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คําเรียกแทนชื่อนักร้องเกาหลี
Referring Expressions for Korean Singers by Thai Fans
นางสาววาสิฏฐี สุวรรณพาณิชย์
อาจารย์วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน
ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง “คําเรียกแทนชื่อนักร้องเกาหลี” มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างและจัดประเภทของคําที่แฟน
คลับไทยใช้เรียกแทนชื่อจริงหรือชือ่ ที่ใช้ในการแสดงอย่างเป็นทางการของนักร้องเกาหลี โดยเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์
www.siamzone.com www.dek-k.com และ www.pantip.com ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม 2556
ผลการศึกษาพบว่า โครงสร้างของคําเรียกแทนชื่อศิลปินเกาหลีแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือโครงสร้าง ส่วนเดียว และ
โครงสร้างหลายส่วน โครงสร้างส่วนเดียวมีทั้งหมด 9 ประเภท ได้แก่ “ชื่อที่มีการดัดแปลง” “บุรุษสรรพนาม” “คําเรียก
ญาติ” “สมญานาม” “ตําแหน่ง” “วลีแสดงความสัมพันธ์” “วลีแสดงคุณลักษณะ” “วลีแสดงความรู้สึก” และ “วลีแสดง
การชี้เฉพาะ” โครงสร้างหลายส่วนมีทั้งหมด 6 ประเภท ได้แก่ “ชื่อที่มีการดัดแปลง + คําลงท้าย” “คํานําหน้า + ชื่อที่มีการ
ดัดแปลง” “คํานําหน้า + คําเรียกญาติ” “คํานําหน้า + คําเรียกญาติ + ชื่อที่มีการดัดแปลง” “คําเรียกญาติ + ชื่อที่มีการ
ดัดแปลง” “คําเรียกญาติ + ตําแหน่ง” และ “คําเรียกญาติ +คําลงท้าย” นอกจากนั้นผลการศึกษายังสะท้อนให้เห็นว่า
นักร้องเกาหลีในทัศนคติของแฟนคลับไทยไม่ได้มีสถานภาพสูงกว่าแฟนคลับ โดยมีสถานะเหมือนเพื่อนที่เข้าถึงและหยอกล้อ
ได้ แต่ก็ยังมีการใช้คําเรียกญาติซึ่งสะท้อนให้เห็นลักษณะของระบบอาวุโสในสังคมไทยอีกด้วย
คําสําคัญ: คําเรียกขาน สมญานาม นักร้องเกาหลี กระแสเกาหลี
Abstract
This research aims to analyze referring expressions for Korean singers by Thai fans in terms of
structures and types. The data are collected from www.siamzone.com, www.dek-k.com, and
www.pantip.com from September 1st 2013 to October 31st 2013. It is found that structures of referring
expressions can be divided into 2 categories: single structure, and combining structure. The former can
be classified into 9 categories: adapted name, personal pronoun, kinship term, epithet, position, relationinferring phrase, attribute-inferring phrase, feeling-inferring phrase, and demonstrative phrase. The latter
can be classified into 7 combinations: “adapted name + final particle”, “title + adapted name”, “title +
kinship term”, “title + kinship term + adapted name”, “kinship term + adapted name”, “kinship term +
position”, and “kinship term + final particle”. It is also found that Korean singers have the same social
status as Thai fans, they are like close friends who are accessible and able to be kidded. However,
kinship terms, which imply the importance of seniority in Thai society, are also used as referring
expressions.
Keywords: Address term, Epithet, Korean singers, Korean wave
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บทความเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง “คําเรียกแทนชื่อนักร้องเกาหลี” ซึ่งเป็นสารนิพนธ์ปริญญา
อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2556
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1. บทนํา
ปรากฏการณ์ที่ Oxford English Dictionary ได้บันทึกคําว่า K-pop ลงไปเมื่อเดือนสิงหาคม 2555 ("K-pop"
officially added to Oxford Dictionary : 2556) แสดงให้เห็นว่า กระแสความนิยมวัฒนธรรมเกาหลีได้แผ่ขยายไปไกลถึง
อีกซีกโลก รวมทั้งในภูมิภาคเดียวกันและประเทศไทย Oxford English Dictionary ได้ให้ความหมายของคําว่า K-pop ว่า
Korean pop music คือ เพลงป๊อปเกาหลี และมีความหมายครอบคลุมไปจนถึงแฟนคลับเคป๊อบด้วย (Definition of Kpop in English : 2556)
ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีปฏิกิริยาทางบวกต่อกระแสเกาหลีอย่างชัดเจน เห็นได้จากการเผยแพร่ผลผลิต
ประเภทต่าง ๆ จากอุตสาหกรรมบันเทิงของเกาหลี ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ หรือรายการโทรทัศน์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งวงดนตรีเกาหลีหรือเพลงเกาหลี อันเป็นที่มาของศัพท์เฉพาะที่เรียกว่า “เคป๊อป” ซึ่งมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อกลุ่มผู้ที่ชื่น
ชอบจํานวนมากในประเทศไทย โดยกลุ่มผู้ที่ชื่นชอบนักร้องเกาหลีจะแสดงความชื่นชอบออกมาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การ
ติดตามข่าวสาร การบริโภคสินค้าหรือของสะสมที่เกี่ยวกับนักร้องเกาหลี หรือสินค้าที่นักร้องเกาหลีเป็นพรีเซ็นเตอร์ การเข้า
ร่วมกิจกรรมกับนักร้องเกาหลีที่เดินทางมาประเทศไทย การชมคอนเสิร์ต เป็นต้น
ผลจากกระแสเกาหลีและกระแสเคป๊อปที่เข้ามาในประเทศไทย ทําให้เกิดกลุ่มคนกลุ่มใหม่ที่มีความชื่นชอบนักร้อง
เกาหลีเหมือนกัน หรือชื่นชอบนักร้องเกาหลีกลุ่มเดียวหรือคนเดียวกัน ซึ่งเรียกว่ากลุ่ม “แฟนคลับนักร้องเกาหลี” นั่นเอง
สุกัญญา วัชรากร (2551 : 2) กล่าวถึงพฤติกรรมของกลุ่มแฟนคลับนักร้องเกาหลีในประเทศไทยว่า พฤติกรรมของ
กลุ่มแฟนคลับนักร้องเกาหลีแตกต่างกับแฟนคลับนักร้องทั่วไป และมีลักษณะเฉพาะ เช่น มีชื่อกลุ่มเฉพาะของแฟนคลับที่
ชอบนักร้องเกาหลีแต่ละวงหรือแต่ละคน มีสีที่เป็นสัญลักษณ์เพื่อบ่งบอกว่าตนเป็นแฟนคลับของศิลปินกลุ่มใดหรือคนใด เช่น
นักร้องกลุ่ม Dong Bang Shin Ki มีชื่อกลุ่มแฟนคลับว่า Cassiopeia มีสีแดงเป็นสีประจํากลุ่ม
เนื่องจากกระแสความนิยมเกาหลีและกระแสเคป๊อปที่เพิ่มขึ้น ทําให้เกิดงานวิจัยและบทความหลายเรื่องที่ศึกษาและ
กล่าวถึงกระแสดังกล่าวหรือความนิยมกระแสดังกล่าว แต่งานวิจัยและบทความเกี่ยวกับพฤติกรรมของแฟนคลับหรือผู้ที่ชื่น
ชอบนักร้องเกาหลียังมีอยู่เป็นจํานวนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานวิจัยที่ศึกษาพฤติกรรมการใช้ภาษาของกลุ่มแฟนคลับ
นักร้องเกาหลี
ผู้วิจัยได้ตั้งข้อสังเกตว่า แฟนคลับนักร้องเกาหลีในประเทศไทยมีพฤติกรรมการใช้ภาษาที่แตกต่างกับแฟนคลับของ
นักร้องกลุ่มอื่น ๆ นั่นคือการเรียกนักร้องเกาหลีด้วยคําต่าง ๆ ซึ่งไม่ใช่ชื่อจริงหรือชื่อที่ใช้ในการแสดงของนักร้อง คําเรียก
แทนชื่อเหล่านั้นมีลักษณะคล้ายคําเรียกขานแต่ไม่ใช่คําเรียกขาน เพราะส่วนใหญ่นักร้องเกาหลีที่กล่าวถึงไม่ได้อยู่ในฐานะ
ผู้รับสาร แต่เป็นผู้ที่ถูกอ้างถึง คําที่ใช้เรียกแทนชื่อจึงประกอบไปด้วยคําหลายประเภท อาทิ บุรุษสรรพนาม คําเรียกญาติ
และสมญานาม เป็นต้นว่า นักร้องชื่อ ชเว ซีวอน แฟนคลับอาจจะเรียกด้วยคําต่าง ๆ กัน เช่น วอน คุณพ่อ ปลัด พ่อปลัด
ชายชเว และอปป้า นักร้องชื่อ โอ เซฮุน แฟนคลับอาจจะเรียกว่า ติ๋ม เซฮุนนี่ ฮุนนี่ เบลล่า เน่ หรือมักเน่
คําเรียกแทนชื่อของนักร้องเกาหลีดังกล่าวนี้ ไม่ได้มีเพียงแค่หนึ่งคําต่อนักร้องหนึ่งคน และไม่ได้จํากัดอยู่เฉพาะ
นักร้องกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่เกิดขึ้นกับนักร้องเกาหลีทุกวงหรือทุกคนที่มีแฟนคลับในประเทศไทย จึงนํามาซึ่งโจทย์วิจัยที่ว่า
กลุ่มแฟนคลับนักร้องเกาหลีในประเทศไทยใช้คําประเภทใดบ้างเพื่อเรียกแทนชื่อนักร้องเกาหลี และคําเหล่านั้นมีโครงสร้าง
เป็นอย่างไร
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คําเรียกแทนชื่อในงานวิจัยฉบับนี้หมายถึงคําใด ๆ ก็ตามที่มิใช่ชื่อจริงของบุคคล ซึ่งใช้เรียกแทนชื่อเหล่านั้น โดยเป็น
คําที่ชี้เฉพาะถึงตัวบุคคล และเป็นที่เข้าใจตรงกันระหว่างกลุ่มบุคคลที่อยู่ในสถานการณ์การสื่อสารเดียวกัน หรือพิจารณา
บริบทของคําเรียกเหล่านั้นแล้วทราบว่าผู้กล่าวอ้างหมายความถึงบุคคลใด แม้ว่าโดยพื้นฐานของคําที่ใช้เรียกแทนชื่อจะไม่ได้
เป็นคําที่ชี้เฉพาะก็ตาม เช่น คําเรียกญาติ บุรุษสรรพนาม เป็นต้น คําเรียกแทนชื่อจึงมีขอบเขตครอบคลุมคําชนิดอื่น ๆ ซึ่งใช้
เรียกแทนชื่อได้คล้ายกับคําเรียกขาน
อนึ่ง คําเรียกแทนชื่อในงานวิจัยนี้ต้องไม่มีชื่อจริงหรือชื่อที่ใช้ในการแสดงหรือชื่ออื่นที่รู้จักโดยทั่วกันเป็นส่วนประกอบ
แต่อาจมีเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อนั้นเป็นส่วนประกอบได้ เช่น ในกรณีของ ชเว ซีวอน คําว่า “พี่ซีวอน” ไม่นับว่าเป็นคํา
เรียกแทนชื่อ แต่จะนับคําว่า “พี่วอน” เป็นคําเรียกแทนชื่อ ยกเว้นกรณีที่ชื่อนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสมญานาม เช่น “กระต่าย
น้อยอี้ชิง” (มาจากชื่อ จาง อี้ชิง) หรือกรณีที่ชื่อนั้นมีการเปลี่ยนแปลงรูปคําไปจากเดิม เช่น “มิโน” (มาจากชื่อ ชเว มินโฮ)
เป็นต้น
ความแตกต่างระหว่างคําเรียกขานกับคําเรียกแทนชื่ออยู่ที่บุคคลที่ถูกเรียกหรือถูกกล่าวอ้าง ในกรณีของคําเรียกขาน
ผู้พูดหรือผู้ส่งสารคือผู้ที่สื่อสารกับบุรุษที่ 2 และใช้คําเรียกนั้นเรียกแทนบุรุษที่ 2 ก่อนจะเริ่มพูดเรื่องต่าง ๆ ส่วนคําเรียกแทน
ชื่อ ผู้ส่งสารใช้คําเรียกนั้นใน 2 กรณี กรณีแรกคือใช้แทนบุรุษที่ 3 ที่กล่าวถึง โดยมิได้สื่อสารกับบุคคลที่ใช้คําเรียกแทนชื่อ
โดยตรง และคําเรียกแทนชื่อนั้นมิได้เฉพาะอยู่ที่คําขึ้นต้นก่อนจะพูดเรื่อง อื่น ๆ แต่หมายรวมถึงคําแทนตัวบุคคลที่อ้างถึง
ทุก ๆ ตําแหน่งที่ปรากฏในข้อความ และกรณีที่สองคือใช้แทนบุรษุ ที่ 2 แต่มิได้สื่อสารกับบุรุษที่ 2 ต่อหน้า กล่าวคือ เป็นการ
สื่อสารผ่านสื่อ โดยสมมติว่าเป็นการสื่อสารกับบุรุษที่ 2 โดยตรง ซึ่งแท้จริงแล้ว บุรุษที่ 2 นั้นจะได้รับสารหรือไม่ ไม่ถือว่าเป็น
เรื่องสําคัญ เช่น การเรียกผู้ถูกกล่าวอ้างโดยสมมติให้เป็นบุรุษที่ 2 ในอนุทิน หรือในกระดานสนทนา เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม คําเรียกแทนชื่อและคําเรียกขานก็มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน คือเป็นคําที่ใช้เรียกหรือกล่าวอ้าวถึง
บุคคลเช่นกัน ดังนั้นการศึกษาเรื่องคําเรียกขานจึงเป็นแนวทางในการศึกษาเรื่องคําเรียกแทนชื่อได้ เพราะสิ่งที่อาจสะท้อนให้
เห็นผ่านการใช้คําเรียกแทนชื่อหรือคําเรียกขาน ก็คือสังคม วัฒนธรรม และทัศนคติของคนในสังคม
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างและจัดประเภทของคําที่แฟนคลับไทยใช้เรียกแทนชื่อจริงหรือชื่อที่ใช้ในการแสดงอย่างเป็น
ทางการของนักร้องเกาหลี
3. ระเบียบวิธีวิจัย
1. สํารวจเอกสาร ข้อมูล และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับคําเรียกแทนชือ่ คือ คําเรียกขาน
คําสรรพนาม คําเรียกเครือญาติ สมญานาม และเอกสารที่เกีย่ วข้องกับนักร้องเกาหลีและแฟนคลับนักร้องเกาหลี
2. รวบรวมข้อมูลคําเรียกแทนชื่อนักร้องเกาหลีจากกระดานสนทนาในเว็บไซต์ต่าง ๆ ได้แก่ www.siamzone.com จาก
ห้อง “บันเทิงเกาหลี” www.dek-k.com จาก “บอร์ดบันเทิง Asian Star” และ www.pantip.com จากห้อง “เฉลิม
กรุง” ที่ติดเครื่องหมาย hashtag #เคป๊อป โดยเก็บข้อมูลจากกระทู้ในกระดานสนทนาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 ถึงวันที่
31 ตุลาคม 2556 การเก็บข้อมูลเลือกเฉพาะคําเรียกแทนชื่อที่เขียนด้วยภาษาไทยซึ่งปรากฏรูปคําที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญ และไม่ศึกษาความถี่ในการปรากฏ จากการเก็บข้อมูลตามขอบเขตดังกล่าวพบคําเรียกแทนชื่อนักร้องเกาหลีทั้งสิ้น
1,211 คํา
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3. ค้นคว้าข้อมูลเพิม่ เติมจากเว็บไซต์อื่น ๆ และสัมภาษณ์จากแฟนคลับนักร้องเกาหลี เพื่อหาความเชื่อมโยงระหว่าง
ข้อมูล อันจะช่วยให้เกิดความแม่นยําในการวิเคราะห์
4. รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล โดยจําแนกโครงสร้างและประเภทของคําเรียกแทนชื่อ
5. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความหมายของคําเรียกแทนชื่อกับตัวบุคคล และจัดกลุ่มตามลักษณะของความหมาย
6. สรุปผล อภิปรายผล และให้ข้อเสนอแนะ
4. ผลการวิจัย
จากการศึกษาเรื่องคําเรียกแทนชื่อนักร้องเกาหลี พบว่า คําเรียกแทนชื่อนักร้องเกาหลีประกอบด้วยคําหลายชนิด บาง
ชนิดสามารถใช้ตามลําพังได้ บางชนิดไม่สามารถใช้ตามลําพังได้ ต้องประกอบกับคําประเภทอื่นจึงจะเป็นคําที่สมบูรณ์ และ
บางชนิดมีลักษณะเป็นวลี ซึ่งประกอบด้วยคําหลายประเภทอยู่แล้ว ทั้งนี้ผู้วิจัยได้แบ่งประเภทของโครงสร้างคําเรียกแทนชื่อ
นักร้องเกาหลีเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ โครงสร้างส่วนเดียว และโครงสร้างหลายส่วน โดยได้จัดให้คําเรียกแทนชื่อนักร้องเกาหลี
ที่มีลักษณะเป็นวลีต่าง ๆ อยู่ในประเภทของโครงสร้าง ส่วนเดียว
1. โครงสร้างส่วนเดียว
คําเรียกแทนชื่อนักร้องเกาหลีที่มีโครงสร้างส่วนเดียว คือ คําที่ใช้เรียกแทนชื่อนักร้องเกาหลีซึ่งมีส่วนสําคัญเพียง
ส่วนเดียว ไม่สามารถแยกเป็นคําอื่น ๆ ได้อีก ได้แก่ “ชื่อที่มีการดัดแปลง” “บุรุษสรรพนาม” “คําเรียกญาติ” “สมญานาม”
“ตําแหน่ง” รวมถึงวลีต่าง ๆ ที่แม้จะสามารถแยกออกเป็นคําอื่น ๆ ได้ แต่วลีทั้งวลีนั้นมีความหมายเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อ
แสดงถึงคุณสมบัติบางประการ ได้แก่ “วลีแสดงความสัมพันธ์” “วลีแสดงคุณลักษณะ” “วลีแสดงความรู้สึก” และ “วลี
แสดงการชี้เฉพาะ” ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.1 ชื่อที่มกี ารดัดแปลง
ชื่อที่มีการดัดแปลง คือ ชื่อที่มีการปรับเปลี่ยนรูปคําจากรูปคําเดิมเป็นรูปคําใหม่ โดยยังมีเค้าคําเดิมอยู่ การ
ดัดแปลงชื่อเกิดขึ้นหลายวิธี ได้แก่ การเรียกเฉพาะบางส่วนของชื่อ การเติมคํา การเรียกซ้ํา การเปลี่ยนเสียง การใช้อักษรย่อ
หรือคําแทนอักษรย่อ การผวนคํา และการดัดแปลงหลายกระบวนการร่วมกัน โดยปรากฏชื่อที่มีการดัดแปลงทั้งสิ้น 297 คํา
เช่น
บัง (บัง ยงกุก) เป็นชื่อที่ดัดแปลงด้วยการเรียกเฉพาะบางส่วนของชื่อ ในที่นี้คือเรียกเฉพาะนามสกุล
รงรง/รงๆ (พัค โชรง) เป็นชื่อที่ดัดแปลงด้วยการเรียกซ้ํา แบบคงเสียงวรรณยุกต์เดิม
คิมแตแต (คิม แทยอน) เป็นชื่อที่ดัดแปลงด้วยการเปลี่ยนแปลงหลายกระบวนการ คือ มีการดัดแปลงด้วยการ
เรียกเฉพาะนามสกุลและพยางค์ตน้ ของชื่อ คือ “คิม” และ “แท” จากนั้นดัดแปลงด้วยการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะจาก ท เป็น
ต และดัดแปลงด้วยการเรียกซ้าํ แบบคงเสียงที่พยางค์ต้นของชื่อ
1.2 บุรุษสรรพนาม
บุรุษสรรพนาม คือ คําที่ใช้เรียกแทนชื่อคน สัตว์ สิ่งของ หรือชื่อของสิ่งอื่น ในที่นี้บุรุษสรรพนามจะหมายถึงคําที่
ใช้เรียกแทนชื่อศิลปินเกาหลี โดยปรากฏการใช้บุรุษสรรพนามทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศทัง้ สิ้น 19 คํา ได้แก่ แก
เขา ตัวเอง ท่าน เธอ นาง นาย นายหญิง น้องนาง พ่อคุณ แม่คุณ แม่นาง มัน ลูกพี่ หนู เอ็ง ลื้อ ฮี (He) ชี
(She)
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1.3 คําเรียกญาติ
คําเรียกญาติ คือคํ าที่ใช้แสดงความสัมพันธ์ของบุคคล ทั้งทางการสืบเชื้ อสายและการแต่ งงาน รวมถึงการ
เปรียบเทียบผู้อื่นว่าเป็นเสมือนญาติ ด้วยการใช้คําเรียกญาตินั้นเรียกผู้ที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางการสืบเชื้อสายและการ
แต่งงาน คําเรียกญาติเป็นคําประเภทหนึ่งที่นิยมใช้เรียกแทนชื่อนักร้องเกาหลี โดยมีทั้งการเรียกโดยใช้คําเรียกญาติเพียง
อย่างเดียว และการใช้คําเรียกญาติประกอบกับคําประเภทอื่น ๆ ด้วย คําเรียกญาติที่ปรากฏลําพัง พบทั้งสิ้น 29 คํา เช่น
น้อง ป้า ปู่ พี่/เพ่ แม่ ลุง ลูก สามี แด๊ดดี้ (Daddy) มี๊ (มี้ - Mommy) เจ๊/เจ้ (姐-พี่สาว) เฮีย (兄-พี่ชาย) อป
ป้า/โอปป้า (มีที่มาจากภาษาเกาหลี 오빠หมายถึง พี่ชาย สําหรับผู้หญิงใช้เรียก) ออนนี/ออนนี่ (มีที่มาจากภาษาเกาหลี
언니หมายถึง พี่สาว สําหรับผู้หญิงใช้เรียก) เป็นต้น
1.4 สมญานาม
สมญานาม หมายถึง คําหรือวลีที่ใช้เรียกแทนชื่อคน ซึ่งไม่ใช่ชื่อจริง โดยมีความหมายสัมพันธ์กับตัวบุคคล ทั้งยัง
แสดงทัศนคติของผู้กล่าวอ้างที่มีต่อผู้ถูกกล่าวอ้างได้อีกด้วย สมญานามอาจอยู่ในลักษณะของความเปรียบ หรือบรรยายอย่าง
ตรงไปตรงมาก็ได้ ทั้งนี้ งานวิจัยชิ้นนี้กําหนดให้คําที่ใช้บรรยายรูปร่าง คุณลักษณะของผู้ถูกกล่าวอ้าง เช่น เตี้ย ดํา เป็นสมญา
นามด้วย เพราะมีการใช้คําดังกล่าวในตําแหน่งคํานาม คือใช้แทนชื่อบุคคลได้
สมญานามที่ปรากฏเป็นคําเรียกแทนชื่อนักร้องเกาหลีพบทั้งสิ้น 421 คํา เช่น แก้มแตก (หมายถึง คิม

คิบอม มี

ที่มาจากลักษณะของใบหน้า คือแก้มป่อง) เจ้าชายไทย (หมายถึง นิชคุณ มีที่มาจากรูปร่างหน้าตาทีห่ ล่อ สง่างาม และเป็น
คนไทย) เปา (หมายถึง อัน โซฮี มีที่มาจากลักษณะของใบหน้า คือ ใบหน้ากลม แก้มป่องคล้ายซาลาเปา) หมีซีอีโอ
(หมายถึง ฮวาง ชานซอง มีที่มาจากรูปร่างสูงใหญ่ หน้าตาเหมือนหมี และมีธุรกิจศูนย์ออกกําลังกาย (Fitness Center) เป็น
ของตัวเอง เปรียบเป็นผูบ้ ริหารสูงสุด (CEO) ของธุรกิจ) เป็นต้น
1.5 ตําแหน่ง
ตําแหน่ง โดยทั่วไปหมายถึง ฐานะ หน้าที่การงาน แต่ตําแหน่งในการศึกษาเกี่ยวกับนักร้องเกาหลี รวมทั้ง
งานวิจัยนี้ หมายถึง หน้าที่ของนักร้องแต่ละคนในวง ซึ่งพบในนักร้องกลุ่มแทบทุกกลุ่ม ตําแหน่งทั่ว ๆ ไปที่ปรากฏในวง เช่น
หัวหน้าวง และคนร้องเพลงท่อนแร็ป
ตําแหน่งที่ปรากฏเป็นคําเรียกแทนชื่อนักร้องเกาหลี พบทั้งสิ้น 8 คํา เช่น ลีดเดอร์ (Leader) ตุ้ยจาง/ตุ้ยจ่าง
(มีที่มาจากภาษาจีน队长หมายถึง หัวหน้าวง โดยคําว่า 队 หมายถึงกลุ่ม ส่วนคําว่า 长 เมื่อใช้ประกอบกับคําบางคําจะ
หมายถึง หัวหน้า เช่น คําว่า 校 หมายถึงโรงเรียน ประกอบกับคําว่า 长 เป็น 校长 หมายถึงหัวหน้าของโรงเรียน คือ
ผู้อํานวยการโรงเรียน) แรพเปอร์ (Rapper – คนร้องเพลงท่อนแร็ปในวง) เป็นต้น
1.6 วลีแสดงความสัมพันธ์
วลี แ สดงความสั ม พั น ธ์ คื อ คํ า ที่ ป ระกอบกั น ขึ้ น เป็ น กลุ่ ม คํ า เพื่ อ แสดงความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล ทั้ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถูกกล่าวอ้างกับผู้ถูกกล่าวอ้าง (นักร้องเกาหลีกับนักร้องเกาหลี) และความสัมพันธ์ระหว่างผู้กล่าวอ้าง
กับผู้ถูกกล่าวอ้าง (แฟนคลับกับนักร้องเกาหลี) โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวอาจเป็นความสัมพันธ์จริงหรือเป็นความสัมพันธ์ที่
สมมติขึ้นก็ได้ วลีแสดงความสัมพันธ์บางวลีอาจมีลักษณะคล้ายกับคําเรียกเครือญาติ แตกต่างกันตรงที่วลีแสดงความสัมพันธ์
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จะมีคําหรือใจความที่แสดงความเป็นเจ้าของ ในกรณีที่มีการละคําแสดงความเป็นเจ้าของ วลีแสดงความสัมพันธ์จะต้องไม่มี
น้ําเสียงแฝงอยู่ มิฉะนั้นจะถูกจัดเป็นวลีแสดงความรู้สึก
วลีแสดงความสัมพันธ์พบทั้งสิ้น 10 วลี แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะได้แก่ วลีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้กล่าว
อ้างกับผู้ถูกกล่าวอ้าง เช่น เมน/มายเมน/เมนขา† (เป็นคําเรียกแทนชือ่ นักร้องเกาหลีหลายคน) และวลีแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ถูกกล่าวอ้างกับผู้ถูกกล่าวอ้างอีกคนหนึ่ง เช่น แม่น้องโล่ (หมายถึง คิม ฮิมชาน โดย “โล่” หมายถึง เจลโล่ มีที่มา
จากการสมมติบทบาทของแฟนคลับ โดยสมมติว่า “คิม ฮิมชาน” เป็นแม่ของ “เจลโล่”)
1.7 วลีแสดงคุณลักษณะ
วลีแสดงคุณลักษณะ คือ คําทีป่ ระกอบกันเป็นกลุ่มคํา เพื่อบรรยายหรือแสดงคุณลักษณะ บางประการของ
บุคคล ทั้งลักษณะทางกายภาพ เช่น รูปร่างหน้าตา การแต่งกาย ทรงผม และลักษณะทางคุณสมบัติ เช่น เชื้อชาติ
ลักษณะนิสัย บุคลิกภาพ สถานภาพ
วลีแสดงคุณลักษณะบางวลีอาจคล้ายคลึงกับสมญานาม แตกต่างกันที่สมญานามมีการใช้อย่างแพร่หลาย เป็น
ที่รู้จักกันในวงกว้างกว่า และไม่ต้องอาศัยบริบทในการทําความเข้าใจว่าผู้กล่าวอ้างสื่อถึงบุคคลใด ส่วนวลีแสดงคุณลักษณะ
เป็นการใช้คําเรียกแทนชื่อนักร้องเกาหลีเฉพาะตัวของผู้กล่าวอ้าง โดยอาจคิดขึ้นจากสถานการณ์ที่เห็นอยู่ตรงหน้าอย่าง
ฉับพลันทันทีทันใด วลีดังกล่าวจึงไม่แพร่หลาย รวมทั้งเป็นการบรรยายคุณลักษณะทั่วไปโดยไม่มีการเปรียบเทียบ
วลีแสดงคุณลักษณะที่ปรากฏเป็นคําเรียกแทนชื่อนักร้องเกาหลี พบทั้งสิ้น 30 วลี เช่น น้องหูแมวผมน้ําตาล
(หมายถึง เจมิน มีที่มาจากการแต่งกายในการแสดงครั้งหนึ่งที่ทําสีผมเป็นสีน้ําตาล และสวมที่คาดผมซึ่งเป็นรูปหูแมว) น้อง
แอลโจตัวจิ๋ว (หมายถึง แอลโจ มีที่จากรูปร่างที่เตี้ย ตัวเล็ก) หนุ่มน้อยจากประเทศไทย (หมายถึง นิชคุณ ซึ่งเป็นคนไทยที่ได้
เป็นนักร้องเกาหลีในวง 2PM)
1.8 วลีแสดงความรู้สึก
วลีแสดงความรู้สึก คือกลุ่มคําที่ประกอบขึ้นเพื่อแสดงความรู้สึกพิเศษต่อผู้ถูกกล่าวอ้าง ลักษณะของวลีแสดง
ความรู้สึกจะมีน้ําเสียงที่แสดงความรู้สึกของผู้กล่าวอ้างแฝงอยู่ โดยบางวลีอาจเป็นวลีที่แสดงความรู้สึกได้โดยตรง เนื่องจาก
อาศัยความหมายของคําที่ใช้แสดงความรู้สึก แต่บางวลีก็ต้องใช้คําบางคําซึ่งอาจไม่ได้เป็นคําที่แสดงความรู้สึกโดยตรง แต่เมื่อ
ประกอบกันเป็นวลีแล้ว กลายเป็นวลีที่แสดงความรู้สึกขึ้นมาได้ เช่น คําที่แสดงความเป็นเจ้าของ เป็นต้น
วลีแสดงความรู้สึกที่ปรากฏเป็นคําเรียกแทนชื่อนักร้องเกาหลี พบทั้งสิ้น 16 วลี เช่น ที่รัก (แอล และ อิไล) พ่อ
ขนุนหนัง (ปาร์ค ชานยอล) พ่อเทพบุตรของเจ๊ (จิน) พ่อสําลีของฉัน (ไค โดยคําว่า “สําลี” เป็นสมญานามที่แสดงลักษณะ
ตรงกันข้ามกับลักษณะที่แท้จริงของนักร้อง คือ ผิวคล้ํา)
1.9 วลีแสดงการชี้เฉพาะ
วลีแสดงการชี้เฉพาะ คือกลุ่มคําที่ประกอบขึ้นเพื่อระบุถึงบุคคลที่ถูกกล่าวอ้าง โดยจะประกอบด้วยคําวิเศษณ์
ชนิดที่เรียกว่า “นิยมวิเศษณ์” คือคําวิเศษณ์ที่แสดงการชี้เฉพาะ ถึงแม้ว่าวลีดังกล่าวจะแสดงการชี้เฉพาะ แต่โดยรูปคําที่ไม่ได้
ระบุถึงชื่อหรือคุณสมบัติของผู้ถูกกล่าวอ้าง หากผู้รับสารไม่ได้อยู่ในสถานการณ์การสื่อสารเดียวกับผู้กล่าวอ้างก็ไม่อาจระบุได้
ว่าผู้กล่าวอ้างกําลังอ้างถึงบุคคลใด
†

คําว่า “เมน” เป็นคําสแลงเฉพาะกลุ่ม มาจากคําว่า “main” ในภาษาอังกฤษ หมายถึงนักร้องคนที่ชื่นชอบเป็นพิเศษ หรือ ชื่นชอบมากว่า
นักร้องคนอื่นในวงเดียวกัน เป็นนักร้องหลักที่ให้ความสนใจ ติดตามและสนับสนุนผลงาน
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วลีแสดงการชี้เฉพาะที่ปรากฏเป็นคําเรียกแทนชื่อนักร้องเกาหลี พบทั้งสิ้น 4 วลี ได้แก่ เด็กคนนี้ (บยอน
แบคฮยอน, รยู ฮวายอง) ผู้ชายคนนี้ (จอง แดฮยอน) ผู้หญิงคนเน้ (ผู้หญิงคนนี้ - ทิฟฟานี) ยัยคนนี้ (ยายคนนี้ - โก อูริ)
2. โครงสร้างหลายส่วน
คําเรีย กแทนชื่ อนักร้อ งเกาหลีที่มีโครงสร้า งหลายส่วน คื อ คําที่ ใช้เรีย กแทนชื่ อนักร้อ งเกาหลีซึ่งมีส่ วนสําคั ญ
มากกว่าหนึ่งส่วน และสามารถแยกเป็นคําประเภทอื่น ๆ ได้อีก ได้แก่ “ชื่อที่มีการดัดแปลง + คําลงท้าย” “คํานําหน้า + ชื่อ
ที่มีการดัดแปลง” “คํานําหน้า + คําเรียกญาติ” “คํานําหน้า + คําเรียกญาติ + ชื่อที่มีการดัดแปลง” “คําเรียกญาติ + ชื่อที่มี
การดัดแปลง” “คําเรียกญาติ + ตําแหน่ง” และ “คําเรียกญาติ + คําลงท้าย” ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.1 ชื่อที่มกี ารดัดแปลง + คําลงท้าย พบทัง้ สิ้น 6 คํา เช่น จุนจ๋า (คิม จุนมยอน) แด้ขา (คัง แดซอง)
2.2 คํานําหน้า + ชื่อที่มีการดัดแปลง พบทั้งสิ้น 124 คํา ประกอบด้วย คํานําหน้า + ชื่อที่ดัดแปลงด้วยการเรียก
เฉพาะบางส่วนของชื่อ คํานําหน้า + ชื่อที่มีการเติมคํา คํานําหน้า + ชื่อที่มีการเปลี่ยนเสียง คํานําหน้า + ชื่อที่ดัดแปลง
ด้วยการใช้อักษรย่อแทนชื่อ และ คํานําหน้า + ชื่อที่มีการดัดแปลงหลายกระบวนการ ดังตัวอย่าง
คํานําหน้า + ชื่อที่มีการเปลีย่ งเสียง เช่น คุณแด้ (จอง แดฮยอน)
คํานําหน้า + ชื่อที่ดัดแปลงด้วยการเรียกเฉพาะบางส่วนของชื่อ เช่น อาลี่ (จาง ลีอ่ ิ่น)
คํานําหน้า + ชื่อที่ดัดแปลงด้วยการใช้อักษรย่อแทนชื่อ เช่น ท่านเจดี (Kim Jong Dae คิม จงแด)
2.3 คํานําหน้า + คําเรียกญาติ พบทั้งสิ้น 13 คํา เช่น คุณพ่อ/ขุ่นพ่อ คุณพี่คนโต อิ(อี)คุณปู่ อิเน่ (อีมักเน่ มีที่มา
จากภาษาเกาหลี막내‡ หมายถึง น้องเล็ก, น้องสุดท้อง)
2.4 คํานําหน้า + คําเรียกญาติ + ชื่อที่มีการดัดแปลง พบทั้งสิ้น 16 คํา เช่น คุณปู่ชเว (ชเว ซึงฮยอน/ท็อป)
ท่านเจ้าพี่ชาน (ปาร์ค ชานยอล) อิ(อี)พี่ทง (ลี ทงเฮ) ไอ่(ไอ้)พี่รง (ปาร์ค โชรง)
2.5 คําเรียกญาติ + ชื่อที่มีการดัดแปลง พบทั้งสิ้น 213 คํา ประกอบด้วย คําเรียกญาติ + ชื่อที่ดัดแปลงด้วยการ
เรียกเฉพาะบางส่วนของชื่อคําเรียกญาติ + ชื่อที่มีการเติมคํา คําเรียกญาติ + ชื่อที่ดัดแปลงด้วยการเปลี่ยนแปลงเสียง คํา
เรียกญาติ + ชื่อที่ดัดแปลงด้วยการซ้ําเสียง คําเรียกญาติ + ชื่อที่ดัดแปลงหลายกระบวนการ ดังตัวอย่าง
คําเรียกญาติ + ชื่อที่ดัดแปลงด้วยการเรียกเฉพาะบางส่วนของชื่อ เช่น เจ๊ซอน (ฮัน ซอนฮวา)
คําเรียกญาติ + ชื่อที่ดัดแปลงด้วยการเปลี่ยนแปลงเสียง เช่น น้องอุ่น (จอง จินอุน, ซน ดงอุน)
คําเรียกญาติ + ชื่อที่ดัดแปลงด้วยการซ้ําเสียง แบบคงเสียง เช่น ลูกเทาเทา (เทา)
2.6 คําเรียกญาติ + ตําแหน่ง พบทั้งสิ้น 4 คํา คือ “ป้าหรีด” (ลีด – Leader) หมายถึง คิม จองอา “พี่ลีด”
(Leader) หมายถึง ซูโฮ “เฮียตุ้ย” และ “เฮียจาง” หมายถึง คริส มีที่มาจากภาษาจีน队长duìzhǎng (ที่ถูกต้องควรอ่าน
ว่า ตุ้ยจ่าง) ซึ่งหมายถึง หัวหน้าวง โดยคําว่า 队 หมายถึงกลุ่ม ส่วนคําว่า 长 เมื่อใช้ประกอบกับคําบางคําจะหมายถึง
หัวหน้า แฟนคลับไทยรับคําดังกล่าวมาใช้โดยตัดคําให้สั้นลง พบทั้งการตัดคําแรก(ตุ้ย)และคําหลัง(จาง หรือจ่าง) แม้ว่าเมื่อตัด
คําแล้วจะทําให้ความหมายในภาษาจีนเปลี่ยนแปลงไป แต่โดยความหมายของแฟนคลับไทยยังคงหมายถึงหัวหน้าวงเช่นเดิม
2.7 คําเรียกญาติ + คําลงท้าย พบทั้งสิ้น 1 คํา คือ เจ๊จ๋า (คิม ฮีชอล)

‡

ตามรูปเขียน อ่านว่า มักเน, มักเน่ แต่อา่ นออกเสียงว่า มังเน
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เมื่อศึกษาคําเรียกแทนชื่อนักร้องเกาหลีจํานวนทั้งหมด 1,211 คํา พบว่า คําเรียกแทนชื่อที่มีจํานวนคํามาก
ที่สุด คือ สมญานาม รองลงมาคือ ชื่อที่มีการดัดแปลง ส่วนคําเรียกแทนชื่อที่ปรากฏใช้น้อยที่สุด คือ คําเรียกญาติ + คําลง
ท้าย ซึ่งเป็นโครงสร้างหลายส่วน ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 จํานวนคําเรียกแทนชื่อนักร้องเกาหลีประเภทต่าง ๆ
ลักษณะโครงสร้าง

โครงสร้างส่วนเดียว

โครงสร้างหลายส่วน

ประเภท
ชื่อที่มีการดัดแปลง
บุรุษสรรพนาม
คําเรียกญาติ
สมญานาม
ตําแหน่ง
วลีแสดงความสัมพันธ์
วลีแสดงคุณลักษณะ
วลีแสดงความรู้สึก
วลีแสดงการชี้เฉพาะ
ชื่อที่มีการดัดแปลง + คําลงท้าย
คํานําหน้า + ชื่อที่มีการดัดแปลง
คํานําหน้า + คําเรียกญาติ
คํ า นํ า หน้ า + คํ า เรี ย กญาติ + ชื่ อ ที่ มี ก าร
ดัดแปลง
คําเรียกญาติ + ชื่อที่มีการดัดแปลง
คําเรียกญาติ + ตําแหน่ง
คําเรียกญาติ + คําลงท้าย

จํานวน
297 คํา
19 คํา
29 คํา
421 คํา
8 คํา
10 วลี
30 วลี
16 วลี
4 วลี
6 คํา
124 คํา
13 คํา
16 คํา
213 คํา
4 คํา
1 คํา

