากจุดเริ่มต้นในระดับการเมืองสูงสุด ถึงแม้มีการปฏิรูปการศึกษา สนับสนุนบทบาทใหม่
ของครู แต่องค์กรแบบล าดับชั้นการบริหารจากบนลงล่างและการควบคุมระบบการศึกษายังคงจ ากัดการ
ด าเนินการปฏิรูปในทางปฏิบัติที่จะสามารถท าให้เกิดผลส าเร็จได้ 

นอกจากนี้ วิสัยทัศน์การพัฒนาวัฒนธรรม สังคมจนถึงปี ค.ศ. 2030 ของพรรคและรัฐลาว ก าหนดไว้
ว่า ทรัพยากรมนุษย์ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ให้ใกล้เคียงกับภูมิภาคและสากล เป็นก าลังการผลิตที่เข้มแข็ง 
ตอบสนองความต้องการที่เพ่ิมขึ้นของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  กระทรวงศึกษาและกีฬา 
ก าหนดวิสัยทัศน์ ถึงปี ค.ศ. 2030 โดยเน้นให้พลเมืองลาวทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
กันเพ่ือให้พวกเขาได้พัฒนาตนเองและกลายเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณสมบัติ มีสุขภาพเข้มแข็ง มีความรู้
ความสามารถสูง มีความเป็นเชี่ยวชาญเพ่ือพัฒนาประเทศชาติให้มีความศิวิไลยืนยง สามารถเชื่อมโยงและ
แข่งขันกับภูมิภาคและสากลได้ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการกีฬาและกีฬาได้ระบุวัตถุประสงค์โดยรวมของ
ยุทธศาสตร์การศึกษาและการพัฒนาจนถึงปี ค.ศ. 2025 ว่า จะพัฒนาระบบการศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติ และมีค่านิยมที่ถูกต้อง มีน้ าใจรักประเทศชาติ 
ซื่อสัตย์บริสุทธิ์ มีระเบียบวินัย มีสุขภาพทางร่างกายและจิตใจดี มีความสามัคคีภายในชาติ มีความรักชาติ มี
ค่านิยมต่อประเพณีอันดีงามของชาติ มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความสามารถในการตอบสนองความต้องการ
ของอุตสาหกรรม การขยายเศรษฐกิจของประเทศ ความยั่งยืนความเสมอภาค จะผนึกก าลังและแข่ งขันกัน
ประเทศในภูมิภาค  

อัตลักษณ์ที่โดดเด่นที่ปรากฏในแบบเรียนภาษาลาวชั้นประถมศึกษาได้แก่ความสามัคคี ความรักชาติ  
และการมีสุขภาพอนามัยที่ดี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามัคคี ระหว่างชนเผ่าต่างๆ รัฐพยายามสร้างความรู้สึก
ของความเป็นเอกภาพเพ่ือความมั่นคงและเอกราชของประเทศ   ส่วนกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ที่ปรากฏใน
แบบเรียน ใช้วิธีการตอกย้ าทางความคิดของผู้เรียน  โดยการย้ าที่ชื่อบทเรียน  การย้ าที่เนื้อหาบทเรียน  และ
การกล่าวซ้ าในประเด็นเดียวกันอีกในแบบเรียนต่างระดับชั้น (สุภาพร  คงศิริรัตน์, ม.ป.ป.) 

ในเวียดนาม เลเฟืองงาและดังกีมงา (Lê Phương Nga and Đặng Kim Nga, 2015) ให้รายละเอียด
เกี่ยวกับเป้าหมายของวิชาภาษาเวียดนามในโรงเรียนประถมศึกษาว่า มีเป้าหมายเพ่ือสร้างและพัฒนาทักษะ
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ของนักเรียนโดยใช้ภาษาเวียดนามในการฟัง พูด อ่านและเขียนเพ่ือเรียนรู้และสื่อสารตามสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมกับอายุผ่านการเรียนการสอนภาษาเวียดนามที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานของบุคคล เพ่ือให้นักเรียนมี
ความรู้ พ้ืนฐานภาษาเวียดนามและอ่ืน ๆ มีความเข้าใจเกี่ยวกับสังคม ธรรมชาติ ผู้คน วัฒนธรรมและ
วรรณกรรมเวียดนามและต่างประเทศส่งเสริมความรักในภาษาเวียดนาม มีส่วนในการสร้างบุคลิกภาพของ
มนุษย์ในสังคมนิยมเวียดนาม วิชาภาษาเวียดนามต้องกระตุ้นให้นักเรียนรู้สึกถึงความสวยงามและความงาม
ภาษาเวียดนามและเข้าใจชีวิต ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้สึกที่ดีแท้จริงและมีสุขภาพดี มีความรักในครอบครัว 
ความรักของครูและนักเรียนมิตรภาพ ความรักปิตุภูมิ ซึ่งครูต้องปฏิบัติตามหลักสูตร เนื่องจากจะได้รับการ
ตรวจสอบว่า ผลการเรียนการสอนเป็นไปตามข้อก าหนดหรือไม่ ภารกิจหลักของภาคการศึกษาซึ่งก็คือการ
เตรียมทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว  

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาการศึกษาทั่วไปในช่วงปี ค.ศ. 2564-2573 และวิสัยทัศน์ปี ค.ศ. 
2045 ของเวียดนามมีการปรับปรุงใหม่ให้เหมาะสมกับบริบทและข้อก าหนดใหม่ เป้าหมายโดยรวมคือ การ
พัฒนาการศึกษาทั่วไปทั้งขนาดและคุณภาพเพ่ือให้คนทุกคนมีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างความเท่าเทียมกัน
ในการเข้าถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับอุดมศึกษา (Giáo dục & Thời đại, 2020) โดยให้นักเรียนเป็นผู้ที่ 
ทั้งเก่ง ทั้งเชื่อฟัง ทั้งแดง ทั้งเชี่ยวชาญ (vừa giỏi, vừa ngoan, vừa "hồng", vừa "chuyên") (Tuổi Trẻ, 2019) 

วันเญิน (Văn Nhân, 2016) อธิบายความหมายของค าว่า “แดง” ตามความคิดของลุงโฮ หรือ โฮจิ
มินห์ ผู้ที่มีความ "แดง" คือ ผู้ที่ด าเนินชีวิตด้วยอุดมการณ์ปฏิวัติ มีคุณสมบัติทางการเมือง ศีลธรรมและวิถีชีวิต
ที่บริสุทธิ์ ไม่กลัวความยากล าบาก มุ่งมั่นและเต็มใจที่จะเสียสละเพ่ือเอกราชของชาติและสังคมนิยม คือ มี
ปณิธานตลอดชีวิตที่จะต่อสู้เพื่อพรรคและการปฏิวัติ ส่วนค าว่า เชี่ยวชาญ หรือผู้เชี่ยวชาญ หมายความว่า เป็น
ผู้ที่มีสติปัญญาและความสามารถทางวิชาชีพ มีคุณสมบัติทางการเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคนิคและ
การทหาร ในความสัมพันธ์แบบวิภาษวิธีระหว่าง "สีแดง" และ "เชี่ยวชาญ" ลุงโฮมองว่า "สีแดง" คือการปฏิวัติ
ศีลธรรมเป็นรากฐาน เช่นเดียวกับแม่น้ า ถ้าไม่มีต้นน้ า แม่น้ าก็จะเหือดแห้ง ต้นไม้ต้องมีรากถ้าไม่มีรากต้นไม้ก็
จะแห้งเหี่ยว นักปฏิวัติต้องมีคุณธรรม หากไม่มีศีลธรรม ไม่ว่าจะมีความสามารถเพียงใดก็ไม่สามารถที่จะน า
ประชาชนได้ จากแนวคิดเรื่อง "สีแดง" และ "เชี่ยวชาญ" รวมทั้ง "คุณธรรม" และ "พรสวรรค์" โฮจิมินห์
ก าหนดให้การสร้างและการส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้เป็นทายาทสังคมนิยม จ าเป็นต้องมุ่งเน้นไปที่ด้านที่ครอบคลุม
ทั้งจริยธรรมแห่งการปฏิวัติ การรู้แจ้งเกี่ยวกับสังคมนิยม วัฒนธรรม เทคโนโลยี แรงงานและการผลิต ดังนั้น 
การเรียนการสอนและการเรียนรู้ต้องเน้นทั้งความสามารถและคุณธรรม  

เนื้อหาของการให้ความรู้และส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เป็นทายาท สร้างสังคมนิยมทั้งแบบ "แดง" 
และ "เชี่ยวชาญ" ตามความคิดของลุงโฮมี 4 ประการ คือ (Văn Nhân, 2016) 

ประการหนึ่ง คือ การให้ความส าคัญกับการศึกษาในอุดมคติที่ปฏิวัติวงการส าหรับเยาวชน เยาวชนมัก
มีความฝันความทะเยอทะยานมุ่งสู่จุดสูงสุดและสวยงามในชีวิตเสมอ ทั้งยังต้องการศูนย์กลางทางวิญญาณเพ่ือ
เอาชนะความยากล าบาก ตระหนักถึงความฝันและความทะเยอทะยานของตนเอง ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องใส่ใจ
และมีข้อก าหนดเฉพาะและพ้ืนฐานในการให้ความรู้และส่งเสริมอุดมการณ์การปฏิวัติส าหรับคนหนุ่มสาว 
เป้าหมายในอุดมคติของเยาวชนที่มุ่งม่ันคือ การเรียนรู้เพ่ือรับใช้ปิตุภูมิ รับใช้ประชาชน ศึกษาเพ่ือให้ประชาชน
ร่ ารวยและประเทศเข้มแข็ง 

ประการที่สอง คือ การให้ความส าคัญกับการให้ความรู้และส่งเสริมและปรับปรุงลักษณะการปฏิวัติ
ส าหรับเยาวชน อุดมคติของการปฏิวัติอย่างเดียวไม่เพียงพอ ต้องมีเจตจ านงที่จะท าให้เป็นจริง เจตจ านงของ
การปฏิวัติในอุดมคติ คือ ความจงรักภักดีต่อประเทศ และความกตัญญูต่อประชาชน 
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 ประการที่สาม คือ การให้ความรู้และส่งเสริมศีลธรรมแห่งการปฏิวัติเพ่ือให้เยาวชนรุ่นใหม่เป็น
พลเมืองที่มีประโยชน์ เป็นทหารที่ดี เป็นนักปฏิวัติที่แท้จริง  

ประการที่สี่ การศึกษาและการปรับปรุงคุณสมบัติทางการเมือง การศึกษา วิทยาศาสตร์เทคนิคและ
การทหารเป็นเงื่อนไขพ้ืนฐานส าหรับเยาวชนในการมีส่วนร่วมกับปิตุภูมิและประชาชน หากไม่มีการศึกษาจะ
เป็นไปไม่ได้ที่จะได้รับความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ แต่ถ้าเรียนแค่วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แต่ไม่
เรียนการเมืองก็เหมือนคนหลับตา วัฒนธรรมเป็นรากฐานทางจิตวิญญาณของสังคม เป็นทั้งเป้าหมายและ
แรงผลักดันของการพัฒนา ดังนั้น การศึกษาวิถีชีวิต วัฒนธรรม พลศึกษาส าหรับเยาวชนจึงเป็นปั จจัยหนึ่งที่
ก าหนดความส าเร็จของอาชีพนักปฏิวัติและความก้าวหน้าของสังคม  

กลไกตลาดในด้านลบส่งผลเสียต่อคนหนุ่มสาวจ านวนมากที่สูญเสียแนวทางทางการเมือง สูญเสีย
ศรัทธาในอุดมคติของคอมมิวนิสต์ บางคนใช้ชีวิตอย่างเฉยเมยไม่รับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคม ขี้เกียจ
ท างาน หลีกเลี่ยงภาระหน้าที่ในการปกป้องปิตุภูมิ ห่างจากศีลธรรมอันดีงามของชาติ ไม่ค านึงถึงวินัยทาง
กฎหมาย การให้ความรู้แก่คนรุ่นใหม่ พรรคและรัฐให้ความส าคัญเป็นพิเศษในการให้ความรู้ การฝึกอบรมและ
การส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่โดยถือว่าเป็นประเด็นส าคัญ เป็นกุญแจส าคัญในกลยุทธ์ของมนุษย์ ท าให้คนรุ่น
ใหม่ของเวียดนามเติบโตในด้านวัฒนธรรม มีคุณภาพทางการเมือง และศีลธรรมแห่งการปฏิวัติ กระตุ้นให้เกิด
ศักยภาพที่ดีตามวัย สร้างโอกาสและสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยส าหรับคนรุ่นใหม่ในการอุทิศพลังเพ่ือ
ก่อให้เกิดการก่อสร้างและการป้องกันประเทศ เพ่ือให้เยาวชนสามารถแบกรับภารกิจประวัติศาสตร์ในการเป็น
เจ้าของอนาคตของประเทศได้อย่างสมบูรณ์ จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการศึกษาทฤษฎีมาร์กซิสต์ - เลนิน
นิสต์ให้ดีด้วยเพ่ือเตรียมเยาวชนให้กลายเป็นคนที่เป็นทั้ง "แดง" และ "เชี่ยวชาญ" ซึ่งมีส่วนสนับสนุนการปฏิวัติ
ของพรรคและประเทศชาติมากขึ้น (Báo Lâm Đồng, 2016) 

การสร้างชาตินั้น พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ได้สร้างความเป็นชาติเดียวกัน ผ่านความทรงจ าร่วมกัน 
คือ ชาวเวียดนามสืบเชื้อสายมาจากกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน จากต านานของกษัตริย์ราชวงศ์หุ่ง  (Hùng) ต านาน
ลูกมังกรหลานนางฟ้า ชาวเวียดนามทั้งหมดเป็นพ่ีน้องกัน ร่วมมือกันในการต่อต้านศัตรูของชาติ เป็น anh 
hùng dân tộc หรือเป็นวีรบุรุษแห่งชาติเวียดนามร่วมกัน  มีการผลิตซ้ าผ่านต าราเรียน โทรทัศน์และวิทยุ
อย่างต่อเนื่อง 

การศึกษาภาคบังคับถือว่าเป็นกลไกส าคัญในการส่งผ่านอุดมการณ์ชาติไปสู่ประชาชน เวียดนามใช้
การศึกษาภาคบังคับบ่มเพาะชุดความรู้เรื่องชาติและอุดมการณ์สังคมนิยมไปสู่นักเรียน การศึกษาเวียดนามใน
ยุคการปฏิวัติสังคมนิยมก็เช่นเดียวกับลาว คือเป็นกลไกการปฏิวัติทางด้านอุดมการณ์และวัฒนธรรมใหม่เพ่ือผล
ของการปฎิรูปคนใหม่และสร้างคนเก่า ก าหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติ
มากกว่าเน้นทฤษฎี การเรียนต้องควบคู่กับการปฏิบัติ การฝึกหัดต้องควบคู่ไปกับการผลิตแรงงาน  เวียดนาม
เป็นชาติที่มีความส านึกในเรื่องของชาตินิยมสูง ร่วมมือร่วมใจเพ่ือร่วมกันสู้รบเพ่ือปลดแอกจากศัตรู
ต่างประเทศที่เข้ามารุกราน การรวมพลังเพ่ือความสามัคคีโดยการก าหนดมิตรหรือศัตรู  ในต าราเรียน
ประถมศึกษาของเวียดนามได้สอดแทรกความรู้และประเด็นของความเป็นชาติเวียดนามไว้ค่อนข้างสูง สร้าง
ความหมายของชาติ สร้างส านึกร่วมความเป็นชาติร่วมกันในด้านประวัติศาสตร์ และพันธะต่ออนาคตไว้กับ
เนื้อหาในบทเรียน (หทัยรัตน์ มั่นอาจ, ม.ป.ป.) โดยมีส านักพิมพ์การศึกษา (Nhà xuất bản Giáo dục)  
หน่วยงานหนึ่งของกระทรวงการศึกษาและฝึกอบรม ที่ขึ้นตรงกับนโยบายของคณะกรรมการกลางด้าน
อุดมการณ์และวัฒนธรรม ท าการวิจัยท าแบบเรียนฉบับทดลอง เพ่ือที่จะหาข้อดีข้อเสีย ก่อนที่จะท าเป็ น
แบบเรียนใหม่ ครอบคลุมการศึกษาทุกระดับชั้นของโรงเรียน แบบเรียนเหล่านี้เขียนขึ้นโดยผู้เขียนจาก
ส านักพิมพ์การศึกษา หรือจากสถาบันการศึกษาวิทยาศาสตร์แห่งชาติ แบบเรียนเป็นเพียงการเรียนรู้ที่เน้นการ
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ถ่ายโอนความรู้ไปโดยขาดการเชื่อมโยงหรือสัมพันธ์กัน ทั้งยังไม่ได้ช่ วยในการสร้างการเชื่อมโยงระหว่างสาขา
วิชาชีพ และน าไปสู่การตีพิมพ์หนังสือเพ่ิมขึ้นแบบทวีคูณ (Gerard & Roegiers, 2003) ในปี ค.ศ. 2020 
เวียดนามเปิดกว้างให้ภาคเอกชนที่สนใจสามารถจัดพิมพ์แบบเรียนที่หลากหลายขึ้น เพ่ือให้โรงเรียนเลือก
แบบเรียนที่เหมาะสมไปใช้ในการเรียนการสอนได้ 

 
ผลการศึกษา 

การศึกษาวีรบุรุษของชาติในแบบเรียนภาษาลาวชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-5 ศึกษาจากแบบเรียน
ภาษาลาวฉบับปี ค.ศ. 2017 จ านวน 5 เล่ม และแบบเรียนภาษาเวียดนามฉบับปี ค.ศ. 2014 ที่มีเรียนชั้นปีละ
สองเล่ม จ านวน 10 เล่ม พบว่า เนื้อหาเกี่ยวกับวีรบุรุษของชาติในแบบเรียนภาษาลาวชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-
5 มีจ านวนทั้งหมด 4 เรื่อง ประกอบด้วย เรื่อง อนุสาวรีย์นักรบนิรนาม ในแบบเรียนภาษาลาวชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2 เรื่อง วีรชน สีทอง ในแบบเรียนภาษาลาวชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง จารึกน้ าใจ 12 ตุลา และ เวียงไซ
เมืองแห่งประวัติศาสตร์ ในแบบเรียนภาษาลาวชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เนื้อหาส่วนใหญ่กล่าวถึงวีรบุรุษของชาติ
ในภาพรวม เช่น อนุสาวรีย์นักรบนิรนาม ที่ระบุว่า  

“อนุสาวรีย์นักรบนิรนาม เป็นสถานที่ที่ระลึกนึกถึงผลงานของทหาร ต ารวจ และพนักงานที่เสียสละ
ชีวิตในการสู้รบกับศัตรูในสมัยสงคราม รูปทรงของอนุสาวรีย์คล้ายคลึงกับธาตุ (เจดีย์) ที่พวกเราเคยเห็นกัน สิ่ง
ที่แตกต่างจากธาตุซึ่งเราเห็นทั่วไป คือตรงยอดมีรูปดาวดวงหนึ่งติดอยู่ เขาสร้างอนุสาวรีย์นี้ไว้ในบริเวณสนามที่
กว้างขวางสวยงาม เป็นสถานที่ส าคัญของแขวงและเมืองนั้น เมื่อถึงวันชาติ วันกองทัพและวันส าคัญต่างๆ เขา
ก็น าเอาพวงมาลา ไปวางต่อหน้าอนุสาวรีย์เพ่ือระลึกถึงคุณงามความดีของนักรบเหล่านั้น” (กะซวงสึกสาและกี
ลา, 2017a, น. 237) 
 

                                    
ภาพที่ 1 อนุสาวรีย์นักรบนิรนาม                                    ภาพที่ 2 จารึกน้ าใจ 12 ตุลา                         
(กะซวงสึกสาทิกานและกีลา, 2017a, น. 237)            (กะซวงสึกสาทิกานและกีลา, 2017c, น. 45) 
 

ส่วน จารึกน้ าใจ 12 ตุลา  เป็นบทกลอนที่เล่าถึงการต่อสู้กู้ชาติของชาวลาวทุกชนชั้นเพ่ือขับไล่ศักดินา
และต่างชาติ คือฝรั่งเศสและอเมริกาที่เข้ามารุกรานแผ่นดินลาว แม้ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเป็นการกระท าของ
วีรบุรุษ แต่เนื้อหายกย่องชาวลาวทุกชนชั้นที่กล้าหาญที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้กับศัตรูของชาติ 

 

“ชาติลาวแต่ก่อนกี้      หลายเช่นกายมา 
ศักดินามันกด            ข่มเหงเต็งไว้ 
พร้อมทั้งสงครามไหม้   ไฟลามทั่วประเทศ 
ผีเปรตชาติต่างด้าว      มาฆ่าหมู่ลาว 
ชาวเผ่าชนทุกชั้น        บ่ได้อยู่เป็นสุข 
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จึงได้พากันลุก            ต่อยตีมารร้าย 
ท าลายศักดินาชั้น        ผีมารยักษ์ใหญ่ 
ทั้งสมุนรับใช้              สูญเสี้ยงมุ่นทลาย                       
(กะซวงสึกสาและกีลา, 2017c, น. 45) 
 

เรื่อง เวียงไซเมืองแห่งประวัติศาสตร์ ฐานที่มั่นส าคัญของการปฏิวัติ เนื้อหากล่าวถึงนางวันค า ที่
เดินทางไปท่องเที่ยวเมืองเวียงไซกับคณะครูและนักเรียน และกล่าวถึงผู้น าการปฏิวัติที่ใช้ชีวิตอย่างยากล าบาก
อยู่ในถ้ า ว่า 

 

“ผาลูกนั้น มีถ้ าอยู่ข้างใน อยู่ที่นั้น ผู้น าสูงสุดของประเทศเฮาได้พักอาศัยอยู่เพ่ือชี้น ากองทัพและ
ประชาชนลาวทั่วประเทศ ตีศัตรูผู้รุกรานเป็นเวลาหลายสิบปี...ครูพานักเรียนลัดเลาะไปตามถ้ าอันเป็นที่ตั้งของ
ส านักงานศูนย์กลางการปฏิวัติ พร้อมทั้งเล่าว่า บรรดาถ้ าและสถานที่เหล่านี้ ท่านไกสอน พมวิหาน ท่าน        
สุพานุวงและผู้น าคนอื่นๆ ได้ใช้ชีวิตอย่างทุกข์ยากล าบาก เพ่ือท าเวียกงานของการปฏิวัติ ถ้ าเหล่านี้เป็นที่ก าบัง
และฐานที่มั่นอันแน่นหนา ในที่สุดขบวนการปฏิวัติก็สามารถแย่งเอาชัยชนะ และปลดปล่อยชาติได้อย่าง
สมบูรณ์ในปี 1975” (กะซวงสึกสาและกีลา, 2017c, น. 131-132) 

 
เนื้อหาเกี่ยวกับวีรบุรุษของชาติในแบบเรียนภาษาลาวชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 -5 มีเนื้อหาและภาพ

เกี่ยวกับวีรบุรุษเป็นรายบุคคลเพียงคนเดียวคือ วีรชนสีทอง โดยมีรายละเอียดเนื้อหาดังนี้ 
“ท่านสีทองก าเนิดในครอบครัวที่ทุกข์ยาก อยู่บ้านนาหอยปัง เมืองสังทอง นครหลวงเวียงจันทน์ใน

สมัยต่อต้านจักรพรรดิต่างด้าวได้สมัครเป็นทหารเพ่ือปลดปล่อยประเทศชาติ ท่านสีทองเป็นนักรบที่พิละอาจ
หาญ ครั้งหนึ่งนักรบสีทองถูกศัตรูจะไปทุบตีทรมานโดยการเอาไฟฟ้า จับและเผาเหล็กจนแดงเอามานาบขา
ของเขาอย่างโหดร้ายป่าเถื่อนที่สุด แต่ท่านสีทองนักรบผู้พิละอาจหาญก็ไม่ได้หวั่นไหวต่อการกระท าอันชั่วช้า
ของศัตรูเลย เขาคิดว่าถ้ายอมจ านนก็หมายความว่า ขายชาติ ขายประชาชน ฉะนั้นเขาจึงยอมเสียสละทุกสิ่งทุก
อย่างตลอดจนชีวิต วันหนึ่งศัตรูบังคับให้นักรบสีทองและหมู่เพ่ือนที่ตกเป็นเชลยพาไปขุดทางถนนแต่ด้วยความ
เคียดแค้นต่อการกระท าของศัตรู ท่านสีทองจึงชักชวนหมู่เพ่ือนใช้จอบขวานฆ่าศัตรู แล้วพากันหนีไปหาเขต
ปลดปล่อยได้อย่างปลอดภัย  

ในการประชุมใหญ่นักรบแข่งขันทั่วกองทัพที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 มกราคม 1956 ท่านสีทองได้รับ
เหรียญชัยอิสระชั้นหนึ่งและถูกคัดเลือกเป็นนักรบแข่งขันทั่วกองทัพอย่างสมเกียรติ หลังจากนั้นมาเขาก็ได้สร้าง
วีรกรรมอันยิ่งใหญ่หลายครั้ง จนได้รับนามยศเป็น วีรชนแห่งชาติ” (กะซวงสึกสาทิกานและกีลา, 2017b, น. 
141)    

                      
         ภาพที่ 3 วีรชนสีทอง                                    ภาพที ่4 เวียงไซเมืองแห่งประวัติศาสตร์ 
(กะซวงสึกสาทิกานและกีลา, 2017b, น. 141)                (กะซวงสึกสาทิกานและกีลา, 2017c, น. 131) 
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จะเห็นได้ว่า รูปภาพที่ใช้ประกอบในแบบเรียน มีภาพประกอบของวีรชนสีทองในขณะที่ถูกศัตรู
ทรมานเพียงภาพเดียว ที่แสดงถึงตัวบุคคลที่เป็นวีรบุรุษ ส่วนภาพอ่ืนเป็นภาพสถานที่ และภาพการชุมนุมของ
ชาวบ้าน  

ส าหรับอุดมการณ์และค่านิยมที่น าเสนอผ่านวีรบุรุษของชาติในแบบเรียนลาว คือ การระลึกถึงบุญคุณ
วีรบุรุษ ยกย่องชาวลาวทุกชนชั้นที่กล้าหาญที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้กับศัตรูของชาติและความรักชาติ 

วีรบุรุษในแบบเรียนภาษาเวียดนามชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-5 มีจ านวนทั้งหมด 19  เรื่อง ประกอบด้วย 
เรื่องเกี่ยวกับโฮจิมินห์ จ านวน 11 เรื่อง ในแบบเรียนภาษาเวียดนามชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีเนื้อหาส่วนที่เป็น
เรื่องของลุงโฮโดยเฉพาะ รวม 8 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง ใครเชื่อฟังจะได้รับรางวัล ดูโทรทัศน์ หลานคิดถึงลุงโฮ ราก
ของต้นไทรวงกลม เวียดนามมีลุง (โฮ) เยี่ยมบ้านลุง (โฮ) ต้นไม้และดอกไม้ข้างสุสานลุงโฮ  และการป้องกัน
เช่นนี้ดีมาก ในแบบเรียนภาษาเวียดนามชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีเรื่อง น้องวาดรูปลุงโฮ รวมทั้งในแบบเรียน
ภาษาเวียดนามชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง จดหมายถึงเหล่านักเรียน และพลเมืองหมายเลขหนึ่ง  

นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวของวีรบุรุษของชาติอีก 8 เรื่อง คือ เรื่อง อาที่อยู่ข้างลุงโฮ ในแบบเรียนภาษา
เวียดนามชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง สองสาวพ่ีน้องตระกูลจึง และผู้แต่งเพลงชาติเวียดนาม ในแบบเรียน
ภาษาเวียดนามชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง วีรบุรุษแรงงาน เจิ่นด่ายเหงีย (Trần Đại Nghĩa) ในแบบเรียน
ภาษาเวียดนามชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง หลีตึจ่อง (Lý Tự Trọng)  ผู้แต่งเพลงชาติเวียดนาม วันกาว (Văn 
Cao) เลืองหง็อกเกวี๋ยน (Lương Ngọc Quyến) ผู้รักชาติเหงวียนจุงจึก (Nguyễn Trung Trực)  และเรื่อง 
ผู้สนับสนุนพิเศษของการปฏิวัติ โด่ดิ่ญห์เถี่ยน (Đỗ Đình Thiện) ในแบบเรียนภาษาเวียดนามชั้นประถมศึกษา
ปีที ่5  

เนื้อหาในแบบเรียนที่กล่าวถึงลุงโฮ หรือโฮจิมินห์ จะน าเสนอภาพความเรียบง่ายของลุงโฮ เช่น เรื่อง 
เยี่ยมบ้านลุง ที่มีต้นไม้แวดล้อม อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ เงียบสงบ บ้านของลุงโฮเป็นบ้านไม้หลังเล็กๆ มีเพียง
เสื่อ ผ้าห่ม หมอนและตู้เล็กๆ 

 

“ห้องใต้หลังคาเรียบง่ายที่มุมหนึ่งของสวน 
ไม้เป็นแบบชนบทไร้กลิ่นสี 
เสื่อหวาย ผ้าห่มผืนเดียวและหมอน 
ตู้เล็ก ๆ แค่แขวนเสื้อเชิ้ตหลุดลุ่ย” 
(Nhà xuất bản giáo dục, 2014a, p. 47) 

 

เรื่อง หลานคิดถึงลุงโฮ กล่าวถึงภาพของลุงโฮที่ทุกคนจดจ า คือภาพลุงโฮที่มีหนวดเคราสีขาว มีแววตา
ที่อ่อนโยน และคิดถึงลูกหลาน ส่งถ้อยค ามาถามไถ่ในวันเทศกาลส าคัญของชาติ 

 

“ฉันนั่งลง ฉันคิดถึงหนวดเคราของลุงโฮ 
จ าภาพของลุงที่กลางธง 
แก้มสีชมพูแดงระเรื่อ 
ดวงตาที่อ่อนโยนเหมือนดวงดาว 
ลุงมองไปยังสุดก่าเมา (Cà Mau) ที่ปลายฟ้า 
โปรดจ าไว้ว่าเมื่อพระจันทร์เต็มท้องฟ้า 
เทศกาลไหว้พระจันทร์ ลุงส่งถ้อยค ามาเยี่ยมเยียน” 
(Nhà xuất bản giáo dục, 2014a, p. 105) 
(หมายเหตุ: ก่าเมาเป็นจังหวัดที่อยู่ใต้สุดของเวียดนาม) 
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ส่วนเรื่อง พลเมืองหมายเลขหนึ่ง เป็นบทละครช่วงที่ลุงโฮยังเป็นหนุ่ม ชื่อเดิมในขณะนั้นคือ เหงวียน
เติ๊ดแถ่ง  (Nguyễn Tất Thành) พลเมืองหมายเลขหนึ่งในละครเรื่องนี้ หมายถึง เหงวียนเติ๊ด แถ่ง  เนื่องจาก
เป็นผู้ที่มีส านึกในความเป็นอิสระของเวียดนาม มีความกระตือรือร้นและมุ่งมั่น จึงเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือ
เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิต ความคิดและความเป็นอยู่ของคนเหล่านั้น รวมทั้งชาวฝรั่งเศส เพ่ือหาทางกอบกู้ประเทศ 
น าประชาชนชาวเวียดนามให้ได้รับเอกราช 

 

  “...ฉันอยากไปประเทศของพวกเขา ดูวิธีท ามาหากินของพวกเขา  
  เรียนรู้ภูมิปัญญาของพวกเขา เพ่ือจะมาช่วยประชาชนของพวกเรา” 

                     (Nhà xuất bản giáo dục, 2014d, p. 10) 
 

 วีรบุรุษของชาติในแบบเรียนเวียดนาม มีทั้งวีรบุรุษที่เป็นชาวบ้านธรรมดา ไม่มีชื่อเสียง เป็นเพียงทหาร
คนหนึ่งที่จากบ้านไปร่วมรบและจากครอบครัว จากโลกนี้ไปอยู่ร่วมกับลุงโฮหลังจากท่ีขับไล่ศัตรูของชาติไป
หมดแล้ว ทิ้งให้คนในครอบครัวคิดถึง 
 

          “อางาไปเป็นทหาร 
ท าไมนานมาก นาน 
คิดถึงอา งามักพูดว่า 
อาตอนนี้อยู่ที่ไหน... 
...พ่อเงยหน้ามองแท่นบูชา 
ประเทศชาติปราศจากศัตรูแล้ว 
อาอยู่ข้างลุงโฮ” 

 (Nhà xuất bản giáo dục, 2014b, p. 16) 
 

  

นอกจากนี้ แบบเรียนเวียดนามยังกล่าวถึงวีรสตรีในสมัยโบราณที่น าทัพต่อสู้กับจีน คือ เรื่อง  
สองสาวพ่ีน้องตระกูลจึง จึงจั๊ก และจึงหญิ ผู้มีความกล้าหาญ เด็ดเดี่ยว  

 
“ในอดีตประเทศของเราถูกรุกรานจากผู้รุกรานจากต่างชาติ  พวกเขาเข่นฆ่าคนดี...ปล้นพ้ืนที่อุดม
สมบูรณ์ พวกเขาบังคับให้คนเข้าป่าเพ่ือล่าสัตว์แปลก ออกทะเลเพื่อหาไข่มุก ฆ่าคนมากมายเพราะเสือ 
จระเข้และไผ่ ผู้คนไม่พอใจกับท้องฟ้าเพียงแค่รอโอกาสที่จะขึ้นไปไล่ล่าผู้รุกราน ในเวลานั้นมีหญิงสาว
ที่มีความสามารถสองคนในเขตเมลิญห์ (Mê Linh) คือ จึงจั๊ก (Trưng Trắc)  และจึงหญิ (Trưng Nhị) 
... พ่ีสาวทั้งสองคนเก่งในศิลปะการต่อสู้... สามีของจึงจั๊ก คือ ทีแซ็ค (Thi Sách) ก็มีใจเดียวกันกับ
ภรรยาของเขา นายพลโตดิ่ญห์ (Tô Định) ผู้เป็นศัตรูรู้เรื่องนั้นและวางแผนที่จะฆ่าทีแซ็ค 
เมื่อได้รับข่าวร้ายสองสาวพ่ีน้องตระกูลจึง จึงรีบน ากองทัพกลับไปท่ีลูยเลิว Luy Lâu ... สองสาว 
พ่ีน้องตระกูลจึงก้าวขึ้นไปบนที่นั่งหลังช้าง กองทัพเคลื่อนพลเสียงสนั่นก้องทาง; หอก คันธนูและ 
หน้าไม้ ขวาน ค้อน โล่ไม้ เอนไปมาเหนือเงาของช้างที่ซ่อนสองพ่ีน้อง ... ฐานที่มั่นของศัตรูถล่มลงแทบ 
เท้าของกองทัพ ... โตดิ่ญห์ กุมศรีษะของเขาและวิ่งกลับประเทศ ประเทศของเราสะอาดปราศจาก 
ศัตรู สองสาวพ่ีน้องตระกูลจึง กลายเป็นวีรสตรีสองคนแรกที่ต่อสู้กับผู้รุกรานจากต่างชาติใน 
ประวัติศาสตร์ของประเทศ” (Nhà xuất bản giáo dục, 2012b, p. 4) 
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ส่วนวีรบุรุษในยุคหลัง เป็นวีรบุรุษที่ต่อสู้กู้ชาติจากฝรั่งเศส เป็นชาวบ้านธรรมดา ที่น าชาวบ้านใน
ชุมชนต่อสู้ศัตรูในภาคใต้ อย่างในเรื่อง ผู้รักชาติเหงวียนจุงจึก (Nguyễn Trung Trực) (1938-1968) 

 

“...เกิดในครอบครัวชาวประมงที่แม่น้ าหว่ามก๋อ (Vàm Cỏ) ตอนอายุ 23 ปีเขาเป็นผู้น าการจลาจล 
ในเต็ยอาน (Tây An) ซึ่งปัจจุบันเป็นจังหวัดล็องอาน กองทัพ...ที่น าโดยเขาได้สร้าง 
ชัยชนะท่ีดังก้องมากมายทั่วภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ เขาถูกจับโดยศัตรูและประหารชีวิต"  
(Nhà xuất bản giáo dục, 2014d, p. 6) 
 

วีรบุรุษอีกคนหนึ่งที่เป็นชาวบ้านธรรมดาเช่นกันคือ หลีตึจ่อง (Lý Tự Trọng) (1914-1931) เยาวชน
อายุเพียง 17 ปี ท าหน้าที่ส่งสารและสื่อสาร มีความสามารถทางด้านภาษา มีความกล้าหาญ อดทน และรักษา
ความลับของขบวนการปฏิวัติได้แม้จะถูกทรมานอย่างสาหัส เขาเกิดในครอบครัวเกษตรกรรมที่ยากจนใน
ห่าติ๋ญห์ (Hà Tĩnh) เขาถูกส่งไปต่างประเทศเพ่ือศึกษา เขาเป็นคนฉลาดเรียนเก่ง พูดภาษาจีนและอังกฤษได้
คล่อง ในฤดูใบไม้ร่วงปี 1929 หลีตึจ่องกลับบ้าน ผู้น ามอบหมายงานให้เขาสื่อสาร ส่งจดหมายและเอกสารไป
ยังองค์กรภาคีในประเทศทางเรือ ปี 1931 เขาถูกศัตรูจับกุม ในคุกเขาถูกทรมานอย่างไร้ความปราณี  แต่พวก
ศัตรูไม่สามารถล้วงความลับของขบวนการปฏิวัติจากเขาได้ รัฐบาลอาณานิคมของฝรั่งเศสได้น าหลีตึจ่อง   ไป
พิจารณาคดีในศาล หลีตึจ่องเสียชีวิตเมื่อเขาอายุ 17 ปี (Nhà xuất bản giáo dục, 2014d, p. 9) 

วีรบุรุษผู้กล้าหาญอีกคนหนึ่ง คือ เลืองหง็อกเกวี๋ยน (Lương Ngọc Quyến) (1885-1917) เขาถูก
ส่งไปเรียนที่ญี่ปุ่นและเรียนการทหารที่จีน กลับมาเป็นทหาร และถูกฝรั่งเศสจับกุม 

 

“...เป็นบุตรชายของเลืองวันกาน (Lương Văn Can) ผู้รักชาติ ด้วยเจตจ านงในการฟ้ืนฟูประเทศ 
 เขาจึงหาทางไปญี่ปุ่นเพ่ือศึกษาการทหาร จากนั้นไปที่ประเทศจีนเพ่ือรวบรวมกองก าลังต่อต้านการ 
ล่าอาณานิคมของฝรั่งเศส เขาถูกศัตรูยึดบ้าน พวกเขาตัดเท้าของเขา เอาลวดเหล็กขันเกลียวและมัด 
ไว้กับโซ่เหล็ก วันที่ 30 สิงหาคม 1917 การลุกฮือที่ถายเหงวียน น าโดย โด่ยเกิ๋น (Đội Cấn) แตก  
เลืองหง็อกเกวี๋ยน ได้รับอิสระและมีส่วนร่วมในการบัญชาการการก่อความไม่สงบ...” 
(Nhà xuất bản giáo dục, 2014d, p. 17) 
 

นอกจากนี้ยังมีวีรบุรุษแรงงาน เจิ่นด่ายเหงีย (Trần Đại Nghĩa) (1885-1917) ที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการต่อสู้กู้ชาติ แต่มีความรู้ความสามารถเป็นผู้สร้างอาวุธแบบใหม่ให้ขบวนการปฏิวัติเพ่ือต่อสู้กับ
ฝรั่งเศส 

 

“ชื่อจริงของ เจิ่นด่ายเหงีย คือ ฝั่มกวางเล (Phạm Quang Lễ) ชาวจังหวัดหวิญล็อง หลงัจากจบ 
มัธยมปลายในไซง่อนในปี 1935 เขาไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยในฝรั่งเศส เขาศึกษาทั้งสามสาขาวิชา 
ในสาขาวิศวกรรมสะพาน วิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมการบินและอวกาศ นอกจากนี้เขายังค้นคว้า 
เทคนิคการผลิตอาวุธอย่างขยันขันแข็ง ในปี 1946 เมื่อได้ฟังเสียงเรียกอันศักดิ์สิทธิ์ของปิตุภูมิ เขาท้ิง 
ชีวิตที่เพียบพร้อมในต่างแดนและติดตามลุงโฮเพ่ือกลับบ้าน เขาถูกเปลี่ยนชื่อโดยลุงโฮว่า  
เจิ่นด่ายเหงีย และได้รับมอบหมายงานวิจัยและผลิตอาวุธเพ่ือท าสงครามต่อต้านการล่าอาณานิคม 
ของฝรั่งเศส ในฐานะผู้อ านวยการกรมทหาร เขาและพ่ีน้องของเขาค้นคว้าและประดิษฐ์อาวุธที่มีพลัง

 ท าลายล้างสูงเช่น บาโดกา ปืน ระเบิดเพ่ือท าลายรถถังและบังเกอร์ของศัตรู นอกจากผลงานที่โดดเด่น
 ในด้านการป้องกันประเทศแล้วศาสตราจารย์เจิ่นด่ายเหงีย ยังมีบุญคุณอย่างมากในการเสริมสร้าง 

วิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของประเทศ เขาด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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แห่งรัฐเป็นเวลาหลายปี ความทุ่มเทของศาสตราจารย์เจิ่นด่ายเหงีย เป็นที่ชื่นชมอย่างมาก ในปี 
1948 เขาได้รับแต่งตั้งให้เป็นพลตรี ในปี 1952 เขาได้รับการยกย่องให้เป็นวีรบุรุษแห่งแรงงาน เขายัง 
ได้รับรางวัลโฮจิมินห์ รางวัลและเหรียญอันสูงส่งมากมายจากรัฐ” 
(Nhà xuất bản giáo dục, 2014c, p. 21) 
 

ไม่พียงยกย่องผู้ที่ร่วมต่อสู้กู้ชาติเท่านั้น ผู้แต่งเพลงชาติเวียดนาม คือ วันกาว (Văn Cao) นักปฏิวัติ 
นักแต่งเพลง กวีและศิลปิน ยังได้รับการยกย่องด้วยเช่นกัน 

 

“นักดนตรี วันกาว เข้าร่วมการปฏิวัติตั้งแต่ยังเด็ก เขาแต่งเพลง ทหารก้าวหน้า (Tiến quân ca)  
ในสมัยเตรียมการจลาจล เพลงนี้ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วทั่วประเทศและได้รับเลือกจากสมัชชา 
แห่งชาติครั้งแรกของประเทศเราให้เป็นเพลงชาติ ไม่เพียงแต่แต่งเพลงเท่านั้น วันกาว ยังวาด 
ภาพและเขียนบทกวีอีกด้วย” (Nhà xuất bản giáo dục, 2014c, p. 47) 
 

วีรบุรุษอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้ร่วมต่อสู้ท าสงคราม แต่เป็นผู้บริจาคเงินและทองเพื่อสนับสนุนขบวนการ
ปฏิวัติ คือ ผู้สนับสนุนพิเศษของการปฏิวัติ โด่ดิ่ญห์เถี่ยน (Đỗ Đình Thiện) (1904-1972) 

 

    “โด่ดิ่ญห์เถี่ยน เป็นนายทุนรายใหญ่ในฮานอย เจ้าของสวนโรงงานและร้านค้าท่ีมีชื่อเสียง 
หลายแห่งรวมถึงไร่ที่จีเน ในอ าเภอหลักถุ่ย จังหวัดฮว่าบิ่ญห์ ด้วยความกระตือรือร้น 
ที่จะรักชาติก่อนการปฏิวัติ โด่ดิ่ญห์เถี่ยน ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่องค์กรอย่างมาก 
ในปีค.ศ. 1943 โดยผ่านสหายเหงวียนเลืองบั่ง เขาได้บริจาคเงิน 30,000 ด่งให้กับกองทุนพรรค 
เงินจ านวนนี้ท าให้ผู้ที่ถือ "กล่องกุญแจ" ของพรรคอดไม่ได้ที่จะต้องตกใจ...เพราะในเวลานั้น 
งบประมาณของพรรคมีเพียง 24 ด่ง เมื่อการปฏิวัติส าเร็จ การสนับสนุนของ โด่ดิ่ญห์เถี่ยน 
ส าหรับการปฏิวัติก็ยิ่งมากข้ึน ในช่วงสัปดาห์เทศกาลทองเขาได้บริจาคทองค า 64 ออนซ์ให้กับ 
รัฐบาล ด้วย...เขายังบริจาคเงินถึง 10,000 อินโดจีนด่งและได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาล 
ให้เป็นผู้ดูแลกองทุน ในช่วงสงครามต่อต้านการล่าอาณานิคมของฝรั่งเศสครอบครัวของ โด่ดิ่ญห์เถี่ยน 
ได้สนับสนุนทหารและทหารของเขต II ด้วยข้าวเปลือกหลายร้อยตันซึ่งเก็บเก่ียวได้จากพ้ืนที่ 
เพาะปลูกจีเน (Chi Nê) ที่อุดมสมบูรณ์ หลังจากสงครามสงบเขาได้บริจาคพ้ืนที่เพาะปลูก 
ทั้งหมดให้แกร่ัฐ ตลอดชีวิตของเขาชนชั้นกลาง โด่ดิ๋ญห์เถี่ยน สนับสนุนการปฏิวัติด้วยใจจริง  
โดยไม่ขอสิ่งตอบแทนใด ๆ เขาเป็นชนชั้นกลางผู้รักชาติผู้สนับสนุนพิเศษของการปฏิวัติ” 
(Nhà xuất bản giáo dục, 2014e, p. 20) 
 

ภาพวีรบุรุษที่น าเสนอในแบบเรียน มีทั้งภาพวาดเหมือนจริงของโฮจิมินห์ ภาพวาดเหตุการณ์ที่เกิด
ขึ้นกับหลีตึจ่อง และภาพวาดในสงครามของสองสาวพ่ีน้องตระกูลจึง เป็นภาพของวีรบุรุษแต่ละคนในขณะท า
กิจกรรมหรือต่อสู้ร่วมกับผู้อ่ืน 
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               ภาพที่ 5 โฮจิมินห์กับนาฬิกา                                        ภาพที่ 6 โฮจิมินห์ 

(Nhà xuất bản giáo dục, 2014e, p. 9)                    (Nhà xuất bản giáo dục, 2014e, p. 9) 
 

                                  
               ภาพที่ 7 หลีตึจ่อง                                        ภาพที่ 8 สองสาวพ่ีน้องตระกูลจึง                                
   (Nhà xuất bản giáo dục, 2014d, p. 9)                  (Nhà xuất bản giáo dục, 2014b, p. 4) 

  

ภาพวีรบุรุษท่ีน าเสนอในแบบเรียนเป็นรายบุคคล มีทั้งภาพวาดเหมือนจริงของเหงวียนจุงจึก ภาพถ่าย
ของโด่ดิ่ญห์เถี่ยน  

                                           
           ภาพที่ 9 โด่ดิ่ญห์เถี่ยน                     ภาพที่ 10 เหงวียนจุงจึก                 ภาพที่ 11 เจิ่นด่ายเหงีย 
            (Nhà xuất bản giáo dục,                   (Nhà xuất bản giáo dục,             (Nhà xuất bản giáo dục, 
            2014c, p. 20)                                  2014d, p. 6)                              2014e, p. 21)       

       
ส่วนอุดมการณ์และค่านิยมที่น าเสนอผ่านวีรบุรุษของชาติในแบบเรียนเวียดนาม คือ ปลูกฝังแนวคิ ด 

ยกย่องโฮจิมินห์ การเชื่อฟังและปฏิบัติตามแนวทางที่วีรบุรุษอุทิศตนเพ่ือชาติ วีรบุรุษจากสงครามต่อสู้เอาชนะ
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จีนและฝรั่งเศส ในเนื้อหาเรื่อง ใครเชื่อฟังจะได้รางวัล ยังเน้นว่า เด็กดี คือ เด็กที่เชื่อฟังและยอมรับความ
ผิดพลาดของตน ในเรื่อง จดหมายถึงเหล่านักเรียน ยังระบุว่า 

 

“ในปีการศึกษาที่จะมาถึงนี้ ขอให้พยายามตั้งใจเรียนอย่างขยันขันแข็ง เชื่อฟังครู รักครู หลังจาก 80 
ปีของการเป็นทาสท าให้ประเทศของเราอ่อนแอลง วันนี้เราจ าเป็นต้องสร้างโชคชะตาที่บรรพบุรุษของ
เราทิ้งเราไว้ เพ่ือที่เราจะได้ก้าวไปพร้อมกับประเทศอ่ืน ๆ ในโลก” (Nhà xuất bản giáo dục, 
2014d, p. 4-5) 
 

นอกจากนี้ยังสอดแทรกเรื่องความเสียสละ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความฉลาด เข้มแข็งและ
อดทนฟันฝ่าเพ่ือความส าเร็จของตนและของชาติ มีระเบียบวินัย เช่น ในเนื้อหาเรื่อง การป้องกันเช่นนี้ดีมาก 
กล่าวถึง หลีฟุ้กญา (Lí Phúc Nha) กลุ่มชาติพันธุ์สานจี๋ (Sán Chỉ) ที่มีหน้าที่เฝ้าดูแลบ้านพักลุงโฮในเขต
สงคราม เขาไม่ให้ลุงโฮเข้าบ้านถ้าไม่มีเอกสารยืนยัน ลุงโฮชื่นชมที่เขายึดมั่นต่อหน้าที่และระเบียบวินัย 

นอกจากนี้ ลุงโฮยังให้ความส าคัญกับวีรสตรี ที่มีส่วนในการต่อสู้กู้ชาติ โดยกล่าวว่า  
“บ้านเกิดเมืองนอนของพวกเรา ผู้หญิง เด็ก ก็เหมือนกับคนแก่ที่มีส่วนถักทอ” พูดต่อถึงเรื่องเล่าของ 
สองพ่ีน้องตระกูลจึง และบ่าเจี่ยว ปัจจุบันนี้ ผู้หญิงได้มีส่วนร่วมในความส าเร็จในการสร้างและปกป้อง 
ประเทศ ตัวแทนของวีรบุรุษของยุค มี 214 คนที่เป็นผู้หญิงที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นวีรสตรีแรงงาน 
วีรสตรีของกองทัพ สมาคมสตรีเวียดนามเป็นหนึ่งในบรรดาการจัดตั้งกลุ่มที่ใหญ่และเข้มแข็งของ 
ประเทศ สมาคมได้รับเกียรติบัตรทรงคุณค่าจากรัฐบาลหลายครั้ง เช่น เหรียญดาวเหลือง (พ.ศ.2528) 
เหรียญอิสรภาพชั้นที่ 3 (พ.ศ.2540) เหรียญแรงงานชั้นที่ 1 (พ.ศ. 2541) เหรียญอิสรภาพชั้นที่ 1  
(พ.ศ. 2543) ” (Nguyễn Minh Thuyết và bạn, 2012, p. 119) 

 
สรุปผลและอภิปรายผลการศึกษา 

วีรบุรุษในแบบเรียนภาษาเวียดนามระดับประถมศึกษาของเวียดนามยังคงมีการปลูกฝังอุดมการณ์ชาติ 
ชาตินิยม และแบบอย่างการประพฤติปฏิบัติตนของวีรบุรุษอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นกว่าในแบบเรียนภาษาลาว
ระดับชั้นประถมศึกษาของลาว โดยเฉพาะโฮจิมินห์ที่เป็นผู้น าในการต่อสู้เพ่ือปลดปล่อยประเทศให้เป็นอิสระ
จากการปกครองของฝรั่งเศส เป็นผู้น าแห่งศรัทธาของชาวเวียดนามตลอดมา ชาวเวียดนามยึดถือค าสอนของ
ลุงโฮ เป็นวีรบุรุษของชาติ เป็นแบบอย่างส าคัญของชาติทั้งในด้านความเสียสละต่อชาติ รักชาติ เป็นคนดีของ
สังคม ซื่อสัตย์ และกตัญญู ลุงโฮเปรียบเสมือนคนในครอบครัว เป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิต  โฮจิมินห์เป็น
ผู้น าที่มีความคิดก้าวหน้าเป็นตัวแทนผลประโยชน์และความคิดของประชาชน เป็นผู้น าของปวงชน สอดคล้อง
กับที่สุริยา ค าหว่าน และทวีศักดิ์ เผือกสม (2562, น. 124) ระบุว่า การที่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามให้
ความส าคัญต่อบทบาทการน าของโฮจิมินห์ จึงเป็นลัทธิบูชาบุคคล ภายหลังการอสัญกรรมของโฮจิมินห์ มีการ
สร้างพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ผลิตธนบัตรและตราไปรณียากรที่มีภาพของโฮจิมินห์ มีรูปปั้นหรือรูปหล่อครึ่งตัวของ
โฮจิมินห์ในสถานที่ท างานของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศ รวมทั้งมีการสร้างอนุสรณ์สถานโฮจิมินห์ในหลายประเทศ
รวมทั้งประเทศไทยด้วย 

โฮจิมินห์มีลักษณะของผู้น าเชิงบารมี ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและอุทิศตนเพ่ือภารกิจต่อสู้กู้ชาติ เป็น
องค์ประกอบส าคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างชาติและการท าสงครามต่อต้านจักรวรรดินิยมตะวันตก 
แต่ความศรัทธาของชาวบ้านต่อโฮจิมินห์มีลักษณะของความเลื่อมใสในเชิงศาสนามากกว่า (สุริยา ค าหว่าน  
และทวีศักดิ์ เผือกสม, 2562, น. 125) สอดคล้องกับความเห็นของ Dror (2020) ที่ระบุว่า โฮจิมินห์กลายเป็น
ศูนย์กลางของศาสนาทางการเมืองใหม่ ที่มีความส าคัญในการจัดตั้งและประสานความเป็นรัฐของเวียดนามใน
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รูปแบบคอมมิวนิสต์ และเป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์ทางศาสนาของเวียดนาม เนื่องจากผู้คนต้องการพระเจ้า 
ต้องการที่พ่ึงเมื่อพรรคคอมมิวนิสต์เข้ามามีอ านาจ พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามก าจัดประเพณีทางศาสนา    
และขับไล่เทพต่างๆ ตามความเชื่อของชาวเวียดนามที่มีมาก่อน เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่สอดคล้องกับอุดมการณ์
และนโยบายเป้าหมายของพรรค โฮจิมินห์จึงกลายเป็นศูนย์กลางของอุดมการณ์ทางการเมืองแบบใหม่ ที่เข้าถึง
ได้ จับต้องได้และมีความเป็นชาวบ้าน เป็นญาติ เป็นคนในครอบครัว ที่มีการปลูกฝังผ่านระบบการศึกษาภาค
บังคับตั้งแต่ระดับประถมศึกษาไปจนถึงมหาวิทยาลัย ผ่านสื่อต่างๆ ทั้งภาพยนตร์ ละคร เพลงและการแสดง 
ผ่านวันส าคัญของชาติ เช่น วันชาติ วันที่เวียดนามเหนือและใต้มารวมกันเป็นประเทศเวียดนาม ผ่านค าสอน
จากป้ายประกาศในทุกท้องถิ่น ความเคารพนับถือโฮจิมินห์และบทบาทของโฮจิมินห์ส่งเสริมภาพลักษณ์ของ
เขาในฐานะผู้น าของประเทศและในฐานะลุงโฮผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวแห่งชาติเวียดนาม นอกจากนี้ การบูชา
บรรพบุรุษของเวียดนามยังมีส่วนเอ้ือให้การเชิดชูโฮจิมินห์ยังคงมีความเข้มแข็งและต่อเนื่องในสังคมเวียดนาม 
คล้ายคลึงกับการเชิดชูเหมาเจอตุงของจีน  

ข้อเสนอแนะอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจ คือ การเสนอว่า พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามน าลัทธิโฮมาใช้
เพ่ือส่งเสริมจิตส านึกทางสังคมของสาธารณชนผ่านการโฆษณาชวนเชื่อของพรรคคอมมิวนิสต์ ภาพของ         
โฮจิมินห์แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้ที่มีความตระหนักรู้ของสังคม มีความอ่อนไหวต่อความต้องการของผู้ที่ด้อย
โอกาสและเป็นผู้ที่ชาตินิยมอย่างมาก โฮจิมินห์ให้ความส าคัญแก่ประเทศก่อนเสมอ  บทเรียนจากการขาด
จิตส านึกทางสังคมส่งเสริมการล่มสลายของเวียดนามใต้ในปีค.ศ. 1975 พรรคคอมมิวนิสต์ได้ท างานอย่างขยัน
ขันแข็งนับตั้งแต่มีการปฏิรูปตลาด และความสนใจในทางเศรษฐกิจที่ด าเนินไปพร้อมกับทุนนิยม เพ่ือปลูกฝัง
ความรู้สึกชาตินิยมและความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นแก่ประชาชน หากปล่อยให้ไม่มีการตรวจสอบอาจ
น าไปสู่การล่มสลายของระเบียบสังคมและการเมืองของเวียดนามได้ (Eco in the know, 2015) 

ในขณะเดียวกัน ภายหลังการอสัญกรรมของไกสอน พมวิหาน เมื่อค.ศ. 1992 พรรคประชาชนปฏิวัติ
ลาวมีการสร้างลัทธิบูชาไกสอน โดยพรรคประชาชนปฏิวัติลาวอาศัยแนวคิดเดียวกับการสร้างลัทธิบูชาโฮจิมินห์
ในเวียดนาม มีการสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์หนังสือ การจัดปาฐกถาสดุดีไกสอน พมวิหาน มีการผลิตธนบัตร
และตราไปรษณียากรที่มีภาพของไกสอน มีการจัดตั้งหอพิพิธภัณฑ์ไกสอน พมวิหานและจัดสร้างรูปหล่อครึ่ง
ตัวของไกสอนไว้ทุกเมือง ทุกแขวงทั่วประเทศ (ณัฐพล อ้ิงทม, 2563, น. 208) ซึ่ง กิตติศักดิ์ ชิณแสง (2558, น. 
179-181) สรุปว่า พรรคประชาชนปฏิวัติลาวสร้างความทรงจ าเกี่ยวกับไกสอน พมวิหานในฐานะที่เป็นตัวแทน
วีรบุรุษระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ เป็นหนึ่งในวีรบุรุษของชาติร่วมกับบรรดาวีรกษัตริย์เพ่ือเป็นประโยชน์แก่
ผู้น ารุ่นหลังในการรักษาอ านาจ ต่อมา พรรคประชาชนปฏิวัติลาวหันมายกย่องบูชาวีรกษัตริย์โบราณเพ่ือเป็น
เครื่องมือในการสร้างความชอบธรรมให้แก่รัฐบาลพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ในฐานะท่ีเป็นบรรพบุรุษผู้รักชาติ
และเชื่อมโยงให้พรรคเป็นผู้สืบทอดภารกิจของวีรกษัตริย์ในการสร้างความเป็นเอกภาพของชาติลาว ท าให้มี
การสร้างอนุสาวรีย์วีรกษัตริย์เพ่ือจัดพิธีร าลึกถึงวีรกรรมของวีรกษัตริย์เหล่านั้น มีการเชื่อมโยงเรื่องราวของ   
วีรกษัตริย์กับวีรชนปฏิวัติเข้าด้วยกันในลักษณะที่เป็นวงศาวิทยา เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการศึกษาหลักของ
ชาติและเป็นเครื่องมือในการโฆษณาชวนเชื่อที่มีพลัง และช่วยสร้างเสริมความชอบธรรมในการปกครองของ
พรรค (ณัฐพล อ้ิงทม, 2563, น. 215)  

ลัทธิบูชาบุคคลของทั้งสองประเทศ คือ การเชิดชูโฮจิมินห์เป็นวีรบุรุษของเวียดนามและการเชิดชู      
ไกสอน พมวิหานเป็นวีรบุรุษของลาว แม้มีวิธีด าเนินการไม่แตกต่างกัน แต่ผลที่เกิดขึ้นกลับแตกต่างกัน 
โดยเฉพาะการปลูกฝังในเด็กและเยาวชนผ่านเนื้อหาในแบบเรียนภาษาเวียดนามและภาษาลาว ที่เวียดนาม
ยังคงมีการสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับโฮจิมินห์อย่างต่อเนื่องในแบบเรียนระดับประถมศึกษา แต่แทบไม่พบใน
แบบเรียนภาษาลาว ทั้งนี้อาจเนื่องจากการเคลื่อนไหวของขบวนการคอมมิวนิสต์ลาวช่วง ค.ศ. 1945 ถึง 1975 
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ให้ความส าคัญแก่แนวคิดชาตินิยมมากกว่าแนวคิดการต่อสู้ทางชนชั้น ซึ่งได้ท าลายบทบาทของชนชั้นกรรมกร
และท าให้ผู้เข้าร่วมขบวนการคอมมิวนิสต์ขาดความเข้าใจเรื่องการต่อสู้ทางชนชั้นอย่างที่ควรจะเป็น (ณัฐพล 
อ้ิงทม, 2563, น. 201) แม้จะยังมีงานเขียนชีวประวัติที่เป็นเครื่องมือของพรรคและรัฐบาลลาวใชในการเผย
แพรอุดมการณทางการเมือง ปลูกฝงอุดมการณชาตินิยมและแนวคิดสังคมนิยม (ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์, 
2554) แต่ภายหลังการประกาศใช้นโยบายจินตนาการใหม่ แนวทางการสร้างชาติของพรรคประชาชนปฏิวัติ
ลาวได้ลดความเข้มข้นทางอุดมการณ์สังคมนิยมลง โดยเน้นไปที่การสร้างความภักดีต่อพรรคและรัฐบาลแทน
ตัวบุคคล (ณัฐพล อ้ิงทม, 2563, น. 205)  

ดังนั้น เนื้อหาเกี่ยวกับวีรบุรุษในแบบเรียนภาษาลาว ส่วนใหญ่กล่าวถึงวีรบุรุษในภาพรวม มีเนื้อหา
และภาพเก่ียวกับวีรบุรุษเป็นรายบุคคลเพียงคนเดียวคือ วีรชนสีทอง  แต่ภาพประกอบที่ปรากฏในหนังสือเรียน
ไม่ใช่ภาพเหมือนหรือภาพถ่ายของสีทอง เป็นเพียงภาพวาดเหตุการณ์ที่สีทองถูกทรมานเท่านั้น ในขณะที่
แบบเรียนภาษาเวียดนามมีการยกย่องโฮจิมินห์ วีรสตรีสองสาวพ่ีน้องตระกูลจึง และวีรบุรุษในสงครามที่ไม่ระบุ
ชื่อ คือ อาที่อยู่ข้างลุงโฮ ส่วนที่ระบุชื่อ คือ ผู้แต่งเพลงชาติเวียดนามวันกาว วีรบุรุษแรงงานเจิ่นด่ายเหงีย หลีตึ
จ่อง เลืองหง็อกเกวี๋ยน ผู้รักชาติเหงวียนจุงจึก และผู้สนับสนุนพิเศษของการปฏิวัติโด่ดิ่ญห์เถี่ยน มีภาพวาดและ
ภาพถ่ายของวีรบุรุษแต่ละคนทั้งภาพเดี่ยวและภาพในขณะท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือให้เห็นว่า วีรบุรุษ
เหล่านี้เป็นบุคคลที่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์ของเวียดนาม    

นอกจากนี้ จะเห็นว่า วีรบุรุษของเวียดนามมีความหลากหลาย ไม่เพียงแต่เป็นผู้ที่อุทิศตนต่อสู้กับศัตรู
ของชาติจนถึงแก่ชีวิต แต่ยังมีวีรบุรุษที่เป็นผู้แต่งเพลงชาติเวียดนาม คือ วันกาว วีรบุรุษแรงงานที่ผลิตอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ คือ เจิ่นด่ายเหงีย อีกคนหนึ่งที่ไม่ได้ร่วมต่อสู้ท าสงคราม แต่เป็นผู้บริจาคเงินและทองเพ่ือสนับสนุน
ขบวนการปฏิวัติ เป็นผู้สนับสนุนพิเศษของการปฏิวัติ เป็นชนชั้นกลางที่เข้าร่วมสนับสนุนการปฏิวัติ คือ โด่
ดิ่ญห์เถี่ยน มีวีรบุรุษเยาวชนอายุ 17 ปี ที่สละชีวิตเพ่ือชาติ คือ หลีตึจ่อง และวีรสตรี คือ วีรสตรีสองสาว    พ่ี
น้องตระกูลจึง แสดงให้เห็นว่าชาวเวียดนามทุกคน ไม่ว่าจะท าอาชีพใด อายุเท่าใดก็สามารถมีส่วนร่วมในการ
ต่อสู้กู้ชาติได้ ทุกคนสามารถช่วยชาติได้ตามความสามารถและศักยภาพของตน ชาติจึงเป็นหน้าที่และความ
รับผิดชอบของชาวเวียดนามทุกคน รัฐปลูกฝังอุดมการณ์ของรัฐให้เด็กและเยาวชนมีคุณลักษณะและความคิด
อันพึงประสงค์โดยก าหนดไว้ในแบบเรียน   แบบเรียนจึงเป็นเบ้าหลอมเยาวชน (นิธิ  เอียวศรีวงศ์, 2547, น. 
44) ซึ่ง Lê Phương Nga and Đặng Kim Nga (2015) ระบุว่า เนื้อหาแบบเรียนของเวียดนามปลูกฝังความ
รักปิตุภูมิ 

ส่วนอุดมการณ์และค่านิยมที่น าเสนอผ่านวีรบุรุษของชาติในแบบเรียนลาว คือการระลึกถึงบุญคุณ
วีรบุรุษ และความรักชาติ แบบเรียนภาษาเวียดนามปลูกฝังแนวคิด การยกย่องโฮจิมินห์ การเชื่อฟังและปฏิบัติ
ตามแนวทางที่วีรบุรุษอุทิศตนเพ่ือชาติ วีรบุรุษจากสงครามต่อสู้เอาชนะจีนและฝรั่งเศส มีระเบียบวินัย ความ
เสียสละ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความฉลาด เข้มแข็งและอดทนฟันฝ่าเพ่ือความส าเร็จของตนและของ
ชาติ การยกย่องเชิดชูวีรบุรุษของเวียดนามมีทั้งผู้ที่เป็นวีรชนปฎิวัติโดยตรง และผู้ที่สนับสนุนกระบวนการ
ปฏิวัติ เช่น ผู้สนับสนุนเงินและอาหาร ผู้ที่แต่งเพลงชาติ ผู้ที่คิดค้นอาวุธที่มีประสิทธิภาพในการต่อสู้กับศัตรู 
แสดงให้เห็นว่า ทุกคนไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย เด็กหรือผู้ใหญ่สามารถเป็นวีรบุรุษของชาติได้ เพียงแต่ท า
หน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถ หรือช่วยเหลือสนับสนุนอย่างเต็มที่ ในหลายๆ ด้าน เท่าที่
ความสามารถของตนจะอ านวย การปลูกฝังภาพของวีรบุรุษที่หลากหลายเช่นนี้ ท าให้เด็กและเยาวชน
เวียดนามได้เรียนรู้และมีแบบอย่างที่สามารถยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติหลายแบบตามที่ตนสนใจ ท าให้เด็กและ
เยาวชนเป็นผู้ที่ทั้งเก่ง ทั้งเชื่อฟัง ทั้งแดง ทั้งเชี่ยวชาญ (vừa giỏi, vừa ngoan, vừa "hồng", vừa "chuyên") 
(Tuổi Trẻ, 2019) ตามความคิดของโฮจิมินห์ โดยเฉพาะการเป็นผู้ที่มีความ "แดง" คือ ผู้ที่ด าเนินชีวิตด้วย
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อุดมการณ์ปฏิวัติ มีคุณสมบัติทางการเมือง ศีลธรรมและวิถีชีวิตที่บริสุทธิ์ ไม่กลัวความยากล าบาก มุ่งมั่นและ
เต็มใจที่จะเสียสละเพ่ือเอกราชของชาติและสังคมนิยม (Văn Nhân, 2016)  
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Nhà xuất bản Giáo dục. (2014d). Tiếng Việt 5 tập một. Hà Nội: nhà xuất bản giáo dục. 
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วงจรอุบาทว์ในการเมืองไทย  
The Vicious Cycle in Thai Politic 

 
จันจิรา ดิษเจริญ1 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาการเมืองไทยในประเด็นเรื่องวงจรอุบาทว์ทางการเมือง มีนักวิชาการหลายท่านที่ให้ความ
สนใจและสร้างกรอบค าอธิบาย อีกทั้งกรอบแนวคิดเรื่องวงจรอุบาทว์ทางการเมืองไทยเป็นข้อถกเถียงที่ได้รับ
ความสนใจ เพราะการเมืองไทยยังก้าวไม่พ้นการใช้กรอบแนวคิดเรื่องวงจรอุบาทว์มาอธิบายปรากฏการณ์ทาง
การเมืองที่เกิดขึ้น ในขณะเดียวกันพบว่ากรอบแนวคิดเรื่องวงจรอุบาทว์แบบเดิมที่อธิบายว่าปัจจัยที่ท าให้เกิด
การรัฐประหารมาจากความอ่อนแอของสถาบันทางการเมือง นักการเมือง ในระบอบประชาธิปไตยที่ไม่
สามารถแก้ไขปัญหาทางการเมืองได้ ทหารจึงเข้ามาท าการรัฐประหาร ซึ่งพบว่าชุดค าอธิบายนี้มีช่องว่างใน        
การใช้อธิบายช่วงเวลาทางการเมืองที่เปลี่ยนไป เนื่องจากสมมติฐานของการตั้งค าถามต่อการเกิดขึ้นของ            
วงจรในแต่รอบโดยผู้ศึกษาเห็นว่า การเกิดขึ้นของวงจรอุบาทว์ทางการเมืองไทยในแต่ละรอบมีพัฒนาการของ
ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดวงจรที่แตกต่างกันออกไป บทความนี้  ต้องการศึกษาพัฒนาการของปัจจัยที่ส่งผลให้เกิด
วงจรอุบาทว์ทางการเมืองไทยในแต่ละรอบในช่วงเวลาทางการเมืองไทย เพ่ืออธิบายว่าปัญหาการเกิดวงจร
อุบาทว์ทางการเมืองไทยในแต่ละรอบเกิดจากสาเหตุและปัจจัยอะไร บทความชิ้นนี้ประกอบไปด้วย 4 ส่วนคือ               
1) บทน า 2) ทบทวนงานศึกษาค าอธิบายความหมายของการศึกษาวงจรอุบาทว์ทางการเมืองไทย                        
3) วรรณกรรมที่ใช้กรอบแนวคิดเรื่องวงจรอุบาทว์เพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ทางการเมืองไทยในแต่ละช่วงเวลา 
และ 4) บทสรุป บทความนี้พบว่า การศึกษาเรื่องค าอธิบายวงจรอุบาทว์ทางการเมืองเปลี่ยนแปลงตามบริบท
ทางการเมือง โดยพิจารณาจากวงจรอุบาทว์ในแต่ละช่วงเวลาที่ต้องค านึงถึงตัวแสดงทางการเมืองที่
เปลี่ยนแปลง ท าให้โครงสร้างทางการเมืองและกลุ่มการเมืองเปลี่ยนเข้ามาท้าทายจนน าไปสู่ การรัฐประหาร  

 

ค าส าคัญ: การเมืองไทย การรัฐประหาร วงจรอุบาทว์ กลุ่มอ านาจทางการเมืองเดิม กลุ่มท้าทายอ านาจ 
 

Abstract 
A great number of academics have been interested in the study of vicious cycle of 

Thai Politics and they have built several conceptual frameworks to describe each cycle which 
has circulated in Thailand political history. This topic has also been debatable among the 
scholars because Thai politics has not moved forward but still get stuck in applying the 
conceptual framework of vicious cycle to describe the happened political phenomenon. 
Meanwhile, it is found that the old conceptual framework used to describe factors which 
caused coup d'etat have concerned with weakness of political institution and politicians in 
parliamentary democracy who were unable to solve political issues, resulting in military coups. 
It has been later revealed that some gaps were found in this conceptual framework because 
it was used to describe the political period that has been kept changing. This is because the 
                                                           
1 นิสิตระดับปรญิญาโท ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 



270      เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)       
 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสงัคมวิทยา ครั้งที่ 2 
20 - 21 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 

 

researcher deems that in order to hypothesize causes of a certain vicious cycle that occurred 
in particular period, progress of factors which possibly gives effects on different cycles shall 
be studied. Therefore, this paper aims to examine progress of factors which led to each Thai 
political vicious cycle happened in a certain Thai political period in order to find out what 
causes and factors struck such a cycle. The research consists of 4 parts 1)  Introduction 2) 
literature review on the study of conceptual framework used to describe the meaning of 
vicious cycle in Thai politics 3) literature works which the conceptual framework of vicious 
cycle were found and used in explaining Thai political phenomenon in a certain period and 
4) conclusion. The result shows that conceptual frameworks in political vicious cycle has 
changed in accordance with different political contexts. Considering how each cycle happened 
in particular period shall take into account the changes of political actors because Thai 
political structure has kept changing, depending on what political groups taking parts in the 
challenge, which can lead to coup d'etat.  
 

Keywords: Thai politics, Coup, The Vicious Cycle, Incumbent, Opposition  
 
บทน า 

การศึกษาด้านรัฐศาสตร์ในเมืองไทยนั้น กรอบแนวคิดวงจรอุบาทว์ทางการเมืองเปรียบเสมือนแว่นท า
ความเข้าใจการเมืองไทยมาโดยตลอด กระนั้นก็ดี กรอบแนวคิดเรื่องวงจรอุบาทว์ทางการเมืองมีช่องว่างในแง่
ที่ว่า ในช่วงแรกกรอบคิดเรื่องวงจรอุบาทว์ทางการเมืองมิได้ค านึงถึงภูมิทัศน์การเมืองไทยที่ไม่หยุดนิ่ง กล่าวคือ
การเมืองไทยมีตัวแสดงทางการเมืองเพ่ิมเข้ามาท้าทายอ านาจมากขึ้น ท้ายที่สุดน าไปสู่การรัฐประหาร  
บทความนี้จึงต้องการศึกษาว่า กรอบคิดเรื่องวงจรอุบาทว์ทางการเมืองยังสามารถใช้อธิบายการเมืองไทยที่
เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาได้หรือไม่ โดยใช้วรรณกรรมด้านการเมืองที่เกี่ยวข้องในแต่ละช่วงที่คัดเลือก
จากกลุ่มวรรณกรรมช่วงเดียวกันเพ่ือเป็นวรรณกรรมพ้ืนฐานของบทความ จากนั้นใช้กรอบคิดเรื่องวงจรอุบาทว์
ทางการเมืองเป็นกรอบวิเคราะห์ เพ่ือชี้ถึงช่องว่างของกรอบคิดเรื่องวงจรอุบาทว์ทางการเมือง โดยใช้ วิธี
การศึกษาเชิงเอกสาร (documentary research) บทความนี้เสนอว่า การใช้กรอบคิดเรื่องวงจรอุบาทว์ต้อง
ค านึงถึงตัวแสดงและบริบททางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งจะน าเสนอในหัวข้อถัดไป 

 
ทบทวนค าอธิบายความหมายของค าว่าวงจรอุบาทว์ทางการเมืองไทย 

ก่อนจะวิเคราะห์วรรณกรรมด้านการเมืองในแต่ละช่วงที่จะชี้ให้เห็นถึงภูมิทัศน์การเมืองไทยที่
แปรเปลี่ยนตามบริบทและเงื่อนไขทางการเมือง จ าเป็นต้องเข้าใจงานศึกษาเกี่ยวกับกรอบแนวคิดเรื่องวงจร
อุบาทว์ทางการเมืองไทยที่เป็นการศึกษาเพ่ืออธิบายปรากฏการณ์การเมืองไทยในช่วง 50 ปี ภายหลัง
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 นักวิชาการไทยหลายท่านให้ความสนใจ 

จากการส ารวจพบว่ า  งานศึกษาเรื่ อง  The Thai Young Turks (1982) เป็นจุด เริ่ มต้นของ                     
กรอบแนวคิดเรื่องวงจรอุบาทว์ทางการเมืองไทย ซึ่งเป็นผลงานของศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์  Chai-Anun 
Samudavanija ชี้ถึงปรากฏการณ์การณ์ทางการเมืองไทยด้วยกรอบคิดเรื่อง “วงจรอุบาทว์” (The Vicious 
Cycle)” โดยพิจารณาการเมืองไทยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ถึงรัฐบาล พลเอก เปรม ติณสู
ลานนท์ งานศึกษานี้เน้นอธิบายบทบาทกลุ่มนายทหารระดับกลาง ที่เรียกว่า กลุ่ม “ยังเติร์ก (Young Turks)” 
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ซึ่งมีบทบาททางการเมืองเป็นอย่างมาก และพยายามท ารัฐประหารแต่ไม่ส าเร็จ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการ
หลังปี พ.ศ. 2475 เป็นเวลากว่า 50 ปี ทหารเข้าแทรกแซงการเมือง ยุบสภารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดย
ประชาชน ปิดกั้นการมีส่วนร่วมทางการเมือง และสถาปนาการปกครองโดยกองทัพ ทหารพยายามสร้าง
สถาบันการเมืองแบบรัฐสภาขึ้นมาใหม่ให้สอดคล้องกันแนวทางของตน และสร้างความชอบธรรมใน           
การปกครอง โดยอ้างว่าการยึดอ านาจจากรัฐบาลเลือกตั้งเพ่ือรักษาระบอบประชาธิปไตยไว้  ในทางกลับกัน
กองทัพกลับมีทรรศนะที่มองว่าระบบรัฐสภาที่ท าลายไปนั้น เป็นเพราะประชาชนยังไม่พร้อมส าหรับ           
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย (แบบตะวันตก-ผู้เขียน) และประชาธิปไตยที่ถูกต้อง ควรปรับให้
เหมาะสมกับสังคมไทย เรียกว่า “ประชาธิปไตยแบบไทย ๆ (Thai-style democracy)” ปัจจัยที่กล่าวมานี้ ท า
ให้เมื่อเกิดวิกฤตทางการเมืองขึ้น กองทัพต้องท ารัฐประหารและยึดอ านาจรัฐบาลเลือกตั้ง  

วงจรอุบาทว์ทางการเมืองไทยเป็นแบบแผนการต่อสู้แข่งขันกันของกลุ่มพลังทางการเมืองใน              
ระบบการเมือง ที่น าไปสู่การเป็นปฏิปักษ์ต่อต้านกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ วงจรนี้ดูเหมือนจะก้าวไปตาม
กระบวนการของตัวมันเองอยู่เรื่อย ๆ และในช่วงไม่กี่ปีมานี้ ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มพลังทางการเมืองยิ่งทวี
ความรุนแรงมากข้ึน เมื่อมีกลุ่มพลังทางการเมืองบางกลุ่มต้องการมีพ้ืนที่ทางการเมืองกลับถูกปฏิเสธและถูกกีด
กันจากระบบการเมือง ผลก็คือท าให้การมีส่วนร่วมทางการเมืองตกอยู่ในรูปแบบกลุ่มแบบปิด (excluded 
group) ได้แก่ ชาวนา เกษตรกร นิสิต นักศึกษา ฯลฯ โกรธแค้นและต่อต้านรัฐบาล มิหน าซ้ ากองทัพก็ยังเชื่อว่า             
ตนเองเป็นผู้ปกป้องสัญลักษณ์ทางการเมืองที่ส าคัญของประเทศชาติ (nation’s critical political symbols) 
และดงันั้นการเมืองที่แตกข้ัวจึงปะทะกันและรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ  

วิกฤตกลืนไม่เข้าคลายไม่ออกในการเมืองไทยกลายเป็นการแสวงหาระบบการเมืองที่มั่นคงและมี
ประสิทธิภาพ เนื่องสังคมการเมืองไทยปราศจากฉันทามติร่วมระหว่างชนชั้นน าที่เห็นได้ผ่านตัวบทกฎกติกา
หรือรัฐธรรมนูญไทย และสภาพการณ์ทางการเมืองไทยในรอบ 48 ปี จะเห็นว่าผู้น าทางการเมืองที่เป็นทหาร
หรือพลเรือนน้อยมากที่มีประสิทธิภาพ วิกฤตด้านผู้น าทางการเมืองจึงเป็นเรื่องส าคัญ เพราะตัวบุคคล 
(personalism) ส าคัญต่อความปรารถนาของผู้คน ประชาชนมักนิยามระบบการเมืองผูกติดไว้ที่การเมืองใน   
แต่ละยุคสมัย ดังนั้นวิธีแก้ปัญหาวิกฤตการเมืองคือ แทนที่จะมุ่งสร้างสถาบันและโครงสร้างทางการเมืองใหม่
กลับแสวงหา ผู้น าที่มีบารมี (grace) ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพต่อผู้ที่ติดตามเขา ผู้น าลักษณะนี้
กลายเป็นศูนย์กลางหรือเป็นที่พ่ึงของประชาชน เช่น พ่อขุนรามค าแหง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ 
จอมพล ป. พิบูลสงคราม จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ และภายหลังที่จอมพลสฤษดิ์ เสียชีวิต ก็ไม่ปรากฏผู้น า เช่นนี้
อีก 

นอกจากนี้มีอีกหลายเหตุผลที่ เมืองไทยปราศจากสถาบันการเมืองและผู้น าทางการเมืองที่มี
ประสิทธิภาพ ส่วนหนึ่งมาจากมรดกของระบบราชการและความไม่ต่อเนื่องของการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
เพราะการเมืองถูกมองว่าเป็นเรื่องสกปรก (disdained) การพัฒนาผู้น าทางการเมืองจึงเป็นเรื่องยากและ        
ถูกจ ากัดโดยกลุ่มพลั งต่ าง  ๆ หลายกลุ่ม  จนท าให้ผู้น าที่ มีศักยภาพแต่อายุน้อยถูกคาดหวั งให้มี                           
ความเกรงใจ (deferential) ซึ่งยากที่จะไม่ตกอยู่ภายใต้การครอบง าโดยระบบราชการ ที่ยึดถือคุณค่า              
ความเป็นล าดับชั้น (patrimonial) และการคอรัปชั่น จึงไม่แปลกที่ว่าท าไมผู้น าที่เป็นทหารจึงสามารถ    
ปกครองและอยู่ภายใต้โครงสร้างของแบ่งฝักฝ่ายในระบบราชการ (bureaucratic factionalism) และ              
การคอรัปชั่นร่วมกันได้  

ดังนั้นวิกฤติความชอบธรรม การมีส่วนร่วม และการกระจายทรัพยากรจึงเกิดขึ้น ลักษณะผู้น าที่เป็น
พลเรือนก็อ่อนแอมากขึ้น ลักษณะผู้ปกครองที่เป็นทหาร คืออาการของ “ผู้น ากองทัพที่ไม่เต็มใจปกครอง” 
(reluctant ruler army syndrome) ผู้น าทหารหลายคนยึดอ านาจเพ่ือเข้ามาปกครองก็จริง แต่ไม่เต็มใจใช้
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อ านาจและมีบทบาททางการเมืองโดยตรง เพราะว่ากองทัพสนใจปัญหาอ่ืน เช่น การปกป้องชาติ การจัดการ
ความไม่สงบ การสร้างสมดุลระหว่างกลุ่มพลังในสังคม และกิจกรรมทางการค้าส่วนบุคคล เป็นต้น และดังนั้น
เมื่อกองทัพท ารัฐประหารจึงปราศจากความรับผิดชอบทางการเมือง  

จะว่าไปแล้วอ านาจของผู้น ากองทัพวางอยู่บนฐานการสนับสนุนของผู้บัญชาการทหารรอบเขตเมือง 
และอีกส่วนมาจากกลุ่มพลังฝ่ายสนับสนุน ท าให้ระบบรัฐสภาที่กองทัพยอมรับได้ ต้องผสมผสานระหว่าง
อ านาจอธิปไตยของปวงชน (popular sovereignty) และอ านาจของทหาร (military power) อย่างไรก็ตาม
การก่อตั้งกลุ่มพันธมิตรพลังทหาร-พลเรือน (military-civilian coalition) ก็ประสบความล้มเหลว เนื่องจาก             
พรรคการเมืองและรัฐสภาปราศจากแรงสนับสนุนของมวลชน กล่าวให้ถึงที่สุดได้ว่า เมื่อเกิดวิกฤตการเมือง
พร้อมกับความขัดแย้งระหว่างนักการเมืองในระบบรัฐสภา ทหารจะท ารัฐประหาร ( Chai-Anan 
Samudavanija 1982, p. 1-3) 

ที่กล่าวมาชี้ว่า ปัจจัยส าคัญที่หารเข้ามาแทรกแซงทางการเมือง คือทรรศนะของกองทัพซึ่งมองว่า
ประชาชนไม่พร้อมต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย กองทัพต้องมีบทบาทสร้างประชาธิปไตยให้
เหมาะสมกับสังคมไทย ต้องรัฐประหารเพื่อยุติการเมืองในระบบรัฐสภา นักการเมืองในระบอบประชาธิปไตยจึง
หมดความชอบธรรมลง นอกจากนี้ทหารยังเห็นว่า การเมืองเป็นเรื่องสกปรก กองทัพจึงมีหน้าที่การสร้าง
ประชาธิปไตยให้กับสังคมไทย การรัฐประหารจึงเป็นเรื่องที่ชอบธรรม และทหารควรเข้ามาเพ่ือรักษา
ประชาธิปไตยให้กับประชาชน  

ลิขิต ธีรเวคิน (2550) อธิบายลักษณะวงจรทางการเมืองว่าเป็นลักษณะการเมืองการปกครองไทย 
ในช่วง 25 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2475 ที่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ การเลือกตั้ง เกิดความขัดแย้ง จนกระทั่ง
เกิดรัฐประหารและกบฏขึ้น มีสาเหตุมาจากการต่อสู้และช่วงชิงอ านาจระหว่างฝ่ายเจ้า ตระกูลขุนนางที่เป็น
ข้าราชการและกษัตริย์ เพ่ือช่วงชิงอ านาจทางการเมืองซึ่งลักษณะทางการเมืองไทยดังกล่าว สะท้อนให้ความ
ด้อยพัฒนาทางสถาบันเพ่ือแก้ไขปัญหาทางการเมือง โดยเฉพาะการสืบทอดอ านาจ ทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึง
ความไม่สมดุลระหว่างพัฒนาการของระบบราชการและการสร้างประชาธิปไตย กล่าวคือระบบประชาธิปไตย
ไม่สามารถถ่วงดุลระบบราชการได้ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งรุนแรง การแก้ปัญหาโดยใช้กองทัพเข้าแทรกแซง
การเมืองจึงเป็นวิธีการที่เลือกใช้ และผลพวงที่ตามมาคือการขาดการพัฒนาทางการเมือง ประเด็นส าคัญที่ลิขิต 
ธีรเวคิน ชี้ให้เห็นคือ สาเหตุของปัญหาทางการเมืองไทยเกิดจากการขาดดุลอ านาจทางการเมืองระหว่าง
สถาบันทหารและสถาบันประชาธิปไตย เขาสะท้อนว่า  การขาดดุลอ านาจของสองฝ่ายท าให้เกิดความไม่
ต่อเนื่องของการพัฒนากติกาตามแนวทางประชาธิปไตย ส่งผลให้เกิดความระส่ าระสายทางการเมืองและ
สั่นคลอนประชาธิปไตย ถึงที่สุดแล้วน าไปสู่การใช้วิธีการรัฐประหารเพ่ือแก้ไขปัญหาการเมือง ต่อมาในช่วง 
พ.ศ. 2481 - พ.ศ. 2490 แม้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง แต่ปลอดรัฐประหารเพราะเงื่อนไขของ
สงครามโลก ครั้งที่ 2 ช่วงรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม ซึ่งเป็นผู้น าที่เข้มแข็ง ผนวกกับการเมืองที่มี
เสถียรภาพ 

ความขัดแย้งทางการเมืองไทยลักษณะที่กล่าวมาเรียกว่า วงอุบาทว์ทางการเมือง กล่าวคือ               
หลังคณะรัฐประหารยึดอ านาจรัฐบาลเลือกตั้ งส าเร็จ หัวหน้าปฏิวัติจะปกครองพักหนึ่ง หลังจากนั้นจะ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ก าหนดให้มีการเลือกตั้ง จัดตั้งรัฐบาล มีการประชุมสภา จากนั้นจะเกิดความ
ขัดแย้งที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ จนน ามาสู่วิกฤตที่ท าให้รัฐบาลด าเนินงานต่อไม่ได้ การรัฐประหารก็จะ
เกิดขึ้น อีกรอบ เหตุการณ์ทั้ งหมดนี้  คือครบวงจร ความขัดแย้ งที่ ไม่ ได้แก้ ไข และแก้ ไขไม่ ได้ ใน                         
ระบอบประชาธิปไตย กลายเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยในที่สุด  (ลิขิต ธีรเวคิน, 2550, น. 155-
157) 
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จากงานทั้งสองชิ้นที่กล่าวมาข้างต้น เราสามารถนิยามความหมายวงจรอุบาทว์ทางการเมือง                
ได้ว่า ทหารเป็นผู้มีบทบาทส าคัญต่อการรัฐประหาร เนื่องจากมีกลุ่มการเมืองใหม่ท้าทายอ านาจโดยการ
เลือกตั้งท าให้กลุ่มอ านาจเดิมสั่นคลอนและปฏิเสธระบบเลือกตั้ง ในระบอบการเมืองที่เป็นประชาธิปไตย
ความเห็นต่างกันในรัฐสภาเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ แต่ในทรรศนะทางการเมืองของทหารมองว่า การเมือง
เป็นเรื่องสกปรก นักการเมืองเป็นผู้คดโกง ไม่สามารถแก้ไขปัญหาทางการเมืองได้ มิหน าซ้ านักการเมืองยังเป็น
ตัวเป็นหาในระบอบประชาธิปไตยซึ่งไม่เหมาะสมกับสังคมไทย ดังนั้นทหารจึงต้องรัฐประหารเพ่ือยุติการ เมือง
ในระบอบรัฐสภาและเข้ามาบริหารบ้านเมืองในแนวของตนเพ่ือประเทศชาติ 

งานทั้งสองชิ้นนิยามความหมายแนวคิดเรื่องวงจรอุบาทว์ทางการเมืองไว้สอดคล้องกันอย่างน่าสนใจ 
เพราะทั้งสองชิ้นเน้นอธิบายบทบาทของทหารในฐานะตัวแสดงทางการเมืองที่ส าคัญเป็นชนวนของการ
รัฐประหาร กล่าวคือ ทรรศนะทางการเมืองของกองทัพมองว่า การเมืองเป็นเรื่องสกปรก รัฐบาลที่มาจาก
ประชาชนสร้างความวุ่นวายให้แก่ประเทศชาติ นักการเมืองเมืองไม่มีความรู้ความสามารถที่จะแก้ไขปัญหา
ทางการเมืองได้ กองทัพเป็นสถาบันเดียวที่สามารถแก้ไขปัญหาทางการเมืองได้ โดยการรัฐประหาร ทั้ งนี้              
งานทั้งสองชิ้นมีความแตกต่างกันที่ งานของลิขิต ธีระเวคิน (2550) ชี้ให้เห็นปัจจัยการแย่งชิงอ านาจทาง
การเมืองของฝ่ายข้าราชการและขุนนางฝ่ายนิยมกษัตริย์  

แม้งานทั้งสองชิ้นจะมีจุดร่วมกันก็ยังมีจุดที่แตกต่างในประเด็นเรื่องความเปลี่ยนแปลงของบริบทและ           
ตัวแสดงทางการเมืองที่เพ่ิมข้ึน หรือลดลง ในแต่ละช่วงและบริบททางการเมืองที่น ามาสู่การรัฐประหาร ซึ่งเป็น
วงจรอุบาทว์ทางการเมือง ผู้เขียนจึงต้องการเสนอว่า วงจรอุบาทว์ทางการเมืองไทยมีการเปลี่ยนแปลง (ญ่าย-
เคลื่อน) ในแต่ละรอบ แต่ละวงจรไม่ได้มีเพียงปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่เป็นชนวนของการรัฐประหาร หากแต่มีตัว
แสดงทางการเมืองอ่ืนที่เข้ามาท้าทายอ านาจอยู่เรื่อย ๆ บทความชิ้นนี้จะชี้ว่าวงจรอุบาทว์ทางการเมือง
เปลี่ยนไปอย่างไร (คลี่-คลาย) 
 
วิเคราะห์วรรณกรรมทางการเมืองไทยในแต่ละช่วงเวลาผ่านแนวคิดเรื่องวงจรอุบาทว์ 

1) วงจรอุบาทว์ทางการเมืองช่วงการเมืองหลังยุคคณะราษฎร ปี พ.ศ. 2490 - พ.ศ. 2500 
วงจรอุบาทว์ทางการเมืองไทยในช่วงการเมืองหลังยุคคณะราษฎรเกิดจากความขัดแย้งระหว่าง             

ฝ่ายนิยมกษัตริย์และฝ่ายคณะราษฎร ทั้งสองฝ่ายต่อสู้เพ่ือสร้างอ านาจทางการเมืองเพ่ือการเปลี่ยนแปลง          
ระบอบการเมือง การแย่งชิงอ านาจเป็นปัจจัยให้ฝ่ายที่เสียเปรียบใช้การรัฐประหารเป็นเครื่องมือทางการเมือง
เพ่ือรักษาระบอบอ านาจเดิมไว ้

ณัฐพล ใจจริง (2556) ให้ภาพการเมืองช่วงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ว่าเป็นเส้นแบ่ง
ระหว่างระบอบการเมืองเก่าและระบอบการเมืองใหม่คือระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์และระบอบ
ประชาธิปไตย ชนชั้นกลางตื่นตัวทางการเมืองและไม่พึงใจต่อระบอบการเมืองแบบเดิมและน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงศูนย์กลางทางการเมืองซึ่งแต่เดิมรวมศูนย์ไว้ที่พระมหากษัตริย์ การเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ครองเป็นเรื่องที่ไม่สามารถท าได้อย่างส าเร็จแน่นอน เนื่องจากปัจจัยเรื่องความไม่พร้อมของประชาชนที่จะ
เตรียมตัวเข้าสู่ระบอบการเมืองใหม่ ประชาชนไม่ได้รับการปลูกฝังวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยเพราะ
ไม่เคยมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง แต่ถ้าหากจะรอให้กษัตริย์ปฏิรูปการเมืองก็ดู เหมือนไทย
จะไม่ได้มีการเปลี่ยนระบอบการปกครองอย่างแท้จริง การปฏิวัติ พ.ศ. 2475 จึงเป็นการปฏิวัติเพ่ือรื้อถอน
ระบอบอ านาจดั้งเดิมของเจ้านายฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่จ าเป็นต้องเกิดขึ้น  ซึ่งท าให้ฝ่ายเจ้า กษัตริย์ พระราชวงศ์ 
ขุ่นเคืองใจเป็นอย่างมาก ภายหลังได้ก่อตั้งกลุ่มกษัตริย์นิยมขึ้นเพ่ือเรียกคืนพระราชอ านาจอย่างขันแข็ง 
นับเป็นจุดเริ่มต้นของการต่อสู้ระหว่างฝ่ายกษัตริย์และกลุ่มคณะราษฎร (ณัฐพล ใจจริง, 2556, น. 4 -12)  
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นอกจากนี้ สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ (2553) กล่าวไว้ว่าการเมืองไทยยุคคณะราษฎรเป็นจุดเปลี่ยนทาง
การเมืองที่ส าคัญ คณะราษฎรท าการปฏิวัติเพ่ือลบล้างอ านาจทางการเมืองของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 
และสถาปนาระบอบการเมืองใหม่คือ ระบอบประชาธิปไตยแบบตะวันตกขึ้นมาแทน หรือ “ระบอบ
รัฐธรรมนูญ” เปิดพ้ืนที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านการเลือกตั้ง ตัวแทนประชาชนท าหน้า
ฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ อย่างเปิดเผย คณะราษฎรท้าทายอ านาจฝ่ายราชวงศ์ชั้นผู้ใหญ่โดยการยกเลิกสภา
อภิรัฐมนตรีที่มีอ านาจก่อนยุคการปฏิวัติและประกาศแถลงการณ์ฉบับแรกที่มีเนื้อหากล่าวโจมตีฝ่ายกษัตริย์
และกลุ่มอ านาจเดิมจนท าให้เกิดความไม่พอใจของกลุ่มนิยมเจ้าขึ้น 

ช่วงการรัฐประหาร ปี พ.ศ. 2475 วงจรอุบาทว์เป็นการท้าทายอ านาจฝ่ายกษัตริย์  ราชวงศ์              
ฝ่ายอ านาจเดิม และฝ่ายอนุรักษ์นิยม โดยกลุ่มทหารใหม่ คือกลุ่มคณะราษฎรจนท าให้มีกลุ่มการเมืองใหม่
จัดตั้งขึ้น 1) กลุ่มมุ่งรื้อฟ้ืนอ านาจพระมหากษัตริย์ 2) กลุ่มขุนนางที่ต้องการลดอ านาจกษัตริย์และคณะราษฎร 
และ 3) กลุ่ม ส.ส. ที่มาจากการเลือกตั้ง ภายหลังกลุ่มเหล่านี้ช่วงชิงอ านาจทางการเมืองจนท าให้บริบททาง
การเมืองเปลี่ยนแปลงไป เพราะฉะนั้นการรัฐประหารในปี พ.ศ. 2475 จึงมีนัยส าคัญทางการเมืองว่าเป็น          
การสิ้นสุดของระบอบกษัตริย์ (สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, 2553, น. 14-22)  

กล่าวโดยสรุปได้ว่า วงจรอุบาทว์ทางการเมืองช่วง พ.ศ. 2490 - พ.ศ. 2500 เป็นเปลี่ยนแปลงระบอบ        
สมบูรณาสิทธิราชย์และสถาปนาระบอบการเมืองใหม่คือระบอบประชาธิปไตยแบบตะวันตก การปฏิวัติ       
พ.ศ. 2475 คือเหตุจ าเป็น เพราะหากรอให้พระมหากษัตริย์เปลี่ยนแปลงการปกครองคงเป็นเรื่องยากและไม่
เกิดขึ้น การเปลี่ยนระบอบการปกครองท าให้เกิดการแข่งขันทางการเมืองของฝ่ายคณะราษฎรและฝ่ายกษัตริย์ 
ซึ่งในช่วงแรกกลุ่มทหารและฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่ต้องการแย่งชิงอ านาจคืนจากฝ่ายคณะราษฎรเป็นฝ่ายที่
ได้เปรียบทางการเมือง จนท าให้เกิดการรัฐประหาร พ.ศ. 2490 และปิดฉากการเมืองฝ่ายคณะราษฎร ผลพวง
การรัฐประหารครั้งนี้ ท าให้การพัฒนาทางการเมืองในประเทศไทยถอยหลังสู่ระบอบเผด็จการโดยรัฐบาล
ภายใต้จอมพล ป. และระบอบพ่อขุนอุปถัมภ์ของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ (บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ , 2560, น. 
69)  

จะเห็นได้ว่าค าอธิบายการเมืองไทยภายใต้กรอบแนวคิดเรื่องวงจรอุบาทว์ เกิดขึ้นจากปัจจัยของ         
การรัฐประหาร พ.ศ. 2490 มีปัจจัยต่างจากชุดค าอธิบายเดิมของชัยอนันต์ สมุทรวณิช ที่ชี้ว่าความไม่พร้อม
ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยในทรรศนะของกองทัพ ความไม่เหมาะสมของรูปแบบประชาธิปไตย 
สถาบันการเมืองแบบประชาธิปไตยไม่สามารถแก้ไขปัญหาการเมืองได้ ทหารต้องท ารัฐประหารเพ่ือแก้ไข
ปัญหาทางการเมืองโดยชอบธรรม ปรากฏการณ์วงจรอุบาทว์ทางการเมือง พ.ศ. 2490 เป็นผลจากการแย่งชิง
อ านาจคืนของฝ่ายนิยมกษัตริย์จากฝ่ายคณะราษฎร ฝ่ายกษัตริย์ พระราชวงศ์ และฝ่ายนิยมกษัตริย์ แค้นเคือง
ที่ถูกลดทอนอ านาจและแทนที่ด้วยระบอบการเมืองใหม่ ที่อ านาจการเมืองถูกถ่ายโอนไปอยู่ที่ประชาชนแทน 
กล่าวถึงตรงนี้ชุดค าอธิบายวงจรอุบาทว์การเมืองแบบเดิมของ ชัยอนันต์ สมุทรวณิช หรือแม้แต่ ลิขิต ธีรเวคิน 
ก็มีช่องว่างด้วยกันทั้งคู่ และดังนั้นสรุปได้ว่าวงจรอุบาทว์ทางการเมืองเปลี่ยนแปลงจากแนวทางเดิม และ
วรรณกรรมด้านการเมืองในช่วงนี้ ชี้ให้เห็นว่าความไม่พอใจของฝ่ายนิยมกษัตริย์เป็นผลให้กองทัพรัฐประหาร 
มิใช่สาเหตุจากการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เหมือนกับชุดค าอธิบายวงจรอุบาทว์ทางการเมืองไทยเดิม  

 

2) วงจรอุบาทว์ทางการเมืองกับการเมืองระบอบเผด็จการทหาร ปี พ.ศ. 2500 - พ.ศ. 2521 
การรัฐประหาร พ.ศ. 2490 การเมืองช่วงเผด็จการรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม รัฐบาล

ปราบปรามฝ่ายตรงเห็นต่างทางการเมือง ส.ส. ฝ่ายเสรีไทยบางท่านถูกสังหาร นักการเมืองฝ่ายคณะราษฎร          
ถูกกีดกันจากพ้ืนที่ทางการเมือง ซึ่งนับว่าเป็นการปิดฉากบทบาททางการเมืองของฝ่ายประชาธิปไตยและเข้าสู่
ช่วงเผด็จการอ านาจนิยมของรัฐบาลจอมพล ป. ฝ่ายสนับสนุนการรัฐประหารอ้างว่ารัฐบาลไม่สามารถแก้ไข
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ปัญหาเศรษฐกิจได้ น าไปสู่การลุกลามน าความทุกข์ยากล าบากมาสู่ประชาชน ซ้ าร้ายคือกรณีสวรรคตของ
รัชกาลที่ 8 และปัญหาเรื่องสงครามโลกครั้งที่สอง จอมพล ป. พิบูลสงคราม เข้าข้างฝ่ายญี่ปุ่น ท่ามกลางชัย
ชนะของเสรีไทยฝ่ายนายปรีดี พนมยงค์ ทหารได้เข้ามีบทบาททางการเมืองเป็นอย่างมาก เห็นได้จากการแย่ง
ชิงอ านาจทางการเมืองระหว่างฝ่ายเสรีไทยหรือฝ่ายคณะราษฎรและฝ่ายอนุรักษ์นิยม ทว่าเงื่อนไขการปกครอง
แบบประชาธิปไตยหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ท าให้ฝ่ายอนุรักษ์นิยม ฝ่ายนิยมกษัตริย์ และฝ่ายเจ้า ได้เปรียบ
ทางการเมืองจนสามารถเคลื่อนไหวทางการเมืองได้ ขณะเดียวกันเกิดความขัดแย้งในหมู่รัฐบาล ปรีดี พนมยงค์ 
และนายควง อภัยวงศ์ ผนวกกับภาพลักษณ์ในเชิงลบของรัฐบาลกรณีสวรรคตการรัฐประหารจึงส าเร็จได้  
(บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ, 2560, น. 73-75) 

สุธาชัยยิ้ม ประเสริฐ (2551) ชี้ว่าการเมืองช่วงยุคเผด็จการเริ่มต้นจากความขัดแย้งที่น าไปสู่รัฐประหาร 
ในปี พ.ศ. 2490 ฝ่ายรัฐประหารอ้างว่ารัฐบาลพลเรือนไม่สามารถแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจได้ นอกจากนี้
ปัญหากรณีสวรรคตอีก ทหารจึงต้องท ารัฐประหาร โดยมีค ากล่าวที่ว่า “ทหารเป็นผู้รับผิดชอบการเมืองเป็นผู้
ก าหนดชะตาเมือง” จากนั้นเชิญจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารอีกครั้ง แต่ว่าจอมพล ป. 
ปฏิเสธ เพ่ือแสดงให้ประชาชนเห็นว่ากองทัพไม่ต้องการอ านาจ จึงเชิญเชิญนายควง อภัยวงศ์ ให้ด ารงต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรี จากนั้นได้ยกเลิกรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2489 และร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ข้ึน โดยมีสาระส าคัญคือ
การท าให้จ านวนสภาผู้แทนมีจ านวนเท่ากัน วุฒิสภามาจากการแต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์ และก าหนดให้มี
คณะอภิรัฐมนตรีสภา ที่เคยมีก่อนหน้านี้และถูกยกเลิกไป ให้กลับมามีบทบาททางการเมืองในสภาอีกครั้ง 
กระนั้นไม่นานรัฐบาลนายควง อภัยวงศ์ ก็ถูกยึดอ านาจโดย จอมพล ป. พิบูลสงคราม ที่หวนกลับมามีอ านาจ
อย่างเช่นเดิม และได้บังคับให้มี ส.ส. อิสระ ที่มาจากการเลือกตั้งต้องสังกัดพรรคการเมืองที่สนับสนุนรัฐบาล
เป็นผลให้รัฐสภาถูกควบคุมโดยกองทัพ (สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, 2551, น. 67-69) 
 กุลลดา เกษบุญชู มี้ด (2550) วิเคราะห์ว่า วาระของโครงสร้างอ านาจโลกได้เปลี่ยนแปลงจาก
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมาสู่การใช้ประเทศไทยเป็นฐานทัพสงครามเย็นในเอเชีย ปัจจัยที่ท าให้จอมพลสฤษดิ์ 
ธนะรัชต์ รัฐประหารยึดอ านาจรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม ในวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2500 คือ                  
การแย่งชิงอ านาจระหว่างฝ่ายการเมืองระหว่างฝ่ายจอมพล ป. และกลุ่มรอยัลลิสต์ที่จอมพลสฤษดิ์เป็นผู้น า                          
การรัฐประหารครั้งนี้ มีเป้าหมายเพ่ือขยายขอบเขตอ านาจการเมืองของจอมพลสฤษดิ์ให้เข้มข้นขึ้น ผนวกกับ
อยู่ในช่วงการขยายอิทธิพลของประเทศมหาอ านาจที่สหรัฐอเมริกาอยู่ในฐานะที่เป็นประเทศศูนย์กลาง              
ระบบทุนนิยมโลก หรือ Pax Americana ซึ่ งมี อิทธิพลต่อนโยบายความมั่นคงและการพัฒนาด้าน                   
เศรษฐกิจของไทย จนน าไปสู่การรัฐประหารในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2501 และได้เข้าสู่การเมืองยุคเผด็จการ                     
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ (กุลลดา เกษบุญชู มี้ด, 2550, น. 10-56)  

ในมุมมองของ ทักษ์ เฉลิมเตียรณ (2559) ชี้ว่า ภายหลังการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อานันทมหิดล พ.ศ. 2489 พระราชบัลลังก์ว่าง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเสด็จกลับมา
พระนคร พ.ศ. 2493 พระมหากษัตริย์ทรงมีอ านาจด้อยกว่ารัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม เพราะทรงพระ
เยาว์ มิหน าซ้ ารัฐบาลขัดขวางบทบาททางการเมืองของพระองค์ จนไม่สามารถกระท าการอันใดได้ เมื่อ พ .ศ. 
2500 จอมพล ป. ถูกรัฐประหารโดยจอมพลสฤษดิ์ หลังจากนั้นจอมพลสฤษดิ์จึงพยายามสร้างการยอมรับและ
แรงสนับสนุนจากประชาชน โดยแอบอิงและเชิดชูสถาบันกษัตริย์ ซึ่งนับว่าเป็นหนทางที่ดีท าให้ รัฐบาลมี
ความชอบธรรมที่เชื่อมโยงกับกษัตริย์  เพราะเป็นผู้แต่งตั้งเป็นรัฐบาล สถาบันกษัตริย์และรัฐบาลจึงมี
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน บทบาทของสถาบันกษัตริย์ต่อนานาประเทศก็เพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ พร้อมกันรัฐบาล
ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้นด้วย นอกจากนี้รัฐบาลททหารยังได้ส่งเสริมให้สถาบันกษัตริย์มี
บทบาทผ่านการด าเนินพิธีการต่าง ๆ ด้วย ท าให้สถาบันพระมหากษัตริย์และรัฐบาลทหารได้รับความนิยม            
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ชื่นชมจากประชาชนเป็นอย่างมาก (ทักษ์ เฉลิมเตียรณ, 2559, น. 411–413) นอกจากนี้ ยังมีการสถาปนาพระ
ราชอ านาจผ่านโครงการพระราชด าริ ซึ่งเป็นโครงการที่สร้างโดยพระราชวงศ์เพ่ือช่วยเหลือประชาชน                  
ผู้ประสบความเดือดร้อนทั่วทุกภูมิภาคที่กระทบถึงชีวิตประจ าวัน บทบาทของโครงการพระราชด าริ               
คือการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน เครือข่ายข้าราชบริพาล และสถาบันพระมหากษัตริย์ที่
เกื้อหนุนกันและกันอย่างแน่นเหนียว (ชนิดา ชิตบัณฑิตย์, 2550, น. 5-14)  

การเคลื่อนไหวของขบวนการนิสิตนักศึกษาที่มีสาเหตุจากความคับแค้นใจต่อแนวทางเศรษฐกิจของ
รัฐบาล รัฐบาลจ ากัดและควบคุมการเผยแพร่ทางความคิดอุดมการณ์ที่รัฐมองว่าเป็นภัยต่อความมั่งคง โดย
วิธีการปิด ท าลาย และห้ามจ าหน่ายหนังสือ หนังสือพิมพ์ จับกุม คุมขัง นักคิด นักเขียน และนักหนังสือพิมพ์ 
ปิดกั้นการรับข้อมูลข่าวสารของประชาชนอย่างเข้มงวด อย่างไรก็ดี นักศึกษาและปัญญาชนมีความศรัทธาใน
อุดมการณ์ท้าทายรัฐและถ่ายทอดอุดมการณ์ใหม่สู่สังคมเป็นวงกว้าง เรียกว่า “ซ้ายใหม่” (new left) กลุ่ม
นักศึกษาเหล่านี้ได้เริ่มท าหน้าที่ท้าทายอ านาจฝ่ายอนุรักษ์นิยมอย่างเข้มข้นเรื่อย ๆ (ประจักษ์ ก้องกีรติ , 2556, 
น. 11–342) ภายหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ก็เกิดเหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ขึ้น ซึ่งว่า
นับเป็นการปราบปรามขบวนการเคลื่อนไหวของนักศึกษาอย่างโหดเหี้ยม  

ช่วงเวลาดังกล่าวบทบาทของสถาบันกษัตริย์ที่รัฐบาลสร้างเพ่ือได้รับความชอบธรรมทางการเมืองจาก
ประชาชน ท าให้สถาบันมหากษัตริย์และนักศึกษามีความใกล้ชิดกันมากขึ้น ผ่านการพระราชทานปริญญาบัตร 
การพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่นิสิตและนักศึกษาได้เข้าเฝ้า รวมถึงเสด็จทรงเล่นดนตรีที่จุฬาฯ ทั้งยัง
ตรัสว่า “วันนี้ขอให้นิสิตเป็นกันเอง” วัฒนธรรมนี้เริ่มเมื่อ พ.ศ. 2500 เป็นครั้งแรก ความใกล้ชิดกับนักศึกษา
ด าเนินต่อเนื่อง ตรงนี้เป็นประเด็นส าคัญท าให้สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการยอมรับชื่นชมและเชิดชูจาก
นักศึกษาและปัญญาชนจ านวนหนึ่ง ที่ได้หวนกลับไปพิจารณาบทบาทของพระมหากษัตริย์องค์อ่ืน ๆ ในอดีต
อีกด้วย (เรื่องเดียวกัน, ม.ป.ป., น. 396-406) 

ข้อค้นพบจากวรรณกรรมทางการเมืองในช่วงระบอบเผด็จการทหาร  ช่วง พ.ศ. 2500 - พ.ศ. 2521 
ชี้ให้เห็นว่า ทหารมีบทบาททางการเมืองโดยการเป็นรัฐบาล กองทัพยังคงมีทรรศนะว่านักการเมืองไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาทางการเมืองได้ ทหารต้องเข้ามาท าหน้าที่แทนนักการเมือง ทั้ง ๆ ที่การเมืองในช่วงนั้นเป็น          
การแย่งชิงอ านาจระหว่างฝ่ายรัฐบาลประชาธิปไตยและฝ่ายนิยมเจ้าและฝ่ายอนุรักษ์นิยม  รวมไปถึง
สหรัฐอเมริกาที่อ้างภัยคอมมิวนิสต์เพ่ือแทรกแซงการเมืองไทย พร้อมด้วยกองทัพที่กุมอ านาจการเมือง
เบ็ดเสร็จ ตัวแสดงทางการเมืองที่เพ่ิมขึ้นมาในรอบวงจรอุบาทว์นี้ คือ สหรัฐอเมริกา สถาบันพระมหากษัตริย์ 
และนักศึกษา ซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันผ่านโครงการพระราชด าริและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
เพราะฉะนั้น วงจรอุบาทว์ทางการเมืองไทยในช่วงระบอบเผด็จการทหาร  พ.ศ. 2490-พ.ศ. 2500 จึงเป็นการ
แข่งขันในการแย่งชิงอ านาจทางการเมืองระหว่างกลุ่มการเมือง ได้แก่ นักการเมือง กองทัพ ฝ่ายนิยมเจ้า              
ฝ่ายอนุรักษ์นิยม สหรัฐอเมริกา สถาบันพระมหากษัตริย์ และนักศึกษา ที่ขัดแย้งกันน ามาสู่การรัฐประหาร เห็น
ได้ว่าชุดค าอธิบายการเมืองไทยตามกรอบแนวคิดเรื่องวงจรอุบาทว์รูปแบบเดิมของชัยอนันต์ สุมทรวณิช และ
ลิขิต ธีรเวคิน ต่างจากข้อค้นพบของวรรณกรรมด้านการเมืองไทยในช่วงนี้ เพราะฉะนั้นชุดค าอธิบายเรื่องวงจร        
อุบาวท์ในการเมืองไทยเดิม จึงต่างจากชุดค าอธิบายใหม่นี้    

3) วงจรอุบาทว์ทางการเมืองกับระบอบประชาธิปไตยครึ่งใบ ในช่วง พ.ศ. 2521 - พ.ศ. 2540 
ภายหลังระบอบการปกครองเผด็จการทหารแบบเบ็ดเสร็จ กองทัพกลายเป็นผู้น าทางการเมืองเพ่ือ

ผ่านวิกฤตการเมืองโดยมองว่า นักการเมืองไม่อาจแก้ไขปัญหาการเมืองได้ ระบอบประชาธิปไตยครึ่งใบก่อตัว
ขึ้นภายใต้การน าของผู้น าทหาร พร้อมกันการสถาปนาพระราชอ านาจของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีบทบาท
ในการแก้วิกฤติการเมือง เกิดการก่อตัวของชนชั้นใหม่คือ ชนชั้นกลางในเมือง และชนชั้นกลางระดับล่าง ซึ่งมี
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อุดมการณ์ทางการเมืองต่างกัน ท าให้ระเบียบอ านาจของสองฝ่ายที่ไม่ลงรอยเกิดการปะทะกันและน ามาสู่          
การรัฐประหาร 

อรรถจักร สัตยานุรักษ์ (2557) ชี้ว่า ปรากฏการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองปัจจุบันต้องเข้าใจความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2521) ที่เป็นรากฐาน
โครงสร้างทางอ านาจและกรอบความคิดของระบอบการเมืองจนถึงปัจจุบัน  

เสถียรภาพทางการเมืองคือสภาวะที่การเมืองเป็นระบบระเรียบ เสถียรภาพทางการเมืองเป็น
เป้าหมายของการต่อสู้เพ่ือด ารงอยู่ของสังคมการเมืองหนึ่ง ๆ เพราะทุกสังคมการเมืองต้องสร้าง “ข้อตกลงทาง
การเมือง” ให้ “ตกลงกันได้” จนหาหลักการหรือกฎเกณฑ์ที่เป็นกลางได้ในที่สุด ผู้น าทางการเมืองต้องสร้าง
อ านาจเพ่ือก ากับกลุ่มอ านาจในโครงสร้างการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี การเมืองไทยประสบภาวะ
ไร้เสถียรภาพหลายครั้ง ในแต่ละครั้งต้องใช้เวลานานเพ่ือปรับเข้าสู่เสถียรภาพซึ่งบางครั้งเป็นเพียงเสถียรภาพ
ชั่วคราวและบางครั้งก็ยาวนาน ซึ่งในสภาวะไร้เสถียรภาพทางการเมืองเช่นนี้ไม่มีใครที่มีอ านาจพอที่จะเป็นผู้น า
ได้ หากกลุ่มใดต้องการจะก้าวขึ้นมามีอ านาจเหนือกลุ่มอ่ืนจ าเป็นจะต้องสร้างการเชื่อมต่อกับ “สถาบัน
พระมหากษัตริย์”ด้วยเหตุนี้ สถาบันจึงท าหน้าที่แสวงหาดุลยภาพทางการเมืองและเป็นศูนย์กลางทางจิตใจ
ของผู้คน เป็นผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ กลุ่มการเมือง และกลุ่มนักธุรกิจ แน่น
แฟ้นมากยิ่งขึ้น  

รัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ พยายามประสานพลังจากหลายฝ่ายเพ่ือสร้างเสถียรภาพทาง
การเมือง ตั้งแต่ระบบราชการรวมถึงกองทัพที่น าโดยพลเอกเปรม มีการแบ่งสันปันส่วนให้นักธุรกิจโดยตั้ง
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) ผลักดันให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและนักธุรกิจท างานร่วมกัน ส่วนพรรคการเมืองก็ได้รับส่วนแบ่งและอิงกับประชาชนที่ส าคัญคือ
เชื่อมโยงกับ “สถาบันพระมหากษัตริย์” ท าให้มีฐานอ านาจที่มั่นคงและมีความชอบธรรม สอดรับกับ            
การสถาปนาอ านาจทางวัฒนธรรมของพระมหากษัตริย์ด้วย   

ในมุมมองของอรรถจักรการสร้างเสถียรภาพทางการเมืองไทยได้ไปสู่จุดเปลี่ยนคือความศรัทธาของ
ประชาชนที่มีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ผ่านงานสมโภชฯ 200 ปี พบว่าประชาชนทั่ว
ประเทศมีความรู้สึกท่ีดีเพ่ิมขึ้นต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ การจัดความสัมพันธ์ทางอ านาจให้
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันค้ าประกันอ านาจของรัฐบาลได้ด าเนินมาอย่างต่อเนื่องและถูกตอกย้ ามาก
ขึ้นเมื่อความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) และรัฐบาลพลเอก 
ชาติชาย ชุณหะวัณ กับกลุ่มผู้ชุมนุมน าโดยพลตรีจ าลอง ศรีเมือง ครั้งนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวฯ ก็
ทรงเข้ามามีบทบาทแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น 

อรรถจักรมองว่า “ระบอบประชาธิปไตยครึ่ งใบ” ถูกสถาปนาให้มีความมั่นคงอย่างมากใน          
รัฐบาลพลเอกเปรม ทุกกลุ่มในสังคมไทยรับรู้ร่วมกันว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้อ านวยเสถียรภาพและ  
ความมั่นคงเพราะทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ เมื่อเกิดความขัดแย้งพระองค์ทรงแก้ไขด้วยพระมหา
กรุณาธิคุณอย่างสูงจนวิกฤตคลี่คลายไปด้วยดี การสร้างกรอบความคิดที่เน้นสถาบันพระมหากษัตริย์เป็น
ศูนย์กลางของอ านาจเช่นนี้ ส่งผลให้ชนชั้นสูง กลุ่มข้าราชการระดับสูง และกลุ่มทุนใหญ่ทางเศรษฐกิจเกาะกลุ่ม
กันเหนียวแน่นขึ้น การแบ่งสันอ านาจนี้เสมือนเป็น “รัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมของชนชั้นน า” ที่ยึดถือมา
ตั้งแต่ทศวรรษ 2520 จนกระท่ังถูกท้าทายช่วงทศวรรษ 2540 โดยระเบียบการเมืองใหม ่  

อีกด้านหนึ่งของกระบวนการสร้างเสถียรภาพภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขที่ผลิตซ้ าผ่านสื่อท าให้ “ชนชั้นกลาง” กลุ่มหนึ่งที่เติบโตขึ้นมาในช่วงทศวรรษที่ 2500 ได้รับ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการมีเสถียรภาพทางการเมืองดังกล่าว ชนชั้นกลางกลุ่มนี้จึงซึมซับความคิดหรือ
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อุดมการณ์ที่เน้นพระมหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย์กลางของอ านาจมากกว่ากลุ่มชนชั้นกลางใหม่ที่เพ่ิงก้าวออกมา
จากสังคมชาวนาในช่วงหลายทศวรรษต่อมา  
 อันที่จริงชนชั้นกลางกลุ่มนี้ ขยายตัวตั้งแต่ทศวรรษที่ 2490 เนื่องจากการขยายการลงทุนของกลุ่มคน
จีนที่ตัดสินใจย้ายมาอยู่เมืองไทยโดยถาวร กลุ่มคนจีนเปลี่ยนเป็นไทยในบางด้าน และส่งลูกหลานเข้าเรียนใน             
ระบบการศึกษาของไทย ลูกหลานชนชั้นกลางเหล่านี้ต่อมาได้กลายเป็นนักศึกษาได้มีความผูกพันเข้ากับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ที่แสดงออกชัดเจนในการเคลื่อนไหว 14 ตุลาฯ ขณะที่พระมหากษัตริย์ก็แสดงบทบาทพิทักษ์
ปกป้องนักศึกษา ตลอดจนใช้พระราชอ านาจคลี่คลายวิกฤตทางการเมือง ลูกหลานชนชั้นกลางเชื้อสายจีน
เติบโตในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทห้างร้าน หรือขยายบทบาททางธุรกิจในบริบทที่มีการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจมาโดยตลอดจึงสามารถสร้างฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของตนเองได้อย่างมั่นคง ส่งผลให้พึงพอใจ
ในเสถียรภาพทางการเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยครึ่งใบโดยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ เพราะรับรู้และส านึกว่าเสถียรภาพทางการเมือง ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ตลอดจน
ความสงบสุขและความมั่นคงทั้งในเมืองและชนบทเกิดขึ้นได้เพราะบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์              
ดังนั้นเสถียรภาพ-ความมั่นคงถูกสร้างให้ยึดโยงกับสถาบันพระมหากษัตริย์มากขึ้น ตั้งแต่เหตุการณ์ 14 ตุลาฯ              
เป็นต้นมา 
 กล่าวได้ว่าตั้งแต่ทศวรรษที่ 2500 ค าอธิบายรวบยอดทางประวัติศาสตร์คนจีนในประเทศไทย            
อยู่ภายใต้กรอบคิดที่ว่า “คนไทยเชื้อสายจีนได้อพยพหนีความเดือดร้อนมาพ่ึงพระบรมโพธิสมภารของ
พระมหากษัตริย์ไทย จนสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้ กระทั่งมีฐานะที่มั่นคงจากเดิมที่มีเพียงสื่อผืนหมอนใบ” 
ค าอธิบายนี้มีความหมายอย่างมากในการผลักดันชนชั้นกลางซึ่งส่วนใหญ่มีเชื้อสายจีน ให้ทุ่มเทและเสียสละ
เพ่ือรักษาเสถียรภาพความมั่นคงอันมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นแกนกลาง เพราะฉะนั้น ค าขวัญที่ว่า “ลูกจีน
กู้ชาติ” จึงมีความหมายต่อชนชั้นกลางเป็นอย่างมาก 

กระนั้นก็ตามเสถียรภาพทางการเมืองในทรรศนะของชนชั้นกลางไม่อาจสอดคล้องกับ                  
ระบอบประชาธิปไตย ตั้งแต่ทศวรรษที่ 2490 ยังคงมีกระบวนผลิตซ้ าแนวคิดที่ว่านักการเมืองเป็นคนเลวเห็น
แก่ตัวและเป็นผู้สร้างความปั่นป่วนวุ่นวายทางการเมืองจนกระทบเสถียรภาพความมั่นคง ด้วยเหตุนี้จึงไม่น่า
แปลกใจว่าท าไมชนชั้นกลางเหล่านี้จะรู้สึกต่อต้านเพราะพวกเขารู้สึกว่านายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง                     
ดร. ทักษิณ ชินวัตร ได้ล้ าเส้นในพ้ืนที่พระราชอ านาจพระมหากษัตริย์ เมื่อน ามาประกอบกับข้อมูลด้านการ
ทุจริตคอรัปชั่นและนโยบายประชานิยมซึ่งกระทบกระเทือนชนชั้นกลางโดยตรงแล้ว ย่อมสั่นคลอนเสถียรภาพ 
ความมั่นคงของพวกเขาอย่างรุนแรง น าไปสู่การต่อต้านนายกรัฐมนตรีจากเลือกตั้งและในที่สุดกองทัพก็
รัฐประหาร (อรรถจักร สัตยานุรักษ์, 2557, น. 25-51) 

นอกจากนี ้สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล (2556) อธิบายว่าการเกิดขึ้นและการขยายฐานมวลชนฝ่ายสนับสนุน
กษัตริย์มีฐานเดิมจากการสร้างกลไกรัฐ เช่น กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน หรือกลุ่มอ่ืน ๆ แต่ภายหลังทศวรรษที่ 2530 
มวลชนชนชั้นกลางได้กลายเป็นฐานเสียงหลักของฝ่ายนิยมกษัตริย์ จากทศวรรษที่ 2500 บทบาทของ
พระมหากษัตริย์และสถาบันกษัตริย์เปลี่ยนแปลงจากเดิมอย่างมาก พร้อมกับการพัฒนาระบอบการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยมากขึ้น รัฐไทยเป็นเอกภาพ มีศูนย์รวมอยู่ที่การเลือกตั้งและรัฐสภา การรวมศูนย์อ านาจอยู่ที่
รัฐสภาหมายถึง ใครก็ตามที่สามารถยึดกุมอ านาจจากการเลือกตั้งได้ ก็สามารถจัดตั้งรัฐบาล ควบคุม               
ระบบราชการ รวมไปถึงกองทัพ โดยมีอ านาจกษัตริย์อยู่เหนืออ านาจทั้งหมด แต่สถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้
เข้ามาแทรกแซงการเมืองอย่างเช่นเคย ดังนั้นโครงสร้างทางการเมืองจึงเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก การเมืองไทย
ไม่ได้เป็นอย่างที่เคยเป็นแต่เป็นการเมืองลักษณะ Mass Politics หรือที่เรียกว่า การเมืองมวลชน ที่รวมถึง
สถาบันกษัตริย์ (สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล, 2556, น. 112-114) 
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ทิวากร แก้วมณี (2556) ชี้ว่าจุดเริ่มต้นของวงจรอุบาทว์ทางการเมืองไทยเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองในยุคการเมืองในระบอบราชการ (bureaucratic politics) ที่ถอยหลังเข้าสู่ความเลวร้ายมากกว่า
สร้างความเจริญทางการเมือง ผู้น าทางการเมืองในระบอบราชการมีอ านาจโดยการรัฐประหารและอยู่ใน
อ านาจชั่วคราว จากนั้นร่างรัฐธรรมนูญใหม่เพ่ือสืบทอดอ านาจระบบการเมืองแบบประชาธิปไตย ตัวอย่างเช่น            
การแต่งตั้งให้ส่วนหนึ่งของสภามาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐประหาร จ ากัดขอบเขตการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของนักการเมืองและพรรคการเมือง เมื่อเกิดความขัดแย้งในระบอบการเมืองขึ้นระบอบประชาธิปไตยจะ
ถูกมองว่าไม่สามารถแก้ไขปัญหาทางการเมืองได้ ทหารกลุ่มใหม่หรือกลุ่มเดิมจึงกลับเข้ามามีบทบาททาง
การเมืองผ่านการรัฐประหารยึดอ านาจถือว่าครบรอบวงจรอุบาทว์อีกครั้ง 

การขับเคลื่อนระบอบประชาธิปไตยผ่านการเลือกตั้งในยุคประชาธิปไตยครึ่งใบ นักการเมืองมีฐาน
อาชีพผู้ประกอบการเป็นผู้มีอิทธิในท้องถิ่นซึ่งมีความสัมพันธ์กับนักการเมืองระดับชาติ กล่าวคือ เมื่อมี            
การเลือกตั้งนักการเมืองท้องถิ่นจะถูกชักชวนให้เป็นผู้แทนในระดับท้องถิ่น หากนักการเมืองต้องการชนะ
เลือกตั้งจะต้องแข่งขันหาเสียงโดยมีเงินทุนเป็นทรัพยากรที่ส าคัญ รวมทั้งต้องมีการสนับสนุนโครงการของ
ราชการที่ไม่สามารถตอบสนองประชาชนได้โดยใช้เงินทุนส่วนตัวเพ่ือ “สร้างบารมีทางการเมือง” ของตน 

ความขัดแย้งทางการเมืองที่กล่าวมาข้างต้นเป็นสาเหตุของการเกิดวงจรอุบาทว์ในช่วงการเมือง          
ยุคระบอบประชาธิปไตยครึ่งใบขึ้น อย่างไรก็ดีปัญหาที่เริ่มเข้ามาในระบอบการเมืองคือเรื่องการใช้เงินเพ่ือสร้าง
บารมีทางการเมือง ประเด็นนี้กลายเป็นวาทะกรรมทางการเมืองที่อยู่คู่การเลือกตั้งของประเทศไทยเป็นระยะ
เวลานาน ซึ่งชี้ให้เห็นว่าบริบททางการเมืองไทยเปลี่ยนแปลงไปจากการแย่งชิงอ านาจทางการเมืองภายใน           
กองทัพด้วยกันเองเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างชนชั้นกลางและชนชั้นกลางระดับล่าง รวมทั้งนักการเมือง
ท้องถิ่นในการเลือกตั้ง บริบททางการเมืองไทยที่เป็นพลวัตรนี้ ส่งผลให้กรอบแนวคิดเรื่องวงจรอุบาทว์ทาง
การเมืองเดิมมีข้อจ ากัด  

ข้อสรุปจากวรรณกรรมข้างต้นคือตัวแสดงทางการเมืองที่เพ่ิมขึ้นในรอบวงจรนี้ ได้แก่ ชนชั้นกลางและ
ชนชั้นกลางระดับล่าง กลุ่มนักการเมืองในระดับชาติและระดับท้องถิ่น เป็นสาเหตุของการรัฐประหาร การเมือง
จึงถูกครอบง าโดยภาคนอกราชการ หรือเรียกว่า รัฐราชการ หรือระบอบ อ ามาตยาธิปไตย (Extra 
bureaucratic polity)  

 

4) วงจรอุบาทว์ทางการเมืองกับการเมืองในทศวรรษแห่งความปั่นป่วน ในช่วง ปี  พ.ศ. 2548 –            
พ.ศ. 2557 

การก่อตัวของชนชั้นใหม่ได้เปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์การเมืองไทยในรอบ 20 ปี ที่ผ่านมา ชนชั้นใหม่นี้
คือ “ชนชั้นกลางระดับล่าง” ส่วนใหญ่เป็นคนเสื้อแดง ชนชั้นกลางระดับล่างมีความอิสระทางเศรษฐกิจใน            
ระดับหนึ่งและไม่ใช่คนที่ยากจนที่สุดของสังคมไทยอย่างที่สังคมเคยเข้าใจอีกต่อไป เมื่อเทียบกับประชากรใน
ภาคเศรษฐกิจอ่ืน ๆ แม้ว่าชนชั้นกลางระดับล่างจะไม่ใช่คนจน แต่พวกเขาต้องแบกรับความเสี่ยงจากการ
ประกอบอาชีพนอกภาคธุรกิจที่ไม่เป็นทางการซึ่งต่างจากข้าราชการที่มีระบบสวัสดิการดูแล วิถีชีวิตที่สัมพันธ์
เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจการตลาดอย่างแนบแน่น และจากการที่เศรษฐกิจไทยมีขนาดเล็กและเชื่อมโยงกับ
ตลาดโลกอย่างใกล้ชิดจึงท าให้ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจมหภาคท้ังในระดับโลกและระดับประเทศส่งผล
ต่อพวกเขาโดยตรง ชี้ให้เห็นว่า ชนชั้นกลางระดับล่างซึ่งส่วนมากเป็นคนเสื้อแดงจะตอบรับการด าเนินนโยบาย
ของรัฐบาลทักษิณ และมองว่าการเลือกตั้งเป็นเครื่องมือส าคัญที่ท าให้พวกเขาได้ รับผลประโยชน์และความ
มั่นคงจากนโยบายของรัฐบาลที่มาจากปรารถนาของตนเอง ขณะเดียวกันการเลือกตั้งเป็นเครื่องมือใน         
การลดทอนอ านาจของชนชั้นกลางเก่าลงไปในเวลาเดียวกัน  (อภิชาต สถิตนิรามัย ยุกติ มุกดาวิจิตร และนิติ 
ภวัครพันธ์, 2556, น. 8-9) 

https://dict.longdo.com/search/bureaucracy
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พรรคไทยรักไทยมีบทบาททางการเมืองเป็นอย่างยิ่ง ดร.ทักษิณ ชินวัตร เป็นหัวหน้าพรรค ภายหลัง
ยุคประชาธิปไตยครึ่งใบ รัฐบาลทักษิณประกาศท าสงครามต่อสู้กับอ านาจผู้มีอิทธิพลทางการเมืองเพราะใน
ขณะนั้นนักการเมืองท้องถิ่นและผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นมีบทบาทในทางการเมืองเป็นอย่างมาก ดร.ทักษิณ
ต้องการสร้างระบอบประชาธิปไตยที่ไร้ผู้มีอิทธิพลทางการเมือง ในปี พ.ศ. 2546 อย่างไรก็ดี สงครามกวาดล้าง
ผู้มีอิทธิพลของทักษิณ เป็นเพียงการรวบรวมกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นและผู้มีอิทธิพลทางการเมืองเข้ามาใน
พรรคไทยรักไทยผ่านกลไกพรรคสาขาในต่างจังหวัดเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ท าให้บริบททางการเมืองไทยเปลี่ยนไป
อย่างมาก การเมืองไทยถูกครอบง าโดยกลุ่มเจ้าพ่อท้องถิ่นและกลายเป็นการเมืองที่ยึดโยงกับนโยบายมากกว่า
ตัวบุคคลต่างจากการเมืองแบบเก่า ท าให้ทักษิณเป็นผู้น าที่ได้รับความนิยมผ่านนโยบายทางการเมือง น าไปสู่
การสร้างวาทะกรรมการเมืองว่าเขา เป็นผู้น าประชานิยม ฉะนั้นพรรคไทยรักไทยจึงผูกขาดตลาดทางการเมือง
อย่างเบ็ดเสร็จ ส่งผลให้ทักษิณเป็นเจ้าพ่อของทุกเรื่องและไม่มีการเลือกตั้งครั้งใดที่จะสามารถโค่นล้มอิทธิพล
ของทักษิณได้ จนถึงปัจจุบัน 

ภายหลังการรัฐประหาร พ.ศ. 2549 ประชาชนไม่ได้เป็นอิสระทางการเมือง สถาบันทางการเมือง
กลายเป็นตัวบังคับทิศทางทางการเมือง โดยไม่ได้อยู่ในระบอบประชาธิปไตย และเขายังชี้ให้เห็นอีกว่า การ
รัฐประหาร ในปี พ.ศ. 2522 ถึงปี พ.ศ. 2548 เป็นการรัฐประหารที่มีสาเหตุมาจากความอ่อนแอของ
นักการเมือง แต่การรัฐประหาร ในปี พ.ศ. 2549 เป็นการรัฐประหารที่มีสาเหตุมาจากความอ่อนแอที่ถูกกัด
เซาะทาง วัฒนธรรม อ านาจ ของชนชั้นน าการปกครองที่ถูกท้าทายอ านาจโดยกลุ่มทางการเมืองใหม่                 
เป็นเช่นนั้นการรัฐประหารจึงเป็นเครื่องมือเพ่ือรักษาอ านาจทางการเมืองของกลุ่มการเมืองเดิมเอาไว้ ประเด็น
ส าคัญในการรัฐประหารเมื่อปี พ.ศ. 2549 ซ่ึง Parjak Kongkirati อธิบายว่าเป็นการรัฐประหารเพ่ือ ยุติอิทธิพล
ทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร ที่ครองอ านาจอยู่ในระบอบการเมืองโดย คณะปฏิรูป          
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือ คปค. เกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้ง
เพียง 1 เดือน (Parjak Kongkirati, 2014) 

ชี้ให้เห็นว่าการรัฐประหาร ปี พ.ศ. 2549 เป็นความรุนแรงในการเลือกตั้ง (electoral violence) และ
เป็นความรุนแรงที่ท าลายระบอบประชาธิปไตยโดยรวม (violence against electoral democracy) และ
เป็นผลท าให้เกิดความขัดแย้งเรื่องสีเสื้อจนน าไปสู่การปราบปรามกลุ่มผู้ชุมนุมโดยรัฐ (state suppress street 
violence) นานหลายปี ท าให้เห็นว่าวงจรอุบาทว์ทางการเมืองไทยในยุคการเมืองสมัยใหม่  เป็นลักษณะ
การเมืองที่ประกอบสร้างเป็นวงจรอุบาทว์ทางความรุนแรงในการเมือง  

งานศึกษาของ Parjak Kongkirati และ อภิชาต สถิตนิรามัย และคณะ ชี้ภาพให้เห็นคือ วงจรอุบาทว์
ทางการเมืองมีความเป็นพลวัตรและต่างไปจากชุดค าอธิบายแบบเดิม ทั้งสองชี้ว่าปัจจัยที่ท าให้ทหารเข้ามาท า
การรัฐประหาร เนื่องจากปัจจัยเรื่อง ความอ่อนแอของกลุ่มอ านาจทางการเมืองเดิม กล่าวคือ กลุ่มชนชั้ นน า
ทางการเมืองที่ถูกท้าทายด้วยอ านาจโครงสร้างการเมืองใหม่จากกลุ่มชนชั้นกลางระดับล่าง ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับ
ผลประโยชน์จากนโยบายทางการเมืองของนายทักษิณ ชินวัตร การใช้เครื่องมือทางการเลือกตั้งถือเป็น          
หัวใจส าคัญในการต่อสู้ทางการเมืองของกลุ่มทางการเมืองใหม่ หรือชนชั้นกลางระดับล่างที่เข้ามาท้าทาย
อ านาจกลุ่มการเมืองเดิมที่มีความอ่อนแอ ดังนั้นสรุปได้ว่า ชุดค าอธิบายลักษณะการเมืองไทยแบบภายใต้กรอบ
แนวคิดเรื่อง วงจรอุบาทว์แบบเดิมที่เสนอโดย ชัยอนันต์ สุมทรวณิช และลิขิต ธีรเวคิน ไม่สามารถอธิบายการ
เมืองไทย ในช่วง พ.ศ. 2549 เนื่องจากลักษณะของการเกิดวงจรอุบาทว์ในแต่ละรอบจะต้องค านึงถึงการ
อธิบายปัจจัยของตัวแสดงทางการเมืองและ บริบททางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป ผลประโยชน์เบื้องหลังของ
การน าไปสู่การรัฐประหารด้วย เนื่องจากลักษณะของการรัฐประหารเมื่อปี พ.ศ. 2549 เป็นการรัฐประหารเพ่ือ
ยุติการเลือกตั้งการสืบทอดอ านาจทางการเมืองของนักการเมืองที่มาจากระบอบประชาธิปไตย ไม่ได้มีสาเหตุ
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มาจากชุดค าอธิบายเดิมของชัยอนันต์ สมุทรวณิช และลิขิต ธีรเวคิน ที่อธิบายไว้ว่า วงจรอุบาทว์ทางการเมือง
เกิดจากกองทัพมีทรรศนะว่าระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบการเมืองที่ไม่เหมาะสมกับสังคมไทย สถาบันทาง
การเมืองที่ อ่อนแอจนไม่สามารถแก้ไขปัญหาการเมืองไทยได้  จึงน าไปสู่การรัฐประหารเพ่ือสร้าง                       
ระบอบการเมืองใหม่น าโดยทหารที่ท าเพ่ือประชาชนและประเทศชาติ ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ชุดค าอธิบายวงจร
อุบาทว์แบบเดิมจึงมีช่องว่างเพ่ือการอธิบาย ปัจจัยของการเกิดขึ้นของวงจรอุบาทว์ทางการเมืองใน                    
ช่วง พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2557 เนื่องจากปัจจัยของตัวแสดงทางการเมืองที่เพ่ิมเข้ามาที่เป็นปัจจัยหลักที่น าไปสู่           
การรัฐประหารคือประเด็นเรื่องการยุติอ านาจของกลุ่มการเมือ งใหม่ที่ เข้ามาท้าทายอ านาจของ                    
กลุ่มการเมืองเดิม   

5) วงจรอุบาทว์ทางการเมืองกับการเมืองในระยะเปลี่ยนผ่าน ช่วง ปี พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน 
 การเมืองระยะการเปลี่ยนผ่านเริ่มต้นขึ้นเมื่อนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ชนะการเลือกตั้ง พรรคเพ่ือไทย
จัดตั้งรัฐบาลได้ส าเร็จ แต่ทว่ารัฐบาลไม่สามารถควบคุมการเมืองได้  เนื่องจากนายทหารที่ปฏิบัติหน้าที่สลาย
การชุมนุม กลุ่ม นปช. มีอ านาจ ผนวกกับรัฐบาลถูกกดดันจากกระแสต่อต้านจากกลุ่มสนับสนุนพันธมิตรฯ รวม
ไปถึงเหตุการณ์ กรณีน้ าท่วมกรุงเทพฯ และปริมณฑล วาระส าคัญที่รัฐบาลต้องแก้ ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนคือ 
ปัญหาการปรองดองที่ความขัดแย้งก็ยังรอวันปะทุ หรือกรณีท่ีอดีตนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นาย
สุเทพ เทือกสุบรรณ ฝ่ายแกนน า นปช. ฝ่ายเสื้อแดง รวมทั้ง อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร คดีความ
เกี่ยวกับขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เป็นฐานเสียงส าคัญในการสนับสนุน คดีความเรื่องการยึดพ้ืนที่
สนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ อีกทั้งปิดสนามบินหลายแห่งทั่วประเทศ เหตุการณ์เหล่านี้ น าไปสู่             
ความขัดแย้งทางการเมืองในระยะเวลาที่ยาวนาน 

สถานการณ์ทางการเมืองตึงเครียด ภายหลังกฎหมายนิรโทษกรรมแก่ผู้กระท าความผิดอันเนื่องจาก
เหตุการณ์การชุมนุม ใน ปี พ.ศ. 2549 ยาวจนถึง 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ทันทีที่เปิดเผยเนื้อหาใน                
พรบ. นิรโทษกรรม ต่อสาธารณะ ประเด็นนิรโทษกรรมแก่อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร เป็นที่ทวงติงจาก
ประชาชนเป็นอย่างมาก ในวาระแรกของการพิจารณาผ่านไป น าไปสู่การตั้งคณะกรรมการพิจารณาในวาระที่
สองอย่างรวดเร็ว พรบ. นิรโทษกรรม ได้เหมารวมเว้นความผิดให้กับทุกฝ่ายจนได้ชื่อว่า พรบ. นิรเหมาเข่ง  
(บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ, 2560, น. 221–225) 

นอกจากนี้ ภายหลังมีการพิจารณากันอย่างรวดเร็วแล้ว ได้มีการรวมตัวเพ่ือคัดค้านการกระท า
ดังกล่าวของรัฐบาล โดยฝ่ายการเมืองทั้งฝ่ายกลุ่มคนเสื้อแดงและฝ่ายพันธมิตรฯ มีความไม่พอใจ และแนวร่วม
จนในที่สุดน าไปสู่การรวมกลุ่มเพ่ือต่อต้านรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ภายใต้กลุ่ม กปปส. หรือที่เรียกว่า “คณะกรรมการ
ประชาชนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยอันสมบูรณ์อันมีพรมหากษัตริย์ทรง            
เป็นประมุข” อีกทั้งนายสุเทพ เทือกสุบรรณ แกนน ากลุ่ม กปปส. ไม่ยุติการเรียกร้องเพียงแค่ต่อต้าน              
พรบ. นิรโทษกรรม หากแต่ได้สนับสนุนให้มีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง อีกทั้งขอให้มีรัฐบาลพระราชทานก่อน
เลือกตั้ง อย่างไรก็ตามยังมีการชุมนุมต่อต้านและใช้ความรุนแรง ขณะเดียวกันกลุ่มที่ต้องการให้ประเทศกลับ
เข้าสู่สถานการณ์ปกติอย่างเช่น กลุ่มเครือข่ายนักวิชาการพยายามผลักดันให้ทุกฝ่ายหันมาเจรจาโดยใช้         
การเลือกตั้งเป็นทางออกซึ่งไม่ เป็นผล จนกระทั่งการเลือกตั้ ง ในวันที่  2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ที่                
ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้เป็นโมฆะ  

กลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์
แบบอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือ กปปส. ยังมีการชุมนุมอย่างต่อเนื่อง และเรียกร้องให้มีการ
ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง มีการจัดตั้งสภาประชาชน ก่อนเลือกตั้งมีการประนีประนอมระหว่างฝ่ายรัฐบาลยิ่งลักษณ์ 
ชินวัตร และแกนน า กปปส. แต่ไม่ประความส าเร็จ เนื่องจากรัฐบาลเห็นว่าผิดรัฐธรรมนูญ ไม่สามารถท าตาม
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ข้อเรียกร้องดังกล่าวได้ กลุ่ม กปปส. เคลื่อนไหวต่อไป ขณะเดียวกันกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้าน              
เผด็จการแห่งชาติ หรือ นปช. น าโดย นายจุตพร พรหมพันธุ มีการจัดชุมนุมในเวลาเดียวกัน ระหว่างนั้น           
กองทัพตั้งจุดเฝ้าระวังในจุดเดียวกันกับผู้ชุมนุม โดยอ้างว่าบริการประชาชน สุดท้ายกองทัพก็รัฐป ระหาร               
ในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ปิดฉากการเมืองภาคประชาชน เข้าสู่การเมืองช่วงเผด็จการทหาร น าโดย                
พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา (บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ, 2560, น. 266-237) 

การท าความเข้าการเมืองไทยในช่วง ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมาเมื่อเปรียบเทียบกลับช่วงการเมืองไทย
ในยุคประชาธิปไตยครึ่งใบ เห็นได้ว่า การเมืองในช่วงนี้เป็นการเมืองของการเริ่มต้นถอยหลังกลับมากกว่า
การเมืองไทยในช่วง ปี พ.ศ. 2521 หรือยุคประชาธิปไตยครึ่งใบ ซึ่ง ประจักษ์ วิเคราะห์ไว้ดังนี้ ประการแรก 
กลไกทางการเมือง ปรากฏการณ์ “ตุลาการภิวัตน์” เป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองที่ เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งในยุคของ
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ไม่ได้มีกลไกดังกล่าว ประการที่สอง รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2521 เป็นผลผลิตของ
การประนีประนอมทางการเมืองของแต่ละฝ่าย ความก้าวหน้าจากการพัฒนา และการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ที่เพ่ิมขึ้น  

ประจักษ์ชี้ว่าผลผลิตทางการเมืองในช่วงปี พ.ศ. 2560 มีผลมาจากรากฐานความคิดของความไม่วางใจ
ประชาชนและพรรคการเมือง เห็นได้จากระบบการเลือกตั้งที่ไม่ได้สะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชน อีกทั้ง 
การจัดตั้งรัฐบาลที่ลดทอนอ านาจของประชาชนและพรรคการเมืองที่จัดตั้งได้ยากแต่เสี่ยงถูกยุบพรรคได้
โดยง่าย ในทรรศนะของรัฐบาลที่มองว่าประชาชนไม่พร้อมในการตัดสินใจทางการเมือง จึงท าให้การออกแบบ
กติกาทางการเมืองให้มีความยากในการที่จะเปลี่ยนแปลงทางสังคม นอกจากนั้น ยังมองว่าการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนได้ท้าทายสถานะและอ านาจของชนชั้นน าหรือกลุ่มอ านาจทางการเมืองเดิม การเมืองในช่วงนี้จึง
ย้อนกลับไปไกลมากกว่าระบบประชาธิปไตยครึ่งใบ แต่กลับไปสู่ระบอบการเมืองที่ระบอบรัฐราชการรวมศูนย์
และการเมืองของชนชั้นน า (ประจักษ์ ก้องกีรติ, 2561) 

จากงานทั้งสองชิ้นที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่า หากพิจารณาตามกรอบค าอธิบายการเมืองไทย
ตามแนวคิดเรื่อง วงจรอุบาทว์ จะพบว่า ปัจจัยเรื่องความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มเสื้อเหลืองและเสื้อแดง 
ที่มีการชุมนุมและเกิดความรุนแรงขึ้น อีกทั้งมีการเรียกร้องของกลุ่มคนเสื้อเหลืองให้พระมหากษัตริย์เข้ามามี           
บทบาทในทางการเมือง เพ่ือยุติอ านาจของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง นอกจากนี้ทหารมีทรรศนะต่อ
นักการเมืองว่าเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความวุ่นวาย การแทรกแซงทางการเมืองของศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งหมดนี้จึง
กลายเป็นข้ออ้างอันชอบธรรมในการรัฐประหาร อย่างไรก็ตามสถานการณ์ทางการเมืองไทยที่ บัณฑิต จันทร์   
โรจนกิจ และประจักษ์ ก้องกีรติ ได้ชี้ว่า การเมืองที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมการเพ่ิมขึ้นของสาเหตุและความ
ขัดแย้งทางการเมือง ได้ท าให้ค าอธิบายการเมืองไทยในช่วงการเปลี่ยนผ่านหากวิเคราะห์ภายใต้กรอบคิด เรื่อง
วงจรอุบาทว์ทางการเมือง กล่าวได้ว่า ลักษณะการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปได้น าไปสู่การเกิดขึ้นของสาเหตุทาง
การเมืองที่น าไปสู่การรัฐประหารที่มีความแตกต่างไปจากกรอบแนวคิดเรื่องวงจรอุบาทว์แบบเดิม ของ            
ชัยอนันต์ สมุทรวณิชและลิขิต ธีรเวคิน ที่อธิบายว่าวงจรอุบาทว์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากการที่
ทหารมีทรรศนะว่าประชาชนไม่พร้อมกับระบอบประชาธิปไตย นักการเมือง คอร์รัปชั่น จึงได้น ามาสู่การ
รัฐประหารในที่สุด ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงทางภูมิทัศน์ทางการเมืองที่มีกลุ่มการเมืองใหม่เข้ามาท้าทายกลุ่ม
อ านาจเดิม ได้น าไปสู่การสั่นคลอนอ านาจทางการเมืองของกลุ่มทางอ านาจเดิม การรัฐประหารจึ งเป็น
เครื่องมือหลักในการยุติกลุ่มที่เข้ามาท้าทายอ านาจ การให้ความส าคัญในการอธิบายถึงสาเหตุของการเกิดขึ้น
ของวงจรอุบาทว์ทางการเมืองมีจึงความเป็นพลวัตรแตกต่างจากกรอบค าอธิบายแบบเดิมอย่างสิ้นเชิง  
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบการช่วงชิงอ านาจระหว่างกลุ่มการเมืองในแต่ช่วงเวลา 
ช่วงเวลาทางการเมืองไทย กลุ่มอ านาจการเมืองเดิม กลุ่มท้าทายอ านาจ 

1) วงจรอุบาทว์ทางการเมืองในช่วง
การเมืองหลังยุคคณะราษฎร            
ปี พ.ศ. 2490 - 2500 

นักการเมืองฝ่ายคณะราษฎร ทหารและฝ่ายอนุรักษ์นิยม 

2) วงจรอุบาทว์ทางการเมืองกับ
การเมืองระบอบเผด็จการทหาร          
ปี  พ.ศ. 2500 - 2521 
 

ทหาร ชนชั้นน า 
 

ทหาร ข้าราชการ  
ชนชั้นน า สถาบันกษัตริย์                  
ปัจจัยภายนอกคือ นโยบาย
สหรัฐอเมริกา ประชาชน 

เหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 –        
6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 

ทหาร ชนชั้นน า นักศึกษา ชาวนา คอมมิวนิสต์ 
ปัญญาชนฝ่ายก้าวหน้า 

3) วงจรอุบาทว์ทางการเมืองกับ
ระบอบประชาธิปไตยครึ่งใบ ในช่วง          
ปี พ.ศ. 2521 - พ.ศ. 2540 

ทหาร  
ข้าราชการ สถาบันกษัตริย์ 
ชนชั้นน า ชนชั้นกลาง 

นักการเมืองระดับชาติ 
นักการเมืองท้องถิ่น และกลุ่มชน
ชั้นกลางระดับล่าง 

4) วงจรอุบาทว์ทางการเมืองกับ
การเมืองในทศวรรษของความ
ปั่นป่วน ในช่วงปี พ.ศ. 2548 –  
พ.ศ. 2557 

ทหาร ชนชั้นน า 
ข้าราชการ สถาบันกษัตริย์             
ชนชั้นกลาง  

นักการเมืองระดับชาติ กลุ่มชนชั้น
กลางระดับล่าง กลุ่มคนเสื้อแดง 

5) วงจรอุบาทว์ทางการเมืองกับ
การเมืองในระยะเปลี่ยนผ่าน 
พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2561 

นักการเมือง กลุ่มชนชั้นกลาง       
ระดับล่าง สถาบันกษัตริย์ 

ทหาร ชนชั้นน า 
ข้าราชการ สถาบันกษัตริย์ 

 ที่มา: จัดท าโดยผู้เขียน 
 
บทสรุป 

จากการที่กล่าวมาทั้งหมดของบทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ืออธิบายสาเหตุของความเปลี่ยนแปลงของ
กรอบแนวคิดวงจรอุบาทว์ทางการเมืองไทย ในข้อถกเถียงประเด็นส าคัญที่ว่าแนวคิดเรื่องวงจรอุบาทว์ยัง
สามารถใช้อธิบายการเมืองไทยในปัจจุบันได้หรือไม่ จากการศึกษาพบว่ากรอบค าอธิบายแนวคิดเรื่องวงจร
อุบาทว์ทางการเมืองไทยแบบเดิมไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ทางการเมืองไทยที่มีความเป็นพลวัตได้ 
เนื่องจากภูมิทัศน์การเมืองไทยเปลี่ยนไป ดังนั้นปัจจัยที่น าไปสู่การรัฐประหารย่อมเปลี่ยนแปลงไปด้วย  
บทความนี้ชี้ชัดว่าการเมืองไทยเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ตัวแสดงทางการเมืองในแต่ละช่วงเปลี่ยนไป
ด้วย กล่าวคือ ในแต่ช่วงของปรากฏการณ์ทางการเมืองจะมีกลุ่มท้าทายอ านาจใหม่เกิดขึ้นและสั่นคลอน           
กลุ่มอ านาจทางการเมืองเดิม เมื่อนั้นการรัฐประหารจึงเป็นการรักษาหรือแย่งชิงอ านาจจากกลุ่มที่เข้ามาท้า
ทายอ านาจ เพ่ือรักษาระเบียบการเมืองของกลุ่มอ านาจเดิมให้มั่นคง บทความนี้เสนอว่า  ในแต่ละช่วงของการ
เมืองไทยมีกลุ่มการเมืองที่มีบทบาทต่างกัน จากที่กล่าวมาในบทความนี้สามารถแบ่งได้เป็นสองกลุ่มคือกลุ่มผู้มี
ทางการเมืองอ านาจเดิมหรือกลุ่มผู้ได้ประโยชน์ และกลุ่มผู้ท้าทายอ านาจหรือกลุ่มผู้เสียประโยชน์ทางการเมือง
ในแต่ละช่วง ตามที่ผู้เขียนได้จัดท าเป็นตารางไว้ข้างต้น  
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อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์จังหวัดนครพนม: การสร้างพื้นที่แห่งความทรงจ า 
เกี่ยวกับโฮจิมินห์ในชุมชนชาวเวียดนามพลัดถิ่นในเมืองไทย1 

Ho Chi Minh Memorial in Nakhon Phanom: A Construction of Ho Chi Minh's 
Collecttive Memory for Vietnamese Diaspora Community in Thailand. 

 
สุริยา ค าหว่าน2* 
วัชรี แซงบุญเรือง3  

 
บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างความทรงจ าร่วมที่เกี่ยวข้องกับโฮจิมินห์
ในพ้ืนที่นครพนม ซึ่งเป็นชุมชนเวียดนามพลัดถิ่นขนาดใหญ่ และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐปิตุภูมิ  ในอดีต ความ
ทรงจ าร่วมที่เกี่ยวกับโฮจิมินห์ได้ปรากฏในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เรื่องเล่าเกี่ยวกับเทพเจ้าที่ยังมีชีวิต หรือ ค าบอก
เล่าที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของโฮจิมินห์ในนครพนมระหว่างปี ค.ศ.1928 - 1929 เป็นต้น ส าหรับอนุสรณ์
สถานประธานโฮจิมินห์ ซึ่งได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2016 เป็นต้นมา ได้ถูกสร้างขึ้นโดยการ
สนับสนุนจากพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเพ่ือเป็นพ้ืนที่ในการเผยแพร่รัฐลัทธิโฮจิมินห์ (The State Cult of 
Ho Chi Minh) และเพ่ือสักการะดวงวิญญาณของโฮจิมินห์ในฐานะผู้น าเชิงอุดมคติ อันเป็นหนึ่งในเสาหลัก
ทางด้านจิตวิญญาณของความเป็นชาติของประเทศเวียดนามในปัจจุบัน      
 

ค าส าคัญ: โฮจิมินห์  ลัทธิบูชาบุคคล ชาวเวียดนามพลัดถิ่น 
 
Abstract 
 This article attempts to elaborate further understanding of collective memory of Ho 
Chi Minh in Nakhon Phanom where large Vietnamese diaspora maintained a cordial 
relationship with their homeland. In the past, collective memory was exhibited in various 
representations including tales of Ho Chi Minh as a living god, or narrative about Ho Chi Minh’s 
movements in Nakhon Phanom between 1928-1929 etc.  Officially inaugurated in 2016, the 
Ho Chi Minh memorial was constructed with supports from the Communist Party of Vietnam 
in order to create a dissemination sphere of The State Cult of Ho Chi Minh. The memorial site 
also serves as a ceremonial shrine where patrons come to worship Ho Chi Minh as an 
ideological leader, one of the main spiritual pillars of the contemporary Vietnamese nation. 
 

