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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยมุ่งศึกษาลักษณะของครอบครัวในชุมชนเมืองและรูปแบบการดูแลเด็กและผู้สูงอายุท่ีอยู่ร่วมกนัใน
ครัวเรือนของบุคคลวยัท างานในชุมชนเมือง วิธีการวิจัยเป็นทั้งเชิงปริมาณส าหรับวิเคราะห์ลักษณะทางประชากร 
ลักษณะครอบครัวในชุมชนเมือง รปูแบบการดูแลเด็กและการดูแลผูสู้งอายุ และเชิงคณุภาพเพื่ออธิบายเหตผุลการเลือก
รูปแบบดูแลเด็กและผู้สูงอายุ กลุม่ตัวอย่างมีจ านวน 75 คนอาศัยอยูใ่นชุมชนนวลจิต กรุงเทพฯ ผลการวิจัยพบว่า 
ลักษณะครอบครัวในชุมชนเมืองเป็นครอบครัวเดี่ยวท่ีมีเด็กอยู่ร่วมกนั ส าหรับการดูแลเด็กบุคคลวัยท างานจะเลือกใช้
รูปแบบให้ลูกเรียนอยู่ที่โรงเรียนมากท่ีสุด เพราะเด็กอยู่ในวัยเรียนและบิดามารดาสามารถไปท างานได้ และในกรณีเด็ก
ก่อนวัยเรียนจะฝากปู่ยา่ตายายดูแลแทน และส าหรับการดูแลผูสู้งอายุ บุคคลวัยท างานจะเลือกใช้รูปแบบให้ผู้สูงอายุอยู่
ตามล าพังเพราะยังแข็งแรงสามารถดูแลตัวเองได้ ถ้าหากผู้สูงอายุมสีขุภาพไม่แข็งแรงจะฝากเพื่อนบ้านคอยดูแลให้ 
นอกจากน้ี บุคคลวัยท างานท่ีไมไ่ดป้ระกอบอาชีพใดๆ ท างานท่ีบ้าน ที่มีลักษณะงานอิสระและมีเวลาการท างานท่ียืดหยุ่น 
และท างานประจ าแตส่่งลูกไปอยู่กบัปู่ย่าตายาย ไมต่้องการความช่วยเหลือในการดูแลเด็กและผูสู้งอายุ เพราะสามารถ
บริหารจดัการเวลาเองได้ แต่บุคคลวัยท างานท่ีอยู่กับผูสู้งอายุต้องการความช่วยเหลือด้านการแพทยท์ี่เข้าถึงชุมชนโดยไม่
ต้องพาโรงพยาบาล ส าหรบับุคคลวัยท างานท่ีอยู่กับเด็กต้องการให้ท่ีท างานมีศูนย์เลีย้งเด็กเพื่อจะได้ท างานและสามารถ
ดูแลลูกไดด้้วย 

ค าส าคัญ : รูปแบบการดูแลเด็กและผูสู้งอายุ  บุคคลวยัท างาน  ชุมชนเมือง 
 

Abstract 
 The objectives of this research consist of studying a characteristic of family in urban 
community and patterns of child and elderly care of working-age people in urban community.  This 
research employs both a quantitative method for analyzing demographic background , characteristics 
family in urban community, and patterns of child and elderly care of the working-age people in 
urban community of a sample group  and a qualitative one for explaining reason why the sample 
group  use these patterns. The sample group is 75 people living in Nualjit Community, Bangkok. The 
result of the characteristic of family in urban community is the nuclear family with child or children. 
For the pattern of childcare of the working-age people, the findings indicate that as their children 
enter into school age, the sample group is mostly likely send them to school. If they are pre-school 
age children, their grandparents would take care of them.  For the pattern of the elderly care, the 
results are that the elderly are left at home alone because they are still healthy and can take care 
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of themselves. If the elderly do not have good health, neighbors are asked to care for them. 
Moreover, the sample being unemployed, working at home, and having flexible working hours do not 
want any assistance because they can manage their time. For the working-age people living with the 
elderly, mobile health unit is necessarily needed. Providing a day care center in the workplace is 
crucial for the working-people because they can work and spend time with their children at the 
same time. 

Keywords: Child and the Elderly Care Patterns, Working Age People, Urban Community 
 

บทน า 
สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจที่มีการเปิดการค้าเสรีข้ามพรหม

แดน ความหลากหลายทางประชากรและวัฒนธรรม รวมถึงการด าเนินชีวิตประจ าวันของคนในสังคมไทยที่ต้องเร่งรีบ 
แข่งขัน ท ามาหาเลี้ยงชีพเพื่อความอยู่รอดของตนเองและครอบครัว ส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างของ
ครอบครัว รูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนจากครอบครัวขยายมาเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น โดยครอบครัวขยายที่มีที่ปู่ย่า
ตายาย และญาติอื่นๆ ลดลง ครอบครัวเดี่ยวที่มีแค่พ่อแม่ลูกมากขึ้น (ศุภชัย ปิติกุลตังค์. 2556: ออนไลน์) จากงานวิจัย
เรื่องสัมพันธภาพครอบครัวไทยของจิราพร ชมพิกุล และคณะ (2552) เพื่อศึกษาสัมพันธภาพในครอบครัวของคนไทย 
โดยมีพื้นที่ศึกษาครอบคลุมทุกภาคทั่วประเทศ จ านวน 5 ภาคๆ ละ 1 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น พิจิตร 
ปราจีนบุรี กระบี่ และกรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์
ตามแบบสอบถามกับหัวหน้าครอบครัว หรือผู้แทนในครอบครัวที่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวมากที่สุด รวม
จ านวนทั้งสิ้น 2,030 ราย พบว่า โครงสร้างของครอบครัวส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเดี่ยว มีรูปแบบครอบครัวที่มีพ่อแม่ลูก
อยู่ด้วยกัน หรือมีเพียงพ่อแม่อยู่ด้วยกัน ร้อยละ 46.2 รองลงมาเป็นครอบครัวขยายซึ่งประกอบด้วยพ่อแม่ลูกอยู่กับปู่ ย่า 
ตายาย /ญาติ ร้อยละ 35.3 ครอบครัวที่มีเพียง พ่อ หรือแม่อยู่กับลูกมีสูงถึงร้อยละ 10 ครอบครัวทดแทนถาวร ซึ่งเป็น
ครอบครัวที่เด็กอาศัยอยูก่ับญาติหรอืเพื่อนพ่อมีเพียงร้อยละ 4.9 ส าหรับครอบครัวที่เป็นญาติพี่น้องกันมีร้อยละ 3.3 หรือ
เป็นเพื่อนกัน มีร้อยละ 0.3 พบในสัดส่วนที่ต่ า ในทางกลับกันจากข้อมูลจากส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2523 – 
2543 และข้อมูลจากการส ารวจภาวะการท างานของประชากร พ.ศ. 2553 พบว่าโครงสร้างของครัวเรือนในประเทศไทย
ส่วนใหญ่เป็นครัวเรือนประเภทครอบครัวเดี่ยว แต่มีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 70.6 ในปี 2523 เหลือร้อยละ 60.3 ในปี 
2543 และเหลือเพียงร้อยละ 52.3 ในปี 2553 ส าหรับครัวเรือนประเภทครอบครัวขยายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 
25.2 ในปี 2523 เป็นร้อยละ 29.6 ในปี 2543 และเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 34.5 ในปี 2553 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ. 
ม.ป.ป.ก: ออนไลน์) อาจเป็นเพราะธรรมเนียมปฏิบัติในการจัดการที่อยู่อาศัยหลังแต่งงานของคนไทยส่วนใหญ่ นิยมให้
ลูกผู้หญิงที่แต่งงานแล้วพาสามีเข้ามาอยู่ในครัวเรือนพ่อแม่ของตนเป็นการช่ัวคราว ส่วนลูกผู้ชายเมื่อแต่งงานแล้วนิยมให้
แยกออกไปอยู่กับฝ่ายภรรยา ระยะเวลาที่ลูกสาวอยู่กับพ่อแม่นั้นจะสั้นหรือยาวอาจต่างกันไปตามแต่ละครัวเรือนและแต่
ละท้องถิ่น ในบางท้องถิ่นคู่สมรสใหม่อยู่ในครัวเรือนของพ่อแม่ฝ่ายหญิงจนเกิดบุตรคนแรก หรือหลังจากนั้นเล็กน้ อย 
ก่อนจะย้ายออกไปสร้างครัวเรือนของตน (เป็นครัวเรือนเดี่ยว) หรือมิฉะนั้นลูก (ผู้หญิง) คนที่แต่งงานก่อนจะแยก
ครัวเรือนออกไปเมื่อน้องสาวคนถัดไปแต่งงาน ส าหรับลูกที่แยกครัวเรือนออกไปส่วนใหญ่พ่อแม่ก็จะแบ่งที่ท ากินให้ตาม
สมควรแก่ฐานะ และบ่อยครั้งพ่อแม่ก็แบ่งที่ให้ตั้งบ้านเรือนอยู่ในบริเวณเดียวกับบ้านของพ่อแม่นั้นเองลูกผู้หญิงส่วนใหญ่
ปฏิบัติดังกล่าวมานี้ จนกระทั่งเหลือคนหนึ่งที่ไม่ต้องย้ายออกจากครัวเรือนพ่อแม่ลูกคนนั้นคือคนที่จะอยู่กับพ่อแม่และ
ดูแลท่านตลอดไปจนชีวิตหาไม่ (ชาย โพธิสิตา. 2554: ออนไลน์) 

นอกจากน้ี สัมพันธภาพในครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเช่นกัน เด็กจะไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เพิ่มมากขึ้น 
เพราะเป็นครอบครัวเดี่ยว และพ่อแม่ต้องท างาน อาจมีการไปฝากปู่ย่าตายายเลี้ยง หรือพึ่งพาเนอสเซอรี  ภรรยาส่วน
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ใหญ่ต้องออกไปท างานนอกบ้านเพื่อท าให้สถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวดีขึ้น แต่ผลเสียก็คือแม่มีเวลาให้แก่ลูก ๆ 
น้อยลงโดยเฉพาะเมื่อลูกยังเล็กอยู่ อีกทั้ง สังคมไทยในสมัยนี้มีอัตราการเข้าสู่ภาวะประชากรสูงอายุอย่างรวดเร็ว จาก
รายงานส ามะโนประชากรและเคหะ ปี 2553 ของส านักงานสถิติแห่งชาติ (ม.ป.ป.ข: ออนไลน์) พบว่า ประเทศไทยมี
ประชากรจ านวน 65.98 ล้านคน ซึ่งประมาณร้อยละ 12.9 หรือ 8.5 ล้านคน คือ ผู้สูงอายุหรือผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไป ส่งผล
ท าให้สังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ ผู้สูงอายุถูกปล่อยให้อยู่ตามล าพัง ไม่ได้รับความสนใจดูแล
เท่าที่ควร จากการส ารวจสุขภาพจิตของคนไทย พ.ศ. 2551 ที่พบว่า ผู้สูงอายุที่อยู่ในครอบครัวที่สมาชิกมีเวลาให้แก่กัน
อย่างเพียงพอจะมีคะแนนสุขภาพจิตสูงที่สุด รองลงมาคือผู้สูงอายุท่ีอยู่คนเดียว ส่วนผู้สูงอายุท่ีอยู่ในครอบครัวที่มีเวลาให้
กันไม่เพียงพอมีคะแนนต่ าสุด ซึ่งอาจอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการมีปัญหาสุขภาพจิต (ส านักงานสถิติแห่งชาติ. ม.ป.ป.ค : 
ออนไลน์) ผู้สูงอายุท้ังในเมืองและชนบทรับภาระเลี้ยงดูหลาน เนื่องจากพ่อแม่ไปประกอบอาชีพหรือย้ายไปอยู่ต่างถิ่น ท า
ให้ผู้สูงอายุท่ีอยู่ในวัยควรจะได้พักผ่อน กลับต้องรับผิดชอบดูแลเด็กท่ียังช่วยตนเองไม่ได้ 

ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงศึกษารูปแบบของครอบครัวในชุมชนเมือง และรูปแบบการดูแลเด็กที่มีอายุต่ ากว่า 14 ปี 
และผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่อยู่ร่วมกันในครัวเรือนของบุคคลวัยท างานในชุมชนเมือง เพื่อที่จะหาแนวทางการให้
ความช่วยเหลือในการดูแลเด็กและผู้สูงอายุของบุคคลวัยท างานในชุมชนเมืองต่อไป 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
1. กลุ่มตัวอย่าง 

               ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ในการวิจัยนี้เป็นข้อมูลระดับทุติยภูมิ โดยผู้วิจัยได้ประสาน Professor Dr. Daphne 
E. Pedersen จาก University of North Dakota, USA เพื่อขออนุญาตน าข้อมูลงานวิจัยเรื่อง "The Conflict 
between Work and Family Life in Urban Area of Thailand" ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลจากการตอบ
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม 2556 มาวิเคราะห์ในการวิจัยนี้  
               เนื่องจากการวิจัยนี้เป็นการผสมผสานระหว่างเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างจึงมีขนาดเล็ก
จ านวน 75 คน ซึ่งใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะเหมือนกัน โดยก าหนดลักษณะส าคัญบางประการร่วมกัน 
กล่าวคือ ผู้ให้ข้อมูลต้องเป็นบุคคลวัยท างานอายุระหว่าง 16-59 ปี และสมาชิกในครอบครัวจะประกอบด้วยเด็กอายุต่ า
กว่า 14 ปี และ/หรือผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปีขึ้นไป ท้ังทีอ่าศัยอยู่ในบ้านเดียวกันหรือคนละบ้าน ผ่านการประสานงานของ
คุณณรงค์ เจริญสง่า อาสาสมัครสาธารณสุขของชุมชนนวลจิต 

2. พื้นที่ศึกษา 
               ชุมชนนวลจิตตั้งอยู่เนื้อที่ 70 ไร่ อยู่ในซอยเอกมัย 30 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ เป็นชุมชน
แออัด ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2537 มีจ านวนครัวเรือน 554 ครัวเรือน  
ประชากรในทะเบียนราษฎร์จ านวน 3,275 คน ประกอบด้วยผู้สูงอายุ 60 ปี ข้ึนไป จ านวน 166 คน อายุระหว่าง 40-60 
ปี จ านวน 805 คน อายุ ระหว่าง 18-39 ปี จ านวน 1,215 คน อายุระหว่าง 7-17 ปี จ านวน 802 คน และอายุระหว่าง 
0-6 ปี จ านวน 287 คน 
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 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
     การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่  
               3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ส าหรับวิเคราะห์ลักษณะทางประชากร ลักษณะครอบครัวในชุมชนเมือง รูปแบบการดูแลเด็กและ
การดูแลผู้สูงอายุ 
                3.2 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ผู้วิจัยสังเคราะห์ค าสัมภาษณ์และน าสู่กระบวนการให้รหัส เพื่อแตกข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ออกเป็นเรื่องย่อยๆ โดยจะเลือกค าพูดที่มีความเห็นคล้ายคลึงกันและเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์
เพื่ออธิบายเหตุผลการเลือกรูปแบบและแนวทาง ในการให้ความช่วยเหลือในการดูแลเด็กและผู้สูงอายุของบุคคลวัย
ท างานในชุมชนเมืองเท่านั้น 

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ (1) ข้อมูลลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง (2) การวิเคราะห์
ลักษณะครอบครัวในชุมชนเมือง (3) การวิเคราะห์รูปแบบการดูแลเด็กและผู้สูงอายุของบุคคลวัยท างานในชุมชนเมือง 
และ (4) แนวทางในการให้ความช่วยเหลือในการดูแลเด็กและผู้สูงอายุของบุคคลวัยท างานในชุมชนเมือง 
 1. ข้อมูลลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 
               กลุ่มตัวอย่างมีจ านวน 75 คน ประกอบด้วยผู้หญิงจ านวน 58 คน และผู้ชายจ านวน  17 คน มีอายุเฉลี่ย 40 
ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพแต่งงานแล้ว มีจ านวนบุตรโดยเฉลี่ยจ านวน 3 คน โดยครอบครัวที่มีบุตรมากที่สุดจ านวน 9 คน 
ท างานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนจ านวน 13,534 บาท สมาชิกในครัวเรือนโดยเฉลี่ยจ านวน  
4 คน  โดยจ านวนสมาชิกในครัวเรือนมากที่สุด คือ 11 คน ค่าใช้จ่ายในครอบครัวจะหมดไปกับค่าอาหาร ค่าน้ าประปา 
และค่าไฟมากท่ีสุด รองลงมา ได้แก่ ค่าใช้โทรศัพท์มือถือ ค่ารักษาพยาบาล ค่าโดยสาร ค่าเช่าที่ดินสุเหร่า ค่าเรียนบุตร 
ค่าซ่อมแซมบ้าน ค่าผ่อนต่างๆ (เช่น ค่าผ่อนบัตรเครดิต ค่าผ่อนรถยนต์และจักรยานยนต์ ค่าผ่อนโทรศัพท์มือถือ ค่าผ่อน
โทรทัศน์) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (เช่น ค่าเครื่องใช้ภายในบ้าน ค่านมผงลูก ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าจ้างคนดูแลลูก) ตามล าดับ 
 2. การวิเคราะห์ลักษณะครอบครัวในชุมชนเมือง 
               ในส่วนน้ีจะบอกผลการวิเคราะห์ลักษณะครอบครัวในชุมชนเมือง ดังตารางที่ 1 ได้แสดงจ านวนและร้อยละ
ของลักษณะครอบครัวในชุมชนเมืองของบุคคลวัยท างาน มีรายละเอียดดังนี้ 
              2.1 ประเภทของครอบครัวของบุคคลวัยท างานประกอบด้วย 6 ประเภทโดยเรียงตามล าดับจากมากไปหา
น้อย ได้แก่ ครอบครัวเดี่ยวมีจ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 49.3 ครอบครัวขยายมีจ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 44.0 
ครอบครัวคู่ชรามีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7 และครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ครอบครัวคอมมูน และคนโสดอยู่คนเดียวมี
จ านวนอย่างละ 1 คน คดิเป็นร้อยละ 1.3 
 2.2 อายุของบุตรที่อยู่ร่วมกันของบุคคลวัยท างาน แบ่งออกเป็น 3 ช่วงอายุ ได้แก่ (1) อายุแรกเกิดถึง 5 ปี มี
จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7 (2) อายุ 6 – 14 ปี มีจ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 30.7 และ (3) อายุ 15 ปีขึ้นไป
มีจ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 38.7 
 2.3 การมีเด็กและผู้สูงอายุอยู่ร่วมกันของบุคคลวัยท างาน แบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ โดยเรียงจากมากไปหา
น้อย ได้แก่ (1) มีเด็กอยู่ร่วมกัน มีจ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 34.7 (2) มีผู้สูงอายุอยู่ร่วมกันและไม่มีเด็กและผู้สูงอายุ
อยู่ร่วมกัน มีจ านวนอย่างละ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 25.3 และ (3) มีเด็กและผู้สูงอายุอยู่รว่มกัน มีจ านวน 11 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14.7 
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ตารางที่ 1  แสดงจ านวนและร้อยละของลักษณะครอบครัวในชุมชนเมืองของบุคคลวัยท างาน 
ลักษณะครอบครัวในชุมชนเมือง จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. ประเภทของครอบครัวของบุคคลวัยท างาน1 
    1.1 ครอบครัวเด่ียว 
    1.2 ครอบครัวขยาย 
    1.3 ครอบครัวคู่ชรา 
    1.4 ครอบครัวเลี้ยงเด่ียว 
    1.5 ครอบครัวคอมมูน 
    1.6 คนโสดอยู่คนเดียว 
2. อายุของบุตรที่อยู่ร่วมกันของบุคคลวัยท างาน2 
    2.1 แรกเกิด - 5 ป ี
    2.2 6 – 14 ปี 
    2.3 15 ปีขึ้นไป 
3. การมีเด็กและผู้สูงอายุอยู่ร่วมกันของบุคคลวัยท างาน2 
    3.1 มีเด็กอยู่ร่วมกัน 
    3.2 มีผู้สูงอายุอยู่ร่วมกัน 
    3.3 ไม่มีเด็กและผู้สูงอายุอยู่ร่วมกัน 
    3.4 มีเด็กและผู้สูงอายุอยู่ร่วมกัน 

 
37 
33 
2 
1 
1 
1 
 

20 
23 
29 
 

26 
19 
19  
11 

 
49.3 
44.0 
2.7 
1.3 
1.3 
1.3 

 
26.7 
30.7 
38.7 

 
34.7 
25.3 
25.3 
14.7 

หมายเหต ุ: 1 (1) ครอบครัวเดี่ยว คือ ครอบครัวที่คู่สามีภรรยา และคู่สามภีรรยาและบุตรอยู่ด้วยกัน  
 (2) ครอบครัวขยาย คือ ครอบครัวที่มีสมาชิกจากด้านสามหีรือภรรยายอยู่ร่วมกัน  
 (3) ครอบครัวคู่ชรา คือ ครอบครัวที่เหลือเพียงคู่สามีภรรยา บุตรได้แยกออกไปจากครอบครัวทั้งหมด  
 (4) ครอบครัวเลี้ยงเด่ียว คือ ครอบครัวที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเล้ียงดูบุตรคนเดียวเพราะการหย่าหรือเป็นหม้าย  
 (5) ครอบครัวคอมมูน คือ ครอบครัวที่อยู่ร่วมกันหลายครอบครัว และ (6) คนโสดอยู่คนเดียว คือ คนโสดที่ยังไม่ได้  
แต่งงาน และแยกออกจากครอบครัวอยูเ่พียงล าพัง (รุจา ภู่ไพบูลย์, 2541; อ้างอิงจาก Friedman, 1986) 

             2 เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ 
 

3. การวิเคราะห์รูปแบบการดูแลเด็กและผู้สูงอายุของบุคคลวัยท างานในชุมชนเมือง 
3.1 รูปแบบการดูแลเด็กของบุคคลวัยท างานในชุมชนเมือง 

                 ในส่วนน้ีจะน าเสนอผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งผลการวิจัยจากตารางที่ 2 แสดงรูปแบบ
การดูแลเด็กของบุคคลวัยท างานในชุมชนเมือง พบว่าการดูแลเด็กของบุคคลวัยท างานในชุมชนเมือง จะเลือกใช้รูปแบบ
ให้ลูกเรียนอยู่ท่ีโรงเรียนมากที่สุด มีจ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 59.5  รองลงมา ได้แก่ ฝากปู่ย่าตายายดูแล มีจ านวน 
15 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 ท างานที่บ้าน มีจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 18.9 ฝากญาติเลี้ยง มีจ านวน 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.2 ไม่ท างานท าให้ดูแลเองได้ มีจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5  ให้ลูกอยู่ตามล าพังเพราะโตแล้ว มีจ านวน 
3 คน คิดเป็นร้อยละ 8.1  ฝากเพื่อนบ้านดูแลและเลี้ยงท่ีท างานมีจ านวนอย่างละ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.4 และลดเวลา
ท างานลงและฝากเนอสเซอรี มีจ านวนอย่างละ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7 ตามล าดับ  

  

ตารางที่ 2  แสดงรูปแบบการดูแลเด็กของบุคคลวัยท างานในชุมชนเมือง 
รูปแบบการดูแลเด็กของบุคคลวัยท างานในชุมชนเมือง1 จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. ให้ลูกเรียนหนังสือที่โรงเรียน 
2. ฝากปู่ย่าตายายดูแล 
3. ท างานที่บ้าน 
4. ฝากญาติเลี้ยง 
5. ไม่ท างานท าให้ดูแลเองได้ 

22 
15 
7 
6 
5 

59.5 
40.5 
18.9 
16.2 
13.5 
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รูปแบบการดูแลเด็กของบุคคลวัยท างานในชุมชนเมือง1 จ านวน (คน) ร้อยละ 

6. ให้ลูกอยู่ตามล าพังเพราะโตแล้ว 
7. ฝากเพื่อนบ้านดูแล 
8.  เล้ียงที่ท างาน 
9. ลดเวลาท างานลง 
10.  ฝากเนอสเซอรี 

3 
2 
2 
1 
1 

8.1 
5.4 
5.4 
2.7 
2.7 

หมายเหต ุ: 1เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ 
 

กลุ่มตัวอย่างบางคนเลือกใช้มากกว่า 2 รูปแบบในการดูแลเด็กข้ึนอยู่กับสถานการณ์ของบุคคลวยัท างาน ดังนี้ 

ในกรณีมีเด็กอยู่ในวัยก่อนเรียนและวัยเรียนช้ันประถมศึกษาอยู่ด้วยกัน กลุ่มตัวอย่างมักจะเลือกวิธีให้ไป
โรงเรียนส าหรับเดก็วัยเรียนและอยู่ในช้ันประถมศึกษา เพราะบิดามารดาสามารถไปท างานและรบักลับบ้านหลังเลิกเรียน
ได้ บางครอบครัวบิดาหรือมารดาจะไปส่งท่ีโรงเรียนตอนเช้าและให้ปู่ย่าตายายไปรับที่โรงเรียนแล้วอยู่ที่บ้านปู่ย่าตายาย
ก่อนแล้วบิดาหรือมารดาค่อยมารับกลับบ้านหลังเลิกงาน ดังผู้ให้ข้อมูลคนหนึ่งกล่าวว่า “เช้าพ่อขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งลูกท่ี
โรงเรียน ตอนเย็นตาไปรับมาอยู่บ้านตาก่อน พอเลิกงานถึงมารับลูกกลับบ้าน” ขณะที่บุตรอยู่ในวัยก่อนเรียน มักจะ
เลื อกใ ช้วิ ธี ให้ ส่ ง ไปอยู่ กับปู่ ย่ าตายายที่ ต่ า งจั งหวัด  พอโตขึ้ นถึ งวั ย เรี ยนค่อยกลับมาอยู่ กับบิดามารดา  
ดังผู้ให้ข้อมูลคนหนึ่งกล่าวว่า 

“ลูกสาวคนโตเข้าโรงเรยีนที่พระหฤทัยพัฒนเวศน์ในช่วงเวลาท างาน 
ตอนเช้าพ่อไปส่งลูกสาวท่ีโรงเรียน ตอนเย็นแม่ไปรับ เสาร์อาทิตย์อยูบ่้านพร้อมหน้าพร้อมตากัน  
ช่วงปิดเทอมลูกสาวคนโตจะอยู่กบัตาที่สุราษฎร์ธานี ส่วนลูกคนเล็กอายุ 3 ปี อยู่กับตายายที่สรุาษฎร์ 
เพราะตายายดูแล อุ่นใจกว่า” 

 กลุ่มตัวอย่างบางคนเลือกที่จะฝากหรือจ้างให้ญาติ (เช่น พี่สาว น้าสาวและป้า) หรือเพื่อน
บ้านดูแล ส าหรับบุตรที่เรียนช้ันมัธยมศึกษา จะให้ดูแลตนเองเพราะโตแล้วสามารถไปกลับและอยู่ตามล าพังได้ ดังผู้ให้
ข้อมูลคนหนึ่งกล่าวว่า “เมื่อลูกอยู่ประถม จะดูแลเองตอนเช้า ให้ติดรถเขาไปโรงเรียน ขากลับแม่รับเอง แต่พอลูกอยู่
มัธยมให้ไปกลับเอง”  ในบางครอบครัวที่ปู่ย่าตายายอยู่ในบ้านเดียวกันมักจะไม่ค่อยมีปัญหาในการดูแลเด็ก เพราะมีปู่ย่า
ตายายดูแลอยู่แล้วและไว้ใจได้ กลุ่มตัวอย่างส่วนหน่ึงเปิดร้านเล็กๆ ค้าขายท่ีบ้าน (เช่น ร้านข้าวมันไก่ ร้านเสริมสวย ร้าน
ดอกไม้ ร้านอาหารอีสาน ร้านขายของช า) เพราะที่บ้าน คือ ที่ท างานอยู่แล้ว ท าให้มีเวลาดูแลลูกได้ด้วยตนเอง ดังผู้ ให้
ข้อมูลคนหนึ่งกล่าวว่า “เปิดร้านขายของช าที่บ้าน ลูกอยู่กับแม่ที่บ้านตลอด ท าให้ดูแลด้วยตนเองได้” ผู้ให้ข้อมูลบางคน
ไม่ได้ท างาน จึงมีเวลาดูแลลูกได้อยู่แล้ว 

3.2 รูปแบบการดูแลผูสู้งอายุของบุคคลวัยท างานในชุมชนเมือง 
ในส่วนน้ีจะน าเสนอผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งผลการวิจัยจากตารางที่ 3 

แสดงรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุของบุคคลวัยท างานในชุมชนเมือง พบว่าการดูแลผู้สูงอายุของบุคคลวัยท างานในชุมชน
เมือง จะเลือกใช้รูปแบบให้อยู่ตามล าพังเพราะดูแลตัวเองได้มากที่สุด มีจ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 76.7 รองลงมา 
ได้แก่ ฝากเพื่อนบ้านดูแล มีจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 ท างานที่บ้าน  มีจ านวน 5 คนคิดเป็นร้อยละ 16.7 ให้
ญาติพี่น้องดูแล มีจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0  ลดเวลาท างานและไม่ท างานท าให้ดูแลเองได้ มีจ านวนอย่างละ  
2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 และฝากเนอสเซอรี มีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 ตามล าดับ  
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ตารางที่ 3  แสดงรูปแบบการดูแลผูสู้งอายุของบุคคลวัยท างานในชุมชนเมือง 
รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุของบุคคลวัยท างานในชุมชนเมือง1 จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. ให้อยู่ตามล าพังเพราะดูแลตัวเองได้ 
2. ฝากเพื่อนบ้านดูแล 
3. ท างานที่บ้าน 
4. ให้ญาติพี่น้องดูแล 
5. ลดเวลาท างาน 
6. ไม่ท างานท าให้ดูแลเองได้ 
7. ฝากเนอสเซอรี 

23 
6 
5 
3 
2 
2 
1 

76.7 
20.0 
16.7 
10.0 
6.7 
6.7 
3.3 

หมายเหต ุ: 1เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ 
 

กลุ่มตัวอย่างบางคนเลือกใช้มากกว่า 2 รูปแบบในการดูแลผู้สูงอายุข้ึนอยู่กับสถานการณ์ของครอบครัว ถ้าหาก
ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง มักจะให้อยู่ตามล าพังเพราะสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ดังผู้ให้ข้อมูลคนหนึ่งกล่าวว่า “พ่อยัง
ดูแลตัวเองได้ เดินคล่องแข็งแรง นอกจากจะไม่สบายจึงจะหยุดงานมาดูแล” แต่ถ้าหากผู้สูงอายุมีสุขภาพไม่แข็งแรง 
มักจะฝากเพื่อนบ้านคอยสอดส่องเวลาไปท างาน กลุ่มตัวอย่างบางคนไม่ได้ท างานจึงมีเวลาดูแลผู้สูงอายุได้เต็มที่ ดังผู้ให้
ข้อมูลคนหนึ่งกล่าวว่า “พี่ไม่ได้ท างานดูแลแม่ซึ่งเป็นโรคหัวใจและโรคที่เกี่ยวกับล าไส้ ต้องการให้ความใกล้ชิดกับแม่มาก
ที่สุด” กลุ่มตัวอย่างส่วนหน่ึงหนึ่งเปิดร้านเล็กๆ ค้าขายท่ีบ้าน (เช่น ร้านเสริมสวย ร้านซักรีด ร้านขายอาหารตามสั่ง) ท า
ให้มีเวลาดูแลผู้สูงอายุได้ด้วยตนเอง ถ้าเกิดผู้สูงอายุเจ็บป่วยสามารถลดเวลาท างานลงได้สะดวก ดังผู้ให้ข้อมูลคนหนึ่ง
กล่าวว่า “เกิดร้านเสริมสวยที่บ้าน ท าให้สามารถดูแลแม่ได้ด้วยตนเอง โดยวางแผนการดูแลเรื่องอาหารและยาอย่างดี 
อยู่ในสายตาตลอด ถ้าหากแม่ป่วยไปโรงพยาบาล ก็จะลดเวลาท างานลง” 

 

4. การวิเคราะห์แนวทางการให้ความช่วยเหลือในการดูแลเด็กและผู้สูงอายุของบุคคลวัยท างานในชุมชนเมือง 
              ในส่วนน้ีจะน าเสนอผลการวิเคราะห์แนวทางการให้ความช่วยเหลือในการดูแลเด็กและผู้สูงอายุของบุคคลวัย
ท างานในชุมชนเมืองในเชิงคุณภาพ สามารถแบ่งออกเป็น 3 แนวทาง ได้แก่ 
             4.1 ไม่ต้องการความช่วยเหลือใดๆ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ  
                 4.1.1 กลุ่มที่ไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ โดยมากจะเป็นผู้หญิงที่เป็นแม่บ้าน สามีออกไปท างานนอกบ้าน ท า
ให้มีเวลาดูแลเด็กและ/หรือผู้สูงอายุได้ตลอดเวลา ดังผู้ให้ข้อมูลคนหนึ่งกล่าวว่า “ตนเองเป็นแม่บ้านไม่ได้ท างานอะไร จึง
มีเวลาดูแลลูกเองได้โดยไม่ต้องเป็นห่วงใดๆ”  
                 4.1.2 กลุ่มที่มีลักษณะงานอิสระและมีเวลาการท างานที่ยืดหยุ่น ส่วนใหญ่มักจะเป็นกลุ่มที่เปิดร้านเล็กๆ 
ค้าขายที่บ้านหรือบริเวณค้าขายใกล้บ้าน และรับงานมาท าท่ีบ้าน (เช่น รับจ้างซักรีดผ้า) ซึ่งสามารถน าลูกมาอยู่ด้วยหรือ
แวะกลับบ้านมาดูแลผู้สูงอายุ ท าให้สามารถดูแลเด็กและผู้สูงอายุได้ตลอด ดังผู้ให้ข้อมูลคนหนึ่งกล่าวว่า “เป็นแม่บ้านท า
ความสะอาดที่อยู่อาศัย ท างานมานาน มีเวลาเพียงพอในการดูแลคนในครอบครัว” และผู้ให้ข้อมูลอีกคนหนึ่งกล่าวว่า 

“ชอบท างานอิสระ ค้าขายส่วนตัว เนื่องจากลูกป่วย ต้องใช้เวลาดูแลลูกมากกว่า ถ้าท างาน
บริษัทต้องใช้ความรับผดิชอบสูง ลางานบ่อยๆไมด่ี “ 

ผู้ให้ข้อมูลบางคนอาจจะไม่ได้ค้าขายส่วนตัว แต่งานประจ ามีอิสระและเวลาการท างานไม่ตายตัว  
           ดังผู้ให้ข้อมูลผู้ชายคนหนึ่งกล่าวว่า 

“มีเวลายดืหยุ่นในการท างาน ถ้าวันไหนรับส่งเอกสารเสร็จแล้วจะรีบกลับบ้านมาหาลูก ได้
ใกล้ชิดผูกพันกับลูก งานมีความอสิระ ถ้าท างานเสร็จแล้วก็สามารถกลับบ้านได้เลย ไมม่ีเวลาเลิกงาน
ก าหนดตายตัว” 
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    4.1.3 กลุ่มที่ท างานประจ ามักจะเลือกส่งลูกไปอยู่กับปู่ย่าตายาย และรับกลับมาอยู่กับตนเองเมื่อ
ลูกเข้าโรงเรียน จึงไม่ต้องการความช่วยเหลือใดๆ  

4.2 ความต้องการความช่วยเหลือส าหรับเด็ก กลุม่ตัวอย่างท่ีอยู่กับเด็กในวัยเรียนมักจะไม่ประสบ
ปัญหาการดูแลเพราะเด็กอยู่ที่โรงเรียน มีคณุครูคอยดูแลอยู่แล้ว เพยีงแต่จัดสรรเวลาไปส่ง-รับที่โรงเรยีนนั้น ส าหรับกลุ่ม
ตัวอย่างที่ท างานประจ าและอยู่กบัเด็กก่อนวัยเรยีนต้องพึ่งพาเนอสเซอรีที่อยู่ใกล้บ้าน ดังนั้น จึงอยากให้หน่วยงานภาครัฐ
กวดขันมาตรฐานและความปลอดภัยในการดูแลเด็กของเนอสเซอรดีว้ย ดังผู้ให้ข้อมูลคนหนึ่งกล่าวว่า “เนอสเซอรสีมัยนี้
ไม่ค่อยไว้วางใจ แต่ท ายังไงไดไ้มม่ใีครดูแลลูก อยากให้หน่วยงานต่างๆ เข้ามากวดขันบ่อยๆ ด้วย” อีกทั้งสถานท่ีท างาน
ไม่อนุญาตให้พาลูกมาเลีย้งท่ีท างาน จึงอยากให้มีศูนย์รับเลี้ยงเด็กในที่ท างานด้วย ดังผู้ให้ข้อมูลอีกคนหนึ่งกล่าวว่า “ที่
ท างานไม่ให้พาลูกไป ถ้าหากพาไปได้และมสีถานท่ีดูแลเด็กด้วยจะดมีาก ไม่เสียทั้งงานและดูแลลูกได้อกีด้วย” 

4.3 ความต้องการความช่วยเหลือส าหรับผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่กับกลุ่มตัวอย่างมักจะสุขภาพ
แข็งแรงและช่วยเหลือตัวเองได้ บางคนยังท างานอยู่ เช่น เปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยว และขายของช าที่บ้าน อีกทั้งกลุ่ม
ตัวอย่างเลือกที่จะปรับเปลี่ยนวิถีการท างานของตนเองและฝากเพื่อนบ้านหรือญาติช่วยดูแลมากกว่า ดังผู้ให้ข้อมูลอีกคน
หนึ่งกล่าวว่า “พนักงานขายรถโตโยต้า หากท างานท่ีบ้าน ถ้าท่านดูแลตัวเองไม่ได้ การเอางานมาท าท่ีบา้นก็ถือว่าดี งาน
ไม่เสีย และได้อยู่ดูแลท่านอย่างใกล้ชิด” หากแต่ในกรณีที่กลุ่มตัวอยา่งท างานประจ า เป็นลูกจ้างรายวนั การพาผู้สูงอายุ
ไปโรงพยาบาลบ่อยครั้งท าให้ต้องลางานหรือรายได้ลดลง ดังนั้น การมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เข้ามาในชุมชนจึงมี
ความส าคญัเป็นอย่างมาก มากกวา่ ดังผู้ให้ข้อมูลอีกคนหนึ่งกลา่วว่า 

 “ลดเวลาการท างานลง หรือลางานบ่อยครั้งยังกังวลอยู่ ท างานบริษทัต้องใช้ความ
รับผิดชอบสูง ลางานบ่อยๆ ไม่ดี เป็นห่วงเรื่องเงินเดือน แต่ถ้าอนาคตใช้เงินเยอะก็ต้องคิดเหมือนกัน 
จึงอยากให้มีหน่วยงานเข้ามาตรวจสุขภาพผู้สูงอายุบ่อยๆ เพราะบางคนไม่สะดวกที่จะเดินทางไปหา
แพทย์เอง” 

 
สรุปและอภิปรายผล 

งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาลักษณะของครอบครัวในชุมชนเมืองและรูปแบบการดูแลเด็กและผู้สูงอายุท่ีอยู่ร่วมกันใน
ครัวเรือนของบุคคลวยัท างานในชุมชนเมือง โดยใช้เครื่องมือวิจัยเปน็แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์จากกลุม่ตัวอย่าง 
75 คน ท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนนวลจิต ในส่วนนี้จะน าเสนอการสรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 1. สรุปผลการวิจยั 
              ลักษณะครอบครัวในชุมชนนวลจิตเป็นครอบครัวเดี่ยวท่ีมีเด็กอยู่ร่วมกัน ส าหรับการดูแลเด็กบุคคลวัยท างาน
จะเลือกใช้รูปแบบให้ลูกเรียนอยู่ที่โรงเรียนมากที่สุด เพราะเด็กอยู่ในวัยเรียนและบิดามารดาสามารถไปท างานได้ และใน
กรณีเด็กก่อนวัยเรียนจะฝากปู่ย่าตายายดูแลแทน และส าหรับการดูแลผู้สูงอายุ บุคคลวัยท างานจะเลือกใช้รูปแบบให้
ผู้สูงอายุอยู่ตามล าพังเพราะยังแข็งแรงสามารถดูแลตัวเองได้ ถ้าหากผู้สูงอายุมีสุขภาพไม่แข็งแรงจะฝากเพื่อนบ้านคอย
ดูแลให้ นอกจากนี้ บุคคลวัยท างานที่ไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ ที่มีลักษณะงานประจ าอิสระและมีเวลาการท างานที่
ยืดหยุ่น และท างานประจ าแต่ส่งลูกไปอยู่กับปู่ย่าตายาย ไม่ต้องการความช่วยเหลือในการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ เพราะ
สามารถบริหารจัดการเวลาเองได้ แต่บุคคลวัยท างานที่อยู่กับผู้สูงอายุต้องการความช่วยเหลือด้านการแพทย์ที่เข้าถึง
ชุมชนโดยไม่ต้องพาโรงพยาบาล ส าหรับบุคคลวัยท างานที่อยู่กับเด็กต้องการให้ที่ท างานมีศูนย์เลี้ยงเด็กเพื่อจะได้ท างาน
และสามารถดูแลลูกได้ด้วย 
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2. อภิปรายผลการวจิัย 
               2.1 ลักษณะครอบครวัในชุมชนเมือง 
                   ลักษณะครอบครัวของบุคคลวัยท างานในชุมชนเมืองส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเดี่ยวที่มีเด็กอยู่ร่วมกันมาก
ที่สุด สอดคล้องกับผลส ารวจโครงการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านสตรีและครอบครัว (ส านักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว2550; อ้างถึงใน จิราพร ชมพิกุล. 2552) ระบุว่าโครงสร้างของครอบครัวไทยมีการเปลี่ยนแปลงจาก
ครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเดีย่วมากขึ้น ด้วยภาวะบีบรัดทางเศรษฐกิจ คู่สามีภรรยาต้องออกท างานหาเลี้ยงครอบครัว
และสามารถควบคุมการใช้จ่ายในครอบครัวได้ง่าย ซึ่งมักจะพบในสังคมเมืองมากกว่าสังคมชนบท 
 2.2 รูปแบบการดูแลเด็กของบุคคลวัยท างานในชุมชนเมือง 
                  ส าหรับการดูแลเด็กบุคคลวัยท างานจะเลือกใช้รูปแบบให้ลูกเรียนอยู่ที่โรงเรียนมากที่สุด เพราะเด็กในวัย
เรียน โดยเฉพาะช้ันประถมศึกษา ท าให้บิดามารดาสามารถไปท างานได้ช่วงกลางวันและรับกลับบ้านหลังเลิกเรียนได้ ถ้า
หากบิดามารดาไม่สามารถดูแลเด็กได้ จะเลือกใช้วิธีให้บุคคลอื่นซึ่งมีแนวโน้มมากขึ้น เป็นเพราะปัญหาทางเศรษฐกิจ ค่า
ครองชีพและการให้ความส าคัญกับบทบาททางหน้าที่การงานมากกว่าเพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัว เด็กเล็กจะถูก
เลี้ยงดูในลักษณะที่ปู่ย่าตายายดูแลแทน ส าหรับครอบครัวที่ฐานะทางเศรษฐกิจไมม่ั่นคงและมีถิ่นฐานในชนบท เมื่อคลอด
บุตรและเลี้ยงดูได้ระยะหนึ่งก็จะส่งให้ปู่ย่าตายายที่อยู่ในชนบทช่วยเลี้ยงดูแทน หากไม่มีปู่ย่าตายายช่วยดูแล มักจะ
ว่าจ้างบุคคลอื่นมาช่วยเลี้ยง เช่น เพื่อนบ้าน ญาติพี่น้อง หรือสถานรับเลี้ยงเด็ก (ศูนย์วิจัยและพัฒนาครอบครัวไทย. 
2553) 
 2.3 รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุของบุคคลวัยท างานในชุมชนเมือง 
 ส าหรับการดูแลผู้สูงอายุ บุคคลวัยท างานจะเลือกใช้รูปแบบให้ผู้สูงอายุอยู่ตามล าพังเพราะยังแข็งแรง
สามารถดูแลตัวเองได้ ซึ่งผู้สูงอายุในปัจจุบันและอนาคตมีแนวโน้มที่จะอยู่ตามล าพัง หรือหากอยู่กับครอบครัวก็มักเป็น
ครอบครัวขยาย หากแต่สมาชิกคนอื่นต้องท างานนอกบ้าน ท าให้ผู้สูงอายุอยู่บ้านคนเดียว หรืออาจอยู่กับคู่ชีวิตที่เป็น
ผู้สูงอายุด้วยกัน (สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554)  อีกท้ังความก้าวหน้าทางการแพทย์
ท าให้ประชากรไทยมีอายุยืนยาวและสุภาพแข็งแรงขึ้น จากการศึกษาสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2555 พบว่ากลุ่ม
ประชากรผู้สูงอายุมีอายุยืนยาวขึ้น เมื่อพิจารณาจ านวนปีที่จะมีชีวิตต่อไปได้เมื่ออายุ 60 ปี (อายุคาดเฉลี่ย 60 ปี) และอายุ 
80 ปี (อายุคาดเฉลี่ย 80 ปี)  พบว่า อายุคาดเฉลี่ยเมื่ออายุดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ ผู้สูงอายุหญิงเมื่ออายุ
ครบ 60 ปี จะมีอายุคาดเฉลี่ยเพิ่มจาก 23 ปี ในปี 2553 เป็น 26 ปี ในปี 2583 และอายุคาดเฉลี่ยเมื่ออายุ 80 ปีของเพศ
หญิงเพิ่มจาก 9 ปี เป็น 10 ปี ในปี 2583 ส าหรับผู้สูงอายุชายจะมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่ออายุ 60 ปี เพิ่มจาก 20 ปี เป็น 23 ปี 
และอายุคาดเฉลี่ยเมื่ออายุ 80 ปี เพิ่มจาก 8 ปี เป็น 9 ปีในปี 2583 (วิพรรณ ประจวบเหมาะ และคณะ, 2556)  
 ถ้าหากผู้สูงอายุมีสุขภาพไม่แข็งแรง ทั้งที่อยู่ต้องอยู่ตามล าพังและมีสมาชิคนอื่นในครอบครัวอยู่ด้วยกัน 
บุคคลวัยท างานจะฝากญาติพี่น้องที่อยู่บ้านใกล้กันและเพื่อนบ้านคอยสอดส่องดูแลให้เวลาออกไปท างาน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของเล็ก สมบัติ (2549)  เกี่ยวกับลักษณะการดูแลผู้สูงอายุของครอบครัวพบว่า ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจาก
สมาชิกในครอบครัวในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุ เช่น ด้านสุขภาพอนามัย ด้านอาหารและ
โภชนาการ ด้านเครื่องนุ่งห่ม เครื่องอุปโภคบริโภค การดูแลด้านการเงินและที่อยู่อาศัย เป็นต้น นอกจากน้ี ความสามารถ
ของครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุ เป็นสิ่งที่สมาชิกในครอบครัวได้ร่วมกันหาวิธีการดูแลที่เหมาะสม เช่น ผู้สูงอายุที่ที่
เจ็บป่วยช่วยตัวเองไม่ได้ ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษและมีผู้ดูแลหลัก มักจะเป็นเครือญาติ ได้แก่  คู่สมรสและบุตร โดย
บุตรสาวหรือสะใภ้ที่อยู่ในบ้านจะถูกคาดหวังมากกว่าบุตรชาย ตามด้วยเพื่อนหรือเพื่อนบ้าน   ซึ่งเป็นการดูแลแบบ
เครือข่ายที่ไม่เป็นทางการ (Informal Network) เกิดจากความรู้สึกท่ีผูกพันกันเป็นเวลานานและเป็นความรับผิดชอบ ใน
กรณีที่เครือข่ายไม่เป็นทางการไม่สามารถกระท าหน้าที่ได้แล้ว การดูแลผู้สูงอายุจะถูกส่งต่อมาที่เครือข่ายที่เป็นทางการ 
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(Formal Network) เป็นการท าหน้าที่ของบุคคล องค์การ หรือสถาบันที่มีการถูกว่าจ้าง เช่น การดูแลส่วนบุคคล การ
ดูแลโดยศูนย์บริการกลางวัน การดูแลโดยเพื่อนบ้าน เป็นต้น ในขณะเดียว บุคคลวัยท างานเลือกการท างานที่บ้าน เพื่อ
เอื้อต่อการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น เพราะสามารถยืดหยุ่นเวลาท างานและสามารถดูแลได้ด้วยตนเอง 
 2.4 แนวทางการให้ความช่วยเหลือในการดูแลเด็กและผู้สูงอายุของบุคคลวัยท างานในชุมชนเมือง 
                      การให้ความช่วยเหลือในการดูแลเด็กและผู้สูงอายุของบุคคลวัยท างานในชุมชนเมืองแบ่งออกเป็น 3 
แนวทาง ได้แก่ 
                     2.4.1 วัยท างานท่ีไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ ท างานที่บ้าน ที่มีลักษณะงานอิสระและมีเวลาการท างานที่
ยืดหยุ่น และท างานประจ าแต่ส่งลูกไปอยู่กับปู่ย่าตายาย ไม่ต้องการความช่วยเหลือในการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ เพราะ
สามารถบริหารจัดการเวลาเองได้  
                     2.4.2 บุคคลวัยท างานท่ีอยู่กับผู้สูงอายุต้องการความช่วยเหลือด้านการแพทย์ที่เข้าถึงชุมชนโดยไม่ต้อง
พาโรงพยาบาล ผู้สูงอายุมักประสบปัญหาด้านสขุภาพรา่งกายค่อยๆ เสื่อมลง ไม่ว่าจะมีสาเหตุจากโรคที่เกิดจากการเสือ่ม
ของร่างกายและโรคประจ าตัว รวมถึงปัญหาด้านความเครียดหรือสุขภาพจิต ในขณะเดียวกันอาจจะไม่ได้รับการดูแล
อย่างใกล้ชิดจากสมาชิกในครอบครัว อีกทั้งโรงพยาบาลอาจอยู่ไกลท าให้เดินทางไม่สะดวก ดังนั้น การให้หน่วยงานเข้า
มาช่วยเหลือบุคคลวัยท างานในการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุ ถือเป็นการแบ่งเบาภาระด้วย เช่น การให้แพทย์จาก
โรงพยาบาลใกล้บ้านเข้ามาดูแลสุขภาพถึงบ้านอย่างใกล้ชิดและสม่ าเสมอ อย่างน้อยเดือนละ 1-2 ครั้ง  (เล็ก สมบัติ, 
2549) 
 2.4.3 บุคคลวัยท างานท่ีอยู่กับเด็กต้องการให้ท่ีท างานมีศูนย์เลี้ยงเด็กเพื่อจะได้ท างานและสามารถดูแล
ลูกได้ด้วย การมีเนอสเซอรีในสถานท่ีท างานนั้นจะส่งผลดีต่อพนักงานในด้านประสิทธิภาพการท างานเนื่องจากพนักงาน
สามารถท างานได้เต็มที่และเต็มเวลาโดยไม่ต้องกังวลใดๆ เพราะรับรู้ว่าขณะที่ท างานอยู่ ลูกๆได้รับการดูแลเป็นอย่างดี
และสามารถไปดูแลในเวลาใดก็ได้ อีกท้ังการมีเนอสเซอรีจะเพิ่มความรู้สึกการจงรักดีต่อองค์กรและลดอัตราการลาออก
จากงานอีกด้วย (Kristen Hamlin, 2015: online) 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการดูแลเด็กและผูสู้งอาย ุ