5. อภิปรายผล
เมื่อวิเคราะห์การใช้คําเรียกแทนชื่อนักร้องเกาหลีจะพบว่า ประเภทของคําต่าง ๆ ที่ใช้เรียกแทนชื่อนักร้องเกาหลี
สามารถอธิบายสถานภาพหรือความสัมพันธ์ระหว่างนักร้องเกาหลีกับแฟนคลับในทัศนคติของแฟนคลับได้ โดยใช้เกณฑ์ความ
เคารพและความสนิทสนม
การใช้สมญานามเรียกแทนชื่อนักร้องเกาหลีจํานวนมากถึง 421 คํา และการเรียกนักร้องเกาหลีด้วยชื่อที่ดัดแปลง
ถึง 297 คํา แสดงให้เห็นว่า กลุ่มแฟนคลับในประเทศไทยไม่ได้มองว่านักร้องเกาหลีมีสถานภาพสูงกว่าตน เพราะการใช้
สมญานามเรียกแทนชื่อ ส่วนใหญ่จะไม่ใช้เรียกคนที่มีสถานภาพสูงกว่า นอกจากเป็นสมญานามที่เป็นทางการ และเป็นสมญา
นามที่มีความหมายในเชิงบวก เป็นการเชิดชูหรือชื่นชม ทว่าสมญานามของนักร้องเกาหลีมีทั้งสมญานามที่มีความหมายใน
เชิงบวก ความหมายในเชิงลบ และความหมายที่เป็นกลาง เพื่อสร้างความพึงพอใจ หยอกล้อนักร้องที่ตนชื่นชอบ หรือเพื่อ
สร้างความบันเทิงภายในกลุ่ม เช่น เงิงโต้ลม (หมายถึง คริส มีที่มาจากลักษณะของฟันบนยื่นออกมา ซึ่งแฟนคลับเรียกว่า
“เงิง”) น้องเหลือก (หมายถึง ดีโอ มีที่มาจากลักษณะดวงตาที่โต ตาเหลือก) ย่น (หมายถึง อ๊ค แทคยอน มีที่มาจากริ้วรอย
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บนใบหน้า) เป็นต้น การใช้สมญานามรวมทั้งชื่อที่มีการดัดแปลงเพื่อเรียกแทนชื่อ จึงแสดงให้เห็นว่ากลุ่มแฟนคลับเปรียบ
นักร้องเกาหลีว่าเป็นเสมือนเพื่อนที่สามารถเรียกด้วยคําเรียกแทนชื่อที่ไม่เป็นทางการ
ถึงแม้ว่าการใช้สมญานามและชื่อที่มีการดัดแปลงเรียกแทนชื่อนักร้องเกาหลี มีแนวโน้มว่าจะแสดงให้เห็นทัศนคติ
ของแฟนคลับในประเทศไทยว่านักร้องเกาหลีไม่ได้มีสถานภาพสูงกว่าตน ซ้ํายังแสดงถึงความสนิทสนมว่านักร้องเกาหลี
เปรียบเสมือนเพื่อน แต่ก็ปรากฏการใช้คําเรียกญาติ ทั้งการใช้โดยลําพัง และใช้ประกอบคําอื่น ๆ ถึง 282 คํา ซึ่งสะท้อนให้
เห็นค่านิยมระบบอาวุโสในสังคมไทยทีม่ ีอิทธิพลต่อการใช้ภาษาเป็นอย่างมาก อีกทั้งวัฒนธรรมการใช้คําเรียกญาติดังกล่าวก็
ยังปรากฏในประเทศเกาหลี และในอีกหลายประเทศด้วย การใช้คําเรียกญาติเรียกแทนชื่อนักร้องเกาหลีจึงปรากฏอยู่เป็น
จํานวนมาก ทั้งคําเรียกญาติภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
คําเรียกแทนชื่อนักร้องเกาหลี แม้ว่าส่วนหนึ่งจะเป็นคําที่แสดงความเคารพหรือความสุภาพ แสดงถึงสถานภาพที่
ได้รับการยกย่องของนักร้องเกาหลีในทัศนคติของแฟนคลับในประเทศไทย แต่อีกส่วนหนึ่งก็เป็นคําที่แสดงความสนิทสนม ซึ่ง
มีจํ านวนมากกว่า แสดงว่า ในทัศ นคติข องแฟนคลั บไทยนัก ร้อ งเกาหลี เ ปรี ยบเสมือ นเพื่อ นที่ มี ความสนิ ทสนมกัน และ
สถานภาพของนักร้องเกาหลีไม่ได้สูงไปกว่าตนเอง จึงไม่จําเป็นต้องใช้คําเรียกแทนชื่อที่สุภาพหรือให้การยกย่อง
เมื่อพิจารณาบุรุษสรรพนามและคํานําหน้า จะเห็นว่ามีการใช้บุรุษสรรพนามและคํานําหน้าที่หลากหลาย สะท้อน
ให้เห็นสถานภาพของนักร้องเกาหลีในทัศนคติของแฟนคลับที่แตกต่างกัน โดยพบทั้งคําที่แสดงถึงความเคารพหรือความ
สุภาพ เช่น คุณฮัม ท่านชอง คุณจวง คําที่แสดงความไม่เคารพหรือแสดงความสนิทสนม เช่น เอ็ง ยัย(ยาย)ซอง นัง(นาง)จี้
และคําที่ไม่แสดงถึงสถานภาพของผู้ถูกกล่าวอ้างในทัศนคติของผู้กล่าวอ้าง เช่น แม่นาง พ่อคุณ หนู เป็นต้น ส่วนคํานําหน้า
บางคําที่เป็นคําไม่สุภาพ ก็มีการเลี่ยงการใช้คํานั้น ๆ อย่างตรงไปตรงมา โดยจะใช้วิธีเปลี่ยนเสียงสระหรือวรรณยุกต์ เช่น อี
ใช้ “อิ” ไอ้ ใช้ “ไอ” นาง ใช้ “นัง”
นอกจากนั้นยังพบว่ามีการใช้บุรุษสรรพนาม คํานําหน้า คําเรียกญาติ และสมญานามจํานวนหนึ่งซึ่งแสดงถึงเพศ
สภาพที่ไม่ตรงกับเพศสภาพที่แท้จริงของนักร้องเกาหลี เช่น เรียกนักร้องชายว่า อี นาง เจ๊ ป้า เรียกนักร้องหญิงว่า ไอ้ เฮีย
เป็นต้น การใช้คําที่ขัดแย้งกับเพศสภาพเช่นนี้ สะท้อนให้เห็นว่าแฟนคลับเป็นผู้กําหนดเพศวิถีของนักร้องตามความรู้สึก
ความพอใจ และความนิยมของกลุ่ม และสะท้อนให้เห็นค่านิยมของแฟนคลับในปัจจุบันว่านักร้องเกาหลีไม่จําเป็นต้องมี
บุคลิกลักษณะ หรือพฤติกรรมที่สอดคล้องกับเพศสภาพของตนเสมอไป ดังจะเห็นได้จากปรากฏการณ์ที่แฟนคลับนักร้อง
เกาหลีจํานวนมากรู้สึกพึงพอใจที่ได้เห็นนักร้องชายแสดงพฤติกรรมต่อกันเหมือนคู่รักในบางครั้ง ทั้งโดยเจตนาเพื่อเรียกร้อง
ความสนใจ และโดยไม่เจตนา เช่น นักร้องชาย “เร็น” ซึ่งมีหน้าตาเหมือนกับผู้หญิง แต่งตัวเป็นผู้หญิงและร้องเพลงของ
นักร้องหญิง หรือนักร้องชาย “แทมิน” วิ่งเข้ามากอดนักร้องชาย “มินโฮ” ในรายการแข่งขันกีฬา เป็นต้น
6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
การศึกษาคําเรียกแทนชื่อนักร้องเกาหลี นอกจากทําให้ทราบโครงสร้างและประเภทของคําเรียกแทนชื่อนักร้องเกาหลี
แล้ว ยังสะท้อนให้เห็นทัศนคติของแฟนคลับไทยที่มีต่อสถานภาพของนักร้องเกาหลีอีกด้วย โดยอาจสรุปได้ว่า การใช้คําเรียก
แทนชื่อนักร้องเกาหลีของแฟนคลับในประเทศไทย มีลักษณะของการใช้คําที่แสดงความสนิทสนม ลดความเป็นทางการ
สะท้อนภาพลักษณ์ของนักร้องเกาหลีในมุมมองของแฟนคลับว่าไม่ได้มีสถานภาพสูงกว่า ทั้งยังมีสถานะเหมือนเพื่อนสนิทที่
เข้าถึงและหยอกล้อได้ เห็นได้ชัดจากการใช้คําเรียกแทนชื่อที่มีการใช้สมญานามมากที่สุด และใช้ชื่อที่มีการดัดแปลง
รองลงมา ซึ่งคําลักษณะดังกล่าวนี้มักจะใช้เพื่อแสดงความสนิทสนม ความไม่เคารพ และไม่นิยมใช้กับผู้ที่มีสถานภาพสูงกว่า
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ข้อเสนอแนะ
1. ควรศึกษาเปรียบเทียบ การใช้คําเรียกแทนชื่อนักร้องเกาหลีของกลุ่มแฟนคลับในระดับอายุต่าง ๆ
2. ควรศึกษาคําเรียกแทนชื่อนักร้องจากประเทศอื่น ๆ เช่น จีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา
กิตติกรรมประกาศ
บทความเรื่อ งนี้สํา เร็จได้ด้วยความกรุณาและความช่ว ยเหลือของบุคคลหลายท่าน ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ อาจารย์วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน
อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่กรุณาสละเวลาให้คําปรึกษา และคําแนะนําเพื่อปรับปรุงแก้ไขบทความด้วยความเมตตามาโดยตลอด ทั้งยังให้
กําลังใจในการศึกษาค้นคว้าและการทํางาน จนบทความเรื่องนี้สําเร็จลุล่วงมาได้
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านที่อบรม สั่งสอน ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่
ผู้วิจัยด้วยความรักและความเมตตา และให้คําแนะนําอันเป็นประโยชน์ทั้งด้านการศึกษาและการใช้ชีวิต
ขอขอบคุณ นางสาวพรพิมล โลแก้ว นางสาวภาสพรรณ สรรพสมบัติ และนางสาวพนัชกร คล้ายมณี นางสาวสลักจิต กันเกตุแก้ว นางสาวภัส
ราภรณ์ ตันติวงศ์โกวิท นางสาวกิรณา ตะเพียนทอง นายอานนท์ เดชทองคํา รวมถึงสมาชิกเว็บไซต์ www.pantip.com ทุกคน ที่ช่วยให้ข้อมูล
เกี่ยวกับนักร้องเกาหลีซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษา
ขอขอบคุณคิมฮีชอล และหานเกิง ผู้เป็นกําลังใจของผู้วิจัยในการศึกษาและเขียนบทความเรื่องนี้จนสําเร็จ
สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณ พ่อและแม่ ผู้เป็นกําลังใจสําคัญ และคอยดูแลห่วงใย มอบความรักความอบอุ่นใจให้อย่างไม่มีวันสิ้นสุด
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ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชลบุรีในนวนิยายเรื่อง ในวารวัน ของ ปิยะพร ศักดิ์เกษม§
Local History of Chonburi in “Nai Warn Wan” by Piyaporn Sakkasem
นางสาวชุตินันท์ มาลาธรรม
ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชลบุรี กลวิธีการนําเสนอประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชลบุรี และ
สภาพสังคมและวัฒนธรรมที่ปรากฏในนวนิยายเรื่องในวารวัน ของ ปิยะพร ศักดิ์เกษม
ผลการศึกษาพบว่า ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชลบุรีในหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล (พ.ศ.๒๔๔๕-๒๔๘๖) ช่วงรัชกาลที่ ๕-๖
เรื่องราวของชลบุรีเชื่อมโยงกับราชสํานัก ต่อมาบ้านเมืองเจริญขึ้น มีการพัฒนาระบบการปกครอง การศึกษา สาธารณสุข
ปรากฏเรื่องราวของชลบุรีในฐานะเมืองขยาย เมื่อเปรียบเทียบกับนวนิยายพบเพียงเรื่องราวของชลบุรีที่เชื่อมโยงกับราช
สํานัก โดยมีรายละเอียดการพัฒนาเมืองไม่มากนัก สะท้อนการคัดสรรประวัติศาสตร์อันเกิดจากความพยายามสร้างพื้นที่ทาง
ประวัติศ าสตร์ท้ องถิ่ นของปิ ยะพร ทั้งนี้ ปิยะพรนําเสนอประวัติ ศาสตร์ ท้องถิ่น ชลบุ รีผ่า น โครงเรื่อง โดยสอดแทรก
เหตุการณ์การเสด็จประพาสบางปลาสร้อยของพระมหากษัตริย์ไว้ในเรื่อง และนําเสนอประวัติศาสตร์ผ่านตัวละคร ทั้งตัว
ละครที่ ส ร้ า งจากบุ ค คลจริ ง ในประวั ติ ศ าสตร์ และตั ว ละครที่ ผู้ เ ขี ย นสมมติ ขึ้ น เพื่ อ ดํ า เนิ น เรื่ อ งหลั ก เสมื อ นบอกเล่ า
ประวัติศาสตร์ชลบุรีขึ้นใหม่ต่างจากประวัติศาสตร์เดิม ทั้งยังมีการอ้างอิงสถานที่ บุคคล เหตุการณ์และช่วงเวลาเพื่อให้ผู้อ่าน
เข้าใจเรื่องราวและช่วยยืนยันความสืบเนื่องของสถานที่ที่มีความสัมพันธ์กับบุคคลจริง ช่วยให้ผู้อ่านรู้สึกถึงความจริงมากกว่า
ความสมจริง นอกจากนี้สภาพสังคมและวัฒนธรรมเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ผู้อ่านรับรู้ภาพของชลบุรีในอดีตอันจะทําให้
เข้าใจชลบุรีในปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น
คําสําคัญ: ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชลบุรี ในวารวัน ปิยะพร ศักดิ์เกษม
Abstract
The purpose of this research is to study about Local History of Chonburi, local environmental
society and culture that appeared in the classic novel "Nai Warn Wan" by Piyaporn Sakkasem.
The result of research reveals that local history of Chonburi appearing in primary and secondary
historical evidence during the 5th reign of King Rama V untill the 8th reign of King Rama VIII [A.D.19021943], the story about Chonburi referred to the royal court. And as the country was gradually
progressive by the improvement in governmental system, education and public health support, so
Chonburi was represented as a developing town. In contrast, with what existing in the novel, the details
about the country development were represented quite few. Reflect a selective history of the efforts to
create a local history of Piyaporn. Piyaporn presents local history of Chonburi through the plot.
Moreover, interpolates the event of Kings visited Bang Pla Soi in the story. And presents history through
the characters that were created by a real person in history, and assumed by the author to conduct the
main story. Similarly, tell the new history of Chonburi that is different from the traditional history.
Furthermore, the classic novel "Nai Warn Wan" by Piyaporn Sakkasem has references of places, persons,
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บทความนี้ดัดแปลงจากสารนิพนธ์ระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเรือ่ ง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชลบุรีในนวนิยายเรื่อง ในวารวัน ของ ปิ
ยะพร ศักดิ์เกษม
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events and time for understanding of reader and confirms the continuation of places that relate with
the real persons. They solve the reader to feel the truth rather than realism. In addition, society and
culture are another part to help the readers recognize the image of Chonburi in the past to understand
the present better.
Keywords: Local History of Chonburi, Naiwarnwan, Piyaporn Sakkasem
บทนํา
ประวัติศาสตร์และวรรณกรรมต่างเป็นบันทึกเรื่องราวของมนุษย์เช่นเดียวกัน หากแต่การบันทึกของเรื่องราวทั้งสอง
ประเภทแตกต่างกัน ดังคํากล่าวของอริสโตเติลว่า “ผู้เขียนวรรณกรรมแตกต่างจากผู้จารึกประวัติศาสตร์ มิใช่ต่างกันเพราะ
รูปแบบของคําประพันธ์ที่ใช้ หากแต่ต่างกันเพราะผู้จารึกประวัติศาสตร์จัดทําผลงานเกี่ยวข้องกับสิ่งอันเกิดขึ้นแล้วจริงๆ แต่
ผู้เขียนวรรณกรรมจัดทําผลงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น” (อริสโตเติล, ๑๙๖๑: ๖๘, อ้างถึงใน ประจักษ์ สายแสง,
๒๕๒๖: ๘๘) โดยประสิทธิ์ กาพย์กลอน (๒๕๒๓: ๓-๖) กล่าวถึงความแตกต่างของวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ด้านวิธีการ
และหลักวิชา ดังนี้
๑. วิ ธี การ วิ ธีก ารของวรรณคดี อ ยู่ ที่ค วามดลใจ (Inspiration) จิ น ตนาการ (Imagination) และการแสดงออก
(Expression) ส่วนวิธีการของประวัติศาสตร์เป็นวัตถุวิสัย (Objectivity) ไม่เอาอารมณ์แห่งความรู้สึกของผู้บันทึกเป็นเกณฑ์
มุ่งที่จะสืบค้นคว้าหาความจริงโดยใช้ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์
๒. ด้านเนื้อหา เนื้อหาของวรรณกรรมอาจวาดมาจากโลกจริง (Real world) หรือโลกจินตนาการ (The Ideal of
Imagination) แต่ข้อสําคัญมุ่งให้ผู้อ่านเกิดทัศนภาพ (Vision) ส่วนเนื้อหาของประวัติศาสตร์เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงๆ ใน
อดีต เช่น เหตุการณ์ต่างๆของบ้านเมือง การศึกสงคราม
๓. ภาษา ภาษาที่ ใ ช้ใ นวรรณกรรมเป็น ภาษาแห่ ง อารมณ์ ส ะเทื อนใจ (Emotion Language) หรื อ ภาษาแห่ ง
ความนึกเห็น (Imagination Language) หรือภาษาพิเศษที่เรียกว่าภาษาแต่งสร้าง (Artificial Language) ส่วนภาษาใน
ประวัติศาสตร์เป็นภาษาที่บอกข้อเท็จจริง เขียนอย่างตรงไปตรงมา ไม่คํานึงว่าผู้อ่านจะเกิดอารมณ์สะเทือนใจหรือไม่
ส่วนความแตกต่างของวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ด้านจุดประสงค์ในการศึกษานั้น นิพนธ์ สุขสวัสดิ์ (๒๕๒๐:
๕) กล่าวไว้ว่า
เราศึกษาวรรณคดีเพื่อเป็นอาหารใจ ให้ความเพลิดเพลิน เห็นชีวิตในแง่มุมต่างๆ วรรณคดีเป็นเครื่อง
กล่อมเกลาจิตใจให้ละเมียดละไม ประณีต เข้าใจคุณค่าของชีวิต และก่อให้เกิดรสนิยมอันดี รู้จักรักสวยรักงาม แต่
จุดประสงค์ของการศึกษาประวัติศาสตร์นั้น เพื่อให้รู้จักออกความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ มีความเที่ยงธรรม ไม่
ลําเอียง รู้จักตัดสินใจสิ่งใดดีสิ่งใดไม่ดี ทั้งช่วยให้เกิดระเบียบทางสมอง มีเหตุมีผล
แม้ประวัติศาสตร์และวรรณกรรมจะมีความแตกต่างทั้งวิธีการ เนื้อหา ภาษา ตลอดจนจุดมุ่งหมายในการศึกษา
แต่ทั้งสองก็ยังคงมีความสัมพันธ์กัน เพราะ “ประวัติศาสตร์คือที่มาของแรงบันดาลใจ ช่วยโอบอุ้มจารีตประเพณีและความ
เจริญรุ่งเรืองให้ต่อมาถึงเรา” (แดเนียลล์, ๒๕๒๐: ๑) ประวัติศาสตร์จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้เขียนให้
สร้างสรรค์งานอันแสดงถึงความรุ่งเรืองของอดีต จนเกิดเป็นวรรณกรรมประเภทหนึง่ ที่ผสมผสานเรื่องจริงและจินตนาการขึ้น
นั่นคือ นวนิยายอิงประวัติศาสตร์
นวนิยายอิงประวัติศาสตร์ (Historical Novel) เป็นนวนิยายประเภทหนึ่งที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต
ช่วงใดช่วงหนึ่งเป็นข้อมูลหลัก (เถกิง พันธุ์เถกิงอมร, ๒๕๔๑: ๑๘) อาจนําเรื่องราวของตัวละครจริงในประวัติศาสตร์มาเป็น
เค้ าโครงเรื่อ ง หรื อ อาศัย ยุค สมั ยและสภาพแวดล้อ มสร้า งความสมจริ งเป็น ฉาก โดยผสมผสานเข้ ากั บข้ อเท็จ จริ งและ
จินตนาการอย่างเหมาะสมกลมกลืน ซึ่งการเขียนนวนิยายอิงประวัติศาสตร์เป็นเรื่องที่ต้องพิถีพิถันในรายละเอียดของเวลา
สถานที่และเหตุการณ์สําคัญให้สอดคล้องและถูกต้องตรงกับความเป็นจริงในประวัติศาสตร์ (วินิตา ดิถียนต์, ๒๕๓๐: ๓๒)
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เพื่อให้นวนิยายมีสาระ น่าเชื่อถือ และมีเหตุผล โดยอาศัยความจริงกับความลวงสร้างเรื่องราวให้น่าสนใจน่าติดตาม ซึ่งผู้อ่าน
จะถูกทําให้เชื่อว่ากําลังอ่านเรื่องที่เกิดขึ้นจริงด้วยกลวิธีการผูกเรื่องของผู้เขียน
จากเรื่องราวสนุกสนานน่าติดตามที่สร้างจากเรื่องจริงในอดีตผสมผสานกับเรื่องแต่งด้วยความสามารถของผู้เขียน
ทําให้เกิดผลงานนวนิยายอิงประวัติศาสตร์มากมาย นอกจากจะได้รับความนิยมจากนักอ่านแล้ว ปัจจุบันยังมีผู้สนใจศึกษานว
นิยายอิงประวัติศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่มีแนวทางศึกษากลวิธีการสร้างและนําเสนอเรื่องผ่านองค์ประกอบทุกส่วน
ของนวนิยายทั้งโครงเรื่อง แก่นเรื่อง การดําเนินเรื่อง ตัวละคร ฉากและบรรยากาศ ซึ่งมุ่งสร้างและนําเสนอเรื่องให้มีความ
สมจริงสอดคล้องกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์กระแสหลัก ทั้งยังมีแนวทางการศึกษากลวิธีการสร้างและนําเสนอเรื่องผ่าน
บางองค์ประกอบของนวนิยาย คือ ศึกษาตัวละครและสถานที่ในเรื่อง ซึ่งมีความสําคัญกับการสร้างความสมจริงให้กับนว
นิยายอิงประวัติศาสตร์ที่มีช่วงเวลาย้อนกลับไปในอดีต นอกจากนี้ยังมีแนวทางการศึกษาภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมใน
ช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ในนวนิยาย ซึ่งภูมิหลังและจุดมุ่งหมายของผู้เขียนมีความสัมพันธ์กับบริบททางสังคมในช่วงของการ
ประพันธ์นวนิยายอิงประวัติศาสตร์ด้วย
แนวทางการศึกษานวนิยายอิงประวัติศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาส่วนใหญ่จะศึกษานวนิยายอิงประวัติศาสตร์
กระแสหลัก ซึ่งสามารถเปรียบเทียบเรื่องราวในนวนิยายกับเรื่องจริงทางประวัติศาสตร์ในช่วงเวลาเดียวกับนวนิยายที่ได้จาก
ข้อมูลประวัติศาสตร์กระแสหลัก ทั้งพงศาวดาร จดหมายเหตุ และเหตุการณ์ที่เป็นประวัติศาสตร์ของศูนย์กลางอํานาจ ผู้
เขียนนวนิยายพยายามสร้างความน่าเชื่อถือให้กับนวนิยายโดยใช้เรื่องราวจริงผสมผสานไปกับจินตนาการ อย่างไรก็ตามนว
นิยายที่มีเนื้อหาเป็นประวัติศาสตร์กระแสหลักนี้มักสอดแทรกค่านิยม ความรักชาติ ความเสียสละ กล้าหาญ และผูกโยงกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์และสังคมชั้นสูงซึ่งมีอํานาจและความรู้ในการจดจารประวัติศาสตร์ เรื่องราวของชาวบ้านทั่วไปที่เป็น
คนส่วนใหญ่ในสังคมจึงถูกมองข้าม และเป็นเพียงตํานานที่ เล่าขานสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นภายในท้องถิ่นเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม ทฤษฎีความรู้ในปัจจุบัน โดยเฉพาะทฤษฎีความรู้แบบหลังสมัยใหม่ (Post-modern theories of
knowledge) ส่งผลให้คนในสังคมปัจจุบันเริ่มสนใจเรื่องเล่าเล็ก ๆ (small narrative) มากขึ้นเรื่อยๆ ฌ็อง-ฟรองซัวร์ เลียว
ตาร์ด (Jean-François Lyotard) นักทฤษฎีกลุ่มหลังสมัยใหม่ เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นเรื่องเล่าของความรู้ โดย
ชี้ให้เห็นปัญหาความชอบธรรมของศาสตร์ความรู้กระแสหลักว่า เกิดจากการที่ความรู้ถูกกําหนดโดยคนบางกลุ่มที่มีสิทธิ
อํานาจในสังคม และการสร้างความชอบธรรมให้แก่ศาสตร์ความรู้ที่ตนเล่าจนทําให้ความรู้เหล่านี้กลายเป็นเรื่องเล่าแม่บท
หรือ เรื่องเล่าหลัก (grand narrative) และใช้ความรู้ดังกล่าวเป็นกรอบหรือเป็นมาตรฐานในการอธิบายสิ่งต่างๆจนได้รับ
การยอมรับโดยทั่วไป และครอบงําเรื่องเล่าชุดอื่นๆจนไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในสังคม ทว่าในความเป็นจริง
เลียวตาร์ดเห็นว่าปรากฏการณ์ในสังคมและวัฒนธรรมปัจจุบันมีความแตกต่างหลากหลายและมีลักษณะเฉพาะตัวต่างกันไป
เราไม่สามารถใช้เรื่องเล่าแม่บทหรือทฤษฎีความรูท้ ี่มีลักษณะสากลไปอธิบายปรากฏการณ์เฉพาะเหล่านั้นได้ เรื่องเล่าเล็กๆจึง
ทวีความสําคัญในการอธิบายหรือทําความเข้าใจสังคมปัจจุบันที่มีความแตกต่างหลากหลายและมีลักษณะเฉพาะตัว แนวคิด
ของเลียวตาร์ดสามารถนํามาอธิบายปรากฏการณ์ด้านการศึกษานวนิยายอิงประวัติศาสตร์ที่เริ่มหันมาสนใจกับประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นมากขึ้น (เสาวณิต จุลวงศ์, ๒๕๕๐: ๒๒-๒๕)
ในปัจจุบันมีผู้หันมาสนใจศึกษานวนิยายอิงประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่เป็นเรื่องเล่าเล็กๆมากขึ้น อาทิ นัยนา ครุฑเมือง
(๒๕๔๗) ศึกษาเรื่อง “นวนิยายอิงประวัติศาสตร์ล้านนา : ภาพสะท้อนการเมืองและสังคม” มนัสนันท์ สรรพัชญา (๒๕๕๐)
ศึกษาเรื่อง “การศึกษากลวิธีการแต่งนวนิยายย้อนยุคอิงประวัติศาสตร์เรื่องจันทราอุษาคเนย์ ของวรรณวรรธน์” ซึ่งเป็น
ประวัติศาสตร์ของขอมโบราณ ปัจจุบันมีพื้นที่ครอบคลุมบางจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย เนื้อเรื่องจึง
เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอีสานด้วย ส่วนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้ก็มีการศึกษาของ พนิดา วงศ์บุญ (๒๕๕๔)
ศึกษาเรื่อง “ศึกษานวนิยายอิงประวัติศาสตร์เรื่องบุหงาปารี ของ วินทร์ เลียววาริณ” และพิเชฐ แสงทอง (๒๕๕๑) ศึกษา
เรื่อง “ตํานานไทยพุทธและมลายูมุสลิม: อํานาจและการต่อต้านในภาคใต้ของไทย” โดยนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่มี
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ผู้สนใจศึกษาดังกล่าว ยังคงเป็นเรื่องเล่าของบุคคลที่มีชื่อเสียง มีความสามารถ ตลอดจนมีอํานาจในสังคมท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งมี
โครงเรื่องสะท้อนความเก่งกล้าสามารถของบุคคลเหล่านี้คล้ายคลึงกับนวนิยายอิงประวัติศาสตร์กระแสหลัก
ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๖ นิตยสารสกุลไทยได้ตีพิมพ์นวนิยายอิงประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเรื่องหนึ่ง นั่นคือเรื่องในวาร
วัน ของ ปิยะพร ศักดิ์เกษม ซึ่งแตกต่างจากนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเรื่องอื่นอย่างเด่นชัด ทั้งโครงเรื่องหลักที่มิได้
สะท้อนความสามารถของผู้นําในท้องถิ่น กลับเป็นเรื่องราวของประชาชนธรรมดาที่ต้องต่อสู้กับชะตาชีวิต อันเกิดจากคนใน
ครอบครัวของตัวละครเอง โดยความดีของตัวละครทําให้ตัวละครสามารถรอดพ้นอุปสรรคต่างๆและมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองได้ ซึ่ง
สิ่งเหล่านี้เกิดจากจินตนาการของนักเขียนผสมผสานกับโครงเรื่องรองที่เป็นเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ของชลบุรี อาทิ
เหตุการณ์ไฟไหม้ตลาดชลบุรี ตลอดจนประเพณีต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เช่น งานกองข้าว งานวิ่งควาย งานขึ้นเขา
นมัสการพระพุทธบาทวัดเขาบางทราย เป็นต้น รวมทั้งยังมีเหตุการณ์การเสด็จประพาสชลบุรีของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวตั้งแต่รัชกาลที่ ๕ ถึง รัชกาลที่ ๗ โดยตัวละครได้เป็นส่วนหนึ่งในเหตุการณ์เหล่านี้ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชลบุรีจึงถูก
ถ่ายทอดผ่านตัวละครที่เป็นประชาชนทั่วไป แตกต่างจากนวนิยายอิงประวัติศาสตร์เรื่องอื่นที่มีเรื่องราวจากประวัติศาสตร์
ท้อ งถิ่ น ซึ่ง เป็ น เรื่ องราวของผู้นํ าในท้อ งถิ่ น นั้น หรื อ แม้ กระทั่ง นวนิ ยายอิ ง ประวั ติ ศาสตร์ กระแสหลั กซึ่ ง เน้ นอํ า นาจของ
ศูนย์กลางเพียงอย่างเดียว
จากความแตกต่างของโครงเรื่อง ส่งผลให้ตัวละครในนวนิยายเรื่องในวารวันแตกต่างจากนวนิยายอิงประวัติศาสตร์
ท้องถิ่ นเรื่อ งอื่นๆด้วย โดยนั กเขีย นสร้า งตัวละครในนวนิ ยายเรื่อง ในวารวัน ทั้งจากจินตนาการและจากบุ คคลจริงใน
ประวั ติศ าสตร์ ซึ่ งมี ตัว ละครเป็ นคนทุ ก ชนชั้น ในสัง คม ทั้ งประชาชนทั่ว ไป ข้ า ราชการ พระบรมวงศานุ วงศ์ ตลอดจน
พระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ตัวละครในนวนิยายอิงประวัติศาสตร์เรื่องอื่นมักเป็นชนชั้นปกครองและมีชื่อเสียงในท้องถิ่นนั้นๆ โดย
ตัวละครหลักในนวนิยายเรือ่ งในวารวัน เป็นประชาชนทั่วไป ส่วนตัวละครที่เป็นข้าราชการและชนชั้นสูงส่วนใหญ่เป็นเพียงตัว
ละครรองและตัวละครประกอบต่างจากนวนิยายเรือ่ งอื่นซึ่งบุคคลเหล่านี้มักเป็นตัวละครหลัก นอกจากนี้ ฉากและบรรยากาศ
ในนวนิยายเรื่องในวารวันของปิยะพร ศักดิ์เกษมยังสะท้อนวิถีชีวิตของประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของสังคม ทําให้นว
นิยายเรื่องนี้แตกต่างไปจากนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเรื่องอื่น ๆ ด้วย
ปิยะพร ศักดิ์เกษม หรือ นันทพร ศานติเกษม เป็นนักเขียนที่มีผลงานหลากหลาย เป็นที่นิยมของนักอ่าน และมีนว
นิยายหลายเรื่องที่ได้รับรางวัลทั้งจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ รางวัลเซเว่นบุ๊คอะวอร์ด และอื่นๆ โดย ปิยะพร
เป็นคนชลบุรีโดยกําเนิด ทําให้นวนิยายเรื่องในวารวันเป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชลบุรีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ เป็น
เรื่องราว ประเพณี วิถีชีวิต ความคิดของชาวบ้านธรรมดาที่ไม่อาจหาได้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ กระแสหลัก ซึ่งปิยะ
พรสะท้อนประวัติศาสตร์จากพื้นฐานความรู้ที่ได้จากคําบอกเล่า และประสบการณ์ของตนเอง ทั้งยังสร้างสรรค์เรื่องราวจาก
จินตนาการอันต่อยอดมาจากสิ่งที่ได้เรียนรู้มาดังกล่าวมาแล้ว
นวนิยายเรื่องในวารวัน ได้รับรางวัลชมเชยจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติในปี พ.ศ.๒๕๔๙ และรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ ๑ เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ นอกจากนี้บ้านของตัวละครเอกในเรื่องซึ่งเป็นบ้านของหลวงอํานาจ
จีนนิกรยังได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจําปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ประเภทเคหสถานและบ้านเรือนเอกชนจาก
สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ และชุมชนบางปลาสร้อย ชุมชนเก่าแก่ของชลบุรีซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุการณ์
ส่วนใหญ่ในเรื่องยังได้รับพระราชทานรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ประเภทชุมชนพื้นถิ่น ชุมชนบ้านบางสะพาน
บางปลาสร้อยของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีด้วย
อย่างไรก็ตาม แม้การเขียนนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ของปิยะพร ศักดิ์เกษมจะมาจากประสบการณ์ตรงมีการเลือก
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์บางเหตุการณ์มาสร้างเรื่องราว มีการสร้างตัวละครที่มีลักษณะคล้ายกับบุคคลที่มีตัวตนจริงใน
ประวัติศาสตร์จนผู้อ่านเชื่อว่าตัวละครที่สร้างขึ้นเป็นบุคคลที่มีชีวิตอยู่จริง แต่การประพันธ์นวนิยายอิงประวัติศาสตร์เรื่องนี้ก็
เป็นไปตามความต้องการและจินตนาการของนักเขียน ผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชลบุรีในนวนิยายเรื่อง
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ในวารวัน เพื่อให้เห็นถึงกลวิธีการประพันธ์อันเป็นส่วนสําคัญที่ส่งเสริมให้นวนิยายเรื่องนี้น่าสนใจ สามารถดึงดูดใจผู้อ่านจน
ได้รับความนิยมและได้รับรางวัล และเป็นกลวิธีที่ทําให้ผู้อ่านรับรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์แบบมีอรรถรสผ่านบันเทิงคดี
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิน่ ชลบุรีในนวนิยายเรื่อง ในวารวัน ของ ปิยะพร ศักดิ์เกษม
๒. เพื่อศึกษากลวิธีการนําเสนอประวัติศาสตร์ท้องถิน่ ชลบุรีในนวนิยายเรื่อง ในวารวัน ของ ปิยะพร ศักดิ์เกษม
๓. เพื่อศึกษาสภาพสังคมและวัฒนธรรมที่ปรากฏในนวนิยายเรื่อง ในวารวัน ของ ปิยะพร ศักดิ์เกษม
วิธีดําเนินการศึกษา
๑. ขั้นรวบรวมข้อมูล
๑.๑ สํารวจและเลือกนวนิยายเรื่อง ในวารวัน ของ ปิยะพร ศักดิ์เกษม มาใช้ในการศึกษา
๑.๒ สํารวจและรวบรวมหนังสือ เอกสารหลักฐาน และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
๑.๓ ศึกษานวนิยายที่เลือกและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่ได้รวบรวมไว้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษา
ต่อไป
๒. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล
๒.๑ จัดระเบียบข้อมูลที่ได้ศึกษาจากหนังสือ เอกสารหลักฐาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๒.๒ วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา
- วิเคราะห์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่ปรากฏในนวนิยายเรื่อง ในวารวัน ของ ปิยะพร ศักดิ์เกษม
- วิเคราะห์กลวิธีการนําเสนอประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่ปรากฏในนวนิยายเรื่อง ในวารวัน ของ ปิยะพร ศักดิ์
เกษม
- วิเคราะห์สภาพสังคมและวัฒนธรรมที่ปรากฏในนวนิยายเรื่อง ในวารวัน ของ ปิยะพร ศักดิ์เกษม
๓. ขั้นสรุปและอภิปรายผล
๓.๑ ประมวลผลการศึกษา นํามาสรุปและอภิปรายผล
๓.๒ นําเสนอผลการศึกษาในลักษณะการพรรณนาวิเคราะห์ตามรูปแบบของสารนิพนธ์
ผลการศึกษา
จากการศึกษาสามารถแบ่งประเด็นการศึกษาตามวัตถุประสงค์ได้เป็น ๓ ประเด็น ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชลบุรี
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ของสังคมชุมชน โดยเฉพาะชุมชนเล็ก ๆ ที่อยู่นอกศูนย์กลาง
อํานาจ เพื่อแสดงความเป็นตัวตน แสวงหาพื้นที่ของชุมชน และประกาศศักดิ์ศรีของชุมชนที่ต่างไปจากประวัติศาสตร์ชาติซึ่ง
เป็นประวัติศาสตร์กระแสหลัก โดยนวนิยายเรื่องในวารวันปรากฏเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของเมืองชลบุรี
ในช่วงรัชกาลที่ ๕-๘ (พ.ศ.๒๔๔๑-๒๔๘๖) หลายเหตุการณ์ จากการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นชลบุรีใน
ช่วงเวลาดังกล่าว สามารถแบ่งประเภทหลักฐานตามลักษณะการเกิดได้ ๒ ประเภท คือ หลักฐานชั้นต้น และหลักฐานชั้นรอง
หลักฐานชั้นต้นในช่วงแรกส่วนใหญ่เกี่ยวข้องผูกพันกับราชสํานัก ปรากฏเหตุการณ์การเสด็จประพาสเมืองชายทะเล ทั้งศรี
ราชา อ่างศิลา สัตหีบ ตลอดจนเกาะสีชัง โดยปรากฏหลักฐานการเสด็จประพาสและพักแรมของพระบรมวงศานุวงศ์อยู่
ตลอด ส่วนในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรการซ้อมรบทางทะเลที่สัตหีบ
บ่อยครั้ง อย่างไรก็ตาม ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสชลบุรีเพียงครั้งเดียว และไม่
ปรากฏการเสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
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ในระยะถัดมา หลักฐานชั้นต้นของท้องถิ่นชลบุรีทําให้เห็นลักษณะของการขยายเมืองของจังหวัดชลบุรีชัดเจนยิ่งขึ้น
มีการเปิ ดสถานที่ราชการต่าง ๆ มีระบบการจัดการบ้ านเมือ งที่ทันสมัยตามแบบตะวั นตกสอดรับกับการปกครองของ
ส่วนกลางในช่วงเวลานั้น เช่น การเปิดศาลจังหวัด การจัดตั้งสุขาภิบาล เป็นต้น การเปิดที่ทําการไปรษณีย์ มีการออกโฉนด
ที่ดิน ตลอดจนการสาธารณสุขที่พัฒนามากขึ้น มีการปลูกฝีเพื่อป้องกันโรคไข้ทรพิษแก่ประชาชน ตลอดระยะเวลายาวนาน
ถึง ๑๐ ปี คือตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๖๓ ถึง ๒๔๗๓ โดยการพระราชทานเป็นพระราชกุศล การสร้างระบบสาธารณูปโภคและ
สถานที่ราชการซึ่งมีงบประมาณจากการบริจาคหรือเรี่ยไรของประชาชนเป็นหลัก โดยส่วนใหญ่เป็นชาวจีน ด้านการศึกษา มี
การจัดตั้ง บอกเลิก เปลี่ยนชื่อ และโยกย้ายโรงเรียนราษฎร์อยู่ตลอด กระทั่งหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง มีประกาศ
จัดตั้งโรงเรียนราษฎร์จํานวนมาก โดยเมืองชลบุรีขยายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังจะเห็นจากการประกาศจัดตั้งเทศบาลเมือง
ชลบุรี ในปี พ.ศ.๒๔๗๘ และประกาศเปลี่ยนแปลงอาณาเขตพร้อมกับการจัดตั้งเทศบาลเมืองพนัสนิคมในปี พ.ศ.๒๔๘๐
ประกาศยกฐานะกิ่งอําเภอบ้านบึงขึ้นเป็นอําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ในปี พ.ศ.๒๔๘๑ และเปลี่ยนแปลงการปกครองใน
ระดับอําเภอ ทั้งเปลี่ยนชื่ออําเภอ เปลี่ยนแปลงอาณาเขตอําเภอต่าง ๆ
ส่วนหลักฐานชั้นรองเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชลบุรีในรัชกาลที่ ๕ - ๘ (พ.ศ.๒๔๔๐-๒๔๙๔) ประวัติศาสตร์ชลบุรีที่
ปรากฏในหลักฐานชั้นรองมีลักษณะคล้ายคลึงกับหลักฐานชั้นต้นคือ ในระยะแรกเรื่องราวของชลบุรีมักแอบอิงอยู่กับ ราช
สํานัก มีการกล่าวถึงชลบุรีในการเสด็จประพาสและพักแรมของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ส่วนในระยะต่อมา
จะเห็นภาพของเมืองชลบุรีที่เป็นลักษณะของเมืองขยาย มีความเจริญมากขึ้นทุกด้าน ทั้งความเปลี่ยนแปลงด้านการปกครอง
มีการโยกย้าย ยุบรวม ก่อตั้งอําเภอใหม่ ตั้งเทศบาลเมือง ด้านการสาธารณสุขมีการสร้างโรงพยาบาลชลบุรี ด้านการคมนาคม
มีการสร้างถนนเชื่อมระหว่างจังหวัด และถนนระหว่างอําเภอ มีการก่อสร้างฐานทัพเรือสัตหีบ
ประวัติศาสตร์ชลบุรีในนวนิยายเรื่อง ในวารวัน ของ ปิยะพร ศักดิ์เกษม ปรากฏชัดโดยผูกติดสัมพันธ์กับราชสํานัก
ผ่านการเสด็จประพาสและการประทับพักแรม และมุ่งเน้นประวัติศาสตร์ช่วงสมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นหลัก ภายหลังเหตุการณ์ไฟ
ไหม้ ต ลาดชลบุ รี เ มื่ อ ปี พ.ศ.๒๔๕๗ ก็ ไ ม่ ป รากฏประวั ติ ศ าสตร์ ใ นนวนิ ย ายเรื่ อ งในวารวั น อี ก กระทั่ ง ปี พ.ศ.๒๔๖๘
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ และเสด็จ
ประพาสชลบุรีในปี พ.ศ.๒๔๗๐ แล้วกล่าวถึงความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ.
๒๔๗๕ ตลอดจนเหตุการณ์ต่างๆของบ้านเมืองอันเป็นประวัติศาสตร์กระแสหลักที่เกิดขึ้นในเวลานั้น โดยไม่กล่าวถึงความ
เปลี่ยนแปลงของชลบุรีอีก
๒. กลวิธีการนําเสนอประวัติศาสตร์ชลบุรีในนวนิยายเรื่อง ในวารวัน ของปิยะพร ศักดิ์เกษม
การนําเสนอข้อมูลทางประวัติศาสตร์เป็นการคัดเลือกข้อมูลอย่างจงใจของผู้เขียนประวัติศาสตร์ ซึ่งมีลักษณะ
คล้ายคลึงกับการนําเสนอเหตุการณ์ต่างๆ ในนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ เนื่องจากผู้แต่งนวนิยายประเภทนี้จะเขียนนวนิยาย
โดยนําเอาเหตุการณ์ที่เป็นจริงมาเรียงร้อยสอดประสานกันจนเป็นหนึ่งกับจินตนาการ นวนิยายเรื่องในวารวันจึงเป็นนวนิยาย
อิงประวัติศาสตร์ที่ปิยะพรคัดสรรเอาเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชลบุรีช่วงรัชกาลที่ ๕-๘ มาเรียบเรียงผนวกกับ
จินตนาการและประสบการณ์ของปิยะพรเองถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของนวนิยาย โดยใช้กลวิธีการนําเสนอที่สามารถ
ดึงดูดผู้อ่านให้สนใจได้มากกว่าการอ่านข้อมูลจากหนังสือประวัติศาสตร์
จากการศึกษา กลวิธีการนําเสนอประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชลบุรีในนวนิยายเรื่องในวารวัน ของ ปิยะพร ศักดิเ์ กษม
ตามองค์ประกอบทางวรรณศิลป์ โดยไม่พิจารณาบทสนทนา ฉากและบรรยากาศ ซึ่งผู้เขียนย่อมสร้างอย่างพิถีพิถันเพื่อให้
สามารถเร้าอารมณ์ผู้อ่าน ทําให้ข้อเท็จจริงผสมผสานกับจินตนาการได้อย่างเหมาะสมกลมกลืนจนเรื่องสมจริงมากที่สุดอยู่
แล้ว แต่มุ่งศึกษาโครงเรื่อง และตัวละครเป็นหลัก เนื่องจากโครงเรื่องจะทําให้เห็นโครงสร้างของเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆใน
เรื่อง ทั้งยังเป็นสิ่งที่จะช่วยแสดงความคิด การกระทําและความเป็นไปของตัวละครที่ผู้เขียนผูกโยงขึ้นเพื่อดึงดูดความสนใจ
และชวนให้ผู้อ่านติดตาม โครงเรื่องและตัวละครจึงเป็นกลวิธีอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของการนําเสนอเรื่องในแนวทางของ
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วรรณกรรม ซึ่งแตกต่างจากประวัติศาสตร์ที่นําเสนอเรื่องผ่านหลักฐานต่าง ๆ โดยสิ้นเชิง การศึกษาโครงเรื่องและตัวละคร
ในนวนิยายเรื่องในวารวันจึงเป็นส่วนสําคัญที่จะช่วยสะท้อนให้เห็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชลบุรีที่ปิยะพรนําเสนอใน
รูปแบบนวนิยาย
๒.๑ กลวิธีการนําเสนอประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชลบุรีผ่านโครงเรื่อง
โครงเรื่องของนวนิยายเรื่องในวารวัน เป็นเรื่องราวความขัดแย้งภายในครอบครัวที่มีภรรยาหลายคน มิได้มี
โครงเรื่องยึดโยงเกี่ยวกับเรื่องเล่าหรือตํานานในท้องถิ่นชลบุรีแต่อย่างใด หากแต่เป็นเพียงการคัดสรรประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ชลบุรีเพียงบางเหตุการณ์เข้ามาสอดแทรกไว้ในนวนิยาย มีการเล่าเรื่องไปตามลําดับปฏิทิน และกล่าวอ้างถึงเหตุการณ์ใน
อดีตเพียงบางช่วงบางตอน โดยใช้มุมมองแบบพระเจ้าในการเล่าเรื่องเป็นส่วนใหญ่ สอดแทรกด้วยคําพูดของตัวละคร และ
รายละเอียดเพิ่มเติมในการอ้างอิงเชิงอรรถท้ายหน้า กลวิธีการนําเสนอประวัติศาสตร์ผ่านโครงเรื่องของนวนิยายเรื่องในวาร
วันเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชลบุรีในนวนิยายน่าสนใจและชวนติดตามได้มากยิ่งขึ้น ปิยะ
พรคัดสรรเหตุการณ์จริงในประวัติศาสตร์มาสอดแทรกในนวนิยาย โดยเหตุการณ์จริงที่ผู้เขียนสอดแทรกเข้ามาในเนื้อเรื่องนั้น
เป็นเพียงเหตุการณ์ที่จะช่วยสร้างนวนิยายให้สมจริงมากยิ่งขึ้น ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงเรื่องของนวนิยายที่เป็นเรื่องราว
ความขัดแย้งในชีวิตครอบครัวของทั้งแม่วันและพ่อเทิดที่เป็นตัวละครเอกของเรื่อง เหตุการณ์จริงในประวัติศาสตร์เป็นเพียง
ส่วนสร้างอารมณ์แก่ผู้อ่าน และทําให้นวนิยายเป็นเสมือนเรื่องเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในช่วงสมัยรัชกาลที่ ๕ ถึง รัชกาลที่
๘ เท่านั้น และเมื่อใช้เกณฑ์การให้ความสําคัญของบุคคลแบ่งประเภทของเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในนวนิยายเรื่อง
ในวารวัน จะสามารถแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท คือ เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับราชสํานัก และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของ
คนท้องถิ่นชลบุรี
ส่วนเหตุการณ์การเสด็จประพาสสถานที่ที่นอกเหนือจากบางปลาสร้อยเขตตัวเมืองชลบุรี ทั้งศรีราชา อ่างหิน หัว
บึง สัตหีบ และสถานที่อื่น ๆ ปิยะพรจะกล่าวถึงเหตุการณ์และให้รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่นั้น ๆ เพียงเล็กน้อย โดยไม่ได้
แทรกอยู่ในเนื้อหาของนวนิยาย แต่ใช้วิธีการเล่าผ่านตัวละครต่าง ๆ รวมทั้งการเล่าเรื่องโดยมุมมองแบบพระเจ้า และให้
รายละเอียดเพิ่มเติมในการอ้างอิงเชิงอรรถท้ายหน้า ทั้งนี้เนื่องจากตัวละครสําคัญไม่ได้ประสบกับเรื่องราวนั้น ๆ ด้วยตนเอง
รวมทั้งสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ ไม่ได้อยู่ในละแวกบ้านของตัวละครสําคัญ คือ เขตบางปลาสร้อย เมืองชลบุรี ทําให้ปิยะพร
ไม่ได้คัดเลือกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เหล่านั้นมาเล่าเรื่องในนวนิยายหรือไม่ได้ให้ความสําคัญเท่ากับประวัติศาสตร์ใน
บางปลาสร้อยซึ่งเป็นบริเวณละแวกบ้านของตน อย่างไรก็ตามการเสด็จประพาสเมืองบางปลาสร้อยที่ปรากฏหลักฐานใน
เอกสารทางประวัติศ าสตร์บางครั้ งก็ไ ม่ปรากฏรายละเอียดในนวนิย าย เช่น การเสด็จประพาส วัด เขาบางทรายของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งดํารงอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยาม
มกุฎราชกุมาร ในขณะผนวชได้เสด็จฯ วัดเขาบางทราย จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๔๔๗ อย่างไรก็ตาม การเสด็จประพาสที่
ปรากฏหลักฐานในเอกสารทางประวัติศาสตร์บางครั้งแต่มิใช่การเสด็จประพาสในเขตบางปลาสร้อย ก็ไม่ปรากฏในนวนิยาย
เช่นกัน เช่น การเสด็จฯของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งการเสด็จประพาสศรีราชาและสัตหีบตั้งแต่วันที่ ๒๖
ถึง ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๔ การเสด็จประทับแรมที่ตําบลอ่างศิลาตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน ถึง ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๖
และการเสด็จฯสัตหีบและศรีราชาเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๕
นอกจากนี้ ในนวนิยายเรื่อง ในวารวัน ยังปรากฏเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับราชสํานักเป็นเรื่องราวที่อยู่ในความรับรู้
ของคนทั้งชาติ จนกล่าวได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์กระแสหลัก นั่นคือ การเสด็จสวรรคตของพระมหากษัตริย์ โดยปิยะพร
บรรยายความโศกเศร้าของราษฎรชาวบางปลาสร้อยครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต และแทรก
รายละเอียดวันเวลาที่เสด็จสวรรคตไว้ในเชิงอรรถท้ายหน้า ส่วนการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว ปิยะพรใช้วิธีการบรรยายเรื่องตามปกติ ส่วนการสละราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และการ
เสด็จนิวัติพระนครของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลพร้อมด้วยสมเด็จพระราชชนนี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
และสมเด็จพระอนุชา ปิยะพรเล่าเหตุการณ์ไม่ละเอียดนักด้วยวิธีการบรรยายเรื่องราวในจดหมายที่พ่อเทิดเขียนถึงพ่อทูน
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นอกจากเหตุ ก ารณ์ เ กี่ ย วกั บ ราชสํ า นั ก ดัง กล่ า วมาแล้ ว ในนวนิ ยายเรื่ อ งในวารวั น ปรากฏเหตุก ารณ์ สํา คั ญ ทาง
ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับคนในท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงเรื่องเพียงเหตุการณ์เดียว คือ เหตุการณ์ไฟไหม้ตลาดเมือง
ชลบุรีเมื่อกลางดึกของวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๗ โดยปิยะพรเล่าทั้งเหตุการณ์และความรู้สกึ ของชาวบ้านผ่านคําพูดของ
ตัวละครสําคัญ สลับกับการบรรยายเรื่องในมุมมองแบบพระเจ้า รวมทั้งปิยะพรยังนําเอาเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งนี้มาเป็นจุด
เปลี่ย นของชีวิ ตตั วละครปรปั กษ์ ในนวนิย ายด้ว ย ส่ว นเหตุ การณ์ ที่เ กี่ย วข้ องกับ ชีวิ ตความเป็น อยู่ ของคนท้ องถิ่น ชลบุ รี
เหตุการณ์อื่นนั้นมิได้มีส่วนสําคัญกับโครงเรื่อง และไม่ได้เป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่สําคัญ หากแต่เป็นสภาพสังคม
และวัฒนธรรมซึ่งเป็นเพียงส่วนที่ทําให้การดําเนินเรื่องมีสีสันน่าติดตามมากขึ้น
๒.๒ กลวิธีการนําเสนอประวัติศาสตร์ผ่านตัวละคร
จากการศึกษานวนิยายเรื่องในวารวันสามารถแบ่งวิธีการสร้างตัวละครได้เป็น ๒ ประเภท คือ ตัวละครที่สร้าง
จากบุคคลจริงในประวัติศาสตร์ และตัวละครที่ผู้เขียนสมมติขึ้น ตัวละครที่สร้างจากบุคคลจริงในประวัติศาสตร์ ส่วนใหญ่
ผู้อ่านจะรับรู้จากกล่าวถึงผ่านคําบอกเล่าของตัวละครอื่น ๆ โดยตัวละครที่สร้างจากบุคคลจริงที่มีบทบาทในการดําเนินเรื่อง
ปรากฏเพียงตัวละครเดียว คือ หลวงอํานาจจีนนิกร หรือนายอากรฮั้ว เป็นบุคคลสําคัญในสมัยรัชกาลที่ ๕ ในการเสด็จ
ประพาสชลบุรีเมื่อปี พ.ศ.๒๔๕๑ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้นวนิยายยังบอกเล่าเรื่องราว
สอดคล้องกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ คือ พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมพระ
บรมวงศานุวงศ์และขุนนางข้าราชบริพารที่ตามเสด็จ โดยมีหลวงอํานาจจีนนิกรในภาพนั้นด้วย
นอกจากนี้ ปิยะพรยังสร้างให้หลวงอํานาจจีนนิกรมีชีวิตจิตใจด้วยการสร้างความสัมพันธ์ของตัวละครที่มีตัวตนจริง
ให้เป็นเพื่อนกับตัวละครที่สร้างขึ้น คือ หลวงอํานาจจีนนิกรเป็นเพื่อนสนิทและได้รับความไว้วางใจจากหลวงประสิทธิ์จีน
เจริญซึ่งเป็นบิดาของพ่อเทิดตัวละครสําคัญในเรื่อง โดยหลวงประสิทธิ์จีนเจริญมอบหนังสือสั่งเสียหรือพินัยกรรมให้หลวง
อํานาจจีนนิกรเก็บรักษาไว้ให้ เมื่อหลวงประสิทธิ์จีนเจริญถึงแก่กรรม หลวงอํานาจจีนนิกรทําหน้าที่ของตนตามที่รับปากกับ
เพื่อนสนิทไว้ แม้โดยส่วนใหญ่ปิยะพรจะนําลักษณะของความเป็นบุคคลที่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์ คือ การกล่าวอ้างถึงชื่อ
มาช่วยสร้างความสมจริงของเรื่องโดยไม่มีบทบาทต่อโครงเรื่องมากนัก แต่เหตุการณ์ครั้งนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ปิยะพรปล่อยให้
ตัวละครซึ่งเป็นบุคคลจริงในประวัติศาสตร์ออกมาแสดงบทบาทในเรื่องและทิ้งผลกระทบที่มีต่อการแสดงลักษณะนิสัยตัว
ละครอื่นๆอย่างยาวนาน อย่างไรก็ตามพบว่า หลวงอํานาจจีนนิกรยังเป็นตัวละครที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงหลวงประสิทธิ์จีน
เจริญซึ่งเป็นตัวละครสมมติด้วย
นอกจากหลวงอํานาจจีนนิกรแล้ว ยังมีการกล่าวอ้างถึงบุคคลจริงในประวัติศาสตร์อื่นๆ เช่น พ่อหมอสุกเทวดา
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นวิวิธวรรณปรีชา เจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ (ม.ร.ว.หลาน กุญชร)
ท่านญาณวโร นายจํานง จันทถิระ เป็นต้น การกล่าวอ้างถึงนี้ปิยะพรใช้วิธีการบอกเล่าเรื่องราวผ่านตัวละครที่ผู้เขียนสมมติขึ้น
เช่น กล่าวถึงพ่อหมอสุกเทวดาซึ่งเป็นหมอที่มีชื่อเสียง มีความเชี่ยวชาญ สามารถรักษาโรคต่างๆให้หายขาดได้ โดยหลวง
ประสิทธิ์จีนเจริญกล่าวว่า “แม่ทิพหาหมอมาหลายรายไม่เคยหาย มาหายที่พ่อหมอสุกเทวดานี่แหละ รักษาแล้วก็ไม่ยอมรับ
ค่ารักษาอีกตามเคย ให้พ่อเทิดเอาไปให้ที่บ้านอีกรอบก็ไม่ยอมรับ”… “พ่อหมอสุกไม่เคยรับค่ารักษาหรอกค่ะ ท่านคงบูชาครู
ไว้ว่าอย่างนั้น คงบูชาไว้ว่าจะรักษาโดยไม่คิดค่าตอบแทน...” (ปิยะพร ศักดิ์เกษม, ๒๕๕๕: ๓๑) หรือแม้กระทั่งการใช้เสียงเล่า
ซึ่งเป็นมุมมองแบบพระเจ้าเพื่อกล่าวถึงเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี “...เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ซึ่งมาทํากิจการป่าไม้อยู่ที่ศรี
ราชาได้รับพระบรมราชโองการให้เป็นผู้อภิบาลสมเด็จฯ ท่านเจ้าพระยาจึงได้ปลูกพลับพลาที่ประทับถวายที่ศรีราชา” (ปิยะ
พร ศักดิ์เกษม, ๒๕๕๕: ๔๔) จะเห็นได้ว่าเรื่องราวตลอดจนการกระทําต่าง ๆ ของบุคคลจริงในประวัติศาสตร์สอดคล้องกับ
ข้อมูลที่ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์
อย่างไรก็ตามตัวละครที่ผู้เขียนสมมติขึ้นมีความสําคัญและบทบาทต่อการดําเนินเรื่องมากกว่าตัวละครที่มีตัวตนจริง
อยู่ในประวัติศาสตร์ ปิยะพรใช้ตัวละครประเภทนี้บอกเล่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเป็นหลัก โดยการตั้งชื่อตัวละคร
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สําคัญให้มีตัวอักษรขึ้นต้นเหมือนกันทั้งครอบครัว เช่น ย่าวง พ่อว่าน แม่วัน หรือ แม่ทิพ พ่อเทิด พ่อทูน หรือ พ่อเพิ่ม แม่
พริ้ง พ่อพร้อม แม่พิศ พ่อพัน หรือ คุณอุ่น คุณอิน คุณอี่ คุณอ้าย คุณเอิบ เป็นต้น โดยตัวละครในแต่ละครอบครัวจะมี
ตัวอักษรขึ้นต้นชื่อเป็นตัวอักษรเดียวกัน สะท้อนลักษณะการตั้งชื่อของคนไทยในสมัยรัชกาลที่ ๕ ซึ่งนิยมตั้งชื่อพยางค์เดียว
ต่อมาก็นิยมตั้งชื่อหลายพยางค์มากขึ้น เช่น ทวีป เทวี ทิวา ทวีวงศ์ ทวินันท์ เทวัญ เป็นต้น เกิดจากตัวอักษรแรกของชื่อพ่อ
คือ เทิด และตัวอักษรตัวถัดมาเป็นตัวอักษรตัวแรกของชือ่ แม่ คือ วัน ทําให้ชื่อลูกของแม่วันขึ้นต้นด้วยอักษร ท และ ว ทุกคน
โดยจะกล่าวถึงตัวละครสําคัญที่สามารถสะท้อนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชลบุรีได้ชัดเจนที่สุด ๒ ตัวละคร คือ แม่วันซึ่งเป็นตัว
ดําเนินเรื่องหลัก และพ่อเทิดสามีของแม่วันที่ป่วยและเสียชีวิตในตอนจบของเรื่อง
การนําเสนอประวัติศาสตร์ท้องถิ่นผ่านตัวละครนั้น ปิยะพรนําเสนอผ่านทั้งเรื่องราวชีวิตของตัวละคร และผ่าน
คุณสมบัติของตัวละคร โดยการนําเสนอผ่านเรื่องราวชีวิตของตัวละครจะเห็นได้จากพ่อเทิดและแม่วันเป็นตัวละครสําคัญที่มี
ลักษณะครอบครัวคล้ายคลึงกัน คือ มีปัญหาเรื่องการมีภรรยาหลายคนของผู้ชายซึ่งเป็นค่านิยมของคนไทยในสมัยรัชกาลที่ ๕
ไม่เว้นแม้แต่ในชลบุรีที่เป็นหัวเมืองสําคัญ ทําให้ความสัมพันธ์ของครอบครัวไม่มั่นคง เนื่องจากภรรยาต่างก็ต้องการการยก
ย่องเชิดชูและสถานะทางสังคมที่มั่นคงทําให้เกิดการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นอิจฉาริษยากัน ทั้งแม่วันและพ่อเทิดต่างก็ได้รับ
ผลกระทบจากความอิจฉาริษยานี้ด้วย อย่างไรก็ตามในสมัยต่อมาผู้ชายไทยก็ไม่นิยมมีภรรยาหลายคนอีก เช่น พ่อเทิดมี
ภรรยาเพียงคนเดียวคือแม่วัน หรือ พ่อทองอยู่มีภรรยาเพียงคนเดียวคือแม่ดารา เป็นต้น
นอกจากนี้เรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าผ่านเรื่องราวชีวิตของตัวละครได้ชัดเจนที่สุดคือ การเสด็จประพาส
ชลบุรีของพระมหากษัตริย์ตั้งแต่รัชกาลที่ ๕ ถึงรัชกาลที่ ๗ แม่วันกับพ่อเทิดมีโอกาสเฝ้าฯรับเสด็จพระมหากษัตริย์ทุกครั้ง ปิ
ยะพรเล่ า เรื่ อ งราวการเสด็ จ พระราชดํ า เนิ น ตามลํ า ดั บ เวลาของเหตุ ก ารณ์ เ ช่ น เดี ย วกั บ การบั น ทึ ก เหตุ ก ารณ์ ใ นพระ
ราชหัตถเลขา ในนวนิยายปิยะพรใช้วิธีการเล่าเรื่องผ่านตัวละคร ทั้งผ่านคําบอกเล่าและการเข้าร่วมอยู่ในเหตุการณ์ของตัว
ละครสําคัญ ทั้งยังสอดแทรกความคิดเห็นของปิยะพรเกี่ยวกับความงามสง่าและบุญญาบารมีของเจ้านาย รวมทั้งความรู้สึก
ปลื้ มปิ ติ ประทั บใจ อิ่ ม เอิ บใจผ่า นคํา บอกเล่ า ของตั ว ละครต่ าง ๆ โดยเฉพาะแม่วั น เช่น เมื่ อครั้ งพระบาทสมเด็ จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ บางปลาสร้อย
แม่วันรู้สึกว่าแม้ตนจะกําลังนั่งอยู่กลางตะวัน หากกลับรู้สึกแช่มชื่นฉ่ําเย็นไปทั่วทั้งร่าง เป็น
ความปิติ อิ่มเอิบที่แล่นพล่านไปทั่ว จนความเป็นจริงของดินฟ้าอากาศภายนอกไม่มีผลแต่ อย่างใดเลย
ทั่วทั้งบริเวณเงียบกริบเมื่อพระองค์เสด็จฯผ่าน ดวงพักตร์ผ่องใส...งาม...จนเด็กสาวอยากจะ
คิดว่านี่คือองค์จริงของเทพยดาเหาะลงมาจากสวรรค์
แม่วันรู้ดีว่าภาพนี้ไม่มีวันลบไปจากความทรงจํา ภาพของเจ้าชีวิตของคนไทยทั้งประเทศ
รอยแย้มสรวลสดใสเปี่ยมเมตตานั้นจําหลักลงกลางใจ และเมื่อยามที่ก้มกราบลงกับพื้น ทุกคนก็คิดตรงกันว่าจะ
ยินยอมถวายแม้ชีวิต
(ปิยะพร ศักดิ์เกษม, ๒๕๕๕: ๓๐๘)
การบรรยายภาพดังกล่าวสะท้อนให้เห็นทรรศนะของปิยะพรที่มีความชื่นชม รักและเคารพสถาบันพระมหากษัตริย์
รวมทั้งยังเห็นความพยายามและความต้องการที่จะสร้างชุมชนชลบุรีของตนให้สัมพันธ์กับการเป็นพสกนิกรที่จงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ด้วย
อี ก เหตุ ก ารณ์ ห นึ่ ง ที่ มี ผ ลต่ อ วิ ถี ชี วิ ต ของคนชลบุ รี ม าก แต่ ไ ม่ มี ก ารบั น ทึ ก ไว้ ใ นประวั ติ ศ าสตร์ ก ระแสหลั ก คื อ
เหตุการณ์ไฟไหม้ตลาดชลบุรีเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๗ ปิยะพรนําเสนอเหตุการณ์ไฟไหม้ตลอดจนความสูญเสียและ
ผลกระทบต่อชาวชลบุรีในระยะยาวผ่านเรื่องราวชีวิตของแม่วันและพ่อเทิด แม้ทั้งสองจะมิใช่ผู้ที่สูญเสียบ้านเรือนหรือชีวิต
โดยตรง แต่ก็สูญเสียทรัพย์สินที่เป็นห้องแถวในตลาดไม่น้อย ปิยะพรเล่าเรื่องราวผ่านแม่วันผู้เห็นเหตุการณ์ไฟไหม้ตลาดตอน
กลางดึก โดยเห็นจากบ้านชายทะเลของพ่อเทิด จากนั้นแม่วันก็รับหน้าที่ดูแลบ้านจึงไม่มีโอกาสเห็นเหตุการณ์ขณะไฟกําลัง
ไหม้ตลาดด้วยตนเอง แต่ได้เห็นสภาพหลังจากไฟไหม้แล้ว ต่างจากพ่อเทิดที่เห็นเหตุการณ์ไฟไหม้ด้วยตนเอง เนื่องจากพ่อเทิด
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พาลูกน้องไปช่วยดับไฟในตลาด อย่างไรก็ตาม เรื่องราวที่นําเสนอในนวนิยายเป็นเรื่องเล่าของแม่วันมากกว่าพ่อเทิด ทําให้
ผู้อ่านเห็นภาพความเสียหายหลังเหตุการณ์ไฟไหม้มากกว่าขณะเกิดไฟไหม้
ส่วนการนําเสนอประวัติศาสตร์ท้องถิ่นผ่านคุณสมบัติของ พ่อเทิดและแม่วันเป็นตัวละครที่มีคุณสมบัติสะท้อน
ลักษณะของประชาชนชลบุรีในอดีตที่มีความขยันอดทนและหากินกับทะเลเป็นหลัก เนื่องจากทั้งพ่อเทิดและแม่วันต่างก็มี
อาชีพชาวประมงเช่นกัน หากแต่ก่อนแต่งงานกับพ่อเทิด แม่วันเป็นเพียงชาวประมงพื้นบ้าน เช่น ถีบกระดานหาหอยแครง
ทํางานในโรงปลานึ่ง ค้าขายสัตว์น้ํา และอาชีพเสริมอื่นๆ เมื่อแม่วันแต่งงานกับพ่อเทิดก็ยังคงหาสินในน้ําเช่นเดิม หากแต่
เปลี่ยนเป็นการเรียนรู้วิธีการลากอวน ทําโป๊ะจับปลาจาก พ่อเทิดที่สืบทอดกิจการนี้มาจากหลวงประสิทธิ์จีนเจริญ บิดาของ
ตน หลังจากนั้นแม่วันก็มีหน้าที่ดูแลแพปลาซึ่งรับปลามาจากโป๊ะของพ่อเทิด โดยทั้งสองยึดอาชีพประมงทางทะเลจนกระทั่งมี
ทรัพย์สินมั่งคั่ง ครอบครัวเป็นปึกแผ่นจนเลิกกิ จการประมงทางทะเลแล้วหันไปทํากิจการบนบกอื่นแทน พร้อมกับการ
เปลี่ยนแปลงที่ทางเทศบาลประกาศจัดระเบียบแพปลาให้ย้ายไปรวมอยู่ในที่เดียวกันทั้งหมดทําให้เห็นความคึกคักของตลาด
อาหารทะเลในช่วงเวลานั้นด้วย นอกจากนี้การทําประมงยังเป็นวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ของชลบุรีที่ทําให้เห็นประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นชลบุรีซึ่งเป็นเรือ่ งราวของชาวบ้านอย่างแท้จริง ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์กระแสหลักซึ่งเป็นเรือ่ งราวของราช
สํานักดังที่ไม่ปรากฏในหลักฐานชั้นต้นและชั้นรองที่เป็น ลายลักษณ์อักษรเลย
นอกจากนี้คุณสมบัติของพ่อเทิดและแม่วันที่ไม่อาจมองข้ามได้ คือ ความรักวงศ์ตระกูลและญาติพี่น้อง แม้ทั้งสองจะ
มีครอบครัวที่ไม่มั่นคงนัก แต่ก็ยังคงช่วยเหลือเกื้อกูลญาติพี่น้องอยู่ตลอด แม่วันยังคงนับถือป้าพริ้งกับลุงชิดเป็นญาติผู้ใหญ่
ของตน แม้ป้าพริ้งจะเคยทําไม่ดีกับตนไว้มาก เมื่อแต่งงานแล้ว แม่วันก็ยังเป็นห่วงญาติฝ่ายสามีของตนด้วย ครั้งเกิดไฟไหม้
ตลาดชลบุรี แม่วันก็พยายามปลุกครอบครัวของแม่ชั้นจนตื่น แม้จะถูกด่ากระทบกระเทียบอยู่ตลอด หรือแม้กระทั่งการสืบหา
ญาติฝ่ายแม่ของตน แม้แม่วันจะต้องเดินทางด้วยความยากลําบากและไปไกลถึงพนัสนิคม แม่วันก็พยายามสืบหาจนได้ทราบ
ว่าแม่ของตนมีเชื้อสายชาวลาวอพยพที่เข้ามาอาศัยอยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๓ โดยตั้งบ้านเรือนอยู่
บริเวณเมืองพนัสนิคม หลังจากนั้นแม่วันก็ยังส่งข่าวติดต่อกับยายคําศรีวงศ์อยู่ตลอด กระทั่งยายเสียชีวิตก็ยังรับดูแลคนสนิท
ของยายคําศรีวงศ์ด้วย ส่วนพ่อเทิดแม้จะไม่ชอบแม่ชั้น แต่ยังคงเป็นห่วงน้องต่างมารดาซึ่งเป็นลูกของแม่ชั้นและไม่ละความ
พยายามรักษาชื่อเสียงของหลวงประสิทธิ์จีนเจริญบิดาของตน ดังจะเห็นได้จากการช่วยเหลือพ่อเพชรให้หนีพ้นจากคดีฆ่าคน
ตายในงานกองข้าว หรือการตักเตือนพ่อทองที่ยักยอกของทําทานในงานทิ้งกระจาด ความรักญาติพี่น้องวงศ์ตระกูลของพ่อ
เทิดและแม่วันช่วยขับเน้นลักษณะของครอบครัวไทยในอดีตซึ่งเป็นครอบครัวขยาย คนในครอบครัวช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดย
ตลอด ไม่เว้นแม้แต่ครอบครัวในหัวเมืองเช่นชลบุรี
คุณสมบัติของตัวละครที่ปิยะพรสร้างขึ้นเพื่อช่วยนําเสนอประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชลบุรีได้อย่างดียิ่งอีกประการหนึ่ง
คือ ความช่างสงสัย ช่างซักถามของแม่วัน ตั้งแต่เด็กกระทั่งแต่งงานมีลูก แม่วันก็มักจะซักถามเรื่องราวต่างๆที่ตนสงสัยจากคน
รอบตัวอยู่เสมอ โดยในวัยเด็กซึ่งเป็นวัยของการเรียนรู้ อยากรู้อยากเห็นช่างซักถามอยู่แล้ว การเล่าประวัติศาสตร์ผ่านการ
ตอบคําถามของแม่วันจึงเป็นกลวิธีการนําเสนอประวัติศาสตร์ที่แนบเนียนยิ่ง เช่นการถามถึงประเพณีทิ้งกระจาดซึ่งแม่วันจะ
ได้เห็นประเพณีนี้เป็นครั้งแรกในชีวิต เมื่อย่าวงบอกแม่วันว่าจะพาไปดูงานทิ้งกระจาด แม่วันก็ตื่นเต้น ดีใจและซักถามตาม
ลักษณะนิสัยของเด็ก เช่น “วันนี้แล้วหรือจ๊ะย่า แล้วย่ายอมให้ฉันไปดูแล้วหรือ เราจะไปดูกันที่ศาลเจ้าไหน ถ้าฉันขอลงไปรับ
ของกับเขาบ้าง ย่าจะยอมไหมจ๊ะ...ฉันอยากได้ตุ๊กตากวนอิมเนี้ย แลกกับเงินตั้งแปดบาท” (ปิยะพร ศักดิ์เกษม, ๒๕๕๕: ๑๔๑)
และถามข้อสงสัยจากสิ่งที่พบเห็น “บนร้านนั่นคนเต็มเลย...สูงออกอย่างนั้น แล้วบันไดก็ไม่มี เขาขึ้นไปอยู่กันได้อย่างไรล่ะคะ”
(ปิยะพร ศักดิ์เกษม, ๒๕๕๕: ๑๕๙)...“อันตรายออกอย่างนั้น แล้วทําไมคนอยากขึ้นไปกันนักล่ะคะ ร้านหักลงมาเราหัวร้าง
ข้างแตกแล้วจะได้อะไร” (ปิยะพร ศักดิ์เกษม, ๒๕๕๕: ๑๖๐) เป็นต้น แม้เมื่อแม่วันเป็นสาว แม่วันก็ยังคงมีนิสัยช่างซักถาม
เช่นเดิม เช่นในตอนที่แม่วันไปช่วยเป็นลูกมือในงานขึ้นเขาไหว้พระพุทธบาท บางทราย แม่วันถามถึงประวัติวัดนี้ว่า “แล้ว
ท่านแม่ทัพให้สร้างวัดขึ้นมาใหม่ตรงนี้หรือจ๊ะ”(ปิยะพร ศักดิ์เกษม, ๒๕๕๕: ๓๒๔) ความช่างซักถามของแม่วันนี้เองที่ทําให้ปิ
ยะพรสามารถเล่าและอธิบายเรื่องราวต่าง ๆ ได้สะดวกขึ้น
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๒.๓ กลวิธีการนําเสนอประวัติศาสตร์ผ่านการอ้างอิงแบบเชิงอรรถ
ในนวนิยายเรื่องในวารวัน ปิยะพรใช้การอธิบายความและให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวถึงในนวนิยายไว้
ในเชิงอรรถ ซึ่งเป็นลักษณะของการเขียนเอกสารวิชาการมาอธิบายเสริมความรู้แก่ผู้อ่านเพื่อให้เข้าใจเรื่องราวในนวนิยายมาก
ขึ้น หรืออ้างอิงแหล่งที่มาเพื่อความน่าเชื่อถือและให้เกียรติงานของนักเขียนท่านอื่นด้วย วิธีการนี้สอดคล้องกับบทความเรื่อง
การนําเสนอแบบศึกษาบันเทิงในนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ไทยของ อภิรักษ์ ชัยปัญหา กล่าวว่า
การอ้างอิงที่ปรากฏในนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย ส่วนใหญ่เป็นการอ้างอิงแบบเชิงอรรถ ตรง
กับวัตถุประสงค์ข้อที่ ๓ คือ ผู้ประพันธ์ใช้การอ้างอิงเพื่อขยายความคิดหรือข้อมูลประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
ในเรื่อง ซึ่งเป็นส่วนที่ผู้ประพันธ์ไม่ได้กําหนดให้ตัวละครใดกล่าวถึงหรือไม่ได้บรรยายไว้ในเนื้อเรื่องโดยตรง นอกจากนั้น
ยังใช้เพื่ออธิบาย ศัพท์โบราณหรือภาษาถิ่น อธิบายภูมหิ ลังเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ และการบอกที่มาของข้อความหรือ
ข้อมูลประวัติศาสตร์ที่ผู้แต่งนํามากล่าวอ้างในนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ของตน (อภิรักษ์ ชัยปัญหา, ๒๕๔๙: ๕)
จากการศึกษาความถี่ของการอ้างอิงแบบเชิงอรรถในนวนิยายเรื่องในวารวัน ปิยะพรใช้เชิงอรรถมากเป็นช่วง ๆ
โดยเฉพาะในช่วงบทที่ ๔-๑๐ ของภาคสอง กลางตะวัน ซึ่งมีเหตุการณ์การเสด็จประพาสชลบุรีของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เมื่อปี พ.ศ.๒๔๕๑ ซึ่งต้องอาศัยข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ค่อนข้างมาก
และใช้เชิงอรรถมากอีกครั้งเมื่อกล่าวถึงเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีทิ้งกระจาด ซึ่งปิยะพรก็ใช้เชิงอรรถอธิบายและความรู้แก่
ผู้อ่านเช่นกัน หลังจากนั้นจะไม่ปรากฏการใช้เชิงอรรถในบทที่ ๑๓-๑๙ ของภาคสองเลย เนื่องจากเป็นเรื่องราวชีวิตของตัว
ละคร ในช่วงของการพบรักและการแต่งงาน และมีความถี่ของการอ้างอิงแบบเชิงอรรถมากขึ้นอีกครั้งในบทที่ ๒๐-๒๕
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอ่างศิลา บางแสน ตลอดจนเหตุการณ์การเสด็จประพาสชลบุรีของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว อย่างไรก็ตาม การอ้างอิงแบบเชิงอรรถในภาคหนึ่ง ภาคสาม และภาคสี่ ส่วนใหญ่เป็นการใช้เชิงอรรถอธิบายเพื่อ
เสริมความรูข้ องผู้อ่าน โดยไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สําคัญจึงมีการอ้างอิงไม่มากและไม่เด่นชัดเท่ากับการอ้างอิงเชิงอรรถใน
ภาคสอง โดยมีความถี่เฉลี่ยในทั้งสามบทดังกล่าวใกล้เคียงกัน
การอ้างอิงแบบเชิงอรรถในนวนิยายเรื่องในวารวันพบการใช้เชิงอรรถท้ายหน้าจํานวน ๑๓๙ ครั้ง แบ่งตามสิ่งที่นํามา
อ้างอิงได้ ๘ ประเภท คือ บุคคล ๒๕ ครั้ง (ร้อยละ ๑๗.๙๘) สัตว์ ๔ ครั้ง (ร้อยละ ๒.๘๘) สิ่งของ ๑๗ ครั้ง (ร้อยละ ๑๒.๒๓)
สถานที่ ๔๖ ครั้ง (ร้อยละ ๓๓) เหตุการณ์และช่วงเวลา ๓๕ ครั้ง (ร้อยละ ๒๕.๑๘) บทประพันธ์อื่น ๗ ครั้ง (ร้อยละ ๕.๐๔)
การละเล่น ๒ ครั้ง (ร้อยละ ๑.๔๔) และอื่น ๆ ๓ ครั้ง (ร้อยละ ๒.๑๖) ดังแผนภูมิต่อไปนี้
บุคคล

๕๐

สัตว์

๔๐

สิ่งของ

๓๐

สถานที่

๒๐

เหตุการณ์
บทประพันธ์อื่น

๑๐

การละเล่น

๐

อื่นๆ

จากสถิติข้างต้นจะเห็นว่า เชิงอรรถอ้างอิงเป็นกลวิธีหนึ่งในการนําเสนอประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชลบุรีในนวนิยาย
เรื่องในวารวันที่มีความสําคัญมาก โดยเฉพาะเชิงอรรถอ้างอิงสถานที่ บุคคล และเหตุการณ์และช่วงเวลา ซึ่งนอกจากจะทําให้
ผู้อ่านมีความรู้และเข้าใจเรื่องราวได้ดียิ่งขึ้นแล้ว ยังช่วยยืนยันความสืบเนื่องของสถานที่ต่างๆในจังหวัดชลบุรี อันมีประวัติ
ความเป็นมายาวนาน มีการอ้างอิงชื่อบุคคลจริงในประวัติศาสตร์โดยเฉพาะชนชั้นสูง สถานที่สําคัญที่ชนชั้นสูงเคยมาเยี่ยมชม
หรือพักอาศัย
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นอกจากกลวิธีการนําเสนอประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชลบุรีผ่านโครงเรื่อง ตัวละคร และการอ้างอิงแบบเชิงอรรถแล้ว
การระบุช่วงเวลาของเหตุการณ์ในนวนิยายไว้อย่างชัดเจนยังเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นความพยายามสร้าง ความรับรู้ถึง
ความเป็นจริงของเหตุการณ์ ทําให้นวนิยายเรื่องในวารวันมีลักษณะเป็นเรื่องเล่าของชลบุรีที่เกิดขึ้นจริง นับเป็นการเขียน
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชลบุรีขึ้นใหม่ในรูปแบบบันเทิงคดี โดยระบุไว้ในตอนต้นภาค ดังนี้
ภาคหนึ่ง แรกอรุณ พุทธศักราช ๒๔๔๕ จุลศักราช ๑๒๖๕ รัตนโกสินทรศก ๑๒๑ เป็นปีที่ ๓๔ ในรัช
สมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ปิยะพร ศักดิ์เกษม, ๒๕๕๕: ๑)
ภาคสอง กลางตะวัน พุทธศักราช ๒๔๕๑ จุลศักราช ๑๒๗๐ รัตนโกสินทรศก ๑๒๗ เป็นปีที่ ๔๐ ใน
รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ปิยะพร ศักดิ์เกษม, ๒๕๕๕: ๒๔๓)
ภาคสาม สู่สนธยา พุทธศักราช ๒๔๕๗ จุลศักราช ๑๒๗๖ รัตนโกสินทรศก ๑๓๓ เป็นปีที่ ๔ ในรัช
สมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (ปิยะพร ศักดิ์เกษม, ๒๕๕๕: ๕๔๙)
ภาคสี่ เริ่มราตรี พุทธศักราช ๒๔๘๖ จุลศักราช ๑๓๐๕ รัตนโกสินทรศก ๑๖๒ เป็นปีที่ ๙ ในรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล (ปิยะพร ศักดิ์เกษม, ๒๕๕๕: ๖๗๗)
๓. สภาพสังคมและวัฒนธรรมของเมืองชลบุรีที่ปรากฏในนวนิยายเรื่อง ในวารวัน ของ ปิยะพร ศักดิ์เกษม
ในนิยายเรื่องในวารวัน ที่ปิยะพรสอดแทรกสภาพสังคมและวัฒนธรรมไว้ในเรื่องอยู่ตลอดทั้งเรื่องทําให้ผู้อ่าน
ได้รับความรู้เกี่ยวกับสภาพสังคมชลบุรีในสมัยรัตนโกสินทร์หลังรับอิทธิพลตะวันตก ทั้งในด้านเชื้อชาติซึ่งมีทั้งชาวจีนและชาว
ไทยอาศัยปะปนกันอยู่ในเมืองบางปลาสร้อย มีหมู่บ้านชาวลาวอพยพในเมืองพนัสนิคม ด้านการศึกษาในชลบุรีมีโรงเรียน
หลวงที่วัดกําแพงสอนถึงระดับชั้น ๔ ส่วนชั้น ๕ และ ๖ ต้องเข้าไปเรียนในกรุงเทพฯ แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังคงเรียนที่บ้าน
เช่นในอดีต ด้านการสาธารณสุขมีหมอชาวบ้านที่มีชื่อเสียงในด้านต่างๆ ส่วนการรักษาพยาบาลเบื้องต้นยังคงมีความเชื่อ
ดั้งเดิมปะปนอยู่ ด้านมาตราเงินของไทยนั้นจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของมาตราเงินรวมถึงวิธีการคิดเงินในอดีตด้วย ส่วน
อาชีพของชาวชลบุรีส่วนใหญ่เป็นชาวประมงมีทั้งการประมงขนาดเล็กริมชายฝั่งเช่นการถีบกระดานหาหอย และการประมง
ขนาดใหญ่เช่นการทําโป๊ะดักปลา นอกจากนี้ยังมีอาชีพอื่น ๆ เช่น การรับจ้างทํางานต่างๆ การทํางานฝีมือเพื่อเป็นรายได้
เสริม การค้าขาย หรือแม้กระทั่งความนิยมเป็นข้าราชการ รวมไปถึงการลงทุนทํากิจการต่างๆในสมัยหลังเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง เช่น การทําน้ําแข็ง การทําน้ําตาล เป็นต้น สะท้อนความเจริญเติบโตและโอกาสทางเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้น ด้าน
การคมนาคมนิยมเดินทางทางน้ําเป็นหลัก โดยมีทั้งเรือมาดขนาดเล็กสําหรับเดินทางในละแวกบ้าน เรือกลไฟและเรือฉลอม
ซึ่งเป็นเรือขนาดใหญ่ที่เดินรับส่งระหว่างต่างเมือง ส่วนทางบกมีทั้งการเดินเท้าของชาวจีน เกวียน และม้าเพื่อเดินทางบน
ถนนระหว่างอําเภอในชลบุรีคือเมืองพนัสนิคม-บางปลาสร้อยเพื่อขนส่งสินค้าและสิง่ ของของทางการ เมื่อบ้านเมืองเจริญขึ้นก็
มีการสร้างถนน ถมสะพานเป็นถนนและตั้งชื่อถนนต่าง ๆ นอกจากนี้ปิยะพรยังสอดแทรกตํานานท้องถิ่น ได้แก่ เมืองศรีพโล
เขาสามมุขและหาดบางแสน และพระรถเมรีด้วย
ส่วนวัฒนธรรมของชาวชลบุรีที่ปรากฏในนวนิยายสามารถแบ่งได้เป็นวัฒนธรรมทางวัตถุและวัฒนธรรมทางจิตใจ
โดยวัฒนธรรมทางวัตถุมีทั้งที่อยู่อาศัยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวบางปลาสร้อย เป็นชุมชนที่สร้างบ้านในทะเลโดยมีสะพาน
เชื่อมระหว่างกันเรียกว่าชุมชนบ้านสะพาน ส่วนบ้านในเมืองพนัสนิคมซึ่งเป็นชุมชนชาวลาวก็มีลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นเรือนไม้
สักแกะสลักงดงาม ในด้านการแต่งกาย จะเห็นความนิยมในแต่ละยุคสมัย จากเดิมที่ผู้หญิงนิยมนุ่งโจงกระเบนห่มผ้าแถบ
นิยมทองคําเป็นเครื่องประดับ เปลี่ยนมาเป็นการนุ่งผ้าถุงสวมเสื้อลูกไม้ มีผมดัดลอน และนิยมเครื่องประดับเพชรแทน
ทองคํา เมื่อมีนโยบายรัฐนิยมส่งผลให้ชาวบ้านต้องสวมหมวกและนุ่งผ้าถุงทับโจงกระเบนเนื่องจากความไม่สะดวกในการ
ทํางานและความไม่คุ้นชิน ชาวจีนยังคงนิยมไว้ผมเปีย และหญิงชาวลาวยังคงไว้ผมมวยตามความนิยมในชาติเดิมของตน ใน
ด้านอาหารการกินนั้น นวนิยายเรื่องในวารวันมีอาหารท้องถิ่นหลายชนิดล้วนมีกรรมวิธีไม่ยุ่งยาก เช่น หอยแมลงภู่ดอง ข้าว

: ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริญญาตรีเครือข่าย SMARTS

849

การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 4 วันที่ 7 พ.ค. 2557
เหนียวหัวหงอก งบปิ้ง หรืออาหารพื้นถิ่นที่หาได้ยากในปัจจุบัน เช่น แกงคั่วลูกสามสิบ และอุปกรณ์ การทําอาหารที่ปัจจุบัน
เลิกใช้ไปแล้ว เช่น โม่ และเตาเชิงกราน
วัฒนธรรมด้านจิตใจ ได้แก่ ความเชื่อ และประเพณีต่างๆ ด้านความเชื่อปรากฏความเชื่อในการทําความดีทุกชีวิตมี
กรรมเป็นเครื่องกําหนด หากทํากรรมดีก็จะประสบความสําเร็จในชีวิต เน้นย้ําการปฏิบัติตามหลักเบญจศีล และฆราวาสธรรม
โดยมีความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ซึ่งเป็นการทําสิ่งไม่ดีเพื่อช่วยขับเน้นให้การทําความดีมีประโยชน์ชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมี
ความเชื่อเรื่องผีอันเป็นความเชื่อดั้งเดิมของชาวชลบุรี ได้แก่ เปรตพ่อใหญ่ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการจัดงานกองข้าว และตาหลงคง
ซึ่งสามารถช่วยหาของหายได้ ส่วนประเพณีท้องถิ่นที่ปรากฏในนวนิยายเรื่องในวารวัน ได้แก่ งานกองข้าว ประเพณีวิ่งควาย
งานทิ้งกระจาด การเข้าทรงแม่ศรี ผีลิงลมและผีกระด้ง ประเพณีไหว้พระพุทธบาท วัดเขาบางทราย ประเพณีตักบาตรเทโว
โรหนะ ประเพณีแต่งงาน และงานศพ บางประเพณีได้สูญหายไปแล้ว การสอดแทรกรายละเอียดของประเพณีต่างๆในนว
นิยายจึงเป็นการอนุรักษ์ประเพณีเหล่านี้อีกทางหนึ่ง
สรุปและอภิปรายผล
ในวารวั น เป็ น นวนิ ย ายอิ ง ประวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น ชลบุ รี ที่ ปิ ย ะพร ศั ก ดิ์ เ กษมคั ด เลื อ กเอาเหตุ ก ารณ์ จ ริ ง ของ
ประวัติศาสตร์ชลบุรีในสมัยรัชกาลที่ ๕ ถึงรัชกาลที่ ๘ (พ.ศ.๒๔๔๕-๒๔๘๖) มาผนวกรวมกับเรื่องแต่ง โดยเน้นเรื่องราววิถี
ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ข องชาวบ้ า นมากกว่ า ชนชั้ น สู ง ทํ า ให้ ใ นวารวั น เป็ น นวนิ ย ายอิ ง ประวั ติ ศ าสตร์ ที่ ต่ า งจากนวนิ ย ายอิ ง
ประวัติศาสตร์เรื่องอื่น ทั้งนี้ผู้ศึกษาศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชลบุรีในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทั้งหลักฐานชั้นต้น
หลักฐานชั้นรองโดยเรียงลําดับเหตุการณ์ตามลําดับเวลาและนํามาเปรียบเทียบกับประวัติศาสตร์ที่สอดแทรกอยู่ในนวนิยาย
เรื่องในวารวัน พบว่านวนิยายเรื่องในวารวันปรากฏประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชลบุรีชัดเจนโดยเป็นเรื่องราวของชาวบ้าน และมี
ส่วนแอบอิงกับราชสํานักผ่านการเสด็จประพาสของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ โดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่ ๕
หลังจากนั้นประวัติศาสตร์ในหลักฐานชั้นต้น และชั้นรองปรากฏภาพการขยายเมืองของชลบุรีต่างจาก นวนิยายซึ่งไม่ได้ให้
ความสําคัญกับประวัติศาสตร์มากนัก แต่จะเน้นการนําเสนอประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชลบุรีผ่านชื่อสถานที่ ชื่อบุคคลสําคัญ
วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตของชาวชลบุรีเป็นหลัก ทําให้เห็นภาพประวัติศาสตร์ท้องถิ่นต่างไปจากประวัติศาสตร์กระแส
หลักในหลักฐานชัน้ ต้นและชั้นรองชัดเจน จนกล่าวได้ว่านวนิยายเรื่องในวารวันเป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชลบุรี
กลวิธีการนําเสนอประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชลบุรีในนวนิยายเรื่องในวารวัน ของ ปิยะพร ศักดิ์เกษมมีองค์ประกอบ
ของนวนิยายที่ผสานกันอย่างลงตัว โดยปิยะพรสอดแทรกประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชลบุรีไว้ในโครงเรื่องและตัวละครเป็นหลัก
โดยการเลือกกล่าวถึงเหตุการณ์สําคัญในอดีตของท้องถิ่นเพียงบางเหตุการณ์เท่านั้น โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับราช
สํานักซึ่งตัวละครสําคัญมีโอกาสเฝ้าฯรับเสด็จประพาสทุกครั้ง จึงปรากฏรายละเอียดของเหตุการณ์มากกว่าการเสด็จ
ประพาสพื้นที่อื่นในเมืองชลบุรี ทําให้สามารถถ่ายทอดรายละเอียดของเหตุการณ์ตลอดจนความรู้สึกนึกคิดของประชาชนใน
สมัยนั้นได้มากกว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์อื่น ทั้งนี้จะเห็นว่าปิยะพรต้องการสร้างความสําคัญแก่บางปลาสร้อย เมือง
ชลบุรีให้เทียบเท่ากับพื้นที่อื่นในเมืองชลบุรี ดังจะเห็นได้จากการเสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึงสาม
พระองค์ ส่วนเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนชลบุรีปรากฏเพียงเหตุการณ์เดียวคือไฟไหม้ตลาดชลบุรีในปี พ.ศ.
๒๔๕๗ ซึ่งเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ผู้อ่านเห็นความเป็นไปของตัวละครบางตัวได้ชัดเจนขึ้น อันจะนําไปสู่จุดจบของเรื่องได้ง่าย
ขึ้นด้วย
นอกจากการนําเสนอประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชลบุรีผา่ นโครงเรื่องแล้ว ตัวละครก็เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่ปิยะพรใช้
นําเสนอประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชลบุรี โดยปิยะพรนําลักษณะของบุคคลจริงในประวัติศาสตร์มาช่วยสร้างความสมจริงกับเรื่อง
แม้มิได้มีบทบาทในการดําเนินเรื่องมากนักแต่ก็ทิ้งผลกระทบต่อการแสดงลักษณะนิสัยของตัวละครอื่นอย่างยาวนาน ทั้งนี้
เมื่อเปรียบเทียบชีวประวัติของหลวงอํานาจจีนนิกรบุคคลจริงในประวัติศาสตร์กับหลวงประสิทธิ์จีนเจริญซึ่งเป็นตัวละคร
ในนวนิยายจะเห็นการถ่ายโอนคุณสมบัตติ ่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทบกับความรู้สึกของทายาทในปัจจุบัน นอกจากนี้การ
อ้างถึงชื่อบุคคลสําคัญของเมืองชลบุรี และบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์ชาติ ปิยะพรกล่าวถึงเพียงชื่อผ่านคําบอกเล่าของตัว
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ละครอื่นโดยไม่มีสว่ นสัมพันธ์กับโครงเรื่อง เนื่องจากผลจากจินตนาการอาจกระทบความรู้สกึ ของทายาท การอ้างถึงชื่อบุคคล
สําคัญนี้แสดงให้เห็นความพยายามสร้างพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ของชลบุรีซึ่งต้องการแบ่งปันพื้นที่จากประวัติศาสตร์กระแส
หลัก ตลอดจนช่วยสร้างความน่าเชื่อถือแก่ประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าใหม่ผ่านนวนิยายด้วย
ส่วนตัวละครที่ผู้เขียนสมมติขึ้นเป็นส่วนช่วยนําเสนอประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชลบุรีโดยนําเสนอผ่านเรื่องราวชีวิตและ
คุณสมบัติของตัวละคร ทําให้ผู้อ่านเข้าใจลักษณะครอบครัวในอดีต เห็นภาพวิถีชีวิตของของชาวชลบุรีซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ชาวประมงที่มีวิถีชีวิตเรียบง่าย รักญาติพี่น้องวงศ์ตระกูล ตลอดจนทําให้เห็นทรรศนะของปิยะพรที่มีความชื่นชม รักและ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพยายามสร้างชุมชนชลบุรีของตนให้เป็นชุมชนที่มีพสกนิกรที่มีความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมอุทิศตนเพื่อสาธารณประโยชน์ มีความขยันหมั่นเพียรมานะอดทน ซึ่งช่วยเน้นย้ําให้เห็นว่า
ทายาทรุ่นต่อมาจะมีคุณภาพสามารถสร้างสรรค์ชุมชนชลบุรีต่อไป ตัวละครสมมติจึงเป็นตัวดําเนินเรื่องหลักทั้งหมด เป็น
เสมือนการบอกเล่าประวัติศาสตร์ชลบุรีขึ้นใหม่ต่างไปจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เดิม
อย่างไรก็ตาม การอธิบายและให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวถึงในนวนิยายไว้ในเชิงอรรถเป็นกลวิธีที่นวนิยายอิง
ประวัติศาสตร์เรื่องอื่นๆนิยม ในวารวันมีเชิงอรรถอ้างอิงสถานที่ บุคคล เหตุการณ์และช่วงเวลาเพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจ
เรื่องราวได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งยังช่วยยืนยันความสืบเนื่องของสถานที่ต่างๆในเมืองชลบุรีที่มีความเป็นมายาวนาน มีการอ้างอิงชื่อ
บุคคลจริงในประวัติศาสตร์โดยเฉพาะชนชั้นสูง ตลอดจนอ้างอิงสถานที่ที่ชนชั้นสูงเคยมาเยี่ยมชมหรือพักอาศัย เพื่อให้
เรื่องราวของเมืองชลบุรีมีพื้นที่ทางประวัติศาสตร์เพิ่มจากการเกาะเกี่ยวไปกับเรื่องราวของชนชั้นสูง เป็นการก้าวข้ามเส้นแบ่ง
ระหว่างความสมจริงของบันเทิงคดีสู่ความจริงที่ยืนยันผ่านเชิงอรรถ โดยการสร้างความจริงชุดใหม่ผ่านนวนิยาย จาก
ความพยายามทําให้ผู้อ่านรับรู้ว่าสถานที่ในนวนิยายมีอยู่จริง ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านรู้สึกถึงความจริงมากกว่าความสมจริง
นอกจากนี้การอ้างช่วงเวลาจริงในตอนต้นภาคยังเป็นเสมือนการเล่าประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชลบุรีขึ้นใหม่ผ่านนวนิยายด้วย
ส่วนสําคัญอีกประการหนึ่งที่ช่วยให้นวนิยายเรื่องในวารวันเป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชลบุรีที่สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น คือ สภาพสังคมและวัฒนธรรมที่ปิยะพรสอดแทรกไว้ในเรื่อง นอกจากจะทําให้เรื่องราวสมจริง โดยผู้อ่านจะได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมชลบุรีในสมัยรัตนโกสินทร์หลังรับอิทธิพลตะวันตก ทั้งยังช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจชลบุรี
ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้นด้วย
การศึกษานวนิยายเรื่องในวารวัน ของ ปิยะพร ศักดิ์เกษมทั้งการเปรียบเทียบประวัติศาสตร์ชลบุรีในหลักฐาน
ชั้นต้น หลักฐานชั้นรอง และในนวนิยาย นําไปสู่การศึกษากลวิธีการนําเสนอประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชลบุรีผ่านโครงเรือ่ งและตัว
ละคร ตลอดจนสภาพสังคมและวัฒนธรรมที่ปรากฏในนวนิยาย จนกล่าวได้ว่า นวนิยายเรื่องในวารวันเป็นนวนิยายอิง
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของเมืองชลบุรีทสี่ ร้างจากภูมิหลังคือความเป็นชาวชลบุรีผสมผสานกับความสามารถด้านการประพันธ์
ของปิยะพร ศักดิ์เกษม
เอกสารอ้างอิง
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แรงจูงใจในการเลือกเรียนภาษาไทยของนักศึกษาชาวจีน
Motivation of Chinese undergraduate students to learning Thai language
นางสาวอรุณโรจน์ สอนเถื่อน
สาขาเอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์ตะวรรณ วรรณรัตน์
ภาควิชาสังคมศาสตร์
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจด้านเศรษฐกิจและแรงจูงใจด้านอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ด้านเศรษฐกิจในการ
เลือกเรียนภาษาไทยของนักศึกษาชาวจีน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชาวจีนจากมหาวิทยาลัย ที่เรียนเอกภาษาไทยซึ่งมาเรียน
แลกเปลี่ยนหลักสูตรภาษาไทยเป็นระยะเวลา 1 ปี จํานวน 3 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยศึกษากลุ่มตัวอย่างจํานวน 64 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามเรื่องแรงจูงใจด้านเศรษฐกิจและแรงจูงใจด้านอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ด้านเศรษฐกิจ โดยจัดทําเป็นภาษาจีนและภาษาไทย
จํานวน 2 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ
ผลการวิจัยพบว่า
1. การศึกษาแรงจูงใจด้านเศรษฐกิจในการเลือกเรียนภาษาไทยของนักศึกษาชาวจีน พบว่า นักศึกษาจีนมีแรงจูงใจ
ในระดับมากสอดคล้องกัน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมีแรงจูงใจมากที่สุด รองลงมาคือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตามลําดับ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68, 3.63 และ 3.47 ตามลําดับ
2. การศึกษาแรงจูงใจด้านอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ด้านเศรษฐกิจในการเลือกเรียนภาษาไทยของนักศึกษาชาวจีน พบว่า
นักศึกษาจีนมีแรงจูงใจในระดับปานกลางสอดคล้องกันใน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมีแรงจูงใจมากทีส่ ุด รองลงมาคือ
มหาวิทยาลัยราภัฏนครปฐมและมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18 3.09 และ 2.81 ตามลําดับ
Abstract
The objective of this research was the analysis of the economic motivation and other
motivation of Chinese undergraduate students to learning Thai language exchange program in Thailand.
This study has taken a survey research; the subject majority is 64 Chinese undergraduate students in
three Thai Universities, Kanchanaburi Rajabhat University, Nakorn Pathom Rajabhat University and Suan
Dusit Rajabhat University. Chinese language questionnaires and Thai language questionnaires were used
to collect data and the analysis data were used to average and percentage.
The findings revealed that:
1. The analysis of the economic motivation of Chinese undergraduate students findings
revealed that they had conformity high level of motivation, Kanchanaburi Rajabhat University had the
most motivation, the second is Nakorn Pathom Rajabhat University and the third is Suan Dusit Rajabhat
University, the average value is equal to 3.68, 3.63 and 3.47, respectively.
2. The analysis of the other motivation of Chinese undergraduate students findings revealed
that they had conformity medium level of motivation, Suan Dusit Rajabhat University had the most
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motivation, the second is Nakorn Pathom Rajabhat University and the third is Kanchanaburi Rajabhat
University, the average value is equal to 3.18, 3.09 and 2.81, respectively.
Keywords: Motivation, Chinese undergraduate students, Learning Thai Language
บทนํา
ในยุคโลกาภิวัตน์ที่ มีเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและการคมนาคมอย่างกว้ างขวางและทั่วถึง การเจริญเติบโต
ทางด้านเศรษฐกิจทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมในระดับภูมิภาคเพิ่มขึ้น ความต้องการเรียนรู้ภาษาของ
ต่างประเทศเพื่อการสื่อสารและอื่นๆจึงได้รับความสนใจเพิ่มขึน้ เช่นกัน การศึกษาภาษาต่างประเทศ ในประเทศไทยที่ผ่านมา
พบว่าสนับสนุนการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาที่สามเพื่อนําไปใช้ในการสื่อสารและอื่นๆในเวทีสากล แต่ในทางกลับกัน
พบว่าชาวต่างชาติในประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจได้ให้ความสนใจในการศึกษาภาษาของประเทศคู่เศรษฐกิจมากด้วย
เช่นกัน โดยเฉพาะชาวจีนซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศมหาอํานาจปัจจุบัน พบว่าให้ความสนใจในการเรียนภาษาไทยเป็นจํานวน
มากที่สุดของจํานวนนักศึกษาต่างชาติในประเทศไทยทั้งหมด สถาบันกสิกรไทยได้ทําการสํารวจเรื่องการศึกษาไทยภายหลัง
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จากจํานวนนักศึกษาต่างชาติ 133 ประเทศ พบว่า นักศึกษาต่างชาติที่สนใจเข้ามาศึกษาใน
สถาบันการศึกษาไทยมีจํานวนเพิ่มขึ้นเป็นลําดับ จาก 8,534 คนในปี พ.ศ. 2549 เพิ่มขึ้นเป็น 20,155 คน ในปี พ.ศ.2553
อัตราเติบโตประมาณร้อยละ 25 ต่อปี (เฉลี่ยช่วงปี 2550- 2553) โดยนักศึกษาต่างชาติที่สนใจเข้ามาศึกษาในไทยมากที่สุด
ได้แก่ นักศึกษาชาวจีน คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 46.3 ของจํานวนนักศึกษาต่างชาติทั้งหมด (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย,
2555)
การก่อตั้งประชาคมอาเซียน ทําให้ประเทศสมาชิกในอาเซียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อรองรับ
การเปิดประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศจีนได้เข้ามามีบทบาทกับอาเซียนในกรอบความร่วมมือ
อาเซียนบวกสามตั้งแต่ พ.ศ. 2540 จึงตระหนักและให้ความสําคัญต่อการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมกับประเทศสมาชิก
อาเซียน ในส่วนของภาษาไทย ประเทศจีนโดยมหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้ง ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยภาษา
ที่ใหญ่ที่สุดของจีน ได้เปิดการเรียนการสอนภาษาไทยมาเป็นเวลานาน ได้รับความนิยมเป็นอย่างดีจากนักศึกษาจีน (สุบงกช,
2553)
ในบันทึกหนังสือประวัติศาสตร์ของจีนและของไทยเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนทูตานุทูต และการแลกเปลี่ยนทางด้าน
วัฒนธรรมได้บันทึกเกี่ยวกับ นโยบายการแลกเปลี่ยนทางด้านการศึกษาและวรรณกรรม โดยจีนได้ส่งนักเรียนมาศึกษาภาษา
และเกษตรกรรมที่ประเทศไทยจํานวนหลายรุน่ ต่อมามีนักเรียนจีนที่เดินทางมาเรียนโดยใช้ทุนส่วนตัว ประเทศไทยก็มีการส่ง
นักเรียนไปเรียนที่ประเทศจีนทางด้านภาษา เศรษฐศาสตร์ และการแพทย์ เช่นกัน (สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2543: 54-71) จากการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างชาวจีนกับชาวไทยดังกล่าว ความนิยมที่มีต่อ
ภาษาไทยของนักศึกษาจีนกลับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งที่ความสําคัญของภาษาไทยนั้นอาจไม่ได้มีอิทธิพลต่อสังคมโลกและ
ชาวจีนมากเท่าที่ควร ดังนั้นการที่ชาวจีนให้ความนิยมในการเรียนรู้ภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจใน
การศึกษาว่า แรงจูงใจใดที่สนับสนุนให้นักศึกษาชาวจีนเลือกเรียนภาษาไทย
จากความน่าสนใจดังกล่าว ผู้วิจัยใคร่ศึกษา “แรงจูงใจในการเลือกเรียนภาษาไทยของนักศึกษาชาวจีน” เพื่อให้รู้ถึง
เหตุผลทีแ่ ท้จริงของการเรียนภาษาไทยในประเทศไทยที่นักศึกษาจีนจํานวนหนึ่งได้เข้ามาศึกษาเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว
ทั้งนี้เพื่อนําข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ถึงผลกระทบด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจทางด้านเศรษฐกิจในการเลือกเรียนภาษาไทยของนักศึกษาชาวจีน
2. เพื่อศึกษาแรงจูงใจทางด้านอื่นๆที่ไม่ใช่ด้านเศรษฐกิจในการเลือกเรียนภาษาไทยของนักศึกษาชาวจีน
ขอบเขตในการศึกษา
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ศึกษาเฉพาะนักศึกษาจีนในมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุร,ี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิธีดําเนินงานวิจัย
เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับนักศึกษาชาวจีนที่มาเรียนในประเทศไทยจํานวน 64 คน
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจ
1.1 ความหมายของแรงจูงใจ
แรงจูงใจ หมายถึง สภาวะที่ร่างกายถูกกระตุ้น อันเป็นเหตุให้บุคคลมีพฤติกรรมไปสู่จุดหมายปลายทางหรือ
กระทํากิจกรรมเพื่อประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย (สงวน สุทธิเลิศอรุณ, 2529:112, ขนิษฐา วิเศษสาธร, และมุกดา ศรี
ยงค์, 2537:200, กันยา สุวรรณแสง, 2538, อุบลรัตน์ เพ็งสถิต, 2544)
1.2 ประเภทของแรงจูงใจ
นักจิตวิทยา ได้แบ่งประเภทของแรงจูงใจออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1) แรงจูงใจตามลักษณะของการแสดงออกทางพฤติกรรม แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะได้แก่ แรงจูงใจปฐมภูมิ
คือ แรงจูงใจซึ่งเกิดจากสรีระหรือสภาพความต้องการของร่างกายและจิตใจ เช่น ความรู้สึกชอบหรือสนใจ ความหิว ความ
หนาว ความกลัว เป็นต้นและแรงจูงใจทุติยภูมิ คือ แรงจูงใจที่เกิดจากการเรียนรู้ ซึ่งทําให้เกิดพฤติกรรมแตกต่างกันออกไป
ตาม ประสบการณ์ที่ได้มาจากการเรียนรู้นั้นๆ
สรุปได้ว่า แรงจูงใจส่วนมากจะเปลี่ยนไปตามสภาพสังคมและประสบการณ์บุคคล ดังนั้นแรงจูงใจที่สําคัญ
ที่สุด คือ แรงจูงใจทุติยภูมิ ที่เป็นแรงจูงใจอันเกิดมาจากการเรียนรู้ เมื่อผู้เรียนได้รับแรงจูงใจจากประสบการณ์ จะทําให้
ผู้เรียนตระหนักถึงความสําคัญและเข้าใจในการเรียนรู้สิ่งนั้น ซึ่งสิ่งที่เกิดตามมาคือ แรงจูงใจขั้นปฐมภูมิ นั่นคือ ความรู้สึก
ชอบหรือสนใจในเนื้อหานั้นๆอย่างแท้จริง (กังวาน เทียนกันณฑ์เทศน์ 2535: 392, กันยา สุวรรณแสง 2538: 244, อุบล
รัตน์ เพ็งสถิตย์ : 2544, สถิต วงศ์สวรรค์ 2529: 426-427 )
2) แรงจูงใจตามที่มาของแรงจูงใจ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่
2.1 ด้านสังคม คือ ความต้องการเข้าสังคม ความต้องการยอมรับจากสังคม
2.2 ด้านความอยู่รอด คือ ความต้องการทางด้านสรีระเพื่อการมีชีวิต เช่น ความต้องการอากาศ น้ํา หรือ
สิ่ง ที่จําเป็นต่อการดําเนินชีวิต เป็นต้น
2.3 ด้านจิตใจ คือความต้องการต่างๆ เช่น ความต้องการชื่อเสียงเงินทอง เป็นต้น
(ถวิล ธาราโภชน์ 2532 : 68-70, ดิน ปรัชญาพฤทธิ์ 2534: 43)
2. การลงทุนในการศึกษา
บุญคง หันจางสิทธ์ (2549: 195) ได้แบ่งการลงทุนในการศึกษา ออกเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่
2.1 ความหมายและความสําคัญของกการลงทุนในการศึกษา การลงทุนในกรศึกษาเป็นกระบวนการปรับปรุง
คุณภาพทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ ความชํานาญ สามารถปรับตัวเองให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม
และข่าวสารใหม่ ๆ ได้ดี ทําให้เขาสามารถทํางานได้ดีมีประสิทธิภาพมากกว่าผูม้ ีการศึกษาด้อยกว่า การลงทุนในการศึกษาจึง
เป็นตัวเพิ่มทุนมนุษย์ คําว่าการเพิ่มทุนมนุษย์ ก็คือ การเพิ่มพลังในการหารายได้ พลังในการเพิ่มผลผลิตในตัวมนุษย์
2.2 ความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างการลงทุนในทุนมนุษย์กับการลงทุนทางกายภาพ สิ่งที่คล้ายคลึงกัน
ระหว่างการลงทุนทั้งสองชนิด คือ การลงทุนทางภายภาพ ถ้าเครื่องจักรมีคุณภาพดี ประสิทธิภาพในการผลิตก็จะสูง ราคาก็
จะสูง รายจ่ายในการลงทุนก็จะสูงตาม ส่วนการลงทุนในการศึกษาก็เหมือนกัน ถ้าลงทุนมากรายจ่ายในการศึกษาก็จะสูงและ
ผู้ลงทุนก็มีความคาดหวังว่าจะได้รับคุณภาพของการศึกษาสูง สิ่งที่แตกต่างระหว่างการลงทุนทั้งสองชนิด คือ เป้าหมายของ
การลงทุนของนักธุรกิจ หรือการลงทุนทางกายภาพนั้นที่สําคัญคือต้องการจะได้กําไรสูงสุด ส่วนการลงทุนในทุนมนุษย์ หรือ
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การลงทุนในการศึกษา เป้าหมายหลักของผู้ลงทุนส่วนใหญ่คือ ต้องการเพิ่ม ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เพื่อนําไปใช้
ในการหางานทํา และจะได้รับค่าจ้างและเงินเดือนที่สูงขึ้นตามไปด้วย
2.3 ทุนมนุษย์ ไม่สามารถจะนําไปซื้อขายเหมือนเครื่องจักรได้แต่สามารถจะจ้างไปใช้งานได้ชั่วระยะเวลาหนึ่ง
เท่านั้น ฉะนั้น ทุนมนุษย์ที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ไม่สามารถจะประเมินราคาได้ว่ามีมูลค่าเท่าไร ไม่เหมือนเครื่องจักรที่สามารถ
ทราบราคาของมันได้ เพราะมีการซื้อขายในท้องตลาด
2.4 การลงทุนในเครื่องมือ เครื่องจักรใด ๆ พอจะประมาณความสามารถในการผลิตของเครื่องมือ เครื่องจักรนั้นๆ
ได้ แต่ ก ารลงทุ น ทางการศึ ก ษาเป็ น เงิ น ก้ อ นหนึ่ ง แต่ ผ ลที่ ไ ด้ อ าจจะแตกต่ า งกั น ขึ้ น อยู่ ที่ ว่ า ผู้ ล งทุ น มี ค วามสามารถ
ประสบการณ์ ลักษณะนิสัย ความขยันขันแข็ง ความรับผิดชอบที่เคยมีมาแต่ดั้งเดิมมากน้อยเพียงไร ถ้าหากเขาเป็นคนไม่
ขยันและไม่รับผิดชอบ ผลที่ได้จากการลงทุนก็จะสูญเปล่า
3. ผลการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
นิตยา จั่นเล็ก (2548: 37) ได้ศึกษาเหตุผลในการตัดสินใจเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ พบว่า นักเรียนให้ระดับความสําคัญของเหตุผลในการตัดสินใจเรียนแผนการ
เรียนภาษาฝรั่งเศสว่าเป็นแผนการเรียนที่ได้ใช้ความรู้ด้านมนุษยสัมพันธ์ในระดับมาก เป็นแผนการเรียนที่ทําให้ได้ปรับปรุง
พัฒนาทักษะตนเองและมีโอกาสประกอบอาชีพที่มีรายได้มนั่ คงทําให้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีในระดับมาก และให้ความสําคัญ
ในด้านความสนใจและความถนัดในระดับมากที่สุด
ชนิดา เพชรทองคํา (2542: 93) ได้ศึกษาการวิเคราะห์องค์ประกอบแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทของ
นัก ศึก ษา สถาบัน อุด มศึ กษาเอกชน เขตกรุ งเทพมหานครพบว่า จากกลุ่ มตั วอย่า งทั้ งหมด 1,500 คน ปรากฎว่า ได้
องค์ประกอบจํานวน 7 องค์ประกอบ คือ แรงจูงใจด้านการพัฒนาตนเอง แรงจูงใจด้านสังคม แรงจูงใจด้านอาชีพ แรงจูงใจ
ด้านสถาบัน แรงจูงใจด้านความต้องการของบุคคลที่เกี่ยวข้อง แรงจูงใจด้านการปรับตัวเข้ากับสังคม และแรงจูงใจด้าน
คุณภาพของอาจารย์
ผลการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการเลือกเรียนภาษาไทยของนักศึกษาชาวจีน สํารวจโดยการใช้
แบบสอบถามที่ มีคุ ณภาพ โดยสํา รวจกลุ่ม ตัว อย่ าง นั กศึ กษาชาวจีน ที่เ รีย นเอกภาษาไทย และได้ม าเรีย นแลกเปลี่ย น
ภาษาไทย ในมหาวิทยาลัยของไทยเป็นเวลา 1 ปี ทั้งนี้ได้เลือกเก็บข้อมูลนักศึกษาจีนในมหาวิทยาลัยของไทยจํานวน 3 แห่ง
ได้แก่ มหาวิทยาราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จํานวน 64 คน โดย
ดําเนินการเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 25 มกราคม พ.ศ. 2557 จากนั้นรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดที่ได้รับ มา
ตรวจสอบข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามทุกฉบับ ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์และได้ตามจํานวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ จากนั้น
นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อนําเสนอเป็นรูปแบบตารางและความเรียงดังนี้
1. สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 สถานภาพทั่วไปของนักศึกษาจีนที่มาเรียนภาษาไทย
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ตารางที่ 1 สถานภาพทั่วไปของนักศึกษาจีนที่มาเรียนภาษาไทย (ต่อ)

