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บทบรรณาธิการ 

 “วารสารพินิจอุษาคเนย ฉบับท่ี6” ของโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา คณะ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรถูกจัดทําขึ้นเพ่ือนําเสนอประเด็นทางการเมืองเศรษฐกิจ 

สังคม และวัฒนธรรม ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต จากผลงานการวิจัยของนิสิตชั้นป

สุดทายของภาควิชาซ่ึงผานการพิจารณาจากอาจารยท่ีปรึกษาการวิจัยมาเปนอยางดีนับวาเปน

กาวท่ีสวยงามของการเผยแพรผลงานท่ีจะเปนประโยชนตอวงวิชาการในอนาคต ดวยความ

คาดหวังวาเนื้อหาสาระบางสวนในวารสารมองเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา ฉบับท่ี 6 นี้จะสามารถ

เปนสวนหนึ่งในการสรางแรงบันดาลใจใหแกผูท่ีสนใจใน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตตอไป 

 ผลงานการวิจัยท่ีกฎในวารสารฉบับนี้  ประกอบดวย 8 บทความ ซ่ึงนําเสนอประเด็นท่ี

นาสนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไมวาจะเปน“วัฒนธรรมและความเชื่อทองถ่ินในละครโทรทัศน

เรื่องนาคี” ท่ีมีการนําวัฒนธรรมและความเชื่อมาประกอบสรางเปนตัวบทละคร ทําใหละครมีความ

นาสนใจมากย่ิงข้ึน และประสบความสําเร็จอยางสูง หลังละครออกอากาศไปไมนานก็ทําใหสถานท่ี

ท่ีบรรจุความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคไดรับความนิยมจากผูคนจํานวนมาก ,“บทบาททางเศรษฐกิจ

ของจีนในเมียนมาร” ท่ีนําเสนอประเด็นท่ีจีนเขามาลงทุนในเมียนมาร โดยบอกถึงจุดเดน จุดดอย 

ปญหา รวมถึงโอกาสการลงทุนของจีนในเมียนมารท่ีจะมีสูงข้ึนในอนาคต และ“การใชทฤษฎีใน

การศึกษาเพศท่ีสามกับภาพยนตรไทย”โดยนําแนวคิดเกี่ยวกับภาพตัวแทน แนวทางทฤษฎีการ

ประกอบสรางความเปนจริงทางสังคม  และแนวทางทฤษฎีอัตลักษณมาอธิบายการเกิดข้ึนของ

ภาพยนตรท่ีนําเสนอตัวละครเพศท่ีสามซ่ึงมีมากขึ้นในภาพยนตรไทยปจจุบัน 

วารสารมองเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษาฉบับนี้ จะไมสามารถเกิดข้ึนไดเลย หากปราศจาก

การสนับสนุนของคณาจารยภาควิชาประวัติศาสตรคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

โดยเฉพาะอยางย่ิงอาจารยเรวัติ หินออนซ่ึงใหคําแนะนําในการจัดทําวารสารฉบับนี้เปนอยางดี 

ตั้งแตขั้นตอนของการคัดเลือกผลงานการวิจัย ไปจนถึงขั้นตอนของการตีพิมพ เพ่ือใหวารสารเลมนี้มี

ความสมบูรณแบบมากท่ีสุด ทางกองบรรณาธิการจึงขอขอบพระคุณคณาจารยทุกทานมา ณ ท่ีนี้ดวย 

  ทายท่ีสุดแลว ขอขอบพระคุณผูอานทุกทาน เนื่องจากวารสารพินิจอุษาคเนย คงไม

สามารถเดินทางมาถึงฉบับท่ี 6 ไดหากปราศจากการสนับสนุนจากผูอานท่ีติดตามกันมาอยาง

ตอเนื่อง กองบรรณาธิการหวังเปนอยางย่ิงวา “พินิจอุษาคเนย”จะทําใหผูอานไดรับมุมมองใหมๆ 

ในการมองภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต แลวพบกันใหมในฉบับหนา 

กองบรรณาธิการ 

วารสารมองเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
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อรอินทุ สุกใส0

1  

1. ภูมิหลังของปญหาความขัดแยงในมินดาเนา 

ปญหาความขัดแย งระหวางกลุม มุสลิมโมโรและรัฐบาลฟลิปปนส ในบริ เวณ                     

เกาะมินดาเนาเปนปญหาท่ีสืบเนื่องมาอยางยาวนานต้ังแตยุคอาณานิคมสเปนมาจนถึงปจจุบัน

ปญหาความขัดแยงเร่ิมตนข้ึนในศตวรรษท่ี 16 ซ่ึงสเปนสามารถครองครองและเปนเจาของ

ดินแดนฟลิปปนสโดยพยายามใชวัฒนธรรมสเปนกระจายเขาไปยังดินแดนทางภาคใตของ

ฟลิปปนสแตถูกตอตานจากชาวมุสลิมและหลังจากท่ีพยายามรวมดินแดนแดนทางตอนใตเขากับ

อาณานิคมสเปนนั้น ไดแตงต้ังผูนําทองถ่ินทางดินแดนตอนใตเพ่ือเกลี้ยกลอมประชาชนท่ีเหลือให

เขามาเปนสวนหนึ่ง รวมถึงไดเงินทองและลาภยศ แตก็มีมุสลิมหัวรุนแรงก็พยายามรวมตัวตอตาน

เรียกตนเองวากลุมโมโรหรือชาติโมโรเม่ือสหรัฐอเมริกาเขามาครองครองฟลิปปนสตอจากสเปนใน 

ค.ศ. 1898 สหรัฐอเมริกาไมเนนนโยบายเปลี่ยนศาสนาของประชาชนเหมือนดังเชนสเปน ทําใหมี

กระแสการตอตานสหรัฐอเมริกานอยกวาสเปน กระท่ังหลังสงครามโลกคร้ังท่ีสอง สหรัฐอเมริกา

ไดใหเอกราชใหฟลิปปนส ในวันท่ี 4 กรกฎาคม ค.ศ.1946 หากแตมิไดคืนอํานาจอธิปไตยใหแก

กลุมประชาชนมุสลิมภาคใต กลับต้ังใหรัฐบาลท่ีมะนิลามีอํานาจและปกครองประเทศใหมในชื่อ

ของฟลิปปนสซ่ึงรวมดินแดนทางภาคใตอยางมินดาเนา ซูลู เขาไปดวย และรัฐบาลยังสงเสริมให

ชาวฟลิปปนส คริสเตียนสวนตาง ๆ อพยพเขาไปอยูในมินดาเนา สงผลใหเกิดความขัดแยงกับชาว

มุสลิมท่ีอาศัยอยูด้ังเดิมจนกอใหเกิดการตอสูท่ีรุนแรงตามมา 

ความขัดแยงมีความเปนรูปธรรมมากข้ึนหลังจากท่ีมินดาเนาถูกรวมใหเขาเปนสวนหนึ่ง

ของสาธารณรัฐฟลิปปนส โดยรัฐบาลของผูนําหลายคนจากมะนิลาพยายามท่ีจะใชนโยบายรวม

ชาติเปนหนึ่งเดียว ดวยการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมและอพยพชาวคริสเตียนลงไปในพ้ืนท่ีเพ่ิม

มากข้ึนจนเกิดเปนความขัดแยงระหวางกลุมชาวมุสลิมกับชาวคริสเตียน และกลุมชาวมุสลิมกับ
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กรอบขอตกลงบังซาโมโรและแนวทางการแกปญหา 

ความขัดแยงมุสลิมโมโรในปจจุบัน 

(ค.ศ.2012 - 2017) 

อรอินทุ สุกใส0

1  

1. ภูมิหลังของปญหาความขัดแยงในมินดาเนา 

ปญหาความขัดแย งระหวางกลุม มุสลิมโมโรและรัฐบาลฟลิปปนส ในบริ เวณ                     

เกาะมินดาเนาเปนปญหาท่ีสืบเนื่องมาอยางยาวนานต้ังแตยุคอาณานิคมสเปนมาจนถึงปจจุบัน

ปญหาความขัดแยงเร่ิมตนข้ึนในศตวรรษท่ี 16 ซ่ึงสเปนสามารถครองครองและเปนเจาของ

ดินแดนฟลิปปนสโดยพยายามใชวัฒนธรรมสเปนกระจายเขาไปยังดินแดนทางภาคใตของ

ฟลิปปนสแตถูกตอตานจากชาวมุสลิมและหลังจากท่ีพยายามรวมดินแดนแดนทางตอนใตเขากับ

อาณานิคมสเปนนั้น ไดแตงต้ังผูนําทองถ่ินทางดินแดนตอนใตเพ่ือเกลี้ยกลอมประชาชนท่ีเหลือให

เขามาเปนสวนหนึ่ง รวมถึงไดเงินทองและลาภยศ แตก็มีมุสลิมหัวรุนแรงก็พยายามรวมตัวตอตาน

เรียกตนเองวากลุมโมโรหรือชาติโมโรเม่ือสหรัฐอเมริกาเขามาครองครองฟลิปปนสตอจากสเปนใน 

ค.ศ. 1898 สหรัฐอเมริกาไมเนนนโยบายเปลี่ยนศาสนาของประชาชนเหมือนดังเชนสเปน ทําใหมี

กระแสการตอตานสหรัฐอเมริกานอยกวาสเปน กระท่ังหลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง สหรัฐอเมริกา

ไดใหเอกราชใหฟลิปปนส ในวันท่ี 4 กรกฎาคม ค.ศ.1946 หากแตมิไดคืนอํานาจอธิปไตยใหแก

กลุมประชาชนมุสลิมภาคใต กลับต้ังใหรัฐบาลท่ีมะนิลามีอํานาจและปกครองประเทศใหมในชื่อ

ของฟลิปปนสซ่ึงรวมดินแดนทางภาคใตอยางมินดาเนา ซูลู เขาไปดวย และรัฐบาลยังสงเสริมให

ชาวฟลิปปนส คริสเตียนสวนตาง ๆ อพยพเขาไปอยูในมินดาเนา สงผลใหเกิดความขัดแยงกับชาว

มุสลิมท่ีอาศัยอยูด้ังเดิมจนกอใหเกิดการตอสูท่ีรุนแรงตามมา 

ความขัดแยงมีความเปนรูปธรรมมากข้ึนหลังจากท่ีมินดาเนาถูกรวมใหเขาเปนสวนหนึ่ง

ของสาธารณรัฐฟลิปปนส โดยรัฐบาลของผูนําหลายคนจากมะนิลาพยายามท่ีจะใชนโยบายรวม
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รัฐบาลฟลิปปนสปนส จนกลายเปนปญหาความขัดแยงและเกิดเปนขบวนการแบงแยกดินแดนใน

เวลาตอมา กลาวไดวาความขัดแยงของชาวมุสลิมโมโรเปนปญหาดานการเมือง การปกครอง 

เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ท้ังในเร่ืองของปญหาการถือครองท่ีดิน ท่ีชาวมุสลิมโมโรรูสึกวาพวกตน

ถูกแยงท่ีดินทํากินจากกลุมคนท่ีนับถือศาสนาคริสตท่ีอพยพเขามาในชวงท่ีสหรัฐอเมริกาปกครอง

ฟลิปปนส ทําใหเกิดความบาดหมางและมีการสูรบกัน รวมท้ังในเร่ืองของความแตกตางทาง

วัฒนธรรมท่ีชาวโมโรนับถือศาสนาอิสลาม แตชาวฟลิปปนสสวนใหญนับถือศาสนาคริสต เร่ือง

ความแตกตางทางศาสนาทําใหชาวโมโรกลายเปนชนกลุมนอยของประเทศ และรูสึกแปลกแยกไป

จากคนกลุมใหญทําใหโดนเอาเปรียบในบางคร้ังจึงแสดงออกมาในลักษณะความรุนแรงเพ่ือ

เรียกรองสิทธิและตองการรักษาอัตลักษณของตน 

ปญหาความขัดแยงในพ้ืนท่ีเกาะมินดาเนาท่ีรุนแรงเพ่ิมมากข้ึนนั้น สงผลใหรัฐบาลชุด

ตาง ๆ ของฟลิปปนสพยายามท่ีจะหาแนวทางในการจัดการแกไขปญหาอยางตอเนื่อง ทุกรัฐบาล

พยายามท่ีจะสรางเอกภาพขึ้นภายในประเทศ หากแตขบวนการตอตานรัฐบาลของชาวมุสลิมโมโร

ท่ีตองการแยกตนออกเปนอิสระกลับเร่ิมมีบทบาทมากข้ึน รัฐบาลไดแกไขปญหาความขัดแยงใน

มินดาเนาในรูปแบบตาง ๆ ท้ังเรื่องของการถือครองท่ีดิน การใชกําลังทหาร การเจรจา รวมถึงการ

ประสานงานกับองคการโลกมุสลิมและกลุมมุสลิมภายนอกประเทศ ตลอดจนขบวนการมุสลิม

ภายในประเทศ และการเขามามีสวนรวมของภาคประชาสังคมตาง ๆ ในการแกไขปญหา 
 

2. การจัดการความขัดแยงในภาคใตในยุครัฐบาลตาง ๆ ของฟลิปปนส 

2.1 เริ่มตนการเจรจาสันติภาพในมินดาเนา 

ชวงสมัยรัฐบาลเฟอรดินานด มารกอส (ค.ศ.1965-1985) ชาวคริสเตียนและมุสลิมท่ี

อาศัยอยูรวมกันในพ้ืนท่ีภาคใตไมไดมีปญหาระหวางกันมากนัก ถึงแมจะมีการอพยพคริสเตียนลง

ไปมากข้ึนก็ตาม แตปญหาความขัดแยงในภาคใตเร่ิมเกิดเม่ือรัฐบาลมารกอส ไดออกนโยบายและ

ออกกฎหมายท่ีดินสงผลใหชาวคริสเตียนจากตอนเหนือหลั่งไหลเขามาอาศัยและจับจองพ้ืนท่ีทํา

กินในภาคใตเพ่ิมมากข้ึน กลุมชาวมุสลิมพ้ืนเมืองบนเกาะมินดาเนาไมพอใจเปนอยางมากกระท่ัง 

ค.ศ. 1968 เกิดเหตุการณความตึงเครียดระหวางรัฐบาลฟลิปปนสกับกลุมมุสลิมโมโรคือ การ

สังหารหมูในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1968 ท่ีรูจักกันในนาม “เหตุการณคอริดอร (Corridor Incident) 

หรือการสังหารหมูญะบีดะห (Jabidah Massacre)”จากการท่ีกองทัพฟลิปปนสมีโครงการลับท่ี

จะจัดต้ังหนวยพิเศษไปปฏิบัติการท่ีรัฐซาบาห ประเทศมาเลเซีย โดยคัดเลือกจากมุสลิมชาวโมโร 

หากแตในชวงระหวางฝกกลุมชาวมุสลิมไมพอใจท่ีทางกองทัพจายเบี้ยเลี้ยงลาชาและตองการกลับ

บาน เจาหนาท่ีกองทัพฟลิปปนสปฏิเสธในตอนแรกแตภายหลังก็อนุญาตใหกลับได ซ่ึงในระหวาง

การนําสงชาวมุสลิมกลับนั้น ทหารฟลิปปนสก็ยิงเขาใสกลุมมุสลิมตามหมดเหลือรอดแคเพียงคน

เดียวคือนายญิบิน อารูลา ท่ีหลังจากนั้นนําเรื่องราวไปบอกเลาใหผูวาราชการจัสติเนียโน มอนตาโน 

สงผลใหเกิดเปนขาวดังท่ัวประเทศ หากแตรัฐบาลกลับตัดสินใหฝายทหารท่ีกระทําไมมีความผิด 

สงผลใหเกิดการประทวงของชาวมุสลิมในฟลิปปนส12สงผลใหตอมาในเดือนพฤษภาคมผูวาราชการ

จังหวัดโคตาบาโตไดย่ืนแถลงประกาศเจตนารมณของกลุมเคลื่อนไหวเพ่ืออิสรภาพของมินดาเนา 

(Mindanao Independence Movement : MIM) ในการเรียกรองอิสรภาพใหแกเกาะมินดาเนา

และซูลู สงผลใหความขัดแยงระหวางชาวคริสเตียนและมุสลิมยังคงทวีความขัดแยงเพ่ิมมากข้ึน

เร่ือย ๆ จนกลายเปนการตอสูดวยอาวุธและรุนแรงประธานาธิบดีมารกอสใชเปนเหตุผลในการ

ประกาศกฎอัยการศึกใน ค.ศ. 1972จากการประกาศกฎอัยการศึกดังกลาว ชาวโมโรมองวานี่คือ

ภัยคุกคามตอพวกเขา สงผลใหเกิดการกอต้ังแนวรวมปลดปลอยแหงชาติโมโร (The Moro 

National Liberation Front: MNLF) โดยมีผูนําคือนูร มิซูอาร2ี

3 

หลังจากประกาศใชกฎอัยการศึกแลว มารกอสไดมีการใชนโยบาย “สังคมใหม (New 

Society)” คิดใหม ทําใหมเพ่ือพัฒนาประเทศท้ังทางดานเศรษฐกิจและสังคม การเมืองในชวงนี้

ทําใหประธานาธิบดีมีอํานาจมากข้ึนเร่ืองของความขัดแยงในมินดาเนาท่ีมารกอสไดสั่งใหมีการ

ปราบปรามกลุมแบงแยกดินแดนครั้งใหญ ทําใหการกอความไมสงบปรากฏมากข้ึน ความไมสงบท่ี

เกิดข้ึนในภาคใตของฟลิปปนสสงผลใหเกิดความเสียหายท้ังชีวิตและทรัพยสินของคนในพ้ืนท่ี ซ่ึง

ความไมสงบดังกลาวสงผลใหรัฐบาลมารกอสเร่ิมท่ีจะปรับนโยบายเปดรับกลุมประเทศตะวันออก

กลางในการผอนคลายสถานการณและแกไขปญหา ประกอบกับองคการการการประชุมกลุม

ประเทศอิสลาม (The Organization of Islamic Conference: OIC) ได ย่ืนขอเรียกรองตอ

รัฐบาลฟลิปปนสปกปองชีวิตและทรัพยสินของชาวมุสลิม 

                                                            
2มนัส เกียรติธารัย, “การแกปญหาโมโรในสมัยประธานาธิบดีมารกอส”, วารสารอักษร

ศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 25, 1 (มิถุนายน-พฤศจิกายน 2545), 164 
3 Astrid Tuminez, “Rebellion, Terrorism, Peace: America’s Unfinished 

Business with Muslims in the Philippines.” The Brown Journal of World Affairs 15, 

1 (FALL / WINTER 2008), 214 
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ทําใหประธานาธิบดีมีอํานาจมากข้ึนเร่ืองของความขัดแยงในมินดาเนาท่ีมารกอสไดสั่งใหมีการ

ปราบปรามกลุมแบงแยกดินแดนครั้งใหญ ทําใหการกอความไมสงบปรากฏมากข้ึน ความไมสงบท่ี

เกิดข้ึนในภาคใตของฟลิปปนสสงผลใหเกิดความเสียหายท้ังชีวิตและทรัพยสินของคนในพ้ืนท่ี ซ่ึง

ความไมสงบดังกลาวสงผลใหรัฐบาลมารกอสเร่ิมท่ีจะปรับนโยบายเปดรับกลุมประเทศตะวันออก

กลางในการผอนคลายสถานการณและแกไขปญหา ประกอบกับองคการการการประชุมกลุม

ประเทศอิสลาม (The Organization of Islamic Conference: OIC) ได ย่ืนขอเรียกรองตอ

รัฐบาลฟลิปปนสปกปองชีวิตและทรัพยสินของชาวมุสลิม 

                                                            
2มนัส เกียรติธารัย, “การแกปญหาโมโรในสมัยประธานาธิบดีมารกอส”, วารสารอักษร

ศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 25, 1 (มิถุนายน-พฤศจิกายน 2545), 164 
3 Astrid Tuminez, “Rebellion, Terrorism, Peace: America’s Unfinished 

Business with Muslims in the Philippines.” The Brown Journal of World Affairs 15, 

1 (FALL / WINTER 2008), 214 



พินิจอุษาคเนย์ อรอินทุ์ สุกใส

[ 4 ]

 

จากการท่ี OIC เขามาเปนตัวกลางในการเจรจาไดนําไปสูการทําขอตกลงทรีโปล ี

(Tripoli Agreement) ในค.ศ. 1976 ในการเจรจาขอตกลงดังกลาวประกอบดวยตัวแทนรัฐบาล

ฟลิปปนส ตัวแทนของ MNLF และตัวแทนของ OIC โดยในขอตกลงฉบับนี้ไดระบุวาให 13 

จังหวัดและ 9 เมืองในมินดาเนาเปนเขตปกครองตนเอง (Autonomous) 3

4 เขตการปกครอง

ดังกลาวชาวมุสลิมสามารถมีศาลชารีอะฮ มีสิทธิท่ีจะจัดต้ังสถาบันการศึกษาท่ีสอดคลองกับหลัก

ศาสนาอิสลาม มีระบบบริหารราชการ ระบบเศรษฐกิจการคา รวมถึงกองกําลังรักษาความม่ันคง

ในระดับภูมิภาคเปนของตนเอง ขณะท่ีรัฐบาลฟลิปปนสจะยังคงมีอํานาจเหนือการกําหนด

นโยบายตางประเทศ กองกําลังปองกันประเทศ และทรัพยากรธรรมชาติบางประเภท (Tripoli 

Agreement, 23 December 1976) 4

5 และท้ังหมดตองขึ้นอยูกับผลการลงประชามติของ

ประชากรในพ้ืนท่ี หากแตสันติภาพระหวางรัฐบาลและกลุมแบงแยกดินแดน MNLF เกิดขึ้นเพียง

สั้น ๆ เทานั้นเม่ือประธานาธิบดีมารกอสลงนามในประกาศประธานาธิบดีฉบับท่ี 1628 เพ่ือจัดตั้ง

เขตปกครองตนเองข้ึนสองเขตในมินดาเนา (เขตแรกมีเมืองโคตาบาโตเปนเมืองหลวง สวนเขตท่ี

สองต้ังใหเมืองซัมโบงาเปนเมืองหลวง) และกําหนดใหมีการลงประชามติเพ่ือรับรอง จากการท่ี

มารกอสลดจํานวนจังหวัดในการลงประชามติ MNLF ปฏิเสธวิธีการดังกลาวและประณามวา

รัฐบาลตัดสินใจดําเนินการเพียงฝายเดียว จึงไมยอมรับและกลับไปจับอาวุธตอสูเรียกรองอิสรภาพ

อีกครั้ง สงผลใหขอตกลงทริโปลี ประสบความลมเหลว 
 

2.2 เขตปกครองตนเองมุสลิมแหงมินดาเนา ความหวังของชาวมุสลิมโมโร 

 ในตน ค.ศ. 1986 กลุม MNLF และกลุมมุสลิมอีกหลายกลุมไดสนับสนุนนางโคราซอน 

อากีโนรวมกับประชาสังคมกลุมอ่ืน ๆ เพ่ือโคนลมรัฐบาลมารกอสโดยหวังวารัฐบาลของอากีโนจะ

สนับสนุนใหแบงแยกดินแดน ซ่ึงภายหลังจากท่ีนางอากีโนชนะการเลือกต้ัง มีการเดินหนาในการ

เจรจาสันติภาพกับขบวนการแบงแยกดินแดนของชาวมุสลิมโมโรอีกคร้ังหนึ่ง มีการเจรจาหยุดยิง

                                                            
4Ibid.,215 
5จิรวัฒน แสงทอง,“เสนทางสูขอตกลงสันติภาพ มินดาเนา 2012,” วารสารกึ่งวิชาการรู

สะมิแล34,1 (มกราคม-มีนาคม 2556), 12 

กับกลุม MNLF ในเขตกองบัญชาการทหารภาคท่ี 12 และจากการเจรจาหลายครั้งก็สามารถ

บรรลุขอตกลงเจดดาห (Jeddah Accord) ท่ีไดทํารวมกับ MNLF ใน ค.ศ. 1987  

หากแตเพียงไมนานการเจรจาก็เปนอันลมเหลวเนื่องจากไมสามารถตกลงกันในเร่ืองของ

ขอบเขตพ้ืนท่ีในการปกครองตนเองได กลาวคือ ฝาย MNLF ตองการใหรวมเอาพ้ืนท่ี 14 จังหวัด

ท่ีอางอิงจากขอตกลงทริโปลี หากแตรัฐบาลของโคราซอน อากีโนยืนยันใหรวมเพียงแค 5 จังหวัด

ท่ีมีชาวมุสลิมเปนประชากรสวนใหญ และในขอเสนอของ MNLF ในเร่ืองของการถายโอนอํานาจ

นั้นก็ไมสามารถตอบสนองไดเนื่องจากวาเปนเสมือนการแบงแยกดินแดน ขัดตออํานาจอธิปไตย

ของประเทศฟลิปปนส ประกอบกับในชวงเวลาเดียวกันนี้ทางฝายกองทัพของรัฐบาลก็มีการปะทะ

กับกองกําลังอ่ืน ๆ เชน MILF บอยครั้งขึ้น ผลสุดทายคือการเจรจาดังกลาวตองเปนอันลมเหลว5

6 

หากแตรัฐบาลของโคราซอน อากีโน ยังพยายามท่ีจะสรางสันติภาพในพ้ืนท่ีภาคใตโดย

การรวมมือกับผูนําทางศาสนาและเหลาดาตูสวนหนึ่งในมินดาเนาในการผลักดันโครงรางเพ่ือ

จัดต้ัง “เขตปกครองตนเองมุสลิมแหงมินดาเนา” (Automous Region of Muslim Mindanao: 

ARMM) ซ่ึงผานการรับรองของรัฐสภาในปเดียวกัน และจัดใหมีการลงประชามติใน 13 จังหวัด

และ 9 เมืองตามขอตกลงทริโปลี ใน ค.ศ. 1989 ซ่ึงจากผลของประชามติประชาชนในพ้ืนท่ีนั้น

ปรากฏวาประชาชนสวนใหญท่ีเปนมุสลิมเสียงขางมากในจังหวัดตาวี-ตาวี, มากินดาเนา, ลาเนา 

เดล ซูร, และซูลู ยินดีท่ีจะอยูในเขตปกครองตนเอง ARMM และจากการท่ี ARMM ผานรัฐสภา

และไดรับการรับรองโดยรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฟลิปปนส ทําให MNLF ตองยอมรับกฎหมาย

ดังกลาว โดยคอย ๆ เปลี่ยนสถานะของกลุมตนจากกองกําลังกบฏเปนกองกําลังปกครองทองถิ่น6

7 
 

2.3 ความลมเหลวของเขตปกครองตนเองมุสลิมแหงมินดาเนา 

การบริหารงานภายใตรัฐบาลของฟเดล รามอส การเมืองมีความเปนเสถียรภาพข้ึนจาก

การปูทางประชาธิปไตยมาต้ังแตรัฐบาลของอากีโน เขาไดแตงต้ังคณะผูบริหารจาก 3 กลุมเพ่ือให

                                                            
6จิรวัฒน แสงทอง,“เสนทางสูขอตกลงสันติภาพ มินดาเนา 2012,” วารสารกึ่งวิชาการรู

สะมิแล34,1 (มกราคม-มีนาคม 2556), 14 
7สุชาติ บํารุงสุข, ตัวแบบ&บทเรียน ขอคิดสําหรับภาคใตไทย, (กรุงเทพฯ: โครงการ

ความม่ันคงศกึษา, 2558),136 
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กับกลุม MNLF ในเขตกองบัญชาการทหารภาคท่ี 12 และจากการเจรจาหลายครั้งก็สามารถ

บรรลุขอตกลงเจดดาห (Jeddah Accord) ท่ีไดทํารวมกับ MNLF ใน ค.ศ. 1987  

หากแตเพียงไมนานการเจรจาก็เปนอันลมเหลวเนื่องจากไมสามารถตกลงกันในเร่ืองของ

ขอบเขตพ้ืนท่ีในการปกครองตนเองได กลาวคือ ฝาย MNLF ตองการใหรวมเอาพ้ืนท่ี 14 จังหวัด

ท่ีอางอิงจากขอตกลงทริโปลี หากแตรัฐบาลของโคราซอน อากีโนยืนยันใหรวมเพียงแค 5 จังหวัด

ท่ีมีชาวมุสลิมเปนประชากรสวนใหญ และในขอเสนอของ MNLF ในเร่ืองของการถายโอนอํานาจ

นั้นก็ไมสามารถตอบสนองไดเนื่องจากวาเปนเสมือนการแบงแยกดินแดน ขัดตออํานาจอธิปไตย

ของประเทศฟลิปปนส ประกอบกับในชวงเวลาเดียวกันนี้ทางฝายกองทัพของรัฐบาลก็มีการปะทะ

กับกองกําลังอ่ืน ๆ เชน MILF บอยครั้งขึ้น ผลสุดทายคือการเจรจาดังกลาวตองเปนอันลมเหลว5

6 

หากแตรัฐบาลของโคราซอน อากีโน ยังพยายามท่ีจะสรางสันติภาพในพ้ืนท่ีภาคใตโดย

การรวมมือกับผูนําทางศาสนาและเหลาดาตูสวนหนึ่งในมินดาเนาในการผลักดันโครงรางเพ่ือ

จัดต้ัง “เขตปกครองตนเองมุสลิมแหงมินดาเนา” (Automous Region of Muslim Mindanao: 

ARMM) ซ่ึงผานการรับรองของรัฐสภาในปเดียวกัน และจัดใหมีการลงประชามติใน 13 จังหวัด

และ 9 เมืองตามขอตกลงทริโปลี ใน ค.ศ. 1989 ซ่ึงจากผลของประชามติประชาชนในพ้ืนท่ีนั้น

ปรากฏวาประชาชนสวนใหญท่ีเปนมุสลิมเสียงขางมากในจังหวัดตาวี-ตาวี, มากินดาเนา, ลาเนา 

เดล ซูร, และซูลู ยินดีท่ีจะอยูในเขตปกครองตนเอง ARMM และจากการท่ี ARMM ผานรัฐสภา

และไดรับการรับรองโดยรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฟลิปปนส ทําให MNLF ตองยอมรับกฎหมาย

ดังกลาว โดยคอย ๆ เปลี่ยนสถานะของกลุมตนจากกองกําลังกบฏเปนกองกําลังปกครองทองถิ่น6

7 
 

2.3 ความลมเหลวของเขตปกครองตนเองมุสลิมแหงมินดาเนา 

การบริหารงานภายใตรัฐบาลของฟเดล รามอส การเมืองมีความเปนเสถียรภาพข้ึนจาก

การปูทางประชาธิปไตยมาต้ังแตรัฐบาลของอากีโน เขาไดแตงต้ังคณะผูบริหารจาก 3 กลุมเพ่ือให

                                                            
6จิรวัฒน แสงทอง,“เสนทางสูขอตกลงสันติภาพ มินดาเนา 2012,” วารสารกึ่งวิชาการรู

สะมิแล34,1 (มกราคม-มีนาคม 2556), 14 
7สุชาติ บํารุงสุข, ตัวแบบ&บทเรียน ขอคิดสําหรับภาคใตไทย, (กรุงเทพฯ: โครงการ

ความม่ันคงศกึษา, 2558),136 
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เกิดการคานอํานาจกันคือ กลุมทหาร กลุมธุรกิจเอกชน และกลุมนักการเมืองอาชีพ7

8 ซ่ึงทําใหเขา

ประสบความสําเร็จในการแกไขปญหาของประเทศเปนอยางมาก สวนเร่ืองของการเจรจา

สันติภาพ รัฐบาลของรามอสไดมีเจรจาสันติภาพระหวางรัฐบาลกับกลุม MNLF อยางจริงจัง และ

หลังจากมีการเจรจากันเปนเวลา 4 ป ท้ังสองฝายไดลงนามในขอตกลงสันติภาพฉบับสุดทาย 

(Final Peace Agreement) กับ MNLF ณ กรุงจารกาตาร ประเทศอินโดนีเซีย ใน ค.ศ. 1996  

ตอมา ARMM ก็ตองประสบปญหาเม่ือมีการวิพากษวิจารณและตอตาน ARMM และ 

SPCPD ดวยขอหาคอรรัปชั่นและการดําเนินงานท่ีผิดพลาด ประกอบกับมองวาโครงสรางการ

ปกครองของ ARMM ไมไดเปนไปตามท่ีชาวโมโรตองการ และถึงแมจะไดรับการยอมรับจาก 

MNLF หากแต MILF ไมยอมรับและอางวา ARMM ไมใชตัวแทนของสาธารณรัฐบังซาโมโร สงผล

ให MILF ยังคงยืนกรานท่ีจะเรียกรองเอกราชใหแกมินดาเนาตอไป เกิดเปนความแตกแยก

ระหวางกลุมมุสลิมกลุมตาง ๆ ในมินดาเนาก็ย่ิงสงผลใหประสิทธิภาพของขอตกลงสันติภาพฉบับ

สุดทาย ค.ศ. 1996 ไรประสิทธิภาพและลมเหลวอยางสิ้นเชิง 
 

2.4 ขอตกลงหยุดยิงตองหยุดชะงัก 

 ในสมัยประธานาธิบดี โจเซฟ เอสตราดา การเจรจาสันติภาพระหวางรัฐบาลกับกลุม 

MILF ยังคงดําเนินตอไป โดยใน ค.ศ. 1998 การเจรจาของท้ังสองฝายสามารถพูดคุยและจัดทํา

กรอบโครงสร าง ท่ัวไปเกี่ ยวกับขอตกลงว าดวยความจํ านง (General Framework of 
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8สีดา สอนศรี, ฟลิปปนส: จากอดีตถึงปจจุบัน (ค.ศ. 1986-2006), (กรุงเทพฯ: โครงการ

ตําราและสิ่งพิมพ คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร), 2551. หนา 61-67 
9สุชาติ บํารุงสุข, ตัวแบบ&บทเรียน ขอคิดสําหรับภาคใตไทย, (กรุงเทพฯ: โครงการ

ความม่ันคงศึกษา, 2558) 143 

ญิฮาด 9

10ตอรัฐบาล การปะทะกันระหวางท้ังสองฝายนี้สงผลกระทบตอพลเรือนของท้ังสองฝาย

อยางมหาศาล ผูคนลมตายและบาดเจ็บจํานวนมาก 
 

2.5 เริ่มตนเจรจาสันติภาพอีกครั้ง 

 หลังจากการลาออกของประธานาธิบดีโจเซฟ เอสตราดา ประธานาธิบดีคนตอมาท่ีไดรับ

ตําแหนงใน ค.ศ. 2001 คือประธานาธิบดีกลอเรีย มาคาปากัลป อารโรโย ซ่ึงหลังจากการเขารับ

ตําแหนงผูนํา ประธานาธิบดีอารโรยไดมีการออกนโยบาย All Out Peace ซ่ึงเปดใหตัวแทน

ประชาสังคมโดยเฉพาะภาคธุรกิจและนักการศาสนาเขามามีสวนแกไขปญหาแบบสันติรวมกับ

รัฐบาลผานยุทธศาสตรของรัฐบาล (Kusong Mindanaw- ความเขมแข็งของมินดาเนา) ในการ

กลับมาเจรจากับกลุม MILF อีกคร้ัง หลังจากหยุดชะงักเนื่องจากความรุนแรงในชวงของรัฐบาล 

เอสตราดา 1 0

11 จึงเร่ิมตนกระบวนการเจรจาสันติภาพอีกคร้ังซ่ึงคร้ังนี้ไดมีตัวแทนจากมาเลเซียเขา

มาชวยในการเปนตัวกลางไกลเกลี่ยจนรัฐบาลฟลิปปนสและกลุม MILF สามารถบรรลุขอตกลง

หยุดยิงและตามมาดวยการลงนาม “ขอตกลงในกรอบความเขาใจท่ัวไปวาดวยการรื้อฟนการเจรจา

เพ่ือสันติภาพ” (Agreement for the General Framework for the Resumption of Peace 

Talk) 1 1

12 และนับต้ังแตมีการพบปะพูดคุยกันระหวางรัฐบาลฟลิปปนสกับ MILF จนไดมาซ่ึง

ขอตกลงตาง ๆ หากแตกระบวนการเจรจาสันติภาพกลับตองหยุดชะงักลงเม่ือเกิดเหตุการณมีกลุม

โจรลักพาตัว ซ่ึงเชื่อวาอาศัยอยูในเขตการควบคุมของกองกําลัง MILF ไดลักพาตัวชาวบานและ

                                                            
10ญิฮาด   มาจากคํากริยาในภาษาอาหรับวา  ญะฮะดา   หมายถึง  ความพยายาม   

ความหมายในทางศาสนศาสตร คือ ความพยายาม การด้ินรนตอสู หรือการใชพลังอํานาจของ

ตนเองไปในแนวทางของอัลลอฮฺ ความพยายามนี้คือ ความพยายามท่ีจะเพ่ิมพูนความศรัทธาใน

พระเจา ซ่ึงจะบรรลุไดดวยความมีศรัทธาม่ัน การกระทําความดี หลีกเลี่ยงการทําความชั่ว การทํา

ตามคําสั่งของพระผูเปนเจา การเผยแพรศาสนาอิสลามและปกปองอิสลาม 
11ฟารีดา ปนจอร.องคกรประชาสังคมมินดาเนากับกระบวนการเจรจาสันติภาพ. 

