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 คํานิยม   การทําวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญามหาบัณฑิต ถือเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้มาจาก
การทุ่มเททรัพยากรในมิติต่าง ๆ อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นมิติของความคิดท้ังของนักศึกษา
และอาจารย์ท่ีปรึกษา ท่ีพยายามสรรค์สร้างงานใหม่ ๆ จากพ้ืนฐานและประสบการณ์ใน
สาขาวิชาการของแต่ละคน หรือมิติของเวลาที่ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องท้ังหมดโดยเฉพาะเจ้าของ
ผลงานต้องทุ่มเทเวลาเป็นแรมปี เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกจากภาคสนามและเขียนงานท่ีมีคุณภาพ
เพียงพอ รวมไปถึงมิติทางด้านทุนทรัพย์ท่ีเม่ือรวมของนักศึกษาหลาย ๆ คนก็เป็นจํานวนเงิน
หลักแสน ผลงานท่ีได้จึงควรค่าแก่การเผยแพร่ เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้อ่ืนในวงกว้างต่อไป 

 
ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่าน และเจ้าหน้าท่ีฝ่ายสนับสนุนวิชาการทุกท่านของคณะสังคม

วิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่ีทํางานกันอย่างทุ่มเทเพ่ือทําให้หนังสือเล่ม
นี้สําเร็จลุล่วงได้ด้วยดี  

 
 

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราภา วรเสียงสุข 
      คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
      4 ตุลาคม 2554 
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 คํานํา   หลังจากท่ีนักศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกเขียนวิทยานิพนธ์ของตนเอง
สําเร็จตามเงื่อนไขของการศึกษาตามหลักสูตรท่ีตนเองสังกัดแล้ว สถาบันการศึกษาหลายแห่ง
มักพบปัญหาร่วมกันอยู่บ่อย ๆ ว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ขาดการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ
ตนเองออกสู่สาธารณชน ท้ัง ๆ ท่ีวิทยานิพนธ์หลายฉบับเป็นผลงานที่ดี และมีข้อค้นพบท่ี
น่าสนใจที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ นอกจากนี้ ยังพบว่าในการทํา
วิทยานิพนธ์แต่ละฉบับ นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาส่วนใหญ่ใช้เวลาทํางานอย่างทุ่มเท
ต่อเนื่องและยาวนาน รวมทั้งมีการใช้แนวทฤษฎีและวิธีวิทยาในการศึกษาที่สามารถนํามาเป็น
ตัวอย่าง บทเรียน หรือมุมมองในทางวิชาการให้แก่ผู้สนใจได้ แต่ไม่ได้มีการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการท่ีมาจากวิทยานิพนธ์ของตนเองมากเท่าท่ีควร  
 

โครงการจัดพิมพ์หนังสือรวมบทความจากวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทที่ท่านกําลัง
อ่านอยู่นี้จึงเป็นรูปธรรมของความคิดริเร่ิมใหม่ ๆ อีกโครงการหน่ึงท่ีได้รับการสนับสนุนจาก
คณะกรรมการฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ โดยเป็นการรวมผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาโททางสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา 2 รุ่น ท่ีสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2551 และ 2552 รวม 10 บทความ 
โครงการนี้จัดข้ึนเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการของนักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีคณะเปิดสอนอยู่ และเพ่ือให้นักศึกษาได้มีพื้นท่ีท่ีสามารถถ่ายทอดและส่ือสาร
ผลงานทางวิชาการกับสาธารณชนได้ อีกท้ังยังเป็นการเปิดพ้ืนท่ีทางวิชาการสําหรับการ
แลกเปล่ียนผลงานอันจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจงานวิชาการทางสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา รวมไปถึงนักวิชาการในสาขาสังคมศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 ใ นน ามของ โคร ง กา รบัณฑิ ต ศึ กษา  คณะ สั งคมวิ ทย าและมานุ ษย วิ ทย า 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดิฉันขอขอบคุณอาจารย์พรทิพย์ เนติภารัตนกุล และอาจารย์ชนิดา 
ชิตบัณฑิตย์ ท่ีทําหน้าท่ีประสานการจัดพิมพ์ ในฐานะท่ีเป็นกองบรรณาธิการของหนังสือรวม
บทความชุดนี้จนสําเร็จลงด้วยดี และหวังว่าบทความต่าง ๆ ซึ่งมีแกนเร่ืองสําคัญอยู่ท่ีการ
ประสานเชื่อมโยงของโครงสร้างสังคมกับศักยภาพของปัจเจกและกลุ่มชนในฐานะผู้กระทําการ  
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 ท่ีปรากฏในหนังสือรวมบทความเล่มนี้ จะเป็นอาหารสมองที่ชวนให้นักวิชาการและผู้สนใจใน
แวดวงสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาได้ลิ้มรสและกระตุ้นให้เกิดการขยายการผลิตความรู้
ในทางวิชาการด้านนี้ให้มากย่ิงข้ึน  

 
 

       อาจารย์ ดร. รัตนา โตสกุล  
       รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา  
       คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  
       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
       23 กันยายน 2554 
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 บทบรรณาธิการ 
  
 วิวาทะทางทฤษฎีของแนวคิด “โครงสร้าง – ผู้กระทําการ” (Structure - Agency) 
เป็นศูนย์กลางของการศึกษาทางสังคมศาสตร์มายาวนาน แนวคิดดังกล่าวถูกนํามาใช้อธิบาย
พฤติกรรมของมนุษย์ โดยแนวคิด “โครงสร้าง” มีความหมายถึง กลไกโครงสร้าง ระเบียบ 
กฎเกณฑ์ กระบวนการหล่อหลอมทางสังคม การแบ่งช่วงช้ันทางเศรษฐกิจและสังคม สถาบัน
ทางสังคม และเครือข่ายทางสังคม ซึ่งประกอบกันข้ึนเป็นโครงสร้างของระบบการควบคุม
มนุษย์ท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อการจํากัดขอบเขต
ทางเลือกและโอกาสของปัจเจกบุคคลในการมีเสรีภาพท่ีจะกระทําการทางสังคมโดยไม่ถูก
ควบคุมจากโครงสร้างอย่างเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ ในทางตรงกันข้ามแนวคิด “ผู้กระทําการ” มี
ความหมายถึงศักยภาพของปัจเจกบุคคลในการปฏิบัติตนอย่างเป็นอิสระภายใต้เจตจํานงค์เสรี
ของตนเอง ปัญหาทวิลักษณ์นิยม (dualism) ดังกล่าวนําไปสู่มุมมองในการทําความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ทางสังคมวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกันออกไป 
 
 ข้อถกเถียงท่ีมีต่อแนวคิด “โครงสร้าง – ผู้กระทําการ” แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มท่ี 1 แนวคิดท่ีเน้นโครงสร้างเป็นตัวกําหนด โดยให้ความสําคัญกับบทบาทของโครงสร้าง
สังคมในการกําหนดบทบาท หน้าท่ี และเจตจํานงค์ของปัจเจกบุคคล ได้แก่ แนวคิดโครงสร้าง 
– การหน้าท่ีนิยม (Structural Functional Theory) ท่ีเน้นบทบาทของโครงสร้างสังคมในการ
กําหนดหน้าท่ีของสมาชิกในสังคมเพื่อรักษาเสถียรภาพของสังคม ในขณะท่ีแนวคิดมาร์กซิสม์ 
(Marxism) เน้นการกําหนดของโครงสร้างเศรษฐกิจท่ีมีบทบาทหลักในการควบคุมโครงสร้าง
สังคมส่วนอ่ืน ๆ ท้ังยังมองว่าความขัดแย้งทางชนช้ันเป็นปัจจัยสําคัญในการขับเคล่ือนสังคม 
กลุ่มท่ี 2 แนวคิดท่ีเน้นผู้กระทําการเป็นตัวกําหนด กลุ่มนี้ให้ความสําคัญกับบทบาทของ
ผู้กระทําการในฐานะปัจเจกบุคคลท่ีมีเจตจํานงค์เสรีในการกระทําทางสังคม ท่ีอยู่เหนือการ
กําหนดโดยโครงสร้างสังคม ได้แก่ แนวคิดปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Interaction-
ism) แ น ว คิ ด ป ร า ก ฏ ก า ร ณ์ นิ ย ม  (Phenomenology) แ น ว คิ ด ด้ า น ม า นุ ษ ย วิ ธี 
(Ethnomethodology) กลุ่ม ท่ี 3 แนวคิด ท่ีปฏิ เสธ วิธีคิดแบบทวิลักษณ์นิยม กลุ่มนี้ ใ ห้
ความสําคัญกับการวิพากษ์การแบ่งข้ัวตรงข้ามระหว่างโครงสร้างและผู้กระทํา รวมถึงการ
ช้ีใ ห้ เ ห็นความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับ ผู้กระทํา ได้แก่ แนวคิดหลังสมัยใหม่ 
(Postmodernism) และแนวคิด Structuration  
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  บทความในหนังสือเล่มนี้สะท้อนให้เห็นถึงข้อถกเถียงดังกล่าว ผ่านปรากฏการณ์ทาง

สังคมและวิถีชีวิตของคนหลากหลายกลุ่มอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม 

คือ กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ีเน้นศึกษาการปรับตัวในกระแสการเปล่ียนแปลงของโครงสร้าง กลุ่มท่ี 2 
กลุ่มท่ีเน้นศึกษาประเด็นการนิยามและการประกอบสร้างอัตลักษณ์ อย่างไรก็ตาม มิได้
หมายความว่าบทความท้ังสองกลุ่มนี้จะละเลยการเช่ือมโยงระหว่างโครงสร้าง และ ผู้กระทํา

การ หากแต่ละบทความมีจุดเน้นท่ีแตกต่างกันออกไป  

 

 กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ีเน้นศึกษาการปรับตัวในกระแสการเปล่ียนแปลงของโครงสร้าง 
ประกอบไปด้วย 5 บทความ ได้แก่ (1) “สถูป โคกเขา คาราบาว: ความทรงจําท่ีแตกต่างและ

ความแตกต่างกับความทรงจํา” โดย อังกูร หงษ์คณานุเคราะห์ (2) “การรับรู้ วิธีคิด และการ

ปรับตัวในการใช้พื้นท่ีเมืองโบราณของชุมชนดงละคร ตําบลดงละคร อําเภอเมือง จังหวัด

นครนายก” โดย ภัทราวดี ดีสมโชค (3) “80 ปีของชุมชนบ้องตี้: จาก “หมู่บ้านกะเหร่ียง” ถึง 

”หมู่บ้านชายแดน” โดย เรวดี อุลิต (4) “จากผืนนาสู่สวนปาล์ม จากชาวนาสู่ ... : ความ

เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสู่ทางเลือกทางเศรษฐกิจและอาชีพของชาวนาที่ปากพนัง” โดย 

กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล และ (5) “ความเป็นปึกแผ่นทางสังคมภายในและภายนอกครอบครัว

ของผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาข้าราชการเกษียณอายุในเขตกรุงเทพมหานคร” โดย มณฑี พฤกษ์

ปาริชาติ เป็นบทความสุดท้าย  

 

 ลักษณะร่วมของบทความกลุ่มนี้คือการช้ีให้เห็นถึงการปรับตัวของกลุ่มคนท่ีหลากหลาย

ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง ประวัติศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจในระบบ

ตลาดทุนนิยมโลกาภิวัตน์ การควบคุมพื้นท่ี และการควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างคนกับพ้ืนท่ี

ของภาครัฐ ในกลุ่มพลเมืองของรัฐและกลุ่มผู้อพยพ ซึ่งระบบโครงสร้างดังกล่าวสัมพันธ์กับการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ โดยการ

กระทําดังกล่าวเกิดข้ึนท้ังจากภาครัฐ นักวิชาการ และเอกชน ขอบเขตของโครงสร้างดังกล่าวมี

มิติครอบคลุมท้ังในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก   
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ของ อังกูร หงษ์คณานุเคราะห์ เร่ือง “สถูป โคกเขา คาราบาว: ความทรงจําที่แตกต่าง
และความแตกต่างกับความทรงจํา” เสนอให้เห็นโครงสร้างของประวัติศาสตร์ท่ีทําหน้าท่ี
กําหนดรูปแบบและเงื่อนไขการเกิดข้ึนของ “ความทรงจําร่วม” ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ท่ีมี

ความสัมพันธ์ต่อสังคม ผ่านกรณีศึกษาชาวบ้านในชุมชนบ้านโคกเขา ตําบลโคกมะม่วง อําเภอ

ปะคํา จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นชุมชนอดีตแนวร่วมขบวนการคอมมิวนิสต์ อังกูรช้ีให้เห็นว่ารูปแบบ

ของความสัมพันธ์ระหว่างความทรงจํานั้นมีความย้อนแย้งในตัวเอง กล่าวคือ ความแตกต่าง

หลากหลายของความทรงจําท่ีไม่เกี่ยวข้องกันนั้นสามารถดํารงอยู่ร่วมกันได้ โดยความทรงจํา

ดังกล่าวไม่ได้มีลักษณะสอดคล้องสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แต่ความทรงจําได้กลายเป็น

พื้นท่ีของการต่อรองระหว่างกลุ่มต่าง ๆ รวมถึงความแตกต่างของความทรงจํากับความ

แตกต่างของส่ิงท่ีไม่เกี่ยวข้องกับความทรงจําก็สามารถดํารงอยู่ร่วมกันได้เช่นกัน โดยปรากฏให้

เห็นผ่าน เร่ืองเล่าความทรงจําของการต้ังถิ่นฐานชุมชนท่ีแตกต่างกันท่ีปรากฏในกลุ่มคนท่ีเคยมี

อดีตสัมพันธ์กับขบวนการคอมมิวนิสต์ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านอีสานใต้ หลวงปู่เกาะ ค่ายเยาวชน 

และงานวันเด็ก ซึ่งทําหน้าท่ีในการเผยให้เห็นถึงร่องรอยของเหตุการณ์จากความทรงจําซึ่ง

ไม่ได้มุ่งค้นหาความจริงของเหตุการณ์ แต่ก่อให้เกิดวามเข้าใจบริบททางสังคมที่มีต่อความทรง

จํา ซึ่งจะนําไปสู่การเปิดพื้นท่ีให้ความทรงจําร่วมได้ขยายออกไปสู่สังคม 

 

 โครงสร้างการพัฒนาของรัฐท่ีส่งผลต่อการปรับตัวของชุมชนปรากฏในบทความของ ภัท

ราวดี ดีสมโชค เร่ือง “การรับรู้ วิธีคิด และการปรับตัวในการใช้พื้นที่เมืองโบราณของ
ชุมชนดงละคร ตําบลดงละคร อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก”  ภัทราวดีช้ีให้เห็นถึงภาพ
ความสัมพันธ์ระหว่างคนและพื้นท่ี ผ่านการรับรู้ วิธีคิด และการปรับตัวของชาวบ้านในการใช้

พื้นท่ีเมืองโบราณดงละคร โดยช้ีให้เห็นถึงโครงสร้างการพัฒนาของรัฐในรูปแบบของการ

จัดการควบคุมพ้ืนท่ีเมืองโบราณดงละครผ่าน “การข้ึนทะเบียนโบราณสถาน” ในปี พ.ศ.2478 

การเข้ามาของหน่วยงานภาครัฐและนักวิชาการก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบต่อชาวบ้านในมิติ

ของการถูกควบคุมการใช้พื้นที่ และการควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างคนกับพ้ืนท่ีในเขต

โบราณสถาน  นําไปสู่การปรับเปลี่ยนวิธีคิด การปรับตัว และการปรับแนวความเช่ือเพ่ือ
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 แก้ปัญหาของชาวบ้านในชุมชนดงละคร ซึ่งมีความหลากหลายไปตามเงื่อนไขและบริบทท่ี

แตกต่างกัน โดยมีวัตถุประสงค์สําคัญเพ่ือสร้างความม่ันคงต่อสถานภาพทางสังคมและ

เศรษฐกิจของครอบครัวให้สามารถอยู่อาศัยและทํากินในพ้ืนท่ีอย่างมีเสถียรภาพ ตลอดจนทํา

ให้ “คน” และ ”พื้นท่ี” สามารถดํารงอยู่ร่วมกันได้ท่ามกลางความเปล่ียนแปลง   

 

เช่นเดียวกับบทความของภัทราวดี บทความของ เรวดี อุลิต เร่ือง  “80 ปีของชุมชน
บ้องตี้: จาก “หมู่บ้านกะเหร่ียง” ถึง ”หมู่บ้านชายแดน” ก็ได้ช้ีให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างการพัฒนาของรัฐในด้านเศรษฐกิจ และกระบวนการควบคุมกลุ่มผู้อพยพของรัฐท่ี

ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของชุมชนหมู่บ้านบริเวณชายแดนของประเทศไทยและการปรับตัว

ของผู้คนในชุมชนบ้องตี้จากอดีตถึงปัจจุบัน โดยใช้แนวคิดชุมชนชายแดน ซึ่งอธิบายชุมชนใน 3 

มิติ คือ 1) ขอบเขตทางสังคม หรือขอบเขตทางสัญลักษณ์  2) ขอบเขตของรัฐและรัฐ
ภูมิศาสตร์ และ 3) ขอบเขตทางวัฒนธรรม ชุมชนบ้องตี้มีการเปล่ียนแปลงของขอบเขตทาง
สังคม ขอบเขตของรัฐ  และขอบเขตทางวัฒนธรรม 4 คร้ัง ดังนี้  ยุคท่ี 1 ชุมชนกะเหร่ียง 
(ก่อนปี พ.ศ. 2479) ยุคท่ี 2 ชุมชนบ้องตี้ในฐานะท่ีเป็นพ้ืนท่ีควบคุมของรัฐ (พ.ศ. 2479 - 
2500)  ยุคท่ี 3 ชุมชนบ้องตี้ภายใต้ทุนนิยมและวาทกรรม “การพัฒนา” ของรัฐ (พ.ศ. 2501 - 
2538) และ ยุคท่ี 4 ชุมชนบ้องตี้ท่ามกลางการไหลบ่าของผู้คนหลัง “กะเหร่ียงแตก” และ
ความเข้มงวดของการควบคุมพื้นท่ีชายแดน (พ.ศ. 2539 – 2552) งานของเรวดีสะท้อนให้
เห็นพัฒนาการของชุมชนบ้องตี้จากท่ีเคยเป็นชุมชนขนาดเล็กมีความสัมพันธ์ในระบบเครือญาติ

มาสู่การถูกควบคุมและกลืนกลายกะเหร่ียงให้เป็นคนไทยของภาครัฐต่อมาบ้องตี้ได้รับ

ผลกระทบจากการพัฒนาของรัฐในระบบทุนนิยมส่งผลให้บ้องตี้กลายเป็นพ้ืนท่ีอพยพของ

แรงงานพม่า รัฐจึงเข้ามาจัดการและควบคุมชุมชนอย่างเข้มงวด นอกจากนี้ผลกระทบจากการ

สู้รบระหว่างกองทัพทหารพม่ากับกองกําลังชนกลุ่มน้อยในพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า ยังส่งผล

ให้บ้องตี้กลายเป็นพื้นท่ีอพยพลี้ภัยของชาวกะเหร่ียงจํานวนมาก ก่อให้เกิดความหลากหลาย

ของผู้คนและการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรม อย่างไรก็ตามภาครัฐได้เข้ามาจัดการชุมชน

บ้องตี้ผ่านการควบคุมและแบ่งแยกระหว่าง “คนใน” (ได้แก่ กะเหร่ียงในประเทศไทย และคน

ไทยต่างถิ่น) กับ “คนนอก” (คําเรียกคนท่ีอพยพมาจากประเทศพม่า) ออกจากกันอย่างชัดเจน  
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 ส่งผลให้เกิดความแตกต่างในด้านสิทธิของผู้คนในชุมชนอันเป็นผลมาจากการควบคุมของรัฐ  
 
 บทความของกาญจนา เหล่าโชคชัยกุล เร่ือง “จากผืนนาสู่สวนปาล์ม จากชาวนา
สู่ ... : ความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสู่ทางเลือกทางเศรษฐกิจและอาชีพของชาวนา
ที่ปากพนัง” ช้ีให้เห็นถึงผลกระทบจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจท่ีมีต่อชาวนาผ่านการศึกษา
บริบททางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมของพ้ืนท่ีปากพนังท่ีส่งผลต่อการพัฒนาใน

ระบบทุนนิยม ชาวนา และสังคมชาวนาท่ีปากพนังจากกรณีศึกษา กลุ่มชาวนาบ้านวัดโบสถ์  

ต.เกาะทวด อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช กาญจนาช้ีให้เห็นว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจมี

ความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งต่อความเปล่ียนแปลงและทางเลือกทางเศรษฐกิจของชาวนา โดย

พัฒนาการทางเศรษฐกิจท่ีปากพนังนั้นมีความสัมพันธ์กับระบบตลาดอย่างชัดเจน มาตั้งแต่

สมัยรัชกาลท่ี 5 ทําให้ปากพนังถูกพัฒนาให้เป็นแหล่งปลูกข้าว และเกษตรกรรมเพ่ือการพัฒนา

อุตสาหกรรม ตามนโยบายการพัฒนาประเทศในระบบทุนนิยมตลาดเสรีระดับโลกมาอย่าง

ต่อเนื่อง ปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อการตัดสินใจของครอบครัวชาวนา ภายใต้เงื่อนไขภายในของ

ครอบครัวเร่ืองแนวคิดความเป็นอยู่ท่ีดีของครอบครัวและความพยายามในทุกหนทางท่ีจะทําให้

ครอบครัวประสบความสําเร็จ กาญจนาได้ให้ภาพของ “ชาวนาแบบอรรถประโยชน์นิยม” ซึ่ง

อยู่ในบริบทของหลักความคิดความเช่ือทางศาสนา ท่ีมุ่งการทํางานด้วยความขยันหม่ันเพียร

ตามฐานะ และสามารถพ่ึงพาตนเองได้  

 

 บทความของ มณฑี พฤกษ์ปาริชาติ เร่ือง “ความเป็นปึกแผ่นทางสังคมภายในและ
ภายนอกครอบครัวของ ผู้ สูงอายุ : กรณี ศึกษาข้าราชการเกษียณอายุ ในเขต
กรุงเทพมหานคร” ช้ีให้เห็นความสัมพันธ์ของผู้สูงอายุท่ีเป็นข้าราชการเกษียณอายุกับ

ครอบครัว และชุมชนภายนอก ภายใต้โครงสร้างของระบบราชการท่ีกําหนดให้ข้าราชการยุติ

การทํางานที่อายุ 60 ปีทันที ทําให้ผู้สูงอายุกลุ่มนี้แตกต่างจากผู้เข้าสู่วัยผู้สูงอายุอาชีพอ่ืน ๆ 

ท่ีมีเวลาในการปรับตัวเพ่ือยุติบทบาทการทํางาน ความสามารถในการรักษาความสัมพันธ์ทาง

สังคมส่งผลต่อการมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างตนเองกับสังคม ซึ่งทําให้ผู้เกษียณอายุราชการ

สามารถปรับตัวในการดํารงชีวิตหลังเกษียณได้อย่างมีความสุข มณฑีศึกษาระดับและความ
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 แตกต่างของความเป็นปึกแผ่นทางสังคมภายในและภายนอกครอบครัวของผู้เกณียนอายุ

ราชการท่ีเคยทํางานใน 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงพาณิชย์ 

ทบวงมหาวิทยาลัย และกระทรวงสาธารณสุข โดยช้ีให้เห็นว่า เม่ือพิจารณาจากภูมิหลังทาง

สังคมที่มีความสัมพันธ์กับความเป็นปึกแผ่นทางสังคมของข้าราช การเกษียณอายุ ผ่านมิติของ

ความเป็นปึกแผ่นทางสังคม 4 มิติ คือ (1) มิติเชิงบรรทัดฐาน (2) มิติเชิงการหน้าท่ี (3) มิติ
เชิงการปฏิสังสรรค์ และ (4) มิติเชิงความผูกพันทางอารมณ์ พบว่า ผู้สูงอายุซึ่งเป็น
ข้าราชการเกษียณอายุส่วนใหญ่ยังคงมีความเป็นปึกแผ่นทางสังคมภายในครอบครัวและ

ภายนอกครอบครัวในระดับสูง ผลการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ความเป็นปึกแผ่นทางสังคม

ระหว่าง 2 บริบท พบว่า ผู้สูงอายุมีความเป็นปึกแผ่นภายในครอบครัวต่ําจะมีแนวโน้มว่ามี

ความเป็นปึกแผ่นภายนอกครอบครัวสูง และผลการทดสอบความสัมพันธ์ภูมิหลังสังคม พบว่า 

อายุเป็นคุณลักษณะเดียวท่ีมีความสัมพันธ์กับระดับความเป็นปึกแผ่นทางสังคม โดยกลุ่มอายุ

ระหว่าง 76 – 80 ปี มีระดับความเป็นปึกแผ่นทางสังคมทางสังคมสูงท่ีสุด   

 

 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ีเน้นศึกษาประเด็นการนิยามและการประกอบสร้างอัตลักษณ์ ประกอบ
ไปด้วย 5 บทความ ได้แก่ (1) “กลองสะบัดชัย งานปอยหลวง และอัตลักษณ์ของคนเมือง

เชียงใหม่”  โดย อรดี อินทร์คง (2) “การเมืองของการนําเสนอภาพ “ความเป็นล้านนา” ใน

งานจิตรกรรมไทยร่วมสมัย” โดย กษมาพร แสงสุระธรรม (3) “การประกอบสร้างความเช่ือ

เร่ือง “เจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่” กับอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของคนเขมรพลัดถิ่น” โดย  ศุภวดี 

มนต์เนรมิต (4) “พดูจาเจ้าของสวน: บททดลองใช้โครงร่างการรับรู้ในการอธบิายโลกของสวนบา้น” 

โดย อมต จันทรังษี และ (5) “ความตาย สุรา ปญัหาความเจ็บปว่ยของสังคมไทย” โดย นวพรรณ 

สามไพบลูย์  

 

 ลักษณะร่วมของบทความกลุ่มนี้ คือ การประกอบสร้างและนิยามความหมายของอัต

ลกัษณ ์โดยมีประเด็นท่ีสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของปัจเจกในการท้าทาย ปรับเปล่ียน สร้าง

ความหมายส่ิงต่าง ๆ รอบตัว รวมถึงนิยามอัตลักษณ์ของตนเองและวัฒนธรรมของตนเอง อัน

เป็นส่ิงท่ีแตกต่างไปจากความหมายที่ถูกสร้างหรือกําหนดจากสังคม บทความในกลุ่มนี้ได้
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 ช้ีให้เห็นว่าอัตลักษณ์มีลักษณะท่ีเป็นพลวัต เป็นกระบวนการที่ปัจเจกบุคคลสามารถสร้างสรรค์

และปรับแปลงได้ตลอดเวลาตามความมุ่งหมายและตามผลประโยชน์ท่ีปัจเจกปรารถนาภายใต้

บริบททางสังคมและวัฒนธรรมท่ีแวดล้อมรอบตัว 

 

 บทความของอรดี อินทร์คง เร่ือง “กลองสะบัดชัย งานปอยหลวง และอัตลักษณ์
ของคนเมืองเชียงใหม่” เป็นงานท่ีช้ีให้เห็นถึงการประกอบสร้างอัตลักษณ์ "ความเป็นล้านนา" 

ผ่านการศึกษาการแสดงกลองสะบัดชัย งานของอรดีพยายามสะท้อนให้เห็นถึงการต่อรองและ

นิยามอัตลักษณ์ท้องถิ่นท่ามกลางกระแสวัฒนธรรมการท่องเท่ียวท่ีเรามักจะมองว่า

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีเข้มข้นในปัจจุบันนี้จะนํามาซ่ึงความสูญเสียอัตลักษณ์ความเป็น

พื้นบ้านและวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนในท้องถิ่นไป อรดีมองว่าอัตลักษณ์ความเป็นล้านนาท่ี

แสดงออกผ่านการแสดงกลองสะบัดชัยนั้นมีความเล่ือนไหลและหลากหลาย ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับ

บริบทของสังคมร่วมสมัยของเชียงใหม่ท่ีอยู่ภายใต้กระแสวัฒนธรรมการท่องเท่ียวท่ีเข้มข้น 

อรดีช้ีให้เห็นว่าอัตลักษณ์ของกลองสะบัดชัยมาจากกระบวนการร้ือฟ้ืน และประกอบสร้าง

ความหมายของกลองสะบัดชัยเสียใหม่ โดยนําเร่ืองเล่าในเชิงประวัติศาสตร์ของล้านนา 

ตลอดจนความศักดิ์สิทธิ์ รวมถึงงานประเพณีท้องถิ่นต่าง ๆ มาประกอบสร้างนิยามแก่กลอง

สะบัดชัย อัตลักษณ์ของกลองสะบัดชัย ถูกนิยามออกมาใน 2 ลักษณะ อันได้แก่ กลองสะบัด

ชัยในฐานะที่เป็นสินค้า และกลองสะบัดชัยในฐานะภูมิปัญญาพื้นบ้านของล้านนา อัตลักษณ์ใน

สองลักษณะนี้ความหมายท่ีซ้อนทับกันและเลื่อนไหลไปตามบริบทแวดล้อมท่ีเต็มไปด้วยการ

พยายามสร้าง "จุดขาย" ให้กับการท่องเท่ียวในเมืองเชียงใหม่ ในแง่นี้การต่อรองและนิยาม

ความหมายความอัตลักษณ์ความเป็นล้านนาผ่านการแสดงกลองสะบัดชัยจึงสะท้อนให้เห็นถึง

การพยายามปรับตัวให้สอดคล้องกับกระแสการท่องเท่ียวท่ีคนเมืองเชียงใหม่กําลังเผชิญหน้า

อยู่ในปัจจุบัน  

 

 อีกบทความหนึ่งท่ีมีประเด็นเกี่ยวกับการประกอบสร้างนิยามความเป็นล้านนาคือ 

บทความของกษมาพร แสงสุระธรรม เร่ือง “การเมืองของการนําเสนอภาพ “ความเป็น
ล้านนา” ในงานจิตรกรรมไทยร่วมสมัย”  โดยช้ีให้เห็นว่านิยามของความเป็นล้านนาถูก
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 ต่อรองและสร้างข้ึนมาจากปฏิบัติการของท้ังศิลปินผู้สร้างงานศิลปะ สถาบันทางการศึกษา 

รัฐบาล และผู้กระทําการต่าง ๆ ในโลกศิลปะไทย ฯลฯ ผู้กระทําเหล่านี้มีอํานาจท่ีจะนิยามและ

ส่ือออกมาว่าความเป็นล้านนาและคุณค่าของความเป็นล้านนามีลักษณะเช่นใด นอกจากนี้กษมา

พรยังอธิบายว่าความเป็นล้านนายังถูกประกอบสร้างข้ึนท่ามกลางบริบททางสังคมและ

วัฒนธรรมร่วมสมัยด้วย เช่น การสร้างนิยามความเป็นล้านนาท่ามกลางกระแสท้องถิ่นนิยมท่ี

ได้ผูกโยงเข้ากับภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ อย่างไรก็ดี กษมาพรมองว่านิยามความเป็นล้านนา

ได้ทําให้ศิลปินผู้สร้างงานศิลปะพ้ืนบ้านหรือแนวท้องถิ่นสามารถมีบทบาทและสามารถกําหนด

ตําแหน่งแห่งท่ีของตนเองได้ภายใต้โลกศิลปะไทยร่วมสมัยด้วย 

 

 ในขณะท่ีสองบทความข้างต้นได้กล่าวถึงการประกอบสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ

ท้องถิ่นล้านนาซึ่งสะท้อนให้เห็นความพยายามของปัจเจกท่ีจะทําให้วัฒนธรรมท้องถิ่นไม่สูญ

สลายไปกับกระแสการท่องเท่ียวในสังคมนั้น บทความของศุภวดี มนต์เนรมิตร เร่ือง “การ
ประกอบสร้างความเช่ือเร่ือง “เจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่” กับอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของคน
เขมรพลัดถ่ิน” จะนําผู้อ่านไปทําความรู้จักกับเร่ืองราวของคนเขมรพลัดถิ่นท่ีดิ้นรนต่อสู้ให้
สามารถอาศัยอยู่ในประเทศไทย ศุภวดีได้ศึกษาวิธีคิดและวิถีการดํารงชีวิตของคนเขมรพลัดถิ่น

ท่ีอพยพเข้ามาอยู่ในอําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยเฉพาะในประเด็นท่ีว่าด้วยการนิยาม

และต่อรองอัตลักษณ์ของตนเองภายใต้สังคมไทยท่ีถือได้ว่าเป็นแหล่งพักพิงสุดท้ายของพวกเขา  

ความจําเป็นท่ีสําคัญอันจะช่วยให้คนเขมรพลัดถิ่นสามารถดํารงชีวิตประจําวันในแหล่งพักพิง

สุดท้ายแห่งนี้ก็คือการพยายามสร้างความเป็นคนไทยผ่านความเช่ือและนับถือเจ้าแม่ทับทิม

คลองใหญ่ซึ่งเป็นส่ิงศักดิ์สิทธิ์ท่ีคนไทยในอําเภอคลองใหญ่ให้ความเคารพสักการะ อาทิ การ

เข้าร่วมพิธีกรรมแห่เจ้าแม่ การติดยันต์ "ศาลเจ้าแม่" ไว้ท่ีประตูบ้าน เหมือนกับท่ีคนไทยนิยม

ปฏิบัติกัน เป็นต้น วิธีการต่อรองอัตลักษณ์และนิยามความเป็นคนไทยให้แก่ตนเองของคนเขมร

พลัดถิ่นมีความน่าสนใจ กล่าวคือ ภายใต้การถูกเลือกปฏิบัติจากคนในสังคมไทย คนเขมรพลัด

ถิ่นก็มีวิธีการปรับตัวและต่อรองหรือเรียกได้ว่ามีกลยุทธ์ท่ีช่วยให้ตนเองสามารถเป็นส่วนหนึ่ง

ของสังคมไทยได้และช่วยให้ตนเองสามารถอาศัยอยู่ในสังคมไทยนี้อย่างม่ันคงและปลอดภัย 
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  จากอัตลกัษณท์างชาตพินัธุข์องคนเขมรพลดัถิน่ ผู้เขียนอีกคนหนึง่ท่ีจะพาผู้อ่านไปทําความ

เข้าใจวิธีการนิยามอัตลักษณ์ทางชนช้ัน คือ อมต จันทรังษี ผู้เขียนบทความเรื่อง “พูดจาภาษา
เจ้าของสวน: บททดลองใชโ้ครงร่างการรบัรู้ในการอธบิายโลกของสวนบา้น” ความหมายของชน
ช้ันกลางเปน็ส่ิงท่ีคลมุเครือ หานยิามท่ีชัดเจนได้ยาก ภายใตค้วามคลุมเครือเช่นนีใ้นสังคมรว่มสมัย เรา

อาจจะเหน็ส่ิงหนึง่ท่ีแนน่อนกค็อืชนช้ันกลางหมกมุ่นกบัการบริโภคเพือ่ท่ีจะบง่บอกวา่ตวัเองคือชนช้ัน

กลางแบบไหน บทความของอมตจะชวนให้เราครุ่นคิดตามวา่ ท่ามกลางชนช้ันกลางนี ้ปจัเจกมีความ

พยายามท่ีจะสร้างความโดดเดน่และแตกตา่งไปจากคนอ่ืนในชนช้ันเดยีวกนัดว้ยหลากหลายวธิกีาร 

อมตไดทํ้าความเข้าใจวิธกีารนยิามและบง่ช้ีอัตลกัษณข์องตนเองของชนชัน้กลางผ่านการจัดสวนในบ้าน

ท่ีจะตอ้งอาศัยการเลอืกใชส่ิ้งของและพันธุไ์ม้ตา่ง ๆ มาสร้างสวนในแบบทีเ่จ้าของตอ้งการ ประเดน็

สําคัญในงาน   ของอมต คือ การบ่งบอกตวัตนของเจ้าของสวนไม่เพยีงแต่จะผ่านการเลือกของ

ประดบัสวน แตย่งัเห็นไดจ้ากภาษาท่ีใช้อธบิายคุณค่าของของประดบัสวนท่ีตนเองเลอืกมาตกแตง่สวน 

ซึง่เปน็ภาษาทีแ่สดงให้เห็นถงึการจัดวางความหมายของส่ิงตา่ง ๆ ในลักษณะท่ีเปน็คูต่รงข้ามท่ีมีลําดบั

สูงต่ํา คําต่าง ๆ ในภาษาของเจ้าของสวนจึงเป็นความพยายามสร้างความโดดเด่นและแตกต่าง 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความแตกตา่งไปจากชนช้ันเดยีวกนัเองท่ีลว้นแตใ่ห้ความสําคัญหรือหมกมุ่นอยู่กบั

การบริโภคของตน 

 

 อย่างไรก็ดี จากหลายบทความข้างต้นท่ีมุ่งทําความเข้าใจความสามารถของปัจเจกท่ี

สะท้อนการปรับตัว และท้าทายอํานาจของโครงสร้างสังคมนั้นมีอีกบทความที่กล่าวถึงความ

ยากลําบากของปัจเจกท่ีจะดิ้นหลุดไปจากอัตลักษณ์ท่ีสังคมมอบให้ ในประเด็นนี้ บทความของ 

นวพรรณ สามไพบลูย์ เร่ือง “ความตาย สรุา ปัญหาความเจ็บป่วยของสงัคมไทย” จะช้ีชวนให้
เราหันกลบัมาตัง้คําถามวา่แท้จริงแลว้ อัตลกัษณข์องคนท่ีตดิสุราหรือเรียกไดว้า่เปน็ผู้ปว่ยพิษสุรา

เร้ือรังนัน้มีพืน้ฐานมาจากการกระทําของปจัเจกเอง หรือมาจากอิทธพิลของโครงสรา้งสังคม       

นวพรรณไดอ้ธบิายใหเ้ราเหน็ถึงอิทธพิลของเงือ่นไขทางโครงสร้างทีผ่ลกัดนัใหผู้ป้ว่ยพษิสุราเร้ือรังต้อง

ถกูตตีราจากสังคมใหมี้อัตลกัษณ ์ "คนตดิเหลา้" เช่น เง่ือนไขเกีย่วกบักลไกการผูกขาดธรุกจิสุราโดย

รัฐกบักลุม่ทุนขนาดใหญ ่ และเงือ่นไขดา้นโอกาสในการเข้าถงึสุราท่ีกวา้งขวางมากข้ึน เปน็ตน้  

ประเดน็ศึกษาของนวพรรณนําไปสู่การตัง้คําถามท่ีวา่  ท่ีผ่านมานัน้นโยบายสังคมในการแกไ้ขปญัหา 
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 ให้คนเลกิเหลา้เมาสุราเปน็การผลกัภาระให้เปน็ความรับผิดชอบส่วนตวัของปจัเจกหรือไม่ ปญัหาท่ี 
คาราคาซงัอยู่นีอ้าจจะสามารถแกไ้ขให้นอ้ยลงกไ็ด ้ หากมุ่งไปท่ีการปรับแกน้โยบายหรือมาตรการทาง
กฎหมาย ตลอดจนการดําเนนิการของหนว่ยงานหรือสถาบนัท่ีเกีย่วข้องกบัการบรโิภคสรุา มากกวา่ท่ี
จะมุ่งไปท่ีพฤตกิรรมของปจัเจกเพียงฝา่ยเดยีว 
 
 ท้ัง 10 บทความท่ีกล่าวมานี้เป็นงานเขียนทางวิชาการของมหาบัณฑิตของคณะสังคม

วิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นความพยายามที่จะสร้างบรรยากาศ

ทางวิชาการให้มีชีวิตชีวามากข้ึนในคณะ และยังเป็นความพยายามที่จะกระตุ้นและสร้างแรง

บันดาลใจในการเขียนงานวิชาการให้แก่นักศึกษาของคณะในรุ่นต่อ ๆ ไปด้วย อย่างไรก็ดี ใน

ส่วนของกระบวนการเขียนและรวบรวมผลงานทั้ง 10 บท จนกระท่ังสามารถปรากฏเป็นเล่มท่ี

ผู้อ่านได้ถืออยู่นี้ กองบรรณาธิการขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุกติ มุกดาวิจิตร 

ท่ีช่วยจุดประกายให้เกิดการสร้างบรรยากาศทางวิชาการในลักษณะนี้ข้ึนอีกคร้ัง เม่ือคร้ังท่ี

อาจารย์ยังเป็นผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษาในระหว่างท่ีผู้เขียนแต่ละท่านยังเป็น

นักศึกษาของคณะ ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.รัตนา โตสกุล รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ท่ีได้ให้คําปรึกษาและคําแนะนําท่ีดีสําหรับการจัดพิมพ์

หนังสือเล่มนี้ ขอขอบคุณ คุณกาญจนา เหล่าโชคชัยกุล ท่ีเต็มใจและเสียสละเวลามารับเป็นหัว

เร่ียวหัวแรงในการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ตั้งแต่แรกเร่ิม โดยช่วยติดต่อประสานงานกับผู้เขียน

เร่ือยมาจนกระท่ังถึงข้ันตอนของการผนึกรวมเป็นเล่มอย่างสมบูรณ์   

 

 

       ชนิดา ชิตบัณฑติย์  

       พรทิพย์ เนติภารัตนกุล 

       บรรณาธิการ 

       24 กันยายน 2554 
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 บทคัดย่อ 
 
 บทความนี้มุ่งเสนอให้เห็นบทบาท หน้าท่ี และความสัมพันธ์ของความทรงจําท่ีแตกต่าง
ของสังคม และความแตกต่างหรือส่ิงท่ีไม่เกี่ยวข้องกับความทรงจําร่วม ท้ังในส่วนของความ
ทรงจําท่ีแตกต่างและความแตกต่างกับความทรงจํา  โดย ส่วนแรก จะเป็นการนําเสนอผ่าน
ความทรงจําท่ีเกี่ยวข้องกับการอพยพย้ายชุมชน  ขณะท่ี ส่วนท่ีสอง จะแสดงให้เห็นถึงความ
แตกต่างของส่ิงต่าง ๆ ท่ีไม่มีความเกี่ยวข้องกับความทรงจําแต่กลับสามารถดํารงอยู่ร่วมกับ
ความทรงจําซึ่งเป็นเร่ืองราวเกี่ยวกับขบวนการคอมมิวนิสต์ได้โดยมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านอีสานใต้  
หลวงปู่เกาะ ค่ายเยาวชนและงานวันเด็ก เป็นกรณีศึกษา เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างที่
สามารถมีบทบาทและสัมพันธ์กับเร่ืองราวหรือความทรงจําดังกล่าวได้ ภายใต้คําถามท่ีว่า 
ความแตกต่างท้ังสองนั้น  มีสถานะหรือบทบาทใดในความทรงจําร่วมจึงทําให้สามารถดํารง
อยู่ร่วมกันได้  โดยข้อมูลท่ีได้นี้มาจากการเก็บข้อมูลท้ังการสังเกต  การสังเกตการณ์อย่างมี
ส่วนร่วม และการสัมภาษณ์เป็นหลัก  
 
 คําสําคัญ 
 ความทรงจําร่วม, ความทรงจําทางสังคม   
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 Abstract 
 

 The purpose of this article was to study the roles and relations of the dif-
ferences of collective memory and unrelated things with memory. A case study of 
different collective memory’s roles held on the migration of a village in Baan Khok 
Khao, Pa Kham District, Buriram Province during the movement of Communist 
Party of Thailand (CPT) in the past two decades. On the other hand, the article 
was to study the roles of unrelated things with Communist. The  case studies 
included folk museum, Loung Poo Khao (the famous monk of village), youth camp 
by former CPT comrade, Concert of Carabao band and the celebration in the vil-
lage on Children Day with memory on Communist’s movement held annually on 
commemorative celebration of CPT monument. Ethnographic data were collected 
by observation, participation oberservation, and in-depth interview. 

 Keywords 
 Collective Memory, Social Memory   
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บทนํา 
  
 “บ้านโคกเขา”  หมู่บ้านแห่งหนึ่งใน ตําบลโคกมะม่วง  อําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย์ 
เม่ือเร่ิมต้นทําความรู้จักอาจไม่ใช่เร่ืองยากเกินไปสําหรับผู้ท่ีไม่คุ้นเคย  การเป็นพ้ืนท่ีตั้งของ
อนุสรณ์สถานประชาชนอีสานใต้ (อนุสรณ์สถานฯ)1 สามารถนํามาใช้เป็น “จุดเร่ิมต้น” ของการ
ค้นหาข้อมูลท่ีตามมาได้ หากพิจารณาเชิงกายภาพจากลักษณะของชุมชนและบ้านเรือนของ
บ้านโคกเขาอาจดูไม่แตกต่างจากหมู่บ้านท่ัวไปในชนบท  แต่กระนั้นความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด
กับอนุสรณ์สถานฯ  ซึ่งนอกเหนือไปจากการเป็นสถานท่ีตั้งแล้ว เร่ืองราวและกิจกรรมท่ี
เกี่ยวข้องกับขบวนการคอมมิวนิสต์2 เขตงานอีสานใต้ในอดีต ดูจะเป็นส่ิงท่ีทําให้บ้านโคกเขา
แห่งนี้มีความแตกต่างจากหมู่บ้านอ่ืน ๆ อย่างชัดเจน  เพราะเพียงลักษณะส่ิงก่อสร้างของ
อนุสรณ์สถานฯ หรือส่ิงท่ีชาวบ้านโคกเขาเรียกว่า “สถูป” นั้นอาจไม่มีความโดดเด่นเพียง
พอท่ีจะดึงดูดให้ผู้คนท่ีสัญจรผ่านไปมาแวะมาเย่ียมชม เนื่องจากขนาดและลักษณะท่ีกลมกลืน
ไปกับสภาพแวดล้อม  ทําให้ผู้เข้ามาเยี่ยมชมส่วนใหญ่มักเป็นผู้กําหนดให้อนุสรณ์สถานฯเป็น
หนึ่งในจุดหมายปลายทางของการเดินทางมาก่อนแล้ว 
  
 ในอดีตบ้านโคกเขาเป็นเสมือนพ้ืนท่ีกันชนระหว่างรัฐบาลกับขบวนการคอมมิวนิสต์ จาก
ความพยายามเข้ามามีบทบาทในชุมชนของเจ้าหน้าท่ีรัฐเพ่ือป้องกันการขยายตัวของขบวนการ
คอมมิวนิสต์  ในเวลานั้นพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ปรับแนวคิดการขยายฐานแนว
ร่วมจากกลุ่มปัญญาชนคนในเมืองมาเป็นชาวนาหรือคนในชนบท หรือท่ีเรียกว่า “เมืองล้อมป่า” 
มาเป็น “ป่าล้อมเมือง”3 (ธันวา ใจเที่ยง 2546, 89)  
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 ขณะเดียวกันนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 เป็นต้นมารัฐบาลให้ความสําคัญกับการแก้ปัญหา
ด้านต่าง ๆ ของชนบทโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีขณะนั้นกลายเป็นเป้าหมายของ
การขยายฐานมวลชนของขบวนการคอมมิวนิสต์แล้ว การแก้ไขปัญหาของรัฐบาลจึงมุ่งเน้น
แก้ปัญหาท่ีก่อผลทางการเมือง ด้วยการเข้าไปแทรกแซงและแสดงบทบาทมากข้ึนหลังจากที่
ปัญหาและผู้คนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือถูกโดดเดี่ยวจากรัฐบาล  แนวทางหลักท่ีรัฐบาล
ดําเนินการคือ การพยายามรวมศูนย์อํานาจในภูมิภาคมาสู่ส่วนกลางมากข้ึน (สุเทพ สุนทร
เภสัช 2548, 37-38) หลายหมู่บ้านในเวลานั้นจึงตกอยู่ในสภาวการณ์ท่ีไม่แตกต่างกันนัก       
แต่ส่ิงท่ีส่งผลปรากฏในปัจจุบัน อาทิ การกลายเป็นสถานท่ีตั้งของอนุสรณ์สถานฯ และการจัด
กิจกรรม “พิธีรําลึกสถูป”4 ส่งผลให้บ้านโคกเขามีสถานะกลายเป็นศูนย์กลางของเร่ืองราวและ
ความทรงจําท่ีเกี่ยวข้องกับขบวนการคอมมิวนิสต์ในเขตพื้นท่ีอีสานใต้ ดังปรากฏในการจัด
กิจกรรมพิธีรําลึกสถูปท่ีมีเป้าหมายสอดคล้องในทิศทางเดียวกับการก่อตั้งอนุสรณ์สถานฯ ดัง
รายละเอียดท่ีถูกนําเสนอภายในอนุสรณ์สถานฯ ว่า “....และเป็นความพยายามหนึ่งของคน
อีสานใต้ท่ีต้องการจารึกประวัติศาสตร์การต่อสู้ของประชาชนอีสานใต้ท่ีต้องการประกาศ
เจตนารมณ์และความใฝ่ฝันของคนรุ่นหนึ่ง ในยุคสมัยหนึ่งให้คนรุ่นหลังได้รับรับรู้”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพอนุสรณ์สถานประชาชนอีสานใต้5  
 

  
  



26 | มอง “คน” สะท้อน “โครงสร้าง” 

  ด้วยเป้าหมายของการสร้างอนุสรณ์และพิธีรําลึกสถูปนําไปสู่การร้ือฟ้ืน ทบทวน และ
ก่อให้เกิดเร่ืองราวความทรงจําร่วมข้ึน ไม่ว่าบุคคลเหล่านั้นจะมีหรือไม่มีประสบการณ์โดยตรง
กับเหตุการณ์ก็ตาม กล่าวได้ว่ากระบวนท่ีเกิดข้ึนได้นําไปสู่การเกิดหรือสร้าง “C o l l e c t i v e 
Memory ” (ความทรงจําร่วม)  
  
 สําหรับความหมายของ  “ความทรงจําร่วม” นั้นหากพิจารณาจากลักษณะร่วมของ
นิยามท่ีให้โดยนักวิชาการต่างๆ อาทิ  Maurice Halbwachs 1992, Tanabe and Keyes 
2002, Assmann 1995,  Misztal 2003, Paula Hamiton 2003 และ Wertsch and 
Roediger 2007 นั้นพบว่าแม้จะมีความแตกต่างกันบ้าง แต่ท้ังหมดล้วนแสดงให้เห็นร่วมกันว่า
ความทรงจําร่วมเหล่านี้จะมีความเกี่ยวข้องกับสังคมไม่ว่าจะมีจุดเริ่มต้นมาจากปัจเจกหรือกลุ่ม
ก็ตาม อีกท้ังความทรงจําร่วมนี้มีความสัมพันธ์ต่อปัจจุบันมากกว่าท่ีจะมุ่งอยู่กับเร่ืองของอดีต
และข้อเท็จจริง ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

 “ความทรงจําร่วมนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่ส่ิงท่ีถูกกําหนดให้มา แต่เป็น
การประกอบสร้างข้ึนทางสังคม  โดยส่ิงท่ีเป็นความทรงจําร่วมนี้ไม่ใช่เร่ือง
ของความลึกลับในความรู้สึกหรือจิตใจ แต่ความทรงจําร่วมนี้มีลักษณะท่ี
คงทน สามารถดึงเอาส่ิงท่ีมีลักษณะพ้ืนฐานเพ่ือท่ีจะใช้เช่ือมโยงปัจเจกแต่
ละคนท่ีเป็นสมาชิกของสังคมเข้าไว้ด้วยกัน โดยปัจเจกบุคคลที่เป็นสมาชิก
เหล่านี้จะทําหน้าท่ีจดจําเร่ืองราวของสังคมร่วมกัน ท้ังนี้ลักษณะของกลุ่มท่ี
มีความทรงจําร่วมนั้นมีมากมาย ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชนช้ัน กองทัพ 
องค์การ กลุ่มการค้า ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีความทรงจําร่วมของตนเอง  โดย
ความทรงจําร่วมเหล่านี้จะถูกประกอบสร้างข้ึนในช่วงเวลาหนึ่งๆ แยกออก
จากความทรงจํา(ปัจเจก)  ซึ่งการสร้างความทรงจํานี้อาจเป็นอดีตท่ีถูกทํา
ให้เกิดข้ึนใหม่  ซึ่งไม่ใช่อดีต (ท่ีเกิดข้ึนจริง) ก็ได้ ท่ีสําคัญคือ ความทรงจํา
ร่วมท่ีเกิดข้ึนเหล่านี้จะกลายเป็นส่ิงท่ีสมาชิกในสังคมจดจําได้ โดย
ปราศจากข้อจํากัดเร่ือง เวลาและสถานท่ี” (Maurice Halbwachs 1992, 
28)    
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  “ความทรงจําร่วม เป็นความทรงจําของกลุ่มและมีความสําคัญใน
ฐานะท่ีแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของกลุ่ม  โดยสมาชิกในกลุ่มเองต่างก็
ยอมรับความทรงจําร่วมเหล่านี้ราวกับว่าเป็นประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงกับ
พวกเขา   ความทรงจําร่วมเหล่านี้ได้ถูกยอมรับโดยปราศจากข้อสงสัยจาก
สมาชิก  ในลักษณะท่ีคล้ายกับนิทานปรัมปรา (myth)   แต่กระนั้นข้อมูลใน
ความทรงจําร่วมเองก็สามารถเปล่ียนแปลงได้จากการต่อรองกับสังคม
ปัจจุบันตลอดเวลา หรือเ ร่ืองราวของความทรงจํา ร่วมอาจมีการ
เปลี่ ยนแปลงไปตามสิ่ งแวดล้ อมในแต่ละ สังคมของคนแต่ละ ยุค
สมัย” (Paula Hamiton 2003, 141)   

 
 นอกจากนี้ความทรงจําร่วมจะมีกระบวนการส่ือสารส่ิงท่ีเป็นความคิด ความรู้สึก หรือ
นามธรรมของความทรงจําร่วมให้ออกมาเป็น “รูปธรรม” ไม่ว่าจะเป็น วัตถุ ส่ิงก่อสร้าง หรือ
พิธีกรรมเพ่ือท่ีจะทําให้ผู้คนในสังคมหรือผู้ท่ีได้รับรู้เร่ืองราว เกิดความรู้สึกเป็นพวกพ้องอันหนึ่ง
อันเดียวกันหรือก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพจากส่ิงท่ีนําเสนอผ่านความทรงจําร่วมโดย
ปราศจากข้อสงสัย 
 
 อย่างไรก็ดีหากพิจารณาถึงภาพของเร่ืองราวเหตุการณ์ท่ีสัมพันธ์กับอนุสรณ์สถานฯ        
จะพบว่า การนําเสนอทั้งหมดมุ่งเน้นถึงความเสียสละ อุดมการณ์และการต่อสู้เพื่อประโยชน์
ส่วนรวมของขบวนการคอมมิวนิสต์เป็นวัตถุประสงค์หลัก หรือกล่าวได้อีกทางหนึ่งว่าเป็นความ
พยายามนําเสนอภาพและข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับขบวนการคอมมิวนิสต์ในเขตงานอีสานใต้ในทาง 
บวก โดยการนําเสนอของผู้เข้าร่วมขบวนการคอมมิวนิสต์เองจะชี้ให้เห็นถึงเงื่อนไขและปัจจัย
ต่าง ๆ ท่ีก่อให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงว่ามีสาเหตุท่ีเกี่ยวเนื่องกับรัฐบาลในอดีตเป็นแรงผลักดัน  
ซึ่งต่างไปจากข้อมูลการนําเสนอของภาครัฐท่ีแสดงให้เห็นถึงความโหดร้ายรุนแรงของขบวนการ
คอมมิวนิสต์ ความทรงจําในส่วนนี้ถูกร้ือฟ้ืน ถ่ายทอดให้เกิดการรับรู้ในทิศทางเดียวกันผ่าน
เร่ืองราวในอนุสรณ์สถานฯ กิจกรรมและพิธีท่ีเกี่ยวข้อง แต่หากพิจารณาส่ิงท่ีปรากฏและข้อมูล
ท่ีได้รับจากการเก็บข้อมูลภาคสนาม (ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2552) กลับพบว่ามีความแตกต่าง
หลากหลายปรากฏอยู่ภายใต้เอกภาพของความทรงจําร่วมท่ีถูกสร้างข้ึน    ไม่ว่าจะเป็นความ
ทรงจําจากเรื่องเล่า หรือการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องก็ตาม ดังปรากฏใน  เร่ืองเล่า
เกี่ยวกับสาเหตุของการย้ายชุมชนท่ีเรียกได้ว่าเป็นตัวอย่าง “ความแตกต่างของความทรงจํา”    
 



28 | มอง “คน” สะท้อน “โครงสร้าง” 

 ขณะเดียวกันท่ามกลางการรื้อฟ้ืน ทบทวน และการสร้างความทรงจําต่อเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง
กับขบวนการคอมมิวนิสต์ในพิธีรําลึกสถูปกลับพบว่ามีการสร้างความทรงจําโดยอาศัยความแตกต่าง 
ที่ไม่เกี่ยวข้องกบัขบวนการคอมมิวนิสต์ให้ปรากฏและได้กลายเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการสร้าง
ความทรงจําร่วม 
 
 ความแตกต่างเหล่านี้ได้นํามาสู่คําถามในการศึกษาว่า ภายใต้ความทรงจําท่ีดูเหมือนจะ
มีเป้าหมายที่กําหนดให้มีทิศทางเดียวกันหรือร่วมกันนี้ แม้จะมิได้หรือไม่สามารถครอบคลุม
ความแตกต่างได้ท้ังหมด ส่ิงน่าสนใจที่ตามมาคือความแตกต่างท้ังสองส่วน คือ ความทรงจําท่ี
แตกต่าง และความแตกต่างกับความทรงจําท่ีไม่เกี่ยวข้องกับขบวนการคอมมิวนิสต์นั้นมีสถานะ
หรือบทบาทใดในความทรงจําร่วมจึงทําให้สามารถดํารงอยู่ร่วมกันได้ท่ามกลางเป้าหมายท่ีตรง
ข้ามกับตัวมันเองอย่างส้ินเชิง กล่าวอีกทางหนึ่งคือความแตกต่างท้ังสองส่วนนี้มีสถานะและ
บทบาทใดในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับความทรงจําร่วม ดังท่ีจะนําเสนอต่อไปนี้ 
 

การต้ังถ่ินฐานของชุมชน: โคกเขากับความทรงจําท่ีหลากหลาย  
  
 ประเด็น “การตั้งถิ่นฐานของชุมชน” แม้จะไม่มีความเกี่ยวข้องกับเร่ืองราวของสถูปหรือ
อนุสรณ์สถานฯ โดยตรง แต่ด้วยนัยยะท่ีถูกกล่าวถึงอย่างมีความสัมพันธ์กับขบวนการ
คอมมิวนิสต์แสดงให้เห็นถึงความทรงจํา (ของชุมชน) ในมิติท่ีมีความสําคัญประการหนึ่งคือ 
เร่ืองของความหลากหลายหรือแตกต่างของความทรงจํา 
 
 แม้จะสามารถระบุได้อย่างชัดเจนถึงข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานในบ้านโคกเขาว่ามีการ
อพยพเข้ามาอาศัยในราวปี พ.ศ. 2508 ซึ่งขณะนั้นการปฏิบัติงานมวลชนของขบวนการ
คอมมิวนิสต์เขตพ้ืนท่ีบ้านหินโคนดง6 (หมู่บ้านเดิมก่อนบ้านโคกเขา) เพ่ิงเกิดข้ึนก่อนหน้านี้ไม่
นานนัก แม้ปัจจุบันหมู่บ้านนี้จะไม่มีร่องรอยของชุมชนเดิมหลงเหลืออยู่แล้ว แต่ชาวบ้านก็ยังคง
รับรู้ร่วมกันถึงการดํารงอยู่ของชุมชนบ้านหินโคนดง อีกท้ังร่องรอยสําคัญท่ียังคงอยู่ ไม่ว่าจะ
เป็นโรงเรียนบ้านหินโคนดง และข้อความแสดงจุดหมายที่ปรากฏบนรถสองแถวประจําทาง  
ส่ิงที่น่าสนใจในเรื่องราวการอพยพย้ายหมู่บ้านจากบ้านหินโคนดงมาบ้านโคกเขาคือผู้ให้ขอ้มูล
ส่วนใหญ่ล้วนสามารถระบุช่วงเวลาหรือบอกเล่าเร่ืองราวของการต้ังชุมชนได้แต่มิได้หมายความ
ว่าท้ังหมดจะสามารถบอกเล่าสาเหตุของการอพยพย้ายชุมชนได้สอดคล้อง หรือไปในทิศทาง
เดียวกัน จนกลายเป็นประเด็นในการนําเสนอ ดังต่อไปนี ้ 
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  สาเหตุของการอพยพย้ายมาตั้งถิ่นฐานบริเวณบ้านโคกเขานั้นไม่มีการจดบันทึกอย่าง
เป็นทางการหรือเป็นลายลักษณ์อักษร  หากแต่จากข้อมูลท่ีได้รับสามารถจําแนกได้ 2 สาเหตุ
หลัก ๆ ท้ังนี้สาเหตุแรก คือ  การอพยพอันเนื่องมาจากปัญหาน้ําท่วม  โดยผู้ให้ข้อมูลหลัก7 
ของผู้ศึกษาเล่าว่า ท่ีตั้งของบ้านหินโคนดงนั้นอยู่ใกล้กับลํามาศ8 ประกอบกับเป็นพ้ืนท่ีลุ่มจึงมัก
เกิดปัญหาน้ําท่วมบ่อยคร้ังจนทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนประสบความยากลําบาก หลวงปู่
เกาะซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ช่ือดังของชุมชนในขณะนั้นได้ตั้งสํานักสงฆ์ (บริเวณป่าหรือพ้ืนท่ีหมู่บ้าน
โคกเขาในปัจจุบัน) จึงชักชวนให้ชาวบ้านอพยพมาตั้งถิ่นฐานท่ีบริเวณบ้านโคกเขา ซึ่งในขณะนั้น
ยังคงเป็นพ้ืนท่ีป่าบนโคกสูงใกล้ชุมชน ชาวบ้านหินโคนดงและจากพื้นท่ีอ่ืน ๆ เช่น แถบ
อําเภอครบุรี อําเภอเสิงสาง จึงทยอยกันมาตั้งถิ่นฐานจับจองพื้นท่ีจนมีการขยายตัวและ
กลายเป็นบ้านโคกเขาดังปัจจุบัน ข้อมูลท่ีได้รับส่วนนี้นํามาสู่การตั้งข้อสังเกตโดยผู้ศึกษาว่า    
หากน้ําท่วมเป็นเง่ือนไขหรือปัญหาต่อการดําเนินชีวิต แล้วเหตุใดจึงไม่มีการย้ายบ้านเรือนไปยัง
พื้นท่ีอ่ืน ๆ หรือย้ายมายังโคกเขาตั้งแต่แรก ในเม่ือบ้านหินโคนดงมีการตั้งรกรากของผู้คนไม่
น้อยกวา่ 2-3 ช่ัวอายุ และน้ําท่วมก็เป็นปัญหาอยู่เสมอ ๆ ซึ่งขณะนั้นบ้านโคกเขาเองยังเป็นป่า
ท่ียังไม่มีใครจับจองและอยู่ไม่ไกลจากชุมชนบ้านหินโคนดง  
  
 คําตอบจากผู้ให้ข้อมูลหลักท่ีได้กลายมาเป็นประเด็นคําถามเพื่อค้นหาข้อมูลจากบุคคล
อ่ืนในชุมชน ซึ่งทําให้เห็นถึงคําตอบที่มีความแตกต่างจากประสบการณ์หรือความทรงจําของ
ผู้ให้ข้อมูลหลัก  กล่าวคือ ผู้ให้ข้อมูลคนอ่ืนกลับแสดงให้เห็นถึงเหตุผลประการท่ีสองของการ
อพยพย้ายชุมชนว่ามีความเก่ียวข้องกับสาเหตุอันเนื่องมาจากขบวนการคอมมิวนิสต์หรือ
อาจกล่าวได้ว่ามีความหวาดกลัวขบวนการคอมมิวนิสต์และการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าท่ีกับ
แนวร่วมขบวนการคอมมิวนิสต์ จนทําให้เกิดการย้ายมาตั้งถิ่นฐานท่ีบริเวณบ้านโคกเขาใน
ปัจจุบันมากกว่าท่ีจะมีสาเหตุจากนํ้าท่วมประการเดียว  ดังตัวอย่างข้อมูลท่ีได้จากการ
สัมภาษณ์ ดังนี้ 
  

 “ป้าชุน9: เวลาท่ีพวกป่าเข้ามาเจ้าหน้าท่ีก็เข้ามา มีอะไรทําให้เสร็จ
แต่วันข้าวปลาต้องหุงหากินกันตั้งแต่บ่ายๆ ให้เสร็จหมด พอเย็นก็ต้องไปอยู่
ในดงนอนกลัวกนัหมด ไม่มีใครนอนบ้าน 

ผู้ศึกษา: แล้วพวกบ้านล่าง (บ้านหินโคนดง) กย็้ายมาเพราะน้ําท่วม 
ตอนท่ีป้ามาอยู่โคกเขาแล้วใช่ไหม 
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 ป้าชุน: น้ําท่วมอะไร (แสดงสีหน้าเบะปากไม่เห็นด้วยกับคําถามและ
คําตอบของผู้ศึกษา) พวกป่ามา เจ้าหน้าท่ีมา ไปหลบในดงกันหมด กลัวจน
ไม่ไหว  

ผู้ศึกษา: บ้านนั้นเขาบอกน้ําท่วมเลยย้ายมา 
ป้าชุน: ไม่รู้นะ ตอนนั้นรู้แต่พวกป่ารบกัน เดี๋ยวมาละมีคนมาบอกว่า

จะมาจับตัวชาวบ้าน เอาไปหมด เขาก็มาอยู่นี่กัน“ (สัมภาษณ์, วันท่ี 21 
มกราคม 2551) 

 
“เหตุผลท่ีย้ายมาโคกเขาเพราะบ้านเดิมมันต่ํา น้ําท่วมประจํามันก็

เดือดร้อน ชีวิตความเป็นอยู่มันติดขัด ส่วนอีกอันก็ต่อสู้ รัฐเข้าไปฆ่ามวลชน 
พวกแกนนําคอมฯ หลวงปู่เกาะมาเตรียมอยู่ก่อนสักปี 06 ข้ึนมาก่อนสร้าง
สํานักสงฆ์ ชาวบ้านไม่ชอบทหารตํารวจ มีคนแนะนําก็ตื่นตัว มาทีชอบข่ม
เหงรังแก อยากได้อะไรก็จะเอา” สหายสม10  

 
 มีข้อสังเกตท่ีน่าสนใจเกิดข้ึนระหว่างผู้ศึกษาดําเนินการเก็บข้อมูล เม่ือผู้ให้ข้อมูลราย
หนึ่งกล่าวถึงสาเหตุของการย้ายชุมชนโดยระบุว่าเกี่ยวข้องกับการเข้ามาของขบวนการ
คอมมิวนิสต์  ในขณะที่ดําเนินการสนทนากันอยู่นั้นผู้ให้ข้อมูลหลักซึ่งอยู่ไม่ไกลได้พูดแทรกข้ึน
ทันทีเพ่ือโต้แย้งในทํานองว่า การกลัวคอมมิวนิสต์ไม่น่าจะใช่สาเหตุของการย้ายชุมชนจากบ้าน
หินโคนดงมายังบ้านโคกเขา หรือหากใช่ก็เป็นเพียงเหตุผลรองจากปัญหาน้ําท่วม  ผลท่ีตามมา
ทําให้ผู้ให้ข้อมูลรายนั้นหยุดการให้ข้อมูลทันที 
  
 เม่ือพจิารณาจากพฤติกรรมของผู้ให้ข้อมูลหลักท่ีแสดงการคัดค้านคําตอบท่ีกล่าวอ้างถึง
การอพยพย้ายชุมชนว่ามาจากขบวนการคอมมิวนิสต์ร่วมกับข้อมูลส่วนอ่ืนๆ เช่น การเป็นผู้ดูแล
อนุสรณ์สถานฯ พบว่า  สาเหตุของขบวนการคอมมิวนิสต์ท่ีถูกอ้างว่ามีผลต่อการย้ายชุมชนนั้น
เป็นส่ิงท่ีถูกมองว่า “เป็นปัญหาท่ีสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน”   ซึ่งส่งมีผลกระทบต่อ
สถานะของผู้ให้ข้อมูลหลัก ท่ีเคยมีประสบการณ์เป็นผู้เข้าร่วมขบวนการคอมมิวนิสต์โดยตรง 
 
 แม้ประเด็นสาเหตุของการอพยพชุมชนจะไม่ใช่ประเด็นหลัก  แต่ก็แสดงให้เห็นถึงข้อมูล
ทางประวัติศาสตร์ท่ีเกี่ยวเนื่องกับความทรงจําโดยเฉพาะในระหว่างงานค่ายเยาวชน11 และพิธี
รําลึกสถูปประจําปี 2552 ท่ีพบว่ามีงาน “ปิดทองหลวงปู่เกาะ” (กิจกรรมการแห่รูปหล่อและ
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 สร้างศาลาเพื่อเป็นท่ีประดิษฐานของรูปหล่อหลวงปู่เกาะในบริเวณทางเข้าของอนุสรณ์สถาน)  
ระหว่างกิจกรรมนี้มีพระสงฆ์ทําหน้าท่ีเป็นโฆษกบอกเล่าเร่ืองราวของหลวงปู่เกาะในฐานะเป็นท่ี
เคารพรักของคนในชุมชน รวมถึงเป็นผู้นําท่ีชักชวนให้ชาวบ้านมาตั้งถิ่นฐานท่ีบ้านโคกเขา   
ข้อมูลท่ีโฆษกพูดในพิธี จึงเป็นท้ังการทบทวนความทรงจําและการนําเสนอข้อมูลให้แก่ผู้มาร่วม
งาน กิจกรรมดังกล่าวก่อให้เกิดการร้ือฟ้ืนหรือสร้างความทรงจําร่วมให้แก่ผู้มาร่วมงาน แต่
อย่างไรก็ดีข้อมูลดังกล่าวก็มิได้มีการบอกเล่าถึงสาเหตุของการย้ายชุมชนแต่อย่างใด 
 
 จากการที่โฆษกในพิธีบอกไม่ได้เล่าถึงรายละเอียดและสาเหตุของข้อมูลการอพยพนํามา
สู่ประเด็นในการพิจารณาว่า เป็นไปได้หรือไม่ว่าปรากฏการณ์นี้เกิดข้ึนจากความพยายาม หรือ
ความตั้งใจโดยมีวัตถุประสงค์บางประการเป็นตัวกําหนดการนําเสนอข้อมูล หรือลักษณะของ
ข้อมูล เนื่องจากการนําเสนอรายละเอียดท้ังหมดอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกับเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ หรือกล่าวได้ว่า อาจก่อให้เกิดความแตกต่างมากข้ึนของเรื่องราวและ
ความทรงจําร่วม ในขณะที่กิจกรรมท่ีถูกนําเสนอนั้นมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่สัมพันธ์กับ
การสร้างความทรงจําร่วมมากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Halbwachs ท่ีถูกอ้างถึงโดย 
Misztal (2003, 100) ว่า “รูปแบบของความทรงจําหรือรายละเอียดของเหตุการณ์นั้นไม่มีนัย
ยะสําคัญต่ออดีตโดยตรง หากแต่ภาวะปัจจุบันดูจะเป็นเงื่อนไขในการกําหนดมากกว่าความ
หลากหลายของเหตุการณ์ จึงอาจทําให้ความทรงจําเกิดข้ึนและแปรผันไปตามเงื่อนไขหรือ
เป้าหมายของสังคมปัจจุบัน” 
 
 นอกจากนี้  หากพิจารณาผ่านปัจเจกบุคคลท่ีเป็นผู้ให้ข้อมูลจะพบว่า บทบาท
ความสัมพันธ์ของผู้ให้ข้อมูลแต่ละคนท่ีมีต่อขบวนการคอมมิวนิสต์เป็นส่วนหนึ่งท่ีสําคัญต่อการ
ให้ข้อมูลผ่านกระบวนการคัดเลือก  นําเสนอ และ สร้างความทรงจํา ดังปรากฏในกรณีผู้ให้
ข้อมูลหลักท่ีมีความใกล้ชิดกับการจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับอนุสรณ์สถานฯ และมีประสบการณ์
เคยเข้าร่วมขบวนการคอมมิวนิสต์ จึงกล่าวได้ว่าเป็น “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” กับขบวนการ
คอมมิวนิสต์มากท่ีสุดคนหนึ่งในชุมชน ดังนั้น การกล่าวโทษขบวนการคอมมิวนิสต์ในแง่ลบว่า
เป็นผู้สร้างความเดือนร้อนให้ชุมชนในอดีตย่อมมีผลกระทบต่อตนเองในทิศทางเดียวกัน 
 
 ขณะท่ีผู้ให้ข้อมูลรายอ่ืน ๆ แม้จะเคยเข้าร่วมหรือเกี่ยวข้องกับขบวนการคอมมิวนิสต์ 
โดยปัจจุบันมีความเกี่ยวข้องในฐานะเป็น “คณะกรรมการดําเนินงานของอนุสรณ์สถานฯ” แต่
ความสัมพันธ์ในส่วนนี้ เม่ือเปรียบเทียบกับผู้ให้ข้อมูลหลักแล้วมีระยะห่างมากกว่าคําตอบท่ีได้
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 จากคนกลุ่มนี้ แม้จะไม่ปฏิเสธว่าสาเหตุท่ีเกิดข้ึนมีความเกี่ยวข้องกับขบวนการคอมมิวนิสต์ แต่ก็
มักอธิบายในทํานองว่า การอพยพมีสาเหตุมาจากเข้ามาของท้ังขบวนการคอมมิวนิสต์กับ
เจ้าหน้าท่ีรัฐทําให้ชาวบ้านหวาดหวั่นและปัญหาน้ําท่วม ข้อมูลดังกล่าวมีลักษณะเช่นเดียวกับ
กลุ่มท่ีเคยเป็นแนวร่วมสนับสนุนขบวนการคอมมิวนิสต์ ขณะท่ีการอ้างสาเหตุท่ีตรงข้ามกับผู้ให้
ข้อมูลหลักนั้น เป็นข้อมูลจากผู้ท่ีไม่เคยเข้าร่วมกับขบวนการคอมมิวนิสต์ท้ังในอดีตและปัจจุบัน 
หรืออาจเป็นเพียงผู้ท่ีเคยสนับสนุนขบวนการคอมมิวนิสต์ แต่ปัจจุบันไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับขบวนการคอมมิวนิสต์แต่อย่างใด ดังนั้นสถานภาพหรือประสบ 
การณ์ท่ีผ่านมา ได้กลายเป็นเงื่อนไขของความทรงจําท่ีถูกนําเสนอถ่ายทอดเป็นข้อมูลให้กับคน
อ่ืน ๆ ได้ แต่กระนั้นก็ตามส่ิงท่ีมีความสําคัญในระดับปัจเจกต่อความทรงจํามากกว่าคือ 
สถานภาพและความสัมพันธ์ท่ีมีต่อกิจกรรมของขบวนการคอมมิวนิสต์ในปัจจุบัน 
 
 อย่างไรก็ดีไม่ว่าความทรงจําเร่ืองการอพยพย้ายชุมชนจะถูกเล่า หรือสร้างให้มีความ
แตกต่างกันอย่างไรก็ตาม ส่ิงสําคัญท่ีทําให้เราสามารถรับรู้จากความทรงจําท่ีแตกต่างกันคือ 
การทราบถึงเหตุการณ์ในช่วงเวลาดังกล่าวว่า มีการอพยพชุมชนจากบ้านหินโคนดงมาสู่บ้าน
โคกเขา  สถานภาพของความทรงจําท่ีแตกต่างกันส่งผลให้ภาพของเหตุการณ์หรือข้อเท็จจริง
ได้ปรากฏตัว หรือยืนยันเหตุการณ์ให้ปรากฏ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Nora (1989)  ท่ีว่า 
ความแตกต่างไม่ได้ทําให้ความทรงจําส่วนหนึ่งส่วนใดถูกกลบหรือบดบัง หากแต่มันได้มีสถานะ
เป็น “ร่องรอย” ของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน โดยมิติดังกล่าวนี้ปรากฏให้เห็นในส่วนต่าง ๆ ท่ีล้วนแต่
เป็นความทรงจําท่ีแสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์ หรือการดํารงอยู่ของเหตุการณ์ในอดีต ข้อมูลใน
ส่วนนี้เป็นส่ิงท่ีนําไปสู่การทําความเข้าใจสภาพของชุมชนได้มากกว่าการมุ่งพิสูจน์หาข้อเท็จจริง   
ท่ีสอดคล้องกันแต่ประการเดียว นอกจากนี้ยังทําให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างความทรงจํา
และประวัติศาสตร์ท่ีจะย้อนกลับมาสู่การทําความเข้าใจชุมชนด้วยเช่นกัน ส่ิงนี้เองเป็นส่วน
สําคัญท่ีทําให้ความแตกต่างของความทรงจําร่วมมีบทบาทท่ีสําคัญอย่างย่ิงต่อการทําความ
เข้าใจสังคม 
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 ความแตกต่างกับความทรงจําในพิธีรําลึกสถูป  
 
 นอกจากความทรงจําท่ีเกี่ยวกับเร่ืองราวในอดีตอย่างในประเด็นการอพยพย้ายชุมชน
แล้ว  ยังพบอีกว่ามีกิจกรรมหรือส่ิงอ่ืนๆท่ีไม่เกี่ยวข้องกับขบวนการคอมมิวนิสต์ ได้ปรากฏร่วม
อยู่กับกิจกรรมหรือส่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับขบวนการคอมมิวนิสต์ ท่ีอาจเรียกได้ว่า เป็นความสัมพันธ์
ระหว่างส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีไม่ได้มีความเก่ียวข้องกับความทรงจําแต่กลับปรากฏอยู่ร่วมได้ภายในชุมชน  
ดังเช่น                         
 1. พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านอีสานใต้   
 2. งานสมโภชรูปหล่อและศาลาหลวงปู่เกาะ  
 3. งานวันเด็กและค่ายเยาวชน เป็นต้น  
 
 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านอีสานใต ้ ตั้งอยู่ในบริเวณทางเข้าอนุสรณ์สถานฯ มีการจัดแสดง
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีสะท้อนชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในแถบอีสานใต้ (ไม่เฉพาะบ้านโคกเขา)  
โดยมีเป้าหมายมุ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์อีสานใต้ อย่างไรก็ดีการจัดแสดงนี้ไม่
พบว่ามีวัตถุใดท่ีเกี่ยวข้องกับขบวนการคอมมิวนิสต์จึงเป็นส่ิงตอกย้ําให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความ
ไม่สัมพันธ์กับขบวนการคอมมิวนิสต์ แต่กลับอยู่ร่วมในพ้ืนท่ีเดียวกันได้ นอกจากนี้ยังปรากฏ
ความชัดเจนมากข้ึนในงานพิธีรําลึกสถูป ในปี พ.ศ. 2552 ท่ีสุจิตต์ วงษ์เทศ วิทยากรด้าน
ประวัติศาสตร์และโบราณคดี ได้บรรยายเรื่องราวความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ของพ้ืนท่ี
อีสานใต้เช่ือมโยงกับพ้ืนท่ีแถบโคกเขาและจังหวัดบุรีรัมย์ตั้งแต่สมัยอาณาจักรขอมเร่ือยมาตาม
หลักฐานท่ีปรากฏ ก่อนจะเช่ือมโยงมาสู่ข้อสรุปท่ีว่า “ระหว่างประวัติศาสตร์ของดินแดน
อาณาจักรขอมเม่ือเกือบหลายร้อยปีก่อน และพื้นที่ปฏิบัติการของขบวนการคอมมิวนิสต์แห่งนี้
เป็นส่วนท่ีต่อเนื่องหรือเป็นเร่ืองราวท่ีสําคัญพอท่ีจะทําให้พื้นท่ีแห่งนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้ในฐานะ
ศูนย์ประวัติศาสตร์อีสานใต้ได้”12  
 

 ลักษณะท่ีคล้ายคลึงกันนี้ยังปรากฏใน งานการสมโภชศาลาและรูปหล่อของหลวง 
“ปู่เกาะ”13 ท่ีจัดข้ึนในช่วงเวลาเดียวกับงานพิธีรําลึกสถูปใน ปี พ.ศ. 2552   คณะกรรมการ
จัดงานรําลึกสถูปพิจารณาจากความสําคัญของหลวงปู่เกาะท่ีมีต่อชาวบ้านโคกเขา ไม่ว่าจะใน
ฐานะผู้นําในการตั้งบ้านเรือนซึ่งเป็นเหตุผลมากเพียงพอในการจัดกิจกรรมดังกล่าว   รวมถึง
ข้อมูลท่ีมุ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของขบวนการคอมมิวนิสต์กับหลวงปู่เกาะท่ีมีเมตตาต่อ 
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 ชาวบ้าน และให้ความช่วยเหลือกับทุกคนโดยไม่เลือกฝ่ายในขณะที่ปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
รัฐบาลกับขบวนการคอมมิวนิสต์ยังดํารงอยู่ กิจกรรมนี้จึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อ
หลวงปู่เกาะ แต่ส่ิงท่ีสังเกตได้ในระหว่างพิธีคือการพบแต่เพียงอดีตสหายชาวบ้านและชาวบ้าน
เท่านั้นท่ีมาร่วมในงานพิธี แม้การเตรียมงานดังกล่าวจะมีความคิดเห็นของคณะกรรมการที่เป็น
สหายนักศึกษาด้วยก็ตาม แต่กลับไม่พบคนกลุ่มนี้ในพิธี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมพิธีรําลึกสถูป ค่ายเยาวชน งานวันเด็กและบรรยากาศในงาน  
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  นอกจากข้อมูลข้างต้นแล้ว  ความแตกต่างอีกประการหนึ่งท่ีพบจากพิธี กิจกรรม และ
ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาก็คือ การทําให้เร่ืองราวเกี่ยวกับคอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นคู่ตรงข้ามกับ
ประชาธิปไตยกลายเป็นเร่ืองเดียวกัน กล่าวคือ จากงานค่ายเยาวชน ท่ีวิทยากรจากมูลนิธิ
สายธารประวัติศาสตร์14 และอดีตสหายนักศึกษาได้อ้างถึงความเสียสละและความชอบธรรม
ในการต่อสู้ของอดีตสหายและผู้เข้าร่วมขบวนการคอมมิวนิสต์ อันเป็นส่วนหนึ่งของการได้มาซึ่ง
การเมืองหรือความเป็นประชาธิปไตยท่ีมีสิทธิเสรีภาพของสังคมในปัจจุบัน รวมถึงการกําหนด 
ให้พื้นท่ีตั้งอนุสรณ์สถาน เป็นจุดเร่ิมต้นของการต่อสู้ด้วยอาวุธระหว่างรัฐบาลกับขบวนการ
คอมมิวนิสต์ในเขตงานอีสานใต้ หรือ “วันเสียงปืนแตก” แม้ว่าจุดท่ีเกิดข้ึนจริงจะอยู่บริเวณ 
“ถ้ําฝาละมี”15 ก็ตาม   
 
 ในขณะท่ีงานวันเด็ก แม้จะมีหน่วยงานในพ้ืนท่ีจัดร่วมกันแต่กิจกรรมต่าง ๆ ริเร่ิมโดย
กลุ่มอดีตสหายนักศึกษา ส่วนท่ีมีความสัมพันธ์กับการจัดงาน คือ นักเรียนจากค่ายเยาวชนจะมี
บทบาทในการจัดกิจกรรมให้แก่เด็กในชุมชน ซึ่งเป็นภารกิจของการทํากิจกรรมเพ่ือสังคมตามท่ี
ได้รับการส่งเสริมระหว่างการอบรมในค่ายเยาวชน  โดยเร่ิมต้นตั้งแต่ภาคเช้าถึงช่วงเวลาบ่าย
จึงจะดําเนินพิธีท่ีเกี่ยวข้องกับอนุสรณ์สถานฯ หรือท่ีเรียกว่า “พิธีรําลึกสถูป” โดยพิธีนี้จะ
ดําเนินเร่ือยไป ตั้งแต่การร่วมแสดงความเคารพผู้เข้าร่วมขบวนการคอมมิวนิสต์ จนกระทั่งการ
บันเทิงร้องเพลงรําวง16 เหมือนช่วงเวลาท่ีอยู่ในขบวนการคอมมิวนิสต์ 
  
 คําตอบท่ีสามารถให้เหตุผลชัดเจนนั้นเกิดข้ึนเม่ือผู้ศึกษาสังเกตว่า ในงานและกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับอนุสรณ์สถานฯ นั้นไม่ว่าจะเป็นงานสมโภชศาลาและรูปหล่อหลวงปู่เกาะ งาน   
วันเด็ก งานค่ายเยาวชน และงานวันพิธีรําลึกสถูปจะพบว่าเป็นการรวมตัวของชาวบ้านโคกเขา
จํานวนมากท่ีสุดท่ีผู้ศึกษาเคยพบ เม่ือเปรียบกับในช่วงเทศกาลอ่ืน ๆ พร้อมคํายืนยันจาก
ชาวบ้านว่า ในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นเสมือน “วันหยุดงานประจําปี” การมีร้านขายของ ปาเป้า 
ยิงปืนท่ีดูไปคล้ายงานวัดขนาดย่อมทําให้เกิดความเข้าใจได้ว่า เร่ืองราวท่ีไม่มีความเกี่ยวข้อง
หรือแตกต่างไปจากเร่ืองของเหตุการณ์และขบวนการคอมมิวนิสต์นั้น ถูกหลอมรวมให้เป็นส่วน
เดียวกันกับงานพิธีและพ้ืนท่ีของขบวนการคอมมิวนิสต์ด้วยเหตุผลใด เพราะปกติชุมชนเองก็
ไม่ได้มีกิจกรรมท่ีทําร่วมกันมากนัก โดยเฉพาะกิจกรรมที่มีคนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับ
ชุมชนได้ 
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  แม้ว่าความทรงจําจะเป็นส่ิงท่ีถูกกําหนดจากสังคมตามแนวคิดของ Nora ท่ีเช่ือว่า  
การปรากฏข้ึนของความทรงจําหนึ่ง ๆ นั้นเกี่ยวข้องไปกับขบวนการเลือก การสร้าง การ
ควบคุมโดยสัมพันธ์กับอํานาจ ท่ีมีเงื่อนไขจากสังคมเป็นปัจจัยร่วม แต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธปัจจัย
ของปัจเจกท่ีมีประสบการณ์ตรงได้ว่ามีส่วนสําคัญทางหนึ่งต่อความทรงจํา  เร่ืองราวเกี่ยวกับ
ขบวนการคอมมิวนิสต์ในบ้านโคกเขานั้น  แม้ชาวบ้านจํานวนมากจะมีประสบการณ์ร่วมใน
เหตุการณ์ ท้ังท่ีเข้าร่วมและไม่ได้เข้าร่วมกับขบวนการคอมมิวนิสต์  อีกท้ังเป้าหมายในการ
นําเสนอเร่ืองราวหรือความทรงจําไม่ได้จํากัดอยู่เพียงพื้นท่ีบ้านโคกเขา  หรือผู้มีประสบการณ์
ตรงเท่านั้น หากแต่ยังมุ่งเน้นขยายออกไปท้ังในเชิงพื้นท่ีกายภาพและกลุ่มคน  ความแตกต่าง
ไม่เกี่ยวข้องกับขบวนการคอมมิวนิสต์อย่างพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านอีสานใต้  งานหลวงปู่เกาะหรือ
แม้แต่งานค่ายเยาวชน และวันเด็กท่ีถูกจัดข้ึนในพ้ืนท่ี ท้ังท่ีเป็นกิจกรรมประจําและกิจกรรม
เฉพาะกิจล้วนแต่เป็นการทําให้เกิดความเช่ือมโยงของส่วนท่ีแตกต่างเข้ามาไว้ด้วยกัน   โดยมี
เร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับขบวนการคอมมิวนิสต์เป็นแกนหลักของความสัมพันธ์ท่ีมีต่อภาคส่วนของ
ความแตกต่างเหล่านี้ 
 

 หากสังเกตจะพบว่า คุณสมบัติของคนท่ีเข้ามาเกี่ยวข้องในแต่ละภาคส่วนนั้นไม่
จําเป็นต้องมีประสบการณ์โดยตรงกับขบวนการคอมมิวนิสต์ อีกท้ังเงื่อนไขต่าง ๆ ของแต่ละ
ส่วนก็ไม่มีการกําหนดไว้ชัดเจนถึงคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมทําให้เป็นเร่ืองง่ายต่อการที่ใครสักคน
จะเข้ามาร่วมรับรู้เร่ืองราว  อีกท้ังยังเป็นเร่ืองท่ีสามารถซึมซับ เข้าใจได้โดยปราศจากเงื่อนไข
อ่ืนใดท่ีจะขวางกั้น ไม่ว่าผู้เข้าชมจะมีความรู้หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับขบวนการคอมมิวนิสต์
หรือไม่ก็ตาม คุณสมบัติการเป็นนักเรียน นักท่องเที่ยวท่ีมาเย่ียมชมพิพิธภัณฑ์  หรือเป็นเพียง
ชาวบ้านท่ีมาเดินเล่นภายในงาน จับจ่ายซื้อสินค้า เล่นเกมส์ ทําบุญในงานหลวงปู่เกาะ รวมถึง
เพียงแค่มาร่วมงานวันเด็ก พื้นท่ีของอนุสรณ์สถานฯ จึงเปิดให้ผู้คนที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน
หรือไม่เกี่ยวข้องกับขบวนการคอมมิวนิสต์ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างประสบการณ์  ซึ่ง
เท่ากับเป็นการเพิ่มโอกาสต่อการรับรู้และเปิดรับความทรงจําท่ีได้ถูกวางไว้ร่วมกันแล้ว ไม่ต่าง
กับการขยายฐานมวลชนให้เพ่ิมมากข้ึน  

 
 ทํานองเดียวกันกับงานคอนเสิร์ตวงดนตรีคาราบาว ท่ีเคยจัดข้ึนในพิธีรําลึกสถูป (ปี 
พ.ศ.2542) เพ่ือนําเงินมาเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินกิจกรรมของอนุสรณ์สถานฯ แม้ข้อมูลท่ี
ได้รับจะกล่าวถึงความสัมพันธ์ของวงดนตรีคาราบาวกับขบวนการคอมมิวนิสต์ในเขตงานอีสาน
ใต้ แต่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนก็คือการเปิดช่องทางให้คนท่ีต้องการชมวงดนตรีคาราบาวจากพื้นท่ีอ่ืน ๆ ได้
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 เข้ามาและกลายเป็นโอกาสท่ีจะได้รับรู้เร่ืองราวและความทรงจําเกี่ยวกับขบวนการคอมมิวนิสต์
เช่นกัน ผลท่ีเกิดข้ึนตามมาคือ นอกจากการสร้างความทรงจําผ่านความแตกต่างแล้ว เร่ืองราว
ของวงดนตรีคาราบาวได้กลายเป็นความทรงจําส่วนหนึ่งท่ีเกิดข้ึนตามมาภายใต้ความสัมพันธ์
ของอนุสรณ์สถานฯ จากการถูกรับรู้ บอกเล่า และจดจําท้ังจากคนภายในและนอกชุมชน    
ดังข้อมูลท่ีชาวบ้านมักเล่าเร่ืองราวของวงคาราบาวมาเป็นส่วนหนึ่งของการให้ข้อมูลเม่ือถามถึง
งานวันรําลึกสถูปเสมอ  
 
 แม้เร่ืองราวของขบวนการคอมมิวนิสต์จะเป็นเร่ืองท่ีคนท่ัวไปรับรู้ แต่รายละเอียดหรือ
การเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องนั้นเป็นเร่ืองจํากัด แม้แต่ชาวบ้านโคกเขาก่อนหน้าจะมีสถูปนั้น    
การแสดงความเห็นเกี่ยวข้องกับขบวนการคอมมิวนิสต์นั้นเป็นส่ิงท่ีต้องพึงระวังหรือมีข้อจํากัด
มากกว่าปัจจุบัน ในขณะท่ีปัจจุบันกลับตรงข้ามเพราะความแตกต่างของความไม่เกี่ยวข้องกับ
ขบวนการคอมมิวนิสต์กลับกลายเป็นช่องทางท่ีจะส่งผ่านหรือก่อให้เกิดการเปิดรับเร่ืองราวและ
ความทรงจําเกี่ยวกับขบวนการคอมมิวนิสต์ 
 
 ด้วยเหตุนี้การดํารงอยู่ของความแตกต่าง หลากหลายท่ีเกิดข้ึนเม่ือมาอยู่ร่วมกัน  
แกนกลางอย่างขบวนการคอมมิวนิสต์ในอดีตจึงกลายเป็นเร่ืองหลักหรือกลายเป็นส่ิงท่ีเด่นชัด
ข้ึนมาให้ผู้คนได้รับรู้ท้ังท่ีตั้งใจและไม่ตั้งใจ ดังนั้นการรับรู้และความทรงจําร่วมท่ีถูกสร้างข้ึนจึง
ถูกส่งหรือนําเสนอให้กว้างออกไปไม่จํากัดเฉพาะเพียงแค่กลุ่มผู้เคยมีประสบการณ์หรือความ
ทรงจําเกี่ยวกับขบวนการคอมมิวนิสต์ในชุมชน อนุสรณ์สถานฯ งานและพิธีท่ีจัดข้ึนจึงไม่
แตกต่างไปจาการสร้างความทรงจําให้กับผู้คนผ่านความแตกต่างหรือความไม่น่าจะเกี่ยวข้อง
กันได้ ส่ิงนี้เองเป็นเง่ือนไขท่ีทําให้ความแตกต่างสามารถอยู่ได้ในความทรงจําร่วมท่ีมีเป้าหมาย
ของการสร้างความเอกภาพเป็นสําคัญ 
 

สรุป 
 

 ความทรงจําร่วมเป็นปรากฏการณ์หนึ่งท่ีมีความสัมพันธ์ต่อสังคม โดยเฉพาะการแสดง
ให้เห็นถึงลักษณะบางประการของสังคม ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการต่อรองระหว่างกลุ่ม ผ่าน
การใช้สัญลักษณ์ หรือการแสดงอดีตท่ีจะทําหน้าท่ีเป็นเหตุผลให้กับแบบแผนการปฏิบัติทาง
สังคม การแสดงอัตลักษณ์ของกลุ่ม รวมถึงการบอกเล่า เผยแพร่เร่ืองราวหรือเหตุการณ์ท่ีเป็น



38 | มอง “คน” สะท้อน “โครงสร้าง” 

 ความทรงจําร่วมขยายออกไปให้กับบุคคลอ่ืนๆ  ดังข้อมูลท่ีได้นําเสนอ โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
ปรากฏการณ์ความทรงจําท่ีเกี่ยวข้องกับขบวนการคอมมิวนิสต์ของบ้านโคกเขาในส่วนนี้ได้อาศัย
ความแตกต่างหรือส่ิงท่ีไม่มีความเกี่ยวข้องกับความทรงจําหรือเร่ืองราวของขบวนการ
คอมมิวนิสต์ให้มาหลอมรวมเกี่ยวข้องกัน ไม่ว่าจะเป็น พิพิธภัณฑ์อีสานใต้  หลวงปู่เกาะ  ค่าย
เยาวชน งานวันเด็กหรือแม้แต่การแสดงดนตรีของวงคาราบาว โดยความแตกต่างท่ีไม่
เกี่ยวข้องเหล่านี้ได้กลายเป็นส่ิงท่ีเช่ือมโยงหรือเปิดโอกาสให้ผู้คนที่ไม่มีประสบการณ์หรือความ
ทรงจําดังกล่าวได้เข้ามารับรู้เร่ืองราวหรือความทรงจําร่วมเกี่ยวกับขบวนการคอมมิวนิสต์  
 

 นอกจากนี้แล้วในส่วนแรกที่เป็นเร่ืองราวของความทรงจําเกี่ยวกับการย้ายชุมชนน้ัน
แม้ว่าความทรงจําและเรื่องเล่าจากผู้ให้ ข้อมูลจะมีความแตกต่างกันไปตามบทบาท
ความสัมพันธ์ท่ีมีต่อขบวนการคอมมิวนิสต์ท้ังในปัจจุบันและอดีตก็ตาม ซึ่งนัยสําคัญไม่ได้อยู่ท่ี
การพิสูจน์ข้อเท็จจริง เพ่ือหาบทสรุปในทางใดทางหนึ่ง เนื่องจากส่ิงสําคัญกว่าของความทรง
จําท่ีแตกต่างกันก็คือ การได้เผยให้เห็นถึงร่องรอยของเหตุการณ์ท่ีปรากฏข้ึนในชุมชน ว่า 
ในช่วงเวลานั้นผู้คนจากบ้านหินโคนดงได้อพยพมาตั้งบ้านเรือนท่ีบ้านโคกเขา 

 
ความแตกต่างของความทรงจําและความแตกต่างของส่ิงท่ีไม่เกี่ยวข้องกับความทรงจํา

จึงสามารถดํารงอยู่ได้ ด้วยการทําหน้าท่ี ในการเผยให้เห็นร่องรอยของเหตุการณ์จากความ
ทรงจํา และการเช่ือมโยง หรือเปิดพ้ืนท่ีให้ความทรงจําร่วมได้ขยายตัวออกไป ยังผู้คนอ่ืน ๆ 
เพ่ือให้ได้รับรู้เร่ืองราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ในฐานะความทรงจําร่วมกัน 
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 เชิงอรรถ 
 
 1 จังหวัดท่ีมีการสร้างอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์และผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์
ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับขบวนการคอมมิวนิสต์ในเขตงานอีสานใต้ ได้แก ่ อุบลราชธานี  
ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ปราจีนบุรี นครนายก ชัยภูมิ ตราด จันทบุรี ระยอง 
ฉะเชิงเทรา และชลบุรี  

 
 2  ขบวนการคอมมิวนิสต์ คือ กลุ่มคนท่ีดําเนินการด้านการเมืองและสังคม มีเป้าหมาย
เพ่ือสร้างความเสมอภาคทางชนชั้นให้แก่สังคม โดยมีการช้ีนําทางอุดมการณ์และการปฏิบัติ
จากจากพรรคคอมมิวนิสต์  ซึ่งต่อมาภายหลังเหตุการณ์  6 ตุลาคม 2519  ขบวนการ
คอมมิวนิสต์ในประเทศได้ขยายตัวจากการเข้าร่วมของนักศึกษาท่ีถูกกวาดล้างจากเหตุการณ์
ดังกล่าว 
 
 3 “เมืองล้อมป่า” ยุทธวิธีในการเผยแพร่และสร้างแนวร่วมกับขบวนการคอมมิวนิสต์ ท่ีมี
เป้าหมายการเร่ิมต้นจากเขตพ้ืนท่ีเมือง เช่น พื้นท่ีเขตอุตสาหกรรม สถานศึกษา แล้วขยายตัว
ไปสู่ชนบท  
 
 4 พิธีหรือกิจกรรมที่จัดข้ึนเพ่ือเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์ผู้เสียชีวิต และผู้เข้าร่วมขบวน 
การคอมมิวนิสต์ในเขตพ้ืนท่ีอีสานใต้ซึ่งจัดข้ึนเป็นประจําในช่วงวันเสาร์ท่ีสองของเดือนมกราคม
ของทุกปี 
 
 5 ท่ีมา : http://2519me.com/NTOctober/NTOcontent/NTOpic/S-ESF024.jpg 
(วันท่ี 17  ธันวาคม 2551)  
 
 6 บ้านหินโคนดง เป็นท่ีตั้งของหมู่บ้านเดิมของชาวบ้านโคกเขาตั้งอยู่บนที่ราบ ห่างจาก
พื้นท่ีตั้งหมู่บ้านในปัจจุบันประมาณ 500 เมตร ปัจจุบันเป็นพื้นท่ีสําหรับการทําเกษตรของ
ชาวบ้าน ไม่มีคนอาศัยอยู่ 
 



40 | มอง “คน” สะท้อน “โครงสร้าง” 

  8 แม่น้ําในสาขาของแม่น้ํามูล  แหล่งน้ําตามธรรมชาติของชุมชนหรือท่ีเรียกกันว่า “ลํา
ปลายมาศ” เป็นแหล่งน้ําสําคัญท่ีหล่อเลี้ยงคนในชุมชน  
 
 9 ผู้ให้ข้อมูลเป็นหญิง  อายุ 60 ปี เดิมเป็นชาวครบุรี ได้อพยพเข้ามาอยู่ท่ีบ้านโคกเขา 
ในช่วงแรกของการก่อตั้งบ้านโคกเขา ราวปี พ.ศ. 2508 ไม่เคยมีประสบการณ์เข้าร่วมกับ
ขบวนการคอมมิวนิสต์ ปัจจุบันประกอบอาชีพค้าขาย  
 
 10 ผู้ให้ข้อมูลเพศชาย อายุประมาณ 50 ปี เคยมีประสบการณ์เข้าร่วมกับขบวนการ
คอมมิวนิสต์ ปัจจุบันนอกจากเป็นเกษตรกรแล้ว ยังเป็นผู้แทนทางการเมืองระดับท้องถิ่น  
(สัมภาษณ์, วันท่ี 19 มกราคม 2552) 
 
 11 งานค่ายเยาวชน เป็นการจัดค่ายฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเมือง 
ศิลปะ ดนตรี ให้แก่นักเรียนในเขตอําเภอปะคํา โดยความร่วมมือของคณะกรรมการอนุสรณ์
สถานฯ ซึ่งเป็นอดีตแนวร่วมขบวนการคอมมิวนิสต์ โรงเรียน และหน่วยงานในพ้ืนท่ี มี
ระยะเวลา 3 วัน โดยวันสุดท้ายจะตรงกับวันทําพิธีรําลึกสถูป  
 
 12 สรุปจากการบรรยายโดย สุจิตต์ วงษ์เทศ วิทยากรพิธีรําลึกสถูปปี พ.ศ. 2552 
(วันท่ี 10 มกราคม 2552)  
 
 1 3  อดีตพระสงฆ์ ผู้เป็นเกจิอาจารย์ท่ีเคารพของในชุมชนและใกล้เคียง มีบทบาทสําคัญ
ในการชักชวนให้ชาวบ้านหินโคนดงอพยพมาต้ังชุมชนที่บ้านโคกเขาในปัจจุบันต้ังแต่ปีพ.ศ. 2508  
 
 14 เป็นองค์กรในรูปของมูลนิธิท่ีดําเนินงานด้านการส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยในรูปของงานวิชาการ และกิจกรรมต่าง ๆ  
 
 15 “ถ้ําฝาละมี”  คือ ถ้ําในเขตพื้นท่ีท่ีถูกอ้างอิงว่า เป็นจุดปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าท่ีรัฐ
กับผู้ปฏิบัติงานของขบวนการคอมมิวนิสต์ในเขตงานอีสานใต้คร้ังแรก เม่ือปี พ.ศ. 2508 ซึ่งมี
ผลทําให้เกิดการต่อสู้กันด้วยอาวุธตามมา หรือท่ีเรียกว่า “วันเสียงปืนแตก” เช่นเดียวกับท่ีบ้าน
นาบัว จ.นครพนม แม้ก่อนหน้านี้จะมีการปะทะกันอยู่ก็ตาม อย่างไรก็ดี การใช้อาวุธในการต่อสู้
ของขบวนการคอมมิวนิสต์นั้นดูจะเป็นแนวทางท่ีถูกกําหนดมาก่อนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของ
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 ขบวนการคอมมิวนิสต์ วันเสียงปืนแตกจึงไม่น่าจะเป็นสาเหตุหลัก อย่างไรก็ดีข้อมูลส่วนนี้
สามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้ใน “ประวัติศาสตร์และบทเรียนบางประการของพรรคเรา” ใน ฟ้า
เดียวกัน (ม.ค. - เม.ย. 2546) ในกรณีการเช่ือมโยงระหว่างถ้ําฝาละมีกับวันเสียงปืนแตกของ
บ้านโคกเขา ผู้ศึกษาวิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นการอ้างอิงเพ่ือให้บ้านโคกเขาถูกเลือกให้เป็นพ้ืนท่ีตั้ง
ของอนุสรณ์สถานฯ  
 
 16 มีลักษณะเช่นเดียวกับการรําวงท่ีพบท่ัวไปในสังคมไทยท่ีผู้รําจะจับคู่รําไปเป็นวงรอบ
พื้นท่ีตามจังหวะเพลง ซึ่งการรําวงนี้เป็นรูปแบบหนึ่งของการบันเทิง การพักผ่อนท่ีเกิดข้ึนใน
ฐานท่ีม่ันของผู้ปฏิบัติงานในขบวนการคอมมิวนิสต์ เพลงท่ีใช้ประกอบการรําวงมักเป็นเพลงของ
พรรคคอมมิวนิสต์หรือท่ีแต่งโดยผู้เข้าร่วมขบวนการคอมมิวนิสต์ โดยท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับการให้
กําลังใจ การปลุกใจ หรือการให้ความหวังจากการเสียสละ เป็นต้น 
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 บทคัดย่อ 
 
 บทความน้ีศึกษาเร่ือง “การรับรู้ วิธีคิด และการปรับตัวในการใช้พื้นท่ีเมืองโบราณดงละคร
ของชุมชนดงละคร ตําบลดงละคร อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก” ซ่ึงมีประเด็นท่ีนํามาศึกษา 3 
ประเด็นคือ ประเด็นแรก พัฒนาการการก่อตัวของชุมชนดงละครบริเวณเมืองโบราณดงละคร ตั้งแต่
ช่วงก่อนการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานดงละคร ประเด็นท่ีสอง ปัญหาและผลกระทบที่มีตอ่
ชาวบ้านจากการจัดการพื้นท่ีของภาครัฐ ตั้งแต่มกีารประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน ในปี พ.ศ. 
2478 ประเด็นท่ีสามคือ วิธีคิด วิธีการปรับตัว แนวความเช่ือในการแก้ปัญหา และการรับรู้
ความหมายเร่ืองพื้นท่ีของชาวบ้านดงละคร    
 ชาวบ้านดงละครเป็นกลุ่มคนท่ีอพยพมาอาศัยและทํากินต้ังแต่ก่อนการข้ึนทะเบียนโบราณสถาน 
แห่งชาติเมอืงโบราณดงละคร ในปี พ.ศ.2478 ชาวบ้านดงละครมีวิธีคิดและการปรับตัวแก้ไขปัญหา
เร่ือยมาตั้งแตม่ีการเข้ามาอยู่และทํากิน ในช่วงเวลาที่มีการเข้ามาของภาครัฐและนักวิชาการได้มีการ
นําความรู้เก่ียวกับพื้นท่ีเมืองโบราณมาสู่ชาวบา้นพร้อมกับจัดการควบคุมพื้นท่ีเมืองโบราณดงละครให้
เป็น “พืน้ท่ีอนุรักษ์” และกันเขตพืน้ท่ีโบราณสถานเพื่อควบคุม “พื้นที่” และ “คน” ให้อยู่ตามเง่ือนไข
ของภาครัฐ การจัดการน้ีก่อให้เกิดปัญหาผลกระทบต่าง ๆ แก่ชาวบ้านที่มีความสัมพันธ์มายาวนานกับ
พื้นท่ี โดยเฉพาะเร่ืองกรรมสิทธ์ิที่ดินและสทิธิการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นต้น จึงเป็นผลนําไปสู่วิธีคิดและ
การปรับตัวในการแก้ไขปัญหาท่ีมคีวามหลากหลายในแต่ละปัจเจกบุคคลหรือแตล่ะครอบครัว  โดย
ขึ้นอยู่กับเง่ือนไข และบริบทที่แตกต่างกัน วิธีคิดและการปรับตัวของชาวบ้านในการแก้ปัญหาทําเพื่อ
สร้างความมั่นคงในสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของครอบครัว ตลอดจนทําเพื่อให้ “คน” 
และ”พื้นท่ี” อยู่ร่วมกันได้และดํารงอยู่ในพื้นท่ีอย่างมีเสถียรภาพในการอยู่อาศัยและทํากิน ดังนั้นจึง
เห็นภาพของการขัดแย้งกับการประนีประนอมในความสมัพันธ์ของภาครัฐ และชาวบ้านในเร่ืองพื้นท่ี 
การศึกษาน้ีจึงเป็นเพียงภาพตัวแทนส่วนหน่ึงของชาวบ้านที่สะท้อนปัญหา วิธีคิดและการปรับตัว 
ออกมาเพียงช่วงเวลา เง่ือนไขและบริบทหนึ่ง แต่ความสัมพันธ์ของคนและพื้นที่ยังคงมีความผูกพันกัน
ต่อไปไม่สิน้สุด  

 คําสําคัญ 
 การใช้พื้นท่ี, พื้นท่ี, เมืองโบราณ, การรับรู้ความหมาย, ชุมชนดงละคร  
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 Abstract 
 

 The three principle objectives of the “Perception and Adaptation : Commu-
nity Landuse Strategies in the Ancient Town of Dong Lakorn”  is as follows;  
Firstly, formation and development of community of Dong Lakorn prior to the 1935 
Ancient Monument Registration by the Fine Arts Department.  Secondly, prob-
lems and impacts on the community due to the registration. Thirdly, adaptive 
strategies and conceptual meaning of ‘space’ of the community.  
 Dong Lakorn community was settled long before the 1 9 3 5  registration.  
Fine Arts Department and other state agencies, since then, tried to claim state 
rights under National Heritage Site.  Over the years, community has developed 
their strategies and methods, by using several versions of folklore and myth in 
order to retain their land use rights. 
 Changing adaptive strategies of the community is closely observed and 
investigated under the ongoing land rights conflict between state agencies and 
community. 