Keywords:  Ho Chi Minh; Cult of personality  ;  Vietnamese diaspora  
บทน า  

                                                           
1 บทความนี้เป็นส่วนหน่ึงของงานวิจัยเรื่อง นวัตกรรมการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และ
ความสัมพันธ์ไทย ลาว เวียดนาม ภายใต้บริบทลุ่มน้ าโขงตอนกลาง 
2 อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
3 อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  
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จังหวัดนครพนมเป็นเมืองชายแดนที่มีพรมแดนติดกับแขวงค าม่วน สปป.ลาว โดยมีแม่น้ าโขงเป็นเส้น
เขตแดนทางธรรมชาติด้วยความยาวประมาณ 174 กิโลเมตร  อีกทั้งยังมีแม่น้ าสายส าคัญไหลผ่าน  เช่น ล าน้ า
สงคราม ล าน้ าก่ า ฯลฯ  ขณะที่บริเวณแขวงค าม่วนที่ตั้งอยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ าโขงก็มีล าน้ าสาขาของแม่น้ า
โขงไหลผ่าน เช่น ล าน้ าหินบูน ล าเซบั้งไฟ เป็นต้น  ลักษณะดังกล่าวส่งผลให้นครพนมและบริ เวณใกล้เคียงมี
เส้นทางคมนาคมทางน้ าที่เชื่อมโยงกันระหว่างฝั่งซ้ายและฝั่งขวา อันเป็นเงื่อนไขส าคัญประการหนึ่งที่ส่งผลให้
เกิดปฏิสัมพันธ์กับพ้ืนที่ภายนอก และเกิดการอพยพของผู้คนจากพ้ืนที่อ่ืนเข้ามาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่สองฝั่งแม่น้ า
โขงบริเวณเมืองนครพนมและแขวงค าม่วน (สปป.ลาว) หลายระลอก นักวิชาการบางคนเสนอว่าบริเวณสองฝั่ง
โขง และพ้ืนที่ต่อเนื่องของเมืองนครพนม และแขวงค าม่วน (สปป.ลาว) เป็นชุมทางคมนาคมที่มีการค้าขาย
แลกเปลี่ยนสินค้ามาตั้งแต่อดีตจนนานเข้าก็เติบโตเป็นบ้านเมืองขนาดใหญ่เมื่อกว่า 2,500 ปี มาแล้ว กลุ่มคน
ภายนอกเหล่านี้มาจากทุกทิศทางทั้งใกล้-ไกล ทั้งทางบก-ทางทะเล ที่ส าคัญคือมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
แถบกวางตุ้ง กวางสี เวียดนาม ยูนนาน ฯลฯ และมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ทางอ่าวไทย และอ่าวเบงกอล 
เป็นต้น (สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2556, น. 42-62)  ด้วยเหตุนี้ จังหวัดนครพนมจึงเป็นพ้ืนที่ซึ่งมีกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ 
อาศัยอยู่อย่างหลากหลาย  

ชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม (Người Thái gốc Việt) เป็นหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่จังหวัด
นครพนมเป็นจ านวนมาก เราอาจรับรู้ถึงกลุ่มคนเหล่านี้ด้วยถ้อยค าในภาษาเวียดนามว่า ‘เหวียดเกี่ยว’ (Việt 
kiều) หรือ ‘เกี่ยวบ่าว’ (kiều bào) อันหมายถึงชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่ภายนอกประเทศ ซึ่งได้อพยพเข้ามา
อาศัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมด้วยสาเหตุหลายประการ เช่น การค้า ความอดอยาก การลี้ภัยศาสนา หรือ การ
ลี้ภัยสงคราม ฯลฯ (สุริยา ค าหว่าน, 2562) ในยุคสงครามเย็น นักวิชาการและหน่วยงานของรัฐไทยมักจะ
จ าแนกกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเวียดนามออกเป็นสองกลุ่ม คือ ‘ญวนเก่า’ (Old Vietnamese) ซึ่งอพยพเข้ามาใน
เมืองไทยก่อนปี ค.ศ. 1946 และ ‘ญวนอพยพ’ (the Vietnamese Refugee) ซึ่งอพยพเข้ามาในเมืองไทย
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1946 เป็นต้นมา (Poole, 1970, p. 23)  ปัจจุบัน พลเมืองเชื้อสายเวียดนามเหล่านี้ส่วนใหญ่
ได้รับสัญชาติไทย และกลายเป็นพลเมืองไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ ตัวแทนสมาคมชาวไทยเชื้อสาย
เวียดนามแห่งประเทศไทยได้ให้ข้อมูลว่ามีชาวไทยเชื้อสายเวียดนามอาศัยอยู่ในนครพนมราวหนึ่งหมื่นคน และ
พ้ืนที่แห่งนี้ยังเป็นหนึ่งในชุมชนชาวไทยเชื้อสายเวียดนามขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย (วิศรุต จินธนะ
เสถียร, ผู้ให้สัมภาษณ์, 26 กันยายน 2563)   

การเป็นชุมชนชาวไทยเชื้อสายเวียดนามขนาดใหญ่และมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานได้ส่งผลให้
นครพนมมีพ้ืนที่ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และความทรงจ าที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์เวียดนามอยู่
รูปแบบ เช่น ศาลเจ้าดึ๊กแถ็งเจิ่น (Đền Đức Thánh Trần) ศาลเจ้ามณีธรรม หรือ ศาลเจ้าดึ๊กก่วนด่ายเวือง 
(Đền Đức Quận Đại Vương) ศาลเจ้าดึ๊กแถ่งหว่าง (Đền Đức Thánh Hoàng) ศาลเจ้าด่ายการ (Đền Thờ 
Đức Vua Đại Càn) ศาลเจ้าดึ๊กเพิด สุสานด่ายเหียว (Nghĩa trang Đại Hiếu) สุสาน หล่างป่า (Nghĩa trang 
Làng Pà) สุสานสนามบินเก่า หอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์ (Việt kiều lưu niệm) โบสถ์คาทอลิกวัดนักบุญอัน
นา ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังเก่า) หรือ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมหลังเก่า เป็นต้น  พ้ืนที่ทาง
ประวัติศาสตร์และความทรงจ าเหล่านี้มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเวียดนามทั้งกลุ่มญวนเก่า และ
ญวนใหม่ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านคติความเชื่อ ประเพณี สถาปัตยกรรม หรือพิธีกรรม  นอกจากนั้น พ้ืนที่บางแห่ง
ยังสะท้อนให้เห็นถึงการด ารงชีวิตภายใต้โครงสร้างชุมชนแบบหมู่บ้าน ( làng) ภายใต้รูปแบบเดียวกันกับ
แผ่นดินปิตุภูมิของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม 

นครพนมยังเป็นพ้ืนที่ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการเคลื่อนไหวของขบวนการชาตินิยมเวียดนามตั้งแต่ช่วง
ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 (Goscha, 1999) และเครือข่ายการเคลื่อนไหวของสมาคมเหวียดเกี่ยวกู้ชาติ (Hội 
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Việt kiều cứu quốc) ที่สนับสนุนการท าสงครามต่อต้านฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกามาตั้งแต่ช่วงก่อน
สงครามโลกครั้งที่สองจนถึงช่วงกลางคริสต์ทศวรรษ 1970 (สุริยา ค าหว่าน, 2562)  พ้ืนที่แห่งนี้ปรากฏความ
ทรงจ าร่วมที่เกี่ยวกับโฮจิมินห์มาตั้งแต่ช่วงกลางคริสต์ทศวรรษ 1940 ยิ่งไปกว่านั้น นับตั้งแต่คริสต์ทศวรรษ 
2000 เป็นต้นมายังได้มีการรื้อฟ้ืน และผลิตใหม่ความทรงจ าที่เกี่ยวข้องกับโฮจิมินห์ในหลายรูปแบบ และอย่าง
ต่อเนื่อง  เป็นที่น่าสังเกตว่า ภายในพ้ืนที่หมู่บ้านนาจอก (หมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม) จังหวัดนครพนม 
อันเป็นหมู่บ้านขนาดกลางที่มีประชากรเพียงประมาณ 600 คน แต่กลับเป็นที่ตั้งของสถานที่ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องกับโฮจิมินห์ถึง 3 แห่ง ได้แก่ บ้านลุงโฮจิมินห์ พิพิธภัณฑ์ประธานโฮจิมินห์ และโดยเฉพาะอนุสรณ์
สถานประธานโฮจิมินห์ที่ได้รับการสนับสนุนโดยพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและได้ท าพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ
เนื่องในวาระครบรอบ 126 ปี ชาติกาลของโฮจิมินห์ในปี ค.ศ. 2016  อาจกล่าวได้ว่าชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม
ในนครพนม โดยเฉพาะกลุ่มเวียดนามอพยพรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ยังคงมีความทรงจ าที่เกี่ยวกับโฮจิมินห์ และ
ยังคงจินตกรรมถึงความเป็นชาติแบบเวียดนามอย่างค่อนข้างเด่นชัด 

แม้ว่านครพนมจะมีพ้ืนที่แห่งความทรงจ า และประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม
จ านวนมาก อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนกลับพบว่า ยังมีงานวิชาการที่สนใจศึกษาเรื่องราวของพ้ืนที่เหล่านี้ผ่าน
กระบวนทัศน์ความทรงจ าร่วมไม่มากนัก ทั้งนี้ แนวคิดความทรงจ าร่วม (Collective Memory) ได้รับความ
นิยมมากยิ่งขึ้นตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1980 โดยเกิดกระแสการศึกษาความทรงจ าของผู้คนในสังคมเพ่ิมมากข้ึนใน
แวดวงวิชาการสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์จนมีผู้ขนานนามว่า เป็น “อุตสาหกรรมความทรงจ า” 
(เบญจวรรณ นาราสัจจ์, 2553, น. 30) ในช่วงกลางคริสต์ทศวรรษ 1990 ปีแอร์ นอร่า และคณะฯ ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้ที่ศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ วรรณกรรม การเมือง และสังคมวิทยาได้ศึกษา “พ้ืนที่แห่งความ
ทรงจ า” (memory places) ทางด้านอัตลักษณ์ความเป็นชาติฝรั่งเศส ซึ่งได้ก่อตัวขึ้นตั้งแต่ยุคกลางเป็นต้นมา  
เขาเสนอว่า ประวัติศาสตร์แห่งความทรงจ าเช่นนี้เกิดขึ้นโดยการที่ตัวแทนของจินตภาพ และความเป็นจริงทาง
ประวัติศาสตร์ได้เข้าไปครอบครองพ้ืนที่เชิงสัญลักษณ์อันส่งผลให้เกิดการก่อรูปของอัตลักษณ์ทางด้านสังคม
และวัฒนธรรมฝรั่งเศส  การกล่าวถึงความทรงจ าในบริบทเช่นนี้ย่อมหมายถึงการลืมเลือนบางสิ่งบางอย่างด้วย
เช่นกัน  เราจะต้องเข้าใจถึงความทรงจ าในรูปแบบนี้ภายใต้ “บริบทศักดิ์สิทธิ์” (sacred context) ที่มีหลาย
รูปแบบ ซึ่งแต่ละชุมชนวัฒนธรรมได้จินตนาการว่าตนเองได้เข้าไปอยู่ภายในพ้ืนที่แห่งนั้นด้วยรูปแบบของภาพ
ตัวแทนที่หลากหลาย (Nora and Kritzman, 1996, p. ix)   

ด้วยเหตุนี้ ในบทความชิ้นนี้ผู้เขียนจึงต้องการศึกษาเกี่ยวกับการประกอบสร้างความทรงจ าที่เกี่ยวข้อง
กับโฮจิมินห์ในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม และการสร้างความทรงจ ารูปแบบใหม่ผ่านพ้ืนที่อนุสรณ์สถานประธานโฮ
จิมินห์ (Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh) โดยมีค าถามที่ส าคัญว่า ความทรงจ าที่เกี่ยวกับโฮจิมินห์
ในพ้ืนที่นครพนมมีลักษณะอย่างไร  เหตุใดกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม และพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามจึง
สนับสนุนให้เกิดการก่อสร้างอนุสรณ์สถานโฮจิมินห์ในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม รวมถึงรูปแบบ เนื้อหา และ
องค์ประกอบในการน าเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ภายในพ้ืนที่แห่งความทรงจ าของอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์
นั้นมีลักษณะอย่างไร  

 
ลัทธิบูชาบุคคล (Cult of personality) กับการประกอบสร้างความทรงจ าให้แก่ผู้น าสูงสุด 

กล่าวได้ว่า ลัทธิบูชาบุคคลได้กลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจในการร่วมสร้างบทสนทนาและข้อ
ถกเถียงโดยเฉพาะในโลกวิชาการตะวันตกนับตั้งแต่กลางทศวรรษ 1950 เป็นต้นมา นักวิชาการบางคนเสนอว่า 
‘ลัทธิบูชาบุคคลนั้นคือรูปแบบของการยกย่องสรรเสริญในตัวผู้น าต่อหน้าสาธารณชนในเชิงอวดอ้าง ถึง
ความสามารถอันล้นเหลือ ผ่านกลไกและเครื่องมือต่าง ๆ ซ้ าแล้วซ้ าเล่าด้วยความต่อเนื่อง ’ (Popan, 2015)  
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ประเด็นการถกเถียงเกี่ยวกับลัทธิบูชาบุคคลได้ถูกศึกษาผ่านกระบวนทัศน์แขนงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นค าอธิบาย
จากมุมมองทางวิทยาศาสตร์ภายใต้กรอบวิเคราะห์ทางจิตวิทยา (Psychological) จิตวิเคราะห์ (Psychiatric) 
หรือจิตเวช (Psychoanalytical) เพ่ืออธิบายถึงอิทธิพลของภูมิหลัง และสภาวะทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการ
ประกอบสร้างตัวตนของเหล่าผู้น าภายใต้ระบอบเผด็จการ ไม่ว่าจะเป็นสตาลิน (Mcguire and Hull, 1977; 
Tucker, 1979; Medvedev, 1979; Medvedev and Medvedev, 2004) ฮิตเลอร์ มุสโสลินี (Mcguire and 
Hull, 1977) หรือผู้น าคอมมิวนิสต์ในดินแดนตะวันออกอย่าง เหมาเจ๋อตุง เป็นต้น (Sheng, 2001, Leese, 
2007)   

งานบางชิ้นได้ศึกษาตัวตนของผู้น าผ่านกรอบแนวคิดทางจิตสังคม (Psychosocial) เพ่ืออธิบายถึง
อิทธิพลทางสังคม วัฒนธรรม และสภาวะแวดล้อมทางจิตที่อาจส่งผลกระทบต่อตัวตนของผู้น าในระบอบเผด็จ
การ เช่น นิโคไล เชาเชสคู หรือ โจเซฟ สตาลิน (Shakhireva, 2007) งานบางชิ้นยังได้หันไปวิเคราะห์บทบาท
หน้าที่ขององค์กรต่าง ๆ ต่อการจรรโลงอ านาจทางการเมือง และการสร้างลัทธิบูชาบุคคล ดังเช่นในกรณีของ นิ
โคไล เชาเชสคู ในโรมาเนีย (King, 1980; Fischer, 1989; Izabella, 2004) เนวินในพม่า (Chirot, 1994) และ
เหมาเจ๋อตุงในประเทศจีน (Li and Anne, 1994) ในขณะที่งานบางชิ้นได้ศึกษาวิเคราะห์เชิงโครงสร้าง และ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้น าแบบพ่อขุนอุปถัมภ์ (Patrimonialism) กับเครือข่ายอ ามาตยาธิปไตย (Bureaucracy) 
เพ่ืออธิบายถึงการจรรโลงอ านาจของผู้น าในกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาอารบิกที่ตั้งอยู่ในแถบแอฟริกาตอนเหนือ 
เช่น ตูนีเซีย โมร็อกโก และอัลจีเรีย (Charrad, 2001)  นอกจากนั้นยังมีการวิเคราะห์ถึงการสร้างบารมีของ
ผู้น าผ่านอ านาจเชิงบารมี (Charisma Authority) ที่ เสนอโดยมักซ์ เวเบอร์ (Max Weber) เพ่ืออธิบาย
ปรากฏการณ์ของผู้น าเชิงบารมีดังเช่นในกรณีของฮิตเลอร์ (Kershaw, 1987) อยาตอลเลาะห์ โคมัยนี 
(Moghaddam, 2013) หรือ ฮวน เปรอง (Madsen and Snow, 1991) เป็นต้น (อ้างถึงใน Popan, 2015, p. 
IV-37)   

นอกจากการศึกษาลัทธิบูชาบุคคลผ่านกรอบแนวคิดต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น กระบวนทัศน์
ประเพณีประดิษฐ์ (invented tradition) ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการสืบหาต้นเค้า
ของลัทธิบูชาบุคคล โดยตั้งอยู่บนสมมติฐานว่า ‘ความศรัทธาในตัวผู้น าอาจถูกสร้างขึ้นจากเครื่องมือเชิง
ประเพณี’  ทั้งนี้  แนวคิดประเพณีประดิษฐ์ได้รับการน าเสนอในงานศึกษาเรื่อง The Invention of 
Tradition โดยอีริ ค ฮอบสบอว์ม (Eric Hobsbawm)  และเทอเรนซ์  แรงเจอร์  (Terence Ranger) 
(Hobsbawm and Ranger,1983)  นักวิชาการบางคนตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเพณี
ประดิษฐ์กับลัทธิบูชาบุคคลซึ่งอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า นับตั้งแต่ช่วงต้นคริสต์ทศวรรษ 1990 เป็นต้นมา แนวคิด
ประเพณีประดิษฐ์ได้ถูกน ามาใช้เพ่ือท าความเข้าใจและสร้างค าอธิบายเกี่ยวกับลัทธิบูชาบุคคลในหลายกรณี  
โดยเฉพาะภายในรัฐที่ปกครองภายใต้ระบอบสังคมนิยม (Popan, 2015, p. 44 – 47)  ส าหรับในบทความชิ้น
นี้ ผู้เขียนจะท าการศึกษาการสร้างความทรงจ าและความศรัทธาให้แก่โฮจิมินห์ในพ้ืนที่นครพนมผ่านแนวคิด
ประเพณีประดิษฐ์ รวมถึงการผลิตซ้ า และผลิตใหม่สร้างความทรงจ าร่วม (Collective Memory) ที่เก่ียวกับโฮ
จิมินห์ในพ้ืนที่แห่งความทรงจ าต่าง ๆ โดยเฉพาะอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์  
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โฮจิมินห์กับลัทธิบูชาบุคคลในเวียดนาม 
จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่า นับตั้งแต่ปี 1995 เป็นต้นมา นักวิชาการที่สนใจศึกษา

เกี่ยวกับโฮจิมินห์ได้เริ่มท าความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างลัทธิโฮจิมินห์ในแง่มุมต่าง ๆ โดย เหวะเติมโห่ต่าย (Ho 
Tai, 1995) นักวิชาการเชื้อสายเวียดนามในอเมริกาได้เปิดประเด็นว่า ‘ลัทธิโฮจิมินห์’ (Ho Chi Minh’s Cult) 
มีแนวโน้มที่จะถูกสร้างข้ึนอย่างรัดกุมภายใต้การริเริ่มโดยตัวโฮจิมินห์เองก่อนที่เขาจะถึงแก่อสัญกรรมในปี ค.ศ. 
1969 อย่างไรก็ดี เหวะเติมโห่ต่ายได้มุ่งเน้นการอภิปรายถึงการสร้างลัทธิบูชาบุคคลภายหลังการถึงแก่
อสัญกรรมของโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh’s posthumous cult) ผ่านพ้ืนที่แห่งความทรงจ า โดยเฉพาะการ
สร้างพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ขึ้นในช่วงต้นคริสต์ทศวรรษ 1990 อันเป็นช่วงเวลาที่รัฐสังคมนิยมต่าง ๆ รวมถึง
เวียดนามก าลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงทางด้านแนวคิด และระเบียบโลกแบบใหม่ยุคหลังสงครามเย็น  
จากนั้น วิลเลียม เจ ดุยเกอร์ (Duiker, 2000) ก็ได้เสนอแนวคิดที่สอดคล้องกับงานของเหวะเติมโห่ต่ายว่า แม้
โฮจิมินห์จะมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างค่อนข้างจ ากัดในช่วงบั้นปลายของชีวิต ทว่าภาพลักษณ์ของโฮจิมินห์
ยังคงถูกพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม และรัฐบาลเวียดนามน ามาใช้ในการประกอบสร้างรัฐลัทธิโฮจิมินห์ (The 
State Cult of Ho Chi Minh) โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือการผูกตรึง และยึดโยงประชาชนให้อยู่ภายใต้การ
กระแสการชี้น าของพรรคคอมมิวนิสต์ ท่ามกลางบริบททางการเมืองอันผันผวนภายหลังการท าสงครามรวม
ชาติในปี ค.ศ. 1975 และการปะทะกับเกลียวคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจภายใต้นโยบายโด่ยเหม่ย 
(Đổi Mới) นับตั้งแต่ปี 1986 เป็นต้นมา   
 ส าหรับ มารินา มาเราดา (Marouda, 2013) นักมานุษยวิทยาที่ท างานภาคสนามในเวียดนามหลายปี
ได้ เสนอมุมมองถึงการสร้างความทรงจ าต่อโฮจิมินห์ภายใต้แนวคิด ‘โครงการทางความทรงจ า ’ 
(Monumentalizing Project) โดยพรรคคอมมิวนิสต์ และรัฐบาลเวียดนามได้สนับสนุน และส่งเสริมการสร้าง
อนุสรณ์สถานโฮจิมินห์ขึ้นในพ้ืนที่ต่าง ๆ ภายหลังจากที่โฮจิมินห์ถึงแก่อสัญกรรม โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่
เวียดนามต้องเผชิญหน้ากับกระแสการเปิดประเทศ ภายหลังจากการด าเนินนโยบายปฏิรูปทางเศรษฐกิจ (Đổi 
Mới) ในปี ค.ศ. 1986  กล่าวอีกนัยหนึ่งว่า พรรคคอมมิวนิสต์ และรัฐบาลเวียดนามได้พยายามฉาบเคลือบ
ภาพลักษณ์ของการเป็นผู้น าแห่งการปฏิวัติ และการปลดแอกชาติบ้านเมืองของโฮจิมินห์ลงไปบนพ้ืนที่ส าคัญ
ทางประวัติศาสตร์เพื่อผลิตสร้างความทรงจ าให้แก่ชาวเวียดนามรุ่นใหม่ที่เกิดและเติบโตขึ้นมาภายหลังจากการ
ปฏิวัติ และการรวมชาติ เพ่ือให้พวกเขาได้จดจ าโฮจิมินห์ในฐานะบิดาแห่งเอกราชของเวียดนาม และเพ่ือธ ารง
ไว้ซึ่งระบอบการปกครองภายใต้พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเพียงพรรคเดียวสืบไป     
  งานบางชิ้นยังได้ขยายขอบเขตการอภิปรายถึงลัทธิโฮจิมินห์ออกไปยังพ้ืนที่ภายนอกประเทศ  ภายหลัง
การถึงแก่อสัญกรรมในปี ค.ศ. 1969 โฮจิมินห์ได้กลายเป็นสิ่งที่ ปีแอร์ บรอโชซ์ (Brocheux, 2007) ให้ค า
นิยามในเชิงอุปมาว่า “มนุษย์หินอ่อน” (Man of Marble) เนื่องจากรูปปั้นของเขาได้ตั้งตระหง่านทั้งใน
ประเทศเวียดนาม และในต่างประเทศ เช่น มอสโคว มาดากาสกา หรือแม้กระทั่งในพ้ืนที่ชนบทของหมู่บ้านนา
จอก จังหวัดนครพนม  เขาเสนอต่อไปว่า ส าหรับในประเทศเวียดนาม โฮจิมินห์ได้กลายเป็นเป้าหมายในการ
สรรเสริญในเชิงความเชื่อและศาสนา โดยถูกน าไปผูกโยงเข้ากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่มีพลังเหนือธรรมชาติ อารักษ์
ประจ าหมู่บ้าน พระโพธิสัตว์ หรือแม้กระทั่งรูปเคารพในลัทธิกาวด่าย (Caodaism)  ข้อเสนอดังกล่าวยัง
สอดคล้องกับงานของ จุงวันหว่าง (Hoang, 2016) นักวิชาการชาวเวียดนามที่ได้ศึกษาพัฒนาการของลัทธิพิธีที่
ยกย่องและบูชาโฮจิมินห์ในฐานะ ‘เง็กเซียนฮ่องเต้’ (Jade Emperor) เพ่ืออธิบายถึงปรากฏการณ์ทางความ
เชื่อที่สัมพันธ์กับปัญหาปากท้อง โรคภัยไข้เจ็บ การเมือง การนับถือศาสนา และแม้กระทั่งความขัดแย้งทางด้าน
อธิปไตยของชาติกับประเทศจีนที่เกิดขึ้นในช่วงหลังการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ (Đổi Mới) นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1986 
เป็นต้นมา   
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 ส าหรับ เดวิด จี มารร์ (Marr, 2013) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างความศรัทธาให้แก่โฮจิมินห์ว่า 
รัฐชาติเวียดนามสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มีความจ าเป็นที่จะต้องพ่ึงพิงอ านาจน าทางการ
เมือง และบารมีของโฮจิมินห์อย่างหลีกเลี่ยงมิได้  มารร์อธิบายว่า โฮจิมินห์มีลักษณะของผู้น าเชิงบารมี 
(Charismatic Leaders) ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และยังมีภาพลักษณ์ของผู้ที่อุทิศตนเพ่ือภารกิจส่วนรวมอย่าง
แรงกล้า  ภาพลักษณ์ดังกล่าวได้กลายเป็นองค์ประกอบส าคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างชาติ และการ
ท าสงครามต่อต้านระบอบจักรวรรดินิยมตะวันตก  ทั้งนี้ ความศรัทธาของชาวบ้านต่อโฮจิมินห์ดูเหมือนจะมีเค้า
ลางของความเลื่อมใสในเชิงศาสนามากกว่าที่ผู้คนจะศรัทธาเขาในรูปแบบองค์จักรพรรดิในยุคศักดินา โฮจิมินห์
ยังได้รับการรับรู้ด้วยภาพลักษณ์ของบุคคลที่มีความผสมผสาน และพรั่งพร้อมด้วยศีลธรรม อ านาจ และความ
รอบรู้โลกกว้างอีกด้วย    
  ส าหรับงานที่ชี้ชัดว่าโฮจิมินห์เองนั่นแหละคือองค์ประธานหลักในการสร้างลัทธิบูชาตนเองได้ถูก
น าเสนอโดยออลกา ดรอร์ (Dror, 2016) ซึ่งได้ศึกษาการก่อตัวของลัทธิโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh Cult) ใน
รูปแบบศาสนาการเมือง (Political Religion) โดยดรอร์ได้อธิบายถึงบทบาทของโฮจิมินห์ที่มีต่อการสร้างความ
ศักดิ์สิทธิ์ให้แก่ตนเองในฐานะ “บิดาแห่งชาติ” ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในทุกครัวเรือน โดยสังเกตได้จาก
การเลือกใช้ค าเรียกเครือญาติ (Kinship terms) เป็นค าบุรุษสรรพนามแทนตนเองเพ่ือสร้างความใกล้ชิด
ประหนึ่งว่าโฮจิมินห์ และพ่ีน้องชาวเวียดนามเป็นสมาชิกท่ีสืบสายโลหิตมาจากครอบครัวเดียวกัน  น่าสังเกตว่า 
ชาวเวียดนามมักจะไม่เคอะเขินที่จะเรียกโฮจิมินห์ว่า ‘ลุงโฮ’ (Bác Hổ) นอกจากนั้น ดรอร์ยังเสนอว่า โฮจิมินห์
ยังเป็นผู้ประพันธ์ และด าริให้เผยแพร่อัตชีวประวัติของตนเองผ่านนามปากกาของบุคคลอ่ืน ๆ ที่ไม่มีตัวตน  
เนื้อหาของงานเขียนเหล่านี้ปรากฏใน “รวมเรื่องสั้นโฮจิมินห์” ฉบับภาษาจีนภายใต้นามแฝงเจิ่นเซินเตียน 
(Trần Dân Tiên) “รวมเรื่องสั้นการปฏิวัติของประธานโฮจิมินห์” (Những mẩu chuyện về đời hoạt động 
của Hồ Chủ tịch) ฉบับแปลภาษาเวียดนามโดยเจิ่นเซินเตียน (Trần Dân Tiên) และ “ชีวประวัติประธานโฮจิ
มินห์” (Tiểu sử Hồ Chủ Tịch) ฉบับภาษาเวียดนามที่เผยแพร่ในฝรั่งเศสภายใต้นามแฝงว่าเจิ่นหง็อกแซ็ง 
(Trần Ngọc Danh) กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า งานเขียนเชิงชีวประวัติทั้งหมดถูกเขียนขึ้นด้วยโฮจิมินห์เอง เพ่ือ
สร้างความต่อเนื่องทางประวัติศาสตร์ให้แก่การเคลื่อนไหวปฏิวัติของโฮจิมินห์นับตั้งแต่ช่วงเวลาที่เขายังไม่เป็น
ที่รู้จักของสาธารณชนจนก้าวขึ้นสู่อ านาจสูงสุดในปี ค.ศ. 1945   
 
ความทรงจ าเกี่ยวกับโฮจิมินห์ในฐานะ ‘เทพเจ้าที่ยังมีชีวิต’ (Ông thần sống) ณ ดินแดนริมฝั่งโขง 

ในระหว่างการเก็บข้อมูลในพ้ืนที่นครพนม ผู้เขียนมักจะได้ยินชาวไทยเชื้อสายเวียดนามรุ่นอาวุโส
กล่าวถึงโฮจิมินห์ในฐานะ ‘เทพเจ้าที่ยังมีชีวิต’ (Ông thần sống) ถ้อยค าดังกล่าวได้จุดชนวนความสงสัย และ
ดึงดูดความสนใจของผู้เขียนให้สนใจใคร่รู้ และแสวงหาค าอธิบายของปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง  
ในช่วงเช้าของวันหนึ่ง ผู้เขียนได้มีโอกาศสนทนากับชาวไทยเชื้อสายเวียดนามท่านหนึ่ง ชายชราผู้นี้ยังคงถือ
สถานะคนต่างด้าวเนื่องจากเขาเกิดที่แขวงค าม่วน (สปป.ลาว) ก่อนที่จะอพยพเข้ามายังนครพนมในปี ค.ศ. 
1946  ผู้อาวุโสรุ่นที่ 1 วัยเกือบ 80 ปีท่านนี้ได้เล่าให้ผู้เขียนฟังว่า  
 

“ลุงคิดว่าการบูชาบ๊ากโห่ (ลุงโฮ) ในตอนที่ท่านยังมีชีวิตเหมือนว่าเราก าลังบูชา ‘เทพเจ้า
ที่ยังมีชีวิต’ (thờ thần sống)  มันไม่เหมือนการบูชาวิญญาณบรรพบุรุษทั่วไป แต่เป็น
การบูชาเพ่ือรวมใจผู้คนเวียดนามให้รักชาติ รักลุงโฮมากกว่า” (หวอบิ่ง, ผู้ให้สัมภาษณ์, 
29 ธันวาคม 2559) 
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ชาวเวียดนามอพยพในนครพนมรุ่นที่ 1 หลายคนได้ให้ข้อมูลที่สอดคล้องกันว่า พวกเขายังจ าได้ว่าภาย
หลังจากที่ได้อพยพมายังเมืองไทยได้ไม่กี่ปี (การอพยพครั้งใหญ่เกิดขึ้นในปี ค.ศ.1946) ก็มีการรณรงค์ให้มีการ
จัดตั้ง ‘แท่นบูชาปิตุภูมิ’4 (bàn thờ tổ quốc) ไว้ตามบ้านเรือนของชาวเวียดนามอพยพ ผู้อาวุโสสตรีชาว
เวียดนามท่านหนึ่งที่เคยปฏิบัติภารกิจใกล้ชิดกับผู้น าระดับสูงขององค์กรชาตินิยมเวียดนามในพื้นที่นครพนมได้
ช่วยอธิบายให้ผู้เขียนได้เข้าใจถึงเป้าหมาย และบริบทของการรักษาไว้ซึ่งสัญลักษณ์แห่งความเป็นชาติผ่านการ
จัดตั้งแท่นบูชาปิตุภูมิภายในครัวเรือนของเก่ียวบ่าวในพ้ืนที่นครพนมได้อย่างชัดเจนมากยิ่งข้ึน  
 

“การจัดท าแท่นบูชาปิตุภูมิเป็นนโยบายของส่วนกลาง (trung ương)  เมื่อก่อนเราติดธง
เวียดนามก็จะโดนฉีกออก หรือโดนท าลาย  แต่ตอนนั้นเราท าแท่นบูชาปิตุภูมิ แล้วก็ทาสีธง
ชาติลงไปบนแผ่นไม้อย่างถาวรเลย  นอกจากนั้นก็ยังมีการติดรูปลุงโฮอยู่ตรงกลางแท่นบูชา  
ในตอนนี้ หลายครอบครัวก็ยังมีการบูชารูปลุงโฮในแท่นบูชาบรรพบุรุษ (bàn thờ gia tiên) 
ของตนโดยการติดตั้งรูปลุงโฮไว้สูงกว่ารูปบรรพบุรุษเสียอีก” (บ่าหงู, ผู้ให้สัมภาษณ์, 1 
กุมภาพันธ์ 2560) 

 

การติดตั้งรูปภาพของโฮจิมินห์ไว้บนแท่นบูชาปิตุภูมิเกิดขึ้นในช่วงที่รัฐไทยก าลังก้าวเข้าสู่การน าของ
รัฐบาลทหาร ภายใต้การครองอ านาจของจอมพล ป. พิบูลสงคราม โดยรัฐบาลทหารได้ด าเนินนโยบายกดดัน
และเข้มงวดต่อการเคลื่อนไหวของชาวเวียดนามอพยพในเมืองไทยด้วยรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจ ากั ด
พ้ืนที่พักอาศัย การย้ายชายฉกรรจ์ชาวเวียดนามในพื้นที่ภาคอีสานให้ไปอาศัยในพื้นที่ภาคใต้ของไทย หรือการ
ห้ามมิให้ชาวเวียดนามประดับประดา และแสดงออกถึงสัญลักษณ์ที่เชื่อมโยงกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
เวียดนาม โดยเฉพาะธงชาติเวียดนาม (ธงแดงดาวเหลือง) หรือรูปภาพโฮจิมินห์ ฯลฯ  เกี่ยวบ่าวอาวุโสผู้หนึ่งให้
ข้อมูลเกี่ยวกับม่านหมอกแห่งความอึมครึม และบรรยากาศแห่งความกดดันที่เกี่ยวบ่าวนครพนมต้องเผชิญ
นับตั้งแต่ช่วงปลายคริสต์ทศวรรษ 1940 เป็นต้นมาว่า 

 

“พวกเราถูกห้ามหลายอย่าง ห้ามท างาน 21 อย่าง [ข้อเท็จจริงคือ 23 ประเภท] ห้ามออก
จากเขตที่พักอาศัยโดยไม่ได้รับอนุญาต  พวกต ารวจท าป้อมยามเพ่ือตรวจตราชาวเวียดนามที่
เดินทางออกนอกพ้ืนที่โดยไม่ขออนุญาต  บ้านลุงอยู่ที่เรณูนครถ้าจะไปไหนไกล ๆ ไม่ได้  ถ้า
ไปใกล้ ๆ เช่น ธาตุพนมได้ ไปสามแยกเรณูก็ได้ แต่ถ้าจะออกนอกเขตบ้านแสนพัน (รอยต่อ
ระหว่างอ าเภอเมืองและอ าเภอธาตุพนม) จะถูกตรวจทันที  ถ้าหากถูกจับได้ครั้งแรกจะถูกขัง 

                                                           
4 แท่นบูชาปิตุภูมิ (Fatherland Altars) เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์การแสดงออกถึงความรักชาติที่พบในเวียดนาม และคาดว่าได้มี
การเผยแพร่มายังประเทศไทยในช่วงปลายคริสต์ทศวรรษ 1940 เป็นต้นมา (สุริยา ค าหว่าน, 2662)  ทั้งนี้ เดวิด มาร์ 
ผู้เช่ียวชาญด้านประวัติศาสตร์เวียดนามตั้งข้อสังเกตว่า แท่นบูชาปิตุภูมิได้ปรากฏให้เห็นในหลายพื้นที่ของกรุงฮานอย 
โดยเฉพาะในช่วงการปฏิวัติเดือนสิงหาคม ปี ค.ศ. 1945 (พ.ศ. 2498)  กล่าวได้ว่า การจัดตั้งแท่นบูชาปิตุภูมิเป็นรูปแบบหนึ่ง
ของประเพณีประดิษฐ์ โดยการการน าเอาธรรมเนียมการบูชาบรรพบุรุษของชาวเวียดนามมาประยุกต์ใช้ โดยมีเป้าหมายเพื่อ
ปลุกเร้าให้ชาวเวียดนามเกิดส านึกชาตินิยมต่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม ( Democratic Republic of 
Vietnam (DRV) และสร้างความภักดีต่อตัวผู้น าสูงสุดคือโฮจิมินห์   การปลุกกระแสชาตินิยมโดยการใช้แท่นบูชาปิตุภูมิ ได้
ด าเนินไปพร้อม ๆ กับการสร้างค่านิยมแห่งการรักชาติผ่านวาทกรรมของโฮจิมินห์ที่มักจะเน้นย้ าให้ชาวเวียดนามแสดงความ
จงรักภักดี (trung) ต่อแผ่นดินปิตุภูมิและแสดงความกตัญญู (hiếu) ต่อพี่น้องประชาชน (Marr, 1995) 
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ครั้งที่สองจะปรับเงิน 500 บาท และครั้งที่สามจะไล่กลับเวียดนาม  บ้านหลังไหนที่มีบ่านเถ่อ
โต๋ก๊วก (Bàn thờ tổ quốc-แท่นบูชาปิตุภูมิ) หรือธงชาติเวียดนามจะถูกท าลายโดยพวก
เจ้าหน้าที่ทันที"  (หวอบิ่ง, ผู้ให้สัมภาษณ์, 10 มกราคม 2560) 
 

เอกสารลับที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวขององค์กรพรรคคอมมิวนิสต์สาขาเหวียดเกี่ยวใน
เมืองไทย (Đảng bộ Việt kiều) ได้กล่าวถึงบทบาทของแท่นบูชาปิตุภูมิไปในทิศทางเดียวกันกับความทรงจ า
ของชาวเวียดนามอพยพข้างต้น กล่าวคือ แม้ว่าฝ่ายความมั่นคงไทยจะกีดกันการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้าน
ชาตินิยมของชาวเวียดนามด้วยการบังคับให้ปลดธงชาติเวียดนามเหนือ และรูปภาพโฮจิมินห์ออกจากบ้านเรือน
ของตน  อย่างไรก็ตาม องค์กรพรรคคอมมิวนิสต์สาขาเวียดเกี่ยวในเมืองไทยยังคงยึดมั่นในแนวทางการรณรงค์
ให้ชาวเวียดนามอพยพรักษาไว้ซึ่งสัญลักษณ์ของความเป็นชาติอันได้แก่ ธงชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตย
เวียดนาม (cờ đỏ sao vàng) และรูปภาพโฮจิมินห์ โดยให้ประดับสิ่งส าคัญเหล่านี้ไว้ในพ้ืนที่ที่มิดชิดและ
ปลอดภัยจากการสอดส่องของเจ้าหน้าที่รัฐไทยเพ่ือเป็นสัญลักษณ์หล่อเลี้ยงส านึกความรักชาติ เสริมสร้างความ
เคียดแค้น และชิงชังพวกจักรวรรดินิยม  เป้าหมายส าคัญของการรณรงค์ในครั้งนี้คือการที่ครอบครัวชาว
เวียดนามจะต้องประดับประดาและตกแต่งแท่นบูชาปิตุภูมิของตนให้มีความสง่างาม โดยให้เปรียบธงแดงดาว
เหลือง (cờ đỏ sao vàng) ประหนึ่งดังเครื่องรางของขลัง (bùa hộ mệnh) และจงอุปมาภาพเหมือนของโฮจิ
มินห์ประหนึ่งดังรูปภาพอันศักดิ์สิทธิขององค์เทพเจ้าที่ยังคงมีชีวิต (ông thần sống)   

นอกจากนั้นยังได้มีการก าหนดค าขวัญที่มีความหมายเชื่อมโยงไปสู่การสร้างส านึกความเป็นชาติ และ
การบูชาตัวผู้น าของชาติ เช่น “ปิตุภูมิเหนือสิ่งอ่ืนใด” (tổ quốc trên hết), “ขยัน ประหยัด อดทนเพ่ือก้าว
ข้ามความยากล าบาก” (cần kiệm nhẫn nại vượt gian khổ), “เวียด-ไทยใกล้ชิดจงเจริญ” (Việt-Thái 
thân thiện muôn năm) และ “ประธานโฮจิมินห์จงเจริญ” (Hồ Chủ tịch muôn năm) ซึ่งถูกก าหนดให้
ประดับประดาไว้รายรอบพ้ืนที่แท่นบูชาปิตุภูมิเพ่ือปลูกฝังส านึกชาตินิยม และเน้นย้ าความเคารพต่อโฮจิมินห์  
เป็นที่น่าสังเกตุว่า ค าขวัญดังกล่าวได้ท าหน้าที่ประหนึ่งดังบทกลอนคู่ (câu đối) ที่มักจะปรากฏตามแท่นบูชา
บรรพบุรุษเพ่ือระลึกถึงคุณงามความดีของผู้วายชนม์ตามธรรมเนียมปฏิบัติในการจัดตั้งแท่นบูชาบรรพบุรุษ
ประจ าครัวเรือนของชาวเวียดนามโดยทั่วไป (Vũ An, 1977, p. 24)  กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า แท่นบูชาบรรพ
บุรุษตามธรรมเนียมดั้งเดิมของชาวเวียดนามได้ถูกน ามาใช้เพื่อสร้างความหมายใหม่เพ่ือสถาปนาความศักดิ์สิทธิ
ให้แก่ความเป็นชาติและการยกย่องโฮจิมินห์ไว้ในฐานะผู้น าสูงสุดของชาติ  ความทรงจ าร่วมดังกล่าวมิได้
ปรากฏเฉพาะในพ้ืนที่นครพนมเท่านั้น หากแต่ยังปรากฏในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่มีชาวเวียดนามอาศัยอยู่เป็นจ านวน
มากเช่น อุดรธานี สกลนคร หนองคาย มุกดาหาร หรือ อุบลราชธานี ฯลฯ  ก่อนที่จะเจือจางลงภายหลัง
สงครามเวียดนาม 

ภายหลังสงครามเวียดนาม การแสดงออกถึงอัตลักษณ์ความเป็นเวียดนาม และกระแสชาตินิยม
เวียดนามในพ้ืนที่นครพนมได้เริ่มจืดจางลง ชาวเวียดนามส่วนใหญ่เริ่มปกปิดอัตลักษณ์ของตนและหันมา
แสดงออกถึงความเป็นไทยมากยิ่งขึ้น ภาวะดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากการส่งกลับผู้อพยพกลับคืนสู่ประเทศ
เวียดนามได้ยุติลงแล้ว  ดังนั้น ชาวเวียดนามอพยพในนครพนมจึงจ าเป็นต้องปรับตัวเข้าสู่สังคมไทยมากข้ึนเพ่ือ
แสดงออกถึงความประสงค์ในการอาศัยอยู่ในเมืองไทยอย่างถาวร  นับตั้งแต่ครึ่งหลังของทศวรรษ 1970 เป็น
ต้นมา การจัดตั้งแท่นบูชาปิตุภูมิและการแสดงความเทิดทูนในโฮจิมินห์ได้เริ่มเลือนหายไปจากบ้านเรือนของ
ชาวเวียดนาม ทั้งนี้ ชาวเวียดนามอพยพรุ่นที่ 3 ผู้หนึ่งให้ข้อมูลว่า ในช่วงเวลาดังกล่าวในครอบครัวของตนมิได้
กล่าวถึงโฮจิมินห์มากนัก และมิได้มีการติดตั้งแท่นบูชาปิตุภูมิแต่อย่างใด นอกจากนั้นยังมีความพยายามในการ
ปิดบัง ขูดลบ ตัดแต่งรูปภาพในครอบครัวของตนอาจมีภาพของโฮจิมินห์ หรือแท่นบูชาปิตุภูมิติดมาด้วย (หวู



เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)      293 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสงัคมวิทยา ครั้งที่ 2 
20 - 21 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ี

วันแอ๊ด,ผู้ให้สัมภาษณ์, 9 ธันวาคม 2563) จึงอาจกล่าวได้ว่า ความทรงจ าเกี่ยวกับโฮจิมินห์ในฐานะเทพเจ้าที่ยัง
มีลมหายใจได้เริ่มจางหายไปพร้อมกับการเติบโตขึ้นมาของชาวเวียดนามอพยพรุ่นที่ 3  

 
การรื้อฟื้นความทรงจ าเกี่ยวกับโฮจิมินห์ในพื้นที่นครพนม 

นอกจากความทรงจ าเกี่ยวกับ ‘เทพเจ้าที่ยังมีชีวิต’ ที่ได้กล่าวถึงไปแล้ว ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามรุ่น
อาวุโสหลายท่านยังมีความทรงจ าเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของโฮจิมินห์ในพ้ืนที่นครพนมระหว่างปี ค.ศ. 1928 – 
1929 อีกด้วย  หากย้อนกลับไปเมื่อต้นทศวรรษ 2540 กระแสการรื้อฟ้ืนและผลิตซ้ าความทรงจ าเชิง
ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของโฮจิมินห์ในจังหวัดนครพนมได้เริ่มโหมกระพือขึ้นเมื่อนักวิชาการชาว
ไทยจ านวนหนึ่งได้รับทราบถึงเรื่องราวการเคลื่อนไหวของโฮจิมินห์ที่บ้านนาจอก ที่ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมือง
นครพนมไปเพียง 5 กิโลเมตร  จากนั้น หมู่บ้านแห่งนี้จึงได้กลายเป็นสนามวิจัยที่มีนักวิชาการทั้งชาวไทย และ
เวียดนามผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาศึกษาเรื่องราวความเคลื่อนไหวของโฮจิมินห์ผ่านค าบอกเล่ าของผู้
อาวุโสในหมู่บ้านอยู่เป็นประจ า  ทั้งนี้ ลุงเตียว เหงียนวันเป็นบุคคลแรก ๆ ที่ได้แพร่งพรายเรื่องราวการ
เคลื่อนไหวของโฮจิมินห์ ณ บ้านนาจอกให้แก่นักวิชาการและสื่อมวลชนได้รับทราบ ท่ามกลางเสียงคัดค้านจาก
เกี่ยวบ่าวอาวุโสจ านวนหนึ่ง เนื่องจากความหวาดระแวงว่าจะเป็นการรื้อฟ้ืนบรรยากาศของการต่อต้านชาว
เวียดนามดังเช่นที่เคยเกิดขึ้นในยุคสงครามเวียดนาม และสงครามเย็น  อย่างไรก็ตาม เรื่องราวของต้นมะเฟือง 
1 ต้นและต้นมะพร้าวอีก 2 ต้นที่โฮจิมินห์เป็นผู้ปลูกได้ถูกกล่าวถึงในฐานะหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สามารถ
จับต้องและแม้กระทั่งลิ้มชิมรสได้ เพ่ือเชื่อมโยงมิติเวลาในอดีตเข้ากับช่วงเวลาในปัจจุบัน และเพ่ือให้
นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับต้นไม้ที่เชื่อว่าลุงโฮเป็นผู้ปลูกบนพ้ืนที่ซึ่งอาจนิยามว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ของชาวบ้านที่ตั้ง
ชื่อว่า “บ้านลุงโฮจิมินห์” อันเป็นปฐมบทของการสร้างพ้ืนที่แห่งความทรงจ าของโฮจิมินห์ในจังหวัดนครพนม
เมื่อกว่า 20 ปีที่ผ่านมา 

ในปี พ.ศ. 2547 ก็ได้มีพ้ืนที่แห่งความทรงจ าเกี่ยวกับโฮจิมินห์แห่งที่ 2 เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งนี้  
กล่าวคือ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย 
และนายฟานวันข่าย นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
หมู่บ้านมิตรภาพไทย - เวียดนาม ณ จังหวัดนครพนม ทั้งนี้ โครงการหมู่บ้านมิตรภาพไทย – เวียดนามถือเป็น
ปฐมบทของการยกย่องสรรเสริญโฮจิมินห์ในรูปแบบการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ที่ด าเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐใน
ประเทศไทย โดยหน่วยงานหลักที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดการความทรงจ าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การ
เคลื่อนไหวของโฮจิมินห์ในพ้ืนที่แห่งนี้คือ ‘พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์’ (Bảo tàng Hồ Chí Minh) ซึ่งเป็นหน่วยงาน
หลักที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดแสดงประวัติศาสตร์ และการเคลื่อนไหวของโฮจิมินห์ในประเทศเวียดนาม 
และในต่างประเทศ  กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า การก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ประธานโฮจิมินห์ในหมู่บ้านนาจอก นอกจาก
จะเผยให้เห็นท่าทีของไทยต่อโฮจิมินห์ที่เปลี่ยนไปอย่างเด่นชัดแล้วยังเผยให้เห็นถึงความพยายามในการจัดการ
ประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ในพ้ืนที่นครพนมให้เกิดความสอดคล้องกับประวัติศาสตร์ชาติเวียดนาม อันเป็นกระแส
ธารหลักแห่งความทรงจ าของชาวเวียดนามอีกด้วย ส าหรับในหัวข้อถัดไป ผู้เขียนจะอธิบายถึงการเกิดขึ้นของ
สถานที่ส าคัญเกี่ยวกับโฮจิมินห์ในพื้นที่นครพนมแห่งที่ 3 ได้แก่ อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ 
 
อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ (Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh – President Ho Chi 
Minh Memorial): พื้นที่แห่งการประกอบสร้างความทรงจ าแบบใหม่ภายใต้ความศักดิ์สิทธิ์เชิงชาตินิยม 
 ในปัจจุบันสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญแห่งหนึ่งซึ่งมักจะถูกบรรจุไว้ในโปรแกรมการท่องเที่ยว และแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ควรไปเยี่ยมชมเมื่อบุคคลต่างถิ่น หรือชาวต่างชาติได้มีโอกาสเดินทางมาเยือนจังหวัดนครพนม 
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ได้แก่ อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ (Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh)  แม้ว่า เว๊ปไซต์ทางการ
ท่องเที่ยวชื่อดังระดับโลกจะให้ค าบรรยายเชิงประชดประชันต่อพ้ืนที่บ้านจ าลองของลุงโฮในอนุสรณ์สถานฯ 
แห่งนี้ว่า "บ้านจ าลองที่ลุงโฮเคยพักอาศัยในระหว่างปี ค.ศ. 1928 – 1929 นั้นดูด้อยกว่าบ้านจ าลองของลุงโฮที่
ตั้งอยู่ที่ ‘บ้านลุงโฮจิมินห์’ (บ้านของลุงเตียว เหงียนวัน-ผู้เขียน) เป็นอย่างมาก” (And the replica of the 
house where 'Uncle Ho' stayed in 1928 and 1929 is far inferior to the village's other replica 
house) (Lonelyplanet, 2020)  กระนั้น พ้ืนที่แห่งนี้ก็ดูเหมือนว่าจะมีความส าคัญต่อฝ่ายเวียดนามเป็นอย่าง
มาก โดยอาจยืนยันได้จากบัญชีรายชื่อผู้น าระดับสูงในพรรคคอมมิวนิสต์ และรัฐบาลเวียดนามที่เคยเดินทางมา
สักการะดวงวิญญาณของท่านโฮจิมินห์ในพ้ืนที่แห่งนี้ ซึ่งประกอบด้วย นายเหงียนวันเนน เลขาธิการกลางพรรค
คอมมิวนิสต์เวียดนาม นายเหงียนซวนฟุ๊ก นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นายเหงียนแท็ง
เซิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และประธานคณะกรรมการชาวเวียดนามโพ้นทะเล  
นอกจากนั้นยังมีเอกอัครราชทูตเวียดนามประจ าประเทศไทยอีกหลายท่าน รวมถึงคณะทหารผ่านศึกเวียดนาม
ที่ได้มีโอกาสเดินทางมาเยือนจังหวัดนครพนมอีกหลายคณะ  
 ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม ค.ศ. 2016 ผู้เขียนได้มีโอกาสเดินทางไปร่วมในพิธีเปิดอนุสรณ์
สถานประธานโฮจิมินห์อย่างเป็นทางการ  เป็นที่น่าสังเกตว่า ในพิธีดังกล่าว ตัวแทนของฝ่ายเวียดนาม ได้แก่ 
นายเหงียนวันเนน เลขาธิการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ในขณะที่ตัวแทนของฝ่ายไทย คือ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครพนม การที่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามส่งผู้แทนระดับสูงของพรรคฯ เข้าร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้ย่อม
สะท้อนถึงความส าคัญของพ้ืนที่แห่งนี้ต่อพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเป็นอย่างดี คณะผู้แทนจากเวียดนามยัง
ประกอบด้วย เอกอัครราชทูตเวียดนามประจ าประเทศไทย ผู้แทนฝ่ายการต่างประเทศจาก 5 จังหวัดที่ตั้งอยู่
ในพ้ืนที่เวียดนามตอนกลาง คณะผู้แทนชาวเวียดนามโพ้นทะเลที่เคยอาศัยอยู่ในประเทศไทย ในขณะที่ฝ่าย
ไทยประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และบรรดาข้าราชการในพ้ืนที่ นอกจากนั้น กลุ่มมวลชนหลักที่
มาร่วมในพิธีฯ คือบรรดาชาวไทยเชื้อสายเวียดนามจ านวนกว่าหนึ่งพันคนจากกว่า 20 จังหวัดในประเทศไทย  
บรรยากาศของงานด าเนินไปอย่างสมเกียรติ โดยมีพิธีกรที่ด าเนินรายการด้วยภาษาไทย และภาษาเวียดนาม  
ในช่วงการบรรเลงเพลงชาติ ผู้เขียนยังสังเกตว่า พ่ีน้องชาวไทยเชื้อสายเวียดนามต่างก็ร่วมประสานเสี ยงร้อง
เพลงชาติเวียดนามอย่างกึกก้องโดยมิได้มีการซักซ้อมล่วงหน้า  ในช่วงค่ ายังมีการแสดงดนตรีของบรรดาศิลปิน
ที่ได้รับเชิญมาจากนครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม  ข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น สร้างความสนใจให้แก่ผู้เขียนว่า 
เหตุใดมวลชนชาวไทยเชื้อสายเวียดนามจึงได้แสดงออกถึงความผูกพันกับแผ่นดินปิตุภูมิภายในพ้ืนที่แห่งความ
ทรงจ าแห่งนี้เป็นอย่างยิ่ง และเหตุใดพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามจึงให้ความส าคัญกับพ้ืนที่อนุสรณ์สถาน
ประธานโฮจิมินห์แห่งนี้เป็นอย่างมาก    
 นับตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2009 เป็นต้นมา พรรคคอมมิวนิสต์ และรัฐบาลเวียดนามได้พยายามขยายการ
เผยแพร่ภาพลักษณ์และความทรงจ าเกี่ยวกับโฮจิมินห์ออกไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่วโลกภายใต้แผนงาน “การ
สรรเสริญประธานโฮจิมินห์ วีรบุรุษผู้ปลดแอกเวียดนาม นักวัฒนธรรมที่โดดเด่นของโลกในพื้นที่ต่างประเทศ’ 
(Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hoá kiệt xuất ở 
nước ngoài)  อย่างไรก็ตาม แผนการดังกล่าวก็ได้ถูกต่อต้านจากกลุ่มมวลชนฝ่ายต่าง ๆ ในหลายพ้ืนที่ เช่น 
การที่ประชาชนชาวอังกฤษได้ตั้งกระทู้ถามต่อสมาชิกสภาเมืองนิวเฮฟเวนถึงความเหมาะสมต่อแผนการจัดตั้งรูป
เหมือนของโฮจิมินห์ไว้ในท่าเรือนิวเฮฟเวน ซึ่งเรือเดินสมุทรที่โฮจิมินห์เคยท างานในฐานะพ่อครัวในช่วง
สงครามโลกครั้งที่ 1 ได้เข้าจอดเทียบท่า (“Newhaven Council Comes under Attack,” 2015, online)  
นอกจากนั้นยังมีกรณีท่ีชาวเวียดนามโพ้นทะเลที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาได้แสดงการต่อต้านแผนการจัดแสดงรูป
ปั้นของโฮจิมินห์ในพิพิธภัณฑ์เมืองมิมาซากะ ประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากพวกเขาต้องการคัดค้านการสรรเสริญผู้น าใน
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ระบอบคอมมิวนิสต์ (“Request to Remove Ho Chi Minh’s Statue,” 2017) ดังนั้น การสร้างพ้ืนที่แห่งความ
ทรงจ าที่เกี่ยวข้องกับโฮจิมินห์ไว้ในต่างประเทศจึงเป็นประเด็นที่ค่อนข้างละเอียดอ่อน และจะต้องค านึงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และกลุ่มมวลชนชาวเวียดนามโพ้นทะเลที่อาศัยอยู่ใน
ประเทศเหล่านั้น 

ส าหรับในเมืองไทย แม้ว่าจะมีมวลชนชาวเวียดนามโพ้นทะเลจ านวนไม่มากนักหากเทียบกับพ้ืนที่อ่ืน  
เช่น สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส หรือ ออสเตรเลีย  อย่างไรก็ดี ชุมชนเชื้อสายเวียดนามแห่งนี้กลับเป็นหนึ่งในชุมชน
โพ้นทะเลที่มีลักษณะสอดคล้องกับอุดมคติของพรรคฯ ในแง่ของการเสริมสร้างและรักษาไว้ซึ่งส านึกผูกพัน
ระหว่างชาวเวียดนามพลัดถิ่นกับแผ่นดินปิตุภูมิได้อย่างแนบแน่น  ทั้งนี้ ชาวเวียดนามในเมืองไทยมักจะถูกยก
ย่องจากรัฐปิตุภูมิด้วยวาทกรรม “เหวียดเกี่ยวผู้รักชาติ” (Việt kiều yêu nước) เนื่องจากพวกเขามีส่วนร่วม
ในการท าสงครามต่อต้านฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกาดังที่ได้กล่าวไปแล้ว  นอกจากนั้น ในปี ค.ศ. 2007 (พ.ศ. 
2550) ประธานประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามยังได้ท าพิธีมอบเหรียญอิสริยาภรณ์เอกราชชั้นสูงสุด 
(Huân chương Độc lập hạng nhất) ให้แก่ชุมชนชาวเวียดนามในเมืองไทย โดยได้อ้างอิงถึงคุณูปการของ
พวกเขาที่ได้สนับสนุนการท าสงครามต่อต้านจักรวรรดินิยมฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกา นอกจากนั้นยังมีชาว
เวียดนามในเมืองไทยอีกหลายคนที่ได้รับมอบเหรียญกล้าหาญ และใบประกาศเกียรติคุณในฐานะวีรชนผู้มีส่วน
ร่วมในการท าสงครามต่อต้านศัตรูของชาติ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ดังค ากล่าวของรัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามตอนหนึ่งว่า 

 

“พรรคฯ และรัฐบาลจะไม่มีวันลืมคุณูปการอันยิ่งใหญ่ของชาวเวียดนามทั่วโลก 
โดยเฉพาะชาวเวียดนามในเมืองไทย ผู้ซึ่งมีส่วนร่วมในการท าสงครามเพ่ือเอกราช
ของชาติ พ่ีน้องชาวเวียดนามในเมืองไทยได้เสียสละทั้งทรัพย์สิน จิตวิญญาณ หรือ
แม้กระทั่งเลือดเนื้อ และร่างกายให้แก่ภารกิจในการกอบกู้ชาติอันยิ่งใหญ่” (Tặng 
thưởng Huân Huy chương và Bằng khen cho Việt kiều tỉnh Khonkaen – 
Thái Lan, 2011) 

 

 กล่าวได้ว่า ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ และกระแสความทรงจ าร่วมเกี่ยวกับโฮจิมินห์ได้กลายเป็น
เงื่อนไขส าคัญในการสนับสนุนการก่อสร้างอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ในจังหวัดนครพนม  ในปี ค.ศ. 2013 
นายเหงียนฝู่จ่อง (Nguyễn Phú Trọng) เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้อนุมัติงบประมาณ
จ านวน 45 ล้านบาทเพ่ือสนับสนุนการก่อสร้างอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ ณ บ้านนาจอก จังหวัด
นครพนม (Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ bà con kiều bào tại Nakhon Phanom , 2013, 
online) โดยผู้ทรงอ านาจสูงสุดในพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้เน้นย้ าว่า “อนุสรณ์สถานแห่งนี้ได้ถูกจัดตั้งขึ้น
เนื่องจากความประสงค์อันแรงกล้าของพ่ีน้องชาวเวียดนามในเมืองไทยผสานกับความศรัทธาของพรรค
คอมมิวนิสต์ รัฐบาล และประชาชนชาวเวียดนามที่มีต่อประธานโฮจิมินห์” (“Khánh thành Khu tưởng 
niệm," 2016)  นอกจากนั้น อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์แห่งนี้ยังมีความส าคัญเป็นพิเศษเนื่องจาก  
“นอกจากจะตอบสนองต่อความประสงค์ของพี่น้องชาวเวียดนามในเมืองไทยในการสร้างพ้ืนที่แห่งความทรงจ า
เพ่ือแสดงความระลึกถึงประธานโฮจิมินห์เนื่องในวาระส าคัญของชาติแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติได้เรียนรู้ถึงประวัติ และการเคลื่อนไหวของประธานโฮจิมินห์อีกด้วย” (Bảo tàng Hồ Chí Minh, 
2012, p. 8) 

 



296      เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)       
 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสงัคมวิทยา ครั้งที่ 2 
20 - 21 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 

 

 
 

ภาพที ่1 ผังแม่บทอนุสรณส์ถานประธานโฮจิมินห์ไดร้ับการออกแบบตามหลัก “ฟ็องถวี” 
(phong thuỷ-ฮวงจุ้ย) เพื่อให้เกดิการไหลเวียนของพลังในธรรมชาตอิย่างสมดลุ 

ที่มา: Viện Nghiện cứu Thiết kế Trường học, 2012 
 

จากการสังเกตของผู้วิจัยพบว่า ภายในอาณาบริเวณอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์แห่งนี้ ได้ปรากฏ
สัญลักษณ์ที่มีนัยตอกย้ าถึงความเป็นชาติและการระลึกผู้น าสูงสุด รวมถึงส านึกผูกพันระหว่างชาวเวียดนาม
โพ้นทะเลกับแผ่นดินปิตุภูมิทั้งในรูปแบบตัวอักษร ธงชาติ รูปปั้น ภาพเหมือน ภาพวาด สัตว์เลี้ยง หรือ
แม้กระทั่งต้นไม้ใบหญ้า  สิ่งแรกที่ปรากฏต่อหน้าผู้มาเยือนคือซุ้มประตูทางเข้าซึ่งถูกออกแบบให้มีลักษณะ 
‘ไตรทวาร’ (cổng tam quan) อันเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบซุ้มประตูที่มักจะพบเห็นได้ในพ้ืนที่
ศักดิ์สิทธิ์ตามคติความเชื่อของชาวเวียดนาม  เมื่อกวาดสายตามองขึ้นไปด้านบนของซุ้มประตูจะพบการประดับ
ธงชาติไทย และธงชาติเวียดนามไว้เคียงคู่กันเพ่ือแสดงถึงมิตรภาพระหว่างสองชาติ ถัดจากธงชาติลงมาได้
ปรากฏตัวอักษรไทย และเวียดนามด้วยถ้อยค าว่า “อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์” และ “Khu Tưởng 
niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh”  

ผู้เขียนยังพบว่า บริเวณเสาของซุ้มประตูขนาดใหญ่ยังได้มีการประดับบทกลอนคู่ (câu đối) ซึ่ง
ประพันธ์โดยศาสตราจารย์หวูเคียว (Vũ Khiêu) ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษา และวัฒนธรรมเวียดนาม (หวอ
เอียน, ผู้ให้สัมภาษณ์, 25 มกราคม 2560)  บทกลอนที่ถูกจารึกไว้ด้วยตัวอักษร ‘ก๊วกหงือ’ (quốc ngữ) มี
ใจความว่า ‘Xa Nước Xa Nhà Nặng Nghĩa Đồng Bào Nơi Viễn Xứ’ ซึ่งอาจถอดความได้ว่า ‘แม้นอยู่
ห่างไกลแผ่นดินปิตุภูมิ แต่จิตใจยังอาวรณ์ถึงพ่ีน้องร่วมอุทร ณ แว่นแคว้นแดนไกล’ ในขณะที่บทกลอนประดับ
เสาอีกฝั่งหนึ่งจารึกใจความว่า ‘Thành Tâm Thành Ý Xây Tình Hữu Nghị Với Lân Bang’ ซึ่งอาจถอด
ความไดว้่า ‘ด้วยความปรารถนาดีและจริงใจ ในการสร้างความสัมพันธ์กับมิตรประเทศ’   

ถัดจากซุ้มประตูทางเข้าอนุสรณ์สถานฯ จะพบพ้ืนที่สระน้ าขนาดใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่เบื้องหน้าของอาคาร
อนุสรณ์ประธานโฮจิมินห์  ผู้อาวุโสชาวไทยเชื้อสายเวียดนามผู้หนึ่งซึ่งมีบทบาทส าคัญในการก่อสร้างอนุสรณ์
สถานฯ แห่งนี้ตั้งข้อสังเกตุว่า หากพิจารณาจากคติความเชื่อตามหลัก ‘ฟ็องถวี’ (ฮวงจุ้ย) แบบเวียดนามจะ
พบว่า นอกจากสระน้ าจะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศให้เกิดความร่มเย็นให้แก่พ้ืนที่ แห่งนี้แล้ว ‘น้ า’ ยัง
เปรียบเสมือนภาพตัวแทนของพลัง “เซือง” (Dương-หยาง) ซึ่งเปรียบได้กับพลังงานของการเคลื่อนไหวที่ไม่
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หยุดนิ่ง  ยิ่งไปกว่านั้น ในพิธีเปิดอนุสรณ์สถานแห่งนี้ คณะผู้แทนจากพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามยังได้น าปลาที่
เลี้ยงไว้ใน ‘บ่อปลาลุงโฮ’ (Ao cá Bác Hồ) จากบริเวณบ้านพักโฮจิมินห์ในกรุงฮานอยมาปล่อยเอาไว้เพ่ือ
เสริมสร้างนัยแห่งความเชื่อมโยงระหว่างพ้ืนที่สองแห่งที่ล้วนมีความผูกพันกับท่านโฮจิมินห์  ส าหรับพ้ืนที่ทาง
ด้านหลังของอนุสรณ์สถานฯ ยังได้มีการก่อสร้างภูเขาจ าลอง (hòn sơn giả) ขนาดใหญ่เพ่ือเสริมสร้าง
ทัศนียภาพแห่งความแข็งแกร่ง ทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของพลังแห่งความสงบนิ่ง “เอิม” (âm-หยิน)  ตามคติ
ความเชื่อนั้น เมื่อพลังหยินและพลังหยางได้มาบรรจบกันย่อมก่อให้เกิดความสมดุลของพลังธรรมชาติที่
ไหลเวียนในพื้นที่แห่งนี้อีกด้วย (หวอเอียน, ผู้ให้สัมภาษณ์, 25 มกราคม 2560)   

 

 
ภาพที ่2 อาคารอนุสรณ์ประธานโฮจิมินห์ พ้ืนท่ีแห่งการคารวะดวงวิญญาณประธานโฮจิมินห ์

ที่มา: นายจิรวัฒน์ ณรงกิจพานิช, 2563 
 

ถัดจากสระน้ าเข้าไปด้านในจะเป็นที่ตั้งของตัวอาคารอนุสรณ์ประธานโฮจิมินห์ (Nhà Tưởng niệm 
Chủ tịch Hồ Chí Minh) ซึ่งเป็นพื้นที่ศูนย์กลาง และถูกจัดล าดับให้มีความส าคัญสูงสุดภายในบริเวณอนุสรณ์
สถานฯ แห่งนี้  อาคารหลังนี้ถูกยกระดับให้มีความสูงจากพ้ืนดิน 1.35 เมตร เพ่ือสร้างความโดดเด่นให้แก่พ้ืนที่
ศักดิ์สิทธิ์ส าหรับการประกอบพิธีสักการะดวงวิญญาณของโฮจิมินห์ จากการสังเกตของผู้เขียนพบว่า บริเวณ
บานประตูทางเข้าตัวอาคารได้มีการติดตั้งแผ่นโลหะภาพกลองมโหระทึกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 
เมตรเพ่ือสื่อความหมายของความเป็นชาติที่มีความเก่าแก่และมีอารยะ  บริเวณเสาประตูของตัวอาคารได้สลัก
บทกลอนคู่ที่จารึกด้วยตัวอักษรเวียดนามมีใจความว่า “Dựng Độc Lập Tự Do Cho Vạn Đại” (สร้างเอก
ราช เสรีภาพ ชั่วนิรันดร์) และ “Xây Hoà Bình Hữu Nghị Khắp Năm Châu” (สร้างสันติภาพ มิตรภาพ ทั่ว
เบญจทิศ) ซึ่งอาจเป็นการขับเน้น และการให้ความหมายแก่ประธานโฮจิมินห์ในฐานะผู้น าพาเอกราช และ
เสรีภาพมาสู่ชาวเวียดนาม และยังเป็นผู้ธ ารงสันติภาพ และมิตรภาพให้แก่มวลมนุษยชาติจนได้รับการยกย่อง
จากยูเนสโกให้เป็นบุคคลส าคัญของโลกอีกด้วย  เมื่อก้าวเข้าสู่ภายในตัวอาคารอนุสรณ์ฯ ยังปรากฏบทกลอนคู่
มีใจความว่า “Đoàn Kết Đoàn Kết Đại Đoàn Kết” (สามัคคี สามัคคี มหาสามัคคี) และ “Thành Công 
Thành Công Đại Thành Công” (ส าเร็จ ส าเร็จ มหาส าเร็จ) ซึ่งเป็นค าขวัญที่โฮจิมินห์ได้เคยกล่าวเอาไว้ใน
การประชุมเพ่ือหลอมรวมขบวนการชาตินิยมเวียดนามเข้าไว้ด้วยกัน  ทั้งยังถ้อยค าที่พรรคคอมมิวนิสต์
เวียดนามใช้เป็นวาทกรรมหลักในการเรียกร้องความสามัคคีของคนในชาตินับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1951 เป็นต้นมา 
(Chủ tịch Hồ Chí Minh với đại đoàn kết dân tộc và Mặt trận Dân tộc thống nhất, 2015)   
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แม้ว่าพ้ืนที่ศูนย์กลางที่มีความส าคัญสูงสุดภายในอนุสรณ์สถานฯ แห่งนี้จะถูกตั้งชื่ออย่างเป็นทางการ
ว่าอาคารอนุสรณ์ประธานโฮจิมินห์ (Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh )  กระนั้น องค์ประกอบ
หลายอย่างกลับเผยให้เห็นคุณค่าอันแท้จริงของอาคารหลังนี้ในรูปแบบสักการะสถานของสิ่งศักดิ์สิทธิประจ า
ชาติ   ทั้งนี้ องค์ประกอบส าคัญภายในอาคาร ได้แก่ รูปปั้นโฮจิมินห์ในอิริยาบถนั่งซึ่งดูคล้ายรูปปั้นของสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่บนแท่นบูชาขนาดใหญ่มากกว่ารูปปั้นของผู้น าทางการเมือง  ข้อมูลจากเอกสารบางชิ้นเผย
ให้เห็นว่า รูปปั้นดังกล่าวได้ถูกสร้างขึ้นภายใต้การควบคุมจากพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ในประเทศเวียดนามเพ่ือให้มี
รูปแบบที่ศักดิ์สิทธิ์และเคร่งขรึมตามที่ได้ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ลักษณะของรูปปั้น ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของประเทศเวียดนาม เช่น อธิบดี
กรมวิจิตรศิลป์ รองหัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ภายใต้สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม กีฬาและการ
ท่องเที่ยว นายกสมาคมวิจิตรศิลป์เวียดนาม และผู้อ านวยการพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ เป็นต้น   

 

 
ภาพที ่3 หุ่นจ าลองโฮจิมินห์ในท่านั่ง ณ อาคารอนุสรณ์ประธานโฮจมิินห์ 

ที่มา: จิรวัฒน์ ณรงกิจพานิช, 2563 
 
องค์ประกอบต่าง ๆ ที่จัดวางไว้ภายในตัวอาคารอนุสรณ์ประธานโฮจิมินห์ได้เผยให้เห็นถึงกลิ่นอายของ

การสร้างพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ภายใต้รูปแบบของการบูชาบรรพบุรุษของชาวเวียดนาม  กล่ าวคือ นอกจากรูปปั้น    
โฮจิมินห์ที่ได้ผ่านการประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ โดยพระสงฆ์นิกายมหายานจากประเทศเวียดนามแล้ว  
บริเวณเหนือรูปปั้นขึ้นไปยังมีการติดตั้งป้ายตัวอักษรที่ระบุนาม ต าแหน่ง ปีเกิด และปีที่ถึงแก่อสัญกรรมของโฮ
จิมินห์ ‘Chủ tịch Hồ Chí Minh, 1890 – 1969’  ทั้งยังได้มีการประดับธงชาติเวียดนามไว้เหนือรูปปั้นโฮจิ
มินห์เพ่ือตอกย้ าถึงความเป็นชาติเวียดนามเอาไว้อย่างโดดเด่น  นอกจากนั้น เครื่องประกอบมงคลที่จัดวางไว้
บริเวณแท่นบูชาหรือที่เรียกว่า ‘เบญจสักการะวัตถุ’ (bộ ngũ sự) ซึ่งประกอบด้วย กระถางธูป (lư hương) 1 
ชิ้น รูปปั้นนกกระเรียนบนหลังเต่า (đôi hạc) 1 คู่ และเชิงเทียน (đôi chân nến) อีก 1 คู่ ยังเปรียบเสมือน
เครื่องมือในการสื่อสารระหว่างชาวเวียดนามพลัดถิ่นกับวีรบุรุษของชาติที่ได้ล่วงลับไปแล้ว (“Ý nghĩa tâm 
linh”, 2016, online)  บริเวณพ้ืนที่ด้านหน้ารูปปั้นโฮจิมินห์ยังได้ปรากฏตัวอักษรมงคล “chữ thọ” (จื๋อ
เถาะ-ซิ่ว) อันเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความอายุยืนยาว และเป็นเครื่องหมายแทนค าอวยพรจากลูกหลานไปยัง



เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)      299 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสงัคมวิทยา ครั้งที่ 2 
20 - 21 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ี

บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว  นอกจากนั้นยังปรากฏตัวอักษรสวัสดิกะ “卐” อันเป็นสัญลักษณ์ที่ช่วยประกอบ
ความเปน็ศิริมงคลให้แก่พ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ในคติความเชื่อของชาวเวียดนามอีกด้วย (Từ điển Hán Nôm, 2018) 

ในรอบหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา พรรคคอมมิวนิสต์และรัฐบาลเวียดนามได้ผลักดันให้มีการสร้างพ้ืนที่
แห่งความทรงจ าที่เกี่ยวข้องกับโฮจิมินห์จ านวนถึง 29 แห่งใน 22 ประเทศทั่วโลก นอกจากนั้นยังมีการจัดตั้ง
อนุสรณ์สถานโฮจิมินห์ในต่างประเทศจ านวน 11 แห่ง โดยตั้งอยู่ในประเทศจีน ลาว และไทย 8 แห่ง และตั้งอยู่
ในฝรั่งเศส รัสเซีย และเยอรมัน อีก 3 แห่ง  รูปการดังกล่าวสอดคล้องกับค าอธิบายของ ฟิลิป เทเลอร์ (2007) 
นักมานุษยวิทยาที่ศึกษาเกี่ยวกับลัทธิพิธี และความเชื่อทางศาสนาในเวียดนามว่า การเชิดชูโฮจิมินห์โดยพรรค
คอมมิวนิสต์และรัฐบาลเวียดนามได้ปรากฏให้เห็นในรูปแบบที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่แนวคิด ค า
สอน หรือภาพลักษณ์เชิงคุณธรรมของโฮจิมินห์ออกไปสู่สังคมอย่างแพร่หลาย  นอกจากนั้น การสนับสนุนให้
เกิดการเชิดชูโฮจิมินห์โดยธรรมเนียมการบูชาบรรพบุรุษยังเป็นค่านิยมที่ได้รับการยอมรับ และมีบทบาทมากยิ่ง
กว่าการสนับสนุนความเชื่อทางด้านศาสนาเสียด้วยซ้ า (Taylor, 2007, p. 12) 

 
สรุป  

อาจกล่าวได้ว่า ท่ามกลางสภาวะสมัยใหม่ที่รัฐสังคมนิยมเวียดนามก าลังเผชิญหน้ากับความท้าทายไม่
ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ การทุจริตคอรัปชัน การเรียกร้องสิทธิเสรีภาพทางการเมือง ความขัดแย้ง
ทางด้านอธิปไตยกับเพ่ือนบ้าน และการต่อต้านจากชุมชนเวียดนามโพ้นทะเลในบางพ้ืนที่  ความเคารพศรัทธา
ในตัวโฮจิมินห์ภายใต้รัฐลัทธิพิธีเช่นนี้ ยังคงเป็นเครื่องมือส าคัญของพรรคคอมมิวนิสต์และรัฐบาลในการจรรโลง
อ านาจน าทางการเมือง และการสร้างส านึกความเป็นเวียดนามภายใต้ภาพลักษณ์ของโฮจิมินห์ในฐานะผู้น าเชิง
อุดมคติ  กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า ลัทธิบูชาโฮจิมินห์ ยังคงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่ถูกใช้อย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะ
ได้รับการต่อต้านในบางพ้ืนที่  หากพิจารณาจากแง่มุมนี้แล้ว การจัดตั้งอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ในพ้ืนที่
นครพนมจึงเป็นหนึ่งในการรื้อฟ้ืนและสารต่อการเผยแพร่รัฐลัทธิพิธีโฮจิมินห์ออกมายังพ้ืนที่ชุมชนเวียดนาม
พลัดถิ่น ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับแผ่นดินปิตุภูมิ เป็นอย่างสูง  กลไกเชิงประเพณีประดิษฐ์ชิ้ นนี้จึ ง
เปรียบเสมือนสายสัมพันธ์ที่ทอดยาวออกมาจากรัฐปิตุภูมิเพ่ือหล่อเลี้ยงส านึกความเป็นเวียดนามของกลุ่มคน
พลัดถิ่นที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินต่างแดน  การด าเนินการเช่นนี้อาจประสบผลส าเร็จอยู่บ้างในกลุ่มชาวเวียดนาม
รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ที่เกิดและเติบโตมาในช่วงที่มีการเชิดชูโฮจิมินห์อย่างเข้มข้น  แต่ส าหรับชาวเวียดนามรุ่นที่ 
3 ซึ่งเติบโตมาในยุคที่ชาวเวียดนามอพยพต้องการเป็นคนไทยนั้น การเผยแพร่ภาพลักษณ์โฮจิมินห์ภายใต้
บริบทศักดิ์สิทธิของอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ดูเหมือนจะยังไม่ประสบผลส าเร็จเนื่องจากพวกเขามิได้เกิด
ความซาบซึ้งในตัวผู้เนื่องจากบริบททางสังคมของชาวเวียดนามในเมืองไทยนับตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของทศวรรษ 
1970 เป็นต้นมา   
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Vũ An [หวูอาน]. (1977). Sơ lược về phong trào cứu nước của Việt kiều ở Thái [ข้อมูล 
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Desire and “Bi-local” Livelihood of Cross-Border Family in Thai-Laos Border 

Community2 
 

พลวิเชียร ภูกองไชย3 
พัชรินทร์ ลาภานันท์4 

 
บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความปรารถนาในการใช้ชีวิต “สองถิ่นที่” ของครอบครัว   
ข้ามแดนในชุมชนชายแดนไทย-ลาว โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพตามแนวทางปรากฏการณ์วิทยา เก็บข้อมูล
จากการสัมภาษณ์เจาะลึก และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม  ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 50 คน 
ประกอบด้วย ครอบครัวข้ามแดน 30 คน ผู้น าชุมชน 10 คน เจ้าหน้าที่ภาครัฐและภาคเอกชน 10 คน ซึ่ง
คัดเลือกอย่างเจาะจง ด้วยการบอกต่อแบบลูกโซ่ ผลการวิจัยพบว่า ครอบครัวข้ามแดนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านริม
ฝั่งแม่น้ าโขง ส่วนมากเกิดขึ้นจากการแต่งงานระหว่างผู้ชายชาวไทยกับผู้หญิงชาวลาว ซึ่งอยู่กินฉันสามีภรรยา 
บางกรณีมีการแต่งงานตามประเพณี แต่ไม่ได้จะทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยและลาว วิถีการด าเนินชีวิต
ของครอบครัวเหล่านี้เป็นแบบ “สองถิ่นที่” คือ ใช้ชีวิตทั้งในชุมชนฝั่งไทยและฝั่งลาว ภายใต้โลกทัศน์และ
มุมมองที่ว่า ชายแดนเป็นพ้ืนที่แห่งการด ารงชีพมากกว่าการเห็นเป็นเส้นเขตแดนของรัฐชาติ ครอบครัว      
ข้ามแดนจึงได้ต่อสู้ ต่อรองกับอ านาจรัฐชาติอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเอ้ือให้ครอบครัวของตนสามารถผลิต และ
เชื่อมต่อความปรารถนา ด้วยเจตจ านงแห่งความปรารถนาที่จะมีเสรีภาพในการด ารงชีวิตข้ามแดนอย่างไม่มีที่
สิ้นสุด ในขณะเดียวกัน  รัฐชาติก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะรักษาอ านาจของตนเหนือเส้นเขตแดนอยู่เสมอ ผ่านการ
ควบคุมกลไกและระเบียบกฎเกณฑ์ขององค์กรและการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐ แต่ก็ไม่ได้มีความเป็นเอกภาพ
มากนักทั้งในส่วนท้องถิ่น ภูมิภาค และรัฐส่วนกลาง ท่ามกลางการโหมกระหน่ าของระบบทุนนิยมและกระแส
โลกาภิวัตน์ในชายแดนไทย-ลาว  
 

ค าส าคัญ ความปรารถนา ครอบครัวข้ามแดน วิถีชีวิตสองถ่ินที่ ชุมชนชายแดน รัฐชาติ 
 
  

                                                           
1 บทความนี้เป็นส่วนหน่ึงของดุษฎนีิพนธ์เรื่อง “ครอบครัวข้ามแดนกบัการประกอบสร้างความเป็นพลเมืองเชิงซ้อนจาก
ข้างล่างในชุมชนชายแดนไทย-ลาว” หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
2 This article is part of dissertation “Cross-border family and Multiplicity Citizenship Construction from 
Below in the Thai-Laos border Community” Doctor of Philosophy (Sociology), Faculty of Humanities and 
Social Sciences, Khon Kaen University   
3 นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสงัคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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Abstract  
This research article aims to study the desire and “bi-local”  livelihood of the cross-

border families in Thai-Laos border communities. The study employed qualitative research 
within phenomenology approach and collected data through in-depth interview, participant 
and non-participant observation. Key informants include 50 persons – 30 cross-border families, 
10 community leaders and 10 staff of government and non-government organizations – and 
are selected by using purposive selection and snowball technique. The findings show that 
most of the cross-border families residing in the border-communities along the Mekong river 
are Thai men-Lao women couples without marriage; some organized a traditionally marriage. 
However, none of these couples formally registered their marriage according to Thai or Laos 
laws. The ways these cross-border families have lived their lives involve “bi-local livelihood” 
– living in both Thailand’s and Laos’ border areas. Under the perspective looking at border 
areas as living spaces rather than the nation state boundary, these cross-border families have 
negotiated with the state power in their daily life for producing and assemblage their endless 
desire for freedom and cross-border livelihood. At the same time, the state also maintains its 
power over the border by employing various techniques and regulations of government 
organizations and practices for government staff. Yet, there is less unity among state attempts 
in different levels – local, regional and central – under the devastation of capital and 
globalization in Thai-Laos border.  
 

Key word:  desire, cross-border family, bi-local livelihood, border community, nation state   
 
บทน า 

หลังสงครามฝรั่งเศส-สยาม (Franco-Siamese War) หรือที่คนไทยเรียกกันทั่วไปว่า “วิกฤติ รศ. 
112” ที่เกิดขึ้นในปี 2436 ส่งผลให้แม่น้ าโขงถูกก าหนดเป็นเส้นเขตแดน (borderline) ระหว่างรัฐไทย-ลาว    
(สุวิทย์ ธีรศาศวัตร, 2554) ในฐานะที่เป็นเทคโนโลยีทางอ านาจของรัฐชาติในยุคสมัยใหม่ ซึ่งปรารถนาที่จะชี้
ชัดอธิปไตยทั้งภายในและภายนอกอาณาเขต ผ่านแผนที่ (map) ที่ถูกวาดขึ้น ให้เป็นตัวตนทางภูมิศาสตร์ 
(geo-body) ลงบนโลก (ธงชัย วินิจจะกูล , 2556) ชุมชนสองฝั่งโขงจึงถูกแปรเปลี่ยนเป็นชุมชนชายแดน 
(border community) และความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนข้ามแม่น้ าโขง กลับกลายไปเป็นความสัมพันธ์ข้ามแดน 
(cross-border) ฉะนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นแน่นอนหากไม่มีการปักปันเส้นเขตแดนของรัฐชาติในอาณา
บริเวณลุ่มน้ าโขงในยุคล่าอาณานิคม (จักรกริช สังขมณี, 2551) แต่กระนั้นผู้คนท้องถิ่นก็ยังมองว่า การข้าม
แม่น้ าโขงเป็นเพียงการข้ามแม่น้ าสายหนึ่งมากกว่าจะตระหนักว่าเป็น เส้นเขตแดนไทย-ลาว ซึ่งตรงกับที่ 
Goblet (1955) อธิบายว่า ผู้คนในชุมชนลุ่มน้ าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มองว่าแม่น้ าล าห้วยต่างๆ ไม่ได้เป็น
อุปสรรคที่ขวางกั้นการติดต่อกัน ในทางตรงกันข้ามแม่น้ ากลับเป็นช่องทางเอ้ือให้การคมนาคมขนส่งเป็นไปได้
อย่างสะดวกมากกว่า (Solomon, 1970)  

ปรากฏการณ์ที่สะท้อนได้ชัดเจนว่า แม่น้ าโขงเปรียบเสมือนเส้นทางของการไปมาหาสู่ระหว่างกันก็คือ 
ด่านประเพณีที่มีอยู่เกือบทุกหมู่บ้านริมฝั่งแม่น้ าโขง และเป็นช่องทางหลักของการข้ามแดน เพราะความ
สะดวก ค่าใช้จ่ายน้อย และไม่มีพิธีการที่ยุ่งยากจากเจ้าหน้าที่รัฐมากนัก (กนกพร รัตนสุธีระกุล, 2555) แม้แต่
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ในสภาวะที่เกิดความขัดแย้งและการสู้รบในอินโดจีน ( Indochina) ในยุคสงครามเย็น ก็ไม่อาจสกัดกั้นการ
เดินทางไปมาระหว่างกันได้อย่างเด็ดขาด แม้การข้ามแดนจะเป็นเรื่องค่อนข้างยากล าบากและเสี่ยงอันตราย 
(ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์, 2546) การข้ามแดนก็ยังคงสามารถกระท าได้ เพียงแต่ต้องมียุทธวิธี (tactic) หลบ
เลี่ยงและระมัดระวังในการ “ลอดรัฐ” มากกว่าปกติ (เก็ตถวา บุญปราการ และคณะ, 2557) โดยมุ่งข้ามแดน
เฉพาะภารกิจที่จ าเป็น เช่น การรักษายามเจ็บป่วย ร่วมงานศพญาติพ่ีน้อง และงานบุญประเพณีส าคัญ ทั้งนี้ 
เนื่องมาจากชุมชนลุ่มน้ าโขงมีความทรงจ าร่วมทางประวัติศาสตร์ (ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม , 2546) ส านึกร่วมทาง
ชาติพันธุ์ (ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์, 2546) มีความสัมพันธ์ในระบบเครือญาติผ่านการแต่งงาน และการ
โยกย้ายเพ่ือการตั้งถิ่นฐานและการท ามาหากิน จนเกิดการแตกกระจายของวงศ์วานหรือสายตระกูลในชุมชน
สองฝั่งแม่น้ าโขง (กนกวรรณ มะโนรมณ์, 2552; สร้อยมาศ รุ่งมณี, 2556; โสภี อุ่นทะยา, 2556) โดยเฉพาะใน
บริเวณเมืองอุบลราชธานีกับแขวงจ าปาสัก ซึ่งเป็นชุมชนโบราณมาตั้งแต่สมัยรัฐแบบอาณาจักร (สุธิดา ตันเลิศ , 
2554; สัญญา ชีวะประเสริฐ, 2557)   
 ครอบครัวข้ามแดน (cross-border family) หรือที่คนท้องถิ่นเรียกว่า “ครอบครัวสองฝั่งโขง” อันเกิด
จากการแต่งงานหรือการอยู่กินฉันสามีภรรยาของคนไทยและคนลาว แม้จะเป็นสิ่งที่พบเห็นและด ารงอยู่อย่าง
หนาแน่นคับคั่งในแต่ละหมู่บ้านตลอดแนวชายแดน แต่ก็ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดว่ามีปริมาณมากน้อยเพียงใด จาก
การคาดการณ์ของ สุชาดา ทวีสิทธิ์ และสุรสม กฤษณะจูฑะ (2556) ที่ได้ท าการศึกษาปัญหาสถานะบุคคลใน
บริเวณตะเข็บชายแดนไทยในภาคอีสานกับประเทศเพ่ือนบ้าน ระบุว่า แต่ละหมู่บ้านตามแนวชายแดนไทย -
ลาว จะมีครอบครัวข้ามแดนเฉลี่ย 10-20 แตห่ากเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ าโขงอาจจะมีจ านวนครอบครัว
ข้ามแดนมากกว่านั้น  ครอบครัวข้ามแดนเกือบทั้งหมดเป็นคู่สามีภรรยาที่ไม่ได้แต่งงานตามกฎหมายของไทย
หรือลาว เนื่องจากกระบวนการทางกฎหมายที่มีหลายขั้นตอนและมีความยุ่งยากซับซ้อน (กรมการกงสุล 
กระทรวงการต่างประเทศลาว, 2562) จนเป็นเหตุให้เสียค่าใช้จ่ายและใช้เวลาในการด าเนินการนับปี ยิ่งไปกว่า
นั้นยังไม่สอดคล้องกับโลกทางสังคม (life world) ของคนในชุมชนชายแดน ที่ให้ความส าคัญกับจารีตประเพณี 
และค่านิยมดั้งเดิมมากกว่าความผิดหรือถูกกฎหมายของการแต่งงาน ผลพวงที่ตามมา ก็ คือ สมาชิกใน
ครอบครัวข้ามแดนไม่ถูกนับรวมให้เป็นสมาชิกใน “ชาติ” ซึ่งเป็นชุมชนจินตนาการที่รัฐสร้างขึ้น (Anderson, 
1983) และต้องกลายเป็นกลุ่มคนที่ด้อยสิทธิในสังคม (subordinated classes) หรือต้องถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชนนานัปการ เพราะไม่ได้สถานะความเป็นพลเมืองไทย ไม่สามารถประกอบอาชีพบางอย่างได้ การ
เดินทางออกนอกพ้ืนที่ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐ ยากล าบากในการเข้าถึงสวัสดิการและบริการจากรัฐ และไม่
สามารถเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้ตามกฎหมาย (จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์ และคณะ , 2553) จนแทบจะมี
สภาพที่ไร้ตัวตนและมีชีวิตที่เปลือยเปล่า (bare life) (Agamben, 2002) ในชุมชนที่พวกเขาใช้ชีวิตและสร้าง
ครอบครัวขึ้นมา  

 อย่างไรก็ดี ครอบครัวข้ามแดนก็ยังเลือกท่ีจะใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนชายแดนไทย-ลาว ทั้งสองฝากฝั่ง ผ่าน
การด าเนินวิถีชีวิตแบบสองถิ่นที่ (bi-local) (Portes & Patricia, 1999) ด้วยรับรู้ว่า แม่น้ าโขงเป็นพ้ืนที่แห่ง
การด ารงชีพ (lived space) หรือเป็นพ้ืนที่ในระหว่าง (place in-between) ชายแดนรัฐชาติ ที่สามารถ
ไหลเวียนและแทรกซึมไปมาได้ โดยไม่ยึดติดกับความเป็นเส้นเขตแดนที่รัฐชาติได้สถาปนาขึ้น (Donnan &  
Wilson, 2003) ด้วยความปรารถนา (desire) ที่จะเชื่อมต่อความเป็นบ้านและความผูกพันต่อท้องถิ่นสองแห่ง 
โดยไม่ประสงค์ที่จะท ามาหากินและอาศัยอยู่เพียงที่ใดที่หนึ่งไม่ว่าจะเป็นฝั่งไทยหรือฝั่งลาวเท่านั้น เพ่ือเป็น
ช่องทางและสร้างโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรในลาวและไทยไปพร้อมกัน ดังพบว่า ครอบครัวข้ามแดนส่วน
ใหญ่ไม่มีที่ดินท ากิน หรือหากมีก็น้อย จนไม่เพียงพอต่อการท ากินในไทย แต่กลับมีที่ดินท านาท าไร่ในฝั่งลาว
มาก จึงข้ามไปท านาฝั่งลาวแล้วน าผลผลิตข้าวกลับมาไทย (อุรษา ปัญญากดแก้ว, 2559) ในขณะเดียวกันก็ส่ง



306      เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)       
 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสงัคมวิทยา ครั้งที่ 2 
20 - 21 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 

 

ลูกข้ามแดนมาเล่าเรียนในโรงเรียนไทย (อภิวัฒน์ ค าหวาน และปัตพงษ์ เกสรสมบูร์ , 2559) บางครอบครัวใช้
วิธีการเลี่ยงกฎหมายด้วยการให้สามีเป็นนายจ้างของภรรยา เพ่ือใช้สิทธิในการรักษาเข้ารับบริการสาธารณสุข 
แม้ว่าภรรยาจะไม่ได้เป็นแรงงานข้ามแดนก็ตาม (จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์ และคณะ , 2553) ทั้งนี้ก็เพ่ือสร้าง
ความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับครอบครัวและตนเอง ภายใต้สภาวะที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน
ในการด าเนินชีวิตข้ามแดน ท่ามกลางการถาโถมของระบบเศรษฐกิจทุนนิยมและกระแสโลกาภิวัตน์ ในนาม
ของเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจากอ านาจของเสรีนิยมใหม่ (Harvey, 2006) ซึ่งส่งผลให้ไม่เพียงแต่กับพ่อค้า 
นักธุรกิจ และบริษัทข้ามแดนที่ข้ามาฉวยใช้ประโยชน์จากบริบทนี้ (กีรติพร จูตะวิริยะ และรักชนก ช านาญมาก
, 2560) เพราะแม้แต่ครอบครัวข้ามแดนที่เป็นกลุ่มคนชายขอบในสังคมชายแดน ก็ยังพยายามที่จะแสวงหา
ประโยชน์และทรัพยากรข้ามแดน เพ่ือเอ้ือให้เกิดการเชื่อมต่อกับวิถีชีวิตแบบสองถิ่นที่ในชุมชนฝั่งไทยและฝั่ง
ลาว ในฐานะที่ เป็นพลังขับของครอบครัวข้ามแดน ที่จะน าไปสู่การผลิตความปรารถนา (desiring 
production) อย่างไม่สิ้นสุด ทั้งนี้เพราะความปรารถนาไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของปัจเจกบุคคล แต่เป็นเรื่องของ
ครอบครัวและสังคมโดยรวม (Deleuze & Guattari, 1983; 1988)  

งานวิชาการทางสังคมศาสตร์ที่สนใจอาณาบริเวณชายแดนไทย-ลาว มักละเลยที่จะท าความเข้าใจ
ครอบครัวข้ามแดนอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะในฐานะของหน่วยการวิเคราะห์ (unit of analysis) และหากมี
การกล่าวถึงครอบครัวข้ามแดนก็เป็นเพียงองค์ประกอบบางส่วนในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ข้ามแดน  มิใช่
เป้าหมายของการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นบทความของเนตรดาว เถาถวิล (2549) ที่ศึกษาเพศพาณิชย์ข้ามแดนไทย-
ลาว ซึ่งอธิบายถึงผู้หญิงลาวที่เข้ามาท างานในธุรกิจการขายบริการทางเพศในร้านคาราโอเกะที่ตั้งอยู่ทั่วไป
ใกล้ๆ กับจุดผ่านแดน ผู้หญิงเหล่านี้ไม่ได้สมัครใจที่จะขายบริการทางเพศตั้งแต่ต้น แต่ถูกบีบครั้นจากเงื่อนไข
หลายประการ จนสุดท้ายต้องเลือกตัดสินใจเข้าเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจเพศพาณิชย์ข้ามแดน เพราะมองว่าเป็น
ทางเลือกหรือทางรอดที่ดีที่สุดหากต้องการรายได้ที่มากข้ึนและท างานต่อไปในไทย ส่วนหนึ่งของผู้หญิงลาวยัง
มีความปรารถนาที่จะได้สามีเป็นคนไทยและได้สัญชาติไทยด้วยในอนาคต ในขณะที่ โสภี อุ่นทะยา (2556) 
อธิบายการแต่งงานของคนไทยกับคนลาวในชุมชนริมฝั่งแม่น้ าโขง ว่าเป็นวิถีชีวิตท้องถิ่น เมื่อเกิดความรักใคร่
พึงพอใจระหว่างหนุ่มสาว พ่อแม่ และญาติพ่ีน้องของสองฝ่าย ก็สามารถสร้างครอบครัวสองฝั่งโขงขึ้นมา จน
เป็นเรื่องปกติ และไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดแต่อย่างใดที่คนไทยและคนลาวจะแต่งงานกันในสายตาของคน
ท้องถิ่น กระนั้นก็อาจเป็นการพิจารณาความรักในลักษณะที่ค่อนข้างโรแมนติก ( romantic love) จนมองไม่
เห็นการประกอบสร้างทางสังคม วาทกรรม อัตลักษณ์ เพศวิถี และความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างชายหญิงที่
ไม่เท่าเทียมกัน (ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี, 2554) ซึ่งแฝงเร้นอยู่ในเบื้องหลังความรัก การแต่งงาน และการ
เกิดข้ึนและด ารงอยู่ของครอบครัวข้ามแดนในชุมชนชายแดนไทย-ลาว  

บทความนี้ต้องการชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของความปรารถนาของครอบครัวข้ามแดน ในฐานะที่เป็น
ปรากฏการณ์ข้ามแดนในระดับท้องถิ่น (local cross-border) ของกลุ่มคนที่ด้อยสิทธิและอ านาจในหมู่บ้าน
ชายแดนไทย-ลาว รวมถึงท าความเข้าใจถึงครอบครัวในแง่ที่เป็นสถาบันที่เป็นตัวกลางเชื่อมต่อระหว่างความ
เป็นปัจเจกบุคคลกับสังคมเข้าไว้ด้วยกัน (ยศ สันตสมบัติ, 2556) ดังนั้นความปรารถนาของบุคคลจึงเกิดจาก
แรงผลักดันของครอบครัวและชุมชนที่พวกเข้าใช้ชีวิตในพ้ืนที่ชายแดนไทย -ลาว ซึ่งบ่อยครั้งไม่ค่อยให้
ความส าคัญกับความถูกหรือความผิดกฎหมายของรัฐมากเท่ากับความเชื่อและค่านิยมท้องถิ่น ตลอดจน
ความสัมพันธ์เชิงเครือญาติข้ามแดน (โสภี อุ่นทะยา, 2556; 2560) ด้วยเหตุนี้การพิจารณาความปรารถนาของ
ครอบครัวข้ามแดน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลกับครอบครัว 
โดยเฉพาะเมื่อต้องด าเนินนโยบายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวข้ามแดนในหมู่บ้านชายแดนไทย-ลาว เพราะถึงที่สุด
แล้วหากบุคคลต้องเลือกระหว่างความถูกกับความผิดกฎหมาย กับการที่บุคคลได้ใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัว พวก
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เขาล้วนเลือกปฏิบัติการเพ่ือสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับครอบครัวข้ามแดนของ
ตนมาก่อนเสมอ ภายใต้บริบทของการด าเนินวิถีชีวิตแบบสองถิ่นที่ (bi-local) ทั้งในฝั่งไทยและฝั่งลาว โดยไม่
ปรารถนาที่จะอาศัยอยู่เพียงที่ใดที่หนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นฝั่งไทยหรือฝั่งลาวเท่านั้น เนื่องจากครอบครัวข้ามแดนต่าง
รับรู้และมีจิตนาการว่า ชายแดนเป็นพ้ืนที่แห่งการด ารงชีพ ซึ่งสามารถฉวยใช้ประโยชน์จากสภาวะที่อ านาจรัฐ
ไม่เสถียร ไม่ต่อเนื่องสม่ าเสมอ จนเกิดช่องโหว่ ให้สามารถเล็ดลอด และข้ามผ่านได้ แม้รัฐจะพยายามควบคุม
จัดการด้วยเทคนิคอ านาจต่างๆ อยู่ตลอดก็ตาม (Walker, 1999; ยศ สันตสมบัติ, 2551)   
 
แนวคิดการวิจัย 
 บทความวิจัยนี้ใช้แนวคิดความปรารถนา (desire) ที่ถูกเสนอจากนักคิดสองคน คือ Gilles Deleuze 
และ Felix Guattari เพ่ือท าความเข้าใจต่อปรากฏการณ์ครอบครัวข้ามแดนในชุมชนชายแดนไทย-ลาว ซึ่ง
ด ารงวิถีชีวิตข้ามแดนแบบสองถิ่นที่ (bi-local) ทั้งในฝั่งไทยและฝั่งลาว ซึ่งมีซับซ้อนและความอ่อนไหวสูง โดย
แนวคิดนี้เป็นสกุลความคิดหลังโครงสร้างนิยม (post structuralism) ที่ต้องการโต้แย้งความคิดเรื่องความ
ปรารถนาที่ยึดถือกันในสังคมตะวันตกในช่วงก่อนทศวรรษ 1980 ซึ่งวงวิชาการทางมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์เคยเชื่อกันว่า ความปรารถนาเป็นส่วนหนึ่งของอารมณ์ความรู้สึก (emotion) ถือเป็นคุณสมบัติ
และทักษะทางสัญชาตญาณตามธรรมชาติที่ติดตัวมนุษย์ตั้งแต่ก าเนิดมา โดยความรู้สึกมีลักษณะสองด้านที่
ขัดแย้งกันเอง คือ ด้านที่เป็นอัตวิสัย (subjective) ที่เชื่อถือไม่ได้ ส่วนอีกด้านเป็นสารัตถะ (essence) ที่สูงส่ง 
บ่งบอกความเป็นมนุษย์ (ชูศักดิ์ ภัทรกุลวิณิชย์ , 2550) กระทั่งในช่วงเวลาที่วิทยาศาสตร์เรืองอ านาจ 
นักจิตวิทยาได้รับเอาความรู้วิทยาศาสตร์มาอธิบายอารมณ์ความรู้สึกว่า เป็นปฏิกิริยาทางชีววิทยาตาม
ธรรมชาติ เกิดจากการท างานในกลไกสมองและระบบประสาท การแปรเปลี่ยนของสารเคมีและฮอร์โมนใน
ร่างกาย เมื่อจิตถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้าภายนอก กลไกสมองจะสั่งการอัตโนมัติ แล้วจิตก็จะแสดงอารมณ์
ความรู้สึกออกมา (นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2558) 
 นักจิตวิเคราะห์คนส าคัญ คือ Sigmund Freud เสนอว่า อารมณ์ปรารถนาไม่ใช่สิ่งที่ถูกก าหนดจาก
ปัจจัยทางชีววิทยาตามธรรมชาติ  และไม่ใช่ผลผลิตของจิตส านึก (conscious) แต่เป็นจิตไร้สึกนึก 
(unconscious) ที่ไม่ได้เกิดจากการวางแผนคิดไตร่ตรองไว้ ดังนั้นความปรารถนาของมนุษย์จึงเป็นผลผลิตของ
ประวัติศาสตร์ ตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขและภาวะวิสัยของกระบวนการทางประวัติศาสตร์ ที่หล่อหลอมและพัฒนา
ความปรารถนาของมนุษย์มาตลอดทุกยุคสมัย โดยความปรารถนาถือเป็นปมทางจิตที่เกิดจากกระบวนการถูก
เก็บกดปิดกั้นจากความปรารถนาทางเพศ ( libido) ที่ เรียกว่า “ปมอิดิปัส” (Oedipus complex) (ยศ        
สันตสมบัติ, 2550; ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2554) ต่อจากนั้น Jacques Lacan ได้น าแนวคิดของ Freud ไป
ปรับประยุกต์เพ่ิมเติม โดยจ าแนก “ความขาด” ของมนุษย์เป็น 3 ระดับ คือ ความต้องการ (need) ความ
อยาก (demand) และความปรารถนา (desire) ซึ่งในทัศนะของ Lacan ความปรารถนาเป็นสิ่งที่ไม่สามารถ
เติมเต็มได้ด้วยวัตถุ หากแต่ต้องเติมเต็มในความรู้สึกขาดนั้นด้วยสิ่งที่เป็นนามธรรมหรือเป็นอุดมคติ (นราพร 
หงษ์ทอง, 2547) เพราะแท้จริงแล้วความปรารถนาของเรา ไม่ใช่ของตัวเราเอง แต่เป็นความปรารถนาของคน
อ่ืนๆ ซึ่งเราได้รับรู้และนึกคิดเอาไว้ ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราขาด อันเป็นผลสืบเนื่องจากโครงสร้างของภาษาและ
ระบบสัญลักษณ์ท่ีใช้ในสังคม (Evans, 2006; Hewitson, 2010)  
 Gilles Deleuze และ Félix Guattari ได้น าเสนอแนวคิดผ่านหนังสือ 2 เล่ม คือ Anti-Oedipus: 
Capitalism and Schizophrenia (1983) และ A Thousand Plateaus: Capitalism and schizophrenia 
(1988) เพ่ือถกเถียงว่า ความปรารถนาไม่สามารถเติมเต็มได้ไม่ว่าจะด้วยส่งที่เป็นวัตถุและสิ่งที่นามธรรมหรือ
อุดมคติ เพราะความปรารถนาไม่ใช่สิ่งที่ขาดหายไป และความปรารถนาไม่ใช่จิตไร้สึก โดยความปรารถนาเป็น
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ผลสืบเนื่องจากกฎต้องห้ามที่ถูกผลิตขึ้นในสังคม ไม่ใช่กฎต้องห้ามเป็นผลจากความปรารถนาที่ เกิดมาจาก
ปมอิดิปัส ตามที่นักจิตวิเคราะห์ยึดถือมาก่อนหน้านี้ (ธนศักดิ์ สายจ าปา, 2557) โดยมีระบบครอบครัวเดี่ยว ท า
หน้าที่เป็นสถาบันแห่งการฝึกฝน การเก็บกดปิดกั้นความปรารถนาภายใต้ระบบทุนนิยม รวมถึงสร้างลัทธิ
สันโดษ (asceticism) ให้กับบุคคลตั้งแต่วัยเด็ก (Holland, 1999) อีกท้ังยังสร้างความปรารถนาเทียมท่ีสอดรับ
โครงสร้างของสังคมทุนนิยมด้วย ดังนั้นการที่มนุษย์จะปรารถนาอะไร ก็ขึ้นอยู่กับสังคมที่เขาใช้ชีวิตอยู่ เพราะ
สิ่งที่มาก าหนดความปรารถนาไม่ใช่สัญชาตญาณ แต่เป็นการเรียนรู้ทางสังคม ( socialization) ผ่าน
สภาพแวดล้อมทางสถาบันสังคม เช่น ครอบครัว โรงเรียน กลุ่มผลประโยชน์ ศาสนา ชาติ หรือแม้แต่ความเป็น
เหตุความเป็นผล (reasonableness) ดังนั้นการมีชีวิตอยู่ในสังคมเท่านั้น จึงจะท าให้คนเราสามารถผลิตความ
ปรารถนาได้ และความปรารถนาก็จะน าไปสู่การเกิดขึ้นของชีวิตในสังคม ผ่านความสัมพันธ์จริงที่เกิดขึ้น
ระหว่างบุคคลในสังคม ความปรารถนาเป็นสิ่งที่ไม่คงที่ ลื่นไหล ไม่คงรูปตายตัว และไม่สิ้นสุด อันเกิดจาก
จักรกลแห่งความปรารถนา (desiring machine) เส้นแบ่งใดๆ จึงมีไว้ส าหรับให้ความปรารถนาได้ตัดข้าม ทะลุ
ผ่าน ข้ามพ้นไป เพราะกฎระเบียบมีไว้เพ่ือฝ่าฝืน สร้างความมีชีวิตชีวา ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่มีความเข้มข้น
รุนแรง (intensive experience) จนรู้สึกเสมือนว่าก าลังจะเปลี่ยนแปลงไป หรือกลายเป็น (becoming) สิ่งอื่น
อยู่ตลอดไป (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2554) 
 คุณลักษณะส าคัญของความปรารถนาของ Deleuze & Guattari (1988) คือ การผลิตความปรารถนา 
(desire production) ด้วยเจตจ านงแห่งอ านาจ (the will to power) ซึ่งเป็นสภาวะที่ไม่เป็นเอกภาพ ไม่มี
เอกลักษณ์ ไม่มีความแน่นอน และไมม่ีความต่อเนื่อง แต่เต็มไปด้วยความมากกมายหลากหลาย และพร้อมที่จะ
ท าการเชื่อมต่อ (assemblage) ในชั่วขณะไปในทุกทิศทาง ไม่สามารถก าหนดขอบเขตได้ (เก่งกิจ กิติเรียงลาภ, 
2558) เต็มไปด้วยความมากมายหลายหลาก (multiplicity) ที่ไม่สามารถลดทอนลงเป็นหนึ่งเดียวได้ และ
ภายในความหลากหลายนั้น องค์ประกอบมีความส าคัญน้อยกว่า “พ้ืนที่ที่อยู่ระหว่าง” (the between) หรือ
กลุ่มของความสัมพันธ์ที่แยกออกจากกันไม่ได้ ระหว่างความเป็นปัจเจกบุคคลกับสังคม (Bell, 2008) โดยให้
ความส าคัญกับการมีชีวิต (a life) อย่างยิ่ง ไม่ใช่ความเพ้อฝัน (dream) เนื่องจากต้องการข้ามพ้นไปจากวิธีคิด 
และวิธีการที่ท าให้มนุษย์กลายไปเป็นปัจเจกบุคคล ที่มีแต่ตัวตนแต่ไม่มีชีวิต เพราะความส าคัญของชีวิต คือ 
การเคลื่อนไหว (movement) การไหลเวียน (flow) และการเชื่อมต่อความปรารถนาอย่างไม่จบสิ้นในสังคม 
(ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2554; ธนศักดิ์ สายจ าปา, 2557)  
 การปลดปล่อยผู้คนให้มีอิสรภาพและเสรีภาพ หลุดพ้นไปจากรูปแบบความปรารถนาที่ถูกสังคมครอบง า
ไว้ (the socius) จึงถือเป็นเป้าหมายหลักของแนวคิดความปรารถนา ด้วยเหตุนี้สิ่งแรกที่ต้องเปลี่ยนแปลงหาก
ต้องการปฏิวัติสังคม ก็คือ ต้องปฏิวัติความปรารถนาในระดับจิตใจของบุคคลในสังคม เพ่ือช่วยให้ชีวิตหลุดพ้น
พันธนาการในสังคมที่ครอบง าความปรารถนาเอาไว้ (Nail, 2012) ทั้งนี้ Deleuze & Guattari ได้น าเสนอว่า 
การปฏิวัติความปรารถนาต้องท างานผ่าน “วิธีคิดของคนร่อนเร่” (nomadology) เป็นคนนอกกรอบที่ไม่
ต้องการตกอยู่ภายใต้โครงสร้างสังคมที่สังคมก าหนด ปฏิเสธอาณาเขตที่แน่นอนตายตัว ไม่มีพ้ืนที่ที่ถูกก าหนด
คุณสมบัติไว้ล่วงหน้า และไม่มีการจัดช่วงชั้นสูงต่ า พื้นที่ราบ (plateau) จะถูกผลิตสร้างขึ้นจากการเคลื่อนย้าย 
และการไหลเวียน ให้เป็นพ้ืนที่ที่ปราศจากกฎเกณฑ์ใดกฎเกณฑ์หนึ่งบังคับใช้เพียงกฎเกณฑ์เดียวอย่างตายตัว 
แต่เป็นกฎเกณฑ์ที่สร้างขึ้นจากความสัมพันธ์ภายในที่ประกอบรวมกันขึ้นเป็นกลุ่ม ดังนั้นในวิธีคิดของแบบคน
รอนเร่นั้น ความเป็นพลเมือง (citizenship) จึงควรเป็นสิ่งที่ก าหนดมาจากภายในของบุคคล จากปฏิสัมพันธ์ที่
เกิดขึ้นจริงภายในของกลุ่มคนที่มาอาศัยอยู่ร่วมกัน หรือเรียกว่า “การด ารงอยู่ภายใน” (immanence) (ไชย
รัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2554) ของสมาชิกในครอบครัวข้ามแดนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านริมฝั่งแม่น้ าโขง        
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 กล่าวโดยสรุปได้ว่า แนวคิดความปรารถนาของ Deleuze และ Guattari มีคุณลักษณะเด่น ได้แก่ 
การผลิต (production) การเชื่อมต่อ (assemblage) ความมากมายหลายหลาก (multiplicity) วิธีคิดของคน
ร่อนเร่ (nomadology) สภาวะที่ก าลังจะเป็น (becoming) และเจตจ านงแห่งอ านาจ (the will to power) 
โดยจะเผยออกมาให้เห็นได้จากปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในการใช้ชีวิตจริง ดังนั้นความปรารถนาจึงเป็นเรื่องของ
ครอบครัว ชุมชน และสังคม หาใช่เรื่องเฉพาะตัวของปัจเจกบุคคลผู้กระท าการเพียงเท่านั้น ผู้วิจัยจึงได้ปรับใช้
แนวคิดนี้เป็นแว่นส่องวิถีชีวิตแบบสองถิ่นที่ (bi-local) ในชุมชนชายแดนไทย-ลาว ที่ผู้คนสามารถเคลื่อนย้าย 
ไหลเวียนแทรกซึมไปมาสองฝากฝั่งแม่น้ าโขงได้ ภายใต้วิธีคิดของคนร่อนแร่ที่มองว่าชายแดนเป็นพ้ืนที่แห่งการ
ด ารงชีพ มากกว่าที่จะเป็นเส้นเขตแดนของรัฐชาติ ซึ่งเอ้ือให้ครอบครัวข้ามแดนได้ผลิตความปรารถนา และ
เชื่อมต่อความปรารถนาได้อย่างไม่สิ้นสุด และไม่หยุดนิ่ง อยู่ในสภาวะที่ก าลังจะเป็น/ก าลังจะเกิดอยู่ตลอด โดย
ความปรารถนานั้น ๆ เป็นเจตจ านงแห่งอ านาจที่เกิดจากครอบครัว หาใช่เพียงการกระท าการสมาชิกแต่ละคน
ในฐานะปัจเจกบุคคลอย่างสมบูรณ์ โดยไม่ยอมจ านนต่อการจัดวางหรือควบคุมบงการจากอ านาจของรัฐชาติ
เท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐชาติที่ยึดมั่นต่ออุดมการณ์ชาตินิยมและความมั่นคงแห่งชาติ และเอกภาพของ
ดินแดนที่สั่งสมมานาน ดังเช่น ไทยและลาว ด้วยความพยายามที่จะเข้ามาควบคุมจัดการความปรารถนาที่
แท้จริงของครอบครัวข้ามแดนในชุมชนริมฝั่งโขง ซึ่งก็คือ เจตจ านงแห่งความปรารถนาที่จะมีเสรีภาพในการ
ด าเนินชีวิตในพ้ืนที่ชายแดน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อระบบทุนนิยมได้โหมกระหน่ าเข้าสู่บริเวณชายแดนในทุก
ทิศทางอย่างรวดเร็วด้วยพลังของโลกาภิวัตน์ ในขณะเดียวกันรัฐชาติก็ยังสร้างกระบวนการลากเส้นแบ่งใหม่ๆ 
ผ่านการออกควบคุมและกฎระเบียบมากมาย เพ่ือท าให้พ้ืนที่ราบนั้น กลายเป็นพ้ืนที่ที่มีการจัดสูงต่ า (stated 
space) ขึ้นมาอีกครั้งเช่นกัน (Goodchild, 1996) ดังนั้น ครอบครัวข้ามแดนจึงปรารถนาที่จะมีวิถีชีวิตแบบ
สองถ่ินที่ (bi-local) ผ่านการด าเนินวิถีชีวิตข้ามแดนในชุมชนชายแดนฝั่งไทยและลาวตลอดไป  
 
วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ตามแนวทางการศึกษา (approach) 
แบบปรากฏการณ์วิทยา (phenomenology) ซึ่งให้ผู้วิจัยตีความ ( interpretative) ให้ความหมายจาก
ประสบการณ์ชีวิต (Ritzer & Stepnisky, 2014) ของครอบครัวข้ามแดนที่ด ารงวิถีชีวิตแบบสองถิ่นที่ในชุมชน
ชายแดนไทย-ลาว โดยใช้หน่วยการวิเคราะห์ระดับครอบครัว ( family) เก็บข้อมูลการวิจัยเป็นระยะเวลา
ประมาณ 10 เดือน คือ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 ถึงกลางเดือนมีนาคม 2563 โดยมีพ้ืนที่การวิจัย คือ 
หมู่บ้านปากฮัก5 ต าบลพะลาน อ าเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นชุมชนหมู่บ้าน6 ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของ
แม่น้ าโขง  โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เจาะลึก (in-depth interview) ร่วมกับการสังเกตการณ์
แบบมีส่วนร่วมและแบบไม่มีส่วนร่วม (participant and non-participant observation)  
 ผู้ให้ข้อมูลหลัก7 (key informants) ของการวิจัยมีทั้งหมด 50 คน โดยคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
(purposive selection) จากการแนะน าบอกต่อแบบลูกโซ่ (snowball technique) ประกอบด้วย 3 กลุ่ม 
ดังนี้  

                                                           
5 ช่ือหมู่บ้านเป็นนามสมมุติ ตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
6 ชุมชนหมู่บ้าน คือ หน่วยทางสังคมขนาดเล็กท่ีวางอยู่บนฐานความสมัพันธ์ของระบบเครือญาติ และคนรู้จักใกล้ชิด อันเกิด
จากการสร้างบ้านเรือนในละแวกเดียวกันและใกล้เคียงกัน จนเกดิการพึ่งพาอาศัย และแลกเปลี่ยนระหว่างกันอย่างแนบแน่น 
ในขณะเดยีวกันก็เป็นหน่วยการปกครองและการเมืองระดับลา่งสุดในโครงสร้างราชการของรัฐ ซึ่งรัฐเข้ามาจัดตั้ง ควบคมุ 
ก ากับ และก าหนดทิศทางความเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาผ่านระบบราชการในทุกระดบั  
7 ช่ือผู้ให้ข้อมูลเป็นช่ือสมมุติ ตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
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 1) ครอบครัวข้ามแดน 30 คน คือ ผู้น าหรือศูนย์กลางของครอบครัวข้ามแดน ได้แก่ พ่อ แม่ ตา/ยาย 
ปู่/ย่า ที่มีประสบการณ์ชีวิตจริงในการด าเนินชีวิตแบบสองถ่ินที่ในชุมชนชายแดนฝั่งไทยและฝั่งลาว 
 2) ผู้น าชุมชน 10 คน คือ เป็นผู้น าที่เป็นทางการ ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 
และผู้น าตามธรรมชาติ ได้แก่ พระสงฆ์ ปราชญ์หมู่บ้านที่มีประสบการชีวิตและการท างานเกี่ยวกับครอบครัว
ข้ามแดนโดยตรง และมีความรู้ทางประวัติศาสตร์และสภาพบริบทของหมู่บ้านอย่างถ่องแท้  
 3) เจ้าหน้าที่รัฐและเอกชน 10 คน คือ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่ชายแดนไทย-ลาวที่มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบต่อครอบครัวข้ามแดนโดยตรง ได้แก่ ครู ต ารวจ ทหาร สาธารณสุขชุมชน นักพัฒนาชุมชน และ
นักพัฒนาองค์กรเอกชน  
 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลควบคู่ไปกับกระบวนการเก็บข้อมูลในลักษณะซ้ าไปซ้ ามา ( iterative) 
ตรวจสอบความถูกต้อง (validation) ของข้อมลแบบสามเส้า (triangulation) 2 วิธี คือ วิธีต่างแหล่งข้อมูล 
(data triangulation) และวิธีต่างการเก็บข้อมูล (method triangulation) (ชาย โพธิสิตา, 2559) โดยน าเสนอ
ด้วยการพรรณนาวิเคราะห์ (descriptive analysis) โดยการวิจัยนี้ได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น     
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยถูกน าเสนอออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย (1) บริบทของชุมชนชายแดนไทย-ลาว (2) 
พัฒนาการของครอบครัวข้ามแดน และ (3) ความปรารถนากับวิถีชิตสองถิ่นที่ของครอบครัวข้ามแดน ดังมี
รายละเอียดต่อไปนี้    
 1. บริบทของชุมชนชายแดนไทย-ลาว   
 “ปากฮัก” เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ าโขง ซึ่งถูกก าหนดให้เป็นเส้นเขตแดนไทย-ลาว 
มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ภายหลังความขัดแย้งระหว่างสยามกับฝรั่งเศสในสมัยล่าอาณานิคม เมื่อช่วงปลาย
คริสต์ศตวรรษที่ 19 ปัจจุบันอยู่ในท้องที่การปกครองของต าบลพะลาน อ าเภอนาตาล เดิมที่เคยเป็นส่วนหนึ่ง
ของอ าเภอเขมราฐ ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่และมีขนาดใหญ่ แต่แยกออกมาในปี พ.ศ. 2537 เพ่ือประโยชน์ต่อการ
ปกครองและความสะดวกต่อประชาชนในการติดต่อราชการ (ราชกิจจานุเบกษา , 2537) โดยมีระยะทางห่าง
จากตัวจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ 110 กิโลเมตร และอยู่ห่างตัวอ าเภอนาตาลราว 5 กิโลเมตร  มีถนนส าคัญ
ที่ใช้สัญจรไปสู่ชุมชนภายนอก 2 สาย คือ ทางหลวงชนบท อบ.4017 และทางหลวงแผ่นดิน 2112 หรือทาง
สายยุทธศาสตร์ ตัดผ่านด้านเหนือของหมู่บ้านและขนานไปกับแม่น้ าโขง ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพ่ือความมั่นคงของ
พ้ืนที่ชายแดนในยุคสงครามเย็น ด้วยการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกา (เควิน เฮวิสัน, 2563)  
 ตามระบบทะเบียนราษฎร์บันทึกว่าในหมู่บ้านมีครัวเรือน  249 หลังครัวเรือน มีจ านวนประชากร 
755 คน (ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง , 2563) แต่ข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้าน ยืนยันว่า ตามความ
เป็นจริงแล้วมีครอบครัวที่ไม่มีชื่อในระบบทะเบียนบ้าน และจ านวนประชากรแฝงอีกราวหนึ่งเท่าตัว โดยเป็น
กลุ่มคนที่อยู่อาศัยทั้งในรูปแบบถาวรและพักพิงชั่วคราว ภายใต้สถานภาพที่หลากหลายซับซ้อน เช่น คนสอง
สัญชาติ คนลาวอพยพ คนลาวที่มีสามีหรือภรรยาคนไทย คนไร้รัฐ คนไร้สัญชาติ คนที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
ราษฎร์หรือคนตกหล่น แรงงานลาวข้ามแดน ผู้ประกอบการค้าข้ามแดน และคนลาวที่มาอาศัยอยู่ญาติพ่ีน้อง
เป็นคนไทย ซึ่งเคลื่อนย้ายไหลเวียนข้ามแดนไปมาอยู่เป็นปกติในการด าเนินชีวิตประจ าวัน เนื่องจากที่ตั้งของ
หมู่บ้านมีลักษณะเป็น “ชุมทาง” ที่ส าคัญตั้งแต่ในอดีต ในสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสยังก าหนดให้หมู่บ้านนี้เป็นจุด
จอดเรือส าหรับเติมเชื้อเพลิงและขนถ่ายสินค้าไปสู่ดินแดนตอนใน หากมองในภาพที่กว้างขึ้นในระดับภูมิภาค ก็
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จะเห็นว่าเป็นบริเวณท่ีเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างเมืองใหญ่ 3 แห่ง คือ จ าปาสัก สะหวันนะเขต และอุบลราชธานี 
(ผู้ใหญ่บ้าน, สัมภาษณ์, 17 พ.ย. 2562) 
 หมู่บ้านปากฮักตั้งอยู่บนที่เนินเขาเล็กๆ มีเนื้อที่ประมาณ 200 ไร่ ชื่อของหมู่บ้านถูกตั้งตามชื่อของ
ล าห้วยสายหลักที่ไหลลงสู่แม่น้ าโขงทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของหมู่บ้าน สภาพลักษณะทางภูมิศาสตร์ของ
หมู่บ้านเป็นพ้ืนที่ราบสูง มีที่ราบลุ่มน้อยแทรกอยู่ระหว่างเนินเขาเตี้ยๆ สลับกันเป็นบางแห่ง ลาดเอียงไปทาง
ทิศตะวันออกสู่แม่น้ าโขง มีป่าไม้เบญจพรรณอยู่ประปราย ในขณะที่สภาพของผืนดินเป็นดินลูกรังและดินร่วน
ปนทราย จึงมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ า ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ปลูกพืชที่ใช้น้ า
น้อย และไม่ต้องดูแลเอาใจใส่มากนัก เช่น มันส าปะหลัง ยางพารา ในฤดูน้ าลดประมาณหลังเดือนธันวาคมของ
ทุกปี ชาวบ้านจะปลูกพืชผักริมฝั่งแม่น้ าโขงในบริเวณที่หน่วยงานรัฐยังไม่ได้สร้างเขื่อนกันตลิ่งพัง ส่วนการท า
นาจะสามารถท าได้ในพ้ืนที่ราบลุ่มเนินเขาที่มีอยู่ไม่มากนัก (องค์การบริหารส่วนต าบลพะลาน, 2563) ผืนดิน
ในหมู่บ้านประมาณ 2 ใน 3 ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ และคนในชุมชนส่วนมากมีที่ดินท ากินเป็นของตนเองน้อย 
หรือไม่มีที่ดินท ากินเลย (ผู้ใหญ่บ้าน, สัมภาษณ์, 17 พ.ย. 2562) ดังนั้นครอบครัวมากกว่าครึ่งจึงประสบปัญหา
การขาดแคลนข้าว หรือข้าวไม่พอกิน ต้องซื้อหาแลกเปลี่ยนข้าวสารและข้าวเปลือกอยู่เป็นประจ าทั้งจากฝั่ง
ไทยและลาว ซึ่งหนึ่งในสินค้าที่พบว่า พ่อค้าแม่ค้าลาวไทยมากมายหลายเจ้านิยมน ามาจ าหน่ายในตลาดนัด
ชายแดนทุกสัปดาห์ ก็คือ ข้าวสารชนิดต่างๆ ด้วยเหตุนี้ บางครอบครัวจึงสนับสนุนให้คนในครอบครัวแต่งงาน
กับคนลาวที่มีไร่นามาก ในบางกรณีที่ครอบครัวใดมีญาติพ่ีน้องในฝั่งลาวมีพ้ืนที่ท านามาก และยังมีความอุดม
สมบูรณ์กว่าที่ดินในฝั่งไทย จึงเป็นหลักประกันได้ในระดับหนึ่งว่าครอบครัวของตนจะมีข้าวพอกินไปตลอดปี 
ดังนั้นจึงพบเห็นการพ่ึงพาอาศัยระหว่างกันในหมู่เครือญาติสองฝั่งโขงด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ให้เงินลงทุนในการ
ท านา การน าปุ๋ยเคมีไปให้ญาติเพ่ือแลกกับข้าวเปลือกในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวตามสัญญาใจที่ให้ไว้ต่อกัน บาง
ครอบครัวอาจน าสิ่งของเครื่องใช้บางอย่างไปแลกกับข้าวสารหรือข้าวเปลือก ผ่านเครือข่ายความสัมพันธ์ที่
เรียกว่า “เสี่ยวฮัก” ซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจเชิงศีลธรรม (moral economic) ในสังคมชาวนา (Scott, 1976) ที่
จะช่วยลดทอนความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นผ่านการสร้างความสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกชุมชนอย่าง
หลากหลาย 
 หมู่บ้านปากฮักเป็นหมู่บ้านเก่าแก่มีอายุไม่น้อยกว่า 200 ปี เดิมเป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก มีจ านวน
ครอบครัวเพียงไม่เกิน สิบครอบครัว ก่อนที่ต่อมาจะมีผู้คนจากหมู่บ้านอ่ืนๆ จากทั้งสองฝั่งโยกย้าย เข้ามาเพ่ิม
เรื่อยๆ อีกหลายละรอก เพราะโรคระบาด ภัยธรรมชาติ สงครามและความไม่สงบ จนกลายเป็นหมู่บ้านขนาด
ใหญ่หลายร้อยครอบครัว แบ่งออกเป็น 4 คุ้ม คือ คุ้มวัด คุ้มโรงเรียน-อนามัย คุ้มบ้านน้อย และคุ้มท่าด่าน โดย
ชาวบ้านเรือดั้งเดิมจะอยู่ในคุ้มวัด และคุ้มโรงเรียน-อนามัย ส่วนคุ้มบ้านน้อย และคุ้มท่าด่านจะเป็นชาวบ้านที่
โยกย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ ซึ่งส่วนมากเป็นครอบครัวข้ามแดนของคนไทยและคนลาว (ผู้ใหญ่บ้าน , สัมภาษณ์, 17 
พ.ย. 2562) จากเอกสารต่างๆ ระบุว่า สถานที่ตั้งของหมู่บ้านเคยเป็นที่ตั้งถิ่นฐานผู้คนมาแต่ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ ดังปรากฏร่องรอยทางอารยธรรม เช่น เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องประดับ แท่นศิลา ภาพ
แกะสลักคล้ายคน และช้าง ในบริเวณลุ่มน้ าโขงทั้งสองฝั่ง หลักฐานที่ยืนยันได้ดีที่สุด ก็คือ พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 
ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในสมัยขอมราวคริสต์ศตวรรษที่ 7 ประดิษฐานอยู่ในวัดพระโต วัดประจ าหมู่บ้าน 
ซึ่งเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของผู้คนในชุมชนท้องถิ่นมาเนิ่นนาน (เอเจียน แอมอนิแย, 2538; วัชรินทร์ ผุดผ่อง, 
2557) ทุกปีจะมีการจัดงานบุญเดือน 3 (มกราคม-กุมภาพันธ์) ที่วัด ถึง 9 วัน 9 คืน ซึ่งจะมีผู้คนไทยลาวจาก
ทั่วสารทิศหลั่งไหล่เข้าร่วมงาน รวมถึงคนลาวที่อพยพไปตั้งถิ่นฐานในต่างประเทศ ทุกวันจะมีมหรสพสมโภช
ตลอดทั้งในตอนกลางวันและกลางคืน มีเม็ดเงินไหลเวียนหลายสิบล้านบาท ในอีกแง่หนึ่งก็ได้เปิดโอกาสให้หนุ่ม
สาวลาวไทยได้สานความสัมพันธ์ระหว่างกัน จนน าไปสู่การแต่งงานและอยู่กินกันฉันสามีภรรยาในเวลาต่อมา 
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อาทิ ครอบครัวข้ามแดนของแม่น้อย  สาวชาวลาวจากหมู่บ้านในฝั่งซ้ายแม่น้ าโขง กับพ่อทองแห่งบ้านปากฮัก 
ที่พบรักกันในคราวมาร่วมงานบุญเมื่อกว่า 20 ปีที่แล้ว ทุกวันนี้ได้กลายมาเป็นเจ้าของร้านค้าขายเครื่องดื่ม
ภายในบริเวณวัด (พ่อทอง, สัมภาษณ์, 20 พ.ย. 2562) พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อและวัดพระโตจึงเป็นทุนทาง
วัฒนธรรม (cultural capital) ที่สามารถแปรเป็นทุนทางสังคม (social capita) และทุนทางเศรษฐกิจ 
(economic capital) (Bourdieu, 1977) ซึ่งร้อยรัดชีวิตของผู้คนไทยลาวเข้าไว้ด้วยกันอย่างซับซ้อน ไม่อาจ
แบ่งแยกออกจากกันได้ภายในพ้ืนที่ทางสังคมข้ามแดน (Transnational social fields) (Schiller, 2005) ใน
หมู่บ้านริมฝั่งแม่น้ าโขง            
 บริเวณริมฝั่งโขงทิศตะวันออกด้านหน้าวัด ยังได้ถูกใช้เป็นสถานที่จัดงานบุญประเพณีที่ส าคัญอีก
อย่างหนึ่งของชุมชนสองฝั่งโขง ก็คือ ประเพณีแข่งเรือยาว หรือที่คนท้องถิ่น เรียกว่า “ส่วงเฮือ” ที่จะจัดขึ้น
ในช่วงเดือน 11 ของทุกปี (กันยายน-ตุลาคม) จะมีเรือยาวจากชุมชนทั้งในฝั่งไทยและฝั่งลาวเข้ามาร่วมแข่งขัน
อย่างพร้อมเพรียง เช่น 13 หมู่บ้านในต าบลพะลาน เพราะถือเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีของหมู่บ้าน การแข่งขัน
จะแพ้หรือชนะเป็นเรื่องรอง โดยมีเรือจากชุมชนฝั่งลาวเข้าร่วมแข่งขันด้วยอยู่เสมอมิได้ขาด โดยเฉพาะจาก
หมู่บ้านปากพาน เมืองละครเพ็ง แขวงสาละวัน ซึ่งตั้งอยู่ตรงกันข้ามริมฝั่งซ้ายของแม่น้ าโขง ที่เปรียบเสมือน 
“บ้านพี่หมู่บ้าน” เพราะเกือบครึ่งหมู่บ้านเป็นญาติพ่ีน้องกัน รวมถึงหลายครอบครัวก็เกี่ยวดองกันผ่านแต่งงาน
ของหลายครอบครัวมาหลายรุ่น หรือหลายชั่วอายุคน ดังนั้นหลายครอบครัวจึงมีญาติพ่ีน้องอาศัยอยู่ในสอง
หมู่บ้านนี้ปะปนกันจ านวนมาก บางส่วนแต่งงานเกี่ยวดองกัน จนกลายเป็นครอบครัวสองฝั่งโขง ดังกรณีของตา
สีแห่งบ้านปากฮัก ที่แต่งงานกับยายจันแห่งบ้านปากพาน ที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมามากกว่า 40 ปี มีลูกและหลาน
อาศัยกระจายอยู่ในทั้งสองหมู่บ้านไทยและลาว “ข้ามไปมาตลอด ไม่ได้คิดว่าไทยหรือลาว คิดแต่ว่าเป็นบ้าน
ของตนเองทั งสองที่” (ยายจัน, สัมภาษณ์, 17 พ.ย. 2563) ย้อนกลับไปตอนอยู่ในวัยหนุ่มสาว ตาสีและยายจัน
จะอาศัยอยู่หมู่บ้านปากพานในฝั่งลาวเป็นหลัก เพราะมีไร่นาและหาอยู่หากินตามธรรมชาติได้ง่ายกว่าในฝั่ง
ไทย แต่เมื่อชราภาพมากขึ้น จึงเลือกที่จะมาอาศัยอยู่กับลูกสาวที่อาศัยอยู่ในบ้านปากฮักในฝั่งไทย เพ่ือความ
สะดวกต่อการไปหาโรงพยาบาล หากเกิดการเจ็บป่วยขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าส าหรับผู้คนในชุมชนท้องถิ่น การ
เลือกที่จะอยู่อาศัยในฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาของแม่น้ าโขง หรืออ้างอิงตนเองเข้ากับความเป็นคนไทยหรือลาวในแต่
ละบริบทนั้น ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงในชีวิตและครอบครัวของตนอย่างไม่อาจปฏิเสธได้ 
  วัดพระโตมีพ้ืนที่กว้างขวางไม่น้อยกว่า 20 ไร่ โดยมีถนนคอนกรีตทอดยาวเลียบริมฝั่งแม่น้ าโขงไป
เชื่อมต่อกับท่าเทียบเรือของหมู่บ้านระยะทางราว 500 เมตร อีกท้ังในบริเวณด้านหน้ายังจุดผ่านแดนถาวรไทย-
ลาว ดังนั้นจึงเป็นสถานที่ที่เหมาะสมอย่างยิ่งต่อการเปิดเป็นตลาดนัดชายแดน ซึ่งจะมีในทุกวันพุธของแต่ละ
สัปดาห์ โดยมีพ่อค้าแม่ค้าจากไทยและลาวน าสินค้าเข้ามาวางจ าหน่ายอย่างคึกคักในทุกวันนัด สินค้าที่มาจาก
ฝั่งลาวส่วนมากจะเป็นของป่าหายากที่มีเฉพาะฤดูกาล ในขณะที่สินค้าจากไทยจะเป็นสิ่งของเครื่องใช้อุปโภค
บริโภคในชีวิตประจ าวัน ไม่เพียงเท่านั้นคนลาวยังถือโอกาสข้ามมาใช้บริการทางสุขภาพในฝั่งไทย ทั้งใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพะลานประจ าหมู่บ้านปากแบ่ง และคลินิกเอกชนที่จะเปิดให้บริการเฉพาะใน
วันที่มีตลาดนัด เพ่ือรองรับคนลาวที่ข้ามแดนเข้ามารับการรักษาพยาบาล ในขณะที่คนจากฝั่งไทยอาจใช้วันที่มี
ตลาดนัดในการเดินทางเข้าไปเยี่ยมเยือนญาติพ่ีน้องในหมู่บ้านฝั่งลาว เพราะสะดวกสบายในการเดินทางด้วย
เรือข้ามฟากท่ีมีความถี่ของเที่ยวไป-กลับบ่อยครั้ง ไม่ต้องรอนานนับชั่วโมงเช่นวันปกติ ทั้งยังไม่ถูกตรวจค้นจาก
เจ้าหน้าที่รัฐมากนัก รวมถึงอนุโลมให้ไม่ต้องท าบัตรผ่านแดนชั่วคราว หรือประทับตราหนังสือเดินทาง หาก
ไม่ได้ออกนอกพ้ืนที่หมู่บ้าน และไม่เก็บค่าธรรมเนียมในการข้ามแดนระหว่างกันด้วย แต่ในอีกด้านหนึ่งก็อาจ
เป็นช่องทางให้เกิดการกระท าผิดกฎหมาย ด้วยการลักลอบและซุกซ่อนยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายอ่ืน ซึ่ง
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เจ้าหน้าที่รัฐไทย จะสุ่มตรวจตราคนข้ามแดนเป็นครั้งคราว เพ่ือเป็นการป้องปรามไม่ให้เกิดการกระท าผิดได้
ง่ายนัก (เจ้าหน้าที่ความมั่นคง, สัมภาษณ์, 22 พ.ย. 2562)   
 จุดเด่นอีกประการหนึ่งของหมู่บ้านปากฮัก ก็คือ การเป็นหมู่บ้านเดียวตลอดแนวชายแดนไทย-ลาว 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีจุดผ่านแดนถาวร (border checkpoint) ที่ยกระดับมาจากจุดผ่อนปรน 
(check point border trade) เมื่อปี 2556 ซึ่งเดิมทีก็คือ ช่องทางข้ามแดนตามธรรมชาติ ที่ พัฒนาจน
กลายเป็นด่านประเพณีของหมู่บ้านสองฝั่งโขง เพ่ืออ านวยให้การสัญจรข้ามแดนไปมาสามารถท าได้สะดวกมาก
ขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะหากเป็นการข้ามแดนเพ่ือวัตถุประสงค์ไปท างานในกรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่ ซึ่ง
จ าเป็นต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองตามกฎหมาย กระทั่งในระยะเวลาต่อมาได้เกิดท่ารถบัสโดยสารประจ า
ทางในหมู่บ้าน จ านวนมากถึง 5 บริษัท มารอรับลูกค้าในทุกวัน วันละหลายเที่ยว รวมถึงยังมีรถตู้เอกชน (รถ
ป้ายฟ้า-นอกระบบ) ให้บริการส่งลูกค้าถึงที่พัก หรือที่ท างานในหัวเมืองปลายทางด้วย โดยร้อยละ 95 เป็น
แรงงานข้ามแดนชาวลาว นอกจากนั้นคาดการณ์ว่าในปี 2563-2566 จะมีการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าโขง
แห่งที่ 6 เชื่อมระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับแขวงสาละวัน และทะลุผ่านไปยังเวียดนามตอนกลาง ซึ่งอยู่ห่าง
จากหมูบ่้านเพียงประมาณ 3 กิโลเมตร ในขณะนี้ผ่านการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Impact Assessment: EIA) แล้ว (กรมทางหลวง, 2562) ตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขง  (Greater Mekong Subregion: GMS) อันจะเป็นเงื่อนไขส าคัญยิ่งประการหนึ่ งที่จะน าการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและฉับพลันต่อวิถีชีวิตของผู้คนในหมู่บ้านชายแดนอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เลย 
 ยิ่งไปกว่านั้นตลอดแนวชายแดนไทย-ลาว หลายร้อยกิโลเมตรยังปรากฏเห็นร้านคาราโอเกะและรี
สอร์ท เปิดให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่นักเที่ยว หลายร้านแอบแฝงขายบริการทางเพศของหญิงสาวชาว
ลาวด้วย โดยเฉพาะในบริเวณใกล้ๆกับจุดผ่านแดน (เนตรดาว เถาถวิล , 2549; จักษ์ พันชูเพชร, 2559) ซึ่ง
สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชุมชนบ้านปากฮัก โดยพบว่า มีรีสอร์ทไม่น้อยกว่า 4 แห่ง และมีร้านคาราโอเกะที่
เปิดให้บริการในรัศมี 2-3 กิโลเมตร จ านวนถึง 3 ร้าน แต่ละร้านมีพนักงานหญิงสาวชาวลาว ระหว่าง 3-5 คน 
แต่หากเป็น “ฤดูเที่ยว” แต่ละร้านอาจมีผู้หญิงกว่า 10 คน และที่น่าสนใจ ก็คือ พบเห็นหญิงสาวชาวไทยจาก
จังหวัดทางภาคเหนือ และสาวชาวเวียดนามรวมอยู่ด้วยในบางร้าน ดังนั้นการเหมารวมว่าร้านคาราโอเกะใน
พ้ืนที่ชายแดนไทย-ลาว มีเฉพาะหญิงลาวเท่านั้นที่ข้ามแดนเข้ามาท างานให้บริการ จึงเป็นสิ่งที่คลาดเคลื่อนไป
จากความเป็นจริงพอสมควร อย่างไรก็ดี ร้านคาราโอเกะและรีสอร์ทเหล่านี้ ถือเป็นจุดเริ่มในการพัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างหญิงลาวกับชายไทย จนน าไปสู่การก่อร่างสร้างครอบครัวข้ามแดน ดังเช่นกรณีของน้อย 
(นก, สัมภาษณ์, 10 ต.ค. 2562) ที่เข้ามาท างานในร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่ง จนได้พบรักกับสามีคนไทย ที่เข้า
มาดื่มกินในร้านนั้นเป็นประจ า กระทั่งความสัมพันธ์พัฒนาจากลูกค้าไปสู่การเป็นสามี ทั้งสองใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน
ในบ้านเช่าหลังเล็กๆ ในหมู่บ้านได้ 3 ปีแล้ว แต่ยังไม่มีทายาท โดยปรารถนาว่าจะหาเงินสักก้อนเพ่ือซื้อที่ดิน
และสร้างบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้ต่อไป   
 หมู่บ้านปากฮัก จึงเป็นพ้ืนที่แห่งชีวิต (lived space) ซึ่งคนในท้องถิ่นมองว่า เส้นเขตแดนของรัฐ
ชาติสามารถแทรกซึมข้ามไปข้ามมาได้ (Anderson & O’Dowd, 1999) หากเรียนรู้อย่างเท่าทัน เพราะเส้น
เขตแดนของรัฐชาติไม่ได้ขึงตึงอยู่ตลอดเวลา แต่มีบางพ้ืนที่ บางเวลาที่เส้นเขตแดนนี้ยืดและหด หย่อนยาน 
และปรุโปร่ง จนเสมือนไร้เส้นเขตแดนในบางบริบท (ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี , 2559) ซึ่งสวนทางกับความ
ปรารถนาของรัฐชาติตามอุดมคติ ที่มุ่งหวังให้เส้นเขตแดนท าหน้าที่เป็นรั้วแบ่งกั้นระหว่างรัฐสองรัฐออกจากกัน
อย่างเด็ดขาด (Schmitt, 2001) ด้วยการจัดตั้งหน่วยงานปกครองและความมั่นคงขึ้นในหมู่บ้านชายแดน เช่น 
ต ารวจตระเวนชายแดน ต ารวจน้ า หน่วยรักษาความสงบตามล้ าน้ าโขง  ตลอดจนการตรากฎระเบียบมาบังคับ
ใช้มากมาย จนหลายครั้งหน่วยงานและกฎเกณฑ์เหล่านี้ทับซ้อนกันเอง ในขณะที่คนในชุมชน หน่วยงานและ
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องค์กรท้องถิ่น ก็เพียรพยายามที่จะตอบโต้ ต่อรองในทุกเมื่อเชื่อวันเช่นกัน (Walker, 1999, 2008) เส้นเขต
แดนและกลไกรัฐในชายแดนไทย-ลาว จึงเป็นปฏิบัติการทางวาทกรรม (discourses) ที่ถูกประกอบสร้างขึ้น 
(โสภี อุ่นทะยา, 2557) หาใช่ความจริงแท้ที่มีมาตามธรรมชาติไม่ เฉกเช่นเดียวกันกับส านึกของความเป็นคน
ไทยและความเป็นคนลาว หรือความเป็นพลเมืองไทยและความเป็นพลเมือลาว ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ถูกประกอบสร้าง
ขึ้นมาจากรัฐชาติดุจเดียวกัน   
 ครอบครัวข้ามแดนจึงได้สร้างความเป็นพลเมืองที่มีความยืดหยุ่นขึ้นมา (Ong, 1999, 2006) เพ่ือ
สร้างชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวตนเองให้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยมีพลังขับขับเคลื่อน คือ ความปรารถนาที่ถูก
ผลิตขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด (Deleuze & Guattari, 1983; 1988) ภายใต้วิถีชีวิตแบบสองถิ่น (bi-local) ที่ทั้งใน
ฝั่งไทยและฝั่งลาว (Portes & Patricia, 1999) ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ถูกถักทอขึ้นจากกกลุ่มคนที่ใช้ชีวิตร่วมกัน
ในพ้ืนที่ในระหว่าง (place in-between) (Wilson & Donnan, 2003; 2005) เส้นเขตแดนไทย-ลาว โดยไม่
ยอมจ านนต่ออ านาจรัฐชาติ ด้วยความปรารถนาที่จะเชื่อมต่อความเป็นบ้านและความผูกพันต่อชุมชนทั้งสอง
ฝั่งแม่น้ าโขงไปพร้อมกัน ซึ่งคล้ายคลึงกับ “คนสองน้ า” ในระนองและเกาะสองที่ส่วนใหญ่เป็นชนชั้นน า (elite) 
ในท้องถิ่นที่เกิดขึ้นในชายแดนไทย-พม่า อันเนื่องมาจากนักธุรกิจและพ่อค้าเชื้อสายจีนของไทยและพม่า ส่วน
ใหญ่ยังมีความสัมพันธ์เชิงเครือญาติและใช้ชีวิตอยู่ในสองประเทศ และถือสองสัญชาติ เพ่ือคงสายสัมพันธ์ข้าม
แดนให้เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจการค้าของตน (ณัฏฐ์ชวัล โภคาพาณิชวงษ์, 2559) แต่ที่ต่างกันที่สุด 
ก็คือ ครอบครัวข้ามแดนในชุมชนชายแดนไทย-ลาว ส่วนมากเป็นคนชายขอบ ฉะนั้นการเลือกด าเนินวิถีชีวิต
ข้ามแดนทั้งในฝั่งไทยและฝั่งลาวของครอบครัวข้ามแดน จึงนับเป็น “พิธีกรรมแห่งการเดินทาง” (rite of 
passage) เพ่ือการเลื่อนสถานภาพของคนข้ามแดนประเภทหนึ่งก็ได้ (Chavez, 1991)  
 

 2. พัฒนาการของครอบครัวข้ามแดน 
 สังคมโลกหลังตั้งแต่กลางทศวรรษที่ 1990 ปรากฏการณ์ข้ามแดนได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างสิ้นเชิงในหลากหลายมิติ อันเป็นผลมาจากการยุติลงของสงครามเย็น และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ภายใต้ระบบทุนนิยมและกระแสโลกาภิวัตน์ โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว พบว่า วิถีชีวิตข้ามแดน การ
อพยพลี้ภัย การพลัดถิ่น การแต่งงานข้ามแดนหรือข้ามวัฒนธรรม การพ านักภายหลังการแต่งงาน และการย้าย
ถิ่นข้ามแดนของสมาชิกในครอบครัวได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ด้วยเงื่อนไขจากความปรารถนาที่ซับซ้อน
หลากหลาย เช่น แสวงหาโอกาสใหม่ในชีวิต ต้องการมีงานและรายได้ที่ดีกว่า ปรารถนาที่จะใช้ชีวิตในประเทศ
ที่เจริญกว่าประเทศตน (พัฒนา กิติอาษา, 2557; ศิลปะกิจ ตี่ขันติกุล, 2559; พัชรินท์ ลาภานันท์, 2561) 
หลายคนจ าต้องละทิ้งภูมิล าเนาเพราะสงครามและความอดอยาก ซึ่งเกิดขึ้นทั้งโดยสมัครใจและถูกบีบบังคับ 
(สมัคร์ กอเซ็ม, 2560; สมคิด แสงจันทร์, 2560) จนท าให้สมาชิกบางคนหรือหลายคนในครอบครัวเดียวกัน 
ต้องแยกย้ายจากกัน ไปอยู่อาศัยในหลายประเทศ ในหลายครอบครัวต้องแยกกันเป็นการชั่วคราว หรืออาจ
เกือบตลอดช่วงชีวิตในบางครอบครัว แต่ก็ยังมีความรู้สึกร่วมกันในฐานะสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน และ
พยายามถักทอสายใยแห่งครอบครัวไว้ให้เหนียวแน่น ด้วยการสนับสนุนและแบ่งปันสวัสดิการระหว่างกัน เช่น 
การติดต่อสื่อสารรูปแบบต่างๆ การส่งเงินและสิ่งของตอบแทนหรือแลกเปลี่ยนกันในวาระส าคัญ การเดินทาง
ไปมาหาสู่ระหว่างเป็นครั้งคราว การมีกิจกรรมทางสังคมข้ามแดน การแสดงออกถึงความรักความผูกพัน
ระหว่างครอบครัวและญาติพ่ีน้องอยู่เสมอ รวมถึงการมีส านึกร่วมต่อรัฐชาติดั้งเดิมและรัฐชาติที่ตนเองพ านักอยู่
ไปพร้อมกัน แต่อาจมีระดับเข้มข้นต่างกันได้ ปรากฏการณ์ทางสังคมเหล่านี้ คือ คุณลักษณะของครอบครัวข้าม
แดน (cross-border family) ที่พบได้ทุกมุมโลก (Sorensen & Vammen, 2014) 
 ปรากฏการณ์ทางสังคมข้ามแดนในบริเวณชายแดนระหว่างสองหรือสามรัฐชาติ ส่วนมากจะมีความ
สลับซับซ้อน และระดับความเข้มข้นมากกว่าพ้ืนที่ส่วนอ่ืนๆ ในรัฐชาติ (สุชาดา ทวีสิทธิ์ และสุรสม กฤษณะ
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จูฑะ, 2556) โดยเฉพาะในชุมชนชายแดนไทย-ลาว ตลอดสองฝั่งแม่น้ าโขง ดังจะเห็นได้ว่า มีครอบครัวข้าม
แดนที่อาศัยในหมู่บ้านแห่งนี้ 50 ครอบครัว คิดเป็นสัดส่วนราว 1 ใน 4 ของครอบครัวทั้งหมด โดยเป็น
ครอบครัวข้ามแดนของคนไทยและคนลาว8 จ าแนกได้เป็น 4 ประเภท คือ สามีไทยมีภรรยาลาว สามีลาวมี
ภรรยาไทย สามีไทยภรรยาลาวหลายคน และสามีไทยมีภรรยาน้อยลาว ทุกครอบครัวเกิดขึ้นจากการแต่งงาน
ตามประเพณี และการอยู่กินฉันสามีภรรยา โดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายของไทยหรือลาว ผลลัพธ์
ที่ตามมา ก็คือ สามี ภรรยา และบุตร ซึ่งเป็นสมาชิกคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนในครอบครัวข้ามแดน ไม่ได้รับ
สถานะพลเมือง ถูกจ าแนกจากรัฐไทยให้อยู่ในหลายสถานภาพ ได้แก่ คนลาวอพยพ คนไร้สัญชาติ คนไร้สถานะ
ทางทะเบียนราษฎร์หรือคนที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร์ แรงงานต่างด้าวที่ลงทะเบียนเ พ่ือการอาศัยอยู่
ชั่วคราว (ทร.38/1) ตลอดจนตกเป็นคนไร้รัฐ เพราะปราศจากเอกสารหลักฐานของราชการที่จะแสดงให้เห็น
การเกาะเกี่ยวกับรัฐไทยและลาว (พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, 2545)  
 การแต่งงานข้ามแดนตามกฎหมายไทยและลาว ซึ่งเป็นบันไดขั้นแรกที่จะน าไปสู่การได้สถานะ
ความเป็นพลเมืองของสมาชิกในครอบครัวข้ามแดนได้ถูกปิดตายตั้งแต่ต้น เนื่องจากอุปสรรคส าคัญหลาย
ประการ คือ  กระบวนการทางกฎหมายที่มีหลายขั้นตอน มีความยุ่งยากในการปฏิบัติและใช้เอกสารหลักฐาน
หลายอย่าง จะต้องยื่นเอกสารตั้งแต่ในระดับบ้าน เมือง แขวง จนถึงกระทรวงต่างประเทศ โดยคู่สมรสต้อง
ลงทะเบียนที่สถานทูตของตนในลาว แสดงความตั้งใจที่จะแต่งงานกับคนลาว มีเอกสารหนังสือรับรอง
คุณสมบัติ และมีใบรับรองอ่ืนๆ ที่อาจถูกร้องขอเพ่ิมเติมได้ (ส านักงานนายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว, 1994) ในขณะที่ประชาชนลาวที่มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่ชนบทมากกว่าครึ่งล้วนไม่มีและไม่ได้ท า
เอกสารทางทะเบียนราษฎร์ ไม่ว่าจะเป็นใบสูจิบัตร บัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน (พฤกษ์ เถาถวิล, 2551) 
ตลอดกระบวนการด าเนินการต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงินหลายหมื่นบาท ใช้ระยะเวลาด าเนินการยาวนานนับปี 
สุดท้ายจึงท าให้ครอบครัวข้ามแดนเลือกที่จะไม่แต่งงานข้ามให้ถูกต้องตามกฎหมาย ยิ่งไปกว่านั้นก็คือ ไม่
สอดคล้องกับโลกทางสังคม (life world) ของคนในชุมชนท้องถิ่น ซึ่งไม่ค่อยให้ความส าคัญกับความถูกหรือผิด
กฎหมายของรัฐในเรื่องต่างๆ มากเท่ากับจารีตประเพณี ค่านิยม ความเชื่อ และการสืบสานความสั มพันธ์เชิง
เครือญาติข้ามแดนในชุมชนชายแดนไทย-ลาว  
 หลายครอบครัวข้ามแดนในชุมชนชายแดนไทย-ลาว พบว่า เป็นการอยู่กินแบบ “บ้านเล็ก”เมื่อ
ผู้หญิงลาวบางคนเลือกที่จะเป็นภรรยาน้อย หรือภรรยาคนที่สอง (Second wife) ของผู้ชายไทยที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจที่ดี (ดวงมณี นารีนุช, 2559; 2560) ด้วยปรารถนาจะให้สามีเลี้ยงดูและมีรายได้มากขึ้น เพ่ือจุนเจือ
ครอบครัวของตนเองในลาวด้วย เนื่องเพราะผู้หญิงในวัฒนธรรมลาวนั้นมีบทบาทหลักในฐานะผู้รับผิดชอบต่อ
ความอยู่รอดและความมั่นคงของครอบครัว (จารุวรรณ ธรรมวัตร , 2541) ซึ่งก็แน่นอนว่าการมีสถานภาพเป็น
ภรรยาน้อย ย่อมจะท าให้ไม่สามารถจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายได้  สภาพการณ์เช่นนี้ได้สร้างความกังวลใจ
ให้แก่รัฐบาลลาว ดังการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงการต่างประเทศลาว ได้คอยย้ าเตือนให้ผู้หญิงลาว
ระมัดระวังในการแต่งงานกับคนต่างชาติ เพราะอาจตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ หากต้องการแต่งงานก็ควรท าให้
ถูกกฎหมายลาว (ผู้จัดการออนไลน์, 2556; Safe Child Thailand, 2016) ความวิตกกังวลนี้ถูกน าเสนอผ่าน
วรรณกรรมร่วมสมัยแนวสัจทัศน์สังคมนิยม (socialist realism) ของนักเขียนลาว ในเรื่องสั้นชื่อ “หน้ากาก
เทวดา” ที่มุ่งย้ าเตือนให้หญิงลาวที่ไขว่คว้าหาความรักจากหนุ่มชาวไทย เพ่ือแสวงหาความทันสมัยและชีวิต
                                                           