2. รายได้ครอบครัวต่อเดือน
ต่ํากว่า 5,000 บาท
10,000 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
มากกว่า 30,000 บาท
3. ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองให้ต่อ
เดือน
ต่ํากว่า 5,000 บาท
10,000 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
มากกว่า 30,000 บาท
4. อาชีพของบิดา
ข้าราชการ
ธุรกิจส่วนตัว
เกษตรกร
พนักงานบริษัท
พนักงานเอกชน
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
อื่น ๆ
5. อาชีพของมารดา
ข้าราชการ
ธุรกิจส่วนตัว
เกษตรกร
พนักงานเอกชน
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
อื่นๆ

 



9
32
11
12

14.06
50.00
17.19
18.75

60
4
0
0

93.75
6.25
0
0

7
19
28
1
6
2
1

10.93
29.69
43.75
1.56
9.38
3.13
1.56

2
18
32
4
5
1

3.13
28.13
50.00
6.25
7.80
1.56

จากตารางพบว่า นักศึกษาจีนที่มาเรียนเอกภาษาไทยในประเทศไทยส่วนใหญ่ เป็นนักศึกษาหญิง คิดเป็นร้อยละ 90.63
ส่วนใหญ่มีรายได้ครอบครัว 10,000-20,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 50.00 สําหรับค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองให้ต่อเดือน
นักเรียนจีนส่วนใหญ่ได้รับค่าใช้จ่ายเดือนละ ต่ํากว่า 5,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 93.75 อาชีพบิดาของนักศึกษาจีน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.75 ในส่วนอาชีพมารดาของนักศึกษาจีนส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.00
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2. แรงจูงใจด้านเศรษฐกิจในการเลือกเรียนภาษาไทยของนักศึกษาชาวจีน
ค่าระดับแรงจูงใจ
1.00 - 1.80
คือ
ระดับน้อยที่สุด
1.81 – 2.60
คือ
ระดับน้อย
2.61 – 3.41
คือ
ระดับปานกลาง
3.42 – 4.22
คือ
ระดับมาก
4.23 – 5.00
คือ
ระดับมากที่สุด
แนวคิด
1. คะแนนในการประเมินสูงสุดมีค่าเท่ากับ 5 คะแนน ต่ําสุดเท่ากับ 1 คะแนน
2. ค่าพิสัยเท่ากับ 4
3. ค่าอันตรภาคจํานวน 5 ชั้น ได้ช่วงชั้นละ 0.8
ตารางที่ 2 คะแนนแรงจูงใจด้านเศรษฐกิจในการเลือกเรียนภาษาไทยของนักศึกษาชาวจีน
แรงจูงใจด้านเศรษฐกิจ
กาญจนบุรี
1.ต้องการประกอบอาชีพด้านการสอนภาษาไทยในจีน
2.90
2. ต้องการประกอบอาชีพด้านการแปลภาษาระหว่างไทยและ
4.20
ภาษาจีน
3. ท่านเชื่อว่าภาษาไทยที่ได้เรียน สามารถนําไปประกอบอาชีพ
4.50
ตามที่คาดหวังได้
4. ท่านเชื่อว่าสามารถนําภาษาไทยไปประกอบอาชีพเพื่อสร้าง
4.70
รายได้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
5. ค่าครองชีพในประเทศไทยต่ําจึงสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างไม่
2.70
ลําบาก
6. ท่านต้องการทํางานที่ไทยระยะหนึ่งเพื่อเก็บเงินเป็นทุนไป
3.10
ประกอบอาชีพในประเทศจีน
7. นําความรู้ด้านภาษาไทยไปใช้เพื่อประกอบการค้ากับคนไทย
4.50
8. สามารถนําภาษาไทยไปใช้ประกอบอาชีพเสริมนอกจาก
3.40
อาชีพหลักได้
9. ประเทศไทยเปิดกว้างให้ชาวต่างชาติมาประกอบอาชีพได้
3.40
หลายประเภท
10.. ค่าเล่าเรียนในไทยมีราคาถูก
2.80
11.ต้องการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยเพื่อนําไปประกอบ
3.80
อาชีพได้
12. ต้องการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยและประเพณีไทย เพื่อนําไป
4.10
ประกอบอาชีพได้
รวม
3.68
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นครปฐม
3.29
3.39

สวนดุสิต
2.88
3.83

รวม
3.07
3.68

3.58

4.21

3.96

4.00

4.08

4.14

2.97

2.79

2.86

2.77

3.33

3.03

3.58
3.55

4.42
3.75

4.04
3.60

3.03

2.88

3.03

3.35
4.20

3.00
4.40

3.14
4.21

3.90

4.00

3.97

3.47

3.63

3.56
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จากตารางที่ 2 พบว่า นักศึกษาจีนมีแรงจูงใจด้านเศรษฐกิจในการเลือกเรียนภาษาไทยโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 โดยข้อที่มีแรงจูงใจมากที่สุด ได้แก่ ต้องการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยเพื่อนําไปประกอบอาชีพได้
เชื่อว่าสามารถนําภาษาไทยไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และนําความรู้ด้านภาษาไทยไปใช้เพื่อ
ประกอบการค้ากับคนไทย โดยแสดงความคิดเห็นอยู่ในระดับมากสอดคล้องกัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21, 4.14 และ 4.04
ตามลําดับ สําหรับข้อที่นักศึกษาจีนแสดงความคิดเห็นน้อยที่สุดได้แก่ ค่าครองชีพในประเทศไทยต่ําจึงสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้
อย่างไม่ลําบาก โดยแสดงความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.86 และเมื่อจําแนกตามมหาวิทยาลัยพบว่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมีแรงจูงใจมากที่สุด รองลงมาได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครปฐม โดยแสดงความคิดเห็นอยู่ในระดับมากสอดคล้องกัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 , 3.63 และ 3.47 ตามลําดับ
ตารางที่ 3 คะแนนแรงจูงใจด้านอื่นๆที่ไม่ใช่ด้านเศรษฐกิจในการเลือกเรียนภาษาไทยของนักศึกษาจีน
แรงจูงใจด้านอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ด้านเศรษฐกิจ
กาญจนบุรี
1. มีความรู้พื้นฐานภาษาไทยอยู่แล้ว ต้องการพัฒนาภาษาไทย
4.00
ของตนให้มากขึ้น
2.ภาษาไทยเป็นภาษาที่ยากและท้าทายในการเรียนรู้
2.40
3. ต้องการใช้ภาษาไทยเป็นภาษาเสริม นอกจากภาษาจีนและ
3.90
ภาษาอังกฤษ
4. ท่านอยากเรียนภาษาไทยเพราะรับอิทธิพลมากจากสื่อต่างๆ
2.20
เช่น นักแสดง นักร้อง ละคร ภาพยนตร์ของไทย
5.ท่านเคยมาท่องเที่ยวในประเทศไทยและชื่นชอบประเทศไทย
1.50
จึงทําให้อยากเรียนภาษาไทย
6. ท่านอยากใช้ชีวิต สร้างครอบครัวโดยแต่งงานกับคนไทย จึง
1.50
อยากเรียนรู้ภาษาไทย
7. การศึกษาไทยมีการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
1.80
8. ไทยมีเทคโนโลยีและสื่อการสอนเพื่อประกอบ การเรียนการ
1.60
สอนที่ทันสมัย
9.ไทยมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัย
2.60
10.ภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยของไทยมี
2.90
สภาพแวดล้อมที่ดมี ีความสะอาดและมีความปลอดภัย
11. อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาไทยในประเทศจีนเป็นที่
3.40
ยอมรับในสังคม
รวม
2.81

นครปฐม สวนดุสิต
3.70
4.10

รวม
3.90

3.20
4.10

3.10
4.00

3.04
4.03

3.20

3.40

3.12

2.20

1.90

1.98

1.80

1.80

1.75

2.50
2.50

2.80
2.70

2.50
2.43

2.70
3.10

2.70
3.00

2.68
3.03

2.68

2.96

2.90

3.09

3.18

3.08

จากตารางที่ 3 พบว่า นักศึกษาจีนมีแรงจูงใจด้านอื่นๆ ที่ไม่ใช่ด้านเศรษฐกิจในการเลือกเรียนภาษาไทยโดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.08 โดยข้อที่มีแรงจูงใจมากที่สุด ได้แก่ ต้องการใช้ภาษาไทยเป็นภาษาเสริม นอกจาก
ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ และ มีความรู้พื้นฐานภาษาไทยอยู่แล้ว ต้องการพัฒนาภาษาไทยของตนให้มากขึ้น โดยแสดง
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากสอดคล้องกัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.03 และ 3.90 ตามลําดับ สําหรับข้อที่นักศึกษาจีนแสดงความ
คิดเห็นน้อยที่สุดได้แก่ อยากใช้ชีวิต สร้างครอบครัวโดยแต่งงานกับคนไทย จึงอยากเรียนรู้ภาษาไทย โดยแสดงความคิดเห็น
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อยู่ในระดับน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.75 และเมื่อจําแนกตามมหาวิทยาลัยพบว่า ทุกมหาวิทยาลัยแสดงความคิดเห็นอยู่
ในระดับปานกลางสอดคล้องกัน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีแรงจูงใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18 รองลงมาคือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.09 และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.94 ตามลําดับ
สรุปและอภิปรายผล
ในการศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการเลือกเรียนภาษาไทยของนักศึกษาชาวจีน กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาจีนที่เรียน
เอกภาษาไทยซึ่งมาเรียนแลกเปลี่ยนในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราช
ภัฎสวนดุสิต เป็นระยะเวลา 1 ปี จํานวน 64 คน การศึกษาครัง้ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจด้านเศรษฐกิจในการเลือก
เรียนภาษาไทยของนักศึกษาชาวจีน และแรงจูงใจด้านอื่นๆที่ไม่ใช่ด้านเศรษฐกิจในการเลือกเรียนภาษาไทยของนักศึกษาชาว
จีน จากผลการศึกษา สามารถสรุปได้ดังนี้
สรุปผลการศึกษา
นักศึกษาชาวจีนเอกภาษาไทยที่มาเรียนแลกเปลี่ยนเป็นระยะเวลา 1 ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อย 90.63
มีรายได้ครอบครัว 10,000-20,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ได้รับค่าใช้จ่ายเดือนละ ต่ํากว่า 5,000 บาทต่อเดือน
คิดเป็นร้อยละ 93.75 อาชีพบิดาของนักศึกษาจีนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.75 อาชีพ
มารดาของนักศึกษาจีนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.00
ในการศึกษาแรงจูงใจด้านเศรษฐกิจในการเลือกเรียนภาษาไทยของนักศึกษาจีน พบว่า นักศึกษาจีนมีแรงจูงใจ
ด้านเศรษฐกิจในการเลือกเรียนภาษาไทยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 และเมื่อจําแนกตามมหาวิทยาลัย
พบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมีแรงจูงใจมากที่สุด รองลงมาได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และมหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครปฐมโดยแสดงความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 , 3.63 และ 3.47 ตามลําดับ
ในการศึกษาแรงจูงใจด้านอื่นๆที่ไม่ใช่ด้านเศรษฐกิจในการเลือกเรียนภาษาไทยของนักศึกษาจีน พบว่านักศึกษาจีน
มีแรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.08 และเมื่อจําแนกตามมหาวิทยาลัยพบว่า ทุกมหาวิทยาลัยแสดง
ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางสอดคล้องกัน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตมีแรงจูงใจมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18
รองลงมาคือมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.09 และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มีแรงจูงใจน้อยที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.10 เท่ากัน ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.81
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาแรงจูงใจด้านเศรษฐกิจของนักศึกษาจีน พบว่า นักศึกษาจีนส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับการพัฒนา
ทักษะด้านภาษาไทยเพื่อประกอบอาชีพมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.21 อยู่ในแรงจูงใจระดับมาก รวมถึงให้ความสําคัญกับ
การค้าขายกับคนไทยและการนําภาษาไทย ไปประกอบอาชีพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.04 และ 4.14
ตามลําดับ แต่นักศึกษาชาวจีนไม่ได้ให้ความสําคัญกับการอยากใช้ชีวิตในเมืองไทย สังเกตได้จากแรงจูงใจด้านอื่น ๆ ที่ไม่ใช่
ด้านเศรษฐกิจในข้อ 6.) ท่านอยากใช้ชีวิต สร้างครอบครัวโดยแต่งงานกับคนไทย จึงอยากเรียนรู้ภาษาไทย พบว่า มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 1.75 ซึ่งอยู่แรงจูงใจระดับน้อยที่สุด
จากการศึกษาแยกตามมหาวิท ยาลั ย พบว่ า แรงจู งใจด้านเศรษฐกิ จมีแ รงจูงใจมากที่สุ ด โดยนั กศึก ษาจี นใน
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ให้ความสําคัญกับการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยเพื่อนําไป
ประกอบอาชีพ มากที่สุด ซึ่งค่อนข้างใกล้เคียงกับนักศึกษาจีนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตที่ให้ความสําคัญในการพัฒนา
ทักษะด้านภาษาไทยเช่นกัน โดยคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.5 และ 4.42 ตามลําดับ ส่วนนักศึกษาจีนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรีกลับให้ความสําคัญในการนําภาษาไทยไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมากที่สุด และ
ต้องการนําภาษาไทยไปประกอบการค้ากับคนไทยโดยแสดงความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดสอดคล้องกัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
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4.70 และ 4.50 ตามลําดับ ซึ่งสอดคล้องกับนักศึกษา จีนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตที่ให้ความสําคัญในเรื่องนี้มากที่สุด
เช่นกัน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 อยู่ในแรงจูงใจระดับมากที่สุด
แสดงให้เห็นว่านักศึกษาจีนในราชภัฏกาญจนบุรีและราชภัฏสวนดุสิตมุ่งเน้นการเรียนภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะ
ทางภาษาเพื่อประกอบการค้ากับคนไทย แต่นักศึกษาจีนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไม่ได้ให้ความสําคัญการการค้า แต่
กลับมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะภาษาไทยและการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีไทย เพื่อนําไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต
มากกว่า
ทั้งนี้การที่นักศึกษาราชภัฏกาญจนบุรีให้ความสําคัญกับการค้ามาก อาจเป็นเพราะบิดาและมารดาส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว โดยคิดเป็นร้อยละ60
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บทบาทของสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ ในฐานะผู้สําเร็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปีพุทธศักราช 2440
The Roles of Her Majesty Queen Sri Bajarindra as the Regent of His Majesty King Chulalongkorn
(Rama V) in 1897.
นายปวินญาพัฒน์ วรพันธ์
นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บทคัดย่อ
งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ บทบาทของสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ ในฐานะ
ผู้สําเร็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ.2440) จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึง
สาเหตุการแต่งตั้ง, บทบาทหน้าที่และผลของการปฏิบัติหน้าที่ของสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ ใน
ฐานะผู้สําเร็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้วิธีวิจัย
ทางประวัติศาสตร์ โดยศึกษาจากเอกสารประวัติศาสตร์ชั้นต้น และเอกสารชั้นรองที่เกี่ยวข้อง รวมกับการลงสํารวจพื้นที่
และนําเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ โดยสรุปสาระสําคัญได้ดังนี้
เหตุการณ์ที่รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกใน ร.ศ. 116 และทรงแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภา ผ่อง
ศรี พระบรมราชินี น าถ เป็ นผู้ สํ า เร็ จ ราชแผ่น ดิ น ต่า งพระองค์ ว่ า ราชการแผ่ นดิ น ในราชสํ า นั กฝ่ า ยหน้ า นั บว่ า เป็น การ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ถึงบทบาทของฝ่ายในที่ส่งผลจนมาถึงปัจจุบัน พระองค์ทรงปฏิบัติบทบาทหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์
หลายด้าน กล่าวคือ การศึกษา การศาสนา การสาธารณสุข การสุขาภิบาล และการต่างประเทศ ฯลฯ ผลปรากฏว่า ราษฎร
ได้รับการบําบัดทุกข์ และทําให้บ้านเมืองปราศจากภัย ประชาชนมีความสุขได้รับการดูแลให้เกิดประโยชน์ พระองค์ทรงงาน
อย่างหนักเพื่อให้ได้รับการยอมรับในบทบาทที่กําหนดให้จากทุกฝ่ายและพระองค์ก็บรรลุความคาดหวัง ทั้งนี้ทรงปฏิบัติหน้าที่
โดยมีบทบาทภายใต้พระราชอํานาจของพระมหากษัตริย์อย่างเข้มแข็ง กล่าวได้ว่าพระราชกรณียกิจนั้นได้ส่งผลต่อการขยาย
บทบาทของฝ่ายในจากพื้นที่ส่วนตัวมามีบทบาทในพื้นที่สาธารณะ บทบาทของพระองค์ยังได้สร้างภาพต้นแบบให้ปรากฏแต่
ละยุคสมัยต่อมาจนในปัจจุบัน
คําสําคัญ: ผู้สําเร็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์ บทบาท ฝ่ายใน
Abstract
This research studied the roles of Her Majesty Queen Sri Bajarindra as the Regent of His
Majesty King Chulalongkorn (Rama V) in 1897. The objectives were to study the reasons of appointment,
roles and performances of Her Majesty Queen Sri Bajarindra as the Regent of His Majesty King
Chulalongkorn (Rama V). In this research, the researcher applied the historical research method. The
data was collected from relevant primary sources and secondary sources, as well as field survey. The
research results were presented by descriptive analysis. The following was the essence.
In his first visit to Europe, His Majesty King Chulalongkorn appointed Her Majesty Queen Sri
Bajarindra to act as the Regent to oversee the state administration at the royal court. This was the
significant change on roles of the ladies of the court, a long-lasting effect until today. The Queen Regent
performed several duties of the King e.g. education, religion, public health sanitation and foreign affairs.
She could resolve the people’s problem and kept the country free from danger. The people then lived
happily. She worked hard to be accepted by all parties and finally achieved her goals. She strongly
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acted her role under the power domination of His Majesty King. It can be concluded that her royal
duties extended the roles of ladies of the court to act in the public. The Regent role of Her Majesty
Queen Sri Bajarindra was the role model for each era until present time.
Keywords: The Regent, The role, The ladies of the court
บทนํา
สยามในช่วงร.ศ. 115-116 หรือในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น เป็นช่วงที่สังคมไทยมี
โครงสร้างของอํานาจทางการเมืองการปกครองแผ่นดินทั่วราชอาณาจักรรวมศูนย์อยู่ที่องค์พระมหากษัตริย์ พระองค์ทรงมี
พระราชอํานาจเหนือดินแดนสยาม มีอํานาจแห่งความชอบธรรมในการกําหนดคุณค่า วิสัยทัศน์ ตัดสินชี้ขาดและกํากับ
ควบคุมให้มีผลในทางปฏิบัติในเรื่องต่างๆได้ โดยไม่มีผู้ใดสามารถที่จะล่วงละเมิดได้ พระเจ้าแผ่นดินในช่วงเวลานั้น จึงมีพระ
ราชอํานาจสูงสุดเปรียบได้กับ “เจ้าชีวิต” และเป็นผู้ที่นําความก้าวหน้ามาสู่สยาม ภายใต้สภาพแวดล้อมทางการเมืองที่ต้อง
ระแวดระวังพลังของการขยายอํานาจของจักรวรรดินิยม
สําหรับการศึกษาถึงบทบาทของสตรีในราชสํานัก หรือ สตรีในราชสํานักนั้น เป็นสิ่งที่น่าศึกษาเป็นอย่างยิ่งเพราะ
สตรี คือ สัญลักษณ์เชิงคุณค่าของพระมหากษัตริย์ เป็นสิ่งที่คู่ควรกับกษัตริย์ในเรื่องของความเป็นผู้ทรงธรรมและความมี
อํานาจ โดยพระมหากษัตริย์ผทู้ รงธรรมนั้นจะมีแก้วอยู่ 7 ประการ ได้แก่ จักรแก้ว ช้างแก้ว ม้าแก้ว แก้วมณี นางแก้ว ขุนคลัง
แก้ว และขุนพลแก้ว สตรีจะอยู่ในฐานะของนางแก้ว โดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่ 5 นั้นทรงมีภรรยาเจ้าหลายพระองค์ ซึ่งส่วน
ใหญ่มีบารมีมากพอที่จะเป็นเจ้าสํานักได้ แต่สํานักทุกสํานักในฝ่ายในนั้นจะอยู่ภายใต้การปกครองของประมุขฝ่ายใน คือ พระ
มเหสีนั้นเอง
การแบ่งพื้นที่สําหรับเพศสถานะชาย-หญิง ข้าราชสํานักฝ่ายในจึงมีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์เพียงการ
รั บ ใช้ ใ นการมี รั ช ทายาท บํ า รุ ง สุ ข ประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ พ ระมหากษั ต ริ ย์ รวมไปถึ ง การเชื่ อ มสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง อํ า นาจระหว่ า ง
พระมหากษัตริย์กับขุนนาง หรือรวมไปถึงประเทศราชในปกครองทั้งหลาย ดังเช่น กรณีของพระราชชายา เจ้าดารารัศมี ที่
เปรียบเสมือนกุญแจทองคล้องราชสํานักและความสัมพันธ์ของสยามและล้านนาเข้าไว้ด้วยกัน ในสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
แต่ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่นับว่าใหญ่หลวงมากที่สุดที่ถือเป็นความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในสมัยรัชกาลที่ 5
คือ เหตุการณ์พระองค์เสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกใน ร.ศ. 116 และทรงแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรม
ราชินีนารถ** เป็นผู้สําเร็จราชแผ่นดินต่างพระองค์†† ว่าราชการแผ่นดินในราชสํานักฝ่ายหน้า ซึ่งนับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลง
ถึงบทบาทครั้งใหญ่ของฝ่ายใน ที่ส่งผลจนมาถึงในปัจจุบัน
ผู้สําเร็จราชการแผ่นดิน เป็นตําแหน่งที่มีความสําคัญ เนื่องจากเป็นตําแหน่งที่มีอํานาจในการบริหารบ้านเมืองไม่
ต่างจากพระราชอํานาจของพระมหากษัตริย์ การเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นยุวกษัตริย์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวนั้น ทําให้ทรงเป็นกษัตริย์ภายใต้การบริหารบ้านเมืองของขุนนางที่ดํารงตําแหน่งผูส้ ําเร็จราชการแผ่นดิน คือ สมเด็จ
พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ซึ่งการมีผู้สําเร็จราชการแผ่นดินในช่วงแรกจึงเป็นเสมือนประสบการณ์ และเป็น
แง่คิดให้แก่พระองค์ในการประกอบการพิจารณาเลือกบุคคลเป็นผู้สําเร็จราชการแผ่นดินในการที่จะเสด็จประพาสยุโรปใน
ร.ศ.116 อย่างรอบคอบ
ในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเลือกพระภรรยาเจ้า ซึ่งดํารงตําแหน่งพระอิสริยยศเป็น
สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระอรรคราชเทวี เป็นผู้สําเร็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์ แล้วสถาปนาพระอิสริยยศขึ้น
**

เขียนตามประกาศพระราชกําหนดผู้สําเร็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์ ร.ศ.115
กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร. (2523). การเสด็จประพาสยุโรปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว ร.ศ. 116 เล่ม 1.
กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, หน้า 101
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เป็นสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนารถ
ซึ่งการแต่งตั้ งกํา หนดตําแหน่ งผู้สํ าเร็ จราชการแผ่ นดิ นต่า งพระองค์ในสมัย พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้ า
เจ้าอยู่หัวในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการให้บทบาทที่สําคัญสูงสุดแก่สตรีฝ่ายใน ที่มีอํานาจในการกํากับราชการแผ่นดินของฝ่ายหน้า
โดยที่เป็นสมเด็จพระมเหสีพระองค์แรก ซึ่งรวมกับพระเจ้าแผ่นดินมีการเรียกว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสอง
พระองค์” ‡‡ ดังนั้นแล้วเรื่องการตั้งตําแหน่งผู้สําเร็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์ในครั้งนี้ จึงเป็นเรื่องที่มีหลายมิติ เป็นเรื่อง
ที่ผู้วิจัยสนใจในศึกษาถึงบทบาทและผลของสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนารถ ในฐานะผู้สําเร็จราชการ
แผ่นดินต่างพระองค์ ของพระบาทสมเด็จสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั เมื่อ ร.ศ.116 (พ.ศ. 2440) รวมไปถึงการศึกษาถึง
สาเหตุของการแต่งตั้งพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี เป็นผู้สําเร็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์ด้วย
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาถึงสาเหตุการแต่งตั้ง บทบาทและหน้าที่และผลของการปฏิบัติหน้าทีส่ มเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี
พระบรมราชินีนาถ เป็นผูส้ ําเร็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั และเพื่อเผยแพร่
ความรู้ และความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ ในฐานะของผู้สําเร็จ
ราชการแผ่นดินต่างพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อ
ประชาชนชาวไทย
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ทําการศึกษาค้นคว้า โดยใช้วิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ (Historical Approach) โดยศึกษา
จากเอกสารประวัติศาสตร์ชั้นต้น (Primary Source) และเอกสารชั้นรอง (Secondary Source) ที่เกี่ยวข้องรวมกับการลง
สํารวจพื้นที่ และนําเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description)
1. ทบทวนผลงานวิ จั ย ในอดี ต ที่ มี ก ารศึ ก ษาบทบาทและหน้ า ที่ ข องสมเด็ จ พระนางเจ้ า เสาวภาผ่ อ งศรี
พระบรมราชินีนาถ ในฐานะของผู้สําเร็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.ศ.116
รวมไปถึงเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสด็จประพาสยุโรป ครั้งที่ 1 ร.ศ.116 ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว
2. ศึกษาบทบาทและหน้าที่ของสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ ในฐานะของผู้สําเร็จราชการ
แผ่นดินต่างพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.ศ.116 และผลของการปฏิบัติหน้าที่ของสมเด็จพระนาง
เจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถในฐานะของผู้สําเร็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์
3. วิเคราะห์ข้อมูล นําเสนอข้อมูล และสรุปผล
ผลการวิจัย
สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี ขณะที่พระองค์ทรงดํารงพระอิสริยยศเป็น พระอรรคราชเทวีในพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น พระองค์ทรงได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สําเร็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์§§ ในโอกาสที่พระมหา
กษัตริยเสด็จประพาสเยือนทวีปยุโรปเป็นครั้งแรก ในร.ศ. 116 หรือตรงกับ พ.ศ. 2440 ซึ่งถือว่าเป็นเหตุการณ์ทางประวัติ
ศาสตร์ที่สําคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการที่ผู้หญิงได้มามีอํานาจในการบริหารราชการแผ่นดินและเป็นการแสดงภาพลักษณ์
ของความศิวิไลซ์ของสยามต่อนานาชาติในขณะนั้นอีกด้วย แต่จากข้อมูลและความสําคัญในเหตุการณ์ครั้งนี้นั้นประวัติศาสตร์
‡‡
§§

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์. (2554). เจ้าชีวิต พงศาวดาร 9 รัชกาลแห่งราชวงศ์จักรี. กรุงเทพมหานคร : ริเวอร์บุ๊คส์, หน้า 281
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.5 ต.11.1/5 เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงการต่างประเทศ เรื่องรายงานการประชุมเสนาบดีเริ่มในการที่จะ

เสด็จพระราชดําเนินประพาศยุโรปและประกาศแต่งตั้งผู้สําเร็จราชการแผ่นดิน ร.ศ.115 (15-21 มีนาคม 115)
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ของสยามยังไม่ได้แสดงบทบาทของสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ ในฐานะผู้สําเร็จราชการแผ่นดิน
มากนัก เพราะในสมัยนั้น ประวัติศาสตร์มักนําเสนอเรือ่ งราวของการเสด็จพระราชดําเนินเยือนทวีปยุโรปของพระบาทสมเด็จ
พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว เป็น ส่ ว นใหญ่ ม ากกว่ า อี ก ทั้ ง ศูน ย์ ก ลางของอํ า นาจในการปกครองที่ แ ท้ จ ริ ง ก็ ยั ง อยู่ ที่ อ งค์
พระมหากษั ต ริ ย์ เนื่ อ งด้ ว ยในสมั ย สมบู ร ณาญาสิ ท ธิ ร าชย์ อํ า นาจอธิ ป ไตย คื อ องค์ พ ระมหากษั ต ริ ย์ เหตุ ก ารณ์ ท าง
ประวัติศาสตร์จึงถูกเน้นไปที่เรื่องราวของพระมหากษัตริย์ ส่วนภาพลักษณ์บทบาทของสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี
พระบรมราชินีนาถ ในฐานะผู้สําเร็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์ จึงมักแฝงอยู่ในภาพของการเล่าเรื่องราวผ่านทาง
พระมหากษัตริย์มากกว่า
ดารณี ศรีหทัย (2554: 161) ได้อธิบายว่า “สังคมสยามช่วงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอํานาจสูงสุด ผู้คนและสรรพสิ่งใดๆ ในแผ่นดินสยาม เป็นทรัพยากรของพระมหากษัตริย์ทั้งสิ้น
โครงสร้างอํานาจทางการเมืองการปกครองแผ่นดินทั่วราชอาณาจักรจึงมีลักษณะเป็นแนวดิ่ง พระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้มี
ความชอบธรรมในการสร้างความมีเสถียรภาพทางการเมืองภายในราชอาณาจักร โดยแนวทางการใช้อํานาจการปกครอง
ดังกล่าว ได้แก่ กระบวนการกําหนดคุณค่า วิสัยทัศน์ การตัดสินชี้ขาดและกํากับควบคุมให้มีผลลัพธ์ในเรื่องต่างๆ โดยจะไม่มี
ผู้ใดประเมินคุณค่าความถูกหรือผิดได้”
ฐานะของกษัตริย์จึงอาจเปรียบได้กับ “เจ้าชีวิต” ซึ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ ในสมเด็จฯ เจ้าฟ้า
จักรพงษ์ภูวนาถ ให้ความหมาย “เจ้าชีวิต”*** ไว้ว่า “เป็นคําที่ใช้เรียกพระมหากษัตริย์หรือเจ้าแผ่นดิน....เมื่อเรานับถือพระ
เจ้าแผ่นดินเสมือนหนึ่งบิดา จึงเป็นพิธีเรียกอย่างง่ายๆ อันเต็มไปด้วยความจงรักภักดี แต่แสดงความเกรงกลัวด้วย ดูประหนึ่ง
ว่าพระเจ้าแผ่นดินทรงมีพระราชอํานาจเด็ดขาด ชีวิตของข้าแผ่นดินอยู่ในพระหัตถ์ ทรงเป็นเจ้าของที่ดินและผลประโยชน์
ของชาติทั้งหมด...”
สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ ในฐานะผู้สําเร็จราชการแผ่นดินมิได้ทรงมีพระราชอํานาจ
ของพระองค์เองแต่ประการใด บทบาทของพระองค์จึงเป็นบทบาทที่ถูกกําหนดการทําหน้าที่ไว้ทุกเรื่อง มีการวางแผนเพื่อ
การปฏิบัติและการกํากับควบคุมอย่างเป็นระบบด้วยเครื่องมือ กระบวนการ กลุ่มคณะ และบุคคล การประพฤติปฏิบัติของ
พระองค์ร วมไปถึงการใช้ พระราชอํ านาจพระองค์ ในฐานะผู้สํ าเร็จราชการแผ่น ดินจะกลับ ไปสู่ที่ พระบาทสมเด็จ พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงเป็นประมุขโดยแท้ของสยาม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวได้ทรงวางลักษณะ กฎเกณฑ์ ในการควบคุมการใช้พระราชอํานาจของพระองค์ไว้อย่างละเอียด อีกทั้งยังทรงให้
ความสําคัญกับการให้ความหมายของคําว่า “สมเด็จพระนางเจ้า บรมราชินีนารถ ซึ่งสําเร็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์” ซึ่ง
ทําให้สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถทรงมีตารางของการปฏิบัติหน้าที่ของพระองค์อย่างชัดเจน
โดยเฉพาะการให้ต่างชาติยอมรับในความศิวิไลซ์และให้ขุนนางในราชอาณาจักรสยามเองให้การยอมรับในสมเด็จ
พระ
นางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ ในฐานะผูส้ ําเร็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์
ในการศึกษาบทบาทของสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ ในฐานะผู้สําเร็จราชการแผ่นดินต่าง
พระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้วิจัยจะได้กล่าวถึงบทบาทของสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภา ผ่องศรี
พระบรมราชินีนาถ ในฐานะผู้สําเร็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์ในด้านต่างๆ ดังนี้
1. บทบาทและหน้าที่ตามพระราชกําหนดผู้สําเร็จราชการแผ่นดิน ร.ศ. 115
2. บทบาทในด้านการปกครอง
3. บทบาทในด้านการศึกษา สาธารณสุขและการศาสนา
4. บทบาทในด้านเศรษฐกิจ
5. บทบาทในด้านการต่างประเทศ
6. บทบาทต่อราชสํานักและฝ่ายใน
***

จุลจักรพงษ์, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า. (2554). เจ้าชีวติ พงศาวดาร 9 รัชกาลแห่งราชวงศ์จักรี. หน้า 247
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1. บทบาทและหน้าที่ตามพระราชกําหนดผู้สําเร็จราชการแผ่นดิน ร.ศ. 115
บทบาทหน้าที่ของสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ ซึ่งสําเร็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์
ตามที่ระบุในพระราชกําหนด ผู้สําเร็จราชการแผ่นดิน ร.ศ.115††† นั้นคือ“...ให้มีผู้สําเร็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์ไว้
ทั้งให้มีอํานาจคราวหนึ่ง เพื่อที่จะได้บัญญัติข้อบังคับบัญชาสําหรับการทั้งปวงทั่วไป แลเพื่อจะได้กระทําการทั้งหลายอันเปน
พระราชกิจของพระเจ้าแผ่นดิน จะพึงได้ทรงกระทําสําหรับการปกครอง รักษาพระราชอาณาจักร ให้อยู่เย็น เปนศุขสืบไป...”
จากข้อความดังกล่าวได้แสดงให้เห็นภาพของการที่พระมหากษัตริยไ์ ด้ให้พระราชอํานาจในการปกครองแก่สมเด็จพระนางเจ้า
เสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ ในฐานะของการที่สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถทรงเป็นพระราช
ชนนีในองค์รัชทายาท ที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายหน้า เพราะฐานะของพระองค์ คือ สตรีที่เป็นฝ่ายใน ทําให้ทรงต้องกระทํา
หน้าที่และบทบาทในทั้งสองสถานะไปพร้อมๆกัน
แต่การที่มีประกาศใช้พระราชกําหนดผู้สําเร็จราชการแผ่นดิน ร.ศ.115 ออกมานั้น ได้ทําให้สมเด็จพระนางเจ้าเสาว
ภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถได้อยู่ในฐานะของการทําหน้าที่เฉกเช่นเดียวกับพระมหากษัตริย์ คือ การที่ทรงมีทรัพยากร
บุคคลทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในอยู่ในคราวเดียวกัน ทรงมีข้าราชสํานัก ข้าราชการ ขุนนาง เสนาบดี และประชาชนสยามอยู่
ภายใต้การปกครอง และจากการศึกษาหลักฐานและเอกสารต่างๆนั้น ผู้วิจัยยังพบว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ยังได้กําหนดรายละเอียดของการปฏิบัตหิ น้าที่ในฐานะของผู้สาํ เร็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์ไว้อย่างละเอียด อีก
ทั้งยังทรงได้กําหนดการปฏิบัติพระราชกรณียกิจในรอบปี รอบเดือน และรายวัน อีกทั้งทรงกําหนดขอบเขตในพระราชพิธี
ต่ า งๆไว้ อ ย่ า งชั ด เจน ว่ า พระราชกรณี ย กิ จ หรื อ การกระทํ า และการปฏิ บั ติ ใ ด สมเด็ จ พระนางเจ้ า เสาวภาผ่ อ งศรี
พระบรมราชินีนาถ ในฐานะผู้สําเร็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์สามารถกระทําได้บ้าง สิ่งใดกระทําไม่ได้ ตลอดจนยังได้
กําหนดตัวบุคคลในการปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ไว้อย่างละเอียด ซึ่งเห็นได้ชัดว่า บทบาทหน้าที่ของสมเด็จพระนางเจ้าเสาว
ภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ ซึ่งเป็นผู้สําเร็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์ เป็นรองไปจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ซึ่งดํารงตําแหน่งพระมหากษัตริย์โดยแท้ไปได้
2. บทบาทในด้านการปกครอง
การแสดงบทบาทและทํ า หน้ า ที่ ด้ า นการปกครองราชอาณาจั ก รของสมเด็ จ พระนางเจ้ า เสาวภาผ่ อ งศรี
พระบรมราชินีนาถ ซึ่งสําเร็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์ พระองค์ทรงเป็นตัวแทนพระราชอํานาจของพระมหากษัตริย์ ใน
ราชอาณาจักรสยาม และทรงทําบทบาทหน้าที่ที่ทรงเป็นประมุขแห่งราชอาณาจักรสยามในขณะนั้น คือ การแต่งตั้ง สมณ
ศักดิ์ระดับสูง ซึ่งในความเป็นจริงสถานภาพผู้หญิงจะไม่เอื้อให้ทําเรื่องเช่นนี้ได้เลย การเสด็จออกรับเครื่องราชบรรณาการของ
ประเทศราช การเสด็จตรวจเยี่ยมหน่วยงานราชการ ตลอดจนการให้ราชทูตต่างชาติเข้าเฝ้าเพื่อถวายงานหรือทูลลากลับ
ประเทศ การข้อบัญญัติต่างๆในการปกครอง ในการปฏิบัติพระราชกิจด้านการปกครอง ชนชาติตะวันตกที่มีความสัมพันธ์
ทางการทูตต้องเข้าเฝ้าอย่างเป็นทางการเพื่อการรายงานตัวหรือทูลลาเมื่อมีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งทางการทูตเกิดขึ้น ซึ่ง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงกําหนดไว้ในพระราชกําหนดแล้ว กล่าวโดยสรุปบทบาทของพระองค์ในช่วง
ดํารงตําแหน่งผู้สําเร็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์มีดังนี้
- การรับเครื่องราชบรรณาการประเทศราช
- การเสด็จเป็นองค์ประธานในที่ประชุมผู้สําเร็จราชการแผ่นดิน ณ พระที่นั่งราชกรันยสภา
- การเสด็จตรวจเยี่ยมหน่วยราชการและการเสด็จออกรับฎีกาจากราษฎร
- การออกข้อบัญญัติต่างๆ ในพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ
†††

กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร. (2523). การเสด็จประพาสยุโรปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.ศ. 116 เล่ม 1.
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-

การราชการในระบบสาธารณูปโภคของประชาชน
การบัญญัติข้อบังคับบัญชาด้านความมั่นคงภายในและภายนอก, การจัดการพื้นที่การปกครอง
และการบัญญัติข้อบังคับเกี่ยวกับศาลยุติธรรม

ภาพสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ
ทรงเป็นประธานในที่ประชุมผู้สําเร็จราชการแผ่นดิน ณ พระที่นั่งราชกรันยสภา
ที่มา: ภาพ (หอจดหมายเหตุแห่งชาติ : ภ. หวญ. 546/4)
3. บทบาทในด้านการศึกษา การสาธารณสุข การศาสนา และความเป็นอยู่ของราษฎร
ในบทบาทการบัญญัติข้อบังคับบัญชาในพระนามาภิไธย สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ ซึ่ง
สําเร็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์ ทรงกําหนดให้มีกฎหมายในเรื่องที่เห็นความสําคัญ เช่น การสุขาภิบาล และจัดให้มี
กิจกรรมด้านที่สนพระราชหฤทัย เช่น การอนามัย การรักษาคนป่วย การศึกษา เป็นต้น
พระองค์ทรงส่งเสริมการพัฒนากรอบงานด้านการศึกษา การสุขอนามัย และการอภิบาลคนป่วย ฯลฯ เช่น ทรงให้มี
พระราชกําหนดสุขาภิบาล การพัฒนาการพยาบาลและผดุงครรภ์ การศึกษาสตรี ซึ่งถือว่า เป็นงานที่แสดงถึงบทบาทของสตรี
ที่มีต่อการบ้านการเรือนเป็นอย่างยิง่
4. บทบาทในด้านเศรษฐกิจ
สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ ซึ่งสําเร็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์ได้ทรงออกข้อบังคับ
บัญญัติกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการค้าขาย เศรษฐกิจ และภาษีของสยามในสมัยนั้น ที่ทรงดําริว่าเป็นเรื่องสําคัญ โดยทรง
ตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องเศรษฐกิจในขณะปฏิบัติหน้าที่ผู้สําเร็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์ไว้ดังนี้
- “ประกาศว่าด้วยค่าธรรมเนียมความฏีกา ร.ศ.116” การมีประกาศข้อบังคับในเรื่องค่าธรรมเนียมเนื่องจาก
งานราชการของสยามได้เปลี่ยนมาเป็นระบบลายลักษณ์อักษร จึงมีการเก็บค่าธรรมเนียมการจัดทําเอกสารต่างๆ
เป็นรายได้ของรัฐ
- “พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพิกัดภาษีภายใน ร.ศ.116”
- “พระราชบัญญัติกรมกระสาปน์สิทธิการ ลงวันที่ 29 กรกฎาคม ร.ศ.116 “
- “ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมในที่ว่าการอําเภอ ร.ศ.116 เป็นการเก็บค่าธรรมเนียมในการจัดทําหนังสือสําคัญ
จากหน่วยราชการ ซึ่งมีระบบการทําราชการที่ต้องมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร
- “พระราชกําหนด ว่าด้วยภาษีน้ําตาล ร.ศ.116”
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- ประกาศกระทรวงนครบาล เรื่องกําหนดผูกปี้จีน ร.ศ.116
5. บทบาทในด้านการต่างประเทศ
สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ ซึ่งสําเร็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์ทรงได้รับมอบหมายให้
ทําหน้าที่ของพระมหากษัตริย์ในการให้ราชทูตต่างประเทศเข้าเฝ้าพร้อมทั้งรายงานให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงทราบต่อไป โดยกําหนดให้มีพิธีการที่เน้นความศิวิไลซ์ควบคู่กับการเป็นผู้มีอํานาจแทนพระมหากษัตริย์ของ
สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ ซึ่งสําเร็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์ จึงให้ประโคมแตรฝรั่งและให้จัด
พิธีเต็มรูปแบบของพระมหากษัตริย์ “เสด็จออกแขกเมืองฝรั่ง รับพระราชสาสน์เป็นต้น ให้จัดเต็มตามแบบ”‡‡‡
พระองค์เสด็จออกท้องพระโรงให้ราชทูตต่างประเทศเข้าเฝ้าและถวายรายงานกรณีมีการเปลี่ยนผู้แทนต่างชาติหรือ
กงสุล พร้อมทั้งนําคณะทูตเข้าเฝ้าเพื่อแนะนําตัว ดังนี้
15 พฤษภาคม ร.ศ.116 อุปทูตฝรั่งเศสเฝ้าละอองธุลีพระบาท
30 พฤษภาคม ร.ศ.116 ออกแขกเมืองต่างประเทศ อุปทูตอังกฤษ ฝรั่งเศส
2 มิถุนายน ร.ศ.116 ออกแขกเมืองต่างประเทศ อุปทูตญี่ปุ่น
30 มิถุนายน ร.ศ.116 เสด็จออกแขกเมืองประเทศราชเมืองกันตรัน
1 กันยายน ร.ศ.116 เสด็จออกแขกเมืองประเทศราช (เมืองยะหริ่ง)
1 ธันวาคม ร.ศ.116 เสด็จออกแขกต่างประเทศ ราชทูตเยอรมัน
ในขณะที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ประทับอยู่ในทวีปยุโรปยังพบว่า สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่อง
ศรี พระบรมราชินีนาถ ซึ่งสําเร็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์ต้องทรงติดต่อกับชนชั้นนําในประเทศต่างๆ ตามคําสั่งการ
โดยตรงของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอีกทางหนึ่งด้วย ดังตัวอย่าง พระราชโทรเลขของสมเด็จพระนางเจ้า
เสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ ซึ่งสําเร็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์พระราชทานมายังพระเจ้าซาร์แห่งรัสเซีย ลงวันที่
13-14 มิถุนายน ร.ศ.116 ถวายพระพรเนื่องในวันประสูติพระธิดา§§§ ความว่า
“THE QUEEN’S TELEGRAPHIC MESSAGE”
Dated Bangkok, June 1897 at 8.50 p.m.
Her Majesty the Empress of Russia, St. Petersburg.
Being informed by the King, my husband, of happy birth of
your daughter, I pray Your Majesty to accept my hearty congratulations.
Sawabha
Queen Regent
บทบาทอีกลักษณะหนึ่ง คือ พระองค์ทรงทําหน้าที่ต่างพระเนตรพระกรรณ เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง
และจากข่าวในสื่อพิมพ์ของต่างชาติ และทรงถวายการเล่าเรื่องราวที่สอดแทรกความคิดเห็นส่วนพระองค์พร้อมกันไปด้วย
เช่น ทรงตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับท่าทีของฝรั่งเศสต่อสยามถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและทรงเก็บรวบรวม
ข้อมูลความเคลื่อนไหวของสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศให้ทรงรับรู้ เพื่อหาวิธีการป้องกันเหตุอันเป็นภัยต่อสยามได้
ทันการณ์แม้จะอยู่ในดินแดนแสนไกล การทําหน้าที่ด้านนี้ของพระองค์จึงมีความสําคัญอย่างยิ่ง นับว่าการแสดงความมีตัวตน
และความรอบรู้ ตลอดจนมีความคิดเชิงเหตุผล
6. บทบาทต่อราชสํานักและฝ่ายใน
หน้าที่ของสตรีฝ่ายในอย่างสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ ซึ่งสําเร็จราชการแผ่นดินต่าง
พระองค์ อี ก หน้ า ที่ คื อ การดู แ ลครอบครั ว ข้ า ราชสํ า นั ก ซึ่ ง ถื อ ว่ า เมื่ อ ครั้ ง ที่ พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงประทั บ อยู่ นั้ น
‡‡‡ กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร. (2523). การเสด็จประพาสยุโรปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.ศ. 116 เล่ม 1. หน้า 123
§§§ กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร. (2523). การเสด็จประพาสยุโรปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.ศ. 116 เล่ม 1. หน้า 323
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พระมหากษัตริย์คือหัวหน้าครอบครัวและประมุขของฝ่ายในที่ต้องดูแลข้าราชสํานักในพระองค์ เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าเสาว
ภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ เป็นมารับตําแหน่งผู้สําเร็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์ การดูแลข้าราชสํานักจึงต้องเป็นความ
รับผิดชอบของพระองค์เองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่จากหลักฐานต่างๆ นั้นผู้วิจัยพบว่า พระองค์ทรงปฏิบัติหน้าที่ของพระองค์
ได้อย่างดี ทรงให้ความสําคัญกับราชสํานักฝ่ายในอยู่เสมอ ซึ่งข้าราชสํานักเองก็มีความร่มเย็นเป็นสุข
งานในการบริหารราชสํานักฝ่ายใน คือ การบํารุงขวัญกําลังใจของข้าราชสํานักทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายใน รวมทั้งการ
อภิบาลพระราชโอรส พระราชธิดา พระราชกิจทั้งหมดนี้มีความหนักหนามิน้อยไปกว่าพระราชกิจในหน้าที่ของการบริหาร
บ้านเมืองตามที่ได้มาข้างต้นเลย สภาพของจิตใจที่ทุกคนรู้สึกว้าเหว่ และไม่มั่นใจในความปลอดภัยที่พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จออกนอกพระราชอาณาจักร ทําให้ทรงต้องดูแลกวดขันและกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นใน
หน้าที่ของตนเองให้มากกว่า เมื่อพระเจ้าอยู่หัวประทับอยู่ในพระราชอาณาจักร ส่วนข้าราชสํานักฝ่ายหน้า ทรงมีกําหนดเวลา
ในการเสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมหน่วยงานต่างๆ หมุนเวียนไปในระยะเวลา 9 เดือน เพื่อให้แต่ละหน่วยงานเกิดความตื่นตัว
และกระตือรือร้นในการทํางานสนองเบื้องพระยุคลบาท
สรุปผลและอภิปราย
เหตุการณ์ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกใน ร.ศ. 116 และทรงแต่งตั้ง
สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ เป็นผู้สําเร็จราชแผ่นดินต่างพระองค์ครั้งนี้จึงเป็นที่มาของพระสมัญญา
นามว่า “สมเด็จรีเยนต์”**** พระองค์แรกในสยาม
บทบาทของสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ ซึ่งสําเร็จราชการแผ่นดินในช่วงระหว่าง วันที่
7 เมษายน ถึงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2440 ส่งผลต่อการขยายบทบาทของฝ่ายในจากพื้นที่ส่วนตัวมามีบทบาทในพื้นที่
สาธารณะ พร้อมทั้งได้นํากรอบงานบ้านออกมายกระดับความสําคัญต่อสาธารณะมากขึ้น บทบาทพระองค์จึงได้ สร้างภาพ
ต้นแบบให้ปรากฏแต่ละยุคสมัยต่อมาจนในปัจจุบัน
ผลของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สําเร็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี
พระบรมราชินีนาถ
สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ ซึ่งสําเร็จราชการแผ่นดินทรงปฏิบัติบทบาทหน้าที่ของ
พระมหากษัตริย์ด้วยทั้งหลายด้าน กล่าวคือ การบัญญัติข้อบังคับบัญชา การปกครอง การรักษาราชอาณาจักรให้อยู่เย็นเป็น
สุข (การศึกษา การศาสนา การสาธารณสุข และการสุขาภิบาล) การต่างประเทศ ฯลฯ
ผลปรากฏว่าราษฎรได้รับการบําบัดทุกข์ด้วยการรับฎีกา และทําให้บ้านเมืองปราศจากภัย ได้แก่ ภัยจากกาฬโรค
การก่อความไม่สงบของกลุ่มอิทธิพลอั้งยี่ รัฐมีรายได้จากการเก็บภาษี ประชาชนมีความสุขได้รับการดูแลให้เกิดประโยชน์ทั้ง
ด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค บ้านเมืองมีการดูแลความสะอาดของขยะมูลฝอย เกิดความสะดวกและสะอาด การ
ป้องกันหรือบําบัดแก้ไขภัยต่างๆ ตลอดจนการดูแลความเจ็บป่วยแก่ราษฎร และคนต่างชาติในสยามด้วย สมเด็จพระนางเจ้า
เสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ ซึ่งสําเร็จราชการแผ่นดินทรงงานอย่างหนักเพื่อให้ได้รับการยอมรับในบทบาทที่กําหนดให้
จากทุกฝ่ายและพระองค์ก็บรรลุความคาดหวัง กระทั่งทรงใช้เวลากลางคืนเป็นเวลาปฏิบัติพระราชกิจ จนไม่อาจเปลี่ยนแปลง
ได้จนตลอดพระชนม์ชีพ ทั้งนี้ทรงปฎิบัติหน้าที่ภายใต้พระราชอํานาจของพระมหากษัตริย์อย่างเข้มแข็ง
ดารณี ศรีหทัย (2554: 274) ได้อธิบายว่า “สมเด็จรีเยนต์ได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้แก่ผู้หญิง และได้ทิ้ง
หลักฐานไว้เป็นมรดกในประวัติศาสตร์ที่จารึกความหมายต่างๆ ข้างต้นไว้
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เหรียญพระราชินี ที่สลักภาพของพระองค์ สื่อสารความสําเร็จในการแสดงความมีตัวตนของผู้หญิงและการรุกคืบ
เข้าไปในพื้นที่สาธารณะโดยได้รับการยอมรับในบทบาท “สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถซึ่งสําเร็จราชการแผ่นดิน
ต่างพระองค์” เป็นพระองค์แรกในสยามและเป็นเหรียญแรกของผู้หญิงเช่นกัน
เหรียญที่ระลึก ร.ศ. 116 ที่สลักภาพนูนต่ํา เป็นพระพักตร์ของรัชกาลที่ 5 คู่กับสมเด็จรีเยนต์ สื่อสารการมีบทบาท
ในจุดสูงสุดแห่งอํานาจเดียวกัน และได้รับการยอมรับในความหมายว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์”
ธงประจําตําแหน่งพระราชินี แสดงสัญลักษณ์ความมีตัวตนของผู้หญิงและมีความหมายของตนเอง แต่ยังอิงกับ
พระมหากษัตริย์และมีบทบาทต่อสาธารณะ
พระราชลัญจกร และคําว่า พระราชเสาวนีย์ เป็นองค์ประกอบที่เน้นความมีอํานาจและตัวตนของสมเด็จรีเยนต์
ด้วยแรงขับของตะวันตกหรือภายนอก แต่ยังคงแสดงความหมายของการเป็นรองที่สะท้อนผ่านการใช้ภาษา
ประดิษฐกรรมทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์นี้และสําคัญที่สุดคือ สมเด็จรีเยนต์ทรงได้วางต้นแบบเป็น
มาตรฐานของบทบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ให้มีการสืบทอดและยึดเป็นแนวทางปฏิบัติต่อมาจนปัจจุบัน คือ
บทบาทของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถูกกําหนดให้มีพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา งานศิลปหัตถกรรม งาน
สาธารณสุข งานบ้านและกิจกรรมด้านกานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีให้เป็นมรดกชาติ ซึ่งเป็นบทบาทสนับสนุน
บทบาทของพระมหากษัตริย์และดูแลชาติในการใช้อํานาจด้านการบริหารงานในบทบาทของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
ราชินี มีสํานักราชเลขานุการในพระองค์อย่างเป็นทางการ และเป็นต้นแบบของบทบาทพระราชินีไทยในทุกยุคสมัยก็ว่าได้”
ผลของการปฏิบัติบทบาทและหน้าที่ของสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ ซึ่งสําเร็จราชการ
แผ่นดินในช่วงเวลา 8 เดือน 9 วัน หรือ 9 เดือนโดยประมาณ ได้มีการออกพระนามด้วยคําว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้า
แผ่นดินทั้งสองพระองค์” อย่างเป็นทางการ โดยไม่มีคําครหาใดๆ จากราชสํานักฝ่ายหน้า ทําให้เห็นภาพความมั่นคงในพระ
ราชอํานาจของพระมหากษัตริย์และทําให้รู้สึกได้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ ซึ่งสําเร็จราชการ
แผ่นดิน ได้ทรงใช้พระราชอํานาจเดียวกันกับพระมหากษัตริย์
นอกจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ ซึ่งสําเร็จราชการแผ่นดินยังทรงมีบทบาทใน
ความศิวิไลซ์ ผ่านการมี “Her Majesty the Queen of Siam” เฉกเช่นเดียวกับที่ตะวันตกยอมรับให้ผู้หญิงเป็นผู้มีอํานาจ
ในการปกครองราชอาณาจักร และอยู่เคียงข้างกับพระมหากษัตริย์ การเสด็จกลับยุโรปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2440 หรือ ร.ศ. 116 มีความหมายว่า ชาติได้ปรับเปลี่ยนไปมีความ
ศิวิไลซ์แล้ว เนื่องจากพระมหากษัตริย์ คือ ชาติ เมื่อพระมหากษัตริย์เสด็จประพาสยุโรปซึ่งเป็นชาติก็มีความศิวิไลซ์ไปพร้อม
กัน และสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ ซึ่งสําเร็จราชการแผ่นดิน ก็ทรงบรรลุแสดงบทบาทของ
ผู้สําเร็จราชการแผ่นดิน ซึ่งเป็นหน้าที่ของฝ่ายหน้า หรือ ผู้ชาย โดยมีความมีตัวตนและศักยภาพที่หลากหลายเป็นสําคัญ
ภาพของสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ ประทับเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ และทําหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษาของสตรีและกิจกรรมเกี่ยวกับงานบ้านงานเรือน
นั้น มีความหมายถึงการที่ว่าสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ ซึ่งสําเร็จราชการแผ่นดินทรงทําบทบาทใน
ด้านการสนับสนุนและดูแลราษฎรทั่วแผ่นดินสยามในพื้นที่สาธารณะที่ช่วยสนับสนุนให้บทบาทของพระมหากษัตริย์ว่าด้วย
การปกครองและรักษาราชอาณาจักรให้มีความอยู่เย็นเป็นสุขอย่างเด่นชัด
ด้วยพระราชกรณียกิจ และพระราชกิจทั้งมวลตามที่ได้กล่าวในก่อนหน้านี้นั้น ทําให้ได้ทราบว่าเหตุใดพระองค์ จึง
ได้ดํารงตําแหน่งอันหนักหนาเช่นนี้ และด้วยเหตุใดจึงทรงเป็นพระมเหสีที่ทรงโปรดปรานสนิทเสน่หามากตลอดพระชนม์ชีพ
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และการที่พระองค์ได้ทรงดํารงตําแหน่งผู้สําเร็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์
ด้วยแล้วนั้น จึงเป็นจุดเริ่มต้นของความตื่นตัวในสิทธิของสตรีเป็นอย่างมาก ข้อความที่สามารถบรรยายความรู้สึกและภาพได้
ดีที่สุดนั้น จึงขอยกบทบรรยายในนวนิยายเอกของไทยเรื่องหนึ่ง ซึ่งเป็นบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช
ในนวนิยายเรื่อง สีแ่ ผ่นดิน ว่า
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“...การตั้งสมเด็จที่บนเป็นผู้สําเร็จราชการแผ่นดินแทนพระองค์ ซึ่งทําให้ทุกคนต้องเรียกตามพระนามใหม่ว่า
“สมเด็จรีเยนต์” จึงเป็นการกระเทือนความรู้สึกในสิทธิของเพศตนที่สงบนิ่งอยู่ในตัวผู้หญิงมาหลายศตวรรษได้กลับฟื้นคืนชีพ
เพราะปรากฏได้แน่ชัดแล้วว่า ขณะที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จไม่อยู่นี้ ผู้หญิงครองแผ่นดิน”
สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี†††† ได้ทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจแก่ชาติบ้านเมือง
นานัปการ ตลอดพระชนม์ชีพสมเป็นขัตติยนารีแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ด้วยทรงเป็นที่ประจักษ์แน่ชัดในความสามารถใน
การบริห ารราชการแผ่นดิ น นอกจากนี้ ยังส่ งเสริมบทบาทของสตรีในการศึกษาว่า มีความจํ าเป็ นและมีค วามสําคั ญต่ อ
บ้านเมือง จึงได้ทรงริเริ่มกิจการงานต่างๆในพระราชอาณาจักร ด้วยพระปรีชาสามารถและพระราชวิริยะอุตสาหะ จนประสบ
ความสําเร็จในทุกวันนี้ นับว่าพระองค์ทรงเป็น “สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” พระองค์แรกของประวัติศาสตร์ ของชาติได้
ทรงสมภาคภูมิ ที่พระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจที่ทรงมีบทบาทและหน้าที่ทีทรงกระทําตลอดพระชนม์ชีพ ในด้านที่เป็น
คุณประโยชน์แก่แผ่นดินเป็นอย่างยิ่ง และในกาลต่อมาอีก 59 ปีนับจาก พ.ศ.2440 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ
ดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นผู้สําเร็จราชการ
แผ่นดินแทนพระองค์ในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2499 นับได้ว่า ทรงเป็น ขัตติยนารีพระองค์ที่ 2 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ที่
มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน ก็ด้วยนับว่า เป็นผลมาจากการที่ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินี
นาถ พระบรมราชชนนี ได้ทรงวางรากฐานไว้นั้นเอง
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษางานวิจัยครั้งนี้สําเร็จลงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาอย่างสูงจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงเดือน
นาราสัจจ์ ที่ได้กรุณาให้คําปรึกษา แนะนํา และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ชี้ให้เห็นเป้าหมายของการศึกษา อีกทั้งได้
ให้วิชาความรู้ในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการทํางานวิจัยชิ้นนี้ทั้งทางความรู้ในประวัติศาสตร์ และประสบการณ์จากการทัศน
ศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานทั้งงานเขียนและงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ในการจัดทํางานวิจัยในครั้งนี้
ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่สํานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สํานักวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หอจดหมายเหตุแห่งชาติและหอสมุดแห่งชาติ ที่กรุณาสละเวลาช่วยค้นหาหนังสือและเอกสาร หลักฐานต่างๆที่ต้องการเพื่อ
ใช้ในการจัดทํางานวิจัย รวมทั้งขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่พระราชวังในการเข้าเยี่ยมชมและได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ใน
การศึกษาเพื่อใช้ในการวิจัยในงานวิจัยครั้งนี้ ประโยชน์และคุณค่าอันเกิดจากวิจัยเล่มนี้ ผู้วิจัยขอมอบคุณงามความดีทั้งหลาย
เพื่อตอบแทนบิดา มารดา ครู อาจารย์ ที่ให้ความเมตตาอบรมสั่งสอนและเอาใจใส่เป็นกําลังใจให้ตลอดเวลา ผู้วิจัยรู้สึก
ซาบซึ้งและเป็นผลให้มีกําลังใจในการจัดทําวิจัยเล่มนี้ให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี
เอกสารอ้างอิง
เอกสารชั้นต้น ที่ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.5 ต.11.1/1 เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง
บัญชีเรื่องเสด็จพระราชดําเนินประพาศยุโรป (20 มีนาคม 115 -1 สิงหาคม 117)
____________. ร.5 ต.11.1/5 เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงการต่างประเทศ เรือ่ งรายงาน
การประชุมเสนาบดีเริ่มในการที่จะเสด็จพระราชดําเนินประพาศยุโรปและประกาศแต่งตั้งผูส้ ําเร็จราชการ
แผ่นดิน ร.ศ.115 (15-21 มีนาคม 115)
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เอกสารอ้างอิง
____________. ร.5 ต.11.1/6 เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงการต่างประเทศ เรือ่ งเสด็จพระ
ราชดําเนินประพาศประเทศยุโรปร.ศ.116 (15 มีนาคม 115)
____________. ร.5 ต.11.1/7 เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงการต่างประเทศ เรือ่ งหนังสือ
ราชการเรื่องเสด็จพระราชดําเนินประพาศประเทศยุโรป เล่ม 1 ประกาศและพระบรมราโชวาท (20
มกราคม 115- 27 สิงหาคม 118)
____________. ร.5 ต.11.1/8 เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงการต่างประเทศ เรือ่ งหนังสือ
ราชการเรื่องเสด็จพระราชดําเนินประพาศประเทศยุโรป เล่ม 2 (29 มีนาคม 115- 22 พฤษภาคม 116)
____________. ร.5 ต.11.1/9 เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงการต่างประเทศ เรือ่ งสารตราส่ง
พระราชกําหนดผู้สําเร็จราชการแผ่นดิน (29 มีนาคม 115)
____________. ร.5 ต.11.1/11 เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงการต่างประเทศ เรื่องพระราช
โทรเลขและโทรเลขมีไปมาคราวเสด็จยุโรป ศก 116 (2 เมษายน 116-20 เมษายน 116)
____________. ร.5 ต.11.1/13 เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงการต่างประเทศ เรื่องลายพระ
หัตถ์ถึงสมเด็จพระบรมราชินีนารถ (6 เมษายน 116-20 เมษายน 116)
____________. ร.5 ต.11.1/14 เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงการต่างประเทศ เรื่องพระราช
หัตถ์ถึงสมเด็จพระบรมราชินีนารถ (7 เมษายน 116- 16 มิถุนายน 116)
____________. ร.5 ต.11.1/62 เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงการต่างประเทศ เรื่องประกาศ
ขอบใจข้าราชการรับเสด็จและราษฎรที่จดั การรับเสด็จ (5มีนาคม 116)
____________. ร.5 บ7/1 เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 เบ็ดเตล็ด เรื่องพระราชเสาวนีย์ พระบรม
ราโชวาทและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ขณะทรงดํารงตําแหน่ง
ผู้สําเร็จราชการแผ่นดิน (26 เมษายน 116 – 3 พฤศจิกายน 116)
____________. ร.5 บ.1.1 ข. /1 เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 เบ็ดเตล็ด พระราชนิพนธ์ธรรมเนียมราช
ตระกูลในกรุงสยามและประกาศว่าด้วยธรรมเนียมลงสรงกันต์.
เอกสารชั้นต้น และบันทึกที่ตีพิมพ์แล้ว
กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร. (2523). การเสด็จประพาสยุโรปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ร.ศ. 116 เล่ม 1. กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร.
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จ. (2503). พระราชหัตถเลขาส่วนพระองค์ สมเด็จพระรามาธิบดี ศรี
สินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชทานแด่ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรม
ราชินีนาถ พระพันปีหลวง ในเวลาที่ทรงสําเร็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์ เมื่อเสด็จพระราชดําเนิน
ประพาสยุโรป พ.ศ. 2440 ภาค 2. พระนคร: มปป. (พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ
หลวงธนากรกิจ (สําเนียง ผลากรกุล), 17 มิถุนายน พ.ศ. 2503. ดูได้ที่ <www.archive.org> (ค้นหาด้วยคํา
ว่า Chulalongkorn)
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จ. (2511)พระราชหัตถเลขาส่วนพระองค์ สมเด็จพระรามาธิบดี ศรี
สินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชทานแด่ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรม
ราชินีนาถ พระพันปีหลวง ในเวลาที่ทรงสําเร็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์ เมื่อเสด็จพระราชดําเนิน
ประพาสยุโรปพ.ศ. 2440 ภาค 1. พระนคร: โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย. (พิมพ์ในงานพระราชทาน
เพลิงศพมหาเสวกเอก พระยาบุรุษรัตยราชพัลลภ (นพ ไกรฤกษ์), 9 กรกฎาคม พ.ศ.2513). ดูได้ที่
<www.archive.org> (ค้นหาด้วยคําว่า Chulalongkorn)
: ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริญญาตรีเครือข่าย SMARTS