[ออนไลน]. 2557. แหลงท่ีมา: http://www.deepsouthwatch.org/node/6069 [12 เมษายน 

2560] 
12จิรวัฒน แสงทอง,“เสนทางสูขอตกลงสันติภาพ มินดาเนา 2012,” วารสารกึ่งวิชาการ

รูสะมิแล34,1 (มกราคม-มีนาคม 2556), 16-17 
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12จิรวัฒน แสงทอง,“เสนทางสูขอตกลงสันติภาพ มินดาเนา 2012,” วารสารกึ่งวิชาการ
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นักทองเท่ียวเพ่ือเรียกคาไถ ในเดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 2003 ทําใหรัฐบาลฟลิปปนสดําเนินการเขา

ปดลอมพ้ืนท่ีทางตอนเหนือของเมืองโคตาบาโตท่ีกลุมโจรลักพาตัวอาศัยอยู เหตุการณดังกลาวจึง

เปรียบเสมือนกับเปนชนวนความรุนแรงระลอกใหม ทางฝายผูนํา MILF ไดประกาศใหทําการตอบ

โตกองกําลังของรัฐบาลในเชิงรุก หากแตปญหาไมไดหยุดอยูเพียงแคการเปดฉากตอบโตกองกําลัง

ของรัฐบาลเทานั้น เพราะหลังจากมีการประกาศไดไมนานก็เกิดเหตุระเบิดในพ้ืนท่ีหลัก ๆ ของ

เกาะมินดาเนาถึง 6 พ้ืนท่ีดวยกันในระยะเวลาเพียงแคหนึ่งเดือนทําใหมีผูเสียชีวิตจํานวนมาก 

 เพ่ือยุติความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน ท้ังสองฝายจึงตองหันกลับมาใชการเจรจาหยุดยิงอีกคร้ัง 

โดยมีหนวยสังเกตการณนานาชาติ (International Monitoring Team: IMT) นําโดยมาเลเซีย 

ตัวแทนจากบรูไนและลิเบียคอยกํากับดูแล และสามารถกลับเขามาสูการเจรจาอีกคร้ังใน           

ค.ศ. 2005 ซ่ึงการเจรจารอบใหมท่ีเกิดข้ึนนั้นไดใหความสําคัญกับดินแดนบรรพบุรุษของชาวบัง

ซาโมโร รวมไปถึงชนพ้ืนเมืองชาวลูมัด (Lumad) อีกดวย โดยทางรัฐบาลของอารโรโยกับ MILF 

ไดรวมกันราง “บันทึกความเขาใจแหงขอตกลงวาดวยเขตธรณีของบรรพบุ รุษมุสลิม” 

( Memorandum of Agreement on the Muslim Ancestral Domain: MOA-AD)  ใ น         

ค.ศ. 2008 ซ่ึงจะเปดให 737 หมูบานในมินดาเนาไดทําประชามติท่ีจะเขารวมในอาณาเขต

ดินแดนท่ีเรียกวา “บังซาโมโร” หากแตตอมามีการพิจารณาวาเนื้อหาและเจตนาของ MOA-AD 

นั้นอาจเปดโอกาสใหเกิดการแบงแยกดินแดนดังกลาวออกจากฟลิปปนส1213 โครงราง MOA-AD จึง

ลมเหลวในท่ีสุด 
  

3. เขตการปกครองตนเองบังซาโมโร ความหวังใหมของสันติภาพในมินดาเนา 

 หลังจากการปญหาความขัดแยงระหวางกลุมมุสลิมในภาคใตกับรัฐบาลท่ีมียาวนานกวา 

17 ป ความพยายามในการพูดคุยและเจรจาเพ่ือใหเกิดสันติภาพระหวางรัฐบาลฟลิปปนสภายใต

การนําของประธานาธิบดีเบนีโญ อากีโน และแนวรวมปลดปลอยอิสลามโมโร (Moro Islamic 

Liberation Front: MILF) ไดนําไปสูการลงนามขอตกลงสันติภาพในป 2012 

 
 

                                                            
13จิรวัฒน แสงทอง,“เสนทางสูขอตกลงสันติภาพ มินดาเนา 2012,” วารสารกึ่งวิชาการ

รูสะมิแล34,1 (มกราคม-มีนาคม 2556), 17 

 3.1 กรอบขอตกลงวาดวยบังซาโมโร ค.ศ. 2012 (The Framework Agreement 

on the Bangsamoro: FAB) 

 หลังจากท่ีนายเบนิโญ อากีโนท่ี 3 เขาดํารงตําแหนงประธานาธิบดีใน ค.ศ. 2010 จนถึง

ชวงกลาง ค.ศ. 2012 ประธานาธิบดีอากีโนเล็งเห็นความสําคัญในการแกไขปญหาความขัดแยงใน

ภาคใตของประเทศ และไดกําหนดใหเปนวาระแหงชาติท่ีตองไดรับการแกไขโดยเร็วท่ีสุด

ประธานาธิบดีอากีโนไดมีการพบปะและพูดคุยกันอยางลับ ๆ กับผูนํา MILFอยูหลายครั้งโดยมี

จุดประสงคหลักคือเพ่ือผลักดันใหกระบวนการเจรจาดําเนินตอไป ท้ังนี้กาวสําคัญของการเจรจา

สันติภาพระหวางรัฐบาลฟลิปปนสกับ MILF เกิดข้ึนในชวงเดือนเมษายน ค.ศ. 2012 ไดรวมกัน

รางและเห็นชอบ “ประเด็นตัดสินใจเชิงหลักการ (Decision Points on Principles)” ท่ีได

กําหนดประเด็นสําคัญ ๆ ท่ีเห็นพองกันเบื้องตนสําหรับการเจรจาเพ่ือขอตกลงฉบับสมบูรณ 1 3

14 

จนกระท่ังในวันท่ี 15 ตุลาคม ค.ศ. 2012 รัฐบาลฟลิปปนสและ MILF ไดมีการลงนามกรอบ

ขอตกลงวาดวยบังซาโมโร (The Framework Agreement on the Bangsamoro: FAB) 
 

 กรอบขอตกลงบังซาโมโร14

15 มีเนื้อหาท่ีคูเจรจาเห็นพองและรับรูรวมกัน 9 ประเด็นคือ  

1. การสถาปนาบังซาโมโร  

2. กฎหมายพ้ืนฐาน  

3. ขอบขายอํานาจตาง ๆ ในเขตการปกครองตนเองบังซาโมโร 

4. การเก็บเกี่ยวรายไดและแบงปนความม่ังคั่ง  

5. อาณาเขตของบงัซาโมโร  

6. สิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชากรชาวบังซาโมโร  

 7. การดําเนินการในชวงเปลี่ยนผานและนําขอตกลงไปสูการปฏิบัติ 

 8. การกลับเขาสูภาวะปกติ 

9. เรื่องอ่ืน ๆ  

                                                            
14จิรวัฒน แสงทอง,“เสนทางสูขอตกลงสันติภาพ มินดาเนา 2012,” วารสารกึ่งวิชาการ

รูสะมิแล34,1 (มกราคม-มีนาคม 2556), 18 
15DeepSouthWatch, เปดขอตกลง ‘บังซาโมโร’ ฉบับแปลไทย [ออนไลน], 2556, 

แหลงท่ีมา: http://www.deepsouthwatch.org/node/3939[สืบคนเม่ือ 17 เมษายน 2560] 
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 3.1 กรอบขอตกลงวาดวยบังซาโมโร ค.ศ. 2012 (The Framework Agreement 

on the Bangsamoro: FAB) 

 หลังจากท่ีนายเบนิโญ อากีโนท่ี 3 เขาดํารงตําแหนงประธานาธิบดีใน ค.ศ. 2010 จนถึง

ชวงกลาง ค.ศ. 2012 ประธานาธิบดีอากีโนเล็งเห็นความสําคัญในการแกไขปญหาความขัดแยงใน

ภาคใตของประเทศ และไดกําหนดใหเปนวาระแหงชาติท่ีตองไดรับการแกไขโดยเร็วท่ีสุด

ประธานาธิบดีอากีโนไดมีการพบปะและพูดคุยกันอยางลับ ๆ กับผูนํา MILFอยูหลายครั้งโดยมี

จุดประสงคหลักคือเพ่ือผลักดันใหกระบวนการเจรจาดําเนินตอไป ท้ังนี้กาวสําคัญของการเจรจา

สันติภาพระหวางรัฐบาลฟลิปปนสกับ MILF เกิดข้ึนในชวงเดือนเมษายน ค.ศ. 2012 ไดรวมกัน

รางและเห็นชอบ “ประเด็นตัดสินใจเชิงหลักการ (Decision Points on Principles)” ท่ีได

กําหนดประเด็นสําคัญ ๆ ท่ีเห็นพองกันเบื้องตนสําหรับการเจรจาเพ่ือขอตกลงฉบับสมบูรณ 1 3

14 

จนกระท่ังในวันท่ี 15 ตุลาคม ค.ศ. 2012 รัฐบาลฟลิปปนสและ MILF ไดมีการลงนามกรอบ

ขอตกลงวาดวยบังซาโมโร (The Framework Agreement on the Bangsamoro: FAB) 
 

 กรอบขอตกลงบังซาโมโร14

15 มีเนื้อหาท่ีคูเจรจาเห็นพองและรับรูรวมกัน 9 ประเด็นคือ  

1. การสถาปนาบังซาโมโร  

2. กฎหมายพ้ืนฐาน  

3. ขอบขายอํานาจตาง ๆ ในเขตการปกครองตนเองบังซาโมโร 

4. การเก็บเกี่ยวรายไดและแบงปนความม่ังคั่ง  

5. อาณาเขตของบงัซาโมโร  

6. สิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชากรชาวบังซาโมโร  

 7. การดําเนินการในชวงเปลี่ยนผานและนําขอตกลงไปสูการปฏิบัติ 

 8. การกลับเขาสูภาวะปกติ 

9. เรื่องอ่ืน ๆ  

                                                            
14จิรวัฒน แสงทอง,“เสนทางสูขอตกลงสันติภาพ มินดาเนา 2012,” วารสารกึ่งวิชาการ

รูสะมิแล34,1 (มกราคม-มีนาคม 2556), 18 
15DeepSouthWatch, เปดขอตกลง ‘บังซาโมโร’ ฉบับแปลไทย [ออนไลน], 2556, 

แหลงท่ีมา: http://www.deepsouthwatch.org/node/3939[สืบคนเม่ือ 17 เมษายน 2560] 
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 จากการพิจารณาเนื้อหาของกรอบขอตกลงบังซาโมโรกลาววากรอบขอตกลงวาดวยบัง

ซาโมโรมีรายละเอียดท่ีลงลึกและจําแนกแยกยอยออกมาในหลายประเด็นมากกวาขอตกลง

รวมกันระหวางรัฐบาลฟลิปปนสกับกลุมผูนําโมโรฉบับอ่ืน ๆ ไดลงนามท่ีผานมา โดยเฉพาะในสวน

ของลักษณะอํานาจหนาท่ีของรัฐบาลอิสระบังซาโมโรท่ีกําลังจะเกิดขึ้น 
 

3.2ขอตกลงบังซาโมโรฉบับครอบคลุม (Comprehensive Agreement on the 

Bangsamoro: CAB) 

 หลังจากท่ีฝายรัฐบาลฟลิปปนสและกลุมแนวรวมอิสลามโมโร (MILF) ไดมีการจับมือกัน

เขาสูการเจรจาเพ่ือแกไขปญหาความขัดแยงในมินดาเนาจนนําไปสูการลงนาม The Framework 

Agreement on the Bangsamoro (FAB) หลังจากนั้นท้ังสองฝายก็ไดมีการพูดคุยและเจรจากัน

อีกหลายคร้ังเพ่ือท่ีจะทําให “บังซาโมโร” เกิดข้ึนจริง หากแตในระหวางการเจรจาก็ยังคงมีความ

รุนแรงเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีอยูบาง อยางเชนเหตุการณเม่ือวันท่ี 9 กันยายน 2013 ท่ีเมืองซัมโบอังกา 

(Zamboanga) ในมินดาเนา เม่ือกลุมแนวรวมปลดปลอยแหงชาติโมโร (MNLF) บุกจับประชาชน

เปนตัวประกัน ทําใหผูคนกวารอยคนถูกสังหารและไดรับบาดเจ็บสวนอีกหลายพันคนตองยายท่ี

อยูการจับกุมตัวประกันนี้เกิดข้ึนหลังจากการท่ีผูนําของ MNLF กลาวหารัฐบาลวาไมนําพวกตน

เขามาอยูในวงพูดคุยสันติภาพท่ีกําลังดําเนินอยูในขณะนี้ สะทอนใหเห็นถึงความเปราะบางในการ

พูดคุยสันติภาพท่ีกําลังดําเนินอยูระหวางรัฐบาลฟลิปปนสและ MILF16 จากเหตุการณดังกลาว

สงผลใหรัฐบาลเรงจัดเวทีสรางความเขาใจและขับเคลื่อนขบวนการสันติภาพในเมืองซัมโบอังกา 

โดยเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในขบวนการสันติภาพรวมท้ังกลุม MNLF  

 หลังจากการพูดคุยและเจรจากันตอเนื่องถึง 43 คร้ัง ทางฝายรัฐบาลและกลุมกลุมแนว

รวมอิสลามโมโร (MILF) ไดมีการลงนามรับรองในขอตกลงบังซาโมโรฉบับครอบคลุมเนื้อหา

ท้ังหมด (Comprehensive Agreement on the Bangsamoro: CAB) ในวันท่ี 27 มีนาคม 

2014 โดยในการลงนามขอตกลงดังกลาวเปนผลตอเนื่องมาจากการพูดคุยในประเด็นสําคัญ

สุดทายในภาคผนวกของกรอบขอตกลงบังซาโมโร และการลงนาม CAB ถือเปนการปูทางสําหรับ

                                                            
16ฟารีดา ปนจอร, เราตองการบังซาโมโร?: กระบวนสันติภาพท่ีครอบคลุมทุกกลุม, 

[ออนไลน], 2557 แหลงท่ีมา: https://prachatai.com/journal/2014/03/52447[17เมษายน 

2560] 

หนวยการปกครองตนเองบังซาโมโร โดยการพูดคุยในการลงนามคร้ังนี้ประกอบดวยเนื้อหาของ

กรอบขอตกลงบังซาโมโรท่ีกลาววาหนวยการปกครองตนเองบังซาโมโรนั้นจะเขามาแทนท่ี ARMM 

และกลาวถึงภาคผนวกท้ัง 5 ประเด็นจากการลงนามรับรองในขอตกลงบังซาโมโรฉบับครอบคลุม

เ นื้ อ ห า ท้ั ง หม ด  ( Comprehensive Agreement on the Bangsamoro (CAB))  ใ น วั น ท่ี               

27 มีนาคม 2014 ถือเปนกาวสําคัญของการเปนจุดเร่ิมอยางเปนทางการของโรดแมพ (Road 

Map) สันติภาพ และกาวเขาสูการรางกฎหมายพ้ืนฐานบังซาโมโร 
 

 3.3. กฎหมายพ้ืนฐานบังซาโมโร (Bangsamoro Basic Law: BBL) 

 ตอมาในเดือนกันยายน 2014 รัฐบาลฟลิปปนสภายใตการนําของประธานาธิบดีอากีโน

ท่ี 3 ไดเสนอกฎหมายพ้ืนฐานบังซาโมโรตอรัฐสภาฟลิปปนส เพ่ือใหรัฐสภาพิจารณา โดยรัฐบาล

หวังวารัฐสภาจะผานรางกฎหมายดังกลาวในชวงตน ค.ศ. 2015 โดยกฎหมายพ้ืนฐานบังซาโมโร

รางข้ึนโดย คณะกรรมการเปลี่ยนผานบังซาโมโร (BTC) ประกอบดวยสมาชิก 15 คน ท้ังหมดเปน

คนท่ีมีถ่ินท่ีอยูในบังซาโมโร เปนตัวแทนจากกลุมตาง ๆ ท้ังชาวมุสลิม คริสเตียน และคนพ้ืนเมือง 

โดยคณะกรรมการฯ ดังกลาวมีหนาท่ีรางกฎหมายพ้ืนฐานบังซาโมโรจากขอตกลงบังซาโมโรเพ่ือ

เปลี่ยนผานโครงสรางไปสูเขตการปกครองตนเองบังซาโมโร นอกจากนี้การมีคณะกรรมการ

เปลี่ยนผานบังซาโมโรยังเปนชองทางท่ีทําใหเกิดพ้ืนท่ีการพูดคุยระหวางกลุมตาง ๆ มากขึ้น 
 

 โดยกฎหมายพ้ืนฐานบังซาโมโร ประกอบดวย 18 มาตรา16

17 ไดแก 

มาตราท่ี 1 ชื่อและวัตถุประสงค  มาตราท่ี 10 ระบบยุติธรรมของบังซา 

โมโร 

มาตราท่ี 2 อัตลักษณบังซาโมโร มาตราท่ี 11 ความเปนระเบียบและ

ความปลอดภัยของประชาชน 

มาตราท่ี 3 อาณาเขต   มาตราท่ี 12 อิสระทางการเงิน 

มาตราท่ี 4 หลักการท่ัวไปและนโยบาย  มาตราท่ี 13 เศรษฐกิจและการ 

จัดการรายได 

                                                            
17 ____. Bangsamoro Basic Law, [Online], 2014 .Available from: 

http://www.adzu.edu.ph/Talks%20 

and%20Speeches/DRAFT-Bangsamoro-Basic-Law.pdf [2017,18 April] 
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หนวยการปกครองตนเองบังซาโมโร โดยการพูดคุยในการลงนามคร้ังนี้ประกอบดวยเนื้อหาของ

กรอบขอตกลงบังซาโมโรท่ีกลาววาหนวยการปกครองตนเองบังซาโมโรนั้นจะเขามาแทนท่ี ARMM 

และกลาวถึงภาคผนวกท้ัง 5 ประเด็นจากการลงนามรับรองในขอตกลงบังซาโมโรฉบับครอบคลุม

เ นื้ อ ห า ท้ั ง หม ด  ( Comprehensive Agreement on the Bangsamoro (CAB))  ใ น วั น ท่ี               

27 มีนาคม 2014 ถือเปนกาวสําคัญของการเปนจุดเร่ิมอยางเปนทางการของโรดแมพ (Road 

Map) สันติภาพ และกาวเขาสูการรางกฎหมายพ้ืนฐานบังซาโมโร 
 

 3.3. กฎหมายพ้ืนฐานบังซาโมโร (Bangsamoro Basic Law: BBL) 

 ตอมาในเดือนกันยายน 2014 รัฐบาลฟลิปปนสภายใตการนําของประธานาธิบดีอากีโน

ท่ี 3 ไดเสนอกฎหมายพ้ืนฐานบังซาโมโรตอรัฐสภาฟลิปปนส เพ่ือใหรัฐสภาพิจารณา โดยรัฐบาล

หวังวารัฐสภาจะผานรางกฎหมายดังกลาวในชวงตน ค.ศ. 2015 โดยกฎหมายพ้ืนฐานบังซาโมโร

รางข้ึนโดย คณะกรรมการเปลี่ยนผานบังซาโมโร (BTC) ประกอบดวยสมาชิก 15 คน ท้ังหมดเปน

คนท่ีมีถ่ินท่ีอยูในบังซาโมโร เปนตัวแทนจากกลุมตาง ๆ ท้ังชาวมุสลิม คริสเตียน และคนพ้ืนเมือง 

โดยคณะกรรมการฯ ดังกลาวมีหนาท่ีรางกฎหมายพ้ืนฐานบังซาโมโรจากขอตกลงบังซาโมโรเพ่ือ

เปลี่ยนผานโครงสรางไปสูเขตการปกครองตนเองบังซาโมโร นอกจากนี้การมีคณะกรรมการ

เปลี่ยนผานบังซาโมโรยังเปนชองทางท่ีทําใหเกิดพ้ืนท่ีการพูดคุยระหวางกลุมตาง ๆ มากขึ้น 
 

 โดยกฎหมายพ้ืนฐานบังซาโมโร ประกอบดวย 18 มาตรา16

17 ไดแก 

มาตราท่ี 1 ชื่อและวัตถุประสงค  มาตราท่ี 10 ระบบยุติธรรมของบังซา 

โมโร 

มาตราท่ี 2 อัตลักษณบังซาโมโร มาตราท่ี 11 ความเปนระเบียบและ

ความปลอดภัยของประชาชน 

มาตราท่ี 3 อาณาเขต   มาตราท่ี 12 อิสระทางการเงิน 

มาตราท่ี 4 หลักการท่ัวไปและนโยบาย  มาตราท่ี 13 เศรษฐกิจและการ 

จัดการรายได 

                                                            
17 ____. Bangsamoro Basic Law, [Online], 2014 .Available from: 

http://www.adzu.edu.ph/Talks%20 

and%20Speeches/DRAFT-Bangsamoro-Basic-Law.pdf [2017,18 April] 
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มาตราท่ี 5 อํานาจของรัฐบาล   มาตราท่ี 14 การฟนฟูและการพัฒนา 

มาตราท่ี 6 ความสัมพันธระหวางรัฐบาล  มาตราท่ี 15 ประชามติ 

มาตราท่ี 7 รัฐบาลบังซาโมโร   มาตราท่ี 16 การเปลี่ยนแปลงอํานาจ 

ของบังซาโมโร 

มาตราท่ี 8 WALI    มาตราท่ี 17 การแกไขและปรับปรุง 

มาตราท่ี 9 สิทธิพ้ืนฐาน   มาตราท่ี 18 บทบัญญัติสุดทาย 
 

 จากเนื้อหาของกฎหมายพ้ืนฐานบังซาโมโรทําใหเห็นไดวากฎหมายพ้ืนฐานบังซาโมโรจะ

มีสวนในการยกระดับชีวิตความเปนอยูของผูคนในพ้ืนท่ี เนื่องจากรัฐบาลทองถ่ินสามารถจัดเก็บ

ภาษีและรายไดตางๆ เปนของตนเองไดถึง 75% และสงคืนรัฐบาลกลางเพียง 25% มีการกําหนด

ถึงสิทธิข้ันพ้ืนฐานตาง ๆ ของพลเมืองบังซาโมโรมีระบบราชการท่ีปกครองดวยระบอบ

ประชาธิปไตยหากแตก็ยังอยูภายใตรัฐบาลฟลิปปนส หากแตในบางประเด็นของรางกฎหมาย

อาจจะมีบางสวนท่ีทับซอนกับรัฐธรรมนูญของฟลิปปนสอยางเชนในเรื่องของประมุขเชิงสัญลักษณ 
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การแกปญหาของรัฐบาลประธานาธิบดีดูเตอรเต หลังรัฐสภาไมผานรางกฎหมายพ้ืนฐาน          

บังซาโมโร 

4.1 รัฐสภาไมผานรางกฎหมายพ้ืนฐานบังซาโมโร 

 หลังจากมีการนําเสนอรางกฎหมายพ้ืนฐานบังซาโมโร (Bangsamoro Basic Law: 

BBL) ตอรัฐสภาเพ่ือใหกระบวนการเกิดสันติภาพในมินดาเนาเกิดข้ึนจริง หากแตก็มีอุปสรรคตอ

กระบวนการสันติภาพเกิดข้ึน โดยในชวงท่ีรัฐสภากําลังพิจารณารางกฎหมายฉบับนี้ ไดเกิด

เหตุการณตํารวจจากหนวยคอมมานโดจากกองกําลังพิเศษ เขาปฏิบัติการตอตานการกอการราย 

โดยมุงจับกุมผูกอการรายคนสําคัญท่ีกบดานอยูในพ้ืนท่ีเมืองมามาซาปาโน (Mamasapano) ใน

เกาะมินดาเนา แตกลับตองเผชิญหนากับกองกําลังของ MILF โดยบังเอิญสงผลใหเกิดการตอสู

ยาวนานถึง 11 ชั่วโมง และเปนเหตุใหตํารวจคอมมานโดเสียชีวิต 44 นาย สวนทางฝาย MILF 

เสียชีวิต 18 ราย และมีพลเรือนเสียชีวิต 4 ราย โดยฝาย MILF ระบุวาหนวยงานของราชการไม

ประสานกนัและไมไดประสานไปยัง MILF จึงทําใหเกิดความสับสน17

18เหตุการณการปะทะท่ีเกิดขึ้น

ในเมืองมามาซาปาโนสงผลตอกรอบเวลาของกระบวนการสันติภาพเปนอยางมาก นอกจากนั้นยัง

สงผลตอการพิจารณารางกฎหมายบังซาโมโรในรัฐสภา หลังจากการเหตุการณปะทะกันดังกลาว

ไดมีมติชะลอการรับรางกฎหมายพ้ืนฐานบังซาโมโรจากการสํารวจความคิดเห็นของชาวฟลิปปนส

ตอรางกฎหมายพ้ืนฐานบังซาโมโรหลังจากเกิดเหตุการณปะทะกันในวันท่ี 25 มกราคม 2015 

พบวามีชาวฟลิปปนสเพียงรอยละ 23 เทานั้นท่ีใหการสนับสนุนรางกฎหมายดังกลาว เปน

เพราะวาหลายฝายตองการใหสืบหาขอเท็จจริงของเหตุการณดังกลาวกอนท่ีจะดําเนิน

กระบวนการสันติภาพ 

 ฝายรัฐบาลก็มีความพยายามท่ีจะแกไขรางกฎหมายพ้ืนฐานเพ่ือนําเสนอตอรัฐสภาใน

วันท่ี ภายในวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2016 ถือเปนวันประชุมรัฐสภาวันสุดทายกอนท่ีจะมีการเลือกต้ัง

ท่ัวไปในเดือนพฤษภาคม หากแตในทายท่ีสุดแลวรางกฎหมายพ้ืนฐานเกี่ยวกับเขตปกครองตนเอง

บังซาโมโร(The Basic Law on the Bangsamoro Autonomous Region: BLBAR) ไมผานมติ

ของรัฐสภา คาดวาสาเหตุท่ีเหลาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมสนับสนุนรางกฎหมายดังกลาวมีผล

                                                            
18สรพงษ ลัดสวน,ความรุนแรงกับกระบวนการสันติภาพในฟลิปปนส,[ออนไลน], 2558, 

แหลงท่ีมา: http://aseanwatch.org/2015/06/24/ความรุนแรงกับกระบวนการ/ [19 เมษายน 

2560] 
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มาจากเหตุการณการปะทะกันท่ีเมืองมามาซาปาโนประกอบกับการคัดคานอยางรุนแรงของฝาย

คาน บรรดานักการเมืองท่ีตอตานรางกฎหมายดังกลาว นอกจากมีผลประโยชนทางการเมืองแลว 

ยังเปนคนท่ีมาจากนอกพ้ืนท่ี ซ่ึงไมไดรับความเสียหายใด ๆ จากความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนบนเกาะมิน

ดาเนากลาวไดวาความลมเหลวของการไมผานรางกฎหมายพ้ืนฐานบังซาโมโรนอกจากจะมี

ผลกระทบมาจากเหตุการณการปะทะกันในเมืองมามาซาปาโนแลวนั้น ยังมาจากความผิดพลาด

ของกลุมผูท่ีมีบทบาทในขบวนการสันติภาพท่ีมีการปรึกษาหารือแตเฉพาะกับกลุมท่ีเห็นดวยกับ

กระบวนการสันติภาพ แตไมคอยไดมีการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุมคนท่ีไมเห็นดวย 

จึงทําใหเกิดการประเมินสถานการณผิดและผลท่ีไดออกมาจึงตรงกันขามกับแผนท่ีวางไว 
 

4.2. สถานการณหลังรัฐสภาไมผานรางกฎหมายพ้ืนฐานบังซาโมโร 

 หลังจากมีการประกาศวารางกฎหมายพ้ืนฐานบังซาโมโรมีมติไมผานรัฐสภา สงผลใหเกิด

ความตึงเครียดแกคนในพ้ืนท่ีเปนอยางมาก ทางฝาย MILF ออกมากลาวยํ้าวาจะยึดกระบวนการ

สันติภาพในการแกไขปญหาความขัดแยงในมินดาเนา แตถึงแมวาฝง MILF จะยืนยันวาจะยังคง

ยึดกระบวนการสันติภาพในการแกไขปญหาความขัดแยงในมินดาเนา หากแตสําหรับกลุมมุสลิม

อ่ืน ๆ ท่ีมีการรวมตัวกันในมินดาเนากลับใชเหตุการณท่ีกฎหมายพ้ืนฐานบังซาโมโรไมผานรัฐสภา

ทําใหกลุมตนเขมแข็งข้ึนและขมขูวาจะทําใหเกิดการจลาจลตอเนื่องข้ึนเร่ือย ๆ ซ่ึงชวงเวลา

ดังกลาวหลังจากท่ีรางกฎหมายพ้ืนฐานบังซาโมโรไมผานรัฐสภาถือไดวาเปนชวงภาวะสุญญากาศ

ของมินดาเนาไดเกิดกลุมกบฏมุสลิมเกิดข้ึนหลายกลุม โดยบางกลุมไดมีการออกมาประกาศวาจะ

เขารวมกับกลุม ISIS โดยเฉพาะกองกําลังทหารอาบูไซยาฟ 
 

4.3. รัฐบาลดูเตอรเตกับแนวทางการแกไขปญหาความขัดแยงในมินดาเนา 

 ประธานาธิบดีดูเตอรเตไดชูนโยบายในเร่ืองนี้มาต้ังแตชวงหาเสียงเลือกต้ัง โดยในชวง

รณรงคหาเสียงเลือกต้ังเขากลาวเสมอวาภายใตการบริหารประเทศของเขาจะแกไขขอผิดพลาดท่ี

เปนความอยุติธรรมทางประวัติศาสตรท่ีเกิดข้ึนกับชาวโมโร และเขาไดมีการพบปะกับผูนําของ

กลุมกองกําลังมุสลิมโมโรกลุมตาง ๆ โดยในเดือนกุมภาพันธ 2016 เขาไดมีการเขาเย่ียมคายดารา

ปานันของกลุม MILF และหลังจากชนะการเลือกตั้ง ดูเตอรเตก็ไดเขาพบกับผูนําของกลุมแนวรวม

ปลดปลอยแหงชาติโมโร (MNLF) และกลุมแนวรวมปลดปลอยอิสลามโมโร (MILF) เม่ือคืนวันท่ี 

17 มิถุนายน 2016 เพ่ือพูดคุยในประเด็นสันติภาพ และท้ังสองกลุมยืนยันวาจะสนับสนุนและ

รวมมือกับรัฐบาลใหมรวมท้ังจะเดินหนากระบวนการสันติภาพ 

 ความพยายามสรางสันติภาพในพ้ืนท่ีเกาะมินดาเนาภายใตรัฐบาลดูเตอรเตไดเริ่มตนข้ึน

อยางเปนทางการอีกครั้งในเดือนสิงหาคม 2016 จากการท่ีรัฐบาลฟลิปปนสไดรื้อฟนการเจรจากับ

กลุม MILF เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2016 ท่ีประเทศมาเลเซีย นับเปนความชัดเจนแรกในการ

เจรจาภายใตประธานาธิบดี ดูเตอรเต ซ่ึงมีเปาหมายเพ่ือยุติความรุนแรงในมินดาเนา จีซุส ดูเรซา 

(Jesus Dureza) ท่ีปรึกษาประธานาธิบดีวาดวยกระบวนการสันติภาพ อธิบายการร้ือฟนการ

เจรจาในมาเลเซียคร้ังนี้วาเปนพูดคุยอยางเปนทางการระหวางท้ังฝายนับต้ังแตท่ีดูเตอรเตเขารับ

ตําแหนง การเจาจรคร้ังนี้ถือเปน “หมุดหมายท่ีสําคัญสําหรับสันติภาพในมินดาเนา”โดยรัฐบาลดู

เตอรเตมีการดําเนินการกระบวนการสันติภาพในมินดาเนาโดยการลงนามคําสั่งของผูบริหารใน

การฟนฟูและขยาย Bangsamoro Transition Council (BTC) ในวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2016 โดย 

BTC ใหมจะมีหนาท่ีการนําเสนอรางกฎหมายพ้ืนฐานบังซาโมโร (Bangsamoro Basic Law: BBL) 

 ปจจุบันการบริหารงานของประธานาธิบดีดูเตอร เตตองเรงให เกิดการจัดการ

กระบวนการสันติภาพในมินดาเนาเนื่องจากไดมีรายงานจากกระทรวงกลาโหมของฟลิปปนสวา

เม่ือไมนานมานี้ กลุมอาบูไซยาฟ (Abu Sayyaf) นําโดย Isnilon Hapilon ไดพยายามจัดตั้งรัฐ

อิสลาม (Wilayah) ใน Central Mindanao19ถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ IS ท่ีพยายามท่ี

จะสรางฐานในพ้ืนท่ีความขัดแยงท่ีตาง ๆ เพ่ือชดเชยการสูญเสียพ้ืนท่ีในตะวันออกกลาง ซ่ึงถือ

เปนอันตรายตอกระบวนการสันติภาพ ซ่ึงนักการเมืองทองถ่ินท่ีตอตานหนวยการปกครองตนเอง

บังซาโมโรก็อาจจะใชประเด็นเร่ืองของการขยายตัวของ ISIS โจมตีรัฐบาล ทางฝายของ

ประธานาธิบดีดูเตอรเตเองก็ตองเรงในการจัดการใหเกิดสันติภาพโดยสันติวิธีในมินดาเนาใหเร็ว

ท่ีสุด เพราะความปรารถนาของดูเตอรเตคือการมีสันติภาพในมินดาเนาโดยไมตองหลั่งเลือด 
 

บทสรุป 

การศึกษาเร่ืองกรอบขอตกลงบังซาโมโรและแนวทางการแกปญหาความขัดแยงมุสลิม

โมโรในปจจุบัน (ค.ศ.2012 - 2017) เปนการศึกษาแนวทางการจัดการแกไขปญหาความขัดแยง

ระหวางรัฐบาลฟลิปปนสกับกลุมมุสลิมโมโรในหมูเกาะมินดาเนาทางภาคใตของฟลิปปนส โดย
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 ความพยายามสรางสันติภาพในพ้ืนท่ีเกาะมินดาเนาภายใตรัฐบาลดูเตอรเตไดเริ่มตนข้ึน
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กลุม MILF เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2016 ท่ีประเทศมาเลเซีย นับเปนความชัดเจนแรกในการ
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BTC ใหมจะมีหนาท่ีการนําเสนอรางกฎหมายพ้ืนฐานบังซาโมโร (Bangsamoro Basic Law: BBL) 

 ปจจุบันการบริหารงานของประธานาธิบดีดูเตอร เตตองเรงให เกิดการจัดการ

กระบวนการสันติภาพในมินดาเนาเนื่องจากไดมีรายงานจากกระทรวงกลาโหมของฟลิปปนสวา
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ศึกษาจากแนวทางการจัดการแกไขปญหาของรัฐบาลชุดตาง ๆ ของประเทศฟลิปปนส จาก

การศึกษาพบวารัฐบาลชุดตาง ๆ ของฟลิปปนสพยายามท่ีจะหาแนวทางในการจัดการแกไขปญหา

ในรูปแบบตาง ๆ ท้ังการใชกําลังทหารในการปราบปราม การเจรจากับกลุมมุสลิมโมโร รวมท้ัง

การประสานกับองคกรตาง ๆ ท้ังองคการโลกมุสลิมหรือภาคประชาสังคมในประเทศ จนกระท่ัง

สามารถหาแนวทางท่ีนําไปสูกระบวนการสันติภาพท่ีเกือบทุกภาคสวนยอมรับ คือการจัดต้ังเขต

การปกครองตนเองบังซาโมโร 
 

 เขตการปกครองตนเองบังซาโมโร เกิดข้ึนจากการพูดคุยเจรจากันระหวางรัฐบาล

ฟลิปปนสภายใตการนําของประธานาธิบดีเบนิโญ อากีโนท่ี 3 กับแนวรวมปลดปลอยอิสลามโมโร 

(Moro Islamic Liberation Front: MILF) ท่ีมีการเปดโตะพูดคุยเจรจากันโดยมีตัวแทนจาก

ประเทศมาเลเซียเปนตัวกลางในการพูดคุยจนนําไปสูการลงนามกรอบขอตกลงวาดวยบังซาโมโร 

(The Framework Agreement on the Bangsamoro: FAB) ค.ศ. 2012 โดยกรอบขอตกลง

ระบุถึงการตกลงกันระหวางรัฐบาลกับกลุม MILF ในรายละเอียดของการจัดต้ังเขตการปกครอง

ตนเองบังซาโมโร (Bangsamoro) โดยระบุถึงรายละเอียดตาง ๆ 9 ประเด็น และยังมีการราง

กฎหมายพ้ืนฐานบังซาโมโร (Bangsamoro Basic Law: BBL) ถือเปนรัฐธรรมนูญสําหรับใชใน

การบริหารเขตการปกครองตนเองบังซาโมโร หากแตกฎหมายพ้ืนฐานบังซาโมโรมีขอเสียอยูท่ีวา

อาจถูกตอตานจากนักการเมืองและประชาชนท่ีเปนชาวคริสตท่ีไมเห็นดวยกับการใหอํานาจชาว

มุสลิมปกครองตนเองประเด็นสําคัญท่ีสุดท่ีจะเปนขอพิพาทระหวางสองฝายคือ จะแบง

ผลประโยชนจากทรัพยากรมหาศาลในมินดาเนาอยางไร ประกอบกับเม่ือเกิดเหตุการณการปะทะ

กันระหวางตํารวจและกลุมกองกําลัง MILF ท่ีเมืองมามาซาปาโน ในมินดาเนาก็สงผลคร้ังใหญ

ใหกับกระบวนการสันติภาพและสงผลการพิจารณารางกฎหมายพ้ืนฐานฯ ในรัฐสภา 
 

 ทายท่ีสุดแลวรางกฎหมายพ้ืนฐานบังซาโมโรมีมติไมผานรางรัฐสภาดวยเหตุผลวาจาก

เหตุการณการปะทะกันท่ีเมืองมามาซาปาโน การคัดคานอยางรุนแรงของฝายคานและ

นักการเมืองท่ีเสียผลประโยชน ซ่ึงจากการไมผานรางกฎหมายฯ ในครั้งนี้สงผลใหเกิดความวุนวาย

ในพ้ืนท่ีมินดาเนา เกิดการรวมกลุมของกลุมมุสลิมโมโรกลุมตาง ๆ รวมถึงการท่ีกลุมกอการราย

อยางอาบูไซยาฟท่ีประกาศอยางเปนทางการวาจะเขารวมกับ ISIS โดยมีเปาหมายคือแบงแยก

ดินแดนเพ่ือกอต้ังรัฐอิสลาม หากแนวรวมปลดปลอยอิสลามโมโร (Moro Islamic Liberation 

Front: MILF) นั้นยืนยันวากลุมของตนจะยังยึดหลักกระบวนการสันติภาพและใหความรวมมือกับ

รัฐบาลดูเตอรเต 
 

 การไมผานสภาของรางกฎหมายพ้ืนฐานทําใหรัฐบาลโรดริโก ดูเตอรเต เขามาสานตอ

กระบวนการสันติภาพเพ่ือใหเกิดสันติภาพในมินดาเนาใหเร็วท่ีสุด โดยมีการเขาพบปะพูดคุยกับ

กลุมผูนํามุสลิมกลุมตาง ๆ จัดการฟนฟูและขยายจํานวนสมาชิกของ Bangsamoro Transition 

Council (BTC) ท่ีจะเขามาทําหนาท่ีในการรางกฎหมายพ้ืนฐานบังซาโมโรเพ่ือจะนําเสนอตอ

รัฐสภาอีกคร้ัง กลาวไดวาหลังจากท่ีรางกฎหมายพ้ืนฐานบังซาโมโรไมผานรัฐสภาในรัฐบาลของ

อากีโนนั้น รัฐบาลตอมาและฝายตาง ๆ ท่ีมีสวนเกี่ยวของนั้นยังคงยึดถือวิธีการจัดการแกไขปญหา

โดยสันติวิธี ท้ังในสวนของการเจรจา การปรึกษาหารือกับฝายตาง ๆ เพ่ือเรงใหเกิดสันติภาพใน