8 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะครอบครัวข้ามแดนที่เป็นรักต่างเพศ (heterosexuality) ของคนไทยและคนลาวท่ีแต่งงาน
ตามประเพณี และการอยู่กันฉันสามีภรรยาในชุมชนชายแดน ท้ังนี้เพราะครอบครัวขามแดนในพ้ืนท่ีวจิัยมีลักษณะเป็นรักต่าง
เพศ จึงไม่มผีู้ให้ข้อมูลมาจากครอบครัวข้ามแดนของคนท่ีเป็นคนเพศเดียวกัน (homosexuality) แต่ไม่ได้หมายความว่า 
ครอบครัวรักเพศเดยีวกันไม่ใช่ครอบครัวหรือไม่มีอยู่จริงในชุมชนชายแดนไทย-ลาว  
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ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยได้รับยินยอมพร้อมใจและการสนับสนุนเต็มที่จากครอบครัวของตน และในท้ายที่สุด
แล้วกลับถูกหลอกลวงให้เข้าสู่ธุรกิจทางเพศในเมืองไทย ต้องเผชิญกรรมชะตากรรมชีวิตที่เลวร้าย และชั่วชีวิต
ไม่มีโอกาสได้หวนกลับไปแผ่นดินลาวอีกเลย (อุมารินทร์ ตุลารักษ์, 2558) หากพิจารณาผ่านมุมมองทางเพศ
ภาวะ (gender) ในเชิงอุดมคติในสังคมผู้ชายเป็นใหญ่แล้ว การข้ามแดนถือเป็นพ้ืนที่ปฏิบัติการของผู้ชาย 
ดังนั้นเมื่อผู้หญิงได้กลายไปผู้ปฏิบัติการในรูปของแรงงานข้ามแดน จึงต้องถูกมองในทิศทางลบ ถือเป็นความ
พิลึกพิลั่น ความแปลกประหลาด จนถูกเชื่อมโยงกับการต้องตกเป็นเหยื่อของผู้มีอ านาจ ในทางตรงกันข้ามถ้า
หากเป็นผู้ชายข้ามแดน ก็จะได้รับการเชิดชู น่ายกย่องนับถือ ถือเป็นเกียรติความผู้ชายคนนั้นๆ เพราะมีความ
รับผิดชอบในการเลี้ยงดูครอบครัว ซ่ึงเป็นไปในทิศทางบวก (Toyota, 2000; Yeoh, 2006) การเคลื่อนย้าย
ข้ามแดนจากพลังของกระบวนการโลกาภิวัตน์ ได้มีส่วนผลักให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทและอิทธิพลในกิจกรรม
ข้ามแดนเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในด้านการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้า จนเกิดความเชื่อมั่นในศักยภาพและ
พลังของตนเองในการยกระดับสถานภาพทางสังคม และเศรษฐกิจให้กับตนเองและครอบครัวได้ (Niger-
Thomas, 2001) แม้ในอดีตที่ผ่านมาผู้หญิงหลายคนไม่เคยแม้แต่จะก้าวเท้าออกไปนอกหมู่บ้านของตน 
(Kusakabe, 2004)  
 ครอบครัวข้ามแดนที่เกิดขึ้นจากการแต่งงานข้ามแดนเป็นปรากฏการณ์ที่ในระดับโลกมักถูกมองว่า
เป็นผลพวงของกระแสโลกาภิวัตน์เป็นสาเหตุหลัก (Sorensen & Vammen, 2014) แต่พัฒนาการของ
ครอบครัวข้ามแดนในหมู่บ้านริมฝั่งโขง ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเชื่อมโยงอย่างมีนัยส าคัญกับพลวัตทางนโยบายจาก
ความสัมพันธ์ในแต่ละบริบทระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลลาว จัดแบ่งได้ 3 ยุค ดังนี้ (พลวิเชียร ภูกองไชย และ
พัชรินทร์ ลาภานันท์, 2562)  
 1) ครอบครัวข้ามแดนยุคประเพณี (traditional cross-border family) ก่อนปี พ.ศ. 2518 ถือ
เป็นช่วงเวลาที่รัฐไทยและรัฐลาวมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีอุดมการณ์ทางการเมืองและการปกครองคล้ายคลึง
กัน ท าให้การข้ามแดนสามารถท าได้สะดวกง่ายดาย ประดุจเป็น “ชายแดนที่ไม่มีการควบคุม” (uncontrolled 
border) เพราะไม่มีการก ากับควบคุมจากเจ้าหน้าที่รัฐมากนัก (Solomon, 1970) จนคนในหมู่บ้านชายแดน
แห่งนี้ยืนยันตรงกันว่าเป็นสภาวะที่แทบจะไร้เส้นเขตแดน ผู้คนยังไม่ส านึกถึงความเป็นคนไทยและคนลาวที่มี
สังกัดรัฐชาติต่างกันมากนัก กล่าวอย่างชัดเจนก็คือ ความเป็นไทยหรือลาวไม่ใช่ปัญหาของการแต่งงานข้ามแดน 
และการสร้างครอบครัวข้ามแดนแต่ประการใด สะท้อนได้ชัดเจนจากจ านวนของผู้หญิงไทยที่แต่งงานกับผู้ชาย
ลาวมากที่สุดในช่วงนี้ ในขณะที่เมื่อเวลาผ่านไปจะพบว่ามีหญิงไทยยอมแต่งงานกับผู้ชายลาวน้อยลงอย่างเห็น
ได้ชัด ดังนั้นในสมัยนี้ขอเพียงหญิงชายไทยลาวรักใคร่ชอบพอกัน ก็สามารถแต่งงานตามประเพณี และสร้าง
ครอบครัวข้ามแดนก าเนิดขึ้นได้แล้ว ในบางครอบครัวก็อยู่กินฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้แต่งงานตามประเพณี โดย
คนลาวที่มาแต่งงานกับคนไทยส่วนมากจะมีภูมิล าเนาอยู่ไม่ไกลนักจากหมู่บ้านนี้มากนัก ส่วนมากมาจาก
หมู่บ้านตรงข้ามฝั่งโขง หลายครอบครัวจึงเกิดจากการชักน าของญาติพ่ีน้องทั้งสองฝ่าย  ดังนั้นความรัก การ
แต่งงานข้ามแดน และสร้างครอบครัวข้ามแดนของคนไทยและคนลาวในหมู่บ้านชายแดนไทย-ลาว จึงด าเนิน
ไปอย่างราบรื่น ไร้ปัญหาและอุปสรรคที่จะมาจากอ านาจของรัฐชาติ      
 2) ครอบครัวข้ามแดนยุคสงคราม (cross-border family in war) ระหว่างปี พ.ศ. 2518-2531 
เป็นครอบครัวข้ามแดนที่เกิดจากการแต่งงานของคนไทยกับ “คนลาวอพยพ”9 หลังเกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลง
การปกครองในลาว หรือที่เรียกกันว่าเหตุการณ์ “ลาวแตก” ท าให้คนลาวลี้ภัยข้ามแดนเข้าสู่หมู่บ้านตามแนว

                                                           
9 ลาวอพยพ หมายถึง คนลาวท่ีอพยพลี้ภัยเข้ามาไทย ทั้งอยู่ในค่ายอพยพและอาศัยอยู่กับญาติพี่น้องในหมู่บ้านชายแดน 
ภายหลังเกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองในลาวในปี พ.ศ. 2518 หรือท่ีเรียกกันท่ัวไปว่า “ลาวแตก”  



เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)      317 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสงัคมวิทยา ครั้งที่ 2 
20 - 21 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ี

ชายแดนไทย-ลาว ซึ่งในพ้ืนที่ของหมู่บ้านแห่งนี้มีคนลาวอพยพนั่งเรือข้ามฝั่งโขงเข้ามาพ านักอยู่ไม่น้อยกว่า 
2,000 คน รวมถึงเจ้าบุญอุ้ม ณ จ าปาสัก ผู้ครองเมืองจ าปาสักด้วย เพราะบริเวณหมู่บ้านถูกจัดให้เป็นศูนย์พัก
พิงชั่วคราว ก่อนที่จะถูกส่งต่อไปยังศูนย์อพยพในตัวจังหวัดอุบลราชธานีที่หน่วยงานไทยเตรียมไว้ ทั้งนี้
ประมาณการว่ามีคนลาวอพยพเข้าสู่ไทยไม่น้อยกว่า 320,000 คน (สุชาดา ทวีสิทธ์ และสุรสม กฤษณะจูฑะ , 
2555) โดยส่วนมากอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บางส่วนของคนลาวอพยพนี้ไม่ได้เดินทางเข้าไปยังศูนย์
อพยพที่ทางการจัดไว้ให้ เพราะได้อาศัยอยู่กับญาติพ่ีน้อง เพ่ือนฝูง และคนที่สนิทชิดเชื้อกัน ก่อนที่ในระยะ
ต่อมาจะได้แต่งงานกับคนไทยทั้งในและนอกหมู่บ้าน เพราะไม่ประสงค์ที่จะถูกส่งไปตั้งถิ่นฐานยังประเทศที่สาม 
ซึ่งในกลุ่มนี้มีมากกว่า 7,000 คน (ขจัดภัย บุรุษพัฒน์, 2550) ครอบครัวข้ามแดนของลาวอพยพที่แต่งงานกับ
คนไทยในหมู่บ้านแห่งนี้เกือบทั้งหมดอยู่ในลักษณะสามีไทยมีภรรยาลาว มีเพียงครอบครัวเดียวเท่านั้นที่สามี
ลาวมีภรรยาเป็นคนไทย ซึ่งถือเป็นความรักและการแต่งงานข้ามแดนที่เกิดขึ้นท่ามกลางไฟสงครามและความ
ขัดแย้งระหว่างรัฐไทยและรัฐลาวที่ร้าวลึกที่สุดในประวัติศาสตร์ ตลอดล าน้ าโขงจะถูกตรวจตราและควบคุม
เข้มงวด หน่วยงานทหาร ต ารวจผุดขึ้นราวดอกเห็ดตามแนวชายแดน จุดผ่านแดนประเภทต่างๆ ถูกปิด-เปิด
หลายครั้งคราว ขึ้นอยู่กับบริบทความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาล  สถานการณ์ในหมู่บ้านชายแดนริมฝั่งแม่น้ าโขง
เต็มจึงด้วยความตึงเครียด และมีการเข้มงวดกวดขันการเข้าออกหมู่บ้านอย่างเต็มที่ แต่กระนั้นก็ยังพบเห็นการ
เล็ดลอดข้ามแดนไปมาได้ แม้จะมีความยากล าบากและมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกจับกุมจากเจ้าหน้าที่ รัฐทั้งสอง
ฝ่ายก็ตาม  
 3) ครอบครัวข้ามแดนยุคเขตเศรษฐกิจชายแดน (cross-border family in border economic 
zone) หลังปี พ.ศ. 2532-ปัจจุบัน  ความขัดแย้งระหว่างรัฐไทยและรัฐลาวคลี่คลายและสงบลงไปภายหลังการ
ยุติลงของสงครามเย็น ไทยและลาวต้องปรับเปลี่ยนนโยบายภายในและต่างประเทศให้สอดคล้องบริบทของโลก 
โดยรัฐบาลลาวด าเนินนโยบายจินตนาการใหม่ (new thinking) ในขณะที่ไทยประกาศใช้นโยบายแปรสนามรบ
เป็นสนามการค้า มีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ าโขงแห่งที่ 1 (หนองคาย-เวียงจันทน์) และอีกหลายแห่งในเวลา
ต่อมา เส้นเขตแดนที่เคยขึงตรึงถูกปลดวางลง การข้ามแดนกลับมาคึกคักมีชีวิตชีวาอีกครั้ง คนลาวหลั่งไหลข้าม
แดนเข้ามาเป็นแรงงานในไทยประมาณ 200,000 คน (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล , 
2562)  ในระยะ 2 ทศวรรษแรก ส่วนมากเป็นแรงงานผิดกฎหมาย ก่อนที่ต่อมาจะมีแรงงานเข้าสู่ระบบตาม
กฎหมายเพ่ิมมากขึ้นหลายคนเริ่มต้นจากการเข้ามาท างานรับจ้างรายวันตามฤดูกาลกับเครือญาติและคนรู้จัก
ในหมู่บ้านชายแดนฝั่งไทย ก่อนที่จะขยับไปสู่หัวเมืองใหญ่และกรุงเทพฯ วัยรุ่นชาวลาว 3 ใน 4 คน หรือ
ประมาณร้อยละ 75 ต่างเคยมีประสบการณ์ข้ามแดนมาท างานในเมืองไทย (Safe Child Thailand, 2016) 
ส าหรับคนที่ยังไม่เคยไป ก็ใฝ่ฝันและมีความปรารถนาที่จะเข้ามาท างานในไทยเช่นเดียวกัน โดยรับความ
เห็นชอบและสนับสนุนเต็มที่จากครอบครัวตนเอง (ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ, 2552) เกณฑ์อายุของแรงงานอยู่ใน
วัยหนุ่มสาว หญิงสาวหลายคนที่อายุระหว่าง 15-20 ปี เลือกท างานภาคบริการในพื้นที่ชายแดน ไทย-ลาว เช่น 
พนักงานร้านอาหารและเครื่องดื่ม แม่บ้าน และพ่ีเลี้ยงเด็ก ฉะนั้นแล้วจึงเป็นเรื่องง่ายมากท่ีจะเกิดความรักใคร่
ชอบพอกับคนไทย (ดวงมณี นารีนุช, 2559) กระทั่งเกิดครอบครัวข้ามแดนในหมู่บ้านเพ่ิมเติมในช่วงยุคนี้  
 ครอบครัวข้ามแดนที่พบเกือบทั้งหมดในหมู่บ้านในช่วงย้อนหลังไป 30 ปี จึงเกิดจากการแต่งงาน
ของคนลาวที่เข้ามาเป็นแรงงานข้ามแดนกับคนไทยในหมู่บ้าน ก่อนที่บางส่วนจะค่อยๆ ผันตัวเองไปเป็น
ผู้ประกอบการค้าข้ามแดน ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าคนลาวที่มาแต่งงานกับคนไทยในสมัยนี้เริ่มมีภูมิล าเนาอยู่ใน
แขวงที่ห่างไกลออกไปจากหมู่บ้านชายแดนแห่งนี้นับเป็นระยะทางหลายร้อยกิโลเมตร เช่น เวียงจันท์ บอลิค า
ไชย และอัตตะปือ ซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ท่ีไม่พบเจอในครอบครัวข้ามแดนสมัยก่อนหน้านี้ เพราะส่วนมากจะ
คู่ครองข้ามแดนจะมาจากหมู่บ้านริมฝั่งโขงตรงข้ามกัน หรือไม่ก็มาจากหมู่บ้านตอนในที่มีระยะทางไม่เกิน 100 



318      เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)       
 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสงัคมวิทยา ครั้งที่ 2 
20 - 21 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 

 

กิโลเมตร จากแขวงที่มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดอุบลราชธานี คือ จ าปาสัก สาละวัน และสะหวันนะเขต โดย
แต่เดิมหนุ่มสาวไทยและลาวที่ตกลงแต่งงานและสร้างครอบครัวข้ามแดนมักจะเกิดจากการชักน าของเครือญาติ
และคนใกล้ชิด แต่ในระยะหลังได้เปลี่ยนลักษณะแบบแผนเป็นการ “รู้จัก” ด้วยตนเองมากขึ้น  สภาพการณ์
เช่นนี้น่าจะเป็นผลมาจากโครงข่ายการคมนาคมและการสื่อสารที่เชื่อมต่อระหว่างกันอย่างทั่วถึง ท าให้การ
เคลื่อนย้ายเของผู้คนสามารถกระท าได้สะดวกและรวดเร็ว รวมถึงกฎระเบียบการข้ามแดนที่ผ่อนคลายลงมาก
จากอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์  
 หากพิจารณารูปแบบของครอบครัวข้ามแดนในหมู่บ้านชายแดนไทย -ลาว ว่า เหตุใดครอบครัว  
ข้ามแดนในยุคเขตเศรษฐกิจชายแดน จึงพบแต่รูปแบบสามีไทยมีภรรยาลาว สามีไทยภรรยาลาวหลายคน และ
สามีไทยมีภรรยาน้อยลาว โดยไม่พบสามีลาวภรรยาไทยเลยแม้แต่ครอบครัวเดียว ผ่านวิธีคิดปิตาธิปไตย 
(patriarchy) ก็จะสามารถเข้าใจได้ เนื่องเพราะสังคมไทยและสังคมลาว รวมถึงสังคมลุ่มน้ าโขง (เสนาะ เจริญ
พร, 2548; ล าพอง คัญทะลีวัน, 2551) ปรากฏการณ์เช่นนี้ยืนอยู่บนแนบแผนความสัมพันธ์ชายหญิงที่สร้างให้
ผู้ชายเป็นใหญ่ (ปรานี วงษ์เทศ, 2549) มิหน าซ้ ายังถูกผสมผสานเข้ากับความทันสมัยและการบริโภคนิยม ก็ยิ่ง
ท าให้ผู้หญิงลาวบางคนมองเห็นว่าการเลือกเป็นภรรยาของผู้ชายไทย หรือแม้แต่เป็นภรรยาน้อยของคนไทย จะ
ท าให้ตนเองและครอบครัวเดิมของตนที่อยู่ในลาวมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนั้นยังท าให้ตนเองสามารถ
ใช้ชีวิตและท างานในไทยได้สะดวก และมีความมั่นคงและปลอดภัยมากขึ้น หากมีบุตรก็จะได้สัญชาติไทยและ
เป็นพลเมืองไทยในอนาคต “อยากได้สัญชาติไทย ถ้าไม่ได้ ก็อยากให้ลูกได้ แม่ไม่ได้เป็น ก็ไม่เป็นไร” (น้อย, 20 
พ.ย. 2562: สัมภาษณ์ )  แม้ต่อมาจะพบว่าการมีทัศนคติเช่นนี้อาจไม่เป็นจริงเสมอไป เพราะสามีไทยหรือพ่อ
ของลูกอาจจะบ่ายเบี่ยงไม่ไปแจ้งเกิด หรือหลบลี้หนีหายจากภรรยาคนลาวและลูกที่เพ่ิงลืมตาดูโลกไปเลยก็ได้ 
แต่ในทางตรงกันข้ามผู้หญิงไทยสมัยนี้ โดยเฉพาะวัยรุ่นไทยในหมู่บ้านล้วนไม่ปรารถนาที่จะแต่งงานกับคนลาว
เลย ยิ่งเมื่อเป็นคนลาวที่เป็นแรงงานข้ามแดนที่มีฐานะยากจน และมีภาพลักษณ์ “ไม่ทันสมัย” ในขณะที่หาก
เป็นผู้ชายไทยที่แม้จะอยู่ในวัยกลางคนไปจนถึงวัยสูงอายุ บางคนมีครอบครัวอยู่แล้ว หรือเคยมีครอบครัว
มาแล้วก็ไม่ใช่ปัญหาและอุปสรรคส าคัญนักในการแสวงหาภรรยาชาวลาว เนื่องจากยังสามารถที่จะมีภรรยา
ลาวที่อยู่ในวัยสาวได้ไม่ยาก แต่สิ่งส าคัญคือ ต้องเป็นผู้ชายที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี เพ่ือให้สามารถเลี้ยงดูพวก
เธอและครอบครัวเดิมของเธอที่อยู่ในลาวได้ (พ่ีเวียง, 17 พ.ย. 2562: สัมภาษณ์) 
 
ตารางที ่1 รูปแบบครอบครัวข้ามแดน และยุคของครอบครัวข้ามแดนในชุมชนชายแดนไทย-ลาว  
รูปแบบครอบครัวข้ามแดน สามีไทย 

ภรรยาลาว 
สามีลาว 

ภรรยาไทย 
สามีไทย 

ภรรยาลาวหลายคน 
สามีไทยภรรยา

น้อยลาว ยุคของครอบครัวข้ามแดน 
ยุคด้ังเดิม (≤ 1975)  3 2 0 0 
ยุคสงคราม (1975-1990) 6 5 0 0 
ยุคเศรษฐกิจชายแดน         
(≥ 1991)  

11 0 1 2 

รวม 20 7 1 2 
  
 3. ความปรารถนากับวิถีชีวิตสองถิ่นที่ของครอบครัวข้ามแดน  
 หากให้นิยามตัวตนของครอบครัวข้ามแดน พวกเขารู้สึกพึงพอใจที่คนในชุมชนชายแดนไทย-ลาว
เรียกว่า ครอบครัวคนสองฝั่งโขง และเรียกสมาชิกในครอบครัวว่า สิงห์สองฝั่ง “เราเป็นคนสองฝั่งโขง เพราะใช้
ชีวิตอยู่ทั งฝั่งนี และฝั่งโน้น” (ตาด า, สัมภาษณ์, 22 พ.ย. 2562) เนื่องจากส่วนมากด ารงวิถีการด าเนินชีวิตแบบ
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สองถิ่นที่ (bi-local) ทั้งในฝั่งไทยและฝั่งลาว ในขณะที่นักวิชาการพิจารณาครอบครัวข้ามแดนว่าเป็นคนที่มี    
อัตลักษณ์ผสมผสานระหว่างความเป็นคนไทยและคนลาว กล่าวคือ พวกเขาเป็น “คนพันทาง” (hybrids 
identity) (Bucken-Knapp, 2002) การอ้างอิงอัตลักษณ์และสิทธิของความเป็นคนลุ่มน้ าโขง เพ่ือตอบโต้ 
ต่อรองกับรัฐชาติ กล่าวได้อีกอย่างหนึ่ง ก็คือ “พวกเขาคือชายแดน” (We are the border.) ซึ่งเป็นเจ้าของ
พ้ืนที่ในอาณาบริเวณนี้มานานแล้ว (Flynn, 1997) และมีส่วนในการก่อร่างสร้างสรรค์พ้ืนที่ชายแดนให้เป็นไป
อย่างเช่นในทุกวันนี้ เฉกเช่นเดียวกันกับอ านาจรัฐและทุนที่มาจากภายนอก ซึ่งในทัศนะของ Deleuze & 
Guattari (1988) เห็นว่าเป็นวิธีคิดของคนร่อนแร่ (nomadology) ที่ไม่ต้องการตกอยู่ภายใต้อาณาเขตที่
แน่นอนตายตัวของรัฐชาติ การจ ากัดถิ่นที่อยู่ไว้เพียงแห่งเดียวจึงเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่อาจยอมรับได้ เพราะวิถี
ชีวิตที่ต้องเคลื่อนย้ายและไหลเวียนข้ามแดนอยู่เป็นกิจวัตร แม่น้ าโขงจึงเปรียบเสมือนเส้นทางคมนาคมที่ใช้ใน
การสัญจรไปมามากกว่าจะเป็นเส้นเขตแดนรัฐ (Goblet, 1955) ดังนั้นกฎระเบียบใดที่มาขวางกั้นการด าเนิน
ชีวิตข้ามแดน จึงมีไว้เพ่ือให้พวกเขาได้ฝ่าฝืน ด้วยการตัดข้าม ทะลุผ่านไปให้ได้ แม้จะเป็นการกระท าที่ผิด
กฎหมายก็ตาม (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2554)  
 ในบางครอบครัวข้ามแดนยุคทุนนิยมชายแดน สามีจะอ าพรางภรรยาของตนที่เป็นคนลาวให้ขึ้น
ทะเบียนเป็นแรงงานข้ามแดน (ทร.38/1) โดยมีสามีเป็นนายจ้าง และภรรยาเป็นลูกจ้าง เพ่ือให้สามารถเข้าถึง
สิทธิการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ โดยเฉพาะในกรณีที่การเจ็บป่วยเรื้อรังที่ต้องได้รับการรักษาอย่าง
ต่อเนื่องและมีค่าใช้จ่ายสูง แม้รู้ว่าเป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย แต่ตราบใดที่การกระท านั้นสร้างความม่ันคงใน
การด ารงชีพให้กับพวกเขา ซึ่งชีวิตเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ทุกคนยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ
กระท าผิดกฎหมาย โดยเฉพาะในบรรดาครอบครัวข้ามแดนที่มีฐานะขัดสนและสิ้นไร้ไม้ตอกที่จะท ามาหากินใน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นทางการได้ (Sikder, 2005) สมาชิกของครอบครัวข้ามแดนบางคนจึงเข้าไปยุ่ง
เกี่ยวกับการค้าและธุรกิจ “สีเทา” นอกระบบ ซึ่งก้ าก่ึงว่าจะผิดกฎหมาย และผิดกฎหมาย ด้วยการขนส่งสินค้า
ข้ามแดน เช่น ไม้แปรรูป สินค้าอุปโภคบริโภค วัวและควาย รถจักรยานยนต์ และยาเสพติด  ด้วยเหตุที่วิถีชีวิต
ของครอบครัวข้ามแดนที่มีลักษณะของคนนอกกรอบเช่นนี้ บ่อยครั้งจึงถูกมองจากคนทั่วไปว่าเป็นพวกแปลก
ประหลาด แหกคอก และเบี่ยงแบนไปจากบรรทัดฐานของสังคม (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร , 2554) ในขณะที่
เจ้าหน้าที่รัฐด้านความมั่นคงจะเพ็งเล็งคนเหล่านี้ในทันที ว่าเป็นพวกสร้างปัญหา มีพฤติกรรมไม่อยู่ใน
กฎระเบียบของรัฐ (พฤกษ์ เถาถวิล, 2552) ต่อเมื่อพวกเขาถูกจับกุมตัวในข้อหาที่มีอัตราโทษไม่สูงมากนัก หรือ
เพ่ิงกระท าผิดครั้งแรก ผู้น าหมู่บ้านก็จะช่วยเหลือทุกคนอยู่เสมอ ไม่เลือกว่าจะมีสถานะความเป็นพลเมืองไทย
หรือไม่ก็ตาม ด้วยเพราะถือว่าเป็นลูกบ้านผู้ใต้ปกครองของตน (ผู้ใหญ่บ้าน, สัมภาษณ์, 22 พ.ย. 2562)  
 ครอบครัวข้ามแดนในหมู่บ้านชายแดนแห่งนี้ ประมาณร้อยละ 70 ท ามาหากินอยู่ในบริเวณจุดผ่าน
แดนถาวรอย่างหลากหลายและคึกคักในแต่ละวัน เช่น สามีเป็นแรงงานในการล าเลียงขนถ่ายสิ่งของลงไปยัง
เรือข้ามฝาก ภรรยาขับรถจักรยานยนต์รับจ้างส่งคนลาวจากจุดผ่านแดนถาวรไปยังท่ารถบัสไปกรุงเทพฯ ที่อยู่
ห่างออกไป 1 กิโลเมตร มีรายได้เฉลี่ยคนละ 300-500 บาท/วัน ในบางครอบครัวผันตัวเองไปเป็นผู้ประกอบ
รายย่อย ด้วยการตั้งรถเข็นขายอาหารและเครื่องดื่มตรงท่าด่าน หรือเปิดการร้านค้าในบริเวณลานวัดพระโต 
โดยคนที่จะมาเปิดร้านค้าขายภายในวัดได้ต้องเป็นผู้ที่มีครอบครัวอาศัยอยู่จริงในหมู่บ้านเท่านั้น ซึ่งถือเป็น
กติกาที่ผ่านการประชาคมร่วมกันในหมู่บ้าน (พ่ีเวียง, สัมภาษณ์ 17 พ.ย. 2562) ครอบครัวข้ามแดนอย่างน้อย 
2 ครอบครัว ได้สร้างการค้าข้ามแดนขึ้น ด้วยการน าสินค้าอุปโภคและบริโภคจากไทยเข้าไปขายในฝั่งลาวที่เป็น
หมู่บ้านภูมิล าเนาเดิมของตน พร้อมกันนั้นก็ยังน าสินค้าบางชนิดบางประเภทที่มีความพิเศษหรือแตกต่าง ซึ่งที่
ไม่มีในไทยเข้ามาขายในหมู่บ้านฝั่งไทย คือ เนื้อและหนังควายตากแห้ง กาแฟชนิดพิเศษที่คั่วแบบดั้งเดิม ผ้าซิ่น
ไหมและผ้าฝ้ายทอมือ สัตว์และพืชผักตามฤดูกาลที่เริ่มหายากและมีราคาแพงมากในไทย สินค้าเหล่านี้จะเข้า
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มาจ าหน่ายในวันที่มีตลาดนัดชายแดนทุกวันพุธของสัปดาห์ ในช่วงฤดูแล้งที่ใบตองกล้วยในไทยขาดแคลน ก็จะ
มีการน าใบตองจากลาวเข้ามาด้วย เพราะในอุตสาหกรรมหมูยอ ซึ่งเป็นสินค้าลือชื่อของจังหวัดอุบลราชธานี 
จ าเป็นต้องใช้ใบตองจ านวนมาก นอกจากนั้น ครอบครัวข้ามแดนที่มีเครือข่ายในลาวกว้างขวาง ยังท าหน้าที่
เป็นนายหน้าในการเสาะหาแรงงานข้ามแดนจากลาว ซึ่งมากกว่าร้อยละ 70 เป็นผู้หญิง และส่วนมากเป็นวัยรุ่น 
เพ่ือให้เข้ามารับจ้างในช่วงฤดูกาลผลิตและเก็บเกี่ยวผลผลิต รวมถึงน าชักให้ไปท างานต่อในกรุงเทพฯ และหัว
เมืองใหญ่ในไทย ทักทอจนกลายเป็นเครือข่ายแรงงานข้ามแดนที่เหนียวแน่นทั้งในฝั่งไทยและฝั่งลาว 
ปรากฏการณ์เหล่านี้ มีเบื้องหลังคือ พลังแห่งความปรารถนาที่จะเลื่อนสถานภาพจากแรงงานระดับล่างไปสู่
ผู้ประกอบการค้าข้ามแดนและนายหน้าแรงงานข้ามแดนที่ได้รับการยกย่องในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับความ
ปรารถนาของชาวนาจากชนบทในเวียดนามที่โยกย้ายเข้ามาท างานในไทย พวกเขาล้วนมีความปรารถนาที่จะ
หลุดพ้นไปจากแรงงานรับจ้างไร้ฝีมือ ไปสู่การเป็นผู้ประกอบการรายย่อย และแต่งงานกับคนไทย เพ่ือลงหลัก
ปักฐานสร้างครอบครัวในไทยในวาระต่อไป (ศิลปกิจ ตี่ขันติกุล, 2559)  
 สมาชิกในครอบครัวข้ามแดนสามารถปรับเปลี่ยนและประยุกต์อัตลักษณ์อย่างยืดหยุ่น  ลื่นไหล 
เพราะตลอดช่วงชีวิตของพวกเขาล้วนแต่เข้านอก-ออกใน หรือสลับไปสลับมา (switch) ระหว่างความเป็นคน
ไทยและความเป็นคนลาวอยู่ในชีวิตประจ าวัน จนรู้สึกเหมือนว่าก าลังจะเปลี่ยนหรือกลายเป็น (becoming) 
อยู่ในทุกชั่วขณะ  ในทันทีที่ผู้หญิงลาวที่มีอายุน้อยกว่า 30 ก้าวเท้าข้ามแดนลงในฝั่งไทย สิ่งแรกๆที่พวกเธอ
เลือกที่จะกระท าการ ก็คือ การเปลี่ยนชื่อใหม่ในลักษณะเดียวกับชื่อคนไทย ดังที่น้อยเปลี่ยนชื่อเป็นแอปเปิล 
“ชื่อเดิมมันเชย เลยเปลี่ยนใหม่ให้ทันสมัย คล้ายกับชื่อคนไทย” (สัมภาษณ์, 17 พ.ย. 2562) ต่อเมื่อเธอกลับไป
ฝั่งลาว พวกเธอก็กลับไปใช้ชื่อเดิม คนลาวรุ่นใหม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ดี และชอบสนทนากับคนไทยด้วยการ
พูดภาษาไทย (ส าเนียงภาคกลาง) โดยเฉพาะเมื่อเดินทางไปต่างถิ่น เช่น ตัวเมืองอุบลราชธานี และกรุงเทพฯ 
ในขณะที่ภรรยาลาวหลายคนเชื่อว่าความเป็นไทยสามารถเพ่ิมเติมได้ด้วยการใส่เสื้อเหลือง หรือใส่เสื้อตรา
สัญลักษณ์ของหน่วยงานราชการ เพราะรู้สึกอบอุ่นใจกว่าเสื้อผ้าธรรมดาในยามไปธุระนอกหมู่บ้าน ส่วนสามีคน
ไทยชอบใส่เสื้อยืดจากลาวที่สกรีนข้อความ เช่น “เบียร์ลาว” “สบายดี” เป็นต้น ยิงไปกว่านั้นครอบครัวข้าม
แดนยังแสดงออกอย่างโจ่งแจ้งถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ เกือบทุกครอบครัวจะมีรูปกษัตริย์ (รูปจาก
ปฏิทิน) ติดอยู่ให้เห็นอย่างชัดเจนทั้งภายในและภายนอกบ้าน บางครอบครัวจะติดธงชาติไทย ธงเฉลิมพระ
ชนมพรรษาไว้หน้าบ้าน ซึ่งคล้ายคลึงกับกรณีของคนไทใหญ่ที่อยู่อาศัยในหัวเมืองใหญ่ในภาคเหนือ (อานันท์ 
กาญจนพันธุ์ และชัยพงษ์ ส าเนียง, 2559)  
 ครอบครัวข้ามแดนสมัยทุนนิยมชายแดนมีความปรารถนาให้บุตรหลานให้เล่าเรียนในระดับสูงที่สุด
เท่าที่ท าได้  แม้ส่วนมากจะมีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดีนัก จึงมีลูกหลานของครอบครัวจบการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาหลายคน หากครอบครัวใดมีลูกหลานส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาและมีรูปรับ
พระราชทานปริญญาบัตร ก็จะถูกถ่ายส าเนาหลายชุดไปแจกจ่ายให้ญาติพ่ีน้องในฝั่งลาวด้วย นอกจากติดไว้ฝา
ผนังบ้านของตนเอง เนื่องจากการศึกษาเป็นเครื่องมือในการเลื่อนฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ครอบครัว
ข้ามแดนในหมู่บ้านชายแดน บางส่วนยังน าบุตรหลานของเครือญาติจากฝั่งลาวมาอาศัยอยู่ด้วย เพ่ือเข้า
โรงเรียนประจ าหมู่บ้าน โดยจะกลับบ้านในฝั่งลาวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ บางคนไปเรียนแบบเช้าเย็นกลับ 
หากอยู่ในหมู่บ้านในฝั่งลาวที่ไม่ไกลนัก ทั้งนี้นักเรียนจากครอบครัวข้ามแดนหลายคนเรียนเก่งและขยันกว่า
นักเรียนจากครอบครัวทั่วไป (ครูโอ๋, สัมภาษณ์, 10 พ.ย. 2562) คล้ายคลึงกับปรากฏการณ์นักเรียนข้ามแดนที่
เกิดขึ้นในโรงเรียนบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา บริเวณจังหวัดเกาะกงกับอ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด (สุนิ
ดา ศิวปฐมชัย, 2554) ยิ่งไปกว่านั้นยังมีอีกหนึ่งครอบครัวซึ่งภรรยาที่เป็นคนลาวได้จัดหาหนังสือเรียนชั้น
ประถมศึกษาของกระทรวงศึกษาลาว มาสอนบุตรด้วยตนเอง เพ่ือให้อ่านเขียนภาษาลาวได้ (พ่ีนก, สัมภาษณ์, 
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12 ต.ค. 2562) ในขณะที่ภรรยาลาวที่อยู่ในวัยสาวอย่างน้อย 2 คน ได้แสวงหาความรู้ผ่านการไปเรียน
การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (พ่ีอินเดีย , สัมภาษณ์, 12 ต.ค. 2562) 
เพราะปรารถนาที่จะผลักดันตนเองและครอบครัวไปสู่ชีวิตที่ดีกว่า รวมถึงอาจเป็นช่องทางไปสู่การเป็นพลเมือง
ไทยในอนาคต อันเป็นความปรารถนาที่ถูกผลิต (desire) ออกมาอย่างไม่สิ้นสุด ด้วยเจตจ านงแห่งอ านาจ (the 
will to power) เพ่ือช่วยปลดปล่อยชีวิตของพวกเขาให้หลุดพ้นไปจากการถูกกดขี่ และเอารัดเอาเปรียบ 
(Deleuze & Guattari, 1988) คล้ายคลึงกับผู้หญิงจีนแผ่นดินใหญ่ที่แต่งงานข้ามแดนกับผู้ชายฮ่องกงชนชั้น
แรงงาน ที่ต่างมุ่งแสวงหาความรู้ ฝึกฝนอาชีพ และท างานหนักถึงวันละ 2 กะ (two shifts a day) เพ่ือสร้าง
ความมั่นคงให้กับครอบครัวตน และแสดงให้เห็นว่าตนเองไม่ได้เป็นภาระ รวมถึงเป็นคนที่สร้างประโยชน์ให้แก่
ชุมชนได้ไม่แพ้คนอ่ืนในสังคมเดียวกัน (So, 2003)  
 ครอบครัวข้ามแดนสมัยทุนนิยมชายแดนของคนไทยและคนลาวรุ่นใหม่ บางคนจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี หลายคนจบมัธยมศึกษา มีความรู้ด้านสิทธิขั้นพ้ืนฐานค่อนข้างดี ซึ่งแตกต่างจากครอบครัวข้ามใน
ยุคก่อนหน้านั้นที่ส่วนมากจะเป็นสามัญชน ดังนั้นครอบครัวข้ามแดนกลุ่มนี้ ไม่น้อยกว่า 3 ครอบครัวมีความ
ปรารถนาที่จะแต่งงานข้ามแดนตามกฎหมาย เพ่ือเป็นบันไดไปสู่การได้รับสัญชาติและความเป็นพลเมืองไทยใน
ล าดับถัดไป พวกเขาปรึกษาครอบครัวที่เคยมีประสบการณ์การจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย  และเสาะหา
ข้อมูลจากบริษัทเอกชนหลายแห่งที่รับด าเนินการแทน (agency) ก่อนที่จะเดินเข้าไปสู่กระบวนการยื่นเอกสาร
หลักฐานต่อหน่วยงานราชการของไทยและลาว ทั้งในรูปแบบที่พวกเขาด าเนินการด้วยตนเองและผ่านบริษัท
นายหน้า แต่เมื่อได้เริ่มด าเนินการขั้นตอนต่างๆ แล้ว ก็พบความจริงที่น่าเศร้าว่า “จดทะเบียนสมรส ยุ่งยาก
มาก ใช้เวลา และใช้เงินเยอะมาก เลยหยุดไว้ก่อน” (พ่ีเวียง, สัมภาษณ์, 17 พ.ย. 2562) การแต่งงานข้ามแดน
ระหว่างคนไทยกับคนลาวนั้นเต็มไปด้วยปัญหาและอุปสรรคมากมาย  ต้องใช้เอกสาร/หลักฐานหลายอย่าง 
ต้องยื่นเรื่องตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน เมือง แขวง ไปจนถึงระดับกระทรวงการต่างประเทศ รวมถึงต้องได้รับรองจาก
เจ้าหน้าที่รัฐในหลายระดับ เสียค่าใช้จ่ายหลายหมื่นบาท ในบางกรณีอาจสูงถึงหลักแสนบาท กระบวนการต้อง
ใช้เวลานับปี หรือหลายปีในบางครอบครัว เพราะคนลาวมากกว่าครึ่งไม่มีเอกสาร/หลักฐานทางทะเบียนราษฎร์
เลย (พฤกษ์ เถาถวิล, 2551) เมื่อเผชิญกับความเป็นจริงเช่นนี้ ครอบครัวข้ามแดนในหมู่บ้านแห่งนี้ จึงต้องหยุด
เส้นทางการแต่งงานข้ามแดนที่ถูกต้องตามกฎหมายไว้แต่ต้นทาง โดยยังไปไม่ถึงจุดหมาย คือ การแต่งงานข้าม
แดนตามกฎหมายไทยและลาว แต่บางครอบครัวก็ยังปรารถนาว่าจะได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายใน
อนาคต เมื่อครอบครัวมีความพร้อมทางการเงินมากข้ึน    
 อย่างไรก็ดี ครอบครัวข้ามแดนจะพยายามแสวงหาบัตรของทางราชการหรือบัตรแสดงสถานะ
ประเภทต่างๆ ของไทยมาไว้ในครอบครอง ซึ่งท าให้บางคนมีสถานะทับซ้อนกันเองในระบบข้อมูลของราชการ
ไทย เพราะถือบัตรแสดงตนหลายใบควบคู่กัน อาทิ มีทั้งบัตรลาวอพยพ บัตรแรงงานต่างด้าว (ทร. 38/1) (พ่ี
นก, สัมภาษณ์, 20 พ.ย. 2562) ด้วยเข้าใจว่าอาจจะเป็นช่องทางไปสู่การได้สัญชาติไทยได้เร็วขึ้น ทั้งที่ใน
ข้อเท็จจริงตามระเบียบของระบบราชการไทยนั้น บัตรลาวอพยพสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐได้
มากกว่าบัตรแรงงานต่างด้าว (ทร 38/1) และมีโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาให้สัญชาติในเวลาอันใกล้กว่าบัตร
ชนิดอ่ืน (จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์ และคณะ, 2553) ในขณะที่ผู้หญิงลาวบางคนไหว้วานให้เพ่ือนสนิทที่เป็นคน
ไทยรับรองเป็นพ่อให้กับบุตรของตน เพ่ือให้บุตรได้สัญชาติไทย เพราะสามีไทยหนีไประหว่างตั้งท้อง (น้องมี , 
สัมภาษณ์ 9 ส.ค. 2562) ในอดีตบางครอบครัวยังพยายามที่จะใช้วิธีการนอกหรือเลี่ยงกฎหมายด้วยการ
จ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่รัฐเพ่ือให้ได้สัญชาติไทย แต่ก็ไม่ประสบความส าเร็จ และต้องยุติความพยายามนั้นลงไป 
เมื่อมีเสียงร่ าลือว่า “เสียเงินเปล่า” แต่ทว่าสิ่งที่ครอบครัวข้ามแดนนิยมท ากันมากก็คือ การผลักดันให้สมาชิก
คนใดคนหนึ่งในครอบครัวไปเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมหมู่บ้านอยู่เสมอ รวมถึงการให้ความร่วมมืออย่างแข็ง
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ขันผู้น าหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับที่เข้ามาด าเนินโครงการหรือกิจกรรมในการพัฒนาหมู่บ้านชายแดน 
(ผู้ใหญ่บ้าน, สัมภาษณ์, 20 พ.ย. 2562) เพ่ือแสดงตนให้ประจักษ์ต่อชาวบ้านและเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งมีนัยยะไปถึง
การเป็นสมาชิกที่ดี มีความกระตือรือร้น และสร้างคุณประโยชน์ต่อชุมชนและส่วนรวม ในบางครอบครัวยินดี
ร่วมมือกับนักพัฒนาองค์กรเอกชน (NGOs) และนักวิชาการที่เข้ามาท างานในพ้ืนที่ชายแดนไทย-ลาว (หน่อย, 
สัมภาษณ์, 10 ม.ค. 2563) ด้วยการช่วยให้ข้อมูล ช่วยประสานงานกับผู้น าชุมชน และเจ้าหน้าที่รัฐในท้องถิ่น 
ตลอดจนเข้าร่วมประชุมสัมมนาในเวทีวิชาการ เพ่ือรับรู้ข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ และเป็นการสร้างความเข้าใจแก่
สาธารณชนในวงกว้างให้รับรู้การด ารงวิถีชีวิตข้ามแดนในชุมชนชายแดนไทย-ลาว รวมถึงเป็นช่องทางเชื่อมต่อ
ตนเองและครอบครัวข้ามแดน รวมถึงชุมชนกับหน่วยงานอื่นภายนอกด้วย    
 ครอบครัวข้ามแดนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านริมฝั่งโขง ไม่ว่าจะรูปแบบใดและยุคใด ได้สร้างความเป็น
พลเมือง (citizenship) ที่ยืดหยุ่นและมากมายหลายหลาก (multiplicity) อาทิ ความเป็นพลเมืองทาง
วัฒนธรรม ความเป็นพลเมืองทางเศรษฐกิจ ความเป็นพลเมืองข้ามแดน และความเป็นพลเมืองทางกฎหมาย 
โดยสวมทับลงไปในเรือนร่างแห่งของตน ประดุจเสื้อคลุมที่มีหลายชั้น จนสามารถถอดเข้าถอดออก หรือสวมใส่
เข้าไปใหม่ได้อย่างลื่นไหล ให้สอดคล้องกับบริบทที่พวกเขาเผชิญอยู่ในชีวิตประจ าวัน จนสามารถสรรค์สร้าง
ยุทธวิธี (tactics) ในการด าเนินชีวิตข้ามแดน ภายใต้โอกาสและช่องทางที่เปิดให้ปฏิบัติการได้ในหมู่บ้าน
ชายแดนไทย-ลาว ในฐานะที่เป็นพ้ืนที่แห่งการด ารงชีพ (lived space) การสร้างความเป็นพลเมืองเชิงซ้อน 
(multiplicity citizenship) ของครอบครัวข้ามแดน จึงช่วยปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์เชิงอ านาจกับแหล่ง
อ านาจต่างๆ ที่พวกเขาต้องประสบพบเจอ อีกทั้งยังปลดเปลื้องตนเองให้หลุดพ้นออกมาจากสภาพเปลือยเปล่า
ไร้ตัวตน โดยไม่ถูกกังขังและกดทับไว้ในฐานะคนที่มีสถานะรอง (subordinated) ที่ถูกมองว่าสร้างปัญหาและ
ภาระให้กับสังคม (พลวิเชียร ภูกองไชย และพัชรินทร์ ลาภานันท์ , 2562) ด้วยความปรารถนาที่จะสร้างความ
มั่นคง ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้กับครอบครัวของตน ตลอดจนสร้างการยอมรับทั้งภายในและภายนอก
ชุมชน ให้เห็นว่า ตนเองและครอบครัวมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ชุมชนชายแดนได้เช่นเดียวกันกับคนอ่ืนๆ ดัง
จะเห็นได้จากการเข้าไปเป็น จิตอาสาในกิจกรรมของชุมชนในวาระโอกาสต่างๆ อย่างเต็มก าลัง โดยเฉพาะงาน
ประเพณีแข่งเรือยาวในเดือน 11 ที่จะจัดขึ้นในราวเดือนกันยายน-ตุลาคม ของทุกปี ฝีพายประจ าเรือแข่งหลาย
คนมาจากครอบครัวข้ามแดน เพราะการจะเป็นฝีพายได้ต้องได้รับความยอมรับนับถือจากผู้น าชุมชนและทีม
เรือ ต้องฝึกซ้อมหนักในทุกๆ วัน เป็นระยะเวลามากกว่าหนึ่งเดือนก่อนถึงวันจัดงานบุญของหมู่บ้าน และยัง
ต้องตระแวน “เดินสาย” ร่วมแข่งในงานบุญแข่งเรือของชุมชนใกล้เคียงทั้งในฝั่งไทยและฝั่งลาว ในแง่ท่ีเป็นการ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน และเป็นเวทีประกาศศักดิ์ศรีของชุมชนไปในคราวเดียวกัน ดังนั้นงาน
บุญแข่งเรือยาวจึงเป็นพ้ืนที่แสดงให้เห็นพลังของครอบครัวข้ามแดน ในฐานะคนที่อุทิศตนให้แก่ชุมชน แม้ต้อง
สูญเสียเวลาและแรงงานในช่วงฤดูการผลิต แต่ทุกครอบครัวต่างปรารถนาให้บุตรหลานที่เป็นชายฉกรรจ์เข้าไป
เป็นฝีพายประจ าเรือแข่งในทุกๆ ปี และส่งต่อไปสู่คนรุ่นต่อไปในครอบครัวของตนด้วยอย่างไม่สิ้นสุด  
 นอกจากนั้น ในงานบุญเดือน 3 ราวปลายเดือนมกราคมถึงต้นกุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นงานสมโภช
พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปโบราณที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนสองฝั่งโขงมา
แต่คราวอดีต ครอบครัวข้ามแดนจะเป็นกลุ่มที่ “ออกบุญ” ซึ่งก็คือ เงินและสิ่งของเป็นจ านวนค่อนข้างมาก 
เมื่อเปรียบเทียบกับฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว รวมถึงจะเป็นครอบครัวแรกๆ ที่เดินทางมาบริจาค เมื่อ
ได้รับการป่าวประกาศจากผู้น าชุมชนผ่านหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน ซึ่งมีส่วนในการเร่งเร้าให้ครอบครัวอ่ืนๆ 
ต้องรีบออกมาร่วมออกบุญด้วย ยิ่งไปกว่านั้นครอบครัวข้ามแดนยังท าหน้าที่  “บอกบุญ” ไปยังญาติพ่ีน้องใน
ชุมชนฝั่งลาว รวมถึงญาติพ่ีน้องที่ท างานในกรุงเทพฯ และตามหัวเมืองใหญ่ต่างๆ ไม่เพียงเท่านั้นยังเป็นผู้ติดต่อ
ประสานงานไปสู่คนลาวอพยพ ซึ่งเป็นเครือญาติ และครั้งหนึ่งเคยพ านักอยู่ในหมู่บ้านนี้ ก่อนที่จะถูกส่งไปตั้ง
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ถิ่นฐานใหม่ในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส “ถึงช่วงงานบุญ ก็แจ้งข่าวไปหาพ่ีน้องที่อยู่เมืองนอก 
เขาก็ส่งเงินมาท าบุญทุกปี......เขาไม่ลืมบุญ ของชาวบ้านที่เคยช่วย ตอนตกทุกข์ได้ยาก สมัยลาวแตก” (แม่จิต, 
สัมภาษณ์, 21 พ.ย. 2562) เพ่ือระดมเงินตั้งเป็นกองบุญ ก่อนที่จะน าไปรวมกันกับชาวบ้านกลุ่มอ่ืนๆ ที่วัดต่อไป 
ด้วยเหตุนี้ครอบครัวข้ามแดนจึงท าหน้าที่เชื่อมต่อ (assemblage) ความปรารถนาข้ามแดน เพ่ือสลายเส้นเขต
แดน (deterritorialization) ที่รัฐชาติสร้างไว้  แล้วให้แปรเปลี่ยนเป็นอาณาเขต (territory) แห่งใหม่ที่ไม่เคยมี
มาก่อน กลายเป็นพื้นที่ราบ (plateau) ผืนเดียวกันแห่งใหม่ หรือเป็นพื้นที่ทางสังคมข้ามแดน (Schiller, 2005 
) ที่เอ้ือให้กับปฏิสัมพันธ์ที่ข้ามพ้นไปจากรัฐชาติของครอบครัวข้ามแดนที่อาศัยอยู่ในชุมชนชายแดนริมฝั่งโขง 
กับเครือญาติที่อาศัยอยู่ในลาว ท างานอยู่ในไทย และอาศัยอยู่ในต่างประเทศ ซึ่งเป็นประสบการณ์ชีวิตที่มี
ความเข้มข้นสูงและมีชีวิตชีวายิ่งนัก (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2554)  
 
บทสรุป  
 ครอบครัวข้ามแดนหรือครอบครัวสองฝั่งโขงที่อาศัยอยู่ในชุมชนชายแดนไทย-ลาว มีลักษณะของ
ครอบครัวข้ามแดน 4 รูปแบบ คือ สามีไทยภรรยาลาว สามีลาวภรรยาไทย สามีไทยภรรยาลาวหลายคน และ
สามีไทยภรรยาน้อยลาว โดยครอบครัวข้ามแดนทั้งหมดไม่ได้แต่งงานข้ามแดนตามกฎหมายของไทยหรือลาว 
แต่แต่งงานตามประเพณีและการอยู่กินฉันสามีภรรยา ซึ่งพัฒนาการของครอบครัวข้ามแดนสามารถแบ่งได้เป็น 
3 ยุค คือ ครอบครัวข้ามแดนยุคประเพณี ครอบครัวข้ามแดนยุคสงคราม และครอบครัวข้ามแดนยุคเศรษฐกิจ
ชายแดน ทั้งนี้ครอบครัวข้ามแดนล้วนมีวิถีการด าเนินชีวิตแบบสองถิ่นที่ (bi-local) ทั้งในฝั่งไทยและฝั่งลาว 
โดยไม่ปรารถนาที่จะใช้ชีวิตอยู่เพียงแห่งใดแห่งหนึ่ง หรือเพียงในไทยหรือในลาวเท่านั้น ด้วยพลังขับแห่งความ
ปรารถนาที่จะสร้างความเป็นบ้านและความผูกพันต่อชุมชนสองแห่งไปพร้อมกัน ภายใต้วิธีคิดแบบคนร่อนแร่ที่
มองว่า ชายแดนเป็นพ้ืนที่ในระหว่าง (place in-between) หรือเป็นพ้ืนที่แห่งการด ารงชีพ (lived space) ที่
สามารถไหลเวียนแทรกซึมได้ทั้งสองฝากฝั่งแม่น้ าโขง เพ่ือหล่อเลี้ยงชีวิตให้กับครอบครัวของตน ด้วยเหตุนี้เส้น
เขตแดนของรัฐชาติจึงมีไว้ให้พวกเขาได้ทะลุทะลวงผ่าน ด้วยยุทธวิธีต่างๆ ที่ทั้งถูกและผิดกฎหมาย ในขณะ
เดียวก็ปรารถนาที่จะให้สังคมยอมรับด้วยการยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวในหลากหลาย
ยุทธวิธี เช่น การเข้าเรียนการศึกษานอกระบบ (กศน .) การส่งเสริมบุตรหลานให้เรียนสูงๆ การเปลี่ยนอาชีพ
จากแรงงานรับจ้างไปเป็นผู้ประกอบการรายย่อย และการสร้างเครือข่ายแรงงานข้ามแดน เป็นต้น เหล่านี้ล้วน
เป็นการเลื่อนสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจให้กับครอบครัวข้ามแดน นอกจากนั้นยังแสดงให้เห็นถึงความ
เป็นสมาชิกที่กระตือรือร้นต่อกิจกรรมสาธารณะในชุมชน เช่น งานบุญประเพณีต่างๆ รวมถึงให้ความร่วมมือ
กับภาครัฐและภาคเอกชนในบางครั้งคราว เพ่ือประสานประโยชน์ระหว่างกัน ในขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะต่อสู้ 
ต่อรองอย่างแข็งขัน เมื่อตนเองและครอบครัวได้รับผลกระทบอ านาจรัฐในระดับต่างๆ ด้วยการอ้างอิงความเป็น
คนท้องถิ่นในชุมชนลุ่มน้ าโขง ที่มีส่วนในการสร้างสรรค์ชุมชนชายแดนไทย-ลาว ให้มีสภาพเช่นที่ด ารงอยู่ดังทุก
วันนี้เหมือนกัน 
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กลุ่มดะวะห์ในกระแสโควิด-191 
Dawah Group in the COVID-19 Stream 

 
เจ๊ะอัซวานี เจ๊ะแว2 

 
บทคัดย่อ 

ผู้เขียนท าวิจัยภาคสนามเพ่ือศึกษาเกี่ยวกับมุมมองของกลุ่มดะวะห์ ผู้ซึ่งท าหน้าที่เกี่ยวกับงานศาสนา
ในสามจังหวัดชายแดนใต้ ในกระแสการระบาดของโรคโควิด-19 ได้มีการตีตราว่า “เป็นกลุ่มที่น าเชื้อกลับมา
แพร่ระบาดในบ้านของตนเอง เป็นพวกหัวดื้อที่ไม่ยอมรับมาตรการการป้องกันโรค” ท าให้ตัวผู้เขียนเองก็พลอย
ตัดสินพวกเขาเช่นเดียวกันว่า หัวรั้นและไม่ยอมท าตามชนส่วนใหญ่ แต่ด้วยความอยากรู้ จึงท าให้สนใจศึกษา
ว่า พวกเขาเป็นเช่นนั้นหรือไม่ เหตุใดจึงฝืนค าสั่งผู้น าทางศาสนาในเรื่องการป้องกันโรค เหตุใดกลุ่มดะวะห์ถึง
ยังคงยึดหลักในสิ่งที่ตัวเองเชื่อ อะไรคือแรงจูงใจที่ท าให้พวกเขาไม่หวั่นไหว ถึงแม้ผู้เขียนจะมีอคติแต่ก็สามารถ
ศึกษาเข้าใจได้ว่า กลุ่มดะวะห์คิดอย่างไร มีวิธีการป้องกันโรค หรือ จากมุมมองของกลุ่มดะวะห์เอง  

ผู้เขียนใช้วิธีการศึกษาวิจัยทางมานุษยวิทยาและชาติพันธุ์นิพนธ์ กลุ่มที่ศึกษา คือ กลุ่มคนดะวะห์ใน
หมู่บ้านของผู้เขียนที่เคยพบมาตั้งแต่วัยเด็ก ความจริงที่ผู้เขียนพบแตกต่างออกไปจากอคติตั้งต้น แต่ก็ตระหนัก
ได้ว่า เป็นการยากท่ีสังคมจะเข้าใจเช่นเดียวกับผู้เขียน ผู้เขียน ผู้เขียนเอง ได้เห็นมุมมองของกลุ่มคนดะวะห์ ว่า
พวกเขามีแรงบันดาลใจที่จะยืนหยัดท าละหมาดในมัสยิด ถึงแม้จะอยู่ในช่วงโรคระบาดก็ตาม ดะวะห์เข้าใจ
ตนเองจากจุดยืนทางศาสนา แต่พวกเขาก็มีความระมัดระวัง ตั้งแต่การเตรียมน้ าละหมาดจากบ้าน ไม่ใกล้ชิด
คนหมู่มาก และยังสามารถเลือกการประกอบพิธีกรรมทั้งลักษณะเดี่ยวและคนจ านวนน้อย หากระวังแล้ว แต่
เกิดการติดเชื้อและตาย พวกเขาอธิบายว่า ความตายเป็นการก าหนด ของอัลลอฮ หรือ ตักดีร โดยส่วนใหญ่
แล้วพวกเขามีความระมัดระวังและมีการเลือกวิธีการในการปฏิบัติศาสนกิจที่หลากหลาย และพวกเขาก็ยังรับรู้
ว่า มีการตัดสิน ตีตราจากสังคม พวกเขาให้ค าอธิบายว่า “เราจะไม่หยุด แต่เราสามารถที่จะหารูปแบบที่เรา
สามารถท าได้” บทความวิจัยนี้น ามาจากประสบการณ์ท่ีผู้เขียนประสบ เริ่มจากมุมมองคับแคบจากนั้นก็   ค่อย 
ๆ เกิดความเข้าใจใหม่ เกิดการเปรียบเทียบ ตรวจสอบ และได้รับความเข้าใจคนอ่ืนจึงท าให้ผู้เขียนกลับมา
เข้าใจตัวเองใหม่ และสุดท้ายได้เปลี่ยนมุมมองไปจนไม่สามารถที่จะกลับไปอยู่ในจุดเดิมได้อีกต่อไป 
 
ค าส าคัญ  ดะวะห์ โควิด การป้องกันโรคระบาด 

 
 

                                                           
1 การวิจัยครั้งนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และไดร้ับทุนสนับสนุนการเดินทางไป
น าเสนอบทความวิจยัที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยโครงการส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปตัตานี หัวข้อวิจัยเป็นผลงานอันเนื่องมาจากการเรียนในวิชา 427-322 
การวิจัยทางมานุษยวิทยาและชาตพิันธุ์นิพนธ์ และวิชา 427-419 สัมมนาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  
2 นักศึกษา ช้ันปีท่ี 4 หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา แขนงวิชามานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน ี
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Abstract 
I did field research to study the perspective of the Dawah group who is responsible for 

religious work in the three southern border provinces in the period of the COVID-19 outbreak. 
There was the stigmatization by the lower southern society that “they were the group bringing 
the virus back to spread in their own homes” and “they were stubborn and did not accept 
preventive measures”. On behalf of the majority group of people including me, we have 
already judged them to be stubborn and refuse to follow the majority. From studying 
ethnography, I, in the status of the author, then was curious to know the arisen social truth. 
Therefore I studied by asking questions that arise from hidden thoughts unconsciously that 
the author had already judged. The question was whether they were like that, why they 
violated the order of religious leaders about disease prevention, why the Dawah group has 
still held their faith, and what the motive that kept them from the instability. 

Even though I was prejudiced, but from my work in the real field of my village, the 
ethnic writing helped me to understand what the Dawah Group thought, how to prevent the 
disease from the point of view of the Dawah Group. The informants were the people who call 
themselves the Dawah that I have met since I was young. The truths I found were different 
from the original prejudices. Now I realize that it is very difficult for society to understand as I 
am. As the author, I can see the perspective of the Dawah group that they have inspired to 
stand to pray in the mosque even in the period of the epidemic. The Dawah people 
understand themselves from a religious standpoint but they are careful such as they prepare 
the prayer water from their homes, not be close to the crowd, and also choose to perform 
both a single ritual and with a small number of people. If they are careful but they still infect 
and die, they explain that death is the determination of Allah or Takdir. In most cases, they 
are careful and have the selection of methods for doing various religious activities. They still 
know that there is judgment, the stigmatization from society. They explain that “We will not 
stop. But we can find the pattern we can do”.        

This research article is based on my experience. It starts from a narrow perspective, 
then a new understanding is gradually formed. The comparison, checking, and understanding 
of other people have been made, thus making me understand myself again. And finally, my 
perspective has changed to understand the social truth towards those whose society has 
labeled as "the stubborn people" that how they describe their actions.   
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บทน า  
เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ได้เกิดการแพร่เชื้ออย่างรวดเร็วใน 3 จังหวัดชายแดนใต้จากกลุ่มคนหนึ่งที่

ได้ร่วมงานศาสนาที่ประเทศมาเลเซีย จากหนังสือพิมพ์มติชน เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 รายงานว่า  “ปัตตานี 
ติดไวรัสพุ่ง 20 ห่วงปกปิด-ระบาดหนัก” รายละเอียดดังนี้ “นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี 
และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวว่า พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพ้ืนที่แล้ว 20 ราย เป็นผู้ที่ไป
ร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ประเทศมาเลเซีย 8 ราย ส่วนอีก 12 เป็นผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วย 8 ราย  สั่งการให้
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบและเฝ้าระวังกลุ่มที่เดินทางจากกรุงเทพฯและกลับจากมาเลเซีย ซึ่งบางคนยังหาตัวไม่
เจอ เป็นเรื่องน่ากังวลจากสถานการณ์ผู้ติดเชื้อครอบคลุม 8 หมู่บ้าน” จุดเริ่มต้นของการแพร่กระจายโรคจึง
เกิดขึ้น ผู้คนและหน่วยงานต่าง ๆ เริ่มหันมาสนใจและให้ความส าคัญ รวมถึงประชาชนเองได้มีการตระหนัก
และตื่นตัวพอสมควร มีการท าความเข้าใจในประเด็นศาสนาใหม่อีกครั้ง เพ่ือท าความเข้าใจและรับมื ออย่าง
สอดคล้องกับหลักศาสนา ที่มีระบุไว้แล้ว เนื่องจากสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคม รวมถึงทั่วประเทศและโลกนั้น ต่างเป็น
สิ่งใหม่ที่ทุกคนก็ต้องยอมรับชะตากันไปพร้อม ๆ กัน แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมผู้เขียนนั้น คือ เกิดการตีตราและ
ความอคติที่เกิดจากความกลัว ท าให้ประชาชนส่วนที่เหลือกลายเป็นต้องรับเชื้อไปตาม ๆ กัน ยิ่งคนใน
ครอบครัว ยิ่งใกล้ชิด ยิ่งได้รับเชื้ออย่างไม่ต้องสงสัย  

เมื่อเชื้อโรคแพร่กระจายไปทั้งในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้านโดยเฉพาะที่ส่งผลต่อสามจังหวัด
ชายแดนใต้ คือ ประเทศมาเลเซีย ท าให้สังคมเกิดความตื่นตัวและตื่นตระหนกในความกลัวเหล่านี้ จากการไป
ร่วมงานศาสนาในครั้งนี้ท าให้ 3 จังหวัด กลายเป็นพ้ืนที่สีแดงทางการเฝ้าระวังในเรื่องโรคมากยิ่งขึ้น ผู้คนเห็น
ความส าคัญและตื่นตระหนกในความตาย ด้วยสื่อต่าง ๆ ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับโรคอย่างน่ากลัวและรุนแรง ท าให้มี
มาตรการต่าง ๆ เพ่ือป้องกันและเฝ้าระวัง เมื่อมีการประกาศมาตรการป้องกันหนึ่งในนั้น คือ การรักษา
ระยะห่างและงดกิจกรรมที่รวมตัวคนจ านวนมาก จึงเกิดความขัดแย้งในสังคมขึ้นมา เกิดเป็นค าถามหนึ่งที่ว่า 
“ท าไมมัสยิดถูกปิดในขณะที่ตลาดยังเปิด”  ซึ่งคนที่ไปละหมาดก็คือกลุ่มดะวะห์ ยิ่งดูเป็นการตอกย้ าซ้ าเติมว่า 
“เป็นกลุ่มที่พาเชื้อกลับมาแล้ว ยังหัวดื้อ ไม่ท าตามมาตรการอีก”  

ผู้เขียนจึงเกิดค าถามในใจว่า จริงหรือไม่ที่พวกเขาเป็นแบบนั้นจริง ๆ เพราะลึก ๆ แล้ว ตอนที่เกิดเรื่อง
ใหม่ ๆ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ผู้เขียนเองก็พลอยตัดสินพวกเขาไปแบบนั้นเหมือนว่า “ท าไมหัวดื้อนะ ท าไมไม่ท า
ตามมาตรการที่จุฬาราชมนตรีออกประกาศใช้ เพ่ือลดความเสี่ยงโรค” ผู้เขียนเองคงไม่ต่างจากประชาชนทั่วไป
เหมือนกันที่เกิดความกลัวในใจ อยู่ที่ว่าใครจะมากหรือจะน้อย จนในที่สุด เลยเลือกตัดสินใจที่จะท าการศึกษา
กลุ่มนี้เพ่ืออยากรู้ค าตอบว่า พวกเขาเป็นแบบที่ว่าจริง ๆ หรือไม่อย่างไร ท าไมความเห็นต่างและยืนหยัดของ
พวกเขา กลายเป็นเป้าโจมตีว่า “เป็นพวกหัวดื้อซะอย่างงั้น” หรือ “ท าไมพวกเขาจึงเลือกที่จะฝืนมาตรการ  
ทั้ง ๆ ที่ ก็เป็นการอนุญาตในศาสนาเช่นเดียวกันว่า ให้ท าการละหมาดที่บ้านได้ ” เป็นต้น จึงเป็นที่มาใน
การศึกษาในครั้งนี้ว่า ผู้เขียนอยากรู้ความจริงในสิ่งที่เกิดขึ้นว่า พวกเขามีวิธีคิด วิธีมอง และมีความเข้าใจ
อย่างไร จึงเลือกท่ีจะยืนหยัดและแสดงออกแม้ว่าจะถูกคนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยก็ตาม    

การเกิดปรากฏการณ์โรคระบาดไม่ใช่สิ่งที่แปลกใหม่อะไร ซึ่งโลกเคยมีการระบาดของเชื้อที่ร้ายแรง
ต่าง ๆ เกิดขึ้นมาแล้วทั้งนั้น หากแต่ในครั้งนี้ ถือเป็นการระบาดใหม่ของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19 ที่หนัก
หน่วงและแพร่กระจายไปยังทั่วโลกอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการเดินทางข้ามพรมแดนของมนุษย์ที่เป็นไปด้วย
ความสะดวก เพราะเต็มไปด้วยยานพาหนะที่พร้อมเอ้ืออ านวย เป็นสิ่งที่กะทันหัน และเป็นโรคใหม่ที่ยากจะ
รับมือได้ทัน เพียงแค่ไม่กี่เดือนก็คร่าชีวิตผู้คนไปหลายร้อยคน แม้ว่าเทคโนโลยีทางการแพทย์จะก้าวไกลแล้วก็
ตามหากเทียบกับอดีต แต่ก็ไม่สามารถที่จะสกัดไวรัสชนิดนี้ได้ ไม่น่าเชื่อว่า จากโรคที่ระบาดหนักใน
แผ่นดินใหญ่อย่างจีนจะแพร่ลามและกระจายไปทั่วโลกรวดเร็วเพียงนี้ ผู้เขียนรู้สึกตกใจและยังตั้งรับไม่ทัน กับ
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ปรากฏที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ปรับตัวไม่ถูก ยิ่งในเรื่องหลัก ๆ อย่างการเรียนที่มหาวิทยาลัย ไม่ทันตั้งตัวจริง ๆ  
เมื่อการเรียนการสอนหยุดชะงัก มหาวิทยาลัยตัดสินใจหยุดเป็นเวลา 21 วันก่อน หลังจากนั้น จึงค่อยไปเรียน
ต่อ เมื่อกลับมายังบ้าน ช่วงนั้นมีข่าวของกลุ่มคนหนึ่ง คือ คนดะวะห์ หรือ นักท างานศาสนาได้กลับจาก
ประเทศมาเลเซียจากงานชุมนุมทางศาสนา หรือ โยร์ “Jhor Qudamak  & Ulamak Malaysia 2020 ที่  Sri 
Petaling Mosque กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย” ท าให้สามจังหวัด เกิดเป็นแหล่งของโควิดขึ้นมา  
เกิดเป็นกระแสที่วิพากษ์วิจารณ์กลุ่มนี้ไปในทางที่เสียหายไม่มากก็น้อย และผู้เขียนยอมรับเหมือนกันว่า เป็น
หนึ่งในผู้คนมากมายที่เคยมองกลุ่มนี้ไปในทางที่ลบ เพียงเพราะอคติพวกเขา และ คิดว่ าพวกเขาเป็นพวกที่หัว
รั้น ไม่เข้าใจในการปฏิบัติ ที่สุดแล้ว ผู้เขียนจึงตัดสินใจเลือกหัวข้อที่จะศึกษาพวกเขาว่า เป็นแบบนั้นจริง ๆ 
หรือไม่ ท าไมผู้คนมากมายจึงตัดสินใจมองพวกเขาแบบนั้น 
 
อคติจากการนับถือในวิถีย่อย ๆ วิถีหนึ่งของมุสลิม  

หากพิจารณาจากหลักการแล้ว ดะวะห์ คือ การชักชวนน าไปสู่การท าความดีต่าง ๆ ซึ่งเป็นหน้าที่ของ
พ่ีน้องมุสลิทุกคนที่นับถือศาสนาอิสลาม แต่ก็จะมีกลุ่มหนึ่งเหมือนกันที่รวมตัวกัน เพ่ือท าหน้าที่ตรงนี้อย่าง
ชัดเจนยิ่งกว่า ซึ่งกลุ่ม ๆ นี้ คือ กลุ่มดะวะห์ ที่ท าหน้าที่ คอยชักชวนท าความดี เผยแผ่ศาสนาไปในสังคมต่าง ๆ 
หรือที่เรียกว่า ออก “กัซ”3 แต่ทว่า หลักปฏิบัติของผู้คนมุสลิมโดยเฉพาะใน สามจังหวัดชายแดนใต้ มักไม่เป็น
แบบนั้น ผู้น าหลักครอบครัว หรือ พ่อ ที่ส่วนใหญ่ มักออกไปดะวะห์ แต่ผลักภาระให้ตกอยู่ของอีกฝ่าย หรือ 
ภรรยาแทน ไม่ว่าจะเป็น การท างานเพ่ือมาเลี้ยงดูลูก หน้าที่การอบรมสั่งสอนลูก เป็นต้น ทั้งนี้ทั้งนั้น อาจจะ
ไม่ใช่ทั้งหมดที่เป็นแบบนี้ แต่ส่วนใหญ่แล้ว มักจะปฏิเสธไม่ได้ เมื่อ ภาพลักษณ์ของกลุ่มคนดะวะห์ส่วนใหญ่ถูก
มองไปในทางลบอยู่แล้ว ประจวบกับโรคระบาดที่เกิดระบาดแล้วกิจกรรมที่ด าเนินอยู่กลับได้ผลกระทบด้วย ยิ่ง
เป็นการมองภาพรวมด้วยแล้ว ยิ่งตอกย้ าลงไปว่า กลุ่มดะวะห์เป็นกลุ่มที่ไม่มีความรับผิดชอบ และ ยังหัวดื้ออีก
ด้วย ที่ท าตามการแนะน าท่ีออกมาประกาศใช้ จึงเป็นอคติที่เหมารวมไปถึงแบบแผนที่กลุ่มดะวะห์ปฏิบัติด้วย   

 
โรคระบาดในวิถีชุมชน   

โรคระบาดในวิถีชุมชน คือ การที่กลุ่มดะวะห์ได้เดินทางกลับมายังชุมชนบ้านเกิดตัวเอง ส่งผลให้เกิด
การระบาดของโรค หรือ โควิด-19 ในสถานที่ ๆ ซึ่งกลุ่มคนดะวะห์ต่างอาศัยอยู่ จึงท าให้เกิดการแพร่เชื้อในวง
กว้างขึ้น เป็นโรคระบาดที่ต้องใช้ระยะหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่านานเท่าใด ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามการป้องกันมากน้อย
แค่ไหน ความรุนแรงของโรคจึงจะค่อย ๆ ทุเลาลง  

ค าว่า “โรคระบาด” จากที่ลงไปพูดคุย ส่วนใหญ่ให้ความเห็นกันไปในทางศาสนา มีแนวคิดหลักจาก
ความเชื่อ ความศรัทธาในเชิงศาสนา อย่างประโยคที่ผู้ให้สัมภาษณ์สองคน ได้กล่าวไว้ คือ โรคใหม่ที่อุบัติขึ้น ก็
มาจากอัลลอฮฺ หากต้องเสียชีวิตจากโรคนี้ ก็ถือเป็นการก าหนดจากพระองค์แล้ว ซึ่งนอกจากความเชื่อที่ว่า 
เป็นสิ่งที่ถูกอนุมัติแล้ว ชาวบ้านก็คิดในแง่ทางโลกด้วย นั่น คือ เรื่องโรคระบาด กล่าวคือ โรคที่สามารถ
ติดต่อกันได้ ผ่านคนสู่คน หากไม่มีการป้องกันตัวเอง ที่สุดแล้วก็จะเกิดความตาย เมื่อชาวบ้านรับรู้และเข้าใจว่า 
นั่นคือ โรคระบาด สิ่งที่พวกเขาต้องเข้าใจต่อจากนี้ คือ การป้องกันตัวเองอย่างไรให้ปลอดภัยจากสิ่งที่ก าลัง
ระบาด จากสื่อที่ถูกถ่ายทอดผ่านโทรทัศน์ หรือ วิทยุ หรือ โทรศัพท์ และที่ส าคัญ คือ บรรดาลูก ๆ ที่คอยให้
ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ปกครอง เพราะลูก ๆ ส่วนใหญ่ รับรู้ผ่านโทรศัพท์ สื่อสื่อสังคมต่าง  ๆ ส าหรับการ
จัดการปัญหา คือ การป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะท าได้ มีการระมัดระวั งตัวเองมากขึ้น หากเห็นใครไม่ใส่

                                                           
3 กิจกรรมเดินสายของกลุ่มดะวะห ์
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หน้ากากผ้า ก็จะเลี่ยง ๆ หรือ อยู่ห่าง ๆ ไว้ก่อน แต่หากใส่หน้ากาก การพบปะก็ยังคงเหมือนเดิม เพียงแต่ไม่มี
การจับมือ หรือสัมผัสอย่างที่คุ้นเคย ในกรณี แม่ของข้าพเจ้า ก็ได้รับความรู้ผ่านสื่อวิทยุและบรรดาลูก ๆ ที่คอย
อธิบายให้เข้าใจว่า โควิด-19 คืออะไร เป็นโรคระบาดที่รุนแรงระดับไหน และต้องป้องกันตัวเองอย่างไร 
ข้าพเจ้าพบว่า แม่ของข้าพเจ้ามีความรู้และความเข้าใจในระดับหนึ่ง สังเกตได้จาก เวลาที่แม่มักออกไปท าธุระ
ข้างนอก มักจะป้องกันตัวเองตามที่ลูก ๆ ได้บอกไว้ คือ พกเจลแอลกอฮอล์และหมั่นทาอยู่เสมอ ๆ เวลาที่ต้อง
สัมผัสกับสิ่งใด เวลากลับถึงบ้าน ก็มักจะท าความสะอาดก่อน เช่น ล้างมือ ล้างเท้าให้สะอาด เป็นต้น และ
ข้าพเจ้าคิดว่า ชาวบ้านคนอื่น ๆ ก็คงจะไม่ต่างกัน เพราะเมื่อพวกเขาพบปะกัน หนึ่งในหัวข้อที่มักจะหยิบยกมา
สนทนา คงไม่พ้นเรื่องโควิด-19 ไม่เรื่องด็เรื่องหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็น เรื่องเศรษฐกิจ หรือ การพูดถึงเกี่ยวกับความ
ร้ายแรงของโรคนี้   
 
ความกลัวจากการแพร่เชื้อ  

งานชุมนุมทางศาสนา หรือ ทีเรียกว่า โยร์ ที่ซึ่งกลุ่มคนดะวะห์  หรือ ผู้ที่ท างานศาสนา (เผยแผ่และ
เชิญชวนสู่การท าความดี) ได้ไปร่วมงานเมื่อเดือนกุมภาพันธ์และเดินทางกลับมายังบ้านเกิดตัวเองเมื่อเดือน  
มีนาคม 2563 ขณะนั้นเป็นช่วงที่โรคระบาดอย่างโควิด-19 ได้แพร่หลายไปยังทั่วโลกรวมถึงมาเลเซีย
เช่นเดียวกัน เมื่อกลุ่มคนเหล่านี้ได้เดินทางกลับมายังบ้านเกิดตัวเอง ท าให้คนในสังคมตื่นกลัวและไม่พอใจ 
หลังจากที่กลุ่มดะวะห์ได้เดินทางกลับเข้ามายังบ้านเกิดตัวเองนั้น มีหน่วยงานจากเจ้าหน้าที่ที่ให้ความส าคัญ 
เพราะเป็นสิ่งที่ตื่นตระหนกแก่สังคมพอสมควร ทางโรงพยาบาลเองได้มีการเรียกตัวกลุ่มดะวะห์เหล่านั้นที่เพ่ิง
กลับจากงานศาสนาเพ่ือไปตรวจเชื้อและท าการรักษาต่อไป ซึ่งในช่วงแรก ๆ ที่กลับมา ได้เกิดความไม่พอใจ
จากคนในสังคมข้ึนมา พากันวิจารณ์ท่ีกลุ่มคนดะวะห์ไม่กักตัวหลังเดินทางกลับภูมิล าเนา จึงเป็นแรงกดดันจาก
สังคมรวมทั้งใกล้ชิดและท่ัวไป บีบบังคับให้กลุ่มดะวะห์ไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาล  

จากการตรวจเชื้อท าให้พบว่ากลุ่มที่ไปร่วมงานโยร์นั้น ติดเชื้อจริงตามที่ทุกคนมีความกังวล และผล
ปรากฏว่า มีคนที่เป็นโควิดจากการรับเชื้อต่อ ๆ กันมา และ อยู่รักษาตัวตามโรงพยาบาลจนกระทั่งได้หายดี  
ข้อมูล จากวันที่ 27 มีนาคม 2563 ได้ยืนยันจ านวนผู้ติดเชื้อจริง4 ผู้เขียนขอน าข้อมูลจาก “ศูนย์เฝ้าระวังการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า” มาแสดงเป็นตาราง ดังนี้    

 
ตารางท่ี 1 จ านวนตัวเลขผู้ติดเชื้อ Covid-19 เมือ่วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563  

จังหวัด อ าเภอ ต าบล จ านวน 
ปัตตานี 
ยอดผู้ป่วยติดเชื้อ(สะสม) 33 ราย 
สาเหตุผู้ติดเชื้อ กลับจากโยร์(มาเลเซีย) 8 ราย  
กลับจากโยร์(อินโดนีเซีย)    1 ราย 
 สัมผัสกับกลุ่มผู้ติดเชื้อ 24 ราย   

ยะรัง ไม่ระบุ 24 ราย 
โคกโพธิ์ ไม่ระบุ 3 ราย 
เมืองปัตตานี ไม่ระบุ 1 ราย 

ไม้แก่น ไม่ระบุ 1 ราย 

สายบุรี ไม่ระบุ 2 ราย 
 

 

 

                                                           
4 ข้อมูลนี้อ้างอิง: ศูนย์เฝ้าระวังการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จังหวัดปัตตาน,ี 
ยะลา, นราธิวาส 
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ตารางท่ี 1 จ านวนตัวเลขผู้ติดเชื้อ Covid-19 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 (ต่อ) 
 
ยะลา  
ยอดผู้ป่วยติดเชื้อ(สะสม) 26 ราย โดยจ าแนกผู้ติด

เช้ือเป็นผู้ป่วยรายใหม่ 2 ราย 
และผู้ป่วยรักษาหาย 1 ราย 
 
 

เมืองยะลา สะเตง 4 ราย 

สะเตงนอก 7 ราย 

บันนังสตา 
 

ตาเนาะปูเต๊ะ 9 ราย 

บันนังสตา 2 ราย 

รามัน กะลูปัง 1 ราย 
จะกว๊ะ 2 ราย 

 ธารโต แม่วาด 1 ราย  
นราธิวาส 
ยอดผู้ป่วยติดเชื้อ(สะสม) 7 ราย จ าแนกผู้ติดเช้ือ  
เป็นผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย ผู้ป่วยรักษาหาย 1 ราย 

และเสียชีวิต 1 ราย 

สุคิริน มาโมง 2 ราย 
สุไหง-โกลก ปาเสมัส 2 ราย 
แว้ง แว้ง 1 ราย 
รือเสาะ รือเสาะนอก 1 ราย 
เจาะไอร้อง บูกิต 1 ราย 

 
ซึ่งในระหว่างนี้เกิดเหตุการณ์มากมายที่ท าให้คนในสังคมตื่นตัว กลัว กังวลและตระหนก เช่น มี

ประกาศจากผู้น าศาสนาสูงสุดแห่งประเทศไทย หรือจุฬาราชมนตรีว่า ปิดมัสยิด หรืองดละหมาดรวมที่มัสยิด
ชั่วคราวไปก่อน ผู้น าผู้ใหญ่บ้านต่างออกมาให้ข้อมูลความรู้ ความเข้าใจกับชาวบ้าน เกี่ยวกับโรคใหม่ที่ก าลัง
ระบาด บางหมู่บ้าน ใช้รถแห่ ประกาศ ให้ผู้คนอยู่ในบ้าน ถ้าไม่มีความจ าเป็นจริง ๆ อย่าออกจากบ้าน เป็นช่วง
ที่เงียบเหงามาก ผู้คนไม่กล้าออกไปไหน เกิดความระแวงว่า จะติดเชื้อจากใครไหม องค์การบริหารส่วนต าบล
ได้แจกหน้ากากผ้า เพราะในช่วงนั้น ทรัพยากรต่าง ๆ ในประเทศกลับขาดแคลน ขึ้นราคา ท าให้ประชาชนต้อง
ดิ้นรนกันเอง และเลือกทางเลือกของตัวเองเพ่ือความปลอดภัยและสร้างนิสัยให้ตระหนักในการสวมใส่หน้ากาก
ผ้าป้องกันอีกด้วย  

จากนี้จะขออธิบายจากประสบการณ์เกี่ยวกับการป่วยของตนเองในช่วงที่โรคก าลังระบาด คือ ผู้เขียน
ไม่สบายช่วงเดือนพฤษภาคม 2563  ที่จริงผู้เขียนเริ่มมีอาการ มีไข้ ไอ ที่ส าคัญคือ เจ็บคอ ในขณะนั้น ผู้เขียน
กินไม่ได้ กินน้อยมาก เป็นมาหลายวันแล้ว ส่วนตัวคิดว่า น่าจะเป็นทอนซิล อักเสบ เพราะช่วงเวลาสองสาม
เดือนก่อนก็เป็น ส าหรับการป่วยรอบนี้จึงคิดว่า อาการทอนซิลก าเริบอีกครั้ง ผู้เขียนสังเกตอาการตัวเองมาสัก
พัก ในช่วงแรก ๆ คิดว่า คงไม่เป็นไรมาก จึง ไม่ได้บอกแม่ กระทั่งเจ็บคอมาก จนไม่อยากอาหาร เพราะกิน
ยังไงกลืนไปก็เจ็บอยู่ดี แม่เลยให้ไปหาหมอ ปกติ ผู้เขียนไม่ค่อยไปโรงพยาบาลเท่าไหร่ อาจจะไม่ชอบกับระบบ
ที่ยุ่งยาก คนจ านวนมาก เวลาไม่สบายส่วนมากจะเลือกไปคลินิก  ประจวบกับช่วงนั้นด้วยที่กระแสการระบาด
ของโควิดยิ่งสูง จ านวนผู้ติดเชื้อไม่ลดลง ในขณะนั้นผู้เขียนได้ตัดสินใจที่จะโทรศัพท์ไปที่คลีนิคแห่งหนึ่งในเมือง
ปัตตานี แม้ว่าในใจมีเผื่อค าตอบไว้บ้างแล้วเพราะด้วยสถานกรณ์ ก็พอเข้าใจ ผลปรากฏว่า ถูกปฏิเสธจริง ๆ ไม่
รับตรวจ ป้าของหมอเจ้าของคลีนิคได้สอบถามอาการเบื้องต้นและถามประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ และ
สุดท้ายบอกผู้เขียนว่า เพ่ือความแน่ใจ ไปตรวจโรงพยาบาลดีกว่า ซึ่งผู้เขียนก็ปฏิเสธไปว่า ไม่ได้เดินทางไป
ต่างประเทศเลย ที่ส าคัญไม่ได้ออกจากบ้านด้วยซ้ า แต่ไข้ท่ีว่า อาจเกิดจากพฤติกรรมตัวเองที่ชอบนอนดึก และ
ปัจจัยอ่ืน ๆ อย่างอาหารการกิน เป็นต้น ตอนนั้นคิดอย่างเดียวว่า อยากได้ยา เพ่ือบรรเทาความเจ็บปวด แต่
เมื่อความจริงถูกปฏิเสธการรักษา ผู้เขียนมีอาการน้ าตาจะไหล อธิบายความรู้สึกตัวเองไม่ถูกในขณะนั้น ตกใจ
และแอบเจ็บปวด เลยท าให้เรากลับมาตระหนักตัวเองว่า ควรที่จะดูแลตัวเองให้ดีกว่านี้ ยิ่งภาวะวิกฤติแบบนี้ 
ความกลัวยิ่งทวีคูณ เป็นความรู้สึกท่ีเราเองก็กลัว ทางหมอเองก็กลัว ต่างก็กลัวและระแวง แต่ผู้เขียนก็ม่ันใจว่า 
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คงไม่ได้ติดเชื้อโควิดเป็นแน่ สุดท้าย แม่เลยเลือกพาไปหาหมอในหมู่บ้านแทน ไม่ใช่หมอบ้านหรือหมอผีที่รักษา
ไสยศาสตร์ หากแต่เป็นหมอที่ท างานโรงพยาบาล ผู้เขียนบอกอาการทุกอย่างให้หมอฟัง หมอตรวจไข้และจัด
ยาชุดหนึ่งให้ บอกว่า ให้กลับไปกิน ประมาณสัปดาห์หนึ่งได้ ผลปรากฏว่า ผู้เขียนหายเป็นปกติดี และกลับ
รับประทานอาหารได้ปกติ จากเหตุการณ์นี้ เราคงไม่โทษใคร และคงโทษไม่ได้ เพราะผู้เขียนเองก็เลือกที่จะไม่
ไปตรวจที่โรงพยาบาล เหตุผลเพราะ เชื้อโควิด ไม่รู้ว่า ถ้าไป เราจะไปรับเชื้อที่โรงพยาบาลหรือเปล่า 
กระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ ก็ใช้เวลา อีกอย่างเกรงว่าจะสร้างความล าบากและยุ่งยากแก่ครอบครัว จึงเลือกที่
จะไม่ไปโรงพยาบาลแต่ไปหาหมออีกที่แทน จากกรณีดังกล่าว เราเองก็ต้องเข้าใจสถานการณ์ หมอเองก็รักชีวิต
ตัวเอง ผู้เขียนเองก็เหมือนกัน แต่ด้วยความกลัวที่มี เราต่างก็ต้องเลือกรักษาชีวิตตัวเองอย่างปฏิเสธไม่ได้   

ความกลัวจากเชื้อโควิด ท าให้กลัวจนเป็นการตีตราและอคติ  โดยการกล่าวหาและตัดสินพวกเขาไป
ในทางลบแก่กลุ่มคนดะวะห์ว่า “พวกหัวดื้อบ้าง” ไม่ท าตามกฎบ้าง เป็นต้น ผู้เขียนเองยอมรับว่า ในช่วงที่
ท างานนี้ก็มีความรู้สึกไม่ต่างกัน เกิดความกังวลต่าง ๆ มากมายในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ผู้เขียนจะด าเนิน
ชีวิตประจ าวันอย่างไร เพราะความกลัวเข้ามากัดกินจิตใจผู้เขียน จนผู้เขียนไม่กล้าแม้จะออกจากบ้าน แต่ไม่ใช่
ส าหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ คนที่ท างานนอกบ้าน ลูกจ้างประเภทต่าง ๆ เป็นต้น  ที่ต้องออกมาหากิน 
แต่เมื่อเลือกไม่ได้ ก็ต้องรู้จักป้องกันตามค าแนะน า เพ่ือความอยู่รอดต่อไปของชีวิต 

สื่อสังคมไม่ได้ท าให้คนลดความกังวล ยิ่งมีความกังวลคนก็ยิ่งใช้สื่อสังคมในการแพร่และส่งต่อความ
กังวลมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมผ่านจอมือถือเล็ก ๆ ยิ่งสร้างความหวาดกลัวเป็นทุก
วัน เพราะมีข้อมูลมากมายที่นับไม่ถ้วน บ้างก็จริง บ้างอาจจะไม่ใช่ อาจจะทันกลั่นกรอง หรือไม่ทันกลั่นกรอง 
ส่งผลให้เกิดความวิตกได้ เมื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มเป็นไปในทางที่ลบ  เช่น เกิดเป็นกระแสรังเกียจคน
ดะวะห์ คลิปวิดิโอที่ว่า “โควิดระบาดที่ไหน เราจะไปที่นั่น” ยิ่งท าให้ผู้คนในสังคมเกิดความไม่พอใจต่าง ๆ 
มากมาย เป็นต้น ส่งผลให้มีมาตรการต่าง ๆ ในการรับมือและป้องกัน เพ่ือลดความตื่นกระหนกและขอความ
ร่วมมือจากประชาชนทุกคนให้ท าตาม  

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดท างานหนักทุกวันด้วยความเสี่ยงและความกลัวที่มีอยู่ทุกวันและเกิด
ค าถามว่า เมื่อไหร่โรคระบาดโควิด-19 จะหมดไป ในเดือนมีนาคมผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้ออกประกาศ
ให้จังหวัดปัตตานีเป็นพ้ืนที่เสี่ยง “ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ประกาศให้ จ.ปัตตานี เป็นพ้ืนที่เสี่ยงต่อการ
ติดต่อเชื้อโรค COVID-19 ทั้งพ้ืนที่ และมีค าสั่งห้ามเข้า - ออก ข้ามเขตจังหวัดตั้งแต่วันนี้ (28 มี.ค. 63)” โดย
ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้  

1. ห้ามประชาชนออกเดินทาง เข้า-ออก ข้ามเขตจังหวัด เพราะ เป็นพ้ืนที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 
ยกเว้น กรณีฉุกเฉินอย่างการเจ็บป่วย หรือ เจ้าที่ที่ได้รับการยกเว้นในการปฏิบัติงาน       

2. ห้ามผู้ที่เป็น หรือมีอาการสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย หรือโรคระบาด  เดินทางเข้าออกหมู่บ้าน  
เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อ สุดท้าย  

หากฝ่าฝืนค าสั่งจะมีความผิด ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 โทษจ าคุกไม่
เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับและหรือเป็นความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราช
ก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ซึ่งมีอัตราโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน
สี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  มีผลตั้งแต่ วันที่ 28 มี.ค.2563 เป็นต้นไปหรือ จนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลง    
ทั้งนี้ย้ าอยู่เสมอว่า ถ้าไม่จ าเป็น ให้อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพ่ือชาติ นอกจากนี้ มีการตั้งด่านใหญ่ พอๆ กับด่านของ
เจ้าหน้าที่ทหารและต ารวจ เพ่ือตรวจไข้และรณรงค์ให้สวมหน้ากากอนามัยเพ่ือความปลอดภัย หากครั้งไหนที่
จะเข้าเมืองและไม่มีผ้าปิดปาก หรือ หน้ากากอนามัย เจ้าหน้าที่ก็จะให้กลับไม่ให้เข้าเมืองเลย ให้ไปเอา
หน้ากากอนามัย ไปสวมหน้ากากอนามัยก่อน หากไม่มีการสวมหน้ากากอนามัย ห้ามเข้าเลย อย่างเวลาที่แม่
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กับน้องหรือพ่ีออกไปจ่ายตลาด เพ่ือซื้อของอุปโภคบริโภคให้แก่สมาชิกที่เหลือ มีความวิตกกังวลว่า จะติดเชื้อ
จากใครไหม เพราะเราไม่รู้เลยว่า แต่ละคนอยู่ไหน ในพ้ืนที่เสี่ยงไหม แล้วอยู่อย่างไร ปฏิบัติตามข้อแนะน าที่
ออกมาอย่างเคร่งครัดไหม เป็นต้น  นับเป็นอีกหนึ่งความวิตกกังวลที่มีอยู่ในขณะนั้น นอกจากนี้  ยังมีการหมั่น
ล้างมือบ่อย ๆ หรือทาเจลแอลกอฮอลล์ เว้นระยะห่าง เพ่ือลดความเสี่ยง ยิ่งมีการรณรงค์ว่า อยู่บ้าน ลดเชื้อ 
เพ่ือชาติ เพ่ือลดการท างานของเจ้าหน้าที่ด้วย จะเห็นได้ว่า มาตรการที่น ามาใช้นั้น เคร่งครัดแต่ผู้คนต่างก็
พร้อมปฏิบัติ อาจเพราะด้วยความกลัว และถือเป็นความรับผิดชอบร่วมที่คนในสังคมต้องปฏิบัติตาม    

ในขณะเดียวกันพ่อผู้เขียนเองก็กังวลและกระชับหนักทุกครั้งว่า ถ้าไม่จ าเป็นห้ามออกไปไหน  อยู่บ้าน 
เท่านั้นเพ่ือความปลอดภัย แต่มีอยู่ช่วงเดือนเมษายนที่แม่มีนัดรักษาโรคประจ าตัว คือ ไขมันในเส้นเลือด 
ในขณะนั้นแม่เองก็กังวลไม่ต่างกันและกลัวเหมือนว่าจะไปตามนัดดีไหม เพราะสถานการณ์ก าลังระบาดอย่าง
หนัก มีตัวเลขของผู้ติดเชื้อเพ่ิมข้ึนทุกวัน ยิ่งท าให้กังวลใจและไม่สบายใจ แม่ได้ปรึกษาลูก ๆ ผู้เขียนเห็นด้วยกับ
พ่อที่บอกว่า “ไปโรงพยาบาลก่อน แต่อย่าลืมป้องกันตัวเองด้วยอย่างที่เคยท า ที่เหลือก็เป็นการมอบหมายต่อ
การก าหนดของพระเจ้าแล้วแหละ หรือที่เรียกว่า “ตาวักกัล” ในขณะที่น้องสาวผู้เขียนให้ความเห็นว่า  

 
“ไม่ต้องไป เพราะโรงพยาบาลคือแหล่งเชื ออย่างดี เกิดไปละติดขึ นมาจะท าอย่างไร? ไม่ล าบากคนใน

ครอบครัวเหรอ” 
 

ความกลัวในขณะนั้น ผู้เขียนจึงไม่ออกไปไหนเลย เว้นแต่จ าเป็นจริง ๆ อย่างการลงภาคสนามเพ่ือไป
เก็บข้อมูลในเรื่องที่ก าลังท าการวิจัย ที่เกี่ยวกับคนดะวะห์ ที่ก าลังเป็นประเด็นอยู่ในขณะนั้น จะเห็นได้ว่า 
ในช่วงแรก ๆ ของการระบาดของเชื้อนั้นได้สร้างความวิตกต่าง ๆ นานาแก่ผู้คนในสังคม ยิ่งในครอบครัวแล้ว 
ยิ่งเห็นได้ชัด ซึ่งความกลัวและความวิตกต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ผู้คนรับรู้และสัมผัสกันได้ ผ่านการแสดงออกต่าง ๆ ไม่
ว่าจะทางการกระท า หรือ ทางค าพูดก็ตาม ดังนั้นแล้ว ความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคมถือเป็นสิ่งที่ส าคัญ
อย่างมากและควรให้ความส าคัญโดยการท าตามและเคารพกติกาสังคม  เพราะจะท าให้ลดเชื้อ ลดความเสี่ยง 
และควบคุมสถานการณ์ไม่ให้แย่มากกว่าเดิม เพ่ือความปลอดภัยของทุกคน  

 
ผลกระทบของโควิดกับชีวิตทางเศรษฐกิจ 

นับตั้งแต่การเกิดการระบาดของโควิด ส่งผลกระทบมากมาย นับไม่ถ้วน หนึ่งในนั้น คือ ด้านเศรษฐกิจ
ในชีวิตประจ าวันนี้แหละ เป็นที่ทราบกันดีว่า มีข่าวมากมายที่เกี่ยวกับการฆ่าตัวตายเพราะพิษจากโควิด ใน
ชุมชนที่ผู้เขียนอาศัยอยู่ก็ไม่ได้ต่างกัน ทุกอย่างซบเซาลง ผู้คนพากันบ่นถึงความเดือดร้อนที่ต้องเผชิญ  บ้างก็
กระทบมาก บ้างก็กระทบน้อย บ้างก็ดูเหมือนไม่กระทบอะไร ส าหรับครอบครัวผู้เขียนแล้วได้รับผลกระทบไม่
ต่างจากคนส่วนมากเช่นเดียวกัน  โดยส่วนตัวแล้วอาชีพที่พ่อท า คือ ช่างซ่อมรถและเป็นหนึ่งที่ได้รับผลกระทบ
ไม่ต่างกับคนอ่ืน ๆ รายได้ที่ลดลง เงียบเหงาและซบเซา เพราะไม่ค่อยมีรถ เนื่องจากการเดินทางถูกหยุดชะงัก 
ที่มาจากกฎหมายพิเศษที่ใช้ในการควบคุมพ้ืนที่ เมื่อผู้คนอยู่บ้าน ไม่ได้ออกเดินทาง ยานพาหนะก็ไม่ได้ถูกใช้
งานมากนัก พอได้ประทังชีวิตไปวัน ๆ และส าหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แต่ที่แย่กว่าคือ  อาชีพของแม่ คือ แม่ค้า 
ขายข้าวเกรียบ เพราะปกติจะมีลูกค้าประจ า ไม่มีการตั้งหน้าร้าน เมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ ท าให้หยุดชะงัก 
ขายไม่ได้ ขายไม่ออก เงินที่มีก็ค่อย ๆ ลดหายไป เพราะต้องเอามาเลี้ยงชีพ ในระดับคนธรรมดา ๆ อย่าง
ครอบครัวผู้เขียน ก็ถือว่าสาหัสเหมือนกัน แต่หากเทียบกับคนในหมู่บ้านด้วยแล้ว ก็ยังดีกว่า เพราะบาง
ครัวเรือนที่แย่กว่านี้ก็มี ยิ่งคนที่หาเช้ากินค่ าด้วยแล้ว ยิ่งล าบากกว่า  บางครัวเรือนดูเหมือนไม่ได้รับผลกระทบ
มากนัก แต่ไม่ว่าอย่างไรแล้ว ทุกคนต่างได้รับผลกระทบไม่ต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าน้อยหรือมาก เป็นต้น ร้านเกือบ
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ทุกร้านปิดตัวลง ยิ่งร้านน้ าชา ยิ่งถูกเป็นที่สังเกตมากขึ้น เพราะโดยปกติของร้านน้ าชาแล้วผู้คนมักไปรวมตัว 
เพ่ือสังสรรค์ แต่ในช่วงโควิด ทุกอย่างต้องท าตามกฎหมาย หากฝ่าฝืนมีโทษ ไม่เฉพาะแค่ร้านน้ าชา ร้านข้าวที่มี
การรับประทานในร้านก็เช่นเดียวกัน ผู้เขียนเคยได้ยินเรื่องเล่าจากพ่อว่า มีร้านหนึ่งที่ฝ่าฝืน จนเจ้าหน้าที่ได้เข้า
มาจับปรับ จะเห็นได้ว่า ในช่วงโควิด ได้เกิดความเดือดร้อนต่าง ๆ มากมาย ที่กระทบไปในหลาย ๆ ด้าน แต่อีก
ในมุมหนึ่ง ก็ต้องให้ความร่วมมือเช่นเดียวกัน เพ่ือความปลอดภัยและถือเป็นความรับผิดชอบส่วนรวม ในช่วง
นั้นทุกคนต่างเดือดร้อนและพูดถึงปัญหาที่ประสบซึ่งประโยคที่มักได้ยินบ่อยสุด คือ “สาหัสมาก ไม่เคยรู้สึกเจ็บ
เท่านี้มาก่อนเลย” คงจะหมายถึง รายได้ที่ลดหายไปแบบไม่ทันตั้งตัว หากเทียบในยุคที่ตั้งแต่ตัวเองเกิดมา
จนถึงทุกวันนี้  

 
การตีตราและอคติทางสังคม  

เมื่อสังคมตกอยู่ในสภาวะความกลัว วิตกและกังวล ผู้คนต่างพากันหวาดระแวง ยิ่งการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเร็วเพียงใดยิ่งส่งผลก่อให้เกิดความกังวลมากเท่าตัว กรณีที่ผู้คนเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ 
กลับมาต่างพ้ืนที่เสี่ยงต่าง ๆ ยิ่งถูกเป็นเป้าโจมตีอย่างง่ายเพราะความกลัว เช่นเดียวกันกับกรณีของคนดะวะห์ 
ที่เดินทางกลับมาจากงานชุมนุมศาสนาที่ประเทศมาเลเซีย มีผู้คนจ านวนไม่น้อยที่กลัวพวกเขา กลัวเชื้อในตัว
เขา ท าให้กลุ่มดะวะห์ถูกวิพากษณ์วิจารณ์และโดนตีตราในสังคมว่า  

 
“เป็นพวกที่น าเชื อกลับมาบ้านเกิด” หรือ   
“กลุ่มนี แหละที่เป็นคนน าเชื อมาแพร่ในหมู่บ้าน ในสังคม” หรือ  
“จะกลับมาท าไมไม่รู้ ถ้ามีเชื อกลับมาด้วย” ไปจนถึงข้ันที่ว่า  
“สร้างปัญหา สร้างความยากล าบากแก่เจ้าหน้าที่” เป็นต้น  

 
จากตัวอย่างกลุ่มค าที่ผู้เขียนน ามาแสดงไว้ข้างต้น คือ “การตีตราและแฝงไปด้วยอคติที่ร้ายแรง” 

ส่วนตัวผู้เขียนเองก็เคยใช้สายตาที่ดูจะเป็นการตัดสินพวกเขาเหมือนกันว่า   
 

"ท าไมพวกเขาถึงหัวรั น หรือไม่เข้าใจในสิ่งที่สาธารณสุขบอกอย่างงั นหรือ? ท าไมต้อง
มีการรวมตัวกัน ในขณะที่เจ้าหน้าที่ออกมาบอกว่า ให้รักษาระยะห่างและอยู่บ้าน"  

 
ผู้เขียนเคยได้ยินเรื่องเล่าจากวิทยุของแม่ที่เปิดฟังในตอนเช้า ในขณะที่เจ้ าตัวก็ก าลังง่วนอยู่กับงาน

บ้านงานครัว มีสายหนึ่งที่ได้โทรมาระบายความในใจและร้องขอว่า อย่าปฏิบัติกับเขาแบบนี้เลย เพียงเพราะว่า
เขาเดินทางกลับจากมาเลเซีย  แต่ถึงกับตีตราและอคติไปเลยว่า “คนน าเชื้อ” ซึ่งเขาได้เข้าตรวจเชื้อและปฏิบัติ
ตามค าแนะน าทั้งหมดที่สาธารณสุขบอกไว้แล้ว แต่เมื่อกลับถึงบ้าน ตัวเขาเองได้มีการปฏิบัติตามค าแนะน า 
รวมถึงกักตัว เพ่ือดูอาการ ที่สุดแล้วก็ไม่พบเชื้อ แต่กลับกันผู้คนบริเวณนั้น มีการปฏิบัติกับเขาแปลกแยก ถึง
ขนาดที่ว่า อย่ารับเงินบ้านนี้ เพราะมีเชื้อโควิด ถึงขั้นที่จะเลิกคบค้าสมาคมเพียงเพราะเชื้ อโควิด แต่ในความ
เป็นจริงก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า อีกหนึ่งความเป็นจริงของสังคมก็เป็นเช่นนั้น กล่าวคือ เมื่อผู้คนเกิดความกลัว ไม่
แปลกใจหากจะมีความอคติแทน จนเป็นการตีตราคน ๆ หนึ่งว่า ไม่ปลอดภัย กลไกความกลัวท างาน แต่การ
แสดงออกตอบโต้กับความกลัวนั้นมากเกินไปและไม่เหมาะสม กลายเป็นความขัดแย้งที่ปฏิเสธไม่ได้ หรืออย่าง
ในกรณีที่มีคลิปหนึ่งในโซเชียลที่ปรากฏออกมาในลักษณะท านองว่า  

“ที่ไหนมีโควิด ที่นั่นเราจะส่งกลุ่มญะมาอะห์ (กลุ่มคนหมู่มาก) ไป”   
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ดะวะห์เองก็ไม่ได้เห็นด้วยกับค าพูดนั้นเสมอไป เพราะดูเป็นการสุดโต่งจนเกินไปและสร้างความ

แตกแยกในสังคม เช่นเดียวกับความคิดเห็นของนักดะวะห์อีกคน มีชื่อว่า บุญยา แวโต อายุ 41 ปี กล่าวว่า การ
ส่งกลุ่มญะมาอะห์ไป มีเหตุผลอะไรมากกว่าไหม จ าเป็นมากน้อยแค่ไหนที่ต้องส่งในช่วงโรคระบาด  หากที่นั่น
จ าเป็นมากที่จะต้องส่งคนไป ก็ต้องมีการป้องกันตัวเอง ไม่ใช่เข้าไปแบบประมาท จนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์
สร้างความเสียหาย เพราะอาจสร้างความเข้าผิดแก่คนอ่ืนที่ไม่เข้าใจคนดะวะห์ได้ กล่าวคือ ให้ใช้เหตุผลในการ
ไตร่ตรองแก้ปัญหามากกว่าใช้แต่อารมณ์จนเกิดความเสียทั้งต่อตัวบุคคลและศาสนา  

สังคมจะเกิดการตีตราและอคติก็อาจไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้ว หากอีกฝ่ายได้มี
การปฏิบัติตามค าแนะน าแล้ว ก็ไม่ควรที่จะตัดสิน หรือปฏิบัติกับเขาอย่างคนแปลกหน้า ในทางกลับกัน เราควร
ส่งเสริมในการป้องกันตัวเองตามหลักสาธารณสุขแนะน า คือ สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือและรักษา
ระยะห่าง เพ่ือความม่ันใจและปลอดภัยแก่ทุกฝ่าย  

 
“เปิด” ตลาดได้แต่ท าไมถึงให้ “ปิด” มัสยิด  

นับจากเหตุการณ์ที่กลุ่มคนดะวะห์ได้กลับมาจากมาเลเซีย สร้างความวิตกให้คนในสังคมแล้ว จึงเกิด
กระแสที่ไม่ค่อยเป็นมิตรกับกลุ่มคนดะวะห์ ที่ปรากฏออกมาผ่านสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นข่าวในโทรทัศน์ หรือ ใน
สื่อสังคม เองก็ตาม ท าให้ผู้คนในสังคมวิพากษ์วิจารณ์และมองไม่ดีแก่กลุ่มนี้ ผู้เขียนเองก็เป็นหนึ่งในนั้น
เหมือนกันที่เคยตัดสิน จนที่สุด ผู้เขียนเลยตัดสินใจศึกษาพวกเขาโดยการ เข้าไปพูดคุยและสัมภาษณ์ถึงสิ่งที่
เกิดขึ้นในสังคม หลังจากที่ได้ท าการพูดคุยกับพวกเขา ท าให้พบว่า จริง ๆ แล้ว ไม่ใช่ทุกอย่าง และไม่ใช่ทุกคน 
เพียงแต่จุดยืนของเขาในหลักการทางศาสนานั้นสูงมากและมั่นคง พวกเขายืนหยัดในการท างานเส้นทางนี้ และ
ชัดเจนว่าจะท างานในสายทางนี้ต่อไป เพราะในสังคมของเราประกอบด้วยกลุ่มคนที่หลากหลาย ทั้งหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบ ต่างคน ต่างกลุ่ม ต่างเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบกันและกัน เช่นเดียวกับคนดะวะห์ ที่ท า
หน้าที่เผยแผ่ศาสนาและเชิญชวนไปสู่สิ่งที่ดีงามทั้งหลาย คนเราไม่มีใครดีสมบูรณ์แบบทั้งหมด จึงจ าเป็นต้องมี
การตักเตือนและเชิญชวนให้กลับไปสู่การท าความดี  

ผู้เขียนได้พูดคุยกับคนดะวะห์แถวบ้านที่เพ่ิงกลับจากงานดะวะห์และผ่านการตรวจรวมถึงกักตัวแล้ว 
ถึงมุมมองและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคม ณ ขณะนั้น นายฮาซัน สาและ อายุ 56 ปี หรือ มีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่า   
แบแซ เป็นหนึ่งในคนที่ผู้เขียนเลือกสัมภาษณ์ เพราะมีความคุ้นเคยตั้งแต่เด็ก เนื่องจากเขาเป็นเจ้าของโรงเรียน
สอนศาสนาระดับประถม หรือที่เรียกว่า ตาดีกา ส าหรับในมุมมองเรื่องโรคระบาดแล้ว เขาไม่ได้มีความเห็น
อะไรเป็นพิเศษ เพราะเป็นสิ่งที่ถูกก าหนดมาให้เกิดก็ต้องเกิด เมื่อเกิดโรคระบาด สิ่งที่ต้องปฏิบัติคือ การท า
ตามค าแนะน าของผู้รู้ หรือในหลักการอิสลามที่มีสอนไว้ในอัลกรุอาน 5 หรือ อัลฮาดิษ6 กล่าวคือ ท าตาม
ค าแนะน าของนักสาธารณสุขท่ีออกมาตรการว่า ให้สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ และรักษาระยะห่าง เขา
ยอมรับในช่วงที่เกิดโรคระบาด มัสยิดหลายแห่งถูกปิดตัวลง แต่เขาก็ยังไปละหมาดที่มัสยิด หากในสายตาคน
ทั่วไปอาจเข้าใจและมองว่า นี่อาจเป็นการฝ่าฝืน แต่ในกลุ่มของคนดะวะห์เอง พวกเขาพิจารณาว่า ในพ้ืนที่ ที่
เขาอยู่อาศัยไม่มีความเสี่ยงถึงขั้นต้องปิดมัสยิด แต่ในขณะเดียวกัน พวกเขาเองก็ปฏิบัติตามตามค าแนะน า
อย่างเคร่งครัดเหมือนกัน เวลาท าภารกิจศาสนา คือ การละหมาด นั้น จะเว้นระยะห่าง ก่อนไปละหมาดที่
มัสยิดก็อาบน้ าละหมาดมาจากที่บ้าน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ละหมาด น าผ้าปู หรือของใช้ส่วนตัวมา

                                                           
5 คัมภีร์ในศาสนาอิสลาม  
6 สิ่งที่ท่านนบีแสดงผ่านค าพดู การกระท า และถูกบอกเล่า หรือบันทึกส่งต่อกันมา  
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เอง ไม่ใช้ของส่วนรวม รักษาระยะห่าง และเม่ือละหมาดเสร็จก็รีบแยกย้ายกลับบ้าน เช่นเดียวกับความเห็นของ
แบยาเหมือนกันว่า เราต้องเชื่อฟังคนที่มีความรู้ เพ่ือป้องกันตัวเองและสังคม ในเหตุการณ์โรคระบาดแบบนี้ 
ส าคัญที่ต้องเชื่อฟังสาธารณสุข เขาเองในฐานะที่มีความรู้อยู่ในเรื่องนี้จึงไม่ได้ปฏิเสธอะไรและท าตามอย่างที่รู้
กันในมาตรการ ที่ส าคัญคือ ไม่ใช่ผู้คนทั้งหมดของหมู่บ้านจะไปละหมาดที่มัสยิด โดยตามหลักการแล้ว เป็นการ
อนุโลมและอนุญาตให้ท าการละหมาดที่บ้านได้ ในสภาวะเช่นนี้ เพราะหากออกไป รวมตัวคนหมู่มากก็เป็นการ
อันตรายอีก การงดละหมาดที่มัสยิดไม่ได้แปลว่า ต้องหยุดละหมาด ซึ่งในช่วงที่จุฬาราชมนตรีออกประกาศ ได้
เกิดความขัดแย้งในหมู่ชนเดียวกันว่า  

 
“ท าไมปิดมัสยิด แต่ท าไมเปิดตลาดได้”  

 
กลายเป็นว่า มีผู้รู้มากมายต้องออกมาให้ความเห็น อธิบาย และปรับความเข้าใจในหมู่ประชาชนให้

เข้าใจมากขึ้น เพ่ือลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมสามจังหวัดชายแดนใต้  ในขณะเดียวกันทางผู้ว่าราชการ
จังหวัดปัตตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ได้ให้เหตุผลในเรื่องนี้ว่า ได้เห็นถึงความส าคัญ จึงมีค าสั่งอนุญาตให้เปิด
ตลาดสดและตลาดนัดรอมฎอนตามที่เคยมีอยู่เดิม โดยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีอย่างเคร่งครัด  ดังนี้   

    1. ต้องตั้งจุดคัดกรองหน้าตลาดสด ห้ามผู้สูงอายุเกิน 70 ปี และเด็กอายุต่ ากว่า 5 ขวบ หรือคนที่มี
โรคประจ าตวัเข้าตลาด  

    2. จัดระเบียบพ่อค้าแม่ค้าให้ตั้งร้านห่างกัน 1  เมตร หากปฏิบัติไม่ได้ หรือร้านใด  ฝ่าฝืน จะสั่งปิด
ร้านทันที  

 
ในขณะที่ ดร.นพ. มูฮัมมัดฟะฮ์มี ตาเละ หมอผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบาดวิทยามุสลิมชายแดนใต้ ได้

เขียนอธิบายเพ่ือชี้แจงข้อเรียกร้องของมุสลิมส่วนหนึ่ง ผ่านเฟสบุ๊คส่วนตัวว่า อีกระยะเวลาหนึ่ง สถานที่ต่าง ๆ 
ที่มีความจ าเป็นรองจากความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ จะเปิดท าการอีกครั้ง ไม่ว่าจะเป็น โรงภาพยนตร์ 
ห้างสรรพสินค้า ร้านตัดผม ร้านอาหาร ภายใต้มาตรการข้อบังคับที่ออกมา และมัสยิดก็เป็นหนึ่งในนี้ด้วย 
กล่าวคือ จะต้องมีการเตรียมพร้อมในการรับมือกับการเปิดบริการเพ่ือลดความเสี่ยง เพราะสถานที่อ่ืน มีผล
ก าไร-ขาดทุน ซึ่งเป็นสิ่งที่จับต้องได้ และเป็นสิ่งที่บังคับให้เจ้าของสถานที่ต้องเข้มงวดกับมาตรการเพ่ือป้องกัน
การแพร่โรค ในทางตรงกันข้าม ศาสนสถานไม่ได้มีหัวใจหลักในเชิงการด าเนินธุรกิจ หากแต่คือความศรัทธา
ของผู้คนมากกว่าที่ดึงดูดให้เข้ามาท ากิจกรรม และสิ่งหนึ่งที่หมอฟะฮ์มี กังวล คือ การแปลความว่า  

 
“ความศรัทธาของผู้คน คือ การไม่กลัวสิ่งใดนอกจากพระเจ้า”  

 
หมายความว่าหากไม่ละหมาดที่มัสยิดเท่ากับกลัวโควิดมากกว่ากลัวอัลลอฮ เป็นต้น ซึ่งการแปลความ

ในลักษณะนี้ ส่งผลให้การระมัดระวังของผู้ดูแลสถานที่และผู้ใช้สถานที่ลดน้อยลง กลายเป็นว่า จากที่เคย
ระมัดระวัง ก็จะเป็นการมองข้ามไปและไม่ตระหนักถึงความปลอดภัยในการป้องกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
ความศรัทธา คือ การที่เชื่อและปฏิบัติตามในสิ่งที่ถูกสั่งใช้ ในเรื่อการป้องกันก็เช่นเดียวกัน ในขณะที่ค าตอบ 
เรื่องปิดมัสยิดด้านหลักศาสนาอิสลาม ดังนี้ ความเป็นจริงส านักจุฬาราชมนตรี ไม่ได้ประกาศปิดมัสยิดถาวร 
เพียงแต่ ศาสนกิจที่ปฏิบัติด้วยคนมาก ๆ นั้น อนุญาตแค่ 3-4 คนที่รับผิดชอบ เช่น โตะอิหม่าม  เป็นต้น ส่วน
คนที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง ทางที่ดีกว่า ละหมาดที่บ้าน เช่นนี้ท าให้ผู้คนรู้สึกหดหู่ เนื่องจาก พวกเขาคุ้นเคยและคุ้นชิน 
เป็น ความรู้สึกที่รักและผูกพันกับมัสยิด หรือศาสนา (ด้วยชีวิตจิตใจ) จึงย่อมเข้าใจความรู้สึกดี โดยเฉพาะเดือน
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รอมฎอนด้วยแล้วยิ่งแล้วใหญ่ เพราะ ผู้คนต่างเฝ้ารอและดีใจที่จะได้พบกับเดือนอันประเสริฐ ซึ่งเต็มไปด้วยผล
บุญมากมายที่จะถูกประทานมา ในรอบปีที่ผ่าน ๆ มานั้นผู้คนสามารถที่จะไปปฏิบัติศาสนกิจที่มัสยิดได้ แต่
กลับกันปีนี้ มัสยิดถูกปิด ละหมาดไม่ได้ จึงเป็นเหตุให้บางกลุ่ม บางคน เกิดการเรียกข้องขึ้นมา นี่ คือความท้า
ทายส าหรับผู้รู้ว่าจะสื่อออกมาอย่างไร “ระหว่างความรู้สึกกับหลักศาสนานั้น ไม่สามารถเอาเป็นเกณฑ์ได้”  

ความท้าทายอีกข้อ คือ จะอธิบายอย่างไรว่า การที่เราอดทนท าที่บ้านนั้น ไม่ได้ท าให้ผลบุญลดหย่อน 
หรืออาจจะมากกว่าที่ปฏิบัติที่มัสยิดในสภาะวะปกติ อาจจะด้วยปัจจัย ที่ต้องอดทน ท าด้วยตนเองปลีกวิเวก 
หรือ ท าร่วมกับครอบครัวในฐานะหัวหน้าครอบครัว ท าเพ่ือรักษาหมอ พยาบาล คนรอบข้าง คนในชุมชน คน
ในศาสนิกเดียวกัน หรือต่างศาสนิก และที่ส าคัญสุด ตามค าสั่งผู้น าที่ศาสนารับรองและอ่ืน ๆ ในขณะเดียวกัน
การท าความดีในช่วง โควิด-19 แบบนี้มีหลายส่วนสามารถย้อนรอยเหมือนสมัยนบี (ศาสดาของอิสลาม) เช่น 
นบีกลับไปละหมาดตะรอเวียะห์ที่บ้านกับครอบครัว นบีกินอาหารละศีลอดง่าย ๆ เป็นต้น ในด้านของ 
ดร.ฆอซาลี เบ็ญหมัด ได้อธิบายว่า มุสลิมจะต้องรู้จักแยกแยะระหว่างความรู้สึกและศาสนา และต้องเข้าใจว่า 
ผลบุญและคุณค่าเดือนรอมฎอนนั้นไม่ได้ลดสูญหายไปตามความรู้สึกแต่อย่างใด นอกจากนี้มาตรการปิดมัสยิด
ช่วงเดือนรอมฎอน ไม่ได้มีแค่ที่ประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงทั่วโลกอย่างมัสยิดหะรอมมักกะฮ์ มาดีนะฮ์ 
มัสยิดอักซอ และมัสยิดในโลกมุสลิมส่วนใหญ่ จึงท าให้หลายคนอาจรู้สึกกระอักกระอ่วน ไม่ชินกับวิถีใหม่ แต่
จริง ๆ แล้ว การปิดมัสยิด เพ่ือปกป้องรักษาชีวิต เป็นไปตามบทบัญญัติอิสลาม และการละเมิดมาตรการ
เหล่านั้น ถือเป็นการกระท าสุดโต่งที่อาจจะน าไปสู่ความพินาศทั้งในโลกนี้และอาจส่งผลต่อโลกหน้า” เพราะ
อะไรที่สุดโต่งเกินอาจจะไม่ปลอดภัยและสร้างความขัดแย้งในกลุ่มเดียวกันได้ รวมทั้งต่างกลุ่มอีกด้วย ดังนั้น
แล้ว ต้องมีสติ และรู้จักแยกแยะ เพ่ือลดความขัดแย้งที่จะเกิดข้ึนได้   

ทั้งนี้แล้ว จากกระแสต่าง ๆ ที่โจมตีกลุ่มดะวะห์ พวกเขารับรู้และพยายามแสดงออก ให้สังคมรับรู้
เช่นเดียวกัน ไม่เสมอไปที่พวกเขาจะเป็นแบบนั้น ในกลุ่มพวกเขามีการประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจให้ทุกคนใน
กลุ่มดะวะห์เองตระหนักและป้องกันตัวเองจากโรคร้าย เปลี่ยนวิธีการดะวะห์ จากที่เคยเดินทางออกไปยัง
หมู่บ้านต่าง ๆ เพื่อค้างคืนค้างแรม หรือเดินทางไปต่างประเทศงานใหญ่ ๆ นั้น กลับมาเป็นวงเล็ก ๆ ในหมู่บ้าน
แทน ที่ยังมีศูนย์กลางคือ มัสยิด แต่ลดจ านวนของคนลง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของคนที่จะมาท างาน
ตรงนี้ ในขณะนั้น มีบางคนที่ยังคงท า ซึ่งกิจกรรมการดะวะห์ ประกอบไปด้วย การบรรยายและฟังธรรม เป็น
ต้น หรือเปลี่ยนจากการเดินดะวะห์เป็นกลุ่มคนหมู่มาก มาเป็นการดะวะห์แบบตัวต่อตัวแทน ทั้งสองคนที่
ผู้เขียนไปสัมภาษณ์ด้วยให้เหตุผลไปในทางเดียวกันว่า ให้เลิกงานดะวะห์ ท าไม่ได้ เพราะงานดะวะห์ ถือเป็น
สิ่งจ าเป็นและส าคัญอย่างมาก งานศาสนาจะมีต่ออยู่ได้นั้น เริ่มที่การดะวะห์ แม้จะเป็นช่วงโรคระบาด แต่ก็
ต้องปรับให้เข้ากับสถานการณ์ ท าให้ผู้เขียนได้คลายความสงสัยว่า ท าไมพวกเขาถึงยืนหยัดในการที่จะท างาน    
ดะวะห์ เพราะงานศาสนานั้นส าคัญและจ าเป็น จึงต้องมีวิธีในการที่จะท างานภายใต้สถานการณ์โรคระบาด
ต่อไป    

 
สรุป  

เหตุการณ์โรคระบาดใหม่อย่างไวรัสโคโรน่า หรือโควิด ช่วงเดือนมีนาคม ได้มีกลุ่มคนดะวะห์ ที่กลับมา
จากงานโยร์ ที่จัดในประเทศมาเลยเซีย จึงเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไปในทางต่าง ๆ เพราะคนส่วนใหญ่
กลัวว่าพวกเขาว่าจะน าเชื้อโรคมาสู่ตนเอง ส่งผลต่อกลุ่มคนดะวะห์โดนตีตราและเกิดอคติ ท าให้คนในกลุ่มดะ
วะห์ต้องออกมาแสดงจุดยืนและแก้ต่างแก่ตนเอง เพ่ือให้สังคมรับรู้ว่า โดยส่วนใหญ่แล้วพวกเขาพร้อมที่จะ
ปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่รัฐบังคับควบคุม ผู้ศึกษาคิดว่าคนในหมู่บ้านควรที่จะลดอคติลง แต่ก็ไม่ได้เป็น
เช่นนั้น จนมีค าถามจากกลุ่มดาวะห์โต้แย้งให้เห็นความย้อนแย้งว่า เหตุใดปิดมัสยิด แต่ถึงเปิดตลาดได้ แต่อีก
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กลุ่มหนึ่งก็ตอบโต้ว่า ความรู้สึกและหลักการศาสนาไม่สามารถที่จะเอามาเปรียบเทียบกันได้ เนื่องจาก
สถานการณ์ที่เผชิญอยู่ ย่อมมีข้อแม้และการอนุโลมเสมอ การปฏิบัติตามในสิ่งที่ดีจะท าให้สังคมผ่านความ
ขัดแย้งเหล่านี้ไปได้  

กระแสต่าง ๆ ของความขัดแย้งในขณะนี้ยังด ารงอยู่ ยังมีอคติและการตีตรา แต่ปัญหาดังกล่าวก็เกิด
การสร้างความตระหนักและเกิดความเข้าใจใหม่มากยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายเดียวกัน คือ เพ่ือ ความปลอดภัย
ของทุกชีวิต  แต่ปัญหาการมีอคติก็ควรที่จะลดลง สิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ดี การปฏิบัติตามก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าเสียหายแต่
อย่างใด ทุกอย่างจะผ่านพ้นไปด้วยสิ่งดี ๆ  

การถูกตีตราของกลุ่มดะวะห์ อาจเกิดขึ้นได้ทั้งสองกรณี ไม่ว่าจะจากสื่อหรือวัฒนธรรมของกลุ่มเองก็
ตาม เพราะอย่างแรก หากมองในกรณีสื่อ คือ มีการแพร่กระจายข่าวต่าง ๆ ไปอย่างรวดเร็ว ยิ่งเป็นโรคใหม่ที่
เพ่ิงอุบัตขึ้นด้วย ยิ่งท าให้ผู้คนเกิดความกลัวต่าง ๆ มากมาย ด้วยสถานการณ์การอุบติใหม่ของโรคด้วย จึงท าให้
ผู้คนพากันวาดกลัวและกลายเป็นการตีตราน ามาสู่การเป็นตราบาปของกลุ่มดะวะห์  

“การจัดชุมนุมเช่นนี้ ชาวมุสลิม รู้จักกันในชื่อ “โยร์” ซึ่งหมายถึง การรวมกลุ่มกันของผู้เผยแผ่ศาสนา 
หรือที่รู้จักกันในชื่อ “กลุ่มดะวะห์” มีเป้าหมายเพ่ือให้คนออกมาชุมนุมพูดคุยเรื่องศาสนากันจ านวนมากๆ 
เพราะ ในศาสนาอิสลามมีความเชื่อว่า การรวมตัวกันเพ่ือพูดคุยเรื่องการเผยแผ่ศาสนาจะได้บุญมาก โดยการ
รวมกลุ่มกันส่วนใหญ่จะใช้มัสยิดขนาดใหญ่ที่รองรับคนได้หลักหมื่นคนขึ้นไปจัดงาน  เมื่อรวมตัวกันแล้ว 
ทั้งหมดจะใช้เวลาพูดคุยกัน ฟังบรรยายเรื่องศาสนาร่วมกัน ละหมาดร่วมกัน และเนื่องจากงานแบบนี้จะมีคน
ไปจ านวนมาก ท าให้ส่วนใหญ่ก็จะนั่งติดๆ กัน  รวมถึงรับประทานอาหารร่วมกันเป็นกลุ่ม กลุ่มละ7-10 คน  
ส่วนเวลานอนก็จะนอนกันเป็นหมู่คณะ เป็นกลุ่มใหญ่ๆ นอนเรียงกันจ านวนมาก ยังไม่นับรวมการทักทายของ
ชาวมุสลิม ที่มักพบเห็นการ “สลาม” ซึ่งเป็นการจับมือกันไว้ 2 ข้าง หรือ หากคนที่ไม่ได้เจอกันนาน หรือ คนที่
สนิทกันมากๆ นอกจากการจับมือสลามกันแล้ว ก็มักจะโอบกอดกันเพ่ือทักทาย พฤติกรรมที่เกิดขึ้นภายในงาน
ชุมนุมทางศาสนา เข้าข่ายมีความเสี่ยงติดโควิด-19 ทั้งหมด นี่เป็นเหตุผลที่ท าให้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 หลังกลับ
จากการร่วมงาน” จะเห็นได้ว่า จากเนื้อหาข่าวที่น ามา สะท้อนได้ถึงวัฒนธรรมกลุ่มดะวะห์ที่ใช้เวลาในการท า
กิจกรรมร่วมกันว่า อยู่กันแบบไหน อย่างไร แบบแผนกิจกรรม น ามาสู่การแพร่ของเชื้อโรคได้ง่ายขึ้น เพราะแต่
ละรูปแบบกิจกรรม อย่างเช่น การทักทายอย่างการสลามโดยการจับมือ หรือ ไม่เว้นแม้แต่การกินภายใต้
ภาชนะถ้วยชามเดียวกัน นอนใกล้ชิดกัน เหล่านี้ คือ ง่ายต่อการสัมผัสเชื้อ หากว่าคนใดคนหนึ่งเกิดป่วยขึ้นมา 
เป็นการง่ายที่เชื้อจะกระจายไปเท่า ๆ กัน  ดังนั้นแล้ว ตราบาปที่กลุ่มดะวะห์ได้รับ ทั้งสื่อและวัฒนธรรมต่างมี
ส่วนร่วมกันทั้งสองอย่างปฏิเสธไม่ได้  
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การสร้างระยะห่างทางสังคมท าให้ผู้สูงอายุเกิดความเครียดได้จริงหรือ1 
Does Social Distancing Really Make Older People Stress?  

 
สากียะห์ มะรงค์2 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยภาคสนามการสร้างระยะห่างทางสังคม ท าให้ผู้สูงอายุเกิดความเครียดได้จริงหรือ ผู้เขียน
ศึกษากลุ่มผู้สูงอายุในพ้ืนที่รูสะมิแล อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ถึงผลกระทบที่ได้รับจากมาตรการเพ่ือหยุด
การแพร่ระบาดโควิด-19 ทั้งในเรื่องของอาหารการกิน การคมนาคม หรือแม้กระทั่งการด าเนินชีวิตในแต่ละวัน 
ที่ได้รับผลกระทบจากการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด เนื่องจากได้มีความกังวลจนเกิดกระแสไปทั่วว่า
ผู้สูงอายุมีความเครียดจากการสร้างระยะห่างทางสังคม ท าให้เกิดความสงสัยว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ แล้ว
ความเครียดมีสาเหตุจากอะไรบ้าง จึงท าให้ผู้เขียนศึกษาข้อมูลภาคสนามโดยวิธีการวิจัยทางชาติพันธุ์นิพนธ์เพื่อ
ท าความเข้าใจกลุ่มผู้สูงอายุ  

ผู้เขียนเองก็เป็นบุคคลหนึ่งเหมือนคนอ่ืนทั่วไปที่ตัดสินผู้สูงอายุในมุมมองเพียงด้านเดียว ซึ่งมีเหตุผลมา
จากรายงานข่าวว่า ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงติดเชื้อ และเสียชีวิตมากกว่าคนทั่วไปถึงสองเท่า ผลกระทบจากข้อมูล
ท าให้เกิดการผลักดันการกักบริเวณผู้สูงอายุ และผู้เขียนมีความคิดพ้ืนฐานว่าผู้สูงอายุไม่ควรติดต่อสัมพันธ์กับ
ผู้คน และต้องลดกิจกรรมทางสังคม และถูกแยก ซึ่งพบว่าสิ่งนั้นมันมากเกินไป ส่งผลให้พวกเขาเหงา ซึมเศร้า 
แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อสัมภาษณ์แล้วท าให้พบว่าทุกอย่างดูเหมือนไม่เป็นไปตามในสิ่งที่ผู้เขียนคิด ท าให้ต้อง
กลับมาคิดทบทวนและรื้อฟ้ืนความคิดอีกครั้ง เพราะผู้สูงอายุจ านวนหนึ่งก็ยังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ เพราะ
พวกเขาคิดว่าโรคโควิด-19 เป็นสิ่งไกลตัว ผู้เขียนศึกษาด้วยวิธีการทางชาติพันธุ์นิพนธ์ ค้นหา “ความจริง” และ
อธิบายความจริงจากภาคสนามผ่านการเขียนของตัวเอง โดยน าข้อมูลภาคสนามมาคิดวิเคราะห์ จนพบความ
จริงที่ถูกสร้างข้ึนผ่านการเขียนอย่างมีอคติ และจากประสบการณ์ท่ีสะสมมาอย่างยาวนาน 
 
ค าส าคัญ  ไวรัสโควิด ผู้สูงอายุ การสร้างระยะห่างทางสังคม มาตรการป้องกัน ผลกระทบ การเยียวยา  
 
Abstract 

I am an anthropological trainee student at the bachelor's degree level and conduct 
the field research of ethnography about the social distancing practice if it caused stress for 
the elderly in Rusamilae Village, Mueang District, Pattani Province. I also studied the impact of 
the measures, the problems of food, transportation, or the daily lifestyle of the elderly if they 
were affected.  People are often anxious without supporting information that the elderly are 
more likely to be stressed by creating the social distancing. They speculate on different causes 
                                                           
1 การวิจัยครั้งนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และไดร้ับทุนสนับสนุนการเดินทางไป
น าเสนอบทความวิจยัที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยโครงการส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปตัตานี หัวข้อวิจัยเป็นผลงานอันเนื่องมาจากการเรียนในวิชา 427-322 
การวิจัยทางมานุษยวิทยาและชาตพิันธุ์นิพนธ์ และวิชา 427-419 สัมมนาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
2 นักศึกษา ช้ันปีท่ี 4 แขนงมานุษยวิทยา หลักสตูรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน ี 
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that they come. I used to be a person who judges people from a single point of view of 
concern that the old adults are at twice the risk of infection and death than the general 
people. The social concerning has led to the detention of the elderly not to contact other 
people and reduce social activities until it is like the separation of the elderly from the general 
society. From the study, I have the opinion that such separation is an unreasonable action 
that causes the elderly to be lonely and depressed. However, after the interview, I found that 
everything seemed to be out of order causing I have to rethink and review because a number 
of the elderly can still live as usual because they think that COVID-19 is far from them. I 
studied by using the ethnographic methods to search for the "truth" and explain the truth 
from the field through my writing by using field data to think and analyze until finding the 
truth that is created through the biased writing and from a long accumulated experience. 
 