873

การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 4 วันที่ 7 พ.ค. 2557
เอกสารอ้างอิง
ราชกิจจานุเบกษา, ทรงตั้งมหาสวามินีเครื่องราชอิสริยาภรณ์สําหรับตระกูลจุลจอมเกล้าฝ่ายใน, เล่ม 10, ตอน
30, 22 ตุลาคม พ.ศ. 2436, หน้า 324
__________, พระบรมราชโองการ ประกาศ สถาปนา เรื่อง สถาปนาพระนามพระอัฐิ พระอัยยิกา, เล่ม
40, ตอน 0ก, วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2466, หน้า 1
__________, ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธย, เล่ม 27, ตอน 0ง, 4 ธันวาคม พ.ศ. 2453, หน้า 2022
__________, พระบรมราชโองการ ประกาศ สถาปนาพระอิสริยศเฉลิมพระอภิไธยและเลื่อนกรมพระราชวงศ์.
เล่ม 42, ตอน 0ก, วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2468, หน้า 372
ศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี, สมเด็จพระ. (2507). พระราชหัตถเลขาสมเด็จพระศรีพัชริน
ทรา บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีในรัชชกาลที่ 6 และรัชชกาลที่ 7 พระราชทานเจ้าพระยาพระเสด็จ
สุรินทราธิบดี. พระนคร : โรงพิมพ์คุรุสภา. (พิมพ์ในงานฉลองวันพระราชสมภพครบรอบ 100 ปี)
หนังสือ
คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, กรมศิลปากร. (2547). สตรีสําคัญในประวัติศาสตร์ไทย.
กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่งจํากัด (มหาชน).
คณะกรรมการพิจารณาพิจารณาและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์. (2521). ประชุมสมุดภาพสําคัญใน
ประวัติศาสตร์ เล่ม 2. กรุงเทพ: โรงพิมพ์สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.
จุลจักรพงษ์, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า. (2554). เจ้าชีวิต พงศาวดาร 9 รัชกาลแห่งราชวงศ์จักรี. พิมพ์
ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: ริเวอร์บคุ๊ ส์.
ดารณี ศรีหทัย. (2554). สมเด็จรีเยนต์. กรุงเทพฯ: มติชน.
ดํารงราชานุภาพ,สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. (2514). ความทรงจํา. กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา.
ดํารงราชานุภาพ,สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. (2514). พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาล
ที่ 5. กรุงเทพฯ: บรรณาคาร.
เทวาธิราช ป.มาลากุล, ม.ร.ว.. (2506). พระราชประวัติสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ. พระนคร : โรงพิมพ์
คุรุสภา.
พรศิริ บูรณเขตต์. (2552). นางใน : สถานภาพ พฤติกรรม และสัญลักษณ์ในวิถชี ีวิตของสตรีฝ่ายในสมัยร.5.
กรุงเทพฯ: ฐานบุ๊คส์.
มปป. (2507). โรงเรียนในพระองค์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ. พระนคร: โรงพิมพ์คุรุสภา
มัลคอร์ม สมิธ,นพ.. (2551). หมอฝรั่งในวังสยาม. แปลโดย พิมาน แจ่มจรัส. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร : แสงดาว.
วงเดือน นาราสัจจ์ (ผศ.ดร.), ชมพูนุท นาคีรักษ์ (ผศ.) และสุวรรณ สัจจวีรวรรณ. (2553). ธิราชเจ้าจอมสยาม.
กรุงเทพ: อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.
วรรณพร บุญญาสถิต. (2553). จอมนางแห่งสยาม ในสมัยรัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 6 กับกระแสวัฒนธรรม
ตะวันตก. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: สร้างสรรค์บุ๊คส์.
วิวะรา เรียบเรียง. (2538). สมเด็จพระศรีพัชรินทรา พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 5 และคุณห้องทอง. กรุงเทพ :
แสงเทียน.
ศรศักร ชูสวัสดิ์, พ.อ. ดร.. (2554). เมื่อต้องเสด็จฯ “ไกลบ้าน”. กรุงเทพฯ: มติชน.
ส.พลายน้อย. (2554). พระบรมราชินีและเจ้าจอมมารดา. พิมพ์ครัง้ ที่ 5. กรุงเทพฯ: ฐานบุ๊คส์.
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เอกสารอ้างอิง
อุทุมพร สุนทรเวช. (2540). สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง. พิมพ์ครั้ง
ที่ 6. กรุงเทพมหานคร: นําอักษรการพิมพ์.
วิทยานิพนธ์
จันทรรัตน์ ประวาลปัทม์. (2520). “การศึกษาเปรียบเทียบราชสํานักในสมัยรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6”.
วิทยานิพนธ์อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประไพ รักษา. (2522). “ผลของการเสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อการ
ปรับปรุงประเทศให้ทันสมัย (พ.ศ.2411-2453)”. ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.
ปิยนาถ นิโครธา. (2513). “บทบาทของเสนาบดีแห่งตระกูลบุนนาคในการปกครองประเทศสยาม ตั้งแต่รัชกาล
ที่ 1 ถึงต้นรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2325- พ.ศ. 2416). วิทยานิพนธ์อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บทความ/วารสาร
พรสรรค์ วัฒนางกูร. (2551). ความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรสยามและราชสํานักยุโรปในเอกสารการ
เสด็จพระพาสยุโรปครั้งแรกของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ.2440. บทความเรียบเรียง
จากผลงานวิจัย. รางวัลทุนวิจัยกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2546
ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย. (2537,มกราคม). สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระผู้ทรงวางรากฐานอนาคต
เด็กไทย. ศิลปวัฒนธรรม. ปีที่ 15 ฉบับที่ 3: หน้า 98-10, สืบค้นเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2555, จาก สํานัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย. (2547,พฤศจิกายน). สมเด็จรีเยนต์. ศิลปวัฒนธรรม. ปีที่ 26 ฉบับที่ 1: หน้า 44-49,
สืบค้นเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2555, จาก สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์. (2552, ,มกราคม). สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชนีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไทย. วชิราวุธานุสรณ์สาร. ปีที่ 28 ฉบับที่ 1:
หน้า 38-42, สืบค้นเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2555, จาก สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
สุเชษฐ์ สมิตินันทน์. (2541,พฤศจิกายน). สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ. วชิราวุธานุสรณ์สาร. ปีที่
17 ฉบับที่ 4: หน้า 34-41, สืบค้นเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2555, จาก สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
อรวรรณ ทรัพย์พลอย. (2542, มกราคม-กุมภาพันธ์). พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรม
ราชินีนาถ ขณะทรงดํารงตําแหน่งผู้สําเร็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์. ศิลปากร. ปีที่ 42 ฉบับที่ 1: หน้า
10-30, สืบค้นเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2555, จาก สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
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กสทช. กรณีศึกษา ทีวีดิจิตอล
The Participation of People and NBTC in Case Study of Digital Television
นางสาวสกาวเดือน ทวนทอง
นางสาวอรนัย อาจอ่อนศรี
นางสารอุรพี จุลิมาศาสตร์
อาจารย์ตะวัน วรรณรัตน์
ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนกับ กสทช. กรณีศึกษา ทีวีดิจิตอล มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ กสทช. และศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน กรณีศึกษาทีวีดิจิตอล เป็นงานวิจัย
เชิงคุณภาพโดยเก็บข้อมูลจากการค้นคว้าข้อมูล สัมภาษณ์ และแบบสอบถาม มีบุคคลที่ให้ข้อมูลสําคัญ 4 กลุ่ม คือ
สํานักงาน กสทช. ประชาชน นักวิชาการด้านสื่อ และองค์กรวิชาชีพสื่อ
ผลการศึกษาพบว่า การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ กสทช. มี 2 รูปแบบ คือ การประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้
ให้กับประชาชน และการจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ โดย การสร้างความรับรู้เกี่ยวกับทีวีดิจิตอลและกลไกในการเปิดรับ
ฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ กสทช.ยังมีไม่มากพอ ทําให้ กสทช.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับที่ 1-2 เท่านั้น
คืออยู่ในระดับการมีส่วนร่วมรับฟังข้อมูลข่าวสารและให้ข้อมูลแสดงความคิดเห็น ส่วนบทบาทในการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบคือ ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมกับช่องทางของกสทช. และประชาชนสร้างช่องทางการมีส่วน
ร่วมขึ้นเอง ทั้งนี้การมีบทบาทในการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนมักเกิดจากการรวมกลุ่มเป็นสําคัญ โดยการนําเสนอความ
คิดเห็นของภาคประชาชน ได้แก่ การให้ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ การจัดเวทีเสวนาโดยภาคประชาชน รวมไปถึงงานวิจัยและ
บทความ ซึ่งการมีส่วนร่วมภาคของประชาชนจะเกิดขึ้นได้ต้องเกิดจากการรับรู้ข่าวสารที่เพียงพอและประชาชนตระหนักว่า
เรื่องทีวีดิจิตอลเกี่ยวข้องกับตนเอง
คําสําคัญ: การมีส่วนร่วม กสทช. ทีวีดิจิตอล
Abstract
This study aims to investigate how NBTC promotes participation and to examine the
participatory roles of people by focusing on digital TV. Data for the analysis came from related studies,
interviews and questionnaires. Informants comprised 4 groups of people: (i) NBTC staff members, (ii)
people, (iii) experts in media and (iv) media professional organizations. It was found that there were 2
ways for NBTC to promote participation: (i) sending people information and organizing events to receive
information from people. However, there were not enough strategies in raising awareness about digital
TV and receiving comments and suggestions from people. This resulted in the low level (level 1-2) of
promoting participation. As regards people’s participatory roles, there were 2 ways in which people
participated in NBTC: (i) people participating in NBTC based on the provided means and (ii) people
participating in the NBTC by initiating means of participation by themselves. Their participatory roles,
however, usually started by gathering and forming a group. This relies heavily on people getting enough
information, in addition to being aware of the fact that digital TV is closely related to their lives.
Keywords: Participation, NBTC, Digital TV
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บทนํา
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นสื่อที่ทรงอิทธิพลสูงสุดต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ทั้งยัง
เป็นปัจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองการปกครอง นับจากประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองในปี พ.ศ. 2475 รัฐมักเป็นผู้มีอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการบริหารจัดการ รวมถึงเป็นผู้ประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐมีอํานาจในการถือครองคลื่นความถี่แต่เพียงฝ่ายเดียวจึงกลายเป็นเสียง
เรียกร้องอย่างต่อเนื่องให้มีการ “ปฏิรูปสื่อ” เพื่อกระจายความเป็นเจ้าของไปสู่มือผู้ประกอบการหน้าใหม่และประชาชนทั้งนี้
เพื่อกํากับดูแลสื่อให้มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น และจากจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปสื่ออย่างเป็นรูปธรรมจึงเกิด กสทช. ในปี
2554 ซึ่งแบ่งการทํางานเป็นสองส่วนคือคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) มีหน้าที่กํากับดูแลด้านโทรคมนาคม และ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) มีหน้าที่กํากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
โดยมีพันธกิจเร่งด่วนคือ เร่งกระจายความเป็นเจ้าของไปสู่มือผู้ประกอบการและประชาชนที่หลากหลายมากขึ้น พร้อมทั้ง
ออกกฎเกณฑ์และออกแบบระบบการกํากับดูแลที่เหมาะสม โดยใช้ส่วนผสมระหว่างกลไกทางการ และกลไกกํากับดูแล
กันเองของผู้ประกอบการ
โดยที่แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่1 (พ.ศ.2555-2559) มีเนื้อความที่แสดงให้เห็นว่า
การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการทํางานของ กสทช. เป็นปัจจัยสําคัญอย่างยิ่งที่จะผลักดันให้ทรัพยากรสื่อสารเป็นของ
ประชาชนอย่างแท้จริง โดยที่ภาคประชาชนอาจทําได้หลายรูปแบบ เช่น การร่วมแสดงความคิดเห็น การติดตามตรวจสอบ
ข้อมูลการทํางานของ กสทช. ที่ถูกกําหนดไว้ว่าต้องเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ การร้องเรียนต่อ กสทช. หรือการเข้ามา
เป็นเครือข่ายผู้บริโภคสื่อด้านวิทยุและโทรทัศน์เป็นต้น นอกจากนั้นตามรัฐธรรมนูญยังกําหนดการมีส่วนร่วมของประชาชน
โดยเฉพาะตามมาตรา 27 (13) และ 28 ที่ให้ กสทช. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน
ทั่วไป เพื่อนําความคิดเห็นที่ได้มาประกอบการพิจารณาก่อนออกระเบียบ ประกาศหรือคําสั่ง เกี่ยวกับการกํากับดูแลการ
ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ที่มีผลกระทบต่อประชาชน
แต่ถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญและแผนแม่บทฯ จะได้มีการกําหนดแนวทางในการวางระบบแผนงานที่แสดงให้เห็นถึงการ
ตื่นตัวอย่างมากที่จะสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้อย่างชัดเจนเพื่อแก้ไขการผูกขาดอํานาจสื่อซึ่งเป็นปัญหาที่
เกิดขึ้นก่อนการปฏิรูปสื่อ แต่ในความเป็นจริงกลับพบว่าสังคมยังมีข้อวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการทํางานของคณะทํางาน
กสทช. (ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) โดยที่กลุ่มผู้วิจัยได้เข้าไปฝึกงานกับสํานักงาน กสทช. ในช่วงที่ “การ
เปลี่ยนผ่านสู่ยุคทีวีดิจิตอล” กําลังเป็นข่าวที่ได้รับความสนใจในสังคม กลุ่มผู้วิจัยได้พบว่าภายในสํานักงานมีการจัดงาน
สัมมนาเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคทีวีดิจิตอลอยู่หลายครั้ง และจากโอกาสในการเข้าร่วมฟังการสัมมนานั้นผลที่ได้จากการ
สัมมนามีการโต้แย้งจากทั้งนักวิชาการและภาคประชาชนว่าควรยุติหรือเลื่อนการดําเนินการเรื่องดังกล่าวไว้ก่อน เช่น ในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็น (Focus Group) ผู้บริโภคกับทีวีดิจิตอล ครั้งที่ 1 “ว่าด้วย ทีวีสาธารณะและทีวี
ชุมชนที่อยากเห็น” ที่ประชุมได้มีข้อเสนอต่อ กสทช. ซึ่งมีประเด็นสําคัญคือการขอให้ชะลอการออกใบอนุญาตทีวีสาธารณะ
และทีวีชุมชนออกไปก่อน ทั้งนี้เพราะความไม่ชัดเจนของคํานิยามและการตีความที่ไม่ชัดเจนของคําว่า “สาธารณะและ
ชุมชน” รวมถึงการขอให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์วิธีการออกใบอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ การส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพของภาคประชาชน การให้ความรู้แก่ประชาชนในช่วงเปลี่ยนผ่านจากแอนะล็อกไปสู่ดิจิตอล กลไกการกํากับ
ดูแลและเทคนิค ซึ่ง หากไม่ท บทวนเรื่องดังกล่าวอย่ างรอบคอบแล้ว อาจเกิด เป็น ปัญ หาในระยะยาวที่ส่ง ผลกระทบต่ อ
ประชาชนได้ แต่ผลจากข้อเสนอดังกล่าวและข้อเสนอในอีกหลายๆงานการประชุมหรือการเสวนาที่จัดขึ้นทั้งโดย กสทช.เอง
และจากภาคประชาชนอื่นๆ กลับดูเหมือนไม่ได้รับการตอบสนองและยังคงมีความคืบหน้าเกี่ยวกับ “การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคทีวี
ดิจิตอล” อยู่อย่างต่อเนื่อง
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ดังนั้นจึงเป็นที่มาของคําถามวิจัยว่า กสทช.ได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างไร ทั้งนี้เพื่อสนับสนุน
ให้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนั้นได้รับการตอบสนองเพื่อนําไปแก้ไขและนําไปสู่การมีส่วนร่วมเพื่อผลประโยชน์ร่วม
ของประชาชนอย่างแท้จริง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ กสทช. กรณี ทีวีดิจิตอล
2. เพื่อศึกษาบทบาทในการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน กรณี ทีวีดจิ ิตอล
กรอบแนวคิด
งานวิจัยนี้ใช้กรอบแนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมโดยประมวลจากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วม
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม หลังจากนั้นกลุ่มผู้วิจัยจึงได้นิยามระดับการมีส่วนร่วมไว้โดยให้ความสําคัญกับ
หลักการและหัวใจสําคัญดังกล่าวเพื่อทําความเข้าใจกระบวนการมีส่วนร่วมของ กสทช.กับภาคประชาชน ในฐานะผู้ได้รับ
ผลกระทบและมีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องทีวีดิจิตอล โดยแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้
1. การมีส่วนร่วมรับฟังข้อมูลข่าวสาร (รัฐให้ข้อมูลประชาชน)
2. การมีส่วนร่วมให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็น
2.1 ก่อนโครงการ
2.2 ระหว่างดําเนินโครงการ
3.การมีส่วนร่วมตัดสินใจ
4.การมีส่วนร่วมทํา คือร่วมในขั้นตอนการดําเนินงานทั้งหมด
วิธีดําเนินการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น บุคคลที่ให้ข้อมูลสําคัญ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
1. สํานักงาน กสทช.
1.1 ฝ่ายบริหาร
จํานวน 1 คน
1.2 ฝ่ายธุรการ
จํานวน 2 คน
2. ประชาชน
2.1 ตัวแทนเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคของ กสทช.
จํานวน 7 คน
2.2 ประชาชนทั่วไป เก็บข้อมูลในพื้นที่นครปฐม สมุทรสาครและกรุงเทพฯ
จํานวน 100 คน
3. นักวิชาการด้านสื่อ
จํานวน 2 คน
4. องค์กรวิชาชีพสื่อ
จํานวน 1 คน
วิธีการที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบคือ
1. ค้นคว้าวิจัยเอกสาร โดยศึกษาจากข่าว เอกสารเผยแพร่ จดหมายข่าว แถลงการณ์ของกลุ่มสื่อต่างๆ รวมทั้ง
ข้อมูลเปิดเผยของ กสทช. เพื่อประมวลกิจกรรมและการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปสื่อและเรื่องทีวีดิจิตอล โดย
ศึกษา ข้อมูลเรื่องทีวีดิจิตอล กิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนกับ กสทช. และข้อวิจารณ์การ
ทํางานของ กสทช. จากแหล่งข่าวต่างๆ เป็นต้น
2. แบบสอบถาม ใช้กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญ กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มประชาชน โดยใช้เฉพาะกับกลุ่มประชาชนทั่วไป
เลือกกลุ่มตัวอย่างจํานวน 100 คน เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความเข้าใจของประชาชนที่มีต่อการทํางานของ กสทช.ใน
ฐานะที่ประชาชนทุกคนเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับการดําเนินงานขององค์กร
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3. การสัมภาษณ์ ใช้กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญ กลุ่มที่ 1,2 (กลุ่มตัวแทนเครือข่าย) 3 และ 4 โดยตั้งคําถามเพื่อให้
ผู้ถูกสัมภาษณ์แสดงทัศนะเกี่ยวกับการดําเนินงานขององค์กร ความต้องการและความคาดหวังกับการทํางานของ กสทช. ใน
ฐานะที่ผู้ถูกสัมภาษณ์มีความเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปสื่อและองค์กร กสทช. ในฐานะ ผู้ที่ทํางานในองค์กร เป็นผู้มีส่วนในการ
ร่างกฎหมายการปฏิรปู สื่อ หรือเป็นสมาชิกเครือข่ายขององค์กรที่ได้รับการเชิญให้มาเข้าร่วมงานขององค์กรเป็นประจําโดย
เป็นคําถามปลายเปิด โดยใช้กรณีศึกษาเรื่องทีวีดิจิตอลเป็นตัวอย่าง
การวิเคราะห์ข้อมูล จะนําเสนอในรูปแบบพรรณนา โดยเลือกประมวลผลจากการเก็บข้อมูลทั้งการค้นคว้าวิจัย
เอกสาร แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ประกอบกัน แล้วจึงวิเคราะห์อ้างอิงประกอบกับแนวคิดการมีส่วนร่วมและการ
ปฏิรูปสื่อตามรูปแบบการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจาก กสทช.และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจาก
ภาคประชาชน
ผลการวิจัย
การมีส่วนร่วมของประชาชนกับ กสทช. กรณีศึกษา ทีวีดิจิตอล กลุ่มผู้วิจัยได้ศึกษาการมีส่วนร่วมที่เกิดจากการ
ส่งเสริมของ กสทช. และบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ กสทช.
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ กสทช. นั้น เกิดจากบทบาทของ กสทช. 2 ประการ คือ การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ตามกฏหมายมาตรา 28 กําหนดให้ กสทช. ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไปเพื่อ
นําความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาในการดําเนินงานเรื่องต่างๆและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์การ
ปฏิรูปสื่อที่มีความมุ่งหวังให้ กสทช. เป็นหน่วยงานทีเ่ ปิดให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานได้มากยิ่งขึ้น
ซึ่งจากบทบาทดังกล่าว กสทช. มีรูปแบบการส่งเสริมการมีส่วนร่วมแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ
1. การประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้กับประชาชน โดยรูปแบบนี้จะประกอบไปด้วย การสร้างความรับรู้ผ่านสื่อ
สาธารณะและสื่อออนไลน์และ การสร้างความรับรู้ผ่านกิจกรรมหรืองานต่างๆ โดย การสร้างความรับรู้ผ่านสื่อสาธารณะและ
สื่อออนไลน์ ทั้งการใช้โลโก้มาสคอด โฆษณาขนาดสั้น 15 วินาที และเว็บไซต์ของ กสทช. เกี่ยวกับเรื่องทีวีดิจิตอล โดยจะเห็น
ได้ว่าการสร้างความรับรู้ผ่านการประชาสัมพันธ์ของ กสทช. มี 2 รูปแบบ ทั้งการสื่อสารทางเดียวคือสื่อสารเพื่อให้เกิดการ
รับรู้แต่ไม่มีการโต้ตอบกัน ได้แก่ โลโก้และมาสคอต โฆษณาขนาดสั้น 15 วินาที และการสื่อสาร 2 ทาง คือการสื่อสารที่เกิด
การโต้ตอบแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกันได้แก่ เว็บไซต์ต่างๆของ กสทช. ในขณะที่การสร้างความรับรู้ผ่านกิจกรรมหรือ
งานต่าง ๆ มีทั้งงานที่หน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัดงานและ กสทช. เป็นผู้ดําเนินการเอง
ซึ่ง ผลการดํ า เนิ น งานของ กสทช. จากกลุ่ ม ตัว อย่า งที่ก ลุ่ มผู้ วิ จัย ไปสั ม ภาษณ์ทั้ ง 4 กลุ่ มเห็ นตรงกั น ว่ า
กระบวนการทํางานของ กสทช. ยังไม่สามารถทําให้ประชาชนในภาพรวมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนระบบทีวี
จากอนาล็อกไปสู่ดิจิตอลในครั้งนี้ จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ในกลุ่มของนักวิชาการด้านสื่อ องค์กรวิชาชีพสื่อและ
ประชาชนตัวแทนเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคของ กสทช. ล้วนเห็นว่าการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องทีวีดิจิตอลนั้นเป็นเรื่องที่
สําคัญและจําเป็นต่อประชาชน สิ่งที่ กสทช. ควรทําคือ ควรสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทีวีดิจิตอลว่ามีข้อดีข้อเสียหรือ
ต้องเตรียมตัวในการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้อย่างไร ดังนั้นการสื่อสารกับประชาชนจึงเป็นสิ่งสําคัญที่ประชาชนควรคํานึงถึงก่อน
เป็นอันดับแรก ก่อนที่จะมีมาตรการในการดําเนินงานในขั้นตอนต่อๆไป ซึ่งอาจารย์เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ นักวิชาการด้าน
สื่อและผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาสื่อภาคประชาชนได้ให้ความเห็นไว้ว่า “การใช้การสื่อสารในเรื่องของการมีส่วนร่วมการ
เปลี่ยนแปลงสู่ทีวีดิจิตอลผ่านการสือ่ สารแบบรณรงค์ อาจารย์ไม่เห็นด้วย งานนี้มันไม่ใช่งานที่มาสร้างภาพว่าเรากําลังจะก้าว
เข้าสู่ทีวีดิจิตอลแล้ว กสทช. จะทําดีที่สุดเพื่อเรา แต่ครั้งนี้มันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญ เราต้องก้าวไปไกลมากกว่าการ
รณรงค์การประชาสัมพันธ์ มันต้องเข้าไปถึงขั้นการให้ความรูก้ ับประชาชน” (เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์, สัมภาษณ์)
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อีกหนึ่งความคิดเห็นที่น่าสนใจเป็นความเห็นของ คุณธงชัย แก้วมาก ตัวแทนเครือข่ายสมาคมฟ้าสีรุ้ง (กลุ่มรักร่วม
เพศ) ซึ่งเป็นตัวแทนเครือข่ายในกิจกรรมไตรภาคีงานคุ้มครองผู้บริโภคภาคกลาง ให้ความเห็นเกี่ยวกับการทํางานของ กสทช.
ในการสร้างการรับรู้ไว้ว่า “สําหรับตัวเองในฐานะของประชาชนคนหนึ่งก็ยังไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องนี้ กสทช.ควรจะมีการให้
ข้อมูลในเรื่องของโครงข่ายหรือเครือข่ายการทําทีวีดิจิตอลมากกว่านี้ เพราะตอนนี้ประชาชนยังไม่รู้เลยว่าทีวีดิจิตอลคืออะไร
รู้กันแต่เพียงว่าในอนาคตจะมีการเปลี่ยนระบบการส่งสัญญาณจากอะนาล็อคไปสู่การเป็นทีวีดิจิตอล แต่อะนาล็อคมันคือ
อะไร การเปลี่ยนต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง คือถ้าไม่ใช่คนในวงการด้านนี้จริงๆก็คงไม่รู้เรื่องนี้ แต่คนที่ได้รับผลกระทบจริงๆ
ก็คือประชาชนทั่วไป” (ธงชัย แก้วมาก ,สัมภาษณ์) ซึ่งสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับแบบสอบถามการรับรู้เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนผ่านสัญญาณโทรทัศน์สู่ระบบดิจิตอลที่กลุ่มผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลมา

ภาพที่ 1 แสดงร้อยละการตอบแบบสอบถามการรับรูเ้ รื่องทีวีดิจิตอล
โดยจากจํานวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม 100 คน ในคําถามที่ว่า ท่านทราบหรือว่าทีวีดิจิตอลคืออะไร ผู้ตอบ
แบบสอบถาม ร้อยละ 75 ไม่ทราบ ร้อยละ 18 ทราบข้อมูลถูกต้อง ร้อยละ 7 ทราบแต่ไม่ถูกต้องเช่นตอบว่า ทีวีดิจิตอล คือ
อะไรที่เกี่ยวกับสื่ออิเล็กทรอนิก หรือ ทีวีดิจิตอลเกี่ยวกับดาวเทียม เป็นต้น และเมื่อถามถึงความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับทีวี
ดิจิตอล ร้อยละ 73 ไม่ทราบ ร้อยละ 27 ทราบ ขณะที่ทราบหรือไม่ว่า กสทช. ได้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านสู่
ระบบดิจิตอลของ กสทช. หรือไม่ ร้อยละ 84 ไม่ทราบ ร้อยละ 16 ทราบ ผลจากแบบสอบถามสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนใน
วงกว้างยังไม่ได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับทีวีดิจิตอล โดยคําตอบในแบบสอบถามจะสอดคล้องกัน คือเมื่อประชาชนไม่ทราบความ
เคลื่อนไหวเกี่ยวกับทีวีดิจิตอลและไม่ทราบว่า กสทช. ได้มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบทีวีดิจิตอลจึง
ทําให้ประชาชนไม่ทราบว่าทีวีดิจิตอลคืออะไร หรือบางคนก็ยังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องทีวีดิจิตอลอีกด้วย
2. การจัดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ รูปแบบนี้ กสทช. จะเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมในการเสวนาในหลายๆ
เวที โดยบรรยากาศในงานจะเป็นทางการและมีการถกเถียงแสดงความคิดเห็นกันอย่างเข้มข้น แต่ถึงอย่างนั้นประชาชนก็ยัง
เห็นว่า กสทช. มีกลไกในการเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนยังไม่มากพอ ควรเปิดให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นในวงกว้างเพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลาย รวมไปถึงเมื่อเปิดให้แสดงความคิดเห็นแล้วก็ควรจะนํา
ความคิดเห็นที่ได้ไปประกอบการพิจารณาหรือการตัดสินใจในการดําเนินการด้วย เช่นความคิดเห็นของ คุณวิจาร ขันธุวาร
ตัวแทนศูนย์ปกป้องสิทธิและคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดตราด ที่เคยเข้าร่วมงานเครือข่ายแล้วก็เว้นไประยะหนึ่งด้วยเหตุผลว่า
ไม่เห็นความคืบหน้าในการดําเนินงานอย่างที่ควรจะเป็น ให้ความเห็นกับกลุ่มผู้วิจัยว่า “กสทช.เปิดช่องทาง แต่ว่ากลไกใน
การเปิดให้แสดงความคิดเห็นยังไม่ดีพอ โดยเฉพาะขั้นตอนต่างๆที่เพิ่มมากขึ้น ทําให้เกิดการเบื่อหน่าย และปัญหาที่เกิดขึ้นก็
ยังคงเกิดขึ้นอยู่อย่างนั้น บางครั้งปัญหาที่หมดไปไม่ได้หมดไปเพราะมันได้รับการแก้ไขแต่หมดไปเพราะความเบื่อหน่ายที่จะ
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แสดงความคิดเห็นแล้วของประชาชน” (วิจาร ขันธุวาร ,สัมภาษณ์)
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่อรูปแบบการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ กสทช. พบว่า รูปแบบของการส่งเสริมยังไม่
สามารถเข้าถึงประชาชนได้เท่าที่ควร โดยรูปแบบที่กลุ่มประชาชนนําเสนอนั้น มี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบงานเครือข่ายและ
รูปแบบสภาผู้ชมผู้ฟัง
โดยจากที่กลุ่มผู้วิจัยได้แบ่งแนวคิดการมีส่วนร่วมไว้ 4 ระดับคือ ระดับที่ 1 การมีส่วนร่วมรับฟังข้อมูลข่าวสาร
ระดับที่ 2 การมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็น (ก่อนและระหว่างการดําเนินโครงการ) ระดับที่ 3 การมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ และระดับที่ 4 การมีส่วนร่วมทํา พบว่า รูปแบบที่ กสทช. ได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในภาพรวมดูเหมือน
กสทช. พยายามส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมจนถึงในระดับที่ 2 แต่เมื่อนํามาประกอบกับข้อมูลทั้งหมดหาก กสทช. ไม่ได้
นําความคิดเห็นไปประกอบการพิจารณาหรือตัดสินใจ นั่นอาจหมายถึง กสทช. ยังไม่สามารถส่งเสริมการมีส่วนร่วมไปจนถึง
ในระดับที่ 2 ได้จริง โดยข้อสังเกตในเหตุผลที่ กสทช.เลือกที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพียงในระดับที่ 1-2 เท่านั้น อาจเกิด
จาก เหตุผล 2 ประการ คือ การตีความตามข้อกฎหมายและข้อจํากัดทางเทคนิค
บทบาทในการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
บทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเป็นผลพวงจากการปฏิรูปสื่อที่ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วน
ร่วมในการดําเนินงานขั้นตอนต่างๆได้กว้างมากยิง่ ขึ้น ในเรื่องทีวีดิจิตอลที่รับผิดชอบโดย กสทช. ก็เช่นกัน ประชาชนสามารถ
เข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อให้รูปแบบของทีวีดิจิตอลตรงกับความต้องการของประชาชนมากที่สุดได้ โดยรูปแบบการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน แบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมกับช่องทางที่ กสทช. จัดขึ้นและ ประชาชนเข้าไปมีส่วน
ร่วมในช่องทางที่ประชาชนสร้างขึ้นเอง โดยสําหรับช่องทางที่ประชาชนสร้างขึ้นเองนั้นการเข้าไปมีบทบาทได้ส่วนใหญ่มักเกิด
จากการรวมกลุ่ม โดยการรวมกลุ่มในที่ นี้ หมายถึ ง กลุ่มคนที่มารวมตัวกัน เพื่ อร่วมแสดงออกเกี่ย วกับสื่อ อาจจะเป็ น
นักวิชาการหรืออีกหลายหน่วยงานที่พยายามช่วยกันทําหน้าที่ในการตรวจสอบการทํางานของสื่อ เป็นต้น เมื่อเกิดการพูดคุย
ถกเถียงและแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นแล้ว จะเกิดเป็นรูปแบบในการนําเสนอ 3 รูปแบบ คือ การให้ข้อมูลผ่านสื่อ
ออนไลน์ การจัดเวทีเสวนาโดยภาคประชาชน รวมไปถึงงานวิจัยและบทความ
โดยจุดร่วมสําคัญในการนําเสนอคือ การเผยแพร่ข้อมูลงานต่าง ๆ ให้เข้าไปถึงประชาชน ให้ประชาชนได้รับรู้ ในที่นี้
มีช่องทางนําเสนอที่หลากหลายทั้งเป็นบทความที่ลงในหนังสือพิมพ์ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ รวมถึงการใช้กลไกการแชร์บนโลก
ออนไลน์ แต่เมื่อศึกษารูปแบบของประชาชนแล้วยิ่งพบว่าการเสนอแนะข้อมูลหรือข้อคิดเห็นในช่องทางต่างๆโดยเฉพาะ
ช่องทางที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของสํานักงาน แทบจะไม่มีทางไปถึง กสทช. เลย โดยคุณสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. ได้
กล่าวไว้ว่า “การมีส่วนร่วมของประชาชนก็จะทําได้ในเวลาที่สํานักงานมีการจัดสัมมนา และอาจมีการส่งข้อความมาหน้าเว็บ
แต่ก็ไม่อาจแน่ใจได้ว่าคณะกรรมการจะได้อ่านหรือไม่ สิ่งที่คณะกรรมการจะได้อ่านจริงคือข้อมูลที่สรุปจากเวทีประชา
พิจารณ์” (สุภิญญา กลางณรงค์. สัมภาษณ์) จากก่อนหน้านี้กลุ่มผู้วิจัยได้กล่าวถึงไปแล้วว่า ภาคประชาชนหลายกลุ่ม
ค่อนข้างมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า กสทช. ยังไม่ได้นําความเห็นจากเวทีต่าง ๆ ไปประกอบการพิจารณาเท่าทีค่ วร
ดังนั้นถึงแม้ว่าประชาชนจะพยายามสร้างรูปแบบในการแสดงความคิดเห็นมากเพียงใด แต่หาก กสทช.ไม่ได้นําความคิดเห็น
ไปใช้ และสร้างรูปแบบที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพียงเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดไว้เท่านั้น สุดท้ายแล้วการ
ตัดสินใจในนโยบายระดับชาติ ก็จะเป็นเพียงการตัดสินใจที่เกิดจากอํานาจของคนเพียง 5 คน ดังที่เป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์อยู่
ในปัจจุบัน
จากรูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเมื่อวิเคราะห์ตามแนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมจะเห็นได้ว่า การมีส่วน
ร่วมที่จะให้สําเร็จผลได้นั้น ประการหนึ่งคือ ต้องเกิดจากการรวมกลุ่มกัน โดยพบว่าภาคประชาชนเมื่อเกิดการรวมกลุ่มจะมี
ส่วนร่วมได้ถึงในระดับการมีส่วนร่วมให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็น โดยกลุ่มผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่าประชาชนจะมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นได้นั้นจะต้องเกิดจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอเสียก่อนและหากต้องการให้ประชาชนเข้ามามี
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ส่วนร่วมกับเรื่องนี้มากขึ้นนั้นจะต้องสร้างให้ประชาชนเห็นว่าเรื่องทีวีดิจิตอลเกี่ยวข้องกับตนเอง

ภาพที่ 2 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์จากการรับรู้ข้อมูลเกีย่ วกับทีวีดิจิตอล
จากแผนภาพที่ 2 แสดงการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยแผนภาพวงกลมทางซ้ายมือแสดงความรับรู้ของ
ประชาชนเรื่องทีวีดิจิตอลจากกลุ่มคนที่ตอบแบบสอบถามว่า “ทราบ” ว่าทีวีดิจิตอลคืออะไร โดยคนที่ทราบว่าทีวีดิจิตอลคือ
อะไรจะคิดว่าทีวีดิจิตอลเกี่ยวข้องกับตนเองร้อยเปอร์เซ็นต์ ขณะที่วงกลมทางขวามือแสดงความรับรู้ของประชาชนเรื่องทีวี
ดิจิตอลเช่นกัน โดยเป็นกลุ่มคนที่ตอบแบบสอบถามว่า “ไม่ทราบ” ว่าทีวีดิจิตอลคืออะไร และเมื่อสังเกตเฉพาะในส่วนของ
คนที่ไม่ทราบและคิดว่าเรื่องทีวีดิจิตอลไม่เกี่ยวข้องกับตนเองนั้น ไม่ปรากฏเปอร์เซ็นต์คนที่สนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น
โดย กสทช. เลย
ฉะนั้นการทราบหรือไม่ทราบว่าทีวีดิจิตอลคืออะไรนั้นจึงไม่ส่งผลต่อการเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่จะจัดขึ้น
เพื่อสร้างความรับรู้ให้กับประชาชน แต่การจะทําให้ประชาชนเข้าร่วมนั้นจะต้องทําให้ประชาชนรู้ว่าสิ่งนั้นเกี่ยวข้องกับตนเอง
ด้วยจึงจะสามารถสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นได้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าจากแผนภาพข้อมูลที่ได้มีความเชื่อมโยงกัน เมื่อประชาชน
ไม่ทราบว่าทีวีดิจิตอลคืออะไร และเกี่ยวข้องกับตนเองอย่างไร ก็จะส่งผลถึงความสนใจในกิจกรรมเกี่ยวกับทีวีดิจิตอลของ
ประชาชนเองด้วย เห็นได้จากแบบสอบถามที่ไม่ปรากฏเปอร์เซ็นต์ของคนที่สนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นเกี่ยวกับทีวี
ดิจิตอลเลย หากประชาชนไม่ทราบว่าทีวีดิจิตอลคืออะไรและคิดว่าไม่เกี่ยวข้องกับตนเอง ซึ่งสิ่งที่ควรคํานึงถึงเป็นอันดับแรก
คือการสร้างความรู้ความเข้าใจว่าเรื่องทีวีดิจิตอลที่กําลังจะเกิดขึ้นมีความเกี่ยวข้องกับประชาชนมากน้อยเพียงใด ซึ่งทั้งหมด
ถือเป็นหน้าที่ของ กสทช. ที่จะต้องสร้างการรับรู้พื้นฐานให้เข้าถึงประชาชนในวงกว้างเพื่อให้เกิดการถกเถียงและแสดงความ
คิดเห็นต่อไป
สรุปและอภิปรายผล
จากงานวิจัยชิ้นนี้พบว่าการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกสทช.และการเข้าไปมีส่วนร่วมของประชาชนในกรณีทีวี
ดิจิตอลนี้มีลักษณะสัมพันธ์กันเพื่อทําให้การมีส่วนร่วมนั้นสมบูรณ์ โดยกสทช.จะเป็นผู้มีส่วนสําคัญในกระบวนการมีส่วนร่วม
นี้กล่าวคือ กสทช.จะทําให้การมีส่วนร่วมเข้าถึงประชาชนได้นั้นจําเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน ในขณะที่หาก
ประชาชนจะเข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องนี้ ประชาชนก็จําเป็นต้องอาศัยพื้นที่ที่ กสทช. วางไว้ให้เช่นกัน แต่ถึงอย่างนั้นประชาชน
ก็สามารถสร้างพื้นที่นั้นเองได้ แต่การจะทําให้ข้อมูลไปถึง กสทช. เพื่อประกอบการพิจารณาก็ขึ้นอยู่กับการดําเนินการของ
กสทช. ที่จะเปิดช่องทางการมีส่วนร่วมที่กว้างขวางให้เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างไรอยู่ดี ดังนั้นสิ่งแรกที่ กสทช. ควรทํา
คือ การสร้างความรับรู้ให้ประชาชนเห็นว่าเรื่องนี้มีความเกี่ยวข้องกับตนเอง เพราะเมื่อคนรู้ว่าทีวีดิจิตอลคืออะไรและรู้ว่า
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เกี่ยวข้องกับตนเอง ประชาชนก็จะต้องการมีส่วนร่วมในเรื่องนี้มากขึ้น การทํางานของ กสทช. จึงคล้ายจะเป็นตัวกําหนดการ
มีส่วนร่วมของประชาชนได้
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนกับ กสทช. กรณีศึกษา ทีวีดิจิตอล ประสบความสําเร็จด้วยดี จาก
การช่วยเหลือและสนับสนุนจากหลายท่าน ได้แก่ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญทุกกลุ่ม สํานักงาน กสทช. ภาควิชาสังคมศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลอดจนบุคคลอื่นๆที่ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนอีกมากมายที่คณะผู้วิจัยไม่ได้
เอ่ยนาม ณ ที่นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอขอบคุณในความกรุณาของอาจารย์ตะวัน วรรณรัตน์ ที่ให้ข้อเสนอแนะและคําแนะนํา
เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในงานวิจัย จนสามารถหาแนวทางในการดําเนินงานวิจัยให้สําเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์การวิจัยตามที่
กลุ่มผู้วิจัยได้ตั้งเป้าหมายไว้
เอกสารอ้างอิง
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การตั้งถิ่นฐานของชุมชนศรัทธาวัดนาหวาย
The Establishment of Wat Na Wai’s Follower Community
นายบริพัตร อินปาต๊ะ
นิสิตภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บทคัดย่อ
การเข้าใจที่มาของตนคือการเข้าถึงตัวตนของตนเอง การศึกษาเรื่อง “การตั้งถิ่นฐานของชุมชนศรัทธาวัดนาหวาย”
ต้องการทราบและเข้าใจท้องถิ่นของผู้จัดทําให้มากยิ่งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ คือ กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในกลุ่มพื้นที่ศรัทธาวัดนา
หวาย ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จังหวัดน่าน เป็นใคร มาจากไหน และหากมิใช่กลุ่มคนที่อยู่อาศัยมาแต่เดิมแล้ว สาเหตุใดจึงทําให้
อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในแถบบริเวณนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้หลักฐานข้อมูลจากการสอบถาม
คนในพื้นที่และเอกสารลายลักษณ์อักษรในวัดนาหวายเอง และใช้หลักฐานประวัติศาสตร์ที่เป็นบันทึกจากส่วนกลางช่วย
ตรวจสอบรวมถึงยืนยันความน่าเชื่อถือของหลักฐานในข้างต้นด้วย
ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ในพื้นที่อดีตก่อนมีการตั้งชุมชนศรัทธาวัดนาหวายในปัจจุบันนั้นเป็นพื้นที่อาณาเขตเดิม
ของเมืองหิน เมืองบริวารของเมืองน่าน ซึ่งมีความสําคัญเป็นทางผ่านในทิศใต้ของรัฐ แต่ด้วยความที่เป็นเมืองเส้นทางผ่าน
ประกอบกับภาวะสงครามที่มีการกวาดต้อนคนไปยังดินแดนอื่นอยู่บ่อยครั้งทําให้ตัวเมืองหดตัวลงจนถึงทิ้งร้าง กลุ่มคนเดิมที่
มีความสัมพันธ์กับพื้นที่ลดจํานวนจนหมดบทบาทไป แต่เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้มาอยู่ใหม่ซึ่งอพยพด้วยเหตุปัจจัยสงคราม
เช่นเดียวกันเข้ามาบูรณะพื้นที่รวมถึงสร้างวัดนาหวายขึ้น และอาศัยใช้เป็นศูนย์กลางศรัทธาชุมชน ซึ่งกลุ่มผู้มาอยู่ใหม่
สามารถสืบย้อนความสัมพันธ์ผ่านหลักฐานต่างๆที่ปรากฏไปได้ถึงกลุ่มชนชาวเมืองเชียงของ (อ.เชียงของ จ.เชียงราย ใน
ปัจจุบัน) ที่มีหลักฐานชี้ชัดถึงการอพยพอพยพเข้ามาตั้งหลักแหล่งในพื้นที่อาณาเขตของเมืองน่านในราวช่วง พ.ศ. ๒๓๓๔
(ค.ศ. ๑๗๙๐) และกลายมาเป็นบรรพบุรุษของกลุ่มประชากรในเขตชุมชนศรัทธาวัดนาหวายในปัจจุบัน
คําสําคัญ: ชุมชนศรัทธาวัดนาหวาย การตั้งถิ่นฐาน การอพยพ เมืองหิน เมืองน่าน
Abstract
There are two purpose of the research “The Establishment of Wat Na Wai’s follower
Community”, one is to study about the origin of Wat Na Wai’ Community’s villagers, at Nan Province,
and the other is to find the cause that made them immigrate to locate at this area, by use the interview
and primary documents from Wat Na Wai (Pub Sa and Bai Lan) combine with published documents from
potentate unit to verify the reliability of the resource from assertion above. The research and interview
can be concluded as “Wat Nawai’s follower community” today was a part of “Muang Hin” (Hin City)
territory in the past, But with frequently state of war made the inhabitant abandoned or herded to other
regions. The reducing of original people made them unrelated to Wat Nawai but gave the opportunity
for another group from Chiang Khong (Part of Chiang Rai province nowadays) who emigrate from their
city by the same cause in 1970 A.D. (2334 B.E.) to settle the community, established Nawai temple and
become the majority of Wat Nawai’s follower community today.
Keywords: Wat Nawai’s follower community, Establishment, Immigration, Muang Hin, Muang Nan
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บทนํา
อําเภอนาหมื่นเป็นอําเภอห่างไกลและอยู่ใต้สุดของจังหวัดน่านที่มักไม่เคยถูกเอ่ยถึงนักในปัจจุบัน แต่อําเภอนี้มีวัด
ที่แม้จะเป็นของชุมชนขนาดเล็กแต่ก็พบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่าเคยตั้งอยู่มากกว่า ๒๐๐ ปีแล้ว คือวัดนาหวาย
และหลักฐานจากแหล่งอื่นยังบ่งบอกอีกว่าพื้นที่บางส่วนของอําเภอนี้เคยผ่านสงครามและมีการกวาดต้อนผู้คนเป็นจํานวน
มากจนน่าจะกลายเป็นแดนร้างมาแล้วอย่างน้อยครั้งหนึ่ง คําถามคือ หากคนท้องที่เดิมไม่ได้อาศัยอยู่ในที่แห่งนี้แล้วประชากร
ของคนในท้องที่ปัจจุบันเป็นใคร และมีพื้นเพดั้งเดิมมาจากที่ใด มีการโยกย้ายถิ่นเข้ามาในตอนไหน และด้วยเหตุผลอะไร
งานวิจัยชิ้นนี้จึงต้องการที่จะศึกษาหาร่องรอยของประชากรในท้องที่หมู่บ้านนาหวาย ตําบลบ่อแก้ว อําเภอนาหมื่น ซึ่งเป็น
พื้นที่ใกล้เคียงภูมิลําเนาของผู้วิจัยเอง โดยอาศัยวัดนาหวายซึ่งเป็นศาสนสถานอันเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านและเป็น
โบราณสถานสําคัญที่ยืนยันถึงการตั้งชุมชนของคนหมู่บ้านนี้อย่างชัดเจนเป็นต้นทาง สืบหาต้นทางการมาของประชากรส่วน
ใหญ่ในหมู่บ้านนี้ และสาเหตุที่อพยพมา หากมีการอพยพจริงอย่างที่คาดคะเน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาที่มาของกลุ่มคนต้นสายของชุมชนบ้านนาหวาย
2. เพื่อค้นหาสาเหตุในการโยกย้ายถิ่นฐาน และรู้ถึงบริบทของชุมชนขนาดเล็กในแถบอําเภอนาหมื่น
กรอบแนวคิด
ประชากรส่วนใหญ่ในชุมชนบ้านนาหวาย/ศรัทธาวัดนาหวาย ไม่ใช่กลุ่มคนท้องที่ดั้งเดิมแต่แรก แต่มีการอพยพเข้า
มาลงหลักปักฐานกลายเป็นประชาชนส่วนใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่แถบนี้
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวิธีการดังนี้
1. เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์และการบอกเล่าของคนในเขตพื้นที่ศรัทธาวัดนาหวาย ต.บ่อแก้ว
อ.นาหมื่น จ.น่าน
2. เก็บรวบรวมข้อมูลทุตยิ ภูมิจากหลักฐานชั้นต้นที่มีการบันทึกเป็นทางการ โดยทําการศึกษาในช่วงระยะก่อนปี
พ.ศ. ๒๓๓๖ ซึ่งเป็นปีที่วัดนาหวายถูกสร้างขึ้นใหม่
3. นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับหลักฐานชั้นต้น
ผลการวิจัย
บ้านนาหวายเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเขตอาณาบริเวณตําบลบ่อแก้ว ซึ่งในอดีตพื้นที่แถบนี้มีชื่อเรียกตามกันว่า
“เมืองหิน” ในการที่ศึกษาการตั้งถิ่นฐานของคนในพื้นที่ศรัทธาวัดนาหวายจึงควรให้ความสําคัญกับสถานะของเมืองหิน
เพื่อที่จะได้เข้าใจว่าทําไมจึงมีการเกิดขึ้นของชุมชนในแถบนี้ และคนในชุมชนบ้านนาหวายเป็นกลุ่มคนในพื้นที่ดั้งเดิมหรือไม่
มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าเมืองหินไม่ใช่เรื่องสมมติแต่งขึ้น เพราะมีชื่อของ “เมืองหิน” ในหลักฐานจํานวนหนึ่ง เช่น ใน
รายงานราชการจากเมืองน่านไปถึงกรุงเทพ ในปี พ.ศ. 2444 สมัยรัชกาลที่ ๕ ปรากฏชื่อของเมืองหินเป็นหนึ่งในเมืองขึ้นทั้ง
45 เมืองของเมืองน่าน และในงานวิจัยเรื่อง “ศักดิ์ในหัวเมืองล้านนาในยุคราชวงศ์เจ้าเจ็ดตน(ทิพจักราธิวงศ์)ช่วงเป็นประเทศ
ราชของสยาม พ.ศ. 2317-2442” โดย ภูเดช แสนสา(2554) ก็ยกตัวอย่างให้เห็นเมืองหินในฐานะเขตการปกครองขึ้นต่อ
เมืองน่าน และมียศเจ้าผู้ปกครองเมืองในชื่อ “พญาอินทรักษาศิลามณี” ส่วนหลักฐานลายลักษณ์อักษรที่น่าจะเก่าที่สุดซึ่ง
ปรากฏชื่อของเมืองหินอยู่คือ ตํานานราชวงศปกรณ์ของเชียงใหม่ ระบุถึงเมืองหินในฐานะลูกพันนาเมืองน่านสมัยขึ้นต่อพระ
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เจ้าติโลกราชแห่งเชียงใหม่ว่า – “ลุปีมะเมียอัฐศก จุลศักราช 848 ชาวใต้เอาพลศึกมาตีเมืองกีบ เมืองหิน ลูกพันนาเมืองใต้
ชาวใต้ฆ่าหมื่นกีบหมื่นหินตาย”‡‡‡‡
การยกทัพของชาวใต้(อยุธยา)ขึ้นมาตีเมืองหิน บ่งชี้ถึงความสําคัญของเมืองหินในฐานะหัวเมืองด่านทางใต้ของเมือง
น่าน ความสําคัญของเส้นทางนี้ได้รับการยืนยันอีกครั้งในบันทึก “Note of the journey on the upper Mekong, Siam”
โดย เอช. วาริงตัน สมิธ ปี ค.ศ. 1892 (พ.ศ. 2435) ในบันทึกเอ่ยชื่อของ “Muang Hin” อย่างชัดเจน และกล่าวว่าเป็น
เส้นทางเดินบกจากเมืองแฝก (M. Feak) สู่ห้วยลี (Hoay Li) เข้าห้วยนาย (Hoay Nai) ก่อนจะมายังเมืองหิน และมุ่งไปยัง
เมืองศรีษะเกษ (M.Sisaket) และเมืองสา (Muang Sa) เพื่อเข้าสู่นครน่านต่อไป นอกจากนี้ คนในท้องที่อําเภอนาหมื่นยังมี
นิทานที่สะท้อนนัยยะถึงความสําคัญของเมืองหินในการเป็นเส้นทางเดินทางขึ้นเหนือสู่ตัวเมืองน่านอีกด้วย ซึ่งเป็นเรื่องราว
ก้ํากึ่งอยู่ระหว่างนิทานพื้นบ้านและเรื่องเล่าคติชนที่ผูกโยงกับกับอธิบายภูมิสถานธรรมชาติ คือเรื่องของเจ้าสุทโธ กษัตริย์
พม่าผู้ยกทัพเข้ามาตีเมืองน่านโดยมุ่งที่จะบุกจากทางใต้ขึ้นเหนือผิดจากลักษณะเดิม จึงจําเป็นต้องผ่านเมืองหิน แต่ชาวเมือง
หินก็ออกอุบายบางอย่าง ทําให้เจ้าสุทโธไม่สามารถเข้าเมืองได้และจําเป็นต้องยกทัพอ้อมไปอีกเส้นทางที่ลําบากกันดารกว่า
บนภูเขา เมื่อเจ้าสุทโธทราบว่าตนเสียรู้คนเมืองหินเสียแล้ว จึงลงคําก่นสาปแช่งเมืองหินไว้ เรื่องนี้ผูกโยงไปถึงตํานานสถานที่
ในแถบท้องถิ่น เช่น ดอยสุทโธ แท่นสุทโธ เรื่องของพระเจ้าข่มขึด แม้จะดูฟังเกินจริง และไม่มีพงศาวดารพม่าบันทึกถึง
รายละเอียดของกษัตริย์ผู้ยกทัพมาตีเมืองหินเลยก็ตาม แต่ในพงศาวดารเมืองน่านมีการกล่าวถึงกองทัพม่าน(พม่า)ที่ตัว
พงศาวดารใช้คําว่า “แต่งพลศึกมารุมเอาเมืองน่าน” ในเดือนยี่เพ็ง ปีกาบไจ๊ จ.ศ. 968 (พ.ศ. 2149) ผิดจากบทตีเมืองในส่วน
อื่นๆ ผู้นําทัพในครั้งนี้ในพงศาวดารให้ชื่อว่า “เจ้าฟ้าสุทโธ” ด้วย หากเมื่อเทียบลําดับการครองราชย์แล้วจะพบว่าตรงกับ
สมัยของพระเจ้าอโนเพตลุนของพม่า ผู้ทรงมีพระอนุชานามว่าพระเจ้าทาลุน ซึ่งอยุธยาเรียกว่า “พระเจ้าสิริสุธรรมราช” หรือ
“พระเจ้าสุทโธธรรมราชา” และในสมัยของพระเจ้าอโนเพตลุนเองก็มีความพยายามในการฟื้นคืนอํานาจของพม่าด้วยการยก
เข้ามาตีเมืองในแถบล้านนาอยู่เนืองๆ บางทีตํานานเมืองเรื่องเจ้าสุทโธกับเมืองหินอาจมีเค้าหรือความเกี่ยวข้องอะไรบางอย่าง
กับเหตุการณ์นี้ก็ได้ แต่ไม่ว่าตํานานเรื่องนี้จะมีความเป็นจริงมากน้อยเพียงไร สิ่งที่แน่ชัดคือการบ่งบอกถึงสถานะการเป็น
เส้นทางผ่านที่สําคัญของตัวเมืองหินเองอยู่ในตัว

ภาพที่ ๑ ภาพวาดทุ่งข้าวเมืองหิน
ที่มา: Smyth. (1895)
หลักฐานทั้งจากบันทึกการสํารวจของชาวต่างชาติ และตํานานปรัมปราประเภทปากต่อปากช่วยสะท้อนภาพความ
เป็นเมืองบนเส้นทางผ่านจากพื้นที่ทางใต้แม่น้ําน่านเข้าสู่ใจกลางนครของเมืองหินให้เราได้เห็น และภาพเมืองทางผ่านนี้อาจ
ช่วยให้เราเข้าใจสภาพสังคมและความเป็นไปของเมืองหินมากยิ่งขึ้น เพราะการเป็นเมืองทางผ่านย่อมหมายถึงการเป็น
เส้นทางเดินทัพของผู้รุกรานไปด้วย ประกอบกับที่ตั้งซึ่งเป็นเมืองริมขอบดินแดนในยุคของรัฐจารีต ย่อมทําให้เป็นที่เข้าใจได้
ว่าประชากรพลเมืองผู้อาศัยอยู่ในเมืองหินแต่เดิมมีเหตุต้องถูกกวาดต้อนจากภาวะสงครามต่าง ๆ อยู่บ่อยครั้ง ยิ่งในช่วงราว
พุทธศตวรรษที่ 24 ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาก่อนการสร้างวัดนาหวายไม่นาน เอกสารต่างๆของล้านนาต่างกล่าวถึงช่วงเวลาของ
การ “เก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง” อันแสดงให้เห็นถึงภาวะยากลําบากในช่วงก่อนหน้าที่จํานวนประชากรลดลงเป็นอย่าง
‡‡‡‡
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มาก เมืองใหญ่บางเมืองถึงกับร้าง ส่วนตัวบ้านเมืองแถบน่านตามพงศาวดารเมืองน่านก็ว่า “...ในกาลยามนั้น เมืองลานนา
ไทยก็บ่มั่นบ่เที่ยงสักบ้านสักเมืองแล ดังเมืองน่านเราเปนอันเปล่าห่างสูญเสียหาท้าวพระยาบ่ได้แล...”§§§§ พื้นที่บริเวณเมือง
งั่ว อันเป็นเมืองใหญ่ถัดจากเมืองหินขึ้นไป และเป็นศูนย์กลางอํานาจของเจ้าเมืองน่านยุคหลังหลายคนก็มักถูกรุกรานจากทั้ง
ทางพม่า เจ้าเมืองฝ่ายอโยธยา หรือเจ้าเมืองของทางล้านนาที่ขึ้นกับสองฝ่ายก่อนหน้าอยู่เนืองๆ มีความเป็นไปได้ว่าเมืองหิน
เองก็น่าจะได้รับผลกระทบจากส่วนนี้ ผู้คนอาจถูกกวาดต้อนกระจัดกระจาย และลดจํานวนลงเป็นอย่างมาก จนไม่สามารถ
รวมตัวกันสร้างวัด หรือขยายนิคมสร้างชุมชนใหม่อื่น ๆ ขึ้นมาได้ ซึ่งอาจสันนิษฐานต่อได้ว่า ด้วยสภาพเช่นนี้ การเกิดขึ้นของ
วัดนาหวายและชุมชนศรัทธาวัดนาหวายจึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนที่อาศัยอยู่เดิมของเมืองหินค่อนข้างน้อย หรือกลุ่ม
เหล่านั้นอาจแทบไม่มีบทบาทเลย เพราะเรื่องเล่าของคนนาหมื่นเองก็มักกล่าวกันว่า พื้นที่เดิมของวัดนาหวายนั้นเคยมีวัดอยู่
ก่อนการสร้างวัดนาหวายแล้ว แต่ถูกทิ้งร้างกลายเป็นป่าหวายไปตามการเวลา และตามชื่อหมู่บ้านศรัทธาวัดซึ่งอยู่ห่างจาก
ศูนย์กลางเมืองหินพอสมควรก็ปรากฏชื่อที่สอดคล้องกับสภาพธรรมชาติก่อนจะมาเป็นชุมชนมาก่อน กล่าวคือ บ้านนายาง
หมายถึงพื้นที่ซึ่งแต่ก่อนเคยอุดมไปด้วยต้นยาง ส่วนบ้านนาหวาย ก็หมายความว่า พื้นที่ที่อุดมไปด้วยหวายก่อนจะมาหักร้าง
ถางพงนั่นเอง ในช่วงว่างเว้นการมีบทบาทของคนเมืองหินเดิมตรงนี้เองที่คนนอกผู้ไม่ใช่คนเมืองหินเดิมจะเข้ามา และมี
บทบาทในประวัติศาสตร์ของชุมชนรายรอบวัดนาหวายในเวลาต่อมา
คําถามต่อมาคือ กลุ่มคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวัดนาหวายสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นคนกลุ่มใดและเข้ามาในพื้นที่
นี้ได้อย่างไร การค้นหาต้นตอกลุ่มคนที่มาอยู่ใหม่เริ่มต้นโดยการสืบจากวัด เพราะเป็นที่แน่นอนว่าก่อนจะมีการสร้างวัดย่อมมี
การเกิดขึ้นของชุมชน และมีผู้อาศัยอยู่พอสมควรจึงสามารถเริ่มต้นสร้างวัดขึ้นได้ เมื่อพิจารณาในชั้นต้นพบว่าตัววัดถูก
“สร้างขึน้ ใหม่” ใน จ.ศ. 1155 (พ.ศ.2336) อยู่ในช่วงการฟื้นม่านและสร้างมั่นคงให้กับนครรัฐพอดี แสดงว่าต้องมีการอพยพ
มาและสร้างชุมชนบ้านนาหวายอยู่ก่อนหน้านั้น สอดคล้องกับเรื่องเล่าของคนในท้องที่ซึ่งเล่าว่า ท้าวแสนขัดและพญามัง ซึ่ง
ได้อพยพผู้คนหนีภัยสงคราม และภาวะอดอยาก มาตั้งถิ่นฐาน ณ พื้นที่บ้านนาหวายในปัจจุบัน
ในบรรดาบันทึกคัมภีร์ใบลานอันเป็นคัมภีร์ทางศาสนาเหล่านั้น มีส่วนหนึ่งที่ไม่ได้บันทึกเป็นธรรมทานภายหลัง
สร้างวัดเสร็จ แต่ได้รับการ “อัญเชิญ” มาจากดินแดนอื่น ได้แก่ คัมภีร์รัตนะสูตร ซึ่งกล่าวว่าเขียนขึ้นในปีดับเม็ด จ.ศ. ๑๑๔๗
(พ.ศ. ๒๓๒๘/ค.ศ.๑๗๘๕) ต้นทางนั้นมาจาก “เมืองเทิง” อีกฉบับคือถูปวงศ์ชาดก เขียนโดยครูอาทิตย์ ปี จ.ศ. ๑๑๕๘ (พ.ศ.
๒๓๓๙/ค.ศ.๑๗๙๖) ซึ่งตัวท่านว่าเป็นชาว “เชียงของ” มาแต่เดิม หากเราพิจารณาแผนที่แล้วดูออกจะเป็นเมืองที่อยู่ห่างไกล
ออกไปทางเหนือเกินกว่าขอบข่ายพื้นที่จ.น่านในปัจจุบันอยู่มากนัก ไม่ได้มีอาณาเขตใกล้เคียงอยู่กับเมืองหินแต่อย่างใดเลย
แต่มิได้หมายความว่าเรื่องราวการเดินทางมาจากเมืองเทิงและเชียงของก็ไม่ใช่เรื่องเล่าที่เกินกว่าความเป็นจริงแต่อย่างใด
หากเราพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างเมืองน่านกับทั้งสองเมืองแล้ว จะพบว่ามีความใกล้ชิดกันอย่างยิ่ง พงศาวดารเมืองน่าน
ระบุว่า“จุลศักราช 1144 ตัวปีเต่ายี่ เดือน 3 ขึ้น 5 ค่ํา ม่านก็หื้ออาชญาเจ้ามโนยกเอาครอบครัวไพร่ไทยชาวน่านชาวเทิง
ทั้งมวลลงมาตั้งอยู่ในเมืองเทิง ... เถิงปีกาบยี่จุลศักราชได้ 1146 ตัว ... ต่อจ่าสวนลงมาว่าหื้อเจ้าอัตถวรปัญโญตนหลานหื้อได้
เปนพระยากินเมืองน่านหั้นแล เจ้าอัตถวรปัญโญได้รับอามิศต่อจ่าสวนได้กินเมืองน่านแล้วก็อยู่เมืองเทิงที่นั่นก่อนแล”*****
ดังจะเห็นได้ว่ามีเจ้าอัตถวรปัญโญได้ครองเมืองเทิงอยู่ก่อนแล้ว ทั้งในทําเนียบหัวเมืองช่วงยุคหลัง เมืองเชียงของ
และเมืองเทิงก็อยู่ในฐานะขึ้นต่อเมืองน่าน ทว่าในขณะที่เจ้าอัตวรปัญโยขึ้นต่อพม่าและอยู่เมืองเทิง ฝ่ายสยามเองก็ตั้งพระยา
§§§§

พงศาวดารเมืองน่าน อนุสรณ์งานบําเพ็ญพระราชกุศลออกเมรุ พระราชทานเพลิงศพพระเทพนันทาจารย์ อดีตเจ้าคณะ
จังหวัดน่าน เจ้าอาวาสวัดพญาภูพระอารามหลวง. (2543) หน้า 73
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มงคลวรยศผู้เป็นน้าให้เสวยเป็นเจ้าเมืองน่านในปี จ.ศ. 1145 (พ.ศ. 2326) มีศูนย์กลางอยู่ที่บ้านท่าปลา (เขตจังหวัดอุตรดิตถ์
ในปัจจุบัน) ภายหลังมีการเจรจากันระหว่างน้า-หลาน พระยามงคลวรยศปลงเมืองให้กับเจ้าอัตถวรปัญโญ ซึ่งจะนําเมืองน่าน
มาขึ้นกับกรุงเทพฯในปี จ.ศ. 1150 (พ.ศ. 2331) และย้ายศูนย์กลางไปอยู่เมืองงั่ว (บริเวณ อ.นาน้อยในปัจจุบัน) ในระหว่าง
ช่วงศูนย์การปกครองที่เมืองงั่วมีเหตุการณ์สําคัญเกิดขึ้นคือ ในปี จ.ศ. 1153 (พ.ศ. 2334) คือ
“...พระยาเชียงของก็ยกเอาครอบครัวไพร่ไทยทั้งหลายเมืองเชียงของทั้งมวลออกจากเมืองแก่นท้าว ก็เข้ามาทาง
เมืองด่านซ้าย ก็มาในเมืองน่านที่นี้เสี้ยงทั้งมวลแล รวมคนครัวมี 505 ครัวแลฯ”†††††
เหตุการณ์นี้อยู่ใกล้กับการสร้างวัดนาหวายอย่างยิ่ง และหากพิจารณาถึงเขตพื้นที่เมืองงั่วที่อยู่เพียงถัดจากเมืองหิน
แล้ว ก็อาจเป็นไปได้ว่า กลุ่มชาวเชียงของอพยพนี้ได้ลงมาบุกเบิกพื้นที่ในส่วนเมืองหินที่ยังรกร้างไม่มีคนจับจองด้วย

ภาพที่ 2 คัมภีร์รัตนสูตร ที่กล่าวว่าอัญเชิญมาจากเมืองเทิง
ยังมีร่องรอยอีกประการที่ยืนยันให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนในชุมชนรอบบริเวณวัดนาหวายกับชาวเชียง
ของ นั่นคือการนับถือผี จากการลงพื้นที่และสอบถาม อาจารย์สุริยน ธิเขียว ผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของอําเภอนา
หมื่น พบว่า คนในชุมชนบ้านนาหวายมีการนับถือผีบรรพบุรุษอยู่สามกลุ่มใหญ่ๆ คือผีเจ้าหงษ์คํา ผีเจ้าหลวงเจิญเมือง และผี
เจ้าหลวงเมืองแก่น ซึ่งในส่วนหลังดูจะพ้องกับชื่อเมืองแก่นท้าวที่กลุ่มชาวเชียงของอพยพออกมาอย่างจงใจ นอกจากนี้
ชาวบ้านนาหวายยังคงมีการ “นับญาติ” คือนับถือผีเดียวกันและถือว่าเป็นเครือตระกูลเดียวกันกับกลุ่มชาวชุมชนบ้านสบหิน
ใน อ.นาน้อย จ.น่าน อีกด้วย ซึ่งนอกจากจะเป็นอาณาบริเวณของเมืองงั่วแต่เดิม ชุมชนบ้านสบหินยังปรากฏวัดชื่อ “วัดเชียง
ของ” ซ้ําเขตตําบลก็ชื่อตําบลเชียงของอีกด้วย ทั้งนี้จากการไล่เรียงแล้ว คนเฒ่าคนแก่ของบ้านนาหวายมักกล่าวว่าเก๊าผี(ต้น
ตระกูล)อยู่บ้านตาลชุม ต.เวียงสา จ.น่าน และชาวตาลชุมเองก็ยืนยันอย่างแม่นมั่นว่าต้นตระกูลของตนนั้นเป็นลูกหลานของ
ชาวเชียงของ เรื่องเล่าที่อ้างความสัมพันธ์ระหว่างสองหมู่บ้านนี้ยังคงมีอีกจํานวนหนึ่ง และหนึ่งในเรื่องนั้นคือเรื่องการสร้าง
วัดตาลชุม ซึ่งกล่าวกันว่ามีครูบาอาทิตย์เป็นผู้ก่อสร้างในปี จ.ศ. 1163 (พ.ศ. 2344) ซึ่งครูบาอาทิตย์ผู้นี้เองที่ชาวนาหวายก็
กล่าวว่าเป็นครูบาจากเชียงของซึ่งอยู่มาที่วัดนาหวายด้วย แม้จะสรุปได้ยากว่าหมู่บ้านไหนแน่ที่เป็นหมู่บ้านต้นเพราะเป็นไป
ได้ว่ามีการย้ายไปมาเพื่อหาที่ทํากินใหม่จากคํากล่าวในพงศาวดารเมืองน่านและเรื่องเล่าของบ้านตาลชุมที่มีการพูดถึงภาวะ
ประสบปัญหาเรื่องชลประทาน แต่สิ่งซึ่งเราเห็นได้แน่นอนคือ ความเชื่อมโยงเกี่ยวพันกันของชาวเชียงของกับบ้านสบหิน-ตาล
ชุม-นาหวาย ซึ่งช่วยเพิ่มน้ําหนักและช่วยยืนยันในข้อสันนิษฐานที่ว่ากลุ่มชาวเชียงของนี้เองที่น่าจะเป็นผู้หักร้างถางพงหวาย
ก่อสร้างวัดนาหวาย และเริ่มตั้งชุมชนที่อยู่รายรอบเป็นศรัทธาวัดขึ้นมา
อาจสันนิษฐานได้ว่ากลุ่มครัวอพยพจากเชียงของเป็นผู้บุกเบิกพื้นที่เขตบ้านนาหวายและหมู่บ้านใกล้เคียง และ
สร้างวัดนาหวายขึ้นเป็นศูนย์รวมศรัทธาทางศาสนา ร่องรอยหลักฐานบันทึกและประเพณีนับถือผีเท่าที่ปรากฏสอดคล้องกัน
พอที่จะทําให้เราสร้างภาพขึ้นมาได้ กลุ่มชนอพยพอาจมีพระสงฆ์ซึ่งเป็นกลุ่มคนในสถานะพิเศษได้รับการยกย่องนับถือ
ประกอบอยู่ด้วย พิจารณาได้จากการอัญเชิญคัมภีร์ศาสนาต่างๆมาพร้อมกับการอพยพ และการมีอยู่ของครูบาอาทิตย์ ครัว
†††††
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อพยพเหล่านี้คงต้องการหาที่ลงหลักปักฐานใหม่ ซึ่งเมืองหินที่มีประชากรเดิมอยู่แม้จะน้อยจนไม่สามารถขยายตัวเมืองได้ แต่
พื้นที่ต่างก็ถูกจับจอง ทางเลือกคือการลงมายังพื้นที่ตกสํารวจและรกร้างว่างเปล่า วัดและชุมชนชาวเชียงของในเมืองหินอาจ
เกิดขึ้นในระยะเวลาไล่เลีย่ กัน ชุมชนชาวพุทธจําเป็นต้องมีศาสนสถานเพื่อทําบุญตามความเชื่อของตน แต่ระยะทางเดินทางสู่
วัดอื่นที่มีการสร้างอยู่ก่อนก็ค่อนข้างไกลจากขอบเขตที่ตนอยู่พอสมควร ทั้งยังอาจแคลงใจกันภายใน เพราะในกลุ่มชุมชนมี
พระสงฆ์พร้อมอยู่แล้ว และความจําเป็นที่ต้องมีอารามสงฆ์ก็คงทําให้ชุมชนลงหลักปักฐานจนถึงสร้างวัดขึ้นมาเพื่อเป็นทั้ง
ศูนย์กลางศรัทธาและศูนย์รวมของผู้คนในเครือชุมชนชาวเชียงของไปในตัว
อย่างไรก็ดี แม้จะหลักฐานประเภทลายลักษณ์อักษรในด้านของคัมภีร์ใบลานอย่างชัดเจน และหลักฐานวัฒนธรรม
ในเรื่องการนับถือผีที่แสดงให้เห็นเครือข่ายที่มาของกลุ่มชน แต่หลักฐานในลักษณะวัฒนธรรมประเภทอื่นที่จะสามารถยืนยัน
เชื่อมโยงถึงการเกี่ยวพันของชาวเชียงของ-ตาลชุม-นาหวายกลับดูบางเบา มีเพียงเรื่องเล่าที่กล่าวถึงพื้นที่ทั้งสามแห่งเข้า
ด้วยกันเท่านั้น เช่นว่าการอพยพไปมาระหว่างนาหวายกับตาลชุม และเรื่องการอ้างของชาวเชียงของที่ว่าบางส่วนอพยพจาก
น่านกลับเข้าสู่ดินแดนเดิมของตน ส่วนหลักฐานในเรื่องพิธีกรรม-วิถีชีวิต นอกจากเรือ่ งการถือผีและสืบสายแล้ว ประเพณีอื่น
เช่น การนับเดือน งานฉลอง ล้วนจําเป็นต้องถูกปรับให้เข้ากับส่วนกลาง คือน่าน และกรุงเทพฯ ตามลําดับ จนทําให้ถูก
ละเลยและสาบสูญไปตามกาลเวลา จนยากจะตามหาความหมายหรือร่องรอยเฉพาะในปัจจุบันไปแล้ว หลักฐานอีกอย่าง
เดียวที่พอจะทําให้เห็นถึงความเชื่อมโยงอย่างพิเศษระหว่างกลุ่มคนในเชียงของและกลุ่มคนศรัทธาวัดนาหวายคือ ชุดจารึก
อักษรล้านนาสามตัว คือ “ช” “ท” และ “สระอี” ที่มีลักษณะแตกต่างจากรูปแบบการเขียนของพื้นที่อื่นในล้านนายกเว้น
พื้นที่ของชาวเชียงของ-เชียงราย เท่านั้น

ภาพที่ 3 อักษรล้านนาด้านซ้ายเป็นรูปแบบนิยมของพื้นที่ล้านนา
ทั่วไป ด้านขวาพบที่เชียงของและแถบนาน้อย-นาหมื่น
ที่มา : ยุทธพร นาคสุข (2557)
แต่จากการสอบถาม ในกลุ่มชุมชนศรัทธาวัดนาหวายที่กระจายอยู่ในแถบบ้านนาหวาย บ้านนายาง บ้านหัวทุ่ง
(แยกมาจากบ้านนายาง) และบ้านหลักหมื่น ยังมีกลุ่มประชากรบางส่วนที่ไม่ได้นับถือผีบรรพบุรุษเดียวกันกลับกลุ่มชาวเชียง
ของ และกล่าวว่าต้นบรรพบุรุษตนมาจากเชียงแสน
เรื่องเล่าของกลุ่มคนที่ว่ามาจากเชียงแสนก็คือ ถูกกวาดต้อนมาตอนเชียงแสนแตก ตอนแรกมาไม่มีที่ เพราะที่ราบ
ใกล้น้ํามี “คนเดิม” จับจองอยู่ก่อนแล้ว จึงจําเป็นต้องเข้าซื้อและถางที่แหล่งใหม่กันเอง การมาของกลุ่มชาวเชียงแสนที่กล่าว
ว่าเมื่ออพยพมาก็มีคนมาอยู่แล้วนี้ อาจขัดแย้งกับข้อสันนิษฐานที่ว่าชาวเชียงของเป็นผู้บุกเบิกชุมชนแถบศรัทธาวัดนาหวายนี้
ได้ แต่อย่างไรก็ดี หากเราพิจารณาถึงปีที่เมืองน่านเข้าไปมีความสัมพันธ์กับเชียงแสน และเรื่องราวว่ามีการกวาดต้อน
ประชาชนเชียงแสนลงมาน่านแล้ว จะพบว่า เป็นปี จ.ศ.1166 (พ.ศ.2347) ซึ่งเมืองน่านรวมกําลังกับกองกําลังนครรัฐอื่น
ภายใต้ธงสยามบุกเข้าตีเชียงแสนเพื่อปิดฉากการมีอิทธิพลของพม่าในเขตอิทธิพลล้านนา ในชัยชนะครั้งนี้มีการกวาดต้อน
พลเมืองจากเชียงแสนกว่าราว 20,000 คน แบ่งเป็นห้าส่วน ส่งลงไปยังกรุงเทพฯ และหัวเมืองที่เข้าร่วมรบ คือเชียงใหม่
นครลําปาง เวียงจันทน์ และน่าน ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าชาวเชียงแสนเป็นกลุ่มคนที่มาหนหลังของชาวเชียงของ และมาหลังการ
สร้างวัดนาหวายด้วยซ้ํา และกลุ่มผู้อาศัยเดิมที่ชาวเชียงแสนซึ่งถูกกวาดครัวลงมา ก็น่าจะหมายถึงชาวเชียงของผู้สร้างชุมชน
เหล่านั้นขึ้นมานั่นเอง และเช่นเดียวกันกับปัญหาเกี่ยวกับการยืนยันตัวตนของชาวเชียงของ เรื่องการยืนยันตัวตนของชาว
เชียงแสนก็มีปัญหา และดูมีหลักฐานที่ช่วยยืนยันน้อยกว่าชาวเชียงของด้วยซ้ํา เพราะนอกจากวัฒนธรรมของล้านนาในเชียง
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แสนเชียงของจะดูคล้ายๆกันแล้ว การที่เข้ามาเป็นกลุ่มชนผู้อพยพมารอบหลัง ทําให้จําเป็นต้องปรับตัวเข้ากับสังคมที่มีอยู่
ก่อน ซึ่งความเหมือนกันทางวัฒนธรรมยิ่งทําให้ถูกกลืนทางวัฒนธรรมไปได้อย่างง่ายดาย และในชั้นหลังก็สลายสูญเข้าไปเป็น
ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมส่วนกลางเช่นเดียวกับชาวเชียงของด้วย‡‡‡‡‡
เรื่องราวความเป็นมาของชาวเชียงแสนในชุมชนศรัทธาวัดนาหวายนี้คงน่าสนใจและเป็นที่น่าศึกษาต่อเป็นอย่างยิ่ง
แต่ภายใต้หัวข้อวิจัยเรื่องการตั้งถิ่นฐานของชุมชนศรัทธาวัดนาหวายแล้ว ลักษณะการเข้ามาของชาวเชียงแสนก็คงเหมือนกับ
การเข้ามาของคนต่างถิ่นอื่นที่มาตั้งถิ่นฐานภายหลัง คือมีส่วนในการเพิ่มขึ้นของประชากร มีส่วนในการขยายตัวของชุมชน
และมีส่วนในการพัฒนาชุมชนแถบรอบวัดนาหวายทั้งหลายให้มีการเติบโตมาเป็นเช่นในปัจจุบัน แต่สําหรับความสําคัญใน
เรื่องการเป็นผู้ก่อตั้งแล้ว คงจําเป็นต้องยกบทบาทเด่นให้กลุ่มคนในนาม “ชาวเชียงของ” ไปแทน.
ตารางที่ 1 ลําดับเหตุการณ์สําคัญที่เกี่ยวข้องกับเมืองหิน
จ.ศ.
๘๒๔
๘๕๘
๙๖๘

พ.ศ.