 Keywords 
 Land use Strategies, Space, Ancient Town, Perception of Meaning,  
 Dong Lakorn Community  
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บทนํา 
 

 ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นท่ีทับซ้อนทางประวัติศาสตร์กับพ้ืนท่ีครอบครองของชาวบ้าน
ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย ซึ่งพื้นท่ีทับซ้อนทางประวัติศาสตร์นั้นมีตั้งแต่สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ สมัยทวารวดี สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี จนถึงรัตนโกสินทร์ โดยมีหลักฐานท่ี
หลงเหลือในอดีต และบางพ้ืนท่ีพบร่องรอยการตั้งท่ีอยู่อาศัยของชุมชนในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน 
เช่นเมืองอยุธยา ลพบุรี เชียงใหม่ นครปฐม โคราช กรุงเทพฯ เป็นต้น ซึ่งเหล่านี้เป็นลักษณะ
ของเมืองใหม่ตั้งทับซ้อนอยู่บนเมืองโบราณ  
 
 นอกจากเมืองโบราณท่ีกล่าวมาในข้างต้นแล้ว ยังมีเมืองโบราณดงละคร ตําบลดงละคร 
อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก อยู่ในลักษณะดังกล่าวด้วย ปัจจุบันเมืองโบราณเหล่านี้มี
ชาวบ้านเข้าไปใช้พื้นท่ีในเมืองโบราณดังกล่าวเป็นท่ีอยู่อาศัย ตลอดจนทํามาหากินมากกว่า 100 
ปีมาแล้ว การเข้ามาบางส่วนเป็นการเข้ามาก่อนการประกาศข้ึนทะเบียนเป็นโบราณสถาน
แห่งชาติของภาครัฐ หรือได้รับการดูแลจากกรมศิลปากร เนื่องจากความจําเป็นทางเศรษฐกิจ
และสังคม ตลอดจนการเพิ่มจํานวนของประชากรทําให้ความต้องการแหล่งท่ีดินทํากินเพ่ิมข้ึน
ส่งผลให้การข้ึนทะเบียนโบราณสถานบางครั้งซ้อนทับกับพื้นท่ีของชาวบ้าน บางคร้ังมีการจับ
จองเข้าอยู่อาศัยทํากินและใช้พื้นท่ีก่อนหน้าแล้ว เกิดการกระทบกระทั่งกันระหว่างภาครัฐและ
ชาวบ้านกลุ่มผู้เสียผลประโยชน์ เกิดความขัดแย้งระหว่างนโยบายของรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
โบราณสถาน และโบราณวัตถุกับกลุ่มชาวบ้านผู้เสียผลประโยชน์มาตลอด  
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  ในปี พ.ศ. 2540 “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540” ภาครัฐกําหนด
สิทธิหน้าท่ีของปวงชนชาวไทยโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
จารีตประเพณี วัฒนธรรม และ “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550” ยังคง
กําหนดสิทธิชุมชนในมาตรา 66 ท่ีชุมชนมีสิทธิในการอนุรักษ์ หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี      
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังการจัดการและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
เช่นเดิม โดยเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนและท้องถิ่นจัดการดูแลพื้นท่ีโบราณสถาน หรือมรดก
ทางวัฒนธรรมได้เพิ่มข้ึน อย่างไรก็ตาม พบว่าพ้ืนท่ีเมืองโบราณหรือเมืองประวัติศาสตร์ หลาย
พื้นที่ยังมีลักษณะของความขัดแย้งในการจัดการดูแลพื้นทีเ่มืองโบราณกับพื้นที่ทาํกินของชาวบ้าน 
จึงเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจว่า การจัดการในภาคประชาชนหรือท้องถิ่นต่อพ้ืนท่ีเมืองโบราณนั้นมี
ลักษณะอย่างไร ภาคประชาชนในพื้นท่ีนั้นมีลักษณะความคิด ความเข้าใจ ความเช่ือต่อพ้ืนท่ีท่ี
ตนอยู่อาศัยหรือใช้ประโยชน์อย่างไร ซึ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่างคนและ
พื้นท่ีท่ีอยู่ร่วมกันได้หรือเม่ือเกิดความขัดแย้งแล้วและชาวบ้านมีการแก้ไข ปรับตัวอย่างไรต่อ
สถานการณ์นั้น    
 
 ในงานศึกษานี้ ผู้ศึกษาให้ความสําคัญต่อการทําความเข้าใจคุณค่า ความคิด และวิถี
ชีวิตของชาวบ้าน โดยผู้ศึกษาสนใจศึกษาว่า ชาวบ้านท่ีอยู่อาศัยในบริเวณเมืองโบราณดงละคร  
ท่ีอยู่ในพื้นท่ีชุมชนดงละครรอบโบราณสถานและรอบคันดินเมืองโบราณดงละคร คือ หมู่ท่ี 5, 
10 และ 13 ตําบลดงละคร อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก มีพัฒนาการการเข้ามาในพ้ืนท่ีหรือ
มีการก่อตัวเป็นชุมชนดงละครอย่างไร และมีปัญหาหรือผลกระทบในการใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ี
เมืองโบราณน้ีอย่างไร หลังจากท่ีเมืองโบราณนี้ได้รับการประกาศข้ึนทะเบียนเป็นโบราณสถาน
ของชาติ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันท่ี 8 มีนาคม 2478 นอกจากนั้นจะเห็นว่า
ภายในพื้นท่ีเมืองโบราณเป็นพื้นท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี อีกท้ังเป็นพ้ืนท่ี
สําคัญทางธรรมชาติ เศรษฐกิจ เกษตรกรรม การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม โดยมีภาครัฐเข้ามา
สนับสนุน จึงเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจว่า ชาวบ้านได้รับผลกระทบหรือปัญหาจากการจัดการพื้นท่ี
ของภาครัฐอย่างไร นําไปสู่ประเด็นสําคัญว่าชาวบ้านมีวิธีการปรับตัวหรือมีวิธีคิด แนวความเช่ือ
ในการแก้ไขปัญหาต่อพ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะทับซ้อนนี้อย่างไร  มีแนวทางสอดคล้องหรือสวนทางกับ
ภาครัฐอย่างไร   
 
 ขอบเขตการศึกษาท่ีจะกล่าวถึงในบทความนี้ ผู้ศึกษาเน้นถึงการศึกษาชาวบ้านในพ้ืนท่ี
เมืองโบราณดงละครและบริเวณรอบคันดินเมืองโบราณเป็นหลัก รวมถึงผู้เกี่ยวข้องทางภาครัฐ
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 และภาคท้องถิ่นบางส่วน โดยมีประเด็นหลัก 3 ประเด็นดังนี้  1) พัฒนาการการก่อตัวของ
ชุมชน ประวัติการเข้ามาในพ้ืนท่ีของชาวบ้านก่อนท่ีจะมีการประกาศข้ึนทะเบียนโบราณสถาน 
2) ปัญหาและผลกระทบท่ีชาวบ้านได้รับจากการจัดการของภาครัฐ  และ 3) การปรับตัว วิธี
คิด กระบวนการคิด วิธีการแก้ปัญหาในการใช้พื้นท่ีของชาวบ้านและการให้ความหมายต่อพื้นท่ี
ของชาวบ้าน 
 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
 
 ผู้ศึกษาได้นําแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องมาใช้เป็นกรอบแนวทางและปรับใช้ใน
การศึกษาได้แก่ แนวคิดเร่ืองพ้ืนท่ี แนวคิดเร่ืองวิธีคิด ระบบความคิด กระบวนการคิด และ
แนวคิดเร่ืองสิทธิ ดังท่ีจะกล่าวต่อไปดังนี้ 
 
 (1) แนวคิดเร่ืองพื้นที่  ผู้ศึกษาได้นําแนวคิดเร่ืองพ้ืนที่ของอองรี เลอแฟบ (H e n r i 
Lefebvre) ท่ีได้มองเร่ืองของ “พื้นท่ี (space)” ว่าเป็น “ผลผลิต (product)” ท่ีเกิดจาก
กระบวนการการผลิตท่ีมนุษย์ผลิตข้ึน ท้ังนี้ Lefebvre (1991 reprinted 1998) ได้สร้างแนวคิด
เร่ือง space ไว้ 3 ส่วน ปรากฏในงานเรื่อง Production of Space (จิราภา วรเสียงสุข 
2549) ได้แก่ 1) Spatial Practice 2) Representation of Space 3) Representational of 
Space 
 
 นอกจากนั้นผู้ศึกษาได้นําแนวคิดจากมิเชล ฟูโก (Michel Foucault) ใน Space, 
Knowledge and Power (1984) ท่ีมองว่า “พื้นท่ี” นั้นจะมีเร่ืองของ “อํานาจ” (power) เข้า
มาแฝงอยู่ในรูปของการจัดวาง การจัดระบบระเบียบของพ้ืนท่ี (space) และความสัมพันธ์บน
ฐานของพื้นท่ี   อีกท้ังฟูโกยังได้มีแนวคิดเร่ือง “พื้นท่ีอ่ืน ๆ” (Other Space) โดยได้เสนอ
แนวคิดเรื่อง “พื้นท่ีพิเศษ” หรือ Heterotopia ในงาน Texts/Contexts: Of other Space 
(2003) ฟูโกได้จัดประเภทของพื้นท่ีเป็นพ้ืนท่ีในจินตนาการหรืออุดมคติ (utopias) กับพื้นท่ี
พิเศษ (heterotopias) 
  
 ในแนวคิดของ นิธิ เอียวศรีวงศ์  ได้พูดถึงพื้นท่ีในบทความเรื่อง พื้นท่ีในคติไทย 
(2534) ว่า พื้นท่ีและเวลาเป็นเร่ืองท่ีสัมพันธ์กัน โดยความสัมพันธ์ของส่ิงต่าง ๆ นั้น นิธิมองว่า 
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 เป็นเร่ืองท่ีมนุษย์สร้างความหมายข้ึนมาท้ังนั้น อานันท์ กาญจนพันธ์ุ (2548) ได้แสดงทัศนะ
ต่อเร่ืองแนวคิดเร่ืองพ้ืนที่ในปี พ.ศ. 2535 โดยอานันท์มองว่า คนไทยเคยเข้าใจความหมาย
ของสถานท่ีโดยผ่านส่ือหรือสัญลักษณ์บางอย่าง สัญลักษณ์เหล่านี้ก็คือเร่ืองของพิธีกรรมและ
ความเชื่อต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งพิธีกรรมและความเช่ือเหล่านั้นทําหน้าท่ีเป็นกฎเกณฑ์ในการ
ดูแลรักษาพื้นท่ี ขณะเดียวกันก็ให้ความหมายเกี่ยวโยงไปถึงเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับธรรมชาติ ไม่ให้มนุษย์ทําลายธรรมชาติมากเกินไป โดยช้ีให้เห็นว่าคนไทยไม่ได้มองสถานท่ี
เพียงแค่ตัวสถานท่ี แต่ให้ความสนใจแก่ “ระบบคุณค่า” ท่ีรองรับความเชื่อในเร่ืองของสถานท่ี
นั้น ๆ ด้วย 
 
 (2) แนวคิดเร่ืองวิธีคิด ระบบความคิด และกระบวนการคิด ผู้ศึกษาได้นําแนวคิด
ของอานันท์ กาญจนพันธ์ุ (2548) มาปรับใช้ในงานศึกษานี้ กล่าวคือ วิธีคิด เป็นองค์รวมของ
หลักการหรือระบบเหตุผลท่ีใช้อธิบายคุณค่าและให้ความหมายต่ออุดมการณ์ของการดํารงชีวิต
ของผู้คนในสังคมหนึ่งท่ีได้สร้างสรรค์และสะสมข้ึนมา โดยผ่านการแสดงออกและการปรับตัว
ให้เข้ากับระบบความสัมพันธ์ทางสังคมและธรรมชาติภายใต้เงื่อนไขและบริบทท่ีแตกต่างกัน 
 
 ตามทัศนะของอานันท์ จึงมองว่า วิธีคิดเป็นท้ังการคิด ระบบคิด และกระบวนการคิดใน
การให้ความหมาย การตีความ การจําแนกความแตกต่าง การผสมผสาน การโต้แย้ง และ
การครอบงําความคิดในทางวัฒนธรรม ท่ีมองความคิดในแง่มุมต่างๆอย่างเช่ือมโยง อย่างมี
บริบทและเง่ือนไข ดังนั้นอานันท์จึงเห็นว่า วิธีคิดสามารถปรับเปลี่ยน โต้แย้ง และตีความ
คุณค่าในวัฒนธรรมได้ใหม่ตลอดเวลา ซึ่งสะท้อนให้เห็นศักยภาพของมนุษย์ในแต่ละสังคมและ
ยุคสมัยท่ีพยายามจะปรับตัวและจัดความสัมพันธ์เชิงอํานาจใหม่ในสังคม จากทัศนะเหล่านี้
อานันท์จึงหากรอบแนวคิดสามแนวทางคือ แนวทางแรก เป็นการศึกษาการคิดและการให้
ความหมาย แนวทางท่ีสอง เป็นการศึกษาระบบคิด และแนวทางที่สาม เป็นการศึกษา
กระบวนการคิด 
 
 (3) แนวคิดเร่ืองสิทธิ ผู้ศึกษาได้นําแนวคิดเร่ืองสิทธิของธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
(2549) ท่ีมองว่าการเรียกร้อง การต่อสู้ในเรื่องสิทธินั้นมักจะแสดงออกผ่านวาทกรรมชุดหนึ่ง 
และแนวคิดเร่ืองสิทธิมีการพัฒนาจากความคิดท่ีมีลักษณะเฉพาะไปสู่แนวคิดลักษณะสากลและ
ท่ัวไปมากข้ึน จาก “สิทธิท่ีเป็นของชุมชน” และกํากับโดย “ผี” มาสู่ “สิทธิท่ีเป็นของมนุษย์” ท่ี
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 เป็นปัจเจกชนโดยมีทุนและอํานาจรัฐเป็นผู้กํากับ จาก “สิทธิของปัจเจกชน” ก็มีการพัฒนาไปสู่ 
“สิทธิส่วนร่วม” เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมหรือ “สิทธิชุมชน” 
 

ท่ีต้ังชุมชนดงละคร และสภาพภูมิศาสตร์เมืองโบราณดงละคร 
 
 งานศึกษานี้ศึกษากรณีชุมชนดงละครซึ่งตั้งอยู่บริเวณเมืองโบราณดงละครและบริเวณ
รอบคันดินเมืองโบราณดงละคร โดยชุมชนดงละครท่ีศึกษานี้อยู่ในเขตหมู่ท่ี 5 บ้านหินสามก้อน  
หมู่ท่ี 10 บ้านกลางดง และหมู่ท่ี 13 บ้านหนองปรือ ตําบลดงละคร อําเภอเมือง จังหวัด
นครนายก ตําบลดงละครมีหมู่บ้านท้ังหมดจํานวน 13 หมู่บ้าน ผู้ศึกษาได้เลือกพ้ืนท่ีศึกษาเมือง
โบราณดงละครท่ีมีเขตการปกครองอยู่ในการดูแลของ 3 หมู่บ้านดังที่กลา่วแล้ว ชาวบ้านชุมชน
ดงละครส่วนใหญ่ตั้งบ้านเรือนท่ีอยู่อาศัยบริเวณเนินดินดงละคร และบางส่วนในพื้นท่ีเมือง
โบราณดงละคร เนินดินดงละครหรือช่ือท่ีชาวบ้านเรียกว่า “ดงใหญ่” มีลักษณะค่อนข้างกลมมี
เนื้อท่ีประมาณ 6 ตารางกิโลเมตร ภายในเนินดินดงละครมีเมืองโบราณดงละครหรือท่ีชาวบ้าน
เรียกว่า “ดงเล็ก” หรือ “เมืองโบราณดงละคร” มีลักษณะเป็นเมืองคล้ายรูปไข่ อยู่ค่อนไปทาง
ทิศตะวันตกของเนินดิน (กรมศิลปากร 2536, 6) 

พื้นท่ีชุมชนดงละครท่ีผู้ศึกษาทําการศึกษา  
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 การรับรู้ความหมายของ “พื้นท่ี” ของชุมชนดงละคร 
 
 การรับรู้ความหมายของชุมชนดงละครนั้นรับรู้ได้ 2 ทางคือ การรับรู้ความหมายจาก
ชุมชนหรือท้องถิ่น เป็นในรูปของตํานาน เร่ืองเล่า นิทานปรัมปรา และรับรู้ความหมายจาก
ภาครัฐ ซึ่งเป็นในรูปของเอกสารประวัติศาสตร์ การให้ความรู้จากนักวิชาการ เป็นต้น จะเห็น
ได้ว่าการรับรู้ความหมายของชุมชนดงละครมีความแตกต่างกัน โดยความหมายจากชุมชน
ท้องถิ่นรับรู้ว่าพ้ืนท่ีท่ีชุมชนตั้งอยู่ เป็นท้ังท่ีอยู่อาศัยและท่ีทํากินท่ีอยู่ร่วมกับพ้ืนท่ีเมืองเก่า ส่วน
ความหมายของภาครัฐนั้น จะเน้นในเร่ืองพ้ืนที่เมืองเก่าหรือเมืองโบราณท่ีมีประวัติศาสตร์อัน
ยาวนานมากกว่าเร่ืองของชุมชนท่ีอยู่ร่วมกัน อาจกล่าวได้ว่าเป็นแบ่งแยกส่วนกันระหว่างพื้นท่ี
โบราณกับพ้ืนท่ีอยู่อาศัยหรือท่ีทํากินของชาวบ้าน 
 

“ชื่อเรียกพ้ืนท่ี” เมืองโบราณดงละคร  
  
 เมืองโบราณดงละครมีช่ือเรียกแตกต่างกันไปท้ังจากชาวบ้านและจากนักวิชาการ อาทิ
เช่น  
 “เมืองดงละคร” ซึ่งเป็นช่ือท่ีถูกเรียกตามตํานานเรื่องเล่า ท่ีกล่าวถึงเมืองท่ีมีเสียงละคร
ดังออกมาจากในดง 
  
 “ดงเล็ก” สาเหตุท่ีถูกเรียกว่าดงเล็กนั้น เพราะชาวบ้านเรียกเนินดินดงละครซึ่งเป็นเนินท่ี
มีขนาดใหญ่ว่า ดงใหญ่ จึงเรียกส่วนท่ีเป็นเมืองว่าดงเล็ก เพราะมีขนาดเล็กกว่า 
 
 “บ้านดงละคร” หรือ “ดงละคร” หรือ “ในสันคู” หรือ “เมืองโบราณ” หรือ “เมืองลับ
แล” เป็นช่ือต่างๆท่ีชาวบ้านดงละครใช้เรียกช่ือเฉพาะพื้นท่ีดงเล็กหรือตัวเมืองโบราณ (กรม
ศิลปากร 2536, 13) โดยช่ือลับแลนี้ชาวบ้านเรียกตามตํานานเรื่องเล่าท่ีมีการเล่าขานกันมา   
 
 บางคร้ังชาวบ้านเรียกเมืองดงละครว่า “กลางดง” ซึ่งเป็นช่ือท่ีชาวบ้านเรียกตามหนังสือ
สําคัญกรมท่ีดิน (กรมศิลปากร 2536, 13) โดยเรียกตามลักษณะตําแหน่งภูมิประเทศ ท่ีกลาย
มาเป็นช่ือของหมู่บ้านกลางดง หมู่ท่ี10 ของตําบลดงละคร ซึ่งมีเนื้อท่ีอยู่ในส่วนของเมืองดง
ละครด้วย  
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 นอกจากนี้ชาวบ้านหรือนักวิชาการยังเรียกเมืองดงละครว่า “ดงนคร” โดยนักวิชาการ
บางท่านได้มีความเห็นว่า “ดงละคร” น่ามาจาก “ดงนคร” ท่ีมีความหมายว่า ท่ีป่าดงรกร้างท่ี
เคยเป็นเมืองมาก่อน เนื่องจากพบร่องรอยส่ิงก่อสร้าง คูน้ํา คันดิน (กรมศิลปากร 2536, 13)   
จากช่ือท่ีกล่าวมาทั้งหมดนี้ ผู้ศึกษาเข้าใจว่าเป็นช่ือท่ีคนรุ่นหลังได้กําหนดข้ึนมา ท้ังช่ือท่ีมาจาก
ตํานานเร่ืองเล่า หรือตามลักษณะภูมิประเทศ โดยจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไม่ปรากฏว่า
ช่ือเดิมของเมืองดงละครคืออะไร 
 
 มีตํานานเร่ืองเล่านิทานพ้ืนบ้านท้ังจากชาวบ้านและนักวิชาการหลายรูปแบบ ตัวอย่าง 
เช่น ตํานานเร่ืองเล่านิทานพ้ืนบ้านจากชาวบ้าน จะมีเร่ืองเสียงละคร ผีละคร หรือผีละครเมือง
ลับแล เร่ืองเมืองลับแล เร่ืองเล่าลักษณะอ่ืน ๆ มักเป็นเร่ืองท่ีเกี่ยวกับวิถีชีวิตจริงผสมกับเร่ือง
อิทธิฤทธิ์ปาฎิหาริย์หรือเร่ืองแปลกประหลาด เร่ืองเล่าดงละครกับการหลงทาง เร่ืองเล่าเจ้า
พ่อประตูทิศ เจ้าพ่อประตูเมืองหรือพ่อปู่ หรือเร่ืองเล่าการเป็นเมืองเก่า และเร่ืองเล่าท่ีปรากฏ
ในบทกลอน (ภัทราวดี ดีสมโชค 2552, 58-69) ส่วนตาํนานเรื่องเล่านิทานพ้ืนบ้านจาก
นักวิชาการ เช่น เร่ืองดงละคร ดงนคร หรือเร่ืองตํานานกษัตริย์หญิงแห่งเขมรโบราณ (ภัทราว
ดี ดีสมโชค 2552, 70-71)     
 

พัฒนาการก่อตัวของชุมชนดงละคร 
  
 เม่ือศึกษาจากเอกสารประวัติศาสตร์ในประเด็นการก่อตัวของชุมชนดงละคร พบว่าหลัง
ยุคทวารวดีหรือช่วงพุทธศตวรรษท่ี 19 เป็นต้นมา ไม่พบการกล่าวถึงชุมชนท่ีอยู่อาศัยใน
บริเวณเมืองโบราณดงละครเลย กระท่ังในสมัยท่ีรัชกาลท่ี 5 เสด็จประพาสเมืองดงละคร 
เหตุการณ์หลังจากนี้เป็นต้นไปจึงต้องอาศัยข้อมูลจากคําบอกเล่าหรือจากความทรงจําของ
ชาวบ้านในชุมชนดงละคร ท้ังนี้ผู้ศึกษาได้จัดแบ่งช่วงเวลาออกเป็น 5 ช่วง หรือ 5 ช่วง
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนกับชุมชนดงละครซึ่งสะท้อนให้เห็นการก่อตัวของชุมชนดังนี้ 
 
 
 (1) ช่วงที่ 1 ยุคแรกของการอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานบริเวณดงละคร (ก่อน พ.ศ. 2478 
ก่อนการประกาศข้ึนทะเบียนโบราณสถานเมืองโบราณดงละคร) 
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  (2) ช่วงที่ 2 ยุคชาวบ้านชักชวนเครือญาติ และอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานเพิ่มข้ึน (พ.ศ. 
2478 - พ.ศ. 2514) 
 (3) ช่วงท่ี3 ยุคการเข้ามาของนักวิชาการ / การเสด็จฯเข้ามาในชุมชนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (พ.ศ. 2515 - พ.ศ. 2532 - 2533) 
 (4) ช่วงที่ 4 ยุคการกันเขตพื้นท่ีเมืองโบราณ (พ.ศ. 2533 - 2534) 
 (5) ช่วงที่ 5 ยุคการเข้ามาจัดการพื้นท่ีของภาครัฐ ภาคท้องถิ่นและชาวบ้าน (หลังพ.ศ. 
2533 - 2534 – ปัจจุบัน) 
 
 (1) ช่วงที่ 1 ยุคแรกของการอพยพเข้ามาตั้งถ่ินฐานบริเวณดงละคร (ก่อน พ.ศ. 
2478 ก่อนที่มีการประกาศข้ึนทะเบียนโบราณสถานเมืองโบราณดงละคร) 
  
 จากการศึกษาเอกสารประวัติศาสตร์และจากการสัมภาษณ์ชาวบ้านดงละคร พบว่า 
พื้นท่ีเมืองโบราณถูกท้ิงร้างไป ตั้งแต่ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 19 หรือ ราว พ.ศ.1900 เป็นต้นมา 
จนกระท่ังรัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสดงละครเม่ือปี พ.ศ. 2451 จากเอกสารระบุว่าเป็นเมืองท่ี
ยังถูกท้ิงร้างอยู่มีสภาพเป็นป่ารกชัฏ และมีสัตว์ป่าอยู่อาศัยจํานวนมาก อาทิเช่น ช้างป่า เสือ 
ควายป่า ลิง เป็นต้น ต่อมาเร่ิมมีชาวบ้านต่างถิ่นอพยพเข้ามาอยู่อาศัยและทํากินบริเวณริม
แม่น้ํานครนายก แล้วจึงขยายชุมชนเข้ามาจนใกล้กับเนินดินดงละคร หรือชายเนินดงละคร ซึ่ง
เป็นส่วนท่ีมีพื้นท่ีใกล้แหล่งน้ํา มีพื้นท่ีทํากินและท่ีอยู่อาศัย จนกระทั่งมีนายพรานล่าสัตว์เข้าไป
สํารวจเมืองโบราณดงละครแล้วจึงเข้ามาจับจองท่ีทํากินและล่าสัตว์หาของป่า ต่อมามีชาวบ้าน
ต่างถิ่นเข้ามาแผ้วถางพื้นท่ี โดยรุ่นแรก ๆ เป็นกลุ่มคนจากแปดร้ิวหรือฉะเชิงเทรา อยุธยา 
สระบุรี ปราจีนบุรี เป็นต้น เพื่อหาท่ีอยู่อาศัยและท่ีทํากินใหม่ เม่ือราว 136 ปี มาแล้ว 
 
 การรับรู้ความหมายการใช้พื้นท่ีและสิทธิในช่วงท่ี 1 ชาวบ้านรับรู้ว่าเมืองโบราณดง
ละครเป็น “ป่า” หรือ “ดง” หรือ “ดงท่ีมีสัตว์ป่าอยู่” หรือ“เมืองลับแล” ท่ีกลายเป็นเร่ืองเล่า
ตํานานและเป็นช่ือเรียกต่อมาว่า “ดงละคร” ซึ่งเป็นเมืองลับแลท่ีมีเสียงดนตรีแว่วดังออกมา
ตามตํานาน ท้ังนี้การรับรู้ความหมายข้ึนอยู่กับการใช้ประโยชน์จากพ้ืนท่ีเป็นสําคัญ โดยมี
ชาวบ้านบางรายเข้าไปจับสัตว์หรือเก็บของป่าและผลไม้ไปขาย บางรายเร่ิมเข้ามาจับจองแผ้ว
ถางพื้นท่ีเป็นท่ีอยู่และที่ทํากิน ชาวบ้านจึงเร่ิมรับรู้ความหมายใหม่ในพื้นท่ีดงละครว่าเป็น “พื้นท่ี
อยู่อาศัย” และ “พื้นท่ีทํากิน” ด้วย 
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  การปรับตัวและวิธีการแก้ไขในการใช้พื้นท่ีในช่วงท่ี 1  ในช่วงนี้ชาวบ้านเร่ิมมีการปรับตัว
ให้เข้ากับสภาพพ้ืนท่ีท่ีตนได้เข้าไปอยู่อาศัยและทํากิน จากท่ีเป็นพ้ืนท่ีป่ารกร้างมีนายพรานหรือ
ผู้มีอิทธิพลเข้ามาจับจองพื้นท่ีปากเปล่า ทําให้ชาวบ้านท่ีเข้ามาอยู่ใหม่ต้องมีความสัมพันธ์ทาง
สังคมกับผู้มีอิทธิพลเหล่านั้น และมีการซื้อขายเพื่อจับจองท่ีดิน ชาวบ้านเร่ิมทําการเพาะปลูก 
ทําสวน ทํานา แต่พื้นท่ีทางกายภาพของดงละครเป็นพ้ืนท่ีดอน หรือเนินท่ีห่างไกลจากแหล่งน้ํา 
ทําให้ชาวบ้านบางรายต้องหาบน้ํามาจากแหล่งน้ําเพ่ือนําข้ึนไปใช้ในเมือง หรือบางรายต้องขุด
บ่อบาดาลไว้ใช้เอง เป็นต้น 
 
 (2) ช่วงที่ 2 ยุคชาวบ้านชักชวนเครือญาติ และอพยพเข้ามาตั้งถ่ินฐานเพ่ิมขึ้น 
(พ.ศ.2478-พ.ศ.2514) 
 
 ช่วงที่สองเป็นช่วงท่ีมีการชักชวนเครือญาติให้เข้ามาอยู่อาศัยและทํากินในบริเวณรอบ
เนินดงละคร ชาวบ้านโดยรอบและภายในเมืองดงละครได้ชักชวนญาติให้เข้ามาจับจองพื้นท่ี
เพ่ิมข้ึน เนื่องจากบริเวณชายเนินดงละครถูกจับจองไปก่อนหน้านี้แล้วประกอบกับท่ีดินท่ีว่างเร่ิม
หายากข้ึน ชาวบ้านรุ่นแรกท่ีเข้ามาจึงมีสิทธิเลือกพ้ืนท่ีก่อน และหาพื้นท่ีเหมาะสมสําหรับการ
เพาะปลูกข้าวหรือทํานา การอพยพเข้ามาอยู่อาศัยและทํากินของชาวบ้านเมืองโบราณดงละคร 
จึงเป็นการชักชวนของคนท่ีมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ แต่ท่ีดินอาจไม่ได้อยู่ติดหรือใกล้กัน  
เนื่องจากการจับจองพ้ืนท่ีท่ีเหลืออยู่เป็นเร่ืองยาก เพราะคนทยอยอพยพมาเพิ่มข้ึน นอกจากจะ
ขอแบ่งปันท่ีดินของญาติ หรือการมีความสัมพันธ์จากการแต่งงานกันของชาวบ้านในเมืองดง
ละครจึงจะมีพื้นท่ีอยู่ในบริเวณเดียวกัน 
 
 ช่วงปี พ.ศ. 2478 ถือเป็นช่วงท่ีภาครัฐประกาศข้ึนทะเบียนโบราณสถานแห่งชาติใน
พื้นท่ีเมืองโบราณดงละคร แต่จากการสัมภาษณ์พูดคุยกับชาวบ้าน พบว่าบางคนรู้ว่าพื้นท่ีท่ี
พวกเขาอยู่อาศัยเป็นเมืองโบราณ แต่บางคนก็ไม่รู้ ส่วนเร่ืองการประกาศข้ึนทะเบียน
โบราณสถานของรัฐนั้น ชาวบ้านไม่เข้าใจว่ามีการประกาศขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย ชาวบ้านรู้
แต่เพียงว่าพื้นท่ีเมืองโบราณดงละครเป็นเมืองเก่ามีคันดินและคูน้ํา  
 
 ในช่วงนี้พื้นท่ีเมืองโบราณดงละครเต็มไปด้วยพืชสวนพืชไร่ ท่ีนาและการอยู่อาศัย โดย
ชาวบ้านดงละครสร้างท่ีอยู่และท่ีดินทํากินเป็นท่ีสวนเพาะปลูกผลไม้เป็นหลัก เนื่องจากเมืองดง
ละครเป็นท่ีดอนและมีน้ําไม่มากนัก ชาวบ้านจึงปลูกพืชไร่ เช่น มันเทศ มันสําปะหลัง ถั่ว 
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 ถั่วฝักยาว พืชจําพวกแตง เป็นต้น ส่วนท่ีอยู่อาศัยก็สร้างอยู่ร่วมกับพ้ืนท่ีสวน บางรายที่จับจอง
พื้นท่ีลุ่มได้ก็จะทํานาและทําสวน แต่พื้นท่ีบ้านจะอยู่ในท่ีดอน สวนผลไม้ท่ีปลูกเช่น มะม่วง ขนุน 
กระท้อน มะปราง และสัปปะรด โดยมีพ่อค้าคนกลางเข้ามารับซื้อผลไม้จากชาวบ้านมากข้ึน  
นอกจากนั้นชาวบ้านยังนิยมปลูกไผ่เลี้ยงจํานวนมาก โดยปลูกเป็นแนวยาวไปตามเขตของสวน 
บางรายปลูกบนแนวคันดิน โดยไม้ไผ่นี้ชาวบ้านดงละครได้นํามาทําเฝือก มู่ลี่บังแดด ล้อมเล้าไก ่
(ฉลวย จารุภานนท์ 2516, 17) เป็นต้น บางครอบครัวไม่มีพื้นท่ีทําสวนทําไร่ก็จะรับจ้างท่ัวไป 
เช่น รับจ้างทํานาเกี่ยวข้าว ทําไร่ ทําสวน รับทําอุปกรณ์จับปลา เคร่ืองมือการเกษตร รับจ้าง
เผาถ่าน เป็นต้น 
 
 การปลูกมะปรางและมะยงชิดเร่ิมข้ึนเม่ือประมาณ 60 - 70 ปีก่อน โดยมีคนต่างถิ่นได้
นําเมล็ดพันธุ์มะปราง มะยงชิดจากจังหวัดนนทบุรีและสุโขทัยมาปลูก จนกลายเป็นท่ีนิยมปลูก
กันในเมืองดงละครและบริเวณใกล้เคียงเนื่องจากได้ผลผลิตดีมีราคา 
 
 ต่อมามีการขุดบ่อลูกรังท่ีเนินดงละครและขุดหินบนคันดินเพ่ือนําไปทําลูกนิมิต โดยมี
กลุ่มนายทุนหรือชาวบ้านดงละครซื้อท่ีดิน หรือขอเช่าท่ีดินจากชาวบ้านเพื่อขุดบ่อลูกรังแล้วนํา
ดินลูกรังไปขาย ต่อมาเม่ือบ่อลึกมากจึงกลายเป็นแหล่งน้ําขัง ชาวบ้านบางรายนําน้ําไปใช้ใน
การเพาะปลูก และชาวบ้านได้นําหินกรวดมนก้อนใหญ่ หรือหินศิลาแลงบนคันดินโบราณมาทํา
ลูกนิมิตขาย  
 
 การรับรู้ความหมายการใช้พื้นท่ี และสิทธิ ในช่วงท่ี 2  ในช่วงนี้ชาวบ้านดงละครรับรู้
พื้นท่ีของตนในหลายลักษณะ มีท้ัง “พื้นท่ีบ้าน” หรือ “พื้นท่ีทํากิน” ซึ่งมีการแบ่งแยกย่อย
ออกเป็น “พื้นท่ีสวน พื้นท่ีนา พื้นท่ีไร่ หรือพ้ืนท่ีปลูกผัก” โดยพ้ืนท่ีบางรายมีท้ังท่ีสวน ไร่ และ
บ้านอยู่ในพ้ืนท่ีเดียวกัน นอกจากนี้ชาวบ้านจํานวนหนึ่งยังมีพื้นท่ีท้ังสองแยกจากกันเป็นคนละ
แปลงด้วย  
 
 การรับรู้ความหมายของพื้นท่ีท่ีชาวบ้านบางรายรับรู้อีกประการหนึ่ง คือ “พื้นท่ีเมือง
เก่า” “เมืองโบราณ” เนื่องจากช่วงท่ีชาวบ้านทําสวนยกร่องจะพบถ้วยชามเก่า ๆ ลูกปัดหรือ
พระดินเผา ซึ่งเป็นเคร่ืองยืนยันให้ชาวบ้านเช่ือและรับรู้ว่า ดงละครเป็นพ้ืนท่ีเมืองเก่ามาก่อน มี
บางพ้ืนท่ีท่ีชาวบ้านเรียกพื้นท่ีท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์และมีต้นไม้ข้ึนรกร้างปกคลุม หรือบนสันคันดิน
ท่ีมีต้นไม้ข้ึนปกคลุมว่า “ท่ีป่า” หรือ “ท่ีดง” ซึ่งท่ีป่าท่ีดงนั้นอาจเป็นพ้ืนท่ีมีเจ้าของตาม
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 กรรมสิทธิ์ แต่เจ้าของไม่ได้ทําประโยชน์ปล่อยท้ิงร้าง บางทีชาวบ้านก็เข้าไปจับสัตว์หรือเก็บ
ของป่าบ้าง และท่ีป่าท่ีดงบนคันดินในเมืองดงละครก็เป็นท่ีทํากินหรือเป็น “ท่ีประโยชน์ร่วมกัน” 
ด้วย นอกจากนั้นชาวบ้านยังรับรู้ความเชื่อส่ิงศักดิ์สิทธิ์ในเมืองดงละครด้วยว่า มีส่ิงท่ีอยู่ร่วมใน
พื้นท่ีด้วย เช่น ผีป่า ผีในดงละคร ผีพ่อปู่ประตูทิศ และส่ิงศักดิ์สิทธิ์ท่ีอยู่ในดงละครท่ีช่วยปก
ปักรักษาและป้องกันส่ิงไม่ดี ชาวบ้านบางรายเล่าว่า พวกโจร ขโมยท่ีเข้ามาซ่อนในป่าดงละคร
จะหายหรือตายไปในดงละคร2  
  
  การปรับตัวและวิธีแก้ปัญหาในการใช้พื้นท่ีในช่วงท่ี 2 ชาวบ้านมีการปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพพื้นท่ีท่ีตนอยู่อาศัยและทํากินได้ดีข้ึน เนื่องจากพื้นท่ีดงละครเป็นท่ีดอนจึงนิยมปลูกพืช
สวนเกือบทุกครอบครัว บางรายเลือกทําไร่ ปลูกมัน ถั่ว ประกอบกับมีการแนะนําจากคนต่าง
ถิ่นท่ีนําเม็ดมะยงชิดเข้ามาปลูกในพ้ืนท่ี จนกลายเป็นผลไม้ท่ีนิยมปลูกในดงละครในภายหลัง 
นอกจากนี้ยังมีการนําผลไม้อ่ืน ๆ ในสวนไปขาย เช่น มะม่วง ขนุน กระท้อน ส่วนพ้ืนท่ีของ
ชาวบ้านบางราย ท่ีทําการเพาะปลูก ยกร่องสวน ไร่ แล้วพบของเก่าของโบราณ ถ้วยชามเก่า3

ชาวบ้านก็จะเก็บของโบราณน้ัน หรือปล่อยท้ิงไว้ท่ีเดิม หรือนําไปรวมไว้ท่ีใต้ต้นไม้ใหญ่ 
  
 (3) ช่วงที่ 3 ยุคการเข้ามาของนักวิชาการ / การเสด็จฯเข้ามาในชุมชนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (พ.ศ. 2515 - พ.ศ. 2532 - 
2533) 
 

ช่วงนี้เป็นช่วงท่ีเร่ิมมีการเข้ามาของนักวิชาการ และการทํางานร่วมกันของชาวบ้านกับ
นักวิชาการ  ช่วงเวลานี้ชาวบ้านอยู่อาศัยและทํากินตามสภาพพื้นท่ี ความเจริญของชุมชน
กระจุกตัวบริเวณชายเนินดงละครใกล้วัดหนองทองทราย ซึ่งเป็นศูนย์รวมของ โรงเรียน ตลาด 
สถานีอนามัยและสถานีตํารวจย่อย ส่วนในเมืองดงละครจะเป็นท่ีอยู่อาศัย สวนผลไม้ มีการ
ประกอบอาชีพทําไร่ ทําหัตถกรรม และจักสาน เป็นต้น ช่วงนี้เป็นช่วงท่ีมีการพูดถึงเมืองดง
ละครในฐานะของการเป็นเมืองเก่า มีของโบราณ และตํานานเมืองลับแลมากข้ึน จนมีคน
ภายนอกเข้ามาติดต่อขอซื้อของเก่าจากชาวบ้าน โดยในปี พ.ศ. 2515  พ.ศ. 2529 และ พ.ศ. 
2532 - 2533 มีนักวิชาการจากคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรและกรมศิลปากร4เข้า
มาศึกษาทางโบราณคดี ทําให้ชาวบ้านในพ้ืนท่ีดงละครตระหนักว่าพ้ืนท่ีท่ีชาวบ้านอาศัยอยู่เป็น
พื้นท่ีเมืองโบราณ มีคูน้ําคันดินล้อมรอบ และมีโบราณวัตถุจํานวนมาก ทําให้สถานะความเป็น
เมืองโบราณเริ่มเป็นท่ีรู้จักของชาวบ้านดงละครและคนภายนอกมากข้ึน รวมท้ังชาวบ้านได้เข้า
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 ร่วมในการศึกษาวิจัย และรับจ้างทํางานกับคณะอาจารย์ท่ีเข้ามาสํารวจและขุดค้นทาง
โบราณคดีด้วย 

 
 การเสด็จพระราชดําเนินของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(สมเด็จพระเทพฯ) และการเริ่มต้นของโครงการอนุรักษ์และการพัฒนาพ้ืนท่ีเมืองดงละคร   
ในปี พ.ศ.2529-2532 เป็นช่วงท่ีสมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นผู้อํานวยการกองวิชาประวัติศาสตร์ 
ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ พระองค์ทรงมีพระดําริให้มีการ
ประชุมสัมมนาวิชาการทางประวัติศาสตร์ของเมืองนครนายกในปี พ.ศ. 2532 ในช่วงนี้จึงมี
การสํารวจและศึกษาพื้นท่ีประวัติศาสตร์ในจังหวัดนครนายกอย่างละเอียด โดยเฉพาะใน
บริเวณเมืองดงละคร กรมศิลปากรจึงเข้ามาศึกษาทางวิชาการในปี พ.ศ.2532 - 2533 ในช่วง
ระยะเวลานี้ สมเด็จพระเทพฯ ทรงนําคณะผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เร่ือง ภาษากับ
ประวัติศาสตร์ไปทัศนศึกษาที่เมืองดงละคร 2 คร้ัง ในช่วงมีการขุดค้นทางโบราณคดี  
ชาวบ้านดงละครจึงท้ังดีใจท่ีพระองค์เสด็จฯมาพร้อมกับความรู้สึกกลัว เพราะเข้าใจว่าท่านจะ
มาเวนคืนท่ีดิน สมเด็จพระเทพฯ ทรงมีพระดํารัสให้อนุรักษ์และพัฒนาเมืองดงละครในด้าน
เศรษฐกิจและสังคม ทําให้ช่วงระยะเวลานั้นภาครัฐและส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องเข้ามาร่วม
จัดการพ้ืนท่ีดงละครมากข้ึน อาทิ โครงการเกี่ยวกับงานโบราณคดี การศึกษาเร่ืองธรณี
ส่ิงแวดล้อม หรือการศึกษาเร่ืองประวัติศาสตร์ เป็นต้น โดยหน่วยงานหลักท่ีเข้ามาศึกษาใน
พื้นท่ีเมืองโบราณดงละครได้แก่ กรมศิลปากร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ หน่วยงาน
ในจังหวัดนครนายก เช่น ธนารักษ์จังหวัด สํานักงานท่ีดินจังหวัด อําเภอเมือง ป่าไม้จังหวัด
และสํานักงานท่องเที่ยวจังหวัด เป็นต้น ทําหน้าท่ีรับผิดชอบเร่ืองการควบคุมดูแลไม่ให้มี
ส่ิงก่อสร้างขนาดใหญ่ และการป้องกันไม่ให้มีการลักลอบขุดของโบราณหรือขุดดินลูกรังในเขต
เมืองดงละคร รวมท้ังดูแลป้องกันการตัดต้นไม้ใหญ่และการก่อสร้างแหล่งท่องเท่ียว 
 
 เมืองดงละครเร่ิมกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว ภายหลังจากการเสด็จเข้ามาของสมเด็จ
พระเทพฯ ควบคู่กับการทําพื้นท่ีดงละครให้อยู่ใน “โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองดงละคร” 
ทําให้ภาครัฐเร่ิมหันมาให้ความสนใจศึกษาเมืองโบราณดงละครมากขึ้น มีการเผยแพร่และ
พัฒนาเมืองดงละครให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวแห่งหนึ่งของจังหวัดนครนายก จึงเป็นช่วงท่ีมี
นักท่องเที่ยว หรือคนนอกพ้ืนท่ีเข้ามาชมโบราณสถานและสวนผลไม้ในเมืองดงละคร เม่ือ
ชาวบ้านเห็นว่ามีนักท่องเท่ียวมากข้ึนจึงนําผลไม้จากสวนมาวางขายหน้าสวน หรือบริเวณหน้า
โบราณสถานด้านทิศเหนือมากข้ึนด้วย บางบ้านก็ทําขนม ข้าวแกงมาวางขาย เมืองดงละครจึง
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 เป็นท่ีรู้จักของคนในชุมชนและคนนอกชุมชน ในเรื่องการมาเที่ยวป่าดงท่ีมีความร่มร่ืนพร้อมกับ
ตํานานและชื่อท่ีแปลกหู 
 
 การรับรู้ความหมายการใช้พื้นท่ี และสิทธิในช่วงท่ี 3 ในช่วงเวลานี้ชาวบ้านดงละครรับรู้
ความหมายพื้นท่ีของความเป็นเมืองเก่า เมืองโบราณมากข้ึนจากการที่ภาครัฐและนักวิชาการได้
เข้ามาให้ความรู้ในพื้นท่ี ด้านประวัติความเป็นมาและสร้างความหมายใหม่ในพื้นท่ีว่า “เป็นพ้ืนท่ี
อนุรักษ์” หรือ “พื้นท่ีมรดกของชาติ” หรือ “พื้นท่ีโบราณสถาน” แต่อย่างไรก็ตามชาวบ้านก็ยัง
รับรู้ว่าพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็น “ท่ีบ้าน ท่ีสวน ท่ีไร่ ท่ีนา” ของพวกเขาอยู่ และบริเวณท่ีไม่ได้ใช้
ประโยชน์หรือพ้ืนท่ีมีต้นไม้ข้ึนปกคลุมบนคันดิน ก็ยังคงเป็น “ท่ีป่า” “ท่ีดง” ของชาวบ้านอยู่     
ส่วนในเรื่องสิทธิ ชาวบ้านรับรู้ว่าตนมีสิทธิหรือท่ีชาวบ้านเรียกว่า “ปกครอง” หรือ “สิทธิ
ปกครอง” ในท่ีอยู่ท่ีทํากินของตน เนื่องจากชาวบ้านมีเอกสารสิทธิ โฉนดท่ีดิน น.ส.3 และ 
ส.ค.1 อาศัยการท่ีภาครัฐเข้ามาหรือท่ีชาวบ้านเรียกว่า “หลวง” หรือ “ทางการ” มา
ควบคุมดูแลพื้นท่ีท่ีตนอาศัยอยู่นั้น ชาวบ้านเห็นว่าสามารถเข้ามาในพ้ืนท่ีของตนเองเม่ือใดก็ได ้
แม้บางคร้ังจะรู้สึกไม่พอใจต่อการเข้ามาของภาครัฐ แต่ก็จําเป็นต้องยอมรับสิทธิของภาครัฐท่ี
เข้ามาจัดการในพ้ืนท่ี เช่น การเข้ามาขุดค้นทางวิชาการในพ้ืนท่ีบ้านหรือสวน หรือการทําป้าย
ปักไว้หน้าบ้านเจ้าของท่ี โดยภาครัฐได้ขออนุญาตเจ้าของท่ีดินนั้น ๆ ด้วย นอกจากนี้ชาวบ้าน
ยังรับรู้เร่ืองความเชื่อส่ิงศักดิ์สิทธิ์ในเมือง โดยชาวบ้านมีความเชื่อว่าพ้ืนท่ีของตนอยู่อาศัยหรือ
ทํากินเป็น “ท่ีของพ่อปู่” หรือ “ท่ีของเจ้าพ่อประตูทิศ” ด้วย โดยชาวบ้านเช่ือและรับรู้ว่าตั้งแต่
บริเวณในเมืองโบราณ คูน้ําคันดิน จะมีเจ้าพ่อประตูทิศหรือพ่อปู่เฝ้าดูแลอยู่ และท่ีเจ้าแม่บ่อน้ํา
ทิพย์ หรือ “ท่ีเจ้าแม่น้ําทิพย์” อยู่บริเวณบ่อน้ําทิพย์ในท้องคูหรือคูน้ําโบราณ  
 
 วิธีคิด ความเช่ือต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาในช่วงท่ี 3  ในช่วงนี้ชาวบ้านจะมีวิธีในการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนจากการเข้ามาของภาครัฐ นักวิชาการ ท่ีเข้ามาจัดการพ้ืนท่ีด้วยวิธีคิดและ
ความเชื่อต่าง ๆ ดังนี้ 
 
 (1) วิธีคิดท่ีว่าพื้นท่ีเป็นของหลวงของราชการ หรือภาครัฐมีอํานาจมีสิทธิชอบธรรมใน
การจัดการพ้ืนท่ี โดยชาวบ้านผู้สูงอายุประมาณ 50 - 60 ปีข้ึนไป จะมีความคิดให้ท่ีดินถูกกัน
ไปเป็นท่ีหลวงหรือของราชการได้ เนื่องจากหลวงมีอํานาจเข้ามาจัดการในพ้ืนท่ี 
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  (2) วิธีคิดท่ีว่ายอมสูญเสียบ้างหรือยอมรับผลกระทบเพื่อท่ีจะเป็นประโยชน์กับตนหรือ
ชุมชนในอนาคต ชาวบ้านบางรายคิดว่าภาครัฐเข้ามาจัดการเพ่ือนําความเจริญเข้ามาด้วย เช่น 
ถนนหนทาง หรือการท่องเที่ยว  
 
 การปรับตัว และวิธีการแก้ไขปัญหาในการใช้พื้นท่ีในช่วงท่ี 3 จากการศึกษาพบว่า
ชาวบ้านมีท้ังการปรับตัวตามสภาพแวดล้อมตามปกติ คือ อยู่และกินตามปกติ ปรับตัวตาม
ระเบียบท่ีภาครัฐตั้งไว้ เช่น มีการขุดบ่อน้ําเพ่ือใช้น้ําเพราะอยู่บนท่ีดอน หรือชาวบ้านท่ีเจอของ
โบราณและเคยนําของโบราณไปขายก็จะเก็บหรือส่งของให้นักวิชาการไป   ชาวบ้านท่ีขุดดิน
ลูกรังก็เลิกทํา นอกจากนั้นบางรายเร่ิมมีการปรับตัวท่ีจะเข้าใจรับรู้เร่ืองเมืองโบราณมากขึ้นและ
เข้าร่วมทํางานกับภาครัฐหรือนักวิชาการ   หรือบางรายเกิดความกลัวว่าท่ีดินจะถูกเวนคืนจึง
หาทางป้องกัน เนื่องจากช่วงระยะนี้มีท้ังนักวิชาการ ภาครัฐ และชนช้ันนําเข้ามาในพ้ืนท่ี
บ่อยคร้ัง ชาวบ้านท่ีอยู่ในเมืองโบราณจึงรู้สึกหวาดระแวงและกลัวว่าพื้นท่ีจะถูกเวนคืน บาง
รายจึงวางเฉยไม่เข้าร่วมกับภาครัฐ เป็นต้น นอกจากนั้นยังพบการปรับตัวของชาวบ้านเม่ือมี
นักท่องเที่ยวเข้ามาในพ้ืนท่ี ด้วยการสร้างรายได้จากการขายของ ขายผลไม้ หรือเม่ือ
นักท่องเที่ยวเข้ามาสอบถามข้อมูลของเมืองโบราณก็จะตอบคําถาม หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับเมือง
ดงละคร ท้ังตํานานและประวัติต่าง ๆ เป็นการปรับตัวเปิดรับบุคคลภายนอกมากข้ึน 
 
 (4) ช่วงที่ 4 ยุคการกันเขตพื้นที่เมืองโบราณ ( พ.ศ. 2533 - 2534)   
  
 ช่วงกันเขตพื้นท่ีเมืองดงละคร เม่ือเร่ิมมี ”โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองดงละคร” 
ของภาครัฐภายหลังจากการเสด็จฯ เย่ียมชุมชนดงละครของสมเด็จพระเทพฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของโครงการสนองแนวพระดําริ ทําให้หน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานเร่ิมเข้ามาในพ้ืนท่ีเมือง
โบราณดงละครมากข้ึน ในช่วงปี พ.ศ. 2533 - 2534 จึงเร่ิมมีการกันเขตโบราณสถานให้
ชัดเจนย่ิงข้ึน โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กรมธนารักษ์ จังหวัดนครนายก กรมที่ดินและกรม
ศิลปากร เข้ามาควบคุมจัดการการใช้พื้นท่ีราชพัสดุ ได้แก่ บริเวณคูเมืองกําแพงเมืองโบราณ 
หรือคูน้ําคันดินโบราณ และโบราณสถานด้านทิศเหนือ   
 
 ในช่วงท่ีส่ีจึงเป็นช่วงสําคัญท่ีก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบทั้งต่อชาวบ้านและภาครัฐ  
เนื่องจากการกันเขตพ้ืนท่ีชาวบ้านบนแนวคันดินหรือกําแพงเมือง ซึ่งเป็นส่วนของโบราณสถาน
นั้น ทําให้ชาวบ้านหลายรายท่ีมีท่ีอยู่และท่ีทํากินต้องถูกตัดพืน้ท่ีออกให้เป็นส่วนของคันดินเดิม
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โฉนดท่ีดิน แต่ชาวบ้านบางคนยังไม่ให้สอบแนวเขตท่ีดินท่ีถือเอกสาร สค.1 หรือ นส.3 โดย
บางรายที่ถูกเวนคืนส่งผลให้ท่ีดินหายไป 10 - 20 ตารางวา หรือมากกว่า 100 ตารางวา จึง
เป็นปัญหาท่ีทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่ออนาคตของชาวบ้านดงละครท่ีกระทบต่อการถือครอง
พื้นท่ีอยู่อาศัยหรือพ้ืนท่ีทํากิน ในขณะที่บางรายก็ยินดีมอบท่ีดินบางแปลงให้แก่ภาครัฐเพ่ือเป็น
เขตโบราณสถาน เนื่องจากพบร่องรอยศาสนสถานจนมีการอนุรักษ์และเปิดเป็นโบราณสถานให้
เข้าชมในปัจจุบัน เช่น ท่ีโบราณสถานทิศเหนือหมายเลข 1 และ 2 ในการกันเขตโบราณสถาน
เมืองดงละครมีเงื่อนไขกําหนดจุดให้ ขอบเขตสันคันดินโบราณ หรือกําแพงเมืองจากจุดกึ่งกลาง
ประมาณ 15 - 20 เมตร และแนวคูน้ําโบราณขอบเขตถึงชายขอบคันดินโบราณท้ังสองข้าง 
รวมทั้งกันเขตโบราณสถานด้านทิศเหนือ และสระน้ําโบราณ 
 
 ภาครัฐกับเงื่อนไขและระเบียบในการกันเขตและควบคุมพ้ืนท่ี โดยจะมีเงื่อนไขและ
ระเบียบของหน่วยงานกรมธนารักษ์ กรมที่ดินและกรมศิลปากร ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีระเบียบท่ี
เกี่ยวข้องกับการใช้พื้นท่ีดังนี้ กรมธนารักษ์ เป็นเจ้าของท่ีราชพัสดุหรือในพ้ืนท่ีนี้คือคูน้ําคันดิน
โบราณทําหน้าท่ีควบคุมส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ ในพื้นท่ี และระวังช้ีแนวเขตท่ีดินท่ีราชพัสดุ  
ระเบียบของกรมท่ีดิน มาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน มีระเบียบตั้งแต่การย่ืนขอทํา
รังวัดท่ีดิน5  โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535 หมวดท่ี 1 มาตรา 7 มาตรา 7 ทวิ มาตรา 9 มาตรา 106 เป็น
ต้น ทําหน้าท่ีควบคุมดูแลพื้นท่ีเมืองโบราณดงละคร โบราณสถาน คูน้ําคันดินโบราณ และมี
ข้อตกลงท่ีเจ้าหน้าท่ีได้ขอความร่วมมือชาวบ้านว่าสามารถเพาะปลูกพืชหรือปลูกต้นไม้ยืนต้นได ้
แต่ขอไม่ให้ตัดต้นไม้ใหญ่และรักษาพืชสมุนไพร 
 
 ปัญหาและผลกระทบของชาวบ้านจากการกันเขตพ้ืนท่ีของภาครัฐ  ได้แก่ 
     (1) ปัญหาเรื่องการสูญเสียท่ีดินและกรรมสิทธิ์ครอบครองท่ีดิน ชาวบ้านดงละครส่วน
ใหญ่เข้ามาจบัจองท่ีดินทํากินและอยู่อาศัยก่อนการประกาศข้ึนทะเบียนโบราณสถานดงละคร 
เม่ือปี พ.ศ. 2478 โดยชาวบ้านมีเอกสารสิทธิ์ท้ัง ส.ค.1  น.ส.3  น.ส.3ก และโฉนดท่ีดิน ใน
บริเวณรอบดงละคร พื้นท่ีภายในเมือง และบางส่วนของคันดินโบราณ จนกระท่ังเม่ือมีการเข้า
มาของภาครัฐเพ่ือกันขอบเขตพ้ืนท่ีโบราณสถานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 เป็นต้นมา กรมศิลปากร 
กรมธนารักษ์ ร่วมกับกรมท่ีดินเข้ามาปักหมุดกันเขตโบราณสถานบริเวณคูน้ําคันดินโบราณ ซึ่ง
ปรากฏว่ามีพื้นท่ีของชาวบ้านท่ีอยู่บนคันดินบางส่วนได้ถูกกันเขตให้เป็นพ้ืนท่ีของหลวงหรือของ
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 รัฐไป ในบางรายมีบ้านเรือนอยู่บนคันดินท่ีถูกกันเขตรวมอยู่ด้วย หรือท่ีชาวบ้านเรียกว่า “ถูก
เวนคืนท่ีดิน” ซึ่งทําให้กรรมสิทธิ์ท่ีดินท่ีชาวบ้านเคยมีสิทธิเป็นเจ้าของนั้นหมดไปหรือลดน้อยลง 
ท้ังท่ีดินท่ีมีบ้านเรือนอยู่อาศัยหรือท่ีดินทํากิน ท่ีบางรายถูกกันเขตจนจํานวนพ้ืนท่ีเหลือน้อยลง7 

 
 (2) ปัญหาเรื่องสิทธิการใช้พื้นท่ี ช่วงก่อนมีการกันเขตพื้นท่ี ชาวบ้านดงละครสามารถ
ทํากิจกรรมในพ้ืนท่ีของตนได้อย่างอิสระ แต่ภายหลังจากที่มีการกันเขตพื้นท่ีจากภาครัฐแล้ว 
ทําให้สิทธิในการใช้พื้นท่ีของบางรายลดน้อยลง หรือชาวบ้านต้องดําเนินการขออนุญาตในการ
ทํากิจกรรมบางอย่างบนพ้ืนท่ีตามเงื่อนไขและข้อตกลงท่ีภาครัฐได้แจ้งแก่ชาวบ้าน อาทิเช่น 
การปลูกสร้างบ้าน อาคารต่าง ๆ หรือการปรับไถพ้ืนท่ี การขุดดินทําบ่อน้ําบาดาล การขุดดิน
ลูกรัง การขอมีเสาไฟฟ้า การขุดวางท่อประปา การทําถนนลาดยางหรือลาดลูกรัง เป็นต้น 
ชาวบ้านจะต้องขออนุญาตจากภาครัฐก่อน ยกเว้นการเพาะปลูกหรือการประกอบอาชีพท่ีไม่
ต้องขออนุญาต 
 
 (3) ปัญหาเร่ืองการแบ่งแยกท่ีดินหรือการซื้อขายท่ีดิน  บริเวณพ้ืนท่ีท่ีมีผลกระทบต่อ
ชาวบ้านในเรื่องการแบ่งแยกท่ีดิน คือ บริเวณท่ีดินท่ีอยู่ตดิหรืออยู่ในเขตโบราณสถานท้ังบนคัน
ดินโบราณและภายในเมืองดงละคร  โดยท่ีดินบริเวณดังกล่าวไม่สามารถโอนหรือแบ่งแยกท่ีดิน
ให้กับบุคคลอ่ืนได้และไม่สามารถซื้อขายท่ีดินได้ นอกจากสืบทอดตามมรดก แม้ว่าท่ีดินบริเวณ
ดังกล่าวเกือบท้ังหมดจะมีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดินแล้วก็ตาม แต่ชาวบ้านก็ไม่สามารถแบ่งแยก 
ท่ีดินเป็นแปลง ๆ ได้เช่นในกรณีต้องการแบ่งให้ลูกหลาน8 หรือในบางรายมีท่ีดินเป็น น.ส.3 
หรือ ส.ค.1 ก็ไม่สามารถแบ่งที่ดินหรือโอนท่ีดินได้ นอกจากกระทําโดยปากเปล่า  

 
 (4) ปัญหาเร่ืองตัดต้นไม้ใหญ่ แต่เดิมชาวบ้านดงละครที่อยู่บริเวณในเมืองดงละครและ
บนคันดินสามารถใช้ประโยชน์จากต้นไม้ต่าง ๆ ทั้งในด้านการประกอบอาชีพ การปลูกบ้านเรือน 
เป็นต้น เม่ือมีการเข้ามาควบคุมพ้ืนท่ีของภาครัฐจึงกําหนดเง่ือนไขให้ชาวบ้านดงละครร่วมกัน
อนุรักษ์ต้นไม้หายาก และต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ให้คงอยู่ ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านบางรายท่ี
ประกอบอาชีพเผาถ่าน เหลาไม้ไผ่ขาย หาหน่อไม้ ตัดต้นไม้ขาย หรือชาวบ้านท่ีตัดไม้มาใช้
ประโยชน์ในการปลูกบ้านก็ไม่สามารถทําได้เหมือนแต่ก่อน โดยผู้ท่ีมีผลกระทบมากท่ีสุดคือผู้มี 
อาชีพเผาถ่านท่ีต้องเปล่ียนไปรับซื้อไม้จากบริเวณอ่ืนแทน จากการศึกษาชาวบ้านบางรายมอง
ว่า ต้นไม้บางต้นจําเป็นต้องตัดท้ิงเนื่องจากต้นไม้นั้นไม่ได้ให้ประโยชน์กับตนแล้ว เช่น ขนุน
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ปัจจุบันไม่สามารถตัดท้ิงได้เหมือนแต่ก่อน เป็นต้น 
 
 การรับรู้ความหมายการใช้พื้นท่ีและสิทธิ ช่วงที่ 4  
 การรับรู้ความหมายการใช้พื้นท่ีของชาวบ้าน เม่ือมีการกันเขตรังวัดท่ีดินโบราณสถานนี ้
ทําให้ชาวบ้านรับรู้เพ่ิมข้ึนว่า ภาครัฐมีการแบ่งแยกพ้ืนท่ีออกเป็นส่วน ๆ ตามสิทธิและอํานาจ
ของรัฐ ได้แก่ “เป็นท่ีของชาวบ้าน” หรือ “ท่ีบ้านท่ีทํากิน” หรือ “เป็นท่ีของกรมศิลป์” ส่วน
บริเวณท่ีถูกกันพ้ืนท่ีออกจากพ้ืนท่ีบ้านหรือท่ีทํากิน ชาวบ้านจะรับรู้ในความหมายว่า “ท่ีถูก
เวนคืน” หรือ “ถูกยึดท่ี” ชาวบ้านเข้าใจว่าพื้นท่ีท่ีถูกกันเขตแล้วเป็น “ท่ีกรมศิลป์”9 แม้ว่า
กรรมสิทธิ์ในท่ีดินนั้นไดก้ลายเป็นของรัฐแล้ว แต่ชาวบ้านยังคงเข้าใจว่าเป็นท่ีบ้านของตนอยู่   
โดยภาครัฐได้เข้ามาอธิบาย ช้ีแจง ทําความเข้าใจ พื้นท่ีในส่วนท่ีถูกกันเขตว่า ชาวบ้านสามารถ
เพาะปลูกต้นไม้และเก็บผลผลิตได้เหมือนเดิมตามปกติ แต่ห้ามซื้อขายท่ีดิน ชาวบ้านจึงรับรู้ว่า
พื้นท่ีทับซ้อนส่วนนั้นเป็นท่ีของตนทับซ้อนกับของท่ีรัฐ อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านยังรู้สึกถึงสิทธิท่ี
ตนเองไม่สามารถมีสิทธิเหนือท่ีดินของตนอย่างสมบูรณ์และไม่อาจทําอะไรในท่ีดินของตนเองได้
เหมือนเดิม 
 
 การรับรู้เร่ืองสิทธิในการใช้ท่ีดินของชาวบ้านในช่วงนี้ ชาวบ้านจะเรียกการเป็นเจ้าของ
ท่ีดินว่า “มีสิทธิปกครอง” หรือ “ปกครอง” ซึ่งภาครัฐได้เข้ามาใช้สิทธิในช่วงเวลานี้มากทําให้
ชาวบ้านรู้สึกไม่พอใจและต้องยอมรับสิทธิในการจัดการของรัฐในกรณีการกันเขตท่ีดิน จาก
การศึกษาพบว่า ชาวบ้านบางรายยอมรับสิทธิของรัฐในการใช้ท่ีดิน แต่ชาวบ้านท่ีอยู่ในกลุ่มวัย
ทํางานมีอาชีพรับราชการ ทํางานในเมือง หรือกลุ่มท่ีได้รับการศึกษาสูงตั้งแต่ระดับมัธยมขึ้นไป
จะเป็นกลุ่มท่ีรับรู้เร่ืองสิทธิการใช้ประโยชน์ท่ีดินของตนมากข้ึน โดยจะแสดงท่าทีต่อภาครัฐว่า
พวกเขาไม่ยอมรับสิทธิท่ีภาครัฐเข้ามาควบคุมจัดการพ้ืนที่แต่เพียงฝ่ายเดียว และแสดงตัวใน
เร่ืองการเรียกร้อง การแสดงสิทธิท่ีอาจจะถูกละเมิดในการใช้ท่ีดิน หรือผลกระทบต่อสิทธิท่ีตน
สูญเสียในการใช้พื้นท่ีไป  โดยจะมีวิธีการแสดงออกหรือท่าทีการปฏิบัติในรูปแบบต่าง ๆ แต่ยัง
ไม่ถึงข้ันรุนแรงมากนัก เช่นการรวมกลุ่มกันจดช่ือเรียกร้องภายในกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบจาก
การสูญเสียท่ีดิน หรือท่ีบ้าน ท่ีทํากินของครอบครัว หรือแสดงความคิดเห็นเร่ืองการทํางาน
ของภาครัฐ เป็นต้น 
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  วิธีคิด ความเชื่อต่างๆในการแก้ไขปัญหา ช่วงท่ี 4 ในช่วงเวลานี้ชาวบ้านดงละครมีวิธี
คิดการแก้ไขปัญหาหลากหลายรูปแบบจากการเข้ามาของภาครัฐ อาทิเช่น    
 
 วิธีคิดในเชิง “อคติ” การไม่ยอมรับ การเรียกร้องสิทธิ ต่อต้าน รวมกลุ่ม ฟ้องร้อง จาก
การจัดการพื้นท่ีของภาครัฐทําให้ชาวบ้านบางกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบเร่ืองพ้ืนท่ี เกิดวิธีคิดใน
เชิง“อคติ” กับภาครัฐ มีความรู้สึกไม่พอใจต่อการเข้ามาจัดการดูแลควบคุมของภาครัฐ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมการใช้พื้นท่ีหรือการทํากิจกรรมต่าง ๆ ในเมืองโบราณ ทําให้
ชาวบ้านมีความคิดไม่ยอมรับนโยบายหรือการกระทําของภาครัฐ บางรายแสดงออกถึงความไม่
พอใจอย่างชัดเจน กรณีสําคัญท่ีชาวบ้านเกิดอคติมากคือเร่ืองการกันเขตโบราณสถาน ทําให้
ชาวบ้านส่วนหนึ่งเกิดความคิดร่วมกัน หรือระบบคิดแบบเดียวกัน ซึ่งเป็นความคิดเร่ืองการเป็น
ผู้ได้รับผลกระทบและเสียผลประโยชน์เหมือนกัน วิธีคิดนี้จึงนําไปสู่กระบวนการคิดท่ีมีการ
รวมกลุ่มกัน พูดคุย ประชุมร่วมกันเพื่อหาวิธีการแก้ไข และการร่วมลงช่ือแล้วส่งรายช่ือไปท่ี
ผู้ใหญ่บ้าน อบต.ดงละคร แต่เหตุการณ์นี้ไม่ได้มีผลต่อเนื่องไปไกลเนื่องจากชาวบ้านไม่ได้ตาม
เร่ืองต่อ โดยชาวบ้านมีความคิดว่าจะรอเร่ืองไปก่อน หรือรอดูท่าทีของภาครัฐ ซึ่งภาครัฐก็
ยังคงให้สิทธิชาวบ้านเหมือนเดิมในด้านการอยู่อาศัยและการทํากิน แต่มีบางรายมีความคิดว่า 
หากเม่ือใดท่ีตนเองได้รับผลกระทบรุนแรงเช่น ถูกไล่ท่ีหรือถูกเวนคืนท่ีดินจนหมด ชาวบ้านจะ
ฟ้องร้อง หรือร้องเรียนถึงสมเด็จพระเทพฯ 
 
 วิธีคิดประนีประนอม ยอมรับ ขอให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาพูดคุย ชาวบ้านดงละคร
บางรายที่ได้รับผลกระทบเร่ืองการใช้พื้นท่ี มีความคิดในการพูดคุยต่อรองหรือเจรจา หรือ
ประนีประนอมกับภาครัฐ ในกรณีการกันเขตท่ีดินหรือการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ชาวบ้านท่ีมีบ้านอยู่
อาศัยในแนวกันเขตคิดว่าต้องมีการเจรจาขอให้สามารถอยู่อาศัยต่อ อย่าไล่ร้ือ หรือขอต่อเติม
บ้านได้ หรือบางรายยอมให้ภาครัฐกันท่ีดินของตนได้ แต่ขอตัดต้นไม้บ้างหากเกิดความจําเป็น 
หรือขออนุญาตขุดบ่อบาดาลในเมืองโบราณเพื่อตอบสนองความจําเป็นเร่ืองน้ํา โดยชาวบ้าน
ยอมทําหนังสือขออนุญาตเพ่ือให้ภาครัฐเข้ามาพิจารณา และพูดคุยกันอย่างประนีประนอม  
เป็นต้น 
 
 วิธีคิดท่ียอมรับการสูญเสียบ้าง หรือยอมรับผลกระทบบ้าง เพ่ือประโยชน์ท่ีจะเกิด
ข้ึนกับตนหรือชุมชนในอนาคต โดยคิดว่าภาครัฐจะนําความเจริญตามมา เช่น เร่ืองถนน  
ชาวบ้านบางส่วนมีความคิดว่าการเข้ามาของภาครัฐจะทําให้มีการพัฒนาพื้นท่ีในเมือง ทําให้



64 | มอง “คน” สะท้อน “โครงสร้าง” 

 ท่ีดินเกิดความเจริญมีราคาสูงข้ึน หากมีถนนตดัเข้ามา ก็จะทําให้การเดินทางสะดวก มีการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรหรือพืชสวนได้ง่ายข้ึน เป็นต้น   
 
 จากวิธีคิดในช่วงนี้แสดงถึงความคิดของชาวบ้านท่ีมีท้ังเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย ต่อการ
เข้ามาของภาครัฐในการจัดการพื้นท่ี โดยผู้ศึกษามองว่า หากชาวบ้านได้รับผลประโยชน์ หรือ 
ไม่ได้เสียผลประโยชน์ ก็จะเห็นด้วยกับภาครัฐ  แต่หากชาวบ้านได้รับผลกระทบ หรือเสีย
ผลประโยชน์ ก็จะไม่เห็นด้วยกับภาครัฐ  แต่มีบางกรณีการไม่พอใจ หรือ ไม่เห็นด้วยก็สามารถ
เกิดข้ึนได้ จากการท่ีเครือญาติได้รับผลกระทบ หรือเสียผลประโยชน์ แม้ครอบครัวของ
ชาวบ้านท่ีไม่เห็นด้วยนั้น อาจไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ เลยก็ตาม 
 
 การปรับตัว และการแก้ไขปัญหาในการใช้พื้นท่ี ช่วงที่ 4 การปรับตัวของชาวบ้านจะ
แสดงออกผ่านท่าทีการต่อรองเจรจา การแสดงท่าทีไม่พอใจและหาวิธีการแก้ไข การจับกลุ่ม
คุยกัน การรวมกลุ่มกันเพ่ือลงช่ือ เรียกร้อง การแสดงท่าทีการประนีประนอม ช้ีแจงกันของท้ัง
สองฝ่าย การทะเลาะมีปากเสียงของตัวแทนชุมชน การวิพากษ์วิจารณ์แสดงความคิดเห็นต่อ
การปฏิบัติงานของภาครัฐ รวมไปถึงการแอบกระทําส่ิงท่ีภาครัฐห้ามมิให้กระทําเช่น การขาย
ท่ีดิน การตัดต้นไม้ เก็บของเก่า เป็นต้น 
 
 (5) ช่วงที่ 5 ยุคการเข้ามาจัดการพื้นที่ของภาครัฐ ภาคท้องถ่ิน และชาวบ้าน 
(หลังพ.ศ.2533 - 2534 – ปัจจุบัน (พ.ศ. 2551) 
 
 ในช่วงนี้ ภาครัฐเข้ามาจัดการพัฒนาพื้นท่ีเมืองโบราณดงละครให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์โบราณคดี หรือมีการพัฒนาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนโดยได้
พัฒนาเรื่องระบบสาธารณูปโภคหรือส่ิงอํานวยความสะดวกต่าง ๆ อาทิเช่น มีการทําถนนเข้า
เมืองโบราณ เพ่ือความสะดวก ต่อการสัญจรของคนในชุมชน และ การเข้ามาของนักท่องเท่ียว
สู่แหล่งเมืองโบราณสะดวกยิ่งข้ึน 
 
 ในช่วงปี พ.ศ. 2535 - 2536 ได้มีการพัฒนาเมืองโบราณดงละครเป็นแหล่งเรียนรู้ทาง
วิชาการ โดยกรมศิลปากรได้สร้างอาคารนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองโบราณดงละคร บริเวณ
โบราณสถานด้านทิศเหนือ อีกท้ังมีการพัฒนาด้านวิชาการอย่างต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2537 
จนกระท่ังปีพ.ศ. 2546 - 2547 มีการขุดค้นทางวิชาการ และการขุดลอกคูน้ําโบราณ    
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  นอกจากนั้น ในช่วงปี พ.ศ. 2538 - 2539 กรมศิลปากรได้ริเร่ิมการทําป้ายหน้าบ้าน
ของชาวบ้าน แสดงประวัติเจ้าของพ้ืนท่ีท่ีเคยอนุญาตให้มีการขุดค้นทางวิชาการ หรือการทํา
ป้ายแสดงตําแหน่งหรือป้ายบอกลักษณะหลักฐานทางโบราณคดีท่ีพบในพ้ืนท่ีของชาวบ้าน 
รวมท้ังป้ายช่ือต้นไม้และสรรพคุณของต้นไม้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว การเรียนรู้ 
และการอนุรักษ์ท้ังทางโบราณคดีและพฤกษศาสตร์ เป็นต้น รวมท้ังได้จัดทําทางจักรยาน
บริเวณรอบเมืองดงละครและบนสันคันดินโบราณเพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและ
แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมควบคู่ไปด้วยกัน  
 
 ในปี พ.ศ. 2546 กรมศิลปากรไดมี้การปรับเปลี่ยนหน่วยงานดูแลรับผิดชอบพื้นท่ีเมือง
โบราณดงละคร โดยเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการดูแลพื้นท่ีโบราณสถานใหม่ จากเดิม
สํานักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี เปล่ียนเป็นสํานักศิลปากรท่ี 3 พระนครศรีอยุธยามาดูแลพื้นท่ี
เมืองโบราณดงละคร ซึ่งทําให้นโยบายหรือแผนปฏิบัติงานในเมืองโบราณดงละครปรับปรุงหรือ
เปล่ียนแปลงจากเดิมบางเรื่อง อาทิเช่น การเข้ามาดูแลรับผิดชอบมีความถี่น้อยลง เนื่องจาก
อุปสรรคในด้านระยะทางที่มากข้ึน หรือการใช้ระยะเวลามากข้ึนในการเดินทางมาเมืองโบราณ
ของสํานักท่ีตั้งอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
 ในปี พ.ศ. 2551 - 2552 กรมศิลปากรร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรดําเนินการจัดทํา
แผนแม่บทเมืองดงละคร มีการทําประชาพิจารณ์ให้ชาวบ้านหรือชุมชนดงละครเข้ามามีส่วน
ร่วมแลกเปล่ียน และแสดงความคิดเห็นต่อแผนแม่บทฯ โดยเฉพาะการทําความเข้าใจและ
แลกเปลี่ยนความเห็นเร่ืองการกําหนดพ้ืนท่ีแบ่งเป็นโซนในการใชป้ระโยชน์ท่ีดินท่ีเมืองโบราณดง
ละคร 
 
 การจัดการของท้องถิ่นและชาวบ้านท่ีร่วมกันจัดการพ้ืนท่ีเมืองโบราณดงละคร ท่ีส่งผล
ต่อการเปล่ียนแปลงด้านการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม คือ ในปี พ.ศ. 2539 
ตําบลดงละครได้มีการเพ่ิมหมู่บ้านข้ึนจาก 12 หมู่บ้านเป็น 13 หมู่บ้าน ทําให้ชาวบ้านมีการ
เปล่ียนแปลงเขตหมู่บ้านข้ึน และในช่วงปี พ.ศ. 2537 - 2542 สภาตําบลดงละครมีการเปลี่ยน
การปกครองเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลดงละคร ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาทหลักในการ
ดูแลชาวบ้านชุมชนดงละครหลายเรื่อง ท้ังด้านนโยบายและภาคปฏิบัติ 
 
 ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา ชาวบ้านดงละครริเร่ิมแปรรูปผลไม้ดอง ผลไม้แช่อ่ิม จากการ
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 ท่ีชุมชนมีผลไม้ปริมาณมาก เช่น มะม่วง กระท้อน มะปราง ชาวบ้านจึงนําผลไม้มาดอง หรือ 
แปรรูปและขาย โดยอาศัยนโยบายของท้องถิ่นและภาครัฐสนับสนุนสินค้าพ้ืนเมืองหรือ OTOP 
จึงเกิดกลุ่มแม่บ้านทําผลไม้ดอง หรือผลไม้แปรรูปของดงละครข้ึน  
 
 ช่วงปี พ.ศ. 2542 ในส่วนของท้องถิ่นและชาวบ้านดงละครเกิดแนวคิดเร่ืองการสร้าง
เมืองโบราณดงละครให้เป็นแหล่งพื้นท่ีศักดิ์สิทธิ์และแหล่งท่องเท่ียว โดยเฉพาะบริเวณพ้ืนท่ี
พิเศษ ได้แก่ บ่อน้ําทิพย์ศักดิ์สิทธิ์ เป็นบ่อน้ําธรรมชาติท่ีมีน้ําซึมออกมาตลอดท้ังปี แต่เดิม
ชาวบ้านใช้อาบและดื่มกิน จนกระท่ังมีคนใช้น้ําแล้วเกิดโชคลาภ และหายจากอาการป่วย คนใน
ชุมชนจึงนับถือและเรียกขานว่า “บ่อน้ําทิพย์” ต่อมาทางอบต.ดงละครและนายอําเภอเมือง
นครนายก ได้ทําพิธีตักน้ําจากบ่อน้ําทิพย์ไปประกอบพระราชพิธีหลวง หลังจากนั้นชาวบ้านจาก
ต่างถิ่นก็เร่ิมเข้ามาเพ่ือตักน้ําจากบ่อน้ําทิพย์ จนกลายเป็นจุดท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง 
 
 ต่อมาในช่วงปี  พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา เกิดการสร้างประเพณีข้ึนใหม่ในบริเวณ
โบราณสถานทิศเหนือ ได้แก่ ประเพณีมาฆบูชาปุรมีศรีดงละคร ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีนายอําเภอ
และชาวบ้านดงละครได้นําลักษณะการจัดงานในวันมาฆบูชาแบบท่ีเมืองศรีมโหสถ จังหวัด
ปราจีนบุรี โดยมีการทําบุญเลี้ยงพระ กวนข้าวทิพย์และเวียนเทียนท่ีโบราณสถานเมืองดงละคร
ข้ึน จนกระท่ังปัจจุบันวัดในชุมชนดงละครและชาวบ้านเป็นผู้จัดงานและทํากิจกรรมเองอย่างต่อ 
เนื่อง บริเวณโบราณสถานที่ชาวบ้านมองว่าเป็นสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนามีอายุเก่าแก่
หลายพันปีเหลือร่องรอยเพียงแนวกําแพงอิฐและหลุมศิลาแลงท่ีมีสถูปขนาดเล็กอยู่ภายใน  
 
 ในช่วงปี พ.ศ. 2546 - 2547 ชาวบ้านดงละครบางกลุ่มสร้างศาลพ่อปู่ประตูทิศและ
สร้างสํานักสงฆ์ของพระนอกชุมชนท่ีบริเวณคูน้ําคันดินโบราณ จากการริเร่ิมของชาวบ้านท่ี
ต้องการสร้างสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิข้ึนในเมืองโบราณ โดยสร้างในพ้ืนท่ีท่ีภาครัฐได้กันส่วนเป็นเขต
โบราณสถานห้ามก่อสร้างอาคารใด ๆ แต่ชาวบ้านได้ร่วมกันสร้าง โดยไม่เกรงกลัวภาครัฐ   
โดยปัจจุบันศาลพ่อปู่ยังคงอยู่ ชาวบ้านต่างเข้ามากราบไหว้จนมีการจัดงานทําบุญศาลพ่อปู่ข้ึน
ทุกปี ส่วนสํานักสงฆ์ก็ถูกท้ิงร้างไปจากความขัดแย้งของพระสงฆ์กับชาวบ้านในชุมชน  
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  การรับรู้ความหมายการใช้พื้นท่ี และสิทธิในช่วงท่ี 5 
 ชาวบ้านรับรู้ความหมายของการใช้พื้นท่ีในช่วงหลังการกันเขตท่ีดินโบราณสถาน ได้แก ่
พื้นท่ีท่ีเป็น “ท่ีของชาวบ้าน” “ท่ีบ้านที่ทํากินของตน” หรือ “ท่ีของกรมศิลป์” และ “ท่ีถูกเวนคืน” 
“ท่ีถูกยึด” หรือ “ถูกยึดท่ี” ซึ่งชาวบ้านยังคงอยู่อาศัยและทํากินในท่ีเดิมอยู่ เพียงแต่ในใจลึก ๆ 
ยังคงหวาดระแวงต่อการจัดการของภาครัฐว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป แม้ว่าภาครัฐยังคงให้สิทธิ
ในการเพาะปลูกต้นไม้หรือเก็บผลผลิตในส่วนพ้ืนท่ีถูกเวนคืนนั้นตามปกติ แต่ในบางคร้ังชาวบ้าน
ก็ยังคงปฏิบัตินอกเง่ือนไขที่ภาครัฐให้สิทธิ เช่น แอบปลูกสร้างบ้านหรือต่อเติมโดยไม่บอก
ภาครัฐ หรือตัดต้นไม้ใหญ่ไปใช้ เป็นต้น 
  
 การเข้ามาจัดการพื้นท่ีของภาครัฐในพ้ืนท่ีดินอยู่อาศัย และทํากินท่ีทับซ้อนกับพ้ืนท่ี
โบราณสถานบริเวณคันดินโบราณนั้น แม้ชาวบ้านบางรายจะแสดงการยอมรับต่อการจัดการ
ของภาครัฐ แต่ในใจลึก ๆ ยังคงรู้สึกถึงความไม่พอใจ หวาดระแวง และกลัวว่าจะถูกยึดท่ีหรือ
ถูกเวนท่ีดินคืนเข้าหลวงเพ่ิมอีก 
 
 วิธีคิด ความเชื่อต่างๆในการแก้ไขปัญหา ช่วงที่ 5   
 จากปัญหาและผลกระทบที่ชาวบ้านบางส่วนได้รับจากการจัดการของภาครัฐ ภาค
ท้องถิ่น ส่งผลให้ชาวบ้านดงละครต้องปรับตัว แสดงท่าที หรือปฏิบัติตัวเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  
โดยมีวิธีคิดของการแก้ไขปัญหาที่หลากหลายในแต่ละบุคคล แต่ละครอบครัว ดังตัวอย่างวิธีคิด
บางประการ ดังนี้ 
 
 วิธีคิดท่ีว่าทําอย่างไรให้เสียผลประโยชน์น้อยท่ีสุด หรือเกิดความเส่ียงน้อยท่ีสุด วิธีคิด
น้ีเป็นวิธีการแก้ปัญหาหน่ึงของชาวบ้านที่ไม่ก่อใหเ้กิดความเสี่ยงแกต่นเองและครอบครัวมากเกินไป 
ซึ่งความเส่ียงจะมีผลกระทบต่อสถานภาพความม่ันคงของครอบครัวท้ังในเร่ืองความเป็นอยู่และ
การทํามาหากินในที่ดินของชาวบ้าน เช่น การคิดว่า “ไม่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ” หรือ 
“วางตัวเฉย” หรือ “ไม่สนใจ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเข้ามาของนักวิชาการหรือภาครัฐ” ซึ่งวิธีคิดนี้ทํา
ให้ชาวบ้านคิดว่าส่งผลให้เกิดความเส่ียงน้อยลงต่อสถานภาพความเป็นอยู่ของครอบครัว10  
 
 วิธีคิดประนีประนอม และขอให้ภาครัฐเข้ามาทําความเข้าใจ วิธีคิดลักษณะนี้ยังปรากฏ
จนถึงปัจจุบัน โดยชาวบ้านบางรายท่ีได้รับผลกระทบเรื่องท่ีดินทําให้เกิดความคิดเร่ืองการ
พูดคุยเจรจา หรือทําให้เกิดการประนีประนอมข้ึนท้ังสองฝ่าย ดังกรณีพ้ืนท่ีถูกกันเขต ชาวบ้าน
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 มีวิธีคิดท่ีจะต้องทําให้ตนและครอบครัวยังสามารถอยู่อาศัย ทํากินได้ ก็จะปฏิบัติตามเงื่อนไข
บางอย่างของภาครัฐ เช่นกรณีเร่ืองต่อเติมซ่อมแซมบ้าน หรือตัดต้นไม้ท่ีจําเป็น ก็จะส่งหนังสือ
ขออนุญาตก่อน เพื่อให้ภาครัฐทําความเข้าใจถึงความจําเป็นในการขออนุญาต 
 
  วิธีคิดเชิง “อคติ” การไม่ยอมรับ รอดูท่าทีและเรียกร้องสิทธิ วิธีคิดนี้เกิดในชาวบ้าน
บางส่วนท่ีได้รับผลกระทบในเชิง“อคติ”กับภาครัฐท่ีเกิดความรู้สึกไม่ชอบ ไม่พอใจต่อการเข้ามา
จัดการควบคุมการใช้พื้นท่ี หรือการทํากิจกรรมบางอย่าง โดยบางรายแสดงออกถึงความไม่
พอใจในประเด็นท่ีชาวบ้านและครอบครัวเสียผลประโยชน์เร่ืองที่อยู่อาศัยและท่ีดินทํากิน ซึ่งวิธี
คิดนี้นําไปสู่กระบวนการคิดตั้งแต่การรอดูเหตุการณ์ ดูท่าที หรือการเงียบเฉยไปก่อนเพื่อรอดู
ท่าทีของภาครัฐ  การพูดคุยในครอบครัวหรือเครือญาติ และมีการลงชื่อรวมกลุ่มกัน แม้ว่า
ปัจจุบัน ภาครัฐยังคงให้สิทธิชาวบ้านบางส่วนเหมือนเดิมอยู่ แต่ชาวบ้านมีความรู้สึกถึงความไม่
เสถียรภาพของครอบครัว จึงมีความคิดว่า หากเกิดเหตุการณ์ท่ีได้รับผลกระทบรุนแรง เช่น
การเวนคืนจนหมด หรือถูกไล่ให้ไปอยู่อ่ืน ชาวบ้านบางรายมีความคิดจะฟ้องร้องหรือร้องเรียน
ถวายฎีกาต่อสมเด็จพระเทพฯ 
 
 วิธีคิดท่ีคนกับเมืองเก่าหรือโบราณสถานอยู่ร่วมกันได้ ซึ่งเป็นแนวความคิดท่ีสวนทางกัน
ของภาครัฐและชาวบ้าน โดยภาครัฐจะมองถึงการอนุรักษ์ให้คงสภาพเดิมมากที่สุด โดยแยกคน
และโบราณสถานออกจากกัน แต่วิธีคิดของชาวบ้านดงละครมองเร่ืองการใช้พื้นท่ีไม่ได้แยกส่วน
กัน ดังกรณีท่ีดินทํากิน หรือบ้านท่ีอยู่อาศัยอยู่ในบริเวณโบราณสถาน โดยชาวบ้านคิดว่าตน
และครอบครัวอยู่คู่กับเมืองเก่ามายาวนานและสามารถอยู่ร่วมกันได้ ภาครัฐไม่ควรแยกคนออก
จากเมืองเก่า ซึ่งปัจจุบันมีการประนีประนอมของภาครัฐและชาวบ้านดงละคร ในกรณีพื้นท่ีใกล้
โบราณสถาน โดยให้คนกับโบราณสถานสถานอยู่ร่วมกันได้ แต่ต้องมีเงื่อนไขควบคุมดูแล  

 
 วิธีคิดในการสนับสนุนให้ภาครัฐเข้ามาจัดการดูแลเพื่อเข้ามาพัฒนาชุมชน กรณีวิธีคิดนี้ 
พบว่ามีชาวบ้านบางส่วนมีความคิดเห็นด้วย และสนับสนุนนโยบายของภาครัฐและท้องถิ่นท่ีเข้า
มาจัดการในพื้นท่ีตน เช่น เร่ืองการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเพื่อเป็นการสร้างรายได้ใน
ชุมชน ซึ่งก็มีบางรายเคยนําของมาขายในบริเวณข้างโบราณสถาน  

 
  วิธีคิดพ้ืนท่ีกับส่ิงศักดิ์สิทธิ์ ชาวบ้านดงละครมีความเชื่อว่าพื้นท่ีในเมืองดงละครมีส่ิง
ศักดิ์สิทธ์ิอยู่ประจําประตูเมือง ท่ีชาวบ้านเรียกว่า “เจ้าพ่อประตูทิศ” หรือ “พ่อปู่” จากการท่ี
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 ชาวบ้านนับถือและสร้างศาลเพียงตาขนาดเล็ก มีการกราบไหว้ขอพร ต่อมาจึงกลายเป็น
สถานท่ีท่ีชาวบ้านต่างถิ่นเข้ามากราบไหว้ขอพร จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงส่ิงศักดิ์สิทธิ์ 
ต่อมาชาวบ้านกลุ่มหนึ่งได้สร้างศาลพ่อปู่ขนาดใหญ่บนคันดินโบราณทําให้เกิดความขัดแย้งกับ
ภาครัฐในการใช้พื้นท่ีโบราณสถาน แม้ภาครัฐจะห้ามสร้างและให้ร้ือถอน แต่ชาวบ้านไม่ได้สนใจ
ยังคงสร้างศาลจนเสร็จ จนต่อมาชาวบ้านได้มีการจัดพิธีบูชาประจําท่ีศาลนี้ ซึ่งเป็นวิธีคิดของ
ชาวบ้านท่ีแสดงถึงสิทธิในการใช้พื้นท่ีร่วมกันของชุมชนบริเวณท่ีตั้งศาล หรืออีกตัวอย่างท่ี
ชาวบ้านบางส่วนเม่ือต้องเข้าไปใช้ประโยชน์ในป่าเช่น เก็บของป่า ตัดไม้ จับสัตว์  เม่ือเดินผ่าน
ศาลพ่อปู่จะระลึกถึงหรือกราบไหว้ขอขมาพ่อปู่ เพราะเช่ือว่าพ่อปู่เป็นผู้ดูแลเมืองดงละคร จึง
เป็นวิธีคิดของชาวบ้านอย่างหนึ่งในการควบคุมคนในชุมชนในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีอยู่ใน
เมืองดงละคร 
 
 การปรับตัว ท่าที ต่อรองและวิธีการแก้ไขปัญหาในการใช้พื้นท่ีในช่วงท่ี 5 
 จากการศึกษาชาวบ้านดงละครพบว่าการปรับตัว วิธีการแก้ไขปัญหานั้น มีวิธีการท่ี
หลากหลาย ดังตัวอย่างเช่น การวางเฉยไม่สนใจปฏิบัติตามเงื่อนไขของภาครัฐ การ
ประนีประนอมช้ีแจงกันสองฝ่าย การสนับสนุนการจัดการพื้นท่ีดูแลของภาครัฐ การขยับเลื่อน
หลักหมุดเขตออกไป การแอบตัดต้นไม้ ขายท่ีดิน การปล่อยท่ีรกร้าง เป็นต้น 
 

การวิเคราะห์แนวคิดเรื่อง “พื้นท่ีกับคน” :  
พื้นท่ีเมืองโบราณและพ้ืนท่ีอยู่อาศัยท่ีทํากิน 
 
 จากการศึกษาชาวบ้านในพ้ืนท่ีเมืองโบราณดงละคร พบว่า “พื้นท่ีกับคน” เป็นเร่ืองท่ีมี
ความสัมพันธ์กันมายาวนาน โดยชาวบ้านให้ความสําคัญกับแนวคิดนี้มาตั้งแต่เร่ิมเข้ามาอยู่
อาศัยและทํากิน เม่ือนําแนวคิดเร่ือง ”การผลิตพ้ืนท่ี” หรือ Production of Space ของอองรี 
เลอแฟบท่ีมองพ้ืนท่ีว่า เป็นผลผลิตท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตข้ึน ขณะเดียวกันพ้ืนท่ีก็มีอิทธิพล
ต่อกระบวนการผลิต และมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ทางสังคมท่ีเกิดข้ึนพร้อมกันด้วย แต่จะมี
การเปล่ียนแปลงไปตามบริบทและตามยุคสมัย โดยชาวบ้านดงละครจะมีความสัมพันธ์ทาง
สังคมกับชาวบ้านในพ้ืนท่ีกันเอง หรือกับเครือญาติท่ีได้ชักชวนเข้ามา หรือกลุ่มอิทธิพลท่ีอยู่ใน
พื้นท่ีเดิม หรือนายพรานท่ีเข้ามาจับจองพ้ืนท่ีป่าดงก่อนแผ้วถาง ซึ่งจากความสัมพันธ์ทางสังคม
ระหว่างคนท่ีเข้ามาจับจองพ้ืนท่ีกับกลุ่มอิทธพิลท่ีขายพื้นท่ีด้วยปากเปล่า มีความสัมพันธ์เชิง
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 อํานาจ (power )  ดังท่ีมิเชล ฟูโก มีทัศนะเร่ืองการทํางานของอํานาจในพ้ืนท่ีของสังคม โดย
กรณีชาวบ้านดงละครมีความสัมพันธ์เชิงอํานาจเกิดข้ึนระหว่างชาวบ้านด้วยกันเอง ในประเด็น
การต่อรอง ยอมรับหรือขัดแย้งในระดับเฉพาะกลุ่ม และเทคนิควิธีการในกลุ่มชาวบ้าน เช่นการ
เลือกพ้ืนท่ีทํากิน ชาวบ้านจะใช้สิทธิการเข้าสู่พื้นท่ีในลักษณะ “คนใดเข้ามาก่อนก็จะได้จับจอง
พื้นท่ีก่อน” ในกรณีสิทธิท่ีเข้าไปทํากินในพ้ืนท่ีป่ารกร้าง และสิทธิเข้าไปแผ้วถางพ้ืนท่ีเพ่ือ
เพาะปลูกหรืออยู่อาศัย  
 
 การศึกษาชุมชนดงละครในพ้ืนท่ีเมืองโบราณดงละครโดยนําแนวคิด Produc t i on o f 
Space มาช่วยในการวิเคราะห์การผลิตพื้นท่ีของชาวบ้านนั้นพบว่า เร่ิมแรกของการปฏิบัติการ
ทางพ้ืนท่ี (Spatial Practice) ชาวบ้านได้เข้ามาจับจองพื้นท่ีบริเวณรอบนอกดงละคร แล้วจึง
ขยับขยายเข้าไปสู่ภายในเมืองดงละคร โดยมีวิธีการต่อรองกับกลุ่มมีอิทธิพลในเร่ืองการทํากิน 
เช่น การชักชวนเครือญาติเข้ามาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่กว่าผู้มีอิทธิพล ชาวบ้านเกิด
ความสัมพันธ์ในระดับท่ีแตกต่างทางสังคมของกลุ่มชาวบ้านด้วยกันเอง และกลุ่มชาวบ้านกบั
กลุ่มอิทธิพลท่ีมีมากกว่าหนึ่งกลุ่ม รวมท้ังในช่วงนั้นชาวบ้านมีความสัมพันธ์ตามธรรมชาติท่ีต้อง
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพพ้ืนท่ีและปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีบางส่วนให้เหมาะสมกับการอยู่และการทํากิน 
โดยการจับจองแผ้วถางพ้ืนท่ีและให้ความหมาย (mean i n g )  กับพ้ืนท่ีใหม่จากการเป็น “ป่า” 
“ดง” “ป่าอาถรรพ์” ไปสู่ “พื้นท่ีอยู่อาศัยและพื้นท่ีทํากิน” ในช่วงนี้เองพ้ืนท่ีเมืองดงละครมีภาพ
แสดงแทน (Representational of Space) ของการเป็นท่ีอยู่อาศัยและท่ีทํามาหากินของ
ชาวบ้านดงละคร โดยมีตํานานเร่ืองเล่าของพื้นท่ีเป็นท่ีกล่าวขานในกลุ่มชาวบ้านดงละครและคน
ภายนอก โดยเฉพาะเรื่องผีดงละครหรือเมืองลับแลท่ีเป็นความทรงจํา (memory) ของชาวบ้าน 
โดยมีภาพลักษณ์ (image)  ของการเป็นพ้ืนท่ีป่าและความเป็นเมืองเก่า พร้อมท้ังมีเร่ือง ผีป่า 
ภูตผี ผีดงละคร หรือผีในเมืองเก่าเป็นสัญลักษณ์ (symbol) ท่ีเข้ามาสอดคล้องและตอกยํ้าให้
พื้นท่ีเมืองดงละครมีตํานานท่ีลึกลับ น่าเกรงกลัว หรือส่ิงเคารพของชาวบ้าน เม่ือมองความเชื่อ
เร่ืองผีป่า ผีดงละครท่ีชาวบ้านเชื่อว่า เป็นส่ิงท่ีสถิตหรือเป็นเจ้าของพื้นท่ี ทําให้เข้าใจเร่ืองพ้ืนท่ี
ในลักษณะวัฒนธรรมไทยดังท่ีนิธิ เอียวศรีวงศ์ (2534) และอานันท์ กาญจนพันธุ์ (2548, 130-
131) มองเร่ืองพ้ืนท่ีมีเจ้าของว่าไม่ได้เป็นส่ิงว่างเปล่าได้อย่างชัดเจนข้ึน  
 
 ดังนั้นแนวคิดเร่ืองพ้ืนที่จึงมีอิทธิพลกับชาวบ้าน จากการที่พื้นท่ีเป็นผลผลิตท่ีนอกจากจะ
ถูกสร้างให้เป็นท่ีอยู่อาศัยท่ีทํากินแล้ว ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ในสังคมตั้งแต่ระบบเครือญาติ
ชุมชน และสร้างองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท่ีเป็นผลิตผลในพ้ืนท่ีให้มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของ
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 ชาวบ้าน เช่น เร่ืองวิธีการเพาะปลูก การทําเคร่ืองมือหัตถกรรม การทําลูกนิมิตหรือการนําพืช
สมุนไพรมาใช้ เป็นต้น    
  