Keywords: Corona virus, Elderly, Social Distancing, Protection Measure, Effect, Remedy  
 
บทน า 

 ผู้สูงอายุคือผู้เปราะบาง “ความเปราะบาง คือ สภาวะที่ถูกก าหนดโดยปัจจัย หรือกระบวนการ
ทางด้านร่างกาย สังคม เศรษฐกิจ และ สิ่งแวดล้อม ซึ่งเพ่ิมความอ่อนแอให้กับบุคคล ชุมชน สินทรัพย์ หรือ
ระบบที่ได้รับผลกระทบต่อภัยพิบัตินั้น” (UNISDR, 2009) ผู้สูงอายุจัดว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มของผู้ที่มีความ
เปราะบาง ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ด้วยสภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรง ภูมิคุ้มกันลดลงตามวัย โดยเฉพาะ
ผู้สูงอายุที่มีโรคประจ าตัวที่หลากหลาย เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสู งโรคปอด โรคมะเร็ง จึงเป็น
กลุ่มเสี่ยงที่จะรับเชื้อโควิด-19 ได้ง่ายกว่าคนทั่วไป มีการรายงานข่าวทางการแพทย์ว่า ผู้สูงอายุมีอัตราการติด
เชื้อเละเสียชีวิตสูงขึ้น ยิ่งอายุมากความเสี่ยงยิ่งมากขึ้น สิรินทร ฉันศิริกาญจน สาขาวิชาอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ 
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า ผู้สูงอายุมีความเปราะบางมาก ส าหรับผู้ติดเชื้อโควิดที่เป็น
ผู้สูงอายุมีอัตราการเสียชีวิตสูงสุด ผศ.พญ.สิรินทร จึงเสนอให้มีการควบคุมมาตรการ เพ่ือไม่ให้มีการเเพร่เชื้อ
ไปสู่ผู้เปราะบาง เช่น ให้อยู่ในพ้ืนที่ปลอดภัย ห่างไกลจากการรวมกลุ่มเป็นจ านวนมาก เพ่ือป้องกันไม่ให้คน
เข้าถึงผู้สูงอายุโดยง่าย ซึ่งอาจจะน าเชื้อมาให้ หากมีครอบครัวใดมีผู้ติดเชื้อก็จะต้องท าการแยกผู้ติดเชื้อให้
ห่างไกลจากทุกคน โดยเฉพาะผู้สูงอายุจะต้องมีการป้องกันเป็นพิเศษ นอกจากนี้ หากมีการจ้างแรงงานต่างชาติ
เข้ามาท างานในบ้าน ผู้เป็นนายจ้างควรดูแลแรงงานต่างชาติด้วย เพราะว่าเขามีความใกล้ชิดกับผู้เปราะบาง ท า
ให้ผู้คนต้องเว้นระยะห่าง และห้ามรวมตัวกันเป็นจ านวนมาก การที่ผู้สูงอายุมี การเว้นระยะห่าง ถือเป็นเรื่องที่
ดี ช่วยป้องกันการติดเชื้อ เพราะกลุ่มผู้สูงถือเป็นกลุ่มเสี่ยงจึงต้องมีการป้องกัน และระมัดระวังมากกว่าคน
ทั่วไปเป็นสองเท่า แต่การที่ถูกแยกมากจนเกินไป หรือถูกกักตัวเป็นเวลานาน ส่งผลกระทบท าให้ผู้สูงอายุเกิด
ความเหงา และซึมเศร้าได้ เนื่องจากได้รับข่าวสารในด้านลบมาตลอด 

จากผลการวิจัยองค์การอนามัยโลก ศึกษาที่ประเทศจีนและอิตาลี เกี่ยวกับอัตราการติดเชื้อและความ
รุนแรงของโรคโควิด-19 พบว่าผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่สุดที่จะติดเชื้อรุนแรงและเสียชีวิต โดยความ
เสี่ยงเพ่ิมขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น ผู้ที่มีอายุต ากว่า 60 ปีมีอัตราการเสียชีวิตน้อยกว่า 1% ในขณะที่ผู้ที่มีอายุ 70 ปี
ขึ้นไปมีอัตราการเสียชีวิต 8.0-9.6% และอายุ 80 ปีขึ้นไปมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง 14.8-19.0% ดังนั้น จึงต้อง
ดูแลผู้สูงอายุเป็นพิเศษไม่ให้ติดเชื้อโควิด-19 (ข้อมูลกรมควบคุมโรค)  
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แผนภาพที่ 1 อัตราการติดเชื้อและความรุนแรงของโรคโควิด-19 

 
การวางมาตรการป้องกันการติดเชื้อส าหรับผู้สูงวัย 

ในช่วงที่สถานการณ์เริ่มมีการแพร่ระบาดมากข้ึน และกระจายไปทั่วทุกพ้ืนที่เป็นวงกว้าง มีอัตราผู้ติด
เชื้อในประเทศที่เพ่ิมสูงขึ้นทุกวัน และมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ ท าให้ทางรัฐบาลต้องออกมาตรการ
บังคับ และควบคุมคนในสังคม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 รวมไปถึงลดอัตราการติดเชื้อ และ
ลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ ซึ่งการติดเชื้อสามารถแพร่กระจายโดยง่ายเพียงแค่การไอ หรือพูดคุยอย่างใกล้ชิด
กัน ท าให้ต้องมีมาตรการเว้นระยะห่าง หรือ Social distancing เกิดขึ้น รวมถึงไม่มีการรวมตัวเป็นกลุ่มชน
จ านวนมาก อันจะเป็นเหตุให้เสี่ยงติดเชื้อได้โดยง่าย และมีมาตรการใส่หน้ากากอนามัย ตลอดช่วงของการ
เดินทาง หรือช่วงที่มีธุระต้องออกนอกบ้าน หมั่นล้างมืออยู่บ่อยครั้ง เพราะอาจจะสัมผัสกับเชื้อที่ติดอยู่กับ
สิ่งของต่าง ๆ หากมีการติดเชื้อกับคนที่มีสภาพร่างกายไม่แข็งแรง และมีภูมิต้านทานน้อย อย่างผู้สูงอายุ ก็จะมี
ความเสี่ยงในการเสียชีวิตมากกว่าคนทั่วไปถึงสองเท่า เนื่องด้วยสภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรง อีกทั้งภูมิคุ้มกันที่
ลดลงตามวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีโรคประจ าตัวอยู่แล้ว เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคปอด
เรื้อรัง โรคไตเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง เป็นต้น 

ประเทศไทยติดอันดับของโลกในเรื่องมาตรการและการป้องกันเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 
ที่ต่างประเทศให้การยอมรับประเทศไทยในแง่ของการควบคุมมาตรการ แต่คนไทยเรากลับรู้สึกว่าเป็น
มาตรการที่เข้มงวดมากเกินไป ท าให้ล าบาก ซึ่งนโยบายที่มีออกมาก็เพ่ือป้องกันผู้เปราะบาง เช่น เด็กและ
ผู้สูงอายุให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น อีกด้านหนึ่งนั้น ทางจุฬาราชมนตรีได้ออกมาประกาศงดท าการละหมาด
เป็นการชั่วคราว เพ่ือลดการรวมตัวกัน และลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ และเรียกร้องให้มีการป้องกันตัวเอง
ตลอดเวลา โดยการใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเวลาออกนอกบ้าน และหมั่นล้างมืออยู่บ่อยครั้ง มีการติดตาม
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ข่าวในแต่ละวัน เพ่ือจะได้เท่าทันกับข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดทุกประการ (กัลยา 
ดาราหะ, สัมภาษณ์) 

 
ผลกระทบที่ผู้สูงอายุในพื้นที่รูสะมิแลได้รับจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 

ผู้เขียนศึกษาภาคสนามที่ ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี การที่รัฐบาลออกมาตรการ
บังคับควบคุมคนในสังคม เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 เพ่ือลดจ านวนผู้ติดเชื้อ ไม่ว่าจะเป็น
มาตรการ การเว้นระยะห่าง ไม่ให้มีการรวมกลุ่มเป็นจ านวนมาก ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงของการ
ติดเชื้อเพ่ิมขึ้น อีกทั้งยังมีมาตรการใส่หน้ากากอนามัยและมาตรการล้างมือบ่อย ๆ มาตรการปิดเมือง หรือว่า 
Lock Down และมาตรการปิดสถานที่ต่าง ๆ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร สถานบันเทิง เป็นต้น มาตรการเหล่านี้
บังคับให้คนกลับไปพักอยู่ที่บ้านของตัวเองในช่วงระยะเวลาที่รัฐก าหนด ถือเป็นมาตรการที่ดีในการควบคุมการ
แพร่เชื้อ แต่อย่างไรก็ตาม ส าหรับบางคนที่บ้านอยู่ต่างจังหวัดที่เข้ามาประกอบอาชีพในกรุงเทพฯ เมื่อมี
มาตรการปิดสถานที่ต่าง ๆ ส่งผลกระทบให้ผู้คนไม่มีงานท า จึงเกิดวิกฤตการณ์จากการที่คนจ านวนมากอพยพ
กลับภูมิล าเนา เพราะไม่สามารถอดทนต่อการไม่มีค่าครองชีพอันเนื่องจากขาดรายได้ แต่การเดินทางกลับก็
อาจท าให้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อระหว่างเดินทางเพ่ิมมากข้ึน ถึงแม้ว่าทางขนส่งมวลชนทุกชนิดไม่ว่าจะเป็น 
รถไฟ เครื่องบิน รถประจ าทาง หรือแม้แต่รถตู้ ก็มีมาตรการป้องกันในระดับหนึ่ง แต่ก็อาจมีความเสี่ยงติดเชื้อ
เกิดข้ึนได้ เพราะบางคนอาจติดเชื้ออยู่แล้วเพียงแค่ยังไม่แสดงอาการออกมา หรืออาจติดเชื้อแล้วแค่ไม่รู้ตัว  

มาตรการปิดเมืองมีสิ่งที่ดีแต่ก็ท าลายเศรษฐกิจและท าให้คนจ านวนมากเดินทางและอาจน าเชื้อโรค
กลับมาติดผู้เปราะบาง เช่น เด็ก และผู้ชราที่ภูมิล าเนา เมื่อคนจ านวนมากอพยพหนีกลับจากพ้ืนที่เสี่ยงเมื่อถึง
บ้านก็อาจจะเข้ามากอด หอม คลุกคลีกับพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ที่เป็นผู้สูงอายุในบ้าน โดยไม่มีการกักตัวก่อน 14 
วัน ซึ่งผู้สูงอายุที่อยู่แค่ในบ้านไม่ได้มีความเสี่ยงแต่อย่างใด แต่ลูกหลานกลับจากกรุงเทพฯ หรือจากสถานที่
เสี่ยง กลับเป็นคนน าเชื้อเข้ามาในบ้านโดยไม่รู้ตัว เมื่อผู้สูงอายุติดเชื้อมีโอกาสที่จะเสียชีวิตสูงมาก  ศุภกิจ       
ศิริลักษ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แนะน าว่า กรณีของคนที่จะเดินทางกลับภูมิ ล าเนาของตัวเอง 
ในช่วงระยะของการเดินทางอาจมีความเสี่ยงเกิดขึ้นตั้งแต่ขึ้นยานพาหนะ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการป้องกัน และ
ระมัดระวังตนเองในขณะเดินทาง ยิ่งในช่วงที่นั่งในรถที่เป็นระบบปิด อากาศถ่ายเทน้อย และนั่งเป็นระยะเวลา
ยาวนาน เช่น คนที่เดินทางกลับด้วยรถตู้ที่ใช้เวลายาวนานอยู่ในรถ ขอความร่วมมือช่วยกันระมัดระวัง และเม่ือ
เดินทางถึงที่หมายปลายทางแล้ว ขอความร่วมมือช่วยกันรายงานตัวและขอให้มีการกักตัวอยู่ที่บ้านให้ครบตาม
ก าหนด 14 วัน เพ่ือไม่ให้มีการแพร่เชื้อไปยังพ่อแม่ที่เป็นผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในบ้าน เพราะจากสถิติคนเสียชีวิต
ทั่วโลกชัดเจนแล้วว่าเกิดกับคนที่สูงอายุมาก ๆ ยิ่งถ้าเป็นผู้สูงอายุในช่วงอายุ 70-80 ปีขึ้นไป มีโอกาศที่จะติด
เชื้อและเสียชีวิตสูงมาก ในขณะที่ช่วงวัยอ่ืน ๆ มีอัตราเสียชีวิตต่ ามาก ถึงแม้ว่าอิทธิฤทธิ์ของการแพร่เชื้อไม่ได้
ต่างกันก็ตาม แต่ด้วยสภาพร่างกาย และระบบภูมิคุ้มกันที่แตกต่าง ท าให้โอกาสที่จะรับเชื้อแตกต่างกัน   

ส าหรับผลกระทบที่ได้รับจากมาตรการของผู้สูงอายุในพื้นที่รูสะมิแล ในส่วนนี้จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน
ด้วยกัน 

1. การเว้นระยะห่าง Social distancing  
2. การเดินทางไปมา (ด่านตรวจ) 
3. การใส่หน้ากากอนามัย  
4. ด้านเศรษฐกิจ (ปิดเมือง, ปิดประเทศ)  
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การเว้นระยะห่าง Social distancing 
Social distancing หรือ การเว้นระยะห่าง ถ้าเป็นภาษามลายูถิ่นที่ชาวบ้านเรียกกันว่า "โดะยาแร ๆ" 

เป็นการบอกอีกฝ่ายว่าให้อยู่ห่าง ๆ ชาวบ้านรับรู้ว่ามีมาตรการ "โดะยาแร ๆ" ผู้สูงอายุบางคนก็ปฏิบัติตาม 
เพราะเข้าใจในมาตรการว่าห้ามไปในที่ที่มีคนจ านวนมาก หรือที่ที่มีการรวมตัวกัน เช่น ตลาด ร้านน้ าชา เป็น
ต้น แต่ถ้าจ าเป็นจริง ๆ ก็ควรโดะยาแร ๆ กันไว้  ส าหรับผู้สูงอายุบางคนมีความกังวลกับมาตรการนี้ เพราะคิด
ว่ายุ่งยาก มีข้อจ ากัดหลายอย่าง เช่น เวลาละหมาดต้องโดะยาแร ๆ คนละ 1 หรือ 2 เมตร ซึ่งจ ากัดคนไม่ให้
เกิน 20 คน ต่อครั้ง ในบางสถานการณ์ก็ท าให้ผู้สูงอายุเลือกที่จะไม่ปฏิบัติตาม เพราะคิดว่ายุ่งยาก  
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่ได้ปฏิบัติกันมาโดยตลอด เพราะเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจส าหรับบางคนในการที่ละหมาด
ชิดกัน จึงเป็นการยากที่จะให้เปลี่ยนวิถีชีวิตในแบบเดิมอย่างกระทันหัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้ปฏิบัติมานานจนเกิด
ความเคยชิน เช่น การไปละหมาดที่มัสยิดในทุก ๆ วัน วันละ 5 เวลา โดยกลุ่มคนที่ชอบไปละหมาดที่มัสยิด
ส่วนใหญ่แล้วเป็นกลุ่มผู้สูงอายุมากกว่าช่วงวัยอ่ืน ๆ สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของนางแมะสง แมะ อายุ 
66 ปี และนางแมะนะ สาและ อายุ 67 ปี ที่มีความกังวลในเรื่องเดียวกัน เกี่ยวกับการละหมาดในช่วงโควิด-19 
ส่งผลกระทบท าให้ไม่สามารถไปประกอบศาสนกิจได้อย่างเช่นเคย การไปละหมาดที่มัสยิดมีความยุ่งยากมาก
ขึ้น เนื่องจากต้องโดะยาแร ๆ ในการละหมาด ต้องเอาผ้าละหมาดของตัวเอง และต้องล้างมือก่อนเข้ามัสยิด 
อีกทั้งยังจ ากัดคนไม่ให้เยอะเกินไป มากสุดแค่ 20 คน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความกว้างของมัสยิด บางวันก็มี
เจ้าหน้าที่มารออยู่หน้ามัสยิด นางแมะสงรู้สึกว่าไม่สบายใจ และไม่เป็นส่วนตัวในการท าศาสนกิจ เขาเข้ าใจว่า
เป็นการปฏิบัติงานของทางเจ้าหน้าที่ แต่การปฏิบัติตามหลักศาสนา ของตัวเขากับพระเจ้าก็เป็นสิ่งที่ส าคัญ
เช่นเดียวกัน นางแมะสงได้เล่าอีกว่า โรคติดต่ออันตรายก็จริงแต่ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับพระเจ้า คือ การมอบหมาย
ต่อพระเจ้า พยายามนึกถึงพระเจ้าอยู่เสมอ ขอพร (ดุอาอ์) ให้ลูกหลานและคนในสังคมที่ก าลังเผชิญชะตากรรม
ในสิ่งเดียวกัน ให้ปลอดภัยกันทุกคน ความเห็นนี้ขัดแย้งสวนทางกับนางแมะนะ ที่อธิบายว่า เมื่อมีข้อจ ากัดมาก 
ก็ท าให้ไม่อยากไปละหมาดที่มัสยิด เพราะคิดว่าละหมาดที่บ้านสะดวกกว่าในช่วงนี้ เพราะตามหลักศาสนา
อิสลามแล้วไม่มีการบังคับว่าต้องละหมาดท่ีมัสยิดเท่านั้น 

 
การเดินทางสัญจร (ผ่านด่านตรวจ) 
ช่วงที่ขณะที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ท าให้ใครหลายคนเกิดความหวาดกลัวและวิตกกังวล

กับสิ่งที่เกิดขึ้น ตัวเลขของผู้ติดเชื้อทั้งในและต่างประเทศเพ่ิมสูงขึ้นอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้ผู้คนมีการตระหนัก
และเริ่มที่จะไม่ออกไปไหนหากไม่จ าเป็นจริง ๆ แต่ส าหรับบางคน ถึงแม้จะมีความหวาดกลัว แต่ในบางครั้งก็มี
ความจ าเป็น อย่างเช่น ผู้สูงอายุ ที่มีโรคประจ าตัว ซึ่งจ าเป็นที่จะต้องเดินทางไปโรงพยาบาลประจ าเดือนตาม
หมอนัดหรือยามป่วย ซึ่งเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงยาก ถึงแม้ว่าในใจจะมีความหวาดกลัวก็ตาม และถึงแม้ว่าการ
เดินทางจะมีความยากล าบากมากยิ่งขึ้น ผู้สูงวัยคนหนึ่งชื่อ นายอาเดร์ หะยีสาแม อายุ 72 ปี และนายอาแว 
มูลูกือจิ อายุ 71 ปี ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่า ช่วงเวลาที่มีการระบาด พวกเขาประสบกับความล าบากใน
การเดินทาง อย่างเมื่อก่อนจะออกไปไหนคือไปได้เลย เวลาออกนอกบ้านก็ต้องเตรียมตัวมากขึ้นและไม่ลืม
หน้ากากอนามัยที่ต้องพกไปด้วยทุกครั้ง เปาะจิแก่แล้วก็มีหลง ๆ ลืม ๆ บ้างในบางครั้ง มีครั้งหนึ่งเปาะจิอาเดร์
ลืมใส่หน้ากากอนามัย เขาได้เดินทางไกลเกินกว่าจะเลี้ยวรถกลับไปเอาที่บ้าน จึงจ าเป็นต้องแวะซื้อตามร้านค้า
ทั่วไปก่อนถึงด่านตรวจท าให้เสียเงินทองโดยไม่จ าเป็น เพราะหากเขาไม่ใส่หน้ากากอนามัยเจ้าหน้าที่ก็จะไม่ให้
เดินทางผ่านด่านไปได้ นอกจากนี้ด่านตรวจคนจ านวนมากก็ยิ่งอันตราย เมื่อบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าบ้านตนเองอยู่
ที่ไหน พอทราบว่าเดินทางมาจากหมู่บ้านซึ่งเขารู้ว่ามีการระบาดมาก ไม่ว่าใครรวมถึงผู้สูงวัยก็จะต้องถูกคัด
กรองเป็นพิเศษกว่าคนหมู่บ้านอ่ืน เจ้าหน้าที่จะถามเหตุผลว่ามาท าอะไร และถามเรื่องเกี่ยวกับโควิดในหมู่บ้าน
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ทั่วไป โชคดีที่เปาะจิอาเดร์ในหมู่บ้านยังไม่มีคนติดเชื้อ จึงไม่ได้เสียเวลามาก แต่ก็ใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงกว่าที่
ด่านตรวจ บางครั้งรถก็ติดยาวเหยียดมาก ผู้คนจ านวนมากมายืนออกันรอเข้าแถวยาว เพ่ือตรวจคัดกรอง วัด
อุณหภูมิ เมื่อเดินเข้าใกล้ ๆ จุดคัดกรองก็ต้องพยายามยืดแถวออกเพ่ือเว้นระยะห่าง ผู้สูงวัยบางคนก็ทรมาน
จากการยืนรอกลางแดดในขณะร้อนจัด เพราะพ้ืนที่ในร่มไม่เพียงพอ และยังต้องล้างมือ วัดอุณหภูมิร่างกาย 
หากร้อนเกินก็จะไม่อนุญาตให้เดินทางข้ามด่าน และปิดท้ายด้วยการเซ็นชื่อ นามสกุล พร้อมระบุที่อยู่และเบอร์
โทรติดตาม  

โดยปกติการเดินทางไปโรงพยาบาลของเปาะจิอาเดร์จะใช้เวลาเพียงชั่วโมงกว่าก็ถึงแล้ว  แต่ช่วงที่มี
การระบาดการเดินทางใช้เวลาโดยรวมแล้วเกือบ ๆ สองชั่วโมง ซึ่งทั้งสองมีความเห็นต่างจาก  กัลยา ดาราหะ 
อายุ 63 ปี ที่กล่าวว่า การเดินทางไม่เป็นปัญหา เราต้องร่วมด้วยช่วยกัน การท าตามมาตรการนอกจากตัวเรา
จะปลอดภัยแล้วยังช่วยให้ประเทศปลอดภัยอีกด้วย ถือเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม อย่างในช่วงโควิด 
ดร.กัลยาก็ต้องเดินทางไปประชุมที่กรุงเทพ บรรยากาศท่ีสนามบินเงียบมาก เป็นภาพที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ก่อน
ขึ้นเครื่องก็มีมาตรการคัดกรองอย่างเข้มงวดกว่าปกติ  มีการเว้นระยะห่าง วัดอุณภูมิร่างกายทั่วไป เพ่ิมเติมคือ
มีการตรวจเอ็กซ์เรย์ปอด เคารพในกฎเกณฑ์ตัวเรามั่นใจ คนรอบตัวก็ม่ันใจในตัวเรา ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล พอ
กลับบ้านก็กักตัวตามมาตรการ 14 วัน ส่วนนางแมะสง และนางแมะนะ มีความเห็นคล้องกันว่า ไม่ได้รู้สึกว่ามี
ปัญหาอะไร เพราะไม่ได้มีธุระที่ต้องเดินทางไปไหน ส่วนใหญ่จะอยู่แต่ในบ้านมากกว่า 
 
การสวมหน้ากากอนามัย 

ก่อนที่โควิดจะระบาด ผู้คนส่วนใหญ่แทบจะไม่ค่อยได้สวมหน้ากากอนามัย เว้นแต่บุคลากรทาง
การแพทย์เท่านั้น หากพูดถึงหน้ากากอนามัย ก็จะนึกถึงบุคลากรทางการแพทย์เป็นส่วนใหญ่ คนทั่วไปน้อย
มากที่จะใส่หน้ากากอนามัยในวันปกติทั่วไป แต่เมื่อมีการระบาด ก็มีมาตรการออกมามากมาย หนึ่งในนั้น คือ
มาตรการใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อจะเดินทาง ท าให้หน้ากากอนามัยเป็นที่ต้องการมากขึ้น จึงเกิดความ
ต้องการหน้ากากมากขึ้นจนท าให้ขาดตลาด และถึงมีก็ราคาสูงขึ้น หน้ากากอนามัยกลายเป็นปัจจัยหลักในการ
ป้องกันโรค จึงเริ่มเกิดการกักตุนในครอบครัว และส่งผลกระทบต่อบุคลากรทางการเเพทย์ที่ไม่มีหน้ากาก
อนามัยไม่เพียงพอส าหรับปฏิบัติหน้าที่  

ส าหรับผู้สูงวัยแล้วในช่วงแรก ๆ ไม่ค่อยจะยอมรับการใส่หน้ากาก เพราะรู้สึกว่าอึดอัด หายใจไม่คล่อง 
และไม่เคยชิน เว้นแต่ว่าช่วงที่ไม่สบายแล้วต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลถึงจะใส่ กรณีตัวอย่างบทสัมภาษณ์ของ
นางแมะนะ ที่พอรู้เรื่องเบื้องต้นจากลูกชายและจากเพ่ือนบ้าน ว่ามีมาตรการใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งช่วงที่
ออกไปข้างนอกบ้าน โดยนางแมะนะรู้สึกว่ามีความล าบาก และอึดอัด ด้วยความที่ไม่ชิน เพราะปกติก็ไม่ได้ใส่
อยู่แล้ว บางทีเวลาไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อก็ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย ก็มีแม่ค้าเตือนว่าต้องใส่ทุกครั้งเวลา
ออกจากบ้าน ไม่ว่าจะไปไกลหรือใกล้บ้านก็ตาม เพ่ือป้องกันตัวเอง หลังจากนั้นนางแมะนะก็พยายามใส่ทุกครั้ง
เวลาออกนอกบ้านหรือช่วงที่มีธุระต้องออกนอกบ้าน ซึ่งมีความเห็นต่างจากกัลยา นางแมะสง และนางมีเนาะ 
ดือราแม อายุ 78 ปี ที่มองว่า การใส่หน้ากากอนามัยไม่เป็นปัญหา และไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดในการใช้
ชีวิต โดยเฉพาะนางแมะสง ที่การใส่หน้ากากอนามัยไม่เป็นปัญหา เพราะตนเองเป็นคนปิดหน้าเป็นประจ าอยู่
แล้ว หรืออีกชื่อเรียกว่า การใส่นิกอบ หลายคนสงสัยและมีค าถามว่าการใส่นิกอบของผู้หญิงมุสลิมบางคนนั้น
สามารถป้องกันเชื้อโควิด-19 ได้หรือไม่ ? ค าตอบว่าได้ เพราะการใส่นิกอบก็เหมือนกับการใส่หน้ากากชนิดผ้า 
โดย โสภณ เอ่ียมศิริถาวร ผู้อ านวยการกองโรคติดต่อทั่วไป ระบุว่า บุคคลทั่วไปที่ไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับโรค
ระบบทางเดินหายใจ สามารถใส่หน้ากากชนิดผ้าแทนการใส่หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ได้ เพราะหน้ากาก
ชนิดผ้ามีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อโรคได้เช่นเดียวกัน ในส่วนของกัลยา มีการพกหน้ากากอนามัยในตระ
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เป๋าตลอดเวลา และเก็บเผื่อในรถด้วย เพราะกลัวว่าจะลืม ถ้าเรามีการป้องกันตัวเอง มีความรอบคอบ รอบด้าน 
ก็ไม่มีปัญหาเกิดขึ้น สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของนายอาเดร์ ซึ่งทราบในมาตรการเบื้องต้นว่าต้องใส่
หน้ากากอนามัยทุกครั้งเวลาจะออกไปนอกบ้าน รู้และเข้าใจในมาตรการของรัฐ เพราะคิดว่าเป็นสิ่งที่เราทุกคน
พึงตระหนักและต้องท าตามเพ่ือตัวเราเองและเพ่ือคนในสังคม มีการติดตามข่าวจากทางโทรทัศน์อยู่เรื่อย ๆ ได้
มีการท าความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นว่าเป็นโรคที่ติดต่อร้ายเเรง เพียงแค่การไอหรือการพูดก็
สามารถติดเชื้อได้เลย ด้วยเหตุนี้แล้ว ชาวบ้านและผู้สูงวัยจึงยอมรับการใส่มาส์ก ปิดหน้า โดยถือเป็นการรัก
ตัวเองและคนอื่น ๆ ไปด้วย ถึงจะอึดอัดบ้างก็ต้องอดทน เพราะถ้าหากไม่ใส่ถือว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐ 
 
ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ 

เมื่อรัฐบาลได้มีมาตรการปิดเมือง และปิดประเทศ หรือ Lock down เพ่ือป้องกัน และลดอัตราการ
ติดเชื้อที่อาจจะมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อใครหลาย ๆ คนที่ท างานอยู่ต่างจังหวัด และท างานอยู่ใน
ประเทศเพ่ือนบ้าน เนื่องจากมาตรการปิดเมืองและปิดประเทศท าให้ต้องหยุดจากงานที่ท าแล้วเดินทางกลับ
บ้านตามภูมิล าเนาของตัวเอง โดยมาตรการ Lock down จะยังคงมีต่อเรื่อย ๆ ตราบใดที่อัตราการติดเชื้อ
ยังคงเพ่ิมสูงขึ้น อย่างกรณีการให้สัมภาษณ์ของนางแมะสง และนางมีเนาะ ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เพราะ
ลูกชายที่เป็นเสาหลักของบ้านต้องหยุดจากงานที่ท า อย่างกรณีของนางแมะสง ลูกชายไม่สามารถประกอบ
อาชีพได้ในช่วงของการระบาด อีกทั้งยังมีมาตรการปิดประเทศ จึงจ าเป็นต้องเดินทางกลับบ้าน ซึ่งก่อนหน้านี้
ลูกชายท างานที่โรงงานผลิตแหประเทศมาเลเซีย เมื่อการระบาดเริ่มหนักมากขึ้นก็ต้องกลับมาอยู่บ้าน ถือเป็น
ช่วงที่ล าบากมาก ๆ เพราะมาอยู่ที่บ้านไม่มีงานท าอยู่หลายเดือน จนลูกเกือบไม่ได้เรียนต่อเพราะไม่มีเงินส่งลูก
เรียน  

กรณีของ นางมีเนาะ ซึ่งได้รับผลกระทบคือลูกชายไม่สามารถออกเรือประมงได้ในเวลากลางวัน และ
กลางคืน เนื่องจากภายในหมู่บ้านมีการประกาศสั่งห้ามออกเรือ ส่งผลให้บางครั้งก็ไม่มีอาหารกิน ท าให้ขาด
รายได้มาจุนเจือครอบครัว บางคืนก็แอบออกไปหาปลาบ้างกับเรือเล็ก เพราะไม่มีอะไรกิน ถ้าคืนไหนที่ไปอย่าง
น้อยก็มีอาหารทะเล เช่น ปลา กุ้ง และปลาหมึก เอาไว้กินในครอบครัว ช่วยประทังชีวิตแล้วสัก 2 ถึง 3 วันก็ยัง
ดีกว่าไม่มีอะไรกินเลย เพราะอาชีพหลักของลูกคือการประมง แต่ก็มีเพ่ือนบ้านที่หยิบยื่นมาให้ความช่วยเหลือ
บ้าง เช่น น ากับข้าวมาให้ในบางวัน ก็พออยู่ได้ในแต่ละวัน แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องเป็นแบบนี้อีกนานแค่ไหนก็ได้
แต่ภาวนาให้สถานการณ์ดีขึ้น  

นายอาแว ประกอบอาชีพกรีดยาง เป็นอาชีพหลัก ในช่วงที่มีการระบาดได้รับผลกระทบอย่างเห็นได้
ชัด ว่ารายได้ลดลง เนื่องจากช่วงก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ราคายางพาราตกอยู่ที่กิโลละเกือบ ๆ 
40 บาทแต่พอช่วงที่มีการระบาด ราคาก็ลดลงเรื่อย ๆ จนราคาตกอยู่ที่กิโลละ 14 บาทกว่า ราคายางพารา
ลดลงมาก ท าให้รายได้หลักลดลงจากเดิมมากพอสมควร ถ้าเป็นวันปกติท่ัวไปอาจจะอยู่ยาก เพราะเงินที่ได้จาก
การขายยางพาราคงไม่พอใช้จ่ายภายในครอบครัว แต่โชคดีที่ช่วงนี้เป็นช่วงเดือนบวช ภาษาชาวบ้านจะเรียก
กันว่า "บูแลปอสอ" ต้องงดการกินทุกอย่าง และจะกินอะไรไม่ได้ตลอดทั้งวัน จะกินแค่ช่วงเปิดปอสอ คือ ช่วงที่
พระอาทิตย์ตกดิน (ช่วงเปิดบวช) กับช่วง ซาโฮร คือ กินก่อนตะวันขึ้นหรือ ก่อนที่จะได้ยินเสียงอาซาน ท าแบบ
นี้อยู่ประมาณ 1 เดือนเต็ม คือกินแค่วันละ 2 มื้อ อย่างน้อยช่วยลดค่าใช้จ่ายไปได้บ้าง พอกินประทังความหิว
ได้ในแต่ละวัน แต่ถ้าช่วงเดือนบวชผ่านไป ก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะได้กินข้าวทุกมื้อเหมือนอย่างเหมือนก่อน
อีกหรือไม่ ถ้าราคายางยังคงลดลงแบบนี้อีกคงต้องไปหาอาชีพเสริมอย่างรับจ้างทั่วไปท าแล้ว  

นางรอมละห์ มะลี อายุ 65 ปี และนายอาเดร์ ที่มีความกังวลกับรายได้ที่ลดลง อย่างกรณีของนาง   
รอมละห์ มีความกังวลเรื่องรายได้ที่ลดลง เพราะที่ร้านเปิดร้านสะดวกซื้อ ลูกค้าเข้ามาซื้อของลดลง ปกติแล้ว
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จะปิดร้านประมาณ 4 ทุ่ม แต่พอมีมาตรการ Lock down ก็ต้องปิดเร็วมากขึ้น ประมาณ 2 ทุ่มก็ต้องเรียบร้อย
แล้ว ท าให้ระยะเวลาในการเปิดร้านสั้นกว่าเดิม ส่วนกรณีของนายอาเดร์ซึ่งประกอบอาชีพขายน้ าอ้อยตาม
ตลาด พอเกิดโควิดขึ้น ก็ไม่สามารถไปขายได้ตามปกติ เพราะได้ถูกสั่งห้ามไม่ให้คนไปขายของที่ตลาดในช่วงที่มี
การระบาด ท าให้ขาดรายได้หลายเดือน แต่ก็มีแอบไปขายบ้างแต่ไม่ใช่ที่ตลาด ขายในซอยเรื่อย ๆ เพราะถ้าไม่
ไปขายก็อยู่ยาก เพราะรายได้หลักก็ได้จากการขายน้ าอ้อย ล าพังแค่เงินผู้สูงอายุในแต่ละเดือนของเขากับ
ภรรยา รวมกันก็พันบาทกว่า ไม่พอใช้ เพราะข้าวของปัจจุบันนี้ก็แพง แต่พอประคองผ่านไปได้ในแต่ละวัน 
เนื่องจากมีลูกคอยช่วยเหลือซื้ออาหารมาให้อยู่บ่อยครั้ง  
 
ความวิตกกังวลของผู้สูงอายุ  

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ก่อให้เกิดความวิตกกังวลอย่างมากต่อคนในสังคม รวม
ไปถึงตัวผู้สูงอายุ ความกลัวเกี่ยวกับโรคโควิด-19 และห่วงสุขภาพของตนเอง ยิ่งไปกว่านั้นคือ ห่วงสุขภาพของ
บุคคลในครอบครัวมากจนกลายเป็นความวิตกกังวล ซึ่งมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจของผู้สูงอายุ โดย สุดาพร 
สถิตยุทธการ สาขาการพยาบาล จิตเวชและสุขภาพจิต คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าว
ว่า 

“การมีความเครียดเปรียบเสมือนสัญญาณเตือนภัยที่ท าให้คนเราเตรียมรับมือกับ
สถานการณ์ท่ีก าลังเกิดขึ น แต่กลับกันหากสัญญาณเตือนภัยนี ท างานมากเกินไปอาจกลายเป็น
โรคเครียดสะสมได้ ความเครียดเรื อรังจะเป็นสาเหตุท าให้เกิดโรคทางกายและทางจิตได้ ” 
(สุดาพร สถิตยุทธการ) 

 
จากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุในพ้ืนที่รูสะมิแล สามารถแบ่งความวิตกกังวลได้ 3 ด้านด้วยกัน  
1. ด้านการเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจ าวัน 
2. ด้านการได้รับข่าวสารทางลบ 
3. ด้านมาตรการเยียวยาของรัฐ (www.เราไม่ทิ้งกัน.com) 

 
1. การเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจ าวัน  
การมาเยือนของโรคระบาด ที่มีชื่อว่า โควิด-19 ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ในแง่ของข้อจ ากัดหลาย

อย่างที่มากข้ึน และส่งผลกระทบมากมายในวงกว้าง ในการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็วท าให้คนในสังคม 
หรือแม้แต่ผู้สูงอายุยังปรับตัวไม่ได้ในช่วงแรกของการรระบาด จึงมีความวิตกกังวลกันเกิดขึ้น อย่างกรณีการให้
สัมภาษณ์ของนางมีเนาะ ที่ได้กล่าวว่าการมาของโรคโควิด-19 ท าให้ชีวิตของเขาในแต่ละวันไม่เหมือนเดิม โดย
ช่วงก่อนที่จะมีการระบาด ตื่นเช้ามาท ากับข้าว อาบน้ า ออกไปหาอะไรท า บางวันก็มีรับจ้างทั่วไปแล้วแต่คนมา
ขอ บางวันก็รับจ้างแกะเนื้อปูที่โรงงาน แต่พอช่วงโควิดเเพร่ระบาด มีข้อจ ากัดหลายอย่าง เช่น ห้ ามมีการ
รวมตัว ตลาดก็ขายของไม่ได้ โรงงานก็จ ากัดคนงาน ในช่วงนี้ มีความกังวล และมีเรื่องให้ต้องคิดหลายอย่าง 
เพราะกลัวว่าคนในบ้านไม่มีอะไรจะกิน เนื่องจากในบ้านมีลูกหลานอาศัยอยู่หลายคน ลูกก็ต้องหยุดจากงานที่
ท า ท าให้ขาดรายได้ สงผลให้การใช้ชีวิตตอนนี้ล าบากมากข้ึน สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของนายอาเดร์ ที่
ได้กล่าวไว้ว่า มีความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด คือ ล าบากมากขึ้น ทั้งในเรื่องของการด าเนินชีวิตที่ยุ่งยาก
กว่าเดิม เนื่องจากเขา และลูก ๆ ไม่สามารถประกอบอาชีพขายน้ าอ้อยได้ตามปกติ ตลาดที่ขายประจ าถูกปิดไป
ชั่วคราว มีความกังวลมาก ถ้ายังคงเป็นแบบนี้คงจะอยู่ล าบากมาก ซึ่งทั้งสองมีความเห็นต่างจากนางแมะนะ 
นางแมะสง และนายอาแว ที่รู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อย อย่างกรณีของนางแมะสง รู้สึกเปลี่ยนไป
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บ้างเล็กน้อยในเรื่องความเป็นอยู่ เพราะโดยปกติแล้วหลาน ๆ จะมาเล่นที่บ้านแต่พอช่วงที่มีการระบาดหนัก ๆ 
หลาน ๆ ไม่ค่อยมา แต่ก็มาบ้างแค่ไม่ได้บ่อยเหมือนอย่างแต่ก่อน โดยรวมแล้วก็ยังรู้สึกปกติ เพราะการใช้ชีวิต
ทุกอย่างเหมือนเดิม แตกต่างแค่ช่วงกลางคืน บรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงากว่าที่เคย โดยปกติแล้ว 2 ทุ่มจะยัง
ได้ยินเสียงรถวิ่งไปมาบนถนน แต่ช่วงนี้คือเงียบมาก ส่วนกรณีของนางแมะนะ เกิดความกังวลบ้างเล็กน้อย 
เรื่องเกี่ยวกับอุปโภคบริโภคเนื่องจากไม่สามารถเดินทางไปจ่ายตลาดได้ตามปกติ และกรณีของนายอาแว ที่
ตอนนี้ยังไม่ได้รู้สึกถึงปัญหามากนัก เพราะตัวเองก็ยังสบายดี ใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างปกติ คือตอนเช้าก็ไปกรีด
ยางตามปกติ พอเวลาประมาณเกือบ ๆ 10 โมงก็กลับบ้าน ยังไม่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงมากนักในช่วงแรก ๆ 
เพ่ิมเติมแค่ใส่หน้ากากอนามัยช่วงที่ขับรถเท่านั้นเอง พอช่วงกรีดยางก็ไม่ได้ใส่ ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นปัญหามากนัก  
 

2. การได้รับข่าวสารทางลบ 
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบไปทั่วประเทศ ท าให้สังคมต้องตกอยู่ในความไม่แน่นอน มี

ข่าวสารมากมายเกี่ยวกับโรคระบาดในครั้งนี้ ท าให้ใครหลายคนจิตตกอย่างต่อเนื่อง  ทั้งข่าวจริง ข่าวปลอม 
และข่าวลือ ที่ออกมาให้เห็น และได้ยินอยู่ตลอด ส่วนใหญ่แล้วเป็นข่าวที่ออกไปในเชิงลบมากกว่า ส่วนในด้าน
ของผู้สูงอายุ การเข้าถึงแหล่งข่าว หรือข้อมูลข่าวสารยังไม่มากนัก ส่วนใหญ่จะได้ยินจากลูกหลาน และเพ่ือน
บ้านที่พูดคุยกันต่อ ๆ ซึ่งไม่อาจรู้ได้ว่าข่าวที่พูดเป็นความจริงมากน้อยแค่ไหน อย่างกรณีของนางแมะสง ส่วน
ใหญ่ทราบข่าวจากลูกหลาน มีความกังวลเล็กน้อยเนื่องจากมีความคิดว่าถ้าเสียชีวิตในช่วงที่มีการระบาดคงจะ
ล าบากมาก เพราะไม่สามารถท าละหมาดศพได้ และลูกหลานไม่สามารถท าพิธีทางศาสนาได้ เพราะจะ
กลายเป็นการรวมกลุ่มกัน ซึ่งขัดกับมาตรการเว้นระยะห่าง ในช่วงนี้ก็พยายามขอพรจากพระผู้เป็นเจ้า ให้
คุ้มครองตนเองและลูกหลาน รวมถึงคนทั่วไปให้ห่างไกลจากโรคระบาดในครั้งนี้ด้วย ส่วนอีกกรณี เป็นการให้
สัมภาษณ์ของนายอาเดร์ ที่กล่าวว่า ช่วงนี้ก็มีข่าวมากมายให้ต้องติดตามอยู่ตลอด เช่น ตัวเลขผู้ติดเชื้อใน
ประเทศไทยตัวเลขผู้ติดเชื้อของต่างประเทศ มีข่าวเกี่ยวกับคนดะวะห์ (คนที่ท างานเผยแพร่ความรู้ศาสนา) เป็น 
บางครั้งก็มีข่าวลือแปลก ๆ ออกมาให้ได้ยิน อย่างครั้งหนึ่งได้ยินข่าวว่า มีเด็กทารกที่พ่ึงเกิดมาสามารถพูดได้ 
และพูดออกมาว่า ถ้าไม่อยากติดเชื้อในต้มไข่ 7 ฟอง และกินให้ครบทุกคนในบ้าน ก็มีบางบ้านที่เชื้อแล้วก็ท า
ตาม แต่ส าหรับเปาะจิคิดว่าไร้สาระ  แต่ดูเหมือนว่าที่ต่างประเทศจะระบาดหนักกว่าประเทศเราหลายเท่า นาย
อาเดร์พยายามติดตามข่าวในทุก ๆ วัน เพ่ือเป็นการตระหนักต่อตนเอง และท าตามมาตรการ เพ่ือให้เท่าทันกับ
ข้อมูลใหม่ ๆ 

 
3. มาตรการเยียวยาของรัฐ (www.เราไม่ทิ้งกัน.com) 
หลังจากที่มีมาตรการบังคับหลายอย่างจากภาครัฐ ส่งผลกระทบท าให้ใครหลายคนต้องหยุดจากงาน

ประจ าที่ท า ส่งผลกระทบท าให้ขาดรายได้ไปช่วงระยะหนึ่ง หลังจากนั้นมีมาตรการเยียวยาจากภาครัฐ เป็น
หนึ่งในมาตรการที่ผู้คนจับตามอง และรอคอย คือมาตรการเยียวยาจากภาครัฐ หรือมาตรการเราไม่ทิ้งกัน ที่มี
การเยียวยาเป็นระยะเวลา 3 เดือน รวมเงินเยียวยาทั้งสิ้น ประมาณ 15,000 บาท ซึ่งตกประมาณเดือนละ 
5,000 บาท ถือเป็นจ านวนเงินที่มากพอสมควร และการที่จะได้เงินเยียวยานั้น จะต้องมีการลงทะเบียนในเว็บ
ไซด์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เกิดการแข่งขันกันขึ้น ส าหรับผู้สูงอายุที่เข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสาร ก็มีลูกหลานคอย
ช่วยลงทะเบียนให้ อย่างกรณีการให้สัมภาษณ์ของนายอาเดร์ นางแมะสง และนางมีเนาะ ที่มีลูกหลานช่วย
ลงทะเบียนให้ กรณีของนายอาเดร์ ได้รับทั้งครอบครัว รวมถึงตัวเขาและภรรยาก็ได้รับเงินเยียวยา มีลูกสาว
ช่วยลงทะเบียนให้ นายอาเดร์ได้เล่าว่า ได้ยินว่าบางคนไม่ได้รับสิทธิเงินเยียวยาทั้งที่เป็นคนผู้สูงอายุ และ
ยากจน รู้สึกน่าสงสารมาก เพราะเราได้รับผลกระทบทุกคนแต่การช่วยเหลือยังรู้สึกว่าไม่ทั่วถึงทุกคน ซึ่ง
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สอดคล้องกับกรณีของนางแมะสง และนางมีเนาะ ที่ไม่ได้รับสิทธิเงินเยียวยาจากรัฐบาล ทั้งที่ลูกช่วย
ลงทะเบียนให้แล้ว อย่างกรณีของนางมีเนาะ ขึ้นว่าไม่ได้รับสิทธิ จึงได้เดินทางไปท าเรื่องที่ธนาคาร แต่เนื่องจาก
ช่วงที่มีมาตรการเยียวยา ผู้คนมารอต่อคิวอยู่หน้าธนาคารจ านวนมาก จนทางธนาคารต้องจ ากัดสิทธิเพียงวัน
ละ 40 คนเท่านั้น จึงเกิดการแข่งกันมาต่อคิว บางคนมารอตั้งแต่หัวรุ่งเพ่ือที่จะได้คิวแรกๆ และต้องรอจนถึง
เวลา 8 โมงกว่าเจ้าหน้าที่จะมาท างาน บางคนมาไม่ทัน 40 คนแรก ก็ต้องกลับบ้านไป ช่วงที่ไปธนาคารใน
ขณะที่ก าลังต่อแถวรอรับคิวอยู่นั้น มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น คือมีผู้สูงอายุเป็นลมหมดสติ ท่ามกลางผู้คน
มากมายที่ก าลังรอต่อคิว เนื่องด้วยอากาศที่ร้อนมาก ๆ อีกทั้งผู้คนที่แออัด จึงเกิดเหตุชุลมุน เป็นภาพที่รู้สึกว่า
สงสารและหดหู่มาก พอเห็นแบบนี้ตัวเราเหมือนหมดก าลัง มีความคิดว่าไม่อยากได้แล้วเงินเยียวยา เลย
ตัดสินใจกลับบ้านไป เพราะรู้สึกว่าไม่คุ้มเลยกับการที่จะต้องมานั่งรอต่อคิวนาน ๆ เป็นค่อนวันแบบไม่ต้องท า
อะไร ส่วนกรณีของนางแมะสง ไม่ได้รับสิทธิเช่นเดียวกัน แต่ไม่ได้ด าเนินเรื่องแต่อย่างใด เพราะกว่าจะได้ต้อง
ด าเนินการหลายขั้นตอน ไม่อยากกังวลกับเงินเยียวยา ไม่อยากให้เรื่องนี้มาบั่นทอนจิตใจ  ส่วนทางกับกรณีของ
นางแมะนะ ที่ไม่ได้ด าเนินเรื่องตั้งแต่เเรก เนื่องจากได้รับข่าวมาว่าผู้สูงอายุไม่สามารถรับสิทธิเงินเยียวยาในครั้ง
นี้ได้ เพราะได้รับเงินผู้สูงอายุเยียวยาอยู่แล้วในแต่ละเดือน จึงไม่ได้มีการด าเนินเรื่องตั้งแต่แรก  

 
สรุป 

จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาด มีอัตราผู้ติดเชื้อในประเทศที่เพ่ิมสูงขึ้นทุกวัน และมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อย ๆ 
จึงจ าเป็นที่จะต้องมีมาตรการเกิดข้ึนเพื่อควบคุมคนในสังคม  

ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่สุดที่จะติดเชื้อรุนแรงและเสียชีวิต เนื่องจากมีภูมิคุ้มกันที่ ต่ า จึง
จ าเป็นต้องมีมาตรการต่าง ๆ เพ่ือป้องกัน และลดความเสี่ยงที่อาจจะติดเชื้อ ซึ่งบางมาตรการได้ส่งผลกระทบ
ต่อผู้สูงอายุโดยตรง เช่น มาตรการปิดเมือง หรือว่า Lock Down และมาตรการปิดสถานที่ต่าง ๆ และ
มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม  

ผลกระทบต่อผู้สูงอายุในพ้ืนที่รูสะมิแล สามารถแบ่งออกเป็น 4 ส่วนด้วยกัน คือ 1.การเว้นระยะห่าง
ทางสังคมได้ส่งผลกระทบต่อการประกอบศาสนกิจ เป็นเหตุที่ท าให้ผู้สูงอายุบางคนมีความกังวลเกิดขึ้น 2.การ
เดินทางสัญจรของผู้สูงอายุที่มีโรคประจ าตัวได้รับผลกระทบจากการตั้งด่านตรวจเข้มข้น 3.การสวมหน้ากาก
อนามัย ได้สร้างความยุ่งยาก และความอึดอัดต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน ด้วยความที่ผู้สูงอายุไม่ชินกับการที่
ต้องใส่หน้ากากอนามัย แต่ในที่สุดก็ยอมรับ 4.ด้านเศรษฐกิจจากการปิดเมืองและปิดประเทศ โดยส่วนใหญ่แล้ว 
ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเป็นอยู่ที่มีความล าบากมากขึ้น ต้องมีการดิ้นรนเกิดขึ้น เพ่ือความอยู่รอดของตัวเองและ
คนในครอบครัว  

จากมาตรการต่าง ๆ ที่รัฐประกาศบังคับใช้ได้สร้างผลกระทบทั้งสี่ด้าน จนเกิดความวิตกกังวลต่อ
ผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก  แบ่งออกเป็น 3 ด้านด้วยกัน คือ 1.มีความกังวลในเรื่องของข้อจ ากัดที่มากขึ้น ท าให้ไม่
สามารถด าเนินชีวิตได้ตามปกติ อีกทั้ง ยังมีความกังวลกับลูกหลานที่ต้องหยุดพักจากงานที่ท า เพราะขาด
รายได้มาเลี้ยงครอบครัว 2.ด้านการได้รับข่าวสารทางลบ ผู้ให้สัมภาษณ์โดยส่วนใหญ่แล้วไม่สามารถเข้าถึง
ข้อมูลโดยตรง แต่ได้รับข่าวสารจากคนรอบตัว เช่น ลูกหลาน และเพ่ือนบ้าน ซึ่งในส่วนนี้ท าให้เห็นว่า คน
รอบตัว และสภาพสังคมความเป็นอยู่ของผู้ให้สัมภาษณ์มีความส าคัญ 3.ด้านมาตรการเยียวยาของรัฐ 
(www.เราไม่ทิ้งกัน.com) ในส่วนนี้พบว่า ด้านมาตรการเยียวยายังไม่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง ผู้สูงวัย
ไม่สามารถเข้าถึงมาตรการเยียวยาได้อย่างทั่วถึง   
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ชีวิตแม่ค้า: ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและประสบการณ์การปรับตัวภายใต้สถานการณ์ 
โรคระบาด COVID-19  

Women Vendors: Economic Impact and Adaptation Experiences under the 
COVID-19 Epidemic Situation 

 
นิรันตรี สุขดี 

 
บทคัดย่อ 

บทความชิ้นนี้เป็นการศึกษาเชิงมานุษยวิทยาว่าด้วยบทบาทของผู้หญิงในการเป็นผู้น าทางเศรษฐกิจ
โดยท าการศึกษาประสบการณ์การสร้างกลยุทธ์การค้าในชีวิตประจ าวันของผู้หญิ งภายใต้สถานการณ์โรค
ระบาด COVID-19 เมื่อผู้หญิงซึ่งเป็นผู้หารายได้หลักในครัวเรือนและหาเลี้ยงชีพในระบบเศรษฐกิจแบบไม่เป็น
ทางการต้องเผชิญกับวิกฤติทางเศรษฐกิจในครั้งนี้  สถานการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อ
การด าเนินกิจการค้าขายของผู้หญิงในตลาดอย่างไร ผู้หญิงมีการปรับตัวและใช้ประสบการณ์ของตนเองสร้าง
กลยุทธ์อะไรในการด าเนินกิจการขายและผู้หญิงรับมือกับปัญหาเศรษฐกิจในครัวเรือนอย่างไรบ้าง ซึ่งงานวิจัยนี้
ประกอบไปด้วย 2 แนวคิด คือ 1. แนวคิดเรื่องปฏิบัติการในชีวิตประจ าวัน 2. แนวคิดเรื่องบทบาททาง
เศรษฐกิจในครัวเรือนของผู้หญิง  

จากผลการศึกษาพบว่า การระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ที่ได้แพร่กระจายรุนแรงขึ้นในประเทศไทย
ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาท าให้รัฐบาลได้ออกมาตรการเพ่ือจ ากัดการแพร่ระบาดของโรคโดยการประกาศปิด
ตลาดบางแห่งในท้องถิ่นอย่างไม่มีก าหนด รวมทั้งรณรงค์ห้ามไม่ให้ประชาชนออกจากเคหสถานในเวลา
กลางคืน มาตรการเหล่านี้ได้ส่งผลต่อการด ารงชีวิตและการหาเลี้ยงชีพของแม่ค้ารายย่อยในท้องถิ่น อันได้แก่  

1. ผลกระทบต่อกิจการ พบว่าแม่ค้าไม่สามารถขายสินค้าในสถานที่และเวลาเดิมได้ จึงต้อง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขายให้มีความยืดหยุ่นขึ้นหรือเปลี่ยนรูปแบบสินค้าเพ่ือให้สอดรับกับพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคในท้องถิ่นท่ีก าลังเปลี่ยนแปลง รวมทั้งยังมีการแข่งขันการค้าท่ีเพ่ิมขึ้น 

2. ผลกระทบต่อรายได้หลักในครัวเรือนลดน้อยลงส่งผลให้เกิดปัญหาปากท้องและผลักให้ผู้หญิงเริ่ม
กลับเข้าสู่การเป็นแรงงานเกษตรภาคครัวเรือนและเกษตรแบบยังชีพ ส่งผลต่อสถานภาพทางเพศที่
เปลี่ยนแปลงไป 

3. ผู้หญิงต้องเผชิญกับวงจรหนี้นอกระบบที่เพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากไม่สามารถหาเงินได้เท่าเดิมท าให้
ต้องกู้เงินนอกระบบเพ่ือมาใช้ในชีวิตประจ าวันและฟ้ืนฟูกิจการ 

4. ผลกระทบต่อสถานะภาพทางเพศในพ้ืนที่ครัวเรือนของผู้หญิงคือผู้หญิงสามารถต่อรองในพ้ืนที่
ครัวเรือนได้น้อยลงหลังจากท่ีผู้หญิงไม่ได้ออกไปค้าขาย 

 

ค าส าคัญ: แม่ค้า ปฏิบัติการณ์ในชีวิตประจ าวัน โควิด-19 
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Abstract 
This work is an anthropological study on the role of women in economic leadership, 

studying the experiences of building trade strategies in women's daily lives under the COVID-
19 epidemic. The women get a staple in the household and earn a living from the informal 
economy, and they are faced with this economic crisis.  That is why we wonder how has such 
a situation affected them and how to change the way women trade in the market to suit the 
current situation? We also look at the strategies women are adapting to and using their own 
experiences in sales operations and how women are coping with household economic 
problems.  This research consists of two concepts 1. the concept of daily life, and 2. the 
concept of economic role in women's households. 

The results of the study show that the COVID-19 outbreak has worsened in Thailand 
since March, prompting the government to take measures to limit the spread by announcing 
the closure of some local markets such as: Indefinite Including campaigning for people to 
prohibit leaving their dwelling at night These measures have affected the livelihoods and 
livelihoods of local small merchants, which are: 

1. Impact on businesses. It was found that the sellers were unable to sell products at 
the same place and time Therefore, the sales model must be modified to be more flexible 
or change the product format in order to be in line with the changing behavior of local 
consumers. In addition, there is also increased competition in trade. 

2. The impact on the main household income has decreased, resulting in pregnancy 
problems, and pushing women back to becoming agricultural workers in the household 
sector and subsistence agriculture. It directly affects the change in sexual status. 

3. Women are faced with a growing informal debt cycle because they cannot get the 
same amount of money, they must borrow money outside the system for use in daily life 
and rehabilitation. 
 4. The effect on sexual image status in a woman's household is that women are less 
able to connect in the household area compared to after they do not go out to engage in the 
trading activities. 
 

Keywords: Female seller, everyday life practice, COVID-19 
 
บทน า 

การศึกษาครั้งนี้มาจากการท างานวิจัยภาคสนามที่ตลาดชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือศึกษาชีวิตและ
ประสบการณ์ทางเศรษฐกิจของผู้หญิงพบว่า ปัจจุบันมีผู้หญิงจ านวนมากเข้ามาประกอบกิจการค้าขายในพ้ืนที่
ตลาดนัดอ าเภอชนแดนที่นับว่าเป็นสมรภูมิการค้าที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่อง อันท าให้
ผู้หญิงในพ้ืนที่สามารถเข้ามามีบทบาททางเศรษฐกิจ ซึ่งในช่วงของการศึกษาวิจัยนี้เป็นช่วงที่ประเทศไทยก าลัง
เผชิญกับสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 (COVID-19) ที่ได้ แพร่กระจายไปทั่วโลกและได้รุนแรง
ขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา ท าให้รัฐบาลได้ออกมาตรการต่าง ๆ ที่เข้มงวดเพ่ือจ ากัดการ
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แพร่ระบาดของโรค ท าให้จังหวัดเพชรบูรณ์ประกาศปิดสถานบริการและตลาดบางแห่งอย่างไม่มีก าหนด 
รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนท างานที่บ้าน ตลอดจนการห้ามออกจากเคหสถานในเวลากลางคืน มาตรการ
เหล่านี้ได้ส่งผลต่อการด ารงชีวิตและการหาเลี้ยงชีพของแม่ค้ารายย่อยในพ้ืนที่ตลาดชนแดนเป็นอย่างมาก
เนื่องจากพวกเธอประกอบอาชีพในภาคเศรษฐกิจที่ไม่เป็นทางการและไม่มีหลักประกันความมั่นคง จาก
สถานการณ์ดังกล่าวพวกเธอมีรายได้ลดน้อยลงและบางคนไม่มีรายได้เลยถึงแม้ว่าในเขตอ าเภอชนแดน ยังมี
การเปิดตลาด 2 แห่งแต่ก็มีพ้ืนที่จ ากัดเนื่องจากมาตรการของรัฐบาลให้จัดแผงขายสินค้าห่างกัน 2 เมตร ท าให้
มีแม่ค้าบางรายเท่านั้นที่จะสามารถเข้าไปขายในตลาดที่เปิดได้และมีแม่ค้าหลายรายที่ไม่สามารถเข้าไปขายได้
ซึ่งก าลังต้องเผชิญกับภาวะความอดอยาก  

จากการศึกษาพบว่าผู้หญิงมีประสบการณ์ในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ความแตกต่างกันใน
หลายด้านภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว และพวกเธอได้น าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันมาปรับใช้ใน
การท าการค้า ดังนั้นการศึกษาประสบการณ์ทางการค้าที่สะท้อนผ่านวิธีการการปรับตัวและรับมือของผู้หญิงมี
ความส าคัญต่อการค้าในระบบตลาดท้องถิ่นเป็นอย่างมาก ปัจจุบันกลุ่มแม่ค้ารายย่อยก าลังรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนทางเศรษฐกิจ จากสถานการณ์โรคระบาด COVID 19 ที่สร้างผลกระทบต่อ
กิจการ รายได้และการหาเลี้ยงชีพของแม่ค้าในตลาด ในบทความวิจัยนี้ผู้วิจัยจึงต้องการน าเสนอผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจและการปรับตัวตลอดจนการรับมือกับวิกฤติดังกล่าวผ่านการศึกษาประสบการณ์การค้าของผู้หญิงที่
ก าลังประกอบกิจการค้าขายในตลาดนัดชนแดน 

 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพ่ือต้องการทราบสถานการณ์และผลกระทบด้านเศรษฐกิจของแม่ค้ารายย่อย ในภาวะวิกฤติโควิด-19 
ตลอดจนเพื่อน าเสนอข้อเสนอแนะทางนโยบายต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

2. เพ่ือศึกษาการสร้างกลยุทธ์การค้าของผู้หญิงเพ่ือการรับมือกับภาวะวิกฤติโควิด-19  
3. เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางเพศในครัวเรือนของผู้หญิงภายใต้บริบทเศรษฐกิจปัจจุบัน 

 
วิธีการวิจัย 

ในงานศึกษาผลกระทบด้านเศรษฐกิจและประสบการณ์การปรับตัวภายใต้สถานการณ์โรคระบาด 
COVID-19 ของแม่ค้า นักวิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) มาเป็นเครื่องมือน าทางในการ
วิจัย (heuristic device) เพ่ือเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมและมุ่งเน้นอธิบายความสัมพันธ์ และกระบวนการ
ของปรากฏการณ์ที่สลับซับซ้อน มีมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเมืองเกี่ยวข้องสัมพันธ์ซึ่งกันและ
กัน ผู้วิจัยมองว่าปรากฏการณ์เหล่านี้เป็นสิ่งมีความเป็นทางประวัติศาสตร์ และมีเงื่อนไขต่าง ๆ เกี่ยวข้อง 
ดังนั้นเพ่ือที่จะมองปัญหาอย่างชัดเจนผู้วิจัยจึงมีความจ าเป็นต้องมองปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ตลาดชน
แดนอย่างสัมพันธ์กับปรากฏการณ์อ่ืน ๆ หรือมองอย่างองค์รวมและตระหนักว่าปรากฏการณ์ทางสังคมมี
ลักษณะเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ นอกจากนั้นนักวิจัย ได้ก าหนดแนวคิดทางทฤษฎีอันเป็นพ้ืนฐานใน
การมองปรากฏการณ์และหาข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือท าความเข้าใจภาพรวม  เพ่ือช่วยน าทางให้นักวิจัยทราบว่า
จะต้องศึกษาหรือเก็บข้อมูลด้านใดบ้าง ควรจะศึกษาความสัมพันธ์เชื่อมโยง ตัวแปรกับปัจจัยอ่ืน ๆ อะไรบ้าง 
และเป็นแนวทางในการก าหนดวิธีการเข้าถึงปัญหา ผู้วิจัยได้ใช้วิธีวิทยาดังนี้ 

 

  วิธีวิทยาแบบสตรีนิยม (feminist methodology) 
ความรู้และประสบการณ์ของผู้หญิงได้ถูกละเลยมาช้านาน การได้มีพ้ืนที่และเวลา หันกลับมาพินิจ

พิเคราะห์ ไตร่ตรอง แลกเปลี่ยน เรียนรู้ในประเด็นความรู้ที่เกี่ยวกับผู้หญิงย่อมมีความจ าเป็นยิ่งนัก ท่ามกลาง
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บรรยากาศการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการเพ่ิมขึ้นของผู้ประกอบการสตรี การศึกษาความสัมพันธ์ของผู้หญิง
กับการพัฒนาที่แฝงไปด้วยอคติทางเพศของประเทศไทยยังไม่ได้รับการวิเคราะห์เท่าที่ควร มีเพียงงานศึกษา
จ านวนไม่กี่ชิ้นที่ให้ความส าคัญกับผู้หญิงในฐานะที่เป็นส่วนประกอบส าคัญ ในรูปแบบการพัฒนา และงาน
เขียนที่ถกเถียงประเด็นผู้หญิงส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลกระทบของการพัฒนา งานเขียนเหล่า นี้
ไม่ได้กล่าวถึงบทบาทส าคัญของผู้หญิงในฐานะผู้กระท าการทางเศรษฐกิจ ในฐานะผู้มีบทบาท และเป็นผู้สร้าง
ความเข้มแข็งให้กับตนเอง 

ดังนั้นงานศึกษานี้จึงให้ความส าคัญกับการศึกษาผู้หญิงในฐานะผู้กระท าการทางเศรษฐกิจ โดยมี
ประสบการณ์ของผู้หญิงเป็นศูนย์กลางของการศึกษา เพ่ือเข้าใจต าแหน่งความรู้ที่มาจากปริมณฑลของ
ประสบการณ์ในชีวิตของแม่ค้ารายย่อยที่ท ามาหากินในเศรษฐกิจแบบไม่เป็นทางการ เพ่ือเปิดพ้ืนที่ให้กับ
ประสบการณ์ของผู้หญิง โดยการใช้วิธีวิทยาแบบสตรีนิยมเป็นแนวทางในการศึกษาที่ให้ความส าคัญต่อ
ประสบการณ์ อารมณ์ และความรู้สึกของผู้หญิงในฐานะที่เป็นแหล่งทรัพยากรทางสังคมที่ส าคัญต่อการ
วิเคราะห์ปรากฏการณ์หรือนโยบายทางสังคม ท าให้เราตระหนักถึงประสบการณ์การต่อสู้และต่อรองของ
ผู้หญิงที่เข้ามามีบทบาททางเศรษฐกิจในพ้ืนที่ต่าง ๆ เพ่ือสร้างการยอมรับประสบการณ์ของผู้หญิงในฐานะ
ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่มวลมนุษย์ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในการ
วิเคราะห์โดยใช้ความสัมพันธ์ในฐานะคนที่สนิทและคุ้นเคยกันมาเป็นเวลานานคอยสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม 
(non-participatory observation ) โดยร่วมท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจกับกลุ่มแม่ค้ารายย่อย รวมทั้งเปิด
โอกาสให้กรณีศึกษาได้เล่าเรื่องราวและประสบการณ์ของตน อย่างเต็มที่ เพ่ือจะได้เห็นระบบคุณค่า จุดยืน 
ปฏิสัมพันธ์ของผู้หญิงในฐานะผู้กระท าการที่หลากหลายบริบท และสามารถถอดบทเรียนจากประสบการณ์
ของพวกเธอได้อย่างถูกต้อง 

 

พื้นที่การศึกษา 
ผู้วิจัยได้เลือกศึกษาตลาดชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นตลาดตั้งอยู่กึ่งเมืองกึ่งชนบท เนื่องจากผู้วิจัยมี

ความคุ้นเคยกับพ้ืนที่เป็นอย่างดีรวมทั้งมีความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มแม่ค้า ท าให้ผู้วิจัยสามารถเข้าไปส ารวจ
ข้อมูลและท าการศึกษาพ้ืนที่ ได้สะดวกมากขึ้น ทั้งนี้ผู้วิจัยยังมองว่าตลาดชนแดนมีความส าคัญเป็นอย่างมาก
เนื่องจากเป็นตลาดแห่งแรกในอ าเภอชนแดน และเป็นพ้ืนที่มีกลุ่มแม่ค้ารายย่อยเข้ามาแข่งขันประกอบกิจการ
ค้าขายกันอย่างเข้มข้นในแต่ล่ะวัน ท าให้มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ในปัจจุบัน
พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นหัวใจส าคัญของการค้าของอ าเภอ  

ปัจจุบันตลาดชนแดนอยู่ ในฐานะแหล่งผลิตและกระจายสินค้า มีลักษณะเป็นพ้ืนที่กึ่ง เมือง                               
กึ่งชนบทเนื่องจากอยู่ห่างจากตัวเมืองเพชรบูรณ์เพียง 40 กิโลเมตร และจากสถานีรถไฟอ าเภอตะพานหิน
ประมาณ 30 กิโลเมตร บริเวณตลาดอ าเภอชนแดนเป็นที่ตั้งของสถานที่ส าคัญ เช่น ที่ว่าการอ าเภอ 
โรงพยาบาล สถานีต ารวจ ธนาคาร วัด โรงเรียน และเทศบาล เป็นต้น ที่ตั้งของตลาดชนแดนมีลักษณะเป็น
โรงเรือน ท าด้วยไม้ มีตึกสองชั้นเป็นพื้นที่ให้เช่าส าหรับร้านค้า ในฐานะเมืองชายแดนระหว่างจังหวัดเพชรบูรณ์
และจังหวัดพิจิตร ทั้งนี้จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการเติบโตและพัฒนาของเมือง ท าให้ตลาดชนแดน
กลายเป็นพ้ืนที่ในการแลกเปลี่ยนสินค้าและเป็นสมรภูมิการค้าของบรรดาแม่ค้ามากหน้าหลายตา และเป็น
แหล่งรวบรวมความรู้ และประสบการณ์ทางเศรษฐกิจของผู้หญิงมาหลายรุ่นอายุคน 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 งานศึกษานี้ได้ใช้การท าวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยเป็นผู้มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่ง เพราะผู้วิจัยมีฐานะเป็น
เครื่องมือในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง ดังนั้นก่อนจะลงพ้ืนที่ในการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยจึงมี
จุดเน้นที่ส าคัญ คือ เน้นความเป็นมนุษย์ของผู้วิจัยและผู้ถูกวิจัย และเน้นข้อมูลที่เป็นระบบความหมายและการ
รับรู้ปรากฏการณ์รวมทั้งจุดยืนแบบคนในการรับรู้ประสบการณ์ และเน้นบริบททางสังคมทางสังคมและ
วัฒนธรรมของปรากฏการณ์ ทั้งนี้อาจท าให้ผู้วิจัยมีบทบาทที่เด่นชัด 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลกลยุทธ์การค้าของแม่ค้ารายย่อย 
สิ่งแรกที่ผู้วิจัยท าเมื่อจะเริ่มเก็บรวบรวมข้อมูลกลยุทธ์การค้า คือการก าหนดแนวคิดที่จะใช้                     

ในการวิเคราะห์ โดยผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดหลักคือ ปฏิบัติการณ์ในชีวิตประจาวัน (The Practice of Everyday 
Life) ของ Michel De Certeau (1984) ที่ให้ความส าคัญกับเรื่องเล่าจากประสบการณ์ มาเป็นเครื่องมือใน
การมองปรากฏการณ์ในชีวิตประจ าวันของแม่ค้ารายย่อย โดยผู้วิจัยเริ่มจากสังเกตฉากหรือสภาพแวดล้อมและ
ตัวบุคคลซึ่งเป็นการสังเกตที่ง่ายที่สุดเพราะมีข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่มาก นอกจากนั้นผู้วิจัยต้องการใช้กรอบ
แนวคิดปฏิบัติการณ์ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสังเกตพฤติกรรมของผู้หญิงที่เป็นแม่ค้ารายย่อยในตลาด เมื่อกลุ่ม
ผู้หญิงมีปฏิสัมพันธ์กัน โดยให้ความสนใจทั้งความขัดแย้งและการประนีประนอม ผู้วิจัยจะเฝ้าดูพฤติกรรมใน
ชีวิตประจ าวัน เกิดขึ้นในตลาดให้ครบถ้วนที่สุดโดยผู้วิจัยจะไม่เลือกว่าพฤติกรรมใดตรงหรือไม่ตรงกับความ
คาดหวังของผู้วิจัยหรือกรอบคิดทฤษฎีที่ได้ศึกษามา เพราะผู้วิจัยมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือความเป็นจริงทางสังคม
ซึ่งในบางครั้งอาจพบกับข้อมูลที่ไม่ได้คาดหวัง  

นอกจากจะใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรมของแม่ค้ารายย่อย ในชีวิตประจ าวันแล้วผู้วิจั ยจะน าเอา
พฤติกรรมที่เฝ้าดูมาเรียบเรียงล าดับด้วยหลักเหตุผลเพ่ือจะได้ร้อยเรียงพฤติกรรมเหล่านั้นให้เป็นเรื่องที่มีความ
เกี่ยวเนื่องสืบพันธ์กัน ผู้วิจัยจะสังเกตว่าการกระท าของแม่ค้า การกระท านั้นเป็นไปตามบริบทของสถานภาพใด 
เพ่ือให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของคู่พฤติกรรมและท าให้รู้สถานภาพและบทบาทของทั้งสองฝ่าย ซึ่งจะน าไปสู่
ความเข้าใจโครงสร้างของความสัมพันธ์ทางสังคมของคนในตลาดซึ่งอาจจะเป็นทั้งความเกี่ยวข้องทางบวกหรือ
ความขัดแย้งก็ได้ ดังนั้นการศึกษาข้อมูลกลยุทธ์ทางการค้าผู้วิจัยจะใช้การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและ
กระท าควบคู่ไปกับการซักถามหรือสัมภาษณ์ เพราะกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพนั้นเป็นกระบวนการที่
ต่อเนื่อง ต้องกระท าไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให้เห็นถึงกลยุทธ์ที่เกิดจากประสบการณ์ของผู้หญิงโดยเฉพาะ 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลการเรื่องสถานภาพและการต่อรองของผู้หญิงในพ้ืนที่ครัวเรือน 
 เนื่องจากครัวเรือนเป็นหน่วยทางสังคมที่เล็กที่สุด ดังนั้นการศึกษาสถานะภาพและการต่อรองของ
ผู้หญิงในพ้ืนที่ครัวเรือนจึงมีความส าคัญ การเก็บข้อมูลการต่อรองของผู้หญิงในพ้ืนที่ครัวเรือน เป็นเรื่องที่
ค่อนข้างยากเพราะชีวิตครอบครัวเป็นชีวิตส่วนตัวที่มักไม่เปิดเผย ยกเว้นกับคนที่สนิทสนมใกล้ชิดกัน ผู้วิจัยจึง
ใช้วิธีการสังเกตและสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งเป็นวิธีคล้าย ๆ กับการพูดคุยกัน 
ผู้สัมภาษณ์จะปล่อยให้บรรยากาศของการสัมภาษณ์เป็นไปอย่างง่าย ๆ ไม่เคร่งครัดเรื่องล าดับขั้นตอนของ
ค าถาม เพ่ือผู้วิจัยจะสามารถรับรู้ระบบคิด ท่าที ทัศนะคติและการให้ความหมายของแม่ค้าต่อบุคคลในพ้ืนที่
ครัวเรือน และผู้วิจัยจะสังเกตสถานการณ์และสภาพอารมณ์ความรู้สึกของผู้ตอบในระหว่างการสัมภาษณ์
ประกอบกันไปเป็นหลัก และอาจมีการใช้แบบส ารวจซึ่งเป็นการสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการเข้ามาเสริม เพ่ือให้
เห็นความหลากหลายของแบบแผนของครอบครัวแม่ค้า ซึ่งผู้วิจัยจะอาศัยพื้นฐานจากการส ารวจครัวเรือนเพ่ือ
เข้าใจโครงสร้างประชากร และซักถามเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการใช้ชีวิตร่วมกันในครัวเรือน การเก็บเงิน การใช้เงิน
ร่วมกัน เป็นต้น นอกจากนั้นผู้วิจัยจะใช้ ข้อมูลบันทึกจากภาคสนาม (field note data) ในการรวบรวมข้อมูล
ดังกล่าวเพ่ือเปิดพื้นท่ีของประสบการณ์ของผู้หญิงในพ้ืนที่ครัวเรือนอย่างตรงไปตรงมา 
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วิธีวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 การวิ เคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยจะใช้เครื่องมือทางทฤษฎีเข้ามาช่วยในการอธิบายและวิ เคราะห์                    
เพ่ือเข้าใจความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ โดยผู้วิจัยจะจ าแนกและจัดระบบข้อมูลเพ่ือเข้าถึงลักษณะ
ความหมาย และความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์จากทัศนะของแม่ค้ารายย่อย เพ่ือท าความเข้าใจความ
หลากหลายและความแตกต่างของข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา โดยผู้วิจัยจะไม่แยกข้อมูลการวิเคราะห์ข้ อมูลออก
จากกระบวนการเก็บข้อมูล แต่ผู้วิจัยจะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลไประหว่างการเก็บข้อมูล เนื่องจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพเป็นสิ่งที่ต้องกระท าซ้ ากลับไปกลับมา (iterative) ระหว่างการเก็บข้อมูลกับการ
วิเคราะห์  

ผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีวิเคราะห์ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานทางทฤษฎีและปรัชญาเกี่ยวกับการท าความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ทางสังคม เพ่ือเป็นเครื่องมือน าทางและสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างละเอียดและใกล้เคียงกับ
ความเป็นจริง นอกจากนั้นผู้วิจัยจะใช้วิธีการน าเสนอโดยการพรรณนาให้เห็นภาพการปรับตัวและรับมือของ
แม่ค้ารายย่อย ขั้นตอนความสัมพันธ์ต่าง ๆ ในทัศนะของบุคคลที่ให้ข้อมูลและอาจมีความเข้าใจและการเข้าใจ
ต่างกันออกไป หรือแตกต่างไปจากผู้วิจัยเอง และเน้นบทบาทของนักวิจัยในฐานะเป็นเครื่องมือ ( researcher-
as-instrument) เข้าสู่พ้ืนที่วิจัยเพ่ือท าความเข้าใจแบบแผนและความหมายของพฤติกรรมของแม่ค้ารายย่อย
และผู้ประกอบการรายใหญ่ นอกจากนั้นผู้วิจัยจะน าภาพรวมของการศึกษากลยุทธ์โดยอาศัยข้อมูลอีกส่วนหนึ่ง
คือ บริบทของปรากฏการณ์เพราะปรากฏการณ์ไม่ได้อยู่โดด ๆ แต่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขบางประการและมี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์อ่ืน ๆ  
 กระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยไม่ได้ท าการแยกส่วนออกมาจากกระบวนการเก็บข้อมูล โดย
ผู้วิจัยจะลงมือศึกษาและเลือกกรอบคิดโดยงานศึกษานี้ใช้แนวคิดปฏิบัติการณ์ในชีวิตประจ าวัน (The Practice 
of  Everyday Life) ของ Michel de Certeau (1988) มาเป็นกรอบคิดในการวิเคราะห์ โดยให้ความส าคัญ
กับเรื่องเล่าของผู้อ่อนแอและกลยุทธ์ในการต่อสู้ ดิ้นรนของผู้อ่อนแอในการเผชิญและต่อรองกับอ านาจใน
รูปแบบต่าง ๆ ที่ส่งผล ต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน เพ่ือส ารวจพฤติกรรมและประสบการณ์การใช้ชีวิตของ
ผู้หญิงที่ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและกลุ่มคนอ่ืน ๆโดยให้ความสนใจประสบการณ์การต่อรองของพวกเธอที่เกิดขึ้น
ชีวิตประจ าวัน เพ่ือส ารวจวิธีการที่ชีวิตประจ าวัน ที่ใช้ไหวพริบปฏิภาณในการที่จะ “อยู่รอด” ภายใต้การ
ครอบง าของตรรกะและกลไกของอ านาจของแม่ค้ารายย่อย เพ่ือค้นหาว่าพวกเธอได้น าประสบการณ์ใน
ชีวิตประจ าวันของตนเองมาใช้ในการต่อรองและสร้างกลยุทธ์เพ่ือรักษาผลประโยชน์ทางการค้าของตนเอง
อย่างไร ผู้วิจัยจะท าความเข้าใจข้อมูลเพ่ือน าไปเขียนวิเคราะห์และสะท้อนข้อมูลที่เป็นจริงทางสังคมมากที่สุด
 การเก็บรวมรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 การก าหนดขอบเขตของประชากรในการศึกษาได้ให้ความสนใจผู้หญิงที่ประกอบอาชีพค้าขายในตลาด
ชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ในส่วนของ
แม่ค้ารายย่อยในตลาด และแม่ค้าที่ขายสินค้าบนทางเดินเท้า ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามด้วยตนเองจ านวน ให้
แม่ค้ารายย่อยในตลาด 158 คน แม่ค้าบนทางเดินเท้า 90 คน  
 ในกลุ่มตัวอย่างแม่ค้ารายย่อยในตลาดได้รับคืน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 82.3 % 
 ในกลุ่มตัวอย่างแม่ค้าบนทางเดินเท้าได้รับคืน    83 คน คิดเป็นร้อยละ 92.2%  
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้สร้างเครื่องมือเพ่ือใช้วิเคราะห์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป
ส าหรับการวิจัยทางสังคม เพ่ือประมวลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติเพ่ือน าเสนอและสรุปผลการวิจัย 
ส าหรับสถิติท่ีใช้เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ประกอบไปด้วย 



เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)      361 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสงัคมวิทยา ครั้งที่ 2 
20 - 21 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ี

 1. การทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ของความน่าเชื่อถือ (reliability) เพ่ือทดสอบความน่าเชื่อถือของมาตรา
 วัด 
 2. การใช้ตารางแจกความถี่ (frequency) โดยระบุข้อมูลเป็นค่าร้อยละเพ่ือพิจารณาและดูการ
 กระจายโดยทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 3. การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยสถิติ T-TEST  
 

  
ประชากรที่ศึกษา 

 งานศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาประสบการณ์การค้าของผู้หญิง โดยให้ความส าคัญกับการปรับตัวและ
รับมือของแม่ค้ารายย่อยภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาผู้หญิงที่มีบทบาททางเศรษฐกิจ 2 
กลุ่มด้วยกัน ประกอบไปด้วย แม่ค้ารายย่อย ดังนี้  

 
แผนภาพที่ 1 จ านวนแม่ค้ารายยอ่ยและผู้ประกอบการรายใหญ่ในตลาดชนแดน ปี พ.ศ. 2563 

 
การเข้าถึงกลุ่มแม่ค้ารายย่อย 

 ในเริ่มต้นผู้วิจัยจะเข้าส ารวจพ้ืนที่ตลาดชนแดน โดยได้การชักน าของแม่ค้าที่ขายของในตลาด             
มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งตลาด ซึ่งมีความเกี่ยวพันธ์กับผู้วิจัยในฐานะคุณยาย ผู้วิจัยเติบโตในตลาดแห่งนี้มาตั้งแต่ยัง
เด็กท าให้แม่ค้าในตลาดรู้จักและคุ้นเคยกับแม่ค้าในตลาดเป็นอย่างดี ผู้วิจัยจึงมีความสนิทสนมกับแม่ค้าใน
ตลาด การเข้าถึงกลุ่มแม่ค้าผู้วิจัยจึงต้องอาศัยความสัมพันธ์นี้เพ่ือเข้าไปเก็บรวมรวมกลุ่มแม่ค้ารายย่อย ซึ่งการ
เข้าถึงกลุ่มแม่ค้ารายย่อยเป็นสิ่งที่ยากเนื่องจาก อาชีพค้าขายเป็นอาชีพที่ต้องใช้เวลามากในการประกอบ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ หากผู้วิจัยไม่มีความคุ้นเคยกับแม่ค้าและสถานที่ ก็อาจจะไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ตามที่
ต้องการ  
 การเข้าถึงแม่ค้ารายย่อย ผู้วิจัยมีความสัมพันธ์กับกรณีศึกษาในฐานะหลาน ท าให้ผู้วิจัยอาจสามารถ
เข้าไปเก็บข้อมูลได้ง่ายมากข้ึนแต่ทั้งนี้เนื่องจากผู้วิจัยได้ออกจากพ้ืนที่มาเรียนในมหาวิทยาลัยเมื่อผู้วิจัยกลับเข้า
ไปในพ้ืนที่ ผู้วิจัยยังคงรู้สึกแปลกแยก กับคนในพ้ืนที่ ดังนั้นผู้วิจัยจึงจะให้เวลาในการปรับตัวเพ่ือให้คุ้นชินและ
สร้างความสัมพันธ์กับกรณีศึกษา และในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจะการสร้างความร่วมมือระหว่างตัวแม่ค้า ซึ่ง
นอกจากการที่จะแนะน าตนเองให้แม่ค้า รู้จักแล้ว ผู้วิจัยมองว่าการท าให้ผู้ถูกศึกษาเห็นประโยชน์และให้ความ
สนใจที่จะให้ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งวิธีการที่จะท าให้แม่ค้าเห็นประโยชน์จากการให้ข้อมูลของตน ผู้วิจัย
จะชี้แจงกับกรณีศึกษาถึงงานวิจัยและวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพ่ือให้แม่ค้าได้ทราบว่าข้อมูลของตนจะเป็น
ประโยชน์อย่างไรแก่การศึกษาในครั้งนี้ อีกทั้งยังสร้างความตระหนักรู้ว่าประสบการณ์ของพวกเธอที่มักถูก
ละเลยนั้น สามารถผลิตสร้างเป็นชุดความรู้และสร้างความเข็มแข็งให้กับตนเองและผู้อ่ืนต่อไป 
 
 

แม่ค้าที่มีแผง
ในตลาด 61% 

แม่ค้าบนทาง
เท้า 39 %

จ ำนวนแม่ค้ำรำยย่อย
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ผลการวิจัย 
1. ผลกระทบต่อกิจการของแม่ค้ารายย่อย 
สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ท าให้เศรษฐกิจในท้องถิ่นซบเซาลงเป็นอย่างมากการ

ประกาศปิดตลาดบางแห่งในท้องถิ่นอย่างไม่มีก าหนดรวมทั้งรณรงค์ไม่ให้ประชาชนออกจากเคหสถานในเวลา
กลางคืน มาตรการเหล่านี้ได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการค้าขายของแม่ค้าหลายประการ 

พื้นที่การค้า 
แม่ค้าไม่สามารถประกอบอาชีพและหารายได้ได้ตามปกติในกรณีแรกพ้ืนที่การขายถูกจ ากัดเนื่องจาก

การประกาศให้ตั้งแผงขายสินค้าห่างกัน 2 เมตร ท าให้พ้ืนที่ไม่เพียงพอส าหรับแม่ค้าทุกคน พบว่าก่อนหน้าพ้ืน
ตลาดนัดชนแดนสามารถตั้งร้านขายของได้ประมาณ 70-80 ร้าน แต่ในช่วงสถานการณ์โควิด19 สมารถตั้งร้าน
ได้เพียง 36 % จากจ านวนเดิม และพบว่ามีแม่ค้าหาบเร่แผงลอยที่เข้ามาขายสินค้าได้เพียง 11 % เท่านั้น 
ข้อจ ากัดดังกล่าวส่งผลให้มีแม่ค้าจ านวนมากต้องดิ้นรน และปรับเปลี่ยนวิธีการค้าขาย 
         เวลาในประกอบการค้า  

การรณรงค์ห้ามไม่ให้ประชาชนออกจากเคหสถานส่งผลให้แม่ค้ามีเวลาในการประกอบการค้าน้อยลง 
แต่เดิมการค้าขายในพ้ืนที่ตลาดจะแบ่งเป็นสองช่วงคือ ตลาดเช้า คือเวลาตั้งแต่ 02.00-07.00 น. และตลาด
เย็น เวลา 14.00-20.00 น. จากการศึกษาพบว่าการค้าขายในตลาดเช้าของแม่ค้าลดน้อยลงซึ่งจะเริ่มขายตั้งแต่ 
05.00-07.00 น. และตลาดเย็นจะเริ่ม 14.00 – 19.00 น. ทั้งนี้เมื่อสอบถามแม่ค้าพบว่า การปรับเปลี่ยนเวลา
ในการประกอบการค้าดังกล่าวส่งผลต่อการประกอบการค้าของแม่ค้าเป็นอย่างมากเนื่องจากมีประชาชนมา
เดินจับจ่ายซื้อของสดเบาบาง ไม่หนาแน่นเหมือนก่อนจากการส ารวจจ านวนลูกค้าที่มาจับจ่ายลดลงมากกว่า 
50%   

 

แผนภาพที่ 2 สรุปผลกระทบต่อกิจการของแม่ค้ารายย่อยจากวิกฤติการระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 (COVID-19) 
 
ผลการศึกษาดังกล่าวเป็นวิเคราะห์จากกลุ่มแม่ค้ารายย่อยในตลาดและแม่ค้าบนทางเดินเท้า จ านวน

รวม 213 คน พบว่าการประกาศปิดตลาดนัดและตลาดสดในพ้ืนที่ตลาดชนแดนส่งผลกระทบต่อการกิจการ
ของผู้ค้าคือ 46 % ของแม่ค้าต้องปิดกิจการซึ่งเป็นแม่ค้าที่ประกอบกิจการขายสินค้าประเภท เนื้อหมู อาหาร
ทะเล ร้านขายเสื้อผ้า และผัก ผลไม้ เนื่องจากเป็นสินค้าที่ต้องเดินทางไปรับซื้อจากพ้ืนที่อ่ืน และมีเพียง 26% 
ของแม่ค้าทั้งหมดที่ได้เข้าไปไปขายสินค้าในสถานที่ที่อนุญาตให้ขาย ซึ่งจะเป็นแม่ค้าที่ขายสินค้าประเภทของ
สด เช่น ไก่ ปลา ร้านข้าวแกง เนื่องจากเป็นสินค้าท่ีมีอยู่แล้วในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

  

46%
28%

26%

การระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อกิจการของท่านอย่างไร

ต้องหยุดกิจการ ขายสินค้าได้น้อยลง ขายสินค้าได้เท่าเดิม
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2. ผลกระทบต่อรายได้ 
จากการศึกษาพบว่ารายได้ของแม่ค้าในตลาดเป็นรายหลักในครัวเรือนรายได้จากการค้าขายจะถูก

น ามาใช้ส าหรับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน เช่น ค่าอาหารในแต่ละวัน ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าใช้จ่ายกับลูก สถานการณ์
โควิด-19 ส่งผลให้แม่ค้าขายสินค้าได้จ านวนน้อยลงทั้งนี้ผู้วิจัยได้ส ารวจแม่ค้ารวม 213 คน พบว่ารายได้ลดลง 
70-90% ในแต่ละวันส าหรับกลุ่มที่เข้าไปขายสินค้าในตลาดได้ แต่กลุ่มแม่ค้าที่ไม่สามารถเข้าไปขายในตลาด
บางรายขาดรายได้ไม่มีรายได้เลยทั้งนี้เนื่องจากไม่สามารถประกอบอาชีพได้อย่างปกติ  

จาการส ารวจพบว่ากลุ่มแม่ค้ารายย่อยได้รับผลกระทบต่อรายได้และประสบปัญหามากท่ีสุด เนื่องจาก
แม่ค้ากลุ่มนี้นอกจากจะหารายได้เพ่ือปากท้องยังมีภาระหนี้สิน เช่น ผ่อนบ้าน ผ่อนรถ และหนี้นอกระบบ เป็น
ต้น และพบว่าแม่ค้ารายย่อยในตลาด เป็นหนี้นอกระบบถึง 90 % วิเคราะห์จากจ านวนแม่ค้าทั้งหมด 213 คน
ท าให้วิกฤติครั้งนี้แม่ค้ารายย่อยหลายคนอยู่ในสภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกนอกจากนั้นยังพบว่าในสภาวะ
เช่นนี้แม่ค้าต้องกู้เงินนอกระบบเพ่ิมเพ่ือน าเงินมาจ่ายหนี้เก่าและใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน จะเห็นได้ว่า
ผลกระทบจากวิกฤติการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 นอกจากจะท าให้กลุ่มแม่ค้าต้องเผชิญกับปัญหาปาก
ท้องแล้วยังสร้างภาระหนี้สินขึ้นอีกจ านวนมากหลังจากนี้ 

 

 “ช่วงที่เกิดโควิด-19 แรก ๆ ผู้คนยังไม่ตื่นตัวเท่าไรนักยอดขายที่ได้ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติวันละ 5,000-
10,000 บาท แต่พอมาระยะหลังๆที่โควิด-19 ระบาดขึ นเรื่อย ๆ ท าให้ยอดขายลดลงเหลือเพียงวันละ 
3,000-4,000 บาท เพราะคนไม่ออกมาซื อของท าให้ตลาดสดทุกวันนี ดูเงียบกว่าทุกวันซึ่งไม่ได้มีเพียงแต่
ร้านขายปลาเท่านั น แต่เป็นเหมือนกันทุกแผง” (ชม้อย, สัมภาษณ์, 2563) 
 

“หากินแต่ละวันไม่เท่าไหร่อดบ้างกินบ้างได้ แต่หนี รถ หนี บ้าน นี่แหละมันรอไม่ได้ล าบากมากจริง ๆ 
ช่วงนี หัวหมุนไปหมดต้องไปกู้นอกระบบมาจ่ายก่อนไม่งั นก็ไม่เหลืออะไรจริง ๆ” (วิภา, สัมภาษณ์, 
2563) 
 

“ถึงจะหมดโควิด ก็ยังไม่รู้จะหาเงินไหนไปใช้หนี  กู้มาส่งค่ารถเพราะขายของไม่ได้เลย ตลาดก็ปิดไม่รู้จะ
เปิดเมื่อไหร่ เอาเงินเก็บออกมาใช้จ่ายจนจะหมดแล้ว” (กาน, สัมภาษณ์, 2563) 
 

 จากการศึกษาพบว่าแม่ค้าที่ไม่สามารถขายสินค้าได้ซึ่งเป็นแม่ที่ขายสินค้าประเภทเสื้อผ้าและของสด
บางชนิดแม่ค้ากลุ่มนี้กลับเข้าสู่การเป็นแรงงานเกษตรในครัวเรือน สมพร แม่ค้าอาหารทะเลวัย 39 ปี เล่าว่า 
เนื่องจากการระบาดโควิด19 ท าให้เธอไม่สามารถเดินทางข้ามจังหวัดเพ่ือไปรับสินค้าได้ส่งผลให้ขาดรายได้ใน
การใช้จ่ายในครัวเรือน สมพรเล่าว่าก่อนจะมาเป็นแม่ค้าครอบครัวของสามีเธอมีอาชีพเกษตรกรซึ่งมีรายได้ไม่
เพียงพอต่อภาระหนี้สิน เมื่อเธอออกมาค้าขายท าให้เธอเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนื่องจากรายได้จาก
การค้าขายมากกว่าการท าเกษตร เมื่อรายได้หลักของครอบครัวที่มาจากการค้าขายลดลงส่งผลให้เธอกลับเข้าสู่
การเป็นแรงงานในภาคเกษตรครัวเรือนเธอกล่าวว่า  

“จ าเป็นต้องกลับไปท าสวนมะขามกับสามีเพราะของเราขายไม่ได้เลยพ่อผัวแม่ผัวก็เริ่มไม่พอใจเพราะ
เราเคยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในบ้าน ช่วงนี เหมือนคนตกงาน ไม่มีรายได้ เครียดอยู่เหมือนกันไม่รู้จะท ายังไง
หลังจากนี …ถ้าท าสวนมะขามเราจะไม่ได้จับเงินเพราะคนจับเงินจะเป็นสามี เราก็ท างานไม่ได้ค่าจ้างอะไรอยาก
ซื ออะไรก็ต้องรอขอเค้าแต่ตอนเราขายของอยากซื อหาอะไรก็ตัดสินใจเองได้”  

จากการศึกษาพบว่าเมื่อแม่ค้าต้องกลับเข้าสู่การเป็นแรงงานในภาคเกษตรครัวเรือนซึ่งไม่ได้รับค่าจ้าง
และไม่ได้เป็นผู้ควบคุมเงินสด ท าให้แม่ค้ารู้สึก “ด้อยคุณค่า” วิลัยกล่าวว่า “ ตอนนี้เครียดมากเพราะเหมือน
อยู่ไปวัน ๆ คนเคยท างานจับเงินทุกวันอยู่ ๆ ก็ไม่ได้ท าอะไรทั้งเครียดทั้งกดดันไหนจะลูกไหนจะผัวญาติพ่ีน้อง
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ผัวอีก ซุบซิบนินทาว่าเราอยู่เฉย ๆ” ในที่นี้ จะเห็นได้ว่าเมื่อผู้หญิงออกมาท าการค้าและเป็นผู้ควบคุมเงินสดท า
ให้ผู้หญิงมีอ านาจต่อรองในชีวิตประจ าวันมากขึ้นแต่เมื่อผู้หญิงไม่มีรายได้จากการค้าขายท าให้ความสัมพันธ์
ทางเพศในครัวเรือนเปลี่ยนแปลงไป 
 

  3. กลยุทธ์การค้าในชีวิตประจ าวันของผู้หญิงภายใต้สถานการณ์โรคระบาดCOVID-19 
ปากท้อง อาหาร และครัวเรือน มีความสัมพันธ์กันมายาวนานในสังคมไทยผู้หญิงได้รับบทบาทเป็นผู้

หุงหาอาหารชีวิตประจ าวันของผู้หญิงจึงเป็นชีวิตประจ าวันที่สาละวนอยู่กับงานนอกบ้านและงานในบ้าน ทั้งนี้
ทักษะที่ส าคัญของผู้หญิงคือความรู้ความช านาญในการท าอาหารและการจัดหาวัตถุดิบเพ่ือประกอบอาหารใน
ครัวเรือน จากการศึกษาพบว่าผู้หญิงได้ใช้ทักษะและความรู้จากประสบการณ์ในชีวิตประจ าวันมาปรับใช้ในการ
ท าการค้าซึ่งในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองแนวสตรีนิยม (feminist political economy) ให้ความสนใจต่อ
การวิเคราะห์ “ประสบการณ์ของผู้หญิง” ที่หมายความว่าเป็นการตระหนักรู้ส่วนตัว (private awareness) 
ความรู้ของผู้หญิงที่ดึงมาหรือได้มาจากการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในกระแสของชีวิตทางสังคมในแต่ละด้านนั้นมี
ความส าคัญทั้งนี้ประสบการณ์ในชีวิตประจ าวันของผู้หญิงที่เป็นแม่ค้าได้สะท้อนผ่านการรับมือและการปรับตัว
ด้านการค้าภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  

จากการศึกษาพบว่าแม่ค้ามีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงเพ่ือความอยู่รอดด้วยการสร้างกลวิธีใน
การค้าที่หลากหลาย ในประการแรกพบว่าแม่ค้าปรับเปลี่ยนการค้าให้มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น 
ป้าย้อย แม่ค้าข้าวแกง วัย 70 ปี ได้พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส โดยการลดราคาแกงถุงจากถุงละ 30 บาทเหลือ 
25 บาท การลดราคาแกงถุงนั้นป้าย้อยเล่าว่า “ขายเอาพออยู่ได้ตอนนี้ช่วยอะไรกันได้ก็ต้องช่วยคนที่มา
เดินตลาดก็มาซื้อของกินไปเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวทั้งนั้น ถ้าขายแพงนักเค้าก็ซื้อไม่ได้ลูกเค้าก็อาจจะอดข้าวเราเป็นแม่
เหมือนกันก็เข้าใจช่วย ๆ กันไป” นอกจากนั้นป้าย้อยยังเล่าว่าในช่วงโควิด-19 อาหารที่ป้าย้อยท าขายจะเป็น
อาหารที่สามารถเก็บไว้ได้ข้ามคืนและจะไม่ท าอาหารที่มีส่วนผสมของกะทิเนื่องจากถ้าทานไม่หมดก็จะเสีย ซึ่ง
ป้าย้อยท าเช่นนี้เพราะตนเข้าใจว่าในยุคนี้หลายครอบครัวต้องประหยัดค่าใช้จ่าย ถ้าป้าขายอาหารที่สามารถ
น าไปอุ่นกินอีกครั้งได้ถ้ากินไม่หมด ก็อาจจะช่วยแม่บ้านประหยัดค่าอาหารไปอีก 1 มื้อ จะเห็นได้ว่าในฐานะ
ผู้หญิงป้าย้อยมีความเข้าอกเข้าใจสถานการณ์ที่ผู้หญิงต้องเผชิญในเวลานี้และน าประสบการณ์ดังกล่าวมา
ปรับเปลี่ยนและสร้างเป็นกลยุทธ์การค้า ซึ่งท าให้ร้านข้าวแกงของป้าย้อยยังสมารถขายสินค้าได้ในสถานการณ์
เช่นนี้  

ในประการที่สองการเปลี่ยนมาขายสินค้าประเภทที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคก็เป็นอีก
หนึ่งกลยุทธ์ที่แม่ค้ารายย่อยเลือกใช้ วิลัย แม่ค้าผักวัย 45 ปี เล่าว่าในช่วงโควิด-19 ไม่สามารถเดินทางไปรับผัก
จากต่างจังหวัดมาขายได้ท าให้ไม่มีรายได้ วิลัยจึงเปลี่ยนมาขายสินค้าประเภทของแห้ง เช่น ไข่ไก่  เนื้อหมูแดด
เดียว เพราะในช่วงที่ประชาชนในพ้ืนที่ไม่ค่อยออกจากบ้านท าให้แม่บ้านต้องซื้อหารเพ่ือกักตุน นอกจากนั้น
วิลัยยังคิดท าเนื้อหมูตากแห้งขายออนไลน์และน าส่งทั่วทั้งในและนอกจังหวัด วิธีดังกล่าววิลัยกล่าวว่า “ ตอน
แรกท่ีคิดท าหมูแดดเดียวขายคิดว่าเราเองก็ยังท าไว้กินเองเพราะหมูสดมันเสียง่ายซื้อตุนก็ไม่ได้พอคิดได้ก็คิดว่า
คนอ่ืนก็อาจอยากตุนของไว้เหมือนกันหมูแดดเดียวเป็นอาหารที่ท ากินง่ายไม่ยุ่งยากแค่ใส่กระทะทอดก็กินได้ละ
ไม่ใช่เวลามาก จะได้มีเวลาไปท างานอย่างอ่ืน” การขายออนไลน์เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่ท าให้สามารถขายสินค้า
ได้ถึงแม้จะอยู่บ้านวิลัยเล่าว่าตนได้โพสขายหมูแดดเดียวใน Facebook ตั้งแต่เริ่มมีการประกาศปิดตลาดและมี
คนสั่งซื้อเรื่อย ๆ วิลัยใช้วิธีการไลฟ์สดเพ่ือขายสินค้าโดยจะทอดหมูและรับประทานให้ลูกค้าดู เนื่องด้วยวิลัย
เป็นคนอัธยาศัยดี พูดเก่งและมีความรู้ในการท าอาหารเธอได้คิดเมนูใหม่ ๆ เพื่อแนะน าลูกค้า ท าให้ดึงดูดลูกค้า
เข้ามาชมไลฟ์สดของเธอซึ่งพบว่าลูกค้าจะเป็นกลุ่มแม่บ้านและแม่ค้าด้วยกัน  กลยุทธ์และวิธีการดังกล่าวท าให้
เธอยังพอมีรายได้จุนเจือครอบครัวและผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ทั้งนี้พบว่ามีแม่ค้าวัยกลางคนอีกจ านวนมากที่ใช้
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วิธีการดังกล่าวเพ่ือหารายได้ในช่วงสถานการณ์นี้ ท าให้ตลาดออนไลน์มีสินค้าประเภทเดียวกันจ านวนมากและ
เกิดการแข่งขันการค้ากันอย่างเข้มข้นในแต่ละวัน 

ในประการที่สาม กลุ่มแม่ค้าที่ไม่สามารถเข้าไปขายในตลาดได้พบว่าแม่ค้าเหล่านี้จะน าสินค้าใส่ท้าย
รถแล้วเปิดท้ายนั่งขายตามข้างทางและคอยหลบหลีกเมื่อมีเจ้าหน้าที่รัฐมาตรวจ วิธีการดังกล่าวเมื่อพูดคุยกับ
แม่ค้าพบว่าสามารถขายสินค้าได้แต่ไม่มากเท่าเดิมเนื่องพฤติกรรมของผู้บริโภคในพ้ืนที่มักชอบเดินเลือกซื้อ
สินค้าในตลาดมากกว่า นวล แม่ค้าปลา วัย 43 ปี เล่าว่าเธอไม่สามารถเข้าไปขายในตลาดได้เพราะไปจับจอง
แผงไม่ทันซึ่งจะหยุดขายไปเลยก็ไม่ได้เพราะมีภาระต้องรับผิดชอบเลยตัดสินใจน าของใส่รถแล้วเปิดขายตาม
ข้างทาง  

“ก็พอขายได้ พออยู่ได้ ดีกว่าหยุดขายไปเลยก็ไม่รู้จะเอาอะไรกินแต่คนก็มาซื อน้อยเพราะบางคนไม่รู้
ว่าร้านเราตั งตรงไหน มีร้านขายของตั งเต็มข้างทางไปหมด ไม่รู้ร้านไหนเป็นร้านไหน”  

ทั้งนี้พบว่าแม่ค้าขายสินค้าประเภทผักและของสดบางรายเลือกวิธีการเปิดท้ายรถขายของ ถึงแม้ว่าจะ
ขายสินค้าได้ไม่เท่าเดิมแต่แม่ค้ากล่าวว่าดีกว่าขายไม่ได้เลย  

สุดท้ายคือกลุ่มแม่ค้าหาบเร่ซึ่งเป็นแม่ค้ากลุ่มที่มีทุนทางเศรษฐกิจน้อยที่สุดพบว่าแม่ค้ากลุ่มนี้ได้
ปรับเปลี่ยนมาขายสินค้าบริเวณพ้ืนที่หน้าบ้านของตนเอง ผู้วิจัยได้เข้าไปส ารวจหมู่บ้านพบว่าแม่ค้าหาบเร่
หลายรายประกอบกิจการที่บริเวณหน้าบ้านของตนเองและมีลูกค้าคือกลุ่มชาวบ้านในหมู่บ้านและละแวก
ใกล้เคียงท าให้เกิดตลาดขนาดย่อมขึ้นในหมู่บ้านหลายแห่งทั่วพ้ืนที่ ทั้งนี้ก็มีแม่ค้าหลายรายที่ไม่มีรายได้เลย
เนื่องจากไม่มีเงินทุนที่จะไปลงทุนซื้อสินค้าประเภทอ่ืนมาขาย ท าให้แม่ค้ากลุ่มนี้ต้องหาอาชีพเสริมในช่วงนี้ 
เช่น ปลูกผักขาย ท าเกษตร รับจ้างทั่วไป ซึ่งพบว่ารายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน ในกรณีของ
แม่ค้าหาบเร่ถึงแม้จะมีฐานะทางเศรษฐกิจที่น้อยกว่าแม่ค้ารายย่อยในตลาดแต่ในวิกฤติครั้งนี้กลับพบว่ากลุ่ม
แม่ค้าหาบเร่ได้รับผลกระทบน้อยกว่าเมื่อเทียบกับแม่ค้ารายย่อยในตลาด เนื่องจากแม่ค้าหาบเร่เป็นกลุ่มที่มี
ภาระหนี้สินน้อยกว่า เช่น ไม่ต้องผ่อนค่ารถ ค่าบ้าน เป็นต้น ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์แม่ค้าหาบเร่ภายหลังจากการ
ประกาศปิดตลาดพบว่าแม่ค้าหลายคนรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวโดยการน าสินค้าเร่ขายตามบ้านในหมู่บ้าน
แทนการน ามาขายในตลาดซึ่งท าให้แม่ค้ากลุ่มนี้มีรายได้ใช้จ่ายในแต่ละวันและบางรายกล่าวว่าสถานการณ์
ดังกล่าวท าให้ขายของดีกว่า 

 

“พอตลาดปิดคนก็ไม่ออกจากหมู่บ้านกัน คนไม่ไปตลาดเราก็เอาผักใส่ตะกร้าปั่นจักยานไปขาย
ตามบ้านในหมู่บ้าน ขายดีกว่าไปขายที่ตลาดอีกเพราะไม่มีคู่แข่งเยอะ ไม่ต้องเสียค่ารถ ค่าที่
ด้วย” (นิด, สัมภาษณ์, 2563) 
 

จากประสบการณ์ของผู้หญิงที่ได้ยกตัวอย่างไปข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งท่ามกลางเสียงอันหลากหลายของ
แม่ค้าที่ก าลังปรับตัวและดิ้นรนเพ่ือความอยู่รอดภายใต้สถานการณ์โควิด -19 ซึ่งพบว่าพวกเธอได้ใช้
ประสบการณ์และทักษะของผู้หญิงในการสร้างกลยุทธ์ที่มีความยืดหยุ่นการด าเนินการค้าด้วยความเข้าอก
เข้าใจและความเห็นอกเห็นใจท าให้พวกเธอสามารถขายสินค้าได้ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ าประชาชนในท้องถิ่น
ก าลังเผชิญกับความอดอยากการค้าขายของผู้หญิงนับว่าเป็นระบบการค้าที่สัมพันธ์กับชีวิตประจ าวันหรือเป็น
ระบบการค้าที่รองรับการด าเนินชีวิตประจ าวันของผู้คนจ านวนมากในพ้ืนที่แห่งนี้  

 

การกู้เงินนอกระบบ 
 ระบบเศรษฐกิจในตลาดเป็นระบบเศรษฐกิจแบบรายวันจากการศึกษาพบว่าในการท าการค้าแม่ค้ามัก
ขาดเงินทุนหรือไม่มีเงินลงทุนท าให้ต้องกู้ยืมเงินจากนายทุนเงินกู้ที่คิดดอกเบี้ยรายวัน ซึ่งในตลาดการกู้เงินแบบ
รายวัน เป็นที่นิยมอย่างมาก ผู้วิจัยได้พูดคุยกับแม่ค้าพบว่าแม่ค้าร่ายย่อยจะบริหารเงินในลักษณะเงินหมุน คือ
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การหาแหล่งเงินทุนเพ่ือกู้ยืมแล้วน ามาหมุนเป็นทุนในการซื้อของมาขายแล้วส่งเป็นรายวัน สาเหตุมาจากแม่ค้า
ร่ายย่อยส่วนมากมีปัญหาเรื่องเงินทุน  

จากการศึกษาพบว่าเงินทุนเป็นปัญหาหลักของผู้หญิงที่ประกอบกิจการค้าขายในตลาดชนแดนท าให้
แม่ค้าหลายคนต้องดิ้นรนต่อสู้กับปัญหาไม่มีเงินทุนและต้องกู้เงินอกระบบซึ่งจะเก็บดอกเบี้ยรายวัน ในตลาดผู้
ที่ปล่อยเงินกู้มักจะเป็นผู้ประกอบการายใหญ่ที่ขายส่งสินค้าให้กับแม่ค้ารายย่อยในตลาด แม่ค้าในตลาดจะ
เรียกพวกเธอว่า “เจ้” บรรดาเจ้เหล่านี้มักจะเป็นที่รู้จักของคนในตลาดเป็นอย่างดีเนื่องจากเคยขายของใน
ตลาดมาก่อนและสร้างเนื้อสร้างตัวจนเป็นผู้ประกอบการายใหญ่ในพ้ืนที่ โดยการกู้เงินจะมีอัตราดอกเบี้ยร้อย
ละ 20-30 บาท ซึ่งเป็นการกู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยที่สูงแม่ค้าคนหนึ่งเล่าว่า ตนกู้เงินเพ่ือมาหมุนในช่วง      
โควิด-19 จ านวน 30,000 บาทดอกเบี้ยเพ่ิมขึ้นทุกวันเนื่องจากบางวันตนไม่มีเงินจ่าย ขายของได้ต้องน าไปใช้
จ่ายในครอบครัวและจ่ายค่าเช่าห้องพักดอกเบี้ยที่เพ่ิมมากขึ้นท าให้ตนแก้ปัญหาโดยการไปกู้ยืมเงินจากเจ้าใหม่
แล้วน ามาใช้คืนเจ้าเก่า เธอเล่าว่าเธอท าแบบนี้อยู่เสมอท าให้ตอนนี้เธอมีหนี้สินจ านวนมาก ทั้งนี้จากการส ารวจ
พบว่าแม่ค้า 90% จากจ านวนแม่ค้า 213 คน ในพ้ืนที่เป็นหนี้นอกระบบและเป็นหนี้เพ่ิมขึ้นในช่วงโควิด-19 
โดยแม่ค้าจะกู้เงินมาเพ่ือใช้จ่ายดังต่อไปนี้ 

 

 
  

แผนภาพที่ 3 การกู้หนี้นอกระบบของแม่ค้า 
 
ในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด19 แม่ค้า 45% กู้เงินมาหมุนในกิจการเนื่องจากแม่ค้าไม่ได้เตรียม

รับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวเมื่อแม่ค้าขายสินค้าไม่ได้เพราะคนไม่มาเดินตลาดท าให้สินค้าเน่าเสียจนขาดทุน
หรือใช้เงินเพ่ือไปรับซื้อสินค้ามาขาย และแม่ค้า 11% กู้เงินเพ่ือฟ้ืนฟูกิจการ พบว่าแม่ค้าจะกู้เงินนอกระบบเพื่อ
เตรียมฟ้ืนฟูกิจการแม่ค้าร้านอาหารตามสั่งแม่ค้ากลุ่มนี้ต้องใช้เงินปรับปรุงร้าน เช่น เพ่ิมจ านวนโต๊ะเนื่องจาก
ต้องให้ลูกค้านั่งห่างกัน ต้องท าแผ่นกั้น เป็นต้น แม่ค้า 22% กู้เงินเพ่ือมาหมุนในการผ่อนบ้านผ่อนรถเนื่องจาก
เมื่อรายได้ลดลงท าให้แม่ค้าหลายรายไม่มีเงินพอที่จะช าระหนี้ในส่วนดังกล่าวพบว่าแม่ค้าค้างช าระบ้านและรถ
อย่างน้อย 2-3 งวด และแม่ค้า 22 % ในตลาดกู้เงินเพ่ือมาเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน เช่น ค่าอาหาร ค่า
เรียนลูก ค่าน้ า ค่าไฟ เป็นต้น  ทั้งนี้จากการศึกษาพบว่าแม่ค้าเป็นหนี้นอกระบบมากกว่า 1 แห่ง โดยแม่ค้าจะ
ใช้วิธีกู้เจ้านี้มาส่งทบเจ้านี้ไปเรื่อย ๆ และมีแนวโน้มว่าแม่ค้าจะเป็นหนี้เพ่ิมมากขึ้นในสถานการณ์โควิด -19 
เนื่องจากรายได้ที่ลดลงและรายจ่ายที่เท่าเดิมหรือเพ่ิมขึ้น ในปัจจุบันแม่ค้าจึงก าลังต้องเผชิญวงจรหนี้นอก
ระบบ ซึ่งพบว่าแม่ค้าหลายคนมองไม่เห็นหนทางในการปลดหนี้เลยในช่วงนี้  
 

 

  

45%

22%

11%

22%

การกู้หนีน้อกระบบของแมค้่า

หมนุในกิจการ ใช้จ่ายในชีวิตประจ าวนั ฟืน้ฟูกิจการ ใช้จ่ายหนีร้ถ หนีบ้้าน 
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4. การเข้าถึงมาตรการเยียวยาของรัฐ  
 จากการส ารวจแม่ค้ารายย่อยในตลาดที่ตอบแบบสอบถามจ านวน 213 คน ที่ลงทะเบียนโครงการเรา
ไม่ทิ้งกันของรัฐบาลซึ่งจะให้เงินเยียวยาช่วยเหลือจ านวน 5,000 บาท เป็นเวลาสามเดือนพบว่าแม่ค้าที่
ลงทะเบียนส าเร็จมี 52% ซึ่งแม่ค้าเหล่านี้ส่วนใหญ่จะให้บุตรหลานหรือวัยรุ่นที่รับจ้างลงทะเบียนโดยจะคิด
ค่าจ้างคนละ 500 บาท เป็นผู้ลงทะเบียนให้ส่วนมาก และมีแม่ค้า 29% ที่ลงทะเบียนไม่ส าเร็จส่วนหนึ่งมาจาก
แม่ค้าในพ้ืนที่หลายรายประกอบอาชีพเกษตรควบคู่ไปกับการท าการค้าซึ่งไม่เข้า เกณฑ์ในการรับเงิน มีแม่ค้า 
19% ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเนื่องจากไม่รู้วิธีและไม่สามารถลงทะเบียนได้ ซึ่งพบว่าจะเป็นแม่ค้าที่มีอายุมากหรือ
แม่ค้าหาบเร่ แม่ค้าเหล่านี้ไม่มีเครื่องมือในการลงทะเบียนออนไลน์ หรือเข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสารว่ามีการเปิดให้
ลงทะเบียนเพื่อรับความช่วยเหลือดังกล่าว  

 
                     แผนภาพที่ 4 การลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 
 

ทั้งนี้จากผลการส ารวจจากแม่ค้า 213 คนพบว่ามีแม่ค้าถึง 48% ที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือจาก
มาตรการเยียวยาของรัฐซึ่งในระหว่างการส ารวจยังมีแม่ค้าหลายรายที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาว่าจะได้รับ
หรือไม่ได้รับ สะท้อนให้เห็นว่า มาตรการเยียวยาของรัฐออกมาล่าช้าไม่ทันการณ์กับความเดือดร้อนของแม่ค้า 
ในที่นีพ้บว่าแม่ค้าที่ได้รับเงินจะน าเงินใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันและไปทยอยใช้หนี้นอกระบบซึ่งก็ยังไม่เพียงพอ 
 

 

5. การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางเพศในครัวเรือน 
 จากการศึกษาพบว่าเมื่อผู้หญิงซึ่งเคยรับบทบาทเป็นผู้หารายได้หลักในครัวเรือนโดยการประกอบการ
ค้าในตลาดไม่สามารถประกอบอาชีพได้อย่างปกติและมีรายได้ลดน้อยลง ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
สถานะภาพทางเพศ พบว่าผู้หญิงรู้สึกไม่สบายใจที่ไม่สามารถหาเงินมาจุนเจือครอบครัวได้และได้รับการกดดัน
จากสามีและลูก ซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งในครัวเรือนโดยเฉพาะครอบครัวที่มีภาระหนี้สิน พบว่าเมื่อผู้หญิงไม่
มีรายได้ปกติผู้หญิงต้องอยู่บ้านและรับผิดชอบงานบ้านคนเดียวและท าการเกษตรภาคครัวเรือน ซึ่งพบว่า
บทบาทหน้าที่ดังกล่าวไม่ได้ค่าจ้างและไม่ได้เป็นผู้ถือเงินสดในครัวเรือน แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงสามารถต่อรอง
เพ่ือตนเองได้น้อยกว่าตอนที่สามารถประกอบการค้าได้ปกติที่ผู้หญิงเป็นผู้ถือเงินสด ดังนั้นในงานศึกษานี้
ค้นพบว่าผลกระทบจากโควิด-19 ส่งผลให้ผู้หญิงไม่สามารถประกอบอาชีพได้ปกติและขาดรายได้มาจุนเจือ
ครอบครัว ท าให้ผู้หญิงมีสถานะภาพทางเพศเปลี่ยนแปลงไป เห็นได้จากการที่ผู้หญิงสามารถต่อรองในพ้ืนที่
ครัวเรือนได้น้อยลงหลังจากท่ีไม่ได้ออกไปประกอบอาชีพค้าขายและไม่มีรายได้   
 
  

52%
29%

19%

การลงทะเบียนรับเงินเยียวยา5,000บาท

ได้รับเงิน ลงทะเบยีนไม่ส าเร็จ ไม่ได้ลงทะเบยีนเพราะไม่รู้วิธีการ



368      เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)       
 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสงัคมวิทยา ครั้งที่ 2 
20 - 21 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 

 

สรุปผลการวิจัย 
หากพิจารณาตามแนวคิดปฏิบัติการณ์ในชีวิตประจ าวันของ De Certeau มาวิเคราะห์พบว่า          

ปฏิบัติการณ์เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เกิดขึ้นในตลาด เกิดขึ้นจากการที่แม่ค้ารายย่อยพยายามที่จะหาโอกาสและ
ช่องว่างของผู้มีอ านาจมากกว่าท าให้เราได้มองเห็นกลยุทธ์การค้า เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่น ามาซึ่งผลประโยชน์ของคน
บางกลุ่ม ในงานศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงการใช้ความสัมพันธ์แบบชุมชนและประสบการณ์การค้าในการต่อสู้กับ
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ซึ่งพบว่าแม่ค้าก าลังเผชิญกับความแปรปรวนของ
เศรษฐกิจเนื่องจากอาชีพแม่ค้าเป็นอาชีพที่ท ามาหากินในระบบเศรษฐกิจแบบไม่เป็นทางการไม่มีหลักประกัน
ความมั่นคง ชีวิตประจ าวันและรายได้ของแม่ค้าไม่แน่นอนตายตัว ในแต่ละวันพวกเธอต้องต่อสู้ ดิ้นรน เพ่ือ
ความอยู่รอด ทั้งนี้ภายใต้วิกฤติครั้งนี้พบว่าแม่ค้าปรับตัวโดยสร้างกลยุทธ์การค้าที่เกิดจากประสบการณ์ของ
ผู้หญิงในชีวิตประจ าวันเพ่ือต่อรองกับอ านาจทางเศรษฐกิจและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การประกอบกิจการ
ค้าขายของแม่ค้ามีความสัมพันธ์กับชีวิตประจ าวันของผู้คนในพ้ืนที่ ในวิกฤติครั้งนี้ทั้งแม่ค้าและคนในพ้ืนที่ต่าง
ต้องพ่ึงพาอาศัยกันเพ่ือความอยู่รอด การค้าขายที่มีความยืดหยุ่นและอยู่บนพื้นฐานของความเห็นอกเห็นใจเป็น
อีกวิธีหนึ่งที่ท าให้ประชาชนและเศรษฐกิจในท้องถิ่นยังคงอยู่ได้  

นอกจากนั้นงานศึกษานี้ยังชี้ ให้ เห็นถึงความส าคัญของชีวิตประจ าวันของผู้หญิงที่ต่อรองกับ
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจในพ้ืนที่ครัวเรือน ซึ่งสะท้อนผ่านกลวิธีในการจัดการกับความสัมพันธ์ในครัวเรือนเมื่อ
พวกเธอต้องออกมาท าการค้า ซึ่งกลวิธีการจัดการกับความสัมพันธ์เชิงอ านาจในครัวเรือนของผู้หญิงใน
ชีวิตประจ าวันไม่ได้เป็นการต่อต้านแบบถอนรากถอนโคนแต่เป็นการต่อรองที่อาศัยจังหวะและโอกาสที่ให้
ชีวิตประจ าวันได้แสดงศักยภาพซึ่งจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง 

ทั้งนี้ สามารถสรุปผลการศึกษาการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลต่อการด ารงชีวิตและการหา
เลี้ยงชีพของแม่ค้ารายย่อยในท้องถิ่น ได้ดังนี ้ 

1. ผลกระทบต่อกิจการ พบว่าแม่ค้าไม่สามารถขายสินค้าในสถานที่และเวลาเดิมได้ จึงต้อง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขายให้มีความยืดหยุ่นขึ้นหรือเปลี่ยนรูปแบบสินค้าเพ่ือให้สอดรับกับพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคในท้องถิ่นท่ีก าลังเปลี่ยนแปลง รวมทั้งยังมีการแข่งขันการค้าท่ีเพ่ิมขึ้น 

2. ผลกระทบต่อรายได้หลัก รายได้หลักในครัวเรือนลดน้อยลงส่งผลให้เกิดปัญหาปากท้องและผลักให้
ผู้หญิงเริ่มกลับเข้าสู่การเป็นแรงงานเกษตรภาคครัวเรือนและเกษตรแบบยังชีพ ส่งผลต่อสถานภาพทางเพศที่
เปลี่ยนแปลงไป 

3. ผู้หญิงต้องเผชิญกับวงจรหนี้นอกระบบที่เพ่ิมมากข้ึนเนื่องจากไม่สามารถหาเงินได้เท่าเดิมท าให้ต้อง
กู้เงินนอกระบบเพ่ือมาใช้ในชีวิตประจ าวันและฟ้ืนฟูกิจการ 

4. ผลกระทบต่อสถานะภาพทางเพศในพ้ืนที่ครัวเรือนของผู้หญิง กล่าวคือผู้หญิงสามารถต่อรองใน
พ้ืนที่ครัวเรือนได้น้อยลงหลังจากท่ีผู้หญิงไม่ได้ออกไปค้าขาย 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. รัฐควรผ่อนปรนในการเปิดพ้ืนที่ค้าขายให้เพียงพอกับจ านวนแม่ค้าในพ้ืนที่โดยมีการจัดการในการ
รักษาความปลอดภัย เช่น การสนับสนุนให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยและมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือตามจุด
ต่าง ๆ ในพื้นที่อย่างทั่วถึง การจัดพื้นที่เพ่ือไม่ให้ประชาชนเว้นระยะห่าง ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะท าให้แม่ค้าได้
ขายสินค้าและช่วยพยุงเศรษฐกิจในท้องถิ่นพร้อมกับการรักษาความปลอดภัยไปพร้อม ๆ กัน  

2. โครงการไม่ทิ้งกัน พบว่าปัญหาส าคัญคือแม่ค้าจ านวนมากเข้าไม่ถึงมาตรการเยียวยาดังกล่าวโดยรัฐ
ควรจัดสรรผ่านหน่วยงานต่าง ๆ ในภาคประชาชน รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่น องค์กรชุมชน คณะกรรมการกองทุนชุมชน นอกจากนั้นรัฐควรพิจารณารูปแบบของการลงทะเบียน
เพ่ือเพ่ือรับสิทธิซึ่งพบว่าการลงทะเบียนออนไลน์ท าให้มีแม่ค้าจ านวนมากที่ไม่สามารถเข้าถึงการ เยียวยาได้ 
ทั้งนี้ อาจให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติโดยภาคประชาชนและจ่ายเงินเยียวยาผ่านเครือข่ายภาคประชาชน จะ
ท าให้เข้าถึงกลุ่มผู้เดือดร้อนจริงและเกิดการตรวจสอบกันในระดับพ้ืนที่อย่างทั่วถึง   
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ผลกระทบทางเศรษฐกิจของครัวเรือนไทย 

และการจัดสวัสดิการของรัฐท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 
Economic Impacts on Thai Households and State Welfare Management 

during Covid-19 Situation 
 

เดชรัต สุขก าเนิด1 
วริษา สุขก าเนิด2 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจของสถานการณ์โควิด-19 ที่มีต่อ
ครัวเรือนไทย และความเหมาะสมของสวัสดิการที่รัฐบาลจัดให้ ในการรับมือกับผลกระทบจากสถานการณ์โค
วิด-19 ดังกล่าว รวมถึงแนวทางการจัดสวัสดิการในการรับมือกับวิกฤตที่มีความกว้างขวาง รุนแรง และไม่
แน่นอน 

การส ารวจครั้งนี้ ได้จัดท าแบบสอบถามแบบออนไลน์ในช่วงระหว่างวันที่ 14-24 พฤษภาคม 2563 
โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 1,998 ราย ผลการส ารวจพบว่า ผลกระทบของสถานการณ์โควิด-19 ส่งผล
กระทบอย่างรุนแรงต่อครัวเรือน ในทุกระดับของรายได้ โดยครัวเรือนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของครัวเรือนทั้งหมด
มีรายได้ลดลงมากกว่าครึ่งหนึ่งของรายได้เดิม ครัวเรือนไทยพยายามรับมือกับวิกฤตดังกล่าวอย่างเต็มที่ ทั้งการ
ลดค่าใช้จ่าย การหารายได้เสริม และการขอความช่วยเหลือจากรัฐหรือญาติพ่ีน้อง โดยเฉพาะในกลุ่มที่ได้รับ
ผลกระทบมาก แต่ความสามารถในการรับมือดังกล่าวจะแตกต่างกันไปอย่างชัดเจน ตามระดับรายได้ และกัน
ชนทางการเงิน  

ความสามารถในการรับมือที่จ ากัด ส่งผลให้ครัวเรือนที่มีรายได้น้อย ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบมาก 
และครัวเรือนที่มีกันชนทางการเงินจ ากัด ต้องจ ายอมขาย/จ าน าทรัพย์สิน หรือกู้ยืมเงินจากแหล่งต่างๆ รวมถึง
เงินกู้นอกระบบ สูงกว่าครัวเรือนที่มีกันชนทางการเงิน และมีระดับรายได้มากกว่าอย่างชัดเจนแม้ว่า รัฐบาล
พยายามจะจัดสรรวงเงินหลายแสนล้านบาทเพ่ือชดเชยเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น แต่แนวทางการคัดกรองผู้
ได้รับผลกระทบที่ไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สวัสดิการที่รัฐบาลจัดให้ก็สามารถเข้าถึงกลุ่มครัวเรือนที่ได้รับ
ผลกระทบมากได้ไม่ครึ่งหนึ่งของผู้ที่ได้รับผลกระทบในระดับรุนแรง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จึงมี
ความเห็นว่า การจัดสวัสดิการแบบถ้วนหน้าจะมีความเหมาะสมมากกว่าในการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว 

 
ค าส าคัญ โควิด-19 เศรษฐกิจครัวเรือน สวัสดิการของรัฐ  

                                                           
1 นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร ์
2 นักศึกษาปริญญาตรี คณะสังคมวทิยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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บทน า 
สถานการณ์โควิด-19 เป็นความเสี่ยงภัยและความไม่แน่นอนของการใช้ชีวิต ในลักษณะที่สังคมไทยไม่

เคยประสบมาก่อน เพราะแม้ว่าจ านวนผู้เสียชีวิตและผู้ป่วยจะไม่ได้สูงมากเมื่อเทียบกับบางภัย เช่น ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ แต่เนื่องจากมาตรการที่จ าเป็นต้องใช้ในการควบคุมโรคโควิด-19 นั้น ดูจะส่งผลกระทบต่อการ
ด ารงชีวิตและการด าเนินธุรกิจของผู้คนในวงกว้าง อาจจะกว้างยิ่งกว่าภัยครั้งใหญ่เช่น มหาอุทกภัย พ.ศ. 2554 
หรือ วิกฤตต้มย ากุ้ง พ.ศ. 2540 เสียอีก 

ด้วยความกว้างขวางและความรุนแรงของผลกระทบสถานการณ์โควิด -19 จึงน าพาสังคมไทยไปสู่
ภาวะใหม่ นั่นคือ การจัดสรรทรัพยากรเพ่ือระบบสวัสดิการสังคมอย่างมหาศาล ในตัวเลขหลายแสนล้านบาท 
ผ่านมาตรการต่าง ๆ  

อย่างไรก็ดี แม้ว่า รัฐบาลจะพยายามจัดสรรงบประมาณสวัสดิการเพ่ิมขึ้น แต่กลับพบว่า ในสังคมยังมี
ผู้ที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการดังกล่าวจ านวนมาก ดังที่ปรากฏเป็นข่าวเป็นระยะ ดังนั้น หลักคิดและ
ประสิทธิผลของการจัดสรรเม็ดเงินดังกล่าว จึงถูกตั้งค าถามจากสังคม และมีข้อเรียกร้องจากหลายฝ่าย ให้
รัฐบาลปรับเปลี่ยนแนวคิดและแนวทางในการจัดระบบสวัสดิการดังกล่าว  

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจของสถานการณ์โควิด-19 ที่มีต่อ
ครัวเรือนไทย และความเหมาะสมของสวัสดิการที่รัฐบาลจัดให้ ในการรับมือกับผลกระทบจากสถานการณ์โค
วิด-19 ดังกล่าว รวมถึงแนวทางการจัดสวัสดิการในการรับมือกับวิกฤตที่มีความกว้างขวาง รุนแรง และไม่
แน่นอน 

 
แนวคิดในการศึกษา 

ปรากฏการณ์การแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด-19 ได้เตือนให้เราเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงใน
สังคมที่มีลักษณะแตกต่างกัน ซึ่ง Bent Flyvbjerg (2020) นักสังคมศาสตร์ชาวเดนมาร์ก ได้กล่าวถึงเหตุการณ์
ความเปลี่ยนแปลงใน 2 ลักษณะคือ 

ลักษณะแรก Regression to the mean หรือเรียกว่า การปรับตัวเข้าสู่ศูนย์กลาง (หรือ ค่าเฉลี่ย) ซึ่ง
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่ผู้คนจะค่อยๆ ปรับตัวจนเข้าสู่ค่าเฉลี่ย หรือวิถีกลางๆ ที่สังคมปฏิบัติกันอยู่ ซึ่ง
แปลว่า ปรากฏการณล์ักษณะนี้ไม่น่าห่วงมากนัก  

ลักษณะที่สอง เรียกว่า Regression to the tail ซึ่งมีนัยยะที่ตรงข้ามกับ regression to the mean 
หมายความว่า หากปล่อยไว้ ปรากฏการณ์นี้จะไม่น าไปสู่การปรับตัวเข้าสู่ค่ากลาง แต่จะไปสู่ค่าปลาย หรือ
ความเสียหายที่ยังไม่จบสิ้น ซึ่งเราอาจเรียกว่า “ผลกระทบปลายเปิด” 

ส าหรับ Flyvbjerg การแพร่ระบาดของโควิด-19 มีลักษณะเป็นแบบ Regression to the tail ทั้งใน
มิติทางสาธารณสุข และในมิติทางเศรษฐกิจและสังคม ในมิติทางสาธารณสุข หมายถึง การแพร่ระบาดของโค
วิด-19 ยังคงต่อเนื่องและยังดูจะไม่จบลงง่ายๆ หากไม่มีมาตรการทางสาธารณสุขที่เข้มแข็งเพียงพอ ส่วนในมิติ
ทางเศรษฐกิจและสังคม ก็คือ ผลกระทบทางเศรษฐกิจระยะยาวของครัวเรือนและธุรกิจรายย่อย เช่น การ
สูญเสียทรัพย์สิน และการเกิดปัญหาหนี้เสียที่ตามมา 

ในสถานการณ์ของ Regression to the tail หรือผลกระทบปลายเปิด สิ่งที่ผู้บริหารหรือรัฐบาล
จะต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็ว แตกต่างจาก Regression to the mean ซึ่ง Flyvbjerg เสนอว่า แนวทางที่
รัฐบาลสามารถด าเนินการได้คือ  
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ก. การลดขนาดของกราฟที่ปลายเปิดลง ซึ่งในช่วงการแพร่ระบาดมีการเรียกว่า Flatted the 
Curve (หรือ การกดเส้นกราฟลง) หมายถึง การป้องกันหรือการลดผลกระทบโดยภาพรวมลง 
เช่น การใส่หน้ากากอนามัยหรือการล็อกดาวน์เพื่อจ ากัดโอกาสในการแพร่ขยายของเชื้อ  

ข. การตัดส่วนหางหรือส่วนปลายเปิดที่ก าลังทอดยาวทิ้ง ด้วยการจ ากัดผลกระทบที่เกิดขึ้น 
ด้วยมาตรการรับประกัน หรือเยียวยาต่างๆ ผู้ได้รับผลกระทบไม่ให้เกิดความสูญเสียจนยาก
เกินจะเยียวยา (เช่น การสูญเสียธุรกิจหรือล้มละลาย) 

ความท้าทายส าคัญของมาตรการจ ากัด the tail คือ มาตรการในการจัดการทางสาธารณสุขกับ
มาตรการทางเศรษฐกิจอาจให้ผลที่ขัดแย้งกัน เช่น การพยายามลดขนาดปลายเปิดของการแพร่ระบาด ด้วย
มาตรการทางสาธารณสุขท่ีเข้มงวด เช่น การล็อกดาวน์ ก็อาจสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจที่รุนแรง หรือขยาย
ขนาดของปลายเปิดในมิติทางเศรษฐกิจตามมา 

กล่าวเฉพาะในทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นแกนส าคัญของบทความนี้ การปล่อยให้ผลกระทบทางลบมี
ลักษณะปลายเปิดมากขึ้นเท่าใด ก็จะส่งผลกระทบตามมาในหลายลักษณะ เช่น การว่างงานที่เพ่ิมขึ้น การ
เพ่ิมขึ้นของความยากจน ภาวะหนี้เสียที่เพ่ิมขึ้นในระบบการเงิน และอ านาจซื้อของประชาชนที่ลดลงในระยะ
ยาว ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจตามมา  

ขณะเดียวกัน เมื่อพิจารณาถึงแต่ละกลุ่มในสังคม เราก็จะพบว่า แต่ละกลุ่ม (เช่น แต่ละสาขาการผลิต) 
ก็อาจได้รับผลกระทบทางลบที่ปลายเปิดที่ไม่เท่ากัน และกลุ่มที่มีฐานะทางเศรษฐกิจด้อยกว่า หรือมีความ
พร้อมทางการเงินด้อยกว่า ก็สามารถรับผลกระทบทางลบแบบปลายเปิดได้น้อยกว่าด้วยเช่นกัน ซึ่งแปลว่า 
ผลกระทบทางลบแบบปลายเปิดก็อาจจะน ามาซึ่งความเหลื่อมล้ ามากข้ึนในสังคม 

ในกรณีของประเทศไทย การศึกษาของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (2562) ได้
แสดงให้เห็นว่า ก่อนหน้าสถานการณ์โควิด-19 กันชนทางการเงิน หรือความสามารถของสินทรัพย์ทางการเงิน
ที่รองรับค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นของครัวเรือนไทยนั้นมีระดับลดลงอย่างต่อเนื่อง จากที่เคยมีกันชนทางการเงิน 8.2 
เดือน ในปี พ.ศ. 2552 ลดลงเหลือ 7.3 เดือนในครึ่งปีแรกของปี พ.ศ. 2562  

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ยังพบว่า ในปีพ.ศ. 2562 ประเทศไทยมีครัวเรือนที่
มีกันชนทางการเงินไม่เกิน 3 เดือน อยู่ถึงร้อยละ 59 ของครัวเรือนทั้งหมด และโดยเฉพาะครัวเรือนที่มีรายได้
น้อยและมีกันชนทางการเงินไม่เกิน 3 เดือน มีอยู่ถึงร้อยละ 71 ของกลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้น้อยทั้งหมด ซึ่ง
กลุ่มครัวเรือนที่มีกันชนทางการเงินจ ากัดก็อาจจะเป็นกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบอย่างหนักจากกรณีผลกระทบแบบ
ปลายเปิด 

ในบทความนี้ จะได้น าแนวคิดเรื่อง Regression to the tail มาท าการศึกษาผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากสถานการณ์โควิด-19 ในช่วงการระบาดระลอกแรก ว่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นใน
ครัวเรือนจะมีลักษณะปลายเปิดแบบ Regression to the tail ด้วยหรือไม่? โดยเฉพาะส าหรับกลุ่มครัวเรือนที่
มีกันชนทางการเงินจ ากัด 

เพราะฉะนั้น ความพยายามที่จะปิดผลกระทบปลายเปิดในทางสาธารณสุขและในทางเศรษฐกิจต้อง
ด าเนินการควบคู่กัน หลายประเทศจึงมีการออกมาตรการในการชดเชยเยียวยาผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ดังกล่าว แต่การสนับสนุนของแต่ละประเทศก็อาจแตกต่างกันเช่น ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ระลองแรก 
ประเทศที่ยากจนมีงบประมาณสนับสนุนทางสังคมเพ่ิมขึ้น 1.5% ของ GDP ในขณะที่ประเทศรายได้ปานกลาง
ค่อนข้างน้อยมีงบประมาณสนับสนุนทางสังคมเพ่ิมขึ้น 7% ของ GDP ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีการสนับสนุน
ทางสังคมเพ่ิมข้ึน 13.6% ของ GDP 
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นอกจากมาตรการช่วยเหลือในแต่ละประเทศจะขึ้นอยู่กับฐานะทางเศรษฐกิจและทรัพยากรที่ประเทศ
นั้นๆ มีแล้ว มาตรการที่แต่ละประเทศก าหนดขึ้นยังแตกต่างกันการก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการช่วยเหลือ 
(UNDP, 2020 และ  Rama Hanna and Benjamin Olken, 2020 ) ซึ่งการก าหนดกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวมัก
เกี่ยวพันกับความกังวลใจของรัฐบาลและสาธารณชนใน 2 แง่มุม ซึ่งเป็น 2 แง่มุมที่ขัดแย้งกันในตัวเอง นั่นคือ  

 ความกังวลเรื่องการรั่วไหล (หรือ Inclusion Errors) หมายถึง การที่ผู้คนที่ไม่จ าเป็นต้อง
ได้รับความช่วยเหลือ แต่กลับได้รับความช่วยเหลือ (เพราะมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ที่รัฐบาล
ก าหนด) ซึ่งผู้ที่กังวลในแง่มุมนี้ ก็มักจะค านึงถึงประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณ/
ทรัพยากรในการช่วยเหลือ 

 ความกังวลเรื่องการตกหล่น (หรือ Exclusion Errors) หมายถึง การที่ผู้คนที่จ าเป็นต้อง
ได้รับความช่วยเหลือ แต่กลับไม่ได้รับความช่วยเหลือ (เพราะไม่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ที่
รัฐบาลก าหนด/ หรือที่รัฐบาลใช้ในการคัดกรอง) ซึ่งผู้ที่กังวลในแง่มุมนี้ต้องการเน้นความ
ครอบคลุมของการดูแลหรือเยียวยามากกว่าประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณ 

ความแตกต่างของความกังวลทั้งสองด้านนี้มีผลเป็นอย่างมากต่อการก าหนดรูปแบบมาตรการการ
ช่วยเหลือเยียวยาในแต่ละประเทศ เช่น ประเทศท่ีกังวลเรื่องการตกหล่นก็อาจเน้นมาตรการช่วยเหลือแบบถ้วน
หน้า (universal social assistances) ในขณะที่ประเทศที่กังวลเรื่องความรั่วไหลก็เน้นการก าหนดเกณฑ์และ
กลุ่มเป้าหมายในการช่วยเหลือ (targeting social assistance) ซึ่งหากการก าหนดเกณฑ์ดังกล่าวไม่สอดคล้อง
กับความเป็นจริง หรือฐานข้อมูลในการคัดกรองไม่มีคุณภาพ ก็อาจน าไปสู่ปัญหาการตกหล่นของผู้ที่ควรจะ
ได้รับความช่วยเหลือตามมา 

ในการศึกษาครั้งนี้ จึงได้น าประเด็นความกังวลเรื่องการรั่วไหล และการตกหล่น มาสอบถามความ
คิดเห็นของครัวเรือนไทยด้วย เพ่ือเป็นภาพสะท้อนในการก าหนดนโยบายของรัฐบาล และเป็นส่วนหนึ่งของ
ข้อเสนอแนะทางนโยบายด้วย 

 
วิธีการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยท าการส ารวจผ่านแบบสอบถามออนไลน์ในช่วง
ระหว่างวันที่ 14-24 พฤษภาคม 2563 โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 1,998 คน แล้วจึงน ามาวิเคราะห์ด้วย
วิธีการทางสถิติแบบพรรณนา 

 
ผลการศึกษา 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามทั้ง 1,998 ราย มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญ ดังนี้ 
1. ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม 

การท าการส ารวจครั้งนี้เป็นการสอบถามผลกระทบในระดับครัวเรือน หรือกล่าวแบบวิชาการว่ามี 
ครัวเรือนเป็นหน่วยในการวิเคราะห์ โดยพยายามกระจายให้กับกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,998 ครัวเรือน ที่มี
ลักษณะที่แตกต่างกัน เพ่ือสะท้อนภาพความแตกต่างหลากหลายในสังคม  

โดยในแต่ละภูมิภาค มีผู้ตอบแบบสอบถามในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน แบ่งเป็น ครัวเรือนในกรุงเทพ
และปริมณฑลร้อยละ 30 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ครัวเรือนในภาคเหนือ ร้อยละ 14 ครัวเรือนในภาค
อีสาน ร้อยละ 20 ครัวเรือนในภาคกลาง (และภาคตะวันออก) ร้อยละ 13 และครัวเรือนในภาคใต้อีกร้อยละ 
23 ของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
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ในเชิงเพศสภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดแบ่งเป็นผู้หญิง ร้อยละ 67 ผู้ชาย ร้อยละ 30 และไม่
ระบุ ร้อยละ 3 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ความโน้มเอียงของเพศของผู้ตอบแบบสอบถามเช่นนี้ อาจ
เกิดข้ึนจากการที่ผู้หญิงมีบทบาทเป็นผู้บริหารการเงินในครอบครัวส่วนใหญ่ 

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้ งหมดมีอาชีพที่หลากหลาย ตั้ งแต่ข้าราชการ ข้าราชการบ านาญ 
ผู้ประกอบการรายย่อยจนถึงรายใหญ่ ลูกจ้างในระบบและนอกระบบข้าราชการ เกษตรกร นักเรียนนักศึกษา 
จนถึงคนว่างงาน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นวัยท างานและวัยกลางคน โดยมีวัยท างาน (30-45 ปี) ร้อย
ละ 33 และวัยกลางคน (46-60 ปี) ร้อยละ 46 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ขณะเดียวกัน ก็มีกลุ่มคนรุ่น
ใหม่ (น้อยกว่า 30 ปี) และกลุ่มผู้สูงวัย (มากกว่า 60 ปี) อีกกลุ่มละร้อยละ 10 ด้วยเช่นกัน 

ในแง่ของรายได้ ซึ่งเป็นประเด็นส าคัญในการตอบค าถามเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับ
ครัวเรือนที่มีระดับรายได้ต่างกัน โดย มีผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า 10,000 บาท/เดือน/ครัวเรือน ร้อยละ 31 ของ
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ผู้ที่มีรายได้ 10,000 - 30,000 บาท/เดือน/ครัวเรือน ร้อยละ 43 มีผู้ที่รายได้ 
30,000 - 50,000 บาท/เดือน/ครัวเรือน ร้อยละ 10 ผู้ที่รายได้ 50,000 - 70,000 บาท/เดือน/ครัวเรือน ร้อย
ละ 4 และ ผู้ที่มีรายได้มากกว่า 70,000 อีกร้อยละ 5 ของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

จากการกระจายของตัวอย่างทั้งหมดที่ได้กล่าวมา การส ารวจครั้งนี้ได้สะท้อนปรากฏการณ์จริง และ
ความแตกต่างหลากหลายในสังคมไทยไดพ้อสมควร 
 

2. สถานการณ์เศรษฐกิจของครัวเรือนก่อนเกิดสถานการณ์โควิด19 
ก่อนที่กล่าวถึง ผลกระทบทางเศรษฐกิจโควิด-19 ขอกล่าวถึง สถานการณ์เศรษฐกิจของครัวเรือน

ก่อนเกิดสถานการณ์โควิด-19 (หรือเดือนมกราคม 2563) เพ่ือให้เข้าใจสถานการณ์ของครัวเรือนไทยเป็น
เบื้องต้นก่อน 

ในสถานการณ์เศรษฐกิจของครัวเรือนก่อนเกิดสถานการณ์โควิด-19 ครัวเรือนส่วนใหญ่มีงานท าเป็น
ส่วนใหญ่หรือเป็นประจ า ซึ่งมีสัดส่วนรวมกันร้อยละ 70  ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด มีเพียงร้อยละ 10 
ของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมดเท่านั้นที่ว่างงาน  

ในแง่ของรายได้และรายจ่าย ครัวเรือนร้อยละ 24 มีรายได้มากกว่ารายจ่าย ครัวเรือนร้อยละ 45 
ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด มีรายได้ใกล้เคียงรายจ่าย และครัวเรือนอีกประมาณร้อยละ 25 เป็นครัวเรือน
ที่มีรายจ่ายมากกว่ารายได้ และมีครัวเรือนอีกประมาณร้อยละ 6 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดแทบไม่มี
รายได้เลย   

ขณะเดียวกัน ก่อนสถานการณ์โควิด-19 นั้น ครัวเรือนที่ไม่มีหนี้สินเลยมีร้อยละ 21 อีกร้อยละ 35 
ของครัวเรือนมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน ส่วนอีกร้อยละ 27 ของครัวเรือนที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมีหนี้สิน
มากกว่าทรัพย์สิน และอีกร้อยละ 16 มีหนี้สินแต่ไม่มีทรัพย์สินเลย  

เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทางการเงินที่ครัวเรือนมีในการรองรับกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน หรือ
ที่เรียกว่า “กันชนทางการเงิน” ที่รองรับกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ การส ารวจครั้งนี้  พบว่า ก่อนเกิด
สถานการณ์โควิด-19 ครัวเรือนร้อยละ 19 มีทรัพย์สินทางการเงินที่รองรับกับสถานการณ์ได้ไม่เกิน 1 เดือน 
ส่วนครัวเรือนอีกร้อยละ 36 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด มีทรัพย์สินทางการเงินรองรับเพียงแค่ 1-3 เดือน 
ซึ่งใกล้เคียงกับการศึกษาของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (2562) ส่วนครัวเรือนที่มี
สินทรัพย์ทางการเงินรองรับ 4-6 เดือนร้อยละ 20 และครัวเรือนที่มีสินทรัพย์ทางการเงินมากกว่า 1 ปีอยู่เพียง
ร้อยละ 7 ทั้งนี้ การส ารวจนี้ยังพบผู้ที่ไม่เคยประเมินกันชนทางการเงินของตนเองอีกประมาณร้อยละ 18 
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3. ผลกระทบทางเศรษฐกิจของสถานการณ์โควิด19 ต่อครัวเรือนไทย 
สถานการณ์โควิด-19 ได้ส่งผลกระทบกับครัวเรือนไทยในหลายลักษณะ โดยผลกระทบที่พบมากที่สุด

คือ ยอดขาย/รายได้ลดลง (ร้อยละ 51 ของครัวเรือนทั้งหมด) ตามมาด้วย สถานที่ขาย/ท างานถูกปิดทั้งหมด 
(ร้อยละ 28) สถานที่ขายถูกปิดบางส่วน (ร้อยละ 26) การถูกเลิกจ้าง (ร้อยละ 14) และการที่คู่ค้าไม่สามารถส่ง
มอบสินค้าได้ (ร้อยละ 10) ทั้งนี้ การส ารวจครั้งนี้ พบกลุ่มครัวเรือนที่ไม่ได้รับผลกระทบเพียงประมาณร้อยละ 
10 ของครัวเรือนตัวอย่างเท่านั้น 

แต่หากพิจารณาความรุนแรงของผลกระทบที่ได้รับจะพบว่า การถูกเลิกจ้างและสถานที่ขาย/ท างาน
ถูกปิดทั้งหมดจะมีผลกระทบต่อรายได้ของครัวเรือนรุนแรงที่สุด โดยครัวเรือนเกือบร้อยละ 75 ของครัวเรือนที่
ได้รับผลกระทบในทั้งสองลักษณะจะมีรายได้ลดลงตั้งแต่ครึ่งหนึ่งขึ้นไป รองลงมาคือ กรณีที่สถานที่ขายถูกปิด
บางส่วน ยอดขายรายได้ลดลง และการที่คู่ค้าไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้  

หลังจากประสบกับสถานการณ์โควิด-19 การส ารวจครั้งนี้ พบว่า ครัวเรือนจ านวนมากกว่าร้อยละ 50 
ของครัวเรือนมีรายได้ลดลงมากกว่าครึ่งหนึ่ง โดยร้อยละ 27 ของครัวเรือนมีรายได้ลดลงตั้งแต่ 75% ขึ้นไป 
และ อีกร้อยละ  27 มีรายได้ลดลงระหว่าง 50-74% ครัวเรือนในกลุ่มนี้ถือได้ว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง ต่อมาใน
กลุ่มครัวเรื่องที่ได้รับผลกระทบในล าดับรองลงมาคือ กลุ่มที่มีมากที่สุดในกลุ่มนี้มีรายได้ลดลงถึง 25-49% ร้อย
ละ 18 และครัวเรือนร้อยละ 11 ที่มีรายได้ลดลง 10-24% และอีกร้อยละ 6 มีรายได้ลดลงน้อยกว่า 10% 
ตามล าดับ ทั้งนี้ มีเพียงแค่ร้อยละ 11 ของครัวเรือนตัวอย่างทั้งหมดที่มีรายได้เท่าเดิม และที่น่าสนใจก็คือ กลุ่ม
ครัวเรือนที่มีรายได้เพ่ิมข้ึนเลยในช่วงสถานการณ์โควิด-19 มีน้อยกว่าร้อยละ 1 เท่านั้น (ภาพที่ 1) 

 
แผนภาพที่ 1 ผลกระทบจากสถานการณโ์ควิด-19 ต่อรายได้ของครวัเรือน 

ที่มา: จากการส ารวจระหว่างวันท่ี 14-24 พฤษภาคม 2563 
 
ในส่วนของสินทรัพย์ทางการเงินของครัวเรือนที่พร้อมรับมือกับสถานการณ์โควิด -19 ครัวเรือนเกือบ

ครึ่งหนึ่ง (48%) ระบุว่า น่าจะรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ได้ไม่เกิน 3 เดือน ในกลุ่มนี้มี ร้อยละ 31 รับมือ
ได้ 1–3 เดือนและอีกร้อยละ 17 ที่รับมือได้น้อยกว่า 1 เดือน ส่วนครัวเรือนที่รับมือได้ 4-6 เดือน มีเพียงร้อย
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ละ 14 ครัวเรือนที่พร้อมรับมือประมาณ 7-12 เดือน มีเพียงร้อยละ 8 และมีเพียงร้อยละ 6 เท่านั้น ที่พร้อม
รับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ได้นานกว่า 1 ปี 

เมื่อเปรียบเทียบความรุนแรงของผลกระทบกับระดับรายได้ของแต่ละครัวเรือน พบว่าครัวเรือนทุก
ระดับรายได้มีรายได้ที่ลดลงในระดับที่ใกล้เคียงกัน กล่าวคือ ครัวเรือนที่มีรายได้ตั้งแต่ 70,000 บาท/เดือนลง
มา มีรายได้ลดลง 50% ขึ้นไป ในช่วงประมาณร้อยละ 50-60 ของครัวเรือนในกลุ่มรายได้นั้น ยกเว้นในกลุ่ม
ครัวเรือนที่มีรายได้ 70,000 บาท/เดือนขึ้นไป เป็นกลุ่มที่ผู้ที่มีรายได้ลดลง 50% เพียงประมาณร้อยละ 40 
ดังนั้น จึงอาจจะกล่าวได้ว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์โควิด-19 ค่อนข้างรุนแรงในทุกกลุ่มรายได้ โดย
กลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้น้อยได้รับผลกระทบรุนแรงมากกว่าเล็กน้อย (ภาพท่ี 2) 

 
แผนภาพที่ 2 ความสมัพันธ์ระหวา่งระดับของผลกระทบต่อรายได้จากสถานการณ์โควดิ-19  

กับระดับรายได้ของครัวเรือนก่อนสถานการณ์โควดิ-19 (มกราคม 2563) 
ที่มา: จากการส ารวจระหว่างวันท่ี 14-24 พฤษภาคม 2563 

 
4. การรับมือกับผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

ในการรับมือกับสถานการณ์โควิด 19 นั้น ครัวเรือนส่วนใหญ่รับมือด้วยการลดค่าใช้จ่ายของครัวเรือน
ลงร้อยละ 52.3 ของครัวเรือนทั้งหมด และขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลร้อยละ 41.3 ส่วนครัวเรือนอีกร้อยละ 
28.8 หารายได้เสริมทางอ่ืน อย่างไรก็ดี มีครัวเรือนประมาณร้อยละ 10-25 ที่เริ่มต้องกู้เงินและขาย/จ าน า
ทรัพย์สินบางส่วนแล้ว โดยผู้จ าน าหรือขายทรัพย์สินแล้วร้อยละ 22 กู้เงินจากญาติ พ่ีน้องร้อยละ 13 และ
จ าเป็นต้องกู้ยืมเงินนอกระบบแล้ว ร้อยละ 7.5 ของครัวเรือนทั้งหมด  

ความพยายามในการรับมือของครัวเรือนต่างๆ แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก เป็นแนวทางไม่ก่อให้เกิด
ผลเสียต่อครัวเรือนในระยะยาว โดยครัวเรือนในทุกระดับของผลกระทบต่อรายได้ พยายามลดรายจ่าย หา
รายได้เสริม และขอความช่วยเหลือจากรัฐ โดยครัวเรือนที่มีรายได้ลดลงในทุกระดับและเท่าเดิมรับมือด้วยการ
ลดค่าใช้จ่ายลงร้อยละ 50-60 ของครัวเรือนทั้งหมด และหารายได้เพ่ิมประมาณร้อยละ 30 ของครัวเรือน
ทั้งหมด และครัวเรือนขอความช่วยเหลือจากรัฐประมาณร้อยละ 30-50 โดยมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นตามระดับ
ผลกระทบต่อรายได้ที่รุนแรงข้ึน และขอความช่วยเหลือจากญาติพ่ีน้อง ในช่วงร้อยละ 5-15 (ภาพที่ 3) 
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แผนภาพที่ 3 แนวทางการรับมือกับสถานการณ์โควดิ-19 จ าแนกตามระดับผลกระทบต่อรายได้ของครัวเรือน  

(ส่วนท่ี 1 แนวทางที่ไม่กระทบต่อครัวเรือนในระยะยาว) 
ที่มา: จากการส ารวจระหว่างวันท่ี 14-24 พฤษภาคม 2563 

 
อย่างไรก็ดี แนวทางในส่วนที่สอง ซึ่งเป็นแนวทางที่ส่งผลกระทบต่อครัวเรือนในระยะยาวได้ เช่น การ

ขาย/จ าน าทรัพย์สิน การกู้ยืมเงินจากญาติพ่ีน้องและกู้เงินยืมนอกระบบ กลับมีสัดส่วนของครัวเรือนที่ใช้วิธีการ
ดังกล่าวเพ่ิมขึ้นตามระดับของผลกระทบของรายได้อย่างชัดเจน โดยพบว่า ครัวเรือนที่มีรายได้เท่าเดิม มีการ
จ าน าหรือขายทรัพย์สินเพียงร้อยละ 9.5 ในขณะที่ครัวเรือนที่มีรายได้ลดลงมากกว่า 75% มีการขายทรัพย์สิน
หรือจ าน ามากถึงร้อยละ 33.5 ของครัวเรือนในกลุ่มดังกล่าว ครัวเรือนที่รายได้เท่าเดิมกู้ยืมเงินจากญาติร้อยละ 
3 ในขณะที่ผู้ที่รายได้ลดลง 75% กู้ยืมถึงร้อยละ 18.3 ส่วนผู้ที่รายได้เท่าเดิมกู้ยืมนอกระบบแค่ร้อยละ 1.4 ผู้ที่
มีรายได้ลดลงกู้ยืมจากเงินกู้นอกระบบถึงร้อยละ 11 อย่างไรก็ตาม ครัวเรือนที่มีรายได้เพ่ิมขึ้นคือมักจะรับมือ
ด้วยการกู้เงินจากสถาบันทางการเงินและสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชน ซึ่งกู้มากกว่าคนกลุ่มอ่ืนๆ ด้วย (ภาพท่ี 4) 

 
แผนภาพที่ 4 แนวทางการรับมือกับสถานการณ์โควดิ-19 จ าแนกตามระดับผลกระทบต่อรายได้ของครัวเรือน  

(ส่วนท่ี 2 แนวทางที่ส่งผลกระทบต่อครัวเรือนในระยะยาว) 
ที่มา: จากการส ารวจระหว่างวันท่ี 14-24 พฤษภาคม 2563 
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เช่นเดียวกับ การพิจารณาตามสถานภาพกันชนทางการเงินของครัวเรือนที่แตกต่างกันก็พบว่า การ

ขาย/จ าน าทรัพย์สิน การกู้ยืมเงินจากญาติพ่ีน้องและกู้เงินยืมนอกระบบ ก็พบในอัตราที่เพ่ิมขึ้นชัดเจน ในกลุ่ม
ครัวเรือนที่มีกันชนทางการเงินจ ากัด และกลุ่มครัวเรือนที่ไม่เคยประเมินสถานะกันชนทางเงินของตนเอง โดยผู้
ที่มีกันชนอยู่เพียง 1 เดือน จะขายและจ าน าสินค้า (ร้อยละ 31.3) กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน (ร้อยละ 19.9) 
และกู้ยืมเงินจากญาติพ่ีน้อง  (ร้อยละ 23.5) และกู้ยืมเงินนอกระบบ ร้อยละ 19.0) มากกว่ากลุ่มครัวเรือนอ่ืนๆ 
อย่างชัดเจน ตามมาด้วยกลุ่มครัวเรือนที่มีกันชนทางการเงิน 1-3 เดือน และครัวเรือนที่ไม่ได้ประเมินสถานะกัน
ชนทางการเงินของตนเอง ตามล าดับ (ภาพท่ี 5) 

กล่าวโดยสรุปว่า ครัวเรือนทุกกลุ่มระดับของรายได้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 และมี
ความรุนแรงของผลกระทบใกล้เคียงกัน และทุกลุ่มครัวเรือนพยายามรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวด้วยตนเอง
อย่างเต็มที่ แต่เนื่องจากครัวเรือนมีระดับรายได้และกันชนทางการเงินที่แตกต่างกัน ความสามารถในการรับมือ
กับผลกระทบดังกล่าวจึงแตกต่างกันตามไปด้วย โดยกลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้จ ากัดและ/หรือกันชนทางการเงิน
จ ากัด มีความจ าเป็นต้องขายทรัพย์สินและกู้เงินจากแหล่งต่างๆ เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน  หรือก าลังเข้าข่าย
ผลกระทบทางลบแบบปลายเปิดที่ Flyvbjerg ได้กล่าวไว้ 

ดังนั้น ความจ าเป็นที่รัฐบาลจ าเป็นจะต้องมีระบบสวัสดิการที่จะเข้ามาชดเชย/เยียวยาผลกระทบ
ดังกล่าวจึงมีความจ าเป็นอย่างมากและควรจะต้องเป็นระบบที่สามารถเข้าถึงครัวเรือนทุกกลุ่มอย่างแท้จริง  

 
แผนภาพที่ 5 แนวทางการรับมือกับสถานการณ์โควดิ-19 จ าแนกตามสถานะกันชนทางการเงินของครัวเรือน  

(ส่วนท่ี 2 แนวทางที่ส่งผลกระทบต่อครัวเรือนในระยะยาว) 
ที่มา: จากการส ารวจระหว่างวันท่ี 14-24 พฤษภาคม 2563 

 
5) ความคิดเห็นต่อระบบสวัสดิการของรัฐในการช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก

สถานการณ์โควิด19  
เมื่อกล่าวถึงสวัสดิการของรัฐในการเยียวยาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด -19 แล้ว 

พบว่า ครัวเรือนในกลุ่มตัวอย่างได้รับสวัสดิการการลดค่าไฟฟ้าค่าน้ าประปาร้อยละ 47.2 ได้รับเงินเยียวยา 
5,000 บาทร้อยละ 37.0 ได้รับการแจกอุปกรณ์ป้องกันโรคร้อยละ 27.3  ได้รับการแจกอาหารและถุงยังชีพ
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ร้อยละ 18.8 ได้รับการพักช าระหนี้ร้อยละ 12.9 และได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรเพียงร้อยละ 12.7 ของ
ครัวเรือนทั้งหมด 

ตัวเลขดังกล่าวบ่งชี้ว่า การเข้าถึงสวัสดิการที่รัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่จัดให้ของครัวเรือนตัวอย่างยังไม่
ทั่วถึงมากนัก เพราะแม้แต่มาตรการที่ครัวเรือนเข้าถึงมากที่สุด (การลดค่าไฟฟ้าและน้ าประปา) ก็ยังมีครัวเรือน
น้อยกว่าร้อยละ 50 ที่เข้าถึงได้ 

แม้กระทั่ง ส าหรับกลุ่มครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ก็ยังเข้าถึงสวัสดิการได้ไม่ถึงร้อยละ 50 
โดยครัวเรือนที่มีรายได้ลดลงมากกว่า 75% เข้าถึงการลดค่าไฟฟ้าเพียงร้อยละ 47.3 ของกลุ่มครัวเรือนดังกล่าว 
เข้าถึงเงินเยียวยา 5,000 บาทเพียงร้อยละ 47 เข้าถึงการแจกอุปกรณ์ป้องกันโรคร้อยละ 27.8 เข้าถึงการแจก
อาหารและถุงยังชีพร้อยละ 24.4 ได้รับการพักช าระหนี้ร้อยละ 15.5 และได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรเพียงร้อย
ละ 7.7 เท่านั้น  

นอกจากนี้ ยังพบว่า สวัสดิการที่จัดให้อาจแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะคือ (ก) สวัสดิการที่กลุ่มผู้ได้รับ
ผลกระทบมากหรือน้อยจะเข้าถึงได้ใกล้เคียงกัน เช่น การลดค่าน้ าค่าไฟฟ้า การแจกอุปกรณ์ป้องกันโรค การ
พักช าระหนี้ และ (ข) สวัสดิการที่ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบมากจะเข้าถึงมากกว่าครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ
น้อย เช่น เงินเยียวยา 5,000 บาท/เดือน การแจกอาหารและถุงยังชีพ แต่ถึงกระนั้น การเข้าถึงสวัสดิการ
เหล่านี้ก็ยังต่ ากว่าร้อยละ 50 แม้จะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็ตาม (ภาพท่ี 6) 

เมื่อสอบถามถึงความพึงพอใจต่อสวัสดิการที่รัฐบาลจัดให้พบว่า สวัสดิการต่างๆของรัฐได้คะแนนด้าน
ความเพียงพอเพียง 2.06 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน  ได้คะแนนด้านความทั่วถึงเพียง 1.90 คะแนน 
ได้คะแนนด้านความสะดวก 1.95 คะแนน และได้คะแนนความเหมาะสมเพียง 2.18 คะแนน คะแนนทั้งหมด
ล้วนน้อยว่า 2.5 จาก 5 คะแนน แสดงให้เห็นถึงความไม่พอใจต่อระบบสวัสดิการที่รัฐบาลจัดให้ในช่วงโควิด
อย่างมาก 

อุปสรรคที่พบมากที่สุดในการขอรับสวัสดิการของรัฐคือ ความยุ่งยากในการลงทะเบียนและขั้นตอน
ขอรับความช่วยเหลือ (ร้อยละ 74 ของครัวเรือนทั้งหมด) ตามมาด้วยความไม่ชัดเจนของกฎระเบียบ (ร้อยละ 
60 และการใช้อินเตอร์เน็ตในการลงทะเบียน (ร้อยละ 47) 

 
แผนภาพที่ 6 การเข้าถึงสวสัดิการต่างๆ ที่รัฐบาลจัดให้ของครัวเรือน  

จ าแนกตามระดับของผลกระทบตอ่รายได้ของครัวเรือน 
ที่มา: จากการส ารวจระหว่างวันท่ี 14-24 พฤษภาคม 2563 
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เมื่อสอบถามว่า สิ่งใดที่เป็นปัญหามากกว่ากันระหว่าง (ก) เงินช่วยเหลือที่ไม่ครอบคลุมผู้ได้รับ

ผลกระทบทุกคน (หรือปัญหาการตกหล่น) และ (ข) การที่ผู้ที่ไม่ได้รับผลกระทบบางคนกลับได้รับความ
ช่วยเหลือ (หรือปัญหาการรั่วไหล) ผลการส ารวจพบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่ ร้อยละ 73 เห็นว่า การที่เงิน
ช่วยเหลือที่ไม่ครอบคลุมผู้ได้รับผลกระทบทุกคน หรือปัญหาการตกหล่นนั้นเป็นสิ่งที่มีปัญหามากกว่า มีเพียง
ร้อยละ 15 เท่านั้นเชื่อว่าการที่ผู้ที่ไม่ได้รับผลกระทบแต่กลับได้รับเงินช่วยเหลือหรือปัญหาการรั่วไหลจะเป็น
ปัญหามากกว่า (ภาพท่ี 7) 

ดังนั้น เมื่อค าถามข้อต่อไป ถามว่า เงินช่วยเหลือเยียวยาควรครอบคลุมใครบ้าง? ค าตอบที่ได้จึงโน้ม
เอียงไปในทางระบบสวัสดิการถ้วนหน้าอย่างชัดเจน โดยผลการส ารวจ พบว่า ครัวเรือนร้อยละ 34 มองว่าเงิน
ช่วยเหลือเยียวยาควรครอบคลุมคนไทยทุกคน ครัวเรือร้อยละ 47 ตอบว่า ควรครอบคลุมคนไทยทุกคนยกเว้น
ผู้ที่มีรายได้ประจ าเท่าเดิม (เช่น ข้าราชการ) มีเพียงร้อยละ 14 ที่เห็นว่า รัฐควรเยียวยาเฉพาะผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบทางลบเท่านั้น และอีกร้อยละ 6 มองว่าผู้ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาควรเป็นผู้ที่รัฐบาลก าหนด
เท่านั้น (ภาพที่ 7) 

 
แผนภาพที่ 7 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ก) ข้อใดเป็นปัญหามากกว่ากันระหว่างการช่วยเหลือท่ีไม่ครอบคลุมผูไ้ดร้ับ

ผลกระทบทุกคน กับการที่ผู้ทีไ่มไ่ด้รับผลกระทบกลับไดร้ับความช่วยเหลือ และ  
(ข) เงินช่วยเหลือเยียวยาควรครอบคลุมใครบา้ง 

ที่มา: จากการส ารวจระหว่างวันท่ี 14-24 พฤษภาคม 2563 
 
สิ่งที่น่าสนใจมากคือ ความสัมพันธ์ระหว่างค าถาม/ค าตอบทั้งสองข้อข้างต้น เพราะผลการวิเคราะห์

ทางสถิติบ่งชี้อย่างชัดเจนว่า การผู้ตอบแบบสอบถามมองว่าการที่เงินช่วยเหลือที่ไม่ครอบคลุมผู้ได้รับ
ผลกระทบทุกคนนั้นเป็นสิ่งที่มีปัญหามากกว่า มีความสัมพันธ์กับค าตอบว่ากับเงินช่วยเหลือเยียวยาควร
ครอบคลุมคนไทยทุกคน และ/หรือยกเว้นผู้ที่มีรายได้ประจ าไม่ลดลงเท่านั้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้ที่
คิดว่าเงินช่วยเหลือไม่ครอบคลุมผู้ได้รับผลกระทบทุกคน (หรือปัญหาตกหล่น) เป็นปัญหามากกว่าจะมองว่ารัฐ
ควรช่วยเหลือทุกคน ยกเว้นคนที่มีรายได้ประจ าทุกคน ถึงร้อยละ 85 ส่วนคนที่มองว่าการที่ผู้ที่ไม่ได้รับ
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ผลกระทบแต่กลับได้รับการช่วยเหลือ (หรือปัญหารั่วไหล) เป็นปัญหามากกว่า จะมองว่ารัฐควรช่วยเหลือ
เฉพาะคนที่ได้รับผลกระทบหรือเฉพาะผู้ที่รัฐบาลก าหนดเท่านั้นถึงร้อยละ 36.2 (ภาพที่ 8) 

 
แผนภาพที่ 8 ความสมัพันธ์ระหวา่งความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ก) ข้อใดเป็นปัญหามากกว่ากันระหว่างการ 

ช่วยเหลือท่ีไมค่รอบคลุมผูไ้ดร้ับผลกระทบทุกคน กับการทีผู่้ที่ไม่ไดร้ับผลกระทบกลับได้รับความช่วยเหลือ และ (ข) เงิน
ช่วยเหลือเยยีวยาควรครอบคลมุใครบ้าง 

ที่มา: จากการส ารวจระหว่างวันท่ี 14-24 พฤษภาคม 2563 
 

ค าตอบในประเด็นนี้บ่งชี้ว่า ความรุนแรงของผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และการตกหล่นใน
ระบบสวัสดิการที่รัฐบาลจัดให้ มีผลให้ครัวเรือนไทยมีแนวโน้มที่จะเห็นด้วยกับระบบสวัสดิการถ้วนหน้า ที่ไม่
ท าให้เกิดการตกหล่นของผู้ได้รับผลกระทบมากข้ึน 
 
สรุปและอภิปรายผล 

การส ารวจครั้งนี้ท าให้เห็นว่า ก่อนเกิดสถานการณ์โควิด-19 ครัวเรือนไทยจ านวนมาก มีความ
เปราะบางทางการเงินอย่างชัดเจน โดยเฉพาะส าหรับกลุ่มที่มีรายได้ตั้งแต่ 50,000 บาท/เดือน ลงมา จะมีกัน
ชนทางการเงิน หรือมีสินทรัพย์ทางการเงินที่สามารถรองรับกับค่าใช้จ่ายของครัวเรือนเพียงไม่เกิน 3 เดือน
เท่านั้น ความเปราะบางดังกล่าวบ่งบอกว่า ครัวเรือนไทยไม่มีความพร้อมที่จะรับมือกับวิกฤตขนานใหญ่ที่ส่งผล
กระทบในวงกว้าง ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ที่ได้วิเคราะห์ไว้เมื่อปลายปี พ.ศ. 2562 

ดังนั้น เมื่อสถานการณ์โควิด-19 เกิดข้ึนในต้นปี พ.ศ. 2563 และส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อครัวเรือน 
ในทุกระดับของรายได้ โดยมีขนาดของผลกระทบแทบไม่ต่างจากกันมากนัก ครัวเรือนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของ
ครัวเรือนทั้งหมดมีรายได้ลดลงตั้งแต่หรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของรายได้เดิม นับเป็นผลกระทบที่มีค วามรุนแรง
มาก และน่าจะรุนแรงและกว้างขวางมากกว่าหลายๆ ครั้งที่ครัวเรือนไทยเคยประสบมา 

เมื่อเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจขึ้น ครัวเรือนไทยไม่ได้งอมืองอเท้า ครัวเรือนไทยพยายามรับมือกับวิกฤต
ดังกล่าวอย่างเต็มที่ ทั้งการลดค่าใช้จ่าย การหารายได้เสริม และการขอความช่วยเหลือจากรัฐหรือญาติพ่ีน้อง 
โดยเฉพาะในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมาก แต่ความสามารถในการรับมือดังกล่าวจะแตกต่างกันไปอย่างชัดเจน 
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ตามระดับรายได้ (ก่อนเกิดสถานการณ์โควิด-19) และกันชนทางการเงิน ส่งผลให้ (ก) ครัวเรือนที่มีรายได้น้อย 
(ข) ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบมาก และ (ค) ครัวเรือนที่มีกันชนทางการเงินจ ากัด ต้องจ ายอมขาย/จ าน า
ทรัพย์สิน หรือกู้ยืมเงินจากแหล่งต่างๆ รวมถึงแหล่งเงินกู้นอกระบบ สูงกว่า ครัวเรือนที่มีกันชนทางการเงิน 
และมีระดับรายได้มากกว่าอย่างชัดเจน 

ปรากฏการณ์ของผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้ อาจเรียกได้ว่า ผลกระทบของสถานการณ์โควิด-19 มีลักษณะ
ที่เป็นผลกระทบทางลบแบบปลายเปิด หรือที่ Flyvbjerg เรียกว่า Regression to the tail ซึ่งหากไม่มี
มาตรการช่วยเหลือเยียวยารองรับที่ดีพอ ก็อาจจะน าไปสู่ความเสียหายที่ลุกลามบานปลาย เช่น การสูญเสีย
ทรัพย์สิน หรือการเกิดภาวะหนี้เสียได้ โดยเฉพาะส าหรับครัวเรือนที่มีความพร้อมทางเศรษฐกิจน้อยกว่า 

แม้ว่า รัฐบาลไทยพยายามจะจัดสรรวงเงินหลายแสนล้านบาท (ณ เดือนพฤษภาคม 2563) เพ่ือชดเชย
เยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น แต่แนวความคิดในการจัดสวัสดิการของรัฐบาล ยังเป็นสวัสดิการแบบเฉพาะกลุ่ม 
(ส าหรับผู้ที่รัฐบาลเชื่อว่าได้รับผลกระทบทางลบจริงๆ เท่านั้น) รวมกระบวนการในการคัดกรองผู้ที่ควรได้รับ
ความช่วยเหลือกลับสร้างอุปสรรค หรือความยุ่งยากล าบากในการเข้าถึงสวัสดิการดังกล่าว ท าให้คะแนนความ
พึงพอใจที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีต่อสวัสดิการที่รัฐบาลจัดให้อยู่ในเกณฑ์ต่ า ยิ่งไปกว่านั้น ระบบสวัสดิการที่
รัฐบาลจัดให้ก็สามารถเข้าถึงกลุ่มครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบมากได้ไม่ครึ่งหนึ่งของผู้ที่ได้รับผลกระทบ 

กล่าวได้ว่า รัฐบาลมีลักษณะที่กังวลต่อปัญหาการรั่วไหล (หรือ inclusion errors) จึงพยายามหา
มาตรการในการคัดกรอง แต่เนื่องจากระบบที่ออกแบบและฐานข้อมูลที่มีอยู่ยังไม่มีประสิทธิภาพพอ จึงน าไปสู่
การเกิดปัญหาการตกหล่นตามมา และกลายเป็นกระแสความไม่พอใจในสังคมที่ส่งผลกระทบต่อความไม่พึง
พอใจในระบบสวัสดิการของรัฐบาล 

ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ เมื่อถามถึงระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 
ครัวเรือนผู้ตอบแบบจ านวนมากจึงเห็นด้วยกับการให้ความส าคัญกับการให้ความช่วยเหลือที่ครอบคลุมผู้ได้รับ
ผลกระทบทุกคน (กล่าวคือ ไม่ให้ตกหล่น) มากกว่าการที่จะไปคัดเฉพาะผู้ที่รัฐบาลเชื่อว่าได้รับผลกระทบจริงๆ 
เท่านั้น  

ทั้งนี้ อาจกล่าวได้ว่า ความกว้างขวางและความรุนแรงของผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผล
ต่อความคิดที่ว่า ความช่วยเหลือในถานการณ์โควิด-19 ควรเป็นสวัสดิการแบบถ้วนหน้า หรือการจ่ายเงิน
ช่วยเหลือเยียวยาส าหรับคนไทยทุกคน เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาการตกหล่น แทนที่จะเป็นระบบสวัสดิการเฉพาะ
กลุ่มแบบที่รัฐบาลได้ด าเนินการมา 
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การสร้างคติแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในวิกฤตการณ์โควิด-191 
Staffing incentives of staff in the COVID-19 crisis 

 
สโรชา ชูแก้ว2 

 
บทคัดย่อ 

บทความนี้มาจากการศึกษาภาคสนามในกลุ่มเจ้าหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-
19 เกี่ยวกับมุมมองความคิดและการสร้างคติแรงจูงใจของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานควบคุมการแพร่ระบาด
เชื้อโรคในพ้ืนที่ ซึ่งมีจ านวนผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วจ านวนมาก โดยการสัมภาษณ์และ
สังเกตการณ ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ต ารวจ อาสาสมัครผู้ท าหน้าที่ประจ าจุดตรวจคัดกรองการติดโรค 

ในช่วงเวลาที่เกิดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 เจ้าหน้าที่คือบุคคลส าคัญ  เป็นด่านหน้าที่คอย  
ปกปักรักษาความปลอดภัยให้กับบุคคลอ่ืน ๆ เมื่อประชาชนทั่วไปเกิดความตื่นตระหนกวิตกกังวลกับการแพร่
ระบาดหรือเกิด Covidphobia เหล่าเจ้าหน้าที่เองก็ไม่ได้ต่างจากประชาชนคนอ่ืน ๆ พวกเขาก็มีความ
หวาดกลัว และมีความกังวลเช่นเดียวกันกับคนทั่วไป ความกังวลก่อตัวขึ้นในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ และมีความ
วิตกมากขึ้นหลังจากกลับถึงบ้าน และต้องรักษาระยะห่างกับสมาชิกในครอบครัว เพราะไม่ต้องการเป็นผู้แพร่
เชื้อโรคให้ภรรยาและลูก การท างานที่ไม่ได้หยุดพักซ่ึงต่างจากอาชีพอ่ืน ๆ ที่ได้หยุดพักเพ่ือลดความเสี่ยงในการ
รวมตัวติดต่อกัน จึงท าให้เกิดความเหนื่อยล้าสะสม ความท้อแท้ ความเบื่อหน่ายและสิ่งส าคัญที่เกิดคือความ
กลัวต่อตนเอง เป็นความกลัวจากการท างานกลัวว่าจะติดเชื้อ กลัวว่าตนเองจะตาย กลัวว่าจะไม่ได้เจอคนที่
รัก แต่ถึงแม้จะเกิดความกลัวมากเพียงใดพวกเขาเหล่านั้นก็ไม่สามารถเลือกได้ว่าจะยุติการท างานหรือไม่ 
ผู้เขียนจึงสนใจว่าเจ้าหน้าที่ท าอย่างไรถึงได้มีแรงใจออกไปท างานต่อในสถานการณ์เช่นนี้  หรือพวกเขาสร้าง
ก าลังใจให้แก่ตนอย่างไร ให้ความหมายการท างานอย่างไร จากการศึกษาภาคสนามพบว่าเจ้าหน้าที่บางคน
ไม่ได้เกิดความกลัวหรือความกังวลอาจมีความเบื่อหน่ายบ้างเล็กน้อยขณะปฏิบัติหน้าที่  และมีเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครองมีมุมมองการสร้างคติที่แตกต่างกันโดยมีตัวแบ่งเป็นช่วงวัยอายุ ภาระหน้าที่ที่แตกต่างกันท าให้มีคติ
แรงจูงใจที่ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสามารถออกไปปฏิบัติหน้าที่ได้ดังเดิม 

 
ค าส าคัญ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง แรงจูงใจ โควิด-19 

  
 

  

                                                           
1 การวิจัยครั้งนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และไดร้ับทุนสนับสนุนการเดินทางไป
น าเสนอบทความวิจยัที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยโครงการส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปตัตานี หัวข้อวิจัยเป็นผลงานอันเนื่องมาจากการเรียนในวิชา 427-322 
การวิจัยทางมานุษยวิทยาและชาตพิันธุ์นิพนธ์  
2 นักศึกษา ช้ันปีท่ี 4 หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา แขนงวิชามานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน ี
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Abstract 
From the ethnographic fieldwork practice in the field of anthropology at the 

undergraduate level among the authorities responding to the crisis of the COVID-19 epidemic 
about their views, the formation of attitudes, and the motivation of the authorities while 
working by the interview method, the subjects to be studied were the administrative officers, 
police, and volunteers who were the key persons to assist in Covid-19 crisis. The Operational 
authorities were an important fortress to be responsible for protecting the safety of others. 
But the authorities themselves also had the fear that they would contract the disease during 
their works. Especially when they returned from work, the anxiety had appeared obviously by 
having the social distancing from the families strictly. Unlike, the other professional groups, 
they work all day until they do not rest. But when it's time to take a break, they have to worry 
about reducing the risk of infecting the families. This causes fatigue, discouragement, and 
boredom. Moreover, the important thing that happens is the fear to be infected. They are also 
afraid of death, afraid of leaving someone they love. Despite their fear, they cannot choose 
to stop their work for others. The writer is therefore interested in how the authorities can have 
the morale to continue working in this situation or how they encourage themselves. From the 
fieldwork, it is understandable that not all authorities are concerned to have a view on creating 
the different attitudes at the different ages of the authorities.   
 