1.1 สร้างอาชีพในชุมชนเพื่อไม่ให้บุคคลวัยท างานต้องออกไปท างานไกลบ้าน 
1.2 ส่งเสริมการท างานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของภาครัฐและเอกชน 
1.3 ส่งเสริมใหส้ถานที่ท างานมีการจัดตั้งศูนยบ์ริการการดูแลเด็กเพือ่ท่ีจะน ามาอยู่ท่ีท างานด้วยกัน 
1.4 ส่งเสริมใหส้ถานท่ีท างานมีการจัดเวลาท างานท่ียืดหยุ่นเพื่อเอ้ือต่อการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ 
1.5 จัดตั้งหน่วยแพทย์และอนามัยเคลื่อนที่สู่ชุมชนเพื่ออ านวยความสะดวกแกผู่้สูงอายุ 
1.6 สนบัสนุนให้ชุมชนตั้งชมรมผู้สงูอายุและจัดกจิกรรมส าหรับผู้สูงอายุเพื่อผ่อนคลายความเครยีดและสร้าง

เสรมิสุขภาพท่ีด ี
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจยัครัง้ต่อไป 

2.1 ควรวิจัยในเชิงปริมาณ โดยเพิม่ขนาดของกลุ่มตัวอยา่ง 
2.2 ควรศึกษาเปรียบเทยีบการดูแลเด็กและผู้สูงอายุของบุคคลวยัท างานชายและหญิง 
2.3 ควรศึกษาชุมชนเมืองและชนบทอื่นๆ เพิ่มเตมิ และน ามาเปรียบเทียบการดูแลเด็กและผูสู้งอายุของ

บุคคลวัยท างานท้ังในเมืองและชนบท 
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การศึกษาทัศนคติของนิสิตนักศึกษาที่มีต่อปัญหาคอร์รัปชัน 
The Study of Attitudes of University’s Student towards Corruption 

 
 
อาจารย์ ดร. เพ็ชรัตน์  ไสยสมบติั  
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายในการศึกษาทัศนคติ ความคิดเห็น และมุมมองของนิสิตนักศึกษาที่มีต่อปัญหาการ   
คอร์รัปชัน และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติของนิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน ทั้งนี้เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา
ศักยภาพในการเรียนรู้และการปลูกฝังให้นิสิตนักศึกษามีจิตส านึกและความรับผิดชอบต่อสังคม และเพื่อหาข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงการเรียนการสอนในเรื่องจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นิสิต
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยใช้เครื่องมือในการวิจัยคือแบบสอบถาม ซึ่งมีนิสิตที่ตอบ
แบบสอบถามจ านวนท้ังสิ้น 408 คน   

ผลการวิจัยพบว่า 
  1. นิสิตมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน  มีความรู้เกี่ยวกับการคอร์รัปชัน (รู้สาเหตุและ
พฤติกรรมใดท่ีถือว่าเป็นการคอร์รัปชัน)  และมีทัศนคติเกี่ยวกับการคอร์รัปชันอยู่ในระดับมาก มีการรับรู้พฤติกรรมการ
คอร์รัปชันในระดับปานกลาง ให้ความส าคัญกับการปลูกฝังปัญหาของการคอร์รัปชันของมหาวิทยาลัยในระดับปานกลาง 
ต้องการให้มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาคอรัปชันและต้องการให้ภาครัฐแก้ไขปัญหาคอรัปชันในระดับมาก 
 2. ผลการวิจัยในด้านปัจจัยทางชีวสังคมและภูมิหลัง (เพศ อายุ ช้ันปีที่ศึกษาและสาขาวิชาที่ศึกษา) และปัจจัย
ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน (เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน) ไม่
ส่งผลให้นิสิตมีทัศนคติต่อปัญหาการคอร์รัปชันท่ีแตกต่างกัน    
 3. ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านการมีความรู้เกี่ยวกับการคอร์รัปชัน ท าให้เกิดความแตกต่างของทัศนคติ โดย
นิสิตที่มีความรู้เรื่องสาเหตุของการท าให้เกิดการคอร์รัปชันและไม่รู้สาเหตุของการคอร์รัปชัน  มีความแตกต่างในทัศนคติ
ที่มีต่อปัญหาการ คอร์รัปชันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = -5.81) ส าหรับความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมที่คิดว่า
เป็นการคอร์รัปชันนั้น พบว่านิสิตที่มีความรู้ว่าพฤติกรรมใดเป็นการคอร์รัปชันและไม่รู้ว่าพฤติกรรมใดเป็นการคอร์รัปชัน
นั้น มีความแตกต่างในทัศนคติที่มีต่อปัญหาการคอร์รัปชันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = -2.71) 

     ผลการศึกษาได้แนวทางในการเสริมสร้างทัศนคติเพื่อให้นิสิตนักศึกษาเกิดทัศนคติที่เห็นว่าการคอร์รัปชันเป็น
ภัยต่อประเทศชาติและเป็นอุปสรรคของการพัฒนาประเทศ คือ ในส่วนของมหาวิทยาลัย มีข้อเสนอแนะ ดังนี้                 
(1) มหาวิทยาลัยควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการคอร์รัปชัน ผลกระทบของการคอร์รัปชัน 
มาตรการทางกฎหมายต่างๆ ตลอดจนรณรงค์และจัดกิจกรรมต่อต้านการคอร์รัปชันให้นิสิตและบุคคลภายนอกที่อยู่
บริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยทราบ (2) มหาวิทยาลัยควรบรรจุวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน และผลกระทบของ
การคอร์รัปชัน ให้เป็นวิชาพื้นฐานท่ีนิสิตทุกคนต้องเรียนในทุกหลักสูตรและทุกคณะ หากไม่สามารถท าได้ อาจารย์ผู้สอน
ควรสอดแทรกแนวความคิดและช้ีให้เห็นผลกระทบของการคอร์รัปชันไว้บ้าง และ (3) มหาวิทยาลัยควรเปิดช่องหรือเป็น
สื่อกลางในการรับเรื่องร้องเรียนปัญหาการคอร์รัปชันเพื่อส่งต่อไปให้หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบต่อไป      
 ข้อเสนอแนะในส่วนของภาครัฐ คือ (1) หน่วยงานภาครัฐควรอบรมสร้างจิตส านึกให้แก่บุคลากรภาครัฐ นิสิต
นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เพื่อให้ทราบปัญหาและผลกระทบของการคอร์รัปชัน ตลอดจนรณรงค์และจัดกิจกรรม
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ต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง (2) หน่วยงานภาครัฐควรส่งเสริมให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายใน
การตรวจสอบการทุจริต และควรใส่ใจต่อการร้องเรียนและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน และ (3) ควรเพิ่มโทษส าหรับผู้
ที่คอร์รัปชันและควรมีการบังคับใช้กฎหมายให้เข้มงวดกว่าเดิม 

ค าส าคัญ: ทัศนคติ  คอร์รัปชัน  นิสิตนักศึกษา 
  

Abstract 
This research aims at studying attitudes and viewpoints of university’s students towards 

corruption and examining factors which can cause students to have different attitudes in order to 
draw lessons and develop learning skill and cultivate students about attitudes towards corruption. 
Survey among Srinakharinwirot Universtity’s students who were attending bachelor degree. The sample 
group was 408 students who were randomly selected. 

The results are as follows: 
            1. The students receive information about corruption problem, have knowledge and 
understand causes of corruption and can differentiate which behavior or action means corruption, 
and have attitudes toward corruption at the high level. The students acknowledge corruption’s 
behavior at the moderate level. The students consider that the university should cultivate corruption 
problems at the moderate level. The students want the university to take part in solving corruption 
problems and want government agencies to solve corruption problem at the high level. 

2. Demographic survey reveals that student with different genders, age, educational levels, 
and fields of study have no different attitudes towards corruptions. The acknowledgement of 
information related to corruption such as participating in activities relating to corruption also cannot 
cause students to have different attitude towards corruption. 
           3. Research result reveals that having knowledge about corruption can cause students to 
have same attitudes towards corruption at a significant level of .05 (t = -5.81). Moreover, knowing 
which actions or behaviors are considered as corruption can also cause students to have same 
attitudes towards corruption at a significant level of .05 (t = 2.71). 
  The research results create guidelines for building attitudes of students relating to corruption 
problems in two parts. First, university shall (1) publish or disseminate information, knowledge, and 
effect of corruption to students, people and society around university and shall hold activities and 
campaign related to corruption; (2) contain subjects related to corruption in every faculty or encourage 
lecturers to cultivate corruption problems to students; and (3) shall be a media or center to receive 
complaints about corruption and then pass through related government agencies. As for recommendations 
under government agencies part, this research suggests that government agencies shall (1) disseminate, 
publish information and hold activities and campaigns about disasters of corruption to government 
officers, people and students so that they can understand and know effect of corruption; (2) encourage 
people participation in examining and keeping eyes on corruption and (3) be interested in the 
complaints made by people and shall keep complainer to be in secret, and (4) increase law 
enforcement and enforce law seriously. 
Keywords: Attitude, Corruption, University’s Students 
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บทน า   
 คอร์รัปชันเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทยมาเป็นเวลานาน และเป็นปัญหาของประเทศก าลังพัฒนาหลายๆ 
ประเทศ จากผลการจัดอันดับขององค์กรเพื่อความโปร่งใสระหว่างประเทศ (Transparency International – TI) เกี่ยวกับ
สถานการณ์การคอร์รัปชัน พบว่าดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index) ประจ าปี 2554 นั้น 
ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 80 จาก 183 ประเทศทั่วโลก โดยได้คะแนน 34 จากคะแนนเต็ม 100 และปี 2555 
ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 88 จาก 176 ประเทศทั่วโลก โดยได้คะแนน 37 เต็ม 100 คะแนน หรือร้อยละ 3.7 และปี 
2556 พบว่าประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 102 จาก 177 ประเทศท่ัวโลกโดยมีคะแนนความโปร่งใสเพียง 35 คะแนน
จาก 100 คะแนน และเป็นอันดับ 5 ในอาเซียน  (Transparency International, 2012 http://www.tansparency.org)  
จากการจัดอันดับนี้สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยมีปัญหาอย่างรุนแรงในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งจะมีผลเสียต่อการ
พัฒนาประทศเป็นอย่างมาก ปัญหาการคอร์รัปชันหลายคนอาจจะมองว่าไม่ส าคัญ เพราะอาจคิดว่าไม่ใช่ปัญหาของตัวเอง
หรือไม่ใช่เรื่องใกล้ตัว แต่หากพิจารณาให้ดีแล้วปัญหาการคอร์รัปชันนี้นับว่าเป็นสิ่งท่ีเกี่ยวพันกับชีวิตของประชาชนทุกคน
เป็นอย่างมาก ซึ่งจะส่งผลเสียกับการพัฒนาประเทศโดยรวมด้วย 

ประเทศไทยนับเป็นประเทศหนึ่งที่มีภาพลักษณ์เกี่ยวกับการคอร์รัปชันอยู่ในอันดับต้นๆ เมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศก าลังพัฒนาทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นผลจากการส ารวจจัดอันดับโดยสถาบันหรือหน่วยงานใดๆ ก็ตาม รวมทั้งจาก
ผลการวิจัยส่วนบุคคลของนักวิชาการในประเทศไทยเอง ก็ช้ีให้เห็นว่าการคอร์รัปชันในแวดว งราชการไทยนั้นมีอยู่
ค่อนข้างสูง ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนจากสถิติของข้าราชการที่ถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน ทุจริตประพฤติมิชอบที่
ปรากฏในรายงานของส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  (ซึ่งปัจจุบันคือ
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบแห่งชาติ) ช่วงปี พ.ศ. 2537 จนถึง พ.ศ. 2542 ช้ีให้เห็น
ว่าในบรรดาข้าราชการที่ถูกร้องเรียนมากเป็นอันดับหนึ่งคือข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ในขณะที่ข้าราชการใน
กระทรวงศึกษาธิการถูกร้องเรียนมากเป็นอันดับที่สอง นอกจากนั้นข้าราชการในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยก็ถูกร้องเรียน
โดยมีจ านวนอยู่ในอันดับกลางๆ (ปปช., 2551) 
 คอร์รัปชันส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อระบบการเมือง การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ คอร์รัปชัน
ท าลายระบบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การคอร์รัปชันทั้งในระบบการเมืองและระบบราชการเป็นเรื่องที่
แก้ไขได้ยาก ทั้งๆ ที่มีการรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันจากท้ังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน แต่ดูเหมือนว่าพฤติกรรมการคอร์
รัปชันมิได้ลดน้อยลงเลยเพราะทั้งข้าราชการ นักการเมืองและนักธุรกิจจากภาคเอกชนต่างเป็นผู้กระท าการคอร์รัปชัน
เสียเอง ท้ังนี้สาเหตุที่ท าให้เกิดการคอร์รัปชันในแวงวงราชการนั้นเกิดขึ้นจากความจ าเป็นในทางเศรษฐกิจ, การมีอภิสิทธิ์
ของนักการเมือง, การที่ข้าราชการบางต าแหน่งมีอ านาจในการใช้ดุลยพินิจมากเกินไป ตลอดจนกฎหมายที่ไม่มี
ประสิทธิภาพไม่สามารถท าให้ผู้กระท าความผิดเกรงกลัวได้ (ผาสุก พงษ์ไพจิตร, 2537; ทิพาวดี เมฆสวรรค์, 2543) และ
นอกจากน้ีจากผลการวิจัยเชิงส ารวจเรื่องความต้องการของประชาชนต่อรัฐบาลชุดใหม่ในการสร้างชาติโปร่งใส สร้างไทย
ซื่อตรง โดยได้ส ารวจความคิดเห็นกรณี “รัฐบาลทุกรัฐบาลมีการทุจริตคอร์รัปชันทั้งนั้น ถ้าทุจริตคอร์รัปชันแล้วให้
ประเทศชาติรุ่งเรือง ประชาชนกินดีอยู่ดี ตนเองได้รับประโยชน์ด้วย จะพอยอมรับได้หรือไม่” ผลการส ารวจพบว่าร้อยละ 
64.5 ยอมรับได้ และร้อยละ 35.5 ยอมรับไม่ได้ และเมื่อจ าแนกตามกลุ่มอาชีพพบว่ากลุ่มบุคคลที่อายุต่ ากว่า 20 ปี ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษาเป็นกลุ่มบุคคลที่ยอมรับการทุจริตได้มากกว่ากลุ่มอาชีพอื่นๆ คือร้อยละ 68.2 (นพดล 
กรรณิกา, 2556) 

ฉะนั้น การที่บุคคลที่เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือเยาวชน มีทัศนคติต่อการคอร์รัปชันเช่นนี้ เป็นสิ่งที่ไม่
เป็นผลดีต่อประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง เพราะบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่ประเทศชาติฝากความหวังไว้ว่าในอนาคตข้างหน้า
จะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศและน าพาประเทศชาติไปสู่การพัฒนาในทุกภาค แต่หากบุคคลเหล่านี้มีทัศนคติ
และการรับรู้ปัญหาหรือผลกระทบของการคอร์รัปชันในทางที่ยอมรับผลของมันได้หรือเพิกเฉยต่อการแก้ไขปัญหาแล้ว 
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จะท าให้ประเทศชาติไม่เกิดการพัฒนา นอกจากนี้ แม้ประเทศไทยจะมีปัญญาชนผู้มีการศึกษาจ านวนหนึ่งที่รู้เท่าทัน
นักการเมืองและข้าราชการ แต่ส่วนใหญ่คนเหล่านี้ก็มักจะท างานเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจส่วนตนมากกว่าที่จะเป็น
พลเมืองดีที่สนใจการมีส่วนร่วมทางการเมือง เช่น การตรวจสอบการท างานของนักการเมืองและข้าราชการ โดยมักใช้
แนวคิดที่ว่าถ้าการโกงนั้นตนเองไม่เสียประโยชน์หรืออาจได้ประโยชน์ด้วยแล้ว ก็เป็นสิ่งที่ยอมรับได้ การคอร์รัปชันจึงดู
เหมือนว่าจะเป็นค่านิยมที่แพร่หลายในสังคมไทย ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาทัศนคติ ความคิดเห็นและมุมมองของ
นิสิตนักศึกษาท่ีมีต่อปัญหาคอร์รัปชัน โดยใช้นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นกลุ่มตัวอย่าง ทั้งนี้เพื่อหาแนวทางใน
การพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้และการปลูกฝังให้นิสิตมีจิตส านึกและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อ
จะได้น าผลการวิจัยมาเป็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุงรายวิชาที่ศึกษาอยู่ว่าควรต้องมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับ
จริยธรรม ธรรมาภิบาล และผลกระทบของการคอร์รัปชันหรือไม่ อย่างไร     
  
วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อศึกษาระดับทัศนคติของนิสตินักศึกษาที่มีต่อปัญหาการคอร์รปัชัน 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติของนิสิตนักศึกษาเกีย่วกับการคอร์รัปชัน 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
กรอบแนวคิดในการวิจัยนี้ ได้มาจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

ปัจจัยที่ท าให้เกิดทัศนคติในด้านต่างๆ ซึ่งสามารถน ามาเขียนเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ ดังนี้ 
 

 
               
  
 
 
 
 

 
ทัศนคติของนิสิตนักศึกษาที่มีต่อการคอร์รัปชัน 

 
วิธีด าเนินการวิจัย   
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

   (1) แหล่งข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับการค้นคว้าเอกสาร (Documentary Research) ที่มีเนื้อหาสาระส าคัญ
เกี่ยวกับความหมายแนวคิดของการคอร์รัปชัน ประเภทของการคอร์รัปชัน และผลกระทบของการคอร์รัปชัน ความหมาย
และแนวคิดของทัศนคติและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น  
             (2) แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ การศึกษาภาคสนาม (Field Survey) ด้วยการลงส ารวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
ในการวัดทัศนคติ ความสนใจ ช่องทางการรับรู้ ความรู้ การท ากิจกรรมเพื่อต่อต้านการคอร์รปัช่ัน ของนิสิตระดับปริญญา
ตรีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ีได้แก่นิสิตปัจจุบันของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในระดับปริญญาตรี ใน

ปีการศึกษา 2556 มีนิสิตจ านวนท้ังสิ้น 18,871 คน 

1. ลักษณะชีวสังคมและภูมิหลัง ได้แก่ เพศ 
อายุ สาขาที่ศึกษา  การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการ
คอร์รัปชัน 

2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน 

3. ความรู้สึกเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน 

4. การรับรู้พฤติกรรมการคอร์รัปชัน 

 

 

ทัศนคติเกี่ยวกับ 

การคอร์รัปชัน 
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กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane ที่ระดับความ
คลาดเคลื่อน 0.05 ได้จ านวนขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 385 คน แต่เนื่องจากในครั้งแรกผู้วิจัยได้แบบสอบถามกลับมาไม่
ครบจ านวนตามขนาดกลุ่มตัวอย่าง จึงได้ท าการส ารวจครั้งที่สองและได้แบบสอบถามกลับคืนมารวมจ านวนทั้งหมดที่
ได้รับท้ังสองครั้งคือ 408 ชุด ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบบังเอิญ (Accidental Selection) โดยท าการสุ่มสอบถามข้อมูล
จากนิสิตที่พบเมื่อท าการลงส ารวจข้อมูลในบริเวณมหาวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างนิสิตที่ศึกษาในคณะ
ด้านสังคมศาสตร์ 159 คน กลุ่มตัวอย่างนิสิตที่ศึกษาในคณะด้านวิทยาศาสตร์ 164 คน และมนุษยศาสตร์ 24  คน 
จ านวนรวมทั้งสิ้น 408 คน   

 3. เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
การศึกษานี้จะท าการรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยสุ่มกระจายแบบสอบถามให้

นิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒท าการให้ข้อมูล ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ  
 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามปลายปิดเพื่อสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ 
อายุ คณะที่ศึกษา ช้ันปีที่ศึกษา การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับเกี่ยวกับคอร์รัปชัน และการเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการ       
คอร์รัปชัน 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามปลายปิดเพื่อสอบถามระดับทัศนคติของนิสิตที่มีต่อการคอร์รัปชัน ประกอบด้วย 
ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านความรู้สึก และด้านการรับรู้พฤติกรรม ผู้วิจัยได้ให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถามทั้ง 3 ด้าน โดยก าหนดค่าความเที่ยงตรงที่ .05 ขึ้นไป จากนั้นผู้วิจัยได้
ทดสอบค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามด้านความรู้สึกและการรับรู้พฤติกรรมจากกลุ่มใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 30 คน ได้ค่าความเชื่อมั่นที่ระดับ .71 ส าหรับมาตราส่วนประเมินค่าในแบบสอบถามด้านความรู้สึกและ
การรับรู้พฤติกรรมเป็นแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) 5 หน่วยตั้งแต่ น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด  

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดด้านข้อเสนอแนะและแนวทางส่งเสริมการสร้างส านึกรับผิดชอบเกี่ยวกับ
ปัญหาและผลกระทบของการคอร์รัปชัน  

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล   
            ท าการรวบรวมประมวลผลข้อมูล และบรรยายถึงระดับของทัศนคติของนิสิตที่มีต่อการคอร์รัปช่ัน ดังนี้ 
    (1) ใช้สถิติพรรณนาในการวิเคราะห์และอธิบายข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ช้ันปีท่ีศึกษา สาขาที่ศึกษา 
โดยหาค่าร้อยละ (Percentage) 
    (2) วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติด้านความรู้ ความเข้าใจ การรับทราบข้อมูล และสาเหตุของ
การคอร์รัปชัน โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
    (3) เปรียบเทียบทัศนคติ จ าแนกตามตัวแปรต่างๆ โดยใช้การทดสอบ t -test และ ANOVA เพื่อศึกษาถึง
ความแตกต่างของระดับของทัศนคติของนิสิตกลุ่มต่างๆ  

 5. ตัวแปร 
 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ (1) ลักษณะชีวสังคมและภูมิหลัง ได้แก่ เพศ อายุ สาขาที่ศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรม (2) 
การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร (3) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคอร์รัปชัน (4) การรับรู้พฤติกรรมการคอร์รัปช่ัน  
  ตัวแปรตาม ได้แก่ ทัศนคติของนิสิตนักศึกษาท่ีมีต่อปัญหาการคอร์รัปชัน    
 
 6. การทดสอบสมมติฐาน สมมติฐานท่ีจะท าการทดสอบมีดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 นิสิตที่มีลักษณะชีวสังคมและภูมิหลังต่างกัน มีทัศนคติเรื่องการคอร์รัปชันต่างกัน 
    (1)  เพศต่างกันมีทัศนคติต่อการคอร์รัปชันต่างกัน 
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    (2)  อายุต่างกันมีทัศนคติต่อการคอร์รัปชันต่างกัน   
   (3)  สาขาวิชาที่ศึกษาต่างกันมีทัศนคติต่อการคอร์รัปชันต่างกัน 
   (4)  นิสิตที่เข้าร่วมในกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชันและไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมมีทัศนคติต่อการคอร์รัปชัน   

ต่างกัน 
สมมติฐานที่ 2 นิสิตที่รับทราบและไม่เคยรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลกระทบของการคอร์รัปชัน           

มีทัศนคติด้านการคอร์รัปชันต่างกัน 
สมมติฐานที่ 3 นิสิตที่มีและไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคอร์รัปชัน มีทัศนคติด้านการคอร์รัปชันต่างกัน 
สมมติฐานที่ 4 นิสิตที่มีและไม่มีการรับรู้พฤติกรรมการคอร์รัปช่ัน มีทัศนคติด้านการคอร์รัปชันต่างกัน 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ลักษณะทางชีวสังคมและภมูหิลังของกลุ่มตัวอย่าง          
กลุ่มตัวอย่างมีจ านวนทั้งสิ้น 408 คน เป็นเพศชายจ านวน 125 คน และเพศหญิงจ านวน 283 คน กลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 21 ปีขึ้นไป  ศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 4 มีจ านวนมากสุด รองลงมาคือช้ันปีที่ 2 , 3, และ 1 ตามล าดับ 
ส่วนใหญ่ศึกษาอยู่คณะทางด้านวิทยาศาสตร์ และบิดามารดาส่วนใหญ่มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว    
 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านความรู้สึก และ
ด้านการรับรู้พฤติกรรมการคอร์รัปชัน  

กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคอร์รัปชันอยู่ในระดับมาก มีความรู้เกี่ยวกับการคอร์รัปชัน   
(รู้สาเหตุและพฤติกรรมใดที่ถือว่าเป็นการคอร์รัปชัน) ในระดับมาก มีทัศนคติเกี่ยวกับการคอร์รัปชันในระดับมาก          
มีการรับรู้พฤติกรรมการคอร์รัปชันในระดับปานกลาง ให้ความส าคัญกับการปลูกฝังปัญหาของการคอร์รัปชันของ
มหาวิทยาลัยในระดับปานกลาง ต้องการให้มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาคอรัปชันในระดับมาก และต้องการ
ให้ภาครัฐแก้ไขปัญหาคอรัปชันในระดับมาก (รายละเอียดตามตารางที่ 1) 

 

ตารางที่ 1 ค่าคะแนนเฉลี่ยและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร การรับรู้พฤติกรรมความรู้ และแนวโน้ม
พฤติกรรมที่เกีย่วกับการคอร์รัปชัน 

ตัวแปร n 
 

X S.D. 
ระดับ 

ความหมาย 

1. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน1 408 5.13 1.62 มาก 
2. ความรู้เกี่ยวกับการคอร์รัปชัน     

    2.1 สาเหตุที่ท าให้เกิดคอร์รัปชัน2 
    2.2 พฤติกรรมที่คิดว่าเป็นการคอร์รัปชัน3 

408 
408 

34.85 
11.26 

4.87 
1.84 

มาก 
มาก 

3. ทัศนคติที่มีต่อการคอร์รัปชัน4 408 57.80 5.60 มาก 
4. การรับรู้พฤติกรรมการคอร์รัปชัน5 408 37.63 8.10 ปานกลาง 
5. การให้ความส าคัญกับการปลูกฝังเรื่องปัญหาของการคอร์รัปชัน 
   ของมหาวิทยาลัย6 

 
408 

 
12.83 

 
3.25 

 
ปานกลาง 

6. การด าเนินการหรือมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน 
   ของมหาวิทยาลัย7 

 
408 

 
25.66 

 
3.32 

 
มาก 

7. การให้ภาครัฐด าเนินการในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน8 408 32.50 3.82 มาก 

หมายเหต:ุ  1เกณฑ์ค่าคะแนน ได้แก่ (1) 0.00-2.33 = น้อย  (2) 2.34-4.65 = ปานกลาง  (3) 4.66-7.00 =  มาก 
                   2เกณฑ์ค่าคะแนน ได้แก่  (1)  0.00-14.65 = น้อย  (2) 14.66-29.31 = ปานกลาง  (3) 29.31-44.00 =  มาก 
            3เกณฑ์ค่าคะแนน ได้แก่  (1)  0.00-4.33 = น้อย  (2) 4.34-8.67 = ปานกลาง  (3) 8.68-13.00 =  มาก 
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 4เกณฑ์ค่าคะแนน ได้แก่  (1)  11.00-37.00 = น้อย  (2) 37.01-55.01 = ปานกลาง  (3) 55.02-72.00 =  มาก 
             5เกณฑ์ค่าคะแนน ได้แก่  (1)  13.00-30.33 = น้อย  (2) 31.34-48.67 = ปานกลาง  (3) 49.68-65.00 =  มาก 
 6เกณฑ์ค่าคะแนน ได้แก่  (1)  6.00-9.99 = น้อย  (2) 10.00-13.99 = ปานกลาง  (3) 14.00-18.00 =  มาก 
 7เกณฑ์ค่าคะแนน ได้แก่  (1)  8.00-15.99 = น้อย  (2) 16.00-23.99 = ปานกลาง  (3) 24.00-32.00 =  มาก 
              8เกณฑ์ค่าคะแนน ได้แก่  (1)  9.00-17.99 = น้อย  (2) 18.00-26.99 = ปานกลาง  (3) 27.00-36.00 =  มาก                     

 

  3. ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างในทัศนคติด้านคอร์รัปชันจ าแนกตามลักษณะประชากรและภูมิหลั งของ
กลุ่มตัวอย่าง 
  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของทัศนคติที่มีต่อการคอร์รัปชันจ าแนกตามลักษณะชีวสังคมและภูมิหลัง พบว่า
ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันคือ เพศ อายุ ช้ันปีที่ศึกษา และสาขาวิชาที่ศึกษา ไม่ส่งผลให้นิสิตมีทัศนคติต่อปัญหาการ
คอร์รัปชันที่แตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลกระทบของคอร์รัปชัน  
พบว่านิสิตที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชันและที่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา ไม่มีความแตกต่างในทัศนคติที่มีต่อปัญหาการคอร์รัปชัน ผลการวิเคราะห์ด้านการมีความรู้
เกี่ยวกับสาเหตุที่ท าให้เกิดการคอร์รัปชัน และพฤติกรรมที่คิดว่าเป็นการคอร์รัปชัน มีความแตกต่างในทัศนคติที่มีต่อ
ปัญหาการคอร์รัปชันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = -5.81)  และที่ระดับ .05 (t = -2.71) ตามล าดับ 
(รายละเอียดตามตารางที่ 2) 
  

ตารางที่  2  ความแตกต่างในทัศนคติด้านคอรร์ัปชันจ าแนกตามลักษณะประชากรและภมูิหลังของกลุม่ตัวอย่าง 
 

ลักษณะทางประชากรและภูมิหลัง 
ทัศนคติด้านคอร์รัปชันของกลุ่มตัวอยา่ง 

n  S.D. t F 

1. เพศ 
    1.1 ชาย 
    1.2 หญิง 
2. อาย ุ
    2.1 อายุ 18-19 ปี 
    2.2 อายุ 20 ปี 
    2.3 อายุ 21 ปีขึ้นไป 
    Between groups = 42.86, df = 2  
    Within groups = 12752.22, df = 405 
3. สาขาวิชา 
    3.1 สังคมศาสตร์ 
    3.2 วิทยาศาสตร์ 
    3.3 มนุษยศาสตร์ 
    3.4 อื่นๆ 
    Between groups = 42.50, df = 3 
    Within groups = 12752.58, df = 405 
4. การเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกบัคอร์รัปชัน 
    4.1 ภายในสถานศึกษา 
          4.1.1 เข้าร่วม 
          4.1.2 ไม่เข้าร่วม 
    4.2 ภายนอกสถานศึกษา 
         4.2.1 เข้าร่วม 
         4.2.2 ไม่เข้าร่วม              

 
125 
283 

 
95 
140 
173 

 
 
 

159 
164 
24 
61 
 
 
 
 

247 
161 

 
211 
197 

 
57.60 
57.89 

 
57.48 
57.56 
58.18 

 
 
 

57.98 
57.88 
58.04 
57.04 

 
 
 
 

58.39 
56.91 

 
58.40 
57.16 

 
5.87 
5.49 

 
5.22 
5.70 
5.74 

 
 
 

5.72 
5.62 
5.15 
5.48 

 
 
 
 

5.56 
5.57 

 
5.69 
5.45 

-.48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-2.62 
 
 

-2.24 
 
 

 
 
 

.68 
 
 
 
 
 

.44 
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5. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกีย่วกบัการคอร์รัปชัน 
  5.1 การรับรู้จากการเรียนในมหาวิทยาลัย 
        5.1.1 รับรู้ 
        5.1.2 ไม่รับรู้ 
  5.2 การรับรู้จากการแลกเปลีย่นกับเพือ่น 
        5.2.1 รับรู้ 
        5.2.2 ไม่รับรู้ 
  5.3 การรับรู้จากการแลกเปลีย่นกับบคุคล      
        ในครอบครัว 
        5.3.1 รับรู้ 
        5.3.2 ไม่รับรู้ 

6. ความรู้เกี่ยวกับการคอร์รัปชัน 
    6.1 สาเหตุที่ท าให้เกิดคอร์รัปชัน 

          6.1.1 มีความรู้มาก 
          6.1.2 มีความรู้น้อย 
    6.2 พฤติกรรมที่คิดว่าเป็นการคอร์รัปชัน 
          6.2.1 มีความรู้มาก 
          6.2.2 มีความรู้น้อย 
7. การรับรู้พฤติกรรมการคอร์รัปชัน 
    7.1 ในภาครัฐ 
           7.1.1  มี 
           7.1.2  ไม่มี 
    7.2 ในภาคเอกชน 
           7.2.1  มี 
           7.2.2  ไม่มี 

 
 

273 
135 

 
343 
65 
 
 

338 
70 
 
 

364 
44 
 

379 
29 
 
 

389 
15 
 

361 
47 

 
 

58.07 
57.27 

 
58.04 
56.53 

 
 

58.05 
56.64 

 
 

58.34 
53.34 

 
58.01 
55.10 

 
 

57.94 
54.94 

 
58.00 
56.27 

 
 

5.73 
5.53 

 
5.43 
6.33 

 
 

5.60 
6.61 

 
 

5.22 
6.67 

 
7.23 
5.41 

 
 

5.51 
6.83 

 
5.54 
5.92 

 
-1.35 

 
 

-2.00 
 
 
 

-1.93 
 
 
 

-5.81* 
 
 

-2.71* 
 
 
 

-2.29 
 
 

-1.99 

หมายเหต:ุ *p.05     

 
การสรุปและอภิปรายผล 
 1. การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานข้อ 1  
 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของทัศนคติที่มีต่อการคอร์รัปชันจ าแนกตามลักษณะชีวสังคมและภูมิหลังตาม
สมมติฐาน 1 พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันคือ เพศ อายุ ช้ันปีที่ศึกษา และสาขาวิชาที่ศึกษา ไม่ส่งผลให้นิสิตมี
ทัศนคติต่อปัญหาการคอร์รัปชันที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุพรรณี พรหมชัย และคณะ (2556) ที่ได้
ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติ แรงจูงใจและผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักงานพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส พบว่าเจ้าหน้าที่ส านักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสมีทัศนคติ แรงจูงใจ
และผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก และจากผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติ พบว่า (1) 
เจ้าหน้าท่ีที่มีเพศต่างกัน มีทัศนคติ แรงจูงใจและผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน (2) เจ้าหน้าที่ที่มีอายุต่างกัน 
มีแรงจูงใจและผลสัมฤทธิ์ไม่แตกต่างกัน  และยังสอดคล้องกับของเพ็ญวิพัชร์ มนัสณราวิชและเฉลิม เกิดโมลี (2556)  
เรื่องทัศนคติของประชาชนในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ท่ีมีต่อการด าเนินนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ซึ่งพบว่า เพศ สถานภาพการสมรส อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือน
ที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อทัศนคติของประชาชนต่อการด าเนินนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร   
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นอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานวิจัยของลภัส เอื้อทวีสิน (บทคัดย่อ 2551)  ที่ศึกษาเรื่อง “ทัศนคติของเยาวชน
ที่มีต่อประชาธิปไตย: ศึกษาเฉพาะกรณีเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี” ซึ่งพบว่า
แผนการเรียนรู้ สังกัดของสถานศึกษา การศึกษาของบิดาและมารดาของเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง ไม่มีผล
ต่อทัศนคติที่มีต่อประชาธิปไตย และงานวิจัยของพงษ์พิพัฒน์ ปานงาม (บทคัดย่อ 2552) เรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับทัศนคติต่อการมีส่วนร่วมจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลของประชาชนในต าบลหนองละลอก อ าเภอบ้าน
ค่าย จังหวัดระยอง ซึ่งพบว่าระดับการศึกษา สถานภาพ สมรส อาชีพ และรายได้ ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการมี
ส่วนร่วมจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล   
 2. การสรุปผลและอภิปรายผลตามสมมติฐานข้อ 2  
 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลกระทบของคอร์รัปชันเพื่อพิจารณาว่าเป็น
ปัจจัยที่ท าให้นิสิตมีทัศนคติที่แตกต่างกันหรือไม่นั้น พบว่านิสิตที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์
รัปชันและที่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ไม่มีความแตกต่างในทัศนคติที่มีต่อปัญหา
การคอร์รัปชัน นั่นหมายความว่าการได้รับรูข้้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคอร์รัปช่ันหรือไม่ ไม่ใช่ปัจจัยที่ท าให้นิสิตมีทัศนคติ
ที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของลภัส เอื้อทวีสิน (บทคัดย่อ 2551)  ที่ศึกษาเรื่อง “ทัศนคติของเยาวชนที่มีต่อ
ประชาธิปไตย: ศึกษาเฉพาะกรณีเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี” ที่พบว่าพฤติกรรม
การเปิดรับข้อมูลข่าวสารทางการเมืองของเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง ไม่มีผลต่อทัศนคติที่มีต่อ
ประชาธิปไตย 
 3. การสรุปผลและอภิปรายผลตามสมมติฐานข้อ 3    
  ผลการวิเคราะห์ด้านการมีความรู้เกี่ยวกับการคอร์รัปช่ันเพื่อพิจารณาว่าเป็นปัจจัยที่ท าให้มีทัศนคติที่แตกต่าง
กันหรือไม่นั้น แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุที่ท าให้เกิดการคอร์รัปชัน และพฤติกรรมที่คิดว่าเป็นการ
คอร์รัปชัน ในส่วนแรกคือความรู้เกี่ยวกับสาเหตุที่ท าให้เกิดการคอร์รัปชัน  พบว่านิสิตที่มีความรู้เรื่ องสาเหตุของการท า
ให้เกิดการคอร์รัปชันและไม่รู้สาเหตุของการคอร์รัปชัน  มีความแตกต่างในทัศนคติที่มีต่อปัญหาการคอร์รัปชันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = -5.81)  ส าหรับความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมที่คิดว่าเป็นการคอร์รัปชันนั้น  พบว่านิสิตที่
มีความรู้ว่าพฤติกรรมใดเป็นการคอร์รัปชันและไม่รู้ว่าพฤติกรรมใดเป็นการคอร์รัปชันนั้น  มีความแตกต่างในทัศนคติที่มี
ต่อปัญหาการคอร์รัปชันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = -2.71) นั่นแสดงว่าการมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุของ
การคอร์รัปชันและรู้ว่าพฤติกรรมใดเป็นการคอร์รัปชันนั้น มีผลต่อทัศนคติของนิสิตที่มีต่อการคอร์รัปชัน  ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของทิพย์พาพร มหาสินไพศาล (2055) ที่ศึกษา เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติของของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือปัจจัยด้านสาเหตุการรับรู้ และระดับการรับรู้ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ระดับทัศนคติของประชาชน ที่ระดับนัยส าคัญ .01  และยังสอดคล้องกับท่ีสุพานี สฤษฎ์วานิช (2549: 89) ได้อธิบายการ
เกิดทัศนคติว่าสามารถเกิดขึ้นได้โดยวิธีการต่างๆ คือ การได้รับประสบการณ์ตรง หรือประสบการณ์ส่วนบุคคล การ
เรียนรู้และดูดซับจากครอบครัว การได้รับอิทธิพลและรับข้อมูลจากกลุ่มที่สังกัด และการเรียนรู้และดูดซับจากสังคม 
สภาพแวดล้อม โดยผ่านข้อมูลจากสื่อต่างๆ จากเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม และสอดคล้องกับที่บรรพต คันธเสน 
(2538, หน้า 9) อธิบายว่าทัศนคติเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล แต่ละบุคคลย่อมมีประสบการณ์อันเป็นสิ่ง
เสริมสร้างทัศนคติต่างกันไป นอกจากนี้ อรุณ  รักธรรม (2540, หน้า 29) ให้ความหมายว่า ทัศนคติของคนเป็นผลของ
ความรู้สึกทางใจที่กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกเอนเอียงไปในทางใดทางหนึ่ง เพราะฉะนั้นพฤติกรรมของมนุษย์ก็คือ การ
แสดงออกของเขาซึ่งเป็นผลมาจากประสบการณ์ ความรู้ ความคิด ความเช่ือและการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดทัศนคติในการ
ประพฤติปฏิบัติต่อสิ่งเดียวกันในลักษณะแตกต่างกัน 
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4. การสรุปผลและอภปิรายผลตามสมมติฐานข้อ 4    
ผลการวิเคราะห์ด้านการรับรู้พฤติกรรมการคอร์รัปชันท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพิจารณาว่าเป็นปัจจัยที่

ท าให้มีทัศนคติที่แตกต่างกันหรือไม่นั้น พบว่านิสิตที่รับรู้พฤติกรรมการคอร์รัปชันและไม่รับรู้พฤติกรรมการคอร์รัปชันทั้ง
ในภาครัฐและภาคเอกชนนั้น ไม่มีความแตกต่างในทัศนคติที่มีต่อปัญหาการคอร์รัปชัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพงษ์
พิพัฒน์  ปานงาม (บทคัดย่อ 2552) เรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการมีส่วนร่วมจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลของประชาชนในต าบลหนองละลอก อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ซึ่งพบว่าการรับรู้ในความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนา ฯ ของประชาชนไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการมีส่วนร่วมจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล  

 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษานั้น มีประเด็นทีน่ าไปสู่ข้อเสนอแนะคือ สิ่งที่ท าใหน้ิสิตมีทัศนคติที่แตกต่างกันเรื่องคอร์รัปชัน
คือการรับรูส้าเหตุของการคอรร์ัปชันและการรับรู้ว่าพฤติกรรมใดที่เป็นการคอร์รปัชัน ซึ่งหากนิสิตมคีวามรู้ความเข้าใจใน
สองปัจจัยนี้เป็นอย่างดี ก็จะท าใหม้ีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการคอรร์ัปชันได้ ฉะนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการช่วยกัน
รณรงค์ ให้ความรู้และต่อต้านการคอร์รัปชัน ดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับมหาวิทยาลัย  
      (1) มหาวิทยาลัยควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการคอร์รัปชัน ผลกระทบของการ
คอร์รัปชัน สาเหตุของการคอร์รัปชันและพฤติกรรมที่ถือว่าเป็นการคอร์รัปชัน มาตรการทางกฎหมายต่างๆ  ตลอดจน
รณรงค์และจัดกิจกรรมต่อต้านการคอร์รัปชันให้นิสิตและบุคคลภายนอกท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยทราบ 
      (2) มหาวิทยาลัยควรบรรจุวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน ให้เป็นวิชาพื้นฐานที่นิสิตทุกคนต้องเรียน
ในทุกหลักสูตรและทุกคณะหากไม่สามารถท าได้ อาจารย์ผู้สอนควรสอดแทรกแนวความคิดเรื่องปัญหาของการคอร์รัป
ชันไว้บ้าง 
      (3) มหาวิทยาลัยควรเปิดช่องหรือเป็นสื่อกลางในการรับเรื่องร้องเรียนปัญหาการคอร์รัปชันเพื่อส่งต่อไปให้
หน่วยงานภาครัฐท่ีรับผิดชอบต่อไป      

2. ข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 
      (1) หน่วยงานภาครัฐควรอบรมสร้างจิตส านึกให้แก่บุคลากรภาครัฐ นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป 
เพื่อให้ทราบปัญหา ผลกระทบของการคอร์รัปชัน และพฤติกรรมการคอร์รัปชัน ตลอดจนรณรงค์และจัดกิจกรรมต่อต้าน
การคอร์รัปชัน 
      (2) หน่วยงานภาครัฐควรส่งเสริมให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการตรวจสอบการ
ทุจริต และควรใส่ใจต่อการร้องเรียนและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน 
      (3) ควรเพิ่มโทษส าหรับผู้ที่คอร์รัปชันและควรมีการบังคับใช้กฎหมายให้เข้มงวดกว่าเดิม 

3. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคต 
 หากภายหลังที่มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรม จัดอบรมและรณรงค์เรื่องปัญหาการคอร์รัปชันเพื่อกระตุ้นให้
นิสิตเกิดความตระหนักในความส าคัญของปัญหาการคอร์รัปชันแล้ว ควรมีการท าการศึกษาวิจัยอีกครั้งเพื่อวิเคราะห์ว่า
นิสิตมีความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักรู้และมองเห็นผลกระทบของการคอร์รัปชันมากขึ้นหรือไม่ 
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การสร้างตัวตนของนักสิ่งแวดล้อม 
The Construction of Environmental Subject 
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นิสิตพัฒนศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
บทคัดย่อ   

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการสร้างตัวตนของนักสิ่งแวดล้อมจากการท างานของอ านาจในรูป 
ชีวะการเมือง บนพื้นฐานของการบริหารจัดการชีวิตด้วยวิธีการของเทคโนโลยีแห่งตัวตน เพื่อสร้างความเป็นจริงของ
สิ่งแวดล้อมท่ีถูกผลิตจากภาคปฏิบัติการต่างๆ ทางสังคม อันเป็นเหตุการณ์ในกระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อม (Series of 
event) ตามแนวทางของอรุณ อกราวอล ได้แก่ การจัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรม (Allocation) การติดตามตรวจสอบ 
(Monitoring) การแทรกแซง (Sanctioning) และการตัดสินโทษ (Adjudication) ซึ่งท าให้เกิดตัวตนของนักสิ่งแวดล้อม  
จากเรื่องเล่าประสบการณ์ชีวิตด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของชาวบ้านที่เป็นคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนเขาราว
เทียนทองและบุคคลแวดล้อม จ านวน 15 คน โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากการสร้างบทสนทนาตามแนวค าถามแบบกึ่ง
โครงสร้าง เพื่อน ามาวิเคราะห์ให้เห็นประเด็นหลักของเรื่องราวต่างๆ จากผู้เล่าหลายๆ คน จากน้ันจึงท าการสร้างเรื่องราว
ความเป็นนักสิ่งแวดล้อมขึ้นมาใหม่จากเรือ่งเล่าเหลา่นั้น ผลการวิจัยพบว่า ปฏิบัติการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมสามารถ
บ่มเพาะความเป็นนักสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนท้องถิ่นขึ้นมาได้ จากการท างานของอ านาจในรูปของการก าหนดกฎเกณฑ์
การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยคณะกรรมการป่าชุมชนซึ่งเช่ือมโยงกับความรู้ที่เกิดจากการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อม
ภายในชุมชนมาเป็นระยะเวลานานสั่งสมเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา จนกลายเป็นความจริงที่ชุมชนให้
การยอมรับ ซึ่งความจริงดังกล่าวได้เข้าก ากับตัวตนของชาวบ้านและสร้างนักสิ่งแวดล้อมท่ีมีลักษณะเฉพาะขึ้นมา  

ค าส าคัญ  :  ฟูโกต์ ชีวะการเมือง การบริหารจัดการชีวิต เทคโนโลยีแห่งตัวตน การศึกษาเรื่องเล่า  
 
Abtract 

 This research aimed at studying the environmentalist’s subjectification process through the 
working of bio-politics base on governmentality by the means of technologies of the self. For making   
the environmental reality, produced by social practices such as the series of event; resource 
allocation, monitoring, sanctioning and adjudication, that emerging subjective environmentalists. 
Through narrative approach. The 15 participants, the member of Khoa Raow Thian Thong Forest 
Committee, researched by the semi-structured dialogue. To cathergorize the collective data to be 
key themes.  After that, making the story telling of environmentalist. The findings revealed that the 
Forest Committee’s regulation and the local knowledge can create the community’s environmental 
reality, which is shaping the unique environmental subject.  