พ้ืนท่ีมินดาเนาโดยเร็วท่ีสุด 
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Front: MILF) นั้นยืนยันวากลุมของตนจะยังยึดหลักกระบวนการสันติภาพและใหความรวมมือกับ

รัฐบาลดูเตอรเต 
 

 การไมผานสภาของรางกฎหมายพ้ืนฐานทําใหรัฐบาลโรดริโก ดูเตอรเต เขามาสานตอ

กระบวนการสันติภาพเพ่ือใหเกิดสันติภาพในมินดาเนาใหเร็วท่ีสุด โดยมีการเขาพบปะพูดคุยกับ

กลุมผูนํามุสลิมกลุมตาง ๆ จัดการฟนฟูและขยายจํานวนสมาชิกของ Bangsamoro Transition 

Council (BTC) ท่ีจะเขามาทําหนาท่ีในการรางกฎหมายพ้ืนฐานบังซาโมโรเพ่ือจะนําเสนอตอ

รัฐสภาอีกคร้ัง กลาวไดวาหลังจากท่ีรางกฎหมายพ้ืนฐานบังซาโมโรไมผานรัฐสภาในรัฐบาลของ

อากีโนนั้น รัฐบาลตอมาและฝายตาง ๆ ท่ีมีสวนเกี่ยวของนั้นยังคงยึดถือวิธีการจัดการแกไขปญหา
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เพศที่สามกับภาพยนตรไทย 

กุลธิดา สมวัน0

1 

1.1 ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ในปจจุบันภาพยนตรท่ีเกี่ยวกับเพศท่ีสามไดถูกผลิตออกมาเปนจํานวนมาก ไมวาจะเปน

ในโลกตะวันตก เอเชีย หรือแมกระท่ังในประเทศไทยเองก็ตาม จะพบไดวาภาพยนตรไทยใน

ปจจุบันนั้นมีปรากฏกลุมบุคคลเพศท่ีสามเปนนักแสดงนําหรือมีภาพยนตรท่ีดําเนินเรื่องโดยบุคคล

กลุมนี้เปนหลักปรากฏออกมาใหเห็นมากข้ึนกวาแตเดิม ผูสรางภาพยนตรกลาท่ีจะนําเสนอ

ประเด็นท่ีเกี่ยวกับเร่ืองราวของเพศท่ีสามโดยใชกลุมเพศท่ีสามนี้เปนตัวดําเนินเร่ืองหลักอยาง

ตอเนื่องมากข้ึน ซ่ึงตอกยํ้าใหเห็นถึงความชัดเจนของ "การมีตัวตน" ของคนกลุมนี้ในสังคมไทยท่ี

นับวันจะมีพ้ืนท่ีใหยืนและไดรับการยอมรับมากข้ึนเร่ือยๆ และแนวโนมของกระแสความนิยมใน

การนําเสนอเร่ืองราวของกลุมเพศท่ีสามผานทางสื่อภาพยนตรของไทยจะยังคงมีอยูอยางตอเนื่อง

ตราบใดท่ีกลุมบุคคลเหลานี้ยังคงเปนสวนหนึ่งและมีบทบาทสําคัญในสังคมไทย 

จากการท่ีโลกภายนอกไดมีการเปลี่ยนแปลงไปดังเชนท่ีกลาวมาขางตนแลว จึงทําใหโลก

วิชาการไดมีการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนนี้ โดยในปจจุบันมีงานวิจัยท่ีทําการศึกษา

เกี่ยวกับเพศท่ีสามกับภาพยนตรไทยออกมาเปนจํานวนมากข้ึน กลายเปนประเด็น Hot Issues ท่ี

ทําตอเนื่องกันมาในชวงระยะเวลา 10-20 ป ท่ีผานมานี้ ซ่ึงสิ่งท่ีนาสนใจสําหรับการศึกษาในคร้ังนี้

ก็คือ งานวิจัยท่ีไดทําการศึกษาเกี่ยวกับเพศท่ีสามกับภาพยนตรไทยท่ีไดมีการศึกษามาแลวนั้นใน

แตละงานตางมีมุมมอง แนวคิดทฤษฎีท่ีใชในการศึกษาหลากหลายแตกตางกันออกไป งานวิจัยชิ้น

นี้จึงจะทําใหเห็นวาสถานภาพองคความรูท่ีเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีท่ีใชในการศึกษาเพศท่ีสามกับ

ภาพยนตรไทยในปจจุบันนี้เปนอยางไรบาง โดยจะทําการศึกษาแนวคิดทฤษฎีหลักๆ ท่ีพบจาก

การศึกษางานวิจัยตางๆ 3 แนวทางดวยกัน ไดแก 1.แนวคิดภาพตัวแทน 2.ทฤษฎีการประกอบ

สรางความเปนจริงทางสังคม 3.ทฤษฎีอัตลักษณ ซ่ึงผูจัดทําวิจัยจะทําการศึกษาแนวคิดทฤษฎีท้ัง 

3 แนวทางท่ีกลาวมาและจะยกตัวอยางงานวิจัยท่ีไดใชแนวคิดทฤษฎีแตละแนวทางมาประกอบให

                                                            

 
1

 นิสิตระดับปริญญาตรี  โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา  ภาควิชา

ประวัติศาสตร  คณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เห็นถึงภาพของการนําแนวคิดทฤษฎีท่ีกลาวมาท้ัง 3 แนวทางนั้นในการนําไปใชในการ

ทําการศึกษางานวิจัยของงานแตละชิ้น จากนั้นผูจัดทําวิจัยจะทําการวิเคราะหถึงประสิทธิภาพ

ของแตละแนวทางในการท่ีจะทําใหบรรลุถึงผลของการศึกษาท่ีเกี่ยวกับเพศท่ีสามกับภาพยนตร

ไทย 

1.2 คําถามการวิจัย 

แนวคิดทฤษฎีท่ีใชในการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวกับเพศท่ีสามกับภาพยนตรไทยมี

ความกาวหนาไปอยางไรบาง 

1.3 วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีใชในการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวกับเพศท่ีสามกับภาพยนตร

ไทย 

2.เพ่ือวิเคราะหถึงประสิทธิภาพของแนวคิดทฤษฎีในแตละแนวทางท่ีใชในการศึกษา

งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับเพศท่ีสามกับภาพยนตรไทย 

1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 ทําใหทราบถึงความกาวหนาของแนวคิดทฤษฎีท่ีใชในการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวกับเพศท่ี

สามกับภาพยนตรไทยและทราบถึงประสิทธิภาพของแตละแนวคิดทฤษฎีตางๆ ท่ีไดทําการศึกษา 

1.5 สมมติฐาน 

 แนวคิดทฤษฎีท่ีใชในการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวกับเพศท่ีสามกับภาพยนตรไทยมีการใช

แนวทางท่ีหลากหลายในการศึกษา 

1.6 ขอบเขตการศึกษา 

 ทําการศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีใชในการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวกับเพศท่ีสามกับภาพยนตร

ไทย โดยยกเอาแนวคิดทฤษฎีมาทําการศึกษา 3 แนวทางดวยกัน ไดแก 1.แนวคิดเก่ียวกับภาพ

ตัวแทน 2.ทฤษฎีการประกอบสรางความเปนจริงทางสังคม 3.ทฤษฎีอัตลักษณ และทําการ

วิเคราะหถึงประสิทธิภาพของแตละแนวทางในการตอบคําถามในงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับเพศท่ีสามกับ

ภาพยนตรไทย 
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ความกาวหนาไปอยางไรบาง 

1.3 วัตถุประสงคของการวิจัย 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับเพศท่ีสามกับภาพยนตรไทย 

1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
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1.5 สมมติฐาน 
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ตัวแทน 2.ทฤษฎีการประกอบสรางความเปนจริงทางสังคม 3.ทฤษฎีอัตลักษณ และทําการ

วิเคราะหถึงประสิทธิภาพของแตละแนวทางในการตอบคําถามในงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับเพศท่ีสามกับ

ภาพยนตรไทย 
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2. แนวคิดทฤษฎีที่ใชในการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับเพศที่สามกับภาพยนตรไทย 

แนวคิดทฤษฎีที่ใชจําแนกเปน 3 แนวทางดังนี้ 

2.1  แนวคิดเก่ียวกับภาพตัวแทน 

สจวต ฮอลล 1 2 (Stuart Hall) กลาววา ภาพตัวแทน (Representation) เปนผลผลิต

แหงความหมายของภาพในใจคนเรา โดยมีภาษาเปนสื่อกลางในการเชื่อมโยงความสัมพันธ

ระหวางสิ่งตางๆ (Things) แนวคิด (Concepts) และระบบสัญญะ (Signs) ซ่ึงความสัมพันธ

ดังกลาว ถือเปนหัวใจหลักของการใหความหมายแกสิ่งตางๆ ในโลกความจริง ไมวาสิ่งของ ผูคน 

เหตุการณ หรือความคิดท่ีเปนนามธรรม และกระบวนการท่ีเชื่อมโยงความสัมพันธของท้ัง 3 สิ่ง

เขาดวยกัน เรียกวา ภาพตัวแทน 

นิค ลาซีย 2 3 (Nick Lacey) กลาวถึงภาพตัวแทนไววาเราสรางความหมายกับสิ่งตางๆ 

โดยใหภาพท่ีเปนตัวแทนสําหรับสิ่งเหลานั้น สมาชิกวัฒนธรรมเดียวกันมักจะมีความคิด การรับรู

แนวคิด และภาพในใจท่ีทําใหคิด รูสึกเกี่ยวกับโลก รวมถึงการตีความโลกผานรหัสทางวัฒนธรรม3

4 

(Cultural Code) รวมกัน ซ่ึงความคิดและความรูสึกเหลานั้นคือ ระบบแหงภาพตัวแทน 

(System of Representation) 

                                                            
2ปาณิสรา มงคลวาที , “การนําเสนอภาพกลุมชายรักชายในภาพยนตรไทยป         

พ.ศ. 2550,” (วิทยานิพนธวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน คณะ

วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2552), หนา 31, อางจาก พรพรรณ 

สมบูรณบัติ, หญิงชรา: ภาพตัวแทนในรายการสารคดีโทรทัศน “ฅนคนคน” (วิทยานิพนธปริญญา

มหาบัณ ฑิ ต  ส าข า วิ ช า สื่ อ ส า รม วล ชน  คณ ะว า ร ส า รศ า สต ร แ ล ะสื่ อ ส า รม วล ช น 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2549), หนา 33. 
3ปาณิสรา มงคลวาที, เรื่องเดิม, หนา 32. 
4รหัสทางวัฒนธรรม หมายถึงรหัสท่ีอางอิงอยูกับวัฒนธรรมผูท่ีอยูนอกวัฒนธรรมอาจจะ

ไมเขาใจ รหัสวัฒนธรรมอิงอยูในมิติเรื่องพ้ืนท่ี มิติเรื่องเวลา เปนตน 

โรล็องต บารธส 4 5 (Roland Barthes) ไดแบงความหมายของการสื่อสารเร่ืองภาพ

ตัวแทนไว 2 ประเภทดวยกัน กลาวคือ ประการแรก ความหมายตรง (Denotation) หมายถึง คํา

หรือคําแปลท่ีบัญญัติไวในพจนานุกรม เปนความหมายตรงตัว และประการท่ีสอง ความหมาย

โดยนัย (Connotation) หมายถึง ความหมายท่ีสื่อหรือนําความคิดเกี่ยวโยงไปถึงบางสิ่งบางอยาง

ท่ีมีลักษณะหรือคุณสมบัติคลายกับคําท่ีมีความหมายโดยตรง แตเปนความหมายเชิงเปรียบเทียบ 

หรือเรียกอีกอยางวา “ความหมายแฝง”ในการพิจารณาความหมายท้ังสองประเภทนี้ บารธส ให

ความสนใจความหมายแฝงเปนหลัก เพราะเชื่อวาระนาบของความหมายแฝงจะเปนระนาบท่ีตัว

บททํางานอยางแทจริง ถอยคําและการแสดงออกยอมพวงเอานัยยะทางสังคมและวัฒนธรรม

อยางหลีกเลี่ยงไมได ดังนั้น อาจกลาวไดวาการใหความหมาย (Meaning) ตอสิ่งตางๆ ถือเปน

รูปแบบการสรางภาพตัวแทนอีกรูปแบบหนึ่งนั่นเอง 

ในภาพยนตรการสรางภาพตัวแทนเกิดข้ึนกับตัวละครทุกตัว ท้ังตัวละครหลัก ตัวละคร

รอง และตัวละครเสริมตางๆ เชน ภาพของชายรักชายท่ีมีลักษณะตุงต้ิง ปากจัด แตงตัวเปนผูหญิง 

เปนตน ซ่ึงเม่ือนําแนวคิดของสํานักวัฒนธรรมศึกษามาวิเคราะหตัวละครชายรักชาย ในข้ันตนจะ

เห็นภาพแบบฉบับตามท่ีกลาวมาแลว เม่ือวิเคราะหตอดวยแนวความคิดของบารธส ก็จะพบ

ความคิดเร่ืองอํานาจและความหมายแฝงอยู เชน ตัวละครชายรักชายท่ีเปนตัวตลกในภาพยนตร 

ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงมุมมองของผูสรางภาพยนตรท่ีมีอํานาจในการปรุงแตงตัวละครใหตัวละครชาย

รักชายกลายเปนตัวตลกของสังคม รวมถึงยังสะทอนใหเห็นอีกวาผูสรางภาพยนตรเปรียบเหมือน

ตัวแทนของสังคม และหากผูสรางมองภาพชายรักชายแบบนี้แลวก็อนุมานไดวาคนในสังคมก็จะ

มองแบบนี้เชนกัน 

2.2  แนวทางทฤษฎีการประกอบสรางความเปนจริงทางสังคม 

แนวคิดเร่ืองการสรางความเปนจริงทางสังคม(Social Construction of Reality) เปน

แนวคิดในกรอบวัฒนธรรมศึกษา (Cultural Studies) ซ่ึงการวิเคราะหสื่อดวยแนวคิดทาง

วัฒนธรรมศึกษานั้นจะมองวาสื่อมวลชนไมไดเปนแตเพียงชองทางหรือพาหะ (Channel) ในการ

เผยแพรและถายทอดวัฒนธรรมเทานั้น แตสื่อมวลชนยังเปน “แหลงกําเนิดในการสรางสรรค” 

(Generator) ของสังคม โดยแนวทางทฤษฎีการประกอบสรางความเปนจริงทางสังคมนั้น         

                                                            
5ปาณิสรา มงคลวาที, เรื่องเดิม, หนา 33. 
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โรล็องต บารธส 4 5 (Roland Barthes) ไดแบงความหมายของการสื่อสารเร่ืองภาพ

ตัวแทนไว 2 ประเภทดวยกัน กลาวคือ ประการแรก ความหมายตรง (Denotation) หมายถึง คํา

หรือคําแปลท่ีบัญญัติไวในพจนานุกรม เปนความหมายตรงตัว และประการท่ีสอง ความหมาย

โดยนัย (Connotation) หมายถึง ความหมายท่ีสื่อหรือนําความคิดเกี่ยวโยงไปถึงบางสิ่งบางอยาง

ท่ีมีลักษณะหรือคุณสมบัติคลายกับคําท่ีมีความหมายโดยตรง แตเปนความหมายเชิงเปรียบเทียบ 

หรือเรียกอีกอยางวา “ความหมายแฝง”ในการพิจารณาความหมายท้ังสองประเภทนี้ บารธส ให

ความสนใจความหมายแฝงเปนหลัก เพราะเชื่อวาระนาบของความหมายแฝงจะเปนระนาบท่ีตัว

บททํางานอยางแทจริง ถอยคําและการแสดงออกยอมพวงเอานัยยะทางสังคมและวัฒนธรรม

อยางหลีกเลี่ยงไมได ดังนั้น อาจกลาวไดวาการใหความหมาย (Meaning) ตอสิ่งตางๆ ถือเปน

รูปแบบการสรางภาพตัวแทนอีกรูปแบบหนึ่งนั่นเอง 

ในภาพยนตรการสรางภาพตัวแทนเกิดข้ึนกับตัวละครทุกตัว ท้ังตัวละครหลัก ตัวละคร

รอง และตัวละครเสริมตางๆ เชน ภาพของชายรักชายท่ีมีลักษณะตุงต้ิง ปากจัด แตงตัวเปนผูหญิง 

เปนตน ซ่ึงเม่ือนําแนวคิดของสํานักวัฒนธรรมศึกษามาวิเคราะหตัวละครชายรักชาย ในข้ันตนจะ

เห็นภาพแบบฉบับตามท่ีกลาวมาแลว เม่ือวิเคราะหตอดวยแนวความคิดของบารธส ก็จะพบ

ความคิดเร่ืองอํานาจและความหมายแฝงอยู เชน ตัวละครชายรักชายท่ีเปนตัวตลกในภาพยนตร 

ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงมุมมองของผูสรางภาพยนตรท่ีมีอํานาจในการปรุงแตงตัวละครใหตัวละครชาย

รักชายกลายเปนตัวตลกของสังคม รวมถึงยังสะทอนใหเห็นอีกวาผูสรางภาพยนตรเปรียบเหมือน

ตัวแทนของสังคม และหากผูสรางมองภาพชายรักชายแบบนี้แลวก็อนุมานไดวาคนในสังคมก็จะ

มองแบบนี้เชนกัน 

2.2  แนวทางทฤษฎีการประกอบสรางความเปนจริงทางสังคม 

แนวคิดเรื่องการสรางความเปนจริงทางสังคม(Social Construction of Reality) เปน

แนวคิดในกรอบวัฒนธรรมศึกษา (Cultural Studies) ซ่ึงการวิเคราะหสื่อดวยแนวคิดทาง

วัฒนธรรมศึกษานั้นจะมองวาสื่อมวลชนไมไดเปนแตเพียงชองทางหรือพาหะ (Channel) ในการ

เผยแพรและถายทอดวัฒนธรรมเทานั้น แตสื่อมวลชนยังเปน “แหลงกําเนิดในการสรางสรรค” 

(Generator) ของสังคม โดยแนวทางทฤษฎีการประกอบสรางความเปนจริงทางสังคมนั้น         

                                                            
5ปาณิสรา มงคลวาที, เรื่องเดิม, หนา 33. 
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มีแนวคิดพ้ืนฐานวา “ความเปนจริง” (Reality) ไมใชสิ่งท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ แตเปนสิ่งท่ีถูก

สรางขึ้น (Construct) และเชื่อวาในสังคมยุคปจจุบันสื่อมวลชนเปนสถาบันสําคัญท่ีจัดวางรูป 

(Structure) ความเปนจริง และการสรางความเปนจริงทางสังคมของสื่อมวลชนนั้นจะสงผล

กระทบไดหลายระลอก โดยผลกระทบระยะแรกคือ การเก็บขอมูลเขาสูคลังความรู (Stock of 

Knowledge) ซ่ึงจะสรางทัศนคติและคานิยมตางๆ หลังจากนั้นจะเปนระยะท่ีสอง คือมีปฏิกิริยา

ตอบสนองหรือตอตานสิ่งท่ีไดรับ และเม่ือเวลาผานไปขอมูลขาวสารท่ีสะสมกันไวมากๆ ก็จะถูก

จัดระบบและหอหุมผูรับสารจนกลายเปนโลกแหงความเปนจริงท่ีถูกสรางขึ้น 

การรับรูและเขาใจความหมายของสิ่งตางๆ ในโลกหรือความเปนจริงของมนุษยนั้น

เกิดข้ึนจากการสื่อสาร ซ่ึงวิธีคิดนี้ไดแบงโลกออกเปน 2 สวน คือ “โลกแหงความเปนจริง” 

(World of Reality) หรือโลกทางกายภาพ โลกสวนนี้จะเปนสวนท่ีเราสามารถสัมผัสไดดวย

ตนเอง อาจเปนไดท้ังสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ สิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน หรือเหตุการณตางๆ ท่ี

เกิดข้ึนรอบตัว แตทวาโลกแหงความเปนจริงนั้นเปนสิ่งท่ีมีอยูมากมาย ทําใหเราไมสามารถหา

ความชัดเจนได จึงทําใหเกิดโลกสวนท่ีสองคือ “โลกแหงความหมาย” (World of Meaning) หรือ

โลกทางสังคม โดยโลกสวนนี้จะเปนโลกท่ีเปนความรูซ่ึงไดรับมาเพียงบางสวนจากโลกแหงความ

เปนจริง โดยท่ีความเปนจริงเหลานี้ไมไดเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ หากแตเกิดจากการถูกประกอบ

สรางขึ้นมาหรือถูกนิยามขึ้นมาวา “อะไรเปนอะไร”จากการทํางานของสถาบันตางๆ ในสังคม 

หลังจากท่ีสังคมไดมีการนิยามสิ่งตางๆ ไวแลว ก็จะมีกระบวนการซึมผานนิยามดังกลาวเขาไปใน

ตัวบุคคลกลายเปน “แผนท่ีทางจิตใจ” (Mental Map) ท่ีทําหนาท่ีชี้ทิศทางวาอะไรเกี่ยวของกับ

อะไรบาง  

อลิซาเบท โนเอล นูแมน 5

6 (Elizabeth Noelle-Neuman) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการ

สรางความเปนจริงทางสังคมของสื่อไว 2 ทฤษฏี โดยทฤษฏีแรกเสนอวา ความเปนจริงทางสังคมมี

ปรากฏอยูแลว สื่อเพียงแตทําหนาท่ีถายทอดความจริงทางสังคมเหลานั้นอยางเท่ียงตรง และอีก

ทฤษฏีหนึ่งเสนอวา ความเปนจริงในสังคมเปนสิ่งท่ีสรางอยางมีระบบ เนื้อหาของสื่อจึงอาจ

                                                            
6ปาณิสรา มงคลวาที,“การนําเสนอภาพกลุมชายรักชายในภาพยนตรไทยป พ.ศ. 

2550,” (วิทยานิพนธวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชนคณะวารสาร

ศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2552), หนา34. 

เบี่ยงเบนไปจากความเปนจริง และสื่อมีแนวโนมท่ีจะไมเสนอเนื้อหาท่ีขัดกับคุณคาหรือคานิยม

ของสังคม 

จากท่ีกลาวมาแลวขางตน สื่อมวลชนจึงถือวาเปนสถาบันหนึ่งของสังคมซ่ึงมีบทบาทใน

การเปนสื่อกลางระหวางสมาชิกในสังคมกับโลกแหงความเปนจริง โดยสื่อมวลชนผลิตและ

แพรกระจายสาร ซ่ึง “สาร”ของสื่อมวลชนมีอิทธิพลตอการเรียนรูและสรางความเชื่อถือเกี่ยวกับ

สภาพความเปนจริงทางสังคมใหเกิดกับคนเรา สื่อมวลชนรับภาระหนาท่ีเปนตัวเชื่อมโยงใหคนเรา

มีประสบการณทางออมกับสรรพสิ่งตางๆ และปรากฏการณตางๆ ในโลกแหงความเปนจริง  

เม่ือนําแนวคิดทฤษฏีการประกอบสรางความเปนจริงทางสังคมดังท่ีไดกลาวมาแลว มา

อธิบายสื่อมวลชนอยางภาพยนตร สามารถอธิบายไดวาทุกสิ่งทุกอยางท่ีปรากฏบนจอภาพยนตรก็

คือโลกท่ีถูกประกอบสรางขึ้น เปนโลกแหงสัญลักษณหรือท่ีเราเรียกวาเปนโลกแหงภาพยนตรหรือ

โลกแหงจินตนาการ ซ่ึงผูชมไมสามารถแยกโลกความเปนจริงกับโลกแหงสัญลักษณหรือ

จินตนาการออกจากกันได ท้ังนี้ภาพยนตรจะนําประสบการณตางๆ ท่ีผูชมเคยรับรูหรือสัมผัสจาก

โลกแหงความเปนจริงมาเชื่อมโยงกับเหตุการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในโลกแหงภาพยนตรเพ่ือการ

ยอมรับท่ีงายข้ึนของผูชม โดยผูผลิตภาพยนตรเพศท่ีสามไดสรางใหภาพยนตรทุกเร่ืองเลียนแบบ

ของจริงดวยการใชสถานท่ีจริงไมวาจะเปนบาน โรงเรียน สถานท่ีทํางาน หรือลักษณะของเพศท่ี

สามท่ีมีตัวตนอยูจริง รวมถึงกิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวันมาจําลองใสไวในภาพยนตรทําใหโลก

ของภาพยนตรกับโลกแหงความเปนจริงเกิดความคลุมเครือ ทําใหการรับรูของผูชมระหวางโลก

ของความเปนจริงกับโลกของภาพยนตรจึงไมแตกตางกันมากนัก ผูชมจึงไมรูสึกตอตานหรือรูสึกวา

สิ่งท่ีชมนั้นไมสมจริง ในเม่ือความเปนจริงในชีวิตประจําวันพวกเขาสามารถพบเจอสิ่งตางๆ ท่ี

ปรากฏในภาพยนตรในโลกทางกายภาพไดเชนกัน 

2.3  แนวทางทฤษฎีอัตลักษณ 

อัตลักษณเปนความรูสึกนึกคิดท่ีบุคคลมีตอตนเองวา “ฉันคือใคร”ซ่ึงจะเกิดขึ้นจากการ

ปฏิสังสรรคท้ังระหวางบุคคลในสังคมและภายในตัวบุคคลเองในแตละบุคคลอาจมีอัตลักษณท่ี

หลากหลายแตจะมีการเลือกเอาเพียงอัตลักษณใดอัตลักษณหนึ่งท่ีตนยอมรับเพ่ือนํามาใชภายใต

เงื่อนไขของบริบทในชวงเวลาและพ้ืนท่ี และอัตลักษณนี้อาจถูกกําหนดไดท้ังจากบุคคลเปนผู

กําหนดตนเองหรือถูกกําหนดตําแหนงแหงท่ีของบุคคลโดยสังคมอัตลักษณตองการความตระหนัก 
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เบี่ยงเบนไปจากความเปนจริง และสื่อมีแนวโนมท่ีจะไมเสนอเนื้อหาท่ีขัดกับคุณคาหรือคานิยม

ของสังคม 

จากท่ีกลาวมาแลวขางตน สื่อมวลชนจึงถือวาเปนสถาบันหนึ่งของสังคมซ่ึงมีบทบาทใน

การเปนสื่อกลางระหวางสมาชิกในสังคมกับโลกแหงความเปนจริง โดยสื่อมวลชนผลิตและ

แพรกระจายสาร ซ่ึง “สาร”ของสื่อมวลชนมีอิทธิพลตอการเรียนรูและสรางความเชื่อถือเกี่ยวกับ

สภาพความเปนจริงทางสังคมใหเกิดกับคนเรา สื่อมวลชนรับภาระหนาท่ีเปนตัวเชื่อมโยงใหคนเรา

มีประสบการณทางออมกับสรรพสิ่งตางๆ และปรากฏการณตางๆ ในโลกแหงความเปนจริง  

เม่ือนําแนวคิดทฤษฏีการประกอบสรางความเปนจริงทางสังคมดังท่ีไดกลาวมาแลว มา

อธิบายสื่อมวลชนอยางภาพยนตร สามารถอธิบายไดวาทุกสิ่งทุกอยางท่ีปรากฏบนจอภาพยนตรก็

คือโลกท่ีถูกประกอบสรางขึ้น เปนโลกแหงสัญลักษณหรือท่ีเราเรียกวาเปนโลกแหงภาพยนตรหรือ

โลกแหงจินตนาการ ซ่ึงผูชมไมสามารถแยกโลกความเปนจริงกับโลกแหงสัญลักษณหรือ

จินตนาการออกจากกันได ท้ังนี้ภาพยนตรจะนําประสบการณตางๆ ท่ีผูชมเคยรับรูหรือสัมผัสจาก

โลกแหงความเปนจริงมาเชื่อมโยงกับเหตุการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในโลกแหงภาพยนตรเพ่ือการ

ยอมรับท่ีงายข้ึนของผูชม โดยผูผลิตภาพยนตรเพศท่ีสามไดสรางใหภาพยนตรทุกเร่ืองเลียนแบบ

ของจริงดวยการใชสถานท่ีจริงไมวาจะเปนบาน โรงเรียน สถานท่ีทํางาน หรือลักษณะของเพศท่ี

สามท่ีมีตัวตนอยูจริง รวมถึงกิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวันมาจําลองใสไวในภาพยนตรทําใหโลก

ของภาพยนตรกับโลกแหงความเปนจริงเกิดความคลุมเครือ ทําใหการรับรูของผูชมระหวางโลก

ของความเปนจริงกับโลกของภาพยนตรจึงไมแตกตางกันมากนัก ผูชมจึงไมรูสึกตอตานหรือรูสึกวา

สิ่งท่ีชมนั้นไมสมจริง ในเม่ือความเปนจริงในชีวิตประจําวันพวกเขาสามารถพบเจอสิ่งตางๆ ท่ี

ปรากฏในภาพยนตรในโลกทางกายภาพไดเชนกัน 

2.3  แนวทางทฤษฎีอัตลักษณ 

อัตลักษณเปนความรูสึกนึกคิดท่ีบุคคลมีตอตนเองวา “ฉันคือใคร”ซ่ึงจะเกิดขึ้นจากการ

ปฏิสังสรรคท้ังระหวางบุคคลในสังคมและภายในตัวบุคคลเองในแตละบุคคลอาจมีอัตลักษณท่ี

หลากหลายแตจะมีการเลือกเอาเพียงอัตลักษณใดอัตลักษณหนึ่งท่ีตนยอมรับเพ่ือนํามาใชภายใต

เงื่อนไขของบริบทในชวงเวลาและพ้ืนท่ี และอัตลักษณนี้อาจถูกกําหนดไดท้ังจากบุคคลเปนผู

กําหนดตนเองหรือถูกกําหนดตําแหนงแหงท่ีของบุคคลโดยสังคมอัตลักษณตองการความตระหนัก 
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(Awareness) ในตัวเราและพ้ืนฐานของการเลือกบางอยาง นั่นคือเราจะตองแสดงตนหรือยอมรับ

อยางต้ังใจกับอัตลักษณท่ีเราเลือก ความสําคัญของการแสดงตนก็คือการระบุไดวาเรามีอัตลักษณ

เหมือนกลุมหนึ่งและมีความแตกตางจากกลุมอ่ืนอยางไรและ “ฉันเปนใคร”ในสายตาคนอ่ืน6

7 

การท่ีเราเลือกนิยามความหมายของตนเองและแสดงตนเองตอบุคคลหรือสังคมวาเรา

เปนใครนั้น เปนกระบวนการของการเลือกใชและแสดงออกซ่ึงจะทําใหรูวาเราเหมือนหรือ

แตกตางจากคนอ่ืนหรือกลุมอ่ืนอยางไร โดยผานระบบของการใชสัญลักษณ (Symbol) ซ่ึงเปนสิ่ง

ท่ีประกอบกับท้ังดานอารมณความรูสึกภายในตัวเราและกระบวนการของโลกภายนอกท่ีเรา

เกี่ยวพัน โดยท่ีมนุษยเลือกใชความหมายหรือเปลี่ยนแปลงความหมายท่ีเกี่ยวกับตนเองท้ังใน

กระบวนการท่ีเขามีสัมพันธกับโลกและในสวนของตัวตนท่ีซอนทับกันอยู ทําใหเกิดการเรียนรูและ

เลือกท่ีจะนิยามตนเองใหเหมาะสมในสังคม และมีการเลื่อนไหลปรับเปลี่ยนไปตามบริบท 

สัญลักษณท่ีเราเลือกหยิบมาใชในการนิยามตนเองท้ังตอสังคมและตอตัวเองนั้นเกิดข้ึนไดโดยผาน

ระบบการสรางภาพแทนความจริง (Representation) เพ่ือแสดงความเปนตัวตนใหกับบุคคลรับรู  

สําหรับดานการสื่อสาร อัตลักษณเปนเร่ืองของกระบวนการประกอบสราง (Process) 

มิใชผลผลิต (Product) ท่ีเสร็จสิ้นแลว ดังท่ี สมสุข หินวิมาน 7

8 กลาวไววา อัตลักษณใดๆ ของ

คนเราไมไดเปนสิ่งท่ีติดตัวเรามาต้ังแตกําเนิด หากแตเปนสิ่งท่ีถูกประกอบสรางข้ึนมาโดยสังคม 

(Social Constructed) ภายหลัง อัตลักษณจึงเปนเร่ืองท่ีรวบรวมไวต้ังแตคําถามจนถึงคําตอบ

ดวยการนิยามวาตัวเราเปนใคร ซ่ึงจะเกิดข้ึนเม่ือเราสื่อสารกับคนอ่ืน และอัตลักษณก็เปนเร่ือง

การเมืองท่ีตองการพ้ืนท่ีทางสังคม (Space) ดังนั้นอัตลักษณกับสังคมจึงเปนเร่ืองท่ีแยกกันไมออก 

เนื่องจากการนิยามความเปนตัวตนของอัตลักษณนั้นตองมีการอางอิงกับสังคม แมจะเปนในระดับ

                                                            
7ธานี ชื่นคา, “ศึกษาอัตลักษณของเกยในสื่อภาพยนตรไทย,”(วิทยานิพนธปริญญา

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตรคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

2555), หนา 6, อางจาก นัทธนัยประสานนาม, เพศ ชาติพันธุ และปญหาเกี่ยวกับอัตลักษณใน

ภาพยนตรเรื่องtouch of pink (http://www.midnightuniv.org//midnigh. 2545). 
8ธานี ชื่นคา, “ศึกษาอัตลักษณของเกยในสื่อภาพยนตรไทย,”(วิทยานิพนธปริญญา

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

2555),หนา 7. 

ตัวบุคคลก็ยังตองมีการนิยามตนเองวามีตําแหนงแหงท่ี หรือมีบทบาทอยางไรในสังคมท่ีบุคคล

อาศัยอยู 

3. งานวิจัยที่เกี่ยวกับเพศที่สามกับภาพยนตรไทย 

3.1  งานวิจัยที่ศึกษาตามแนวคิดเก่ียวกับภาพตัวแทน 

3.1.1 การนําเสนอภาพกลุมชายรักชายในภาพยนตรไทยปพ.ศ. 25508

9 

งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจบุคลิกภาพของตัวละครชายรักชายในภาพยนตร

ไทย รวมไปถึงนัยยะซอนเรนจากการสื่อความหมายตัวละครชายรักชายและภาพยนตรไทย โดย

ทําการวิเคราะหบุคลิกภาพและการสื่อความหมายตัวละครชายรักชายท่ีปรากฏในภาพยนตรไทย

จากกลุมตัวอยางภาพยนตรจํานวน 22 เร่ือง แบงภาพยนตรออกเปน 3 ประเภท คือ ภาพยนตรท่ี

มีชายรักชายเปนตัวละครหลัก ภาพยนตรท่ีมีชายรักชายเปนตัวละครรอง และภาพยนตรท่ีมีชาย

รักชายเปนตัวละครเสริม ซ่ึงไดใชแนวคิคเกี่ยวกับภาพตัวแทนมาเปนสวนหนึ่งในการทําการศึกษา

เนื่องจากแนวคิดเร่ืองภาพตัวแทนเปนแนวคิดท่ีอธิบายถึงการสื่อความหมายของตัวแทนท่ี

ภาพยนตรไดสรางข้ึนมาเปนตัวแทนของสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีเกิดข้ึนในสังคม ท้ังนี้ แนวคิดนี้จึงสามารถ

นํามาอธิบายถึงการสื่อความหมายของภาพยนตรท่ีไดสรางภาพตัวแทนของกลุมชายรักชายวา

ภาพยนตรตองการสื่อความหมายของตัวละครชายรักชายออกมาอยางไร 

ผลลัพธของการศึกษา 

ผลจากการศึกษาของงานวิจัยชิ้นนี้ พบวา ภาพยนตรท่ีมีตัวละครชายรักชายเปนตัว

ละครหลัก ตัวละครรอง และตัวละครเสริม มีการนําเสนอประเภทตัวละครชายรักชาย 3 ประเภท 

คือ เกย กะเทย และกะเทยแปลงเพศ โดยบุคลิกภาพตัวละครท่ีภาพยนตรนําเสนอไมวาจะเปน

บุคลิกทาทาง การแตงกาย น้ําเสียงและคําพูด นิสัยและอารมณ พฤติกรรมทางเพศ และปฏิกิริยา

ท่ีมีตอชายรักชาย มีความใกลเคียงและสมจริงกับบุคลิกภาพชายรักชายท่ีปรากฏในสังคมไทย ท่ี

สําคัญตัวละครชายรักชายท่ีเปนกะเทยและกะเทยแปลงเพศ จะเปนตัวละครท่ีถูกนําเสนอออกมา

ในรูปแบบของการเปนผูท่ีมีบุคลิกภาพรุนแรงมากข้ึน สวนในเรื่องความคิดของตัวละครจะพบใน

                                                            
9ปาณิสรา มงคลวาที,“การนําเสนอภาพกลุมชายรักชายในภาพยนตรไทยป พ.ศ. 