Keywords: Motivation, Authority, Covid-19   
 
ความเป็นมา 

จากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปี 2020 ท าให้ทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า 
ในช่วงแรกเริ่มการระบาดของเชื้อไวรัสรัฐบาลยังไม่ได้มีมาตราการการป้องกันเท่าที่ควร และไม่มีการตรวจคัด
กรองอย่างเข้มงวด ท าให้จ านวนผู้ติดเชื้อเพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างไม่ทันตั้งตัว  ต่อมารัฐบาลจึงมีค าสั่งใช้ 
พระราชก าหนด (พ.ร.ก) ฉุกเฉินเพ่ือลดการแพร่ระบาด ปิดการเดินทางสัญจรทั้งในและนอกประเทศ งดเว้น
การออกนอกเคหะสถาน งดเว้นการรวมตัว รวมถึงให้มีการป้องกันเบื้องต้นด้วยตนเอง สถานศึกษาต้องปิด
ตัวอย่างกระทันหันและงดการเรียนการสอน รวมถึงมหาวิทยาลัยที่จ าเป็นต้องยุติการเรียนการสอนเพ่ือให้
นักศึกษาเดินทางกลับภูมิล าเนาอย่างเร่งด่วนเพ่ือให้ทันกับค าสั่งจากผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีมาตรการปิดการเข้า
ออกภายในจังหวัด การเรียนการสอนถูกชะงักไว้  เมื่อนักศึกษาเดินทางกลับจึงแจ้งให้มีการเรียนการสอน
ออนไลน์แทน เมื่อผู้เขียนกลับไปยังภูมิล าเนาของตน จึงได้เห็นการท างานของเจ้าหน้าที่ ทั้งอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ที่ต้องมาตรวจคัดกรอง
คนที่เดินทางกลับภูมิล าเนา ซึ่งผู้เขียนก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่ได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่ พวกเขามาที่บ้านของ
ฉันตั้งแต่ก่อนที่จะได้พบกับสมาชิกในครอบครัว พวกเขามาพูดคุยสอบถามอาการ และให้ความรู้ในการกักตัว 
14 วันเพ่ือเฝ้าดูอาการเนื่องจากเดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยง และการเว้นระยะห่างกับสมาชิกในครอบครัวเพราะ
ผู้เขียนอาจได้รับเชื้อมาแต่ไม่แสดงอาการและกลายเป็นพาหะที่น าโรคมาสู่สมาชิกคนอ่ืน ๆ ในครอบครัว 

 
ความส าคัญของความเป็นมา 
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การปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาด ผู้เขียนมองว่าผู้ปฏิบัติต้องมีแรงจูงใจที่ส าคัญมาก เพราะในช่วง
เวลานั้นประชาชนต่างเกิดความรู้สึกวิตกกังวล รู้สึกระแวดระวังผู้อ่ืนรวมทั้งกล่าวโทษคนที่ติดเชื้อไวรัส โดยคน
ใกล้ตัวที่ผู้เขียนเห็นว่าเขาใช้แรงจูงใจในการไปท างานไปปฏิบัติหน้าที่ คือ พ่อของผู้เขียน ทุกครั้งที่พ่อจะออกไป
ปฏิบัติหน้าที่พ่อจะแสดงความกังวลบ่นว่าไม่อยากไปบ้าง บ่นว่ากลัวบ้าง แต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องออกไปอยู่ดี
เพราะต้องการใช้เงินเดือนที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่มาดูแลจุนเจือครอบครัว ท าให้ผู้เขียนคิดว่าเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครองที่ต้องประจ าอยู่จุดตรวจคัดกรองโรคคนอื่น ๆ พวกเขามีความกลัวกังวลหรือไม่ กลัวว่าจะติดเชื้อ กลัว
ว่าจะเป็นพาหะน าเชื้อแก่คนใกล้ตัว กังวลว่าหากได้รับเชื้อแล้วจะท าให้ครอบครัว เพ่ือนร่วมงานเดือดร้อน 
เพราะพวกเขาเป็นด่านหน้าต้องพบปะใกล้ชิดกับผู้คนหลากหลายที่สัญจรไปมาไม่สามารถรู้ได้เลยว่าผู้ที่มีความ
เสี่ยงคือใครท าได้แค่ป้องกันตนเอง และเมื่อเกิดความกลัวความกังวลพวกเขาท าอย่างไรต่อให้ตนเองเอาชนะ
ความกลัวนั้นและสามารถปฏิบัติงานได้จึงเป็นที่มาของการสร้างคติสร้างแรงจูงใจที่เป็นตัวขับเคลื่อนเจ้าหน้าที่
ในการออกไปปฏิบัติงานท่ามกลางความกังวลการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสครั้งนี้ 

 
วิธีการศึกษา 

ผู้เขียนศึกษาโดยการเข้าพ้ืนที่อันเป็นสนามศึกษาเพ่ือรวบรวมข้อมูลจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงที่ด่านตรวจ
โรค ด้วยการใช้การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม โดยการสร้างความใกล้ชิดต่อเจ้าหน้าที่จนได้บุคคลที่ต้องการ
ศึกษา จึงสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ท าความเข้าใจวิถีชีวิตและมุมมองการแสดงออก โดยใช้กระบวนการ
สะท้อนมองตัวเองและผู้ให้สัมภาษณ์ขณะอยู่ร่วมกันในสนาม ( reflexive ethnography) ท าให้ผู้ศึกษาเกิด
ความเข้าใจตนเองและผู้ให้สัมภาษณ์มากขึ้น เช่น ในกรณีของผู้เขียนก่อนที่จะมีการศึกษาวิจัยผู้เขียนคิดว่า 
เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ต้องปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 จะมีความหวาดกลัว ความ
กังวล เนื่องจากความเสี่ยงจากงานแต่ในความเป็นจริงเจ้าหน้าที่ไม่ได้มีความหวาดกลัว หรือ กังวลทุกคนยังมี
เจ้าหน้าที่บางส่วนที่ไม่ได้มีความกังวล แต่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวหรือความกลัวส่วนตัวของผู้เขียนเอง ที่เห็น
พ่อซึ่งเป็นเจ้าหน้าแสดงความหวาดกลัวมันท าให้ผู้เขียนเชื่อ และคิดว่าความจริง ว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนต่างก็รู้สึก
หวาดกลัว 

จากการสังเกตการณ์ความกังวลและความหวาดกลัวของเจ้าหน้าที่ ส าหรับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ค่อยแสดง
ความกังวลนั้น ผู้เขียนได้ติดตามไปสัมภาษณ์สมาชิกของครอบครัวเจ้าหน้าที่พบว่า พวกเขาได้ใช้วิธีการบ าบัด
ทางสื่อออนไลน์ ต่างอธิบายว่าการใช้สื่อออนไลน์ระหว่างปฏิบัติงาน ท าให้พวกเขาลดความกังวล และมี
แรงจูงใจในการออกไปปฏิบัติงาน ผู้เขียนสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่าทั้งหมด 4 คน  

ลุงโนช (นามสมมุติ) อาสาสมัครผู้ท าหน้าที่ประจ าจุดตรวจคัดกรองจังหวัดยะลา ภรรยาลุงโนช  
เอ (นามสมมุติ) เจ้าหน้าที่ต ารวจประจ าจุดคัดกรองจังหวัดยะลา และบี (นามสมมุติ) เจ้าหน้าที่ต ารวจ

ประจ าจุดตรวจคัดกรองจังหวัดปัตตานี โดยเก็บข้อมูลตั้งแต่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึง 27 มิถุนายน 2563 
 

ปัญหาการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19  
การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสนอกจากจะท าให้ประชาชนในประเทศต้องหยุดงานขาดรายได้แล้ว ยังส่งผล

ให้ประชาชนบางอาชีพมีภาระงานหนักเพ่ิมมากข้ึนจากเดิมเป็นเท่าตัว เช่น เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องให้
ความช่วยเหลือดูแลปกป้องประชาชน อย่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง  อาสาสมัครที่ต้อง
ท างานหามรุ่งหามค่ า และมีความเสี่ยงติดเชื้อในการปฏิบัติงานสูง ซ้ ายังถูกรังเกียจจากประชาชนที่ตนก าลัง
พยายามปกป้อง และถึงแม้ต่อให้เจ้าหน้าที่ผู้เป็นด่านหน้าในการเผชิญกับไวรัสครั้งนี้จะรู้สึกกังวล หวาดกลัว 
เครียด หดหู่ เบื่อหน่าย เพียงใดก็ไม่อาจปฏิเสธหลีกหนีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบไปได้ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังพบ
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ปัญหาในการปฏิบัติงานอีกมากมาย เช่น ประชาชนปกปิดการเดินทาง ไม่แจ้งเรื่องความเสี่ยงที่ตนเองประสบ 
นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องเครื่องมือและบุคลากรไม่เพียงพอกับการรับมือในสถานการณ์ จากบทสัมภาษณ์
แพทย์หญิงในการปฏิบัติงานท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 เป็นการท างานที่ มี
ความรู้สึกเหนื่อยล้าและสร้างความหดหู่แก่ตนเอง ความรู้สึกมากยิ่งขึ้นเมื่อเพ่ือนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ร่วมงาน 
ประสบกับความเสี่ยงเพราะสัมผัสกับผู้ติดเชื้อในขณะท างาน และต้องถูกกักตัวระยะเวลานาน ซึ่งท าให้
สถานการณ์ย่ าแย่ลงมากขึ้นเพราะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานก็จะยิ่งเหลืออยู่น้อยลงเรื่อย ๆ (พริสม์ จิตเป็นธม, 
2563) รวมทั้งความกดดันความคาดหวังจากรัฐบาลว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถปฏิบัติงานได้ดีทั้งท่ีจริงแล้วช่องโหว่
ในการปฏิบัติงานมีจ านวนมากและรัฐบาลก็ไม่ได้สนับสนุนความพร้อมในการรับมือของเจ้าหน้าที่อย่างทั่วถึง 
นอกจากนี้ยังมีปัญหาหน้างานอีกมากที่ต้องรับมือให้เท่าทัน 
 
ไม่ใช่แค่กังวลจากโรคร้าย: การปฏิบัติหน้าที่ป้องกันโรค แต่กลับไม่รู้ชะตากรรมของตนเอง  

ความกังวล คือ อารมณ์อันไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากความยุ่งเหยิงในจิตใจ เป็นความรู้สึกเชิงลบ เช่น 
กระวนกระวายในเรื่องบางเรื่อง จากการศึกษาพบว่าการปฏิบัติงานช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส แม้จะเป็น
เวลาไม่กี่เดือนแต่เป็นระยะเวลานานมากส าหรับเจ้าหน้าที่ที่ต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจ ในการร่วมมือป้องกันการ
แพร่ระบาดเชื้อไวรัส ภาระหนักที่มาพร้อมกับค าว่าหน้าที่ท าให้พวกเขาต้องเสียสละและอดทนเป็นอย่างมาก 
นอกจากนี้ยังต้องต่อสู้กับความรู้สึกภายในจิตใจของตนเอง ทั้งความกังวล กังวลว่าตนจะติดเชื้อหรือไม่เพราะ
การป้องกันของเจ้าหน้าที่นั้นไม่ได้มีความปลอดภัยเสมอไป ดังกรณีของลุงโนช อธิบายว่า  

 
“ที่จุดตรวจไม่ได้มีการป้องกันอะไรมากมาย มีแมสผ้าที่หน่วยงานแจกให้คนละ 5 ชิ นและเจ

ลล้างมือขวดใหญ่คนละ 1 ขวด มีความรู้ในการป้องกันตัวเองที่เขา (หน่วยงาน) บอก คือ ใส่แมสเป็น
ประจ าโดยเฉพาะเวลาที่ต้องเจอผู้คนเมื่อใช้แมสเสร็จต้องเก็บให้เรียบร้อยเพราะเป็นอุปกรณ์อันตรายที่
สามารถป้องกันเชื อผ่านทางอากาศ ล้างมือเป็นประจ าเพื่อป้องกันเชื อโรคที่มือแล้วเข้าสู่ร่างกายโดยการ
สัมผัสปาก ตา หรือจมูก เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร งดสัมผัสจับมือจับหน้า...ทั งที่
ลุงต้องมาเสี่ยงแต่หน่วยงานก็ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรมากมาย แม้จะมีแมสผ้าเจลล้างมือขวดใหญ่ให้แต่ใน
ความเป็นจริงมันยังไม่พอ แมสที่ผลิตโดยการตัดเย็บด้วยผ้าทั่วไปใส่ครั งเดียวก็ต้องซักท าความสะอาดจะ
ให้ซักทุกวันก็ยุ่งยากต้องหาซื อมาเพิ่มด้วยเงินตนเอง เจลล้างมือท่ีแจกให้ใช้มากไปท าให้มือแห้งแตก เจ็บ
แสบมาก ต้องคอยหาโลช่ันหรือว่านหางจระเข้มาทาเพื่อลดความเจ็บที่มือ ดีที่ว่าจุดตรวจของเขามี
ชาวบ้านและหน่วยงานเอกชนในพื นที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านอาหาร มีการน าน  าดื่ม ขนมข บเคี ยวมา
ให้บ้างบางวันก็มีอาหาร เช่น ข้าวราดแกง ท าให้รู้สึกว่าการอยู่จุดตรวจน่าอยู่ อยู่บ้าง ... แม้ในข่าวสารที่
น าเสนอออกมาว่าหน่วยงานราชการ หรือรัฐบาล แสดงความเป็นห่วงเป็นใยเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายขณะ
ปฏิบัติงานนั นมันตรงข้ามกับความเป็นจริง พวกเขาไม่ได้ดูแลหรือได้รับการเอาใจใส่ ไม่มีอุปกรณ์ให้ ไม่มี
งบประมาณให้ และยังไม่มีสวัสดิการที่สมควรจะได้รับให้แก่เจ้าหน้าที่” 

 
จากการสัมภาษณ์พบว่า พวกเขายังกังวลว่าตนเองจะเป็นผู้แพร่เชื้อสู่ครอบครัว เพราะสัมผัสกับคน

เดินทางผ่านด่านโดยไม่ตั้งใจ กังวลว่าตนเองอาจเป็นพาหะน าเชื้อมาสู่ครอบครัว หรืออาจเป็นพาหะที่ไม่แสดง
อาการแล้วน าเชื้อมาสู่คนในครอบครัว เด็กเล็ก และคนชรา โดยเฉพาะสองคนหลังนั้นมีภูมิคุ้มกันที่ไม่แข็งแรง 
ดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงต้องมีการเว้นระยะห่างครอบครัวเพ่ือความปลอดภัย ดังที่ลุงโนชอธิบายว่า ครอบครัวของ
เขามีความกังวลว่าลุงโนชจะน าเชื้อกลับมาบ้าน ท าให้เวลากลับจากท างานเพ่ือเป็นการป้องกันในเบื้องต้นนั้น
ลุงโนชจะต้องอาบน้ าสระผมและเปลี่ยนชุดก่อนถึงจะสามารถท ากิจกรรมร่วมกับคนในบ้านได้ 
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ผู้เขียนสัมผัสได้ถึงความรู้สึกของเจ้าหน้าที่ ในขณะที่เก็บข้อมูลเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนอยู่ระหว่างการ
ท างานที่ขาดแคลนคนและเครื่องมือ และไม่รู้ข้อมูลที่แน่ชัดว่า ใคร คือผู้ที่พวกเขาต้องกังวลและป้องกัน ทุกคน
ที่ผ่านด่านล้วนมีความเสี่ยงที่จะน าเชื้อมาสู่เจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น ท าให้รู้สึกหดหู่ หมดก าลังใจ ไม่อยากท างาน หรือ
ท าไปด้วยความไม่เต็มใจ ไม่อยากพบปะผู้คน อะไรที่เคยชอบกลับไม่ชอบ เบื่อทุกอย่าง หมดความสนใจ เช่น 
เพ่ือนของลุงโนชที่เป็นพยาบาล มีเพ่ือนร่วมงานติดเชื้อจากการท างานจากการท าหน้าที่ สาเหตุมาจากไม่มี
ความปลอดภัยในการท างานอย่างเพียงพอ คนที่ขาดความรู้ทางการแพทย์ก็ยิ่งกังวล เพราะแม้แต่บุคลากร
ทางการแพทย์เป็นผู้มีความรู้ แต่หากเครื่องมือไม่พอหรือไม่เอ้ืออ านวยในการป้องกันตนเองก็สามารถติดเชื้อได้
ลุงเปรียบเทียบการท างานคัดกรองป้องกันโควิดของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจโรคว่า “ไม่ต่างอะไรกับนักรบที่อยู่ใน
สนามรบแต่มีเพียงมือเปล่า ซึ่งไม่สามารถเอาชนะข้าศึกได้” เจ้าหน้าที่ต่างรู้สึกว่า “เป็นผู้ดูแลผู้อ่ืนได้แต่ไม่
สามารถดูแลตนเองให้ปลอดภัยได”้  

 
การลดทอนคุณค่าความเป็นคนอันเนื่องจากโรคความกลัวโควิด 

ผู้เขียนสังเกตการณ์พบว่า การกลัวต่อโควิด (covidphobia) ท าให้เกิดการลดทอนคุณค่าของผู้ที่
อาจจะติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อก็ตาม ประชาชนผู้ผ่านทางถูกเจ้าหน้าที่มองเหมือนว่าทุกคนเป็นผู้ติดเชื้อ ดังนั้นทุก
คนคือบุคคลที่เป็นอันตราย ท าไปท ามาคนผ่านทางกลายเป็นเหมือนเชื้อร้าย ถึงเขาจะไม่ได้บอกเช่นนั้น แต่
สายตาของคนท าหน้าที่ท าให้พวกเขาเหมือนเป็นเชื้อโรคร้ายจึงเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่ ไม่อยากเข้าใกล้ และ
เจ้าหน้าทีบ่างคนก็บอกว่าคนเหล่านั้นไม่ควรให้ความช่วยเหลือใด ๆ บางครั้งก็แสดงความรังเกียจอย่างไม่ปิดบัง 
โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลได้ยกระดับสถานการณ์การป้องกันสูงขึ้น เช่นดังกรณีของเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่ชื่อ “บี” ซึ่ง
มีหน้าที่จะต้องดูแลผู้ที่มีความเสี่ยงเดินทางกลับจากต่างประเทศ เขาและเพ่ือนร่วมงานหลายคนเกิดความ
หวาดระแวงกลัวว่าตนจะติดเชื้อจากคนพวกนั้น มองว่าผู้ที่น าเชื้อกลับมานั้นผิดที่ไม่ยอมป้องกันตัวเอง และน า
เชื้อกลับมาแพร่ให้กับคนในพื้นที่ที่เขาดูแล ท าให้หลาย ๆ อย่างยุ่งยากและหนักหนาขึ้น โดยเฉพาะความกดดัน
จากหน่วยงานของพวกเขาเอง 

ในบางครั้งเจ้าหน้าที่ก็ไม่รู้ตัวเองขณะเลือกปฏิบัติและลดทอนคนอ่ืนให้กลายเป็นเพียงเชื้อโรค ทั้งหมด
เกิดขึ้นมาจากความไม่ตั้งใจ “บี” อธิบายจากเหตุการณ์ท่ีเขาพยายามผลักไสคนกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ ที่เดินทางมา
จากพ้ืนที่เสี่ยง หรือมาจากสถานที่ที่ไม่น่าไว้วางใจ หรือบางคนป่วยอาจจะป่วยจากโรคอ่ืน ๆ ธรรมดาก็ได้ เช่น 
ไอ เหนื่อยหอบ มีไข้ หรือเมื่อรู้ว่าคน ๆ นั้น เคยใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ เขาได้บังคับผลักดันให้คนกลุ่มนี้ไปรับการ
ดูแลจากหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่ตนเอง บีบอกว่าที่ท าอย่างไปเช่นนั้น เพราะเขาเพียงแค่ผลักให้พ้นตนเองและท า
ให้ตนเองปลอดภัย โดยการอยู่ห่างจากชาวบ้านที่มีความเสี่ยงเท่านั้น ท าให้เกิดเลือกปฏิบัติคนกลุ่มเสี่ยงต่างกับ
ชาวบ้านทั่วไปที่ไม่ได้มีความเสี่ยง อย่างเรื่องเล่าของบีที่เขาพยายามไม่เข้าใกล้ชาวบ้านที่มีอาการไม่น่าไว้ใจ ไอ
หรือเหนื่อยหอบเขาจะให้ชาวบ้านคนนั้นกลับไปยังต้นทางที่เดินทางมา ไม่ยอมให้เข้าในพ้ืนที่ของเขาเด็ดขาด 
ซึ่งอาจไม่ใช่เรื่องที่ผิดที่จะมีความหวาดกลัว แต่ส าหรับตัวชาวบ้านเองที่มีความเสี่ยงก็มีความรู้สึกถึงการถูก
ลดทอนคุณค่าของตน จากการได้รับการแสดงออกด้วยท่าทีที่รังเกียจ ซึ่งจริง ๆ แล้วชาวบ้านเองก็กลัวติดเชื้อ
จากเจ้าหน้าที่เช่นกันเพราะพวกเขาท าหน้าที่ท าหน้าที่เสี่ยงต่อการติดเชื้ออยู่แล้ว จึงมีลักษณะที่ต่างคนต่าง
รังเกียจซึ่งกันและกัน 

หากชาวบ้านมีอุณหภูมิสูง พวกเขาจะไม่สามารถผ่านเข้าไปในพ้ืนที่ที่เขาปกป้องได้ จะต้องหันรถ
กลับไปทางเดิม บางครั้งมีการรวมตัวของคนอุณภูมสูงได้หลายคนพวกเขาก็จะปรึกษากันเพ่ือหาทางลัดตาม
หมู่บ้านเพ่ือให้ผ่านเข้าไปได้ ชาวบ้านที่สัญจรด้วยรถยนต์ก็จะมีอุณหภูมิต่ าเพราะมีแอร์ปรับอากาศในรถ ส่วน
ชาวบ้านที่สัญจรด้วยรถจักรยานยนต์จะมีอุณหภูมิสูงเพราะอากาศความร้อนบนท้องถนน ซึ่งวิธีการตรวจวัด
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อุณหภูมิของจุดตรวจไม่สามารถคัดกรองได้จริงและยังมีช่องโหว่อยู่มาก เจ้าหน้าที่รู้สึกเบื่อหน่ายในหน้าที่ที่ต้อง
ท าแบบเดิม ไม่ได้พัก เช่นกรณีที่บีเล่าให้ฟังว่าการตั้งจุดตรวจอุณหภูมิเขาต้องท าแบบเดิมซ้ า ๆ คอยวัดอุณหภูมิ
ของชาวบ้านที่สัญจรไปมา ความโดดเดี่ยวของเจ้าหน้าที่ที่ไม่สามารถใกล้ชิดครอบครัวหรือคนรักได้ อย่าง
เจ้าหน้าที่ที่พักอยู่กับครอบครัวเขาจะต้องเว้นระยะห่างเพราะเป็นบุคคลที่ท างานนอกบ้านอาจเป็นพาหะน า
เชื้อโรคเข้าบ้าน และเวลาท างานที่ไม่ตรงกับคนในบ้าน เช่น มีเวรกะดึก เมื่อกลับบ้านไปพักผ่อนคนที่บ้านก็ต้อง
น างานกลับมาท าที่บ้าน (work from home ) หรือเจ้าหน้าที่ที่พักอาศัยอยู่หอพักของหน่วยงานที่จะกลับบ้าน
ในช่วงวันหยุดแต่ในสถานการณ์โควิดท าให้ไม่สามารถกลับบ้านได้ จะพูดคุยผ่านโทรศัพท์ในบางครั้งเวลาก็ไม่
ตรงกันความรู้สึกเหล่านี้อาจก่อให้เกิดผลเสียเพราะมันสามารถกระตุ้นให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตในเวลาต่อมาได้ 
ดังที่ แพทย์หญิงพันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์ วิเคราะห์ว่าประชาชนที่มีความกลัวต่อเนื่องยาวนานอาจจะเป็น 
โรควิตกกังวล โรคซึมเศร้า และโรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญ (post-traumatic stress disorder) 
(พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์, 2563) 

เจ้าหน้าที่ยังต้องรับมือกับปัญหาระหว่างการท างานที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปัญหาระหว่าง
เจ้าหน้าที่กับชาวบ้าน  การเข้าถึง การอธิบายการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ชาวบ้านบางครั้งไม่สามารถท าได้
เพราะขัดต่อหลักปฏิบัติของชาวบ้านเช่นการให้ความรู้ในการสลามทักทาย ซึ่งชาวบ้านไม่เชื่อเจ้าหน้าที่และ
เจ้าหน้าที่ก็ไม่มีความรู้ทางด้านศาสนามากพอที่จะอธิบายให้เข้าใจ การให้ความช่วยเหลือ ความกลัวระหว่าง
กันว่าอีกฝ่ายจะเป็นตัวการแพร่เชื้อ เจ้าหน้าที่กลัวชาวบ้าน ชาวบ้านกลัวเจ้าหน้าที่ ฝ่ายไหนไม่มีการป้องกัน
ไม่ได้ใส่แมสหรือมีทีท่าไม่ปลอดภัย มีอาการไอ หอบเหนื่อยอีกฝ่ายก็ไม่อยากเข้าใกล้ ปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์
และคนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเช่นไม่มีชุดป้องกันตนเอง (PPE ) หน้ากากอนามัยของเจ้าหน้าที่มีไม่พอเพียง  

 
แบ่งแยกและเลือกอุปถัมภ์ 

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ยังมีปัญหาความลักลั่น ความไม่มีแบบแผนของหน้าที่เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครอง ที่ไม่ได้มีการวางแผนในการท างานที่ชัดเจน มีการทับซ้อนของหน่วยงานและคนท างาน ดังกรณีที่ลุง
โนชได้อธิบายว่า การตั้งด่านมีค าสั่งอย่างรวดเร็วให้ทุกฝ่ายมาประจ าที่จุดตรวจ แต่เมื่อทุกคนมา กลับไม่มีงาน
พอกับจ านวนคน บางคนก็มานั่งเฝ้าจุดตรวจเฉย ๆ ไม่สามารถกลับไปพักได้ คนที่ตรวจก็เป็นคนเดิมแม้คนอ่ืน
จะได้รับความรู้ในการตรวจ แต่คนที่ตรวจจะเป็นแค่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข คนท างานหนักก็ยังคงท าไปส่วนคนที่
ไม่มีงานก็อยู่เฉย ๆ หรือแม้แต่ระบบอุปถัมภ์ที่ส่งผลกระทบต่องาน การอะลุ่มอล่วยให้กับคนรู้จัก คนที่มีอ านาจ
เหนือกว่า หรือคนที่สามารถช่วยเหลือตนได้ในอนาคต ให้สิทธิ์คนเหล่านั้นจนกลายเป็นอภิสิทธิ์ชน อย่างกรณี
เจ้าหน้าที่จุดตรวจให้สิทธิ์คนรู้จักไปก่อน และกรณีข่าวที่เจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองคนเข้าประเทศให้สิทธิ์แขกของ
รัฐบาลเข้าประเทศโดยไม่ต้องตรวจคัดกรอง ท าให้การควบคุมโรคที่เคยเข้มงวดมีช่องโหว่ และสถานการณ์
ย่ าแย่ลง มีประชาชนวิพากษ์วิจารณ์และส่งผลให้เกิดความเครียดกันทั่วหน้า 

ปัญหาทางจิตใจของเจ้าหน้าที่ ความเครียด ความหวาดกลัว และปัญหาทางโครงสร้างในการท างาน
ของเจ้าหน้าที่ การขาดแคลนอุปกรณ์ ความลักลั่นของแผนงานล้วนเป็นสิ่งที่ท าให้เจ้าหน้าที่เกิดความกังวลใจ 
และท าให้เกิดผลลัพธ์ด้านลบกับการท างาน 

 
ความกังวลใจของครอบครัว คนรอบข้าง 

ครอบครัวคนรอบข้างของเจ้าหน้าที่ก็มีความเครียดความกดดันเช่นกัน ครอบครัวที่อยู่ใกล้ชิดกันต้อง
ปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์เป็นแบบใหม่ สมาชิกในครอบครัวขของเจ้าหน้าที่ต้องรักษาระยะห่างระหว่างกัน ไม่
สามารถเข้าใกล้ได้เช่นเคย ครอบครัวมีความวิตกกังวลห่วงว่าลูกหลานหรือคนรักของตนที่เป็นเจ้าหน้าที่จะ
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ปลอดภัยหรือไม่ เพราะงานของพวกเขามีความเสี่ยง ยิ่งเห็นการน าเสนอข่าวสารในทางลบว่าเจ้าหน้าที่
บุคลากรติดเชื้อเพ่ิมจ านวนขึ้น หรือเป็นห่วงการท างานที่หนักหนาของเจ้าหน้าที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ของพวกเขา สิ่งเดียวที่ครอบครัวท าได้คือการให้ก าลังใจ อย่างตอนหนึ่งที่ภรรยาของลุงโนชเล่าว่า เธอและลูก 
เป็นห่วงลุงโนชมาก กลัวว่าจะเป็นอะไรไป กลัวจะได้รับเชื้อแล้วรักษาไม่หายจะจากตนและลูกไป และยังเล่าว่า
ความกังวลที่เธอมีเมื่อลุงโนชกลับมาบ้านนั้นรุนแรงมาก เธอแทบจะท าความสะอาดพ้ืนที่ที่ลุงโนชเดินผ่าน
เพราะกลัวว่าเชื้อโรคจะเข้าบ้านมาติดลูก เพราะลุงโนชต้องกลับมาบ้านความกังวลที่มีอยู่ไม่ใช่แค่กังวลเกี่ยวกับ
สามีอย่างเดียวแต่ยังกังวลเกี่ยวกับทุกคนในบ้าน  

 
“อย่างน้อยถ้าหากเขามีที่พักให้เจ้าหน้าที่ท่ีมีความเสี่ยง ความกังวลของป้าคงจะลดลงไปบ้าง 

แต่นี่หน่วยงานกลับไม่มีที่พักหรือการดูแลที่สามารถมั่นใจได้เลยว่าลุงจะปลอดภัย บุคคลที่มีความเสี่ยง
ทั งเดินทางกลับจากพื นที่เสี่ยง กลับจากต่างประเทศยังได้รับการดูแลมีที่พักเฉพาะให้ มีการตรวจเชื อ 
แต่ส าหรับเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคนสัมผัสกับบุลคลเสี่ยงติดเชื อเหล่านั นกับต้องกลับมาพักยังบ้านตัวเอง ทั งที่
มีลูกเล็ก ทั งที่มีคนแก่อยู่ ภาระทั งหมดกลับมาตกท่ีเจ้าหน้าที่และครอบครัว...ถ้าหากมีการแพร่ระบาด
รอบที่สองไม่ว่าจากเหตุผลใดก็แล้วแต่ อยากให้ทางหน่วยงานมองเห็นความส าคัญของเจ้าหน้าที่และ
ครอบครัว มีมาตราการป้องกันท่ีดีกว่าและมีสถานท่ีที่ดูแลเจ้าหน้าที่ด้วย เพราะหากยังละเลยเช่นนี แล้ว
ไม่แน่ว่าเชื อที่ระบาดอยูนั นจะมีอยู่ในกลุ่มครอบครัวและเจ้าหน้าที่เพียงแค่ไม่ได้รับการตรวจเท่านั น
เอง” 

 
ความกังวลใจของครอบครัวและคนรอบข้างเจ้าหน้าที่ ล้วนเป็นห่วงการท างานของเจ้าหน้าที่ทั้งความ

เสี่ยงในการติดเชื้อและการโหมงานหนักในช่วงเวลานั้นจะส่งผลต่อสุขภาพ ต่อชีวิตของเจ้าหน้าที่และคนรอบ
ข้างเองด้วย 

 
การบ าบัดตนเองในสังคมออนไลน์  

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ประชาชนส่วนใหญ่จะหยุดงาน หรือท างานที่บ้าน แต่เจ้าหน้าที่
เป็นกลุ่มคนที่ท างานอยู่ภายนอก ไม่แปลกที่ในสถานการณ์นี้จะเห็นการโพสต์ในสังคมออนไลน์อย่าง 
Facebook Tiktok หรือ Instagram เนื้อหาในการโพสต์ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับความเคลื่อนไหวขณะท างาน
ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งข้อความในโพสต์เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิด ในคอมเม้นท์ก็จะมีคนมากมายแห่แหนมาให้
ก าลังใจพวกเขา  
เอได้เล่าว่า  

 
“ไม่ได้กังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดเพียงแต่เหนื่อยล้าจากการท างานที่ยาวนาน

เท่านั น...เป็นเพราะช่วงวัยรุ่นยังร่างกายแข็งแรง...เรายังเด็กยังแข็งแรงเราว่าถ้าได้รับเชื อและเข้ารับการ
รักษาจะหายและสามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติแน่นอน” 

 
ในกลุ่มที่ไม่กังวลทั้งหมดไม่มีครอบครัวที่พักอยู่ด้วยและไม่มีมีภาระที่ต้องคอยดูแลคอยเป็นห่วงการ

แพร่เชื้อจากการท างาน 
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ภาพที่ 1 การโพสต์เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวขณะท างาน 
 

เอ (นามสมมุติ) เป็นต ารวจประจ าการอยู่จังหวัดแห่งหนึ่ง อายุ 22 ปี เขามีความฝันมาตั้งแต่วัยเด็ก 
อยากที่จะเป็นต ารวจ เขารักและศรัทธาในอาชีพเจ้าหน้าที่ แม้จะพยายามสอบอยู่หลายครั้งในที่สุดเขาก็ได้ท า
ในสิ่งที่รัก เอได้เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับการท างานทั้งในช่วงก่อนโควิด และช่วงที่โควิดแพร่ระบาด เอบอกว่า
การท างานในช่วงโควิดแพร่ระบาดไม่ได้ต่างจากเวลาปกติมากนัก และจ านวนคนติดเชื้อในจังหวัดของเขามี
จ านวนน้อยถึงน้อยมาก ความเคร่งครัดในการดูแลของเจ้าหน้าที่จึงมีไม่มาก แต่ก็ไม่ได้ละเลยการปฏิบัติงาน
เพราะมันเป็นค าสั่งจากส่วนกลาง และประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้วิตกกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาด กลับ
กลายเป็นงานหนักของเจ้าหน้าที่ที่ต้องดูแลชาวบ้านแทน เพราะชาวบ้านไม่ได้กลัวเชื้อไวรัสชาวบ้านจึงออกมา
รวมตัวหรือเดินทางในช่วงเคอร์ฟิว บ้างก็ยังมีประเพณีท่ีให้คนในชุมชนมารวมตัวกันเพ่ือความสามัคคี เขาจึงมี
ภาระหนักในการท าให้ชาวบ้านเข้าใจและปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่ไม่ให้ประชาชนออกจาก
เคหะสถาน หรือมีชุมนุมของคนจ านวนมาก  

เอกล่าวว่า การที่เขามาใช้สื่อออนไลน์ไม่ได้เป็นนโยบายของหน่วยงานราชการ หรือมีค าสั่งให้
เจ้าหน้าที่ใช้สื่อออนไลน์เพ่ือประชาสัมพันธ์ แต่การโพสรูปการใช้สื่อออนไลน์ของเขาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามกระ
แส เพราะเอคือคนคนหนึ่งที่สนใจว่าสังคมออนไลน์มีการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับโควิดอย่างไร เพราะเจ้าหน้าที่
เองก็ได้รับข่าวสารพร้อมกับประชาชนทั่วไป ไม่ใช่ว่าได้รับข้อมูลก่อนแล้วไปเผยแพร่ข้อมูลแก่ประชาชน อย่าง
ข้อมูลจ านวนผู้ติดเชื้อรายวันที่ทางการจะประกาศ เอเองก็ต้องติดตามผ่านสื่อเดียวกันกับชาวบ้าน และในช่วง
เวลานั้น ทุกคนต่างอยู่บ้านไม่ได้ไปไหน ไม่ได้ท างานแต่ทุกคนมีโทรศัพท์มีช่องทางออนไลน์ เขาจึงอยากโพ
สต์รูปอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าเขาก าลังท างานอยู่ ว่ามีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่ไม่ได้พักอยู่บ้านเหมือนอาชีพอ่ืน 
แม้จะเหนื่อยแม้จะไม่ได้กลับบ้านแต่ก็ไม่สามารถหยุดงานหรือลางานได้เหมือนคนทั่วไป หลังจากที่โพสต์รูป
และข้อความดังกล่าวจึงมีคนมากมายมาคอมเมนท์ตอบกลับ มีทั้งให้ก าลังใจ บ้างก็แซวเพ่ือให้เอคลายความ
เหนื่อยล้าท าให้เขาเกิดความรู้สึกดีข้ึน 

เอมีทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับอาชีพต ารวจว่า เป็นสิ่งที่เขาชื่นชม ชื่นชอบท าให้การท างานของเขาเป็นสิ่ง
ส าคัญ เป็นสิ่งที่ท าให้มีความสุข เขาเชื่อในการท างานแม้จะเป็นสถานการณ์ช่วงปกติหรือสถานการณ์โควิดดีขึ้น 



เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)      391 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสงัคมวิทยา ครั้งที่ 2 
20 - 21 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ี

และยังมีการแสดงตัวตนของเขาที่เขาเห็นจากคนอ่ืน มีคนมาให้ก าลังใจมีคนมาขอบคุณที่เสียสละท าให้รู้สึกว่า
อาชีพเจ้าหน้าที่เป็นอาชีพที่ดี ที่เขาได้ช่วยคนอ่ืน เขารู้สึกภูมิใจ 

 
ภาพที่ 2 การโพสต์เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวขณะท างาน 

 
บี (นามสมมุติ) เป็นต ารวจประจ าการอยู่จังหวัดแห่งหนึ่ง อายุ 23 ปี 
หลังจากท่ีโพสต์รูปและข้อความมีผู้คนเข้ามาให้ก าลังใจทั้งคนที่สนิทและไม่สนิท บ้างก็เป็นคนที่ไม่เคย

คุยกันเลยหรือเป็นคนรู้จักท่ีไม่ได้พูดคุยกันมานานเมื่อได้กลับมาคุยเหมือนได้ย้อนความรู้สึกเก่า ๆ สมัยที่เรียนที่
เล่นกับบุคคลนั้น ท าให้เขารู้สึกดีมาก และมองว่าการให้ก าลังใจแก่เจ้าหน้าที่คือสิ่งส าคัญท่ีเขาควรได้รับ  

 
“มันเป็นยาใจชั นดีที่ท าให้อยากท างาน เพราะมันเหมือนกับว่าในสถานการณ์นี เขาไม่ได้สู้อยู่

เพียงล าพังและท าให้รู้ว่าเขาก าลังสู้อยู่เพื่อใคร”  
 
ท าให้เขาเห็นว่าคนอ่ืน ๆ ไม่ได้รังเกียจพวกเขาแม้เขาจะมีความเสี่ยงตามที่ได้พบเจอในข่าว พวกเขา

เป็นผู้เสียสละอย่างแท้จริง ถ้าไม่มีใครท าหน้าที่ตรงนี้สถานการณ์อาจจะแย่ และบานปลายไปมากกว่านี้ เขาไม่
กังวลหรือกลัวว่าจะติดเชื้อ และถึงแม้ว่าเขาติดเชื้อจากการปฏิบัติหน้าที่ เขายังคงเชื่อมั่นในศักยภาพร่างกาย
ของเขา ไม่ได้คิดว่าจะติดเชื้อแล้วเกิดอาการรุนแรงหรือเสียชีวิตเพราะเขามีสุขภาพที่ดีมีภูมิคุ้มกันและอายุ ยัง
น้อย 

ความกังวลเกี่ยวกับการติดโรคระบาด หรือไม่ได้กังวลขณะปฏิบัติงาน การเข้าถึงสังคมออนไลน์หรือ
การติดตามข่าวสารในสังคมออนไลน์เท่าทันข่าวสาร ท าให้เขาเกิดความสบายใจรู้ว่ าควรระวังแบบไหน เชื้อ
พัฒนาไปอย่างไร พื้นที่ไหนควรเฝ้าระวัง และการโพสต์รูปภาพและข้อความลงสังคมออนไลน์จะได้รับความรัก 
ได้รับค าขอบคุณ ได้รับก าลังใจจากคนทั่วไปท่ีติดตามเขา ท าให้เขาคลายความกังวลลง 
 
เหตุผลและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  (การสร้างคติ) 

เหตุผลเป็นเรื่องของแต่ละบุคคล ไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าสิ่งใดถูกหรือผิด  ความแตกต่างระหว่าง
ช่วงวัยของผู้ให้ข้อมูลนั้น ท าให้มุมมองการสร้างแรงจูงใจต่างกัน เพราะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวและเป็น
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สิ่งแวดล้อมที่ตนเผชิญ เจ้าหน้าที่ที่มีอายุมาก มีภาระครอบครัวที่ต้องดูแลจะมีความกังวลในการปฏิบัติงาน
ท่ามกลางการแพร่ระบาดแต่ด้วยความจ าเป็นที่จะต้องพ่ึงพารายได้จากการเป็นเจ้าหน้าที่  ท าให้พวกเขาไม่
สามารถหลีกหนีได้ อย่างกรณีลุงโนชเล่าว่า ในช่วงการแพร่ระบาดโควิด ครอบครัวของเขาได้รับผลกระทบเป็น
อย่างมากในเรื่องเศรษฐกิจ ลูกสาวของเขาทั้งสองคนต้องหยุดเรียนอยู่บ้าน  และภรรยาถูกเลิกจ้างจากอาชีพ
แม่บ้านบริษัทเอกชน ค่าใช้จ่ายภายในบ้านของเขามีจ านวนสูงขึ้นเพราะมีคนในครอบครัวอยู่บ้านตลอดเวลา 
รายได้ของครอบครัวเหลือแค่จากเขา เขาได้เล่าว่า ครอบครัวเกิดความกลัวขั้นรุนแรง วิตกกังวลกันมาก ภรรยา
ของเขาซึ่งมีอายุมากยิ่งกังวล ถ้าเขากลับจากท างานหรือกลับจากเข้าเวร เขาจะต้องเปลี่ยนชุดอาบน้ าสระผม
ก่อน ถ้าไม่ท าแบบนั้นจะไม่มีใครในครอบครัวเข้าใกล้เขาเลย เพราะกลัวว่าเชื้อจะติดมาจากข้างนอกถ้าลูกหรือ
ภรรยาที่อยู่บ้านได้รับเชื้อจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ แต่ถึงแม้จะกลัวแต่เขาก็ต้องท า  เขาไม่สามารถหยุดงานได้ 
เพราะเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นรายได้หลักในช่วงการแพร่ระบาด ถ้าหยุดครอบครัวก็จะไม่มีกิน  

คติท่ีลุงโนชสร้าง คือ ความจ าเป็นที่จะต้องท างานต่อ แม้จะเสี่ยงกับโรคระบาด ก็ต้องท างาน ต้องเสี่ยง
เพ่ือคนข้างหลัง หากไม่ท าก็อดตายไม่มีอะไรกินหรือถึงขั้นอดยาก หากไปท างานอย่างน้อยก็ยังมีเงินให้
ครอบครัวใช้ นั้นคือสิ่งที่ขับเคลื่อนให้ลุงโนชสามารถมีก าลังใจในการท างาน หากกลับไปในสถานการณ์ปกติที่
ภรรยาของเขาสามารถหาเงินได้อีกแรง เขาคงไม่เกิดรู้สึกถึงความกดดันมากถึงขนาดนี้จนตนเองรู้สึกหนักอ้ึงที่
ต้องหาเงินคนเดียวเพ่ือคนอ่ืน ๆ เจ้าหน้าที่ที่ยังเป็นวัยรุ่นหนุ่มไฟแรง มิได้มีภาระหน้าที่ครอบครัวต้องดูแล พวก
เขาไม่ได้มีความกังวลในการปฏิบัติงาน ไม่ได้มองว่าการติดเชื้อมีความอันตราย เช่นกรณีของ เอและบี ที่ไม่ได้
รู้สึกกลัวหรือกังวล และพวกเขามองว่าตนเองนั้นจะไม่เป็นอันตรายจากการแพร่ระบาดโควิดครั้งนี้แน่นอน 
ถึงแม้ว่าตนเองจะติดเชื้อแต่จะไม่อาจร้ายแรงถึงชีวิต เอเชื่อว่าร่างกายของเขายังแข็งแรงและแม้รับเชื้อเขา
สามารถรักษาหายได้เพราะเขาออกก าลังกายอยู่เสมอ บีกล่าวว่า ความเสียสละที่ตนเองมาท าหน้าที่ตรงนี้เชื่อ
ว่าความดีจากการเสียสละจะตอบแทนตน เอยังกล่าวว่า รู้สึกดีที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ตนเองรักและศรัทธา เขา
พยายามเพ่ือที่จะได้เป็นเจ้าหน้าที่แม้จะเหน็ดเหนื่อยจากงานเพียงใดแค่ได้นอนหลับก็หาย  แต่หากไม่ท าหน้าที่
ให้ดีหรือละเลยหน้าที่เขาจะเสียใจยิ่งกว่า 

การสร้างคติหรือสร้างแรงจูงใจในการท างานท่ามกลางการแพร่ระบาดนั้นแตกต่างกัน ทั้งคนที่มีความ
กังวลกลัวติดเชื้อและคนที่ไม่ได้กังวล ล้วนมีเหตุผลเป็นของตนเอง บ้างมีคนอ่ืนเป็นแรงผลักดัน เช่น ครอบครัว
คนรักเป็นแรงผลักดัน บ้างก็มีความรู้สึกของตนเป็นแรงผลักดัน เช่น การเสียสละเพ่ือคนอ่ืน ความภูมิใจใน
อาชีพเจ้าหน้าที่ของตน 

หลังจากที่ได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ท าให้พบว่า ผู้เขียนเข้าใจผิดเกี่ยวกับความกลัวความกังวลที่เกิดข้ึนกับ
เจ้าหน้าที่ ความกลัวไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน ซึ่งเอและบีไม่ได้รู้สึกกลัว หรือกังวลว่าจะติดเชื้อหรือแม้ถ้าโชคร้าย
ติดเชื้อก็ไม่ได้ถึงตาย ซึ่งผู้เขียนเคยเข้าใจว่า เจ้าหน้าที่ทุกคนจะเกิด ความเหนื่อยล้า ความท้อแท้ ความเบื่อ
หน่าย และสิ่งส าคัญที่เกิดขึ้นคือความกลัว เป็นความกลัวจากการท างานกลัวว่าจะติดเชื้อ กลัวว่าจะตาย กลัว
ว่าจะไม่ได้เจอคนที่รัก และเมื่อได้มองย้อนสะท้อนตัวเอง ผู้เขียนคิดและเชื่อว่าเจ้าหน้าที่จะกลัวนั้นเพราะว่ามัน
เป็นสิ่งทีผู้เขียนสร้างเองเป็นจากประสบการณ์ส่วนตัวและความกลัวส่วนตัว จากการเห็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งคือ
พ่อของผู้เขียนที่มีความกลัวความกังวล ผู้เขียนเห็นพ่อแสดงความกลัวด้วยการบ่น ต้องไปอีกแล้วไม่ได้พักเลย 
และแสดงท่าทีไม่อยากไปท างานท่ามกลางความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ท าให้เราคิดเองว่าทุกคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ก็
อาจเกิดความกลัว และได้เห็นความกังวลของแม่ที่มีต่อการออกไปท างานของพ่อ การเตรียมพร้อมอุปกรณ์ 
หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ สเปรย์ฆ่าเชื้อ เพื่อความปลอดภัย จึงท าให้ผู้เขียนคิดว่าทุกคนล้วนมีความกลัว 
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บทสรุป 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 เจ้าหน้าที่ คือ บุคลากรที่มีภาระหน้าที่การปฏิบัติงาน

ที่ส าคัญ อาจเกิดปัญหาทางจิตใจจากการท างาน ความเครียด ความหวาดกลัว และปัญหาทางโครงสร้างในการ
ท างานของเจ้าหน้าที่ การขาดแคลนอุปกรณ์ ความลักลั่นของแผนงาน ล้วนส่งผลต่อการท างาน ทั้งความกังวล
ใจของครอบครัวและคนรอบข้างเจ้าหน้าที่ ที่เป็นห่วงการท างานของเจ้าหน้าที่ กลัวความเสี่ยงในการติดเชื้อ 
และการโหมงานหนักในช่วงเวลานั้นจะส่งผลต่อสุขภาพ ต่อทั้งชีวิตของเจ้าหน้าที่และคนรอบข้าง เจ้าหน้าที่จึง
มีทางออกให้กับตัวเองด้วยการบ าบัดทางสังคมออนไลน์ ท าให้เจ้าหน้าที่ได้รับพลังด้านบวกทั้งทางร่างกายและ
จิตใจ ทางร่างกาย คือ รู้ทันข่าวสารที่ทันสมัย การป้องกันตนเองที่ปลอดภัย ทางจิตใจ คือ ได้รับก าลงใจจากผู้
ที่ติดตามสื่อออนไลน์ของเขา รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจที่ท าให้ความหวาดกลัว ความเหนื่อยล้าบรรเทาลงและ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างดี 

 
เอกสารอ้างอิง 
กรมสุขภาพจิต.2563. คู่มือการดูแลสังคมและจิตวิทยาบุคลากรสุขภาพในภาวะวิกฤตโควิด-19. 

สืบค้น 9 สิงหาคม 2563, จาก https://www.dmh.go.th/covid19/pnews/view.asp?id=22 
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สัมภาษณ์ นายเอ (นามสมมุติ) ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2563 
สัมภาษณ์ นายบี (นามสมมุติ) ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2563 
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มายาคติของความกลัว: กรณีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสังคมมลายู1 
Fear and Liberation: COVID-19 in Melayu Society 

 
อาวาตีฟ อิสาหะ2 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยภาคสนามเรื่อง โควิด-19 ในสังคมมลายู: มุมมองกับความเชื่อในการรับมือและป้องกันใน
ชุมชนบ้านบาโงยซิแน ต าบลบาโงยซิแน อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา ผู้เขียนศึกษาเกี่ยวกับคติความเชื่อ วิธีการ
รับมือและการป้องกันโรคระบาด อันเนื่องมาจากถึงผลกระทบที่ได้รับจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งใน
เรื่องของการด ารงชีวิตวิถีปฏิบัติที่มีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น ความอิหลักอิเหลื่อในการทักทาย (การ
สลาม) ซึ่งเป็นการแสดงอัตวิสัยนอบน้อมต่อผู้ที่เรายินดีเมื่อได้พบ การเปลี่ยนไปของพิธีการฝังศพในช่วง   
สถานการณ์โรคระบาด และการติดโรคความกลัวโควิด-19 (covidphobia) ซึ่งสร้างจากอคติของแต่ละบุคคล 
มีความวิตกสูงในหมู่ชาวบ้านมากข้ึนเมื่อมีผู้สูงวัยรับเชื้อจากการไปเยี่ยมญาติที่ประเทศมาเลเซียและเสียชีวิตใน
ที่สุด เหตุการณ์เกิดขึ้นท่ามกลางความรุนแรงของข่าวการแพร่ระบาด ต่อมาได้เกิ ดการเผยแพร่ข่าวผลการ
ตรวจเชื้อแบบเชิงรุก สร้างสถิติที่ฟังดูน่าตกใจ ในวันเดียว ในหมู่บ้านเดียวพบผู้ติดเชื้อจ านวน 22 คน ซึ่งได้
สร้างความกดดันต่อชาวบ้าน ซึ่ง ผู้เขียนอยู่ในขณะศึกษาความกลัวและวิธีการขจัดความกลัวของชาวบ้านโดย
วิธีการของชาวมลายู ผู้เขียนเป็นผู้หนึ่งที่มีความกลัวเช่นเดียวกัน แต่จากการศึกษาก็พบวิธีการหลุดพ้นจาก
ความกลัวและก้าวข้ามพาตัวเองออกมา การศึกษาวิจัยโดยวิธีการเก็บข้อมูลภาคสนามแบบชาติพันธุ์นิพนธ์ โดย
การสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ พูดคุยแบบไม่เป็นทางการ เพ่ือเข้าใจมุมมองของผู้ที่ผู้เขียนศึกษา และการเก็บ
ข้อมูลจากบุคคลภายนอกพ้ืนที่เพ่ือทราบถึงอคติและมุมมองที่มองมายัง หมู่บ้านที่เกิดกระแสข่าวผิดพลาดว่ามี
ผู้ติดเชื้อจ านวนมาก 

 
ค าส าคัญ : มายาคติของความกลัว,การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19,สังคมมลายู 
 
Abstract 

From the horror atmosphere of the terrible disease and being forced to leave the 
classroom without the end of learning, these two conditions caused the students to do two 
things: completing the homework of the ethnographic field research and dealing with the 
fears. I chose to do a study from my community on dealing with the COVID-19 epidemic that 
the beliefs of the Melayu Muslims who coped and created their immunity in Ban Ba Ngoi 

                                                           
1 การวิจัยครั้งนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และไดร้ับทุนสนับสนุนการเดินทางไป
น าเสนอบทความวิจยัที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยโครงการส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปตัตานี หัวข้อวิจัยเป็นผลงานอันเนื่องมาจากการเรียนในวิชา 427-322 
การวิจัยทางมานุษยวิทยาและชาตพิันธุ์นิพนธ ์
2 นักศึกษา ช้ันปีท่ี 4 หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา แขนงวิชามานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน ี



เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)      395 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสงัคมวิทยา ครั้งที่ 2 
20 - 21 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ี

community in Yala province, how the villagers cope with their fear. I found that they used 
their beliefs as their immunity.  

The Melayu Muslims have used their beliefs as the means of preventing the epidemic 
in the matters of living and ways that changed from the original, such as the awkwardness of 
greeting (salam), which is a subjective expression of humility to those we are pleased when 
we meet, the transition of burial rituals during epidemic situations, and the fear of COVID-19 
(covid-phobia). The anxiety had elevated when an elderly person was infected by visiting the 
relatives in Malaysia and eventually died and proactive testing that created a shocking statistic 
figure in only one night, it was found that twenty-two people infected in the village close to 
my village. I and all the villagers felt the pressure and this created the methods based on the 
beliefs, traditions, religions, and medical science until there was an unprecedented social 
exclusion. The field study of an ethnography entitled “Fear and liberation” was made, while 
I was the one who had the same fear as the studied persons. The ethnographic research has 
enabled me to find freedom and can overcome the fear from the understanding of the 
perspective of those people I had studied. 
 
Keywords: Fear, Covid-19, Melayu Society   
 
บทน า 

เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่เริ่มเกิดขึ้นเมื่อปลายปี 2556 ในประเทศจีน และต่อมาได้แพร่
ระบาดอย่างหนักทั่วโลกตลอดต้นปี 2563 ถึงปัจจุบัน ประเทศไทยนับเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดในครั้งนี้เช่นกัน จากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 แพร่ระบาดอย่างหนักและ
รวดเร็ว ท าให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีมีการประกาศปิดการเรียนการสอนอย่าง
กระทันหันและให้นักศึกษาที่อยู่หอพักในมหาวิทยาลัยกลับบ้านในวันต่อมา สถานการณ์การแพร่ระบาดของ  
โควิด-19 ตึงเครียดขึ้นเรื่อย ๆ ไม่มีท่าทีว่าจะลดลงเลย ท าให้จิตตกเกิดการหวาดระแวง เนื่องจากได้รับข่าวสาร
จากหมู่บ้านใกล้เคียงคือหมู่บ้านบาโงยซิแน อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา ที่ชายสูงอุชายุเพ่ิงกลับจากการเยี่ยม
ญาติในประเทศมาเลเซียและพบว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ท าให้เสียชีวิตในเวลาต่อมานับเป็นเหตุการณ์สะเทือน
ใจ เสียขวัญให้กับคนรอบตัว จึงเป็นเหตุท าให้เกิดการติดโรคความกลัวโควิด -19 (covidphobia) ซึ่งเกิดจาก
การสร้างอคติของแต่ละบุคคล หวาดผวาว่าตนจะติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และคนรอบข้างจะน าพาเชื้อไวรัสมาสู่
ตัวเอง 
 
วิธีการศึกษา 

การท างานชาติพันธุ์นิพนธ์คือ การค้นหาความจริง อธิบายความจริงออกมาโดยการสะท้อนตัวเอง
ออกมาตลอดเวลาในขณะที่อยู่ในสนาม นักมานุษยวิทยาท างานภาคสนามโดยใช้ตัวเองเป็นเครื่องมือใน
การศึกษา จ่อมจม เข้าไปในวิถีชีวิตของคนที่เราศึกษา เพ่ือสร้างประสบการณ์ที่มาจากการอยู่อาศัยใกล้ชิด 
เข้าใจภาษาการสื่อสารและมีความรู้สึกร่วมกับผู้ที่เขาศึกษา จนสามารถเข้าใจมุมมองของคนอ่ืน เข้าไปศึกษา
ข้อเท็จจริง มุมมองความคิด ความรู้สึกของคนในหมู่บ้านบาโงยซิแนที่หลังจากมีการปฏิบัติการค้นหาผู้ป่วยติด
เชื้อโควิด-19 แบบเชิงรุกแล้วผลของการส ารวจพบว่ามีจ านวนผู้ติดเชื้อจ านวนหนึ่ง และต่อมาเมื่อได้มีการน า
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เชื้อไปตรวจอย่างละเอียดพบว่า ข้อมูลในตอนแรกนั้นไม่ได้เป็นจริงเพราะเกิดจากความผิดพลาดของเครื่องมือ
ทางการแพทย์ แม้ว่าจะมีข่าวออกมาชัดเจนว่ากลุ่มนี้ไม่ได้ติดเชื้อ แต่ก็ยังถูกมองด้วยสายตาที่อคติที่มาจาก
ความคิดและประสบการณ์ของผู้ศึกษา และสร้างความจริงที่มาจากอคติของตัวเอง และจริงที่ว่าตนเองเป็นโรค
ความกลัวโควิด-19 covidphobia เกิดจากการจิตนาการณ์ขึ้นมาเองจากการรับรู้ว่าโควิด-19 สามารถ
แพร่กระจายได้ง่ายมาก ถ้าหากมีการสัมผัสกับกลุ่มเหล่านี้แล้วตนเองจะติดเชื้อไปด้วย ซึ่งมันไม่จริงเพราะกลุ่ม
คนเหล่านี้เขาไม่ได้ติดเชื้อโควิดจริง ๆ แต่เกิดจากมุมมองอคติในตัวเราที่เป็นมุมมองเชิงเดี่ยว 

 
โรคความกลัว: เมื่อโควิดบุกบาโงย 

สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่ก าลังรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ท าให้ส่งผลกระทบในด้านจิตใจ ความรู้สึก เกิด
ความหวาดกลัวผู้คนที่เราต้องพบเจออยู่ทุกวันและคนรอบตัวเรา จึงเกิดความอิหลักอิเหลื่อในการทักทาย (การ
สลาม) ซึ่งเป็นการแสดงอัตตวิสัยนอบน้อมต่อผู้ที่เรายินดีเมื่อได้พบ เมื่อเหตุการณ์ไวรัสโควิค-19 ระบาดอย่าง
หนักท าให้วิถีชีวิตจากเดิม ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างห่างเหิน นอกจากนี้แล้วปัญหาในด้านความรู้สึกถือเป็น
ปัญหาส าคัญที่ไม่ควรมองข้ามแม้แต่น้อย กรมสุขภาพจิตได้อธิบายว่าจากโรคความกลัวโควิด-19 มาสู่ภาวะ
ซึมเศร้าและตึงเครียดมากขึ้น วังวนอยู่กับความกลัวที่ไม่สามารถท าอะไรได้เลย พะวงหน้าหลังไปสะหมด 
ปัญหาความกลัวและความวิตกกังวลจากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 เป็นเชื้อที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วใน
ระยะเวลาเพียงไม่ก่ีเดือนคนไทยติดเชื้อไปนับพันราย และยังไม่มีวัคซีนในการป้องกัน ส่งผลให้หน่วยงานบริษัท 
สถานประกอบการต่าง ๆ ปิดตัวลงอย่างกระทันหัน เพ่ือช่วยกันลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส คนไทย
จ านวนไม่น้อยกักตัวอยู่บ้านแล้วหันมาท างานที่บ้าน หรือ work from home แทนการออกไปท างานข้างนอก
เพราะเกิดความกลัวและวิตกว่าถ้าหากออกข้างนอกจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส แม้ความกลัวจะเป็นกลไกล
ธรรมชาติของจิตใจมนุษย์ แต่หากไม่รู้จักวิธีการจัดการกับความกลัวอาจจะส่งผลด้านลบกับจิตใจ รวมถึง
ร่างกายของเราได้ (กรมสุขภาพจิต, 2563) 

ความกลัวโควิด-19 ท าลายสุขภาพจิตของผู้คนเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นโรควิตกกังวล
อยู่แล้วก็จะคิดมากและรู้สึกแย่ลง คริสตี บริวเวอร์ ได้อธิบายความกลัวของคนเราว่ามักมาจากความไม่รู้และอยู่
ในสถานการณ์ที่ต้องรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป ซึ่งไวรัสโควิด-19 เป็นบ่อเกิดของความเครียดและกังวล       
โรซี เวเธอร์ลีย์ โฆษกขององค์กรการกุศลด้านสุขภาพจิตอีกแห่งหนึ่งในสหราชอาณาจักรที่ชื่อว่า Mind ให้
ความเห็นในการดูแลสุขภาพจิตในช่วงของการระบาดโควิด-19 คือ การรับรู้ข่าวสารที่น้อยลงและเลือกอ่านจาก
แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเท่านั้น การหยุดใช้โซเชียลมีเดียและการแจ้งเตือนที่สร้างความกังวล การล้างมือบ่อย ๆ 
แต่อย่าบ่อยจนเกินพอดี ติดต่อกับคนอ่ืน ๆ ไว้ และอย่าปล่อยให้ตนเองเฉา (คริสตี บริวเวอร์, 2563) 

หลังจากที่สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ได้ระบาดอย่างหนักในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีการ
ล็อคดาวเมืองและมีการตรวจเข้มเพ่ือสกัดกั้นไม่ให้เชื้อได้มีการแพร่ไปทั่ว จากท่ีมีการตรวจและป้องกันด้วยกัน
ออกกฎให้สวมหน้ากากอนามัยก่อนที่จะออกจากบ้านและมีการวางเจลล้างมือในทุก ๆ สถานที่หรือร้านค้า   
ต่าง ๆ ท าให้ตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นเรื่อย ๆ  แต่ยังมีการตรวจพบเชื้ออยู่บ้าง สถิติไม่ได้ขึ้นสูงเหมือนที่ผ่านมา 
เมื่อประมาณปลายเดือนเมษาที่ผ่านมาในอ าเภอที่ผู้เขียนอาศัยอยู่ เป็น 1 ในอ าเภอที่มีผู้ติดเชื้อโควิดรองลงมา
จากอีก 1 อ าเภอในจังหวัดนั่นคืออ าเภอบันนังสตา และอ าเภอที่ผู้เขียนอยู่ อาศัย คือ อ าเภอยะหาถึงแม้ว่าจะ
เป็นคนละเขตพ้ืนที่แต่อ าเภอผู้เขียนสถิติก็ขึ้นพอ ๆ กับอ าเภอบันนังสตา อ าเภอยะหาเชื้อมาจากในหมู่บ้าน
บาโงยซิแน ซึ่งอยู่ติดกับหมู่บ้านของผู้เขียนและท าให้คนในหมู่บ้านของผู้เขียนเองต่างก็ตื่นตระหนกว่าตนจะติด
เชื้อด้วยหรือไม ่หลังจากที่พ้ืนที่บาโงยซิแนได้ตรวจพบมีผู้ติดเชื้อ 1 ราย ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่รับเชื้อมาจากประเทศ
มาลาเนื่องจากไปร่วมงานแต่งานของญาติที่มาเลเซียและกลับมาได้มีไข้ จึงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
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สมเด็จพระยุพราชยะหา  ซึ่งในขณะนั้นการรับรู้ข่าวสารและการรับมือของเชื้อยังไม่รู้ทั่วถึงมากนั้นเพราะใน
ตอนนนั้นเป็นเชื้อที่เพ่ิงเกิดและร้ายแรงมีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ไม่ได้
อ านวยความสะดวกมากนักท าให้เจ้าที่วินิจฉัยอาการไม่ชัดเจนและได้ให้พักรักษาในห้องอาคารผู้ป่วยใน
ตามปกติต่อมาอาการผู้ป่วยทรุดลงจึงส่งตัวไปยงโรงพยาบาลจังหวัดต่อมาท าให้ทราบว่า  ผู้ปวยติดเชื้อโควิด
และมีโรคอ่ืนแทรกซ้อนด้วย ต่อมาผู้ป่วยทนเชื้อไม่ไหวท าให้เสียชีวิตในที่สุด หลังจากนั้นหมู่บ้านนี้ได้มีการปิด
หมู่บ้านในละแวกท่ีผู้ป่วยเคยอาศัยอยู่ ต่อมาทางคณะกรรมผู้น าหมู่บ้านได้ร่วมมือกับทีมแพทย์ของโรงพยาบาล
สมเด็จยุพราชได้มีการลงพ้ืนที่ตรวจหาเชื้อแบบเชิงรุกได้มีการนัดและประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้านให้มาตรวจเชื้อ
ไวรัส ตามที่เจ้าหน้าที่นัดไว้ ชาวบ้านมีการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีการแบ่งเป็นโซนตามหมู่บ้านสลับกัน
ออกไปตรวจเชื้อ ชาวบ้านทยอยออกไปรับการตรวจเชื้อตั้งแต่หัวรุ่ง มีการจัดวางเต๊นท์ส าหรับเจ้าหน้าที่ที่มา
ให้บริการ ส่วนชาวบ้านมีการวางเก้าอ้ีเป็นแถวยาวตามถนนและเว้นระยะห่าง เพ่ือป้องกันไม่ให้ผิดพลาดหรือมี
การแพร่กระจายของเชื้อได ้

 
การตรวจเชิงรุกและความวิตกเชิงซ้อน 

หลังจากที่เชื้อไวรัสโควิด-19 ได้แพร่ระบาดอย่างหนัก ท าให้ทุกพ้ืนที่มีมาตรการ การดูแลและป้องกัน
ที่เข้มข้นขึ้น หมู่บ้านบาโงยซิแนเป็นอีกต าบลหนึ่งที่มีการวางแผนการป้องกันอย่างเร่งด่วน โดยมีผู้น าหมู่บ้านใน
การอกกมาตรการให้ลูกบ้านทุกคน มาตรวจหาเชื้อไงรัสโควิด-19 ในรูปแบบปฏิบัติการเชิงรุก ที่อยู่ภายใต้การ
ดูแลของเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  

กลางดึกของวันที่3 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้บุกเข้ามาตรวจชาวบ้านจ านวนมากโดย
ไม่มีการเตือนหรือแจ้งล่วงหน้า เรียกว่า ยุทธการตรวจหาผู้ป่วยเชิงรุก (active case finding) ของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดยะลาเวลาประมาณ 20:00 ได้ยินเสียงรถไซเรน หลังจากนั้นก็เห็นข้อความในเฟสบุ๊คที่ถูก
แชร์กันต่อโดยมีข้อความดังนี้ 

 “รอซี นเรนทร์ หัวหน้าศูนย์กู้ภัยแม่กอเหนี่ยวยะหาได้ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า เที่ยวแล้ว
เที่ยวเล่า ที่รถฉุกเฉินโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา รับชาวยะลา 16 คน ส่งโรงพยาบาล หลังทีม
ปฏิบัติการค้นหาผู้ป่วย Covid-19 ท างานเชิงรุกด้วยการปูพรมตรวจค้นหากลุ่มเสี่ยง ท างานร่วมกันระหว่าง
บุคลากรทางการแพทย์ ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าทางศาสนา และกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
ใน ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา พบมีผู้เสี่ยงติดเชื้อ 23 คน แบ่งเป็นหมู่ที่ 2 จ านวน 16 คน, หมู่ที่ 4 จ านวน 
1 คน, หมู่ที่ 5 จ านวน 1 คน และหมู่ที่ 6 อีก 5 คน ในจ านวนนี้พบว่าเป็นเด็กอายุ 3-9 ปี จ านวน 5 คน” 

จากรายงานข้างต้นท าให้ผู้เขียนเองที่เห็นรถฉุกเฉินโรงพยาบาลขับผ่านหน้าบ้าน (เพราะเป็นหมู่บ้าน
ใกล้เคียง) คันแล้วคันเล่า ท าให้รู้สึกหดหู่ อย่างอธิบายไม่ถูก เป็นความรู้สึกกลัวที่มาพร้อมกับความเป็นห่วง 
เป็นห่วงชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนั้น ว่าเขาจะเป็นอยู่อย่างไร ถ้าสมมติในจ านวนรายงานผู้ป่วยที่ติดไวรัส
โควิด-19 เป็นเด็กเล็กแล้วต้องห่างจากพ่อแม่เพ่ือไปรักษาตัว ขึ้นรถฉุกเฉินโรงพยาบาลไปคนเดียว เป็น
ความรู้สึกที่หดหู่ใจอย่างมาก เด็กเล็กที่ต้องจากพ่อแม่ไปอยู่โรงพยาบาลโดยที่ไม่มีแม่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด ท า
ให้ผู้เขียนหันมามองน้องชายอายุ 11ขวบที่นอนดูทีวีอยู่กับแม่ นึกถึงคิดในใจว่าถ้าเป็นน้องเราที่ติดไวรัสโควิด-
19 แล้วต้องไปรักษาตัว อยู่ที่โรงพยาบาลเพียงคนเดียวโดยที่ไม่มีแม่ไปดูแลอยู่ใกล้ ๆ น้องต้องร้องไห้หาแม่    
แน่ ๆ และแม่เองก็น่าจะร้องไห้ด้วยเช่นกัน ถ้าหากเป็นอย่างที่ผู้เขียนคิดเป็นเรื่องที่สะเทือนใจกับครอบครัว
ผู้เขียนอย่างมาก หลังจากมีการแพร่ข่าวนี้ออกมาท าให้พ่อของผู้เขียนเองก็ตระหนักมากยิ่งขึ้นจากเดิมที่ไม่ค่อย
สวมหน้ากากอนามัยออกจากบ้านหลังจากมีข่าวพ่อก็สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน 
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ไม่เพียงแค่ครอบครัวของผู้เขียนเท่านั้นที่กังวลและเกิดความวิตกหวาดกลัวหวาดระแวงชาวบ้านใน
พ้ืนที่ละแวกเดียวกันก็เกิดความหวาดระแวงเช่นเดียวกับครอบครัวของผู้เขียนหลังจากข่าวสาร ยุทธการ
ตรวจหาผู้ป่วยเชิงรุกถูกเผยแพร่ไปยังโลกออนไลน์ท าให้เป็นข่าวใหญ่และเป็นข่าวร้ายส าหรับคนในพ้ืนที่ต่อมามี
นักข่าวจากหลายส านักลงพ้ืนที่มาท าข่าวโดยมีการสัมภาษณ์การท างานของคณะกรรมการของหมู่บ้านที่มี
มาตรการต่อการตรวจหาเชื้อแบบเชิงรุก ผู้ที่ติดเชื้อทั้งหมดถูกส่งไปยังโรงพยาบาลยะลาทันทีเพ่ือพิสูจน์หาเชื้อ
ที่ชัดเจนอีกครั้ง หลังจากนั้นหมู่บ้านนั้นก็ยังคงเร่งหาเชื้อต่อเรียกว่าท างานข้ามวันข้ามคืนกันเลยก็ได้ มีการ
ร่วมมือจากทางภาครัฐและประชาชนให้ความร่วมมือกันอย่างดี เพื่อตรวจหาเชื้อเชิงรุกให้ครบทุกบ้าน หลังจาก
ที่พ้ืนที่บาโงยซิแนมีการประกาศว่ามีผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 จ านวนมากเป็นตัวเลขที่น่าตกใจท าให้ประชาที่อยู่
ใกล้เกิดความตื่นตระหนกอย่างเห็นได้ชัด หมู่บ้านผู้เขียนเองที่อาศัยอยู่ติดกับพ้ืนที่บาโงยซิแน ท าให้ชาวบ้าน
เกิดความหวาดระแวงมากขึ้น มีการป้องกันตัวเองมากขึ้น เนื่องจากหมู่บ้านบาโงยซิแนเป็นหมู่บ้านที่อยู่
ใกล้เคียงหมู่บ้านของผู้เขียนท าให้มีความเสี่ยงที่ชาวบ้านเดินทางไปมาจะมีการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปด้วย 

จากความวิตกกังวลนี้ขอยกตัวอย่างแม่ของผู้เขียนเองที่มีความวิตกกังวลจากสถานการณ์ยุทธการ
ตรวจหาผู้ป่วยเชิงรุกโควิด-19 ในหมู่บ้านบาโงยซิแน เวลาที่แม่ผู้เขียนจะต้องไปซื้อกับข้าวที่ตลาดยะหา ซึ่งเป็น
ตลาดแห่งเดียวที่มีในอ าเภอยะหา ผู้ที่มาจับจ่ายตลาดมาจากหลากหลายต าบล ท าให้เกิดการระแวงต่อกัน แม่
ผู้เขียนได้กลับมาเล่าว่าหลังจากท่ีพ้ืนที่บาโงยซินมีการประกาศว่า ในพ้ืนที่มีการตรวจหาเชื้อแบบเชิงรุกและพบ
ผู้ที่ติดเชื้อจ านวนมากท าให้เวลาไปจับจ่ายที่ตลาดมีการระแวง “มึงระแวงกู” เพราะต่างก็ไม่รู้รู้ว่ามีใครมาจากที่
ไหนบ้าง จากที่แม่ใส่แค่หน้ากากอนามัยแต่ก็ไม่ได้พกเจลแอลกอฮอล์เพราะตามร้านค้ามีการจัดวางที่หน้าร้าน
ทุกร้านอยู่แล้ว แต่เมื่อทราบข่าวดังกล่าว แม่มีการระวังตัวเองมากขึ้น เพราะตัวเองมีหน้าที่จะต้องออกนอก
บ้านเพ่ือไปหาซื้อกับข้าวมาท าที่บ้าน เกิดความระแวงว่าตนเองจะเป็นพาหะพาเชื้อกลับมาที่บ้าน ความวิตก
กังวลของแม่ท าให้ผู้เขียนต้องหาซื้อเจลล้างมือส่วนตัวเพ่ือให้แม่ได้พกติดตัวตลอด ให้แม่ได้สบายใจมากขึ้น คือ
จากที่ปกติแม่ไม่เคยสนใจที่จะพกเจล มีแต่ผู้เขียนที่สั่งเจลมาใช้และพกติดกระเป๋าตลอด แต่เดี๋ยวนี้แม่ผู้เขียน
เองก็เริ่มพกเจลเองเพ่ือป้องกันมากข้ึน 

ในขณะนั้นหมู่บ้านบาโงยซิแนป็นที่จับตามองอย่างใกล้ชิดจากคนนอก บางส่วนมีการชื่นชมการ
ปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่มีการปฎิบัติงานอย่างหนัก เนื่องจากมีการเร่งให้มี
การท างานในเชิงปฎิบัติการยุทธการตรวจหาผู้ป่วยเชิงรุกโควิด-19 หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตรวจหาผู้ป่วยเชิงรุก
และได้ผลตรวจภายในคืนนั้นที่มีการประกาศข่าวออกมาว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในพ้ืนที่บ้านบาโงยสิเน
จ านวน 23 รายท าให้ประชาชนในพ้ืนที่ถูกมองด้วยสายตา ที่หวาดกลัวจากคนนอกท าให้คนในพ้ืนที่ใช้ชีวิต
อย่างยากล าบากเม่ือออกไปจ่ายตลาดถ้าหากรู้ว่าตนมาจากหมู่บ้านแห่งนี้คนรอบข้างก็จะเดินห่างออกไป  

การยุทธการตรวจหาผู้ป่วงเชิงรุก ผลออกมาว่าในหมู่บ้านแห่งนี้มียอดติดเชื้อจ านวจ 23 ราย ท าให้
สถานการณ์ดูแย่ลง เพราะขาวบ้านเกิดความวิตก กังวลอย่างมากแต่แล้วสถานการณ์ก็พลิกผันเมื่อเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขน าเชื้อที่ตรวจพบในคืนนั้นส่งไปตรวจต่อที่แล็บสองที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์จังหวัดสงขลาผล
ปรากฏว่าเป็นลบนั่นหมายความว่าคนในพ้ืนที่บาโงยซิแนไม่ได้ติดเชื้อ โควิด-19 อย่างที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ แต่
ก็ไม่ได้ท าให้ชาวบ้านรู้สึกดีข้ึนเลย ยังมีการพะวงกลัวการติดเชื้ออยู่ตลอด  

การตรวจซ้ า 23 รายที่ถูกตรวจจากยุทธการเชิงรุกแล้วปรากฏว่า ไม่พบผู้ติดเชื้อนับเป็นข่าวดีส าหรับ
คนในพ้ืนที่นี้ที่ไม่ได้ติดเชื้อตามที่เป็นข่าวอย่างไรก็ตามคนนอกก็ยังมองด้วยสายตาที่ยังหวาดระแวงอยู่ดี 
เหมือนกับว่าบาโงยซิแนเต็มไปด้วยผู้ติดเชื้อสูงถึงจ านวน 23 คน ท าให้คนในพ้ืนที่บาโงยซิแนทั้งหมดถูกเหมา
รวมด้วยสายตาที่หวาดกลัวจากคนภายนอก จากที่ปกติกลัวการติดเชื้อจากทั่วไปแล้ว พอมียุทธการตรวจหา
ผู้ป่วยเชิงรุกและผลที่ออกมาท าให้กลัวคนรอบตัวมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม จึงท าให้เกิดความกลัวเชิงซ้อน ถึงแม้ว่า มี
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การออกมายืนยันจากเจ้าหน้าที่ว่า หมู่บ้านแห่งนี้ไม่ได้ติดโควิด-19 ตามข่าวข้างต้น ก็ไม่อาจลบภาพความกลัว
ออกจากสายตาคนนอกพ้ืนที่ได้ 

          
โรคความกลัวโควิด (covidphobia)   

ยุทธการตรวจหาผู้ป่วยเชิงรุก ในหมู่บ้านบาโงยซิแน ท าให้คนตกอยู่ในภาวะวิตกกังวล  หวาดกลัว
ไวรัสโควิด-19 ไม่เพียงแต่คนในพ้ืนนี้เท่านั้น แทบทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ตกอยู่ในสภาวะ
ผวาหวาดกลัว เกิดความกังวลใจ จนเกิดแฮชแท็กในโลกออนไลน์ “กูติดยัง”  โรคความกลัวไวรัสโควิด-19 เกิด
จากความไม่รู้ เพราะเป็นโรคระบาดใหม่ ที่ยังไม่มีวัคซีนในการป้องกันเชื้อ ท าให้ผู้คนแตกตื่นหวาดผวา มี
อาการวิตกกังวลมีความหวาดกลัวต่อสถานการณ์ท่ีไม่สามารถควบคุมได้  

โรคความกลัวไวรัสโควิด-19 เกิดจากการที่เราสร้างอคติขึ้นจากจินตนาการปละสบการณ์ของเราเอง 
ท าให้เราเกิดความวิตก หวาดระแวงมากขึ้น ผู้เขียนเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เกิดความกลัวโรคโควิด-19 ในช่วง    
โควิดที่ผ่านมาตลาดหลายแห่งถูกปิดไปท าให้หาซื้อกับข้าวล าบาก ผู้เขียนรับหน้าที่อาสาออกไปจ่ายตลาดกับ
แม่ ซึ่งเป็นศูนย์รวมของอ าเภอ เป็นตลาดแห่งเดียวที่เปิดขายได้ในขณะนั้นซึ่งมีผู้คนมากมายมาจับจ่ายตลาด
แห่งนี้รวมถึงคนในพ้ืนที่บาโงยซิแนก็ออกมาจ่ายตลาดแห่งนี้เช่นเดียวกัน เมื่อแม่เจอคนรู้จักและรู้ว่ามาจาก
บาโงยซิแน ก็เดินเข้าไปทักทายตามประสา และผู้เขียนเองต้องเข้าไปสลาม ซึ่งเป็นการทักทายในแบบมุสลิม 
การสลามท าให้ผู้เขียนเกิดอาการวิตกมาก กลัวว่าจะเกิดการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 แต่มันก็เลี่ยงที่จะไม่สลาม
ไม่ได้เพราะจะถูกมองว่าเสียมารยาทไม่เคารพผู้ใหญ่ โควิด-19 ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมวิถีปฏิบัติ
เหล่านี้ได้เลย ผู้เขียนยังคงต้องยื่นมือสลามกับใครต่อใครไม่รู้ที่แม่พบเจอในตลาดขณะจับจ่าย หลังจากวันนั้ น
มาเวลาแม่ชวนไปตลาดผู้เขียนมักจะปฏิเสธอยู่บ่อยครั้ง แต่ก็ไม่เป็นผลส าเร็จ ท าให้ผู้เขียนกลับมาจัดการกับ
ความกลัวของตัวเอง ในเมื่อเราหลีกเหลี่ยงไม่ได้ก็ควรมีวิธีรับมือกับมันให้ได้ ผู้เขียนเลือกที่จะพกเจลล้างมือ
แอลกอฮอล์ติดตัวทุกครั้ง หลังจากมีการสลามทุก ๆ ครั้ง ผู้เขียนฉีดแอลกอฮอล์ทันที โดยที่ไม่ได้แคร์สายตาที่
จะมองว่าผู้เขียนถือตัวหรือรังเกียจ เพราะผู้เขียนคิดว่าถ้าหากไม่มีการล้างมือในขณะนั้นผู้เขียนเองที่จะเป็น
ตัวน าพาหะกลับมาที่บ้าน และที่บ้านมีทั้งหลาน ๆ 3-4 ขวบ ซึ่งอันตรายมาก ๆ ถ้าหากเด็ก ๆ จะติดเชื้อโควิด-
19 เพราะเด็ก ๆ มีภูมิคุ้มกันน้อยกว่าผู้ใหญ่ 

จากเหตุการณ์ที่ต้องพบเจอในแต่ละวันท าให้ผู้เขียนได้หลุดพ้นจากความกลัวไวรัสโควิด -19 ผู้เขียน
เลือกที่จะไม่เลี่ยงการออกไปจ่ายตลาดกับแม่ ในขณะที่เมื่อก่อนผู้เขียนพยายามเลี่ยงไม่ออกไปจาตลาดแต่ก็ไม่
เป็นผลส าเร็จ ท าให้ผู้เขียนค้นพบว่าการพาตัวเองออกมาจ่ายตลาดท าให้ผู้เขียนสามารถหลุดพ้นจากความกลัว
ไวรัสโควิด-19 นี้ได้ ผู้เขียนค้นพบว่า ความกลัวทั้งหมดที่ผู้เขียนกังวล เกิดจากมุมมองอคติในตัวเราที่เป็น
มุมมองเชิงเดียว ท าให้ผู้เขียนเกิดความวิตก ระแวงไปเองทั้งท่ีความเป็นจริงแล้วคนบาโงยซิแนไม่ได้ติดเชื้ออย่าง
ที่เป็นข่าว 

 
วิถีปฏิบัติที่เปลี่ยนไป 

วิถีปฏิบัติที่เปลี่ยนไปจากผลกระทบของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 จากเดิมที่ผู้นับถือศาสนา
อิสลามเมื่อมีการพบปะผู้ใหญ่ จะมีการทักทายและเคารพด้วยการสลาม ซึ่งการสลามเป็นวิถีปฏิบัติกันมาตั้งแต่
ในอดีตจนปัจจุบันก็ยังยึดถือการสลามเป็นการเคารพและทักทายเมื่อพบเจอกัน 

การสลามคือ การสัมผัสมือของคนศาสนาอิสลาม บางคนก็แตะมือที่หน้าอก บางคนก็ลูบที่ใบหน้า
ตนเอง การสัมผัสมือของชาวมุสลิม (ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม) เป็นการทักทายกันเมื่อพบปะกันจะกล่าวสลาม
ซึ่งกันและกันและสัมผัสมือกัน เพราะเป็นแนวทางของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฯ (ศาสดามูฮัมหมัด)  
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ในสถานการณ์ท่ีก าลังระบาดอยู่ในตอนนี้ท าให้การปฏิบัติแบบเดิมเปลี่ยนไป บางคนก็เข้าใจและรับรู้ดี
อยู่แล้วว่าการทักทายไม่จ าเป็นต้องสลามก็ได้ (การทักทายในศาสนาอิสลามสามารถท าได้ด้วยการกล่าวว่า “อัส
ลามูอาลัยกุม”) เพราะจะท าให้เกิดการแพร่เชื้อมากขึ้น แต่ในบางครั้งผู้เขียนเองก็เกิดความสับสนเวลาเจอ
ผู้ใหญ่แล้วเราจะสลามดีไหม เขาจะรับสลามหรือเปล่า แล้วถ้าเราไม่สลามเขาจะมองว่าเราไม่มีมารยาทไหม ท า
ให้ผู้เขียนเองและคนอ่ืน ๆ ก็เกิดความสับสนไม่น้อย ในวันฮารีรายอที่ผ่านมาผู้เขียนและเพ่ือน ๆ ได้มีการไป
เยี่ยมเพ่ือนที่ต าบลหนึ่งซึ่งอยู่ติดกับต าบลบาโงยซิแนเช่นเดียวกัน เมื่อเจอแม่ของเพ่ือนผู้เขียนได้หันไปถาม
เพ่ือนอีกคนว่าเราจะเข้าไปสลามดีไหม ผู้เขียนและเพ่ือนได้แต่ยืนยิ้มทักทายไม่กล้าเข้าไปสลามเพราะเกรงว่า
เราจะเป็นพาหนะพาเชื้อโรคมา ทั้งที่เราเองมีการป้องกันตัวเองอย่างดีด้วยการพกเจลล้างมือติดตัว เพ่ือป้องกัน
ตัวเองและป้องกันคนที่อยู่ใกล้ตัวเรา  

 ผู้เขียนขอยกตัวอย่างสถานการณ์ที่ท าให้เกิดความสับสน ครั้งหนึ่งผู้เขียนได้มีโอกาสไปเยี่ยมแม่ของ
เพ่ือนที่บ้าน ผู้เขียนเดินเปิดประตูเข้าไปกล่าวทักทายด้วยการ ให้สลาม “อัสลามูอาลัยกุม” แต่ในใจเกิดความ
กังวลว่าแมจะมองว่าเราไม่น้อบน้อม ไม่มีมารยาทหรือเปล่า (ถ้าเปรียบเทียบการสลามในประเพณีของไทยก็คือ
การยกมือไหว้ แต่ในศาสนาอิสลามคือ การสัมผัสมือแล้วก้มลงจูบที่หลังมือ) ผู้เขียนเกิดความลังเลใจว่าจะเดิน
ไปสลามดีไหม ผู้เขียนยืนนึกคิดอยู่ชั่วขณะ ก็ได้ตัดสินใจเดินไปหาแม่เพ่ือที่จะสลามด้วยการจูบหลังมือ แต่แม่
ตอบกลับว่า “ไม่เป็นไรลูก” ผู้เขียนได้ยิ้มตอบ แต่ความในใจก็รู้สึกไม่ดี ไม่รู้ว่าควรรู้สึกยังไงดี อายที่เดินเข้าไป
สลามเพราะรู้ทั้งรู้ว่าสถานการณ์ในตอนนี้เป็นอย่างไร แต่ถ้าไม่เดินเข้าไปสลามก็รู้สึกว่าตนเองหยิ่งยโสหรือ
เปล่าที่ไม่เข้าไปทักทาย 

จากผลกระทบของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้วิถีปฏิบัติจากดั้งเดิมที่ยึดถือปฏิบัติกันมา
ตั้งแต่อดีต มีการเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่มีการสลามด้วยการสัมผัสมือ เปลี่ยนเป็นการกล่าวให้ทักทายด้วย 
“อัสลามูอาลัยกุม” แทน ในขณะที่ตอนนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงแล้ว แต่ก็ยังมีการป้องกันอยู่ ยังมีการสวม
หน้ากากอนามัยเวลาออกข้างนอก และในบางคนก็ยังไม่กล้าที่จะยื่นมือสลามเม่ือพบเจอกัน 

 
พิธีกรรมจัดการฝังศพในช่วงโรคระบาด 

การฝังศพในศาสนาอิสลามเมื่อเสียชีวิตแล้วต้องรีบจัดการศพภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนฝั่งศพมีการพิธี
อาบน้ าศพ โดยลูกหลานจะช่วยกันอาบน้ าให้กับศพ ถ้าเป็นผู้ชายก็ลูกหลานผู้ชาย ถ้าผู้หญิงก็จะเป็นลูกหลาน
ผู้หญิงในการจัดการอาบน้ าศพ หลังจากการอาบน้ าศพจะมีการห่อศพ ก่อนที่จะห่อศพ จะให้ลูกหลานได้จูบลา
เป็นครั้งสุดท้าย ภายในงานศพจะมีญาติ ๆ จากต่างที่ต่างถิ่นที่พลัดพรากกันจะกลับมาเยี่ยมงานศพและพบเจอ
กับญาติคนอื่น ๆ ท าให้งานศพเต็มไปด้วยความรู้สึกอบอุ่น รู้สึกถึงความรัก ความห่วงใย ของญาติ ๆ ที่มาแสดง
ความเสียใจ ความตายในศาสนาอิสลาม คือไม่ใช่จุดจบของชีวิตแต่เป็นการเริ่มต้นของชีวิตในอีกโลกหน้า คนที่
นับถือศาสนาอิสลามมีความเชื่อว่าเกิดมาเพ่ือสะสมความดี เพ่ือได้น าไปใช้ในชีวิตโลกหน้า  

พิธีการจัดการศพจากเดิมถูกเปลี่ยนไป เมื่อสถาการณ์ไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดอย่างหนัก ท าให้การ
จัดการศพในขณะนั้นถูกรวบขั้นตอน ไม่มีการอาบน้ าศพที่บ้าน ศพถูกจัดการการอาบน้ า และพิธีห่อศพที่
โรงพยาบาลแทนจากที่ปกติท าที่บ้าน ท าให้รู้สึกว่า การที่จัดการศพที่โรงพยาบาลจะถูกต้องตามหลักศาสนา
อิสลามหรือเปล่าแม้ว่าจะเป็นศพที่ไม่ติดไวรัสโควิด-19 ก็ตาม ท าให้ลูกหลานไม่ได้มีการอ าลาศพหรือจัดการศพ
ตามประเพณีศาสนา เพราะรัฐบาลออกมาตรการ Social Distancing เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-
19 ท าให้การจัดการศพในช่วงนั้น เป็นไปด้วยเงียบเหงา โศกเศร้า และญาติ ๆ จากต่างถิ่นก็ไม่ได้มาเยี่ยมงาน
ศพเพราะไม่สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ 
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มายาคติ: ในการรับมือและป้องกันโรคระบาดในสังคมมลายู 
วันที่16 พฤษภาคม 2563 วันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีมาก ๆ ส าหรับพ่ีน้องมุสลิม ที่ทางจุฬาราชมนตรีอิสลาม

ได้ประกาศว่าอนุญาติให้มัสยิดที่มีความพร้อมสามารถท าการละหมาดรายอได้ และชุมชนของผู้เขียนเองก็ได้มี
การวางมติกันว่าจะไปละหมาดที่บริเวรสนามบอลในโรงเรียน เพ่ือที่จะเว้นระยะห่างกันได้ และมีการวาง
มาตรการการป้องกันให้ใส่หน้ากากอนามัยไปละหมาดเพ่ือที่จะไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อได้ การละหมาดรายอถือ
เป็นวันส าคัญส าหรับมุสลิม เพราะเป็นการรวมตัวของญาติ ๆ ที่ต่างคนต่างออกไปท างานนอกพ้ืนที่เมื่อถึง
เทศกาลฮารีรายอทุกคนจะกลับมารวมตัวที่บ้านเพ่ือร่วมเฉลิมฉลอง แต่เทศกาลฮารีรายอในปีนี้กลับท าให้
ผู้เขียนรู้สึกไม่สนุกเหมือนปีที่ผ่าน ๆ มาเนื่องจากไม่สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ ท าให้ไม่ได้กลับไปเยี่ยม  
ญาติ ๆ ที่บ้านต่างจังหวัดได้ ไม่ได้มีการรวมตัวแต่ถ้ามองในอีกมุมหนึ่ง ที่ทางจุฬาราชมนตรีได้มีการประกาศว่า
อนุญาติให้มัสยิดที่มีความพร้อมท าการละหมาดวันรายอได้ แค่ได้ละหมาดรายอร่วมกันที่มัสยิดนับเป็นข่าวดี
มาก ๆ ส าหรับคนที่นับถือศาสนาอิสลาม  

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เป็นโอกาสดีที่ผู้เขียนได้มีโอกาสพูดคุยกับโต๊ะครูท่านหนึ่ง (อาจารย์สอน
ศาสนา) ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่บาโงยซิแน ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มียุทธการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก ผู้เขียนได้สอบถามถึง
สถานการณ์ในพ้ืนที่ตอนนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้าง ชาวบ้านมีความวิตกกังวลมากแค่ไหน อาจารย์ได้เล่าถึง
สถานการณ์ตอนนี้ว่า มีความตึงเครียด จากเดิมก่อนที่จะมียุทธการตรวจหาผู้ป่วยเชิงรุกชาวบ้านมีความวิตก
กังวลในระดับหนึ่งแล้ว แต่พอมียุทธการตรวจหาผู้ป่วยเชิงรุก แล้วผลที่ออกมาข้างต้นว่า มีผู้ติดเชื้อจ านวน 23 
คน ท าให้สถานการณ์แย่ลงกว่าเดิม ชาวบ้านรวมถึงตัวอาจารย์เองเกิดความวิตกกังวลมากข้ึน อาจารย์ได้เล่าถึง
เหตุการณ์หนึ่งที่ท่านพบเจอเอง หลังจากที่ผลตรวจรอบที่สองออกมาว่าชาวบ้านในหมู่บ้านไม่ได้ติดเชื้อ ตามที่
ประกาศครั้งแรก อาจารย์ได้ท าอาชีพเสริมด้วยการขายของออนไลน์ ขายผลไม้ โดยมีการโพสต์รับออเดอร์จาก
ทางเฟสบุ๊ค หลังจากนั้นก็น าไปส่งถึงที่ตามที่นัดไว้ เมื่ออาจารย์ออกไปส่งของถึงที่ แล้วผู้ รับได้สอบถามว่า
อาจารย์มาจากท่ีไหน ท่านได้ตอบกลับไปว่ามาจากบ้านบาโงยซิแน ท าให้ผู้รับเกิดความหวาดระแวงว่าอาจารย์
จะเป็นคนน าเชื้อมาสู่ตนเอง ด้วยการมองด้วยสายตาที่รังเกียจ แต่ก็ไม่ได้แสดงออกอย่างชัดเจน แต่อาจารย์
สัมผัสถึงความหวาดกลัวนั้นได้ ท าให้อาจารย์เองก็รู้สึกไม่ดี ที่ท าให้ลูกค้าเกิดความหวาดกลัว วิตกกังวล 

จากเหตุการณ์ที่อาจารย์ได้เล่ามาท าให้ผู้เขียนรู้สึกว่าความกลัวที่สร้างจากทัศนคติของตนเองน่ากลัว
กว่าการแพร่ชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นความกลัวที่สร้างจากความคิดทัศนคติของตนผ่านการรับรู้ การรับรู้ข่าวสาร
มาก ๆ ส่งผลให้เกิดความวิตกกังวล และเกิดความกลัวในที่สุด 
 
สรุป 

ความกลัวและการหลุดพ้น กรณี ารแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด-19 ในสังคมมลายู  จากสถานการณ์การ
แพร่โรคระบาดไวรัสโควิด-19 ผู้เขียนได้ศึกษาวิจัยชาติพันธุ์ที่หมู่บ้านบาโงยซิแนเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  

เนื่องจากมียุทธการตรวจหาผู้ป่วยเชิงรุก ทุกหมู่บ้านในจังหวัดก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน แต่การ
ตรวจเชิงรุกได้สร้างผลกระทบที่มากยิ่งขึ้น ควรมีวิธีการและเครื่องมือที่เพียบพร้อมเพ่ือไม่ให่ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพจิตส่งผลให้เกิดความกลัวเชิงซ้อน โรคความกลัวโควิด-19 Covidphobia จากผลตรวจหาผู้ป่วยเชิงรุก
พบจ านวน 23 คนท าให้ชาวบ้านเกิดความหวาดกลัวและวิตกกังวลส่งผลในการด าเนินชีวิตประจ าวันอย่าง
ล าบาก การออกไปจ่ายตลาดพบปะผู้คนข้างนอก เกิดการเหยียดด้วยสายตาที่หวาดระแวงต่อคนบาโงยซิแน 
ถึงแม้ว่าผลตรวจซ้ าที่ออกมาอย่างชัดเจนแล้วว่าผู้ป่วย 23 คนไม่ได้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จริงอย่างที่ได้ออกข่าว
ก่อนหน้านี้ แต่ก็ไม่อาจลบความกลัวก่อนหน้านี้ได้ ชาวบ้านบาโงยซิแนยังถูกมองว่า  เป็นพ้ืนที่ที่ติดเชื้อตามที่
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เป็นข่าวในครั้งแรก ไม่เพียงแค่การใช้ชีวิตประจ าวันอย่างล าบากเพียงเท่านั้น วิถีปฏิบัติจากดั้งเดิมที่มีการสลาม
ก็เกิดความสับสนในการปฏิบัติไปด้วยจากเดิมที่มีการสลามเมื่อพบเจอผู้ใหญ่ท าให้เกิดความลังเลว่าจะสลามดี
ไหมถ้าไม่สลามจะถูกมองอย่างไร สุดท้ายก็ได้ตัดสินใจที่จะยื่นมือไปสลามอย่างที่เคยปฏิบัติและไม่ลืมที่จะ
ป้องกันตัวเองด้วยการล้างมือกับแอลกอฮอล์ในทันที นอกจากวิถีปฏิบัติที่เปลี่ยนไปแล้ว พิธีการฝั่งศพตามที่
ศาสนาได้บัญญัติตามหลักขั้นตอนอย่างละเอียดก็ถูกเปลี่ยนแปลงขั้นตอนให้ลดลง งานศพในช่วงโรคแพร่
ระบาดลูกหลานไม่ได้มีการอ าลาหรือกอดศพเพราะป้องกันการแพร่เชื้อ เป็นการตายจากที่ไม่ได้มีการอ าลาเป็น
ครั้งสุดท้าย 

 
เอกสารอ้างอิง 
คริสตี บริวเวอร์. 2563.  ไวรัสโคโรนา : เราจะรับมือกับความกลัวและวิตกกังวลในช่วงโควิด -19 ระบาดได้

อย่างไร.  สืบค้น 5 สิงหาคม 2563, จาก https://1th.me/a93R0 
กรมสุขภาพจิต. 2563.  ระวังโรคระบาดทางจิต (Emotional Contagion) ในช่วงวิกฤตโควิด-19.  สืบค้น 7

สิงหาคม 2563, จาก https://1th.me/9QbnF 
รอซี นเรนทร์, หัวหน้าศูนย์กู้ภัยแม่กอเหนี่ยวยะหา, 2563. สัมภาษณ์ 
รอซ๊ะ ดือเร๊ะ, ผู้ให้สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2563. สัมภาษณ์ 

 
 

 



เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)      403 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสงัคมวิทยา ครั้งที่ 2 
20 - 21 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ี

การปรับตัวของเกมกระดานในสถานการณ์โควิด-19: จากออฟไลน์สู่ออนไลน์ 
Adaptation of Board Game during Covid-19 Situation:  

From Offline to Online 
 

แดนไท สุขก าเนิด1 
เดชรัต สุขก าเนิด2 
วรุฒ นิมิตยนตร์3 

 
บทคัดย่อ 
 ในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา เกมกระดาน หรือ Board Game ได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้นอย่างมากใน
สังคมไทย โดยเฉพาะจุดเด่นของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นแบบออฟไลน์ แต่เมื่อสถานการณ์โควิด-19 มี
การแพร่ระบาดมากขึ้น จนน าไปสู่มาตรการล็อคดาวน์ ในเดือนมีนาคม 2563 ท าให้วงการเกมกระดาน
หยุดชะงักสิ้นเชิง เดือนเมษายน 2563 เกมกระดานจึงแปลงรูปแบบการเล่นมาสู่การเล่นเกมกระดานแบบ
ออนไลน์ เป็นครั้งแรกของประเทศไทย และมีผู้เข้าร่วมเล่นเกมกระดานแบบออนไลน์จ านวนมาก โดยเฉพาะ
นักเรียน ในช่วงที่มีการขยายการปิดเทอมและการเรียนแบบออนไลน์ และกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่นิยมเล่นเกม
กระดานอยู่แล้ว 
 บทความนี้จึงน าเสนอประสบการณ์ แนวคิด และการประเมินผลในการปรับตัวของบอร์ดเกม มาสู่
แบบออนไลน์ ว่าสามารถตอบโจทย์การรักษาและการเสริมสร้างสายสัมพันธ์ และการเรียนรู้ในสังคม ในภาวะ
ที่ต้องมีระยะห่างระหว่างกันได้ดีเพียงใด การศึกษาครั้งนี้ ท าการส ารวจความคิดเห็นของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม
เกมกระดานแบบออนไลน์ จ านวน 506 ราย แล้วผลการศึกษา พบว่า เกมกระดานสามารถ (ก) ส่งเสริม
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน เพ่ือทดแทนสายสัมพันธ์ในสังคมในลักษณะเดิม (ข) น าไปใช้ร่วมกับการสอนแบบ
ออนไลน์ โดยเฉพาะส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นครู และ (ค) การส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับกลุ่มคนอื่นๆ ใน
สังคม 
 อย่างไรก็ดี การเล่นเกมกระดานแบบออนไลน์ยังไม่สามารถทดแทนการเล่นเกมกระดานแบบเดิม และ
สายสัมพันธ์ทางสังคมโดยทั่วไปได้ทั้งหมด มีผลให้ เมื่อเดือนกันยายนที่กิจกรรมต่างๆ ในสังคมกลับมาเป็นปกติ 
การเล่นเกมกระดานแบบออนไลน์จึงยุติลง 
 

ค าส าคัญ: เกมกระดาน สายสัมพันธ์ในสังคม การเรียนรู้ 
 
การปรับตัวของเกมกระดานในสถานการณ์โควิด-19: จากออฟไลน์สู่ออนไลน์ 
 เกมกระดาน หรือ Board Game เป็นเกมที่เล่นผ่านกระดาน หรือการ์ด และเป็นเกมที่เน้นการเรียนรู้ 
และการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผู้เล่น ในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา เกมกระดานได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้น
อย่างมากในสังคมไทย โดยเฉพาะจุดเด่นของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่น แต่เมื่อสถานการณ์โควิด-19 มีการ
แพร่ระบาดมากข้ึน จนน าไปสู่มาตรการล็อคดาวน์ ในเดือนมีนาคม 2563 ท าให้วงการเกมกระดาน (หรือต่อไป
                                                           
1 นักศึกษาสถาบันการศึกษาทางไกล กระทรวงศึกษาธิการ และผู้ร่วมก่อตั้ง Deschooling game 
2 นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ และผู้ร่วมก่อตั้ง Deschooling game 
3 นักศึกษา บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และและผู้ร่วมก่อตั้ง 
Deschooling game 



404      เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)       
 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสงัคมวิทยา ครั้งที่ 2 
20 - 21 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 

 

ขอเรียกว่า “บอร์ดเกม” ตามชื่อที่คนทั่วไปนิยมเรียกกัน) หยุดชะงักสิ้นเชิง จุดเด่นที่เคยมีในฐานะการส่งเสริม
ปฏิสัมพันธ์ของผูคนกลับกลายเป็นความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคแทน 
 ภายใต้ภาวการณ์ล็อคดาวน์และการหยุดชะงักสิ้นเชิงของวงการบอร์ดเกม Deschooling game ซึ่ง
เป็นกลุ่มนักออกแบบบอร์ดเกมเพ่ือการเรียนรู้จึงได้เริ่มออกแบบกิจกรรมการเล่นบอร์ดเกมแบบออนไลน์ขึ้น 
โดยการทดลองในวงนักออกแบบบอร์ดเกม และผู้น าเกมในร้านบอร์ดเกม จนมีความพร้อมในการพัฒนามาเป็น
กิจกรรมบอร์ดเกมออนไลน์ ภายใต้ชื่อ “หนีโควิดมาพิชิตบอร์ดเกม” ในช่วงเดือนเมษายนถึงกันยายน 2563 
โดยได้รับการสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. และนับเป็นครั้งแรกของประเทศ
ไทยที่มีกิจกรรมบอร์ดเกมแบบออนไลน์ที่ต่อเนื่องถึง 4 เดือน 
 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมและการศึกษา 
 วัตถุประสงค์ส าคัญของการด าเนินกิจกรรมบอร์ดเกมแบบออนไลน์คือ การพยายามรักษาและสร้าง
เสริมสายสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่งมีความส าคัญต่อทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้คน ในช่วงสถานการณ์ที่
จ าเป็นต้องรักษาระยะห่างทางสังคม (จริงๆ แล้ว คือระยะห่างทางกายภาพ) โดยการสร้างสายสัมพันธ์ทาง
สังคมผ่านการเล่นบอร์ดเกมออนไลน์แทน 
นอกจากนี้ ส าหรับเด็กและเยาวชนที่ต้องปิดภาคเรียนยาวนานขึ้น และต้องเรียนแบบออนไลน์อีก 1 เดือน 
กิจกรรม “หนีโควิดมาพิชิตบอร์ดเกม” ยังมุ่งหวังที่จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการสนับสนุนการเรียนรู้แบบมี
ปฏิสัมพันธ์ (หรือ Active Learning) ของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปอีกด้วย 
 บทความนี้จึงมุ่งหวังที่จะน าเสนอประสบการณ์ แนวคิด และการประเมินผลในการพยายามปรับตัว
ของบอร์ดเกม จากที่เคยเล่นแบบออฟไลน์ (หรือเล่นในโลกจริง) มาสู่แบบออนไลน์ (หรือในโลกเสมือน) เป็น
ครั้งแรกของประเทศไทย ว่า (ก) มีพัฒนาการอย่างไร (ข) เลือกและพัฒนารูปแบบบอร์ดเกมออนไลน์อย่างไร 
และ (ค) สามารถตอบโจทย์การรักษาและการเสริมสร้างสายสัมพันธ์ ในสังคม รวมถึงการสนับสนุนการเรียนรู้ 
ในภาวะที่สังคมต้องมีระยะห่างระหว่างกัน ได้ดีเพียงใด 
 
แนวคิด ทฤษฎี 

การศึกษาทางสังคมศาสตร์พบว่า การติดต่อหรือสายสัมพันธ์สังคมมีผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีในหลาย
ด้าน ผลการศึกษาพบว่า ยิ่งคนแต่ละคนมีการติดต่อกับคนอ่ืน (ไม่ว่าจะเป็นเพ่ือนหรือคนรู้จัก) มากขึ้นเพียงใด 
ผู้นั้นยิ่งมีความรู้สึกม่ันคงทางจิตใจ และมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ชุมชนมากขึ้นเท่านั้น 
นอกจากนี้ ผลการศึกษายังบ่งชี้ว่า การมีสายสัมพันธ์ในสังคมที่แน่นแฟ้นจะช่วยให้คนผู้นั้นลดความเครียดลง มี
สุขภาพจิตที่ดี และมีวิถีชีวิตที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพที่ดีขึ้น ผลการศึกษาของ Julianne Holt-Lunstad (อ้างโดย 
David Robson, 2020) พบว่า การมีสายสัมพันธ์จ ากัดมีผลให้ผู้คนมีภาวะน้ าหนักเกิน และสูบบุหรี่มากขึ้น ถึง 
15 มวนต่อวัน 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มาตรการการล็อกดาวน์ได้จ ากัดโอกาสในการท า
กิจกรรมที่เสริมสร้างปฏิสัมพันธ์/สายสัมพันธ์ในสังคม แม้ว่า สังคมจะหันมาใช้ช่องทางออนไลน์ในการสานต่อ
สายสัมพันธ์ในสังคม เช่น การแชท หรือการประชุมออนไลน์ แต่ David Robson (2020) ได้ตั้งข้อสังเกตว่า 
การสร้าง/สานสายสัมพันธ์ในสังคมออนไลน์ก็มีข้อจ ากัดท่ีส าคัญ 3 ประการคือ  
หนึ่ง การขาดประสบการณ์ร่วมกัน (หรือ shared experiences) เพราะโดยทั่วไปสายสัมพันธ์ของผู้คนใน
สังคมจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับกับการพูดคุย/ถามไถ่กันเท่านั้น แต่สายสัมพันธ์มักจะแน่นแฟ้นขึ้นจากการมี
ประสบการณ์ที่ประทับใจ ทั้งทางบวกและทางลบ (หมายถึง ความยากล าบาก) ร่วมกัน ซึ่งการสื่อสารด้วย
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ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์อาจตอบโจทย์ในข้อนี้ได้จ ากัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลต่อการสร้าง/สานสายสัมพันธ์
ในระยะยาว 
สอง การขาดการสัมผัสทางกายภาพ (หรือ physical touch) เพราะสายสัมพันธ์ของมนุษย์ไม่ได้เกิดจาก 
“ค าพูด” เท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับการสัมผัสกายซึ่งกันและกันด้วย เช่น ผลการศึกษาที่พบว่า การสัมผัสทาง
สังคม (ที่ไม่เกี่ยวข้องความสัมพันธ์ทางเพศ) เช่น การถูแขนเพ่ือแสดงการปลอบใจ/ให้ก าลังใจ มีผลต่อการ
ปล่อยฮอร์โมนเอนโดรฟิน ที่ช่วยให้มนุษย์มีความสบายใจมากขึ้นในยามที่เศร้าเสียใจ และยังช่วยลดการปล่อย
ฮอร์โมนคอร์ติซอล ซึ่งเกิดขึ้นในเวลาเครียด รวมถึงการลดอัตราการเต้นของหัวใจในช่วงเวลาเครียดด้วย ซึ่ง
การสัมพันธ์ทางออนไลน์ไม่สามารถตอบโจทย์การสัมผัสทางสังคมได้ 

ดังนั้น Mariana von Mohr จาก University College London (อ้างโดย David Robson, 2020) 
จึงสรุปว่า การสูญเสียการสัมผัสที่ใกล้ชิดในช่วงโควิด-19 มีความสัมพันธ์กับสุขภาพจิตที่แย่ลง รวมถึงความโดด
เดี่ยว ความกังวล และการลดความอดทนทางอารมณ์ และสุขภาพจิตโดยรวมด้วย” 
สุดท้าย ซึ่งอาจจะเป็นประเด็นที่น่าแปลกใจที่สุด คือ ในสถานการณ์ที่มีการล็อกดาวน์อยู่  เราอาจคิดถึง “สาย
สัมพันธ์แบบอ่อนๆ” (หรือ weak ties) ซึ่งหมายถึงสายสัมพันธ์แบบอ่อนๆ ที่เราพบในชีวิตประจ าวัน เช่น การ
พูดคุยกับแม่ค้าที่ตลาด หรือทักทายเพ่ือนร่วมคณะ โดยมีการศึกษาพบว่า ก่อนสถานการณ์โควิด -19 ในแต่ละ
วัน ผู้คนจะมีปฏิสัมพันธ์แบบอ่อนๆ วันละ 11-16 ครั้ง  

ผลการศึกษาของ Sandstrom และ Elizabeth Dunn พบว่าทั้งสายสัมพันธ์แบบเข้ม (หมายถึง สาย
สัมพันธ์กับคนใกล้ชิด) และสายสัมพันธ์แบบอ่อน ล้วนมีความหมายต่อคุณภาพชีวิตที่ดี เช่นเดียวกับผลการ
ทดลองของ Bernardo Monechi ที่พบว่า สายสัมพันธ์แบบอ่อนๆ  มีผลส าคัญต่อการมีความคิดสร้างสรรค์ 
เพราะคนที่อยู่ในสายสัมพันธ์แบบเข้มมักเป็นที่มีภูมิหลังคล้ายกับเรา ในขณะที่คนที่เรามีความสัมพันธ์แบบ
อ่อนๆ มักจะมีภูมิหลังและประสบการณ์แตกต่างไปจากเรา Monechi จึงเสนอให้เรามีสายสัมพันธ์แบบเข้ม
และแบบอ่อนในอัตราท่ีเท่าๆ กันในแต่ละวัน (อ้างโดย David Robson, 2020)   

เพราะฉะนั้น David Robson จึงเสนอว่า ในสถานการณ์ที่มีการล็อกดาวน์ เราจะต้องปรับรูปแบบ
กิจกรรม/ปฏิสัมพันธ์ที่สร้าง “ประสบการณ์ร่วมกัน” หรือสร้าง “สายสัมพันธ์แบบอ่อน” กับเพ่ือนใหม่ เช่น 
การปาร์ตี้หรือชมภาพยนตร์แบบออนไลน์ ส่วนสิ่งที่ยากที่สุดคือ “การสัมผัสทางสังคม” ซึ่งเราก็อาจใช้การลูบ
ขนแมว/หมา ในขณะที่เราชมภาพยนตร์หรือคุยกับเพ่ือนๆ ทางออนไลน์ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เราไม่สบายใจ 
ดังนั้น ในสถานการณ์โควิด-19 การเล่นเกมแบบออนไลน์จึงแนวทางหนึ่งที่จะตอบโจทย์ดังกล่าว ดังจะเห็นได้
จากปริมาณการใช้/เล่นเกมออนไลน์ที่เพ่ิมมากขึ้น เช่น Twitch ซึ่งเป็นบริการสตรีมมิ่งของอะเมซอนมี
ผู้ใช้บริการเพ่ิมข้ึน 10% ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และในประเทศที่ได้รับผลกระทบรุนแรงเช่น อิตาลี มีการ
เล่นเกมออนไลน์เพ่ิมข้ึนถึง 66% รวมถึงมีการพัฒนาบอร์ดเกมแบบออนไลน์ ที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
ขึ้นมาในแพลตฟอร์มบอร์ดเกมออนไลน์เช่น Tabletopia ด้วย (Andrew Phelps, 2020) 

ส่วนผลลัพธ์ที่มีต่อการสานสัมพันธ์ทางสังคมนั้น งานวิจัยของ Sebastain Cmentowski และ Jens 
Kruger (2020) พบว่า ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 คุณค่าของการเล่นเกมในการตอบสนองความต้องการของ
สังคมจะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมในการเล่นเกมของแต่ละบุคคล ผู้ที่คุ้นเคยกับการเล่นเกมแบบที่มีผู้เล่นหลายคนจะ
เพ่ิมช่วงเวลาของการเล่นเกมมากข้ึน และบอกว่า การได้มีปฏิสัมพันธ์ในสังคมคือสาเหตุส าคัญของการเล่นเกม
มากขึ้นดังกล่าว ในทางตรงกันข้าม ผู้ที่ไม่ถนัดในการเล่นเกม กลับยังไม่ได้รวมการเล่นเกมเข้าไว้ในช่องทางหนึ่ง
ในการเพิ่มปฏิสัมพันธ์ของตนเอง  
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาครั้งนี้จะเริ่มต้นจากการรวบรวมและการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ โดยการบอกเล่าถึงแนว
ทางการพัฒนาและรูปแบบเกมที่น ามาใช้ในบอร์ดเกมแบบออนไลน์  จนกระทั่งเปิดให้เข้าร่วมกิจกรรมได้
ระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม ถึง 12 กันยายน 2563 จากนั้น การศึกษาครั้งนี้จะท าการรวบรวมความคิดเห็น 
จากการเข้าร่วมกิจกรรมบอร์ดเกมออนไลน์ในแต่ละวัน ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม จนถึงวันที่ 12 กันยายน 
2563 ผู้น าเกมในวันดังกล่าวจะขอให้เข้าร่วมกิจกรรมท าและส่งแบบสอบถามในทันที  

อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติ ผู้เข้าร่วมบางส่วนไม่ได้ส่งแบบสอบถามและไม่อาจติดตามได้ ดังนั้น จ านวน
ผู้ตอบแบบสอบถามจึงน้อยกว่าจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละครั้งของ
กิจกรรมอาจเป็นผู้ที่เคยตอบแบบสอบถาม เพราะเคยเข้าร่วมกิจกรรมมาก่อนแล้ว เนื่องจากพบว่า มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมจ านวนมากที่เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าหนึ่งครั้ง  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ หนึ่ง การอธิบายแนวคิดในการพัฒนาบอร์ดเกมแบบ
ออนไลน์ ซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ สอง การวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม 
(หรือผู้เข้าร่วมกิจกรรม) จ านวน 506 ครั้ง โดยใช้การวิเคราะห์สถิติแบบพรรณนา สาม การวิเคราะห์ความพึง
พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม โดยใช้สถิติแบบพรรณนาเช่นกัน และสี่ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพ่ือ
สะท้อนความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ว่าได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมในแง่มุมใด และมี
ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงกิจกรรมในลักษณะใดบ้าง 
 
พัฒนาการของบอร์ดเกมออนไลน์ 

กิจกรรม “หนีโควิดมาพิชิตบอร์ดเกม” มีข้ันตอนของการพัฒนา แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
มีนาคม 2563 ช่วงเตรียมการ เป็นช่วงที่เริ่มต้นของโครงการ โดยมีระยะเวลาตั้งแต่กลางเดือนถึง

ปลายเดือน ในช่วงนี้มีการค้นหาช่องทาง/รูปแบบการเล่นบอร์ดเกมในออนไลน์ที่จะสามารถน ามาใช้งานได้จริง 
มีการปรับปรุงเกมที่มีอยู่ให้เป็นเกมที่เล่นได้ง่ายในออนไลน์ จุดส าคัญของช่วงนี้คือการค้นหาความเป็นไปได้ใน
การใช้งานที่หลากหลาย และทดสอบให้มาก เพ่ือให้เห็นข้อดีข้อเสียในการพัฒนาต่อ อีกส่วนหนึ่งคือการหาทีม
ผู้น าเกมที่สนใจ ซึ่งก็ได้แก่ เครือข่ายผู้น าเกม (หรือ facilitator) เครือข่ายวงการบอร์ดเกม นักออกแบบบอร์ด
เกม และคนที่สนใจ และมาแนะน าวิธีการใช้โปรแกรมและหลักการของการน าเกม ดังนั้นโดยภาพรวมแล้วใน
เดือนมีนาคมผู้เล่นส่วนใหญ่ ก็คือผู้น าเกมกันเอง ที่มาฝึกทักษะและเรียนรู้เกมใหม่ๆ 

เมษายน 2563 ช่วงเริ่มทดสอบกิจกรรม เป็นช่วงที่กิจกรรมเปิดให้สามารถเข้าร่วมได้ทุกวัน เพ่ือเป็น
การทสอบการด าเนินการ โดยจะมีสองรอบ คือช่วงเช้าและบ่าย เกมที่เล่นเป็นเกมที่เล่นได้ผ่านโปรแกรม 
zoom ซึ่งจะมี 4 เกมหลัก ได้แก่ spy fall, Fake Artist, Insider, Just One รวมเป็นชุดเกมค้นหาความจริง 
โดยหลักแล้วในช่วงนี้เป็นเหมือนสนามทดลองให้กับผู้น าเกมให้ลองน าเกมกับผู้เล่นจริง ผู้เล่นส่วนใหญ่ในช่วงนี้
เป็นกลุ่มเด็ก และมักจะเป็นผู้เล่นประจ า มาในหลายๆวันของทุกๆสัปดาห์ จึงท าให้เกิดปัญหาผู้เล่นอยากเล่น
เกมใหม่ๆ ดังนั้น ในช่วงนี้ จึงมีการประยุกต์บอร์ดเกมเป็นออนไลน์ ในเกมใหม่ๆเพ่ิมขึ้นอีกหลายเกม และยังไม่
มีการจัดเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม 

พฤษภาคม 2563 เป็นช่วงเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ภายใต้ชื่อกิจกรรม “หนีโควิดมาพิชิตบอร์ด
เกม” ในเดือนนี้จะมีเกมที่หลากหลายมากขึ้น ผู้น าเกมมีความคุ้นชินกับเกมมากยิ่งขึ้น กลุ่มลูกค้าเติบโตไปสู่
กลุ่มใหม่ๆ เช่นกลุ่มนักเรียนมัธยม และผู้ใหญ่มากขึ้น และมีการปรับเวลาของรอบเป็นรอบบ่ายและรอบค่ า 
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เพ่ือให้ลูกค้ากลุ่มผู้ใหญ่สามารถเข้าถึงได้มากข้ึน ในเดือนนี้นอกจากการเล่นบอร์ดเกมในโปรแกรม zoom เป็น
หลัก ยังมีการขยายไปยังการเล่นผ่าน google spreadsheets และการเล่นผ่าน board game arena แต่ก็ยัง
มีไม่ค่อยมากนักเพราะยังมีการก าหนดให้เล่นเกมตามชุดที่จัดไว้ให้ ถึงกระนั้นแล้วก็มีการประชุมกันในเรื่องการ
ให้ค่าจ้างเพ่ิมเติมส าหรับผู้น าเกมที่สามารถประยุกต์เกมเป็นออนไลน์หรือจัดอีเวนต์เกมพิเศษที่จะท าให้มีลูกค้า
เพ่ิมได้ ท าให้ในช่วงกลางเดือนเกิดอีเวนต์พิเศษแรกของกิจกรรม โดยเป็นการจัดเล่นเกม Avalon และท าให้มีผู้
เล่นเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมข้ึนมาก 

มิถุนายน 2563 เดือนนี้มีรูปแบบที่ไม่แตกต่างจากเดือนก่อนหน้ามากนัก แต่การจ ากัดการเล่นเกม
ลดลง โดยไม่จ าเป็นต้องเล่นเฉพาะเกมที่อยู่ในชุดเกม แต่สามารถเล่นเกมอ่ืนๆได้ด้วย ท าให้การเล่นเกมใน 
board game arena เพ่ิมมากขึ้น ปัญหาเรื่องการเล่นเกมซ้ าลดน้อยลง และเนื่องจากความส าเร็จองอีเวนต์
แรก ในเดือนนี้จึงมีการจัดอีเวนต์เพ่ิมอีกสามงาน ในทุกเสาร์ (ยกเว้นเสาร์แรกของเดือน) และท าให้ช่วงเดือนนี้
เป็นช่วงขยายตัวสูงสุดของกิจกรรมและมีจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุด 

กรกฎาคม 2563 ช่วงเวลาชะลอตัว เนื่องจากในเดือนนี้ รัฐบาลเริ่มมีการคลายการล็อคดาวน์ และ
โรงเรียนเริ่มเปิดภาคเรียน ท าให้กลุ่มผู้เล่นหลักไม่สามารถมาเข้าร่วมได้ ทีมเลยตัดสินใจที่จะลดเวลากิจกรรม
จากสองรอบในทุกๆวัน เหลือเพียงวันเสาร์และอาทิตย์ของทุกสัปดาห์ และเพ่ิมกิจกรรมอีเวนต์ในทุกๆเ สาร์ 
ด้วยเหตุนี้ท าให้ผู้เข้าร่วมของกิจกรรมลดลง แต่ก็ได้กลุ่มลูกค้าใหม่ๆที่ติดตามการเล่นเกมในอีเวนต์ จนเรียกได้
ว่าเป็นลูกค้าขาประจ าหลายคน  

สิงหาคม และกันยายน 2563 ช่วงสุดท้ายของโครงการ ช่วงเดือนครึ่งสุดท้ายเป็นช่วงเวลาใน
ลักษณะเดียวกับเดือนกรกฎาคม กิจกรรมนั้นจะเน้นไปในส่วนของอีเวนต์ กลุ่มลูกค้าใหม่น้อยลง แต่ลูกค้ากลุ่ม
เดิมก็มักมาร่วมเล่นอยู่เสมอๆ จนเป็นชุมชนเล็กๆของผู้น าเกม และผู้เข้าร่วมขาประจ า ที่เล่นเกมด้วยกันเหมือน
เป็นเพ่ือนกลุ่มเดียวกัน จนในกลางเดือนกันยายนก็เป็นอีเวนต์ครั้งสุดท้ายของกิจกรรมก่อนที่กิจกรรม “หนีโค
วิดมาพิชิตบอร์ดเกม” จะปิดตัวลง 
 
รูปแบบของเกมที่น ามาใช ้

บอร์ดเกมออนไลน์ที่น ามาใช้ในกิจกรรม เป็นเกมที่สามารถเล่นได้ผ่านทางออนไลน์ โดยเกมจะมี
พ้ืนฐานมาจากเกมกระดาน (Board Game) ทั้งหมด ในการเล่นจะมีผู้น าเกมที่ได้รับการฝึกเพ่ือให้สอน
ผู้เข้าร่วมเล่นเกม 1-2 คน ต่อกิจกรรม โดยเกมที่ใช้ในกิจกรรมจะส่วนใหญ่เป็นเกมที่มีอยู่เดิมในท้องตลาดแต่ไม่
มีในออนไลน์ โดยทีม Deschooling Game ได้มาปรับปรุงและน าไปใช้ในกิจกรรม สามารถแบ่งออกเป็น 7 
รูปแบบ ตามโปรแกรมการใช้งานได้ดังนี้ 

 1) บอร์ดเกมออนไลน์ ผ่าน Zoom คือการเล่นเกมโดยจะมีการส่งการ์ดต่างๆผ่านช่อง Chat ส่วนตัว
และส่วนรวม และเน้นที่การพูดคุยกัน ในบางเกม อาจมีการใช้การวาดรูป/เขียน ใน Whiteboard และ Share 
Slide  

เกมประเภทนี้สามารถแบ่งได้เป็นสองประเภทย่อยคือ เกมประเภทวาดเขียน และเกมประเภทพูดคุย  
โดยเกมที่เล่นผ่านโปรแกรมนี้ส่วนใหญ่จะมีลักษณะเกมที่ค่อนข้างรวดเร็ว สามารถเล่นจบได้ภายใน 15-30 
นาที ซึ่งก็เนื่องมาจากข้อจ ากัดต่างๆของโปรแกรม ที่จะท าให้เกมที่มีกติกาที่ซับซ้อนไม่สามารถเล่นได้ (เช่น เกม
ที่ต้องมีกองการ์ดส าหรับการสุ่มการ์ด เกมที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนการ์ดกับผู้เล่นอ่ืนๆหรือกองกลาง เกมที่ต้องมี
การใช้จ่ายทรัพยากร เกมที่ต้องมีการต้องวางหมาก หรือ Token) จะไม่สามารถเล่นได้ เพราะโปรแกรมไม่มี
การรองรับฟังชั่นเหล่านี้ เกมที่เหมาะกับการเล่นผ่านโปรแกรมนี้ ได้แก่เกมที่ผู้เล่นมีการรับ/ส่งการ์ด/ทรัพยากร
เพียงไม่ก่ีครั้งในเกม หรืออาจมีเพียงแค่ช่วงต้นเกม หรือเป็นเกมที่ผู้เล่นไม่ต้องมีข้อมูลที่เป็นความลับระหว่างกัน  
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นอกจากนี้เกมที่ใช้การวาดเขียนก็เหมาะแก่การเล่นผ่านโปรแกรม Zoom นี้อย่างมาก เพราะสามารถ
วาดภาพผ่านฟังชั่น Whiteboard ได้ในตัวเอง ไม่ต้องใช้โปรแกรมอ่ืนๆร่วม 
กระบวนการเล่นของเกมประเภทนี้อาจมีหรือไม่มีผู้น าเกม ขึ้นกับประเภทเกม เช่น เกมที่ทุกคนรู้ข้อมูลของกัน
และกันหรือสามารถให้ผู้เล่นส่งข้อมูลกันเองผู้น าเกมก็สามารถร่วมเล่นด้วยได้ (เช่น Concept Kid, Dixit 
Draw) ส่วนเกมที่ผู้เล่นไม่รู้ข้อมูลของกันและกัน ผู้น าเกมก็จะต้องมีบทบาทเป็นคนแจกข้อมูล , การ์ด ให้กับผู้
เล่นทุกคน ดังนั้นจึงไม่สามารถร่วมเล่นได้ (เช่น Spy Fall, The Mind) 
ตัวอย่างเกมที่ใช้ Spy Fall, Dixit Draw, Insider, Fake Artist, Mr. Face, Two Rooms And A Boom, The 
Mind, Wavelength, Concept Kid, Dixit Word, คนรู้ใจ ใครรู้จริง, Just One. 

2) บอร์ดเกมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Spreadsheet จะเป็นเกมที่สามารถมีความซับซ้อน
มากกว่า เช่น การสุ่มการ์ด การสามารถมีข้อมูลที่เป็นความลับระหว่างบุคคลที่ต่างกันได้ สามารถใช้/เสีย
ทรัพยากรต่างๆได้ตลอดเกม สามารถสร้างการประมูลในเกมได้ สามารถเล่นเกมที่ต้องใช้กระดานได้ โดยที่ผู้น า
เกมไม่ต้องเป็นผู้จัดการให้เพราะมีฟังชั่น (ค าสั่ง) เบื้องหลังที่จัดการให้ผู้เล่นโดยอัตโนมัติ  

แต่การเล่นเกมประเภทนี้ก็มีข้อเสีย เนื่องจากต้องใช้โปรแกรมอ่ืนเพ่ือสนทนาแยกต่างหาก และถึงแม้
จะสามารถท าให้แต่ละคนเห็นข้อมูลต่างกันได้ แต่ก็ต้องพ่ึงความเชื่อใจและซื่อสัตย์ของผู้เล่นเพ่ือไม่ให้แอบดู
ข้อมูลของผู้เล่นคนอ่ืนๆ  และท่ีส าคัญที่สุดคือผู้ออกแบบบอร์ดเกมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Sheet ต้อง
ใช้ความสามารถและความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมค่อนข้างมากเม่ือเทียบกับการออกแบบเกมผ่าน Zoom 
ถึงจะสามารถสร้างเกมที่สามารถเล่นได้และใช้งานได้ง่าย ตัวอย่างเกมที่ใช้ For Sale, Davinci Code, No 
Thanks!, In A Grove, Geister, Hols Der Geier, Secret, Las Vegas. 

3) บอร์ดเกมออนไลน์ผ่านเว็บ Tabletopia เว็บนี้เป็นเว็บที่ออกแบบมาเพ่ือใช้ส าหรับบอร์ดเกม
โดยเฉพาะ โดยหน้าตาของเกมในเว็บ จะให้ความรู้สึกเหมือนบอร์ดเกมของจริงมากท่ีสุด สามารถท าสิ่งต่างๆได้
อิสระเหมือนในชีวิตจริง นอกจากนี้ในเว็บนี้ยังมีเกมที่ออกแบบแล้วจากนักออกแบบคนอ่ืนๆมาออกแบบไว้ให้
ได้เล่น และก็สามารถออกแบบเกมของตนเองและอัพโหลดลงไปในเว็บ เพ่ือให้ผู้อื่นได้ทดสอบและเล่นได้  
แต่ข้อเสียเนื่องจากความสมจริงของระบบ คือ ทุกครั้งก่อนเล่นเกมใด ผู้เล่นต้องดาวน์โหลดข้อมูลเกมมาก่อน 
ซึ่งเกมใดหากมีอุปกรณ์ในเกมมาก การดาวน์โหลดก็จะยิ่งนานขึ้น และหากสภาพอินเตอร์เน็ตไม่ดี การดาวน์
โหลดอาจะใช้เวลาหลายสิบนาทีได้ ในกิจกรรมบอร์ดเกมออนไลน์ครั้งนี้จึงไม่ได้ถูกน ามาใช้โดยตรง 

4) บอร์ดเกมออนไลน์ผ่านเว็บ Board Game Arena โดยเว็บนี้เป็นเว็บที่รวบรวมเกมต่างๆที่มีผู้อื่น
มาออกแบบให้สามารถเล่นได้ผ่านออนไลน์ โดยในเว็บจะมีคลังของเกมให้เลือกเล่นอยู่หลายร้อยเกม ในการ
เล่นแต่ละเกมก็จะมีวิธีการเล่นที่ต่างกันออกไป สามารถเล่นกับนัดเล่นกับคนที่รู้จักกัน เล่นกับผู้อ่ืนในออนไลน์ก็
ได้ ในกิจกรรมจะจัดการเล่นเป็นห้องปิด (ไม่มีบุคคลภายนอก)  

ข้อดีของเว็บนี้คือ มีเกมให้เลือกหลากหลาย Interface ของเกมนั้นก็เข้าใจง่าย ผู้เล่นที่ไม่เคยเล่นก็
สามารถเล่นตามได้ไม่ยาก ตัวระบบต่างๆของเกมก็มีผู้อ่ืนออกแบบไว้ให้ก่อนหน้าแล้ว และเนื่องจากเป็นเว็บที่มี
มานานแล้วตัวระบบจึงออกแบบมาให้ไม่ใช้พลังงานของเครื่องคอมพิวเตอร์/โทรศัพท์สูงเหมือนเว็บ 
Tabletopia จึงเล่นเกมต่างๆได้รวดเร็ว แต่ในทางกลับกัน Board Game Arena ก็ไม่ได้ให้ออกแบบให้สามารถ
เพ่ิมเกมของตนเองเข้าไปได้ และในหลายๆเกมก็ต้องมีการสมัครสมาชิกแบบเสียเงินก่อนถึงจะเล่นได้(ใน
กิจกรรมบัญชีของ Deschooling Game เป็นบัญชีที่สมัครสมาชิกและเล่นได้ทุกเกม) ดังนั้นในมุมของการ
ท างานต่อหลังกิจกรรมของคนท่ัวไปก็ไม่ดีเท่าโปรแกรมอ่ืนๆ 
ตัวอย่างเกมที่ใช้ Kingdomino, Incan Gold, Celestia, Solo, Potion Explosion,  Dice Forge, 6 Nimmt!, 
Tokiado, Colt Express, Stone Age, Room 25, Battle Sheep, Saboteur. 



เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)      409 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสงัคมวิทยา ครั้งที่ 2 
20 - 21 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ี

5) บอร์ดเกมออนไลน์ผ่านกล้อง คือการเล่นเกมผ่านโปรแกรม Zoom โดยที่ผู้น าเกมจะต้องมีตัวเกม
กับตัว และต้องมีกล้องของโทรศัพท์ที่ถ่ายอุปกรณ์ของเกมขณะเล่น โดยผู้เข้าร่วมเล่นเกมจะตัดสินใจว่าจะเลือก
ท าอะไร แต่ผู้น าเกมจะเป็นคนท าสิ่งๆนั้นๆในอุปกรณ์ เช่นผู้เล่นต้องการจะเดินไปสามช่องไปทางขวา ผู้น าเกม
ก็จะเลื่อนตัวหมากของผู้เล่นคนดังกล่าวไปทางขวาสามช่อง โดยที่ผู้เล่นเกมก็จะเห็นการเลื่อนของตัวหมากผ่าน
กล้องที่ถ่ายตัวกระดาน  
รูปแบบนี้มีข้อจ ากัดที่ผู้น าเกมคนนั้นๆต้องมีกล่องเกมเป็นของตนก่อนจึงจะสามารถน าเกมได้ และก็อาจเจอ
ปัญหาเฉพาะหน้าหลายๆอย่าง เช่น โทรศัพท์แบตเตอรี่หมด ภาพไม่ละเอียดเพียงพอ ปัญหาความเสถียรของ
อินเตอร์เน็ต แต่ในทางกลับกัน ผู้น าเกมก็จะน าเกมได้ง่ายและเข้าใจชัดเจนมากข้ึน เช่นเมื่อทอยลูกเต๋า ผู้เล่นก็
จะเห็นการทอยขึ้นจริงๆ และสามารถนึกภาพตามและเล่นได้ง่ายกว่า 
ตัวอย่างเกมที่ใช้ Curious, Ghost Fightin’ Treasure Hunter, Concept Kids, Can’t Stop. 

