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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาเรื่อง “ครอบครัวสมัยใหม่กับผู้เปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology) ที่มีประเด็นศึกษาหลักคือ 
รูปแบบของครอบครัวสมัยใหม่ โดยน าปรากฏการณ์การเปลี่ยนศาสนาในครอบครัวมาเป็นกรณีศึกษา 
กลุ่มตัวอย่าง คือ คริสเตียน นิกายโปรเตสแตนต์ จ านวน 21 คน ที่พักอาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
และเปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์ นิกายโปรเตสแตนต์ เป็นเวลา 10 ปี ขึ้นไป แนวคิดและงานวิจัยที่
น ามาใช้ในการศึกษา ได้แก่ ภาวะสมัยใหม่ในด้านศาสนา/ความเชื่อและในด้านทางสังคม รูปแบบ
ครอบครัวสมัยใหม่ (Modern family) ครอบครัวสมัยใหม่กับการยึดมั่นในศาสนาและการเปลี่ยน
ศาสนา และครอบครัวสมัยใหม่กับการเปิดเผยตัวตนและการต่อรอง 

ผลการศึกษาพบว่าภายใต้สภาวะสมัยใหม่ ครอบครัวรูปแบบเก่าไม่ได้ล่มสลายไปอย่าง
สิ้นเชิง ครอบครัวมีลักษณะก้ ากึ่งและการผสมผสานระหว่างแบบเก่าและแบบใหม่ วัฒนธรรมประเพณี
ที่เก่ียวข้องกับศาสนาหลักของครอบครัวยังมีความส าคัญในฐานะจุดร่วมเดียวของครอบครัวที่เหลืออยู่ 
โครงสร้างครอบครัวสมัยใหม่มีลักษณะลื่นไหลไปตามเงื่อนไขชีวิตในแต่ละช่วงเวลา นอกจากนี้ การอยู่
ในครอบครัวหรือสภาพแวดล้อมที่ เคร่งครัดในศาสนาและความเชื่อหลักที่ครอบครัวนับถือ ไม่ได้มี
อิทธิพลยับยั้งการเปลี่ยนศาสนาแต่อย่างใด เพราะสมาชิกในครอบครัวเกิดการตั้งค าถามต่อศาสนา
และความเชื่อท่ีครอบครัวนับถือ ซึ่งน าไปสู่การเปิดใจต่อศาสนาคริสต์ในเวลาต่อมา 

อย่างไรก็ดี อิทธิพลทางศาสนาและความเชื่อของครอบครัวถูกน ามาใช้อีกครั้งเมื่อมี
สมาชิกในครอบครัวเปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์ ซึ่งน าไปสู่แนวทางการเปิดเผยและการต่อรองของผู้
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เปลี่ยนศาสนา ซึ่งวิธีการที่ผู้เปลี่ยนศาสนาใช้ในการเปิดเผยการเปลี่ยนความเชื่อของตนเองต่อ
ครอบครัว ได้แก่ 1) บอกให้รู้ทันทีไม่มีเจตนาปิดบัง เพราะอาศัยอยู่ด้วยกันและมีความสัมพันธ์ที่ดี 2) 
ไม่บอกให้รู้แม้ว่าอยู่ด้วยกัน เพราะผู้มีอ านาจในครอบครัวมีทัศนคติไม่ดีต่อศาสนาคริสต์และคริสเตียน 
3) ไม่บอกให้รู้ทันทีเพราะอยู่ห่างกันและกลัวการต่อต้าน และ 4) ไม่บอกตรงๆ เพ่ือประเมินการ
ยอมรับจากครอบครัว การตัดสินใจเลือกวิธีเปิดเผยของผู้เปลี่ยนศาสนาขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์และ
ระดับของการใช้อ านาจของครอบครัว 

พ่อแม่ ผู้ปกครอง น าเอาความเชื่อในศาสนาและประเพณี พิธีกรรม ที่ปฏิบัติในครอบครัว 
เช่น การไหว้บรรพบุรุษ ซึ่งเป็นวิถีปฏิบัติที่ขัดกับความเชื่อในศาสนาคริสต์มาใช้เป็นเงื่อนไขให้สมาชิก
ปฏิบัติ การท าเช่นนี้เป็นการรักษาและตอกย้ าอ านาจของครอบครัวที่มีต่อสมาชิก อย่างไรก็ตามภายใต้
เงื่อนไขนั้นผู้เปลี่ยนศาสนาได้น ามาใช้สร้างการต่อรอง ซึ่งรูปธรรมของการต่อรองได้แก่ 1) ท าให้เห็น
ประโยชน์ของการนับถือศาสนาคริสต์ 2) ท าตัวให้มีประโยชน์ต่อครอบครัว 3) ไม่เข้าร่วมพิธีกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการไหว้รูปเคารพ 4) ไม่ล้มเลิกความเชื่อ 5) ลดความน่าเชื่อถือของศาสนาและความเชื่อ
หลักของครอบครัว 6) เลี่ยงสถานการณ์ที่อาจสร้างความขัดแย้ง และ 7) น าครอบครัวเข้าไปท าความ
รู้จักกับชุมชนคริสเตียน ซึ่งท่ามกลางวิธีต่อรองต่างๆ ผู้เปลี่ยนศาสนาไม่ได้ลดความเคร่งครัดของ
ศาสนาคริสต์ลงแต่อย่างใดและเมื่อเวลาผ่านไปผู้เปลี่ยนศาสนาสามารถชักน าให้สมาชิกในครอบครัว
บางส่วนหรือเกือบทุกคนเปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์ 