เหตุการณ์สําคัญ

เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเมืองหิน/ชุมชน
ศรัทธาวัดนาหวาย

๒๐๐๕ เมืองน่านถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของล้านนา
๒๐๒๙ พญาใต้(พระบรมไตรโลกนาถ) ยกทัพมาตีเมืองน่าน
๒๑๔๙ “เจ้าฟ้าสุทโธ”แต่งทัพมา “รุม” เอาเมืองน่าน

๑๑๕๓ ๒๓๓๔
๑๑๕๕ ๒๓๓๖
๑๑๕๖ ๒๓๓๗
๑๑๖๓ ๒๓๔๔

กล่าวถึงเมืองหินเป็นครั้งแรกๆ
อาจเป็นช่วงนี้ที่มีการเล่าถึงเรื่องของเจ้าสุท
โธกับเมืองหิน
พระยาเชียงแสนอพยพ ๕๐๕ครัวจากเมืองแก่นท้าวลง อาจเป็นช่วงนี้ที่มีการตั้งชุมชนในแถบรอบ
มายังน่าน
วัดนาหวายปัจจุบัน
สร้างวัดนาหวาย
น่านย้ายศูนย์กลางการปกครองไปเวียงพ้อ (เขตอําเภอ
เวียงสาในปัจจุบัน)
ย้ายศูนย์กลางมายังเมืองน่าน
-

๑๑๖๖ ๒๓๔๗ น่ า นยกทั พ ไปรวมกํ า ลั ง กั บ นครอื่ น ตี เ ชี ย งแสนแตก
สิ้ น สุ ด อิ ท ธิ พ ลของพม่ า ในดิ น แดนส่ ว นล้ า นนาโดย
สิ้นเชิง
๑๒๐๐ ๒๓๘๑ ๑๒๘๔ ๒๔๖๕ -

มีการกวาดต้อนพลเมืองลงมายังน่าน อาจ
เป็นช่วงนี้ที่ส่วนหนึ่งเข้ามาเพิ่มเติมในเมือง
หินและแถบบ้านนาหวาย
เริ่มเขียนปั๊บสาวัดนาหวาย
มีการบูรณะวัดนาหวาย ปั๊บสาสิ้นสุดการ
บันทึกในปีนี้

สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาวิจัยเพื่อตามรอยเล้นทางของการตั้งชุมชนศรัทธาวัดนาหวาย สามารถคาดคะเนจากหลักฐานทั้ง
บันทึก เรื่องเล่า และตํานานเมืองที่มีปรากฏได้ว่า กลุ่มชนผู้เข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณพื้นที่ซึ่งมีจุดร่วมในการปฏิบัติศาสนกิจ
‡‡‡‡‡

ปัญหาอีกประการคือ ไม่มีการระบุชัดเจนว่าการกวาดครัวเชียงแสนนี้เอาไปไว้ในที่ใดบ้าง แต่น่าเชื่อว่าน่าจะเทครัวลงมาเติมพลเมืองทางใต้ซึ่งเคยเป็นฐานการปกครอง

เดิมของเจ้าอัตถวรปัญโญก่อน เพราะในการกวาดครัวในสมัยเจ้าสุมนเทวราชที่ได้พลเมืองชาวลื้อจากเมืองลา เมืองพง เมืองหลวงภูคา และเชียงแขง มาจํานวนมากนั้น ระบุว่า
เอาไปไว้ยังเมืองส่วนเหนือของน่านที่น่าจะยังคงขาดการบํารุงคน การนี้ทําให้น่านเหนือและน่านใต้มีวัฒนธรรมการใช้ภาษาและสําเนียงผิดกัน ในแถบเหนือจะมีภาษาและ
สําเนียงลื้อเข้ามาผสม ในขณะที่ทางใต้มีค่อนข้างน้อยหรือแทบไม่มีเลย
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ทางพุทธศาสนาร่วมวัดบริวเณแถบบ้านนายางหมู่ ๗ ต.บ่อแก้ว ,บ้านนาหวายหมู่ ๘ ต.บ่อแก้ว,บ้านหัวทุ่งหมู่ ๙ ต.บ่อแก้ว
และบางส่วนของบ้านหลักหมื่น หมู่ ๑ ต.นาทะนุงในปัจจุบัน รวมทั้งได้มีส่วนร่วมกันสร้างวัดนาหวายขึ้นมา เป็นกลุ่มผู้อพยพ
มาจากแถบเมื อ งแก่ น ท้ า ว-เมื อ งเชี ย งของ ซึ่ ง เรี ย กตามพงศาวดารน่ า นว่ า ชาวเชี ย งของ โดยเราสามารถพบร่ อ งรอย
ความสัมพันธ์ของชาวกลุ่มหมู่บ้านศรัทธาวัดนาหวายกับชาวเชียงของได้จากทั้งเครือข่ายความเชื่อมโยงด้านผีบรรพบุรุษและ
ตํานานการสร้างวัดระหว่าง นาหวาย-สบหิน กับชาวตาลชุมที่มีบันทึกกล่าวอ้างชัดเจนว่าเป็นกลุ่มคนชาวเชียงของที่มาตั้ง
หลักแหล่งในเมืองน่าน สาเหตุที่ได้มีการอพยพมานั้นเนื่องจากลี้ภัยสงครามในช่วง “ฟื้นม่าน” ในปี จ.ศ.๑๑๕๓ (พ.ศ.
๒๓๓๔/ค.ศ.๑๗๙๐) ซึ่งประจวบเหมาะกับการที่เมืองน่านต้องการเพิ่มจํานวนประชากรในเขตดินแดนของตน และสาเหตุที่
ลงมาตั้งในพื้นที่บ้านนาหวายน่าจะเป็นเพราะความต้องการในพื้นที่เพาะปลูก ซึ่งเมื่อมีการลงหลักจับจองที่ดินจนเกิดเป็น
ชุมชนขึ้นแล้ว ก็มีการสร้างวัดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกัน เพื่อเป็นที่ปฏิบัติศาสนกิจของชาวเชียงของ และเป็นที่จําพรรษาสําหรับ
พระภิกษุที่เป็นที่เคารพในหมู่ชาวอพยพด้วย หลังจากการตั้งถิ่นฐานอย่างมั่นคงแล้ว ภายในคงมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
เหตุการณ์ต่างๆ เช่น การขยายตัวของชุมชน การลดจํานวนลงเนื่องจากบางส่วนย้ายที่ทํากิน บางส่วนอพยพเข้าสู่ศูนย์กลาง
ปกครอง และมีการเพิ่มเข้ามาของกลุ่มชนใหม่เป็นต้น
ส่วนในบริบทของวัฒนธรรมนั้น แม้ชาวเชียงของ (และชาวเชียงแสน) จะมีวัฒนธรรมเป็นของตนเอง แต่ในการ
อพยพและกวาดต้อนลงมาอยู่ในพื้นที่ใหม่นั้นทําให้วัฒนธรรมที่เคยสืบกันมาไม่สามารถดําเนินต่อได้โดยสมบูรณ์ อีกทั้งความ
คล้ายเหมือนกับวัฒนธรรมส่วนกลาง คือ น่าน-ซึ่งภายใต้การปกครองของล้านนาและพม่าเป็นเวลายาวนาน ทําให้รูปแบบ
วัฒนธรรมเป็นล้านนาที่แทบจะเหมือนนครอื่นๆไปแล้ว-ยังทําให้ชุมชนของผู้ศรัทธาวัดนาหวายถูกกลืน และหันไปใช้ประเพณี
ธรรมเนียมปฏิบัติตามส่วนกลาง และเมื่อมีการรวมศูนย์อํานาจการปกครองจนนโยบายสร้างความเป็นไทยโดยกรุงเทพฯ
ประกอบกับไม่มีการสานต่อจากคนรุ่นหลัง ทําให้วัฒนธรรมเฉพาะที่เคยดําเนินสืบต่อกันมาก็แทบจะสิ้นหายไปโดยปริยาย
ข้อเท็จจริงที่พบคือ การกวาดต้อนครัวเรือนและการอพยพย้ายถิ่นฐานเป็นเรื่องธรรมดาสามัญสําหรับรัฐต่างๆในยุค
จารีตของอุษาคเนย์เป็นอย่างยิ่ง เพราะความต้องการในจํานวนแรงงานเพื่อผลประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาเมือง
และเป็นปัจจัยในการรณรงค์สงคราม ดังนั้นจึงปรากฏให้เห็นถึงการกวาดต้อนเพื่อเพิ่มพลเมืองรัฐ การเทครัวในฐานะสิน
สงคราม และการย้ายครัวเพื่อหาแหล่งที่พึ่งพิงใหม่ของประชาชนแถบภูมิภาคนี้อยู่เสมอๆ ทั้งในการค้นคว้าข้อมูลสําหรับวิจัย
ชิ้นนี้ก็ปรากฏหลายต่อหลายครั้ง การอพยพย้ายครัวเหล่านี้เองที่ทําให้เชื้อสายของผู้คนกระจัดกระจายไปตามที่ต่างๆไม่ว่าจะ
ดูห่างไกลจากทางต้นสายจนไม่น่าเป็นไปได้ว่าจะมีการเคลื่อนย้ายประชากรด้วยการเดินบกไปขนาดนั้นก็ตามที ทั้งยังทําให้
วัฒนธรรมบางประเภทเช่น ภาษาพูด หรืออาหารกระจายตัวไปยังถิ่นฐานต่างๆ ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจ ที่หากเราจะพบ
วัฒนธรรมในแต่ละท้องที่ซึ่งแม้จะห่างไกลกันแต่ก็มีความคล้ายเหมือนกันอย่างมีนัยสําคัญ และไม่น่าแปลกใจเช่นกันที่เราจะ
พบว่าคนในท้องที่ภูมิภาคดูจะเชื่อมโยงเกี่ยวพันเป็น “ญาติ” ไม่ทางก็ทางหนึ่งด้วยเช่นกัน.
ข้อเสนอแนะ
๑. การทําวิจัยชุมชนขนาดเล็กนั้นหาหลักฐานยืนยันจากเอกสารประเภทพงศาวดารอาณาจักรมาสนับสนุนได้ยาก
และหลักฐานประเภทบันทึกของหมู่บ้านหรือชุมชนเองก็มีน้อย งานเขียนที่มีจํานวนมาก แต่ยากจะนํามาใช้คือคัมภีร์ทาง
ศาสนา ที่เป็นเรื่องชาดกหรือกัณฑ์เทศน์ทั้งฉบับ สาเหตุหนึ่งเพราะคนภูมิภาคนี้ในสมัยก่อนไม่ค่อยที่จะมีการบันทึกเหตุการณ์
รายวันเอาไว้มากนัก
๒. ด้วยข้อจํากัดทางด้านเวลาและระยะทาง ทําให้การรวบรวมเรื่องราวประเภทตํานาน เรื่องเล่า มีอยู่เฉพาะใน
เรื่องที่เป็นรู้จักกันดี ควรเพิ่มการรวบรวมมากกว่านี้เพื่อประกอบในการวิเคราะห์หรือสันนิษฐาน แม้เรื่องราวประเภทเรื่องเล่า
และนิทาน-ตํานานเมืองจะมีความคลาดเคลื่อนในแง่เวลาและอาจเชื่อถือได้ยาก แต่ก็เป็นตัวช่วยในการเปิดทัศนะความคิด
ของคนในท้องที่ หรือเล่าเรื่องราวอันเป็นเกร็ดที่สามารถนําไปวิเคราะห์ตีความเพื่อช่วยเติมเต็มภาพในประวัติศาสตร์บางส่วน
ได้
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๓. หลักฐานทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะวัฒนธรรมชุมชนเป็นหลักฐานที่น่าจะช่วยยืนยันความเกี่ยวพันและความ
เชื่อมโยงของชุมชนต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี เป็นเรื่องน่าเสียดายที่หากปล่อยให้สายธารกระแสหลักกลบทําลายร่องรอยเหล่านี้
ไปจนแทบมลายสิ้น
๔. ประวัติศาสตร์ของชุมชน หรือประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเป็นเรื่องราวที่น่ามีการศึกษาและทําความเข้าใจเพิ่มเติม
เป็นอย่างยิ่ง รายงานวิจัยชิ้นนี้ผู้วิจัยตระหนักดีว่ายังไม่สมบูรณ์และจําเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมพร้อมทั้งค้นคว้าหลักฐาน
เพิ่มเติมอีก การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นควรทําพร้อมเนื่องด้วยการประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงความสําคัญในการตระหนัก
ถึงคุณค่าของวัฒนธรรมที่ตนมี ให้เห็นถึงความเป็นมาและรู้ในรากเหง้าความเป็นมาของตน รับรู้ถึงคุณค่าความเป็นตัวตนของ
คนในพื้นที่ แต่ทั้งนี้การปลูกฝังแนวคิดเหล่านี้ต้องไม่อยู่บนพื้นฐานของการมองว่าชาติพันธุ์พงศาของตนดีเด่นกว่ากลุ่มอื่น
เพราะนอกจากจะทําให้เกิดความขัดแย้งแล้วยังนําไปสู่แนวคิดชาติพันธุ์นิยมนี่ไม่สมควรด้วย ผู้วิจัยยังคงยืนยันความเชื่อ
ดังเช่นในบทสรุปที่ว่า ท้ายที่สุดแล้ว คนในภูมิภาคนี้ก็เป็นญาติเกี่ยวดองกันทั้งสิ้น
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณอาจารย์ สุริยน ทิเขียว ครูผสู้ อนคนพิการอําเภอนาหมื่น, พระครูวเิ ศษนันทศิลป์ เจ้าอาวาสวัดนา
หวายและเจ้าคณะตําบลเมืองลี, อาจารย์ พิน อินปาต๊ะ ครูโรงเรียนบ้านนายาง, อาจารย์ ธิกานต์ ศรีนารา, อาจารย์
พรพรรณ โปร่งจิตร, อาจารย์ โดม ไกรปกรณ์ และ อาจารย์ ปิยะนาถ อังควาณิชกุล คณาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ด้วยการได้รับการอุดหนุนจากทุกท่าน รายงานวิจัยชิ้นนี้จึงสําเร็จมาได้ด้วยดี ผู้ทําวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณใน
ความกรุณามา ณ โอกาสนี้
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จากท่าเรือสู่สลัมคลองเตย: ผลพวงของการพัฒนาประเทศสะท้อนสภาพชุมชนเมืองที่ถกู มองว่าเป็นปัญหา
From the Port to Slum Klong Toey: Consequences of Development to the Country Reflects
Problem to Urban Community
นายปรียดิษฐ์ เพิ่มพูล
นิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บทคัดย่อ
บทความชิ้นนี้ได้นําเสนอผลกระทบของการพัฒนาประเทศ ที่ได้ทําให้เกิดเป็นปัญหาชุมชนแออัดตามมา โดยได้
ยกตัวอย่างจากกรณีที่มีผู้คนอพยพย้ายถิ่นฐาน เข้ามาทํางานที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยในพื้นที่เขตคลองเตย จนก่อให้เกิด
เป็นชุมชนแออัดขนาดใหญ่ในพื้นที่เขตนี้เป็นเวลามาอย่างยาวนาน หรือที่รู้จักกันในชื่อ “สลัมคลองเตย” ซึ่งบทความชิ้นนี้มี
ความต้องการที่จะนําเสนอมุมมองเพื่อทําความเข้าใจ ผู้คนที่อยู่อาศัยในสลัม ซึ่งมักจะถูกมองว่าเป็นปัญหาของสังคม แต่
แท้จริงแล้วพวกเขาก็เป็นเพียงผลพวงของการพัฒนาประเทศที่ได้รับความเหลื่อมล้ําจากสังคมอย่างไม่เป็นธรรมเท่าที่ควร
คําสําคัญ: การพัฒนา ปัญหาสังคม ชุมชนแออัด สลัม คลองเตย
Abstract
This paper presents an effect on developments to the country and point out different aspects
of the problem to the society. For example immigrants whose moved and started to work at the Port
Authority of Thailand in Bangkok had created density adjacent to the community known as "Slum Klong
Toey" country's biggest slum today. Many are seeing large group of immigrants whose lives in Slum Klong
Toey as a social problem but the fact is they are only the result from consequences of developments
to the country to be injustice and social inequality
Keywords: Development, Social Problem, Density adjacent community, Slum, Klong Toey
บทนํา
ภายใต้ก ารดําเนินไปของโลกอย่างไม่มีที่สิ้น สุด แนวคิดที่ต้ องการให้โลกมีการเชื่อมโยงถึงกัน และกัน อย่างไร้
พรมแดน สามารถอธิบายทฤษฏีได้คือ ทฤษฎีทางสังคมสากล (Cosmopolitan Social Theory) ซึ่งเป็นความพยายาม
ร่วมกันในการสร้างสังคมบนพื้นฐานของความเป็นสากล (Fine, 2007) ก่อให้เกิดเป็นการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิ
วัตน์ (Globalization) ทําให้โลกอยู่ในภาวะไร้พรมแดน บริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เป็นไปอย่างรุนแรง รวดเร็ว และ
แพร่กระจายไร้ขีดจํากัดด้านเวลาและสถานที่ สร้างความสลับซับซ้อนและเชื่อมโยงถึงกันทั่วโลกมากขึ้น (ธานินทร์ ผะเอม
และคณะ, 2549) และเมื่อประเทศไทยได้รับนําเอาแนวความคิดที่ต้องการให้ประเทศ มีความเจริญทัดเทียมนานาประเทศทีม่ ี
ความเจริญ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศเพื่อให้มีความก้าวหน้า จึงเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งต่อการสร้าง
ประเทศให้มีความทัดเทียมนานาประเทศภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
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การทําให้ประเทศมีความเจริญ โดยอาศัยความทันสมัยเป็นตัวขับเคลื่อน จึงมีอีกทฤษฏีที่สามารถอธิบายได้คือ
ทฤษฏีทันสมัยนิยม (Modernization Theory) เป็นการทําให้ทันสมัย เพื่อพิจารณาจากแนวคิดการทําให้เป็นอุตสาหกรรม
(Industrialization) เป็นการส่งผ่านรูปแบบการดํารงชีวิตแบบเกษตรกรรมไปสู่การเพาะปลูกเพื่อขาย การทําให้เป็นเมือง
(Urbanization) นั บ เป็ นคุ ณ ลั ก ษณะสํา คั ญ ที่ สุ ด ของกระบวนการสร้ า งความทั น สมั ย นํ า ไปสู่ ความเจริ ญ ก้า วหน้ า ซึ่ ง มี
เป้าหมายสูงสุดคือ สังคมเมืองอุตสาหกรรม (จารุวรรณ ขําเพชร, 2551)
ความเจริญก้าวหน้าโดยการสร้างสังคมเมืองอุตสาหกรรม จึงมีการใช้กลไกทางระบบเศรษฐกิจด้วยการค้าระหว่าง
ประเทศ จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้ประเทศมีความเจริญรุดหน้าตามอย่างนานาประเทศ การพัฒนาท่าเรือขนส่งสินค้าจึงมี
ความสําคัญ เพราะถือว่าเป็นประตูสู่ประเทศ เป็นที่ที่เรือสินค้าแวะมาจอดเพื่อขนถ่ายสินค้าที่มาจากต่างประเทศ และ
บรรทุกสินค้าลงเรือไปยังประเทศปลายทาง (ไชยยศ ไชยมั่นคง, 2552) และเมื่อท่าเรือมีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศให้
มีความเจริญก้าวหน้า สถานที่แห่งนี้จึงเป็นแหล่งงานชั้นดีที่ต้องการแรงงานเป็นจํานวนมาก ดึงดูดผู้คนจากต่างที่ไกลๆ ให้เข้า
มาเป็นแรงงานจํานวนมาก นํามาซึ่งการอพยพของคนเข้าสู่เมือง มีการบุกเบิกที่ดินรกร้างใกล้แหล่งงานเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย
(บุญเลิศ วิเศษปรีชา, 2552) ต่อมาจึงก่อให้เกิดเป็นปัญหาสําคัญในสังคมอย่างหนึ่งขึ้นมา คือ ชุมชนแออัด หรือ สลัม ตาม
ความเข้าใจของคนทั่วไป
กล่าวได้ว่า การก่อเกิดชุมชนแออัด มีผลมาจากการพัฒนาประเทศเป็นหลัก ซึ่งทําให้บรรดาคนจนที่อยู่ในเมือง ถูก
กี ด กั น ให้ อ อกไปอยู่ ข อบนอกหรื อ ชายขอบ (Marginalized) โดยมิ ติ ท างวั ฒ นธรรมของคนชายขอบของเมื อ งนั้ น นั ก
มานุษยวิทยาจํานวนหนึ่งได้ศึกษาเรื่องคนจนในการศึกษา “A Study of Slum Culture” ของ Oscar Lewis (1968) ได้ให้
ความสนใจต่อ “สลัม” ในฐานะที่เป็น “ชุมชนชายขอบ” ของสังคมใหญ่ ชุมชนเหล่านี้มีวัฒนธรรมเป็นของตนเอง และเป็น
วัฒนธรรมย่อยของเมือง ลูวิสเห็นว่าวัฒนธรรมของคนกลุ่มนี้มีการจัดระเบียบทางสังคมอยู่ในระดับต่ํา ไม่มีประสิทธิภาพใน
การกําหนดแบบแผนพฤติกรรมของบุคคลและความรู้สึกนึกคิดในชีวิตประจําวัน มีเพียงหวังความช่วยเหลือจากผู้อื่น และที่
สําคัญมีความพึ่งพอใจและคิดแสวงหาความสุขในช่วงเวลาเฉพาะหน้าเท่านั้น สถานะชายขอบของคนในสลัมจึงเท่ากับกาฝาก
ของสังคมใหญ่ในแนวคิดของลูวิส (สุริชัย หวันแก้ว, 2550)
บทความชิ้นนี้ ผู้เขียนมีความต้องการที่จะเสนอมุมมองที่สะท้อนสังคมต่อทัศนคติคนภายนอก จากบุคคลที่อยู่อาศัย
ภายในสลัมจริงๆ โดยได้ยกกรณีหนึ่งซึ่งเห็นได้อย่างชัดในประเทศไทยคือ ชุมชนแออัดในเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือ
ที่รู้จักกันในชื่อ สลัมคลองเตย โดยได้นํากรณีนมี้ าศึกษาถึงความเชื่อมโยงเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ โดยมีท่าเรือเป็นแหล่ง
งานที่สําคัญในการดึงดูดให้คนเป็นจํานวนมากเข้ามาเป็นแรงงาน เมื่อมีผู้คนเข้ามาเป็นจํานวนมาก ที่ดินว่างเปล่าของการ
ท่าเรือแห่งประเทศ (กทท.) ในเขตคลองเตย ก็ได้กลายเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ก่อให้เกิดเป็นชุมชนแออัด
จํานวนมากในบริเวณพื้นที่แห่งนี้ เมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งสลัม แน่นอนว่าเมื่อคนภายนอกส่วนใหญ่มองเข้ามา ก็มักจะมี
ทัศนคติที่ไม่ดีต่อสลัม ไม่ว่าจะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่ไม่ถูกสุขลักษณะ มีแต่สิ่งสกปรกและเต็มไปด้วยขยะ เป็นแหล่งของ
อาชญากรรม ผู้คนที่อยู่อาศัยก็มักจะถูกมองอย่างดูหมิ่นเหยียดหยาม ว่าเป็นพวกสลัม ซึ่งคําว่า สลัม ก็ถือได้ว่าเป็นคําดูถูก
เหยียดหยามได้เช่นกัน
ผู้เขียนมีความต้องการที่จะนําเสนอความเป็นมาของการก่อเกิดสลัมคลองเตย ซึ่งเป็นผลพวงที่เกิดจากการพัฒนา
ประเทศจนนําไปสู่สิ่งที่มักจะถูกมองว่าเป็นปัญหาของสังคม และรวมไปถึงการนําเสนอมุมมองของคนที่ได้อาศัยอยู่ในสลัม
จริงๆ มาเป็นเวลาอย่างยาวนาน เพื่อให้เข้าใจถึงสภาพวิถีชีวิตคนที่อาศัยในสลัม ซึ่งพวกเขาก็มีฐานะความเป็นคนไม่ต่างจาก
คนทั่วไป แต่กลับถูกมองอย่างเหยียดหยามด้วยทัศนคติที่ไม่ดีจากคนภายนอกมาตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความชิ้นนี้
จะทําให้ทัศนคติมองเพื่อนร่วมชาติเป็นไปอย่างเป็นธรรมและเปิดกว้างมากขึ้น
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อุตสาหกรรมท่าเรือยกระดับประเทศ
จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับท่าเรือของ Alderton (1980) คําว่า “ท่าเรือ” หรือ “เมืองท่า” ทางภาษาอังกฤษใช้
ว่า “Port” หรือ “Seaport” หมายถึง อาณาบริเวณพื้นที่สําหรับให้เรือเข้าจอดเทียบท่า มีการทอดสมอเรือ มีอุปกรณ์หรือ
สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ในการดําเนินกิจกรรมระหว่างเรือกับชายฝั่ง เช่น การขนถ่ายสินค้าจากเรือขึ้นสู่ฝั่ง หรือจากเรือ
ลงเรือ หรืออาจกล่าวอย่างสั้น ๆว่า ท่ าเรือ คื ออาณาบริเวณพื้นที่ที่มีก ารติดต่ อกันระหว่างเรื อกับชายฝั่ง (Ship/Shore
interface)
ท่าเรือต่าง ๆ อาจมีวิวัฒนาการทําให้เกิดการพัฒนาเจริญขึ้นโดยธรรมชาติตลอดเวลาที่ผ่านไป ท่าเรือที่เก่าแก่
สามารถถูกพัฒนาให้เป็นท่าเรือที่มีเทคโนโลยีทันสมัย มีศักยภาพทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการขนส่งสินค้า ดังตัวอย่าง
ท่าเรือต่างประเทศที่มีความสําคัญด้านการพัฒนาในยุโรป ได้แก่ รอตเตอร์แดม (Rotterdam’s Europort) ท่าเรือแอนท์
เวิร์พ (Port of Antwerp) ท่าเรือแฮมเบิร์ก (Hamburg Port) สําหรับท่าเรือของไทยที่สําคัญต่อการพัฒนาประเทศส่วนใหญ่
เป็นท่าเรือของรัฐ ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงคมนาคม ได้แก่ ท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือมาบตาพุด
ท่าเรือน้ําลึกสงขลา ท่าเรือน้ําลึกภูเก็ต เป็นต้น (กรมเจ้าท่า, 2549)
เป็นที่ทราบกันดีว่าความต้องการในการขนส่งเป็นผลมาจากความต้องการในสินค้า ซึ่งเคลื่อนย้ายจากแหล่งผลิตไป
ยั ง แหล่ ง บริ โ ภค นั บ จากอดี ต เป็ น ต้ น มา ความต้ อ งการในสิ น ค้ า ในโลกนี้ ไ ด้ เ ปลี่ ย นแปลงไปตลอดเวลา เนื่ อ งจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ ตลอดจนถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและ
เศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก (กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ, 2540) อุตสาหกรรมท่าเรือ ก็เป็นอุตสาหกรรมบริการ ที่มี
บทบาทต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและการค้าระหว่างประเทศ เพราะทําให้มีการผลิตและการส่งออก ซึ่งผลผลิตส่วนหนึ่งก็
ใช้บริโภคภายในประเทศและอีกส่วนทําการส่งออกไปต่างประเทศ กิจการทางเศรษฐกิจเป็นผลให้เกิดการขยายตัวของรายได้
ประชาชาติและตามด้วยการเติบโตทางเศรษฐกิจ ท่าเรือจึงเป็นปัจจัยต่อภาวะทวีคูณ (Multiplier effects) ในทางเศรษฐกิจ
และรายได้ อีกทั้งในด้านสังคม ท่าเรือทําให้เกิดชุมชนและเมือง ก่อเกิดกิจกรรมเศรษฐกิจ เช่น อุตสาหกรรมซ่อมเรือ การ
ขนส่ง การขนถ่ายสินค้า ธุรกิจเสบียง กิ จกรรมเหล่านี้ทําให้มีการจ้างงานและต้ องการบริการทางสังคม เช่น โรงเรีย น
โรงพยาบาล (ไชยยศ ไชยมั่นคง, 2552)
ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเกิดขึ้นของอุตสาหกรรมท่าเรือ ได้นํามาซึ่งความเจริญในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ
และด้านสังคม ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่ง ที่ต้องการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า อันก่อให้เกิดการพัฒนา
ท่าเรือเพื่อการค้าที่สําคัญ และรองรับการพัฒนาประเทศที่จะมาถึง
ก่อเกิด “การท่าเรือแห่งประเทศไทย”
หลังจากประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบประชาธิปไตย
เมื่อ พ.ศ. 2475 ความคิดริเริ่มที่จะก่อสร้างท่าเรือของรัฐให้ทันสมัย โดย พลเรือโท พระยาราชวังสันซึ่งดํารงตําแหน่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในขณะนั้น ได้เสนอโครงการขุดลอกสันดอนปากน้ําเจ้าพระยา เพื่อส่งเสริมกิจการด้าน
พาณิชย์นาวีให้เรือเดินสมุทรขนาดใหญ่สามารถผ่านร่องน้ําเข้ามาขนถ่ายสินค้าจากท่าเรือได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
รัฐบาลไทยจึงได้ส่งเรือ่ งขอความช่วยเหลือไปยังสํานักงานใหญ่สันนิบาตชาติ ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
สองปีต่อมา สันนิบาตชาติได้ส่งผู้เชี่ยวชาญเดินทางมาสํารวจสภาพเศรษฐกิจการค้าในกรุงเทพ สํารวจสถานที่สร้างท่าเรือ
ของรัฐบาลไทย ผู้เชี่ยวชาญได้เสนอให้มีการขุดลอกร่องน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยา และเสนอบริเวณที่จะก่อสร้างท่าเรือให้รัฐบาล
ไทยเลือก 2 แห่ง คือ ที่ปากน้ําสมุทรปราการ กับที่ตําบลคลองเตย รัฐบาลจึงเลือกที่ตําบลคลองเตยเป็นที่ก่อสร้างท่าเรือ ซึ่งก็
คืออาณาบริเวณของการท่าเรือแห่งประเทศไทยในปัจจุบัน
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ในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2494 รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2494
จัดตั้งการท่าเรือแห่งประเทศไทยขึ้น เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม พร้อมรับโอนกิจการท่าเรือจากสํานักงาน
ท่าเรือกรุงเทพมาดําเนินการ นับตั้งแต่ พ.ศ. 2494 การท่าเรือแห่งประเทศไทยได้รับการก่อตั้งเป็นต้นมา กิจการด้านการ
ขนส่งทางน้ําได้มีการพัฒนาเรื่อยมาเป็นลําดับจนถึงปัจจุบัน แต่ต่อมาเนื่องจากท่าเรือกรุงเทพเป็นท่าเรือระดับแม่น้ํา ทําให้มี
ข้อจํากัดในการรองรับเรือสินค้าขนาดใหญ่ ประกอบกับความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจจึงจําเป็นต้องมีการพัฒนาท่าเรือ
ขนาดใหญ่เพื่อรองรับเรือและสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้เมื่อพ.ศ. 2530 - 2531 เกิดภาวะความแออัดอย่างรุนแรง ทําให้รัฐบาลได้เร่งรัดได้มีการก่อสร้างท่าเรือ
แหลมฉบัง ซึ่งการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ปลายปี 2533 และเริ่มเปิดให้บริการในเดือนมกราคม 2534 โดยในระหว่างการ
ก่อสร้าง ได้มีการเปิดใช้ท่าเอกชนในแม่น้ําเจ้าพระยาสําหรับบรรทุกขนถ่ายตู้สินค้าเป็นการชั่วคราว เพื่อผ่อนคลายความ
แออัดที่ท่าเรือกรุงเทพ (การท่าเรือแห่งประเทศไทย, 2554)
ความเป็นมาของสลัม
ประเทศไทยเริ่มมีแผนพัฒนาของชาติแผนแรกในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ต้นทศวรรษ 2500 นับเป็นความ
พยายามที่จะเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาประเทศจากประเทศเกษตรกรรมมาเป็นประเทศอุตสาหกรรม ในยุคนี้เมืองหลวงมีการ
ขยายตัวอย่างรวดเร็ว จากเมืองซึ่งเคยเป็นศูนย์รวมสินค้าภาคเกษตรจากปริมณฑล ที่อาศัยการสัญจรทางน้ําเป็นหลัก มาสู่
เมืองที่เป็นศูนย์กลางการค้า การส่งออก มีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นมากมาย ผู้คนอพยพเข้ามาอยู่ในกรุงเทพฯ มากขึ้น ทั้ง
กลุ่มที่เป็นนายทุนรุ่นใหม่ และผู้ขายแรงงาน (สมพงษ์ พัดปุย, 2527)
การเกิ ดชุม ชนแออั ด หรือ สลั ม เป็น ผลจากการใช้ แผนพั ฒนาประเทศ ที่มุ่ง เน้ นการพั ฒนาภาคอุ ตสาหกรรม
นับตั้งแต่ปี 2504 เป็นต้นมา ประเทศไทยได้เริ่มใช้แผนแม่บทในการพัฒนาประเทศ คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เป็นกรอบในการพัฒนาประเทศ โดยในระยะแรกนั้น แผนพัฒนาฯ ส่วนใหญ่ได้มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เป็นเครื่องชี้นําการพัฒนา ก่อให้เกิดความเจริญในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ โครงสร้างทาง
เศรษฐกิจของประเทศเปลี่ยนไป จากการเป็นประเทศที่ระบบเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับภาคเกษตรกรรม ไปสู่ภาคอุตสาหกรรม
แผนพัฒนาฯ ในระยะแรกๆ นับได้ว่าเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้เมืองเกิดการขยายตัว (เจษฏา พรหมขันธ์, 2540: 64 อ้างใน ณัฐ
กานต์ ทรัพย์ไพศาล, 2547: 11)
การขยายตัวของเมือง ได้ก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้เกิด
ปัญหาตามมาในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยที่เกิดในกรุงเทพมหานครก็คือ ปัญหาของความไม่พอเพียงใน
เรื่องที่อยู่อาศัย ทั้งนี้เพราะความต้องการในด้านที่อยู่อาศัยมีสูงกว่าปริมาณของที่อยู่อาศัยที่มีอยู่ นอกจากนี้ประชาชนในเขต
ชนบทที่ย้ายเข้าสู่กรุงเทพมหานคร ยังเป็นผู้มีระดับการศึกษาต่ําและจัดอยู่ในประเภทแรงงานไร้ฝีมือ ลักษณะงานที่คนกลุ่มนี้
ทําได้คือ งานที่ใช้แรงงานเป็นหลัก ซึ่งเป็นอาชีพที่มีรายได้ค่อนข้างต่ํา ดังนั้น การอพยพของคนชนบทเข้าสู่กรุงเทพมหานคร
จึงเสมือนการอพยพเพื่อที่จะเข้ามาเป็นคนยากจนในเมือง (ศิริวรรณ ศิริบุญ และ จันทร์เพ็ญ แสงเทียนฉาย, 2531)
ประชากรที่ยากจนและอาศัยอยู่อย่างแออัดในแหล่งเสื่อมโทรมต่างๆ ย่อมเสี่ยงต่อการก่ออาชญากรรมหลาย
ประเภท นับตั้งแต่การลักขโมย การค้าประเวณี และการค้ายาเสพติดชนิดต่างๆ ไปจนถึงการรวมกลุ่มตั้งเป็นแก๊งอิทธิพล
ต่างๆ นานา หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ ที่อยู่อาศัยไม่ถูกสุขลักษณะนอกจากจะเป็นปัญหาต่อผู้อยู่อาศัยโดยตรงแล้ว ยังเป็นบ่อเกิด
หรือนําไปสู่ปัญหาสังคมอื่นๆ ได้อีกมาก (ปกรณ์ มณีปกรณ์, 2549)
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“สลัมคลองเตย” ผลพวงการพัฒนา
ชุมชนคลองเตย เป็นชุมชนหนึ่งในเขตคลองเตย ซึ่งเขตคลองเตยนับเป็นเขตหนึ่งของกรุงเทพมหานคร จัดว่าเป็น
ชุมชนแออัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มีพื้นที่ทั้งหมด 310 ไร่ เป็นที่ลุ่มบึงลึกที่อยู่อาศัยติดต่อกันเป็นผืนใหญ่รูป
พระจันทร์ในแนวทิศตะวันออกจนถึงทิศตะวันตก ทางด้านใต้ติดถนนอาจณรงค์และบริเวณทางด่วน ทางด้านตะวันตกติดกับ
การท่าเรือแห่งประเทศไทยและแม่น้ําเจ้าพระยา (บังอร ฉางทรัพย์, 2551) และเมื่อทําการแบ่งช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง
ของสลัมคลองเตย ก็จะอธิบายได้ว่า
เมื่อ พ.ศ. 2480 - 2482 รัฐเวนคืนที่ดิน 2,259 ไร่เศษที่ตําบลคลองเตยซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่นาและเรือกสวน เพื่อ
ขยายกิจการขนส่งทางเรือ ต่อมาเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 เกิด ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ํา ทําให้โครงการขยายท่าเรือยกเลิกไป
เป็นผลให้ชาวชนบท อพยพเข้ามาอยู่อาศัย ทํางานเป็นกุลีในท่าเรือและค้าขายทั่วไป เป็นการสมประโยชน์กับภาวะเศรษฐกิจ
ในยุคนั้น
ยุคการก่อกําเนิดชุมชน (พ.ศ. 2500 - 2511) ตั้งถิ่นฐานสร้างชุมชนโดยไม่ถูกกฎหมาย ชาวบ้านย้ายเข้ามารวมก่อ
เป็นชุมชนใหญ่ จากการการไล่รื้อบริเวณต่าง ๆ คนอพยพเข้าสร้างถิ่นฐานแต่รัฐไม่รับรอง จึงเป็นชุมชนบุกรุก มีปัญหาเสื่อม
โทรม ไม่มีการเลือกตั้งทุกชนิด ไม่รู้จักการเมือง เกิดผู้นําธรรมชาติ ช่วยเหลือกันเอง มี “โรงเรียนวันละบาท” (เริ่มตั้งปี
2511) เป็นศูนย์รวมพัฒนา
ยุคชุมชนเข้าสู่การพัฒนา (พ.ศ. 2512 - 2524) ก่อเกิด “สมาพันธ์ชุมชนแออัดคลองเตย” เกิดองค์กรพัฒนาใน
พื้ น ที่ คื อ มู ล นิ ธิ ด วงประที ป มู ล นิ ธิ ร วมน้ํ า ใจ ศู น ย์ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาบุ ค คล เป็ น พลั ง สนั บ สนุ น ชุ ม ชนที่ สํ า คั ญ ใน ปี
2525 การท่าเรื่องไล่ที่ใหญ่อีกครั้งเพื่อขยายลานวางตู้สินค้าคอนเทนเนอร์
ยุคกระแสพัฒนาขึ้นสูง จัดตั้งชุมชนใหม่ (พ.ศ. 2525 - 2533) มีการจัดตั้ง “สมาพันธ์ชุมชนแออัดคลองเตย” โดย
ชุมชนคลองเตยได้ร่วมกับ “เครือข่ายสลัมสี่ภาค” เคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิชุมชนแออัด เสนอคําขวัญ “บริการน้ําไฟ ไม่ไล่ที่
มีทะเบียนบ้าน คือความต้องการของสลัม”
ยุคการพัฒนาถดถอย ยาเสพติดระบาด (พ.ศ. 2534 - 2544) ท่ามกลางความผันผวนทางการเมืองและผู้นําชุมชน
เริ่มแยกกลุ่มเพราะความแตกต่างความคิดทางการเมือง (ตามกระแสใหญ่ของประเทศ) และผลประโยชน์ทําให้ “สมาพันธ์
ชุมชนแออัดคลองเตย” หมดบทบาทลงไป อิทธิพลด้านลบเติบโตขึ้นรวมเร็วคือ “ยาเสพติด” ระบาดหนัก ผู้ค้ายาเสพติดมี
อิทธิพลมากขึ้น ขณะเดียวกันชาวบ้านได้พบทางเลือกใหม่ของงานพัฒนา คือการริเริ่มออมทรัพย์โดยจัดตั้งเป็นสหกรณ์ออม
ทรัพย์ ซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นสหกรณ์บริการ ดําเนินการมาถึงปัจจุบัน
ยุคสงครามสู้ยาเสพติดครั้งที่หนึ่งและแผนการไล่รื้อใหญ่ (พ.ศ. 2545 - 2549) เป็นช่วงการปราบปรามยาเสพติด
ครั้งใหญ่ โดยเขตคลองเตยถือเป็นพื้นที่สําคัญ ส่งผลให้ยาเสพติดลดลงเป็นระยะเวลาประมาณสองปี และในยุคนี้มีการจัดทํา
แผน “โครงการคลองเตยคอมเพล็กซ์” เป็นโครงการศูนย์โทรคมนาคม โรงแรมหรูริมเจ้าพระยา รวมทั้งท่าเรือยอร์ช และมี
การเตรียมรื้อย้ายชุมชนเกือบทั้งหมด แต่โครงการคลองเตยคอมเพล็กซ์ได้ถูกชะลอการดําเนินงาน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
อํานาจทางการเมือง
ยุครื้อฟื้นงานขบวนพัฒนาใหม่และสร้างองค์ความรู้ท้องถิ่น (พ.ศ. 2550- ปัจจุบัน) กว่าสามทศวรรษการพัฒนาใน
ชุมชนคลองเตยในภาพรวมนับว่าไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร ทั้งด้านกายภาพและการศึกษาไม่มีความก้าวหน้าขึ้น ชาวบ้านยังคง
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ยากจนไม่มีงานทําแน่นอน แต่มีสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้น คือ การจัดตั้ง “สภาองค์กรชุมชนเขตคลองเตย” ซึ่งเป็น 1 ในจํานวน 18
เขตที่ได้รับการจัดตั้ง จากสํานักงานเขตทั้งสิ้น 50 เขตของกทม. สภาองค์กรชุมชนเป็นรูปแบบองค์กรใหม่ที่เกิดขึ้นตาม
เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 และคาดหวังให้เป็นกลไกรับรองฐานะของชุมชนในการเข้ามีส่วนร่วมกับ กทม. และ
หน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐ (สมพงษ์ พัดปุย, 2554)
ทัศนคติต่อสลัม
มุมมองที่มีต่อสลัม ย่อมแตกต่างกันตามความคิดของแต่ละบุคคล เพื่อที่จะทําความเข้าใจในทัศนคติต่างๆ ที่มีต่อ
สลัม ผู้เขียนจึงทําการค้นคว้าข้อมูลผ่านงานที่เคยทําการศึกษามาแล้ว ซึ่งพบว่ามี 2 ทัศนคติ คือ ทัศนคติเดิมกับทัศนคติใหม่
1.ทัศนคติเดิม
ทัศนคติเดิม การมองชุมชนแออัดเป็นสิ่งที่เลวร้าย คล้ายโรคมะเร็งที่จําเป็นต้องกําจัดโดยรีบด่วน “สลัม” เป็น
ท้องที่ที่สกปรกรกรุงรัง น่าละอาย เมื่อคนต่างชาติมาพบเห็น “สลัม”เป็นแหล่งอาชญากรรมและอาชญากร “สลัม” เป็นบ่อ
เกิดของเชื้อโรคและอันตรายต่างๆ เช่น เพลิงไหม้ เป็นต้น ตามทัศนคตินี้ วิธีการแก้ไขปัญหาคือ การรื้อล้างชุมชนแออัดโดย
รีบด่วน แล้วจัดหาที่อยู่อาศัยให้ผู้มีรายได้น้อย โดยการสร้างอาคารแบบแฟล็ต ทัศนคติเดิมที่มองชุมชนแออัดเป็นเสมือน
เนื้อร้ายที่ต้องกําจัด ซึ่งเป็นทัศนคติที่บุคคลภายนอกมองชุมชนอย่างผิวเผิน มิได้เข้าใจถึงสภาพชีวิตและปัญหาต่างๆ ที่
ประชากรในชุมชนเหล่านั้นประสบ ดังนั้น การแก้ปัญหาจึงมิอาจบรรลุความสําเร็จได้ (อคิน รพีพัฒน์, 2525)
2. ทัศนคติใหม่
ทัศนคติใหม่เกิดขึ้นจากการศึกษาชุมชนแออัดและชีวิตของคนในชุมชนแออัด ตลอดจนประสบการณ์ของการที่ได้
ไปทํางานใกล้ชิดกับคนในชุมชนแออัด สิ่งที่เป็นหัวใจของทัศนคติใหม่คือ การรับทราบและเข้าใจอย่างแท้จริงว่า ชุมชนแออัด
ไม่ใช่สิ่งที่มีแต่ด้านที่ก่อให้เกิดผลอันไม่พึงประสงค์ เช่น อันตรายต่อสุขภาพอนามัยและทรัพย์สินหรือเป็นแหล่งที่หลบซ่อน
ของอาชญากรเท่านั้น แต่ชุมชนแออัดมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีรายได้น้อยที่อาศัยอยู่ในชุมชน เช่น
2.1 ชุมชนแออัดช่วยในการปรับตัวของผู้ที่อพยพมาจากชนบท
2.2 สังคมของชุมชนแออัดให้ความอบอุ่นแก่ผู้มีรายได้น้อย และผู้อพยพในการผจญกับชีวิตในเมือง
2.3 มีการช่วยเหลืออนุเคราะห์ในการติดต่อ และมีส่วนช่วยในด้านโอกาสในการมีงานทํา
ชุมชนแออัดเองเป็นผลของปัญหาด้านอื่นๆ ของสังคม เป็นรูปแบบการแสดงออกของปัญหาเหล่านั้น และการแก้ไข
ปัญหาเหล่านั้นแบบหนึ่ง ต้นตอของปัญหาเป็นเรื่องของเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีตั้งแต่ปัญหาความยากจนทั้งในชนบทและใน
เมือง การขาดที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและโอกาสเชิงเศรษฐกิจและสังคม การปรับปรุง
ชุมชนแออัด คือ การพยายามกําจัดผลอันไม่พึงประสงค์ และส่งเสริมศักยภาพในการพัฒนาสิ่งที่พึงประสงค์ เพื่อให้ชุมชน
แออัดพ้นจากภาวะของการเป็นแหล่งเสื่อมโทรม (อคิน รพีพัฒน์, 2525)
เสียงเล็ก ๆ จากซอกสลัมคลองเตย
ผู้เขียนมีความใคร่รู้ ที่ต้องการจะสัมภาษณ์บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับการท่าเรือ และยังอาศัยอยู่ในสลัมคลองเตย
ผู้เขียนจึงมีความคิดที่ต้องการจะลงไปในพื้นที่ชุมชนแออัด เขตคลองเตย เพื่อที่จะทําการสัมภาษณ์ โดยก่อนสัมภาษณ์นั้น
ผู้เขียนมีเพียงข้อมูลที่ได้จากคุณตาของผู้เขียน ซึ่งเคยทํางานที่การท่าเรือแต่ตอนนี้ได้ปลดเกษียณแล้ว ได้แนะนําให้ไปหาคนๆ
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หนึ่ง ซึ่งทําหน้าที่เป็นประธานชุมชนอยู่ที่ “ชุมชนคลองเตยล็อค 1-2-3” การลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูลในครั้งนี้ไม่ได้นัดหมายให้
คนที่สัมภาษณ์ได้เตรียมตัวไว้ล่วงหน้าแต่อย่างใด
สภาพบ้านไม้ที่เรียงชิดติดกัน บ่งบอกเป็นอย่างดีว่าที่นี่คือชุมชนแออัด หรือเรียกสั้นๆ ว่า สลัม คุณตาของผู้เขียน
พาเดินมุ่งหน้าเข้าสู่ชุมชนเพื่อไปหาบุคคลที่จะสัมภาษณ์ด้วย เราอาศัยการสอบถามจากคนที่อยู่ในละแวกบริเวณนั้น จนพบ
กับประธานชุมชน อีกทั้งประธานชุมชนยังเต็มใจที่จะให้สัมภาษณ์ พร้อมให้การต้อนรับด้วยการเชิญเข้าบ้านอย่างเป็นกันเอง
ประธานชุมชนมีชื่อว่า บุญช่วย คงสอน อายุ 63 ปี จากการสัมภาษณ์พบว่า คุณบุญช่วย หรือลุงช่วย ของชาวบ้าน
ในชุมชนคลองเตยล็อค 1-2-3 อยู่อาศัยที่บริเวณแห่งนี้มาเป็นเวลา 40กว่าปีมาแล้ว เดิมทีพ่อและแม่ของคุณบุญช่วยอาศัยอยู่
ในจังหวัดนนทบุรี จากนั้นก็ได้อพยพเข้ามาหางานในกรุงเทพมหานคร คุณบุญช่วยเล่าว่า แต่ก่อนบริเวณแห่งนี้ไม่ได้เป็นสลัม
ตั้งแต่แรก เดิมบริเวณนี้เป็นที่โล่งกว้าง เริ่มแรกมีคนอยู่ไม่มากส่วนใหญ่เป็นคนที่มาหางานในกรุงเทพฯ เริ่มมาจากละแวก
ใกล้ๆ อย่างปริมณฑล แต่พอแหล่งงานต้องการแรงงานเพิ่ม เช่น การท่าเรือ แรงงานเริ่มมาจากต่างจังหวัดไกลๆ เพราะ
ค่าแรงถูกกว่า จนก่อให้เกิดเป็นสภาพชุมชนแออัดในเวลาต่อมา
หลังจากที่คุณบุญช่วยจบการศึกษาในระดับชั้นประถมปีที่ 4 พอออกจากระบบการศึกษามา ก็เข้ามาทํางานใน
บริเวณพื้นที่เขตคลองเตย ซึ่งมีงานหลายอย่าง เช่น กรรมกร รับจ้างทั่วไป จนสุดท้ายได้ทํางานที่ องค์การรับส่งสินค้าและ
พัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในอดีตของไทย ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงคมนาคม โดยคุณบุญช่วย
มีหน้าที่ขับรถเพื่อขนส่งสินค้าที่ลงเรือมาจากการท่าเรือ เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานราชการ และประชาชนทั่วไป ปัจจุบัน
องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.) ถูกยุบไปเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
ปัญหาภายนอกที่ชุมชนแออัดส่วนใหญ่ประสบพบเจอจะคล้ายๆ กัน ก็คือปัญหาไล่รื้อพื้นที่ ผู้เขียนได้ถามคุณบุญ
ช่วย ก็ได้รับคําตอบมาว่า ชุมชนในละแวกมีปัญหาไล่รื้อเหมือนกันหมด เพราะเขาต้องการที่ตรงนี้ไปทําศูนย์การค้าครบวงจร
โครงการนี้เริ่มตั้งแต่สมัย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี แล้วให้บริษัทเทมาเซ็กเข้ามาจัดการ ซึ่งโครงการนี้ได้รับ
การสานต่อ และเริ่มไล่รื้อ ซึ่งได้มีการประชุม 3-4 ครั้งแล้วโดยมีประธาน และกรรมการชุมชนเข้าร่วมทั้งหมด โดยการท่าเรือ
ก็มีการเจรจาต่อรอง ให้สร้างคอนโดมิเนียมสูงประมาณ 25 ชั้น ตรงบริเวณโรงงานฟอกหนัง ซึ่งเป็นพื้นที่ของการท่าเรือ
ชุมชนก็มีความวิตกกังวลว่า ถ้าเป็นคอนโดมิเนียมจริง ๆ แล้ว จะสามารถอยู่ได้หรือไม่ วิถีชีวิตจะเปลี่ยนไปหรือไม่ คนเห็นแก่
ประโยชน์ตนเองที่ไม่ต้องการย้ายไปไหน ก็ต้องมานั่งเจรจากันอีกนาน หรืออีกแนวทางคือย้ายไปอยู่ในที่ดินว่างเปล่า เช่น
เขตหนองจอก หรือบริเวณถนนร่มเกล้า ในอดีตชุมชนแออัดที่เคยอยู่บริเวณก่อนก่อสร้างศูนย์ประชุมสิริกิติ์ ได้ถูกย้ายไปอยู่ที่
บริเวณพื้นที่ถนนร่มเกล้า แต่ในที่สุดคนบางส่วนเขาก็กลับมาอยู่ในสลัมใกล้ๆ แหล่งเดิม เพราะพื้นที่ถนนร่มเกล้าไม่มีแหล่ง
งาน เข้ามาทํางานในเมืองก็ไกล เปรียบได้ว่า ก็เหมือนกับการไล่คนกลับเข้าป่า
ทั้งนี้ คุณบุญช่วยได้กล่าวอย่างตัดพ้อว่า “คอนโดมิเนียมอยู่ฟรี 3 ปีแล้วหลังจากนั้นจะทํายังไง ค่าน้ํา ค่าไฟ ค่า
รักษาความปลอดภัย ค่าเก็บขยะ ไหนจะค่าเช่าเดือนละ 2 พันบาท ชาวบ้าน คงไม่มีปัญญาจ่ายหรอก การบอกว่าการอาศัย
อยู่คอนโดมิเนียมจะทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น จะดีขึ้นได้อย่างไรถ้าต้องแลกด้วยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น แค่ไม่มี
เงินก็อยู่ไม่ได้แล้ว พออยู่ไม่ได้สุดท้ายก็ต้องเซ้ง ก็เหมือนเป็นการบีบคนจนทางอ้อม”
คุณบุญช่วยได้เสนอแนวคิดในการแก้ปัญหาชุมชนแออัดคือ การตั้งเมืองใหม่ ทําให้เมืองมีครบวงจรเสียก่อน มี
โรงเรียน โรงพยาบาล ตลาดสด การคมนาคมที่ดี สถานที่ทํางาน จึงค่อยอพยพคนเข้าไป คุณบอกว่ามีโรงงาน แต่คนที่พึ่งเข้า
มาใหม่ๆ เขาจะรับหรือไม่ เราไม่สามารถบังคับเจ้าของโรงงานรับคนที่เข้ามาใหม่ทํางาน เพราะโรงงานก็มีคนทํางานเต็มอยู่
แล้ว อีกทั้งคนที่พอมีอายุมากตั้งแต่ 40-50 ปีขึ้นไป โรงงานก็ไม่ค่อยอยากจะรับเพราะถือว่ามีอายุมากแล้ว ประสิทธิภาพใน
การทํางานสู้พวกหนุ่มสาวไม่ได้
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ส่วนในเรื่องปัญหาภายในชุมชนเอง คุณบุญช่วยในฐานะประธานชุมชน ได้ฝากความห่วงใยในเรื่อง ยาเสพติด
ภายในชุมชน เพราะมีวัยรุ่นเยอะ อีกทั้งพ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาให้ลูก เหมือนกับตัวเอง ยังคงเสียใจทุกวันนี้ สมัยก่อนขับรถไปทั่ว
ประเทศทํางานได้เงินก็ส่งเงินมาให้ลูก ยอมรับว่าลูกมีทั้งที่ติดยาและเรียนไม่จบ พอมีรุ่นหลานก็ไม่อยากให้ซ้ํารอยอีก อยาก
ดูแลใกล้ชิดหลานๆ อยากเล่นกีฬาก็สนับสนุน ถ้ามีเงินก็จะซื้ออุปกรณ์กีฬามาให้ ซึ่งถือว่าดูแลใกล้ชิดกว่าสมัยก่อน ตอนนี้มี
หลาน 7 คน ในบ้านก็พออยู่ได้ถึงแม้ว่าจะดูคับแคบอยู่บ้าง แต่ก็เป็นความอบอุ่นอย่างหนึ่ง มองว่าเป็นการรับเวรรับกรรมก็ได้
ที่ต้องมาหาเลี้ยงหลาน เพราะสมัยก่อนเราก็ทําไม่ดีไว้ที่ไม่มีเวลาให้ลูก แต่เป็นความสุขอย่างหนึ่งที่ได้อยู่กับลูกกับหลาน เรา
รู้สึกดีที่ไม่ว้าเหว่หรือถูกทอดทิ้งอยู่บ้านนอกสบายก็จริง แต่พอเมื่อไม่มีลูกหลานอยู่ด้วย ความเหงามันก็เกิดขึ้นได้
เมื่อถามถึงเรื่องทัศนคติที่คนในสลัมมักจะถูกมองจากคนภายนอกว่าเป็นสิ่งไม่ดี คุณบุญช่วยบอกว่า คนในพื้นที่
ดั้งเดิมจะผูกพันและรักพื้นที่ที่ตนเองอยู่อาศัย แต่ส่วนมากคนที่ก่อปัญหาจะเป็นคนที่พึ่งเข้ามาใหม่ ยอมรับว่าแต่ก่อนถือได้ว่า
สลัมเป็นแหล่งมั่วสุมก็จริงอย่างที่คนภายนอกมอง เพราะในชุมชนเป็นบ้านติดๆ กันค่อนข้างแออัด แต่เมื่อพูดถึงข้อดีของคน
ในชุมชน คือมีการอยู่กันอย่างเป็นพี่เป็นน้อง พึ่งพาอาศัยกัน บ้านใกล้เรือนเคียงมีอาหารมีกับข้าว แบ่งกันกิน พอคนแปลก
หน้าเข้ามาเราก็ถามแล้วว่า มาหาใคร จะมาทําอะไร ถ้าเราอยู่บ้านตรงข้ามก็จะรู้ทันทีว่าบ้านนีม้ ีกี่คน มีใครบ้าง มีการเกื้อกูล
กัน ยังมีความเป็นวิถีชุมชน ไม่ใช่ว่าจะไม่มีน้ําใจกันเลยก็ไม่ใช่ พอมีงานบุญงานปีใหม่ก็มีการจัดงานทําบุญร่วมกัน มันเป็นวิถี
ชีวิตอย่างหนึ่งที่จะดึงคนเข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชน มาร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
และเมื่อผู้เขียนให้คุณบุญช่วย ฝากประโยคสุดท้ายที่อยากจะบอกกับคนภายนอกที่มองว่าสลัมไม่ดี คุณบุญช่วยฝาก
บอกว่า อยากให้มองสลัมด้วยความเป็นธรรม ซึ่งภายในชุมชนก็ไม่ได้เป็นเหมือนสมัยก่อน ปัจจุบันมีผู้นํามีประธานชุมชน มี
การจัดการที่เป็นระบบมากขึ้น และเขตคลองเตยได้สอดส่องดูแลคนในชุมชน คนดีๆ ในชุมชนก็มี คนที่ขยันทํามาหากินก็มี
อยากให้มองคนเหล่านี้อย่างเป็นธรรม
“คนสลัมก็เป็นคนไทย มีบัตรประชาชน จ่ายภาษี เกณฑ์ทหาร แต่ทําไมกลับถูกกระทําเหมือนว่าไม่ใช่คนไทย
ด้วยกัน” คุณบุญช่วยได้กล่าวฝากไว้ (สัมภาษณ์, 26 พฤศจิกายน 2556)
สรุปและเสนอแนะ
“สลัม” แหล่งที่อยู่อาศัยของคนจนที่พบเห็นได้ทั่วไปโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ ก็เป็นเพียงผลพวงของการพัฒนา
ประเทศที่มีความเจริญรุดหน้า โดยการศึกษากรณีความสัมพันธ์ระหว่าง ชุมชนแออัดในเขตคลองเตย กับ การท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย พบว่า การพัฒนาอุตสาหกรรมท่าเรือ ดึงดูดให้ผู้คนเข้ามาเป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ผู้คนที่เข้ามาในยุค
แรกได้มีการจับจองพื้นที่ว่างเปล่าในบริเวณใกล้แหล่งงาน โดยได้สร้างที่อยู่อาศัยอย่างง่ายๆ จนนานเข้าก็ก่อให้เกิดเป็นชุมชน
ที่มีขนาดใหญ่ อย่างชุมชนแออัดหรือสลัม ดังเห็นได้จากกรณีของสลัมคลองเตยที่เป็นผลพวงของพัฒนาประเทศ โดยเน้นไปที่
การค้า การติดต่อระหว่างประเทศ จนก่อให้เกิดเป็นการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นแหล่งงานที่ผู้คนจากทั่วทุกสารทิศเข้ามา
หาโอกาส พื้นที่ว่างเปล่าของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้กลายเป็นชุมชนแออัดขนาดใหญ่ ซึ่งผู้คนที่อยู่อาศัยในชุมชนมัก
ถู ก มองว่ า เป็ น คนชนชั้ น ที่ ต่ํ า ต้ อ ยกว่ า คนในเมื อ งทั่ ว ไป ทั ศ นคติ ที่ ค นภายนอกมองต่ อ สลั ม ยั ง คงเป็ น ด้ า นลบเสมอ อั น
เนื่องมาจากที่อยู่อาศัยภายในชุมชนแลดูไม่ถูกสุขลักษณะตามที่ควรจะเป็น อีกทั้งภาพด้านลบที่เกิดในสลัม เช่น เป็นแหล่งก่อ
อาชญากรรมต่างๆ มีการค้ายาเสพติด เป็นต้น แต่ถ้าพิจารณาอย่างเป็นธรรม คนพวกนี้มีฐานะเป็นคนหนึ่งคนในสังคม ดังที่
บทความนี้ได้นําเสนอมาแล้วว่า ประเทศมีการพัฒนาให้มีความเจริญก้าว ดึงดูดผู้คนเข้าสู่ในระบบอุตสาหกรรม พวกเขาล้วน
ต่างเป็นส่วนหนึ่งที่ขับเคลื่อนเมือง เป็นฟันเฟืองตัวหนึ่งที่เคลื่อนขับความเป็นไปในระบบอุตสาหกรรมของประเทศ สําหรับ
ผู้เขียนแล้ว คนสลัมก็มีฐานะความเป็นมนุษย์ไม่ต่างกับผู้คนในเมืองทั่วไป ซึ่งจากการลงพื้นที่ในชุมชนแออัดจริงๆ ของผู้เขียน
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ได้เรียนรู้ความเป็นไปของสิ่งที่ได้พบเห็นภายในชุมชน ซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ที่สําคัญ ในการนําข้อมูลที่ได้ทําการศึกษา
มารวบรวมเป็นบทความชิ้นนี้ขึ้นมา
ผู้เขียนยอมรับว่า เมื่อตอนที่ลงพื้นที่ในชุมชนแออัด ก็ยังพบเห็นปัญหาต่างๆ ซึ่งเมื่อมองจากคนภายนอก เช่น จาก
ตัวผู้เขียนเอง ก็พบว่า ในชุมชนก็ยังมีสิ่งสําคัญที่ควรแก้ไขคือ ด้านสุขลักษณะ ซึ่งก็จริงอย่างที่ผู้คนจากภายนอกส่วนใหญ่มอง
มาที่สลัม และหากจะพูดว่าสลัมเป็นแหล่งที่สกปรกก็คงปฏิเสธไม่ได้ หากหวังจะขอความเห็นใจจากคนภายนอก ว่าสลัมคือ
ผลพวงของการพัฒนา หรือ เป็นแหล่งที่อยู่ของคนจนเพียงอย่างเดียว โดยที่ชุมชนเองไม่มีการพัฒนาตัวเองเลย ก็คงยากที่จะ
ให้ผู้คนภายนอกที่มองสลัมอย่างอคติจะยอมรับได้ แต่เมื่อในสถานการณ์ปัจจุบัน สลัมก็มีการจัดการที่ดีขึ้นกว่าแต่เดิม และ
พวกเขาเหล่านั้นก็ค่อย ๆ เริ่มสร้างตัวตนของตัวเองขึ้นมา เพื่อที่จะให้ตนเองได้ดํารงอยู่บนผืนแผ่นดินที่เป็นดั่งชีวิตของพวก
เขา ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินแต่สายสัมพันธ์ที่หยั่งลึกลงในพื้นทีก่ ็มีมากพอที่ทําให้ไม่ต้องการจากไปไหน บทความชิ้น
นี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้เป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนมุมมองของสลัมต่อคนภายนอกที่ยังไม่เข้าใจบริบทแห่งการก่อเกิดของสลัม
อย่างถ่องแท้ ผู้เขียนมีความเชื่อว่า ถ้าเราเข้าใจความเป็นไปของสิ่งรอบตัวที่เราเคยมองข้าม เมื่อนั้นเราก็จะเข้าใจสิ่งรอบข้าง
เหมือนที่ครั้งหนึ่งเราอาจจะมองมันว่าเป็นปัญหา แต่เมื่อเราเข้าใจปัญหาอย่างถ่องแท้แล้ว เราก็อาจจะมีทัศนคติที่เปลี่ยนไป
จากความเกลียดชังอาจนําไปสู่ความเห็นใจ เพราะสุดท้ายจะยากดีมีจน เราก็ยังอยู่ร่วมโลกเดียวกัน
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ยุทธศาสตร์ใหม่ของจีนในการเมืองระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : กรณีศึกษาอํานาจอ่อนผ่านสถาบัน
ขงจื่อในไทย
China’s New Strategy In International Politic In Southeast Asia : A Case Study of the Soft Power via
Confucius Institute in Thailand
นางสาวพรรณทิพย์ สุทธาเวศ
อาจารย์เชษฐา พวงหัตถ์
สาขาวิชาเอเชียศึกษา คณะอักษณสาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
บทคัดย่อ
สถาบันขงจื่อเป็นองค์กรหนึ่งที่ให้ความช่วยเหลือทางการศึกษาภาษาจีนรวมทั้งการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้สนใจในประเทศ
ต่างๆ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนยุทธศาสตร์จีนเรื่องอํานาจอ่อนผ่านการใช้อํานาจอ่อนด้านภาษาและ
วัฒนธรรมและศึกษาผลสําเร็จในการใช้ยุทธศาสตร์อํานาจอ่อนของจีนโดยศึกษาจากการปรากฎตัวของสถาบันขงจื่อในไทย โดย
ขอบเขตการศึกษาผ่านสถาบันขงจื่อในไทยทั้ง 2 แห่งได้แก่ สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยบูรพา และสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ดําเนินการศึกษาแบบผสม คือ ศึกษาผ่านกรอบทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง จากการอ่านทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศทั่วไป โดยเฉพาะอํานาจอ่อน อํานาจแข็ง ตัวแบบระบบเอเชียและศึกษาผ่านการแจกแบบสํารวจในลักษณะ 2 แบบได้แก่
แบบบังเอิญและแบบผู้รู้จักกระจายแบบสอบถามผ่านสื่อออนไลน์ (www.facebook.com) โดยสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม
คือ กลุ่มผู้เกี่ยวข้องทางตรง กลุ่มผู้เกี่ยวข้องทางอ้อม และกลุ่มผู้ไม่เกี่ยวข้องกับสถาบันขงจื่อ จํานวนกลุ่มละ 10 คน รวมเป็น 30
คน เพื่อประกอบการวิเคราะห์โดยนําเสนอในรูปของร้อยละภายในตารางเปรียบเทียบ
ผลการศึกษาพบว่า สถาบันขงจื่อประสบความสําเร็จในการเป็นเครื่องมือของยุทธศาสตร์อํานาจอ่อนระหว่างประเทศของ
จีน เนื่องจากมีลักษณะที่ดึงดูดใจและสามารถทําให้ภาพลักษณ์ของจีนรวมถึงความสัมพันธ์ของจีนกับประเทศต่าง ๆ เป็นไปในทาง
ที่ดี ขึ้น อีกทั้ งจากพฤติกรรมที่โอนอ่ อนของจี นยั งสามารถคาดการณ์ ระเบี ยบเอเชี ยในอนาคตได้ ว่ าจะเป็ นดั งเช่ นตัวแบบ ‘A
condominium of Power’ ที่เป็นตัวแบบการถ่วงดุลอํานาจกับสหรัฐฯและมีชาติต่าง ๆ ยอมอยู่ในตําแหน่งแห่งที่ลดหลั่นลงมา
นอกจากนี้ผู้ศึกษาได้เสนอแนะทั้งสิ้น 2 เรื่อง ได้แก่ 1) ผู้บริหารของสถาบันขงจื่อและไทยควรปรึกษากันเรื่องการส่งเสริมให้
หน่ วยงานฝ่ ายไทย มี บทบาทในการคั ดเลื อกอาสาสมัครที่ มาจากจี นเอง 2) เนื้อหาในการเรียนการสอนภาษาจี นควรมี การ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบที่สอดแทรกวัฒนธรรมไทยบ้าง เพื่อป้องกันการลืมวัฒนธรรมของตนและลดการกลมกลืนกับวัฒนธรรมของจีน
มากเกินไป
คําสําคัญ : อํานาจอ่อน อํานาจแข็ง การใช้อํานาจอ่อนอย่างนุ่มนวล ระบบของเอเชีย ตัวแบบA condominium of power
Abstract
Confucius Institute is an organization which was established for helping many foreign students
through giving scholarship to study Chinese in China. The objectives of this research are to examine
‘China ’s New Strategy in International Politic : A case study of the soft power via language and culture
and the results of using ‘soft power’. The scope of this research is Thailand’s two Confucius Institutes,
namely Confucius Institute at Chulalongkorn University and Confucius Institute at Burapha University.
The methodology has two methods. The data has been analyzed by using qualitative research from
reading common framework especially ‘soft power’ ‘hard power’ ‘Asian ‘s Model’ and related
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documents. The other is survey research by accidental interview and key informant interview via
www.facebook.com . The samples have been selected from three groups, namely the people who
directly relate with Confucius Institute, the people who non-directly relate with Confucius Institute and
the people who don’t relate with Confucius Institute. There are ten people have been selected from
each group so there are totally thirty people for presenting in percentage.
The findings has indicated that Confucius Institute has succeed in China’s New Strategy in
International Politic : A case study of the soft power. Due to it has particularly attractive and its
appearance is better than past. Moreover its soft use of power’s behavior can predictable the Asia’s
order in the future same as ‘A condominium of power’ model which is a model for balance of power
between China and the US at the same time other nations will have to accept their power and know
their position of the power. In addition, the researcher has concluded some suggestions namely
Confucius Institute of Thailand’s administrators should consult eachothers for supporting
Thailand’s organizations to have own role about choosing volunteer who come from China.
The content in Chinese books should have been improved by intervene in knowledge of Thai such as
culture or custom to prevent the students won’t forget their culture and decrease blending with China’s
culture.
Keywords: Soft Power; Hard Power; Soft use of power; Asian Orders; ‘A condominium of power’ model
บทนํา
ปัจจุบันสถาบันขงจื่อกําลังขยายตัวอย่างรวดเร็วในลักษณะของการให้ทุนการศึกษาและจากการได้พูดคุยกับผู้ที่
เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับสถาบันขงจื่อ ทําให้เห็นว่าจีนกําลังขยายขอบเขตความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวัฒนธรรม
จากการศึกษาทําให้เห็นว่าจีนกําลังดําเนินตามคําประกาศของอดีตประธานาธิบดี หู เจิ่น เทา ในเรื่องอํานาจอ่อนซึ่งเป็น
ยุทธศาสตร์ใหม่ของจีน ทําให้ต้องการวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องของสถาบันนี้ในประเด็นของการเป็นยุทธศาสตร์ใหม่ในการเมือง
ระหว่างประเทศของจีนโดยเป็นอํานาจอ่อน และประสบความสําเร็จในการใช้ยุทธศาสตร์นี้เป็นอํานาจอ่อนหรือไม่
การเพิ่มขึ้นของสถาบันขงจื่อเป็นที่น่าสังเกตในเรื่องระเบียบของภูมิภาคเอเชีย ที่มีลักษณะของการผสมผสานกัน ที่
น่าสนใจคือการกลับมาเป็นลําดับชั้นของอํานาจแบบเก่าของจีน(ระบบจิ้มก้อง/บรรณาการ), ระบบของอินเดีย ในช่วง
ศตวรรษที่ 14 – 18 และระบบอาณานิคมยุโรปในช่วงคริสต์ศตวรรษที่18–19 ระบบจิ้มก้อง เรื่องความคิดที่จีนยังคงเป็น
ศูนย์กลาง และพฤติกรรมจีนในปัจจุบันมีความเกี่ยวเนื่องกับความคิดของระบบจิ้มก้อง แต่ปรับเปลี่ยนวิธีการใช้จากการบังคับใช้
กําลังมาเป็นการใช้อํานาจอ่อนซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ใหม่ด้านระหว่างประเทศของจีนและเป็นที่น่าตั้งคําถามว่าหากจีนในอนาคต
ประสบความสําเร็จในการใช้อํานาจอ่อนและพฤติกรรมของจีนในเวทีระหว่างประเทศได้พิสูจน์ว่าเกี่ยวข้องกับการนําความคิดระบบ
จิ้มก้องมาใช้นั้นจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อระบบเอเชียในอนาคต
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนยุทธศาสตร์จีนเรื่องอํานาจอ่อนผ่านความร่วมมือผ่านสถาบันขงจื่อ
อีกทั้งเพื่อศึกษาการปรากฎตัวการก่อตั้งสถาบันขงจื่อใสถาบันการศึกษาไทยและเพี่อศึกษาผลสําเร็จของการใช้ยุทธศาสตร์อํานาจ
อ่อนผ่านภาษาและวัฒนธรรมของจีน ได้ตั้งสมมติฐานว่า สถาบันขงจื่อของจีนกลายเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ให้ความสําคัญกับ
อํานาจอ่อนในการดําเนินยุทธศาสตร์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ดําเนินการวิจัยโดยการวิจัยแบบผสมกันระหว่าง การวิจัย
เชิงคุณภาพจากการรวบรวมเอกสารและการวิจัยจากการศึกษาในลักษณะวิจัยแบบสํารวจ (Survey Research) โดยการตอบ
แบบสอบถามกําหนดโครงสร้าง โดยใช้วิธีในลักษณะ
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(1) สัมภาษณ์แบบบังเอิญ (Accidental Interview) (2) สัมภาษณ์แบบผู้รู้จักช่วยกระจายแบบสอบถาม (Key Informant
Interview) ได้ทําการสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้เกี่ยวข้องกับสถาบันขงจื่อโดยตรง ได้แก่ บุคลากรใน
สถาบันขงจื่อ อาจารย์สอนภาษาจีน, ผู้เกี่ยวข้องกับสถาบันขงจื่อทางอ้อม ได้แก่ กลุ่มนักเรียน/นักศึกษาภาษาจีน และกลุ่มผู้ที่ไม่มี
ความเกี่ยวข้องเลย ได้แก่ บุคคลทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน โดยแบ่งเป็นกลุ่มละ 10 คน ผู้ถูกสัมภาษณ์แบบบังเอิญ ได้แก่
นักเรียน/นักศึกษา ที่พบเจอ บริเวณคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์จากเว็บไซต์เฟซบุ๊ค
(www.facebook.com) จากคณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และการสัมภาษณ์แบบผู้รู้จักช่วยกระจายแบบสอบถาม
ได้แก่ นักศึกษา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร การสัมภาษณ์นี้เป็นส่วนของการนํามาประกอบการวิเคราะห์โดยนําเสนอ
เป็นร้อยละในตารางเปรียบเทียบของกลุ่มผู้ถูกสัมภาษณ์ทั้ง 3 กลุ่ม การสัมภาษณ์กระทําในช่วงวันที่ 8 มกราคาถึง 21 มกราคม
2557
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวความคิด
1. มุมมองด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(1) มุมมอง realism (traditional realist perspective) แนวความคิดพื้นฐานและข้อสมมติฐานนี้เป็นแนวความคิด
พื้นฐานของทั้งฝ่ายสัจนิยมเก่าและสัจนิยมใหม่ แนวความคิดสัจนิยมจะให้ความสําคัญเป็นอย่างมากกับ “รัฐ” มองว่ารัฐเป็นตัว
แสดงหลักในการดําเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นักคิดคนสําคัญในสายสัจนิยมเก่า Thucydides, Machiavelli, Hobbes
เชื่อว่าตัวแสดงอื่นๆในการเมืองโลก ทั้ง ปัจเจกบุคคล องค์การระหว่างประเทศ NGOs ฯลฯ มีความสําคัญน้อยมากหรืออาจไม่มี
ความสําคัญเลย เป้าหมายหลักของนโยบายต่างประเทศคือการปกป้องและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ แต่ในการเมืองโลกรัฐแต่ละ
รัฐไม่เท่าเที ยมกัน ความสัมพันธ์อยู่ในลั กษณะลํ าดั บขั้ น และประเทศที่มี ความสําคัญมากที่สุ ดในการเมืองโลกจะกลายเป็ น
มหาอํานาจ
(2) มุมมอง liberal institutionalism ให้ความสําคัญกับขอบเขตของความร่วมมือระหว่างรัฐต่างๆในเอเชีย
โดยเฉพาะการสร้างสถาบันขึ้นมารองรับการรวมตัวของกลุ่มต่าง ๆ ในภูมิภาค รวมตลอดถึงการยกระดับการพึ่งพาอาศัยกันเพี่อ
พัฒนาระบบของความมั่นคงร่วมที่สถาบันสามารถทํางานได้จริง ทว่ามุมมองนี้ ก็ไม่สามารถอธิบายได้ว่า ทําไมการพึ่งพาอาศัยกัน
ทางเศรษฐกิจระหว่างรัฐต่างๆในเอเชียไม่ได้นําไปสู่การสลายความไม่ไว้วางใจกันระหว่างรัฐเหล่านั้นความสัมพันธ์ระหว่างจีนและ
ญี่ปุ่นอาจจะถูกมองว่าเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของจุดอ่อนของแนวคิด liberalism
(3) มุมมอง constructivism ให้ความสําคัญกับปทัสถาน วัฒนธรรม และปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐและสังคมว่าเป็นตัว
ทําให้เกิดแรงเหวี่ยงไปสู่การสร้างสถาบันต่างๆในระดับภูมิภาคซึ่งนําไปสู่การขยายของเขตความร่วมมือระหว่างรัฐทั้งหลาย เป็น
แนวคิดที่ให้ความสําคัญกับโครงสร้างเพราะโครงสร้างแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของสิ่งนั้น ซึ่งโครงสร้างนี้จะเปลี่ยนไปตามความคิด
ของผู้สร้าง ดังนั้นการที่ประเทศในภูมิภาครวมตัวกันก็เพราะต้องการสร้างโครงสร้างของภูมิภาคให้มีเอกลักษณ์ร่วมกัน ในทาง
กลับกันเมื่อโครงสร้างร่วมสําเร็จแล้วก็จะมีอิทธิพลเหนือรัฐสมาชิก ในเอเชีย อย่างไรก็ดี งานศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมใน
เอเชียก็ชี้ ให้ เห็ นถึงลักษณะที่ แตกต่างหลากหลายมากกว่าลักษณะที่ ร่วมกัน ด้ วยเหตุนี้ จึงมี ความเห็ นที่ แตกต่างกั นเกี่ยวกั บ
วัฒนธรรมของจีนซึ่งเน้นความปรองดอง นักคิดแนว constructivism บางคนให้ความสําคัญกับมโนทัศน์เรื่องความปรองดองว่าวาง
พื้นฐานอยู่บนลัทธิขงจื่อ ขณะที่นักคิดแนวนี้อีกจํานวนหนึ่งมองว่ายุทธศาสตร์ด้านวัฒนธรรมของจีนวางพื้นฐานอยู่บนแนวคิด
realism
2. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับอํานาจแข็ง อํานาจอ่อน การใช้อํานาจอย่างนุ่มนวลและ ‘ความสัมพันธ์ระหว่างเกม 2 ระดับ’
(1) อํานาจแข็ง (Hard Power) เป็นเรื่องเกี่ยวกับอํานาจทางการเมือง การบังคับและความรุนแรง และมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของตัวแสดงอื่นๆ แหล่งของอํานาจแข็ง มีลักษณะที่เห็นได้ชั ดประกอบด้วย ประชากร, อาณาเขต, เศรษฐกิจและ
ยุทธศาสตร์ทางการทหาร อํานาจแข็งแต่เดิมอยู่ในสาขาของทฤษฎี realism ในสายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อาจเรียกได้ว่า
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อํานาจแข็งเป็นรูปแบบที่เก่าที่สุดในเรื่องของอํานาจ ปัจจุบันมีเพียงประเทศเดียวที่ปรากฎการใช้ทั้งอํานาจแข็งและอํานาจอ่อนนั่น
คือ สหรัฐอเมริกา
(2) อํานาจอ่อน (Soft Power) ความหมายและลักษณะของ soft power
ในต้นทศวรรษ 1990 Nye เป็นบุคคลแรกที่ได้ชี้ให้เห็นถึงความสําคัญของสิ่งที่เรียกว่า soft power ในทางความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ โดยได้อธิบายว่า soft power อันหมายถึงอํานาจที่ทําให้ประเทศอื่นๆปฏิบัติตามความต้องการของเรา (co-opt)
โดยที่เราไม่จําเป็นต้องดําเนินการบังคับ (coerce) หรือมีข้อแลกเปลี่ยนแต่ประการใดกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นความสามารถ
ในการทําให้ผู้อื่ นมีความพอใจในการเลื อก(preference) ที่สอดคล้ องกั บความต้องการของเรา เป็ นการใช้อํ านาจเชิงดึงดู ด
(attractive power) เพื่อนําไปสู่การยอมรับโดยดุษณี (acquiescence) ซึ่งแตกต่างไปจากการใช้อิทธิพล (influence) ที่ต้องอาศัย
อํานาจแบบ hard power อยู่มาก
ที่มาของ soft power Nye ระบุว่า แหล่งทรัพยากรสําคัญที่เป็นที่มาของ soft power นั้นประกอบไปด้วย 3 แหล่ง
ได้แก่ 1. วัฒนธรรม (culture) 2. ค่านิยมทางการเมือง (political values) 3. นโยบายต่างประเทศ (foreign policies)
(3) การใช้อํานาจอย่างนุ่มนวล ( a soft use of power )
อํานาจอ่อนอยู่ที่การใช้อํานาจด้วยวิธีการอันนุ่มนวลเพื่อเพิ่มความดึงดูดใน การโน้มน้าวความสนใจ และการเรียกร้อง
ความสนใจของรัฐ ถ้าหากชาติใดชาติหนึ่ง(หรือตัวแสดงใดตัวแสดงหนึ่ง) สามารถใช้ทรัพยากรแห่งอํานาจของตนได้อย่างดีโดยผ่าน
โครงการต่างๆภายในประเทศด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองเพื่อสร้างสวัสดิการที่ดีให้กับคนในชาติของตนแล้วล่ะก็ การ
ทําเช่นนั้นจะทําให้ได้รับการยกย่องจากประเทศอื่นๆ ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในการนํามาเปรียบเทียบกับสถาบันขงจื่อว่าเป็น
เครื่องมือทางอํานาจออ่อนที่แท้จริงหรือไม่
(4) ความสัมพันธ์ระหว่างเกม 2 ระดับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (international relations) ในเอเชียและโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออก กําลังมีการ
เปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านอย่างมีนัยสําคัญและการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเกิดขึ้นใน 2 ระดับ คือระดับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับ
รัฐ (state-to-state) และระดับความสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับสังคม (society-to-society)§§§§§ ผลที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ การ
ปรากฏตัวของระบบภูมิภาครูปแบบใหม่ (newregional system) ในระดับแรกนั้นขณะที่รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ในเอเชียมี
ปฏิสัมพันธ์กันและมีความร่วมมือกันในหลายๆด้าน แต่รัฐบาลเหล่านี้ก็ยังมีท่าทีของความหวาดระแวงต่อกันอย่างเห็นชัดและมี
ความตึงเครียดขัดแย้งกันเป็นระยะ ๆ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างชาติมหาอํานาจก็ยังมีลักษณะที่เปราะบาง อย่างไรก็ดี ในระดับที่สอง
สังคมต่างๆในภูมิภาคกลับมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้นในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน ในแง่หนึ่งนั้น การพึ่งพาอาศัยกันนี้ทําหน้าที่เป็น
กันชน (buffer) ระหว่างความเป็นปฏิปักษ์กันระหว่างรัฐที่มีศักยภาพที่จะปะทุเป็นความขัดแย้งได้บทความนี้เป็นการนําเสนอ
ความสัมพันธ์ใน 2 ระดับดังกล่าวสําหรับการนําไปใช้ทําความเข้าใจ IR ในเอเชียในปัจจุบัน
3. ระเบียบของเอเชียโดยคาดการณ์ความเป็นไปได้ในอนาคตของเอเชียจากตัวแบบ ดังนี้
(1) A Hegemonic System ตัวแบบบรรณาการจิ้มกล้อง ตัวแบบนี้นํามาอธิบายว่าการที่จีนหันมาให้ความสําคัญกับ
การใช้อํานาจอ่อนอย่างนุ่มนวลนี้ เพราะต้องการกลับไปสู่รูปแบบที่ตนเคยเป็นศูนย์รวมอํานาจหรือไม่ และคาดการณ์ความเป็นไป
§§§§§