6) บอร์ดเกมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Slide การเล่นเกมประเภทนี้เป็นประเภทที่ไม่ค่อย
นิยมในกิจกรรม เนื่องจากต้องใช้โปรแกรมเสริม แต่ความสามารถที่เพ่ิมขึ้นมานั้นมีได้ไม่เทียบเท่ากับ Google 
Sheets เช่นไม่สามารถมีข้อมูลลับ ไม่สามารถสุ่มการ์ดได้ เป็นต้น  
แต่จุดแข็งที่ต่างจากโปรแกรมอ่ืนคือสามารถเล่นเกมที่มีกระดานและต้องมีของหลายอย่างซ้อนอยู่บนกระดาน
เดียว หรือต้องมีการแลกเปลี่ยนและเคลื่อนย้ายของมาก ซึ่งส าหรับโปรแกรมอ่ืนจะท าได้ไม่สะดวก และจุด
ได้เปรียบอีกข้อหนึ่งคือ การที่ผู้ออกแบบสามารถสร้างเกมและน ามาทดลองได้ง่ายกว่าโปรแกรมอ่ืนๆมาก จึงมี
ความไปได้ในการพัฒนาต่อเพ่ือเป็นพ้ืนที่ส าหรับการทดสอบเกมทางออนไลน์ 
ตัวอย่างเกมที่ใช้ For Sale, Chinatown, Wavelength 

7) บอร์ดเกมออนไลน์ผ่านโปรแกรมอ่ืนๆ ในบางเกมจะมีเว็บ/โปรแกรมเฉพาะที่ออกแบบมาส าหรับ
เกมนั้น เพ่ือให้เกมเหล่านั้นเล่นง่ายขึ้นและได้บรรยากาศของเกมมากขึ้น เช่นเกม Spy Fall, Avalon, Code 
Name. หรือในบางเกมที่ได้กล่าวไปก่อนหน้าก็จะมีการใช้เว็บภายนอกร่วมด้วย เช่น เว็บส าหรับการสุ่มการ์ด 
(Randomlists.Com)  เว็บส าหรับการคิดค าศัพท์ (Randomwordgenerator.Com) เป็นต้น 
 
การวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เมื่อรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดแล้วพบว่า มีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 506 ครั้ง (หรือคน
ที่เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละครั้ง) โดยจ านวนการตอบแบบสอบถามสะท้อนภาพความคึกคักในการเข้าร่วมกิจกรรม 
โดยในเดือนแรก (พฤษภาคม 2563) มีผู้ตอบแบบสอบถาม 146 ครั้ง ก่อนจะเพ่ิมเป็น 225 ครั้งในเดือน
มิถุนายน 2563 และจากนั้นเมื่อมีการคลายมาตรการล็อคดาวน์ และการเปิดภาคการศึกษาของโรงเรียนใน
วันที่ 1 กรกฎาคม รวมถึงการลดจ านวนครั้งในการจัดกิจกรรมลง ท าให้ผู้ตอบแบบสอบถามลดลงเหลือ 74 
และ 61 ครั้ง ในเดือนสิงหาคม และกันยายน 2563 ตามล าดับ (ภาพท่ี 1) 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด พบว่า หากพิจารณาตามอายุของผู้ตอบ
แบบสอบถามพบว่า ประมาณร้อยละ 35 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด มีอายุน้อยกว่า 15 ปี หรือเป็นวัย
เด็กนั่นเอง ตามมาด้วยผู้ตอบแบบสอบถามอายุ 15-24 ปี คิดเป็นร้อยละ 33 ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือนักเรียนมัธยม
และนักศึกษา และผู้ตอบแบบสอบถามอายุ 25-34 ปี คิดเป็นร้อยละ 27 ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามอายุ 35 ปีขึ้น
ไป มีเพียงร้อยละ 5 ของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
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แผนภาพที่ 1 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามหลังเข้ารวมกิจกรรรมบอร์ดเกมออนไลน์ จ าแนกตามรายเดอืน 
ที่มา: จากการส ารวจ 

  
ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยอายุของผู้ตอบแบบสอบถามคือ 21.0 ปี ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุน้อยที่สุดคือ 7 ปี 

และผู้ตอบแบบสอบถามท่ีอายุมากท่ีสุดคือ 57 ปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ส่วนใหญ่คือ เด็กและ
เยาวชน ตามกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ (ตารางท่ี 1) 

 

ตารางท่ี 1 อายุของผู้ตอบแบบสอบถามหลังเข้ารวมกิจกรรรมบอร์ดเกมออนไลน์  
อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

น้อยกว่า 15 ปี 176 34.8 
15-24 ปี 166 32.8 
25-34 ปี 136 26.9 
35 ปีขึ้นไป 28 5.5 
รวม 506 100.0 

ที่มา: จากการส ารวจ 
  

ทั้งนี้ หากวิเคราะห์ลงไปในรายละเอียดของช่วงเวลาที่ผู้ตอบแบบสอบถามเข้าร่วมกิจกรรมกับอายุของ
ผู้ตอบแบบสอบถามจะพบความน่าสนใจว่า ในช่วงเดือนแรก (พฤษภาคม 2563) ผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด
จะร้อยละ 40 จะเป็นผู้ที่มีช่วงอายุ 15-24 ปี ตามมาด้วยผู้ที่มีอายุ 25-34 ปี ร้อยละ 37 และมีผู้ตอบ
แบบสอบถามในช่วงวัยเด็ก (น้อยกว่า 15 ปี) เพียงประมาณร้อยละ 20 เท่านั้น 
 แต่ในเดือนถัดมา (มิถุนายน 2563) ผู้ตอบแบบสอบถามหรือผู้เล่นบอร์ดเกมที่เป็นวัยเด็ก เพ่ิมขึ้นเป็น
ร้อยละ 51 หรือประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ทั้งนี้ เป็นไปได้ว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็น
เด็ก อาจใช้เวลาระยะหนึ่ง ในการรับทราบกิจกรรม (จากค าแนะน าของคุณพ่อคุณแม่ ญาติ หรือเพ่ือนๆ) และ/
หรือ ท าความเข้าใจกับวิธีการเล่นบอร์ดเกมออนไลน์ ซึ่งมีรายละเอียดที่แตกต่างจากการเล่นบอร์ดเกมปกติ 

146
225

74 61

จ ำนวนผูต้อบแบบสอบภำยหลงักำรเข้ำรว่มกิจกรรมบอรด์
เกมออนไลน์จ ำแนกตำมรำยเดือน (รวมทัง้หมด 506 

คน)



เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)      411 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสงัคมวิทยา ครั้งที่ 2 
20 - 21 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ี

 แต่ภายหลังจากโรงเรียนเปิดภาคการศึกษาในเดือนกรกฎาคม 2563 จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวัย
เด็กก็ลดลงเหลือประมาณร้อยละ 23-26 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด และกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มาก
ที่สุดจึงกลับไปเป็นผู้ที่มีอายุ 15-24 ปี และ 25-34 ปี หรือกลุ่มเยาวชนและคนรุ่นใหม่ เช่นในเดือนแรก (ตาราง
ที ่2) 
 

ตารางที่ 2 อายุของผู้ตอบแบบสอบถามหลังเข้ารวมกิจกรรรมบอร์ดเกมออนไลน์ จ าแนกตามช่วงเวลาที่เข้า
ร่วม กิจกรรม 

เดือน น้อยกว่า 15 ปี 15-24 ปี 25-34 ปี 35 ปีขึ้นไป รวม 
พฤษภาคม 29 59 54 4 146 
มิถุนายน 114 48 46 17 225 
กรกฎาคม 17 36 18 3 74 
สิงหาคม-กันยายน 16 23 18 4 61 

เดือน ลักษณะการกระจายตัว (ร้อยละ)  
พฤษภาคม 19.9 40.4 37.0 2.7 100.0 
มิถุนายน 50.7 21.3 20.4 7.6 100.0 
กรกฎาคม 23.0 48.6 24.3 4.1 100.0 
สิงหาคม-กันยายน 26.2 37.7 29.5 6.6 100.0 

ที่มา: จากการส ารวจ 
 หากพิจารณาจากอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ร้อยละ 52 ของผู้ตอบแบบสอบถามคือ 
นักเรียน/นักศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ ตามมาด้วยร้อยละ 28 ที่เป็นพนักงานของ
บริษัทเอกชน และมีร้อยละ 9 ที่เป็นคุณครู/อาจารย์/บุคลากรทางการศึกษา และอีกประมาณร้อยละ 11 เป็นผู้
ประกอบอาชีพอิสระ ธุรกิจส่วนตัว และอ่ืนๆ (ตารางท่ี 3) 
 

ตารางท่ี 3 อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามหลังเข้ารวมกิจกรรรมบอร์ดเกมออนไลน์  
อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
นักเรียน / นักศึกษา 264 52.2 
พนักงานบริษัท 143 28.3 
คุณครู / อาจารย์ / บุคลากรทางการศึกษา 45 8.9 
ธุรกิจส่วนตัว 13 2.6 
อาชีพอิสระและอ่ืนๆ 41 8.1 
รวม 506 100.0 

ที่มา: จากการส ารวจ 
 

ในกรณีของคุณครู/อาจารย์/บุคลากรทางการศึกษา มีความน่าสนใจว่า ในช่วงเดือนพฤษภาคม และ
มิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นช่วงที่โรงเรียนโดยทั่วไปจัดการศึกษาแบบออนไลน์นั้น จึงมีคุณครู/อาจารย์/บุคลากร
ทางการศึกษาเข้ามาร่วมกิจกรรม เพ่ือให้ได้แนวทางในการไปจัดกิจกรรมในโรงเรียนของตน โดยทั่วไปคุณครู/
อาจารย์/บุคลากรทางการศึกษามักจะเข้าร่วมกันเป็นกลุ่มเฉพาะ และมีการสอบถามพูดคุยเกี่ยวักบการน าไปใช้
ภายหลังจากนั้น 
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 หากพิจารณาจากประสบการณ์ในการเล่นบอร์ดเกม (แบบปกติหรือเล่นในโต๊ะจริง) พบว่า ครึ่งหนึ่ง
ของผู้ตอบแบบสอบถาม เล่นบอร์ดเกมอยู่เป็นประจ าอยู่ก่อนแล้ว ตามมาด้วยร้อยละ 42 ที่เคยเล่นบอร์ดเกม
มาก่อนบ้าง และมีเพียงประมาณร้อยละ 8 ของผู้ตอบแบบสอบถามเท่านั้นที่ไม่เคยเล่นบอร์ดเกมมาก่อนเลย 
(ตารางท่ี 4) 
 

ตารางท่ี 4 ประสบการณ์ในการเล่นบอร์ดเกมของผู้ตอบแบบสอบถามหลังเข้ารวมกิจกรรรมบอร์ดเกมออนไลน์  
ประสบการณ์การเล่นบอร์ดเกม  จ านวน ร้อยละ 
เล่นอยู่ประจ า 253 50.0 
เคยเล่นมาก่อนบ้าง 213 42.1 
ไม่เคยเล่นมาก่อน 40 7.9 
รวม 506 100.0 

ที่มา: จากการส ารวจ 
ข้อมูลดังกล่าวอาจสะท้อนให้เห็นในสองทางที่แตกต่างกันคือ ในทางหนึ่ง การเล่นบอร์ดเกมแบบปกติ

อาจจะเป็นกิจกรรมที่ผู้คนทั่วไปได้ลองเล่นหรือเล่นเป็นประจ ามาแล้ว แต่ในอีกทางหนึ่ง อาจบ่งบอกว่า การ
เล่นบอร์ดเกมแบบออนไลน์อาจจะยังเป็นสิ่งแปลกใหม่ จนผู้ที่ไม่เคยเล่นบอร์ดเกมอาจจะยังไม่แน่ใจในการเข้า
มาร่วมเล่นบอร์ดเกมออนไลน์ในโครงการนี้ 
 อย่างไรก็ดี ข้อมูลดังกล่าวยังเกี่ยวพันกับช่วงเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยจะเห็นว่า ในช่วงเดือนแรก 
กลุ่มผู้เข้าร่วมและตอบแบบสอบถามมากที่สุด ร้อยละ 48 หรือเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
ในเดือนนั้นเป็นผู้เคยเล่นมาบ้าง ก่อนที่ในเดือนต่อมา (มิถุนายน 2563) ผู้เข้าร่วมหลัก ประมาณร้อยละ 56 มา
เป็นผู้เล่นบอร์ดเกมเป็นประจ า และข้อมูลที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือ ในสองเดือนแรก ร้อยละของผู้ที่ไม่เคย
เล่นบอร์ดเกมมาก่อนอยู่ที่ประมาณร้อยละ 10 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ก่อนที่จะลดลงจนแทบไม่พบ
กลุ่มที่ไม่เคยเล่นบอร์ดเกมมาร่วมกิจกรรมในสองเดือนหลัง (ตารางที่ 5) ซึ่งอาจเป็นเพราะผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ในช่วงหลังต่างได้เคยเล่นบอร์ดเกมหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมในสองเดือนแรก  
 
การวิเคราะห์ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 การวิเคราะห์ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมจากผู้ตอบแบบสอบถาม แบ่งเป็น 5 ค าถามด้วยกัน
คือ (ก) คะแนนความสนุกของกิจกรรม (ข) คะแนนการดูแลของผู้น าเกม (ค) คะแนนความพึงพอใจโดยรวม (ง) 
คะแนนการใช้เวลาร่วมกันกับครอบครัวหรือเพ่ือน และ (จ) คะแนนการเรียนรู้ที่ได้จากกิจกรรมดังกล่าว โดยมี
คะแนนตั้งแต่ 1 (น้อยที่สุด) จนถึง 5 (มากท่ีสุด)  
 

ตารางท่ี 5 ประสบการณ์ในการเล่นบอร์ดเกมของผู้ตอบแบบสอบถามหลังเข้ารวมกิจกรรรมบอร์ดเกมออนไลน์  
              จ าแนกตามเดือนที่เข้าร่วมเล่น  
 เดือน เล่นอยู่ประจ า เคยเล่นมาก่อนบ้าง ไม่เคยเล่นมาก่อน รวม 
พฤษภาคม 61 70 15 146 
มิถุนายน 125 76 24 225 
กรกฎาคม 37 36 1 74 
สิงหาคม-กันยายน 30 31 0 61 
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ตารางท่ี 5 ประสบการณ์ในการเล่นบอร์ดเกมของผู้ตอบแบบสอบถามหลังเข้ารวมกิจกรรรมบอร์ดเกมออนไลน์  
              จ าแนกตามเดือนที่เข้าร่วมเล่น (ต่อ) 
 เดือน ลักษณะการกระจายตัว (ร้อยละ)     
พฤษภาคม 41.8 47.9 10.3 100.0 
มิถุนายน 55.6 33.8 10.7 100.0 
กรกฎาคม 50.0 48.6 1.4 100.0 
สิงหาคม-กันยายน 49.2 50.8 0.0 100.0 

ที่มา: จากการส ารวจ 
 
 ผลในภาพรวมตลอดทั้ง 4 เดือน ในตารางที่ 6 ปรากฏว่า คะแนนความสนุก คะแนนการดูแลของผู้น า
เกม และคะแนนความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับสูงมาก คือมีคะแนนเฉลี่ยประมาณ 4.86-4.88 คะแนน 
(เต็ม 5 คะแนน) ส่วนคะแนนการใช้เวลาร่วมกัน แม้จะได้คะแนนระดับสูง คือ 4.34 แต่ก็ยังอยู่ในระดับที่ต่ า
กว่าคะแนนของสามประเด็นแรก และต่ ากว่าคะแนนเรื่องการได้เรียนรู้จากกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย 
4.61 คะแนน 
 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายเดือน พบว่า ในช่วง 3 เดือนแรก (พฤษภาคมจนถึงกรกฎาคม 2563) 
คะแนนเกือบทั้งหมด เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น คะแนนด้านการเรียนรู้เพ่ิมขึ้นจาก 4.45 คะแนน ในเดือน
พฤษภาคม มาเป็น 4.77 คะแนน ในเดือนกรกฎาคม 2563 เช่นเดียวกับคะแนนการใช้เวลาร่วมกัน เพิ่มข้ึนจาก 
4.24 คะแนน มาเป็น 4.47 คะแนน ในช่วงเวลาเดียวกัน  
 

ตารางที่ 6 คะแนนความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมบอร์ดเกมออนไลน์ จ าแนกตามเดือนที่เข้าร่วม
กิจกรรม 
 เดือน ความสนุก ผู้น าเกม ความพึงพอใจ ใช้เวลาร่วมกัน การเรียนรู้ 
พฤษภาคม 4.78 4.86 4.82 4.24 4.45 
มิถุนายน 4.86 4.90 4.87 4.31 4.63 
กรกฎาคม 4.89 4.86 4.93 4.47 4.77 
สิงหาคม-กันยายน 4.90 4.88 4.81 4.36 4.62 
เฉลี่ย 4.86 4.88 4.87 4.34 4.61 

ที่มา: จากการส ารวจ 
  

สาเหตุของการเพ่ิมขึ้นของคะแนนดังกล่าวมาจาก (ก) การคิดค้นวิธีการดัดแปลงบอร์ดเกมใหม่ๆ ที่จะ
น ามาใช้ในช่วง 3 เดือนแรก และ (ข) ความช านาญของผู้น าเกมและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ท าให้การเข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจและได้รับประโยชน์มากข้ึน แต่ในช่วงเดือนสุดท้าย (สิงหาคมและกันยายน 2563) ซึ่ง
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมน้อยลง และมีเกมรูปแบบใหม่ๆ น้อยลง คะแนนในภาพรวมจึงลดลงบ้าง แต่ก็ยังคงอยู่ใน
ระดับใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ย ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีมาก 
 หากจ าแนกคะแนนความพึงพอใจในแต่ละด้านไปตามอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม (ตารางที่ 7) พบว่า 
กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่ให้คะแนนความพึงพอใจสูงสุดคือ กลุ่มอายุ 15-24 ปี ที่ให้คะแนนการใช้เวลาร่วมกัน
สูงถึง 4.66 คะแนน และคะแนนการเรียนรู้สูงถึง 4.75 คะแนน รวมถึงคะแนนความพึงพอใจโดยรวมสูงถึง 
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4.93 คะแนน ในขณะที่กลุ่มที่อายุ 25-34 ปี และ 35 ปีขึ้นไป มีคะแนนการใช้เวลาร่วมกันประมาณ 4.06 
คะแนน และ 4.11 คะแนน ตามล าดับ อย่างไรก็ดี ค่าคะแนนที่กลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไปให้ในแง่ความสนุก การ
ดูแลของผู้น าเกม การเรียนรู้ และความพึงพอใจโดยรวม ยังคงสูงมากในระดับที่มากกว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
อายุ 15-24 ปี 
 ผลการวิเคราะห์ดังกล่าว อาจสรุปได้ว่า กลุ่มเยาวชนอายุ 15-24 ปีน่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของ
กิจกรรมการเล่นบอร์ดเกมออนไลน์นี้ ตามมาด้วยวัยเด็ก และวัย 35 ปีขึ้นไป และจุดที่มีความแตกต่างมากท่ีสุด
ระหว่างกลุ่มเยาวชนอายุ 15-24 ปี กับกลุ่มอ่ืนๆ คือ คะแนนการใช้เวลาร่วมกัน ซึ่งอาจจะมาจากทักษะและ
ความคุ้นเคยในการเล่นบอร์ดเกมและการใช้การสื่อสารออนไลน์ในการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมากกว่ากลุ่ม
อ่ืนๆ 
 

ตารางที่ 7 คะแนนความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมบอร์ดเกมออนไลน์ จ าแนกตามอายุของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม  ความสนุก ผู้น าเกม ความพึงพอใจ ใช้เวลาร่วมกัน การเรียนรู้ 
น้อยกว่า 15 ปี 4.89 4.81 4.84 4.25 4.61 
15-24 ปี 4.87 4.94 4.93 4.66 4.75 
25-34 ปี 4.75 4.88 4.79 4.06 4.38 
35 ปีขึ้นไป 4.93 5.00 4.96 4.11 4.75 

ที่มา: จากการส ารวจ 
  

การวิเคราะห์คะแนนความพึงพอใจในแต่ละด้าน โดยจ าแนกตามอาชีพของผู้เข้าร่วม (ตามตารางที่ 8) 
ก็ให้ผลที่น่าสนใจเช่นกัน ตัวอย่างเช่น กลุ่มผู้มีอาชีพธุรกิจอิสระซึ่งให้คะแนนในด้านอ่ืนๆ สูงมาก ไม่ว่าจะเป็น
ความสนุก ความพึงพอใจ หรือการเรียนรู้  แต่กลับให้คะแนนในด้านการใช้เวลาร่วมกันต่ ากว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีอาชีพอ่ืนๆ ซึ่งอาจสะท้อนว่า การเล่นบอร์ดเกมแบบออนไลน์อาจยังไม่สามารถท าหน้าที่ใน
ด้านการใช้เวลาร่วมกันส าหรับกลุ่มผู้มีธุรกิจส่วนตัวได้ดีนัก 
 จุดที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่ง ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพคุณครู/อาจารย์/บุคลากร และอาชีพนักเรียน/
นักศึกษาจะให้คะแนนความพึงพอใจด้านการเรียนรู้สูงกว่าผู้ตอบแบบสอบถามอาชีพอ่ืนๆ อย่างชัดเจน (ยกเว้น 
อาชีพธุรกิจส่วนตัว) ซึ่งน่าจะสะท้อนศักยภาพของการใช้บอร์ดเกมออนไลน์ในแง่ของการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี 
โดยเฉพาะส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่ท างานด้านการศึกษาและการเรียนรู้โดยตรง   
 

ตารางท่ี 8 คะแนนความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมบอร์ดเกมออนไลน์ จ าแนกตามอาชีพของผู้เข้าร่วม 
              กิจกรรม 
 อาชีพ ความสนุก ผู้น าเกม ความพึงพอใจ ใช้เวลาร่วมกัน การเรียนรู ้
นักเรียน / นักศึกษา 4.89 4.86 4.87 4.32 4.63 
พนักงานบริษัท 4.82 4.91 4.87 4.32 4.48 
คุณครู/อาจารย์ /บุคลากรการศึกษา 4.78 4.89 4.80 4.38 4.73 
ธุรกิจส่วนตัว 4.92 5.00 5.00 4.08 4.85 

ที่มา: จากการส ารวจ 
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การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพจะช่วยสะท้อนให้เห็นมุมมองของผู้ เล่น เกี่ยวกับประโยชน์และข้อจ ากัดของ
การเล่นบอร์ดเกมแบบออนไลน์ โดยจะน าเสนอข้อคิดเห็นของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจดังนี้ 
 
ประโยชน์หรือข้อดีที่พบในการเล่นบอร์ดเกมแบบออนไลน์ 
 จากการสอบถามผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่วนหนึ่ง ผู้ที่เข้าร่วมได้สะท้อนมุมมองเกี่ยวกับประโยชน์ที่
น่าสนใจของการเล่นบอร์ดเกมแบบออนไลน์ในการทดแทนสายสัมพันธ์ทางสังคม และกิจวัตรทางสังคมที่
หายไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับนักเรียน และกลุ่มคนรุ่นใหม่ ซึ่งแสดงความเห็นว่า บอร์ดเกมแบบออนไลน์
ช่วยคลายความเหงา และสนุก ตามความเห็นของผู้เข้าร่วมบางท่าน ดังนี้ 
 

“มันดีมากหนูว่าไม่ต้องเพ่ิมเติมอะไรแล้วแต่คนอ่ืนจะคิดอย่างไรหนูไม่รู้ แต่สามารถพัฒนาได้ตาม
ต้องการเลยค่ะ ท าต่อไปนะคะ ไม่งั นหนูเหงาแย่แน่ค่ะเพราะอยู่บ้านไม่มีอะไรท า” 
นักเรียน อายุ 11 ปี พฤษภาคม 2563 
 

“เป็นเกมที่เคยเล่นค่ะ55 สนุกบันเทิงดีค่ะ มันค่อนข้างเข้าใจง่าย แล้วก็อธิบาย+เล่นกับ
เพ่ือนแล้วมันโอเคค่ะ 
นักเรียน อายุ 14 ปี มิถุนายน 2563 
 

นอกจากนี้ บอร์ดเกมแบบออนไลน์ยังช่วยสร้างสายพันธ์ทางสังคม โดยเฉพาะสายสัมพันธ์แบบอ่อนๆ 
และที่ส าคัญทุกคนมีส่วนช่วยท าให้ความสัมพันธ์ในระหว่างเล่นเกมพัฒนาขึ้นหรือสนุกข้ึนด้วย ดังจะเห็นได้จาก
บทสัมภาษณ์ของผู้เข้าร่วม ดังนี้ 
 

“ได้ปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ได้วิเคราะห์หาค าตอบ สนุกเวลาเล่นแม้จะเล่นผ่าน Zoom ได้ใช้
จินตนาการ” 
พนักงานบริษัท อายุ 22 ปี พฤษภาคม 2563 

 
“คนเยอะแล้วสนุกดีครับ  ยิ่งถ้าผู้เข้าร่วมเป็นแบบเฮฮาจะยิ่งท าให้ห้องสนุกมากยิ่ งขึ น 

อาศัยฟา (facilitator) สนุกคนเดียวไม่น่ารอด ผู้เข้าร่วมก็มีส่วนอย่างมากเลยครับ” 
คุณครู อายุ 26 ปี พฤษภาคม 2563 

 
 จากตัวอย่างของข้อความข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่า การใช้บอร์ดเกมออนไลน์สามารถเข้ามาทดแทน
การขาดหายไปของปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ได้ดีระดับหนึ่ง โดยเฉพาะการได้
แลกเปลี่ยนความคิดกับผู้คนใหม่ๆ และรูปแบบกิจกรรมที่เข้าใจง่าย และสามารถเล่นได้เลย 
 
ปัญหาหรือข้อจ ากัดที่พบในเล่นบอร์ดเกมแบบออนไลน์ 
 ขณะเดียวกัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเล่นบอร์ดเกมออนไลน์ ก็ได้สะท้อนข้อจ ากัดที่น่าสนใจของการ
เล่นบอร์ดเกมแบบออนไลน์ โดยจะแบ่งข้อจ ากัดเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนแรก เป็นข้อจ ากัดทางเทคโนโลยีที่ไม่



416      เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)       
 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสงัคมวิทยา ครั้งที่ 2 
20 - 21 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 

 

สามารถแสดงอาการหรือสัญลักษณ์การขอล าดับการพูดได้อย่างเป็นธรรมชาติ หรือไม่สามารถจ าเสียงผู้พูดได้ 
เช่น ผู้เข้าร่วมโครงการที่สะท้อนว่า  
 

“รู้สึกเวลาถกกัน ชอบพูดชนกัน แต่ไม่แน่ใจว่าจะปรับอะไรได้บ้างเลยลองเสนอดูค่ะ  
ส่วนกิจกรรมดีมากๆค่ะ อยากให้ท าต่อไป ขอบคุณมากค่ะที่จัดขึ นมา” 
พนักงานบริษัท อายุ 22 ปี พฤษภาคม 2563 

“อยากให้อยู่ในเซิฟเดียว เพราะเล่นในมือถือ พอเข้าเกมแล้วจ าไม่ได้เสียงใครเป็นเสียงใคร 
นอกนั นดีหมดค่ะ เพอเฟค ปั่นเก่ง55” 
พนักงานบริษัท อายุ 27 ปี พฤษภาคม 2563 
 
 ส่วนข้อจ ากัดประการที่สอง จะเป็นข้อจ ากัดทางสังคม โดยเฉพาะลักษณะของผู้เข้าร่วมเล่นเกมในแต่
ละรอบ ที่อาจมีความแตกต่างกันมาก ท าให้สายสัมพันธ์แบบอ่อน (หรือ weak ties) ที่เกิดขึ้น ไม่เป็นประโยชน์
หรือเป็นที่ประทับใจกบัผู้เข้าร่วมโครงการมากนัก ดังนั้น จึงมีข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการว่า 
 

“จัดต่อไปคะ  อาจจะเลือกคลาส ให้เหมาะกับคน  เช่นอายุ ของผู้เข้าร่วม ต่างกันมากก็มี
ผลกับการเลือกแนวเกมมาเล่น ก็ให้ระบุอายุไว้หลังชื่อในตาราง จะได้เลือกลงช่วงเวลา ช่วงอายุได้” 
คุณครู อายุ 30 ปี พฤษภาคม 2563 
 

สุดท้ายเป็นข้อจ ากัดในเชิงวัตถุประสงค์ในการน าบอร์ดเกมออนไลน์ไปใช้งานโดยตรง เช่น การใช้ใน
การสอนในชั้นเรียน เป็นต้น ดังตัวอย่างเสียงสะท้อนจากผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นคุณครูดังนี้ 
 
 “ครั งหน้าขอเกมที่สามารถเอาไปเล่นในห้องเรียนหน่อยนะค้าาา” 
คุณครู อายุ 25 ปี มิถุนายน 2563 
 
สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
 ประการแรก กิจกรรมบอร์ดเกมแบบออนไลน์สามารถตอบโจทย์การสร้างประสบการณ์ร่วมกันของ
ผู้คน ในภาวะที่สังคมต้องรักษาระยะห่างได้ หรือ Shared Experiences ที่ David Robson ได้ระบุไว้ โดย
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ มีความสนุก มีโอกาสในการเรียนรู้ เป็นอย่างดีมาก และขณะเดียวกัน มี
ความรู้สึกว่า ได้มีการใช้เวลาร่วมกันกับผู้อื่นได้ในระดับดี 
 ประการที่สอง แม้ว่ากิจกรรมบอร์ดเกมออนไลน์จะสามารถสร้างประสบการณ์และกิจกรรมร่วมกันที่
ทดแทนโลกจริงที่ต้องรักษาระยะห่างทางสังคมได้ระดับหนึ่ง แต่ก็ไม่สามารถทดแทนได้ทั้งหมด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ยังขาดการสัมผัสทางสังคม ที่ David Robson ได้ระบุไว้ ดังจะเห็นได้ว่า คะแนนในเรื่องการใช้เวลา
ร่วมกัน ยังคงต่ ากว่าคะแนนในด้านอื่นๆ และเมื่อผู้คนสามารถกลับไปมีกิจกรรมในโลกจริงตามปกติได้ (รวมถึง 
การเล่นบอร์ดเกมแบบปกติ) จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็ลดน้อยลงตามล าดับ 
 ประการที่สาม หากพิจารณาจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และคะแนนความพึงพอใจในด้านต่างๆ สรุปได้
ว่า ผู้คนแต่ละกลุ่มวัยอาจมีความสนใจและความถนัดในกิจกรรมบอร์ดเกมออนไลน์ที่แตกต่างกัน ตั้งแต่
วัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมบอร์ดเกมออนไลน์ เช่น คุณครูต้องการเข้าร่วมเพ่ือน าไปปรับใช้ในชั้นเรียน หรือ
แตกต่างกันที่ความคุ้นชินของการเข้าสังคมแบบออนไลน์ ซึ่งวัยเยาวชน (15-24 ปี) จะมีความคุ้มชินกับการ
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สร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมแบบออนไลน์มากท่ีสุด ในขณะที่ผู้เข้าร่วมที่มีอายุมากขึ้นหรือคุ้นเคยกับการเล่นเกม
น้อยลงจะเห็นถึงคุณค่าของการใช้เกมในสาน/รักษาสายสัมพันธ์ทางสังคมที่น้อยกว่า ซึ่งสอดคล้องกับข้อค้นพบ
ของ Sebastain Cmentowski และ Jens Kruger (2020) ที่กล่าวถึงในตอนต้น 
 ประการที่สี่ จากการวิเคราะห์เชิงคุณภาพท าให้เห็นว่า ข้อจ ากัดของการสร้างสายสัมพันธ์ทางสังคม
ผ่านบอร์ดเกมออนไลน์ มิได้เกิดจากข้อจ ากัดทางเทคโนโลยีดิจิทัลแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่ยังเกิดขึ้น
เนื่องจากการมีภูมิหลัง เช่น วัย ประสบการณ์การเล่น ที่แตกต่างกันด้วย ดังนั้น การออกแบบและจัดกิจกรรม
ให้สอดคล้องกลุ่มผู้เล่นแต่ละกลุ่มจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญมากขึ้นในอนาคต 

ประการที่ห้า กิจกรรมบอร์ดเกมออนไลน์มีผลท าให้ผู้คนรู้จักกับบอร์ดเกมมากข้ึน ดังจะเห็นได้จากการ
มีผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาร่วมเล่นด้วย แม้จะมีสัดส่วนไม่มากนัก แต่บางส่วนซึ่งเป็นคุณครูจะน าไปใช้ในห้องเรียน
ได้ หรือบางส่วนจะน าไปเล่นกับกลุ่มเพ่ือนๆ ในสถานศึกษาได้อีก นอกจากนี้ การเล่นบอร์ดเกมออนไลน์ยังมี
ส่วนช่วยให้ผู้เล่นได้รู้จักและทดลองเล่นบอร์ดเกมต่างๆ ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อบอร์ดเกมมาเล่นเป็นของตนเองได้
ด้วย 

ประการที่หก กิจกรรมบอร์ดเกมออนไลน์ ได้ช่วยให้ผู้ออกแบบบอร์ดเกมท างานได้ง่ายขึ้น เช่น การท า 
ตัวเกมต้นแบบ (หรือ prototype) ก็สามารถท าได้ง่ายขึ้น ไม่ต้องพิมพ์ ตัด จึงมีต้นทุนที่ถูกลง เช่นเดียวกับเวลา
ทดสอบเกม ก็สามารถทดสอบเกมกันได้โดยไม่ต้องเจอหน้ากัน ดังจะเห็นได้จากในโครงการเล่นเรียนรู้ไร้
พรมแดน ซึ่งเป็นการประกวดบอร์ดเกมระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ของ TK Park ก็มีการน าเกมต้นแบบ
ที่ต้องการทดสอบผ่านทางออนไลน์ ท าให้โค้ชสามารถเล่น ทดสอบ และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับเกมของกลุ่มนั้น
ได้โดยไม่ต้องเจอหน้ากัน 

ประการสุดท้าย ส าหรับทีมงานก็เลือกโปรแกรมมาประยุกต์กับงานบอร์ดเกมและบอร์ดเกมออนไลน์
ได้มากข้ึน ทั้งยังฝึกทักษะการน าเกมและกระบวนการแบบออนไลน์ได้ รวมถึงเป็นอาชีพเสริมส าหรับผู้น าเกมที่
ต้องหยุดงานจากร้านบอร์ดเกมในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ได้อีกทางหนึ่งด้วย หรืออาจจะกล่าวได้ว่า ใน
สถานการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น เช่น การระบาดหรือมาตรการล็อคดาวน์รอบท่ีสอง ก็สามารถช่วยให้ผู้คน
ที่อยู่บ้านสามารถเล่นบอร์ดเกมแบบออนไลน์ได้ทันที 
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หลักสูตร NFPE และ NFMF: การศึกษาไร้พรมแดนก้าวหน้าหรือถดถอยหลงัโควิด 19 
NFPE and NFMF Curriculums:  Education without Borders Progresses or 

Regresses after COVID-19 
 

กุศล พยัคฆ์สัก1 
 
บทคัดย่อ 

บทความนี้จะอภิปรายถึงความสามารถในการคลี่คลายปัญหาข้อจ ากัดของผู้เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบของประเทศเมียนมาหรือหลักสูตร Non Formal Primary Education 
(NFPE) และ Non Formal Middle Education (NFME) ส าหรับเด็กข้ามแดนชาวเมียนมาที่อาศัยอยู่ใน
ประเทศไทยภายใต้แนวคิดเรื่องความมั่นคงของรัฐและการระบาดของ COVID-19 ซึ่งเป็นผลที่ได้จากการ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ NFPE และ NFME ในพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดตากภายใต้การ
สนับสนุนของมูลนิธิ Help Without Frontiers Foundation (HWF) โดยมีวัตถุประสงค์: 1) ศึกษากลไก
แผนปฏิบัติการของโครงการ NFPE และ NFME ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 2) ศึกษาช่องว่างและข้อเสนอแนะ
ส าหรับโครงการ NFPE และ NFME และ 3) ศึกษาค าแนะน าและทิศทางของ NFPE และ NFME โครงการที่
น าไปสู่รูปแบบการสนับสนุนเชิงนโยบายเพ่ือน าเสนอต่อรัฐบาลไทยและเมียนมาตลอดจนโครงการ NFPE และ 
NFME ในพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดตากในอนาคต 

การจัดการศึกษาของศูนย์การเรียนก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผู้เรียนสามารถเข้าถึงระบบได้
จดัการศึกษาได้โดยไม่ค านึงถึงสถานะทางเศรษฐกิจ เชื้อชาติ และศาสนา การจัดการศึกษาของศูนย์การเรียนรู้
แรงงานข้ามแดนเอ้ือต่อการปกป้องกลุ่มเด็กอพยพเหล่านี้ไม่ให้เสี่ยงต่อการแสวงหาประโยชน์จากการค้ามนุษย์
หรือเกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติดและสังคม ศูนย์การเรียนรู้ส าหรับเด็กข้ามแดนที่จัดการศึกษาประเภทนี้อยู่
บริเวณชายแดนจังหวัดตากและเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 

หลังเกิดการระบาดของไวรัสโควิด -19 ศูนย์การเรียนรู้ของผู้อพยพ (MLCs) ไม่สามารถเปิด
สถานศึกษาได้ และมีการปรับแนวทางในการจัดการศึกษาใหม่ในชุมชนโดยทดลองการจัดการศึกษารูปแบบ 
“Home Based Learning” ในส่วนของการจัดการศึกษาของหลักสูตร NFPE และ NFME ก็ได้มีการปรับ
หลักสูตรให้เรียนที่บ้านเช่นกัน 
 

ค าส าคัญ: การจัดการศึกษาส าหรับเด็กข้ามแดน แนวคิดความมั่นคง โควิด19 
 
Abstract 

This article discusses the ability of stakeholders to address the educational 
management issues and restrictions of Myanmar non-formal education; non-formal primary 
education (NFPE) and non-formal middle education (NFME) for Myanmar migrant children 
living in Thailand through the lens of the state security concept and the COVID-19 outbreak. 
This was the result of monitoring and evaluating of the implementation of the Myanmar non-
formal education: non-formal primary education (NFPE) and non-formal middle education 
                                                           
1 ผู้ประเมินโครงการหลักสตูรการศกึษา Non Formal Primary Education (NFPE.) และ Non Formal Middle 
Education (NFME.) ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิช่วยไร้พรมแดน (Help Without Frontiers (HWF.) 
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(NFME) in the border area of Tak Province, under the support of the Help Without Frontiers 
Foundation (HWF).  This article focuses on the following three objectives: 1) to study the 
mechanisms through practices and planning of the NFPE and NFME projects that have been 
undertaken since 2013, 2) to explore the educational gaps and propositions for the NFPE and 
NFME projects, and 3) to examine the recommendations and directions of the NFPE and NFME 
projects that could set off the policy reform in the border of Tak Province.  This is in order to 
present to the Thai and Myanmar government  

Prior to the Coronavirus pandemic, migrant learning centers (MLCs) were able to 
provide education services regardless of their economic, ethnic and religious backgrounds. The 
educational management of migrant learning centers is to provide protection for migrant 
children from the risks of exploitation, human trafficking, any drug related issues, and social 
problems.  Migrant learning centers that provide this type of non-formal education are located 
at the border of Tak Province and Bang Bon District in Bangkok. 

Following the Covid-19 outbreak, migrant learning centers have not been able to 
operate. Therefore, there has been an adjustment of the educational management which 
brings education to the community, so called “Home Based Learning,” (HBL) as a pilot 
program.   The non-formal primary education (NFPE) and non-formal middle education (NFME) 
curricula have been implemented in the HBL program as well. 

 

Keywords: Migrant – Border Education, The concept of state security, COVID-19 
 
บทน า 

บทความนี้เป็นผลมาจากการติดตามประเมินผลโครงการการจัดการศึกษาหลักสูตร Non Formal 
Primary Education (NFPE) และ Non Formal Middle Education (NFME) ของประเทศเมียนมา ที่ข้าม
แดนมาจัดการศึกษาในพ้ืนที่ประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิช่วยไร้พรมแดน ซึ่งด าเนินการร่วมกับ 
Myanmar Literacy Resource Centre (MLRC) และ  Department of Alternative Education (DEA) 
ประเทศเมียนมา มูลนิธิเพ่ือเยาวชนชนบท (มยช) และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 

การติดตามประเมินผลโครงการหลักสูตร Non Formal Primary Education (NFPE) และ Non 
Formal Middle Education (NFME) ได้ด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ต้นมา โดยใช้รูปแบบการประเมิน 
CIPP ของแดเนียล สตัฟเฟิลบีม (Daniel Stufflebeam) ใน 4 ด้าน คือ การประเมินบริบท  (Context 
evaluation: C) การประเมินปัจจัยน าเข้า (Inputs evaluation: I) การประเมินกระบวนการ (Process 
evaluation: P) และการประเมินผลผลิต (Products evaluation: P) จากการศึกษาเอกสาร การพูดคุย การ
สังเกต การจัดกระบวนการกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานผู้ให้การสนับสนุนทั้งในประเทศไทยและ
เมียนมา ครูในศูนย์การเรียน และเด็กที่เรียนกับหลักสูตรนี้ แต่ในช่วงปี 2563 เกิดสถานการณ์โควิด 19 ผู้เขียน
ได้ติดตามข้อมูลผ่าน Facebook ของกลุ่มผู้ที่ท างานการจัดการศึกษาส าหรับเด็กข้ามแดน (Migrant – Border 
Education) ในพ้ืนที่และการพูดคุยสัมภาษณ์ผ่านแอพลิเคชั่น Zoom, Line และ Messenger ภายหลังการ
ผ่อนคลายให้สามารถเดินทางลงพ้ืนที่จึงได้ลงพื้นทีต่ิดตามประเมินผลโครงการได้ 
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การน าเสนอในบทความนี้จะประกอบด้วย หัวข้อแรกการทบทวนถึงแนวคิดวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดตาก หัวข้อที่สองเสนอถึงรูปแบบการศึกษาส าหรับเด็กข้ามแดนใน
พ้ืนที่จังหวัดตาก หัวข้อที่สามจะน าเสนอข้อมูลผลกระทบของการจัดการศึกษาในช่วงโควิด 19 และการ
คลี่คลายปัญหาโดยใช้ฐานข้อมูลที่ได้จากการประเมินโครงการการจัดการศึกษาหลักสูตร NFPE และ NFME 
มาใช้ในการเขียนบทความในครั้งนี้ 

 
การศึกษาข้ามแดนกับความม่ันคงและความเป็นพลเมืองในชายแดนจังหวัดตาก 

การจัดการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดนส าหรับเด็กข้ามแดน เป็นความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน
ของกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน (Non-Government Organization หรือ NGOs) องค์กรภาคประชาชน หรือ
องค์กรของคนย้ายถิ่น และศูนย์การเรียน (Community Based Organization หรือ CBOs) และหน่วยงานรัฐ
ในระดับพ้ืนที่ (Local Government หรือ LG) เป็นการจัดการศึกษาโดยน าเอาหลักสูตรจากประเทศต้นทาง
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในประเทศปลายทางที่เด็กไปอาศัยอยู่กับผู้ปกครองอย่างต่อเนื่องยาวนาน
มาถึงปัจจุบัน ซึ่งที่ผ่านมาการศึกษานี้มีข้อถกเถียงทางวิชาการระหว่างแนวคิดความมั่นคงของรัฐ (national 
security) กับความมั่นคงของมนุษย์ (human security) แต่หน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนงานด้านการศึกษาใน
ชายแดนอ าเภอแม่สอดได้ตระหนักถึงความจ าเป็นในการจัดการศึกษาตามการศึกษาเพ่ือปวงชน  (education 
for all) ที่เด็กทุกคนในพ้ืนที่นี้จะต้องได้รับการศึกษา 

ในแง่ของความมั่นคงของรัฐหากพิจารณาตามความหมายใน 2 ประการคือ ความหมายทั่วไป ความ
มั่นคงแห่งชาติ หมายถึง ความอยู่รอดปลอดภัย (survival) และความเจริญก้าวหน้า (growth) ของชาติ
ตลอดจนความเป็นปึกแผ่นแน่นแฟ้นคงทนของชาติพร้อมที่จะเผชิญกับสถานการณ์ทุกรูปแบบได้ในอนาคต 
และการที่ชาติจะมีความม่ันคงและปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงได้นั้น จะต้องปราศจากสิ่งที่เรียกว่าภัยคุกคาม 
(threats) ทั้งปวง และความหมายเฉพาะความมั่นคงของรัฐ หมายถึง การด ารงรักษาไว้ซึ่งเอกราชของชาติ 
บูรณาภาพแห่งดินแดน สวัสดิภาพของประชาชน การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข โดยมองประกอบที่ส าคัญคือ ดินแดน ประชากร รัฐบาล ความมีเอกราช และการรับรองของสังคม
นานาชาติ (เจษฎา มีบุญลือ, 2553) ความหมายดังกล่าวเป็นการมองด้วยมุมมองให้รัฐเป็นศูนย์กลาง (the 
sate-centered approach) ให้ความส าคัญต่อเรื่องเขตแดน การมีกลุ่มประชากรที่มีเชื้อชาติเดียว มีรัฐบาล
เพียงรัฐบาลเดียว และมีความเป็นเอกราชเพียงหนึ่งเดียว มุมมองดังกล่าวจึงเป็นส่วนส าคัญของการสร้างอคติ
และความเป็นอ่ืนให้กับผู้คนที่ต่างชาติพันธุ์เคยอาศัยอยู่ร่วมกันในพ้ืนที่มาอย่างยาวนานกลายเป็นการคนอ่ืน
ภายใต้เขตแดนทางกายภาพและมองข้ามความส าคัญของประชาสังคมที่คนในแต่ละสังคมมีความเคารพต่อกัน 
(ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2542, น. 72-73 ) 

พ้ืนที่ชายแดนจังหวัดตากมีพ้ืนที่ติดต่อกับรัฐกะเหรี่ยงของประเทศเมียนมา ผู้คนในพ้ืนที่บริเวณนี้มี
ความสัมพันธ์กันมาช้านาน โดยแบ่งบริบทของพ้ืนที่เป็น 3 ช่วงส าคัญ คือ ยุคก่อนการสถาปนารัฐชาติที่พ้ืนที่ถูก
ครอบครองโดยอาณาจักรต่างๆ จนการเข้ามาของอังกฤษที่มีบทบาทในพื้นที่นี้ ยุคต่อมาเป็นยุคที่รัฐกะเหรี่ยงมี
อ านาจในฝั่งเมียนมาภายใต้การสนับสนุนของรัฐไทให้มีฐานะเป็นรัฐกันชน แต่เมื่อสถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลง
ไปในภูมิภาคอาเซียนรวมทั้งรัฐไทยได้เข้าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการลงทุน และอุตสาหกรรมรวมกันมาก
ขึ้น ในงานดังกล่าว ชี้ให้เห็นถึงการก่อตัวของพ้ืนที่ชายแดนได้เป็นอย่างดี โดยอ้างถึงรัฐต่างๆ ได้มีการใช้
เครื่องมือในการอ้าง และอธิบายอาณาเขตของตนผ่านแผนที่ และการสถาปนาอ านาจเหนือดินแดน โดยมีกอง
ก าลังส่วนหนึ่งเข้ามาควบคุม ผลพวงของการสถาปนาอ านาจรัฐสมัยใหม่ดังกล่าวก่อผลกระทบที่ตามมา ทั้งนี้
เนื่องจากคนในพ้ืนที่ไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับรัฐส่วนกลางโดยทั้งหมด โดยเฉพาะในพ้ืนที่ของประเทศ
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เมียนมาที่ใช้นโยบายแข็งกร้าวต่อคนกลุ่มน้อย ในขณะประเทศไทยเน้นการใช้การผสมผสานและกลืนกลายทาง
วัฒนธรรมเป็นหลัก หลังปี พ.ศ. 2527 เป็นต้นมา รัฐบาลทหารเมียนมาได้บุกยึดค่ายต่างๆ ในรัฐกะเหรี่ยงท าให้
ผู้คนจ านวนมากอพยพหนีข้ามมายังฝั่งไทย จนมีการจัดตั้งค่ายผู้ลี้ภัยขึ้นหลายแห่งในบริ เวณนี้ (ขวัญชีวัน บัว
แดง, 2551)  

ในช่วงหลังปี พ.ศ. 2540 สมาคมอาเซียนได้เปิดรับรัฐบาลเมียนมาเข้าร่วมเป็นสมาชิก และเริ่มการ
พัฒนาการค้าร่วมกันขึ้น ในพ้ืนที่ดังกล่าวได้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจเชื่อมตะวันออก
ตะวันตก (East-West Development Corridor Program) ขึ้นในปี พ.ศ. 2544 ซึ่งจะมีลักษณะที่เรียกว่า 
“พ้ืนที่พิเศษ” หรือ “Zone of Exception” ชายแดนจังหวัดตากที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจการค้าชายแดนที่ส าคัญ 
จะได้รับการผ่อนผันการบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ ที่เข้มงวดลง เช่น กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายทางด้านภาษี 
รวมถึงการเช่าซื้อที่ดินของต่างชาติ อนุญาตให้มีการใช้แรงงานต่างด้าวเพ่ือลดการต่อต้านจากกลุ่มคนทั้งใน 
และนอกพ้ืนที่ (Ong, 2006, p. 97-118) รวมถึงการยกเว้นของรัฐเกิดการขายของโดยไม่ต้องเสียภาษีให้แก่รัฐ
อย่างถูกกฎหมาย ไปจนถึงการประกอบการค้า หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายบางอย่างสามารถงดเว้นได้  
(Pongsawat, 2007)  

พ้ืนที่ชายแดนจังหวัดตากจึงเป็นพ้ืนที่ชุมทางมีการปะทะประสานกันของกลุ่มคนที่หลากหลาย
อุดมการณ์ วัฒนธรรมทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง รวมทั้งการมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้า
มาท างานกับกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มต่างๆ ในพ้ืนที่ เหล่านี้ล้วนเป็นการหล่อหลอมคนข้ามแดนส่วนหนึ่งในพ้ืนที่เป็น
คนที่มีอัตลักษณ์ข้ามแดน ไม่ได้เป็นคนของรัฐชาติใดรัฐชาติหนึ่ง หรือชาติพันธุ์ใดชาติพันธุ์หนึ่ง แต่สามารถ
เคลื่อนผ่านเส้นแบ่งของรัฐชาติ และชาติพันธุ์ได้อีกด้วย (ขวัญชีวัน บัวแดง, 2554, น. 124-156) อย่างไรก็ตาม 
ความเป็นพลเมืองของรัฐในยุคปัจจุบันที่ไม่ได้อธิบายบนการสังกัดรัฐชาติในรูปแบบเดิม เพราะมีคนข้ามแดน
จ านวนมากอธิบายตัวตนความเป็นพลเมืองทางเศรษฐกิจ หรือวัฒนธรรมเกิดจากรัฐไทยได้รับเอากลุ่มคนกลุ่ม
ดังกล่าวเข้ามาเป็นสมาชิกของรัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แต่ไม่มีสิทธิในบางด้านในฐานะของพลเมืองของรัฐ
ทั้งหมดก็ตาม (อานันท์ กาญจนพันธุ์ และชัยพงษ์ ส าเนียง, 2557) 

ผู้คนที่ข้ามแดนต้องเผชิญกับความไม่มั่นคงอย่างมากหลังการแพร่กระจายของไวรัสโควิด 19 ซึ่งมีการ
ระบุว่าเป็นโรคอุบัติใหม่ที่จัดเป็นภัยความมั่นคงรูปแบบหนึ่ง ส่งผลให้เกิดการเมืองเชิงอัตลักษณ์ การเหยียด 
เชื้อชาติ (racism) มองว่าชาวต่างชาติ ผู้ลี้ภัยเป็นผู้มีความเสี่ยงติดโรคและน าพาโรคไปสู่พ้ืนที่อ่ืน เกิดความไม่
เท่าเทียมในการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข การคมนาคม และอาหาร (กองความมั่นคงระหว่างประเทศ 
ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, 2563) การระบาดของเชื้อไวรัสชุดนี้บ่งบอกถึงปัญหา “ความมั่นคงด้าน
สุขภาพ” (health security) อย่างมีนัยส าคัญ และเท่ากับเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่า การเตรียมรับมือกับโรค
ระบาดยังคงเป็นปัญหาส าหรับรัฐสมัยใหม่ที่ท าให้เกิดความก้าวหน้าทางแพทย์จะเป็นปั จจัยที่ท าให้มนุษย์
สามารถต่อสู้และเอาชนะการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้ทุกชนิด (สุรชาติ บ ารุงสุข, 2563) 

หลังจากสถานการณ์เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 การแพร่ระบาดในช่วงแรกของโควิด 19 จากการ
จัดการแข่งขันชกมวยรายการใหญ่ลุมพินีแชมเปี้ยนเกียรติเพชรที่ถูกระบุว่าเป็นแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
จนกลายเป็น super spreader ท าให้เชื้อระบาดหนัก (THE STANDARD TEAM, 2563) น าไปสู่การประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร โดยอาศัยอ านาจตามพระราชก าหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน เพ่ือควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 
2563 เป็นต้นมา (บีบีซี, 2563) พร้อมกับการจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (ศบค.) การประกาศมาตรการการป้องกันและควบคุมการระบาดที่เรียกว่าการสร้างความปกติ
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ใหม่ (New Normal) ให้สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเสมอ ล้างมือบ่อยๆ พกเจลแอลกอฮอล์ต้อง
เว้นระยะห่าง 2 เมตร หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด หลีกเลี่ยงกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ที่มีอาการป่วยการเว้นระยะทาง
กายภาพกับบุคคลอ่ืนในสังคม (social distancing) การกักตัวอยู่กับบ้านหรือ ในขณะที่การท างานได้มีการให้
ท างานอยู่กับ (work from home) การจับจ่ายซื้อของต่าง ๆ มีการซื้อออนไลน์กันมากขึ้น ในส่วนนักเรียนก็
ต้องปรับตัวสู่การเรียนที่บ้านผ่านการ “เรียนออนไลน์” เป็นต้น แนวทางดังกล่าวของรัฐบาลถูกอธิบายบน
เงื่อนไขว่า“เราก าลังท าสงครามกับเชื้อโรค” แล้ว “เราจะชนะ” หากประชาชนปฏิบัติแนวทางที่รัฐก าหนดให้ 
ซึ่งในอีกด้านหนึ่งวิธีการดังกล่าวซ่อนไว้ด้วยความคิดของสังคมที่ถูกครอบง าโดยวาทกรรมการแพทย์ที่ผสมกับ
วาทกรรมกองทัพเป็นการอุปมาแบบทหาร (military metaphor) ที่ใช้ระเบียบวินัยทางการทหารมาใช้ในการ
ควบคุมกับประชนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย  

การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักรสร้างผลกระทบกับผู้ย้ายถิ่นฐานที่เข้ามาท างานใน
ประเทศไทยอย่างมาก ในช่วงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2563 อดิศร เกิดมงคลได้รายงานถึงสถานการณ์การ
เดินทางกลับประเทศของแรงงานข้ามแดนจ านวนมาก ในช่วงแรกมีแรงงานกลุ่มหนึ่งยังพอมีงานให้ท าอยู่บ้าง 
เมื่อสถานการผ่านไปหลายเดือนที่ไม่สามารถกลับประเทศต้นทางได้ ประเทศไทยซึ่งมีประชากรกลุ่มนี้รวมถึง
บุตรหลานจ านวนมากที่ตกค้างอยู่ในพ้ืนที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดชายแดน เช่น ระนอง เชียงราย 
เชียงใหม่ ตาก  

การประกาศพระราชก าหนดการบริหารสถานการณ์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 5 ที่
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกจาก
เคหสถานในช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น และให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขต
พ้ืนที่จังหวัด เว้นแต่จ าเป็น ซึ่งต้องแสดงเหตุผลและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องรับการตรวจคัด
กรอง ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคตามท่ีราชการก าหนด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3-31 พฤษภาคม พ.ศ. 
2563 ยิ่งสร้างแรงกดดันต่อกลุ่มประชากรข้ามแดนกลุ่มนี้ ต้องหยุดท างาน ขาดรายได้ ใช้ชีวิตอยู่อย่าง
ยากล าบาก อย่างไรก็ตาม ประชากรกลุ่มนี้ยังได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานและองค์กรที่ท างานเกี่ยวข้อง
กับกลุ่มคนข้ามแดนและผู้มีปัญหาสถานะทางกฎหมาย กลุ่มเพ่ือนแรงงานด้วยกันเอง กลุ่มนักวิชาการจาก
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ในส่วนของการจัดการศึกษาส าหรับเด็กข้ามแดน และเด็กท่ีไม่มีสถานทางทะเบียนในพ้ืนที่จังหวัดตาก
ได้รับผลกระทบจากค าสั่งข้างต้นจากการปิดสถานศึกษาตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 โดยเฉพาะศูนย์การ
เรียน ซึ่งจัดการศึกษาให้เด็กกลุ่มนี้ซึ่งอาจจ าแนกได้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกเป็นเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิมที่อาศัย
อยู่ในพ้ืนที่ประเทศไทย เด็กกลุ่มนี้บางส่วนที่ยังไม่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายและถูกมองว่าเป็นเด็กข้ามแดน
ด้วย กลุ่มที่สองเป็นเด็กผู้ลี้ภัยสงครามที่อาศัยอยู่ทั้งในศูนย์อพยพมีบางส่วนอาศัยภายนอกศูนย์อพยพ เด็กกลุ่ม
นี้มีแม้นว่ารุ่นพ่อแม่จะเกิดในประเทศเมียนมา แต่มีเด็กจ านวนมากที่เกิดในประเทศไทย นอกจากนี้เด็กบางคน
มีมีผู้ปกครองที่มีสัญชาติไทยรวมอยู่ด้วย กลุ่มที่สามเป็นบุตรหลานแรงงานข้ามแดน ซึ่งมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น
อย่างมากภายหลังปี พ.ศ. 2541 เป็นต้นมา ภายหลักจากมีการผ่อนผันให้แรงงาน 3 สัญชาติ เข้ามาท างานใน
ประเทศไทยได้อย่างถูกกฎหมาย ภายใต้ข้อตกลงร่วมกันของรัฐบาลไทย และรัฐบาลของประเทศเมียนมา ลาว 
และกัมพูชา 

กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่นี้มีจ านวนมากได้อธิบายตัวตนว่าเป็นพลเมืองทางเศรษฐกิจและความเป็น
พลเมืองทางวัฒนธรรมเป็นการแสดงว่าตนพร้อมที่จะเข้ามาอยู่ในสังคมไทยและสังคมโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความพยามเข้าถึงการศึกษาทั้งที่รัฐบาลไทยจัดให้หรือการจัดการศึกษาให้กันเองในกลุ่ม แต่ การศึกษาของ
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โรงเรียนไทยไม่สามารถรองรับเด็กข้ามแดนได้มากท าให้เกิดศูนย์การเรียนที่จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มคนย้ายถิ่นขึ้นเกิด
จากเหตุผลที่ส าคัญ 2 ประการคือ 

เหตุผลประการแรก ส าหรับการจัดการศึกษาส าหรับเด็กย้ายถิ่นในประเทศไทยนั้น ในปี พ.ศ. 2548 
นางฮารารี คลินตันภริยาของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้มาเยี่ยมศูนย์การเรียนในพ้ืนที่อ าเภอแม่สอด
ร่วมกับเลขาธิการส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในขณะนั้น ท าให้การจัดการศึกษานี้ได้รับความส าคัญมากขึ้น 
ทั้งยังมีการอ้างถึงหลักการของการศึกษาเพ่ือปวงชน (education for all) ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของ
ส านักงานเลขาธิการการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการที่ได้ให้ความส าคัญต่อการจัดการศึกษาให้แก่เด็กต่างด้าว
และผู้ไม่มีสัญชาติไทยได้ระบุว่ามีประเภท 2 คือ (ส านักงานเลขาธิการการศึกษา, 2551) 

ประเภทแรก เป็นการจัดการศึกษาโดยรัฐ ซึ่งเด็กจะเรียนร่วมกับเด็กไทยในสถานศึกษาที่สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  

ประเภทที่สอง เป็นการจัดการศึกษาโดยเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรศาสนาทั้งจากภายใน
และนอกประเทศ โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 เรียกว่าศูนย์การเรียนรู้อย่างไม่เป็น
ทางการ (Officially Listed Learning Center) หรือศูนย์การเรียนเด็กข้ามแดน (Migrant Learning Center) 
โดยในรายงานนี้จะใช้ค าว่าศูนย์การเรียนเป็นหลัก 

เหตุผลประการที่สอง เด็กกลุ่มนี้มีความเสี่ยงต่อการที่จะเผชิญกับการถูกล่อล่วงจากขบวนการค้า
มนุษย์ (human trafficking) การติดยาเสพติด การกระท าผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นเหตุผลส าคัญที่ท าให้มีการจัด
การศึกษาในรูปแบบศูนย์การเรียนขึ้นเพ่ือสร้างความปลอดภัยให้แก่เด็ก 

ในปี พ.ศ. 2555 ได้มีองค์กรพัฒนาเอกชน และรัฐด้านการศึกษาในพ้ืนที่เข้าด าเนินกิจกรรมสนับสนุน
ศูนย์การเรียนจ านวน 74 แห่ง มีรูปแบบการจัดการสอนที่ส าคัญ คือ ศูนย์การเรียนจัดการสอนเสมือนระบบ
โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา การ
จัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนในเวลาตอนเย็นหลังจากเด็กเลิกท างาน และการศึกษาตามอัธยาศัยให้บริการ
แก่ผู้เรียนที่ต้องการเข้าสู่โรงเรียนไทย แต่ต้องการศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมชาติพันธุ์ตน
รวมทั้งเด็กข้ามแดนที่ท างานและประสงค์มาเรียนภาษาไทย เพ่ือประโยชน์ส าหรับการท างาน(นงเยาว์ 
เนาวรัตน์, 2555)  

ในการส ารวจข้อมูลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 ในช่วงปี พ.ศ. 2561 
พบว่า มีศูนย์การเรียนที่มาขึ้นทะเบียนไว้ 70 ศูนย์การเรียน โดยมีอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอแม่สอดจ านวน 48 ศูนย์
การเรียน อ าเภอพบพระ 12 ศูนย์การเรียน อ าเภอท่าสองยาง 6 ศูนย์การเรียน อ าเภอแม่ระมาด 3 ศูนย์การ
เรียน อ าเภออุ้มผาง 1 ศูนย์การเรียน มีเด็กท่ีอยู่ในศูนย์การเรียนอยู่ในพ้ืนที่ชายแดนตากถึง 12,091 คน ซึ่งไม่
ต่างจากข้อมูลในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งมีจ านวน 13,921 คน ดังตาราง 1 

 

ตารางที ่1 แสดงจ านวนเด็กในศูนย์การเรียนที่มาขึ้นทะเบียนไว้ 70 ศูนย์การเรียน 
Area Mae Sot Phobpra Tha Song Yang Mae Ra Mat Umphang Total 

Total Student 8,246  2,512  705  523  105  12,091  
Total Teacher 487  113  42  24  6  672  
Total MLCs 48  12  6  3  1  70  

ที่มา: ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2.จากข้อมูลการขึ้นทะเบียน 70 ศูนย์การเรียน 
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จ านวนเด็กท่ีอยู่ในศูนย์การเรียนทั้ง 70 ศูนย์การเรียนจะเห็นได้ว่ามีกลุ่มเด็กท่ีเรียนอยู่ในระดับอนุบาล
ประถม และมัธยมต้นอยู่เป็นจ านวนมาก ดังตาราง 2 

 

ตารางที ่2 แสดงจ านวนเด็กแยกตามระดับ 
Students KG Primary High GED/Post 10/ Other Total 

Male 1,288  3,260  1,337  109 5,994  

Female 1,146  3,212  1,595  144 6,097  

 2,434  6,472  2,932  253  12,091  

ที่มา: ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 
 

ช่วงหลังปี พ.ศ. 2557 การจัดการสอนในศูนย์การเรียนให้เด็กข้ามแดนเรียนได้มีการน าเอาหลักสูตร
ขั้นพ้ืนฐาน (formal) ของประเทศเมียนมามาจัดการสอนเป็นหลัก แต่จะมีการน าเอารายวิชาภาษาไทยหรือ
ภาษาอ่ืนมาจัดการสอนด้วย ต่อมาได้มีการน าเอาหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน หรือ กศน.  ไทยมาจัดการ
เรียนการสอนในศูนย์การเรียนบางศูนย์ ท าให้เด็กๆ มีทางเลือกในการเรียนหลักสูตรที่หลากหลายมากขึ้น การ
จัดหลักสูตรต่างๆ ในศูนย์การเรียนมีเพียงหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนของไทยเท่านั้นที่เด็กได้รับการ
รับรองหรือมีใบประกาศนียบัตรได้ ซึ่งเป็นการตอบสนองกับความต้องการของเด็กที่ยังอยากอาศัยและท างาน
ในประเทศไทยในอนาคตได้ แต่การจัดการศึกษาเต็มไปด้วยเงื่อนไขที่จะต้องให้เด็กสอบภาษาไทยให้ได้ตาม
เกณฑ์ การจัดห้องเรียนเฉพาะส าหรับหลักสูตร และต้องมีครูอาสาคนไทยอีกด้วยท าให้หลายศูนย์การเรียนไม่
สามารถปฏิบัติตามได้ 

เด็กกลุ่มที่เรียนจบหลักสูตรของศูนย์การเรียนจ านวนมากจึงไม่สามารถได้รับใบประกาศนียบัตรที่
ได้รับการยอมรับจากทั้งประเทศไทย เมียนมาและนานาประเทศ เด็กจ านวนมากที่ต้องออกจากการศึกษา
กลางคัน สภาพปัญหาดังกล่าวท าให้ทาง HWF และตัวแทนศูนย์การเรียนในอ าเภอแม่สอดรวมกับโครงการการ
พัฒนาแนวทางและรูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมส าหรับประชากรข้ามชาติซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ขอค าปรึกษา Myanmar Literacy Resource 
Centre (MLRC) 2 ในประเทศเมียนมาจึงมีข้อเสนอว่าควรน าเอาหลักสูตร NFPE มาใช้ในการจัดการศึกษาใน
ประเทศไทยในศูนยก์ารเรียน 2 แห่ง คือ Parami และ Ah Yone Oo เป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2557/ 2558 
นอกจากเป็นการแก้ไขปัญหาวุฒิการศึกษาแล้ว ยังสนองตอบความต้องการของเด็กและผู้ปกครองที่อยากให้มี
การเรียนการสอนที่เตรียมความพร้อมให้แก่เด็กที่จะกลับไปใช้ชีวิตในเมียนมาได้ในอนาคตอีกด้วย ในอีสามปี
ต่อมา MLRC และ UNICEF Myanmar กับเขตการศึกษาเมียวดี ได้มีการพัฒนาหลักสูตร NFME เพ่ือใช้ในการ
จัดการศึกษาให้แก่เด็กที่มีความต้องการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ดังนั้น การจัดการศึกษาส าหรับเด็กข้ามแดนจึงเป็นการจัดการศึกษาเพ่ือการคุ้มครองเด็กจากการถูก
ล่อลวงจากกลุ่มขบวนการค้ามนุษย์ การถูกล่วงละเมิดทางเพศ ยาเสพติด และสร้างโอกาสในการด ารงชีวิตใน
อนาคตไม่ว่าจะต้องอยู่อาศัยใช้ชีวิตในต่างแดนหรือต้องกลับไปใช้ชีวิตในแผ่นดินแม่ 

 

  

                                                           
2 MLRC เป็นหน่วยงานท่ีด าเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการศกึษานอกระบบ (NFPE) โดยการสนับสนุนของระทรวง
ศึกษาธิการและองค์การยูนิเซฟ ประจ าประเทศเมียนมา 
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หลักสูตร NFPE และ NFME เพื่อการเป็นพลเมืองของโลก 
การจัดการศึกษาหลักสูตร NFPE และ NFME จะพบว่าศูนย์การเรียนส าหรับเด็กข้ามแดนในพ้ืนที่

ชายแดนจังหวัดตากนั้น หลักสูตรนี้เป็นการน าเอาหลักสูตรที่มีการพัฒนาจากประเทศเพ่ือนบ้านคือประเทศ
เมียนมาน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในประเทศไทยเป็นครั้งแรกอีกด้วย  ซึ่งมีแนวคิดที่ส าคัญของการ
จัดการสอนในหลักสูตร NFPE เป็นการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นเปิดโอกาสให้กับผู้ที่เผชิญกับความยากล าบาก หลายคน
ต้องออกจากโรงเรียนหรือไม่สามารถเข้าเรียนได้ตั้งแต่แรก หลักสูตรนี้เป็นรูปแบบการศึกษาใหม่ที่ได้รับการ
พัฒนาภายใต้โครงการ Human Development Initiative Phases E (HDI-E) และ Human Development 
Initiative Phases 3 (HDI -3) ขึ้นในประเทศเมียนมา โดยจัดท าและทดสอบเนื้อหาหลักสูตรโดยน าเอาแนวคิด
การพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 มาผสมผสานในการจัดการรายวิชาและเนื้อหาของหลักสูตร 

การจัดการเรียนสอนหลักสูตร NFPE จะใช้เวลา 2 ปี เป็นการสอนในระดับท่ี 1 หากเปรียบเทียบได้กับ
ระดับการศึกษาในเมียนมาจะเท่ากับเกรด 1 และเกรด 2 หรือในระดับชั้นประถมการศึกษาปีที่ 1 ถึงประถม
การศึกษาปีที่ 3 ของไทย ระดับที่ 2 หากเปรียบเทียบได้กับระดับการศึกษาในเมียนมาจะเท่ากับเกรด 3 และ
เกรด 4 หรือในระดับชั้นประถมการศึกษาปีที่ 4 ถึงประถมการศึกษา 6 ของไทย ส่วนหลักสูตร NFME ซึ่งมร
การน ามาใช้ในอีกสองปีต่อมาจะการเรียนการสอน 3 ปี เทียบเท่ากับการศึกษาในระดับมัธยมต้นทั้งของ
ประเทศไทยกับเมียนมา หลักสูตรนี้จึงย่นระยะเวลาเรียนของเด็กลงแต่การจัดการศึกษาในรู ปแบบนี้ยังไม่ได้
รับรองจากประเทศไทยว่าสามารถเทียบช่วงชั้นกันได้หรือไม่ 

เนื้อหาในหลักสูตร NFPE จะเน้นการสอนภาษาเมียนมา 40% ภาษาอังกฤษ 15% คณิตศาสตร์ 
(maths 25%) และวิชาทั่วไป (general) 20% สอนในเรื่องประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ทักษะชีวิต คุณธรรม
จริยธรรมศึกษา หน้าที่พลเมือง กีฬา และพิสิกส์ ส่วนหลักสูตร NFME จะสอนทักษะการใช้ชีวิตที่เพ่ิมมากข้ึน มี
ทักษะที่ส าคัญคือ วรรณกรรมและความเชี่ยวชาญในการสื่อสาร (literature subject and expertise of 
communication) ทักษะด้านอาชีพขั้นพื้นฐาน (basic vocational subject) ทักษะชีวิต (life skill) และงาน
ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน (social and community development) ทั้งสองหลักสูตรมีความพยายาม
ที่จะจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับแนวคิดของ “ทักษะแห่งอนาคตใหม่: การศึกษาเพ่ือศตวรรษที่ 21” (21st 
Century Skills: Rethinking How Students Learn) ที่เน้นให้ผู้เรียนมีจิตเชี่ยวชาญ หรือ Disciplined Mind 
จิตรู้สังเคราะห์ หรือ Synthesizing Mind จิตสร้างสรรค์ หรือ Creating Mind จิตรู้เคารพ หรือ Respectful 
Mind และจิตรู้จริยธรรม หรือ Ethical Mind (วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และ อธิป จิตตฤกษ์, 2556).  

ช่วงเริ่มต้นได้มีการเชื่อมโยงการศึกษาระหว่างรัฐ ศูนย์การเรียนมีการน ารายเอารายชื่อของเด็กที่เรียน
หลักสูตร NFPE ไปลงทะเบียนไว้ที่โรงเรียน 2 แห่งในเมืองเมียวดี ประเทศเมียนมา เพ่ือให้เด็กอยู่ในระบบของ
เขตการศึกษาเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง (Myawaddy Township Education Canter) ในขณะที่ทางหน่วยงานด้าน
การศึกษาของเมียนมาจะจัดส่งบุคคลากรทางการศึกษาจากเขตการศึกษาเมียวดีเข้ามานิเทศ ติดตามการ
จัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลหลักสูตรดังกล่าว รวมไปถึงให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา อาทิ 
ชุดนักเรียน แบบเรียน การพัฒนาครู และค่าตอบแทนครูของศูนย์การเรียนอีกด้วย 

ในขณะที่ปัญหาที่เป็นข้อกังวลเกี่ยวกับเด็กที่เรียนในหลักสูตร NFPE เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้กล่าวว่า 
เคยพบว่าเด็กที่เรียนจบ Level 2 กลับมาในประเทศเมียนมาแล้วไม่สามารถพูดภาษาเมียนมาได้ แต่ฟังออก
และพูดคุยด้วยภาษาอังกฤษเด็กเหล่านี้จะกลับเข้าไปท างานต่อในประเทศเมียนมาพ่อแม่เขาอยู่ที่นั่น ซึ่งตอ้งหา
แนวทางแก้ไขต่อไป ขณะที่เด็กที่เรียน NFME เป็นเด็กที่ท างานและมีแนวโน้มที่จะไม่จบการศึกษาขั้นสูง ทั้งนี้
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หลักสูตรนี้ยังอยู่ในช่วงการประเมินและยังไม่ผ่านการรับรอง โดยทดลองน าร่องใน 8 เมืองรวมถึงในอ าเภอแม่
สอดด้วย 

ครูผู้สอนจะจัดการคัดเลือกและให้รับการอบรมเพ่ือสอนในหลักสูตรนี้จาก DAE และ MLRC ระเบียบ
การศึกษาในการจัดการเรียนการสอนเพราะครูส่วนใหญ่จะต้องผ่านการอบรมมาจากเมียนมา โดยครูจะต้องจบ 
Grad 10 เป็นอย่างต่ า ครูในศูนย์การเรียนที่ท าการจัดการเรียนการสอนอยู่ในประเทศไทยนั้นมีเงินเดือนน้อย
หากเทียบกับค่าครองประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ประกอบกับการจ้างงานครูต่างชาติในศูนย์การเรียน
ในประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายรองรับจึงมีข้อเสนอว่าอยากให้ศูนย์การเรียนในแม่สอดได้มีการรับรองให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย ปัญหาอีกประการหนึ่งคือเมื่อน าหลักสูตรมาใช้จัดการสอนในประเทศไทยพบว่าไม่สามารถท าได้
ตามระเบียบได้จนต้องให้ศูนยก์ารเรียนที่ปฏิบัติตามไม่ได้ยกเลิกการใช้หลักสูตร 

ศูนย์การเรียนที่เปิดสอนให้แก่เด็กข้ามแดนในประเทศไทยได้ใช้หลักสูตร NFPE ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557 
ช่วงเริ่มต้นมีศูนย์การเรียนทดลองน าร่องเพียง 2 ศูนย์การเรียน และมีศูนย์การเรียนที่น าไปจัดการสอนมาแล้ว 
29 ศูนย์การเรียน ปัจจุบันมีการสอนในหลักสูตรนี้ 17 ศูนย์การเรียน และมีเพียง 2 ศูนย์การเรียนที่จัดการสอน
หลักสูตร NFME ดังตารางที่ 3 

 

ตารางที ่3  แสดงศูนย์การเรียนที่จัดการสอนหลักสูตร NFPE/NFME ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน 
 2557-2558 2558-2559 2559-2560 2560-2561 2561-2562 2562-2563 
หลักสูตร NFPE - NFPE - NFPE NFME NFPE NFME NFPE NFME NFPE NFME 
ศูนย์การเรียน 2 - 3 - 18 1 15 1 21 1 17 2 

 

จากการส ารวจติดตามเด็กที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2561 การติดตามกลุ่มตัวอย่างเฉพาะเด็กที่
เรียนจบหลักสูตร NFPE Level 2 ในปีการศึกษา 2560-2561 และเป็นศูนย์การเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจาก
มูลนิธิช่วยไร้พรมแดนโดยตรงเท่านั้น 11 ศูนย์การเรียน จ านวน 25 เปอร์เซ็นต์ของเด็กเรียนจบหลักสูตร NFPE 
ในประเทศไทยโดยเป็นกลุ่มเด็กที่มีอายุ 9-15 ปี เด็กชาย 24 คน เด็กหญิง 22 คน และก าลังศึกษาในเกรด 6 
เป็นส่วนใหญ่ มีเด็กอายุ 9 ปี – 12 ปี จ านวน 6 คนที่เรียนในเกรด 3 - 4 เด็กที่เรียนในหลักสูตรนี้จึงมีอายุต่ า
กว่า 15 ปี ท าให้ได้รับการคุ้มครองจากระบบการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียน 

การติดตามเด็กที่เรียนจบหลักสูตร NFPE มีจ านวนหนึ่งที่ยังเรียนอยู่ในประเทศไทยในศูนย์การเรียน
เดิม หรือย้ายไปศูนย์การเรียนอื่นที่มีระดับชั้นที่สูงขึ้น เช่น ศูนย์การเรียน CDC Parami Ah Yone Oo เป็นต้น 
มีเด็กจ านวนน้อยที่ย้ายไปเรียนโรงเรียนของรัฐบาลไทย ซึ่งจากการส ารวจข้อมูลใน 11 ศูนย์การเรียนพบว่ามี
เด็กจากศูนย์การเรียนพยัญดาวจ านวน 3 คน ไปเรียนต่อโรงเรียนอนุกูลวิทยา 1 คน และ และโรงเรียนบ้านท่า
อาจ 2 คน ขณะที่การติดตามเด็กที่จบ NFPE ท างานในประเทศไทยพบว่ามีเด็กของศูนย์การเรียนพยัญดาว
จ านวน 2 คน ในส่วนของเด็กที่จบแล้วไปเรียนในรัฐต่างๆ ในประเทศเมียนมา พบว่ามีจ านวนทั้งสิ้น 86 คน ดัง
ตาราง 4 

 

ตารางที ่4 แสดงการส ารวจเด็กที่ไปเรียนในประเทศเมียนมา 
State NR PRM AYT ND KM42 CK SKH PYD AYO IWD รวม 

1. Kayin - 7 - 5 - - 6 2 10 1 31 
2. Rakhaing - - - - - - - - - 2 2 
3. Mon 2 4 - - 1 - - - 1 2 10 
4. Bago 17 1  1 2 2 9   1 33 
5. Mandalay  1 4        5 
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ตารางที ่4 แสดงการส ารวจเด็กที่ไปเรียนในประเทศเมียนมา (ต่อ) 
State NR PRM AYT ND KM42 CK SKH PYD AYO IWD รวม 

6. Yangon - - 1 - - - - - 1 - 2 
7. Maway - 2 - - - - - - - - 2 
8. ไม่ทราบ - - - 1 - - - - - - 1 
รวม           86 

 

เด็กที่หลักสูตรในรุ่นแรก NFME มีจ านวน 21 คน แต่มีเด็กออกกลางคัน 1 คน ภายหลังจากเรียนจบ
หลักสูตรนี้แล้วมีเด็กเรียนต่อศูนย์การเรียน Ah Yone Oo ในหลักสูตร กศน. ไทย จ านวน 2 คน และเรียน
หลักสูตร MOE Myanmar ในศูนย์การเรียนที่ Parami จ านวน 3 คน ไปเรียนต่อระดับ High School ใน
ประเทศเมียนมา 13 คน เรียนในโรงเรียนเทคโนโลยี 1 คน และท างานในประเทศไทย 1 คน จากการพูดคุยกับ
ครูที่ดูแลเด็กที่เรียนในหลักสูตร NFME จะเป็นกลุ่มเด็กที่ผลการเรียนดีมาก แต่เมื่อเด็กกลุ่มนี้ต้องไปเรียนใน
หลักสูตรที่สูงขึ้นทั้งในระดับ High School หรือสายวิชาชีพจะต้องปรับตัวอยู่บ้าง 

เด็กที่จบทั้งหลักสูตร NFPE และ NFME มีความมุ่งหวังที่จะมีอาชีพการงานที่มั่นคง อยากท างานเป็น
ข้าราชการในประเทศต้นทางเป็นส่วนใหญ่ และมุ่งมั่นที่จะเรียนในจบการศึกษาสูงสุดที่ระดับปริญญาตรี 
ในขณะที่การถามถึงความสามารถในการไปใช้ชีวิตในประเทศต้นทาง จะสังเกตว่าเด็กกลุ่มนี้จะไม่มีภ าพของ
ความทรงจ าร่วมในความเป็นชุมชนชองประเทศต้นทางได้ เนื่องจากหลายคนเกิดหรือเติบโตในประเทศไทย แต่
ส่วนใหญ่จะตอบว่าอยากกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในประเทศต้นทาง ส่วนมุมมองต่อการจัดการศึกษาในหลักสูตร 
NFPE. จะพบว่าเด็กๆ ให้ความส าคัญของการศึกษาในหลักสูตรนี้ที่เปิดโอกาสให้สามารถไปเรียนต่อในชั้นเรียน
ที่สูงขึ้นได้  

แนวโน้มทิศทางและความยั่งยืนของการจัดการศึกษาในหลักสูตร NFPE และ NFME  เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องได้ให้ความเห็นว่า หลักสูตรมีความส าคัญต่อเด็กท่ีอพยพย้ายถิ่นได้มีโอกาสทางการศึกษา เด็กที่อาศัย
อยู่ชายแดนบางคนไม่ได้เรียนหนังสือ เด็กกลุ่มนี้แม้จะที่เรียนไทยในอนาคตพวกเขาก็ต้องกลับมาอยู่เมียนมา 
เมื่อเรียนจบมีใบประกาศรับรองและกลับเมียนมาได้ แม้ว่ารัฐบาลเมียนมายังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนว่าจะ
ด าเนินการอย่างไรต่อกับการจัดการศึกษากับเด็กกลุ่มนี้ แต่ก็คาดหวังว่าเด็กทุกคนอย่างน้อยต้องจบเกรด 8 
และสนับสนุนให้เด็กเหล่านี้ได้เรียนจนจบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2561/ 2562 รัฐบาล
ประเทศเมียนมาได้ปรับปรุงหลักสูตรภาคปกติขึ้นใหม่โดยขยายจาก 10 ชั้นปี เป็น 12 ชั้นปี เพ่ือให้หลักสูตร
เชื่อมโยงกันได้จึงมีการจัดเตรียมการเพ่ิมเนื้อหาให้สอดคล้องกับหลักสูตรภาคปกติท่ีจัดท าขึ้นใหม่ นอกจากนี้ยัง
ต้องปรับให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงกับการศึกษาต่างประเทศ (สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ MIRC)   

ดังนั้น การจัดการศึกษาข้ามแดนในลักษณะนี้ยังพบได้ไม่มากนัก และยิ่งเป็นหลักสูตรที่พัฒนามาจาก
ประเทศเพ่ือนบ้านด้วยแล้ว จึงมักเป็นข้อห้ามภายใต้แนวความคิดของความมั่นคงอยู่พอสมควร แต่หลักสูตร 
NFPE และ NFME ในภาพรวมของหลักสูตร NFPE และ NFME ไม่ใช่แค่การจักการศึกษาให้เด็กเท่านั้น ยังเป็น
การปกป้องคุ้มครองเด็กที่อายุไม่เกิน 15 ปีให้อยู่ในสถานศึกษาซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาการค้ามนุษย์และ
สังคมในพ้ืนที่ชายแดนได้ในระดับหนึ่ง ในขณะที่ภาพของเนื้อหารวมยังเรื่องของทักษะการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 
21 ที่สนับสนุนให้เด็กสามารถน าเอาทักษะต่างๆ ไปใช้ในการด ารงชีพได้ไม่ว่าจะไปอาศัยอยู่ในพ้ืนที่รัฐใดในโลก 
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การจัดการศึกษาชายแดนหลังการเกิดโควิด 19 
ในขณะที่พ้ืนที่ชายแดนจังหวัดตากสถานการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อกลุ่มเด็กที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่

อย่างมากผนวกกับในวันที่ 17 มีนาคม 2563 ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการปิดสถานศึกษาทั่วประเทศ 
ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นมาจนถึงปัจจุบัน หน่วยงานและองค์กรที่จัดการศึกษาส าหรับเด็กข้ามแดน
หลายหน่วยงานในพ้ืนที่ได้ปรับเปลี่ยนการท างานเป็นการให้ความช่วยเหลือในการป้องกันการแพร่กระจายของ
ไวรัสโควิด 19 ทั้งการให้ความรู้ การจัดพ้ืนที่ในการล้างมือ การเย็บหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย รวมไปถึง
การหาอาหารแห้ง และเครื่องยังชีพให้กับชุมชนแรงงานต่างๆ ในขณะที่เด็กๆ ที่ยังตกค้างและอาศัยอยู่กับ
ผู้ปกครองที่เป็นแรงงานข้ามแดนจ านวนมาก  

การปิดสถานศึกษาหลังค าสั่งต่อเนื่องเดือนมิถุนายน 2563 นั้นโรงเรียนของรัฐบาลไทยและ
สถานศึกษาเอกชนสามารถจัดการสอนในระบบทางไกลผ่านดาวเทียมและการสอนผ่านออนไลน์ได้ แต่ส าหรับ
เด็กข้ามแดนแล้วมีความยุ่งยากอยู่มากเนื่องจากผู้ปกครองของเด็กกลุ่มนี้ไม่มีความพร้อมในด้านทุนทรัพย์ใน
การสนับสนุนอุปกรณ์ในการเรียนการสอนได้ หรือแม้ในท่ีเปิดภาคเรียนที่ 1/ 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 
ที่ผ่านมาศูนย์การเรียนส าหรับเด็กข้ามแดนก็ยังคงไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนได้แม้หลายศูนย์การ
เรียนจะพยายามแสดงให้เห็นว่า สามารถท าได้ตามแบบประเมินตนเองของสถานศึกษาในการเตรียมความ
พร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพ่ือเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ก็ตาม แต่จากการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานราชการด้านการศึกษาและ Migrant Education Coordination Center (MECC) ซึ่งเป็น
หน่วยประสานงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ยังมีข้อกังวลที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงไม่สามารถที่อนุญาตให้จะเปิดการเรียนการสอนได้  ในอีกด้านหนึ่ง
หน่วยงานในพ้ืนที่ได้มีการแสวงหาแนวทางในการให้โอกาสทางการศึกษาส าหรับเด็ก รวมไปถึงพัฒนาการ
จัดระบบการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดนตากร่วมกันใน 3 แนวทางคือ 

แนวทางแรก การสนับสนุนให้เด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาของรัฐบาลไทย  ในช่วงเวลาก่อนเปิดภาค
เรียนที่ 1/ 2563 มีผู้ปกครองจ านวนมากต้องการให้เด็กลูกหลานของตนได้เข้าเรียน เนื่องจากศูนย์การเรียนไม่
สามารถเปิดการเรียนการสอนได้มีผู้ปกครองบางส่วนสามารถน าเด็กไปสมัครเข้าเรียนในระบบของโรงเรียนไทย
ได้ แต่ก็ยังมีผู้ปกครองจ านวนมากมีรายได้น้อยและขาดรายได้จากงานที่หาท าได้ยาก บางส่วนผู้ปกครองท างาน
ในภาคการเกษตรส่งผลท าให้เด็กจ านวนมากที่ต้องติดตามผู้ปกครองไปท างานในที่ต่างๆ อีกด้วย 

แนวทางที่สอง การพัฒนาการจัดการเรียนในศูนย์การเรียนภายใต้สถานการณ์โควิดซึ่งจะต้องปฏิบัติ
ตามแนวทางของศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กต่างด้าวได้น าแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการมาใช้ใน
การประเมินศูนย์การเรียนโดยมีกระบวนการประเมินมี 3 ขั้นตอนคือ 

ขั้นตอนที่ 1 ศูนย์การเรียนต้องประเมินตนเองเช่นเดียวกับโรงเรียนรัฐและเอกชนในประเทศไทย 
ขั้นตอนที่ 2 ได้รับการการตรวจสอบโดยหน่วยงานการศึกษาหรือการศึกษาเขตที่เก่ียวข้อง 
ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบรับรองโดยคณะกรรมการที่เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง สาธารณสุขอ าเภอ 
ศูนย์การเรียนจะเปิดได้ก็ต่อเมื่อพวกได้ปฏิบัติติตามทั้ง 3 ขั้นตอนข้างต้น โดยจะมีการประเมินผลใน 3 

ระดับคือระดับสีเขียว หมายถึง ศูนย์การเรียนสามารถเปิดได้ตามปกติ ระดับสีเหลือง หมายถึง ศูนย์การเรียน
สามารถเปิดเรียนได้แต่ต้องปรับปรุงและแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ ระดับสีแดง หมายถึง โรงเรียนยัง
ไม่สามารถเปิดให้มีการเรียนสอนได้ และต้องมีการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด และต้องประเมิน
ตัวเองใหม่ ต่อมาทางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 และให้ศูนย์ด าเนินการใน 3 ข้อ 
เพ่ือทดลองเปิดการเรียนการสอน คือ 
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1. ให้ศูนย์การเรียนรู้ทุกแห่งต้องปฏิบัติติการตามมาตรการป้องกัน 44 ข้อของกระทรวงสาธารณสุข
โดยเคร่งครัด 

2. ให้ศูนย์การเรียนรู้ทุกแห่ง เชิญผู้ฝ่ายปกครอง ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจ าต าบล 
อสม. คณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง และผู้น านักเรียน ร่วมประชุมวางแผนการด าเนินการป้องกัน 
โควิดเพ่ือขอข้อคิดเห็นจากที่ประชุมว่าศูนย์การเรียนรู้มีความพร้อมมากน้อยเพียงไร และขอมติว่าควรจัดการ
สอนในรูปแบบไหน จึงจะเหมาะกับพ้ืนที่ แล้วรายงานผลการประชุมไปให้ศูนย์ประสานงานการจัดการศึ กษา
เด็กต่างด้าว เพ่ืออนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนที่เหมาะสมต่อไป 

3. ส าหรับศูนย์การเรียนรู้ทุกแห่งที่ยังไม่ได้รับการประเมินในรอบแรกให้แจ้งไปยังศูนย์ประสานงาน
การจัดการศึกษาเด็กต่างด้าวเป็นเอกสารเพ่ือให้คณะกรรการพิจารณาและลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม พร้อมกับ
ประเมินตามศูนย์การเรียนต่อไป 

 

 
ภาพที่ 1 แสดงการเตรยีมความพร้อมเพื่อจัดการเรยีนการสอนของศูนย์การเรียน 

 

แนวทางที่สาม การจัดการเรียนการสอนในชุมชนหรือที่บ้าน ส าหรับเด็กข้ามแดนในพ้ืนที่แม่สอดไม่
สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ ภายใต้ความหวาดระแวงและเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคโควิด-
19 ที่มีอย่างเข้มข้น ผู้บริหารและครูในศูนย์การเรียนได้โต้แย้งว่าเด็กกลุ่มนี้อาศัยอยู่ในพ้ืนที่นี้มาอย่างต่อเนื่อง 
ไม่ได้กลับไปยังประเทศเมียนมาตลอดระยะเวลานับตั้งแต่การประกาศให้ปิดสถานศึกษาของรัฐบาลไทย 
หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้มีความพยายามแสวงหาแนวทางในการหาทางออกให้กับเด็กกลุ่มนี้
ร่วมกันแต่ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมีแนวทางในการด าเนินการร่วมกันเช่นก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 อย่างไร ศูนย์การเรียนต่างๆ จึงใช้วิธีการออกเยี่ยมบ้านและจัดสอนให้กับเด็ก หรือจัดกิจกรรมให้
ท า โดยการให้เด็กรวมตัวกันเป็นกลุ่มขนาดเล็ก 
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ภาพที่ 2 การจัดการเรยีนรู้ช่วงโควิดของศูนย์การเรยีน 

 

ในการจัดการสอนให้แก่เด็กข้ามแดนในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากภายใต้สถานการณ์โควิด 19 นั้นจึงมี
ความยุ่งยากมากยิ่งขึ้น ศูนย์การเรียนยังไม่สามารถเปิดได้ตามปกติได้ สภาพปัญหาดังกล่าวมูลนิธิช่วยไร้
พรมแดนจึงได้ความร่วมมือกับ Burmese Migrant Teachers’ Association (BMTA) พัฒนาการจัดการสอน
ให้เด็กข้ามแดนในรูปแบบ Home Based Learning หรือ กิจกรรมเรียนรู้ที่บ้านขึ้น โดยมีการจัดการอบรม
ให้แก่ครูศูนย์การเรียนจ านวน 34 ศูนย์ 12 ศูนย์การเรียนภายใต้มูลนิธิช่วยไร้พรมแดน และ จ านวน 22 ศูนย์
การเรียนภายใต้ BMTA ซึ่งจะมีเด็กได้รับประโยชน์จากโครงการนี้จ านวนกว่า 5,660 คน หลักสูตรนี้เป็นการ
จัดการเรียนการสอนให้สามารถสอดคล้องไปกับการใช้ชีวิตในระยะสั้นท่ามกลางสถานการณ์วิกฤติจึงไม่มี
ใบรับรองหรือใบประกาศนียบัตรรับรอง แต่หลักสูตรนี้มีความส าคัญอย่างมากต่อการน าไปพัฒนาต่อเพ่ือให้เด็ก
สามารถเข้าถึงการศึกษาได้แม้จะต้องมีการเว้นระยะห่างทางสังคมก็ตาม 

การจัดการอบรม Homes Based Learning ให้แก่ครูศูนย์การเรียนนั้นได้มีการออกแบบการจัดการ
สอนส าหรับท ากิจกรรมให้แก่เด็กได้เรียนรู้เป็นเวลา 4 สัปดาห์ เด็กจะได้ร่วมกิจกรรมร่วมกับครูที่ลงไปเยี่ยม
บ้านอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง โดยจะมีการรวมกลุ่มเด็กไม่เกิน 8 – 10 คน โดยเริ่มมีการจัดกิจกรรมขึ้นใน
สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมิถุนายน 2563 ถึงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกรกฎาคม แบ่งเป็น 3 ระดับได้แก่ ECCD  
ระดับ G1-G5 และ G6-G9 เนื้อหาหลักสูตรเน้นให้เด็กได้รับรู้ข้อมูล Covid-19 และเนื้อหากิจกรรมอ่ืนๆ ที่
เหมาะสมกับช่วงอายุ เพ่ือให้เด็กได้พบเจอครู เกิดความมั่นใจว่าศูนย์การเรียนยังอยู่ ครูยังรออยู่ ตอนนี้ก็ใช้
วิธีการพบกลุ่มย่อยไปก่อน และเอกสารที่จะใช้หรือน ามาผลิตซ้ า ก็ต้องขออนุญาตจากเจ้าของสื่อก่อน จากนั้น
ก็จัดพิมพ์ อบรมครูและน าท ากิจกรรมกับเด็ก 
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ภาพที่ 3 การจัดการเรยีนการสอน Homes Based Learning ของศูนย์การเรียนหลักสตูร NFPE  
และ NFME กับก้าวย่างใหม่หลังสถานการณโ์ควิด 19 

 

ก่อนหน้าสถานการณ์โควิด 19 มีหลายศูนย์การเรียนได้มีการชะลอการรับเด็กนักเรียนในหลักสูตร 
NFPE และ NFME เพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนหลักสูตรที่ก าลังปรับปรุง เมื่อเกิดสถานการณ์โควิด 19 นับตั้งแต่
วันที่ 24 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา ได้มีการปรับเปลี่ยนแผนการจัดการหลักสูตรใหม่ด้วยความร่วมมือกันของ 
DAE. และ MLRC. พัฒนาหลักสูตรร่วมกับ UNESCO รวมถึงพัฒนาการประกันคุณภาพ และการทดสอบ
มาตรฐานที่ได้มาตรฐานโดยความช่วยเหลือจากภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาของมหาวิทยาลัยการศึกษาย่างกุ้ง
(Yangon University of Economics) โดยการสนับสนุนทางเทคนิคเป็นเวลา 5 ปี เพ่ือให้หลักสูตร NFPE ได้
มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ รวมถึงพัฒนาระบบและอบรมการใช้ ICT รวมถึงจัดท าแผนแม่บทรับมือโควิด 19 
และการท าแผนกิจกรรมการศึกษาในการจัดเตรียมสนับสนุนเด็กกลับไปเรียนหลักสูตร NFPE และ NFME 
ให้กับครูและเจ้าหน้าที่ของ MLRC โดยมี Department of Alternative Education (DAE) ให้การสนับสนุน
การด าเนินการผ่านแอพลิเคชั่น Zoom Meeting  

ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 ได้มีการจัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ส าหรับกลุ่มครูที่จะท าหน้าที่
อ านวยความสะดวกส าหรับการจัดการศึกษา NFPE ซึ่งจัดโดย DAE และ MLRC มีผู้เข้าร่วม 63 คน ใช้เวลา
อบรม 8 วัน โดยเริ่มด าเนินการในวันที่ 5 - 13 พฤศจิกายน 2563 และอบรมผู้ติดตามประเมินการศึกษาระดับ
ประถมศึกษานอกระบบขึ้นในวันที่ 17 - 26 พฤศจิกายน 2563 เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับปีการศึกษา 
2563-2564 รวมถึงมีการจัดท าวิดีโอส าหรับเด็กได้เรียนรู้ตามบ้านโดยเผยแพรบ่น YouTube อีกด้วย 

แนวโน้มของการจัดการศึกษาในหลักสูตร NFPE และ NFME ท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัส    
โควิด-19 ที่การกลับไปเรียนที่ห้องเรียนเป็นไปได้ยาก การจัดการสอนในรูปแบบของออฟไลน์จึงมีการพูดถึงมา
ขึ้นในช่วงหลังเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นมา และมีการพัฒนาไฟล์มี เดียทั้งภาพและเสียงที่จะน าไปใช้ในการจัด
การศึกษาให้แก่เด็ก และมีครูเป็นผู้ท าหน้าที่อ านวยความสะดวกแทนและจะน าไปใช้จริงในอนาคต 

 
สรุป: การศึกษาไร้พรมแดนจะก้าวหน้าหรือถอดถอย 

จากบริบทเงื่อนไขต่างๆ นี้เองที่ส่งผลให้ศูนย์การเรียนจ านวนมากในพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดตากยังต้อง
จัดการศึกษาให้แก่เด็กกลุ่มนี้ต่อไป และยังมีความต้องการในการให้การสนับสนุนอย่างมากทั้งทุนการ
ด าเนินการ ความปลอดภัย และความมั่นคงในการด าเนินชีวิตในพ้ืนที่ชายแดน ดังนั้น ในการจัดการศึกษาใน
พ้ืนที่ชายแดนจึงพ้ืนที่ชายแดนของประเทศไทยส่วนหนึ่งจึงได้เปิดให้มีการศึกษาให้แก่เด็กข้ามแดนกลุ่มนี้ได้ แต่
ต้องอยู่ในเงื่อนไขของการศึกษาภายใต้ความม่ันคงของรัฐไทยด้วย แต่แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคที่
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รัฐไทยหากหลอมรวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวกับภูมิภาคในอนาคตอันใกล้นี้ จึงเป็นข้อท้าทายส าคัญของการจัด
การศึกษาในพ้ืนที่ชายแดนว่าจะมีการจัดการร่วมกันในรูปแบบใดได้บ้างหลังการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 

การศึกษาส าหรับเด็กข้ามแดนมีพัฒนาการมาโดยตลอด ผ่านการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการจัดการ
เรียนการสอนให้เหมาะสมกับช่วงเวลา สถานการณ์ได้อย่างเท่าทันอย่างยาวนาน ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-
19 ก็เช่นเดียวกัน การศึกษาในรูปแบบนี้ที่ยึดเอาแนวความคิดหลักส าคัญคือการสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี
ให้แก่สังคมไม่ว่าพวกเขาจะเป็นใครมีถิ่นก าเนิดหรืออาศัยอยู่ที่ใดก็ตาม และเป็นพ้ืนที่ปกป้องคุมครองให้พวก
เข้าปลอดภัยจากความกลัว และความขาดแคลน ซึ่งจะพบว่า  

ช่วงก่อนปี พ.ศ. 2548 เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างพ้ืนที่ความปลอดภัยส าหรับเด็กกลุ่มนี้ หลังจาก
การมาเยี่ยมศูนย์การเรียนของนางฮารารี คลินตันและเลขาธิการส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การเรียน
ต่างๆ กลายเป็นพื้นที่แห่งความฝันและโอกาสในอนาคตที่เด็กกลุ่มนี้จะได้เรียนต่อหรือมีอาชีพการงานที่ดี  

ช่วงหลังปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา ข้อถกเถียงต่อความมั่นคงของรัฐและความมั่นคงของมนุษย์ได้ถูก
ยกระดับให้ศูนย์การเรียนเป็นพ้ืนที่ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มากว่าการเป็นคนของรัฐใดรัฐหนึ่งอย่าง
ตายตัวผ่านหลักสูตร NFPE และ NFME แต่หลักสูตรนี้ยังมีข้อจ ากัดเนื่องจากเป็นหลักสูตรที่มาจากประเทศ
หนึ่งแต่น ามาใช้อีกประเทศหนึ่ง 

ช่วงปัจจุบัน เมื่อเกิดสถานการณ์โควิด-19 การศึกษาส าหรับเด็กข้ามแดนได้มีการคิดค้นรูปแบบการ
จัดการเรียนสอนขึ้นมาใหม่เพ่ือให้เด็กสามารถเข้าถึงการศึกษาได้ 

การจัดการศึกษาส าหรับเด็กชายแดนด้านหนึ่งแม้มีข้อจ ากัดที่ท าให้การจัดการศึกษาส าหรับเด็กข้าม
แดนถดถอยลง แต่อีกด้านกลับผลักให้กลุ่มคนแสวงหาแนวทางในการจัดการศึกษาให้กับเด็กกลุ่มนี้ต่อไป ศูนย์
การเรียนเป็นพ้ืนที่การแสวงหาโอกาสทางการศึกษาของเด็กส าหรับอนาคตของพวกเขาเอง ที่ส าคัญการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กชายแดนก าลังก้าวไปสู่การสร้างชุมชนใหม่ผ่านการพัฒนาเด็กข้ามแดนกลุ่มนี้ไปสู่การเป็น
พลเมืองของโลกนี้ในอนาคต 
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พลวัตขบวนการประชาสังคมกับบทบาทประชาคมท้องถิ่น ในประเทศไทย ญี่ปุ่น และ 
สปป. ลาว: ประสบการณ์ร่วม จุดเหมือน และข้อแตกต่าง 

Dynamics of Civil Society Movements and Roles of Local Communities in 
Thailand, Japan, and Lao PDR: Common Experiences, Similarities,  

and Differences 
 

โนริยูกิ ซูซูกิ1* 
ธนพัชญ์ จันทร์ดิษวงษ์2   

พอนมะนี วงไซ3 
 

บทคัดย่อ 
บทความนี้ มุ่งเน้นน าเสนอสภาพการณ์ และพลวัตของขบวนการประชาสังคมกับบทบาทของ

ประชาคมท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย 
จังหวัดโอกินาวาของญี่ปุ่น และภาคกลางของ สปป.ลาว โดยอธิบายขบวนการประชาสังคมสองแบบ 
      ขบวนการประชาสังคมแบบแรก คือขบวนการประชาสังคมตามแบบ Habermas ซึ่งมีลักษณะความ
ร่วมมือกันในพ้ืนที่ประชาคมท้องถิ่นผ่านการสื่อสารกันในพ้ืนที่สาธารณะ ตัวอย่างเช่น ประชาคมท้องถิ่นในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประชาคมเครือข่ายเพ่ือแก้ปัญหาความขัดแย้งในสามจังหวัดภาคใต้ของไทย และ
ประชาคมเกษตรกรท้องถิ่นในภาคกลางของ สปป.ลาว  

ขบวนการประชาสังคมแบบที่สองคือ ขบวนการประชาสังคมตามแบบ  Gramsci ซึ่งมีแนวทาง
เคลื่อนไหวต่อต้านรัฐอันน าไปสู่ความขัดแย้ง เช่น การเมืองระดับชาติของไทยที่มีม็อบทางการเมือง และประชา
สังคมเก่ียวกับการต่อต้านฐานทัพอเมริกาในโอกินาวา  
      วัตถุประสงค์ในการน าเสนอประสบการณ์ร่วม จุดเหมือน และข้อแตกต่างของขบวนการประชาสังคม
กับบทบาทประชาคมท้องถิ่นจากประเทศต่าง ๆ เปรียบเทียบกับประเทศไทย เพ่ือต้องการชี้ให้เห็นว่า ในขณะ
ที่การศึกษาเกี่ยวกับ “ขบวนการประชาสังคม” ในประเทศไทย ก าลังมีแนวโน้มที่จะมีบทบาทน้อยลง อัน
เนื่องมาจากการที่การศึกษานี้อาจจะไม่สามารถตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาทางการเมืองในระดับชาติของไทยได้
นั้น สภาพการณ์และการศึกษาเกี่ยวกับ “ขบวนการประชาสังคมกับบทบาทของประชาคมท้องถิ่น” ในประเทศ
อ่ืน โดยเฉพาะญี่ปุ่น กับ สปป. ลาว เป็นอย่างไร 
 

ค าส าคัญ: ขบวนการประชาสังคม ประชาคมท้องถิ่น พ้ืนที่สาธารณะ 
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Abstract 
This article presents situations and dynamics of two types of civil society movement 

related to roles of local communities in north-eastern provinces and the three southern 
border provinces in Thailand, Okinawa prefecture in Japan, and central Lao PDR. 

The first type of civil society movement is a Habermas type, in which civil society actors 
actively collaborate with one another through the public sphere, for instance, the local 
Prachakhom in the northeastern Thai provinces, and Prachakhom of networks for conflict 
resolution in the three southern border Thai provinces, as well as the local farmer community 
movements in central Lao PDR. 

The second type of civil society movement is a Gramsci type. The movement tends 
to against state which leads to conflicts, such as in the case of the Thai national police with 
political mobs and the case of civil society movement against the US military bases in Okinawa, 
Japan. 

This article aims to present common experiences, similarities, and differences of 
dynamics of civil society movements related to roles of local communities in Japan and Lao 
PDR while comparing them with case studies in Thailand to show that, whereas the study of 
“civil society movement” in Thailand is becoming less and less active, as it might not be able 
to solve the national political problems.  The civil society movement and the role of local 
community in foreign countries such as those in Japan and the Lao PDR are still developing. 
 

Keywords: Civil Society Movement, Local Community, Public Sphere 
 
บทน า 
 บทความวิชาการนี้รวบรวมการน าเสนอผลการวิจัยเกี่ยวกับประชาสังคม กรณีศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย กรณีศึกษาจังหวัดโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น เปรี ยบเทียบกับสามจังหวัด
ภาคใต้ ประเทศไทย และกรณีศึกษาภาคกลางของ สปป.ลาว ของผู้น าเสนอในเวทีวิชาการ “พลวัตขบวนการ
ประชาสังคมกับบทบาทประชาคมท้องถิ่น ในประเทศไทย ญี่ปุ่น และ สปป. ลาว: ประสบการณ์ร่วม จุดเหมือน 
และข้อแตกต่าง” ในประชุมวิชาการประจ าปีด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 2 จัดวันที่ 20 - 21 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี4 
 กรณีศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โนริยูกิ ซูซูกิน าเสนอเรื่อง“พลวัตขบวนการ
ประชาสังคมจากการศึกษาเปรียบเทียบการก่อร่างประชาคมในต าบลทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น และ
ต าบลพันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี” ในขณะที่นุชนารถ สมควร และคณะน าเสนอเรื่อง “จากเกษตรกรสู่
ผู้ประกอบการ: เครือข่ายทางสังคม และการก่อตัวของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น” 

                                                           
4 ผู้เขียนส่งบทความฉบับเตม็ (fullpaper) เพื่อตีพิมพ์บทความในรูปแบบเอกสารประกอบการประชุม (proceeding) ในวันท่ี 
31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ก่อนที่การประท้วงของ กลุ่มนักศึกษา “เยาวชนปลดแอก” จะขยายวงกว้าง ดังนั้นจึงไม่ได้กล่าวถึง
การประท้วงของนักศึกษาหลังวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 



436      เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)       
 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสงัคมวิทยา ครั้งที่ 2 
20 - 21 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 

 

  กรณีศึกษาเปรียบเทียบจังหวัดโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น กับสามจังหวัดภาคใต้ ประเทศไทย ธนพัชญ์ 
จันทร์ดิษวงษ์ น าเสนอเรื่อง“บทบาทของ Residents’ Association (Jichikai) ในเมือง Ginowan กับการ
สร้างพ้ืนที่กลางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเรื่องฐานทัพอเมริกาในจังหวัดโอกินาวาประเทศญี่ปุ่น 
เปรียบเทียบกับการสร้างพ้ืนที่กลางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ประเทศไทย” 
 กรณีศึกษาภาคกลางของ สปป.ลาว พอนมะนี วงไซ น าเสนอเรื่อง “การพัฒนาภายในของลาวในยุค
โลกาภิวัตน์: กรณีศึกษาเปรียบเทียบการรวมกลุ่มเกษตรกรบ้านท่าช้าง นครหลวงเวียงจันทน์ และบ้านหลิ่งชัน 
แขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว” 

บทความนี้น าเสนอขบวนการประชาสังคมในสองรูปแบบ คือ ขบวนการประชาสังคมแบบร่วมมือ ซึ่ง
ประชาคมท้องถิ่นมีการช่วยเหลือ แลกเปลี่ยน และสื่อสารกันในพ้ืนที่สาธารณะ ซึ่งผู้เขียนอธิบายด้วยแนวคิด
ของเจอเกน ฮาเบอร์มาส (Jurgen Habermas) และขบวนการประชาสังคมแบบประท้วงต่อต้าน ซึ่งผู้เขียน
อธิบายด้วยแนวคิดของแอนโตนิโอ กรัมชี่ (Antonio Gramsci) 

เจอเกน ฮาเบอร์มาส กล่าวถึงพ้ืนที่สาธารณะ(Public Sphere) ว่าเป็นพ้ืนที่เปิดกว้างส าหรับให้
ประชาชนพลเมืองทุกคนสามารถมีส่วนร่วม เข้าถึง เพ่ือรับรู้ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร อภิปรายโต้แย้ง และ
แสดงความคิดเห็นร่วมกันในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างเท่าเทียมกัน (Habermas, Jurgen, 1992) 

แอนโตนิโอ กรัมชี่เสนอว่าประชาสังคมเป็นพ้ืนที่ที่มีพลังส าคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคม โดยเฉพาะ
โครงสร้างส่วนบนทางการเมือง (Political Superstructure) ดังนั้นจึงต้องท าให้ประชาสังคมเข้มแข็ง เพ่ือที่จะ
ไปล้อม ควบคุม หรือต่อต้านรัฐที่พยายามช่วงชิงการมีอ านาจน า (Hegemony) เหนือประชาสังคม (Bobio, 
Norberto, 1979) 
 ที่มาของการอธิบายขบวนการประชาสังคมสองรูปแบบโดยใช้แนวคิดทั้งสองข้างต้นดังกล่าว เกิดจาก
ข้อสังเกตจากงานวิจัยของผู้เขียนในการศึกษาขบวนการประชาสังคมในประชาคมท้องถิ่นทางภาคอีสานของ
ประเทศไทยที่ต าบลพันดอน อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี และที่ต าบลทุ่งโปง อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัด
ขอนแก่น5  
 จากการศึกษาประชาคมทั้งสองต าบลดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนพบว่าประชาคมในระดับท้องถิ่นทั้งสอง
ประชาคมมีขบวนการประชาสังคมแบบร่วมมือกันผ่านการสื่อสารในพ้ืนที่สาธารณะ ในขณะที่ขบวนการประชา
สังคมในระดับชาติ ทั้งก่อนและหลังการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ. 2549 และก่อน และหลังรัฐประหาร 22 
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 มีลักษณะการประท้วงต่อต้านรัฐบาล ดังนั้นเพ่ือท าความเข้าใจปรากฏการณ์ดังกล่าว 
ผู้เขียนจึงใช้แนวคิดของฮาเบอร์มาสในการอธิบายขบวนการประชาสังคมแบบร่วมมือ และใช้แนวคิดของกรัมชี่
อธิบายขบวนการประชาสังคมแบบต่อต้าน (Suzuki, Noriyuki, 2003) 

ค าว่า “ประชาสังคม” เริ่มปรากฏในสังคมไทยราวปี พ.ศ. 2520 ในยุคเดียวกันนั้นยังมีค าอ่ืน ๆ ทีใ่ช้ใน
ความหมายเดียวกันคือ ค าว่า “ภาคประชาชน” และ “ภาคพลเมือง” ซึ่งใช้อธิบายกลุ่มก้อนของผู้คนที่ไม่ใช่ 
“ภาครัฐ” และไม่ใช่ “ภาคธุรกิจ” ที่เติบโตในสมัยรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 

แนวคิด“ประชาสังคม” ในประเทศไทยได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบในช่วงปี พ.ศ. 2535 ภายใต้
กระแสการปฏิรูปการเมืองหลังพฤษภาทมิฬ ที่มีความพยายามเสริมสร้างอ านาจให้กับประชาชนในการมี
บทบาททางการเมือง และการพัฒนา ผู้ที่เสนอแนวคิดเกี่ยวกับประชาสังคมในช่วงนั้น ได้แก่ นายแพทย์ 

                                                           
5 โนริยูกิ ซูซูกิเริ่มศึกษาประชาคมพันดอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 และได้เริ่มศึกษาเปรียบเทียบกับประชาคมทุ่งโป่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2543 จากนั้นจึงได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่นในปีเดียวกัน และศึกษาท้ังสองประชาคมมาจนถึงปัจจุบัน 
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การประชมุวิชาการระดบัชาตดิา้นมานษุยวิทยาและสงัคมวิทยา ครั้งที่ 2 

20 - 21 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 

 

ประเวศ วะสี ที่เสนอแนวคิด“เบญจภาคี” ธีรยุทธ์ บุญมี ที่เสนอแนวคิดสังคมเข้มแข็ง ชัยอนันต์ สมุทรวณิช ที่
เสนอแนวคิดสมัชชาจังหวัด เป็นต้น 

นอกจากนั้นยังมีงานวิชาการอ่ืน ๆ ที่กล่าวถึงค านิยาม ความหมาย และพัฒนาการประชาสังคม เช่น 
งานของจามะรี เชียงทอง ชัยวัฒน์ หน่อรัตน์  ชาตรี เจริญสิน อเนก เหล่าธรรมทัศน์ เชษฐา ทรัพย์เย็น เป็นต้น  
งานเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ท าให้แนวคิด “ประชาสังคม” เป็นที่รู้จักในสังคมไทย  

ถึงแม้ว่าค าว่า “ประชาสังคม”จะมีที่มาจากค าภาษาอังกฤษคือ “Civil Society” แต่การอธิบาย และ
ความรับรู้ต่อแนวคิดนี้มีความแตกต่างกันในรายละเอียด และมีความหลากหลายในนิยามตามแต่ละเบื้องหลัง
แนวคิด และวัตถุประสงค์ในการอธิบาย 

การศึกษาเก่ียวกบัประชาสังคม เริ่มมาคึกคักในปี พ.ศ. 2540 สอดรับกับรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนปี
พ.ศ. 2540 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ที่เปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่าง (โนริยูกิ ซูซูกิ, 2555) 
 ในการประชุมนานาชาติเรื่องไทยศึกษา ครั้งที่ 7 ที่ Amsterdam ในปี พ.ศ. 2542 มีชื่อหัวข้อใหญ่ใน
การประชุมคือ “Thailand: A Civil Society?” ในการประชุมนักวิชาการระดับชาติ สาขาสังคมวิทยา ครั้งที่ 1 
ในปี พ.ศ. 2543 มีการน าเสนอรายงานเกี่ยวกับประชาสังคม เช่นเดียวกันกับการประชุมนานาชาติเรื่องไทย
ศึกษา ครั้งที่ 8 ในปี พ.ศ. 2545 ที่นครพนม มีการน าเสนอรายงานวิจัยเกี่ยวกับประชาสังคมมากมาย (Suzuki, 
Noriyuki, 2003) 

จากการเข้าร่วมประชุมนานาชาติเรื่องไทยศึกษาครั้งถัด ๆ มา ทั้งที่จัดในต่างประเทศ และในประเทศ
ไทยเอง ผู้เขียนสังเกตว่าหัวข้อน าเสนอในงานประชุม มีหัวข้อเรื่องประชาสังคมลดน้อยลง และไม่คึกคักเหมือน
ในช่วงทศวรรษปี 2540  

จากการสังเกตการส่งหัวข้อน าเสนอในประชุมวิชาการประจ าปีด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้ง
ที่ 1 จัดในปี พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กรุงเทพฯ และประกาศผลคัดเลือกบทคัดย่อในประชุม
วิชาการประจ าปีด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 2 จัดวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแทบไม่มีผู้ส่งหัวข้อน าเสนอท่ีใช้ค าว่า “ประชาสังคม” เลย  

จ านวนหัวข้อการน าเสนอเรื่องประชาสังคมในงานประชุมระดับนานาชาติ และระดับชาติที่ลดลง อาจ
เป็นดัชนีชี้วัดว่าการศึกษาเกี่ยวกับ “ประชาสังคม” ในประเทศไทย ก าลังมีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมน้อย
และมีบทบาทลดลง ซึ่งผู้เขียนตั้งข้อสังเกตโดยมีสมมติฐานว่า อาจเป็นเพราะว่าการศึกษา“ประชาสังคม” นั้น 
อาจไม่สามารถตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาทางการเมืองในระดับชาติของไทยได้ ซึ่งคงต้องพิสูจน์ในโอกาสต่อไป 

ท่ามกลางการศึกษา“ประชาสังคม” ในประเทศไทย ซึ่งอาจก าลังได้รับความนิยมน้อยลงดังที่ได้ตั้งข้อ
ข้างต้น  บทความนี้ต้องการน าเสนอกรณีศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประชาสังคมในประเทศไทย ญี่ปุ่น และ สปป. ลาว 
เพ่ือให้เห็นประสบการณ์ร่วม จุดเหมือน และข้อแตกต่างของพลวัตขบวนการประชาสังคมกับบทบาท
ประชาคมท้องถิ่นในทั้งสามประเทศโดยใช้กรอบแนวคิดขบวนการประชาสังคม แบบฮาเบอร์มาส และกรัมชี่ 
มาใช้ในการอธิบาย  

บทความนี้จะเริ่มต้นน าเสนอ ภาพรวมขบวนการประชาสังคม/กระบวนการประชาสังคมของไทยใน
ปัจจุบัน รวมทั้งการแก้ปัญหาการแพร่ระบาด COVID-19 ของรัฐบาลที่ส่งผลสะเทือนต่อภาคประชาสังคมไทย
เป็นล าดับแรก จากนั้นจะน าเสนอกรณีศึกษาขบวนการประชาสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย 
กรณีศึกษาเปรียบเทียบจังหวัดโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น กับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเทศไทย และ
กรณีศึกษาในภาคกลางของ สปป. ลาว ตามล าดับ จากนั้นจะปิดท้ายด้วยบทสรุป 
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การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสงัคมวิทยา ครั้งที่ 2 
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ภาพรวมขบวนการประชาสังคม/กระบวนการประชาสังคมของไทยในปัจจุบัน 
ข้อสังเกตขบวนการ/กระบวนการประชาสังคมของไทย ตั้งแต่มีการเลือกตั้งหลังวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 

2562 จนกระทั่งถึงยุค COVID-19 ในปัจจุบัน ในระดับมหภาคโดยเฉพาะการเมืองระดับชาติ สามารถกล่าวได้
ว่าเป็น ประชาสังคมแบบของแอนโตนิโอ กรัมชี่ กล่าวคือ เป็นประชาสังคมแบบการประท้วง หรือการต่อต้าน
รัฐผ่านขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมือง ถึงแม้ว่าหลังรัฐประหาร 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 จะไม่มีการ
เคลื่อนไหวประท้วงต่อต้านรัฐบาลในการเมืองระดับชาติ แต่ในปี พ.ศ.  2563 หลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีค า
วินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เริ่มเห็นได้ว่าการเคลื่อนไหวประท้วงได้กลับมา 
จนกระทั่งถึงการประท้วงแบบดาวกระจายของขบวนการนักศึกษา ที่น าโดย กลุ่มเยาวชนปลดแอก ซึ่งเริ่มต้น
วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย กรุงเทพฯ และได้มีการเคลื่อนไหวของนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยภูมิภาคต่าง ๆ จนกระทั่งถึงการรวมตัวกันอีกครั้ง และแถลงปิดการชุมนุม ณ อนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2563 (วอยซ์ออนไลน์, 2563) 

ในขณะที่ในระดับจุลภาค หรือระดับท้องถิ่น จะเห็นได้ว่าในปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ภายใต้
สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ประชาสังคม และประชาคมท้องถิ่นในภูมิภาคมีการร่วมมือ 
แลกเปลี่ยน ช่วยเหลือ และสื่อสารกันในพ้ืนที่สาธารณะ เพ่ือปรับตัว ป้องกัน หรือรับมือกับการระบาดของ
ไวรัส สามารถกล่าวได้ว่าประชาสังคมท้องถิ่นในระดับภูมิภาค เป็นประชาสังคมแบบร่วมมือตามแนวคิดของ 
ฮาเบอร์มาส  

ตัวอย่างประชาสังคมแบบฮาเบอร์มาสที่เกิดขึ้นในประชาคมท้องถิ่นนั้น จะเห็นตัวอย่างจากบทความ
ของกฤษฎา บุญชัย (2563) ซึ่งเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ NGOs ที่ท างานกับชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพ่ือ
ศึกษาสภาพการณ์และแนวโน้มจุดเปลี่ยนของชุมชนท้องถิ่นในยุคหลัง COVID-19 ประชาคมดังกล่าว ได้แก่  

1. ชุมชนในจังหวัดน่าน ที่ภาครัฐและประชาชนร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งในการรณรงค์สร้างระยะห่าง
ในชุมชน เฝ้าระวัง ให้ความรู้ และจัดการเรื่องการกักตัวคนที่กลับเข้ามาในท้องถิ่น เพ่ือป้องกันการระบาดของ
เชื้อ COVID-19 

2. ชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ที่มีกลุ่มเกษตรกร ซึ่งท าการผลิตอาหารอินทรีย์ที่มีการจัดการที่ดี มีการ
ผลิตเพ่ือบริโภคควบคู่ไปกับการค้า สร้างตลาดเชื่อมโยงกับผู้บริโภคในจังหวัด โดยก าลังมีบทบาทสร้างความ
มั่นคงอาหารให้กับชุมชน และเมืองในภาวะวิกฤติ COVID-19 

3. ชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม นอกจากจะมีความร่วมมือระหว่างประชาชนกับภาครัฐทางด้าน
สาธารณสุขแล้ว ชุมชนหลายพ้ืนที่ภายในจังหวัดยังมีระบบการจัดการทรัพยากรที่เข้มแข็ง มีเศรษฐกิจและการ
ผลิตที่ยั่งยืนหลากหลาย มีฐานการเงินชุมชน มีระบบตลาดท้องถิ่นสนับสนุน และมีฐานเครือข่ายทางเศรษฐกิจ
และสังคมด้านอาหารที่เชื่อมโยงกับผู้บริโภค เป็นกลไกส าคัญในการสร้างมั่นคงอาหารและเศรษฐกิจท้องถิ่น
เพ่ือยืนหยัดในภาวะวิกฤติ COVID-19 

4. ชุมชนคลองโยง นครปฐมที่ท าเกษตรยั่งยืน  หันมาพัฒนา และสร้างตลาดภายในชุมชน เพ่ือ
แลกเปลี่ยนซื้อขายอาหารที่ได้จากผลผลิตทางการเกษตร แทนการน าสินค้าไปขายยังตลาดภายนอก เพ่ือเป็น
การสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชน 

5. ชุมชนชายฝั่งทะเลในต าบลป่าคลอก อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จากที่เคยเป็นแรงงานใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในตัวเมือง หรือท าประมงเพ่ือขายให้ตลาดในเมือง ชาวบ้านกลับหันมาจับสัตว์น้ า
เพ่ือบริโภคมากขึ้น นอกจากนี้ชุมชนยังมีฐานเศรษฐกิจจากกลุ่มออมทรัพย์ที่สามารถรองรับวิกฤติเศรษฐกิจที่
เกิดข้ึนกับชุมชน 



เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)      439 

 

 
การประชมุวิชาการระดบัชาตดิา้นมานษุยวิทยาและสงัคมวิทยา ครั้งที่ 2 

20 - 21 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 

 

นอกจากนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนระหว่างชุมชน ตัวอย่างเช่นมีการแลกเปลี่ยนอาหาร คือ ข้าวสาร กับ
ปลาแห้ง ระหว่างชุมชนชาวกระเหรี่ยงในภาคเหนือ กับชาวเลในชุมชนราไวย์ จ.ภูเก็ต  (เดอะรีพอร์ตเตอร์, 
2563) 
 
การแก้ปัญหาการแพร่ระบาด COVID-19 ของรัฐบาลกับผลสะเทือนต่อภาคประชาสังคมไทย 

ในการแก้ปัญหาการแพร่ระบาด COVID-19 ของรัฐบาล นายกรัฐมนตรีได้อาศัยอ านาจตาม พ.ร.ก.
การบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร 
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และได้มีการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 4 คราว 
จนกระท่ังถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
     ในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน  มีข้อสังเกตที่น่าสนใจคือ รัฐบาลมีอ านาจควบคุมสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน เช่น จ ากัดการเดินทาง จ ากัดการเข้าออกเคหะสถาน การห้ามการชุมนุม เป็นต้น ก่อนประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินจึงมีกระแสความกังวลว่ารัฐบาลอาจใช้อ านาจนี้ในการควบคุมการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล 
เช่น กลุ่มฟ้ืนฟูประชาธิปไตย ซึ่งได้ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลใช้อ านาจเท่าที่จ าเป็นต่อการแก้ไข
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสจริง ๆ และไม่ใช้อ านาจในการละเมิดสิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร ลิดรอนเสรีภาพของสื่อในการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร และข่มขู่คุกคามประชาชนที่โต้แย้งหรือตั้งค าถาม
ต่อการท างานของรัฐบาล (มติชนสุดสัปดาห์, 2563) 

หลังจากนั้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 รัฐบาลได้ประกาศเคอร์ฟิวห้ามประชาชนออกนอกเคหะ
สถานตั้งแต่เวลา 22:00-04:00 น. ยกเว้นกรณีจ าเป็น (ส านักข่าวไทย, 2563) ในวันเดียวกัน 110 องค์กรภาค
ประชาสังคมน าโดยแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ได้ออกแถลงการณ์ร่วมเพ่ือเรียกร้องรัฐบาลให้
หาทางรับมือกับการระบาดในวงกว้างของโรคโควิด-19 โดยต้องไม่เพ่ิมการสอดแนมข้อมูลดิจิทัลที่ล่วงล้ าความ
เป็นส่วนตัวของประชาชน (แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย, 2563) 
        ก่อนที่รัฐบาลจะประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินคราวที่ 1 และต่อระยะเวลา
เคอร์ฟิว (ราชกิจจานุเบกษา, 2563) ในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563  หนึ่งวัน ได้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์
รัฐบาลทาง โซเชียลมีเดีย เช่น facebook และ twitter โดยมีการตั้งข้อสงสัยว่าสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสดีขึ้นเป็นล าดับแล้ว ท าไมจึงต้องต่ออายุกฎหมายพิเศษต่อไป หรือรัฐบาลจะใช้สถานการณ์นี้ เพ่ือสกัด
กั้นสถานการณ์ทางการเมืองบางอย่าง ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น การต่อต้านรัฐบาล ทั้งนี้แฮชแท็ก #พรก.
ฉุกเฉิน ใน twitter ประเทศไทย เพ่ิมสูงขึ้นเป็นอันดับที่ 1 ภายในระยะเวลาอย่างรวดเร็ว (ข่าวสดออนไลน์, 
2563)  
         จากนั้นวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 รัฐบาลได้มีการประกาศผ่อนคลาย ระยะที่ 1 แต่ยังคงเคอร์ฟิว
ตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 น. และมีการเพ่ิมข้อห้าม ห้ามใช้สถานศึกษาเพ่ือการเรียนการสอน ห้ามอากาศยาน 
ขึ้นลง กักตัวผู้เดินทางเข้าประเทศ จากนั้นวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 รัฐบาลได้มีการประกาศผ่อนคลาย
ระยะที่ 2 ปรับเวลาเคอร์ฟิวเป็น 23.00-04.00 น. (ส านักข่าวไทย, 2563)  

ต่อมาวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 รัฐบาลได้ประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินคราวที่ 2 มีผลตั้งแต่ 1-30 มิถุนายน. พ.ศ. 2563 โดยในวันเดียวกัน ที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์
ของพรรคเพ่ือไทยได้ออกมาแถลงว่าการที่รัฐบาลให้สภาความมั่นคงแห่งชาติ พิจารณาการขยายพระราช
ก าหนด แทนที่จะน าเรื่องมาหารือกันในสภานั้น รัฐบาลมีวิสัยทัศน์แบบอ านาจนิยม (ไทยโพสต์, 2563) 
นอกจากนี้ คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) ซึ่งเป็นเครือข่ายขององค์กรภาคประชา
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สังคม (NGO) ทั่วประเทศไทย ได้เผยแพร่แถลงการณ์ เรื่อง “ยกเลิกการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และให้ใช้กฎหมาย
ปกติควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19” โดยให้เหตุผลว่า พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เป็นเครื่องมือที่รัฐบาล ใช้เพื่อ
จ ากัดสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของประชาชน และปิดกั้นการแสดงออกของประชาชนชนต่อสถานการณ์ทาง
สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่าง ๆ (แนวหน้า, 2563)  

ในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 มูลนิธิผสานวัฒนธรรม (2563) ได้ออกแถลงการณ์ไม่เห็นด้วยกับ
การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และเสนอให้มีการแก้  พรก.ฉุกเฉินให้สอดคล้องหลักการ
สากล (มูลนิธิผสานวัฒนธรรม, 2563) 

จากนั้นวันที่ 1 มิถุนายน. พ.ศ. 2563 รัฐบาลมีมาตรการผ่อนคลายระยะที่  3 ปรับเวลาเคอร์ฟิวเป็น
เวลา 23.00-03.00 น. ในวันที่ 15 มิถุนายน. พ.ศ. 2563 รัฐบาลมีมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 4 ยกเลิก
เคอร์ฟิว และวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563 รัฐบาลประกาศขยาย พ.ร.ก ฉุกเฉินคราวที่ 3 และผ่อนคลาย
มาตรการระยะที่ 5 (ส านักข่าวไทย, 2563) 

วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 รัฐบาลประกาศ ขยาย พ.ร.ก ฉุกเฉินคราวที่ 4  และผ่อนคลาย
มาตรการระยะที่ 6 ทั้งนี้นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาได้ให้สัมภาษณ์ว่า รัฐบาล ไม่ได้ห้ามการ
ชุมนุม ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่า “เรื่องการชุมนุมไม่ได้ห้าม แต่ขอให้ท าตามกฎหมาย อย่าท าผิดกฎหมาย
ก็แค่นั้นเอง ถ้าถามว่ามีความเป็นห่วงไหม ผมห่วงที่สุด เพราะเหล่านี้คือบุคลากรของชาติในอนาคต และมีแรง
ขับเคลื่อนสูง ดังนั้นต้องเข้าใจวิธีการ กระบวนการต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาหรือเปลี่ยนแปลงอะไร แต่ก็แล้วแต่ 
เป็นสิทธิพ้ืนฐาน แต่ต้องไม่ละเมิดกฎหมาย ไม่ก้าวล่วงผู้อ่ืน และไม่ไปใส่ร้ายสิ่งที่ไม่บังควร ซึ่งก็ได้ก าชับไม่ให้
ชุมนุมเผชิญหน้ากัน โดยให้เจ้าหน้าที่ต ารวจดูแลทุกคนทุกฝ่ายให้ดีที่สุด” (บีบีซีไทย, 2563) 

เมื่อพิจารณาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาล เพื่อแก้ปัญหาการแพร่ระบาด COVID-19 กับ
ผลสะเทือนต่อภาคประชาสังคมไทย จะเห็นได้ว่าในช่วง 2-3 เดือนแรกของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 
การออกมาเคลื่อนไหวชุมนุมต่อต้านของภาคประชาสังคมตามแบบกรัมชี่ ดังที่เกิดแฟลชม็อบ หลังศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ไม่สามารถกระท าได้ พ้ืนที่ในการ
เคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมจึงเปลี่ยนจากการที่ฝูงชนมาชุมนุม ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่งทางกายภาพ เป็น
การเคลื่อนไหวบนพ้ืนที่ออนไลน์แทน ดังที่ชลธิชา แจ้งเร็ว (2563) นักกิจกรรมด้านประชาธิปไตยและสิทธิ
มนุษยชน ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มฟ้ืนฟูประชาธิปไตย (DRG) ได้ให้ความเห็นว่า “เมื่อการชุมนุมบนท้องถนนยังถูก
จ ากัด “การประท้วงออนไลน์” จึงส่งเสียงดังขึ้นและร้อนแรงกว่าที่เคยเป็นมา...รูปแบบการประท้วงแบบแฟลช
ม็อบจึงย้ายมาอยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์แทน ทวิตเตอร์ กลายเป็นพ้ืนที่ส าคัญแห่งการใช้เสรีภาพในการ
แสดงออกของกลุ่มคนรุ่นใหม่ เพ่ือสะท้อนความคิดเห็นที่มีต่อประเด็นทางการเมืองในวันที่พ้ืนที่ สาธารณะอ่ืน
ถูกปิดกั้น ด้วยลักษณะเฉพาะตัวของแพลตฟอร์มทวิตเตอร์ที่ผู้ใช้สามารถเป็นเจ้าของได้หลายแอคเค้าท์ ต้นทุน
ในการใช้ต่ า และให้ความรู้สึกของการเป็น “นิรนาม” มากกว่าแพลตฟอร์มกระแสหลักอ่ืนในประเทศไทย     
ท าให้ตอบโจทย์กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องการแสดงออกความคิดเห็นในประเด็นอ่อนไหว และสุ่มเสี่ยงที่จะพูดได้ใน
บริบทประเทศไทย” 
 ในขณะที่ภาคประชาสังคมตามแบบฮาเบอร์มาสในระดับชาติ ที่เน้นการร่วมมือ แลกเปลี่ยน ช่วยเหลือ 
และสื่อสารกันในพ้ืนที่สาธารณะ และมักจะจัดเวทีสาธารณะ เพ่ืออภิปรายประเด็นทางสังคม การเมือง หรือ
ประเด็นทางวิชาการต่าง ๆ ก็เปลี่ยนพื้นที่จัดงานจากที่จัด ณ สถานที่ทางกายภาพ มาจัดในพ้ืนที่ออนไลน์แทน 
ยกตัวอย่างเช่น สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจัด เวทีสาธารณะออนไลน์ในหัวข้อเกี่ยวกับ
ข้อเสนอนโยบายสาธารณะในสถานการณ์โควิด-19 การระดมความเห็นทางระบบออนไลน์ ตลาดแรงงานไทย
หลังยุคโควิด-19: การปรับตัวเพ่ือการอยู่รอด เวทีเสวนาเรื่องบทเรียนจากแนวคิดและประสบการณ์ในการฟื้นฟู
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หลังวิกฤติ ฯลฯ ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน มากกว่า 7 ครั้ง (สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2563)  
 ถึงแม้ว่าการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยอาศัยอ านาจตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการแผ่นดินใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในระดับชาติของรัฐบาลจะส่งผลสะเทือนต่อขบวนการประชาสังคมแบบกรัมชี่
ดังกล่าวข้างต้น แต่มาตรการการควบคุมโรคในระดับท้องถิ่นที่มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)
เป็นกลไกเชื่อมระหว่างรัฐและประชาคมท้องถิ่นนั้นอาจกล่าวได้ว่าเป็นการส่งเสริมขบวนการประชาสังคมตาม
แบบฮาเบอร์มาส 
 ที่มาของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านหรือ อสม. เกิดจากแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 
4 (พ.ศ. 2519) (ส านักงานวิจัย และพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพ, 2563) อสม.เป็นอาสาสมัครที่ได้รับการเสนอ
ชื่อและคัดเลือกจากชาวบ้านในแต่ละกลุ่มบ้าน (อสม. 1 คน ต่อ 8 – 15 หลังคาเรือน) ให้เข้ารับการอบรม
สาธารณสุขมูลฐานตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด เพ่ือท าหน้าที่ผู้น าการเปลี่ยนแปลง เผยแพร่ความรู้ 
วางแผน และประสานกิจกรรมพัฒนาสาธารณสุข ตลอดจนให้บริการสาธารณสุขด้านต่าง ๆ การส่งต่อผู้ป่วยไป
รับบริการการฟ้ืนฟูสภาพ และจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน (มินตรา สาระรักษ์, 
2553) 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 อสม. เป็นอาสาสมัครที่ไม่มีค่าตอบแทน จนกระทั่งปี พ.ศ. 2552 กระทรวง
สาธารณสุขมีนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับ อสม. เดือนละ 600 บาทต่อคน และปรับเป็น 1,000 บาท ใน
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ปัจจุบันประเทศไทยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมากถึง 1,040,000 คน 
 รายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม. ในการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ใน
ชุมชน จากข้อมูลของระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
กระทรวงสาธารณสุข (2563) ท าให้ทราบว่า ในเขตบริการสุขภาพ 1-12 อสม. ได้ท าการเคาะประตูบ้าน
จ านวนทั้งหมด 14,058,339 ครัวเรือน ใน 7,196 ต าบล เพ่ือคัดกรอง ติดตาม และเฝ้าระวังการติด COVID-19
ทั้งนี้ มีอสม.ที่ปฏิบัติหน้าที่ติดตามกลุ่มเสี่ยง (home quarantine) และปฏิบัติงาน ณ จุดคัดกรองของชุมชน
ทั่วประเทศทั้งหมด 247,892 คน อสม. ที่ปฏิบัติหน้าที่เคาะประตูบ้านค้นหากลุ่มเสี่ยงทั้งหมด 282,249 คน  
อสม. กลุ่มสนับสนุน เช่น อสม. สูงอายุมีโรคประจ าตัว ตั้งครรภ์ ให้นมบุตรฯลฯ ทั้งหมด 64,552 คน และ อส
ม. ที่ปฏิบัติงานอ่ืนทั้งหมด 19,327 คน 
 เมื่อพิจารณาบทบาทของอสม. นัยหนึ่งอาจมองได้ว่า อสม. เป็นกลไกของรัฐในการท าหน้าที่สนับสนุน
เจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุข แต่อีกนัยหนึ่ง อสม. ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐโดยตรง และไม่ใช่เอกชน แต่เป็นเครือข่าย
อาสาสมัครในการท างานทางด้านสาธารณสุขท่ีเป็นตัวกลางเชื่อมประสานระหว่างรัฐ และชุมชน ในการสื่อสาร
ระหว่างเจ้าหน้าที่ และชาวบ้าน  การกระจายข่าวสาร ให้ความรู้ บริการ การจัดกิจกรรมที่ให้คนในชุมชนมีส่วน
ร่วม รวมไปถึงการวางแผน ป้องกันและแก้ปัญหาทางสาธารณสุข (ไทยโพสต์, 2563) อสม. จึงถือได้ว่าเป็น
กลไกที่สนับสนุนขบวนการประชาสังคมตามแบบฮาเบอร์มาส ให้มีการร่วมมือช่วยเหลือ แลกเปลี่ยน และ
สื่อสารเกี่ยวกับสาธารณสุขในพ้ืนที่สาธารณะ 
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กรณีศึกษาขบวนการประชาสังคมในประชาคมท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  
1. “พลวัตขบวนการประชาสังคมจากการศึกษาเปรียบเทียบการก่อร่างประชาคมในต าบลทุ่งโป่ง 

และต าบลพันดอน” 
โนริยูกิ ซูซูกิ ได้ศึกษาพลวัตขบวนการประชาสังคมในประชาคมท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ของประเทศไทย โดยการศึกษาเปรียบเทียบที่การก่อร่างประชาคมของต าบลทุ่งโป่ง อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัด
ขอนแก่น กับต าบลพันดอน อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ภายใต้ทุนสนับสนุนจาก
กระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่นต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน  
 จากการใช้ระเบียบวิธีวิจัยทั้งเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ ศึกษาประชาคมทั้งสองต าบลดังกล่าว
ข้างต้นพบว่าทั้งสองประชาคมมีลักษณะประชาสังคมแบบร่วมมือกันผ่านการสื่อสารในพื้นที่สาธารณะตามแบบ
ฮาเบอร์มาส แต่การรวมกลุ่ม และการก่อร่างของประชาคมทั้งสองมีความแตกต่างกัน ประชาคมทุ่งโป่งมีการ
รวมกลุ่ม และการก่อร่างประชาคมแบบ bottom up โดยเกิดจากปัจจัยภายในที่เป็นการริเริ่มจากภาคประชา
สังคม ซึ่งมีแพทย์ โรงพยาบาลอุบลรัตน์เป็นแกนน า ในขณะที่ประชาคมพันดอนมีการรวมกลุ่ม และการก่อร่าง
ประชาคมแบบ top down โดยเกิดจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ นโยบายประชานิยมในสมัยรัฐบาลทักษิณ 
(Suzuki, Noriyuki, 2003) 
 

การก่อร่างประชาคมทุ่งโป่ง 
การก่อร่างประชาคมในต าบลทุ่งโป่งเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2536 จากการที่นายแพทย์อภิสิทธิ์ และแพทย์

หญิงทานทิพย์ ธ ารงวรางกูร โรงพยาบาลอุบลรัตน์ อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่นพยายามท าความเข้าใจว่า
เพราะเหตุใดผู้ป่วยหลายรายที่เข้ารับการรักษาไม่สามารถช าระค่ารักษาพยาบาลได้ และพบว่าชาวบ้านประสบ
ปัญหาความยากจน มีหนี้สิ้นอันเกิดจากการท าเกษตรเชิงเดี่ยว และการประสบปัญหาการขาดทุน และภาระ
หนี้สินจากการถูกเอาเปรียบจากนายทุน รวมทั้งปัญหาสุขภาพจากการใช้สารเคมีอย่างเข้มข้นในการท า
การเกษตร  
 เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2537 ทางโรงพยาบาลอุบลรัตน์จึงได้ขอทุนสนับสนุนจากกองทุน
สิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือมาด าเนินโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวบ้าน 
พัฒนาชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ได้มีการพยายามสร้างพ้ืนที่ในการประชุมพบปะแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นของชาวบ้าน อันถือเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อร่างประชาคมต าบลทุ่งโป่ง  
 ปัจจัยที่เอ้ือต่อการเกิดประชาคมต าบลทุ่งโป่งที่ส าคัญที่สุด จากปี พ.ศ. 2537 จนถึงปี พ.ศ. 2545 
ได้แก่ ปัจจัยภายในชุมชนที่มีการเชื่อมโยงระบบเครือญาติโดยเฉพาะทางญาติฝ่ายหญิง และการมีจิตส านึกและ
การลงมือปฏิบัติจริงของชุมชน การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีเศรษฐกิจพอเพียง การรวมกลุ่มชาวบ้านท าให้
เกิดกระบวนการเรียนรู้ การมีผู้น าชุมชนเข้มแข็ง การเชื่อมโยงการท างานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและ
องค์กรพัฒนาเอกชน ระหว่างเครือข่ายทั้งภายใน และภายนอกประชาคม ในขณะที่มีปัจจัยภายนอกช่วย
ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดประชาคมได้แก่ การกระจายอ านาจการปกครองและการจัดการทรัพยากรสู่ชุมชน 
องค์กรทางสังคมในชุมชนส่วนใหญ่จัดตั้งโดยรัฐ องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถประสานงานในแนวราบได้ดี 
เนื่องจากผู้น าองค์การบริหารส่วนต าบล และสมาชิกได้รับประสบการณ์การท างานร่วมกับองค์กรภายนอก 
  
 

การก่อร่างประชาคมพันดอน 
จุดเริ่มต้นของการก่อร่างของการเกิดขึ้นของประชาคมพันดอนนั้นเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2544 ภายใต้การ

เกิดขึ้นของนโยบายโครงการกองทุนหมู่บ้าน การรวมกลุ่มกันของประชาชนในต าบลพันดอนส่วนหนึ่งเป็นไป
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เพ่ือให้สามารถเข้าร่วมโครงการกองทุนหมู่บ้านได้ โดยเน้นที่การเข้าเงื่อนไขในการกู้เงินเป็นหลัก ชาวบ้านเริ่มมี
การรวมตัวกัน และจัดตั้งกลุ่มขึ้น เริ่มมีการพูดคุยถึงปัญหาและความต้องการในชุมชน จนน าไปสู่การเกิดขึ้น
ของประชาคมต าบลพันดอนในท่ีสุด  

แม้ว่าจุดเริ่มต้นของประชาคมต าบลพันดอนจะเกิดจากการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐ แต่พบว่ าท า
ให้เกิดองค์กรภายในชุมชนที่เพ่ิงเริ่มด าเนินการเพ่ิมมากขึ้น เช่น กลุ่มการเกษตร กลุ่มค้าขาย กลุ่มสัจจะออม
ทรัพย์ เป็นต้น ผลที่ได้จากการเกิดกลุ่มองค์กรชุมชนคือ จากเดิมที่ชาวบ้านไม่เห็นความส าคัญในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพูดคุยเรื่องปัญหาของชุมชน ชาวบ้านได้มีเวทีแลกเปลี่ยน และแสดงความคิดเห็น
ระหว่างกันมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการพยายามส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากองค์การบริหารส่วนต าบลในการ
ระดมตัวแทนภายในชุมชนเพ่ือแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนปัญหา และวางแผนการพัฒนา 5 ปีของชุมชน  
 กล่าวได้ว่าสิ่งที่มีผลต่อพัฒนาการของประชาคมต าบลพันดอนที่ส าคัญ คือ ปัจจัยปัจจัยภายนอก ได้แก่ 
นโยบายรัฐ การกระจายอ านาจการปกครองและโครงการกองทุนหมู่บ้าน รวมไปถึงโครงการหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ และการท างานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับชุมชน ความร่วมมือที่ส าคัญได้แก่การจัดตั้งโรงสี
ชุมชน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และชาวบ้านจนสามารถเปิดด าเนินการได้ในปี พ.ศ. 2546 
ในขณะที่ปัจจัยภายในที่ท าให้เกิดการร่วมกลุ่มในประชาคมพันดอนได้แก่ ระบบเครือญาติที่มีความสัมพันธ์
แนบแน่น ท าให้การกระจายข่าวสารต่าง ๆ เกิดข้ึนได้อย่างรวดเร็ว การรวมกลุ่มชาวบ้านท าให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้และเป็นแนวโน้มที่ดีในการขยายการด าเนินงานร่วมกันในชุมชน 
 

1. พลวัตประชาคมทุ่งโป่ง และพันดอน หลังรัฐประหาร พ.ศ. 2549 และหลังรัฐประหาร พ.ศ. 
2557 

ก่อน และหลังรัฐประหาร พ.ศ. 2549 ประชาคมทุ่งโป่งมีความเข้มแข็งในการรวมกลุ่ม และการก่อร่าง
ประชาคมมากกว่าประชาคมพันดอนอย่างชัดเจน (โนริยูกิ ซูซูกิ, 2555)  

หลังรัฐประหาร พ.ศ. 2557 เมื่อเปรียบเทียบทั้งสองประชาคมในภาพรวม พบว่าประชาคมทุ่งโป่ง
ยังคงมีความเข้มแข็งในการรวมกลุ่ม และการก่อร่างประชาคมมากกว่าประชาคมพันดอน แต่ทั้งสองประชาคม
มีความแตกต่างกันไม่มากท้ังในด้านจิตส านึก และพฤติกรรมในการตั้งกลุ่มเพื่อก่อร่างประชาคม  

เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลหลังรัฐประหาร พ.ศ. 2557 กับข้อมูลในปี พ.ศ. 2549 ผู้วิจัยสังเกตเห็นว่าความ
เข้มแข็งของทั้งสองประชาคมมีการเปลี่ยนแปลง โดยประชาคมทุ่งโป่งมีความเข้มแข็งภายในประชาคมลดลง 
ซ่ึงมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งทางความคิดทางการเมืองที่แบ่งเป็นฝ่ายเสื้อเหลือง และเสื้อแดงเกิดขึ้นใน
ประชาคม แต่ก็ยังคงมีชาวบ้านบางส่วนที่ยังคงเข้มแข็ง และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ โดยเฉพาะกลุ่มที่เกิดขึ้น
จากการร่วมท ากิจกรรมกับโรงพยาบาลอุบลรัตน์ ชาวบ้านยังคงเข้าร่วมกลุ่ ม และท ากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
ในขณะที่ประชาคมพันดอนมีความเข้มแข็งภายในประชาคมอันเนื่องมาจากการมีจุดมุ่งหมายและแนวคิด
ทางการเมืองฝ่ายเสื้อแดงร่วมกัน ทั้งนี้ชาวบ้านยังคงรวมกลุ่ม และพ่ึงพานโยบายโครงการงบประมาณของ
รัฐบาล แต่ความเข้มแข็งของประชาคมมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับความเป็นผู้น าของหัวหน้าประชาคม
มากขึ้น ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือมีหนึ่งหมู่บ้านค่อนข้างเข้มแข็ง เนื่องจากมีผู้น าดีเข้าใจความเป็นอยู่ และ
ความคิดเห็นของชาวบ้านท่ามกลางกระแสของความเป็นเมือง 
 จากการศึกษาพบว่าหลังรัฐประหารในปี พ.ศ. 2557 แม้จะมีการควบคุม และห้ามไม่ให้มีการ
เคลื่อนไหวทางการเมือง ส่งผลให้มีความเปลี่ยนแปลงคือ เกิดความสงบ และไม่มีความขัดแย้ง (ข้อมูลจากการ
ให้สัมภาษณ์ของผู้น าชุมชน) ซึ่งน่าจะส่งผลให้ความขัดแย้ง ที่มีผลต่อการรวมกลุ่ม และการก่อร่างประชาคม
ลดลง และเมื่อมองจากภายนอก สถานการณ์ทั่วไปในประชาคมทั้งทุ่งโป่ง และพันดอนที่ดูเหมือนสงบ และไม่มี
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ความขัดแย้ง แต่ภายใต้จิตส านึกของชาวบ้านในประชาคมทุ่งโป่งนั้นยังคงมีความขัดแย้งหลงเหลือต่อเนื่องอยู่ 
ซึ่งมีผลต่อความเข้มแข็งของประชาคม ดังที่เห็นได้ชัดว่าประชาคมทุ่งโป่งมีความเข้มแข็งลดลง  

 กล่าวได้ว่าหลังรัฐประหารในปี พ.ศ. 2557 ถึงแม้ว่าความขัดแย้งทางการเมืองในระดับชาติ ตาม
แนวคิดประชาสังคมแบบ Gramsci จะถูกควบคุม และไม่ปรากฏให้เห็นภายนอก แต่ยังคงหลงเหลืออยู่ภายใต้
จิตส านึกของคนในประชาคม ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเข้มแข็ง และการก่อร่างของประชาคมต าบลระดับ
จุลภาคในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ที่มีลักษณะแนวคิดประชาสังคมแบบ Habermas อยู่อย่างมี
นัยส าคัญ (โนริยูก ิซูซูกิ, 2559) 
 ช่วงการเลือกตั้ง พ.ศ. 2562 ประชาคมทุ่งโป่ง ยังคงมีความเข้มแข็งมากกว่าประชาคมพันดอน แต่
ชาวบ้านทั้งสองประชาคมให้ความสนใจ และมีความตื่นตัวเกี่ยวกับการเลือกตั้งเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการ
เลือกตั้งครั้งแรกหลังมีรัฐประหารปี พ.ศ. 2557 และเป็นการเลือกตั้งที่มีความหลากหลายของนักการเมือง 
เพราะมีคนรุ่นใหม่ลงสมัครพรรคการเมือง ทั้งยังมีรูปแบบการเลือกตั้งที่แตกต่างไปจากในอดีต ท าให้ผู้คนสนใจ
ติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด ทั้งจากสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และการรับฟังนโยบายจากการลงพ้ืนที่หา
เสียงด้วยตนเองของนักการเมืองที่สมัครรับเลือกตั้ง มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านพ้ืนที่
ร้านค้า วัด หรือจุดนัดพบต่าง ๆ ตามชีวิตประจ าวันของชาวบ้านเอง ซึ่งลักษณะการพูดคุยเป็นไปอย่างไม่เป็น
ทางการมากนัก 
 

2. “จากเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการ: เครือข่ายทางสังคม และการก่อตัวของเกษตรกรในจังหวัด
ขอนแก่น” 

นุชนารถ สมควร, รักชนก ช านาญมาก, และวณิชชา ณรงค์ชัย (2562)6 ได้ศึกษาวิจัยกระบวนการที่
เกษตรกรได้กลายเป็นผู้ประกอบการ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ แนวปรากฏการณ์วิทยา ในการ
สัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง และสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม และไม่มีส่วนร่วม จากเกษตรกรผู้ประกอบการจ านวน 
6 คน ในจังหวัดขอนแก่น โดยก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติว่าจะต้อง  

1) เป็นเกษตรกรที่มีความภาคภูมิใจในอาชีพตนเอง มีการผลิตที่หลากหลาย และประกอบอาชีพ
เกษตรกรเป็นหลักร่วมกับอาชีพอ่ืน 2) ท าเกษตรเชิงธุรกิจ 3) มีอายุ 18-65 ปี และสามารถให้ข้อมูลได้ 4) รู้จัก
วางแผน ละมีช่องทางการตลาดที่หลากหลาย 5) เปิดรับองค์ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ 6) เป็นเกษตรกรที่มี
การรวมกลุ่ม และสร้างเครือขา่ย เพ่ือความเข้มแข็งให้กับอาชีพ 
 ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการที่เกษตรกรธรรมดาจะกลายเป็นเกษตรกรผู้ประกอบการได้นั้น มี
ขั้นตอนทั้งหมด 5 ขั้นตอนด้วยกันได้แก่ 
 ขั้นที่ 1 การก่อร่างสร้างตัว เป็นขั้นที่เกษตรกรเริ่มต้นจากการหาข้อมูล สะสมทุนความรู้ ลงมือผลิต
ขนาดเล็ก และจ าหน่ายผลผลิตในตลาดชุมชน 

ขั้นที่ 2 ล้มลุกคลุกคลาน เป็นขั้นที่เกษตรกรเริ่มผลิตมากขึ้น และมีการขยายตลาดที่กว้าง และลงทุน
ทดลองผลิตสินค้าทางการเกษตรที่แตกต่างจากเกษตรกรรายอ่ืน 

ขั้นที่  3 ท างานอย่างมีเป้าหมาย เป็นขั้นที่ เกษตรกรเริ่มวางเป้าหมายเพ่ือจะเป็นเกษตร กร
ผู้ประกอบการ เช่น เน้นการเกษตรเชิงท่องเที่ยว การจัดแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร หรือการผลิตอย่างมีระบบ 
เพ่ือป้อนผลผลิตสู่ตลาดได้อย่างสม่ าเสมอ 

                                                           
6 ส่วนหน่ึงในวิทยานิพนธป์ริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ของนุชนารถ สมควร 
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ขั้นที่ 4 ผสานเครือข่าย เป็นขั้นที่เกษตรกรเริ่มเข้าสู่ตลาดชัดเจน และให้ความส าคัญกับการสร้าง
เครือข่าย เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ในการผลิต การวางแผนจัดการพ้ืนที่ปลูก และการส่งเสริมการตลาด 

ขั้นที่ 5 กลายเป็นเกษตรกรผู้ประกอบการที่สมบูรณ์ เป็นขั้นที่เกษตรกรบรรลุเป้าหมายที่ตนวางไว้ มี
ศักยภาพในการผลิต และมีตลาดที่หลากหลาย และมีรายได้ที่ม่ันคง 

จะเห็นได้ว่า ก่อนที่เกษตรกรธรรมดาจะกลายเป็นเกษตรกรผู้ประกอบการที่สมบูรณ์ในขั้นที่ 5 ได้นั้น 
ขั้นที่ 4 การผสานเครือข่าย เพ่ือการรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพ่ือ
แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการผลิต และการตลาดนั้น เป็นการช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนข้อมูล 
และสื่อสารกัน ในพ้ืนที่สาธารณะ จากมุมมองผู้เขียน (โนริยูกิ ซูซูกิ)  จึงอาจกล่าวได้ว่าเครือข่ายเกษตรกร
ผู้ประกอบการดังกล่าวเป็นขบวนการประชาสังคมตามแนวคิดแบบฮาเบอร์มาส  

 
กรณีศึกษาขบวนการประชาสังคมในประชาคมท้องถิ่นของจังหวัดโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น “บทบาทของ 
Residents’ Association (Jichikai) ในเมือง Ginowan กับการสร้างพื้นที่กลางในการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งเรื่องฐานทัพอเมริกาในจังหวัดโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น เปรียบเทียบกับการสร้างพื้นที่กลางในการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสามจังหวัดชายแดนภาคใตข้องประเทศไทย”7 
 ธนพัชญ์ จันทร์ดิษวงษ์ได้ศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการสร้างพ้ืนที่กลาง เพ่ือแก้ไขความขัดแย้งเรื่อง
ประเด็นฐานทัพอเมริกันในจังหวัดโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น กับการสร้างพ้ืนที่กลางในการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งที่เกิดสถานการณีความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย 
 ธนพัชญ์ เสนอว่า ปัญหาความขัดแย้งที่ปรากฏอยู่ในทั้งสองพ้ืนที่ ถึงแม้ว่าจะมีเนื้อหา และรายละเอียด
ที่แตกต่างกัน แต่มีปัจจัยเชิงโครงสร้างที่เก่ียวข้องคล้ายคลึงกัน (Jundittawong, Tanapat,  2019) 

ประการที่หนึ่ง ทั้งสองพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ชายขอบทั้งทางภูมิศาสตร์ และทางทางสังคม ที่ตั้งอยู่ชายแดนใต้
สุด ห่างไกลจากศูนย์กลางอ านาจของรัฐ 

ประการที่สอง ประชากรส่วนใหญ่ของทั้งสองพ้ืนที่มีชาติพันธุ์ที่แตกต่างจากประชากรส่วนใหญ่ของ
ประเทศ ทั้งนี้ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดโอกินาวาคิดว่าตนเองคือ “คนอุจินานจู”ในขณะที่ประชากรส่วน
ใหญ่ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้คิดว่าตนเองคือ “คนมลายู”  

ประการที่สาม เมื่อมองย้อนกลับไปในเส้นเวลาของประวัติศาสตร์ ทั้งสองพ้ืนที่เคยเป็นรัฐอิสระ และมี
ความสัมพันธ์แบบรัฐบรรณาการกับรัฐที่ใหญ่กว่า โอกินาวาเคยเป็นอาณาจักรริวกิว ส่วนสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้เคยเป็นอาณาจักรปาตานี ทั้งสองรัฐอิสระถูกญี่ปุ่น และสยามผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัฐชาติสมัยใหม่ 
ภายใต้กระบวนการท าประเทศให้ทันสมัย ในยุคจักรพรรดิเมจิ  (ค.ศ.1867-1912) ของญี่ปุ่น และยุคของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ค.ศ.1868-1910) ของสยาม 

ประการที่สี่ ทั้งสองพ้ืนที่มีขบวนการเคลื่อนไหวเรียกร้องเอกราช และขบวนการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐ 
ซึ่งเกิดข้ึนหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ทั้งนี้โอกินาวามีการประท้วงต่อต้านฐานทัพอเมริกาตั้งแต่หลังสงครามโลก
ครั้งที่สอง ในขณะที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีขบวนการเคลื่อนไหวเรียกร้องเอกราชเกิดขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 
1960 

                                                           
7 ส่วนหน่ึงในวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก Comparative Culture and Area Studies, Graduate School of Humanities 
and Social Sciences, University of the Ryukyus 
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ประการที่ห้า เพ่ือแก้ปัญหาความขัดแย้งในสองพ้ืนที่ดังกล่าว ทั้งญี่ปุ่น และไทยมีหน่วยงานพิเศษเพ่ือ
ดูแลทั้งสองพ้ืนที่ กล่าวคือญี่ปุ่นมีรัฐมนตรีที่ดูแลกิจการทางเหนือและโอกินาวา ในขณะที่ไทยมีศูนย์อ านวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนใต้ 

จังหวัดโอกินาวา และสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยมีขบวนการเคลื่อนไหวเรียกร้องเอกราช 
และขบวนการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐเช่นเดียวกัน แต่มีความแตกต่างกันในแง่ที่ว่ากลุ่มที่เคลื่อนไหวเรียกร้องเอก
ราชหรือต่อต้านรัฐในจังหวัดโอกินาวา มีลักษณะเป็นขบวนการประชาสังคมที่ใช้การต่อต้านโดยวิชาการ และ
สันติวิธี ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นขบวนการประชาสังคมแบบกรัมชี่ แต่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีลักษณะเป็น
ขบวนการที่มีผู้น าปฏิบัติการทางการเมือง และมีกลุ่มติดอาวุธที่ใช้ความรุนแรงในพื้นที่ 

อย่างไรก็ตาม จากการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้และ
ผู้อ านวยการ Deep South Watch ในปี พ.ศ. 2560 พบว่าสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความพยายามที่จะ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยการที่นักวิชาการมีบทบาทในการสร้างพ้ืนที่กลางที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะตามแนวคิด
ฮาเบอร์มาส เปิดให้ประชาชน และผู้สนใจสามารถเข้ามาแลกเปลี่ยน พูดคุย และอภิปรายเกี่ยวกับการ
แก้ปัญหาความขัดแย้งในพ้ืนที่ ยิ่งไปกว่านั้นยังใช้พ้ืนที่ของสื่อในการสื่อสารสาธารณะไปถึงภาคประชาสังคม 
จนกระทั่งมีส่วนในการผลักดันให้ฝ่ายรัฐ และกลุ่มผู้เห็นต่างเปิดโต๊ะเจรจาสันติสุข โดยมีมาเลเซียเป็นผู้อ านวย
ความสะดวก แต่ที่โอกินาวายังไม่มีพ้ืนที่กลาง ซึ่งเป็นพ้ืนที่สาธารณะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาแลกเปลี่ยน พูดคุย 
และอภิปรายเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความขัดแย้งเรื่องฐานทัพอเมริกา งานวิจัยนี้ มีค าถามว่า หน่วยปกครอง  
Jichikai (自治会) หรือ Residents’ Association สามารถจะเป็นพ้ืนที่กลางในการแลกเปลี่ยน พูดคุย และ
อภิปรายเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความขัดแย้งเรื่องฐานทัพอเมริกาได้หรือไม่ 

ในจังหวัดโอกินาวา จะแบ่งเขตการปกครองย่อยลงมาเป็นเมืองต่าง ๆ ซึ่งแต่ละเมืองมีศักดิ์เป็น
เทศบาล (municipality) ที่มีการเลือกตั้งทั้งนายกเทศมนตรี และสภาท้องถิ่นเช่นเดียวกัน แต่มีการเรียกหน่วย
ของเมืองแตกต่างกันสามแบบได้แก่ 1. Shi市 (city) 2. Cho町 (town) 3. Son村 (village) ตามขนาด และ
ประวัติความเป็นมาของเมือง ในแต่ละเมืองก็จะมีการแบ่งเขต ในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า Ku (区) และในแต่ละ Ku 
ก็จะมีที่ท าการ Jichikai หรืออาจกล่าวได้ว่าอาณาเขตการบริหารของ Jichikai ก็คือ อาณาเขตของ Ku นั่นเอง 

Jichikai (自治会) แปลโดยตรงเป็นภาษาไทยได้ว่า “สมาคมปกครองตนเอง” แต่ในภาษาอังกฤษใช้
ค าว่า Residents’ Association หรือ “สมาคมผู้อยู่อาศัย” ซึ่งเป็นการแปลไม่ตรงตัว ทั้งนี้การรับสมัครสมาชิก 
Jichikai เป็นไปด้วยความสมัครใจ ไม่มีการบังคับ โดยครัวเรือนที่เป็นสมาชิก จะต้องจ่ายค่าสมาชิกรายเดือน
คิดเป็นครัวเรือน โดยอัตราค่าสมาชิกขึ้นอยู่กับรายได้ของครัวเรือน เงินที่เก็บจากค่าสมาชิกจะน าไปใช้จ่ายใน
การบริหาร Jichikai ร่วมกับงบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลเมือง 

หน้าที่หลักของ Jichikai มีอยู่  6 ประการด้วยกันคือ 1. สอดส่องดูแลความปลอดภัยของเด็ก 
โดยเฉพาะเวลาเดินไป และกลับจากโรงเรียน 2. ดูแล ช่วยเหลือผู้สูงอายุ 3. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนภายใน 
และระหว่างชุมชน 4. ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของชุมชน 5. อนุรักษ์ สืบสานกิจกรรมประเพณีของชุมชน 
และ 6. ดูแลสอดส่องความปลอดภัย ป้องกันอาชญากรรมในชุมชน 

เนื่องจาก อาณาเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ Jichikai คือ Ku แต่การเข้าเป็นสมาชิกเป็นไปโดยสมัครใจ 
ซึ่งใครจะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมก็ได้ ดังนั้นสถานภาพของ Jichikai จึงมีลักษณะที่มีการซ้อนทับระหว่างความ
เป็น “ชุมชน (ดั้งเดิม)” (Community) และการเป็น “สมาคม” (Association) 

เมื่อพิจารณาลักษณะพิเศษของ Jichikai ที่ไม่ใช่ “รัฐ” และ “เอกชน” แต่เป็นองค์กรที่ท าหน้าที่เพ่ือ
สาธารณะ จึงอาจกล่าวได้ว่า Jichikai เป็นภาคประชาสังคมอย่างหนึ่งของจังหวัดโอกินาวา และพ้ืนที่ทาง
กายภาพของ Jichikai ก็เป็นพ้ืนที่สาธารณะที่เป็น Public Space งานวิจัยนี้ต้องการหาค าตอบว่าพ้ืนที่



เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)      447 

 

 
การประชมุวิชาการระดบัชาตดิา้นมานษุยวิทยาและสงัคมวิทยา ครั้งที่ 2 

20 - 21 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 

 

สาธารณะทางกายภาพที่เป็น Public Space ของ Jichikai จะกลายเป็น Public Sphere (ตามแนวคิดของฮา
เบอร์มาส) เพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่กลางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาทางออกร่วมกันในการ
แก้ปัญหาความขัดแย้งเรื่องฐานทัพในโอกินาวาได้หรือไม่ 

งานวิจัยชิ้นนี้ได้เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกประธาน  Jichikai ทั้งหมด 23 แห่งในเมือง 
Ginowan (Jundittawong, Tanapat and Suzuki, Noriyuki, 2019) ทางตอนกลางของเกาะโอกินาวา ซึ่ง
ตั้งอยู่ล้อมรอบฐานทัพอากาศ Futenma ฐานทัพอเมริกันที่ขึ้นชื่อว่าอันตรายที่สุดในโลก เพราะกิจกรรมของ
ฐานทัพส่งผลกระทบต่อชุมชนที่ตั้งอยู่ล้อมรอบอย่างหนาแน่น เช่น อุบัติเหตุอากาศยานตกใส่มหาวิทยาลัย 
ชิ้นส่วนของอากาศยานตกใส่โรงเรียนอนุบาล   มลพิษทางเสียงจากอากาศยานที่เกินค่ามาตรฐาน และสารเคมี
จากฐานทัพท่ีรั่วไหลปนเปื้อนน้ าใต้ดิน เป็นต้น 

ผลการศึกษาพบว่า Jichikai เป็นพ้ืนที่ ซึ่งเป็นช่องทางให้ประชาชนสะท้อนความคิดเห็นไปยังเมือง 
และเป็นพ้ืนที่ที่ใช้สนับสนุน ช่วยเหลือ และแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ตามหน้าที่หลักของ Jichikai ดังกล่าว
ข้างต้น มีการพูดคุยถึงปัญหา หรือผลกระทบเกี่ยวกับฐานทัพอเมริกันบ้าง เมื่อมีอุบัติเหตุ อย่างเช่น ชิ้นส่วน
อากาศยานตกใส่โรงเรียนอนุบาล แต่ยังไม่สามารถเป็นพ้ืนที่กลางให้มีการพูดคุย แลกเปลี่ยน ในการแก้ปัญหา
ความขัดแย้งเกี่ยวกับฐานทัพอเมริกันได้อย่างจริงจัง  

 
กรณีศึกษาขบวนการประชาสังคมในสปป.ลาว “การพัฒนาภายในของลาวในยุคโลกาภิวัตน์: กรณีศึกษา
เปรียบเทียบการรวมกลุ่มเกษตรกรบ้านท่าช้าง นครหลวงเวียงจันทน์ และบ้านหลิ่งชัน แขวงเวียงจันทน์ 
สปป.ลาว” 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีประชากรราว 70% อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ชนบท พ่ึงพา
เกษตรกรรม และการเลี้ยงปศุสัตว์เป็นแหล่งรายได้หลัก และเป็นประเทศท่ีอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนา จึง
ถูกมองว่าล้าหลังเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้าน รัฐบาลลาวมองว่าภาคเกษตรเป็นมรดกที่มีศักยภาพ
ของลาวในการขจัดความยากจนในระดับท้องถิ่น ในขณะที่พลังไฟฟ้าเป็นอีกหนึ่งความสามารถในการเพ่ิม 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในภาพรวม ดังนั้นรัฐบาลลาวจึงก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนา
ภาคการเกษตรเพื่อสร้างความมั่นใจว่าสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพในการแข่งขัน ซึ่งเชื่อมโยงกับการพัฒนาชนบท
อย่างยั่งยืนที่เ อ้ือต่อพ้ืนฐานเศรษฐกิจของประเทศ (Ministry of Agriculture and Forestry, Lao PDR, 
2015)  

การพัฒนาการเกษตรตามยุทธศาสตร์การพัฒนาชนบทเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญ ตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาการเกษตรถึงปี ค.ศ. 2025 รัฐบาลลาวปรารถนาที่จะสร้าง “การพัฒนาชนบทใหม่” โดยการพัฒนา
อุตสาหกรรม และสร้างความทันสมัยในภาคเกษตรกรรม และพ้ืนที่ชนบท รัฐบาลยังวางแผนที่จะเชื่อมโยง
โครงการไฟฟ้าพลังน้ าทั้งหมดทั่วประเทศกับกระบวนการอุตสาหกรรมการเกษตร (Ministry of Agriculture 
and Forestry, 2015, pp. 29-32).   