Keywords: Foucault, Bio-politics, Governmentality, Technology of the self, Narrative Approach 
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บทน า 
ในห้วงหลายสิบปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ประเทศไทยรับแนวคิดการพัฒนาประเทศให้ทันสมัยและเน้นการสร้าง

ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจเป็นทิศทางในการพัฒนาประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติถูกน ามาใช้เพื่อตอบสนองการ
ผลิตในระบบอุตสาหกรรมและระบบตลาดเพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาประเทศที่ มีเป้าหมายเพิ่มตัวเลขรายได้
ประชาชาติและดัชนีช้ีวัดความเจริญทางเศรษฐกิจ ชุมชนมักได้รับผลกระทบโดยตรงจากแนวคิดการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติของรัฐซึ่งใช้วิธีการขยายอ านาจเข้าควบคุมพื้นที่และทรัพยากรในพ้ืนท่ีซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนใน
ท้องถิ่นโดยยึดหลักจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้อรรถประโยชน์สูงสุดในเชิงพาณิชย์ โดยใช้อ านาจ
จัดการทรัพยากรแบบรวมศูนย์แตเ่พียงฝ่ายเดียว ด้วยการบัญญัติกฎหมายควบคุมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรออกเป็นเขต
พื้นที่เฉพาะ (Zoning) โดยไม่รับรองการใช้ประโยชน์ในลักษณะอื่นๆ ในแต่ละเขต การบังคับใช้ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยาน
แห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า การจัดการดังกล่าวจึงเน้นหลักการกีดกันบุคคลหรือการใช้ประโยชน์ชนิดอื่นออกไป
จากเขตพื้นที่นั้น ดังเช่นกรณีของการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่บีบบังคับให้ชุมชนหลายแห่งอพยพโยกย้ายออกจากพื้นที่
ไปอยู่ที่อื่น นโยบายดังกล่าวย่อมกระทบต่อความมั่นคงในการถือครองที่ดิน การด ารงชีวิตและความอยู่รอดของคนใน
ชุมชนท้องถิ่น ในท่ีนี้ นักสิ่งแวดล้อมหรือชุมชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามความหมายของรัฐจึงหมายถึงพลเมืองดีซึ่งปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่รัฐบัญญัติ ด้วยการอพยพออกจากพ้ืนท่ีซึ่งรัฐก าหนดเขตให้เป็นพ้ืนท่ีป่าท่ีไม่อนุญาตให้ประชาชนเข้าไปใช้
ประโยชน์ในลักษณะอื่นนอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนดอ านาจหน้าที่ไว้ มีผลให้คนในชุมชนท้องถิ่นแทบจะไม่ได้มีส่วน
ร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม การกีดกันประชาชนออกจากพื้นที่ป่าเพื่อให้การจัดสรร
ทรัพยากรของรัฐเป็นไปอย่างผูกขาด กลับไม่ประสบผลส าเร็จในการรักษาจ านวนผืนป่าและด ารงความหลากหลายของ
ระบบนิเวศน์ไว้ได้อย่างเหมาะสม  

การก ากับควบคุมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบใหม่ของรัฐ จึงเริ่มต้นขึ้นจากความเช่ือที่ว่า 
ประชากรคือทรัพยากรทางการเมืองที่ไม่สามารถจัดการหรือเข้าควบคุมจากกลไกท่ีเป็นทางการของรัฐได้ในระยะยาว กล
ยุทธ์การก ากับควบคุมได้เปลี่ยนรูปจากการใช้อ านาจและกลไกท่ีเป็นทางการของรัฐด้วยการจับกุม คุมขังหรือการลงโทษ
ตามกระบวนการทางกฎหมายต่อผู้บุกรุกท าลายสิ่งแวดล้อม ไปสู่การสร้างความเช่ือว่าการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายใน
ชุมชนด้วยตนเองเป็นสิ่งที่ดี การยินยอมเชื่อฟังหรือเห็นชอบต่อนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐ ซึ่งแสดงออกจากทัศนคติ 
พฤติกรรมและการพูดถึงความส าคัญของการดแูลรกัษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยปราศจากข้อสงสัย ด้วยการปลูกฝังหรือ
สร้างจิตส านึกรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชาวบ้านในชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลทรัพยากรธรรมชาติภายในชุมชน
ของตนเอง มอบอ านาจหน้าท่ีให้ชุมชนดูแลและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีด้วยตนเอง โดยการให้อิสรภาพในการคิด
สร้างสรรค์วิถีการด ารงชีวิตของชาวบ้านร่วมกับธรรมชาติด้วยความเคารพในสิทธิ ภูมิปัญญา และแบบแผนการจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนของพวกเขา การก ากับควบคุมรูปแบบใหม่ของรัฐปฏิบัติการผ่านการท างานร่วมกันของความรู้
กับอ านาจด้านสิ่งแวดล้อมท่ีส่งผลให้เกิดความรู้คิดด้านสิ่งแวดล้อม (Subjectivity) เข้าก ากับพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ของชาวบ้านภายในชุมชน จึงเป็นการปกครองตนเองที่เรียกว่า “การบริหารจัดการชีวิต” (Governmentality) ซึ่ง
แตกต่างจากการปกครองโดยตรงของรัฐผ่านกลไกการเมือง-กฎหมายซึ่งเป็นพลังอ านาจที่อยู่ภายนอกเข้าก ากับควบคุม
พฤติกรรมของประชากร แต่จิตส านึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติภายในชุมชนของ
ตนเองเป็นการก ากับควบคุมที่มาจากภายในของบุคคลระดบัจิตใจจึงเป็นการท างานของอ านาจที่มีความลกึซึ้งและเข้มข้น
อย่างยิ่ง  

สิ่งที่การวิจัยนี้ต้องการน าเสนอและวิเคราะห์ให้เห็นคือ การสร้างตัวตนของนักสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนท้องถิ่น
ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หากแต่เป็นการสร้างขึ้นของการท างานร่วมกันระหว่างความรู้กับอ านาจด้าน
สิ่งแวดล้อมที่สร้างความเป็นนักสิ่งแวดล้อมขึ้นมา การศึกษาการสร้างตัวตนของนักสิ่งแวดล้อมจะท าให้เห็นถึง



การประชุมวิชาการระดับชาต ิSMARTS ครั้งที่ 5  วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 

386  :  สังคมและวัฒนธรรม 

 

ความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างรัฐกับชุมชนท้องถิ่นที่เปลี่ยนรูปไปและอ านาจของความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่แพร่กระจาย
และไหลเวียนอย่างเข้มข้นอยู่บนร่างกายและจิตใจของชาวบ้านรวมถึงอาณาบริเวณภายในชุมชนได้อย่างเป็นธรรมชาติ 
ผ่านการท างานของหน่วยงานที่ก ากับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน สร้างแรงบันดาลใจให้
ชาวบ้านจัดตั้งเครือข่ายป่าชุมชนและแสวงหาวิถีการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนด้วยตนเอง เปิดช่องทางให้อ านาจ
เข้าไปท างานอยู่ภายในพ้ืนท่ีของสิ่งแวดล้อมได้อย่างชอบธรรม สร้างระบอบแห่งความเป็นจริงด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
ที่สอดคล้องกับวิถีของชุมชนและแนวทางก ากับวีถีชีวิตของชาวบ้าน เพื่อสนองตอบต่อจุดมุ่งหมายของความรู้ซึ่งมีอ านาจ
ก ากับอยู่เบื้องหลังด้วยการขยายอาณาบริเวณทางการปกครองเข้าไปภายในชุมชนได้อย่างแยบยล   

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะแสดงให้เห็นปฏิบัติการทางอ านาจในรูปของชีวะการเมือง บนพื้นฐานของการ
บริหารจัดการชีวิตด้วยวิธีการของเทคโนโลยีแห่งตัวตน เพื่อสร้างความเป็นจริงของสิ่งแวดล้อมที่ถูกผลิตจากภาคปฏิบัติ
การต่างๆ ทางสังคม อันจะท าให้เกิดตัวตนของนักสิ่งแวดล้อม 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 

รัฐในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนการท างานของอ านาจอธิปัตย์มาสู่การปกครองด้วยเทคนิควิธีของการปกครองมาก
ขึ้น หรือที่เรียกว่า “การบริหารจัดการชีวิต” ซึ่งมุ่งเน้นการใช้อ านาจเข้าจัดกระท าต่อชีวิตและสร้าง “ประชากร” ให้มี
คุณลักษณะตามความต้องการของรัฐ โดยปรับเปลี่ยนการใช้อ านาจมาสู่การน าทางปฏิบัติ (Conduct of conduct) และ
พัฒนาชีวะการเมือง (Bio-politics) ขึ้นเพื่อเป็น “ศิลปะแห่งการปกครอง” ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
ระหว่างเครือข่ายของอ านาจ ปฏิบัติการของความรู้และตัวตนของนักสิ่งแวดล้อม เพราะชีวะการเมืองคืออ านาจของการ
ปกครองที่ขยายออกจากพ้ืนท่ีทางการเมืองซึ่งรวมศูนย์กลางอยู่ที่รัฐ ระบบราชการและสถาบันที่เป็นทางการ ผ่านการใช้
กลไกของการเมือง-กฎหมายซึ่งเป็นอ านาจเชิงวินัยที่มุ่งกระท าต่อปัจเจก เปลี่ยนรูปไปสู่วิธีการที่รัฐเข้าไปจัดการ 
เอื้ออ านวยและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของประชากรโดยมีเป้าหมายเพื่อก ากับควบคุมประชากร
ทั้งหมดด้วยการก าหนดกฎเกณฑ์การด าเนินชีวิตในทุกมิติซึ่งครอบคลุมอาณาบริเวณทั้งพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่สาธารณะ 
รัฐท าหน้าที่เข้าก ากับควบคุมอัตราการเกิด การตายและการเจ็บป่วย เพื่อพิจารณาว่าควรเพิ่มหรือลดจ านวนประชากร
เท่าใดให้สมดุลกับปริมาณทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ รวมไปถึงการประกาศพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตอนุรักษ์พันธุ์พืช
และสัตว์ป่า เขตพื้นที่ป่าสงวน หรือเขตป่าชุมชน ผ่านความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อม วนศาสตร์ ภูมิศาสตร์และสถิติ เพื่อจัด
จ าแนกพ้ืนท่ี พันธุ์พืชและสัตว์ จากน้ันจึงสร้างปฏิบัติการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมผ่านสถาบันท่ีเกี่ยวข้องเพื่อจัดการให้
เป็นไปในทิศทางที่รัฐต้องการ วิเคราะห์วิถีการด าเนินชีวิตของประชากร ด้วยการจัดระเบียบการก ากับควบคุมประชากร
ผ่านการสร้างความเป็นจริงเข้าก ากับจิตใจและร่างกายของพวกเขา ชีวะการเมืองจึงเป็นรูปแบบการใช้ชีวิต (Life style) 
ที่เกิดขึ้นภายใต้สภาวะของการด าเนินชีวิตทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเงื่อนไขในการด ารงชีวิต ด้วยเหตุนี้ 
ชีวะการเมืองจึงเข้าสู่พื้นที่การใช้ชีวิตของประชากรได้ตราบเท่าที่อ านาจสามารถซอกซอนไปถึงได้และเป็นอ านาจที่เข้า
ก ากับควบคุมประชากรได้ตลอดทั้งชีวิต ในห้วงเวลาที่รัฐจ าเป็นต้องแสวงหา “เหตุผลแห่งรัฐ” เพื่อสร้างความชอบธรรม
ในการเข้าก ากับควบคุมประชากร โดยสร้างการน าทางปฏิบัติว่าสิ่งที่รัฐเข้าดูแลประชากรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและเหมาะสม
ที่สุด และก าหนดว่าประชากรควรมีคุณลักษณะเช่นใด สร้างปฏิบัติการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อก่อรูปความเป็น
จริงเข้าก ากับความคิดและควบคุมพฤติกรรมของชาวบ้านภายในชุมชนให้กลายเป็นนักสิ่งแวดล้อมที่รัฐต้องการ รัฐได้
ปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อสร้างความมั่นคงและด ารงรักษาอ านาจการปกครอง ด้วยการสร้างบรรทัดฐานในการใช้ชีวิตของ
ประชากรซึ่งก็คือบรรทัดฐานจากชีวะการเมืองนั่นเอง 



 การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 5 วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 

: สังคมและวัฒนธรรม 387 

 

การท างานของชีวะการเมืองบนพ้ืนฐานของการบริหารจัดการชีวิตด้านสิง่แวดล้อม (Green Governmentality) 
ในที่นี้ คือ การสร้าง “ความเป็นสิ่งแวดล้อม” ขึ้นมา จากการก าหนดความเป็นจริงหรือความหมายให้กับสิ่งแวดล้อม
เชื่อมโยงกับเทคนิควิธีทางการปกครองในระดับต่างๆ แทรกซึมเข้าจัดระบบกิจกรรมหรือการกระท าการต่อสิ่งแวดล้อม
ของประชากร สิ่งแวดล้อมได้กลายเป็นพ้ืนท่ีเป้าหมายที่ถูกตรวจตราด้วยกลยุทธ์ทางการปกครอง เพื่อก ากับควบคุมพื้นที่
ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการก าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม นั่นคือการสร้างและการบังคับใช้ภาคปฏิบัติการของระบอบแห่ง
ความเป็นจริงด้านสิ่งแวดล้อม สร้างปฏิบัติการที่มีความชอบธรรมเพื่อแผ่ขยายอ านาจเข้าสู่วิถีชีวิตและพื้นที่อยู่อาศัยของ
สิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นพ้ืนท่ีในเมือง ชุมชนท้องถิ่นต่างๆ รวมถึงพื้นท่ีผลิตทางการเกษตร (Luke, 1995 p.64; Rutherford, 
2007 p. 298) ดังเช่นการก าหนดนโยบายปศุสัตว์แห่งชาติของอังกฤษ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการท างานของชีวะอ านาจที่
สร้างความเป็นจริงด้านเกษตรกรรมผ่านการจัดเก็บข้อมูลทางสถิติและการท างานของการบริหารจัดการชีวิตที่เข้าก ากับ
ควบคุมวิถีชีวิตของประชากรทางอ้อม ผ่านกลไกที่เสริมสร้างความเช่ือมั่นว่าพวกเขาสามารถปกครองตนเองได้ เพราะ
การจัดเก็บข้อมูลวิถีการผลิตด้านเกษตรกรรมของประชากร ท าให้วิถีชีวิตประจ าวันของพวกเขามองเห็นชัดเจนขึ้นและ
สามารถคาดค านวณได้ ผลของการจัดการพื้นที่ทางการเกษตรให้เป็นรูปธรรมได้เปิดช่องให้ภาคเกษตรกรรมผนวก
รวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของภาคเศรษฐกิจผ่านนโยบาย “ปศุสัตว์แห่งชาติ” (National farm) ประสบผลอย่างง่ายดาย เมื่อ
ชีวะการเมืองเข้าดูแลวิถีชีวิตของประชากรภายใต้ขอบเขตทางสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและเกษตรกรรม 
จึงเป็นเง่ือนไขของการด ารงชีวิตของมนุษย์ (Murdoch & Ward, 1997 p. 307)  

เช่นเดียวกับปฏิบัติการของอ านาจที่ซับซ้อนและหลากหลายซึ่งด ารงอยู่ภายในเครือข่ายของสถาบันและ
กระบวนการใช้อ านาจของรัฐสามารถคืบคลานเข้าก ากับการใช้ชีวิตของประชาชนผ่านปฏิบัติการด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการง่ายๆ สะดวกรวดเร็วและสามารถกลืนกลายเข้ากับวิถีชีวิตประจ าวันของประชาชนได้ อย่างเป็น
ธรรมชาติ ดังเช่น การรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของการลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย
ตนเอง โดยวางแนวทางปฏิบัติที่สามารถท าไดใ้นชีวิตประจ าวัน อาทิ การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟฟ้า การปิด
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จ าเป็นภายในบ้านหรือส านักงาน การตรวจตราถอดปลักกไฟก่อนออกจากบ้าน การปรับลดอุณหภูมิ
เครื่องปรับอากาศ การใช้ยานพาหนะร่วมกันเมื่อไปทางเดียวกันหรือการส่งเสริมให้ใช้ระบบขนส่งมวลชน การรณรงค์
โครงการตาวิเศษ เพื่อลดการทิ้งขยะไม่เป็นท่ีในสถานที่สาธารณะ การส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่
และการใช้ถุงผ้าจ่ายตลาด รวมถึงการรณรงค์ให้ประชาชนบริโภคพืชผักอินทรีย์ซึ่งปลอดสารพิษ แม้ว่าโครงการรักษา
สิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ จะมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันผ่านกลวิธีแพร่ความจริงในรูปแบบที่ต่างกัน หากมีเป้าประสงค์เดียวกัน
คือท าให้ปฏิบัติการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมแทรกซึมเข้าสู่วิถีชีวิตของผู้คนเปิดช่องให้ความรู้และความจริงด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อมเข้าจัดการ ตรวจตราและก ากับควบคุมพวกเขา ให้กลายเป็นผู้ที่มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
จากการตระหนักรู้หรือเช่ือว่าตนเองมีบทบาทส าคัญในการปกป้องมิให้สิ่งแวดล้อมภายในสังคมเสื่อมโทรมลงได้     

การสร้างพลเมืองที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคนิควิธีดังกล่าว แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวตนกับ 
ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นภายในวิถีชีวิตประจ าวัน เพราะความรู้และความจริงดังกล่าวสามารถเปลี่ยน
ความเช่ือด้านสิ่งแวดล้อมของบุคคลที่น ามาสู่การก ากับพฤติกรรมที่มีต่อสิ่งแวดล้อมได้ เนื่องจากตัวตน (Self) เป็นแต่
เพียงรูปแบบที่ว่างเปล่ารอคอยการเติมเต็มให้สมบูรณ์และไม่มีเพียงรูปแบบเดียว ดังนั้น บุคคลจึงสามารถปรับเปลี่ยน
ตนเองให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปรทางสังคมและวัฒนธรรมในแต่ละยุคสมัย เพราะตัวตนเป็นผลผลิตของสังคมและ
วัฒนธรรมที่ตนเองด ารงอยู่ ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (Danaher, Schirato and Webb, 2000 p. 116) แต่
การน าเสนอตัวตนอยู่ภายใต้เกมส์แห่งความเป็นจริง (Games of truth) และแบบแผนของความรู้ซึ่งแปรเปลี่ยนเป็น
อ านาจในการก าหนดตัวตนของบุคคลในลักษณะคงท่ีหรือปรับเปลี่ยนตัวตนไปสู่รูปแบบใหม่ได้ตลอดเวลา ส่วนการที่เรา
จะรับรู้ว่าตัวตนของบุคคลเป็นเช่นไร ให้พิจารณาจากความเป็นอัตบุคคล (Subject) ของบุคคลนั้น ซึ่งถูกก่อรูปขึ้นภายใน
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บริบทและห้วงเวลาหนึ่ง และจะเปลี่ยนแปลงไปตามต าแหน่งแห่งที่ทางสังคมของบุคคลนั้น (Subject position) 
เพราะอัตบุคคลคือผลผลิตของวาทกรรมและความสัมพันธ์เชิงอ านาจ อัตบุคคลจึงปรากฎรูปออกมาหลากหลายลักษณะ
และแตกต่างกันออกไปตามต าแหน่งแห่งที่ของอัตบุคคลต่างๆ ที่สามารถเป็นไปได้ในบริบททางประวัติศาสตร์สังคมของ
เรา (อานันท์ กาญจนพันธ,์ 2555 หน้า 99-100)  

แม้ว่าอัตบุคคลจะสัมพันธ์กับบริบททางสังคม วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมทางสังคมซึ่งเป็นพื้นฐานของการ
เกิดขึ้นของอัตบุคคลให้ปรากฎรูปออกมาหลากหลายลักษณะ อย่างไรก็ตาม ฟูโกต์เห็นว่า มนุษย์ล้วนมีแง่มุมสองด้านอยู่
ภายในตัวเอง กล่าวคือ ด้านหนึ่งมนุษย์ตกอยู่ภายใต้โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมที่มาก ากับควบคุมตนเอง ทว่าอีก
ด้านหนึ่งมนุษย์สามารถมีอิสระในการแสวงหาและเข้าถึงความรู้ของสรรพสิ่งต่างๆ ด้วยตนเองหรือควบคุมตนเองได้ 
(Foucault, 1983 p. 212) ซึ่งเป็นการสร้างตัวตนของบุคคลที่สัมพันธ์กับความเป็นจริง เพราะกระบวนการที่มนุษย์สร้าง
ตนเองให้เป็นตัวตนที่รู้คิดได้ (Subjectification) คือกระบวนการที่มนุษย์สร้างตนเองขึ้นมา โดยยอมรับการเป็นองค์
ประธานผู้ถูกกระท า ที่สามารถตัดสินใจกระท าการ (Conscious agency) ด้วยตนเอง ไม่ได้เป็นเพียงร่างกายที่สยบยอม 
(Docile body) ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีปฏิบัติการของอ านาจอย่างสิ้นเชิงอีกต่อไป การก่อรูปของอัตบุคคลในรูปแบบนี้เป็นผลผลิต
ของบริบททางสังคม ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สลับซับซ้อนซึ่งจัดกระท าต่อร่างกาย จิตวิญญาณ ความคิดและ
พฤติกรรมของมนุษย์ เมื่อผ่านกระบวนการท าความเข้าใจและการใช้เหตุผลก็จะน าไปสู่การยอมรับอย่างไม่มีข้อสงสัยใน
การเลือกที่จะน าไปสู่การกระท า (Ibid. 208) การก่อรูปอัตบุคคลที่สามารถตัดสินใจกระท าการต่างๆ ด้วยตนเอง หรือมี
ความรู้คิดได้ (Subjectivity) จึงเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้บุคคลรู้ว่าตนเองเป็นใคร จากการมีความสัมพันธ์เชิงอ านาจกับ
บุคคลแวดล้อม ซึ่งเป็นเง่ือนไขส าคัญที่ท าให้บุคคลนั้นรับรู้เกี่ยวกับตนเอง ฉะนั้น การรับรู้ว่าตัวตนของนักสิ่งแวดล้อมเป็น
เช่นไร จึงพิจารณาจากการที่บุคคลนั้นส านึกรู้ว่าตัวตนของเขาคือใคร ความคิดและความเช่ือเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของ
ตนเองเป็นไปในทิศทางใด รวมถึงการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมของตนเป็นเช่นไร จากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในสังคม 
ที่ท าให้รับรู้ว่าความเป็นนักสิ่งแวดล้อมของตนเองมีลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างจากบุคคลอื่นหรือไม่ อย่างไร  

การปรับเปลี่ยนตนเองให้กลายเป็นนักสิ่งแวดล้อมด้วยการฝึกฝนตนเองจากปฏิบัติการด้ านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมภายในชุมชนที่ตนอาศัย ซึ่งเป็นวิถีในการบ่มเพาะตนเองจากความรู้หรือระบอบแห่งความเป็นจริงด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีชุมชนและองค์กรทางสังคมที่ตนเองเป็นสมาชิกยึดถือปฏิบัติ แล้วบุคคลรับน ามาเป็นแนวทางปฏิบัติของตน 
นั่นคือเทคโนโลยีแห่งตัวตน (Technology of the self) เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองให้กลายเป็นอัตบุคคลที่ตนปรารถนา 
(Foucault, 1997 p. 291) ในเบื้องต้นบุคคลจ าเป็นต้องมีความชัดแจ้งในความสัมพันธ์ที่มีต่อตนเองหรือ “การรู้จัก
ตนเอง” (Knowing the self) สามารถพิจารณาตนเองบนพื้นฐานของความเป็นจริง เพราะการรู้จักตนเองได้อย่างถ่อง
แท้ หล่อหลอมให้เกิดการพัฒนาตนเอง (Take care of  yourself) ในแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสม นั่นคือรับรู้ว่าจะ
เลือกวิถีความเป็นนักสิ่งแวดล้อมในรูปแบบใดจึงจะสามารถใช้ศักยภาพที่ตนเองมีอยู่ได้สูงสุดและด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับ
สิ่งแวดล้อมภายในชุมชนของตนเองได้อย่างมีความสุข จากการยอมรับความเป็นจริงต่างๆ ตามที่เป็นอยู่ สามารถอธิบาย
ความเป็นนักสิ่งแวดล้อมในมุมมองของตนเองให้ผู้อื่นรับรู้ อีกทั้งพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอให้สอดคล้องกับยุคสมัยและ
บริบทแวดล้อมท่ีแปรเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลา (Foucault, 1988 p. 110-122; Danaher, Schirato and Webb, 2000 
p. 128) ส าหรับแนวทางการดูแลตัวตนประกอบด้วย บุคคลต้องรู้เท่าทันว่ามีกฎเกณฑ์ทางสังคมใดที่มีอิทธิพลต่อ
ความคิดและพฤติกรรมของตนเอง เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างความคิดกับจิตใจส่วนลึกสุดของตนเอง และตรวจสอบ
อยู่ตลอดเวลาว่าตนเองเข้าใจสภาพความเป็นจริงเพียงใด วัตถุประสงค์ของการน าเทคโนโลยีแห่งตัวตนมาปรับใช้กับการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันจึงไม่ใช่เพียงการปรับเปลี่ยนตนเองให้สมบูรณ์ สามารถด าเนินชีวิตและแสดงบทบาทของตนเองให้
สอดคล้องกับสถานภาพทางสังคมเท่านั้น แต่การพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพสูงสุดย่อมท าให้สังคมโดยรวมมี
ความก้าวหน้าและมีสภาวะความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นด้วย (Ibid : 129-131)  
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อันน ามาสู่กรอบแนวคิดในการวิจัย กระบวนการสร้างนักสิ่งแวดล้อมที่รู้คิดได้ (Environmental subjectification) 
โดยอาศัยเทคโนโลยีแห่งตัวตนท่ีก่อรูปอัตบุคคลภายในสนามปฏิบัติการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลจากการน า
ทางของการบริหารจัดการชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมหรือการท างานของอ านาจที่สัมพันธ์กับความรู้ ตามแนวทางที่อารัน อกราวอล 
(Agrawal. 2005 : 194-245) ได้ศึกษาวิธีการก ากับควบคุมประชากรและการสร้างตัวตนของนักสิ่งแวดล้อม โดยมีชุด
ของเหตุการณ์ต่างๆ (Series of event) ที่ถูกก าหนดแนวทางจาก “คณะกรรมการป่าไม้ประจ าหมู่บ้าน” อันได้แก่ การ
จัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรม (Allocation) การสร้างกลไกการติดตามตรวจสอบ (Monitoring) จากการสอดส่องดูแล 
(Surveillance) และการควบคุมความสงบเรียบร้อย (Policing) โดยมีการก ากับตนเองไปตามกฎเกณฑ์ที่วางไว้ร่วมกัน 
(Sanctioning) และการมีบทลงโทษท่ีสามารถบังคับใช้ได้จริง (Adjudication) ส่งผลให้ชาวบ้านตระหนักถึงความส าคัญ
ของการรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนเพิ่มขึ้น ซึ่งสะท้อนจากค าอธิบายของพวกเขาที่มีต่อสิ่งแวดล้อมที่ปรับเปลี่ยนไปตาม
กาลเวลา จึงสรุปได้ว่า จิตส านึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมไม่ได้ด ารงอยู่ตามธรรมชาติ แต่เกิดขึ้นในห้วงเวลาหนึ่งและ
เผยแพร่จนกลายเป็นความจริงที่ชุมชนให้การยอมรับในห้วงเวลานั้น รวมถึงปฏิบัติการด้านการจัดการทรัพยากรของ
ชุมชนในยุคสมัยหนึ่ง สามารถบ่มเพาะตัวตนของนักสิ่งแวดล้อมท่ีมีลักษณะเฉพาะตัวข้ึนในยุคสมัยนั้น ดังนั้น “ตัวตนของ
นักสิ่งแวดล้อม” (Environmental subject) ย่อมเป็นผลผลิตจากความเป็นจริงด้านสิ่งแวดล้อมในยุคสมัยหนึ่งที่เข้า
ก ากับและจัดระบบคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของเขา เพราะการที่ชาวบ้านตระหนักถึงความส าคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อม
ของชุมชน น่ันคือจิตส านึกท่ีเข้มแข็งในการปกป้องทรัพยากรของส่วนรวมที่อยู่เหนือผลประโยชน์ส่วนตัว โดยต้องการให้
ความเป็นอยู่ท่ีดีของตนคงอยู่ทั้งในปัจจุบันและสืบเนื่องไปยังรุ่นลกูรุ่นหลานในอนาคต (Ibid. 248)  ทั้งนี้ ผู้ศึกษาจะขยาย
ประเด็นการศึกษาให้ลึกออกไปเพื่อที่จะตอบค าถามว่า กระบวนการสร้างตัวตนของนักสิ่งแวดล้อมมีการท างานของ
อ านาจแบบใดและความรู้ชุดใดที่สร้างความจริงบางประการเข้าก ากับให้ชาวบ้านกลายเป็นนักสิ่งแวดล้อม 
 
ขอบเขตของการวิจัย  

การศึกษาการสร้างตัวตนของนักสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ ต้องการสร้างความเข้าใจที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและนัก
สิ่งแวดล้อมในอีกมิติหนึ่ง จากการวิเคราะห์ให้เห็นการสร้างตัวตนของนักสิ่งแวดล้อมจากการท างานของชีวะอ านาจ บน
พื้นฐานของการบริหารจัดการชีวิต ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารัฐสามารถน าทางประชาชนให้ดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง โดย
ส่งเสริมให้พวกเขาแสวงหาและตัดสินใจเลือกแนวทางการรักษาสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับตนเอง ด้วยการวิเคราะห์เรื่อง
เล่าประสบการณชี์วิตด้านการจัดการสิ่งแวดลอ้มของชาวบ้านที่เป็นสมาชิกเครือข่ายคณะกรรมการป่าชุมชนเขาราวเทียน
ทองและบุคคลแวดล้อม อาทิ ผู้อาวุโสในชุมชน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ป่าไม้และเจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน 
จ านวนประมาณ 15 คน เข้าร่วมการสนทนาเพื่อสร้างความรู้ในเรื่องที่ท าการศึกษา เพราะการวิเคราะห์เรื่องเล่าท าให้ผู้
ศึกษาสามารถสืบสาวร่องรอยการท างานของชีวะอ านาจซึ่งอยู่ในรูปของเทคโนโลยีแห่งตัวตนอันเป็นช่องทางที่ท าให้
อ านาจกับความรู้แทรกซึมเข้าก าหนดตัวตนของชาวบ้าน เพื่อปรับเปลี่ยนตนเองให้กลายเป็นผู้ที่มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม  
 
นิยามศัพท์  

การบริหารจัดการชีวิต (Governmentality)  หมายถึง การน าทางการปฏิบัติของรัฐ (Conduct of 
conduct) เพื่อควบคุมและจัดการการคาดค านวณแนวทางการด าเนินชีวิตของประชากรอันน าไปสู่วัตถุประสงค์หนึ่งใด
เป็นการเฉพาะ  

ชีวะการเมือง (Bio-politics) หมายถึง พลังอ านาจในการก ากับตนเอง อันเป็นผลจากการยอมรับให้ความรู้
และความจริงบางประการเข้าก ากับจิตใจซึ่งสั่งการลงไปยังพฤติกรรมของตน 
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เทคโนโลยีแห่งตัวตน (Technologies of the self) หมายถึง แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อท าให้บุคคลสามารถ
ด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ซึ่งบุคคลสามารถเรียนรู้ได้จากครอบครัว สถาบันการศึกษาและวัฒนธรรมประเพณีภายใน
สังคมที่ตนอาศัยอยู่ 

นักสิ่งแวดล้อมที่ รู้คิดได้ (Environmental subjectivity) หมายถึง บุคคลที่สร้างตัวตนขึ้นมาจาก
ความสามารถตัดสินใจด าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง และสามารถปรับเปลี่ยนวิถีของการจัดการสิ่งแวดล้อม
ไปตามพลวัตรของสังคม วัฒนธรรมและความเป็นจริงด้านสิ่งแวดล้อมท่ีผันแปรไปในแต่ละยุคสมัย 
 

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย 
เพื่อเปิดมุมมองใหม่ที่ท าให้ประชาชนทุกคนตระหนักว่าตนเองได้กลายเป็นเป้าหมายการท างานของอ านาจ  

ที่เข้าก ากับพฤติกรรมทุกด้านในการด าเนินชีวิตประจ าวันอย่างที่เราไม่เคยตั้งข้อสงสัยมาก่อน และท าให้เรามี
วิจารณญาณเพิ่มขึ้นในการพิจารณาสิ่งต่างๆ ก่อนที่เราจะยอมรับน ามาปฏิบัติให้กลายเป็นสิ่งปกติธรรมดาที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวัน อย่างไรก็ดี แม้ว่าการศึกษาในครั้งนี้จะท าให้เราเห็นว่ารัฐสามารถสร้างนักสิ่งแวดล้อมที่ดูแลสิ่งแวดล้อม
ภายในชุมชนด้วยตนเองแล้ว ชาวบ้านยังมีช่องทางในการสร้างตัวตนขึ้นมาตามสภาพและสามารถน าทางปฏิบัติบุคคลอื่น 
ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของผูท้ี่สามารถรู้คิดได้ อันแสดงถึงแบบแผนของอิสรภาพที่พวกเขาค้นพบได้ในวิถีชีวิตประจ าวัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้ใช้การวิเคราะห์เรื่องเล่าตามแนวทางของฟูโกเดียน (Foucauldian narrative approach) ซึ่งมุ่งเน้น
ศึกษาประสบการณ์ชีวิต (Experience-centred) เป็นวิธีวิทยา (Methodology) โดยผู้ศึกษาจะท าการสืบสวนจาก
เรื่องราวความเป็นมาของชุมชนและภาคปฏิบัติการต่างๆ ทางสังคมที่พยายามสร้างภาพแทนความเป็นนักสิ่งแวดล้อม
ของชาวบ้านให้มีลักษณะคงที่และมีรูปแบบเดียวกันในห้วงเวลาหนึ่ง  เรื่องเล่าวิถีการจัดการสิ่งแวดล้อมของชาวบ้าน
ภายใต้ความปรารถนาที่จะต่อต้านขัดขืนอ านาจกับความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมจากภายนอกที่พยายามเข้าก าหนด
ความเป็นนักสิ่งแวดล้อมของพวกเขา และการเช่ือมต่อเรื่องเล่าประสบการณ์ชีวิตของชาวบ้านแต่ละคนเข้ากับเรื่องราว
ทางสังคม เพื่อสืบสาวร่องรอยการท างานของชีวะอ านาจที่อยู่ในรูปของเทคโนโลยีแห่งตัวตนซึ่งเป็นช่องทางที่ท าให้
อ านาจกับความรู้แทรกซึมเข้าปรับเปลี่ยนบุคคลให้กลายเป็นผู้ที่มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

การเข้าถึงกระบวนการสร้างตัวตนของนักสิ่งแวดล้อมจึงให้ความส าคัญกับการกระท าการของชาวบ้านที่เกิดขึ้น 
ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นตัวบทของเรื่องเล่า (Narrative text) ที่ได้จากการสร้างบทสนทนา (Dialogue) ตาม 
แนวค าถามแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured) ส่วนการวิเคราะห์เรื่องเล่าเป็นการตีความของผู้ศึกษาโดยอาศัยโลก
ทัศน์ ประสบการณ์และพื้นฐานทางทฤษฎี เพื่อที่จะสามารถเข้าถึงเรื่องราวที่ผู้เล่าเรื่องต้องการน าเสนอ โดยผู้ศึกษาจะ
วิเคราะห์จากประเด็นหลกัของเรื่องเลา่ (Key themes) ซึ่งจะปรากฏให้เห็นจากเหตุการณส์ าคญัที่เกิดขึ้นในห้วงเวลาของ
ชีวิต (Phoenix. 2013 : 75) ที่ได้จากการถอดบทสนทนาออกมาเป็นตัวร่าง (Transcript) เพื่อช่วยให้มองเห็นถ้อยค าที่มี
ความหมายได้ชัดเจนข้ึน จากนั้นจะน ามาจัดระเบียบใหม่ (Reordering) ด้วยการตีความตัวบทให้เกิดความหมายและการ
เปิดรหัส (Open coding) มาสร้างเป็นมโนทัศน์ (Concept) จากนั้นน ามโนทัศน์ต่างๆ มาจัดรวมกันให้เป็นชุดของมโน
ทัศน์ตามหมวดหมู่ (Category) เพื่อค้นหาการท างานของเทคโนโลยีแห่งตัวตนซึ่งอยู่เบื้องหลังหรือกระบวนการของ
อ านาจจากปฏิบัติการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยอาศัยความไวเชิงทฤษฎี (Theoretical sensitivity) 
ก าหนดประเด็นหลักของเรื่องเล่า ซึ่งภายในหนึ่งประเด็นหลักจะประกอบไปด้วยประเด็นรอง (Sub themes) หรือชุด
ของเหตุการณ์ย่อยๆ (Series of event) ที่ประกอบขึ้นเป็นปฏิบัติการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน ซึ่งแต่ละ
เหตุการณ์จะร้อยเรียงกันภายในระบบโครงสร้างที่สลับซับซ้อน (Disposition) เพื่อบอกเล่าให้เห็นถึงกระบวนการสร้าง
ตัวตนของนักสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนแห่งนี้ (Bold, 2012 p. 123-130) ซึ่งคัดเลือกจากเรื่องเล่าของชาวบ้านที่มี
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ประสบการณ์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนที่มีคุณสมบัติของการเป็นนักสิ่งแวดล้อมที่สามารถตัดสินใจด าเนิน
กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง และสามารถปรับเปลี่ยนวิถีของการจัดการสิ่งแวดล้อมไปตามพลวัตรของสังคม
วัฒนธรรมและความเป็นจริงด้านสิ่งแวดล้อมท่ีผันแปรไปในแต่ละยุคสมัย  

โดยศึกษาจากการจัดตั้งเครือข่ายป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติเขาราวเทียน
ทอง จังหวัดหนึ่งในภาคกลางตอนบน ซึ่งเดิมเคยมีสภาพป่าท่ีอุดมสมบูรณ์ แต่เนื่องจากเป็นพื้นที่ป่าใกล้กับชุมชนซึ่งขาด
ระบบชลประทานและมีความแห้งแล้ง การประกอบอาชีพทางเกษตรเพียงอย่างเดียวท าให้ชาวบ้านไม่พอกิน ต้องอาศัย
พื้นที่ป่าในการด ารงชีพ ด้วยการเก็บหาหน่อไม้ เห็ดโคน น้ าผึ้งและสมุนไพรต่างๆ ผลจากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ป่าไม้ที่ขาดการจัดการ กอปรกับการบุกรุกพื้นท่ีและการเกิดไฟป่าอย่างต่อเนื่อง ท าให้สภาพป่าเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเรว็
และกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวบ้าน ต่อมาพวกเขาเริ่มตระหนักถึงความส าคัญของผืนป่าและเกิดแนวคิดที่จะฟื้นฟูป่าให้
กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง โดยชาวบ้านได้รวมกลุ่มกันจัดตั้งเครือข่ายป่าชุมชนและสร้างกฎเกณฑ์การจัดการ
พื้นที่ป่า ท าให้ชุมชนที่ตั้งอยู่รอบเขาราวเทียนทองสามารถดูแลรักษาผืนป่าท่ีกว้างใหญ่ ลดปัญหาการตัดไม้ท าลายป่า ไฟ
ป่าท่ีลดน้อยลง ป่าฟ้ืนสภาพอุดมสมบูรณ์และชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์จากป่าเพื่อการยังชีพมากขึ้น ชุมชนจึงมีพลังในการ
ท างาน มีความผูกพันที่ยึดโยงให้เครือข่ายมีความเข้มแข็ง กอปรกับจิตส านึกรับผิดชอบที่หยั่งรากลึกลงไปในจิตใจของ
ชาวบ้าน ท าให้เกิดก าลังใจร่วมกันพลิกฟื้นผืนป่าและมีอ านาจในการต่อรองกับนายทุนที่พยายามเข้ามาหาผลประโยชน์
ด้วยการขยายพื้นที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวได้ในท่ีสุด 
 
สรุปผลการศึกษา 

 การพูดคุยกับชาวบ้านที่มีประสบการณ์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน ซึ่งถูกน ามาสร้างเรื่องราว
กระบวนการสร้างความเป็นนักสิ่งแวดล้อมท่ีจะกล่าวต่อไป แสดงให้เห็นถึงการต่อสู้ ช่วงชิง ความหลากหลายและความ
ไม่คงท่ีของอ านาจที่ไหลเวียนอยู่ภายในชุมชน โดยเฉพาะความย้อนแย้งของพลังอ านาจที่จัดกระท าต่อเรื่องเล่าความเป็น 
นักสิ่งแวดล้อมของแต่ละบุคคล ด้วยวิธีการวิเคราะห์เรื่องเล่าจะท าให้เรามองเห็นถึงสิ่งที่พวกเขายึดถือว่าเป็นความจริง
และความเป็นนักสิ่งแวดล้อมท่ีพวกเขาสร้างขึ้นบนพ้ืนฐานของความเป็นจรงิด้านสิง่แวดล้อมท่ีได้รบัการยอมรับของชุมชน 
ในยุคสมัยหนึ่ง เพราะความเป็นนักสิ่งแวดล้อมของบุคคลล้วนเกิดขึ้นจากการหล่อหลอมของบริบทแวดล้อมทั้งทางสภาพ
ภูมิศาสตร์ สังคมและระบบความสัมพันธ์ทางสังคม รวมถึงองค์ความรู้ที่ชุมชนสั่งสมมา ส่งผลให้วิถีชีวิตของชาวบ้านมี
ความเฉพาะที่ เฉพาะตัวท่ีก าหนดความเป็นนักสิ่งแวดล้อมของพวกเขาขึ้นมา 
ความเป็นนักสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการเป็นผู้น าด้านสิ่งแวดล้อม  

การเสริมพลัง (Empowerment) เป็นเทคโนโลยีแห่งตัวตนที่กระตุ้นให้ชาวบ้านเช่ือมั่นว่าตนเองสามารถรักษา
สิ่งแวดล้อมภายในชุมชน ด้วยการเปิดโอกาสให้ประชาชนเป็นผู้กระท าการทางสังคมภายในอาณาบริเวณที่รัฐน าทางไว้  
ด้วยเหตุนี้ เสรีภาพในการแสดงความเป็นนักสิ่งแวดล้อม ย่อมครอบคลุมทั้งพื้นที่ส่วนตัวและบทบาทตามสถานะทาง
สังคม เพราะความเป็นนักสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ที่เป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับ
กฎเกณฑ์ทางสังคมกับการรับรู้ในภาระหน้าที่ของตนเองซึ่งเกิดขึ้นจากการดูแลตนเองได้ (Care of the self) อีกนัยหนึ่ง 
ความเป็นนักสิ่งแวดล้อมของชาวบ้านเกิดขึ้นจากการบูรณาการระหว่างการกระท าการภายใต้โครงข่ายอ านาจภายใน
สังคมกับความสามารถในการสั่งการตนเองได้ จากกระบวนการต่างๆ ดังนี้ 

การจัดต้ังกลุ่ม 
เมื่อผู้ใหญ่พิกุลเข้ามารับต าแหน่งผู้ใหญ่บ้านเขาราวเทียนทองได้ไม่นาน สถานะของความเป็นผู้น าซึ่งถูกก ากับ

ด้วยโครงข่ายของอ านาจทางสังคม ท าให้เธอต้องแสดงบทบาทการให้ความช่วยเหลือด้านอาชีพให้กับลูกบ้านที่ทยอย
เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ ในยุคฟองสบู่แตก ด้วยการจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์จากป่าออกจ าหน่ายใน
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นามของชุมชนและการหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่ม อย่างไรก็ตาม จิตส านึกรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม (Subjectivity) ที่ก ากับตัวตนของผู้ใหญ่พิกุล ท าให้เธอตระหนักว่าหากเราเพียงแต่เข้าไปใช้ประโยชน์จากป่า
เพียงอย่างเดียวโดยไม่มีการสงวนรักษาป่าของชุมชนคงไม่อาจเป็นแหล่งอาหารที่ยั่งยืนของชุมชนต่อไปได้ จึงได้หารือกัน
เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการป่าชุมชนเพื่อดูแลผืนป่าให้คงความอุดมสมบูรณ์ดังเดิม แนวคิดการจัดตั้งป่าชุมชนของชาวบ้าน
ได้แสดงให้เห็นถึงปฏิบัติการของอ านาจที่สัมพันธ์กับความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้าก ากับบุคคลให้ตรวจตราตนเอง 
(Monitoring) ตามเกมแห่งความเป็นจริงด้านสิ่งแวดล้อม ที่มีเจตจ านงของอ านาจด้านสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการตระหนัก
ถึงความส าคัญของใช้สอยทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและการทดแทนทรัพยากรที่สูญเสียไปก ากับพฤติกรรมของ
ชาวบ้านอยู่เบื้องหลัง 

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
การก่อตั้งป่าชุมชนเขาราวเทียนทองในช่วงแรกประสบปัญหาหลายประการทั้งการขยายเครือข่ายความร่วมมือ