ส่วนบทบาทของคริสตจักรในภายใต้สภาวะสมัยใหม่พบว่า คริสตจักรได้เข้าไปเป็น
ทางเลือกใหม่และครอบครัวใหม่ เพ่ือชดเชยสิ่งที่ขาดหายไปจากครอบครัว เช่น ความรักความอบอุ่น 
การชี้น าทิศและปรัชญาการด ารงชีวิต เป็นต้น นอกจากนี้ คริสตจักรยังมีลักษณะ “ครอบครัว
คริสตจักรสมัยใหม่” ที่ไม่หยุดนิ่งและปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงของสมาชิกและสังคมสมัยใหม่ 

 
ค าส าคัญ: ครอบครัวสมัยใหม่, ความเชื่อ อ านาจ และความสัมพันธ์ในครอบครัว, การเปลี่ยนไปนับถือ

ศาสนาคริสต์, ครอบครัวคริสตจักรสมัยใหม่ 
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ABSTRACT 
 
The major research issue is the pattern of modern family. The phenomenon 

of Christian conversion of the family members is a case study of changes and power 
relation/negotiation of family. This research employs a qualitative method. The sample 
group is composed of 21 Protestant Christian who have converted for more than 10 
years. Concepts used in this study include; religious and modernity, pattern of modern 
family, modern family and religious commitment, and religious conversion. 

Under the Modernity, traditional family is not completely collapsed. 
Most families have both traditional and modern elements. Culture and tradition 
related to major religion of family still played an important role as the remaining 
common area of the family. The family religious and believes do not have direct 
influence on the members’ conversion because family members had some questions 
against religion and belief of family leading to openness to Christianity. 

However, the cultural and traditional practices of major religion of the 
family do play important roles as the family members convert to Christian. The 
converts use cultural and traditional practices as ground for revelation of their convert 
and negotiation. Methods revelation include 1) immediate informing without any 
intention on concealing due to mutual living and good relationship 2) concealing due 
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to bad attitude of influencing person in the family towards Christianity and Christians 
3) disability to inform immediately due to long distance relationship and fear of 
resistance and 4) avoiding of straight informing in order to evaluate the acceptance of 
family. The decision to choose formats of disclosure belongs to family relationships 
and level of authority within the family. 

Typically, parents apply religious beliefs, tradition and rite such as 
ancestor worship which is contrary with the Christianity beliefs code of conduct. 
Moreover, parents always set the above mentioned as the condition for family 
members regulation. By doing so, the parents are able to maintain their authority and 
influence upon the family members. Nevertheless, under that condition the covert 
bring into negotiation. The processes of negotiation include 1) showing the benefits 
of being Christians 2) behaving beneficially to the family 3) avoiding any ceremony 
related to paying respect to any icon 4) having never given up on belief towards 
Christianity 5) reducing reliability of major religion and belief of family 6) avoiding all 
situations that may lead to conflict and 7) introducing other family members to 
Christian community. During performing these negotiation methods, convert did not 
reduce the strictness of Christianity and convert was finally able to induce some or 
all family members to convert to Christianity. 

For the roles of Christendom under modernity, it was found that 
Christendom became the modern alternative and modern family compensating 
those missing from the family, for example, love and warmth, life direction and 
philosophy of living, etc. Moreover, Christendom also had the characteristic of 
“ Modern Family Church”  that was always developed and adjusted to deal with 
changing of members and modern society. 