ผู้เขียนบทความนี้นําแนวคิดเรื่องความสัมพันธ์ใน 2 ระดับนี้ มาจากมโนทัศน์เรื่อง “two-levelgame” ซึ่งได้ถูกนําเสนอเป็นครั้งแรกโดย
Robert Putnam โดย Putnamได้ประเมินปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเมืองภายในประเทศ (domestic politics) กับนโยบายต่างประเทศ (foreign
policy) ดูรายละเอียดใน R. Putnam, “Diplomacy and Domestic Politics: The Logic ofTwo-Level Games”, International
Organization 42 (1988): 427-461.
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ได้ในอนาคตของจีนว่าจะสามารถกลับไปสู่ระบบบรรณาการจิ้มกล้องได้หรือไม่
(2) Major Power Rivalry ตัวแบบการขับเคี่ยวกันเพื่อเป็นอํานาจหลัก ตัวแบบนี้มีประโยชน์ในการนํามา
เปรียบเทียบกับชาติมหาอํานาจ เช่น สหรัฐอเมริกาว่า ขณะที่จีนเร่งสร้างนโยบายในการใช้อํานาจอ่อนอย่างนุ่มนวลผ่านด้านต่างๆ
เช่น การให้ทุนการศึกษา เพื่อลดสลายความไม่ไว้วางใจจากประเทศอื่นๆแต่สหรัฐอเมริกากลับให้ความสําคัญกับการส่งกําลังทหาร
เข้าไปอิรัก ถ้าสหรัฐยังคงให้ความสําคัญแต่เรื่องการใช้อํานาจแข็งด้านการทหารกับฝั่งโลกตะวันออกกลาง ขณะที่จีนเร่งสร้างการ
ใช้อํานาจอ่อนให้กระจายไปทั่วโลกและการพยายามเร่งสร้างความเข้มแข็งทางกองทหารควบคู่ไปด้วยก็มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขั้ว
อํานาจหลัก
(3) A Concert of Powers ตัวแบบนี้ใช้ในการคาดการณ์สถานการณ์ในอนาคตของจีนและโลกว่าชาติมหาอํานาจ
เช่นจีนและสหรัฐอเมริกาจะร่วมเป็นหนึ่งในวงมโหรีกับชาติอํานาจอื่นหรือไม่ แต่ขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก เพราะ
สหรัฐอเมริกาอาจต้องยอมลดอํานาจตนเองลง และชาติอํานาจอื่นต้องพยายามเพิ่มกําลังของตน กรณีเช่น จีนในปัจจุบันที่มีการ
ขยายตัวทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว เทคโนโลยี วัฒนธรรม การศึกษา แม้กระทั่งการพยายามเพิ่มงบประมาณทางการทหาร
เพื่อให้ตนทักเทียมกับสหรัฐอเมริกา แต่ในความเป็นจริงจีนยังอยู่ในขั้นตอนกําลังเติบโตที่ยังมีศักภาพไม่เท่ากับสหรัฐอเมริกาที่มี
ความพร้อมมาก่อนแล้ว
(4) A condominium of Power ตัวแบบชาติมหาอํานาจแบ่งกันจับจองพื้น ตัวแบบนี้ใช้ในการนํานโยบายเรื่องการ
ใช้อํานาจอ่อนอย่างนุ่มนวล มาเป็นข้อยืนยันอย่างหนึ่ง ว่าจีนกําลังมีความพยายามที่จะปรับตนเองให้ดูดีขึ้นในสายตาประเทศอื่น
และตกลงแบ่งอํานาจกับสหรัฐอเมริกา โดยมีประเทศอื่นๆ เป็นผู้ที่มีอํานาจลดหลั่นลงไป ตามที่ได้ตกลงกันไว้
(5) A Normative Community ตัวแบบนี้ยังเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก และจีนต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับหลายๆ
ประเทศในเอเชีย เนื่องจากแต่ละประเทศต่างก็มีบาดแผลทางประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกัน บางประเทศยอมเป็นมิตรกับจีนมากขึ้น
เช่น อินโดนีเซีย ขณะที่บางประเทศยังคงมีท่าทีหวาดระแวงต่อจีน เช่นอินเดีย ดังนั้นจีนจึงต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการให้
ปรับภาพลักษณ์ของตนให้ดูดีขึ้นและการเคารพตามคําประกาศว่าจีนจะไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่น ตัวอย่าง การให้
ทุนการศึกษาผ่านสถาบันขงจื่อเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การใช้อํานาจอ่อนของจีน
(6) Complex Interdependence ตัวแบบนี้แสดงให้เห็นโลกาภิวัตน์ในปัจจุบันที่มีการพึ่งพากันในหลายระดับและ
มีลักษณะที่ข้ามชาติ นอกจากนี้ตัวแสดงในระดับต่ํากว่ารัฐในปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งในผู้กําหนดทิศทางนโยบายของประเทศ เช่น
ตัวแสดงด้านการศึกษาของจีนที่มีความก้าวหน้ามากในปัจจุบันส่งผลให้รัฐเห็นความสําคัญในการกําหนดนโยบายด้านการศึกษาให้
ชาวต่างชาติเข้ามาศึกษาที่จีนมากขึ้น ขณะเดียวกันความก้าวหน้าทางการศึกษา เศรษฐกิจ ของจีนก็แรงจูงใจให้ชาวต่างชาติสนใจ
เข้ามาศึกษาที่จีนเป็นจํานวนมาก สถาบันขงจื่อก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนว่าไม่ใช่แค่การพึ่งพาระดับรัฐหากแต่ยังเกิดการ
พึ่งพาในระดับที่ต่ํากว่ารัฐอีกด้วย
4. งานศึกษาที่เกี่ยวข้อง
(ก) บทความออนไลน์
(1) จากการทบทวนบทความออนไลน์เรื่อง “สถาบันขงจื่อ–สะพานเชื่อมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน – อาเซียน” สรุป
ได้ว่า ผู้เขียนได้กล่าวถึงที่มาของความร่วมมือจีนกับกลุ่มประเทศ ASEAN การเข้ามามีบทบาทของจีนที่สอดคล้องกับกระแสโลกาภิ
วัตน์ การร่ วมมือกันระหว่างจีนและกลุ่ มประเทศASEAN โดยอ้ างถึงการเพิ่มความร่ วมมือด้านการศึกษาของสถาบันขงจื่อใน
อินโดนีเซียและยกตัวอย่างความนิยมสถาบันขงจื่อในประเทศไทย ที่ในปัจจุบันจะเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น การดําเนินกิจกรรมของ
สถาบันขงจื่อมีการปรับเนื้อหาที่เรียนให้สอดคล้องกับรูปแบบการดํารงชีวิตของคนในประเทศนั้นๆ แสดงถึงภาพลักษณ์ที่ดูโอนอ่อน
ผ่อนตาม เพื่อสันติภาพที่จีนได้กล่าวเป็นยุทธศาสตร์ไว้ ข้าพเจ้าคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์ต่อการได้นํามาวิเคราะห์แง่คิดของคน
ไทยต่อภาพลักษณ์ของจีนในด้านที่ดีต่อประเทศไทย กล่าวได้ว่า อํานาจอ่อนของสถาบันขงจื่อ เป็นเพียงแค่การให้ความช่วยเหลือ
ด้านทุนการศึกษา ไม่มีเจตนาแอบแฝง
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(2) จากการทบทวนบทความออนไลน์ เรื่อง“การดําเนินยุทธศาสตร์ของจีนในระดับโลกและต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้” ได้ความว่าผู้เขียนได้กล่าวถึง แนวคิดทางยุทธศาสตร์ของจีนในระดับโลก,การเชื่อมต่อแนวคิดทางยุทธศาสตร์ของจีนสู่
ระดับภูมิภาค,จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของจีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, แนวคิดด้านความมั่นคงและการเป็นหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ และสรุป การดําเนินยุทธศาสตร์ของจีนมีแกนหลักที่สําคัญอะไรบ้าง โดยผู้เขียนรวบรวมจากคําประกาศจากบุคคล
สําคัญของจีน โดยนํามาแยกเป็นประเด็นที่สําคัญไว้ ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการนําไปศึกษาในหลายๆทางกล่าวคือ
สามารถนํามาประเมินอํานาจอ่อนของจีนต่อการมีท่าทีต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ท่าทีของจีนว่าเป็นไปตามที่ได้ประกาศไว้ในถ้อยแถลง
หรือไม่ อย่างไร โดยลองนํามาเปรียบเทียบกับกรณีสถานการณ์ในประเทศไทย
(3) จากการทบทวนบทความออนไลน์เรื่อง “China’s Soft Power in Thailand (อํานาจอ่อนของจีนในประเทศไทย)”
สรุปได้ว่า ผู้เขียนกล่าวถึงอํานาจอ่อนของจีนในประเทศไทยที่เข้ามาหลายรูปแบบ ทั้งสื่อ โดยยกตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง Lost in
Thailand ซึ่งมียอดคนดูถล่มทลาย ส่งผลให้การท่องเที่ยวของไทยกระตุ้นมากขึ้น เนื่องจากชาวจีนรู้จักและให้ความสนใจสถานที่
ท่องเที่ยวของไทยเป็นจํานวนมาก กรณีเรื่องการศึกษาโดยการให้ทุนการศึกษาของสถาบันขงจื่อโดยมีศูนย์ภาษาฮั่นปันและ
กระทรวงศึกษาธิการของจีนและไทยเป็นผู้กํากับดูแล ซึ่งในประเทศไทยมีสถาบันขงจื่อกว่า12แห่ง และอาสาสมัครชาวจีนที่เดิน
ทางเข้ามาอีกกว่า 7,000 คน หรือการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมจีน การเปิดช่องสถานีข่าวภาคภาษาไทย การจัดทําหนังสือพิมพ์ราย
เดือนฉบับภาษาไทย โดยมีรัฐบาลจีนเป็นผู้สนับสนุน ซึ่งผู้เขียนมองว่า การเข้ามาให้ผลประโยชน์แก่ไทยนี้ อาจดูเป็นเรื่องที่ดีที่มี
ความร่วมมื อกั น แต่ จีนมีเจตนาอื่นแอบแฝงหรื อไม่ ยังคงเป็ นเรื่ องคลางแคลงใจ และผู้เขียนได้อ้ างถึงผลกระทบด้ านลบต่ อ
ภาพลักษณ์ของคนจีนไว้ในบทความ ซึ่ งข้าพเจ้ าคิดว่ า ถื อเป็ นบทความที่ ขั ดแย้ งออกไปจากการคิดแค่ว่ าประเทศไทยได้ รั บ
ผลประโยชน์จากจีน จึงเหมาะแก่การนําไปศึกษาต่อไป
(ข) ตํารา/เอกสาร
(1) จากการทบทวนวรรณกรรมเรื่ อง“ยุทธศาสตร์ใหม่ ของจี นในการเมืองระหว่ างประเทศ :ข้ อพิจารณาเกี่ยวกั บ
“อํานาจอ่อน” และ “การใช้อํานาจอย่างนุ่มนวล (China’s new strategy in international politics : a consideration
on “soft power” and “soft use of power”)” สรุปได้ว่า เชษฐา พวงหัตถ์ (2556 : 56 ) ได้กล่าวว่า “ ผู้เขียนบทความนี้
เอาข้อถกเถียง/วิวาทะเกี่ยวกับอํานาจอ่อนมาพิจารณาโดยพยายามมองในเชิงวิพากษ์และนําเสนอแนวทางที่เรียกว่า “การใช้
อํานาจอย่างนุ่มนวล” สําหรับการทําความเข้าใจการก้าวขึ้นมามีอํานาจของจีนและพลวัตใหม่ในภูมิภาคเอเชีย...” โดยตามแนวคิด
ของ Nye ที่ว่า อํานาจอ่อนเป็นอํานาจที่หล่อหลอมขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และอํานาจอ่อนเป็นประเด็นที่มีความสําคัญ
มากในการกําหนดยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของจีน แต่ถึงแม้จะมีความสําคัญมากแต่ผู้เขียนยังคงวิพากษ์ว่าจีนยังมี
ลักษณะที่ขาดแรงดึงดูดความสนใจ นอกจากนี้ในทรรศนะของ Nye อํานาจอ่อนคือ “ความสามารถที่คุณจะได้อะไรด้วยการดึงดูด
ความสนใจ มากกว่าการกดบังคับหรือให้เงินช่วยเหลือ” และกล่าวถึงที่มาของอํานาจอ่อนทั้ง 3 ประการ ผู้เขียนได้วิพากษ์ว่าถึง
อย่างไร งานเขียนของ Nye ก็ไม่มีการกําหนดความแตกต่างที่ชัดเจนของอํานาจแข็งและอํานาจอ่อน ซึ่งโดยสรุป ผู้เขียนเชื่อว่า แนว
ศึกษาที่วางพื้นฐานอยู่บนพฤติกรรมมีความเหมาะสมมากกว่าและสามารถทําความเข้าใจได้มากขึ้นเกี่ยวกับสาเหตุที่ทําไมอํานาจ
อ่อนของจีนถึงเพิ่มขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ข้าพเจ้าคิดว่าบทความนี้เหมาะแก่การนํามาศึกษาเพื่อเป็นแบบอย่างในการใช้ศึกษา
ประเมินยุทธศาสตร์อํานาจอ่อนของจีนอย่างมาก
(2) จากการทบทวนวรรณกรรมเรื่อง “บทบาทของจีนในเอเชีย (China’s Role in Aisa)” สรุปได้ว่า เชษฐา พวงหัตถ์
(2556 : 50) ได้กล่าวว่า “ ผู้เขียนได้ทําการตรวจสอบยุทธศาสตร์ของจีนที่มีต่อภูมิภาคและแหล่งที่มาของอิทธิพลของจีน...”
รวมถึงประเมินว่าชาติมหาอํานาจอื่นๆในเอเชียและในโลกมีแนวโน้มที่จะตอบโต้การมีอิทธิพลเพิ่มขึ้นของจีนอย่างไรนอกจากนี้
ผู้เขียนยังตรวจสอบมุมมองทางทฤษฎีต่างๆที่แตกต่างกันในการอธิบายพฤติกรรมของจีนในเวทีระหว่างประเทศ โดยผู้เขียนกล่าวว่า
ยุทธศาสตร์จีนในเอเชียนั้น เนื่องจากจีนต้องสร้างความเสถียรภาพมั่นคงของตัวเอง อีกทั้งเอเชียเป็นภูมิภาคที่มีความสําคัญมากทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง และการเมืองต่อจีน อีกทั้งจีนยังมีการรณรงค์ตอกย้ําความเชื่อมั่นของจีน โดยหลักการ 5 ประการ คือ
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การไม่แทรกแซงกิจการระหว่างประเทศ รักความสงบ ความเสมอภาค การเคารพกัน และการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการ
เจรจา ซึ่งจะเห็นได้ว่าจีนในปัจจุบันมีการเข้าไปร่วมมือในระดับพหุภาคี นอกจากนี้ผู้เขียนยังได้สรุปว่า ไม่มีทฤษฎีใดอธิบาย
พฤติกรรมของจีนได้ครอบคลุมทั้งหมด แต่มีตัวแบบอันหนึ่งที่น่าสนใจ คือการพิจารณาทั้งตัวแปรภายในและตัวแปรภายนอกเข้า
ด้วยกันเพื่ออธิบายการตัดสินใจการดําเนินนโยบายระหว่างประเทศของจีน ข้าพเจ้าคิดว่าบทความนี้ มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อ
การวิเคราะห์ว่าบทบาทของจีนในเอเชียปัจจุบันอย่างไร ซึ่งจะช่วยให้ประเมินศักยภาพและท่าทีของจีนทั้งในตอนนี้และอนาคตได้
ผ่านมุมมองหลักที่ผู้เขียนได้นําเสนอ
(3) จากการทบทวนวรรณกรรมเรื่อง“ความสัมพันธ์ ระหว่ างประเทศในเอเชียและการวิ เคราะห์ ‘เกม 2 ระดับ ’
(International Relations in Asia and ‘the two – level game’ analysis)” สรุปได้ว่า เชษฐา พวงหัตถ์ (2556 : 1) ได้
กล่าวว่า “ผู้เขียนบทความนี้นําเสนอการวิเคราะห์เกม 2 ระดับ เพื่อชี้ให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียปัจจุบันเป็น
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ใน2ระดับ กล่าวคือระดับระหว่างรัฐบาลและระดับระหว่างสังคม...” ซึ่งผู้ศึกษาคิดว่าเอกสารนี้มีจะเป็น
ประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ความสําคัญของสถาบันขงจื่อผ่านความร่วมมือของระดับ รัฐและหน่วยงานทางการศึกษา
(4) จากการทบทวนวรรณกรรมเรื่อง “ระบบแห่งเอเชีย : จะพัฒนาไปสู่ตัวแบบใด? (The Asian System: Evolving
to what model)” สรุปได้ว่า “......ผู้เขียนต้องการตอบคําถามว่า อํานาจและอิทธิพลที่เพิ่มมากขึ้นนั้น จะมีความหมายอย่างไรต่อ
พัฒนาการของระบบเอเชีย? อะไรคือลักษณะของระเบียบแห่งภูมิภาคที่กําลังปรากฎตัวให้เห็น? คําถามเหล่านี้สามารถทําความ
เข้าใจและอธิบายได้ผ่านข้อพิจารณาเชิงทฤษฎีต่อไปนี้.....” (เชษฐา พวงหัตถ์ , 2556 : 1) ซึ่งผู้เขียนได้นําเสนอทฤษฎีต่อไปนี้
A Hegemonic System , Major Power Rivalry , The “Hub and Spokes” Model , A Concert of Powers , A
condominium of Power , A Normative Community, Complex Interdependence ซึ่งผู้ศึกษาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการ
นํามาวิเคราะห์ว่าการใช้อํานาจอ่อนของจีนนั้นมีผลต่อระบบเอเชียและระเบียบแห่งภูมิภาคอย่างไรบ้าง โดยศึกษาจากลักษณะของ
แต่ละทฤษฎี
ผลการวิจัย
ถ้ามองจากมุมมอง realism (traditional realist perspective) ถึงแม้จีนจะก่อตั้งสถาบันขงจื่อขึ้นเพื่อเป้าหมาย
ทางการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและให้ความช่วยเหลือด้านภาษา แต่ว่าในท้ายที่สุด ข้อกําหนดของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนั้นไม่
พ้นเรื่องผลประโยชน์แห่งชาติเป็นหลักนั่นคือ ภาษาที่ใช้ คือภาษาจีน มหาวิทยาลัยที่ต้องเข้าเรียนคือมหาวิทยาลัยในจีน เมื่อเรียน
เสร็จต้องทํางานที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน สุดท้ายไม่พ้นการได้เรียนรู้และซึมซับวัฒนธรรมจีนด้านที่ดีงาม ส่งผลให้มีทัศนคติต่อจีนที่
ดี ขึ้ น และที่ สํ าคั ญการที่ มี นั กเรี ยนต่ างชาติ มาเข้ าเรี ยนในจี นยั งเป็ นการกระตุ้ นเศรษฐกิ จอี กทางหนึ่ ง จะเห็ นว่ าท้ ายที่ สุ ด
ผลประโยชน์ล้วนเกิดกับประเทศจีนดังนั้นการที่จีนหันมาให้ความสําคัญกับยุทธศาสตร์การใช้อํานาจอ่อนนั้นเพื่อเสริมสร้าง
ผลประโยชน์แห่งชาติของตนเป็นหลัก เมื่อมองผ่านมุมมอง liberal institutionalism ทําให้เราเห็นการให้ความร่วมมือของ
ประเทศต่าง ๆ ที่เพิ่มมากขึ้น เรียกได้ว่า ทําให้เราเห็นความร่วมมือระหว่างประเทศของจีนผ่านตัวแปรทางการศึกษากับประเทศ
อื่นๆ แต่ถึงแม้จะมีการร่วมมือกัน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าประเทศต่าง ๆ จะสลายความไม่ไว้วางใจที่มีต่อจีนเพราะยังเชื่อว่าสุดท้าย
ยุทธศาสตร์ที่จีนใช้คือการสร้างความมั่นคงและเพื่อผลประโยชน์ภายในประเทศของตน (ไม่พ้นเรื่อง realist) แต่ขณะเดียวกันคน
บางกลุ่มมองว่าเป็นการเผยแพร่ความดีงามของวัฒนธรรมจีน ผ่านการดึงดูดให้มาเรียนภาษาจีนโดยคนเหล่านั้นมองว่าตนเป็นผู้ได้
ผลประโยชน์เพราะสามารถนํามาประกอบการทํางานสร้างอาชีพ สร้างโอกาสทางการศึกษา ไม่ได้ตั้งคําถามว่า ท้ายที่สุด จีนมี
เป้ าหมายการซึมซับทางวั ฒนธรรมแอบแฝงหรือไม่ รวมทั้งไม่ ได้มองว่าการที่ ตนไปเรี ยนที่จี น จะเป็นเครื่องมื ออย่างหนึ่งใน
ยุทธศาสตร์การใช้อํานาจอ่อนจีนที่นําไปสู่การประสบความสําเร็จในการเผยแพร่วัฒนธรรมจีน
มุมมอง classical liberalism สามารถนํามาวิเคราะห์ได้ว่า ยุทธศาสตร์การใช้อํานาจอ่อนของจีนนั้น จะมีการจํากัด
ขอบเขตของตน คือ จีนจะให้ความร่วมมือผ่านการก่อตั้งสถาบันร่วมกัน โดยการที่จีนจะจํากัดขอบเขตของตนไว้ที่ระดับหนึ่ง เช่น
การไม่เข้าไปแทรกแซงกิจการภายในประเทศของผู้อื่นเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการเคารพสิทธิของผู้อื่น เป็นที่น่าสังเกตว่า ตาม
: ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริญญาตรีเครือข่าย SMARTS

911

การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 4 วันที่ 7 พ.ค. 2557
หลักการของมุมมองนี้ คือการจํากัดอํานาจของรัฐให้มากที่สุด แต่เมื่อมองผ่านการใช้อํานาจอ่อนของจีน ไม่ว่าจะด้านวัฒนธรรม
เช่น การให้ทุนการศึกษาผ่านสถาบันขงจือ่ แล้วแต่ต้องมีองค์กรของรัฐคอยควบคุม เช่น กรณีสถาบันขงจื่อนั้น จะมีสํานักฮั่นปั้น ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนอกรัฐคอยดูแลกํากับและขึ้นตรงกับกระทรวงศึกษาธิการของจีน จึงทําให้เห็นว่า ถึงแม้จะเป็นการใช้
อํานาจอ่อนที่เคารพสิทธิของผู้อื่น แต่ต้องมีอํานาจของรัฐคอยกํากับไปด้วยและรัฐต้องพยายามลดบทบาทของตนให้มากที่สุดเพื่อ
สอดคล้องกับแนวความคิดนี้
มุมมอง constructivism วิเคราะห์ได้ว่า ยุทธศาสตร์การใช้อํานาจอ่อน โดยการนําวัฒนธรรมมาใช้ดึงดูดและประกอบ
กับการมีปฏิสัมพันธ์กันทั้งระดับสังคมคือ ผู้คนมีการติดต่อสื่อสารกันมากขึ้น และระดับรัฐที่เริ่มมีบทบาทในสถาบันระดับประเทศ
มากขึ้นโดยเฉพาะความร่วมมือแบบพหุภาคี ยุทธศาสตร์นี้จึงเป็นเหมือนฐานของการสร้างเอกลักษณ์ร่วมกัน เช่น การก่อตั้งสถาบัน
ขงจื่อ ทําให้มีการติดต่อสื่อสารกันระหว่างผู้ที่พูดภาษาจีนได้ในประเทศอื่นนอกจากประเทศจีน ภาษาจีนจึงกลายเป็นเอกลักษณ์
ร่วมกันอย่างหนึ่งของบรรดากลุ่มผู้ที่สื่อสารกันด้วยภาษานี้ ในท้ายที่สุด ประเทศที่จะมีอิทธิพลเหนือประเทศอื่น ก็คือประเทศจีน
เนื่องจากภาษาจีนกลายเป็นภาษาที่มีความสําคัญระดับโลก การจะเข้ามาทําธุรกิจหรือทําธุรกรรมใดๆก็ตามล้วนต้องพูดภาษาจีน
เพราะภาษาจีนกลายเป็นภาษาหลักในการสื่อสารกัน
วิเคราะห์ผ่านมโนทัศน์เรื่องอํานาจ
ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์อํานาจอ่อนของจีนผ่านมโนทัศน์อํานาจทั้งแบบอ่อนและแบบแข็ง ได้
ว่า การที่จีนหันมาให้ความสําคัญกับเรื่องอํานาจอ่อนโดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมซึ่งจีนเป็นประเทศหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์มาช้านาน
ไม่ว่าจะลัทธิต่างๆเช่น ลัทธิขงจื่อ ลัทธิเต๋าที่ต่อมาแยกย่อยไปเป็นนิกายอื่นๆ, ตัวอักษรของจีนที่มีพัฒนาการมาจากภาพวาด
กลายเป็นตัวอักษรและเป็นต้นแบบให้กับภาษาอื่นๆ เช่น ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น, ประเพณี ความคิดความเชื่อ วิถีชีวิตคนจีน เช่น
การรับประทานอาหารด้วยตะเกียบ ประเพณี การไหว้บรรพบุรุษ ความคิดเรื่องการเคารพผู้อาวุโส สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกัน
และตกทอดแพร่ หลายกันเป็ นรุ่นสู่รุ่ น เมื่ อถึงตอนที่ จีนได้เริ่มเปิ ดประเทศและหั นมาพัฒนาเศรษฐกิจ การนํ าวั ฒนธรรมที่ มี
เอกลักษณ์ของจีนมาเป็นจุดดึงดูดใจให้ผู้คนอยากมาศึกษาวัฒนธรรมจีน ไม่ว่าจะเป็นด้านภาษาหรือด้านใดๆก็ตาม จึงเป็นเรื่องที่
เป็นไปได้ง่าย อีกทั้งยังสอดคล้องและส่งผลต่ออํานาจแข็งคือเป็นเรื่องของผลประโยชน์แห่งชาติโดยที่ไม่ต้องใช้กําลังบังคับหรือ
สร้างความขัดแย้งใดๆ ดังนั้นจีนที่เป็นระบอบคอมมิวนิสต์และสร้างความบาดหมางไว้กับหลายๆประเทศเพื่อปรับภาพลักษณ์ตนให้
ดีขึ้นจึงหันมาให้ความสําคัญกับการใช้อํานาจอ่อนโดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมมาดึงดูดให้ผู้คนเป็นพวกตนมากขึ้น
2. วิเคราะห์ความร่วมมือผ่านสถาบันขงจื่อ
จากการประกาศใช้ยุทธศาสตร์อํานาจอ่อนของ Hu Jin Tao โดยเฉพาะการนําวัฒนธรรมของจีนมาเป็นจุดหลักของ
ยุทธศาสตร์ประกอบกับเศรษฐกิจที่เริ่มก้าวหน้าขึ้น จากการมีปฏิสัมพันธ์กันทั้งระดับสังคมกับสังคม เช่น การร่วมมือกันผ่าน
สถาบันระหว่างประเทศ หรือการค้าขายระหว่างประเทศของตัวแสดงภาคสังคมที่มีมากขึ้นทําให้มีการเล็งเห็นความสําคัญในการนํา
อํานาจอ่อนมาใช้ หนึ่งในนั้นได้มีการก่อตั้งสถาบันขงจื่อขึ้น เพื่อเป็นสิ่งที่ใช้ดึงดูดและขณะเดียวกันก็เผยแพร่ความสําคัญของ
ภาษาจีนไปยังประเทศต่าง ๆ
สถาบันขงจื่อ เป็นความร่วมมือรูปธรรมอย่างหนึ่งในยุทธศาสตร์การใช้อํานาจอ่อนของจีน ศึกษาจากพฤติกรรมของ
สถาบันที่เป็นลักษณะโอนอ่อนและดึงดูดให้ผู้คนอยากเข้าร่วมผ่านรูปแบบการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน ความร่วมมือระหว่าง
สถาบันขงจื่อกับสถาบันการศึกษาในประเทศต่างๆนั้นมีรูปแบบที่ค่อนข้างชัดเจนคือมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาจีน ในแง่มโนทัศน์การใช้อํานาจอ่อนนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจผู้คนอย่างมาก ทั้งด้วยการให้ทุนการศึกษาที่ประเทศจีน โดยมี
เงื่อนไขแค่เมื่อเรียนจบมาก็ทํางานที่เกี่ยวกับภาษาจีน 5 ปี นอกจากนี้ยังช่วยส่งผลด้านดีต่อประเทศจีนในการสร้างภาพลักษณ์ของ
การเป็นผู้ให้อีกด้วย
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ความร่วมมือของสถาบันขงจื่อที่มีรูปแบบการบริหารโดย ผู้อํานายการสถาบันขงจื่อที่มาจากจีน และอาสาสมัครชาวจีนที่
เรียนจบระดับปริญญาตรีมาเป็นบุคลากรในสถาบันขงจื่อกับอาสาสมัครชาวไทย เป็นที่น่าสังเกตว่า อาสาสมัครล้วนแต่เป็นคนรุ่น
ใหม่ จากการวิเคราะห์การที่จีนเลือกคนรุ่นใหม่มาเป็นอาสาสมัครชาวจีนเพราะ จีนต้องการลบภาพลักษณ์ที่ว่าคนจีนนั้นเห็นแก่ตัว
ไม่สนใจผู้อื่นรอบ ๆ ตัว การเลือกคนวัยหนุ่มสาว ซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่และมีวัยที่ใกล้เคียงกับนักเรียนนักศึกษานั้น จะทําให้
ภาพลักษณ์ของจีนดูเป็นคนที่มีความทันสมัยมากขึ้น ลดความเห็นแก่ตัวลงและเข้ากับวัยเรียนได้ง่าย ทําให้ช่องว่างทางทัศนคติที่มี
ต่อคนจีนในแง่ลบลดลง นอกจากนี้การที่อาสาสมัครกับนักเรียนมีวัยใกล้เคียงกันทําให้สื่อสารกันได้ง่ายขึ้นเนื่องจากวัยที่ใกล้เคียง
กันและทําให้การเผยแพร่วัฒนธรรมไปสู่คนรุ่นใหม่ในประเทศต่างๆ เป็นไปได้โดยง่าย อีกทั้งคนรุ่นใหม่ในประเทศอื่นๆนั้นภายหลัง
จากการมีส่วนร่วมกับสถาบันขงจื่อไม่ว่าผ่านการได้รับทุนการศึกษาหรือการเรียนในห้องเรียนขงจื่อล้วนแต่ได้รับการซึมซับความคิด
จากผู้สอนได้ง่ายและเปิดใจกับคนจีนมากขึ้น คนจีนสมัยโบราณผู้หญิงต้องอยู่แต่ในบ้านทําหน้าที่รับใช้สามี ขณะที่ผู้ชายทํางาน
นอกบ้านเลี้ยงครอบครัวนั้น ส่งผลต่อสังคมจีนที่ไม่มีความเท่าเทียมกันทางการศึกษาและบทบาทของเพศหญิงในสังคมที่ถูกลด
บทบาทลง จีนต้องการแสดงให้เห็นว่า อาสาสมัครเหล่านี้ทุกคนต่างจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีทั้งสิ้น แสดงถึงสังคมจีนใน
ปัจจุบันที่เริ่มเปลี่ยนไป ผู้หญิงมีบทบาททางสังคมมากขึ้น คนจีนต่างมีการศึกษาในวงกว้างขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเริ่ม
เปิดประเทศและรับความคิดภายนอกเข้ามาของจีน โดยเฉพาะความคิดแบบสากลนิยม เช่น การรับอาสาสมัครวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรี
เช่นเดียวกับการรับสมัครงานตามหน่วยงานทั่วไปทํา บุคคลที่เป็นอาสาสมัครเหล่านี้ ล้วนแต่เป็นบุคคลธรรมดาทั่วไป ที่ผ่านการ
ทดสอบให้มาเป็นอาสาสมัคร ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่จากรัฐโดยตรงมาเป็นอาสาสมัครแต่อย่างใด แสดงถึงความโปร่งใสของสถาบันที่
บริหารโดยกลุ่มคนที่ไม่ได้มาจากรัฐ ไม่มีผลประโยชน์เพื่อชาติแอบแฝงใด ๆ
วิเคราะห์ผ่านมุมมองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
มุมมอง realism (traditional realist perspective) ความร่วมมือผ่านสถาบันขงจื่อที่เป็นความร่วมมือในลักษณะ
ข้ามชาตินั้น การส่งบุคลากรจีนมายังประเทศต่างๆ การให้บริการทางการเรียนการสอน การให้ทุนการศึกษา มีเรื่องอะไรแอบแฝง
หรือไม่ เป็นที่น่าคิดว่า การที่เราต้องเดินทางไปเรียนต่างประเทศและอยู่ในประเทศนั้นเป็นเวลาอย่างต่ํา 6 เดือนขึ้นไป จะทําให้
ข้อมูลส่วนตัวรวมถึงชีวิตประจําวันของเรากําลังถูกติดตามและถูกล้วงลับข้อมูลหรือที่เรียกว่า “การโจรกรรมข้ามชาติ” ข้อมูล
ส่วนตัวของเราจะอยู่ในระบบของสถาบันขงจื่อซึ่งเท่ากับอยู่ในประเทศจีน ในทางกลับกัน การที่จีนส่งบุคลากรทั้งผู้อํานวยการ
สถาบันขงจื่อและอาสาสมัครมาเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันนั้น ถือเป็นการมาสอดแนมเรื่องของภายในประเทศต่างๆทางอ้อมหรือไม่
ที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่งคือการที่รัฐได้ตั้งสถาบันภาษาฮั่นปั้นขึ้นมาดูแลแทนที่การใช้คําว่าหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ
โดยตรง การที่รัฐทําเช่นนี้เพื่อไม่ให้ถูกมองว่าเป็นการสอดแนมจากรัฐใช่หรือไม่และเพื่อให้สถาบันนี้ดูโปร่งใส ไม่มีเรื่องของการ
แทรกแซงข้ามชาติเข้ามาเกี่ยวข้อง
มุมมอง liberal institutionalism มองว่า นโยบายการเปิดประเทศของจีนส่งผลให้จีนมีเศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องประกอบกับการมีปฎิสัมพันธ์กันทั้งตัวแสดงที่เป็นรัฐและต่ํากว่ารัฐ ทั้งการร่วมมือกันในข้อตกลงต่างๆหรือการพบปะ
แลกเปลี่ยนข่าวสารกัน เช่น ระหว่างบรรดานักวิชาการประเทศต่างๆ สถาบันขงจื่อเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับความร่วมมือผ่าน
การแลกเปลี่ยนทางการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน การก่อตั้งสถาบันนี้ขึ้นเพื่อรองรับการรวมกลุ่มของบรรดาผู้ที่เห็นความสําคัญ
ของการใช้ภาษาจีน โดยจะมีการประชุมระหว่างผู้นําสถาบันขงจื่อจากจีนและจากประเทศต่างๆเพื่อหารือกันในประเด็นสําคัญ
เช่นการก่อตั้งสถาบันขงจื่อในประเทศที่ยังไม่มีสถาบันนี้หรือการเพิ่มสถาบันหรือห้องเรียนขงจื่อในประเทศต่างๆ รวมถึงการติดตาม
การดําเนินงานของสถาบันขงจื่อ สิ่งเหล่านี้กําลังแสดงถึงบทบาทของจีนที่กําลังเพิ่มมากขึ้นและเห็นการลดความไม่ไว้วางใจที่มีต่อ
จีนลง
มุมมอง classical liberalism เราจะเห็นการจํากัดขอบเขตอํานาจของรัฐทั้งในจีนและในประเทศต่าง ๆ รัฐของจีน
ไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานโดยตรงแต่ใช้ชื่อของสถาบันทางภาษาเข้ามาดูแลแทน เพื่อให้สอดคล้องกับการประกาศตน
ว่าจะไม่แทรกแซงกิจการภายในของผู้อื่น ขณะเดียวกันทางฝ่ายประเทศต่างๆที่มีสถาบันนี้ก็ไม่ได้ให้รัฐเข้ามาเกี่ยวข้องโดยตรง
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เช่นกัน ผู้ที่เกีย่ วข้องกลายเป็นตัวแทนจากสถานศึกษาเข้ามาดูแลเอง
มุมมอง constructivism ปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงที่ต่ํากว่ารัฐ ทําให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รัฐต่างๆเล็งเห็น
ความสําคัญในอนาคตว่าภาษาจีนจะมีความสําคัญต่อประชาคมโลก เนื่องจากการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา ประชากร
ประกอบกับการเป็นประเทศที่มีทรัพยากรประชากรและมีพื้นที่ขนาดใหญ่ อีกทั้งท่าทีของจีนที่ไม่คุกคาม ยิ่งเป็นตัวกระตุ้นให้รัฐ
อื่นๆต้องการร่วมมือกับจีน ภายใต้พื้นฐานเดียวกัน คือการแลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรมจีน แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า ถึงแม้จะมี
การร่วมมือกันผ่านสถาบันต่างๆ รวมถึงสถาบันขงจื่อซึ่งเป็นสถาบันที่เกี่ยวกับการศึกษา แต่ในด้านอื่น ประเทศต่างๆก็ยังคงมีท่าที
หวาดระแวงจีนอยู่ เพราะการก่อตั้งสถาบันขงจื่อที่เป็นของจีนและมีผู้อํานายการจากจีนนั้น กําลังทําให้เห็นว่า สุดท้ายรัฐจีนก็ต้อง
เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งเรื่องงบประมาณในการให้ทุนการศึกษา หรือการกําหนดหลักสูตรที่สามารถเลือกเรียนในจีน และการต้องทํางาน
ที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน ไม่วายส่งผลให้อิทธิพลของจีนขยายตัวขึ้น เพราะผู้คนให้ความสนใจในจีนอย่างต่อเนื่อง
3. วิเคราะห์การปรากฏตัวการก่อตั้งสถาบันขงจื่อในไทย
สถาบันขงจื่อที่เข้ามาในไทยนั้น เป็นการร่วมมือกัน จากความต้องการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนซึ่งภาษาเป็น
ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม ภาษาจีนกลายเป็นที่นิยมในหมู่นักเรียนนักศึกษาไทยอย่างมาก เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
บทบาททางการเมืองของจีนที่ขยายกว้างขึ้น ประกอบกับยุทธศาสตร์การใช้อํานาจอ่อนของจีน ทําให้เกิดการก่อตั้งสถาบันขงจื่อ
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ภาษาจีนและให้ทุนการศึกษาไปเรียนต่อประเทศจีน นับเป็นการดึงดูดคนไทยจํานวนมาก เพราะ
1) คนไทยมีทัศนคติในการเรียนต่อต่างประเทศว่าเป็นสิ่งที่ดี และดูมีระดับมากกว่าการศึกษาต่อในประเทศ อีกทั้งการ
ไปเรียนที่ประเทศจีนจะทําให้ได้ใช้ภาษากับเจ้าของภาษาโดยตรง เมื่อจบมาจึงมีโอกาสในการทํางานมากกว่าคนที่จบมาในประเทศ
เนื่องจากได้เปรียบด้านภาษา
2) ทุนการศึกษาสถาบันขงจื่อเป็นทุนการศึกษาที่ให้เปล่า ภายใต้เงื่อนไขเพียงแค่หลังเรียนจบกลับมาทํางานที่เกี่ยวข้อง
กับภาษาจีน ซึ่งเป็นสิ่งที่ดึงดูดแก่ผู้ที่ต้องการเรียนแต่ไม่มีทุนทรัพย์อย่างมาก การดึงดูดใจให้มาศึกษาต่อในประเทศจีนและมองว่า
การเรียนภาษาจีนเป็นเรื่องที่ดีนั้น ถือเป็นการใช้อํานาจอ่อนทางวัฒนธรรมของจีนได้อย่างแนบเนียน เพราะผู้คนส่วนมากต่างมอง
ว่าไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรและเป็นการได้ความรู้อีกด้วย พร้อมกับการไม่ตั้งข้อสงสัยต่อการเข้ามาให้สถาบันขงจื่อของจีนเนื่องจากผู้
ที่ได้ประโยชน์คือผู้ที่เรียนภาษาจีนและได้ทุนไปเรียน
มุมมอง realism (traditional realist perspective) มองว่าการที่สถาบันนี้ก่อตั้งขึ้นในไทยนั้น เป็นการเข้ามา
แทรกแซงหรือไม่ การให้ทุนนักเรียนนักศึกษาไปเรียนที่จีนภายหลังจะทําให้ผู้ศึกษาภาษาจีนเหล่านั้นมีทัศนคติอย่างไรต่อประเทศ
จีน มองว่าประเทศจีนเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือทางการศึกษาใช่หรือไม่ และในอนาคตถ้าจีนประสบปัญหาอะไรที่เกี่ยวข้องทาง
การเมือง ธุรกิจ หรือใดๆก็ตามที่ส่งผลทางลบต่อสายตาชาวโลก จีนจะเรียกร้องความเห็นใจจากกลุ่มผู้ที่ศึกษาเหล่านี้ได้หรือไม่ ถ้า
ในทัศนะของผู้เรียนมองว่าควรให้ความช่วยเหลือจีนเพราะถือเป็นการตอบแทนบุญคุณจีนที่ให้ทุนการศึกษาหรือด้วยเหตุผลอื่น ถือ
ว่าจีนประสบความสําเร็จอย่างมาก ในการทําให้ผู้อื่นเป็นฐานเพื่อความมั่นคงของชาติตนเองได้ ขณะเดียวกันถ้ามองว่าไม่ จีนยิ่ง
ต้องเร่งสร้างความสัมพันธ์ให้มากขึ้น ทั้งการจัดประกวดแข่งขันภาษาจีนให้บ่อยขึ้น การจัดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม(ที่อาจจะ
มีในอนาคตเหมือนโครงการ work&travel ของสหรัฐอเมริกา)เพื่อกระชับความสัมพันธ์และเร่งสร้างภาพลักษณ์ของตน ทั้งนี้เพื่อ
สร้างความมั่นใจว่าผลประโยชน์แห่งชาติจะยังคงอยู่แค่ที่ชาติของตนผ่านการใช้ภาษาเป็นเครื่องมือ
มุมมอง liberal institutionalism มองว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจประกอบกับการมีส่วนร่วมในประชาคม AEC ของ
จีนนั้นถือเป็นเรื่องที่ดีในการมีสถาบันร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกันที่ดีทั้งผู้ที่ให้
และผู้ที่รับ โดยผู้ที่ให้คือจีน ที่ก่อตั้งสถาบันขงจื่อและให้ทุนการศึกษาไปเรียนภาษาจีน ผู้รับคือ ไทยและประเทศต่างๆ ที่ได้รับ
ความรู้ ความคิด และได้มีโอกาสทางการศึกษาที่มากขึ้น ขณะเดียวกันบนความสัมพันธ์ระหว่างกันของทั้งสองต่างก็ยังไม่สามารถ
สลายความไว้วางใจที่มีต่อกันได้ซะทีเดียว เพราะถ้ามองในมุมกลับกัน ผู้ที่ให้น่าจะเป็นไทยเสียมากกว่า เนื่องจากต้องเสียสละ
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การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 4 วันที่ 7 พ.ค. 2557
ตนเองในการเลือกเรียนภาษาจีนแทนที่การเรียนภาษาไทยหรือการเรียนภาษาอื่นๆ เช่น ภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังเสียสละความรู้
ความสามารถของตนให้กับจีนเพราะการไปศึกษาต่อนั้น ในระหว่างชั้นเรียนต้องมีการทําวิจัย ซึ่งไม่พ้นกลายเป็นงานวิจัยที่จีนให้
ความสนับสนุนและผู้ที่ได้ชอื่ เสียงคือมหาวิทยาลัยของจีน ขณะที่ผู้รับคือ จีนนั้น ได้รับผลประโยชน์ทั้งการเพิ่มจํานวนผู้ใช้ภาษาจีน
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ดังนั้น การจะสลายความไว้วางใจจึงเป็นไปได้ยากเนื่องจากจีนที่บอกว่าไม่มีจุดประสงค์แอบแฝงกลับเป็น
ผู้ได้รับผลประโยชน์ทั้งสิ้น
มุมมอง constructivism ความร่วมมือระหว่างกันของตัวแสดงต่าง ๆ ทั้งภาครัฐของไทย เช่น กระทรวงศึกษาธิการไทย
สถาบันการศึกษาต่างๆ กับภาครัฐของจีน เช่น กระทรวงศึกษาธิการจีน สถาบันทางการศึกษาจีน และตัวแสดงระดับประชาชน เช่น
องค์กรทางการค้าไทย องค์กรการค้าจีน ทําให้เห็นความสําคัญในการจัดตั้งสถาบันขงจื่อเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางภาษาจีนและ
เป็นประโยชน์ต่อการสื่อสารกันในปัจจุบันและอนาคต ดังนั้นภาษาจีนจึงเป็นเครื่องมือทางวัฒนธรรมในการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
กัน ขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งที่แสดงถึงการเข้ามามีอิทธิพลของจีนต่อระบบต่างๆของไทย เช่น ในปัจจุบัน ระบบการศึกษาที่มีแผนการ
เรียนการสอนภาษาจีนบรรจุในหลักสูตรของสถาบันการศึกษาในเกือบทั่วทั้งประเทศ โครงการเรียนภาษาจีนที่ประเทศจีนช่วงปิด
เทอม การศึกษาต่อในประเทศจีนที่ต้องแข่งขันกันสอบโดยยื่นผลคะแนนตามเกณฑ์กําหนดเพื่อเข้าเรียนและรับทุนการศึกษาที่จีน
การทํางานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาจีน เป็นต้น
4. วิเคราะห์ผลสําเร็จของการใช้ยุทธศาสตร์อํานาจอ่อนผ่านภาษาและวัฒนธรรมจีน
จากผลการตอบแบบสํารวจความเห็น ผู้วิจัยมีความเห็นว่า
ในคําถามส่วนที่ 1 กลุ่มผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับสถาบันขงจื่อในด้านใด ๆ เลย ล้วนไม่รู้จักสถาบันขงจื่อและไม่สนใจ
สมัครทุนการศึกษาขงจื่อเนื่องจากสาขาที่ตนเองได้ศึกษาไม่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน ขณะที่กลุ่มผู้เกี่ยวข้องทางอ้อมนั้นเกือบสิบคน
จากกลุ่มผู้ถูกสัมภาษณ์ที่รู้จักทุนสถาบันขงจื่อและให้ความสนใจทุนการศึกษานี้เกินกว่าครึ่ง ที่ชัดเจนที่สุดคือกลุ่มผู้เกี่ยวข้องทาง
ตรงที่ล้วนรู้จักทุนการศึกษาของสถาบันนี้และมีความสนใจทุนการศึกษานี้เกือบทุกคน
คําถามส่วนที่ 2 เริ่มจากความต้องการทราบความคิดเห็นต่อช่องทางในการเรียนรู้ภาษาจีนนั้นกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งสาม
กลุ่มต่างเลือกสื่อการเรียนภาษาจีนทางอินเทอร์เน็ตมาเป็นอันดับแรกขณะที่สถาบันกวดวิชา, หลักสูตรที่เปิดในโรงเรียน, สิ่งตีพิมพ์,
โทรทัศน์, วิทยุและอื่นๆรองลงมาตามลําดับ แต่กลุ่มผู้ไม่เกี่ยวข้องเลยเลือกหลักสูตรโรงเรียนรองลงมาจากอินเทอร์เน็ตและไม่เลือก
ช่องทางวิทยุในการเรียนเลย
ข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะเครือข่ายใยแมงมุมที่ปัจจุบันกลายเป็นห้องเรียนรู้
แลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆระหว่างกันได้อย่างง่ายดาย และกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องทั้งสองกลุ่มล้วนเป็นผู้ที่ให้ความสําคัญ
กับการเรียนภาษาจีนมาก ถึงขนาดที่มีการไปเรียนเพิ่มเติม (สถาบันกวดวิชา) มากกว่าการให้ความสําคัญกับหลักสูตรที่ทางโรงเรียน
จัดให้ ซึ่งเป็นที่น่าตั้งคําถามว่าเพราะเหตุใด? เป็นเพราะผู้เรียนต้องการสอบวัดระดับคะแนนภาษาให้ได้คะแนนดี เพื่อยื่นคะแนน
สอบเข้าใช่หรือไม่ หรือเพราะว่าการจัดหลักสูตรเรียนภาษาจีนตามโรงเรียนของตนเองยังมีความพร้อมไม่เพียงพอ ทั้งด้านผู้สอน
เนื้อหาสื่อการเรียนการสอนและปัจจัยอื่น ๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนทําให้เห็นการให้ความสําคัญกับการเรียนภาษาจีนอย่างมากที่ปรากฎใน
ไทย ทั้งการก่อตั้งสถาบันสอนภาษาจีนมากขึ้น
การเพิ่มวิชาภาษาจีนเป็นวิชาเพิ่มเติมในโรงเรียนส่วนมาก หมายความถึง การที่คนไทยตระหนักถึงบทบาทของจีนที่มี
ความสําคัญต่อโลก จนทําให้ผู้คนต่างให้ความสนใจอย่างมากกับการเรียนภาษาจีน เมื่อถามความคิดเห็นว่าการที่เราเรียนภาษาจีน
จะทําให้เราได้เรียนรู้วัฒนธรรมจีนเพิ่มขึ้นไหม กลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งสองกลุ่มล้วนตอบว่าเห็นด้วย ส่วนกลุ่มผู้ไม่เกี่ยวข้องเกือบ
ทั้งหมดเลือกได้เรียนรู้ โดยให้เหตุผลว่า เพราะทําให้ได้เรียนรู้ตัวอักษรจีน ความคิดความเชื่อ ประวัติศาสตร์จีน วรรณคดีจีน ศิลปะ
ของจีน รวมทั้งได้ทราบถึงวิถีการดํารงชีวิตของคนจีน คําตอบเหล่านี้แสดงถึงความคิดเห็นต่อภาษาจีน โดยมองว่าเป็นสื่อสําคัญที่
ร้อยรัดให้คนต่างชาติต่างภาษาได้เข้าใจเรื่องราวตรงกัน ที่น่าสังเกตคือ การที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้คําตอบที่ล้วนเกี่ยวข้องกับ
วัฒนธรรมของคนจีนนั้น แสดงว่าการเรียนการสอนภาษาจีนมีการสอดแทรกเนื้อหาเรื่องวัฒนธรรมของจีนไปด้วย โดยที่ผู้เรียนทั้ง
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รู้ตัวและไม่รู้ตัว ผู้ที่รู้ตัวทราบว่าให้เรียนเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศจีนด้วย แต่ไม่ได้ตั้งคําถามต่อเนื้อหาว่า ทําไมถึงต้องมีแต่เนื้อหา
เกี่ยวกับประเทศจีน เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศไทยแต่เป็นภาษาจีนได้ไหม ส่วนผู้ที่ไม่รู้ตัวคือกลุ่มผู้ที่ซึมซับความคิดความอ่าน
ของจีนเข้าไปโดยไม่รู้ตัวผ่านแบบเรียนและยังไม่เคยตั้งคําถามกับเนื้อหาที่ได้เรียนอีกด้วย ซึ่งจะเชื่อมโยงกับคําถามต่อมาว่าการที่
เรา(ในฐานะชาวต่างชาติ)เข้าไปศึกษาที่จีนนั้นจะเป็นการกลืนกลายทางวัฒนธรรมหรือไม่ คําว่า กลืนกลายในที่นี้ หมายถึง การ
กลมกลืนกับสิ่งๆหนึ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่เราคุ้นเคยมาก่อน แต่เมื่อเวลาผ่านไปการที่เราต้องไปใช้ชีวิตในจีนจะทําให้เราได้รับการซึมซับจน
กลายเป็นแบบคนจีนคนหนึ่งเลยหรือไม่ ซึ่งคําตอบเป็นที่ชัดเจนมากว่า สําหรับผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องนั้นมองว่ากลืนกลายจาก
ครึ่งหนึ่งของผู้ตอบทั้งหมดซึ่งใกล้เคียงกับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องทางอ้อมที่เกือบครึ่งตอบว่ากลืนกลาย ขณะที่กลุ่มผู้เกี่ยวข้องทางตรงนั้น
ตอบว่าไม่กลืนกลายเกือบทั้งหมด เป็นที่ชัดเจนว่าทําให้เห็นถึงกลุ่มผู้เกี่ยวข้องทางตรงซึ่งล้วนเป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาไปเรียนที่
จีนทั้งสิ้น ทุกคนผ่านการเรียน การใช้ชีวิตในจีนเป็นเวลามากพอที่จะเคยชินกับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวจีน เหตุใดจึงตอบไม่
กลืนกลายเป็นส่วนมาก ผู้เขียนคิดว่า เป็นเพราะว่าพวกเขาในฐานะผู้ได้รับทุนการศึกษาไปเรียนจีนล้วนมีทัศนคติที่ดีอย่างมากต่อ
ประเทศจีนในฐานะผู้ที่ให้โอกาสทางการศึกษาและไม่มองว่าการที่ตนเคยชินกับการทานอาหารด้วยตะเกียบหรือการเห็นคนจีนพูด
เสียงดังเป็นเรื่องธรรมดาของคนจีน ในความเป็นจริงเราสามารถตีความได้ว่า ความคิดเช่นนี้เหมือนกับเราเป็นผู้ถูกกลืนกลายทาง
วัฒนธรรมร่วมกันกับเขาไปแล้ว เพียงแต่เรามองว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติของเขาและไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไร
ในส่วนคําถามต่อมาคือภายหลังจากเรียนจบที่จีน คาดว่าจะทํางานอะไรที่เกี่ยวกับภาษาจีน กลุ่มผู้ไม่เกี่ยวข้องได้ตอบ
คําถามกระจายออกไปคือทั้งเป็นอาจารย์ เป็นล่าม/นักแปล และอาชีพอื่น ๆ เช่น ทํางานในสถานทูต ทํางานสาขาวิศวกรรม บัญชี
ขณะที่กลุ่มทั้งผู้เกี่ยวข้องทางตรงและทางอ้อมส่วนมากเลือกอาชีพอาจารย์ ล่าม/นักแปล มัคคุเทศก์และอื่นๆรองลงมา คําตอบ
เช่นนี้ทําให้เห็นว่า กลุ่มคนที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับภาษาจีนที่ไม่มีคนรู้จักที่มีประสบการณ์ในการทํางานสายนี้เลยทําให้เลือกตอบ
คําถามที่เป็นกลาง ๆ ว่าเป็นอาจารย์หรือเป็นอาชีพอื่น ๆ ที่ทั้งเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน ขณะที่กลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งสอง
กลุ่มเลือกตอบอาจารย์เป็นส่วนมาก ทั้งสองกลุ่มนี้เป็นผู้มีโอกาสในการพบกลุ่มคนที่ได้รับประสบการณ์มาทั้งสิ้น ทั้งจากเพื่อนร่วม
รุ่น จากคําบอกเล่าของรุ่นพี่หรือจากคําแนะนําของอาจารย์ของตน ที่สําคัญคือ ทําให้เห็นว่า ผู้เรียนจากจีนหลังจากจบมานั้นจะ
สามารถสมั ครทํางานในสายงานที่ไม่กว้างนักนอกจากการใช้ ภาษาจีนเป็ นหลัก นอกจากนี้การเป็นอาจารย์นั้นถือว่าตรงตาม
เป้าหมายของสถาบันขงจื่อที่มีความต้องการเพิ่มจํานวนผู้สอนภาษาจีนเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของผู้เรียน อีกทั้งผู้ที่ได้รับทุน
ส่วนมากที่กลับไปสอนในประเทศบ้านเกิดของตนนั้นสามารถเข้าถึงและเข้าใจธรรมชาติของผู้เรียนในประเทศตนมากกว่าการให้ชาว
จีนไปสอนเอง
คําถามต่อมาในส่วนที่3 เพื่อต้องการทราบว่าภาษาจีนในปัจจุบันมีความสําคัญใช่หรือไม่เพราะเหตุใด ซึ่งทั้งสามกลุ่มผู้
ถูกสัมภาษณ์ล้วนตอบว่าสําคัญทั้งสิ้น สะท้อนถึงจีนในสายผู้คนว่าในตอนนี้ประเทศจีนมีความสําคัญมาก จากการมีความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นและการมีบทบาททางการเมืองทั้งการเปิดประเทศ การเริ่มรับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามา ภาพลักษณ์ที่ดูดีขึ้น
จากเมื่อก่อนที่จีนเป็นศูนย์กลางทางอํานาจ ทําให้ผู้คนเริ่มเปิดใจและมองว่าการรู้ภาษาจีนถือเป็นสิ่งที่สําคัญต่อชีวิตหลายๆด้าน ทั้ง
โอกาสทางการศึกษา การทํางานที่จะมีมากกว่าผู้อื่น ในส่วนคําถามต่อมาเรื่องคนไทยเชื้อสายจีนซึ่งทั้งสามกลุ่มผู้ถูกสัมภาษณ์โดย
ส่วนมากเลือกตอบว่ าเห็นด้วยที่คนไทยเชื้อสายจีนนั้นมีมากขึ้น เนื่ องจากการติดต่อกั นมากขึ้นระหว่างประเทศของตัวแสดง
ทั้งภาคสังคมและภาครัฐ ขณะที่บางคนเลือกตอบว่าไม่เห็นด้วยเพราะคนไทยเชื้อสายจีนมีมากมานานแล้ว ทําให้เห็นว่า คนกลุ่มที่
ตอบไม่เห็นด้วยเหมือนกับผู้คนที่มองการกินข้าวด้วยตะเกียบเป็นเรื่องธรรมดาและเคยชินเป็นเรื่องที่น่าคิดว่า พวกเขาได้กลืนกลาย
กับการเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นจีนไม่เว้นแม้แต่เรื่องของเชื้อชาติ ในส่วนคําถามต่อมาคือมุมมองที่มีต่อการเรียนภาษาจีนว่า
เป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ ซึ่งผู้ตอบแบบสํารวจทุกกลุ่มและทุกคนเลือกตอบว่าดี เพราะจีนในปัจจุบันที่มีบทบาททางด้านต่างๆในเวทีโลก
การรู้ภาษาจีนจะทําให้สื่อสารกับคนจีนได้มากขึ้นซึ่งมีประโยชน์ต่อการทําธุรกรรมใด ๆ ในอนาคต
คําถามส่วนที่ 4 คําถามเปิดปลายเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นของตนโดยเต็มที่ซึ่งโดยหลักๆแล้ว การ
ทีท่ ุกคนเลือกเรียนภาษาจีนที่ประเทศจีนนั้นเพื่อเป็นใบเปิดทางในการประกอบอาชีพในอนาคตและเป็นการได้เปิดโลกกว้างเป็นการ
ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ขณะเดียวกันได้รู้จักกับชาวจีนมากขึ้นไปจนถึงการแสดงถึงตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ เช่น การสร้างเครือข่าย
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กลุ่มนักเรียนทุนที่เรียนในจีนที่มีการติดต่อกันภายหลังจากจบการศึกษาเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน คําถามส่วนนี้ทําให้
เห็นความคิดของคนไทยในปัจจุบันทั้งหมด ได้แก่
(1) จีนกําลังมีบทบาทในเวทีโลก ดังนั้นจีนเป็นภาษาที่สําคัญรองลงมาจากภาษาอังกฤษ
(2) การรู้ภาษาจีนจะทําให้ได้เปรียบทางการศึกษาและอาชีพในอนาคต
(3) การได้เรียนที่ประเทศจีนจะทําให้ชาวต่างชาติที่เรียนในจีนดูน่าเชื่อถือมากกว่าการเรียนภาษาจีนในไทย เนื่องจากได้
ฝึกทักษะทั้งฟัง พูด อ่าน เขียนโดยตรงกับเจ้าของภาษา ดังนั้นคนไทยจํานวนมากจึงดิ้นรนพยายามหาทุนไปเรียนที่จีนให้ได้
(4) การเรียนรู้ภาษาจีนไม่ใช่เรื่องที่แปลก และเป็นเรื่องที่กําลังเป็นที่นิยม รวมทั้งการรับความคิดความเชื่อแบบจีนที่
แทรกอยู่ในเนื้อหาที่เรียนก็ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาตั้งคําถามเพราะเรากําลังเรียนภาษาจีนไม่แปลกอะไรที่จะต้องเรียนรู้เกีย่ วกับคนจีน
จากการวิเคราะห์ผลการตอบแบบสํารวจข้างต้น เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ดีว่า จีนในปัจจุบันประสบความสําเร็จอย่างมากในการ
ใช้อํานาจอ่อนผ่านภาษาและวัฒนธรรม อีกทั้งอาศัยความเจริญทางเศรษฐกิจควบคู่กันไปด้วย เพื่อดึงดูดให้ผู้คนสนใจเรียนรู้
ภาษาจีน จะเห็นได้จากการก่อตั้งสถาบันขงจื่อในไทยที่เป็นองค์กรหนึ่งหรือจะเรียกว่าเป็นเครื่องมือทางการทูตอย่างหนึ่งในการ
เผยแพร่วัฒนธรรมจีน โดยแทบจะไม่ทําให้ผู้ที่เรียนตั้งคําถามกับเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเรียน เช่น สาขาที่กําหนดให้เรียนต่อในจีน
ข้อกําหนดเรื่องภายหลังจากเรียนจบต้องทํางานที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน เป็นต้น หรือแม้แต่การตั้งคําถามกับบุคลากรในสถาบัน
ขงจื่อที่โดยส่วนมากเป็นชาวจีน การตั้งคําถามกับข้อกําหนดที่ให้เรียนในประเทศจีนนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร และไม่สงสัยว่า
ท้ายที่สุดแล้ว ใครคือผู้ได้ผลประโยชน์ที่แท้จริง การที่ผู้เรียนไม่ตั้งคําถามเช่นนี้เป็นเครื่องยืนยันชั้นดีว่า จีนกําลังนําภาษาและ
วัฒนธรรมของตนมาดึงดูดใจผู้คน ทั้งนี้เพื่อให้จีนมีภาพลักษณ์ที่ดูดีขึ้นและลดท่าทีหวาดระแวงในสายตาประเทศอื่นได้อย่าง
แนบเนียนซึ่งจีนประสบความสําเร็จอย่างมาก
4.5 วิเคราะห์ระเบียบของเอเชียในอนาคตผ่านพฤติกรรมของจีน
การที่จีนหันมาให้ความสําคัญกับการใช้อํานาจอ่อนในการกําหนดยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะด้านวัฒนธรรม
ชี้ให้เห็นว่า จีนกําลังต้องการประกาศตนเป็นเจ้าของโลกในแง่ของวัฒนธรรม การใช้ภาษาและวัฒนธรรมของตนเองที่มีประวัติมา
ช้านาน โดยเนื้อแท้แล้วเป็นการสะท้อนความคิดของคนจีนว่าตนเป็นชาติอารยธรรม มีเอกลักษณ์และความคิดเป็นของตนเอง
ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในหมู่คนจีนจากรุ่นสู่รุ่นอย่างมาก รวมทั้งการมองว่าวัฒนธรรมการดําเนินชีวิต การกินอยู่ของตนเป็นต้น
กําเนิดของแบบอย่างให้กับประเทศในแถบเอเชียตะวันออกทั้งเกาหลีและญี่ปุ่นนัน้ อีกด้วย
1) Hegemonic System หรือระบบบรรณาการจิ้มกล้อง ถ้ามองจากพฤติกรรมของจีนและประเทศต่างๆในปัจจุบัน
ทั้งการที่คนในประเทศต่างๆให้ความสนใจกับการเรียนภาษาจีนและไม่ตั้งคําถามกับการก้าวเข้ามามีบทบาทของจีนในด้านต่างๆ
ประกอบกับจีนที่ยังคงดําเนินยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะยุทธศาสตร์การใช้อํานาจอ่อน เมื่อท้ายที่สุดแล้ว ผู้ที่ได้รับ
ผลประโยชน์อย่างแท้จริงคือ จีนเอง และประเทศต่าง ๆ ก็ต้องหันมาสวามิภักดิ์ต่อจีน อย่างเช่น การเรียนภาษาจีนแสดงว่ า
ภาษาจีนมีความสําคัญมากขนาดที่เราให้ความสนใจเรียนเป็นภาษาที่สามรองจากภาษาแม่ ภาษาอังกฤษ และผู้ที่สําเร็จการศึกษาใน
จีน ท้ายที่สุดก็ต้องกลับมาทํางานรับใช้วัฒนธรรมจีน ทั้งเป็นอาจารย์สอนภาษาจีน ล่าม หรืออาชีพใด ๆ ที่เกี่ยวกับความเป็นจีน
ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ว่า การที่จีนเร่งมีบทบาทในภาคต่างๆในเวทีระหว่างประเทศและการยังคงสามารถดึงดูดใจผู้อื่นได้อย่าง
ต่อเนื่องนี้ จีนกําลังจะกลับไปสู่ระบบที่ตนเองเป็นศูนย์กลางให้ผู้อื่นเข้าหาหรือไม่ และครั้งนี้จะเป็นการขยายกลุ่มผู้สวามิภักดิ์ที่
กว้างออกไปคือในทวีปอื่น ๆ นอกเหนือจากกลุ่มเอเชียตะวันออกดังเช่นที่ปรากฎมาแต่อดีต
2) Major Power Rivalry หรือระบบขับเคี่ยวกันเป็นขั้วอํานาจหลัก เป็นระบบที่เป็นไปได้ยากเนื่องจากว่าจีนต้อง
แข่งขันความสามารถทั้งด้านอํานาจอ่อนและอํานาจแข็งกับสหรัฐอเมริกา จีนในฐานะประเทศที่เหมือนเด็กวัยกําลังโตยังไม่มี
ศักยภาพมากพอจะเทียบเท่าสหรัฐที่เหมือนวัยผู้ใหญ่แล้ว ทั้งประสบการณ์ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ระบบการปกครอง
การทหาร ยังไม่เทียบเท่ากับสหรัฐฯ และต้องใช้เวลาอีกสักพักกว่าจะเทียบเท่า ขณะเดียวกันกลับมีสิ่งหนึ่งที่จีนกําลังทําและ
สามารถเทียบเท่าสหรัฐฯได้คือเรื่องการใช้อํานาจอ่อน สหรัฐฯในตอนนี้ที่ให้ความสําคัญกับเรื่องการใช้กําลังทางทหารในกลุ่ม
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ประเทศตะวันออกกลางมากเกินไปทําให้ละเลยการแพร่กระจายความดีงามของวัฒนธรรมตน ขณะที่จีนกลับหันมาใช้ความดีงาม
ด้านวัฒนธรรมของตนดึงดูดผู้คนและปรับภาพลักษณ์ของตนให้ดูดีนั้น และนับวันจะยิ่งได้รับความสนใจจากสายตาประเทศอื่นมาก
ขึ้น
3) A Concert of Powers หรือตัวแบบวงมโหรี ตัวแบบนี้มีความเป็นไปได้ยากเช่นกันเนื่องจากการที่ทุกชาติทั้งชาติที่
เป็นอภิมหาอํานาจอย่างสหรัฐฯต้องลดอํานาจตนเองลง จีนต้องเพิ่มอํานาจให้เท่าสหรัฐฯและประเทศอื่นๆก็ต้องเร่งสร้างอํานาจ
ของตนเช่นกัน อีกทั้งจากบาดแผลทางประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศก่อให้เกิดความไม่ไว้วางใจกัน จึงเป็นเรื่องที่ทําได้ยากที่
ประเทศต่างๆจะมาเป็นวงมโหรีร่วมกัน
4) A condominium of Power ตัวแบบนี้อาจมีความเป็นไปได้ในอนาคตแต่ก็ยังค่อนข้างยาก เนื่องจากประเทศต่างๆ
ต้องยอมลดอํานาจของตนเป็นเพียงผู้มาพักอาศัยในชั้นรองๆกันไปตามลําดับอํานาจของแต่ละชาติ ขณะเดียวกันประเทศที่คาดว่า
จะเป็นผู้อยู่บนจุดสูงสุดอาจเป็นทั้งจีนและสหรัฐฯแล้วแต่จะตกลงกัน แต่ทั้งสองต้องลดอํานาจแข็งของตนลงทั้งจีน ในเรื่องของข้อ
ยุติกับไต้หวัน สหรัฐฯกับการไม่ให้ความสําคัญกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายในกลุ่มมุสลิมมากเกินไป และการร่วมมือกันแบ่งอํานาจเพื่อลด
ความหวาดระแวงต่อกันซึ่งเป็นเรื่องสําคัญที่จะทําให้ปรากฏระเบียบนี้ได้
5) A Normative Community ตัวแบบนี้เป็นไปได้ยากเนื่องจากการที่ชาติต่างๆจะร่วมมือกันเป็นภูมิภาคได้นั้นเป็น
เรื่องที่ทําได้ยากมากเพราะทุกประเทศโดยเฉพาะในเอเชีย มีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศทั้งระบอบการปกครอง
การเงิน ศาสนา ความเชื่อ รูปแบบการดําเนินชีวิต โดยเฉพาะบาดแผลทางประวัติศาสตร์ที่ต่างกัน เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะเกิดขึ้นได้
ยากที่จะให้แต่ละประเทศมีบรรทัดฐานร่วมกันนอกจากจะมีเป้าหมายและข้อกําหนดที่ชัดเจน หรือจะให้แต่ละประเทศเห็นพ้องกัน
ร่วมมือกัน ดังเช่น ASEAN ยังคงเป็นสิ่งที่ปรากฎได้ยาก
6) Complex Interdependence หรือตัวแบบการพึ่งพากันอย่างซับซ้อน เป็นรูปแบบที่กําลังปรากฏและเห็นได้
ชัดเจนมาก เช่นการก่อตั้งสถาบันขงจื่อ ที่เกิดจากความร่วมมือกันทางด้านการศึกษาระหว่างประเทศ การก่อตั้งสถาบันนี้ได้รับ
ความสนใจและการส่งเสริมอย่างมาก จากตัวแสดงภาคสังคม เพราะการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนทําให้ผู้คนเห็นความสําคัญ
ของการเรียนภาษาจีนเพื่อสื่อสารกับคนจีน ประกอบกับการที่โลกมีลักษณะที่ไร้พรมแดนมากขึ้น ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้
สะดวกทําให้เกิดความร่วมมือกันที่มีลักษณะซับซ้อน ซึ่งตัวแบบนี้มีความเป็นไปได้สูงที่จะยังคงอยู่ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ต่อไป
ข้อเสนอแนะ
ไม่ว่าจะมองผ่านกรอบความคิดใด ๆ พื้นฐานของเกือบทุกกรอบทฤษฎีล้วนจะเห็นภาพของอํานาจแข็ง เนื่องจากสุดท้าย
จีนก็เน้นเรื่องผลประโยชน์แห่งชาติเป็นหลัก ผู้ศึกษาคิดว่า ตัวแทนสถาบันขงจื่อในไทยควรปรับเปลี่ยนรูปแบบดังนี้
ปรึกษากับหน่วยงานทางจีนในการปรับปรุงโครงสร้างอํานาจในการบริหารจากที่เป็นการส่งอาสาสมัครที่คัดเลือกโดยฮั่นปั้นของจีน
เปลี่ยนเป็นการคัดเลือกจากเจ้าหน้าที่ขงจื่อในไทย เพื่อสามารถตรวจสอบความคิดและทัศนคติต่อไทยรวมทั้งภูมิหลังของการมา
สมัครเป็นอาสาสมัคร ทั้งนี้เพื่ออย่างน้อยที่สุด ทางฝ่ายไทยได้มีบทบาทในการกําหนดคุณสมบัติบุคคลากรของสถาบันมากขึ้น
ฝ่ายไทยควรมีเสนอการปรับปรุงเนื้อหารวมทั้งรายวิชาที่ทางจีนสอดแทรกในบทเรียน โดยการสอดแทรกเนื้อหาที่มีเรื่องราวความ
เป็นไทยแทรกอยู่ควบคู่ไป เพื่อให้ผู้ศึกษาชาวไทยไม่หลงลืมวัฒนธรรมของตน และเพื่อลดการกลืนกลายทางวัฒนธรรมจากจีน
กิตติกรรมประกาศ
บทความวิจัยนี้สําเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากอาจารย์เชษฐา พวงหัตถ์ อาจารย์ที่ปรึกษาประจําการศึกษาครั้งนี้ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ
แนวคิด ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆมาโดยตลอด จนบทความวิจัยเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ ผู้ศึกษาจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ขอขอบคุ ณผู้ ที่ ให้ ความร่ วมมื อในการตอบแบบสอบถามทุ กท่ าน ทั้ งอาจารย์ อภิ วั ฒน์ คุ้ มภั ย รุ่ นพี่ เอกภาษาจี น คณะอั กษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร นักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อนเตยเอกภาษาจีน จากมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ช่วยกระจายแบบสอบถาม
ขอบคุณเพื่อนๆที่ให้คําแนะนําในการทําวิจัยและให้ความช่วยเหลือโดยการไปแจกแบบสอบถามเป็นเพื่อน
ขอบคุณพี่เต้ม พี่แก้ม พี่บอย พี่เอ๋ เจ้าของสถาบันกวดวิชาที่ข้าพเจ้ารับทํางานสอนพิเศษ ที่เข้าใจเหตุผลในการลางานและให้คําแนะนํา
สุดท้ายขอบคุณพ่อกับแม่และครอบครัวที่ตั้งความหวังกับลูกคนนี้ จนเป็นแรงผลักดันให้ตั้งใจเรียนให้ได้เกรดดีๆ รวมทั้งเป็นผู้ที่คอยรับฟัง
และให้กําลังใจยามที่ท้อหรือมีปัญหา
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การทํางานกลางคืนของนักศึกษาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

Night Working of Undergraduate Students in Amphoe Muang Nakhon Pathom, Nakhon
Pathom Province.
นายธนาสิน เล้าอรุณ และคณะ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน
อาจารย์พีพัฒน์ พันศิริ
อาจารย์จิตรภณ สุนทร**
**อาจารย์ที่ปรึกษา
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการทํางานกลางคืนของนักศึกษา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป็น
การศึกษาที่พยายามทําความเข้าใจถึงการตัดสินใจทํางานกลางคืน วิถีการดําเนินชีวิต ของนักศึกษาที่ต้องทํางานกลางคืน
คณะผู้วิจัยใช้วิธีรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต การสนทนา การสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลหลักซึ่งเป็นนักศึกษา ในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม จํานวน 7 คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีอายุที่แตกต่างกันและมาจากสถาบันการศึกษาที่แตกต่างกัน ข้อมูลที่
ได้รับจากการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถูกต้อง วิเคราะห์และนําเสนอโดยการบรรยาย
จากการศึกษาพบว่า นักศึกษาที่ตัดสินใจมาทํางานกลางคืนนั้นมีสาเหตุ ดังต่อไปนี้ 1.เพราะฐานะทางครอบครัว
ยากจนและต้องการแบ่งเบาภาระของครอบครัว 2.เพราะการคบหาผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทํางานตอนกลางคืน และ 3.เพราะ
ต้องการหารายได้เสริม สําหรับวิถีการดําเนินชีวิตนั้น พบว่า นักศึกษาที่ทํางานตอนกลางคืนไปด้วยและเรียนตอนกลางวันไป
ด้วยในกลุ่มที่มีฐานะยากจนต้องการเงินช่วยเหลือครอบครัว การทํางานกลางคืนไม่มีผลกระทบกับการเรียนแต่อย่างใด ส่วน
กลุ่มที่ทํางานเพราะคบหาคนที่ทํางานตอนกลางคืนและต้องการมีรายได้เสริมบางกรณีมีผลกระทบต่อการเรียนเพราะต้อง
นอนดึกทําให้ตื่นสายหรือง่วงเวลาเรียนทําให้เรียนไม่ทันเพื่อน อย่างไรก็ตามทั้งสองกลุ่มมีความคิดเห็นต่อการทํางานกลางคืน
ที่เหมือนกันคือไม่ต้องการให้เพื่อนๆ และอาจารย์ทราบว่าตัวเองทํางานตอนกลางคืนเพราะกลัวจะถูกมองว่าไม่ดี
คําสําคัญ: การทํางานกลางคืน สถานที่เที่ยวกลางคืน นักศึกษา
Abstract
The study of “Night Working of Undergraduate Students in Amphoe Muang Nakhon Pathom,
Nakhon Pathom Province.” has the objective to investigating how the undergraduate students’ decision
to working in the night. This study had collected data by interviewed from 7 key Informants who
studying in Amphoe Muang Nakhon Pathom and are in different ages. After collected data the
researchers had proved, analyzed and presented in descriptive research.
The study found 3 factors that led the undergraduate students’ decision to working in the night.
First factor is the students are from the poorly families and they want to help their family to earn more
money. Second factor, the convincing of students’ friends who work in the night before. And the last
factor is students, himself what to have some wage along the studying periods for buying the thing they
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want. In the part of students’ livelihood found that the first group of students who came from poorly
families, night working did not affected their study. The second group of students who working in the
night because of the friends, have some affect with their study because they do not have the suiting
time to rest and then they always go to classrooms late. However, all of students are working in legal
jobs and they want their teachers and friends understand them and chancing the perception of the
night worker.
Keywords: Night working, Night worker, Student, Entertainment
บทนํา
ปัจจุบันการทํางานหารายได้ระหว่างเรียนของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยเฉพาะการทํางานหารายได้ตอน
กลางคืนพบเห็นได้โดยง่ายในสถานบริการหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงตอนกลางคืนโดยเฉพาะในจังหวัดใหญ่ๆที่มี
สถานศึกษาเป็นจํานวนมาก การรู้จักทํางานหารายได้เลี้ยงตัวเองระหว่างเรียนของนักศึกษาถือเป็นเรื่องที่ดี แต่การทํางานใน
ตอนกลางคืนและเรียนหนังสือตอนกลางวันบางกรณีแทนที่จะช่วยเสริมให้นักศึกษามีรายได้เพื่อส่งตัวเองเรียนหนังสือกลับ
กลายเป็นอุปสรรคในการเรียนหนังสือเสียเอง ทําให้นักศึกษาที่ทํางานบางคนเรียนไม่ได้ตามเป้าหมาย บางคนเรียนหนังสือไป
จบหรือต้องออกลางคันก็มี อย่างไรก็ตามการรู้จักทํางานหารายได้ระหว่างเรียนนั้นยังถือเป็นเรื่องที่ดี ถือเป็นการช่วยแบ่งเบา
ภาระของพ่อแม่ผู้ ปกครองด้ วย นอกจากนี้ยั งทํ าให้ นัก ศึก ษาได้เ รีย นรู้ ประสบการชีวิ ตและการทํา งาน อันเป็น พื้น ฐาน
ความสําคัญของการดํารงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่น
จังหวัดนครปฐมถือเป็นจังหวัดใหญ่จังหวัดหนึ่งในภาคกลางที่มีสถานศึกษาเป็นจํานวนมากทั้งของรัฐและเอกชน
กระจายตัวอยู่ทั้งในตัวอําเภอเมือง เช่น มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยกรุงเทพคริสเตียน
และอําเภอรอบนอก เช่น มหาวิ ทยาลัยมหิด ล วิทยาเขตศาลายา มหาวิทยาเกษตร วิ ทยาเขตกํ าแพงแสน เนื่องจากมี
มหาวิทยาลัยจํานวนมากดังกล่าวจึงทําให้จังหวัดนครปฐมมีจํานวนเยาวชนที่อยู่ระหว่างการศึกษาเป็นจํานวนมากด้วย
โดยเฉพาะนั ก ศึ ก ษาจากอํ า เภอรอบนอกพื้ น ที่ ข องจั ง หวั ด รวมถึ ง มาจากจั ง หวั ด อื่ น ซึ่ ง มารวมตั ว กั น เพื่ อ เรี ย นหนั ง สื อ
ขณะเดียวกันก็หางานทําเพื่อส่งตัวเองเรียนด้วย ทําให้โรงงาน ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า สถานบริการต่างๆ รับนักศึกษา
เขาทํางานเป็นจํานวนมาก
การหางานทําและเข้าทํางานตามสถานที่ต่าง ๆ ของนักศึกษาในจังหวัดนครปฐมจึงมีความหลากหลายมากไม่ว่าจะ
เป็นโรงงาน ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า สถานบริการต่าง ๆ โดยเฉพาะที่พบเห็นโดยมากคือสถานบริการบันเทิงตอน
กลางคืนโดยเฉพาะในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีสถานบันเทิงเป็นจํานวนมาก เช่น ผับ บาร์ ร้านอาหาร ร้านเหล้า
เป็นต้น ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วพนักงานที่เข้าไปทํางานตามสถานบันเทิงต่างๆ นั้นจะเป็นนักศึกษาเมื่อเลิกเรียนแล้วก็จะมา
ทํางานตอนกลางคืนเป็นเด็กเสิร์ฟ เด็กดริ้ง เพื่อหารายได้ตามสถานบันเทิงนั้นๆ โดยมีสาเหตุของการเข้ามาทํางานตอน
กลางคืนนั้นแตกต่างกันออกไป
จากเหตุผลดังกล่าวข้างนี้ผู้วิจัยจึงมีความต้องการที่จะศึกษาการทํางานตอนกลางคืนรวมถึงการดําเนินชีวิตของ
นักศึกษาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาถึงสาเหตุการเข้าสู่การทํางานกลางคืนของนักศึกษาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
2. เพื่อศึกษาวิถีการดําเนินชีวิตของนักศึกษาที่ทํางานตอนกลางคืนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การทํางานกลางคืนของนักศึกษา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บ
ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์นักศึกษาที่ทํางานกลางคืนตามสถานที่เที่ยว โดยมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้
.