และการท าความเข้าใจกับชาวบ้านในชุมชน เนื่องจากกฎเกณฑ์การจัดการป่าไม่ว่าจะเป็นการปิดป่า การห้ามล่าสัตว์และ
ตัดต้นไม้ ล้วนขัดกับวิถีชีวิตที่ชาวบ้านด าเนินมาอย่างยาวนาน แม้ทางกลุ่มจะพยายามพูดคุยให้เห็นถึงประโยชน์ที่ชุมชน
จะได้รับในระยะยาวและด าเนินกิจกรรมการรักษาป่าให้เห็นเป็นตัวอย่าง “ครั้งแรกๆ ที่เริ่มท า ชาวบ้านไม่เห็นด้วยเลย 
คัดค้านกัน แล้วมีกลุ่มนายทุนที่เข้ามาบุกรุกที่ไปยุชาวบ้านว่า ผู้ใหญ่พิกุล ถ้าไม่ได้ผลประโยชน์คงไม่ลุกขึ้นมาท า เขา
จะต้องได้เงินงบประมาณมาเยอะ จะต้องได้ผลประโยชน์ หวังอะไรข้างหน้า หรือหวังพื้นที่ในเขาเรา เลยมีกระแสคัดค้าน
ไม่เห็นด้วย แม่ผู้ใหญ่ก็ระบมอยู่พักนึง ท้อ มีคนมาพูดให้เราท าอะไรไม่ได้.... บางคนเห็นเราท าส าเร็จอย่างท าแนวกันไฟ 
ไม่มีไฟไหม้ป่ามาปีสองปี ก็มาแกล้งจุด เราวิ่งดับไฟไม่ไหว จุดทั้งป่า พอเราไปดับมีการยิงปืนขู่ แต่เราคิดว่าชุมชนเราต้อง
เข้มแข็งจะปล่อยให้คนข้างนอกมาใหญ่กว่าเราไม่ได้ เราจะไม่ยอม เริ่มหาแนวคิดกันใหม่ มาตั้งกลุ่มกันใหม่ให้เป็น
รูปธรรม แม่ผู้ใหญ่เลยขยายเครือข่าย” เมื่อผู้ใหญ่พิกุลถูกบีบบังคับให้ต้องลุกขึ้นมาต่อสู้กับอ านาจของนายทุน ในฐานะ
ผู้น าชุมชนซึ่งถูกปฏิบัติการของอ านาจเข้าก ากับตนเองให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ทางสังคม (Sanctioning) อันเป็นผลจาก
การยอมรับให้ความรู้กับความจริงด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปฏิบัติการของอ านาจที่เช่ือมโยงกับความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เข้า
มาก าหนดให้เธอปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ด้วยการแสวงหาแนวร่วมทั้งที่เป็นบุคคล องค์กรภาครัฐและภาคประชาชนสังคมที่
เกี่ยวข้องเพื่อเป็นฐานในการรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนและเปิดพื้นที่ให้ตนเองได้มีจดุยืนในฐานะของผู้น า ตั้งแต่ในระดับ
ท้องถิ่นโดยการขยายเครือข่ายไปยังหมู่บ้านข้างเคียง “แม่ก็เลยขยายเครือข่ายกันขึ้นมา แกนน าพวกเรานี่แหละ ทีแรกก็
ไปคุย ส่วนใหญ่จะไปคุยในสายก านัน ผู้ใหญ่บ้านด้วยกัน ดูสิ เขาสนใจมั้ย เริ่มแรกไปทาง ต.กะบกเตี้ย เข้าทางก านันให้
เขานัดหมู่บ้านท่ีติดป่าให้ แล้วเราก็เข้าไปพูดคุย เราน่าจะท ากันเพื่อสร้างความเข้มแข็ง เพื่อเรื่องของป่าเรา เราจะได้ดูแล
กันเอง คนรอบเขาราวเทียนทองดูแลกันเองได้แล้วนะ....ขยายไปไพรนกยูง เราก็ได้เครือข่ายเพิ่ม เรามีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการเครือข่ายทุกหมู่บ้านส่งคนมาเป็นกรรมการ หมู่ละ 1 คน  2 หรือ 3 คน แล้วแต่จะสะดวก โครงสร้างเป็น
เครือข่ายรอบเขาทราย 14 หมู่บ้าน มาประชุมกันเราก็จะมาวางกฎเกณฑ์กติการ่วมกัน” จากนั้นเครือข่ายฯ ก็แสวงหา
ความร่วมมือจากหน่วยงานในระดับชาติ รวมถึงขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณและด้านวิชาการจากหน่วยงาน
ระดับนานาชาติ ได้แก่ กรมป่าไม้ ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่าประเทศไทย (The Center for People and 
Forests, Thailand : RECOFTC) องค์การสหประชาชาติและสถานทูตญี่ปุ่นประจ าประเทศไทย “รีคอฟ แล้วก็ยูเอ็นมา
เข้ามาให้ความรู้เรา ด้านการจัดการป่าและการจัดการคนท ากันอย่างไร ให้ด้านวิชาการและสนับสนุนงบประมาณ จัดการ
ป่า เรามาท ากิจกรรมร่วมกัน มีเวทีพูดคุย สร้างความรู้ในการดูแลรักษาป่า การสร้างคนขยายเครือข่าย....มีต่างประเทศ
มาดูงานหลายชาติ ฝรั่งเศส ลาว กัมพูชา เนปาล อเมริกา มาหลายชาติ” การสร้างพันธมิตรทั้งทางด้านความรู้ 
งบประมาณและอุดมการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นกระบวนการหนึ่งที่หล่อหลอมให้ความเป็นผู้น าด้านสิ่งแวดล้อมของ
ชาวบ้านมีความเข้มข้นมากขึ้น  
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การจัดหางบประมาณ 
นอกจากความสามารถในการเป็นผู้แสวงหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของเครือข่ายป่าชุมชนจะเป็น

ดัชนีบ่งช้ีถึงความเป็นผู้น าด้านสิ่งแวดล้อม การเขียนข้อเสนอขอรับการสนับสนุนเงินทุนจากองค์การสหประชาชาติและ
สถานทูตญี่ปุ่นประจ าประเทศไทย ยังสะท้อนให้เห็นว่าผู้น าชุมชนได้กลายเป็นพื้นที่ปฏิบัติการของอ านาจในการจับจ้อง
ตนเอง (Gazing) ให้เป็นไปตามเจตจ านงของอ านาจกับความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการแสวงหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ใน
การจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด “หลังจากตั้งเป็นเครือข่ายแล้วต่างชาติเริ่มเข้ามา..... เขา
แนะน าให้เราเขียนของบประมาณยูเอ็น เครือข่ายหมู่ละคน สองคนก็ต้องมาช่วยกันคิด ครูบาอาจารย์ มาช่วยกันคิด ถ้า
คิดกันเอง 4-5 คน คงไม่ไหว คิดกันอยู่สามวันติดๆ กัน ของบมาได้ 2.7 ล้านบาท ให้มาท างาน 2 ปี แต่เราท างานได้เกือบ 
5 ปี” โดยตระหนักรู้ว่าตนเองต้องใช้ความสามารถในการบริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสิ่งแวดล้อมและ
ชุมชน “การบริหารเงิน เรามีวัตถุประสงค์อยู่แล้วว่าจะท าอะไร พอเราใช้เงินก็ต้องใช้ให้คุ้ม..... เราก็จะเรียกประชุม ก่อน
เราจะใช้เงินเราจะท าแผนขึ้นมาก่อนว่ามีกิจกรรมอย่างนี้ๆ มีงบประมาณเท่านี้นะ มีกิจกรรมอะไรบ้าง พอท ากิจกรรม
เสร็จเราก็จะมาสรุปผลด้วยกันว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ มีบัญชีรายรับรายจ่าย เรามีโปรแกรมค านวณค่าใช้จ่าย พอไปประชุม
ก็จะชี้แจงรายละเอียด.... ใช้ไปเท่านี้นะ เหลือเท่าน้ีไว้ส่วนกองกลางไว้บริหารจัดการกันต่อไป ที่เราสามารถท างานต่อไป
ได้เกือบ 5 ปี เพราะบางกิจกรรมเงินมันเหลืออย่างค่าอาหาร ได้มา 2 หมื่น เหลือ 3-4 พันเราก็เก็บไว้สะสม มีเงินเราก็
เขียนโครงการเติมไปดว้ย” และมีการทบทวนตนเองอย่างสม่ าเสมอดังเช่นการส่งคืนเงินโครงการพัฒนาหมู่บ้าน “เราเป็น
ประธาน คุมการเบิกจ่ายเงิน เรารู้มันไม่โปร่งใสแล้วหละ ไปซื้อรอเท้ายาง คู่ละ 60 มาคิดเงิน 100 บาท....  แม่ผู้ใหญ่ไม่
อยากท า โกง เงินเอามาใช้ก็ไม่เกิดประโยชน์ แล้วยังท าให้ชาวบ้านเกิดความแตกแยกกันอีก... ตรงนี้ก็เลยคืนเงิน ท าเรื่อง 
ที่ท าค้างอยู่ก็ท าให้จบโครงการไป แต่ที่เหลือเราส่งคืน ใช้เงินได้ล้านกว่าบาท เหลืออีกสี่ล้านคืนเลย” นี่คือกระบวนการ
สร้างตัวตนของนักสิ่งแวดล้อมจากปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นภายในชุมชน ซึ่งเป็นผลจากการท างานของอ านาจ
ในการก ากับตนเองให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ทางสังคมที่สัมพันธ์กับความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม สร้างความจริงด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมตามวิถีของชุมชนเข้าก าหนดตัวตนของผู้ใหญ่พิกุล  

การประสานงาน 
ผู้ประสานงานเครือข่ายนับว่ามีบทบาทส าคัญในการผลักดันให้การท างานของเครือข่ายป่าชุมชนมีประสิทธิภาพ 

สมศักดิ์ได้เข้ามารับหน้าท่ีนี้ภายหลังจากท่ีเครือข่ายฯ ได้รับงบประมาณอุดหนุนโครงการจากองค์การสหประชาชาติ ท า
ให้เขามีโอกาสท าหน้าที่หลักในการจัดประชุมประจ าเดือน โดยสัญจรหมุนเวียนไปยังหมู่บ้านเครือข่ายต่างๆ และ
ประสานงานเมื่อมีกิจกรรมต่างๆ ของเครือข่าย “จัดตั้งเป็นคณะกรรมการของเครือข่าย ให้แต่ละหมู่บ้านส่งตัวแทนมา 
เวลามาประชุมกันก็ปรึกษาหารือกัน ส่วนใหญ่จะท าร่วมกัน คนท่ีสนใจจะส่งตัวแทนมา หมู่ละคนสองคน เพราะกรรมการ
เครือข่ายมีทั้งหมด 16-17 คน กิจกรรมส่วนใหญ่มีปลูกป่า ดับไฟ ลาดตระเวน ที่เราประสานคนให้ไปช่วยกัน” การ
ประชุมที่จัดขึ้นเป็นประจ าเพื่อสื่อสารให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงกัน ซึ่งท าให้การบังคับใช้กฎเกณฑ์เป็นไป
ได้จริง “เราต้องใช้ข้อมูลเดียวกัน จะไปทางไหนก็เหมือนกัน ให้มันตรงกัน ถึงจะว่าชาวบ้านได้ ห้ามเขาได้ ท าร่วมกัน ป่า
ก็เริ่มดี เห็นชัดขึ้นเลย เขาก็เกรงใจพวกเรา เราท ากันจริงๆ” อีกทั้งท าให้สมาชิกทุกคนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
เพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการป่ามากข้ึน “เวลาประชุมคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชน จะถามคน
นั้นคิดยังไง คนนี้คิดกันยังไง แบบไหนจะให้ป่าเราดีขึ้น แลกเปลี่ยนความคิดกันตอนประชุมร่วมกัน วนกันไป” รวมถึงการ
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องงบประมาณของโครงการต่างๆ “ก่อนเราจะใช้เงินเราจะท าแผนขึ้นมาก่อนว่ามีกิจกรรม
อย่างนี้ๆ มีงบประมาณเท่านี้นะ พอท ากิจกรรมเสร็จเราก็จะมาสรุปผลด้วยกันว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ พอไปประชุมก็จะ
ช้ีแจงรายละเอียด การมีส่วนร่วมท าให้ไม่มีปัญหา ทุกคนรับรู้หมดว่าค่าใช้จ่ายอะไรเท่าไหร่ เราก็ช้ีแจงยอดทั้งหมด เราก็
จะมาสรุปโครงการด้วยกัน ใช้ไปเท่านี้นะ เหลือเท่าน้ีนะ ไว้ส่วนกองกลางไว้บริหารจัดการกันต่อไป” การประสานงานได้
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เชื่อมต่อระบบความสัมพันธ์ของสมาชิกภายในชุมชน ประสานประโยชน์ของทุกฝ่ายให้มีความเสมอภาค เท่าเทียมและ
เสริมสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับชุมชน จึงเป็นปฏิบัติการของอ านาจกับความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้าก ากับความเป็นผู้น า
ด้านสิ่งแวดล้อมในระดับของจิตส านึก ซึ่งตระหนักรู้ว่าการท างานของตนเองสามารถจัดสรรทรัพยากรให้เกิดความเป็น
ธรรม (Allocation) ผ่านการบังคับใช้กฎเกณฑ์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทุกฝ่ายในชุมชนได้ประโยชน์สูงสุด
อย่างแท้จริง  
 

ความเป็นนักสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการพ่ึงพิงป่า 
 กระบวนการที่บุคคลสร้างตนเองให้กลายเป็นนักสิ่งแวดล้อมจ าเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีแห่งตัวตนที่ส าคัญคือ 

การบ่มเพาะตนเองจากปฏิบัติการทางสังคมให้กลืนกลายเข้ากับวิถีชีวิตประจ าวันของพวกเขา อันเป็นผลจากอิสรภาพใน
การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน หรือนัยหนึ่ง อิสรภาพคือปฏิบัติการหนึ่งที่สรา้งความเป็นนักสิ่งแวดลอ้มของชาวบ้าน
ขึ้นมา (Freedom is practice) ซึ่งเกิดขึ้นจากสภาวะที่ประชาชนมีอิสระในการกระท าการทางสังคมภายในอาณาบริเวณ
ซึ่งเป็นพื้นที่ทับซ้อนกันระหว่างการถูกก าหนดจากเกมส์แห่งความเป็นจริงซึ่งเป็นปฏิบัติการของอ านาจที่สัมพันธ์กับ
ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ที่เข้าก าหนดความเป็นนักสิ่งแวดล้อมกับการตระหนักรู้ถึงความเป็นนักสิ่งแวดล้อมของตนเอง
อย่างถ่องแท้ จากกระบวนการเหล่านี้ 
 การอาศัยผืนป่าเป็นแหล่งอาหาร 

การพึ่งพิงป่าของชาวบ้านแสดงถึงระบบความสัมพันธ์ของชาวบ้านที่ผูกพันธ์กับธรรมชาติอย่างแนบแน่น โดยก่อ
ร่างขึ้นเป็นภูมิปัญญาการเก็บหาของป่าที่สั่งสมจากรุ่นปู่ยาตายาย ด้านหนึ่ง ความเป็นนักสิ่งแวดล้อมของชาวบ้านจึงก่อ
รูปขึ้นจากความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษซึ่งได้มีการลองผิดลองถูก จนกลายมาเป็นความจริงที่สืบทอดเป็น
แนวทางปฏิบัติของชุมชนหรือกลไกการตรวจสอบตนเองของชาวบ้าน (Monitoring) ด้วยการตระหนักรู้ว่าตนเองเป็น
ส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ทั้งมนุษย์และธรรมชาติมีความเท่าเทียมกัน มีความสัมพันธ์กันและต้องดูแลซึ่งกันและกัน “เรา
เรียนรู้จากพ่อแม่ เขาพาไปหา ลูกเด็กเล็กแดงเขาก็รู้วิธีหาของป่ากัน แต่คนข้างนอกท่ีเขาไม่ค่อยได้หา คนบ้านไกล จะเอา
เสียมเอาอะไรมาด้วย มาขุดหน่อไม้ หน่อไม้จะขึ้นช้า ถ้าเราเอามือหักเฉยๆ มันจะขึ้นเร็ว เราจะไม่ขุด ถ้าขุดไป มันจะขึ้น
น้อย ถ้าคนข้างนอกเข้ามาจะขุดหมดเลย ถ้าเป็นคนในหมู่บ้านเขาจะรู้ ถ้าเลยขึ้นหัวเขาก็ไม่หักแล้ว เขาก็ปล่อยให้เป็นล า 
เป็นต้น ถ้าเล็กมากก็ปล่อยมันจะได้มีล าเลี้ยงกอด้วย คนในหมู่บ้านจะรู้กันเลย” ขณะที่อีกด้านหนึ่ง ความเป็นนัก
สิ่งแวดล้อมของชาวบ้านก่อรูปขึ้นจากการฝึกฝนตนเองผ่านปฏิบัติการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมซึ่งอยู่บนพื้นฐานของ
ศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีสัมพันธ์กับอ านาจอันเกิดจากกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการป่าชุมชน สร้างความเป็นจริงด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อม เมื่อชาวบ้านปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวแล้วเห็นผลว่าสิ่งแวดล้อมของพวกเขาอุดมสมบูรณ์ขึ้นจริง 
ความเป็นจริงนั้นย่อมเข้าก ากับชาวบ้านจนถึงระดับของจิตส านึก “พอเขามีการปิดป่า เริ่มแรกไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ 
พอนานเข้าชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือกัน เห็นด้วย อย่างของเรา ผู้ใหญ่จรัลเขามาชวนไปเป็นกรรมการป่าชุมชน เราก็ไป
ประชุมบ่อยๆ ทีนี้เราก็จะรู้ เข้าใจว่าเราหาได้ แต่เราก็ต้องรักษาป่าไว้ด้วย ควบคู่กันไป...... เขาก็พาไปประชุม ไปดูงาน
ข้างนอก ทีน้ีเราก็เข้าใจ เราจะได้ท าถูก รับความรู้นั้นมาว่า ถ้าเราไม่ดูแลรักษาป่า ป่าก็จะหมดไป ไปเห็นของคนอื่นเขา
จะดีมาก ดีกว่าของเรา ตามห้วยขาแข้งนี่ก็ไปดู เราก็อยากให้ป่าเราอุดมสมบูรณ์เหมือนของเขา”  

การปลูกป่าทดแทน 
การด ารงชีวิตของชาวบ้านด้วยความกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ สะท้อนให้เห็นจากการที่พวกเขาอาศัย

อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างไม่เอาเปรียบหรือมุ่งหวังผลประโยชน์เพียงประการเดียว เมื่อพวกเขาได้รับก็สมควรต้องทดแทน 
รักษาให้คงอยู่และเพิ่มพูนให้มากขึ้น “ห้ามตัดไม้ ถ้าบางคนเขาเดือดร้อนจริงๆ คนจนที่เขาจะปลูกบ้าน กระต๊อบ เขามา
ขอ เราก็ดูเจตนาว่า เขาตั้งใจตัดหรือเปล่า ศักยภาพเขาพอหาซื้อเสาปูนได้หรือเปล่า เราก็จะคุยกับกรรมการว่า สมควร
ให้มั้ย ถ้าจนจริงๆ เราให้ ตัดหกต้น บ้านปลูกหกต้น ต้องใช้หกต้น แล้วให้เขาปลูกต้นไม้แทน พอปลูกต้นไม้ต้องมาช่วยกัน
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ปลูกนะ” การอาศัยอยู่ท่ามกลางผืนป่ามาเป็นระยะเวลานาน ท าให้พวกเขารู้ดีว่าสภาพป่าของชุมชนมีลักษณะเช่นใด 
ประกอบด้วยพันธ์ุพืชและสัตว์ชนิดใด ควรจะสงวนรักษาไว้ด้วยวิธีการใดจึงจะเหมาะสมกับบริบทแวดล้อมของชุมชนแห่ง
นี้ จนกลายเป็นวิถีการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่สามารถพลิกฟื้นสภาพป่าให้กลับมามีความร่มรื่น  เป็นเพราะ
เครือข่ายฯ ได้สร้างเรือนเพาะช ากล้าไม้ ทั้งจ าพวกที่เป็นอาหารและไม้ยืนต้น ส าหรับปลูกป่าเสริมบริเวณป่าเสื่อมโทรม
และพื้นที่ว่างเปล่า “พอชาวบ้านเขามาหาหน่อไม้ หน้าฝน เราก็ใส่ถุงให้เขาไป เราไปดักตรงทาง กวักมือเรียกให้เขาไปคน
ละต้นสองต้น ไปปลูกให้ด้วยนะ หาหน่อไม้ตรงไหนว่าง เอาไปปลูกเสริมให้ด้วย เราท าเองไม่ไหวต้องให้เขาช่วยด้วย ไป
ปลูกเสริมที่ว่างๆ พวกไม้ที่เราเพาะไว้ได้ ตรงไหนมันว่าง โล่ง เอาไปปลูกหน่อย กว่าจะได้ต้นนาน ไม้สักปลูกไว้ที่เขายาว 
เอาเม็ดมะขามไปหว่านไว้ด้วย เป็นกระสอบ มันมีวิธีการปลูก ต้องอาศัยต้นที่ขึ้นง่ายๆ ก่อนเป็นร่ม” การสั่งสมความรู้
เกี่ยวกับพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ของชาวบ้านก่อให้เกิดภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งกลายมาเป็นกฎเกณฑ์การจัดการป่าตามวิถีของ
ชุมชน จากข้อปฏิบัติที่ก าหนดให้ชาวบ้านใช้ประโยชน์อย่างไม่ขูดรดีเกินก าลังการผลติของป่า ซึ่งจะท าให้พวกเขาสามารถ
เข้าไปเก็บหาผลผลิตจากป่าได้ตามฤดูกาลตลอดทั้งปี จนกลายเป็นความจริงที่เข้ามาก ากับให้พวกเขาปฏิบัติต่อธรรมชาติ
อย่างรู้ซึ้งถึงคุณค่า อีกท้ังยังรู้จักวิธีการสงวนรักษา ทดแทนและเพิ่มพูนให้มีจ านวนมากขึ้น 
 

ความเป็นนักสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการเป็นผู้พิทักษ์ผืนป่า 
แม้ว่ากระบวนการที่บุคคลสร้างตนเองให้กลายเป็นนักสิ่งแวดล้อมจ าเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีแห่งตัวตนที่ส าคัญ

คือ การฝึกฝนตนเองผ่านปฏิบัติการทางสังคมให้กลืนกลายเข้ากับวิถีชีวิตประจ าวันของพวกเขา ด้านหนึ่งความเป็น  
นักสิ่งแวดล้อมจึงถูกกระท าจากอ านาจที่ครอบง าตัวตนให้เชื่องเชื่อ หากอีกด้านหนึ่งบุคคลย่อมมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับ
ตนเอง พวกเขาจึงสามารถสร้างตัวตนจากอิสรภาพในการก าหนดความหมายของนักสิ่งแวดล้อมขึ้นมาด้วยตนเอง เพราะ 
การรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนนอกจากจะแสดงถึงส านึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังสะท้อนอิสรภาพที่แท้จริง
ของพวกเขาอีกด้วย ดังเช่นกระบวนการสร้างความเป็นนักสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ 

การปกป้องผืนป่า 
 เมื่อผืนป่าของชุมชนเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็วอันเป็นผลจากการบุกรุกของนายทุนเพื่อปลูกพืชเชิงเดี่ยว  
การลักลอบตัดไม้เพื่อเผาถ่านและการลักลอบจุดไฟป่า ท าให้ลุงธรรมและเพื่อนบ้านไม่อาจทนนิ่งเฉยอยู่ได้ เขาลุกขึ้นมา
เริ่มต้นรักษาป่าด้วยการดับไฟป่าซึ่งมักเกิดขึ้นเป็นประจ าในห้วงฤดูแล้ง แม้ในช่วงแรกชาวบ้านจะมองเห็นว่าเป็นเรื่อง
แปลกประหลาดก็ตาม “ชาวบ้านเขาเห็น ว่ามันบ้ามั้งนี่ เขาว่าบ้ากันทั้งนั้น ไปวิ่งดับไฟบนเขากัน กลางคืน ช่วยกันดับไฟ 
เอาถังแกลลอนยี่สิบลิตรนี่แบกข้ึน แล้วเอาถังโยกกับถังฉีดยา สะพายขึ้นไปบนเขา ล าบาก ไอ้คนแบกก็แบก พอไฟดับ ที
นี้ก็มืดแล้ว เมื่อก่อนไม่มีไฟฉาย คล ากันลงมา ลงเขาก็ทุลักทุเล กว่าจะถึงตีนเขาได้ก็เหนื่อย” ต่อมามีการก่อตั้งเครือข่าย
ป่าชุมชนเขาจึงอาสาท าหน้าที่ตรวจตราป่า โดยตั้งชุดลาดตระเวนประจ าขึ้นแต่ละหมู่บ้านซึ่งจะท าหน้าท่ีเดินตรวจตราป่า
เป็นเวลาหนึ่งเดือนเต็มตั้งแต่เริ่มประกาศปิดป่าในห้วงเดือนกันยายนของทุกปี “เดินตรวจไม่ให้ใครมาลักลอบ ต้อง
ช่วยกันผลัดกัน หมู่ละ 2 คน 3 คน ช่วยกัน เราเดินฝั่งนี้ เขาเดินกันฝั่งโน้น เวลาไฟเกิดก็ขี่รถเครื่องไปตามกัน มีรถปิ๊คอัพ
เก่าๆ อยู่คันนึง ขี่จนล้อหลุด อยู่ในป่า เอาไงก็เอากัน” การรวมกลุ่มกันตั้งชุดลาดตระเวนป่า การดับไฟป่าและการท าแนว
กันไฟ นอกจากจะแสดงถึงศักยภาพในการสร้างกลไกตรวจการณ์ (Surveillance) ป่าของชาวบ้านแล้ว ยังท าให้พวกเขา
รู้จักประยุกต์อุปกรณ์ทางการเกษตรมาใช้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสะท้อนถึงความเป็นนักสิ่งแวดล้อมที่รู้คิดได้
ด้วยตนเอง ไม่ได้ถูกครอบง าจากอ านาจที่สัมพันธ์กับศาสตร์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่รัฐพยายามใช้ในการก ากับ
ประชากรอย่างสิ้นเชิง “ประสบการณ์จากดับไฟป่าของป่าไม้กับของชาวบ้านคนละเรื่องกัน ป่าไม้เอาไม้มาให้เราทุบ แต่
ของเราใช้ถังฉีดน้ าที่ใช้ตามการเกษตร กับไม้กวาดบ้านเป็นมัดๆ มาทุบตามของเราจะดับได้ดีกว่า เร็วกว่า แล้วไม่กระเด็น 
ถ้าเอาไม้มาทุบทีกระเด็นไปข้างหน้าเรื่อย” รวมถึงเทคนิคที่ท าให้ไฟป่าไม่เกิดขึ้นรุนแรง “เวลามีไฟป่าก็ดับ แต่ช่วงหลัง
เราปล่อยบ้าง เพราะถ้ามันไม่เกิดมา 4-5 ปี เศษไม้มันทับถมสูง จะไหม้นาน พวกพืชช้ันล่างจะตายหมด ถ้าปล่อยให้ไหม้



การประชุมวิชาการระดับชาต ิSMARTS ครั้งที่ 5  วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 

396  :  สังคมและวัฒนธรรม 

 

ปีต่อปี เฉลี่ยแล้วจะไหม้ไม่แรงเท่าไหร่ ต้นไม้ที่โตๆ ระดับเมตรหนึ่งก็จะไม่ตาย ท าแนวกันไฟ แต่มันไม่ค่อยอยู่หรอก เอา
ไม่อยู่ มันข้ามได้ เขามันชัน ท าได้แต่พื้นล่าง เราก็ท าแนวกันไฟไว้ได้” ความร่วมมือในการดูแลป่าอย่างกระตือรือร้นของ
ชาวบ้านจึงเป็นกระบวนการสร้างความเป็นนักสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์จริงซึ่งสะท้อนออกมาจากเรื่องที่
พวกเขาเล่า 
 การตัดสินโทษ 
 เมื่อมีการตั้งกฎเกณฑ์การจัดการป่า ย่อมมีการละเมิดและการตัดสินโทษผู้ที่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ (Adjudication) 
อย่างไรก็ตาม การลงโทษในที่นี้ไม่ได้หวังผลให้ชาวบ้านเกรงกลัวต่อบทลงโทษ เพราะเป็นกระบวนการที่ละมุนละม่อม
และต้องการเพียงให้พวกเขาตระหนักรู้ถึงกฎเกณฑ์ทางสังคม บทลงโทษจึงเป็นเพียงการหล่อหลอมให้ชาวบ้านเข้าสู่วิถี
การจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน ซึ่งสะท้อนถึงการต่อรองให้ป่าด ารงอยู่ได้ “เราเน้นการท างานแบบไม่มีศตรู พูดคุยกัน
ก่อน ครั้งแรกเราก็จะตักเตือน แต่ถ้าท าผิดครั้งที่สอง สามเราไม่ตักเตือน ต้องท าตามกฎกติกาของเรา จะปรับเข้ากองทุน 
บางคนครั้งเดียวโดนเตือนเขาก็ไม่มาอีก แต่บางคนที่มาซ้ าสองเขายินดีจ่าย ส่วนคนข้างนอกจะหัวหมอ กรรมการเราไป
เจอ เขาบอกจะขอใบเสร็จ กรรมการชุดนี้มีบัตรมั้ย เราบอกเขาว่าให้รอเดี๋ยว เราก็แจ้งต ารวจยึดของกลางได้แล้วให้มา
เอาไปขึ้นศาลได้เลย” เมื่อชาวบ้านส านึกว่าตนเองเป็นผู้เช่ียวชาญในการดูแลป่าจากพื้นฐานของความรู้ในการจัดการป่า 
กอปรกับมีกฎเกณฑ์การจัดการป่าที่ถูกก าหนดจากเครือข่ายคณะกรรมการป่าชุมชนรองรับ จึงเอื้ออ านวยให้พวกเขา
สามารถแสดงบทบาทส าคัญที่ท าให้ผืนป่ามีความสงบเรียบร้อย (Policing) พวกเขาย่อมก ากับตนเองให้ท าหน้าที่อย่าง
เต็มความสามารถ บนพื้นฐานของระบบของความสัมพันธ์ที่วางไว้ร่วมกัน บางครั้งผลักดันให้พวกเขามีความกล้าหาญ
พอที่จะต่อสู้กับอ านาจของนายทุน “นายทุนบุกรุกพ้ืนท่ี ป่าไม้ก็มาดู เราปักหลักเอาไว้ กินพ้ืนท่ีเข้าไปหมดเลย เราไปแจ้ง
ให้เจ้าหน้าที่ลงมาส ารวจ ทีวีมาถ่ายท าด้วยนะ ป่าไม้เข้าไปผลักออก เราก็ผลักเสาทิ้ง กรูกันเข้าไป แจ้งเจ้าของเขาเป็นผู้
พันแกเกษียณแล้ว มาท าไร่ เราก็แจ้งเขาต้องถอนออก ได้คืนพ้ืนท่ี”  
 

กล่าวโดยสรุป การบริหารจัดการชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวตนของนัก
สิ่งแวดล้อมกับปฏิบัติการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนซึ่งเป็นพื้นฐานของการเกิดนักสิ่งแวดล้อมที่มีรูปลักษณะ
ต่างๆ ต่างจากแนวคิดอื่นซึ่งการเกิดขึ้นของนักสิ่งแวดล้อมด ารงอยู่อย่างอิสระจากบริบทแวดล้อมทางสังคม และแสดงให้
เห็นว่าอ านาจกับความรู้มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ไม่มีความสัมพันธ์เชิงอ านาจใดที่ปราศจากความสัมพันธ์เชิงสถาบัน
ภายในขอบเขตของความรู้ เมื่ออ านาจกับความรู้มีความสัมพันธ์กันและด ารงอยู่ภายในระบอบแห่งความเป็นจริง อ านาจ
จึงไม่ได้มีเพียงแง่มุมของการกดบังคับเท่านั้น เพราะอ านาจในเชิงสร้างสรรค์เป็นการสร้างเครือข่ายของอ านาจที่ท างาน
ผ่านทุกส่วนของสังคม ซึ่งมองเห็นได้ชัดเจนภายในความสัมพันธ์ของเครือข่ายทางสังคม อ านาจที่ท างานผ่านความรู้จึง
น าไปสู่การสร้างปฏิบัติการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและเข้าก าหนดตัวตนของนักสิ่งแวดล้อมให้เป็นผู้ที่มีความเข้าใจ
ตนเองอย่างลึกซึ้งหรือการเป็นนักสิ่งแวดล้อมที่รู้คิดได้ การที่ชาวบ้านรู้เท่าทัน เข้าใจป่า เกิดจากประเพณีปฏิบัติของ
ชุมชนเป็นความรู้ที่มีพลวัตร ท าให้พวกเขาไม่ถูกครอบง าด้วยอ านาจที่แข็งเหมือนกฎหมายหรือศาสตร์แห่งความรู้ที่มี
บรรทัดฐานก าหนดไว้อย่างแน่นอนตายตัว แต่เป็นภูมิปัญญาที่ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนไปได้ตามกาลเวลา อีกทั้งยังเป็น
ความรู้ที่ผูกติดอยู่กับตัวเขา พวกเขาจึงสามารถจัดการหรือเปลีย่นแปลงการจัดการสิ่งแวดลอ้มภายในชุมชนได้ตลอดเวลา 
เนื่องจากความรู้ดังกล่าวไม่ได้มีความถาวร ตายตัว หรือสถิตอยู่ในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งเป็นการเฉพาะ ดังเช่น
สถาบันการศึกษาหรือในต าราเรียน ท าให้ชาวบ้านสามารถทบทวนและปรับเปลี่ยนความคิด ความเชื่อด้านสิ่งแวดล้อมให้
สอดคล้องกับองค์ความรู้ด้านการจัดการป่าท่ีเขายอมรับในแต่ละยุคสมัยได้ 
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อิทธิพลของสื่อการ์ตูนญี่ปุ่นที่ส่งผลต่ออัตลักษณ์การแต่งกายของกลุ่มคอสเพลย์ในประเทศไทย 
A Japanese Cartoon Influence on Costume Identity of Cosplay Group in Thailand 

 
นางสาวอภิชยา  คุณีย์พันธุ์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
  

บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้ได้ศึกษาอิทธิพลของการ์ตูนญี่ปุ่นที่ส่งผลต่อการแต่งกายของกลุ่มคอสเพลย์ในประเทศไทย และ
ศึกษาแนวทางจัดการการแต่งกายของกลุ่มคอสเพลยใ์ห้เหมาะสมภายใต้บริบทวัฒนธรรมไทย การศึกษาในครั้งนี้ได้ศึกษา
ผ่านกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งได้ท าการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในกลุ่มคอสเพลย์ทั้งหมด 40 คน ใช้ค าถามใน
การสัมภาษณ์ที่ครอบคลุม 3 ประเด็นที่สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของการ์ตูนญี่ปุ่นที่ส่งผลต่อการแต่งกายของกลุ่ม      
คอสเพลย์ คือ อิทธิพลของการ์ตูนญี่ปุ่นท่ีส่งผลต่อการรับรู้ ความช่ืนชอบ และการแสดงออก 
 จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงการแต่งคอสเพลย์ที่เป็นมากกว่าการแต่งตัวเลียนแบบตัวละครจากการ์ตูน    
ซึ่งการแต่งคอสเพลย์ต้องอยู่ภายใต้ค าว่า “ความช่ืนชอบ” ที่เป็นตัวก าหนดรูปแบบการกระท า จากค าถามการสัมภาษณ์
ที่แบ่งออกเป็น 3 ประเด็นจากข้างต้น ได้ท าให้เห็นว่าการคอสเพลย์มีลักษณะเป็นกระบวนการที่เช่ือมต่อกันจากการรับรู้
ที่น าไปสู่การแสดงออก โดยชุดคอสเพลย์ที่กลุ่มตัวอย่างสวมใส่คือ ผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมที่ได้แสดงให้เห็นอัต
ลักษณ์ของการ์ตูนญี่ปุ่น ที่สามารถปรากฏออกมาได้ใน 3 ลักษณะด้วยกันคือ ความเหมือนแบบตัดทอน แบบใกล้เคียง 
และความเหมือนที่ถูกเพิ่มเติมด้วยจินตนาการ ซึ่งในส่วนในแนวทางจัดการได้มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งกายให้
เหมาะสมตามบริบทวัฒนธรรมไทย 

ค าส าคัญ: อิทธิพลสื่อ  การ์ตูนญีปุ่่น  คอสเพลย์  การแต่งกาย  อัตลักษณ์ 
 
Abstract 
 This research has two objectives which are studying the influence of Japanese cartoon on 
Thai cosplay group and studying the appropriate dressing management under Thai culture context. 
The method is the qualitative research which is interviewing 40 people of the sample group about 
three topics: the influence of Japanese cartoon on awareness, affection and expression. 
 The research result shows that cosplaying is more than imitating Japanese cartoon character 
through dressing, but cosplaying is done with “affection”. According to the interview, cosplay process 
starts from become aware of some Japanese cartoon then have affections on the stories or the 
characters, which stimulate cosplay dressing. Fonding on external factor such as characters’ costume 
or appearance will stimulate some of the sample group to cosplay, but to complete cosplay 
dressing is about internal factors such as personalities, lifestyles and habits. These aspects create 
similarity between the Japanese cartoon characters and the cosplayers. Cosplay dressing could be 
expressed in 3 styles: reduction similarity, close similarity and escalation similarity. The last one, 
escalation similarity, is to adapt the costumes up to each individual’s imagination which still maintain 
the originals’ characteristics. So cosplay dressing management is giving cosplay dress information 
under Thailand culture context. 

Keywords: Media influence, Japanese cartoon, Cosplay, Costume, Identity 
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บทน า 

 กระแสของโลกาภิวัตน์ได้ท าให้เกิดการเคลื่อนที่ของข้อมูลอย่างรวดเร็ว และท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางด้าน
วัฒนธรรมจากการเคลื่อนที่ของข้อมูลไปยังพื้นที่ต่างๆ คอสเพลย์ (Cosplay) เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการรับเอาข้อมูล
ทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นผ่านสื่อการ์ตูนญี่ปุ่นท่ีมีการน าเสนอที่น่าสนใจทั้งรูปแบบโครงเรื่องที่มีความหลากหลาย
เหมาะสมกับคนทุกเพศทุกวัย (ฟูซาโนะสึเกะ นัตสึเมะ อ้างโดย วันดี สันติวุฒิเมธี , 2544) และการสร้างให้ตัวละครที่
แสดงออกผ่านมิติทางด้านต่างๆ ท าให้ผู้อ่านเห็นถึงสภาพความเป็นอยู่ วิถีชีวิต แนวคิด และค่านิยมของตัวละคร สิ่ง
เหล่านี้ล้วนแล้วแต่ได้สอดแทรกวิถีชีวิต และวิถีคิดแบบญี่ปุ่นลงไปในเนื้อหา แต่อีกสิ่งหนึ่งที่ส าคัญคือ การท าให้ผู้อ่านได้
ท าความรู้จัก เหมือนได้สัมผัสใกล้ชิดกับตัวละครเหล่านี้ ดังนั้นเมื่อการ์ตูนญี่ปุ่นเข้าไปในประเทศใดๆ จึงท าให้เกิดกลุ่มผู้ที่
มีความชื่นชอบในการ์ตูนญี่ปุ่น ซึ่งกลุ่มผู้แต่งคอสเพลย์คือ กลุ่มวัฒนธรรมย่อยกลุ่มหนึ่งที่มีความช่ืนชอบในการ์ตูนญี่ปุ่นที่
แสดงออกผ่านทางเครื่องแต่งกาย 
 เมื่อพิจารณาค าว่า "Cosplay” จะเห็นได้ว่าเป็นการรวมกันระหว่างค า 2 ค า คือ “Costume” และค าว่า 
“Player” การรวมค าทั้งสองนี้เข้าด้วยกันได้ท าให้เห็นถึงความหมายของค าที่ปรากฏในลักษณะเป็นการเล่นเกี่ยวกับ
เครื่องแต่งกาย แต่ในบางกระแสมีความเห็นว่าค านี้มาจากการรวมระหว่างค า 2 ค า คือ “Costume” และค าว่า “Role 
play” การรวมเอาค าในลักษณะนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความหมายที่ลึกซึ้งกว่าแบบแรก (เขมทัต พิพิธนาบรรพ์, 2551 ) 
เนื่องจากค าว่า “Role play” ได้แสดงให้เห็นถึงมิติของการแสดงบทบาทสมมติที่ต้องอาศัยปัจจัยภายในเป็น
องค์ประกอบคือ นิสัยของตัวละคร ที่จะปรากฏออกมาเป็นท่าทางประกอบการถ่ายรูป สิ่งนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความ
จ าเป็นของการมีตัวละครต้นแบบท่ีจะมาเป็นแบบอย่างท้ังทางด้านเครื่องแต่งกาย และลักษณะนิสัย 
 เมื่อมองย้อนไปช่วงก่อนปีพ.ศ. 2530 การแต่งคอสเพลย์ในสังคมไทยไม่ได้เป็นสิ่งใหม่ แต่เกิดขึ้นและอยู่ในสังคมไทย
มานานแล้ว คนไทยรู้จักการแต่งกายเลียนแบบเอลวิส เพรสลี่ย์ (Elvis Presley) และการแต่งกายเลียนแบบนักร้องวง
เฮฟว่ีเมทัล (Heavy Metal) แต่ในเวลานั้นยังไม่ได้มีการใช้ค าว่า “คอสเพลย์” ซึ่งต่อมาค านี้ได้มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย
ในปี พ.ศ. 2541 พร้อมกับการจัดงานโดยกลุ่มคนผูช่ื้นชอบการ์ตูนในงานท่ีมีชื่อว่า “ACHO Meeting ครั้งท่ี 3” การใช้ค า
ว่า “คอสเพลย์” ในงานนี้ได้แสดงให้เห็นถึงรูปแบบการจัดงานตามแบบญี่ปุ่น ดังนั้นการใช้ค าว่า “คอสเพลย์” ที่หมายถึง
การแต่งกายเลียนแบบตัวละครจากการ์ตูนญี่ปุ่นจึงเป็นค าที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อบ่งบอกความเป็นกลุ่มที่แสดงออกถึงอัต
ลักษณ์ของตนเอง เพื่อสร้างพื้นที่ในการแสดงออกถึงความเป็นวัฒนธรรมกลุ่มย่อยกลุ่มหนึ่ง (ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล, 2555) 
 คอสเพลย์เป็นอัตลักษณ์อย่างหนึ่งของเอเชียท่ีไม่สามารถปฏิเสธได้ทั้งในแหล่งก าเนิดที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น 
และสื่อที่ท าให้เกิดการแต่งคอสเพลย์ขึ้นคือ สื่อการ์ตูนญี่ปุ่น การแสดงออกถึงความช่ืนชอบในการ์ตูนญี่ปุ่นที่ปรากฏ
ผ่านอัตลักษณ์ทางเครื่องแต่งกายของคนกลุ่มนี้จึงมีความน่าสนใจในฐานะที่เป็นผู้ที่ได้รับอิทธิพลจากการ์ตูนญี่ปุ่น และ
เมื่อมองการจัดงานคอสเพลย์ในปัจจุบันนี้ เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวคนทั่วไปมากขึ้น เนื่องจากมีการจัดงานเปิดตาม
ห้างสรรพสินค้าช้ันน ามากขึ้นท าให้ผู้คนโดยทั่วไปสามารถพบเห็นผู้แต่งคอสเพลย์ได้ง่ายกว่าเมื่อก่อน (แตกต่างจากงาน
ของกลุ่มเฮฟวี่เมทัลที่มีการจัดงานเป็นงานปิด) สิ่งนี้ได้ก่อให้เกิดการปะทะกันทางวัฒนธรรมที่แตกต่าง งานช้ินนี้จึงเป็น
หนึ่งในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกลุ่มคนโดยทั่วไปที่เป็นกลุ่มวัฒนธรรมหลัก และกลุ่มวัฒนธรรมย่อยคอสเพลย์
ในสังคมไทย โดยจะท าการศึกษาอิทธิพลของการ์ตูนญี่ปุ่นท่ีส่งผลต่ออัตลักษณ์การแต่งกายของกลุ่มคอสเพลย์ในประเทศ
ไทย เพื่อแสดงให้เห็นถึงการแสดงออกทางอัตลักษณ์ของการ์ตูนญี่ปุ่นผ่านเครื่องแต่งกายอย่างเป็นรูปธรรม และสิ่งนี้จะ
น าไปสู่การเรียกร้องพื้นที่ทางวัฒนธรรมของกลุ่มคอสเพลย์เช่นกัน 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการ์ตูนญี่ปุ่นที่ส่งผลต่ออัตลักษณ์การแต่งกายของกลุ่มคอสเพลย์(Cosplay group) 
ในประเทศไทย 
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2. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการการแต่งกายของกลุ่มคอสเพลย์ (Cosplay group) ในประเทศไทยให้มีความ 
เหมาะสมภายใต้บริบทวัฒนธรรม 
 