 
Keywords:  modern family, believes authority and family relationships, Christian 

conversion, modern family church 
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บทคัดย่อ 
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ศึกษา“Cosplay” หรือวัฒนธรรมการแต่งกายเลียนแบบตัวละคร 

โดยเฉพาะจากการ์ตูนและเกมญี่ปุ่น ซึ่งแพร่หลายเข้ามาในประเทศไทยจากการบริโภคสื่อต่างๆ จน

กลายเป็นวัฒนธรรมประชานิยม (Popular Culture) แบบหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นไทย งานศึกษาได้ข้อมูล

จากการส ารวจเอกสาร และการท างานภาคสนามในเชิงมานุษยวิทยา น ามาวิเคราะห์ด้วยแนวคิด

อุตสาหกรรมวัฒนธรรม ที่ Theodor W. Adorno ได้เคยเสนอไว้ เพ่ือจะอธิบายลักษณะและแง่มุม

ต่างๆ ของวัฒนธรรม Cosplay ที่ด ารงอยู่ในสังคมไทย 

งานศึกษาพบว่า วัฒนธรรม Cosplay ในบริบทสังคมไทย แสดงลักษณะสอดคล้องกับ

ค าอธิบายเชิงทฤษฎีของ Adorno ในแง่มุมที่อุตสาหกรรมวัฒนธรรมสามารถครอบง าผู้บริโภค ในเชิง

คุณค่าซึ่งก าหนดการบริโภคได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้วัฒนธรรม Cosplay ยังได้สร้างวงจรย่อยภายใน ที่

ท าให้ผู้บริโภคสามารถเป็นผู้ผลิตสินค้าและคุณค่าด้วยในเวลาเดียวกัน โดยวงจรย่อยนี้ ในที่สุดก็ได้

หนุนเนื่องอุตสาหกรรมวัฒนธรรมให้เติบโตและเคลื่อนไปข้างหน้า นอกจากนั้น การด ารงอยู่ของ 

Cosplay ในสังคมไทย ยังแสดงลักษณะของการเป็นวัฒนธรรมย่อย ด้วยการที่สมาชิกยอมรับค่านิยม

บางอย่างร่วมกัน และแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกัน ภายในเครือข่ายทางสังคมแบบมีล าดับชั้นใน

ตัวเอง 

 

ค าส าคัญ: Cosplay, อุตสาหกรรมวัฒนธรรม, วัฒนธรรมยอ่ย 
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ABSTRACT 

 This thesis studied "Cosplay", a practice of dressing up oneself to mimic 

characters in Japanese comic books and video games, as a popular culture among Thai 

youths. Based on anthropological fieldwork and documentary research, the study 

aimed to figure out characteristics of the Thai Cosplay, considered in the theoretical 

framework of Adorno’s “Industrial Culture”. 

    The aspect of Adorno’s absolute dependency of consumers on industrial 

production of cultural goods and value was confirmed in this study. Active production 

of cultural goods was also observed among Thai adolescences involving in the Cosplay 

circle, yielding their simultaneous roles in cultural production and consumption. This 

cultural process created an inner circuit of consumerism, which in turn enhanced 

continuation of “Cosplay” as a popular culture. Aspect of “Cosplay” as a 

contemporary sub-culture of Thai adolescences was shown by the shared value and 

social networks, which was hierarchical in their nature, observed among them.  

 

Keywords: Cosplay, Popular Culture, Culture Industry, Sub Culture. 
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บทคัดย่อ 

 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นงานศึกษา พิพิธภัณฑ์สงครามในจังหวัดกาญจนบุรี: การสร้าง

พ้ืนที่และความทรงจ า มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาชุดความทรงจ าและความสัมพันธ์ของชุดความทรง
จ า ที่ถูกน าเสนอในพิพิธภัณฑ์สงครามในจังหวัดกาญจนบุรี โดยศึกษาวิธีการน าเสนอชุดความทรงจ า 
การเลือกเรื่องเล่า และเลือกวัตถุท่ีจัดแสดง ในพิพิธภัณฑ์สงครามแต่ละแห่ง เพ่ือเป็นการวิเคราะห์การ
สร้างความทรงจ าของพิพิธภัณฑ์เหล่านั้นว่า มีความสัมพันธ์อย่างไรต่อการรับรู้อดีตระหว่างผู้สร้างและ
ผู้รับรู้ความทรงจ า โดยอาศัยแนวคิดความทรงจ าของปิแอร์ โนรา เป็นกรอบวิเคราะห์ส าคัญส าหรับ
เชื่อมโยง การสร้างความทรงจ าจากอดีตถึงปัจจุบัน ที่เรียกว่าแหล่งความทรงจ า (site of memory)  

 ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในพิพิธภัณฑ์สงคราม การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในการจัดแสดง
ในพิพิธภัณฑ์ และผู้ชมพิพิธภัณฑ์ และการเข้าร่วมสังเกตการณ์ในงานร าลึก Anzac Day และงาน
สัปดาห์สะพานข้ามแม่แคว ท าให้เห็นว่า บริบทของการเกิดพิพิธภัณฑ์สงครามที่แตกต่างกัน ท าให้มี
การน าเสนอชุดความทรงจ าที่หลากหลาย โดยใช้ประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นพ้ืนฐานในการ 
เล่าเรื่องความทรงจ าในนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์แต่ละแห่ง  