 นอกจากนี้ แนวคิดเร่ืองพ้ืนที่ยังมีอิทธิพลต่อภาครัฐท่ีเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีเมืองดง
ละครด้วยเช่นกัน การผลิตพื้นท่ีของภาครัฐจะแตกต่างจากแนวคิดของชาวบ้าน โดยภาครัฐและ
นักวิชาการเร่ิมเข้ามาผลิตพ้ืนท่ีให้เป็น “พื้นท่ีของราชการ” ตั้งแต่เร่ิมประกาศพื้นท่ีเมืองดง
ละครเป็นโบราณสถานแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2478 โดยประกาศข้ึนบัญชีช่ือโบราณสถาน แต่ยัง
ไม่ได้กําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีชัดเจน โดยในยุคสมัยนั้น ภาครัฐได้เข้ามาจัดการพื้นท่ีโดยการให้
ความหมายเป็น “พื้นท่ีควบคุมอนุรักษ์” หรือ “พื้นท่ีมรดกแห่งชาติ” ซึ่งเป็นการสร้างหรือผลิต
พื้นท่ีใหม่ตามแนวคิดของเลอแฟบ ในการสร้างพื้นท่ีให้เป็นภาพแสดงแทนของภาครัฐและ
นักวิชาการหรือ Representation of Space ซึ่งเป็นการใช้อํานาจและความรู้ในการควบคุม
พื้นท่ีให้เป็นโบราณสถานแห่งชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2478 แต่ความรู้นี้ยังจํากัดอยู่เฉพาะภาครัฐ
เท่านั้น ส่วนชาวบ้านยังคงเข้าใจว่าเป็นพ้ืนท่ีท่ีพวกเขาใช้ประโยชน์ และมีสิทธิในการอยู่อาศัย
และทํากินเหมือนเดิม  

 
 เม่ือมองจากแนวคิดของฟูโก การเข้ามาของภาครัฐและนักวิชาการทําให้เกดิกระบวนการ
สถาปนาอํานาจข้ึน ตามแนวคิดความสัมพันธ์เชิงอํานาจ (power) ในพื้นท่ี โดยภาครัฐได้สร้าง
อํานาจหน้าท่ีข้ึนจากการประกาศพื้นท่ีเป็นโบราณสถาน หรือในการข้ึนทะเบียนโบราณสถานดง
ละคร แต่จากการที่พื้นท่ีไม่ได้ถูกกําหนดขอบเขตชัดเจนจึงทําให้สิทธิหรืออํานาจในการควบคุม
พื้นท่ีมีความทับซ้อนกันของสองสิทธิหรือสองอํานาจ คือ สิทธิของชาวบ้าน ในพ้ืนท่ีอยู่อาศัยทํา
กิน และ สิทธิของภาครัฐ ในพื้นท่ีโบราณสถานแห่งชาติ หรือ พื้นท่ีอนุรักษ์ท่ีวางตําแหน่งอยู่ใน
พื้นท่ีเดียวกัน 
 
 กระบวนการของภาครัฐท่ีเข้ามาใช้สิทธิตามหน้าท่ีความชอบธรรมในการใช้พื้นท่ี คือ 
การกําหนดความรู้ให้กับพ้ืนท่ี เช่น การเข้ามาดําเนินการทางวิชาการ ได้แก่ การสํารวจ ขุดค้น
ทางวิชาการ หรือการเข้ามาสืบค้นตํานาน เร่ืองเล่าต่าง ๆ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ี
ภาครัฐพึงกระทําได้ทําให้เร่ืองเล่าตํานานกลายเป็นเร่ืองวิชาการมากข้ึน ส่งผลให้ลดความเช่ือท่ี
มีต่อเร่ืองเล่าท่ีเน้นอิทธิปาฎิหาริย์ลง ผลกระทบต่อมาจากการท่ีภาครัฐเข้ามาใช้พื้นท่ีคือ การใส่
ความรู้ให้ชาวบ้านได้รับรู้ความหมายของพ้ืนท่ีว่าเป็น “พื้นท่ีเมืองเก่า” “พื้นท่ีเมืองโบราณ” ท่ีมี
อายุยาวนาน ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ท้ังนี้กระบวนการของภาครัฐท่ีเข้ามาจัดการพ้ืนที่อย่าง
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 เข้มข้น และควบคุมจัดระเบียบมากข้ึนนั้น จะเห็นชัดเจนในช่วงท่ีมีการเข้ามาของชนช้ันนํา โดย
ภาครัฐเข้ามาดําเนินการศึกษาทางวิชาการตามพระดําริหรือตามนโยบายของภาครัฐ  ต่อเนื่อง
มาจนถึงกระบวนการกันเขตพื้นท่ีโบราณสถาน ซึ่งเป็นเงื่อนไขและบริบทสําคัญท่ีทําให้ภาพพ้ืนท่ี
ของการสร้างภาพแสดงแทน (Representation of Space) เกิดข้ึนอย่างชัดเจนมากข้ึน มีการ
สร้างพื้นท่ีให้เป็นไปตามจินตภาพของนักวิชาการ หรือผู้เช่ียวชาญด้านต่าง ๆ ท่ีเข้ามาจัดการ
พื้นท่ีเมืองโบราณ โดยการใช้ความรู้หลากหลายด้าน อาทิ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี พฤกษ์
ศาสตร์ ผังเมือง ส่ิงแวดล้อม และการท่องเท่ียว เป็นต้น ให้กลายเป็น “พื้นท่ีเมืองโบราณ” 
“พื้นท่ีมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติส่ิงแวดล้อม” หรือ “พื้นท่ีอนุรักษ์และพัฒนา” “พื้นท่ี
สมบัติของชาติ” โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเป็น “พื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียว” ตามนโยบายของภาครัฐท่ี
พยายามผลักดันให้ชาวบ้านได้รับรู้ถึงความหมายใหม่ท่ีถูกสร้างเพิ่มข้ึนมาจากคนภายนอกชุมชน 
ซึ่งชาวบ้านรับรู้ความหมายนี้เพียงช่วงเวลาหนึ่ง โดยมีชาวบ้านเพียงบางกลุ่มเท่านั้นท่ีได้รับ
ผลประโยชน์จากการสร้างความหมายนี้  

 
 ขณะเดียวกัน ชาวบ้านได้พยายามทําให้พื้นท่ีเมืองดงละครเป็นภาพแสดงแทนของชุมชน 
(Representation of Space) ท่ีค่อยๆ ขับเคลื่อนให้ชัดเจนข้ึนด้วย เช่น การมีความทรงจําร่วม
ในการใช้พื้นท่ี การเล่าตํานาน นิทาน เร่ืองราว เร่ืองเล่าต่าง ๆ เกี่ยวกับพ้ืนท่ีในชุมชน ในรูป
ของการเล่าขาน ส่ิงพิมพ์เผยแพร่ การสร้างบทเพลง หรือบทกลอน ท่ีรวมกันเป็นเร่ืองของ
ความทรงจํา (memory )  รวมทั้งการมีภาพลักษณ์ (image )  ของพ้ืนท่ีเมืองเก่าท่ีมีชุมชนอยู่
อาศัยและทํากินในพ้ืนท่ี โดยให้ภาพชุมชนท่ีสามารถอยู่ร่วมในพ้ืนท่ีเดียวกันได้ ภาพลักษณ์ของ
การเป็นพ้ืนท่ีป่าอุดมสมบูรณ์ และเป็นพ้ืนท่ีเพาะปลูกผลไม้ท่ีสําคัญในจังหวัดนครนายก คือ 
มะยงชิด หรือ มะปรางพันธุ์ อีกท้ังการท่ีชาวบ้านได้แสดงสัญลักษณ์ (symbols) เกี่ยวกับพ้ืนท่ี 
เช่น เร่ืองราวผีหรือความศักดิ์สิทธิ์ในเมืองดงละคร เช่น ผีเมืองดงละคร อาถรรพ์เมืองลับแล 
เร่ืองพ่อปู่ผู้ดูแลพ้ืนท่ีประจําประตูเมือง หรือ เจ้าแม่บ่อน้ําทิพย์ เป็นต้น 
 

การให้ความหมายพ้ืนท่ี และการปฏิบัติการทางพื้นท่ีของชาวบ้าน (Spatial Practice) 
คือ การให้ความหมายพื้นท่ีกับชุมชนว่า อยู่ร่วมกันมานานในเชิงมิติประวัติศาสตร์และเป็นพ้ืนท่ี
ทํากิน เพาะปลูกมะยงชิด ผลไม้ต่าง ๆ รวมท้ังเป็นพ้ืนท่ีท่ีเกิดความสัมพันธ์ทางสังคมทั้งใน
ระดับชาวบ้านกับชาวบ้าน ชาวบ้านกับชุมชน และชาวบ้านกับภาครัฐ ซึ่งมีนัยยะแฝงถึง
ความสัมพันธ์เชิงอํานาจท่ีวางบนฐานของพื้นท่ี โดยปรากฏชัดเจนในความสัมพันธ์เชิงอํานาจท่ี
วางอยู่บนฐานของพื้นท่ี อาทิ ความสัมพันธ์ของชาวบ้านและภาครัฐ หรือชนช้ันนํา ซึ่งใน
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 ความสัมพันธ์เชิงอํานาจนั้นได้นาํไปสู่วิธีคิด และการปรับตัวของชาวบ้านในการแก้ไขปัญหาท่ี
เป็นผลมาจากการเข้ามาของภาครัฐในการจัดการพื้นท่ีเมืองดงละคร โดยชาวบ้านได้มีวิธีคิด 
กระบวนการคิดท่ีนําไปสู่การวางท่าที การต่อรองกับภาครัฐท่ีเข้ามาควบคุมการใช้พื้นท่ี และกัน
เขตพ้ืนท่ีออกจากขอบเขตสิทธิครอบครองของชาวบ้าน โดยวิธีการหรือปฏิบัติการต่างๆของ
ชาวบ้านนั้นมีนัยแฝงในการช่วงชิงความหมายของการใช้พื้นท่ี ในขณะเดียวกันภาครัฐก็ใช้สิทธิ
และปฏิบัติการช่วงชิงการใช้พื้นท่ีด้วยเช่นกัน โดยนําเร่ืองสิทธิอํานาจหน้าท่ีตามกฎหมายมาเป็น
เคร่ืองมือหลักสู่การจัดการพื้นท่ีอย่างชอบธรรม  
  
 กระบวนการสร้างพื้นท่ีด้วยความชอบธรรมของภาครัฐผ่าน “การกันเขตพ้ืนท่ีโบราณ 
สถาน” นี้ เป็นประเด็นท่ีนําไปสู่ปัญหา และผลกระทบท่ีชาวบ้านได้รับส่งผลให้ชาวบ้านมีการ
ปรับตัวเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยในการกันเขตพื้นท่ีโบราณสถานนี้ ตามแนวคิดของฟูโก 
เป็น “เทคนิควิธีการในการสร้างพ้ืนท่ี” หรือ Technologies of Spaces ท่ีสอดคล้องกับการ
จัดการพ้ืนท่ีให้กลายเป็น “พื้นท่ีบริสุทธิ์น่ายกย่อง” หรือ Purification of Space โดยการ
สร้างให้เป็นพ้ืนท่ีศักดิ์สิทธิ์ กล่าวคือการทําเป็น “พื้นท่ีโบราณสถานท่ีข้ึนทะเบียนแล้ว” การกัน
พื้นท่ีระหว่างพื้นท่ีชาวบ้านและพ้ืนท่ีควบคุมอนุรักษ์ของภาครัฐให้แยกออกจากกันเป็นการ Par-
t i t i on ing หรือ “การแบ่งแยกพ้ืนท่ี” โดยภาครัฐ และกําหนดระเบียบต่าง ๆ ข้ึนมาใหม่เพ่ือ
ควบคุมพื้นท่ีและ Exclusion หรือ “กันเขตพ้ืนท่ี” ให้ภาครัฐเข้ามาควบคุมดูแล 
 
 นอกจากนี้ พื้นท่ีเมืองโบราณดงละครยังถูกภาครัฐหรือนักวิชาการร่วมกันสร้างพ้ืนท่ีให้มี
ความหมายใหม่เป็น “เมืองโบราณ” นั้นอยู่ใน ”กระบวนการควบคุมพื้นท่ี” โดยแนวคิดเร่ืองการ
สร้าง “พื้นท่ีพิเศษ” หรือ Heterotopias ตามแนวคิดของฟูโกท่ีมองว่า พื้นท่ีพิเศษเป็นพ้ืนท่ีท่ี
อยู่ระหว่าง ”พื้นท่ีอุดมคติ” (u t o p i a s )  ซึ่งภาครัฐและนักวิชาการสร้างข้ึนกับ ”พื้นท่ี
จริง”  (Real Space) กล่าวคือ ในขณะที่ภาครัฐสร้างพื้นท่ีเมืองดงละครให้เป็น “พื้นท่ีอนุรักษ์” 
หรือ “พื้นท่ีควบคุม” พื้นท่ีของชาวบ้านซึ่งเป็นพ้ืนท่ีจริงตามกายภาพกลับเป็น “พื้นท่ีป่า” “พื้นท่ี
บ้าน”  “พื้นท่ีทํากิน” เป็นต้น พื้นท่ีท้ังสองนี้มีความคลุมครือและทับซ้อนกันตั้งแต่แรกท่ีชาวบ้าน
เข้ามาใช้สิทธิครอบครองจนกระท่ังภาครัฐได้กันเขตพ้ืนท่ีเป็นโบราณสถาน การใช้ประโยชน์จริง
นั้น พบว่าเป็นท้ังพื้นท่ีอยู่อาศัย ทํากิน และพื้นท่ีควบคุม ซึ่งจากมุมมองของชาวบ้านเป็นพ้ืนท่ี
เดียวกัน แต่กลายเป็นพื้นที่ที่แบง่แยกชัดเจนจากมุมมองภาครัฐ ส่งผลให้พื้นที่ดงละครกลายเปน็
พ้ืนที่ขัดแย้งในช่วงเวลาหน่ึง ภายในพ้ืนที่พิเศษหรือเมืองดงละครน้ีถูกสร้างให้เป็นพ้ืนที่ถูกควบคุม
ตามกฎระเบียบรวมท้ังเป็นพ้ืนท่ีโบราณสถานท่ีถูกแยกเวลาอดีตและปัจจุบันออกมา 
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 เร่ือง “สิทธิ” ในส่วนของวิธีคิด กระบวนการคิด และแนวความเชื่อในการใช้พื้นท่ีนี้
แบ่งเป็นสองส่วนคือ ส่วนของชาวบ้านและส่วนของภาครัฐท่ีเข้ามาจัดการพ้ืนท่ี โดยท้ังสองภาค
ส่วนต่างก็มีวิธีคิดในการใช้พื้นท่ีแตกต่างกัน โดยเฉพาะประเด็น “สิทธิ” หรือ “สิทธิการใช้
ประโยชน์พื้นท่ี” โดยผู้ศึกษานําแนวคิดของธเนศ อาภรณ์สุวรรณ เร่ือง “สิทธิ”มาประยุกต์ใช้ 
ซึ่งสิทธินี้มีนัยยะแฝงของอํานาจ (power) มาสัมพันธ์ด้วย   
 
 สิทธิหรืออํานาจในการใช้พื้นท่ีเป็นแนวความเชื่อและวิธีคิด ในการใช้พื้นท่ีของชาวบ้านท่ี
เร่ิมข้ึนต้ังแต่การเข้าไปใช้สิทธิจับจองพื้นที่ทํากินและอยู่อาศัยในเมืองดงละครที่มีสภาพเป็นป่าดง 
และการใช้สิทธิในการจับจอง บุกเบิกแผ้วถากพื้นท่ีป่าให้เป็นพ้ืนท่ีทํากิน และพ้ืนท่ีอยู่อาศัย
เร่ือยมา จนมีเอกสารสิทธิตามกฎหมายการครอบครองพื้นท่ี เช่น ใบส.ค.1 หรือ น.ส.3 หรือ
โฉนดท่ีดิน จนกระท่ังเม่ือภาครัฐมีการประกาศข้ึนทะเบียนโบราณสถานแห่งชาติปี พ.ศ.2478 
นําไปสู่การมี “สิทธิ” การกันเขตของกรมธนารักษ์ และกรมศิลปากร โดยวิธีคิดของภาครัฐการ
กันเขตเป็นเร่ืองของการแยกคนออกจากพ้ืนท่ีอนุรักษ์ แต่ในกรณีของเมืองดงละครนี้ เป็นกรณีท่ี
กันส่วนเฉพาะพื้นท่ี แต่ไม่สามารถแยกคนออกจากพ้ืนท่ีได้ เนื่องจาก “สิทธิ” ความชอบธรรมท่ี
ชาวบ้านได้จากการมีเอกสารสิทธิ และ “สิทธิ” ของชาวบ้าน ท่ีชาวบ้านเช่ือคือ การมีสิทธิใช้
ประโยชน์ในพื้นท่ี เม่ือชาวบ้านคิดว่า ตนไดรั้บผลกระทบท่ีเกิดจากภาครัฐในการจัดการพ้ืนท่ี 
ชาวบ้านก็จะ “อ้างสิทธิ” ซึ่งเป็นกระบวนความคิด โดยรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพ่ือต่อรองกับภาครัฐ  
หรือสิทธิของชาวบ้านในการวางท่าทีต่อภาครัฐ ท้ังการยอมรับและปฏิเสธ หรือการอ้างสิทธิ
การให้ความหมายของชาวบ้านท่ีว่า “พื้นท่ีผูกพันมาตั้งแต่เกิด” หรือ “พื้นท่ีป่าเข้าไปทํากินได้” 
ท่ีมีนัยยะแฝงในเร่ืองสิทธิ การใช้พื้นท่ีได้อย่างชอบธรรมของชาวบ้าน หรือกรณีท่ีชาวบ้านไม่
เปล่ียนเอกสารสิทธิเป็นโฉนดท่ีดิน ก็มีวิธีคิดท่ีไม่ต้องการสูญเสียพ้ืนท่ีให้แก่ภาครัฐ โดยเช่ือว่า
พื้นท่ีไม่ได้ถูกกันเขตและตนยังคง “สิทธิ” เดิมอยู่ 
 
 เร่ือง ผี ส่ิงศักดิ์สิทธิ์  ในความเช่ือและวิธีคิดของชาวบ้าน เช่ือว่ามีส่ิงศักดิ์สิทธิ์หรือผีอยู่
ในพื้นท่ี ผู้ศึกษาได้นําแนวคิดของนิธิ เอียวศรีวงศ์ (2534) และอานันท์ กาญจนพันธ์(2548) ใน
กรณีของเมืองดงละครนั้นชาวบ้านยังคงเช่ือเร่ือง “ผี” ท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีโดยเฉพาะในพื้นท่ี
เมืองโบราณและบริเวณประตูเมือง หรือ “พ่อปู่ประตูทิศ”โดยเม่ือชาวบ้านใช้พื้นท่ีเมืองโบราณ
หรือในป่าบนคันดนิ ซึ่งชาวบ้านเช่ือว่าเป็น “พื้นท่ีของพ่อปู่” ก็จะต้องปฏิบัติตนหรือเปลี่ยน
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 พฤติกรรมให้มีความสํารวม เคารพต่อพ้ืนท่ี ไม่ท้าทายหรือดูหม่ิน ตามทัศนะของอานันท์มอง
ว่า พื้นท่ีมีส่ิงต่าง ๆ อยู่ในพื้นท่ีและจําเป็นต้องบอกกล่าวหรือขอจากพื้นท่ีก่อน คนในชุมชนดง
ละครยังคงเช่ือเร่ืองส่ิงศักดิ์สิทธิ์ท่ีอยู่ภายในเมือง และการมีศีลธรรมเม่ือเข้าไปในเมืองโบราณ 
จึงมีนัยยะแฝงต่อการใช้พื้นท่ีสร้างระเบียบในการใช้ประโยชน์พื้นท่ีภายในเมืองและการควบคุม
ศีลธรรมในชุมชนด้วย นอกจากนั้นวิธีคิดเร่ือง “ผี” ยังปรากฎในเรื่องของตํานานและเร่ืองเล่า
ของชุมชนดงละครด้วย เช่น เร่ืองเมืองลับแล หรือผีในดงละคร หรือ “พ่อปู่” “เจ้าแม่น้ําทิพย์” 
เป็นต้น 
 

การวิเคราะห์วิธีการปรับตัว วิธีการแก้ไขปัญหาในพื้นท่ี 
 
 การปรับตัวและวิธีการแก้ปัญหาของชาวบ้านในช่วงแรก ชาวบ้านมีวิธีคิดท่ีเช่ือมโยงไปสู่
การดํารงชีวิตโดยการปรับตัวจะมีความสอดคล้องกับระบบความสัมพันธ์ทางสังคม ความสัมพันธ์
เชิงอํานาจ และความสัมพันธ์ทางธรรมชาติ ภายใต้เงื่อนไขและบริบทท่ีแตกต่างกันเม่ือต้อง
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ทําให้ชาวบ้านมีวิธีคิด ระบบคิดเร่ืองหลักการมีเหตุผลนําไปสู่การ
เลือกพ้ืนท่ีอยู่อาศัยและท่ีทํากิน โดยพ้ืนท่ีเมืองดงละครเป็นท่ีดอน ขาดแคลนน้ํา ชาวบ้านจึง
ต้องหาวิธีการใช้พื้นท่ีโดยการเลือกพ้ืนท่ีขุดหลุมบ่อเป็นท่ีกักตุนน้ําไว้ใช้ เป็นต้น  
 
 จนกระท่ัง เม่ือมีการเข้ามาจัดการพ้ืนที่ของภาครัฐในเมืองดงละครให้เป็นพ้ืนท่ีอนุรักษ์
และพ้ืนท่ีถูกควบคุม โดยสร้างภาพแสดงแทน (Representation of Space) จากนักวิชาการ
และภาครัฐตั้งแต่ช่วงประกาศข้ึนทะเบียนโบราณสถาน ทําให้กลายเป็น “พื้นท่ีอนุรักษ์” และ
พื้นท่ีภาพแสดงแทนของชาวบ้านท่ีเป็น “ท่ีอยู่อาศัยและท่ีทํากินในพื้นท่ี” (Representation of 
S p a c e )  ท่ีมีการอธิบายพ้ืนท่ีผ่านภาพลักษณ์ ความทรงจําและสัญลักษณ์นั้น นําไปสู่การ
ปฏิบัติการทางพื้นท่ี (Spat ia l Pract ice) ของชาวบ้านดงละครท่ีมีความสัมพันธ์ทางสังคม 
ความสัมพันธ์เชิงอํานาจท่ีภาครัฐเข้ามาจัดการควบคุมพื้นท่ีในกรณีจัดระเบียบเงื่อนไขพื้นท่ี มี
การแบ่งแยกพ้ืนท่ีชาวบ้านและพ้ืนท่ีรัฐออกจากกัน ซึ่งเป็นตําแหน่งท่ีทับซ้อนกันจึงเกิดเป็นความ
ขัดแย้งข้ึน ก่อให้เกิดปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อชาวบ้าน ชาวบ้านจึงมียุทธวิธีหรือเทคนิคในการ
ปฏิบัติการเชิงพื้นท่ีเพ่ือการต่อรองหรือปรับตัวเพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ซึ่งมีความหลากหลาย
และซับซ้อนในระดับปัจเจก โดยมีเงื่อนไขและบริบทแต่ละช่วงเวลา อาทิเช่น การวางเฉย ไม่
สนใจ ไม่ให้ความร่วมมือกับรัฐ การอ้างสิทธิ การทะเลาะ ประชดประชัน การจับกลุ่มคุย 
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 ประชุม การรวมตัวเรียกร้อง การล่ารายช่ือร้องเรียน เป็นต้น ขณะเดียวกันภาครัฐได้สร้าง
วิธีการประนีประนอม อะลุ่มอล่วย โดยการสร้างเงื่อนไขและคืนสิทธิบางส่วน และตอกย้ําสิทธิ
ชาวบ้านในส่วนท่ีชาวบ้านสามารถใช้ประโยชน์จากท่ีดินได้ตามปกติ แต่สร้างกฎระเบียบแก่
ชาวบ้านว่าต้องถูกควบคุมการใช้พื้นท่ีโดยไม่ให้เปลี่ยนสภาพพ้ืนท่ีหรือห้ามทําลายพ้ืนท่ี เป็นต้น 
 
 อย่างไรก็ตามปัจจุบันชาวบ้านและภาครัฐได้มีการปรับตัวให้อยู่ในระดับท่ีประนีประนอม 
แต่ชาวบ้านนั้น ก็ยังคงมีท่าทีท่ีแฝงด้วยความวิตกกังวล หวาดระแวง และความไม่แน่ใจต่อ
ความม่ันคงในสังคมและสภาพความเป็นอยู่ของตน พร้อมท้ังยังคงรอดูท่าทีของภาครัฐอยู่
ตลอดท้ังในด้านการปฏิบัติงานหรือการจัดการพื้นท่ีในแง่นโยบาย ดังนั้นวิธีคิดและการปรับตัว
ของชาวบ้านจึงยังคงไม่หยุดนิ่งอยู่แค่ในปัจจุบัน หากยังมีบริบทหรือเงื่อนไขต่าง ๆ เข้ามาอย่าง
ต่อเนื่องไม่ส้ินสุดภายในพ้ืนท่ีเมืองโบราณดงละคร ซึ่งเป็นเมืองท่ีอยู่ร่วมกันของ “ชาวบ้าน” 
และ “พื้นท่ีเมืองโบราณ” 
 

บทสรุป 
  
 ชาวบ้านดงละครเป็นกลุ่มคนท่ีอพยพเข้ามาอยู่อาศัย และทํากินมาตั้งแต่ก่อนท่ีจะมีการ
ข้ึนทะเบียนโบราณสถานแห่งชาติเมืองโบราณดงละคร ในปีพ.ศ. 2478 ชาวบ้านดงละครได้มี
วิธีคิดและการปรับตัวในการแก้ไขปัญหาเรื่อยมาตั้งแต่เร่ิมเข้ามาอาศัยอยู่และทํากิน ในช่วง
เวลาท่ีมีการเข้ามาของภาครัฐและนักวิชาการ ได้มีการนําความรู้เกี่ยวกับพื้นท่ีเมืองโบราณมาสู่
ชาวบ้าน พร้อมกับการจัดการควบคุมพื้นท่ีเมืองโบราณดงละครให้เป็น “พื้นท่ีอนุรักษ์” มีการกัน
เขตพ้ืนท่ีโบราณสถานเพื่อควบคุม “พื้นท่ี” และ “คน” ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของภาครัฐ ซึ่งใน
การจัดการลักษณะนี้ก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบต่าง ๆ แก่ชาวบ้านที่มีความสัมพันธ์อัน
ยาวนานกับพ้ืนท่ี โดยเฉพาะเรื่องกรรมสิทธิ์ท่ีดิน และสิทธิการใช้ประโยชน์ท่ีดิน เป็นต้น จึงเป็น
ผลนําไปสู่วิธีคิดและการปรับตัวในการแก้ไขปัญหาท่ีมีความหลากหลายของแต่ละปัจเจกบุคคล
หรือแต่ละครอบครัว โดยข้ึนอยู่กับเงื่อนไขและบริบทท่ีแตกต่างกัน 
 
 วิธีคิดและการปรับตัวของชาวบ้านดงละครในการแก้ปัญหานั้น ดําเนินไปเพ่ือสร้างความ
ม่ันคงต่อสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของครอบครัวเป็นสําคัญ เพ่ือทําให้ “คน” สามารถ
อยู่ร่วมกับ “พื้นท่ี”ได้ และดํารงอยู่ในพื้นท่ีได้อย่างมีเสถียรภาพท้ังในด้านการอยู่อาศัยและการ
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 ทํากิน ดังนั้น เราจึงเห็นภาพความขัดแย้งและการประนีประนอมของความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาครัฐกับชาวบ้านในเรื่องพ้ืนที่ การศึกษานี้จึงเป็นเพียงภาพตัวแทนส่วนหนึ่งท่ีสะท้อนปัญหา 
วิธีคิดและการปรับตัวของชาวบ้านเพียงช่วงเวลา เงื่อนไข และบริบทหนึ่งเท่านั้น หากแต่
ความสัมพันธ์ของคนและพ้ืนท่ีนั้นยังคงดําเนินต่อไปและมีความผูกพันกันอย่างไม่ส้ินสุด 
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 เชิงอรรถ 
 
 1 เนื้อหาเรียบเรียงปรับปรุงจากวิทยานิพนธ์เร่ือง “การรับรู้ วิธีคิดและการปรับตัวใน
การใช้พื้นท่ีเมืองโบราณของชุมชนดงละคร ตําบลดงละคร อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก”  
สาขาวิชามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 
2552  

 
 2 จากคําสัมภาษณ์ของยายขาว “เม่ือก่อนมีพวกโจร หนีคดี หนีตํารวจเข้าไปหลบในดง 
ไม่รอดซักราย ตายหมด...พ่อปู่ไม่เอาไว้...” (ยายขาว นาคมงคล, สัมภาษณ์, 14 มีนาคม 
2549) 
 
 3 จากคําสัมภาษณ์ของลุงสม  “คนรุ่นทวดจะรู้ คนรุ่นแก่เคยพูดยืมถ้วยโถโอชามจากที่นี้
ทําบุญแล้วมันลอยข้ึน..” (ลุงสม โตประมาณ, สัมภาษณ์, 14 ตุลาคม 2549)  
 
 4 นายพิสิฐ เจริญวงศ์ อาจารย์คณะโบราณคดี ม.ศิลปากรเข้ามาสํารวจขุดค้นทาง
โบราณคดี เม่ือปี พ.ศ. 2515 และกรมศิลปากร เข้ามาในปี พ.ศ. 2529 และ พ.ศ. 2532 - 
2533   
 
 5 ภาครัฐกับเงื่อนไขและระเบียบในการกันเขตและควบคุมพื้นท่ี โดยจะมีเงื่อนไขและ
ระเบียบของหน่วยงานกรมธนารักษ์ กรมที่ดินและกรมศิลปากร ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีระเบียบท่ี
เกี่ยวข้องกับการใช้พื้นท่ีดังนี้ กรมธนารักษ์ เป็นเจ้าของท่ีราชพัสดุหรือในพ้ืนท่ีนี้คือคูน้ําคันดิน
โบราณ ทําหน้าท่ีควบคุมส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ ในพื้นท่ี และระวังช้ีแนวเขตท่ีดินท่ีราชพัสดุ  
ระเบียบของกรมท่ีดิน มาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน มีระเบียบตั้งแต่การย่ืนขอทํา
รังวัดท่ีดิน   
 
 6 มาตรา 7 มาตรา 7 ทวิ มาตรา 9 มาตรา 10 มีรายละเอียดเกี่ยวกับเร่ือง ห้าม
ทําลาย บุกรุก ในเขตโบราณสถาน ห้ามขุดหาของเก่า โบราณวัตถุ ห้ามปลูกอาคาร
ส่ิงก่อสร้างขนาดใหญ่ในเมืองโบราณคูน้ําคันดินโบราณ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากอธิบดีกรม
ศิลปากร เป็นต้น  



การรับรู้ วิธีคิด และการปรับตัวในการใช้พ้ืนที่เมืองโบราณของชุมชนดงละคร | 79      

  7 จากการสัมภาษณ์ป้าเดือน “เดิมป้ามี 6 ไร่กบังานนึง ออกโฉนดมาเหลือ 4 ไร่ หมด
ไปตั้ง 2 ไร่ นี้เป็นของกรมศิลป์ไปเลย..” (ป้าเดือน[นามแฝง], สัมภาษณ์, เมษายน 2552)  
หรือกรณีของป้ารี เล่าว่า “บ้านโดนหมด เขามาวัด เสาหินเขาเข้ามาถึงคร่ึงบ้าน บ้านท่ีเขา
ปลูกกัน..ก่อนเขาก็ทํากินกันมา...อยู่ๆเข้ามาวัดว่าเอาแค่ไหน ว่าแค่ไหนก็แค่นั้น” (ป้ารี 
[นามแฝง], สัมภาษณ์, เมษายน 2552)  
 
 8 จากการสัมภาษณ์ป้าสุข “ท่ีเรามัน 8 ไร่ 3 งาน แต่นี้กรมศิลป์เขากินข้ึนมานะ กิน
ข้ึนมาเยอะที่สวนนี้...ในสวนนี้ตดิเยอะ...ตอนนี้ยังทุกข์อยู่ ขายก็ขายไม่ได้ มีปัญหาที่กรมศิลป์ท่ี
เดียว เขารุกลํ้าเข้ามาเยอะ พอเราจะแบ่งท่ีแบ่งทาง เขาก็ข้ึนมาตั้งเยอะนะ..” (ป้าสุข
[นามแฝง], สัมภาษณ์, เมษายน 2552) 
 
 9 พื้นท่ีท่ีถูกเวนคืนตามความรับรู้ความเข้าใจของชาวบ้านคือ พื้นท่ีท่ีตนถูกกันเขตออก
จากพ้ืนท่ีบ้านหรือท่ีทํากิน โดยกรมธนารักษ์เป็นเจ้าของพื้นท่ี (ท่ีราชพัสดุ) ส่วนกรมศิลปากร
เป็นผู้ดูแลท่ีโบราณสถานอันได้แก่ คูน้ําคันดินโบราณ โบราณสถาน  
 
 10 ดังกรณีตัวอย่างของพ่ีนิด ท่ีเล่าถึงเหตุผลท่ีไม่ให้ความร่วมมือต่อนักวิชาการท่ีจะมา
ขอขุดค้นทางวิชาการในบริเวณเขตบ้านว่า “มีคนมาขอขุดท่ีบ้านมีก้อนหินข้ึนมาเอง 5 ก้อน 
เรียก พระเจ้าห้าพระองค์ กรมศิลป์จะมาขอขุดเราก็ไม่อยากให้ขุด ...เลี่ยง ถ้าเขาขุดเจออะไร 
เดี๋ยวเราก็ต้องไปซิ กลัวโดนไล่ท่ี..ไม่ให้ขุด..ตั้งแต่รุ่นเตี่ยแล้ว..” (พี่นิด [นามแฝง], สัมภาษณ์, 
ตุลาคม 2549)  
 



80 | มอง “คน” สะท้อน “โครงสร้าง” 

 บรรณานุกรม 
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 บทคัดย่อ 
 
 80 ปีของชุมชนบ้องตี้ : จาก “หมู่บ้านกะเหร่ียง” ถึง “หมู่บ้านชายแดน” เป็นงานท่ี
ต้องการศึกษาการเปล่ียนแปลงของหมู่บ้านชายแดนของประเทศไทย และการเผชิญหน้าของ
ผู้คนในชุมชนบ้องตี้ท่ีมีต่อการเปลี่ยนแปลงจากอดีตถึงปัจจุบัน โดยใช้แนวคิดชุมชนชายแดน ซึ่ง
อธิบายชุมชนใน 3 มิติ คือ 1) ขอบเขตทางสังคมหรือขอบเขตทางสัญลักษณ์ 2) ขอบเขตของ
รัฐและรัฐภูมิศาสตร์ และ 3) ขอบเขตทางวัฒนธรรม จากการศึกษาพบว่าชุมชนบ้องตี้มีการ
เปล่ียนแปลงของขอบเขตทางสังคม ขอบเขตของรัฐ และขอบเขตทางวัฒนธรรม 4 คร้ัง ดังนี ้
ยุคท่ี 1 ชุมชนกะเหร่ียง (ก่อนปี พ.ศ. 2479) บ้องตี้เป็นชุมชนขนาดเล็ก มีความสัมพันธ์แบบ
เครือญาติ ยุคท่ี 2 ชุมชนบ้องตี้ในฐานะท่ีเป็นพ้ืนท่ีควบคุมของรัฐ (พ.ศ. 2479 - 2500) โดย
รัฐพยายามเข้ามาควบคุมและกลืนกลายกะเหร่ียงให้เป็นคนไทยผ่านระบบการศึกษา การแบ่ง
อาณาเขตการปกครอง และการปฏิบัติงานของตํารวจตระเวนชายแดน ยุคท่ี 3 ชุมชนบ้องตี้
ภายใต้ทุนนิยมและวาทกรรม “การพัฒนา” ของรัฐ (พ.ศ. 2501 - 2538) บ้องตี้กลายเป็น
พื้นท่ีท่ีแรงงานพม่าหล่ังไหลเข้ามาผู้คนในชุมชนยังถูกจัดการและควบคุมโดยรัฐไทยมากกว่ายุค
ท่ีผ่านมา และ ยุคท่ี 4 ชุมชนบ้องตี้ท่ามกลางการไหลบ่าของผู้คนหลัง “กะเหร่ียงแตก” และ
ความเข้มงวดของการควบคุมพ้ืนท่ีชายแดน (พ.ศ. 2539 – 2552) บ้องตี้เป็นท่ีอยู่อาศัยของผู้
อพยพชาวกะเหร่ียงจํานวนมาก ทําให้เกิดความหลากหลายของผู้คน และการผสานกันระหว่าง
วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในขณะเดียวกันรัฐเองก็ได้เข้ามาจัดการโดยการควบคุมและ
แบ่งแยก “คนใน” กับ “คนนอก” ออกจากกันอย่างชัดเจน อันนํามาซึ่งความแตกต่างในด้าน
สิทธิของผู้คนในชุมชน  

 คําสําคัญ 
 ชุมชน, ชุมชนชายแดน, ขอบเขตทางสังคม, ขอบเขตรัฐและภูมิศาสตร์รัฐ,  
 ขอบเขตทางวัฒนธรรม 
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 Abstract 
 

 The article The 80 years of Bongtee Community: from “Karen village” to 
“border village”, is to study the changes in a Thai border village and the people’s 
reaction to changes. This study employs the concept of “border community” which 
analyses 3  dimensions of community: 1 ) “Social and Symbolic Boundaries” 2 ) 
“Geopolitical and State Boundaries” and 3 ) “Cultural Boundaries”. I found that 
Bongtee community has gone through 4 periods of change in all three dimensions. 
The first period (before 1936): The Karen Community — small community which 
among members were mostly relatives. The second period (1936 - 1957): Under 
the State’s Control Karens in Bongtee was socialized to become Thai citizens 
through educational system, border zoning by Thai government, and police border 
operation. The third period (1 958  - 1995 ): Bongtee under capitalism and Thai 
“development” discourse caused many Burmese labour came across border. This 
ethical diversity was under control by Thai government. Bongtee people were di-
vided into two groups: the “insider” and “outsider”, that bring to conflicts and 
violation of human rights. The forth period (1996 - 2009): Bongtee after the end 
of against Karen  war. Community became having more ethical diversity and more 
cultural blending with Karen from Burma.  

 Keywords 
 Community, Border Community, Social Boundaries, Geopolitical and State  
 Boundaries, Culture Boundaries 
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บทนํา 
 
 ความสัมพันธ์อันกลมเกลียว และการหล่อหลอมสมาชิกในสังคมให้เป็นหนึ่งเดียวกัน  
เป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ทางสังคมของกลุ่มคนท่ีเรียกกันว่า “ชุมชน” ซึ่งแต่ละชุมชนต่าง
ก็มีกฎเกณฑ์ท่ีกําหนดขอบเขตของตนเองไว้ ดังเช่น คน ๆ นั้นจะต้องอยู่ในอาณาบริเวณ
เดียวกัน มีความผูกพันใกล้ชิดกัน เป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน มีวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีแบบ
เดียวกัน เป็นต้น จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ถือเป็นแนวคิดท่ีได้รับอิทธิพลจากกลุ่มนักคิดโครงสร้าง
การหน้าท่ี ซึ่งมองว่าชุมชนเป็นหมู่บ้านท่ีมีลักษณะความสัมพันธ์ฉันท์เครือญาติ มีการพ่ึงพาและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทําให้มองไม่เห็นความขัดแย้งท่ีมีปรากฏอยู่ในชุมชน (ชยันต์ 2536, 
52) ท้ังท่ีความเป็นจริงแล้ว “ชุมชน” ในยุคโลกาภิวัตน์มีความหลากหลายซับซ้อน ในขณะท่ี
การศึกษาตามแนวคิดของนักคิดหลังยุคสมัยใหม่มุ่งเน้นไปท่ีการศึกษาเพ่ือหาความแตกต่าง
ระหว่างการดําเนินชีวิตของกลุ่มคนแต่ละกลุ่มในชุมชน ทําให้ภาพของความเป็นชุมชนท่ัวไปใน
ปัจจุบันนี้มีลักษณะท่ีแตกต่างหลากหลาย กล่าวคือ ชุมชนในยุคนี้ถูกกล่าวถึงลักษณะของชุมชน
ในรูปแบบใหม่ ซึ่งให้ความสําคัญกับความแตกต่างหลากหลายของความเป็นสมาชิก และชุมชน
อาจจะมีขอบเขตทางด้านภูมิศาสตร์หรือไม่มีก็ได้ ความหลากหลายดังกล่าวส่วนหนึ่งเกิดจาก
การอพยพย้ายถิ่นของคน ซึ่งต่างก็มีเช้ือชาติ ศาสนา ภาษา ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม ฯลฯ 
ท่ีแตกต่างกัน ซึ่งแน่นอนว่าสังคมที่ธํารงอยู่บนรากฐานของความแตกต่างทางชาติพันธุ์ 
ถึงแม้ว่าจะมีความสัมพันธ์ในลักษณะประนีประนอมถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันก็ตาม แต่ก็มิ
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 อาจหลีกเลี่ยงปัญหาความขัดแย้งท่ีเกิดจากความแตกต่างและความซับซ้อนของผู้คนและชุมชน
ไปได้  
 
 เราสามารถพบเห็นชุมชนลักษณะเช่นนี้ได้ท่ัวไปในปัจจุบัน โดยเฉพาะชุมชนในเมืองใหญ่  
และชุมชนชนบท หรือชุมชนชายแดนท่ีมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน ดังเช่น หมู่บ้าน
บ้องตี้  ตําบลบ้องตี้ อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายแดนระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศพม่า 
 
 ปัจจุบันชุมชนบ้องตี้ประกอบไปด้วยคนเช้ือชาติต่าง ๆ เช่น คนไทยเช้ือสายกะเหร่ียง 
คนไทยจากต่างถิ่น คนกะเหร่ียงท่ีอพยพมาจากประเทศพม่า คนทวายเช้ือสายพม่า คนพม่าแท้ 
มอญ และมุสลิม ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้เข้ามาในชุมชนในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกัน และมีจุดมุ่งหมาย
ในการเข้ามาอยู่ในชุมชนท่ีแตกต่างกัน ด้วยเหตุนี้ ความเป็นชุมชนของชุมชนบ้องตี้จึงมีลักษณะ
ขัดแย้งกับชุมชนในอุดมคติโดยทั่วไปซึ่งมองว่าคนในชุมชนมีลักษณะท่ีเหมือนกันและมี
ความสัมพันธ์ในแบบท่ีเป็นหนึ่งเดียวกัน   
 
 ผู้เขียนต้องการค้นหาคํานิยามความเป็นชุมชนของหมู่บ้านบ้องตี้ ในช่วง 80 ปีท่ีผ่านมา 
ซึ่งเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านจากการเป็น “หมู่บ้านกะเหร่ียง” มาสู่ความเป็น “หมู่บ้าน
ชายแดน” เพื่ออธิบายลักษณะชุมชนท่ีมีลักษณะเฉพาะท้ังความแตกต่างหลากหลายของเชื้อ
ชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงนับตั้งแต่เม่ือคร้ังท่ี
ชุมชนยังมีความเป็นเอกภาพ ไปจนถึงช่วงเวลาท่ีมีผู้คนต่างเชื้อชาติ ต่างภาษา และต่างศาสนา
มาอยู่ ร่วมกัน ส่งผลให้รัฐต้องเข้ามามีบทบาทในการจัดการชุมชนนี้โดยใช้กฎเกณฑ์ท่ีมี
ความจําเพาะมากกว่าหมู่บ้านชนบทท่ัวไป โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเปล่ียนแปลงของ
หมู่บ้านชายแดนของประเทศไทย และศึกษาการเผชิญหน้าของผู้คนในชุมชนบ้องตี้ท่ีมีต่อการ
เปล่ียนแปลงจากอดีตถึงปัจจุบัน โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพผ่านการสัมภาษณ์เจาะลึก
ชาวบ้านท่ีเป็นคนไทย กะเหร่ียง พม่า มอญ และมุสลิม จํานวน 20 คน นอกจากนี้ยัง
สัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีรัฐและผู้นําชุมชน ในระหว่างการเก็บข้อมูลสนาม (เดือน มิถุนายน พ.ศ. 
2551 ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2552) และการเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนประกอบกับการใช้
วิธีการสังเกตอย่างมีส่วนร่วมด้วย งานศึกษาชิ้นนี้ใช้แนวคิดว่าด้วยชุมชนชายแดน ซึ่งอธิบาย
ชุมชนใน 3 มิติ คือ 1) ขอบเขตทางสังคมหรือขอบเขตทางสัญลักษณ์โดยใช้วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของคนกลุ่มต่างๆ 2) ขอบเขตของรัฐและรัฐภูมิศาสตร์ เป็นมิติ ท่ีศึกษา
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 ความสัมพันธ์ของชุมชนกับอํานาจรัฐ ซึ่งแบ่งคนเป็น “คนใน” – “คนนอก” และ  3) ขอบเขต
ทางวัฒนธรรม เป็นมิติท่ีอธิบายความเป็นชุมชนชายแดนในยุคหลังสมัยใหม่ท่ีกว้างไปกว่าอาณา
บริเวณทางภูมิศาสตร์ แต่เน้นวิเคราะห์การข้ามแดนทางวัฒนธรรมระหว่างคนกลุ่มต่าง ๆ เช่น 
กลุ่มชาติพันธุ์, เพศหญิง เพศชาย, และการข้ามแดนระหว่างชนช้ัน  
 

แนวคิด “ความเป็นชุมชนของหมู่บ้านชายแดน” 
  
 ความเป็นชุมชนชายแดนของชุมชนบ้องตี้ สามารถอธิบายได้จากแนวคิดชุมชนชายแดน
ของ บาร์ท  (Barth, 1969) ท่ีได้เสนอว่าในการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดนมี 3 แนวคิดท่ีต้องนํามา
พิจารณาร่วมกัน คือ (1) แนวคิดขอบเขตทางสังคมและขอบเขตทางสัญลักษณ์ (Social and 
Symbolic Boundaries) (2) ขอบเขตของรัฐและรัฐภูมิศาสตร์ (Geopolitical and State 
Boundaries) และ (3) วัฒนธรรมและความเป็นชายแดนในยุคหลังสมัยใหม่ (Cultural and 
Postmodern Borderlands)  
 
 บาร์ท (1969) ได้มองขอบเขตทางสังคมหรือขอบเขตทางสัญลักษณ์ ขอบเขตทางสังคม 
คือความสัมพันธ์ระหว่างคนกลุ่มต่างๆ ท้ังคนท่ีอยู่ในวัฒนธรรมเดียวกันกลุ่มคนท่ีอยู่ต่าง
วัฒนธรรม เป็นความสัมพันธ์ท่ีไม่ตายตัว ไม่ได้ยึดติดเฉพาะกับกลุ่มของตนเอง แต่ข้ึนอยู่กับ
เหตุการณ์ว่าขณะนั้นเขาต้องมีความสัมพันธ์กับใครบ้าง ซึ่งสามารถปรับเปล่ียนไปได้โดยข้ึนอยู่
กับว่าคนๆ นั้นมีปฏิสัมพันธ์กับใคร เร่ืองอะไร ส่ิงท่ีน่าสนใจคือ ทําไมคนแต่ละกลุ่มจึงยังคง
ดํารงกลุ่มตนเองไว้อย่างเหนี่ยวแน่น และอะไรท่ีทําให้เขาแยกความแตกต่างระหว่างกันได้อย่าง
ชัดเจน  
 
 อย่างไรก็ตามแนวคิดนี้ยังมีข้ออ่อน เนื่องจากขอบเขตทางสังคม เป็นการถามความคิด 
ของคน ดังนั้นการมองนิยามแบบนี้จึงเป็นการให้นิยามแบบปัจเจก ซึ่งไม่มองเง่ือนไขภายนอก
หรือโครงสร้างท่ีใหญ่กว่า ซึ่งจะช่วยอธิบายบริบทของความสัมพันธ์ของคนได้ชัดเจนมากย่ิงข้ึน 
เช่น บริบททางด้านรัฐ ดังนั้น จึงจําเป็นต้องเชื่อมโยงกับแนวคิดอีกแนวหนึ่งคือ ขอบเขตของรัฐ 
(State Boundaries) 
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  ข อ บ เ ข ต รั ฐ แ ล ะ ภู มิ ศ า ส ต ร์ รั ฐ  (Geopolitical and State Boundaries) เ น้ น
ความสัมพันธ์ท่ีเกี่ยวข้องกับอํานาจของรัฐและภูมิรัฐศาสตร์ท่ีมีต่อพลเมืองและผู้ท่ีอยู่ภายใต้
อํานาจอธิปไตยของรัฐ ซึ่งเม่ือพูดถึงชายแดนโดยใช้รัฐเป็นแกนหลัก ส่ิงท่ีจะจําแนกคนได้ง่ายคือ 
ใครอยู่ในเขตแดน และใครเป็นคนนอกเขตแดน หรือการแบ่งคนใน (insiders) และคนนอก 
(outsiders) โดยดูจากเครือญาติ ท่ีตั้งบ้าน และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม  
 
 สุดท้ายคือ มุมมองทางด้านวัฒนธรรมและความเป็นชายแดนในยุคหลังสมัยใหม่ 
(Cultural and Postmodern Borderlands) นักคิดยุคหลังสมัยใหม่เร่ิมมีมุมมองเกี่ยวกับ
ชายแดนกว้างไปกว่าแค่เร่ืองอาณาบริเวณซึ่งเป็นลักษณะทางกายภาพ ซึ่งโดยส่วนใหญ่มักจะ
มุ่งเน้นไปที่ “คน” ท่ีถูกทําให้เป็นชายขอบ ซึ่งคํานี้ได้นํามาใช้ในการอธิบายการข้ามแดนทาง
วัฒนธรรมของกลุ่มคนต่าง ๆ เช่น การข้ามแดนระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ การข้ามแดนระหว่าง
หญิงชาย หรือการข้ามแดนระหว่างชนช้ัน เป็นต้น 
 

บริบทชุมชน  
 
 ในยุคเร่ิมแรกของการก่อตั้งชุมชน บ้องตี้เป็นหมู่บ้านของชาวกะเหรี่ยงท่ีมีบ้านเรือนไม่ถึง
สิบหลังคาเรือน ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันในลักษณะเครือญาติ มีวัฒนธรรมประเพณี  
วิถีชีวิต รวมทั้งมีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่คล้าย ๆ กัน 
 
 หลังจากปี พ.ศ. 2479 บ้องตี้กลายเป็นชุมชนท่ีมีความแตกต่างหลากหลาย เม่ือมีการ
เข้ามาของบุคคลภายนอกได้แก่ รัฐ นายทุนทําธุรกิจเหมืองแร่ดีบุก และธุรกิจค้าไม้ในเขต
ประเทศไทยและประเทศพม่า ส่งผลให้มีแรงงานซึ่งเป็นคนไทยต่างถิ่น และแรงงานจาก
ประเทศพม่า เช่น กะเหร่ียง พม่า และแขก (มุสลิม) เข้ามาเป็นแรงงานรับจ้างในชุมชน และ
กะเหร่ียงในชุมชนเองก็ได้ปรับเปล่ียนอาชีพมาเป็นแรงงานรับจ้างในธุรกิจเหล่านี้ ด้วยเหตุนี้ จึง
ทําให้ชุมชนบ้องตี้ มีความแตกต่างหลากหลายในด้านเช้ือชาติ ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณี การประกอบอาชีพ และวิถีชีวิตประจําวัน ฯลฯ นับตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา ต่อมาความ
แตกต่างหลากหลายเหล่านี้มีเพ่ิมมากข้ึนเม่ือบ้องตี้กลายเป็นชุมชนท่ีพักพิงของผู้อพยพลี้ภัยการ
สู้รบจากประเทศพม่า ภายหลังจากฐานท่ีม่ันของชนกลุ่มน้อยเช้ือชาติกะเหร่ียงท่ีอยู่ฝั่งตรงกัน
ข้ามถูกทหารรัฐบาลพม่าโจมตีและยึดพื้นท่ีได้ในราวปี พ.ศ. 2540 ทําให้มีผู้อพยพหลั่งไหลเข้า



90 | มอง “คน” สะท้อน “โครงสร้าง” 

 มาเป็นระยะ ๆ รวมทั้งการเข้ามาจับจองพื้นท่ีทํากินของคนไทยจากต่างถิ่น และผู้ท่ีตกค้างจาก
การปิดตัวของเหมืองแร่ในช่วงการสู้รบ ทําให้มีแรงงานต่างถิ่นส่วนหนึ่งตั้งถิ่นฐานอยู่ในชุมชน  
 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นสามารถแบ่งการเปล่ียนแปลงของขอบเขตทางสังคม ขอบเขตของ
รัฐ และขอบเขตทางวัฒนธรรม ของชุมชนบ้องตี้ออกเป็น 4 ยุคท่ีสําคัญ ดังนี้  
 ยุคที่ 1 ชุมชนกะเหร่ียง (ก่อนปี พ.ศ. 2479) ชุมชนบ้องตี้ในยุคนี้เป็นชุมชนขนาดเล็ก 
ผู้คนในชุมชนมีความเป็นเครือญาติค่อนข้างสูง และยังมีความสัมพันธ์ฉันท์เครือญาติจากการ
แต่งงานกับกะเหร่ียงในฝั่งประเทศพม่า 
 ยุคที่ 2 ชุมชนบ้องตี้ในฐานะที่เป็นพื้นที่ควบคุมของรัฐ (พ.ศ. 2479 - 2500) เป็น
ยุคท่ีรัฐพยายามที่จะเข้ามาควบคุมและกลืนกลายกะเหรี่ยงให้เป็นคนไทยผ่านระบบการศึกษา 
โดยมีบทเรียนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทย และครูผู้ซึ่งเป็นคนไทย รวมทั้งการ
แบ่งอาณาเขตพื้นท่ีการปกครองและการปฏิบัติงานของตํารวจตระเวนชายแดนทําให้ความเป็น
พื้นท่ีชายแดนมีความชัดเจนข้ึน  
 ยุคที่ 3 แรงงานข้ามชาติกับทุนนิยมและวาทกรรม “การพัฒนา” ของรัฐ (พ.ศ. 
2501 - 2538) ยุคนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของชุมชนเนื่องจากการเข้ามาของทุน
นิยม เช่น เหมืองแร่ และการปลูกพืชพาณิชย์ ซึ่งทําให้มีแรงงานจากประเทศพม่าข้ามแดนมา
เป็นแรงงานรับจ้างจํานวนมาก  ทําให้ชุมชนบ้องตี้มีความหลากหลายของผู้คน ก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ท่ีก้าวพ้นไปจากความสัมพันธ์แบบเครือญาติ รวมทั้งรัฐได้เข้ามา
จัดการและควบคุมผู้คนมากกว่าในยุคท่ีผ่านมา  
 ยุคที่ 4 ชุมชนบ้องตี้กับการไหลบ่าของผู้คนหลัง “กะเหร่ียงแตก” และความ
เข้มงวดของการควบคุมพื้นที่ชายแดน (พ.ศ. 2539 – 2552) ในยุคนี้ได้เกิดการสู้รบ
ระหว่างกองทัพทหารพม่าและกองกําลังชนกลุ่มน้อยในพื้นท่ีชายแดนไทย–พม่า ในบริเวณฝ่ัง
ตรงข้ามกับชุมชนบ้องตี้  มีผู้อพยพชาวกะเหรี่ยงเข้ามาอยู่ในชุมชนเป็นจํานวนมาก ทําให้เกิด
ความหลากหลายของผู้คน ยุคนี้ยังมีการแต่งงานข้ามกลุ่มชาติพันธุ์ และมีลักษณะผสมผสาน
กันระหว่างวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในขณะเดียวกันรัฐเองก็ได้เข้ามาจัดการโดยการ
ควบคุมและแบ่งแยก “คนใน” (ได้แก่ กะเหร่ียงในประเทศไทย และคนไทยต่างถิ่น) กับ “คน
นอก” (คําเรียกผู้คนท่ีมาจากประเทศพม่า อาทิ กะเหร่ียง พม่า มอญ แขก) ออกจากกันอย่าง
ชัดเจน นํามาซึ่งความแตกต่างในด้านสิทธิของผู้คนในชุมชน  
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  จากข้อมูลเชิงประวิติศาสตร์เกี่ยวกับการเปลี่ยนของชุมชนท้ัง 4 ยุคท่ีผ่านมา พบว่าการ
ท่ีรัฐเข้ามามีบทบาทในการจัดการผู้คน และขอบเขตการปกครองระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศพม่าอย่างชัดเจนนั้น เป็นเงื่อนไขท่ีทําให้บ้องตี้เป็นชุมชนท่ีมีความแตกต่างหลากหลาย 
 

บ้องต้ี: ความเป็นชุมชนของหมู่บ้านชายแดน  
 

 ในส่วนนี้ต้องการอธิบายลักษณะความเป็นชุมชนของหมู่บ้านชายแดน และการ
เผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงของชุมชนบ้องตี้จากอดีตถึงปัจจุบัน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ 
ชุมชนบ้องตี้มีการเปล่ียนแปลงจากชุมชนกะเหร่ียงมาสู่ชุมชนชายแดนได้อย่างไร ความเป็น
ชุมชนของหมู่บ้านบ้องตี้เป็นอย่างไร ท้ังนี้ จะทําการวิเคราะห์ความเป็นชุมชนของหมู่บ้านบ้องตี้
ผ่านความสัมพันธ์ของผู้คนและและอัตลักษณ์ โดยแบ่งประเด็นการวิเคราะห์เป็น 5 ประเด็นท่ีมี
ความสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน คือ  

1. ความสัมพันธ์ของผู้คนในชุมชน 
2. ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนกับรัฐ 
3. ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนกับทุนและการค้าขายกับภายนอก 
4. ความสัมพันธ์ข้ามแดน 
5. อัตลักษณ์ของชาวชุมชนบ้องตี้ 
 

 ในการอธิบายความเป็นชุมชนของชุมชนบ้องตี้ ได้นําแนวคิดชายแดนของบาร์ท มาเป็น
ประเด็นการวิเคราะห์ ถึงความสัมพันธ์ของผู้คนและอัตลักษณ์ของคนในชุมชนบ้องตี้ พบว่ามี
ลักษณะเป็นชุมชนชายแดน ท่ีมีความสัมพันธ์ของผู้คนในหลายรูปแบบซ้อนทับกัน ดังนี้  
 
 1. ความสัมพันธ์ของผู้คนในชุมชน  
 บาร์ท (1969 อ้างถึงใน Donnan and Wilson 1999, 21 - 23) ได้มองขอบเขตทาง
สังคมหรือขอบเขตทางสัญลักษณ์ ผ่าน 4 คําถาม คือ (1) กลุ่มคนท่ีมีความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมมีระบบความสัมพันธ์กันอย่างไร และทําไมถึงต้องมีความสัมพันธ์ต่อกัน (2) มี
กฎเกณฑ์หรือช่องทางใดบ้างท่ีจะทําให้แต่ละกลุ่มมาสัมพันธ์กัน (3) สมาชิกในกลุ่มสร้างอัต
ลักษณ์ให้ตนเองมีความแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน ๆ อย่างไร และ (4) ทําไมคนต่างวัฒนธรรมท่ีอยู่
ในขอบเขตเดียวกันถึงได้มีความรู้สึกว่าเป็นกลุ่มเดียวกันอย่างเหนียวแน่น  
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  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคนในสังคมเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างคน 
กลุ่มต่าง ๆ ท้ังคนท่ีอยู่ในวัฒนธรรมเดียวกันกลุ่มคนท่ีอยู่ต่างวัฒนธรรมเป็นความสัมพันธ์ท่ีไม่
ตายตัว ไม่ยึดติดเฉพาะกับกลุ่มของตนเอง แต่ข้ึนอยู่กับเหตุการณ์ว่าขณะนั้นเขาต้องมี
ความสัมพันธ์กับใครบ้าง ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนไปได้โดยข้ึนอยู่กับว่าคน ๆ นั้นมีปฏิสัมพันธ์กับ
ใคร เร่ืองอะไร ส่ิงท่ีน่าสนใจคือ ทําไมคนแต่ละกลุ่มจึงยังคงดํารงกลุ่มของตนเองไว้อย่าง
เหนียวแน่น และอะไรท่ีทําให้เขาแยกความแตกต่างระหว่างกันได้อย่างชัดเจน ซึ่งงานศึกษานี้
พบว่า แม้ผู้คนในชุมชนจะมีความแตกต่างหลากหลายทั้งทางด้านชาติพันธุ์ ภาษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม แต่พวกเขาเหล่านั้นสามารถอยู่ร่วมกันได้จากการสร้างความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ 
ท่ีข้ึนอยู่กับเงื่อนไขของเวลา บริบททางการเมืองและสังคม ท่ีมีท้ังความสัมพันธเ์ชิงขัดแย้ง และ
ความสัมพันธ์แบบช่วยเหลือเกื้อกูล ดังนี้  
 
 1.1 ความสัมพันธ์แบบแบ่งพรรคแบ่งพวก  
 การท่ีคนต่างเช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมมาอยู่ร่วมกัน ย่อมก่อให้เกิดการแบง่
พรรคแบ่งพวกตามมา ซึ่งการแบ่งพวกนั้นมีอยู่หลายมิติด้วยกัน อาทิ  

 
 การแบ่งตามคุณลักษณะของปัจเจก เป็นการแบ่งความสามารถหรือลักษณะนิสัย
ส่วนบุคคล เช่น การเป็นคนใจดี โอบอ้อมอารี คนกลุ่มนี้จะเป็นท่ีพึ่งให้กับผู้ท่ีหนีร้อนมาพ่ึงเย็น 
จึงทําให้คนท่ีมีลักษณะเช่นนี้เป็นผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับคนในชุมชน โดยมักจะถูกมองว่าเป็น
พวกใจดี ซึ่งจะต่างจากคนอีกประเภทหนึ่งท่ีมักจะทําตัวเป็นนักเลง พวกวางอํานาจ และมักใช้
อํานาจนั้นในการข่มขู่ บังคับกับคนกลุ่มชาติพันธ์ุอ่ืนท่ีด้อยกว่าตนเอง การแบ่งแบบนี้อาจนําไปสู่
ความขัดแย้งได้ 
  
 การแบ่งตามสายเครือญาติ  เช่น การแบ่งตามอายุ อาทิ รุ่นลูก รุ่นพ่อ รุ่นแม่ หรือ
รุ่นปู่ย่าตายาย พวกท่ีเป็นเครือญาติ และพวกที่ไม่ใช่เครือญาติ เป็นต้น ซึ่งจะมีความสัมพันธ์
กับการให้ความเคารพยําเกรง การทํากิจกรรมร่วมกัน เครือญาติจะมีการให้ความช่วยเหลือกัน
ได้ดีกว่ากลุ่มคนท่ีไม่ได้เป็นเครือญาติ กลุ่มนี้มักไม่ได้นําไปสู่ความขัดแย้ง แต่จะมีลักษณะของ
การแบ่งงานกันทํามากกว่า 
 
 การแบ่งตามชาติพันธ์ุ อาทิ การแบ่งแยกระหว่างคนไทย กะเหร่ียง พม่า แขก และ
มอญ การแบ่งแยกเช่นนี้นําไปสู่ การแบ่งเป็น “พวกเรา” คือคนกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน เป็นเครือ
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 ญาติกัน จะร่วมทํากิจกรรมตามประเพณีด้วยกัน และ มีความสัมพันธ์ในหลายกิจกรรมตามมา 
เช่น การประกอบอาชีพ การช่วยเหลือพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ในขณะเดียวกันจะมีระยะห่าง
ระหว่างคนต่างกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งเป็น “พวกเขา” ดังเช่น กะเหร่ียงนอกกับชาวพม่า เป็นต้น 
ท้ังนี้ เป็นผลมาจากอคติทางกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีมีมาแต่เดิม ทําให้คนสองกลุ่มนี้แยกกันอยู่ หรือมี
ความสัมพันธ์กันแบบต่างคนต่างอยู่  
 
 คนจนกับคนรวย: ลูกจ้างกับนายจ้าง และเถ้าแก่กับลูกไร่ คนเหล่านี้จะมีการปฏิบัติ
ตัวท่ีแตกต่างกัน “เถ้าแก่” ซึ่งเป็นคนไทยเงินหนาจากหมู่บ้านวังโพธิ์ เข้ามาส่งเสริมให้ชาวบ้าน
ปลูกข้าวโพด ฝ้าย พร้อมท้ังการให้คําแนะนําวิธีการปลูก รวมท้ังการให้เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ยา
ปราบศัตรูพืชซึ่งมีราคาสูงกว่าท้องตลาดท่ัวไป รวมทั้งเงินทุนสําหรับค่ากินอยู่และค่าใช้จ่ายใน
การจ้างแรงงานในการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิต เถ้าแก่เป็นคนรวยมักจะแยกตัวจาก   
คนจน เป็นผู้ท่ีได้ประโยชน์จากชุมชนและใช้ชีวิตอย่างสุขสบายอยู่ในเมือง ในขณะที่ชาวบ้าน
ยากจนในชุมชนประกอบอาชีพทําไร่และรับปัจจัยการผลิตมาจากเถ้าแก่ ถูกเรียกว่า “ลูกไร่” 
ความสัมพันธ์ของคนท้ังสองกลุ่มนี้จึงเป็นแบบต่างคนต่างอยู่ ไม่ยุ่งเกี่ยวกัน มีความสัมพันธ์
เฉพาะในแง่เศรษฐกิจ อีกตัวอย่างหนึ่งคือ การวางตัวกับลูกไร่ท่ีมักใช้อํานาจในการส่ังให้ลูกน้อง
ทํางาน ทําให้ยิ่งเป็นความสัมพันธ์ท่ีห่างเหินกันมากข้ึน 
  
 การจัดการควบคุมประชากรของรัฐไทย ด้วยการจัดทําบัตรประชาชน ซึ่งจะแบ่ง
ผู้คนออกเป็นอย่างน้อย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้มีสัญชาติไทยและผู้ท่ีไม่มีสัญชาติไทย หรือเป็นการ
แบ่งแยกระหว่างการเป็น “คนใน - คนนอก” เป็นการบ่งบอกถึงความแตกต่างในการเข้าถึง 
และการครอบครองทรัพยากรในชุมชน รวมทั้งสิทธิและเสรีภาพท่ีแตกตา่งกัน 
 
 จากการแบ่งพรรคแบ่งพวกทําให้มีความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ แต่ความขัดแย้งนั้นก็มีท้ัง
ท่ีเป็นความขัดแย้งรุนแรงและไม่รุนแรง รูปแบบความขัดแย้ง เช่น การยกพวกทําร้ายกันของ
วัยรุ่นในชุมชน ซึ่งเกิดจากการแบ่งแยกระหว่างชาติพันธุ์กะเหร่ียงและพม่า หรือการทะเลาะ
เบาะแว้งของชาวพม่าและมุสลิมในศูนย์พลัดถิ่นชาวพม่า  
 
 ในความสัมพันธ์แบบแบ่งพรรคแบ่งพวกเช่นนี้ ไม่ได้นําไปสู่ความขัดแย้งเสมอไป แต่เป็น
การแบ่งเพื่อเป็นการแบ่งแยกบทบาท หรือการแบ่งหน้าท่ีการทํางาน ส่วนความขัดแย้งท่ีเห็นใน
ชุมชนเป็นการขัดแย้งทางการเมืองในท้องถิ่น อันเกิดจากการแบ่งพรรคแบ่งพวกตาม
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ความสัมพันธ์แบบแบ่งพรรคแบ่งพวกกัน แต่ก็พบว่าในชุมชนเองก็มีลักษณะของการร่วมมือร่วม
ใจ มีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันทั้งในกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน และต่างกลุ่มชาติพันธุ์  

 
 1.2 ความสัมพันธ์แบบช่วยเหลือเกื้อกูล 
 ผู้คนในชุมชนบ้องตี้มีการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาตั้งแต่อดีต ท่ีมีแต่เพียงชาวกระ
เหร่ียงเรื่อยมาจนกระท่ังเป็นชุมชนท่ีมีความแตกต่างหลากหลาย รูปแบบความช่วยเหลือเกื้อกูล
กันของผู้คนในชุมชนบ้องตี้ พบว่ามีหลายลักษณะ เช่น  
  
 การช่วยเหลือในการทําการผลิต หรือที่เรียกว่า “เอาแรง”  เป็นระบบการทํางาน
ของชาวกะเหร่ียงท่ีมีมาแต่ดั้งเดิมและสืบทอดมาถึงปัจจุบัน แม้ว่าจะมีการจ้างงานเข้ามาแทนท่ี 
แต่ก็ยังพบว่ากิจกรรมบางอย่างยังคงมีการเอาแรงกันอยู่ เช่น การทําข้าวไร่ ซึ่งกะเหร่ียงถือว่า
เป็นพืชท่ีพวกเขาปลูกไว้เพื่อบริโภค ไม่ได้จําหน่ายเป็นตัวเงิน จึงนิยมเอาแรงในกลุ่มญาติพี่น้อง 
และเพ่ือนบ้านที่อยู่ในบริเวณกลุ่มบ้านเดียวกัน ซึ่งมีท้ังกะเหร่ียงในและกะเหรี่ยงนอก  
 
 การช่วยเหลือทางด้านการเงิน เป็นการให้ความช่วยเหลือกันในยามเดือดร้อน เช่น 
เจ็บป่วย คลอดบุตร พวกเขาสามารถหยิบยืมเงินจากเพ่ือนบ้านหรือญาติได้ ซึ่งมีการยืมเงิน
ระหว่าง “คนใน” กับ ”คนนอก” ท้ังในลักษณะของคนไทยยืมเงินคนนอก และคนนอกยืมเงินคน
ไทย รวมท้ังการให้ความช่วยเหลือผ่านเครือข่ายศาสนา ซึ่งจะมีเงินสํารอง หรือการขอรับ
บริจาคจากสมาชิก  
 
 การนําคนเจ็บส่งโรงพยาบาล เป็นอีกส่ิงหนึ่งท่ีปรากฏให้เห็นท่ัวไปในชุมชนบ้องตี้ เป็น
การให้ความช่วยเหลือพ่ึงพากันระหว่างคนที่มีฐานะร่ํารวยท่ีกับคนยากจน ซึ่งความยากจนทํา
ให้พวกเขาไม่มีพาหนะในการเดินทาง เช่น รถยนต์ ดังนั้นหากมีผู้ป่วยอาการหนัก หรือคลอด
บุตร ผู้ท่ีมีรถยนต์จะให้ความช่วยเหลือในการนําพาส่งโรงพยาบาล  
 
 การแลกเปล่ียนระหว่างกัน มีท้ังกะเหรี่ยงในกับคนไทย และ “คนใน” กับ “คนนอก” 
เช่น พม่า กะเหร่ียง มอญ ส่ิงท่ี “คนใน” นําไปเป็นส่ิงแลกเปลี่ยนกับ “คนนอก”  คือ ท่ีดินรก
ร้าง หรือพ้ืนท่ีป่า ส่ิงท่ีเขาจะได้ตอบแทนกลับมาคือ ท่ีดินเตียน และได้กรรมสิทธิ์ท่ีดินทํากิน 
ในขณะที่ “คนนอก” ต้องสูญเสียแรงงาน ทุน และความเส่ียงต่อการถูกเจ้าหน้าท่ีป่าไม้จับกุม
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 จากการพลิกผืนป่าให้กลายเป็นไร่ข้าว ไร่ข้าวโพด แต่ส่ิงท่ีได้กลับมานอกเหนือท่ีดินทํากินและ
ท่ีดินสําหรับปลูกบ้านแล้ว พวกเขายังมีผู้ให้ความคุ้มครอง หรือการรับรองจากเจ้าของท่ีดิน
ด้วย ซึ่งจะช่วยให้เขาอยู่ในชุมชนได้ รวมทั้งอาจจะเป็นธุระในการติดต่อกับรัฐในเร่ืองการทํา
บัตร หรือการซื้อทรัพย์สิน เป็นต้น  
 
 อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์แบบช่วยเหลือเกื้อกูลมักเกิดจากสายสัมพันธ์ทางเครือญาติ 
ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ การเป็นเครือญาติโดยตรง เช่น พี่ น้อง พ่อ แม่ ลูก ลุง ป้า น้า อา เป็น
ต้น และเครือญาติเสมือน กล่าวคือ ไม่ได้เป็นญาติกันโดยตรง แต่มีความสนิทสนมนับถือกัน
เสมือนญาติ ความเป็นเครือญาติท้ังสองแบบนี้ได้ก่อให้เกิดความสัมพันธ์และการทํากิจกรรม
ร่วมกันหลากหลายรูปแบบ เช่น การไปมาหาสู่กัน การกินข้าว กินหมากด้วยกัน ฝากเล้ียงดู
ลูกหลาน ดูทีวี แบ่งปันอาหาร ดูแลยามเจ็บป่วย หรือแม้แต่การไปทําไร่ด้วยกัน การเอาแรงใน
การทํางาน การหางาน ฝากงาน ฝากซื้อของ เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้ทําให้สายสัมพันธ์ของ
ผู้คนในชุมชนมีความเหนียวแน่น และแสดงถึงการทับซ้อนกันกับความสัมพันธ์ในรูปแบบอ่ืน เช่น 
การให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การพ่ึงอาศัยซึ่งกันและกัน  
 
 2. ความสัมพันธ์ของผู้คนในชุมชนกับรัฐ  
 การนิยามชายแดนในมิติขอบเขตรัฐและภูมิศาสตร์รัฐ (Geopolitical and State 
Boundaries) เน้นไปท่ีความสัมพันธ์ท่ีเกี่ยวข้องกับอํานาจของรัฐและภูมิรัฐศาสตร์ท่ีมีต่อ
พลเมือง และผู้ท่ีอยู่ภายใต้อํานาจอธิปไตยของรัฐ ซึ่งเม่ือเอ่ยถึงชายแดนโดยใช้รัฐเป็นแกนหลัก 
ส่ิงท่ีจะจําแนกคนได้ง่ายคือ ใครอยู่ในเขตแดน และ ใครเป็นคนนอกเขตแดน หรือการแบ่งคน
ใน (insiders) และคนนอก (outsiders) โดยดูจากเครือญาติ ท่ีตั้งบ้าน และผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและสังคม (บาร์ท 1969 อ้างถึงใน Donnan and Wilson 1999, 19 - 21) 
 

นอกจากนี้ แนวคิดชายแดนยังมองว่าชายแดนเป็นพ้ืนท่ีมีลักษณะเฉพาะท่ีแตกต่างจาก
เมืองอ่ืน ๆ ท่ัวไป โดยท่ัวไปรัฐมักจะมองชายแดนในฐานะท่ีเป็นพื้นท่ีเพื่อการควบคุมจัดการ 
การเคล่ือนไหวของคนและสินค้าข้ามอาณาเขตรัฐผ่านการใช้กฎหมาย เป็นพ้ืนท่ีกันชนด่านหน้า
ในการรักษาอํานาจอธิปไตยและความม่ันคงของชาติ ในขณะเดียวกันพื้นท่ีชายแดนก็ยังเป็น
พื้นท่ีท่ีมีความสลับซับซ้อน และความหลากหลายของอัตลักษณ์ท่ีมีความจําเพาะของคนแต่ละ
ประเทศ (กนวรรณ 2551, 351) 
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ท้ังในระดับรัฐชาติและในระดับท้องถิ่นหรือระดับชุมชน ในมิติของการควบคุม จัดการ และกีด
กันต่าง ๆ ดังนี้ 
 
 2.1) ในระดับรัฐชาติ   
 ในระดับรัฐชาติ นโยบายชายแดนในการควบคุมผู้คนกระทําผ่านระบบการศึกษา การ
ทําบัตรประชาชน และการให้สิทธิทางกฎหมาย  
 
 การควบคุมของรัฐผ่านระบบการศึกษา นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2479 เป็นต้นมา รัฐบาล
ไทยได้เร่ิมเข้าสู่หมู่บ้านกะเหร่ียงชายแดนพร้อมกับนโยบายการทําให้ประชาชนมีความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกับรัฐ ด้วยการผสมกลมกลืนให้คนต่างชาติต่างวัฒนธรรมเป็นหนึ่งเดียวกับรัฐ
ไทยผ่านระบบโรงเรียน กะเหร่ียงในชุมชนบ้องตี้ถูกมองว่าเป็นพลเมืองท่ีอยู่ในอาณาเขตของรัฐ
ไทย ดังนั้น  รัฐจะต้องพยายามกลืนกลายให้เป็นหนึ่งเดียวกับรัฐ โดยผ่านการเรียนการสอนซึ่ง
เป็นการใช้ภาษาไทย และการเรียนรู้ความเป็นไทยผ่านเนื้อหาวิชาต่าง ๆ ท่ีล้วนแล้วแต่เกี่ยวโยง
กับความเป็นไทย  
 
 การควบคุมของรัฐผ่านการทําบัตรประชาชน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
เร่ิมทําการสํารวจสํามะโนประชากรคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2499 (อัจฉรา 2550, 8) หากแต่ใน
ชุมชนบ้องตี้ การสํารวจสํามะโนประชากรเร่ิมข้ึนเป็นคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2507 อย่างไรก็ตาม 
ในเวลาต่อมาปรากฏว่าระบบการทําบัตรและการรับรองสิทธิพลเมืองมีปัญหาอยู่มาก เช่น มี
ประชากรตกสํารวจ หรือมีการทําบัตรผิดประเภท ทําให้ผู้ท่ีควรจะได้รับสัญชาติไทยหลายคน
เสียสิทธิการเป็นพลเมืองไทย  
 
 การทําบัตรประชาชนเป็นการควบคุมผู้คนของรัฐ โดยเป็นการแบ่งผู้คนในชุมชนออกเป็น
สองกลุ่ม คือ กลุ่มท่ีเป็นพลเมืองไทย หรือการแบ่ง “พวกเรา” และกลุ่มท่ีไม่ใช่พลเมืองรัฐไทย 
หรือท่ีเป็น “พวกเขา” หรือ เป็น “คนอ่ืน” “คนนอก” อย่างไรก็ตาม ในช่วงแรกของการทําบัตร
ประชาชนไม่ได้มีความแตกต่างทางด้านสิทธิ และการถูกควบคุมระหว่างคนท่ีมีบัตรกับคนท่ีไม่มี
บัตรมากนัก แต่ภายหลังจากสถานการณ์ความวุ่นวายในประเทศพม่าเร่ิมเพิ่มระดับความ
รุนแรง และการอพยพเข้ามาของผู้คนจากฝ่ังพม่า ทําให้การควบคุมด้วยบัตรมีความสําคัญ
มากข้ึน  
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  ในช่วงนี้เองท่ีได้เกิดคํานิยามของ “ผู้อพยพ” และ “คนเข้าเมืองผิดกฎหมาย” ผู้ท่ีอพยพ
เข้ามาในระยะ 30 – 40 ปีท่ีผ่านมา หากเป็นชาวกะเหร่ียงจะได้รับบัตรบุคคลบนพ้ืนท่ีสูง 
(บัตรสีฟ้า) ส่วนผู้ท่ีเป็นชาวพม่าจะได้รับผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า (บัตรสีชมพู) โดยรัฐได้กําหนด
เอาวันท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2519 เป็นเกณฑ์ในการจําแนกแยกแยะสถานภาพบุคคลเหล่านี้ ผู้ท่ี
เข้ามาภายหลังจะได้รับบัตรสีส้มซึ่งเป็นบัตรท่ีอนุญาตให้อยู่ในพ้ืนท่ีได้ช่ัวคราว และบัตรสีเขียว
ขอบแดง สําหรับผู้ตกสํารวจจากการทําบัตรสีฟ้า สถานภาพของบุคคลเหล่านี้ล้วนถูกจํากัด
สิทธิการเดินทางเข้าออกพ้ืนท่ี การประกอบอาชีพ การครอบครองที่ดิน และการรับบริการและ
สวัสดิการจากรัฐ 
 
 ในการทําบัตรให้แก่คนต่างด้าว ยังมีความสับสนในการพิสูจน์สถานะความเป็นพลเมือง 
เพราะผู้พลัดถิ่นหลายรายมีบัตรประจําตัวหลากหลายประเภท และมีการปกปิดชาติพันธุ์เดิม
ของตนเอง เนื่องจากบัตรแต่ละชนิดมีความเก่ียวพันกับสิทธิของตนเองท่ีจะได้รับ นับจากปี 
พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา มีการสํารวจและทําบัตรให้กับผู้พลัดถิ่นอีกหลายคร้ัง เพราะมีคนตก
สํารวจและมีผู้อพยพเข้ามาใหม่ ซึ่งผู้ตกสํารวจชาวกะเหรี่ยงจะได้รับบัตรสีฟ้า ส่วนคนที่เข้ามา
ใหม่ได้รับบัตรสีส้ม และสีเขียวขอบแดง อย่างไรก็ตาม พบว่ามีชาวกะเหร่ียงท่ีเข้ามาใหม่และ
ชาวพม่าบางคนสวมรอยอ้างเป็นชาวกะเหร่ียงท่ีตกสํารวจจากคร้ังก่อนเพื่อขอทําบัตรสีฟ้า
เนื่องจากมีกระแสข่าวว่าลูกหลานของผู้ท่ีถือบัตรสีดังกล่าว จะมีโอกาสในการได้รับสัญชาติไทย  
 
 ต่อมาภายหลังได้มีการอนุญาตให้ลูกหลานของผู้ถือบัตรสีฟ้า และบัตรสีชมพูท่ีเกิดใน
ประเทศไทยสามารถขอสัญชาติไทยได้ ทําให้ในช่วงหลังปี พ.ศ. 2550 มีชาวกะเหรี่ยงและ
พม่าจํานวนนับร้อยคนได้รับบัตรประชาชนไทย ในจํานวนนี้มีคนกลุ่มใหม่ท่ีอพยพเข้ามาอยู่
ภายหลังรวมอยู่ด้วย แสดงให้เห็นว่าการมีบัตรสีต่าง ๆ รวมถึงการมีบัตรประชาชน ไม่ได้เป็น
การบ่งบอกว่าพวกเขาเป็นคนเช้ือชาติไหน หรืออยู่ในดินแดนไทยมานานเท่าไร  แต่มันข้ึนอยู่กับ
ความสามารถในการหาเงินมา “จ่าย” ได้ ขณะเดียวกันยังมีผู้พลัดถิ่นอีกจํานวนหนึ่งท่ียังไม่มี
บัตร กลายเป็นผู้ลักลอบเข้าเมืองท่ีต้องอยู่อย่างหลบ ๆ ซ่อน ๆ  
 
 การให้สิทธิทางกฎหมาย สถานภาพความเป็นพลเมืองส่งผลต่อสิทธิในการเข้าถึง
ทรัพยากร ทําให้ผู้คนจากประเทศพม่าให้ความสําคัญต่อสถานภาพบุคคลเป็นอย่างมาก  ตาม
กฎหมายได้กําหนดไว้ว่าผู้พลัดถิ่นชาวพม่า หรือคนต่างด้าว ไม่มีสิทธิในการครอบครองท่ีดิน 
แต่ด้วยเงื่อนไขความสัมพันธ์ทางสังคม ทําให้ผู้ท่ีไม่มีสัญชาติไทยจํานวนมากสามารถมีท่ีดินเพื่อ
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 การอยู่อาศัย และทํากิน รวมทั้งการครอบครองท่ีดินได้โดยง่าย หากมีเครือญาติหรือว่ามีเงิน
มากพอ  
 
 จากสถานการณ์การสู้รบในฝั่งพม่าทําให้พรมแดนรัฐชาติและสถานภาพความเป็น
พลเมืองมีความหมายมากข้ึน เพราะกลายเป็นเส้นแบ่งระหว่างเขตแดนท่ีมีอันตรายกับเขตแดน
ท่ีมีความปลอดภัย จากการถูกทหารพม่าคุกคามชีวิตและทรัพย์สิน การตรวจจับและกวาดล้าง  
รวมท้ังกีดกันการเข้าถึงทรัพยากรจากรัฐไทย ทําให้ผู้อพยพพยายามดิ้นรนท่ีจะทําให้ตัวเองมี
สิทธิต่างๆ ด้วยการข้ึนทะเบียนทําบัตรประจําตัว โดยมีความหวังว่า “บัตร” จะทําให้เขาอยู่ใน
แผ่นดินไทยได้โดยไม่ถูกจับกุมหรือถูกผลักดันให้กลับไปยังประเทศพม่า รวมท้ังมีความหวังว่า
สักวันหนึ่งพวกเขาหรือลูกหลานจะได้รับสถานะเป็นพลเมืองไทย เพื่อท่ีจะได้มีสิทธิ์ในการอยู่
อาศัยในประเทศไทยได้อย่างถาวร และได้รับสิทธิด้านต่าง ๆ  เท่าเทียมกับคนไทย ดังนั้น 
พวกเขาจึงพยายามหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งสถานภาพพลเมืองไทย  
 

2.2) นโยบายระดับท้องถ่ินหรือชุมชน  
นโยบายชายแดนจะส่งผ่านมาทางตํารวจตระเวนชายแดน การพัฒนา และการ

ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมาควบคุมคนท่ีอยู่ในพื้นท่ี ดังนี้ 
การควบคุมของรัฐผ่านการปฏิบัติงานของตํารวจตระเวนชายแดน นับตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2496 เป็นต้นมา พื้นท่ีชายแดนและการเข้าออกของผู้คนเร่ิมถูกควบคุมจากตํารวจ
ตระเวนชายแดน ท่ีผ่านมาพบว่าการข้ามแดนของผู้คนท้ังสองฝั่ง บางคร้ังก็มีความยืดหยุ่น 
และบางครั้งมีความเข้มงวด ข้ึนอยู่กับสถานการณ์บริเวณชายแดนและนโยบายของรัฐ
ส่วนกลาง  

 
ในช่วงปี พ.ศ. 2539 – 2540 กองกําลังกะเหรี่ยงเคเอ็นยูในบริเวณชายแดนถูกกอง

กําลังทหารพม่าโจมตีอย่างรุนแรง  ชาวกะเหร่ียงจํานวนมากอพยพเข้ามาและกระจายอยู่
ท่ัวไปในหมู่บ้านบ้องตี้และชุมชนใกล้เคียง จากเหตุการณ์คร้ังนี้ทําให้การข้ามแดนท่ีเคยกระทํา
อย่างเป็นอิสระ จากความยืดหยุ่นของรัฐไทยในการควบคุมพ้ืนท่ีชายแดนได้ยุติลง หมู่บ้านเดิม
ของชาวกะเหร่ียงกลายเป็นหมู่บ้านร้าง มีการตรวจตราพื้นท่ีบริเวณชายแดนและชุมชน
ชายแดนอย่างเข้มงวด รวมท้ังการจัดสรรท่ีดินสําหรับการอยู่อาศัยสําหรับชาวพม่าและ
กะเหร่ียงท่ีเข้ามาใหม่ให้ง่ายต่อการควบคุม 
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  การควบคุมของรัฐผ่านการพัฒนา ภายหลังจากปี พ.ศ. 2520 ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท่ีมีนโยบายการเร่งรัดพัฒนาชนบท ทําให้มีโครงการของรัฐจาก
ภาคส่วนต่างๆ ลงสู่พื้นท่ีชนบทเป็นจํานวนมาก ในรูปแบบของ “การพัฒนา” ชุมชนบ้องตี้ก็
เช่นเดียวกัน นับจากปี พ.ศ. 2520 เป็นต้นมา มีหน่วยงานต่าง ๆ เข้าไปปฏิบัติงานการพัฒนา
ในชุมชนหลากหลายรูปแบบ เช่น การจัดรูปแบบการปกครอง รวมไปถึงการสร้างถนน  สร้าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มแม่บ้าน รวมท้ังร้านค้าชุมชน เป็นต้น 
โครงการเหล่านี้มีท้ังท่ีประสบความสําเร็จและท่ีล้มเหลว อันเนื่องมาจากการดําเนินโครงการ
ของรัฐดังกล่าวริเร่ิมโดยรัฐ ซึ่งไม่สอดคล้องกับความต้องการและศักยภาพของผู้คนในชุมชน  
 
 การควบคุมของรัฐผ่านการปกครองส่วนท้องถ่ิน จากการแบ่งแยกเขตการปกครอง
โดยยกฐานะบ้านบ้องตี้เป็นหมู่บ้านอย่างเป็นทางการ เม่ือปี พ.ศ. 2483 การขยายตัวของ
หมู่บ้านทําให้มีการแบ่งเขตการปกครองใหม่ โดยแบ่งบ้องตี้ออกเป็น 2 หมู่บ้าน คือ บ้านบ้องตี้
บน (หมู่ 1) และบ้านท้ายเหมือง (หมู่ 3) ซึ่งเกิดพร้อมกับการแยกเป็นตําบลบ้องตี้ในปี พ.ศ. 
2519 ภายหลังจากการแบ่งแยกเขตการปกครอง ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อเป็น
ตัวแทนในการติดต่อประสานงานกับรัฐ ทําให้การขยายอํานาจรัฐไปสู่ชุมชนเป็นไปได้ง่ายข้ึน 
 
 การควบคุมผ่านการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการผ่องถ่ายอํานาจรัฐส่วนกลางไปสู่
ตัวแทนในท้องถิ่น เช่น สมาชิกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กํานัน และผู้ใหญ่บ้าน ในชุมชน
บ้องตี้พบว่า ผู้นําหมู่บ้านอย่างกํานันคนก่อน และผู้ใหญ่บ้านมีบทบาทสําคัญในการควบคุมผู้คน 
โดยพวกเขาใช้อํานาจควบคุมผ่านการประชุมหมู่บ้าน และการพัฒนาในหมู่บ้าน ผลของการใช้
อํานาจในด้านนี้ ทําให้ “คนนอก” เป็นผู้ท่ีถูกบังคับมากกว่าคนกลุ่มอ่ืน  
 
 3. ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนกับทุนและการค้าขายกับภายนอก 
 การแผ่ขยายของระบบทุนนิยมท่ีเข้ามาในชุมชนบ้องตี้ ในปี พ.ศ. 2500 ได้ส่งผล
กระทบต่อความสัมพันธ์ของผู้คนในมิติวิถีชีวิตและระบบการผลิตของชาวกะเหร่ียงในชุมชน
บ้องตี้มากน้อยแตกต่างกันไป กล่าวคือ การเข้ามาของเหมืองแร่ซึ่งถือว่าเป็นทุนนิยมยุคแรก 
ทําให้มีการจ้างงานในชุมชน มีแรงงานข้ามชาติ การค้าขายข้ามพรมแดน  และภายหลังการ
เปลี่ยนจากการเพาะปลูกเพ่ือยังชีพมาเป็นการเพาะปลูกพืชไร่เชิงพาณิชย์ เช่น ข้าวโพด ฝ้าย 
ฟักทอง มันสําปะหลัง ในช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 ทําให้ต้องใช้พื้นท่ีเพาะปลูกจํานวนมาก อีก
ท้ังยังต้องใช้ทุนและเทคโนโลยีในการเพาะปลูก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสอดคล้องกับ
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 นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของรัฐไทย รวมท้ังการทําเหมืองแร่ท่ีทยอยปิดตัวลง 
แรงงานเหมืองแร่จึงกลายมาเป็นแรงงานรองรับในภาคการเกษตร  
 
 การผลิตพืชไร่เชิงพาณิชย์ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ของผู้คนในชุมชน และทุนในรูปแบบ
ของความสัมพันธ์ท่ีชาวบ้านเรียกกันว่า “เถ้าแก่” “ลูกไร่” และ อาชีพ “รับจ้าง”  
  
 “เถ้าแก่” “ลูกไร่” และ อาชีพ “รับจ้าง” “เถ้าแก่” เป็นนายทุนคนไทยจากนอก
หมู่บ้าน ท่ีเป็นผู้ออกทุนการผลิตให้แก่ชาวบ้านท้ังตําบลบ้องตี้ ซึ่งมีอยู่ 3 รายใหญ่ๆ ทุนการ
ผลิตได้แก่ เงินทุน เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ยากําจัดศัตรูพืชและแมลง และรวมไปถึงรถไถ รถสีข้าวโพด 
รถบรรทุก ในขณะที่ชาวบ้านผู้ซึ่งเป็นเจ้าของท่ีดินกลายเป็น “ลูกไร่” ท่ีต้องพ่ึงพาทุนการผลิต
ต่าง ๆ เหล่านี้ รวมท้ังทุนทางด้านความรู้ ข้ันตอน กระบวนการผลิตพืชไร่จากเถ้าแก่ และยัง
ต้องขายผลิตท่ีได้ท้ังหมดให้ในราคาท่ีเถ้าแก่เป็นผู้กําหนด พร้อมกับดอกเบี้ยเงินกู้และส่วนต่าง
จากการบวกราคาส่ิงของท่ีลูกไร่ไปเบิกมา จึงทําให้เถ้าแก่เป็นผู้กุมอํานาจทางการผลิตท้ังหมด 
ส่วนอาชีพ “รับจ้าง” เม่ือชาวบ้องตี้หันมาผลิตพืชพาณิชย์ ทําให้การเอาแรงในหมู่เพ่ือนบ้าน
หรือญาติพี่น้องลดน้อยลงไป กลายมาเป็นการเพาะปลูกแบบลงทุนจ้าง โดยส่วนใหญ่กะเหร่ียง
ในและคนไทยผู้เป็นเจ้าของท่ีดินกลายเป็นผู้ว่าจ้าง โดยพม่า/ทวาย แขก และกะเหร่ียงนอก
กลายเป็นแรงงานรับจ้าง 
 
 ความสัมพันธ์ของผู้คนจากระบบการจ้างงาน เม่ือชาวบ้านเกือบทุกครอบครัวพากัน
ปลูกพืชเชิงพาณิชย์เหมือน ๆ กันและในเวลาใกล้เคียงกัน ทําให้มีความต้องการแรงงานเพิ่ม
มากข้ึน การจ้างงานจึงมักปะปนกันไประหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในชุมชน ทําให้คนต่างชาติ
พันธุ์ได้มีโอกาสได้ทําความรู้จักกัน อย่างไรก็ตาม ภายหลังเหตุการณ์ค่ายกะเหรี่ยงแตก ทําให้
กะเหร่ียงนอกแย่งงานรับจ้างจากชาวพม่าและแขก ร่วมกับเทคโนโลยีท่ีมีพัฒนาการทางด้าน
คุณสมบัติในการทํางานได้ครอบคลุมมากข้ึนกว่าเดิมทําให้ลดการใช้แรงงานคนไปได้มาก ส่งผล
ให้ความสัมพันธ์ของผู้คนในทางเครือญาติและการเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันกับเจ้าของท่ีดินมี
ความเปลี่ยนแปลงและลดลง ท้ังจากการมีกิจกรรมการผลิตร่วมกันน้อย และการลดปริมาณ
การจ้างงาน ซึ่งทําให้ผู้คนในชุมชนต้องดิ้นรนออกไปหางานทํานอกหมู่บ้านเพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ   
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  การค้าขายกับภายนอก ส่วนใหญ่เป็นการค้าขายผลผลิตจากในไร่ เช่น ข้าวโพด ฝ้าย 
มันสําปะหลัง พริก มะเขือ ผลผลิตท่ีได้จากป่า โดยมีพ่อค้าจากภายนอกและพ่อค้าในหมู่บ้าน
เป็นตัวกลางในการรับซื้อ การกําหนดราคาเป็นอํานาจของผู้รับซื้อ ซึ่งมักจะให้ราคาท่ีต่ํา ด้วย
ข้ออ้างท่ีว่าระยะทางไกล ทําให้เขาต้องเสียต้นทุนค่าน้ํามันมากกว่าการรับซื้อสินค้าจากหมู่บ้าน
อ่ืนท่ีอยู่ใกล้กว่า  
 
 การค้าขายกับประเทศพม่า  พบว่ามีเพียงช่วงระยะเวลาเพียงไม่กี่ปี ในยุคท่ีมีการ
ติดต่อค้าขายกับกะเหร่ียงในประเทศพม่าก่อนค่ายกะเหร่ียงแตก มีการซื้อขายสินค้าอุปโภค
บริโภคในครัวเรือนมากกว่าสินค้าอย่างอ่ืน โดย “กะเหร่ียงใน” เพียงไม่กี่คนซึ่งรํ่ารวยจากการ
รับจ้างนายทุนชาวไทยในช่วงการทําเหมืองแร่และคนไทยจากภายนอก จะเป็นผู้ทําการค้าขาย
กับกะเหรี่ยงในประเทศพม่า สินค้าท่ีขาย ได้แก่ อาหารแห้ง เช่น พริก กะปิ น้ําตาล เกลือ   
ผงชูรส กาแฟ นอกจากนี้ยังมีขนมขบเค้ียว เส้ือผ้าสําเร็จรูป น้ํามันเช้ือเพลิง ข้าวของเครื่องใช้
อ่ืน ๆ  
 
 กล่าวโดยสรุป ความสัมพันธ์ของชาวบ้านในชุมชนบ้องตี้กับทุน และการค้าขายกับ
ภายนอก ทําให้บ้องตี้กลายเป็นชุมชนเปิด และต้องพ่ึงพาทุนการผลิตจากภายนอก โดยท่ี
ชาวบ้านเป็นผู้ทําหน้าท่ีร่วมผลิตและเจ้าของท่ีดิน ส่วนทุนการผลิตและอํานาจในการตัดสินใจ
เป็นหน้าท่ีของนายทุน และชาวบ้านไม่มีอํานาจในการต่อรองใดๆ กับนายทุนเลย จึงทําให้ชุมชน
บ้องตี้กลายเป็นชุมชนต้องท่ีพึ่งพาทุนจากภายนอกอยู่ตลอดเวลา  
 

4. ความสัมพันธ์ข้ามแดน 
หากพิจารณามาตั้งแต่อดีตจะพบว่า การเคล่ือนย้ายข้ามพรมแดนมีหลายลักษณะ

ด้วยกัน เช่น การแต่งงาน การติดตามญาติพี่น้อง การหลบหนีปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหา
การสู้รบในประเทศพม่า รวมถึงทําธุรกิจการค้า อย่างไรก็ตาม การข้ามพรมแดนมีลักษณะไม่
แน่นอน บางคร้ังการข้ามแดนได้รับการผ่อนปรน แต่บางขณะก็มีการคุมเข้ม ท้ังนี้ ข้ึนอยู่กับ
สถานการณ์ในพ้ืนท่ีชายแดน ดังเช่น ในอดีตผู้คนท้ังสองประเทศสามารถเดินทางข้ามไปมาหา
สู่กันได้อย่างอิสระ เป็นผลมาจากความสงบในบริเวณชายแดนฝ่ังประเทศพม่า แต่ ภายหลัง
เหตุการณ์ค่ายกะเหร่ียงแตกในปี 2540 ชายแดนถูกปิด และมีการเปิดช่องทางข้ามแดนด่าน
ห้วยโมงถูกเปิดอีกคร้ังหนึ่ง ในปี พ.ศ. 2547 จากการผ่อนปรนของอําเภอ ตํารวจตระเวน
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 ชายแดนและกองทัพพม่าท่ีอนุญาตให้ชาวบ้านในชุมชนสามารถเดินทางเข้าออกเพื่อไปเยี่ยม
ญาติในหมู่บ้านเมตตาซึ่งเป็นหมู่บ้านท่ีทหารพม่าเกณฑ์ชาวกะเหรี่ยงไปอยู่รวมกันท่ีนั่น และ
ทหารพม่ายังได้อนุญาตให้ผู้ท่ีอพยพมาอยู่ในชุมชนบ้องตี้และชุมชนใกล้เคียงกลับไปอยู่ในพื้นท่ี
เดิม เป็นผลให้มีชาวบ้านท้ังท่ีเป็นกะเหร่ียงสัญชาติไทย และกะเหร่ียงท่ีไม่มีสัญชาติไทยจํานวน
หนึ่งเข้าไปทําไร่และหาของป่าในประเทศพม่า โดยเจ้าหน้าท่ีของรัฐไทยได้อาศัยคนกลุ่มนี้เป็น
ผู้ให้ข้อมูลความเคล่ือนไหวของคนกลุ่มต่าง ๆ ในบริเวณดินแดนแถบนี้ 

 
 ปัจจุบันนี้ ประชาชนในพ้ืนท่ีชายแดนโดยเฉพาะผู้คนจากประเทศพม่าจํานวนมากยังคง
เคลื่อนย้ายไปมาระหว่างพรมแดนของทั้งสองรัฐ-ชาติ เพ่ือให้ชีวิตมีความปลอดภัยในดินแดน
ของรัฐไทย ขณะเดียวกันพวกเขายังคงใช้ชีวิตเพ่ือการหาเล้ียงปากเลี้ยงท้องในดินแดนอีกฝั่ง
หนึ่ง ในทํานองเดียวกันหลายคนแม้ว่าจะใช้ชีวิตอยู่ในดินแดนรัฐไทย แต่ลึก ๆ แล้ว ภายในใจ 
(จิตสํานึก) ก็นิยามตัวเองว่าเป็นสมาชิกของชุมชนรัฐกะเหร่ียง รัฐมอญ หรือเป็นพลเมืองของรัฐ
พม่า  

 
 5. อัตลักษณ์ของชาวชุมชนบ้องตี้ 
 
 การทําความเข้าใจความซับซ้อนของการเปลี่ยนแปลงเร่ืองอัตลักษณ์ ใช้แนวคิดของ 
เดวิด ฮาวีย์ (1985 อ้างถึงใน อภิญญา 2546, 85) ซึ่งเสนอตัวแบบการทําความเข้าใจอัต
ลักษณ์ของคนภายในชุมชนซึ่งมีความเช่ือมโยงกับหลายระดับ คือ ระดับปัจเจกบุคคล ระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชน ระดับชนช้ัน และระดับรัฐ-ชาติ มาวิเคราะห์ได้ดังนี้  
 
 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมของผู้คนในชุมชนบ้องตี้ ทําให้
เห็นถึงความมีพลวัตทางวัฒนธรรมท่ีมีความเกี่ยวข้องกัน 5 ระนาบ ตามที่ฮาร์วีย์เสนอไว้แสดง
ให้เห็นว่าอัตลักษณ์มีความหลากหลาย และวิเคราะห์ได้หลายระดับ ดังต่อไปนี้  
 1. ระดับปัจเจกบุคคล เป็นระดับย่อยสุด คือ การศึกษาอัตลักษณ์ในฐานะท่ีฉันเป็น
ใคร ฉันมองตัวฉันเองว่าอย่างไร เช่น ฉันเป็นคนท่ีมีคนเคารพนับหน้าถือตา ฉันเป็นคนท่ีมีจิตใจ
โอบอ้อมอารี ฉันสามารถพูดได้สองภาษา เป็นต้น  
 
 2. ระดับครอบครัว มี 2 ลักษณะ คือ ครอบครัวโดยตรงและครอบครัวจาก
ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ อันเกิดจากการแต่งงานข้ามชาติพันธุ์ การปลูกบ้านหรือมีท่ีดินทํา
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 กินอยู่ใกล้ ๆ กัน ดังนั้นความเป็นครอบครัวหรือเครือญาติจึงอาจไม่ใช่เช้ือสายของกลุ่มชาติ
พันธุ์โดยตรง แต่เป็นการคาบเกี่ยวกัน ในบางกรณีเราจะพบว่าเครือญาติท่ีเป็นคนต่างกลุ่มชาติ
พันธุ์ก็มีความสําคัญกว่ากลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน (แต่ไม่ได้เป็นเครือญาติ) ซึ่งก็จะทําให้วัฒนธรรม
ประเพณีมีความคาบเกี่ยวกันด้วย  
 
 3. ระดับชุมชน เม่ือคนในชุนชนบ้องตี้มองว่าตนเองเป็นสมาชิกของชุมชนท่ีมีคนหลาย
ชาติพันธุ์มาอยู่ร่วมกัน เขาจะมองตนเองว่าอย่างไรนั้น พบว่า เม่ือคนในชุมชนบ้องตี้มองว่า
ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนท่ีมีความหลากหลายนี้  พวกเขาจะมองตนเองว่าแยกออกจากคน
อ่ืนจากชาติพันธุ์ท่ีแตกต่างกัน โดยการเปรียบเทียบกับชาติพันธุ์อ่ืน ๆ ท่ีอยู่ร่วมในชุมชน ดังเช่น
มองว่าตนเองเป็นคนกะเหร่ียง เพราะมีความแตกต่างจากคนพม่าและคนไทย  จากภาษาพูด 
ประเพณีและวัฒนธรรม หรือการท่ีคนมุสลิมมองว่าตนเองแตกต่างจากคนอ่ืนท่ีการนับถือ
ศาสนาและรูปร่างหน้าตา เป็นต้น 
 
 4.  ระดับชนช้ัน เม่ือคนในชุนชนบ้องตี้ทํางานเพื่อหาเลี้ยงชีพ พวกเขาต้องเข้าสู่
ความสัมพันธ์ทางสังคมแบบนายจ้าง-ลูกจ้าง และ เถ้าแก่-ลูกไร่ คนในชุมชนที่เป็นเถ้าแก่และ
มีอัตลักษณ์ของเถ้าแก่ ซึ่งเป็นผู้ท่ีมีอํานาจอยู่ในมือ จะมีบุคลิกท่ีชาวบ้านพบเห็นกันท่ัวไป คือ 
การวางอํานาจ พูดจาเสียงดังโผงผาง และชอบดุด่า ส่วนลูกจ้างหรือลูกไร่ ซึ่งเป็นผู้ท่ีตกอยู่ใน
ฐานะของผู้พึ่งพาอาศัยคนเหล่านี้ ท้ังในแง่ของการมีงานทํา และการมีทุนในการผลิต ซึ่งคน
กลุ่มนี้จําเป็นต้องรักษาความสัมพันธ์ท่ีดีกับนายจ้างและเถ้าแก่เอาไว้ ดังนั้น บุคลิกท่ีพวกเขา
แสดงออกจึงมักเป็นการโอนอ่อนผ่อนตาม สงบปากสงบคํา ไม่พูดไม่เถียง และยอมให้คน
เหล่านั้นเอาเปรียบ ไม่ว่านายจ้างจะใช้งานหนักหรือดุด่าอย่างไร หรือยินยอมให้เถ้าแก่กําหนด
ราคาสินค้าได้ตามอําเภอใจโดยท่ีไม่กล้าเรียกร้องหรือต่อรอง 
 
 5. ระดับรัฐ-ชาติ เม่ือคนในชุมชนบ้องตี้มองตนเองในฐานะท่ีเป็นสมาชิกหรือเป็น
พลเมืองของประเทศใดประเทศหนึ่ง เช่น ความเป็นพลเมืองของประเทศพม่าหรือประเทศไทย
ทําให้คนในชุมชนบ้องตี้มองตนเองแตกต่างกัน ในระดับของรัฐชาติผู้คนในชุมชนบ้องตี้ จัด
ตัวเองอยู่ใน 2 กลุ่ม คือ คนไทย และคนที่ไม่ใช่คนไทย โดยใช้เกณฑ์การมีบัตรประชาชน 
ดังนั้น จึงมักจะพบว่าแม้ว่าชาวบ้านบางคนจะเป็นคนกะเหรี่ยง หรือคนพม่า และมีบัตร
ประชาชน เม่ือต้องปฏิสัมพันธ์กับรัฐ พวกเขามักจะมองว่าตนเองว่าเป็นคนไทยมากกว่าความ
เป็นพม่าหรือกะเหร่ียงตามเผ่าพันธุ์เดิมของตน 
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  อัตลักษณ์ของผู้คนมักมีการซ้อนทับและเลื่อนไหล ดังเช่น ลุงชํานาญซึ่งเป็นคนท่ีมีจิตใจ
โอบอ้อมอารี เป็นสมาชิกกลุ่มชาติพันธุ์กะเหร่ียง ซึ่งทํางานเป็นลูกไร่และเป็นผู้มีบัตรประชาชน 
การท่ีลุงชํานาญแสดงอัตลักษณ์ใดข้ึนกับว่าเขามีปฏิสัมพันธ์กับใคร และอยู่ในบริบททางสังคม
แบบใด เช่น ลุงชํานาญมีจิตใจโอบอ้อมอารีจากการให้ท่ีพักพิงและให้คําแนะนํา รวมท้ังให้
ความช่วยเหลือแก่ผู้ท่ีได้รับความเดือดร้อน ในขณะเดียวกันลุงชํานาญจะแสดงตนว่าเป็นสมาชิก
ชาวกะเหร่ียงจากการพูดภาษากะเหร่ียงกับชาวกะเหร่ียงด้วยกัน เม่ือใดท่ีลุงชํานาญเจ็บป่วย
ต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลเขาจะแสดงอัตลักษณ์คนไทย ด้วยการส่ือสารภาษาไทยและย่ืน
บัตรประชาชนให้กับเจ้าหน้าท่ีเพ่ือรับการบริการ เป็นต้น  
 
 กล่าวโดยสรุป จากการศึกษาชุมชนบ้องตี้ตามที่ได้เสนอมาข้างต้น จึงเห็นได้ว่าชุมชน
บ้องตี้เป็นชุมชนท่ีมีความซับซ้อน เพราะนอกจากชาติพันธุ์ท่ีมีอยู่หลากหลายจนสามารถแบ่ง
ออกได้เป็น 3 ศาสนา 4 ภาษา 5 ชาติพันธุ์แล้ว ในทางภูมิศาสตร์ชุมชนน้ียังติดกับชายแดน
ระหว่างประเทศไทยและประเทศพม่าอีกด้วย  
 
 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบ้องตี้ไม่ได้มีลักษณะเป็นชุมชนปิด ความเป็นชุมชนจึงมิได้หยุด
นิ่งแต่ทว่ากลับเลื่อนไหล จากการพบปะระหว่างคนภายในและคนภายนอก และจากการ
แพร่หลายของระบบทุนนิยมทําให้มีการอพยพของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เข้ามาอยู่รวมกัน ไม่ว่า
จะเป็นคนไทย กะเหร่ียง พม่า/ทวาย และแขก โดยแต่ละกลุ่มจะมีอัตลักษณ์บางอย่างท่ี
แตกต่างกันดังท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น และเนื่องจากชุมชนบ้องตี้เป็นชุมชนอยู่บริเวณชายแดน 
ซึ่งมักจะได้รับความเข้มงวดจากรัฐมากกว่าชุมชนโดยท่ัวไป ดังนั้นหากใช้คํานิยามจากแนวคิด
ของชุมชนท่ีหลากหลายมาอธิบายชุมชนนี้ อาจจะไม่สามารถอธิบายลักษณะของชุมชนบ้องตี้ได้
มากพอ ดังนั้นจึงต้องนํามิติทางด้านรัฐ-ชาติมาร่วมพิจารณาด้วย กล่าวคือ  
 
 หนึ่ง การท่ีบ้องตี้เป็นเมืองชายแดนย่อมจะต้องเกี่ยวข้องกับอํานาจของรัฐท่ีมีต่อการ
จัดการกับประชาชนในพื้นท่ี (ท้ังท่ีเป็นพลเมืองไทย และไม่ใช่พลเมืองไทย) เช่น การท่ีต้องมี
กองกําลังตํารวจตระเวนชายแดนประจําอยู่ในท้องท่ีเพ่ือตรวจสอบประชาชน และควบคุมการ
เข้าออกของคนจากอีกรัฐหนึ่ง ซึ่งชุมชนโดยท่ัวไปไม่ได้รับความเข้มงวดเท่านี้   
 
 สอง มีการการแบ่งแยกผู้คนท้ังสองรัฐ-ชาติออกจากกัน ด้วยการกําหนดและให้คํา
นิยามระหว่าง “พวกเรา” ท่ีเป็นคนไทย และ “พวกเขา” ท่ีไม่ใช่คนไทย อย่างชัดเจนโดยการ
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 แสดงบัตรประจําตัวประชาชน  
 
 สาม การควบคุมของรัฐชาติส่งผลต่อการนิยามตนเองของผู้คนในชุมชน จากการศึกษา
พบว่าชาวบ้านมักจะนิยามตนเองว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ใดหรือเป็นพลเมืองของรัฐใดข้ึนอยู่กับ
สถานการณ์ในขณะนั้น อาทิ ในสถานการณ์ท่ีรัฐเข้มงวดจะนิยามตนเองว่าเป็นพลเมืองของไทย 
แต่ถ้าเม่ือใดท่ีอยู่กับกลุ่มตนเองจะนิยามวา่เขาเป็นกลุ่มชาติพันธุ์นั้น ๆ   
 
 ความเป็นชุมชนของชุมชนบ้องตี้ จึงมีลักษณะขัดแย้งกับชุมชนในอุดมคติโดยท่ัวไป ซึ่ง
มองว่าคนในชุมชนมีลักษณะท่ีเหมือนกัน และมีความสัมพันธ์ในแบบที่เป็นหนึ่งเดียวกัน ด้วยเหตุ
นี้ จึงสามารถกล่าวได้ว่า ชุมชนในยุคโลกาภิวัตน์ ไม่อาจจะใช้นิยามชุมชนรูปแบบเดิมมาอธิบาย
ได้อีกแล้ว  เพราะผลพวงของโลกาภิวัตน์ทําให้ผู้คนมีความสัมพันธ์ข้ามพรมแดนประเทศ ข้าม
ชาติพันธุ์ ข้ามภาษา ข้ามวัฒนธรรม อย่างเข้มข้นกว่าเดิมมาก ชุมชนจึงกลายเป็นแหล่งรวมของ
ความหลากหลายของสิ่งท่ีกล่าวมา ซึ่งเราสามารถพบเห็นชุมชนลักษณะเช่นนี้ได้ท่ัวไปในยุค
ปัจจุบัน โดยเฉพาะชุมชนในเมืองใหญ่ ชุมชนชนบท หรือชุมชนชายแดน  
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 บทคัดย่อ 
  

 บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเร่ืองทางเลือกเศรษฐกิจของชาวนาปากพนัง กรณีศึกษาชาวนา
บ้านวัดโบสถ์ ตําบลเกาะทวด อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชซ่ึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา เพื่อทํา
ความเข้าใจบริบทประวัติศาสตร์ สังคมวัฒนธรรมของพ้ืนท่ีปากพนังซึ่งมีผลต่อการพัฒนาในระบบทุนนิยมท่ี
เกิดข้ึนในพื้นท่ีแห่งน้ี และมีผลต่อชาวนาและสังคมชาวนาในพื้นท่ีในด้านต่าง ๆ โดยเน้นด้านเศรษฐกิจ เพื่อ
สร้างความเข้าใจและศึกษาความเปลี่ยนแปลงและทางเลือกทางเศรษฐกิจของชาวนาในบริบทต่าง ๆ โดย
พิจารณาเหตุผลและเงื่อนไขในการตัดสินใจในการปรับตัวหรือสร้างทางเลือกทางเศรษฐกิจ ด้วยการเก็บข้อมูล
โดยการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม และใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก สนทนาอย่างเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการตามประเด็นคําถามท่ีกําหนดไว้ และอาศัยแนวคิดเร่ืองพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของชาวนาของสก็อต 
พ็อพกินส์ คายส์ และเคียร์น่ีมาเป็นแนวทางในการตั้งคําถามและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 จากการศึกษาพบว่าพื้นท่ีแห่งน้ีมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจท่ีสัมพันธ์กับระบบตลาดอย่างชัดเจนมา
ตั้งแต่สมัยรัชกาลท่ี 5 ตั้งแต่ พ.ศ. 2439 ทําให้พื้นท่ีแห่งน้ีถูกพัฒนาข้ึนเป็นแหล่งผลิตและค้าข้าวตามทิศทาง
และนโยบายการพัฒนาประเทศในขณะนั้น เร่ือยมาจนเข้าสู่ช่วงการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติในสมัยใหม่ ตั้งแต่ พ.ศ. 2504 ทิศทางการพัฒนาเกษตรกรรมเพื่อการอุตสาหกรรม นํา
การลงทุนเลี้ยงกุ้งกุลาดําเข้าสู่พื้นท่ี ก่อให้เกิดปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรกับอาชีพเดิมคือการทํานาข้าว ความ
พยายามแก้ปัญหาส่งผลต่อการเข้ามาจัดการทรัพยากรของโครงการพัฒนาปากพนังอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ พร้อมกับการเข้ามาสนับสนุนการปลูกพืชเศรษฐกิจตามทิศทางตลาดโลกเช่นปาล์มนํ้ามัน   
 ชาวนาท่ีวัดโบสถ์มีการลงทุนผลิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสอดคล้องกับเศรษฐกิจในภาพรวมของพ้ืนท่ี
ปากพนังอย่างชัดเจน คือ มีการลงทุนทํานาเพื่อการค้า ในช่วงเวลาท่ีนากุ้งเฟื่องฟูก็มีการหันไปลงทุนในธุรกิจ
เลี้ยงกุ้ง ปัจจุบันพวกเขาก็ให้ความสนใจลงทุนในพืชเศรษฐกิจ เช่น ปาล์มนํ้ามัน ซึ่งมีราคาสูงข้ึนตามภาวะ
วิกฤติราคานํ้ามันในตลาดโลก แสดงให้เห็นว่า ระบบทุนและตลาดระดับโลกและระดับประเทศ และนโยบาย
การพัฒนาประเทศมีผลต่อการตัดสินใจของครอบครัวชาวนาท่ีน่ีมาโดยตลอด ในฐานะเงื่อนไขภายนอกท่ีเข้ามา
มีผลต่อการสร้างทางเลือกและการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แต่ก็ยังอยู่ภายใต้เงื่อนไข
ภายในของครอบครัวในเร่ืองแนวคิดความเป็นอยู่ท่ีดีของครอบครัว และความพยายามในทุกหนทางท่ีจะทําให้
ครอบครัวประสบความสําเร็จ แสดงให้เห็นถึงลักษณะชาวนาแบบอรรถประโยชน์นิยม ซึ่งอยู่ในบริบทของหลัก
ความคิดความเชื่อทางศาสนา ซึ่งมุ่งการทํางานด้วยความขยันหมั่นเพียรตามฐานะ และสามารถพึ่งพาตนเอง
ได้ 

 คําสําคัญ 
 การเปล่ียนแปลงทางสังคมเศษฐกิจชนบท, ชาวนาปากพนัง, ทางเลือกเศรษฐกิจ 
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 Abstract 
 

 This paper highlights the results of a case study about the occupational alternatives of 
the farmers in Pak Phanang District, specifically those at the Ban Wat Bote Village, Koh Tuad 
Sub-district, Pak Phanang District, Nakhorn Si Thammarat Province. The case study aimed to 
understand the historical and sociocultural background of Pak Phanang that have provided a 
ground for capitalist development; and analyze the changes and occupational choices of the 
respondent-farmers and the conditions for adapting to the chosen occupations.  The data were 
collected  by using participant observation and semi-structured interviews.  
 Research findings confirmed that the economic development in the Pak Phanang area 
was apparently associated to the capitalist market system since the reign of King Chulalong-
korn. The area was first developed in accordance with the direction and country’s socioeco-
nomic development policy in the early 19th century, which was aimed at making Pak Phanang 
as the center for rice production and trade. The national social and development policy that 
was instituted in the 1960s onwards to modernize the Thai society, paved the way for the 
industrialization of agriculture in the introduction of Black Tiger shrimp farm by private business 
investors have caused a conflict with rice farming in terms of resource utilization in the area. 
Such conflict was resolved because of the establishment of the Pak Phanang Development 
Project that was initiated by His Majesty King Bhumipol.  In addition, commercialized/high value 
trees such as oil palm trees were also introduced in the area.  
 Investment patterns of farmers in Wat Bote from the past to the present have apparently 
been along the line of the macro socioeconomic development of the Pak Phanang area. For 
decades, they have commercialized their rice farming. When shrimp farming boomed, they 
shifted to such economic enterprise. Today, the farmers are more interested to engage and 
invest in oil palm plantation, in response to the demand from the global market. These develop-
ments only confirmed that economic opportunities, weaknesses of the national development 
policy, and the global capitalist market, dictate the Pak Phanang farmers’ decision to engage in 
a particular livelihood/economic enterprise.  In addition, internal factors such as the desire or 
goal of the family to improve their economic status play a key role in the selection of potential 
economic enterprises.  