แนวคิด 
 การท าความเข้าใจเกี่ยวกับประเดน็การศึกษาในครั้งนี้จ าเป็นท่ีจะต้องเข้าใจกรอบแนวคิดที่จะน าไปสู่การสร้าง
ความเข้าใจท่ีจะท าให้เห็นภาพของอัตลักษณ์ของกลุ่มคอสเพลย์ผ่านเครื่องแต่งกายได้ชัดเจนยิ่งข้ึน โดยกรอบแนวคิดที่จะ
กล่าวถึง มีดังต่อไปนี ้
 1. แนวคิดอัตลักษณ์ อัตลักษณ์คือ สิ่งที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลส าหรับกลุ่ม        
คอสเพลย์จะมีลักษณะเป็นอัตลักษณ์แฟนตาซี และโลกไซเบอร์ (Fantasy and Cyber Identity) ที่จะปรากฏอยู่เพียง
ช่วงใดช่วงหนึ่งของวัน (Jandt, 2010) การท าความเข้าใจในทฤษฏีอัตลักษณ์มีผลต่อการท าความเข้าใจอัตลักษณ์ของ
กลุ่มคอสเพลย์ ที่ปรากฏผ่าน 2 สิ่งด้วยกันคือ ชุดคอสเพลย์ และอุปกรณ์ประกอบชุดคอสเพลย์ (เขมทัต พิพิธณาบรรพ์, 
2551) ซึ่งอัตลักษณ์ที่ปรากฏผ่านทั้ง 2 สิ่งนี้ จะเป็นกรอบแนวคิดที่เช่ือมสัมพันธ์ ที่น าไปสู่ความเข้าใจสภาวะของความ
เหมือนที่ปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรม โดยความเหมือนนี้จะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของสื่อที่มีต่อผู้แต่งคอสเพลย์
ทางด้านพฤติกรรม และใช้วิเคราะห์ถึงความชัดเจนของอัตลักษณ์ที่สัมพันธ์กับกรอบแนวคิดอิทธิพลของสื่อ 
 2. แนวคิดอิทธิพลของสื่อ อิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อผู้รับสารนี้ปรากฏให้เห็นได้ใน 3 ด้านด้วยกันคือ อิทธิพล
ของสื่อที่มีต่อความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม (กิติมา สุรสนธิ , 2541) จากแนวคิดนี้ได้น าไปสู่การสร้างกรอบในศึกษา
เพื่อหาอัตลักษณ์ผ่านเครื่องแต่งกายของกลุ่มคอสเพลย์ ซึ่งได้ศึกษาไปถึงปัจจัยที่อยู่เบื้องหลัง ท าให้ค าถามที่ใช้ใน
การศึกษานี้ได้น าเอาพ้ืนฐานความเข้าใจทางด้านอิทธิพลของสื่อทั้งสามด้านมาปรับเปลี่ยนกลายเป็น อิทธิพลของสื่อที่มี
ต่อการรับรู้ ความช่ืนชอบ และการแสดงออกตามล าดับ 
 3. แนวคิดการเลียนแบบ การเลียนแบบนี้สามารถแยกออกได้เป็นสองกรณีด้วยกันคือ การเลียนแบบทาง
พฤติกรรม (Imitation) และ การเลียนแบบทางจิตใจ (Identification) (Bandura,1977) ส าหรับการแต่งคอสเพลย์ เมื่อ
พิจารณาจากกรอบแนวคิดนี้จะเห็นได้ว่าการแต่งคอสเพลย์ของกลุ่มตัวอย่างสามารถจัดอยู่ในการเลียนแบบทางด้ าน
พฤติกรรมได้เช่นกัน เนื่องจากเป็นการเลียนแบบในการกระท าของตัวละครจากการ์ตูนญี่ปุ่นทางด้านการแต่งกาย และ
การแสดงออกทางพฤติกรรม กรอบแนวคิดนี้สามารถใช้ประยุกต์ในการหากระบวนการการเลือกชุดในการแต่งคอสเพลย์
ได้ กล่าวคือ การเลียนแบบจะสัมพันธ์กับการสังเกตที่จะมีผลต่อการเลือกต้นแบบที่ตนเองต้องการจะเป็น ดังนั้น
ความสัมพันธ์นี้จะปรากฏเช่นเดียวกันกับกระบวนการเลือกต้นแบบในการแต่งคอสเพลย์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มาจากวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็น โดย
ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) ในการเลือกกลุ่มคน เพราะกลุ่มคอสเพลย์ไม่ได้มีเพียงใน
กรุงเทพฯ เท่านั้น แต่ยังคงมีปรากฏอยู่ตามจังหวัดใหญ่ในแต่ละภูมิภาคเช่น เชียงใหม่ ชลบุรี และขอนแก่น เป็นต้น แต่
ทุกกลุ่มมีการแสดงออกทางอัตลักษณ์ และค่านิยมที่มีความคล้ายคลึงกัน ท าให้ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างในลักษณะ
นี้เพื่อเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในกรุงเทพฯ เนื่องจากเป็นกลุ่มคอสเพลย์กลุ่มแรกที่เกิดขึ้น การวิจัยครั้งนี้ โดยวิธีการนี้
จะเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่างข้ันต่อมาใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
40 คน จากกลุ่มคอสเพลย์ที่อยู่ในกรุงเทพฯแบบไม่เจาะจงบุคคล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมและปราศจากอัตวิสัย  
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เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้ได้กระท าการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะเฉพาะที่จ าเป็นจะต้อง
ปิดบังข้อมูลส่วนตัว ท าให้กลุ่มตัวอย่างที่ได้มามีลักษณะที่ไม่เจาะจงช่วงอายุ และมีการปิดบังช่ือจริง และ
สถานท่ีท างานเพื่อคงลักษณะแฟนตาซี และโลกไซเบอร์ที่ปรากฏอยู่ในเพียงช่วงหนึ่งของวันไม่ให้มารบกวน
วิถีชีวิตประจ าวัน 
 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 การศึกษาประเด็นนีไ้ด้ท าการศึกษาผ่านการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การสัมภาษณ์ 
และการสังเกตอยา่งมีส่วนร่วมเปน็เครื่องมือในการศึกษา ซึ่งค าถามในการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอยา่งทั้ง 40 คนนี้ประกอบไป
ด้วยค าถามทีส่ามารถแบ่งออกได้เป็น 3 หมวดด้วยกัน คือ 
1. ข้อมูลโดยทัว่ไป ค าถามในส่วนนี้จะประกอบไปด้วยค าถามทั่วไปที่สามารถใช้ประกอบในการวิเคราะห์ข้อมูล 
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีค าถามดังต่อไปนี้คือ ช่ือที่ใช้ในการแต่งคอสเพลย์ จ านวนปีที่แต่งคอสเพลย์ 
จ านวนชุดคอสเพลย์ที่มี ตัวละครจากการ์ตูนที่ช่ืนชอบ และเคยแต่งเป็นตัวละครเหล่านั้นหรือไม่ 
2. อิทธิพลของสื่อการ์ตูนญี่ปุ่นท่ีส่งผลอัตลักษณ์การแต่งกายของกลุ่มคอสเพลย์ ในหมวดนี้เป็นเนื้อหาหลัก 
ของการศึกษานี้ มีการแบ่งชุดค าถามออกได้เป็น 3 ด้านด้วยกัน ประกอบไปด้วย อิทธิพลของสื่อการ์ตูนญี่ปุ่นที่ส่งผลต่อ
การรับรู้ อิทธิพลของสื่อการ์ตูนญี่ปุ่นที่ส่งผลต่อความรู้สึกจะเน้นไปที่ความช่ืนชอบ และอิทธิพลของสื่อการ์ตูนญี่ปุ่นที่
ส่งผลต่อพฤติกรรม 
3. แนวทางการจัดการการแต่งกายภายใต้บริบทวัฒนธรรมไทย ค าถามในส่วนน้ีจะประกอบไปด้วยค าถามที่ 
เน้นหนักไปทางการจัดการ และหาความเหมาะสม โดยจะมีค าถามดังต่อไปนี้ คือ การแต่งกายคอสเพลย์ในปัจจุบันนี้เป็น
อย่างไร การแต่งคอสเพลย์ในปัจจุบันนี้เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทยหรอืไม่ ถ้าไม่เหมาะสมจะปรับปรุงอย่างไรให้เกิดความ
เหมาะสม 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
จากการศึกษาโดยใช้กระบวนการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพได้น าไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลจากการ

สัมภาษณ์ เพื่อหาอิทธิพลของการ์ตูนญี่ปุ่นที่ส่งผลต่ออัตลักษณ์การแต่งกายของกลุ่มคอสเพลย์ในลักษณะที่
เป็นรูปธรรม และนามธรรม ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลจากวิธีการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ จะเป็นการ
วิเคราะห์หลัก โดยจะใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบ ด้วยการใช้แผนภูมิวงกลม และแผนภูมิแท่งเป็น
องค์ประกอบในการช่วยอธิบาย และหาความสัมพันธ์ของข้อมูลในแต่ละชุด เพื่อน าไปสู่การสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อท่ีส่งผลต่อการแต่งกายของกลุ่มมคอสเพลย์ และใช้กรอบแนวคิดการเลียนแบบ และ
กรอบแนวคิดอัตลักษณ์ในการวิเคราะห์ อิทธิพลของสื่อที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของกลุ่มคอสเพลย์เพื่อสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับการแสดงออกทางด้านอัตลักษณ์ผ่านเครื่องแต่งกาย และท่าทางอย่างสมบูรณ์ 

 
ผลการวิจัย 
 อิทธิพลของสื่อการ์ตูนญี่ปุ่นที่ส่งผลต่ออัตลักษณ์การแต่งกายของกลุ่มคอสเพลย ์

 จากการเก็บข้อมูลโดยอาศัยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทั้ง 40 คน ผ่าน
ค าถามที่แสดงให้เห็นอิทธิพลของสื่อการ์ตูนญี่ปุ่นที่มีความสัมพันธ์กับอัตลักษณ์การแต่งกายของกลุ่มคอสเพลย์ โดย
ใช้ค าถามที่แบ่งออกเป็น 3 ด้านท าให้เห็นถึงกระบวนการก่อนที่จะมาเป็นชุดคอสเพลย ์ซึ่งเป็นกระบวนการนี้เกี่ยวพัน
กับความชื่นชอบ และความสนใจที่มีต่อการ์ตูนญี่ปุ่น ซึ่งทางผู้ศึกษาได้วิเคราะห์เป็นประเด็นออกมาได้เป็น ดังนี้ 
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 1. อิทธิพลของสื่อการ์ตูนญี่ปุ่นทีส่่งผลต่อการรับรู้ 
    การรับรู้เป็นสิ่งที่ส าคัญประการหนึ่งในกระบวนการแต่งคอสเพลย์ เนื่องจากการรับรู้ในที่นี้หมายถึง การ
เลือกรับสื่อท่ีสัมพันธ์กับการเข้าถึงเนื้อหาของกลุ่มผู้แต่งคอสเพลย์ หรือการรับรู้ถึงต้นแบบที่ตนเองต้องการน าไปแต่งชุด
คอสเพลย์ สิ่งนี้มีความสัมพันธ์กับเนื้อหา และโครงเรื่องที่ผู้แต่งคอสเพลย์ช่ืนชอบ ส่วนหนึ่งจะมาจากภูมิหลัง และความ
สนใจของแต่ละบุคคล โดยการตอบค าถามสัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงเรื่องที่กลุ่มตัวอย่างช่ืนชอบ ทางผู้ศึกษาได้เปิดโอกาส
ให้กลุ่มตัวอย่างแต่ละคนสามารถตอบได้มากกว่าหนึ่งค าตอบ ท าให้ค าตอบทั้งหมดที่ได้มาจากกลุ่มตัวอย่างมีมากถึง 75 
ค าตอบ ครอบคลุมค าตอบ 18 ประเภท 
   แม้ว่าจะมีค าตอบมากถึง 18 ประเภท กลุ่มตัวอย่างโดยส่วนมากมีความสนใจในโครงเรื่องประเภทต่อสู้แฟน
ตาซี และขบขันมากเป็นสามอันดับแรกตามล าดับ เมื่อมองจากสามอันดับแรกจะเห็นว่าโครงเรื่องที่มีแนวโน้มจะน าไปสู่
การแต่งคอสเพลย์ได้นั้นมี 2 โครงเรื่องด้วยกันคือ โครงเรื่องแนวแฟนตาซี เพราะการแต่งคอสเพลย์ให้ความส าคัญกับ
เครื่องแต่งกาย เสื้อผ้าที่มีการ์ตูนแนวแฟนตาซีเป็นต้นแบบจะท าให้มีลักษณะเหนือความเป็นจริง สิ่งนี้จะสะท้อนให้เห็น
ถึงการถอดแบบตัวละครออกมาได้ชัดเจนมากกว่าเสื้อผ้าที่มีลักษณะใกล้เคียงกับเสื้อผ้าปกติ ในขณะที่โครงเรื่องแนวต่อสู้
เป็นอีกโครงเรื่องหนึ่งที่สามารถใช้ในการแต่งคอสเพลย์ได้เช่นกัน เนื่องจากโครงเรื่องประเภทนี้ตัวละครจะมีการ
เคลื่อนไหว หรืออุปกรณ์ประกอบท าให้ท่าประกอบการถ่ายรูปที่มาจากโครงเรื่องประเภทนี้มีความชัดเจนมากกว่าโครง
เรื่องประเภทอ่ืนๆ 
  

 
ภาพที่ 1  ลักษณะของตัวละครจากการต์ูนประเภทที่มีฉากตอ่สู้ และการถอดแบบมาเป็นชุดคอสเพลย์ 

ที่มา : http://www.zerochan.net/1368431 ,http://yui930.deviantart.com/art/Psycho-pass-02-359630029 
 

  อย่างไรก็ดี แนวโน้มข้างต้นนี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่สอดคล้องกับการสร้างอัตลักษณ์ผ่าน
เครื่องแต่งกายของกลุ่มผู้แต่งคอสเพลย์ ซึ่งในความเป็นจริงการรับรู้ในขั้นนี้ไม่ได้เป็นการก าหนดตัวละครต้นแบบในการ
แต่งคอสเพลย์แต่อย่างใด แต่ในขั้นการรับรู้กลุ่มผู้แต่งคอสเพลย์จะท าการเปิดรับสื่อการ์ตูนญี่ปุ่นจากโครงเรื่องที่ตนเอง
สนใจ ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกก่อนท่ีจะท าการเลือกตัวละครจากเรื่องเหล่านี้อีกครั้งหนึ่ง 

 
2. อิทธิพลของสื่อการ์ตูนญี่ปุ่นทีส่่งผลต่อความชื่นชอบ   

 ก่อนท่ีจะเข้าสู่อิทธิพลของสื่อการ์ตูนญี่ปุ่นท่ีส่งผลต่อความช่ืนชอบของกลุ่มคอสเพลย์ สิ่งแรกที่เราต้องท าความ
เข้าใจก่อนคือ ความช่ืนชอบที่มีต่อตัวละครต้นแบบไม่ได้น าไปสู่การแต่งคอสเพลย์เสมอไป จากการสัมภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่าง 40 คน จากค าถามที่ว่า “เคยแต่งคอสเพลย์เป็นตัวละครที่ช่ืนชอบหรือไม่” โดยผู้สัมภาษณ์ได้ให้กลุ่มตัวอย่าง
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เลือกตัวละครจากการ์ตูนญี่ปุ่นที่ช่ืนชอบเอาไว้ก่อน 3 ตัวละคร ท าให้เราพบว่าการแต่งเป็นตัวละครที่ช่ืนชอบนั้นใน
บางครั้งไม่ได้เป็นเรื่องง่าย ซึ่งปรากฏเป็นแผนภูมิได้ ดังนี้ 

 
ภาพที่ 2 แสดงจ านวนกลุ่มตัวอยา่ง 40 คนที่เคยได้แต่งคอสเพลย์ และไม่แต่งคอสเพลย์เป็นตัวละครที่ตนเองชอบ 

 ที่มา : ผู้วิจัย (2558)  
 

 จากแผนภูมินี้จะเห็นได้ว่าการแต่งคอสเพลย์ตามตัวละครที่กลุ่มตัวอย่างช่ืนชอบนั้นเป็นเรื่องปกติที่ผู้แต่ง         
คอสเพลย์กระท า สังเกตได้จากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 40 คนได้มีการให้ค าตอบว่าเคยแต่งเป็นตัวละครที่ตนเองช่ืนชอบถึง 
31 คน ในขณะที่ผู้ที่ไม่เคยแต่งคอสเพลย์เป็นตัวละครที่ชอบมีอยู่ด้วยกัน 9 คน ค าตอบจากกลุ่มตัวอย่างนี้เป็นการ
ยืนยันถึงความสัมพันธ์ระหว่างการแต่งคอสเพลย์กับความช่ืนชอบในการ์ตูนญี่ปุ่น โดยกลุ่มตัวอย่างทั้ง 9 คนที่ได้ตอบ
ค าถามว่าไม่เคยแต่งคอสเพลย์เป็นตัวละครที่ช่ืนชอบนั้นจะมีลักษณะร่วมกันอยู่ 2 ประการ คือ ความเหมาะสม
ทางด้านร่างกาย และอีกประการหนึ่งคือ เป็นผู้ที่ช่ืนชอบการแต่งคอสเพลย์แบบเป็นกลุ่มใหญ่  

 ในขณะที่ผู้ที่เคยแต่งคอสเพลย์เป็นตัวละครที่ชอบทั้งหมด 31 คน สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มคือ เคย
แต่งคอสเพลย์เป็นตัวละครที่ชอบ 1 ตัวละครมีจ านวน 12 คน เคยแต่งคอสเพลย์เป็นตัวละครที่ชอบ 2 ตัวละครมี
จ านวน 16 คน และเคยแต่งคอสเพลย์เป็นตัวละครที่ชอบ 3 ตัวละครมีจ านวน 3 คน ถ้าน าเอาข้อมูลส่วนนี้มา
เปรียบเทียบกับจ านวนตัวเลขปีที่กลุ่มตัวอย่างได้เคยแต่งคอสเพลย์มาจะท าให้เห็นว่า ตัวเลขที่นานที่สุด 12 ปีไม่ได้
เป็นตัวก าหนดการได้แต่ง คอสเพลย์เป็นตัวละครที่ช่ืนชอบครบทั้ง 3 ตัว แต่กลุ่มตัวอย่าง แต่ในทางกลับกันผู้ที่แต่ง
คอสเพลย์เป็นตัวละครที่ช่ืนชอบครบทั้ง 3 ตัวเป็นผู้ที่แต่งคอสเพลย์มา 1ปีครึ่ง 5ปี และ 7ปีตามล าดับ ดังน้ันการแต่ง
เป็นตัวละครที่ตนเองช่ืนชอบจึงไม่ได้สัมพันธ์กับการที่แต่งคอสเพลย์มานานแล้วหรือไม่ แต่สัมพันธ์ปัจจัยที่เป็น
องค์ประกอบท่ีจะกล่าวถึงจากนี้ไป 

 ความช่ืนชอบเป็นส่วนส าคัญที่น าไปสู่การแต่งคอสเพลย์ แต่การที่ชอบในตัวละคร โครงเรื่อง หรือการ
ด าเนินเรื่องของการ์ตูนญี่ปุ่นไม่จ าเป็นท่ีจะต้องน าไปสู่การแต่งคอสเพลย์เสมอไป จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 40 
คน จะพบกับประโยคค าตอบเวลาถามถึงเหตุผลในการแต่งคอสเพลย์คือ “ชอบขนาดนี้ไม่แต่งคอสเพลย์ไม่ได้แล้ว” 
หรือ “ชอบมาก (ลากเสียงยาว)” การตอบค าถามในลักษณะนี้แสดงให้เห็นถึงระดับของความชอบที่เป็นเหตุปัจจัย
หนึ่งที่น าไปสู่การแต่งคอสเพลย์  
 เมื่อพิจารณาจากกลุ่มตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่าระดับของความชอบนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระดับ
ด้วยกันคือ ความชอบที่มีต่อเนื้อเรื่อง และความชอบที่มีต่อตัวละคร โดยส่วนมากกลุ่มตัวอย่างจะมีความช่ืนชอบในตัว
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ละครมากกว่าเนื้อเรื่องคิดเป็น 87.5 เปอร์เซ็นต์ ต่อ 12.5 เปอร์เซ็นต์ ตัวเลขทั้ง 2 ชุดนี้เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับข้อมูล
ชุดก่อนหน้าที่กล่าวถึงการคอสเพลย์เป็นตัวละครที่ช่ืนชอบนั้นจะท าให้เห็นว่าข้อมูลทั้ง 2 ชุดนี้มีความสอดคล้องกัน 
เนื่องจากการแต่งคอสเพลย์เป็นตัวละครที่ช่ืนชอบจะมีความสัมพันธ์กับความช่ืนชอบที่มีต่อตัวละคร เพราะผู้แต่งเกิด
ความประทับใจในตัวละครทั้งปัจจัยภายนอก เช่นหน้าตา หรือครื่องแต่งกาย และปัจจัยภายในของตัวละคร คือ อุปนิสัย 
แนวคิด หรือค่านิยมที่ตัวละครตัวนั้นแสดงให้เห็นผ่านบทบาทต่างๆ ท่ีปรากฏในสื่อการ์ตูนญี่ปุ่น  
 ความช่ืนชอบที่มีต่อตัวละครจะเป็นความช่ืนชอบที่มีระดับค่อนข้างสูงมากพอที่จะท าให้ผู้แต่งคอสเพลย์เกิด
ความรู้สึกอยากแต่งเป็นตัวละครนั้นๆ แต่เมื่อน าความช่ืนชอบที่มีต่อปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายในของตัวละครมา
เปรียบเทียบระดับความชอบที่สามารถท าให้ผู้แต่งคอสเพลย์อยากแต่งเป็นตัวละครนั้นๆ จะพบว่าปัจจัยภายนอกของตัว
ละครมีอิทธิพลต่อผู้แต่งคอสเพลย์มากกว่าปัจจัยภายใน เพราะการแต่งคอสเพลย์นั้นให้ความส าคัญกับเครือ่งแต่งกายเป็น
องค์ประกอบส าคัญ และเป็นสิ่งที่สามารถเห็นได้ชัดเจนเป็นรูปธรรม เหตุผลที่ส าคัญที่แสดงให้เห็นถึงความส าคัญต่อ
ความชอบในปัจจัยภายนอกของตัวละครต้นแบบจะได้เห็นจากบทสัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่าง เช่น “ใส่ชุดแล้วรู้สึกถึง
ความแฟนตาซี และเหมือนมีเวทย์มนต์จริงๆ” “เสื้อผ้าแบบนี้ไม่สามารถใส่ได้ในชีวิตประจ าวันปกติ” หรือ “ให้ความรู้สึก
ที่เหมือนตัวละครตัวนั้นๆ” ค าตอบในลักษณะนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญของปัจจัยภายนอกแง่มุมหนึ่งที่ท าให้ผู้
แต่งคอสเพลย์ได้ใกล้ชิดกับตัวละครที่เราช่ืนชอบได้ง่ายยิ่งข้ึนผ่านเครื่องแต่งกายของตัวละครนั้นๆ 
 ส าหรับปัจจัยภายในของตัวละครจะมีแรงเสริมที่น าไปสู่การแต่งคอสเพลย์น้อยกว่าปัจจัยภายนอกอย่างเห็นได้
ชัดเจน เพราะ ปัจจัยภายในของตัวละครเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมไม่สามารถมองเห็นได้ ดังนั้นการจะท าให้ปรากฏเด่นชัด
ออกมาจึงจ าเป็นท่ีจะต้องอาศัยการรู้จัก และความเข้าใจท่ีมีต่อตัวละครนั้นๆ ค่อนข้างมาก ปัจจัยภายในตัวละครจึงไม่ได้
มีสถานะเป็นสิ่งกระตุ้นความรู้สึกของผู้แต่งคอสเพลย์ให้แต่งเป็นตัวละครนั้นๆ แต่หน้าท่ีของปัจจัยภายในตัวละครจะเป็น
แรงสนับสนุนให้เกิดการแต่งคอสเพลย์ในระดับที่สูงขึ้นที่ต้องค านึงถึงความเหมาะสมทางด้านลักษณะนิสัยของตัวละคร
เป็นองค์ประกอบควบคู่กันไป 
 จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้ที่ให้ความส าคัญกับปัจจัยภายในตัวละครเป็นองค์ประกอบด้วยจะมีการ
ตอบค าถามในลักษณะที่ให้ความส าคัญกับปัจจัยภายใน เช่น “จ าเป็นจะต้องท าความเข้าใจนิสัยมันจะท าให้เราสามารถ
แสดงท่าทางได้ถูกเวลาถ่ายรูป” “เวลาจะคอสจะต้องเลือกที่ชุดก่อน และมาดูที่นิสัยถ้าเข้ากันไม่ได้ก็จบ” หรือ “นิสัยจะ
เป็นส่วนที่ช่วยในการท าให้ตัวละครสมบูรณ์” เป็นต้น ดังนั้นความชอบในปัจจัยภายในของตัวละครนอกจากจะสร้าง
อารมณ์ร่วมให้กับผู้แต่งคอสเพลย์แล้ว ยังเป็นการสร้างลักษณะเชิงสัญลักษณ์ของตัวละครนั้นๆ ให้ปรากฏให้เป็นรูปธรรม
ได้เช่นกัน สิ่งน้ีหมายถึงการแสดงท่าทางประจ าตัวต่างๆ และการแสดงอารมณ์ที่เป็นลักษณะเด่นของตัวละครนั้นๆ เช่น
ตัวละครที่มีลักษณะหน้านิ่งๆ ไม่แสดงอารมณ์ออกมา เวลาแต่งคอสเพลย์ผู้คอสเพลย์จะแสดงอารมณ์ของตัวละครเช่นใน
การ์ตูนออกมาเหมือนกับตัวละครต้นแบบ 
 ในส่วนของความชอบในเนื้อเรื่องเป็นความรู้สึกที่มีความใกล้เคียงกับความรู้สึกสนุกที่ได้รับจากความบันเทิง 
ความรู้สึกชอบในเนื้อหาของการ์ตูนจึงมีลักษณะความชอบท่ีเป็นลักษณะผิวเผิน ต่างจากความรู้สึกชอบที่มีต่อตัวละครที่
เป็นมิติที่มีความลึกซึ้งมากกว่า ดังนั้นความชอบในเนื้อหาจึงมีลักษณะเป็นส่วนเสริมที่ท าให้ความชอบในตัวละครมีความ
สมบูรณ์ยิ่งข้ึน ซึ่งถ้าเกิดความช่ืนชอบในเนื้อหาเพียงอย่างเดียวในบางครั้งอาจจะไม่สามารถน าไปสู่การสร้างชุดคอสเพลย์
แต่สิ่งนี้ยังคงมีข้อยกเว้นอยู่ประการหนึ่ง คือความชอบในเนื้อหาของการ์ตูนจะน าไปสู่การคอสเพลย์ในลักษณะกลุ่มได้ ถ้า
กลุ่มที่มารวมตัวกันเพื่อแต่งคอสเพลย์เป็นกลุ่มที่มีความชอบในเรื่องเดียวกัน สิ่ งนี้จะท าให้เกิดการจัดสรรต าแหน่งตัว
ละครต่างๆ ตามความเหมาะสมทางกายภาพ เช่นรูปร่าง ความสูง และลักษณะหน้าตาที่มีความเหมาะสมกับตัวละคร 
เป็นต้น ซึ่งแต่ละบุคคลจะมีจุดร่วมกันแค่ความชอบในเนื้อหา แต่จะไม่ได้มีความชอบในตัวละครในเรื่องนั้นๆ มากนักเช่น
การแต่งคอสเพลย์เป็นกลุ่มใหญ่ ท่ีบางครั้งการประกาศหาคนที่จะเข้ามาร่วมกันแต่งคอสเพลย์เป็นกลุ่มจะกระท าบนสื่อ
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อินเทอร์เน็ตแสดงให้เห็นถึงลักษณะความชอบต่อเนื้อเรื่องที่มีร่วมกันโดยไม่เจาะจงความสัมพันธ์ส่วนบุคคล และกลุ่มนี้
จะมีลักษณะที่สัมพันธ์กับกลุ่มตัวอย่างที่เลือกรับการ์ตูนแบบไม่เจาะจงประเภทด้วยเช่นกันท าให้ลักษณะชุดคอสเพลย์ที่
เกิดขึ้นจากความชอบประเภทเนื้อเรื่องจะเป็นชุดคอสเพลย์ที่มีลักษณะเป็นชุดที่คล้ายคลึงกับในชีวิตประจ าวัน หรือใน
กรณีที่ชุดเป็นชุดที่มีรายละเอียดมากก็จะมีการลดทอนรายละเอียดลง 
 จากอิทธิพลของการ์ตูนญี่ปุ่นที่มีต่อความช่ืนชอบ ระดับความช่ืนชอบที่มีต่อสื่อการ์ตูนญี่ปุ่นเป็นสิ่งส าคัญที่
น าไปสู่การแต่งคอสเพลย์ ระดับความชื่นชอบนี้แม้ว่าจะมีความส าคัญ แต่ในบางครั้งความช่ืนชอบที่มีต่อตัวละครก็ท าให้
เกิดการตัดสินใจไม่แต่งคอสเพลย์เป็นตัวละครที่ชอบ เนื่องจากการขาดความเหมาะสมทางด้านกายภาพ ซึ่งในกรณีนี้จะ
เกิดจากผู้แต่งคอสเพลย์มีความช่ืนชอบต่อตัวละครที่เป็นเพศตรงข้ามกับผู้แต่งคอสเพลย์ ซึ่งจะกล่าวถึงประเด็นความ
เหมาะสมในส่วนถัดไป 

 
 3. อิทธิพลของสื่อการ์ตูนญี่ปุ่นทีส่่งผลต่ออัตลักษณ์การแต่งกายของกลุ่มคอสเพลย์ 
 การสร้างอัตลักษณ์ผ่านเครื่องแต่งกายของกลุ่มคอสเพลย์ในประเด็นก่อนหน้านี้ได้แสดงให้เห็นถึงกระบวนการ
ที่เป็นนามธรรมที่สัมพันธ์กับความช่ืนชอบ อาจกล่าวได้ว่าความช่ืนชอบที่มีต่อตัวละครเป็นสิ่งท่ีแปรสภาพสิ่งที่ไม่สามารถ
จับต้องได้ให้กลายมาเป็นสิ่งท่ีจับต้องได้ และเกิดขึ้นเป็นอัตลักษณ์ที่คนโดยทั่วไปสามารถรับรู้ได้ผ่านเครื่องแต่งกาย 
 ในประเด็นอิทธิพลของสื่อการ์ตูนญี่ปุ่นท่ีส่งผลต่ออัตลกัษณ์การแต่งกายของกลุ่มคอสเพลย์มีปัจจัยที่ส าคัญอยู่ 2 

ประการที่เป็นสิ่งที่ควบคุมคือ ความชอบ และความเหมาะสม แม้ว่าเราจะได้มีการกล่าวถึง 2 ประเด็นนี้ไปในส่วนก่อนหน้า
บ้างแล้ว แต่เมื่อสร้างความเป็นรูปธรรมให้กับความช่ืนชอบ และความเหมาะสม สองสิ่งนี้ได้กลายเป็นเกณฑ์ของความ
เหมือน และตัวคัดกรองตามล าดับ ท่ีท าให้การสร้างชุดคอสเพลย์แต่ละชุดปรากฏออกมาให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 

 ในประเด็นของความช่ืนชอบสิ่งนี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างชุดคอสเพลย์ ความช่ืนชอบที่มีต่อ
ตัวละครจะเป็นตัวก าหนดลักษณะของชุดคอสเพลย์ที่จะปรากฏออกมา โดยความช่ืนชอบนี้จะท าให้เกิดความแตกต่างใน
กระบวนการท าชุดที่ท าให้ผลสัมฤทธ์ิออกมามีลักษณะแตกต่างกันออกไป 3 ลักษณะด้วยกัน ดังนี้ 

1. ความเหมือนในระดับตัดทอนรายละเอียด (Reduction Similarity) เป็นการสร้างชุดคอสเพลยโ์ดยคง 
รูปแบบหลักจากตัวละครต้นแบบ แต่สร้างชุดโดยท าให้รายละเอียดที่ปรากฏบนชุดลดน้อยลง แต่เมื่อสวมใส่ยังคงทราบ
ว่าเป็นตัวละครจากเรื่องใด ความเหมือนในระดับตัดทอนรายละเอียดนี้ปกติจะเกิดขึ้นกับการแต่งคอสเพลย์แบบเป็นกลุ่ม
ใหญ่ หรือเกิดจากกลุ่มผู้ที่ช่ืนชอบในเนื้อหามากกว่าตัวละครท าให้ความสนใจในรายละเอียดที่ปรากฏบนชุดชองตัวละคร
น้อยกว่าการให้ความส าคัญกับการแต่งคอสเพลย์โดยมีตัวละครที่ส าคัญในเรื่องครบทุกตัว 

2. ความเหมือนในลักษณะที่ใกล้เคียงกับต้นแบบ (Close Similarity) ความเหมือนประการแรกส่วนหนึ่ง 
เกิดจากความชอบในเนื้อหาของการ์ตูนเพียงประการเดียว แต่ความเหมือนในระดับที่สองนี้ เป็นความเหมือนที่เกิดขึ้น
จากความชอบในเนื้อหาของการ์ตูน รวมเข้ากับความชอบที่มีต่อตัวละครภายในการ์ตนู ท าให้เมื่อสร้างชุดคอสเพลย์ความ
เหมือนของชุดที่ได้จะมีความใกล้เคียงกับต้นแบบ ที่ไม่เหมือนเนื่องจากการออกแบบชุดของตัวละครในบางครั้งไม่ได้วาง
อยู่บนตรรกะในความเป็นจริงท าให้ เมื่อตัดชุดคอสเพลย์ในแต่ละครั้งจ าเป็นจะต้องเกิดการประยุกต์ เพื่อท าให้ภาพชุดที่มี
ลักษณะเป็นจินตนาการของผู้แต่งให้ปรากฏขึ้นมาในโลกแห่งความเป็นจริงได้ 

3. ความเหมือนที่ถูกเพ่ิมเติมด้วยจินตนาการ (Escalation Similarity) ความเหมือนในประเภทที่สามนี้
เกิดขึ้นจากความชอบของผู้แต่งคอสเพลย์ที่มีต่อเนื้อหา ตัวละคร และเพิ่มปัจจัยที่สามเข้าไปคือ ความผูกพันระหว่างตัว
ละคร และผู้แต่งคอสเพลย์ เช่นมีลักษณะชีวิตที่คล้ายกัน เป็นตัวละครในการ์ตูนที่มีความประทับใจตั้งแต่เด็ก หรือเป็นตัว
ละครที่เติบโตมาด้วยกัน ท าให้การปรากฏของความเหมือนที่ถูกเพิ่มเติมด้วยจินตนาการนั้นมีโอกาสเป็นไปได้น้อย
มากกว่าความเหมือนแบบอื่นทั้งหมด เพราะความเหมือนในลักษณะนี้ต้องอาศัยทักษะงานฝีมือ ทั กษะทางด้านศิลปะ 
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และมีความสามารถในการเลือกวัสดุที่น าเอามาใช้ในการตัดเย็บทั้งหมดด้วยตนเอง เพื่อเอามาสร้างชุดคอสเพลย์ตาม
ต้นแบบ 
 นอกจากความชื่นชอบที่น าไปสู่ความเหมือนทั้ง 3 แบบแล้ว ความเหมะสมยังเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยในการคัด
กรองท าให้การแต่งคอสเพลย์ออกมามีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ความเหมาะสมที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ประกอบด้วย 2 ประเด็น
คือ ความเหมาะสมทางกายภาพ และความเหมาะสมทางด้านนิสัย โดยที่ความเหมาะสมทางกายภาพจะเป็นสิ่งแรกที่
ค านึงถึงก่อน ลักษณะทางกายภาพของผู้แต่งคอสเพลย์กับตัวละครต้นแบบไม่ได้มีความเหมาะสมกันเสมอไป ซึ่งในบาง
กรณีที่ยอมรับได้จะมีการประนีประนอมกับความเป็นจริง เพื่อท าให้ผู้แต่งคอสเพลย์สามารถแต่งคอสเพลย์เป็นตัวละครที่
ช่ืนชอบได้ เช่นใช้การใส่รองเท้ายกพ้ืนข้ึนเพื่อเพิ่มความสูงให้กับตนเอง เพื่อที่จะได้ใกล้เคียงกับความสูงของตัวละคร หรือ
ใช้การแต่งหน้าเพื่อเพิ่มความใกล้เคียงกับตัวละครที่ต้องการให้ได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อการประนีประนอมไม่ส าเร็จ ผู้แต่ง
คอสเพลย์จะตัดสินใจไม่แต่งเป็นตัวละครนั้นๆ ท่ีช่ืนชอบเนื่องจากไม่อยากท าลายภาพลักษณ์ที่ดีของตัวละคร 

ในขณะที่ความเหมาะสมทางนิสัยนี้มีความใกล้เคียงกับปัจจัยภายในตัวละครที่ได้กล่าวไปแล้ว ความเหมาะสม
ทางด้านนิสัยนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่สร้างความแตกต่างให้การแต่งคอสเพลย์ แตกต่างจากการแต่งแฟนซี เนื่องจากมิติทางด้าน
นิสัยเป็นตัวส่งเสริมให้เกิดความสมจริงในการแต่งเป็นตัวละครนั้นๆ ซึ่งการแต่งตัวแฟนซีไม่จ าเป็นจะต้องค านึงถึงใน
ประเด็นนี้ และเป็นการแยกกลุ่มพริต้ตี้ที่แตง่เป็นตัวละครจากการ์ตนูได้เช่นกัน แต่ความเหมาะสมทางด้านนิสัยนี้เป็นสิ่งที่
คนทั่วไปรับรู้ได้ยาก และเข้าใจกันเฉพาะภายในกลุ่มคอสเพลย์ที่รู้จักตัวละครจากการ์ตูนญี่ปุ่นเท่านั้น ท าให้ความ
เหมาะสมทางด้านนิสัยในบางครั้งจะถูกมองข้ามไปถ้าผู้ที่แต่งคอสเพลย์พอใจเพียงแค่ความเหมือนในระดับตัดทอน
รายละเอียด ความเหมาะสมทางด้านนิสัยก็จะถูกตัดทอนออกไปเช่นกัน 

  จากความชอบสู่ความเหมาะสม อัตลักษณ์ของกลุ่มคอสเพลย์เริ่มปรากฏให้เห็นชัดเจนมากขึ้น การ
แสดงออกทางอัตลักษณ์ของกลุ่มคอสเพลย์ผ่านเครื่องแต่งกาย ได้แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของสื่อการ์ตูนญี่ปุ่นที่เข้ามามี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจในการสร้างชุดคอสเพลย์ โดยอัตลักษณ์ที่ปรากฏให้เห็นผ่านชุดคอสเพลย์อาจแยกออกได้เป็น 2 
กลุ่มด้วยกันคือ อัตลักษณ์ผ่านเครื่องแต่งกายโดยทั่วไป และอัตลักษณ์เครื่องแต่งกายผ่านกลุ่ม ซึ่งอัตลั กษณ์ผ่านเครื่อง
แต่งกายโดยทั่วไปในท่ีนี้หมายถึง ตัวชุดคอสเพลย์ อุปกรณ์ประกอบชุด และท่าทางประกอบการถ่ายรูป เมื่อทั้งสามสิ่งนี้
รวมเข้าด้วยกันอัตลักษณ์ตัวละครจากการ์ตูนญี่ปุ่นก็จะปรากฏขึ้นบนโลกแห่งความเป็นจริง และในกรณีที่มีครบทั้งสาม
แล้วแต่ยังไม่สามารถแสดงอัตลักษณ์ผ่านเครื่องแต่งกายได้อย่างเต็มที่ กลุ่มคอสเพลย์จะมีวิธีการแต่งคอสเพลย์โดยรวม
เอาตัวละครที่ส าคัญจากเรื่องนั้นทั้งหมดมาอยู่ด้วยกัน ในกรณีจะปรากฏกับตัวละครจากการ์ตูนญี่ปุ่นที่ชุดไม่ได้มีความ
โดดเด่นมากนัก จึงจ าเป็นต้องอาศัยตัวละครอื่นๆ เข้ามาเสริมเพื่อท าให้ผู้อื่นทราบว่าผูแ้ต่งคอสเพลย์แตง่เป็นตัวละครจาก
เรื่องไหน อัตลักษณ์ในลักษณะนี้ได้ก่อให้เกิดค าเฉพาะกลุ่มที่ใช้ในกลุ่มคอสเพลย์ว่า “พร็อพมนุษย์” หรือหมายถึงเพื่อน
ร่วมทีมคอสเพลย์ที่มีลักษณะเกื้อหนุนให้อัตลักษณ์ในการแต่งคอสเพลย์ชัดเจนยิ่งขึ้น เป็นการแสดงอัตลักษณ์ผ่านเครื่อง
แต่งกายอีกแบบหนึ่งเช่นกัน 
 
การแต่งคอสเพลย์ภายใต้บริบทสังคมไทย 
 จากการศึกษาพบว่าการเพิ่มจ านวนของผู้แต่งคอสเพลย์ที่มากขึ้นมาจากการเพิ่มจ านวนของผู้แต่งคอสเพลย์
ตามกระแสนิยม ท าให้ปัญหาที่เกิดขึ้นบางประการที่เกิดจากความไม่เหมาะสม หรือความล่อแหลมต่ อการเข้าใจผิดที่
ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นมักเกิดขึ้นจากกลุ่มคนกลุ่มนี้ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการมองแบบเหมารวม (Streotype) และการ
กระทบกระทั่งกันทางวัฒนธรรม การสร้างแนวทางปฏิบัติจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่น าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่จะน าไปสู่ความยั่งยืน
ทั้งในกลุ่มผู้แต่งคอสเพลย์ และระหว่างกลุ่มผู้แต่งคอสเพลย์กับสังคมไทย แต่ด้วยความที่คอสเพลย์เป็นอัตลักษณ์เสมือน 
(Virtual Identity) ที่จะปรากฏขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของวันเพ่ือสนองตอบความต้องการทางจิตใจของคนผู้นั้น และ
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การรวมกลุ่มของกลุ่มคอสเพลย์เป็นการรวมกลุ่มแบบอิสระที่ปราศจากความผูกพันอันซับซ้อน ท าให้การสร้างแนว
ทางการปฏิบัติอย่างเหมาะสมให้กับกลุ่มคอสเพลย์จึงมีความเป็นไปได้ ท าให้แนวทางปฏิบัติที่จะน าเสนอต่อไปนี้จึงเป็น
เพียงแนวทางพึงปฏิบัติ (ไม่มีการสร้างกฎเกณฑ์ บทลงโทษ หรือควบคุมให้คนในกลุ่มให้ปฏิบัติ) 

 ข้อปฏิบัติต่างๆที่จะมารวมเป็นแนวทางต่อไปนี้บางส่วนเป็นสิ่งท่ีมาจากการเรียนรู้ และการซึมซับจากการอยู่ใน
สังคมคอสเพลย์ ท าให้แนวทางที่จะเสนอต่อไปนี้เป็นเหมือนกับการดูแลกันเองในสังคม อาจไม่มีข้อก าหนด และแนวทาง
ที่เป็นรูปธรรมแต่ทางผู้วิจัยได้รวบรวมข้อควรปฏิบัติในประเด็นต่างๆ มาน าเสนอเป็นแนวทางการจัดการให้กับกลุ่มคอส
เพลย์ไทย มีดังนี้ 

1. น าเสนอภาพของการแต่งคอสเพลย์ในลักษณะที่เป็นการแต่งกายเรียบร้อย น่ารักสมวัย  แนวทางนี้มี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งในการแต่งคอสเพลย์ในปัจจุบันท่ีมีค่านิยมการแต่งคอสเพลย์ที่โชว์สัดส่วนมากขึ้น ในขณะที่อายุของ 
ผู้แต่งคอสเพลย์รุ่นใหม่มีอายุลดลง ดังนั้นการพยายามน าเสนอภาพการแต่งคอสเพลย์ที่ไม่โชว์สัดส่วนมากจนเกินไปจึง
เป็นสิ่งหนึ่ง ที่ท าให้บุคคลภายนอกกลุ่มคอสเพลย์ได้เห็นว่าการแต่งคอสเพลย์นั้นเป็นการแต่งชุดตามแบบตัวละครที่
ตนเองช่ืนชอบ และเป็นการแสดงออกถึงความช่ืนชอบต่อตัวละครที่มาจากการ์ตูนเรื่องนั้นๆ มากกว่าเป็นการแต่งตัวที่ไม่
เหมาะสมในท่ีสาธารณะ 

2. ท่าทางการแสดงออกระหว่างถ่ายภาพให้เหมาะสมกับสถานที่ การแต่งคอสเพลย์และการถ่ายภาพ          
ผู้แต่งคอสเพลย์เป็นสิ่งที่คู่กัน ดังนั้นนอกจากการรู้จักกาลเทศะ และการแต่งตัวโดยให้เกียรติต่อสถานที่ เป็นสิ่งที่ควร
กระท า การแสดงท่าทางประกอบการถ่ายรูปก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องแสดงออกถึงความเหมาะสมด้วยเช่นกัน เพราะการ
แสดงท่าทางประกอบการถ่ายรูปนั้นในบางครั้งจ าเป็นที่จะต้องใช้ของที่อยู่ในสถานที่นั้นๆ ประกอบท่าทางการถ่ายรูป 
เช่นการใช้โต๊ะ เก้าอี้ หรือต้นไม้เป็นองค์ประกอบ เพื่อให้การถ่ายรูปคอสเพลย์นั้นแสดงให้เห็นถึงมิติ และอารมณ์ของตัว
ละครได้มากยิ่งขึ้น อาจกล่าวได้ว่าท่าทางที่แสดงประกอบการถ่ายรูปเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ท าให้ผู้แต่งคอสเพลย์มีความ
เหมือนกับตัวละครต้นแบบมากยิ่งข้ึน แต่ในบางสถานท่ีการกระท าบางอย่างเป็นสิ่งที่หวงห้าม เช่นการเดินบนสนามหญ้า 
หรือเขตพื้นที่บางส่วนที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไป หรือการแสดงออกท่าทางประกอบการถ่ายรูปบางท่าเป็นสิ่งที่ไม่ควร
กระท า เช่นถ่ายรูปคู่ในลักษณะที่เป็นการกอดกันภายในวัด เป็นต้น ดังนั้นผู้แต่งคอสเพลย์ควรเคารพต่อกฎ และ
แสดงออกท่าทางประกอบการถ่ายรูปให้เหมาะสม และรวมไปถึงท่าทางประกอบการถ่ายรูปท่ีต้องระวังไม่ให้แสดงท่าทาง
ที่ดูล่อแหลมมากเกินไปด้วยเช่นกัน 

3. การแต่งกายในชุดคอสเพลย์ควรใส่ชุดเซฟ (ชุดป้องกันที่อยู่ข้างใน)  ในหลายครั้งการแต่งคอสเพลย์
แม้ว่าเราจะแต่งชุดที่มีการปิดมิดชิด และระมัดระวังในการในการแสดงออกท่าทางประกอบการถ่ายรูป แต่การที่มีผู้ถ่ายภาพ
คอสเพลย์หลายคนผู้แต่งคอสเพลย์จะไม่สามารถบังคับมุมมองของภาพถ่ายได้ ท าให้เกิดภาพที่ไม่เหมาะสมขึ้นในบาง
กรณี ดังนั้นการป้องกันตนเองจึงเป็นวิธีท่ีดีที่สุด โดยการแต่งคอสเพลย์ควรที่จะใสชุ่ดเซฟ เช่นใส่กางเกงขาสั้นใต้กระโปรง 
หรือใส่ชุดบอดี้สูทสีเนื้อในกรณีที่แต่งเป็นตัวละครที่จ าเป็นต้องแสดงสัดส่วนบางส่วนให้เห็น นอกจากจะเป็นการป้องกัน
ตัวเองการใส่ชุดเซฟยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ถึงความเหมาะสมในการแต่งคอสเพลย์ให้เป็นท่ีเข้าใจต่อคนท่ัวไป 

4. ปลูกฝังจิตสาธารณะ แม้ว่าประเด็นนี้จะไม่เกี่ยวกับการแต่งกาย และการคอสเพลย์โดยตรง แต่การ
ปลูกฝังจิตสาธารณะให้กับสังคมคอสเพลย์เป็นสิ่งที่ควรกระท า เพื่อให้ผู้แต่งคอสเพลย์ทุกคนรู้จักความเหมาะสม และ
ขอบเขตในการกระท าสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะการใช้ห้องน้ าในการแต่งชุดคอสเพลย์ตามที่ได้กล่าวเอาไว้ในส่วนที่แล้ว ซึ่งใน
ความเป็นจริงการไม่ได้รับความร่วมมือในการใช้ห้องน้ าในการแต่งชุดคอสเพลย์ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากมารยาทของผู้แต่ง
คอสเพลย์บางคนท่ีไม่เคารพสถานท่ี ดังนั้นวิธีแก้ไขปัญหานี้จึงจ าเป็นต้องท าให้ผู้แต่งคอสเพลย์เข้าใจถึงมารยาทในการใช้
ห้องน้ า และพื้นที่สาธารณะต่างๆ อย่างเหมาะสม สิ่งนี้รวมไปถึงการน าเอาพร็อพ (อุปกรณ์การแต่งชุดคอสเพลย์) ขนาด
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ใหญ่เข้าไปท่ีสาธารณะ หรือการวางของโดยไม่กีดขวางทางสาธารณะ หรือการรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะด้วย
เช่นกัน 

5. บริหารจัดการเวลาได้ดี ในสายตาของคนโดยส่วนมากมองว่ากลุ่มคอสเพลย์เป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมไร้
สาระ หรือเป็นกลุ่มที่มีการแสดงออกถึงความไม่เหมาะสม ท าให้กลุ่มคนทั่วไปมองว่าการแต่งคอสเพลย์เป็นพฤติกรรมที่
ท าให้เสียการเรียน อย่างไรก็ดีการแต่งคอสเพลย์เป็นงานอดิเรกที่ต้องใช้เวลาในกระบวนการตา่งๆ ค่อนข้างมากตั้งแต่การ
ท าชุดไปจนถึงการแต่งคอสเพลย์  ดังนั้นผู้แต่งคอสเพลย์ควรที่จะมีการบรหิารเวลาที่ดีเพื่อที่จะสามารถเรียน ท างาน และ
แต่งคอสเพลย์ได้ โดยที่ไม่มีผลกระทบต่อกัน 