อย่างไรก็ตามเป็นสิ่ งส าคัญส าหรับรัฐบาลที่จะต้องตระหนักว่ามีครัวเรือนที่ ไม่สามารถเป็น
ผู้ประกอบการการเกษตรได้ไม่ว่าจะด้วยสถานการณ์ หรือทางเลือกจ าเป็นต้องได้รับโอกาสทางเลือกอ่ืนส าหรับ
พวกเขาในการสร้างวิถีชีวิตใหม่นอกการท าเกษตรกรรม (Rigg, 2005) 

การพัฒนาการเกษตรของลาวได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานภายนอก (เช่น INGOs ผู้บริจาคหุ้นส่วน
การพัฒนาของรัฐ ฯลฯ) และภาคเอกชนที่สนใจจะเข้าถึงตลาดพรีเมียม ตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1990  INGOs 
(International Non-Governmental Organizations ) จากต่างประเทศได้น าแนวคิดเกษตรยั่งยืนและ
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เกษตรอินทรีย์เข้ามาในลาว แต่โครงการส่วนใหญ่ในเวลานั้นไม่สนับสนุนการเชื่อมโยงตลาด สินค้าเกษตรจึงถูก
ขายเป็นผลผลิตทั่วไป จนถึงกลางปี ค.ศ. 2000 องค์กร INGO และหน่วยงานของผู้บริจาคหลายแห่งตระหนัก
ถึงโอกาสที่เป็นไปได้ของเกษตรอินทรีย์ในการขจัดความยากจน ในปี ค.ศ. 2004 โครงการความร่วมมือระหว่าง 
HELVELTAS และกรมวิชาการเกษตรของลาวได้เปิดตัวโครงการส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์และการตลาดใน
สปป. ลาว (PROFIL) ในปี ค.ศ. 2009  

ในขณะที่ส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศของเกาหลี (KOICA) ได้ท างานเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา
ในลาวตั้งแต่ปี ค.ศ. 1991 และในปี ค.ศ. 2013 รัฐบาลลาวยอมรับโครงการ Saemaul Undong (New 
Village Movement หรือ SMU) ผ่าน KOICA (Korea International Cooperation Agency) เพ่ือเปิดตัว
โครงการน าร่องที่เวียงจันทน์ ในเดือนกันยายน ค.ศ. 2015 อดีตนายกรัฐมนตรีจูมมะลี ไซยะสอน ได้ประกาศ
ว่าลาวรับโครงการ SMU ของเกาหลีอย่างเป็นทางการเพราะมีส่วนในการขับเคลื่อนและสอดคล้องกับความคิด
ริเริ่ม “นโยบายการพัฒนาสามสร้าง”8 (Central Party Politburo No.03/ CPP., Lao PDR, 2012) ท าให้
โครงการได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งขันจากลาวและยังมองว่าโครงการ SMU ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า มี
ประสิทธิภาพยั่งยืนและเกี่ยวข้องกับการพัฒนาชนบทและการขจัดความยากจนใน สปป. ลาว  

พอนมะนี วงไซ ได้ศึกษาประสิทธิภาพของกลุ่มเกษตรกร โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพศึกษาเปรียบเทียบหมู่บ้านในพ้ืนที่รอบนอกของนครหลวงเวียงจันทน์สองหมู่บ้านคือหมู่บ้านหลิ่งชัน 
และหมู่บ้านท่าช้าง9  ทั้งนี้หมู่บ้านหลิ่งชันเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกจาก SMU และรัฐบาลลาว ให้
เป็นหมู่บ้านเป้าหมายของโครงการ ในขณะที่หมู่บ้านท่าช้างเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่ได้กลายเป็นเป้าหมายของ
โครงการเกษตรอินทรีย์ PROFIL เนื่องจากเกษตรกรที่ท าการเกษตรในหมู่บ้านขอเป็นหนึ่งในเป้าหมายของ
โครงการ หลังจากท่ีรับรู้โครงการผ่านโทรทัศน์ 

แรงจูงใจในการวิจัยนี้ เกิดจากการเห็นถึงความส าคัญของขีดความสามารถระดับหมู่บ้านในการพัฒนา
ชนบทในประเทศลาว ที่ปัจจุบันทุกอย่างถูกก าหนดโดยกลยุทธ์ของรัฐบาลซึ่งเป็นระบบจากบนลงล่างแบบ
ดั้งเดิม การวิจัยจะพิจารณาถึงลักษณะของการพัฒนาชนบทในบริบทลาวเพ่ือแสวงหาความเป็นไปได้ของการ
พัฒนาจากภายนอก (แนวทางจากล่างขึ้นบน bottom-up) เพ่ือการด ารงชีวิตที่ยั่งยืนของชาวบ้านโดยการใช้
มุมมองการพัฒนาจากภายใน จะช่วยขยายทางเลือกให้กับชุมชนท้องถิ่น ดังนั้น ผู้ วิจัยจะน าเสนอผลลัพธ์ที่
แตกต่างกันของหมู่บ้านเป้าหมาย 2 บ้าน ภายหลังที่ได้รับการช่วยเหลือจากโครงการพัฒนาชนบท  

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มเกษตรกรทั้งสองหมู่บ้าน ได้รับการช่วยเหลือจากโครงการพัฒนาชุมชนจาก
การร่วมมือของรัฐบาลและองค์กรต่างประเทศ ผ่านวิธีการเข้าถึงชุมชนในสองลักษณะ คือ ใช้การเข้าถึงความ
ช่วยเหลือแบบ top-down ในกรณีกลุ่มเกษตรกรรมที่หมู่บ้านหลิ่งชัน ผ่านโครงการ Saemaul Undong ของ
หน่วยงาน KOICA ในขณะที่หมู่บ้านท่าช้าง “กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านท่าช้าง” เป็นกลุ่มที่มีพ้ืนฐานการรวมกลุ่ม
กันเองของคนท้องถิ่นจากการคิดริเริ่มของชาวบ้านอยู่ก่อนแล้ว และได้ขอรับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนา
ชุมชนในภายหลัง ซึ่งเป็นวิธีการเข้าถึงความช่วยเหลือแบบ Bottom-up 

ผลจากการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่า การได้รับการสนับสนุนทางการเงิน หรือวัสดุจากโครงการพัฒนา
ชุมชนที่ถือว่าเป็นกลุ่มภายนอกชุมชน ล้วนแต่ส่งผลให้เกิดความไม่มั่นคงของกลุ่มเกษตรในระยะยาว 
โดยเฉพาะการพัฒนาแบบ Top-down  ที่ยังมีข้อจ ากัดต่อการเติบโตของสมาชิกกลุ่ม รวมถึงส่งผลให้การ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มด าเนินต่อไปได้ยาก ดังเช่นกรณีของบ้านหลิ่งชันภายหลังที่โครงการ Saemaul 

                                                           
8 ได้แก่ “สร้างแขวงให้เป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์ สร้างเมืองให้เข็มแข็งรอบด้าน สร้างบ้านให้เป็นหัวหน่วยพัฒนา”  
9 ในวิทยานิพนธ์ปริญญาโท Graduate School of Humanities and Social Sciences, University of the Ryukyus 
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Undong สิ้นสุด แต่ในทางกลับกันกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านท่าช้าง ซึ่งถือได้ว่าเป็นขบวนการรากหญ้ากลุ่มอิสระ 
ยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากได้รับการสนับสนุน แบบ side-support จากโครงการ PROFIL 
นอกจากนี้จากผลการศึกษาทั้งสองหมู่บ้าน ยังแสดงให้เห็นว่าการช่วยเหลือแบบ top-down โดยเน้นในเรื่อง
อุปกรณ์ หรืองบประมาณ เพียงอย่างเดียวนั้น ไม่อาจท าให้กลุ่มมีเสถียรภาพได้ในระยะยาว สิ่งส าคัญคือต้อง
ส่งเสริม “รากฐาน” ทางสังคม วัฒนธรรม และทรัพยากรที่มีในแต่ละหมู่บ้าน ควบคู่ไปกับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐและต่างชาติ เพ่ือสร้างการพัฒนาจากภายในอย่างยั่งยืนภายใต้บริบทที่แท้จริงของประเทศลาว ที่จะ
ช่วยให้สามารถก้าวออกจากการเป็นประเทศด้อยพัฒนาได้ต่อไป  

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยนี้คือ การใช้ “ยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและสากล” เป็น
ยุทธศาสตร์ที่ดึงเอาการช่วยเหลือจากต่างประเทศ เพ่ือกระตุ้นการพัฒนาภายใน โดยเฉพาะในรูบแบบของ
โครงการพัฒนาชุมชนนั้น รัฐต้องให้ความส าคัญกับตัวชุมชนเป็นหลัก และ ให้การสนับสนุนแบบ side-
support เพ่ือไม่ให้เกิดภาวะการพ่ึงพิงโครงการ ทั้งที่เป็นในลักษณะของเงินทุน หรือรูปแบบการพัฒนาใน
กิจกรรมตามนโยบายของรัฐ development partner, INGOs, donor ฯลฯ ทั้งนี้ การแทรกแซงการพัฒนา
ของชุมชนมากเกินไป จะกระทบถึงความยั่งยืนของกิจกรรม ซึ่งชุมชนอาจเรียกร้องความช่วยเหลืออย่าง
ต่อเนื่อง ในภาพรวมอาจท าให้ สปป. ลาวมีสถานภาพเป็นประเทศที่พ่ึงพิงการช่วยเหลือจากต่างประเทศ 
(aided-development country) นอกจากนี้การพ่ึงพิงยังเป็นเครื่องมือให้อ านาจต่อรองในการเจรจาของ
รัฐบาลอีกด้วย   

การพ่ึงพิงต่างประเทศมากเกินไป โดยเฉพาะการช่วยเหลือในรูปแบบเงินกู้ ยังท าให้ประเทศต้องแบก
รับหนี้สินอย่างไม่สิ้นสุด ในขณะที่ เมื่อมองดูศักยภาพภายในของ สปป. ลาว เห็นว่าปัจจุบันลาวมีข้อได้เปรียบ
ทางด้านโครงสร้างประชากรที่มีจ านวนประชากรในวัยแรงงานเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ พร้อมทั้งยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วย
ทรัพยากรทางธรรมชาติ ถึงแม้ว่าลาวจะมีความหลากหลายทางเผ่าพันธุ์ก็ตาม ลาวในระบอบสังคมนิยม
สามารถขอความร่วมมือจากประชาชนได้เร็ว ฉะนั้น รัฐบาลอาจจะต้องสร้างกลไกหรือแสดงจุดยืนของตนใน
การให้ความหมายของการสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศด้วยการสนับสนุนชุมชน โดยเน้นให้ชุมชนเป็นผู้
ตัดสินใจในการด าเนินการเอง หมายความว่า การพัฒนาภายในเพ่ือเป้าหมายการพัฒนาแบบยั่งยืนนั้น ไม่มี
รูปแบบที่ตายตัว แต่ขึ้นอยู่กับศักยภาพที่มีอยู่ของแต่ละชุมชน และในระบอบสังคมนิยมลาว ชุมชนยังต้องการ 
การร่วมมือ และการรบัรู้จากรัฐบาล เพ่ือสร้างความมั่นใจในการด าเนินกิจกรรมต่อด้วยตัวเอง 
 
สรุป 

สภาพการณ์ และพลวัตของขบวนการประชาสังคมกับบทบาทของประชาคมท้องถิ่น ในประเทศไทย 
จังหวัดโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น และภาคกลางของ สปป.ลาว สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
     ในประเทศไทย การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักรของรัฐบาล เพ่ือควบคุมการแพร่
ระบาด และการแก้ปัญหา COVID-19 ท าให้ช่วงครึ่งปีแรก ขบวนการประชาสังคมแบบกรัมชี่ ที่เคลื่อนไหว
ประท้วงต่อต้านรัฐบาลในระดับชาติ เปลี่ยนพ้ืนที่เคลื่อนไหวจากพ้ืนที่ทางกายภาพ ไปอยู่ในพ้ืนที่ออนไลน์ 
เช่นเดียวกับประชาสังคมแบบฮาเบอร์มาส ที่เปลี่ยนพื้นที่จัดเวทีสาธารณะทางกายภาพ ไปจัดในพ้ืนที่ออนไลน์
มากขึ้น 

การที่ประชาคมท้องถิ่นมีการปรับตัวในการป้องกัน COVID-19 ดังที่เห็นได้จากงานของกฤษฎานั้น 
สรุปได้ว่าเป็นขบวนการประชาสังคมแบบฮาเบอร์มาส เช่นเดียวกับกรณีศึกษากระบวนการกลายเป็นเกษตรกร
ผู้ประกอบการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของนุชนารถ  
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 การควบคุมป้องกัน COVID-19 โดยมี อสม. เป็นกลไกส าคัญ ที่เป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างรัฐบาล และ
ประชาคมท้องถิ่นนั้นอาจกล่าวได้ว่าเป็นการส่งเสริมขบวนการประชาสังคมตามแบบฮาเบอร์มาส เนื่องจาก 
อสม. เป็นเครือข่ายอาสาสมัครที่เป็นตัวกลางเอ้ืออ านวยให้เกิดการสื่อสารกันในพ้ืนที่สาธารณะ ระหว่างรัฐ 
และชุมชน ในการป้องกันและแก้ปัญหาทางสาธารณสุข  

ส่วนกรณีศึกษาประชาคมทุ่งโป่งและพันดอนของโนริยูกิแสดงให้เห็นว่าความขัดแย้งที่เกิดจากการ
ชุมนุมต่อต้านรัฐ ในการเมืองระดับชาติ ก่อนรัฐประหาร พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นลักษณะขบวนการประชาสังคม
แบบกรัมชี่ นั้น ส่งผลกระทบต่อความเข้มแข็งและการก่อร่างของประชาคมต าบลระดับจุลภาคในพื้นที่อีสานที่
มีลักษณะแนวคิดประชาสังคมแบบฮาเบอร์มาส 

ในขณะที่กรณีศึกษาของธนพัชญ์ในจังหวัดโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น ที่มีประชาสังคมต่อต้านฐานทัพ
อเมริกันแบบกรัมชี่ อันน าไปสู่ความขัดแย้งในพ้ืนที่นั้น มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องน าประสบการณ์
ขบวนการประชาสังคม ในการสร้างพ้ืนที่กลางในการแก้ไขความขัดแย้งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย 
ตามแนวคิดแบบฮาเบอร์มาส มาปรับใช้ในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 

ส่วนกรณีศึกษาหมู่บ้านท่าช้างของพอนมะนีใน สปป.ลาวนั้น แสดงให้เห็นว่าประชาคมท้องถิ่นในลาว
เริ่มมีขบวนการประชาสังคมที่มีการรวมกลุ่มแบบ bottom-up ซ่ึงมีลักษณะความร่วมมือกันในพ้ืนที่ประชาคม
ท้องถิ่นผ่านการสื่อสารกันในพ้ืนที่สาธารณะ โดยมีองค์กร และโครงการช่วยเหลือสนับสนุนจากต่างประเทศ
เป็น side-support  

สุดท้ายนี้ ท่ามกลางกระแสการเคลื่อนไหวของขบวนการประชาสังคมแบบกรัมชี่ ซึ่งน าไปสู่ความ
ขัดแย้ง ดังที่เห็นได้จากความขัดแย้งในการเมืองระดับชาติของไทย ที่ก าลังกลับมาพร้อมการเคลื่อนไหว
ประท้วงของนักศึกษา การประท้วงฐานทัพอเมริกันในโอกินาวาที่ก าลังด าเนินอยู่นั้น การศึกษาพลวัตขบวนการ
ประชาสังคมแบบฮาเบอร์มาส ต่อเนื่องจากกรณีศึกษาต่าง ๆ จะช่วยตอบค าถามว่า จะสร้างประชาคม หรือ
ระบบความร่วมมือผ่านการสื่อสารกันในพ้ืนที่สาธารณะ เพ่ือแก้ไขความขัดแย้ง ได้อย่างไร  
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วิธีวิทยาและกระบวนการสร้างโจทย์วิจัยจากฐานชุมชน 
กรณีศึกษาการขับเคลื่อนเพ่ือความมั่นคงทางอาหารของชุมชน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

 Methodology and Developing Community-Based Research Questions 
A Case Study in Community Food Security Movement in Dan Sai District,  

Loei Province 
 

เอกรินทร์ พ่ึงประชา1 
 
บทคัดย่อ 

บทความนี้มีจุดประสงค์หลักเพ่ือ ส ารวจวิธีวิทยาในการวิจัยว่าด้วยการขับเคลื่อนชุมชน และศึกษา
แนวทางการพัฒนาโจทย์วิจัยจากชุมชน โดยใช้กรณีศึกษาการขับเคลื่อนเพ่ือความมั่นคงทางอาหารของชุมชน 
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และประยุกต์การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม เพ่ือพัฒนาการสร้างโจทย์และ
กิจกรรมของงานวิจัย ตลอดจนการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม สัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม 
รวมถึงสังเคราะห์เอกสารสิ่งพิมพ์ที่สัมพันธ์กับประเด็นวิจัย ผลการศึกษาเผยให้เห็นว่า กว่ากึ่งศตวรรษที่ผ่านมา 
การพัฒนาท้องถิ่นจากนโยบาย “ส่วนบน” สื่อให้เห็นถึงการบริหารจัดการแบบ “ส่วนกลาง”เป็นตัวตั้ง ส่งผล
ท าให้การพัฒนาส่วนใหญ่มักไม่แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงในท้องถิ่น ยิ่งกว่านั้น ผลจากการพัฒนาหลาย
โครงการกลับสวนทางกับคุณภาพของฐานทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพชีวิตและสังคม จนน าไปสู่การสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ ปัญหาสังคมและคุณภาพชีวิต รวมถึงเรื่องความมั่นคงทางอาหารของชุมชน 
ดังนั้น หากนโยบายการพัฒนาปราศจากการท าความเข้าใจปัญหาที่ท้องถิ่นเผชิญอยู่ จะท าให้การพัฒนา
ดังกล่าวไม่อาจลุล่วงได้ จึงท าให้เกิดการทบทวนการสร้างงานวิจัยเชิงประยุกต์ที่ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการวิจัย เป็นการแสวงหาความรู้เพ่ือความเข้าใจและพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ร่วมกัน จนน ามาสู่การ
สร้างโจทย์งานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ผ่านปฏิบัติการทางสังคมทั้งการสร้างเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดจะเชื่อมโยงท าให้เกิดมุมมองแบบองค์รวม เผยให้เห็นวิถีชีวิตของคนด่าน
ซ้ายที่แยกไม่ออกจากระบบนิเวศจนน าสู่แนวทางการขับเคลื่อนเพ่ือความมั่นคงทางอาหารของชุมชนใน
ท้ายที่สุด     
 
ค าส าคัญ: การสร้างโจทย์วิจัยจากชุมชน การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม ความมั่นคงทางอาหาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
                                                           
1 ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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The aim of this article is to 1) explore methodologies implemented in community-
driven research and 2) study approaches to research questions development originated from 
community needs, using a case study of food security movement in Dan Sai District, Loei 
Province as the field study. The article applies participatory action research as research 
methodology and synthesizes documents relating to the study issues in order to develop the 
structure of the research, define problems, and create activities. The result reveals that over 
half a century ago, the “top-down” approach in community development brings about 
development that mostly does not solve the actual problems occurred in the community. 
Moreover, the outcomes of several development projects go in the opposite direction to the 
quality of natural resources and way of life of local people, resulting in biodiversity loss, social 
problems and threatened community food security. If community development is made 
without understanding of the problems facing the community, it is impossible for the 
development goal to be achieved. A rethink of research creation focusing on community-
driven movement is consequently needed as it brings about the design of research problems 
that is consistent with the needs of the community. The use of social practices helps create 
a forum for knowledge exchange and a variety of activities. All activities are interwoven to 
create a holistic view, revealing Dan Sai people’s way of life that is inseparable from the 
community’s ecosystem and eventually leading to the method for driving community food 
security movement. 
 
Keywords: Community-Based Research Questions, participatory action research, community 
food security  
 
บทน า 

กว่ากึ่งศตวรรษที่ผ่านมา งานวิจัยในการพัฒนาชุมชนด้วยวิธีการ “ส่วนบน” (Top-down approach) 
สื่อให้เห็นถึงการบริหารจัดการแบบ “ส่วนกลาง” (Centralization) เป็นตัวตั้ง ส่งผลท าให้การพัฒนาส่วนใหญ่
ไม่แก้ปัญหาที่ เกิดขึ้นในชุมชน ยิ่ งกว่านั้น ผลจากการพัฒนาหลายโครงการกลับสวนทางกับฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรม คุณภาพชีวิตและสังคมที่ลดลง จนน าไปสู่การสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ คุณภาพชีวิตและปัญหาสังคม (Eitzen & Sage, 2006; Stoecker, 2013) ดังนั้น หากวิธีการพัฒนา
ปราศจากการท าความเข้าใจปัญหาที่ชุมชนเผชิญอยู่ จะท าให้การพัฒนาดังกล่าวไม่อาจลุล่วงได้   ประการ
ส าคัญ ผลงานวิจัยด้านการพัฒนาชุมชน (ชูชาติ ปุษยะนาวิน, 2555) ยังเผยให้เห็นว่า มีโครงการของรัฐจ านวน
มากด าเนินไปอย่าง “ไฟไหม้ฟาง” เช่น เข้ามาส่งเสริมให้เกิดกิจกรรม เมื่อเสร็จสิ้นวันเปิดโครงการนั้น ๆ กับ
ขาดการติดตาม ประเมินและถอดบทเรียน เพ่ือน าผลที่เกิดข้ึนไปต่อยอดในการพัฒนา   

ปรากฏการณ์ดังกล่าวท าให้ชาวบ้านเกิดการตั้งค าถามว่า งานวิจัยเพ่ือการพัฒนาจะเป็นเครื่องมือแก้ไข
ปัญหาชุมชนได้อย่างไร เนื่องจากการท าวิจัยไม่ว่าจะอยู่ในสาขาวิชาใด มักมีกรอบส าคัญจากรัฐหรือผู้สนับสนุน
ทุนวิจัยเป็นตัวก าหนด โดยปราศจากการท าความเข้าใจในบริบทชุมชน ยิ่งกว่านั้น หากพิจารณาในตัวนักวิจัย
จะพบว่า มักเริ่มต้นงานวิจัยจากความใคร่รู้ที่ค้นหาค าตอบในมุมมองของตนเอง โดยมีกระบวนการค้นคว้าที่มี
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ระเบียบวิธีวิจัยที่เคร่งครัดตามกรอบที่ออกแบบไว้ ส่งผลท าให้งานวิจัยจ านวนมาก โดยเฉพาะงานทาง
สังคมศาสตร์ที่ได้รับแนวคิดจากการหาความรู้และความจริงแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific methods) หรือ
เชิงปฏิฐานนิยม (Positivism) ไป “กดทับ” สาระส าคัญ หรือแม้กระทั่งปิดกั้นจินตนาการระหว่างปฏิบัติการใน
ชุมชน เกิดปัญหาอย่างมากในแง่ของการน าผลการวิจัยไปต่อยอดใช้ประโยชน์ เพราะเมื่อโครงการวิจัยนั้น ๆ 
สิ้นสุด กลับพรั่งพรูไปด้วยระเบียบวิธีและเทคนิคการวิเคราะห์ (Prasad, 2018) เช่น การพัฒนาโครงการขนาด
ใหญ่สู่ชุมชน ไม่ว่าจะเป็นเขื่อน โรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ฯลฯ (Stoecker, 2013) 

จากปัญหาดังกล่าว ท าให้ประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทยเปิดเวทีระดับชาติและนานาชาติหันมา
ทบทวนแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตผ่านกระบวนการวิจัย โดยร่วมกันน าเสนอแนวคิดการ
พัฒนาที่เกิดจากฐานคิดของชุมชน ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งของการพัฒนาชุมชนในมิติเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพ
ชีวิตและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมดุล (Greenwood & Levin, 1998 และ McNiff, 2017) 
กล่าวอีกนัยหนึ่งการท าวิจัยชุมชนคือ การสื่อสารอีกวิธีหนึ่งเพ่ือโต้กลับปัญหาจากการพัฒนา และแสดงให้เห็น
ถึงสิ่งที่ชุมชนต้องการจากการพัฒนา โดยพ่ึงพาความรู้ในท้องถิ่นของตนเพ่ือระบุปัญหา พร้อมคิดเกี่ยวกับ
ปัญหาอย่างลึกซ้ึงและเสนอหาทางออก เพ่ือทวงอ านาจการควบคุมคืนมา และก าหนดล าดับความส าคัญในการ
พัฒนาชุมชนที่เคารพผู้คนและปกป้องสิ่งแวดล้อม ดังเห็นจากงานศึกษาเรื่องสิทธิในการจัดการทรัพยากรโดย
ชุมชน ศึกษาเปรียบเทียบต่างประเทศกับประเทศไทย (บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร, 2552) เศรษฐกิจฐานชีวภาพ: องค์
ความรู้และการจัดการโดยชุมชนในภาคเหนือตอนบน (สินธุ์ สโรบล , 2556) และคลองจ าไทร: พลวัตการ
จัดการทรัพยากรโดยชุมชน (ณริศรา สุกแป้น, 2557) ที่ให้ความส าคัญการพัฒนาจากฐานรากของชุมชน เป็น
ต้น    

จึงเห็นได้ว่า การขับเคลื่อนชุมชนด้วยกระบวนการวิจัยเป็นแนวทางหนึ่ง ในการพัฒนาชุมชน โดย
นักวิจัยจะต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบและให้ความส าคัญแบบองค์รวม เนื่องจากปัญหาที่เกิดในชุมชนมักมี
ความซับซ้อนเกี่ยวข้องกับหลายสาเหตุ หากแก้ไขไม่ตรงจุดหรือด าเนินงานเพียงบางส่วน อาจสร้างปัญหาอ่ืน
ตามมา จากหลักการดังกล่าว งานวิจัยขับเคลื่อนชุมชนจึงเป็นเครื่องมือที่จะช่วยส่งเสริมให้ชุมชนเป็นผู้จัดการ
และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ผ่านกระบวนการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัย นับตั้งแต่การเริ่มคิด การตั้ง
ค าถาม การวางแผนและการค้นหาค าตอบ  

การวิจัยขับเคลื่อนชุมชนจึงจัดอยู่ในประเภทการวิจัยประยุกต์ (applied research) มีรูปแบบและ
วิธีการวิจัยที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างไปจากการท าวิจัยประเภทอ่ืน ๆ (McIntyre, 2008) นับตั้งแต่การตั้ง   
หัวเรื่องและปัญหาการวิจัย (research problem) การออกแบบวิจัย (research design) ไปจนถึงการก าหนด
วิธีการวิจัย (research methods) กระบวนการท าวิจัยดังกล่าวจะให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชนมากกว่าบทบาทการด าเนินการโดยนักวิจัยฝ่ายเดียว ยิ่งกว่านั้น การท าความเข้าใจปัญหาข้อเท็จจริงของ
ชุมชนอย่างลึกซึ้ง นักวิจัยจ าเป็นต้อง“เข้าถึง” ชุมชนด้วยการลงไป “ฝังราก” อยู่ในพ้ืนที่ในระยะเวลาที่นาน
และเข้มข้นเพียงพอ จนท าให้เห็นปฏิบัติการในชีวิตประจ าวัน (อานันท์ กาญจนพันธ์, 2548) เพ่ือให้ได้ความ
เข้าใจและข้อค้นพบที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ ทั้งในแง่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ การถกเถียงกับความรู้เดิม 
หรือการน าไปต่อยอดวางแนวทางแก้ไขปัญหาของชุมชนได้จริง (Bradbury, 2015)  

อย่างไรก็ตาม บทความนี้ก าหนดขอบเขตเฉพาะการสร้างโจทย์วิจัย เพราะงานวิจัยขับเคลื่อนชุมชน
ส่วนใหญ่มักน าเสนอกระบวนการและผลของวิจัยอย่างปฏิบัติการอย่างมีส่ วนร่วม เพ่ือขับเคลื่อนเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง ในขณะที่การสร้างโจทย์วิจัยขับเคลื่อนชุมชนน าเสนอเพียงหลักการและระเบียบวิธีการด าเนินการวิจัยว่า 
ต้องให้ความส าคัญกับคนในชุมชนร่วมขับเคลื่อน ท าให้ไม่เห็นบทเรียน ปัญหาและอุปสรรคส าคัญของ
กระบวนการสร้างโจทย์วิจัย ดังนั้น บทความนี้จะให้ความส าคัญกับช่องว่างความรู้ของกระบวนการวิจัย
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ดังกล่าว โดยมองการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมมาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนชุมชน ประการส าคัญ
ยังต้องบูรณาการทางความคิดของภาคส่วนต่าง ๆ ที่มาจากภายนอก โดยเฉพาะแหล่งทุนที่สนับสนุนการวิจัย  

ทั้งนี้ โครงการวิจัยได้ใช้พ้ืนที่หมู่บ้านในอ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็นตัวอย่างในการสร้างโจทย์วิจัย
การขับเคลื่อนในมิติความมั่นคงทางอาหารของชุมชน เพราะประการแรกความมั่นคงทางอาหารคือเรื่องราว
ชีวิตที่สัมพันธ์กับฐานทรัพยากรอาหาร (ดิน น้ าและป่า) และระบบอาหารของชุมชนซึ่งเป็นแกนหลักที่รวม
กิจกรรมทางการเกษตรของชุมชนเข้าด้วยกัน (Erickson, 2008) ประการต่อมา ด่านซ้ายเป็นพ้ืนที่ที่เปราะบาง
ต่อความไม่มั่นคงทางอาหาร เนื่องจากผลการพัฒนาจากการปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวที่ไม่สอดคล้องกับ
กายภาพ จนส่งผลท าให้เกิดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวในที่สูง เกิดปรากฏการณ์เขาหัวโล้นและแหล่งป่าต้นน้ าถูก
ท าลาย ขณะที่เกษตรกรในพ้ืนที่ก็ประสบปัญหาเรื่องหนี้สินและสุขภาพ เนื่องจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร
อย่างเข้มข้นซึ่งล้วนสัมพันธ์กับประเด็นความมั่นคงทางอาหารทั้งสิ้น ประการที่สาม โครงการวิจัยได้รับทุนจาก
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ปัจจุบันคือ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม) ด าเนินการศึกษาหมู่บ้านต่าง ๆ ของอ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ในประเด็นความม่ันคงทางอาหาร
และฐานทรัพยากรอาหารของชุมชนอย่างต่อเนื่อง 10 ปี (พ.ศ. 2554-2563) จ านวน 7 โครงการ (เอกรินทร์ 
พ่ึงประชา และคณะ, 2555; เอกรินทร์ พึ่งประชา และคณะ, 2557; เอกรินทร์ พ่ึงประชา และคณะ, 2559; เอ
กรินทร์ พ่ึงประชา และคณะ, 2560; เอกรินทร์ พ่ึงประชา และคณะ, 2560; เอกรินทร์ พ่ึงประชา และคณะ, 
2562) และใช้โครงการวิจัยขับเคลื่อนเชิงพ้ืนที่ปี พ.ศ. 2561-2563 ในประเด็นความมั่นคงทางอาหารเป็นกรณี
ตัวอย่าง ประการท้ายสุด โจทย์จากโครงการวิจัยเหล่านี้พัฒนาจากปัญหาและความต้องการของคนในชุมชน 
ท าให้ผลการศึกษาไม่เพียงแต่ตอบโจทย์ในเชิงวิชาการ หากยังน าผลงานวิจัยขับเคลื่อนไปใช้ประโยชน์สู่ ชุมชน 
ดังนั้น กรณีศึกษาดังกล่าวถือเป็นตัวอย่างที่ดีในการถอดบทเรียนและอภิปรายได้อย่างเป็นรูปธรรม     

กล่าวโดยสรุป บทความนี้มุ่งอภิปรายวิธีวิทยาการสร้างโจทย์วิจัยบนฐานของชุมชน โดยใช้ตัวอย่าง
กรณีการขับเคลื่อนความมั่นคงทางอาหารของชุมชนในอ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ที่มีกระบวนการแสวงหา
ความรู้และแนวทางการอภิปรายจากประสบการณ์งานวิจัยขับเคลื่อนชุมชน   
 
วัตถุประสงค์การศึกษา 

1. ส ารวจวิธีวิทยาในวิธีวิจัยว่าด้วยการขับเคลื่อนชุมชน   
2. ศึกษาแนวทางการพัฒนาโจทย์วิจัยจากชุมชน จากกรณีศึกษาการขับเคลื่อนเพ่ือความมั่นคงทาง

อาหารของชุมชน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย  
 
วิธีวิจัย  

งานศึกษาเรื่องนี้เป็นการถอดบทเรียนจากงานวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม โครงการวิจัยอาศัย
ฐานข้อมูลจากงานวิจัยที่ต่อเนื่องหลายปี ประกอบกับการหารือกับนักวิจัยท้องถิ่นที่เป็นคนในพ้ืนที่ เพ่ือ
สังเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาหมู่บ้านที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนความมั่นคงทางอาหาร รวมทั้ง
ร่วมกันศึกษาและวิเคราะห์ระบบนิเวศชุมชนให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งสภาพแวดล้อมสังคมและวัฒนธรรม 
รวมทั้งภูมิหลังและความขัดแย้งของผู้คนในชุมชน เพ่ือท าความเข้าใจรูปแบบการด าเนินชีวิตของชุมชน กระทั่ง
เมื่อเห็นว่าหมู่บ้านมีความพร้อมในการขับเคลื่อน โครงการวิจัยได้ปรึกษากับผู้น าชุมชนของหมู่บ้านทั้งผู้น าที่
เป็นทางการ คือ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านและตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้น าที่ไม่เป็นทางการ คือ ผู้
อาวุโส ผู้รู้ และแกนน าเกษตรกร เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยจะเข้ามาด าเนินงานในชุมชน 
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หลังจากนั้น จึงท าความเข้าใจกับสมาชิกในชุมชนและภาคส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ
ระดับจังหวัดและอ าเภอในฐานะเจ้าของพ้ืนที่ เพ่ือให้รับทราบที่มาที่ไปการด าเนินโครงการวิจัย   

ส่วนการรวบรวมข้อมูลจากระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ กล่าวคือ ข้อมูลปฐมภูมิจากงานภาคสนาม
ประกอบด้วยการสัมภาษณ์แบบกลุ่มออกเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ทั้งชายและหญิงอายุระหว่าง 
12-25 ปี กลุ่มที่สองคือ คือ กลุ่มผู้หญิงที่มีอายุระหว่าง 26-40 ปี กลุ่มที่สามคือ กลุ่มผู้ชายที่มีอายุ 26-40 ปี 
กลุ่มที่สี่เป้นกลุ่มผู้หญิงที่มีอายุ 41-65 ปี กลุ่มที่ห้าคือ กลุ่มผู้ชายที่มีอายุ 41-65 ปี กลุ่มที่มีอายุ 26-65 ปี
จะต้องมีอาชีพเป็นเกษตรกร ส่วนกลุ่มสุดท้ายไม่ได้จ ากัดอายุและเพศแต่จะต้องเป็นกลุ่มที่มีสถานภาพทาง
สังคม เช่น เป็นผู้น าชุมชน หมอพ้ืนบ้าน และผู้มีภูมิปัญญา เป็นต้น ส่วนการสัมภาษณ์เชิงลึกจะให้ความส าคัญ
กับเรื่องฐานทรัพยากรอาหารของชุมชน วิถีท ากินทางการเกษตรและความเข้าใจต่อ “ความม่ันคงทางอาหาร” 
เป็นต้น การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม การประชุมระดมความเห็น และการน าเสนอวีดิทัศน์ ส่วนข้อมูลทุติย
ภูมิรวบรวมจากเอกสารสิ่งพิมพ์ เอกสารเชิงนโยบายและวรรณกรรมต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับประเด็นวิจัย โดยน ามา
สังเคราะห์เพ่ือวางแผนการสร้างเวทีร่วมกับคนในชุมชน    

ส่วนพื้นที่ศึกษาก าหนดไว้ 12 หมู่บ้าน ที่มีระบบนิเวศแตกต่างกัน มีปัญหาเรื่องภูเขาหัวโล้น เนื่องจาก
การขยายตัวของพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว ประการส าคัญมีความพร้อมในการขับเคลื่อนชุมชน เช่น ผู้น าหมู่บ้าน 
แกนน าเกษตรกร ชาวบ้าน และหน่วยงานท้องถิ่นให้ความสนใจ จากหมู่บ้านทั้งหมด 99 หมู่บ้าน ในอ าเภอด่าน
ซ้าย จังหวัดเลย และเลือกตัวแทนจากภาคส่วนต่าง ๆ ของแต่หมู่บ้านเข้าประมาณ 5-8 คนร่วมกิจกรรมพัฒนา
โจทย์วิจัยขับเคลื่อนชุมชน โดยจัดเวทีวิจัยขึ้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย อ าเภอด่านซ้าย จังหวัด
เลย ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือข่ายของนักวิจัยท้องถิ่น ประกอบด้วย จ านวน 80 คน ชาย 48 คน และหญิง 32 คน 
ผู้เข้าร่วมมีวัยระหว่าง 18-74 ปี ส่วนวัยที่เข้าร่วมประชุมมากท่ีสุดอยู่ในช่วง 35-55 ปี และภาคส่วนต่าง ๆ ของ
ท้องถิ่น โดยด าเนินขึ้นในช่วงปีกลางปี พ.ศ. 2561 และขับเคลื่อนงานวิจัยระหว่างปี พ.ศ. 2561-2563  
 
ทบทวนเอกสารเชิงสังเคราะห์ 

การขับเคลื่อนชุมชนหรือ “การพัฒนาชุมชน” เป็นวิธีคิดที่เติบโตนับสืบเนื่องจากประเทศตะวันตกที่
ต้องการพัฒนาประเทศในโลกที่สามพัฒนาให้ทัดเทียมกลุ่มประเทศตน ทั้งการเพ่ิมศักยภาพด้านต่าง ๆ ของ
สมาชิกในชุมชนและการสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ตลอดจนการพัฒนาที่อยู่อาศัย เป็นต้น (Greenwood & 
Levin, 1998) วิธีคิดดังกล่าวส่งผลท าให้รัฐผลักดันการพัฒนาจากวิธีการส่วนบนสู่ชุมชน รวมถึงการส่งเสริม
งานวิจัยขับเคลื่อนชุมชน แต่เมื่อน าไปปฏิบัติ โครงการวิจัยจ านวนมากกลับล้มเหลว เพราะไม่ตรงกับความ
ต้องการของชุมชน เช่น การพัฒนาโครงการใหญ่ ๆ สู่ชุมชน เช่น เขื่อน โรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม การ
ท่องเที่ยว ฯลฯ (Stoecker, 2013) ปรากฏการณ์ดังกล่าวท าให้เกิดการทบทวนบทบาทงานวิจัยในการ
ขับเคลื่อนชุมชน จนน ามาสู่การสร้างกระบวนวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน (McIntyre, 2008) 
หากค าถามส าคัญตามมาคือ แล้วงานวิจัยสัมพันธ์กับชุมชนและเชื่อมโยงสู่งานวิจัยขับเคลื่อนชุมชนและแนวคิด
เรื่องความม่ันคงทางอาหารได้อย่างไร    
   
 งานวิจัยกับการขับเคลื่อนชุมชน 
งานวิจัยที่ใช้ขับเคลื่อนชุมชนมีชื่อเรียกที่หลากหลาย เช่น งานวิจัยบนฐานของชุมชน (community-based 
research) งานวิจัยอย่างมีงานร่วมของชุมชน (community-based participatory research) และงานวิจัย
เชิงปฏิบัติการ (action research) เป็นต้น (Greenwood & Levin, 1998) งานวิจัยเหล่านี้มีแนวคิดหลักที่
ต้องการส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัย เป็นการแสวงหาความรู้เพ่ือความเข้าใจและ
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พัฒนาสิ่งต่าง ๆ โดยการเปลี่ยนแปลง หัวใจส าคัญคือการเก็บรวบรวมข้อมูล การสะท้อนคิดที่นักวิจัยและคนใน
ชุมชน ได้แก่ ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ชาวบ้านทั่วไปหรือผู้ที่สนใจเป็นผู้ด าเนินการวิจัย โดยเริ่มตั้งแต่การ
ค้นหาสถานการณ์ปัญหา การตั้งค าถาม การวางแผนการร่วมเก็บข้อมูล ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล น าสู่
การจัดท าแผนและแนวทางแก้ไขปัญหาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม (บ าเพ็ญ เขียวหวาน, 2552; วิรัตน์ ค าศรี
จันทร์, 2554 และ McNiff, 2017) ส่วนงานศึกษาเรื่องนี้จะใช้ค าว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม  
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมจึงเป็นรูปแบบของการท าความเข้าใจและปรับปรุงสถานการณ์เฉพาะที่
พบว่ามีปัญหา ระหว่างนักวิจัยและชุมชน ท าให้การวิจัยจะไม่แยกจากการปฏิบัติ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม
ความสามารถของทุกคนให้มีส่วนร่วม ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการยอมรับว่ามีคุณค่าเท่าเทียมกัน มีอิสระ
จากการถูกกดข่ีและยกระดับคุณภาพชีวิต ที่สามารถแสดงออกอย่างเต็มศักยภาพของแต่ละคน  

จะเห็นได้ว่า ฐานคิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมีความสอดคล้องกับแนวคิด “หลังยุค
ทันสมัย” (postmodern) ที่ใช้วิภาษวิธีในการสร้างความเข้าใจและมองว่าผู้มีส่วนร่วมไม่เหมือนวัตถุและความ
จริงเป็นสิ่งที่มีหลาย ๆ อย่างเกิดขึ้น (Stoecker, 2013) เหตุนี้ ปรัชญาของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วมประกอบด้วย 1) แนวคิดที่คนในชุมชนที่ท าการวิจัยมีสิทธิในการตัดสินการพัฒนา 2) ตระหนักถึงความ
ต้องการ และ 3) การมีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัยนั้นมีส่วนส าคัญท าให้การวิจัยให้ประสบความส าเร็จ เพราะ
สมาชิกชุมชนมีอ านาจในการจัดการบนวิถีชีวิตตนเอง การอ านวยความสะดวกให้สมาชิกชุมชนเลือกประเด็น
และพัฒนาแผนเชิงปฏิบัติ ป้องกันการด าเนินการแบบเบ็ดเสร็จและส่งเสริมให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วม 
ขยายการสร้างผู้น าชุมชน อีกทั้งยังสนับสนุนปฏิบัติการที่จ าเป็นสู่จุดมุ่งหมายของชุมชน ในการขับเคลื่อน
ชุมชนมิติต่าง ๆ เช่น การขับเคลื่อนฐานทรัพยากรชุมชน การจัดการท่องเที่ยวชุมชน การฟ้ืนฟูภูมิปัญญา
พ้ืนบ้าน และการจัดการความขัดแย้งในชุมชน เป็นต้น  (ชอบ เข็มกลัด และโกวิทย์ พวงงาม, 2537; วรรณดี 
สุทธินรากร, 2556; ภัทราพร เกษสังข์, 2559 และ McIntyre, 2008)   

กล่าวโดยสรุป กระบวนการจัดการวิจัยเชิงปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วมสะท้อนให้เห็นความส าคัญของการมี
ส่วนร่วมของชุมชนและสมาชิกภาคส่วนต่าง ๆ ได้เข้ามามีบทบาทในงานวิจัย แต่สิ่งที่ชวนตั้งค าถามคือ การมี
ส่วนร่วมดังกล่าวนั้นเป็นเพียง “วาทกรรม” เพ่ือขับเคลื่อนชุมชนที่มีเหตุผลเฉพาะนักวิจัย เฉพาะกลุ่มที่เข้ามามี
ส่วนร่วมหรือแหล่งทุนที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง แล้วละเลย “ส่วนที่ไม่ได้ร่วม” และ/หรือ “ส่วนที่เข้าร่วมไม่ทั่วถึง” 
หรือไม่ (McNiff, 2017) ดังนั้น ต าแหน่งแห่งที่ของนักวิจัยในการขับเคลื่อนชุมชนที่มองเห็นบริบทของชุมชน
อย่างรอบด้าน จึงเป็นสิ่งส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน     
 
ความม่ันคงทางอาหาร  

ความมั่นคงทางอาหารเป็นปรากฎการณ์ที่ได้รับความสนใจอย่างมากในช่วง พ.ศ. 2513-2522 
เนื่องจากประเทศก าลังพัฒนาหลายประเทศประสบปัญหาภาวะอดอยาก ภาวะภัยแล้งที่ส่งผลต่อผลผลิตทาง
การเกษตรและความยากจน ท าให้ผู้ยากจนยากต่อการเข้าถึงอาหาร ประกอบกับช่วงเวลานั้นทั่วโลกก าลัง
เผชิญกับวิกฤตราคาอาหารและน้ ามันที่สูงขึ้น นักวิชาการจึงให้นิยามความหมายที่หลากหลาย แต่ที่รู้จัก
กว้างขวางคือนิยามจากการประชุมสุดยอดอาหารโลก (The World Food Summit) ปี พ.ศ. 2539 ที่กล่าวว่า  
 

“...คนทุกคนมีความสามารถเข้าถึงอาหารที่เพียงพอ ปลอดภัยและมีโภชนาการ ทั้งในทางกายภาพและเศรษฐกิจ ใน
การตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจทางอาหารของพวกเขา เพื่อให้เกิดชีวิตที่ประกอบด้วยความกระตือรือร้นและ
สุขภาวะ” (อ้างใน ประภาพร ขอไพบูลย์, 2555, น. 24.) 
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ส่วนองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United 
Nations-FAO) เสนอแนวคิดความม่ันคงทางอาหารออกเป็น 4 มิต ิ(FAO, 2008) คือ  

1. ความพอเพียง (availability) ของปริมาณอาหารที่มีคุณภาพอย่างเหมาะสม ซึ่งอาจได้มาจากการ
ผลิตภายในประเทศหรือการน าเข้า รวมถึงความช่วยเหลือทางอาหารจากหน่วยงานต่าง ๆ   

2. การเข้าถึง (accessibility) ทรัพยากรที่เพียงพอของบุคคลเพ่ือให้ได้อาหารในปริมาณที่เหมาะสม
และมีคุณค่าทางโภชนาการ รวมถึงบริบททางกฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนที่บุคคลอาศัย
อยู่ ตลอดจนสิทธิตามประเพณ ีเช่น การเข้าถึงทรัพยากรส่วนรวมของชุมชน เป็นต้น  

3. การใช้ประโยชน์ (utilization) ด้านอาหารผ่านอาหารที่เพียงพอ การรักษาสุขภาพและสุขอนามัย 
เพ่ือที่จะเข้าถึงภาวะความเป็นอยู่ที่ดีทางโภชนาการ  

4. เสถียรภาพ (stability) ทางอาหาร ประชาชน ครัวเรือนและบุคคลจะต้องเข้าถึงอาหารที่เพียงพอ
ตลอดเวลา ไม่เสี่ยงต่อการเข้าถึงอาหารอันเป็นผลมาจากวิกฤตที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน  (เช่น วิกฤตทาง
เศรษฐกิจหรือสภาพภูมิอากาศ) หรือเหตุการณ์ที่เป็นไปตามวงจร (เช่น ภาวะความไม่มั่นคงทางอาหารตาม
ฤดูกาล)  

จากนิยามความม่ันคงทางอาหารเบื้องต้นจะพบว่า เป็นแนวคิดที่เชื่อมโยงกับโภชนาการ ความยากจน 
การพัฒนาและนโยบายจากหน่วยงานอย่างองค์การสหประชาชาติ (UN) และองค์การอาหารและการเกษตร 
เป็นหลัก ขณะที่มุมมองที่เกิดจากคนระดับท้องถิ่นและ/หรือกลุ่มชนกลับไม่ปรากฏภาพที่เด่นชัดนัก ประเด็น
ดังกล่าว Pottier (2007) มองว่า ความมั่นคงทางอาหารในบริบทท้องถิ่นพิจารณาได้จากสภาวะ “ความไม่
แน่นอน” (uncertainty) และ “ความเสี่ยง” (risk) ของคนท้องถิ่นที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงทาง
สิ่งแวดล้อมและแรงกดดันทางเศรษฐกิจและสังคมที่ส่งผลกระทบต่อระบบการผลิตอาหารและความมั่นคงทาง
อาหารของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการจัดการดิน น้ า สภาพอากาศ อาหารธรรมชาติ การเกษตร ฯลฯ ฐานคิด
ดังกล่าวมีความส าคัญอย่างยิ่งในการศึกษาพ้ืนที่อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ที่มีการท าเกษตรเชิงเดี่ยวอย่างการ
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บนพื้นที่สูงจนส่งผลกระทบต่อฐานทรัพยากรอาหารของชุมชน (ดิน น้ าและป่า) เกิดเป็น
ปรากฏการณ์ “เขาหัวโล้น” โดยโครงการวิจัยจะน าเป็นฐานในการท าความใจในบริบทของคนด่านซ้าย  

ส่วนงานศึกษาความมั่นคงทางอาหารในบริบทสังคมไทยส่วนใหญ่จะสัมพันธ์กับแนวคิดที่ FAO  
น าเสนอไว้ เช่น สถานการณ์การความพอเพียงของอาหาร สถานการณ์การเข้าถึงของอาหาร ทั้งการเข้าถึง
อาหารอาหารที่มีโภชนาการและสมดุล การเข้าถึงอาหารของกลุ่มเสี่ยง บทบาทของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ 
มาตรการเพ่ือประกันการเข้าถึงอาหาร สถานการณ์การใช้ประโยชน์ของอาหารก็คือ สถานการณ์ความปลอด
ของอาหาร การระบาดของไข้หวัดนก และการรณรงค์ความปลอดภัยในอาหาร ขบวนการเกษตรอินทรีย์ และ 
สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหาร และสถานการณ์ความยั่งยืนของอาหารสามารถพิจารณาจากความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงลักษณะผู้ผลิตอาหาร การฟื้นฟูความยั่งยืนของอาหารโดย
ประชาสังคม ขบวนการเกษตรยั่งยืน การต่อต้านพืชตัดแต่งพันธุกรรม ความท้าทายและทางเลือกเชิงนโยบาย   
 จากการทบทวนวรรณกรรมว่าด้วยความม่ันคงทางอาหารในมิติต่าง ๆ ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับการ
น ามาประยุกต์ใช้ในงานศึกษาชิ้นนี้ กล่าวคือ ส่วนแรกในแง่ของนิยามและความของความมั่นคงทางอาหารจะ
ท าให้เห็นว่า ส่วนใหญ่การให้นิยามและความหมายจะอิงอยู่กับส่วน “บน” หรือเป็นมุมมองจาก “Top-down” 
ซึ่งไม่ได้หมายความว่า ไม่มีประโยชน์ เพียงแต่ขาดมุมมองที่เกิดขึ้นจากคนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าของพ้ืนที่ 
โดยเฉพาะการงานวิจัยชิ้นนี้ที่ใช้ “ชุมชน” เป็นแกนหลักในการศึกษา จึงได้พยายามค้นหานิยามและ
ความหมายของความมั่นทางอาหารผ่านโลกทัศน์ของชุมชน เบื้องต้น จะให้ให้ความส าคัญทั้งนิยามและความ
หมายความมั่นคงทางอาหารจากส่วน “บน” ที่ผ่านมาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการค้นหาความหมายระหว่างเก็บ
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ข้อมูลภาคสนาม ขณะเดียว กันกันก็ได้ประยุกต์แนวคิดเรื่อง “ความไม่แน่นอน” และ “ความเสี่ยง” ที่สัมพันธ์
กับระบบการผลิตของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นระบบการจัดการน้ า การจัดการดิน การจัดการภูมิอากาศ และการ
จัดการกิจกรรมทางการเกษตร เพ่ือตอบค าถามส าคัญ ในนิยามและความหมายความมั่นคงทางอาหารของ
ชุมชนที่เกิดขึ้นจากชุมชนและท้องถิ่นว่าคืออะไรและวางหลักเกณฑ์เป็นเช่นไร  

ส่วนที่สองคือ ท าให้ความมั่นคงทางอาหารเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจในระดับสากล แม้จะต่าง
บริบทในเชิงสังคมและวัฒนธรรม แต่พบปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญต่อความไม่มั่นคงทางอาหารคล้ายคลึงกัน ไม่ว่าจะ
เป็นความเสื่อมโทรมของฐานทรัพยากร ระบบการผลิตทางการเกษตรที่ไม่ยั่ งยืน ปัญหาโครงสร้างที่ดินท ากิน 
การเข้ามามีบทบาทของการค้าปลีกขนาดใหญ่และวัฒนธรรมอาหารของโลกสมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะอากาศโลกที่ส่งผลกระทบระบบผลิตระบบเกษตรและอาหาร ผลกระทบจากการค้าเสรี ปัญหาสุขภาวะ
ของอาหารที่เกิดจากสารปนเปื้อน และนโยบายความมั่นคงทางอาหาร เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งส าคัญที่จะ
ถูกน ามาประยุกต์ระหว่างศึกษางานภาคสนาม 
  
ปฏิบัติการสร้างโจทย์วิจัยเพื่อขับเคลื่อนความม่ันคงทางอาหารของชุมชน 

การสร้างโจทย์วิจัยถือเป็นหัวใจของงานวิจัยเพ่ือชุมชน เพราะเป็นปราการด่านแรกที่จะชี้วัดว่า
งานวิจัยชิ้นนั้นจะเกิดขึ้นมาได้หรือไม่ เมื่อท าแล้วจะมีขอบเขตขนาดไหน มีทิศทางอย่างไรและเกิดผลกระทบ
อะไร มากน้อยแค่ไหน ซึ่งงานวิจัยขับเคลื่อนชุมชนมีเป้าหมายอยู่ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงจากงานวิจัย คือ 
ชาวบ้านและภาคส่วนต่าง ๆ ในชุมชน โดยอาศัยฐานคิดว่าโจทย์วิจัยต้องมาจากปัญหาความต้องการของชุมชน
และมีความเป็นไปได้ที่จะประสบผลส าเร็จ นอกจากนี้ โจทย์วิจัยต้องยกระดับทักษะการแก้ปัญหาของชาวบ้าน
ผ่านการศึกษาค้นคว้าข้อมูล เพ่ือให้ทุกคนที่เข้าร่วมมีความเข้าใจต่อโจทย์วิจัยอย่างชัดเจน โดยมีขั้นตอนในการ
พัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อขับเคลื่อนชุมชน ดังนี้  
  
วิธีวิทยา: แบบร่างกระบวนการวิจัย  

คณะวิจัยได้ประยุกต์วิธีวิทยาเพ่ือร่างแผนกระบวนวิจัยเพ่ือหาแนวทางสร้างโจทย์และเพ่ือประเมิน
สถานการณ์แผนการท างานวิจัยว่าแต่ละช่วงของกระบวนการต้องเผชิญกับปัญหาอะไร พร้อมหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว ดังนั้น ร่างกระบวนการวิจัยจึงไม่ได้เป็น “พิมพ์เขียว” หากแต่ “แบบร่าง” ที่พร้อมปรับเปลี่ยน
ในบริบทของชุมชนที่แตกต่างกัน   

1. ร่างแผนการท างาน 
ผู้วิจัยได้ร่างจุดประสงค์ก่อนลงพ้ืนที่แต่ละครั้งว่าต้องการอะไร เพ่ือพัฒนาโจทย์วิจัยขับเคลื่อนชุมชน

ซึ่งวางแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
ครั้งแรกเป็นการแนะน าและท าความเข้าใจแนวคิดการขับเคลื่อนชุมชนในมิติความมั่นคงทางอาหาร 

แนวทางการท างานวิจัยและสอบถามความต้องการของชุมชนว่าสนใจที่จะท างานวิจัยไปพัฒนาท้องถิ่นตนเอง
ในประเด็นดังกล่าวหรือไม ่  

ครั้งที่สองเป็นการประชุมระดมความคิดเห็น ค้นหาโจทย์ประเด็นปัญหา ประเด็นวิจัย รวมถึงการ
ค้นหานักวิจัยชุมชน เบื้องต้น ผู้วิจัยท างานในพ้ืนที่เป็นเวลาต่อเนื่อง จึงสร้างทีมวิจัยท้องถิ่นที่เข้าใจหลักการ
ท างานและสามารถสืบเสาะคนในชุมชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาเข้ามาร่วมทีมวิจัย     

ครั้งที่สามเป็นการประชุมระดมความคิดเห็นกับคณะวิจัย เพ่ือดูรายละเอียดข้อเสนอโครงการก่อนลง
ชุมชน  



462      เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)       
 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสงัคมวิทยา ครั้งที่ 2 
20 - 21 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 

 

2. ประชุมท าความเข้าใจกับคณะวิจัยเพื่อพัฒนาโจทย์  
โจทย์วิจัยจะเริ่มจากการประชุมออกแบบกระบวนการจัดเวทีร่วมกัน โดยแบ่งบทบาทหน้าที่ของทีม

วิจัยให้ชัดเจน เช่น ผู้ด าเนินการประชุม ผู้บันทึกข้อมูล ผู้สรุปประเด็น ผู้ประสานงาน เป็นต้น โดยท าความ
เข้าใจกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ในกรอบวิจัยใหญ่เรื่องความม่ันคงทางอาหาร วิธีการด าเนินวิจัยและเวลาที่
ใช้ในการวิจัย เพ่ือให้การออกแบบกิจกรรมหรือปฏิบัติการทางสังคมเกิดการขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด  

3. ประสานงานเตรียมการพื้นที่สิ่งที่ควรท า    
โครงการวิจัยให้ความส าคัญกับภาคส่วนต่าง ๆ ในท้องถิ่น ตลอดจนผู้น าชุมชนในพ้ืนที่ทั้งที่เป็น

ทางการและไม่เป็นทางการ รวมทั้งคนในชุมชน เพ่ือท าความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
การด าเนินกิจกรรม เป็นต้น  

4. เตรียมท าความเข้าใจข้อมูลพ้ืนฐานของพ้ืนที่ สิ่งที่ควรรู้คือข้อมูลบริบทพ้ืนที่ที่เราจะลงไปพัฒนา
โจทย์วิจัยเพ่ือช่วยในการตั้งประเด็นในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงข้อมูลของตัวบุคคลในชุมชน 
คือผู้น าหรือชาวบ้านว่าเขาท าอะไร สนใจเรื่องอะไรมีปัญหาและความต้องการเบื้องต้นอย่างไร การรู้เขารู้เราจะ
ท าให้การท างานส าเร็จได้ง่ายยิ่งขึ้น ส่วนวิธีการที่จะรู้ข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นอาจท า ได้โดยการศึกษาข้อมูลมือ
สองจากเอกสารหรือพูดคุยกับผู้น าชุมชนก่อน ในช่วงของการเข้าไปประสานงานเตรียมการกับพ้ืนที่ได้ 

5. การจัดเวทีชุมชน  
การจัดเวทีพัฒนาโจทย์วิจัย โดยทั่ วไปจะใช้รูปแบบประชุมกลุ่มแบบเข้มข้น ( focus group 

discussion) ซึ่งจะต้องเชิญผู้เกี่ยวข้องทั้ง ผู้รู้ ผู้น าและผู้มีส่วนส าคัญกับการตัดสินใจท าวิจัยหรือพัฒนาชุมชน
เข้าร่วม โดยมีขั้นตอนส าคัญ ๆ ดังนี้ การแนะน า ตัวและชี้แจงจุดประสงค์การประชุม ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
และเทคนิคของผู้ด าเนินการประชุม มีหลักการเบื้องต้น คือ ผู้วิจัยให้ความส าคัญกับกระบวนการท าความรู้จัก
และคุ้นเคยกันก่อนการด าเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ ก่อนการชี้แจงวัตถุประสงค์ ของการจัดประชุมให้ผู้เข้าร่วม
รับทราบร่วมกันว่า ประชุม เพ่ืออะไร และจะใช้เวลามากน้อยแค่ไหน เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมได้เตรียมตัวและเตรียม
ประเด็นในการแลกเปลี่ยนได ้พร้อมร่วมค้นหาศักยภาพของชุมชน  
 
ปฏิบัติการสร้างโจทย์วิจัย   

เนื่องจากงานวิจัยและประเด็นความมั่นคงทางอาหารเป็นเรื่องใหม่ส าหรับชาวบ้านในอ าเภอด่านซ้าย 
จังหวัดเลย โครงการวิจัยจึงต้องท าความเข้าใจกับชาวบ้านก่อนเกี่ยวกับการวิจัยและแนวคิดความมั่นคงทาง
อาหารว่า คืออะไร มีความเป็นมาอย่างไรและเกี่ยวข้องกับชาวบ้านอย่างไร โดยสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน พร้อมการวาดภาพประกอบบนกระดาษบรู๊ฟ (flip chart) และน าเสนอสารคดีจากวีดิทัศน์เรื่อง
ความมั่นคงทางอาหาร เพราะการสื่อสารดังกล่าวจะท าให้ชาวบ้านเข้าใจได้ง่ายกว่าการอธิบายปากเปล่า โดย
จะสะท้อนให้เห็นว่างานวิจัยเรื่องความมั่นคงทางอาหารก็คือเรื่องใกล้ตัวกับพวกเขา เช่น อาหาร การกินอยู่ 
สุขภาพ การท าเกษตร หนี้สิน ป่า แม่น้ า ภัยแล้ว น้ าท่วม ฯลฯ  

จะเห็นได้ว่า วิถีชีวิตดังกล่าวไม่มีใครเข้าใจดีเท่าคนด่านซ้าย ดังนั้น การแก้ปัญหาต่าง ๆ คนด่านซ้าย
จะเข้าใจมากกว่าคนนอกอย่างนักวิจัยจากภายนอกหรือนักพัฒนาทั้งหลาย คนด่านซ้ายจึงมีบทบาทส าคัญอย่าง
มากในการขับเคลื่อนชุมชน จนน ามาสู่ผลลัพธ์ในมิติต่าง ๆ โดยระหว่างจัดท าเวทีสร้างโจทย์วิจัย โครงการวิจัย
จะเปิดโอกาสให้มีการซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไปด้วยตลอดการจัดกิจกรรม เพ่ือเป็นการสร้างการมี
ส่วนร่วมและพยายามถามความสนใจของชาวบ้านว่า สนใจน างานแบบนี้ไปใช้กับชุมชนของเขาหรือไม่ และ
อย่างไร  
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ขั้นตอนนี้ถือว่าส าคัญมากของงานวิจัยขับเคลื่อนชุมชน โครงการวิจัยจะต้องสื่อสารให้คนด่านซ้าย 
เห็นความส าคัญและประโยชน์ของงานวิจัย จนน าสู่การสร้างโจทย์วิจัยร่วมกัน แต่หากคนด่านซ้ายปฏิเสธ
หรือไม่เห็นประโยชน์ โครงการวิจัยก็ต้องพับโครงการที่ก าลังสร้างโจทย์กลับไป  
 
การค้นหาโจทย์วิจัยจากชุมชน 
จากหลักการที่ว่า โจทย์วิจัยต้องมาจากปัญหาความต้องการของชุมชน ดังนั้น การค้นหาปัญหาความต้องการ
ของชุมชนเพ่ือพัฒนาเป็นโจทย์วิจัย ผู้วิจัยจึงน าวิธีการ “mind map” มาเป็นเครื่องมือเขียนลงกระดาษบรู๊ฟ 
เพ่ือช่วยจับประเด็นในการระดมความคิดเห็น ช่วงแรก คณะวิจัยให้ความส าคัญกับการมองชุมชนในเชิงระบบ 
เช่น หากพูดเรื่องอาหาร การกินอยู่ สุขภาพ การท าเกษตร หนี้สิน ป่า แม่น้ า ภัยแล้ง น้ าท่วม ฯลฯ จะเชื่อมโยง
กับโครงสร้างทางสังคมในมิติเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ได้อย่างไร การพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่อง
ดังกล่าวจะท าให้คนในชุมชนเห็นภาพที่คมชัดของปัญหาที่ เกิดขึ้น กล่าวคือ หากองค์ประกอบใดองค์ประกอบ
หนึ่งเปลี่ยนแปลงยอมกระทบกับอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งไม่ต่างไปจากชีวิตของชาวบ้านที่อยู่บนรากฐานความสัมพันธ์
ดังกล่าว จากนั้นก็ร่วมตั้งค าถาม เพ่ือการระดมปัญหาในแต่ละด้านและบันทึกไว้ในกระดาษบรู๊ฟรูปเชื่อมโยง
แบบ mind map เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเห็นไปพร้อม ๆ กัน และดูสภาพปัญหาในแต่ละด้าน ซึ่งสรุปขั้นตอน
ในการจัดเวทีเพ่ือสร้างโจทย์วิจัยขับเคลื่อนชุมชุนได้ดังนี้ 

การแนะน าตัวและชี้แจงจุดประสงค์การประชุม: ปัญหาส าคัญอีกประการหนึ่งในการสร้างโจทย์วิจัย
คือ จะท าอย่างไรว่าชุมชนก าลังสนใจเรื่องอะไร ดังนั้น การด าเนินการขั้นนี้ โครงการวิจัยจึงให้ผู้เข้าร่วมเวทีเป็น
ผู้ตัดสินใจว่าปัญหาอะไรที่มีผลกระทบต่อคนในชุมชนมากเป็นอันดับหนึ่ง อันดับสองหรืออันดับสาม พร้อมกับ
การให้เหตุผลประกอบ โดยใช้วิธีการเอาข้อมูลเกี่ยวกับตัวปัญหา เช่น ภาวะหนี้สิน ป่าต้นน้ าถูกท าลาย ผลผลิต
ตกต่ า ผลกระทบสุขภาพของการใช้สารเคมีทางการเกษตรโดยขาดความเข้าใจ ปัญหาน้ าท่วม ปัญหาภัยแล้ง 
ที่ดินท ากินไม่เพียงพอ ฯลฯ มาจัดล าดับความส าคัญ แทนการลงมติของที่ประชุมที่อาจได้เพียงเสียงสนับสนุน
ส่วนใหญ่ แต่ไม่ทราบเหตุผลส าคัญว่าคืออะไร     

การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อตัดสินใจเลือกโจทย์วิจัย: โครงการวิจัยและชาวบ้านจะวิเคราะห์ปัญหา
เบื้องต้นเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมเวทีประชุมเข้าใจร่วมกันและตัดสินใจเลือกประเด็นในการท า ซึ่งจะท าให้โจทย์วิจัยได้
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน โดยจะน าเอาประเด็นที่จัดล าดับความส าคัญไว้ในขั้นตอนก่อนหน้านี้มา
วิเคราะห์ทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้าง โดย 1) ใช้การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เป็นวิธีการหนึ่งที่จะสามารถมอง
ปัญหาให้ลึกและกว้างได้ 2) ใช้การวิเคราะห์เชิงระบบ (system analysis) และการคิดเชิงระบบ (system 
thinking) จะช่วยท าให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ และ 3) การมองธรรมชาติของปัญหาว่า ปัญหาใดก็ตามจะมีสาเหตุ
ที่หลากหลาย สัมพันธ์กันหลายมิติ เช่น มิติแนวราบ คือ ปัญหาใดปัญหาหนึ่งจะมีสาเหตุหลัก ๆ ชุดหนึ่งที่เห็น
ได้ชัดเจนว่าท าให้เกิดปัญหานั้น มิติแนวดิ่งและแนวลึก คือ แต่ละสาเหตุพ้ืนฐานของปัญหามีความเป็นระบบ 
และในระบบย่อยก็จะมีสาเหตุย่อย ๆ มิติแนวดิ่งแบบเชื่อมโยงที่กว้างขึ้นคือ เมื่อมองที่สาเหตุหลักอาจจะ   
เกี่ยวโยงกับสาเหตุอื่นที่กว้างใหญ่กว่า  

ตัวอย่างที่โครงการวิจัยหยิบยกมาพูดคุยบนเวทีคือ “หนี้สิน” ที่สัมพันธ์กับปัญหาด้านโครงสร้าง
เศรษฐกิจและการส่งเสริมการเกษตรที่มุ่งเน้นการผลิตพืชเชิงเดี่ยว ดังเห็นได้จากการนโยบายการส่งเสริมพืช
บางประเภทอย่างข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พร้อมสนับสนุนการตลาดและราคาผลผลิตที่ค่อนข้างพึงพอใจของชาวบ้าน 
จนท าให้เกษตรกรในอ าเภอด่านซ้ายต่างเร่งปลูกและขยายพ้ืนที่ท ากินไปยังผืนป่าต้นน้ า จนเกิดปัญหาเขา
หวัโล้น กระทั่งเมื่อเวลาผ่านไปราคาผลผลิตกลับไม่เสถียร ซ้ าคุณภาพดินที่ปลูกเริ่มเสื่อมสภาพ จึงต้องเร่งใช้ปุ๋ย
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ตลอดจนใช้สารเคมีทางการเกษตรเข้มข้นในการคุมโรคพืช ส่งผลท าให้ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ต้องกู้หนี้ยิมสิน
ทั้งจากการเงินในระบบและนอกระบบ ท้ายสุดท าให้ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นหนี้สินและมีปัญหาด้านสุขภาพ
ตามมา เป็นต้น ปรากฏการณ์เหล่านี้ล้วนสัมพันธ์กับวิถีชีวิตทางการเกษตรในประเด็นเรื่องความมั่นคงทาง
อาหารอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ทั้งในมิติสุขภาพและปัจจัยด้านการเงินที่จะใช้เป็นทุนขับเคลื่อนชีวิตของ
ครัวเรือนเกษตรกร     

เมือ่ร่วมวิเคราะห์ปัญหาแล้วเสร็จ โครงการวิจัยยังส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกันการประเมินความเป็นไปได้
ในการท าวิจัย โดยการเชื่อมโยงกับศักยภาพที่ชุมชนมีและประเมินดูว่าประเด็นไหนเป็นปัญหาร่วมของคนใน
ชุมชนมากที่สุด มีความเป็นไปได้ที่จะประสบความส าเร็จภายในเวลาที่ก าหนดหรือไม่  ถ้าท าแล้วจะยกระดับ
การเรียนรู้ของชุมชนได้หรือไม่ แล้วให้ที่ประชุมตัดสินใจร่วมกัน 
 
เวทีขับเคลื่อนความม่ันคงทางอาหารของชุมชน  

โครงการวิจัยได้น าหลักการความมั่นคงทางอาหารที่สังเคราะห์ไว้เบื้องต้นมาประยุกต์ในพ้ืนที่อ าเภอ
ด่านซ้าย จังหวัดเลย ท าให้พบว่า คนด่านซ้ายที่ร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนในการสร้างโจทย์วิจัยได้ให้ความ
หมายความมั่นคงทางอาหารหลากหลายมิติ ซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ชีวิต เพศและวัย 
เป็นต้น หากทว่า สิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านเห็นตรงกันคือ “ความมั่นคงทางอาหาร” หาได้จ ากัดนิยามเพียงแค่ 
“อาหารปลอดภัย” และ “ความอดอยาก” เท่านั้น เพราะอาหารสัมพันธ์กับชุมชนมากกว่าคุณค่าทาง
โภชนาการ แต่ยังเกี่ยวข้องกับวิถีการท าเกษตร สุขภาพ การไม่เป็นหนี้สิน การมีที่ท ากิน ป่า แหล่งน้ า ฯลฯ 
ดังนั้น ความม่ันคงทางอาหารจึงเชื่อมโยงเข้ากับระบบนิเวศชุมชน สิ่งแวดล้อม สัญลักษณ์ วัฒนธรรมและสังคม 
โดยสะท้อนออกมาในบริบทความสัมพันธ์ของผู้คนในชุมชน เช่น ภูมิปัญญาในการจัดการดิน น้ า การเกษตร 
ความเชื่อในการอนุรักษ์ป่า ประเพณีและพิธีกรรมบางอย่างของชุมชนที่สัมพันธ์กับการเกษตร ฯลฯ    
 จากการขับเคลื่อนเวทีพบว่า กลุ่มคนรุ่นใหม่ทั้งชายและหญิงที่มีอายุระหว่าง 17-25 ปี มีแนวคิดเรื่อง
ความมั่นคงทางอาหารไปในทิศทางเดียวกัน ความม่ันคงทางอาหารหมายถึงครัวเรือนมีอาหารจากแหล่งต่าง ๆ 
ที่ อีกทั้งยังมองว่าอาหารจากแหล่งธรรมชาติมีส่วนส าคัญในการเพ่ิมความมั่นคงทางอาหารของชุมชน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี ที่ชาวบ้านเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม เช่น น้ าท่วมและฝนแล้งที่ส่งผล
กระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร นอกจากนี้ พวกเขายังกังวลกับผลกระทบการใช้สารเคมีทางการเกษตรซึ่ง
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
 ส่วนกลุ่มผู้หญิงที่มีอายุ 26-40 ปี มีความเห็นว่าแหล่งอาหารต้องมีความเพียงพอต่อการเข้าถึงตลอด
ทั้งปี ยิ่งกว่านั้น กลุ่มหญิงวัยท างานพยายามที่จะรักษาแหล่งอาหารจากธรรมชาติส าหรับครัวเรือนของตนให้
กลุ่มคนรุ่นลูกหลาน เกี่ยวกับด้านสุขภาพ กลุ่มหญิงท างานให้ความกังวลต่อการใช้สารเคมีทางการเกษตรเป็น
อย่างมาก พวกเขาคิดว่า ความมั่นคงทางอาหารก็คือครัวเรือนจะต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงและสมบูรณ์   
 กลุ่มผู้ชายวัยท างานที่มีอายุระหว่าง 26-40 ปี มองเรื่องความมั่นคงทางอาหารคือ การเข้าถึงแหล่ง
อาหารของชุมชนได้ตลอดปี อีกทั้งยังมองว่าทุกส่วนของระบบอาหารล้วนมีความส าคัญเท่ากัน เมื่อระบบ
อาหารส่วนใดส่วนหนึ่งได้ผลกระทบไม่ว่าจะเป็นจากสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ส่วนอ่ืน ๆ ก็จะ
กระทบตาม เช่น เมื่อเกิดฝนแล้งในช่วงต้นฤดูกาลเพาะปลูก และเกิดน้ าท่วมในช่วงกลางของฤดูเพาะปลูก ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อการผลผลิตของข้าวและข้าวโพดโดยตรง ดังนั้น ชาวบ้านทั้งจะต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวันไม่ว่าจะเป็นการซื้อหาอาหารจากตลาด ในทางกลับกัน เขาจะต้องท างานหนักกว่าเดิมในการเก็บ
หรือหาอาหารจากแหล่งธรรมชาติ นอกจากนี้ คนกลุ่มนี้ยังกังวลต่อผลกระทบของการใช้สารเคมีทางการเกษตร
ที่ส่งผลต่อสุขภาพ   
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 กลุ่มผู้หญิงและชายสูงวัยที่มีอายุระหว่าง 41-65 ปี มองว่าความมั่นทางอาหารมีความสัมพันธ์กับเรื่อง
ของความกลัวและความไม่แน่นอน พวกเขามองว่าครัวเรือนและหมู่บ้านจะไม่มีอาหารพอกินตลอดทั้งปี และมี
ที่ดินท าการเกษตร ที่ถูกกดดันจากแรงกดดันทางสิ่งแวดล้อมทั้งภัยแล้งและน้ าท่วมจากการใช้เคมีทาง
การเกษตรมากเกินไป ในแง่การเข้าถึงอาหาร การมีอยู่ และการใช้ประโยชน์ คนกลุ่มนี้ยังให้ความส าคัญเท่า
เทียมกันของแหล่งอาหารต่าง ๆ หากส่วนใดส่วนหนึ่งเกิดข้อผิดพลาดหรือมีปัญหา ความไม่ม่ันคงทางอาหารก็
จะเกิดขึ้น เช่น ช่วงฤดูกาลเพาะปลูก น้ าท่วมหลายสัปดาห์ ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรที่
ท าให้ลดลง หากแต่ส่งผลกระทบต่ออาหารจากแหล่งธรรมชาติและหน่อไม้อ่อนที่ไม่ผลดอกและแตกหน่อ จึง
ตีความได้ว่า ความมั่นคงทางอาหารต้อวงเผชิญกับปัญหาดังกล่าว  
 กลุ่มผู้น าชุมชนและปราชญ์ชาวบ้านมองว่าความมั่นคงทางอาหารคือการมีแหล่งอาหารที่เพียงพอให้
คนรุ่นต่อไปเข้าถึงอย่างเท่าเทียม การมีสิทธิ์ในที่ท ากิน การไม่มีหนี้สิน อีกทั้งยังให้ความส าคัญเรื่องอาหาร
ปลอดภัยที่สัมพันธ์กับสุขภาพ รวมถึงการรักษาฐานทรัพยากรอาหารหรือดิน น้ าและป่าให้กลับมาสมบูรณ์   
จากมุมมองคนด่านซ้ายสะท้อนให้เห็นว่า โลกทัศน์ของชุมชนต่อความม่ันคงทางอาหารของชุมชนประกอบด้วย 
2 มิติที่สัมพันธ์กับการเข้าถึงแหล่งอาหาร ทั้งในแง่ “ปริมาณ” (quantity) และ “คุณภาพ” (quality) คนด่าน
ซ้ายมองว่า ชุมชนควรมีแหล่งอาหารทางธรรมชาติที่เพียงพอต่อการเข้าถึง ขณะเดียวกัน ชาวบ้านควรมีรายได้
ที่เพียงพอต่อการเข้าถึงอาหารจากแหล่งอ่ืน อย่างตลาด เป็นต้น นอกจากนี้ ชาวบ้านยังมองว่า ชุมชนควรมี
ระบบการผลิตอาหารที่มีคุณภาพ โดยค านึงถึงว่าจะต้องผลิตอาหารอย่างไรที่ไม่ก่อส่งผลกระทบเชิงลบทาง
สุขภาพ ทั้งต่อชีวิตตนเอง ครัวเรือน เพ่ือนบ้านและระบบนิเวศชุมชน ในแง่ดังกล่าว กิจกรรมทางการเกษตร 
วิถีการด าเนินชีวิตและสภาพอากาศที่สัมพัมพันธ์กับฐานทรัพยากรอาหาร (ดิน น้ าและป่า) จะสัมพันธ์โดยตรง
กับความม่ันคงทางอาหารชุมชนในอ าเภอด่านซ้าย  
 นอกเหนือจากนี้ คนด่านซ้ายยังมองความหมายความม่ันคงทางอาหารขยายจากแนวคิดเดิมของ FAO  
ในมิติการมีอยู่ การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ของอาหาร ดังนั้น ความมั่นคงทางอาหารในความหมายของ
ท้องถิ่นจึงหมายถึงประสิทธิภาพในการเข้าถึงอาหารในแง่มีอยู่ (ปริมาณ) และการเข้าถึงอย่างเท่าเทียม 
ปลอดภัย ยั่งยืน แบ่งปันและมีศักดิ์ศรี (คุณภาพ) ดังเช่นที่กล่าวไว้เบื้องต้น 

 
แผนภาพที่ 1 องค์ประกอบความม่ันคงทางอาหารในบริบทชุมชน 
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 แผนภาพที่ 1 แสดงให้เห็นองค์ประกอบความมั่นคงทางอาหารในบริบทความหมายของคนด่านซ้าย 
ระดับการวิเคราะห์จะพิจารณาจากครัวเรือนและชุมชน โดยให้ความส าคัญกับการแหล่งอาหารทั้งในเชิง
คุณภาพและปริมาณของระบบการผลิตอาหารชุมชน เพ่ือใช้วิเคราะห์สถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารของ
ชุมชน กล่าวคือ ในแง่ปริมาณก็คือสถานการณ์ของการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ จากระบบการผลิตอาหาร
ของชุมชน “คุ้มปี” หรือพอเพียงต่อการด ารงชีพของชาวบ้านและชุมชน ส่วนในแง่คุณภาพจะมีนัยส าคัญต่อ
สถานการณ์ระบบการผลิตอาหารอย่างปลอดภัยท าให้ชาวบ้านไม่เสี่ยงต่อปัญหาด้านสุขภาพ เนื่องจากระบบ
การท าการเกษตรที่ตนเองปฏิบัติ อีกทั้งต้องบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างเหมาะสม รวมถึง
ระบบการผลิตอาหารต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จนน าไปสู่ความยั่งยืนของระบบห่วงโซ่อาหารและนิเวศ
ชุมชน    

สิ่งที่น่าสนใจส าหรับแผนภาพความม่ันคงทางอาหารในบริบทคนด่านซ้ายก็คือ การให้คุณค่ากับมิติทาง
วัฒนธรรม เช่น สัญลักษณ์และจิตวิญญาณ ดังเห็นจากการตระหนักถึงศักดิ์ศรีที่ชาวบ้านควรมีสิทธิ์ในการเข้าถึง
อาหารทางธรรมชาติอย่างเท่าเทียม เช่น สามารถหาของป่าและอาหารจากป่าอย่างเหมาะสม และมีสิทธิ์ในการ
ครอบครองที่ดินทางการเกษตร หรือแม้กระทั่งศักดิ์ศรีการใช้ชีวิตในฐานะเป็นเกษตรกร ส่วนความยั่งยืน หาใช่
เพียงการมีแหล่งผลิตอาหารชุมชนเท่านั้น หากยังรวมถึงการน าภูมิปัญญาที่เป็นทุนทางสังคมมาประยุกต์ให้เข้า
กับบริบทใหม่ของชุมชนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต เพ่ือท าให้องค์ความรู้เกิดการสานต่อ ประการ
ส าคัญ คือ ต้องยึดหลักการแบ่งปัน ไม่ว่าจะเป็นการกระจายอาหารในระดับครัวเรือน ชุมชนและระหว่าง
หมู่บ้าน ถือเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติ 

กล่าวได้ว่า การสร้างโจทย์วิจัยขับเคลื่อนความม่ันคงทางอาหารของชุมชน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
ชาวบ้านจะให้ความส าคัญกับเรื่องหนี้สิน วิถีเกษตร สุขภาพ ที่ดินท ากิน ป่าต้นน้ าเสื่อมโทรม ฯลฯ แล้วน า
ประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้มาถกเถียงเพ่ือล าดับความส าคัญว่า ประเด็นใดควรเร่งแก้ไขแล้วด าเนินการก่อน ซึ่งได้
ข้อตกลงร่วมกันว่าจะหาแนวทางลดหนี้สินเกษตรกร ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การท าเกษตรผสมผสานและการ
สร้างระบบผลิตอาหารปลอดภัยของชุมชนนับตั้งแต่การผลิตที่มีคุณภาพและช่วยลดต้นทุน การดูแล การเก็บ
เกี่ยวและการท าการตลาด เป็นต้น เมื่อได้โจทย์หลักจากชุมชน ผู้วิจัยจึงต้องเชื่อมโยงประเด็นปัญหาเรื่องหนี้สิน
เข้ากับฐานทรัพยากรอาหารของชุมชน ซึ่งก็คือเรื่องของดิน น้ าและป่า ว่าจะมีวิธีการออกแบบปฏิบัติการหรือ
กิจกรรมอย่างไร เพ่ือท าให้กิจกรรมนั้นน าไปสู่การฟ้ืนฟูฐานฐานทรัพยากรอาหารของชุมชนที่ก าลังเสื่อมโทรม
แล้วน าไปสู่การพัฒนาความมั่นคงทางอาหารของชุมชน ทั้งในมิติปริมาณและคุณภาพ ตามบริบทของคนใน
ชุมชนนิยาม การสร้างโจทย์ดังกล่าวจึงไม่เพียงแต่ตอบโจทย์ชุมชน หากยังสอดคล้องกับกรอบวิจัยใหญ่จาก
หน่วยงานที่สนับทุนวิจัยที่ว่าด้วยเรื่องความม่ันคงทางอาหาร   
 
สรุป 

การสร้างโจทย์วิจัยขับเคลื่อนชุมชนเติบโตมาจากกระแสการพัฒนาจากภาครัฐ หน่วยงานสนับสนุน
ทุนวิจัยและ/หรือนักวิจัยด้วยวิธีการ“ส่วนบน” (top-down approach) ท าให้โครงการวิจัยหลายโครงการไม่
ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน จนเกิดกระแสวิพากษ์การพัฒนา น ามาสู่วิธีวิทยางานวิจัยขับเคลื่อนชุมชน 
โดยส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัย เป็นการแสวงหาความรู้เพ่ือความเข้าใจและพัฒนาสิ่ง
ต่าง ๆ นับจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การสะท้อนคิดที่นักวิจัยและคนในชุมชนร่วมค้นหาสถานการณ์ปัญหา 
การตั้งค าถาม การวางแผนการร่วมเก็บข้อมูล ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล น าสู่การจัดท าแผนและแนว
ทางแก้ไขปัญหาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม น ามาสู่การยอมรับว่ามีคุณค่าเท่าเทียมกัน มีอิสระจากการถูกกดขี่
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และยกระดับคุณภาพชีวิต ที่สามารถแสดงออกอย่างเต็มศักยภาพของแต่ละคน และท้ายสุดจะพัฒนาสู่การเกิด
ของอ านาจและการต่อรองต่อปัญหาที่เกิดข้ึน   
 

 
แผนภาพที่ 2 แนวทางการพัฒนาโจทย์วิจัยจากฐานของชุมชน 

 
ส่วนบทเรียนส าคัญจากการสร้างโจทย์วิจัยขับเคลื่อนความมั่นคงทางอาหารของชุมชน อ าเภอด่านซ้าย 

จังหวัดเลย โครงการวิจัยจะให้ความส าคัญกับการก าหนดหัวเรื่องการวิจัย “ความมั่นคงทางอาหาร” ซึ่งเป็น
กรอบใหญ่จากหน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย แล้วน ากรอบดังกล่าวมาตีความใหม่ในบริบทของชุมชน โดย
พัฒนาจากการท าความเข้าใจวิธีวิทยาการวิจัยขับเคลื่อนชุมชนดังแผนภาพที่ 2 สร้างกระบวนการท างานเวที
ชุมชนนับจากชี้แจงวัตถุประสงค์แล้ววิเคราะห์ปัญหาเพ่ือตัดสินใจร่วมกันสร้างโจทย์ แล้วเชื่อมโยงกับวิธีคิดของ
ชุมชนและมีการแสวงหาแง่มุมใหม่ ๆ ในการท าวิจัยอย่างไม่ “ตีบแคบ” และ “แยกส่วน” เฉกเช่นการมอง
ประเด็นเรื่องความมั่นคงทางอาหารของคนด่านซ้ายที่ชาวบ้านไม่เข้าใจ “ค า” ดังกล่าวตามตัวอักษร เหมือนที่
นักวิชาการและองค์กรต่าง ๆ นิยาม แต่จะเข้าใจแนวคิดนี้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีสร้างโจทย์วิจัย มอง
ปรากฏการณ์เล็ก ๆ ที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านและ/หรือชุมชน แล้วเชื่อมโยงเข้ากับฐานทรัพยากรอาหารชุมชน
อย่างไม่แยกส่วน โดยมีนักวิจัยจึงเป็นเหมือนสายใยเชื่อมต่อและร้อยเรียงความคิดระหว่างแนวคิดเชิงทฤษฎีกับ
การปฏิบัติจริง จนตกผลึกความคิดสร้างประเด็นโจทย์วิจัย โดยน าปัญหาของชุมชนเป็นตัวตั้งและมองปัญหา
อย่างเป็น “องค์รวม” เพ่ือให้เกิดการแก้ปัญหาของชุมชนอย่างเป็นระบบ  ยิ่งกว่านั้น นักวิจัยต้องไม่ละเลย
เชื่อมโยงกับจินตนาการและความใคร่รู้ที่มีอยู่ในตัวนักวิจัย ซึ่งจะท าให้โจทย์วิจัยมีชีวิต มีความชัดเจน เกิด
น าเสนออย่างรอบด้านและตอบโจทย์กับปัญหาของชุมชนอย่างแท้จริง    

ทั้งหลายทั้งปวง การพัฒนาโจทย์วิจัยจากฐานชุมชนกรณีศึกษานี้ หาใช่ค าตอบส าเร็จรูป เพราะแต่ละ
ชุมชนล้วนมีบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย จึงไม่อาจน ากระบวนการที่ใช้ได้อย่างสัฤทธิ์ผลจาก
สนามหนึ่งไปอธิบายสนามอ่ืนได้อย่างเบ็ดเสร็จ การท าความเข้าใจในบริบทที่ศึกษาอย่างถ่องแท้ต่างหากที่จะ
ฐานรากส าคัญในการออกแบบโจทย์วิจัยแนวนี้      
 
หมายเหตุ: ขอขอบคุณส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ที่สนับสนุน
ทุนวิจัย 
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วิถีการผลิตข้าว: อ านาจและการต่อรองของเกษตรกรสูงอายุเพื่อความมั่นคงทางอาหาร 
ในบริบทด่านซ้าย 

Rice Mode of Production: Power and Negotiation of Dansai’s Elderly People 
for Food Security in Dansai Context 

 
ฐิตินันท์ ใกล้ชิด1 

 
บทคัดย่อ 

บทความนี้ประสงค์อภิปรายว่า เกษตรกรสูงอายุในอ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย มีการต่อรองทางอ านาจ
เพ่ือสร้างภาวะความมั่นคงทางอาหารแก่ตนเองและชุมชนอย่างไร  โดยใช้วิธีการทบทวนเอกสารและการ
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในชุมชนเพ่ือรวบรวมข้อมูล แล้วอภิปรายผ่านกรอบคิดเรื่องวิถีการผลิตในการท า
ความเข้าใจความสัมพันธ์ของผู้สูงอายุในฐานะแรงงานในพ้ืนที่ พบว่า วีถีการผลิตของชาวด่านซ้ายจากอดีตถึง
ปัจจุบันผูกพันกับการผลิต “ข้าว” มากกว่าการผลิตแบบพ่ึงพาทรัพยากรจากป่าหรือแหล่งอ่ืนๆ เนื่องจากมี
ที่ดินจ ากัด ในความสัมพันธ์ทางการผลิตข้าวระดับครัวเรือนและชุมชนนี้ ผู้สูงอายุใช้กลยุทธ์ใต้การผลิตข้าว 3 
รูปแบบ คือ 1) การควบคุมน้ าและการสร้างเครือข่าย 2) การควบคุมนาแปลงใหญ่ 3) การใช้ร่างกายตามสรีระ
และบทบาทให้ชุมชนเข้ามาช่วยการแบ่งปันทรัพยากร ทั้ง 3 แบบท าให้เกิดการต่อรองทางอ านาจเพ่ือสร้าง
ระบบจัดการการผลิตข้าวที่มีความมั่นคงสอดคล้องตัวชี้วัดภาวะความมั่นคงทางอาหารขององค์การอาหารและ
การเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) 4 มิติ ได้แก่ ความเพียงพอ การเข้าถึง การใช้ประโยชน์ และความมี
เสถียรภาพ  
  
ค าส าคัญ: ความมั่นคงทางอาหาร วิถีการผลิต การต่อรองทางอ านาจ สังคมผู้สูงอายุ 
 
Abstact 

This article wishes to discuss that “How do elderly farmers in 
Dan Sai District, Loei Province, negotiate for power to create food security for themselves and 
the community?” The data were gathered by literature review and participant observation in 
the community. Then use the concept of mode of production to understand the relation of 
labor in the area. The study found that the community a household Modes of production o 
from the past to the present are belong to production of "rice" rather than forest-dependent 
or another production. Because there is limited cultivation area. On household ageing farmers 
show 3 types of power actions: 1) water control and network. 2) large rice fields control 3) 
Physical use and community role. Then asked the community to help share resources. All 3 
types make the Negotiation that create a stability food production system. This negotiation 

                                                           

1 นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา สาขามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร E-mail: Tklaichid@gmail.com 
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process is consistent with the United Nations Food and Agriculture Organization (FAO) four 
indicators of food security: sufficiency, access, utilization, and food safety. And stability 

Keyword:  Food Security, Mode of Production, Negotiation of Power, Ageing Society 

บทน า  
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมโลก เป็นสิ่งแรกที่กระทบกับระบบการผลิตอาหารของมนุษย์ จึงมี

การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงนี้ตั้งแต่การพัฒนาเกษตรกรรมในยุคปฏิวัติเขียว แต่ผลกลับเป็นการรุกรานพ้ืนที่
พืชพ้ืนเมืองด้วยพืชเชิงเดี่ยว ท าให้ระบบการจัดการพืชพ้ืนเมืองโดยชุมชนถูกท าลายและความหลากหลายซึ่ง
เป็นความมั่นคงทางอาหารของชุมชนลดลง ความมั่นคงทางอาหารจึงเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง 
(FAO, 2008) ส าหรับประเทศไทย “ความม่ันคงด้านอาหาร” ในมุมมองของคณะกรรมการอาหารแห่งประเทศ
ไทยที่เน้นย้ าสภาวะการเข้าถึงอาหารอย่างเพียงพอแก่ผู้คนในประเทศ อาหารมีความปลอดภัย และมีคุณค่า
ทางโภชนาการเหมาะสมเพ่ือสุขภาวะที่ดี รวมทั้งระบบการผลิตอาหารที่เกื้อหนุนรักษาความสมดุลของระบบ
นิ เ วศ  ซึ่ งสอดคล้องกับตั วชี้ วัดความมั่ นคงทางอาหารของ องค์การอาหารและการ เกษตรแห่ ง
สหประชาชาติ (FAO) ทั้ง 4 มิติ ได้แก่ ความเพียงพอ การเข้าถึง การใช้ประโยชน์ และความมีเสถียรภาพของ
อาหาร เพ่ือเป็นกรอบคิดในการศึกษาและพัฒนาอาหารที่มั่นคงแก่ประชากรโลกที่ก าลังมีจ านวนเพ่ิมข้ึน (IISD, 
2013: น. 4) 

การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญอีกประการของโลก คือ แนวโน้มการเพ่ิมขึ้นของประชากรสูงอายุ โดยเฉพาะ
ครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาอัตราเกิดลดลงและผู้คนมีอายุยืนยาวขึ้นปัจจุบันมีประชากรโลกที่มีอายุมากกว่า 60 ปี
มากถึง หนึ่งพันล้านคน ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุ 12 ล้านคน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 18 ของประชากรทั้งหมด ในจ านวนนี้มีประชากรสูงอายุที่ยังท างานอยู่สูงถึง 4.4 ล้านคน (ส านักงาน
สถิติแห่งชาติ, 2561 ; Kertzer and Laslett, 1995; มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2561 )
โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนย่อมส่งผลถึงวัฒนธรรมที่จ าต้องปรับตัว โดยเฉพาะ “วิถีการผลิตอาหาร” เพ่ือท า
ความเข้าใจปฏิสัมพันธ์ของหน่วยการผลิตพ้ืนฐานอย่าง “ครัวเรือน” หรือ “ชุมชน” ที่ผลิตขึ้นก่อนจะเชื่อมโยง
สินค้าหรือผลผลิตกับหน่วยการผลิตโลกที่ผลักดันหน่วยผลิตชุมชนเผชิญการรุกคืบของพืชเชิงเดี่ยวที่ส่งผลต่อ
ทรัพยากรดินน้ าป่า ท าให้ความหลากหลายทางอาหารลดลงเช่นเดียวกับราคาค่าอาหารและต้นทุนการผลิตที่
สูงขึ้น เช่นนั้นจึงกระทบกับชีวิตของคนในครอบครัวและชุมชนการผลิตอย่างใกล้ชิด 

ในเชิงแนวคิดเรื่องผู้สูงอายุนั้นบ่งชี้ว่า เมื่อเกิดการเพ่ิมพูนของประชากรท าให้เกิดมายาภาพหรือ 
“วยาคติ” ว่าผู้สูงอายุนั้นเป็นอุปสรรคต่อการผลิต ในระบบอุตสาหกรรมรวมถึงเกษตรกรรมเชิงพาณิชย์ด้วย 
แต่จากการเก็บข้อมูลภาคสนามผู้เขียนพบว่าไม่จริง โดยเฉพาะในพ้ืนที่ศึกษาคืออ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
เกษตรกรสูงอายุก็ยังคงผลิตด้วยบทบาทที่หลากหลายทั้งการจัดการแปลง การใช้แรงงาน และการสร้างเงื่อนไข
ต่างๆ แม้เป็นเพียงเกษตรกรสูงอายุรายเดียว ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างส าคัญ และผู้เขียนยืนกรานว่าไม่จ าเป็นที่
จะต้องใช้ตัวเลขเชิงประชากรว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ในด่านซ้ายยังคงเป็นผู้ผลิต  

นอกจากนี้เมื่อทบทวนเอกสารและท างานภาคสนามในพ้ืนที่อ าเภอด่านซ้าย ระหว่างปี พ.ศ. 2560 -
2562 พบว่า พื้นที่นี้เป็นพ้ืนที่ที่ได้รับผลพวงจากการท าการเกษตรด้วยพืชเชิงเดี่ยวแบบเข้มข้นในพื้นที่สูง ท าให้
การจัดการทรัพยากรในชุมชนถูกท าลายลง (เอกรินทร์ พ่ึงประชา และคณะ, 2556)  อย่างไรก็ตามการ
เกษตรกรรมในพ้ืนที่นี้มีบริบทจ าเพาะ กล่าวคือ มีข้อจ ากัดทางภูมิศาสตร์ที่เป็นหุบเขามีที่ราบจ ากัดท าให้ต้อง
ขยายพ้ืนที่ท ากินขึ้นที่สูง และเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ที่ให้คุณค่ากับ “ข้าว” และ “นา” เป็นอย่างสูง ด้วย
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ด่านซ้ายเป็นเส้นทางสัญจรโบราณท าให้มีการตั้งถิ่นฐานยาวนาน 4-5 ชั่วรุ่น แสดงให้เห็นว่า เมื่อพื้นที่จ ากัดแต่
ชุมชนขยายตัว ผู้ครอบครองที่นาที่มีจ ากัดจึงส าคัญ และผู้นั้นจะเป็นใครเสียไม่ได้นอกจาก “ผู้สูงอายุ” ที่ยังคง
ปฏิบัติการทางการเกษตรอยู่ ข้าวนาและที่ดินจึงสะท้อนความสัมพันธ์ทางการผลิตเป็นอย่างดี 

คุณค่าของข้าวนี้เป็นตัวชี้วัดเชิงคุณภาพเพราะหากเทียบปริมาณและอัตราการผลิตข้าวที่เกิดขึ้นใน
ด่านซ้ายย่อมเทียบพ้ืนที่ไร่ขนาดใหญ่ไม่ได้ ตามเงื่อนไขทางภูมิศาสตร์ แต่ด้วยวัฒนธรรมและแบบแผนการผลิต
ที่มี “ข้าวเป็นแกนกลาง” สามารถท าให้เห็นการเป็นเครื่องมือในการจัดการทรัพยากรดินน้ าและคนได้เป็น
อย่างดี  

บทความนี้ จึงประสงค์พิจารณา “วิถีการผลิตข้าว” ของชาวด่านซ้าย อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ใหม่
โดยชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ของแรงงานการผลิตข้าวในระดับชุมชนครัวเรือน ท าให้เห็นว่า “ผู้สูงอายุ” ในฐานะ
สมาชิกภาพหนึ่งของหน่วยการผลิต มีการแสดงบทบาทและปฏิบัติการที่แฝงเร้นอ านาจในการจัดการทรัพยากร
หรือปัจจัยการผลิต รวมถึงการที่ชุมชนปฏิบัติการต่อครัวเรือนของผู้สูงอายุเอง เพ่ือรักษาความมั่นคง เพียงพอ 
และมีเสถียรภาพทางการผลิตของครัวเรือนและชุมชน การจัดการผลิตในครอบครัวและชุมชนนับเป็นรากฐาน
ส าคัญในการอธิบาย “อ านาจ” และ “การต่อรอง” ของเกษตรกรสูงอายุสูงอายุด่านซ้าย ดังจะน าเสนอต่อไปนี้  

 
วิธีการศึกษา 
1. สังเคราะห์เอกสาร  

บทความนี้เป็นการสังเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องกับสังคมและวัฒนธรรมในมิติทาง
การเกษตร พ้ืนที่อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย นับจากปี พ.ศ. 2546 – 2562 ประกอบด้วยงานวิจัยจ านวน 9 
เรื่องแต่ละเรื่องมีรายงานการวิจัยและหนังสือวิชาการออกเผยแพร่2 ประกอบกับเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้ว
วิเคราะห์และตีความด้วยข้อมูลการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในพ้ืนที่ด่านซ้าย นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 – 
2563 ซึ่งในระยะเวลานี้ผู้เขียนมีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูลและช่วยงานวิจัยในพื้นที่ในรายการที่ 7-9 ดังที่กล่าว
มา  

                                                           
2 ได้แก ่ 1) โครงการอบรมและวิจัยเชิงปฏบิัติการทางโบราณคดีประวัติศาสตร์และชาติพันธุ์ (ศรีศักดิ์ วลัลโิภดม, 2546)  

2) โครงการวิจัยการประยุกต์ใช้วัฒนธรรมป่าดงหอในการจัดการปา่ต้นน้ าป่าสัก กรณีศึกษา: บ้านตาดเสี้ยวและบา้น
ถ้ าพระ ต าบลอิปุ่ม อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ระยะที่ 1-2 (ด ารงศักดิ์ มะโนแก้ว และคณะ, 2552-2553)  

3) โครงการวิจัยภมูิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการระบบและความมั่นคงอาหารของชุมชน: กรณีศึกษาอ าเภอด่านซา้ย 
จังหวัดเลย (เอกรินทร์ พ่ึงประชา และคณะ, 2555) 

4) โครงการวิจัยการพัฒนาระบบองค์ความรู้ด้านฐานข้อมลูทรัพยากรอาหารของชุมชนในภาวะเปราะบางเพื่อ
เสรมิสร้างความมั่นคงอาหาร (เอกรินทร์ พ่ึงประชา และคณะ, 2556)  

5) แนวทางการจัดการลุ่มน้ าหมันโดยเครือข่ายทางสังคมเพื่อความมัน่คงทางอาหารของชุมชน (เอกรินทร์ พ่ึงประชา 
และคณะ, 2558-2559)  

6) การสร้างศักยภาพของครัวเรือนในระบบผลิตทางการเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหาร: กรณีศึกษาหมู่บ้าน
ก้างปลา อ.ด่านซ้าย จ.เลย (เอกรนิทร์ พึ่งประชา และคณะ, 2559)  

7) รายงานวิจัยแผนยุทธศาสตร์การจัดการลุ่มน้ าหมันโดยเครือข่ายทางสังคม (เอกรินทร์ พ่ึงประชา และคณะ, 
2560)  

8) พัดทดน้ า: ประติมากรรมมีชีวิตแห่งล าน้ าหมัน (เอกรินทร์ พึ่งประชา และคณะ, 2560  
9) รายงานการวิจัยเรื่องการเพิ่มศกัยภาพเกษตรกรและหมู่บา้นต้นแบบการผลิตและการตลาดสีเขียว มาตรฐานด่าน

ซ้ายกรีนเนท โดยประยุกต์ใช้แนวทางระบบการรับรองมาตรฐานแบบมีส่วนร่วม อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย (เอกรินทร์ พ่ึง
ประชา และคณะ, 2560-2562) 
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งานวิจัยทั้ง 9 เรื่องนี้มีคุณูปการส าคัญต่อประเด็นศึกษา 3 ประเด็น คือ 1) อธิบายความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของชาวด่านซ้าย โดยเฉพาะในเรื่อง ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา ความ
เชื่อและประเพณี 2) ท าให้เข้าใจสถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารวิกฤตการณ์ของสิ่งแวดล้อมจากการท า
เกษตรกรรม 3) ท าให้เห็นวิธีการจัดการและต่อรองกับระบบเกษตรเชิงเดี่ยวของเกษตรกรในด่านซ้าย 

งานวิจัยที่กล่าวมาพอท าให้เห็นข้อมูลด้านพัฒนาการทางการเกษตรกรรมที่วางอยู่บนพ้ืนฐานของ
วัฒนธรรมหลากหลายมิติ ทั้งความเชื่อ พิธีกรรม สิ่งแวดล้อม บทบาททางเพศ เป็นต้น ซึ่งในที่นี้ผู้เขียนจะ 
“อ่านและเรียงใหม่” เนื่องจากงานวิจัยทั้ง 9 รายการที่ยกมา แม้จะมุ่งเน้นการเชื่อมโยงเรื่องราวของผลพวง
การพัฒนาการเกษตรกับโครงสร้างสังคมวัฒนธรรมของคนด่านซ้าย ซึ่งผู้ให้ข้อมูลและตัวละครในเรื่องราว
เหล่านั้น คือ “เกษตรกรสูงอายุ” ซึ่งมีส่วนสัมพันธ์กับประเด็นความมั่นคงทางอาหารในแง่ของความสัมพันธ์
ทางวิถีการผลิต ดังจะอธิบายในเชิงแนวคิดต่อไป 

อนึ่ง ในการอ่านงานวิจัยเหล่านั้นใหม่ พบว่า แม้มิติด้านเกษตรกรรมของด่านซ้ายจะมีความสัมพันธ์กับ
ทรัพยากร ดิน น้ า ป่า ท าให้สังคมในหุบเขาและที่ราบบริเวณนี้มีความหลากหลายทางอาหารในอดีตจนกระทั่ง
เกิดวิกฤตทางสิ่งแวดล้อมและการหายไปของพืชท้องถิ่นเมื่อพืชอุตสาหกรรมอย่างข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เข้ามาเป็น
จุดตัดส าคัญที่เปลี่ยนวิถีการผลิตพืชพันธุ์ต่างๆ ที่อิงอยู่กับดิน น้ า ป่า แต่วิถีการผลิตข้าวนั้นต่างออกไป เพราะ
พัฒนาการทั้งหมดมีแกนหลัก คือ มีข้าวที่ก าหนดปฏิทินชีวิตและกิจกรรมส าคัญหลายอย่างในสังคม ผู้เขียนจึง
ไม่ใช้วิธีการน าเสนอตัวเลข จ านวน หรืออัตราส่วนใดๆ เพ่ือบ่งบอกว่า “ข้าว” เป็นสิ่งส าคัญในระบบการผลิต
ทั้งหมด เพราะเพียงแค่การให้ความหมายและการอธิบายเชิงประวัติศาสตร์ก็ท าให้เห็นว่า “ข้าว” ถูกจัดล าดับ
ไว้อย่างไร  

 
2. การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมกับการสัมภาษณ์ที่ไม่เป็นทางการ 

ผู้เขียนได้ฝังตัวอยู่ในพ้ืนที่ตั้งปี พ.ศ. 2560 ในพ้ืนที่บ้านนาหมูม่น เพ่ือเก็บข้อมูลประกอบการวิจัย 
จนกระทั่งถึงปี พ.ศ.2562 ได้ขยายขอบเขตการท างานภาคสนามไป 6 หมู่บ้าน และได้พบกับกลวิธีการจัดการ
แปลงนาที่โดดเด่นในด่านซ้ายจ านวน 3 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นสิ่งตอกย้ าการให้คุณค่ากับการผลิตข้าวว่าเป็นแกนหลัก
ในความสัมพันธ์ของชุมชนและครัวเรือน ในบทความนี้จะน าเสนอ “ครอบครัว” ของเกษตรกรตัวอย่าง 3 ราย 
ใน 3 หมู่บ้าน ที่มีความโดดเด่นในมิติของความสัมพันธ์ทางการผลิตในครัวเรือน หรือ ของสมาชิกภาพ ที่
ประกอบด้วยผู้คนวัยแรงงานและวัย “สูงอายุ” เพ่ือเชื่อมโยงเงื่อนไขการจัดการที่นาและการผลิตข้าวให้
สอดคล้องกับบริบททางประวัติศาสตร์และทางโครงสร้างข้างต้น  

 
3. สังเขปแนวคิดว่าด้วยผู้สูงอายุ วิถีการผลิต กับความม่ันคงทางอาหาร 

แนวคิดเรื่อง “ผู้สูงอายุ” ในบทความนี้มองว่า เป็นสิ่งสร้างทางสังคมจากสภาพร่างกายที่เสื่อมถอย 
เป็นภาวะความแก่ชราตามธรรมชาติ “ความแก่ชรา” ท าให้ร่างกายของมนุษย์อ่อนแอลงและส่งผลต่อการใช้
เเรงงาน รวมถึงต้องพ่ึงพาระบบสาธารณสุขมากขึ้น ดังนั้นสังคมจึงได้เริ่มมีการก าหนดบทบาทของผู้ที่อยู่ใน
ภาวะแก่ชราให้ยุติบทบาทการท างานทั้งทางตรง เช่น การบังคับเกษียณอายุ หรือทางอ้อมในกรณี การเหยียด
วัย (Ageism) นั้นเชื่องช้า หรือการกีดกันการจ้างแรงงานสูงอายุเนื่องจากโครงสร้างการผลิตที่เป็นอุปสรรค เช่น 
การควบคุมเครื่องจักร เทคโนโลยี หรืองานที่ต้องใช้แรงงานแบบเข้มข้น (มนสิการ กาญจนะจิตรา สุภางค์ จรัส
สิทธิ และชื่นฤทัย แจ่มจันทร์, 2555; รสรินทร์ เกรย์ และคณะ, 2556) ซึ่งประเด็นนี้เป็นการมองว่า “ความ



474      เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)       
 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสงัคมวิทยา ครั้งที่ 2 
20 - 21 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 

 

แก่” เป็นอุปวรรคต่อวิถีการผลิตแบบอุตสาหกรรม และวิถีการผลิตอาหารแบบอุตสาหกรรมก็น ามาสู่การ
เปลี่ยนแปลงระบบอาหารโลก  

การเปลี่ยนแปลงของระบบอาหารโลกและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสูงอายุมีจุดร่วม
เดียวกัน คือ ความเสี่ยงในการ “การผลิตอาหาร” ให้เพียงพอแก่การเข้าถึง ปลอดภัย  (FAO, 2008) หากพินิจ
ลงไปในส่วนความสัมพันธ์เล็กๆ ที่รายล้อมชีวิตของมนุษย์ เริ่มต้นที่ครอบครัว ชุมชน และเครือข่ายสังคมอ่ืนๆ 
ตามแต่เส้นชีวิตและวัฒนธรรมจะพาไปบรรจบกับใครหรือสิ่งใด กระนั้นความมั่นคงทางอาหารเริ่มอาจที่
ครอบครัว เครือญาติ ซึ่งหมายไปรวม “ชุมชน” เช่นเดียวกับหน่วยการผลิตพ้ืนฐานซึ่งในบางค าอาจเรียก
ความสัมพันธ์ของระบบการผลิตที่เริ่มจาก “ชุมชนหมู่บ้าน” ว่า “วิถีการผลิตแห่งเอเชีย” (Krader, 1980: 99-
128; ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, 2529)  

Godelier (1977) ท าให้เห็นว่า เราควรไตร่ตรองวิถีการผลิตในหน่วยครัวเรือนการท าไร่นาและล่าสัตว์ 
เพ่ือพิจารณาฐานรากของความสัมพันธ์ในการผลิต กระบวนการแรงงานว่ามีความทับซ้อนมากกว่า 1 หน่วย
การผลิต ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีระบบโลกของ Wallerstien (1978) ที่มองว่าการผลิตในหน่วยครัวเรือนอาจ
เป็นหน่วยย่อยของระบบการผลิตโลกเมื่อมีการเชื่อมต่อกัน  

วิถีการผลิตและความสัมพันธ์ของแรงงานที่เริ่มจากชุมชนการผลิตนี้บ่งบอกนัยยะอีกประการว่า 
สมาชิกทุกส่วนในชุมชนการผลิตนั้นมีหน้าที่ต่อระบบนี้อย่างไม่ว่างเว้น ในการณ์นี้สมาชิกในสังคมที่ “ชราภาพ” 
บางวัฒนธรรมเรียก “ผู้เฒ่า” จนถึงในยุคของเราจึงเรียก “ผู้สูงอายุ” สมาชิกภาพนี้มีพันธะต่อชุมชนการผลิต 
(Domestic Mode of Production) ในทางใดทางหนึ่ง และเมื่อวิถีการผลิตของชุมชนเชื่อมโยงกับระบบการ
ผลิตโลก (Wallerstein, 1978) พันธะ บทบาท และหน้าที่ของ “ผู้สูงอายุ” ในฐานะคนที่ไม่สามารถใช้แรงงาน
เข้มข้นในระบบทุนนิยม พวกเขาจ านวนมากจึงถูกรัฐสั่งให้เกษียณเมื่ออายุ 60 ปี แม้บางส่วนนั้นจะยังปักกล้า
ด านาและอยู่ห่างไกลจากระบบการผลิตแบบอุตสาหกรรมก็ตาม แต่ด้วยเขามีพันธะกับระบบผลิตแบบชุมชน 
ด้วยการเป็นสมาชิกในชุมชนที่มีสถานภาพเป็นพ่อ เป็นแม่ เป็นเจ้าของนาหรือไร่และอีกหลากหลายบทบาท   

ผู้เขียนเองสงสัยว่าด้วยบทบาทส าคัญที่ผู้สูงอายุมีในชุมชน โดยเฉพาะกรณีแรงงานสูงอายุในภาค
เกษตรของสังคมไทย หากความสัมพันธ์ของผู้สูงอายุในระบบแรงงานเกษตรกรรมหวนกลับมาด ารงเป็ นส่วน
หนึ่งกับการผลิตมิใช่เพียงเป็นอ่ืน (Otherness) อีกแล้ว กระนั้นพันธะหรือปฏิสัมพันธ์ย่อมแปรไปอีกทางเป็น
แน่ ปฏิสัมพันธ์ทางนี้ย่อมเป็นปฏิสัมพันธ์ทางอ านาจที่ต่างต่อรองเสมอกัน ปฏิสัมพันธ์เช่นนี้จึงเป็น การต่อรอง
เชิงอ านาจ ที่เกิดขึ้นเมื่อสมาชิกในครอบครัว เครือญาติ และชุมชน มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในเชิงการผลิต พวกเขา
สร้างเงื่อนไขขึ้นมาเพ่ือที่จะธ ารงอยู่ หรือได้ประโยชน์ หรืออ่ืนๆ  

ความม่ันคงทางอาหาร จึงเป็นปลายทางของการปฏิสัมพันธ์หรือการต่อรองเชิงอ านาจระหว่างแรงงาน
ในครัวเรือนสู่ชุมชน โดยเฉพาะเมื่อมองในมิติความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือน (Household Food 
Security) ที่เน้นย้ ามิติเรื่องการมองความเพียงพอของอาหารในครัวเรือน (Sufficiency) การเข้าถึงอาหารของ
ครัวเรือน (Access) และจังหวะเวลา (Time) ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการผลิต (Maxwell and Smith, 
1993) จะเห็นว่าครัวเรือนและชุมชนมีบทบาทอย่างยิ่งในการก าหนดความเพียงพอของอาหาร วิธีการจะได้มา
ซึ่งอาหาร และมีช่วงเวลาที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงด้านการผลิต ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่ FAO (2006) 
สร้างกรอบชี้วัด 4 อย่าง คือ 1) ความเพียงพอของอาหารที่มีคุณภาพ ทั้งการผลิตเอง แสวงหาจากภายในชุมชน 
หรือแลกเปลี่ยนกับภายนอก 2) การเข้าถึง ซึ่งหมายถึง “สิทธิ”หรือ “อ านาจ” ที่จะเข้าถึงอาหารด้วย 3) การ
ใช้ประโยชน์ หมายรวมถึงการใช้อาหารตอบสนองสุขอนามัย ความเป็นอยู่ที่ดีทางโภชนาการ และส่วนที่ส าคัญ
คือ ตอบสนองความต้องการทางสรีรวิทยา 4) ความมีเสถียรภาพ สอดคล้องกับเรื่องเวลา (Time) ของ 



เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)      475 
 

 
การประชมุวิชาการระดบัชาตดิา้นมานษุยวิทยาและสงัคมวิทยา ครั้งที่ 2 

20 - 21 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 

 

Maxwell คือหากมีการจัดการความเสี่ยงตามจังหวะเวลาที่ที่เข้ามากระทบอย่างกะทันหันสามารถปรับตัวได้ 
ซึ่งข้อนี้ย่อมหมายถึงระบบการจัดการผลิตที่ดี  

งานศึกษานี้จะประยุกต์มุมมองต่อ “ผู้สูงวัย” ที่ยังมีบทบาทและอ านาจต่อ “วิถีการผลิต” หรือเป็น
ความสัมพันธ์ของแรงงานในครัวเรือนและชุมชนที่ปรากฏให้เห็นในด่านซ้าย มาศึกษาเรื่อง “ความมั่นคงทาง
อาหาร” ในมิติที่แสดงให้เห็นการจัดการระบบผลิตอาหารของครัวเรือนและชุมชน ที่เอ้ือให้เกิด “เสถียรภาพ” 
ทางการผลิต เพ่ือจัดการให้เกิดสิทธิหรือให้มีอ านาจจัดสรรปัจจัยการผลิตและเข้าอาหารโดยเฉพาในครัวเรือนที่
มีผู้สูงอายุที่ใช้แรงงานอย่างเข้มข้นไม่ได้ให้ “เข้าถึง” อาหารน าไปสู่การแจกจ่ายที่ผู้สูงอายุนั้น “ใช้ประโยชน์” 
ได้ตามสรีระเพ่ือให้มีความเป็นอยู่ที่ดี และทั้งมวลนี้คือวิถีการผลิตที่ท าให้อาหารมีความ “เพียงพอ” ใน
ครัวเรือนและชุมชน แม้ว่าด่านซ้ายจะมีการผลิตพืชไร่มหาศาลแต่ส าหรับ “ข้าว” นั้นกลับมีความมั่นคงด้วย
ความสัมพันธ์ของแรงงานดังจะอภิปรายต่อไป 
 
การผลิตข้าวในบริบทของด่านซ้าย  

ในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงในด่านซ้าย โดยเฉพาะงานของเอกรินทร์ (2555-2560) พยายาม
จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตผู้คนกับทรัพยากรดินน้ าป่า ที่เอ้ือให้เกิดภูมิปัญญาการจัดการทรัพยากร
รอบชุมชนแบบ “บ้านนา” และ “บ้านไร่” (ดูเพ่ิมใน เอกรินทร์ พ่ึงประชา และคณะ, 2555) และยังชี้ให้เห็น
การเปลี่ยนแปลงทางการผลิตที่เกิดจากพืชเชิงเดี่ยวรุกคืบเข้าไปในพ้ืนที่ภูเขาสูงซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้คนให้
ปรับตัวและเผชิญหน้ากับวิถีการผลิตใหม่ หัวข้อนี้ผู้เขียนต้องการชี้ให้เห็นว่าในแรกเริ่มของความหลากหลาย
นั้นมีแก่นแกนในความไม่หลากอยู่ เพราะอย่างไรเสีย ข้าวก็ถูกให้ความหมายที่เป็นแก่นกลางที่ควบคุมวิธีคิดใน
สังคม 

ด่านซ้ายเป็นชื่อเมืองที่ตั้งในหุบเขาและที่ราบลุ่มน้ าหมัน ซึ่งไหลไปรวมกับล าน้ าเหือง และล าน้ าโขง 
จึงเป็นอาณาเขตติดต่อหรือเป็นเส้นทางสัญจรระหว่างอาณาจักรล้านช้างหลวงพระบาง และอาณาจักรอยุธยา
มาแต่โบราณและทวีความส าคัญในฐานะยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์ของสองอาณาจักรเมื่อมีการสร้างพระธาตุศรี
สองรักสัญญาณมิตรไมตรี  ในบางต านานเล่าไปถึงการเดินทางของพ่อขุนบางกลางหาวที่น าคนมาตั้งถิ่นฐาน
และผ่านเส้นทางนี้ ล้วนแสดงให้เห็นว่าหุบเขาแห่งนี้มีชุมชนเกษตรกรรมมายาวนานแล้ว โดยเฉพาะบริเวณที่
ราบริมน้ าหมันซึ่งเหมาะแก่การ “ท านาข้าว” ในเขตชุมชนหรือพ้ืนที่ที่ถูกเรียกว่า “บ้านนา” เช่น บ้านนาดี นา
หมูม่น นาหอ นาเวียง เป็นต้น ชุมชนบ้านนาบางแห่งสามารถสืบสายตระกูลได้ 4 -5 ชั่วรุ่น กินเวลายาวนาน
กว่า 200-300 ปี ซึ่งเป็นตัวยืนยันว่า ผู้คนมาตั้งถิ่นฐานติดที่เนื่องจากความเหมาะสมในการ “ท านา” (สุรศักดิ์ 
ศรีส าอาง, 2546, น. 1-11; ศรีศักร วัลลิโภดม, 2548, น. 27-29, ศรีศักร วัลลิโภดม ภักดี สืบนุการณ์ และวลัย
ลักษณ์ ทรงศิร,ิ 2550, น. 57, เอกรินทร์ พึ่งประชา และคณะ, 2555) 

วัฒนธรรม ภาษา และประเพณีของคนด่านซ้ายมีลักษณะใกล้เคียงกับชาวลาวหลวงพระบาง คือ ตั้ง
บ้านที่ราบเชิงเขา ท านา นับถือผีผสมกับพุทธศาสนา และมีฮีต 12 เป็นตัวก ากับกิจกรรมทางความเชื่อตลอดปี
ซึ่งแน่นอนว่าประเพณีสัมพันธ์กับปฏิทินทางการเกษตรเช่นเดียวกับชุมชนอ่ืนๆ ในอีสานและลาว แต่สิ่งที่ท าให้
ฮีต 12 ของด่านซ้ายมีลักษณะเฉพาะกว่าชุมชนอ่ืนๆ ในอีสานหรือลาว คือ ในรอบปีจะมีงาน “บุญหลวง” ใน
เดือน 7 ซึ่งรวมเอาประเพณีใหญ่ 3 อย่างไว้ด้วยกัน คือ บุญผะเหวด บุญบั้งไฟ และการเลี้ยงผี (เลี้ยงหอหลวง 
หอน้อย) เป็นห้วงเดือน 6 – 8 ที่ทุกหมู่บ้านจะร่วมประกอบพิธีที่ตัวเมืองด่านซ้ายซึ่งมีพระธาตุศรีสองรักและวัด
โพนชัยเป็นสถานที่ส าคัญ ดังนั้นแม้ว่าแต่ละหมู่บ้านจะมีการท าพิธีกรรมรอบปีที่หมู่บ้านตัวเองอยู่แล้วก็ตาม แต่
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บุญหลวงจะเป็นตัวเชื่อมโยงหมู่บ้านต่างๆ เข้ามาเป็นส่วนเดียวกันในบริบทด่านซ้าย (ดูเพ่ิมใน ศรีศักร วัลลิโภ
ดม ภักดี สืบนุการณ์ และวลัยลักษณ์ ทรงศิริ, 2550, น. 57) 

ในด้านวิถีชีวิต คนด่านซ้ายปลูกข้าวเป็นหลักและพ่ึงพาฐานทรัพยากรธรรมชาติน้ าและป่าเป็นรอง คือ 
ในแรกเริ่มนั้นคนด่านซ้ายปลูกข้าวไร่ ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองซึ่งปลูกได้ทั้งพ้ืนที่เขา และปรับปรุงพันธุ์จนปลูก
ในนาริมน้ าหมันซึ่งเอ่อล้นในช่วงฤดูฝนได้อย่างดี แต่ข้าวเหนียวไร่เป็นข้าวที่นิยมกินกันในครัวเรือน ส่วนอาหาร
อ่ืนๆ เช่น ได้จากล าน้ าหมันหรือห้วยและหนองน้ าที่กระจายอยู่อย่างหลากหลายทั่วหุบเขาและทุ่งราบนี้ พืช
พันธุ์ สมุนไพร และเนื้อสัตว์ ได้จากป่าบนภูเขาท่ีขนาบข้างรายล้อมชุมชนต่างๆ อย่างสมบูรณ์ เช่นนั้น         เอ
กรินทร์ (2554) จึงมองว่าระบบนิเวศแบบหุบเขาและทุ่งราบนี้สร้างภาวะความมั่นคงทางอาหารได้อย่างดี 
เพราะแม้ว่า “ข้าว” ซึ่งเป็นผลผลิตหลักจะไม่ได้ผลแต่ผืนป่ารอบบ้านและชุมชน ยังเป็น “ครัว” ที่พ่ึงพาได้เสมอ 

เมื่อเชื่อมโยงการผลิตแบบพ่ึงพาตนเองในระยะเริ่มแรกกับพิธีกรรมความเชื่อยิ่งสะท้อนความสัมพันธ์
ในฐานะเครื่องมือทางอุดมการณ์ที่ช่วยแบ่งเบาความเสี่ยงทางใจและช่วยในการรวมกลุ่มเพ่ือพ่ึงพากันและกัน
ในชุมชน ตัวอย่างที่ส าคัญ คือ บุญข้าวเปลือกข้าวสาร ที่เป็นการน าข้าวที่ได้จากการท านาในฤดูกาลนั้นมา
รวมกันโดยคนในชุมชน จากนั้นจะบริจาคให้วัดหรือแบ่งให้กับครอบครัวที่ประสบปัญหาทั้งในด้านภัยพิบัติและ
อ่ืนๆ นับเป็นการกระจายผลผลิตที่น่าสนใจอย่างหนึ่ง (ดูเพ่ิมใน ) อีกส่วนคือ การเลี้ยงหอ หรือเลี้ยงผีบรรพ
บุรุษที่ส าคัญมิยิ่งหย่อนกัน เพราะพ้ืนที่ดงหอหรือที่สถิตของวิญญาณนั้นเป็นป่าที่ส าคัญของชุมชน เป็นแหล่ง
อาหาร ผัก เห็ด หรือบางชุมชนก็เป็นต้นน้ าที่ส าคัญด้วย (ด ารงศักดิ์ มะโนแก้ว และคณะ, 2552-2553) การ
ผลิตซ้ าพิธีกรรมในดงหอจึงเป็นการสงวนรักษาและสร้างพ้ืนที่อาหารไว้เพ่ือชุมชน 

ลักษณะหมู่บ้านที่เก่าแก่ที่สืบรุ่นได้หลายรุ่นของด่านซ้าย ท าให้ชุมชนมีลักษณะเป็นครอบครัวขยาย
ขนาดใหญ่ และยิ่งเวลาผ่านไปนานความแนบสนิทในเครือญาติจะเริ่มห่างเรื่อยๆ แต่คนในชุมชนสามารถ
อนุมานได้ว่าเป็นญาติกันได้อยู่ ตรงข้ามกับหมู่บ้านบนที่สูงที่มีขนาดเล็กมักเป็นหมู่บ้านใหม่ซึ่งเป็นส่วนขยาย
จากหมู่บ้านในที่ราบที่ความเป็นเครือญาติแนบชิดกัน ทั้งนี้ล้วนเหตุผลทางการผลิต กล่าวคือ การตั้งถิ่นฐาน
ตามวัฒนธรรมไทยลาวนั้น ฝ่ายชายแต่งงานเข้าบ้านฝ่ายหญิงท าให้ที่ดินของเจ้ามรดกสืบผ่านลูกผู้หญิง ในทาง
เดียวกันเมื่อฝ่ายชายแต่งงานเข้ามาสักระยะและต้องย้ายเรือนใหม่ ก็มีความจ าเป็นที่จะต้องขยายที่ดินออกไป
เป็นของตนเอง แต่ในบริบทด่านซ้ายกลับมีที่ราบอยู่จ ากัด ที่นาซึ่งเป็นพ้ืนที่เหมาะแก่การปลูกข้าวจึงถูกจับจอง
มาหลายรุ่นและมีจ านวนที่ดินบุกเบิกใหม่ลดลง จึงบีบบังคับให้คนด่านซ้ายรุ่นต่อมาเริ่มขยายที่ท ากินขึ้นที่สูง 
การท านาจึงแบ่งเป็น 2 ระบบ  

ข้าวนา 
 ข้าวนาเป็นพืชที่ท าได้เฉพาะหมู่บ้านในที่ราบ หรือ “บ้านนา” เช่น บ้านนาดี บ้านนาหมูม่น นาเวียง 
นาหอ ฯลฯ เพราะตั้งอาศัยวิธีการปักด าและผันน้ าเข้าน้ าออก โดยเริ่มในเดือน 5-6 จะมีการเผานาเพ่ือก าจัด
เศษวัชพืชที่แห้งกรังในฤดูแล้งรวมถึงไข่แมลงศัตรูพืช จากนั้นจะเทียมควายเพ่ือไถดะแปลงนา แปลงนาจะ
เรียกว่า “บิ้ง” โดยบิ้งนาในด่านซ้ายจะเป็นบิ้งเล็กๆ ประมาณ 1-3 งาน แต่ก่อนนั้นการไถนาจะใช้เวลานาน
มากเพราะทั้งควายและคนต้องมีเวลาพัก ในบางบ้านผู้พ่อที่อยู่ในวัยแรงงานและลูกชาย หรือลูกเขยจะสลับกัน
ไถ หรืออาจไหว้วานให้เพื่อบ้านหรือญาติมาช่วยไถหากในบ้านไม่มีแรงงานหรือฝ่ายชายเจ็บป่วย หากบ้านใดมีที่
นามากก็จะใช้เวลาหลายวัน ต่อมาเมื่อมีรถไถนาจึงท าให้การไถนารวดเร็วขึ้นแทบไม่ต้องพ่ึงพาแรงงานผู้พ่อ 
หรือเพ่ือนบ้านเลย  

เมื่อปักด าเสร็จ ข้าวจะมีระยะเวลาประมาณ 3 - 4 เดือนในการเจริญเติบโต ระหว่างนี้เกษตรกร
เจ้าของนาจะคอยควบคุมประมาณน้ าในนาให้พอเหมาะ นาน้ าพัด อาจจะหยุดผันน้ าโดยการเสียบไม้คานขวาง
กงพัดหรือวงล้อพัดไม่ให้หมุน นาน้ าเหมืองอาจต้องปิดประตูเหมือง ได้ตามความเหมาะสม การควบคุมระดับ
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น้ าในนาเช่นนี้จึงเป็นผลดีต่อผู้ที่ครอบครองนาที่มีพัดทดน้ า และครอบครองนาที่มีเหมืองฝาย เขาจะเป็นผู้
ก าหนดระดับน้ าในนาของคนอ่ืนในชุมชนด้วย การจัดการน้ าในนาจึงมีความขัดแย้งสูงและต้อง “ต่อรอง” 
เพ่ือให้เจ้าของนาน้ านั้นเปิดหรือปิดทางน้ าไหลให้กับนาของตน การพูดคุยต่อรองระหว่างเจ้าของที่นาจะต้อง
พูดคุยผ่าน “ผู้เฒ่าผู้แก่” ที่เป็นเจ้าของที่แท้จริงของกรรมสิทธิ์นาและน้ าเหมือง การคุมน้ าจึงเป็นที่ มาของ
อ านาจที่ส าคัญของเกษตรกรรสูงอายุ  

การเก็บเกี่ยว และการด านาจะมีการ “เอาแฮง” หรือลงแขก เป็นกิจกรรมทางสังคมที่สะท้อน
ความสัมพันธ์ของแรงงานในชุมชนได้เป็นอย่างดี แม้ระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่จะเข้าไปเปลี่ยนวิถีผู้คนแต่ผู้เขียน
พบว่าคนด่านซ้ายยังนิยมใช้วิธีการ “เอาแฮง” อยู่ เพราะมีความเชื่อเกี่ยวกับรถเกี่ยวข้าวว่าท าให้ดินเสียหรือ
เกี่ยวข้าวไม่หมด ในการลงแขกเกี่ยวข้าวนั้นเจ้าของที่นาจะต้องเตรียมข้าวปลาอาหาร หรือเหล้าเบียร์ไว้บริการ
สมาชิกที่มาร่วมลงแรง  แม้ปัจจุบันบางบ้านจะใช้วิธีจ้างวานด้วยเงินตราก็ต้องเลี้ยงดูการคนมาท างานอย่างดี 
เพราะการจ้างก็มีนัยยะส าคัญ คนด่านซ้ายนิยมจ้างงานจากคนที่มีความสัมพันธ์กันใกล้ชิดก่อน แม้บางครั้งต้อง
จ้างลูกของตัวเองไปเกี่ยวข้าวก็มี การเอแฮงยังสัมพันธ์กับเครือข่ายเจ้าของที่ดินด้วย โดยเฉพาะกับเจ้าของที่ดิน
ที่มีกรรมสิทธิ์น้ าเหมืองที่ควบคุมระดับน้ าในแปลงนาได้ เจ้าของที่นาที่ไกลออกไปย่อมต่อโอนอ่อนมาช่วยงาน
เจ้าของนาเหมืองโดยอาศัยการบอกว่ามาช่วยญาติผู้ใหญ่ (เพราะญาติผู้ใหญ่ คือ ผู้สูงอายุเจ้ามรดก) มากกว่าจะ
พูดถึงการตอบแทนแรงงาน  

อนึ่ง การ “เอาแฮง” เป็น “พันธะ” ว่าจะไปช่วยเหลือกัน ซึ่งหากเป็นนาที่มีเจ้าของเป็นผู้มีอ านาจน า
ในหมู่บ้านนั้นแล้วมีสมาชิกในเครือข่ายความสัมพันธ์ของตนบางคนไม่เข้ามาร่วมกิจกรรมนี้ สมาชิกรายนั้นจะ
ถูกตั้งค าถามและส่งผลต่อการไปช่วยงานในแปลงนาของเขาในอนาคต สมาชิกที่ไม่มาเข้าร่วมอาจจะต้องจ้าง
วานแทนที่จะขอแรงช่วยงานได้ 

 
 ข้าวไร่ 
 “แค่หว่านๆ หยอดๆ ไว้ แล้วค่อยขึ นไปดู ไม่ต้องท าอะไรมากห่วงแต่เรื่องฝน” ผู้เขียนได้ยินค ากล่าวนี้
บ่อยมากเมื่อถามชาวบ้านก้างปลา ซึ่งเป็นบ้านบนที่สูงหรือ “บ้านไร่” ว่าข้าวปีนี้เป็นอย่างไรบ้าง ค าตอบที่
ได้รับนั้นดูเหมือนว่าข้าวไร่เป็นข้าวที่ไม่ได้อาศัยการดูแลที่ซับซ้อนเช่นการผันน้ าเข้าออกแบบข้าวนา แต่ก็เต็ม
ไปด้วยความกังวลเรื่องฝน หากปีใดฝนตกต่อเนื่องน้ าในล าน้ าหมันสมบูรณ์ดียิ่งท าให้ข้าวไร่มีความเสี่ยงสูง 
เนื่องจาก “ข้าวงามเกินไป” เพราะเมื่อต้นข้าวงอกงามดีข้าวไร่จะอวบใหญ่และล้มทับกันจนรวงข้าวที่งอก
ออกมานั้นถูกทับอยู่ชั้นล่างเมล็ดจะลีบแบน และหากโชคร้ายเมื่อข้าวหมักหมมอยู่ด้านล่างกับความชื้นจะน า
แมลงนานาชนิดมากัดกินต้นพืช 

ส าหรับพ้ืนที่บ้านก้างปลาที่ผู้เขียนได้ขึ้นไปสอบถามนั้นพบว่า ปัญหาที่ส าคัญของการดูแลหญ้าที่ขึ้น
ท่วมข้าว คือ เวลาและแรงงานนั้นต้องจัดสรรไปท าไร่อย่างอ่ืนด้วย เพราะชาวก้างปลาไม่ได้ท าข้าวอย่างเดียวยัง
มีพืชไร่อีกหลายชนิดตั้งแต่มันส าปะหลัง ยางพารา และแก้วมังกรให้ต้องจัดการดูแล ตารางชีวิตเกษตรกรบ้าน
ก้างปลาจึงค่อนข้างรัดตัวและยืดหยุ่นได้น้อย  

การที่ต้องจัดการพืชหลายชนิด ท าให้การท าข้าวไร่ไม่ได้ท ากันทุกครัวเรือนเพ่ือให้เหลือผลผลิต
ส่วนเกิน ข้าวไร่ในหมู่บ้านที่สูงนั้นท าเพียงเพ่ือบริโภคในครัวเรือนเท่านั้น ดังนั้นหากครัวเรือนใดมีสมาชิกใน
ครอบครัวมากก็จ าเป็นที่จะต้อง “ขอเช่า” ที่ดินจากญาติพ่ีน้อง โดยเฉพาะคนที่ต้องดูแล “พ่อแม่” ที่ไม่
สามารถท างานได้  
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การเริ่มหาท าเลที่ปลูกข้าวไร่นั้นเป็นสิ่งที่ต้อง “ต่อรอง” หากเป็นกรณี “บ้านนา” เมื่อที่นาในที่ราบ
ริมน้ าหมันถูกจับจองจนเต็มแล้ว ครอบครัวใหม่ๆ อาจต้องขยับขยายการปลูกข้าวขึ้นบนเขา หากเป็นครอบครัว
ที่โชคดีอาจมีพ่อแม่ได้เคยขึ้นมาเลือกที่ดินแล้วถากถางบุกเบิกมาก่อน ที่บนเขานั้นจึงเป็นมรดกให้ท าต่อได้ ซึ่ง
มรดกนี้สืบผ่านฝ่ายหญิง ปัจจุบันมีการซื้อขายที่บนเขาด้วยปากเปล่า (ไม่มีสัญญาซื้อขาย) แต่กระนั้นก็ไม่
จ าเป็นต้องซื้อขายหากเจรจาขอเช่าที่ได้ก็จะมอบผลผลิตส่วนหนึ่งให้เจ้าของที่ตามแต่ตกลง ซึ่งสิ่งหนึ่งที่ก าหนด
ปัจจัยการจองที่ท าไร่บนเขาจะต้องวางอยู่บนความสัมพันธ์ที่สนิทสนมและไว้วางใจอยู่มาก เพราะที่ดินบนเขา
หลายส่วนนั้นอยู่ในความคลุมเครือทางกฎหมายว่าเป็นที่ท ากินหรือที่ป่าสงวนกันแน่ 

ปัจจุบัน เครื่องจักรอย่างรถแทร็คเตอร์ สามารถท างานไร่ได้รวดเร็วและได้ปริมาณมาก ดังนั้นปริมาณ
การถือครองที่ดินในบ้านไร่นั้นนับว่ามีการครองที่ดินมาก ผู้เขียนพบว่าครัวเรือนที่ท าไร่ข้าวโพดรายหนึ่งที่มี
รถแทร็คเตอร์ขนาดใหญ่ในบ้านก้างปลาถือครองที่ดินถึง 100 ไร่ แต่การดูแลพืชไร่บนที่ดินที่กว้างขวางแม้จะมี
เครื่องจักรช่วยแต่ก็ท าได้ยากในหนึ่งครัวเรือน เพราะการดูแลพืชไม่ใช่การบุกเบิกท่ีดินการดูแลนั้นต้องลงทุนสูง
กว่า จึงมีที่ดินร้างเหลือให้ผู้ที่ครองที่ดินน้อยกว่าและท างานไหวสามารถขอเช่าใช้งานได้ เช่น บางครัวเรือน
ปลูกพืชไร่ทั้งหมด 10-20 ไร่ สามารถดูแลได้ด้วยแรงในครอบครัว และอาจมีก าลังแรงงานเหลือเฟือที่จะเข้าไป
ขอเช่าที่ดินจากเจ้าของที่ 100 ไร่ ที่ดูแลไม่ทันในบางปีได้อีก ดังนั้นการขอเช่าพ้ืนที่ว่างที่ครอบครัวอ่ืนท าไร่ไม่
ไหวเพ่ือท า “ข้าวไร่” ไว้บริโภคนับเป็นวิธีการต่อรองอย่างหนึ่งไม่ให้กระทบกับขนาดที่ดินที่ลงทุนท าพืชไร่
เชิงเดี่ยวอ่ืนๆ ไว้ 

การผลิตข้าวในบริบทด่านซ้ายทั้ง 2 รูปแบบนี้ สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ของแรงงานทั้งในระดับ
ครัวเรือน และในระดับชุมชน จากเดิมครัวเรือนจะต้องทุ่มเทแรงงานทั้งหมดในแปลงนา โดยเฉพาะการไถนาที่
ใช้เวลานานส่งผลให้ผู้สูงอายุเจ้าของที่นาต้องท างานร่วมกับแรงงานวัยฉกรรจ์ แต่เมื่อมีเครื่องจักรทุ่นแรง 
ผู้สูงอายุเจ้าของนาก็สามารถท านาด้วนวิธีอ่ืนๆ ได้ ทั้งการสร้างเครือข่าย (ลูกเขยใช้เวลาสร้างเครือข่ายนานกว่า
พ่อตาเพราะลูกเขย “แต่งเข้า” บ้านฝ่ายหญิง) หรือแม้กระทั่งการให้ลูกเขยและลูกสะใภ้ขยายที่ท ากินขึ้นที่สูง
เพ่ือปลูกข้าวไร่ ขณะที่วิถีการผลิตข้าวไร่นั้น มีความซับซ้อนน้อยวกว่าข้าวนาเป็นอย่างมากแต่ก็ยังต้องท า และ
ด้วยพ้ืนที่ขนาดใหญ่บนที่สูงท าให้พวกเขาต้องใช้เวลาและแรงงานไปกับพืชชนิดอ่ืนๆ ส าหรับพวกเขาการ
แบ่งปันที่ดินให้คนที่ยังพอท านาข้าวได้จึงส าคัญ เพราะพวกมีที่ดินมากจะไม่มีเวลาท าข้าว พวกเขาต้องพ่ึงพา
ข้าวจากคนอ่ืนในหมู่บ้าน ซึ่งอาจมาจากการแลกเปลี่ยนข้าวเป็นค่าเช่าก็ได้  
 
ความสัมพันธ์ของการผลิตข้าวกับแรงงานในหน่วยครัวเรือน 
 วิถีการผลิตข้าวทั้งสองแบบข้างต้นนั้น ท าให้เห็นความแตกต่างของวิถีการผลิตข้าวนาและข้าวไร่ ใน
บริบทด่านซ้ายไปแล้ว ประเด็นที่จะกล่าวต่อไปจะแสดงให้เห็นว่าการผลิตข้าวนาและไร่นั้นส่ งผลถึงวิธีคิดและ
โครงสร้างทางอ านาจของครัวเรือนด้วย (รายนามคนด่านซ้ายที่เป็นกรณีตัวอย่างด้านล่างนี้เป็นนามสมมติ) 

 

ข้าว ที่นา กับวิธีคิดเรื่องความม่ังคั่ง  
“ลูกสาวบ้านผู้ใด๋มีนา ลูกเขยนั นรวย” ค ากล่าวนี้มีนัยยะส าคัญมาก เพราะข้าวกลายเป็นอัตราวัด

สถานะทางสังคม มันอาจเริ่มเมื่อ พ.ศ.2500 ที่ด่านซ้ายกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบตลาด (ดูเพ่ิมใน เอกรินทร์ 
พ่ึงประชา และคณะ, 2560) หรือมองให้ลึกได้ไกลตั้งแต่วันที่ครอบครัวแรกขุดถากป่า หยอดเมล็ดข้าว และ
ขยายที่นาของตนเองกว้างขวางจนครอบครัวอ่ืนที่ตามมาครอบครองพ้ืนที่จ ากัดในด่านซ้ายไม่ทัน ที่นาจึงเป็น
ปัจจัยการผลิตที่ส าคัญที่สุดให้ครอบครัวแรกนั้น และนี่คือความมั่งคั่งเหลือประมาณ ในทางเดียวกันเมื่อ
ครอบครัวนั้นมีบุตรสาวเติบใหญ่และบุตรชายที่ออกเรือนไปแล้ว ย่อมต้องการแรงงานชายจากภายนอกมา



เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)      479 
 

 
การประชมุวิชาการระดบัชาตดิา้นมานษุยวิทยาและสงัคมวิทยา ครั้งที่ 2 

20 - 21 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 

 

จัดการแปลงเพาะปลูก ฝ่ายชายจึงแต่งงานเข้าและอาจขยายที่นาออกไปอีกกว้างขวางเพ่ือรองรับสมาชิกใหม่ที่
จะก าเนิดขึ้นมาผลิตในอนาคต เมื่อมีที่นาท าให้คนด่านซ้ายละทิ้งปัจจัยการผลิตนี้ได้ยาก ที่นาจึงเป็นระบบคิดที่
ยึดโยงระบบการผลิตของครอบครัวไว้ให้อยู่ในแปลงใหญ่ 

ครอบครัวนายปิก อายุ 40 ปี อยู่บ้านหนามแท่ง เป็นบ้านนาอีกแห่งที่ส าคัญในด่านซ้าย เขาแต่งงาน
กับนางวาสนา ซึ่งเป็นลูกสาวของนายพยม แล้วย้ายเข้ามาบ้านหนามแท่ง นายพยม มีลูก 4 คน เป็นชาย 2 คน 
หญิง 2 คน ครอบครองที่นาประมาณ 12 ไร่ ลูกชาย 2 คนนั้นได้เรียนหนังสือและออกไปรับราชการ ดังนั้นนาง
วาสนาและน้องสาวจึงมีหน้าที่ดูแลที่ดิน บ้าน และพ่อแม่ของตน  

นายปิกแต่งเข้าบ้านนางวาสนา และเริ่มท างานเป็นแรงงานท านาก็พบว่า ที่นามีการแบ่งไว้ให้ลูกทั้ง 4 
คนของนายพยม แต่ไม่ใช่การแบ่งเนื้อที่ ระบบการแบ่งที่นาของคนด่านซ้ายแบ่งเป็น “บิ้ง” หรือ “แปลง” บิ้ง
แต่ละบิ้งอาจไม่ได้ติดกันหรือไม่มีขนาดเท่ากัน เช่น พ่อแม่มีนา 6 บิ้งนาติดน้ า 2 บิ้งนาดอน 4 บิ้ง คนที่แรกได้
นาไป 2 บิ้ง คนรองขอ 3 บิ้ง และพ่อกับแม่เห็นว่าคนโตได้นาลุ่มน้ าดีไปแล้วทั้งสองบิ้ง คนเล็กได้นาดอนไปบิ้ง
เดียว อาจจะขอนาลุ่มจากคนโตมาอีกหนึ่งบิ้งให้คนเล็กเป็นสองบิ้ง การแบ่งปันนาเช่นนี้เป็นวิธีคิดที่นายปิกรู้สึก
ประหลาดใจเนื่องจากนายปิกไม่ใช่คนพ้ืนถิ่นด่านซ้าย  

แต่เมื่อเวลาผ่านไป นายปิกได้ท านาร่วมกับวาสนาและครอบครัวของน้องสะไภ้บนที่ดินของนายพยม
ไปหลายฤดูกาลจนลูกชายของเขาเรียนจบและออกไปรับราชการแล้ว เขาจึงเริ่มเข้าใจว่านาแต่ละบิ้งมี
คุณสมบัติต่างกัน บางบิ้งอยู่บนดอน บางบิ้งอยู่ในที่ลุ่มการที่พ่อตาของเขาแบ่งที่ดินให้ลูกเช่นนี้นับเป็น
ประสบการณ์ท่ีสั่งสมมานานอย่างหนึ่งของพ่อตาซึ่งเขาก าลังได้เรียนรู้วิธีมองที่ดินแบบนี้ด้วย  

อย่างไรก็ตามด้วยความเป็นคนรุ่นใหม่ที่ต้องท าเรื่องที่ดินให้ถูกตามกฎหมาย และเมื่อลูกหลานเติบ
ใหญ่แล้ว พ่อตาเข้าสู่วัยชรา มีความจ าเป็นที่จะต้องพูดถึงการแบ่งมรดก เขามองว่าหากแบ่งที่นาตามความ
ปรารถนาและภูมิปัญญาของพ่อตาที่แยกบิ้งแล้วนั้น เมื่อออกเอกสารสิทธิ์จะเกิดปัญหาการมีเอกสารสิทธิ์หลาย
ใบ ซึ่งเขามองว่านี่เป็นความยุ่งยาก นายปิกจึงต้องตกลงกับพ่อตาและครอบครัวของนางวาสนาใหม่ให้ขีดเส้น
แบ่งแบบตรงไปตรงมาให้แบ่งเป็นโฉนด 4 ใบ ให้ลูก 4 คนของนายพยมไปเลย 

กรณีนี้ จะเห็นว่า นายพยม มีประสบการณ์และภูมิปัญญาในการจัดสรรที่นาตามความเหมาะสมของ
ระบบนิเวศเป็นอย่างมาก และวิธีคิดเรื่องการแบ่งที่นาให้ลูกหลานนั้น เป็นการ “แบ่งท ากิน” ไม่ใช่แบ่งมรดก
หรือแบ่งแยกที่ดินเช่นที่นายปิกต้องการท าให้ชัดเจน เพราะการแบ่งแยกท่ีนาให้เล็กลงขัดกับวิธีคิดของคนด่าน
ซ้ายที่มองว่าที่นามากคือมั่งคั่ง ความสัมพันธ์ของแรงงานในหน่วยครัวเรือนระหว่าง พ่อตา และ ลูกเขย จึงมีวิธี
คิดที่ขัดแย้งกันการต่อรองเรื่องเส้นแบ่งนาจึงเกิดขึ้น แม้จะจบลงด้วยการแบ่งที่นาด้วยเส้นตรง แต่สุดท้ายนาย
ปิกก็ต้องท านาบนที่ดินที่เป็นบิ้งเล็กบิ้งน้อยทั้งหมดอยู่ดี เพราะยังไม่ทราบแน่ชัดว่าลูกชาย 2 คนที่รับราชการ
ของนายพยมจะกลับมา “แบ่งแยก” ที่นาเช่นที่พ่ีเขยต้องการหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้วิธีคิดเรื่องแบ่งกันท า
นาคนละบิ้งของนายพยมนับว่ายังมีอิทธิพลอยู่เพราะนายปิกเองก็ไม่ได้ไถเปลี่ยนรูปของบิ้งนานั้นอย่างประจักษ์
ชัด 

ข้าว ที่นา และอ านาจ 
นอกจากขอบเขตที่นาแสดงความมั่งคั่งเพราะจะผลิตข้าวได้มากแล้ว การผลิตข้าวได้มากครั้งยิ่งแสดง

พลังอ านาจได้มากกว่า และการผลิตข้าวได้มากครั้งหมายความว่าเจ้าของที่นานั้นต้องสามารถควบคุมน้ าและ
หาเมล็ดพันธุ์ส าหรับข้าวนาปรังเพื่อขายได้เป็นอย่างดี  

ครอบครัวของนายจัด บ้านนาหมูม่น เป็นครอบครัวที่แสดงบทบาทนี้ได้ชัด อายุ 74 ปี เป็นเกษตรกรที่
ครอบครองที่นาโบราณของหมู่บ้านเอาไว้ 2 รูปแบบ คือ 1) นาน้ าพัด นาน้ าพัดเป็นที่นาที่อยู่ริมน้ าหมันซึ่งมีพัด
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ทดน้ าสามารถผันน้ าเข้านาได้ตลอดเวลา การที่นายจัดควบคุมนาริมน้ าหมันท าให้เขาสามารถควบคุมการจ่าย
น้ าจากพัดแจกจ่ายให้กับที่นาของเกษตรกรรายอ่ืนๆ ที่อยู่ห่างออกไปได้ 2) นาน้ าเหมือง หลังจากที่บุตรสาว
และบุตรชายของเขารับราชการไปหมดแล้วเขาสามารถสะสมทุนและซื้อที่นาน้ าเหมือง ซึ่งเป็นที่ดินเหมืองฝาย 
มีน้ าไหลจากภูเขาออกมาตลอดปี ท าให้เขาสามารถท านาได้ปีละ 2 ครั้ง ซึ่งการซื้อที่ดินนาน้ าเหมืองนี้ท าให้
กรรมสิทธิ์น้ าเหมืองสายนั้นเป็นของครอบครัวนายจัดด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้ท าให้อ านาจในการควบคุมน้ าของนาย
จัดสูงมาก ดังนั้นบรรดาเกษตรกรที่มีที่ดินติดกับแปลงนาของนายจัดก็จะต้องเพิ่งพาอ านาจการตัดสินใจเรื่องน้ า
จากเจ้าของกรรมสิทธิ์คือนายจัด ดังนั้นนายจัดจึงมีเครือข่ายทางสังคมจากสมาชิกอ่ืนในหมู่บ้านมาร่วมกัน
ท างาน  

ระหว่างการท างานภาคสนามในบ้านนาหมูม่น ช่วงปี พ.ศ. 2560 ผู้เขียนได้สังเกตว่า บ้านของนายจัด
มีการเลี้ยงวัวและช าแหละวัวอยู่บ่อยครั้งที่ใต้ถุนบ้าน จากนั้นจะแจกจ่ายแก่คนรู้จักทั้งในและนอกหมู่บ้าน ซึ่ง
เมื่อถึงช่วงเวลาเก็บเกี่ยว ผู้คนที่มาช่วยกันช าแหละเนื้อและสมาคมที่ใต้ถุนบ้านนี้กลายแรงงานส าคัญในการ
ด าเนินการเกี่ยวข้าว เก็บข้าวขนกอง สีข้าว และน าข้าวขึ้นยุ้งฉาง มันเป็นการเรียกรวมแรงงานลูกหลานฝ่าย
ชายของจากอีกคุ้มบ้านหนึ่งรวมถึงญาติฝ่ายภรรยาที่คุ้มบ้านของตน 

แม้จะอายุ 74 ปีแล้ว แต่ภาระงานของเขาในการจัดการที่นาและลงแรงผลิตข้าวนั้ นยังโดดเด่นมาก 
แรงงานที่ส าคัญในแปลงนาของเขา คือ ลูกสาวคนโตที่อายุ 52 แล้วทั้งนี้เพราะลูกเขยของเขาเป็นต ารวจ
ตระเวนชายแดนที่ต้องเข้าเวรในค่ายหลายวันท าให้ภาระงานหลักอยู่ที่ลูกสาว และหลานชายวัย  17 ปี  ทั้งการ
ปักด านาปีและนาปรังและการใช้แรงงานอ่ืนๆ นายจัดจึงเป็นผู้สูงอายุเกษตรกรคนหนึ่งที่ควบคุมการผลิตทั้งใน
ระดับครัวเรือนและชุมชนได้อย่างเบ็ดเสร็จ 
 
 ข้าว ท่ีไร่ กับการแบ่งปันปัจจัยการผลิต 
 การแบ่งปันที่ดินที่ไม่ได้ใช้ หรือดูแลไม่ทั่วถึงเป็นกลวิธีหนึ่งที่ชุมชนใช้บริหารจัดการในยามที่ครัวเรือน
สมาชิกมีปัญหา ดังที่ผู้เขียนกล่าวไว้ในบริบทการท าข้าวไร่ของหมู่บ้านบนที่สูงอย่างบ้านก้างปลา อย่างไรก็ตาม
การปันที่ดินนี้เต็มไปด้วยการต่อรองมากมายซึ่งสะท้อนสถานะและบทบาทของแรงงานในวิถีข้าวไร่เพ่ือ
เปรียบเทยีบกับบริบทข้าวนาได้เป็นอย่างดี  

ครอบครัวของนายสร อายุ 38 ปี บ้านก้างปลา เป็นครอบครัวขยายขนาดใหญ่ เขาและภรรยาต้อง
จัดการผลผลิตให้เพียงพอต่อการสร้างรายได้ให้สมาชิกในครัวเรือนรวมกัน 8 คน โดยมีพ่อและแม่เป็นผู้สูงอายุ
ตอนปลายมากแล้ว นายสรจึงต้องผลิตข้าวไร่เพ่ิมขึ้นมาเพ่ือให้เพียงพอบริโภคในหนึ่งปี และเพ่ือให้เกิดผลผลิต
ส่วนเกินส าหรับจ าหน่ายแบบปลีกในตลาด ซึ่งนับว่าเป็นครัวเรือนที่น่าสนใจเพราะโดยปกติแล้วการแจกจ่าย
ข้าวไร่นั้นไม่นิยมค้าปลีก เพราะข้าวไร่เป็นสื่อกลางในการสื่อสารทางวัฒนธรรมเป็นค่าเช่าที่ดิน หรือเป็นการ
ตอบแทนคืนในลักษณะอ่ืน แต่ด้วยนายสรต้องดูแลพ่อแม่ น้อง และหลานอีกหลาบคน ดังนั้นการใช้ผู้เฒ่าผู้แก่
เป็นเครื่องมือต่อรองจึงเกิดข้ึน แม้โดยไม่ตั้งใจแต่ประเด็นนี้แสดงให้เห็นความห่วงใยและเป็นระบบเกื้อหนุนทาง
สังคมแก่ผู้สูงอายุเป็นอย่างดี ชุมชน และเครือญาติอ่ืนๆ ได้มอบหมายให้นายสรท าข้าวไร่ และพืชไร่อ่ืนๆ บน
ที่ดินได้หลายแปลง  

ที่กล่าวมาคือตัวอย่างความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในการผลิตข้าว ซึ่งเป็นเพียงตัวอย่างช่วยวิเคราะห์ว่าเรา
สามารถมองวิถีการผลิตจากหน่วยครัวเรือนเพ่ือพิจารณาพลังอ านาจและต าแหน่งแห่งที่ของสมาชิกภาพที่เป็น
ส่วนหนึ่งของการผลิตได้ โดยเฉพาะกรณีผู้สูงอายุที่ไม่มีก าลังแรงงานในการผลิตข้าวแล้ว แต่เมื่อเราพิจารณา
ประวัติศาสตร์และการจัดการให้กระชั้นมาในครัวเรือนก็จะเห็นว่า ผู้สูงอายุ มีส่วนมากในการจัดการการผลิต 
โดยไม่ออกแรงผลิต 
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เกษตรกรสูงอายุ: กลยุทธ์ อ านาจและการต่อรองในวิถีการผลิตข้าวเพื่อความม่ันคงทางอาหาร 
 จากที่ไล่เรียงวิถีการผลิตและความสัมพันธ์ของแรงงานในครัวเรือนและชุมชน ท าให้ผู้สูงอายุในฐานะ
เจ้าของที่ดินมีพ้ืนที่ในการใช้อ านาจหรือใช้กลยุทธ์อย่างมีนัยส าคัญ โดยเฉพาะพ้ืนที่ “บ้านนา” ที่มีกระบวนการ
ผลิตข้าวที่ซับซ้อน ท าให้ความสัมพันธ์ซับซ้อนตั้งแต่ระดับครัวเรือนถึงระดับชุมชน ระดับครัวเรือนตัวอย่างที่
ส าคัญคือครอบครัวนายปิกกับนายพยม ระดับชุมชน คือ ครอบครัวนายจัด ขณะที่ “บ้านไร่” ซึ่งเป็นชุมชนใหม่
ที่เครือญาติสนิทแน่นได้ให้ความเคารพแก่ผู้สูงอายุเป็นอย่างยิ่ง เช่นที่บ้านก้างปลาที่ชุมชนมีการ “เกลี่ย” ที่ดิน
เพ่ือให้ครอบครัวหนึ่งผลิตเพ่ือดูแลผู้สูงอายุ เป็นหนึ่งในการพิทักษ์แรงงานที่ท าหน้าที่ด้านความเชื่อ พิธีกรรม 
และเรื่องบาปบุญคุณโทษในระบบวัฒนธรรม 
 
 กลยุทธ์หรือปฏิบัติการของผู้สูงอายุที่ใช้ในวิถีการผลิตข้าวจึงแบ่งได้ดังนี้ 

1) การควบคุมน้ า กรณีของครับครัวนายจัด เขาท าให้เห็นว่าสามารถผลิตข้าวได้ปีละมากครั้งและสร้าง
เครือข่ายการผลิตที่ไกลเกินกว่าครัวเรือนและชุมชนได้อย่างดี การผลิตข้าวของนายจัด ท าให้เห็นว่าข้าวเป็นทั้ง
ส่วนหลักในครัวเรือน และเป็นส่วนเสริมเพ่ือขายในระบบโลกได้ด้วยการผลิตส่วนเกินขึ้นมามหาศาลและการ
ลงทุนเรื่องแรงงานที่ต่ า เพราะอาศัย “อ านาจ” จากการเป็นเจ้าของนาน้ าท าให้มีแรงหนุนหรือพลังการ 
“ต่อรอง” จากเครือข่ายแรงงานในชุมชนได้อย่างดี  

กรณีของนายจัด สร้างภาวการณ์ผลิตที่เพียงพอของผลผลิต และสามารถมีผลผลิต “เกินล้น” ได้ ด้วย
สภาพนาที่ท านาปรังได้ นอกจากนี้อ านาจที่ซับซ้อนในการจัดการน้ าสามารถน าที่นาใกล้เคียงไปสู่การรวมกลุ่ม
เครือข่ายเพ่ือสร้างภาวะการมีเสถียรภาพ และการเข้าถึงทรัพยากรอันเอ้ือต่อการผลิตได้อย่างดี การใช้ปัจจัย
การผลิตข้าวเป็นแกนกลางในการสร้างเครือข่ายทางสังคม เช่นนี้ท าให้เขาสามารถควบคุมน้ าและการผลิตข้าว
ของชุมชนได้อย่างเบ็ดเสร็จ  

2) การควบคุมที่นาแปลงใหญ่ จะเห็นว่าวิธีคิดการแบ่งโฉนดที่ดินของนายปิก บ้านหนามแท่งนั้นเป็น
วิธีคิดกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลที่ได้รับแรงกระทบจากทุนนิยมซึ่งชวนให้ชุมชนแยกปัจจัยการผลิตออกเป็นส่วนน้อย
เพ่ือลดทอนก าลังการผลิตแบบครัวเรือนเป็นอย่างมาก แต่นายพยมมีวิธี “แบ่งนาให้ท า” ไม่ใช่ “แบ่งแยก” ที่
นาออก จึงปะทะและต่อรองกันกับวิธีคิดใหม่ ผลคือการประนีประนอม แต่ ณ ปัจจุบันก็ยังต้องท านาผืนใหญ่
อยู่ ซึ่งนาของครอบครัวอ่ืนๆ อีกหลายร้อยครอบครัวอาจไม่เป็นเช่นนี้และอาจถูกแบ่งแยกไม่ใช่แบ่งท าใน
ครัวเรือนแล้ว  

อ านาจและการต่อรองของนายพยม จึงเป็นการจัดการแปลงผลิตให้ยืดหยุ่นได้เช่นเดียวกับของบ้าน
ก้างปลา แต่เพียงท าในพ้ืนที่เล็กกว่า เพราะ “ที่นา” ในด่านซ้ายนั้นมีจ ากัด แต่โดยรวมแล้วคือการสร้างระบบ
ผลิตที่เข้มแข็งเพ่ือให้มีข้าวที่ “เพียงพอ” และท าในพ้ืนที่ครัวเรือนซึ่งเกิดความต่อเนื่องและมีเสียรถภาพ
ทางการผลิตขึ้น  

3) การใช้ร่างกายตามสรีระและบทบาทให้ชุมชนเข้ามาช่วยการแบ่งปันทรัพยากร เป็น เงื่อนไขทาง
วัฒนธรรมสร้างชั้นการบังคับบัญชาอย่างละม่อมเพ่ือต่อรองให้แรงงานวัยฉกรรจ์มีที่ดินส าหรับการปลูกข้าวเพ่ือ
แบ่งปันแก่ครัวเรือนที่มีภาระการเลี้ยงดู เช่น กรณีครัวเรือนของนายสร ซึ่งผู้เขียนมองว่านี่เป็นตัวอย่างที่ดีมาก
ในการแสดงภาวะเกื้อหนุนทางสังคมที่สมาชิกในชุมชนเกลี่ยทรัพยากรที่ดินให้กับผู้สูงอายุที่ปฏิบัติการทางการ
เกษตรไม่ได้แล้ว แต่สมาชิกภาพนั้นมีคุณค่าในทางสังคมและเป็นแก่นแกนทางความเชื่อเรื่องบรรพบุรุษและ
บาปบุญ แสดงให้เห็นอีกว่าในชุมชนก้างปลามีสายสัมพันธ์ที่แนบสนิทเป็นหน่วยการผลิตแบบชุมชนหมู่บ้านที่
เด่นชัด 
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นอกจากนี้ในกรณีบ้านก้างปลาจะเห็นว่าหน่วยการผลิตของหมู่บ้านในที่สูงจะมีระบบพืชไร่เข้ามาชิง 
“เวลา” ในการบริหารจัดการของครัวเรือน ในกรณีนี้หากมองการดูแลพืชไร่ด้วยเรื่องของ “Time” ที่ 
Maxwell และ Smith (1993) เสนอจะเห็นว่าพืชไร่สร้างความเสี่ยงและท าให้ครัวเรือนบางครัวเรือนที่
ครอบครองที่ดินมากดูแลไม่ทันท่วงที ผลที่เกิดคือเงื่อนไขการแบ่งปันที่ดินให้แก่ครัวเรือนอ่ืนนั้นน้อยลง ที่เห็น
ได้ชัดคือการ “เกลี่ย” ที่ดินให้กับกับครอบครัวที่ต้องดูแล “ผู้สูงอายุ” โดยเฉพาะให้ท า “ข้าว” เพราะข้าวคือ
ผลผลิตส าคัญที่บ่งบอกความมั่นคงและมั่งคั่งของครัวเรือน การเกลี่ยที่ดินจึงเป็นการสร้างและจัดการระบบ
ผลิตอาหารโดยชุมชน เพ่ือตอบสนองต่อสรีระของสมาชิกในชุมชนที่ใช้แรงงานเข้มข้นไม่ได้จริงๆ หรือคือการ
กระจายการใช้ประโยชน์ (Utilization) และสร้างอ านาจสิทธิ์ในการเข้าถึง (Access) พ้ืนที่ผลิตข้าวแก่
ครอบครัวที่ต้องดูแลผู้สูงอายุที่เป็นผู้เปราะบาง 

หากมองอีกมุมคือชาวบ้านบนที่สูงพยายามท าให้ระบบผลิตข้าวเป็นทรัพย์ส่วนรวมหรือไร่ข้าวที่จัดสรร
ได้อย่างยืดหยุ่น ซึ่งเป็นวิธีคิดเรื่องการจัดการแปลงผลิตข้าวที่สืบต่อมาจากแปลงนาในที่ราบดังกรณีที่สอง 
 
สรุป 

โดยสรุปแล้วจากกลยุทธ์ทั้ง 3 ที่ผู้สูงอายุปฏิบัติการในวิถีการผลิตข้าว 2 รูปแบบ ข้าวนา และ ข้าว
ไร่ ทั้งสองรูปแบบต้องใช้ที่ดินที่มีอยู่จ ากัดเป็นหลัก ท าให้ผู้สูงอายุที่ครอบครองที่นามีวิธีการหรือกลยุทธ์ 2 แบบ 
คือ 1) การควบคุมน้ า ที่ท าให้นายจัดมี “อ านาจต่อรอง” ที่สามารถสร้างเครือข่าย “แรงงาน” ได้ในระดับ
ชุมชน 2) การควบคุมแปลงนา ในกรณีของนายพยม เป็นการสร้าง “เครือข่ายแรงงาน” เช่นเดียวกับนายจัด 
ต่างเพียงว่าจะเป็นอ านาจการต่อรองในระดับครัวเรือน เป็นแรงงานในครัวเรือน คือ ลูกสาวและลูกเขย  

ขณะที่รูปแบบ “ข้าวไร่” แสดงพลังการจัดการโดยชุมชนที่มีการเกลี่ยที่ดินให้เหมาะสมให้ผู้สูงอายุที่ไม่
สามารถผลิตได้ นับเป็นดูแลผู้สูงอายุที่เป็นผู้เปราะบางที่ชุมชนต้องดูแล กรณีของนายสร ก็เป็นตัวอย่างที่ท าให้
เห็นการต่อรองระหว่างนายสรและพ่ีน้องโดยมี “ผู้เฒ่า” เป็นผู้รับอ านาจกระท านั้น (Passive) ต่างจากผู้สูงอายุ
สองรายข้างต้นที่เป็นผู้กระท า (Active) และการต่อรองในชุมชนที่เครือญาติที่ใกล้ชิดกันจึงหมายถึงการต่อรอง
ในระดับชุมชนด้วย 

ทั้ง 3 รูปแบบกลยุทธ์จึงสร้างภาวะความม่ันคงทางอาหาร ดังนี้ 1) กรณีการควบคุมนาและน้ าของนาย
จัดและนายพยมเป็นกลวิธีหนึ่งที่ช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารในมิติการสร้างระบบอาหารที่มีความมั่นคง 
(Availability) และมีเสถียรภาพ (Stability) ตามนิยามของอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) 
เพราะนายจัดนั้นผลิตได้ล้นเกินอยู่แล้ว ส่วนนายพยมสามารถกระจายข้าวไปให้ลูกหลานที่ท างานที่อ่ืนได้ด้วย
ระบบนาแปลงใหญ่ 2) กรณีบ้านก้างปลาที่มีการจัดการโดยชุมชนที่มีการเกลี่ยที่ดินให้เหมาะสมให้ผู้สูงอายุที่ไม่
สามารถผลิตได้ เข้าถึง (Access) และการกระจายการใช้ประโยชน์ (Utilization) ดังนั้นการท าความเข้าใจการ
ใช้อ านาจของผู้สูงอายุเกษตรกรนี้ช่วยแนะน าผู้ขับเคลื่อนงานด้านการสร้างความมั่นคงทางอาหารได้ตรงกับ
บริบทชุมชนเพ่ือเติมเต็มภาวะความมั่นคงทางอาหารให้ครบทั้ง 4 ตัวชี้วัดข้างต้นนี้ให้ครบทั้งในชุมชน “บ้าน
นา” และ “บ้านไร”่  
 
ความส่งท้าย  

องค์ความรู้ มุมมอง และประสบการณ์ที่ถ่ายทอดออกมาในข้อเขียนนี้ ต้องขอบพระคุณส านักงาน
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ที่มีส่วนส าคัญในการผลักดัน
งานวิจัยในพ้ืนที่อ าเภอด่านซ้าย และมอบโอกาสให้ผู้เขียนได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและเรียนรู้ร่วมกับ
ชุมชนตลอดหลายปีผ่านมา  
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 น้ าผักสะทอน” ภูมปิัญญาท้องถิ่นด่านซ้ายกับความมั่นคงทางอาหาร  
Nam Pak Sathorn” Dan Sai Local Wisdom and Food Security 

 
จริยา นาค าภา1 

 
บทคัดย่อ  
 บทความนี้กล่าวถึงการจัดการความมั่นคงทางอาหารผ่านภูมิปัญญาการท า “น้ าผักสะทอน” ซึ่งเป็น
เครื่องปรุงรสชนิดหนึ่งในพ้ืนที่อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย การศึกษานี้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการและการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในพ้ืนที่ แล้วน ามาอธิบายภายใต้กรอบแนวคิดเรื่อง 
“ภูมิปัญญาท้องถิ่น” พบว่า “น้ าผักสะทอน” เป็นภูมิปัญญาที่ท าให้เห็นความสัมพันธ์ของระบบการจัดการฐาน
ทรัพยากรอาหารของชุมชน 3 มิติ ได้แก่ 1) มิติสิ่งแวดล้อม ด้วยระบบนิเวศด่านซ้ายท าให้เกิดพืชตามฤดูกาล
หลากหลาย ชาวด่านซ้ายจึงต้องหาวิธีการถนอมรักษาอาหารที่ส าคัญไว้นอกฤดู น้ าผักสะทอนก็เป็นหนึ่งในนั้น 
2) มิติเศรษฐกิจ เมื่อระบบตลาดเข้ามาสู่ด่านซ้ายท าให้น้ าผักสะทอนกลายเป็นสินค้าส าคัญที่มีคุณค่าและมูลค่า
เลื่อนไหลตามยุคสมัย 3) มิติด้านสังคม การท าน้ าผักสะทอนยังเป็นภูมิปัญญาการถนอมอาหารที่อาศัยการมี
ส่วนร่วมในสังคม จึงปรากฏความสัมพันธ์ทางสังคมขึ้นอย่างหลากหลาย และความสัมพันธ์เหล่านี้ยังสอดคล้อง
กับการจัดการระบบอาหารของชุมชนที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพ่ือลดความเสี่ยง และสร้างความมั่นคงทาง
อาหารให้กับชุมชน    
 

ค าส าคัญ: ด่านซ้าย ความมั่นคงทางอาหาร น้ าผักสะทอน ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
Abstract 
 The purpose of this study was to describe about food security management by local 
wisdom “Nam Pak Sathorn” (Sathorn Vegetable Sauce) which is a sauce used in Dan Sai at 
Loei province. This study was an informal interview and participant observation in order to 
explain within the context of “Local Wisdom”. The result of the study revealed that “Nam 
Pak Sathorn” is a local wisdom that indicates a relation of food resource based management 
of locals in 3 dimensions: environmental, economic, social. 1) Environmental,  an ecosystem 
of Dansai causing many seasonal plants, Dansai people have searched for food preservation 
methods for the off-season and using Nam Pak Sathorn is one of those methods. 2) Economic. 
When market economy has come to Dansai, Nam Pak Sathorn has become an important 
product and valuable according to the era. 3) Social. Making Nam Pak Sathorn is also a food 
preservation process which needs a social engagement. It brings a diversity of social relations 
and these relations are consistent with food system management which has been changing 
all the time to reduce a risk and build food security for a community.  
 