 Keywords 
 Rural Socioeconomic Change, Pak Phanang Farmers, Occupational Alternatives 
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1. ทําไม “ชาวนา” ถึงยังน่าสนใจต่อการศึกษาสังคม ? 
 

 ปรากฏการณ์ท่ีดึงดูดให้ผู้เขียนศึกษาชาวนาคือ เหตุการณ์เม่ือราวปี 2500 ท่ีประเทศ
ไทยประสบปัญหาขาดแคลนอาหาร โดยเฉพาะอย่างย่ิง “ข้าว” ซึ่งเป็นอาหารบริโภคหลักใน
ครัวเรือนมีราคาสูงมาก จนเป็นข้อถกเถียงกว้างขวางในสังคมไทยว่า เหตุใดประเทศผู้ผลิตข้าว
ในอันดับต้น ๆ ของโลกจึงประสบปัญหานี้ได้ 
 
 คําตอบท่ีปรากฏตามหน้าส่ือ ถูกนําเสนอออกมาโดยแสดงให้เห็นว่าพื้นท่ีนาของประเทศ
ลดลง สืบเนื่องจากภาวะน้ํามันแพง ทําให้เกิดความสนใจปลูกพืชเศรษฐกิจมากกว่าท่ีจะปลูกพืช
เพ่ือบริโภค ชาวนาจึงได้เปล่ียนแปลงผืนนาของตน ด้วยความไม่ตระหนักถึงผลกระทบท่ีจะ
ตามมา หรือภาวะขาดแคลนอาหารที่ประเทศต้องเผชิญ 
 
 คําถามก็คือ เหตุใดท้ายท่ีสุดต้นตอของปัญหาจึงไปอยู่ท่ีผู้ผลิตข้าวหรือชาวนา เหตุใด
พวกเขาต้องตกเป็นผู้ไม่มีความรับผิดชอบ หวังเพียงความรํ่ารวยเฉพาะหน้า เพราะโง่เช่ือตาม
นายทุน ไม่มองถึงความจําเป็นในการบริโภคของประเทศชาติ ในขณะที่เม่ืออยู่ในสภาวะปกติ
ของสังคมท่ีอาหารมีเหลือจะกิน ข้อเรียกร้องหรือความต้องการของชาวนาไม่เคยได้รับการ
เหลียวแล แล้วพวกเขาผิดหรือท่ีหาหนทางในการใช้ชีวิตท่ีดีข้ึนทําให้ต้องละท้ิงการปลูกข้าว ซึ่ง
เป็นกิจกรรมดั้งเดิมท่ีเคยทํามา ในระบบทุนนิยมซึ่งถือเป็นสังคมท่ีเปิดโอกาสให้คนสามารถ
แสวงหาและแข่งขันอย่างเต็มท่ี แต่เหตุใดเม่ือคนในอาชีพหนึ่งจะแสวงหาโอกาสดังกล่าว สังคม   
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 กลับไม่สนับสนุนให้เขาสามารถทําเช่นนั้นได้ จึงนํามาสู่คําถามต่อมาว่าหากพวกเขามีโอกาส 
ชาวนาจะทําอย่างไร  
 

2. ชาวนาที่ปากพนังน่าสนใจอย่างไร ? 
 

 แม้ว่าการทํานาจะมีอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย แต่เหตุใดผู้ศึกษาจึงเลือกใช้ปาก
พนังซึ่งเป็นพ้ืนท่ีในภาคใต้เพ่ือเป็นสนามในการหาคําตอบ เม่ือพิจารณาจากงานวิจัยท่ีผ่านมา 
เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่า งานศึกษาเกี่ยวกับชาวนาของประเทศไทยนั้น ส่วนใหญ่มักถูกผลิตข้ึน
โดยอาศัยกรณีศึกษาในพ้ืนท่ีภาคกลาง หรือภาคอีสานเป็นหลักมาเนิ่นนาน เนื่องจากภูมิภาคท้ัง
สองมีประชากรท่ีดํารงชีวิตโดยอาชีพนี้อยู่มาก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ภูมิภาคอ่ืนของประเทศ
เช่นภาคใต้จะไม่มีชาวนา ในทางกลับกัน ชาวนาในภาคใต้มี ท้ังคุณสมบัติ บริบทและ
ประวัติศาสตร์สังคมท่ีน่าสนใจ ควรค่าแก่การนํามาเป็นกรณีศึกษาเพ่ือหาคําตอบต่อคําถาม
ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 
 โดยเฉพาะพ้ืนท่ีภาคใต้บริเวณชายฝั่งตะวันออก มีสังคมชาวนาท่ีน่าสนใจและมีความ
เปลี่ยนแปลงท่ีชัดเจนมากในยุคการพัฒนาในระบบทุนนิยมท่ีดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
เช่ือมต่อกับระบบทุนอย่างชัดเจนนับแต่อดีต ท้ังการทําเหมืองแร่ ยางพารา การประมง การ
เลี้ยงกุ้งกุลาดํา และยังมีพื้นท่ีปลูกข้าวท่ีสําคัญอยู่ในบริเวณพ้ืนท่ีลุ่มน้ําปากพนังลงไปจนถึงพื้นท่ี
บริเวณทะเลสาบสงขลา มีภาพกระบวนการปรับตัวของสังคมชาวนา ท้ังด้านเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีน่าสนใจและมีความเปลี่ยนแปลงจากรุ่นสู่รุ่นอย่างรวดเร็ว เหมาะจะนํามาเป็นภาพ
สะท้อนของการศึกษาเพื่อทําความเข้าใจและพิจารณาวิธีการตัดสินใจ การเลือกและการ
ปรับตัวของชาวนาในระบบทุนนิยม  
 
 ปากพนัง “...เป็นท่ีนาอุดมดีบ้างก็กล่าวกันว่าดีกว่านาคลองรังสิต...” เป็นข้อความส่วน
หนึ่งจากพระราชหัตถ์ท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 ได้บันทึกไว้คร้ัง
ท่ีเสด็จพระราชดําเนินมาที่ปากพนัง เพื่อเปิดโรงสีไฟแห่งแรกเม่ือ พ.ศ.24482 สะท้อนให้เห็น
ความเจริญก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจของปากผนังท่ีสัมพันธ์กับระบบทุนและตลาดอย่างชัดเจนมา
ตั้งแต่ช่วงเวลานั้น จึงไม่แปลกเลยที่ปากพนังจะมีนโยบายพัฒนาพื้นท่ีตามทิศทางของการเปิด
ตลาดหลังการทําสนธิสัญญาเบาวริง3 เพื่อเป็นแหล่งผลิตและส่งออกข้าวไปยังตลาดท้ังใน
ประเทศและประเทศใกล้เคียง อาทิ ภูเก็ต ระนอง พังงา ดินแดนมลายูของอังกฤษ เป็นต้น  
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เหมาะสมต่อการเป็นเมืองท่าสําหรับเรือจอดรับสินค้าได้สะดวก รัฐจึงเข้ามาพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและสร้างสาธารณูปโภคทุกด้านเพื่อเอ้ือแก่การลงทุนของนายทุน โดยเฉพาะอย่างย่ิง
นายทุนชาวจีน 

 
เม่ือเกิดสงครามโลกครั้งท่ีสองข้ึน รัฐส่วนกลางจึงออกพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการ

ควบคุมการส่งออก เพ่ือควบคุมการค้าและการเคลื่อนย้ายข้าว4 ทําให้ธุรกิจโรงสีท่ีรุ่งเรืองของ
ปากพนังประสบปัญหาหลายด้านในการค้าขายข้าว ท้ังจากนโยบายบังคับจําหน่ายข้าวในราคา
ต่ําแก่บริษัทข้าวไทยของรัฐ ส่งผลให้พ่อค้ารับซื้อข้าวไปกดราคาชาวนา จนชาวนาลดความ
สนใจท่ีจะปลูกข้าวเพื่อจําหน่ายให้แก่โรงสี สถานการณ์ยิ่งทวีความรุนแรงข้ึนเม่ือรัฐปิดเมืองท่า
ท่ีปากพนังตามนโยบายควบคุมการส่งออกข้าวออกนอกประเทศ5  ปากพนังซึ่งเติบโตมาจาก
ธุรกิจค้าข้าวจึงซบเซาลง และตอกยํ้าด้วยปัญหาวาตภัยท่ีแหลมตะลุมพุก6 และวิกฤตการณ์
ราคาน้ํามันโลก7 ส่งผลให้ธุรกิจข้าวในปากพนังต้องปิดฉากความยิ่งใหญ่ท่ีเคยมีลง (พอตา 
แก่นแก้ว 2528:74-85) 

 
ความพยายามท่ีจะแก้ปัญหาให้กับพ้ืนท่ีแห่งนี้ ส่งผลให้เกิด “แผนพัฒนาเพื่อฟ้ืนฟู

อําเภอปากพนัง”ข้ึน แต่ยังไม่เห็นผลเท่าใดนัก ปากพนังก็กลับเฟ่ืองฟูอีกคร้ังด้วยตัวเอง จาก
ธุรกิจการเลี้ยงกุ้งกุลาดํา ซึ่งถูกหนุนเสริมจากนโยบายส่วนกลางในการพัฒนาประเทศสู่
อุตสาหกรรมใหม่ ด้วยการส่งเสริมการเกษตรเพื่อการอุตสาหกรรม แต่แล้วผลกระทบจาก
เศรษฐกิจและตลาดระดับโลกรวมทั้งนโยบายการกีดกันทางการค้า ผนวกกับปัญหาท่ีเกิดข้ึน
จากโรคระบาดของกุ้งเอง ก็ทําให้ปากพนังเข้าสู่ยุคเส่ือมอีกคร้ังพร้อมปัญหาที่ดินเส่ือมโทรม
จากธุรกิจกุ้งกุลาดํา (จงพิศ สิริรัตน์และคณะ 2534, 82; ขจรจบ 2547, 68-71) 

 
ปากพนังมีช่ือเสียงอีกคร้ังในฐานะ “พื้นท่ีโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ” 

ซึ่งมีเป้าหมายฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจท่ีทรุดโทรมอย่างต่อเนื่องให้กลับมารุ่งเรืองอีกคร้ัง โดยการ
เข้ามาจัดการพัฒนาพื้นท่ีอย่างเป็นระบบตั้งแต่ปรับปรุงสภาพแวดล้อม จัดแบ่งเขตน้ําเพ่ือการ
ทํามาหากินท่ีแตกต่าง ไปจนถึงโครงการฟ้ืนฟูและส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ ด้วยการปลูกพืช
เศรษฐกิจทางเลือก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนปากพนังให้ดีข้ึนเช่นในอดีต ปากพนังจึง
เป็นพื้นท่ีสําคัญข้ึนมาอีกคร้ัง ในฐานะแหล่งเรียนรู้ความสําเร็จในการจัดการลุ่มน้ําท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
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  แต่ไม่ว่าปากพนังจะถูกรู้จักในฐานะใด หรือผ่านการพัฒนามากี่ยุคสมัยก็ตาม จะพบว่า
พื้นท่ีแห่งนี้มีความเปลี่ยนแปลงสัมพันธ์กับพัฒนาการเศรษฐกิจของประเทศอย่างเหนียวแน่น 
และมีความสัมพันธ์กับการขยายตัวของอํานาจรัฐท่ีแฝงมากับนโยบายด้านเศรษฐกิจในช่วง   
ต่าง ๆ มาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเร่ืองการจัดการทรัพยากร ซึ่งเกิดข้ึนอย่างเข้มข้น
ข้ึนเร่ือย ๆ จนกระท่ังเกิดการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อมให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา  

 

3. บ้านวัดโบสถ์...ภาพสะท้อนความเปลี่ยนแปลงของชุมชนบนทางเลือก  
  
 บ้านวัดโบสถ์ ตําบลเกาะทวด อําเภอปากพนัง ซึ่งเป็นพื้นท่ีกรณีศึกษา เป็นพื้นท่ีของ
ภาพสะท้อนความเปล่ียนแปลงและการพัฒนาของปากพนังได้เป็นอย่างดี เพราะท่ีนี่มีครอบครัว
ซึ่งมีกิจกรรมอาชีพให้เห็นอย่างหลากหลาย ท้ังครอบครัวท่ีทํานา เป็นอาชีพสืบทอดกันมา
หลายช่ัวอายุคน ครอบครัวท่ีเปล่ียนแปลงกิจกรรมอาชีพไปสู่สวนพืชเศรษฐกิจบางส่วน หรือ
ครอบครัวท่ีมิได้ประกอบอาชีพในภาคเกษตรอีกต่อไป  
 
 ระยะเวลาในการตั้งถิ่นฐานเร่ิมต้นมายาวนานไม่ต่ํากว่า 3-4 ช่ัวอายุคน เร่ืองเล่าความ
เป็นมาของหมู่บ้านสะท้อนให้เห็นว่า พื้นท่ีดั้งเดิมเป็นป่ารกร้าง แต่มีคนเข้ามาแผ้วถางเพื่อเป็น
พื้นท่ีเพาะปลูก ซึ่งสอดคล้องกับประวัติศาสตร์ของพื้นท่ีอําเภอปากพนังโดยรวมที่เกิดข้ึนจาก
การพัฒนาพื้นท่ีการปลูกข้าวเพื่อส่งออกในสมัยรัชกาลท่ี 5 ตอกยํ้าด้วยลักษณะผืนดินท่ีเป็นพื้น
นาของท่ีนี่ ซึ่งมีลักษณะเป็นแปลงใหญ่ จัดสรรอย่างเป็นระเบียบ ซึ่งน่าจะเกิดจากการบุกเบิก
เพียงคร้ังเดียว เม่ือเทียบช่วงเวลาแล้วจึงสันนิษฐานได้ว่า การบุกเบิกท่ีดินน่าจะเป็นช่วง
เดียวกันกับช่วงเวลาท่ีส่งเสริมให้ราษฎรบุกเบิกท่ีดินเพ่ือการทํานาของพ้ืนท่ีปากพนังโดยรวม
หลังปี พ.ศ. 2439 ซึ่งเป็นปีท่ีปฏิรูปการปกครองเป็นระบบเทศาภิบาล และรัฐส่วนกลางเข้ามา
มีบทบาทอย่างเข้มข้น  
 

 สมาชิกในหมู่บ้านวัดโบสถ์นั้น มีจํานวนประชากรตามสํามะโนครัวจํานวน 823 คน จาก 
166 ครัวเรือน ซึ่งถือว่าน้อยมากเม่ือเปรียบเทียบกับขนาดพ้ืนท่ี 3,000 กว่าไร่ เพราะพื้นท่ีส่วน
ใหญ่จํานวนมาก ถึง 2,838 ไร่ หรือร้อยละ 90 ของพ้ืนท่ีท้ังหมดเป็นพื้นท่ีเพ่ือการเกษตรกรรม 
ท่ีนี่เรียกได้ว่าเป็น “หมู่บ้านเกษตรกรรม” เนื่องจากส่วนใหญ่มีอาชีพทํานา อาชีพท่ีพบรองลงมา
คือ ค้าขาย ทําสวน รับจ้างและรับราชการ แต่ในความเป็นจริงแล้วส่วนใหญ่ทุกครัวเรือนท่ียึด 
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 อาชีพทํานา ล้วนมีอาชีพเสริมจากการรับจ้าง หรือค้าขายร่วมด้วย แต่การรับจ้างนั้น ท่ีพบเป็น
การรับจ้างหมุนเวียนในหมู่บ้านช่วงฤดูทํานา โดยกิจกรรมท่ีต้องจ้างแรงงานคนในหมู่บ้านคือ 
การหว่านข้าวปลูก รองลงมาคือ การไถเตรียมท่ีนา ส่วนกิจกรรมท่ีมีการจ้างแรงงานน้อยท่ีสุด
คือ การหว่านปุ๋ยและฉีดยาฆ่าแมลง 
 
 บ้านวัดโบสถ์มีความสัมพันธ์กับตลาดปากพนังมาตั้งแต่อดีต เช่น เม่ือชาวนาเก็บเกี่ยว
ข้าวแล้ว ต้องการจําหน่าย ในกรณีท่ีมีข้าวจํานวนมาก ก็จะนําใส่เรือล่องไปตามลําคลองซึ่ง
เช่ือมต่อกับแม่น้ําปากพนังเพื่อไปขายให้กับโรงสีในตลาดปากพนัง เพราะจะได้ราคาข้าวท่ีดีกว่า
การขายให้กับพ่อค้าคนกลางละแวกบ้าน ซึ่งจะนิยมขายให้ในกรณีท่ีมีข้าวจํานวนน้อย 
 
 ความสัมพันธ์ของบ้านวัดโบสถ์กับตลาดปากพนังเร่ิมมีความเปลี่ยนแปลงในช่วง
ประมาณพ.ศ. 2518 เนื่องจากเส้นทางคมนาคมทางน้ําท่ีสําคัญคือ คลองบางไทรได้ถูกพัฒนา
เพื่อตอบสนองต่อนโยบายการจัดระบบแหล่งน้ําสําหรับการเกษตร กรมชลประทานสร้างประตู
ระบายน้ําปิดกั้นคลองบางไทรเพ่ือการทําระบบชลประทาน บ้านวัดโบสถ์ตลอดจนตําบลเกาะ
ทวดซึ่งเคยใช้เส้นทางดังกล่าวติดต่อกับปากพนังจึงได้รับผลกระทบโดยตรง  
 
 นโยบายรัฐในการพัฒนาประเทศท่ีส่งผลกระทบต่อชุมชนในช่วงเวลานั้น ยังมีเร่ือง
เกี่ยวกับการส่งเสริมการทําเกษตรกรรมแบบก้าวหน้าด้วยข้าวพันธุ์ส่งเสริมท่ีเกิดข้ึนอย่างเข้มข้น
ใน พ.ศ. 2513 การเข้ามาเร่งรัดในพ้ืนท่ีบ้านวัดโบสถ์และตําบลเกาะทวดเกิดข้ึนในช่วง พ.ศ. 
2515 ซึ่งรัฐเข้ามาส่งเสริมให้ชาวบ้านหันมาทํานาปีละ 2 คร้ัง โดยส่งต่อนโยบายผ่านมาทาง
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และกระตุ้นเชิงรุกโดยให้นายอําเภอนํากํานัน ผู้ใหญ่บ้านเดินทางไปภาค
กลาง เพื่อให้ไปดูการปลูกข้าวท่ีจังหวัดต่าง ๆ ท้ังชัยนาท และอยุธยา ซึ่งในขณะนั้นได้รับการ
ส่งเสริมให้ปลูกข้าวนาปรังประสบความสําเร็จไปแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์ให้กลับมาอธิบายและ
ถ่ายทอดข้อมูลการดูงานให้ชาวบ้านทราบ เพ่ือส่งเสริมให้ชาวบ้านปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ 
แม้ว่าในคร้ังนั้นการส่งเสริมจะไม่ได้รับการตอบสนองเท่าท่ีควรจากชาวบ้านก็ตาม แต่การ
กระตุ้นผ่านนโยบายรัฐยังคงมีอย่างต่อเนื่องในโครงการ “เงินผันของคึกฤทธิ์”8 ปี 2518 โดย
การขุดเหมืองส่งน้ําเข้านาเพื่อสนับสนุนการทํานาปรังนอกฤดูกาล ทําให้ผืนนาใกล้เหมืองน้ํา
บางส่วนเริ่มทํานา 2 คร้ังตามการส่งเสริมของรัฐบ้าง รัฐยังใช้งบประมาณสร้างเส้นทาง
คมนาคมใหม่ให้แก่ตําบล ทําให้เกิดถนนเช่ือมต่อพื้นท่ีระหว่างตําบลกับถนนทางหลวงสายหลัก
ท่ีเช่ือมระหว่างอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชและอําเภอปากพนัง การติดต่อสัมพันธ์กับตลาด
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 ปากพนังของวัดโบสถ์จึงย่ิงลดความสําคัญลง เพราะการเดินทางสู่ศูนย์กลางของจังหวัดท่ีตัว
อําเภอเมืองมีความสะดวกมากย่ิงข้ึน  หลังจากนั้นช่วงราวพ.ศ. 2519 - 2520 เหมืองน้ําก็
ได้รับการปรับปรุงและขยายเพิ่มเติม โดยงบประมาณพัฒนาในช่วงหลังของสํานักงานเร่งรัด
พัฒนาชนบท ซึ่งมีอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีพร้อมกว่า เหมืองน้ําจึงมีขนาดกว้างข้ึนและมี
ระยะทางยาวข้ึน และได้รับการพัฒนาอีกคร้ังเม่ือ พ.ศ. 2544 โดยกรมชลประทานท่ีเพิ่มความ
กว้างของเหมืองจาก 5 เมตรเป็น 15 เมตร ส่งเสริมให้การทํานา 2 คร้ังของชาวนาท่ีวัดโบสถ์
ขยายตัวมากย่ิงข้ึน พร้อม ๆ กับเร่ิมเปล่ียนแปลงพันธุ์ข้าวท่ีใช้ในการเพาะปลูก คือ ข้าวพันธุ์
ส่งเสริมท่ีเข้ามาในพ้ืนท่ี เช่น พันธุ์ชัยนาท และชัยบุรี ซึ่งมีอายุเพียง 4 เดือน นอกจากทําให้
การทํานาหว่านแห้งเปลี่ยนเป็นแบบหว่านน้ําตม9 แล้ว น้ําท่ีใช้ในแปลงนาก็ต้องพ่ึงพาน้ําจาก
ระบบชลประทานเข้ามาช่วยเสริม นอกเหนือจากการอาศัยน้ําจากฝนเช่นในอดีต 

 
 การเปล่ียนแปลงครั้งสําคัญอีกคร้ังของปากพนังท่ีมีผลต่อความเปลี่ยนแปลงในบ้านวัด
โบสถ์คือ ช่วงเวลาท่ีธุรกิจเล้ียงกุ้งกุลาดําเป็นท่ีนิยม แม้ว่าพ้ืนท่ีของวัดโบสถ์จะไม่ได้ถูก
เปลี่ยนแปลงเป็นบ่อกุ้งกุลาดําดังเช่นหลายพ้ืนที่ของอําเภอปากพนังในช่วงนั้น แต่ความสําเร็จใน
การลงทุนเลี้ยงกุ้งของชาวปากพนังโดยท่ัวไป ได้กลายเป็นแรงกระตุ้นสําคัญให้คนท่ีวัดโบสถ์
สนใจลงทุน รวมท้ังมีการย้ายออกไปหาพื้นท่ีลงทุนในธุรกิจดังกล่าว ในช่วงราวพ.ศ. 2540 
ด้วยการไปเช่าบ่อเพ่ือลงทุนเลี้ยงกุ้ง จนเม่ือธุรกิจกุ้งกุลาดําเร่ิมเส่ือมลง พร้อมกับการ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกคร้ังของปากพนัง จากการเข้ามาของ “โครงการพัฒนาลุ่มน้ําปากพนัง 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ” ซึ่งมีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและอาชีพของวัด
โบสถ์ท้ังทางตรงและทางอ้อมจนถึงในปัจจุบัน   
 
 บทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงทางตรง เช่น การเข้ามาสนับสนุนอาชีพการทําไร่นาสวน
ผสมให้สมาชิกในหมู่บ้าน ช่วงประมาณปีพ.ศ. 2545 หรือประมาณปีพ.ศ. 2547 ได้เข้ามา
สํารวจเพื่อพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรเพิ่มเติม โดยการขยายเส้นเหมืองน้ําเดิมให้ดีข้ึน และ
จัดทําเหมืองน้ําเพิ่มให้อีก 2 เส้น ยาวประมาณเส้นละ 3 กิโลเมตร เพ่ือให้การผันน้ําเข้าสู่ผืน
นาได้อย่างท่ัวถึง มีปริมาณมากข้ึน และความสะดวกสบายข้ึน เพราะระยะทางในการสูบน้ํา
น้อยลง ระบบดังกล่าวเอ้ือต่อการทํานาปีละ 2 คร้ังของชาวบ้านมากย่ิงข้ึน 
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  ส่วนบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงทางอ้อมเช่น โครงการชดเชยอาชีพให้แก่เกษตรกรท่ี
ได้รับผลกระทบจากการจัดแบ่งเขตน้ําในพ้ืนท่ีปากพนัง ซึ่งนําพืชเศรษฐกิจประเภทปาล์มน้ํามัน
เข้ามาเผยแพร่ ทําให้ปาล์มน้ํามันเป็นพืชชนิดใหม่ท่ีชาวปากพนัง รวมถึงบ้านวัดโบสถ์ต่างก็ให้
ความสนใจ ด้วยเหตุผลจากราคาปาล์มท่ีแพงข้ึนในช่วงพืชพลังงานทดแทนกําลังเป็นท่ีต้องการ 
และเหตุผลด้านความม่ันใจในการลงทุนเพราะการเป็นพืชท่ีรัฐสนับสนุน 
 

4. เขาบอกว่า...ชาวนามีเหตุผลในการทางเลือก? 
  
 การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งใช้การสังเกตการณ์
แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) โดยการเข้าไปร่วมอาศัยอยู่ในชุมชนเพื่อเรียนรู้วิถี
ชีวิต และเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน เพ่ือทําความเข้าใจสังคมและใช้
วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ซึ่งใช้เกณฑ์ความหลากหลายในการ
ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจในปัจจุบันเป็นเกณฑ์คัดเลือก ตามประเด็นคําถามสัมภาษณ์ท่ี
กําหนดไว้ ซึ่งกําหนดข้ึนจากแนวคิดและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องในเรื่องชาวนา 
   
 คําจํากัดความ “ชาวนา” และ “สังคมชาวนา” ในการนิยามและอธิบายของอีริค วูฟ 
(Eric Wolf) 1966) คือ ชาวชนบทที่ดํารงชีพด้วยการเพาะปลูกและทําการตัดสินใจในเร่ือง
เกี่ยวกับการผลิตอย่างเป็นเอกเทศ แต่ไม่ได้ผลิตผลผลิตเพื่อประกอบธุรกิจ กล่าวคือ ผลผลิต
ของชาวนาผลิตเพื่อยังชีพเป็นหลัก (Wolf 1966 อ้างถึงใน ยศ 2546, 21; ฉลาดชาย 2525, 
164) อย่างไรก็ตาม การพิจารณาสังคมชาวนาว่าเป็นสังคมชนบท มีชีวิตแบบผลิตพอยังชีพ
อาจไม่เพียงพอ การศึกษาชาวนาจึงต้องศึกษาลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างสังคมของชาวนา
นั้นกับสังคมเมืองหรือรัฐท่ีเขาสัมพันธ์อยู่เพ่ือจะทําให้เข้าใจสถานการณ์ของชาวนาในชนบทได้ 
(ฉลาดชาย 2525, 165) เพราะชุมชนเกษตรกรรมของชาวนามีความสัมพันธ์ระหว่างเมืองและ
รัฐ  ชาวนาจึงไม่เพียงแต่ผลิตผลผลิตทางการเกษตรให้พอต่อความต้องการบริโภคภายใน
ครัวเรือน ชุมชน แต่ยังต้องผลิตให้เพียงพอกับการเล้ียงสังคมทั้งหมดโดยรวมและเลี้ยง “รัฐ” 
ซึ่งเข้ามาดึงผลผลิตส่วนเกินของชาวนาในรูปของภาษีหรือค่าเช่าท่ีดิน (Wolf 1966 อ้างถึงใน 
ยศ 2546, 8-9)  
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  ส่วนเจมส์ สก็อต (Jame Scott 1976) ผู้ เสนอ “แนวคิด เศรษฐศาสตร์ เ ชิ ง
ศีลธรรม” (The Moral Economy) ได้ให้ภาพของชาวนาในสภาพที่ตกทุกข์ได้ยาก หรือท่ีเขา
เรียกว่า ต้องยืนอยู่ในน้ําซึ่งท่วมปร่ิมถึงคออยู่ตลอดเวลา ดังท่ีเขาศึกษาชาวนาพม่าและ
เวียดนาม ซึ่งต้องประสบกับความเปล่ียนแปลงมากมายตั้งแต่ระบบอาณานิคมและการสร้าง
รัฐสมัยใหม่ รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจตกต่ําในช่วงราวทศวรรษ 1930 (Scott 1976, 1-3)  
 
 สก็อตเห็นว่า โลกทัศน์ของชาวนาท่ีมีต่อเศรษฐกิจ เป็นการผลิตเพ่ือยังชีพ ไม่เน้นผลิต
เพื่อขาย (นลินี 2550, 33) คือ ต้องการจะลดความเส่ียงให้ได้มากท่ีสุด ซึ่งเขาเรียกว่า “ความ
ปลอดภัยต้องมาก่อน” (Safety First) ซึ่งเห็นได้จากพฤติกรรมการเพาะปลูกพืชโดยใช้เมล็ด
พันธุ์หลายชนิด เพ่ือป้องกันความล้มเหลว ดังนั้นในวัฒนธรรมของชาวนาจะมีหลักท่ียึดถือกัน
มากอยู่ 2 ข้อ คือ สิทธิท่ีจะมีพอกิน (Right to Subsistence) และการแลกเปลี่ยนช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน (Norm of Reciprocity) หลัก 2 ข้อนี้ จึงเป็นบรรทัดฐานสําคัญท่ีชาวนาจะใช้วัด
ความยุติธรรม หรือระดับท่ีพอรับไหวในชีวิตของเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับชนช้ันนํา หรือ
ผู้ปกครองซึ่งควรมีอะไรมาแลกเปล่ียน หรือช่วยเหลือเม่ือพวกเขามีปัญหา และไม่ควรเรียกเก็บ
ผลประโยชน์จากชาวนาจนไม่เหลือพอกิน หรือไม่เหลืออะไร ซึ่งเป็นหลักสําคัญอย่างย่ิงใน
ความสัมพันธ์อุปถัมภ์ในสังคมชาวนา (Scott 1976, 157-192; อนัญญา 2530, 91 - 95) 
 
 ในขณะท่ีพอพกินส์ (Samuel Popkin) เสนอว่าการใช้หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ท่ีเรียกว่า 
“เศรษฐศาสตร์การเมือง” จะช่วยให้เข้าใจสังคมชาวนาได้รอบด้านข้ึน พอพกินส์ให้ความสนใจ
กับการตัดสินใจระดับบุคคล (Popkin 1979, 5-26; อนัญญา 2530, 96) กล่าวคือ บุคคลแต่
ละคนนั้นเม่ือมีทางเลือก เขาจะคํานวณแล้วว่าทางเลือกแต่ละทางนั้นมีผลตามมาอย่างไร และ
เขาก็จะเลือกทางที่ให้ประโยชน์สูงสุดแก่เขา และจะคํานึงถึงความม่ันคงของตัวเองและ
ครอบครัวก่อนอ่ืนใด ซึ่งการกระทํา “อันสมเหตุสมผล” นั้น อาจจะขัดกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ของหมู่บ้านก็ได้  
 
 ชาวนาจึงมีเหตุผลแบบธุรกิจ คํานึงถึงผลประโยชน์ของตนเองเหนือส่ิงอ่ืนใด นอกจาก
คํานึงถึงการมีกินในระยะส้ัน เขายังให้ความสําคัญต่อการลงทุนในระยะยาว ไม่ได้ต้องการอยู่
ภายใต้ระบบอุปถัมภ์ และมีความพร้อมท่ีจะลงทุนเพ่ือการค้าเม่ือมีโอกาส  
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  นักวิชาการที่สนใจเรื่องชาวนาอีกคนหนึ่งคือ ชาร์ลส์  คายส์  (Charles Keyes) ซึ่ง
ศึกษาชาวนาท่ีบ้านหนองตื่น จังหวัดมหาสารคาม คายส์สนใจเรื่องจริยธรรมทางศาสนาซึ่งมี
อิทธิพลต่อการกําหนดโลกทัศน์และพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของชาวนาเพิ่มเติมข้ึนจากแนวคิด
เร่ืองอรรถประโยชน์นิยม จากงานของเขาทําให้เราเห็นภาพชาวนาในแง่มุมท่ีเพิ่มเติมข้ึน คือ 
ชาวนาท่ีบ้านหนองตื่นใช้หลักการอรรถประโยชน์นิยมในการทําให้บรรลุสภาพความเป็นอยู่ท่ีดี
สูงสุดท้ังของตนเองและครอบครัว แต่พวกเขาก็ยังถูกจํากัดด้วยเง่ือนไขทางระบบเศรษฐกิจ
การเมืองในสังคมไทยท่ีสะท้อนออกมาในรูปแบบการพัฒนาของรัฐ ประเด็นความสัมพันธ์ทาง
สังคมของผู้คนเชิงโครงสร้าง เช่น การดูดซับมูลค่าส่วนเกินทางเศรษฐกิจผ่านระบบ
ความสัมพันธ์ทางการผลิตในระบบเศรษฐกิจก็มีส่วนสําคัญอย่างมากในการกําหนดความ
ยากจนหรือความรํ่ารวยของผู้คนในสังคม (รัตนา 2550, 89) และท่ีสําคัญท่ีสุดคือ เร่ือง
จริยธรรมทางศาสนาที่มีผลต่อโลกทัศน์และพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของชาวนา เช่นท่ีบ้าน
หนองตื่น คายส์พบว่า ความยากจนและความรํ่ารวยของปัจเจกถูกอธิบายด้วยเรื่องกฎแห่ง
กรรม และการมีจริยธรรมท่ีนําไปสู่การใช้ชีวิตท่ีเหมาะสม ขยัน ประหยัด ไม่สร้างความ
เดือดร้อนให้ผู้อ่ืน และรู้จักเลือกลงทุนทางเศรษฐกิจภายใต้โอกาสท่ีสอดคล้องเหมาะสม ซึ่ง
ส่งผลให้ชาวนาสามารถต้ังตัวได้อย่างม่ันคง (รัตนา 2550, 89-90) 
 
 มุมมองร่วมสมัยเกี่ยวกับชาวนาอีกแบบหนึ่งคืองานของไมเคิล  เคียร์นี่ (M i c h a e l 
Kearney 1996)  ซึ่งสร้างข้อสรุปจากประสบการณ์การทํางานสนามในประเทศเม็กซิโกและ
โปแลนด์ เสนอว่าชาวนาในปัจจุบันมีลักษณะท่ีเปล่ียนแปลงไป ชาวนาแต่ละคนเองก็มีความ
แตกแยกภายใน (Internal Differentiation) ชาวนาจึงไม่ใช่กลุ่มคนท่ีมีความเป็นหนึ่งเดียวแบบ
ท่ีงานชาวนาศึกษาที่ผ่านๆ มาเคยเช่ือ แต่ชาวนาในปัจจุบันมีความสลับซับซ้อนในตัวเองและ
สามารถมีอัตลักษณ์ท่ีหลากหลาย (Multiple Identities) ซึ่งเคียร์นี่อธิบายชาวนาในลักษณะนี้
ว่าเป็น Post-Peasantry ดังเช่น ชาวนาท่ีเป็นแรงงานอพยพ (Peasant Migrant Workers) 
หรือกลายเป็นชนช้ันกรรมาชีพท่ีมีท่ีดินท่ีนา (Land-Owning Proletarians) ในสนามวิจัยของ
เขา 
 
 การศึกษาชาวนาจึงต้องให้ความสนใจกับเร่ืองรัฐชาติ (Nation-State) ท่ีพวกเขาอาศัย
อยู่ รวมท้ังไม่ละเลยบริบทโลกในแต่ละช่วงเวลาประวัติศาสตร์ และยังต้องสะท้อนภาพให้เห็น
ตัวตนของผู้เขียนรวมท้ังบริบทในการศึกษางานนั้นๆ เพื่อไม่ให้งานท่ีถูกผลิตออกมาเป็นเพียงแต่
วรรณกรรมซึ่งกล่าวถึงผู้อ่ืนแบบเบ็ดเสร็จ (Strategies of Containment) และผลิตซ้ําภาพ
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  นอกจากนี้ยังมีงานศึกษาชาวนาในประเทศไทยจํานวนหนึ่งท่ีสะท้อนภาพของชาวนาให้
เห็นอย่างหลากหลายบนพ้ืนฐานของแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษาชาวนา  งานศึกษาชาวนาไทยท่ีใช้
แนวคิดแบบมาร์กซิสต์ท่ีเน้นการมองประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ ดังเช่นงานของสุวิทย์ ไพทยวัฒน์ 
(2522) ชูสิทธิ์ ชูชาติ (2523) ประนุช ทรัพยสาร (2525) จามะรี พิทักษ์วงศ์ (2530) 
สะท้อนภาพชาวนาในประเทศไทยในภาคกลาง ภาคอีสานและภาคเหนือท่ีมีปัญหาไม่มีอิสระ
ทางเศรษฐกิจและไม่สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ได้ จึงเกิดการ
แตกตัวเกิดชนช้ันในสังคมชาวนาเป็น  “ชาวนารวยเจ้าของท่ีดิน” และ “ชาวนาไร้ท่ีดิน” ซึ่ง
ปัญหาเหล่านั้นเกิดจากการเปล่ียนแปลงของลักษณะทางเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนจากเศรษฐกิจแบบ
เลี้ยงตนเอง กลายเป็นเศรษฐกิจแบบผลิตเพื่อการค้า หรือทุนนิยม  ชาวนาจึงได้รับความทุกข์
ยาก และเกิดการอพยพเพื่อแหล่งประกอบอาชีพใหม่ ไม่สามารถประกอบอาชีพเกษตรได้อย่าง
เดียว  
 
 งานศึกษาอีกแนวหนึ่งของ ฉัตรทิพย์ นาถสุภา (2550) ยศ สันตสมบัติ (2539) และ 
พรเพ็ญ ศาสตริยาภรณ์ (2549) ภายใต้แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน ซึ่งสะท้อนภาพชาวนาที่
แตกต่างจากชาวนาของสุวิทย์ ชูสิทธิ์ ประนุช และจามะรี แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนยังเช่ือว่า 
แม้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพ ระบบเศรษฐกิจถูกครอบงําอยู่ภายใต้กระแส
หลักของทุนนิยมมากข้ึน แต่จิตสํานึกความเป็นชุมชน ศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและ
จัดการวิถีชีวิตของตนเองยังคงดํารงอยู่ ชาวนาสามารถปรับตัวในรูปแบบการรวมตัว และปรับ
แนวการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจบนแนวคิดเศรษฐกิจชุมชน อาศัยศักยภาพ การเรียนรู้
และความร่วมมือของชุมชน การต่อต้านทุนนิยมด้วยการคงไว้ซึ่งกิจกรรมบางอย่าง เช่น การ
ปลูกข้าวเพื่อกินและทอผ้าเพ่ือใช้เองในครอบครัว เป็นต้น  
 
 นอกจากนี้ยังมีการสะท้อนภาพของชาวนาอีสานของมณีมัย ทองอยู่ (2546) ท่ีประสาน
แนวคิดทฤษฎีมาร์กซิส แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน รวมท้ังงานของชายานอฟ (A.V. Chayanov) 
และชานิน (Teodor Shanin) ในเร่ืองเก่ียวกับครอบครัวชาวนา ภาพของชาวนาอีสานในงาน
ของมณีมัย คือครอบครัวชาวนาอีสานมีเป้าหมายร่วมกัน คือ การเสนอความจําเป็นในการ
ดํารงชีพของสมาชิกในครัวเรือนด้วยการแตกกิจกรรมของครอบครัวจากการทําไร่ทํานาไปสู่
การทํางานนอกการเกษตร โดยเฉพาะการไปหางานทําในต่างถิ่น แต่ยังคงมีการปลูกข้าวเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน  ด้วยเป้าหมายเช่นนี้  การพัฒนาตามรูปแบบทุนนิยมโดยรัฐจะเข้าไปแทรก 



122 | มอง “คน” สะท้อน “โครงสร้าง” 

 ตัวในภาคเกษตรจึงส่งผลกระทบต่อการแตกตัวของชนช้ันชาวนาไม่มากนัก การแตกตัวทางชน
ช้ันของชาวนายังเกิดข้ึนช้ามาก 
 
 แนวการศึกษาชาวนาแนวสุดท้ายคือ กลุ่มงานศึกษาชาวนาไทยท่ีเน้นด้านประวัติศาสตร์
สังคม  ของ จอร์จ  โรสเซ็น (2519) และ Lauriston Sharp and Lucien M. Hanks 
(1978) ท่ีแสดงให้เห็นความเป็นมาเชิงประวัติศาสตร์ของชาวนา ลักษณะระบบความสัมพันธ์
ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองว่าคล่ีคลายมาตามช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ สังคม
ชาวนาจึงไม่เคยหยุดนิ่ง ภาพของชาวนาจึงเป็นภาพของการปรับตัวตามระบบเศรษฐกิจท่ี
เปล่ียนไป ซึ่งอาจส่งผลต่อรูปแบบการผลิตของชาวนาและวิถีการดําเนินชีวิต แต่ความ
เปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนนั้นก็ยังถูกใช้ประโยชน์ เพ่ือสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพอ่ืน ๆ 
นอกเหนือกิจกรรมภาคเกษตร เช่น การเข้ามาเป็นลูกจ้างในระบบอุตสาหกรรมท่ีช่วยเกื้อหนุน
ครอบครัวในชนบท เป็นต้น 
 

5. รูปแบบทางเลือกของชาวนาบ้านวัดโบสถ ์ 
 
 จากการศึกษา สามารถแบ่งรูปแบบของกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีพบท่ีบ้านวัดโบสถ์ได้
เป็น 5 กลุ่ม ดังนี้  
 1. ครอบครัวท่ีมีการลงทุนด้านการทํานาเพียงอย่างเดียว ปรากฏอยู่ใน 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มท่ีเป็นชาวนาในอดีต ปัจจุบันเลิกทํานาแล้ว และกลายมาเป็นเจ้าของท่ีดิน ดังเช่นกรณีของ
ตารุน ในวัย 70 ปี ซึ่งในปัจจุบันเป็นเจ้าของท่ีดินท่ีให้ลูกหลานและคนในหมู่บ้านเช่า เพราะ
ท่ีดินท่ีเพียรสร้างสะสมเพ่ิมเติมจากสมัยตั้งต้นชีวิตคู่ เพียง 3 ไร่ จนกลายเป็น 50 ไร่ ผ่าน
ชีวิตทํานาท่ียากลําบากมาตั้งแต่สมัยการทํานาต้องอาศัยแรงคน ทุ่นแรงด้วยวัว ทํานาเพียงนา
หยามหรือนาปี ส่งลูกๆ เรียนจบปริญญาได้ทุกคน เม่ือลูกรํ่าเรียนจนได้ดีในหน้าท่ีการงาน 
ท่ีดินท่ีไม่มีความต้องการให้ลูกกลับมารับมรดกอาชีพในการทํานาจึงกลายเป็นท่ีนาเช่าราคาถูก
แก่ญาติ ๆ และเพ่ือนบ้านในหมู่บ้าน  
 
 2. ครอบครัวท่ีมีการลงทุนด้านการทํานา- กุ้ง- พืชเศรษฐกิจ (ปาล์ม) ชาวนาในวัด
โบสถ์หลายครอบครัวท่ีผ่านการลงทุนตามทิศทางของนโยบายและการลงทุนท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี
ปากพนัง เช่นในช่วงการเล้ียงกุ้งกุลาดํา ชาวนาหลายครอบครัวได้เข้าไปลงทุนในธุรกิจนี้ แต่
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 ด้วยความท่ีพื้นท่ีบ้านวัดโบสถ์ไม่ได้เป็นทําเลท่ีเหมาะสมในการเล้ียงกุ้ง ทําให้หลายครอบครัวใช้
วิธีออกไปลงทุนนอกพ้ืนท่ี จากกรณีตัวอย่างคือ ครอบครัวน้าสิทธิ์-พี่แอน และครอบครัวของ
ป้าพินท่ีเข้าสู่ธุรกิจเลี้ยงกุ้งมาแล้วในช่วงเวลาหนึ่ง แม้ว่าจะต้องประสบความล้มเหลวจากตลาด
ในคร้ังนั้น และต้องหวนกลับมาลงทุนในการทํานาภายหลังความล้มเหลว ด้วยความช่วยเหลือ
ด้านเงินลงทุนจากญาติพี่น้อง คือ พี่ชายในกรณีของน้าสิทธิ์ และลูกสาวในกรณีของป้าพิน แต่
ในปัจจุบันท่ีการปลูกปาล์มน้ํามันเร่ิมเป็นพืชท่ีได้รับความนิยมตามกระแสของตลาดทั้งสองกรณี
ตัวอย่างก็ยังเป็นครอบครัวท่ีมีความสนใจลงทุนตามกระแสตลาดอีกคร้ัง โดยความช่วยเหลือ
จากแหล่งทุนเดิม  
 
 3. ครอบครัวท่ีมีการลงทุนทํานาร่วมกับพืชเศรษฐกิจ (ปาล์ม) ทางเลือกในรูปแบบนี้ 
พบว่าเกิดข้ึนเพราะทิศทางการลงทุนของครอบครัวท่ีก้าวไปสู่การลงทุนกับพืชเศรษฐกิจท่ีเร่ิม
ขยายตัวมากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะในช่วงพ.ศ. 2550 - 2551 ท่ีราคาน้ํามันในตลาดโลกเพ่ิมสูงข้ึน  
ส่งผลต่อราคาพืชท่ีสามารถผลิตพลังงานทดแทนสูงข้ึนตามไปด้วย ประกอบกับในช่วงเวลา
ดังกล่าวมีท้ังภาครัฐและภาคเอกชนที่เข้ามาสนับสนุนการปลูกปาล์มน้ํามันในพ้ืนท่ี ทําให้หลาย
ครอบครัวหันมาลงทุนปลูกปาล์มเพ่ิมมากข้ึน แต่เง่ือนไขท่ีครอบครัวใช้ตัดสินใจในการลงทุนก็มี
ความแตกต่างกันในสองประเด็นใหญ่คือ กลุ่มครอบครัวท่ีตัดสินใจลงทุนจากวาระและโอกาสท่ี
เอ้ืออํานวย กับกลุ่มครอบครัวท่ีตัดสินใจลงทุนเพ่ือผลตอบแทนในอนาคตเพื่อความม่ันคงของ
ตนเองและครอบครัว 
 
 ครอบครัวท่ีตัดสินใจลงทุนจากวาระและโอกาสที่เอ้ืออํานวย ท้ังจากการโครงการ
พัฒนาของรัฐและเอกชนท่ีเข้ามาสนับสนุน รวมทั้งโอกาสของตลาดท่ีราคาปาล์มมีมูลค่าสูง แม้
จะมองว่าการลงทุนกับพืชระยะยาวจะเป็นภาระท่ีเพ่ิมข้ึนของครอบครัว แต่การได้รับการ
สนับสนุนถือเป็นโอกาสที่ดีท่ีจะต้องฉกฉวยเอาไว้ เช่นจากกรณีศึกษาของครอบครัวน้ามณฑา 
ครอบครัวน้าญัติ ครอบครัวน้าท่ึง และครอบครัวน้าเล่ียม และอีกจํานวนมากในบ้านวัดโบสถ์  
 
 ทุกครอบครัวท่ีตัดสินใจลงทุนเพราะเงื่อนไขเร่ืองโอกาสนี้ ปรากฏว่าล้วนแล้วแต่เป็น
ครอบครัวท่ียังมีภาระครอบครัวในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงรายจ่ายในการดําเนินชีวิต
เกี่ยวกับเร่ืองการลงทุนในด้านการศึกษาของลูก ๆ ทําให้เม่ือลงทุนไปแล้วจําเป็นต้องเพ่ิม
กิจกรรมหารายได้ในระยะส้ัน เช่น การหาที่ดินทํานาเพิ่มด้วยการเช่า หรือปลูกผักซึ่งได้รับ  
ผลเร็ว      
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ครอบครัว เช่น กรณีศึกษาของครอบครัวน้ายม ครอบครัวลุงมง หรือครอบครัวน้ายา ทุก
ครอบครัวในกรณีนี้กว่าท่ีจะมาลงทุนปาล์มอย่างในปัจจุบันก็มีเส้นทางการลงทุนท่ีหลากหลาย
และปรับเปล่ียนตามแต่ละช่วงเวลาของครอบครัวมาโดยตลอด โดยมีความมุ่งหวังเพียงเพื่อหา
รายได้ให้เพียงพอกับรายจ่ายในชีวิตประจําวันเป็นหลัก จึงมีการวางแผนลงทุนระยะส้ันด้วย
กิจกรรมอาชีพทํานา บางครอบครัวต้องเสริมด้วยอาชีพทําขนมจีน หรือปลูกผักเพ่ือหาเงินทุน
ระยะส้ันสําหรับการลงทุนระยะยาวในเร่ืองการศึกษาของลูกๆ ก่อนท่ีครอบครัวจะลดภาระ
ค่าใช้จ่ายลงได้หลังจากการจบการศึกษาของลูกๆ และเร่ิมหันมาลงทุนปาล์มน้ํามันไว้เพ่ือเป็น
รายได้และสวัสดิการของครอบครัวในช่วงบั้นปลายชีวิต แต่วิธีเลือกการลงทุนก็ไม่ต่างไปจาก
กลุ่มแรกคือลงทุนใหม่ก็จะทําโดยยังไม่ท้ิงอาชีพการทํานาท่ีเป็นอาชีพเดิมอย่างส้ินเชิง แต่จะ
เลือกวิธีการลงทุนปาล์มร่วมด้วยเพิ่มเติมจากกิจกรรมอาชีพเดิม  
 

 ในประเด็นนี้สามารถสังเกตได้ว่า การลงทุนในด้านปาล์มน้ํามันของชาวบ้านในพ้ืนท่ีมี
แบบแผนของการลงทุนต่างไปจากช่วงท่ีสนใจลงทุนเล้ียงกุ้งกุลาดํา ซึ่งเกิดความล้มเหลวจาก
การเปลี่ยนแปลงของตลาดระดับโลกท่ีผู้ลงทุนควบคุมไม่ได้ หลายครัวเรือนท่ีลงทุนปาล์มน้ํามัน
จะไม่ลงทุนเพียงอย่างเดียวเหมือนกับท่ีเคยทําในกรณีกุ้งกุลาดํา แต่จะคงการลงทุนในอาชีพท่ี
เห็นว่ามีความม่ันคง เช่นการทํานา หรือเลือกลงทุนเม่ือไม่มีหรือลดภาระค่าใช้จ่ายจํานวนมาก
ในระยะส้ันแล้ว ซึ่งเหตุผลอาจจะมาจากระยะเวลาในการให้ผลของพืชเศรษฐกิจ แต่หลาย
ครัวเรือนก็สะท้อนตรงกันว่าทางเลือกแบบทําการลงทุนไปท้ังสองอย่าง เป็นทางเลือกท่ีเขาคิด
จะเลือกมากกว่าตัดสินใจเปลี่ยนการลงทุนโดยส้ินเชิง เรียกได้ว่า ประสบการณ์ความล้มเหลว
จากเหตุการณ์ในอดีตของพ้ืนท่ี ช่วยทําให้มีการวางแผนการลงทุนท่ีรัดกุมข้ึน และมองระยะ
การลงทุนท้ังในระยะส้ันและระยะยาวอย่างรอบคอบข้ึน   

 
 4. ครอบครัวท่ีมีการลงทุนทํานาร่วมกับกิจกรรมนอกภาคเกษตร (ค้าขาย) รูปแบบการ
ลงทุนในแบบทํานาและค้าขายร่วมด้วย ไม่ใช่รูปแบบท่ีทุกครัวเรือนสนใจจะลงทุนอย่าง
กว้างขวางแบบปาล์มน้ํามันหรือการลงทุนในภาคเกษตรชนิดอ่ืนๆ เพราะการค้าขายนั้นนอกจาก
จะต้องอาศัยทุนหมุนเวียนแล้ว ครอบครัวนั้นจะต้องมีความสามารถในการทําการค้าซึ่ง
แตกต่างไปจากการทําเกษตรท่ีคุ้นเคยด้วย จึงไม่พบทางเลือกการลงทุนในรูปแบบนี้มากเท่าใด
นักในหมู่บ้าน กรณีศึกษาที่พบในครอบครัวของป้านี พบว่า ครอบครัวป้านีนั้น เลือกลงทุนในทุก
กิจกรรมท่ีมองว่ามีโอกาสและตนสามารถทําได้ ป้านีจึงมีกิจกรรมสร้างรายได้ท้ังจากการทํานา  
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 ขยายกิจกรรมด้วยการลงทุนซื้อรถไถมาทุ่นแรง พร้อม ๆ กับการออกรับจ้างไถนาและเตรียม
ร่องปลูกปาล์ม และทําการค้าขายท้ังท่ีบ้านและท่ีตลาดนัดวันอาทิตย์ ในกรณีศึกษาของป้านีนั้น 
ช่วยเสนอข้อมูลให้เห็นและสนับสนุนข้อเสนอเกี่ยวกับเร่ือง การมุ่งลงทุนเพ่ือความกินดีอยู่ดีและ
การสะสมทุนท่ีชัดเจน เพราะการลงทุนท้ังในการทํานาและค้าขายของป้านีไม่ได้ทําการผลิต
เพ่ือให้เพียงพอยังชีพเลย และแม้ว่าครอบครัวจะมีทุนและมีฐานะท่ีดีอยู่แล้วก็จะยังมุ่งลงทุนต่อ
เพ่ือมุ่งหวังชีวิตท่ีดีท่ีสุดต่อไป 
 
 5. ครอบครัวท่ีเปลี่ยนจากการทํานาไปเป็นพืชเศรษฐกิจ/พืชสวน ในกรณีทางเลือก
รูปแบบนี้ พบในครอบครัวชาวนาท่ีมีปัญหาขาดแรงงานในการประกอบอาชีพเดิม แต่ยังมี
ความสามารถและต้องการลงทุน จึงเปลี่ยนทิศทางการลงทุนไปในกิจกรรมการเกษตรหรือพืช
เศรษฐกิจท่ีมีระยะยาว รวมทั้งเป็นกิจกรรมท่ีมีการใช้แรงงานน้อยลง เช่น ครอบครัวลุงไหว ท่ี
เปล่ียนผืนนามาปลูกสนและปาล์ม หรือครอบครัวลุงคล่องท่ีหันมาสนใจพืชสวนแทนการทํานา 
เพ่ือเป็นรายได้ในชีวิตประจําวัน เพราะไม่ต้องการพึ่งพารายรับจากลูกหลานเพียงอย่างเดียว 
และครอบครัวเหล่านั้นยังมองว่ากิจกรรมใหม่ท่ีตนเลือกเป็นการลงทุนเพื่อความม่ันคงในอนาคต 
เพราะผลผลิตพืชระยะยาวท่ีลงทุนนั้น เม่ือครบอายุให้ผลผลิตแล้ว สามารถเก็บเกี่ยวได้อย่าง
ต่อเนื่องเป็นรายได้ในชีวิตประจําวันในระยะยาว 
 

6. เพราะชาวนา (ก็) มีเหตุผลในการเลือก  
 

 จากเร่ืองราวของชาวนาที่บ้านวัดโบสถ์ ในบริบททางเศรษฐกิจและสังคมของปากพนังท่ี
กล่าวมา  สะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า ความเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม เศรษฐกิจในพ้ืนท่ี
ปากพนังมีผลอย่างมากต่อการสร้างทางเลือกในอาชีพ ทางเลือกทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือ
การดํารงชีวิต  
 
 ปัจจุบันบ้านวัดโบสถ์มีท้ังครอบครัวชาวนาในอดีตท่ีปัจจุบันกลายมาเป็นเจ้าของท่ีนาเช่า
ให้ผู้อ่ืนใช้ประโยชน์ ครอบครัวชาวนาท่ียังคงทํานาในปัจจุบัน ครอบครัวชาวนาท่ีเร่ิมหันไป
ลงทุนปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างเช่นปาล์ม หรือครอบครัวชาวนาซึ่งเปล่ียนจากการทํานาเป็นพืช
สวน ซึ่งเงื่อนไขและปัจจัยท่ีแตกต่างกันในแต่ละครอบครัว ท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม มีผลต่อ
พฤติกรรมทางเศรษฐกิจ 
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เปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจไปจนถึงนโยบายการพัฒนาในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกัน เป็น
เหตุผลท่ีทําให้แต่ละครัวเรือนมีการลงทุน การปรับตัวในรูปแบบต่าง ๆ และการแสวงหา
ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดท่ีต่างกัน ทําให้เส้นทางกิจกรรมการลงทุนของแต่ละครอบครัวมีความ
แตกต่างกันไปตามปัจจัย เงื่อนไข และโอกาสท่ีครอบครัวแต่ละครอบครัวมี  

 
เม่ือเศรษฐกิจและทิศทางตลาดของประเทศเริ่มเปล่ียนแปลงตามทิศทางของนโยบาย

และตลาดโลก ส่งผลต่อการส่งเสริมภาคการเกษตรเพื่อการอุตสาหกรรมข้ึน ทําให้ธุรกิจกําไร
งามอย่างกุ้งกุลาดําเร่ิมเข้ามาในพ้ืนท่ี ชาวนาวัดโบสถ์บางรายท่ีเห็นโอกาสทางเศรษฐกิจจึง
สนใจเข้าไปลงทุน แต่แล้วความผันผวนของตลาดท่ีไม่อาจควบคุมก็ทําให้ธุรกิจนากุ้งไม่อาจ
เติบโตต่อไปได้ ชาวนาจํานวนมากที่สูญเสียเงินลงทุนไป จึงหาทางออกด้วยการกลับสู่อาชีพ
เดิมคือการทํานา  

 
อาชีพทํานาจึงยังคงเป็นอาชีพหลักท่ีม่ันคงสําหรับหลาย ๆ ครอบครัวท้ังครอบครัว

ฐานะดีและมีทุนมาก จนเม่ือปากพนังเปล่ียนทิศทางตามนโยบายการพัฒนาที่เกิดข้ึนจาก
โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ในพ้ืนท่ี ด้วยทิศทางของการส่งเสริมและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของปาก
พนัง การเข้ามาจัดการพ้ืนท่ีและส่งเสริมอาชีพเกิดข้ึนในหลายพ้ืนท่ี บ้านวัดโบสถ์เป็นพื้นท่ีหนึ่ง
ซึ่งมีโครงการเสริมอาชีพ ได้รับการสนับสนุนให้ทําไร่นาสวนผสมเป็นอาชีพเสริม 

 
นอกจากนั้นโครงการยังได้ปรับปรุงอาชีพให้แก่ผู้ประกอบอาชีพเดิมท่ีไม่เหมาะสมกับ

การจัดเขตน้ํา ด้วยการสนับสนุนให้ปลูกพืชเศรษฐกิจเช่นปาล์มน้ํามันทดแทน ในช่วงแรกพืช
ชนิดนี้ไม่ได้เป็นท่ีสนใจแก่คนท่ัวไปเท่าใดนัก จนกระท่ังช่วงพ.ศ. 2550-2551 ท่ีราคาน้ํามันโลก
เร่ิมพุ่งสูงข้ึน ทําให้พืชท่ีสามารถผลิตพลังงานทดแทนได้เช่นปาล์มน้ํามันมีราคาสูงข้ึนตามไป
ด้วย พื้นท่ีของบ้านวัดโบสถ์ก็ถูกปรับเปลี่ยนไปเป็นสวนปาล์มจํานวนมาก นอกจากพืชเศรษฐกิจ
เช่น ปาล์มน้ํามันแล้ว ในวัดโบสถ์ก็ยังพบครอบครัวซึ่งเปล่ียนแปลงอาชีพจากการทํานามาเป็น
พืชสวน ด้วยเหตุผลและความจําเป็นด้านแรงงาน 

 
 กล่าวโดยสรุป เงื่อนไขในการตัดสินใจปรับตัวและการสร้างทางเลือกของชาวนาท่ีบ้าน
วัดโบสถ์ แบ่งออกได้ดังนี้ 
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  เง่ือนไขจากภายนอก โดยเฉพาะอย่างย่ิงระบบทุนนิยม นโยบายรัฐและการพัฒนาที่
เกิดข้ึนในพ้ืนท่ี เช่น ในกรณีของวัดโบสถ์และอําเภอปากพนัง จะเห็นได้ว่านโยบายของรัฐใน
ช่วงเวลาต่าง ๆ ท่ีเข้ามาในพ้ืนท่ี ท้ังในช่วงการสนับสนุนการทําเกษตรกรรมแผนใหม่ด้วย
เทคโนโลยีเพื่อเพ่ิมผลผลิต ช่วงเวลาของธุรกิจกุ้งกุลาดํา หรือช่วงเวลาของปาล์มน้ํามัน ล้วน
แล้วแต่เกิดจากบริบทของตลาดโลก ซึ่งส่งผลต่อการวางทิศทางนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ ก่อนท่ีจะเร่งรัดสนับสนุนการปฏิบัติลงสู่พื้นท่ีต่าง ๆ ของประเทศ ซึ่ง
ทิศทางการพัฒนาเหล่านี้ ส่งผลต่อการตัดสินใจ เลือกรับปรับใช้ของคนในพ้ืนท่ีแตกต่างกัน ซึ่ง
ความแตกต่างนี้เกิดข้ึนจากเงื่อนไขภายในของสังคมและครอบครัวท่ีแตกต่างกันเป็นตัวกําหนด 
 
 เง่ือนไขจากภายใน จากการศึกษาสะท้อนให้เห็นเงื่อนไขภายในที่มีผลต่อการสร้าง
ทางเลือกและการเปล่ียนแปลงของแต่ละครอบครัว สรุปได้เป็นประเด็นดังนี้ 
 
 แนวคิดเร่ืองความเป็นอยู่ท่ีดีของครอบครัว ผู้เขียนพบว่า ไม่ว่าจะครอบครัวใด การ
ตัดสินใจเลือกหรือปรับตัว จะคํานึงถึงความเป็นอยู่ของครอบครัวเป็นประเด็นหลักท้ังในปัจจุบัน
และอนาคต ซึ่งเป็นเง่ือนไขสําคัญท่ีครอบครัวทุกครอบครัวคํานึงถึงในการตัดสินใจเร่ืองต่างๆ 
ในการลงทุนหรือหารายได้เพ่ือการดําเนินชีวิตของสมาชิกในครอบครัว โดยมีจุดมุ่งหมายให้
ครอบครัวสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างราบร่ืนและประสบความสําเร็จ 
 
 เงื่อนไขเรื่องทุนภายในของครอบครัว  ในครอบครัวและสังคมชาวนา ผู้เขียนพบว่า ทุน
ท่ีสําคัญของครอบครัวในการผลิตอยู่ท่ีแรงงาน ที่ดินและเงินทุน ซึ่งปัจจัยสามอย่างนี้เป็น
เหตุผลสําคัญท่ีทําให้การเลือกลงทุนทางเศรษฐกิจและการผลิตของแต่ละครอบครัวมีความ
แตกต่างกัน รวมถึงทําให้แต่ละครอบครัวมีความสามารถในการเลือกหรือปรับตัวได้ไม่เท่ากัน 
นอกจากนั้นการมีสามปัจจัยนี้ยังส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนทางเลือกทางเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกัน  
 
 วัฒนธรรมความคิด ความเชื่อท่ีมีต่อท่ีดิน สําหรับบ้านวัดโบสถ์ พบว่าความคิดเกี่ยวกับ
ท่ีดินของชาวบ้านวัดโบสถ์นั้นจะไม่นิยมขายท่ีดินท่ีเป็นมรดกของบรรพบุรุษ ด้วยความเชื่อท่ีว่ามี
ท่ีดินไว้จะไม่อดอยาก ส่งผลต่อการถือครอง ซึ่งถ้าเปลี่ยนมือก็จะมอบให้เป็นมรดก  หรือถ้าจะ
ขายก็นิยมขายให้กันในหมู่ญาติมากกว่าท่ีจะขายเก็งกําไรกับผู้อ่ืน แม้กระท่ังผู้ท่ีไม่ได้ใช้
ประโยชน์ในท่ีดินแล้ว ก็จะนิยมรักษาที่ดินไว้ใช้เองหรือให้ญาติหรือคนรู้จักเข้ามาใช้ประโยชน์
ด้วยการเช่า หรือการทํานาหว้า10    ผู้เขียนพบว่าแม้กระทั่งผู้ท่ีมีปัญหาเดือดร้อนเร่ืองเงินก็จะ 
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ไปได้ถ้าไม่สามารถผ่อนส่งเงินได้ตามระเบียบ ในขณะที่การให้หรากันในชุมชน เจ้าของท่ีดิน
สามารถกําหนดช่วงเวลาในการคืนเงินตามความสามารถผ่านการคาดการณ์ของตนเอง 
นอกจากนั้นท่ีดินยังถือเป็นสินทรัพย์ช้ินสําคัญในการแสวงหาเงินทุนเพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆ ท้ัง
การนําไปวางค้ําประกันเพ่ือขอกู้เงินกับสถาบันการเงินเพ่ือขยายการลงทุน 
 
 แรงงานเป็นอีกปัจจัยพื้นฐานท่ีสําคัญในภาคการเกษตร จํานวนแรงงานและ
ความสามารถในครัวเรือนเป็นเง่ือนไขจําเป็นต่อการวางแผนหรือตัดสินใจของครอบครัว หลาย
ครอบครัวในวัดโบสถ์เปลี่ยนแปลงทางเลือกการลงทุนไปสู่อาชีพท่ีใช้แรงงานน้อยลง เช่น 
เปลี่ยนจากนาไปเป็นสวน และในหมู่บ้านมีแนวโน้มของแรงงานท่ีลดลง เพราะอายุท่ีเพ่ิมสูงข้ึน
ของแรงงานในปัจจุบัน ซึ่งไม่มีแรงงานของลูกหลานมาทดแทน เพราะการออกนอกพื้นท่ีด้วย
การศึกษา 
 
 ความสัมพันธ์ทางสังคม เป็นเงื่อนไขภายในของครอบครัวท่ีส่งผลต่อการแก้ไขปัญหา
ข้อจํากัดท่ีมีของครัวเรือนทั้งเร่ืองท่ีดิน และทุน เช่น แก้ปัญหาการไม่มีท่ีดินด้วยการแสวงหา
ท่ีดินเช่าในราคาถูก หรือแก้ปัญหาการไม่มีเงินทุนด้วยการหยิบยืมจากญาติพี่น้องซึ่งไม่คิด
ดอกเบี้ยและไม่กําหนดระยะเวลาในการใช้คืน ความสัมพันธ์ทางสังคมยังช่วยเช่ือมต่อการ
เรียนรู้ทักษะทางอาชีพเพ่ือขยายความสามารถในการเปล่ียนแปลงหรือสร้างทางเลือกด้าน
อาชีพและการลงทุนในกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีแตกต่าง ดังปรากฏในหลายครอบครัวท่ีบ้านวัด
โบสถ์ ซึ่งใช้ความสัมพันธ์ทางสังคมในการแก้ปัญหาข้อจํากัดของครอบครัวและขยายโอกาสใน
การสร้างทางเลือกทางเศรษฐกิจเพ่ิมเติม 
 

1.7 บทสรุป: จาก ชาวนาสู่...อนาคตท่ีเปลี่ยนไป ? 
 
ชาวนาท่ีวัดโบสถ์มีการลงทุนผลิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสอดคล้องกับเศรษฐกิจใน

ภาพรวมของพ้ืนท่ีปากพนังอย่างชัดเจน คือ มีการลงทุนทํานาเพื่อการค้า ในช่วงเวลาท่ีนากุ้ง
เฟ่ืองฟูก็หันไปลงทุนในธุรกิจเลี้ยงกุ้ง และในปัจจุบันซึ่งพืชเศรษฐกิจอย่างปาล์มน้ํามันได้รับ
ความสนใจก็มีการลงทุนในธุรกิจดังกล่าวด้วย 
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  รูปแบบการลงทุนมีท้ังแบบครอบครัวท่ีมีการลงทุนทํานาเพียงอย่างเดียว ลงทุนทํานา
ร่วมกับพืชเศรษฐกิจ ลงทุนทํานาร่วมกับกิจกรรมนอกภาคเกษตรเช่นการค้าขาย และเปลี่ยน
การลงทุนจากการทํานาไปเป็นพืชสวน 
 
 ชาวนาที่วัดโบสถ์มีพฤติกรรมทางเศรษฐกิจท่ีสอดคล้องกับชาวนาในแบบท่ีพ็อพกินส์
เสนอคือ ชาวนาแบบอรรถประโยชน์นิยมค่อนข้างมาก ซึ่งพบว่าทุกครอบครัวมีการคํานวณและ
วางแผนการลงทุนในชีวิตครอบครัวและชีวิตการทํางาน การวางแผนเพ่ือการลงทุนก็มีท้ังใน
ระยะส้ันและระยะยาว เพราะการลงทุนท้ังในสองระยะมีความสอดคล้องเก่ียวเนื่องกันเพ่ือ
สร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจให้แก่ครอบครัวของตนเอง  การลงทุนระยะยาวท่ีสําคัญท่ีพบ
ในทุกครอบครัวคือ การลงทุนเร่ืองการศึกษาของสมาชิกในครอบครัว ดังท่ีปรากฏในหลาย
ครอบครัวเร่ืองการลงทุนเกี่ยวกับอาชีพ เพ่ือหารายได้มาลงทุนเร่ืองการศึกษาของลูก ซึ่ง
ค่านิยมของชาวนาบ้านวัดโบสถ์ให้ความสนใจต่อการศึกษามาก เพราะต้องการใช้การศึกษาเพื่อ
เป็นหนทางยกระดับฐานะทางสังคม และการก้าวไปสู่อาชีพท่ีมีทักษะนอกภาคเกษตร ซึ่งจาก
การศึกษาพบว่า ทุกครอบครัวประสบความสําเร็จในด้านนี้ แต่มากน้อยแตกต่างกันไปข้ึนอยู่กับ
ความสามารถของลูกหลานในครอบครัว   
 
 นอกจากนั้นตลาดยังเป็นปัจจัยสําคัญของการลงทุนในครอบครัวชาวนา เพราะพบว่า 
ครอบครัวหลายๆ ครอบครัวมีทิศทางการลงทุนตามทิศทางของตลาด ท้ังในระดับประเทศและ
ระดับโลก เช่น การหันมาลงทุนปาล์มน้ํามันตามตลาดท่ีพืชพลังงานทดแทนกําลังเป็นท่ีนิยม 
เรียกได้ว่า เม่ือมีโอกาสทางเศรษฐกิจเข้ามาในชุมชนท้ังจากการส่งเสริมของภาครัฐหรือความ
ต้องการของตลาด ครอบครัวต่าง ๆ ได้ใช้ประโยชน์จากโอกาสดังกล่าว แต่อาจจะไม่เท่าเทียม
กันข้ึนอยู่กับเง่ือนไขด้านอ่ืน ๆ ของครัวเรือนประกอบด้วย 

 
หลักคิดและจริยธรรมทางศาสนาท่ีสะท้อนในหลักปฏิบัติของชาวนาที่บ้านวัดโบสถ์ 

ผ่านการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ ในเรื่องการใช้ชีวิตท่ีเหมาะสม ขยัน ประหยัด ซึ่ง
มุ่งให้มีชีวิตประสบความสําเร็จท้ังตัวเองและครอบครัว ท้ังในการเลี้ยงดูลูกของพ่อแม่ และใน
เร่ืองการกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีของลูก ๆ ซึ่งแสดงออกให้เห็นในช่วงเวลาประเพณีสําคัญของ
ชุมชน และการแสดงออกในชีวิตประจําวัน 
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ร่วมกับจริยธรรมทางศาสนาดังท่ีกล่าวมาข้างต้นซึ่งสะท้อนแนวคิดเร่ืองความเป็นอยู่ท่ีดีของ
ครอบครัวเป็นหลัก แต่เงื่อนไขและปัจจัยท่ีแตกต่างของครอบครัวในด้านต่าง ๆ ก็มีผลต่อการ
เลือกหรือปรับตัวท้ังเร่ืองทุนภายในครอบครัว ท่ีดิน แรงงานและเงินทุน รวมถึงความสัมพันธ์
ทางสังคม 
 
 ในประเด็นเร่ืองความสัมพันธ์ทางสังคมนี้ ผู้เขียนมองว่าสอดคล้องกับแนวคิดหลักของ
กลุ่มงานวัฒนธรรมชุมชน ท่ีมองเร่ืองศักยภาพที่แสดงออกผ่านวิถีชีวิต ระบบความเช่ือและ
ระบบความสัมพันธ์ทางสังคมในสังคมชาวนา เพราะจากการศึกษาพบว่า เครือข่าย
ความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นเงื่อนไขหนึ่งท่ีช่วยส่งเสริมและทําให้ครอบครัวมีความสามารถใน
การปรับตัวท่ีหลากหลายและมีทางเลือกมากข้ึนในการลงทุนในระบบทุนนิยมและหาโอกาสและ
ทางเลือกในตลาด  
 
 จากข้อมูลภาคสนามผู้เขียนไม่พบลักษณะการเปลี่ยนแปลงของชาวนาในแบบแผนท่ีแตก
กิจกรรมสู่กิจกรรมนอกภาคเกษตร แบบการออกไปเป็นแรงงานรับจ้าง (มณีมัย 2546, 280) 
หรืออยู่ในลักษณะแบบชาวนาแบบบางเวลา (Part-Time Farmer) หรือเป็นท้ังกรรมกรทั้ง
ชาวนาในเวลาเดียวกัน (Worker-Peasant) ดังกรณีศึกษาในงานของเคียร์นี่ (Kearney 1996) 
ในชาวนาอเมริกาใต้  เพราะสําหรับชาวนาท่ีบ้านวัดโบสถ์ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะรํ่ารวยหรือยากจน 
ในรุ่นพ่อแม่ท่ียังทําการผลิตในภาคเกษตร การปรับตัวจะเกิดข้ึนในภาคเกษตรเป็นหลัก เช่น ทํา
นาและขายการผลิตพืชเศรษฐกิจ นอกภาคเกษตรจะเป็นอาชีพค้าขายในพ้ืนท่ี ไม่พบการ
ปรับตัวด้วยการออกนอกพ้ืนท่ี ส่วนรุ่นหลังจะใช้ช่องทางการศึกษายกระดับอาชีพและเลื่อน
ฐานะทางสังคมสู่การเป็นชนช้ันกลาง แต่ความสามารถในการเลื่อนช้ันทางสังคมนี้จะเกิดข้ึนเร็ว
หรือช้าข้ึนอยู่กับความสามารถในการไขว้คว้าด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพของลูกเป็น
สําคัญ 
 
 ในสังคมชาวนาบ้านวัดโบสถ์ มีประเด็นเร่ืองครอบครัวคล้ายคลึงกับผลการศึกษาในงาน
ของมณีมัย (2546) ซึ่งเห็นสอดคล้องกับแนวคิดของชายานอฟว่า ครอบครัวมีบทบาทสําคัญใน
ฐานะหน่วยในการจัดการแรงงานและทรัพยากรในครอบครัว ฐานะของครอบครัวชาวนาถูก
กําหนดโดยปัจจัยด้านประชากรในครัวเรือนเป็นเงื่อนไขสําคัญ ซึ่งทําให้ครัวเรือนหนึ่ง ๆ มี
ฐานะที่รุ่งเรืองหรือตกต่ําตามองค์ประกอบของสมาชิกในครัวเรือนในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ เช่น 
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 ช่วงเวลาแต่งงานใหม่ ๆ สู่ระยะที่ลูกกําลังเติบโตและระยะที่ลูกเข้าสู่วัยแรงงาน มิใช่การแตก
ตัวทางชนช้ันอย่างถาวรตามแนวคิดมาร์กซิส (มณีมัย 2546, 30) ดังนั้นแม้ชาวนาจะถูกดึงเข้า
เป็นส่วนหนึ่งของตลาดสินค้าแบบทุนนิยม ทุนการค้าและทุนการเงินได้เข้าครอบงําสาขาการ
ผลิตในภาคเกษตรแล้วเป็นส่วนใหญ่ แต่กิจกรรมขนาดเล็กของชาวนาก็ยังใช้แรงงานครัวเรือน
เป็นหลัก ก็ยังถูกกําหนดโดยกฎแห่งความสมดุลระหว่างแรงงานและการบริโภค (Chayanov 
1966, 257 อ้างถึงในมณีมัย 2546, 31) 

 
งานของมณีมัยช้ีให้เห็นประเด็นนี้ว่า ครอบครัวมีบทบาทในฐานะหน่วยทางเศรษฐกิจท่ี

สําคัญในชนบท การเข้าเรียนและอพยพไปเรียนของสมาชิก จําเป็นต้องมีการเสียสละของผู้เป็น
พ่อแม่ท่ีจะต้องทํางานหนักในการประกอบอาชีพต่อไป (มณีมัย 2546, 192) แต่เม่ือสมาชิกใน
ครอบครัวประสบความสําเร็จแล้ว พ่อแม่ในครอบครัวสามารถลดการใช้แรงงานในการผลิตลง
ได้ เม่ือภาระเรื่องค่าใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ ลดลง ก็มีผลทําให้รายรับเหลือในครอบครัวมากข้ึน 
ส่งผลต่อฐานะครอบครัวท่ีเปล่ียนแปลง  

 
การเปล่ียนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจของพ้ืนท่ีปากพนังในภาพรวมอยู่ในช่วงเวลาท่ี

คล้ายคลึงกับงานศึกษาชาวนาไทยท่ีใช้แนวคิดแบบมาร์กซิสต์ ท่ีมองผลกระทบของระบบทุน
นิยมและเศรษฐกิจแบบการค้าท่ีมีผลต่อสังคมชาวนา แม้ว่าพ้ืนท่ีแห่งนี้จะได้รับผลกระทบจาก
การค้าและตลาด แต่ไม่ได้แสดงให้เห็นผลกระทบในเชิงลบแบบท่ีงานกลุ่มนี้เสนอ ท้ังชาวนาท่ี
ล่าช้าต่อการเปลี่ยนแปลง หรือปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือเกิดปัญหาความอดอยาก
ยากจนเพราะระบบเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลง (สุวิทย์ 2522; ชูสิทธิ์ 2523; ประนุช 2525; ศิว
รักษ์ 2528; จามะรี 2530; มณีมัย 2546) อาจจะเป็นเพราะพ้ืนท่ีแห่งนี้ถูกพัฒนาและบุกเบิก
เพื่อเศรษฐกิจแบบการค้าโดยเฉพาะ และอยู่ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
แบบตลาดและทุนนิยมท่ีหล่ังไหลเข้ามาจากภายนอกอยู่ตลอดเวลา 

 
 ผลจากการศึกษายังช่วยทําให้เราสามารถพจิารณาทิศทางการเปลี่ยนแปลงเบ้ืองต้นของ
สังคมชาวนาที่บ้านวัดโบสถ์รวมถึงชาวนาท่ีปากพนังในอนาคตว่า การลงทุนในการทํานาจะ
ลดลง ตามอายุท่ีเพิ่มข้ึนของกลุ่มคนท่ีลงทุนทํานาอยู่ในปัจจุบัน ทางเลือกในภาคเกษตรจะก้าว
ไปสู่พืชเศรษฐกิจตามทิศทางของตลาด แต่จะมีเงื่อนไขเร่ืองความสามารถในการผลิตและ
ความสามารถในการดูแลเป็นเงื่อนไขในการตัดสินใจ ผู้เขียนมองจากสถานการณ์ปัจจุบันว่า ถ้า
พืชเศรษฐกิจเช่นปาล์มน้ํามันยังตอบสนองต่อตลาด  การขยายตัวของพืชชนิดนี้ก็จะเพ่ิมมากข้ึน  



132 | มอง “คน” สะท้อน “โครงสร้าง” 

 เพราะสามารถตอบสนองกับความสามารถท่ีลดลงของคนในพื้นท่ีได้ดี ส่วนสมาชิกท่ีได้รับ
การศึกษา มีความสามารถในการยกระดับสู่การเป็นชนช้ันกลางและมีโอกาสน้อยท่ีจะหวนกลับ
สู่ภาคการเกษตร 
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 เชิงอรรถ 
 
 1 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เร่ือง “ทางเลือกเศรษฐกิจของชาวนาปากพนัง 
กรณีศึกษา ชาวนาบ้านวัดโบสถ์ ตําบลเกาะทวด อําเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช” (2552) สาขามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รุ่นท่ี 5 ผู้เขียนขอขอบคุณ อาจารย์ชนิดา ชิตบัณฑิตย์เป็น
อย่างสูงสําหรับความกรุณาในการอ่านและช่วยปรับแก้บทความเพื่อความเข้าใจในการส่ือสารท่ี
ดีข้ึน พร้อมตรวจดูความเรียบร้อยของภาษาในบทความนี้  
 
 2  “อําเภอปากพนังเป็นท่ีทราบอยู่แล้วว่าเป็นท่ีสําคัญอย่างไร    แต่เม่ือถึงท่ียังรู้สึกว่า 
ตามที่คาดคะเนนั้นยังผิดไปเป็นอันมาก ไม่นึกว่าจะใหญ่โตม่ังมีถึงเพียงนี้...แม่น้ําโตราวสักแม่น้ํา
เจ้าพระยาฯ...เป็นท่ีนาอุดมดีบ้างก็กล่าวกันว่าดีกว่านาคลองรังสิต และมีท่ีว่างเหลืออยู่มาก จะ
ทํานาข้ึนได้ใหญ่กว่าท่ีมีอยู่แล้ว เดี๋ยวนี้อีก 10 เท่า...บรรดาเมืองท่าในแหลมมลายูฝั่งตะวันออก
เห็นจะไม่มีท่ีไหนดีเท่าปากพนัง” (กจช. มร.5ม/86) 
 
 3 สนธิสัญญาเบาวริง เป็นสนธิสัญญาสัมพันธไมตรีระหว่างสยามกับอังกฤษซึ่งทําข้ึนใน
ปี 2398 ทําให้ไทยต้องยกเลิกการค้าแบบผูกขาด และเปิดประตูสู่การค้าเสรี ทําให้ประเทศ
ไทยต้องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการผลิตข้าวเพื่อการค้าและการส่งออก 
 
  4  พระราชบัญญัติฉบับนี้มีช่ือว่า “พระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกไปนอกและนําเข้า
ในราชอาณาจักร พุทธศักราช 2482” ถูกรัฐบาลประกาศใช้เนื่องจากเกรงว่าหากให้มีการ
นําเข้าและส่งออกสินค้าบางประเภทได้อย่างเสรี โดยเฉพาะสินค้าข้าว ก็อาจจะทําให้เกิดภาวะ
ขาดแคลนได้ เนื่องจากอยู่ในภาวะท่ีเตรียมพร้อมในสภาวะสงคราม ต่อมาเม่ือไทยได้เข้าร่วม
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 รัฐบาลได้อาศัยอํานาจตามความในกฎหมายนี้ ตราพระราชกฤษฎีกา (ป ี
2484) เพ่ือควบคุมการส่งออกข้าวและปลายข้าวทุกชนิดออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่ได้รับ
อนุญาตจากทางการก่อน (มาตรา 3) (อ้างถึงใน ชวลิต 2544, 35)   
 
  



134 | มอง “คน” สะท้อน “โครงสร้าง” 

  5 นโยบายนี้เกิดจาก “พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องอุปโภคบริโภค และส่ิงของอ่ืนๆ ใน
ภาวะคับขัน พุทธศักราช 2488” เนื่องจากอยู่ในภาวะสงคราม รัฐบาลจึงตรากฎหมายฉบับนี้
ข้ึน เพ่ือใช้ควบคุมเคร่ืองอุปโภคบริโภค รวมท้ังข้าว มิให้เกิดภาวะขาดแคลน ต่อมาได้อาศัย
อํานาจตามความในกฎหมายนี้ให้มี “ประกาศควบคุมรําข้าว สัตว์มีชีวิต และเคร่ืองอุปโภค
บางอย่าง” โดยเน้นการห้ามขนย้ายรําข้าวในเขตจังหวัดแถบชายทะเลอย่างเข้มงวดกวดขัน 
เพ่ือป้องกันการลักลอบส่งรําข้าวออกนอกราชอาณาจักรให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน กระท่ังหลัง
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ยุติ รัฐบาลได้ออก “พระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช 2489” 
และมีประกาศคณะกรรมการปฏิบัติการท่ีออกซึ่งอาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติท่ีมี
ข้อกําหนดเกี่ยวกับการควบคุมการค้าข้าวอย่างรัดกุมมากข้ึนโดยกําหนดประเภทผู้ประกอบการ
ค้าข้าวประเภททําการค้าข้าวส่งไปจําหน่ายต่างประเทศ กําหนดให้เอกชนสามารถส่งข้าวไป
จําหน่ายต่างประเทศได้ก็ต่อเม่ือจดทะเบียนเป็นบริษัทจํากัดมีทุนไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท เป็น
สมาชิกหอการค้าไทย มีโรงสีหรือโรงข้าวสารที่ดําเนินการด้วยตนเองในฐานะเจ้าของกิจการ
หรือผู้เช่าโรงสี หรือโรงข้าวสารนั้นจะต้องตั้งอยู่ในเขตจังหวัดพระนคร จังหวัดธนบุรี หรือ
จังหวัดใกล้เคียง (อ้างถึงใน ชวลิต 2544, 36-37) ส่งผลอย่างย่ิงต่อเมืองท่าค้าข้าวซึ่งอยู่นอก
เขตท่ีกฎหมายกําหนดเช่นปากพนัง   

 
 6 วาตภัยท่ีแหลมตะลุมพุก เกิดข้ึนในวันท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ.2505 ถือเป็นมหาวาตภัย
ซึ่งเกิดจากพายุแฮเรียต (Harriet) พัดเข้าสู่แหลมตะลุมพุก อําเภอปากพนัง ส่งผลให้เกิดความ
เสียหายท้ังชีวิตและทรัพย์สินคร้ังร้ายแรงท่ีสุดของประเทศในช่วงเวลานั้น ซึ่งวาตภัยคร้ังนี้ทํา
ให้พื้นท่ีปลูกข้าวและโรงสีในพ้ืนท่ีปากพนังได้รับเสียหายตามไปด้วย  
 
 7 วิกฤตการณ์ราคาน้ํามันโลก เป็นผลกระทบจากสงครามอาหรับ-อิสราเอล คร้ังท่ี 4 
พ.ศ. 2516 ซึ่งก่อให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ํามันท่ัวโลก วิกฤตการณ์คร้ังนี้ส่งผลให้โรงสีขนาด
ใหญ่ในอําเภอปากพนังต้องเลิกกิจการไปในช่วงนี้จํานวนมาก เนื่องจากไม่สามารถรับภาระ
ต้นทุนราคาน้ํามันได้  
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8 นโยบายเงินผัน เป็นนโยบายของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช นายกรัฐมนตรีคนท่ี 18 

ของประเทศไทย เพ่ือปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ และสร้างงานในชนบท โดยการอุดหนุน
งบประมาณเพื่อให้เกิดการจ้างงานคนในชุมชน เพ่ือมาเป็นแรงงานในการทํากิจกรรมหรือ
โครงการพัฒนาต่าง ๆ ในชุมชนเอง อาทิเช่น ทําถนน ขุดคลอง ขุดเหมืองน้ํา เป็นต้น  
 
 9 การทํานาแบบหว่านน้ําตมนั้น คือ การทํานาด้วยการเตรียมพื้นท่ีให้มีน้ําขังประมาณ 
3-5  เซนติเมตร เตรียมดินแล้วท้ิงให้ดินตกตะกอนจนเห็นว่าน้ําใสจึงเอาเมล็ดพันธุ์จํานวน 1-2 
ถังต่อไร่เพาะให้งอกแล้วหว่านลงไป ก่อนไขน้ําออก และปล่อยให้เมล็ดเจริญเติบโต การทํานา
แบบนี้จึงต้องอาศัยน้ําจากระบบชลประทานเป็นปัจจัยหลัก ในขณะที่การทํานาแบบหว่านแห้ง 
คือ การหว่านเมล็ดข้าวลงในดินแห้ง และรอน้ําจากฝนเป็นหลัก การทํานาแบบหว่านแห้งจึง
เหมาะกับการทํานาปีซึ่งพื้นท่ีต้องมีฝนตกต้องตามฤดูกาล ส่วนแบบหว่านน้ําตมนั้น เหมาะกับ
การทํานาปรัง   
 
 10 หว้า หรือ การหุ้นกันทํานา มีวิธีการคือ เจ้าของนาซึ่งไม่ต้องการลงแรงในการทํา
นาเอง ประกาศหาผู้ท่ีจะมาร่วมลงทุนทํานา โดยท่ีเจ้าของนาให้ท่ีนาทํา ส่วนผู้ท่ีมาร่วมหว้า 
จะต้องลงแรงในทุกข้ันตอน ส่วนปัจจัยในการผลิตท้ังหมด ท้ังสองฝ่ายต้องออกคนละคร่ึง 
ตั้งแต่เมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก ปุ๋ย สารเคมี หรือค่าจ้างในข้ันตอนต่าง ๆ ท่ีจําเป็นต้องใช้
นอกเหนือจากแรงงานของผู้ท่ีร่วมหว้า เช่น การจ้างคนหว่านข้าวปลูกเพ่ิม การจ้างรถเกี่ยว 
เป็นต้น เม่ือได้ผลผลิตแล้ว ผลผลิตก็จะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนให้ท้ังสองฝ่ายเท่า ๆ กัน 
 
 11 หรา เป็นอีกรูปแบบหนึ่งท่ีของการให้ผู้อ่ืนใช้ท่ีดิน การหรามีลักษณะคล้ายกับการ
จํานอง แต่แตกต่างกันในรายละเอียดและวิธีปฏิบัติ คือ เจ้าของท่ีดินที่ต้องการให้ผู้อ่ืน “หรา
นา” ก็จะแจ้งให้ทราบถึงขนาดนาท่ีจะหรา พร้อมบอกจํานวนเงินท่ีต้องการ และระยะเวลาที่จะ
เอานาคืนไว้ ผู้ใดต้องการรับหรา ก็จะมาทําสัญญาพร้อมกับนําเงินจํานวนท่ีตกลงกันไว้มาให้ 
ทั้งสองฝ่ายจะทําสัญญาไว้แก่กันว่า เจ้าของนารับเงินค่าหรานาไปเท่าไหร่ และอนุญาตให้ผู้รับ
หรานําท่ีดินท่ีตกลงกันไว้ไปใช้ประโยชน์ได้ในระยะเวลากี่ปี เม่ือครบกําหนดเวลาท่ีตกลงกันไว้
แล้ว เจ้าของนาต้องคืนเงินเต็มจํานวนท่ีตกลงกันไว้ให้แก่ผู้รับหรา ผู้รับหราก็จะหมดสิทธิ์ในการ
ทํานาผืนดังกล่าวไป 
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 บทคัดย่อ 
  

 งานวิจัยช้ินนี้เป็นการศึกษาเร่ือง “ความเป็นปึกแผ่นทางสังคมภายในและภายนอก
ครอบครัวของผู้สูงอายุ: กรณีศึกษา ข้าราชการเกษียณอายุ เขตกรุงเทพมหานคร” เพ่ือศึกษา
ระดับและความแตกต่างของความเป็นปึกแผ่นทางสังคมภายใน และภายนอกครอบครัวของผู้
เกษียณอายุราชการที่เคยทํางานใน 4 กระทรวง คือ กระทรวงกลาโหม, กระทรวงพาณิชย์, 
ทบวงมหาวิทยาลัย และกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 305 คน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
ปริมาณ รวมถึงตรวจสอบภูมิหลังทางสังคมท่ีมีความสัมพันธ์กับความเป็นปึกแผ่นทางสังคม
ของข้าราชการเกษียณอายุ ผ่านมิติของความเป็นปึกแผ่นทางสังคม 4 มิติ คือ ความเป็น
ปึกแผ่นทางสังคมในมิติเชิงบรรทัดฐาน มิติเชิงการหน้าท่ี มิติเชิงการปฏิสังสรรค์ และมิติเชิง
ความผูกพันทางอารมณ์ ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุยังคงมีความเป็นปึกแผ่นทางสังคม
ภายในครอบครัวและภายนอกครอบครัวในระดับสูง ผลการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ความ
เป็นปึกแผ่นทางสังคมระหว่าง 2 บริบท พบว่า ผู้สูงอายุท่ีมีความเป็นปึกแผ่นภายในครอบครัว
สูงจะมีแนวโน้มว่ามีความเป็นปึกแผ่นภายนอกครอบครัวสูงเช่นกัน สําหรับเชิงความผูกพันทาง
อารมณ์พบว่า ถ้าผู้สูงอายุมีความเป็นปึกแผ่นภายในครอบครัวต่ําจะมีแนวโน้มว่ามีความเป็น
ปึกแผ่นภายนอกครอบครัวสูง และผลการทดสอบความสัมพันธ์ภูมิหลังสังคม พบว่าอายุเป็น
คุณลักษณะเดียวท่ีมีความสัมพันธ์กับระดับความเป็นปึกแผ่นทางสังคม 
 
 คําสําคัญ 
 ความเป็นปึกแผ่นทางสังคม, ผู้สูงอายุ, ข้าราชการเกษียณอายุ,  
 ความสัมพันธ์ทางสังคม 
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 Abstract 
 

This article, "The Elderly's Social Solidarity within and outside the Family : 
A Case Study of Retired Government Officials in Bangkok", aims to study the 
social solidarity within and outside the family of the elderly who are the retired 
government officials in Bangkok. By undertaking the quantitative methodology, I 
would like to explain the contribution of dividing the social solidarity into different 
dimensions. It can be classified into four dimensions: normative, functional, asso-
ciational, and affective dimension. I try to explain the significance of the external 
social solidarity between the elderly and friends, which has been over-
looked  among gerontological reseach  in Thailand.  In this article, it shows the 
major differences between the internal and external social bond in the elderly’s 
social life. That is, the elderly with high level of social solidarity in family tends 
to have high social solidarity in the friendship group. Inversely, they who have 
low affective social solidarity within family tend to have high affective social inte-
gration in social relationship with outside friendship group. 