 แนวทางทั้ง 5 ประการที่ได้กล่าวไปนี้เป็นการประสาน และสร้างความเข้าใจอันดีให้กับคนในสังคมกระแส
วัฒนธรรมหลัก ซึ่งแนวทางนี้เป็นเหมือนกับหัวใจที่ท าให้คอสเพลย์อยู่ได้อย่างมั่งคง กฎและข้อบังคับต่างๆ ไม่ใช่การ
แก้ปัญหาที่ยั่งยืน แต่การสร้างแรงเสริมทางบวกเป็นสิ่งที่คอยสนับสนุน และย้ าเตือนจิตใจ เช่นเดียวกับการปลูกฝัง
จิตส านึกที่ดีที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับสังคม เช่นการให้ความส าคัญ และยกย่องผู้เป็นแบบอย่างที่ดี สิ่งนี้จะก่อให้เกิด
ต้นแบบ และช่วยสานต่อในสิ่งท่ีควรปฏิบัติ และยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้แต่งคอสเพลย์รุ่นใหม่ให้ปฏิบัติตาม 
 
อภิปรายผล 

 จากท่ีได้กล่าวไปแล้ว ชุดคอสเพลย์เป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ความเป็นกลุ่มของผู้แต่งคอสเพลย์
ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเครื่องแต่งกายเป็นสิ่งท่ีปรากฏชัดเจนสามารถมองเห็น และสัมผัสได้ และสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่รับรู้จาก
ทั้งผู้แต่งชุดคอสเพลย์เอง และจากบุคคลภายนอกที่มองเข้ามายังกลุ่มผู้แต่งชุดคอสเพลย์ เนื่องจากจุดเด่นของการแต่ง
คอสเพลย์นั้นมีความสัมพันธ์กับการแต่งเครื่องแต่งกายโดยที่มีต้นแบบ (เขมทัต พิพิธนาบรรพ์, 2551) ซึ่งในงานวิจัยช้ินนี้
ได้ให้ความส าคัญกับการแต่งคอสเพลย์ที่มีต้นแบบมาจากการ์ตูนญี่ปุ่น เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพล
ของการ์ตูนญี่ปุ่น และเครื่องแต่งกายของกลุ่มผู้แต่งคอสเพลย์ และการมีต้นแบบที่ใช้ในการท าชุดคอสเพลย์ยังเป็นสิ่งที่
ช่วยท าให้สามารถแบ่งแยกการแต่งคอสเพลย์ออกจากการแต่งตัวโดยใช้เสื้อผ้าตามสมัยนิยมที่ไม่มีต้นแบบ 

 เมื่อพิจารณาจากลักษณะทางกายภาพของเครื่องแต่งกายคอสเพลย์จะเห็นได้ว่า สิ่งที่ปรากฏอยู่บนเครื่องแต่ง
กายทั้งหมดที่ประกอบกันเป็นชุดของตัวละครหนึ่งตัวมีการถอดแบบมาจากการ์ตูนเป็นสิ่งที่ได้รับอิทธิพลมาจากการ์ตูน
ญี่ปุ่นทั้งสิ้น แต่ก่อนที่จะปรากฏเป็นชุดคอสเพลย์ให้ได้เห็นกันอย่างชัดเจน กระบวนการเลือกสรรที่น าไปสู่การสร้างชุด
เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของการ์ตูนญี่ปุ่น ซึ่งถ้าพิจารณาประกอบกับแนวคิดที่เกิดจากผลกระทบและ
อิทธิพลของสื่อจะเห็นว่าอิทธิพลของสื่อมวลชนที่ส่งออกมาจะมีผลต่อผู้รับสารนั้นๆ ด้วยกัน 3 ประการคือ ผลกระทบต่อ
ความคิด (Cognitive Effects) ผลกระทบทางอารมณ์ (Affective Effects) และผลกระทบทางพฤติกรรม (Behavioral-
Effects) (พรทิพย์ เย็นจะบก, 2548)อิทธิพลของสื่อในลักษณะนี้จะแสดงให้เห็นถึงกระบวนการที่เป็นผลของการรับสื่อที่
เกิดขึ้นจากภายในออกไปสู่ภายนอก หมายถึงเมื่อรับสื่อแล้วจะเกิดกระบวนการคิด รู้สึก และการกระท าที่สะท้อนให้เห็น
ถึงสิ่งที่คิด หรือก าลังรู้สึกอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ ภายหลังรับสื่อแล้ว สิ่งเหล่านี้ได้กลายเป็นกระบวนการการรับรู้ และความ
ช่ืนชอบ ท่ีเป็นกระบวนการเลือกตัวละครที่จะกลายมาเป็นต้นแบบในการสร้างชุดคอสเพลย์ และมีการแสดงออกทางอัต
ลักษณ์ผ่านชุดที่เป็นผลลัพธ์ทางพฤติกรรม 

 จากรูปแบบของการเลียนแบบที่บันดูร่า (Bandura,1977) ได้กล่าวถึง การเลียนแบบเป็นกระบวนการหนึ่งที่
ก่อนให้เกิดการเรียนรู้ การแต่งคอสเพลย์เป็นตัวละครที่ตนเองช่ืนชอบนี้ได้กลายเป็นพื้นฐานที่น าไปสู่การสร้างอัตลักษณ์
ความเป็นตัวตนให้เกิดขึ้น การเลียนแบบ และความช่ืนชอบเป็นเรื่องเฉพาะส่วนบุคคล ท าให้อัตลักษณ์ของคอสเพลย์จึงมี
ลักษณะเป็นอัตลักษณ์ส่วนบุคคล เนื่องจากความช่ืนชอบของบุคคลที่มีต่อตัวละครมีความแตกต่างกันออกไป ท าให้เกิด
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การสร้างความเป็นตัวตนลงไปในชุดคอสเพลย์ โดยท าให้ชุดคอสเพลย์มีลักษณะมากกว่าต้นแบบ เช่นใช้ผ้าลูกไม้แทนผ้า
ธรรมดา เป็นต้น 

 แม้ว่าการแต่งคอสเพลย์จะเป็นอัตลักษณ์ส่วนบุคคล แต่เมื่อมองภาพรวมเราจะเห็นได้ว่าการแต่งคอสเพลย์
ยังคงมีความเหมือนกันคือ การรวมคนที่มีความช่ืนชอบเกี่ยวกับการ์ตูนญี่ปุ่นโดยแสดงออกผ่านเครื่องแต่งกายมาอยู่
ด้วยกัน  (ขวัญชาย ด ารงค์ขวัญ, 2554) ท าให้เกิดเป็นกลุ่มคอสเพลย์ขึ้นเป็นกลุ่มวัฒนธรรมย่อยในสังคมไทย ดังนั้นการ
แต่งกายเลียนแบบการ์ตูนจึงเป็นอัตลักษณ์ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนท่ีสุด 

 อย่างไรก็ดี อัตลักษณ์ของคอสเพลย์มีความสัมพันธ์กับความเหมือนที่มีต้นแบบมาจากการ์ตูน ตลอดจนความ
เหมือนได้กลายเป็นบรรทัดฐานของการประเมินคุณค่าในกลุ่มคอสเพลย์เช่นกัน แต่ภายใต้บริบทของสังคมไทยอัตลักษณ์
ความเหมือนของกลุ่มคอสเพลย์ในบางครั้งจึงต้องถูกลดทอนลง ดังนั้นนอกจากความเหมือน ความเหมาะสมเป็นอีกสิ่ง
หนึ่งที่ต้องค านึงถึงด้วยเช่นกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาในหัวข้ออิทธิพลของสื่อการ์ตูนญี่ปุ่นที่ส่งผลต่ออัตลักษณ์การแต่งกายของกลุ่มคอสเพลย์ในประเทศไทย 
เป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบุคคลโดยทั่วไปให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการแต่งคอสเพลย์มาก
ยิ่งขึ้นในมิติทางด้านความคิด ความช่ืนชอบ ที่น าไปสู่แสดงออกทางด้านพฤติกรรมผ่านการแต่งชุดคอสเพลย์ที่ เป็น          
อัตลักษณ์ว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ผ่านกระบวนทางด้านความคิด และยังท าให้บุคคลโดยทั่วไปเข้าใจถึงสภาวะการแต่ง
คอสเพลย์ว่าไม่ได้เป็นสิ่งใหม่ในสังคมไทย และมีมานานแล้ว แต่อาจจะไม่ได้ปรากฏลักษณะเหนือจินตนาการมากเท่า
เช่นเดียวกับปัจจุบัน 

 ในขณะเดียวกันการศึกษานี้ยังได้ช่วยสร้างแนวทางการแต่งคอสเพลย์ที่เหมาะสมภายใต้บริบทวัฒนธรรมไทย 
เพื่อท่ีจะท าให้กลุ่มคอสเพลย์รุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นมีความเข้าใจเกี่ยวกับการแต่งกายท่ีควรค านึงถึงบริบทของสังคมไปพร้อมกับ
การแสดงออกทางด้านความช่ืนชอบชองตนเอง ท าให้การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่าง
บุคคลทั่วไป และกลุ่มวัฒนธรรมย่อยคอสเพลย์ 

  อย่างไรก็ดี การศึกษาในครั้งนี้ได้ใช้การเก็บข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์ที่เป็นการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ส าหรับผู้ที่
สนใจในการศึกษาครั้งต่อไปสามารถน าวิธีการเก็บข้อมลูเชิงปริมาณ และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลผา่นวิธีการทางสถิตอิาจท า
ให้สามารถเห็นผลการศึกษาท่ีแตกต่างออกไป และเห็นผลการศึกษาท่ีมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 
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แรงงานพม่าในมุมมองของรัฐไทย : ความหวาดระแวงท่ีน าไปสู่ปัญหาความม่ันคง1 
A Threat Perception of Thai Government towards Burmese Migrant Workers 

 
 

อาจารย์ ดร.ศิพิมพ์ ศรบัลลังก ์
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

บทคัดย่อ 
บทความช้ินนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษามุมมองของรัฐไทยที่มีต่อแรงงานพม่า เนื่องจากรัฐไทยได้กลายเป็น

ประเทศปลายทางที่ส าคัญของแรงงานอพยพข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว กัมพูชา และพม่ามานานหลาย
ทศวรรษนับตั้งแต่พ.ศ.2531 โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานอพยพจากประเทศพม่าท่ีมีจ านวนมากที่สุด อย่างไรก็ตาม เป็นที่
น่าสังเกตว่ามุมมองที่รัฐไทยมีต่อแรงงานพม่านั้นแตกต่างจากมุมมองต่อแรงงานอพยพจากประเทศเพื่อนบ้ านอื่นๆ 
กล่าวคือ รัฐไทยมีความหวาดระแวงต่อแรงงานพม่าซึ่งมิได้เกิดจากการมีแรงงานพม่าเป็นจ านวนมากเท่านั้น ทว่ามี
รากฐานมาจากปัจจัยหลายประการซึ่งหล่อหลอมให้รัฐไทยมีความรู้สึกหวาดระแวงแรงงานพม่า หรือพูดให้ชัดกว่านั้นก็
คือมีทัศนะต่อแรงงานพม่าในฐานะภัยคุกคามต่อความมั่นคงของรัฐ  

ทั้งนี้ จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ท าให้รัฐไทยหวาดระแวงแรงงานพม่านั้นประกอบไปด้วย 1) เหตุการณ์ใน
ปัจจุบัน 2) ความทรงจ าทางประวัติศาสตร์ 3) ความแตกต่างทางวัฒนธรรม 4) พฤติกรรมของแรงงานพม่า และ 5) ความ
วิตกกังวลของผู้น า โดยปัจจัยทั้งห้าประการนี้มีส่วนส าคัญในการบ่มเพาะความรู้สึกหวาดระแวงของรัฐไทยที่มีต่อแรงงาน
พม่ากระทั่งพัฒนาไปสู่การที่รัฐไทยมี “Threat Perception” ต่อแรงงานพม่า ส่งผลท าให้รัฐไทยมองว่าแรงงานพม่าที่
อพยพเข้ามาท างานเหล่านี้คือภัยคุกคาม แม้ว่าในความเป็นจริงสถานภาพของแรงงานพม่าอาจมิได้เป็นภั ยคุกคามต่อ
ความมั่นคงของรัฐไทยก็ตาม 

ค าส าคัญ:  แรงงานพม่า   ความหวาดระแวง  ทัศนะต่อภัยคุกคาม 
 

Abstract 
 The main purpose of this article is to study a perception of Thailand’s government towards 
migrant workers from Myanmar, the largest numbers of migrant workers in Thailand. The perception 
towards Burmese migrant workers, as observed, is quite distinct from perception towards migrants 
from any other neighboring countries. This happens because of the fact that the government 
perceives those migrant workers with fear and suspicion which doesn’t only rooted from its large 
amount of numbers in a country but also from other factors that shape the perception toward 
Burmese migrant workers into what we call “threat perception”. 
 The study finds that those significant factors contributing Thai government to perceive 
Burmese migrant workers as “threat” include with 1) Present situation 2) Historical experience 3) 
Cultural difference 4) Behavior of migrant workers and 5) Leaders’ anxiety  

Keywords: Burmese Migrant Workers, Fear, Threat Perception 
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บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ของ ศิพิมพ์ ศรบัลลังก์, การท าให้แรงงานข้ามชาติเป็นปัญหาความมั่นคงของรัฐ: ศึกษากรณีแรงงานพม่าในไทย, วิทยานิพนธ์
ระดับดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. 
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บทน า 
เมื่อกล่าวถึง “แรงงานพม่า” ภาพส่วนใหญ่ที่คนไทยมักนึกถึง ได้แก่ ภาพของแรงงานระดับล่างที่มิใช่คนไทย

และพูดภาษาไทยไม่ชัด ซึ่งเมื่อมองแต่เพียงผิวเผินอาจไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างพวกเขากับคนไทยได้
หากไม่ได้ยินส าเนียงค าพูดภาษาไทยแบบกระท่อนกระแท่นที่มีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัว ซึ่งนอกจากจะบ่งบอกตัวตน
ของพวกเขาในฐานะ “แรงงานข้ามชาติ” ได้เป็นอย่างดีแล้ว ยังน ามาซึ่งความรู้สึกขบขันให้แก่ผู้ได้ยินได้ฟังโดยทั่วไปด้วย 
กระนั้นก็ดี แม้ว่าแรงงานพม่าเหล่านี้จะได้เข้ามาท างานทดแทนในส่วนท่ีแรงงานไทยไม่นิยมท า พร้อมกับถูกมองเป็น “ตัว
ตลก” ในยามที่พวกเขาต้องสื่อสารกับคนไทยท้ังหลาย และแม้ว่าจะดูเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมาเป็น
ระยะเวลานานหลายทศวรรษแล้ว ทว่าภาพของแรงงานพม่าที่สะท้อนในมุมมองของภาครัฐไทยมักแฝงเร้นไปด้วยความ
หวาดระแวงและน ามาซึ่งมุมมองที่ว่าแรงงานพม่าเป็น “ภัยคุกคาม” ต่อความมั่นคงของรัฐตลอดมา  บทความนี้จึงเป็น
ความพยายามที่จะแสวงหาค าตอบต่อค าถามที่ว่าเพราะเหตุใดรัฐไทยจึงมีมุมมองต่อแรงงานข้ามชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ต่อแรงงานที่มาจากประเทศพม่าในฐานะ “ภัยคุกคาม” โดยผู้วิจัยได้น าเอาแนวคิดว่าด้วยทัศนะต่อภัยคุกคาม (threat 
perception) ของ David Singer มาประยุกต์ในการศึกษา  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษามุมมองของรัฐไทยท่ีมีต่อแรงงานพม่า 
2. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีท าให้รัฐไทยหวาดระแวงแรงงานพม่า 

 
วิธีด าเนินการวิจัย  

  ในการศึกษาเพื่อตอบค าถามการวิจัยดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative 
research) โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive analysis)  โดยได้ท าการศึกษาบน
พื้นฐานของข้อมูลจากเอกสารเป็นหลักและใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการสังเกตในภาคสนามเป็นแหล่งข้อมูลเสริม
ในการศึกษา โดยในส่วนของข้อมูลเอกสารผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นแรงงานข้ามชาติ ทั้งข้อมูลเชิงคุณภาพ 
เช่น เอกสาร หนังสือ สิ่งพิมพ์ ทั้งในกรณีสิ่งพิมพ์ทั่วไปและสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-documents) และข้อมูลเชิง
ปริมาณ ท่ีประกอบไปด้วยตัวเลข สถิติ แผนภูมิต่างๆ โดยใช้ข้อมูลทั้งในรูปแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิ ส่วนข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ ( structured 
interviews or formal Interview) ร่วมกับการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (non structure interview) โดยการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างนั้นผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการศึกษามากที่สุด ทว่า
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสรา้งอาจท าให้ได้ข้อมลูที่ไมล่ะเอียดเพียงพอ ในการศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยจึงใช้การสัมภาษณ์แบบไม่
มีโครงสร้างร่วมด้วย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความละเอียดและลึกซึ้งอันจะน าไปสู่การศึกษาวิเคราะห์ปรากฏการณ์ได้อย่าง
ครบถ้วน  (สุภางค์ จันทวานิช 2550, บทที่ 4) ทั้งนี้การสัมภาษณ์จะมุ่งเน้นไปที่ผู้ที่มีบทบาทหรือมีความเกี่ยวข้องในเรื่อง
ของแรงงานชาวพม่าผิดกฎหมายโดย แบ่งเป็น 4 แหล่งข้อมูลหลัก อันประกอบไปด้วย  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key 
informant) จากข้าราชการทั้ง 2 ประเภท คือ ข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจ า นอกจากนี้ยังจะได้สัมภาษณ์
บุคลากรภาครัฐท่ีเป็นข้าราชการในสว่นกลางและสว่นภูมิภาคในพื้นที่เป้าหมายด้วย ทั้งนี้ก็เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ
และการยืนยันความถูกต้องของข้อมูล (triangulation) ในการศึกษา 

 



 การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 5 วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 

: สังคมและวัฒนธรรม 413 

 

อนึ่ง ผู้วิจัยได้จ ากัดขอบเขตด้านพื้นที่ในการศึกษา 3 จังหวัดซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละภาคที่มีแรงงานพม่า

ท างานอยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่งได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ 2 โดยภาคเหนือผู้วิจัยเลือกศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

ภาคกลางศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร และภาคใต้ศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งทั้งสามจังหวัดมีแรงงานพม่าท างานอยู่เป็น
จ านวนมาก ขณะเดียวกันลักษณะการท างานของแรงงานพม่าในแต่ละจังหวัดก็มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ใน
จังหวัดเชียงใหม่แรงงานพม่าส่วนใหญ่รับจ้างท างานท่ัวไป เช่น งานก่อสร้าง งานบริการต่างๆ และงานรับใช้ในบ้าน เป็น
ต้น จังหวัดสมุทรสาครแรงงานพม่าส่วนใหญ่รับจ้างท างานที่เกี่ยวเนื่องจากงานประมง และในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แรงงานพม่าส่วนใหญ่รับจ้างท างานเกษตรกรรมต่างๆ เช่น งานในสวนยางพารา และงานในสวนปาล์ม เป็นต้น อย่างไรก็ดี 
ผู้วิจัยตั้งใจละเว้นท่ีจะไม่ศึกษาพ้ืนท่ีในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพราะมีแรงงานพม่าอยู่จ านวนไม่มากนัก  
 
กรอบการวิจัย 

ในการศึกษาเพื่อตอบค าถามการวิจัยดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้น าเอาแนวคิดที่ว่าด้วย “ทัศนะต่อภัยคุกคาม” 
(threat perception) ของ David Singer มาใช้เป็นกรอบในการอธิบายทัศนะของรัฐไทยที่มีต่อแรงงานพม่า โดยจาก
การศึกษาพบว่าทัศนะต่อภัยคุกคาม หมายถึง ปฏิกิริยาในวิกฤตการณ์ระหว่างประเทศอันเกิดจากการรับรู้ถึงภัยอันตราย
ของรัฐหนึ่งๆโดยพิจารณาจากขีดความสามารถและเจตนาของรัฐฝ่ายตรงข้าม ซึ่งการพิจารณาดังกล่าวอาจน ามาสู่
มาตรการในการตอบโต้รัฐฝ่ายตรงข้าม แม้ว่าฝ่ายตรงข้ามจะไม่ได้มีเจตนามุ่งร้ายก็ตาม อย่างไรก็ตาม โดยปกติทัศนะต่อ
ภัยคุกคามมักจะถูกหยิบยกมาใช้เพื่อการอธิบายพฤติกรรมระหว่างรัฐต่อรัฐ ทว่าผู้วิจัยเห็นว่าแนวคิดดังกล่าวสามารถ
น ามาใช้อธิบายถึงทัศนะของคนไทยที่มีต่อแรงงานพม่าได้ค่อนข้างชัดเจนเมื่อเราเปลี่ยนระดับของหน่วยการวิเคราะห์จาก
รัฐต่อรัฐมาเป็น “รัฐ” ต่อ “บุคคล” ซึ่งจะท าให้เราสามารถท าความเข้าใจถึงที่มาของทัศนะต่อภัยคุกคามที่รัฐไทยมีต่อ
แรงงานพม่าได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น เนื่องจาก David Singer ได้อธิบายว่ารากฐาน 2 ประการที่ท าให้เกิดทัศนะต่อภัย
คุกคามนั้นมาจากความสงสัย (suspect) และความไม่ไว้วางใจ (distrust) ซึ่งความสงสัยและความไม่ไว้วางใจนี้เองที่เป็น
ตัวการส าคัญท าให้เกิด “ความหวาดระแวง” (fear) และน ามาซึ่งสิ่งที่เรียกว่า “ทัศนะต่อภัยคุกคาม” (David J. Singer 
1958, 93) 

 อย่างไรก็ตามในกระบวนการเกิดขึ้นของความหวาดระแวงนั้น เป็นกระบวนการที่ถูกหล่อหลอมมาจากปัจจัย

ต่างๆหลายด้านด้วยกัน โดย David Singer อธิบายว่าความหวาดระแวงเกิดจากปัจจัยสามประการดังต่อไปนี้ คือ3 1) 

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 2) ประสบการณ์ในอดีต และ 3) ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม กระนั้นก็ดี Raymond 
Cohen กลับเห็นว่านอกจากปัจจัยทั้งสามประการข้างต้นแล้ว ยังมีอีกสองปัจจัยที่มีส่วนส าคัญอย่างมากในการหล่อ
หลอมให้เกิดความหวาดระแวง ได้แก่ นโยบายหรือพฤติกรรมของรัฐอื่ น และทัศนะต่อภัยคุกคามของผู้น าประเทศ 
(Cohen Raymond 1979, 7-9) ทั้งนี้กล่าวได้ว่าข้อเสนอของ Cohen ดังกล่าวถือเป็นการพัฒนากรอบแนวคิดใน
การศึกษาที่มาของความหวาดระแวง พัฒนาการทางความคิดดังกล่าวจึงส่งผลให้การวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่น าไปสู่ความ
หวาดระแวงประกอบไปด้วย 5 ปัจจัยด้วยกัน ได้แก่ 1) เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 2) ประสบการณ์ในอดีต 3) ความ
แตกต่างทางด้านวัฒนธรรม 4) นโยบายหรือพฤติกรรมของรัฐอื่น และ 5) ทัศนะต่อภัยคุกคามของผู้น าประเทศ 

 
 

                                                           
2 การแบ่งภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ที่ก าหนดโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ภาคด้วยกัน ได้แก่ เหนือ กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้ 
ตามล าดับ 
3 David Singer อธิบายว่าปัจจัยที่ท าให้เกิดทัศนะต่อภัยคุกคามมี 3 ประการคือ 1) เหตุการณ์ปัจจุบัน 2) ความทรงจ าทางประวัติศาสตร์ และ 3) ความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Raymond Cohen และ Dean Pruitt จากหนังสือ Dean G. Pruitt and Richard Snyder, Theory and research on the 
causes of war (USA: University of California, Prentice-Hall, Inc, 1969), pp. 24-25. 
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ภาพที่ 1 ที่มาของทัศนะต่อภัยคุกคาม 

หมายเหต:ุ ภาพข้างต้นเกิดจากการสังเคราะห์ของผู้วิจยับนพื้นฐานทางทฤษฎทีี่ David J. Singer ได้น าเสนอไว้ใน David J. Singer, 
“Threat-perception and the armament tension dilemma,” Journal of Conflict Resolution Vol. 2, no.1 (1958): 93 

 
ผลการวิจัย 

จากการศึกษาพบว่าภาพท่ีรัฐไทยมองแรงงานพม่านั้นมีความแตกต่างไปจากการมองแรงงานข้ามชาติที่มาจาก
รัฐอื่นๆ โดยภาพของแรงงานพม่ามักถูกกล่าวถึงในฐานะ “ภัยคุกคามต่อความมั่นคง” ของรัฐไทย ในขณะที่ภาพของ
แรงงานข้ามชาติที่มาจากรัฐอื่นกลับไม่เป็นเช่นนั้น โดยเมื่อเปรียบเทียบกับแรงงานจากชาติอื่นๆแล้วจะเห็นได้ว่ารัฐไทย
ยังคงมีความรู้สึกสงสัยและไม่ไว้ใจแรงงานพม่ามากที่สุด ความสงสัยและไม่ไว้ใจดังกล่าวได้น ามาสู่ความหวาดระแวงต่อ
แรงงานท่ีมาจากประเทศพม่ามากกว่าแรงงานจากประเทศอื่น ความหวาดระแวงต่อแรงงานพม่าจึงเป็นตัวการส าคัญที่ท า
ให้รัฐไทยมองแรงงานพม่าในฐานะภัยคุกคามต่อความมั่นคงของรัฐ  ซึ่งในที่สุดแล้วได้น าไปสู่การท าให้แรงงานพม่า
กลายเป็นปัญหาความมั่นคงขึ้นมา (Securitization of Burmese Migrant Workers) ด้วยเหตุนี้จึงกล่าวได้ว่า รัฐไทยมี 
“threat perception” หรือมีทัศนะต่อแรงงานพม่าในฐานะภัยคุกคาม ดังที่เราจะเห็นได้ว่ามุมมองต่อแรงงานพม่าของ
บุคลากรในภาครัฐไทยถูกแฝงเร้นไปด้วยความหวาดระแวง กล่าวคือ มีความสงสัย (suspect) และไม่ไว้ใจ (distrust) 
แรงงานพม่าที่เข้ามาท างานในประเทศอยู่เสมอ โดยความหวาดระแวงที่เจือปนอยู่ในมุมมองต่อแรงงานพม่าของรัฐนี้เกิด
จากปัจจัยพื้นฐานห้าประการด้วยกัน คือ 1) เหตุการณ์ในปัจจุบัน 2) ความทรงจ าทางประวัติศาสตร์ 3) ความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม 4) พฤติกรรมของแรงงานพม่า และ 5) ความวิตกกังวลของผู้น า ในส่วนน้ีจึงจะเป็นการอธิบายถึงปัจจัยทั้ง 
5 ประการดังกล่าวข้างต้นที่มีส่วนบ่มเพาะความรู้สึกหวาดระแวงแรงงานพม่า กระทั่งพัฒนาไปสู่ทัศนะในการมองว่า
แรงงานพม่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของรัฐไทยในท่ีสุด  
 
ปัจจัยท่ีท าให้รัฐไทยหวาดระแวงแรงงานพม่า  

1. เหตุการณ์ในปัจจุบัน 
    ค าว่า “เหตุการณ์ในปัจจุบัน” ในที่น้ี หมายถึง สถานการณ์แรงงานพม่าในประเทศไทยที่ผลักดนัให้บุคลากร

ในภาครัฐมีความรู้สึกสงสัยและไม่ไว้ใจแรงงานพม่า ซึ่งผู้วิจัยพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับจ านวนแรงงานพม่าที่ท างานอยู่ใน
ประเทศไทยในปัจจุบันเป็นส าคัญ ดังจะเห็นได้จากข้อสงสัยที่มีต่อจ านวนที่แท้จริงของแรงงานพม่าที่ท างานอยู่ใน
ประเทศไทยอันเป็นผลมาจากการขาดการบูรณาการทางด้านระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งผลท าให้
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ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวกับแรงงานพม่าของแต่ละหน่วยงานไม่ตรงกันอันก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนทางข้อมูล  (กฤตยา 
อาชวนิจกุล และพันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร 2548, 43) สถานการณ์แรงงานพม่าที่ประกอบไปด้วยจ านวนตัว
เลขที่คลุมเครือนี้จึงถือเป็นปัจจัยประการหนึ่งที่ท าให้มุมมองต่อแรงงานพม่าของรัฐไทยถูกเจือปนไปด้วยความ
หวาดระแวง 

ทั้งนี้ แม้จะเป็นที่รับรู้กันอย่างทั่วไปว่าแรงงานพม่าเป็นแรงงานที่มีการอพยพเข้ามาท างานในไทยในสัดส่วน
มากที่สุด แต่ก็ไม่มีใครทราบตัวเลขที่แน่ชัดว่าแรงงานพม่าที่มีอยู่ในประเทศไทยนั้นแท้จริงแล้วมีอยู่เป็นจ านวนเท่าใด 
(กาญจนา เทียนลาย และธีรนงค์ สกุลศรี 2555, 49; ประวิทย์ เคียงผล 2551, 30) เนื่องจากตัวเลขของแรงงานพม่าที่ยัง
ไม่มาจดทะเบียนยังคงมีอีกเป็นจ านวนมาก จ านวนยอดตัวเลขแรงงานพม่าที่แท้จริงจึงสูงกว่ายอดที่ทางภาครัฐมีอยู่ 
ขณะเดียวกันแรงงานพม่าที่อพยพเข้าสู่ประเทศไทยส่วนใหญ่มักน าผู้ติดตามเข้ามาด้วย เช่น ภรรยา สามี บุตร และญาติ 
การลักลอบเข้าเมืองของแรงงานพม่าเหล่านี้ได้ด าเนินมาอย่างต่อเนื่องและมีจ านวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทว่าไม่มีหลักฐานแน่
ชัดว่าตกลงแล้วคนเหล่านี้มีอยู่เป็นจ านวนมากน้อยเพียงใด ท าให้ต้องใช้วิธีคาดการณ์จ านวนที่นอกเหนือไปจากแรงงาน
ที่มาจดทะเบียน ภาพของกระแสการหลั่งไหลและจ านวนสะสมของแรงงานพม่าในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งจึงล้วนเป็น
ข้อมูลที่มาจากการคาดประมาณทั้งสิ้น (กฤตยา อาชวนิจกุลและคนอ่ืนๆ 2547, 22)   

การประมาณการณ์เกี่ยวกับปริมาณแรงงานพม่าที่มีอยู่ในประเทศไทยส่งผลให้ตัวเลขทางสถิติของแรงงานพม่า
ในแต่ละหน่วยงานของรัฐไม่ตรงกันและยังมีความแตกต่างกันอย่างมาก สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะการขาดบูรณาการ
ทางด้านระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลที่ไม่เป็นระบบ (กฤตยา อาชาวนิจกุลและ
คนอ่ืนๆ 2547, 22; กฤตยา อาชาวนิจกุล และคณะ 2540, 35) โดยปัจจุบันมีหน่วยงานท่ีจัดเก็บข้อมูลทางสถิติของผู้ย้าย
ถิ่นข้ามชาติอยู่หลักๆ 6 แห่งตามภารกิจของหน่วยงานนั้นๆ คือ (กฤตยา อาชาวนิจกุลและคนอ่ืนๆ 2547, บทที่ 1) 

1) ส านักงานบรหิารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
2) ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
3) ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน 
4) กลุ่มประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
5) กรมพัฒนาสังคมและสวสัดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
6) ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 

ความไม่ชัดเจนในจ านวนแรงงานพม่าซึ่งเกิดจากข้อมูลที่ไม่ตรงกันของแต่ละหน่วยงานในภาครัฐได้ท าให้เกิดข้อ
สงสัยที่มีต่อสถานการณ์แรงงานพม่าตามมามากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งค าถามเกี่ยวกับจ านวนแรงงานพม่าที่มีอยู่จริงใน
ประเทศ ตลอดจนประเด็นค าถามเกี่ยวกับบริเวณที่แรงงานเหล่านี้เข้าไปอยู่อาศัยและท างานว่าคือที่ไหนบ้าง มีจ านวน
เท่าใด และท างานอะไรบ้างในแต่ละพื้นท่ี กล่าวได้ว่าข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานพม่าที่ไม่ชัดเจนนี้ได้ท าให้มุมมองต่อแรงงาน
พม่าถูกฉาบไปด้วยความกลัวและความหวาดระแวง (เมธินี รัตนสาร 2551, 99) นอกจากน้ีการไม่ทราบถึงข้อมูลทางสถิติ
ของจ านวนแรงงานพม่ายังได้ก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการของรัฐ ดังเช่นที่ นายปองพล อดริเรกสาร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้รัฐบาลนายชวน หลีกภัย (พ.ศ.2540-2544) ได้กล่าวถึงสถานการณ์
แรงงานพม่าในประเทศไทยในขณะนั้นว่า  

 

“ปัญหาที่เราไม่รู้จ านวนแรงงานต่างด้าวนี้มีผลกระทบต่อการจัดสาธารณูปโภคให้กับ
ประชาชนด้วย เพราะการวางแผนสาธารณูปโภคในประเทศน้ันจัดตามยอดจ านวนประชากรที่มี
อยู่โดยที่ไม่ได้รวมเอาแรงงานต่างด้าวเข้ามา ซึ่งแรงงานต่างด้าวเข้ามาแย่งสาธารณูปโภคที่รัฐ
จัดหาไว้ให้...” (ข่าวสด 6 กรกฎาคม 2541, 3)  
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อย่างไรก็ดีความสงสัยเหล่านี้อาจได้รับการไขปริศนาโดยงานศึกษาที่เกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติในประเทศอยู่
บ้าง แต่ข้อมูลทางสถิติของแรงงานเหล่านี้ก็ล้วนเกิดจากการประมาณการณ์แทบทั้งสิ้น อาทิ งานศึกษาของสถาบันวิ จัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล งานศึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย งานศึกษาของศูนย์วิจัย
การย้ายถิ่นแห่งเอเชีย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และงานศึกษาขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน เป็น
ต้น ข้อสงสัยต่างๆที่มีต่อประเด็นแรงงานพม่าจึงยังคงเต็มไปด้วยความคลุมเครือ และด้วยเหตุนี้ความสงสัยดังกล่าวจึง
กลายเป็นปัจจัยหนึ่งที่กลายเป็นบ่อเกิดของความรู้สึกหวาดระแวงต่อแรงงานพม่าทั้งหลายที่เข้ามาขายแรงงานใน
ประเทศไทยในปัจจุบัน 

2. ความทรงจ าทางประวัติศาสตร์ 
    ในความเป็นจริงแล้วไทยกับพม่าต่างเป็นประเทศเพื่อนบ้านท่ีมีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนาน โดยต่างมี

ความสัมพันธ์ต่อกันในหลายลักษณะ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม กระนั้นก็ดี ภาพของพม่าในส านึกและ
ความเข้าใจของคนไทยแต่ไหนแต่ไรมาไม่สู้จะเป็นท่ีน่าประทับใจมากนัก (สุเนตร ชุตินธรานนท ์2555, 27) เนื่องจากภาพ
ความทรงจ าทางประวัติศาสตร์ของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับพม่ามักถูกฉายให้เห็นถึงความเกลียดชังพม่าในฐานะศัตรู
ของชาติอยู่เสมอ เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะรัฐไทยยังคงจมปลักอยู่กับประสบการณ์ในอดีต โดยเฉพาะอย่างยิ่งความทรงจ า
อันแสนเจ็บปวดของรัฐไทยเมื่อครั้งต้องพ่ายแพ้ให้แก่พม่าในศึกสงครามสมัยกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งปีพ.ศ.2310 เนื่องจาก
ในยุทธสงครามครั้งนั้นพม่าในฐานะผู้ชนะไม่เพียงแต่กวาดต้อนทรัพย์สินและเชลยศึกของกรุงศรีอยุธยาเท่านั้น แต่ยังได้
เผาผลาญท าลายพระนครซึ่งเปรียบเสมือนศูนย์กลางทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ และจิตวิญญาณของคนไทยที่อาศัยอยู่
บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยาไปด้วย สงครามระหว่างไทยกับพม่าในครั้งน้ันจึงนับเป็นจดุเริม่ต้นแหง่ความเกลียดชังต่อพม่าของ
คนไทยในทุกชนช้ัน โดยเฉพาะชนช้ันปกครองและปัญญาชนซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากเหตุการณ์ดังกล่าว  (สุเนตร 
ชุตินธรานนท ์2555, 35-36)  

ส าหรับส านึกและความเข้าใจของคนไทยที่มีต่อพม่าในฐานะ “ศัตรู” นั้น สุเนตร ชุตินธรานนท์ ได้อธิบายว่า
เป็นสิ่งที่มีเกิดขึ้นนับตั้งแต่สงครามคราวเสยีกรุงในปีพ.ศ.2310 และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน โดย สุเนตร 
ตั้งข้อสังเกตว่ามุมมองของไทยต่อพม่าในฐานะศัตรูนั้นมิใช่ผลิตผลอันสืบเนื่องมาจากพฤติกรรมที่พม่ากระท าต่อกรุงศรี
อยุธยาและชาวไทยในช่วงสงครามเท่าน้ัน แต่ยังเป็นผลที่เกิดจากการใช้ประวัติศาสตร์เป็นเครื่องมือทางการเมืองในการ
ปลุกเร้าจิตส านึกแห่งความเป็นชาติและความรู้สึกชาตินิยมของคนไทยให้มีความรักใน “ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์” ตลอดจนการผลิตซ้ าชุดความคิดที่ว่าพม่าเป็นศัตรูของชาติผ่านสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานเขียนทาง
ประวัติศาสตร์ ต าราเรียน วรรณกรรม ละคร นวนิยาย ภาพยนตร์ หรือแม้แต่เพลงปลุกใจ ซึ่งส่งผลให้ภาพของพม่าใน
ฐานะศัตรูถูกเผยแพร่ในวงกว้าง (สุเนตร ชุตินธรานนท์ 2555, 46-61) ด้วยเหตุนี้การตอกย้ าและตีแผ่โฉมหน้าของพม่าใน
ลักษณะดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจึงส่งผลให้ทัศนคติของไทยต่อพม่ามีลักษณะที่เฉพาะตัวต่างจากทัศนคติของไทยต่อ
ประเทศเพื่อนบ้านอ่ืนๆในละแวกเดียวกัน ความทรงจ าทางประวัติศาสตร์ที่ไทยมีต่อพม่านี้มีส่วนส าคัญอย่างมากในการ
น าไปสู่ความรู้สึกหวาดระแวงและการมีอคติต่อแรงงานพม่าที่เข้ามาท างานในประเทศไทยในปัจจุบัน ดังที่ อดิศร เกิด
มงคล มองว่าปัญหาแรงงานพม่าในไทยส่วนหน่ึงเป็นเพราะคนไทยมีอคติทางเช้ือชาติต่อแรงงานพม่า (“คุยกับอดิศร เกิด
มงคล ว่าด้วยชะตากรรมแรงงานข้ามชาติในไทย” ประชาไท 15 กรกฎาคม 2555, ออนไลน์) 

กล่าวได้ว่า อคติทางชาติพันธุ์ที่คนไทยมีต่อชนชาติพม่าได้กลายเป็นผลิตผลที่ส าคัญจากความทรงจ าทาง
ประวัติศาสตร์ซึ่งได้รับการผลิตซ้ าโดยสื่อต่างๆ โดยไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานกี่ยุคกี่สมัยภาพความทรงจ าทาง
ประวัติศาสตร์นี้ก็ยากท่ีจะลบเลอืนไปจากใจของคนส่วนใหญ่ในสังคมไทย เหตุดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจหากอคติดังกล่าวจะ
ถูกหล่อหลอมกระทั่งกลายเป็นความหวาดระแวงที่มีต่อแรงงานพม่าที่เข้ามาท างานในประเทศไทยในปัจจุบัน เมื่อพูดถึง
แรงงานท่ีมาจากพม่า ภาพแห่งความเป็นศัตรูของชาติจึงมิได้ผุดขึ้นมาในจิตใต้ส านึกและมโนภาพของบุคลากรในภาครัฐ
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เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงจิตใต้ส านึกและมโนภาพของคนไทยโดยทั่วไปด้วย แม้ว่าแรงงานจากพม่าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่ม
ชาติพันธ์ุซึ่งมิได้มีความปรารถนาที่จะเป็นพลเมืองพม่า โดยกลุ่มที่มีจ านวนมากที่สุดได้แก่ กลุ่มชาติพันธุ์มอญ ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 70 ของแรงงานที่มาจากพม่าทั้งหมด นอกเหนือจากนั้นประกอบไปด้วยกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ เช่น ไทยใหญ่ 
กะเหรี่ยง ทวาย คะฉิ่น ปะหล่อง และพม่าแท้ (สมพงศ์ สระแก้ว 2548, 3 อ้างใน สุกัญญา เบาเนิด 2549, 118)  ทว่าใน
การรับรู้ของคนไทยโดยทั่วไปแล้วพวกเขามักถูกมองในฐานะ “แรงงานพม่า” อยู่เสมอ และด้วยสถานภาพดังกล่าวจึง
ผลักดันให้พวกเขาต้องเผชิญกับอคติทางชาติพันธุ์ที่สังคมไทยมีต่อผู้คนที่ถูกเรียกว่า “แรงงานพม่า” อย่างไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้ (สุกัญญา เบาเนิด 2549, 30) 
 

3. ความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
 ด้วยความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์ท าให้ไทยและพม่า (ในที่นี้รวมไปถึงกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในพม่าด้วย) มี
วัฒนธรรมที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกัน โดยแม้ว่าจะมีความแตกต่างอยู่บ้างในรายละเอียด แต่โดยรวมแล้วถือว่าวัฒนธรรม
ของผู้คนจากทั้งสองประเทศมิได้มีความแตกต่างกันมากนัก ดังสะท้อนจากการนับถือศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี 
การแต่งกาย และการรับประทานอาหาร อย่างไรก็ตาม แม้ว่าไทยและพม่าจะมีวัฒนธรรมที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกัน แต่ใน
ด้านการใช้ภาษาไม่ว่าจะเป็นการพูดและเขียนกลับมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ขณะเดียวกันแรงงานพม่าจ านวนมาก
ยังมีภาษาและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ของตนเอง  ดังนั้นนอกเหนือไปจากวัฒนธรรมทางด้านภาษา
ของชาวพม่าแล้ว อัตลักษณ์ของชนกลุ่มน้อยต่างๆที่อพยพเข้ามาท างานในประเทศไทยก็มีส่วนส าคัญที่น าไปสู่การ
ก่อให้เกิดอคติทางชาติพันธุ์ที่อาจกลายเป็นความขัดแย้งทางวัฒนธรรม ท าให้เกิดข้อกังวลว่ากลุ่มชาติพันธุ์ที่ เข้ามาขาย
แรงงานในไทยจ านวนมากจะส่งผลกระทบต่ออัตลักษณ์ของคนไทยได้ในท่ีสุด 

แม้ว่าท้ังไทยและพม่าจะเคยเป็นศัตรูการเมืองต่อกันในอดีต แต่ก็นับว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดในเรื่อง
พระพุทธศาสนามาตั้งแต่สมัยแรกเริ่มในพัฒนาการของรัฐ (ศรีศักร วัลลิโภดม 2543, 114) ดังจะเห็นได้ว่าในความรับรู้
ของคนทั่วไป ทั้งไทยและพม่าต่างก็นับถือพุทธศาสนาเหมือนกัน และยังมีความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธนิกายเถรวาท
เช่นเดียวกันด้วย ประชาชนส่วนใหญ่ 92.3% ของพม่านั้นนับถือพุทธศาสนา (คริสต์ 2% อิสลาม 4% ฮินดู 1.7%) (สุ
วิทย์ ตราสุวรรณ 2555, 37) ขณะเดียวกันศาสนาพุทธก็เป็นศาสนาประจ าชาติของพม่า โดยได้มีการประกาศอย่างเป็น
ทางการในครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ.2517 การที่ไทยและพม่ามีรากฐานทางพุทธศาสนาเช่นเดียวกันนี้จึงท าให้ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ตลอดจนพิธีกรรมต่างๆของทั้งสองประเทศมีความละม้ายคล้ายกันมาก ทั้งคนไทยและคนพม่าต่างก็ให้
ความส าคัญต่อการสืบสานวัฒนธรรมพุทธ ไม่ว่าจะเป็นการท าบุญตักบาตร การสวดมนต์ไหว้พระ การให้ความเคารพต่อ
พระสงฆ์ และการให้บุตรหลานเข้ารับการอุปสมบท ดังที่ ขิ่น เมี้ยว ชิด ได้อธิบายถึงคนพม่าในฐานะชาวพุทธว่า “ชาว
พม่านิยมท าบุญตักบาตร บริจาคทาน บ ารุงพุทธศาสนา เชื่อในเรื่องกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด โดยมีเป้าหมายสูงสุด
ของชีวิต คือ นิพพาน นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญต่อการเคารพบิดามารดา ญาติผู้ใหญ่ และครูอาจารย์อย่างเหนียว
แน่น” (ขิ่น เมี้ยว ชิด แปลโดย หอม คลายานนท์ 2545, 26)  

นอกจากน้ีในพม่าก็มีประเพณีหลายอย่างที่คล้ายกับประเพณีของไทย ทั้งประเพณีที่เกี่ยวข้องกับศาสนา และ
ประเพณีที่มิได้เกี่ยวข้องกับศาสนา  เช่น ประเพณีการเวียนเทียนเนื่องในวันส าคัญทางศาสนา ประเพณีการเข้าพรรษา 
ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง ฯลฯ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนมากคือประเพณีสงกรานต์ของชาวไทยใหญ่ที่มา
จากพม่า ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับประเพณีสงกรานต์ที่จังหวัดเชียงใหม่ของไทยอย่างมาก โดยในช่วงระหว่างวันที่ 12-15 
เมษายนของทุกปี จะมีการเล่นน้ าสงกรานต์กันอย่างสนุกสนานในวันที่ 12 ส่วนวันที่ 13 และ 14 จะมีพิธีแห่ด้วยการตี
กลองไปรอบๆเมือง และในวันที่ 15 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายจะมีการท าบุญตักบาตรและรดน้ าด าหัวผู้ใหญ่ นอกจากนี้ยังมี
ประเพณีการบวชลูกแก้วซึ่งจัดขึ้นทุกๆปีเพื่อสบืสานประเพณขีองพระพุทธศาสนาท่ีให้เยาวชนไดศ้ึกษาพระธรรม ขัดเกลา
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จิตใจให้สะอาด โดยบ้านที่มีเด็กชายอายุ 8 ปีขึ้นไปมักจะส่งบุตรหลานของตนเข้าไปบวชในพิธีนี้ (สุวิทย์ ตราสุวรรณ 
2555, 14) 

กระนั้นก็ดีแม้ว่าวัฒนธรรมไทยและพม่าจะมิได้มีความแตกต่างกันมากนักอันเนื่องมาจากการมีรากฐานทาง
พุทธศาสนาที่เหมือนกัน แต่การมีภาษาแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดก็นับเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งในการสื่อสารระหว่างคน
ไทยและคนพม่า โดยความแตกต่างทางด้านภาษาไม่เพียงแต่น ามาซึ่งความผิดพลาดในการสื่อสารเท่านั้น ทว่าบ่อยครั้งยัง
เป็นต้นเหตุของการเหยียดหยามทางเช้ือชาติ ตลอดจนการสร้าง “ความเป็นอื่น” ให้กับคนพม่าในสังคมไทยด้วย ทั้งนี้ 
กล่าวได้ว่า เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่แรงงานพม่าจะพูดภาษาไทยได้ไม่ชัดเท่ากับคนไทยซึ่งเป็นเจ้าของภาษา  แน่นอนว่า
พวกเขาต้องกลายเป็นตัวตลกในสายตาของคนทั่วไปในสังคมเพียงเพราะพูดภาษาไทยได้ไม่ชัด ละครโทรทัศน์ตลอดจน
ภาพยนตร์ไทยต่างน าเอาลักษณะการพูดภาษาไทยของแรงงานพม่ามาล้อเลียน โดยนิยมสร้างตัวละครในบทคนงานชาว
พม่าที่พูดภาษาไทยด้วยส าเนียงชวนขัน ที่แย่ไปกว่านั้นก็คือความรู้สึกหวาดระแวงต่อแรงงานพม่าที่เกิดขึ้นท่ามกลาง
ความแตกต่างทางภาษาของทั้งสองชนชาติ เพราะเมื่อพวกเขาพูดไม่ชัดก็ถูกมองว่าเป็นแรงงานที่มาจากพม่าพร้อมกันนั้น
ก็ถูกยัดเยียดให้ยอมรับกับสภาพท่ีเป็น “คนอ่ืน” ในสังคมไทย  และเมื่อใดที่พวกเขาถูกรับรู้ว่าเป็น “พม่า” สิ่งที่พวกเขา
ได้รับตามมาด้วยก็คือความรู้สึกสงสัยและไม่ไว้ใจ 