1. พื้น ที่วิ จัย สํ าหรับ การเลื อกพื้น ที่ใ นการวิจั ยครั้งนี้ คณะผู้ วิจั ยได้เ ลือ กพื้ นที่ศึ กษาแบบเจาะจง (Purposive

Selective) โดยเลือกสถานที่เที่ยวที่มีชื่อเสียงในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม การตัดสินใจเลือกพื้นที่ในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม เนื่องมาจากในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีสถานที่เที่ยวมากมายหลายแห่ง เช่น ร้านเฮฟเว่นบารอง
ร้านประจํา ร้านเอกเขนก ร้านY2O ร้านพักกาย ร้านเรื่องเล่าจันทร์–อาทิตย์ ร้านเรโท นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ที่สมาชิกของ
คณะผู้วิจัยทํางานอยู่ด้วย
คณะผู้วิจัยได้เตรียมหัวข้อที่จะสัมภาษณ์ เช่น อายุของนักศึกษาที่ทํางานกลางคืน สาเหตุของการเข้ามาทํางาน
กลาง ความรู้สึกต่องานที่ทํา เป็นต้น
2. ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ(Key Informant) สําหรับผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยในครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ติดต่อขอเก็บข้อมูลด้วย
การสัมภาษณ์จากนักศึกษาที่ทํางานตอนกลางคืนซึ่งส่วนหนึ่งของผู้ให้ข้อมูลสําคัญในครั้งนี้มีทั้งที่คณะผู้วิจัยติดต่อด้วยตนเอง
ซึง่ มีความคุ้นเคยกันระดับหนึ่ง และติดต่อผ่านหัวหน้างานที่รู้จักเป็นการเฉพาะ
การระบุชื่อผู้ให้ข้อมูลสําคัญงานวิจัยชิ้นนี้ เนื่องหากข้อมูลบางอย่างที่ผู้ให้ข้อมูลได้ให้ข้อมูลอาจส่งผลกระทบกับตัว
ผู้ให้ข้อมูลเองดังนี้จึงระบุนามสมมติเป็นหลัก แต่ยังคงข้อมูลอื่นๆ ไว้เพื่อระบุตัวตนของผู้ให้ข้อมูล ซึ่งคณะผู้วิจัยได้เก็บข้อมูล
จากผู้ให้ข้อมูลจํานวน 7 คนดังนี้
1. นางสาวเอ (นามสมมติ) อายุ 24 ปี ศึกษาอยู่ที่ราชภัฏนครปฐม คณะนิเทศศาสตร์ ปี 4
2. นายบี (นามสมมติ) อายุ 28 ปี ศึกษาอยู่ที่มหาลัยมหิดล ปี 4 เอกเครื่องสายคลาสสิคดุริยางคศิลป์
3. นางสาวชี (นามสมมติ) อายุ 22 ปีศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยคริสเตียน เอกการจัดการทั่วไป
4. นางสาวดี (นามสมมติ) อายุ 23 ปี ศึกษาอยู่ที่ราชภัฏนครปฐม สาขาการตลาด
5. นางสาวอี (นามสมมติ) อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ที่ราชภัฏนครปฐม สาขาการตลาด
6. นางสาวเอฟ (นามสมมติ) อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ที่ราชภัฏนครปฐม สาขานิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์
7. นางสาวจี (นามสมมติ) อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ที่ราชภัฏนครปฐม สาขาการบัญชี
3.ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย สําหรับการวิจัยในครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้
3.1 การศึกษาเอกสาร และการสํารวจข้อมูลพื้นฐาน ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารงานวิจัยจากห้อง
มหาวิทยาลัยและลงพื้นที่สํารวจข้อมูลสถานบริการและสถานที่ท่องเที่ยวตอนกลางคืนด้วยตนเองในเบื้องต้น
3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ติดต่อประสานงานกับผู้ให้ข้อมูลสําคัญรวมถึงหัวหน้างานของผู้ที่จะ
ให้ข้อมูลในเบื้องต้น เพื่อทําความรู้จักกับผู้ให้ข้อมูลแต่ละคน และที่อยู่ของผู้ให้ข้อมูล รวมถึงการนัดแนะเพื่อเข้าพบผู้ให้ข้อมูล
3.3 ขั้นตอนการบันทึกเก็บข้อมูลภาคสนามของคณะผู้วิจัย เริ่มจากตัวผู้วิจัยได้ทําการนัดหมายล่วงหน้า
ไว้กับผู้ให้ข้อมูลสําคัญ เมือ่ ถึงวันที่นัดหมายผู้วิจัยได้แนะนําตัวเองก่อนและสอบถามเรื่องทั่วๆ ไปเพื่อให้เกิดบรรยากาศที่เป็น
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กันเองมากที่สุดและไม่ให้เกิดความระแวงระหว่างผู้วิจัยกับผู้ให้ข้อมูล หลังจากนั้นก็เริ่มเข้าสู่คําถามแนวการสัมภาษณ์ที่
เตรียมไว้ ในขณะที่ทําการสัมภาษณ์ได้มีการจดบันทึกลงในสมุดบันทึก และผู้วิจัยได้ขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลใช้เทปบันทึกเสียง
เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลได้มากที่สุดโดยไม่ตกหล่นและข้อมูลที่ได้เป็นจริงมากที่สุด
3.4 การสัมภาษณ์ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบเจาะลึกโดยใช้การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง หรือ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ โดยผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักในพื้นที่ศึกษา โดยการสร้างแนวคําถามอย่างกว้างๆ
ซึ่งข้อคําถามต่างๆ สามารถยืดหยุ่นได้ โดยการสัมภาษณ์ผู้วิจัยใช้การซักถาม พูดคุยแบบเป็นกันเอง เพื่อป้องกันมิให้บุคคลที่
เป็นแหล่งข้อมูลเกิดความกังวลใจในการตอบคําถาม ซึ่งอาจมีผลต่อความเชื่อถือของข้อมูล การซักถามในประเด็นและข้อ
คําถามต่าง ๆ จะมีการปรับเปลี่ยนลําดับไปได้ตลอดเวลาตามความเหมาะสม ตลอดจนใช้ศิลปะในการซักถามพูดคุย เพื่อให้
ได้ข้อมูลระดับลึกที่เข้าถึงความเป็นจริงมากที่สดุ
3.5 การสังเกต สําหรับการสังเกตเป็นวิธีการหาข้อมูลที่ทําให้ทราบถึงพฤติกรรมที่แสดงออกมาเป็น
ธรรมชาติ ตรงตามความเป็นจริง โดยผู้วิจัยใช้วิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม เป็นการสังเกตโดยผู้ถูกสังเกตไม่รู้ตัวเพื่อให้ได้
พฤติกรรมของผู้ถูกสังเกตเป็นไปอย่างธรรมชาติทําให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง
4.เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย และการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล สํ า หรั บ การเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
ประกอบด้วยแบบสังเกต แบบการสัมภาษณ์ และเครื่องบันทึกเสียง
ผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การทํางานกลางคืนของนักศึกษาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม” นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาถึงสาเหตุการเข้าสู่การทํางานกลางคืนและวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตของนักศึกษาที่ทํางานตอนกลางคืนในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้
สําหรับการเข้าสู่การทํางานกลางคืนของนักศึกษาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พบว่า นักศึกษาที่เข้าทํางาน
ตอนกลางคืนในสถานบันเทิงมีสาเหตุหลักๆ ดังต่อไปนี้
1. ฐานะทางครอบครัวยากจนและต้องการแบ่งเบาภาระของครอบครัว ซึ่งในแต่ละเดือนครอบครัวไม่สามารถที่จะ
ส่งค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนให้ได้ในจํานวนที่เพียงพอได้ซึ่งจาการสัมภาษณ์นางสาวเอ(นามสมมติ) ได้เล่าให้คณะผู้วิจัยฟังว่า
รายได้ที่บ้านส่วนใหญ่จะมาจากพ่อซึ่งเป็นกําลังหลักในการหารายได้เข้าครอบครัว และที่สําคัญรายได้ที่มาจากพ่อต้องนํามา
เป็นค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวทั้งหมดรวมทั้งค่าเล่าเรียนของน้องชายที่ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 อีกด้วย ดังนั้นนางสาว
เอ(นามสมมติ) จึงทํางานตอนกลางคืนแล้วก็เรียนไปด้วยเพื่อแบ่งเบาภาระของพ่อ ขณะที่นางสาวจี(นามสมมติ)ได้เล่าให้
คณะผู้วิจัยฟังว่าที่เข้ามาทํางานตอนกลางคืนเพราะต้องการหารายได้เพิ่มเติมให้ครอบครัวด้วยเพราะครอบครัวฐานะไม่ค่อยดี
นอกจากนี้ยังต้องนําเงินไปช่วยเหลือครอบครัวใช้หนี้นอกระบบด้วย เช่นเดียวกับนางนาวซี(นามสมมติ)ที่บอกว่าเพราะฐาน
ทางบ้านไม่ดีจึงต้องหารายได้เพิ่มเติม อย่างไรก็ตามในบางกรณีจากการศึกษาสัมภาษณ์ของคณะผู้วิจัยพบว่านักศึกษาบางคน
มีฐานะทางครอบครัวในระดับปานกลาง
2. การคบหาผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทํางานตอนกลางคืน การคบหาหรือรู้จักผู้ที่ทํางานตอนกลางคืนเป็นอีกสาเหตุหนึ่ง
ที่ทําให้นักศึกษาทํางานตอนกลางคืน ซึ่งนางสาวเอฟ(นามสมมติ) ได้เล่าให้คณะนักวิจัยฟังว่าสาเหตุที่ทํางานต้องการกลางคืน
เพราะว่ามีเพื่อนในรุ่นเดียวกันทําอยูแ่ ละได้ชวนให้มาลองทําดูเพื่อจะได้มีรายได้เพิ่มเติม เช่นเดียวกับนางสาวอี(นามสมมติ)ที่
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เข้ามาทํางานที่ร้านเพราะรุ่นพี่ที่รู้จักได้แนะนําและชักชวนให้มาทํางาน นอกจากนี้ยังมีบางกรณีที่เข้ามาทํางานกลางคืน
เพราะมาเที่ยวบ่อยจนสนิทสนมกับคนภายในร้านจนชักชวนเข้ามาทํางานด้วยกัน
3. ต้องการหารายได้เสริม สําหรับการหารายได้เสริมเป็นสาเหตุหลักอีกสาเหตุหนึ่งที่คณะผู้วิจัยพบว่า นักศึกษาที่
เข้ามาทํางานตอนกลางคืนบางคนไม่ได้มีความลําบากเรื่องของค่าใช้จ่ายในการศึกษามากนักแต่ต้องการหารายได้เสริม
มากกว่า และอีกอย่างก็เป็นงานที่สนุกด้วยที่ได้พบปะผู้คนและเพื่อนๆที่หลากหลาย
สําหรับวิถีการดําเนินชีวิตของนักศึกษาที่ทํางานตอนกลางคืน พบว่าลักษณะการดํารงชีวิตของนักศึกษาทํางาน
กลางคืนกลับกลางวันจะมีความแตกต่างกันเป็นอย่างโดยเฉพาะช่วงเวลากลางวัน ซึ่งเป็นช่วงของการศึกษาเล่าเรียนตามปกติ
ผู้ให้ข้อมูลเล่าว่า การช่วงของการศึกษาเล่าเรียนหรือการดําเนินชีวิตปกติในเวลากลางมีข้อจํากัดเป็นอย่างมากซึ่งไม่สามารถ
แสดงออกบางสิ่งบางอย่างได้ เช่น การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลักษณะการแต่งตัว หรือการแสดงออกอื่นๆ แต่หากเป็น
ช่วงเวลากลางคืน โดยเฉพาะในช่วงของเวลาทํางานแม้จะทํางานเหนื่อย แต่ก็สามารถแสดงออกได้อย่างเสรีไม่อยู่ในการ
ควบคุมหรือกฎเกณฑ์ใด ๆ
อย่างไรก็ตามเมื่อได้สัมภาษณ์ถึงข้อดีและข้อเสียของการทํางานตอนกลางคืนของนักศึกษาที่ทํางานตอนกลางคืน
พบว่ ามี ทั้ง ข้อ ดีแ ละข้อ เสี ย สํา หรั บข้ อดี พบว่า นัก ศึก ษาที่ทํ างานตอนกลางคื นมี ความภาคภู มิใ จที่ ได้ แบ่ งเบาภาระของ
ครอบครัวและใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนให้เกิดประโยชน์ ทําให้รู้จักคุณค่าของเงินที่ได้มาว่ากว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทนั้นมัน
เหนื่อ ยแค่ ไหน นอกจากนี้เ มื่ อได้เ ข้ ามาทํ า งานแล้ วทํ าให้ รู้จั ก เพื่ อนที่ ทํา งานเดี ยวกั น เกิ ด ความคุ้ นเคยสนิท สนมทํา ให้
บรรยากาศในการทํางานสนุกสนาน ส่วนข้อเสียนั้นพบว่า นักศึกษาที่ทํางานกลางคืนส่วนใหญ่แล้วมีความรู้สึกไม่ต้องการให้
เพื่อนในห้องเรียนและอาจารย์ทราบเพราะถูกมองว่าเป็นผู้หญิงทํางานตอนกลางคืนหรือเป็นผู้หญิงที่ไม่ดี นอกจากนี้การ
ทํางานตอนกลางคืนยังทําให้พักผ่อนไม่เพียงพอ มีผลต่อเวลาเรียนทําให้รู้สึกง่วงนอนอีกด้วย
สรุปและอภิปรายผล
สําหรับการศึกษาวิจัยเรื่อง “การทํางานกลางคืนของนักศึกษาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม” นีส้ ามารถสรุป
และอภิปรายผลได้ดังนี้
สําหรับสาเหตุที่นักศึกษาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ทํางานตอนกลางคืนโดยเฉพาะเลือกทํางานในสถาน
บริหารการหรือสถานที่ท่องเที่ยวตอนกลางเหตุผลเหตุผลหลักคือการที่ฐานะทางบ้านที่ยากจนไม่สามารถส่งค่ายใช้จ่าย
สําหรับค่าเล่าเรียนได้อย่างเพียงพอจึงต้องหางานทําพิเศษ ซึ่งหากมองในแง่มุมหนึ่งแล้วถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่นักศึกษามีความ
รับผิดชอบและมีจิตสํานึกในการช่วยเหลือครอบครัวเพื่อหารายได้ จะเห็นได้ว่านักศึกษาส่วนหนึ่งเริ่มมีความรับผิดชอบมาก
ขึ้น และเรียนรู้ที่จะหารายได้เพื่อช่วยเหลือตนเองอีกด้วย
อย่างไรก็ตามสําหรับสาเหตุการเข้าสู่การทํางานตอนกลางคืนเพราะคบหาผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทํางานตอนกลางคืน
และต้องการหารายได้เสริม ถือเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเพราะว่าไม่ได้เกิดจากความจําเป็นที่ต้องทํางานตอนลางคืนเพื่อให้ได้เงิน
มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองและครอบครัว แต่เกิดจากความสนุกที่ได้เที่ยว ได้ทํางานตอนกลางคืน ดังนั้นจากการที่
คณะผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ พบว่า นักศึกษาที่ทํางานตอนกลางคืนเพราะสาเหตุของการคบหาผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การทํางานตอนกลางคืนและต้องการรายได้เสริมไม่ได้เดือนร้อนเรื่องของเงินค่าใช้จ่ายสําหรับการเล่าเรียนแต่ทําเพราะสนุก
และมีรายได้มีใช้จ่ายซึ่งทําให้นักศึกษากลุ่มนี้การใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย และบางคนส่งผลกระทบถึงการเรียนด้วย เช่น ง่วงเวลา
เรียน หรือขาดเรียนบ่อย เพราะนอนไม่ตื่นหรือตื่นสาย เป็นต้น

924

: ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริญญาตรีเครือข่าย SMARTS

การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 4 วันที่ 7 พ.ค. 2557
สําหรับวิถีการดําเนินชีวิตของนักศึกษาที่ทํางานตอนกลางคืนที่ดํารงชีวิตภายใต้สองบทบาทของนักศึกษา คือ
นักศึกษาทีท่ ํางานกลางคืนจะรู้จักที่จะว่างตัวดีกว่านักศึกษาที่ไม่ได้ทํางานตอนกลางคืน โดยเฉพาะตอนกลางคืนที่ต้องทํางาน
เมื่อเจอเพื่อนก็จะพยายามตัวเองอย่างดี แสดงให้เห็นว่านักศึกษาที่ทํางานตอนกลางคืนต่างรู้ตัวเองเป็นอย่างดีการทํางาน
ดังกล่าวเพื่อนๆ อาจจะมองว่าไม่ดี ดังนั้นเมื่อเจอเพื่อนๆ จึงต้องพยายามวางบทบาทของตัวเองให้เหมาะสมเพื่อจะได้รับการ
ยอมรับจากเพื่อนๆ ขณะที่การดําเนินชีวิตตอนกลางวัน ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการศึกษาเล่าเรียนในสถานศึกษา นักศึกษา
ทํางานกลางคืนบางคนก็จะพยายามควบคุมตัวเองอย่างดี เช่น การแต่งกายและการแต่งหน้า การพูดจา การแสดงออก
ภายนอกเหมือนนักศึกษาคนอื่น ๆ ทั่วไป เพราะไม่ต้องการแสดงความแตกต่างกับเพื่อน นอกจากนี้หากเพื่อนๆ ในห้องรับรู้
การวางตัวดังกล่าวก็เพื่อต้องการการยอมรับจากเพื่อนด้วย
อย่างไรก็ตามจากการที่คณะผู้วิจัยได้ทําการสัมภาษณ์แม้จะพบว่าการทํางานการคืนเป็นอุปสรรคในการเรียนเป็น
อย่างมาก แต่ในบางคนพบว่า นักศึกษาที่ทํางานกลางคืนเพื่อต้องการหารายได้มาเลี้ยงตัวเอง จะเกิดความความภาคภูมิใน
ตนเอง ภูมิใจในงานที่ทําเพราะเป็นงานสุจริต มีความรับผิดชอบ อดทน เห็นความสําคัญเกี่ยวกับความยากลําบากในการหา
เงิน รู้จักคุณค่าของเงินเพิ่มขึ้น ได้ช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ ซึ่งบางคนก็มีความตั้งใจเรียนและผลการเรียนดีขึ้นด้วย
อย่างไรก็ตามความรู้สึกอีกด้านของนักศึกษา คือ ไม่ต้องการให้เพื่อนและอาจารย์รับรู้ว่าทํางานกลาง เนื่องจากว่ากลัวจะถูก
นินทาบ้าง กลัวจะถูกมองว่าเป็นผู้หญิงไม่ดี
ข้อเสนอแนะ
1. สถานศึกษาควรมีการสร้างค่านิยมเกี่ยวกับการพึ่งตนเองของนักศึกษาโดยสนับสนุนให้ทํางานตอนกลางวันเป็น
หลักไม่ต้องทํางานตอนกลางคืน
2. สถานศึกษาควรมีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนที่ต้องทํางานควบคู่กันโดยเฉพาะการทํางานที่มีผลต่อ
การเรียนอาทิเช่น การทํางานตอนกลางคืน
เอกสารอ้างอิง
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ทุนทางสังคมในภูมิภาคตะวันตก : กรณีศึกษาปราชญ์ชาวบ้านด้านการประยุกต์ใช้พืชสมุนไพรในจังหวัดนครปฐม
Social Capital in the Western Region: A Case Study of Local Philosophers of the Utilization of
Herbs in Nakhon Pathom Province
ปฐมพงษ์ จงศักดิ์สวัสดิ์ และคณะ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน
อาจารย์พีรพัฒน์ พันศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษา
บทคัดย่อ
งานวิจั ยนี้มี วัต ถุป ระสงค์ เพื่อ ศึก ษา 1. ปราชญ์ช าวบ้านในด้า นแพทย์ แผนไทยและการใช้ส มุน ไพรในจัง หวั ด
นครปฐม 2. กระบวนการประยุกต์ใช้พืชสมุนไพรแก่ชุมชน งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพใช้การเก็บข้อมูลภาคสนาม
เป็นหลักโดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม แบบสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ แบบจด
บันทึก และทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการพรรณนา
ผลการวิจัย พบว่า ปราชญ์ชาวบ้านด้านแพทย์แผนไทยและการใช้สมุนไพรแต่ละคนมีองค์ความรู้ที่แตกต่างกัน คือ
องค์ความรู้เรื่องการนวด และการรักษากระดูก มี 2 คน ได้แก่ อาจารย์ประพันธ์ ขันติธีระกุล และนายเปรียง กลั่นแฮม องค์
ความรู้เรื่องการรักษาโรคด้วยสมุนไพร มี 3 คน ได้แก่ นายจํารัส แพทย์กุลพันธุ,์ ครูอัมพร กุมภะ และนายกิมติ๊ แซ่ไหล องค์
ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ยาพื้นบ้านไทย และยาสมุนไพรไทย มี 1 คน คือ หลวงพ่อเชิญ พระครูโสภณสุการ องค์ความรู้เรื่อง
การประยุกต์ใช้สมุนไพร มี 1 คน คือ ครูเจือจันทน์ นิ่มทัศนศิริ
คําสําคัญ: ปราชญ์ชาวบ้าน สมุนไพร จังหวัดนครปฐม
Abstract
This research aims to study 1. local philosophers of Thai traditional medicine and the utilization
of herbs in Nakhon Pathom Province. 2. the application of herbs to the community. This study uses a
qualitative research methodology, collected data from survey by participant observation, informal
interview, field note and descriptive analysis.
The results reveal that each local philosophers of Thai traditional medicine and the utilization
of herbs has different knowledge. There are two people who have knowledge about massage and bone
treatment : Arjan Prapan Kantiteerakul and Mr. Prieng klanham. There are three people who have
knowledge about herbal treatment: Mr. Jamrat patkulpan, Kru Amporn Kumpa and Mr. Gimti Sae-Lai.
There is one people who has knowledge about the preservation of Thai local medicine and Thai herbs :
Luang Pho Chern Phra Khru Sophon. There is one people who has knowledge about the application of
herbs : Kru Jerjan Nimtadsanasiri.
Keywords: Local philosophers, Herbs, Nakhon Pathom Province
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บทนํา
ภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทยประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี และ
เพชรบุรี นครปฐมเป็นจังหวัดหนึ่งในภูมิภาคตะวันตกของประเทศที่มีแพทย์แผนไทยดํารงอยู่ในจังหวัดอย่างมากมาย เพราะ
เป็นแหล่งที่ง่ายแก่การหาตัวยาต่าง ๆ อีกทั้งยังสามารถเพาะปลูกพืชสมุนไพรต่างๆ ได้ง่ายด้วย การปลูกพืชสมุนไพรถือได้ว่า
เป็นส่ วนหนึ่ งในวิถีชีวิ ตของแพทย์แผนไทย ด้วยวิถีชีวิ ตและสูตรการทํ ายาที่สืบทอดกัน มาอย่างยาวนาน และยัง มีการ
ประยุกต์ใช้พืชสมุนไพรต่างๆ อย่างมากมาย ทําให้ภูมิภาคแถบนี้มีปราชญ์ชาวบ้านทีม่ ีความรู้ ความสามารถ ความชํานาญใน
การประยุกต์ใช้พืชสมุนไพร
จังหวัดนครปฐมประกอบด้วยปราชญ์ชาวบ้านอย่างมากมายหลายกลุ่ม ตัวอย่างเช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มหัตถกรรม
กลุ่มศิลปะและวัฒนธรรม และกลุ่มแพทย์แผนไทย เป็นต้น ซึ่งแต่ละกลุ่มมีการสืบต่อการดํารงชีวิตอย่างต่อเนื่องยาวนาน
กลุ่มปราชญ์ชาวบ้านที่นําสมุนไพรมาประยุกต์ใช้เป็นหนึ่งในปราชญ์ชาวบ้านด้านแพทย์แผนไทย
ปัจจุบัน กลุ่มปราชญ์ชาวบ้านในจังหวัดนครปฐมที่ทําการประยุกต์ใช้พืชสมุนไพร ประกอบด้วย ครูเจือจันทน์ นิ่ม
ทัศนะศิริ ตําบลห้วยขวาง, นายจํารัส แพทย์สกุลพันธุ์ ตําบลคลองใหม่, หลวงพ่อเชิญพระครูโสภณสุการ วัดกลางคูเวียง
นางสาวฉันทนา หิตการญ ตําบลบางแขม และนายกิมติ๊ แซ่ไหล ตําบลบางหลวง
กลุ่มเครือข่ายนักปราชญ์ชาวบ้านที่ทําการประยุกต์ใช้พืชสมุนไพร เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็ง
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสูตรการทํายาด้วยสมุนไพร รวมทั้งสร้างศูนย์การเรียนรู้ พร้อมทั้งเปิดการอบรมถ่ายทอดความรู้
ประสบการเกี่ยวกับการทํายารักษาโรคด้วยพืชสมุนไพร
เนื่องด้วยการรวมตัวกันประยุกต์ใช้พืชสมุนไพรอย่างเข้มแข็ง และดํารงอยู่กันมาอย่างยาวนาน รวมทั้งมีการอบรม
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่ชุมชนของตนเองและชุมชนใกล้เคียงโดยรอบ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษากระบวนการ
ประยุกต์ใช้พืชสมุนไพรและถ่ายทอดองค์ความรู้ของการประยุกต์ใช้พืชสมุนไพรของกลุ่มแพทย์แผนไทยดังกล่าว
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน ด้านแพทย์แผนไทยและการใช้สมุนไพรในจังหวัดนครปฐม
2. เพื่อศึกษากระบวนการประยุกต์ใช้พืชสมุนไพรแก่ชุมชน
วิธีดําเนินการวิจัย
1. พื้นที่วิจัย ชุมชนกลุ่มปราชญ์ชาวบ้านด้านแพทย์แผนไทยและการใช้สมุนไพร ที่มีการอนุรักษ์และประยุกต์ใช้พชื
สมุนไพรในการรักษาโรค ในเขตจังหวัดนครปฐม
2. ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informant) ในการวิจัย ได้แก่
2.1 ครูเจือจันทน์ นิ่มทัศนศิริ
2.2 นายจํารัส แพทย์สกุลพันธุ์
2.3 หลวงพ่อเชิญ พระครูโสภณสุการ
2.4 ครูอัมพร กุมภะ
2.5 นายกิมติ๊ แซ่ไหล
2.6 อาจารย์ประพันธ์ ขันติธีระกุล
2.7 นายเปรียง กลั่นแฮม
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3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยแบบสังเกต แบบการสัมภาษณ์ การสนทนา
กลุ่ม สมุดบันทึกข้อมูล คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป และเครื่องบันทึกเสียง การเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งแยกเป็นหมวดหมู่ ดังนี้
3.1 การศึกษาเอกสารและการสํารวจข้อมูลพื้นฐาน ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารจากฐานข้อมูลของศูนย์
วัฒนธรรมและการเรียนรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ทราบถึงสภาพของชุมชน อาณาเขต บริเวณ
สถานที่ตั้ง
3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งแรก ผู้วิจัยได้ประสานงานกับศูนย์วัฒนธรรมและการเรียนรู้มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม เพื่อทําความรู้จักกับผู้ให้ข้อมูลแต่ละคน ที่อยู่ของผู้ให้ข้อมูล และนัดแนะเพื่อเข้าพบผู้ให้ข้อมูล
3.3 การบันทึกเก็บข้อมูลภาคสนาม เริ่มจากตัวผู้วิจัยได้ทําการนัดหมายล่วงหน้ากับผู้ให้ข้อมูลสําคัญ เมื่อถึง
วันที่นัดหมายผู้วิจัยได้แนะนําตัวเอง และสอบถามเรื่องทั่ว ๆ ไปเพื่อให้เกิดบรรยากาศที่เป็นกันเองมากที่สุด และไม่ให้เกิด
ความระแวงระหว่างผู้วิจัยกั บผู้ให้ข้ อมูล หลังจากนั้น เริ่มเข้า สู่คําถามแนวการสัม ภาษณ์ที่ เตรียมไว้ ในขณะที่ ทําการ
สัมภาษณ์ได้มีการจดบันทึกลงในสมุดบันทึก และผู้วิจัยได้ขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลใช้เทปบันทึกเสียงและถ่ายภาพเก็บข้อมูลใน
กรณีที่เป็นข้อมูลที่สําคัญๆ ไม่สามารถจดจําหรือจดบันทึกได้ทั้งหมด เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลได้มากที่สุดโดยไม่ตกหล่นและ
ข้อมูลที่ได้เป็นจริงมากที่สุด หลังจากทําการสัมภาษณ์เสร็จสิ้น ผู้วิจัยได้ทําการถอดเทปบันทึกเสียงทันที พร้อมกับพิจารณา
สมุดจดบันทึกควบคู่กันไป ซึ่งหากเกิดปัญหาหรือมีข้อสงสัย จะทําการซักถามกลับไปยังผู้ให้ข้อมูลอีกครั้งเพื่อให้ได้ข้อมูลที่
สําคัญและชัดเจนที่สุด
3.4 การสัมภาษณ์ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบเจาะลึกโดยใช้การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง หรือการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ โดยผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักในพื้นที่ศึกษา โดยการสร้างแนวคําถามอย่างกว้าง ซึ่งข้อ
คําถามต่างๆ สามารถยืดหยุ่นได้ โดยการสัมภาษณ์ผู้วิจัยใช้การซักถาม พูดคุยแบบเป็นกันเอง เพื่อป้องกันมิให้บุคคลที่เป็น
แหล่งข้อมูลเกิดความกังวลใจในการตอบคําถาม ซึ่งอาจมีผลต่อความเชื่อถือของข้อมูล การซักถามในประเด็นและข้อคําถาม
ต่าง ๆ จะมีการปรับเปลี่ยนลําดับไปได้ตลอดเวลาตามความเหมาะสม ตลอดจนใช้ศิลปะในการซักถามพูดคุย เพื่อให้ได้ข้อมูล
ระดับลึกที่เข้าถึงความเป็นจริงมากที่สุด
3.5 การสังเกต เป็นวิธีการหาข้อมูลที่ทําให้ทราบถึงพฤติกรรมที่แสดงออกมาเป็นธรรมชาติ ตรงตามความเป็น
จริง โดยผู้วิจัยใช้วิธีสังเกต 2 วิธี คือ
3.5.1 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยผู้วิจัยเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่ผู้ถูกสังเกตกระทําอยู่ ได้แก่
การร่วมกิจกรรมภายในชุมชน การประยุกต์ใช้พืชสมุนไพรด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การทําสบู่น้ํานมแพะผสมสมุนไพร เพื่อให้
ทราบถึงขั้นตอน วิธีการทํา วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทํา รวมไปถึงสรรพคุณของสบู่
3.5.2 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม เป็นการสังเกตโดยผู้ถูกสังเกตไม่รู้ตัวเพื่อให้ได้พฤติกรรมของผู้ถูก
สังเกตเป็นไปอย่างธรรมชาติทําให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง เช่น ลักษณะจากผู้ที่ใช้สบู่น้ํานมแพะผสมสมุนไพรจริง
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1 ตั้งแต่ต้นเดือนถึงกลางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 ศึกษาเอกสารที่เป็นข้อมูลพื้นฐานของปราชญ์
ชาวบ้านสาขาต่าง ๆ ที่ศูนย์วัฒนธรรมและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อนํามาใช้ในการวางแผนในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยการลงพื้นที่ในชุมชนต่อไป
ขั้นตอนที่ 2 ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 รวมระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ผู้วิจัย
ได้สร้างความคุ้นเคยสนิทสนมกับผู้ให้ข้อมูลหลักและชาวบ้านในหมู่บ้าน พร้อมทั้งการสังเกต การสัมภาษณ์ ตลอดจนเข้าไปมี
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ส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของชาวบ้านเหมือนเป็นคนในหมู่บ้าน พร้อมทั้งทําการบันทึกภาคสนาม โดยทําการวิเคราะห์
ข้อมูลไปพร้อม ๆ กัน และหลังจากผู้วิจัยได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จแล้ว หากเกิดปัญหาที่จําเป็นต้องเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพิ่มเติม ผู้วิจัยจะเข้าไปในหมู่บ้านอีกครั้งจนกว่าได้ข้อมูลที่ชัดเจน
ผลการวิจัย
จากผลการวิจัย พบว่า ปราชญ์ชาวบ้านด้านแพทย์แผนไทยและการใช้สมุนไพรในแต่ละคนมีองค์ความรู้ ดังต่อไปนี้
องค์ความรู้เรื่องการนวด และการรักษากระดูก มี 2 คน ดังนี้
1. อาจารย์ประพันธ์ ขันติธีระกุล มีองค์ความรู้ด้านการนวดแผนไทย
2. นายเปรียง กลั่นแฮม มีองค์ความรูด้ ้านการนวดแผนโบราณ
วิธีในการนวดของอาจารย์ประพันธ์ และลุงเปรียง มีวิธกี ารที่เหมือนกัน คือ การนวดแบบเชลยศักดิ์ เป็นการ
นวดที่ใช้ในระดับชาวบ้านด้วยท่าทางทั่วไป ไม่มีแบบแผนหรือพิธีรตี องในการนวดมากนัก อีกทั้งยังสามารถใช้อวัยวะอื่น ๆ
เช่น เข่า ศอก เท้า เพื่อช่วยทุ่นแรงในการนวดได้
องค์ความรู้เรื่องการรักษาโรคด้วยสมุนไพร มี 3 คน ดังนี้
1. นายจํารัส แพทย์กุลพันธุ์ มีองค์ความรู้ด้านหมอกวาดยา
2. ครูอัมพร กุมภะ มีองค์ความรู้ด้านการรักษากระดูกด้วยสมุนไพร
3. นายกิมติ๊ แซ่ไหล มีองค์ความรู้ดา้ นแพทย์สมุนไพรและตํารายาพื้นบ้าน
องค์ความรู้ของหมอจํารัส ครูอมั พร และหมอกิมติ๊ มีจุดประสงค์ในการรักษาแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง กล่าวคือ
หมอจํารัสเป็นหมอที่รักษาไข้หวัด และโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจต่าง ๆ โดยการกวาดยา ส่วนครูอัมพรเป็นหมอรักษา
โรคกระดูก สําหรับหมอกิมติเ๊ ป็นหมอรักษาโรคทั่วไป แต่วิธีการรักษาทั้งสามท่านนั้นเหมือนกัน คือ การรักษาด้วยสมุนไพร
องค์ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ยาพื้นบ้านไทย และยาสมุนไพรไทย มี 1 คน ดังนี้
1. หลวงพ่อเชิญ พระครูโสภณสุการ มีองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ยาพื้นบ้านไทย
หลวงพ่อเชิญ พระครูโสภณสุการ มีองค์ความรูเ้ กี่ยวกับการอนุรักษ์ตัวยาสมุนไพรต่างๆ ไว้ ให้กับบุคคลที่มี
ความต้องการที่จะศึกษาหาความรูเ้ กี่ยวกับยาพื้นบ้านไทย และบุคคลที่ต้องการนําไปรักษาผู้ป่วยโรคต่าง ๆ ต่อไป
องค์ความรู้เรื่องการประยุกต์ใช้สมุนไพร มี 1 คน ดังนี้
1. ครูเจือจันทน์ นิ่มทัศนศิริ มีองค์ความรู้ดา้ นการทําสบู่นมแพะสมุนไพร
นมแพะให้ผลดีต่อสุขภาพมากกว่านมโค เนื่องจากคุณสมบัติของนมแพะมีปริมาณของสารอาหาร วิตามิน
และแร่ธาตุ สูงกว่านมโค รวมทั้งการที่นมแพะมีสัดส่วนของกรดไขมันสายชั้นสูงกว่านมโค และมีขนาดเล็ก ไขมันเฉลี่ยต่ํากว่า
นมโค ทําให้นมแพะย่อยง่าย และนําไปใช้ประโยชน์ได้ดีกว่านมโค นอกจากนี้ ยังสามารถนํานมแพะมาทําสบู่ก้อนกลีเซอรีน
เพื่อใช้ในครอบครัว และเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน โดยครูเจือจันทน์มกี รรมวิธีในการนําพืชสมุนไพรมาประยุกต์ใช้ในการ
ผลิตสบู่นมแพะ ทําให้ได้สบู่นมแพะที่มีคุณประโยชน์มากขึ้น
สรุปและอภิปรายผล
จากผลการวิจัย สามารถสรุปได้ว่า ปราชญ์ชาวบ้านด้านแพทย์แผนไทยและการใช้สมุนไพรในแต่ละคนมีองค์
ความรู้ที่แตกต่างกัน คือ องค์ความรู้เรื่องการนวด และการรักษากระดูก มี 2 คน ได้แก่ อาจารย์ประพันธ์ ขันติธีระกุล และ
นายเปรียง กลั่นแฮม องค์ความรู้เรื่องการรักษาโรคด้วยสมุนไพร มี 3 คน ได้แก่ นายจํารัส แพทย์กุลพันธุ์, ครูอัมพร กุมภะ
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และนายกิมติ๊ แซ่ไหล องค์ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ยาพื้นบ้านไทย และยาสมุนไพรไทย มี 1 คน คือ หลวงพ่อเชิญ พระครู
โสภณสุการ องค์ความรู้เรื่องการประยุกต์ใช้สมุนไพร มี 1 คน คือ ครูเจือจันทน์ นิ่มทัศนศิริ
องค์ความรู้ที่มีอยู่ในปราชญ์ชาวบ้านนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ หรือได้รับ
ถ่ายทอดจากครูบาอาจารย์ ผู้หลักผู้ใหญ่ ที่มีความเคารพนับถือ เป็นส่วนใหญ่ ปราชญ์ชาวบ้านเหล่านี้ยังได้เปิดโอกาสให้
บุคคลภายนอกได้เข้าไปศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับด้านตัวยา และสมุนไพรต่าง ๆ อีกด้วย ซึ่งถือได้ว่าเป็นการเผยแพร่ และเป็น
การถ่ายทอดองค์ความรู้อีกทางหนึ่ง อันจะทําให้องค์ความรู้นี้อยู่คู่กับชุมชนในจังหวัดนครปฐม และชุมชนข้างเคียงตลอดไป
แหล่งพืชสมุนไพรที่ได้มา ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพืชสมุนไพรที่มีอยู่ตามหมู่บ้าน หรือบางพื้นที่จะมีแหล่งปลูกหรือ
แหล่งอนุรักษ์ขนาดใหญ่อยู่ ทําให้มตี ัวยาใช้ในการรักษา และนํามาประยุกต์ใช้กับสิ่งต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง เช่น การทําสบู่
นมแพะสมุนไพร จึงถือได้ว่าจังหวัดนครปฐมมีพืชสมุนไพรนานาชนิดอยู่อย่างมากมาย
ปัจจุบัน แม้ว่าการแพทย์แผนปัจจุบันจะมีบทบาทในการรักษาโรค แต่ยังมีการใช้พืชสมุนไพรสําหรับอุปโภคและ
บริโภคเพื่อสุขภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่มาก ซึ่งอาจสืบเนื่องมาจากปัจจัยหลายอย่างที่ทําให้การใช้สมุนไพรไทยยังไม่แพร่หลาย
เท่าที่ควร จึงน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น หากมีการนําสมุนไพรมาใช้ประโยชน์มากขึ้น จะช่วยเป็นการอนุรักษ์พืชสมุนไพร
ไม่ให้หายไป นอกจากนี้ การนําพืชสมุนไพรไปประยุกต์ใช้ ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับพืชสมุนไพรและใช้ประโยชน์สูงสุด
ข้อเสนอแนะ
การศึกษาวิจัยนี้ชิ้นนี้คณะผู้วิจัยเห็นว่า เนื่องจากองค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวสมุนไพรและแพทย์แผนไทยของปราชญ์ใน
ท้องถิ่นมีอยู่เป็นจํานวนมากและมีอยู่อย่างหลากหลายประเภท ดังนั้น ในอนาคตควรมีรวบรวมข้อมูลเกี่ยวสมุนไพรในท้องถิ่น
องค์ความรู้เกี่ยวกับแพทย์แผนไทย รวมถึงการประยุกต์ใช้สมุนไพรในงานแพทย์แผนไทยอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ควรมีการ
กระตุ้น รณรงค์ ให้ทุกภาคส่วนในสังคมไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชน ชุมชนภาครัฐ ให้ความสําคัญในการรักษาไว้ซึ่งสมุนไพร
ไทยรวมถึงองค์ความรู้ด้านแพทย์แผนไทยซึ่งกําลังจะสูญหายไปอีกด้วย
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ตําบลวังยาว อําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้แนวคิดการศึกษาชุมชนมาเป็นกรอบในการศึกษาด้วยการเก็บรวบรวม
ข้อมูลชุมชนเกี่ยวกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีและความเชื่อของชาวกะเหรี่ยง งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพใช้
การเก็บข้อมูลภาคสนามเป็นหลักโดยใช้เครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม แบบสัมภาษณ์อย่าง
ไม่เป็นทางการ แบบจดบันทึก และทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการพรรณนา
ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนกะเหรี่ยงหมู่บ้านกล้วย ตําบลวังยาว อําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี มีลักษณะของ
ชุมชนที่ประกอบไปด้วยวัฒนธรรม ประเพณี คติความเชื่อ ค่านิยม และแบบแผนพฤติกรรม ที่สามารถกล่าวได้ว่าเป็นวิถีชีวิต
ที่ถ่ายทอดจากบรรพชนของชาวกะเหรี่ยงมาสู่สมาชิกของชุมชนในปัจจุบัน ซึ่งลักษณะทางวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ
ดังกล่าวมีการสืบทอดปรากฏชัดในสถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา และสถาบันเศรษฐกิจ แต่ในสถาบันการเมืองการ
ปกครองและสถาบันการศึกษาการวิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมปรากฏอยู่น้อยมาก อย่างไรแม้ว่าการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมทําให้ชุมชนกะเหรี่ยงหมู่บ้านกล้วยมีวิถีชีวิตปรับเปลี่ยนไป แต่ความเข้มแข็งในการดําเนินชีวิตตามระเบียบแบบ
แผนด้านวัฒนธรรม ประเพณี รวมถึงความเชื่อของชาวกะเหรี่ยงหมู่บ้านกล้วยยังคงปรากฏเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน สมาชิก
ในชุมชนยังคงดําเนินวิถีชีวิตแบบพอเพียง รักษาวัฒนธรรมประเพณีของชาวกะเหรี่ยง เช่น การแต่งกาย การละเล่นแบบ
กะเหรี่ยง รวมถึงการทําการบูชาผีบรรพบุรุษในโอกาสต่างๆ ไว้อย่างเข้มข้น นอกจากนี้เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศโดยรอบ
เป็นภูเขาทําให้ชุมชนกะเหรี่ยงหมู่บ้านกล้วยยังคงรักษาความเป็นชุมชนที่ค่อนข้างสันโดษและได้รับผลกระทบจากสังคม
ภายนอกไม่มากนัก จึงทําให้ชุมชนยังคงมีโครงสร้างชุมชนแบบเรียบง่ายและยังคงมีวัฒนธรรมบางส่วนที่สืบทอดจากบรรพชน
มาจนถึงปัจจุบัน
คําสําคัญ : ภูมิภาคตะวันตก วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี กระเหรี่ยง
Abstract
A research on “The community in the Western Region” A case study of Karen community in
Moo Baan Kluay Tambon Wang Yao Amphoe Dan Chang, Suphanburi Province has objective to study the
way of life, culture, traditions and beliefs of Karen in Moo Baan Kluay Tambon Wang Yao Amphoe Dan
Chang Suphanburi Province. This study use a qualitative research methodology, gathered all the
information from survey by participant observation, informal interview, field note, descriptive analysis
and use concept of Community Education as a framework.
From research findings, this Karen community has the way of life, culture, traditions and beliefs
from ancestor and was appeared in family institution religious institutions and economic institutions but
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appeared less in government and political institute and education institute. Although the life style of
Karen in Baan Kluay was changed because a social change but the way of life from culture, traditions
and beliefs to be strong and appear like a identity of community such as dressing, Karen amusement,
Ancestral Worship Tradition. Besides, because of this Karen community located in a place that
surrounding mountains it’s made this community isolated from the outside and still has some culture
inherited from the ancestors to the present.
Keywords: Western region, The way of life, Culture, Traditions, Beliefs, Karen
บทนํา
พื้นที่ในภาคตะวันตกของประเทศไทย มีกลุ่มชาติพันธ์อยู่อาศัยเป็นจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นจังหวัดกาญจนบุรี
ราชบุรี สุพรรณบุรีซึ่งชาวกะเหรีย่ งจะอาศัยอยู่ในอําเภอต่างๆและดําเนินชีวิตอย่างกลมกลืนกับคนไทยในพื้นที่ ไม่สร้างความ
เดือดร้อน อาศัยกันอยู่อย่างเรียบง่าย อย่างเช่นในจังหวัดสุพรรณบุรี ก็มีชาวกะเหรี่ยงอาศัยอยู่เช่นกัน และมีประวิติความ
เป็นมาที่ยาวนาน และในปัจจุบนั ชาวกะเหรี่ยงกลุ่มนี้ก็ยังคงรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมต่าง ๆ ของชาวกะเหรี่ยงไว้ แม้สิ่งแวดล้อม
จะมีการเปลี่ยนแปลงไป
หมู่บ้านบ้านกล้วยตั้งอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี ตําบลวังยาว อําเภอด่านช้าง ชื่อหมู่บ้านที่ชาวกระเหรี่ยงเรียกกันคือ
เห่ละวุ้ง ชาวกะเหรี่ยงพวกนี้ได้อพยพมาจากประเทศพม่า เนื่องจากชาวพม่าขับไล่ให้พวกชาวกระเหรี่ยงออกจากประเทศ
พม่าโดยการไล่ชาวกระเหรี่ยงเข้าไปในป่าและขังอยู่ในถ้ําแล้วจุดไฟเผาพริกเพื่อให้เกิดควันเข้าไปในถ้ํา เพื่อให้ชาวกะเหรี่ยง
นั้นตายอยู่ในถ้ํา แต่ก็มีชาวกะเหรี่ยงบางกลุ่มสามารถหนีออกมาจากถ้ําได้ แล้วได้เดินทางด้วยเท้าข้ามประเทศมายังฝั่งไทยมา
ตั้งถิ่นฐาน ที่แรกอยู่ที่ด่านเจดีย์ 3 องค์ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อครั้งนั้น รัชกาลที่1 ได้ทรงเสด็จมาที่ด่านเจดีย์ 3 องค์พวกชาว
กะเหรี่ยงจึงทูลขอรัชกาลที่ 1 ให้ชาวกระเหรี่ยงที่อพยพมาจากประเทศพม่าเข้ามาพักพิงอาศัยอยู่ที่ด่านเจดีย์ 3 องค์ ต่อมา
ชาวกระเหรี่ยงได้อพยพ จากด่านเจดีย์ 3 องค์จังหวัดกาญจนบุรี เข้ามาอยู่ที่หมู่บ้านตะเพินคี่จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อทํามาหา
กินโดยการถางป่าเข้ามาเรื่อยๆจนถึงที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เลยตัดสินใจตั้งถิ่นฐานปักหลักอยู่ที่บนเขา และตั้งชื่อหมู่บ้านว่า
"เห่ละวุ้ง" ที่ชาวกระเหรี่ยงเรียกกัน เนื่องจากสภาพแวดล้อมเป็นภูเขา การคมนาคมติดต่อกับโลกภายไม่สะดวกเท่าที่ควรทํา
ให้ชาวกะเหรี่ยงกลุ่มดังกล่าวยังมีวิถีชีวิตดั่งเดิมที่ผูกติดอยู่กับธรรมชาติและใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
นอกจากนี้ชาวกระเหรี่ยงหมู่บ้านกล้วยยังมีวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อที่สืบทอดต่อๆ กันมาเป็นเวลานานทั้ง
มีการปฏิบัติที่ดีคงรูปแบบเดิมที่สืบต่อกันมาอย่างน่าสนใจหลายอย่างเช่น การไหว้ศาลกลางหมู่บ้าน การไหว้ขอให้ช่วย
ปกป้องคุ้มภัยอันตรายต่างๆและให้ช่วยการทํามาหากินพืชผลทางการเกษตรได้ผลดีเจริญเติบโตฟ้าฝนเป็นใจและเป็นการ
แสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธ์ของหมู่บ้าน ศาลกลางบ้าน ในหมู่บ้านบ้านกล้วย เป็นศาลที่ชาวบ้านนับถือสักการบูชา
ชาวบ้านในพื้นที่จะทําพิธีทําบุญ และสักการะศาลเป็นประจําทุกปีหมู่บ้านบ้านกล้วยเป็นหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง
เก่าแก่มีอายุราว 400 ปีมาแล้ว บริเวณที่หมู่บ้านตั้งอยู่มีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาโดยส่วนใหญ่ มีลําห้วยตะเพินและลําห้วยไกโว
เป็นแหล่งน้ําสําคัญของหมู่บ้าน ชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงที่นี่นับถือศาสนาพุทธและถือผี การบูชาศาลกลางบ้านเป็ น
วัฒนธรรมหนึ่งของชาวเผ่ากะเหรี่ยงที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีพิธีไหว้จุฬามณี เป็นเทศกาลปีใหม่
ของชาวกะเหรี่ยงในช่วงก่อนที่จะถึงวันเพ็ญเดือน 5 นั้น เป็นการรําถวายจุฬามณีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในหมู่บ้านทั้งหมด ทั้ง
เทวดาผู้รักษาภูเขา แม่น้ํา ผืนดิน ตลอดจนเจ้าป่าเจ้าเขาที่เคารพนับถือกันในหมู่บ้าน โดยจะมีการจุดธูปอัญเชิญ และรํา
ถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้น แล้วทุกคนก็จะได้เข้าไปจุดเทียนขอพรจากจุฬามณี "ตลอดเวลาในการทําพิธีนั้น เราจะเอาด้ายสี
เหลืองที่เตรียมไว้ไปใส่ในเจดีย์จุฬามณี และด้ายนั้นก็จะถูกปลุกเสกโดยเหล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ตลอดพิธี แล้ววันรุ่งขึ้น
หลังจากพิธีเสร็จก็จะเอาด้ายมาแจกให้กับลูกหลานและญาติที่มาร่วมงานทุกคน
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ด้วยเหตุนี้คณะผู้ทําการวิจัยจึงเห็นถึงความสําคัญและความน่าสนใจของการดําเนินชีวิต การรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม
ประเพณี ความเชื่ อ ตลอดจนภาษาของชาวกะเหรี่ ย ง จึ งได้ ทํ า การวิจั ย ขึ้ น เพื่ อ เป็ น ความรู้ สํา หรั บ ผู้ ที่ ส นใจในวิ ถี ชี วิ ต
วัฒนธรรม ประเพณีและความเชื่อ ของกะเหรี่ ยง นอกจากนี้ยัง เป็นการถ่า ยทอดเรื่องราวการดํา เนินชี วิต การรัก ษาไว้
วัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อของชาวกะเหรี่ยง โดยนําแนวคิดการศึกษาชุมชนมาเป็นกรอบข่ายในการศึกษาชาวกะเหรี่ยง
หมู่บ้านบ้านกล้วย ตําบลวังยาว อําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรีอีกด้วย
วัตถุประสงค์
สําหรับการศึกษาวิจัยเรื่อง “ชุมชนในภูมิภาคตะวันตก : กรณีศึกษาชุมชนกะเหรี่ยงหมู่บ้านกล้วย ตําบลวังยาว
อําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี” นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อรวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ของชุมชนชาวกะเหรี่ยงหมู่บ้านกล้วย ตําบลวังยาว อําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “ชุมชนในภูมิภาคตะวันตก : กรณีศึกษาชุมชนกะเหรี่ยงหมู่บ้านกล้วย ตําบลวังยาว อําเภอด่านช้าง
จังหวัดสุพรรณบุรี” นี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ข้อมูลส่วนใหญ่ได้จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ชาวกะเหรี่ยงในชุมชนดังกล่าว
โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
1.พื้นที่การวิจัย สําหรับการเลือกพื้นที่ในการวิจัยในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ได้เลือกพื้นที่ศึกษาแบบเจาะจง (Purposive
Selective) โดยเป็นพื้นที่ที่มีสมาชิกของคณะผู้วิจัยเป็นคนในพื้นที่ซึ่งทําให้ง่ายในการติดต่อประสานงานและการเข้าถึงข้อมูล
เป็นอย่างดี คณะผู้วิจัยจึงได้เลือกหมู่บ้านกล้วย ตําบลวังยาว อําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพื้นที่ในการศึกษาวิจัย
2.ผู้ให้ขอ้ มูลสําคัญ (Key Informant) สําหรับบุคคลผู้ให้ข้อมูลสําคัญในงานวิจัยนี้คณะผู้วิจัยได้ติดผ่านผู้ที่รู้จักกับบุคคล
ในชุมชนซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับชุมชน ประวัติความเป็นมา ข้อมูลพื้นฐาน วัฒนธรรม ความเชื่อประเพณี และวิถีชีวิตใน
ชุมชนเป็นอย่างดี ซึ่งประกอบด้วยผู้นําชุมชนที่เป็นทางการ ได้แก่ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นําชุมชนที่ไม่เป็นทางการได้แก่ ผู้
อาวุโสในชุมชน ผู้นําทางจิตวิญญาณต่างๆ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ได้แก่
2.1 ยายโซ่ จะเปิ้ง (ชาวกะเหรี่ยงในหมู่บ้านบ้านกล้วย ตําบลวังยาว อําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี)
2.2 นายเก่งชะโพ่ จันทร์ทา (ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านบ้านกล้วย ตําบลวังยาว อําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี)
3.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล
สําหรับการเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วย แบบสังเกต แบบการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ สมุด
จดบันทึกข้อมูล เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูป สําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกดังนี้
3.1 ข้อมูลด้านเอกสาร ประกอบด้วย หนังสือ สิ่งพิมพ์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากฐานข้อมูลออนไลน์ เพื่อศึกษา
แนวคิดในการวิจัย
3.2 ข้อมูลด้านบุคคล ประกอบด้วย ผลการสัมภาษณ์ ผู้นําชุมชนกระเหรี่ยง ชาวกระเหรี่ยงในหมู่บ้าน
3.3 ข้อมูลภาคสนาม ใช้ในการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ และการสนทนากลุ่ม
4. ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย คณะผู้วิจัยได้มีการดําเนินการในขั้นตอนที่สําคัญดังนี้.
4.1 การวิจัยเอกสาร สืบค้นข้อมูลทุติยภูมิผ่านอินเทอร์เน็ต และข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบริบทพื้นที่ ตําบลวังยาว
อําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
4.2 การวิจัยภาคสนาม ประกอบด้วยการดําเนินการดังนี้
4.2.1 การสํารวจพื้นที่ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
4.2.2 การระบุตัวบุคคลและการนัดหมายเพื่อสัมภาษณ์สนทนาพูดคุยกับบุคคลที่ประกอบด้วยผู้นําชุมชนและ
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ชาวบ้าน
4.2.3 การสั งเกตแบบไม่ เป็นทางการโดยการสังเกตวิถีชีวิ ต วัฒ นธรรม ประเพณี ความเชื่ อ รวมถึงการ
ประกอบอาชีพ เป็นต้น
4.2.4 นําข้อมูลที่รวบรวมได้มาทอดประเด็น สรุปตามกรอบแนวคิดการวิจัยชุมชน
4.2.5 การสัมภาษณ์เพิ่มเติมเพื่อเจาะลึกข้อมูลพื้นฐานและตรวจสอบข้อมูลที่เป็นปัญหาและอุปสรรค
4.2.6 ทําการตรวจสอบข้อมูลยืนยันข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงทางด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี
ความ
เชื่อ รวมถึงการประกอบอาชีพ เป็นต้น
4.2.7 ทําการสัมภาษณ์เพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความสมบูรณ์ของข้อมูล
4.2.8 ทําการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบพรรณนา
ผลการวิจัย
สําหรับผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “ชุมชนในภูมิภาคตะวันตก : กรณีศึกษาชุมชนกะเหรี่ยงหมู่บ้านกล้วย ตําบลวังยาว
อําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี” นี้ คณะผู้ศึกษาวิจัยได้ทําการศึกษาวิเคราะห์พรรณนาข้อมูลการศึกษาชุมชนชาว
กะเหรี่ยงในพื้นที่ดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ดังนี้
1.ด้านวิถีชีวิต สําหรับวิถีการดําเนินชีวิตของชุมชนกะเหรี่ยงบ้านกล้วย ในที่นี้หมายถึงลักษณะของพฤติกรรม รูปแบบ
การดําเนินชีวิต และกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมในการเข้าสังคม พฤติกรรมในการบริโภค พฤติกรรม
การละเล่นเพื่อความบันเทิง รวมถึงการพักผ่อน การแต่งตัว ซึ่งล้วนเป็นส่วนประกอบของรูปแบบการดําเนินชีวิตของชุมชน
กะเหรี่ยงดังกล่าว พบว่าซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้
สภาพที่อยู่อาศัย หมู่บ้านของชาวกะเหรี่ยงในหมู่บ้านกล้วย มักตั้งอยู่ในบริเวณที่ราบระหว่างเทือกเขาและจะสร้างบ้าน
รวมกันอยู่เป็นกลุ่มหรือชุมชนโดยไม่มีรั้วลอมแต่ละครัวเรือนจึงเดินไปมาหาสู่กันได้เสมอในชีวิตประจําวัน
สมัยก่อนจะสร้างเป็นกระท่อมยกพื้นสูงมีเสาทั้งหมด 9 ต้น เสาเอกคือเสาที่อยู่บนหัวนอน พื้นปูด้วยฟากไม่ไผ่ หลังคามุง
ด้วยหญ้าแฝกหรือใบไม้ ฝาบ้านใช้ไม้ไผ่สับฝาก ส่วนในบ้านจะปิดกั้นห้องหนึ่งสําหรับลูกสาว บริเวณหน้าบ้านมีเกราะผูกไวใช้
ไว้ใช่เพื่อเคาะเมื่อเกิดภัยในหมู่บ้านบ้านจะสร้างด้วยไม้ไผ่เป็นหลัก
ปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น พบว่า สภาพที่อยู่อาศัยดังกล่าวเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย เช่น เส้นทาง
คมนาคมมีความเจริญมากขึ้น การปลูกบ้านเรือนที่อยู่อาศัยจึงมีรูปแบบเปลี่ยนไปบาง เช่น ใช้อิฐ ปูน เพื่อความคงทนในการ
อยู่อาศัย แต่ก็มีบ้างบ้านที่คงรูปแบบเดิม ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกในการดําเนินชีวิตปัจจุบันเกิดความเปลี่ยนแปลงเป็น
อย่างมากซึ่งเกิดจากความทันสมัยและเทคโนโลยี เช่น มีเครื่องใช้ไฟฟ้า มีโทรศัพท์ มีโทรทัศน์ ซึ่งเกิดจากการดําเนินชีวิตที่คน
ในชุ มชนบางส่วนหันมาทํา การค้าขายและอาชีพ รับจ้ างมากขึ้ น อย่างไรก็ ตามเครื่ องอํ านวยความสะดวกดัง กล่า วหาก
เปรียบเทียบกับชุมชนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ชุมชนกะเหรี่ยงแล้วยังถือว่ามีใช้อยู่น้อยมาก
2 .ด้านวัฒนธรรมประเพณี และความเชื่อ พบว่าวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อ สะท้อนผ่านการดําเนินชีวิตและ
กิจกรรมของชุมชนหลายลักษณะ ดังต่อไปนี้
2.1 การแต่งกาย สําหรับการแต่งกายของชายกะเหรี่ยงจะสวมเสื้อผ้าฝ้ายตัวใหญ่หลวมๆ คอกลม แขนยาวสาม
ส่วนผ่าอกมีกระดุมหรือใช้ผ้าเนื้อเดียวกับเสื้อทําลายผูกแทนกระดุม โพกหัวด้วยผ้าสีโดยรวมขมวดให้เป็นปมเชิดเหนือ
หน้าผากและนุ่งโจงกระเบนด้วยผ้าสีพื้น เช่น ม่วง เทา น้ําตาล เป็นต้น การแต่งกายด้วยรูปแบบเช่นนี้โดยเฉพาะการนุ่ง
ผ้าม่วงหรือโจงกระเบนน่าจะเป็นรูป แบบหนึ่งของผู้มีศักดิ์ชาวกะเหรี่ยงที่เคยได้พระราชทานบรรดาศักดิ์ ถือว่าเป็นขุนนาง
ของราชสํานักสยาม แต่ลักษณะเด่นของวัฒนธรรมกะเหรี่ยง คือผ้าโพกศีรษะขมวดปมเหนือหน้าผาก เหมือนนอแรด หาก
เป็นผู้นําชายชาวกะเหรี่ยงจะไว้ผมยาวแล้วรวบขมวดไว้เหนือหน้าผากแทนการโพกผ้า เมื่อเทียบการแต่งกายของทหาร
กะเหรี่ยงทางภาคตะวันตกในภาพฝาผนังมีผ้าโพกศีรษะเช่นกัน แต่สวมชุดยาวสีน้ําตาล มีลายแทรกสีแดงเป็นริ้วแทรกใน
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แนวตั้งไม่นุ่งโจงมีการท่อผ้าไว้ใช้เองเป็นส่วนใหญ่
ปัจจุบันชาวกระเหรี่ยงมีการแต่งตัวไม่ต่างอะไรกับคนทั่วไป เนื่องจากค่านิยมและสมัยนิยมเปลี่ยนไปเกิดค่านิยม
ใหม่จึงส่งผลให้การแต่งตัวเปลี่ยนไปมีการใส่เสื้อผ้า ใส่กางเกงเหมือนกับคนทั่วไป ส่วนชุดกระเหรี่ยงก็จะเป็นชุดที่จะใส่ใน
เทศกาลหรือใช้ประกอบพิธีต่างๆ เท่านั่น อย่างไรก็ตามวัฒนธรรมเกี่ยวกับการแต่งกายของชุมชนกะเหรี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่
และสืบทอดในปัจจุบันคือยังมีการท่อผ้าและการตัดเย็บชุดกะเหรี่ยงสําหรับใช้เอง แต่ก็เป็นบางครอบครัวเท่านั้น ส่วนใหญ่จะ
ซื้อหาเอาจากในเมืองเพราะวัฒนธรรมการแต่งตัวไม่เคร่งเหมือนอดีต
2.2 อาหารและการกิน สําหรับอาหารและการกิจในอดีตอาหารในชีวิตประจําวันของชาวกะเหรี่ยงได้แก่ ข้าวกับ
พริกและเกลือ ชาวกะเหรี่ยงนิยมบริโภคอาหารที่มีรสเผ็ดจัด เช่น น้ําพริก แกงเผ็ด แกงส้ม ชาวกะเหรี่ยงจะปลูกพริกไว้ตาม
ไร่สําหรับไว้กินเอง และพริกของชาวกะเหรี่ยง จะขึ้นชื่อในความเผ็ดร้อนกว่าพริกไหน ๆ เครื่องแกงหลักประกอบด้วย พริก
ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด กะปิ (ปลาร้า) ตําให้เข้ากัน แต่ถ้าเป็นแกงเผ็ดจะใช้เนื้อสัตว์กับมะเขือเป็นส่วนประกอบ เนื้อสัตว์ที่ใช้
ในการปรุงอาหารจะเป็นจําพวกสัตว์ที่ล่าได้จากป่า เช่น เก้ง กวาง ค่าง กระต่าย แย้ ฯลฯ ถ้าเป็นแกงส้มก็ใช้เครื่องแกง
เดียวกัน แต่ไม่นิยมใส่เนื้อสัตว์ แต่ใช้ผักที่มีรสเปรี้ยว ได้แก่ ใบกระเจี๊ยบป่า มะเขือส้ม ฯลฯ เพื่อช่วยในการปรุงรสอาหาร
ปัจจุบันอาหารของชาวกระเหรี่ยงไม่แตกต่างจากในอดีตมากนักมีวัตถุดิบและเครื่องปลุกรสที่แตกต่างกันบางอย่าง
ในอดีตใช้เกลือเพื่อให้ได้รสเค็มแต่ปัจจุบันมีน้ําปลาปรุงรส แต่บางครัวเรือนยังคงยึดการประกอบอาหารที่คล้ายกับอดีตเช่น
การทําห่อหมกของชาวกระเหรี่ยงจะไม่ใช้กะทิซึ่งจะแตกต่างจากห่อหมกของคนไทยเรียกกันว่าหมกป่าส่วนอาหารประเภท
อื่นก็มีการปรุงรสที่แตกต่างจากของคนไทยไม่มากนักมีเพียงบางอย่างทียังเป็นอาหารพื้นเมืองของเขาแต่อาหารส่วนใหญ่ของ
ชาวกระเหรียงส่วนใหญ่ต้องใส่ผักและพริกเป็นองค์ประกอบ
2.3 การละเล่นและความเชื่อ สําหรับการละเล่นและความเชื่อแล้วหากเป็นวัฒนธรรมการละเล่นของชุมชนเมือง
อาจกล่าวได้ว่าการละเล่นกับความเชื่อไม่มีความสัมพันธ์กัน แต่สําหรับการละเล่นและความเชื่อของชาวกะเหรี่ยงแล้วมี
ความสัมพันธ์กันเป็นอย่างยิ่งเพราะการแสดงพื้นเมืองของชาวกระเหรี่ยง คือ การละเล่นร้องเพลงตอบโต้กันระหว่างชาย–
หญิงและคนเล่นดนตรี เครื่องดนตรีที่ใช้คือแคน กลอง นักร้องจะอยู่กลางวงที่มีนักรํารอบล้อมเป็นวงกลมคนรําจะเป็นคู่ชาย
หญิง ส่วนเพลงที่ใช้รําส่วนใหญ่เป็นเพลงเกี่ยวกับธรรมชาติ รวมถึงเพลงสําหรับสรรเสริญคุณงามความดีของของพระพุทธเจ้า
ดังนั้นการละเล่นส่วนหนึ่งของชาวกะเหรี่ยงจึงเป็นละเล่นเพื่อสรรเสริญพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นความเชื่อของชาวกะเหรี่ยงนั้นเอง
เช่น เพลงกะช่าก่อง หมายถึงพระพุทธเจ้า กล่าวถึงความดีของพระพุทธเจ้า เพลงกองก่องก๊อย หมายถึงนกป่าชนิดหนึ่งคล้าย
นกแซงแซว แต่เสียงร้องคล้ายนกกาเหว่าใช้ในโอกาสงานรื่นเริง เพลงจะปะงิ้ว และเพลงรําแคน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
วัฒนธรรมประเพณีการละเล่นดังที่กล่าวมานั้น ปัจจุบันจะใช้แสดงในเทศการและโอกาสพิธีต่าง ๆ จะไม่ได้แสดงทุกวันหรือ
บ่อ ยครั้ ง แต่ใ นอดี ตการละเล่ นพวกนี้ จะจั ดขึ้ น เป็ นประจํ า จะมีง านรื่ น เริ งบ่ อ ย แต่ใ นปั จ จุบั น ต่า งมี ค วามเจริญ มากขึ้ น
การละเล่นพวกนี้จึงใช้ในงานพิธีต่าง ๆ หรือเทศการ อย่างไรก็ตามการละเล่นดังกล่าวจะมีการซ้อมร้องซ้อมรําอยู่เป็นประจํา
แต่บทเพลงและท่ารําอาจจะเปลี่ยนไปจากเดิมเนื่องจากการถ่ายทอดและการสอนมีการเพิ่มท่าทางใหม่ลงไปเพื่อความ
เหมาะสมและความสวยงามมากขึ้น
สรุปและอภิปรายผล
สําหรับชุมชนชาวกะเหรี่ยงหมู่บ้านบ้านกล้วย ตําบลวังยาว อําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ในปัจจุบันอาจกล่าวได้
ว่ามีวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเป็นอย่างมาก ซึ่งเกิดจากการติดต่อสื่อสารกันมากขึ้น
และมีการเรียนภาษาเพิ่มมากขึ้น อาหารการกินก็แตกต่างกับในอดีตเพราะปัจจุบันการปรุงอาหารหรือวัตถุดิบเปลี่ยนไปจาก
เดิมทําให้การใช้ชีวิตปัจจุบันเปลี่ยนแปลงตามค่านิยมที่เกิดขึ้น รวมถึงการแต่งกายก็เปลี่ยนแปลงไปไม่ได้เคร่งคัดเหมือนใน
อดีต การแต่งกายในปัจจุบันก็ไม่ต่างอะไรกับคนไทยทั่วๆ ไป แต่ต่างกันอยู่ที่การใช้ชุดชาวกระเหรี่ยงในวันสําคัญๆของชาว
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กระเหรี่ยงจะมีการแต่งกายไม่เหมือนกัน วันเด็กก็จะมีการแต่งกายที่ต่างกับวันผู้ใหญ่ เด็กจะแต่งกายชุดขาวเพราะแสดงถึงยัง
บริสุทธิ์ดุลผ้าขาว ส่วนวัยผู้ใหญ่จะใส่ชุดที่มีสีฉูดฉาดเพราะแสดงถึงการแต่งงานแล้ว ส่วนผู้ใหญ่จะห้ามให้ชุดสีขาวเด็ดขาด
เป็นการผิดกฎของชาวกระเหรี่ยง
ปัจจุบันชาวกระเหรี่ยงมีการเป็นอยู่ที่ดีแตกต่างไปจากเดิม มีการปลูกบ้านด้วยอิฐ แต่ก็ยังคงรูปแบบชาวกระเหรี่ยง
เพราะปัจจุบันชาวกระเหรี่ยงมีความเจริญมากขึ้นทั้งทางด้านภาษา อาหารการกินซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการเดินทางที่สะดวก
ขึ้น ส่วนการกินยังคงเป็นอาหารที่เป็นของระเหรี่ยงแท้ ๆ ซึ่งมีรสชาติและวัตถุดิบที่เป็นวัตถุดิบของชาวกระเหรี่ยงโดยเฉพาะ
ในเรื่องของวัตถุดิบที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก
ด้านการสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อ ปัจจุบันชาวกะเหรี่ยงยังคงสืบทอดการทําขวัญหรือเรียกขวัญให้
เด็ก ๆ ที่อายุครบ 10 ปี และยังสืบทอดการรักษาโรคด้วยการสืบชะตา การบูชาศาลกลางหมู่บ้าน รวมถึงการไหว้จุฬามณีซึ่ง
ชาวกะเหรี่ยงถือว่าเป็นการสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คลุมครองให้เกิดแต่ผลดีอย่าได้มีภัยอันตราย นอกจากนี้เป็นการไหว้บูชา
ผีป่าผีเขาให้พืชผลที่ปลูกไว้เจริญงอกงามดี ชาวกะเหรี่ยงยังคงมีการสืบทอดการทอผ้าต่อๆ กันมาจะเห็นได้จากลายผ้าและ
การทอจะแตกต่างจากการทอผ้าของคนไทย ซึ่งส่วนใหญ่ยังคงทอผ้าไว้ใช้เองในพิธีต่างๆ ซึ่งลักษณะการทอและลายผ้า
ดังกล่าวยังคงมีความเป็นเอกลักษณ์ของชาวกะเหรี่ยงโดยเฉพาะสืบต่อจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
ข้อเสนอแนะ
สําหรับข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ชุมชนในภูมิภาคตะวันตก : กรณีศึกษาชุมชนกะเหรี่ยงหมู่บ้านกล้วย
ตําบลวังยาว อําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุร”ี มีดังนี้
1. สําหรับการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเชิงลึกโดยควรต้องมีการเข้าไปอาศัยอยู่ในพื้นที่ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
เพื่อจะได้เห็นวิถีชีวิตของชุมชนชาวกะเหรี่ยงอย่างรอบด้านมากขึน้
2. สําหรับการประสานงานควรมีการติดต่อประสานงานล่วงหน้าและควรประสานงานกับผู้นําที่คุ้นเคยและรู้จัก
ชุมชนกะเหรี่ยงเป็นอย่างและที่สําคัญคือสามารถสื่อสารเป็นภาษากะเหรี่ยงได้
3. ในอนาคตควรมีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอย่างละเอียดลึกซึ้งถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีและความเชื่อของ
ชุมชนกะเหรี่ยงและเก็บเป็นองค์ความรู้ไว้เนื่องจากวัฒนธรรมบางอย่างกําลังสูญหายไป
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The Community in the Western Region: A Study of Luaung Phu Whan’s Students Paddle Boat
Making Community, Tambon Thammasen, Amphoe Photharam, Ratchaburi Province.
นายรัตนพร ตุลากรณ์ และคณะ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน
อาจารย์พีรพัฒน์ พันศิริ, อาจารย์จิตรภณ สุนทร
อาจารย์ที่ปรึกษา
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ชุมชนในภูมิภาคตะวันตก:กรณีศึกษาชุมชนต่อเรือพายศิษย์หลวงปู่แทน ตําบลธรรมเสน อําเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบุรี” นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของชุมชนต่อเรือพายศิษย์หลวงปู่แทน รวมถึงภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นการต่อเรือพายและการรักษาประเพณีการแข่งขันเรือพายของชมรมเรือพายศิษย์หลวงปู่แทน โดยเก็บข้อมูล
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้รู้ในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการต่อเรือพายและการแข่งขันเรือพายประเภทเรือยาวซึ่งมีการ
แข่งขันมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 40 ปี และจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องต่างๆ มีการใช้อุปกรณ์ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูล อาทิ เครื่องบันทึกเสีย และกล้องถ่ายรูป และวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย
โดยการเขียนสรุปในรูปความเรียงเชิงพรรณนา
สําหรับผลการศึกษาพบว่า ชมรมเรือพายศิษย์หลวงปู่แทนมีความเป็นมาอย่างยาวนาน เริ่มแรกการต่อเรือเป็นการ
ต่อเพื่อใช้สําหรับการเดินทางทางน้ําของคนในชุมชนโดยมีลักษณะของการร่วมกลุ่มกันต่อเรือโดยใช้พื้นที่ที่วัดและเรือลํา
แรกๆ ของชุมชนเป็นการต่อเพื่อถวายวัด หลังจากนั้นชุมชนก็มีการสืบทอดการต่อเรือเรื่อยมาและนําไปสู่การต่อเรือยาวและ
มีการจัดประเพณีการแข่งขันพายเรือเป็นลําดับ สําหรับการถ่ายทอดภูมิปัญญาการต่อเรือยาวเป็นการต่อเรือยาวแบบดั้งเดิม
และมีการสืบทอดกันรุ่นต่อรุนผู้ทจี่ ะเป็นช่างต่อเรือได้ต้องรู้จักไม้ที่จะใช้ต่อเรือเป็นอย่างดี อาทิ ไม้ตะเคียน นอกจากนี้ยังต้อง
เรียนรู้เรื่องการกําหนดขนาดของเรือ การออกแบบเรือ และการทําไม้พายเรือ เป็นต้น ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย
เห็นว่า ในการบวนการทําเรือควรมีการนําเทคโนโลยีใหม่ๆ มาผสมผสานกับองค์ความรู้พื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อในการ
ทําเรือมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ด้านประเพณีท้องถิ่นเนื่องจากประชาชนในพื้นที่ ตําบลธรรมเสน อําเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี ยังให้ความสนใจเกี่ยวกับประเพณีการแข่งเรือพายกันทุกเพศทุกวัย ควรส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และสร้างจิตสํานึก
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการแข่งเรือพาย ซึ่งเป็นกีฬานันทนาการของไทยและชุมชนท้องถิ่นแต่ยังขาดหน่วยงานหลักที่มีอํานาจใน
การประสานงานกับหน่วยงานราชการหรือภาคเอกชนในจังหวัดและทําหน้าที่รับผิดชอบดูแล รวมทั้งสนับสนุนการจัดการ
แข่งขันอย่างต่อเนื่อง
คําสําคัญ: ภูมิปัญญาท้องถิ่น การต่อเรือ
Abstract
The Study of “Community in West Region: A Study of Luaung Phu Whan’s Students Paddle Boat
Making Community, Tambon Thammasen, Amphoe Photharam, Ratchaburi Province.” Has the objective
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to study the history of community, local knowledge of paddle boat making and padding boat tradition.
This study used primary data by doing participant observation and secondary data from literature
review.
Study results show that Luaung Phu Whan’s Students Paddle Boat Making Community had long
history. At first the community was making the boat for used in transportation. The Temple was the
place the people in community used for making the boat then the elder finished boats had presented
to the temple. After that making the boats had promoted to be the tradition of this community. People
in community had set the local knowledge and teach to each others, such as the knowledge of type of
woods that good for making the boat, how to design the boat or how to making the paddle.
The researchers have the advises for developing the quality of the paddle boat, Community
should bring the new technology combing the local knowledge for make the good paddle boat. And
Local Governor should promote this padding boat tradition to be the “local tradition” and keep on
collecting the local knowledge too. At last, all of stakeholder in the community should be promote the
padding boat tradition together.
Keywords: Local Knowledge, Making Boat
บทนํา
ปัจจุบันการกระจายอํานาจไปสู่ชุมชนและท้องถิ่นทําให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งก่อให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริม
ให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการชุมชนและท้องถิ่นได้ด้วยตนเอง ทําให้เกิดการดํารงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อให้
คงอยู่กับชุมชนและสังคม ความสําคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นคือสัจธรรมที่เด่นชัดที่ดํารงอยู่ในปัจจุบัน สังคมหรือชุมชนใดก็
ตามที่ดํารงอยู่มานาน ล้วนมีภูมปิ ัญญาของตัวเองไม่เช่นนั้นก็อยู่ไม่ได้ การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นควรให้ความสําคัญกับความรู้
และภูมปิ ัญญาท้องถิ่นหรือความรู้ดงั้ เดิมของคนไทยด้วยความเข้าใจ ภูมิปัญญาเป็นพื้นฐานของวัฒนธรรมท้องถิ่นทีก่ ารบูรณา
การสู งทั้งในเรื่อ งของกายใจ สั งคม และสิ่งแวดล้อมเชื่อ มโยงไปสู่น ามธรรมที่ ลึกซึ้ง และที่สําคั ญคือ ให้ความสํา คัญกั บ
จริ ย ธรรมมากกว่ า วั ต ถุ ธ รรม ทํ า ให้ ช าวบ้ า นดํ า รงชี พ อยู่ ไ ด้ พึ่ ง พาตนเองได้ เ หมาะสมกั บ สภาพแวดล้ อ มด้ ว ยความคิ ด
ความสามารถของชาวบ้านเองจากสภาวะที่มีการเปลีย่ นแปลงทางสังคมภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นรากฐานของวัฒนธรรมชุมชน
การพัฒนาใด ๆ ก็ตามจึงควรคํานึงความรู้ความสามารถของชาวบ้านในการพัฒนาจึงทําให้การพัฒนาสอดคล้องกับความ
เป็นอยู่ของชาวบ้านในชุมชนนั้น ๆ ได้อย่างเหมาะสม ปัจจุบันชุมชนท้องถิ่นใดมีภูมิปัญญาที่หลากหลายย่อมเป็นเครื่องบ่งชี้ที่
แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของชุมชนในท้องถิ่นทีน่ ั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี
ปัจจุบันภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นมีหลากหลายประเภทซึ่งเกิดจากการเรียนรู้ สั่งสมของบรรพบุรุษ ตั้งแต่ครั้งอดีตถ่ายทอด
มาจนถึ งปัจจุ บัน ภู มิปัญญามีทั้งเป็นการประกอบอาชีพ เป็นอาหารการกิน ที่อยู่อ าศัย เครื่อ งใช้สอยในการดํา รงชีวิ ต
ประจําวัน ภูมิปัญญาแต่ละท้องถิ่นแสดงถึงลักษณะภูมิปัญญาที่เป็นลักษณะเฉพาะของตนเองแตกต่างกันไปตามชุมชน
ท้องถิ่นนั้นๆ ภูมิปัญญาหลายอย่างอาจมีให้เห็นได้ทั่วไปในหลายพื้นที่ แต่ภูมิปัญญาบางอย่างจะมีให้เห็นได้เพียงเฉพาะใน
พืน้ ที่เท่านั้น ซึ่งเกิดจากการการดํารงชีวิตประจําวันของชาวบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้มีการจดบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร แต่
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เกิดจากการเรียนรู้ สั่งสมและสืบทอดต่อ ๆ กันมาจากอดีต
ดังนั้นกระบวนการถ่ายทอดความรู้จึงมีความสําคัญอย่างยิ่งที่ทําให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นคงอยู่ต่อเนื่องและยั่งยืน จังหวัด
ราชบุรี ได้เห็นถึงความสําคัญของภูมิปัญญาดังกล่าวจึงได้ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นก่อให้เกิดการพัฒนาในชุมชน
ท้องถิ่นโดยเฉพาะในด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเฉพาะการสนับสนุนให้มีการ การจัดการแข่งขันเรือพาย เพื่อ
รักษาวัฒนธรรมและประเพณีที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อนที่มีการใช้เรือเป็นยานพาหนะในชีวิตประจําวัน และการประกอบอาชีพ
รวมถึงเป็นการแสดงความศรัทธาในตัวของหลวงปู่แทน ผู้ริเริ่มการจัดการแข่งขันประเพณีเรือและมีการจัดให้มีการแข่งเรือ
พายที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านการต่อเรือ รวมถึงวัฒนธรรมประเพณีอันสืบเนื่องจากเรือ
พายอีกด้วย จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นคณะผู้วิจัย จึงสนใจในการศึกษาความเป็นมาของชุมชนเรือพายศิษย์หลวงปู่แทนที่มี
การอนุรักษ์การทําเรือ การถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านการทําเรือ รวมถึงการส่งเสริมความรู้และทักษะการ
ทําเรือ นอกจากยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นด้านการแข่งเรือพายซึ่งทําให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่
คณะรวมถึงการขยายผลในการปฏิบัติเพื่อเป็นข้อมูลสําหรับการวางแผน และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อไป
วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษาความเป็นมาของชุมชนต่อเรือพายศิษย์หลวงปู่แทน ตําบลธรรมเสน อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
2.เพื่อศึกษาการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการต่อเรือพายและรักษาประเพณีการแข่งขันเรือพายของชุมชนต่อเรือ
พายศิษย์หลวงปู่แทน ตําบลธรรมเสน อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
วิธีการดําเนินงานวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ชุมชนในภูมิภาคตะวันตก:กรณีศึกษาชุมชนต่อเรือพายศิษย์หลวงปู่แทน ตําบลธรรมเสน
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี” นี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยการศึกษาภาคสนามลงพื้นที่เก็บข้อมูลกับปราชญ์
ชาวบ้านที่เป็นช่างต่อเรือในชุมชน โดยมีขั้นตอนและการดําเนินการดังนี้
1. พื้ นที่การทํา วิจัย สําหรั บการเลือ กพื้นที่ สําหรับการทําวิ จัย คณะผู้ วิจัยได้เลื อกพื้น ที่แบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Selective) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สมาชิกกลุ่มผู้วิจัยอาศัยอยู่ซึ่งเป็นคนในพื้นที่ทําให้งานและสะดวกต่อการติดต่อ
ประสานงานและการเข้าถึงข้อมูลได้เป็นอย่าง ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงเลือกชุมชนต่อเรือพายศิษย์หลวงปู่แทน ตําบลธรรมเสน
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
2. ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informant) สําหรับผู้ให้ข้อมูลสําคัญในงานวิจัยชิ้นนี้ได้แก่พระอาจารย์ภายในวัด ผู้ใหญ่
เฉลิม นุชพันธ์ และนายช่างเรือที่ทําการต่อเรือ
3. การศึกษาเอกสารและการสํารวจข้อมูลพื้นฐานพื้นฐาน ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารจากฐานข้อมูลขององค์การ
บริหารส่วนตําบลธรรมเสน ในด้านต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
4. การลงพื้นทีเ่ ก็บรวบรวมข้อมูล สําหรับการลงพื้นที่เก็บข้อมูลครั้งแรก ผู้วิจัยได้ประสานงานกับทาง ผู้ใหญ่ เฉลิม
นุชพันธ์ เพื่อทําความรู้จักกับผู้ให้ข้อมูลแต่ละคนที่อยู่ของผู้ให้ข้อมูลและนัดแนะเพื่อเข้าพบผู้ให้ข้อมูล
5. ขั้นตอนการบันทึกเก็บข้อมูลภาคสนามของผู้วิจัย เริ่มจากตัวผู้วิจัยได้ทําการนัดหมายล่วงหน้าไว้กับผู้ให้ข้อมูล
สําคัญ เมื่อถึงวันที่นัดหมายผู้วิจัยได้แนะนําตัวเองก่อนและสอบถามเรื่องทั่วๆ ไปเพื่อให้เกิดบรรยากาศที่เป็นกันเองมากที่สุด
และไม่ให้เกิดความระแวงระหว่างผูว้ ิจัยกับผูใ้ ห้ข้อมูล หลังจากนั้นก็เริ่มเข้าสู่คําถามแนวการสัมภาษณ์ที่เตรียมไว้ ในขณะที่ทํา
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การสัมภาษณ์ได้มีการจดบันทึกลงในสมุดบันทึก และผู้วิจัยได้ขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลใช้เทปบันทึกเสียงและถ่ายภาพช่วยเก็บ
ข้อมูลในกรณีที่เป็นข้อมูลที่สําคัญๆ ไม่สามารถจดจําหรือจดบันทึกได้ทั้งหมด เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลได้มากที่สุดโดยไม่ตก
หล่นและข้อมูลที่ได้เป็นจริงมากที่สุด
6. เครื่องมือในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล สําหรับการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลได้แก่ แบบ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ แบบจดบันทึก เครือ่ งบันทึกเสียง และทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโดยการเขียนสรุปในรูปความ
เรียงเชิงพรรณนา
ผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ชุมชนในภูมิภาคตะวันตก:กรณีศึกษาชุมชนต่อเรือพายศิษย์หลวงปู่แทน ตําบลธรรมเสน อําเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบุรี” นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นมาของชุมชนต่อเรือพายศิษย์หลวงปู่และการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นการต่อเรือพายรวมถึงการรักษาประเพณีการแข่งเรือพายของชุมชนต่อเรือพายศิษย์หลวงปู่แทน ตําบลธรรม
เสนา อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ผลการศึกษาพบว่า ชมรมเรือพายศิษย์หลวงปู่แทนเริ่มก่อตั้งขึ้นเพื่อระลึกบุญคุณบารมีของหลวงปู่แทนและเพื่อรักษา
ประเพณีแข่งขันเรือพายไว้ให้ลูกหลานได้เห็นและได้มีการขึ้นทะเบียนกับจังหวัดราชบุรีเพื่อรักษาประเพณีการแข่งขันเรือพาย
ไม่ให้สูญหายไปไหนและยังคงอยู่คู่กับสังคมไทยมาจนถึงปัจจุบัน
ด้านการต่อเรือ พบว่า การต่อเรือโดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เพราะมีเทคนิคเฉพาะอย่างที่ไม่ต้อง
อาศัยเครื่องมือสมัยใหม่ แต่ช่างต่อเรือต้องมีความต้องมีความอดทน ความละเอียดอ่อนในการต่อเรือแต่ละลําเป็นอย่างมาก
นอกจากนี้หากจะต่อเรือสําหรับการแข่งขันเรือพาย เรือที่ดีจะต้องเป็นเรือที่ แข็งแกร่ง ทนแดด ทนลม และทนฝน ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องกับไม้ที่จะนํามาเป็นวัสดุสําหรับต่อเรืออีกด้วย สําหรับความเชื่อเรื่องไม้ที่จะใช้ต่อเรือในส่วนของภูมิปัญญาท้องถิ่น
นั้นเชื่อว่า ไม้ที่จะนํามาต่อเรือสําหรับการแข่งขันเพื่อให้ได้ชัยชนะต้องเป็นไม้ตะเคียนเท่านั้น เพราะไม้ ต้นตะเคียน จะมี
เทพารักษ์ ประทับรักษาอยู่ พอเอามาขึ้นรูปเป็นพาหนะเรือแล้วจะเป็นเรือที่ดีมีผู้คุ้มครองซึ่งนําไปสู่การเปลี่ยนชื่อเสียงเรียง
นามใหม่ว่า แม่ย่านาง ซึ่งเป็นที่เคารพของนักฝีพายทั้งหลายก่อนจะแข่งขันจะต้องมีการบูชาและขอขมากับสิ่งที่ล่วงเกินจะ
โดยตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดซี ึ่งความเชื่อของชาวบ้านดังกล่าวอาจกล่าวได้ว่าอิงอยู่กับไสยศาสตร์แต่นักพายเรือทุกคนต่างให้ความ
เคารพอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามหากมองตามด้านวิทยาศาสตร์แล้วจะพบว่าไม้ตะเคียน เป็นไม้เนื้อแข็ง ปลวกและมอดไม่กัดกิน
เป็นไม้ที่มีน้ําหนักมากสามารถแช่น้ําได้เป็นเวลา10 ปีโดยไม่พุแต่ทาง
นอกจากนี้ในการทําเรือพายเพื่อการแข่งขัน เรือที่นํามาแข่งจะต้องมีการออกแบบมาเป็นอย่างดีเพื่อให้เหมาะสม และ
ที่สําคัญที่สุดคือไม้พายที่ใช้ในการแข่งขันด้วย สําหรับใบพายแล้วใบพายรูปคล้ายใบโพธิ์จะเป็นที่นิยมมาใช้ในการแข่งขันคือ
จะมีรูปแบบโค้งเว้ามนมีทรงแหลมอยู่ตรงปลายใบพายทรงนี้จะกินน้ําได้ดีไม่หนักแรงและที่จับตรงปลายด้ามจะมีลักษณะ
คล้ายตัวที่ “ T ” จะออกแบบให้มือจับได้มาตรฐาน เป็นใบพายได้มาตรฐาน
สําหรับประเพณีการแข่งขันเรือพายเริ่มจากหลวงปู่แทนได้มาบูรณะวัดแก้วฟ้า ตําบลธรรมเสน อําเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี จากวัดร้างกลายมาเป็นวัดที่มีชาวบ้านมากราบไหว้พระพุทธรูปในโบสถ์ หลวงปู่แทนทําให้ให้ชาวบ้านมีศรัทธา
เกิดขึ้นกับวัดและนําบุตรหลานมาบวชพระเป็นจํานวนมากทําให้วัดแก้วฟ้านี้ไม่ร้างอีกต่อไป ในสมัยนั้นเป็นคลองมากกว่า
ถนนชาวบ้านจะมาทําบุญต้องอาศัยเรือเป็นพาหนะส่วนใหญ่ ดั้งนั้น จึงเกิดประเด็นที่เกี่ยวกับเรือพาย หลวงปู่แทนนั้นจึง
เล็งเห็นว่าชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่มีเรือใช้เป็นพาหนะ จึงได้มีการแข่งขันเรือพายเกิดขึ้นและเป็นที่ชื่นชอบของชาวบ้าน
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ละแวกนั้นเป็นอย่างยิ่ง และจัดขึ้นบ่อยๆเป็นแบบนี้อยูห่ ลายปี ต่อมาไม่นานหลวงปู่แทนก็ได้มรณภาพลงด้วยโรคมะเร็งที่คอ
การแข่งขันเรือพายที่เป็นประเพณีก็เริ่มจืดจางเหลือเพียงชมรมเรือพายศิษย์หลวงปู่แทนซึ่งในปัจจุบันยังได้จัดทีมเข้าร่วมการ
แข่งขันเรือพายที่จัดแข่งขันทั่วประเทศอย่างสม่ําเสมอ
สําหรับการรักษาอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีการแข่งเรือจากการสังเกตในการทําวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยคิดว่า แม้ในยุคสมัย
ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก สังคมเจริญพัฒนาเติบโตขึ้นอยู่เรื่อยๆ แต่กีฬาการแข่งขันเรือพาย
ยังคงอยู่ต่อไปไม่สูญหาย ยังมีให้พบเห็นอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ เพราะจากการใช้การสังเกตจะพบว่าทุกครั้งที่มีการแข่งขัน
เกิดขึ้น ประชาชนจะให้ความสนใจแห่มาดูจํานวนมากเพราะเป็นกีฬาที่ดูแล้วเกิดความเพลิดเพลิน สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ ถ้า
เรามองดี ๆ จะเห็นว่ากีฬาประเภทนี้ให้ข้อยังได้ข้อคิดดีๆกับเราหลายอย่าง เช่น ถ้าเราอยากประสบความสําเร็จเราต้องตั้งใจ
ใส่ใจ กับสิ่ง ๆ นั้น จะต้องคิด ค้น คิดหาวิธี เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสิ่ งที่เราต้องการ เราก็จะประสบความสําเร็ จ
(เปรียบเสมือนการทําเรือ การทําไม้พาย) รวมถึงการดําเนินชีวิตในสังคม การทํางานร่วมกับผู้อื่น เราจะต้องมีความสามัคคี
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียว(เปรียบเสมือนตัวฝีพาย) เพียงเท่านี้เราก็จะประสบความสําเร็จและดําเนินชิ
วิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
สรุปและอภิปรายผล
การศึกษาวิจัยเรื่อง“ชุมชนในภูมิภาคตะวันตก:กรณีศึกษาชุมชนต่อเรือพายศิษย์หลวงปู่แทน ตําบลธรรมเสน
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุร”ี สามารถสรุปและอภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้
สําหรับการศึกษาประวัติความเป็นมาของชุมชนต่อเรือพายศิษย์หลวงปู่แทน ตําบลธรรมเสนา อําเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรีทําให้ผู้วิจัยในฐานะเยาวชนในชุมชนได้เห็นถึงความสําคัญของวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นซึ่งก่อให้เกิดความ
สามัคคีของคนในชุมชนและตระหนักภูมิปัญญาเฉพาะท้องถิ่นของตนเอง เช่น การต่อเรือ และประเพณีการแข่งเรือเป็นต้น
และนําไปสู่การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกหลายประการ ซึ่งสามารถสรุปโดยสังเขปได้ดังนี้
1.การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการทําเรือพาย จากการวิจัยพบว่าได้ความรู้ในเรื่องภูมิปัญญาของการทํา
เรือพาย ได้คุณประโยชน์ของการเข้ารับการถ่ายทอดองความรู้ เช่น ลายละเอียดและขั้นตอนการทําเรือประกอบด้วย ไม้ที่มา
จากต้นตะเคียน ซึ่งต้นตะเคียนนี้มีลักษณะตรงยาว และเนื้อไม้มีความแข็งคงทน ไม่เปราะบาง ปลวกและมอดไม่กัดกิน จึงมี
คนนิยมนําต้นไม้ชนิดนี้มาแปลรูปทําเรือ มีขั้นตอนดังนี้
1.1 นําต้นตะเคียนมาตัดแปลรูปให้คล้ายคลึงกับทรงท้องเรือ จากนั้นก็ค่อยๆเอาเครื่องมือเช่น วงเดือน ตัวปัด และ
สิ่วมาตกแต่งให้ได้ทรงตัวเรือ
1.2 เมื่อเราได้ท้องเรือแล้ว ต่อมาจะเป็นกระดูกงู กระดูกงูเป็นตัวบังคับเลยว่าเราจะเอารูปทรงเรือขนาดไหน จะ
ทําให้เรือมีขนาดทรงเล็ก หรือ ทรงใหญ่ กระดูกงูก็ทํามาจากไม้ตะเคียนเหมือนกัน
1.3 พอได้ทรงเรือที่ต้องการแล้ว ขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนการทํา กราบเรือ กราบเรือคือ ตัวกันไม่ให้น้ําเข้าเรือ เรา
ก้อเอากราบเรือไปติดกับท้องเรือที่ทําไว้โดยมีกระดูกงูกํากับทิศทาง
1.4 กระบวนการต่อเรือขั้นตอนสุดท้ายคือการใช้กาวยาเรือ อุดรอยรั่ว และรอยต่อของเรือทั้งลํา จากนั้นใช้
กระดาษทรายถูเก็บลายละเอียดเป็นอันว่าเสร็จ
2. ประเพณีการแข่งเรือพาย เมื่อได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้ พบว่า ชาวบ้านในตําบลธรรมเสน ยังให้
ความสําคัญ เกี่ยวกับประเพณีการแข่งขันเรือพายกันเป็นอย่างดีถึงแม้ว่าจะเป็นยุคแห่งโลกเทคโนโลยี เครื่องจักรเครื่องกล
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เข้ามามีบทบาทแต่ประเพณีการแข่งขันเรือพายก็ยังเป็นที่น่าสนใจและตื่นเต้น เนื่องจากนั้นเสน่ห์อย่างหนึ่งในการแข่งขันเรือ
นั้นคือผู้พากย์ที่เป็นจุดดึงดูดให้ผู้คนมาดูประเพณีการแข่งขันเรือพายมาถึงในปัจจุบัน
3. การสืบทอภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ก่อให้เกิดความเข้มแข็งของคนในชุมชน ซึ่งจากการสัมภาษณ์
ชาวบ้าน พบว่า เรือเป็นส่วนหนึ่งในการดําเนินชีวิตของชาวบ้านตั่งแต่อดีตมาถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นในด้านของการทําเรือ
เพื่ อ ประกอบอาชีพ เพื่ อใช้ เ ป็น ยานพนะแล้ ว เรือ ยั ง เป็ น การรั ก ษาประเพณี ไทยที่ มีม าตั่ งแต่ ส มัย โบราณ จนถึ ง ปัจ จุ บั น
นอกจากนี้แล้วทุกครั้งที่มีประเพณีการแข่งขันเรือพายจึงเป็นจุดหนึ่งในการช่วยให้ชาวบ้านในชุมชนห่างไกลจากยาเสพติด
เป็นศูนย์รวมใจให้ชาวบ้านในละแวกนั้นมาพบปะสนทนา พูดคุยถามไถ่ สารทุกข์สุกดิบกันทําให้เกิดความรักความสามัคคีของ
คนในชุมชนจึงเกิดความเข็มแข็งของคนในชุมชน
ข้อเสนอแนะ
จากการทําวิจัยครั้งนีค้ ณะผู้วิจัยคิดว่าชาวบ้านยังให้ความสําคัญกับประเพณีการแข่งขันเรือพายอยู่ไม่น้อย แต่ขาด
การสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนจึงคิดว่าควรให้ภาครัฐและเอกชน เข้ามามีบทบาทให้การช่วยเหลือ สนับสนุน ประเพณี
การแข่งขันเรือพายควรมีรางวัลเพื่อสร้างขวัญและกําลังใจแก่ฝีพายทั้งหลายบางครั้ง ถ้าเงินรางวัลน้อยเกินไปหรือขาดแรง
สนับสนุนก็อาจทําให้ ประเพณีการแข่งขันเรือ ค่อย ๆ เลือนรางจางหายไปในที่สุด รวมถึงเรือ อาจไม่เป็นที่รู้จักสําหรับคนรุ่น
หลัง
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การศึกษารูปแบบทางพื้นที่และลักษณะการประกอบการค้าของตลาดนัดในเขตเทศบาลนครนครปฐม อําเภอเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม
A Study of the Spatial Pattern and the Commercial Trail of Markets Fairs in Nakhonpathom
Municipality at Nakhonpathom Province
นายศักดา กุลประกอบกิจ
อาจารย์ ดร. กัลยา เทียนวงศ์
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบทางที่ตั้ง ขอบเขตการให้บริการของตลาดนัด ศึกษารูปแบบการจัดโซน
ร้านค้าในตลาดนัด และสํารวจข้อมูลการประกอบการของผู้ค้าของตลาดนัดในเขตเทศบาลนครนครปฐม มีวิธีการดําเนินการ
วิจัยโดยการอ้างอิงแหล่งตลาดนัดในเขตเทศบาลฯ จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้นทําการสํารวจภาคสนามเพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ทางพื้นที่ รูปแบบการจัดโซนของตลาดนัดแต่ละแห่ง และขอบเขตการให้บริการจากแบบสอบถามผู้ซ้อสินค้า
และใช้แบบสอบถามผู้ขายสินค้าเพื่อศึกษาลักษณะของผู้ประกอบการ สุดท้ายนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพือ่ สรุปข้อมูล
จากการศึกษาพบว่าตลาดนัดมีการกระจายตัวอยู่รอบเขตเทศบาลฯ ซึ่งจะตั้งใกล้เขตชุมชนโดยมีถนนเป็นปัจจัย
สําคัญต่อการตั้ง และพบว่าผู้ซื้ออยู่ในเขตใกล้กับตลาดโดยเฉลีย่ ใกล้สดุ ประมาณ 500 เมตร และไกลสุดประมาณ 5 กิโลเมตร
สําหรับการจัดโซนร้านค้าแบ่งออกเป็นสองแบบคือ ตลาดนัดที่มีพื้นที่เป็นแนวยาวจะมีร้านค้าประเภทอาหารอยู่ทางด้าน
ปลายทั้งสองด้าน หรือระยะตรงกลางของตลาดนัด กับพื้นที่ที่มีลักษณะคล้ายสี่เหลี่ยมจัตุรัส ร้านค้าประเภทอาหารและ
ร้านค้าที่ไม่ใช่ประเภทอาหารจะแบ่งโซนออกจากกันอย่างชัดเจน จากลักษณะของผู้ขายสินค้าในแต่ละตลาดนัดพบว่า ผู้ขาย
สินค้าส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นทีอ่ าศัยอยู่บริเวณในจังหวัดนครปฐม ทั้งในและนอกเขตเทศบาล
คําสําคัญ: ตลาดนัด รูปแบบทางพื้นที่ ลักษณะการประกอบการค้า
Abstract
This research study about the markets fairs in Nakhonpathom municipality at Nakhonpathom
province. The objectives were spatial pattern, border of service, zoning of shops and detail of
merchants. First at all, identifying the position of the markets fairs is referred from other research. Then,
observing from fieldwork includes the study of spatial relation and zoning of shops. Besides border of
service and a sort of merchant are studied by questionnaires. Finally, the information is collected to
analyze and summarize.
The result shown that the markets fairs stay around this municipality where has many routes
and clients live nearest about 500 meters and furthest about 5 kilometers. Moreover, it has two types of
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zoning: long space will have food shop that stay at two end-points or middle of it. Compact space is
divided into two parts clearly. And, this research finds out that the most of merchant in each market fair
live around Nakhonpathom province.
Keywords: Market fair, Spatial pattern, Commercial trails
บทนํา
ในอดีตวัดเป็นศูนย์กลางชุมชนในการทําการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าซึ่งกันและกันด้วยความเรียบง่ายและเอื้อเฟื้อต่อ
กัน แต่เ มื่อบ้ านเมือ งพัฒ นามากขึ้ นจากสั งคมที่มีก ารผลิต พืชพั นธุ์เ กษตรเพื่อการยั งชี พมาสู่การผลิ ตเพื่อการค้ า มี การ
แลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกัน ทั้งภายในและภายนอกชุมชน โดยเฉพาะการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าจากภายนอกชุมชน
จากแหล่งชุมชนหนึ่งกับอีกแหล่งชุมชนหนึ่ง ทําให้เกิดสถานที่ที่เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนซื้อขายของชุมชนขึ้นกลายเป็นย่าน
เศรษฐกิจที่เรียกว่า “ตลาด”
ในทางภูมิศาสตร์ความหมายของตลาดจะมีลักษณะเป็นรูปธรรม กล่าวคือ ศูนย์ตลาด (Market Centre or Place)
เป็นสถานที่ที่เป็นที่พบปะระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย เช่น ร้านค้าปลีก สถานบริการ ศูนย์การค้า ตลาดสด ตลาดนัด (นโรตม์
ปาลกะวงศ์, 2532 : 69)
ตามประวัติศาสตร์ไทย ตลาดที่เก่าแก่ที่สุดคือ ตลาดเมืองสุโขทัยของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ แต่ได้ปรากฏเด่นชัดขึ้นใน
สมัยอยุธยาในรูปของตลาดน้ําและตลาดบก โดยเฉพาะตลาดน้ํามีความสําคัญมากในอดีต เนื่องจากวิถีชีวิตของคนช่วงนั้น
ส่วนใหญ่มีการคมนาคมทางน้ํา ต่อมาทั้งตลาดน้ําและตลาดบกที่กล่าวมามีทั้งตลาดถาวรและไม่ถาวร กล่าวคือ มีการ
แลกเปลี่ยนสินค้า ตามวันและสถานที่กําหนด ที่เรียกว่า “ตลาดนัด (Market fair)” ตามแหล่งชุมชนแต่ละแห่งอีกด้วย
สุวิดา ธรรมมณีวงศ์ (2550) ในเขตเทศบาลนครนครปฐม ตลาดนัดทําหน้าที่เสริมตลาดสด เน้นการจําหน่ายสินค้าที่
มิใช่อาหารมากกว่าอาหาร หากเป็นอาหารจะเป็นอาหารที่ปรุงจําหน่าย ปรุงสําเร็จพร้อมทาน โดยเฉพาะสินค้าทันสมัยของ
กลุ่มคนทํางาน วัยรุ่น ตลาดนัดทุกตลาดจึงมิได้จําหน่ายทุกวันแต่จําหน่ายเพียงแค่สัปดาห์ละ 1 -2 วัน และตั้งอยู่บริเวณด้าน
นอกของตลาดสด พื้นที่จัดตั้งตลาดนัด เฉลี่ยประมาณ 1-2 ไร่ ลักษณะของของผู้บริโภคจะสะท้อนถึงบริบทชุมชนโดยรอบ
นอกจากนี้ นอกเขตเทศบาลฯ ยังมีตลาดนัดขนาดใหญ่กระจ่ายอยู่ทั้งสี่ทิศ
ซึ่งในปัจจุบัน ได้มีรูปแบบตลาดนัดในเขตเทศบาลฯ ที่เปลี่ยนแปลงไปที่มีทั้งตลาดนัดที่เกิดใหม่และหายไป ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจเกี่ยวกับตลาดนัดในปัจจุบันของเขตเทศบาลฯ มีรูปแบบทางที่ตั้งและขอบเขตการให้บริการอย่างไร
และทําไมถึงผู้ประกอบการค้าของแต่ละจุดมีความสนใจในการมาลงทุนทําธุรกิจค้าขายกันในตลาดนัดแต่ละแห่ง เพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นต่อไป
วัตถุประสงค์์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษารูปแบบทางที่ตั้งและขอบการให้บริการของตลาดนัดในเขตเทศบาลนครนครปฐม
2. เพื่อศึกษารูปแบบการจัดโซนร้านค้าในตลาดนัด
3. เพื่อสํารวจข้อมูลการประกอบการของผู้ค้าในตลาดนัด
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บางแขม