 
 Keywords 

 Social Solidarity, Elderly, Retired Government Officials, Social Relationship 
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บทนํา 
 

เม่ือข้าราชการมีอายุครบ 60 ปี ส่ิงท่ีพวกเขาต้องเผชิญ คือ การยุติบทบาทการทํางาน 
เพราะข้าราชการที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ต้องปลดระวางบทบาทการปฏิบัติอาชีพลงทันที 
ซึ่งแตกต่างจากผู้เข้าสู่วัยสูงอายุอาชีพอ่ืน ๆ ท่ีมีเวลาในการปรับตัวเพ่ือยุติบทบาทการทํางาน 
ได้ส่งผลใหค้วามสัมพันธ์ทางสังคมของผู้เกษียณอายุราชการลดลงอย่างชัดเจนและความสัมพันธ์ 
ทางสังคมอาจส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจ แต่หากผู้เกษียณอายุราชการสามารถรักษา
ความสัมพันธ์ทางสังคมเอาไว้ได้ ก็จะมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างตนเองและสังคม ซึ่งไม่เพียงทํา
ให้ผู้เกษียณอายุราชการไม่รู้สึกโดดเดี่ยวในสังคม แต่ยังส่งผลดีต่อร่ายกายและจิตใจด้วย แรง
ยึดเหนี่ยวที่ว่านี้ทางสังคมวิทยาเรียกว่า “ความเป็นปึกแผ่นทางสังคม”  

 
สําหรับงานศึกษาเก่ียวกับประเด็นความเป็นปึกแผ่นทางสังคมของประเทศไทยท่ีผ่านมา 

เพ่ือดูความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับครอบครัว เน้นศึกษาความเป็นปึกแผ่นทางสังคมภายใน 
ท้ังท่ีความเป็นจริงแล้วผู้เกษียณอายุราชการ หรือผู้สูงอายุท่ีเป็นแรงยึดเหนี่ยวทางสังคมทั้ง
ภายในและภายนอก ผู้ศึกษาจึงสนใจเปิดประเด็นการศึกษาความเป็นปึกแผ่นทางสังคมระหว่าง
ผู้สูงอายุและสมาชิกภายนอกครอบครัวเพ่ิมเติมจากสมาชิกภายในครอบครัว ซึ่งเป็นส่ิงท่ีงาน
ศึกษาที่ผ่านมายังมิได้ให้ความสําคัญมากนัก 
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 ความเป็นมาและความสําคัญ 
  

 การเกษียณอายุการทํางาน (retirement) เป็นกระบวนการเปลี่ยนบทบาททางสังคมที่
บ่งบอกว่า บุคคลได้ถอนตัวออกจากสังคมการทํางานของตนแล้ว และยังเป็นช่วงเวลาเดียวกับ
การกําหนดอายุของบุคคลให้เข้าสู่วัยสูงอายุ2 การต้องปลดระวางบทบาทการทํางานอาชีพลง
ทันที ทําให้ปัญหาของผู้สูงอายุท่ีเกษียณอายุการทํางานในกลุ่มอาชีพข้าราชการ มีความชัดเจน
กว่าผู้สูงอายุท่ัวไป (ผู้สูงอายุท่ีสามารถปลดระวางบทบาททางอาชีพได้ตามความสมัครใจ)  

 
 ผู้เกษียณอายุราชการต้องพบกับวิกฤตการณ์ และ ปัญหาต่าง ๆ ซึ่งแบ่งได้ 3 ดา้น คือ 
1) การเปล่ียนแปลงด้านสถานภาพและความสัมพันธ์ทางสังคม โดยผู้สูงอายุต้องหาทางรับมือ
กับสถานภาพ ตําแหน่ง บทบาท และหน้าท่ีทางสังคมท่ีเคยได้มาในขณะประกอบอาชีพ เพราะ
เม่ือเกษียณอายุการทํางาน ส่ิงเหล่านี้ย่อมลดลงหรือหมดไป ส่งผลให้สถานภาพ บทบาทและ 
ความสัมพันธ์ทางสังคมในบริบทของการทํางานเปลี่ยนแปลงไปในทางลดน้อยลง    2) การ
เปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย คือ ความเส่ือมถอยของความสามารถในการทํางานของอวัยวะต่าง ๆ  
ภายในร่างกาย และ 3) การเปล่ียนแปลงด้านจิตใจ ซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนด้านสถานภาพ 
ความสัมพันธ์ทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย  
 
 จากชีวิตประจําวันท่ีผู้สูงอายุใช้เวลาส่วนใหญ่ในท่ีทํางาน ได้พบปะสังสรรค์ มีกิจกรรม
ท่ีทําร่วมกับสมาชิกในสังคม กลับกลายมาเป็นผู้ท่ีไม่ต้องทํางาน มีสังคมแต่ภายในบ้าน ขาด
การพบปะกับเพ่ือนร่วมงาน มีบทบาททางสังคมลดลง รวมถึงอํานาจทางหน้าท่ีการงานท่ีเคยมี
อยู่ต้องลดลงหรือหมดหายไป การเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนนี้อาจส่งผลให้ผู้เกษียณอายุราชการ
เกิดความรู้สึกว่า ตนเองหมดคุณค่า ขาดคนเคารพยกย่อง การเปล่ียนแปลงท่ีว่านี้จะแตกต่าง
กันไปตามภูมิหลังของผู้เกษียณอายุราชการแต่ละคน  ในแง่นี้ ทฤษฎีกิจกรรม (A c t i v i t y   
Theory) ซึ่งเป็นทฤษฎีหนึ่งท่ีอธิบายเกี่ยวกับความสูงอายุ ได้อธิบายไว้ว่า กิจกรรมทางสังคม
ถูกผูกมัดไว้กับบทบาททางสังคมของบุคคล ถ้าบุคคลถูกกีดกันออกจากบทบาททางสังคม 
กิจกรรมทางสังคมของบุคคลจะลดลง ความพอใจในชีวิตของบุคคลก็จะลดลงด้วย ฉะนั้น 
ผู้สูงอายุท่ีมีกิจกรรมสูงจะมีการปรับตัวได้ดีท้ังร่างกาย จิตใจ และสังคม (บุษยมาส สินธุประ
มา 2539, 23) เม่ือใดท่ีบุคคลหยุดทํากิจกรรมอาจทําให้บุคคลเกิดความรู้สึกว่าตนเองไร้ค่า ไร้
ประโยชน์ ความสุขในชีวิตก็จะลดน้อยลงตามไปด้วย (Crandall 1980, 112) 
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  กล่าวได้ว่า การได้ทํากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนเป็นหนทางการสร้างและรักษาความสัมพันธ์
ทางสังคมทางหน่ึงท่ีผู้เกษียณอายุจะมีความยึดเหนี่ยวหรือความเป็นปึกแผ่นทางสังคมระหว่าง 
ตัวผู้สูงอายุกับสังคมเข้าไว้ด้วยกัน นอกจากนี้ แรงยึดเหนี่ยวหรือความเป็นปึกแผ่นทางสังคม
ทางสังคม ยังเป็นเกราะป้องกันการเส่ือมสภาพของร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุด้วย 
เนื่องจากการปฏิสังสรรค์ระหว่างบุคคลจะทําหน้าท่ีเป็นตัวกันชน หรือตัวกลางในการป้องกัน
ความเครียดของผู้สูงอายุ (พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิ์พงษ์ 2533, 82 – 103) และจะกลายเป็นเกราะ
ป้องกันการเส่ือมสภาพของร่างกาย และจิตใจของผู้สูงอายุ  
 
 จากการทบทวนงานศึกษาเกี่ยวกับผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุท่ียังสามารถรักษาแรงยึด
เหนี่ยวและเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มทางสังคมได้ จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนได ้
เพราะการยังคงเป็นสมาชิกของกลุ่มทางสังคม เช่น ครอบครัวและกลุ่มเพื่อนจะส่งผลต่อการ
ลดลงของความเจ็บปวด และอาการทุพพลภาพทางกายภาพและจิตใจของผู้สูงอายุ อีกท้ัง
เครือข่ายครอบครัวและเพื่อนยงัเป็นส่ิงที่มีความสําคัญต่อชีวิตของผู้สูงอายุอย่างยิ่ง (Hamestad 
1997 และ Park and Kim 2004) ผู้เกษียณอายุราชการจึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องรักษาแรง
ยึดเหนี่ยวระหว่างความสัมพันธ์ของตนเองกับกลุ่มทางสังคมไว้ ในแง่นี้ แนวคิด “ความเป็น
ปึกแผ่นทางสังคม” (Social Solidarity) ซึ่งเป็นแนวคิดทางสังคมวิทยา เรียกปรากฏการณ์
ดังกล่าวว่า บุคคลผูกพันตนเองเข้ากลับกลุ่มทางสังคม หรือนําตนเองกลับเข้าสู่กลุ่มทางสังคม   
“ความเป็นปึกแผ่นทางสังคม” หรือการบูรณาการทางสังคม (Social Integration) คือ ส่ิงท่ี
แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างท่ีครอบคลุมท้ังความคิด ค่านิยม ความเช่ือ ความรู้สึก และ การ
กระทําของบุคคลที่ผู้สูงอายุ หรือผู้เกษียณอายุราชการปฏิสังสรรค์ด้วย (An t o n u c c i  a n d 
Akiyama 1995, 355 – 371 และ Crosnoe and Elder 2002 , 309 – 328) ซ่ึงแง่มุมต่าง ๆ 
เหล่านี้จะถูกนํามาเป็นมิติของความเป็นปึกแผ่นทางสังคม เพื่อใช้ศึกษาค้นหาว่าผู้สูงอายุจะมี
ความผูกพันหรือมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มทางสังคมมากน้อยระดับใด ซึ่งผู้ศึกษาเห็นว่าแนวคิดนี้
สามารถให้คําอธิบายครอบคลุมแทบทุกมิติในชีวิตทางสังคมของคนคนหนึ่ง  
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 แนวคิด “ความเป็นปึกแผ่น” (Solidarity) 
  
 จุดเร่ิมต้นในการมองความเป็นปึกแผ่น (s o l i d a r i t y )  ทางสังคมวิทยาของเอมิล     
เดอร์ไคม์ (Emile Durkheim) ได้ก่อรูปข้ึนจากความคิดของออกุสต์ กองท์ (Auguste Comte) 
ว่าด้วยการยึดเหน่ียวทางสังคม อันเกิดจากความเปลี่ยนแปลงท่ีควบคู่ไปกับการจัดระเบียบทาง
สังคม (Social Organization) และระเบียบทางสังคม (Social Order) เดอร์ไคม์ยังได้รับ
อิทธิพลทางความคิดของ เฮอร์เบิร์ต สเปนเซอร์ (Herbert Spencer) ในเร่ืองความคิดการ
แบ่งลักษณะสังคมท่ีมองว่า สังคมเคล่ือนท่ีจากความเรียบง่ายไปสู่สังคมที่สลับซับซ้อน และ
ความเป็นปึกแผ่นทางสังคมจะเกิดข้ึนได้ก็ด้วยการประสาน และพึ่งพาซึ่งกันและกันของบทบาท
ท่ีแตกต่างกัน นอกจากนี้ เดอร์ไคม์ยังรับเอาอิทธิพลทางความคิดของ เฟอร์ดินานด์ เทินนี่ 
Ferdinand Tönnies ท่ีว่า เจตนารมณ์ (wills) ซึ่งเป็นตัวกาํหนดความเข้าใจและความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันทางสังคมนั้น ทําให้เกิดการแบ่งความสัมพันธ์ทางสังคมออกจากกันอย่าง
ชัดเจน  
 
 ในทัศนะของเดอร์ไคม์ ความผูกพันของปัจเจกบุคคลในสังคมท่ีมีต่อกันและกันนั้นเปรียบ
เหมือนแรงยึดเหนี่ยวระหว่างปัจเจกบุคคลในสังคมหรือการนําปัจเจกบุคคลรวมเข้าด้วยกันเป็น
สังคม เพราะสมาชิกในสังคมแต่ละคนมีตําแหน่งทางโครงสร้างทางสังคม รวมถึงมีการเรียนรู้
วัฒนธรรมร่วมกัน โดยมีโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นส่ิงผูกมัดสมาชิกในสังคมไว้
ด้วยกัน การกระทําของสมาชิกในสังคมจึงไม่ใช่การกระทําในฐานะปัจเจกบุคคล แต่เป็นการ
กระทําในฐานะสมาชิกของกลุ่มทางสังคม  
 
 เดอร์ไคม์แยกความยึดม่ันผูกพันของสังคมออกเป็น      “ความเป็นปึกแผ่นเชิงจักรกล”   
(Mechanical Solidarity) ซึ่งให้ความสําคัญกับเร่ืองของการยึดถือบรรทัดฐานร่วมกัน ซึ่งทํา
หน้าท่ีผูกมัดสมาชิกในสังคมเข้าไว้ร่วมกัน ความเชื่อมแน่นในลักษณะนี้เป็นบรรทัดฐานร่วมนี้จะ
ยึดเหนี่ยวบุคคลและทําให้สังคมเกิดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และ “ความเป็นปึกแผ่นเชิง
อินทรีย์” (Organic Solidarity)  ซึ่งเน้นถึงการแบ่งแยกแรงงาน (Division of Labors) ท่ี
สมาชิกในแต่ละส่วนของสังคมจะมีหน้าท่ีรับผิดชอบเฉพาะของตนเอง ความแตกต่างเหล่านี้ก็มี
ความเชื่อมโยงต่อกัน จึงทําให้สังคมกลับมามีความเป็นเอกภาพเช่นเดิม เพ่ือให้ง่ายต่อการ
นําไปใช้ เดอร์ไคม์จึงได้ลดระดับการอธิบายความเป็นปึกแผ่นทางสังคมจากระดับมหภาคให้ลง
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 มาสู่ระดับจุลภาค ทําให้เกิดการเปลี่ยนการใช้คําของ คําว่า “ความเป็นปึกแผ่นเชิงจักรกล” ท่ี
ให้ความสําคัญต่อเร่ืองบรรทัดฐานทางสังคมมาเป็น       “ความเป็นปึกแผ่นเชิงบรรทัดฐาน” 
(N o r m a t i v e  S o l i d a r i t y )  และเปล่ียนจากคําว่า “ความเป็นปึกแผ่นเชิงอินทรีย์” ท่ีให้
ความสําคัญต่อลักษณะการแบ่งแยกแรงงานมาเป็น        “ความเป็นปึกแผ่นเชิงการหน้าท่ี”  
(Functional Solidarity) แม้ว่าความเป็นปึกแผ่นทางสังคมท้ังสองแบบจะมีความแตกต่างกัน 
แต่ท้ังสองต่างก็ส่งเสริมซึ่งกันและกัน (พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิพงษ์ 2547, 165)  
 
การแยกมิติความเป็นปึกแผ่น 
  
 แนวคิด “ความเป็นปึกแผ่นทางสังคม” แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างทางความคิด 
ค่านิยม ความเช่ือ ความรู้สึก และ การกระทําของบุคคล ดังนั้นงานศึกษาในคร้ังนี้จึงศึกษา
ด้วยการแยก “ความเป็นปึกแผ่นทางสังคม” ออกเป็นมิติต่าง ๆ เพ่ือให้ครอบคลุมคํานิยาม  
“ความเป็นปึกแผ่นทางสังคม” ข้างต้น โดยศึกษาผ่านกลุ่มทางสังคม 2 กลุ่ม คือ ครอบครัว 
และเพ่ือน เนื่องจากในประเด็น “ความเป็นปึกแผ่นทางสังคม” ในประเทศไทย ผู้ศึกษายังไม่พบ
งานท่ีศึกษา “ความเป็นปึกแผ่นทางสังคม” ท่ีมีต่อสมาชิกภายนอกครอบครัว  ดังนั้น ผู้ศึกษา
จึงนํามิตินี้เข้ามาร่วมในการวิเคราะห์ด้วย 
 
 มิติของ “ความเป็นปึกแผ่นทางสังคม” ท่ีนํามาศึกษาเป็นการนําเอามิติจากงานศึกษา 
“ความเป็นปึกแผ่นทางสังคม” ก่อนหน้ามาประยุกต์ใช้  ได้แก่  1) ความเป็นปึกแผ่นทางสังคม
เชิงบรรทัดฐาน (No rmat i ve So l i da r i t y )  2 )  ความเป็นปึกแผ่นทางสังคมเชิงการหน้าท่ี 
(Functional Solidarity) ซึ่งท้ังสองมิติยังคงยึดหลักความเป็นปึกแผ่นทางสังคมทางความคิด
ของเดอร์ไคม์แบบดั้งเดิมท่ีอธิบายถึงแรงยึดเหน่ียวของบุคคลกับสังคมได้อย่างชัดเจน 3) ความ
เป็นปึกแผ่นทางสังคมเชิงการปฏิสังสรรค์ (Associational Solidarity) เป็นมิติท่ีแตกออกมา
จากของ Landecker (Landecker 1951,  208 - 340) เนื่องจากเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า 
การท่ีบุคคลจะผูกพันกับผู้อ่ืนได้นั้น การปฏิสังสรรค์จะเป็นองค์ประกอบสําคัญท่ีขาดไม่ได้    
4) ความเป็นปึกแผ่นทางสังคมเชิงความรู้สึกผูกพันทางอารมณ์ (Affective Solidarity) ซึ่ง
นํามาจากมิติการศึกษาความเป็นปึกแผ่นทางสังคมของ Bengtson and  Robert (Vern L. 
Bengtson และ Robert E. L. Roberts 1991, 856 – 858)  ความเป็นปึกแผ่นทางสังคมใน
มิตินี้เป็นส่ิงท่ีมองไม่เห็น แต่บุคคลสามารถรับรู้ได้และเป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญอีกมิติหนึ่งท่ีจะ
ทําให้บุคคลเกิดแรงยึดเหนี่ยวอยู่กับสังคม  



             ความเป็นปึกแผ่นทางสังคมภายในและภายนอกครอบครัวของผู้สูงอายุ  | 149      

  สําหรับงานศึกษาคร้ังนี้ ต้องการศึกษาว่าผู้เกษียณอายุราชการมีแรงยึดเหน่ียวหรือ
ความเป็นปึกแผ่นทางสังคมมิติใดบ้างท่ีใช้ในการรักษาและสร้างความสัมพันธ์กับสมาชิกภายใน 
และภายนอกครอบครัว เพราะธรรมชาติของการปฏิสังสรรค์ในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นของ
ผู้สูงอายุหรือกลุ่มคนวัยอ่ืนจะมีท้ังการติดต่อส่ือสารกับบุคคลภายในครอบครัว (Kin) กับบุคคล 
ภายนอกครอบครัว (Non-kin) ผ่านมิติความเป็นปึกแผ่นทางสังคม  

 
 “ความเป็นปึกแผ่นทางสังคม” ภายในครอบครัว ใช้มิติ ดังนี้ (1) ความเป็นปึกแผ่นทาง
สังคมเชิงบรรทัดฐาน (Normative Solidarity) (2) ความเป็นปึกแผ่นทางสังคมเชิงการหน้าท่ี 
(Functional solidarity) (3) ความเป็นปึกแผ่นทางสังคมเชิงการปฎิสังสรรค์ (Associational 
sol idar i ty) และ (4) ความเป็นปึกแผ่นทางสังคมเชิงความผูกพันทางอารมณ์ (Affect ive 
Solidarity) สําหรับ “ความเป็นปึกแผ่นทางสังคม” ภายนอกครอบครัว ผู้ศึกษาใช้มิติการศึกษา
เช่นเดียวกับภายในครอบครัว ยกเว้น ความเป็นปึกแผ่นทางสังคมเชิงบรรทัดฐาน (Normative 
Solidarity) ท่ีผู้ศึกษาไม่ได้นํามาใช้ เนื่องจากความสัมพันธ์ภายนอกครอบครัว เช่น กลุ่มเพ่ือน 
ไม่มีนิยามที่ชัดเจนเกี่ยวกับค่านิยมร่วมของความเป็นเพ่ือน  
 
 นอกจากนี้ ผู้ศึกษายังศึกษาปัจจัยเกี่ยวกับภูมิหลังทางสังคมของผู้สูงอายุ ได้แก่ เพศ 
อายุ สถานภาพสมรส และลักษณะการอยู่อาศัย โดยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเหล่านี้
กับระดับความเป็นปึกแผ่นทางสังคม และ ตรวจสอบคุณภาพของมาตรวัดแต่ละมิติท้ังในเชิง
ความถูกต้อง แม่นตรง ด้านเนื้อหา (Content Validity) และการตรวจสอบความสอดคล้อง
ภายใน (Internal Consistency) โดยใช้ ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (α) ของ Cronbach 
  
 “ความเป็นปึกแผ่นทางสังคม” (α  = 0.950) ในการศึกษาคร้ังนี้จึงหมายถึง แรงยึด
เหนี่ยวทางสังคมที่เกิดจากการกระทําท่ีสอดคล้องกับค่านิยมในสังคม การให้ความช่วยเหลือ
และการแลกเปล่ียนตามบทบาทหน้าท่ีของแต่ละบุคคลผ่านการปฏิสังสรรค์และการทํากิจกรรม
ร่วมกัน ซึ่งเน้นท้ังในเร่ืองความรู้สึก ความคิดเห็นการรับรู้ และพฤติกรรมการแสดงออกใน
ทางบวกที่ผู้สูงอายุได้รับทั้งโอกาสทางกายภาพทีท่ําให้บุคคลมีโอกาสได้พบปะพดูคุยแลกเปลี่ยน 
ความคิด และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน  
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  ผู้ศึกษาให้ความหมายความเป็นปึกแผ่นทางสังคมภายในครอบครัว (α = 0.877) ในแต่
ละมิติ มีดังนี้ (1) ความเป็นปึกแผ่นทางสังคมเชิงบรรทัดฐาน (Normative Solidarity) (α = 
0.739) คือ ความเห็นพ้องต้องกันในค่านิยมร่วมจากครอบครัวของผู้สูงอายุกับสมาชิกใน
ครอบครัว (2) ความเป็นปึกแผ่นทางสังคมเชิงการหน้าท่ี (Functional Solidarity) (α = 
0.808) คือ ลักษณะการให้ความช่วยเหลือ การแลกเปล่ียนการกระทํา และการบริการ
ระหว่างกันของผู้สูงอายุกับสมาชิกในครอบครัว (3) ความเป็นปึกแผ่นทางสังคมเชิงการ    
ปฎิสังสรรค์ (Associational Solidarity) (α = 0.792) คือ การติดต่อส่ือสารท่ีเกิดจากการ
แลกเปลี่ยนความหมาย (Exchange of Meanings) ท่ีเกิดข้ึนระหว่างผู้สูงอายุ กับสมาชิกใน
ครอบครัว (4) ความเป็นปึกแผ่นทางสังคมเชิงความผูกพันทางอารมณ์ (Affective Solidar-
i ty) (α = 0.786) คือ การรับรู้ด้านอารมณ์ และความรู้สึกในทางที่ดีท่ีผู้สูงอายุกับสมาชิกใน
ครอบครัว มีให้และได้รับซึ่งกันและกัน  
 
 ความหมายความเป็นปึกแผ่นทางสังคมภายนอกครอบครัว (α  = 0.962) ในแต่ละมิติ 
มีดังนี้ (1) ความเป็นปึกแผ่นทางสังคมเชิงการหน้าท่ี (Functional Solidarity) (α = 0.918) 
คือ ลักษณะการให้ความช่วยเหลือ และการแลกเปล่ียนการกระทําและการบริการระหว่างกัน
ของผู้สูงอายุ กับบุคคลภายนอกครอบครัว (2) ความเป็นปึกแผ่นทางสังคมเชิงการปฎิสังสรรค์ 
(Associational Solidarity) (α = 0.881) คือ การติดต่อส่ือสารท่ีเกิดจากการแลกเปลี่ยน
ความหมาย (Exchange  o f  Mean i ngs )  ท่ีเกิดข้ึนระหว่างผู้สูงอายุ กับบุคคลภายนอก
ครอบครัว (3) ความเป็นปึกแผ่นทางสังคมเชิงความผูกพันทางอารมณ์ (Affective Solidar-
ity) (α = 0.923) คือ การรับรู้ด้านอารมณ์และความรู้สึกในทางท่ีดีท่ีผู้สูงอายุ และบุคคล 
ภายนอกครอบครัวมีให้และได้รับซึ่งกันและกัน  
 

อภิปรายผลการศึกษา 
  
 งานศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ท่ีจะศึกษาระดับความเป็นปึกแผ่นทางสังคมของผู้สูงอายุ 
โดยเปรียบเทียบความแตกต่างของความเป็นปึกแผ่นทางสังคมภายในและภายนอกครอบครัว 
และตรวจสอบปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับความเป็นปึกแผ่นทางสังคมของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุท่ีเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษา ได้แก่ ข้าราชการเกษียณอายุท่ีเคยทํางานอยู่ใน 4 กระทรวง คือ  
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 กระทรวงกลาโหม กระทรวงพาณิชย์ ทบวงมหาวิทยาลัย และกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 
305 คน  

 
 กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงและเพศชายในจํานวนท่ีใกล้เคียงกัน  คือ ร้อยละ 45.2 และ 
ร้อยละ 54.8 ตามลําดับ  โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ท่ีมีอายุตั้งแต่ 60 - 69 ปี คิดเป็น 59.3 และ
มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 45.9     
 
 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ท่ีแต่งงาน และอาศัยกับคู่สมรส ร้อยละ 57.7 ส่วนผู้ท่ีมีสถานภาพ
สมรส หม้าย หรือหย่าร้างท่ีมีบุตรนั้น ส่วนใหญ่มีบุตร 2 คน คือ ร้อยละ 40.1  
 
 ระดับซีหลังเกษียณของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ได้รับระดับซี 7  คิดเป็น ร้อยละ 33.4 
มีรายได้ต่อเดือน ต่ํากว่า 15,000 บาท และในการประเมินความพอเพียงของรายได้อยู่ใน
ระดับ “พออยู่ได้” ร้อยละ 68.2 

 
กลุ่มตัวอย่างอาศัยอยู่กับสามี/ภรรยา บุตร/หลาน และญาติ ร้อยละ 35.4 สําหรับผู้ท่ี

อาศัยอยู่ร่วมกับบุตร/หลานนั้น ส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับบุตรสาวคิดเป็นร้อยละ  55.7  บตุรสาว
มีสถานภาพการสมรสเป็นโสด ร้อยละ 47.7 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุตรคนโต  

 

ความเป็นปึกแผ่นทางสังคมท้ังภายในและภายนอกครอบครัว 
  
 สําหรับความเป็นปึกแผ่นทางสังคมของผู้สูงอายุ ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุท่ีส่วน
ใหญ่ยังคงมีความเป็นปึกแผ่นทางสังคมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนท่ีเหลือเป็นผู้สูงอายุท่ีมี
ระดับความเป็นปึกแผ่นทางสังคมระดับสูง และไม่พบผู้สูงอายุท่ีมีความเป็นปึกแผ่นทางสังคม
ในระดับต่ํา ผลการศึกษาออกเป็น 6 ประเด็น ดังนี้ 
 

1. ภาพรวมของความเป็นปึกแผ่นทางสังคม ข้าราชการเกษียณอายุท่ีเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเป็นปึกแผ่นทางสังคมอยู่ในระดับค่อนข้างสูง หรือหมายความว่า 
ผู้สูงอายุเหล่านี้มีความสัมพันธ์ทางสังคมกับคนอ่ืนท้ังภายในครอบครัว และในสังคมวงกว้างอยู่
ในระดับท่ีค่อนข้างสูง ซึ่งมีความเป็นปึกแผ่นทางสังคมในระดับสูง ประมาณ 2 ใน 5 มีความ 
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 เป็นปึกแผ่นทางสังคมในระดับปานกลาง  
 

2 .   ความเป็นปึกแผ่นทางสังคมภายในครอบครัว ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุมี
ความเป็นปึกแผ่นทางสังคมภายในครอบครัวอยู่ในระดับปานกลางค่อนไปทางระดับสูง โดย
กระจายตัวส่วนใหญ่อยู่ท่ีระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาจาก 4 มิติของความเป็นปึกแผ่นทาง
สังคมภายในครอบครัวพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์เชิงการหน้าท่ีมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ความสัมพันธ์เชิงบรรทัดฐาน ความสัมพันธ์เชิงการปฏิสังสรรค์ และ 
ความสัมพันธ์เชิงความผูกพันทางอารมณ์  

 
ในส่วนของภาพรวมของความเป็นปึกแผ่นทางสังคมภายในครอบครัวในแต่ละมิติ พบว่า 

ผู้สูงอายุกับสมาชิกในครอบครัวยังคงมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันค่อนข้างสูง และสมาชิก
ภายในครอบครัวเองส่วนใหญ่ก็ยังยึดม่ันต่อความเห็นพ้องต้องกันของค่านิยมภายในครอบครัว
ในระดับสูง ท้ังสองมิติดังกล่าวอยู่ในระดับปานกลาง และระดับสูงซึ่งมีความใกล้เคียงกันมาก 
ยกเว้นในความสัมพันธ์มิติเชิงการปฏิสังสรรค์ ซึ่งส่วนใหญ่กระจุกตัวอย่างในระดับปานกลาง 
ในส่วนความสัมพันธ์เชิงความผูกพันทางอารมณ์พบว่า ผู้สูงอายุมีความผูกพันกับสมาชิกใน
ครอบครัวในระดับสูงเพียงเล็กน้อย ส่วนผู้สูงอายุท่ีเหลือเกือบท้ังหมดรู้สึกว่าตนเองกับสมาชิก
ในครอบครัวมีความผูกพันในมิตินี้ในระดับปานกลาง 

 
ผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าครอบครัวยังคงเป็นสถาบันท่ีสําคัญ โดยเป็นแหล่ง 

ท่ีมาสําคัญของการสนับสนุนทางสังคม (Social Support) ท่ีทําหน้าท่ีดูแลผู้สูงอายุ ในแง่นี้ 
ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับผู้สูงอายุยังไม่ได้อยู่ในข้ันวิกฤตอย่าง
ท่ีภาครัฐและเอกชนวิตกกังวล เพราะสมาชิกในครอบครัวยังคงยึดม่ันอยู่กับบรรทัดฐานและ
หน้าท่ีท่ีพึงกระทําต่อผู้สูงอายุ ฉะนั้นคํากล่าวท่ีว่าสภาพสังคมท่ีครอบครัวมีจํานวนสมาชิก
น้อยลง และต่างก็มีกิจกรรมนอกบ้านเป็นส่วนใหญ่อย่างสังคมเมือง จะทําให้ความกตัญญู และ
การมองคุณค่าของผู้สูงอายุลดลงนั้น จึงไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาคร้ังนี้   กระนั้นก็ตาม 
คํากล่าวนี้เป็นจริงอยู่บ้าง หากมองในแง่ของความสัมพันธ์ในมิติเชิงการปฎิสังสรรค์และมิติเชิง
ความรู้สึกผูกพันทางอารมณ์ ซึ่งผู้ศึกษามองว่าอาจเป็นเพราะสภาพสังคมและรูปแบบกิจกรรม
ท่ีเปลี่ยนไป จนทําให้สมาชิกในครอบครัวไม่มีโอกาสได้ทํากิจกรรม หรือแสดงความรู้สึกท่ีดีต่อ
กัน อย่างไรก็ดี สองมิตินี้ยังมีระดับท่ีไม่สูงนัก จึงไม่สามารถสรุปได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดว่า 
ผู้สูงอายุจะมีความเป็นปึกแผ่นทางสังคมต่ํา เพราะยังต้องพิจารณาในมิติอ่ืนร่วมด้วย 
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  3.  ความเป็นปึกแผ่นทางสังคมภายนอกครอบครัว ในการศึกษาความเป็นปึกแผ่น
ทางสังคมภายนอกครอบครัวพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความผูกพันกับกลุ่มภายนอกครอบครัว
อยู่ในระดับปานกลางค่อนมาทางระดับสูง โดยส่วนใหญ่กระจายตัวอยู่ท่ีระดับสูง และไม่พบว่า
มีผู้ท่ีมีความผูกพันภายนอกครอบครัวอยู่ในระดับต่ํา  
 
 เม่ือแยกพิจารณาเป็นมิติพบว่า ผู้สูงอายุพัฒนาความผูกพันทางอารมณ์กับบุคคล 
ภายนอกครอบครัวสูงกว่าความผูกพันในด้านอ่ืน ๆ ซึ่ง “สวนทาง” กับความผูกพันทางอารมณ์
กับสมาชิกในครอบครัวท่ีต่ํา รองลงมาคือ ความผูกพันกับกลุ่มภายนอกครอบครัวในลักษณะ
ความสัมพันธ์เชิงการหน้าท่ี ซึ่งในที่นี้หมายถึง การช่วยเหลือ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ส่วน
ความเป็นปึกแผ่นทางสังคมเชิงการปฏิสังสรรค์พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความเป็นปึกแผ่นทาง
สังคมเชิงการปฏิสังสรรค์ กล่าวได้ว่า เม่ือพิจารณาภาพรวมของความเป็นปึกแผ่นทางสังคม
ภายนอกครอบครัวพบว่า ผู้สูงอายุมีความผูกพันกับกลุ่มภายนอกครอบครัวอยู่ในระดับสูง 

 
 การท่ีผู้สูงอายุส่วนใหญ่รู้สึกมีความผูกพันกับกลุ่มภายนอกครอบครัวในระดับสูง น่าจะ
เป็นเพราะว่า สภาพสังคมเมืองท่ีสมาชิกในครอบครัวต้องออกไปประกอบกิจกรรมนอกบ้านเป็น
ส่วนใหญ่ ประกอบกับการตอ้งหยุดทํางานประจําอาจทําให้ผู้เกษียณอายุราชการรู้สึกเหงา 
หรือว้าเหว่ได้ ผู้สูงอายุจึงหาทางปรับตัวเพ่ือทดแทนกับความรู้สึกความห่างเหินของสมาชิกใน
ครอบครัว และการต้องอยู่คนเดียวลําพังในบ้าน ด้วยการปรับตัวเข้าหาคนภายนอกครอบครัว  
 

 4. การเปรียบเทียบความเป็นปึกแผ่นทางสังคมระหว่างภายในและภายนอกครอบครัว 
เม่ือเปรียบเทียบความผูกพันทางสังคมในกลุ่มระดับสูงแบบรวมท้ัง 3 มิติของผู้สูงอายุระหว่าง
บริบทภายในและภายนอกครอบครัว พบว่าในส่วนของระดับความผูกพันทางสังคมของ
ผู้สูงอายุนั้น ผู้สูงอายุมีแนวโน้มผูกพันกับสมาชิกภายนอกครอบครัวมากกว่าสมาชิกภายใน
ครอบครัวทั้งในแง่ของความสัมพันธ์ทางสังคมโดยทั่วไปและในมิติต่าง ๆ ของความสัมพันธ์อย่าง
ชัดเจน ซึ่งเห็นได้จากน้ําหนักความผูกพันท่ีผู้สูงอายุให้ระหว่างภายในและนอกครอบครัวท่ีมี
ความต่างอย่างเห็นได้อย่างชัดเจน (ผู้สูงอายุให้คะแนนผูกพันระหว่างตนเองกับสมาชิกนอก
ครอบครัวสูงกว่าร้อยละ 50 ทุกมิติของความสัมพันธ์) และคู่มิติท่ีมีความแตกต่างอย่างชัดเจน
มากท่ีสุดคือ ความเป็นปึกแผ่นทางสังคมมิติเชิงความผูกพันทางอารมณ์ ในมิตินี้ผู้สูงอายุรู้สึก
ผูกพันกับสมาชิกในครอบครัวเพียงร้อยละ 10 ในขณะที่รู้สึกผูกพันกับสมาชิกนอกครอบครัวสูง
ถึงร้อยละ 70 
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 ผลการศึกษาการเปรียบเทียบคู่มิติเชิงความผูกพันทางอารมณ์ พบว่า ผู้มีความผูกพัน
ทางสังคมเชิงอารมณ์ต่ํากับสมาชิกภายในครอบครัว มีแนวโน้มท่ีจะมีความผูกพันทางอารมณ์
สูงกับบุคคลภายนอกครอบครัว ซึ่งโดยธรรมดาแล้ว การท่ีบุคคลจะมีเพ่ือนย่อมต้องหาคนท่ีมี
ลักษณะคล้ายคลึงกับตนเอง การได้เจอกับคนท่ีมีลักษณะคล้ายเรากับย่อมทําให้เกิดรู้สึกสบาย
ใจท่ีจะคบหา เพราะสามารถพูดคุย ปรึกษา หรือ มีกิจกรรมท่ีคล้ายกัน ความจงใจในการเลือก
ท่ีจะผูกพันกับกลุ่มภายนอกครอบครัว อาจเป็นอีกเหตุผลหนึ่งทําให้ระดับความเป็นปึกแผ่นทาง
สังคมภายนอกครอบครัวของผู้สูงอายุอยู่ในระดับสูง อีกหนึ่งเหตุผลท่ีทําให้ผู้สูงอายุมีระดับ
ความเป็นปึกแผ่นทางสังคมภายนอกครอบครัวสูงกว่าภายในครอบครัว อาจเป็นเพราะการยุติ
บทบาทการทํางานทําให้ผู้สูงอายุมีโอกาสผูกพันกับเพ่ือนมากกว่า เพราะท้ังเพ่ือนและผู้สูงอายุ
เองต่างก็เป็นกลุ่มท่ีมีเวลาว่างพอ ๆ กัน ซึ่งต่างกับครอบครัวท่ีสมาชิกในครอบครัวมีเวลาให้กับ
ผู้สูงอายุไม่มากนัก รวมถึงวัยท่ีแตกต่างกันยังอาจทําให้เกิดความชื่นชอบกิจกรรมมีความแตก 
ต่างกัน ผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัวจึงมีเวลาในการทํากิจกรรมร่วมกันน้อย แต่สําหรับ
กลุ่มเพ่ือนท่ีมีวัย และความช่ืนชอบใกล้เคียงกันอาจเป็นแรงหนุนเสริมให้ผู้สูงอายุมีความผูกพัน
ต่อกันมากข้ึน 

 
 5. ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นปึกแผน่ทางสังคมภายในครอบครัวกับภายนอก 
ครอบครัว เม่ือพิจารณาความเป็นปึกแผ่นทางสังคมโดยรวม พบแบบแผนของความสัมพันธ์ใน
ลักษณะท่ีว่า หากผู้สูงอายุมีความเป็นปึกแผ่นทางสังคมภายในครอบครัวในระดับสูง จะมี
แนวโน้มว่ามีความเป็นปึกแผ่นทางสังคมภายนอกครอบครัวสูงด้วยเช่นกัน ในแง่นี้ ผู้ศึกษามี
ความเห็นว่า อาจมาจากความแตกต่างส่วนบุคคลในด้านแนวโน้มด้านการชอบคบหาสมาคมกับ
คนอ่ืน ๆ (sociability) ท่ีแตกต่างกัน ดังนั้นผู้สูงอายุท่ีมีแนวโน้มในการสร้างความสัมพันธ์ทาง
สังคมในระดับสูงในครอบครัวก็น่าจะมีแนวโน้มท่ีจะสร้างความสัมพันธ์นอกครอบครัวในระดับ 
สูงเช่นกัน ซึ่งแตกต่างกับผู้สูงอายุท่ีอาจรู้สึกว่าตนเองชอบอยู่เงียบ ๆ เฉย ๆ ไม่สุงสิงกับผู้อ่ืน
มากนัก ก็จะไม่ค่อยมีความผูกพันกับสมาชิกในครอบครัว และทําให้ไม่อยากมีความสัมพันธ์กับ
คนภายนอกครอบครัวด้วยเช่นกัน  
 
 นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาแยกออกแต่ละมิติ พบว่า หากผู้สูงอายุมีความเป็นปึกแผ่นทาง
สังคมเชิงการหน้าท่ีภายในครอบครัวสูง จะมีแนวโน้มท่ีจะมีความเป็นปึกแผ่นทางสังคมเชิงการ
หน้าท่ีภายนอกครอบครัวสูงเช่นเดียวกัน ท่ีเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะการทําหน้าท่ีของสมาชิก
ภายในครอบครัว  และสมาชิกภายนอกครอบครัวมีท้ังส่วนท่ีทําหน้าท่ีในลักษณะคล้ายคลึงกัน 
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 และแตกต่างกันไป กล่าวได้ว่าถ้าผู้สูงอายุมีความรู้สึกว่าสมาชิกในครอบครัวไม่สามารถทํา
หน้าท่ีของตนเองได้อย่างเต็มท่ีแล้ว ผู้สูงอายุจะสามารถออกไปทํากิจกรรมนอกบ้านเพื่อ
ทดแทนส่ิงท่ีไม่มีในครอบครัว  
  
 สําหรับผลการศึกษาในมิติเชิงการปฏิสังสรรค์นั้น  ถึงแม้ว่าจะไม่พบนัยสําคัญทางสถิติ 
แต่หากพิจารณาในภาพรวมก็จะพบแนวโน้มของความสัมพันธ์เชิงบวก   โดยผู้ท่ีมีระดับความ
เป็นปึกแผ่นทางสังคมเชิงการปฏิสังสรรค์ในครอบครัวสูงมีแนวโน้มท่ีจะมีความเป็นปึกแผ่นทาง
สังคมภายนอกครอบครัวสูงเช่นกัน ซึ่งความสัมพันธ์ของท้ังสองมิตินี้ให้นัยยะทางสังคมว่า ผู้ท่ี
พัฒนาความความสัมพันธ์ทางสังคมภายในครอบครัวในระดับสูงก็มีแนวโน้มท่ีจะพัฒนาหรือมี
ความสัมพันธ์ทางสังคมภายนอกครอบครัวในระดับสูงเช่นกัน 
 
 ส่วนความเป็นปึกแผ่นทางสังคมในมิติเชิงความผูกพันทางอารมณ์ พบว่า แม้แบบแผน
ความสัมพันธ์จะไม่มีนัยสําคัญเชิงสถิติ แต่เม่ือพิจารณาภาพรวมพบว่า มีความสัมพันธ์เชิงลบ
ระหว่างความผูกพันทางอารมณ์ภายในและภายนอกครอบครัวซึ่งความสัมพันธ์เช่นนี้ให้นัยยะว่า 
ผู้ท่ีพัฒนาหรือมีความผูกพันทางอารมณ์ในครอบครัว “ต่ํา” มีแนวโน้มท่ีจะแสวงหาความผูกพัน
ทางอารมณ์กับบุคคลนอกครอบครัว “สูง” ซึ่งเป็นคู่มิติเดียวท่ีมีทิศทางความสัมพันธ์ท่ีสวนทาง
กัน (ซึ่งดูเหมือนจะให้นัยยะว่าทดแทนหน้าท่ีซึ่งกันและกันได้) ซึ่งอธิบายตามแนวทฤษฎีความ
จําเป็นพ้ืนฐาน ได้ว่า หากผู้สูงอายุรู้สึกว่าสมาชิกในครอบครัวกับตนเองไม่สามารถสนองความ
ต้องการเชิงอารมณ์ให้อยู่ในระดับท่ีผู้สูงอายุรู้สึกพอใจได้ ผู้สูงอายุก็มีแนวโน้มท่ีจะแสวงหา
ความผูกพันเชิงอารมณ์จากภายนอกครอบครัว  
 
 6. ความสัมพันธ์ของคุณลักษณะบางประการกับความเป็นปึกแผ่นทางสังคม  
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภูมิหลังทางสังคม 4 องค์ประกอบของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก ่
เพศ อายุ สถานภาพการสมรส และลักษณะท่ีอยู่อาศัย พบว่า อายุเป็นภูมิหลังทางสังคมตัว
เดียวที่มีความสัมพันธ์กับระดับความเป็นปึกแผ่นทางสังคม โดยกลุ่มอายุท่ีมีความโน้มเอียงว่า
จะมีระดับความเป็นปึกแผ่นทางสังคมสูงกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ คือ กลุ่มอายุ 76 – 80 ปี ส่วนกลุม่
อายุ 60 – 69 ปี เป็นกลุ่มอายุมีระดับความเป็นปึกแผ่นทางสังคมต่ํากว่ากลุ่มอายุอ่ืน ๆ  
  
 นอกจากนี้ องค์ประกอบด้านเพศ พบว่า เพศชายมีความโน้มเอียงท่ีจะมีความเป็น
ปึกแผ่นทางสังคมระดับมากกว่าเพศหญิง  ในขณะที่ความเป็นปึกแผ่นทางสังคมระดับสูงท้ังใน 
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 เพศหญิงและเพศชายไม่มีความแตกต่างกัน  
 

สําหรับองค์ประกอบด้านสถานภาพการสมรส พบว่า ในกลุ่มท่ี 1 (กลุ่มสมรสและอยู่
ด้วยกัน หรือ สมรสและอยู่กันคนละที่) กับกลุ่มท่ี 3 (กลุ่มหม้ายกับหย่าร้าง) มีระดับความเป็น
ปึกแผ่นทางสังคมระดับสูง ปานกลาง ต่ํา แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย แต่ในกลุ่มท่ี 2 (กลุ่มโสด) 
มีความแตกต่างของระดับความเป็นปึกแผ่นทางสังคมอย่างชัดเจน โดยมีความเป็นปึกแผ่นทาง
สังคมระดับสูงมากที่สุด (ร้อยละ 46.4) 

 
องค์ประกอบด้านลักษณะท่ีอยู่อาศัย พบว่า ผู้สูงอายุท่ีอยู่อาศัยอยู่กับ บุตร/หลาน 

และญาติ, อยู่กับญาติหรือคนอ่ืน ๆ และอยู่กับสามี/ภรรยา , บุตร/หลานและญาติ มีความ
โน้มเอียงท่ีจะมีความเป็นปึกแผ่นทางสังคมสูงกว่าผู้สูงอายุท่ีอยู่อาศัยอยู่คนเดียวตามลําพัง 
หรืออยู่กับสามี/ภรรยา 

 

สรุปนัยยะสาํคัญของการศึกษา 
  
 งานศึกษาคร้ังนี้มีนัยยะสําคัญท้ังในด้านของทฤษฏี  ด้านการนําไปประยุกต์ใช้และด้าน
ระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 

 
นัยยะเชิงทฤษฎี 
การนําแนวคิดความเป็นปึกแผ่นทางสังคมมาใช้ศึกษาในคร้ังนี้ พบว่า ทิศทางระดับ

มิติเชิงบรรทัดฐาน และเชิงการหน้าท่ีภายในครอบครัวท่ีอยู่ในกลุ่มปานกลางค่อนไปทางสูง
เหมือนกันท้ังสองมิติ ช้ีให้เห็นได้ว่า ความเห็นพ้องในค่านิยมร่วมจากครอบครัวของผู้สูงอายุกับ
สมาชิกในครอบครัว และลักษณะการให้ความช่วยเหลือ การแลกเปลี่ยนการกระทํา และการ
บริการระหว่างกันของผู้สูงอายุกับสมาชิกในครอบครัวยังใช้อธิบาย มิติเชิงบรรทัดฐานและเชิง
การหน้าท่ีได้เป็นอย่างดีว่า มิติเชิงบรรทัดฐาน และเชิงการหน้าท่ีของ Durkheim ยังสามารถ
นํามาใช้ได้เป็นอย่างดีในบริบทครอบครัว แม้ว่ามิติเชิงบรรทัดฐานท่ีมีความเป็นนามธรรมสูง  
งานศึกษาคร้ังนี้ยังท้าทายความเชื่อท่ัวไปท่ีเข้าใจกันว่าปัจจุบันบรรทัดฐานของครอบครัวกําลัง
ถูกความเป็นเมืองสมัยใหม่ทําลายลง สมาชิกในครอบครัวเร่ิมไม่ยึดม่ันต่อบรรทัดฐาน  แต่งาน
ศึกษานี้กลับพบว่า บรรทัดฐานของครอบครัวยังคงทําหน้ายึดเหนี่ยวบุคคลกับครอบครัวได ้
และแสดงออกมาเป็นการปฏิบัติตน (มิติเชิงการหน้าท่ี) 
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 นอกจากนี้ จากการท่ีการศึกษาความเป็นปึกแผ่นทางสังคมก่อนหน้านี้ถูกนําไปศึกษาใน
บริบทของครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ งานศึกษาคร้ังนี้จึงได้นําบริบทภายนอกครอบครัวมาร่วม
ศึกษาด้วย  ซึ่งทําให้ได้ข้อค้นพบใหม่ท่ีว่า ผู้สูงอายุไม่ได้มีเฉพาะความผูกพันอยู่กับครอบครัว 
แต่ภายนอกครอบครัวก็มีอิทธิพลต่อผู้สูงอายุด้วยเช่นกัน โดยพบว่า ความเป็นปึกแผ่นทาง
สังคมในมิติเชิงการทําหน้าท่ีภายนอกครอบครัวยังคงมีอยู่  ซึ่งมีความสําคัญเป็นลําดับ 2 รอง
จากมิติเชิงความผูกพันทางอารมณ์ ในแง่นี้ วิธีการแยกมิติในการศึกษาความเป็นปึกแผ่นทาง
สังคมสามารถทําให้เห็นภาพแรงยึดเหนี่ยวทางสังคมผู้สูงอายุได้ชัดเจนข้ึน เนื่องจาก
ความจําเพาะเจาะจงในการนิยามความหมายของแต่ละมิติไม่มีความซ้ําซ้อนกันและสามารถ
ครอบคลุมการดําเนินชีวิตประจําวันของผู้สูงอายุได้ 

 
 นัยยะเชิงปฏิบัติ 
 งานศึกษานี้ยังมีนัยยะเชิงการปฏิบัติหรือการนําผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ผลการศึกษา
พบว่า ผู้สูงอายุยังคงมีความผูกพันกับสมาชิกภายในครอบครัวและภายนอกครอบครัว  ดังนั้น 
แนวทางการศึกษาเกี่ยวกับผู้สูงอายุหรือนโยบายเกี่ยวกับผู้สูงอายุในอนาคตควรมีการพิจารณา
มิติต่าง ๆ ท่ีครอบคลุมในชีวิตประจําวันของผู้สูงอายุ  โดยแยกมิติเฉพาะด้านและไม่เน้นเฉพาะ
แต่ความสําคัญของแง่มุมภายในครอบครัว แต่ควรหันมาให้ความสําคัญกับกลุ่มนอกครอบครัว
ของผู้สูงอายุโดยเฉพาะกับกลุ่มท่ีไม่ได้เกิดจากการจัดตั้งอย่างเป็นทางการอย่างชมรม  สมาคม 
หรือสโมสร เพ่ือศึกษาดูว่ากลุ่มไม่เป็นทางการเหล่านี้มีส่วนช่วยหรือหนุนเสริมให้ผู้สูงอายุรับมือ
กับวิกฤตอย่างไร หรือว่ามีผลต่อความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้สูงอายุในลักษณะใด เพ่ือท่ีจะได้
สามารถพัฒนาและแก้ปัญหาของผู้สูงอายุได้อย่างถูกทาง โดยเฉพาะการศึกษาท่ีแยกมิติใน
การศึกษาให้ชัดเจนนั้นจะทําให้มีทิศทางในการกําหนดนโยบายเกี่ยวผู้สูงอายุท่ีชัดเจนข้ึน และ
สามารถแก้ปัญหาได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์มากกว่า  
 
 นัยยะเชิงระเบียบวิธีวิจัย 
 เนื่องจากการศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ข้อค้นพบท่ีวัดออกมาเป็นมิติต่าง ๆ 
นั้นได้จํากัดขอบเขตการวัดด้วยข้อความในแบบสอบถาม จึงบอกได้เพียงว่า ความเป็นปึกแผ่น
ทางสังคมนั้นมิติใดมีระดับสูงต่ําอย่างไร และมีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างไร ดังนั้นการวัดระดับ
ความเป็นปึกแผ่นทางสังคมจึงควรเพิ่มเติมการวัดในเชิงคุณภาพ โดยเน้นค้นหาส่ิงท่ีทําให้แต่ละ
มิติมีระดับความเป็นปึกแผ่นทางสังคมท่ีแตกต่างกัน เพื่อจะได้ข้อมูลท่ีมีรายละเอียดมากข้ึน 
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  เชิงอรรถ 
 
 1 บทความนี้เรียบเรียงจากวิทยานิพนธ์สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขา
สังคมวิทยา เร่ือง ความเป็นปึกแผ่นทางสังคมภายในและภายนอกครอบครัวของผู้สูงอายุ: 
กรณีศึกษา ข้าราชการเกษียณอายุ เขตกรุงเทพมหานคร  
 
 2  ผลการประชุมสมัชชาโลกเกี่ยวกับผู้สูงอายุ พ.ศ. 2525 ณ กรุงเวียนนา ประเทศ
ออสเตรีย องค์การสหประชาชาติ ได้นิยาม “ประชากรสูงอายุ” ว่าคือ ผู้ท่ีมีอายุตั้งแต่ 60 ปี
ข้ึนไป ท้ังเพศชายและเพศหญิง  
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 บทคัดย่อ 
 
 บทความเร่ือง “กลองสะบัดชัย งานปอยหลวง และอัตลักษณ์ของคนเมืองเชียงใหม่” ศึกษาการ
ประกอบสร้าง “จินตกรรมอัตลักษณ์ล้านนา” ผ่านการแสดงกลองสะบัดชัยภายใต้บริบททางสังคมร่วมสมัย
ของเมืองเชียงใหม่โดยใช้กรอบแนวคิดว่าด้วยอัตลักษณ์ และการศึกษาดนตรีและการแสดงในทางมานุษยวิทยา 
การศึกษาคร้ังน้ีได้ใช้วิธีวิทยาทางมานุษยวิทยาด้วยการเก็บข้อมูลภาคสนามในสังคมเมืองเชียงใหม่เป็นหลัก 
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2551 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2552  
 ผลการศึกษาพบว่า บริบทของการประกอบสร้าง “จนิตกรรมอัตลักษณ์ล้านนา” ท่ีมีส่วนสัมพันธ์กับ
การแสดงกลองสะบัดชัยเกิดข้ึนนับตัง้แต่ปี พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา ซึง่เป็นช่วงเวลาท่ีเชียงใหม่ก้าวสู่ภาวะ 
“ความเป็นเมือง” ท่ีเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีเงื่อนไขท่ีสําคัญ 2 ประการ ได้แก่ การเปลีย่นแปลงระบบการ
ผลิตในภาคเกษตรกรรม จากการผลิตเพื่อบริโภคไปสู่การผลิตเชิงพาณชิย์และการส่งเสริมอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว ซึ่งทําให้เมืองเชียงใหม่เกิดความเปล่ียนแปลงอย่างลึกซึง้ ท้ังทางด้านกายภาพของพ้ืนท่ีและ
โครงสร้างความสัมพันธ์ของผู้คน การประกอบสร้าง “จินตกรรมอัตลักษณ์ล้านนา” ตัง้แต่ป ีพ.ศ. 2500 จนถึง
วาระท่ีเมืองเชียงใหม่มีอายุครบรอบ 700 ปี (พ.ศ. 2539) แสดงออกซ่ึงแนวคิด 2 กระแสหลักท่ีมีความย้อน
แย้งกัน ระหว่างการสร้างอัตลักษณ์ในฐานะท่ีเป็น “สินค้า” และอัตลักษณ์ในฐานะท่ีเป็น “ภูมิปัญญา” ความ
ย้อนแย้งน้ีปรากฏผ่านการนิยามความหมายให้กับกลองสะบัดชัยท่ีมีลักษณะแตกต่างกัน 2 แบบ คือ “กลอง
สะบัดชัยแบบประยุกต์” กบั “กลองสะบัดชัยแบบโบราณ” อย่างไรก็ตาม ความหมายท้ังสองแบบไม่ได้แยก
ขาดกันอย่างเด็ดขาด แต่มีการดํารงอยู่และมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างซับซ้อนผ่านวาทกรรมและปฏิบัติการต่าง ๆ  
 ความแพร่หลายของศิลปะการแสดงกลองสะบัดชัยควบคู่ไปกับการเติบโตของเมืองเชียงใหม่ ไม่เพียง
ทําให้การแสดงชนิดน้ีเข้าสู่ปริมณฑลของการแสดงในบริบทของสังคมสมัยใหม่ แต่ยังแทรกเข้าสู่พื้นท่ีงาน
ประเพณีและพิธีกรรมของท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา ท้ังท่ีเดิมทีกลองชนิดน้ีไม่เคยอยู่ในอาณาบริเวณ
ศักดิ์สิทธ์ิมาก่อน ปรากฏการณ์ดังกล่าวแสดงถึงการปรับเปลี่ยนความหมายของกลองสะบัดชัยให้เข้ากับ
เงื่อนไขตามสถานการณ์ ท้ังความหมายของการเป็น “พุทธบูชา” และการเป็น “จุดขาย” ของการท่องเท่ียว
เมืองเชียงใหม่  

  คําสําคัญ 
 กลองสะบัดชัย, งานปอยหลวง, อัตลักษณ์ของคนเมืองเชียงใหม่ 
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 Abstract 
 

 This article studies the construction of Chiangmai people's imagined Lanna identity 
through the performance of Sabatchai Drum in contemporary Chiangmai society. I employ the 
conceptual framework of imagined identity and the anthropological study of music and perform-
ance in this study. Research methodology applied ethnographic fieldwork in the city of Chiang-
mai, during January 2008 – April 2009.  
 I found that “imagined Lanna identity,” which contextualizes the performance of Sa-
batchai Drum, has been constructed since 1957. During such period Chiangmai became rapidly 
urbanized in two main conditions: the rise of agricultural commercial production on a replace-
ment to production for consumption and the rise of tourist industry. Under such conditions, 
Chiangmai was profoundly changed both in its physical condition and social relation. The con-
struction of “imagined Lanna identity” existing from 1957 until the 700th anniversary of Chiang-
mai (1996) creates two major contradictory characteristics: the imagined identity as 
“commodity” and the imagined identity as “local wisdom.” This contradiction appears in the 
identity of Sabatchai Drum presented as “contemporary Sabatchai Drum” and “traditional Sa-
batchai Drum.” However, as seen from the performance, the two definitions are not absolutely 
different. The meanings are overlapped. 
 In the same direction of the growth of Chiangmai city, the popularity of Sabatchai Drum 
performance not only expands into the modern context. This popularity also extends the role of 
the Sabatchai Drum in the context of the Buddhist local traditions and ceremonies, although 
previously Sabatchai Drum had never existed in this context. Demonstrated in the performance 
of Sabatchai Drum in Poi Luang ceremony and Chiangmai’s New Year celebration, Sabatchai 
Drum is adaptively identified as “offering to the Buddha” and “tourist entertainment.” 

 Keywords 
 Sabatchai Drum, Poi Luang,  Chiangmai People’s imagined Lanna Identity 
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1.บทนํา 
  
 ในช่วงสองทศวรรษท่ีผ่านมา กระบวนการรื้อฟื้นความเป็นท้องถิ่นของล้านนาได้เกิดข้ึน
อย่างกว้างขวาง ประเพณี พิธีกรรมและงานกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ท้ังท่ีมีอยู่เดิม และ
ประดิษฐ์สร้างข้ึนใหม่ ถูกจัดข้ึนท้ังในระดับชุมชนหมู่บ้านและในระดับชุมชนเมือง โดยเฉพาะใน
เมืองเชียงใหม่ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางทางศิลปวัฒนธรรมล้านนา นักวิชาการในแวดวงล้านนาคดี
จํานวนหนึ่งมองว่า ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นปฏิกิริยาตอบโต้โลกาภิวัตน์ด้วย อัตลักษณ์ของ
ท้องถิ่น (ชูสิทธิ์ ชูชาติ 2541, ธเนศวร์ เจริญเมือง 2544) งานเขียนเหล่านี้มักจะอธิบาย    
วัฒนธรรมท้องถิ่นในลักษณะของการเชิดชูภูมิปัญญาอันทรงคุณค่า แม้มุมมองดังกล่าวจะมี
คุณูปการในการสร้างทางเลือกภายใต้บริบทของแนวทางการพัฒนา ด้วยกระแสวัฒนธรรม
ชุมชนท่ีให้ความสําคัญต่อศักยภาพของท้องถิ่นมากกว่าการพัฒนาที่มาจากภายนอก หากแต่
มุมมองนี้ก็ได้สะท้อนถึงคติท่ีมองลักษณะของโลกาภิวัตน์ในเชิงลบเพียงด้านเดียว ทําให้มิติ
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมท้องถิ่นและโลกาภิวัตน์ถูกสะท้อนออกมาในลักษณะของส่ิงท่ี
เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน เป็นคู่ตรงข้ามท่ีตายตัว    
 
 การมองท้ังสองกระแสในลักษณะท่ีเป็นข้ัวตรงข้ามกันนี้ สร้างปัญหาในเชิงการวิเคราะห์
วัฒนธรรมท่ีสําคัญ คือ ประการแรกทําให้มองไม่เห็นว่าอันท่ีจริงความเคลื่อนไหวท่ีเป็นกระแส
ท้องถิ่นนิยมต่าง ๆ นั้น เกิดข้ึนได้ก็เพราะอาศัยปัจจัยในระดับใหญ่กว่าปัจจัยภายในของท้องถิ่น
นั้น ๆ เอง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า โลกาภิวัตน์เองมีส่วนขับเคล่ือนให้กระแสท้องถิ่นนิยมก่อ
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 ตัวข้ึน ในลักษณะของการผสมผสานโลกาภิวัตน์และวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้าด้วยกัน (อภิญญา 
เฟ่ืองฟูสกุล 2546, 87) อีกประการหนึ่งก็คือ การมองข้ามลักษณะหลากหลายที่ท้องถิ่นต่าง ๆ 
ทําปฏิกิริยาต่อโลกาภิวัตน์ในแงห่นึ่งจึงละเลยท่ีจะตรวจสอบกระบวนการสร้างความเป็นท้องถิ่น
จากลักษณะอันหลากหลาย เหตุเพราะกระบวนการร้ือฟ้ืนความเป็นท้องถิ่นท่ีก่อตัวข้ึนนั้น ไม่ได้
ผูกขาดความหมายอยู่กับใครคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่มีนัยยะในฐานะท่ีเป็น “พื้นท่ี” 
ท่ีกลุ่มพลังต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้ามาร่วมกันช่วงชิง สร้าง
ความหมายเพื่อบรรลุผลประโยชน์และจุดมุ่งหมายทางการเมืองวัฒนธรรมของฝ่ายตน การ
พิจารณากิจกรรมทางวัฒนธรรมดังกล่าว นอกจากสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการสร้าง (ท้ังท่ี
เป็นการผลิตซ้ําและผลิตใหม่) ในเชิงอัตลักษณ์ ความเป็นล้านนายังจะสามารถช้ีให้เห็น
โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงอํานาจ การปะทะประสานระหว่างกลุ่มพลังต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน
ท่ามกลางบริบทของการพัฒนาเมืองในยุคปัจจุบัน    
 
 บทความนี้ผู้เขียนมุ่งเน้นไปท่ีการศึกษาถึงอัตลักษณ์ “ความเป็นล้านนา” ผ่านศิลปะการ 
แสดงดนตรีท่ีเรียกว่า “กลองสะบัดชัย” ในฐานะท่ีเป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมซึ่งแฝงไว้ด้วย
ระบบคุณค่า รวมถึงอุดมการณ์ท่ีอยู่เบื้องหลัง โดยความแพร่หลายของการแสดงกลอง     
สะบัดชัยนับตั้งแต่ปลายทศวรรษ 2530 เป็นปรากฏการณ์หนึ่งท่ีเกิดข้ึนในยุคแห่งการร้ือฟ้ืน
กระแสวัฒนธรรมท้องถิ่น การแสดงนี้ถูกแสดงออกในฐานะท่ีเป็นอัตลักษณ์ล้านนาในสังคมเมือง
เชียงใหม่อย่างเข้มข้นและโดดเด่นกว่าการแสดงประเภทอ่ืนท่ีเคยมีมา2 ซึ่งนอกจากแสดงในงาน
ประเพณีสําคัญ และกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่าง ๆ แล้ว ยังจัดให้มีการเรียนการสอนใน
หลักสูตร ท้องถิ่นของโรงเรียนในเขตเชียงใหม่พร้อมท้ังมีการจัดแข่งขันข้ึนในหลายเวที  
 
 เป็นท่ีน่าสนใจว่า ความแพร่หลายของศิลปะการแสดงกลองสะบัดชัยท่ีเป็นไปในทิศทาง
เดียวกับการเติบโตของเมืองเชียงใหม่ ไม่เพียงเปิดพื้นท่ีให้กับการแสดงชนิดนี้ได้เข้าสู่ปริมณฑล
ของเวทีการแสดงภายใต้บริบทของสังคมสมัยใหม่ อาทิ ศูนย์วัฒนธรรม ร้านอาหาร โรงแรม 
ร้านค้า ฯลฯ เท่านั้น หากแต่การแสดงกลองสะบัดชัยยังสามารถแทรกซึมเข้าสู่พื้นท่ีงาน
ประเพณีและพิธีกรรมของท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ท้ังท่ีเดิมทีนั้นกลองชนิดนี้ไม่
เคยอยู่ในอาณาบริเวณดังกล่าวมาก่อน นัยยะของปรากฏการณ์นี้ไม่เพียงแสดงถึงความ
พยายามนําเอาองค์ประกอบบางประการในวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมมาผลิตใหม่ เพ่ือให้
สอดคล้องกับบริบทของยุคสมัย แต่ยังสะท้อนถึงการนิยามตัวตนความเป็นล้านนาใหม่อีกคร้ัง 
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(Traditional Lanna) กับโลกล้านนาสมัยใหม่ (Modern Lanna) อย่างเข้มข้น   
 
 จากการเก็บข้อมูลภาคสนามในเบื้องต้น ผู้เขียนพบว่าศิลปะการแสดงกลองสะบัดชัยอยู่
ในสนามของการช่วงชิงความหมายเกี่ยวกับ “อัตลักษณ์ล้านนา” ท่ียังไม่จบส้ิน กระบวนการ
ช่วงชิงความหมายเกิดข้ึนจากผู้คนท่ีรายรอบวัฒนธรรมการแสดงกลองชนิดนี้ ผ่านการสนทนา 
ถ้อยคํา ภาษา เร่ืองเล่าเกี่ยวกับการแสดง และชีวิตประจําวันในการอธิบาย “ตัวตน” หรือ 
“ความเป็นล้านนา” อย่างไรก็ตาม งานศึกษาทางมานุษยวิทยาในปัจจุบัน (Keeler 1987, 
Kondo 1992) ค่อนข้างจะเห็นไปในแนวทางว่า “ตัวตน” ไม่ได้เป็นส่ิงท่ีมีมาเองตามธรรมชาติ 
หรือมีแก่นสาร  เท่ียงแท้ไม่แปรเปลี่ยน หากแต่เป็นการประกอบสร้างประเภทหนึ่งท่ีก่อรูปข้ึน
จากเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ดังท่ีนักมานุษยวิทยาบางท่านได้สรุปไว้ว่า แนว
ทฤษฎีในยุคต้นศตวรรษท่ี 21 จะพิจารณา “ตัวตน” ว่าเป็นภาพบางอย่างท่ีพยายามจะคละ
เคล้าประสบการณ์     ท่ีหลากหลายให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แต่ก็ไม่สามารถจะทําได้สําเร็จ 
(Moore อ้างถึงใน ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล 2545, 47) 
 
 โจทย์สําหรับนักมานุษยวิทยาในยุคท่ีไม่ได้ค้นหาแก่นสาร หรือส่ิงท่ีไม่มีวันเปลี่ยนแปลง 
คือ การระบุความเป็นองค์ประธานของมนุษย์ด้วยการหาตําแหน่งแห่งที่ของเขาภายในเครือข่าย
โยงใยทางประวัติศาสตร์และสังคม คําถามของผู้เขียนในท่ีนี้จึงไม่ใช่การค้นหาว่า “ความเป็น
ล้านนา” ท่ีแสดงผ่านกลองสะบัดชัยท่ีแท้จริงนั้นคืออะไร แต่เป็นคําถามท่ีว่า “ความเป็น
ล้านนา” ในการรับรู้ (และจินตนาการ) ของผู้คนในแวดวงกลองในเวลาหนึ่ง ๆ ถูกสร้างข้ึน
ภายใต้บริบททางสังคมแบบใด ท่ามกลางสนามของการช่วงชิงความหมายเกี่ยวกับอัตลักษณ์
ล้านนานั้น พวกเขาสร้างสรรค์ ปรุงแต่ง ต่อรอง กระท่ังตอบโต้ซึ่งกันและกันอย่างไรบ้าง  
 

2. กลองสะบัดชัย: อัตลกัษณ์ล้านนาของคนเมืองเชียงใหม่ 
  
 สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ (2542) ได้รวบรวมเร่ืองราวเกี่ยวกับกลองท่ีพบ      
ในวัฒนธรรมล้านนาไว้ถึง 20 กว่าชนิด อาทิ กลองหลวง กลองปู่จา (กลองบูชา) กลองปู่เจ่    
กลองตึ่งโนง กลองเต่งถิ้ง กลองมองเซิง ฯลฯ ความหลากหลายของกลองที่พบ สะท้อนถึง
ความสําคัญของกลองในสังคม โดยเฉพาะบทบาทในพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่ง “คนเมือง” หรือ
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 ผู้คนในดินแดนล้านนาเชื่อว่า “เสียงกลอง” เป็นหนึ่งในเสียงท่ีเป็นสิริมงคล3 เม่ือมีงานบุญ
ประเพณี ชาวบ้านจะตีกลองเพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา ในขณะเดียวกันยังเช่ือว่า หากเสียงกลอง
ดังกังวาน    ข้ึนไปถึงสวรรค์ จะสามารถส่ือสารกับเหล่าเทวดา ให้ช่วยปัดเป่าความช่ัวร้ายให้
พ้นไปจากโลกมนุษย์ได้ เสียงกลองจึงไม่ได้มีเพียงแง่มุมท่ีว่าด้วย “ความดัง” แต่ยังสัมพันธ์อยู่
กับ “ความหมาย” ทางวัฒนธรรมด้วย ผู้เขียนมองว่า นอกจากคติความเช่ือแล้ว ความหมาย
อีกชุดท่ีผูกติดกับเสียงกลอง คือ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม โดยความหมายดังกล่าวเกิดข้ึน
อย่างเข้มข้นในช่วง 2 ทศวรรษท่ีผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงท่ีเกิดกระแสการร้ือฟื้นวัฒนธรรมท้องถิ่น
อย่างกว้างขวางในสังคมล้านนา ผู้เขียนพบว่าในช่วงเวลาดังกล่าว หลายพ้ืนท่ีในภาคเหนือ
ตอนบนได้มีการร้ือฟ้ืนกลองหลากหลายประเภทข้ึนมาในฐานะท่ีเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น อาทิ 
การร้ือฟื้นประเพณีการแข่งขันกลองหลวงในจังหวัดลําพูน (โปรดด ู รณชิต แม้นมาลัย 2536) 
การรื้อฟื้นวัฒนธรรมกลองปู่จาในจังหวัดลําปาง (โปรดดู ทิวาลักษณ์ กาญจนมยูร และคณะ 
2546) เป็นต้น ในเมืองเชียงใหม่เอง กลองท่ีถูกฟื้นฟูข้ึนอย่างแพร่หลายมากท่ีสุด คือ กลอง
สะบัดชัย  
 
 การตีกลองสะบัดชัยมักถูกกล่าวถึงในฐานะที่เป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านรูปแบบหน่ึงของ 
ท้องถิ่นล้านนา ซึ่งมีลีลาการตีท่ีโลดโผน เร้าใจ เนื่องด้วยมีการผสมผสานเข้ากับศิลปะการ
ป้องกันตัว ทําให้นักแสดงสามารถอวดช้ันเชิงการต่อสู้ในขณะที่ตีกลอง ด้วยการใช้ส่วนต่าง ๆ 
ของร่างกายสัมผัสกับหน้ากลองโดยตรง ไม่ว่าจะเป็น การโขกศีรษะ การฟันศอก การตีเข่า 
การฟาดปลายเท้าในลักษณะของท่าจระเข้ฟาดหาง ฯลฯ ศิลปะการแสดงชนิดนี้เป็นท่ีนิยม
แพร่หลายในฐานะอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวเมืองเชียงใหม่ นับตั้งแต่ปลายทศวรรษ 
2530 ซึ่งเป็นช่วงท่ีเกิดกระแสการรื้อฟ้ืนวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนาอย่างเข้มข้น อย่างไรก็ตาม
หากสืบย้อนกลับไป การแสดงชนิดนี้เพ่ิงเป็นท่ีรู้จักและได้รับความสนใจในสังคมเชียงใหม่เม่ือไม่
เกิน 50 ปีมานี้  
 
 พ่อครูคํา กาไวย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพ้ืนบ้าน – ช่าง
ฟ้อน) ประจําปี พ.ศ. 2535 ผู้คิดค้นและเผยแพร่ศิลปะการตีกลองสะบัดชัย (แบบประยุกต์) 
กล่าวถึงจุดเร่ิมต้นของศิลปะการแสดงนี้ว่า ในปี พ.ศ.2509 มีการประกวดการแสดงพ้ืนบ้าน
ของล้านนาเพื่อเป็นการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและต้อนรับการท่องเที่ยว ในงานนั้นมีการประกวด
ฟ้อนเล็บ ฟ้อนดาบ และตีกลองสะบัดชัย ซึ่งพ่อครูคําได้เข้าร่วมการแข่งขันด้วย และได้คิด
นําเอาอวัยวะส่วนต่าง ๆ ท่ีใช้เป็นอาวุธป้องกันตัวได้ ท้ังมือ ข้อศอก เข่า มาตีท่ีหน้ากลองด้วย
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มีผู้สนใจมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์จํานวนมาก จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2518 พ่อครูคําได้มาสอนท่ี
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ และได้ร่วมออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาการตีกลอง
สะบัดชัยร่วมกับทางวิทยาลัย หลักสูตรดังกล่าวได้กลายเป็นแม่แบบให้กับโรงเรียนอ่ืน ๆ ท่ีมี
การเปิดสอนหลักสูตรการตีกลองสะบัดชัยนําไปใช้ในเวลาต่อมา  
 
 ผู้เขียนมองว่า การบรรจุวิชาการตีกลองสะบัดชัยเข้าเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรท้องถิ่น
ของโรงเรียนในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ไม่เพียงทําให้ศิลปะการแสดงชนิดนี้แพร่หลายอย่าง
รวดเร็วแต่ยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีปฏิบัติท่ีสัมพันธ์กับบทบาททางเพศด้วย กล่าวคือ 
เดิมทีการตีกลองจะถูกจํากัดอยู่ในแวดวงของผู้ชายเป็นหลัก เนื่องด้วยชาวล้านนามีความเชื่อว่า 
กลองเป็นของสูง โดยเฉพาะกลองที่อยู่ในคุ้มของเจ้าเมืองและกลองท่ีอยู่ในวัด บทเพลงต่าง ๆ 
ท่ีใช้ในการตีกลองถือเป็นบทเพลงศักดิ์สิทธิ์ ผู้ตีกลองจะต้องมีความรู้ในทางพิธีกรรมและการ
บริกรรมคาถาต่าง ๆ ตลอดจนต้องผ่านการบวชเรียนแล้ว กฎเกณฑ์ดังกล่าวจึงกีดกันผู้หญิง
ออกจากบทบาทของผู้ตีกลองไปโดยปริยาย เม่ือกลองสะบัดชัยเข้าสู่ปริมณฑลของการแสดง 
จึงเท่ากับเป็นการเปิดพื้นท่ีให้กับผู้หญิงได้เข้ามามีบทบาทด้วย อย่างไรก็ตามแม้ความหมาย
ของกลองสะบัดชัยในแง่ ของการแสดงจะไม่จํากัดเพศของผู้ตีกลอง แต่ยังคงพบว่าพ้ืนท่ีส่วน
ใหญ่ถูกจับจองด้วยนักแสดงชายเป็นหลัก โดยเฉพาะในบริบทของการแสดงท่ีเกิดข้ึนในขบวน
แห่ตามงานประเพณีท้องถิ่น เช่น งานปอยต่าง ๆ 
 
 แม้ว่าจากคําบอกเล่าของพ่อครูคําจะยืนยันว่า ศลิปะการแสดงกลองสะบัดชัยที่แพร่หลาย
กันในทุกวันนี้เป็นส่ิงท่ีท่านประยุกต์ดัดแปลงข้ึนในช่วงเวลาเพียงไม่กี่ปีท่ีผ่านมา หากแต่กลุ่มคน
ในแวดวงกลองส่วนใหญ่ท่ีผู้เขียนพบกลับเช่ือว่า ศิลปะการตีกลองชนิดนี้มีมาเนิ่นนานย้อนกลับ
ไปได้ตั้งแต่สมัยพญามังรายผู้ก่อตั้งอาณาจักรล้านนา ผู้เขียนมองว่าข้อคิดเห็นดังกล่าวเป็นส่วน
หน่ึงของการนิยามตัวตนความเป็นล้านนารูปแบบหน่ึงโดยเฉพาะในด้านที่สัมพันธ์กับประวัติศาสตร์
อันรุ่งเรืองและความเป็นของแท้ดั้งเดิม (authenticity)  
 
 ข้อถกเถียงเกี่ยวกับต้นกําเนิดและความเป็นของแท้ดั้งเดิมของกลองสะบัดชัยแบ่งได้เป็น 
2 กระแส กระแสแรกเช่ือว่า กลองสะบัดชัยเป็นกลองคู่บ้านคู่เมืองของชาวล้านนาท่ีมีมา
ยาวนาน ข้อเขียนและเร่ืองเล่าของกลุ่มนี้จะแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของกลองสะบัดชัย โดย
เร่ิมจากกลองท่ีเรียกว่า “กลองชัยยะมงคล” ซึ่งเป็นกลองขึงหนังสองหน้าขนาดใหญ่ 
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 ประกอบด้วยกลองใหญ่ 1 ใบ เรียกว่า “แม่กลอง” และกลองลูกเล็กอีก 3 ใบ เรียกว่า     
“ลูกตุบ” กลองชนิดนี้ตั้งอยู่ท่ีหอกลองภายในคุ้มของเจ้าเมือง โดยแต่ละเมืองจะมีกลองเพียง
เมืองละ 1 ชุด ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนกลองชัยยะมงคลให้มีขนาดเล็กลงจนสามารถแบก
หามได้ ท้ังนี้เพ่ือนําไปเป็นเคร่ืองประโคมในยามทําศึกสงคราม     
 
 เม่ือก้าวเข้าสู่ยุคล่มสลายของการปกครองโดยเจ้าเมือง ประกอบกับว่างเว้นจากการทํา
ศึกสงคราม กลองชัยยะมงคลได้ถูกถวายเป็นพุทธบูชาให้กับวัดวาอารามต่างๆ โดยย้ายเอาลูก
ตุบซึ่งอยู่ด้านขวามือของแม่กลองมาไว้ยังด้านซ้ายมือ และเปลี่ยนช่ือเรียกเป็น “กลองปู่
จา” (กลองบูชา) ใช้ตใีนโอกาสท่ีเกี่ยวข้องกับงานพิธีกรรมทางพุทธศาสนา หรือใช้ตีเป็นอาณัติ
สัญญาณภายในชุมชน ปัจจุบันกลองชนิดนี้ยังมีให้พบเห็นท่ัวไปตามวัดในแถบภาคเหนือตอนบน 
 

  
 
 
 
    

 ภาพท่ี 1  
 กลองปู่จา (กลองบูชา)  

 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 2 
 กลองสะบัดชัยโบราณ  
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 ภาพท่ี 3 
 กลองสะบัดชัยประยุกต์ 

 
 
 ส่วน “กลองสะบัดชัย” เป็นวิวัฒนาการท่ีสืบเนื่องมาจากกลองปู่จา ซึ่งได้ปรับประยุกต์
ให้มีขนาดเล็กลง เพ่ือให้สะดวกต่อการแบกหามไปในงานพิธีต่างๆ โดยกลองสะบัดชัยท่ีพบใน
ปัจจุบันสามารถแบ่งตามลักษณะได้เป็น 2 รูปแบบคือ กลองสะบัดชัยแบบท่ียังคงมีลูกตุบ ซึ่ง
นายไกรศรี นิมมานเหมินท์ ชนช้ันนําท้องถิ่นเป็นผู้เรียกช่ือว่า “กลองสะบัดชัยโบราณ” ส่วนอีก
ลักษณะหนึ่งคือกลองสะบัดชัยท่ีไม่มีลูกตุบ ซึ่งมีลีลาการตีท่ีโลดโผน เร้าใจ ตามแบบฉบับของ
พอ่ครูคํา กาไวย์ ท่ีรู้จักในชื่อ “กลองสะบัดชัยประยุกต์” นั่นเอง 
 
 งานเขียนของ สนั่น ธรรมธิ (2550) นักวิชาการผู้สืบค้นประวัติความเป็นมาของกลอง
สะบัดชัย อ้างถึงหลักฐานการใช้คําว่า “สะบัดชัย” และ “กลองชัย” ท่ีพบในตํานานเมือง
เชียงใหม่ และสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นต้นเค้าเดิมของกลองสะบัดชัยท่ีแพร่หลายในปัจจุบัน แม้
จะยังไม่มี งานวิชาการช้ินใดตรวจสอบสมมติฐานข้อนี้ แต่ข้อสันนิษฐานดังกล่าวก็เป็นท่ียอมรับ
ในกลุ่มคนที่คลุกคลีอยู่ในวงการกลองล้านนา จนอาจกล่าวได้ว่าการสร้างความรู้ชุดน้ีได้กลายเป็น
กระแสหลักท่ีบอกเล่าถึงความเป็นมาของกลองสะบัดชัย ณ ช่วงเวลาปัจจุบัน  
 
 นัยยะหนึ่งของการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของกลองสะบัดชัย ผ่านการ
สืบค้นและหาความเช่ือมโยงกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์คือ  การพยายามสร้างภาพลักษณ์
เชิงอุดมคติให้กับกลองสะบัดชัยท่ีแพร่หลายอยู่ท่ามกลางสังคมสมัยใหม่ โดยภาพลักษณ์ท่ีถูก
สร้างข้ึนสัมพันธ์อยู่กับอดีตอันรุ่งเรืองของอาณาจักรล้านนาอันไกลโพ้น ซึ่งเป็นหนทางหนึ่งใน
การนิยาม ความเป็นของแท้ดั้งเดิม (authenticity) ให้กับกลองสะบัดชัย  
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  อีกกระแสหนึ่ง เป็นกระแสท่ีออกมาวิพากษ์ว่า กลองสะบัดชัยไม่ใช่วัฒนธรรมของชาว
ล้านนาท่ีแท้จริง แต่เป็นของพวกพม่าท่ีเข้ามายึดครองดินแดนภาคเหนือเป็นเวลานาน ซึ่งได้นาํ
วัฒนธรรมการละเล่นของตนเข้ามาเผยแพร่ด้วย และถือเป็นความผิดพลาดอย่างย่ิงในการสืบ
ทอดวัฒนธรรม ส่วนคําว่า “สะบัดชัย” เป็นช่ือของจังหวะท่ีเรียกว่า “จังหวะสะบัดชัยหรือเพลง
ชนะศึก” มากกว่าจะเป็นช่ือท่ีใช้เรียกตัวกลอง และเช่ือว่าตัวกลองนั้นเป็นส่ิงท่ีคนรุ่นหลังนํามา
แต่งเติมพร้อม กับประดิษฐ์ลีลาท่าทางในการตีกลองสะบัดชัยข้ึนใหม่ (ทิวาลักษณ์ กาญจนมยูร 
และคณะ 2546, 230) โดยกลุ่มหลังนี้ยังมองว่าลีลาการตีกลองท่ีประยุกต์ข้ึนถือเป็นส่ิงท่ีไม่
เหมาะสม โดยเฉพาะการใช้อวัยวะในส่วนท่ีต่ํากว่าเอวสัมผัสหน้ากลองโดยตรง เพราะกลองถือ
เป็นของศักดิ์สิทธิ์ ควรค่าแก่การเคารพบูชา การแต่งเติมลีลาท่าทางใหม่โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
และสืบทอดกันมาผิด ๆ ถือเป็นส่ิงท่ีกระทบกระเทือนจิตใจของครูเพลงดั้งเดิมเป็นอย่างย่ิง 
และถือเป็นการสูญเสียวัฒนธรรมไปอย่างน่าเสียดาย  
 
 กระแสเสียงท่ีวิพากษ์ลีลาการตีกลองสะบัดชัยท่ีมีการใช้อวัยวะส่วนต่าง ๆ นี้ ได้ส่งผล
ให้มีการร้ือฟ้ืนการตีกลองสะบัดชัยแบบโบราณข้ึนมาอีกคร้ัง โดยมีลีลาท่าทางท่ีนุ่มนวลกว่า 
และไม่มีการใช้อวัยวะส่วนต่าง ๆ สัมผัสกับหน้ากลองโดยตรง อีกท้ังบทเพลงที่ใช้ยังมีความ
เกี่ยวพันกับพุทธศาสนามากกว่า จะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตามการสร้างคําอธิบายให้กับกลองท้ัง 
2 รูปแบบนี้ มักเป็นไปในลักษณะของคู่ตรงข้าม เช่น คู่ของความศักดิ์สิทธิ์กับการแสดงเชิง
มหรสพร่ืนเริงคู่ของความเป็นของแท้เก่าแก่ดั้งเดิมกับของประยุกต์ข้ึนใหม่ คู่ของศิลปะอัน
ทรงคุณค่าด้วยจิตวิญญาณกับศิลปะเชิงพาณิชย์ ฯลฯ  
 

 ผู้เขียนมองว่า การสร้างคําอธิบายให้กับกลองท้ัง 2 แบบ ล้วนเป็นการพยายามจัดวาง
นิยามความหมายทางวัฒนธรรม ซึ่งเผยให้เห็นกระบวนการช่วงชิง ต่อรองอัตลักษณ์ล้านนา
อย่างมีชีวิตชีวา และแสดงให้เห็นในช้ันต้นว่าอัตลักษณ์เป็นเร่ืองของการต่อสู้ แม้แต่ในการต่อสู้
ช่วงชิงนิยามเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาก็เป็นส่วนหน่ึงที่อธิบายว่าอัตลักษณ์ที่เกดิข้ึนไม่ได้มีเพียง
ชุดเดียว  
 

3. เมอืงเชียงใหม่และกลองสะบัดชยัในงานประเพณีท้องถิ่น 
  
 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา ถือ
เป็นช่วงเวลาท่ีเชียงใหม่ได้เปล่ียนแปลงเข้าสู่ภาวะความเป็น “เมือง” ท่ีเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่ง
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 เป็นผลมาจากปัจจัยหลัก 2 ด้าน โดยด้านแรก เกิดจากการเปล่ียนแปลงระบบการผลิตในภาค
เกษตรกรรม จากการผลิตเพ่ือบริโภคเป็นการผลิตเชิงพาณิชย์อีกด้านหนึ่ง คือ การส่งเสริม
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อความเปล่ียนแปลงทางโครงสร้างสังคมใน
เมืองเชียงใหม่อย่างมาก โดยเฉพาะทําให้สายสัมพันธ์ทางสังคมในลักษณะชุมชนแบบเดิมสูญ
สลายไป (โปรดดู    อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ 2534 และอานันท์ กาญจนพันธุ์ 2527) ซึ่งเป็น
เงื่อนไขสําคัญท่ีนําไปสู่การร้ือฟ้ืน “อัตลักษณ์/วัฒนธรรมท้องถิ่น” อย่างแพร่หลายในสังคม
เมืองเชียงใหม่ นับตั้งแต่ทศวรรษ 2530 เป็นต้นมา   
 
 จากการศึกษาพบว่า การประกอบสร้าง “อัตลักษณ์ล้านนา” สัมพันธ์อยู่กับแนวคิด 2 
กระแสหลัก ได้แก่ การขายวัฒนธรรมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งทําให้ “อัตลักษณ์
ท้องถิ่น” ถูกแปลงเป็น “ทุน” หรือ “สินค้า” ท่ีสนองตอบจินตนาการและภาวะการโหยหาอดีต 
ในแง่ของความเป็นชุมชนแบบดั้งเดิม อีกกระแสหนึ่ง คือ กระแสความคิดวัฒนธรรมชุมชน ซึ่ง
ก่อตัวข้ึนนับตั้งแต่ทศวรรษ 2520 กระแสความคิดนี้สัมพันธ์กับการให้คุณค่าแก่ “อัตลักษณ์
ท้องถิ่น” ในฐานะท่ีเป็น “ภูมิปัญญา” ซึ่งเป็นความรู้ท่ีมีรากเหง้ามายาวนาน เป็นส่ิงท่ีมีความ
งดงามและมีคุณค่า ความคิดท้ัง 2 กระแสนี้ได้ถูกบรรจุไว้ในศิลปะการแสดงกลองสะบัดชัย
ด้วย ในฐานะท่ีเป็นอัตลักษณ์ล้านนาชุดหนึ่งท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งสะท้อนผ่าน
ปรากฏการณ์ในการนิยามความหมายใหม่ให้กับกลองสะบัดชัยท่ีมีลักษณะแตกต่างกัน ระหว่าง 
“กลองสะบัดชัยแบบโบราณ” กับ “กลองสะบัดชัยแบบประยุกต์” อย่างไรก็ตามผู้เขียนมองว่า 
คุณค่าท้ัง 2 แบบไม่ได้เป็นส่ิงท่ีถูกแยกขาดจากกันอย่างตายตัว หากแต่มีการซ้อนทับกัน ท้ังใน
แง่ของการให้ความหมายกระทั่งปฏิบัติการต่าง ๆ ภายในอาณาบริเวณของการแสดงกลอง
สะบัดชัย 
 
 ความเปลี่ยนแปลงของเมืองเชียงใหม่นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา ยังได้สร้าง
พื้นท่ีกิจกรรมทางวัฒนธรรมใหม่ ๆ ข้ึน โดยเฉพาะกิจกรรมที่รองรับการท่องเท่ียว ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในอาณาบริเวณการแสดงของกลองสะบัดชัย นอกจากการปรับตัวเข้าสู่พืน้ท่ีกิจกรรมทางวัฒนธรรม

แบบใหม่แล้ว ผู้เขียนพบว่า กลองสะบัดชัยยังสามารถแทรกซึมเข้าสู่พื้นท่ีกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมท่ีมีอยู่เดิม โดยเฉพาะงานประเพณีของท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ซึ่ง
เดิมทีกลองชนิดนี้ไม่เคยอยู่ในพ้ืนท่ีการแสดงดังกล่าวมาก่อน  
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  ในหัวข้อนี้ เป็นการพยายามทําความเข้าใจ “ความหมาย” ของกลองสะบัดชัยในฐานะที่
เป็นอัตลักษณ์ล้านนาชุดหนึ่งในบริบทงานปอยหลวง ซึ่งเป็นกจิกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือให้ชุมชนต่าง ๆ 
ท่ีมีความสัมพันธ์กันแบบ “หัววัด4” ได้มาร่วมกันทําบุญเฉลิมฉลองศาสนสถานหรือศาสนวัตถ ุ
โดยผู้เขียนต้องการตอบคําถามท่ีว่า อัตลักษณ์ล้านนาท่ีแสดงผ่านกลองสะบัดชัยถูก “สร้าง” 
และ “รับรู้” จากกลุ่มคนต่าง ๆ อย่างไรบ้าง และ “ความหมาย” ท่ีเกิดข้ึนนี้เผยให้เห็นการ
ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของกลองสะบัดชัยท่ามกลางบริบทของงานประเพณีท้องถิ่นอย่างไร 
 

4. งานปอยหลวงกับการสร้างความสมัพันธ์ระหว่างชุมชน 
 
  “ปอยหลวง” เป็นวาระร่ืนเริงของชาวล้านนา จัดข้ึนเพ่ือเฉลิมฉลองศาสนสถาน 
หรือศาสนวัตถุ เช่น โบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญ กําแพงวัด หรือกุฏิ เป็นต้น ท้ังนีมี้
ข้อกําหนดข้ึนภายหลังว่า การจะมีปอยหลวงได้นั้น ของท่ีจะถวายต้องมีราคาตั้งแต่ 100,000 
บาทข้ึนไป ถ้าราคาต่ํากว่านั้นก็อนุญาตให้เพียงทําบุญถวายเท่านั้น การท่ีเรียกว่า “ปอยหลวง” 
เพราะเป็นงานใหญ่ ต้องอาศัยความร่วมมือจากคนจํานวนมาก มีกิจกรรมต่าง ๆ ท้ังทาง
ศาสนาและด้านมหรสพเพื่อความบันเทิง ท้ังยังต้องจัดการอํานวยความสะดวกด้านบริการแก่
แขกต่างหมู่บ้าน ซึ่งจะมีท้ังสมณะและฆราวาสทุกเพศทุกวัย บุคคลเหล่านี้จะมาในนามของ 
“หัววัด” ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ทางสังคมรูปแบบหนึ่งท่ีเกิดข้ึนจากการมีกุศลกิจร่วมกัน 
 
 เม่ือคณะศรัทธาตกลงกันว่าจะจัดงานปอยหลวง จะต้องดําเนินการขออนุญาตจากเจ้า
คณะตําบลและเจ้าคณะอําเภอเสียก่อน เพ่ือกําหนดวันจัดงานไม่ให้ทับซ้อนกับวัดอ่ืน ๆ เม่ือวัด
เจ้าภาพได้รับอนุญาตให้จัดงานแล้ว จะนําใบฎีกาที่มีตราประทับไปเชิญหัววดัต่าง ๆ มาร่วมงาน 
หัววัดท่ีได้รับเชิญ ส่วนใหญ่จะเป็นหัววัดท่ีเคยไปมาหาสู่กัน หรือร่วมงานบุญกันมาก่อน ซึ่งจะ
เรียกว่า “หัววัดถึงกัน” แต่หากเป็นวัดท่ีสร้างข้ึนใหม่ ก็จะต้องสร้างเครือข่ายหัววัดใหม่ข้ึนมา 
โดยอาจไปร่วมงานปอยหลวงท่ีวัดใหญ่ ๆ จัดข้ึน อาจกล่าวได้ว่า งานปอยหลวงเป็นพิธีกรรม
หนึ่งในการเชื่อมร้อยความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนต่างๆ ผ่าน “กุศโลบาย” ว่าด้วย “งานบุญ” 
เป็นกลไกสําคัญ โดยความสัมพันธ์ระหว่าง “หัววัด” ต่าง ๆ นั้นก็เป็นไปในลักษณะของการ
พึ่งพาอาศัยและต่างตอบแทนกัน      
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สงกรานต์  ผู้เขียนได้มีโอกาสเก็บข้อมูลในงานปอยหลวงหลายวัดด้วยกัน  ในท่ีนี้จะขอกล่าวถึง
เหตุการณ์ปอยหลวงท่ีวัดกู่เต้าเป็นหลัก  เนื่องจากเป็นวัดท่ีจัดงานใหญ่  มีคณะศรัทธามา
ร่วมงานจํานวนมาก โดย “วัดกู่เต้า” อยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่ ย่านประตูช้างเผือก ถือเป็นวัดท่ี
ใหญ่เป็นอันดับต้น ๆ ของจังหวัด มีคณะศรัทธามากมายทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด เนื่องจาก
ครูบาจันทรังษี เจ้าอาวาสวัดกู่เต้า ได้ไปสร้างวัดต่าง ๆ ไว้หลายแห่ง วัดเหล่านี้ทําให้เครือข่าย
หัววัดขยายเพ่ิมมากข้ึน ในการจัดงานปอยหลวงจึงมีหัววัดมาร่วมงานกว่า 400 หัววัด 
 
 งานปอยหลวงท่ีวัดกู่เต้า จัดข้ึน 3 วัน ตั้งแต่วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ ไปจนถึง 1 มีนาคม 
พ.ศ. 2552 ในการเตรียมงานกรรมการชุมชนจะปรึกษาหารือกับทางวัดเพื่อแบ่งสรรหน้าท่ีกัน 
นับตั้งแต่การพิมพ์ใบฎีกาแผ่กุศล ติดต่อประสานงานกับชุมชนอ่ืน การจัดสถานท่ี การจัดการ
เร่ืองอาหารที่จะเลี้ยงพระสงฆ์ตลอดจนแขกเหร่ือท่ีจะมาร่วมงานในแต่ละวัน รวมถึงการติดต่อ
มหรสพท่ีจะมาแสดงในงาน พี่ยงยุทธ จันทกูล ประธานชุมชนวัดกู่เต้าเล่าว่า ในสมัยก่อนวัด
ต่าง ๆ จะมีกลุ่มหนุ่มสาวเป็นแรงงานสําคัญท่ีช่วยจัดการแสดงให้กับวัด โดยกลุ่มผู้ชายจะมา
ฝึกซ้อมตีกลอง ส่วนผู้หญิงก็จะทําหน้าท่ีเป็นช่างฟ้อน  แต่เม่ือสังคมเปลี่ยนไปการรวมกลุ่ม
ลกัษณะเดิมก็ค่อย ๆ ห่างหาย เวลาท่ีวัดมีงานจะติดต่อขอความร่วมมือจากโรงเรียนในชุมชน
แทน งานปอยหลวงคร้ังนี้ พี่ยงยุทธได้ติดต่อโรงเรียนเทพบดินทร์ให้ช่วยเตรียมการแสดงบน
เวทีให้ นอกจากนั้นยังได้จ้างคณะลิเกพ้ืนเมืองมาร่วมแสดงด้วย 
 
 ก่อนวนังานปอยหลวงจะมีการทานตุง (ธงตะขาบ) และช่อ (ธงสามเหล่ียม) เสียก่อน    
โดยศรัทธาวัดจะนําตุงไปปักเรียงรายตามถนนในชุมชนอย่างสวยงาม เพ่ือเป็นสัญลักษณ์ให้คน
ท่ีสัญจรผ่านไปมารู้ว่าท่ีวัดนี้กําลังจะมีงานปอยหลวง นอกจากนั้นตามคติล้านนายังเช่ือว่า ใน
การจัดงานปอยหลวงจะต้องมีการอัญเชิญ “พระอุปคุต” มาคุ้มครองงานให้ดําเนินไปโดย
ราบร่ืน ไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ พระอุปคุตนี้ได้ช่ือว่าเป็นพระอรหันต์ท่ีอาศัยอยู่ในสะดือ
ทะเล เป็นผู้ท่ีสามารถปราบพญามารมาก่อน การเชิญพระอุปคุตจะสมมติเอาก้อนหินในแม่น้ํา
ลําคลองในละแวกนั้นเป็นพระอุปคุต เม่ืองมได้จะอัญเชิญไปไว้ ณ หออุปคุตท่ีปลูกเป็นศาลข้ึน
ช่ัวคราว แล้วจัดบาตร คนโทน้ํา ดอกไม้ ธูป เทียน และสํารับอาหารถวาย เม่ือเสร็จงานแล้วก็
จะมีการอัญเชิญพระอุปคุตกลับไปสู่แหล่งน้ําดังเดิม อนึ่ง ในการอัญเชิญพระอุปคุต จะใช้วง
กลองตึ่งโนงนําขบวนแห่ คนล้านนามีความเช่ือว่าเสียงของกลองต่ึงโนงจะช่วยห้ามมารได้ 
ต่อมาจึงมีการเรียกกลองชนิดนี้ว่า “กลองห้ามมาร”  
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  ความสนุกสนานของงานปอยหลวง เกิดข้ึนในวันท่ีมีการแห่ครัวทาน (ไทยทาน) หรือ
ส่ิงของถวายพระ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ครัวทานหัวบ้าน หมายถึงครัวทานของคณะ
ศรัทธาในชุมชนท่ีจัดงาน ประกอบไปด้วยข้าวของเครื่องใช้หลายอย่างรวมถึงปัจจัยด้วย ครัว
ทานบ้านนี้จะนําถวายให้วัดในวันแรกท่ีจัดงาน ส่วนประเภทท่ีสอง คือ ครัวทานหัววัด หมายถึง
ครัวทานของคณะศรัทธาจากหัววัดต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะแห่ครัวทานเข้ามาถวายในวันท่ี 2 
และ 3 ของงาน 
 
 ครัวทานหัววัดนี้ยังแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ (1) การฮอมทาน หมายถึงหัววัดใดท่ี
ไม่ประสงค์จะแห่ครัวทาน ก็แต่งเคร่ืองไทยทานอย่างง่ายๆ มาสานไมตรี (2) การแห่ครัวทาน 
หมายถึง หัววัดใกล้เคียง จะพาศรัทธาของตนมาร่วมทําบุญ (3) เอ่ียงครัวทาน หมายถึง ครัว
ทานประกวด ซึ่งจะจัดข้ึนเฉพาะบางวัดเท่านั้น โดยส่วนใหญ่จะเป็นวัดใหญ่ ๆ ท่ีมีฐานะทาง
เศรษฐกิจค่อนข้างดี ในปีนี้ทางวัดกู่เต้าได้จัดให้มีการประกวดครัวทานด้วย โดยจะให้รางวัลกับ
ขบวนท่ีมีการประดับตกแต่งต้นครัวทานอย่างสวยงาม และมีการแสดงท่ีเป็นเอกลักษณ์ของ
ล้านนา พี่ยงยุทธ เล่าถึงการจัดการประกวดด้วยว่า  
 

 “อยากให้คนท่ีมาร่วมงานได้อนุรักษ์วัฒนธรรมแบบล้านนา เพราะ
สมัยนี้เวลาไปงานปอยหลวง คนจะชอบนํากลองแต๊กไปแห่ประกอบ
ฟ้อนแม้ว ซึ่งเสียงของกลองแต๊กนั้น เป็นเสียงท่ีดังหนวกหู แล้วก็
ไม่ใช่วัฒนธรรมของเรา ซ้ําร้ายกว่านั้น บางคณะก็นํารถดิสโก้เธค
มาร่วมขบวนแห่ ไม่มีช่างฟ้อนมีแต่คนข้ีเมารํากันมา”  
 