แม้ว่าไทยและพม่าจะมีวัฒนธรรมที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกัน แต่ในความเป็นจริงแล้วพม่านั้นประกอบไปด้วยกลุ่ม
ชาติพันธุ์จ านวนมากซึ่งแต่ละกลุ่มล้วนมีภาษา ตลอดจนอัตลักษณ์ และวัฒนธรรมเป็นของตนเอง กลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้
เมื่ออพยพข้ามถิ่นฐานเข้ามาค้าแรงงานในไทยก็มักอยู่อาศัยรวมกันเป็นชุมชนของตนเองโดยไม่มีปฏิสัมพันธ์ข้ามกลุ่มมาก
นัก เช่น แรงงานชาวพม่าในจังหวัดสมุทรสาคร พังงา และระนอง ที่มักอยู่แต่กับกลุ่มแรงงานที่มีลักษณะทางชาติพันธุ์
ร่วมกันและไม่สุงสิงกับแรงงานพม่ากลุ่มอื่นที่มีชาติพันธุ์แตกต่างออกไป (ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล, “แรงงานต่างด้าวและ
ความหวาดระแวงของไทย” กรุงเทพธุรกิจ 24 เมษายน 2551, ออนไลน์) กลุ่มแรงงานเหล่านี้ยังพยายามธ ารงไว้ซึ่งอัต
ลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเองด้วยการแต่งงานในกลุ่มชาติพันธ์ุเดียวกัน ซึ่งถือเป็นความพยายามในการสร้างเครือข่าย
ของกลุ่มชาติพันธ์ุอันจะพัฒนาไปสู่การเป็นชุมชน ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะกลายเป็นย่านที่อยู่อาศัยของกลุ่มแรงงานพม่า
ในเมืองใหญ่ ตัวอย่างเช่น ชุมชนแรงงานพม่าชาวไทยใหญ่ในเมืองเชียงใหม่ (Amporn Jiattikorn 2007, 72)  และชุมชน
แรงงานพม่าเช้ือสายมอญในจังหวัดสมุทรสาคร เป็นต้น อย่างไรก็ดี แรงงานพม่าที่เป็นกลุ่มชาติพันธ์ุเหล่านี้ยังคงยึดติดกบั
ขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของตนเองอย่างเหนียวแน่น โดยเฉพาะกลุ่มมอญ และไทยใหญ่ ที่มักรวมตัวกันจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมของตนเองในวันส าคัญต่างๆ ซึ่งในการรวมตัวในแต่ละครั้งจะมีกลุ่มชาติพันธุ์มา
ร่วมงานเป็นจ านวนมาก โดยถึงแม้ว่ากลุ่มชาติพันธุ์ที่มาจากพม่าส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธและมีขนบธรรมเนียม
ประเพณี ตลอดจนวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกับคนไทยในหลายพื้นท่ี แต่การที่พวกเขาเข้ามาท างานในประเทศไทยในฐานะที่
ถูกรับรู้กันโดยทั่วไปว่าเป็น “แรงงานพม่า” ก็ท าให้พวกเขาถูกมองด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยอคติทางชาติพันธุ์ การ
แสดงออกซึ่งตัวตนของพวกเขาจึงถูกมองว่าเป็นสิ่งท่ีแปลกแยกออกไปจากสังคมไทย กระทั่งก่อให้เกิดความหวาดระแวง
ว่าประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนในท้องถิ่นของไทยจะถูกแทนที่ด้วยประเพณีและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์
ที่มาจากพม่า อันจะน าไปสู่การเป็นเมืองขึ้นทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ุเหล่านี้ในท่ีสุด 

 
4. พฤติกรรมของแรงงานพม่า 
นอกเหนือไปจากเหตุการณ์ปัจจุบัน ความทรงจ าทางประวัติศาสตร์ และความแตกต่างทางวัฒนธรรมแล้ว สิ่งที่

มีส่วนส าคัญในการหล่อหลอมให้รัฐไทยมีความรู้สึกหวาดระแวงต่อแรงงานพม่าอีกประการหนึ่งก็คือพฤติกรรมของ
แรงงานพม่าที่เข้ามาท างานตามพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมการก่ออาชญากรรม
ของแรงงานพม่าในรูปแบบต่างๆ ซึ่งได้ส่งผลให้ภาพของแรงงานพม่าที่เลวร้ายอยู่แล้วยิ่งเลวร้ายมากข้ึนไปอีก พฤติกรรม 
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ของแรงงานพม่าเพียงไม่กี่คนนี้จึงมีส่วนส าคัญที่น าไปสู่ความหวาดระแวงต่อแรงงานพม่าที่เหลือท้ังหมด 
โดยทั่วไปแล้ว แรงงานพม่าที่เข้ามาท างานในประเทศไทยส่วนใหญ่ต้องการอยู่อย่างสันติและมีความเป็นมิตร

ไมตรี (มติชน 23 มกราคม 2548, 8) โดยส่วนใหญ่มุ่งตั้งหน้าตั้งตาท างานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของ
ตนเองและเก็บเงินส่งกลับไปยังบ้านเกิด กระนั้นก็ดี เราคงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าแรงงานพม่าจ านวนหนึ่งได้เข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ดังท่ีปรากฏให้เห็นตามสื่อต่างๆอยู่บ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็น การฉกชิงวิ่งราว 
การปล้นทรัพย์ การทะเลาะวิวาท การท าร้ายร่างกาย การค้ายาเสพติด การฆาตกรรม ตลอดจนอาชญากรรมสะเทือน
ขวัญอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเหตุการณฆ์าตกรรมที่มีแรงงานพม่าเป็นผู้กระท า เช่น กรณีลูกจ้างพม่าฆาตกรรมนายจ้าง
อย่างโหดร้ายทารุณ การลวงหญิงไทยไปข่มขืนแล้วฆ่า การท าร้ายร่างกาย  การฆ่าชิงทรัพย์นายจ้าง ฯลฯ นอกจากนี้ยัง
พบพฤติกรรมของแรงงานพม่ากรณีดื่มสุราเมาและอาละวาดอยู่เป็นประจ า  ซึ่งการดื่มสุราจนเมามายของแรงงานพม่า
เหล่านี้ยังเป็นสาเหตุของการเกิดอาชญากรรมประเภทต่างๆตามมาจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะวิวาท การข่มขืน
กระท าช าเรา และการฆาตกรรม เป็นต้น (กองวิจัยและพัฒนา ส านักงานแผนงานและงบประมาณ ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ 2544, 3) 

กล่าวได้ว่า พฤติกรรมของแรงงานพม่าเพียงส่วนน้อยในสังคมไทยมีส่วนส าคัญในการสร้างความรู้สึก
หวาดระแวงต่อแรงงานพม่าที่ท างานอยู่ในประเทศไทยโดยรวม ขณะเดียวกันการที่แรงงานพม่าส่วนใหญ่เป็นผู้ลักลอบ
เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เมื่อก่อเหตุแล้วก็มักหลบหนีหายไปอย่างไร้ร่องรอยและไม่มีหลักฐานอันเป็นประโยชน์ในการ
ติดตามจับกุมได้ ท าให้แรงงานเหล่านี้ถูกเข้าใจว่าสามารถลุกขึ้นมาก่อเหตุอาชญากรรมได้ทุกเมื่อ (ชุติมา ซุ้นเจริญ, “มอง
ต่างมุม: แรงงานพม่า” กรุงเทพธุรกิจ 15 เมษายน 2551, จ4; เดลินิวส์ 14 เมษายน 2540, 2) ยิ่งมีข่าวอาชญากรรมที่
เกี่ยวข้องกับแรงงานพม่าก็ยิ่งตอกย้ าให้เกิดความรู้สึกหวาดระแวงแรงงานพม่ามากขึ้น ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วคนพม่าก็
เหมือนชนชาติอื่นๆที่มีทั้งคนดีและคนเลว โดยแม้ว่าแรงงานพม่าที่ก่อเหตุจะถือเป็นเพียงส่วนน้อยนิดของแรงงานพม่าที่มี
อยู่ในประเทศไทยทั้งหมด แต่การกระท าของแรงงานพม่าเพียงไม่กี่คนร่วมกับการน าเสนอข่าวของสื่อที่เกี่ยวกับแรงงาน
พม่าในด้านลบอย่างต่อเนื่องก็มีผลท าให้คนในสังคมรวมทั้งบุคลากรในภาครัฐเกิดความรู้สึกไม่ไว้ใจแรงงานพม่าอย่างมาก 

เมื่อภาพของแรงงานพม่าโดยรวมถูกวาดให้มีความเช่ือมโยงกับการก่อเหตุอาชญากรรม ภาพของแรงงานพม่า
ในสายตาของคนส่วนใหญ่จึงดูไม่น่าไว้วางใจ เนื่องด้วยแรงงานเหล่านี้ได้ถูกท าให้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงต้นเหตุ
แห่งอาชญากรรมทั้งปวงที่อาจเกิดขึ้นในสังคม แรงงานพม่าส่วนใหญ่ที่มิได้มีพฤติกรรมดังกล่าวจึงต้องจ าใจยอมรับเมื่อ
ต้องถูกมองด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหวาดระแวง และแม้ว่าพวกเขาจะต้องรู้สึกอึดอัดที่ถูกจ้องมองด้วยสายตา
เช่นนั้น แต่พวกเขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นใดท่ีดีไปกว่าการก้มหน้าก้มตายอมรับในชะตากรรมของตนเองต่อไป  

 
5. ความวิตกกังวลของผู้น า 
ความวิตกกังวลของผู้น าประเทศเป็นปัจจัยที่เป็นผลมาจากปัจจัยอื่นๆข้างต้น กล่าวคือ การที่ผู้น าประเทศจะ

เกิดความรู้สึกเป็นกังวลต่อความมั่นคงของรัฐอันมีต้นเหตุมาจากแรงงานพม่าได้ จะต้องมีการตั้งข้อสังเกตถึงเหตุการณ์ใน
ปัจจุบันร่วมกับประสบการณ์ที่เคยได้รับในอดีต วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ตลอดจนพฤติกรรมของแรงงานพม่าที่มีอยู่ใน
ประเทศไทยก่อน เมื่อข้อสังเกตในปัจจัยต่างๆดังกล่าวมีน้ าหนักมากพอ ความวิตกกังวลของผู้น าที่มีต่อแรงงานพม่าใน
ฐานะภัยคุกคามก็จะมีความชัดเจนตามไปด้วย 

กล่าวได้ว่าความคลางแคลงใจที่มีต่อจ านวนแรงงานพม่าที่แท้จริง ตลอดจนอคติทางชาติพันธุ์ซึ่งเป็นผลมาจาก
ความทรงจ าเกี่ยวกับพม่าในอดีต รวมไปถึงพฤติกรรมที่ท าให้เกิดความหวาดระแวงของแรงงานพม่า และความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมของทั้งสองชนชาติล้วนมีส่วนในการกระตุ้นให้ผู้น าของรัฐไทยยิ่งมองแรงงานเหล่านี้ด้วยความสงสัยและไม่
ไว้ใจ น าไปสู่ความรู้สึกหวาดระแวงต่อพฤติกรรมของแรงงานพม่าในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยแม้จะได้มีการยอมรับ
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ในข้อเท็จจริงที่ว่าแรงงานพม่ามีบทบาทส าคัญในการกระตุ้นการเติบโตของภาคเศรษฐกิจและมีการเปิดทางให้แรงงาน
เหล่านี้เข้ามาท างานในกิจการที่มีการขาดแคลนแรงงานมาโดยตลอด แต่ความวิตกกังวลของผู้น าไทยต่อแรงงานพม่าก็
ยังคงปรากฏให้เห็นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความวิตกกังวลเกี่ยวกับจ านวนแรงงานพม่ าที่แท้จริงซึ่งมี
ความสัมพันธ์โดยตรงต่อความสามารถของรัฐในการควบคุมดูแลแรงงานต่างด้าวทั้งหมดที่มีอยู่ในประเทศ ดังจะเห็นได้
จากความพยายามของภาครัฐไทยในการเปิดให้มีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวครั้งแล้วครั้งเล่านับตั้งแต่ปีพ.ศ.2535 
จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2554) ทั้งนีก้็เพื่อให้ทราบถึงจ านวนแรงงานพม่าและแรงงานข้ามชาติจากประเทศอื่นๆที่มีอยู่จริงใน
ประเทศ ทว่าความพยายามดังกล่าวกลับไม่ได้ผลมากนัก เนื่องจากแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่โดยเฉพาะแรงงานพม่ามิได้
เห็นว่าการจดทะเบียนแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายจะให้ประโยชน์กับตนเอง ขณะเดียวกันการเปิดให้จดทะเบียน
ของภาครัฐไทยยังคงประสบปัญหาอยู่มาก ไม่ว่าจะเป็นระบบการจดทะเบียนที่ยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอ ช่วง
ระยะเวลาที่เปิดให้จดทะเบียนสั้นเกินไป อีกท้ังยังมีปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการพิสูจน์สัญชาติซึ่งต้องใช้ระยะเวลา
ค่อนข้างนานเนื่องจากต้องอาศัยความร่วมมือจากรัฐบาลพม่าท่ีเป็นประเทศต้นทางของแรงงานด้วย  

อย่างไรก็ตาม นอกเหนือไปจากจ านวนที่แท้จริงของแรงงานพม่าในประเทศแล้ว สิ่งที่ผู้น าของไทยมีความวิตก
กังวลมากก็คือปัญหาต่างๆที่เกิดจากการทะลักเข้ามาท างานของแรงงานพม่าในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ตลอดจนปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  โดยยิ่งมีแรงงาน
พม่าเพิ่มขึ้นมากเท่าใด ความวิตกกังวลที่มีต่อปัญหาต่างๆที่อาจเกิดจากแรงงานพม่าก็มีมากข้ึนเท่านั้น ความวิตกกังวลต่อ
สถานการณ์แรงงานพม่าในประเทศของผู้น าไทยที่เกิดขึ้นจึงน ามาสู่การมองแรงงานพม่าในฐานะภัยคุกคาม ซึ่งมุมมอง
ดังกล่าวย่อมถูกเจือปนไปด้วยความรู้สึกสงสัยและไม่ไว้ใจอันเป็นที่มาของความหวาดระแวงที่มีต่อแรงงานพม่าอย่างไม่
อาจหลีกเลี่ยงได้ ดังสะท้อนจากการให้สัมภาษณข์อง นายชวน หลีกภัย ผู้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรใีนช่วงระหว่างวนัที่ 
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2540 – 2549 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2544  

“...ตามปกติแรงงานที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็ต้องผลักดันออกไป มิฉะนั้นก็จะเป็น
ปัญหาในวันข้างหน้า ท้ังปัญหาสาธารณสุข ปัญหาอาชญากรรม และปัญหาสังคม...” (แนวหน้า 
26 เมษายน 2541, 2) 

ขณะเดียวกัน นายกร ทัพพะรังสี รองนายกรัฐมนตรีภายใต้รัฐบาลนายชวน หลีกภัย (พ.ศ.2540-2544) ก็ให้สัมภาษณ์แก่
สื่อมวลชนถึงปัญหาแรงงานข้ามชาติซึ่งประกอบไปด้วยแรงงานพม่าเป็นส่วนใหญ่ว่า 
  

“ปัญหาแรงงานต่างด้าว ถือว่าเป็นปัญหาที่ส าคัญและน่าเป็นห่วงอย่างมาก หาก
ผลักดันไม่ส าเร็จจะเกิดปัญหาบานปลาย ทั้งปัญหาเศรษฐกิจ อาชญากรรม สาธารณสุข และ
ความมั่นคง” (มติชน 4 มิถุนายน 2542, 16) 

 

นอกจากน้ี นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมภายใต้รัฐบาลนายชวน หลีกภัย 
(พ.ศ.2540-2544) ยังได้แสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาแรงงานพม่า ดังข้อความต่อไปนี้  
 

“...อย่างประเทศเราก็น่าห่วง ทุกวันนี้มีการตั้งหมูบ่้านแถวสมุทรสาคร แม้ต ารวจเข้า
ไปตรวจก็ถูกตีตายกจ็ับตัวไม่ได้ไมรู่้ใครเข้าป่าไปแล้ว...ทุกวันน้ีไมรู่้วา่ใครอยู่ท่ีไหน มันไม่บอกช่ือ
จริงด้วย บัตรประชาชนก็ไม่มี น่ากลัวจริงๆ...” (แนวหน้า 22 พฤษภาคม 2541, 17) 
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สรุปและอภิปรายผล 
ความหวาดระแวงที่รัฐไทยมีต่อแรงงานพม่านั้นเป็นตัวการส าคัญที่ท าให้มุมมองของรัฐไทยต่อแรงงานพม่ามี

ความแตกต่างจากมุมมองต่อแรงงานจากรัฐเพื่อนบ้านอ่ืน การที่รัฐไทยมองแรงงานพม่าในฐานะภัยคุกคามต่อความมั่นคง
ของรัฐจึงเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากความหวาดระแวงของรัฐไทย ซึ่งในท่ีสุดแล้วได้น าไปสู่กระบวนการก าหนดให้แรงงานพม่า
กลายเป็นปัญหาความมั่นคงขึ้นมา โดยความหวาดระแวงที่เจือปนอยู่ในมุมมองต่อแรงงานพม่าของบุคลากรในภาครัฐ
ไทยนั้นมีรากฐานมาจากปัจจัยห้าประการด้วยกัน คือ เหตุการณ์ในปัจจุบัน ความทรงจ าทางประวัติศาสตร์ ความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม พฤติกรรมของแรงงานพม่า และทัศนะต่อภัยคุกคามของผู้น า ซึ่งปัจจัยทั้งห้าประการนี้ได้บ่ม
เพาะความรู้สึกหวาดระแวงที่มีต่อแรงงานพม่ากระทั่งพัฒนาไปสู่ทัศนะในการมองว่าแรงงานพม่าเป็นภัยคุกคามต่อความ
มั่นคงของรัฐไทยในท่ีสุด 

ทั้งนี้ กล่าวได้ว่าในบรรดาห้าปัจจัยที่ท าให้เกิดความหวาดระแวงต่อแรงงานพม่านั้น ความวิตกกังวลของผู้น ารัฐ
ถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญมากที่สดุ เพราะเมื่อใดก็ตามเมื่อผู้น ารัฐมีความวิตกกังวลตอ่ปัญหาใดปญัหาหนึ่ง ปัญหา
นั้นๆมักจะถูกท าให้กลายเป็นประเดน็ทางการเมือง (politicization) ซึ่งอาจถูกพัฒนาให้กลายเป็นประเด็นทางด้านความ
มั่นคง (securitization) ได้ในท่ีสุด ดังเช่นกรณีของแรงงานพม่าในประเทศไทย กระนั้นก็ดี เมื่อพิจารณาจากเหตุการณใ์น
ปัจจุบัน ความทรงจ าทางประวัติศาสตร์ที่ไทยมีต่อพม่า ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม ตลอดจนพฤติกรรมของ
แรงงานพม่า และความวิตกกังวลของผู้น าไทยแล้ว จะเห็นได้ว่าปัจจัยทั้งห้าประการเหลา่นี้ลว้นมีสว่นในการหล่อหลอมให้
รัฐไทยเกิดความหวาดระแวงต่อแรงงานพม่าอย่างท่ีไม่เคยเกิดขึ้นกับรัฐเพื่อนบ้านอ่ืน แรงงานพม่าจึงได้รับการกล่าวถึงใน
ฐานะภัยคุกคามต่อความมั่นคงของรัฐไทย  แม้ว่าในความเป็นจริงแล้วยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าตกลงแล้วแรงงานพม่า
มีสถานภาพเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของรัฐไทยหรือไม่ แต่ไม่ว่าข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไร ค าตอบซึ่งเป็นผลิตผลของ
เมล็ดพันธ์ุแห่งความหวาดระแวงต่อผู้คนท่ีขึ้นช่ือว่ามาจากประเทศพม่าก็อาจถูกก าหนดไว้อยู่ก่อนแล้ว  
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาพบว่าทัศนะต่อแรงงานพม่าในฐานะภัยคุกคามที่เกิดขึ้นภายใต้บริบทของสังคมไทยนั้นเกิด
จากความหวาดระแวงที่รัฐไทยมีต่อแรงงานพม่าเป็นส าคัญ กระนั้นก็ดี ผู้วิจัยเห็นว่าทัศนะของรัฐไทยต่อแรงงานพม่าใน
ฐานะภัยคุกคามนั้นมิได้มีสาเหตุมาจากความหวาดระแวงเพียงอย่างเดียว สิ่งที่เราควรจะต้องท าความเข้าใจอีกประการ
หนึ่งก็คืออุดมการณ์ชาตินิยมที่เกิดขึ้นในรัฐไทยด้วย เนื่องจากอุดมการณ์ชาตินิยมที่รัฐไทยมีต่อพม่านั้นมีผลอย่างมากต่อ
มุมมองที่รัฐไทยมีต่อแรงงานพม่าในปัจจุบัน โดยจะเห็นได้ว่าเมื่ออุดมการณ์ชาตินิยมท างานร่วมกับความรู้สึกหวาดระแวง
ที่รัฐไทยมีต่อพม่า สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือปรากฏการณท์ี่รัฐไทยมองพม่าเป็นภยัคุกคามต่อความมั่นคงของรัฐ และน าไปสู่
การท าให้ประเด็นแรงงานข้ามชาติดังกล่าวกลายเป็นปัญหาความมั่นคงในท่ีสุด (securitization of migrant workers) 
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ความเป็นเมืองบนถนนสุขุมวิท 
Urbanization on Sukhumvit Road 

 
 

รองศาสตราจารย์ ดร. จารุวรรณ ข าเพชร        
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 

บทคัดย่อ 
งานช้ินนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่องการศึกษาการพัฒนาพื้นที่เมืองในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาถนน

สุขุมวิทซอย 1 – 23 โดยน าเสนอมุมมองที่ส าคัญและตัวอย่างแผนที่ของความเป็นเมืองบนถนนสุขุมวิท ใช้ระเบียบวิธี
วิจัยด้วยการศึกษาเอกสารและการลงพื้นที่สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ผลการศึกษาพบว่า ถนนสุขุมวิทถูกสร้างขึ้นโดย
พระพศิาสสุขุมวิท  ในปี พ.ศ. 2479 แต่เดิมย่านนี้เป็นทุ่งนาที่เรียกว่าทุ่งบางกะปิ  ซึ่งยังไม่มีบ้านเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง  
การกระจายตัวของเมืองเริ่มขึ้นในรัชสมัยของรัชกาลที่ 5 ตามนโยบายการพัฒนาเมือง ในปัจจุบันสุขุมวิทเป็นย่านที่มีการ
พัฒนาสูงสุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ อีกทั้งเป็นย่านธุรกิจ ย่านที่พักราคาแพง และเป็นย่านท่องเที่ยวทั้งกลางวันและ
กลางคืนท่ีมีนักท่องเที่ยวต่างชาติจ านวนมาก 

ค าส าคัญ: พื้นที่เมือง  ถนนสุขุมวิท   กรุงเทพมหานคร 
 
Abstract 

This paper is a part of the research “The study of Urban Area Development in Bangkok 
Metropolitan: A Case Study of Soi 1-23 Sukhumvit Road”. It presents some essential aspects and 
examples of maps of urbanization on Sukhumvit Road. The methodologies used are literature review 
and participant observation. The findings reveal that Sukhumvit Road was built by Phra 
Pisarnsukhumvit in 1936. The area was formerly nice fields called Thung Bang Kapi, with no house or 
contructions. The urbanization began in the reign of King Rama V in accordance with the urban 
development policy. Nowadays, Sukhumvit is one of the most highly developed areas in Bangkok. It 
is also the area of business, expensive residence, and day and night tourism with a lot of foreigners 

Keywords: urban area , Sukhumvit Rd. , Bangkok 
 
บทน า 

 ประมาณปลายเดือนมีนาคม 2558 ที่ผ่านมา หลายท่านคงรู้จักสุขุมวิทกันดีมากขึ้นจากเหตุการณ์ฝนตกหนัก 
ในกรุงเทพมหานคร จนกระทั่งก่อให้เกิดน้ าท่วม หรือน้ าทะลักข้ึนมาจากท่อกลางห้างสรรพสินค้าช่ือดังย่านสุขุมวิท หรือ
ก่อนหน้าน้ันประมาณ 1 เดือน ปรากฏที่ครึกโครมข่าวหนึ่งคือ ข่าวโรงเรียนเอกชนช่ือโรงเรียนวรรณวิทย์ ที่ตั้งตระหง่าน
อยู่ใจกลางซอยสุขุมวิท 8 ห้อมล้อมไปด้วยอาคารสูง แม้เป็นโรงเรียนเอกชนแต่ไม่ได้เก็บค่าเล่าเรียนแพงประสบภาวะ
ขาดทุนต่อเนื่อง แต่เจ้าของยืนยันด าเนินกิจการต่อด้วยใจรักและเสียสละเพื่อมุ่งหวังอนาคตของเด็กไทยที่ยังขาดโอกาส 
โดยต้านกระแสการพัฒนาพื้นที่ย่านน้ีที่ไม่ขายกิจการโรงเรียนให้กับกลุ่มนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่จับจ้องมองหาที่ว่าง
ขนาดใหญ่ใจกลางเมืองเช่นนี้ ด้วยโรงเรียนวรรณวิทย์ก่อตั้งมาในปี พ.ศ.2489 ในพ้ืนท่ีเกือบ 3 ไร่ จนกระทั่งมาในช้ันลูกที่
ด าเนินกิจการต่อเนื่องมาแม้วัยจะใกล้ 100 ปีแล้วก็ตาม หรือก่อนหน้าน้ัน สัก 4-5 ปี บริเวณสี่แยกอโศก คือแหล่งชุมนุม
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ทางการเมืองแหล่งส าคัญแหล่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร และขณะช่วงสงกรานต์ 2558 ก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสุขุมวิท
อีกในเรื่องการค้ามนุษย์ที่พบขอทานนั่งอยู่บริเวณต้นสุขุมวิทหรือย่านท่ีมีนักท่องเที่ยวจ านวนมาก 

จากความส าคัญและเหตุการณ์ที่สลับกันเกิดขึ้นบนพื้นที่สุขุมวิทนี้ คือการสร้างความส าคัญของพื้นที่โดยมี
ผู้สร้างและบุคคลหรือสิ่งอ่ืนท่ีสร้างสรรพสิ่งข้ึนมาบนถนนแห่งนี้ บทความเรื่องความเป็นเมืองบนถนนสุขุมวิทนี้ เขียนขึ้น
จากงานวิจัยเรื่อง การศึกษาการพัฒนาพื้นที่เมืองในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาถนนสุขุมวิท ซอย 1 -23 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นมาของพื้นที่ และพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงพื้นที่และชีวิตผู้คน วิธีการศึกษาโดยการ
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ลักษณะและพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้คนต่างเวลากันและการสัมภาษณ์ การน าเสนอจะ
น าเสนอประเด็นเรื่อง การเป็นพื้นที่เมือง นิยามเมือง กรุงเทพมหานครในอดีต และสุขุมวิทในปัจจุบัน 

 
ผลการศึกษา 

การอธิบายความหมายของเมืองในอดีต จากหลักฐานทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ อธิบายเมืองหมายถึง
ชุมชนที่มีฐานะเป็นศูนย์กลางของสังคมท้องถิ่น จากระดับเมืองขนาดเล็กข้ึนไปจนถึงเมืองขนาดใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางของ
รัฐและอาณาจักร บนเส้นทางการพัฒนาการของสังคมมนุษย์ขึ้นเป็นเมือง เป็นรัฐเป็นอาณาจักร และเป็นประเทศ เมืองก็
คือชุมชนหรือหมู่บ้านที่อยู่ร่วมท้องถิ่นเดียวกัน ไม่มีสภาพต่างคนต่างอยู่ ต้องสัมพันธ์กันทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
และวัฒนธรรม จ าเป็นต้องมีศูนย์กลางในการติดต่อ ท าให้ชุมชนบ้านท่ีพัฒนาหรือถูกยกให้เป็นศูนย์กลางมีการขยายตัว มี
โครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ และการปกครองที่ซับซ้อน (ศรีศักร วัลลิโภดม .2547:44 ) การรวมกลุ่มกันเป็นชุมชน
เมืองมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ด้วยการปกครอง การบริหาร การบริหารราชการแผ่นดิน หรืออาจเรียกว่าการพัฒนา โดย
เกิดขึ้นอย่างชัดเจนในสมัยพ่อขุนรามค าแหง ซึ่งมีการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์แบบพ่อปกครองลูก มีการ
ติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ และมีการบัญญัติกฎหมายเพื่อใช้ในการบริหารเมืองด้วย โดยการบริหา รเมืองได้แบ่ง
ออกเป็น หัวเมืองช้ันในคือ ราชธานี และเมืองหน้าด่าน ทั้ง 4 ทิศ โดยส่งตัวแทนกษัตริย์จากส่วนกลางไปปกครอง (วิรัช 
วิรัชนิภาวรรณ. 2551:196) โดยการจัดการบ้านเมือง ตามสมัยสุโขทัยดังกล่าว สืบเนื่องบางด้านมาถึงกรุงศรีอยุธยาและ
จนมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์  

การอธิบายเมืองตามแนวคิดทางมานุษยวิทยาในปัจจุบัน  ได้อธิบายเมืองโดยเน้นการศึกษาระดับจุลภาค หรือ
ใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและให้ความสนใจเรื่อง “วัฒนธรรม”หรือ “วิถีชีวิต”4 ส่วนการศึกษาเมืองในสาขาสังคม
วิทยาจะเน้นการวิเคราะห์ระดับมหภาค โดยก าหนดประเด็นในการศึกษาไว้ 8 ประเด็นหลัก (Mike Savage, Alan 
Warde and Kevin Ward. 2005 : 3) ว่าได้แก่ 1) ประสบการณ์ในชีวิตเมืองที่อยู่รวมกันแบบมหภาค ท่ามกลางผู้คน 
สิ่งแวดล้อม แบบเมือง ความรู้สึกภยันตรายในเมือง 2) การอยู่ในเมือง  ความแตกต่างของคนในเมืองเป็นการศึกษาแบบ
จุลภาค ให้เห็นถึงชีวิตของคนท่ีผูกพันกับเพื่อนบ้านและแสดงเอกลักษณ์ของตนที่ผูกพันกับบ้านเกิด 3) ชีวิตเมืองที่ผูกพัน
กับโครงสร้างสังคมในท้องถิ่น ได้แก่ ต าแหน่ง ช้ัน เพศ ชาติพันธ์ุ เป็นต้น 4) การยึดเหนี่ยวกันทางสังคม ในความสัมพันธ์
ฉันญาติ เพื่อนบ้าน เพื่อนและกลุ่มสังคมต่างๆ 5) ศึกษาเพื่ออธิบายประวัติศาสตร์การเกิดความเป็นเมือง การก่อตัวของ
เมือง 6) ศึกษาลักษณะโครงสร้างของเมือง พ้ืนท่ีส่วนการจัดการตามโครงสร้างของเมืองและวิถีการปฏิสัมพันธ์ 7) ศึกษา
ปัญหาของเมืองและแนวทางแก้ไข เช่น ปัญหามลพิษ ความยากจน ความไม่เท่าเทียมกันหรือความรุนแรงต่างๆ และ 8). 
ศึกษากิจกรรมทางการเมืองที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมและผลกระทบต่อตัวแทนในระดับท้องถิ่น ทั้ง 8 ประการข้างต้นล้วน
เกี่ยวพันกับการเติบโตของพื้นที่เมืองย่านสุขุมวิทด้วยชีวิตของคนล้วนสัมพันธ์กับโครงสร้างเมืองที่ถูกก าหนดขึ้นมาใหม่ 
จนก่อให้เกิดปัญหาในการเป็นอยู่หรือปัญหาเมืองต่อไป การศึกษาเมืองและพื้นที่เมืองนั้น มีนักวิชาการที่ศึกษาไว้หลาย
ท่าน อาทิ George Simmel (1858-1918) จาก The Metropolis and Mental Life (1903:103) Michel de 
Certeau (1984 ) จาก The Practice of Everyday Life  และ Walter Benjamin (ประมาณปี 1927และ 1940) จาก

                                                           
4ศึกษาเพิ่มเติมจาก จารุวรรณ ข าเพชร (2555) พื้นที่เมืองและชีวิตของคนในซอยคาวบอย 
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บทความเรื่อง “Arcade Project” การศึกษาเมืองของบุคคลต่างๆ ล้วนมีจุดเน้นที่ต่างกันออกไปแต่ต่างพยายามอธิบายทั้ง 
การก่อเกิดเมือง ชีวิตคนในเมือง การต่อสู้ในพื้นที่ ความทรงจ าที่เช่ือมอดีตของคนในเมืองกับค่านิยมประเพณีเดิม เมือง
กับกระแสทุนนิยมหรือโลกาภิวัฒน์ นั่นคือการศึกษา เมือง  โดยใช้มุมมองเรื่องพื้นที่ “space” ที่ต้องมีการแปล
ความหมายที่หลากหลายซ้อนทับกันมากกว่าการมองเห็นตึกสูงสง่าท่ีผุดขึ้นเหมือนดอกเห็ดในเมืองใหญ่ๆ ทั่วโลก 

การอธิบายความเป็นเมืองในระยะแรกจากสาขาสังคมวิทยาแนวจารีตคือการอธิบายเปรียบเทียบกันระหว่าง 
ความเป็นเมืองกับความเป็นชนบท โดยมีนักวิชาการที่มาร่วมอธิบายในแนวนี้หลายคนด้วยกัน แม้จะมีช่ือเรียกสังคมหรือ
ชุมชนเมืองและชนบทที่ต่างกันไปก็ตาม ดังเช่น Ferdinand Tonnies ( Gemeinschaft-Gesellschaft) Talcott Parson 
(modern society-traditional society) Robert Redfield (folk society-urban society) Durkheim (organic 
solidarity-mechanical solidarity) แต่การอธิบายท้ังมวลล้วนพยายามให้ภาพลักษณะการด าเนินชีวิต การปฏิสัมพันธ์
ของผู้คนท่ีแตกต่างในท่ีสุด 

พื้นที่ (space) คือแนวคิดของโลกสมัยใหม่ ที่พบได้ทั่วไป  มันสามารถอธิบายประยุกต์กับหลายสิ่งและหลาย
วัตถุประสงค์ พ้ืนท่ีในความหมายทางทฤษฏี ความหมายในชุมชน ความหมายในมานุษยวิทยา หรือความหมายในการคง
อยู่ อาจมีความเลื่อนไหลและปรับเปลี่ยนที่ต่างกัน การเลื่อนไหลของรูปฟอร์ม การกระท า การใช้ชีวิตในพื้นที่โลกร่ วม
สมัย หรือความสัมพันธ์กับเวลาเป็นต้น โดยบุคคลส าคัญคนหนึ่งที่อธิบายพื้นที่คือ เลอแฟปเวรอะ (Lefebvre) “The 
Production of Space” (POS) ที่อธิบายทั้งในแง่การผลิต การใช้พื้นที่ หรืออธิบายพื้นที่ว่าเป็นสิ่งแสดงแทน (Mike 
Crang and Nigel Thrift.2011:170-171) 

การศึกษาครั้งนี้ใช้มุมมองของหลุยส์ เวิรส Louis Wirth (1938) ที่เขียนเกี่ยวกับวิถีชีวิตคนในเมือง “Urbanism 
as a Way of Life” ที่ได้นิยามเมืองไว้ 3 ประการได้แก่ 1) ขนาด (size)  2) ความหนาแน่น (density) และ 3) ความ
หลากหลาย (heterogeneity)  โดยการน าเสนอจะเสนอภาพอดีตความเป็นมาของพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นเบื้องแรก 
จากนั้นจะเป็นเรื่องพื้นที่สุขุมวิทในอดีต และสุขุมวิทในปัจจุบัน รวมถึงวิเคราะห์ถึงการจัดจ าแนกคนในพ้ืนท่ีเมือง 

 

 
ภาพที ่1 โรงแรม Grace Hotel ย่านนานา 

 

1. กรุงเทพมหานคร หรือช่ือเดิมที่ชาวต่างชาติเข้ามา ติดต่อค้าขายหรือเจริญสัมพันธไมตรีตั้งแต่สมัยกรุงศรี
อยุธยาว่า “บางกอก” เดิมบางกอกเป็นช่ือต าบลริมล าน้ าเจ้าพระยา มีช่ือปรากฏอย่างน้อยก็ในสมัยสมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถ (พ.ศ.1991-2031) (วิมลสิทธ์ิ หรยางกูร.2536 : 11)เมื่อเริ่มมีการขุดคลองลัดแม่น้ าเจ้าพระยากันขึ้น บางกอกมี
ความส าคัญสืบเนื่องเรื่อยมา โดยเฉพาะการเป็นต าแหน่งที่เรือส าเภาทั้งหลายต้องหยุดเพื่อให้ตรวจก่อนที่จะผ่านเข้าไป
ติดต่อกับเมืองหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยา  บางกอกจึงเป็นเมืองหน้าด่าน หรือเมืองท่าส าคัญในการสอดส่องตรวจตรา
ผู้คนและอาวุธที่จะเข้าออกจากเมืองหลวง รวมทั้งเป็นด่านเก็บภาษีอากรสินค้าต่างๆอันเป็นแหล่งรายได้ส าคัญสู่
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ท้องพระคลังอีกด้วยนอกจากนั้นบางกอกยังถือเป็นเมืองหน้าด่าน เพราะพ่อค้าและคณะราชทูตจากนานาประเทศต้อง
จอดเรือใหญ่ที่กินระวางสูงไว้ที่ปากน้ าเจ้าพระยา และลงเรือเล็กมาติดต่อกับเจ้าเมืองธนบุรีหรือบางกอกเพื่อแจ้งให้ทาง
กรุงศรีอยุธยาทราบก่อนจึงจะเดินทางไปยังกรุงศรีอยุธยาได้ ความเป็นเมืองหน้าด่านนี้ท าให้บางกอกได้รับฐานะเป็นเมือง
ยุทธศาสตร์และเป็นแหล่งรับผู้คนที่มากหน้าหลายตา หลากหลายชาติพันธุ์เข้ามาในพื้นที่บางกอก อีกทั้งผืนดินอันอุดม
สมบูรณ์ที่เกิดจากการทับถมโคลนตะกอนท่ีแม่น้ าพัดพามาจากภูเขาท าให้ผืนดินอุดมสมบูรณ์อย่างยิ่ง บางกอกจากชุมชน
เล็กๆ ริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาจึงกลายเป็นช่ือ Bangkok ที่ชาวต่างชาติรู้จักและใช้เรียกกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของ
ไทย กระทั่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นบนฝั่งตะวันออกของแม่น้ า
เจ้าพระยาในปี พ.ศ.2325 เมืองบางกอกจึงได้กลายเป็นศูนย์กลางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมของไทย
อย่างแท้จริง 

ด้วยบางกอกในอดีตก็คือชุมชนย่านการค้าเล็กๆ แต่ทวีความส าคัญเพิ่มขึ้นตามกาลเวลาด้วยมีพ่อค้าวานิชจาก
แดนไกลเข้ามาค้าขาย และมองเห็นบางกอกที่มีคลองมากมายเป็นดังเวนิสตะวันออก ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจก่อตัวขึ้น 
มีชาวจีนอพยพเข้ามาค้าขายและกลุ่มอื่นๆ ท่ีเข้ามาด้วยหลากปัจจัย ท้ัง ลาว มลายู มอญ เขมร ญวน ฝรั่ง แต่ละกลุ่มต่าง
น าพาวัฒนธรรมของตนเข้ามาแลกเปลี่ยน รวมทั้งวิทยาการสมัยใหม่ จนกลายเป็นวัฒนธรรมที่หลากหลายในพ้ืนท่ี 

 
ภาพที ่2 ร้านแผงลอยจ าหน่ายสนิค้าตามทางเดินเท้า 

 

พื้นที่บางกอกส าหรับชาวต่างชาติเรียกขานหรือกรุงเทพมหานครนั้น มีพัฒนาการในแต่ละเขตแตกต่างกัน 
แล้วแต่ผู้ก าหนดโครงสร้างระยะแรก บางพื้นที่ยังเป็นพื้นที่สวน บางพื้นที่เป็นท้องนา บางพื้นที่เป็นย่านการค้าพานิชย์อัน
ทันสมัย โดยเฉพาะย่านที่มีชาวตะวันตกเข้ามาค้าขาย และ รัชกาลที่ 4 ได้พระราชทานที่ดินให้เป็นที่ตั้งของกงสุลชาติ
ต่างๆ ตั้งแต่ริมถนนเจริญกรุง จากปากคลองผดุงกรุงเกษมลงไปถึงสีลม ดังนั้นชาวยุโรปจึงนิยมตั้งบ้านเรือน ธนาคาร 
ร้านค้าในย่านนี้  

กรุงเทพมหานครเริ่มพัฒนาเป็นเมืองการค้าในสมัยรัชกาลที่  4 รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องพื้นที่ในการตั้งที่
อยู่อาศัย ด้วยผู้คนที่มากขึ้น ขุนนาง เจ้านายที่เคยสร้างวังอยู่ริมแม่น้ าเจ้าพระยาหรือรายรอบพระบรมมหาราชวังก็เริ่ม
สร้างวังห่างออกไปตามฐานะ ท าให้เมืองต้องขยายตัวออกไปนอกก าแพงเมือง ทั้งโดยการขุดคลอง และการตัดถนน
เพิ่มขึ้น (จารุวรรณ ข าเพชร.2555:56) 

นอกจากน้ันการเคหะแห่งชาติได้นิยมเมืองไว้ว่า เมืองมีนิยามความหมายที่แตกต่างกัน โดยราชบัณฑิตยสถาน 
ให้ความหมายไว้ถึง 4 ประเภท ได้แก่ แดน เช่น เมืองมนุษย์ เมืองสวรรค์ เมืองบาดาล ประเทศ เช่น เมืองไทย เมืองจีน 
เมืองลาว จังหวัด เช่น เมืองเชียงใหม่ เมืองนครศรีธรรมราช เมืองตราด  เขต ซึ่งเคยเป็นเมืองส าคัญระดับจังหวัด ต่อมา
ถูกลดฐานะเป็นอ าเภอ เช่น เมืองไชยา เมืองมีนบุรี เมืองขุขันธ์  เมืองในทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึงพื้นที่ ที่มีการตั้งถิ่น
ฐานหนาแน่น ช านาญงานเฉพาะในการผลิตสินค้าและบริการ พึ่งพาอาศัยระหว่างกันในหมู่ครัวเรือน หน่วยธุรกิจและ
รัฐบาล และมีระดับของเทคโนโลยี นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการสูง เมืองในแง่ผังเมือง หมายถึงพื้นที่ที่มีการตั้ง
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ถิ่นฐานของประชากรอย่างหนาแน่นในรูปชุมชน โดยประชากรส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีศูนย์กลางการ
บริหาร การปกครอง มีการติดต่อสื่อสาร มีเส้นทางคมนาคม เช่น ถนนหนทางทั้งในเมือง นอกเมือง ระหว่างเมือง จนเกิด
เป็นลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างจากชนบท (การเคหะแห่งชาติ.2556 : 7) 

2. พื้นที่เมืองย่านสุขุมวิท สุขุมวิทเป็นย่านการค้าธุรกิจส าคัญหรือพื้นที่ที่มีความเจริญและความส าคัญแหล่ง
หนึ่งของกรุงเทพมหานคร ย่านสุขุมวิทเรียกช่ือตามถนนสุขุมวิทที่สร้างขึ้นใน ปี พ.ศ.2479 โดยพระพิศาลสุขุมวิท อธิบดี
กรมทางหลวงสมัยนั้นที่เป็นผู้บุกเบิกและควบคุมการก่อสร้างในสมัยรัชกาลที่ 7 และรัชกาลก่อนหน้านั้นก็มีการขยายเมือง
ออกไปนอกก าแพงเมือง เพื่อเปลี่ยนโครงสร้างของเมือง หลังจากปี พ.ศ.2500 รัฐบาลได้ปรับปรุงนโยบายเศรษฐกิจประเทศ 
พัฒนากรุงเทพให้กลายเป็นศูนย์กลางความเจริญและการติดต่อกับต่างประเทศ จ านวนประชากรที่เพิ่มขึ้นมีการพัฒนา
ด้านโรงแรมที่พัก อพาร์ทเมนท์ อาคารเกี่ยวกับการบันเทิง ศูนย์การค้า ได้ขยายตัวไปใกล้ที่พัก เช่น บริเวณราชประสงค์ 
ประตูน้ า เพลินจิต สยามสแควร์ ลาดพร้าว บางกะปิ คลองจั่น หัวหมาก การขยายตัวของเมืองจึงเริ่มย้ายจากฝั่งใกล้
แม่น้ าเจ้าพระยา ออกไปสู่รอบนอกของนครหลวง เช่น ถนนสุขุมวิท ถนนพหลโยธิน ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ (บุญทัน ดอก
ไธสง.2520 : 4) โดยลักษณะการใช้ที่ดิน เพื่อการอยู่อาศัยนั้นพบว่าเขตที่อยู่อาศัยระดับบน (High Residential Area) 
พบว่าจะอยู่แถวถนนสุขุมวิท 

การขยายตัวของเมืองไปทางแนวถนนสุขุมวิท โดยการสร้างถนนขนานไปกับล าคลองแสนแสบซึ่งเป็นทางสัญจร
ตามแนวเดิม การตั้งบ้านเรือนจะอยู่ริมคลองแสนแสบ ส่วนห้องแถว อาคารพานิชย์ จะอยู่ในพื้นที่โล่งหรือเรียกว่า ทุ่ง
ทั้งหลาย “ทุ่งบางกะปิ” คือทุ่งหนึ่งที่มีพ้ืนท่ีว่างมาก เพราะเป็นทุ่งนา ทุ่งบางกะปินับแต่ซอยสุขุมวิท 3 หรือ นานา ไปถึง
ซอยสุขุมวิท 63 (ซอยเอกมัย)ในปัจจุบัน บริเวณแถบนี้อากาศดี ถนนร่มรื่นเพราะมีต้นไม้ใหญ่  ดังข้อความที่ปรากฏใน
วรรณกรรมชิ้นเยี่ยมเรื่อง “ข้างหลังภาพ” ที่อธิบายภาพย่านนี้ว่า “ข้าพเจ้าไปเยี่ยมเธอที่บ้านต าบลบางกะปิ ปลูกเป็นตึก
ย่อมๆช้ันเดียว ในบริเวณอันกว้างใหญ่ประมาณ 3 ไร่ โดยรอบมีรั้วต้นมอร์นิงกลอรี ซึ่งสะพรั่งไปด้วยใบสีเขียวและดอกสี
ม่วง แลดูหนาทึบตัวบ้านตั้งอยู่บนเนินลึกเข้าไปในบริเวณ ดูเด่นเห็นถนัด บริเวณหน้าบ้านท าเป็นสนามส าหรับเดินเล่น
ผ่านไปในสวนดอกไม้นานาชนิด มีสระใหญ่อยู่ทางด้านซ้ายของบริเวณ ใกล้กับริมประตูทางเข้า มีศาลาเล็กๆ ตั้งอยู่กลาง
สวนดอก ปกคลุมด้วยพรรณไม้เลื้อย ดูเป็นท่ีรื่นรมย์ใจ” 