2550,” (วิทยานิพนธวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชนคณะวารสาร

ศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2552). 
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ตัวบุคคลก็ยังตองมีการนิยามตนเองวามีตําแหนงแหงท่ี หรือมีบทบาทอยางไรในสังคมท่ีบุคคล

อาศัยอยู 

3. งานวิจัยที่เกี่ยวกับเพศที่สามกับภาพยนตรไทย 

3.1  งานวิจัยที่ศึกษาตามแนวคิดเก่ียวกับภาพตัวแทน 

3.1.1 การนําเสนอภาพกลุมชายรักชายในภาพยนตรไทยปพ.ศ. 25508

9 

งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจบุคลิกภาพของตัวละครชายรักชายในภาพยนตร

ไทย รวมไปถึงนัยยะซอนเรนจากการสื่อความหมายตัวละครชายรักชายและภาพยนตรไทย โดย

ทําการวิเคราะหบุคลิกภาพและการสื่อความหมายตัวละครชายรักชายท่ีปรากฏในภาพยนตรไทย

จากกลุมตัวอยางภาพยนตรจํานวน 22 เร่ือง แบงภาพยนตรออกเปน 3 ประเภท คือ ภาพยนตรท่ี

มีชายรักชายเปนตัวละครหลัก ภาพยนตรท่ีมีชายรักชายเปนตัวละครรอง และภาพยนตรท่ีมีชาย

รักชายเปนตัวละครเสริม ซ่ึงไดใชแนวคิคเกี่ยวกับภาพตัวแทนมาเปนสวนหนึ่งในการทําการศึกษา

เนื่องจากแนวคิดเร่ืองภาพตัวแทนเปนแนวคิดท่ีอธิบายถึงการสื่อความหมายของตัวแทนท่ี

ภาพยนตรไดสรางข้ึนมาเปนตัวแทนของสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีเกิดข้ึนในสังคม ท้ังนี้ แนวคิดนี้จึงสามารถ

นํามาอธิบายถึงการสื่อความหมายของภาพยนตรท่ีไดสรางภาพตัวแทนของกลุมชายรักชายวา

ภาพยนตรตองการสื่อความหมายของตัวละครชายรักชายออกมาอยางไร 

ผลลัพธของการศึกษา 

ผลจากการศึกษาของงานวิจัยชิ้นนี้ พบวา ภาพยนตรท่ีมีตัวละครชายรักชายเปนตัว

ละครหลัก ตัวละครรอง และตัวละครเสริม มีการนําเสนอประเภทตัวละครชายรักชาย 3 ประเภท 

คือ เกย กะเทย และกะเทยแปลงเพศ โดยบุคลิกภาพตัวละครท่ีภาพยนตรนําเสนอไมวาจะเปน

บุคลิกทาทาง การแตงกาย น้ําเสียงและคําพูด นิสัยและอารมณ พฤติกรรมทางเพศ และปฏิกิริยา

ท่ีมีตอชายรักชาย มีความใกลเคียงและสมจริงกับบุคลิกภาพชายรักชายท่ีปรากฏในสังคมไทย ท่ี

สําคัญตัวละครชายรักชายท่ีเปนกะเทยและกะเทยแปลงเพศ จะเปนตัวละครท่ีถูกนําเสนอออกมา

ในรูปแบบของการเปนผูท่ีมีบุคลิกภาพรุนแรงมากข้ึน สวนในเรื่องความคิดของตัวละครจะพบใน

                                                            
9ปาณิสรา มงคลวาที,“การนําเสนอภาพกลุมชายรักชายในภาพยนตรไทยป พ.ศ. 

2550,” (วิทยานิพนธวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชนคณะวารสาร

ศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2552). 
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ตัวละครชายรักชายท่ีเปนหลักเปนสวนใหญสําหรับการสื่อความหมายนั้น พบวา ตัวละครชายรัก

ชายท่ีเปนตัวละครหลักมีการสื่อความหมายท่ีเกี่ยวของกับกลุมชายรักชายในสังคมไทยในเร่ือง

ของอัตลักษณหรือตัวตน มุมมองความรัก และโศกนาฏกรรม ตัวละครชายรักชายท่ีเปนตัวละคร

รองและตัวละครเสริมมีการสื่อความหมายในดานการเปนตัวแทนของความตลก เพ่ือสรางสีสัน 

ความสนุกสนานและเพ่ิมอรรถรสใหกับภาพยนตร  

3.2  งานวิจัยที่ศึกษาตามแนวทางทฤษฎีการประกอบสรางความเปนจริงทางสังคม 

3.2.1 การประกอบสรางตัวตนเกยในภาพยนตรไทย9

10 

งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการประกอบสรางอัตลักษณเกยในภาพยนตรและ

กลวิธีในการประกอบสรางความเปนจริงใหสมจริง โดยการวิเคราะหตัวบทภาพยนตรเกย 8 เรื่อง

ท่ีเขาฉายในโรงภาพยนตรระหวางปพ.ศ. 2547 – 2552 ภายใตกรอบทฤษฎีการประกอบสราง

ความเปนจริงทางสังคม (Social Construction of Reality) ท่ีมองวาความเปนจริงเปนสิ่งท่ีถูก

สรางข้ึนมาไดภายใตกระบวนการทางสังคม ดังนั้นจึงไมสนใจวาในโลกทางกายภาพจะมี

ขอเท็จจริงเชนนั้นอยูหรือไม แตเราก็สามารถสรางความเปนจริงใหเกิดข้ึนได อยางกรณีของ

ภาพยนตรเกยก็เชนกันท่ีในโลกแหงความเปนจริงจะเปนอยางไรนั้นไมสําคัญเทากับวามันถูกสราง

ข้ึนมาอยางไร และกลวิธีในการประกอบสรางความเปนจริงใหสมจริงใชวิธีการใด ซ่ึงประเด็น

ดังกลาวถือไดวาเปนประเด็นหลักในการศึกษา เนื่องจากเม่ือภาพของอัตลักษณเกยไดถูกสรางข้ึน

ไมวาจะในลักษณะใดก็ตามยอมตองมีผลตอมุมมองท่ีสังคมมีตอเกยไมมากก็นอย โดยเฉพาะอยาง

ย่ิงการเชื่อวาเกยมีลักษณะแบบท่ีปรากฏอยูในภาพยนตร ทําใหอัตลักษณเกยในลักษณะดังกลาว

ถูกเหมารวม (Overgeneralization) และกลายเปนรอยมลทิน (Stigma) ท่ีติดตัวเกยไปตลอด 

ผลลัพธของการศึกษา 

ในภาพรวมตัวละครเกยถูกสรางใหมีลักษณะท่ีหลากหลายท้ังสอดคลองและแตกตาง

จากความเปนจริงทางสังคม โดยอิทธิพลของความเปนจริงทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปมีสวนสําคัญ

ในการกําหนดการประกอบสรางนั้น นอกจากนี้ภาพยนตรในฐานะสถาบันทางสังคมก็มีแนวโนมท่ี

                                                            
10ปุรินทร นาคสิงห, “การประกอบสรางตัวตนเกยในภาพยนตรไทย,”(วิทยานิพนธ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สหวิทยาการ โครงการปริญญาเอกสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2555). 

จะผลิตและผลิตซํ้าอัตลักษณเกยใหสอดรับกับบรรทัดฐานและความคาดหวังของสังคม สําหรับ

การประกอบสรางความเปนจริงใหสมจริง ภาพยนตรท่ีศึกษาใชกลวิธีดังนี้ 1) การผสมกันระหวาง

ความจริงกับจินตนาการ 2) การทําใหดูเปนเร่ืองปกติ 3) การใหคุณใหโทษ 4) การสรางขอยกเวน 

และ 5) การใชเสียงประกอบ 

ถึงแมวาภาพยนตรจะพยายามประกอบสรางใหเกยมีอัตลักษณท่ีหลากหลายตามความ

เปนจริงทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป แตในทายท่ีสุดกลับพบวาภาพยนตรมีกลไกอุดมการณแฝงอยู

เบื้องหลังในการทําใหตัวละครเกยเหลานั้นกลับคืนสูบรรทัดฐานหลักอยางแนบเนียนดวยกลวิธี

การสรางใหมีลักษณะรวมของอัตลักษณเกยข้ึนมาใหมีลักษณะท่ีไมเปนท่ีสังเกต (Invisible) เพ่ือ

หลีกเลี่ยงจากการจับจองและลงโทษของสังคม  

3.3  งานวิจยัที่ศึกษาตามแนวทางทฤษฎีอัตลักษณ 

3.3.1 ศึกษาอัตลักษณของเกยในสื่อภาพยนตรไทย10

11 

งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเรื่องราววิถีชีวิตและอัตลักษณของเกยท่ีปรากฏใน

สื่อภาพยนตรไทย และนํามาศึกษาเปรียบเทียบอัตลักษณของเกยท่ีปรากฏในภาพยนตรกับอัต

ลักษณของเกยท่ีปรากฏในสังคมไทย โดยใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหาจากภาพยนตรท่ีมีเนื้อหา

เกี่ยวกับเกยและการสัมภาษณเชิงลึกจากกลุมนักวิชาการ ผูกํากับภาพยนตร ผู เชี่ยวชาญ

เกี่ยวกับอัตลักษณของเกย และผูชมภาพยนตรท่ีเปนเกย โดยงานวิจัยชิ้นนี้สามารถใชทฤษฎีอัต

ลักษณเพ่ือเปนหลักในการวิเคราะหถึงอัตลักษณของเกยท่ีแสดงออกและเลือกใชในอัตลักษณของ

เกยในภาพยนตรไทยท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับเกย 

ผลลัพธของการศึกษา 

ผลการวิจัยของงานชิ้นนี้พบวา การแตงกายของเกยในภาพยนตรไทยถาเปนเกยท่ีแตง

กายเปนชายจะเรียบหรู แตถาเปนเกยท่ีแตงกายเปนหญิงจะเนนแตงตัว แตงหนาเขม และทําผม

เปนผูหญิง จะมีกิริยาทาทางอาการแสดงออกคลายผูหญิงมากกวาผูชาย สวนมากจะไดรับบทเปน

                                                            
11ธานี ชื่นคา, “ศึกษาอัตลักษณของเกยในสื่อภาพยนตรไทย,”(วิทยานิพนธปริญญา

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

2555). 
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จะผลิตและผลิตซํ้าอัตลักษณเกยใหสอดรับกับบรรทัดฐานและความคาดหวังของสังคม สําหรับ

การประกอบสรางความเปนจริงใหสมจริง ภาพยนตรท่ีศึกษาใชกลวิธีดังนี้ 1) การผสมกันระหวาง

ความจริงกับจินตนาการ 2) การทําใหดูเปนเร่ืองปกติ 3) การใหคุณใหโทษ 4) การสรางขอยกเวน 

และ 5) การใชเสียงประกอบ 

ถึงแมวาภาพยนตรจะพยายามประกอบสรางใหเกยมีอัตลักษณท่ีหลากหลายตามความ

เปนจริงทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป แตในทายท่ีสุดกลับพบวาภาพยนตรมีกลไกอุดมการณแฝงอยู

เบื้องหลังในการทําใหตัวละครเกยเหลานั้นกลับคืนสูบรรทัดฐานหลักอยางแนบเนียนดวยกลวิธี

การสรางใหมีลักษณะรวมของอัตลักษณเกยข้ึนมาใหมีลักษณะท่ีไมเปนท่ีสังเกต (Invisible) เพ่ือ

หลีกเลี่ยงจากการจับจองและลงโทษของสังคม  

3.3  งานวิจยัที่ศึกษาตามแนวทางทฤษฎีอัตลักษณ 

3.3.1 ศึกษาอัตลักษณของเกยในสื่อภาพยนตรไทย10

11 

งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเรื่องราววิถีชีวิตและอัตลักษณของเกยท่ีปรากฏใน

สื่อภาพยนตรไทย และนํามาศึกษาเปรียบเทียบอัตลักษณของเกยท่ีปรากฏในภาพยนตรกับอัต

ลักษณของเกยท่ีปรากฏในสังคมไทย โดยใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหาจากภาพยนตรท่ีมีเนื้อหา

เกี่ยวกับเกยและการสัมภาษณเชิงลึกจากกลุมนักวิชาการ ผูกํากับภาพยนตร ผู เชี่ยวชาญ

เกี่ยวกับอัตลักษณของเกย และผูชมภาพยนตรท่ีเปนเกย โดยงานวิจัยชิ้นนี้สามารถใชทฤษฎีอัต

ลักษณเพ่ือเปนหลักในการวิเคราะหถึงอัตลักษณของเกยท่ีแสดงออกและเลือกใชในอัตลักษณของ

เกยในภาพยนตรไทยท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับเกย 

ผลลัพธของการศึกษา 

ผลการวิจัยของงานชิ้นนี้พบวา การแตงกายของเกยในภาพยนตรไทยถาเปนเกยท่ีแตง

กายเปนชายจะเรียบหรู แตถาเปนเกยท่ีแตงกายเปนหญิงจะเนนแตงตัว แตงหนาเขม และทําผม

เปนผูหญิง จะมีกิริยาทาทางอาการแสดงออกคลายผูหญิงมากกวาผูชาย สวนมากจะไดรับบทเปน

                                                            
11ธานี ชื่นคา, “ศึกษาอัตลักษณของเกยในสื่อภาพยนตรไทย,”(วิทยานิพนธปริญญา

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

2555). 
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ตัวรายหรือตัวตลก การแสดงออกทางอารมณคอนขางหลากหลาย การใชภาษาสวนใหญจะเปน

คําดาท่ีหยาบคายหรือคําพูดติดตลก หรือการใชคําศัพทเฉพาะกลุมเกย วิธีการคิดหรือเนื้อหาใน

ภาพยนตรจะเนนไปท่ีความตลก เฮฮา หรือความเศราโศกของชีวิตเกย สวนเหตุผลท่ีตองมีเกย

ปรากฏอยูในภาพยนตรไทยก็เพ่ือสรางสีสัน ความสนุกสนาน โดยมีแนวคิดหรือวิธีการสรางตัว

ละครท่ีเปนเกยมาจากชีวิตจริงตามปกติในสังคม สําหรับการแสดงออกถึงอัตลักษณหรือตัวตนของ

เกยมีความชัดเจนและเปดเผยมากข้ึนกวาในอดีต การใชภาษาของเกยในภาพยนตรไทยและเกย

ในสังคมก็มีสวนคลายคลึงกัน แตในภาพยนตรมักจะใชภาษาท่ีดูรุนแรงหยาบคายมากกวา ดาน

กิริยาทาทางก็ข้ึนอยูกับลักษณะของเกยในแตละประเภทวาเปนแบบเปดเผยหรือปดบัง แตใน

ภาพยนตรจะแสดงออกใหชัดเจนมากข้ึนเพ่ือใหผูชมเขาใจไดงาย สวนการแสดงออกทางความคิด

ของเกยในภาพยนตรไทยสามารถแสดงออกไดเต็มท่ีตามบทบาทท่ีไดรับ สวนในสังคมท่ัวไปก็

สามารถแสดงออกทางความคิดได แตอาจถูกกีดกันในบางเรื่อง 

4. บทวิเคราะหประสิทธิภาพของแตละแนวทางการศึกษา 

การวิเคราะหถึงแนวทางการศึกษาท่ีใชในการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวกับเพศท่ีสามกับ

ภาพยนตรไทยเปนการตรวจสอบวาแนวคิดทฤษฎีท่ีใชในการศึกษางานวิจัยแตละชิ้นนั้นมีวิธีการ

สรางความรูเกี่ยวกับเพศท่ีสามกับภาพยนตรไทยอยางไรและผลลัพธท่ีไดจากการศึกษาโดยแตละ

แนวทางนั้นสามารถใหคําตอบท่ีเกี่ยวกับเพศท่ีสามกับภาพยนตรไทยไดอยางไรบางโดยแนวคิด

ทฤษฎีท่ีใชในการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวกับเพศท่ีสามกับภาพยนตรไทยท่ีนํามาวิเคราะหในงานวิจัย

ชิ้นนี้ประกอบดวย 3 แนวทางดวยกันไดแก 1.แนวคิดเกี่ยวกับภาพตัวแทน 2.ทฤษฎีการประกอบ

สรางความเปนจริงทางสังคมและ 3.ทฤษฎีอัตลักษณนอกจากนี้ยังหยิบยกงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับเพศท่ี

สามกับภาพยนตรไทยท่ีใชแนวคิดทฤษฎีดังท่ีไดกลาวมาขางตนเพ่ือนํามาศึกษาถึงผลลัพธหรือ

คําตอบของงานวิจัยแตละชิ้นท่ีเกี่ยวกับเพศท่ีสามกับภาพยนตรไทยวาเปนอยางไรบางโดยงานวิจัย

ท่ีนํามาใชเพ่ือประกอบการวิเคราะหมี 3 เรื่องดวยกันไดแก 1.การนําเสนอภาพกลุมชายรักชายใน

ภาพยนตรไทยปพ.ศ.2550 2.การประกอบสรางตัวตนเกยในภาพยนตรไทย3.ศึกษาอัตลักษณของ

เกยในสื่อภาพยนตรไทย 

หลักเกณฑท่ีใชในการวิเคราะหถึงแนวทางการศึกษาแตละแนวทางนั้นมี 3 ขอไดแก 1.

วิธีการท่ีแตละแนวทางใชในการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวกับเพศท่ีสามกับภาพยนตรไทยเปนอยางไร 

2.ผลลัพธจากการศึกษาของแตละแนวทางการศึกษาท่ีเกี่ยวกับเพศท่ีสามกับภาพยนตรไทยเปน

อยางไร 3.ประโยชนท่ีไดจากงานวิจัยแตละชิ้นเปนอยางไรแลวจากนั้นทําการเปรียบเทียบขอมูลท่ี

ไดมาจากแตละแนวทางวามีความชัดเจนในการตอบคําถามของงานวิจัยแตละชิ้นไดมากนอย

เพียงใด 

การวิเคราะหในท่ีนี้มิไดมีเปาหมายเพ่ือท่ีจะปฏิเสธความรูท่ีงานวิจัยเหลานั้นไดสราง

ข้ึนมาหากแตตองการตรวจสอบสถานะของความรูทางทฤษฎีท่ีใชในการศึกษาเกี่ยวกับเพศท่ีสาม

กับภาพยนตรไทยวากาวหนามาถึงจุดไหนแลว 

4.1  วิเคราะหการใชแนวคิดเกี่ยวกับภาพตัวแทน 

จากการศึกษางานวิจัยเร่ืองการนําเสนอภาพกลุมชายรักชายในภาพยนตรไทยปพ.ศ. 

2550 ไดแสดงใหเห็นถึงการนําแนวคิดภาพตัวแทนมาใชเพ่ือหาคําตอบในเร่ืองของการสื่อ

ความหมายของตัวแทนท่ีภาพยนตรไดสรางข้ึนมาเปนตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีเกิดข้ึนในสังคม 

โดยนําแนวคิดภาพตัวแทนนี้มาอธิบายถึงการสื่อความหมายของภาพยนตรท่ีไดสรางภาพตัวแทน

ของกลุมชายรักชายวาภาพยนตรตองการสื่อความหมายของตัวละครชายรักชายออกมาอยางไร 

ซ่ึงผลการศึกษาท่ีไดจากการนําแนวคิดภาพตัวแทนนี้มาอธิบายถึงการสื่อความหมายของ

ภาพยนตรในการสรางภาพตัวแทนของกลุมชายรักชายนั้น ทําใหเห็นวา ปรากฏการณของการ

นําเสนอภาพตัวแทนของกลุมชายรักชายในภาพยนตรไทยในปพ.ศ. 2550 นั้นสามารถแบงออกได

เปน 3 รูปแบบ ไดแก รูปแบบท่ีหนึ่ง: เปนภาพยนตรชายรักชายท่ีมีการนําเสนอเร่ืองราวของกลุม

ชายรักชาย มีการสื่อความหมายของภาพยนตร และตองการสะทอนไปยังกลุมชายรักชายใน

สังคมไทย รูปแบบท่ีสอง: เปนภาพยนตรท่ัวไปท่ีมีการนําเสนอเร่ืองราวของกลุมชายรักชาย มีการ

สื่อความหมายของภาพยนตร แตการสื่อความหมายนั้นไมไดตองการสะทอนไปยังกลุมชายรักชาย

ในสังคมไทย เพียงแตตองการนําเสนอเร่ืองราวของกลุมชายรักชายเพราะตองการใหเนื้อเร่ืองของ

ภาพยนตรมีความแปลกและไมเหมือนใครเพ่ือดึงดูดความสนใจของผูชม และรูปแบบท่ีสาม: เปน

ภาพยนตรท่ัวไปท่ีไมมีการนําเสนอเร่ืองราวของกลุมชายรักชาย ไมมีการสื่อความหมายของ

ภาพยนตร และไมตองการสะทอนไปยังกลุมชายรักชายในสังคมไทย เพียงแตนําตัวละครชายรัก

ชายเขามาเพ่ือสรางความสนุกสนาน สรางสีสัน และเพ่ิมอรรถรสใหกับภาพยนตร 

ประโยชนท่ีไดรับจากการทําการศึกษางานวิจัยเร่ืองการนําเสนอภาพกลุมชายรักชายใน

ภาพยนตรไทยปพ.ศ. 2550 ผานแนวคิดภาพตัวแทน ทําใหเห็นถึงรูปแบบของการนําเสนอภาพ
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อยางไร 3.ประโยชนท่ีไดจากงานวิจัยแตละชิ้นเปนอยางไรแลวจากนั้นทําการเปรียบเทียบขอมูลท่ี

ไดมาจากแตละแนวทางวามีความชัดเจนในการตอบคําถามของงานวิจัยแตละชิ้นไดมากนอย

เพียงใด 

การวิเคราะหในท่ีนี้มิไดมีเปาหมายเพ่ือท่ีจะปฏิเสธความรูท่ีงานวิจัยเหลานั้นไดสราง

ข้ึนมาหากแตตองการตรวจสอบสถานะของความรูทางทฤษฎีท่ีใชในการศึกษาเกี่ยวกับเพศท่ีสาม

กับภาพยนตรไทยวากาวหนามาถึงจุดไหนแลว 

4.1  วิเคราะหการใชแนวคิดเกี่ยวกับภาพตัวแทน 

จากการศึกษางานวิจัยเร่ืองการนําเสนอภาพกลุมชายรักชายในภาพยนตรไทยปพ.ศ. 

2550 ไดแสดงใหเห็นถึงการนําแนวคิดภาพตัวแทนมาใชเพ่ือหาคําตอบในเร่ืองของการสื่อ

ความหมายของตัวแทนท่ีภาพยนตรไดสรางข้ึนมาเปนตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีเกิดข้ึนในสังคม 

โดยนําแนวคิดภาพตัวแทนนี้มาอธิบายถึงการสื่อความหมายของภาพยนตรท่ีไดสรางภาพตัวแทน

ของกลุมชายรักชายวาภาพยนตรตองการสื่อความหมายของตัวละครชายรักชายออกมาอยางไร 

ซ่ึงผลการศึกษาท่ีไดจากการนําแนวคิดภาพตัวแทนนี้มาอธิบายถึงการสื่อความหมายของ

ภาพยนตรในการสรางภาพตัวแทนของกลุมชายรักชายนั้น ทําใหเห็นวา ปรากฏการณของการ

นําเสนอภาพตัวแทนของกลุมชายรักชายในภาพยนตรไทยในปพ.ศ. 2550 นั้นสามารถแบงออกได

เปน 3 รูปแบบ ไดแก รูปแบบท่ีหนึ่ง: เปนภาพยนตรชายรักชายท่ีมีการนําเสนอเร่ืองราวของกลุม

ชายรักชาย มีการสื่อความหมายของภาพยนตร และตองการสะทอนไปยังกลุมชายรักชายใน

สังคมไทย รูปแบบท่ีสอง: เปนภาพยนตรท่ัวไปท่ีมีการนําเสนอเร่ืองราวของกลุมชายรักชาย มีการ

สื่อความหมายของภาพยนตร แตการสื่อความหมายนั้นไมไดตองการสะทอนไปยังกลุมชายรักชาย

ในสังคมไทย เพียงแตตองการนําเสนอเร่ืองราวของกลุมชายรักชายเพราะตองการใหเนื้อเร่ืองของ

ภาพยนตรมีความแปลกและไมเหมือนใครเพ่ือดึงดูดความสนใจของผูชม และรูปแบบท่ีสาม: เปน

ภาพยนตรท่ัวไปท่ีไมมีการนําเสนอเร่ืองราวของกลุมชายรักชาย ไมมีการสื่อความหมายของ

ภาพยนตร และไมตองการสะทอนไปยังกลุมชายรักชายในสังคมไทย เพียงแตนําตัวละครชายรัก

ชายเขามาเพ่ือสรางความสนุกสนาน สรางสีสัน และเพ่ิมอรรถรสใหกับภาพยนตร 

ประโยชนท่ีไดรับจากการทําการศึกษางานวิจัยเร่ืองการนําเสนอภาพกลุมชายรักชายใน

ภาพยนตรไทยปพ.ศ. 2550 ผานแนวคิดภาพตัวแทน ทําใหเห็นถึงรูปแบบของการนําเสนอภาพ
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ตัวแทนของกลุมชายรักชายท่ีปรากฏในภาพยนตรไทยในปพ.ศ. 2550 ไดอยางชัดเจนมากข้ึนจาก

การแบงรูปแบบเปน 3 รูปแบบท่ีไดกลาวมาขางตน ซ่ึงจะสามารถนําความรูนี้ไปใชตอยอดใน

การศึกษาถึงเพศท่ีสามกับภาพยนตรไทยในงานวิจัยชิ้นตอๆ ไปไดอยางเปนระบบมากขึ้น 

4.2  วิเคราะหทฤษฎีการประกอบสรางความเปนจริงทางสังคม 

จากการศึกษางานวิจัยเร่ืองการประกอบสรางตัวตนเกยในภาพยนตรไทย ไดแสดงให

เห็นถึงการนําทฤษฎีการประกอบสรางความเปนจริงทางสังคมมาใชเพ่ือศึกษาการประกอบ

สรางอัตลักษณของเกยในภาพยนตรไทยและกลวิธีในการประกอบสรางความเปนจริงใหสมจริง 

โดยมองวาในโลกแหงความเปนจริงตัวตนของเกยจะเปนอยางไรนั้นไมสําคัญเทากับวาภาพยนตร

เกยนั้นถูกสรางข้ึนมาอยางไรและใชวิธีการใดในการประกอบสรางความเปนจริงในภาพยนตรเกย

ใหมีความสมจริง ซ่ึงงานวิจัยชิ้นนี้นําแนวคิดการประกอบสรางความเปนจริงทางสังคมมาใชในการ

ทําความเขาใจกระบวนการประกอบสรางตัวตนเกยภายใตมุมมองของสํานักวัฒนธรรมศึกษาแบบ

อังกฤษ ซ่ึงมองวาภาพหรือภาพตัวแทนของอัตลักษณเกยท่ีปรากฏในภาพยนตรไทยนั้นเปนภาพท่ี

ถูกสรางข้ึน ไมใชการสะทอน เลียนแบบ หรือคนพบ หากแตเปนการประกอบสรางสวนหนึ่งของ

โลกความเปนจริง 

จากการนําทฤษฎีการประกอบสรางความเปนจริงทางสังคมมาทําการศึกษาอัตลักษณ

ของเกยในภาพยนตรไทยและกลวิธีในการประกอบสรางความเปนจริงใหสมจริงนั้น ทําใหเห็นวา 

ในเร่ืองของอัตลักษณของเกยในภาพยนตรไทยมีการเปลี่ยนแปลงจากอัตลักษณเกยในอดีตอยาง

ชัดเจน อัตลักษณเกยของตัวละครเกยในอดีตกอนปพ.ศ. 2540 มีลักษณะของความเปนหญิงอยาง

ชัดเจนและแยกไมออกจากตัวตนของกะเทย จนเกิดภาพเหมารวม (Stereotype) วาเกยกับ

กะเทยมีลักษณะท่ีไมแตกตางกัน เชนชอบกร๊ีดกราด หมกมุนในเร่ืองเพศ เปนตน แตภายหลังป

พ.ศ. 2540 เปนตนมา โลกของความเปนจริงเกิดการเปลี่ยนแปลงซ่ึงสงผลตอความเขาใจท่ีสังคมมี

ตอเกยตลอดจนการประกอบสรางความหมายใหกับตัวตนเกยก็เปลี่ยนแปลงไปดวย ความเขาใจท่ี

สังคมมีตอเกยเปลี่ยนแปลงไป สงผลตอตัวตนเกยท่ีถูกสรางข้ึนโดยเฉพาะท่ีปรากฏในสื่อมวลชน

อยางภาพยนตรก็มีการเปลี่ยนแปลงไปดวย จากภาพเหมารวมท่ีไมแตกตางจากกะเทย ก็มี

แนวโนมในการสรางใหตัวละครเกยมีความ “ปกติ”และใหคุณคากับความเปนชายมากข้ึน ทําให

ตัวตนเกยในภาพยนตรปจจุบันไมมีความแตกตางจากชายรักตางเพศหากไมแสดงพฤติกรรมหรือ

แนวโนมนําทางเพศตอเพศเดียวกันเพ่ือทําใหผูชมรับรูถึงความแตกตางระหวางตัวละครเกยกับตัว

ละครชาย 

ประโยชนท่ีไดจากการศึกษางานวิจัยเร่ืองการประกอบสรางตัวตนเกยในภาพยนตรไทย

ผานทฤษฎีการประกอบสรางความเปนจริงทางสังคมทําใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงภาพของอัต

ลักษณเกยในภาพยนตรไทยท่ีแสดงใหเห็นวา ถึงแมวาทฤษฎีการประกอบสรางความเปนจริงจะไม

คอยใหความสําคัญกับโลกทางกายภาพหรือโลกเชิงประจักษเนื่องจากความเปนจริงเปนสิ่งท่ี

สรางสรรคข้ึนมาไดก็ตาม (Socially Constructed) แตจากการศึกษางานวิจัยชิ้นนี้ทําใหเห็นวา

โลกของความเปนจริงหรือโลกทางกายภาพมีสวนสําคัญหรือมีอิทธิพลในการกําหนดภาพของอัต

ลักษณเกยท่ีปรากฏในภาพยนตรไทยเชนกัน 

4.3  วิเคราะหทฤษฎีอัตลักษณ 

จากการศึกษางานวิจัยเร่ืองศึกษาอัตลักษณเกยในสื่อภาพยนตรไทย ไดแสดงใหเห็นถึง

การนําเอาทฤษฎีอัตลักษณท่ีกลาวถึงเร่ืองกระบวนการประกอบสรางและจะเปลี่ยนแปลงตาม

วัฒนธรรมเพ่ือแสดงตนเองตอบุคคลหรือสังคมวาเราเปนใคร มาใชเพ่ือเปนหลักในการวิเคราะห

ถึงอัตลักษณของเกยท่ีแสดงออกและเลือกใชในอัตลักษณของเกยในภาพยนตรไทยท่ีมีเนื้อหา

เกี่ยวกับเกย  

การศึกษาถึงการแสดงออกและเลือกใชอัตลักษณของเกยในภาพยนตรไทยท่ีได

ทําการศึกษาโดยใชทฤษฎีอัตลักษณนั้นทําใหเห็นวาอัตลักษณของเกยท่ีปรากฏในภาพยนตรไทย

สวนใหญแสดงใหเห็นถึงอัตลักษณของเกยในระดับบุคคลและสังคมคอนขางชัดเจน เชน จะมี

ลักษณะรูรสนิยมทางเพศของตนเองอยางชัดเจน โดยจะสามารถแบงเกยไดเปนสองกลุมหลัก คือ 

นิยมแตงกายแบบชายและนิยมแตงกายแบบหญิง ซ่ึงในภาพยนตรจะสะทอนใหเห็นเพียงสอง

ลักษณะนี้เทานั้น นอกจากนี้ยังพบวา อัตลักษณของเกยในภาพยนตรไทยจะปรากฏใหเห็นชัดใน 

2 ลักษณะ คือ ลักษณะภาพสะทอน เชน การแสดงออกทางอารมณหรือการแสดงออกทาง

บุคลิกภาพ โดยเกยจะมีความราเริง สนุกสนาน ตลกขบขัน เปนตน และอีกลักษณะ คือ 

ภาพประกอบสราง ซ่ึงภาพประกอบสรางอาจมีความเหนือมากกวาความจริงคอนขางมาก เชน 

แตงกายแฟนตาซี และการแสดงออกทางเพศอยางชัดเจน ซ่ึงในความเปนจริงกลุมเกยจะแตงกาย

คอนขางเรียบหรู ดูดี และจะไมคอยเปดเผย 
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แนวโนมนําทางเพศตอเพศเดียวกันเพ่ือทําใหผูชมรับรูถึงความแตกตางระหวางตัวละครเกยกับตัว

ละครชาย 

ประโยชนท่ีไดจากการศึกษางานวิจัยเร่ืองการประกอบสรางตัวตนเกยในภาพยนตรไทย

ผานทฤษฎีการประกอบสรางความเปนจริงทางสังคมทําใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงภาพของอัต

ลักษณเกยในภาพยนตรไทยท่ีแสดงใหเห็นวา ถึงแมวาทฤษฎีการประกอบสรางความเปนจริงจะไม

คอยใหความสําคัญกับโลกทางกายภาพหรือโลกเชิงประจักษเนื่องจากความเปนจริงเปนสิ่งท่ี

สรางสรรคข้ึนมาไดก็ตาม (Socially Constructed) แตจากการศึกษางานวิจัยชิ้นนี้ทําใหเห็นวา

โลกของความเปนจริงหรือโลกทางกายภาพมีสวนสําคัญหรือมีอิทธิพลในการกําหนดภาพของอัต

ลักษณเกยท่ีปรากฏในภาพยนตรไทยเชนกัน 

4.3  วิเคราะหทฤษฎีอัตลักษณ 

จากการศึกษางานวิจัยเร่ืองศึกษาอัตลักษณเกยในสื่อภาพยนตรไทย ไดแสดงใหเห็นถึง

การนําเอาทฤษฎีอัตลักษณท่ีกลาวถึงเร่ืองกระบวนการประกอบสรางและจะเปลี่ยนแปลงตาม

วัฒนธรรมเพ่ือแสดงตนเองตอบุคคลหรือสังคมวาเราเปนใคร มาใชเพ่ือเปนหลักในการวิเคราะห

ถึงอัตลักษณของเกยท่ีแสดงออกและเลือกใชในอัตลักษณของเกยในภาพยนตรไทยท่ีมีเนื้อหา

เกี่ยวกับเกย  

การศึกษาถึงการแสดงออกและเลือกใชอัตลักษณของเกยในภาพยนตรไทยท่ีได

ทําการศึกษาโดยใชทฤษฎีอัตลักษณนั้นทําใหเห็นวาอัตลักษณของเกยท่ีปรากฏในภาพยนตรไทย

สวนใหญแสดงใหเห็นถึงอัตลักษณของเกยในระดับบุคคลและสังคมคอนขางชัดเจน เชน จะมี

ลักษณะรูรสนิยมทางเพศของตนเองอยางชัดเจน โดยจะสามารถแบงเกยไดเปนสองกลุมหลัก คือ 

นิยมแตงกายแบบชายและนิยมแตงกายแบบหญิง ซ่ึงในภาพยนตรจะสะทอนใหเห็นเพียงสอง

ลักษณะนี้เทานั้น นอกจากนี้ยังพบวา อัตลักษณของเกยในภาพยนตรไทยจะปรากฏใหเห็นชัดใน 

2 ลักษณะ คือ ลักษณะภาพสะทอน เชน การแสดงออกทางอารมณหรือการแสดงออกทาง

บุคลิกภาพ โดยเกยจะมีความราเริง สนุกสนาน ตลกขบขัน เปนตน และอีกลักษณะ คือ 

ภาพประกอบสราง ซ่ึงภาพประกอบสรางอาจมีความเหนือมากกวาความจริงคอนขางมาก เชน 

แตงกายแฟนตาซี และการแสดงออกทางเพศอยางชัดเจน ซ่ึงในความเปนจริงกลุมเกยจะแตงกาย

คอนขางเรียบหรู ดูดี และจะไมคอยเปดเผย 
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ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษางานวิจัยเร่ืองศึกษาอัตลักษณเกยในสื่อภาพยนตรไทยท่ี

นําเอาทฤษฎีอัตลักษณมาใชในการวิเคราะหถึงอัตลักษณของเกยในสื่อภาพยนตรไทยทําใหเห็นวา 

ภาพยนตรยังมีการสะทอนอัตลักษณของเกยไดไมหลากหลายเทาชีวิตจริงของเกยในสังคมไทย 

เพราะในการเลือกนําเสนออัตลักษณของเกยในภาพยนตรนั้นยังคงมุงไปท่ีการใชตัวตนของเกยมา

เปนสิ่งท่ีทําใหเกิดความสนุกสนานและสรางความบันเทิงใหกับภาพยนตรเปนสวนใหญ โดยท่ีใน

ภาพยนตรจะมีอิสระในการนําเสนออัตลักษณของเกยไดโดย ไมตองปกปดสถานภาพทางเพศ 

เปดเผยความเปนเกยในบทบาทท่ีตนเองไดรับไดอยางชัดเจน ซ่ึงบางคร้ังอัตลักษณของเกยใน

สังคมไทยอาจจะไมสามารถเปดเผยอัตลักษณของตนเองในสังคมไทยไดอยางเทาเทียมกับอัต

ลักษณของเกยในภาพยนตรไทย 

สรุป    

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีใชในการศึกษาเพศท่ีสามกับภาพยนตรไทยพบวา มีการ

ใชแนวคิดทฤษฎีท่ีหลากหลายอยูพอสมควร ซ่ึงการท่ีผู วิจัยเลือกท่ีจะนําแนวคิดทฤษฎีท้ัง 

3  แนวทาง อันไดแก 1.แนวคิดเกี่ยวกับภาพตัวแทน 2.ทฤษฎีการประกอบสรางความเปนจริงทาง

สังคม 3.ทฤษฎีอัตลักษณ ท่ีไดกลาวไปแลวในขางตนมาศึกษาก็เพราะวาท้ังสามแนวทางนี้มีความ

ทับซอนกันในแงของตัวบททางทฤษฎีและในแงของการนํามาใช ซ่ึงเม่ือผูวิจัยไดทําการศึกษาแลว

จึงพบวา ท้ังสามแนวทางนั้นมีความเกี่ยวเนื่องกันอยูในเร่ืองของการนํามาใชเพ่ือศึกษาถึงเพศท่ี

สามกับภาพยนตรไทย ดังนั้นผูวิจัยจึงเห็นวาการท่ีจะทําการศึกษาถึงเพศท่ีสามกับภาพยนตรไทย

ในงานวิจัยชิ้นตอๆ ไปท่ีจะทําการศึกษานั้น อาจจะนําแนวคิดทฤษฎีท้ังสามแนวทางท่ีไดกลาวไป

แลวขางตนมาใชรวมกันเพ่ือศึกษาหาคําตอบในงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับเพศท่ีสามกับภาพยนตรไทยได 

เพ่ือใหเกิดผลลัพธในการตอบคําถามการวิจัยท่ีเกี่ยวกับเพศท่ีสามกับภาพยนตรไทยไดอยาง

ครบถวนและครอบคลุมท่ีสุด 

ขอเสนอแนะ 

ในการศึกษาวิจัยคร้ังตอๆ ไป อาจจะทําการศึกษาถึงแนวคิดทฤษฎีอ่ืนๆ ท่ีใชใน

การศึกษาเพศท่ีสามกับภาพยนตรไทยท่ีอาจจะมีการนําแนวทางใหมๆ มาใชในการศึกษา เพ่ือให

เห็นถึงความกาวหนาของการใชแนวคิดทฤษฎีในการศึกษาเพศท่ีสามกับภาพยนตรไทยตอไป 
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การดําเนินนโยบายแรงงานตางชาติของรฐับาลสงิคโปร และการเขามาทํางานของ

แรงงานตางชาติในสิงคโปร (ค.ศ. 1965 - 2017) 

วรินทรทิพย สายมงคลเพชร0

1 

จากเหตุการณวิกฤตเศรษฐกิจตมยํากุงในป 1997 และวิกฤตเศรษฐกิจแฮมเบอรเกอรใน

ป 2009 สงผลใหบางประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดรับผลกระทบอยางหนัก 

ยกตัวอยาง ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลง อุตสาหกรรมตาง ๆ หยุดชะงัก และบางธุรกิจตองปด

กิจการ จึงทําใหเกิดปญหาการจางแรงงานลดลง รวมไปถึงการเลิกจางแรงงาน ดังนั้นในชวงนี้

แรงงานบางประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตจึงเลือกท่ีจะเดินทางไปทํางานยัง

ตางประเทศ โดยเฉพาะสิงคโปร เนื่องจากเศรษฐกิจสิงคโปรกําลังเติบโตอยางตอเนื่อง จึงทําให

ตองการแรงงานตางชาติเปนจํานวนมาก 

 ประเทศสิงคโปรแยกตัวเปนอิสระจากการเปนสวนหนึ่งของสหพันธสาธารณรัฐมาเลเซีย

ในป 1965 เม่ือพิจารณาลักษณะภูมิประเทศท่ีมีเนื้อท่ีจํากัดเปนเพียงเกาะเล็ก ๆ แหงหนึ่งปลาย

แหลมมลายู การขาดแคลนทรัพยากรทางธรรมชาติและทรัพยากรมนุษยเปนปญหาหลักนับแต

แรกเริ่มการกอตั้งประเทศ จากสภาพการท่ีเปนขอจํากัดอยางย่ิงตอการพัฒนาประเทศ ทําให

แนวนโยบายในการพัฒนาจึงเปนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและการคาเปนหลักใหญ สิงคโปร

เร่ิมใชนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมดวยการสนับสนุนและชักชวนผูประกอบการตางชาติใหหัน

มาสนใจลงทุนกิจการการผลิตและการคา1

2 

 จากการใชนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมเนนการผลิตเพ่ือการสงออก ทําใหสิงคโปรมี

ความตองการแรงงานเพ่ิมมากข้ึน รัฐบาลจึงออกนโยบายเพ่ือแกปญหาแรงงานภายในประเทศ

                                                            
 

1 นิสิตระดับปริญญาตรี  โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา  ภาควิชา

ประวัติศาสตร  คณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 2วัชรียา โตสงวน,  การเคลื่อนยายแรงงานระหวางประเทศ : ศึกษาในกรณีของแรงงาน

ไทย ในประเทศสงิคโปร, (กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2525), หนา 

4-5. 