ภาพที่ 1 ขอบเขตเทศบาลนครนครปฐม
ระเบียบวิธีวิจัย
1. การกําหนดพื้นที่ศึกษา
ผู้ศึกษาเลือกพื้นที่ศึกษาที่ตลาดนัดทั้งหมด 8 แห่ง ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม ประกอบไปด้วย 9 ตําบล ได้แก่ ตําบลหนองปากโลง ตําบลนครปฐม ตําบลบ่อพลับ ตําบลพระปฐมเจดีย์ ตําบลลํา
พยา ตําบลสนามจันทร์ ตําบลห้วยจรเข้ ตําบลบางแขม และตําบลพระประโทน ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนที่มีตลาดนัดจํานวนมาก
ภายในตลาดนัดมีผู้ซ้อ ผู้ขาย ที่มาซื้อสินค้าแลกเปลี่ยนสินค้ากันจากหลายกลุ่มคน สินค้าที่นํามาขายในตลาดนัดแต่ละแห่งก็มี
หลากหลายประเภท และได้มีการเปลี่ยนแปลงของจํานวนตลาดนัดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ดังภาพที่ 1
2. วิธีการดําเนินการศึกษา เครื่องมือ และการวิเคราะห์
2.1 การศึกษารูปแบบทางที่ตั้งของตลาดนัดในเขตเทศบาลนครนครปฐม
1) ศึกษาทบทวนทฤษฎี งานวิจัยเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตลาดนัด
2) ทําการสํารวจข้อมูลตลาดนัดจากการลงตรวจสอบภาคสนาม และบันทึกพิกัดตําแหน่งของสถานที่ตั้ง ตลาดนัดใน
เขตเทศบาลฯ ด้วยอุปกรณ์กําหนดพิกัดบนผิวโลก (GPS) พร้อมทั้งสังเกตลักษณะทางกายภาพ
3) ทําการวิเคราะห์รูปแบบทางที่ตั้งของตลาดนัด โดยนําปัจจัยทางกายภาพมาพิจารณาและทําการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของชั้นข้อมูลด้านภูมปิ ระเทศ เช่น ชั้นข้อมูล ระบบถนนของเขตเทศบาลฯ มาซ้อนทับกับชั้นข้อมูลขอบเขตการ
ปกครองของเขตเทศบาลฯ ผ่านโปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
4) ทําการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตลาดนัดด้วยปัจจัยทางกายภาพของแต่ละตลาดนัดเพื่อเปรียบเทียบให้เห็น
ความแตกต่าง
5) ทําการวิเคราะห์ขอบเขตการให้บริการโดยการสอบถามผูซ้ ื้อ และจัดทําแผนที่ขอบเขตการให้บริการของตลาดนัด
แต่ละแห่ง ซึ่งมีแนวคําถามเกี่ยวกับผู้ซื้อสินค้าดังนี้
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ทําแบบสอบถาม เช่น ชื่อ-นามสกุล อายุ เพศ ที่อยู่ อาชีพ รายได้ และ
การศึกษา
ส่วนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค เช่น วิธีการเดินทางมาจ่ายตลาด ระยะทางที่พักมายังตลาด ความถี่
ในการมาซื้อของ ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทาง ตลาดนัดอื่นที่ใช้บริการ ประเภทสินค้าที่ซื้อคืออะไร ซื้อสินค้าไปเพื่ออะไร
และพฤติกรรมการไปซื้อสินค้า
ส่วนที่ 3 ปัญหาของตลาดนัดและข้อเสนอแนะ
6) สรุปผลการสํารวจรูปแบบทางที่ตั้ง และขอบเขตการให้บริการของตลาดนัดในเขตเทศบาลฯ
2.2 การศึกษารูปแบบการจัดโซนสินค้าในตลาดนัด
1) สํารวจสภาพพื้นที่ของตลาดนัดแต่ละแห่งเพื่อให้ทราบถึงการตั้งร้านค้า
2) นําข้อมูลที่ได้จากข้อ 1) มาวาดแผงผังร้านค้าแบ่งออกเป็น ร้านค้าประเภทอาหาร
และร้านค้าทีไ่ ม่ใช่อาหาร จากนั้นมาทําการวิเคราะห์ผล
2.3 ศึกษาลักษณะการประกอบการของผู้ค้าในตลาดนัด
1) ทําการกําหนดประเด็นที่สาํ คัญของข้อมูลผู้คา้ โดยทบทวนเอกสารงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
2) ทําการสร้างแบบสอบถามผู้ค้า ประกอบด้วยประเด็น
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล อายุ เพศ ที่อยู่ อาชีพที่ทําร่วม รายได้ และการศึกษา
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมผู้ให้บริการในตลาดนัด เช่น ประเภทสินค้าทีข่ าย แหล่งที่มาของสินค้า วงจรการขายสินค้า
ระยะทางที่ใช้ในการเดินทาง เหตุผลในการเลือกสถานที่ขายสินค้า
ส่วนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
3) สรุปผลการศึกษา
ผลการศึกษา
1. รูปแบบทางที่ตั้งและขอบการให้บริการของตลาดนัดในเขตเทศบาลนครนครปฐม
1.1 รูปแบบทางที่ตั้งของตลาดนัดในเขตเทศบาลนครนครปฐม
พบตลาดนัดในเขตเทศบาลนครนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมมีทั้งหมด 8 แห่งดังนี้ ตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของตลาดนัดในเขตเทศบาลฯ
ลําดับ

ตลาดนัด

วัน

เวลา

ที่ตั้ง

1

มหาวิทยาลัยศิลปากร

พุธ

10.00-14.00 น.

ต.สนามจันทร์

2

วัดพระงาม อารามหลวง

เสาร์ อาทิตย์

15.00-21.00 น.

ต.พระปฐมเจดีย์

3

หลังโรงแรมเวล

พุธ อาทิตย์

16.00-22.00 น.

ต.พระปฐมเจดีย์

จันทร์ ศุกร์

15.00-21.00 น.

ต.พระปฐมเจดีย์

จันทร์ พุธ ศุกร์

15.00-21.00 น.

ต.พระปฐมเจดีย์

4

ปฐมมงคล
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ตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของตลาดนัดในเขตเทศบาลฯ (ต่อ)
ลําดับ

ตลาดนัด

วัน

เวลา

ที่ตั้ง

5

ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี

อังคาร พุธ พฤหัสบดี

16.00-21.00 น.

ต.ห้วยจรเข้

6

ประปานคร

จันทร พฤหัสบดี

16.00-22.00 น.

ต.นครปฐม

7

อ้อยเตี้ย

พุธ เสาร์ อาทิตย์

15.00-19.00 น.

ต.นครปฐม

8

วัดห้วยจรเข้

จันทร์ ศุกร์

16.00-22.00 น.

ต.พระปฐมเจดีย์

จากตารางที่ 1 พบว่าตลาดนัดทั้ง 8 แห่งมีการกระจายตัวอยู่รอบพื้นที่เขตเทศบาลฯ โดยมีตลาดนัดเปิดขาย
หมุนเวียนกันไปในหนึ่งสัปดาห์ ตลาดนัดส่วนใหญ่จะเริ่มจําหน่ายสินค้าในช่วงเวลาเย็นประมาณหลัง 15.00 น. เป็นต้นไป จะ
มีเพียงแต่ตลาดนัดในมหาวิทยาลัยศิลปากรแห่งเดียวที่เปิดขายในช่วงเวลาตั้งแต่ 10.00 น. จนถึง 15.00 น. และนอกจากนี้
พบว่าตําบลในเขตเทศบาลฯ ที่ไม่ปรากฏพื้นที่ของตลาดนัด ได้แก่ ตําบลบ่อพลับ ตําบลพระประโทน ตําบลลําพยา ตําบล
หนองปากโลง และตลาดนัดแต่ละแห่งมีความสัมพันธ์ทางพื้นที่ดังนี้

ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ทางพื้นที่ระหว่างตลาดนัดกับพื้นที่
จะเห็นได้ว่าตลาดนัดทั้ง 8 แห่ง ตั้งกระจายอยู่ในบริเวณโดยรอบเขตเทศบาล โดยเฉลี่ยของระยะทางระหว่างตลาดนัด
ด้วยกันประมาณ 500 -1,500 เมตร เนื่องจากเขตเทศบาลนครปฐมตอนในจะมีตลาดสดอยู่หลายแห่ง ทําให้มีความพอเพียง
ในการที่จะมาซื้อสินค้าของตลาดสด แต่จะพบว่ามีตลาดนัดเพียงแห่งเดียว คือ ตลาดนัดปฐมมงคล ซึ่งติดต่อกับตลาดสดปฐม
มงคล โดยตลาดนัดที่ตั้งมาเพื่อรองรับการขายสินค้า ให้กับพ่อค้าแม่ค้า และประชาชนในบริเวณดังกล่าว นอกจากนี้พบว่า
ตลาดสดส่วนใหญ่จะตั้งใกล้เขตชุมชน โดยมีถนนเป็นปัจจัยสําคัญต่อการเข้าถึง และทุกตลาดนัดจะพบว่าตั้งอยู่บริเวณถนน
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สําคัญของชุมชน ดังภาพที่ 2
1.2 ขอบเขตการให้บริการของตลาดนัดในเขตเทศบาลฯ
การอธิบายถึงขอบเขตการให้บริการของตลาดนัด โดยใช้แบบสอบถามผู้ซื้อสินค้าในตลาดแต่ละแห่งโดยการสุ่ม
ตัวอย่างอย่างง่าย (simple random sampling) โดยเฉลี่ยตลาดนัดละ 20 ชุด มีผลการศึกษาดังนี้
ตลาดนัดมหาวิทยาลัยศิลปากร รัศมีระยะทางการให้บริการไกลสุดอยู่ที่ประมาณ 10 กิโลเมตรใกล้สดุ ประมาณ
500 เมตร และค่าเฉลีย่ รัศมีระยะทางของผู้ซื้อสินค้าประมาณ 3 กิโลเมตร ดังภาพที่ 3
ตลาดนัดหลังโรงแรมเวลช่วงวันพุธ และอาทิตย์จะมีรัศมีระยะทางการให้บริการไกลสุดประมาณ 4 กิโลเมตร
ใกล้สุดประมาณ 1กิโลเมตร และค่าเฉลี่ยรัศมีระยะทางของผู้ซื้อสินค้าประมาณ 2 กิโลเมตร ส่วนในช่วงวันจันทร์ และศุกร์จะ
มีรัศมีระยะทางการให้บริการไกลสุดประมาณ 3 กิโลเมตร ใกล้สดุ ประมาณ 500 เมตร และค่าเฉลีย่ รัศมีระยะทางของผู้ซื้อ
สินค้าประมาณ 2 กิโลเมตร ดังภาพที่ 4 และ 5
ตลาดนัดวัดพระงามหรือถนนคนเดิน รัศมีระยะทางการให้บริการไกลสุดอยู่ที่ประมาณ 7 กิโลเมตร ใกล้สุด
ประมาณ 2 กิโลเมตร และค่าเฉลีย่ รัศมีระยะทางของผู้ซื้อสินค้าประมาณ 3 กิโลเมตร ดังภาพที่ 6
ตลาดนัดห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี รัศมีระยะทางการให้บริการไกลสุดประมาณ 10 กิโลเมตรใกล้สดุ ประมาณ 1 เมตร
และค่าเฉลี่ยรัศมีระยะทางของผู้ซื้อสินค้าประมาณ 3 กิโลเมตร ดังภาพที่ 7
ตลาดนัดปฐมมงคล รัศมีระยะทางการให้บริการไกลสุดประมาณ 2 กิโลเมตร ใกล้สุดประมาณ 500 เมตรและ
ค่าเฉลี่ยรัศมีระยะทางของผู้ซื้อสินค้าอยู่ที่ประมาณ 1 กิโลเมตร ดังภาพที่ 8
ตลาดนัดอ้อยเตีย้ รัศมีระยะทางการให้บริการไกลสุดประมาณ 3 กิโลเมตร ใกล้สุดประมาณ 1 กิโลเมตร และ
ค่าเฉลี่ยรัศมีระยะทางของผู้ซื้อสินค้าอยู่ที่ประมาณ 2 กิโลเมตร ดังภาพที่ 9
ตลาดนัดประปานคร รัศมีระยะทางการให้บริการไกลสุดประมาณ 3 กิโลเมตรใกล้สดุ ประมาณ 1 เมตร และ
ค่าเฉลี่ยรัศมีระยะทางของผู้ซื้อสินค้าประมาณ 3 กิโลเมตร ดังภาพที่ 10
จากตลาดแต่ละแห่งจะพบว่าผู้ซื้ออยู่ในเขตใกล้กับตลาดโดยเฉลี่ยใกล้สุด 500 เมตร และไกลสุด 5 กิโลเมตร
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ภาพที่ 3 ตลาดนัดมหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาพที่ 6 ตลาดนัดวัดพระงาม อารามหลวง

ภาพที่ 4 ตลาดนัดหลังโรงแรมเวล วันพุธและ

ภาพที่ 5 ตลาดนัดหลังโรงแรมเวล วันจันทร์

อาทิตย์

และวันศุกร์

ภาพที่ 7 ตลาดนัดห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี

ภาพที่ 9 ตลาดนัดอ้อยเตี้ย

ภาพที่ 8 ตลาดนัดปฐมมงคล

ภาพที่ 10 ตลาดนัดประปานคร

2. รูปแบบการจัดโซนร้านค้าในตลาดนัด
ในการศึกษารูปแบบการจัดโซนตลาดนัด ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสํารวจข้อมูลตลาดนัดทั้งหมดในเขตเทศบาลพบว่า รูปแบบ
การจัดโซนร้านค้าสามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ ลักษณะสี่เหลี่ยม และแนวยาว และสําหรับราคาที่เช่าแผงต่อวันพบว่า
ถ้าหากเป็นตลาดนัดที่เน้นขายสินค้าประเภทอาหารค่าที่จะถูกกว่า ตลาดนัดที่เป็นสินค้าที่ไม่ใช่อาหาร ดังต่อไปนี้
2.1 รูปแบบการจัดโซนร้านค้าในตลาดนัดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ลักษณะของรูปทรงตลาดนัด:ตลาดนัดแห่งนี้มีลักษณะทอดตัวยาวและมีลักษณะคล้ายเป็นสี่เหลี่ยมอยู่สองส่วน คือ
ส่วนแรกบริเวณทางด้านหน้าตลาดนัดติดถนนสนามจันทร์ และส่วนบริเวณเกือบด้านท้ายของตลาดนัด ซึ่งเป็นพื้นที่กว้างและ
ราบเรียบมากกว่าบริเวณด้านยาวที่เป็นพื้นที่แคบติดกับถนนการจัดโซนขายสินค้า:ร้านค้าในตลาดนัดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มีจํานวนร้านทั้งหมดประมาณ 300 – 400 ร้าน ซึ่งสามารถแบ่งประเภทร้านค้าออกเป็นสองประเภทใหญ่ คือ ร้านค้า
ประเภทอาหารมีจํานวนประมาณ 100 ร้าน และร้านค้าที่
950
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ไม่ใช่อาหารประมาณ 300 ร้าน ซึ่งบริเวณที่มีลักษณะคล้ายเป็นสี่เหลี่ยมอยู่สองส่วนนั้น เป็นบริเวณที่ตั้งร้านขายสินค้า
ประเภทอาหาร ที่ประกอบไปด้วยร้านค้าประเภทอาหารสําเร็จรูป ผักสดและผลไม้ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นร้านค้าประเภทอาหาร
สําเร็จรูป และร้านค้าบริเวณนี้ส่วนใหญ่ เป็นร้านค้าที่มาขายเป็นประจํา ส่วนบริเวณที่ทอดยาวนั้นประกอบไปด้วยร้านค้าที่
ไม่ใช่อาหาร ส่วนใหญ่จะเป็นร้านค้าขายเครื่องแต่งกาย เช่น ร้านเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าซึ่งมีทั้งสินค้ามือหนึ่ง มือสอง และ
ร้านกิ๊ฟช็อบ นอกจากนี้ราคาค่าเช่าแผงมีราคา 100 บาทต่อวัน และ ค่าบริการไฟร้านละ 20 บาท แสดงในภาพที่ 11
2.2 รูปแบบการจัดโซนร้านค้าในตลาดนัดวัดพระงาม อารามหลวง หรือถนนคนเดิน
ลักษณะของรูปทรงตลาดนัด: พื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะทอดตัวยาวตลอดแนว มีทางเข้าหลักสองทาง คือ ทางด้าน
ปลายทั้งสองด้านแบ่งออกเป็นสองฝั่งทางด้านตะวันตก และทางด้านตะวันออก โดยฝั่งทางด้านตะวันตกจะยาวมากกว่าฝั่ง
ตะวันออก ดังภาพที่ 12
การจัดโซนขายสินค้า:ร้านค้าในตลาดนัดวัดพระงามฯ มีจํานวนร้านทั้งหมดประมาณ 400 – 600 ร้าน ฝั่งทางด้าน
ตะวันตกมีร้านค้าประมาณ 400 ร้าน ด้านตะวันออกมีประมาณ 200 ร้าน ซึ่งสามารถแบ่งประเภทร้านค้าออกเป็น 2
ประเภทใหญ่ คือ ร้านค้าประเภทอาหาร และร้านค้าที่ไม่ใช่อาหารมีจํานวนมากกว่าประเภทแรก และร้านค้าประเภทอาหาร
จะตั้งอยู่ทางด้านตอนปลายของทั้งสองฝั่ง โดยส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกมากกว่า ส่วนสินค้าที่ไม่ใช่อาหารซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นร้านค้าประเภทเครื่องแต่งกาย แบ่งเป็นสินค้าประเภทมือสองส่วนใหญ่จะอยู่ทางด้านฝั่งตะวันตก ส่วนทางด้าน
ตะวันออกส่วนใหญ่จะเป็นสินค้ามือหนึ่ง สําหรับราคาค่าเช่าแผง มีราคาแผงหลายราคาคือ 80 และ 60 บาท ต่อวัน ราคา
แผง 80 บาท จะอยู่บนทางเดินเท้า
2.3 รูปแบบการจัดโซนร้านค้าในตลาดนัดหลังโรงแรมเวล วันพุธ และอาทิตย์
ลักษณะของรูปทรงตลาดนัด: พื้นที่มีลักษณะสี่เหลี่ยมพื้นผ้ามีการแบ่งสัดส่วนของร้านค้าที่ชัดเจน ดังภาพที่ 13
การจัดโซนขายสินค้า:ร้านค้าในตลาดนัดหลังโรงแรมเวลช่วงเวลานี้ มีจํานวนร้านทั้งหมดประมาณ 200 – 250 ร้าน
ฝั่งทางด้านตะวันตกด้านบนจัดให้เป็นโซนของร้านค้าประเภทอาหารจะมีจํานวนร้านประมาณ 30 ร้าน ส่วนที่เหลือเป็น
ร้านค้าประเภทที่ไม่ใช่ร้านอาหาร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นร้านค้าประเภทเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อผ้าสตรี เสื้อผ้าบุรุษ ชุดชั้นใน เป็น
ต้น ส่วนใหญ่เป็นสินค้ามือหนึ่งสําหรับราคาค่าเช่าแผงมีราคาแผงหลายราคาประมาณ 150 บาท ต่อวัน สาเหตุที่เรียกตลาด
นัดหลังโรงแรมเวล 1 เนื่องจากตลาดนัดหลังโรงแรมเวล 2 มีความแตกต่างจากตลาดนัดก่อนหน้า กล่าวคือมีช่วงเวลาที่
แตกต่างกัน และประเภทร้านค้าที่แตกต่างกัน
2.4 รูปแบบการจัดโซนร้านค้าในตลาดนัดหลังโรงแรมเวลในช่วงวันจันทร์ และศุกร์
ลักษณะของรูปทรงตลาดนัด:พื้นทีม่ ีลักษณะสีเ่ หลีย่ มพื้นผ้ามีการแบ่งสัดส่วนของร้านค้าที่ชัดเจนแต่มีการใช้พื้นที่
โดยประมาณแค่ครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับตลาดนัดหลังโรงแรมเวลที่จดั ทุกวันพุธ และอาทิตย์ ดังภาพที่ 14
การจัดโซนขายสินค้า:มีจํานวนร้านทั้งหมดประมาณ 60 ร้าน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นสองส่วน กล่าวคือ ส่วนที่
อยู่ขอบนอกรูปตัว U คว่ําเข้าหาถนนเป็นส่วนของร้านค้าที่ไม่ใช่อาหาร ส่วนตรงกลางช่องว่างตัวอยู่เป็นพื้นที่ของร้านค้า
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ประเภทอาหาร เช่น ปลาสด เนื้อหมู ผักผลไม้สด นอกจากนี้ยังมีดอกไม้สําหรับไหว้พระขายอีกด้วย ซึ่งจํานวนร้านในส่วนนี้มี
ประมาณ 30 – 40 ร้าน เป็นตลาดนัดกับข้าวซึ่งแตกต่างจากตลาดนัดหลังโรมแรมเวลที่จัดทุกวันพุธ และอาทิตย์ ผู้ที่เข้ามา
ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นประชากรที่อาศัยอยู่ไม่ห่างจากตลาดนัดมาก ค่าเช่าแผงขายสินค้าตกวันละประมาณ 20 -30 บาทต่อ
วัน
2.5 รูปแบบการจัดโซนร้านค้าในตลาดนัดปฐมมงคล
ลักษณะของรูปทรงตลาดนัด:พื้นที่มีลักษณะทอดยาวเป็นเส้นตรงมีการแบ่งสัดส่วนของร้านค้าที่ชัดเจน และแบ่ง
ออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนทางด้านทิศตะวันตกติดกับถนนหน้าพระ และส่วนที่อยู่ทางด้านทิศตะวันออกติดกับถนนทวาราวดี
ดังภาพที่ 15
การจัดโซนขายสินค้า:ร้านค้าในตลาดนัดปฐมมงคล มีจํานวนร้านทั้งหมดประมาณ 50 ถึง 60 ร้าน ซึ่งสามารถแบ่ง
ออกเป็นสองส่วน กล่าวคือ ส่วนที่อยู่ทางด้านทิศตะวันตกด้านปลายสุดที่ติดกับถนนหน้าพระจะเป็นบริเวณของร้านค้า
ประเภทอาหารส่วนใหญ่เป็นพวกเครื่องดื่ม และมักจะตั้งขายเป็นประจํา ส่วนบริเวณด้านในเข้าไปก็จะเป็นร้านค้าประเภท
ไม่ใช่อาหารซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ และส่วนที่สองทางด้านทิศ
ตะวันออกด้านปลายที่ติดกับถนนทวาราวดีสว่ นนี้จะแบ่งแถวตั้งร้านออกเป็น 3 แถว โดยแถวกลางและแถวด้านล่างสุดฝัง่ ทาง
ทิศใต้ตั้งแต่ตรงกลางของส่วนนี้ไปจนถึงปลายตลาดนัดเป็นร้านค้าประเภทอาหาร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาหารปรุงสําเร็จรูป ค่า
เช่าแผงขายสิ้นค้าราคา 100 บาทต่อวัน ค่าไฟดวงละ 10 บาท
2.6 รูปแบบการจัดโซนร้านค้าในตลาดนัดห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี
ลักษณะของรูปทรงตลาดนัด: พื้นที่มีลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าทอดยาวมีการแบ่งสัดส่วนของร้านค้าที่ชดั เจน และแบ่ง
ออกเป็นส่วนของร้านค้าประเภทอาหาร แยกกับประเภทที่ไม่ใช่อาหาร ดังภาพที่ 16
การจัดโซนขายสินค้า:ร้านค้าในตลาดนัดห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี มีจํานวนร้านทั้งหมดประมาณ 300 - 325 ร้าน ซึ่ง
สามารถแบ่งออกเป็นสองส่วน กล่าวคือ ส่วนที่อยู่ทางด้านบน หรือทางทิศเหนือแถวแรกจํานวนร้านค้าประมาณ 100 ร้าน
เป็นร้านค้าสินค้าประเภทอาหาร และบางส่วนทางด้านทิศใต้ตรงกลางบริเวณบันไดทางขึ้นมาตลาดนัด ส่วนร้านค้าที่เหลือ
เป็นสินค้าประเภทเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าที่เป็นวัยรุ่น ค่าเช่าแผงขาย
สินค้าประมาณ 300 -350 บาทต่อวัน
2.7 รูปแบบการจัดโซนร้านค้าในตลาดนัดประปานคร
ลักษณะของรูปทรงตลาดนัด: พื้นที่มีลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าเกือบจตุรัต มีการแบ่งสัดส่วนของร้านค้าที่ชัดเจน และ
แบ่งออกเป็นส่วนของร้านค้าประเภทอาหาร แยกกับประเภทที่ไม่ใช่อาหาร ดังภาพที่ 17
การจัดโซนขายสินค้า:ร้านค้าในตลาดนัดประปานคร มีจํานวนร้านทั้งหมดประมาณ 100 - 120 ร้าน ซึ่งสามารถ
แบ่งออกเป็นสองส่วน กล่าวคือ ส่วนที่อยู่ทางด้านบน หรือทางทิศมีจํานวนร้านค้าประมาณ 50 -70 ร้านเป็นร้านค้าสินค้า
ประเภทอาหาร เช่น อาหารปรุงสําเร็จรูป อาหารแห้ง เนื้อสด ผักสด และผลไม้สด แต่ร้านผลไม้มีจํานวนเพียงสองร้าน
เท่านั้น ส่วนร้านค้าที่เหลือเป็นสินค้าประเภทเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ สําหรับเครื่องแต่งกายร้านค้ามือหนึ่งมีจํานวน
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เท่ากันกับร้านค้ามือสอง ค่าเช่าแผงขายสินค้าประมาณ 60 - 80 บาทต่อวันเหมาจ่ายรวมกับค่าไฟ
2.8 รูปแบบสินค้าในตลาดนัดอ้อยเตี้ย

อ่างเก็บน้ําประปานครปฐม

ลักษณะของรูปทรงตลาดนัด: พื้นที่มีลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าเกือบจตุรัต มีการแบ่งสัดส่วนของร้านค้าทีช่ ัดเจน และ
แบ่งออกเป็นส่วนของร้านค้าประเภทอาหาร แยกกับประเภทที่ไม่ใช่อาหาร ดังภาพที่ 18
การจัดโซนขายสินค้า:ร้านค้าในตลาดนัดอ้อยเตี้ย มีจํานวนร้านทั้งหมดประมาณ 150-200 ร้าน ซึ่งสามารถแบ่ง
ออกเป็นสองส่วน กล่าวคือ ส่วนที่อยู่ทางด้านทิศตะวันออก มีจํานวนร้านค้าประมาณ 110 ร้านเป็นร้านค้าสินค้าประเภท
อาหาร เป็นสินค้าประเภทอาหารร้อยละ 65 ส่วนร้านค้าที่เหลือทางด้านทิศตะวันตกเป็นสินค้าประเภทเครื่องแต่งกาย
เครื่องประดับ สินค้าเบ็ดเตร็ด ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าที่ต้องการหาซื้อสิ้นค้าราคาถูก ค่าเช่าแผงขาย
สินค้าประมาณ 70 บาทต่อวัน
3. ข้อมูลการประกอบการของผู้ค้าในตลาดนัด
การอธิบายถึงลักษณะของผู้ค้า โดยใช้แบบสอบถามผู้ขายสินค้าในตลาดแต่ละแห่งโดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (simple
random sampling) โดยเฉลี่ยตลาดนัดละ 20 ชุดได้ผลการศึกษาดังนี้
3.1 ลักษณะของผู้ขายสินค้า
ผู้ขายสินค้าในแต่ละตลาดนัดพบว่าผู้ค้าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงและมีอายุเฉลีย่ มากกว่า 30 ปี ส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบ
อาชีพอื่นนอกจากค้าขายสินค้าในตลาดนัด มีรายได้ต่อเดือนประมาณ 5,000 - 10,000 บาท มีการศึกษาอยู่ระดับ
มัธยมศึกษา กับปริญญาตรี
3.2 ขอบเขตของระยะทางระหว่างที่อยู่อาศัยของผู้ขายสินค้ามายังตลาดนัด
ผู้ขายสินค้าส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ที่อาศัยในบริเวณเขตตําบลเทศบาลนครนครปฐม และบริเวณตําบลรอบนอก
เขตเทศบาลนครนครปฐม เช่น ตําบลทัพหลวง ตําบลท่าตําหนัก ตําบลสระกะเทียน ตําบลลําพยา ตําบลสามง่าม ตําบลทุ่ง
น้อย ตําบลสามกระบือเผือก ตําบลท่าตลาด ตําบลนครชัยศรี ตําบลห้วยขวาง ตําบลโพรงมะเดื่อ ตําบลถนนขาด เป็นต้น
นอกจากนี้มีผู้ขายสินค้าในตลาดนัดเหล่านี้เดินทางมาจากต่างจังหวัด เช่น จังหวัดราชบุรี สุพรรณบุรี กรุงเทพฯ เป็นต้น โดย
ส่วนใหญ่ผู้ขายสินค้าจะมาจากจังหวัดราชบุรี
3.3 วงจรการขายสินค้า
ตลาดนัดมหาวิทยาลัยศิลปากร มีวงจรการขายส่วนใหญ่อยู่นอกเขตเทศบาลฯ คิดเป็นร้อยละ 50 ส่วนในเขตเทศบาลฯ มีวงจร
การขายไปยังตลาดนัดอื่นคิดเป็นร้อยละตลาดนัดละ 10 เช่น ตลาดนัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ตลาดนัดวัดพระงามอารามหลวง ตลาดนัด
หลังโรงแรมเวล 1 ตลาดนัดห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ตลาดนัดประปานคร
ตลาดนัดวัดพระงาม อารามหลวง มีวงจรการขายสินค้าส่วนใหญ่กระจายอยู่ในเขตเทศบาลฯ โดยส่วนใหญ่จะเป็น
กลุ่มที่ขายสินค้าในตลาดนัดวัดพระงาม อารามหลวงอย่างเดียว
ตลาดนัดหลังโรงแรมเวล 1 ตลาดนัดมหาวิทยาลัยศิลปากร มีวงจรการขายส่วนใหญ่อยู่นอกเขตเทศบาลฯ คิดเป็น
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วัดพระงาม อารามหลวง
โรงเรียนเทศบาล 1

คณะวิทยาศาสตร์

โรงอาหาร

คลองเจดีย์บชู า

คณะศึกษาศาสตร์

ภาพที่ 11 รูปแบบสินค้าของตลาดนัดมหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาพที่ 12 รูปแบบการจัดโซนร้านค้าของตลาดนัดวัดพระงาม อารามหลวง

โรงแรมเวล
โรงแรมเวล

ถนนราชมรรคา
หอพักราชพฤกษ์

อพาร์ทเมนท์
บ้านไทย

ถนนราชมรรคา
หอพักราชพฤกษ์

อพาร์ทเมนท์
บ้านไทย

ภาพที่ 13 รูปแบบการจัดโซนร้านค้าของตลาดนัดหลังโรงแรมเวล

ภาพที่ 14 รูปแบบการจัดโซนร้านค้าของตลาดนัดหลังโรงแรมเวลในช่วงวัน

ในช่วงวันพุธ และอาทิตย์

จันทร์ และ

ตลาดสดปฐมมงคล

ภาพที่ 15 รูปแบบการจัดโซนร้านค้าของตลาดนัดปฐมมงคล

อ่างเก็บน้ําประปานครปฐม

ภาพที่ 17 รูปแบบการจัดโซนร้านค้าของตลาดนัดประปานคร
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ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี

ถนนเพชรเกษม
ภาพที่ 16 รูปแบบการจัดโซนร้านค้าของตลาดนัดห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี

ถนนถวินราษฏ์บูรณะ
ถนนคลองชลประทาน
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ร้อยละ 50 ส่วนในเขตเทศบาลฯ ส่วนใหญ่จะกระจายไปตลาดนัดวัดพระงาม อารามหลวง และขายสินค้าในตลาดนัดหลัง
โรงแรมเวลอย่างเดียว
ตลาดนัดหลังโรงแรมเวล 2 ตลาดนัดมหาวิทยาลัยศิลปากร มีวงจรการขายส่วนใหญ่อยู่นอกเขตเทศบาลฯ คิดเป็น
ร้อยละ 63.33 ส่วนในเขตเทศบาลฯ ส่วนใหญ่จะขายสินค้าในตลาดนัดหลังโรงแรมเวลอย่างเดียว
ตลาดนัดปฐมมงคล มีวงจรการขายส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลฯ โดยเฉพาะตลาดนัดวัดพระงาม อารามหลวง และ
ขายในตลาดนัดปฐมมงคลอย่างเดียว
ตลาดนัดประปานคร มีวงจรการขายส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลฯ โดยเฉพาะมีผู้ขายสินค้าขายในตลาดนัดประปา
นครอย่างเดียว คิดเป็นร้อยละ 30
ตลาดนัดอ้อยเตีย้ มีวงจรการขายส่วนใหญ่อยู่นอกเขตเทศบาลฯ คิดเป็นร้อยละ 63.33 ส่วนในเขตเทศบาลฯ มี
ผู้ขายสินค้าในตลาดนัดอ้อยเตี้ยอย่างเดียวมากทีส่ ุด คิดเป็นร้อยละ 20
บทสรุป
1. รูปแบบทางที่ตั้งและขอบการให้บริการของตลาดนัดในเขตเทศบาลนครนครปฐม
ในเขตเทศบาลนครนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม พบตลาดนัดทั้งหมด 8 แห่ง ตั้งกระจายตัว
ออกไปอยู่รอบเขตเทศบาลฯ โดยเฉลี่ยของระยะทางระหว่างตลาดนัดด้วยกันประมาณ 500 -1,500 เมตร เนื่องจากเขตเทศบาล
นครปฐมตอนในจะมีตลาดสดอยู่หลายแห่ง ทําให้มีความพอเพียงในการที่จะมาซื้อสินค้าของตลาดสด แต่จะพบว่ามีตลาดนัด
หนึ่งแห่งที่ตั้งติดกับตลาดสด คือตลาดนัดปฐมมงคลที่ตั้งเพื่อรองรับการซื้อสินค้าประเภทอื่นนอกจากผักและผลไม้สด เมื่อ
พิจารณาที่ตั้งจะพบว่าบริเวณตลาดนัดส่วนใหญ่ ตั้งใกล้เขตชุมชนโดยมีถนนเป็นปัจจัยสําคัญต่อการตั้ง เพราะทุกตลาดนัดจะ
อยู่บริเวณถนนสําคัญของชุมชน และตลาดนัดแต่ละแห่งมีการจัดเวลาการไปขายตลาดนัดอื่นหมุนเวียนกันไปในหนึ่งรอบ
สัปดาห์ โดยตลาดนัดส่วนใหญ่จะเริ่มจําหน่ายสินค้าในช่วงเวลาเย็นตั้งแต่หลัง 15.00 น. เป็นต้นไป เนื่องจากช่วงเวลานี้เป็น
ช่วงหลังเลิกงานของผู้มาเข้าใช้บริการ มีเพียงตลาดนัดในมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ให้บริการในช่วงเวลา 10.00 - 15.00 น.
เนื่องจากเป็นช่ว งพักกลางวันของนักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลั ยศิลปากร และบุคลากรในหน่วยงานอื่น เป็นกลุ่ ม
ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ของตลาดนัด ส่วนขอบเขตการให้บริการกล่าวโดยสรุปคือ ตลาดนัดแต่ละแห่งจะพบว่าผู้ซื้ออยู่ในเขตใกล้
กับตลาดโดยเฉลี่ยใกล้สุดประมาณ 500 เมตร และไกลสุดประมาณ 5 กิโลเมตร ซึ่งผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย มีอายุมากกว่า 30 ปี และใช้ระยะเวลาในการเดินทางส่วนใหญ่ประมาณ 15 ถึง 30 นาที นอกจากนีพ้ บว่ามีตําบลใน
เขตเทศบาลฯ ที่ไม่ปรากฏพื้นที่ของตลาดนัด ได้แก่ ตําบลบ่อพลับ ตําบลพระประโทน ตําบลลําพยา ตําบลหนองปากโลง
2. รูปแบบการจัดโซนร้านค้าในตลาดนัด
สําหรับการจัดโซนร้านค้าแบ่งออกเป็นสองแบบคือ ตลาดนัดที่มีพื้นที่เป็นแนวยาวจะมีร้านค้าประเภทอาหารอยู่
ทางด้านปลายทั้งสองด้าน หรือระยะตรงกลางของตลาดนัด เช่น ตลาดนัดวัดพระงามอารามหลวง ตลาดนัดในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร และตลาดนัดปฐมมงคล กับพื้นที่ที่มีลักษณะคล้ายสี่เหลี่ยมจัตุรัส ด้านที่เป็นร้านค้าประเภทอาหารและร้านค้าที่
ไม่ใช่ประเภทอาหารจะแบ่งโซนออกจากกันอย่างชัดเจน หรือแบ่งเป็นอย่างละครึ่ง และร้านค้าประเภทอาหารจะตั้งติดกับ
บริเวณที่เป็นทางเข้าของตลาดนัด เช่น ตลาดนัดหลังโรงแรมเวล ตลาดนัดห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ตลาดนัดอ้อยเตี้ยและตลาด
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นัดประปานคร และตลาดนัดแต่ละแห่งมีราคาค่าเช่าแผงที่แตกต่างกัน โดยค่าเช่าแผงของตลาดนัดประเภทอาหารจะมีราคา
ที่ถูกกว่าตลาดนัดที่เน้นสินค้าที่ไม่ใช่อาหาร เช่น ราคาค่าเช่าแผงตลาดนัดหลังโรงแรมเวลมีความแตกต่างกันกล่าว คือ ในช่วง
วันจันทร์มีราคาค่าเช่าแผงถูกกว่าช่วงวันพุธ เนื่องจากจํานวนคนที่เข้ามาซื้อสินค้าต่างกัน กล่าวคือ ตลาดนัดที่ไม่ได้ขายสินค้า
อาหาร จะมีผู้มาซื้อสินค้ามากกว่าแต่หากเปรียบเทียบระหว่างตลาดนัดที่เน้นจําหน่ายสินค้าที่ไม่ใช่อาหารมากกว่าอาหาร จะ
พบว่าตลาดนัดห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี จะมีค่าเช่าแผงแพงที่สุด เนื่องจากมีจํานวนคนเข้ามาซื้อสินค้าจํานวนมาก ตั้งบริเวณใกล้
ชุมชน มีถนนสายหลักตัดผ่าน และมีบริเวณสําหรับจอดรถจํานวนมากกว่าตลาดนัดแห่งอื่น ทําให้ตลาดนัดแห่งนี้มีราคาเช่าที่
แพงที่สุด
3. ลักษณะการประกอบการของผู้ค้า
จากลักษณะของผู้ขายสินค้าในแต่ละตลาดนัดพบว่าผู้ค้าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงและมีอายุเฉลี่ยมากกว่า 30 ปี ส่วน
ใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพอื่นนอกจากค้าขายสินค้าในตลาดนัด สําหรับการเลือกมาลงทุนในตลาดนัด ผู้ขายสินค้าส่วนใหญ่
เป็นคนในพื้นที่ที่อาศัยในบริเวณเขตตําบลเทศบาลนครนครปฐม และบริเวณตําบลรอบนอกเขตเทศบาลนครนครปฐม
อย่างไรก็ตามยังมีผู้ขายสินค้าในตลาดนัดเหล่านี้เดินทางมาจากต่างจังหวัด เช่น จังหวัดราชบุรี สุพรรณบุรี กรุงเทพฯ เป็นต้น
โดยเฉพาะผู้ขายสินค้าที่จะมาจากจังหวัดราชบุรีมีจํานวนมากกว่าจังหวัดอื่น นอกจากนี้จากแบบสอบถามผู้ขายสินค้าใน
ตลาดนัดแสดงให้เห็นว่า ผู้ขายสินค้าจากตําบลที่อยู่นอกเขตเทศบาลฯ มีแนวโน้มที่จะมาทําการค้าขายกับตลาดนัดยังจุดที่
ใกล้ที่สุดกับที่อยู่อาศัยของผู้ค้าเอง สําหรับวงจรการขายสินค้าพบว่า มีการกระจายไปขายสินค้าตามตลาดนัดสองแบบคือ
ตลาดนัดในเขตเทศบาลฯด้วยกัน และตลาดนัดในเขตเทศบาลฯ ไปยังตลาดนัดนอกเขตเทศบาลฯ ซึ่งแบบที่สองผู้ค้าส่วนใหญ่
จะอาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล
ปัญหา และอุปสรรค
1. เวลาในการศึกษาไม่เพียงพอ เนื่องจากตลาดนัดในเขตเทศบาลฯ มีจํานวนทั้งหมด 8 แห่งและแต่ละแห่งมีวันจัด
จําหน่ายมากกว่า 2 วัน ซึ่งแต่ละวันมีจํานวนร้านค้าทีม่ ีความแตกต่างกัน ดังนั้น การสํารวจครั้งนี้ควรจะต้องสํารวจให้ครบทุก
วัน
2. มีปัญหาในเรื่องของการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับระยะทางทั้งแบบสอบถามผู้ซื้อและผู้ขาย มีการระบุระยะทางที่
ไม่แน่นอนทําให้ข้อมูลคลาดเคลื่อน
3. ช่วงเวลาในการทําแบบสอบถามเพื่อสํารวจกลุ่มผู้ซื้อสินค้า เนื่องจากแต่ละช่วงเวลามีคนมาใช้บริการต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
1. ทําการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของตลาดนัดเพื่อเปรียบเทียบระหว่างตลาดนัดในเขตเทศบาลฯ และบริเวณรอบ
นอกเขตเทศบาล
2. ทําการศึกษาวงจรการขายสินค้าของตลาดนัดแต่ละแห่งโดยแยกออกเป็นประเภทสินค้าแต่ละประเภท ในเขต
เทศบาลฯ
3. ทําการศึกษาเปรียบเทียบตลาดนัดในเมืองกับนอกเมือง
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