พื้นที่ย่านสุขุมวิทในอดีต จะมีการปลูกเรือนหลังใหญ่  มีพื้นที่ในบ้านกว้างขวางตามค าพรรณนา  พร้อมต้นไม้
ดอกไม้ เดิมเคยเป็นทุ่งนาเพราะตัดถนนผ่านทุ่งบางกะปิที่นายังมีราคาถูก จึงเป็นที่นิยมของผู้มียศฐาบรรดาศักดิ์ คหบดี 
ซื้อเป็นท่ีอยู่อาศัยเกิดการกระจายตวั การสร้างบ้านเดี่ยวไปตามแนวถนนสขุุมวิท แต่เดิมแถบถนนสุขุมวิท เพชรบุรี เป็นท่ี
อยู่อาศัยของข้าราชการช้ันผู้น้อยและราษฏรธรรมดา ส่วนพวกคหบดีและผู้มีฐานะก็จะซื้อที่ดินทิ้งไว้เฉยๆ ภายหลังเมื่ อ
เมืองขยายตัว จึงพากันมาปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่อาศัยในย่านถนนสุขุมวิท ซึ่งได้ชื่อว่า เป็นถนนที่ยาวที่สุดในสมัยนั้น 

 
ภาพที่ 3 ยา่นสุขุมวทิจะเป็นทีต่ั้งของสถานทูตหลายแหง่ ดังภาพคือสถานทูตปากีสถาน 
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ย่านสุขุมวิท นอกจากท่ีพักอาศัย ร้านค้าพานิชย์แล้ว สุขุมวิทเป็นย่านมีชีวิตขึ้นมาได้นับจากสงครามเวียดนาม 
ช่วยระยะเวลาดังกล่าวในปี พ.ศ. 2506-2516 ประเทศไทยได้กลายเป็นฐานทัพทางทหารให้กับสหรัฐอเมริกาล าเลียง
ก าลังและฐานพักฟ้ืนทางทหารของประเทศสงคราม นับแต่สุขุมวิทซอย 3-4 เป็นต้นมาในแทบทุกซอยจะมีร้านจ าหน่าย
สุรา อาหาร ไว้รองรับทหารต่างชาติมาแต่สมัยนั้นและสืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน ด้วยในปี พ.ศ.2507 -2511 เป็นช่วงที่
ประเทศไทยมีทหารอเมริกามากถึง 45,000 คน และช่วงปี พ.ศ.2508-2514 เป็นช่วงที่สงครามมีความรุนแรงสุดขีดมี
ก าลังทหารสหรัฐมากถึง 200,000 คนเข้าสู่สงคราม (อ้างแล้ว, 2531 : 98) 

ร่องรอยการเจริญในแง่การเปิดกิจการร้านอาหาร ผับ บาร์ หรือธุรกิจเกี่ยวกับความบันเทิงที่เช่ือมโยงกัน
ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันที่มีกิจการลักษณะดังกล่าวกระจายตัวอยู่ทั่วไป โดยเฉพาะซอยนานาทั้ง 2 ฝั่ง โดยการเข้ามามาก
ของชาวต่างชาติ (ส่วนใหญ่เป็นทหาร)ในช่วงอดีตที่ผ่านมาและต่อเนื่อง ท าให้เศรษฐกิจเฟื่องฟูอย่างมากด้วยสกุลเงินดอล
ล่าร์ จึงเกิดการอพยพคนจากชนบทเข้ามาหางานท าตามเมือง เป็นงานด้านบริการในโรงแรม ร้านอาหาร สถานอาบอบ
นวด รวมทั้งงานก่อสร้างสนามบิน ถนน อาคาร โรงแรม อพาร์ทเมนท์ รวมทั้งอาคารที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติ 

 
ภาพที่ 4 ร้าน Café-bar ที่บอกต าแหน่งการไปย่าน Red Light กรุง Amsterdam  

 

3. สุขุมวิทในปัจจุบัน (2558) ที่อยู่อาศัยแบบบ้านเดี่ยวในย่านสุขุมวิทลดน้อยลงไปอย่างมากอยู่ในภาวะ
เดียวกันกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นใน ช่วงปี พ.ศ. 2475-2500 บ้านเดี่ยวถูกแทนที่ด้วยอาคารพานิชย์ หรืออาคารพัก
อาศัยกึ่งพานิชย์  อาคารที่พักเปลี่ยนเป็นอาคารสูงประเภทคอนโดมิเนียม ด้วยที่ดินมีราคาสูง  แต่ทว่าอาคารที่พักอาศัย
แบบบ้านเก่าๆ เริ่มกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งแต่เปลี่ยนหน้าที่ดัดแปลงมาเป็นร้านอาหาร คอกเทลเลาจน์ หรือร้านขาย
เหล้าเป็นส่วนใหญ่ แต่พบมากแถบต้นๆในซอยแยกถนนสุขุมวิท กิจการค้าย่านสุขุมวิทนอกจากการค้าแบบค้าปลีก
สมัยใหม่ (modern trade) แล้ว ยังมีกิจการค้าลักษณะขายของข้างถนน (street vendor) ที่พบทั่วไปแต่ในซอย 3/1 – 
ซอย 5 เป็นการวางขายของกับพ้ืนดินหรือฟุตบาท บริเวณด้านหน้าร้านกาแฟสตาร์บัค (starbuck) สินค้าท่ีจ าหน่ายได้แก่
ปลอกแขน บุหรี่ หรือเส้นด้ายถักเป็นตัวอักษรพร้อมผลิตตามค าสั่ง (Made to order) บริเวณนี้มีหญิงสาวมายืนหน้าร้าน
เผื่อเจอแขกที่จะไปร่วมเป็นเพื่อนเที่ยวยามค่ าคืน ซอย 7 ท่ีเป็นที่ว่างเปล่าจะเป็นด้านหลังร้าน  ในซอยมีแสงไฟสลัว ไม่มี
การสัญจร เพราะเป็นที่จอดรถเข็นขายของ หรือรถเก็บของจากแผงลอยนั่นเอง เป็นซอยค่อนข้างเปลี่ยวแต่จากการลง
พื้นที่และพบข้อมูลใหม่คือ จากซอย 13 สามารถทะลุเข้าไปออกซอย 11ได้ นั่นคือถึง Ambassador Hotel หรือช่ือเดิม
คือ  โรงแรมชวลิตได้ การลงพื้นที่พบมีร้านรับนวด ช่ัวโมงละ 400 บาท ท้ังนวดด้วย Aroma Oil โดยลักษณะการจัดห้อง
ที่กะทัดรัด ด้านใน มี 2 ห้องเล็ก ที่พอวางเตียงนวด ด้านหน้า สองห้องนวดนั้น คือพื้นที่กลางส่วนรวม ที่ 2 ห้องย่อยจะ
ใช้ร่วมกันเพราะมีอุปกรณ์ในการท างานเก็บไว้  เหมือนการก่อสร้างที่เป็นย่าน โคมแดง (Red light district) ของ
อัมสเตอดัมส์  เพียงแต่อัมสเตอดัมส์จะเป็นห้องเดี่ยวพร้อมตู้กระจก และในซอยนี้ยังมีการก่อสร้างคอนโดมิเนียมขนาด
ใหญ่ Hyde Sukhumvit และฝั่งตรงข้ามเป็นอาคารที่พักพร้อมร้านขายของเป็นแต่ละช้ัน คล้ายห้างสรรพสินค้าแต่ไม่
ใหญ่โตเท่าห้างสรรพสินค้าช้ันน าทั่วไป  และด้านหน้าติดกับถนนสุขุมวิทก าลังก่อสร้างโรงแรมขนาดใหญ่ Hyatt 
Regency Bangkok ที่เป็นโครงการเช่ือมกับ Hyde Sukhumvit 
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ภาพที่ 5 ร้าน EROTIC SHOP ย่าน Red Light กรุงอัมสเตอรดัม (Amsterdam) 

 

สินค้าที่จ าหน่ายริมถนนจะเป็นสินค้าที่เหมาะส าหรับนักท่องเที่ยวซื้ อเป็นของฝาก เช่นเสื้อกีฬาสกรีน ด้วย
อักษรว่า Ronaldo หรือเสื้อพร้อมชื่อนักฟุตบอลระดับโลกคนอ่ืน กางเกงนักมวยไทย ปักอักษรว่า Thailand และสินค้า
ทางเพศเป็นต้น สินค้าประเภทตกแต่งร่างกายของเพศหญิง เช่น เครื่องส าอาง รองเท้า กระเป๋า อุปกรณ์ตกแต่งทรงผม 
รวมทั้งเสื้อผ้าเด็ก แม้เพียงในซอยเล็กๆ ที่ไม่ใช่ทางผ่านหรือมีเจ้าประจ ามาขาย จะมีแม่ค้าหน้าใหม่เข้ามาวางขายสินค้า
แบกับดิน ไม่มีแผงลอยตั้งขายเหมือนเช่นริมถนนด้านหน้าสุขุมวิท พื้นที่เปิดใหม่ สินค้าจะมาจากส าเพ็ง เช่น ตุ๊กตา รถ
เด็กเล่น  ไม้เซลฟี่ ช่วงปิดเทอมจะมองเห็นแม่ค้าน าบุตรหลานมาขายสินค้าด้วย นอกจากจะเป็นพื้นที่แห่งโอกาสแล้วยัง
เป็นพื้นที่แห่งความอบอุ่น ลูกได้อยู่กับแม่ หรือรวมทั้งคนขอทานที่ลูกก็นอนอยู่ข้างแม่ขณะท างานขอเงิน 

 

 
 

 

 

 

ภาพที่ 6 ย่าน Red Light District กรุง Amsterdam 
 
ความหนาแน่นของผู้คนในย่านสุขุมวิทตอนต้นในช่วงกลางวันคือการมาท างานของพนักงานในอาคารสูงต่างๆ 

จึงพบการเปิดร้านอาหารและแผงลอยจ าหน่ายอาหาร เครื่องดื่มตั้งแต่ยามเช้า หรือปรับเปลี่ยนบ้านเก่าเป็นร้านไป ยาม
เย็นชีวิตเริ่มคึกคึก ผู้คนเริ่มเปลี่ยนเป็นชาวต่างชาติตะวันตก เอเชีย และตะวันออกกลาง รวมทั้งชนผิวสีอีกด้วย ร้านค้าจึง
ตอบสนองวิถีของแต่ละกลุ่มในเรื่องอาหาร หรือของที่ระลึกก็ตาม จากแผนที่จะเห็นว่าซอยต้นๆ ของถนนสุขุมวิท ได้ถูก
ปรับเปลี่ยนหน้าท่ีรองรับการใช้ชีวิตแบบคนเมืองมากขึ้น มีร้านค้าขายอาหาร ร้านสะดวกซื้อ หากเป็นซอยนานาทั้ง 2 ฝั่ง 
จะมีธุรกิจบันเทิง โรงแรม หรือ องค์ประกอบที่สนับสนุนด้านการท่องเที่ยว เช่น ร้านรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
บริษัทรับจองตั๋วเครื่องบิน ร้านตัดเสื้อผ้า ขายกระเป๋า ส่วนลึกๆเข้าไปด้านในซอยที่ติดกับคลองแสนแสบ ยังคงเป็นบ้าน
เดี่ยวท่ีมีพื้นท่ีกว้างขวาง ต้นไม้ขนาดใหญ่ปรากฏอยู่ 
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การอภิปรายผล 
ผู้คนบนถนนสุขุมวิทมีหลากหลายกลุ่ม ที่ใช้ชีวิตตามวิถี (life style) ของตน โดยตอนต้นของสุขุมวิทเป็นพื้นที่

ของกลุ่มเอ็กซ์แพ็ท (Expat) ที่นิยมอยู่ตามแหล่งที่สะดวกสบาย มีโรงแรมระดับ 5 ดาว ส านักงาน คอนโดมิเนียม 
โรงพยาบาลขนาดใหญ่ และระบบขนส่งมวลชนท่ีดีล้วนเป็นแหล่งดึงดูดชาวต่างชาติ กลุ่มคน Expat5 เหล่านี้จึงเป็นกลไก
ของเมืองและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  บริเวณนี้มีความหลากหลายทางเชื้อชาติอยู่มาก จึงเป็นการเปิดพื้นที่ของ
วิธีคิดที่หลากหลาย และก าลังซื้อเชิงธุรกิจส่งผลต่อราคาอสังหารมิทรัพย์สงูขึ้นการพัฒนาอสังหาริมทรพัย์ยิ่งใหญ่จะลงทุน
ย่านนี้ด้วยเป็นแหล่งที่สะดวกสบายใช้ชีวิตใจกลางกรุง สะดวกในการเดินทางเข้าสู่ย่านธุรกิจ แหล่งข็อปปิ้งช้ันน า 
โรงเรียน และโรงพยาบาลระดบันานาชาติ ย่านนี้ยังสามารถพัฒนาขายท่ีอยู่อาศัยให้กับชาวต่างชาติได้ ดังมีการก่อสร้างที่
พักระดับหรูย่านนี้หลายแห่ง เพราะมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนซื้อคอนโดมิเนียมใน
ไทย จ าแนกตามเช้ือชาติ มากที่สุดได้แก่ อังกฤษ 14.4% อเมริกัน 12.1% สิงคโปร์ 10.9 % ฮ่องกง 4.5 % ฝรั่งเศส 4.2 
% โดยคอนโดระดับหรูที่ขายในกรุงเทพถูกจับจองโดยชาวต่างชาติ ที่ซื้อเพื่อการอยู่อาศัยเป็นหลัก เพื่อเป็นที่พักถาวร 
หรือเป็นบ้านหลังที่สอง หรือใช้ในช่วงที่มาท าธุรกิจ จากข้อมูลที่พบว่าท าเลที่นิยมมากท่ีสุดคือย่านสขุุมวิท รองลงมาได้แก่
ลุมพินี หลังสวน เพลินจิต ราชด าริ สาทรและย่านใกล้เคียง  แม้ที่อยู่อาศัยส าหรับชาวต่างชาติในรูปแบบการเช่าหรือ 
service apartment ก็ยังนิยมเช่าอยู่ย่านสุขุมวิทมากท่ีสุดเช่นกัน 6 

การศึกษาอาจจัดจ าแนกผู้คนในพื้นที่ออกเป็นหลายกลุ่มด้วยกันการจ าแนกได้ทั้งลักษณะเช้ือชาติ อายุ และ
อาชีพ จากประเภทสินค้าที่จ าหน่าย เป็นต้น  ได้แก่ชาวตะวันออกกลาง ในซอยนานาตั้งแต่ 3 3/1 – 5 เป็นหลัก ชาวฝรั่ง
ผิวขาวมีจ านวนไม่มากนัก จึงไม่เห็นคนผิวสี (ขึ้นกับระยะเวลาที่ลงพื้นที่) และยังมีชาวอินเดียนอยู่จ านวนหนึ่งโดยเฉพาะ
ในซอย 7 และซอย 9 ผู้คนที่จ าหน่ายสินค้า มีทั้งกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง พม่าจากส าเนียงเสียงที่พูดคุย เป็นลูกจ้ างขาย
ของ หรือชาวอินเดียน และเหมือนชาวเขาที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ มีการต่อรองราคา ด้วยค าถาม “How 
much” คือเสียงร้องถามจากคุณแม่ผิวขาวกับเด็กหญิงชาวไทยอายุประมาณ 10 ขวบท่ีนั่งชิดแผงขายของหรือแทบจะใต้
แผงขายกระเป๋าผ้าพื้นเมือง อยู่ระหว่างซอย 9-11 เด็กหญิงก าลังรับประทานบะหมี่กึ่งส าเร็จรูปอยู่ พร้อมตอบว่า 
“three-fifty”  การต่อรองราคาไม่เกิดขึ้น พร้อมกับคนถามราคาเดินจากไปพร้อมลูกน้อยที่นั่งอยู่ในรถเข็นแม้จะได้ยิน
เสียงแม่ของเด็กหญิงกล่าวตามหลังว่า “ two hundred” ก็ตาม 

พื้นที่แห่งการพัฒนาย่านใจกลางกรุงที่ทันสมัย เต็มไปด้วยชาวต่างชาติ แต่ก็ยังคงเป็นพื้นที่แห่งโอกาสในการ
แสวงหาสิ่งท่ีดีให้กับชีวิต เป็นพ้ืนท่ีแห่งการสร้างสรรค์ด้วยมีคนมากมายต่างชาติ ต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม ล้วนพยายาม
สื่อสารกันด้วยค าพูด ท่าทาง แววตา คนต่างกลุ่มมาอยู่ร่วมกันจึงต้องเรียนรู้และแปลความหมายสิ่งนั้น  นอกจากนี้ที่
ส าคัญคือ พื้นที่สุขุมวิทพื้นที่แห่งการพัฒนา ทั้งพัฒนาชีวิตผู้คน หรือพัฒนาพื้นที่เมือง ตึกสูงระฟ้า อาคารที่พักแบบหรู
สร้างใหม่ เห็นคนใหม่ๆ เข้ามาเดินร่วมเล่นในพื้นที่แห่งการพัฒนานี้ ทั้งนักธุรกิจระดับนานาชาติ ไปถึง แม่ค้าขายของที่
เดินเร่ขายของพร้อมอาหารในตะกร้า เดินตรงไปในกลุ่มเป้าหมาย พร้อมเสียงร้อง “มักบ่ อยากบ่  ขนม ข้าวเน้อ”ด้วย
ส าเนียงภาษาถิ่นของตน 

 
สรุป 
 เมืองย่านสุขุมวิทเป็นแหล่งที่มีความหมายในเชิงพื้นที่ส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ เป็นย่านตอบสนองการใช้ชีวิต 
(life style) ของคนหลากหลายกลุ่ม ท้ังนักท่องเที่ยวฝรั่ง ชาวเอเชีย ชาวตะวันออกกลาง รวมทั้งตอบสนองกลุ่มวัยรุ่นคน
ไทย ที่ใช้ย่านสุขุมวิทเป็นแหล่งจับจ่ายสินค้าตามกลุ่มเป้าหมายบริเวณ ห้างเทอร์มินอล 21 ท่ีจัดแสดงเป็นร้านตามแต่ละ
ประเทศ หรือเรียกว่าเป็นกลุ่มฮิป (HIP-Highly IndividualPerson) คือกลุ่มคนที่มีรูปแบบการใช้ชีวิตเฉพาะตัว เป็นตัว

                                                           
5 Expat ย่อมาจาก expatriate หมายถึงคนที่อาศัยท างานในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศของตนเป็นเวลานาน 
6วารสาร ธอส.www.ghbank.co.th สืบค้นวันที่ 30 มีนาคม 2558 “ตลาดที่อยู่อาศัยส าหรับชาวต่างชาติ” 
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ของตัวเองทั้งเสื้อผ้า ทรงผม การฟังเพลง การใช้เวลาส่วนตัว และรสนิยมในด้านศิลปะและมีความมั่นใจในตัวเอง  (พันธ
วิศ ลวเรืองโรจน์,2549 : 21) ประการที่ 2 ย่านสุขุมวิท เป็นย่านคนเดิน (High Pedestrian) แม้บนถนนสุขุมวิทมิได้
จัดเป็นถนนคนเดิน แต่ด้วยมีซอยแยกย่อยจ านวนมาก และแต่ละซอยล้วนมีกิจกรรมให้ผู้คนได้เข้าไปท ากิจกรรม
แลกเปลี่ยนท้ังการใช้บริการในด้าน อุปโภคจับจ่ายใช้สอย การนวดแผนโบราณ หรือการบริโภคอาหารที่มีหลากหลายทั้ง
อาหาร อินเดีย อาหารอาหรับ อาหารเกาหลี ญี่ปุ่น การเดินเลือกซื้อของที่ระลึกเป็นต้น ประการที่ 3 คือเป็นย่านแห่งการ
สร้างสรรค์ (Creative Zone) ด้วยสุขุมวิทเป็นพื้นที่ประกอบไปด้วยคนหลากหลายกลุ่ม ในพื้นที่สามารถตอบสนอง
รูปแบบการใช้ชีวิตที่เป็นสากล สุขุมวิทจึงเปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2 ของคนท างานชาวต่างชาติซึ่งเป็นที่ ยอมรับกันว่า
เป็น กลุ่มที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในทุกภูมิภาคของโลก  
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ภาพที่ 7 ถนนสุขุมวิท 1 ซอยรื่นฤดี 
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ภาพที่  8 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 (นานาเหนือ) 
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ภาพที ่9 ถนนสุขุมวิท ซอย 5 (ซอยเลิศสิน 1) 
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พฤติกรรมของผู้เล่นอินเตอร์เน็ตที่มาเล่น ณ ร้านอินเตอร์เน็ต 
บริเวณรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

Behavior of Internet Player at Internet Café  
SurroundingSuan Sunandha Rajabhat University 

 
 

อาจารยพิ์ชามณต์ ชาญสุไชย 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา  
 
บทคัดย่อ 
           การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้เล่นอินเตอร์เน็ตที่มาเล่น ณ ร้านอินเตอร์ เน็ตบริเวณ
รอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และเพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้เล่นอินเตอร์เน็ตที่ส่งผลต่อพฤติกรรม เพื่อ
เป็นข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจในการวางแผนและก าหนดกลยุทธ์เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าของ ผู้ที่
ต้องการท าธุรกิจนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้เล่นอินเตอร์เน็ตบริเวณรอบมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา
เท่านั้นจ านวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถาม หลังจากนั้นท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติ
อนุมานที่ค่านัยส าคัญทางสถิติก าหนดไว้ที่ 0.05 กลุ่มตัวอย่างนี้ประกอบด้วย เพศหญิง 258 คน คิดเป็นร้อยละ 64.50 
เพศ ชาย 142 คน คิดเป็นร้อยละ 35.50 มีผู้ตอบมากที่สุดในช่วงอายุ  20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 59.75   รอง ลงมา คือ
ต่ ากว่า  20 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.75 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 72.25 รองลงมาต่ ากว่า  ปริญญาตรี 
คิดเป็นร้อยละ  17.25  และมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง  5,000-15,000  คิดเป็นร้อยละ 56.25  รองลงมามีรา ยได้ต่อ
เดือน น้อยกว่า  5,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ  36.25  ผลการศึกษาสรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกใช้บริการจาก
ร้านอินเตอร์เน็ตด้วยความรวดเร็วของระบบและมีความต้องการบริการและอุปกรณ์เสริม  ดังนั้นผู้ที่ท าธุรกิจด้าน
อินเตอร์เน็ตควรจะให้ความใส่ใจกับผู้มาใช้บริการและปรับปรุงคุณภาพและบริการเพิ่มเติมให้ตรงกับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ  ได้แก่  ประสิทธิภาพของอุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพสูง  บรรยากาศที่มีความเป็นส่วนตัว  
พนักงานให้บริการแก้ไขปัญหาและสอนการใช้งาน   

ค าส าคัญ: พฤติกรรม  ผู้เล่นอินเตอร์เน็ต  ร้านอินเตอร์เน็ต 
 
Abstract  
           This study has objective on study behavior of internet player at internet café surrounding 
Suan Sunandha Rajabhat University.  Including study personal factor of internet player is affect to 
behavior as data of constitute making decision and setting strategy is response to demand of target 
group of this business owner. Sample group of internet player surrounding Sunandha Rajabhat 
University is only 400 samples by questionnaire.  Thereafter, is analysis data by descriptive statistics  
and deductive statistics at significant statistics of 0.05. The sample group is consisted of 258 females, 
at the percentage of 64.50 and 142 males, at the percentage of 35.50. The majority of respondents 
are 20-30 years old, at the percentage of 59.75 and the latter range of age is under 20 years, at the 
percentage of 34.75. The level of a bachelor degree attainment is that the percentage of 72.25 and 
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the latter level is lower than a bachelor degree at the percentage 17.25. Lastly, the income per 
month of 1,500-15,000 bahts is at the percentage of 56.25 and the latter monthly income under 
5,000 bahts is at the percentage 36.25Result of study concluded that most of sample group is service 
from hi-speed internet café and required service and accessories. Therefore, internet business owner 
shall be pay attention user and improve quality and more service meeting requirement of user. That 
is efficiency of tools and high quality computer, private atmosphere, resolve problem by staff and 
instruction. 

Keywords: Behavior, Internet Player, Internet café 
 
บทน า 
           ในสังคมปัจจุบันนั้นร้านอินเตอร์เน็ตได้มีการพัฒนาและมีความก้าวหน้าอย่างมาก  แม้ในช่วงเศรษฐกิจถดถอย  
โดยปัจจัยความส าเร็จนี้คือ  รูปแบบบริการที่หลากหลายรวมทั้งสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วต่อความต้องการของ
ลูกค้าในด้านต่างๆ จากที่กล่าวมาข้างต้น  การปรับรูปแบบการด าเนินธุรกิจให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
ตลอดจนการประสมประสานการให้บริการในธุรกิจนี้จ าเป็นต้องเปิดรับการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆควบคู่ไปกับการเน้นในส่วน
การให้บริการและความต้องการของลูกค้าและที่ส าคัญคือ  ต้องมีความคล่องตัวเพียงพอในการปรับตัวให้เข้ากับความ
ต้องการของตลาด 
 ส าหรับประเทศไทยอินเตอร์เน็ตเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง จากเดิมที่มีใช้กันอยู่เฉพาะใน
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานราชการเพียงไม่กี่แห่ง  การขยายตัวในวงการอินเตอร์เน็ตจึงกระจายไปอย่างรวดเร็ว 
และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอีกหลายเท่า บุคคลทั่วไปท่ีต้องการใช้อินเตอร์เน็ตก็สามารถท าได้โดยการไปสมัครเป็นสมาชิกกับ
ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตปัจจุบันนี้มีอยู่มากมาย และมีสาขาครอบคุลมจังหวัดหลัก ๆ ทั่วประเทศไทย โดยผู้ที่ต้องการ
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตจะต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ และโมเด็มในการเชื่อมต่อ รวมทั้งจะต้องเสียค่าสมาชิกรายเดือนในการ
เชื่อมอินเตอร์เน็ต ให้กับศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต เนื่องจากผู้ที่ต้องการเล่นอินเตอร์เน็ตจะต้องมีต้นทุนส่วนหนึ่งดังกล่าว 
ทางเลือกอีกทางส าหรับผู้ที่ไม่มีเครือ่งคอมพิวเตอร์และโมเดม็ แต่ต้องการที่จะเล่นอินเตอร์เน็ต สามารถใช้บริการของร้าน
อินเตอร์เน็ต หรืออินเตอร์เน็ตคาเฟ่ ซึ่งปัจจุบันมีกระจายอยู่ตาม แหล่งท่องเที่ยว และสถาบันการศึกษา ซึ่งร้านประเภทน้ี
ได้รับความนิยมอย่างมาก ขเณศร์ มีโภคี(2554) ส าหรับพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตนั้น พบว่า
อินเตอร์เน็ตมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในการใช้ชีวิตประจ าวันของผู้คนยุคปัจจุบัน จากข้อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้อินเตอร์เน็ต
จากการส ารวจพบว่า ค่าเฉลี่ยของการใช้อินเตอร์เน็ตต่อสัปดาห์เพิ่มสูงขึ้นจากการใช้งานโดยเฉลี่ย 32.3 ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห์ หรือใช้เวลาโดยประมาณ 4.6 ช่ัวโมงต่อวัน ในปี 2556 เพิ่มขึ้นเป็น 50.4 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ หรือใช้เวลา
โดยประมาณ7.2 ช่ัวโมงต่อวัน หรืออาจจะกล่าวได้ว่า ปัจจุบันนี้ คนใช้เวลาเกือบ 1 ใน 3 ของวันเพื่อใช้งานอินเตอร์เน็ต
(ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2557) 
 การให้บริการร้านอินเตอร์เน็ตจะมีบริการกระจายตามจุดต่าง ๆ โดยตั้งอยู่ตามสถานที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายพัก
อาศัยอยู่ เช่น ร้านอินเตอร์เน็ตที่อยู่ใกล้สถานศึกษา กลุ่มลูกค้าก็จะเป็นนัก เรียน นักศึกษา โดยบางร้านอาจจะมีเกม
คอมพิวเตอร์ไว้คอยบริการลูกค้าอีก ส่วนร้านอินเตอร์เน็ตที่เน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ก็จะ
กระจายอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวหรือท่ีพัก โรงแรมที่นักท่องเที่ยวพักอาศัยอยู่ โดยมีราคาค่าบริการแตกตา่งกันไปตามท าเล
ที่ตั้งและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยร้านอินเตอร์เน็ตที่อยู่ใกล้สถานศึกษามีการแข่งขันกันอย่างสูง ทั้งทางด้านราคาและ
บริการ ผู้ใช้บริการสามารถเลือกร้านอินเตอร์เน็ต ได้อย่างสะดวก ดังนั้น เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ ท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็ว และโอกาสในการท าธุรกิจของร้านอินเตอร์เน็ต   
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วัตถุประสงค ์
           1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้เล่นอินเตอร์เน็ตที่มาเล่น ณ ร้านอินเตอร์เน็ตบริเวณรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏ      
สวนสุนันทา 
           2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้เล่นอินเตอร์เน็ตที่ส่งผลต่อพฤติกรรม เพื่อเป็นข้อมูลไปประกอบการ
ตัดสินใจในการวางแผนและก าหนดกลยุทธ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ด าเนินการธุรกิจให้บริการอินเตอร์เน็ต 
 
กรอบแนวคิด 
           ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยโดยได้ก าหนดตัวแปรอิสระ ปัจจัยส่วนบุคคล เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตัวแปรตามพฤติกรรม ผู้เล่นอินเตอร์เน็ต 
 
  
   
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
           การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ  (Survey Research)  โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งได้
ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์รายละเอียดต่างๆดังนี้ 
           กลุ่มตัวอย่าง  (Sample size)  โดยประมาณจากการค านวณ คือ 400 คน  โดยท าการสุ่มตัวอย่างที่ไม่อาศัย
ความน่าจะเป็น  (Non- probability sampling)  โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง  (purposive sampling)  ซึ่ง
เป็นการเลือกโดยไม่มีการสุ่ม  เฉพาะผู้เล่นอินเตอร์เน็ตบริเวณรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเท่านั้น  
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษานี้มี  2  ประเภท  คือ 
  ข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary  Data)  โดยรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ  วารสาร  กฎหมายลิขสิทธิ์  การจด
ทะเบียนการค้า  ภาษีต่างๆ  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในห้องสมุด  ตลอดจนรวมถึงการค้นหาข้อมูลต่างๆผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต รวมทั้งงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
  ข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary  Data)  เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaires) เพื่อศึกษา
ถึงความคิดเห็นและพฤติกรรมของผู้เล่นอินเตอร์เน็ต ณ ร้านอินเตอร์เน็ตบริเวณรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
            การทดสอบเคร่ืองมือ 
  น าแบบสอบถามไปทดสอบก่อนน าไปใช้จริง  (Pretest)  กับผู้เล่นอินเตอร์เน็ตบริเวณรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาที่ไม่รวมอยู่ในกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน  30  คน  เพื่อทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม  โดยใช้สูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟา  (Alpha Coefficient) ของ ครอนบราช (Cronbach,1990:204)  และค่าความคลาดเคลื่อน

ตัวแปรอิสระ 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพ 
- อาชีพ 
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 

ตัวแปรตาม 
 

พฤติกรรม ผู้เล่นอินเตอร์เน็ต 
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440  :  สังคมและวัฒนธรรม 

 

มาตรฐานในการวัด  (Ferguson, 1981,p.442-444)  พร้อมทั้งปรับปรุงข้อผิดพลาด  เพื่อที่จะน าไปใช้ในการเก็บข้อมูล
รวบรวมข้อมูลจริงต่อไป 
            การประมวลผลข้อมูล 
 ในส่วนของการประมวลผลนั้น  จะน าแบบสอบถามที่ได้มาด าเนินการดังนี้ 
            1. การตรวจสอบข้อมูล  (Editing)  จะเป็นการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามทั้งหมดที่ได้
จากการสุ่มตัวอย่าง 
            2. การลงรหัส  (Coding)  จะเป็นการน าแบบสอบถามที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว  มาลงรหัสที่ก าหนดไว้ 
            3. การประมวลผลข้อมูล  (Processing)  เป็นการน าข้อมูลที่ได้ลงรหัสเรียบร้อยแล้ว   ไปบันทึกใส่ในเครื่อง
คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมประมวลผลส าเร็จรูปมาช่วยในการประมวล 
            สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
  จากข้อมูลที่ได้จากการสุ่มตัวอย่าง  ต้องอาศัยสถิติในการจัดระบบข้อมูล  การน าเสนอข้อมูล  การวิเคราะห์
ข้อมูล  ตลอดจนการแปลความหมายของข้อมูล  ซึ่งสถิติที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์  มีดังนี้ สถิติเพื่อการบรรยาย  
(Descriptive  Statistics)  เป็นสถิติที่ใช้ส าหรับการบรรยายลักษณะคุณสมบัติของประชากรที่ศึกษา  ซึ่งในกรณีนี้ใช้การ
แจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ และ สถิติเพื่อการทดสอบสมมติฐาน  (Test Statistics)  เป็นสถิติที่ใช้ส าหรับตัดสินใจว่า  

สมมติฐานที่ก าหนดไว้นั้น  ยอมรับ (Accept) หรือปฏิเสธ(Reject)  โดยจะใช้   ²   test  ซึ่งเป็นสถิติที่ใช้ทดสอบ
ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เป็นความถี่ 
 
ผลการวิจัย 
            ผลการศึกษาข้อมูลปัจจัยด้านบุคคล  พบว่าทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 400 ชุด แยกเป็นหญิง 258 คน คิดเป็น
ร้อยละ 64.50 เพศชาย 142 คน คิดเป็นร้อยละ35.50 มีอายุมากที่สุดในช่วง 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 59.75 รองลงมา 
คือต่ ากว่า  20 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.75 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 72.25 รองลงมาต่ ากว่า     ปริญญา
ตรี คิดเป็นร้อยละ 17.25 และมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 5,000-15,000 คิดเป็นร้อยละ 56.25  รองลงมามีรายได้ต่อ
เดือน น้อยกว่า5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.25   
            จากการศึกษาข้อมูลทางพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกใช้บริการอินเตอร์เน็ต 
ในด้านความรวดเร็วของระบบ คิดเป็นร้อยละ53.75 ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตมีความต้องการบริการและอุปกรณ์เสริมจากทาง
ร้านอินเตอร์เน็ต ในด้านความสะดวกสบายของเก้าอี้ คิดเป็นร้อยละ 37.25 รองลงมา คือบรรยากาศภายในร้านที่ดี คิด
เป็นร้อยละ 28.75 ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตมีความต้องการลักษณะและบริการทางอินเตอร์เน็ตในด้าน E-mail คิดเป็นร้อยละ 
46.75 กลุ่มตัวอย่างผู้ที่สนใจในหัวข้ออินเตอร์เน็ตในด้านบันเทิง(ภาพยนตร์,เพลง, เกม) คิดเป็นร้อยละ67.75 ส่วนในด้าน
ผู้ที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจใช้บริการอินเตอร์เน็ต โดยมากจะเป็นการตัดสินใจเองมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ  64.50 
ส าหรับช่วงวันท่ีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตมีความสะดวกสบายในการใช้อินเตอร์เน็ต คือทุกวันกับช่วงเสาร์-อาทิตย์ คิดเป็นร้อยละ 
43.50และ 40.75  ในช่วงเวลาในวันท างานที่มีการใช้บริการทางอินเตอร์เน็ตมากที่สุดคือ ช่วงค่ าคิดเป็นร้อยละ 36.80 
รองลงมาคือ ช่วงดึก คิดเป็นร้อยละ 26.50 ส่วนช่วงเวลาในวันหยุดที่มีการใช้บริการทางอินเตอร์เน็ตโดยมากจะใช้งาน
ตลอดเวลา คิดเป็นร้อยละ 22.00 ส าหรับระยะเวลาการใช้งานต่อครั้งจะมีการใช้งานอินเตอร์เน็ตระยะเวลา1-2 ช่ัวโมง
ต่อครั้ง เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 49.75 รองลงมาเป็นช่วง 3-5 ช่ัวโมงต่อครั้ง คิดเป็นร้อยละ 39.25  ทางด้าน
ความถี่ในการใช้งานอินเตอร์เน็ตมีการใช้งานอินเตอร์เน็ตเป็นความถี่ในช่วง 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์เป็นจ านวนมากที่สุดคิด
เป็นร้อยละ 36.50 รองลงมาเป็นช่วง 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 27.50 ในขณะที่ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตจะใช้บริการ
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อินเตอร์เน็ต โดยซื้อช่ัวโมงอินเตอร์เน็ตรายเดือนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.00 รองลงมาคือการใช้บริการทางร้าน
อินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 29.75 
 
ตารางที่ 1   สรุปสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เนต็ 
     n = 400 

 พฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ต เพศ อาย ุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน 

 การเลือกใช้บริการอินเตอร์เน็ต  –   
 (c2 = 5.082; df = 5; Significant = 0.406)     
 บริการและอปุกรณ์เสริมจากทางร้านอนิเตอร์เน็ต     
 (c2  = 6.085; df = 4; Significant = 0.193)     
 ลักษณะและบริการทางอินเตอร์เน็ต  –   
 (c2  = 43.320; df = 4; Significant = 0.000*)     
 หัวข้อที่นา่สนใจจากการเข้าไปใช้บริการทางอินเตอร์เน็ต  – –  
 (2  =10.866; df = 3; Significant = 0.012*)     
 ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจใช้บริการทางอินเตอร์เน็ต     
 (2  = 8.736; df = 2; Significant = 0.013*)     
 ช่วงวันที่สะดวกใช้บริการทางอินเตอร์เนต็     
 (2  = 0.227; df = 2; Significant = 0.893)     
 ช่วงเวลาในวันท างานที่ใช้บริการอินเตอร์เน็ต    – 

 (2  = 6.503; df = 4; Significant = 0.165)     
 ช่วงเวลาในวันหยุดที่ใช้บริการอินเตอร์เน็ต  –   
 (2  = 15.233; df = 5; Significant = 0.009*)     
 ระยะเวลาในการใช้บริการทางอินเตอร์เน็ตต่อคร้ัง     
 (2  = 6.753; df = 3; Significant = 0.080)     
 ความถี่ในการใช้บริการทางอินเตอร์เน็ตต่อสัปดาห์     
 (2  = 11.857; df = 3; Significant = 0.008*)     

 

วิธีการใช้บริการทางอินเตอร์เน็ต 

(2  = 2.014; df = 3; Significant = 0.570) 

    

 หมายถึง มีค่าระดบันัยส าคัญที่น้อยกว่านยัส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 
  หมายถึงไม่มีความสัมพันธก์ันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 –  หมายถึง ยังไม่สามารถสรุปความสมัพันธ์เน่ืองจากเงื่อนไขทางโปรแกรม 
 

        จากตารางสรุปผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อ
เดือน กับพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ต 

1. เพศ  
1.1 เพศมีความสัมพันธ์กับลักษณะและบริการทางอินเตอร์เน็ต 
1.2 เพศมีความสัมพันธ์กับหัวข้อที่น่าสนใจจาการเข้าไปให้บริการทางอินเตอร์เน็ต 
1.3 เพศมีความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจใช้บริการ 
1.4 เพศมีความสัมพันธ์กับช่วงเวลาในวันหยุดที่ใช้บริการทางอินเตอร์เน็ต 
1.5 เพศมีความสัมพันธ์กับความถี่ในการใช้อินเตอร์เน็ตต่อสัปดาห์ 
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2. อาย ุ
2.1 อายุมีความสัมพันธ์กับบริการและอุปกรณ์เสริมจากร้านอินเตอร์เน็ต 
2.2 อายุมีความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจใช้บริการทางอินเตอร์เน็ต 
2.3 อายุมีความสัมพันธ์กับช่วงวันท่ีสะดวกใช้บริการทางร้านอินเตอร์เน็ต 
2.4 อายุมีความสัมพันธ์กับช่วงเวลาในวันท างานท่ีใช้บริการทางอินเตอร์เน็ต 

                        2.5  อายุมีความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการใช้บริการทางอินเตอร์เน็ตต่อครั้ง 
3. ระดับการศึกษา 

             3.1  ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับบริการและอุปกรณ์เสริมจากร้านอินเตอร์เน็ต 
3.2  ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับลักษณะและบริการทางอินเตอร์เน็ต 
3.3  ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจใช้บริการทางอินเตอร์เน็ต 
3.4  ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับช่วงเวลาในวันหยุดที่ใช้บริการทางอินเตอร์เน็ต 
3.5  ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการใช้บริการทางอินเตอร์เน็ตต่อครั้ง 
3.6  ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับความถี่ในการใช้อินเตอร์เน็ตต่อสัปดาห์ 
3.7  ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับวิธีการใช้บริการทางอินเตอร์เน็ต 

4. รายได้ต่อเดือน 
4.1 รายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับบริการและอุปกรณ์เสริมจากทางร้านอินเตอร์เน็ต 
4.2 รายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับลักษณะและบริการทางอินเตอร์เน็ต 
4.3 รายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับหัวข้อที่น่าสนใจจากการเข้าไปใช้บริการทางอินเตอร์เน็ต 
4.4 รายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจใช้บริการทางอินเตอร์เน็ต 
4.5 รายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับช่วงเวลาในวันหยุดที่ใช้บริการอินเตอร์เน็ต 
4.6 รายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการใช้บริการทางอินเตอร์เน็ตต่อครั้ง 
4.7 รายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับวิธีการใช้บริการทางอินเตอร์เน็ต 
 

             จากการศึกษาข้อมูลดังกล่าวแล้วน ามาท าการทดสอบสมติฐานที่ว่าปัจจัยส่วนบุคคลในด้านต่างๆ มีความ  
สัมพันธ์ต่อพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในด้านต่างๆหรือไม่พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลในด้านต่างๆ ซึ่งได้แก่ ด้านเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตทางด้านต่างๆ  สรุปได้ดังนี้ เพศและ
อายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในด้านต่างๆเพียงส่วนน้อย ทางด้านระดับการศึกษานั้นมีความสัมพันธ์
ต่อพฤติกรรมของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในด้านต่างๆเกือบทุกด้าน  เนื่องจากมีค่าระดับนัยส าคัญที่น้อยกว่าระดับความเช่ือมั่น 
0.05 เกือบทั้งหมด ทางด้านรายได้ต่อเดือนก็มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในด้านต่างๆเป็นส่วนใหญ่
เช่นเดียวกัน 
 
สรุปและอภิปรายผล 
           จากการศึกษาครั้งน้ี สามารถน าผลการศึกษาท่ีได้ไปใช้เพื่อเป็นข้อมูลกับประชากรดังกล่าวได้อย่างตรงเป้าหมาย
และมีประสิทธิภาพเพื่อสื่อไปถึงกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวได้โดยตรง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรา้นอินเตอร์เน็ตหรอื
องค์กรต่างๆดังนี ้
 1. ผลการศึกษาข้อมูลปัจจัยด้านบุคคล  พบว่าท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 400 ชุด แยกเป็นหญิง 258 คน คิดเป็น
ร้อยละ 64.50 เพศชาย 142 คน คิดเป็นร้อยละ35.50 มีอายุมากที่สุดในช่วง 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 59.75 รองลงมา 
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คือต่ ากว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.75 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 72.25 รองลงมาต่ ากว่า ปริญญาตรี 
คิดเป็นร้อยละ 17.25 และมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 5,000-15,000 คิดเป็นร้อยละ 56.25 รองลงมามีรายได้ต่อเดือน 
น้อยกว่า5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.25   
 2. จากการศึกษาข้อมูลทางพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกใช้บริการอินเตอร์เน็ต 
ในด้านความรวดเร็วของระบบ คิดเป็นร้อยละ53.75 ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตมีความต้องการบริการและอุปกรณ์เสริมจากทาง
ร้านอินเตอร์เน็ต ในด้านความสะดวกสบายของเก้าอี้ คิดเป็นร้อยละ 37.25 รองลงมา คือบรรยากาศภายในร้านที่ดี คิด
เป็นร้อยละ 28.75 ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตมีความต้องการลักษณะและบริการทางอินเตอร์เน็ตในด้าน E-mail คิดเป็นร้อยละ 
46.75 กลุ่มตัวอย่างผู้ที่สนใจในหัวข้ออินเตอร์เน็ตในด้านบันเทิง(ภาพยนตร์ ,เพลง, เกม) คิดเป็นร้อยละ 67.75 ส่วนใน
ด้านผู้ที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจใช้บริการอินเตอร์เน็ต โดยมากจะเป็นการตัดสินใจเองมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 64.50 
ส าหรับช่วงวันท่ีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตมีความสะดวกสบายในการใช้อินเตอร์เน็ต คือทุกวันกับช่วงเสาร์-อาทิตย์ คิดเป็นร้อยละ 
43.50 และ 40.75  ในช่วงเวลาในวันท างานที่มีการใช้บริการทางอินเตอร์เน็ตมากที่สุดคือ ช่วงค่ าคิดเป็นร้อยละ 36.80 
รองลงมาคือ ช่วงดึก คิดเป็นร้อยละ 26.50 ส่วนช่วงเวลาในวันหยุดที่มีการใช้บริการทางอินเตอร์เน็ตโดยมากจะใช้งาน
ตลอดเวลา คิดเป็นร้อยละ 22.00 ส าหรับระยะเวลาการใช้งานต่อครั้งจะมีการใช้งานอินเตอร์เน็ตระยะเวลา1-2 ช่ัวโมง
ต่อครั้ง เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 49.75 รองลงมาเป็นช่วง 3-5 ช่ัวโมงต่อครั้ง คิดเป็นร้อยละ 39.25  ทางด้าน
ความถี่ในการใช้งานอินเตอร์เน็ตมีการใช้งานอินเตอร์เน็ตเป็นความถี่ในช่วง 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์เป็นจ านวนมากที่สุดคิด
เป็นร้อยละ 36.50 รองลงมาเป็นช่วง 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 27.50 ในขณะที่ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตจะใช้บริการ
อินเตอร์เน็ต โดยซื้อช่ัวโมงอินเตอร์เน็ตรายเดือนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.00 รองลงมาคือการใช้บริการทางร้าน
อินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 29.75 
 จากการศึกษาข้อมูลดังกล่าวแล้วน ามาท าการทดสอบสมติฐานที่ว่าปัจจัยส่วนบุคคลในด้านต่างๆ มี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในด้านต่างๆหรือไม่พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลในด้านต่างๆ ซึ่งได้แก่ ด้านเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตทางด้านต่างๆสรุปได้ดังนี้ เพศ
และอายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในด้านต่างๆเพียงส่วนน้อย  ทางด้านระดับการศึกษานั้นมี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในด้านต่างๆเกือบทุกด้าน  เนื่องจากมีค่าระดับนัยส าคัญที่น้อยกว่าระดับ
ความเช่ือมั่น 0.05 เกือบทั้งหมด ทางด้านรายได้ต่อเดือนก็มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในด้านต่างๆ    
เป็นส่วนใหญ่เช่นเดียวกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
           1. ผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับ
กลุ่มเป้าหมายบริเวณรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อความสมบูรณ์มากขึ้นควรจะท าการศึกษาเพิ่มเติมให้
ครอบคลุมพื้นท่ีอื่นๆด้วย เพราะด้วยปัจจัยที่ต่างกัน อาทิ ปัจจัยส่วนบุคคลของคนในพื้นที่นั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นระดับรายได้ 
การศึกษา ย่อมมีผลตัดสินใจที่แตกต่างกันออกไป 
 2. การศึกษาครั้งต่อไปควรจะท าการการศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างการแข่งขันของผู้ประกอบการในธุรกิจ
เดียวกัน ทั้งนี้เพื่อทราบถึงกลยุทธ์ในการแข่งขันแต่ละรายในการด าเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ 
การก าหนดราคา รูปแบบของช่องทางการจัดจ าหน่ายและการส่งเสริมการขาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่
ต้องการใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการด าเนินธุรกิจมากยิ่งข้ึน 
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กิตติกรรมประกาศ 
           การศึกษาส าเร็จลงได้ด้วยดีเพราะได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ           
สวนสุนันทา ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ท่ีมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและเข้าร่วมกิจกรรมที่มีผลต่อการศึกษาในครั้งนี้ 
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