ขาดแคลน โดยการเพ่ิมอายุผูเกษียณ2

3 และการดําเนินนโยบายการเพ่ิมการจางงานในแรงงานเพศ

หญิงและผูสูงอายุใหมากข้ึน แตก็ยังไมประสบผลสําเร็จมากนัก เนื่องจากชาวสิงคโปรไดรับ

การศึกษาท่ีดีข้ึน ทําใหชาวสิงคโปรเลี่ยงจะทํางานท่ีไดคาจางตํ่าและถูกใชแรงงานอยางหนัก 

ดังนั้นทําใหรัฐบาลยังคงตองการแรงงานตางชาติประเภทไรฝมือและประเภทกึ่งฝมือเขามาทํางาน

ชดเชยในสวนนี้รัฐบาลจึงลดความเขมงวดของนโยบายการเปดรับแรงงานตางชาติประกอบกับ

คาแรงท่ีสูงจึงเปนแรงจูงใจใหแรงงานตางชาติเขามาทํางานในสิงคโปรแตก็ยังไมเพียงพอตอความ

ตองการของรัฐบาล 

การขยายตัวของทุนนิยมโลก โดยผานการดํา เนินงานของบรรษัทขามชาติ 

(Transnational Corporation) เปนเหตุผลอีกประการหนึ่งท่ีนาจะอธิบายถึงสาเหตุของการ

พ่ึงพิงแรงงานตางชาติของสิงคโปรไดเปนอยางดี3

4เนื่องจากลักษณะเดนของแรงงานท่ีบรรษัทขาม

ชาติตองการคือ การผลิตท่ีมีปจจัยแรงงานจํานวนมาก เพราะอุตสาหกรรมอยางภาคการกอสราง 

และภาคการผลิต ตองการใชแรงงานเขมขน 

อีกท้ัง ประเทศสิงคโปรไดเผชิญกับปญหาสังคมผูสูงอายุ ดวยจํานวนประชากรผูสูงอายุ

ท่ีเพ่ิมข้ึน แตสวนทางกับอัตราการเกิดท่ีลดลง จึงเปนปญหาสําคัญของสิงคโปรมาอยางยาวนาน 

นับต้ังแตป 1970-1987 เปนชวงท่ีรัฐบาลสิงคโปรมีโครงการควบคุมการกําเนิดในสโลแกน Stop 

At Two5ทําใหอัตราการเจริญพันธุลดลงนอยกวาอัตราทดแทน อยางไรก็ตามรัฐบาลสิงคโปร

เล็งเห็นถึงปญหาดังกลาว และไดประกาศใชนโยบาย Baby Bonus Policy มีการสนับสนุนใหมี

บุตรตั้งแตป 2000 เปนตนไป 

                                                            
 3กิริยา กุลกลการ,  การบริหารจัดการแรงงานตางชาติในประเทศและตางประเทศ, 

(กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2557), หนา 79. 

 
4
วัชรียา โตสงวน,เรื่องเดียวกัน, หนา 14. 

 5Singapore Family Planning and Population Board,  Report on the impact 

of population social policies on fertility in Singapore,(Singapore : Singapore Family 

Planning Board, 1982), Page 44. 
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ขาดแคลน โดยการเพ่ิมอายุผูเกษียณ2

3 และการดําเนินนโยบายการเพ่ิมการจางงานในแรงงานเพศ

หญิงและผูสูงอายุใหมากข้ึน แตก็ยังไมประสบผลสําเร็จมากนัก เนื่องจากชาวสิงคโปรไดรับ

การศึกษาท่ีดีข้ึน ทําใหชาวสิงคโปรเลี่ยงจะทํางานท่ีไดคาจางตํ่าและถูกใชแรงงานอยางหนัก 

ดังนั้นทําใหรัฐบาลยังคงตองการแรงงานตางชาติประเภทไรฝมือและประเภทกึ่งฝมือเขามาทํางาน

ชดเชยในสวนนี้รัฐบาลจึงลดความเขมงวดของนโยบายการเปดรับแรงงานตางชาติประกอบกับ

คาแรงท่ีสูงจึงเปนแรงจูงใจใหแรงงานตางชาติเขามาทํางานในสิงคโปรแตก็ยังไมเพียงพอตอความ

ตองการของรัฐบาล 

การขยายตัวของทุนนิยมโลก โดยผานการดํา เนินงานของบรรษัทขามชาติ 

(Transnational Corporation) เปนเหตุผลอีกประการหนึ่งท่ีนาจะอธิบายถึงสาเหตุของการ

พ่ึงพิงแรงงานตางชาติของสิงคโปรไดเปนอยางดี3

4เนื่องจากลักษณะเดนของแรงงานท่ีบรรษัทขาม

ชาติตองการคือ การผลิตท่ีมีปจจัยแรงงานจํานวนมาก เพราะอุตสาหกรรมอยางภาคการกอสราง 

และภาคการผลิต ตองการใชแรงงานเขมขน 

อีกท้ัง ประเทศสิงคโปรไดเผชิญกับปญหาสังคมผูสูงอายุ ดวยจํานวนประชากรผูสูงอายุ

ท่ีเพ่ิมข้ึน แตสวนทางกับอัตราการเกิดท่ีลดลง จึงเปนปญหาสําคัญของสิงคโปรมาอยางยาวนาน 

นับต้ังแตป 1970-1987 เปนชวงท่ีรัฐบาลสิงคโปรมีโครงการควบคุมการกําเนิดในสโลแกน Stop 

At Two5ทําใหอัตราการเจริญพันธุลดลงนอยกวาอัตราทดแทน อยางไรก็ตามรัฐบาลสิงคโปร

เล็งเห็นถึงปญหาดังกลาว และไดประกาศใชนโยบาย Baby Bonus Policy มีการสนับสนุนใหมี

บุตรตั้งแตป 2000 เปนตนไป 

                                                            
 3กิริยา กุลกลการ,  การบริหารจัดการแรงงานตางชาติในประเทศและตางประเทศ, 

(กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2557), หนา 79. 

 
4
วัชรียา โตสงวน,เรื่องเดียวกัน, หนา 14. 

 5Singapore Family Planning and Population Board,  Report on the impact 

of population social policies on fertility in Singapore,(Singapore : Singapore Family 

Planning Board, 1982), Page 44. 
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จากเหตุผลดังกลาวขางตน พบวาปญหาขาดแคลนแรงงานของสิงคโปรไดเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ 

นับต้ังแตสิงคโปรแยกตัวเปนอิสระจากการเปนสวนหนึ่งของสหพันธสาธารณรัฐมาเลเซีย การใช

นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมเนนการผลิตเพ่ือการสงออก การเขามาลงทุนของบรรษัทขามชาติ 

และปญหาจํานวนประชากรสูงวัยท่ีเพ่ิมข้ึน และไดสวนทางกับอัตราการเกิดท่ีลดลง ประกอบกับ

วิกฤตเศรษฐกิจตมยํากุงและวิกฤตเศรษฐกิจแฮมเบอรเกอรเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหแรงงาน

ตางชาติออกไปทํางานตางประเทศโดยเฉพาะประเทศสิงคโปร ดังนั้นการเขามาทํางานในสิงคโปร

ของแรงงานตางชาติสามารถแบงออกไดเปน 3 ชวง ไดแก สมัยรัฐบาลลี กวนยู (ค.ศ.1965-1990)

แรงงานตางชาติในสมัยรัฐบาลโกะจกตง (ค.ศ.1990-2004) และแรงงานตางชาติในสมัยรัฐบาลลี

เซียนลุง (ค.ศ.2004-ปจจุบัน) 

1. แรงงานตางชาติในสมัยรัฐบาลลีกวนยู (ค.ศ.1965-1990) 

 ประเทศสิงคโปรแยกตัวเปนอิสระจากการเปนสวนหนึ่งของสหพันธรัฐมาเลเซียในป 

1965 การขาดแคลนทรัพยากรทางธรรมชาติและทรัพยากรมนุษยนับเปนปญหาสําคัญต้ังแตการ

กอตั้งประเทศ 5

6 ดังนั้น นายกรัฐมนตรีลี กวนยู จึงดําเนินนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจ ชักชวน

ผูประกอบการตางชาติใหเขามาลงทุนในสิงคโปรรวมไปถึงการเขามาของบรรษัทขามชาติ และการ

เกิดขึ้นของโครงการกอสรางตาง ๆ ทําใหรัฐบาลตองการแรงงานตางชาติจํานวนมากเขามาทํางาน

อุตสาหกรรมในสิงคโปร โดยเฉพาะภาคการกอสราง และภาคการผลิต  

1.1 การดําเนินนโยบายตอแรงงานตางชาติ 

การดําเนินนโยบายตอแรงงานตางชาติในสมัยรัฐบาลลีกวนยูแบงออกเปน 3 ชวงไดแก

ระยะแรก (ป 1965)เปนชวงเวลาท่ีสิงคโปรขาดแคลนแรงงานเปนจํานวนมาก ดังนั้น รัฐบาลจึงทํา

การเปดรับแรงงานตางชาติอยางเสรี และรัฐบาลไดออกใบอนุญาตทํางานพรอมกับใชระบบการ

จัดเก็บภาษีตอแรงงานตางชาติ เพ่ือเปนการชวยควบคุมจํานวนแรงงานตางชาติ 

ระยะท่ีสอง (ป 1981) รัฐบาลไดทําการประกาศนโยบายวารัฐบาลจะลดการพ่ึงพา

แรงงานตางชาติ (ยกเวนภาคกอสรางภาคตอเรือและภาคบริการภายในประเทศ) เพ่ือเปนการ

ปรับโครงสรางทางธุรกิจในสิงคโปร ตอมามีการปรับปรุงนโยบายชัดเจนมากข้ึน โดยใหสิทธิพิเศษ
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วัชรียา โตสงวน,เรื่องเดียวกัน,หนา 4. 

ตาง ๆ จากการไดรับใบอนุญาตทํางาน และนําระบบการจัดเก็บภาษีมาใชเพ่ือสรางความเทาเทียม

ระหวางแรงงานกับนายจาง อีกท้ังยังเปนแรงจูงใจใหแรงงานตางชาติเขามาทํางานในสิงคโปร  

ระยะท่ีสาม (ป 1990) การเติบโตทางเศรษฐกิจในสิงคโปรเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง ย่ิงทําให

นายจางตองการแรงงานตางชาติมากขึ้น เพ่ือเปนการตอบสนองความตองการของนายจาง รัฐบาล

จึงอํานวยความสะดวกโดยการผอนปรนการลดเพดานการพ่ึงพาแรงงานตางชาติ จาก 50% ไป

เปน 55% โดยเฉพาะในภาคกอสราง เพ่ือใหนายจางสามารถจางแรงงานตางชาติไดมากข้ึน 6

7 แต

รัฐบาลไดต้ังขอจํากัดตาง ๆ เพ่ือเปนการควบคุมจํานวนแรงงานตางชาติไมใหหลั่งไหลเขามา

ทํางานในสิงคโปรจนมากเกินไป 

1.2 ผลของการดําเนินนโยบายตอแรงงานตางชาติในป 1965-1980 

จากการเติบโตทางเศรษฐกิจในสิงคโปรนั้น ทําใหการจางงานในสิงคโปรเร่ิมขยายตัวดีข้ึน 

โดยเฉพาะอยางย่ิงในภาคอุตสาหกรรม และภาคกอสราง สิงคโปรมีนโยบายเรงรัดพัฒนา

อุตสาหกรรมเพ่ือการสงออกอยางกวางขวาง ดังนั้น รัฐบาลจึงทําการผอนปรนการจางแรงงาน

ตางชาติท่ีจําเปนตอการผลิตประกอบกับในชวงนี้รัฐบาลไดดําเนินโครงการกอสรางตาง ๆ ขึ้น

มากมาย รวมไปถึงอุตสาหกรรมเสื้อผา อุตสาหกรรมสิ่งทอ และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสท่ีได

ผลิตสินคาสงออกอยางตอเนื่อง จึงตองการแรงงานตางชาติประเภทไรฝมือและประเภทกึ่งฝมือ 

อยางแรงงานไทย แรงงานศรีลงักา แรงงานฟลิปปนส แรงงานบังคลาเทศ และแรงงานอินเดียเปนตน  

1.2.1 แรงงานตางชาติในภาคกอสราง 

แรงงานกอสรางสวนใหญเปนแรงงานจากมาเลเซีย อินเดีย บังคลาเทศ ปากีสถาน พมา 

จีน รวมไปถึงแรงงานไทย แรงงานมาเลเซียถือไดวาเปนกลุมแรงงานตางชาติท่ีสําคัญมาเปนอันดับ 

1 ในอุตสาหกรรมกอสราง เนื่องจากมาเลเซียมีขอไดเปรียบทางภูมิศาสตรท่ีใกลชิดกับสิงคโปรทํา

ใหสะดวกตอการเขามาทํางานในสิงคโปร และชาวมาเลยบางสวนไดอพยพเขามาต้ังแตสิงคโปร

แยกตัวเปนอิสระจากสหพันธรัฐมาเลเซีย จึงเปนแรงงานด้ังเดิมของสิงคโปร และรองลงมาแรงงาน

ไทยสําคัญเปนอันดับ 2 เนื่องจากประเทศไทยกําลังเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจ ทําใหคนไทยจํานวน

มากเกิดการวางงาน และสนใจท่ีจะเดินทางไปทํางานตางประเทศ 
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จากการสํารวจของกระทรวงแรงงานและสังคมแหงประเทศไทยพบวา แรงงานไทย

เดินทางมาทํางานในสิงคโปรต้ังแตตนป 1970 โดยเฉพาะภาคกอสรางท่ีประกอบดวยแรงงานไทย

เพศชายจํานวน 40%8 แรงงานไทยจํานวนคร่ึงหนึ่งเปนประเภทแรงงานไรฝมือ (unskilled 

worker) และอีกคร่ึงหนึ่งเปนประเภทกึ่งฝมือ (semi-worker) ในสมัยรัฐบาลลี กวนยู ผูวิจัย

พบวา แรงงานไทยบางสวนไดทํางานในโครงการกอสรางของการเคหะแหงชาติโดยทําตําแหนง

ชางทาสี ชางปูน และชางไมนอกจากนี้ รัฐบาลมีการดําเนินนโยบายพัฒนาประเทศใหเปน

ศูนยกลางการคาขายและการเดินเรือทะเลนานาชาติ (International Maritime Centre) ซ่ึงภาค

ทะเลประกอบดวยงานท่ีหลากหลายเชนการกอสรางอูตอเรือการตอเรือและการซอมแซมเรือ จึง

ทําใหรัฐบาลยังคงจางแรงงานตางชาติประเภทแรงงานไรฝมือและประเภทกึ่งฝมือเขามาทํางานใน

สวนนี้ 

1.2.2 แรงงานตางชาติในภาคการผลิต 

การขยายตัวของทุนนิยมโลก โดยผานการดํา เนินงานของบรรษัทขามชาติ 

(Transnation Corporations)ไดกลายเปนอีกหนึ่งปจจัยสําคัญท่ีทําใหแรงงานไทยมีโอกาสเขามา

ทํางานในสิงคโปร เพราะลักษณะเดนของแรงงานท่ีทางบรรษัทขามชาติตองการคือ การผลิตท่ีมี

ลักษณะเปนแบบ(Labour-Intensive) เชน การผลิตในอุสาหกรรมสิ่ งทอ อุตสาหกรรม

เคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เปนตน ซ่ึงอุตสาหกรรมเหลานี้มักจะใชแรงงานสตรีในระดับ

แรงงานท่ีใชเพ่ือการผลิตเปนแรงงานท่ีไรฝมือ หรือกึ่งฝมือมีอายุประมาณ 16-25 ป 8 9 และถาหาก

พิจารณาสภาพทางวัฒนธรรมและศาสนาของประเทศในกลุมศาสนาอิสลามอยางมาเลเซีย และ

อินโดนีเซีย สตรีเหลานี้มักจะมีขอจํากัดในการทํางานอยางสูง ดังนั้นสตรีไทยจึงเปนท่ีตองการของ

ตลาดแรงงานในสิงคโปรมากกวาแรงงานสตรีจากมาเลเซีย และอินโดนีเซีย และผูวิจัยพบวา 

แรงงานสตรีไทยไดทํางานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซ่ึงอยูในตําแหนง Production operator และ

อยูในแผนกปน แผนกทอ และแผนกทดสอบ (testing) เปนตน 
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 9วัชรียา โตสงวน, เรื่องเดียวกัน, หนา 14. 

1.3 ผลของการดําเนินนโยบายตอแรงงานตางชาติในป 1980-1990 

ในชวงนี้สิงคโปรเร่ิมสูญเสียความไดเปรียบในอุตสาหกรรมการผลิตท่ีใชแรงงานเขมขน 

เชนอุสาหกรรมสิ่งทอ และอุตสาหกรรมเสื้อผา รัฐบาลจึงตองหาตลาดใหม ๆ เพ่ือสงออก

ผลิตภัณฑเพ่ิมมูลคา(Value added product) และเพ่ือบรรลุเปาหมายการเติบโตของผลิตภัณฑ

มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ท่ี 8-10% ในป 198010 ถึงแมอุตสาหกรรมการผลิตท่ีใชแรงงาน

เขมขนจะไมเติบโตเทาท่ีควร แตภาคกอสรางยังคงเติบโตข้ึนอยางตอเนื่อง เพราะสิงคโปรได

ดําเนินโครงการกอสรางของการเคหะแหงชาติ (the Housing and Development Board)และ

ไดประกาศวา ในป 1981จะมีการกอสรางในแถบตะวันตกเปนการพัฒนาชุมชนแฟลตท่ีพักอาศัย

ของประชาชนสิงคโปร1011 

ดังนั้นตั้งแตป 1981-1984 เปนชวงการเติบโตของภาคกอสรางโดยกระทรวงแรงงาน

สิงคโปรประกาศวา สิงคโปรจะมีการจางแรงงานตางชาติเพ่ิมประมาณ 180,000–220,00 คน ใน

ภาคกอสราง ซ่ึงแรงงานไทยและแรงงานบังคลาเทศจะถูกจางเปนจํานวนมากกวาแรงงาน

มาเลเซีย11

12 จึงแสดงใหเห็นวา ภาคการกอสรางยังคงมีความสําคัญอยางตอเนื่องในสิงคโปร สังเกต

ไดจากปลายป 1984 สิงคโปรไดมีการกอต้ังคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมการกอสราง 

(Construction Industry Development Board: CIDB) ซ่ึงคณะกรรมการดังกลาวเปนปจจัย

สําคัญในการสงเสริมศักยภาพแรงงานตางชาติ ท่ีชวยยกระดับแรงงานตางชาติประเภทไรฝมือและ

ประเภทกึ่งฝมือ กลายเปนแรงงานท่ีมีทักษะฝมือได 

จากท่ีกลาวมาขางตน สมัยรัฐบาลลี กวนยู หลังจากสิงคโปรแยกตัวเปนอิสระจาก

สหพันธรัฐมาเลเซีย รัฐบาลจึงใหความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจเปนเปาหมายอันดับหนึ่ง โดย

เนนการพัฒนาประเทศใหเปนอุตสาหกรรมท่ีใชแรงงงานจํานวนมาก รัฐบาลจึงตองทําการเปด

ประเทศ เพ่ือใหนักลงทุนตางชาติเขามากอต้ังโรงงานตาง ๆ ประกอบกับรัฐบาลก็มีนโยบายพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือตอบสนองอุตสาหกรรม และเพ่ือตอบสนองประชาชน จึงตองการแรงงาน

                                                            
 10 Pang Eng Fong, Labour market changes and industrialisation in 

Singapore,(Kuala Lumpur : ASEAN-Australia Joint Research Project, 1985), Page 10. 

 11 Diana Wong, Ibid, Page 17. 

 12 Diana Wong, Ibid, Page 21. 
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1.3 ผลของการดําเนินนโยบายตอแรงงานตางชาติในป 1980-1990 

ในชวงนี้สิงคโปรเร่ิมสูญเสียความไดเปรียบในอุตสาหกรรมการผลิตท่ีใชแรงงานเขมขน 

เชนอุสาหกรรมสิ่งทอ และอุตสาหกรรมเสื้อผา รัฐบาลจึงตองหาตลาดใหม ๆ เพ่ือสงออก
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ไดประกาศวา ในป 1981จะมีการกอสรางในแถบตะวันตกเปนการพัฒนาชุมชนแฟลตท่ีพักอาศัย

ของประชาชนสิงคโปร1011 
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มาเลเซีย11

12 จึงแสดงใหเห็นวา ภาคการกอสรางยังคงมีความสําคัญอยางตอเนื่องในสิงคโปร สังเกต

ไดจากปลายป 1984 สิงคโปรไดมีการกอต้ังคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมการกอสราง 

(Construction Industry Development Board: CIDB) ซ่ึงคณะกรรมการดังกลาวเปนปจจัย

สําคัญในการสงเสริมศักยภาพแรงงานตางชาติ ท่ีชวยยกระดับแรงงานตางชาติประเภทไรฝมือและ

ประเภทกึ่งฝมือ กลายเปนแรงงานท่ีมีทักษะฝมือได 

จากท่ีกลาวมาขางตน สมัยรัฐบาลลี กวนยู หลังจากสิงคโปรแยกตัวเปนอิสระจาก

สหพันธรัฐมาเลเซีย รัฐบาลจึงใหความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจเปนเปาหมายอันดับหนึ่ง โดย

เนนการพัฒนาประเทศใหเปนอุตสาหกรรมท่ีใชแรงงงานจํานวนมาก รัฐบาลจึงตองทําการเปด

ประเทศ เพ่ือใหนักลงทุนตางชาติเขามากอต้ังโรงงานตาง ๆ ประกอบกับรัฐบาลก็มีนโยบายพัฒนา
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 10 Pang Eng Fong, Labour market changes and industrialisation in 

Singapore,(Kuala Lumpur : ASEAN-Australia Joint Research Project, 1985), Page 10. 

 11 Diana Wong, Ibid, Page 17. 

 12 Diana Wong, Ibid, Page 21. 
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ตางชาติเขามาทํางาน ท้ังในภาคกอสรางและภาคผลิต นอกจากนี้รัฐบาลยังไดดําเนินนโยบายตอ

แรงงานตางชาติออกเปน 3 ชวง เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณเศรษฐกิจสิงคโปร 

2. แรงงานตางชาติในสมัยรัฐบาลโกะจกตง (ค.ศ.1990-2004) 

สมัยรัฐบาลโกะจกตงเปนชวงเศรษฐกิจถดถอย เนื่องจากไดรับผลกระทบอยางตอเนื่อง

จากภาวะวิกฤตทางการเงิน การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก การกอการราย และการระบาดของ

โรค SARS ทําใหรัฐบาลมีนโยบายลดการพ่ึงพิงแรงงานตางชาติไรฝมือ ดังนั้นการจางงานใน

อุตสาหกรรมกอสรางไดรับผลกระทบอยางมาก เพราะมีการปรับขนาดแรงงานตางชาติ ประกอบ

กับโครงการกอสรางตาง ๆ มีจํานวนลดลง จึงทําใหมีการปลดแรงงานกอสรางถึง 54,800 

ตําแหนง ซ่ึงเกือบท้ังหมดเปนแรงงานตางชาติ อยางไรก็ตามภาคบริการกลับมีการจางงานเพ่ิม

มากขึ้น 1 2

13ประกอบกับรองนายกรัฐมนตรีลี เซียนลุงไดจัดต้ังคณะกรรมการทบทวนเศรษฐกิจ 

(Economic Review Committee) เพ่ือหาแนวทางแกไขปญหาเศรษฐกิจ โดยแนวทางหลักคือ 

การขยายภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ 1 3

14 และรัฐบาลมีการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหเปน

เศรษฐกิจท่ีตองการองคความรู (Knowledge-Based Economy) 

2.1 การดําเนินนโยบายตอแรงงานตางชาติ 

การใชนโยบายตอแรงงานตางชาติในสมัยรัฐบาลโกะจกตงแบงออกเปน 2 ชวง ไดแก 

ระยะแรก (ป 1990) นายกรัฐมนตรีโกะจกตง ไดประกาศเจตนารมณของรัฐบาลวา จะลดจํานวน

การจางแรงงานตางชาติประเภทไรฝมือและประเภทกึ่งฝมือ แตจะเปดรับแรงงานตางชาติประเภท

ทักษะฝมือภายในป 1995 เปนตนไป เพ่ือใหสอดคลองกับโครงสรางเศรษฐกิจท่ีตองการองค

ความรู (Knowledge-Based Economy) ประกอบกับชวงปลายป 1997 เกิดวิกฤตทางการเงิน

ในเอเชีย จึงมีความจําเปนท่ีตองกําหนดนโยบายเกี่ยวกับแรงงานตางชาติใหม เพ่ือใหสอดคลองกับ

                                                            
 13ThanawitButr-Udom, The quality of life of Thai labour in 

Singapore,(Bangkok : School of Applied Statistic, National Institute of 

Development Administration, 2007), Page 18. 

 14โคริน เฟองเกษม, สิงคโปรภายใตสามผูนํา,(กรุงเทพฯ : โรงพิมพเดือนตุลาฯ จํากัด, 

2554),หนา 185. 

สถานการณเศรษฐกิจภายในสิงคโปร 1 4 15  ไดแก การจัดเก็บภาษีแรงงานตางชาติประเภทไรฝมือ

และประเภทกึ่งฝมือสูงข้ึน แตทําการลดภาษีแรงงานท่ีมีทักษะฝมือลง เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจ

แกนายจางใหจางแรงงานตางชาติทักษะฝมือมากข้ึน ดังนั้น หลังจากการประกาศใชนโยบาย

ดังกลาว สงผลใหระหวางป 1995-1997 จํานวนแรงงานตางชาติท่ีผิดกฎหมายหลั่งไหลเขามาใน

สิงคโปรเพ่ิมมากข้ึนเนื่องจากสิงคโปรตองเผชิญปญหาการขาดแคลนแรงงานประเภทไรฝมือใน

บางสาขา จึงทําใหนายจางสวนใหญเลือกท่ีจะจางแรงงานตางชาติผิดกฎหมาย 

ระยะท่ีสอง (ป 1999) เปนชวงปฏิรูปสิงคโปรและการปรับโครงสรางระบบเศรษฐกิจ

ใหม โดยกําหนดนโยบายนําเขาแรงงานตางชาติโดยเฉพาะจางแรงงานตางชาติท่ีมีความสามารถ

สูง (foreign talent) เพราะแรงงานกลุมนี้มีความสามารถท่ีจะชวยพัฒนาธุรกิจตาง ๆ ของ

สิงคโปรใหเจริญกาวหนาไดอยางไรก็ตาม ปญหาการขาดแคลนแรงงานบางสาขาในสิงคโปรยังคง

มีอยู โดยเฉพาะแรงงานในอาชีพแมบาน และอาชีพในภาคบริการตาง ๆดังนั้นรัฐบาลจึงมีการผอน

ปรนท่ีจะอนุญาตใหมีการจางแรงงานตางชาติเพ่ิมข้ึน แตรัฐบาลก็ไดพยายามใชระบบการจัดเก็บ

ภาษี และระบบโควตา เพ่ือชวยควบคุมจํานวนแรงงานตางชาติไมใหเขามาทํางานในสิงคโปรมาก

เกินไป 

2.2 ผลของการดําเนินนโยบายตอแรงงานตางชาติในป 1990-2000 

จากการท่ีรัฐบาลไดประกาศนโยบายลดการพ่ึงพาแรงงานตางชาติประเภทไรฝมือ และ

การจัดเก็บภาษีตอแรงงานตางชาติประเภทไรฝมือสูงขึ้นไดกลายเปนปญหาสําคัญตออุตสาหกรรม

ท่ีตองการใชแรงงานตางชาติประเภทไรฝมือจํานวนมากอยางภาคกอสราง และสงผลให

ผูประกอบการสิงคโปรเลือกท่ีจะจางแรงงานตางชาติผิดกฎหมายอยางมาเลเซียอินโดนีเซียพมา

ไทยจีนอินเดียและบังคลาเทศเขามาทํางานมากกวา เพราะจะเปนการชวยลดตนทุนของผูรับเหมา

ไดเปนอยางดี 

อยางไรก็ตาม แรงงานตางชาติผิดกฎหมายนั้น มีความเสี่ยงสูงท่ีจะถูกตรวจจับ และ

ดําเนินคดีตามกฎหมายเขาเมือง (Immigration Act) ซ่ึงสิงคโปรเขมงวดเร่ืองการเขาเมืองผิด

                                                            
 15Linda Low, The Political Economic of Singapore’s Policy on Foreign 

Talents and High Skills Society,(Singapore: National University of Singapore, 2001), 

4-5.  
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สถานการณเศรษฐกิจภายในสิงคโปร 1 4 15  ไดแก การจัดเก็บภาษีแรงงานตางชาติประเภทไรฝมือ
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แกนายจางใหจางแรงงานตางชาติทักษะฝมือมากข้ึน ดังนั้น หลังจากการประกาศใชนโยบาย

ดังกลาว สงผลใหระหวางป 1995-1997 จํานวนแรงงานตางชาติท่ีผิดกฎหมายหลั่งไหลเขามาใน

สิงคโปรเพ่ิมมากข้ึนเนื่องจากสิงคโปรตองเผชิญปญหาการขาดแคลนแรงงานประเภทไรฝมือใน

บางสาขา จึงทําใหนายจางสวนใหญเลือกท่ีจะจางแรงงานตางชาติผิดกฎหมาย 

ระยะท่ีสอง (ป 1999) เปนชวงปฏิรูปสิงคโปรและการปรับโครงสรางระบบเศรษฐกิจ

ใหม โดยกําหนดนโยบายนําเขาแรงงานตางชาติโดยเฉพาะจางแรงงานตางชาติท่ีมีความสามารถ

สูง (foreign talent) เพราะแรงงานกลุมนี้มีความสามารถท่ีจะชวยพัฒนาธุรกิจตาง ๆ ของ

สิงคโปรใหเจริญกาวหนาไดอยางไรก็ตาม ปญหาการขาดแคลนแรงงานบางสาขาในสิงคโปรยังคง

มีอยู โดยเฉพาะแรงงานในอาชีพแมบาน และอาชีพในภาคบริการตาง ๆดังนั้นรัฐบาลจึงมีการผอน

ปรนท่ีจะอนุญาตใหมีการจางแรงงานตางชาติเพ่ิมข้ึน แตรัฐบาลก็ไดพยายามใชระบบการจัดเก็บ

ภาษี และระบบโควตา เพ่ือชวยควบคุมจํานวนแรงงานตางชาติไมใหเขามาทํางานในสิงคโปรมาก

เกินไป 

2.2 ผลของการดําเนินนโยบายตอแรงงานตางชาติในป 1990-2000 

จากการท่ีรัฐบาลไดประกาศนโยบายลดการพ่ึงพาแรงงานตางชาติประเภทไรฝมือ และ

การจัดเก็บภาษีตอแรงงานตางชาติประเภทไรฝมือสูงขึ้นไดกลายเปนปญหาสําคัญตออุตสาหกรรม

ท่ีตองการใชแรงงานตางชาติประเภทไรฝมือจํานวนมากอยางภาคกอสราง และสงผลให

ผูประกอบการสิงคโปรเลือกท่ีจะจางแรงงานตางชาติผิดกฎหมายอยางมาเลเซียอินโดนีเซียพมา

ไทยจีนอินเดียและบังคลาเทศเขามาทํางานมากกวา เพราะจะเปนการชวยลดตนทุนของผูรับเหมา

ไดเปนอยางดี 

อยางไรก็ตาม แรงงานตางชาติผิดกฎหมายนั้น มีความเสี่ยงสูงท่ีจะถูกตรวจจับ และ

ดําเนินคดีตามกฎหมายเขาเมือง (Immigration Act) ซ่ึงสิงคโปรเขมงวดเร่ืองการเขาเมืองผิด
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กฎหมายหรือการอยูในสิงคโปรเกินกําหนดอยางมาก และถาหากถูกจับ ผูกระทําผิดจะตองถูก

จําคุกนาน 6 เดือน ถูกเสียคาปรับ และข้ันรายแรงสุดคือถูกสงกลับประเทศดังนั้น การดําเนิน

นโยบายใชชวงนี้จึงสงผลกระทบท้ังนายจางและแรงงานตางชาติเปนอยางมาก ภายหลังรัฐบาลได

ตระหนักถึงปญหาท่ีเกิดข้ึน และไดปรับเปลี่ยนนโยบายใหมตอแรงงานตางชาติ เพ่ือลดปญหาการ

เขามาของแรงงานตางชาติผิดกฎหมายในสิงคโปร 

2.3 ผลของการดําเนินนโยบายตอแรงงานตางชาติในป 2001-2004 

จากการท่ีรัฐบาลดําเนินนโยบายนําเขาแรงงานตางชาติท่ีมีความสามารถสูง (foreign 

talent) เพ่ือการสรรหาคนเกงจากตางประเทศเขามาทํางานในประเทศสิงคโปร พบวา จํานวน

แรงงานตางชาติ (ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต) ท่ีมีความสามารถสูงในสิงคโปรปรากฏจํานวน

อยูนอยมาก เม่ือเทียบกับแรงงานตางชาติประเภทไรฝมือ และประเภทกึ่งฝมือ 1 5

16ตอมาการ

กระจายตัวของการจางแรงงานตางชาติตามภาคอุตสาหกรรมตาง ๆ ในป 2003-2004 มีสัดสวน 

ดังนี้ ภาคผลิตจางแรงงานตางชาติมากท่ีสุด จํานวน 368,000 ราย รองลงมาคือ ภาคบริการ

จํานวน 304,000 ราย และงานรับใชในบาน จํานวน 281,000 ราย16

17จากสัดสวนการจางแรงงาน

ตางชาติป 2003-2004 แสดงใหเห็นวา แรงงานตางชาติในภาคผลิตไดเปนท่ีตองการในสิงคโปรมา

เปนอันดับ 1 รองลงมาคือ ภาคบริการ และงานรับใชในบาน แตในชวงนี้กลับพบวา แรงงาน

อินโดนีเซีย แรงงานฟลิปปนส และแรงงานไทย ไดถูกผูประกอบการสิงคโปรจางเขามาทํางานใน

สาขาแมบาน และอาชีพภาคบริการ 

2.3.1 แรงงานตางชาติกับงานรับใชในบาน 

ในชวงนี้สิงคโปรมีความตองการแรงงานตางชาติในตําแหนงผูชวยแมบาน (maid) เปน

จํานวนมาก สําหรับการพ่ึงพาแรงงานแมบานชาวตางชาติของสิงคโปรปรากฏวา 1 ใน 10 

ครัวเรือนในสิงคโปรตองการจางคนใชชาวตางชาติเพ่ือมาดูแลคนปวย คนชรา ประกอบกับสตรี

                                                            
 16Yeoh, Brenda, Migration, International Labour and Multicultural Politics 

in Singapore,(Singapore: Asia Research Institute, 2004), Page 8. 

 17Ministry of Manpower,2002 Report on Labour Force in Singapore, 

(Singapore: Ministry of Manpower, Manpower Research andStatistics Department, 

2003), Page 1. 