ในการแห่นั้นคณะศรัทธาจะนําครัวทานของตนมารวมกัน ณ ท่ีใดที่หนึ่งก่อนเพื่อตั้ง
ขบวน โดยแต่ละขบวนจะจัดเรียงลําดับคล้ายคลึงกัน เร่ิมจากผู้ถือป้ายช่ือวัด ตามด้วย
พระสงฆ์หรือสามเณร ผู้ถือช่อและตุงต่าง ๆ คณะช่างฟ้อนและวงกลองตึ่งโนง ตามด้วยตน้
ครัวทาน และปิดท้ายขบวนด้วยคณะศรัทธาชาวบ้านของหัววัด ซึ่งอาจจะนํากลองชนิดอ่ืน ๆ 
มาร่วมแห่ด้วย เช่น กลองปู่เจ่ กลองมองเซิง และกลองสะบัดชัย ซึ่งตามคติความเช่ือของชาว
ล้านนา เสียงฆ้อง เสียงกลอง ในงานเฉลิมฉลองไม่เพียงสร้างความรู้สึกสนุกสนานเท่านั้น แต่
ยังเป็นเสียงท่ีมีความเป็นสิริมงคล ซึ่งประโคมข้ึนเพ่ือถวายเป็น พุทธบูชาด้วย วงกลองจึงเป็น
ส่ิงท่ีขาดไม่ได้ในขบวนแห่ โดยเม่ือแห่มาถึงวัดเจ้าภาพ ทางวัดจะมีการฟ้อนเล็บต้อนรับขบวนท่ี
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 มาถึง จากนั้นปู่อาจารย์ (มัคทายก) ซึ่งเป็นผู้นําของคณะศรัทธาจะนําไปไหว้พระรับศีล 
หลังจากประเคนเคร่ืองครัวทานแด่พระสงฆ์แล้ว คณะศรัทธาก็รับพรเป็นอันเสร็จพิธี  
 
 ในเมืองเชียงใหม่จะแห่ขบวนครัวทานเข้าวัดในช่วงเย็นไปจนถึงดึก ถ้าวัดไหนมี “หัววัด” 
มากก็อาจมีขบวนแห่ไปจนถึงเท่ียงคืนดังเช่นกรณีของวัดกู่เต้า ส่วนวัดในอําเภอรอบนอกจะนิยม
แห่ขบวนครัวทานเข้าวัดในตอนกลางวันมากกว่า พระครูพิทักษ์สุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดศรี
สุพรรณ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งนําคณะศรัทธามาร่วมงานปอยหลวงท่ีวัดกู่เต้า ได้เล่าถึงความ
เปล่ียนแปลงของขบวนแห่ครัวทานว่า  
 

“ในปัจจุบันนี้มีการแห่ขบวนมากข้ึนกว่าเม่ือก่อน เป็นเพราะการ
เดินทางสะดวกข้ึน ในช่วงฤดูงานปอยหลวงทางวัดศรีสุพรรณ
จะต้องนําขบวนไปร่วมแห่ 20 – 30 งานต่อเดือน ซึ่งการจัดขบวน
แห่แต่ละคร้ังก็จะต้องอาศัยศรัทธาวัดจํานวนมาก รวมถึงค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ในการจัดขบวนก็เพ่ิมสูงข้ึน ในช่วงหลังทางวัดจึงใช้วิธี ‘เอา
ม้ือ’กัน หมายถึง ถ้าเป็นวัดท่ีอยู่ในละแวกใกล้เคียงกันก็จะไปรวมกัน
จัดขบวนท่ีเดียว เพราะส่วนใหญ่แล้วถ้าได้รับใบฎีกา ทุกวัดก็จะไม่
ค่อยปฏิเสธท่ีจะมาร่วมงาน” 

 
 สําหรับคณะศรัทธาวัดเจ้าภาพแล้ว งานปอยหลวงเป็นงานท่ีพวกเขาเต็มใจมาร่วมงาน 
ในช่วงท่ีจัดงานจะมีการชักชวนญาติพี่น้องท่ีอยู่ต่างจังหวัดมาร่วมด้วย หากบ้านใดมีญาติ
มาร่วมเป็นจํานวนมาก ก็จะตั้งต้นครัวทานส่วนตัวข้ึนท่ีบ้าน แต่ส่วนใหญ่ชาวบ้านมักจะไป
รวมตัวกันที่บ้านคนใดคนหนึ่งมากกว่า โดยจะมีการกินเลี้ยงสังสรรค์กันอย่างสนุกสนานคึกคร้ืน 
ความหมายของงานปอยหลวงจึงรวมท้ัง “ความศรัทธา” และ “ความสนุก” เข้าไว้ด้วยกัน โดย
เกิดจากการที่มาร่วมทําบุญกับคนหมู่มากนั่นเอง ซึ่งความหมายของกลองท่ีนํามาแห่ในขบวนก็
จะเป็นไปในลักษณะเดียวกันนี้  
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 5. ปอยหลวงกับการเปลีย่นแปลงของ “เสียง” กลอง:  
   ว่าด้วยพลังศรัทธาและความ “ม่วน” 
  
 ความหมายของงานปอยหลวงทีสั่มพันธ์อยู่กับความ “ศรัทธา” และความ “สนุก” หรือที่
คนเมืองเรียกว่า “ม่วน” ทําให้บทบาทของวงกลองในงานปอยหลวงเป็นไปในลักษณะที่สอดคล้อง
กับความหมายน้ี กล่าวคือ วงกลองจะไม่เพียงสร้างความรื่นเริง สนุกสนาน ให้กับคณะศรัทธา
ท่ีมาร่วมงานเท่านั้น แต่ยังมีความหมายของการบรรเลงเพื่อเป็น “พุทธบูชา” ด้วย โดยวงกลอง
ท่ีพบในงานปอยหลวงอาจแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นวงกลองของวัดเจ้าภาพ ซึ่งจะทํา
หน้าท่ีต้อนรับขบวน “หัววัด” ท่ีแห่ต้นครัวทานเข้ามา อีกส่วนหนึ่งเป็นวงกลองของคณะศรัทธา
จาก “หัววัด” ต่าง ๆ ท่ีมาร่วมงาน   
 
 งานปอยหลวงในสมัยก่อนจะนิยมใช้วงกลองต่ึงโนงเป็นหลักโดยในวงต่ึงโนงประกอบด้วย
เคร่ืองดนตรีท้ังหมด 7 ช้ิน คือ กลองตึ่งโนง 1 ใบ กลองตะหลดปด 1 ใบ ฆ้องโหย้ง 1 ใบ 
ฆ้องอุ้ย    1 ใบ สว่า (ฉาบ) 1 คู่ แนน้อย (ปี่เล็ก) 1 เลา และแนหลวง (ปี่ใหญ่) 1 เลา ส่วน
เหตุท่ีคนในสมัยก่อนนิยมนํากลองตึ่งโนงมาใช้ในงานปอยหลวง อาจารย์สนั่น ธรรมธิ 
นักวิชาการท่ีศึกษาเกี่ยวกับกลองล้านนา ได้อธิบายว่า  
 

 “เสียงของวงกลองตึ่งโนงจะเป็นเสียงท่ีดังกังวานเยือกเย็น มีจังหวะ
ท่ีเนิบช้าจึงเหมาะแก่การนํามาใช้ในงานพิธีทางศาสนา เพราะ
สามารถดึงศรัทธาจากผู้คนท่ีมาร่วมในงานบุญได้ อีกท้ังยังเป็น
กลองท่ีตีประกอบการฟ้อนเล็บ ซึ่งเป็นการฟ้อนเพ่ือถวายเป็น พุทธ
บูชาด้วย”  

 
 ผู้ตีกลองตึ่งโนงจะมีความพิถีพิถันเกี่ยวกับคุณภาพของเสียงกลองเป็นพิเศษ หนึ่งในนัน้ 
คือ พ่อหนานดํารงค์ ชัยเพ็ชร์ ซึ่งเป็นท้ังผู้ตีกลองและสล่ากลอง (ช่างทํากลอง) พ่อหนาน
ดํารงค์มีวิธีเทียบเสียงกลอง5 โดยจะหันก้นกลองไปยังฆ้องอุ้ย จากนั้นทําการตีและคอยติดข้ีจ่า
กลองไปเรื่อย ๆ เม่ือเห็นว่าฆ้องอุ้ยครางเสียงข้ึนมาก็แสดงว่าการเทียบเสียงได้ท่ีแล้ว จึงเอา
ผ้าขนหนูชุบน้ําบิดพอหมาดคลุมปิดหน้ากลองไว้ หรือเอาน้ําพรหมคลุมกลองไว้อีกช้ัน  
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 ภาพท่ี 4 
 กลองตึ่งโนงตีประกอบการฟ้อน
 เล็บเพ่ือต้อนรับขบวนแห่
 ครัวทาน 

 
 
 
 
 

  
 ภาพท่ี 5 
 การฟ้อนเล็บในขบวนครัวทาน
 หัววัด 

 
 อย่างไรก็ตาม จากการสังเกตการณ์ในงานปอยหลวงท่ีเกิดข้ึนในท่ีต่าง ๆ ผู้เขียนพบว่า    
วงกลองตึ่งโนงมีจํานวนน้อยหากเทียบกับกลองชนิดอ่ืน ๆ ท่ีนํามาร่วมในขบวนแห่ โดยเฉพาะ
กลองสะบัดชัยแบบประยุกต์ และส่วนใหญ่ผู้ที่ตีกลองต่ึงโนงมักจะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ทีมี่อายุ 60 – 70 
ปีข้ึนไป ในบางวัดที่ไม่มีกลองกลองต่ึงโนง แต่ต้องการจะฟ้อนเล็บเพ่ือต้อนรับขบวนครัวทาน ทาง
วัดจะใช้วิธีการเปิดเทปหรือแผ่นซีดีแทน    
 
 พี่ยงยุทธ ประธานชุมชนวัดกู่เต้าเล่าว่า สมัยก่อนวงกลองตึ่งโนงของวัดกู่เต้าโด่งดังมาก 
ถึงขนาดท่ีมีการทําเทปออกจําหน่าย แต่ต่อมาก็ค่อย ๆ ห่างหายไป เพราะไม่ได้รับความนิยม
จากคนรุ่นใหม่ ปัจจุบันนี้คนที่ตีกลองตึ่งโนงได้ส่วนใหญ่จะมีอายุ 60 ข้ึนไป อีกท้ังในระยะหลัง 
ทางวดัก็หันมาส่งเสริมกลองปู่จามากกว่า โดยมีเยาวชนในชุมชนมารวมตัวกันร้ือฟ้ืนข้ึนมาแล้ว
ไปแข่งขัน ได้รางวัลชนะเลิศหลายครั้ง จนช่วงหลังมานี้ กลองปู่จาวัดกู่เต้ากลายเป็นท่ีรู้จักและ
มีช่ือเสียงแทนกลองตึ่งโนง โดยทุกปีทางเทศบาลนครเชียงใหม่จะติดต่อให้ทางวัดนํากลองปู่จา
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 ไปร่วมแห่ในงานปีใหม่เมืองเป็นขบวนที่สองต่อจากขบวนพระพุทธสิหิงค์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูป
คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ อย่างไรก็ตาม เม่ือมีความคิดว่าจะจัดงานปอยหลวงทางชุมชนคิดว่า
น่าจะ “ฟื้นฟู” กลองตึ่งโนงข้ึนมาอีกคร้ัง เพราะเป็นรูปแบบ “ดั้งเดิม” ท่ีเคยใช้กันมา โดยทาง
วัดจะนํากลองตึ่งโนงมาใช้ประกอบการฟ้อนเล็บเพ่ือต้อนรับคณะศรัทธาท่ีมาร่วมงาน 
 
 ในการฟื้นฟูกลองตึ่งโนง ทางชุมชนได้ขอให้พ่ออุ๊ยฐา (อายุ 80 ปี) ซึ่งเคยเป็นคนตี
กลองตึ่งโนงประจําวัดมาช่วยฝึกสอนเด็ก ๆ ในชุมชน เด็กท่ีเข้ามาฝึกตีกลองตึ่งโนงเป็นเดก็ 
ผู้ชายท้ังหมด มีท้ังเด็กเล็กช้ันประถม ไปจนถึงเด็กวัยรุ่นท่ีเรียนมัธยมปลาย โดยใช้เวลาว่าง
ในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ฝึกหัด พ่ออุ๊ยฐาเล่าว่า เหตุท่ีคนสมัยก่อนนิยมใช้กลองตึ่งโนงในงานปอย
หลวงเนื่องจาก  
 

 “เสียงของวงกลองตึ่งโนงนั้น มีจังหวะท่ีช้า เม่ือได้ฟังในงานวัดหรือ
งานบุญจะรู้สึกชุ่มเย็น ชวนให้เกิดปิติ ต่างกับเพลงสมัยใหม่ 
นอกจากจะหนวกหูแล้ว ลําโพงขนาดใหญ่ยังทําให้คนเฒ่าฟังแล้ว 
ใจส่ันไปหมด”  

 
 “ความหมาย” และ “รูปแบบ” ของวงกลองในขบวนแห่งานปอยหลวงเร่ิมมีความ
เปล่ียนแปลงเม่ือราว 20 กว่าปีท่ีผ่านมา โดยพระครูพิทักษ์สุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณ        
ซึ่งบวชมานานกว่า 25 พรรษา ได้กล่าวถึงความเปล่ียนแปลงของขบวนแห่ว่า ราว 20 ปีมานี ้       
มีการนํา “กลองแต๊ก” หรือวงกลองสตริงมาใช้ในขบวนแห่ มีการใช้เคร่ืองเสียงกําลังขยายสูง
ประกอบด้วย ทําให้เสียงกลองท่ีสร้างศรัทธาเร่ิมหายไปกลายเป็นเสียงแห่งความอึกทึกคึก
โครมเข้ามาแทนท่ี 
 

  
 

 
 
 
 ภาพท่ี 6 
 วงกลองแต๊ก   
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 ภาพท่ี 7 
 การฟ้อนแม้ว 
  

 
 ผู้เขียนพบว่า “กลองแต๊ก” นี้ถูกให้ “ความหมาย” ในลักษณะท่ีเป็นการ “ทําลาย” 
วัฒนธรรมท้องถิ่นอยู่บ่อยคร้ัง ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ท่ีมาร่วมงานปอยหลวง โดยเฉพาะผู้ท่ี
มีอายุ 40 ปีข้ึนไป มักจะมองว่า กลองชนิดนี้ไม่ใช่กลองของ “ล้านนา” แต่เป็นกลอง 
“สมัยใหม่” แม้จะมีการนํา “แน” (ปี่พื้นเมือง) เข้ามาใช้ในวง แต่เสียงท่ีเกิดข้ึนก็เป็น “เสียงท่ีดัง
หนวกหู” และมีจังหวะท่ี “เร่งเร้า” จนเกินไป ผู้เขียนยังพบว่า การนิยามกลองแต๊ก นอกจาก
จะสัมพันธ์กับเร่ืองของ “เสียง” แล้ว ยังเกี่ยวข้องกับการแสดงออกซึ่ง “ท่าทาง” ในขณะที่แห่
ด้วย โดยส่วนใหญ่วงกลองแต๊กจะเป็นกลุ่มชายวัยรุ่นไปจนถึงวัยกลางคน ในกลุ่มนี้มักจะมีการ
ดื่มสุราในขณะที่แห่ไปด้วย ท่าทางท่ีแสดงออกในขณะแห่จึงเป็นการเต้นรําท่ีไม่มี “แบบแผน
ตายตัว” ซึ่งมักจะถูกผู้มาร่วมงานคนอ่ืน ๆ วิพากษ์ว่า “เต้นแบบข้ีเมา” หรือไม่ก็ “ขาดสติ” 
ความหมายดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าลักษณะการเต้นรํานั้นไม่สอดคล้องกับการถวายเป็นพุทธ
บูชานั่นเอง นอกจากการเต้นรํา แบบ “ข้ีเมา” และ “ขาดสติ” แล้ว ผู้เขียนพบว่า ในบางคร้ัง
กลองแต๊กอาจจะใช้ตีประกอบการแสดงท่ีเรียกว่า “ฟ้อนแม้ว” ซึ่งมีลักษณะเป็นการเต้นรําแบบ
ประยุกต์ โดยนักเต้นจะสวมชุดชาวเขาประยุกต์ และเต้นไปตามจังหวะกลองแต๊กท่ีเร่งเร้า ใน
ลักษณะของการหมุนตัวและยกขาสลับไปมา บางท่าก็จะเป็นการกระโดดยํ่าอยู่กับท่ี การ
เต้นรําในลักษณะนี้ได้รับการวิพากษ์ว่าเป็นลักษณะท่ีไม่เหมาะสมเช่นกัน โดยผู้มาร่วมงานมักให้
ความเห็นว่าเป็นการเต้นรําท่ี “ไม่ใช่ของเหนือ” หรือ “ไม่ใช้ล้านนา” ผู้เขียนมองว่าการให้
ความหมายว่าส่ิงใดอยู่ในกรอบความเป็น “ล้านนา” ท่ีพบในงานปอยหลวงนั้น สัมพันธ์อยู่กับ
ความศรัทธาในพุทธศาสนาเป็นหลัก 
 



กลองสะบัดชัย งานปอยหลวง และอัตลักษณ์ของคนเมืองเชียงใหม ่| 183      

  อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนพบว่า ในอําเภอรอบนอกเมืองเชียงใหม่ท่ีมีการจัดงานปอยหลวง 
คณะศรัทธายังคงนิยมนํา “กลองแต๊ก” และการ “ฟ้อนแม้ว” ไปร่วมงาน โดยท้ังนี้ผู้มาร่วมงาน
คนอ่ืน ๆ ก็ไม่ได้ให้ “ความหมาย” กลองแต๊กและการฟ้อนแม้ว ในลักษณะท่ีเป็น “การทําลาย
วัฒนธรรม” หรือ “เป็นการแสดงท่ีไม่ใช่ของล้านนา” หากแต่ผู้มาร่วมงานส่วนใหญ่และผู้แสดง
เองจะกล่าวตรงกันว่า กลองชนิดนี้ฟังแล้วก็ “ม่วนดี” (สนุก, ไพเราะ) 
 
 นอกจากกลองต่ึงโนงและกลองแต๊กแล้ว ผู้เขียนยังพบว่า “กลองสะบัดชัยแบบประยุกต์” 
เป็นกลองอีกประเภทหนึ่งท่ีได้รับความนิยมมากในการนํามาร่วมขบวนแห่ พ่อครูคํา กาไวย์ 
เคยเล่าว่า ในสมัยก่อนมีเพียงไม่กี่แห่งท่ีนํากลองสะบัดชัยมาใช้ในขบวนแห่งานปอยหลวง ส่วน
ใหญ่จะนิยมใช้กลองตึ่งโนงมากกว่า มาในช่วง 10 ปีหลังท่ีมีการร้ือฟ้ืนกลองสะบัดชัยจึงได้มี
การนํามาเข้าร่วมขบวนแห่มากข้ึน โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ตีกลองมักจะเป็นกลุ่มเด็กหรือวัยรุ่นชาย 
ซึ่งเป็นขบวนกลองของวัดที่ตนสังกัดอยู่ หรือบางกรณีก็เป็นคณะกลองจากทางโรงเรียนซึ่งอยู่ใน
ชุมชนเดียวกับวัด ในการมาร่วมงานเด็ก ๆ อาจจะได้ค่าขนมเล็ก ๆ น้อย ๆ เป็นการตอบแทน
จากทางวัดท่ีตนสังกัดอยู่ ในแง่นี้ “ความหมาย” ของการมาร่วมงานจึงเป็นไปในลักษณะของ
การช่วยงานชุมชน ผู้เขียนยังพบว่าบางคณะให้ “ความหมาย” ของการมาร่วมงานปอยหลวงใน
ลักษณะท่ีเป็นการแสดงออกเพ่ือ “สืบสาน” วัฒนธรรมกลองสะบัดชัยด้วย 
 
 กรณีท่ีเห็นได้เด่นชัด คือ “คณะกลองสะบัดชัยสลีปิงจัยแก้วกว้าง” ของพ่อหลวงอานนท์     
ซึ่งอยู่ท่ี ตําบลสันผีเส้ือ พ่อหลวงอานนท์พาเด็ก ๆ มาร่วมงานปอยหลวง เพราะต้องการให้
กลองสะบัดชัยกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเด็ก โดยนํามาใช้ในงานบุญศาสนาไม่ใช่นําไปแสดง
รับจ้างเพียงอย่างเดียว พ่อหลวงอานนท์กล่าวว่า “การท่ีกลองแนบเข้าไปกับวิถีชีวิต จะทําให้
การสืบสานวัฒนธรรมเป็นไปอย่างย่ังยืน ไม่ใช่ส่ิงท่ีฮิตเป็นพัก ๆ”   
 
 นอกจากความหมายในแง่ของการ “ช่วยเหลือชุมชน” และการ “สืบสานวัฒนธรรม” 
แล้ว ผู้เขียนพบว่า กลองสะบัดชัยได้ถูกนิยามความหมายในแง่ของการเป็น “พุทธบูชา” ด้วย 
เช่น กรณีของวัดท่าทุ่ม พระอาจารย์ไชยวิทย์ ธัมมรโต ผู้ดูแลคณะกลองสะบัดชัยวัดท่าทุ่ม ได้
พาเด็ก ๆ มาร่วมในขบวนแห่ โดยพระอาจารย์กล่าวว่า เดิมทีทางวัดใช้กลองตึ่งโนงในขบวนแห่
ครัวทาน แต่เนื่องจากผู้ท่ีตีกลองตึ่งโนงมีอายุมากแล้ว บางคนก็เร่ิมล้มหายตายจาก ทําให้
กลองตึ่งโนงถูกท้ิงร้างไป ประกอบกับทางวัดได้มีโครงการอบรมพุทธศาสนาให้กับเด็กในชุมชน  
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 และมีการนํากลองสะบัดชัยมาเป็น “ส่ือ” ให้เด็ก ๆ ทํากิจกรรมร่วมกัน โดยในการพามาร่วม
ขบวนแห่พระอาจารย์ได้สอนว่า เป็นการตีกลองถวายเป็นพุทธบูชา ถึงแม้ว่ารูปแบบการตีกลอง
และเสียงจะต่างจากกลองตึ่งโนง แต่พระอาจารย์มองว่ากลองสะบัดชัยสามารถดึงเด็ก ๆ เข้า
มาสู่วัด ให้เกิดความศรัทธาในพุทธศาสนาได้ ดังนั้นจะตีกลองประเภทใดก็ไม่สําคัญ เพราะเป็น
เร่ืองของจิตใจ   
 
 ผู้เขียนพบว่า การนิยามอัตลักษณ์ของกลองสะบัดชัยในงานปอยหลวง มักจะเป็นไปใน
ลักษณะของการเปรียบเทียบกับกลองประเภทอ่ืนๆ โดยเฉพาะกลองตึ่งโนงและกลองแต๊ก โดย
ผู้เข้าร่วมงานปอยหลวงท่ีนํากลองสะบัดชัยมาร่วมขบวนแห่ มักจะกล่าวในทํานองเดียวกันว่า 
กลองสะบัดชัยมีจังหวะและลีลาท่ี “ม่วน” (สนุก) กว่ากลองตึ่งโนง ซึ่งมักจะถูกมองว่า “ช้าเนิบ
นาบ” “ไม่ถูกใจวัยรุ่น” และ “ไม่ทันกิน” โดยหลายคนจะกล่าวตรงกันว่า กลองสะบัดชัยแบบ
ประยุกต์ไม่ได้มีความหมายในลักษณะท่ีเป็น “พุทธบูชา” เหมือนกลองปู่จาหรือกลองตึ่งโนง แต่
การจะกลับไป “ร้ือฟื้นของเก่า” ก็เป็นเร่ืองท่ียากและไม่ตอบสนองความต้องการของคนใน
ปัจจุบัน ในขณะเดียวกันกลองสะบัดชัยก็เป็น “ทางเลือก” ท่ีดีกว่ากลองแต๊ก ซึ่งไม่ใช่กลองใน
วัฒนธรรมแบบล้านนา 
 
 อาจารย์สนั่น ธรรมธิ นักวิชาการท่ีศึกษาเรื่องกลองล้านนาได้เสนอความคิดเห็นท่ี
น่าสนใจเกี่ยวกับเสียงในงานปอยหลวงท่ีกําลังเปลี่ยนไปว่า 
 

 “การนํากลองสะบัดชัยมาใช้ในงานปอยหลวงมีส่วนทําให้บุคลิกภาพ
ทางวัฒนธรรมล้านนาเปลี่ยนไป เพราะจากเดิมเรานิยมใช้กลอง   
ตึ่งโนง ซึ่งมีจังหวะช้า ฟังแล้วรู้สึกสงบเยือกเย็น สามารถสร้างให้
เกิดความปิติ ท่ีจะดึงไปสู่ความศรัทธาทางพุทธศาสนาได้ แต่เม่ือ
เปล่ียนเป็นทํานองเพลงสะบัดชัย ทําให้ความสงบนิ่งถูกแทนท่ีด้วย
จังหวะท่ีเร่งเร้าคึกคัก ความปิติ และความศรัทธาในพุทธศาสนาก็
อาจจะบางเบาลงไป” 
 

 ในบริบทของงานปอยหลวง ซึ่งมี “ความหมาย” สัมพันธ์กับ “งานบุญ” ท่ีรวมความ 
“ศรัทธา” และความ ”สนุก” เข้าไว้ด้วยกัน การประกอบสร้างอัตลักษณ์กลองสะบัดชัย จึง
เกิดข้ึนภายใต้การต่อรองความหมายกับการสร้างความศรัทธาและความสนุก ผ่านเสียงกลอง
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 และท่าทางการแสดงออกต่าง ๆ โดยพบว่า ในการนิยามอัตลักษณ์กลองสะบัดชัย มีการ
อ้างอิงถึงกลองชนิดอ่ืน ๆ โดยเฉพาะ “กลองตึ่งโนง” ซึ่งถูกให้ความหมายในลักษณะของกลอง
ท่ีเป็น “ของเก่าดั้งเดิม” หรือ เป็น “พุทธบูชา” กับ “กลองแต๊ก” ซึ่งถูกให้ความหมายว่า “ไม่ใช่
ล้านนา” ผู้เขียนมองว่าการนิยามความหมายในลักษณะดังกล่าว เป็นการแสดงถึงการ
ต่อรองอัตลักษณ์เพ่ือท่ีจะเป็น “ทางเลือก” หรือ สามารถกลมกลืนแนบสนิทไปกับ “วัฒนธรรม
ท้องถิ่น” ได้ ท้ัง ๆ ท่ีกลองสะบัดชัยแบบประยุกต์ไม่ได้ถูกให้ความหมายในแง่ของการตีเพ่ือเป็น 
“พุทธบูชา” มาก่อน โดยอัตลักษณ์ท่ีถูกเลือกนํามาต่อรองได้แก่ เสียงและลีลาการตีท่ี
สนุกสนานซึ่งสามารถเช่ือมโยง “ความเป็นชุมชน”ไว้ได้ โดยเฉพาะในการดึงความสนใจจากคน
รุ่นใหม่ให้เข้าสู่พุทธศาสนา ด้วยการเป็นตัวแทนของวัดนําขบวนแห่ไปร่วมงานหรือไปในฐานะ 
“ผู้สืบสานวัฒนธรรมล้านนา” โดยทั้งนี้หากกล่าวถึง “เสียง” และ “ความม่วน” ดังท่ีหลายคน
นิยามว่ากลองตึ่งโนงสามารถสร้าง “ความม่วนทางธรรม”ได้ ก็อาจกล่าวได้ว่าเสียงและลีลา
ของกลองสะบัดชัยได้สร้างความม่วนในแบบ “ทางโลก” ซึ่งนําไปสู่ความศรัทธาได้เช่นกัน 
 

6. บทส่งท้าย 
 
 ความหมายของอัตลักษณ์ล้านนาท่ีแสดงผ่านกลองสะบัดชัยในงานปอยหลวงแสดงให้
เห็นถึงการถูกกําหนดโดย “กรอบวาทกรรม” ของความเป็นล้านนา ท่ียึดโยงตัวตนกับความ
ศรัทธาในพุทธศาสนา ท้ังนี้ผู้เขียนมองว่าเป็นไปเพ่ือตอบสนองจินตนาการของความเป็นเมืองท่ี
ดํารงอยู่ด้วยสายสัมพันธ์ทางสังคมที่แน่นแฟ้น อย่างไรก็ตามผู้เขียนพบว่า ในงานประเพณีอ่ืนๆ 
อาทิ งานปีใหม่เมือง (สงกรานต์) งานย่ีเป็ง (ลอยกระทง) ซึง่ถูกกําหนดโดยกรอบวาทกรรม
ของความเป็นล้านนาท่ีแตกต่างกัน กล่าวคือ เป็นวาทกรรม “ความเป็นล้านนาแบบโบราณ 
ย้อนยุค อลังการ” ซึ่งสนองต่อจินตนาการของความเป็นเมืองแห่ง “ศิลปวัฒนธรรมล้านนา” 
ให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นหลัก ผู้เขียนพบว่า กลองสะบัดชัยสามารถปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์
ล้านนาให้เข้ากับบริบทท่ีแตกต่างได้เป็นอย่างดี  
 
 ปรากฏการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการเลื่อนไหลของอัตลักษณ์ท่ีแท้จริงแล้วเป็นเพียง
การเช่ือมร้อยองค์ประกอบของวาทกรรมในสถานการณ์เฉพาะหนึ่ง ๆ เท่านั้น เม่ือบริบท
เปล่ียนไป คํานิยามอัตลักษณ์ก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปด้วย โดยท้ังนี้การต่อรองอัตลักษณ์ของ
ท้องถิ่นแสดงถึงการ “ปรับตัวผสมผสาน” และ “หยิบยืม” กระบวนการของโลกาภิวัตน์มา
สร้างอัตลักษณ์ท่ีตอบสนองจินตนาการได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวเองเป็น “พุทธบูชา” เพ่ือ 
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 การเล่ือนไหลของอัตลักษณ์ท่ีแสดงผ่านกลองสะบัดชัยทําให้ลักษณะความเป็น “ข้ัวตรง
ข้าม” ไม่ใช่ส่ิงท่ีดํารงอยู่อย่าง “สถิตย์” หากแต่ถูกปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ท่ีรายล้อม 
บริบทของงานปอยหลวงแสดงให้เห็นชัดเจนว่า การต่อรองอัตลักษณ์ของกลองสะบัดชัยเกิดข้ึน
ภายใต้การอ้างอิง “คู่ตรงข้าม” ท่ีเป็นท้ัง “วัฒนธรรมสมัยใหม่” (เช่นกรณีกลองแต๊ก) และ 
“วัฒนธรรมท้องถิ่น” (เช่นกรณีกลองตึ่งโนง กลองปู่จา และกลองหลวง)    
 
 ความแพร่หลายของกลองสะบัดชัยท่ีพบในงานปอยหลวง ไม่เพียงแสดงถึงการนําเอา
องค์ประกอบบางอย่างในวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมมาผลิตใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับยุคสมัย 
หากแต่ในขณะเดียวกันก็สะท้อนถึงการนิยามตัวตนความเป็นล้านนาใหม่อีกคร้ังท่ามกลางบริบท
ร่วมสมัยของสังคมเมือง อัตลักษณ์ของกลองสะบัดชัยปรับเปล่ียน เลื่อนไหลไปตามสถานการณ์
ท่ีรายล้อมเพื่อตอบสนอง “จินตนาการอัตลักษณ์ล้านนา” ท่ีหลากหลายของคนเมือง โดยใน
บางกรณีจินตนาการอัตลักษณ์ท่ีเกิดข้ึนก็มีความย้อนแย้งในตัวเอง ผู้เขียนมองว่า สภาวการณ์
ดังกล่าวสะท้อนถึงอัตลักษณ์ท่ีซับซ้อนของคนเมอืงเชียงใหม่ซ่ึงอยู่ท่ามกลางการเผชิญหน้าระหว่าง  
“โลกล้านนาแบบจารีต” (Traditional Lanna) ท่ีต้องการรักษาวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของ
ท้องถิ่นไว้ กับ “โลกล้านนาสมัยใหม่” (Modern Lanna) ท่ีต้องการปรับตัวไปตามกระแสโลกใน
ยุคปัจจุบัน 
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มีความพยายามรื้อฟ้ืนศิลปะการแสดงกลองแต่ละชนิดข้ึนมาเป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น ในแต่ละ
จังหวัด เช่น การร้ือฟื้นการแข่งขันกลองหลวงในจังหวัดลําพูน (โปรดดู รณชิต แม้นมาลัย 
2536) หรือการร้ือฟ้ืนกลองปู่จาในจังหวัดลําปาง (โปรดดู ทิวาลักษณ์ กาญจนมยูร และคณะ 
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ทางการแสดงท่ีมีลักษณะ นุ่มนวล อ่อนช้อย งดงาม อาทิ การฟ้อนเล็บ ฟ้อนสาวไหม ซึ่งเป็น
ศิลปะการแสดงท่ีได้รับการปรับปรุงและดัดแปลง โดยราชสํานักล้านนา โดยเฉพาะในสมัยพระ
ราชชายาเจ้าดารารัศมี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2457 เป็นต้นมา ต่างจากภาพลักษณ์ของกลอง
สะบัดชัย ท่ีมีลีลาการแสดงอย่างโลดโผน เร้าใจ   
 
 3 เสียงท่ีเป็นสิริมงคลตามคติความเช่ือล้านนา ประกอบด้วย เสียงฆ้อง เสียงกลอง 
เสียงมองตําข้าว (ครกกระเดื่อง) และเสียงตุ๊เจ้า (พระ) เทศน์ธรรม บางสํานวนว่า เสียงตุ๊เจ้า
ปั๋นปอน (พระให้พร) (นิรันดร์ ภักดี 2544, 68)  
 
 4 “หัววัด” เป็นลักษณะความสัมพันธ์ทางสังคมรูปแบบหนึ่งท่ีเกิดจากการมีกุศลกิจ
ร่วมกัน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มหมู่บ้านหรือชุมชนท่ีรวมกันโดยมีวัดเป็นแกนกลาง  
 
 5 การติดข้ีจ่ากลอง คือ การติดถ่วงหน้ากลองด้วยส่วนผสมของข้าวเหนียวนึ่งสุก
บดละเอียดกับข้ีเถ้า เพื่อให้ได้เสียงตามที่ต้องการ (สนั่น ธรรมธิ 2550, 91)  
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 บทคัดย่อ 
 
 บทความนี้ต้องการนําเสนอกระบวนการเสนอภาพ  “ความเป็นล้านนา” ท่ีปรากฏในงาน
จิตรกรรมไทยร่วมสมัย ซึ่งผลิตโดยกลุ่มศิลปินล้านนากลุ่มหนึ่ง เพ่ือทําความเข้าใจภาพเขียนใน
ฐานะท่ีเป็นส่ือถึง “ความเป็นล้านนา” ผ่านปฏิบัติการและอํานาจท่ีเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต
งานศิลปะใน “โลกศิลปะไทย” (Tha i  a r t  wo r l d ) อันประกอบข้ึนจากรัฐ นักวิจารณ์ศิลปะ 
ตลาดการค้าศิลปะ สถาบันศิลปะ และศิลปิน ผู้เขียนเสนอว่าในกระบวนการผลิต/สร้างภาพ 
(i m a g e ) “ความเป็นล้านนา” ของศิลปินท่ีนิยามตนเองว่าเป็น “คนล้านนา” ไม่ได้เกี่ยวพันกับ
ประสบการณ์ในชีวิตประจําวันเท่านั้น หากยังสัมพันธ์กับตัวบทอ่ืน ๆ ท่ีนําเสนอภาพความเป็น
ล้านนา อีกท้ังยังสัมพันธ์สอดคล้องกับภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ และบริบททางสังคม
วัฒนธรรม ท้ังในระดับท้องถิ่นและระดับชาติอย่างแยกไม่ออก   
 คําสําคัญ 
 จิตรกรรมไทยร่วมสมัย, ล้านนา, ภาพตัวแทน 
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 Abstract 
 

 In this article, I explore the process of representation of “Lanna-ness” in 
contemporary Thai painting through a group of Northern Thai artists. In this Thai 
art world, many organizations and agents, including the state, art markets, art 
connoisseurs, galleries, art institution and artists, participate to negotiate for the 
meaning of Lanna-ness. I argue that artworks representing “imagined Lanna-ness” 
are constructed, not only from individual experiences, but also relate to “other 
texts” that representing Lanna-ness. Moreover, Lanna-ness images construction 
processes also situated on a specific historical, and socio-cultural context of both 
national and local history. 

 Keywords 
 Contemporary Thai Paintings, Lanna, Representation  
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 ในการศึกษาศิลปะด้วยแนวทางของมานุษยวิทยาศิลปะนั้น นักมานุษยวิทยาศิลปะมักจะ
ศึกษาความหมายของ “รูปทรง” (form)2 โดยศึกษาความหมายของรูปทรงท่ีปรากฏในงาน
ศิลปะร่วมกับบริบทแวดล้อมของงานศิลปะท่ีถูกสร้างข้ึนมา ท้ังนี้ท้ังนั้นไม่ได้หมายความว่างาน
ศิลปะจะไม่มีความหมายถ้าปราศจากบริบท เนื่องจากผลงานศิลปะอยู่ในพ้ืนท่ีของการผลิตและ
การแย่งชิงความหมายท่ีแตกต่างกัน (Marcus and Myers 1995,II) การนําวิธีการศึกษาทาง
มานุษยวิทยามาใช้ในการศึกษาศิลปะ จึงช่วยทําให้มองเห็นวิธีการท่ีศิลปะถูกผลิตข้ึนมา มากไป
กว่าการเน้นการศึกษาที่รูปทรงหรือคุณลักษณะทางสุนทรียศาสตร์ (Taylor 2004,5)  
 
 อย่างไรก็ตาม การศึกษาศิลปะในทางมานุษยวิทยา ไม่ได้ศึกษาในแนวทางใดแนวทาง
เดียว หากแต่เป็นการศึกษาข้ามสาขา (interdiscipl inary) ท่ีรวมเอาวิธีทางประวัติศาสตร์
ศิลปะ การศึกษา ด้านการทัศนา (Visual Studies) การศึกษาวัฒนธรรมทางวัตถุ (Material 
Culture) มานุษยวิทยาศิลปะ และมานุษยวิทยาทัศนา (Visual Anthropology) เข้าด้วยกัน 
การทําความเข้าใจความหมายของงานศิลปะจึงต้องทําความเข้าใจในบริบทท่ีกว้างท่ีสุดเท่าท่ีจะ
เป็นไปได้ การทําความเข้าใจความหมายของการผลิตงานศิลปะจะไม่เพียงพอถ้าปราศจาก
ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม ในแง่นี้นัก
มานุษยวิทยาจึงให้ความสําคัญกับความหมายของศิลปะท่ีแปรเปลี่ยนไปจากบริบทของท้องถิ่น
ไปสู่บริบทของศูนย์กลางของศิลปะ การศึกษาศิลปะจึงไม่สามารถแยกออกจากบริบททาง
สังคมวัฒนธรรม รวมถึงวิธีคิดของแต่ละท้องถิ่นได้ และไม่สามารถใช้วิธกีารตัดสินคุณค่าทาง
สุนทรียศาสตร์ ตามแบบประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกมาใช้ในการทําความเข้าใจศิลปะของ
ท้องถิ่นนั้น ๆ ได้  (Phillips 1994; George 1998 และ Taylor 2004)  
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  บทความนี้ต้องการนําเสนอกระบวนการเสนอภาพ “ความเป็นล้านนา” ผ่านงาน
จิตรกรรมท่ีปรากฏในงานจิตรกรรมไทยร่วมสมัย ซึ่งผลิตโดยกลุ่มศิลปินล้านนากลุ่มหนึ่ง3 เพ่ือ
ทําความเข้าใจภาพเขียนในฐานะท่ีเป็นส่ือถึง “ความเป็นล้านนา” ผ่านปฏิบัติการและอํานาจท่ี
เกี่ยวข้องใน “โลกศิลปะไทย” (Art World) (Becker 1982) ผู้เขียนเสนอว่าในกระบวนการ
ผลิต/สร้าง ภาพ (image )  “ความเป็นล้านนา” ของศิลปินที่นิยามตนเองว่าเป็น “คนล้านนา” 
ไม่ได้เกี่ยวพันกับประสบการณ์ในชีวิตประจําวันของศิลปินเท่านั้น จากแนวความคิดท่ีว่าศิลปิน
เป็นผู้เลือกท่ีจะสร้างสรรค์ผลงานส่วนบุคคล หากยังสัมพันธ์กับ “ตัวบท” อ่ืน ๆ ท่ีนําเสนอภาพ
ความเป็นล้านนาด้วยเช่นกัน โดยผู้เขียนจะวิเคราะห์ความหมายของตัวบท เพ่ือเข้าใจ
ความหมายของรูปทรงและเข้าใจกระบวนการสร้างรูปทรง ท้ังในบริบทของโลกศิลปะและใน
บริบทสังคมวัฒนธรรมไทย  
  

“ล้านนา” ในฐานะที่เป็นส่วนหน่ึงของ “คิลปะไทย”  
  
 จากกระแสศิลปะท่ีสําคัญใน “โลกศิลปะไทย” (Thai Art World) ในช่วง 2 ทศวรรษท่ี
ผ่านมาพบว่า งานของของศิลปินไทยท้ังท่ีปรากฏในเวทีศิลปะไทยและเวทีศิลปะโลกนั้น ศิลปิน
ได้นํา “ความเป็นไทย” หรือ “เอกลักษณ์ไทย” (Thai Identity) ในรูปแบบต่าง ๆ ท้ังท่ีถูกร้ือฟ้ืน
มาจากวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นศิลปวัฒนธรรมจากภาคกลาง ภาคเหนือ 
ภาคใต้ และภาคอีสาน มาเป็นส่วนหนึ่งของการนําเสนอผลงานศิลปะ ในเวทีการประกวดศิลปะ
ในประเทศไทย ผลงานท่ีประสบความสําเร็จ (ได้รับรางวัล) มักมีเนื้อหาและรูปแบบทางศิลปะ
ท่ีได้รับอิทธิพลจากท้องถิ่น หรือผลงานศิลปะที่มีกลิ่นอายของ “ความเป็นไทย” ขณะท่ีเวที
ศิลปะระดับนานาชาติ ศิลปินไทยก็มักจะใช้ “ความเป็นไทย” เป็นส่ือในการแสดงออกทางศิลปะ
ด้วยเช่นกัน4 กล่าวคือ การแสดงออกถึง “ความเป็นไทย” ในผลงานศิลปะท่ีปรากฏนี้ก็มีหลาย
ระดับ ข้ึนอยู่กับว่าจะปฏิสัมพันธ์กับใคร ในเวทีศิลปะไทย “ความเป็นล้านนา” อยู่ในฐานะ 
“ท้องถิ่น” ของไทย ในขณะที่ในเวทีโลก “ความเป็นไทย” “ท้องถิ่นไทย” อยู่ในฐานะท้องถิ่นของ
โลก  
 
 พื้นท่ีของงานศิลปะเป็นเหมือนพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรมหนึ่งท่ีศิลปิน ผลงานศิลปะ รัฐ 
องค์กรเอกชน ตลาดการค้าศิลปะ สถาบันศิลปะ ได้ร่วมกันสร้างและช่วงชิงความหมายของ 
“ความเป็นไทย” อย่างเป็นพลวัตรในประวัติศาสตร์ศิลปะไทย มาตั้งแต่ในสมัย
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 สมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยการสร้างอัตลักษณ์ของศิลปะไทยร่วมสมัย ในรูปแบบของการ
ผสมผสานระหว่างศิลปะไทยและศิลปะตะวันตก ซึ่งผู้เขียนพบว่าแนวคิดในการทํางานศิลปะใน
รูปแบบนี้เพ่ือแสดงออกถึงความเป็นไทยยังได้รับสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าระบบการ
เมืองไทยจะเปลี่ยนมาเป็นระบอบประชาธิปไตย แต่รัฐก็ยังเป็นผู้นําเสนอมโนทัศน์หลักว่าด้วย 
“ความเป็นไทย” ในแต่ละยุคสมัยตามบริบททางการเมือง โดยเฉพาะอย่างย่ิงนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2520 เป็นต้นมา รัฐได้จัดตั้งหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือมีส่วนร่วมในการนิยามความเป็นไทยมากข้ึน 
อาทิ ในปี พ.ศ. 2522 มีการจัดตั้งคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เพ่ือดูแลการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติและอนุกรรมการเพ่ือการเผยแพร่
เอกลักษณ์ไทยยังได้ส่งเสริมให้มีโครงการส่ิงพิมพ์ และงานกิจกรรมต่าง ๆ นับไม่ถ้วน เพ่ือ
แสดงแบบอย่างวัฒนธรรมให้ชาวไทยยึดถือปฏิบัติ (อภินันท์ 2549) ปีพ.ศ. 2545 มีการจัดตั้ง
กระทรวงวัฒนธรรมข้ึนมาเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลรักษาวัฒนธรรมไทย และมีหน่วยงานย่อย
ในสังกัด อาทิ คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ รวมถึงสํานักงานศิลปะร่วมสมัยอีกด้วย 
 
 ในอีกด้านหนึ่ง หลังปี พ.ศ. 2520 เป็นต้นมา เกิดกระแสท้องถิ่นนิยม ในบริบทเช่นนี้ทํา
ให้เกิดการช่วงชิง การตีความ และการนิยามความหมายระหว่างความหมายของความเป็นไทย
ท่ีถูกผลิตโดยรัฐกับความเป็นชาติพันธุ์ ซึ่งเป็นตวัตนของศิลปิน “ความเป็นไทย” ได้ถูกตั้งคําถาม
มากข้ึนจากศิลปินท่ีมีภูมิลําเนาในชนบท ท่ีพยายามค้นหาตัวตนจากรากเหง้าที่แตกต่างในงาน
ศิลปะของตัวพวกเขาเอง อาทิ ผลงานของศิลปินจากภาคเหนือ ผลงานของประสงค์ ลือเมืองมี
กลิ่นอายลูกผสมระหว่างล้านนา เอเชีย และภาพจินตนาการแบบศิลปะสมัยใหม่ ผลงานของ
ประสงค์แสดงออกถึงความเป็นท้องถิ่นชนบทที่ไม่ใช่ลักษณะศิลปะจากส่วนกลาง อย่างศิลปะ
กรุงเทพฯ ผลงานของศิลปินทางภาคอีสาน อาทิ เนติกร ชินโย จินตนา เปี่ยมสิริ และพร
พรหม ชาววัง เป็นต้น ความเป็นชาติพันธุ์หรือตัวตนท่ีมีจากรากเหง้าของศิลปินแต่ละบุคคลได้
กลายเป็นแนวความคิดสําคัญท่ีศิลปินนิยมใช้ในการแสดงออกถึงตัวตนของพวกเขา โดยเฉพาะ
อย่างย่ิง เม่ือศิลปินไทยออกไปแสดงผลงานศิลปะนอกประเทศ “ความเป็นไทย” จึงมี
ความหมายมากไปกว่าการแสดงตัวตนของศิลปิน และเกี่ยวพันกับมุมมองของชาวต่างชาติท่ีมี
ต่อศิลปะไทยอย่างปฏิเสธไม่ได้  
  
 แม้ว่าจะมีความพยายามจากรัฐ ในการมุ่งหาอัตลักษณ์แห่งชาติทางศิลปะท่ีมีลักษณะ 
เฉพาะเป็นอันหนึ่งอันเดียว กระนั้นการท่ีศิลปินหยิบเลือกวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนมาใช้ในการ
แสดงออกในผลงาน ศิลปินแสดงถึงการท้าท้ายโดยตรงกับการครอบงําของวัฒนธรรมภาค
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 กลางท่ีเป็นวัฒนธรรมกระแสหลัก ผลงานจิตรกรรมไทยร่วมสมัยของกลุ่มศิลปินล้านนาท่ีเป็น
กรณีศึกษาในบทความนี้ก็เกิดข้ึนมาจากกระแสนี้ด้วยเช่นกัน ศิลปะท่ีมีรูปแบบหรือแสดงออกถึง
วัฒนธรรมล้านนา จึงเป็นส่วนหนึ่งท่ีส่ือถึงความเป็นไทยท่ีประกอบสร้างข้ึนมาจากกลุ่มชาติพันธุ์
ต่าง ๆ ท่ีมีแกนหลักคือ “ความเป็นไทย” ภายใต้รัฐชาติไทย  
 

กระบวนการสร้าง “ภาพ” ความเป็นลา้นนา 
 

 การทําความเข้าใจ “ภาพ” (i m a g e ) ควรจะวิเคราะห์ ท้ังเนื้อหาและบริบทของภาพ 
เนื่องจากบริบทจะนําไปสู่การทําความเข้าใจการสร้างเนื้อหาของภาพ โดยเฉพาะภาพเขียน 
(Pink 2001:97) ในบทความนี้ผู้เขียนนําเสนอให้เห็นพลวัตรของ “ภาพ” หรือ “ภาพลักษณ์” 
ของ “ล้านนา” อันหมายถึงดินแดนทางภาคเหนือของประเทศไทยที่ถูกนําเสนอผ่านส่ือต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิง หนังสือและวารสารท่องเที่ยว ท่ีส่งผลกระทบที่ทําให้เกิดการสร้าง
จินตนาการที่มีต่อ “ความเป็นล้านนา” ซึ่งในท้ายท่ีสุดได้กลายมาเป็น “ภาพลักษณ์ของความ
เป็นล้านนา” 
 
 นับตั้งแต่ “ล้านนา” ถูกผนวกรวมให้เป็นส่วนหนึ่งรัฐสยามในตอนต้นพุทธศตวรรษท่ี 24     
ในฐานะประเทศราชของสยามที่ต้องข้ึนตรงต่ออํานาจของกรุงเทพ ส่งผลให้ภาพของล้านนาใน
สายตาสยามเป็นภาพของท้องถิ่นชนบทที่ล้าหลังและด้อยพัฒนากว่ากรุงเทพฯ ดังจะเห็นได้
จากการเรียกผู้คนในภาคเหนือว่า “ลาว” และเรียกผู้หญิงเหนือว่า “อีลาว” (เตือนใจ 2536; 
ภักดีกุล 2543)5 ภาพถ่ายท่ีปรากฏในยุคสมัยนี้มักเป็นภาพของผู้หญิงสวมผ้าซิ่น ไม่สวมเส้ือ 
และมีการบรรยายภูมิประเทศในแบบท่ีด้อยพัฒนาท้ังทางด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม  
 
 จนกระท่ังในปลายพุทธศตวรรษท่ี 24 ภาพของล้านนาในฐานะของท้องถิ่นสยามก็
เปล่ียนไป โดยหันมาให้ความสนใจกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและการส่งเสริมให้เมืองเชียงใหม่
เป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวทั้งจากภาครัฐและจากกลุ่มนายทุน อาทิ การจัดพิมพ์หนังสือ 
“ตํานานโยนก” (คร้ังแรกปี 2441) โดยพระยาประชากิจ กรจักร (แช่ม บุนนาค) และนับจากปี 
พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา นโยบายจากรัฐส่วนกลางผลักดันให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของ
ภาคเหนือแทบทุกด้าน อาทิ การส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐอย่างจริงจังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 
เร่ือยมา และการเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางอากาศ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้รับ
การพัฒนาเป็นสนามบินนานาชาติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 (ธเนศวร์ 2536)   
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ศิลปะแบบกรุงเทพฯ และศิลปะของต่างชาติก็ได้รับความสนใจ ท้ังจากนักท่องเที่ยวและ
นักวิชาการ ดังสะท้อนให้เห็นได้จากการตั้งศูนย์วิจัยชาวเขาท่ีเชียงใหม่ แม้กระท่ัง
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนท่ีได้รวบรวมส่ิงของเคร่ืองใช้ของชนกลุ่มน้อยและส่ิงของ
พื้นเมืองมาจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์เอกชนในเชียงใหม่ การสร้างศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ การตั้ง
เขตอุตสาหกรรมผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น ผลิตและขายสินค้าพื้นเมือง อาทิ  ผ้าทอ เคร่ืองเขิน, 
เคร่ืองเงิน กระดาษสา การทําร่ม ไม้แกะสลัก ตลอดจนประเพณีวัฒนธรรมอ่ืนท่ีกลายเป็น 
“การแสดง” สําหรับนักท่องเท่ียว ท้ังอาหารพื้นเมือง การจัดเล้ียงขันโตก การฟ้อนเล็บและ
กลองสะบัดชัย เป็นต้น (สุดแดน 2534; อรดี 2552; วัฒนะและคณะ 2544) รวมถึงเพลงท่ีมี
เนื้อร้องเป็นภาษาคําเมืองของจรัล มโนเพ็ชร ท่ีโด่งดังในระดับประเทศในช่วงปี 2520 (ธเนศวร์ 
2549, 189-190)6  
  
 ปรากฏการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือกลายเป็นส่วนสําคัญของ 
“อัตลักษณ์ล้านนา” ในฐานะท่ีเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวและมีส่วนผลักดันให้ “ความเป็น
ล้านนา” ได้รับความนิยมและเป็นท่ีรู้จักในระดับประเทศ อย่างไรก็ตาม ส่ิงท่ีน่าสนใจคือการ
ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือนั้น ไม่ได้เกิดข้ึนมาจากปัจจัยทางการท่องเท่ียวเพียงอย่างเดียว 
หากแต่ในท้องถิ่นก็มีการตื่นตัวที่จะร่วมกันร้ือฟ้ืนศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นด้วยเช่นกัน ในช่วง
ปลายทศวรรษท่ี 2530 เกิดแนวคิดในการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ในช่วงหลังที่เชียงใหม่เฉลิมฉลองครบ 700 ปี ในปี พ.ศ. 2539 อาทิ การเรียกขานว่า ล้าน
นาฟีเวอร์ (Lanna Fever) ล้านนาลิสซึ่ม (Lannalism) ล้านนาเรอเนสซอง (Lanna Renais-
sance) ทําให้เกิดความตื่นตัวในการพูดภาษาคําเมืองและเรียนตัวเมือง (ตัวอักษรล้านนา) อีก
ท้ังมีการตั้งโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนาข้ึนในปีพ.ศ. 2543 ซึ่งมีการสอนศิลปวัฒนธรรม
ภาคเหนือในแขนงต่าง ๆ อาทิ ภาษาล้านนา การทอผ้า การทําตุง-โคม การวาดรูปแบบ
จิตรกรรมฝาผนังล้านนา การต้องลายเคร่ืองเงิน (แกะสลักเคร่ืองเงิน) ดนตรีพื้นเมือง การ
ฟ้อน เป็นต้น (อรดี 2552, 52)  
 
 นอกจากนี้เป็นท่ีน่าสนใจว่าในช่วงทศวรรษท่ี 2480-2500 ได้เกิดการเผยแพร่ทัศนะท่ี
ช่ืนชมหลงใหลความงดงามน่าอยู่ของเมืองเชียงใหม่ในหมู่ชนช้ันสูงของสยาม ผ่านบทประพันธ์
ของพระองค์เจ้าพีรพงศ์ภาณุเดช และบทประพันธ์ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช (ธเนศวร์ 
2552, 52) การสร้างบ้านพักริมน้ําปิง เป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงความปรารถนาของชนช้ันสูงท่ี
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 ต้องการจะเสพความสุขเหล่านั้น ต่อมาก็มีการเผยแพร่ไปยังกลุ่มชนช้ันกลาง ผ่านหนังสือ
ท่องเที่ยว (สงวน 2505) วารสาร อาทิ  วารสารคนเมือง (จัดจําหน่ายในช่วงปี 2497-2499) 
ตลอดจนบทเพลงชื่นชมความงามของภาคภาคเหนือ/สาวเหนือ7 นวนิยาย ละครและภาพยนตร์ 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน ภักดีกุล 2543 และธเนศวร์ 2552) ซึ่งส่งผลให้ช่ือเสียงต่าง ๆ 
เหล่านี้ได้กลายเป็น “ภาพลักษณ์” สําคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภาคเหนือ  
 
 ภาพและเนื้อหาเหล่านี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของ “ภาพลักษณ์” ของภาคเหนือท่ีถูกผลิต
ซ้ําผ่านหนังสือท่องเที่ยว งานทางประวัติศาสตร์ (เช่น การพูดถึงประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินที่แตกต่างไปจากท้องถ่ินอ่ืนในประเทศไทย) และ “ภาพประกอบ” (images) 
ท่ีปรากฏอยู่ในหนังสือ โดยเฉพาะอย่างย่ิงหนังสือท่ีถูกผลิตข้ึนด้วยวัตถุประสงค์ทางการ
ท่องเที่ยว (Freeman 2001; Cummings 2006) ซึ่งได้เสนอภาพประเพณีวิถีชีวิต ภาพผู้คนใน
เคร่ืองแต่งกายพ้ืนเมือง ภาพสถาปัตยกรรมท้องถิ่น (ภาพท่ี 1) อันได้แก่ วิหาร เจดีย์ 
บ้านเรือน เป็นต้น สอดคล้องไปกับ “ตัวบท” ในหนังสือเหล่านี้ ล้านนาถูกกล่าวถึงในลักษณะท่ี
มีธรรมชาติอันโดดเด่น มีสถานท่ีท่องเที่ยวมากมาย มีขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม ความ
งดงามแปลกตาของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น “ประชาชนมีขนบประเพณีของตนเอง ผู้คนมีน้ําใจ
ไมตรี พูดจาไพเราะ มีทัศนียภาพท่ีสวยงาม อากาศหนาวเย็นคล้ายกับต่างประเทศ ดอกไม้
สวยงาม” (ธเนศวร์ 2536:1621-163) “เป็นดินแดนอิสระ อยู่ท่ามกลางขุนเขา มีวัฒนธรรมเป็น
ของตนเอง” (Freeman 2001:78) “การเป็นดินแดนแห่งหญิงงาม โดยบรรยายถึงผู้หญิงเหนือ
ว่ามีผิวขาว ผมยาว รูปร่างดี และเรียกเปรียบเทียบว่าเป็น "เอ้ืองเหนือ" ท่ีสวยงาม9  
 

 

    
 
 
 
ภาพท่ี 1 
“วัดพระธาตุลําปางหลวง”  
(Freemann 2001, 35) 
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ความยากจนของชีวิตในชนบท (ดังท่ีปรากฏในยุคก่อน) แต่กลับเสนอภาพวิถีชีวิตท่ีเรียบง่าย มี
ความสุขและมีความงามอย่างสันโดษ (ภาพท่ี 2) ในแง่นี้ภาพถ่ายทําให้ดูราวกับว่าภาพได้
นําเสนอส่ิงต่าง ๆ อย่างชัดเจน หรือสะท้อนความเป็นจริงอย่างตรงไปตรงมา แต่กระนั้น ภาพ
ท่ีถูกถ่ายก็ไม่สามารถสะท้อนภาพทุกอย่างท่ีตรงหน้าเลนส์ออกมาได้อย่างตรงไปตรงมา เพราะ
ผู้ถ่ายภาพต้องเลือกว่าจะถ่ายภาพแบบใดและไม่ถ่ายแบบใด ซึ่งทําให้ส่ิงท่ีไม่ได้ถูกบันทึกหายไป 
ขณะเดียวกันก็ทําให้ส่ิงท่ีถูกถ่ายภาพกลายเป็นภาพท่ีสมจริง  

 
  

 
 
 

  

ภาพท่ี 2 “วิถีชีวิต” (Cummings 2006) 

  
 การหว่านล้อมให้ผู้อ่านคล้อยตามว่าภาพ “ความเป็นล้านนา” ในลักษณะนี้ได้ทําให้
ภาคเหนือ/ล้านนาเป็นดินแดนท่ีแปลกประหลาด (exotic) ผ่านสายตาของคนกรุงเทพฯ ได้รับ
การผลิตซ้ําอย่างต่อเนื่องมาจนถึงยุคปัจจุบัน ภาพท่ีเกิดข้ึนจึงมิได้เป็นผลมาจากการรื้อฟ้ืน
วัฒนธรรมท้องถิ่นในฐานะที่เป็น “ภูมิปัญญา” ท่ีมีคุณค่าอย่างเดียว หากยังเป็นผลผลิตจากการ
สร้างความเป็นล้านนาในลักษณะท่ีเป็น “สินค้า” ของการท่องเท่ียว “ความเป็นล้านนา” ท่ีถูก
สร้างข้ึนจากเงื่อนไขท่ีย้อนแย้งกันดังกล่าว ทําให้การประกอบสร้าง “ความเป็นล้านนา” เป็น
เร่ืองของการช่วงชิงความหมายของกลุ่มต่าง ๆ เพ่ือบรรลุเป้าหมายของฝ่ายตน ภาพเหล่านี้จึง
ไม่ได้เป็นภาพท่ีเกิดข้ึนมาจากภายในท้องถิ่นแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่ส่วนหนึ่งเป็น “สายตา” 
ท่ีเกิดข้ึนมาจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ชนช้ันสูง และกลุ่มทุนชนช้ันกลางกรุงเทพฯท่ีสร้างและ
กําหนดภาพความเป็นล้านนาในแบบท่ีพวกเขาต้องการเห็นข้ึนมา พร้อมท้ังสร้างความชอบ
ธรรมให้ภาพและตัวบทเหล่านี้ ขณะเดียวกันก็จํากัดการตีความ การนิยาม และได้บดบังเบียด
ขับภาพความเป็นล้านนาในแบบอ่ืนออกไป 
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 การสร้าง “ความเป็นล้านนา” ในฐานะที่เป็นงานศิลปะ  
 
 สถานะของ “ศิลปวัฒนธรรมล้านนา” มิได้ดํารงอยู่อย่างอิสระ แต่ข้ึนอยู่กับนโยบายของ        
รัฐไทยท่ีเข้ามามีบทบาทและมีอํานาจในการควบคุมจัดการให้มีสถานะตามแบบที่รัฐกําหนด ใน
กรอบของประวัติศาสตร์ศิลปะชาตินิยม ศิลปะเชียงแสนหรือศิลปะล้านนา10 จึงถูกผนวกรวมให้
อยู่ในพัฒนาการทางศิลปะไทยของไทย ในสมัยรัชกาลท่ี 5 แม้จะมีนโยบายเน้นความเป็นไทย
ของล้านนา ด้วยการเรียกช่ือว่า “ลานนาไทย” เพื่อเน้นถึงพระราชอํานาจของกษัตริย์แห่ง
กรุงเทพฯ ท่ีอยู่เหนือล้านนา (สายชล 2551, 63) แต่สยามในขณะนั้นไม่ได้มีนโยบายทางด้าน
ศิลปกรรมอย่างชัดเจน ประกอบกับการท่ีช่างและวิทยาการต่าง ๆ ยังคงกระจุกตัวอยู่เฉพาะ
ในกรุงเทพฯ จึงทําให้ศิลปกรรมของท้องถิ่น เช่น จิตรกรรมฝาผนังในภาคเหนือไม่ตกอยู่ภายใต้
อํานาจของรัฐกรุงเทพฯ และยังคงรักษารูปแบบของศิลปะท้องถิ่นเอาไว้ได้ อาทิ จิตรกรรม  
ฝาผนังวัดบวกครกหลวง จังหวัดเชียงใหม่ และจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน โดย
แต่ละเมืองจะมีแบบอย่างของตนเองอย่างเด่นชัด ซึ่งสามารถจัดเป็นสกุลช่างตามพื้นท่ีได้ อาทิ 
สกุลช่างลําปาง สกุลช่างเชียงใหม่ สกุลช่างน่าน เป็นต้น (สน 2526, สันติ 2534, 2536 และ 
ภาณุพงษ์ 2541)  
  
 ในอีกทางหนึ่ง นับตั้งแต่การพยายามสร้างเอกลักษณ์แห่งชาติในปีพ.ศ. 2454 โดย        
รัชกาลท่ี 6 ได้ตั้งกรมศิลปากรข้ึนมาดูแลงานช่างของสยาม โดยเฉพาะกรมศิลปากรจึง
กลายเป็นแหล่งรวมช่าง ผู้เช่ียวชาญด้านศิลปะและวัฒนธรรมในขณะนั้น (ฉวีงาม 2545, 7-11) 
และทําให้การช่างของสยาม และการช่างของชาวบ้านถูกจัดให้อยู่นอกกระแสการนิยามความ
เป็นศิลปะไทย กล่าวได้ว่าการตั้งกรมศิลปากร ทําให้เกิดการสร้างรูปแบบมาตรฐานทางศิลปะ
ของชาติ หรือท่ีเรียกว่า “ศิลปะแบบกรมศิลป์” มาตรฐานในลักษณะนี้กลายเป็นกลไกของชน
ช้ันสูงในการกํากับรสนิยม การออกแบบและการสร้างสรรค์ศิลปกรรมของไทย นอกจากนี้การ
สร้างมาตรฐานศิลปะแบบกรุงเทพฯของกรมศิลปากร ยังทําให้ศิลปะของกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืนถูก
มองว่าเป็น “ศิลปะชาวบ้าน” (folk art) ซึ่งแสดงถึงสถานภาพที่ด้อยกว่าอีกด้วย 
 
 เช่นเดียวกันกับศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นภาคเหนือท่ีถูกจัดให้เป็น “ศิลปะชาวบ้าน” 
เนื่องจากเป็นศิลปะท่ีเกี่ยวเนื่องกับขนบประเพณี และวัฒนธรรมของท้องถิ่น โดยแบ่งประเภท
ออกเป็นจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม วรรณกรรม ดนตรี นาฏศิลป์ ตลอดจนงาน
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 หัตถกรรมต่าง ๆ เนื่องจากไม่ใช่ศิลปะของชนช้ันสูง “ศิลปะชาวบ้าน” จึงมีช่ือเรียกอย่างหนึ่งว่า 
ศิลปะพ้ืนถิ่น” และ “ศิลปะชายขอบ” (A p i n a n  1 995 ,  2 05 ) ซึ่งหมายถึงศิลปะท่ีทําโดย
ชาวบ้านท่ีอยู่ชายขอบจากเมืองศูนย์กลาง การนิยามเช่นนี้ทําให้สถานภาพของศิลปวัฒนธรรม
ในภาคเหนือถูกมองว่าเป็น “ศิลปะชาวบ้าน”  
  
 มากไปกว่านั้น การเกิดข้ึนของศิลปะสมัยใหม่ในช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 25 ได้ทําให้
ศิลปะแบบประเพณีและจิตรกรรมฝาผนังถูกมองว่าเป็น “อดีต”, “ประวัติศาสตร์” ตรงข้ามกับ
ศิลปะท่ีนําเข้ามาจากตะวันตก ซึ่งถูกมองว่าเป็น “สากล” และ “สมัยใหม่”11 โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการสถาปนาตัวเองของความคิดแบบศิลปะตะวันตก ซึง่แสดงให้เห็นผ่านการตั้งสถาบัน
ศิลปะ โดยมีศิลป พีระศรี เป็นผู้สร้างหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีใช้รูปแบบการสอนแบบ
ประเทศอิตาลีหรือ “ศิลปะแบบหลักวิชา”12 (Academic Art) และยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย
ศิลปากรในปี พ.ศ. 2486  

 
 การเปล่ียนแปลงท่ีว่านี้ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนด้านความคิด เทคนิควิธีการและท่ีสําคัญ
อย่างย่ิงคือ การเปล่ียนแปลงทางอุดมการณ์ด้านคุณค่าหรือสุนทรียศาสตร์ทางศิลปะ อัน
หมายถึง ความเป็นหนึ่งเดียว (or ig ina l i ty) ความเป็นปัจเจก (ind iv idual ism) ลักษณะ
เฉพาะตัว (subjectivity) และการทํางานศิลปะเพ่ือศิลปะ (Art for Art ’s Sake)13 ซึง่
หมายความว่าผลงานศิลปะต้องมีลักษณะเฉพาะท่ีไม่เหมือนใคร นอกจากนั้นแล้วศิลปะสมัยใหม่
ยังสถาปนาตนเองว่าเป็นศิลปะช้ันสูง (High Art) ท่ีแยกขาดออกจากศิลปะแบบประเพณีและ
ศิลปะของคนท่ัวไป (M a s s  A r t )  และส่งผลให้ศิลปะรูปแบบอ่ืน ๆ อาทิ พาณิชย์ศิลป์ 
(Commercial Art) ศิลปะท่ีถูกผลิตเพ่ือขายในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว (Tourist Art, sou-
venirs) ศิลปะชาวบ้านและงานช่างต่าง ๆ (craft) อยู่ในลําดับท่ีลดหล่ันลงมา ลักษณะเช่นนี้จึง
ไม่ต่างไปจากการครอบงําศิลปะโดยชนชั้นนําไทยในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เพียงแต่เปล่ียน
บทบาทจากรัฐมาเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากร  
 
 แม้ว่าศิลปะล้านนา ในฐานะท่ีเป็น “ศิลปะพ้ืนบ้าน” จะถูกมองว่าเป็นศิลปะชายขอบ        
แต่เม่ือไรท่ีศิลปินหยิบเอาลักษณะทางวัฒนธรรมล้านนามาสร้างเป็น “งานจิตรกรรมไทยร่วม
สมัย”14 โดยผสมผสานกับเทคนิควิธีแบบตะวันตกหรือศิลปะสมัยใหม่ ศิลปะในลักษณะนี้
เรียกว่า “ศิลปะประเพณีสมัยใหม่” (neotraditionalism/Neotradition Art) (Fisher 1994; 
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 Clark 1998; Cate 2003 และ Taylor 2004)15 ผลงานศิลปะในรูปแบบนี้ก็ได้กลายเป็น
ผลงานศิลปะท่ีกลับได้รับการยอมรับในฐานะที่เป็นวิจิตรศิลป์ (F ine Ar ts ) จนกระท่ังศิลปะ
ท้องถิ่นถูกจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ศิลปะและแกลเลอร่ีศิลปะร่วมสมัย และตัวศิลปินเองก็ยังได้รับ
การยอมรับจากรัฐด้วย อาทิ การยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ16 ผลงานศิลปะในรูปแบบนี้ก็ได้
กลายเป็นผลงานศิลปะท่ีกลับได้รับการยอมรับในฐานะที่เป็นวิจิตรศิลป์ (Fine Arts) จนกระท่ัง
ศิลปะท้องถิ่นถูกจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ศิลปะและแกลเลอร่ีศิลปะร่วมสมัย และตัวศิลปินเองก็ยัง
ได้รับการยอมรับจากรัฐด้วย อาทิ การยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ17 เป็นต้น รางวัลท่ีพวกเขา
ได้รับนั้น ล้วนแสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นของผลงาน และการได้รับการยอมรับในแวดวง
ศิลปะ18 รางวัลจากการประกวดแสดงให้เห็นว่าผลงานศิลปะที่แสดงออกถึงความเป็นท้องถิ่น
สามารถได้รับการยอมรับมากข้ึน การประกวดเป็นเสมือนเคร่ืองมือของปฏิบัติการทางอํานาจท่ี
ทําให้ความรู้ทางศิลปะแพร่กระจายไปท่ัวแวดวงศิลปะไทยด้วย กล่าวคือ มาตรฐานทางศิลปะ
ท่ีถูกสร้างข้ึนจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ วิธีการ ตลอดจนการตัดสินท่ีใช้ใน
การประกวดศิลปะล้วนแล้ว แต่สะท้อนให้เห็นถึงการครอบงําทางความคิดอุดมการณ์และ
มาตรฐานทางศิลปะท่ีไม่เพียงแค่ใช้เป็นมาตรฐานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรเอง หากแต่ยัง
กลายเป็นมาตรฐานท่ีใช้กันในโลกศิลปะไทยซึ่งทําให้รางวัลท้ังเป็นเคร่ืองยืนยันท้ังความสามารถ
ของศิลปินและเป็นคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์หรือความงามในผลงานศิลปะอีกด้วย  
 
 นอกจากนี้ ความสําเร็จจากการประกวดยังสะท้อนให้เห็นว่า “ความเป็นท้องถิ่น” ได้
กลายเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ในการทํางานศิลปะท่ีทําให้ศิลปินแตกต่างคนอ่ืน ซึ่งถือวา่
กลายเป็นจุดขายสําคัญของอํานาจในการผลิตและการตลาด โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงต้น
ทศวรรษท่ี 2500 ตลาดการค้าศิลปะรูปแบบประเพณีได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจาก
ความต้องการในการใช้ในการตกแต่งโรงแรมหรือ บนฝาผนังอาคาร ในแง่นี้จึงเป็นส่ิงสะท้อนให้
เห็นว่า “ศิลปะล้านนา” สามารถเข้าสู่ตลาดศิลปะชั้นสูง (High-End Art) ได้ด้วยการชู “ความ
เป็นท้องถิ่น” ข้ึนมาเป็นสําคัญ                          
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ภาพ “ความเป็นล้านนา” ในงานจิตรกรรมไทยร่วมสมัย  
  
 ถ้าพิจารณาจากผลงานจิตรกรรมไทยร่วมสมัยของศิลปินภาคเหนือ  สามารถสรุป
เนื้อหา19 ท่ีปรากฏในการสร้างสรรค์ได้ออกเป็น 2 แนวทาง แนวทางแรก ได้แก่ เนื้อหาท่ี
เกี่ยวข้องกับคติ ความเช่ือ ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา20 แนวทางที่สอง ได้แก่ การ
นําเสนอมุมมองแสดงถึงสภาพวิถีชีวิต, ความเป็นอยู่, ประเพณี ความเชื่อของท้องถิ่น21  2 
แนวทางนี้ช้ีให้เห็นว่าวัตถุทางวัฒนธรรมท่ีศิลปินภาคเหนือใช้ในการแสดงออก สามารถแบ่ง
ออกเป็น  

 
 (1) จากประเพณีวิถีชีวิตประจําวัน อาทิ งานของประสงค์ ลือเมือง ในชุดลํานําอรหันต์ 
ระหว่างปี พ.ศ. 2530 ได้รับแรงบันดาลใจจากการจับปลาของชาวประมงพ้ืนบ้าน (ภาพท่ี 3) 
งานของพรชัย ใจมา ซึ่งเป็นภาพวิถีชีวิต ผู้คน ในงานประเพณี อาทิ ประเพณียี่เป็ง ประเพณีปี๋
ใหม่เมือง (สงกรานต์) และผลงานของอานันท์ ราชวังอินทร์ในช่วง พ.ศ. 2550 แสดงออกถึง
ภาพวิถีชีวิตของชาวล้านนาท่ีผูกพันกับศาสนาพุทธ อาทิ ภาพ “สงบ” (2550)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 ประสงค์ ลือเมือง “ลิขิตสวรรค์” (2530) เทคนิคสีอะคริลิค  
รางวัลท่ี 1 เหรียญทองจิตรกรรมไทยแบบประเพณี จิตรกรรมบัวหลวงคร้ังท่ี 11 
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  (2) จากความเช่ือทางพุทธศาสนา ตลอดจนนิทานปรัมปรา ตํานานในท้องถิ่นภาคเหนือ  
ได้แก่ ผลงานของ ลิปิกร มาแก้ว ได้แรงบันดาลใจจาก “ปั๊ปสา” หรือคัมภีร์ใบลานล้านนา, 
งานของ วีระศักดิ์ สัสดี “ตระกูลผีกะ” (2552) อันมีท่ีมาจากเรื่องผีกะ ซึ่งเป็นผีในตํานาน
ความเชื่อล้านนา ตลอดจนงานศิลปะแบบประเพณี เร่ืองราวในพุทธศาสนา พุทธประวัติแต่ใช้
เทคนิควิธีการเขียนแบบศิลปะล้านนา อาทิ ผลงานของสุระทิน ตาตะน๊ะ และลิขิต นิสีทนาการ  
 
 (3) สถาปัตยกรรมในท้องถิ่น อาทิ ผลงานของ ทรงเดช ทิพย์ทอง ได้แรงบันดาลใจ
จากบ้านเรือน เจดีย์ อุโบสถ สถูป วิหารในวัดล้านนา อาทิ ภาพ “พระพุทธบาท” (2546) “วัด
ต้นแหลง” (2549) “ธรรมศาลา” (2549) “วัดดอย” (2551) งานของลิขิต นิสีทนาการ ท่ีได้รับ
อิทธิพลจากลายปูนปั้นท่ีวัดไหล่หิน จังหวัดลําปาง  
 
 (4) จิตรกรรมฝาผนังวัดในล้านนา โดยเฉพาะจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์และวัดหนอง
บัว จังหวัดน่านเป็นแรงบันดาลใจให้กับศิลปินหลายๆท่าน อาทิ ภาพเขียนใบหน้า “ปู่ม่าน - ย่า
ม่าน” (2550) ของธงชัย ศรีสุขประเสริฐ ภาพ “หญิงสาวกับชายหญิงในอดีต” (2548) ของวี
ระศักดิ์ สัสดี  
 

 วัตถุทางวัฒนธรรมท่ีศิลปินหยิบเลือกเอามาแสดงออกในงานจิตรกรรม ไม่เพียงแต่บง่
บอกถึงตัวตนของศิลปิน แต่ยังกลายเป็นภาพตัวแทนของวัฒนธรรม “ล้านนา” หรือท่ีเรียกว่า 
“กลิ่นอายของวัฒนธรรมภาคเหนือ” ท่ีปรากฏในงานจิตรกรรมไทยร่วมสมัยด้วย ประเด็นท่ี
น่าสนใจ คือ วัตถุทางวัฒนธรรมท่ีศิลปินกลุ่มนี้หยิบเลือกมาแสดงออกล้วนแต่เกี่ยวข้องกับ
ประเพณีวิถีชีวิตท่ีสามารถเห็นในชีวิตประจําวันและเป็นส่ิงท่ีสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของศิลปิน
ในฐานะท่ีเป็นล้านนาท่ีมีต่อวัฒนธรรมล้านนา โดยศิลปินนํามาใช้เพ่ือตอบสนองถึงจินตนาการ
และความรู้สึกที่พวกเขามีต่อวัฒนธรรมพื้นถิ่นของตน อาจกล่าวได้ว่า จินตนากรรมของศิลปิน
ล้านนาท่ีมีต่อวัฒนธรรมล้านนาคือ “ความเป็นชนบทล้านนา” ท่ีงดงาม เรียบง่าย บริสุทธิ์ โดย
แสดงออกผ่านรูปทรงของวัตถุทางวัฒนธรรมล้านนา ไม่ว่าจะเป็นรูปทรงของสถาปัตยกรรมพื้น
ถิ่น รูปทรงของตัวบุคคลท่ีได้รับอิทธิพลมาจากภาพจิตรกรรมฝาผนังท่ีพบในล้านนาซึ่งมีลักษณะ
ทางศิลปะเฉพาะถิ่นท่ีแตกต่างไปจากศิลปะในรูปแบบอ่ืน ๆ (ภาพท่ี 4) 
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  นอกเหนือจากนั้น ประเด็นท่ีน่าสนใจอีกประการหนึ่ง คือ นับตั้งแต่ปี 2530 เป็นต้นมา 
ผู้เขียนพบว่ามีการตั้งช่ือในงานแสดงนิทรรศการศิลปะ โดยเฉพาะอย่างย่ิงท่ีจัดข้ึนท่ีกรุงเทพฯ 
เพ่ือสะท้อนถึงท่ีมา รากเหง้าของพวกเขาเอง อาทิ นิทรรศการ “ไต๋ หริภุญชัย” โดยประสงค์ 
ลือเมือง ณ หอศิลป์ศิลปะ พีระศรี (2531) นิทรรศการศิลปกรรม “สรวยศิลป์ ศิลปินเหนือ” 
ณ ศูนย์ศิลปะ PCC (2549) นิทรรศการ “ก้าวท่ีส่ีสู่สายทาง สล่าล้านนา” ณ แกลเลอร่ี เอ็น 
(2551) นิทรรศการ “The North Faith” โดย 9 ศิลปินไทย ณ Number1 (2552) เป็นต้น 
ภาษาท่ีใช้ในการตั้งช่ือนิทรรศการเหล่านี้มีท้ังใช้ภาษาคําเมืองหรือภาษาเหนือ โดยท่ีไม่ต้องเป็น
ภาษาภาคกลาง ดังคําว่า ”สล่า” “ไต๋” และการใช้คําเพ่ือส่ือถึงภาคเหนือโดยตรงว่าเป็นศิลปิน
จากภาคเหนือ การใช้ภาษาเหล่านี้ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับวัฒนธรรมล้านนาและศิลปิน
เองก็มีความภาคภูมิใจท่ีแสดงออกถึงรากเหง้าของพวกเขาเอง นอกจากภาษาท่ีใช้ในการตั้งช่ือ
นิทรรศการแล้ว ศิลปินบางคนยังใช้ภาษา “คําเมือง” ในการตั้งช่ือภาพผลงานจิตรกรรมของ
ตนเอง โดยเฉพาะอย่างย่ิงพรชัย ใจมาท่ีมักใช้ “คําเมือง” เป็นช่ือภาพ โดยท่ีไม่แปล
ความหมายเป็นภาษากลาง อาทิ ภาพ “ปอยหน้อย” (2537) หลองข้าว (2542) ตูบ (2542) 
กาดนัด (2552) เป็นต้น จึงเห็นได้ว่าการกล่าวถึงตัวตนและงานจิตรกรรมของศิลปินล้านนานั้น 
เช่ือมโยงไปกับท้องถิ่นล้านนา ขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นว่าสังคมหรือโลกศิลปะของไทยก็
ยอมรับ “ความเป็นล้านนา” ว่าเป็นส่วนหนึ่งของศิลปะไทย 
 
 “ความเป็นล้านนา” สามารถดํารงอยู่ในงานจิตรกรรมไทยร่วมสมัยด้วยจินตนาการของ
ศิลปิน กล่าวคือ จินตนาการที่ศิลปินได้ถ่ายทอดลงในงานจิตรกรรมเหล่านี้ มีส่วนในการผลิตซ้าํ        
“อัตลักษณ์ล้านนา” โดยเฉพาะอย่างย่ิงภาพลักษณ์ของเมืองเหนือ ในฐานะ “ชุมชนท่ีมี
วัฒนธรรมแปลก ๆ” (e x o t i c )  ผ่านมุมมองของนักท่องเท่ียวต่างถิ่น ดังจะเห็นได้จากผลงาน
จิตรกรรมของศิลปินภาคเหนือ ไม่ว่าจะเป็นภาพชุด “ชาวบ้าน” ของ ประสงค์ ลือเมือง ท่ีมี
รูปทรง ลักษณะแปลกตาไปกว่าศิลปะภาคกลาง ผลงานของ ทรงเดช ทิพย์ทอง ท่ีแม้จะไม่มี
ตัวบุคคลอยู่ในผลงานเลยแต่การจัดวางสถาปัตยกรรมในล้านนา ด้วยบรรยากาศและโทนสี ทํา
ให้เกิดความสุขสงบ และงานของ พรชัย ใจมา ท่ีเล่าเร่ืองวิถีชีวิตแบบพื้นบ้าน/ชนบทได้อย่างมี
ชีวิตชีวา มีแต่รอมย้ิม ผู้คนช่วยกันทํางานอย่างมีความสุข (ภาพที่ 5) 
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ภาพท่ี 4 อานันท์ ราชวังอินทร์ “สงบ” (2542) เทคนิคสีอะคริลิค  
รางวัลท่ี 1 เหรียญทอง จิตรกรรมแนวไทยประเพณี จิตรกรรมบัวหลวง คร้ังท่ี 23 

 
ภาพท่ี 5 พรชัย ใจมา “ยี่เป็ง” (2551) เทคนิคสีอะคริลิค ขนาด 200x250 ซม. 
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  ภาพเหล่านี้มิได้สะท้อนภาพของล้านนาท้ังหมด หากแต่หยิบเลือกนําเสนอความเป็น
ล้านนาในบางแง่มุมและบางพ้ืนท่ี โดยผลงานเหล่านี้ส่วนมากเลือกกล่าวถึง “ความเป็นล้านนา” 
เฉพาะในแง่ดี ไม่ค่อยหยิบเอาปัญหาทางสังคมในภาคเหนือข้ึนมาเป็นเนื้อหาในงานอาทิ ปัญหา
สิทธิความเป็นพลเมืองของชาวเขาและกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ โสเภณี ยาเสพย์ติด เป็นต้น มี
เพียงผลงานบางช้ิน เช่น ผลงานของ วีระศักดิ์ สัสดี ท่ีแสดงออกถึงผู้หญิงล้านนาท่ีถูกล่วง
ละเมิดทางเพศ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งของภาคเหนือ ภาพลักษณ์ผู้หญิงล้านนาท่ีวีระ
ศักดิ์นําเสนอนั้น โทนสีของภาพมักจะเน้นท่ีสีขาวดําเป็นหลัก เพ่ือสะท้อนอารมณ์ความรู้สึก
สะเทือนใจ อาทิ “ดอกไม้ร่วง” (2546) “แม่ญิง” (2548) ซึง่เป็นภาพท่ีต่างไปจากภาพผู้หญิง
ล้านนา ท่ีถูกสร้างโดยศิลปินภาคเหนือคนอ่ืน ๆ ท่ีมักจะเขียนภาพให้ผู้หญิงลา้นนาอยู่ใน
บรรยากาศที่งดงาม มีโทนสีสดใส22 

 

 การท่ีศิลปินแสดงออกถึง “ความเป็นล้านนา” ในงานจิตรกรรมไทยร่วมสมัย  ท้ังจาก
เนื้อหาในภาพ จากภาษาท่ีใช้ในการตั้งช่ือภาพหรือตั้งช่ือนิทรรศการ ทําให้เห็นว่าตัวตนของ
ศิลปินกับความเป็นล้านนานั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เม่ือกล่าวถึงตัวตนของศิลปินก็จะกล่าวถึง
รากเหง้าของศิลปินนั่นคือ “ความเป็นล้านนา” ในเวลาเดียวกัน ฉะนั้นงานจิตรกรรมของศิลปิน
ล้านนาในรูปแบบนี้จึงไม่สามารถดํารงอยู่ได้หากปราศจากวัฒนธรรมล้านนา ผลงานจิตรกรรม
จึงเป็นส่วนหนึ่งของผลิตผลทางวัฒนธรรมแบบหนึ่ง (Cultural Production) (Myers 1995,61) 
งานจิตรกรรมไทยร่วมสมัยของศิลปินคนล้านนาจึงเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาจากการเป็นภาพตัวแทน
ของ “วัฒนธรรมล้านนา” ท่ีเกิดข้ึนในบริบทหนึ่ง 
 

สรุป  
 
 สถานภาพของศิลปะล้านนาภายใต้รัฐชาติไทย มีการปรับเปลี่ยนไปตามบริบททาง
การเมืองท่ีเปล่ียนแปลงไปในแตล่ะยุคสมัย จากความเป็นคนอ่ืนสู่การเป็นส่วนหนึ่งของรัฐชาติ
และกลายเป็นศิลปะพื้นถิ่นภายใต้ศิลปะของรัฐชาติและของชนช้ันนําไทย และยังได้รับการ
ส่งเสริมจากรัฐ เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มรายได้จากการท่องเท่ียวในภาคเหนือมาตั้งแต่ใน
อดีตจนถึงปัจจุบัน  
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  “ภาพและตัวบท” ของล้านนาท่ีถูกผลิตข้ึน จากกลุ่มศิลปินที่นิยามตนเองว่าเป็นศิลปิน        
คนล้านนา ซึ่งถือว่าเป็นคนในวัฒนธรรม นําเสนอ “ภาพ” ของความเป็นล้านนาท่ีสอดคล้องกับ
ภาพและตัวบทความเป็นล้านนาท่ีถูกสร้างผ่านส่ือต่างๆ ส่ิงท่ีน่าสนใจคือผลงานศิลปะท่ีถูกสร้าง
ข้ึนโดยศิลปินกลุ่มนี้ก็ได้รับการยอมรับจากรัฐ การใช้แรงบันดาลใจ (m o t i f )  จากวัฒนธรรม
ท้องถิ่น “ล้านนา” ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ ท่ีพยายามสร้างความเป็นชาติพันธุ์ของชาติจาก
อดีตอันรุ่งเรือง การได้รับการสนับสนุนจากรัฐ อันกล่าวได้ว่าหมายถึงการท่ีภาพวัฒนธรรม
ล้านนาในงานจิตรกรรมไทยร่วมสมัยส่วนมากมีลักษณะตรงกับภาพลักษณ์ความเป็นล้านนาท่ีถูก
สร้างข้ึนโดยรัฐ แสดงถึงการครอบงําทางความคิดอุดมการณ์ท่ีมีต่อ “ความเป็นล้านนา” ท่ี
ส่งผลต่อการจํากัดจินตนาการที่มีต่อความเป็นล้านนา สร้างความชอบธรรม เป็นภาพหลักท่ีมี
บทบาทสําคัญ ขณะเดียวกันก็เบียดบัง ความเป็นล้านนาในรูปแบบอ่ืน ๆ ออกไป  
 
 ดังนั้น จึงกล่าวได้อีกว่าความเป็นตัวตน และอัตลักษณ์ทางศิลปะของศิลปินเป็นดั่งภาพ
ตัวแทนของวาทกรรมต่าง ๆ ท่ีถูกสร้างข้ึนมา ผลงานจิตรกรรมของศิลปินจึงเป็นภาพตัวแทน
ของวัฒนธรรมล้านนาท่ีถูกสร้างข้ึนในบริบทหนึ่ง ความหมายของงานจิตรกรรมไทยไม่ได้ถูก
ควบคุมโดยศิลปินผู้สร้างผลงานเท่านั้น แต่ยังถูกควบคุมจากสนามทางวัฒนธรรม เนื่องจาก
ผลงานเหล่านี้ถูกจัดแสดง ขายตลอดจนได้รับรางวัลรับรองจากรัฐ จึงเห็นได้ว่าศิลปินแสดงอัต
ลักษณ์ผ่านตัวตนท้ังในระดับท้องถิ่น (local) และในระดับของความเป็นชาติ (nation) 
 
 อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนพบว่าการท่ีศิลปินล้านนากลุ่มนี้ตระหนักถึงอัตลักษณข์องตนเอง        
จากพ้ืนถิ่นของตนเอง ส่วนหนึ่งได้รับอิทธิพลมาจากการเรียนการสอนศิลปะจากภาควิชาศิลป
ไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีเน้นให้นักศึกษา
ศิลปะค้นหาอัตลักษณ์ทางศิลปะของตนเองจากท่ีมาของตนเอง ปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็น
ปฏิกิริยาท่ีสอดคล้องกับบริบททางสังคมวัฒนธรรมไทยในช่วงเวลานั้นกล่าวคือ “กระแสท้องถิ่น
นิยม” อันหมายถึง กระแสการใส่ใจความเป็นท้องถิ่น การร้ือฟื้นอัตลักษณ์ท้องถิ่น ตลอดจน
การนิยามความเป็นไทยจากท้องถิ่นท่ีเกิดข้ึนในช่วงทศวรรษท่ี 2520 ซึ่งแท้ท่ีจริงแล้วไม่ได้
เกิดข้ึนจากท้องถิ่นหรือเจ้าของวัฒนธรรมแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่ภาครัฐและองค์กรเอกชน
เองก็มีส่วนร่วมในการนิยาม ร้ือฟื้นวัฒนธรรม/อัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่างแพร่หลาย กระท่ังกล่าว
ได้ว่าส่งผลให้ศิลปะและศิลปินล้านนาร่วมสมัยเหล่านี้ได้รับการยอมรับให้เป็นมาตรฐานหนึ่งของ
วงการศิลปะไทยและสร้างอํานาจครอบงําศิลปะล้านนารูปแบบอ่ืน ๆ  
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 เชิงอรรถ 
 
 1 บทความนี้พัฒนามาจากส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ของผู้เขียนเร่ือง “การสร้างและ
ต่อรองความหมายของ “ความเป็นล้านนา” ในงานจิตรกรรมไทยร่วมสมัย” (2553) ซึ่ง
ทําการศึกษาในช่วงเดือนพฤษภาคม 2552 ถึงเมษายน 2553  

 
 2 รูปทรง ในความหมายทางศิลปะ (Artistic Form) คือส่วนท่ีเป็นรูปทรงของศิลปะ 
รูปทรงเป็นตัวการสําคัญท่ีส่ือความหมายจากศิลปินไปสู่ผู้ดู หมายถึง ส่ิงท่ีมองเห็นได้ใน
ทัศนศิลป์ โดยมีองค์ประกอบ 2 ส่วนคือ ส่วนท่ีเป็นโครงสร้างทางรูป ได้แก่ เส้น สี น้ําหนัก
อ่อนแก่ของขาว-ดํา, ท่ีว่าง และลักษณะพื้นผิวกับส่วนท่ีเป็นโครงสร้างวัตถุ ได้แก่ วัสดุท่ีใช้ใน
การสร้างรูป เช่น สี ดินเหนียว หิน ไม้ กระดาษ ผ้า เป็นต้น และเทคนิคท่ีใช้กับวัสดุเหล่านั้น 
เช่น การระบาย การปั้น การสลัก การแปะ การเชื่อมต่อ เป็นต้น (ชลูด 2541, 18, 209)  
 
 3  ศิลปินกลุ่มท่ีศึกษาในคร้ังนี้เน้นเฉพาะกลุ่ม “ศิลปินล้านนา” รุ่นกลางจนถึงรุ่นใหม่ 
กล่าวคือ ศิลปินท่ีเร่ิมสร้างผลงานในช่วงทศวรรษ 2530 เป็นต้นมา ท่ีได้รับการฝึกฝนทาง
ศิลปะจากภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ท่ีสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมไทยร่วมสมัย โดยไม่ได้หมายรวมถึงศิลปินล้านนากลุ่ม
อ่ืน ๆ ท่ีอยู่ในภาคเหนือ การที่ผู้เขียนใช้คําว่า “ศิลปินล้านนา” นั้นมาจากการนิยามตนเองของ
ศลิปินกลุ่มนี้ อันหมายถึงศิลปิน ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะท่ีมีพื้นเพเป็น “คนล้านนา” ท่ีได้นําเอา
วัฒนธรรมจากท้องถิ่นของตนเองมาแสดงออกในผลงานจิตรกรรม เพ่ือประกอบสร้าง “ความ
เป็นล้านนา” ข้ึนมา ดังจะเห็นได้ว่าตัวตนของศิลปินกลุ่มนี้ ท้ังท่ีถูกนําเสนอผ่านมุมมองของผู้อ่ืน
และจากที่ศิลปินนําเสนอตัวตนของตนเอง มิได้เป็นตัวตนของศิลปินในฐานะปัจเจกแต่เพียง
อย่างเดียว แต่พวกเขาได้นําพื้นเพของตนเองในฐานะที่เกิดและถิ่นท่ีเขาอาศัยอยู่มาเป็นส่วน
หนึ่งในการนําเสนอตัวตนของพวกเขา ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากเนื้อหาและรูปแบบของผลงาน
ศิลปะ รวมไปถึงภาพลักษณ์ของศิลปินที่ปรากฏต่อบุคคลอ่ืนท่ีอยู่ต่างวัฒนธรรม  
 
 4  อาทิ ผลงานศิลปะแนวจัดวาง (Insta l la t ion Ar t ) โดย ฤกษ์ฤทธิ์ ตีรวานิช ท่ี
นําเสนอผ่านก๋วยเตี๋ยวผัดไทย ขนมจีน แกงเขียวหวาน ผลงานของ สุรสีห์ กุศลวงศ์ นําเสนอ
ผ่านร้านขายของโชห่วย มวยไทย การนวดแผนไทย เช่นเดียวกับ สาครินทร์ เครืออ่อน 
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 นําเสนอผลงานนาข้าวข้ันบันไดแห่งเมือง Kassel “Ripe Project: Village and Harvest 
Time” เชิญชวนชาวเยอรมันไป “ลงแขก” ในงานนิทรรศการศิลปะนานาชาติ Documenta คร้ัง
ท่ี 12 (2005) (พ.ศ. 2548) ท่ีเมือง Kassel ประเทศเยอรมันนี เป็นต้น  
 
 5  ทัศนคติด้านลบท่ีมีต่อผู้หญิงเหนือนี้ รวมไปถึงเจ้าดารารัศมีท่ีถวายตัวในราชสํานัก
สยามก็ถูกเรียกว่า “ลาว” และตําหนักของพระองค์ก็ถูกเรียกว่า “ตําหนักลาว” อีกด้วย รวมถึง
การมีข้อห้ามมิให้ข้าหลวงและข้าราชการของรัฐสยามมีภรรยาเป็นชาวพื้นเมือง (หจช. ร.5 
ข้อบังคับให้อํานาจกับข้างหลวงเมืองเชียงใหม่ในความที่เกี่ยวเนื่องกับคนในบังคับอังกฤษ.    
สารบาญสมุดพิเศษเล่ม 10 หน้า 194-195 อ้างถึงใน ภักดีกุล 2543, 38-39) 
 
 6 จุดเด่นสําคัญของเพลงของจรัล คือ มีเนื้อร้องและคําร้องเป็นภาษาคําเมือง 

ผสมผสานกับเสียงกีตาร์ ซึ่งเป็นเคร่ืองดนตรีตะวันตก ดังท่ี ธเนศวร์ เจริญเมือง (2549: 189-

190)  ได้อธิบายลักษณะของจรัลไว้ว่า “...เนื้อเพลง [ของจรัล มโนเพ็ชร] มีอัตลักษณ์ 

(เกี่ยวข้องกับคนเหนือ) เช่น เพลงน้อยใจยา ของกิ๋นบ้านเฮา ลูกข้าวนึ่ง ล่องแม่ปิง สาว

เชียงใหม่...จรัลเป็นคนท่ีมีความภาคภูมิใจในความเป็นคนเมืองของตน เขาชอบพูดภาษาคําเมือง

ในทุกโอกาสท่ีจะเป็นได้ เขาพยายามแสดงให้เห็นว่าศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้นมีคุณค่า...ความ

ยิ่งใหญ่ของจรัลอยู่ท่ีการนําเคร่ืองดนตรีตะวันตก คือ กีตาร์ และท่วงทํานองเพลงของตะวันตก

มาดัดแปลงและใส่คําร้องภาษาคําเมืองลงไป...” 

 

 7 "ฟ้าดินเอ้ือน้อมนําประทานนางจุติลงมาเป็นม่ิงขวัญเวียงพิงค์ นวลอนงค์เลอพัก

ตรงามผ่องเย้ยเดือนเด่นพราวไสวโอษฐ์อ่ิมพิมพ์ใจชวนใฝ่ฝันมิวายเนตรนางคม โฉมสมเป็น

ขวัญเมืองโดยยิ่งขอเทิดเกียรตินางเลิศหญิงสวยจริงย่ิงพิศพร้ิงพราย วับขับแสงดาวแพ้พ่ายศร

ทองแห่งองค์นารายณ์นั้น อายขนงนงรามใครหนอปั้นนางโสภาสล้างช่างชวนให้พิศทุกยาม 

เป็นเทวีเจ้าแห่งความงามใครไหนมิทามเทียบงามแห่งสาวเชียงใหม่ สมเป็นยอดพธูคู่เวียง

สวรรค์ ผุดผาดผ่องพรรณงามเฉิดฉันไฉไล เจ้าจงเป็นขวัญคู่เวียงนครเชียงใหม่ ขออย่าไป

ห่างไกลฝังใจชั่วนิจนิรันดร์" (อ้างถึงใน ภักดีกุล 2543, 122)  



212 | มอง “คน” สะท้อน “โครงสร้าง” 

  8 สะท้อนให้เห็นจากข้อความภาษาอังกฤษท่ีว่า “Northern Thailand, known for the 
last few centuries as Lanna, was until recently a quite independent political en-
tity. The physical isolation of its valleys, hemmed in by forested ranges, kept it 
apart; a collection of small, self-governing principalities that developed their own 
culture, art and architecture. Lanna’s political independence ended in the late nine-
teenth century when it was incorporated into Siam, but its cultural personality to 
this day remains distinct.”   
 