 การศึกษาชุดความทรงจ าในพิพิธภัณฑ์สงครามของงานวิจัยนี้ พบว่าการสร้างชุดความ
ทรงจ านั้นเป็นการสร้างจากความทรงจ าปัจจุบัน ที่พยายามสร้างความทรงจ าในอดีต พิพิธภัณฑ์
สงครามโลกทั้ง 4 แห่ง มีส่วนในกระบวนการจ าและการลืม โดยการสร้างชุดความทรงจ าขึ้นมาใน
ลักษณะเฉพาะของการเล่าเรื่องความทรงจ า ให้เชื่อมโยงกับความเข้าใจและความต้องการของผู้จัด

หัวข้อวิทยานิพนธ์ พิพิธภัณฑ์สงครามในจังหวัดกาญจนบุรี: การสร้างพื้นที่และ
ความทรงจ า 

ชื่อผู้เขียน นางสาวรินนา ทากุดเรือ 

ชื่อปริญญา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต  

สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย  สาขาวิชามานุษยวิทยา 

 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

ปีการศึกษา 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พจนก กาญจนจันทร 
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พิพิธภัณฑ์สงครามเอง ดังจะเห็นได้จากโทนเสียงของการเล่าเรื่องความทรงจ าของผู้จัดท้องถิ่นมีการ
น าเสนอเรื่องราวของทั้งผู้แพ้และผู้ชนะในลักษณะของคนกลาง ที่แม้จะไม่ได้ยินดีกับสิ่งที่เกิดขึ้นและก็
พร้อมที่จะปล่อยวาง ซึ่งจะต่างจากการเล่าเรื่องความทรงจ าโดยผู้จัดชาวต่างชาติ ที่มีจุดเน้นการ
น าเสนอในเรื่องความสูญเสียและความโหดร้ายทารุณของผู้ก่อสงคราม มีน้ าเสียงของความเจ็บปวด
แทรกอยู่ในหลายๆที่ของนิทรรศการ อีกทั้งน้ าเสียงของความต้องการค าอธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้น และ
ความพ่ายแพ้ของฝ่ายตรงข้ามก็ดูเหมือนจะยังไม่ใช่ค าตอบที่น่าพอใจ   

 งานศึกษานี้ต้องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์และความทรงจ า และมิได้
ต้องการพิสูจน์ข้อเท็จจริงของความทรงจ าแต่ละชุด เพราะการศึกษาความทรงจ า สามารถท าให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ในสังคมของเจ้าของความทรงจ านั้นๆ ซึ่งบทบาทของความทรงจ าจึงเป็นมากกว่า
เรื่องราวของอดีต เพราะมันได้แสดงให้เห็นถึงสถานะของการเป็นเครื่องมือในการควบคุมหรือก าหนด
ทิศทางให้กับสังคม  
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ABSTRACT 

 
This thesis is a study of the war museums in Kanchanaburi: the 

reconstruction of memory. The objectives of the study are a series of memories and 
relationships of memories which was presented at the War Museums in Kanchanaburi.  
Considering the ways of presenting a set of memories. The selection of stories and 
objects that are displayed in the war museums to analyze the memories of those 
museums that how to recognize a relationship between the creator and the recipient 
that perception of memories. Based on the concept of memory of Pierre Nora as a 
framework for analysis.  Reconstruction of memory from the past to the present, 
called the site of memory.  

The data collection from the study in the War Museums. Interviews with 
people involved in the exhibits in the museum and the museum audience, including 
attended observations the remembrance on Anzac Day and The Bridge of the River 
Kwai Festival that the context of the War Museum are different. It offers a diverse set 
of memories. The history of World War II as the basis of narrative memories in each of 
the museum’s exhibitions. 
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The study sets the Memorial Museum of the research. The creation of the 
memories is the reconstruction memories from the present trying to create the 
memories of the past. War Museums of the 4 memory sites in the process of memory 
and forgetting. By creating a set up in memory of identity of the narrative memories. 
A relation to the understanding and needs of the museum itself. As can be imply 
from the tone of the narrative memory of the local organizers presented the story of 
the losers and winners in the nature of the mediator. Despite not pleased with what 
was going on and was ready to leave. Unlike the narrative memories held by 
foreigners. The presentation focuses on the loss and the cruelty of war. There is a 
tone of painful inserted in multiple places in the exhibitions. The tone of the 
explanation of what happened and the defeat of the opponent, it seems not a 
satisfactory answer.  

In this study wanted to examine the relationship between history and 
memory. Neither wants to prove the facts of memory. Because of memories can 
make the relationship in the owner’s memories of it. The role of memory is more 
than a story of the past. It has demonstrated its status as a tool to control or 
determine the direction of society. 
 
Keywords: war museum, memory, history of world war II.