ชาวสิงคโปรสวนใหญทํางานนอกบาน และไมมีเวลาทํางานบาน ทําใหเกิดความตองการแรงงาน

ดานนี้สูง ซ่ึงแรงงานตางชาติกลุมแรกท่ีสําคัญตอตําแหนงผูชวยแมบาน คือ แรงงานฟลิปปนสและ

ในปจจุบันพบวา นอกจากแรงงานฟลิปปนส ท่ีทํางานเปนผูชวยแมบาน (maid) ยังมีแรงงาน

อินโดนีเซียทํางานในตําแหนงนี้มากกวาหนึ่งแสนคน เพราะประเทศอินโดนีเซียไดมีการจัดต้ังศูนย

ฝกอบรมแมบานท่ีเมือง Batam (Batam International Training Centre) ข้ึนวัตถุประสงคใน

การจัดอบรมสตรีชาวอินโดนีเซีย เพ่ือมาทํางานเปนผูชวยแมบาน (maid) ในประเทศสิงคโปรเปน

การเฉพาะ อยางไรก็ตามแรงงานไทยท่ีทํางานในตําแหนงนี้ยังปรากฏจํานวนนอยมาก เนื่องจาก

แรงงานไทยยังขาดทักษะทางดานภาษาอังกฤษ และในประเทศไทยไมมีศูนยฝกอบรมแมบาน 

2.3.2 แรงงานตางชาติในภาคบริการ 

ในชวงนี้ผลกระทบจากสภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอมภายในประเทศ

สิงคโปรระหวางป 2001-2003 ไดทําใหระบบเศรษฐกิจสิงคโปรเกิดความแปรปรวน ผลิตภัณฑ

มวลรวมในประเทศลดลง ดังนั้นรัฐบาลจึงใหความสําคัญของภาคบริการในระบบเศรษฐกิจ

สิงคโปร 1 7 18เนื่องจากภาคบริการอยางธุรกิจสปาเปนสวนสําคัญของเศรษฐกิจในสิงคโปรและเปน

หนึ่งในไมกี่ธุรกิจท่ีมีความยืดหยุนในชวงวิกฤตเศรษฐกิจ ดังนั้น ผูวิจัยจึงพบวาแรงงานตางชาติ

โดยเฉพาะแรงงานไทยท่ีทํางานภาคบริการในสิงคโปรถูกจัดอยูในประเภท Movement of 

Natural Persons คือ การคาบริการในลักษณะท่ีผูใหบริการซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาไปใหบริการใน

ประเทศผูรับบริการ เชน การไปทํางานเปนพอครัวหรือพนักงานสปาซ่ึงแรงงานไทยจะทําอาชีพ

เปนพนักงานสปามากกวา แตก็มีจํานวนนอยมากเพราะนายจางจะจางแรงงานตางชาติท่ีมี

ใบอนุญาตทํางานประเภท S Pass (ประเภทแรงงานฝมือระดับกลาง) เทานั้น 

จากท่ีกลาวมาขางตน สมัยรัฐบาลโกะจกตงเปนชวงเศรษฐกิจถดถอย เนื่องจากไดรับ

ผลกระทบอยางตอเนื่องจากภาวะวิกฤตทางการเงิน การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก การกอการ

ราย และการระบาดของโรค SARS ทําใหรัฐบาลลดการพ่ึงพิงแรงงานตางชาติประเภทไรฝมือ แต

หันไปใหความสําคัญแรงงานตางชาติทักษะฝมือมากข้ึน ดังนั้นแรงงานตางชาติในภาคกอสรางจึง

                                                            
 18 Economics Department Monetary Authority of Singapore, “Singapore’s 

Service Sector in Perspective: Trend and Outlook,” Journal Occasional 5 (May 

1988): 1. 
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ชาวสิงคโปรสวนใหญทํางานนอกบาน และไมมีเวลาทํางานบาน ทําใหเกิดความตองการแรงงาน

ดานนี้สูง ซ่ึงแรงงานตางชาติกลุมแรกท่ีสําคัญตอตําแหนงผูชวยแมบาน คือ แรงงานฟลิปปนสและ

ในปจจุบันพบวา นอกจากแรงงานฟลิปปนส ท่ีทํางานเปนผูชวยแมบาน (maid) ยังมีแรงงาน

อินโดนีเซียทํางานในตําแหนงนี้มากกวาหนึ่งแสนคน เพราะประเทศอินโดนีเซียไดมีการจัดต้ังศูนย

ฝกอบรมแมบานท่ีเมือง Batam (Batam International Training Centre) ข้ึนวัตถุประสงคใน

การจัดอบรมสตรีชาวอินโดนีเซีย เพ่ือมาทํางานเปนผูชวยแมบาน (maid) ในประเทศสิงคโปรเปน

การเฉพาะ อยางไรก็ตามแรงงานไทยท่ีทํางานในตําแหนงนี้ยังปรากฏจํานวนนอยมาก เนื่องจาก

แรงงานไทยยังขาดทักษะทางดานภาษาอังกฤษ และในประเทศไทยไมมีศูนยฝกอบรมแมบาน 

2.3.2 แรงงานตางชาติในภาคบริการ 

ในชวงนี้ผลกระทบจากสภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอมภายในประเทศ

สิงคโปรระหวางป 2001-2003 ไดทําใหระบบเศรษฐกิจสิงคโปรเกิดความแปรปรวน ผลิตภัณฑ

มวลรวมในประเทศลดลง ดังนั้นรัฐบาลจึงใหความสําคัญของภาคบริการในระบบเศรษฐกิจ

สิงคโปร 1 7 18เนื่องจากภาคบริการอยางธุรกิจสปาเปนสวนสําคัญของเศรษฐกิจในสิงคโปรและเปน

หนึ่งในไมกี่ธุรกิจท่ีมีความยืดหยุนในชวงวิกฤตเศรษฐกิจ ดังนั้น ผูวิจัยจึงพบวาแรงงานตางชาติ

โดยเฉพาะแรงงานไทยท่ีทํางานภาคบริการในสิงคโปรถูกจัดอยูในประเภท Movement of 

Natural Persons คือ การคาบริการในลักษณะท่ีผูใหบริการซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาไปใหบริการใน

ประเทศผูรับบริการ เชน การไปทํางานเปนพอครัวหรือพนักงานสปาซ่ึงแรงงานไทยจะทําอาชีพ

เปนพนักงานสปามากกวา แตก็มีจํานวนนอยมากเพราะนายจางจะจางแรงงานตางชาติท่ีมี

ใบอนุญาตทํางานประเภท S Pass (ประเภทแรงงานฝมือระดับกลาง) เทานั้น 

จากท่ีกลาวมาขางตน สมัยรัฐบาลโกะจกตงเปนชวงเศรษฐกิจถดถอย เนื่องจากไดรับ

ผลกระทบอยางตอเนื่องจากภาวะวิกฤตทางการเงิน การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก การกอการ

ราย และการระบาดของโรค SARS ทําใหรัฐบาลลดการพ่ึงพิงแรงงานตางชาติประเภทไรฝมือ แต

หันไปใหความสําคัญแรงงานตางชาติทักษะฝมือมากข้ึน ดังนั้นแรงงานตางชาติในภาคกอสรางจึง

                                                            
 18 Economics Department Monetary Authority of Singapore, “Singapore’s 

Service Sector in Perspective: Trend and Outlook,” Journal Occasional 5 (May 

1988): 1. 
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ไดรับผลกระทบไปดวย อยางไรก็ตาม รัฐบาลไดหันมาสงเสริมภาคบริการ เพ่ือจะไดกระตุน

เศรษฐกิจทุกภาคสวนในสิงคโปร ทําใหแรงงานตางชาติโดยเฉพาะแรงงานไทยมีโอกาสเขามา

ทํางานธุรกิจสปาในสิงคโปร นอกจากนี้สิงคโปรขาดแคลนแรงงานรับใชในบาน จึงจางแมบาน

ฟลิปปนส และแมบานอินโดนีเซียใหเขามาทํางานในสิงคโปรดวย  

3.แรงงานตางชาติในสมัยรัฐบาลลี เซียนลุง (ค.ศ.2004-ปจจุบนั) 

ภารกิจท่ีทาทายสมัยรัฐบาลลี เซียนลุง ท่ีเขามาดํารงตําแหนงใน2004 ก็คือ การดําเนิน

โครงการฟนฟูระบบเศรษฐกิจสิงคโปร (จากผลกระทบของสภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยในป 2001 

และจากผลกระทบของโรคซารสระบาดในป 2003) ใหฟนตัวขึ้นเรื่อย ๆ ตอไป และการรักษา

ความสามารถในการแขงขันสภาพแวดลอมภายนอกประเทศท่ีอาจเปนอุปสรรคสําคัญตอการ

เจริญเติบโตของสิงคโปรดวย1 8

19 รวมไปถึงปญหาการหลั่งไหลเขามาของแรงงานตางดาวท่ีไดสราง

ความไมพอใจแกชาวสิงคโปร 

3.1 การดําเนินนโยบายตอแรงงานตางชาติ 

สถานการณแรงงานตางชาติท่ีหลั่งไหลเขามาในสมัยรัฐบาลลี เซียนลุง โดยเฉพาะอยาง

ย่ิงในชวงป 2005-2008 ทําใหชาวสิงคโปรบางสวนเกิดความไมพอใจ ประกอบกับการชะลอตัว

ทางเศรษฐกิจป 2008-2009 สงผลใหเกิดการวางงานในสิงคโปรเพ่ิมสูงข้ึน (โดยเฉพาะแรงงานคอ

ปกขาวหรือแรงงานท่ีใชความรูมากกวาใชแรงกายในการทํางาน) อีกท้ังการจางแรงงานตางชาติได

ขยายตัวรอยละ 21.4 ในขณะท่ีประชากรขยายตัวเพียง 2.7% ในป 2008 และอัตราการวางงาน

ของชาวสิงคโปรเพ่ิมข้ึนเปน 4.9% ภายในป 200920 ตอมาป 2010 นายกรัฐมนตรีลี เซียนลุง ได

ทําการบริหารจัดการและควบคุมการไหลจํานวนการเขามาทํางานของแรงงานตางชาติเพ่ือให

ยืดหยุนตามภาวะเศรษฐกิจสิงคโปร และเพ่ือลดความไมพอใจของชาวสิงคโปรท่ีมีตอแรงงาน

ตางชาติ ดังนั้น การดําเนินนโยบายของนายกรัฐมนตรีลี เซียนลุง สามารถแบงออกเปน 2 ชวง 

ดังนี้ 

 

                                                            
 19โคริน เฟองเกษม, เรื่องเดียวกัน, หนา 187. 

 20 Chia SiowYue, Ibid, 18. 

ระยะแรก (ป 2004) การหลั่งไหลเขามาของแรงงานตางชาติต้ังแตป 2004-2008 

กลายเปนปญหาสําคัญของรัฐบาล ดังนั้น ต้ังแตป2004-2008 รัฐบาลจะทําการเปลี่ยนแปลง

คาจางข้ันตํ่าสําหรับแรงงานตางชาติประเภทไรฝมือ และประเภทกึ่งฝมือ (Work Permit) โดยต้ัง

ขอกําหนดตาง ๆ เพ่ือใหนายจางลดการพ่ึงพาแรงงานตางชาติประเภทไรฝมือ และประเภทกึ่ง

ฝมือ และใหความสําคัญกับแรงงานตางชาติท่ีมีทักษะระดับกลาง (S Pass) มากขึ้น เพ่ือนํา

แรงงานกลุมนี้มาชวยพัฒนาอุตสาหกรรมตางๆในสิงคโปร 

ระยะท่ีสอง (ป 2010) กระทรวงแรงงานสิงคโปรไดออกนโยบายแรงงานตางชาติใหมวา 

สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงในคร้ังนี้ เปนการควบคุมจํานวนแรงงานตางชาติใหอยางมี

ประสิทธิภาพและสรางความม่ันคงตอตลาดแรงงานในสิงคโปร เนื่องจากการมีพ้ืนท่ีจํากัด และ

การเพ่ิมข้ึนของประชากรสิงคโปร ดังนั้นรัฐบาลตองรักษาความเปนธรรมของการแขงขันระหวาง

แรงงานสิงคโปร และแรงงานตางชาติ ตอมาระหวางป 2011-2012 รัฐบาลสิงคโปรมีการ

ปรับเปลี่ยนนโยบายแรงงานตางชาติใหมอีกคร้ัง โดยทําการเรียกเก็บภาษีจากใบอนุญาตทํางาน 

สําหรับแรงงานตางชาติประเภทไรฝมือ และประเภทกึ่งฝมือ (Work Permit) จะถูกเรียกเก็บภาษี

สูงกวาแรงงานตางชาติท่ีมีทักษะระดับกลาง (S Pass) และเชิญชวนแรงงานตางชาติระดับ

ผูเชี่ยวชาญพิเศษ (Employment Pass) ผูถือบัตรEmployment Pass จะไดรับสิทธิพิเศษตาง ๆ 

ท่ีรัฐบาลไดต้ังขอจํากัดไว 

3.2 ผลของการดําเนินนโยบายตอแรงงานตางชาติในป 2004-2010 

สิงคโปรอาศัยแรงงานตางชาติเพ่ือชวยในการแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงาน ซ่ึงในป 

2004 มีจํานวนแรงงานตางชาติเขามาทํางานในสิงคโปรประมาณ 29% ของตลาดแรงงานใน

สิงคโปรตอมาป 2006 มีแรงงานตางชาติอยูในสิงคโปรจํานวนประมาณ670,000 คนโดย 90,000 

คนเปนแรงงานทักษะฝมือ และ 580,000 คน เปนแรงงานไรฝมือ 2 0

21ซ่ึงประกอบไปดวยแรงงาน

                                                            
 21Ducanes, Geoffrey, Labour shortage responses in Japan, Korea, 

Singapore, Hong Kong, and Malaysia : a review and evaluation / Geoffrey Ducanes 

and ManoloAbella,(Bangkok : International Labour Organization, 2008), Page 27. 
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ระยะแรก (ป 2004) การหลั่งไหลเขามาของแรงงานตางชาติต้ังแตป 2004-2008 

กลายเปนปญหาสําคัญของรัฐบาล ดังนั้น ต้ังแตป2004-2008 รัฐบาลจะทําการเปลี่ยนแปลง

คาจางข้ันตํ่าสําหรับแรงงานตางชาติประเภทไรฝมือ และประเภทกึ่งฝมือ (Work Permit) โดยต้ัง

ขอกําหนดตาง ๆ เพ่ือใหนายจางลดการพ่ึงพาแรงงานตางชาติประเภทไรฝมือ และประเภทกึ่ง

ฝมือ และใหความสําคัญกับแรงงานตางชาติท่ีมีทักษะระดับกลาง (S Pass) มากขึ้น เพ่ือนํา

แรงงานกลุมนี้มาชวยพัฒนาอุตสาหกรรมตางๆในสิงคโปร 

ระยะท่ีสอง (ป 2010) กระทรวงแรงงานสิงคโปรไดออกนโยบายแรงงานตางชาติใหมวา 

สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงในคร้ังนี้ เปนการควบคุมจํานวนแรงงานตางชาติใหอยางมี

ประสิทธิภาพและสรางความม่ันคงตอตลาดแรงงานในสิงคโปร เนื่องจากการมีพ้ืนท่ีจํากัด และ

การเพ่ิมข้ึนของประชากรสิงคโปร ดังนั้นรัฐบาลตองรักษาความเปนธรรมของการแขงขันระหวาง

แรงงานสิงคโปร และแรงงานตางชาติ ตอมาระหวางป 2011-2012 รัฐบาลสิงคโปรมีการ

ปรับเปลี่ยนนโยบายแรงงานตางชาติใหมอีกคร้ัง โดยทําการเรียกเก็บภาษีจากใบอนุญาตทํางาน 

สําหรับแรงงานตางชาติประเภทไรฝมือ และประเภทกึ่งฝมือ (Work Permit) จะถูกเรียกเก็บภาษี

สูงกวาแรงงานตางชาติท่ีมีทักษะระดับกลาง (S Pass) และเชิญชวนแรงงานตางชาติระดับ

ผูเชี่ยวชาญพิเศษ (Employment Pass) ผูถือบัตรEmployment Pass จะไดรับสิทธิพิเศษตาง ๆ 

ท่ีรัฐบาลไดต้ังขอจํากัดไว 

3.2 ผลของการดําเนินนโยบายตอแรงงานตางชาติในป 2004-2010 

สิงคโปรอาศัยแรงงานตางชาติเพ่ือชวยในการแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงาน ซ่ึงในป 

2004 มีจํานวนแรงงานตางชาติเขามาทํางานในสิงคโปรประมาณ 29% ของตลาดแรงงานใน

สิงคโปรตอมาป 2006 มีแรงงานตางชาติอยูในสิงคโปรจํานวนประมาณ670,000 คนโดย 90,000 

คนเปนแรงงานทักษะฝมือ และ 580,000 คน เปนแรงงานไรฝมือ 2 0

21ซ่ึงประกอบไปดวยแรงงาน

                                                            
 21Ducanes, Geoffrey, Labour shortage responses in Japan, Korea, 

Singapore, Hong Kong, and Malaysia : a review and evaluation / Geoffrey Ducanes 

and ManoloAbella,(Bangkok : International Labour Organization, 2008), Page 27. 
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มาเลเซียในภาคบริการ แรงงานฟลิปปนสในสาขาพยาบาล แรงงานอินโดนีเซีย แรงงานอินเดีย 

แรงงานบังคลาเทศ และแรงงานไทยในภาคกอสราง และภาคทะเล21

22 

จากขอมูลดังกลาว แสดงใหเห็นวา การประกาศใชนโยบายของรัฐบาลตอแรงงาน

ตางชาติประเภทไรฝมือ และประเภทกึ่งฝมือ (Work Permit) กลับไมประสบผลสําเร็จมากนัก 

ประกอบกับในชวงนี้นายกรัฐมนตรีลี เซียนลุง มีการดําเนินกลยุทธ 3 ดาน 2 2

23 เพ่ือคงไวซ่ึง

ความสามารถในการแขงขัน และชวยใหระบบเศรษฐกิจกลับมาฟนตัวอีกคร้ัง โดยกลยุทธท่ีสําคัญ

ตอแรงงานตางชาติไดแก กลยุทธท่ี1 คือ การปรับปรุงยกระดับอุตสาหกรรมเพ่ือไมใหเศรษฐกิจ

ของประเทศตกตํ่าลง โดยรัฐบาลตองการสรางศูนยรวมการพนัน และแหลงบันเทิงในสิงคโปร 

หรือท่ีเรียกวาแหลงทองเท่ียวแบบบูรณาการ (Integrated Resort) ข้ึนมา 2 แหง ไดแก เซ็นโตซา 

และมารีนาใตสงผลใหอุตสาหกรรมกอสรางเติบโต และเกิดการจางแรงงานตางชาติในภาค

กอสรางเพ่ิมขึ้น 

ดังนั้นภาคกอสรางยังคงเปนตลาดแรงงานหลักสําหรับแรงงานตางชาติท้ังประเภทไร

ฝมือและประเภทกึ่งฝมือเพราะสภาวะเศรษฐกิจของสิงคโปรเร่ิมฟนตัวและมีแนวโนมดีข้ึนเร่ือยๆ

ประกอบกับมีโครงการกอสรางขนาดใหญเชนการกอสรางโรงพยาบาลขนาด 400 เตียงท่ี Yishun

การกอสรางทางเดินเชื่อมตอใตดินระหวางศูนยการคาใหญบริเวณถนน Orchard มูลคา 59 ลาน

เหรียญสิงคโปรการกอสรางรถไฟฟาสายวงกลมการกอสราง College of the Arts ท่ี Rochor

การกอสราง National University of Singapore และ High School ท่ี Clementi การ

กอสรางท่ีพักอาศัย 1,000 ยูนิตของ CDL ท่ี Marina Boulevard เปนตน23

24 

ตอมากลยุทธท่ี 3 ท่ีนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงไดนํามาใชคือ การเชิญชวนการลงทุนของ

ตางชาติสาขาใหม ๆ ในสิงคโปร ในดานการแพทย และการศึกษา เปนตน 2 4

25 เนื่องจากสิงคโปร

                                                            
 

22
ThanawitButr-Udom,Ibid, Page 23. 

 23กลยุทธท่ี 2 คือการแขงขันกระตุนบริษัทท่ีรัฐบาลรวมลงทุนใหขยายการลงทุนใน

ตางประเทศ 

 24ThanawitButr-Udom, Ibid, Page 25. 

 25โคริน เฟองเกษม, เรื่องเดียวกัน, หนา 194. 

เปนประเทศท่ีใหความสําคัญกับธุรกิจรักษาพยาบาลในฐานะท่ีเปนธุรกิจท่ีสําคัญสําหรับนําเงินตรา

เขาสูประเทศ และดําเนินนโยบายศูนยกลางการแพทยของเอเชีย (Medical Hub) โดยมีผูปวย

จากประเทศในเอเชีย เชนมาเลเซียอินโดนีเซียบังกลาเทศศรีลังกาฯลฯ เดินทางเขามารับการ

รักษาพยาบาลท้ังนี้สิงคโปรมีแผนจะขยายบริการทางการแพทยอยางตอเนื่อง ซ่ึงคาดวาจะทําให

พยาบาลขาดแคลน ดังนั้น รัฐบาลจะเปดรับพยาบาลฟลิปปนสเพราะประเทศฟลิปปนสมีการผลิต

พยาบาลสงออกไปทํางานยังตางประเทศซ่ึงประเทศฟลิปปนสมีโรงเรียนเปดสอนหลักสูตร

พยาบาลวิชาชีพกวา 300 แหงอีกท้ังชาวฟลิปปนสมีทักษะภาษาอังกฤษท่ีเกงกวาแรงงานประเทศ

อ่ืนๆ 

นอกจากนี้ สิงคโปรกําลังเผชิญปญหาการหลั่งไหลเขามาของแรงงานตางชาติประเภทไร

ฝมือ และประเภทกึ่งฝมือ (Work permit) ระหวางป 2005-2008 ทําใหชาวสิงคโปรจํานวนหนึ่ง

ไมพอใจ เพราะแรงงานตางชาติไดเขามาแยงการใชระบบขนสงมวลชน ท่ีอยูอาศัย และสิ่งอํานวย

ความสะดวกอ่ืน ๆ จนเกิดความแออัด และท่ีสําคัญแรงงานตางชาติเร่ิมเขามาแยงงานท่ีควรจะ

เปนของชาวสิงคโปร ประกอบกับป 2009 รัฐบาลประกาศใชนโยบายเปดรับแรงงานตางชาติ

เพ่ิมข้ึน จึงถือเปนปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีทําใหนายกรัฐมนตรีลี เซียนลุงถูกประชาชน

ตอตานนโยบายอยางหนัก สงผลใหรัฐบาลแกไขปญหาดวยการกําหนดเพดานการจางแรงงาน

ตางชาติประเภทไรฝมือ และประเภทกึ่งฝมือ ทําการปรับเพ่ิมอัตราภาษีการจางแรงงานตางชาติ

กับนายจาง เพ่ือลดการจางแรงงานตางชาติกลุมนี้รวมถึงบังคับใชกฎหมายสิงคโปรท่ีเขมงวดมาก

ขึ้นและกําหนดบทลงโทษอยางชัดเจน 

3.3 ผลของการดําเนินนโยบายตอแรงงานตางชาติในป 2010-ปจจุบัน 

จากเหตุการณวิกฤตเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา และยุโรปต้ังแตป 2008 เปนตนมา และ

การหลั่งไหลเขามาของแรงงานตางชาติในสิงคโปร รัฐบาลเริ่มกังวลเกี่ยวกับผลกระทบทาง

เศรษฐกิจและผลกระทบทางสังคมจากแรงงานตางชาติท่ีหลั่งไหลเขามาสูประเทศ เชน การ

วางงานของชาวสิงคโปร ราคาอสังหาริมทรัพยท่ีเพ่ิมสูงขึ้น และปญหาการจราจร เปนตน ดวยเหตุ

นี้ทางรัฐบาลสิงคโปรจึงเร่ิมชะลอการรับแรงงานตางชาติประเภทไรฝมือ และประเภทกึ่งฝมือ

(Work permit)ตั้งแตป 2010 เปนตนมา แตสําหรับแรงงานประเภทฝมือข้ันสูง (Employment 

Pass) รัฐบาลจะทําการเพ่ิมอัตราเงินเดือนขั้นตํ่า 7000 เหรียญสิงคโปรขึ้นไปและเปดโอกาสใหคน
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เปนประเทศท่ีใหความสําคัญกับธุรกิจรักษาพยาบาลในฐานะท่ีเปนธุรกิจท่ีสําคัญสําหรับนําเงินตรา

เขาสูประเทศ และดําเนินนโยบายศูนยกลางการแพทยของเอเชีย (Medical Hub) โดยมีผูปวย

จากประเทศในเอเชีย เชนมาเลเซียอินโดนีเซียบังกลาเทศศรีลังกาฯลฯ เดินทางเขามารับการ

รักษาพยาบาลท้ังนี้สิงคโปรมีแผนจะขยายบริการทางการแพทยอยางตอเนื่อง ซ่ึงคาดวาจะทําให

พยาบาลขาดแคลน ดังนั้น รัฐบาลจะเปดรับพยาบาลฟลิปปนสเพราะประเทศฟลิปปนสมีการผลิต

พยาบาลสงออกไปทํางานยังตางประเทศซ่ึงประเทศฟลิปปนสมีโรงเรียนเปดสอนหลักสูตร

พยาบาลวิชาชีพกวา 300 แหงอีกท้ังชาวฟลิปปนสมีทักษะภาษาอังกฤษท่ีเกงกวาแรงงานประเทศ

อ่ืนๆ 

นอกจากนี้ สิงคโปรกําลังเผชิญปญหาการหลั่งไหลเขามาของแรงงานตางชาติประเภทไร

ฝมือ และประเภทกึ่งฝมือ (Work permit) ระหวางป 2005-2008 ทําใหชาวสิงคโปรจํานวนหนึ่ง

ไมพอใจ เพราะแรงงานตางชาติไดเขามาแยงการใชระบบขนสงมวลชน ท่ีอยูอาศัย และสิ่งอํานวย

ความสะดวกอ่ืน ๆ จนเกิดความแออัด และท่ีสําคัญแรงงานตางชาติเร่ิมเขามาแยงงานท่ีควรจะ

เปนของชาวสิงคโปร ประกอบกับป 2009 รัฐบาลประกาศใชนโยบายเปดรับแรงงานตางชาติ

เพ่ิมข้ึน จึงถือเปนปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีทําใหนายกรัฐมนตรีลี เซียนลุงถูกประชาชน

ตอตานนโยบายอยางหนัก สงผลใหรัฐบาลแกไขปญหาดวยการกําหนดเพดานการจางแรงงาน

ตางชาติประเภทไรฝมือ และประเภทกึ่งฝมือ ทําการปรับเพ่ิมอัตราภาษีการจางแรงงานตางชาติ

กับนายจาง เพ่ือลดการจางแรงงานตางชาติกลุมนี้รวมถึงบังคับใชกฎหมายสิงคโปรท่ีเขมงวดมาก

ขึ้นและกําหนดบทลงโทษอยางชัดเจน 

3.3 ผลของการดําเนินนโยบายตอแรงงานตางชาติในป 2010-ปจจุบัน 

จากเหตุการณวิกฤตเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา และยุโรปต้ังแตป 2008 เปนตนมา และ

การหลั่งไหลเขามาของแรงงานตางชาติในสิงคโปร รัฐบาลเริ่มกังวลเกี่ยวกับผลกระทบทาง

เศรษฐกิจและผลกระทบทางสังคมจากแรงงานตางชาติท่ีหลั่งไหลเขามาสูประเทศ เชน การ

วางงานของชาวสิงคโปร ราคาอสังหาริมทรัพยท่ีเพ่ิมสูงขึ้น และปญหาการจราจร เปนตน ดวยเหตุ

นี้ทางรัฐบาลสิงคโปรจึงเร่ิมชะลอการรับแรงงานตางชาติประเภทไรฝมือ และประเภทกึ่งฝมือ

(Work permit)ตั้งแตป 2010 เปนตนมา แตสําหรับแรงงานประเภทฝมือข้ันสูง (Employment 

Pass) รัฐบาลจะทําการเพ่ิมอัตราเงินเดือนขั้นตํ่า 7000 เหรียญสิงคโปรขึ้นไปและเปดโอกาสใหคน
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สิงคโปรไดมีโอกาสทํางานกอนเปนอันดับแรก และแรงงานตางชาติจากประเทศอ่ืน ๆ รองเปน

อันดับสอง 

มาตรการดังกลาวทําใหอัตราการเติบโตของแรงงานตางชาติทุกประเภทในสิงคโปร

ลดลงจากรอยละ 7.6 ในป 2011 เหลือรอยละ 2.6 ในป 2014 นอกจากนี้สิงคโปรเพ่ิมขอกําหนด

แรงงานตางชาติประเภท ไรฝมือ และประเภทกึ่งฝมือ (Work permit) ทําใหแรงงานกลุมนี้ ลดลง

จาก 79,000 คน ในป 2008 เหลือเพียง 27,000 – 30,000 คนตอป และในชวงป 2010-2013 

ในทางกลับกันทางการสิงคโปรมุงพัฒนาทรัพยากรมนุษยในประเทศมากข้ึน โดยการฝกอบรม

แรงงานผานโครงการ Skills Future Credit System โดยจัดสรรทุนการศึกษาและฝกอบรมให

ชาวสิงคโปรท่ีมีอายุ 25 ปข้ึนไป คนละประมาณ 500 ดอลลารสิงคโปร2526 

จากการดําเนินการของรัฐบาลแสดงใหเห็นวา รัฐบาลใหความสําคัญกับชาวสิงคโปรมา

กอนแรงงานตางชาติ เพราะรัฐบาลตองการพัฒนาบุคลากรในประเทศใหเปนกําลังหลักและมี

ความสามารถในการทํางานมากข้ึนเพ่ือท่ีจะทดแทนกับจํานวนแรงงานตางชาติท่ีลดลงดังนั้น การ

ใชนโยบายแรงงานตางชาติในชวงนี้รัฐบาลจะใชวิธีการคัดเลือกแรงงานเพ่ือใหสอดคลองกับ

สถานการณเศรษฐกิจและสถานการณทางการเมืองของประเทศ ซ่ึงการดําเนินนโยบายของรัฐบาล

จะทําการอนุญาตแรงงานทักษะฝมือระดับกลางและแรงงานฝมืออาชีพมากกวาแรงงานไรฝมือ 

และแรงงานกึ่งฝมือ 

จากขอมูลขางตนแสดงใหเห็นวาการดําเนินนโยบายตอแรงงานตางชาติประเภทฝมือขั้น

สูงและประเภทฝมือระดับกลางของรัฐบาลในการเพ่ิมคาจางท่ีสูงข้ึนและใหสิทธิพิเศษตางๆตอ

แรงงานกลุมนี้จึงเปนแรงจูงใจใหแรงงานกลุมนี้เดินทางเขามาทํางานในสิงคโปรซ่ึงขอมูลดังกลาว

สามารถนํามาวิเคราะหกับทฤษฎีดานทุนมนุษยในการยายถ่ินของLarry A. Sjaastadไดวาการ

ยายถ่ินเปนการตัดสินใจในการลงทุนระดับปจเจกชนเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย

นอกจากนี้ผูยายถ่ินอาจมีลักษณะบางประการท่ีตรงกับความตองการของตลาดแรงงานอยาง

                                                            
 26สักกรินทร นิยมศิลป, การเคลื่อนยายแรงงานฝมือขามชาติ และนโยบายดึงดูดแรงงาน

ฝมือตางชาติของเอเชีย, (นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559), 

หนา 48. 

สิงคโปรเชนทักษะการทํางานและทักษะดานภาษาเปนตนรวมไปถึงผูยายถ่ินไดไตรตรองถึง

ผลประโยชนและคาจางท่ีจะไดรับจากประเทศปลายทางอยางสิงคโปรไวแลว 

อยางไรก็ตามรัฐบาลไดรับแรงกดดันจากหลายฝายโดยเฉพาะนายจางท่ีตองการจาง

แรงงานตางชาติประเภทไรฝมือและประเภทกึ่งฝมือในภาคกอสรางและภาคทะเล ซ่ึงเปน

อุตสาหกรรมท่ีกําลังเติบโตอยางตอเนื่องตามภาวะเศรษฐกิจสิงคโปร จึงทําใหรัฐบาลทบทวนและ

แกไขนโยบายใหม เพ่ือลดความกดดันจากนายจางแตละอุตสาหกรรมตาง ๆโดยประกาศใช

นโยบายการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตตอแรงงานประเภทไรฝมือ และประเภทกึ่งฝมือ ซ่ึงเปนการเพ่ิม

ทักษะโดยทําการฝกอบรมและยกระดับฝมือท้ังชาวทองถ่ินและชาวตางชาติซ่ึงเปนรากฐานสําคัญ

ของโครงสรางเศรษฐกิจสิงคโปร อีกท้ังนโยบายดังกลาวยังสรางความพึงพอใจแกนายจางและ

แรงงานเอง เพราะนายจางจะไดแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน สวนแรงงานก็จะไดพัฒนาฝมือ

จนเปนแรงงานประเภทชางฝมือพ้ืนฐาน (Basic Skilled) และสามารถยกระดับเปนชางฝมือชั้นสูง 

(Higher Skilled) ได  

จากท่ีกลาวมาขางตน สมัยรัฐบาลลี เซียนลุงเปนชวงท่ีรัฐบาลไดรับผลกระทบจาก

สภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยในป 2001 และจากผลกระทบของโรคซารสระบาดในป 2003 รวม

ไปถึงสถานการณภายนอกประเทศท่ีกดดันใหรัฐบาลตองเรงพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีการดําเนินกล

ยุทธตาง ๆ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ และสงผลใหรัฐบาลตองจางแรงงานตางชาติ นอกจากนี้การ

หลั่งไหลเขามาของแรงงานตางชาติจํานวนมากสรางความไมพอใจแกชาวสิงคโปร ทําใหรัฐบาลมี

การปรับเปลี่ยนนโยบายแรงงานตางชาติเพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณเศรษฐกิจและ

สถานการณการเมืองในสิงคโปร 

สรุป 

การเขามาของแรงงานตางชาติในสิงคโปร ปจจัยสําคัญท่ีผลักดันใหแรงงานตางชาติเขา

มาทํางานในสิงคโปร คือ วิกฤตเศรษฐกิจ เพราะวิกฤตเศรษฐกิจตมยํากุง และวิกฤตเศรษฐกิจ

แฮมเบอรเกอรสงผลใหอุตสาหกรรมตาง ๆ ตองทยอยปดตัวลง และสงผลใหเกิดปญหาการ

วางงาน ดังนั้น แรงงานบางประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตตองออกเดินทางไปทํางาน

ตางประเทศ เพ่ือหาอาชีพ หารายได และเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองใหดีข้ึน ประกอบกับ

สมัยรัฐบาลลี กวนยู ไดทําการเปดประเทศสิงคโปรเพราะเกิดปญหาขาดแคลนแรงงานจํานวนมาก
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สิงคโปรเชนทักษะการทํางานและทักษะดานภาษาเปนตนรวมไปถึงผูยายถ่ินไดไตรตรองถึง

ผลประโยชนและคาจางท่ีจะไดรับจากประเทศปลายทางอยางสิงคโปรไวแลว 

อยางไรก็ตามรัฐบาลไดรับแรงกดดันจากหลายฝายโดยเฉพาะนายจางท่ีตองการจาง

แรงงานตางชาติประเภทไรฝมือและประเภทกึ่งฝมือในภาคกอสรางและภาคทะเล ซ่ึงเปน

อุตสาหกรรมท่ีกําลังเติบโตอยางตอเนื่องตามภาวะเศรษฐกิจสิงคโปร จึงทําใหรัฐบาลทบทวนและ

แกไขนโยบายใหม เพ่ือลดความกดดันจากนายจางแตละอุตสาหกรรมตาง ๆโดยประกาศใช

นโยบายการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตตอแรงงานประเภทไรฝมือ และประเภทกึ่งฝมือ ซ่ึงเปนการเพ่ิม

ทักษะโดยทําการฝกอบรมและยกระดับฝมือท้ังชาวทองถ่ินและชาวตางชาติซ่ึงเปนรากฐานสําคัญ

ของโครงสรางเศรษฐกิจสิงคโปร อีกท้ังนโยบายดังกลาวยังสรางความพึงพอใจแกนายจางและ

แรงงานเอง เพราะนายจางจะไดแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน สวนแรงงานก็จะไดพัฒนาฝมือ

จนเปนแรงงานประเภทชางฝมือพ้ืนฐาน (Basic Skilled) และสามารถยกระดับเปนชางฝมือชั้นสูง 

(Higher Skilled) ได  

จากท่ีกลาวมาขางตน สมัยรัฐบาลลี เซียนลุงเปนชวงท่ีรัฐบาลไดรับผลกระทบจาก

สภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยในป 2001 และจากผลกระทบของโรคซารสระบาดในป 2003 รวม

ไปถึงสถานการณภายนอกประเทศท่ีกดดันใหรัฐบาลตองเรงพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีการดําเนินกล

ยุทธตาง ๆ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ และสงผลใหรัฐบาลตองจางแรงงานตางชาติ นอกจากนี้การ

หลั่งไหลเขามาของแรงงานตางชาติจํานวนมากสรางความไมพอใจแกชาวสิงคโปร ทําใหรัฐบาลมี

การปรับเปลี่ยนนโยบายแรงงานตางชาติเพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณเศรษฐกิจและ

สถานการณการเมืองในสิงคโปร 

สรุป 

การเขามาของแรงงานตางชาติในสิงคโปร ปจจัยสําคัญท่ีผลักดันใหแรงงานตางชาติเขา

มาทํางานในสิงคโปร คือ วิกฤตเศรษฐกิจ เพราะวิกฤตเศรษฐกิจตมยํากุง และวิกฤตเศรษฐกิจ

แฮมเบอรเกอรสงผลใหอุตสาหกรรมตาง ๆ ตองทยอยปดตัวลง และสงผลใหเกิดปญหาการ

วางงาน ดังนั้น แรงงานบางประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตตองออกเดินทางไปทํางาน

ตางประเทศ เพ่ือหาอาชีพ หารายได และเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองใหดีข้ึน ประกอบกับ

สมัยรัฐบาลลี กวนยู ไดทําการเปดประเทศสิงคโปรเพราะเกิดปญหาขาดแคลนแรงงานจํานวนมาก
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จากการเรงรัดพัฒนาเศรษฐกิจ จึงทําใหแรงงานบางประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

เลือกท่ีจะเดินทางเขามาทํางานในสิงคโปร  

อยางไรก็ตาม การเขามาทํางานของแรงงานตางชาติในสิงคโปรแสดงใหเห็นถึงการ

ดําเนินนโยบายแรงงานตางชาติท่ีแตกตางกันออกไปตามแตละสมัยรัฐบาลสิงคโปร ท้ังนี้ปจจัย

สําคัญท่ีเปนตัวกําหนดถึงความแตกตางของการดําเนินนโยบายของรัฐบาลสิงคโปร คือ ภาวะ

เศรษฐกิจ ดังนั้น สมัยรัฐบาลลี กวนยู เปนชวงเศรษฐกิจเติบโตอยางตอเนื่อง ทําใหรัฐบาลมีการ

เปดรับแรงงานตางชาติโดยเฉพาะภาคกอสราง และภาคผลิต สวนสมัยรัฐบาลโกะจกตง เปนชวง
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การเปลี่ยนแปลงภายใตภาวะความเปนสมัยใหม: 

กรณีศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางความคิดของผูหญิงมุสลิมในสังคมไทย 

Changes in the modern world: 

a case study of changes of Muslim women’s thoughts in Thai society 

วรรวี ลามอ0

1 

บทคัดยอ 

 ภายใตสภาวะความเปนสมัยใหมท่ีเกิดข้ึนนั้น ไดสรางความเปลี่ยนแปลงและพัฒนา

สังคมมนุษยในมิติตางๆ ท้ังดานอาหาร การแตงตัว หรือแมกระท่ังวิธีคิด ดังนั้น ศาสนาทุกศาสนา