 9 ส่ิงท่ีน่าสนใจอีกประการหนึ่ง คือ จดหมายเหตุของหมอเดวิด ริชาร์ดสัน        
(Dr Richardson’s Mission to Siam 1829-1839) ก็มีการกล่าวถึงผู้หญิงไว้ค่อนข้างช่ืนชมว่า 
“สตรีล้านนานั้นผิวขาวและสวย สตรีและเด็กในล้านนานั้น งดงามเกือบเทียบเท่าชาวยุโรป 
ตาโตไม่เหมือนคนจีน เสียอย่างเดียวจมูกแบนเหมือนชาวพม่า” (อ้างใน ธิษณา 2553, 158) 
ภาพของผู้หญิงในลักษณะนี้ ยังได้รับการสนับสนุนจากเจ้าดารารัศมี อาทิ การฟ้อนรําท่ีนุ่มนวล
เนิบช้า แต่งกายด้วยผ้าซิ่น สวมเส้ือแขนกระบอกเข้ารูป ขณะเดียวกันก็มีการพูดถึงว่าเป็น
ผู้หญิงใจง่าย/ไม่รักนวลสงวนตัว (ดูเพ่ิมเติมในภักดีกุล 2543, 122)  
 
 10 ศิลปะล้านนา เดิมนิยมเรียกว่าศิลปะเชียงแสน เนื่องจากมีการค้นพบพระพุทธรูป
แบบเชียงแสนเป็นคร้ังแรก ท่ีอําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย นักโบราณคดีเรียกพระพุทธรูป
ท่ีค้นพบตามช่ืออําเภอท่ีพบและใช้เป็นช่ือเรียกศิลปกรรมท่ีพบในตามเมืองต่าง ๆ ในภาคเหนือ
ว่าศิลปะเชียงแสน ปัจจุบันเปลี่ยนมาเรียกว่า “ศิลปะล้านนา” เนื่องจากศิลปกรรมเหล่านั้น มิได้
สร้างข้ึนท่ีเมืองเชียงแสนเพียงแห่งเดียว หากแต่สร้างข้ึนตามเมืองต่าง ๆ เฉพาะพระพุทธรูป
เท่านั้นท่ียังคงนิยมเรียกว่าแบบเชียงแสน (สุภัทรดิศ 2506, 22-25; สันติ 2536, 70) 
อย่างไรก็ตามมีการค้นพบศิลปะล้านนาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงพุทธศตวรรษท่ี 14 
สมัยหริภุญชัย (ลําพูน) และพุทธศตวรรษที่ 21 ข้ึนมา เรียกว่า “ศิลปะเชียงแสนหรือ
ล้านนา” (สันติ 2534, 2536)  
 
 11 คําว่า “modern” หรือ “สมัยใหม่” เป็นคําท่ีใช้แทนศิลปะตะวันตก การพูดถึงศิลปะ
สมัยใหม่ (Modern Art) หรือความเป็นศิลปะสมัยใหม่ในเอเชียจึงหมายถึง “ศิลปะที่เข้ามา
ใหม่” เนื่องจากการเข้ามามาพร้อมกับอํานาจของจักรวรรดินิยม จึงมีนัยถึงความเหนือกว่าหรือ
เจริญกว่าของศิลปะตะวันตกอยู่ด้วย  
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  12 ศิลป พีระศรี นําหลักสูตร “ศิลปะตามแบบหลักวิชา” ของประเทศอิตาลีมาใช้เป็น
หลักสูตรในการศึกษาศิลปะในประเทศไทย หลักสูตรของโรงเรียนเน้นท่ีความสามารถด้านทาง
ช่างศิลป์และความสามารถในการสร้างสรรค์ในระยะแรกใช้เวลาเรียน 4 ปี คือ เรียนช้ัน
เตรียมหนึ่งปีก่อนแล้วจึงเรียนต่ออีก 3 ปี หลักสูตรรับแบบอย่างอะคาเดมีในยุโรป มีท้ังวิชา
ทฤษฎีและวิชาปฏิบัติ วิชาทฤษฎีประกอบด้วย หลักของแสงและเงา (Light and Shade)  ซึ่ง
เป็นหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับค่าของแสงและน้ําหนัก (c h i a r o s c u r o )  การวาดภาพทิวทัศน์ 
(landscapes) ประวัติศาสตร์ศิลป์ (History of Art) สุนทรียศาสตร์ (aesthetic) แบบอย่าง
ศิลปะ (S ty l e  o f  Ar t )  หลักทัศนมิติ (pe rspec t i ve ) กายวิภาคศาสตร์ (ana tomy ) 
องค์ประกอบและการออกแบบ (Composition and Design) ศิลปะวิจารณ์ (Critic Art) แบบ
ลวดลาย (ornament) ทฤษฎีสี (Theory of Color) สถาปัตยกรรมไทย (Thai Architecture) 
วิชาปฏิบัติสาขา ประติมากรรมได้แก่ การปั้นแบบนูนต่ํา (Bas Relief, Basso-Relievo) การ
ปั้นนูนสูง (Hight-Relief, Alto-Rilievo) และการปั้นลอยตัว (Free-Standing) สาขาจิตรกรรม 
ได้แก่ การวาดเส้นดินสอ (Pencil Drawing) สีน้ํามัน (Oil Color) และสีฝุ่น (Tempera 
Color) (ดํารง 2535, 76) 
 
 13 หมายถึง การทํางานศิลปะเพ่ือศิลปะในตัวมันเอง ไม่ได้เป็นศิลปะท่ีสร้างข้ึนเพื่อ
ประโยชน์ใช้สอย (Applied Art) และทําให้ศิลปินกลายเป็นผู้ท่ีบุคคลพิเศษ เป็นความสามารถ
ของบุคคลที่น้อยคนจะมีได้ (Becker 1982, 15) การทํางานศิลปะแบบใหม่นี้จึงไม่ได้ทําเพ่ือรับ
ใช้ศาสนาหรืออยู่ในบังคับของวังเจ้านาย แต่เป็นการทํางานศิลปะเพ่ือตัวศิลปินเอง   
 
 14 คําว่า “งานจิตรกรรมไทยร่วมสมัย” ท่ีใช้ในบทความนี้หมายถึง “ความร่วมสมัย” ท่ี
แสดงถึงมิติของเวลา โดยหมายถึงศิลปะท่ีถูกสร้างข้ึนในยุคปัจจุบัน มิได้ใช้ในความหมายของ
รูปแบบการทํางานศิลปะ 
 
 15 ผลงานศิลปะที่ผสมผสานระหว่างศิลปะประเพณีกับศิลปะตะวันตกมีช่ือเรียกในตํารา
ประวัติศาสตร์ศิลปะต่างกันไป อาทิ ศิลปะไทยประยุกต์ (วิบูลย์ 2548; สุธี 2545) “ศิลปะ
แบบประเพณีสมัยใหม่” (วิบูลย์ 2548)  “ศิลปะประเพณีนิยมสมัยใหม่” (วิรุณ 2534) ส่วนใน
ตําราประวัติศาสตร์ศิลปะในโลกภาษาอังกฤษใช้คําว่า “Neotraditionalism/Neotradition/
Art” (Fisher 1994; Clark 1998 และ Taylor 2004) ในขณะท่ีกลุ่มศิลปินและอาจารย์ท่ี
คณะจิตรกรรมฯ มักจะเรียกตามการประกวดจิตรกรรมบัวหลวงว่า “ศิลปะแบบประเพณีไทย” 
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 และ “ศิลปินแนวประเพณี” John C l a r k  ( 1998 ,  84 -85 )  นักประวัติศาสตร์ศิลปะชาว
ออสเตรเลีย เสนอว่า Neotraditional Art ของไทยเกิดข้ึนในช่วงทศวรรษท่ี 1980 ถึงทศวรรษ
ท่ี 1990 (2523 เป็นต้นมา) หลังจากที่ศิลปินไทยได้ไปปะทะกับศิลปินต่างประเทศ จึงต้อง
แสวงหา “ความเป็นไทย” เพ่ือแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของตน และยังได้ให้ความเห็นต่อรูปแบบ
การประยุกต์ศิลปะตะวันตกมาใช้ในศิลปะไทย ในช่วงก่อนหน้านี้ว่าเกิดข้ึนจากแรงผลักดันของ
ศิลป พีระศรีท่ีส่งเสริมให้มีการใช้ความเป็นไทยเป็นแรงบันดาลใจใน การสร้างสรรค์ผลงาน 
โดยมิได้ตระหนักถึงวาทกรรมของคําว่า “ประเพณี” ดังท่ีกล่าวข้างต้น  ลักษณะของศิลปะใน
รูปแบบนี้ยังพบท่ีประเทศญี่ปุ่น, ฟิลิปปินส์ (Clark 1998), อินโดนีเซีย (Fisher 1994; George 
1998) และเวียดนาม (Taylor 2004)  
 
 16 ศิลปินแห่งชาติ เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินท่ีมีลําดับสูงสุดจากรัฐ โดย
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ริเร่ิมตั้งแต่ปี 2527 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีศิลปินล้านนา 4 
ท่านท่ีได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ ได้แก่ ทวี นันทขว้าง (2533) อินสนธ์ิ วงศ์สาม 
(2542) ดํารง วงศ์อุปราช (2542) ถวัลย์ ดัชนี (2544)    
 
 17 ประสงค์ ลือเมือง ปี 2530 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากงานศิลปกรรมแห่งชาติและ
รางวัลท่ี 1 จากจิตรกรรมบัวหลวง ในปี 2531 ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากงานศิลปกรรม
แห่งชาติ ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ ได้รับรางวัลรางวัลที่ 1 จากการประกวดจิตรกรรมบัวหลวงใน
ปี 2533 และท่ี 2 จากเวทีเดียวกันในปีต่อมา (2534) พรชัย ใจมา ได้รับรางวัลเหรียญทอง
บัวหลวง จิตรกรรมแบบไทยประเพณีในการประกวดจิตรกรรมบัวหลวงติดต่อกันสามปีตั้งแต่ปี  
2536–2538 3 รางวัลยอดเยี่ยมพู่กันทอง จากการประกวดศิลปกรรมเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 โดยธนาคารกสิกร
ไทย จํากัด (2539) และรางวัลศิลปาธร สาขาทัศนศิลป์ โดยกระทรวงวัฒนธรรม (2548) 
(รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดู กษมาพร 2553, 243-246) 
 
 18 ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือยังเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมไทย
ร่วมสมัยให้แก่ศิลปินหลาย ๆ ท่าน แม้ว่าจะไม่มีพื้นเพอยู่ในภาคเหนือ อาทิ แรงบันดาลใจจาก
จิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน  โดย อวบ สาณะเสน ในผลงานสีน้ํามันชุดช่วงปี 
2528-2530 ผลงานในชุดวรรณคดีของจักรพันธุ์ โปษยกฤต ในภาพ “พระเพ่ือนพระแพง”  
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 จากวรรณคดี ผลงานในชุดวรรณคดีของจักรพันธุ์ โปษยกฤต ในภาพ “พระเพื่อนพระแพง” 
จากวรรณคดี เร่ืองลิลิตพระลอ ซึ่งมีฉากหลังบรรยายถึงบ้านเมืองในภาคเหนือ ผลงานสุรสิทธิ์ 
เสาว์คง (ตั้งแต่ปี 2526 เป็นต้นมา) ยังไดรั้บรางวัลจากประกวดจิตรกรรมบัวหลวงและจาก
การประกวดศิลปกรรมแห่งชาติหลายคร้ัง อาทิ “ความสงบ” (2524) 
 
 19 เนื้อหา หมายถึง ความหมายของงานศิลปะท่ีแสดงออกผ่านรูปทรงทางศิลปะ 
(Artistic Form) เนื้อหาอาจจะแบ่งได้ 2 ประเภทคือ เนื้อหาภายในจะให้สุนทรียภาพแก่ผู้ดู 
เป็นอารมณ์ศิลปะท่ีบริสุทธิ์ เป็นลักษณะจิตวิสัยของศิลปิน เป็นบุคลิกภาพหรือรูปแบบการ
แสดงออกของศิลปิน ส่วนเนื้อหาภายนอก มีอยู่ในศิลปะแบบรูปธรรมท่ีมีเร่ือง เช่น คน สัตว ์
ส่ิงของ วัตถุ (ชลูด 2542, 22-23) 
 
 20 ศิลปินท่ีสร้างสรรค์ในแนวทางนี้ ได้แก่ ถวัลย์ ดัชนี, เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์, ธงชัย 
ศรีสุขประเสริฐ, ทรงเดช ทิพย์ทอง,  สุรทิน ตาตะน๊ะ และ ลิขิต นิสีทนาการ โดยแสดงผ่าน
เนื้อหาท่ีแตกต่างกัน ผลงานของถวัลย์, เฉลิมชัย และ ธงชัย เน้นท่ีคติทางพุทธพจน์ อาทิ การ
หลุดพ้น วัฏฏสงสาร เป็นต้น 
 
 21 ศิลปินท่ีสร้างผลงานในแนวทางนี้ ได้แก่ ดํารง วงศ์อุปราช, อินธิ์สน วงศ์สาม, 
ประพันธ์ ศรีสุตา, ประสงค์ ลือเมือง, พรชัย ใจมา, อานันท์ ราชวังอินทร์ และ วีระศักดิ์ สัสดี 
โดยแสดงออกผ่านรูปทรงต่าง ๆ อาทิ สถาปัตยกรรมท่ีอยู่อาศัย เช่น ภาพหมู่บ้านชาวประมง
ของ ดํารง วงศ์อุปราช สภาพวิถีชีวิต อาทิ ภาพลิขิตสวรรค์ ของ ประสงค์ ลือเมือง ท่ีได้รับ
แรงบันดาลใจมาจากชาวประมงพื้นบ้าน ภาพเก็บเกี่ยวของ พรชัย ใจมา เป็นต้น  
 
 22 การท่ีศิลปินแสดงออกถึง “ความเป็นล้านนา” ในงานจิตรกรรมไทยร่วมสมัย ท้ังจาก
เนื้อหาในภาพ จากภาษาท่ีใช้ในการตั้งช่ือภาพหรือตั้งช่ือนิทรรศการ ทําให้เห็นว่าตัวตนของ
ศิลปินกับความเป็นล้านนานั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เม่ือกล่าวถึงตัวตนของศิลปินก็จะกล่าวถึง
รากเหง้าของศิลปินนั่นคือ “ความเป็นล้านนา” ในเวลาเดียวกัน ฉะนั้นงานจิตรกรรมของศิลปิน
ล้านนาในรูปแบบนี้จึงไม่สามารถดํารงอยู่ได้หากปราศจากวัฒนธรรมล้านนา ผลงานจิตรกรรม
จึงเป็นส่วนหนึ่งของผลิตผลทางวัฒนธรรมแบบหนึ่ง (Cultural Production) (Myers 1995,61) 
งานจิตรกรรมไทยร่วมสมัยของศิลปินคนล้านนาจึงเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาจากการเป็นภาพตัวแทน
ของ “วัฒนธรรมล้านนา” ท่ีเกิดข้ึนในบริบทหนึ่ง 
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 บทคัดย่อ 
 

 บทความนี้ต้องการนําเสนอการประกอบสร้างความทรงจําทางสังคมเกี่ยวกับ “เจ้าแม่
ทับทิมคลองใหญ่” ของผู้คนในอําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ซึ่งส่งผลต่อการดํารงชีวิตของ
คนเขมรพลัดถิ่นท่ีหลบหนีการปกครองของ “ระบบเขมรแดง” เข้ามาอาศัยอยู่ในอําเภอคลอง
ใหญ่ จังหวัดตราด โดยธรรมเนียมประเพณีท่ีปฏิบัติเพื่อเคารพบูชา “เจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่” 
นั้น นอกจากจะตอกยํ้าถึงความศักดิ์สิทธิ์และความเป็นสมาชิกในชุมชนเดียวกันของคนในอําเภอ
คลองใหญ่แล้ว ยังเป็นส่ิงท่ีช่วยให้คนเขมรพลัดถิ่นสามารถอยู่ในประเทศไทยได้อย่างม่ันคงโดย
การนิยาม “ความเป็นคนไทย” ให้กับตนเองผ่านการเป็นส่วนหนึ่งกับชุมชนด้วยการเคารพบูชา 
“เจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่”  
 
 คําสําคัญ 

ความทรงจํา, ความทรงจําทางสังคม, เขมรพลัดถิ่น, เจ้าแม่ทับทิม, วิถีชีวิต  
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 Abstract 
 
This article aims to demonstrate  the practices of Khmer Diaspora by 

applying the concept of “remembering as a socially constructed process”. The 
author explains that after Khmer Diaspora fled to Thailand during the Red Khmer 
regime and resettled in Klong Yai District, Trat Province, they have been involved 
in spiritual practices, ceremonies, and celebrations, which are organized by the 
local people. They also accept the local beliefs and worship “Jao Mae Tap Tim 
Klong Yai” or Tap Tim Goddess. According to the local people, “Jao Mae Tap Tim 
Klong Yai” is the highly sacred goddess in this area because they believe that 
the goddess can protect their lives. Khmer Diaspora, therefore, attend the ritual 
practices with local people to define their identities as “Thai” and “Thainess”. By 
applying and constructing the belief on Jao Mae Tap Tim Klong Yai”, Khmer Dias-
pora define themselves as part of local community in Thailand and that will en-
able them to survive in their last resort. 

 
 Keywords  

 memory, Social Memory, Khmer Diaspora, Jao Mae Tap Tim, The Way of 
 Life 
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เกริ่นนํา 
  
 อาจจะเรียกบทความนี้ได้ว่าเป็น “ควันหลง” จากวิทยานิพนธ์เร่ือง ชีวิตและการต่อสู้
ของเขมรพลัดถิ่น1 ท่ีศึกษาเร่ืองราวชีวิตคนเขมรที่จากดินแดนมาตุภูมิของตนมาตั้งรกรากอยู่ใน
อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เม่ือคนเขมรพลัดถิ่นตัดสินใจอาศัยอยู่ในดินแดนพักพิงแห่งนี้
อย่างถาวร พวกเขา /เธอ จึงต้องพยายามปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตนให้สามารถอาศัยอยู่ใน
ดินแดนแห่งนี้ 
 
 บทความฉบับนี้นําเสนอเง่ือนไขความเชื่อเร่ือง “เจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่” ส่ิงศักดิ์สิทธิ์
ประจําอําเภอคลองใหญ่ซึ่งเป็นเงื่อนไขหนึ่งท่ีมีผลต่อการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนเขมรพลัดถิ่น 
ความทรงจําร่วมท่ีถูกประกอบสร้างข้ึนได้ทําให้ “เจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่” กลายเป็นแหล่งยึด
เหนี่ยวจิตใจท่ีสําคัญของผู้คนในอําเภอคลองใหญ่อันรวมถึงสมาชิกใหม่ในชุมชนอย่างคนเขมร
พลัดถิ่น  ประเพณี และพิธีกรรมท่ีตอกยํ้าความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในวิถี
ชีวิตประจําวันของคนเขมรพลัดถิ่นและช่วยทําให้คนเขมรพลัดถิ่นกลมกลืนหรือคล้ายคลึงไปกับ
ผู้คนในชุมชน ซึ่งจะส่งผลให้คนเขมรพลัดถิ่นสามารถดํารงชีวิตอยู่ในอําเภอคลองใหญ่ได้อย่าง
ม่ันคงมากข้ึน  โดยใช้แนวคิดความทรงจําทางสังคม (Social Memory) ของ Shigeharu  
Tanabe and Charles F. Keyes  (2002) และแนวคิดคนพลัดถิ่น (diaspora) ของ Steven  
Vertovec and Robin Cohen (1999) ในการทําความเข้าใจคําบอกเล่า (Oral History) 
เร่ืองราวชีวิตของคนเขมรพลัดถิ่น 13 คน   
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 สําหรับเนื้อหาในบทความนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ประวัติศาสตร์ศาลเจ้าแม่
ทับทิม อําเภอคลองใหญ่  2) การผลิตซ้ําความเช่ือ “เจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่” กับวิถีชีวิตและ      
อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของคนเขมรพลัดถิ่น  
 

1. ประวัติศาสตร์ศาลเจ้าแม่ทับทิม อําเภอคลองใหญ่ 
 
 1.1 “เจ้าแม่ทับทิม” ความเชื่อของผู้คนใกล้นที 
 
 พระมารดาผู้ศักดิ์สิทธิ์, เทพเจ้าแห่งลําน้ํา, พระสมุทรเทวี, เจ้าแม่ไข่มุก, แม่ย่านางเรือ,
พระธิดาแห่งเจ้ามังกร, เจ้าแม่กวนอิมแห่งทะเลใต้, เจ้าแม่แห่งความเมตตา, มาจู่, ห่งหยิน, 
เหมียวเหล็ง, ฮกอ๋ิว, ผาจู่, เซ่งก่ํา, เทียนเฟย, เจ้าแม่ทับทิม,  Matzu, A-Ma, Goddess of 
the Sea, Tian Fei, Tian Hou, Tin Hou, Tian Shang Sheng Mu ช่ือเหล่านี้ล้วนแล้วแต่
หมายถึงเทพธิดาศักดิ์สิทธิ์ท่ีคนเช้ือสายจีนท่ีอาศัยอยู่แถบชายทะเลและแถบแม่น้ํานับถือ การ
เรียกช่ือในแต่ละท้องท่ีนั้นไม่เหมือนกันจึงทําให้มีหลากหลายช่ือ (http://www.somboon.info/
wizContent.asp?wizConID=87&txtmMenu _ID=7เจ้าทับทิม (มาจู่)) และยังมีตํานานความ
เช่ือแตกต่างกันออกไป  
 

ชาวไต้หวัน จีนฮกเกี้ยนจะเรียกเทพธิดาศักดิ์สิทธิ์ว่าเจ้าแม่ทับทิม โดยเช่ือว่าเป็นเจ้า
แม่สวรรค์องค์หนึ่งท่ีช่ือ "มาจู่" หรือมีนามเป็นทางการว่า "เทียนซ่างเซิ่งหมู่" (เจ้าแม่ทับทิม) 
ถือว่าเป็นเจ้าแม่สวรรค์อันดับสอง รองจากเจ้าแม่กวนอิม (http://nu2000 3.9.forumer.com/
a/ _post735.html) ส่วนชาวจีนไหหลําเช่ือว่าเจ้าแม่ทับทิมคือเทพธิดาแห่งท้องทะเลท่ีคุ้มครอง
ผู้เดินทางทางเรือ โดยเรียกว่า “จุยบ่วยเนี่ยว” แปลว่า “เจ้าแม่ชายน้ํา” ซึ่งเป็นท่ีเคารพบูชาใน
หมู่ชาวเรือชาวประมง (http://th.wikipedia.org/wiki/ศาลเจ้าแม่ทับทิม) บ้างก็กล่าวว่าเทพ
เจ้าทางน้ําท่ีช่วยปกป้องคุ้มครองอันตรายนํามาซึ่งความสงบร่มเย็นคือ เทียนโห้วเต็งหม่ายหรือ
เจ้าแม่สวรรค์ ส่วนเจ้าแม่ทับทิม หรือตุ๊ยบ้วยเต็งเหนี่ยง บ้างก็เช่ือว่าเป็นเทพเจ้าผู้มีกิตติศัพท์
แห่งความเมตตาอันย่ิงใหญ่ท่ีชาวจีนไหหลําให้ความนับถือสูงสุด ซึ่งเม่ือขอพรอันใดแล้วย่อมได้
ดังปรารถนา และช่วยให้เป็นท่ีรักของผู้พบเห็น (http://www.phuketvegetarian.com/borad/
data/2/0505-1.html) แม้ว่าจะเป็นเทพสตรีคนละองค์ แต่ตา่งก็มาจากคติความเช่ือเดียวกัน
นั่นก็คือ เป็นเทพท่ีคุ้มครองผู้เดินทางทางเรือและเป็นเทพท่ีมักมีอยู่ในความเช่ือของมนุษยชาติ
ทุกกลุ่มสังคมท่ีอยู่ใกล้ทะเล (http://www.oknation.net/blog/print. php?id=180940) 
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 อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด มีพื้นท่ีติดต่อกับทะเลเป็นแนวยาว มีความอุดมสมบูรณ์
ของทรัพยากรทางทะเลบวกกับการมีพื้นดินเพียงเล็กน้อยท่ีอยู่ระหว่างเทือกเขาและทะเลท่ีทอด
ยาวจากเหนือสู่ใต้ อาชีพประมงจึงเป็นอาชีพหลักของคนในพ้ืนท่ีแห่งนี้และเป็นแหล่งส่งออก
ผลิตภัณฑ์ทางทะเลแหล่งสําคัญของจังหวัดตราด การอยู่อาศัยใกล้ทะเลทําให้ผู้คนในอําเภอ
คลองใหญ่มีความหวาดกลัวต่อภัยธรรมชาติในท้องทะเล และต่างก็ต้องการส่ิงยึดเหนี่ยวจิตใจ 
โดยเฉพาะช่วงประมาณ 40 ปีท่ีผ่านมา คนเช้ือสายจีนได้เข้ามาทําการค้าขายในบริเวณชุมชน
ปลาใหญ่ ท่ีเป็นท่าเรือสําคัญในการขนส่งและค้าขายของอําเภอคลองใหญ่ (สัมภาษณ์ลุงเรือ2 
วันท่ี 12 มกราคม 2552) จึงเป็นส่วนหนึ่งท่ีช่วยให้ความเช่ือเร่ือง “เจ้าแม่” ท่ีช่วยปกปักรักษา
จากภัยอันตรายจากทะเล เข้ามามีบทบาทกับผู้คนในท้องถิ่น  
 
 1.2 ประวัติและความเชื่อ “เจ้าแม่คลองใหญ่” และ “เจ้าแม่ทับทิม” 
 
 ประมาณ 100 ปีล่วงมา เจ้าแม่คลองใหญ่ (เจ้าแม่ทับทิม)  ได้ลอยน้ํามาในทะเลหน้า
อ่าวทะเลคลองใหญ่ ลอยมาติดโป๊ะจับปลาของนายปิ๊กต๊อก แซ่โหงว โดยมีนายปิ๊กตั๊ก แซ่ลี้ ได้
ร่วมอยู่ด้วย ท้ัง 2 ท่านได้อัญเชิญเจ้าแม่คลองใหญ่ ซึ่งเป็นไม้แก่นจันทร์แกะสลักเป็นรูปผู้หญิง
ข้ึนจากทะเล และสร้างศาลให้เป็นท่ีประทับของเจ้าแม่ (ป้ายประวัติศาลเจ้าแม่ทับทิมคลอง
ใหญ่) บริเวณชุมชนปลาใหญ่3 ต่อมามีชาวจีนแต้จ๋ิวจากโพ้นทะเลกลุ่มหนึ่งมีช่ือว่า “คณะโป๊ย
จ้าย” มีอาชีพรับ – ส่งสินค้าจากเรือเมล์ขนส่ง ซึ่งลําเรือดังกล่าวรับขนส่งสินค้าจากกรุงเทพฯ 
ถึงอําเภอคลองใหญ่ ซึ่งในสมัยนั้นการคมนาคมยังไม่สะดวก ยังไม่มีถนนลาดยางเช่ือมต่อ
ระหว่างจังหวัดตราดกับอําเภอคลองใหญ่ จึงทําให้การขนส่งสินค้าต่างๆ ในสมัยก่อนนั้นต้องใช้
เรือเป็นพาหนะ โดยเฉพาะเม่ือเวลารับ – ส่งสินค้าจากอําเภอคลองใหญ่ไปสู่เมืองท่าต่างๆ 
จําเป็นต้องใช้เรือโป๊ะท่ีไม่มีเคร่ืองยนต์และใช้ไม้ค้ําถ่อเรือเข้า - ออกในลําคลองที่เรียกว่า 
“คลองใหญ่” ซึ่งเป็นลําคลองท่ีเช่ือมต่อกับทะเลอ่าวไทย  ชาวจีน “คณะโป๊ยจ้าย” ได้ทํา
การบรูณะและปฏิสังขรณ์ศาลเจ้าแม่คลองใหญ่เดิมท้ังหมดอีก 3 คร้ัง คร้ังท่ี 3 ในปี พ.ศ. 
2530 ต่อมามีการจัดตั้งคณะกรรมการศาลเจ้าแม่ฯ เพ่ือเข้ามาดูแลศาลเจ้า โดยในปี พ.ศ. 
2543 คณะกรรมการศาลเจ้าแม่ฯ ได้มีมติให้ถมดินบริเวณชายทะเลพื้นท่ีชุมชนปลาใหญ่ เพ่ือ
ใช้เป็นสถานท่ีก่อสร้างศาลเจ้าแม่ฯหลังใหม่ (วินิจ ลับไพรี และคณะ 2551, 13 - 15) 
 
 เนื้อความข้างต้นเป็นเพียงบางส่วนของเร่ืองราวประวัติเจ้าแม่คลองใหญ่ท่ีถูกผลิตซ้ํา
ผ่านแผ่นป้ายในศาลเจ้าแม่ทับทิม อําเภอคลองใหญ่หลังใหม่ท่ีสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2546 และ



                  การประกอบสร้างความเชื่อเร่ือง “เจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่”  | 227          

 

 

หนังสือศาลเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่ (2551) เนื้อความในแผ่นป้ายและหนังสือมิได้แบ่งแยกองค์
เจ้าแม่คลองใหญ่กับองค์เจ้าแม่ทับทิมออกจากกันอย่างชัดเจน ความคลุมเครือของเนื้อหาจึง
เป็นส่วนหนึ่งท่ีทําให้ผู้คนส่วนมากโดยเฉพาะผู้ท่ีเพิ่งอพยพหรือย้ายเข้ามาอยู่อาศัยในพื้นท่ีแห่ง
นี้ (เช่น พี่ริน,ป้ากุ้ง,ลุงสะพานปลา) เข้าใจว่า “เจ้าแม่คลองใหญ่” เป็นองค์เดียวกับ “เจ้าแม่
ทับทิม”  
  
 แต่สําหรับลุงแกะ ผู้ท่ีดูแลศาลเจ้าแม่ทับทิม อําเภอคลองใหญ่มามากกว่า 20 ปี กลับ
บอกเล่าเร่ืองราวแตกต่างออกไป ลุงแกะเล่าว่า เดิมท่ี “เจ้าแม่คลองใหญ่” เคยประดิษฐานไว้ท่ี
บริเวณท่าเรือในชุมชนปลาใหญ่ ซึ่งในขณะนั้นเป็นท่าเรือขนาดใหญ่ท่ีสุดท่ีใช้ในการเดินทางและ
ค้าขาย โดย “เจ้าแม่คลองใหญ่” เป็น “เจ้าท่ีเจ้าทาง” ของท่ีนี่ไม่ได้ลอยน้ํามาจากไหน ซึ่งก็
เหมือนกันกับ “เจ้าท่ีเจ้าทาง” ของหมู่บ้านหรือตําบลอ่ืน ๆ ในอําเภอคลองใหญ่ท่ีชาวบ้าน
เช่ือถือ “ท่ีอ่ืนเขาก็มีเจ้าท่ีเจ้าทางเหมือนกัน ท่ีหาดเล็ก เจ๊กลัก ก็มี” นอกจากนี้ ลุงแกะยังกล่าว
อีกว่าเจ้าแม่คลองใหญ่องค์จริงนั้นได้ถูกขโมยไปแล้ว องค์ท่ีตั้งอยู่ปัจจุบัน คือ องค์จําลอง 
ภายหลังท่ีมีการสร้างศาลเจ้าแม่ทับทิม อําเภอคลองใหญ่หลังใหม่เสร็จในปี พ.ศ. 2546 
คณะกรรมการศาลเจ้าแม่ได้อัญเชิญองค์เจ้าแม่ทับทิม (เทียนโหวเซี้ยโบ๊ว) มาจากทางภาคใต้
ของประเทศไทย และนํามาประดิษฐานเป็นองค์ประธานในศาลเจ้า ส่วนองค์เจ้าแม่คลองใหญ่ท่ี
อันเชิญมาจากศาลเจ้าหลังเก่าถูกตั้งไว้ด้านล่างองค์เจ้าแม่ทับทิม โดยตั้งคู่กับ “องค์เจ้าพ่อ” ท่ี
อัญเชิญมาจากศาลเจ้าบริเวณโรงพยาบาลประจําอําเภอคลองใหญ่หลังเก่าท่ีอยู่ติดกับชุมชน
ปลาใหญ่  

 
 
 
  
 
 
 
 ศาลเจ้าแม่ทับทิม  
 อําเภอคลองใหญ่  
 (หลังใหม่) 
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  รูปองค์เจ้าแม่ทับทิม  
  องค์เจ้าแม่คลองใหญ่ องค์เจ้าพ่อ            
  ท่ีประดิษฐานไว้ในศาลเจ้าแม่ทับทิม  
  คลองใหญ่หลังใหม่  
 

 
 แม้ว่าประวัติความเป็นมาของ “เจ้าแม่คลองใหญ่” และ “เจ้าแม่ทับทิม” จะถูกรับรู้
แตกต่างกัน แต่ส่ิงสําคัญมิได้อยู่ท่ีจะตัดสินว่าประวัติความเป็นมาอันไหนถูก ผิด หรือเป็นความ
จริงหรือไม่ เพราะเร่ืองราวท่ีแตกต่างกันนั้น แสดงให้เห็นถึงผลของการผลิตซ้ําความทรงจําใน
รูปแบบท่ีแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นป้ายประวัติ หนังสือ ตํานาน คําบอกเล่า  
 

2. การผลิตซํ้าความเชื่อ “เจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่” กับวิถีชีวิตและอัตลักษณ์
ทางชาติพันธุ์ของคนเขมรพลัดถิ่น  
 
 2.1 การผลิตซํ้าความเชื่อ “เจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่” 
 
 ผู้เขียนไม่สามารถแยกความเช่ือเร่ือง “เจ้าแม่” ท่ีคนเขมรพลัดถิ่นพูดถึงได้อย่างชัดเจน
ว่าคือ องค์เจ้าแม่คลองใหญ่ หรือ องค์เจ้าแม่ทับทิม  ผู้เขียนจึงใช้คําว่า “เจ้าแม่ทับทิมคลอง
ใหญ่” ตามคํากล่าวของคนในอําเภอคลองใหญ่ แทนความเช่ือเร่ือง “เจ้าแม่” ท่ีคนเขมรพลัดถิ่น
กล่าวถึงและเข้าไปกราบไหว้ท่ีศาลเจ้าแม่ทับทิม อําเภอคลองใหญ่ ซึ่งเร่ืองราวคําบอกเล่าหรือ
ความทรงจําร่วมของคนในชุมชน โดยเฉพาะคนไทยในชุมชนได้ทําให้ความเช่ือนี้ค่อย ๆ เข้าไปมี
บทบาทในชีวิตประจําวันของคนเขมรพลัดถิ่น  
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 ความทรงจําร่วมถูกประกอบสร้างข้ึนจากสมาชิกในกลุ่มสังคม ครอบครัว กลุ่มศาสนา 
หรือชนช้ันทางสังคม คําพูดหรือภาพลักษณ์ท่ีมีลักษณะเฉพาะจะถูกปลุกข้ึนมาจากกระบวนการ
จดจํา ความทรงจําร่วมจึงเป็นการนําความรู้ท่ีได้รับจากกลุ่มทางสังคมมาเก็บไว้ หรือเกิดจาก
การท่ีบุคคลทําบ่อย ๆ และทําไปโดยอัตโนมัติ (Tanabe and Keyes 2002, 2-6) ดังนั้น 
ความทรงจําของผู้คนในอําเภอคลองใหญ่ท่ีมีต่อ “เจ้าแม่”ถูกสร้างข้ึนจากเร่ืองราวที่ถูกบอกเล่า
ตามช่วงเวลาท่ีบริบททางสังคมเปล่ียนแปลงไป โดยแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 1) “เจ้าแม่” 
ศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกป้องภัยจากระเบิด และ 2) “เจ้าแม่” ผู้ปกป้องคุ้มครองจากภัยอันตรายและ
ช่วยให้รํ่ารวย 
 
 2.1.1  “เจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่” ศักด์ิสิทธ์ิช่วยปกป้องภัยจากระเบิด 
 
 ในช่วงเวลาท่ีอําเภอคลองใหญ่ต้องประสบกับความไม่สงบสุขจากเหตุการณ์ทาง
การเมืองในประเทศเขมร ความทรงจําเกี่ยวกับ “เจ้าแม่” ก็ค่อย ๆ ถูกประกอบสร้างข้ึนมาใหม่ 
ความเช่ือเกี่ยวกับ “เจ้าแม่” ในฐานะผู้ท่ีช่วยปกป้องคุ้มครองภัยทางทะเล ตามความเช่ือของ
เหล่าพ่อค้าแม่ค้าชาวจีน ท่ีเข้ามาทําการค้าขายท่ีท่าเรือในชุมชนปลาใหญ่ก็ค่อย ๆ ถูกรับรู้
น้อยลง 

 
 หลังจากท่ีนายพอล พต ผู้นํากองกําลัง “เขมรแดง” สามารถโค่นล้มรัฐบาลของ    
นายลอน นอล ลงในปี พ.ศ. 2518 ประเทศเขมรก็ตกอยู่ภายใต้อํานาจของ “เขมรแดง” (Red 
Khmer)(รุ่งมณี เมฆโสภณ 2551, 127-129) ระบบการปกครองนี้ถูกกล่าวขานว่ามีความ
โหดร้ายมากท่ีสุด คนเขมรท่ีถูกพวกเขมรแดงเรียกว่า “ประชาชนใหม่”  ถูกเกณฑ์ให้ออกไปใช้
แรงงานอย่างหนักเช่น การสร้างเข่ือน การทํานา บางส่วนถูกทรมานและสังหารอย่างโหดร้าย
ตลอดระยะเวลาของระบบการปกครองนี้ทําให้ผู้คนล้มตายเป็นจํานวนมากกว่า 740,800 คน 
(ธิบดี บัวคําศรี 2547, 122) ผู้คนในประเทศเขมรบางส่วนจึงอพยพหนีระบบการปกครองของ
นายพอล พต มายังประเทศไทย พื้นท่ีอําเภอคลองใหญ่ก็เป็นอีกพ้ืนท่ีหนึ่งท่ีผู้คนจากประเทศ
เขมรอพยพเข้ามา โดยเฉพาะช่วงหลังจากกองกําลังทหารจากประเทศเวียดนามทําลายระบบ
การปกครองของ “เขมรแดง” ลงในวันท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2522 (International Center for 
Transitional Justice 2008, 1) การสู้รบครั้งนี้ ทําให้ผู้คนในประเทศเขมรท้ังท่ีเป็นกลุ่ม     
“เขมรแดง” และ “ประชาชนใหม่” ต่างอพยพหนีเข้ามาในพ้ืนท่ีอําเภอคลองใหญ่เป็นจํานวนมาก   
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ประมาณ 14,000 คน โดยเข้ามาพร้อมกับลูกระเบิดท่ีถูกยิงข้ามมาจากฝั่งประเทศเขมร  
(อติเรก ณ กลาง 2537, 94 – 96) 
 
 ระเบิดท่ีไม่อาจทราบแน่ชัดว่ามาจากฝ่าย “เขมรแดง” หรือ จากกองทัพเวียดนามถูกยิง
เข้ามาในอําเภอคลองใหญ่ติดต่อกันเป็นเวลามากกว่า 5 ปี ทําให้ชาวบ้านทุกหลังคาเรือนใน
อําเภอคลองใหญ่ โดยเฉพาะในบริเวณตําบลคลองใหญ่ต้องสร้างหลุมหลบภัยไว้ใกล้บ้านของ
ตนเอง ดังคําบอกเล่าของลุงชํา เจ้าของร้านขายของชําซึ่งเป็นคนไทยในตําบลคลองใหญ่  

 
“โอ๊ย สมัยนั้นเขมรมันยิงทุกวันนั่นแหละ สาม ส่ีโมงก็ต้องหุงข้าวหุงปลากินกัน
แล้ว กินเสร็จก็ไปอยู่ในหลุม นอนอยู่ในหลุมนั่นแหละ ตอนหลังลุงเลยมาทําท่ี
หลบระเบิดในบ้านเลย โน้นไง...ตรงท่ีจักรยานจอดอยู่นะ พอมันเลิกยิง ลุงเลย
ทุบเป็นท่ีเก็บของ” (สัมภาษณ์ลุงชํา, วันท่ี 12 มีนาคม 2552)  
 

 จากเหตุการณ์ระเบิดท่ีเกิดข้ึนทําให้เร่ืองเล่าถึง “เจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่” ถูกผูกโยงเข้า
กับเหตุการณ์ระเบิดในฐานะผู้มีอิทธิฤทธิ์ปกป้องภัยจากระเบิด ส่งผลให้ความเช่ือเร่ืองเจ้าแม่
เข้าไปมีอิทธิพลกับผู้คนในพื้นท่ีแห่งนี้  

 
“ตอนอยู่ท่ีโน้น (เขมร) ไม่มีหรอก มาอยู่ท่ีนี้ถึงมี (นับถือ) เจ้าแม่ เจ้าแม่เก่ง ขอ
อะไรก็ได้ สมัยโน้นท่ีระเบิดลงท่ีคลองใหญ่ ตรงศาลไม่โดนระเบิดเลยนะ ปัดไป
ตกทะเลหมด...เม่ือก่อนศาลเก่าอยู่ตรงทางเข้าชุมชนข้างหน้า แล้วก็ย้ายไปตรง
นี้ เขาจัดงานให้เจ้าแม่กันทุกปี คนบาน4 ไปหมด” (สัมภาษณ์ลุงจา, วันท่ี 17 
กันยายน 2551)  
 

 เร่ืองเล่าถึง “เจ้าแม่” ของลุงจาไม่ได้แตกต่างไปจากคนเขมรพลัดถิ่นคนอ่ืน ๆ ท่ีแม้ว่า
ตนเองจะไม่เคยอยู่ในเหตุการณ์การแสดงอิทธิฤทธิ์ของ “เจ้าแม่” ท่ีตนพูดถึงเลยก็ตาม ความ
ไม่รู้และความหวาดกลัวท่ีจะตั้งข้อสงสัยจากคําบอกเล่าของผู้คนในสังคม ทําให้คนเขมรพลัด
ถิ่นค่อย ๆ รับความเชื่อเร่ือง “เจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่” ที่ถูกเล่าขานอยู่ในชุมชนมาเป็นท่ีเคารพ
นับถือและมีบทบาทในชีวิตประจําวันของตน 
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 2.1.2 “เจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่” ผู้ปกป้องคุ้มครองจากภัยอันตรายและช่วยให้
รํ่ารวย 
 
 ผลจากการสู้รบระหว่างประเทศเขมรและไทยได้ทําให้พ้ืนท่ีอําเภอคลองใหญ่พบกับ
ความขาดแคลนท้ังสินค้าอุปโภคและบริโภค  การทําประมงขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ก็ได้รับ
ผลกระทบตามไปด้วย แต่เม่ือสงครามระเบิดระหว่างประเทศเขมรและไทย เร่ิมยุติลงเม่ือ
ประมาณพ.ศ. 2529 อันเป็นปีท่ีศูนย์อพยพบ้านเขาล้าน5 ปิดตัวลง (เทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี, สมเด็จพระ 2537, 149) ปัญหาทางการเมืองท่ีหมดไปทําให้เศรษฐกิจของ
อําเภอคลองใหญ่เร่ิมเฟ่ืองฟูข้ึนอีกคร้ัง พ่อค้าแม่ค้าจํานวนมากต่างนําสินค้าเข้ามาจําหน่ายให้ 
กับคนในอําเภอคลองใหญ่ โดยเฉพาะการเป็นแหล่งนําเข้าไม้ซุงจากประเทศเขมร ซึ่งแม้ว่าจะ
ถูกรัฐบาลไทยส่ังห้ามนําเข้าไม้ซุงจากประเทศเขมร ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2539 (http://
www.ryt9.com/s/prg/173111 20/8/53) แต่ช่วงเวลานี้ได้ทําให้เศรษฐกิจของอําเภอคลอง
ใหญ่เติบโตเป็นอย่างมาก และเจริญเติบโตมากข้ึนอีกจากการเป็นแหล่งค้าขายข้ามพรมแดน 
เม่ือมีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก6  ในวันท่ี 21 กันยายน พ.ศ. 2540 (http://
www.ryt9.com/s/prg/173111 20/8/53) ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของอําเภอคลอง
ใหญ่ ทําให้ “เจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่” ถูกเช่ือมโยงกับการเป็นส่ิงสิริมงคล ผู้มีอิทธิฤทธิ์ช่วย
ปกป้องคุ้มครองให้ทํามาค้าขายรํ่ารวยและผู้ท่ีช่วยให้สมความปรารถนา  
 
 การผลิตซ้ําความเช่ือ “เจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่” ผ่านคําเล่าขานตํานานอิทธิฤทธิ์กัน
ภายในชุมชน การสร้างศาลเจ้าขนาดใหญ่เพื่อให้ผู้คนเข้ามากราบไหว้ การสร้างยันต์ “ศาลเจ้า
แม่ทับทิม”เพ่ือให้ผู้คนนําไปบูชาท่ีบ้าน และเงื่อนไขท่ีสําคัญคือ การจัดงานประจําปีศาลเจ้าแม่
ทับทิม อําเภอคลองใหญ่ท่ีจะมีการจัดข้ึนเป็นประจําทุกปี ซึ่งเร่ิมข้ึนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 และจะ
ถือเอาวันข้ึน 6 ค่ํา เดือน 12 ของปฏิทินจีนเป็นวันแห่เจ้าแม่ โดยมีคณะกรรมการศาลเจ้าแม่
ทับทิมคลองใหญ่เป็นผู้จัดงานและดูแลกิจการศาลเจ้าแม่ท้ังหมด (วินิจ ลับไพรี และคณะ 
2551, 21) ซึ่งการจัดงานนี้มีการจัดสืบเนื่องกันและย่ิงใหญ่ข้ึนทุกปี จนในปัจจุบันเป็นงานท่ี
ยิ่งใหญ่ระดับอําเภอ การผลิตซ้ําความเช่ือจากอดีตสู่ปัจจุบันทําให้ “เจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่” 
กลายเป็นส่ิงศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวอําเภอคลองใหญ่ ไม่ใช่ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ท่ีช่วยให้เดินเรือ
อย่างปลอดภัยของชาวประมงและชาวจีนอีกต่อไป 
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ความทรงจําของสังคมท่ีมีต่อเร่ืองใด ๆ นั้นหาได้อยู่บนฐานของข้อมูลข้อเท็จจริงทาง
ประวัติศาสตร์ท้ังหมดไม่ แต่ทว่าความทรงจําทางสังคมนั้นถูกจัดการผ่านกระบวนการบาง 
อย่างท่ีจะทําให้เนื้อหาเร่ืองหนึ่ง ๆ ยกระดับข้ึนมาเป็นความทรงจําร่วมของสังคม  โดยสัมพันธ์
กับเง่ือนไขและบริบทของโครงสร้างทางสังคม (ณัฐพรรษ  เตชะบรรณะปัญญา 2549, 1)  
“เจ้าแม่” ท่ีคนเขมรพลัดถิ่นให้ความเคารพจึงไม่ใช่แค่เพียง “เจ้าแม่คลองใหญ่” หรือ “เจ้าแม่
ทับทิม” ตามความเช่ือดั้งเดิมอีกต่อไป แต่คือ “เจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่” ท่ีมีความศักดิ์สิทธิ์ มี
อิทธิฤทธิ์ท่ีจะช่วยปกป้องคุ้มครองจากภัยอันตรายและช่วยให้ “การทํามาหากิน” เจริญรุ่งเรือง 
หรือจะเป็นอะไรก็ได้ ตามแต่การหน้าท่ีท่ีมีต่อบริบทในช่วงเวลานั้น ๆ   

 
2.2 “เจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่” กับวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของคน

เขมรพลัดถ่ิน  
 
สําหรับคนเขมรพลัดถิ่น ในเม่ือ “บ้านเก่า” ท่ีพวกเขา/เธอจากมานั้นไม่มีอีกแล้ว มี

เพียงอําเภอใหญ่เป็น “บ้านใหม่” เท่านั้นท่ีจะเป็นแหล่งพักพิงสุดท้ายในชีวิต ณ “บ้านใหม่” 
แห่งนี้ พวกเขา/เธอจึงต้องพยายามสร้างความม่ันคงในการดํารงชีวิตในแต่ละวันให้ได้เม่ืออยู่
ท่ามกลางการถูกเลือกปฏิบัติจากรัฐไทยท่ีให้สิทธิเสรีภาพแก่พวกเขาแตกต่างไปจากคนไทยโดย
การให้บัตรประจําตัว หรือโดยการให้ค่าจ้างท่ีต่ํากว่าเพ่ือนร่วมงานคนไทย การพยายาม
กลมกลืนไปกับคนไทยจึงเป็นเงื่อนไขสําคัญท่ีจะทําให้คนเขมรพลัดถิ่นอยู่ใน “บ้าน” หลังนี้ได้
อย่างม่ันคง โดยมีความเช่ือเกี่ยวกับ “เจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่” เป็นส่วนหนึ่งท่ีสร้างให้พวก
เขา/เธอได้กลมกลืนไปกับ “คนไทย” ในชุมชน ผ่านพิธีกรรมในงานประจําปีศาลเจ้าแม่ทับทิม 
อําเภอคลองใหญ่ และการเคารพกราบไหว้ 

 
ในงานพิธีกรรมการแห่ “เจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่” รอบตลาดสดประจําตําบลคลอง

ใหญ่นั้น ชาวบ้านจะยืนเข้าแถวตลอดเส้นทางเดินขบวนเพ่ือรอรับน้ํามนต์จากเจ้าแม่ กราบไหว้
บูชาเจ้าแม่ และร่วมชมขบวนแห่เจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่ท่ียิ่งใหญ่ สวยงาม โดยในขบวนแห่นั้น 
มีท้ังองค์เจ้าแม่ทับทิม องค์เจ้าแม่คลองใหญ่ และองค์เจ้าพ่อคลองใหญ่อยู่ในขบวนด้วย  ใน
วันนี้ผู้คนในอําเภอคลองใหญ่ โดยเฉพาะท่ีอยู่ในบริเวณตําบลคลองใหญ่เกือบทุกคนจะเข้ามา
ร่วมงานแห่เจ้าแม่พร้อมกับสวมใส่เส้ือสีแดงตามความเชื่อท่ีปฏิบัติสืบทอดกันมา ซึ่งคนเขมร
พลัดถิ่นท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังนี้ต่างก็สวมใส่เส้ือผ้าสีแดงมาร่วมงานเช่นกัน 
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 “วันแห่เจ้าแม่ต้องใส่เส้ือสีแดง เขาใส่กันท้ังงั้น ใส่แล้วจะโชคดี” คํากล่าวของพ่ีรินท่ี
แนะนําผู้เขียนซึ่งเป็นคนหน้าใหม่ท่ีเข้ามาอยู่อาศัยในตําบลคลองใหญ่ อําเภอคลองใหญ่แห่งนี้ 
ให้ปฏิบัติตนตามธรรมเนียมด้วยการสวมใส่เส้ือแดงเข้าร่วมงานแห่เจ้าแม่ นอกจากนี้ การ
พยายามเป็นส่วนหนึ่งของงานยังหมายถึงการเป็นส่วนหนึ่งกับชุมชนด้วย โดยคนเขมรพลัดถิ่น
สนับสนุนให้ลูกหรือหลานของตนเข้าร่วมเดินในขบวนแห่ เช่น พี่รินท่ีสนับสนุนให้ลูกสาวของตน
เข้าร่วมเดินในขบวนแห่เจ้าแม่ ป้ากุ้งและยายบังเอิญก็เช่นเดียวกันต่างสนับสนุนให้ลูกหลานของ
ตนเข้าร่วมเดินในขบวนแห่เจ้าแม่อยู่เป็นประจํา โดยเฉพาะลูกสาวของป้ากุ้งท่ีเข้าร่วมเดินใน
ขบวนแห่มาตั้งแต่ช้ันประถมจนตอนนี้อยู่ช้ันมัธยม 
 
 ในวันแห่เจ้าแม่ ผู้ท่ีมีบ้านติดกับเส้นทางขบวนแห่ จะเปิดบ้านและตั้งโต๊ะเคร่ืองบูชาไว้
หน้าบ้าน เพ่ือรอรับขบวนแห่ เม่ือขบวนแห่เจ้าแม่มาถึงหน้าบ้าน เจ้าของบ้านจะจุดประทัด 
เสียงประทัดจึงดังไปพร้อมกับการเชิดสิงโตท่ีนําอยู่หน้าขบวนแห่ พิธีการแห่เจ้าแม่จะส้ินสุดลง
ด้วยการอันเชิญเจ้าแม่กลับศาลเจ้า โรงทานก็จะเปิดให้บริการแจกอาหารฟรีให้แก่ผู้คนท่ีเข้ามา
ร่วมงานในบริเวณศาลเจ้าแม่ทับทิมอําเภอคลองใหญ่ ในยามค่ําคืนยังมีมหรสพให้ชมอย่าง
สนุกสนาน ไม่ว่าจะเป็นการแสดงลิเก ร้องเพลง ร้านค้าท่ีเปิดขายของหลากหลายชนิด แต่
สําหรับร้านค้าจะเปิดให้บริการก่อนวันงานแห่เจ้าแม่สองวัน ผู้คนในอําเภอคลองใหญ่ต่างเข้า
ร่วมงานมาจับจ่ายซื้อของกันเป็นจํานวนมาก งานศาลเจ้าแม่ทับทิม อําเภอคลองใหญ่จึงเป็น
แหล่งศูนย์รวมผู้คนทั้ง “คนไทย” และ “คนเขมร”    
 
 นอกจากนี้ การเคารพสักการะกราบไหว้ “เจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่” ท่ีศาลเจ้าแม่ทับทิม 
อําเภอคลองใหญ่มีการนํายันต์ “ศาลเจ้าแม่” มาติดไว้ท่ีประตูบ้าน เช่น ป้ากุ้งท่ีอาศัยอยู่ใน
ชุมชนปลาใหญ่ใกล้ท่ีตั้งของศาลเจ้าแม่ทับทิมจะเข้าไปกราบไหว้อยู่เป็นประจําทุกปี  โดยเฉพาะ
ทุกวันตรุษจีน หลังจากป้ากุ้งไหว้บรรพบุรุษของตนท่ีบ้านแล้วจะเดินทางมากราบไหว้ ขอพร 
จาก “เจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่” 
 
 อย่างไรก็ตาม  แม้ว่าความเช่ือ “เจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่” จะเข้าไปมีบทบาทใน
ชีวิตประจําวันของคนเขมรพลัดถิ่น แต่คนเขมรพลดถ่ินก็มิได้ท้ิงรากเหง้าของตน หากแต่ยังคง
ดํารงวิถีชีวิต ความเชื่อ ค่านิยมเดิมของตนอยู่ ไม่ว่าจะเป็น การใช้ภาษาเขมรเวลาพูดคุยกันกับ
สมาชิกในบ้านและเพ่ือนชาวเขมร การไหว้บรรพบุรุษของตน การเลือกรับส่ือบันเทิง ผ่าน
รายการโทรทัศน์จากประเทศเขมร  ฟังเพลงของเขมร เช่น ลุงจากับลุงบุญท่ียังคงดูรายการ
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ข่าวและละครของเขมรผ่านระบบเคเบิลทีวี ดังนั้น คนเขมรพลัดถิ่นจึงดํารงชีวิตประจําวันอยู่
ภายใต้การยึดถือวัฒนธรรมเก่าและวัฒนธรรมใหม่ในดินแดนพักพิง  
 
 การเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนผ่านกิจกรรมต่างๆในงานแห่ “เจ้าแม่ทับทิมคลอง
ใหญ่” การเคารพกราบไหว้ “เจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่” ทําให้คนเขมรพลัดถิ่นรู้สึกว่าตนเป็น
สมาชิกคนหนึ่งของชุมชนท่ีไม่ได้แตกต่างจากสมาชิกคนอ่ืนๆ ในชุมชน นอกจากนี้ความเป็นส่วน
หนึ่งของชุมชนยังเป็นจิตสํานึกใหม่ท่ีอ้างอิงความเป็น “คนไทย” ให้กับคนเขมรพลัดถิ่น เพ่ือ
ความม่ันคงในการดํารงชีวิตอยู่ในดินแดนพักพิงแห่งนี้ 
 

บทสรุป 
  
 “เจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่” ท่ีถูกให้ความหมายใหม่ไปตามการปรับเปลี่ยนของบริบท
สังคม การผลิตซ้ําความเช่ือผ่านกลไกต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น รูปเคารพ พิธีการ จนกลายเป็นจุด
ศูนย์รวมของผู้คนในอําเภอคลองใหญ่ และเข้าไปมีบทบาทกับชีวิตประจําวันของผู้คนในอําเภอ
คลองใหญ่   
 

การประกอบสร้างความทรงจําร่วมเกี่ยวกับ “เจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่” จนกลายมา
เป็นส่ิงศักดิ์สิทธิ์ หรือจุดศูนย์รวมของคนในอําเภอคลองใหญ่ เป็นส่ิงท่ีช่วยสร้างจิตสํานึกใหม่ใน
การเป็นพวกเดียวกัน หรือผู้ท่ีนับถือ “เจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่” ซึ่งการสร้างจิตสํานึกใหม่นี้เป็น
ส่ิงท่ีช่วยให้คนเขมรพลัดถิ่นใช้เป็นแหล่งอ้างอิงในการนิยาม “ความเป็นคนไทย” ให้กับตนเอง 
การนิยามตัวตนทางชาติพันธุ์ของคนเขมรพลัดถิ่น จึงเป็นส่ิงท่ีปรับเปลี่ยนไปตามบริบทแวดล้อม 
และความสัมพันธ์ทางสังคมกับกลุ่มชาติพันธุ์ภายในชุมชนท่ีตนเข้าร่วม (Frederik Barth 1969 
อ้างถึงใน รัตนา บุญมัธยะ 2545, 4) เพ่ือสร้างความม่ันคงในการดํารงชีวิตในดินแดนพักพิง
อําเภอคลองใหญ่ต่อไป 
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 เชิงอรรถ 
 

 1 วิทยานิพนธ์สาขาสังคมวิทยาเร่ือง “ชีวิตและการต่อสู้ของเขมรพลัดถิ่น” 2552. คณะ
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใต้โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้าน
มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2552  
 
 2 ช่ือที่ใช้ในบทความนี้เป็นช่ือท่ีถูกสมมุติข้ึน   
 
 3 ช่ือชุมชนท่ีใช้ในบทความนี้เป็นช่ือท่ีถูกสมมุติข้ึน 
 
 4 บาน เป็นภาษาถิ่นของคนจังหวัดตราด แปลว่า มาก จํานวนมาก   
 
 5 ศูนย์อพยพบ้านเขาล้าน เป็นสถานท่ีท่ีใช้รองรับช่วยเหลือคนเขมรท่ีอพยพออกนอก
ประเทศในปี พ.ศ. 2522  
 
 6 บ้านหาดเล็ก เป็นหมู่บ้านท่ีตั้งอยู่ในตําบลหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ่ ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีท่ีมี
อาณาเขตติดกับจังหวัดเกาะกง ประเทศเขมร  
 
 



236 | มอง “คน” สะท้อน “โครงสร้าง” 

 

 บรรณานุกรม 
 
หนังสือภาษาไทย 
 
ณัฐพรรษ  เตชะบรรณะปัญญา. 2549. กระบวนการจัดการความทรงจําทางสังคม: สัญญา ธรรมศักดิ์ ใน

 ฐานะสัญลักษณ์ใหม่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ใน เอกสารการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับ
 บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คร้ังท่ี 6. 

 
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ. 2537. คําส่ังสภากาชาดไทย. ใน ราชการุณย์ 

(สภากาชาดไทยจัดพิมพ์เฉลมิพระเกียรติในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาห้ารอบ สมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและวโรกาสเสด็จพระราชดําเนินทรงเปิด “ศาลาราชการุณย์” จังหวัด
ตราด). หน้า 149. ตราด: ธี นาถพร้ินติ้งเพรส. 

    
ธิบดี บัวคําศรี. 2547. ประวัติศาสตร์กัมพูชา. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ. 
 
รัตนา บุญมัธยะ (โตสกุล). 2545. พิธีมะเนากับความเป็นตัวตนของคนกะฉิ่น.  ใน เอกสารประกอบการ

ประชุมประจําปีทางมานุษยวิทยา เร่ือง “คนมองคน” : นานาชีวิตในกระแสความเปล่ียนแปลง. 
กรุงเทพฯ:  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน). 

 
รุ่งมณี เมฆโสภณ. 2551. คนสองแผ่นดิน. กรุงเทพฯ: บ้านพระอาทิตย์. 
 
วินิจ ลับไพรี และคณะ. 2551. ศาลเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่. ตราด: สัญลักษณ์การพิมพ์. 
 
อติเรก ณ กลาง. 2537. บันทึกความทรงจํา รองศาสตราจารย์นายแพทย์อติเรก ณ กลาง. ใน ราชการุณย์ 

(สภากาชาดไทยจัดพิมพ์เฉลมิพระเกียรติในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาห้ารอบ สมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและวโรกาสเสด็จพระราชดําเนินทรงเปิด “ศาลาราชการุณย์”จงัหวัด
ตราด). หน้า 94 – 96. ตราด:  ธีนาถพร้ินติ้งเพรส. 

 
หนังสือภาษาอังกฤษ 
 
Barth, Frederik. 1969. Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Cultural     

Difference. Boston: Little Brown and Company. 
 



                  การประกอบสร้างความเชื่อเร่ือง “เจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่”  | 237          

 

 

International Center for Transitional Justice. 2008. Cambodian Diaspora Communities in        
Transitional Justice. March (Briefing Paper). New York: International Center for      
Transitional Justice. 

 
Tanabe, Shigeharu and Charles F. Keyes. editors. 2002. Cultural Crisis and Social Memory: 

Modernity and Identity in Thailand and Laos. London: RoutledgeCurzon. 
 
Vertovec, Steven and Robin Cohen, editors. 1999. Migration, Diasporas and Transnationalism. 

Aldershot: Edward Elgar. 
 

สัมภาษณ ์
 
พี่ริน, 1 มกราคม 2552.  
ป้ากุ้ง, 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551.  
ลุงสะพานปลา, 11 สิงหาคม 2553.  
ลุงชํา, 12 มีนาคม 2552.  
ลุงจา, 17 กันยายน 2551.  
ลุงเรือ, 12 มกราคม 2552. 
 

ข้อมูลจากส่ืออิเลคทรอนิกส์ 
 
เจ้าแม่ทับทิม. http://www.somboon.info/wizContent.asp?wizConID= 87&txtmMenu_ID=7 เจ้าทับทิม 

(มาจู่). (accessed June 9, 2010). 
 
เจ้าแม่ทับทิม. http://nu20003.9.forumer.com/a/post735.html. (accessed June 9, 2010). 
 
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. เจ้าแม่ทับทิม. http://th.wikipedia.org/wiki/ศาลเจ้าแม่ทับทิม. (accessed June 

9, 2010). 
 
โอเค เนชั่น. เจ้าแม่ทับทิม. http://www.oknation.net/blog/print.php?id=180940 (accessed June 9, 

2010). 
 
Phuketvegetarian. เจ้าแม่ทับทิม. http://www.phuketvegetarian.com/borad/data /2/0505-1.html 

(accessed June 9, 2010). 



238 | มอง “คน” สะท้อน “โครงสร้าง” 

 

 

Ryt9. การค้าชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านจังหวัดตราด. http://www.ryt9.com/s/prg/173111 
20/8/53. (accessed August 20, 2010). 



พูดจาภาษาเจ้าของสวน:  บททดลองใช้โครงร่างการรับรู้ ในการอธิบายโลกของสวนบ้าน1  
อมต จันทรังษี  



240 | มอง “คน” สะท้อน “โครงสร้าง” 

 บทคัดย่อ 
 
 บทความเร่ือง “พูดจาภาษาเจ้าของสวน: บททดลองใช้โครงร่างการรับรู้ในการอธิบาย
โลกของสวนบ้าน” เป็นการนําเสนอผลการศึกษาการใช้โครงร่างการรับรู้วิเคราะห์ภาษาท่ี
เจ้าของสวนใช้ในการแสดงความรู้สึกต่อสวนของตนเอง ผู้เขียนพบว่าระบบสัญลักษณ์ท่ีอยู่ใน
สวนบ้านเป็นระบบการสร้างความสูงต่ําท่ีเกิดข้ึนบนความสัมพันธ์แบบคู่ตรงข้าม นั่นคือ สูง/ต่ํา 
ดีเลิศ/ไม่ดี เป็นเอกลักษณ์/มีอยู่ท่ัวไป อิสระ/บีบบังคับ เบา/หนัก โดยความหมายที่อยู่ใน
ระดับดีเลิศ สูง เป็นเอกลักษณ์ อิสระ และเบาเป็นความหมายแบบพวกเดียวกันและอยู่ใน
ตําแหน่งท่ีสูงกว่า รวมท้ังกีดกันความหมายในกลุ่มต่ํา ไม่ดี มีอยู่ท่ัวไป บีบบังคับ และหนัก
ออกไปจากพวก ความสัมพันธ์เช่นนี้ยังสอดคล้องกับโครงสร้างทางสังคมแบบ ชนช้ันสูง/สามัญ
ชน หรือแบบชนช้ันนํา/ชนช้ันผู้ถูกครอบงํา ดังนั้นเจ้าของสวนท่ีองค์ประกอบสวนมีความหมาย
อยู่ในกลุ่มเดียวกับความสูง ดีเลิศ เป็นเอกลักษณ์ อิสระ และเบาจึงถูกมองว่าเป็นคนกลุ่ม
เดียวกัน และได้รับการยอมรับให้มีสถานภาพทางสังคมท่ีสูงกว่าเจ้าของสวนท่ีมีความหมาย
ในทางตรงกันข้าม กล่าวได้ว่า เราสามารถรับรู้สถานภาพทางสังคมของเจ้าของสวนจาก  
ความหมายขององค์ประกอบสวนท่ีรวมตัวกันอยู่ในโลกของสวนในบ้านท่ีมีลําดับสูงต่ํากํากับอยู่ 
 คําสําคัญ 
 สวนบ้าน, โครงร่างการรับรู้, คู่ตรงข้าม, สัญลักษณ์ของชนช้ัน, สถานภาพทางสังคม 
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 Abstract 
 

This article is to study the perception of garden owners towards the social 
status by analyzing their languages which are expressed via garden decoration. 
By conducting with perceptual scheme, Bourdieu’s proposition, I argue that the 
hierarchical symbolic system of home garden base on the relation of binary oppo-
sitions such as high and low, fine and coarse, unique and common, free and 
forced, and light and heavy. The meanings of “high, fine, unique, free, and light” 
are considered as the same category and are located in high and positive posi-
tion. These meanings separate themselves out of another polar which sounds 
negative and being in lower status i.e. the words low, coarse, common, forced, 
and heavy. The opposition of meaning serve the hierarchy of social status    
between elite and mass or the dominant and dominated in society. That is, the 
garden owners, who have their own garden decorated with high style garden  
furniture, are perceived as people with higher social status. With the binary   
opposition of meaning in garden decoration, people try to maintain their social 
status, or even mobilize themselves to upper status. It could be said that the 
though of inequality of social status still exist in individual’s perception towards 
their social life. 

 Keywords 
 Home Garden, Perceptual Scheme, Opposition, Taste, Social Status  
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บทนํา 
 

อันท่ีจริงแล้วบทความนี้มีความเกี่ยวเนื่องกับวิทยานิพนธ์เร่ือง “สวนในบ้าน: การบริโภค
เชิงสัญญะและการสร้างความโดดเด่นทางสังคม” ซึ่งมีคําถามวิจัยหลัก 3 ประเด็นคือ 1) สวน
ท่ีเป็นวัตถุแห่งการบริโภคเชิงสัญญะได้สร้างอัตลักษณ์แก่เจ้าของสวนอย่างไร 2) การจัดสวน
ตกแต่งในบริเวณบ้านสะท้อนรสนิยมของเจ้าของบ้าน 3) การจัดสวนตกแต่งในบ้านสร้างความ
แตกต่างอันนําไปสู่การสร้างความโดดเด่นทางสังคม (Social Distinction) ให้แก่เจ้าของบ้าน
อย่างไร แต่ในบทความนี้เป็นการนําเสนอประเด็นอ่ืนท่ีน่าสนใจ โดยผู้เขียนได้หยิบยกประเด็น
ท่ีว่าด้วยโครงร่างการรับรู้ความหมายในโลกทางสังคมผ่านการจัดสวนในบ้านซึ่งผู้เขียนได้ใช้
แนวคิดเ ร่ืองโครงร่างการรับรู้ ท่ีบู ร์ดิ เยอได้ เสนอไว้ ในตอนท้ายของหนังสือเ ร่ือง La        
Distinction: Critique Sociale du Judement (1979) ซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษโดย Richard 
Nice และใช้ช่ือหนังสือว่า Distinction : A Social Critique of the Judgement of Taste 
(1984) ข้ึนมาเป็นตัวเดินเร่ือง รวมท้ังชวนผู้อ่านมองสวนในบ้านในระดับของภาษาแทนระดับ
ของบุคคล  

 
ในมุมมองของผู้เขียน การวิเคราะห์ในระดับของภาษาและความหมายด้วยโครงร่างการ

รับรู้เป็นประเด็นท่ีน่าสนใจเป็นอย่างมาก กล่าวคือ ท่ามกลางกระแสการตั้งคําถามต่อ
การศึกษาด้วยการวิเคราะห์แบบคู่ตรงข้ามว่าไม่อาจสะท้อนความเป็นจริงทางสังคม ผู้เขียน
กลับมองว่าการวิเคราะห์เช่นนี้ยังสามารถนํามาใช้ได้ หลายคร้ังท่ีผู้เขียนได้สัมผัสสวนและทํา
ความรู้จักกับเจ้าของสวนท่ีให้ความหมายต่อสวนของตนเอง   ผู้เขียนได้พบความน่าสนใจในคํา 
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 บอกเล่าถึงการเลือก การจัด และวางส่ิงของ/ต้นไม้ซึ่งเป็นถ้อยคําท่ีสะท้อนถึง ‘การรับรู้’ ความ
สวยงามของสวนเหล่านั้น ในบทความช้ินนี้ ผู้เขียนจึงนําคําบอกเล่าเหล่านั้นมาวิเคราะห์ผ่าน
โครงร่างการรับรู้ ซึ่งช่วยเปิดทางให้เราเห็นถึงการทํางานของภาษาที่รองรับโลกทางสังคมได้ 
 

ผู้เขียนขอนําเสนอบทความเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือโครงร่างการรับรู้กับการทําความ
เข้าใจโลกทางสังคม ซึ่งเป็นการเสนอแนวคิดเกี่ยวกับโครงร่างการรับรู้ ความสัมพันธ์ระหว่าง
โครงร่างการรับรู้และความหมายในโลกทางสังคม ส่วนท่ีสองคือคุณค่าของสวนจากการรับรู้
แบบข้ัวตรงข้าม ท่ีนําเอาโครงร่างการรับรู้มาใช้วิเคราะห์การประเมินคุณค่าของสวนในบ้าน  

 

โครงร่างการรับรู้กับการทําความเข้าใจโลกทางสังคม 
  
 โครงร่างการรับรู้ (Perceptual Scheme) เป็นผลงานของปิแอร์  บูร์ดิเยอ นักสังคม
วิทยา สายหลังโครงสร้างนิยม ชาวฝร่ังเศส ผู้สนใจศึกษาโครงสร้างในรูปของชนช้ันและ
อธิบายวิธีกําหนดชนช้ันท่ีต่างไปจากเดิม นั่นคือ การขยายแนวคิดเร่ืองชนช้ันออกไปจากมิติทาง
เศรษฐกิจ (การครอบครองทรัพย์สิน) ไปสู่มิติทางวัฒนธรรม หรือ การวิเคราะห์ชนช้ันโดยการ
เช่ือมโยงรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุของจริงกับสัญญะในชีวิตทางสังคมนั่นเอง (สุภางค์ 
2552, 238-239; กาญจนา และ สมสุข 2551, 2544)  
 

 โครงร่างการรับรู้ท่ีบูร์ดิเยอเสนอไว้ในหนังสือ Distinction: A Social Critique of the 
Judgement of Taste ถือได้ว่าเป็นเคร่ืองมือในการทําความเข้าใจมิติทางสัญลักษณ์ของชนช้ัน 
ด้วยการอธิบายผ่านโครงสร้างการรับรู้และความเข้าใจ (Cognitive Structure) ท่ีอยู่ในตัวคน 
บูร์ดิเยอเสนอว่าโครงสร้างนี้ได้สร้างโลกทางสังคมท่ีคนนําไปปรับใช้ในชีวิตจริง การกระทําของ
ผู้คนจึงเกิดข้ึนโดยมีความรู้เกี่ยวกับโลกทางสังคมท่ีพวกเขาสร้างข้ึนจากโครงสร้างการรับรู้คอย
กํากับควบคุมอยู่ นั่นคือ “ระบบของการแยกแยะ” (classification) ในความคิดและการกระทํา 
เนื่องจากโลกทางสังคมคือส่ิงสร้าง (construction) ท่ีสร้างข้ึนอย่างเอนเอียงและแฝงไปด้วย
อคติ การกระทําและความคิดของผู้คนท่ีอยู่ภายใต้ความรู้เกี่ยวกับโลกทางสังคมจึงอยู่บน
พื้นฐานของการมองแบบแบ่งแยกหรือการประเมินว่าอะไร ดี/ไม่ดี สูง/ต่ํา อยู่เสมอ (Bourdieu 
1979, 467-468)  
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 การศึกษาระบบของการแยกแยะให้เห็นเป็นรูปธรรม เราสามารถวิเคราะห์โดยใช้โครง
ร่างการรับรู้ (Perceptual Scheme) ซึ่งเป็นโครงร่างท่ีเกิดจากการใช้คู่ของคําคุณศัพท์ท่ีตรง
ข้ามหรือขัดแย้งกันมาจัดประเภท (classify) และให้คุณค่า (qualify) บุคคลหรือส่ิงของท่ี
ปรากฏอยู่ในบริบทของการกระทําท่ีหลากหลาย โครงร่างการรับรู้แบบคู่ตรงข้ามท่ีบูร์ดิเยอได้
เสนอไว้มีมิติหลัก 8 มิติ และมีมิติย่อยท่ีเป็นความหมายทํานองเดียวกับมิติใหญ่อยู่ 5 มิติ 
(Bourdieu 1984, 468-469) ซึ่งสามารถเขียนเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 

 
 

  เลิศเลอ, การเลื่อนข้ึน, บริสุทธ์ิ             หยาบคาย, ชั้นต่ํา, เจียมตัว 

 
 

 
 

     ทําให้เรียบร้อย, สง่างาม                หนัก, อ้วน, หยาบกระด้าง, โหดร้าย 

 

  บอบบาง, มีชีวิตชีวา,            เชื่องช้า, หนา,                                  

 แหลมคม, คล่องแคล่ว                   ลําบาก, งุ่มง่าม 

 

 

 

  หายาก, แตกต่าง, น่ารังเกียจ,         ดั้งเดิม, ซ้ําซาก, ดาษดื่น,                               

  ผูกขาด, เฉพาะตัว, ใหม่                ไม่สําคัญ, เดิมๆ     

 

  อัจฉริยะ         มืดมัว, เศร้าหมอง, งั้นๆ 

 

สูง ต่ํา 

จิตใจ วัตถุ 

ดีเลิศ ไม่ดี 

เบา หนัก 

อิสระ บีบบงัคับ 

กว้างขวาง คับแคบ 

เป็นเอกลักษณ์ ท่ัวไป 

ฉลาด โง่ 
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  แผนภาพช้ีให้เห็นว่าโครงสร้างการรับรู้แบบคู่ตรงข้ามข้างต้นประกอบไปด้วย 2 ข้ัวท่ีมี
ความหมายแตกต่างกันอย่างสุดโต่ง ซึ่งความหมายของ 2 ข้ัวนี้ไม่ใช่ความหมายท่ีเท่าเทียมกัน 
ข้ัวหนึ่งเป็นความหมายเชิงบวก ส่วนอีกข้ัวหนึ่งเป็นความหมายเชิงลบ หรือกล่าวอีกอย่างหน่ึง
ว่า ข้ัวท่ีอยู่ฝั่งซ้ายแสดงให้เห็นถึงความหมายท่ีควรให้คุณค่า ส่วนข้ัวท่ีอยู่ฝั่งขวาแสดงให้เห็น
ถึงความหมายที่น่ารังเกียจ  ความสัมพันธ์กันของคู่ตรงข้าม 2 ข้ัวจึงเป็นความไม่เท่าเทียมกัน
ซึ่งส่งผลให้ส่ิงของหรือบุคคลท่ีถูกให้ความหมายในทํานองเดียวกับความหมายทางฝั่งซ้ายได้รับ
การยกย่อง ในทางตรงกันข้าม ส่ิงของหรือบุคคลท่ีถูกให้ความหมายในทํานองเดียวกับ
ความหมายทางฝั่งขวาย่อมได้รับการดูถูก นอกจากความสัมพันธ์ท่ีไม่เท่าเทียมกันแล้ว ระบบ
ภาษาท่ีแบ่งออกเป็นคู่ตรงข้ามยังมีนัยยะท่ีแฝงถึงการเป็นกลุ่มพวกเดียวกัน และกีดกันส่ิงท่ีส่ือ
ความหมายว่าเป็นคนละพวกกันออกไป (Bourdieu 1984, 102) เม่ือเป็นเช่นนั้น ส่ิงท่ีแสดงถึง
ความเลิศเลอ การเล่ือนข้ึน และความบริสุทธิ์จึงกีดกันส่ิงท่ีแสดงถึงความหยาบคายชั้นต่ําและ
ความเจียมตัวออกไป (โปรดดูท่ีบรรทัดแรกของแผนภาพ) 

 
 ความสัมพันธ์ท่ีไม่เท่าเทียมกันเช่นนี้เป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไปและเข้าใจร่วมกัน (Bourdieu 
1984, 468) เช่น ความเข้าใจท่ีว่าความดีเลิศอยู่ตรงข้ามกับความไม่ดี ความสัมพันธ์เหล่านี้ยัง
ไม่ถูกตั้งคําถามว่ามันจําเป็นต้องเป็นอย่างนั้นหรือไม่ เช่น ความเป็นเอกลักษณ์ดีกว่าความ
ดาษด่ืนจริงหรือไม่ สาเหตุท่ีความสัมพันธ์เช่นนี้ได้รับการยอมรับเพราะเป็นความสัมพันธ์ท่ีวาง
อยู่บนความสัมพันธ์เดียวกับโครงสร้างทางสังคม (Social Order) ซึ่งมีฐานมาจากคู่ตรงข้าม
และการกีดกันข้ัวท่ีแตกต่างออกไป นั่นคือแบบ ‘ชนช้ันสูง’ (e l i t e ) และ ‘สามัญชน’ (mass ) 
หรือแบบ ‘ชนช้ันครอบงํา’ และ ‘ชนช้ันผู้ถูกครอบงํา’ (Bourdieu 1984, 469) แน่นอนว่าข้ัวของ
ชนช้ันสูงอยู่ข้างเดียวกับความหมายฝั่งขวา (ความสูง) และข้ัวของสามัญชนคือความหมาย
ทํานองเดียวกับคําคุณศัพท์ฝั่งซ้าย (ความต่ํา) ความหมายที่ส่ือถึงชนช้ันสูงมีคุณค่ามากกว่า
ความหมายท่ีส่ือถึงสามัญชน และยังทําหน้าท่ีกีดกันกลุ่มความหมายท่ีส่ือถึงความเป็นสามัญชน
ออกจากกลุ่มด้วย ดังนั้น คู่ตรงข้ามระหว่างความเบาและหนักจึงมีความสามารถในการ
สนับสนุนให้เกิดการแบ่งแยกรสนิยมแบบสามัญชน หรือกระฎุมพีน้อยออกจากรสนิยมแบบ   
ชนช้ันสูงหรือกระฎุมพี 
 
 การแยกแยะคําคุณศัพท์และแบ่งออกมาเป็น 2 ข้ัวตรงข้ามอย่างข้ัวของความดีเลิศสูง
ศักดิ์และความต่ําต้อยด้อยค่าจึงทําให้เราเห็นถึงความสัมพันธ์ของภาษา ความคิดท่ีกํากับภาษา 
และโครงสร้างทางสังคมที่ทํางานสอดคล้องกันเป็นอย่างดี โครงสร้างทางสังคมสร้างภาษาที่
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 สอดคล้องกับความคิดแบบแบ่งแยกชนช้ันโดย ความคิดแบบแบ่งแยกถูกถ่ายทอดผ่านภาษา 
ด้วยคําศัพท์ท่ีมีความหมายไม่เท่าเทียมและตรงข้ามกัน ภาษายังทําหน้าท่ีธํารงโครงสร้างทาง
สังคมที่มีการแบง่แยกความสูงตํ่าน้ันไว้และสืบทอดสังคมที่มีการกีดกันส่ิงทีเ่ป็นข้ัวตรงข้ามเอาไว้ 
และนี่คือวิธีการทําความเข้าใจโลกทางสังคมที่เต็มไปด้วยสัญลักษณ์ผ่านความคิดความเข้าใจ
ของคน (C o g n i t i v e  A p p r o a c h ) ด้วยการนําภาษามาวิเคราะห์และเช่ือมโยงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์กับโลกท่ีกํากับควบคุมภาษาอยู่ 
 

คุณค่าของสวนจากการรับรู้แบบขั้วตรงข้าม 
  

 การวิเคราะห์ภาษาหรือคําคุณศัพท์สามารถทําให้เราเข้าใจโลกทางสังคมหน่ึง ๆ ไดด้้วย
ความเชื่อดังกล่าว ผู้เขียนจึงทดลองทําความเข้าใจกับโลกของกลุ่มคนท่ีจัดสวนสวยงามในบ้าน
ด้วยวิธีการนี้ โดยผู้เขียนได้รวบรวมคําพูดท่ีแสดงถึงการรับรู้คุณค่าท่ีเกี่ยวข้องกับสวนสวยงาม 
ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ในสวน ของแต่งสวน องค์ประกอบสวน รูปแบบสวน หรือบ้านท่ีประกอบด้วย
สวน ยกตัวอย่างเช่น คําพูดของเจ้าของสวนหลาย ๆ คนท่ีว่า   

 
“ไปอิมพอร์ทตุ๊กตุ่นตุ๊กตาหินมา ชอบแบบตุ๊กตาบาหลี แต่ว่าให้ไปซื้อตุ๊กตา
ท่ีว่ามันก๊อกแก๊ก ๆ มันก็ไม่ใช่ ไม่ได้ พี่ต้องออริจินัล”  
 
“เค้าก็ออกแบบเป็นชิงช้าภารดี เป็นชิงช้าเปลือย เบาๆ ไว้นั่งหย่อนใจ”  
 
“ต้นไม้นี่ turn over ตลอดเวลา  ต้นไหนโทรมปุ๊บ พี่เปลี่ยน”  
 
“คอนเซปต์ห้องน้ําจะเป็นโอเพ่น มองเห็นป่า เวลาฝนตก”  
 
“(ของแต่งสวน) บางช้ินท่ีเราไม่สามารถจะเอามา(จากประเทศอังกฤษ)ได ้
เราก็อาจจะจ้างเขียนแบบหรือทําเอง”   
 
“พอมีไม้ ทําให้เหมือนกับมันซอฟท์ลง ความแข็งมันก็ดูสวย ดูมิกซ์กันไปเลย 
มันแมทกันมาก”  
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  จากนั้นผู้เขียนจึงถอด ‘คํา’ ท่ีซอ่นความรู้สึกและการประเมินของเจ้าของสวนว่าส่ิงใดท่ีมี
ค่าและไม่มีค่าออกมา คําเหล่านั้นจะถูกนํามาใส่ใน ‘โครงร่างการรับรู้’ หากคําเหล่านั้นเป็นคําท่ี
แสดงถึงการให้คุณค่าเชิงบวก คํานั้นจะถูกจัดให้อยู่ในฝั่งซ้ายของโครงร่าง ถ้าคําใดเป็นคําท่ี
แสดงถึงความหมายเชิงลบ คําเหล่านั้นจะถูกจัดให้อยู่ในฝั่งขวา เช่นเดียวกับความสัมพันธ์ใน
โครงร่างการรับรู้ท่ีบูร์ดิเยอเสนอไว้ ผู้เขียนเลือกคู่ตรงข้ามท่ีบูร์ดิเยอเสนอไว้ 5 คู่ นัน่คือ คู่
ตรงข้ามของความ สูง/ต่ํา ดีเลิศ/ไม่ดี เป็นเอกลักษณ์/ท่ัวไป อิสระ/บีบบังคับ และเบา/หนัก 
ซึ่งเป็นคู่ตรงข้ามท่ีเหมาะกับภาษาในบริบทการจัดสวนสวยงาม ผลของการจัดแบ่งดังกล่าว
แสดงออกมาในรูปของแผนภาพได้ดังนี ้
 

 
 
 

 สับปะรดสี    มีคุณค่า        ไม่มีคุณค่า 
 อเมซซ่ิงเกรส         สนุกสนาน       น่าเบื่อ 
 ต้นไม้             ซื้อต้นไม้ท่ีโตเต็มท่ีแล้ว             ซื้อต้นเล็กยังไม่โตเต็มท่ี 
 งานแกะสลักไม้                  ผลงานแท้          งานของพม่า 
 ซันโตโซม่า                             สวย           ไม่สวย 
 หินดํา               มอสข้ึน/เขียวปั๊ด            มอสไม่ข้ึน  
 ม้าน่ัง                ซอฟท์/แมทช์                    แข็ง/ไม่เข้ากัน 
 ชิงช้า                 สีขาว/น่ารัก   สีแดง/แปลกๆ 
 ลีลาวดี           ตื่นเต้น/สวย/แปลก/เก๋ดี     ไม่น่าตื่นเต้น/ไม่สวย/ไม่แปลก/ไม่เก๋ 
 หญ้าแดง                 ส้ันๆ/ชูยอดชูใบ/พลิ้วสวย                ยาว/ไม่สวย/รก  
 หญ้าท่ีตายเป็นหย่อม              เป็นระเบียบ   เละเทะ 

 

ต้นเฟิร์นชายผ้าสีดา    ทรงติสต์ (ยาว)         ทรงรองทรง (ส้ัน) 
ไฮบริด สีไวท์ช็อคโกแลต         สวย      ไม่สวย 
ต้นขนุน        สวย/ชะลูด         ไม่สวย/เกะกะ 
จันผา          งาม/ดูดี     ไม่งาม 
ต้นไม้ท่ีเสียหาย        ซื้อต้นใหม่/ฟอร์มสวยกว่าเดิม          รอต้นไม้แตก/ทําใจไม่ได้

   

สวน/องค์ประกอบสวนท่ีถูกประเมิน สูง ต่ํา 

ดีเลิศ ไม่ดี 
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 วาสนานาคราช     สวยจ๊าบ/ถูกใจโก๋/น่ารัก/น่าหมั่นเข้ียว     น่าเกลียด/ไม่น่าสนใจ  
 เปเปอร์โรเมียด่าง   น่ารักดี/อ่อนช้อย  น่าเกลียด/แข็งกระด้าง 
     ไทรคอมแพ็ค          ดูแลง่าย/แน่น/เขียวดูดี  ดูแลยาก/โปร่ง/ไม่เขียว  
     ปรงญ่ีปุ่น          ออกดอก/สวยมาก      ไม่ออกดอก/ไม่สวย 

 ศาลากลางสวน   ประณีต/พิถีพิถัน   หยาบกร้าน/ไม่ละเอียด 
 แสลนบังแดด               เป็นธรรมชาติ      ไม่เป็นธรรมชาติ 

 

 ผนังรากไทร   เหมือนนครวัด   เหมือนผนังบ้านอ่ืนๆ 
 สวนแนวตั้ง   ได้อารมณ์/มีดีไซน์  จืดชืด/เฉย 
 วีว่าบอร์ด   ไม่เน๊ียบ/เก๋อีกแบบ        เน๊ียบ/ไม่เก๋ 
 ลายผนังสวน         เหมือนไม่ได้ตั้งใจทา/มะดี      เหมือนตั้งใจทา/ไม่มะ   
 ตุ๊กตุ่นบาหลี        ออริจินัล/สวย         ของเลียนแบบ/ไม่สวย 
 ต้นอินทผาลัม            หายาก/ราคาแพง     หาง่าย/ราคาถูก 
 ต้นมะพร้าวรุ่นคุณปู่-คุณย่า        เก่าแก่    ใหม่ 
 ไทรคอมแพ็ค          ไม่โหล         โหล 
 บรอมีเลียดพันธ์ุเพอร์เฟคชั่น     หายากมาก   พบเห็นได้ท่ัวไป 
 ลักษณะสวน     สวนท่ีออกแบบเอง  สวนสําเร็จรูปของโครงการ 
 

 
 บ้าน          มีกระจกและมองเห็นสวน  เป็นกล่องส่ีเหลี่ยมทึบ 
 ห้องนํ้า         เปิดโล่ง           ปิดทึบ 
 บ่อนํ้า       เย็นสบาย   ร้อนอบอ้าว 
 ต้นไม้สีเขียวๆ     ปลดปล่อย/relax   อึดอัด/ตึงเครียด 
 
 
 
 ชิงช้า         แบบเปลือย   แบบทึบ/เทอะทะ 
 ต้นข่อย           โปร่ง      บังตาจนดูทึบ 
 บรอมีเลียดพันธ์ุยูโคเบีย  นุ่มนวล    กระด้าง 

ดีเลิศ ไม่ดี 

เป็นเอกลักษณ์ มีอยู่ท่ัวไป 

อิสระ บีบบงัคับ 

เบา หนัก 



พูดจาภาษาเจา้ของสวน: บททดลองใช้โครงร่างการรับรู้ในการอธิบายโลกของสวนบ้าน | 249      

 การแบ่งประเภทคําท่ีเกี่ยวกับรสนิยมสวนด้วยโครงร่างดังกล่าวทําให้เรารู้ว่ารสนิยมและ
ความรู้สึกท่ีเจ้าของสวนมีต่อสวนเป็นระบบความหมายที่วางอยู่บนการแบ่งแยกความสูง-ต่ํา ดี-
เลว เช่นเดียวกับระบบสัญลักษณ์ในโลกทางสังคมอ่ืน ๆ นั่นคือ ระบบสัญลักษณ์ท่ีอยู่ในสวน
บ้านเป็นระบบการสร้างความสูงต่ําท่ีเกิดข้ึนบนความสัมพันธ์แบบคู่ตรงข้ามและความสัมพันธ์
แบบการเป็นพวกเดียวกัน/การกีดกันออกไปจากพวก ดังนั้นความหมายเกี่ยวกับ ความมีคุณค่า 
สนุกสนาน โตเต็มท่ี แท้ สวย แมทช์ ซอฟท์ น่ารัก เก๋ดี พล้ิวสวย ชะลูด ติสท์ น่าหม่ันเข้ียว 
อ่อนช้อย ออกดอก เป็นธรรมชาติ ประณีต ได้อารมณ์ มะ เก่าแก่ ไม่โหล หายาก เปิดโล่ง 
เย็นสบาย แบบเปลือย และนุ่มนวล จึงเป็นกลุ่มความหมายในเชิงบวกแบบเดียวกัน ในขณะท่ี
ความหมายเกี่ยวกับความไม่มีคุณค่า เละเทะ น่าเบ่ือ โตไม่เต็มท่ี ไม่สวย ไม่เข้ากัน แปลก ๆ 
ไม่น่าตื่นเต้น รก เกะกะ น่าเกลียด แข็งกระด้าง ไม่ออกดอก จืดชืด ของเลียนแบบ โหล พบ
เห็นได้ท่ัวไป ปิดทึบ ร้อนอบอ้าว และเทอะทะ เป็นกลุ่มความหมายในเชิงลบแบบเดียวกัน  
 
 กลุ่มความหมายในเชิงบวกหรือข้ัวท่ีมีความหมายสูงมักกีดกันกลุ่มความหมายในเชิงลบ
หรือข้ัวท่ีมีความหมายต้อยต่ําออกไปเสมอ การกีดกันดังกล่าวอาจมองได้ใน 2 ระดับ 1) ระดับ
ของภาษา เราจะเห็นถึงภาษาท่ีแสดงถึงความแตกต่างและตรงกันข้าม 2) ระดับชีวิตทางสังคม 
เราจะเห็นได้จากการคัดเลือกองค์ประกอบสวนมาจัดสวน โดยเจ้าของสวนมีแนวโน้มจะเลือก
องค์ประกอบสวนท่ีส่ือความหมายในทางดีเลิศ/สูง (ความหมายด้านซ้ายมือของแผนภาพ) มา
รวมไว้ในพื้นท่ีสวนของตนเอง และไม่เลือกองค์ประกอบสวนท่ีส่ือความหมายถึงความไม่ดี/ต่ํา 
(ความหมายด้านขวามือ) มาไว้ในพื้นท่ีสวนบ้าน  
  
 สวนในบ้านท่ีผู้เขียนได้ไปเยี่ยมเยือนจึงประกอบด้วยต้นไม้และของแต่งสวนท่ีแสดงถึง
ความดีเลิศ/สูง อย่างสับปะรดสีท่ีมีคุณค่าราคาแพง อเมซซิ่งเกรสที่นักสะสมเล่นกันอย่าง
สนุกสนาน ต้นไม้ทรงสวยราคาสูง งานแกะสลักไม้สักที่มีคุณภาพพอรับได้ ซันโตโซม่าท่ี
สวยงาม ของแต่งสวนจากหินดําท่ีมีมอสข้ึนเขียวปั๊ด ม้านั่งท่ีมีความ ‘ซอฟท์’ และ ‘แมทช์’ 
ชิงช้าสีขาวท่ีดูน่ารัก บ่อน้ํากลางสวนท่ีทําให้รู้สึกเย็นสบาย ร้ัวต้นข่อยท่ีดูโปร่งตา ต้นบรอ
มีเลียดพันธุ์ยูโคเบียท่ีสร้างความนุ่มนวลให้แก่สวน ในทางกลับกัน ผู้เขียนไม่พบว่าเจ้าของสวน
เลือกองค์ประกอบสวนท่ีส่ือถึงความหมายในกลุ่มหลังเข้ามาอยู่ในสวน ยกตัวอย่างเช่น ต้นไม้ท่ี
เสียหายต้องรอให้แตกยอดใหม่ ตุ๊กตุน่บาหลีท่ีเลียนแบบของแท้และไม่สวยงาม ร้ัวต้นโมกท่ีดู
โหล ๆ เหมือนบ้านอ่ืน แสลนบังแดดท่ีทําให้สวนดูไม่เป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ เจ้าของสวนยัง
ไม่สร้างสวนหรือไม่จัดสวนท่ีมีลักษณะส่ือถึงความหมายเหล่านั้นด้วย ดังจะเห็นได้จากเจ้าของ
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 สวนท่ีร้ือสนามท่ีมีหญ้าตายเป็นหย่อม ๆ จนดูเละเทะออก พร้อมท้ังเปลี่ยนพ้ืนสวนเป็นพ้ืน
ทรายล้างแทน เจ้าของสวนท่ีไม่ต้องการสวนสําเร็จรูปท่ีโครงการบ้านจัดสรรสร้างไว้พร้อมตัว
บ้าน จึงได้จ้างนักออกแบบสวนมาสร้างสวนโมเดิร์นแบบดิบ ๆ ท่ีทําให้ต้องเปล่ียนต้นไม้และ
โครงสร้างสวนเกือบท้ังหมด 
 

 เม่ือคู่ตรงข้ามของสัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นในสวนได้รับการยอมรับและนําไปใช้โดยเจ้าของสวน
และคนท่ีได้พบเห็นสวนแห่งนั้น (แม้จะเห็นผ่านเร่ืองราวและรูปภาพในหนังสือหรือนิตยสารก็
ตาม)   คู่ตรงข้ามเหล่านั้นจะไปทํางานร่วมกับตําแหน่งในโครงสร้างทางสังคมและทําให้ผู้คน
เข้าใจผิดว่าคู่ตรงข้ามทุกคู่เช่ือมโยงกับส่ิงท่ีมีความเหนือกว่า ดังนั้นคู่ตรงข้ามของสัญลักษณ์ใน
สวนจึงมีความสัมพันธ์แบบครอบงํา/ถูกครอบงํา กล่าวคือ ความมีรสนิยมแบบชนช้ันสูง (elite) 
ท่ีมาพร้อมกับระบบสัญลักษณ์ท่ีแสดงถึงความสูง ความดีเลิศ ความเป็นเอกลักษณ์ ความอิสระ 
และความเบาจึงมีอํานาจครอบงํารสนิยมแบบสามัญชน (mass)  ที่มาพร้อมกับระบบสัญลักษณ์
ท่ีแสดงถึงความต่ํา ความไม่ดี ความมีอยู่ท่ัวไป การบีบบังคับ และความหนัก ด้วยเหตุนี้ สวน
ท่ีมีองค์ประกอบที่ส่ือถึงความหมายในทางดีเลิศหรือสูงจึงมีความเหนือกว่าสวนท่ีมีความหมาย
ในทํานองไม่ดีหรือต่ําและถูกจัดวางอยู่ในตําแหน่งท่ีสูงกว่า เม่ือความสัมพันธ์ทางภาษาเช่นนี้
วางอยู่บนพื้นฐานเดียวกับโครงสร้างทางสังคมแบบแบ่งแยกชนชั้นสูงต่ํา ผู้ท่ีครอบครองส่ิงท่ีมี
ความหมายในกลุ่มเดียวกับความดีเลิศจึงได้รับการมองว่ามีสถานภาพทางสังคมที่สูง ในขณะท่ี
ผู้ท่ีครอบครองสวนท่ีมีองค์ประกอบสวนท่ีส่ือถึงความหมายในกลุ่มของความไม่ดีจึงถูกมองว่ามี
สถานภาพทางสังคมที่รองลงมา ยกตัวอย่างเช่น เจ้าของสวนโมเดิร์นแห่งหนึ่ง ถูกมองว่าเป็น
คนที่หรูหราจากการสร้างสวนท่ีมีศาลาไม้สักเก่า ซึ่งสร้างข้ึนอย่างประณีตงดงามด้วยการเก็บ
รายละเอียดของมุข ตะเข็บ และเพดานของศาลาเป็นอย่างดี หรือการท่ีเจ้าของสวนโมเดิร์นอีก
แห่งหนึ่ง ถูกมองว่าเป็นผู้มีหน้าท่ีการงานดี โดยพิจารณาจากการเลือกต้นขนุน และต้น
พญาสัตบรรณท่ีโตเต็มท่ีจนมองเห็นฟอร์มของลําต้นท่ีสวยงามมาประดับสวน ถึงแม้ว่าต้นไม้ท่ี
โตเต็มท่ีจะมีราคาสูงอยู่ไม่น้อย หรืออีกตัวอย่างหนึ่งท่ีว่า เจ้าของสวนแนวตั้ง2 ถูกมองว่าเป็น
คนท่ีประสบความสําเร็จจากการทําธุรกิจส่วนตัวจากการสร้างสวนท่ีเต็มไปด้วยบรอมีเลียด
พันธุ์หายากเพื่อเป็นรางวัลให้กับชีวิตของตนเอง รวมท้ังการท่ีเจ้าของสวน ‘บ้านเล็กสวนใหญ่’ 
ถูกมองว่ามาจากครอบครัวท่ีมีสถานะทางสังคมสูง จากการเก็บรักษาต้นไม้เก่าแก่สมัยคุณปู่
คุณย่าอย่างต้นยางนา ต้นมะพร้าวอายุกว่า 40 ปี และต้นชมพู่ไว้ท่ีสวนกลางเมือง  
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 การวิเคราะห์ภาษาท่ีเกี่ยวข้องกับสวนสวยงามในบ้านด้วยการมองแบบคู่ตรงข้ามแสดง
ให้เห็นว่า ภาษาสามารถทําให้เราเข้าใจโลกของการจัดสวนสวยงามท่ีมีลําดับสูงต่ํากํากับอยู่ได้
เป็นอย่างดี ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยทําความเข้าใจความสูงต่ําของความหมายในระบบสัญลักษณ์ 
แต่ยังช่วยให้เรามองเห็นความคิดความเช่ือเร่ืองความสูงต่ําท่ีอยู่ในโครงสร้างทางสังคมด้วย ใน
แง่นี้ การวิเคราะห์ภาษาของเจ้าของสวนจึงช่วยอธิบายแง่มุมหนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่าง
สวนบ้านและสถานภาพทางสังคมได้ การทดลองใช้โครงร่างการรับรู้ในการอธิบายโลกของสวน
บ้าน ผ่านถ้อยคําจากการ “พูดจาภาษาเจ้าของสวน” ในการศึกษาคร้ังนี้จึงทําให้ผู้เขียนเชื่อว่า 
โครงร่างการรับรู้ของบูร์ดิเยอสามารถเป็นเคร่ืองมือในการทําความเข้าใจสังคมได้อย่างน่าสนใจ 
และมีประโยชน์ต่อการมองโครงสร้างทางสังคมที่ยังคงดํารงอยูแ่ละมีส่วนสําคัญในการครอบงํา 
ความคิดและความเข้าใจของคนในสังคมมาอย่างต่อเนื่อง 

 
 



252 | มอง “คน” สะท้อน “โครงสร้าง” 

 เชิงอรรถ 
 
 1 ผู้เขียนขอขอบคุณ ผศ.ดร.นลินี ตันธุวนิตย์ และ ดร.สายพิณ ศุพุทธมงคล สําหรับ
ความรู้และคําแนะนําท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเขียนบทความ รวมท้ัง อ.พรทิพย์ เนติภารัตนกุล 
สําหรับการตรวจทานและปรับแก้เนื้อหาให้บทความช้ินนี้สมบูรณ์ข้ึน  
 
 2 สวนแนวต้ัง คือ การสร้างสวนด้วยการจัดวางต้นไม้และองค์ประกอบอื่น ๆ ในมิติ
แนวดิ่งโดยใช้พ้ืนท่ีแนวต้ังปลูกต้นไม้และจัดวางของแต่งสวน แทนการจัดลงดินพ้ืนดินหรือ
กระถาง ตามแนวราบ พ้ืนท่ีแนวต้ังอาจเป็นได้ท้ังกําแพง เสา ผนังตึก หรือโครงเหล็กท่ี
สร้างขึ้นโดยเฉพาะ สวนแนวต้ังน้ีเป็นสวนสไตล์ใหม่ท่ีได้รับความนิยมในปัจจบุัน  
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 บทคัดย่อ 
 
 บทความนี้ตอบคําถามท่ีว่า “ทําไมผู้ป่วยพิษสุราเรื้อรังจึงไม่หายจากความทุกข์ทรมาน
และความเจ็บป่วย” สาเหตุทีท่าํให้พวกเขายังไม่หายไม่ได้เกิดข้ึนจากการกระทําตนเองให้เจ็บป่วย 
อย่างท่ีสังคมกล่าวโทษ หากแต่เงื่อนไขเชิงเศรษฐศาสตร์การเมืองพบว่ามีการผูกขาดธุรกิจสุรา
โดยกลุ่มทุนรายใหญ่และรัฐร่วมมือกันทําให้สุราเป็น “สินค้าถูกกฎหมาย” แพร่กระจายอยู่ใน
สังคมเป็นจํานวนมากราวกับ “เช้ือโรคร้าย” การจัดให้สุรามีการจําหน่ายมากจนเกินความ
จําเป็นนํามาสู่การปรับตัวในเชิงวัฒนธรรม เช่น การเอ้ือให้เกิดวาระการดื่มสุราท่ีเพ่ิมจํานวน
มากย่ิงข้ึน จนนําพวกเขาเจ็บป่วยด้วยโรคพิษสุราเร้ือรังชนิดท่ีไม่อาจรักษาให้หายขาดได้ และ
ยังต้องทนทุกข์ทรมานหลายขวบปี  ดังนั้นการแก้ปัญหาการดื่มสุราของผู้ป่วยจึงไม่อาจแก้ไขได้
ในระดับปัจเจกชนหรือตัวผู้ป่วยเท่าน้ัน หากแต่ทุกภาคส่วนของสังคมจะต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
นี้ไปพร้อม ๆ กันนั่นเอง  
 คําสําคัญ 
 การแพร่กระจายสุรา, โรคพิษสุราเร้ือรัง, ความเจ็บป่วยของสังคม  
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 Abstract 
 

 This article answers the question “why most alcoholics cannot free them-
selves from alcohol”. In the political economy condition, the state supports major 
alcohol corporations to be able to distribute alcohol widely as “legal product”  and 
as “a germ” harming the poor. The availability of alcohol pushes people drinks 
more in many occasions. It is very difficult for alcoholics to resist the great risks 
of alcohol which is widespread in their life, culture and society. The problem  
cannot be solved only by focusing on behaviors of the patients individually, but 
all parts of the society should take some action with them as well.  