                                                           
1 นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา สาขามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศลิปากร 
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Keyword: Dan Sai, Food Security, Nam Pak Sathorn, Local Wisdom 
บทน า 
 ปัจจุบันประชากรโลกเพ่ิมจ านวนขึ้น ทั้งภาวะทางเศรษฐกิจและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมท าให้หลาย
ประเทศประสบภาวะขาดความมั่นคงทางอาหาร โดยโครงการอาหารโลก (WFP) และองค์การอาหารและ
การเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) รายงานถึงภาวะความอดอยากและหิวโหยที่เพ่ิมสูงถึง 850 ล้านคนทั่ว
โลก หลายพ้ืนที่การเข้าถึงอาหารเป็นสถานการณ์ที่วิกฤต โดยเฉพาะในทวีปแอฟริกา เอเชีย ลาตินอเมริกา 
และแคริบเบียน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากวิกฤติทางการเกษตรที่ประสบกับภาวะแล้งอย่างต่อเนื่อง และอากาศ
ร้อนจัด โดยสถิติของภาวะอดอยากและหิวโหยของประชากรทั่วโลกเพ่ิมสูงขึ้น (FAO, 2006) 
 ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติอาหารมักอยู่ในผู้ที่มีรายได้น้อย ยากจน หรือแรงงานจากภาคการเกษตร
ที่ไม่สามารถจะซื้อผลผลิตของตนเองได้เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพันธะสัญญา  จากปัญหาการไม่สามารถ
เข้าถึงอาหารได้อย่างเพียงพอจึงน ามาสู่การปรับตัว หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตอาหารและการบริโภค
อาหารในลักษณะใหม่ เช่น การน าอาหารเหลือมาปรุงใหม่ หรือการรณรงค์ให้ห้ามงดทิ้งขยะอาหารที่ยังบริโภค
ได้ (Charlene Chua, et al, 2018) 
 อดีต ปัญหาความไม่มั่นคงทางอาหารของมนุษย์มีวิธีการที่หลากหลาย นับตั้งแต่การบุกเบิกพ้ืนที่
การเกษตรใหม่ ๆ ของชาวกะเหรี่ยง หรือการสร้างความเชื่อประเพณีพิธีกรรมเพ่ือเสริมสร้างก าลังใจ และ
อนุรักษ์หวงแหนพ้ืนที่อาหาร เนื่องจากในสังคมดั้งเดิมนั้นพึ่งพาอาหารจากธรรมชาติเป็นหลัก (ชูพินิจ เกษมณี, 
2539 ) ดังนั้น หากธรรมชาติเกิดการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยย่อมกระทบต่อระบบอาหารของกลุ่มชน เพ่ือ
การรับมือกับปัญหาความไม่มั่นคงทางอาหาร มนุษย์จึงสร้างองค์ความขึ้นมาในรูปแบบของ “ภูมิปัญญา” ที่
สามารถสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น  
 พ้ืนที่อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย มีลักษณะทางกายภาพของด่านซ้ายตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขา และ
ขยายขึ้นไปตั้งถิ่นฐานบนที่สูง ท าให้ชาวบ้านมีระบบเกษตรกรรม 2 รูปแบบ คือ ท านาบนที่ราบและการท าไร่
บนที่สูง ด้วยพื้นที่การตั้งถิ่นฐานที่รายล้อมไปด้วยป่า ท าให้มีแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านนิยมเข้าไปล่า
สัตว์ และเก็บของป่า เพื่อบริโภคและจ าหน่ายตลอดทั้งปี (เอกรินทร์ พ่ึงประชา และคณะ, 2555) จากลักษณะ
ทางกายภาพดังกล่าว จะเห็นได้ว่าแหล่งอาหารที่ส าคัญของชาวบ้านด่านซ้ายสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเมื่อ
ระบบนิเวศมีการเปลี่ยนแปลง ย่อมส่งผลกระทบต่อระบบอาหารของชาวบ้านด้วยเช่นกัน เช่น อาหารบางชนิด
สามารถหาได้ในบางฤดูกาล  หรือหากเกิดภาวะแล้งจัด หรือน้ าท่วมก็จะส่งผลไปยังระบบอาหารของชุมชนและ
ผลผลิตของชาวบ้านด้วย เหตุนี้ชาวบ้านด่านซ้ายจึงได้น าภูมิปัญญามาใช้เพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหาร ให้มี
อาหารเพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปี (บุษบา ทองอุปการ, 2561) 
 ผักสะทอน ผักพ้ืนบ้านที่นิยมบริโภคในพ้ืนที่ด่านซ้าย มักเกิดขึ้นตามบริเวณป่าเขาในหลายพ้ืนที่ 
รวมถึงพ้ืนที่อ าเภอด่านซ้าย ชาวบ้านด่านซ้ายมักน าใบอ่อนมาบริโภคเป็นเครื่องเคียงคู่ส ารับ หรือเป็น
ส่วนประกอบในอาหารประเภทต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการท า “น้ าผักสะทอน” ซอสปรุงรสที่มีรสชาติ และกลิ่น
เฉพาะตัว เป็นภูมิปัญญาการถนอมอาหารที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ สามารถท าได้เพียงปีละครั้งเท่านั้น 
เนื่องจากต้องใช้ใบสะทอนที่เหมาะสม คือ ไม่อ่อนหรือแก่เกินไป ซึ่งอยู่ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ -เมษายน 
กล่าวคือเป็นช่วงที่ใบสะทอนผลิใบใหม่ตามฤดูกาล ท าให้การถนอมอาหารดังกล่าวเป็นการจัดการทรัพยากร
อาหาร โดยการแปรรูปผักสะทอนให้สามารถบริโภคได้ตลอดทั้งปี  
 นอกจากนี้ในข้อสังเกตของผู้เขียนที่อยู่ในพ้ืนที่ระหว่าง ปี พ.ศ.2560-2562 พบว่า ในครัวของชาว 
ด่านซ้ายจะต้องมีน้ าผักสะทอนคู่ครัวเสมอ ปรากฏการณ์ดังกล่าวจึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจ ที่ผู้เขียนได้น าเสนอ
ผ่านบทความนี้ เพ่ือให้เห็นว่า น้ าผักสะทอนไม่ได้เป็นแค่ภูมิปัญญาการถนอมอาหารเท่านั้นแต่สัมพันธ์ไปถึงมิติ
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ทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม กล่าวคือ มิติด้านสิ่งแวดล้อมเป็นแหล่งผลิตอาหารจากธรรมชาติที่ส าคัญ
ของชาวด่านซ้าย เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของการตั้งถิ่นฐาน ท าให้ชาวด่านซ้ายพ่ึงพิงฐานทรัพยากร
อาหารจากธรรมชาติมายาวนาน มิติที่สอง คือ มิติด้านเศรษฐกิจซึ่งสัมพันธ์กับระบบตลาดที่เข้ามามีอิทธิพลกับ
ชาวบ้านในสังคมปัจจุบันท าให้มีการเปลี่ยนรูปจากอาหารธรรมชาติกลายเป็นสินค้า และมิติสุดท้าย คือ มิติด้าน
สังคมที่ท าให้อาหารไม่ใช่เพียงวัตถุดิบเพ่ือการยังชีพเท่านั้น หากแฝงไปด้วยความหมาย และระบบคุณค่า ที่
เชื่อมความสัมพันธ์ของผู้คนไว้ ซึ่งทั้ง 3 มิติดังกล่าวเป็นรากฐานของการจัดการฐานทรัพยากรอาหารในชุมชน
หนึ่งๆ ดังจะอภิปรายในส่วนต่อไป  
 
วิธีการศึกษา 
 บทความนี้เป็นการหยิบยกประเด็นจากวิทยานพนธ์เรื่อง “น้ าผักสะทอน: กระบวนการสร้างอัตลักษณ์
ผ่านส ารับไทด่าน กรณีศึกษาบ้านนาดี ต าบลนาดี อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบองค์รวม (Holistic approach) ทั้งระดับปฐมภูมิ และทุติยภูมิ กล่าวคือ  ข้อมูลระดับปฐมภูมิเป็นข้อมูลที่
ได้จากการสัมภาษณ์ (interview) โดยเริ่มจากการเข้าไปพูดคุยและสอบถามเกี่ยวกับวิถีชีวิตประจ าวัน การ
เข้าถึงอาหาร และการจัดการระบบอาหารในชีวิตประจ าวันกับชาวบ้านด่านซ้าย ซึ่งวิธีการดังกล่าวนอกจากจะ
ท าให้ผู้ เขียนได้ข้อมูลที่ส าคัญนอกเหนือจากการสัมภาษณ์แล้ว ยังได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของ
ชาวบ้าน  นอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของน้ าผักสะทอน และพ้ืนที่
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ส่วนข้อมูลทุติยภูมิเป็นข้อมูลที่ได้จากการรวมเอกสารงานวิชาการ ตลอดจนงาน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในเรื่องราวของน้ าผักสะทอนและพ้ืนที่อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จากนั้นจึงน ามา
สังเคราะห์ และวิเคราะห์ร่วมกับแนวคิดเรื่องภูมิปัญญาและความม่ันคงทางอาหาร (Food Security) เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจในการจัดการด้านความมั่นคงทางอาหารของชุมชน  
 
ภูมิปัญญาและความม่ันคงทางอาหาร 
  เนื้อหาส่วนนี้ผู้เขียนได้น าแนวคิด 2 ส่วนมารวมกันเพ่ือวิเคราะห์ปรากฏการณ์เกี่ยวกับน้ าผักสะทอนที่
เกิดขึ้นในพ้ืนที่ด่านซ้าย ซึ่งนับว่าเป็น “ภูมิปัญญา” ที่เกี่ยวกับอาหาร ที่ส่งผลต่อ “ความม่ันคงทางอาหาร” ใน
ท้องถิ่น  

ค าว่า “ภูมิปัญญา” มีความหมายกว้างๆ ถึงพ้ืนเพความรู้ ความสามารถ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า 
Wisdom หมายถึง ความรู้ ความคิด ความเชื่อ ความสามารถ ศักยภาพรวมถึงประสบการณ์ของผู้คนที่สัมพันธ์
กับการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศหรือสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ แล้วสะสมและสืบทอดต่อกันมาเพ่ือ
แก้ปัญหาและใช้ในการปรับตัว เพ่ือด ารงเผ่าพันธุ์มนุษย์ และส่วนที่น่าสนใจคือเป็นองค์ความรู้ที่พัฒนาขึ้นใน
บริบททางกายภาพและวัฒนธรรมของปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับระบบนิเวศหนึ่งๆ ภูมิปัญญาท้องถิ่นจึง
กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรม (ธวัช ปุณโณทก, 2531; ยิ่งยง เทาประเสริฐ, 2537; ยศ สันตสมบัติ, (2542) ภูมิ
ปัญญาจึงเป็นทั้งประสบการณ์ที่เกิดจาการเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือที่กลุ่มชนคิดค้นและสืบทอดต่อกันมาเพ่ือ
ประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต (เอกวิทย์ ณ ถลาง, 2540) 

เสรี พงศ์พิศ (2548) ให้ความหมาย ของภูมิปัญญา ว่าเป็นศาสตร์และศิลป์ของการด าเนินชีวิต ซึ่งได้
สั่งสมสืบทอดกันมายาวนาน จากบรรพบุรุษ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งภูมิปัญญาเป็นศาสตร์ หมายถึง ความรู้
ที่เกี่ยวกับการด าเนินชีวิต ปัจจัยสี่ การท ามาหากิน การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการอยู่
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ร่วมกันของคนในสังคม ส่วนภูมิปัญญาที่เป็นศิลป์ หมายถึง การมีคุณค่า ดีงาน ที่ผู้คนได้คิดขึ้นมา ไมใช่เพียง
สมอง แต่ยังรวมถึงอารามณ์ ความรู้สึก ญาณทัศนะ หรือจิตวิญญาณ  

งามพิศ สัตย์สงวน (2532) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของภูมิปัญญาท้องถิ่นว่ามีวัฒนธรรมที่เป็นฐาน 3 
ประการ คือ 1) พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ โดยผ่านการกระท าระหว่างกันทางสังคมกับมนุษย์คนอ่ืนๆใน
สังคม 2)  พฤติกรรมการถ่ายทอดทางสังคมจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง และ 3) พฤติกรรมการปรับตัว
เพ่ือความอยู่รอดของมนุษย์ รวมถึงการปรับใช้องค์ความรู้จนเกิดทักษะและความช านาญ สามารถแก้ไขปัญหา 
และพัฒนาชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัยจนเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ เมื่อพูดถึงองค์ความรู้ใหม่ที่กลุ่มชน
ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม ภายใต้ระบบนิเวศนั้นๆ เพ่ือสามารถน ามาแก้ไขและปรับตัวให้สอดคล้องกับการ
ด ารงชีวิตได้ อาจเรียกกว่า “ภูมิปัญญานิเวศท้องถิ่น” (Local Ecological Knowledge)  

ภูมิปัญญานิเวศท้องถิ่น อาจคล้ายแนวคิดเรื่อง Traditional Ecological Knowledge (TEK) ที่มอง
ว่าชุมชนหรือคนพ้ืนเมืองมีวิธีการจัดการองค์ความรู้ภายใต้ระบบนิเวศที่บางครั้งมักจะขัดแย้งกับความเป็น
ความรู้แบบวิทยาศาสตร์ ซึ่ง Berkes (1993: p.1-9) มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับกระบวนทัศน์ให้
สอดคล้องกันเพ่ือต่อรองการจัดการทรัพยากรให้กลับมาอยู่ในมือของชุมชนหรือชนพ้ืนเมืองอีกครั้ง เพ่ือสร้าง
องค์ความรู้ใหม่จากฐานทรัพยากร ขยายสู่การจัดการทรัพยากร สู่การเป็นสถาบันทางสังคมและเข้าใจปัญหา
ของสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนจากผู้คนที่ใกล้ชิดกับมันที่สุด  

ผู้เขียนมองว่าวิธีคิดการสร้างองค์ความรู้ของท้องถิ่น หรือภูมิปัญญา แบบ TEK เพ่ือให้มีองค์ความรู้ใน
การสนับสนุนการคิดจากล่างข้ึนบน สามารถน ามามองนโยบายหรือการก าหนดนิยามจาก “บนลงล่างได้อย่างดี 
เช่น นิยามเรื่องความม่ันคงทางอาหาร  
 ดังที่เกริ่นน าไปว่า ความมั่นคงทางอาหาร เกิดจากการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างทั่วโลก ท าให้อาหาร
ลดลงและคนอดอยากมากข้ึน องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติจึงก าหนดตัวชี้วัด 4 มิติ ได้แก่  
ความเพียงพอ (Food availability) การเข้าถึงอาหาร (Food Access) การใช้ประโยชน์ (Utilization) และ
ความมีเสถียรภาพ เพ่ือเป็นแนวทางให้พัฒนาระบบการผลิตและแจกจ่ายอาหารให้เพียงพอแก่ประชากรโลก  
(ดูเพ่ิมเติมใน FAO, 2006) 
 เมื่อมองในบริบทด่านซ้าย เอกรินทร์ พ่ึงประชา (2557) ได้ทบทวนตัวชี้วัดทั้ง 4 มิติข้างต้นแล้วพบว่า
เป็นเพียงมุมมองจากส่วนบน จึงไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการให้ครบทุกประการ เพราะความมั่นคงทาง
อาหารนั้นเริ่มต้นในชุมชนซึ่งเป็นส่วนล่าง เขามองว่า เพียงแค่ชุมชนมีระบบจัดการอาหารที่เพ่ือลด “ความ
เสี่ยง” ในการผลิตอาหารได้ก็สามารถสร้างภาวะความมั่นคงได้อย่างมี “ศักดิ์ศรี” ซึ่งเขาได้วิเคราะห์ความ
มั่นคงทางอาหารผ่านน้ าพริก 20 รายการของชาวด่านซ้าย  (เอกรินทร์ พ่ึงประชา, 2561) ซึ่งในแต่ละ
ส่วนประกอบที่มีอยู่ภายในน้ าพริกแต่ละรายการ พบว่า ส่วนประกอบดังกล่าวเป็นวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น ซึ่งแต่
ละฤดูจะพบเมนูแจ่วที่แตกต่างกัน เป็นภาพสะท้อนให้เห็นความหลากหลายของทรัพยากรอาหารและความ
มั่นคงทางอาหารตามฤดูกาล นอกจากนี้ยังพบว่า ชาวบ้านมีกระบวนการเรียนรู้การถนอมอาหารมาใช้ในการ
จัดการกับความมั่นคงทางอาหาร ท าให้มีอาหารไว้ส าหรับบริโภคนอกฤดูกาลได้ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า  ความ
มั่นคงทางอาหารของเอกรินทร์ พ่ึงประชา ไม่ใช่เพียงแค่การมีอาหารเพียงพอต่อการบริโภคเท่านั้น หากแต่ยัง
รวมถึงการจัดการระบบอาหารของครอบครัวและชุมชนในหลายมิติที่ปรากฏให้เห็นผ่านวิถีชีวิตประจ าวันของ
ชาวด่านซ้าย 
 ผู้เขียนเห็นด้วยในแนวทางที่ว่า หากภูมิปัญญาด้านอาหารบางอย่างของชุมชนสามารถแสดงให้เห็น
การจัดการความสัมพันธ์ในชุมชนและการผลิตอาหารได้ซับซ้อน นั่นหมายความว่า  ชุมชนหรือท้องถิ่นนั้นใช้   
ภูมิปัญญาเพ่ือลด “ความเสี่ยง” ทางด้านการผลิตได้ อย่างไรก็ตามศักยภาพของภูมิปัญญาที่แสดงออกนั้นอาจ
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สอดคล้องกับตัวชี้วัดของ FAO บางประการ แต่มิใช่ทั้งหมด ดังนั้นจึงควรพิจารณาภูมิปัญญาให้ชัดว่าไป
เชื่อมโยงสัมพันธ์กับความสัมพันธ์ทางสังคมในมิติใดบ้าง ดังต่อไปนี้ 
 
ด่านซ้าย: ลักษณะการตั้งถิ่นฐานทางกายภาพ และภูมิศาสตร์ 
 ด่านซ้าย หรืออ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีอาณา
เขตติดต่อดังนั้น 
 ทิศเหนือ  ติดกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
 ทิศใต ้  ติดกับ อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  
 ทิศตะวันออก ติดกับ อ าเภอท่าลี่ อ าเภอภูเรือ และอ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย  
 ทิศตะวันตก ติดกับ อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย และอ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก  
 เนื่องจากด่านซ้ายตั้งอยู่ในเขตเทือกเขาเพชรบูรณ์ ลักษณะทางกายภาพของด่านซ้ายจึงมีภูเขา
ล้อมรอบ ท าให้ด่านซ้ายมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ ประกอบด้วยที่ราบลุ่ม และที่สูง โดยมีพ้ืนที่ราบลุ่มประมาณ
ร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ทั้งหมด มีล าน้ าหมัน ซึ่งเป็นล าน้ าสายส าคัญที่มีต้นน้ ามาจากอุทยานแห่งชาติภูหินร่อง
กล้าไหลผ่านมาทางอ าเภอด่านซ้ายและไหลลงไปบรรจบกับแม่น้ าเหือง ณ บ้านปากหมัน ต าบลปากหมัน 
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย  
 จากประวัติศาสตร์การอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานของผู้คนในพ้ืนที่อ าเภอด่านซ้าย สัญนิษฐานว่าน่าจะสืบ
เนื่องมาจากด่านซ้าย เคยเป็นเส้นทางสัญจรโบราณระหว่างเมืองนครไทย เมืองพิษณุโลก กับเมืองต่างๆ ในแถบ
อีสาน รวมถึงในสมัยกรุงศรีอยุธยายังใช้เป็นเส้นทางติดต่อกับอาณาจักรล้านช้าง ท าให้เมืองด่านซ้ายเป็น
เสมือนเส้นทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ และเป็นชุมทางของเมืองต่างๆ เมื่อด่านซ้ายเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์
ทั้งทรัพยากรน้ า และป่า โดยเฉพาะในพ้ืนที่ราบ ผู้คนจึงได้ตั้งถิ่นฐานตามความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหารใน
พ้ืนที่ตามเส้นทางการเดินทาง นอกจากนี้ยังพบหลักฐานจารึกพระธาตุศรีสองรัก ราวพุทธศตวรรษที่ 22  ได้
กล่าวถึงการสร้างพระธาตุศรีสองรัก เพ่ือเป็นสักขีพยานแห่งไมตรีระหว่างอาณาจัก รกรุงศรีอยุธยาและ
อาณาจักรล้านช้าง จึงต้องเกณฑ์ไพร่พลจากทั้งกรุงศรีอยุธยาและกรุงศรีสัตนาคนหุตจ านวนมากเข้ามาร่วมกัน
สร้างพระธาตุศรีสองรัก ผู้คนเหล่านี้จึงเข้ามาสร้างบ้านแปงเมืองอยู่ในละแวกดังนั้น จนเกิดเป็นหมู่บ้านต่างๆ
ขึ้น (ศรีศักร วัลลิโภดม และคณะ, 2550)   
 กล่าวโดยสรุป ด่านซ้ายเป็นเมืองที่อยู่ท่ามกลางภูเขาที่มีความอุดมสมบูรณ์ของป่า และต้นน้ า ผู้คนที่
เข้ามาตั้งถิ่นฐานในพ้ืนที่ด่านซ้าย จึงมีความสัมพันธ์กับแหล่งอาหารจากธรรมชาติเป็นหลัก เนื่องจากธรรมชาติ
มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท าให้ระบบอาหารเปลี่ยนแปลงไปด้วย ดังนั้นชาวบ้านด่านซ้ายจึงต้องเรียนรู้
และจัดการกับแหล่งอาหารของตน เพ่ือให้มีอาหารเพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปี  
 
มิติสิ่งแวดล้อม: ว่าด้วยน้ าผักสะทอนในฐานะภูมิปัญญาท้องถิ่นจากระบบนิเวศ  
 จะเห็นได้ว่าการที่สังคมหนึ่งๆ จะตกผลึกภูมิปัญญาและส่งต่อจนเกิดองค์คว ามรู้ที่ เกิดจาก
ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ที่สัมพันธ์ใกล้ชิดกับระบบนิเวศเป็นอย่างมาก เมื่อพิจารณาด่านซ้าย ซึ่ง
เป็นชุมชนท่ามกลางหุบเขาพ้ืนที่ส่วนใหญ่จึงตั้งอยู่ในเขตภูเขา มีที่ราบริมล าน้ าหมันที่ไหลผ่านพ้ืนที่ภูเขานั้น 
ผู้คนจึงอยู่อย่างหนาแน่นในที่ราบและกระจายตัวบนเขา เนื่องจากท่ีดินท าเกษตรในหุบเขานั้นจ ากัด ดังนั้นเมื่อ
ชาวบ้านด่านซ้ายอาศัยอยู่ในพื้นที่ท่ีแตกต่างกันท าให้มีการเข้าถึงแหล่งอาหารได้แตกต่างกัน  
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 ชาวบ้านที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในพ้ืนที่ราบลุ่มริมน้ า มีระบบนิเวศที่หลากหลายกว่าชาวบ้านที่ตั้งถิ่นฐานอยู่
บนพ้ืนที่สูง เพราะมีอาหารจากแหล่งน้ าที่กว้างและพ้ืนที่ราบส าหรับท านาด าแต่ก็สามารถใช้ทรัพยากรจากป่า
ได้ไม่ต่างกับหมู่บ้านบนที่สูงที่อยู่ใกล้ชิดกับป่าเพราะบ้านในที่ราบมักตั้งเรือนอยู่เชิงเขาและท านาในที่ราบ จึง
ท าให้ป่าเป็นเสมือน “ครัว” ที่ชาวบ้านทั้งที่ราบและท่ีสูงสามารถเลือกสรรอาหารได้ตามฤดูกาล  
 ต้นสะทอน เป็นพืชที่พบได้ง่ายมากในป่าเขตเทือกเขาเพชรบูรณ์ คนด่านซ้ายเรียกว่า “กกสะทอน” มี
ชื่ อทา งวิ ทย าศาสตร์ ว่ า  Millettia leucantha Kurz.  เ ป็ น พืช ในว งศ์  FABACEAE (LEGUMINOSAE-
PAPILIONOIDEAE) (เต็ม สมิตินันทน์, 2544) หรือมีชื่ออ่ืนที่ใช้เรียกแตกต่างกันไปตามภาษาท้องถิ่น เป็นไม้ยืน
ต้นตระกูลถั่ว ใบเลี้ยงคู่ สะสมอาหารไว้ที่ใบเป็นส่วนใหญ่ ลักษณะของต้นสะทอนช่วงต้นอ่อนจะมีล าต้นสีขาว 
เมื่อแก่ขึ้นจึงจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้ม และน้ าตาลแก่เมื่อโตเต็มที่ ส าหรับใบจะมีลักษณะมนเรียว ปลาย
แหลม ใบอ่อนจะมีสีเหลือง ใบแก่จะมีสีเขียวเข้ม ส่วนยอดจะมีสีขาวอมม่วง ฝักของต้นสะทอนมีลักษณะคล้าย
ถั่วแปปมีขนเล็กน้อยสีน้ าตาล (สุภาวดี ส าราญ, 2552)  
 ต้นสะทอนส่วนมากมักขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยเฉพาะบริเวณเชิงเขา ตลอดจนเขตป่าที่มีความอุดม
สมบูรณ์ เช่น ป่าเบญจพรรณของพ้ืนที่จังหวัดเลย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก และอีกหลายพ้ืนที่ทางภาคเหนือของ
ประเทศไทย ไม่เพียงเท่านั้นจากเอกสารยังพบว่ามีวัฒนธรรมการบริโภคน้ าผักสะทอนในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเฉพาะทางตอนใต้ของแขวงไชยบุรี บริเวณหมู่บ้านแนวฝั่งแม่น้ าเหือง ติดกับ
เขตจังหวัดเลยของประเทศไทย (สุภาวดี ส าราญ, 2552) 
 ผู้คนในพ้ืนที่ดังกล่าวมักน าใบสะทอนมาแปรรูปเป็นเครื่องปรุงรสที่มีเฉพาะบางท้องถิ่น เรียกว่า “น้ า
ผักสะทอน” ซึ่งน้ าผักสะทอนนี้มีลักษณะเป็นของเหลวคล้ายซอส สีด าแกมน้ าตาล มีรสชาติออกหวาน เค็ม 
หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “นัว” ซ่ึงกรรมวิธีการท าน้ าผักสะทอนนั้นจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปในแต่ละ
พ้ืนที่ เช่น ขั้นตอนการต าใบสะทอน บางพ้ืนที่ใช้ครกกระเดื่อง บางพ้ืนที่ใช้ครกมอง หรือบางพ้ืนที่ใช้เครื่องตัด
หญ้า ขึ้นอยู่เครื่องมือที่แต่ละครัวเรือนมี ขณะเดียวกันน้ าผักสะทอนที่นิยมกันในแต่ละพ้ืนที่ก็มีความแตกต่าง
กัน ทั้งความเข้มข้นของน้ า หรือการปรุงแต่งส่วนผสมอื่นๆ เข้าไป อย่าง เสาวรส ตะไคร้ เป็นต้น  
 ส าหรับกรรมวิธีการท าน้ าผักสะทอนในพ้ืนที่ด่านซ้าย จังหวัดเลย ชาวบ้านจะเริ่มท าน้ าผักสะทอนราว
เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่ใบสะทอนแตกยอดใหม่ โดยชาวบ้านจะนิยมเก็บใบสะทอนที่มี
อายุได้ประมาณ 3-7 วัน เนื่องจากเป็นใบสะทอนที่ได้จะไม่อ่อน หรือแก่จนเกินไป ซึ่งจะมีรสชาติออกหวาน 
เค็ม หรือที่ชาวบ้านด่านซ้ายเรียกว่า “นัว” แต่หากใช้ใบสะทอนที่อ่อนหรือแก่เกินไปจะได้น้ าผักสะทอนที่
เปรี้ยว หรือขม ชาวบ้านจะไม่นิยมน ามาปรุงรสให้กับอาหาร  การเก็บใบสะทอนหากครัวเรือนไหนที่ไม่มีต้น  
สะทอน มักจะขึ้นไปเก็บบนเขา หรือในพ้ืนที่สาธารณะ ในขณะที่บางคนอาจขอใช้ใบสะทอนจากเครือญาติที่
ไม่ได้ท าน้ าผักสะทอน ซึ่งมักจะตอบแทนด้วยน้ าผักสะทอนที่ได้  
 เมื่อเก็บใบสะทอนมาได้แล้ว จะน าไปปั่นด้วยเครื่องตัดหญ้าจนละเอียด ซึ่งในอดีตยังไม่มีเครื่องตัด
หญ้าชาวบ้านด่านซ้ายจะน าใบสะทอนที่ได้ไปต าในครกกระเดือง หรือครกมอง จากนั้นน าไปหมักไว้ในโอ่ง 2-3 
วัน ในระหว่างการหมักจะต้องคอยล้วงกลับใบสะทอนวันละสามครั้ง เช้า กลางวัน และเย็นเพ่ือไม่ให้น้ าผักสะ
ทอนมีกลิ่นเหม็นอับ เมื่อหมักได้ที่แล้วจะกรองเอากากใบสะทอนออกให้เหลือแต่น้ า น าน้ าที่ได้ไปต้มในกระทะ
ใบใหญ่ ชาวบ้านนิยมขุดหลุมเพ่ือสร้างเป็นเตาไฟขนาดใหญ่รับกับขนาดของกระทะ เรียกว่า “เตาหลุม” หรือ
บางบ้านจะน าดินมาปั้นให้มีลักษณะคล้ายเตา เรียกว่า “เตาปั้น” การต้มน้ าผักสะทอนจะต้องใช้ไฟแรง 
ชาวบ้านจึงมักจะน าท่อนไม้ขนาดใหญ่มาท าเป็นฟืน เพ่ือให้ไฟแรงอยู่ตลอดเวลา เมื่อน้ าสะทอนเริ่มเปลี่ยนเป็น
สีด าและมีปริมาณน้ าลดลงมากแล้วจึงเปลี่ยนมาใช้ไฟอ่อนเพ่ือไม่ให้น้ าผักสะทอนไหม้ เพราะจะท าให้มีรสขม 
ระหว่างการต้มจะต้องคอยตักช้อนฟองออกไม่ให้ฟองจับตัวเป็นก้อน เมื่อจวนจะได้ที่แล้วชาวบ้านจะใช้ใบไม้ 
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หรือถ้วยตักน้ าผักสะทอนขึ้นมา เมื่อกลิ้งน้ าผักสะทอนบนใบไม้ หรือถ้วยจะต้องมีสีของน้ าผักสะทอนเคลือบติด
อยู่ จากนั้นจึงจะยกลงจากเตา พักให้เย็น แล้วน าไปกรอกใส่ขวด การต้มน้ าผักสะทอนในลักษณะนี้จะสามารถ
เก็บน้ าผักสะทอนไว้กินได้ตลอดทั้งปีโดยไม่เน่าเสีย 
 จากกรรมวิธีที่ได้อธิบายมาทั้งหมดเพ่ือจะชี้ให้เห็นว่า กระบวนการท าน้ าผักสะทอนนั้นซับซ้อนมาก จึง
ต่างจากอาหารที่ได้จากธรรมชาติอ่ืนๆ ผักอ่ืนๆ ไม้ผลอ่ืนๆ ที่ได้จากป่า ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วชาวด่านซ้ายเพียง
น ามาลวก ต้ม ซุปหรือย า หรือต าเป็นน้ าพริกหลากหลายชนิด ซึ่งการประกอบอาหารจากพืชธรรมชาติเหล่านี้มี
กรรมวิธีไม่มาก ขณะที่น้ าผักสะทอนต้องพ่ึงพาการตกผลึกตั้งแต่วิธีการมองลักษณะใบอ่อน การเลือกช่วงเวลา
ในการเก็บใบ การต า การหมัก การต้ม จนรกระทั่งจบการเคี่ยวให้ได้น้ าปรุงรส น้ าผักสะทอนจึงไม่ใช่อาหารที่
เป็นธรรมชาติ (Nature) แต่เป็นวัฒนธรรม (Culture) ที่เปลี่ยนใบไม้ชนิดหนึ่งเป็นน้ าเคี่ยวสีด า  
 ใบสะทอนที่เป็นของแข็ง แปลงรูป (Transformation) เป็นอาหารชนิดใหม่ที่เป็นของเหลว คือสิ่งที่
เกิดจากการเรียนรู้ซ้ าแล้วซ้ าเล่าของผู้คน จนไม่สามารถหาต้นรากของผู้คิดค้นได้ นี่คือลักษณะของภูมิปัญญาที่
เกิดจากระบบนิเวศ หรือ ภูมิปัญญานิเวศท้องถิ่น (Traditional Ecological Knowledge) เราไม่มีทางรู้ได้ว่า
ใครเป็นคนคิดค้น หรือใครเป็นคนสอน แต่วิธีการคิดและมองสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติเป็นอาหารที่เปลี่ยนรูปสิ้นเชิง 
จึงเป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากการปรับตัวและเรียนรู้จากสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพ่ือน ามาใช้ทดแทนสิ่งที่ไม่สามารถ
หาได้ หรือหาได้ยากภายในท้องถิ่น เช่น เกลือ น้ าปลา ปลาร้า เป็นต้น กระบวนการดังกล่าวจึงกลายเป็นภูมิ
ปัญญาที่ส่งต่อมาจนถึงปัจจุบัน  
 
มิติเศรษฐกิจ: “อาหารของคนจน” การตีราคาที่เลื่อนไหลรองรับการเปลี่ยนแปลง 
 จากหัวข้อที่แล้ว จะเห็นว่าน้ าผักสะทอนเป็นหนึ่งในผลผลิตที่ได้จากการสะสมและตกผลึกองค์ความรู้
ด้านระบบนิเวศ จากต้นไม้ที่สามารถหาได้จากป่าและเป็นพืชที่พบได้ทั่วไป ก็เปลี่ยนเป็นอาหารชนิดใหม่ ต่อมา
เมื่อด่านซ้ายเปลี่ยนวิถีการผลิตมาเป็นพืชไร่เชิงเดี่ยว ท าให้ชาวบ้านนิยมเอาต้นสะทอนจากป่ามาขยายพันธุ์จน
กลายเป็นพืชสวนครัวเพ่ือความสะดวกในการดูแล รักษา และเก็บเกี่ยวใบเพราะในฤดูที่ผักสะทอนแตกใบอ่อน
นั้น แต่ละต้นจะมีคนแย่งกันจองเพ่ือน ามาผลิตน้ าผักสะทอน แสดงให้เห็นความนิยมแพร่หลาย และด้วยความ
ที่มันหาง่ายนี้ท าให้คนด่านซ้ายในอดีตให้คุณค่าและความหมายต่อการบริโภคน้ าผักสะทอนว่า เป็น “อาหาร
ของคนจน”  
 “ในอดีตคนจนกินน  าผักสะทอน คนรวยกินปลาร้า ปัจจุบันคนรวยกินน  าผักสะทอน คนจนกินปลาร้า” 
(กัลยา สิงสถิตย์ และคุณารักษ์ มณีนุษย์, 2561: สัมภาษณ์)  
 ประโยคดังกล่าวถูกใช้อธิบายถึงการให้คุณค่าของน้ าผักสะทอนที่สัมพันธ์กับระบบเศรษฐกิจของชาว
ไทด่านตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน  
 หากเทียบน้ าผักสะทอนกับวัตถุดิบปรุงรสชนิดอ่ืน โดยเฉพาะ “เกลือ” ที่เป็นของหายากและมีราคาสูง 
เนื่องจากด่านซ้ายนั้นอยู่ไกลจากทะเล และแหล่งผลิตเกลือที่ใกล้ที่สุด คือเขตจังหวัดพิษณุโลก (บ้านบ่อโพธิ์) 
ซึ่งชาวบ้านจะต้องใช้เวลากว่า 3 วันในการเดินทางไปแลกเปลี่ยนเกลือ ดังนั้นเมื่อเทียบราคาของเกลือกับข้าว
นั้น ข้าว 1 กระทอ สามารถแลกเกลือได้ 1-2 กระทอ โดยการผลิตข้าวของชาวด่านซ้ายนั้น จะมีการค านวณ
ข้าวที่กินใช้ในครัวเรือนส่วนหนึ่ง อีกส่วนจะเก็บไว้ส าหรับการแลกเปลี่ยนในชุมชนหรือนอกชุมชน 
  ผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี หรือสามารถผลผลิตได้มากจะสามารถเข้าถึงเกลือได้ง่ายกว่าผู้มีฐานะ
ยากจนหรือมีที่นาและผลิตข้าวได้น้อย ท าให้ชาวบ้านที่มีการท านา หรือมีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคเท่านั้นจึง
จะสามารถแลกเกลือมาได้ การแลกเปลี่ยนเกลือจึงส่งผลต่อการผลิตปลาร้า แม้ในอดีตชาวด่านซ้ายมีแหล่งน้ าที่
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สมบูรณ์ แต่ก็ต้องใช้เกลือจ านวนมากในการหมักปลาร้า ชาวบ้านในพ้ืนที่สูงที่ไม่มีที่นาเช่นที่ราบ มีโอกาสน้อย
ในการแลกเปลี่ยนข้าวและเกลือ ดังนั้นการบริโภคปลาร้าจึงไม่สามารถเข้าถึงได้ในทุกครัวเรือน จากลักษณะ
ดังกล่าวจึงท าให้น้ าผักสะทอนที่ท าจากวัตถุดิบหาง่ายกลายเป็นเครื่องปรุงรสคู่ครัวคนไทด่านเสมอมา 
 การให้คุณค่าและความหมายของน้ าผักสะทอนเปลี่ยนแปลงไป เมื่อระบบตลาดเข้ามาอิทธิพลกับ
ชาวบ้านเป็นอย่างมากในช่วงหลัง ปี พ.ศ. 2500-2520  (เอกรินทร์ พ่ึงประชา และคณะ, 2555) การหา
ทรัพยากรจากผืนป่า แหล่งน้ า ตลอดจนการท าเกษตรได้ถูกน าเข้าสู่ระบบตลาดมากขึ้น การผลิตอาหารของ
ชาวบ้านจึงไม่ได้มีเพียงเพ่ือบริโภคภายในครัวเรือนเท่านั้นหากแต่ยังสามารถน ามาแปลกเปลี่ยนเป็นเงินตราได้  
ขณะเดียวกันสินค้าจากภายนอกก็เข้ามาสู่ด่านซ้ายได้ง่ายเช่นกัน ดังนั้นทั้งเกลือ ข้าว ปลากระป๋อง และสินค้า
อ่ืนๆ ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตจึงไม่ใช่สินค้าที่มีราคาแพงและต้องแลกเปลี่ยนด้วยข้าวอีกต่อไป เช่นเดียวกับ
การผลิตน้ าผักสะทอนในอดีตที่มุ่งผลิตเพ่ือการบริโภคภายในครัวเรือนเป็นหลัก แต่ปัจจุบันน้ าผักสะทอนกลับ
สามารถสร้างรายได้ให้กับหลายครัวเรือน  
 ระบบตลาดที่เปลี่ยนไปดังกล่าวท าให้น้ าผักสะทอนกลายเป็นสินค้าในระบบตลาด หลายครัวเรือน
มักจะผลิตน้ าผักสะทอนให้ได้ปริมาณมากเพียงพอต่อการบริโภคและการจ าหน่ายให้กับชาวบ้านด้วยกันเองที่
ไม่มีเวลา ร้านอาหารพ้ืนบ้าน ตลอดจนร้านค้าปลีกตามตลาดนัด ส าหรับราคาน้ าผักสะทอนที่ชาวบ้านทั่วไป
จ าหน่ายกันในหมู่บ้าน มีตั้งแต่ราคา 100 บาทขึ้นไป ขึ้นอยู่กับปริมาณและคุณภาพของน้ าผักสะทอน โดย
นายจรัญ วงษ์มานิตย์ หรือตาอ๋อง ชายวัย 72 ปี เล่าว่าในทุกปีตาอ๋องจะท าน้ าผักสะทอนได้ประมาณ 20-30 
ขวด หากปีไหนได้น้ าสะทอนมากจะน าไปจ าหน่ายให้กับชาวบ้าน หรือบางครั้งมีคนมารับซื้อถึงหน้าบ้าน ใน
ราคาขวดละ 120 บาท ตาอ๋องกล่าวว่า ปัจจุบันน้ าผักสะทอนขายดีมากคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเวลาท าจึงมักจะ
ซื้อไปกิน หรือซื้อไปฝากลูกหลานที่อยู่ต่างจังหวัด เมื่อผู้เขียนถามว่าท าไมไม่ขายในราคาที่สูงขึ้น ตาอ๋องตอบว่า 
“ถึงแม้ว่าลูกค้าอยากจะได้น  าผักสะทอนที่มีคุณภาพดีแต่พวกเขาก็ไม่ยอมจ่ายเงินในราคาที่สูงขึ น” (จรัญ วงษ์
มานิตย์, สัมภาษณ:์ 2563) 
 ขณะที่นางบ าเพ็ญ ฤทธิศักดิ์ ได้ท าน้ าผักสะทอนจ าหน่ายเช่นเดียวกัน ในแต่ละปีครอบครัวของนาง
บ าเพ็ญ ท าน้ าผักสะทอนจ าหน่าย ในรูปแบบ “แจ่วด า” น้ าพริกเคียงส ารับส าคัญของคนด่านซ้าย ซึ่งนาง
บ าเพ็ญ จะน าน้ าผักสะทอนไปใช้เป็นส่วนผสมของแจ่วด า จ าหน่ายในราคากระปุกละ 20 บาท            (บ าเพ็ญ 
ฤทธิศักดิ์, สัมภาษณ์: 2563) 
  จากลักษณะดังกล่าวท าให้เห็นถึงการให้คุณค่าของน้ าผักสะทอนที่ต่างไปจากเดิม โดยเฉพาะในมิติ
ทางเศรษฐกิจ ซึ่งเห็นได้ว่าน้ าผักสะทอนเมื่อเข้าสู่ระบบตลาด ถือได้ว่าเป็นเครื่องปรุงรสที่มีราคาสูงหาก
เปรียบเทียบกับเครื่องปรุงรสชนิดอื่น ดังเห็นได้จากตารางต่อไปนี้   
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ตาราง 1 เปรียบเทียบราคาต่อปริมาณของเครื่องปรุงรสที่นิยมในด่านซ้าย จังหวัดเลย ปี พ.ศ. 2563* 
เครื่องปรุงรส ราคา (บาท) ปริมาณ (กรัม) ปริมาณ (กรัม) / 1 บาท 

น้ าผักสะทอนตราแม่ค าพัน** 100 240 2.4 
น้ าผักสะทอนชาวบ้านทั่วไป*** 120-200 700 5.8-3.5 
น้ าปลาตราทิพรส**** 30 700 23.33 
น้ าปลาตราปลาหมึก**** 29 700 24.14 
น้ าปลาร้าแม่ค าพัน** 35 250 7.14 
น้ าปลาร้ารสมือแม*่*** 50 350 7 
เกลือตราปรุงทิพย*์*** 10 500 50 

     หมายเหตุ  * ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 
       ** อ้างอิงราคาจากร้านแม่ค าพัน (สินค้า OTOP) 
       *** อ้างอิงราคาจากการสัมภาษณ์ 
       ****อ้างอิงราคาจากร้านสะดวกซ้ือ 
 
 จากตารางดังกล่าวแสดงให้เห็นความแตกต่างของราคาต่อปริมาณเครื่องปรุงรสชนิดต่างๆ  หากน ามา
เปรียบเทียบต่อหน่วยปริมาณแล้วพบว่า น้ าผักสะทอนมีราคาที่สูงกว่าเครื่องปรุงรสชนิดอ่ืน เนื่องจาก
เครื่องปรุงรสชนิดอ่ืนเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายตามท้องตลาดทั่วไป และพบเห็นได้ในหลายพ้ืนที่เพราะเป็นสินค้า
ในระบบอุตสาหกรรม ในขณะที่น้ าผักสะทอนไม่สามารถหาได้ตามท้องตลาดทั่วไป และพบในบางพ้ืนที่เท่านั้น 
ประกอบกับกระบวนการผลิตของน้ าผักสะทอนเป็นการผลิตในระบบครัวเรือนและชุมชนที่มีความซับซ้อนใน
กระบวนการผลิตจึงสามารถก าหนดราคาน้ าผักสะทอนให้สูงกว่าเครื่องปรุงรสชนิดอื่นได้ 
 จากที่ยกมิติทางเศรษฐกิจของน้ าผักสะทอนที่มีต่อชุมชนในด่านซ้าย เพื่อให้เห็นว่าภูมิปัญญาที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนใบไม้ชนิดหนึ่งให้กลายเป็นน้ าปรุงหรืออาหารคู่ครัว จากนั้นน้ าปรุงก็เปลี่ยนไปสู่ 
“สินค้า” ทางเศรษฐกิจ หรือกล่าวได้ว่าภูมิปัญญานี้ไม่ได้จบแค่การเปลี่ยนสิ่งในธรรมชาติเป็นอีกสิ่งทาง
วัฒนธรรม แต่คนด่านซ้ายเองก็ยกระดับสิ่งของทางวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญานั้นขึ้นมาเป็นสินค้า  ภายใต้
อิทธิพลของระบบตลาดที่เข้ามากระทบกับสังคมด่านซ้าย 
 
มิติทางสังคม: การผลิตและการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
 ประเด็นส าคัญประการสุดท้ายที่เห็นได้จากกระบวนการท าน้ าผักสะทอน คือ เรื่องของการมีส่วนร่วม
ทางสังคมของสมาชิกในครัวเรือนและชุมชนในการผลิต เป็นสิ่งที่สะท้อนว่าองค์ความรู้หรือภูมิปัญญานี้ถูก
ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นอย่างไร  
 ย้อนกลับในอดีต วิถีชีวิตของชาวด่านซ้ายมีความสัมพันธ์กับการท าเกษตรกรรมอย่างเป็นวัฏจักรรอบปี 
กิจกรรมอ่ืนๆ จึงเกิดขึ้นในช่วงที่ชาวบ้านว่างจากการท านา เช่นเดียวกับการท าน้ าผักสะทอน ที่ท าช่วงฤดูแล้ง 
คือ ราวเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ซึ่งเกิดขึ้นหลังฤดูเก็บเกี่ยว ท าให้ชาวบ้านมีเวลาในการรวมกลุ่มกันท าน้ า
ผักสะทอน หรือกิจกรรมอ่ืนๆ การท าน้ าผักสะทอนนี้ต้องใช้ทั้งเวลาและก าลังคน โดยการท าน้ าผักสะทอนใน
แต่ละครั้งจะต้องมีเวลาอย่างน้อย 3-4 วัน ตั้งแต่การเก็บใบสะทอน ต า หมัก ไปจนถึงการต้มน้ าผักสะทอนนั้น
จะไม่สามารถละทิ้งขั้นตอนใดไปได้เลย อีกทั้งในขั้นตอนของการเก็บและการต าใบสะทอนยังเป็นขั้นตอนที่
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ต้องการแรงงานหลายคน เพราะต้องเร่งท าแข่งกับเวลาเพ่ือให้ได้ใบสะทอนที่สดและง่ายต่อการท าในขั้นตอน
ต่อไป  
 ในอดีตนั้นมีการตอบแทนค่าแรงงานแก่คนที่มาช่วยท าน้ าผักสะทอน โดย นายจรัญ วงษ์มานิตย์ หรือ
ตาอ๋อง เล่าว่าในทุกปี ตาตนจะเก็บใบสะทอนมาจากป่าและจากสวนของญาติที่มีต้นสะทอน ตาอ๋องจะขอแรง
จากญาติพ่ีน้องมาช่วย ประมาณ 3-5 คน โดยเฉพาะการเก็บใบสะทอน ในปี 2563 ตาอ๋องสามารถเก็บใบ    
สะทอนมาหมักได้มากถึง 4 โอ่ง เมื่อได้น้ าผักสะทอนแล้วจึงแบ่งให้กับญาติที่มาช่วยและเจ้าของต้นสะทอนที่
ตนได้ไปเอาใบสะทอนมา 
 ปัจจุบัน เวลากลายเป็นสิ่งส าคัญในการท าเกษตรแบบพืชไร่และในระบบทุนนิยม ชาวบ้านไม่เพียงท า
เกษตรกรรมตามฤดูกาลเท่านั้น แต่ยังมีอาชีพอ่ืนๆ ที่ท าให้คนในชุมชนต้องออกจากบ้านไปท างานในช่วงที่
ว่างเว้นจากการท าเกษตรในฤดูแล้งเพ่ือสร้างรายได้ให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายที่มากขึ้น ขณะที่กระบวนการท า
น้ าผักสะทอนใช้เวลานานและใช้แรงงานเครือญาติสนิทหรือคนในชุมชนจ านวนมาก อย่างไรก็ตามชาวด่านซ้าย
ยังมีพฤติกรรมการบริโภคน้ าผักสะทอนอยู่ในชีวิตประจ าวัน ดังนั้นก าลังและเวลาในการผลิตที่น้อยลง ท าให้
หลายคนต้องหันมาซื้อน้ าผักสะทอนแทนการผลิตเอง หรือในกรณีชาวบ้านที่ยังคงท าน้ าผักสะทอนด้วย
ครัวเรือนเองอยู่นั้นก็ได้มีการปรับเปลี่ยนเครื่องไม้เครื่องมือในการท าเพ่ือให้สะดวกและท าได้รวดเร็วและลด
ก าลังแรงงานมากข้ึน เช่น การใช้เครื่องตัดหญ้าบดผักแทนครกกระเดื่องต า ซึ่งช่วยให้ลดเวลาไปได้หลายชั่วโมง 
ส่วนเวลาที่เสียไปกับการท าน้ าผักสะทอนสามารถคิดเป็นราคาจากผลผลิตที่ได้ 
 การท าน้ าผักสะทอนที่ก าลังเปลี่ยนไปในทางที่ลดลง ท าให้คนด่านซ้ายเริ่มหวนกลับมาสร้างเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ ในอดีตมีการส่งต่อองค์รู้การท าน้ าผักสะทอนจากการให้ลูกหลานมาช่วยกันปฏิบัติจริง 
เพราะการท าน้ าผักต้องใช้แรงงานคนช่วยกันเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ขณะที่ปัจจุบันคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ไม่ได้ให้
ความส าคัญกับภูมิปัญญาการท าน้ าผักสะทอนมากนัก เพราะสามารถซื้อหาได้ตามท้องตลาด นายเวทิน เพียร
วิทยา นายกเทศบาลต าบลศรีสองรัก อ าเภอด่านซ้าย กล่าวว่า 

“ปัจจุบันหมู่บ้านของเด็กเหล่านี ไม่มีใครท าน  าผักสะทอนโดยใช้ครกกระเดื่องแล้ว เพราะหันไปใช้
เครื่องตัดหญ้ากันหมด แม้เครื่องตัดหญ้าจะมีความสะดวกรวดเร็วแต่ไม่สามารถให้ความเข้มข้นของน  า
สะทอนได้มากเท่าการต าโดยใช้ครกกระเดื่อง ดังนั นจึงอยากให้เด็กๆ เหล่านี เรียนรู้วิธีการท าน  าผัก  
สะทอนแบบดั งเดิม”  

 (เวทิน เพียรวิทยา, สัมภาษณ์: 2563)   
 

 แนวคิดของเวทินหมายรวมถึงคนรุ่นใหม่ในสังคมด่านซ้าย เขาคิดไว้ว่า ในอนาคตอยากให้พ้ืนที่ข้าง
ส านักงานเป็นศูนย์การเรียนรู้ของเด็กๆ และมีการท าหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับผักสะทอนตั้งแต่วิธีการปลูกไป
จนถึงการน ามาใช้ประโยชน์  
 ปัญหาข้างต้นเป็นเรื่องของความต้องการน้ าผักท่ียังอยู่แต่การผลิตลดลง ราคาจึงสูงขึ้น และเด็กรุ่นใหม่
ที่รู้จักน้ าผักสะทอนก็น้อยลง ชาวด่านซ้ายมีรับมือกับปัญหานี้ คือ การแลกเปลี่ยนและตอบแทนด้วยน้ าผัก   สะ
ทอน เช่นกรณีของ นางพลอย นนทกาญ หญิงสูงวัยผู้หนึ่งมีต้นสะทอนไว้ครอบครองเพียงต้นเดียว ต่อมาเธอ
เริ่มสังเกตเห็นว่าต้นสะทอนของโรงเรียนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับบ้านเธอนั้นยังไม่มีผู้ไปใช้ประโยชน์ เพราะขนาด
ของต้นสะทอนยังต้นเล็ก แต่ก็สามารถผลิใบสะทอนได้มากพอส าหรับนางหนูพลอย เธอจึงเข้าไปเก็บใบสะทอน
จากต้นนั้นมารวมกับใบสะทอนที่เธอมี เมื่อเธอได้น้ าผักสะทอนแล้วเธอมักจะน าไปแบ่งให้กับครูในโรงเรียนเป็น
การตอบแทน  (หนูพลอย นนทกาญ, สัมภาษณ์: 2563)  
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 อาจกล่าวได้ว่านี่เป็นวิธีการจัดการปัญหาเรื่องทรัพยากรน้ าผักสะทอนด้วยการแจกจ่ายภายในชุมชน 
น้ าผักสะทอนจึงเป็นสื่อกลางในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชน เช่น การน าไปเป็นของฝากให้กับ
เครือญาติ รวมถึงผู้มีอ านาจในสังคม เช่น หมอ พยาบาล ครู หรือบุคลากรของรัฐอ่ืนๆ เป็นต้น ดังนั้นจะเห็นได้
ว่าหลายคนไม่จ าเป็นต้องซื้อน้ าผักสะทอนก็สามารถมีน้ าผักสะทอนเพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปีได้ อีกทั้ง
ผักสะทอนได้ถูกสร้างคุณค่าและให้ความส าคัญเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ จนเกิดความหวงแหนภูมิปัญญา ต้องการที่จะ
รักษาและส่งต่อให้คนรุ่นหลัง เพ่ือไม่ให้ภูมิปัญญาดังกล่าวตายไปพร้อมกับคนรุ่นเก่า กระบวนการดังกล่าวเป็น
การพยายามสร้างส านึกร่วมทางสังคมของคนด่านซ้าย 
 
น้ าผักสะทอน: ภูมิปัญญานิเวศกับความม่ันคงทางอาหาร   
  จากความสัมพันธ์ของน้ าผักสะทอนทั้ง 3 มิติที่กล่าวไปข้างต้น สะท้อนให้เห็นการจัดการความมั่นคง
ทางอาหารในชุมชน กล่าวคือ ภูมิปัญญาน้ าผักสะทอน เป็นเสมือนเครื่องมือที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ 
ประสบการณ์ และการส่งต่อองค์ความรู้ดังกล่าว เพ่ือจัดการกับระบบอาหารธรรมชาติในท้องถิ่น ที่เปลี่ยนไป
ไปตามฤดูกาล ซึ่งเป็นภาวะที่ไม่แน่นอน นอกจากนี้ยังสามารถเก็บอาหารไว้บริโภคนอกฤดูกาลได้  
 กระบวนการดังกล่าวเป็นการจัดการกับทรัพยากรอาหารของชุมชน เพ่ือลดความเสี่ยงต่อความมั่นคง
ทางอาหาร กล่าวคือ เมื่อผักสะทอนสามารถบริโภคเพียงปีละครั้ง คือในช่วงฤดูท่ีใบสะทอนแตกยอดใหม่ ท าให้
ชาวบ้านต้องปรับใช้ภูมิปัญญา แปรรูปอาหารที่ตามฤดูกาล ให้สามารถเก็บไว้ได้ตลอดทั้งปี  
 ทั้งนี้ภูมิปัญญาน้ าผักสะทอนนอกจากจะเป็นเครื่องมือในการจัดการกับความมั่นคงทางอาหารของ
ชุมชนแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นการสร้างคุณค่า หรือให้ความหมาย ผ่านความสัมพันธ์ทั้ง 3 มิติ กล่าวคือ  จากมิติ
สิ่งแวดล้อม ประเด็นที่เห็นชัดคือเรื่องของ “การเปลี่ยนรูป” จากสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ ให้กลายเป็นวัตถุทาง
วัฒนธรรม และสามารถแปรสถานะไปสู่ มิติที่สอง คือ เศรษฐกิจ ไม่ว่าด้วยพฤติกรรมหรือภูมิปัญญาแต่ชาวด่าน
ซ้ายก็เปลี่ยนน้ าผักสะทอนให้เป็น “สินค้า” เพ่ือปรับตัวตามกลไกการตลาดยุคใหม่ที่ท าให้ตลาดมีทางเลือก
หลากหลายขึ้นและราคาถูกลง  
 ผลของกลไกตลาดที่ท าให้เครื่องปรุงรสมีความหลากหลายและราคาถูก ท าให้วิถีชีวิตที่สัมพันธ์กับ   
ภูมิปัญญาน้ าผักสะทอนเปลี่ยนไป กล่าวคือ เวลาของคนในสังคมที่ยุ่งยากขึ้นท าให้การผลิตน้ าผักสะทอนลด
น้อยลง ขณะที่น้ าผักสะทอนเป็นภูมิปัญญาที่ซับซ้อนจึงมีคุณค่าและราคาที่สูง ท าให้เริ่มเกิดการให้คุณค่าของ
น้ าผักสะทอนที่ “เปลี่ยนรูป” หรือเปลี่ยนความหมายเป็น “สัญลักษณ์” หรือสื่อกลางในการแบ่งปันใน
ความสัมพันธ์ทางสังคมของคนด่านซ้าย ดังที่เห็นในมิติทางสังคม ที่สะท้อนให้เห็นว่าคนด่านซ้ายในความส าคัญ
กับ “อาหารท้องถิ่น” ของตนเป็นอย่างมาก 
 ดังนั้นความมั่นคงทางอาหารในบทความนี้จึงไม่ใช่การมีอาหารที่เพียงพอต่อการบริโภคเพียงเท่านั้น 
หากรวมถึงการจัดการกับระบบอาหารของชุมชนเพ่ือลด “ความเสี่ยง” ด้านการผลิต และน าไปสู่การสร้าง
คุณค่าและความหมาย เกิดเป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนทางสังคม รวมถึงเกิดการรื้อฟ้ืนภูมิปัญญาท้องถิ่น
ขึ้นมาอีกครั้ง เพ่ือให้เกิดความหวงแหนและอนุรักษ์ไว้สืบไป  
 
ขอขอบคุณ 
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การจัดการภัยแล้งในระบบการผลิตอาหารของเกษตรกร  
Managing Drought Farmers’ Food Production System 

 
นิจนันท์ ปาณะพงศ์ 

 
บทคัดย่อ 

โลกทัศน์ความแล้งของเกษตรกรสามารถจ ากัดความได้หลากหลายรูปแบบ เพราะปัญหาภัยแล้งไม่ใช่
เพียงเรื่องของการไม่มีน้ าหรือการรอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐผ่านนโยบายต่างๆ เสมอไป ความแล้งใน
บทความฉบับนี้จึงถ่ายทอดผ่านมุมมองของเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักปลอดภัยด่านซ้ายกรีนเนทในพ้ืนที่อ าเภอ  
ด่านซ้าย จังหวัดเลย ที่เผชิญกับสภาวะการขาดแคลนน้ าและโรคระบาด (โควิด) ว่าพวกเขามีวิธีการจัดการ
แปลงและผลผลิตอย่างไรเพ่ือให้สามารถบริหารรายรับรายจ่ายในครัวเรือนได้แม้ในสถานการณ์ภัยพิบัติเช่นนี้   
ดังนั้นจุดประสงค์ของบทความฉบับนี้ จึงเป็นการศึกษากระบวนการปรับตัวในระบบอาหารของเกษตรกร
ภายใต้สถานการณ์ภัยแล้ง โดยใช้วิธีการทบทวนเอกสารและการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในชุมชน แล้วใช้
แนวคิดว่าด้วยการปรับตัวเพ่ือความมั่นคงในระบบอาหารของชุมชนเป็นกรอบในการตีความข้อมูล โดยแบ่งเป็น 
2 ประเด็นคือ 1) การจัดการระบบการผลิตทั้งแง่ของการบริหารระบบน้ าและวงจรการเพาะปลูก 2) การ
จัดการผลผลิตและการท าการตลาด 

ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรวางแผนการใช้น้ าที่มีอยู่อย่างจ ากัดโดยการปรับเปลี่ยนพืชผักที่ปลูกให้
เหมาะสมกับฤดูกาลและเพียงพอกับปริมาณน้ าในแหล่งของตน บ้างใช้น้ าประปาภูเขา บ้างก็เป็นน้ าบาดาล น้ า
สระหรือน้ าจากคลองในหมู่บ้าน แม้ว่าการปรับเปลี่ยนระบบเพาะปลูกจะท าให้จ านวนผลผลิตลดลง แต่กลับมี
คุณภาพมากข้ึนผ่านทางการตรวจสอบด้วยมาตรฐาน PGS (Participatory Guarantee Systems) นอกจากนี้
เกษตรกรยังพัฒนาการท าการตลาดและสร้างเครือข่ายผู้ผลิตผักปลอดภัยร่วมกับโรงพยาบาลในท้องถิ่น เพ่ือ
จ าหน่ายให้ผู้บริโภคในอ าเภอด่านซ้าย ควบคู่กับการจัดการระบบการขายที่หลีกเลี่ยงการติดต่อเชื้อโควิด -19 
การปรับตัวภายใต้ข้อจ ากัดภัยแล้งและโรคระบาดของเกษตรกรกลุ่มนี้จึงท าให้พวกเขายังคงมีรายได้รายวัน
เพียงพอต่อความต้องการในครัวเรือนทั้งยังสามารถขยายฐานผู้ซื้อและสร้างคุณค่าให้กับผลผลิตของตน โดยยึด
มั่นว่าสิ่งที่พวกเขาจ าหน่ายไม่ใช่แค่ผัก แต่คือ “สุขภาพที่ด”ี นั่นเอง  
ค าส าคัญ: ความมั่นคงทางอาหาร ภัยแล้ง ระบบการรับรองอย่างมีส่วนร่วม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 
Abstract 

The farmers' drought perspective can define in many ways. Because the problem of 
drought is not just water scarcity or what they waiting for government assistance. So this article 
will show the drought through the organic vegetable grower’s perspective of Dansai Green Net 
group in Dansai District, Loei, who had faced the water scarcity and epidemic disease (COVID-
19) to know how they have managed their mode of production and household income and 
expenses in this disaster situation.  
 So this paper’s purpose is to study drought adaptation in community food production 
system by literature review and participant observation methods to explore with “adaptation” 
and “ food security”  concepts. This article is divided into 2 aspects. Firstly, is how farmers 
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manage food production system with both of the water system and the cultivation cycle. 
Secondly, is how they manage their marketing and productivity. 
 The study found that farmers were planning to use limited water by adapting their 
crops to suit the seasons and limited water resources such as mountain tap water, artesian 
well or canal. Although the production change reduce output quantity but the quality is 
improved through PGS (Participatory Guarantee Systems) standards by cooperation between 
farmer’s networks and local hospitals to distribute good quality product to consumers in 
Dansai District Along with managing sales systems that avoid COVID-19 infection.  
These farmers’ adaptation under disaster and epidemic situations made sufficient daily 
incomes for household needs and expand customer base by adhering that what they sell is 
not just vegetables but also "good health" as well. 
 
Keywords: Food Security, Drought, Participatory Guarantee System (PGS), Climate Change 
 
บทน า 
 ปัจจุบัน การเข้าถึงอาหารที่ดี ปลอดภัยและเพียงพอเป็นสิ่งที่ศาสตร์ต่างๆ ในต่างประเทศและ
สังคมไทย แม้แต่ในระดับชุมชนเองก็ให้ความส าคัญ ในการสร้างองค์ความรู้มาจัดการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าใน
การเข้าถึงอาหารและเกิดความมั่นคงทางอาหาร ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเทคโนโลยีเพ่ือการผลิตอาหารแปรรูป
ขนาดใหญ่ สร้างนวัตกรรมการดูแลรดน้ าอัตโนมัติ สร้างระบบการขนส่งและซื้อขายอาหารที่สะดวกสบายผ่าน
แอพลิเคชั่นต่างๆ เป็นต้น แต่สิ่งเหล่านี้จะมิอาจเกิดขึ้นได้เลยหากมองข้ามการจัดการที่มีคุณภาพตั้งแต่ระบบ
การผลิต ไปจนถึงการจัดการผลผลิต (การตลาด) ให้เกิดประโยชน์และเข้าถึงชุมชน ซึ่งหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่อาจ
มากระทบการจัดการระบบการผลิตที่ว่านี้คือ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Change) อันเป็นต้นเหตุของการเกิด “ภัยแล้ง”   

ดังนั้น ในเบื้องต้นผู้ศึกษาจะทบทวนปรากฎการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นก่อนจะกล่าวถึงผลกระทบและการ
จัดการความแล้งในเชิงพ้ืนที่ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักปลอดภัยด่านซ้ายกรีนเนท อ าเภอด่านซ้าย จังหวัด
เลย โดยแบ่งประเด็นออกเป็น 2 ส่วน คือ ประเด็นแรก การจัดการระบบการผลิตภายใต้ความแล้งว่า เกษตรกร
มีการจัดการเพ่ิมผลผลิตหรือรักษาคุณภาพการผลิตอย่างไร ในประเด็นนี้จะพูดถึงเรื่องการจัดการน้ าเป็นหลัก 
เพราะทรัพยากรน้ า คือทุนทางธรรมชาติที่เป็นปัจจัยการผลิตที่ส าคัญที่สุด ส่วนประเด็นที่สอง คือการจัดการ
ผลผลิตหรือการท าการตลาด เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าและสร้างรายได้ให้เกษตรกร เพราะรายได้ เป็นต้นทุนส าคัญ
ที่ใช้ในการเข้าถึงอาหารในปัจจุบัน 

การเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ (Climate Change) ที่เป็นสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนและ
ภัยแล้งถูกจ ากัดความไว้หลายลักษณะ คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(International Panel On Climate Change: IPCC) ภาวะโลกร้อน เป็นภาวะที่มีก๊าซเรือนกระจกเข้มข้นขึ้น
จนสะสมในชั้นบรรยากาศรอบผิวโลก ท าให้คลื่นความร้อนไม่สามารถกระจายออกนอกชั้นบรรยากาศได้ จึง
สะสมในบริเวณผิวโลก เมื่ออุณหภูมิของโลกเพ่ิมสูงขึ้นท าให้สภาพอากาศแปรปรวนจนเป็นเหตุให้เกิดภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติและการอุบัติโรคใหม่หรือเกิดการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัส (IPCC 2014, 713) ภาวะโลกร้อนจึง
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เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดความแห้งแล้งและเป็นปรากฏการณ์ที่สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม
ของมนุษย์กับธรรมชาติ (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2537)  

สภาพความเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศข้างต้นจึงสัมพันธ์กับผลผลิตการเกษตรอย่างมาก เพราะโดย
พ้ืนฐานแล้วพืชต้องการสภาวะอากาศที่เหมาะสมเพ่ือการเติบโตและการติดดอกออกผล การเปลี่ยนแปลง 
อุณหภูมิทั้งกลางวันและกลางคืน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงปริมาณฝน การกระจายตัวของฝน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในระหว่างช่วงฤดูเพาะปลูก อีกท้ังการขยับเลื่อนของฤดูกาลจึงมีผลโดยตรงต่อผลผลิตของพืชต่างๆ ซึ่ง
อาจแตกต่างกันไปตามความอ่อนไหวของพืชแต่ละชนิดที่มีต่อสภาพอากาศที่พืชนั้นๆจะทนทานหรือเติบโตได้ 
การเปลี่ยนแปลงผลผลิตที่ลดน้อยลงน ามาซึ่งความจ าเป็นที่จะต้องเตรียมการปรับตัวเพ่ือให้ผลผลิตทางการ
เกษตรยังคงอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับความต้องการบริโภคและการผลิตด้านอุตสาหกรรมเกษตร 

จากข้อมูลการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติในปี พ.ศ. 2561 เห็นว่า  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งทุกปีและมีการท าเกษตรมากที่สุดของประเทศ คิดเป็นร้อยละ 46.7 ของ
พ้ืนที่เกษตรกรรมทั้งหมดทั้งยังมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นร้อยละ 0.2 ถึง 1.6 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2561) ท าให้ผู้
ศึกษาสนใจเลือกพ้ืนที่ศึกษาเป็นจังหวัดเลย เพราะในปี พ.ศ. 2552 โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดเลยขึ้นอยู่
กับภาคเกษตรถึงร้อยละ 40 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด หรือประมาณ 15,168 ล้านบาทต่อปี 
(ส านักงานจังหวัดเลย, 2557) จังหวัดเลยมีพ้ืนที่เกษตรมากถึง 2,667,203 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 36.62 ของพ้ืนที่
จังหวัด (ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561) แม้ว่ามวลรวมผลผลิตทางการเกษตรจะ
มีตัวเลขสูงแต่กลับกัน การจัดการแปลงเกษตรและระบบน้ าในระดับชุมชนหรือในระดับครัวเรือนยังคงประสบ
ปัญหาการเข้าไม่ถึงแหล่งน้ าเท่าที่ควร 

โดยเฉพาะในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2561 จนถึงเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2563 
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยเผชิญหน้ากับความแห้งแล้งรุนแรงเพราะฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานจนแหล่งน้ าหลาย
แห่งแห้งขอดท าให้ผลผลิตเสียหาย แม้แต่น้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคก็มีอย่างจ ากัด บางหมู่บ้านต้องอาศัยรถขน
น้ าในการแจกจ่ายน้ า บรรเทาความเดือดร้อน ความแห้งแล้งไม่เพียงส่งผลกระทบในเชิงลบต่อระบบการผลิต
เท่านั้น แม้แต่การเข้าถึงแหล่งอาหารจากป่าในชุมชนก็เป็นไปได้ยากข้ึน พืชผักตามธรรมชาติหลายอย่างหายไป  

ความแล้งจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อความมั่นคงทางอาหารและความมั่นคงทางเศรษฐกิจด้วย 
ซึ่งในบทความนี้จะท าให้เห็นว่า เกษตรกรมีการปรับตัวในระบบการผลิตอย่างไรเพ่ือรับมือกับความแห้งแล้งที่
คืบคลานเข้ามาใกล้ขึ้นและทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ เพ่ือให้สอดรับกับความต้องการทางเศรษฐกิจ  ผ่าน
ทางการท าการตลาดในชุมชนของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักปลอดภัย ด่านซ้ายกรีนเนท 

 
วิธีการศึกษา 
 เนื่องจากบทความนี้เป็นการหยิบยกประเด็นจากส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่อง ชีวิตในความแล้ง: การ
ปรับตัวของเกษตรกรบ้านห้วยอ้อย อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ที่น่าสนใจในแง่ของการจัดการระบบอาหาร
ของชุมชน แต่ผู้เขียนต้องการขยายภาพกระบวนการปรับตัวภายใต้ภัยแล้งเหล่านั้นให้เห็นทั้งบริบทด่านซ้าย จึง
เลือกศึกษากลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยด่านซ้ายกรีนเนท (DGN) แทน เพ่ือเล่าเรื่องราวการบริหารจัดการกลุ่มและ
การรับมือภายใต้วิกฤติธรรมชาติให้ยังคงความมั่นคงทางอาหารไว้ได้ ดังนั้นจึงเลือกวิธีศึกษาทั้งระดับปฐมภูมิ  
คือ การสังเกตการณ์และสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องสะท้อนวิธีคิดต่อภัยแล้งของเกษตรกรกลุ่มนี้ และระดับทุติยภูมิ 
คือ การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลภายใต้กรอบ
แนวคิดว่าด้วยการปรับตัวและความมั่นคงทางอาหาร ประเด็นนี้จึงแบ่งเนื้อหาเป็น 2 ส่วนคือ ด้านการทบทวน
วรรณกรรม และการท างานภาคสนาม  
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1. การทบทวนวรรณกรรม 
1.1 แนวคิดว่าด้วยการปรับตัว (Adaptation) กับความม่ันคงทางอาหาร (Food security) 

 การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ หมายความถึง การปรับตัวเพ่ือให้สามารถด ารงอยู่หรือมี
แนวทางการลดภาวะล่อแหลมต่อความเสี่ยงหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงทางสภาพ
อากาศ ซึ่งกระบวนการปรับตัวจะพิจารณาตามเงื่อนไขบริบททางสังคมและเวลาเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายที่
แตกต่างกัน คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ มองว่า การปรับตัว (Adaptation) 
หมายถึงการปรับตัวในระบบธรรมชาติหรือระบบมนุษย์เพ่ือตอบสนองต่อสิ่งเร้าทางภูมิอากาศหรือผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากสาธารณภัย ซึ่งจะช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือช่วยสร้างโอกาสจากสภาวะวิ กฤตได้ 
(คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ, 2558) 

 ในขณะที่ Adger (2003) ได้เชื่อมโยงกระบวนการปรับตัวในระบบนิเวศ ร่วมกับมิติทางสังคมและ
เศรษฐกิจ เพ่ือตอบสนองต่อภาวะความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ (Climate variability) และภาวะวิกฤติ 
(Extreme) รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นเพ่ือลดผลด้านลบของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหรือพลิกวิกฤติให้เป็น
โอกาส  (Adger, 2003, p.395) การปรับตัวจึงมีแนวทางหลายรูปแบบทั้งการปรับตัวในระดับปัจเจคและการ
กระท าโดยการน าของผู้น าชุมชนซึ่งเป็นประตูส าคัญที่ช่วยทุเลาความรุนแรงของปัญหาภัยแล้งในชุมชน โดย
การวางแผนระบบการผลิตแบบปลูกพืชทนแล้งหรือพืชที่ใช้น้ าน้อยแทน บ้างหันไปพึ่งพาเทคโนโลยีการจัดการ
น้ า บ้างปรับเปลี่ยนวงจรการเพาะปลูก บ้างก็สร้างข้อตกลงร่วมกับภาครัฐในการดูแลทรัพยากรเพ่ือหลีกเลี่ยง
การจัดการแบบรับค าสั่งจากบนลงล่าง (Top-down)  การปรับตัวประเภทนี้เรียกอีกอย่างว่า Autonomous 
Adaptation หรือการปรับตัวที่เกิดขึ้นเอง อันเนื่องมาจากได้รับการกระตุ้นจากการเปลี่ยนแปลงทาง
นิเวศวิทยาในระบบธรรมชาติและมาจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม การตลาด และสวัสดิการ (Welfare) ใน
ระบบมนุษย์ (Forsyth & Evans, 2013, p.62-63) 
 ซึ่งการปรับตัวไม่อาจเกิดขึ้นได้หากไร้แรงกดดันหรือเงื่อนไขที่เป็นปัจจัยเข้ามากระทบเพ่ือไปสู่การ
ปรับตัวรูปแบบต่างๆ เช่น เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ เงื่อนไขทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง กายภาพพ้ืนที่ ไป
จนถึงเงื่อนไขของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ และมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เงื่อนไขเหล่านี้เป็น
พัฒนาการทางความคิดของการปรับตัวไปสู่ ความยืดหยุ่น (Resilience) ดังนั้น ภาวะยืดหยุ่นนี้จึงไม่ใช่เพียง
การตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงหรือวิกฤติบางอย่างเพ่ือความอยู่รอดเท่านั้น แต่คือการวิวัฒน์เพ่ือลด
ผลกระทบในอนาคต  
 แนวคิดว่าด้วยความยืดหยุ่นมีที่มาจากการพยายามสร้างความยั่งยืนให้กับนิเวศวิทยาสังคม (Social-
ecological) ในการดูแลสิ่งแวดล้อม ช่วงต้นยุคปี พ.ศ. 2523 เมื่อประเทศออสเตรเลียฝั่งตะวันออกเฉียงใต้เจอ
กับภัยแล้งครั้งร้ายแรงที่สุด  ถึงแม้ส่วนใหญ่จะดูแลกิจการโดยใช้วิธีการจัดการไร่อย่างดีที่สุดแต่ก็ยังไม่สามารถ
ต้านภัยแล้งได้ ต่อมาเกษตรกรกลุ่มหนึ่งได้ทดลองเปลี่ยนวิธีจัดการไร่แบบเดิม ๆ ให้มีความยืดหยุ่นมากข้ึน โดย
เน้นให้ความส าคัญกับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม เช่น การลดการเผา การไถดิน ลดการใช้สารเคมีเกษตร และ
เพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นการฟื้นฟูพรรณพืชในป่าและคืนความชุ่มชื่นเพ่ือเพ่ิมความทนทานจาก
ผลกระทบของภัยแล้งได้  หลังจากนั้นในอีก 20 ปี ต่อมาก็เกิดภัยแล้งขึ้นอีก เกษตรกรที่มีการปรับตัวกลุ่มนี้ ก็
ไม่ประสบกับผลกระทบจากภัยแล้งซ้ า 

ส่วนแนวคิดว่าด้วยความยืดหยุ่นในการปรับตัว (Resilience) และการรวมศูนย์อ านาจมีความส าคัญ
ต่อการจัดการทรัพยากร หากยิ่งลดความยืดหยุ่นเหล่านี้ได้มากก็จะยิ่งสร้างความมั่นคงในระบบการผลิตมาก 
โดยงานศึกษาของ Lewis and Ferguson (1999) แสดงให้เห็นว่า กลุ่มคนอินเดียใน The northern Alberta 
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ใช้ารเผาป่าเพ่ือแสดงอาณาเขตการล่า และเป็นก าแพงก้ันป่าแต่ภูมิภาค นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมเพาะปลูก 
นิยมปลูกเบอร์รี่แบบเชิงเดี่ยวและปลูกติดกันจ านวนมาก อีกทั้งยังอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยง (ความ
ยืดหยุ่น) ยากต่อการควบคุมวงจรการผลิต พวกเขาจึงต้องเสียค่าใช้จ่ายจ านวนมากต่อปีเพ่ือคงสภาพการผลิต 
ร่วมกับการใช้ภูมิปัญญาการเพาะปลูกแบบดั้งเดิม นั่นคือการใช้ไฟควบคุมพืช โดยการเผาเบอร์รี่เป็นหย่อมๆ 
เพ่ือคงผลผลิตของพืชเชิงเดี่ยวไว้ ดังนั้น เมื่อการผลิตมีสเถียรภาพมากขึ้น ในระยะสั้นอาจช่วยเพ่ิมค่ายังชีพและ
เพ่ิมความมั่นคงของครัวเรือนได้ แต่ในระยะยาวอาจส่งผลเสียต่อธรรมชาติและท าลายหน้าดิน ต่างจากการ
สร้างทรัพยากรให้สมบูรณ์เพ่ือเปลี่ยนการลงทุนจากค่าดูแลการผลิตไปสู่ค่าจ้างแรงงานผู้เก็บเกี่ยวเบอร์รี่ป่า
แทน จะเห็นว่ายิ่งระบบการผลิตแบบอุตสาหกรรมมีอ านาจมากก็ยิ่งท าให้คนอยากเพ่ิมอ านาจศูนย์กลางในการ
จัดการทรัพยากรขึน้ตามไปด้วย (Lewis and Ferguson 1999, p.165-166) 

แนวคิดความยืดหยุ่นจึงเชื่อมโยงระบบสังคมกับระบบนิเวศเป็นปัจจัยในการปรับตัวและมีการ
ปฏิบัติการตามองค์ความรู้และความเข้าใจทางนิเวศวิทยา (Ecological knowledge )ในแต่ละพ้ืนที่เฉพาะตัว 
นั่นเพราะ การจัดการโดยใช้แบบแผนนโยบายที่มาจากรัฐส่วนกลางเป็น Agency อาจสร้างความเสียหายและ
ลดความหลากหลายของทรัพยากรลงมากกว่าการมอบอ านาจให้ชุมชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับทรัพยากรนั้น
เป็นผู้จัดการ (Folke, Berkes, and Colding, 1998) เช่นเดียวกับงานศึกษาของ Petrie and others (2017) 
ว่าด้วยพลวัตการปรับตัวและความยืดหยุ่นในการเผชิญหน้ากับความหลากหลายและแตกต่างทางนิเวศของ
กลุ่มคนบนพื้นที่สูงชาว Indus ในอินเดียตะวันตกเฉียงเหนือ ช่วงระหว่างปี ราว 3000 - 1300 ปีก่อนคริสตกาล 
สังคมในช่วงยุคแรกมีสภาพอากาศซับซ้อน บ้างก็มีฝนตกเพียงฤดูกาลเดียว บ้างก็มีฝนในฤดูหนาวและฤดูร้อน
ทับซ้อนกัน ท าให้อารยธรรมอินดัสมีการรับมือกับความหลากหลายของปัจจัยแวดล้อม กระทั่งได้รับการ
อิทธิพลจากลมมรสุมฤดูร้อนอินเดียน (The Indian Summer Monsoon) ท าให้บ้านเรือนกระจัดกระจายกัน
ตั้งถิ่นฐาน กลายเป็นการขยับขยายความเป็นเมืองและการท าเกษตร ยิ่งผู้คนในเมืองใหญ่มีประชากรหนาแน่น
มาก ความยืดหยุ่นก็ยิ่งสูงเพราะมีการครอบครองทรัพยากรมากขึ้นตามล าดับ กลับกัน ความยั่งยืนของการใช้
ทรัพยากรยิ่งลดลง ดังนั้น อิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการปรับตัว
ของอารยธรรมอินดัส และพ้ืนที่ทางนิเวศ (Petrie and others, 2017)  

วรรณกรรมข้างต้นท าให้เห็นว่า การปรับตัวของมนุษย์มีเงื่อนไขมากมายขึ้นอยู่กับพลวัตทางสังคม บาง
ช่วงเวลาหนึ่งอาจเป็นเพียงการปรับตัวเพ่ือ ‘ยังชีพ’ แต่อีกช่วงเวลาหนึ่งกลับผันแปรเป็น ‘การคงอาชีพ’ จึงต้อง
มีเงื่อนไขทางเศรษฐกิจมาเป็นส่วนก าหนดทิศทาง ดังนั้น แนวคิดว่าด้วยการปรับตัวจึงมีวิวัฒนาการตาม
ช่วงเวลาและสถานที่ (Time and space) หรือเรียกอีกอย่างว่า ภาวะยืดหยุ่น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบ
หนึ่งในระบบการผลิตอาหารขอมนุษย์ นั่นเพราะ ปัจจุบันการผลิตอาหารไม่ใช่เพียงเพ่ือเลี้ยงปากท้องเท่านั้น 
ตั้งแต่เกิดการปฏิวัติระบบอุตสาหกรรม ทรัพยากรและอาหารก็กลายเป็นส่วนหนึ่งในระบบการค้า จึงน ามาสู่
การทบทวนมุมมองว่าด้วยเรื่องความมั่นคงทางอาหารเสียใหม่ ที่ไม่ได้มองแค่การมีอาหารเพียงพอแต่ยังต้อง
ค านึงถึงการใช้ทรัพยากรและฟ้ืนฟูทรัพยากรที่สูญเสียไปด้วย 

แนวคิดความมั่นคงทางอาหารเป็นแนวคิดมีมานานกว่า 50 ปี แต่ในช่วงแรกจ ากัดอยู่ในกรอบของ
กระบวนการผลิต โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค จึงน าไปสู่การปฏิวัติเขียว 
(Green Revolution) เป็นการน าเทคโนโลยีและเครื่องจักรมาผลิตสินค้าเกษตรเพ่ือให้ได้ปริมาณมาก อย่างไร
ก็ตาม ปัญหาความอดอยากของประชากรโลกยังคงอยู่ (วิรัลพัชร ประเสริฐศักดิ์ , 2557, น.3) ประเด็นนี้จึง
กลายมาเป็นกระแสความสนใจอีกครั้งช่วง พ.ศ. 2513 - พ.ศ. 2522 ขณะนั้นทั่วโลกก าลังประสบปัญหาการ
ขาดแคลนธัญพืช โดยเฉพาะในทวีปแอฟริกา เพราะได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ส่งผลต่อผลผลิตทาง
การเกษตรและความยากจนท าให้ผู้คนยากต่อการเข้าถึงอาหาร (อ้างใน เอกรินทร์ พ่ึงประชา, 2559, น.16)  
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ประกอบกับช่วงเวลาดังกล่าวทั่วโลกก าลังเผชิญกับวิกฤตราคาอาหารและน้ ามันที่ขยับตัวสูงขึ้น ท าให้
ค าว่า “ความมั่นคงทางอาหาร” ถูกน ามาใช้อย่างเป็นทางการครั้งแรกในการประชุมอาหารโลกปี พ.ศ. 2517 
(ศจินทร์ ประชาสันติ์, 2555, น.19) แล้วเชื่อมโยงกับประเด็นอ่ืนๆ เช่น การเข้าถึงอาหาร เพ่ือลดปัญหาความ
ยากจน เพ่ิมศักยภาพการพ่ึงพาตนเองและพัฒนาชุมชน จึงเป็นการทบทวนบทบาทของเกษตรกรใหม่ว่า มี
ความส าคัญต่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศทั้งในด้านการเพ่ิมปริมาณอาหาร การสนับสนุนการเข้าถึง
อาหาร การมีปริมาณอาหารที่สม่ าเสมอและความปลอดภัยของอาหารตามการนิยามขององค์กรอาหารและ
เกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO 2006)  

 
แผนภาพที่ 1 ความม่ันคงทางอาหาร  

ที่มา: ปรับจาก Food and Agriculture Organization (2006)  
“Food Security”. Policy Brief. June. Issue2.  

 
แนวคิดว่าด้วยการปรับตัวและความมั่นคงทางอาหารที่กล่าวถึงข้างต้นไม่เพียงพูดถึงการบริหารจัดการ

ระบบอาหารให้สามารถเข้าถึง เพียงพอ ปลอดภัย และมีเสถียรภาพเท่านั้น แต่ยังตีความได้ว่า ความมั่นคงต้อง
ค านึงถึงทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นต้นทุนส าคัญในระบบการผลิตด้วย เพราะหากเกษตรกรมีแต่ผลิตเชิง
อุตสาหกรรมที่ล้นเกินและใช้สารเคมีอย่างเข้มข้นจนไม่ค านึงถึงความเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น 
ก็อาจท าให้ความมั่นคงทางอาหารกลายเป็นวงจรที่บิดเบี้ยวได้ ดังนั้น แนวคิดนี้จึงมีส่วนส าคัญที่จะช่วยตีความ
ข้อมูลจากกรณีศึกษากลุ่มด่านซ้ายกรีนเนท เรื่อง การจัดการภัยแล้งในระบบการผลิตอาหารของเกษตรกร 
พ้ืนที่อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย  
 

1.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
การจะมีความมั่นคงทางอาหาร ต้องมีการจัดการผลิตอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านการบริหารจัดการน้ า 

การเพาะปลูก หรือการตลาด แต่สิ่งเหล่านี้คือวงจรในระบบอาหารที่หากขาดห้วงใดห้วงหนึ่งไปก็จะกระทบ
ทั้งหมด จากการทบทวนเอกสารและข้อมูลภาคสนามเบื้องต้น พบว่า ภัยแล้งถูกนิยามอย่างหลากหลายตาม
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ศาสตร์สาขาต่างๆ และมักพูดถึงเรื่องของการจัดการน้ าเป็นหลัก ดังนั้น วรรณกรรมส่วนนี้จึงจะทบทวนให้เห็น 
2 ประเด็น คือ นิยามความแล้ง และการจัดการน้ าแง่มุมต่างๆ 

นิยามความแล้ง การให้ความหมายภัยแล้ง เปลี่ยนไปตามเงื่อนไขของแต่ละศาสตร์วิชาขึ้นอยู่กับ
ฐานความรู้ การเลื่อนไหลไปตามบริบททางสังคมและช่วงเวลา นิยามของค าๆ นี้จึงสัมพันธ์กับอ านาจและความ
เข้าใจของคนแต่ละยุคสมัย ผู้เขียนหยิบยกการให้ความหมาย “ภัยแล้ง” ในมุมมองของศาสตร์สาขาต่างๆ มา
ให้เห็น ดังนี้ 

ด้านอุตุนิยมวิทยา (Meteorological Drought) มองว่าความเป็นแล้งเป็นสภาวะฝนน้อยกว่าปกติ
หรือฝนขาดช่วง จนส่งผลให้เกิดการขาดแคลนน้ า (สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2533, o.155) 

ด้านอุทกวิทยา (Hydrological Drought) เมื่อปริมาณน้ าฝนน้อยลงจึงส่งผลให้ระดับน้ าในแหล่งกัก
เก็บน้ าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ าบนดินหรือใต้ดิน ซึ่งปัญหาของความแล้งในนิยามนี้ต้องใช้ระยะเวลาในการ
พัฒนาและฟ้ืนฟูมากกว่าความแห้งแล้งในนิยามของอุตุนิยมวิทยา (GISTDA, 2560) 

ด้านการเกษตร (Agricultural Drought) เมื่อฝนขาดช่วงและแหล่งกักเก็บน้ าขาดแคลนจึงส่งผลต่อ
การท าการเกษตร เพราะดินขาดความชุ่มชื้นเป็นเวลานานพอที่จะสร้างความเสียหายแก่ระบบการผลิตและการ
ท าปศุสัตว์ ดังนั้น การท าเกษตรกรรมต้องปรับตัวไปตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่เสมอ เพราะการ
เข้าถึงน้ าอย่างเพียงพอและต่อเนื่องมีผลกับภาคเกษตรโดยตรง (Yung and Phear, 2015, p.285) 

ส่วน ด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-economic Drought) มองว่า ความแห้งแล้งสัมพันธ์กับอุปสงค์ 
(Supply) และอุปาทาน (Demand) ในระบบการผลิตและการบริโภค จนมีผลกระทบต่อการเคลื่อนตัวทาง
เศรษฐกิจ ความแห้งแล้งในศาสตร์นี้จึงมองความสัมพันธ์ระหว่างคนกับความต้องการใช้ทรัพยากรและมูลค่า
ทางเศรษฐกิจของทรัพยากรนั้น โดยพิจารณาจากทรัพยากรที่มีค่าทางเศรษฐกิจ เช่น น้ า ผลผลิตทาง
การเกษตร ราคาที่ดินลดลง โรงงานเสียหาย อัตราการว่างงานเพ่ิมสูงขึ้น สูญเสียอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
การผลิตพลังงาน และอุตสาหกรรมขนส่ง เป็นต้น (GISTDA, 2560) 

การจัดการน้ า เนื่องจากอาหารและน้ า เป็นความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ หากปราศจากน้ าแล้ว 
การผลิตอาหารก็คงเป็นไปไม่ได้ นี่คือเหตุผลว่าท าไมความแห้งแล้งและการขาดแคลนน้ าจึงหมายถึงการลดลง
ของความมั่นคงทางอาหารและเพ่ิมความหิวโหย แต่เดิม วัฒนธรรมอาหารและการผลิตถูกพัฒนาขึ้นมา
สอดคล้องกับปริมาณน้ าในสภาพแวดล้อมโดยรอบของแต่ละพ้ืนที่ พืชทนแล้งเกิดขึ้นในพ้ืนที่ขาดแคลนน้ า ส่วน
พืชที่ต้องการน้ ามากอย่างผักสวนครัวบางชนิดก็เกิดขึ้นในพ้ืนที่ที่อุดสมสมบูรณ์ไปด้วยน้ า แต่ด้วยเงื่อนไขทาง
เศรษฐกิจและสายพานการผลิตแบบเกษตรเชิงเดี่ยว ท าให้มนุษย์พยายามควบคุมน้ าและวงจรของพืชเพ่ือ
ตอบสนองการบริโภค พืชหลายชนิดทนแล้งได้ดีขึ้นและเติบโตในดินที่มีความชื้นลดลงได้  กลับกันพืชบางชนิด
กลับอ่อนแอต่อโรคมากขึ้นและต้องใช้สารเคมีเกษตรมาควบคุมการผลิต ดังนั้น การจัดการทรัพยากรน้ าจึงเป็น
ประเด็นที่ไม่อาจแก้ไขได้ด้วยค าสั่งจากโครงสร้างส่วนบนเท่านั้น แต่ต้องอาศัยองค์ความรู้ในการบริหารของคน
ในชุมชนด้วย  

เกษตรกร และประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าในพ้ืนที่ชุมชนของตนเอง 
ส่วนใหญ่มักมีการปรับใช้ภูมิปัญญาการจัดการน้ าที่ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษรุ่นสู่รุ่น เพ่ือใช้ในระบบการผลิต 
ทว่า เมื่อระบบนิเวศในลุ่มน้ าหรือแหล่งต้นน้ าเหล่านั้นเปลี่ยนไป คนในพ้ืนที่ก็จ าเป็นต้องปรับตัวเพ่ือให้เข้ากับ
การจัดสรรน้ ารูปแบบใหม่ แต่ก็ยังคงแฝงองค์ความรู้ที่เฉพาะตัวไว้ในแต่ละพ้ืนที่ ผู้เขียนขอยกตัวอย่างการ
ปรับตัวทางองค์ความรู้และภูมิปัญญาการจัดการน้ าของเกษตรกรในหมู่บ้านนาหมูม่น อ าเภอด่านซ้าย จังหวัด
เลย ที่ใช้ “พัดทดน้ า” หรือระหัดทดน้ าเพ่ือการวิดน้ าเข้านา เป็นการสืบทอดวิศวกรรมพ้ืนที่บ้านมาหลายชั่ว
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อายุคน ทั้งยังช่วยประหยัดค่าเชื้อเพลิงในการท าเกษตรมากถึงปีละ 2-3 หมื่นบาท  (เอกรินทร์ พ่ึงประชา และ
คณะ, 2560, น.53) 

กระทั่งในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมาระบบนิเวศในลุ่มน้ าหมันเปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากการ
พัฒนาของภาครัฐโดยเฉพาะการขุดลอกคูคลองเพ่ือให้แม่น้ าหมันลึกขึ้น แต่ผลที่ได้กลับตรงกันข้าม คือแม่น้ า
หมันตื้นเขินขึ้นกว่าเดิม เหตุจากการไม่มีต้นไม้ปกคลุมรอบตลิ่งจึงท าให้ดินไสลด์ได้ง่าย จนต้องขุดลอกใหม่ทุกปี 
และไม่สามารถติดตั้งพัดทดน้ าได้ ท าให้วังปลาที่เคยสมบูรณ์หายไป ภูมิปัญญาในการท าพัดก็ค่อยๆ เลือน
หายไปตามกาลเวลาและการพัฒนาของเทคโนโลยีทางการเกษตร  แต่ชาวบ้านนาหมูม่นบางส่วนเล็งเห็น
ความส าคัญขององค์ความรู้เหล่านี้และต้องการถ่ายทอดให้คนรุ่นใหม่น าไปต่อยอดเพ่ือพัฒนาชุมชน ทั้งในแง่
ทางการเกษตร การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตลอดจนการประยุกต์ระบบการ
จัดการน้ าไปสู่ระดับนโยบายในท้องถิ่น  

แต่ใช่ว่าการจัดการทรัพยากรจะได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสมอไป 
บางครั้งการพยายามควบคุมทรัพยากรก็น ามาซึ่งความขัดแย้ง โดย Potter (1976)ได้กล่าวถึงความขัดแย้งใน
การจัดการน้ าภายใต้ระบบเหมืองฝายที่มีมานานหลายศตวรรษ เขามองว่าควรใช้ระบบความสัมพันธ์ทางสังคม
แก้ไขความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้น้ าได้ เพราะในความสัมพันธ์ดังกล่าวมีการใช้อ านาจระหว่างกัน ไม่ว่าจะเป็น
ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ ความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายในและนอกชุมชน ไปจนถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยงานรัฐกับคนในชุมชนก็ตาม ส่วนความขัดแย้งที่อาจเป็นปัญหาใหญ่ ได้แก่ ความขัดแย้งระหว่างระบบ
ชลประทานสองระบบที่อยู่หัวน้ าและท้ายน้ าซึ่งความขัดแย้งในลักษณะนี้ Potter เห็นว่ารัฐส่วนกลางอาจ
จ าเป็นต้องเข้ามาเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยโดยเขาสนับสนุนข้อเสนอของ Witfogel (1957) ที่ว่าระบบการ
จัดการทรัพยากรน้ าขนาดใหญ่ต้องการอ านาจการจัดการของรัฐ เพราะองค์กรขนาดเล็กของชาวบ้านไม่
สามารถจัดการความขัดแย้งขนาดใหญ่ได้ 

ส่วน Daniel Polk กล่าวถึงความแห้งแล้งในรัฐแคลิฟอร์เนียที่มีสัมพันธ์กับการเมืองและระบบนิเวศน์
น้ า เพราะรัฐออกกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ มาเพ่ือผูกขาดอ านาจในการจัดการทรัพยากรน้ า เมื่ออ านาจรัฐ
เปลี่ยนมือ กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่จ ากัดการเข้าถึงน้ าโดยเสรีก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย จึงส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
การเกษตรขนาดใหญ่และการเติบโตของชานเมือง ปัญหาภัยแล้งนี้จึงกลายเป็นสิ่งคุกคามชีวิตชาวแคลิฟอร์เนีย
มากข้ึนเรื่อยๆ กระทั่ง Polk ได้เห็นรูปแบบการจัดการน้ าที่น่าสนใจในซานดิเอโก้ ที่เรียกว่า “ตลาดน้ า (water 
market)” ผ่านทาง Christine Frahm ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเรื่องน้ า วิธีการนี้เป็นการสร้างความร่วมมือ
กับเกษตรกรให้ผันน้ าจากฟาร์มสู่เมือง ภายในอายุสัญญา 10 ปี แล้วเกษตรกรจะได้รับเงินทดแทนรายได้ที่
สูญเสียไป เป็นการท างานร่วมกันระหว่างรัฐบาลกลางและศูนย์การจัดการน้ าในระดับภูมิภาค (Polk, 2015) 

จากการทบทวนงานศึกษาเกี่ยวกับการจัดการน้ าที่ผ่านมา พบว่าสังคมไทยก าลังเผชิญหน้ากับความ
ขัดแย้งและการแย่งชิงทรัพยากร รวมถึงอ านาจในการต่อรองความร่วมมือในการจัดการระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ จนเห็นการการต่อสู้แบบแยกส่วนและโทษกันไปมาระหว่างรัฐกับท้องถิ่น บนพ้ืนฐานความไม่เข้าใจพลวัต
ของระบบนิเวศในพ้ืนที่และการมีส่วนได้ส่วนเสียทางเศรษฐกิจที่ไม่เท่าเทียมกัน ท าให้การบริหารน้ าถูกอุ้มชูอยู่
ในพ้ืนที่อุตสาหกรรมหรือพ้ืนที่เศรษฐกิจ จึงเห็นว่า น้ ากลายเป็นสินค้าที่สัมพันธ์กับโครงสร้างอ่ืน ๆ ในสังคม ไม่
ว่าจะเป็นมิติทางการเกษตร มิติทางเศรษฐกิจ ความเชื่อ หรือแม้แต่มิติทางการเมืองก็ตาม 
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2. ภาคสนาม 
ผู้ศึกษาเริ่มต้นรู้จักพ้ืนที่ด่านซ้ายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 จากการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “การเพ่ิม

ศักยภาพเกษตรกรและหมู่บ้านต้นแบบการผลิตและการตลาดสีเขียว มาตรฐานด่านซ้ายกรีนเนท โดย
ประยุกต์ใช้แนวทางระบบการรับรองมาตรฐานอย่างมีส่วนร่วม อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย” ระหว่างปี พ.ศ. 
2560 – 2562 ภายใต้การสนับสนุนทุนการวิจัยของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปัจจุบัน
เปลี่ยนเป็นส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ซึ่งเป็นการขับเคลื่อน
ศักยภาพของเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นคือมีความมั่นคงทางอาหาร และสามารถรวมกลุ่มเป็น
ผู้ประกอบการที่ดีเหมาะสมกับภูมินิเวศน์ในพ้ืนที่ เพ่ือผลิตอาหารที่ปลอดภัยและสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจในชุมชนได้ เริ่มแรกจึงมีหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการเพียง 2 หมู่บ้านคือบ้านก้างปลาและบ้านนาหมูม่น  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2562 มีการขยับขยายขึ้นเป็น 6 หมู่บ้านเพ่ือสร้างฐานการผลิตให้คนในชุมชนและ
ตลาดท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องยิ่งขึ้น ได้แก่ บ้านก้างปลา บ้านห้วยอ้อย บ้านหนามแท่ง บ้านนาเจียง บ้านนาหว้า 
และบ้านห้วยปลาฝา ซึ่งประกอบด้วยหมู่บ้านบนที่สูงและในที่ราบ ดังนั้น ทรัพยากรอันเป็นปัจจัยการผลิตที่
ส าคัญและความเข้มแข็งของคนในชุมชนจึงมีผลต่อการขยายผลและการท างานอย่างยิ่ง ควบคู่กับบุคคลิกของ
เกษตรกรต้นแบบแต่ละราย ส่งผลให้บ้านนาหว้าและห้วยปลาฝาค่อยๆ ถอยห่างออกไป กลับกันอีก 4 หมู่บ้าน
ที่เหลือยิ่งแข็งแกร่งรวมท างานในเครือข่ายได้อย่างเข้มแข็งขึ้น  

ซึ่งในบทความฉบับนี้คัดเลือกมาเพียง 3 หมู่บ้าน คือ บ้านห้วยอ้อย บ้านหนามแท่ง และบ้านนาเจียง 
เพราะทั้ง 3 หมู่บ้านนี้เพ่ิงเข้าร่วมกลุ่มใหม่ ไม่ใช่การต่อยอดแบบบ้านก้างปลา อีกทั้งเกษตรกรตัวอย่างที่เป็น
แกนน าแต่ละหมู่บ้านก็มีความกระตือรือร้นในการขับเคลื่อนกลุ่มและพยายามรับมือภัยพิบัติแล้งด้วยวิธีการที่
น่าสนใจแตกต่างกับตามภูมินิเวศน์ของแต่ละคน เป็นภาพแทนการปรับตัวในลักษณะของวัฒนธรรมแบบบ้าน
นาและบ้านไร่ได้อย่างชัดเจน โดยเกษตรกรทั้ง 3 คนที่เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างจาก 3 หมู่บ้านที่กล่าวมาใน
ข้างต้น ต่างก็เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (change agent) ของแต่ละหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการอยู่แล้ว อีกทั้ง
แต่ละคนยังมีการท าเกษตรแบบพืชสวนผสม คือการปลูกข้าวนาหรือข้าวไร่ พืชสวนครัว พืชยืนต้น และปลูกพืช
ไร่เชิงเศรษฐกิจ ประกอบกับมีข้อจ ากัดในการเข้าถึงแหล่งน้ าแตกต่างกันอย่างชัดเจน จึงต้องการยกให้เห็น
กระบวนการบริหารจัดการน้ าในแปลงพืชสวนครัวของพวกเขาท่ียังสามารถคงคุณภาพสินค้า (ผักปลอดสาร) ไว้
ได้และมีรายได้ในครัวเรือนต่อเนื่อง  ซึ่งตลอดระยะเวลาของโครงการผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์พูดคุย และ
สังเกตการณ์กระบวนการท างานของกลุ่มด่านซ้ายกรีนเนท และการจัดการระบบการผลิตของเกษตรกรทั้ ง 3 
คนมาตลอด จึงเห็นว่า พวกเขาได้รับผลกระทบจากวิกฤตภัยแล้งนี้อย่างไร ควบคู่กับช่วงต้นปีที่ผ่านมา ตั้งแต่
เดือนมีนาคม ถึงเดือนสิงหาคม เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 จนต้องหยุดชะงักตลาดหลายแห่ง แต่
เกษตรกรทั้ง 3 รายนี้ก็มีวิธีการรับมือร่วมกับเครือข่ายด่านซ้ายกรีนเนทได้อย่างน่าสนใจ จึงเป็นที่มาของเลือก
กรณีศึกษาเหล่านี้ 

 
ด่านซ้ายในบริบทภัยแล้ง 

 ด่านซ้าย เป็นอ าเภอหนึ่งในจังหวัดเลย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกห่างจากตัวจังหวัดเลยประมาณ 82 
กิโลเมตร มีพ้ืนที่ประมาณ 1,732 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นหุบเขาสลับที่ราบลุ่มและมีล าน้ า
หมัน ซึ่งเป็นแม่น้ าสายหลักไหลผ่าน ตัวอ าเภอด่านซ้ายจึงมีพ้ืนที่ราวร้อยละ 20 ของพ้ืนทั้งหมด นอกนั้นเป็น
ภูเขาสูงขนาบทั้งสามด้านในทิศตะวันออก ทิศใต้ และทิศตะวันตก พ้ืนที่ราบระหว่างหุบเขาจึงเหมาะในการท า
นาและปลูกพืชสวนครัว ส่วนพื้นที่เชิงเขาเหมาะส าหรับการท าไร่ เช่น ข้าวไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา และ
มันส าปะหลัง เป็นต้น (เอกรินทร์ พ่ึงประชา, 2557, น.2)  
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20 - 21 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 

 

วิถีชีวิตของคนด่านซ้ายส่วนใหญ่สัมพันธ์กับการเกษตรจากเดิมเป็นเกษตรแบบพ่ึงพาปัจจัยทาง
ธรรมชาติเป็นหลัก (ช่วงก่อนปี พ.ศ. 2500) แรงงานและภูมิปัญญาจึงช่วยให้เ กษตรกรจัดสรรทรัพยากรใน
ชุมชนให้สอดคล้องกับวิถีการผลิตและระบบนิเวศในบริบทของตนเองได้ โดยเฉพาะการจัดสรรทรัพยากรน้ าซึ่ง
วัฒนธรรมบ้านนา2จะมีภูมิปัญญาการจัดการผันน้ าจากล าน้ าหมันเข้านาของตน แต่วัฒนธรรมบ้านไร่ 3มีการ
ปลูกข้าวไร่แบบพ่ึงพาน้ าฝนเป็นหลักและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในป่าชุมชน กระทั่งปี พ.ศ. 2520 – 2530 
ชุมชนหลายแห่งในด่านซ้ายเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจ โดยรัฐและนายทุนเริ่มเข้ามาแทรกแซงระบบ
เศรษฐกิจของคนในพ้ืนที่ ผ่านทางการส่งเสริมให้ปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว และเปลี่ยนวิถีการผลิตแบบเดิมเข้า
สู่การตลาด ที่มีเงินเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน จากเดิมที่เคยผลิตและหาของป่าเพ่ือบริโภค แปรเปลี่ยนไป
เป็นการผลิตเพ่ือขาย จึงต้องเพ่ิมปริมาณการผลิตรวมถึงเร่งการเติมโตของพืชไร่ให้ได้น้ าหนักตามที่ตลาด
ต้องการ (เอกรินทร์ พ่ึงประชา, 2557, น.29-35)  

คนไทด่าน4จึงต้องการปัจจัยการผลิตที่มีความเสถียร แน่นอน และควบคุมได้ เพ่ือเสริมระบบการผลิต
เชิงเศรษฐกิจของตนให้มีคุณภาพมากขึ้นและได้ราคาสูงขึ้น หนึ่งในปัจจัยการผลิตที่ส าคัญคือ “น้ า” ไม่ว่าจะ
เป็นการจากแหล่งน้ าธรรมชาติหรือน้ าฝน หากมีน้ าไม่เพียงพอหรือมากเกินไปผลผลิตก็อาจเสียหายได้ 

ในรอบทศวรรษที่ผ่านมา ข้อมูลสถิติของกรมอุตุนิยมวิทยาชี้ให้เห็นแนวโน้มปริมาณน้ าฝนที่ลดลง
เรื่อยๆ และมีสภาพอากาศแปรปรวน มีผลให้บางปีเกิดน้ าท่วมน้ าหลาก บางปีฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลหรือฝน
ทิ้งช่วงยาวนานกว่าปกติ โดยเฉพาะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ท าให้พ้ืนที่นาและไร่หลายแห่งเสี่ยงต่อการเกิดน้ า
ท่วมเมื่อเข้าสู่หน้าน้ าหลาก และเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ าอย่างหนัก ไม่เพียงกระทบต่อภาคการเกษตรเท่านั้น
แต่ยังส่งผลถึงการอุปโภคบริโภคน้ าในครัวเรือนด้วย (เอกรินทร์ พึ่งประชา, 2557, น.120) วิถีชีวิตของคนด่าน
ซ้ายจึงผูกพันอยู่กับ “น้ า” เพราะน้ าคือฐานทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญต่อการด ารงชีวิตของทั้งมนุษย์ พืชและ
สัตว์ หากมนุษย์ไม่มีการปรับตัวไปตามวิกฤตทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นก็จะสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ 
ตามมา เช่น ป่า ที่ดิน และแหล่งอาหาร  

บทความฉบับนี้ผู้เขียนสนใจกลุ่มด่านซ้ายกรีนเนท (DGN) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างมาเพียง 3 หมู่บ้าน 
คือ บ้านนาเจียง บ้านหนามแท่ง และบ้านห้วยอ้อย เพ่ือเป็นภาพสะท้อนลักษณะการปรับตัวผ่านทางการ
จัดการน้ าและระบบการผลิตในสภาวะความแล้ง ภายใต้เงื่อนไขทางกายภาพพ้ืนที่ที่แตกต่างกันดังที่กล่าวไว้ใน
วิธีการศึกษา 
 บ้านนาเจียง หมู่ที่ 3 ต าบลโคกงาม อ าเภอด่านซ้าย อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าหมันตอนต้น มีลักษณะเป็นบ้าน
นาบนที่ราสูงและเนินเขา มีพ้ืนที่ทั้งหมด 123.49 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 77,183.50 ไร่ มีฝายน้ าสา
ธารณที่สามรถท าเกษตรได้ตลอดทั้งปี และมีบ่อน้ าสาธารณะ 6 แห่ง ส าหรับการท าเกษตรและระบบประปา
ภายในหมู่บ้าน 

บ้านหนามแท่ง หมู่ที่ 7 ต าบลด่านซ้าย อ าเภอด่านซ้าย อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าหมันตอนกลาง มีลักษณะ
เป็นพ้ืนที่ราบลุ่มสลับภูเขา มีเนื้อที่ประมาณ 1,160 ไร่ พ้ืนที่รอบนอกหมู่บ้านเป็นที่ราบส าหรับปลูกข้าวนาปีจึง

                                                           
2 วัฒนธรรมบ้านนา คือ กลุม่คน/หมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ราบลุ่ม ระหว่างหุบเขา มีวัฒนธรรมผสมผสานระหว่างการท านากับการ
ท าไร่แตม่ีการปลูกข้าวนาเป็นหลัก 
3 วัฒนธรรมบ้านไร่ คือ กลุ่มคน/หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีสูงและท าเกษตรแบบพืชไรเ่ป็นหลัก เช่น ข้าวไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
แก้วมังกร เป็นต้น 
4 คนไทด่าน เป็นค าเรียกแทนตัวเองของคนด่านซ้าย 
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เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่สะท้อนความเป็นวัฒนธรรมแบบบ้านนา ถัดออกไปท้ายหมู่บ้านเป็นพ้ืนที่เชิงเขา นิยม
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีแหล่งน้ าส าคัญคือห้วยน้ าพานทีใ่ช้เพื่อการเกษตรเป็นหลัก 

บ้านห้วยอ้อย หมู่ที่ 10 ต าบลด่านซ้าย อ าเภอด่านซ้าย มีลักษณะเป็นบ้านไร่ คือหมู่บ้านตั้งอยู่ในพ้ืนที่
ภูเขาลาดชัน และมีการท าเกษตรแบบพืชไร่เป็นหลัก มีพื้นที่ประมาณ 5,000 ไร่ บ้านห้วยอ้อยอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ า
หมันตอนกลางเช่นเดียวกับบ้านหนามแท่ง มีเหมืองน้ าซ าภู เป็นต้นน้ าส าคัญที่ไหลลงสู่ห้วยใหญ่ แต่ปัจจุบัน
ตั้งแต่มีการต่อระบบประปาจากเหมืองดังกล่าวมาใช้ในหมู่บ้านก็ท าให้ห้วยใหญ่แห้งไปหลายสิบปี  

 
ภัยแล้งในมุมมองของเกษตรกร 
จากผลการศึกษาภาคสนาม พบว่า ทัศนะของเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกพืชผักปลอดภัย ด่ายซ้ายกรีนเนท 

นิยามว่า “ความแล้ง” คือการที่ฝนทิ้งช่วงยาวนานกว่าปกติ จากเดิมฝนจะขาดช่วงประมาณ 2 - 3 เดือน 
(เมษายน ถึง มิถุนายน) ตามฤดูกาล แต่เมื่อปีผ่านมาฝนทิ้งช่วงตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 มาจนถึงเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เมื่อถึงคราวฝนตกก็ตกเพียงเล็กน้อย “ตกแบบไม่ได้น้ า” มีเพียงลมแรงและความร้อนที่
พัดพามา จนเกิดสภาวะขาดแคลนน้ า (ธงชัย บุญธรรม, สัมภาษณ์: 19 กรกฎาคม 2563)  

แหล่งน้ าที่กักเก็บไว้เพ่ือการเกษตรก็เริ่มไม่เพียงพอต่อการผลิต นอกจากนี้ความร้อนยังท าให้พืชผัก
เหี่ยวฉายและตายง่าย และมีโรคพืช แมลงศัตรูพืชมากขึ้นเรื่อยๆ จึงยากต่อการจัดการโดยไม่พ่ึงพายาฆ่าแมลง
และยาก าจัดศัตรูพืช (บุญเสริม ทองปิก, สัมภาษณ์: 16 สิงหาคม 2563) ไม่สามารถผลิตทันความต้องการของ
ผู้บริโภคได้ ทั้งยังกลัวว่าจะท าให้กลุ่มด่านซ้ายกรีนเนทได้รับผลกระทบและเสียฐานลูกค้าไป เพราะฤดูที่เคย
ปลูกข้าวนาถูกเลื่อนออกไป การปลูกผักอินทรีย์และผักปลอดสารก็ต้องลดจ านวนลงเพ่ือให้ดูแลจัดการง่ายขึ้น
และเพียงพอกับปริมาณน้ าที่มี (พัชรี เอ่ียมประชา, สัมภาษณ์: 20 กรกฎาคม 2563)  

นอกจากนี้เมื่อพืชไร่ที่ปลูกไว้อย่างข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลังหรือข้าวไร่ ก็แห้งตาย บ้างก็ไม่ได้
น้ าหนักผลผลิตเท่าที่ควร แม้แต่การหาเก็บของป่าบางชนิดก็หายากขึ้น เช่น ผักหวานป่าและเห็ดบางชนิดซึ่ง
เคยเป็นแหล่งรายได้เสริมมาจุนเจือครัวเรือน (ค านวล บุญธรรม, สัมภาษณ์: 19 สิงหาคม 2563) 

จะเห็นได้ว่า ความแล้งของเกษตรกรเกี่ยวข้องกับระบบการผลิตอาหารอย่างเด่นชัด เป็นการค านึงถึง
ความเพียงพอของอาหารเพ่ือการบริโภคในครัวเรือนอย่างข้าว และพืชผักต่างๆ ที่มีความปลอดภัยและ ซึ่งถือ
เป็นพ้ืนฐานส าคัญของการให้ความหมายเรื่องความมั่นคงทางอาหาร นอกจากนี้ยังค านึงไปถึงเรื่องอาชีพและ
รายได้ เพราะการมีรายได้สม่ าเสมอและมั่นคงท าให้สามารถซื้อหาปัจจัยสี่ได้  โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ อาหารที่มี
คุณภาพ สะอาด มีคุณค่าทางโภชนาการและเพียงพอกับความต้องการของคนในครอบครัว 
 ความแห้งแล้งยังเกี่ยวพันกับการพึ่งพาฐานทรัพยากรธรรมชาติทั้งการหาอาหารจากป่าและการจัดการ
น้ าในไร่นาและสวนพืชผัก เป็นต้น เพราะน้ าคือหนึ่งในฟันเฟืองส าคัญที่จะช่วยรักษาความสมดุลในระบบ
อาหารของชุมชนได้ เกษตรกรจึงต้องมีการจัดการน้ าให้สอดคล้องกับความต้องการในระบบการผลิตของตน ดัง
จะกล่าวถึงในประเด็นต่อไป เรื่องการจัดการระบบการผลิตภายใต้ความแล้งของเกษตรกรกลุ่มด่านซ้ายกรี
นเนท  
 กลุ่มด่านซ้ายกรีนเนท จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2560 ภายใต้โครงการการเพ่ิมศักยภาพ
เกษตรกรและหมู่บ้านต้นแบบการผลิตและการตลาดสีเขียว มาตรฐานด่านซ้ายกรีนเนท โดยประยุกต์ใช้
แนวทางระบบการรับรองมาตรฐานอย่างมีส่วนร่วม อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ซึ่งเดิมทีมีเพียง 2 หมู่บ้านเป็น
พ้ืนที่ต้นแบบ คือบ้านก้างปลา ตัวแทนหมู่บ้านบนที่สูง และบ้านนาหมูม่น ที่อยู่ในพื้นท่ีราบลุ่มสลับเชิงเขา  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2562 มีการขยับขยายพื้นที่ปฏิบัติการเป็น 6 หมู่บ้าน เพราะการสร้างความยั่งยืนแก่ระบบ
อาหารในชุมชน (ทั้งอ าเภอด่านซ้าย) จ าเป็นต้องสร้างองค์ความรู้ถึงผลดีผลเสียของการใช้สารเคมีเกษตรเป็น
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เวลานานจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในแก่คนในชุมชนได้ ดังนั้น 
หมู่บ้านที่เพ่ิมเติม ได้แก่ บ้านก้างปลา และบ้านห้วยอ้อยที่อยู่ในพื้นที่สูง ส่วนบ้านนาเจียง บ้านหนามแท่ง บ้าน
นาหว้าและบ้านห้วยปลาฝา อยู่ในพื้นท่ีราบลุ่ม ซ่ึงการขยายเครือข่ายนี้เป็นการรวมตัวกันเพ่ือผลิตและจ าหน่าย
พืชผักปลอดภัย (ผักปลอดสาร) ภายใต้การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานแบบมีส่วนร่วม PGS (Participatory 
Guarantee System) ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย หรือที่คนท้องถิ่นเรียกว่า “มาตรฐาน
ด่านซ้ายกรีนเนท”  

 
1. การจัดการระบบการผลิตภายใต้ความแล้ง 

ประเด็นนี้ จะกล่าวถึงการจัดการแปลงของตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักปลอดภัย 3 หมู่บ้าน คือ นาง
พัชรี เอ่ียมประชา จากบ้านนาเจียง นายบุญเสริม ทองปิก จากบ้านหนามแท่ง และนายธงชัย บุญธรรม จาก
บ้านห้วยอ้อย เพ่ือให้เห็นว่า พวกเขามีวิธีการบริหารและจัดการระบบน้ าในสวนของตนอย่างไรภายใต้สภาวะ
ขาดแคลนน้ าเช่นนี้ รวมถึงการปรับเปลี่ยนพืชที่ปลูกและวิธีการดูแลแปลงเพ่ือคงความหลากหลายของพืชผักใน
แปลงหรือลดความเสียหายจากภัยแล้งได้ 

พัชรี เอ่ียมประชา เป็นเกษตรกรหญิงแกร่งจากบ้านนาเจียงที่เปลี่ยนจากการท าเกษตรเชิงเดี่ยวมา
เป็นการท าเกษตรอินทรีย์ เจ้าของแปลง “ส ารวยฟาร์ม” เธอค่อยๆ เรียนรู้การปลูกพืชผักและการดูแลโดยไม่
ใช้สารเคมีเกษตร แต่หันไปพึ่งพาน้ าหมักชีวภาพและสารชีวภัณฑ์ต่างๆแทน คุณพัชรีมีต้นทุนทางเศรษฐกิจมาก
พอส าหรับการลงทุนท าระบบน้ าในสวน อย่างการขุดเจาะบ่อบาดาลไว้เป็นแหล่งน้ าส ารองและขุดสระน้ าไว้
รอบสวนถึง 3 บ่อ เพ่ือกักเก็บน้ าช่วงหน้าฝนไว้ใช้ กระทั่งเมื่อช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคม 2562 ที่ผ่าน
มา เกิดวิกฤตภัยแล้งรุนแรงและสภาพอากาศร้อนจัด บ่อพักน้ าที่มีอยู่ 2 บ่อแห้งเริ่มแห้งขอด เหลือเพียงแค่พอ
ให้ปลาอยู่ แต่ไม่สามารถสูบน้ าจากบ่อดังกล่าวมารดผักได้ ส่วนอีก 1 บ่อไม่ได้ใช้ท าปศุสัตว์จึงมีน้ าพอประทังไป
ได ้1-2 เดือน  

จากเดิมที่เคยใช้ระบบสปริงเกอร์ คุณพัชรีจึงเปลี่ยนมาใช้ระบบน้ าหยดแทน ช่วยให้พืชได้รับน้ าอย่าง
ตรงจุดแม่นย ามากขึ้นทั้งยังช่วยลดการเกิดวัชพืช ซึ่งระบบน้ าหยดเป็นระบบที่ประหยัดทั้งทรัพยากรน้ าและใช้
พลังงานน้อยที่สุด โดยการสูบน้ าจากบ่อบาดาลมาพักไว้ในสระเพ่ือให้น้ าตกตะกอนก่อนจากนั้นจึงสูบขึ้นมาไว้
ในถังน้ าขนาด 100 ลิตรซึ่งถึงน้ านี้อยู่สูงกว่าแปลงผัก ท าให้เธอปล่อยน้ าจากถึงสู่แปลงได้โดยไม่ต้องอาศัย
เครื่องสูบน้ า เพราะระบบน้ าหมดไม่ต้องใช้แรงดันน้ าสูงเท่าระบบการรดน้ าแบบสปริงเกอร์  

แต่การใช้ระบบน้ าหยดก็มีข้อจ ากัดในการปลูกพืชเช่นกัน คุณพัชรีจึงหันมาปลูกพืชทนร้อนและพืชที่
ต้องการน้ าน้อยแทน เช่น มะเขือเปราะ มะเขือยาวสายพันธุ์ต่างๆ ถั่ว หน่อไม้ฝรั่ง และอ้อย เป็นต้น ส่วนใหญ่
เป็นพืชที่มีระยะการเก็บผลผลิตนานกว่าพืชกินใบ และสามารถปลูกเป็นหลุมแทนการหว่านจึงเหมาะกับระบบ
น้ าหยดและลดปริมาณการปลูกลงให้เพียงพอกับน้ าที่มี นอกจากนี้รายได้ช่วงหน้าแล้งยังมาจากการขายข้าว
ไรส์เบอร์รี่ เหนียวด า และข้าวทับทิมชุมแพ เป็นต้นที่เป็นผลผลิตของปีก่อน แล้วอาศัยจังหวะนี้ในการพักดินที่
สวนผักให้ฟ้ืนฟูตัวเอง ส่วนในพื้นที่นาก็มีการหว่านปอเทืองระหว่างรอน้ าฝน เพื่อเพ่ิมไนโตรเจนและฟอสฟอรัส
ให้ดินมีความโปร่งและอุ้มน้ าได้ดีขึ้น (พัชรี เอ่ียมประชา, สัมภาษณ์: 21 กรกฎาคม 2563) 

นอกจากนี้พัชรียังมีต้นทุนทางสังคมจากการเป็นประธานกลุ่มผู้ปลูกผักอินทรีย์บ้านนาเจียงและมี
หน่วยงานรัฐต่างๆ เข้ามาส่งเสริมอุปกรณ์การเกษตรและแจกจ่ายพันธุ์ปลาให้เธอท าเป็นศูนย์การเรียนรู้ ซึ่งจาก
ความสัมพันธ์เหล่านี้ท าให้เธอได้มีโอกาสไปเรียนรู้เทคนิคการเพาะเลี้ยงสารชีวพันธุ์ต่างๆ เช่น บิวเวอร์เรีย ไตร
โคเดอร์มาร์ ไส้เดือนฝอย เป็นต้น เธอจึงสามารถรับมือกับศัตรูพืชได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงหรือพ่ึงพา
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สารเคมีต่างๆ แต่จากภาวะคลื่นความร้อนปกคลุมอันเนื่องมาจากภัยแล้งท าให้เธอไม่สามารถเพาะพันธุ์ไส้เดือน
ฝอยและเชื้อราบางชนิดได้ในสภาพอุณหภูมิสูงเช่นนี้ ท าได้เพียงปรับเปลี่ยนพืชให้เหมาะสมกับฤดูกาลและ
อธิบายให้ลูกค้าเข้าใจกรณีที่ผลผลิตมีรอบกัดกินของแมลงหรือไม่สวยตามมาตรฐาน  (พัชรี  เอ่ียมประชา, 
สัมภาษณ์: 21 กรกฎาคม 2563) 

บุญเสริม ทองปิก เกษตรกรบ้านหนามแท่ง เขาได้รับผลกระทบด้านการขาดแคลนน้ าในช่วงหน้าแล้ง
น้อยกว่ากรณีของคุณพัชรี เอ่ียมประชาเพราะเขามีแหล่งน้ าส าหรับการเกษตร 2 แหล่ง คือ เหมืองน้ าจาก
แหล่งน้ าประปาภูเขา และน้ าจากแม่น้ าพาน ซึ่งเป็นแม่น้ าสายหลักประจ าหมู่บ้านหนามแท่ง ส าหรับสวนผัก
เล็กๆ ข้างบ้านเขาจัดการน้ าโดยใช้ระบบสปริงเกอร์ในแปลงที่ปลูกข้าวโพดตักหงาย (แปลงเล็ก) หรือพืชที่
สามารถปลูกแบบเรียงแถวได้อย่างต้นหอม และมะเขือเปราะ ส่วนพืชที่ปลูกแบบหว่านอย่างผักชีไทย ผักชีลาว 
มะเขือยาว หรือผักกินใบบางชนิดจะใช้สายยางรดน้ าแทนเพ่ือลดการสูญเสียน้ าให้น้อยที่สุด นอกจากนี้เขายังมี
แปลงผักอีกที่ที่อยู่ใกล้สระน้ าขนาดใหญ่และมีน้ าเพียงพอส าหรับช่วงหน้าแล้งประมาณ 3-4 เดือน จึงใช้พ้ืนที่
นั้นปลูกข้าวโพดตักหงายเพ่ิม เพราะเป็นพืชที่สร้างรายได้หลักให้กับครัวเรือนของนายบุญเสริม  

ทว่า ปัญหาหลักของคุณบุญเสริมคือปัญหาโรคพืชและแมลงศัตรูพืช เพราะในช่วงตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา อุณหภูมิอากาศเพ่ิมสูงขึ้นยิ่งเป็นการช่วยให้แมลงศัตรูพืชบาง
ชนิดขยายพันธุ์รวดเร็วขึ้น เดิมทีนายบุญเสริมจะซื้อสารชีวพันธุ์และไส้เดือนฝอยจากคุณพัชรีมาก าจัดแมลง
เหล่านี้ แต่ด้วยข้อจ ากัดในการเพาะสารชีวพันธุ์  ท าให้คุณพัชรีไม่สามารถผลิตให้ได้ ผลผลิตของเขาก็พลอย
เสียหายตามไปด้วย เขาจึงท าน้ าหมักยาสูบ และจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง มาทดแทน แม้จะไม่สามารถไล่แมลง
ได้หมดแต่ก็ช่วยบรรเทาจ านวนหนอนกระทู้และศัตรูพืชที่มากัดกินข้าวโพดตักหงายของเขาได้บ้าง  ควบคู่กับ
การศึกษาวิธีการรดน้ าตามช่วงเวลาที่เหมาะสมและการฉีดรดใบเพ่ือก าจัดแมลงตระกูลเพลี้ยแทน 

ธงชัย บุญธรรม เกษตรกรรุ่นใหม่จากบ้านห้วยอ้อย สภาพพ้ืนที่รอบสวนเป็นภูเขาลาดชันและมี
ข้อจ ากัดในการเข้าถึงน้ าอย่างมาก เพราะไม่มีแหล่งน้ าสาธารณะ สระน้ าขนาดใหญ่ที่มีน้ าเพียงพอหรือมีห้วย
ใกล้กับสวนเหมือนของคุณพัชรีและคุณบุญเสริม ท าให้นายธงชัยต้องอาศัยน้ าบาดาลในการเพาะปลูกพืชเป็น
หลัก ประกอบกับ พ้ืนที่ปลูกผักของนายธงชัยเป็นพื้นที่เช่าท าให้เขาต้องแบกรับค่าใช้จ่ายจ านวนมากทุกเดือน  

เดิมทีแปลงของนายธงชัยมีการปลูกพืชกินใบแบบหว่านและพืชตระกูลถั่วเขาจึงใช้ระบบมินิสปริงเกอร์ 
ซึ่งต่อมาพ้ืนที่นี้ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าอย่างรุนแรง น้ าบาดาลที่มีก็เริ่มร่อยหรอจึงหันไปสูบน้ าจากสระ
ของชุมชนที่อยู่ใกล้ตนที่สุดมาช่วยประทัง แม้สระน้ าดังกล่าวจะใหญ่แต่ปริมาณน้ ากลับตรงข้ามกับขนาดของ
สระนัก คือน้ าแห้งขอดและยังคงอยู่ไกลจากสวนท าให้ต้องใช้ปั๊มสูบน้ ามาพักไว้ในบ่อพักน้ าในสวนของตน 
(ปล่องซีเมนต์ที่ต่อให้สูงประมาณ 2 เมตร) จากนั้นจึงใช้ปั๊มเพ่ิมแรงดันเพ่ือกระจายน้ าด้วยหัวสปริงเกอร์ ซึ่ง
วิธีการอันซับซ้อนเหล่านี้ยิ่งเป็นการเพ่ิมต้นทุนการผลิตไปกับค่าเชื้อเพลิงส าหรับเครื่องสูบและกระจายน้ าอย่าง
มาก นายธงชัยจึงย้ายพ้ืนที่แปลงใหม่ ให้อยู่ใกล้กับแหล่งที่ขุดเจาะบาดาลได้ ท าให้เขาต้องกู้ยืมเงินมาส าหรับ
การขุดเจาะบาดาลและจัดการระบบน้ าไปกว่า 50,000 บาท  

ปัจจุบัน นายธงชัย บุญธรรม ย้ายแปลงเพาะปลูกมาแล้วถึง 4 ครั้งเพ่ือการเข้าถึงแหล่งน้ าที่เพียงพอ 
พ้ืนที่เพาะปลูกแหล่งใหม่ของเขาในปัจจุบันจึงมีความพร้อมทั้งระบบน้ าบาดาล สระน้ าขนาดใหญ่ที่มีการปูผ้า
เต๊นท์รองก้นสระลดการดูดซึมลงดินและมีท าเลที่ตั้งซึ่งสระน้ าอยู่สูงกว่าแปลงท าให้ไม่ต้องสิ้นเปลืองพลังงานใน
การสูบและเพ่ิมแรงดันน้ าเท่าแปลงก่อนๆ สิ่งที่นายธงชัยก าลังเผชิญตอนนี้คือคลื่นความร้อนจัดและโรคแมลง 
เขาจึงโดยการเปลี่ยนมาเป็นปลูกพืชใช้น้ าน้อยและทนทานต่อการกัดกินของแมลงอย่างพืชตระกูลฟักทอง 
มะเขือยาว มันหวาน พริกพยวก และพืชที่มีเถา โดยจะรดน้ าช่วงเช้ามืด เพียง 1 ครั้งให้ชุ่มเพียงพอกับการ
ระเหยในช่วงกลางวัน จะไม่รดน้ าตอนเย็นเพราะหากพืชชื้นเกิดไปจะยิ่งกลายเป็นที่วางไข่ของแมลงและปัญหา
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รากเน่า ปัจจุบันเขาใช้ระบบน้ าหยดเป็นส่วนใหญ่เพราะปลูกพืชแบบเรียงแถวและสามารถก าหนดปริมาณน้ า
ได้ง่ายกว่าการใช้ปริงเกอร์และมีการคลุมดินรักษาความชื้นในดินได้ยาวนานขึ้นระหว่างวัน อีกทั้งยังช่วย
ประหยัดค่าเชื้อเพลิงเครื่องสูบน้ า 
 จากตัวอย่างการจัดการน้ าและระบบการเพาะปลูกของเกษตรกรทั้ง 3 คนข้างต้นท าให้เห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติกับข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่เพาะปลูกที่เกษตรกรแต่ละคนมีการ
ปรับตัวและปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตให้สอดคล้องกับวิกฤตที่เกิดขึ้น แม้ว่ากระบวนการจัดการดังกล่าวจะไม่
อาจเพ่ิมผลผลิตให้มากข้ึนเทียบเท่าช่วงฤดูฝนหรือฤดูหนาวที่มีน้ าเพียงพอ แต่ก็เป็นการบรรเทาความเสียหายที่
เกิดข้ึนได้อย่างดีและยังคงความหลากหลายของพืชผักที่เป็นรายได้ในครัวเรือนไว้ 
 

2. การจัดการผลผลิตและการตลาด 
ประเด็นนี้เป็นการต่อยอดจากผลของการจัดการระบบการผลิตภายใต้ความแล้งดังที่กล่าวถึงข้างต้น 

ซึ่งการจัดการผลผลิตในบริบทนี้เป็นการท างานร่วมกันภายในเครือข่ายด่านซ้ายกรีนเนท โดยผลผลิตส่วนใหญ่
จะวางจ าหน่ายที่ตลาดพืชผักปลอดภัยที่ตั้งอยู่ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ทุกวันจันทร์ และวัน
ศุกร์ ซึ่งป็นโรงพยาบาลประจ าอ าเภอที่เล็งเห็นความส าคัญของการแก้ปัญหาสุขภาพที่ต้นเหตุโดยการเลือก
บริโภคอาหารที่ปลอดภัย เหมาะสมและมีคุณค่าทางโภชนาการ สอดคล้องกับการให้ความหมายความมั่นคง
ทางอาหาร ดังนั้น การประสานเครือข่ายร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ยิ่งเป็นการประกันความปลอดภัยและ
สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้บริโภคในระดับชุมชน เพราะก่อนที่ผลผลิตในกลุ่มด่านซ้ายกรีนเนทจะวางจ าหน่าย
ในพ้ืนที่นี้ได้ต้องผ่านกระบวนการตรวจหาสารเคมีตกค้าง มีการตรวจเยี่ยมแปลงและการรับรองมาตรฐานความ
ปลอดภัยก่อนทุกคน กลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่จึงเป็นบุคลากรทางการแพทย์และคนในอ าเภอด่านซ้ายที่มาใช้
บริการโรงพยาบาลแห่งนี้ 

การจัดการผลผลิต จึงเป็นทั้งการจัดการระดับครัวเรือนที่เกษตรกรแต่ละบ้านเพ่ิมมูลค่าโดยการน าไป
แปรรูปหรือสร้างเรื่องราวให้แก่ผลิตภัณฑ์นั้นๆ กลายเป็นสินค้าที่สามารถเจาะกลุ่มตลาดผู้รักสุขภาพและกลุ่ม
ข้าราชการได้ นอกจากนี้ยังมีการจัดการระดับเครือข่ายร่วมกับโรงพยาบาลเพ่ือสร้างคุณค่าและความหมายของ
ผลผลิตทางการเกษตรให้เป็นมากกว่า “ผัก” แต่เป็น “สุขภาพ” หมายความว่า สิ่งที่เกษตรกรกลุ่มนี้ท าคือการ
เชิญชวนให้ลูกค้า “ซื้อสุขภาพที่ดีกลับบ้าน และส่งต่อสุขภาพที่ดีให้กับคนในครอบครัว” (เปรมศรี สาระทัศนา
นันท์ และนภาพร ภักดีสาร, สัมภาษณ์: 16 สิงหาคม 2563) 

ทว่า ในช่วงเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโค
วิด-19 ท าให้กลุ่มด่านซ้ายกรีนเนทต้องปิดตลาดพืชผักปลอดภัยในโรงพยาบาลชั่วคราวเพ่ือลดความเสี่ยงและ
การแพร่ระบาด ท าให้เกษตรกรขาดรายได้และผลผลิตที่เพาะปลูกไว้เสียหาย แต่สิ่งที่เกษตรกรต้องแบกรับ
เพ่ิมข้ึน คือภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและหนี้สิน แม้จะมีการช่วยเหลือจากธนาคารและภาครัฐเกี่ยวกับการพัก
ช าระหนี้และลดหย่อยอัตราดอกเบี้ยชั่วคราว แต่การเลี้ยงดูสมาชิก “ค่ากินค่าอยู่” ในครัวเรือนยังคงต้องใช้จ่าย
ทุกวัน  

เกษตรกรและบุคลากรทางการแพทย์จึงพูดคุยแล้วร่วมกันปรับตัวเพ่ือบรรเทาปัญหาดังกล่าว โดยการ
เปิดช่องทางซื้อขายออนไลน์ ผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์ (LINE) มีการสร้างกลุ่มไลน์ที่มีทั้งผู้ผลิตและลูกค้า
ประจ าของตลาดรวมไว้ด้วยกัน และอาศัยเครือข่ายทางสังคมของลูกค้าในการประชาสัมพันธ์และเชิญชวน
ลูกค้าคนอ่ืนๆ ในชุมชนเข้ากลุ่ม โดยในแต่ละวันเกษตรกรจะโพสต์ลงในกลุ่มว่า ตนชื่ออะไร จากสวนอะไร และ
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มีสินค้าอะไรบ้างพร้อมราคา จากนั้นลูกค้าก็จะสั่งซื้อตามความชอบ  โดยให้เวลาในการเตรียมสิค้า 1 วันก่อน
ส่ง 

ด้านการช าระเงิน เกษตรกรมีการปรับตัวไปพร้อมเทคโนโลยีการโอนเงินผ่านแอพพลิเคชั่นธนาคาร
ต่างๆ เมื่อลูกค้าช าระเงินแล้วจะแจ้งสลิปมาให้เกษตรกรคนนั้นทราบและตรวจสอบความถูกต้อง แล้ววันรุ่งขึ้น
เกษตรกรที่ได้รับค าสั่งซื้อจะน าสินค้าไปส่งไว้บริเวณหน้าโรงครัวในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย 
เพราะพ้ืนที่ดังกล่าวอยู่หลังโรงพยาบาลและเป็นพ้ืนที่โปร่ง ผู้คนไม่พลุกพล่าน ซึ่งเกษตรกรจะจัดสินค้าไว้ เป็น
ชุดตามค าสั่งซื้อและเขียนชื่อพร้อมราคาก ากับไว้ จากนั้นจึงถ่ายรูปแจ้งลูกค้าที่สั่งซื้อเป็นการยืนยัน โดยจะตั้ง
สินค้าทิ้งไว้ประมาณ 1-2 ชั่วโมง (มีเจ้าหน้าที่โรงครัวดูแลป้องกันสูญหาย) ก่อนที่ลูกค้าจะไปรับ เพ่ือลดความ
เสี่ยงในการติดต่อ ในกรณีที่สินค้าเน่าเสียหรือไม่ครบถ้วนลูกค้าสามารถแจ้งทางกลุ่มไลน์ดังกล่าวเพ่ือให้
เกษตรกรเจ้าของค าสั่งซื้อนั้นน าสินค้ามาเปลี่ยนทดแทน ดังนั้น การจัดการผลผลิตข้างต้นเป็นการปรับตัวทาง
การตลาดในสถานการณ์ภัยพิบัติ (โรคระบาด) เช่นนี้เพ่ือไม่ให้เกษตรกรมีรายได้ขาดช่วงหรือต้องแบกรับหนี้สิน
เพ่ิมข้ึนนั่นเอง 
 
สรุปผลการศึกษา 

จากการจัดการปัญหาภัยแล้งของเกษตรกรข้างต้น สะท้อนให้เห็นโลกทัศน์ของเกษตรกรกลุ่มด่านซ้าย
กรีนเนท ที่ให้ความหมายความมั่นคงทางอาหารมากกว่าแค่เรื่องของการ “มีสิทธิ” เข้าถึงแหล่งอาหาร (Food 
Access)  แต่พวกเขาสร้างสิทธิในแหล่งอาหารด้วยตนเองผ่านทางการจัดการระบบการผลิตดให้มีความ
ต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีความเพียงพอ (Food Availability ) จนล้นเกิน เพ่ือที่จะเปลี่ยนความล้นเกินเหล่านั้นให้
กลายเป็นรายได้หล่อเลี้ยงครอบครัว และความมีเสถียรภาพทางอาหาร (Food Stability) แม้ในช่วงที่เผชิญ
วิกฤตทางธรรมชาติก็ตาม นอกจากนี้ยังต้องคง “คุณภาพ” หรือก็คือการใช้ประโยชน์จากอาหาร (Food 
Utilization) ทั้งในแง่ของการจัดการระบบการผลิตที่มีความปลอดภัยไม่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพและ
ระบบนิเวศในระยะยาว ดังเห็นได้จากการจัดการระบบการผลิตของคุณบุญเสริม ทองปิก ที่แม้ความร้อนและ
ความแห้งแล้งท าให้พืชอ่อนแอและน ามาซึ่งโรคพืชและแมลงศัตรูพืช แต่เขาก็พยายามหาวิธีจัดการด้วยองค์
ความรู้ที่ผ่านการอบรมในโครงการที่ตนเข้าร่วมเกี่ยวกับด้านเกษตรและจากการสังเกตการณ์ แล้วจึง
ปรับเปลี่ยนวิธีการรดน้ าพืชเป็นการฉีดพ่นน้ าไล่เพ้ียตามใบ ควบคู่กับการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้และซ้ือขายสารชีวพันธุ์ต่างๆ ระหว่างสมาชิกมาใช้ไล่แมลงแทนการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช  

นอกจากนี้ “คุณภาพ” ในบริบทนี้ยังตีความได้ถึง การมีศักยภาพในการจัดการทรัพยากรอันเป็นปัจจัย
การผลิตที่ส าคัญอย่าง “น้ า” ดังในกรณีของนายธงชัย บุญธรรม ที่แม้จะมีข้อจ ากัดด้านพื้นที่การท าเกษตรแต่ก็
สามารถจัดการแหล่งน้ าของตนได้ดี มีวิธีการกักเก็บน้ าและเทคนิคการรดน้ าที่น่าสนใจ โดยการเลือกท าเลของ
สระน าให้อยู่สูงกว่าแปลง เวลาปล่อยน้ าจึงไม่ต้องใจปั๊มน้ าเพ่ิมแรงดัน เป็นการประหยัดน้ ามัน ลดต้นทุนการ
ผลิตได้ทางหนึ่งและเป็นศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งน้ า แม้ว่าผลของการจัดการระบบการให้น้ าของนายธงชัย
จะท าให้เกิดหนี้สินมากมายแต่กลับเป็นหนี้ที่มีประโยชน์ กล่าวคือ เป็นหนี้ที่เกิดจากการต่อยอดระบบการผลิต
และท าให้เกิดรายได้ ไม่ใช่หนี้ซ้ าซากที่กู้มาเพ่ือจ่ายหนี้เก่า 

เมื่อการจัดการน้ ามีศักยภาพ เท่ากับสามารถควบคุมความเสี่ยงในระบบการผลิตได้ส่วนหนึ่งแล้ว 
น ามาสู่ความต่อเนื่องของสายพานการผลิตที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของคนในครัวเรือน 
รวมถึงเพียงพอต่อการจ าหน่ายเพ่ือสร้างรายได้ สู่การเข้าถึงอาหารจากแหล่งอ่ืนๆ ด้วย ดังค านิยามว่าด้วยภัย
แล้งของเกษตรกรกลุ่มนี้ที่มองว่า ความแล้งส่งผลต่อระบบอาหารทั้งวงจร ทั้งในแง่การผลิตและความสม่ าเสมอ
ของรายได้ในครัวเรือน กล่าวคือ ในการจัดการระบบการผลิตเพ่ือลดความเสียหายจากวิกฤตภัยแล้งนั้น 



เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)      513 
 

 
การประชมุวิชาการระดบัชาตดิา้นมานษุยวิทยาและสงัคมวิทยา ครั้งที่ 2 

20 - 21 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 

 

นอกจากจะท าให้มีผลผลิต “เพียงพอ” จน “เหลือพอ” แล้วยังกลายเป็นรายได้ อันเป็นทุนที่สร้างความมั่นคง
ในการเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพและเครื่องอุปโภคบริโภคท่ีจ าเป็นในชีวิตต่อไปได้อีกด้วย 

แต่การมีผลผลิตจ านวนมากหรือการมีระบบการผลิตที่ดีอาจไม่ใช่สิ่งที่ตอบโจทย์ความมั่นคงของ
เกษตรกรเสมอไป หากผลผลิตเหล่านั้นไม่มีคนซื้อและไม่มีการท าการตลาดที่ดี ดังนั้น การผลิตและการตลาดจึง
เป็นสิ่งที่แยกออกจากกันไม่ขาด การใช้ “เครือข่าย” ของกลุ่มด่านซ้ายกรีนเนทเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับ
สายพานการตลาดและสร้างเรื่องราวให้สินค้ามีมูลค่าเพ่ิมจึงเป็นเลือกที่เหมาะสมกับพ้ืนที่นี้ เพราะหากการ
ส่งเสริมการขายมีประสิทธิภาพก็จะท าให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นและต่อเนื่อง เพียงพอส าหรับการใช้จ่ายใน
ในชีวิตประจ าวันหรืออาจเหลือเก็บ ส่วนเงินจากการท าเกษตรเชิงเดี่ยวที่เป็นก้อนใหญ่รายปีจะถูกแบ่งไปช าระ
หนี้แทน  

ดังนั้น ภัยแล้งและโรคระบาดที่เคยถูกมองว่าเป็นความเสี่ยงของภาคเกษตร อาจกลายเป็นโอกาสของ
เกษตรกรที่มีการปรับตัวและเรียนรู้จากวิกฤตเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์และเกิดรายได้เพ่ิมข้ึน โดยมีโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชด่านซ้ายเป็นสื่อกลางที่ท าให้ผู้ผลิตได้พบผู้บริโภคโดยตรงและเป็น “ความม่ันใจ” ในคุณภาพ
ที่เกษตรกรเหล่านี้ต้องการสื่อถึงผู้บริโภค ทั้งยังเป็นการอยู่ร่วมกับระบบนิเวศอย่างเข้าใจและบริหารทรัพยากร
ที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะทรัพยาน้ าอันล้ าค่า สิ่งเหล่านี้จึงล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความ
มั่นคงในระบบอาหารทั้งสิ้น  
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักชนก ช านาญมาก  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
      มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
      มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสงัคมวิทยา ครั้งที่ 2 
20 - 21 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 

 

ดร.อลิสา หะสาเมาะ    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ    ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 
ดร.ประชาธิป กะทา    คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ดร.สุรสม กฤษณะจูฑะ    คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ดร.ติ๊ก แสนบุญ      คณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ดร.จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์    คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ดร.ศริิสุดา แสนอิว    คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
อาจารย์กิ่งกาญจน์ ส านวนเย็น    คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
อาจารย์พรรณราย โอสถาภิรัตน์   คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา    
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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