ยอมมีการตอบสนองตอภาวะความเปนสมัยใหมท่ีเกิดข้ึนซ่ึงศาสนาอิสลามยอมไมสามารถหลีกหนี

จากการเผชิญหนากับความเปนสมัยใหมไดเชนกัน วิจัยชิ้นนี้มุงศึกษาการเปลี่ยนแปลงทาง

ความคดิของผูหญิงมุสลิมในสังคมไทย โดยใหความสําคัญกับความหลากหลายของผูหญิงมุสลิมใน

สังคมไทย โดยเฉพาะนักศึกษาผูหญิงท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ ซ่ึงปะทะกับความเปนสมัยใหม

อยูตลอดเวลา  และปรากฏอยูท้ังในมิติดานความคิดและการดําเนินวิถีชีวิต อยางไรก็ตามศาสนา

อิสลามท่ีมีความเขมแข็งทางวัฒนธรรมก็ถูกทาทายดวยความเปนสมัยใหมดวยเชนกัน ซ่ึงตัวอยาง

ท่ีชี้ใหเห็นถึงการถูกหลอมรวมของวัฒนธรรมมุสลิมอยางเปนรูปธรรมท่ีชัดเจนคือ การแตงกายของ

ผูหญิงมุสลิมนอกจากนี้แลววิธีคิดและการดํารงชีวิตของผูท่ีนับถือศาสนาอิสลามยังถูกทาทายดวย

กับระบบความคิดแบบตะวันตก 

 ผลการวิจัยพบวา ภายใตการรุกคืบของความเปนสมัยใหมท่ีมีรูปแบบของความเปน

ตะวันตกหรือกระแสวัฒนธรรมนิยม (pop culture) ภายในประเทศไทยผานทางสื่อตาง ๆ ไมวา

จะเปนสื่อออนไลน หรือขอมูลขาวสารทางโทรทัศน เปนตนนั้นทําใหผูหญิงมุสลิมมีการปรับตัว

และปรับเปลี่ยนความคิดอยูเสมอ เพ่ือใหเขากับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นบนโลก (adaptation) 

จากกระแสการกลัวอิสลาม ( Islamophobia) หรือไมวาจะเปนการฟนฟูอิสลามผานทาง

อินเทอรเน็ต เพ่ือใหตางศาสนิกชนไดเขาใจในสิ่งท่ีเรียกวาอิสลาม หรือแมแตการแตงกาย เชน 
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การคลุมฮิญาบ หรือการแตงกายใหมีความทันสมัยหรือตามแฟชั่นสมัยนิยมมากข้ึน โดยการ

เปลี่ยนแปลงดังกลาวไมวาจะในทิศทางใดก็ตามบรรดาผูหญิงมุสลิมยังคงมีหลักความคิดและความ

เชื่อท่ีเชื่อมโยงกับหลักการทางศาสนา 

คําสําคัญ: ผูหญิงมุสลิม, มุสลิมกับความสมัยใหม 

บทนํา 

สภาวะความเปนสมัยใหม (Modernization) มาพรอมกับสิ่งท่ีเรียกวากระแสโลกาภิวัตน 

(Globalization) อันเปนผลมาจากความเจริญกาวหนาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมในชวงศตวรรษ

ท่ี 18-19 ซ่ึงไดสรางความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมมนุษยในมิติตางๆใหมีความเจริญรุงเรือง 

เกิดเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีทําใหมนุษยสามารถรับขอมูลขาวสารท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็วจากสถานท่ี

หนึ่งไปยังอีกสถานท่ีหนึ่ง ทําใหสามารถกาวขามขีดจํากัดดานเวลาและพ้ืนท่ี (Time-Space) 

ระหวางบุคคลไดมากข้ึนสงผลใหมีการเชื่อมโยงและมีการไหลเวียนของขอมูลขาวสารระหวาง

สังคมหรือวัฒนธรรมตาง ๆ 

ภายใตสภาวการณเชนนี้ศาสนาทุกศาสนายอมมีการตอบสนองตอภาวะความเปน

สมัยใหมท่ีเกิดขึ้น ดังนั้นในกรณีของศาสนาอิสลามก็ยอมไมสามารถหลีกหนีจากการเผชิญหนากับ

ความเปนสมัยใหมไดเชนกัน ถึงแมวาศาสนาอิสลามไดวางกรอบการดําเนินชีวิตใหกับบรรดาผู

ศรัทธาในมิติตาง ๆ ไวอยางครอบคลุมและครบถวน แตในขณะเดียวกันก็ตองเผชิญกับความทาย

ทายในการรุกคืบเขามาของความเปนสมัยใหมท่ีมายังทุกๆมิติของมนุษยนอกจากนี้ภาวะความเปน

สมัยใหมยังทําใหเกิดการเผชิญหนาระหวางวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน ซ่ึงวัฒนธรรมท่ีมีความ

เขมแข็ง(มักจะหมายถึงวัฒนธรรมของตะวันตก)กวาก็จะผสมกลืนกลาย (assimilation) หรือ

ครอบงํา (domination) วัฒนธรรมท่ีออนแอ เห็นไดชัดจากสังคมไทยท่ีหลาย ๆ มิติถูก

กระบวนการผสมกลืนกลายและถูกปรับเปลี่ยนใหเปนแบบตะวันตก ท้ังในเร่ืองการแตงกาย 

อาหาร หรือแมกระท่ังวิธีคิด  

ศาสนาอิสลามเองท่ีมีความเขมแข็งทางวัฒนธรรมถูกทาทายดวยความเปนสมัยใหมดวย

เชนกัน ซ่ึงตัวอยางท่ีชี้ใหเห็นถึงการถูกหลอมรวมของวัฒนธรรมอิสลามคือ การแตงกายของผูหญิง

มุสลิมท่ีมีการนําแฟชั่นท่ีเปนท่ีนิยมมาปรับเปลี่ยนใหเขากับการแตงตัวแบบมุสลิมะห 1 2 ท่ีตอง

ปกปดรางกาย ผูหญิงมุสลิมบางคนเลือกท่ีจะใสขาเดป แตงตัวรัดรูป แตในขณะเดียวกันก็คลุม

ฮิญาบ หรือบางคนก็ไมคลุมฮิญาบ อาจจะดวยกับเหตุผลตางๆแลวแตบริบททางสังคมท่ีพวกเธอ

อาศัยอยู เปนตน นอกจากนี้แลว วิธีคิดและการดํารงชีวิตของผูท่ีนับถือศาสนาอิสลามยังถูกทา

ทายดวยกับระบบความคิดแบบตะวันตก ซ่ึงในปจจุบันถือวาเปนความคิดแบบสมัยใหม อาทิ การ

ท่ีผูหญิงมุสลิมมีบทบาทในสังคมมุสลิมของแตละประเทศมากย่ิงข้ึน  การขึ้นมาเปนผูนําในดาน

สิทธิสตรีหรือนักเคลื่อนไหวทางสังคม การทํานิตยสารหรือบทความสําหรับผูหญิงมุสลิม การทํา

ธุรกิจแฟชั่นเสื้อผาสําหรับผูหญิงมุสลิมโดยเฉพาะ เปนตน  

หากเทียบกับเม่ือกอนแลวนั้นผูหญิงมุสลิมจะไมคอยมีบทบาทในบริบทตางๆของสังคม

อยางเปดเผย จะเปนเพียงผูสนับสนุนอยูเบื้องหลังมากกวาซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนั้นได

เกิดขึ้นใหเห็นในสังคมมุสลิมไทยเชนกันดังนั้น คําถามท่ีนาสนใจคือ ความเปนสมัยใหมสงผลตอ

การเปลี่ยนแปลงทางความคิดของผูหญิงมุสลิมอยางไร และผูหญิงมุสลิมสามารถดํารงความเปน

มุสลิมภายใตความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในปจจุบันอยางไร 

การเริ่มการเปลี่ยนแปลงทางความคิดของผูหญิงมุสลิม 

การเปลี่ยนแปลงทางความคิดของผูหญิงมุสลิม สวนใหญแลวเราสามารถเห็นไดอยาง

เปนรูปธรรมท่ีชัดเจนผานการแตงกาย อาหารการกิน หรือแมกระท่ังวิถีชีวิตท่ีผูหญิงแตละคน

เลือกท่ีจะแสดงออก สําหรับมุสลิมในประเทศแถบตะวันตกนั้น ไมวาจะเปนผูชายหรือผูหญิง ยอม

มีการเปลี่ยนแปลงท่ีเห็นไดชัด สวนหนึ่งเนื่องมาจากเหตุการณตางๆท่ีเกิดขึ้น เชน เหตุการณความ

รุนแรง การกอการราย ท่ีถูกกลาวอางวาผูกระทําคือชาวมุสลิม ดังนั้นชาวมุสลิมในประเทศ

ตะวันตกมักจะถูกมองในแงท่ีมีอคติเสมอโดยถูกเหมารวมวาเปนกอการราย เปนศาสนาท่ีกดข่ีหรือ

สอนใหใชความรุนแรง เปนตน โดยเฉพาะอยางย่ิงผูหญิงมุสลิมท่ีสามารถเห็นความเปนอิสลาม

ผานการแตงกายของเธอดวยการคลุมฮิญาบ ซ่ึงจากการถูกมองหรือเหมารวมผูคนท่ีนับถือศาสนา

อิสลามไปในทางท่ีไมดี ผูหญิงมุสลิมในประเทศแถบตะวันตกจึงเร่ิมการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ

คลุม เพ่ือใหดูมีสีสันมากย่ิงข้ึน เปลี่ยนแปลงเพ่ือใหเขากับยุคสมัยและสังคมท่ีพวกเธออาศัยอยู

                                                            
 2คําวา มุสลิมะห เปนคําภาษาอาหรับเพ่ือใชเรียกผูหญิงมุสลิม สําหรับผูชายมุสลิมใชคํา

วา มุสลิมีน 
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มุสลิมท่ีมีการนําแฟชั่นท่ีเปนท่ีนิยมมาปรับเปลี่ยนใหเขากับการแตงตัวแบบมุสลิมะห 1 2 ท่ีตอง

ปกปดรางกาย ผูหญิงมุสลิมบางคนเลือกท่ีจะใสขาเดป แตงตัวรัดรูป แตในขณะเดียวกันก็คลุม

ฮิญาบ หรือบางคนก็ไมคลุมฮิญาบ อาจจะดวยกับเหตุผลตางๆแลวแตบริบททางสังคมท่ีพวกเธอ

อาศัยอยู เปนตน นอกจากนี้แลว วิธีคิดและการดํารงชีวิตของผูท่ีนับถือศาสนาอิสลามยังถูกทา

ทายดวยกับระบบความคิดแบบตะวันตก ซ่ึงในปจจุบันถือวาเปนความคิดแบบสมัยใหม อาทิ การ

ท่ีผูหญิงมุสลิมมีบทบาทในสังคมมุสลิมของแตละประเทศมากย่ิงข้ึน  การขึ้นมาเปนผูนําในดาน

สิทธิสตรีหรือนักเคลื่อนไหวทางสังคม การทํานิตยสารหรือบทความสําหรับผูหญิงมุสลิม การทํา

ธุรกิจแฟชั่นเสื้อผาสําหรับผูหญิงมุสลิมโดยเฉพาะ เปนตน  

หากเทียบกับเม่ือกอนแลวนั้นผูหญิงมุสลิมจะไมคอยมีบทบาทในบริบทตางๆของสังคม

อยางเปดเผย จะเปนเพียงผูสนับสนุนอยูเบื้องหลังมากกวาซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนั้นได

เกิดขึ้นใหเห็นในสังคมมุสลิมไทยเชนกันดังนั้น คําถามท่ีนาสนใจคือ ความเปนสมัยใหมสงผลตอ

การเปลี่ยนแปลงทางความคิดของผูหญิงมุสลิมอยางไร และผูหญิงมุสลิมสามารถดํารงความเปน

มุสลิมภายใตความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในปจจุบันอยางไร 

การเริ่มการเปลี่ยนแปลงทางความคิดของผูหญิงมุสลิม 

การเปลี่ยนแปลงทางความคิดของผูหญิงมุสลิม สวนใหญแลวเราสามารถเห็นไดอยาง

เปนรูปธรรมท่ีชัดเจนผานการแตงกาย อาหารการกิน หรือแมกระท่ังวิถีชีวิตท่ีผูหญิงแตละคน

เลือกท่ีจะแสดงออก สําหรับมุสลิมในประเทศแถบตะวันตกนั้น ไมวาจะเปนผูชายหรือผูหญิง ยอม

มีการเปลี่ยนแปลงท่ีเห็นไดชัด สวนหนึ่งเนื่องมาจากเหตุการณตางๆท่ีเกิดขึ้น เชน เหตุการณความ

รุนแรง การกอการราย ท่ีถูกกลาวอางวาผูกระทําคือชาวมุสลิม ดังนั้นชาวมุสลิมในประเทศ

ตะวันตกมักจะถูกมองในแงท่ีมีอคติเสมอโดยถูกเหมารวมวาเปนกอการราย เปนศาสนาท่ีกดข่ีหรือ

สอนใหใชความรุนแรง เปนตน โดยเฉพาะอยางย่ิงผูหญิงมุสลิมท่ีสามารถเห็นความเปนอิสลาม

ผานการแตงกายของเธอดวยการคลุมฮิญาบ ซ่ึงจากการถูกมองหรือเหมารวมผูคนท่ีนับถือศาสนา

อิสลามไปในทางท่ีไมดี ผูหญิงมุสลิมในประเทศแถบตะวันตกจึงเร่ิมการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ

คลุม เพ่ือใหดูมีสีสันมากย่ิงข้ึน เปลี่ยนแปลงเพ่ือใหเขากับยุคสมัยและสังคมท่ีพวกเธออาศัยอยู

                                                            
 2คําวา มุสลิมะห เปนคําภาษาอาหรับเพ่ือใชเรียกผูหญิงมุสลิม สําหรับผูชายมุสลิมใชคํา

วา มุสลิมีน 
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และตองการท่ีจะแสดงใหเห็นดวยเชนกันวาการท่ีพวกเธอคลุมฮิญาบไมใชเพราะการถูกกดข่ี แต

เปนสิ่งท่ีพวกเธอศรัทธาในผาคลุมฮิญาบ รูสึกถึงความถอมตน เรียบรอย (Modest) และสามารถ

นําการแตงกายท่ีตามกระแฟชั่นหรือการดํารงวิถีชีวิตในประจําวันท่ีไมสามารถหลีกเลี่ยงจากความ

ทันสมัยได มาปรับใหเขากับการดําเนินชีวิตแบบมุสลิมและไมผิดตอหลักการทางศาสนา 

ปรากฏการณการคลุมฮิญาบในสังคมไทย 

 การต่ืนตัวของมุสลิมในสังคมไทย 

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต การฟนฟูอิสลามในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย 

เกิดขึ้นจากปจจัยตางๆท้ังดานสังคม เศรษฐกิจ การพัฒนาประเทศรวมถึงปจจัยในเรื่องของโลกาภิ

วัตน ท่ีเปนผลสําคัญในการฟนฟูอิสลามซ่ึงเปนไปอยางเขมขน และจากการท่ีมาเลเซียไดรับ

แนวคิดการฟนฟูอิสลามเขามาในประเทศและทําใหสงผลตอสภาพสังคมในหลายๆดาน ถือวา

คอนขางประสบความสําเร็จในการดําเนินการฟนฟูอิสลามในมาเลเซียขณะนั้น  ซ่ึงสงผลใหเกิด

พลวัตทางสังคมริมชายแดน คือ ภาคใตของประเทศไทยซ่ึงในสังคมไทย รวมท้ังประเทศเพ่ือนบาน

อยางมาเลเซียและอินโดนีเซีย มุสลิมไดรับเอาแนวคิดการฟนฟูอิสลามเหลานี้ ผานกลุมนักเรียน

จากตางประเทศ ท่ีไดรับทุนการศึกษาจากกลุมประเทศในตะวันออกกลาง และรับเอาแนวคิด

ดังกลาวเขามาปฏิบัติใชในสังคมมุสลิมในไทย  

นอกจากกระแสการฟนฟูอิสลามขามชาติผานทางกลุมหรือองคกรทางศาสนาๆ และ

กลุมนักเรียนท่ีจบจากตางประเทศ ไดเร่ิมเขามามีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ความเชื่อ

และความศรัทธาของชาวมุสลิมในสังคมไทย ซ่ึงเปนปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนท่ัวทุกชุมชนมุสลิม ไม

เพียงแตชุมชนมุสลิมมลายูทางภาคใตเทานั้น ปจจุบัน ชุมชนมุสลิมในท่ีตางๆท่ัวโลกเอง ยังตอง

เผชิญกับกระแสการเติบโตของการใชเทคโนโลยีการสื่อสารอันสงผลใหเกิด นักวิชาการเฟสบุค,  

E-Ulamaท่ีอยูตามเว็บไซตตางๆ ในอินเตอรเน็ตท่ีเขามามีอิทธิพลในการตีความปญหาศาสนา

ตางๆ เพ่ือความเปนอิสลามแทโดยมีการจัดต้ังกลุมในสื่อสังคมออนไลนมากมาย ไมวาจะเปน 

เฟสบุค (facebook), ทวิตเตอร (twitter), ยูทูป (youtube) เปนตน โดยนักวิชาการท่ีเกิดขึ้น

อยางมากมายในโลกของสื่อสังคมออนไลนนั้น บางคนจะไมคอยรูถึงความซับซอนของวัฒนธรรม

ชุมชนท่ีตนเองกําลังโตแยงถึงความถูกผิดของศาสนา 

 

ฮิญาบกับความขัดแยงภายใตการต่ืนตัวของมุสลิม 

 “….และจงกลาวเถิด (มุฮัมหมัด) แกบรรดามุอฺมินะฮฺใหพวกเธอลดสายตาของพวกเธอ

ลงตํ่า และใหพวกเธอรักษาทวารของพวกเธอและอยาเปดเผยเคร่ืองประดับของพวกเธอ เวนแต

สิ่งท่ีพึงเปดเผยได และใหเธอปดผาคลุมศีรษะของเธอลงมาถึงหนาอกของเธอ...”3 

อัล-กุรอานซูเราะฮฺท่ี 24 อันนูร อายะหท่ี 31 

จากบทบัญญัติในคัมภีรอัล-กุรอานชี้ใหเห็นวาผูหญิงมุสลิมตองกายใหมิดชิดและ

เรียบรอยเพ่ือการเพ่ิมพูนเกียรติภูมิของผูหญิงและเปนการปกปองผูหญิงจากสิ่งท่ีไมดีในกิเลศ

ตัณหา 

สังคมไทยในปจจุบัน ซ่ึงเปนสังคมท่ีอยูภายใตอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก หรือ

วัฒนธรรมกระแสนิยมท่ีเปนแนวคิดในเชิงบริโภคนิยมและไดสรางความปรารถนาในการบริโภค

สินคาตางๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงสําหรับผูหญิง ท่ีสินคาตางๆไดพยายามเชื่อมโยงคุณคาของสินคา

ภายใตความสนใจในเรื่องของผูหญิง  เชน การใชความงดงามและรางกายของผูหญิงเปนเครื่องมือ

ในการกระจายสินคาตางๆ  โดยเห็นไดจากโฆษณาท่ีเกี่ยวกับแฟชั่นการแตงกายตางๆ 

หากแตวาสําหรับผูหญิงมุสลิมในสังคมไทยท่ีกระแสการฟนฟูอิสลามเริ่มเขามา ทําใหมี

การเปลี่ยนแปลงการแตงกายโดยหันมาคลุมฮิญาบกันมากข้ึน โดยเฉพาะอยางย่ิงในหมูของนิสิต

นักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย 

ดังนั้น ตัวชี้วัดถึงการฟนฟูอิสลามในสังคมไทยจึงสามารถเห็นไดชัดจากลักษณะของการ

แตงกาย เนื่องจาก ประชากรมุสลิมในประเทศไทยถือเปนสวนนอย และดวยกับการท่ีวัฒนธรรม 

ประเพณี ความเชื่อทางศาสนาแตกตางกันอยางสิ้นเชิง โดยมีเหตุการณสําคัญท่ีถือวาเปนการฟนฟู

หรือการต่ืนตัวของผูหญิงมุสลิมในสังคมไทยท่ีเห็นไดชัดท่ีสุด คือ “วิกฤตฮิญาบวิทยาลัยครูยะลา”

(ปจจุบันคือมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา)ซ่ึงมีขอยุติลงหลังจากท่ีมีตัวแทนจากกระทรวงศึกษาธิการ

                                                            
 3พระมหาคัมภีรอัล-กุรอาน พรอมความหมายภาษาไทย. แปลโดยสมาคมนักเรียนเกา

อาหรับ ประเทศไทย. หนา 854. 
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ฮิญาบกับความขัดแยงภายใตการต่ืนตัวของมุสลิม 

 “….และจงกลาวเถิด (มุฮัมหมัด) แกบรรดามุอฺมินะฮฺใหพวกเธอลดสายตาของพวกเธอ

ลงตํ่า และใหพวกเธอรักษาทวารของพวกเธอและอยาเปดเผยเคร่ืองประดับของพวกเธอ เวนแต

สิ่งท่ีพึงเปดเผยได และใหเธอปดผาคลุมศีรษะของเธอลงมาถึงหนาอกของเธอ...”3 

อัล-กุรอานซูเราะฮฺท่ี 24 อันนูร อายะหท่ี 31 

จากบทบัญญัติในคัมภีรอัล-กุรอานชี้ใหเห็นวาผูหญิงมุสลิมตองกายใหมิดชิดและ

เรียบรอยเพ่ือการเพ่ิมพูนเกียรติภูมิของผูหญิงและเปนการปกปองผูหญิงจากสิ่งท่ีไมดีในกิเลศ

ตัณหา 

สังคมไทยในปจจุบัน ซ่ึงเปนสังคมท่ีอยูภายใตอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก หรือ

วัฒนธรรมกระแสนิยมท่ีเปนแนวคิดในเชิงบริโภคนิยมและไดสรางความปรารถนาในการบริโภค

สินคาตางๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงสําหรับผูหญิง ท่ีสินคาตางๆไดพยายามเชื่อมโยงคุณคาของสินคา

ภายใตความสนใจในเรื่องของผูหญิง  เชน การใชความงดงามและรางกายของผูหญิงเปนเครื่องมือ

ในการกระจายสินคาตางๆ  โดยเห็นไดจากโฆษณาท่ีเกี่ยวกับแฟชั่นการแตงกายตางๆ 

หากแตวาสําหรับผูหญิงมุสลิมในสังคมไทยท่ีกระแสการฟนฟูอิสลามเริ่มเขามา ทําใหมี

การเปลี่ยนแปลงการแตงกายโดยหันมาคลุมฮิญาบกันมากข้ึน โดยเฉพาะอยางย่ิงในหมูของนิสิต

นักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย 

ดังนั้น ตัวชี้วัดถึงการฟนฟูอิสลามในสังคมไทยจึงสามารถเห็นไดชัดจากลักษณะของการ

แตงกาย เนื่องจาก ประชากรมุสลิมในประเทศไทยถือเปนสวนนอย และดวยกับการท่ีวัฒนธรรม 

ประเพณี ความเชื่อทางศาสนาแตกตางกันอยางสิ้นเชิง โดยมีเหตุการณสําคัญท่ีถือวาเปนการฟนฟู

หรือการต่ืนตัวของผูหญิงมุสลิมในสังคมไทยท่ีเห็นไดชัดท่ีสุด คือ “วิกฤตฮิญาบวิทยาลัยครูยะลา”

(ปจจุบันคือมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา)ซ่ึงมีขอยุติลงหลังจากท่ีมีตัวแทนจากกระทรวงศึกษาธิการ

                                                            
 3พระมหาคัมภีรอัล-กุรอาน พรอมความหมายภาษาไทย. แปลโดยสมาคมนักเรียนเกา

อาหรับ ประเทศไทย. หนา 854. 
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เขาเจรจาและรับขอเสนอของนักศึกษามุสลิม3

4 การรับรูเร่ืองราวของการชุมนุมเรียกรองการคลุม

ฮิญาบของนักศึกษาวิทยาลัยครู นําไปสูความรวมมือของกลุมนักศึกษามุสลิมในสวนตางๆท้ังจาก

กรุงเทพฯ และตางจังหวัด  ในทายท่ีสุดก็นําไปสูความพยายามในการแกไขระเบียบเครื่องแตงกาย

ของนักศึกษา หรือในภาคสวนของขาราชการใหสอดคลองกับวัฒนธรรมทองถิ่นและความตองการ

ของชุมชนนั้นๆไมวาจะพ้ืนท่ีใดก็ตามในสังคมไทย 

 การดํารงความเปนมุสลิมของผูหญิงมุสลิมในสังคมไทย 

การเปลี่ยนเขาสูสังคมสมัยใหมของไทยเปนผลมาจากบริบทภายนอกซ่ึงมีผลอยางมาก

ตอทาทีในการดํารงสถานะมุสลิมในรัฐท่ีมุสลิมเปนชนกลุมนอย ทามกลางกระแส Secular หรือ

เปนความเหตุผลทางโลก รวมถึงวัฒนธรรมทางโลก เชน ความเปนปจเจกชน การมีหลักเหตุและ

ผลกับทุกสิ่ง อยางไรก็ตาม การผูกโยงความเปนสมัยใหมกับอํานาจในการครอบงําโดยโลก

ตะวันตกในหลายมิตินั้น ในมุมมองของมุสลิมบางกลุมเห็นวาความเปนตะวันตกท่ีมาพรอมกับคํา

วาสมัยใหมเปนระบบท่ีทําลายอัตลักษณความเปนมุสลิมหรือการทําใหสังคมมุสลิมตกตํ่า อยางไร

ก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของผูหญิงมุสลิมในสังคมไทยไมวาจะเปนความตองการในการฟนฟู

อิสลามหรือการปรับตัวใหเขากับสังคมโลกท่ีมีความเปนสมัยใหมมักจะเกิดข้ึนในหมูชนชั้นกลาง

หรือบรรดานิสิตนักศึกษา และกําลังดําเนินไปพรอมกับวาทกรรมในการปลดปลอยผูหญิงจากการ

ถูกกดขี่ หรือการเรียกรองถึงสิทธิของผูหญิงในระดับสากลท่ีมีพัฒนาการทางการเคลื่อนไหวในโลก

ตะวันตก ผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพฯ ถือไดวาเปนชนกลุมนอยเม่ือเทียบกับชาวพุทธ ดวยเหตุนี้จึง

ทําใหผูหญิงมุสลิมมีการปรับตัวในหลายๆมิติของการดําเนินชีวิต จึงไมนาแปลกใจท่ีวาเราจะเห็น

ผูหญิงมุสลิมท้ังท่ีคลุมฮิญาบหรือไมคลุมฮิญาบ หรือคลุมบางเปนบางโอกาสท่ีพิเศษสําหรับศาสนา

หรือครอบครัว  

                                                            
4ขอเรียกรองดังกลาว มีดังนี้ 1.) ขอใหมีคําสั่งอนุโลมผอนปรนการแตงกายแบบสตรี

มุสลิม (ฮิญาบ) สามารถปฏิบัติไดจริง 2.) ขอใหมีการพิจารณาสอบสวนผูบริหารวิทยาลัยท่ีไมยอม

ปฏิบัติตามคําสั่งของสภาความม่ันคงแหงชาติและรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 3.) ขอใหมี

การแกไขระเบียบวาดวยการแตงกายไมใหขัดกับบทบัญญัติวาดวยการแตงกายตามศาสนาอิสลาม  

4.) ขอใหไมเอาผิดกับนักศึกษาท่ีประทวงโดยการไมเขาสอบและเปดโอกาสใหเขาสอบในภายหลัง 
 

การรับมือและเปลี่ยนแปลงกับความเปนสมัยใหมของผูหญิงมุสลิมในสังคมไทยมีความ

หลากหลายในมิติตางกันไป กลาวคือ กรณีของกลุมผูหญิงมุสลิมท่ีทํางานศาสนา มีการเขารวม

กลุมตางๆเพ่ือท่ีจะพัฒนาตนเองใหเปนมุสลิมท่ีดีอยูในแนวทาง และพยายามตักเตือนผูอ่ืนดวยสิ่ง

ท่ีดี เชน กลุมเชนจทูโกลด และ กลุมบะนาตุลฮุดา เปนตน ผูหญิงมุสลิมในกลุมดังกลาวนั้นจะมี

ความระมัดระวังในการเลือกรับความเปนสมัยใหมท่ีปรากฏอยูในสังคม เชน ขอมูลขาวสาร แฟชั่น

การแตงกาย หรือสิ่งท่ีสรางความบันเทิงตาง ๆ เนื่องจากเปาหมายของกลุมดังกลาวคือ ตองการ

ขัดเกลาจิตใจของสมาชิกกลุมใหอยูในแนวทางของศาสนาอิสลาม การมีมารยาทท่ีดีตอผูอ่ืน ใน

ขณะเดียวกัน ภาพลักษณของการเปนมุสลิมท่ีดีสําหรับมุมมองของมุสลิมจะสะทอนผานการแตง

กายแบบมุสลิม ซ่ึงสําหรับผูหญิงนั้นหมายถึงการท่ีแตงกายมิดชิด ใสผาคลุมท่ีไมโดดเดน หรือมี

สีสันมากจนเกินไป นอกจากการแตงกายแลวการเปนมุสลิมท่ีดียังหมายถึงการปฏิบัติศาสนกิจ

อยางไมบกพรอง หรือบกพรองใหนอยท่ีสุด ดวยเหตุนี้ การท่ีจะเขามาอยูในกลุมตางๆเหลานี้ท่ี

ตองการจะฟนฟูศาสนาอิสลาม จึงตองเปนท่ีผูหญิงท่ีมีลักษณะการแตงกายเหมือนดังท่ีกลาวมา

ขางตน เพราะหากแตงกายในลักษณะแตกตางกันจะรูสึกถึงความเปนอ่ืน4

5 

อยางไรก็ตามกรณีของผูหญิงมุสลิมท่ีเปนกลุมวัฒนธรรมสมัยใหม ซ่ึงมีความนาสนใจ

เปนอยางมาก อาจกลาวไดวาผูหญิงมุสลิมในกลุมนี้รับความเปนสมัยใหมท่ีดํารงอยูในสังคม สิ่งท่ี

ปรากฏชัดเจนคือ การนําเอาวัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตแบบตะวันตก หรือแมกระท่ังวิธีการคิด

มาใชในชีวิตประจําวัน เชน การแตงกาย การรับสื่อและสิ่งบันเทิงตาง ๆ การรับความเปนสมัยใหม

ของผูหญิงมุสลิมในกลุมนี้เพ่ือท่ีจะสรางความเปนสมัยใหมใหกับอัตลักษณความเปนมุสลิม ท่ีมี

ความเทาทันตอภาวะความเปนสมัยใหมท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบของตะวันตก ซ่ึงสื่อสังคม

ออนไลนหรือขอมูลขาวสารจากโทรทัศนคือชองทางท่ีสําคัญในการรับความเปนสมัยใหมและการ

เชื่อมพวกเธอกับตะวันตก แตถึงอยางไร ผูหญิงกลุมนี้คือ “ผูหญิงท่ีถูกมองวาหางไกลจากการเปน

มุสลิมท่ีดีมนสังคมมุสลิมท่ีเครงครัด” อยางกรณีของผูหญิงมุสลิมท่ีแตงตัวตามแฟชั่น การแตงตัว

ในลักษณะท่ีรัดรูป เขาทรง เห็นสวนเวาสวนโคง ลักษณะการคลุมฮิญาบก็ไมปกปดมาถึงเนินอก 

อยางท่ีศาสนากําหนดไว และจะถูกสังคมมุสลิมท่ีเครงครัดในหลักการมองวาการแตงกายดังกลาว

                                                            
 5ผูวิจัยทํางานรวมกับสมาชิกกลุมบางทาน ขอมูลบางอยางไดจากการสนทนา

แลกเปลี่ยนหลายครั้งกับสมาชิกกลุม 
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การรับมือและเปลี่ยนแปลงกับความเปนสมัยใหมของผูหญิงมุสลิมในสังคมไทยมีความ

หลากหลายในมิติตางกันไป กลาวคือ กรณีของกลุมผูหญิงมุสลิมท่ีทํางานศาสนา มีการเขารวม

กลุมตางๆเพ่ือท่ีจะพัฒนาตนเองใหเปนมุสลิมท่ีดีอยูในแนวทาง และพยายามตักเตือนผูอ่ืนดวยสิ่ง

ท่ีดี เชน กลุมเชนจทูโกลด และ กลุมบะนาตุลฮุดา เปนตน ผูหญิงมุสลิมในกลุมดังกลาวนั้นจะมี

ความระมัดระวังในการเลือกรับความเปนสมัยใหมท่ีปรากฏอยูในสังคม เชน ขอมูลขาวสาร แฟชั่น

การแตงกาย หรือสิ่งท่ีสรางความบันเทิงตาง ๆ เนื่องจากเปาหมายของกลุมดังกลาวคือ ตองการ

ขัดเกลาจิตใจของสมาชิกกลุมใหอยูในแนวทางของศาสนาอิสลาม การมีมารยาทท่ีดีตอผูอ่ืน ใน

ขณะเดียวกัน ภาพลักษณของการเปนมุสลิมท่ีดีสําหรับมุมมองของมุสลิมจะสะทอนผานการแตง

กายแบบมุสลิม ซ่ึงสําหรับผูหญิงนั้นหมายถึงการท่ีแตงกายมิดชิด ใสผาคลุมท่ีไมโดดเดน หรือมี

สีสันมากจนเกินไป นอกจากการแตงกายแลวการเปนมุสลิมท่ีดียังหมายถึงการปฏิบัติศาสนกิจ

อยางไมบกพรอง หรือบกพรองใหนอยท่ีสุด ดวยเหตุนี้ การท่ีจะเขามาอยูในกลุมตางๆเหลานี้ท่ี

ตองการจะฟนฟูศาสนาอิสลาม จึงตองเปนท่ีผูหญิงท่ีมีลักษณะการแตงกายเหมือนดังท่ีกลาวมา

ขางตน เพราะหากแตงกายในลักษณะแตกตางกันจะรูสึกถึงความเปนอ่ืน4

5 

อยางไรก็ตามกรณีของผูหญิงมุสลิมท่ีเปนกลุมวัฒนธรรมสมัยใหม ซ่ึงมีความนาสนใจ

เปนอยางมาก อาจกลาวไดวาผูหญิงมุสลิมในกลุมนี้รับความเปนสมัยใหมท่ีดํารงอยูในสังคม สิ่งท่ี

ปรากฏชัดเจนคือ การนําเอาวัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตแบบตะวันตก หรือแมกระท่ังวิธีการคิด

มาใชในชีวิตประจําวัน เชน การแตงกาย การรับสื่อและสิ่งบันเทิงตาง ๆ การรับความเปนสมัยใหม

ของผูหญิงมุสลิมในกลุมนี้เพ่ือท่ีจะสรางความเปนสมัยใหมใหกับอัตลักษณความเปนมุสลิม ท่ีมี

ความเทาทันตอภาวะความเปนสมัยใหมท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบของตะวันตก ซ่ึงสื่อสังคม

ออนไลนหรือขอมูลขาวสารจากโทรทัศนคือชองทางท่ีสําคัญในการรับความเปนสมัยใหมและการ

เชื่อมพวกเธอกับตะวันตก แตถึงอยางไร ผูหญิงกลุมนี้คือ “ผูหญิงท่ีถูกมองวาหางไกลจากการเปน

มุสลิมท่ีดีมนสังคมมุสลิมท่ีเครงครัด” อยางกรณีของผูหญิงมุสลิมท่ีแตงตัวตามแฟชั่น การแตงตัว

ในลักษณะท่ีรัดรูป เขาทรง เห็นสวนเวาสวนโคง ลักษณะการคลุมฮิญาบก็ไมปกปดมาถึงเนินอก 

อยางท่ีศาสนากําหนดไว และจะถูกสังคมมุสลิมท่ีเครงครัดในหลักการมองวาการแตงกายดังกลาว

                                                            
 5ผูวิจัยทํางานรวมกับสมาชิกกลุมบางทาน ขอมูลบางอยางไดจากการสนทนา

แลกเปลี่ยนหลายครั้งกับสมาชิกกลุม 
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เปนสิ่งท่ีไมเหมาะสม เนื่องจากเปนผูหญิงก็ควรท่ีจะแตงตัวใหเรียบรอย ปกปดในสวนท่ีหลักการ

ทางศาสนาใหปกปด ดวยเหตุนี้ ผูหญิงมุสลิมกลุมดังกลาวจะตระหนักอยูเสมอวาพวกเธอไมใช

มุสลิมท่ีดีแตเปนเพียงมุสลิมเทานั้น ถึงแมวาการดําเนินชีวิตประจําวันของพวกเธอจะหางไกลจาก

การเปนมุสลิมท่ีดี แตก็ไมไดหมายความวากระแสวัฒนธรรมนิยมท่ีพวกเธอรับมาหรือความเปน

สมัยใหมแบบตะวันตกจะถอนรากถอนโคนความศรัทธาในศาสนาได 

การท่ีผูหญิงมุสลิมคนหนึ่งเลือกท่ีจะคลุมฮิญาบในบางเวลา หรือไมคลุมฮิญาบ หรือคลุม

ฮิญาบแตเปนผาขนาดเล็ก แตงกายตามแฟชั่น การดําเนินชีวิตของเธอเปนไปในรูปแบบของ

ตะวันตก ไมสมควรท่ีจะกลาวตอพวกเธอวา “พวกเธอคือผูหญิงมุสลิมสมัยใหม” จากการศึกษา

พบวาผูหญิงกลุมดังกลาวไมตองการท่ีจะใหหลายๆคนบอกวาเธอคือผูหญิงมุสลิมสมัยใหม พวก

เธอเปนมุสลิมเชนเดียวกันกับผูหญิงมุสลิมคนอ่ืนๆ ในสังคม ถึงแมวาจะมีการแตงการตามแฟชั่น 

และรับสื่อบันเทิงตางๆเขามาในชีวิตประจําวันก็ตาม ขอมูลจากการสัมภาษณนักศึกษาผูหญิง

มุสลิม 5

6 เธอกลาววา การท่ีเธอรับเอาวัฒนธรรมของตะวันตกเขามาในชีวิตนั้น มันเปนสิ่งท่ี

หลีกเลี่ยงไมไดในการดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษย และถึงแมวาจะรับเอาวัฒนธรรมตะวันตก

มา แตก็ยังคงปฏิบัติศาสนกิจเหมือนคนมุสลิมท่ัวไป 

 นอกจากนี้ ยังพบวาผูหญิงมุสลิมบางคนเม่ือเธอตองการท่ีจะทําในสิ่งท่ีไมเหมาะสมใน

การเปนมุสลิมเธอก็เลือกท่ีจะเอาอัตลักษณความเปนมุสลิมของเธอวางไว เชน การท่ีเธอตองการ

จะไปดูการแสดงคอนเสิรตของศิลปนท่ีเธอชื่นชอบ เธอเลือกท่ีจะไมคลุมฮิญาบไปดูการแสดง

คอนเสิรตนั้น เพ่ือไมใหคนภายนอกรูวาเธอคือมุสลิม และเธอก็รูสึกสบายใจกวาการท่ีคลุมฮิญาบ

ไปดูการแสดงคอนเสิรตแลวทําใหภาพลักษณของการเปนมุสลิมนั้นสั่นคลอน6

7 

สิ่งท่ีนาสนใจอยางย่ิงวา ผูหญิงมุสลิมกลุมนี้เปนกลุมท่ีมีความเชื่อมโยงกับโลกมุสลิมมาก 

เนื่องจากการท่ีพวกเธอใชอินเทอรเน็ตเปนชองทางในการสื่อสารแทบทุกวัน หรือเปดรับขอมูล

ขาวสารท้ังในเร่ืองของความบันเทิงหรือการติดตามขาวสารในการเมืองโลกมุสลิมอยูเสมอ ซ่ึงการ

รับรูขาวสารของโลกมุสลิมทําใหเกิดอุดมการณท่ียอนแยงกับตัวพวกเธอเอง กลาวคือ ในขณะท่ี

                                                            
 6สัมภาษณ นางสาว ฟาตีมะห โตะชิ (นามสมติ), 21 เมษายน 2560. 