 Keywords 
 Widespread of Alcohol, Alcoholism Problems, Social Disorder  
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เกริ่นนํา 
 
 “สังคมไทยกําลังป่วย” เป็นส่ิงท่ีหลายคนเคยได้ยินกันมาบ้างไม่มากก็น้อย สังคมมี
อาการแบบนั้นได้จริงหรือ และอะไรท่ีทําให้ผู้เขียนมองว่าสังคมไทยกําลังป่วย (suffering)  ใน
บทความนี้ ผู้เขียนเร่ิมจากความตายของผู้ป่วยพิษสุราเรื้อรังของยายแป๊ดหญิงชราผู้หนึ่งท่ีใช้
ชีวิตอยู่ในวงจรการด่ืมมากว่าคร่ึงชีวิตของเธอ และทําให้เธอก้าวเข้าสู่ความตายในท้ายท่ีสุด 
เช่นเดียวกับสามีของเธอท่ีทุกข์ทรมานด้วยโรคพิษสุราเร้ือรังในวาระสุดท้ายของชีวิต ตามด้วย
เร่ืองราวของร้านสุราในชุมชนท่ีมีส่วนสําคัญต่อการกระจายโรคภัยไข้เจ็บไปสู่ผู้คนยากจน 
โครงสร้างการจําหน่ายสุราของร้านชําหรือร้านสุราในชุมชนทําให้ผู้คนท่ีประกอบอาชีพเป็น
แรงงานในไร่นามีรายได้ข้ันต่ําเพียงไม่กี่ร้อยบาทสามารถเข้าถึงการดื่มสุราได้อย่างง่ายดาย 
และสุดท้ายผู้เขียนจะเช่ือมโยงกลับไปสู่โครงสร้างอํานาจท่ีสําคัญท้ังรัฐและกลุ่มทุนรายใหญ่ท่ี
เป็นต้นทางของการส่งเสริมให้การดื่มสุรากระจายกันอย่างแพร่หลายและไร้ทิศทางป้องกัน  
 

 1.1 ความตายของยายแป๊ด   

  
 ผู้เขียนจําได้ว่าในวัยเด็ก ผู้หลักผู้ใหญ่ใกล้ชิดมักใช้คําว่ากล่าวตักเตือนลูกหลานด้วยการ
ขู่ว่า หากทําผิดอีกจะยกให้เป็นลูกยายแป๊ด พวกเด็กๆ ทุกคนต่างกลัวเกรงในคําขู่และไม่กล้าท่ี
จะทําผิดอีก ด้วยรูปร่างของเธอดูผ่ายผอมหนังกระดูก ริมฝีปากของเธอเต็มไปด้วยสีแดงของ
น้ําหมาก ฟันท่ีดําเหมือนกันทุกซี่ ผมเผ้ารุงรัง และกลิ่นกายอบอวลจากฤทธ์ิของสุราท่ีเธอดื่ม 
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 ทุกวัน ความสัมพันธ์ของยายแป๊ดและผู้คนในหมู่บ้านจึงเป็นเพียงนายจ้างและลูกจ้างมากกว่าท่ี
จะมีบ้านไหนสนิทสนมกับเธอและครอบครัว เธอรับจ้างตัดหญ้า ดูแลสวน และรับจ้างตัดอ้อ
เป็นคร้ังคราว ครอบครัวของยายแป๊ดอาศัยอยู่ในเพิงไม้ไม่ไกลจากบ้านของผู้เขียนมากนัก 
 
 ทุกคร้ังก่อนออกไปทํางาน ยายแป๊ดจะแวะเข้ามาที่บ้านของผู้เขียน ซึ่งในสมัยนั้นเป็น
ร้านขายของชําขายท้ังกับข้าวและของใช้ต่าง ๆ ในบ้านท่ีแม่ของผู้เขียนรับมาจากในเมือง ร้าน
ของแม่ขายดีมากและมีลูกค้าขาประจําจํานวนมากท้ังคนงานตัดอ้อยที่รวมตัวเข้ามาที่บ้านทุกเย็น
เป็นคันรถกระบะ และคนงานท่ีทํางานโรงงานใกล้เคียงอย่างโรงสี โรงโม่กระถิน โรงงานทอผ้า 
และโรงงานอาหารกระป๋อง สินค้าท่ีขายดิบขายดีนอกเหนือจากกับข้าวท่ีเอามาจากตลาดใน
เมืองทุกวันแล้ว ท่ีร้านของแม่ยังขายเหล้าขาว ยาทัมใจ และเคร่ืองดื่มบํารุงกําลังจํานวนมาก 
ยายแป๊ดจึงไม่ได้เป็นคนเดียวที่เป็นลูกค้าขาประจํา เม่ือแม่เห็นหน้ายายแป๊ดเดินเข้ามาท่ีร้าน 
เธอไม่ต้องพูดพรํ่าทําเพลงใด ๆ แม่หยิบถ้วยขนาดเล็กท่ีเรียกว่า “เป๊ก” ข้ึนมาตวงเหล้าให้ยาย
แป๊ดและขาประจําคนอ่ืน ๆ ดื่ม สนนราคาอยู่ท่ีเป๊กละ 5 บาทเท่านั้น ราคาเพียงเท่านี้ก็
สามารถจะทําให้มือไม้ท่ีส่ันเทาหยิบแก้วใบน้อยข้ึนดื่มอย่างไม่รีรอพอจะหายส่ันไปได้บ้างและ
เดินออกจากร้านไปทํางานได้ตามปกติ หากวันไหนท่ีเธอหาเงินมาได้มาก เธอจะซื้อทีละเป็นกั๊ก
หรือปริมาณเท่าขวดเคร่ืองดื่มบํารุงกําลังสีชาท่ีพบเห็นได้ท่ัวไปราคาประมาณ 15 บาทเท่านั้น  
 
 หลายสิบปีผ่านไปผู้เขียนย้ายเข้าไปเรียนหนังสือในเมือง จึงไม่เคยพบเห็นยายแป๊ดอีก
เลย ทราบข่าวอีกทีก็เม่ือคร้ังท่ีเบี้ยวลูกชายของยายแป๊ดซึ่งอยู่ในวัยเดียวกับผู้เขียนออกไปหา
งานทําท่ีกรุงเทพฯ และพบกันโดยบังเอิญ เบ้ียวไม่ได้เรียนต่อมัธยมศึกษา เขาออกจากบ้านมา
หางานทําตามร้านเสริมสวยตามที่เบี้ยวชอบ ส่วนโอเล่น้องสาวของเบี้ยวก็ออกไปเป็นเด็กเสิร์ฟ
และมีครอบครัวท่ีกรุงเทพฯ เบี้ยวบอกว่าแม่และพ่อของเขาตายอย่างทุกข์ทรมาน จากฤทธิ์ของ
พิษสุราเร้ือรัง เขาไม่มีเงินพอท่ีจะให้พ่อแม่ไปโรงพยาบาล ท้ังเขาและน้องไม่สามารถหาเวลา
และเงินได้เยอะขนาดนั้น ไหนจะค่ารักษาพยาบาล ค่าเดินทาง ค่ากิน และยังต้องลางานไปอีก 
พ่อและแม่ของเบี้ยวไม่ได้ไปโรงพยาบาล แต่ใช้วิธีการหยุดสุราแทน เพราะคิดว่านี่อาจเป็น
วิธีการท่ีประหยัดท่ีสุด แต่แล้วท้ังคู่ก็จบชีวิตด้วยอาการถอนสุราและหัวใจวายเฉียบพลันด้วย
เวลาไล่เลี่ยกัน เบี้ยวเล่าเร่ืองราวของพ่อแม่ของเขาอย่างเย็นชา และชินชากับความเจ็บปวดท้ัง
ท่ีเคยถูกกล่าวหาว่าเป็น “ลูกข้ีเมา”  ความยากจนข้นแค้นอดม้ือกินม้ือท่ีพวกเขาเผชิญกันมานาน
เร้ือรังหลายขวบปี  
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  การตายของยายแป๊ดและสามี รวมถึงน้ําเสียงท่ีชาชินต่อความเจ็บปวดของเบ้ียวและ
โอเล่ลูกของยายแป๊ดเป็นเพียงเรื่องราวท่ีไม่ได้เกิดข้ึนจากการกระทําของผู้คนตัวเล็ก ๆ หรือ
ผู้ป่วยพิษสุราเรื้อรังเป็นผู้กระทําตนเองอย่างท่ีสังคมกล่าวหาพวกเขาทั้งส้ิน หากแต่ความทุกข์
ดังกล่าวกลับสะท้อนให้เห็นถึงความอยุติธรรมของโครงสร้างการแพร่กระจายจําหน่ายสุราของ
รัฐและกลุ่มทุนท่ีมีความสัมพันธ์ในเชิงการให้ความร่วมมือ ปล่อยให้สุรากลายมาเป็นเช้ือโรคท่ี
แพร่กระจายอยู่ท่ัวทุกหัวระแหง ตลอดจนวิธีการขายสุราในเชิงวัฒนธรรมท่ีส่งผลให้กระจาย
ตัวของสุราไปสู่ผู้มีรายได้น้อยมากยิ่งข้ึน อันมีผลสืบเนื่องมาจากท่ีคร้ังหนึ่งพ่อค้าชาวจีนขาย
สุราให้กับแรงงานจีนผู้มีรายได้น้อยด้วยการแบ่งขายสุราเป็น “เป๊ก” “กั๊ก” “ก๊ง” มาช้านานแล้ว 
เหตุน้ีจึงเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมสําคัญที่ทําให้ร้านค้าปลีกในปัจจุบันอาศัยกลยุทธ์น้ีดึงเงินจาก
คนยากจนรายได้น้อยท่ีเอ้ือให้พวกเขาสามารถจะซื้อหาสุราคุณภาพต่ําทําลายสุขภาพราคาถูก
ดื่มได้อย่างง่ายดาย  
 
 1.2 เรื่องเล่าถึงร้านสุราชุมชน: ท่ีทางของการแพร่กระจายสุราแหล่ง
สําคัญของธุรกิจสุราไทย 
 
 เร่ืองราวของแม่แป๊ดเพื่อนบ้านของผู้เขียน (ในจังหวัดนครปฐม) กลับมีความคล้ายคลึง
อย่างย่ิงกับเร่ืองราวชีวิตของผู้ป่วยพิษสุราเรื้อรังคนอ่ืนๆ ท่ีเข้ารับการรักษา ณ คลินิกรุ่งอรุณ 
(นามสมมุติ) อันเป็นพ้ืนท่ีศึกษาท่ีผู้เขียนใช้ในการเก็บข้อมูล คลินิกนี้เป็นคลินิกยาเสพติดตั้งอยู่
ในโรงพยาบาลขนาด 895 เตียง ในจังหวัดทางภาคตะวันตกท่ีมีพื้นท่ีการผลิตแบบกึ่ง
อุตสาหกรรมก่ึงการเกษตร2 ห่างจากบ้านของผู้เขียนประมาณ 70 กิโลเมตร ระยะทาง
ดังกล่าวพอจะยืนยันได้ว่า ความเจ็บป่วยด้วยโรคพิษสุราเร้ือรังไม่ได้มีอยู่แต่ในโรงพยาบาล
เท่านั้น แต่โรคร้ายนี้ยังดํารงอยู่ในชุมชนเล็กท่ัวทุกหัวระแหง  
 
 คลินิกดังกล่าวก่อตั้งข้ึนเม่ือ พ.ศ.  2539 ผู้ป่วยพิษสุราเร้ือรังส่วนใหญ่เป็นคนท่ีทํางาน
งานอาชีพรับจ้างรายวันรายได้น้อย จากการพูดคุยและร่วมรับฟัง (Engaged-Listening) เร่ือง
เล่าความเจ็บป่วย (Illness Narrative)3 จากผู้ป่วยพิษสุราเร้ือรังเหล่านี้ก็พบว่า ผู้ป่วยเหล่านี้มี
วัฒนธรรมท่ีเอ้ือให้เกิดการดื่มสุราจํานวนมากและชีวิตของผู้ป่วยหลายคนมีความหมายในขณะ
ดื่ม ไม่ว่าจะเป็น (1) การดื่มเพ่ือผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าหลังการทํางานหนัก (2) การดื่ม
เพื่อสร้างสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและสร้างเครือข่ายหางาน (3) การดื่มเพื่อผ่อนคลายอารมณ์  



ความตาย สุรา ปัญหาความเจ็บป่วยของสังคมไทย | 261      

 (4) การดื่มเพ่ือลืมเร่ืองราวความปวดร้าวจากชีวิตครอบครัวให้ผ่านพ้นไปได้ช่ัวขณะ ฯลฯ  
 
 การดื่มเชิงสังคมวัฒนธรรมของผู้ป่วยพิษสุราเร้ือรังก่อนที่พวกเขาเจ็บป่วยจึงเปน็ผลผลิต
หน่ึงจากการเติบโตของธุรกิจสุราที่ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีระหว่างกลุ่มทุนรายใหญ่กับรัฐ
และแบ่งปันผลประโยชน์ในรูปแบบของภาษีจํานวนปีละมหาศาล เพ่ือแลกกับการเอ้ืออํานวยให้
สุราในธุรกิจของตนสามารถแบ่งขายได้ทุกภูมิภาคของประเทศ (ดูรายละเอียดใน นวพรรณ 
สามไพบูลย์ 2553, 41-51) เป็นสาเหตุสําคัญท่ีทําให้สุราสามารถเข้าถึงประชาชนผู้มีรายได้
น้อยซึ่งเป็นแรงงานหรือกําลังสําคัญต่อหน่วยการผลิตของประเทศต้องเจ็บป่วยเป็นโรคพิษสุรา
เร้ือรังโดยไม่จําเป็น จากปากคําของผู้ป่วยคลินิกรุ่งอรุณท่ีเล่าว่า  
 
 ประกิต: ตอนนี้ไม่ได้ทํางานเมียทํางานคนเดียว เขาจะให้เรา

วันละ 10 บาทไว้เป็นค่าข้าว ผมก็เอาท่ีมันให้มาไปซื้อเหล้าขาวอย่าง
ถูกเป๊กละ 7 - 8 บาทก็กินได้แล้ว หรือถ้าวันไหนลูกมา ให้ผม 50 
บาท ก็เอาไปซื้อได้คร่ึงขวด 30 บาท หรือไม่ก็กินสักกั๊กหนึ่ง 15 
บาท (ประกิต, สัมภาษณ์, เมษายน 2552) 

 
สามารถ:  อย่างวันนี้มาโรงพยาบาลเนี่ย ผมก็กร๊ึบมาครับ 15 
บาทเช้ามาก็สบายตัว ... บางทีเงินยังไม่ออก ซื้อเป็นขวดมันไม่ไหว 
อย่างบางทีเราไปทําจับกังไกล ๆ เนี่ย เช้า ๆ มาเราอยากกิน ซื้อ
เป็นขวดมันถูกกว่าก็จริง แต่กินหนักไปจะทํางานไม่ได้ เลยเอาแค่กั๊ก
หนึ่งพอ บางทีซื้อกั๊กหนึ่งเหนื่อย ๆ ก็จิบไปเรื่อย (สามารถ, 
สัมภาษณ์, มีนาคม 2552) 
 

 บางร้านค้ามีกลยุทธ์การขายโดยดัดแปลงสุราเพื่อให้ครอบคลุมถึงกลุ่มเป้าหมายมาก
ยิ่งข้ึน เช่น การทําเหล้ายาดองตวงขาย  
 

 สมบัติ:  ถ้ากินกันหลายคนก็ซื้อยาดองเหล้าตราเสือ 11 ตัว
ซองหนึ่งเขาขายคู่กัน ซองละ 12 บาท เอาเหล้าใส่ เอายาดองใส่ 
รอให้มันแดงสักแป๊บหนึ่งก็เอามากินได้แล้วไม่ยุ่งยากอะไร แต่กินคน
เดียวให้ซื้อมาทําเองก็ไม่ไหว เดี๋ยวนี้ท่ีร้านเขามีดองแบบสําเร็จไว้ใส่



262 | มอง “คน” สะท้อน “โครงสร้าง” 

 เป็นขวดกระทิงแดง บางทีก็เทใส่เป๊ก ไม่ต้องดองเอง แพงกว่าเหล้า
ขาว 2-3 บาท แต่ก็ดีกว่าซื้อเป็นขวดมาดองเอง (สมบัติ, สัมภาษณ์, 
กรกฎาคม 2552) 
 

 นอกจากนี้ ยังมีการให้เช่ือเงินหรือท่ีเรียกว่า “เซ็น” แล้วค่อยนําเงินมาจ่ายทีหลังเม่ือเงิน
ออก เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงการดื่มสุราได้ง่ายดายย่ิงข้ึน   

 
 ทองมี:  เม่ือก่อนผมเซ็นกับแม่ค้าไว้ พอเงินออกวิกหนึ่ง [15 
วัน] ก็ค่อยเอามาจ่าย เดี๋ยวนี้ยิ่งสบายใหญ่เลย แม่เขาแก่แล้วเปิด
ร้านขายของเองพวกเบียร์ เหล้า ของแห้ง เกิดว่าเงินหมุนไม่ทันเรา
ก็ไปเช่ือของแห้งมากินก่อนได้ หรืองวดนี้ไม่มีจ่ายก็เอาไว้ก่อนได้ 
(ทองมี, สัมภาษณ์, ธันวาคม 2551) 
 
สุรินทร์:  ผมเซ็นกับร้านค้าใกล้บ้านครับ ซี้กันมานาน เขาจะให้
เอาของไปก่อนได้ แล้วก็จดไว้ พอเงินออกก็รีบมาจ่าย ผมไม่ค่อย
เบี้ยวนะ แม่ค้าเขาถึงชอบ ถ้าเกิดผิดใจกับแม่ค้า เขาไม่ให้เราเช่ือ
เราก็แย่ เราไม่ได้เช่ือค่าเหล้าอย่างเดียวนะ วิกหนึ่งเราก็ต้องมีของ
ใช้ค่ากับข้าวอย่างอ่ืนอีก เสียเคร์ [credit] หมด ไปร้านอ่ืนก็ต้องไป
สร้างเคร์ใหม่ เลยไม่ค่อยอยากให้เสียช่ือ (สุรินทร์, สัมภาษณ์, 
มีนาคม 2552)  

 
 ดังนั้นเราจะเห็นว่า ร้านขายสุราในชุมชนมีกลไกท่ีสอดคล้องกับการดื่มสุราในเชิง
วัฒนธรรมอย่างการแบ่งสุราขาย การทําเหล้ายาดองเพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าท่ีไม่สะดวกดอง
สุราเองอีกด้วย อีกท้ังร้านค้ามีกลไกในแง่เศรษฐกิจท่ีจะทําให้ลูกค้าสามารถด่ืมสุราได้ก่อน แล้ว
ค่อยนําเงินมาจ่ายทีหลัง หรือท่ีผู้ป่วยเรียกว่า “เช่ือ” “เคร์” “เซ็น” เป็นต้น เหล่านี้จึงเป็น
เง่ือนไขสําคัญท่ีเอ้ือต่อการเข้าถึงสุราในหมู่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยอย่างง่ายดายยิ่งข้ึน ท้ังนี้
กลไกดังกล่าวไม่ได้เกิดข้ึนมาอย่างลอย ๆ แต่ผู้เขียนสังเกตว่า การให้เซ็นเป็นกลไกที่ถูกสร้าง
ข้ึนมาพร้อมกันกับวิถีชีวิตของผู้มีรายได้น้อยเพื่อประกันความเส่ียงในการเข้าถึงข้าวของ
เคร่ืองใช้ในชีวิตประจําวันจากร้านค้าในชุมชนอีกด้วย   
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  อย่างไรก็ดี ในกรณี ท่ี เป็นลูกค้าประจําหรือเป็นคนในชุมชนเดียวกัน ลักษณะ
ความสัมพันธ์ของลูกค้าและผู้ค้ายังสะท้อนให้เห็นถึงความเอ้ืออาทรต่อกันด้วย เช่น แม่ค้าบาง
ร้านอาจมีการต่อว่าหรือห้ามปรามลูกค้าท่ีตนเองสนิทไม่ให้ดื่มมากจนเกินขนาด หรือไม่ยอม
ขายให้ได้ เม่ือทราบว่าพวกเขาป่วย เช่น 
 

 ยอดรัก: ทําเรือร่วม 10 ปีเงินไม่เหลือ เท่ียวหมดเล่นหมด... 
กินเหล้าเบียร์ทุกอย่าง กินหนักก็เหล้าขาว... กินทีละกั๊กก็เมาได้ พอ
มากก๊ักเข้าไป ติดเหล้า แม่ค้าเหล้าก็บ่น ไม่อยากให้กิน (ยอดรัก,  
สัมภาษณ์, พฤษภาคม 2552) 
 
ทองมี:  เราไปซื้อท่ีร้านแม่ เจอพ่อขายของอยู่ เราไปซื้อเขาก็
บ่นแล้วบอกว่า ไม่ขายให้ ผมรู้ว่าพ่ีสาวเขาส่ังไม่ให้ขายให้ ไม่ขายก็
ไม่เป็นไรผมก็ไปหาซื้อร้านอ่ืนเอา ถึงจะไกลหน่อย ไม่เห็นง้อเลย 
(ทองมี, สัมภาษณ์, ธันวาคม 2551) 
 
ลินดา:  บางทีแม่ค้าเขารู้ว่าเราไม่สบายก็ไม่อยากขายให้
เหมือนกัน เขาก็ว่า อะไรกินอีกแล้ว วันนี้ไม่มีเหล้า เหล้าหมด    
(ลินดา, สัมภาษณ์, เมษายน 2552) 
 

 ดังนั้น เราจะเห็นได้ว่าร้านเหล้าชุมชนไม่ได้ดําเนินการเพ่ือแสวงหากําไรจากผู้บริโภค
อย่างไม่ลืมหูลืมตาเท่านั้น หากแต่ความสัมพันธ์เป็นไปในลักษณะท่ีเอ้ืออาทรต่อผู้บริโภคในฐานะ
เพ่ือนร่วมชุมชนนั่นเอง การให้ความหมายจากแม่ค้าสุราในชุมชนท่ีเกิดข้ึนในทิศทางท่ีต่างกันนี้ 
อยู่บนฐานประสบการณ์การให้ความหมายของสุราท่ีแตกต่างกันออกไป 2 ชุด ได้แก่ (1) 
ก่อนท่ีผู้ป่วยพิษสุราเร้ือรังจะป่วย การให้ความหมายของการดื่มสุราเป็นเร่ืองปกติ ท่ามกลาง
การแพร่กระจายและการค้าสุราในวงกว้าง จากการท่ีรัฐอนุญาตให้มีการขายสุราได้อย่างถูก
กฎหมาย ด้วยกลยุทธ์และวิธีการต่าง ๆ นานา เพ่ือลดข้อจํากัดและเอ้ืออํานวยให้กลุ่มผู้มี
รายได้น้อยสามารถเข้าถึงสุราได้มากย่ิงข้ึน ในขณะท่ี (2) เม่ือผู้ป่วยต้องเข้ารักษาตัวท่ี
โรงพยาบาล ความรู้ทางการแพทย์ได้เข้ามาควบคุมการดื่มสุรา และมองว่าสุราเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพซึ่งเป็นชุดวาทกรรมจริยธรรมท่ีเกิดข้ึนมาจากองค์ความรู้ทางการแพทย์ท่ีกระจัด
กระจายตัวอยู่ในสังคม (sickness)    เพ่ือรักษาชีวิตของเพื่อนร่วมชุมชนไว้การห้ามปรามและ 



264 | มอง “คน” สะท้อน “โครงสร้าง” 

 ควบคุมจึงเป็นส่ิงจําเป็น ผู้เขียนมองว่าการให้ความหมายของสุราท่ีแตกต่างกันไปของคนหนึ่ง
คน อาจช่วยทําให้เราได้เห็นถึงประสบการณ์ของปัจเจกท่ีเข้าไปสัมพันธ์กับชุดความหมายของ
สุราท่ียังคง “กํากวม” อยู่ภายในสังคมนั่นเอง   
 
 จากท่ีกล่าวมาท้ังหมดนี้ เราได้เห็นความหมายของสุราท่ีเกิดข้ึนในระบบวัฒนธรรมของ
ผู้ป่วย การให้ความหมายเหล่านี้ไม่ได้เกิดข้ึนมาในอาณาบริเวณท่ีมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคน 
(ผู้ป่วย) กับ สุรา ท่ีผู้ป่วยให้ความหมายว่า สุราเป็นเคร่ืองผ่อนคลายอารมณ์ท้ังในยามสุขและ
ยามทุกข์เท่านั้น หากแต่การให้ความหมายของสุรายังเกิดข้ึนผ่านการปฏิสัมพันธ์กันระหว่าง 
คน กับ คน หรือผู้ป่วยกับผู้อ่ืนท้ังระนาบเดียวกันและต่างระนาบกันด้วย  ท้ังนี้ความหมายของ
สุราในลักษณะดังกล่าวยังกินความไปถึงการปฏิสัมพันธ์กับภาคธุรกิจ หรือร้านขายสุราในชุมชน
ท่ีมีบทบาทเป็นท้ัง “ผู้ค้า” ซึ่งมีวิธีการจําหน่ายท่ีหลากหลายเอ้ือให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถ
เข้าถึงการดื่มสุราได้ง่ายข้ึน และในบางกรณีก็เป็น “ผู้คุม” การดื่มสุราของคนในชุมชนได้อีกทาง
หนึ่งด้วย  
 
 ชุดความหมายของการดื่มสุราท่ีมีลักษณะไม่แน่นอน ก็เป็นตัวช้ีวัดท่ีดีถึงความ “กํากวม” 
ของภาพตัวแทนทางวัฒนธรรมของสุรามีท้ังในแง่บวกและแง่ลบ จากปฏิบัติการต่าง ๆ ท่ีไร้
ความยุติธรรม ทําให้ผู้ป่วยพิษสุราเร้ือรังต้องทนทุกข์ทรมานและเจ็บป่วยโดยไม่จําเป็น 
ท่ามกลางอันตรายและความเส่ียงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการมีสุราอยู่ในชุมชนอย่างแพร่หลาย 
ด้วยมาตรการควบคุมสุราท่ีอ่อนแอ  
 

 1.3 ปัญหาการแพร่กระจายสุราในฐานะสินค้าของรัฐไทย 
  
 ปัญหาสังคมจากการดื่มสุรา เช่น การประสบอุบัติเหตุจากความเมามาย การทําร้าย
ร่างกายผู้อ่ืน หรือแม้กระท่ังความเจ็บป่วยจนถึงตาย ฯลฯ ผู้ป่วยพิษสุราเร้ือรังและนักดื่มท่ัว
ประเทศมักจะถูกกล่าวโทษว่าเป็น “ผู้ทําตัวเองท้ังส้ิน” คําถามจากข้อกล่าวหานี้คือ ผู้ป่วย
กระทําตนเองแต่เพียงฝ่ายเดียวจริงหรือ หรือแท้ท่ีจริงพวกเขาเป็นเพียง “แพะรับบาป” ท่ีถูก
ยัดเยียดความผิดและถูกกระทําจากแรงผลักดันเชิงเศรษฐกิจการเมือง สังคม และวัฒนธรรม 
ท่ีอยู่เบ้ืองหลังหรือการกระทําของพวกเขากันแน่ สุดท้าย “ภาษีบาป” ท่ีจริงนั้นเป็น “บาป” 
ของใครกัน เหล่านี้คือคําถามท่ีผู้เขียนมุ่งหาคําตอบ 
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  ในอดีตท่ีผ่านมา รัฐไทยเข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจสุราในหลายลักษณะ ท้ังในแง่ของการ
เป็นผู้จัดเก็บภาษี ควบคุมการผลิต และบางคร้ังก็เป็นผู้ผลิตเสียเอง โดยอ้างว่าเป็นไปเพ่ือ
ผลประโยชน์ท่ีสําคัญของรัฐเป็นหลัก การปกป้องผลประโยชน์ของรัฐส่งผลต่อการกระจายการ
ดื่มสุราท่ีทําให้พลเมืองเข้าถึงสุราได้มากข้ึน และทําให้เกิดปัญหาอ่ืนๆ  ตามมาอีกมากด้วย 
การเข้ามาข้องเกี่ยวกับธุรกิจสุราของรัฐเร่ิมมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น ในรัชสมัยพระเจ้า
ปราสาททอง (พ.ศ. 2178) มี “กฎหมายพระธรรมนูญกําหนดการจัดเก็บอากรสุรา” ต่อมาใน
สมัยสมเด็จพระนารายณ์ (พ.ศ. 2230) มีการเพ่ิมพิกัดอากรสุรามากข้ึนจากเดิมเป็น 2 เท่า4  

ผู้เขียนเห็นว่าจากการท่ีรัฐเรียกเก็บภาษีกับผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีกสุราส่งผลอย่างย่ิงต่อการ
เปล่ียนแปลงแบบแผนการดื่มสุราของคนในประเทศ จากเดิมท่ีผลิตสุรากันเองในครัวเรือน 
กลายมาเป็นสินค้าท่ีต้องซื้อหาจากร้านสุรา แต่การจัดเก็บภาษีไม่ท่ัวถึงนักรัฐจึงมีรายได้ไม่มาก
เท่าท่ีควร จนกระทั่งสมัยอยุธยาตอนปลาย เกิดระบบการรับทําสัมปทานผลิตและจําหน่าย
สุราข้ึน ภายใต้การดูแลของเจ้าภาษีนายอากรหรือกลุ่มเอกชนด้วยการประมูลสิทธิ์เก็บภาษี
อากรสุราเป็นรายปี 
 
 ในสมัยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช มีการตั้งโรงงานสุราบางย่ีขันข้ึนแห่งแรกใน
ประเทศ5 โดยมีนายอากรเป็นผู้ผลิต จําหน่าย และนําเงินส่งเข้าหลวงตามท่ีได้ตกลงกัน 
ขณะเดียวกันรัฐก็เป็นผู้ห้ามปรามไม่ให้พลเมืองผลิตสุราเอง ท้ังนี้มีการออก “กฎหมายตราสาม
ดวง” เพ่ือสะดวกแก่การจัดเก็บรายได้เข้ารัฐมากข้ึน  เช่น การห้ามราษฎรต้มกล่ันสุราเอง 
(พระไพศาล วิสาโล 2537) ทําให้ในช่วงรัชกาลท่ี 1-3 รายได้จากอากรสุราอยู่ในอันดับต้น ๆ6 
ของรายได้ท้ังหมด (บุษยรัตน์ ธรรมขันตี 2550, 228) นั่นย่อมหมายความว่า การผลิตและ
การจําหน่ายสุราของรัฐเร่ิมแพร่ขยายไปในหมู่ประชาชนมากข้ึนด้วย  
 
 พ.ศ. 2398 รัฐได้ลงนามในสนธิสัญญาเบาว์ร่ิง โดยไม่ได้ระบุให้สุราเป็นสินค้าต้องห้าม 
จึงเก็บภาษีสุราร้อยละ 3 เช่นเดียวกับสินค้าอ่ืน ๆ ทําให้สุราต่างประเทศเข้ามาแข่งขันกับสุรา
ภายในประเทศ การจัดเก็บภาษีของนายอากรก็ลดลงและสูญเสียรายได้มหาศาล7 ดังนั้นสมัย
ต้นรัชกาลท่ี 5 จึงมีการเปิดเจรจาเพื่อขอแก้ไขสนธิสัญญาเหล้ากับนานาชาติ ใน พ.ศ. 2425 
โดยมีการแลกเปลี่ยนทําสัญญาโทรเลขและสัญญาทะเลสาบกับฝร่ังเศส ลดภาษีปลาให้กับ 
เนเธอแลนด์ (พอใจ 2529, 106 – 98; บุษยรัตน์ 2550, 28) ทําให้ไทยได้รับสิทธิการจัดเก็บ
ภาษีสุราร้อยละ 8 และมีสิทธิอันชอบธรรมในการควบคุมการผลิตและการจําหน่ายการค้าสุรา
ในประเทศอีกคร้ัง (บุษยรัตน์ ธรรมขันตี 2550, 29)  
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   ต่อมา มีการร่าง “พระราชบัญญัติอากรช้ันใน จ.ศ. 1248 (พ.ศ. 2429)”  (เสถียร 
ลายลักษณ์ 2478, 52; บุษยรัตน์ ธรรมขันตี 2550, 29) เพื่อใช้เป็นข้อบังคับในการจัดเก็บ
ภาษีสุราในประเทศได้มากข้ึนและจํากัดการนําเข้าสุราต่างประเทศอย่างเป็นมาตรฐานมากข้ึน 
ถึงกระนั้นก็ตาม รายได้จากภาษีสุราก็ยังไม่เป็นไปตามท่ีรัฐคาดไว้จึงลดบทบาทเจ้าภาษีนาย
อากรลงเหลือเพียงต้มกลั่นสุรา8 และส่งเจ้าหน้าท่ีของกรมสรรพสามิต กระทรวงพระคลังมหา
สมบัติเป็นผู้จัดเก็บภาษีเอง เร่ิมจากพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลก่อน ค่อยขยายไป
ท่ัวราชอาณาจักร พ.ศ. 2452  นโยบายดังกล่าวทําให้รายได้ของรัฐเพิ่มข้ึนจาก พ.ศ. 2451 
รัฐจัดเก็บภาษีได้ 3,116,280 บาท มาเป็น 6,326,611 บาทในปีถัดมา (บุษยรัตน์ ธรรมขันตี 
2550, 68)     
 
 แม้รัฐจะมีรายได้เพ่ิมมากข้ึนจากการควบคุมและจัดเก็บภาษีแทนเจ้าภาษีนายอากรแล้ว 
ต่อมารัฐก็เร่ิมสวมบทบาทใหม่ในการเป็น “ผู้ผลิต” สุราเองด้วย กล่าวคือ พ.ศ. 2470 
กระทรวงพระคลังมหาสมบัติเข้ามาผลิตเหล้าแทนเอกชน ควบคุมการจัดจําหน่ายเหล้าเอง 
และเปิดประมูลสิทธิการตั้งโรงผลิตเหล้าในพ้ืนท่ีห่างไกลแก่เอกชน เพื่อป้องกันการต้มกลั่นเหล้า
เถื่อนและปกป้องรายได้เข้ารัฐ9 มาถึง พ.ศ. 2474 กระทรวงพระคลังมหาสมบัติเปลี่ยนช่ือกรม
สุราเป็นกรมสรรพสามิต (บุษยรัตน์ 2550, 71) เพ่ือให้จัดเก็บภาษีสินค้าอย่างอ่ืนได้มากข้ึน อีก
ท้ังยังมีการปรับปรุงและจัดการธุรกิจสุรา โดยจ้างท่ีปรึกษาชาวต่างประเทศมาแนะนําเป็นการ
ช่ัวคราว เพ่ือสนับสนุนให้ธุรกิจสุราภายในประเทศมีความทัดเทียมกับต่างประเทศและ
เจ้าหน้าท่ีรัฐสามารถดําเนินธุรกิจสุราได้โดยสะดวกข้ึน (เยาวภา ญาณสุภาพ 2532, 100)  
 
 เป็นท่ีน่าสังเกตว่า ระบบภาษีท่ีรัฐนํามาใช้มีความทันสมัยย่ิงข้ึนเป็นเง่ือนไขสําคัญท่ีเร่ง
ให้การบริโภคสุราในหมู่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวกทั่วทุกพื้นท่ีของประเทศ ส่งผล
สําคัญในเวลาต่อมา พ.ศ. 2478 กระทรวงการคลัง10 มีอัตราการขยายตัวและกําลังการผลิต
สุราให้พร้อมท้ังทางด้านสถานท่ีทันสมัย การคมนาคมสะดวก ใกล้แหล่งตลาด และแหล่ง
วัตถุดิบทําให้กระทรวงการคลังสามารถจัดเก็บรายได้จากการต้มกล่ันสุราได้ในอัตราสูงข้ึน 
จาก 6,283,711.60 บาทต่อปี ใน พ.ศ. 2480 เพิ่มเป็น 10,692,371.70 บาทต่อปี ใน พ.ศ. 
2484 (บุษยรัตน์ 2550, 71-73)  
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  ในสงครามมหาเอเชียบูรพา  รัฐไทยลงนามสัญญาเป็นพันธไมตรีในสงครามร่วมกับ
ญี่ปุ่น11 ธุรกิจสุราดําเนินการในรูปแบบของรัฐวิสาหกิจ ท้ังนี้กรมสรรพสามิตดําเนินการตั้ง
โรงงานเหล้าเพ่ิมอีก 7 แห่ง12 และพิจารณาให้บริษัทจังหวัดเข้ามาจัดจําหน่ายสุรา ซึ่งรัฐได้ถือ
หุ้นในบริษัทจังหวัดเหล่านี้ถึงร้อยละ 51 โดยอ้างว่าเพ่ือควบคุมการลักลอบการผลิตสุราของ
ประชาชน (บุษยรัตน์ 2550, 74)13 จากนั้นได้ก่อตั้ง “กรมโรงงานอุตสาหกรรม” สังกัด
กระทรวงอุตสาหกรรมข้ึน และโอนธุรกิจเหล้าไปข้ึนกับกระทรวงอุตสาหกรรมแทน14 เพ่ือให้รัฐ
สามารถควบคุมและพัฒนาการผลิตเหล้าและสินค้าในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึนในภาวะสงคราม  
 
 หลังสงคราม มีการยกร่าง “พระราชบัญญัติเหล้า พ.ศ. 2493” ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ท้ังภายในและภายนอกประเทศ15 ท่ีสําคัญคือกฎหมายฉบับนี้ประกาศ “ห้ามมิให้
ผู้ใดทําสุราหรือมีภาชนะหรือเคร่ืองกล่ันสําหรับทําสุราไว้ในครอบครอง เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
จากอธิบดี” (http://www.excise.go.th/law2b4/law_sura1.html) เป็นจุดเร่ิมต้นสําคัญท่ีเอ้ือ
ให้กลุ่มทุนรายใหญ่เพียงไม่กี่รายผูกขาดสัมปทานธุรกิจสุราในประเทศ16 เนื่องจากบุคคลกลุ่มนี้
มีความพร้อมทางด้านปัจจัยการผลิตและมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีอํานาจในหน่วยงานของรัฐ 
ท่ีเอ้ืออํานวยให้ธุรกิจของตนดําเนินได้สะดวก17   
  
 ต่อมา พ.ศ. 2503 กรมสรรพสามิตเปิดโอกาสให้บริษัทเอกชนย่ืนประมูลรับสิทธิ์
สัมปทานผลิตเหล้าได้ แต่มีการละเว้นให้โรงงานสุราบางย่ีขันไม่ต้องผ่านการประมูล เพราะมี
บริษัทสุรามหาคุณ จํากัด ผู้ผลิตเหล้าขาว - ผสม แม่โขง กวางทอง ดําเนินการอยู่แล้ว 
นอกจากนี้ยังได้รับการละเว้นให้จ่ายเงินภาษีเพียงปีละ 41 ล้านบาท ท้ังยังสามารถส่งสุรา
ออกไปขายท่ัวประเทศได้เพียงผู้เดียว ต่างจากบริษัทเอกชนผู้รับสิทธิ์สัมปทานรายอ่ืนท่ี
สามารถจําหน่ายเหล้าได้เฉพาะเขตที่กําหนดไว้เท่านั้น  
 
 แม้ใน พ.ศ. 2522 บริษัทสุรามหาคุณจะหมดสัญญาการเช่าโรงงานสุราบางย่ีขัน แต่ก็
มีบริษัทสุรามหาราษฎร์ จํากัด (พ.ศ. 2523)18 เข้ามาผูกขาดการขายเหล้าท่ัวประเทศแทน 
การแข่งขันทางธุรกิจของกลุ่มทุนมีความรุนแรงมากข้ึน เม่ือกลุ่มบริษัทสุราทิพย์19 ผลิตเหล้า
แสงโสมมาตีตลาด แต่ก็ไม่สําเร็จ จนกระท่ัง พ.ศ. 2527 รัฐมีนโยบายให้ยุบเลิกโรงงานผลิต
เหล้าขาว-ผสม ภายใต้การดูแลของกรมสรรพสามิตจํานวนท้ังหมด 32 โรงงานท่ัวประเทศ20  
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 ท้ังนี้มีการเปิดประมูล เพ่ือจัดสร้างและเปิดให้เช่าโรงงานผลิตเหล้าข้ึนอีกคร้ัง บริษัทสุราทิพย์
จึงใช้ช่องทางนี้เข้าประมูลโรงงานได้เกือบท้ังหมด และได้ผลิตเหล้าหงษ์ทองซึ่งมีรสชาติ
ใกล้เคียงกับเหล้าแม่โขงท่ีบริษัทสุรามหาราษฎร์ จํากัดผลิตอยู่ มาตีตลาดได้สําเร็จ โดยอาศัย
การอํานวยความสะดวกจากทหารนําเหล้าหงษ์ทองออกขายท่ัวประเทศ21 ความขัดแย้งในการ
แย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดของแม่โขงและหงษ์ทองนี้ มีผลให้ประชาชนสามารถซื้อสุราท่ีถูก
ลง ในขณะนั้นรัฐยังไม่ได้มีมาตรการใด ๆ มาดําเนินการกับกลุ่มทุนผู้ผลิต นอกจากการเอ้ือ
ประโยชน์ต่อกันเท่านั้น จนกระท่ังบริษัทสุรามหาราษฎร์และบริษัทกลุ่มสุราทิพย์เสียหายเป็น
อย่างมากจากการแข่งขันทางการตลาด ต่อมาจึงตกลงยุติการแข่งขัน เม่ือ พ.ศ. 2529 
บรรดานักธุรกิจต่างถอนตัวจากธุรกิจสุราเหลือเพียง นายเจริญ สิริวัฒนภักดีสามารถประมูล
โรงงานสุราบางย่ีขันได้ในนาม บริษัท สุรามหาราษฎร์ จํากัด   
 
 ในเวลาต่อมา รัฐบาลมีนโยบาย “เปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้า” ทําให้มีการเปิด
เสรีอุตสาหกรรมเบียร์ข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2532 บริษัทสุรามหาราษฎร์ได้เปลี่ยนช่ือมาเป็นบริษัทไทย
เบฟเวอเรจ จํากัดในปี พ.ศ. 2533 ได้ขอเปิดโรงงานภายใต้การดําเนินการของบริษัท เบียร์
ไทย (1991) จํากัด (มหาชน)22 โดยมีจุดขายอยู่ท่ีการสร้างเบียร์ท่ีมีคุณภาพและราคาถูกอย่าง
เบียร์ช้างมาตีตลาดคู่แข่งกับ บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จํากัด ผู้ผลิตเบียร์สิงห์ 
 
 ภาษีสุราท่ีสร้างรายได้ให้กับรัฐจํานวนมาก ได้แก่ เหล้าขาว-ผสม เหล้าแม่โขง และ
เบียร์23 เพราะภาวะทางเศรษฐกิจมีอัตราการขยายตัวท่ีดี ส่งผลต่อกําลังซื้อของประชาชนมาก 
การบริโภคสุราในประเทศจึงมีอัตราเพิ่มสูงข้ึนตามไปด้วย ในขณะเดียวกันมีการนําเข้าเหล้า
จากต่างประเทศมากข้ึนด้วย ทําให้รัฐต้องดําเนินนโยบายเพิ่มภาษีเหล้านําเข้า เพ่ือปกป้อง
อุตสาหกรรมเหล้าภายในประเทศ (อดิศวร์ หลายชูไทย และคณะ 2544, 1) 
 

เดิมธุรกิจเหล้าประเภทเบียร์และไวน์จัดเป็นสินค้านําเข้าประเภทฟุ่มเฟือย ท่ีรัฐต้อง
ควบคุม แต่หลัง พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา รัฐได้ปล่อยให้มีการนําเข้าเหล้าจากต่างประเทศได้
มากข้ึน เพราะเหล้านําเข้ากลายเป็นสินค้าซึ่งเป็นท่ีต้องการของตลาดผู้บริโภคในระดับสูง โดย
ในช่วง พ.ศ. 2535-2539 ธุรกิจเบียร์ เหล้า และไวน์นําเข้ามีอัตราการขยายตัวอย่างรวดเร็ว
ทําให้รัฐสามารถเก็บภาษีเหล้าได้เพ่ิมข้ึน (อดิศวร์ หลายชูไทย และคณะ 2544) แม้จะเกิด
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําใน พ.ศ. 2540 แต่การบริโภคสุราของประชาชนกลับเพ่ิมปริมาณข้ึนอย่าง 
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 รวดเร็ว ทําให้รัฐเก็บภาษีจากผลิตภัณฑ์สุราขาว - ผสม สุราปรุงพิเศษแม่โขง และหงษ์ทอง24 

ได้มากข้ึนไปด้วย  
 
 สัมปทานโรงงานสุราส้ินสุดลงใน พ.ศ.2542 รัฐมีนโยบายเปิดเสรีการผลิตและ
จําหน่ายท้ังสุราขาวและสุราสี เพ่ือพัฒนาคุณภาพของสุราในประเทศให้ทัดเทียมกับคุณภาพ
สุราของต่างประเทศ แต่ทว่าการเปิดเสรีดังกล่าวกลับมิได้เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตสุรารายย่อย
สามารถผลิตสุราเสรีได้อย่างแท้จริง25 ธุรกิจสุราภายในประเทศยังตกอยู่ในมือกลุ่มทุนราย
ใหญ่อย่าง บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) เป็นกลุ่มผู้ประกอบการอันดับ 1 มีส่วนแบ่ง
ทางการตลาดร้อยละ 90 ของมูลค่าการตลาดท้ังหมด (บุษยรัตน์ 2550, 264-266) และยัง
เป็นผู้ผลิตรายเดียวที่ได้รับอนุญาตการสัมปทานการผลิตเหล้าในโรงงานเหล้าของรัฐ26  
 
 นอกจากนี้บริษัท ไทยเบฟเวอเรจยังมีบริษัทในเครือท่ีดําเนินการผลิตสุราอีก ได้แก่ 
บริษัทแสงโสม บริษัทกระทิงแดง (1998) บริษัทสุราพิเศษทิพราช และบริษัทสุราพิเศษลาน
นา ท้ัง 4 บริษัทจะได้รับส่วนแบ่งการตลาดท้ังหมด ร้อยละ 15 นอกจากนี้ยังเป็นพันธมิตรใน
อุตสาหกรรมสุรากว่า 22 แห่ง27 เพ่ือแผ่ขยายอํานาจการผูกขาดการผลิตสุราให้แข็งแกร่ง
ยิ่งข้ึนนั่นเอง  
  
 นโยบายของบริษัทของผู้ประกอบการรายใหญ่ในปัจจุบนัมีลักษณะผูกขาด และตีตลาด
บริษัทคู่แข่งด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น บังคับมิให้ผู้ค้าปลีกขายสินค้าของคู่แข่ง (exclusive dealing) 
หรือใช้วิธีการขายพ่วง เช่น กรณีท่ีซื้อเหล้าแม่โขง พ่วงเบียร์ช้างของบริษัทไทยเบฟเวอเรจ28 
หรือขายเหล้าพ่วงเบียร์อาชาราคา 5 ขวด 100 บาททําให้ยอดการผลิตทะลุจากหลักแสนลิตร
เป็นหลักล้านลิตร หรือการนําเบียร์ราคาถูกออกมาขายตีตลาดแข่งกับเบียร์ช้าง เช่น เบียร์ไท  
เบียร์ลีโอ ของบริษัท บุญรอดบริวเวอร์ร่ี (ht tp ://www.tha i ra th .co . th/news.php?
section=economic&content=14053) เป็นต้น 
 
 เนื่องจากความพร้อมด้านเงินทุน กําลังคน ฐานการตลาด และฐานอํานาจทางการเมือง
ท่ีเอ้ือให้กลุ่มทุนใหญ่เพ่ิมศักยภาพการผูกขาดมากยิ่งข้ึน บริษัทไทยเบฟเวอเรจจึงสามารถขยาย
ตลาดไปยังหลายประเทศท่ัวโลก โดยเฉพาะอย่างย่ิงกรณีท่ีบริษัทสามารถจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange Ltd. หรือ SGX) ได้สําเร็จ29 อย่างไรก็ตาม 
ความย่ิงใหญ่ของธุรกิจสุราทําให้กระทรวงสรรพสามิตได้รับเงินภาษีสุราใน พ.ศ.2551 มากถึง 
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 35,150.684 ล้านบาท (http://www.excise.go.th/stat265/5pamamkron-2.htm) ซึ่งอาจ
ไม่คุ้มกับตัวเลขของต้นทุนทางสังคมและเศรษฐกิจของการบริโภคสุราเพียง 1 ปี (พ.ศ. 2549) 
ท่ีประเทศไทยมีอัตราการสูญเสียสูงถึง 197,576 ล้านบาท จากต้นทุนในการรักษาพยาบาล 
5,623 ล้านบาท (ร้อยละ 2.8) ทุนจากการสูญเสียผลิตภาพจากการเสียชีวิตก่อนถึงวัยอันควร 
128,365 ล้านบาท (ร้อยละ 65) ตน้ทุนการสูญเสียผลิตภาพจากการขาดงานและการสูญเสีย
ประสิทธิภาพในการทํางาน 62,638 ล้านบาท (ร้อยละ 31.7) ต้นทุนจากการบังคับใช้กฎหมาย
และการฟ้องร้องคดีความ 171 ล้านบาท (ร้อยละ 0.1) และต้นทุนจากทรัพย์สินเสียหาย 779 
ล้านบาท (ร้อยละ 0.4)30 
 
 ผู้เขียนเห็นว่า กลไกการผูกขาดสุราเป็นส่ิงดี หากมีการนําไปใช้ในทางท่ีถูกต้องและ
ยึดถือประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก เช่น รัฐต้องเข้ามาควบคุมการผลิตและจําหน่ายสุรา
อย่างเข้มงวด เพ่ือไม่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสุราได้มากเกินความจําเป็น ในความเป็นจริง
กลับไม่ได้เป็นเช่นนั้น กลไกการผูกขาดดังกล่าวนับแต่ในอดีตถึงปัจจุบันกลับเป็นไปเพ่ือปกป้อง
ผลประโยชน์ทางธุรกิจของรัฐและกลุ่มผลประโยชน์ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ข้าราชการผู้มีอํานาจและ
กลุ่มทุนรายใหญ่ในธุรกิจสุราเป็นสําคัญ แต่ไม่ได้คํานึงถึงสวัสดิภาพของประชาชนในการบริโภค
สุราเท่าท่ีควร การจ่ายภาษี “บาป” เพื่อช่วยให้เกิดการรณรงค์งดการด่ืมสุราของปัจเจกชนแต่
เพียงฝ่ายเดียว อาจไม่ช่วยยุติปัญหาการดื่มสุราและความรุนแรงอันเกิดข้ึนจากความเมามาย
สุราได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่มผู้มีรายได้น้อย  
 

 1.4 ประตูท่ีปิดตาย : ปัญหาท่ีเห็นหนทาง แต่ไร้ความหวังท่ีจะเดินออก  
  
 จากข้อสังเกตเชิงเศรษฐศาสตร์การเมืองในเบื้องต้น โครงสร้างทางเศรษฐกิจการเมือง
ทําให้ผู้ป่วยซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อยต้องตกอยู่ภายใต้สภาวะความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
พิษสุราเร้ือรัง เพราะพวกเขาต้องอยู่ภายใต้สภาวะของการแพร่กระจายของการจําหน่ายสุรา
จํานวนมากในสังคม ผู้ป่วยต่างพยายามทุกวิถีทางท่ีจะหาวิธีการหยุดเลิกดื่ม ท้ังท่ีหยุดด้วย
ตนเองก็ดี หรือเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลก็ดี การพยายามดิ้นรนท่ีจะกลับมาสู่การมีชีวิตท่ี
ดีตามความคาดหวังจากสังคมเหล่านี้อาจจะไม่เพียงพอ  ตราบใดท่ีพวกเขายังคงมีชีวิตอยู่ใน
สังคมที่มีการขายสุราอยู่อย่างดาษดื่นภายใต้โครงการการผลิตและจําหน่ายสุราโดยกลุ่มทุน
รายใหญ่ภายใต้การสนับสนุนของรัฐ ทําให้ชะตากรรมท่ีพวกเขาต้องเผชิญกับปัญหาการป่วยท่ี
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 เร้ือรังเพียงลําพัง ท่ามกลางการดํารงอยู่ของสุราท้ังในบ้าน ชุมชน และสังคม ดังปรากฏใน
เร่ืองเล่าของผู้ป่วยพิษสุราเร้ือรังเหล่านี้  
 
 ทองมี เป็นผู้ป่วยพิษสุราเรื้อรังอีกคนหนึ่งท่ีดํารงชีวิตร่วมกับโรคพิษสุราเรื้อรังมากว่า 4 
ปี โดยท่ียังไม่เคยหยุดดื่มสุราได้เลยแม้แต่วันเดียว วันนี้ทองมีเดินเข้ามาในคลินิกรุ่งอรุณพร้อม
กับกล่ินตลบอบอวลของสุราท่ีติดตัวเขามาทําให้พยาบาลหน้าห้องตรวจไม่จําเป็นต้องซักอาการ
ว่าหยุดดื่มหรือยัง พยาบาลหลายคนรู้จักเขาดีว่าเป็นคนไข้ท่ีมารับยาอย่างสมํ่าเสมอดี แต่ก็ไม่
สามารถเลิกดื่มสุราได้ เขาถูกจัดให้เป็นคนไข้ท่ีอยู่จนครบการรักษาแต่ไม่สามารถเลิกดื่มสุราได้  
 
 ทองมีเป็นช่างก่อสร้างวัย 41 ปี เขาเกิดและเติบโตในครอบครัวท่ีมีญาติพี่น้องเกือบ
ท้ังหมดประกอบอาชีพกรรมกรก่อสร้าง ในวัยเด็กเขาคิดว่าตนเองเหมาะท่ีจะทํางานมากกว่าจึง
ไม่ได้เรียนต่อ เขาออกมารับจ้างท่ัวไปตามสวนแถวบ้านด้วยค่าจ้างวันละ 10 บาทเท่านั้น 
ในขณะท่ีน้องสาวของเขาสามารถเรียนจนจบช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 6 และทํางานอยู่ ท่ี
โรงพยาบาลแห่งนี้ด้วย  
 
 ทองมีได้รับการชักชวนจากป้าของเขาให้ไปเป็นจับกังเม่ืออายุได้ 15 ปี เขามีหน้าท่ีใน
การ “โกยหินโกยทราย ขับลิฟต์ขนปูน ค่าแรงวันละ 40 บาท” ทองมีเรียนรู้งานได้หลายอย่าง
เขาจึงได้เล่ือนตําแหน่งเป็นช่างใน 3 ปีต่อมา แต่เขาไม่ค่อยชอบเป็นช่างเท่าไรนัก เขาว่า “เขา
ดันให้ผมมาเป็นช่างแต่ทําจับกังก็ได้ 60 เท่ากัน จับกังสบายกว่า ช่างยากกว่าต้องใช้สมอง” 
ในช่วงหลังเลิกงาน เพ่ือนของทองมีจะจับกลุ่มตั้งวงดื่มเหล้าขาวกันเพ่ือผ่อนคลายความอ่อนล้า
จากการทํางานหนักและพูดคุยแลกเปล่ียนเร่ืองราวต่าง ๆ ในกลุ่มคนงานชายก่อนแยกย้ายกัน
กลับบ้าน พวกเขาใช้วิธีการลงขันกันจ่ายค่าสุราทําให้สามารถดื่มสุราได้ทุกวัน 
 
 ในช่วงท่ีทองมีไปรับงานก่อสร้างท่ีกรุงเทพฯ เขาได้รู้จักกับสมใจเพ่ือนร่วมงานใหม่ซึ่ง
เป็นคนจังหวัดขอนแก่น ท้ังคู่ตกลงใจที่จะแต่งงานและแยกบ้านออกมาอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
ในบริเวณบ้านของพ่อแม่ และมีลูกด้วยกัน  2 คน ลูกสาวคนโตเป็นผู้หญิง ส่วนคนเล็กเป็น
ผู้ชาย เม่ือภาระค่าใช้จ่ายเพ่ิมมากข้ึนแต่รายได้ของท้ังคู่ก็ยังคงเท่าเดิมทําให้ท้ังคู่ต้องกินอยู่กัน
อย่างประหยัด ทองมีเร่ิมเล่นแชร์เพ่ือนําเงินท่ีได้มาจ่ายเป็นค่าเทอมให้กับลูกท้ังสองคน ลูกคน
โตจบชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพท่ีวิทยาลัยเทคนิคใกล้บ้าน เธอขยันมากกลางวันเป็นเสมียนท่ี
โรงสีแห่งหนึ่งส่วนช่วงเย็นก็ไปรับจ้างเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ท่ีร้านทําฟันในเขตอําเภอเมือง ส่วน



272 | มอง “คน” สะท้อน “โครงสร้าง” 

 ลูกชายของทองมีหลังจบช้ันมัธยมศึกษาที่ 3 ก็ไม่ได้เรียนต่อและออกมาเป็นลูกจ้างท่ีร้านรับล้าง
รถแห่งหนึ่ง ทองมีเป็นห่วงลูกชายคนเล็กมากท่ีสุดเพราะเขายังไม่สามารถรับผิดชอบตนเองได้ 
ไม่ค่อยชอบกลับบ้าน และมักจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเท่ียวเล่นตามประสาวัยรุ่นกับญาติพี่
น้องแถวบ้านอยู่เสมอ  
 
 เม่ือ พ.ศ. 2548 พ่อแม่ของทองมีเร่ิมชราข้ึนทุกทีไม่สามารถทํางานก่อสร้างเหมือนเช่น
ท่ีเคยทําในอดีตได้ จึงหันมาเปิดร้านขายของชําแทน ทําให้รายได้ของทองมีท่ีเคยชักหน้าไม่ถึง
หลังก็เร่ิมยืดหยุ่นมากยิ่งข้ึน เพราะสามารถนําข้าวของท่ีจําเป็นจากร้านของพ่อแม่มาใช้ก่อนได้ 
รวมถึงค่าสุราท่ีเขาต้องจ่ายด้วย เม่ือได้เงินค่าแรงท่ีออกทุก ๆ 15 วัน เขาค่อยนํามาจ่ายคืนแม่ 
ทําให้ท้ังคู่พอมีเงินเก็บท่ีจะต่อเติมบ้านท่ียังคาราคาซังอยู่  
 
 หนึ่งปีต่อมา มีเร่ืองราวไม่คาดฝันเกิดข้ึนกับทองมี เม่ือเขาทราบจากเพื่อนว่าภรรยาของ
เขามีชู้ ด้วยความโมโห ทองมีตัดสินใจไล่ภรรยาของเขาออกจากบ้านไปโดยไม่ได้ไถ่ถามความ
จริง หลังจากสมใจถูกไล่ออกจากบ้านไป เขาเร่ิมดื่มสุราหนักข้ึนเร่ือย ๆ และเร่ิมปลีกตัวมาดื่ม
คนเดียวท่ีบ้านเพราะความเสียใจ ในแต่ละวันท่ีผ่านไปทองมีจะเมาจนหลับไปและตื่นข้ึนมาดื่ม
ใหม่อยู่อย่างนี้เป็นสัปดาห์ เขาเร่ิมมีอาการเพ้อคล่ังจนไม่สามารถทํางานได้อีกแล้ว 

 
 ผมคิดว่าเขาคงไม่กลับมาแล้ว เราก็อยากจะลืมๆ มันไป สร้างอะไร
กันมาก็ตั้งมาก เลยกินท้ังวันท้ังคืนเลย ไม่อยากรับรู้อะไร ผมกิน
หนักเลย ไม่อยากไปเรียกเพ่ือนแล้วมันไกล กินคนเดียวก็สบายใจ
กว่าด้วย ตอนนั้นไม่ได้ทํางานก็ไปเช่ือเหล้าแม่มากินก่อน กินไปกินมา
กลมเดียวก็ไม่พอ ไม่เมาก็เร่ิมกินเยอะข้ึน ทีนี้มันกลายเป็นว่าเราบ้า
ไปเลย เห็นพวกผีหน้าตาหน้ากลัวท้ังนั้นมันมาชี้หน้าด่าผม เราก็
รําคาญมันไงเลยอาละวาดข้ึนมา (ทองมี, สัมภาษณ์, ธันวาคม 
2551) 

 
 น้องสาวของทองมีนําตัวเขาส่งไปยังตึกผู้ป่วยในของโรงพยาบาลแห่งนี้ และผลัดเปล่ียน
กันมาช่วยดูแลเขาในขณะที่ป่วย หลังออกจากโรงพยาบาลทองมีถูกส่งมารักษาต่อเนื่องท่ีคลินิก
รุ่งอรุณ ทองมีตัดสินใจไปตามภรรยากลับมาอยู่ด้วยกัน เขาว่า “สงสารลูก คิดเรื่องนี้บางคร้ัง
ถ้าผมไม่ได้กินยา ก็นอนไม่หลับเหมือนกัน มันทําให้ผมเครียด เขาบอกว่าเขาไม่ได้มีชู้ แต่เขา
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 โดนข่มขืน ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจ แต่ก็ทําใจได้แล้ว ให้เขามาอยู่รวมกับลูกดีกว่า” (ทองมี , 
สัมภาษณ์, ธันวาคม 2551) 
 
 เพ่ือไม่ให้เขากลับไปด่ืมสุราตามท่ีแพทย์ส่ังอีก พี่น้องของเขาจึงส่ังพ่อแม่ไม่ให้ขายสุรา
ให้เขาอีก ทว่าร้านสุราในหมู่บ้านไม่ได้มีแค่ร้านเดียว เม่ือถูกส่ังห้ามขายสุราให้ ทองมีจึงหาทาง
เล่ียงไปซื้อร้านอ่ืนแทน แต่อย่างไรก็ดีความเจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึนในคร้ังนี้ ทําให้ทองมีต้อง
ปรับเปลี่ยนวาระการดื่มจากที่เคยด่ืมมากจนเสียงาน เขาก็เร่ิมเปล่ียนมาดื่มแต่เฉพาะวันท่ีเขา
ไม่มีงานเท่านั้น  

 
ผมกินมา 4 วันแล้ว เม่ือเช้าก็กินมาเป๊กละ 10 บาทแล้วกินข้าวมา
ท่ีนี่ เดี๋ยวเปิดงานผมก็ไม่กินแล้ว ทํางานจะกินยาอย่างเดียว บางที
ไม่กินยานอนไม่หลับ เหมือนมีคนมาพูดอยู่ในหูมันก้องไปหมด แฟน
บอกว่าผมมีสภาพเหมือนคนบ้า ผมเลยกินเหล้าเฉพาะตอนหยุดงาน 
3-4 วันก็กินมันท้ังวันเลย นอนพักผ่อนฟ้ืนมาแล้วกินใหม่ พอจะเปิด
งานก็ต้องรีบมาเอายา ผมขาดยาไม่ได้เลย ไม่อย่างนั้นก็ทํางาน
ไม่ได้ (ทองมี, สัมภาษณ์, ธันวาคม 2551) 

 
 กิจจา คนไข้ท่ีเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในตึกจิตเวชมา 2 คร้ังแล้ว แม้ว่าเขาพยายาม
เลี่ยงไม่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในละแวกบ้าน แต่ด้วยหมู่บ้านท่ีเขาอยู่แวดล้อมไปด้วยวาระการ
ดื่มสุราจํานวนมาก จึงยากท่ีจะออกจากการดื่มสุราได้แม้ว่าเขาจะหยุดดื่มได้เพียงระยะเวลา
ส้ัน ๆ หลังออกจากโรงพยาบาล กิจจาเล่าถึงวาระท่ีเอ้ือให้เขาดื่มสุราในชุมชนว่า  

 
 บ้านผมอยู่กันเป็นหมู่บ้าน มีแต่พี่ ๆ น้อง ๆ เร่ืองคนงาน สถานท่ีไม่
ต้องห่วงเลย ตรงกลางหมู่บ้านมันมีลานโล่ง ๆ สําหรับจัดงาน
โดยเฉพาะ จะจัดบ้านใครล่ะ อย่างถ้าเกิดว่าบ้านป้ามีงาน ก็ตั้ง
เต็นท์หน้าบ้านป้า แล้วเอารถมาจอดหน้าบ้านผม โต๊ะก็ตั้งมีหลายท่ี
ซอยเข้าได้ 2 ซอย พี่ชายท่ีเป็น อบต. ขานั้น เขาก็มีเคร่ืองไฟพร้อม
อยู่แล้ว เราจะจัดอะไรเม่ือไหร่ก็ได้ พอเร่ิมมีเต็นท์เคร่ืองไฟมาตั้ง 
แม่ค้าก็ยิ้มแล้ว บางทีเหล้าหมดร้านแล้ว ก็ยังไม่เลิกกินกันเลย ไป
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 หาซื้อกันมาจนได้ หมดค่าเหล้ากันไปหลายหม่ืน แต่ขายขวดเหล้า
เต็มคันรถเพ่ิงจะได้สามร้อย (กิจจา, สัมภาษณ์, พฤษภาคม 2552) 

 
ปีนี้หลายงาน ปีใหม่ก็จัดงานกันเหล้าเพียบ แต่สงกรานต์เนี่ยเหล้า
จะเยอะกว่าเพราะปีใหม่นี่แค่คืนเดียว แต่เราเริ่มกินกันไปก่อนปีใหม่
แล้วนะ พอข้ึนปีใหม่ตอนเช้ากินอีกวันสองวัน ต่างคนต่างแยกย้าย
กันมีหน้าท่ี (กิจจา, สัมภาษณ์, พฤษภาคม 2552) 
 
...สงกรานต์ก็สนุก เหล้าเพียบอีกเหมือนกัน แต่สงกรานต์ปีนี้ผมไม่
สบายพอดีด้วย แต่ก็ยังฝืนลงเล่นกับเขา คือมันตรงกับวันเกิดของ
พี่ชายคนท่ีเป็น อบต. พอดี เขาจะเอาตู้ลําโพง เคร่ืองไฟออกมาตั้ง
ริมถนน เปิดเพลงกันดังลั่น แล้วเอาถังน้ําใบใหญ่ๆ ออกไปตั้ง วัยรุ่น 
เด็กๆ ก็ออกมาเล่นน้ํา เล่นแป้ง ดิ้นกันบนถนน ใครจอดรถทุกถังน้ํา
มาก็เล่นกันไป พวกเราผู้ใหญ่แล้วก็ตั้งโต๊ะกินเหล้ากันท้ังวัน เร่ิม 5 
โมงเช้าก็เดินออกจากบ้านมากันแล้ว ตั้งแต่วันท่ี 13 วันแรกเลยเล่น
ไปอีก 5 วัน วัดเราก็เลิกสรงน้ําพระเสร็จพอดี เราก็เลิกเล่นเพราะ
มันไม่มีรถแล้ว... (กิจจา, สัมภาษณ์, พฤษภาคม 2552) 
 
...งานวันเกิดต้องมีเลี้ยงกัน คือว่า ครอบครัวผมครอบครัวใหญ่ มี
แต่หนุ่มๆ พี่น้องหลานๆ รวมกันก็ 20 กว่าคน เดี๋ยวคนนี้เกิด คน
โน้นเกิด บางทีหลานยังไม่รู้ประสาอะไรเลย คนโตก็จัดให้หาเร่ือง
กินเหล้ากันสนุกไป รวมพี่รวมน้องกัน เพราะมันจะมีพวกพ่ีน้องท่ีเขา
อยู่ไกล ถ้ารู้ว่ามีงานเขาก็จะต้องมา กินกันทีไม่ต้องห่วงข้ามวัน
ข้ามคืน แต่ส่วนใหญ่จะเป็นวันเกิดพวกเด็ก ๆ นะ พวกแม่เขาไม่ชอบ
เสียงดัง บางทีเขาก็ไปทําบุญท่ีวัดพอ แต่พวกวัยรุ่นนี่ไม่ได้ วันเกิด
เลยมีเหล้าให้กินกันท้ังปี (กิจจา, สัมภาษณ์, พฤษภาคม 2552) 
 
หลานผมไอ้เจมส์มันจะบวชอีกคนหนึ่งแล้วเห็นกันมาตั้งแต่เล็ก 
อยากไปงานมัน แต่ ทีนี้ ท่ีบ้านเขาก็ ไ ม่อยากให้ผมออกจาก
โรงพยาบาล เขากลัวกลับไปกินอีก แต่ถ้าไปอยู่อย่างนั้นนะถ้าใจไม่



ความตาย สุรา ปัญหาความเจ็บป่วยของสังคมไทย | 275      

 แข็งพอก็อยู่ไม่ได้ เพราะปกติงานบวชนี่ก็มีเหล้าตลอด ให้พวก
ช่วยงานด้วย แขกด้วย ตอนไปรับนาคก็ต้องมีกระแช่ ทีหนึ่งๆ พวก
แม่ๆ จะใช้ ข้าวเหนียวแดงหมดไปหลายกระสอบ หมู่บ้านอ่ืนเขาก็
มาเอาแรงช่วยกันรํา พวกผมก็คอยเอากระแช่ใส่ในรถกระบะไป พอ
เห็นพวกนางรําแรงตกก็รีบส่งให้แล้ว ร้อน ๆ แต่ก็ไม่มีใครถอยกัน
เลย สนุกดี แล้วยังมีกินเลี้ยงเย็นอีก (กิจจา, สัมภาษณ์, พฤษภาคม 
2552) 
 
..ในงานศพยายผมท่ีตายตอนอายุ 80 กว่า ผมกับคนอ่ืนๆ ไปเฝ้า
ศพกัน คอยจุดธูปตลอดขาดไม่ได้ เราไปเฝ้าหน้าศพก็กินเหล้ากัน
ตลอดเลย 7 คืนไม่ได้นอน ต้องผลัดกันไป เพราะบ้านผมไม่มีเล่น
การพนันไง มีแต่กินเหล้าอย่างเดียว ตํารวจนี่ไม่ต้องมายุ่งเลย เข้า
มาตรวจทีผมก็ชวน กินเหล้าด้วยกันเปล่า ถ้ากินเหล้าก็จัดให้ กินกัน
ทุกคืน ขาดเหล้าไม่ได้หรอก ถ้าไม่มีเหล้าก็ไม่มีใครยอมอยู่ ต้องมี
เพ่ือนมาสังสรรค์กันอยู่ตลอด พวกผู้ใหญ่เขารู้เขาก็ให้นะ แม่ผมซื้อ
ให้ลังหนึ่ง ป้าก็ซื้อมาให้อีกลังหนึ่ง ออกกันเองบ้างก็มี...งานศพตา
ผมก็เหมือนกัน ป้าผมเอาหนัง เอาลิเก จากเมืองกาญจน์มาช่วย 2 
คืน เขาไม่ยอมเอาตังค์ ถ้าให้ตังค์เขาเคืองกันเลย ต้องหาข้าว เหล้า 
หรืออะไรมาเลี้ยงเขาให้เต็มท่ี ผมเห็นคนตีตะโพนเมาหัวตก พวก
ลิเกนั่งกินเหล้ากันข้างล่างเวทีกัน (กิจจา, สัมภาษณ์, พฤษภาคม 
2552) 
 
...ผมสลบไป พอฟ้ืนมาหมอบอกว่าถ้ามีอีกคร้ังผมต้องตายแน่ เข้า
โรงพยาบาลคราวนี้ กินมา 7 วัน 7 คืน ไปช่วยงานร้อยวันยาย 
ช่วยเขาตัดหญ้า ถากหญ้าทําลานจอดรถให้เขา พอเช้ามาเหล้าก็ตั้ง
แล้ว ไม่ได้กินอะไรกันเลย แม่นี่เขาไปซื้อลิโพกระทิงแดงพวกน้ี 
เตรียมใส่ถังไว้ให้ไม่ได้กินเลย กินแต่เหล้า ถ้าคนไหนเราเห็นว่าไม่
ไหวแล้วก็ให้นั่งกินเลยเดี๋ยวมีคนแทน เห็นสภาพว่าประคองเคร่ืองไม่
ไหว เราก็เปลี่ยนกันเพราะมีเคร่ือง 2 ตัว เพื่อนเขาให้หมูป่ามาแล้ว
ก็ให้เหล้ามาด้วย เขาไปเที่ยวที่ไหนมาไม่รู้ มีงานเขาก็แว้บมา...หมู
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 ป่าเราก็เอามาผัดเผ็ดแกล้มเหล้า อบต.นี่เขาเป็นแม่ครัวใหญ่ ท่ีงาน
นี้ก็เหมือนกันเหล้ากับแกล้มกินกันไม่ได้หยุดเลย คือว่ากินเช้ายันเย็น
เลยใครไม่ไหวไปนอน  ตื่นมากินพ่อเขาก็ห้ามน้อยๆ หน่อย เราก็
น้อยอยู่แล้วแหละ กนิไปเร่ือย เฉพาะช่วงที่ว่าทําลานบ้านทําอะไรให้
เขายกเต็นท์ยกของ ขนโต๊ะจากวัดมานี่ เตรียมงานกัน 3-4 วัน มี
งานอีก 2 วัน เก็บของอีก 2 วันเก็บของเสร็จทีนี้เจ้าภาพเขาก็เอา
ยกมาให้อีก เพราะผู้ใหญ่เขาให้แล้ว ทํางานกันมาเรียบร้อยแล้วเขา
จะยกมาให้เลยทีนี้ เพราะช่วงท่ีเรากินกันนี่เราไม่ได้วุ่นวายขอเขาน่ี 
เรามีต่างหาก จะเตรียมเวลามีงานก็เร่ียรายเลยว่าเฮ้ยเท่าไร มึง
เท่าไร อย่างนี้ รวมกันเป็นค่าเหล้า เวลาขนของขนอะไรเรามีเราจะ
ไม่ขอเขาเลย นอกจากบางทีเขาเห็น เรียกเราให้มาขวดหนึ่ง คือเขา
ก็เตรียมไว้ให้ (กิจจา, สัมภาษณ์, พฤษภาคม 2552) 
 
มันก็ต้องเร่ือย ๆ ไปน่ะ เพ่ือนก็ยังมาชวนอยู่ แต่เราก็โทษมันไม่ได้
อยู่ท่ีตัวเรา มันมีสังคมอยู่นะ เห็นๆ มันกินอยู่ คนเราเคยกินอยู่มันก็
อยากกินนะ เออนอกจากจะไปอยู่ป่าอยู่ไหน ไม่มีเหล้าขายถึงจะอด
ได้ บางทีก็มีวันไหนที่ผมไม่อยากกินเหล้า หรือผมอยากจะนั่งนอน
พักบ้าง  เสียงรถมาแล้วสองคัน ห้ิวเหล้ามาแล้ว เสียงแก๊ก ๆๆ 
โซดาหน้ารถมารอ (กิจจา, สัมภาษณ์, มกราคม 2552) 
 

 จากเร่ืองราวของทองมีและกิจจาที่เข้ารับการรักษาท่ีคลินิกรุ่งอรุณแห่งนี้ชนิดท่ีไม่มีวัน
จบส้ิน นําเราไปสู่คําถามต่อสังคมจํานวนมากท่ีว่า “เม่ือสังคมมีวาระการดื่มสุราท้ังใน
ชีวิตประจําวันและวาระพิเศษจํานวนมากถึงเพียงนี้ โดยรัฐและทุนร่วมมือกันทําให้สุราสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย ผู้ป่วยพิษสุราเร้ือรังเหล่านี้จะหายจากโรคร้ายนี้ไปได้หรือไม่” “พวกเขาจะมีชีวิต
อย่างไร หากเข้าถึงสุราได้ยากกว่านี้”  “การแก้ไขเพียงความเจ็บป่วยทางกายแต่เฉพาะตัวของ
ผู้ป่วยพิษสุราเร้ือรังเพียงพอท่ีจะแก้ไขปัญหาการดื่มสุราและปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากอาการเมามาย
สุราของผู้คนในสังคมแล้วหรือยัง”  
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  1.5 สรุป : ใครทําให้แม่แป๊ดและผู้ป่วยคนอื่น ๆ ต้องป่วย  
  
 จะเห็นว่า โครงสร้างเชิงเศรษฐศาสตร์การเมืองของธุรกิจสุราในประเทศไทยเองกระทํา
ต่อผู้ยากคนจนผู้มีรายได้น้อย อย่างแม่แป๊ด ทองมี กิจจาและคนอ่ืน ๆ ท่ีเข้ารับการรักษาท่ี
คลินิกรุ่งอรุณ พวกเขาต้องตายอย่างไร้ความเป็นธรรม หรือสูญเสียความสามารถในการ
กลับมาเป็นคนท่ีดีและมีชีวิตท่ีดีตามที่สังคมคาดหวังได้ อีกท้ังยังคงอยู่รายล้อมด้วยความเส่ียง
ต่อการเข้าถึงสุราได้อย่างง่ายดายในสังคม  
 
 ท้ังนี้ผู้เขียนตั้งข้อสังเกตว่า เม็ดเงินจํานวนหนึ่งท่ีกรมสรรพสามิตได้จากการเก็บภาษี
สุราหรือท่ีสังคมเรียกขานมันว่าเป็น “ภาษีบาป” ถูกนํากลับมาใช้เพื่อห้ามปรามกํากับพฤติกรรม
ของผู้ป่วยเหล่านี้เสียเอง ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาท่ีสาเหตุอย่างแท้จริง มาตรการการเก็บภาษี
ของสํานักงานสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ (สสส.) เป็นเพียงมาตรการอําพรางความผิดบาป
ของผู้ได้รับผลประโยชน์ในเรื่องนี้ ยิ่งพลเมืองบริโภคสุรามากข้ึนเพียงใด ผลประโยชน์ของกลุ่ม
ทุนรายใหญ่และภาษีของรัฐก็ยิ่งเพิ่มพูนมากข้ึนเท่านั้น อีกท้ังยังทําให้เกิดความเจ็บป่วยและ
ความตายแก้ผู้คนจํานวนมากอีกด้วย ข้อเสนอท่ีสําคัญในงานเขียนชิ้นนี้คงหวังเพียงจะเห็นการ
ก้าวข้ามการกล่าวโทษต้นตอของปัญหาว่าเป็นเร่ืองของปัจเจกชนเป็นผู้รับผิดชอบต่อการดื่มสุรา
ของตนแต่เพียงฝ่ายเดียว หากแต่สังคมเองจะต้องถูกแก้ไขอาการเจ็บป่วยของสังคมไปพร้อม
กันด้วย  
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 เชิงอรรถ 
 
 1 ปรับปรุงจากวิทยานิพนธ์ของผู้เขียนเรื่อง “ผู้ป่วยพิษสุราเรื้อรังกับความเจ็บป่วยของ
สังคมไทย” (Alcohol ic and Social Disorder) . 2553. วิทยานิพนธ์สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยามหาบัณฑิต, สาขามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 
 2 ประชากรเม่ือ พ.ศ. 2548 มีท้ังส้ิน 823,494 คน  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ทํานาข้าวในเขตท่ีราบลุ่มแม่น้ําแม่กลอง เพาะปลูกพืชไร่ เช่น อ้อย มันสําปะหลัง 
สับปะรด ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมีการทําสวนผลไม้หลายชนิด เช่น มะม่วง มะพร้าว องุ่น 
และชมพู่ มีการปศุสัตว์ท่ีสําคัญ เช่น ไก่ สุกร เป็ด โคเนื้อ และโคนม นอกจากนี้ยังมีการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ําจืดในบางท้องท่ี อุตสาหกรรมสําคัญคือ เคร่ืองเคลือบดินเผา ส่ิงทอ ตัวถัง
รถยนต์โดยสารและรถบรรทุก  (ศรีสกลุ พิทักษนานุรัตน์ 2551, 53-54)  

 
 3 เร่ืองเล่าความเจ็บป่วยนี้เป็นวิธีวิทยาการศึกษาที่เรียกว่า Mini-Ethnography หรือ 
“งานเขียนเชิงชาติพันธุ์วรรณาขนาดย่อม” เร่ืองเล่าของผู้ป่วยนี้จะเป็นตัวช้ีวัดท่ีสําคัญท่ีจะทําให้
เราเห็นถึงความทุกข์จากความเจ็บป่วยของปัจเจกบุคคลเป็นเร่ืองของ “สังคม” ก็เพราะปัญหา
สุขภาพจิตและสังคมบางอย่างมีรากฐานมาจากสังคม (Social Roots) อาทิ ปัญหาการใช้สาร
เสพติดและสุรา ความรุนแรง โรคติดต่อทางเพศ โรคจิตประสาท และการฆ่าตัวตายซึ่งทวี
ความรุนแรงข้ึนอย่างมากในหลายพื้นท่ี ท้ังในประเทศร่ํารวยและยากจนท่ัวโลก นี่เป็นสภาวะ 
(conditions) ความเจ็บป่วยของสังคม (Social Suffering) รูปแบบหนึ่งท่ีเป็นผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมในระดบัมหภาคในยุคท่ีทุนนิยมโลกาภิวัตน์
กําลังเฟื่องฟู เช่น ปัญหาสุขภาพและการแพร่กระจายตัวอย่างรวดเร็วของบุหร่ีและสุราใน
สังคมของกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ปัญหาช่องว่างทางเศรษฐกิจท่ีห่างข้ึน และปัญหาการตายก่อน
วัยอันควรอาจมีสาเหตุมาจากความยากจน ตามที่องค์การอนามัยโลกเห็นว่า ความยากจนเป็น
มือสังหาร (killer) และเป็นผู้ร้ายท่ีทําให้คนบาดเจ็บล้มตาย แต่ก็ไม่ใช่ความยากจนเพียงอย่าง
เดียว ท่ีทําอันตรายถึงตายได้ หากแต่ยังมีการเหยียดสีผิว อคติทางชาติพันธุ์ ฯลฯ ก็ส่งผลให้
เกิดความยากจนและทําให้ผู้คนมีสุขภาพที่ย่ําแย่ได้เช่นกัน ดังนั้นความทุกข์จากความเจ็บป่วย
ของสังคม (Social Suffering) จึงเป็นการบ่งช้ีถึงความไม่ก้าวหน้า ไร้อํานาจ ผลกระทบจาก
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 ความสูญเสียจากการเปล่ียนแปลงทางสังคม และยังเป็นดัชนีเชิงศีลธรรม (Moral Indicator) 
ของความเจ็บป่วยทางวัฒนธรรมหรือสังคมด้วย (Kleinman 1998, 391) 
 ด้วยเหตุผลท่ีได้กล่าวมา ความทุกข์ของปัจเจกบุคคลอย่างผู้ป่วยพิษสุราเรื้อรังจึงเป็น
ส่ิงท่ีเราจะต้องรับฟังและทําความเข้าใจให้ซับซ้อนย่ิงข้ึน โดยพิจารณาจากแรงผลักดันทาง
วัฒนธรรมและเศรษฐศาสตร์การเมืองในแต่ละยุคสมัย ซึ่งมีส่วนสัมพันธ์กับสภาวะของมนุษย์ 
(Human Condition) ด้วย เนื่องจากความไร้ระเบียบดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงประสบการณ์ทาง
สังคมและประสบการณ์เชิงศีลธรรมของอัตวิสัยอย่างลุ่มลึกและอันตรายที่สุดในโลกท้องถิ่น
ภายใต้ร่มเงาของกระแสโลกาภิวัตน์ด้วย คําถามก็คือเราจะสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมรับฟัง
ปัญหาที่สลับซับซ้อนและทําความเข้าใจผู้ป่วยพิษสุราเร้ือรังด้วยความเห็นอกเห็นใจได้อย่างไร  
 ไคลน์แมน (Kleinman) จึงเรียกร้องให้มีการรับฟังเร่ืองเล่าความเจ็บป่วย มีส่วนร่วมไป
กับอารมณ์ความรู้สึก เร่ืองราวของครอบครัว และเร่ืองงานซึ่งท้ังหมดประกอบข้ึนเป็นสาเหตุ
ของความเจ็บป่วยทางสังคม รูปแบบการตอบสนองต่อการรักษาของคนไข้ รูปแบบการส่ือสาร
ท่ีละเอียดอ่อน เพ่ือคาดเดาอาการ วางแผนการรักษาในระยะต่อไป การมีส่วนร่วมต่อสาเหตุ
ทางวัฒนธรรม ศาสนา เพศสภาวะ และสาเหตุอ่ืนๆ ซึ่งโดยท่ัวไปงานศึกษาเชิงชาติพันธุ์
วรรณนาใช้วิธีการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม (Participant Observation) ในการเข้าไปศึกษา
คนอ่ืนด้วยมุมมองของคนใน (Native Point of View) แต่วิธีการดังกล่าวอาจไม่เอ้ือให้ผู้ศึกษา
เข้าไปมีส่วนร่วมกับการเปล่ียนแปลงประสบการณ์ความเจ็บป่วยของผู้ป่วยเรื้อรังท่ีเกิดข้ึนใน
ช่วงเวลาต่าง ๆ ได้ ไคลน์แมน (Kleinman 1998, 357- 412) เห็นว่าเร่ืองเล่าความเจ็บป่วย
เป็นงานเขียนเชิงชาติพันธุ์วรรณนาขนาดย่อม ซึ่งเป็นแนวทางการศึกษาสําคัญทําให้นัก
มานุษยวิทยาเห็นอกเห็นใจและมีส่วนร่วมรับฟัง (Engaged Listening) เร่ืองราวความทุกข์
ยากต่างๆ ของคนอ่ืนหรือคนชายขอบของสังคมแบบปลายเปิดมากข้ึน และร่วมเป็น “พยาน” 
เพื่อพิจารณาความเส่ียงและอันตรายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวันของพวกเขาท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีและสถาบันทางสังคมต่างๆ ในยุคทุนนิยม
โลกาภิวัตน์ งานศึกษานี้จึงอยู่บนฐานความคิดท่ีเช่ือว่า ความเจ็บป่วยของผู้ป่วยพิษสุราเรื้อรัง
ไม่ได้เป็นเร่ืองของปัจเจกชนเท่านั้น เนื่องจากเม่ือผู้ป่วยเจ็บป่วย พวกเขาจะต้องสัมพันธ์อยู่กับ
ผู้อ่ืนในครอบครัว ชุมชน และสังคมเดียวกันกับผู้ป่วยด้วย นอกจากนี้ความเจ็บป่วยดังกล่าว
อาจเกิดจากความไร้ระเบียบทางศีลธรรมของสังคมท่ีผู้ป่วยมีประสบการณ์ร่วมอยู่ด้วย ดังนั้น
ความทุกข์จากความเจ็บป่วยของปัจเจกชนจึงเป็นความเจ็บป่วยของสังคมนั่นเอง  

 



280 | มอง “คน” สะท้อน “โครงสร้าง” 

  4 กรมพระยาดํารงราชานุภาพได้ทรงอธิบายไว้ในหนังสือ  “ตํานานภาษีอากร
บางอย่าง” ใน จดหมายเหตุของ มร. เดอลาลูแบร์ อัครราชทูตฝร่ังเศสสมัยพระเจ้าหลุยส์ท่ี 
14 ซึ่งมาเจริญสัมพันธไมตรีใน พ.ศ. 2230 อธิบายว่าเม่ือคร้ังสมัยรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์
มหาราชนั้นมีการเก็บส่วยสาอากรดังนี้คือ “อากรสุรา เก็บตามจํานวนเตาท่ีตั้งต้มกลั่นสุราขาย 
ถ้าแลท่ีเมืองใดไม่มีเตาสุรา (ปล่อยให้ราษฎรต้มกลั่นตามอําเภอใจ) เก็บอากรสุราเรียงตัวคน 
(ชายฉกรรจ์) คนละบาท 1 มีอธิบายว่าในรัชกาลพระนารายณ์มหาราช เพิ่มพิกัดสุราข้ึนกว่าแต่
ก่อนอีกเท่าหนึ่ง และเก็บอากรจากคนขายสุราด้วย คือขายย่อยก็เก็บร้านละบาท 1 ถ้าขาย
จํานวนมากเก็บตามจํานวนสุราโอ่งใหญ่ (เท) ละบาท 1” ตามหลักฐานในจดหมายเหตุนี้ปรากฏ
ว่ามีการจัดเก็บอากรสุราตามจํานวนเตาที่ตั้งต้มกลั่นสุราเตาละ 1 บาทเรียกว่า เตาเหล้า ต่อปี  
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเก็บเพิ่มอีกเท่าตัวเป็น 2 บาทต่อปี  และเมืองใดไม่มีเตา
ต้มกลั่นแต่ราษฎรต้มสุรากินเองก็เรียกเก็บผู้ดื่มเป็นรายตัวคนละบาท ถ้ามีการขายสุราก็เก็บ
ร้านขายปลีกร้านละบาท และร้านขายส่งเก็บตามจํานวนสุราโอ่งใหญ่ (ไห) โอ่งละ 1บาท ถ้า
จะพิเคราะห์แล้วมีการเก็บค่าอากรเหมาเตาอย่างหนึ่ง รายครัวอย่างหนึ่ง และเก็บเป็นรายเท
อีกอย่างหนึ่ง (www.pr.excise.go.th /history /exhistory.pdf) 
 
 5 เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้สร้างโรง
ต้มกลั่นสุราแห่งแรกข้ึนท่ีริมแม่น้ําเจ้าพระยา บริเวณปากคลองบางยี่ขัน เพ่ือหารายได้เข้า
ท้องพระคลัง เม่ือ พ.ศ. 2329 หลังสถาปนากรุงเทพฯ เป็นราชธานีเพียง 4 ปี ชาวบ้าน
เรียกชื่อโรงงานแห่งนั้นตามช่ือคลองว่า “โรงงานสุราบางย่ีขัน” ในยุคแรกมีเพียงการต้มกลั่น
สุ ร า ข า ว  ห รื อ เ ห ล้ า โ ร ง (http://www.thaibev.com/PDA_th/aboutus_corporate 
_milestones.html) 
 
 6 รัชกาลท่ี 1 กรมพระคลังมหาสมบัติสามารถเก็บภาษีจากนายอากรเหล้าได้ 190,514 
บาท รัชกาลท่ี 2 เก็บได้ 264,000 บาท และในรัชกาลท่ี 3 เก็บได้ 287,938 บาท (พระ
ไพศาล วิสาโล 2537,9) 
 
 7 จาก พ.ศ. 2398 เก็บได้ 260,350 บาท แต่ต่อมา พ.ศ. 2399 ลดลงเหลือเพียง 
239,108 บาท และลดลงต่ําสุด พ.ศ. 2400 รัฐจัดเก็บอากรเหล้าได้เพียง 30,772 บาท 
(เยาวภา ญาณสุภาพ 2532, 20 - 21) ในขณะเดียวกันปริมาณการนําเข้าเหล้าต่างประเทศท่ี
พ่อค้าชาวต่างประเทศและคนในบังคับของกงสุลยังคงสามารถจําหน่ายเหล้าได้ในปริมาณท่ี
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 สูงข้ึน จาก พ.ศ. 2408 มีการนําเข้าสุราต่างประเทศ 26,505 ลิตร ใน พ.ศ. 2422 สุรา
ต่างประเทศมีปริมาณการนําเข้าสูงถึง 17 เท่าตัว หรือ 467,609 ลิตร (พอใจ ถมยา  
2529:44-45; บุษยรัตน์ ธรรมขันตี 2550:163)  
 
 8 พ.ศ. 2448 มีการประกาศยกเลิกระบบเจ้าภาษีนายอากร เว้นแต่ในพ้ืนท่ีห่างไกล เช่น 
มณฑลนครราชสีมา อําเภอรัตนบุรี อําเภอภูเขียว อําเภอเกษตรสมบูรณ์ มณฑลนครสวรรค์ 
และอําเภอแม่สอด ใน สจช.ร.5 ค 14.18/13 “จัดอากรเหล้าเป็นของรัฐบาล” (11 มกราคม   
ร.ศ. 125 – 13 สิงหาคม ร.ศ. 129)  (บุษยรัตน์ ธรรมขันตี 2550, 65) 
 
 9 พ.ศ. 2475 พระยาภิรมย์ภักดียื่นขอจัดตั้งโรงเบียร์ภายใต้ช่ือ บริษัท บุญรอด บริว
เวอร์ร่ี จํากัด ซึ่งเป็นโรงผลิตเบียร์แห่งแรกของประเทศไทย ในการนี้ รัฐได้อนุญาตให้
ดําเนินการได้โดยสะดวก ด้วยเหตุผลท่ีว่าจะช่วยลดการสูญเสียรายได้ท่ีประชาชนต้องเสีย
ให้แก่ต่างประเทศ 
  
 10 หลังการเปล่ียนแปลงการปกครองมีการปรับปรุงระบบกระทรวง ทบวง กรมใหม่ 
กระทรวงพระคลังจึงเปล่ียนช่ือเป็น “กระทรวงการคลัง” เม่ือ พ.ศ. 2476 กระทรวงยังคงทํา
หน้าท่ีต้มกล่ันสุราท่ีโรงงานสุราบางยี่ขันเฉพาะโรงงานอยู่ในกรุงเทพฯ เพียงแหล่งเดียวเช่นท่ี
ผ่านมา และปล่อยให้เอกชนผลิตในต่างจังหวัดทําให้รัฐขาดรายได้ส่วนนี้ไป จึงเกิดนโยบายเพ่ือ
ปกป้องประโยชน์ส่วนนี้ข้ึนในช่วงเวลาต่อมา   
 
 11 เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ. 2484 รัฐไทยยินยอมให้ญี่ปุ่นสามารถเดินทัพผ่าน
ประเทศไทยได้ และประกาศสงครามต่ออังกฤษและสหรัฐอเมริกาในอีก 1 เดือนต่อมา 
 
 12 ได้แก่ โรงงานเหล้าจังหวัดสงขลา โรงงานเหล้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงงาน
เหล้าจังหวัดนครสวรรค์ โรงงานเหล้าจังหวัดพิษณุโลก โรงงานเหล้าจังหวัดราชบุรี โรงงาน
เหล้าจังหวัดอุตรดิตถ์ และโรงงานเหล้าจังหวัดเชียงราย 
 
 13 ในระยะเริ่มต้นของสงคราม กองทัพญ่ีปุ่นขอซื้อเหล้าจากรัฐบาลไทย ได้แก่ เหล้าแช่ 
(คือ เบียร์จากบริษัท บุญรอดบริวเวอร์ร่ี จํากัด) เพื่อใช้สังสรรค์ในหมู่ทหาร และเหล้ากลั่น 
(แอลกอฮอล์บริสุทธิ์) เพื่อใช้ในทางการแพทย์ แต่ในระยะหลังญี่ปุ่นขอจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพ่ือ
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 ทําเหล้าสาเกในไทย แต่รัฐบาลไทยปฏิเสธอ้างว่าสงวนไว้เฉพาะรัฐไทยเท่านั้น เม่ือรัฐไทย
ปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าว ญี่ปุ่นจึงลักลอบตั้งโรงต้มกล่ันแอลกอฮอล์ข้ึนเองทําให้ไทยสูญเสีย
รายได้จากการจําหน่ายเหล้าให้กับกองทัพญี่ปุ่นเป็นจํานวนมาก พฤติกรรมของกองทัพญี่ปุ่น
สร้างความไม่พอใจให้กับรัฐบาลไทยมาก แต่รัฐบาลไทยก็ไม่สามารถจัดการปัญหานี้ได้ ต้องทํา
เหมือนไม่มีอะไรเกิดข้ึน เพราะเกรงว่าจะกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (บุษยรัตน์ 
2550, 40) 

 
 14 ในช่วงแรก โรงงานเหล้าบางย่ีขัน โรงงานเหล้าอยุธยาและโรงงานเหล้าสงขลาจะ
โอนย้ายมาก่อน โรงงานท่ีเหลือยังอยู่ในการควบคุมของกระทรวงการคลังต่อไป (บุษยรัตน์ 
2550, 42)  
 
 15 โดยปรับปรุงประเภทของเหล้าให้ครอบคลุมเหล้าท่ีมีอยู่ในขณะนั้น จากเดิมมีแต่สุรา
กับเมรัยเป็น เหล้ากลั่น เหล้าแช่ เพิ่มเติมแป้งเ ช้ือเหล้า (http://www.excise.go.th/
law2b4 /law_sura1.html) 
 
 16 หลังจากประกาศใช้กฎหมาย พ.ศ. 2502 มีนโยบายให้โอนโรงงานเหล้าคืนสู่ความ
รับผิดชอบของกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง เว้นแต่โรงงานสุราบางย่ีขันท่ียังอยู่ในความ
รับผิดชอบกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมต่อไป 
 
 17 นอกจากนี้ยังมีการกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับวัตถุดิบ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บภาษี
เหล้า ชนิดของเหล้า แรงแอลกอฮอล์ รวมท้ังจํานวนเหล้าท่ีให้ผลิตและขายในท้องท่ีท่ีกําหนด
เท่านั้น  
 
 18 ซึ่งต่อมาได้เปล่ียนชื่อเป็น บริษัท ไทยเบฟเวเรจ จํากัด (มหาชน) ใน พ.ศ. 2533  
 
 19 ของนายเถลิง เหล่าจินดาพยายามสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานรัฐเช่นเดียวกัน 
แต่เจ้าหน้าท่ีของรัฐในขณะน้ันใกล้ชิดกับบริษัท สุรามหาราษฎร์มากกว่า และบริษัทสุรามหา
ราษฎร์ได้ยื่นซองประมูลโดยให้ค่าสิทธิต่อรัฐบาลสูงถึงร้อยละ 45.67 ในขณะที่บริษัทสุราทิพย์
ยื่นเสนอเพียงร้อยละ 31.6 เท่านั้น เป็นเหตุให้บริษัทสุรามหาราษฎร์ได้สิทธิ์ในการผลิตสุราแม่
โขงจากโรงงานสุราบางยี่ขัน ส่งผลให้ผลประโยชน์ของบริษัทของสุราทิพย์อยู่ในภาวะซบเซา 
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 ต่อมาบริษัทสุราทิพย์ของนายเถลิง  เหล่าจินดา นายเจริญ สิริวัฒนภักดีและนายจุล กาญจน
ลักษณ์ ได้หันไปลงทุนซื้อโรงงานสุราธาราวิสกี้ท่ีนครชัยศรี และเปล่ียนชื่อใหม่เป็นบริษัท ทีซีซี 
เพ่ือวางแผนแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดเหล้าแม่โขง โดยการผลิตเหล้าแสงโสมซึ่งเป็น
เหล้ารัมท่ีมีสิทธิขายได้ท่ัวประเทศเช่นเดียวกับแม่โขง แต่ทว่าผู้บริโภคยังคงติดใจในรสชาติของ
แม่โขงอยู่ ทําให้แสงโสมไม่สามารถช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดของแม่โขงไปได้ (บุษยรัตน์ 
2550, 114) 
  
 20 ทางกรมสรรพสามิตเห็นว่าโรงงานเหล้าท้ัง 32 โรง ทรุดโทรมมาก อุปกรณ์การ
ผลิตล้าสมัยและตั้งอยู่ในย่านชุมชน (ปิยวรรณ สุขศรี 2544, 34) 
 
 21 บริษัทท่ีได้รับการประมูลล้วนอยู่ในเครือของนายเถลิงและนายเจริญเจ้าของบริษัท
สุราทิพย์หรือกลุ่มแสงโสม ในการประมูลคร้ังนี้กลุ่มของนายเถลิงและนายเจริญต้องจ่ายเงิน
ประมูลท้ังส้ิน 5,884.24 ล้านบาท แต่ทว่าท้ังคู่ไม่สามารถหาเงินมาชําระในงวดแรกได้ท้ังหมด 
จึงได้ไปเพียงแค่ 5 โรงเท่านั้น ต่อมามีการเปิดประมูลอีกคร้ังหนึ่งกลุ่มของนายเถลิงและนาย
เจริญชนะประมูลและหาเงินมาจ่ายได้ท้ังหมดรวมท้ังส้ิน 5,088 ล้านบาท ท้ังยังมีค่า
ผลประโยชน์แก่รัฐอีก 800 ล้านบาท นอกจากนี้ยังต้องรับซื้อสุราเก่าของ 32 โรงงานท่ัว
ประเทศท่ีเหลือค้างในตลาดท้ังหมด เพื่อให้สินค้าใหม่สามารถเข้าไปวางขายในตลาดได้ดียิ่งข้ึน 
(บุษยรัตน์ 2550, 118)   
 หุ้นส่วนสําคัญของกลุ่มแสงโสมคือนายจุล กาญจนลักษณ์ เดิมเป็นผู้ปรุงเหล้าแม่โขง 
นายจุลได้ปรุงเหล้าหงษ์ทองซึ่งมีรสชาติใกล้เคียงกับเหล้าแม่โขงมาตีตลาด หงษ์ทองได้รับ
ความนิยมจากผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว เพราะมีรสชาติดี ราคาถูก สามารถผลิตได้ในปริมาณท่ี
มากพอกับความต้องการของผู้บริโภค  ท้ังนี้กลุ่มแสงโสมอาศัยเจ้าหน้าท่ีกรมสรรพสามิตตรวจ
เฉพาะต้นทางการขนส่ง และอาศัยบารมีของทหารเป็นข้ออ้างว่า ขนส่งไปเฉพาะท่ีสโมสร
ทหารเท่านั้น ทําให้เหล้าหงษ์ทองสามารถส่งไปยังต่างจังหวัดท่ัวประเทศได้ (บุษยรัตน์ 2550,  
119)  
 
 22 ผู้ผลิตเบียร์ช้าง ตั้งโรงงานอยู่ท่ีจังหวัดกําแพงเพชร (เรืองยศ จันทรศิริ 2537, 
145) 
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  23 ใน พ.ศ. 2532 รัฐเก็บภาษีอันดับ 1 จากเบียร์ได้ 5,144,745 พันล้านบาท อันดับ 2 
คือสุราขาวเก็บได้ 3,954,959 พันล้านบาท อันดับ 3 คือแม่โขงเก็บได้ 2,404,937 พันล้าน
บาท และสุดท้ายคือสุราผสมเก็บได้ 1,052,859 พันล้านบาท รายได้ของรัฐจากการจัดเก็บ
ภาษีรวมทั้งส้ิน 13,686,486 พันล้านบาท (กองการสุรา กรมสรรพสามิต; บุษยรัตน์ 2550, 
243)  
 
 24 สถิติการเก็บภาษีเหล้าของรัฐเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว ภาษีเหล้าขาวจาก พ.ศ. 2535 
จัดเก็บได้ 460,690 พันลิตรเพ่ิมสูงข้ึนเป็น 520,550 พันลิตร ใน พ.ศ. 2540 ส่วนเหล้าผสม 
28 ดีกรี รัฐเก็บภาษี พ.ศ. 2535  จํานวน 176,580 พันลิตรเพ่ิมสูงข้ึนเป็น 301,706 พันลิตร 
ใน พ.ศ. 2540  และสุราปรุงพิเศษแม่โขงและหงษ์ทอง รัฐเก็บภาษีจาก พ.ศ. 2535 ได้
จํานวน 72,410 พันลิตรเพิ่มสูงข้ึนเป็นจํานวน 145,875 พันลิตรใน พ.ศ. 2540 (ปิยวรรณ 
2544, 2) 
 
 25 มาตรการดังกล่าวกําหนดให้ผู้มีสิทธิ์ผลิตเหล้าพื้นบ้านได้นั้นต้องมีคุณสมบัติเป็นกลุ่ม
เกษตรกร เป็นสหกรณ์ เป็นกลุ่มเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนกับกองทุนฟ้ืนฟูเกษตรกรเป็น
รัฐวิสาหกิจชุมชน ตาม พ.ร.บ. วิสาหกิจชุมชน และเป็นนิติบุคคลเท่านั้นจึงจะได้รับอนุญาตให้
ผลิตเหล้าได้ ในการท่ีจะเป็นรัฐวิสาหกิจชุมชนได้นั้นในทางปฏิบัติยังไม่สามารถดําเนินการได้ 
เพราะยังไม่มีกฎหมายรองรับ เป็นเพียงประกาศเผ่ือไว้ในอนาคตเท่านั้น จึงเหลือเพียงหนทาง
เดียวคือ ชาวบ้านจะต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเท่านั้น นั่นหมายถึงจะต้องไปจดทะเบียนเป็น
บริษัทจํากัดหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ท่ีสํานักงานพาณิชย์จังหวัด ซึ่งมีข้ันตอนท่ียุ่งยากมาก
สําหรับชาวบ้านผู้ผลิตเหล้ารายย่อย  
 นอกจากนี้ยังมีมาตรการด้านภาษี ซึ่งไม่เอ้ืออํานวยให้กับกลุ่มทุนรายย่อย เพราะกลุ่ม
ทุนรายย่อยหรือชาวบ้านจะต้องจ่ายภาษีเทียบเท่ากับกลุ่มทุนรายใหญ่ท่ีมีเงินทุนสูงและ
สามารถผลิตด้วยต้นทุนท่ีต่ํากว่า สินค้าของชาวบ้านจึงมีราคาสูงไม่สามารถนําไปแข่งขันกับ
สินค้าของผู้ประกอบการรายใหญ่ได้ ปัจจุบันจึงเหลือผู้ประกอบการรายย่อยเพียงไม่กี่ราย
เท่านั้นท่ีสามารถปรับตัวได้ และยังคงดําเนินการอยู่  
 
 26 การผลิตเหล้าในโรงงานเหล้าของรัฐ (บางย่ีขัน 1 และ 2) ดําเนินการโดยบริษัท 
สุรามหาราษฎร์ จํากัดซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล้าขาว 40 ดีกรี นอกจากนี้ในเครือบริษัท ไทยเบฟเวอ
เรจ อย่างบริษัท สุราทิพย์ยังได้รับมอบหมายให้ดําเนินการผลิตและจําหน่ายเหล้าขาวและ
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 เหล้าพิเศษ ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดรวมทั้งส้ินร้อยละ 77 (บุษยรัตน์ 2550, 254) 
 
 27 แม้ว่าการประมูลโรงงานของรัฐท่ีเปิดให้เอกชนรายอ่ืนเข้าประมูลโรงงานผลิตสุรา
ของกรมสรรพสามิตมากข้ึน เช่น กลุ่มเอ่ียมสกุลรัตน์ประมูลได้ 5 โรงงาน และกลุ่มกิ่งชัชวาล
ประมูลได้ 2 โรงงาน แต่บริษัทประมูลรายใหม่ท้ังสองบริษัทก็ล้วนแต่เป็นพันธมิตรท่ีดีของกลุ่ม
แสงโสมด้วย โดยแสงโสมเข้าไปถือหุ้นอยู่ร้อยละ 25 (บุษยรัตน์ 2550, 256) 
 
 28 เม่ือ พ.ศ. 2536 บริษัทเบียร์ไทยต้องการนําเบียร์ช้างมาตีตลาดอุตสาหกรรมเบียร์
เพื่อแย่งส่วนแบ่งการตลาดของเบียร์สิงห์ โดยใช้วิธีการขายพ่วง โดยกลุ่มแสงโสมได้ตั้งเงื่อนไข
กับผู้จัดจําหน่ายรายใหญ่และรายย่อยว่าหากซื้อสุราขาว สุราผสม หรือสุราผสมพิเศษพ่วง
ด้วยเบียร์ช้างจะได้รับส่วนลดในการขายเบียร์ ต่อมาการขายพ่วงมิได้มีเฉพาะเบียร์เท่านั้น แต่
เม่ือต้องการจําหน่ายเบียร์ช้างจึงได้เพ่ิมโซดาช้างและน้ําดื่มบรรจุขวดช้างเข้าไปด้วย การ
เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ดังกล่าวของกลุ่มแสงโสมมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาท้ังนี้เพ่ือให้
เหมาะสมกับสภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของบริษัท ส่วนใหญ่จะเป็นวิธีการขายท่ีใช้
การขายพ่วงซึ่งเป็นการขายควบบังคับ (Requirement Tie-In Seals) (ชมพูนุช นะรา และ 
วิภา เล็กกุลวัฒน์ 2550; บุษยรัตน์ 2550, 257) 
 
 29 เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ.2549 การจดทะเบียนท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยถูกคัดค้านจาก พล.ต.จําลอง ศรีเมือง ประธานกองทัพธรรมมูลนิธิ ผู้ประสานงานศาสนิก
ชนทุกศาสนา และเครือข่ายองค์กรงดเหล้าทําให้บริษัทไปจดทะเบียนท่ีประเทศสิงคโปร์แทน  
โดยบริษัทไทยเบฟเวอเรจเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในช่วง 
10 ปีท่ีผ่านมาสามารถระดมทุนได้ 1,574 ล้านเหรียญสิงคโปร์ หรือ 38,080 ล้านบาท 
 ต่อมา พ.ศ. 2551 สภาวะทางการเมืองท่ีวุ่นวายและเศรษฐกิจซบเซา บริษัทไทยเบฟ
เวอเรจอาศัยโอกาสนี้เข้าตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยอีกคร้ัง โดยอ้างว่า ธุรกิจของตนจะทํา
ให้การจ้างงานขยายตัวเพ่ิมข้ึน การรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรมากขึ้น การจ่าย
ภาษีให้กับรัฐปีละประมาณ 70,000 ล้านบาท การขยายตัวทางเศรษฐกิจภายในประเทศมาก
ข้ึน ตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยจากท่ีเคยผันผวนอยู่จะม่ันคงยิ่งข้ึน  และอ่ืนๆ เหล่านี้เป็น
ค่าตอบแทนของประชาชนท่ีบริษัทจะจ่ายให้  แต่ก็มีการคัดค้านอีก ทําให้ในเดือนธันวาคม 
พ.ศ . 2551 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจจึงได้หยุดดําเนินการในประเด็นดังกล่าว (http://
www.suthichaiyoon.com/WS01_A001 _news.php?newsid=6924)  
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  30 นอกจากนี้การบริโภคเคร่ืองดื่มสุราก่อให้เกิดการตายก่อนวัยอันควรถึง 38,868 คน
ในหนึ่งปี  จากการตาย 4 อันดับแรก ได้แก่ โรคเอดส์ 9,254 ราย อุบัติเหตุจราจรทางบก 
8,086 ราย มะเร็งตับ 5,953 ราย และโรคตับแข็ง 5,094 ราย ก่อให้เกิดการสูญเสียผลิต
ภาพจากการขาดงานและขาดประสิทธิภาพในการทํางานรวมกันมากที่สุดคือ กลุม่อายุ 30-44 ปี 
สูญเสียผลิตภาพคิดเป็นมูลค่า 25,964 ล้านบาท (ร้อยละ 41.5) กลุ่มอายุ 45-59 ปี 18,661 
ล้านบาท (ร้อยละ 29.8) และกลุ่มอายุ 15-29 ปี (ร้อยละ 23.8) (h t t p : / /
www.siamturakij.com/home/news/display_news.php?news_id=9463)  
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