 7สัมภาษณ นางสาว ไดนา ดารานี (นามสมติ), 21 เมษายน 2560. 

พวกเธอรับและชอบความเปนสมัยใหม การแตงกายแบบแฟชั่น หรือวิธีการดําเนินชีวิตท่ีเปนแบบ

ตะวันตกอยางวัยรุนอเมริกา แตพวกเธอไมชอบการเมืองหรือการมีอํานาจของประเทศ

สหรัฐอเมริกาเพราะเชื่อวาอเมริกาเปนผูท่ีอยูเบื้องหลังในการกอความรุนแรงในประเทศมุสลิมตาง ๆ 

และพวกเธอจะรูสึกไมดีเสมอเม่ือในสังคมออนไลนกลาวเหยียดหยามศาสนาอิสลาม และพยายาม

ปกปองและอธิบายใหเขาใจถึงศาสนาท่ีพวกเธอยึดม่ัน7

8 

นอกจากนี้ การคลุมฮิญาบของพวกเธอท่ีมีลักษณะท่ีคอนขางทันสมัย หรือคลายกับการ

คลุมฮิญาบของผูหญิงในแถบตะวันตก หรือตุรกี เพ่ือท่ีจะแสดงใหเห็นเชนกันวาอิสลามไมไดมี

ความนากลัวอยางท่ีคิด หรือตามท่ีสื่อกระแสหลักตางๆออกขาววา การคลุมฮิญาบเปนการกดข่ี

การแสดงออกถึงความเปนผูหญิงของมุสลิม การแตงกายตามแฟชั่นสามารถนํามาผสมผสานกับ

การแตงกายตามแบบมุสลิมไดโดยท่ีไมขัดตอหลักการทางศาสนา ท้ังยังเปนการยืนยันและแสดง

ใหเห็นวาการคลุมฮิญาบของพวกเธอไมไดเกิดข้ึนจากการกดข่ี อยางในกรณีของนิตยสารนิสาวา

ไรต้ีท่ีถูกวิจารณอยางหนักจากนักเคลื่อนไหวอิสลามท่ีตองการฟนฟูอิสลามใหมีความรุงเรืองอยาง

ในอดีต วานิตยสารนี้ไดทําลายความเปนอิสลาม เพราะหัวหนากองบรรณาธิการเปนผูนับถือ

แนวทางชีอะห ซ่ึงแตกตางออกไปจากมุสลิมสวนใหญในสังคมไทยท่ีเปนมุสลิมแนวทางซุนนะห 

แตถึงอยางไรการท่ีถูกวิจารณดังกลาวนั้นนิตยสารนิสาเชื่อวาไมเปนผลตอผูอาน เพราะผูอาน

สามารถแยกแยะประเด็นได 8 9 สําหรับภาพผูหญิงมุสลิมท่ีคลุมฮิญาบในชุดแตงกายท่ีตามแบบ

แฟชั่น โดยเฉพาะในชุดแตงงานทีแลดูทันสมัยนั้น นิตยสารนิสามองวาสามารถทําไดอยาง

สอดคลองกับหลักการทางศาสนา และเปาหมายของการทํานิตยสารนิสาคือ ตองการนําเสนอ

อิสลามในรูปแบบท่ีมองจากภาพลักษณภายนอกไดวาไมนากลัว ไมสุดโตง สงางามและมีความ

ทันสมัย โดยเชื่อวานี่คือแนวทางการฟนฟูศาสนาอิสลามตามสภาพความเปนจริงในสังคมยุค

ปจจุบัน 

                                                            
 8ขอมูลไดจากการสนทนากับกลุมนักศึกษาผูหญิงอยางไมเปนทางการ 

 9อัมพร หมัดเค็ม. ทบทวนกระบวนการฟนฟูอิสลามของผูหญิงมุสลิมในสังคมไทย. 

วารสารวิชาการ อัล-ฮิกมะฮฺมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา. ปท่ี 1 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 

2554): หนา 64-65. 
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พวกเธอรับและชอบความเปนสมัยใหม การแตงกายแบบแฟชั่น หรือวิธีการดําเนินชีวิตท่ีเปนแบบ

ตะวันตกอยางวัยรุนอเมริกา แตพวกเธอไมชอบการเมืองหรือการมีอํานาจของประเทศ

สหรัฐอเมริกาเพราะเชื่อวาอเมริกาเปนผูท่ีอยูเบื้องหลังในการกอความรุนแรงในประเทศมุสลิมตาง ๆ 

และพวกเธอจะรูสึกไมดีเสมอเม่ือในสังคมออนไลนกลาวเหยียดหยามศาสนาอิสลาม และพยายาม

ปกปองและอธิบายใหเขาใจถึงศาสนาท่ีพวกเธอยึดม่ัน7

8 

นอกจากนี้ การคลุมฮิญาบของพวกเธอท่ีมีลักษณะท่ีคอนขางทันสมัย หรือคลายกับการ

คลุมฮิญาบของผูหญิงในแถบตะวันตก หรือตุรกี เพ่ือท่ีจะแสดงใหเห็นเชนกันวาอิสลามไมไดมี

ความนากลัวอยางท่ีคิด หรือตามท่ีสื่อกระแสหลักตางๆออกขาววา การคลุมฮิญาบเปนการกดข่ี

การแสดงออกถึงความเปนผูหญิงของมุสลิม การแตงกายตามแฟชั่นสามารถนํามาผสมผสานกับ

การแตงกายตามแบบมุสลิมไดโดยท่ีไมขัดตอหลักการทางศาสนา ท้ังยังเปนการยืนยันและแสดง

ใหเห็นวาการคลุมฮิญาบของพวกเธอไมไดเกิดข้ึนจากการกดข่ี อยางในกรณีของนิตยสารนิสาวา

ไรต้ีท่ีถูกวิจารณอยางหนักจากนักเคลื่อนไหวอิสลามท่ีตองการฟนฟูอิสลามใหมีความรุงเรืองอยาง

ในอดีต วานิตยสารนี้ไดทําลายความเปนอิสลาม เพราะหัวหนากองบรรณาธิการเปนผูนับถือ

แนวทางชีอะห ซ่ึงแตกตางออกไปจากมุสลิมสวนใหญในสังคมไทยท่ีเปนมุสลิมแนวทางซุนนะห 

แตถึงอยางไรการท่ีถูกวิจารณดังกลาวนั้นนิตยสารนิสาเชื่อวาไมเปนผลตอผูอาน เพราะผูอาน

สามารถแยกแยะประเด็นได 8 9 สําหรับภาพผูหญิงมุสลิมท่ีคลุมฮิญาบในชุดแตงกายท่ีตามแบบ

แฟชั่น โดยเฉพาะในชุดแตงงานทีแลดูทันสมัยนั้น นิตยสารนิสามองวาสามารถทําไดอยาง

สอดคลองกับหลักการทางศาสนา และเปาหมายของการทํานิตยสารนิสาคือ ตองการนําเสนอ

อิสลามในรูปแบบท่ีมองจากภาพลักษณภายนอกไดวาไมนากลัว ไมสุดโตง สงางามและมีความ

ทันสมัย โดยเชื่อวานี่คือแนวทางการฟนฟูศาสนาอิสลามตามสภาพความเปนจริงในสังคมยุค

ปจจุบัน 

                                                            
 8ขอมูลไดจากการสนทนากับกลุมนักศึกษาผูหญิงอยางไมเปนทางการ 

 9อัมพร หมัดเค็ม. ทบทวนกระบวนการฟนฟูอิสลามของผูหญิงมุสลิมในสังคมไทย. 

วารสารวิชาการ อัล-ฮิกมะฮฺมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา. ปท่ี 1 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 

2554): หนา 64-65. 
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การรุกคืบของความเปนสมัยใหมทําใหมีการเกิดข้ึนของธุรกิจขายเสื้อผาสําหรับผูหญิง

มุสลิมท่ีลักษณะของเสื้อผาถูกตองตามหลักการของศาสนาอิสลาม ซ่ึงสวนใหญแลวจะลงขายใน

สื่อออนไลน โดยเฉพาะอยางย่ิงในเฟสบุคและอินสตาแกรม และถือวาเปนตลาดท่ีไดรับความนิยม

คอนขางสูงในปจจุบัน เนื่องจากผูหญิงมุสลิมตองการเสื้อผาสไตลใหมๆ มีรูปแบบท่ีไมจําเจ มีสีสัน

มากย่ิงข้ึน เพ่ือใหเขากับสังคมท่ีตนเองอาศัยอยู ไมวาจะเปนกลุมผูหญิงมุสลิมท่ีตองการจะฟนฟู

อิสลามหรือผูหญิงมุสลิมท่ีรับวัฒนธรรมความเปนสมัยใหมเขามาในชีวิตประจําวัน ตางก็เลือกท่ีจะ

ซ้ือสินคาผานทางสื่อออนไลนดวยกันท้ังสิ้น ตัวอยางแบรนดเสื้อผาท่ีไดรับความนิยมจากผูหญิง

มุสลิมในสังคมไทย อาทิ Twinkle Brand, Tobbies Brand เปนตน จุดเดนของท้ังสองแบรนดนี้

คือมีความเรียบงาย เรียบรอย ดูสงางาม และมีสไตลท่ีทันสมัย ซ่ึงเปาหมายของการทําธุรกิจ

เสื้อผาสําหรับผูหญิงมุสลิมของท้ังสองแบรนดนี้มีลักษณะท่ีคลายคลึงกัน กลาวคือตองการให

ผูหญิงมุสลิมหันมาใสเสื้อผาท่ีถูกตองตามหลักการศาสนา ไมรัดรูป และสีสันไมฉูดฉาดจนเกินไป 

อยางไรก็ตาม ในการศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงทางความคิดของผูหญิงมุสลิมหาก

กลาวถึงแคเพียงผูหญิงมุสลิมท่ีคลุมฮิญาบอยางเดียวนั้น อาจจะทําใหไมเห็นถึงความเปนพลวัต

ของสังคมมุสลิมในสังคมไทย จากท่ีกลาวไปแลวขางตนวาผูหญิงมุสลิมในสังคมไทย โดยเฉพาะใน

หมูชนชั้นกลางหรือนักศึกษาในมหาลัยท่ีจะตองเผชิญกับภาวะความเปนสมัยใหมอยูตลอดเวลา 

และจะสามารถเห็นถึงความเปนพลวัตของสังคมมุสลิมได ผานการแตงกายของผูหญิงมุสลิมท่ีมี

ลักษณะท่ีแตกตางกันออกไป สังคมมุสลิมก็เหมือนกับสังคมของศาสนาอ่ืนๆ ท่ัวไป ท่ีจะมีท้ังคนถูก

มองวาเปนคนเครงครัดศาสนา และคนท่ีไมเครงครัดทางศาสนา ซ่ึงการมองวาใครเครงครัดหรือวา

ไมเครงครัดทางศาสนามักถูกจะถูกตัดสินจากภายนอก ผานการแตงกายหรือลักษณะในการ

ดําเนินชีวิต ผูหญิงมุสลิมดูจะเปนตัวอยางท่ีเห็นไดชัดท่ีสุดในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทาง

ความคิดของผูหญิงมุสลิมภายใตความเปนสมัยใหม ผานการแตงกาย 

 

อาจกลาวไดวา ภายใตกระแส

ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในสังคมท่ีมีผล

มาจากสภาวะความเปนสมัยใหม ผูหญิง

มุ ส ลิ ม ก ลุ ม นี้ ต อ ง เ ผ ชิ ญ กั บ ค ว า ม

ยากลําบากในการดํารงอัตลักษณของ

ความเปนมุสลิมอยางมาก พวกเธอถูกมอง

วามีรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีหางไกลจาก

การเปนมุสลิมท่ีดี อยางไรก็ตามในความ

เปนสมัยใหมของพวกเธอและภายใตการ

รุกคืบของวัฒนธรรมตะวันตก อัตลักษณ

ความเปนมุสลิมยังคงฝงรากลึกอยูภายใน

จิตใจ  

 

 

ดังนั้น เม่ือพิจารณาผูหญิงมุสลิมท้ังสองกลุมไมวาจะเปนกลุมท่ีตองการฟนฟูอิสลามหรือ

กลุมท่ีรับวัฒนธรรมสมัยใหมเขามาในชีวิตประจําวันนั้น มีการดําเนินชีวิตท่ีผสมผสานระหวาง

ความเปนมุสลิมกับความเปนสมัยใหม ซ่ึงในยุคปจจุบันไมสามารถท่ีจะหลีกเลี่ยงความเปนสมัยได 

อยูท่ีแตละคนวาจะเลือกรับสิ่งใดเขามาในชีวิต ผูหญิงมุสลิมบางคนเลือกท่ีจะเผยแผความรูในเรื่อง

ของศาสนาอิสลามผานทางเพลในเฟสบุค เชน เพจคุณครูขนมปง เปนตน ซ่ึงไดรับความนิยมอยาง

มากในสังคมมุสลิม หรือบางคนเลือกท่ีจะใชเสียงดนตรีในการเผยแผศาสนาอิสลาม ซ่ึงแนนอนวา

การฟงเพลงเปนสิ่งท่ีผิดตอหลักการทางศาสนา แตเพ่ือใหเขากับยุคสมัยในปจจุบันพวกเธอจึง

เลือกทําสิ่งนี้เพ่ือใหผูคนท่ีนับถือศาสนาอ่ืนๆ เขาใจความเปนอิสลามผานเสียงเพลง อยางในกรณี

ของเพลงสากลท่ีชื่อวา Cover girl (Rockin' That Hijab)มี Hijabi Blogger มากกวา 50 คนของ

แตละประเทศมารวมแสดงใน MV ซ่ึงหนึ่งในนั้นมีผูหญิงมุสลิมท่ีเปนคนไทยดวย โดยเนื้อหาของ

เพลงกลาวถึงการท่ีเธอคลุมฮิญาบนั้นเปนสิ่งท่ีเธอเลือกและไมไดถูกบังคับโดยใคร แตก็เปนสิ่งท่ีนา

ท่ีมาจาก: 

https://www.pinterest.com/pin/444308

319465510325/เขาถึงเม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 

2560. 
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อาจกลาวไดวา ภายใตกระแส

ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในสังคมท่ีมีผล

มาจากสภาวะความเปนสมัยใหม ผูหญิง

มุ ส ลิ ม ก ลุ ม นี้ ต อ ง เ ผ ชิ ญ กั บ ค ว า ม

ยากลําบากในการดํารงอัตลักษณของ

ความเปนมุสลิมอยางมาก พวกเธอถูกมอง

วามีรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีหางไกลจาก

การเปนมุสลิมท่ีดี อยางไรก็ตามในความ

เปนสมัยใหมของพวกเธอและภายใตการ

รุกคืบของวัฒนธรรมตะวันตก อัตลักษณ

ความเปนมุสลิมยังคงฝงรากลึกอยูภายใน

จิตใจ  

 

 

ดังนั้น เม่ือพิจารณาผูหญิงมุสลิมท้ังสองกลุมไมวาจะเปนกลุมท่ีตองการฟนฟูอิสลามหรือ

กลุมท่ีรับวัฒนธรรมสมัยใหมเขามาในชีวิตประจําวันนั้น มีการดําเนินชีวิตท่ีผสมผสานระหวาง

ความเปนมุสลิมกับความเปนสมัยใหม ซ่ึงในยุคปจจุบันไมสามารถท่ีจะหลีกเลี่ยงความเปนสมัยได 

อยูท่ีแตละคนวาจะเลือกรับสิ่งใดเขามาในชีวิต ผูหญิงมุสลิมบางคนเลือกท่ีจะเผยแผความรูในเรื่อง

ของศาสนาอิสลามผานทางเพลในเฟสบุค เชน เพจคุณครูขนมปง เปนตน ซ่ึงไดรับความนิยมอยาง

มากในสังคมมุสลิม หรือบางคนเลือกท่ีจะใชเสียงดนตรีในการเผยแผศาสนาอิสลาม ซ่ึงแนนอนวา

การฟงเพลงเปนสิ่งท่ีผิดตอหลักการทางศาสนา แตเพ่ือใหเขากับยุคสมัยในปจจุบันพวกเธอจึง

เลือกทําสิ่งนี้เพ่ือใหผูคนท่ีนับถือศาสนาอ่ืนๆ เขาใจความเปนอิสลามผานเสียงเพลง อยางในกรณี

ของเพลงสากลท่ีชื่อวา Cover girl (Rockin' That Hijab)มี Hijabi Blogger มากกวา 50 คนของ

แตละประเทศมารวมแสดงใน MV ซ่ึงหนึ่งในนั้นมีผูหญิงมุสลิมท่ีเปนคนไทยดวย โดยเนื้อหาของ

เพลงกลาวถึงการท่ีเธอคลุมฮิญาบนั้นเปนสิ่งท่ีเธอเลือกและไมไดถูกบังคับโดยใคร แตก็เปนสิ่งท่ีนา

ท่ีมาจาก: 

https://www.pinterest.com/pin/444308

319465510325/เขาถึงเม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 
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พินิจอุษาคเนย์ วรรวี ลามอ

[ 66 ]

แปลกในขณะท่ีศาสนาอ่ืน ๆ ผูหญิงตองคลุมผมเชนเดียวกันกับผูหญิงในศาสนาอิสลามแตไมถูก

กลาวถึงวาเปนการกดขี่ตอสิทธิผูหญิง 

จากกรณีศึกษาผูหญิงมุสลิมในสังคมไทย ทําใหเห็นวาโลกของสังคมมุสลิมมีความ

ซับซอนและไมหยุดนิ่งมากกวาท่ีเราเขาใจโดยท่ัวไป โดยเฉพาะอยางย่ิง ชีวิตของนิสิตนักศึกษาท่ี

ตองปะทะกับความเปนสมัยใหมอยูตลอดเวลา จึงทําใหผูหญิงมุสลิมบางกลุมท่ีเลือกรับวัฒนธรรม

ความเปนสมัยใหมมาใชในชีวิตประจําวันและมีภาพลักษณท่ีดูแปลกแยกไปจากความเปนมุสลิมท่ี

เครงครัด ไมวาจะเปนในดานการแตงกาย การตามแฟชั่นตะวันตก ตลอดจนการดูหนังฟงเพลง 

เปนตน ท่ีทําใหพวกเธอถูกมองวาหางไกลจากศาสนาและสนใจแตความเปนสมัยใหมโดยไมใสใจ

กับศาสนา อยางไรก็ตาม การถอยหางจากการเปนมุสลิมท่ีดีของผูหญิงมุสลิมท่ีรับวัฒนธรรมความ

เปนสมัยใหมเขามา ก็ไมไดหมายความวาการเปน มุสลิม ของพวกเธอจะสูญเสียไป ในทางกลับกัน

พวกเธอพยายามใชพ้ืนท่ีทางสังคมท่ีพวกเธอมีอยูยืนยันความเปนมุสลิมตอผูคนอ่ืนๆในสังคม ซ่ึง

ชี้ใหเห็นวาทามกลางกระแสวัฒนธรรมความเปนสมัยใหมและการเผชิญกับวัฒนธรรมภายนอก ทํา

ใหผูหญิงมุสลิมมีการเปลี่ยนแปลงทางความคิดและปรับตัวเขากับสังคมท่ีพวกเธออาศัยอยู 

ถึงแมวาจะมีความตองการในการท่ีจะฟนฟูศาสนาอิสลามของกลุมผูท่ีเครงครัดแตก็ไมสามารถท่ี

จะหลีกเลี่ยงจากความเปนสมัยใหมได 

สรุป 

ภายใตสภาวะความเปนสมัยใหมท่ีเกิดข้ึนนั้น ไดสรางความเปลี่ยนแปลงและพัฒนา

สังคมมนุษยในมิติตางๆ ท้ังดานอาหาร การแตงตัว หรือแมกระท่ังวิธีคิด ดังนั้น ศาสนาทุกศาสนา

ยอมมีการตอบสนองตอภาวะความเปนสมัยใหมท่ีเกิดข้ึนซ่ึงศาสนาอิสลามยอมไมสามารถหลีกหนี

จากการเผชิญหนากับความเปนสมัยใหมไดเชนกัน วิจัยชิ้นนี้มุงศึกษาการเปลี่ยนแปลงทาง

ความคิดของผูหญิงมุสลิมในสังคมไทย โดยใหความสําคัญกับความหลากหลายของผูหญิงมุสลิมใน

สังคมไทย โดยเฉพาะผูหญิงท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ ซ่ึงปะทะกับความเปนสมัยใหมอยู

ตลอดเวลา และปรากฏอยูท้ังในมิติดานความคิดและการดําเนินวิถีชีวิต อยางไรก็ตาม ศาสนา

อิสลามท่ีมีความเขมแข็งทางวัฒนธรรมก็ถูกทาทายดวยความเปนสมัยใหมดวยเชนกัน ซ่ึงตัวอยาง

ท่ีชี้ใหเห็นถึงการถูกหลอมรวมของวัฒนธรรมมุสลิม อยางเปนรูปธรรมท่ีชัดเจนคือ การแตงกาย

ของผูหญิงมุสลิมนอกจากนี้แลว วิธีคิดและการดํารงชีวิตของผูท่ีนับถือศาสนาอิสลามยังถูกทาทาย

ดวยกับระบบความคิดแบบตะวันตก 

การรุกคืบของความเปนสมัยใหมท่ีมีรูปแบบของความเปนตะวันตกหรือกระแส

วัฒนธรรมนิยม (pop culture) ภายในประเทศไทย ผานทางสื่อตางๆ ไมวาจะเปนสื่อออนไลน 

หรือขอมูลขาวสารทางโทรทัศน เปนตนนั้น ทําใหผูหญิงมุสลิมมีการปรับตัวและปรับเปลี่ยน

ความคิดอยูเสมอ เพ่ือใหเขากับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนบนโลก (adaptation) จากกระแสการ
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ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซ่ึงความเขมขนของกระแสการกลัวอิสลามอาจจะไมเขมขนเทา

ในประเทศแถบยุโรป แตถึงอยางไรก็มีการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในบรรดาผูหญิงมุสลิมสวนหนึ่งคง
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สมัยใหมโดยการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไมวาจะในทิศทางใดก็ตาม บรรดาผูหญิงมุสลิมยังคงมีหลัก

ความคิดและความเชื่อท่ีเชื่อมโยงกับหลักการทางศาสนา 

บรรณานกุรม 

หนังสือและเอกสารภาษาไทย 

ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ. บทบาทผูหญิงมุสลิมมลายู: ในมุมมองทางประวัติศาสตรสังคมและ

วัฒนธรรมของสามจังหวัดชายแดนภาคใต.พลังผูหญิง แม เมีย และเทพสตรี: ความจริง

และภาพแทน.  พิมพครั้งท่ี 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ. 

2559.  

ชัยวัฒนสถาอนันท. มุสลิมศึกษา: สังคมศาสตรทวนกระแสและความเปนอ่ืน. วารสารสลขลา

นครินทร สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร. ฉบับท่ี 4 เลมท่ี 1 มกราคม – เมษายน. 2541. 

ธเนศ วงศยานนาวา และคนอ่ืนๆ. อานวิพากษ มิเชล ฟูโกต. กรุงเทพฯ:สํานักพิมพศยามรวมกับ

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 2558. 



พินิจอุษาคเนย์ วรรวี ลามอ

[ 67 ]

การรุกคืบของความเปนสมัยใหมท่ีมีรูปแบบของความเปนตะวันตกหรือกระแส

วัฒนธรรมนิยม (pop culture) ภายในประเทศไทย ผานทางสื่อตางๆ ไมวาจะเปนสื่อออนไลน 

หรือขอมูลขาวสารทางโทรทัศน เปนตนนั้น ทําใหผูหญิงมุสลิมมีการปรับตัวและปรับเปลี่ยน

ความคิดอยูเสมอ เพ่ือใหเขากับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนบนโลก (adaptation) จากกระแสการ

กลัวอิสลาม (Islamophobia) ท่ีเกิดข้ึนและมีความเขมขนมากในพ้ืนท่ีแถบตะวันตก และสําหรับ

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซ่ึงความเขมขนของกระแสการกลัวอิสลามอาจจะไมเขมขนเทา

ในประเทศแถบยุโรป แตถึงอยางไรก็มีการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในบรรดาผูหญิงมุสลิมสวนหนึ่งคง

เปนเพราะกระแสโลกาภิวัตน โดยเฉพาะท่ีมาจากตะวันตกซ่ึงคอนขางระแวงสงสัยมุสลิมเปนพิเศษ

หรือความคิด การแตงกาย เปนตน นิสิตนักศึกษาผูหญิงมุสลิมมีความสามารถในการเลือกสรรสิ่งท่ี

เปนประโยชนของความเปนสมัยใหมท่ีผานมาในรูปแบบของวัฒนธรรมกระแสนิยมมาปรับใชใน

ชีวิตประจําวัน ในขณะเดียวกันก็ยังยึดโยงอยูกับหลักการปฏิบัติทางศาสนา  

ดังนั้น อัตลักษณของผูหญิงมุสลิมจึงดําเนินไปในลักษณะของการผสมผสานความเปน

สมัยใหมโดยการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไมวาจะในทิศทางใดก็ตาม บรรดาผูหญิงมุสลิมยังคงมีหลัก

ความคิดและความเชื่อท่ีเชื่อมโยงกับหลักการทางศาสนา 

บรรณานกุรม 

หนังสือและเอกสารภาษาไทย 

ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ. บทบาทผูหญิงมุสลิมมลายู: ในมุมมองทางประวัติศาสตรสังคมและ

วัฒนธรรมของสามจังหวัดชายแดนภาคใต.พลังผูหญิง แม เมีย และเทพสตรี: ความจริง

และภาพแทน.  พิมพครั้งท่ี 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ. 

2559.  

ชัยวัฒนสถาอนันท. มุสลิมศึกษา: สังคมศาสตรทวนกระแสและความเปนอ่ืน. วารสารสลขลา

นครินทร สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร. ฉบับท่ี 4 เลมท่ี 1 มกราคม – เมษายน. 2541. 

ธเนศ วงศยานนาวา และคนอ่ืนๆ. อานวิพากษ มิเชล ฟูโกต. กรุงเทพฯ:สํานักพิมพศยามรวมกับ

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 2558. 



พินิจอุษาคเนย์ วรรวี ลามอ

[ 68 ]

นิธิ เอียวศรีวงศ และคนอ่ืนๆ. คนหนุมสาวกับโลกสมัยใหม. พิมพคร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ : 

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2557. พระมหาคัมภีรอัล-กุรอาน พรอม

ความหมายภาษาไทย. แปลโดยสมาคมนักเรียนเกาอาหรับ ประเทศไทย. 

มุฮัมหมัดซากีเจะหะและมัสลัน มาหะมะ.  อิสลามกับสังคมของความเปนสมัยใหม. อิสลามกับ

ความทาทายในโลกสมัยใหม มุมมองจากนักวิชาการชายแดนใต. พิมพครั้งท่ี 1.  กรุงเทพฯ 

: หจก ภาพพิมพ. 2555. 

ยูซุฟอัล ก็อรฎอวีย. สูการฟนฟูอิสลาม ภารกิจท่ีตองเขารวม. กุดามะ (แปล). กรุงเทพฯ: สมาคม

นิสิต นักศึกษาไทยมุสลิม. 2547.  

รอมฎอน ปนจอร. การประทวงฮิญาบท่ียะลา ความทรงจําของการตอรอง. บุกกาซีนของศูนยเฝา

ระวังสถานการณภาคใต  ปท่ี 33 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-เมษายน 2555). 

โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน. อิสลามานุวัตรและอิสลามานุวัตรองคความรู: บริบทของมุสลิมใน

ประเทศไทย. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา: http://www.azizstan.ac.th/th/index.php/ 

explore-4/2013-02-22-02-29-21/174-2008-12-08-07-40-53. 2548. [25 

กุมภาพันธ 2560] 

สุชาติ เศรษฐมาลินี. ความรุนแรง สันติภาพ และความหลากหลายในโลกอิสลาม. พิมพคร้ังท่ี 1. 

กรุงเทพฯ:  สํานักพิมพศยาม. 2550. 

อนุสรณ อุณโณ. พิธีกรรมนําเรื่อง: มาพยศ วิญญาณบรรพบุรุษและศาสดา. นบีไมกินหมาก. พิมพ

ครั้งท่ี 1.  ปตตานี: หางหุนสวนจํากัด ภาพพิมพ. 2559. 

อัมพร หมัดเค็ม. ทบทวนกระบวนการฟนฟูอิสลามของผูหญิงมุสลิมในสังคมไทย. วารสารวิชาการ

อัล-ฮิกมะฮฺมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา. ปท่ี 1 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2554) 

หนังสือและเอกสารภาษาอังกฤษ 

Andrew Rippin. Muslims their religious beliefs and practices. 4th edition. Great 

Britain: CPI  Antony Rowe. 2012 

John L. Esposito, John O. Voll, and Osman Bakar. Asian Islam in the 21st Century. 

The United States of America: Acid-free paper. 2008.  

Momo SHIOYA, The Wedding Ceremony as an Expression of Modern Muslim 

Identity:   A case study of Central Java,  Islam and Cultural Diversity in 

Southeast  Asia. Japan:  Word On Co., Ltd. 2015.  

สื่ออิเล็กทรอนิกส 

ณัฐญาดา สุขภิญโญ. Tobbies Brand เรียบงาย งดงาม ตามแบบฉบับอิสลาม. [ออนไลน]. 2560. 

แหลงท่ีมา: http://halallifemag.com/tobbies-brand/. [4 พฤษภาคม 2560] 

อุสตาซอับดุชชะกูร บิน ชาฟอีย (อับดุลสุโก ดินอะ). กฎหมายวาดวยหามการปดหนาของสตรี

มุสลิมกดขี่หรือปลดปลอย.[ออนไลน]. 2553. แหลงท่ีมา: http://www.matichon.co.th/ 

news_detail.php?newsid=1280914690&catid=02. [30 เมษายน  2560] 

FatmaNaib.  Aljazeera. Sweden's 'hijabista': Selling Muslim fashion. [Online].  2015. 

Available  from: http://www.aljazeera.com/indepth/features/2015/10/sweden- 

hijabista-selling- muslim-fashion-151022111549949.html. [2017, April 30] 

 

บุคลานุกรม 

สัมภาษณ 

1. สัมภาษณ  นางวารี ลามอ, 21 มีนาคม 2560. 

2. สัมภาษณนักศึกษาผูหญิงมุสลิมท่ีเปนสมาชิกกลุมเชนจทูโกลด, นางสาว ซะฟนะฮฺ บิน

อับดุลลา  (นามสมมติ),26 เมษยน2560. 

3. สัมภาษณ นางสาว ฟาตีมะห โตะชิ (นามสมติ), 21 เมษายน 2560. 

4. สัมภาษณ นางสาว ไดนา ดารานี (นามสมติ), 21 เมษายน 2560. 

5. Interview with Miss AiniSyarifah, student of Yogyakarta State University, 21 

April 2017. 

6. Interview with RatnaDewiWulandari, student of Yogyakarta State 

University, 21 April 2017. 

 



พินิจอุษาคเนย์ วรรวี ลามอ

[ 69 ]

Momo SHIOYA, The Wedding Ceremony as an Expression of Modern Muslim 

Identity:   A case study of Central Java,  Islam and Cultural Diversity in 

Southeast  Asia. Japan:  Word On Co., Ltd. 2015.  

สื่ออิเล็กทรอนิกส 

ณัฐญาดา สุขภิญโญ. Tobbies Brand เรียบงาย งดงาม ตามแบบฉบับอิสลาม. [ออนไลน]. 2560. 

แหลงท่ีมา: http://halallifemag.com/tobbies-brand/. [4 พฤษภาคม 2560] 

อุสตาซอับดุชชะกูร บิน ชาฟอีย (อับดุลสุโก ดินอะ). กฎหมายวาดวยหามการปดหนาของสตรี

มุสลิมกดขี่หรือปลดปลอย.[ออนไลน]. 2553. แหลงท่ีมา: http://www.matichon.co.th/ 

news_detail.php?newsid=1280914690&catid=02. [30 เมษายน  2560] 

FatmaNaib.  Aljazeera. Sweden's 'hijabista': Selling Muslim fashion. [Online].  2015. 

Available  from: http://www.aljazeera.com/indepth/features/2015/10/sweden- 

hijabista-selling- muslim-fashion-151022111549949.html. [2017, April 30] 

 

บุคลานุกรม 

สัมภาษณ 

1. สัมภาษณ  นางวารี ลามอ, 21 มีนาคม 2560. 

2. สัมภาษณนักศึกษาผูหญิงมุสลิมท่ีเปนสมาชิกกลุมเชนจทูโกลด, นางสาว ซะฟนะฮฺ บิน

อับดุลลา  (นามสมมติ),26 เมษยน2560. 

3. สัมภาษณ นางสาว ฟาตีมะห โตะชิ (นามสมติ), 21 เมษายน 2560. 

4. สัมภาษณ นางสาว ไดนา ดารานี (นามสมติ), 21 เมษายน 2560. 

5. Interview with Miss AiniSyarifah, student of Yogyakarta State University, 21 

April 2017. 

6. Interview with RatnaDewiWulandari, student of Yogyakarta State 

University, 21 April 2017. 

 



พินิจอุษาคเนย์ อุรชา ชูขันทอง

[ 70 ]

 

การพัฒนาการทองเที่ยวของประเทศไทย 

อุรชา ชูขันทอง0

1 

 ในป 2559 กรุงเทพมหานครฯ ไดครองแชมป “สุดยอดจุดหมายปลายทางโลก ประจําป 

2016” (MasterCard Global Destination Cities Index)2 ซ่ึงเปนการจัดอันดับโดยมาสเตอร

การด โดยมีการจัดสํารวจมาแลวเปนเวลา 6 ป จาก 132 เมืองท่ัวโลกท่ีมีผูมาเยือนมากท่ีสุด 

ประกอบกับการคาดการณจํานวนนักทองเท่ียวเพ่ือทําการสํารวจ จากการรายงานผลสํารวจนี้ทํา

ใหเห็นถึงการเจริญเติบโตของการเดินทางระหวางประเทศเพ่ือทองเท่ียวรวมถึงการขยายตัวของ

อุตสาหกรรมทองเท่ียวท่ีท่ัวโลกกําลังใหความสนใจ รวมถึงในเอเชียก็มีอัตราการแขงขันท่ีสูงใน

เร่ืองการทองเท่ียว ไมวาจะเปนเมืองสําคัญอยาง สิงคโปร โตเกียว หรือ โซล ท่ีกําลังเรงพัฒนา

อุตสาหกรรมทองเท่ียวในประเทศ เพ่ือความเติบโตทางเศรษฐกิจจากการเปนประเทศเปาหมายใน

การพักผอนของนักทองเท่ียว 

 อุตสาหกรรมการทองเท่ียวนับวาเปนอุตสาหกรรมหลักท่ีสําคัญของโลก จากการศึกษา

ขององคการการทอง เ ท่ียวโลก (World Tourism Organization: WTO) พบวา  จํ านวน

นักทองเท่ียวท่ัวโลกท่ีเดินทางทองเท่ียวตั้งแตป พ.ศ. 2493-2548 มีการเพ่ิมขึ้นต้ังแต 25 ลานคน 

ไปจนถึง 806ลานคน และไดมีการคาดการณไววา ในป พ.ศ. 2563จะมีนักทองเท่ียวเดินทาง

เพ่ิมขึ้นกวา 1,600 ลานคน และมีรายไดจากการทองเท่ียวมากกวา100 ลานลานบาท 2

3 จาก

                                                            
 1 นิสิตระดับปริญญาตรี  โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา ภาควิชาประวัติศาสตร  

คณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 2Ryan Erenhouse,“Bangkok Takes Title in 2016 Mastercard Global 

Destinations Cities Index,” available from http://newsroom.mastercard.com/press-

releases/bangkok-takes-title-in-2016-mastercard-global-destinations-cities-

index/,(February 15,2517) 

 3คณะกรรมการนโยบายการทองเท่ียวแหงชาติ, “แผนพัฒนาการทองเท่ียวแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙,” เขาถึงไดจาก 

 
การศึกษาดังกลาวนี้แสดงใหเห็นวาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวมีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่องและ

จะกลายเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญท่ีสรางรายไดเขาสูประเทศจํานวนมหาศาล 

 การทองเท่ียว เปนกิจกรรมท่ีประกอบดวยธุรกิจหลายประเภทท้ังธุรกิจท่ีเกี่ยวของ

โดยตรงเชนธุรกิจดานการขนสง ท่ีพักอาศัย แหลงทองเท่ียว ธุรกิจดานอาหาร และธุรกิจท่ี

เกี่ยวของทางออมคือ การผลิตสินคาตาง ๆ รวมถึงวัฒนธรรมและประเพณี ซ่ึงสิ่งเหลานี้เปนสิ่งท่ี

สําคัญย่ิงตอการทองเท่ียวทําใหอุตสาหกรรมการทองเท่ียวมีบทบาทท่ีสําคัญตอเศรษฐกิจและ

สังคม ซ่ึงปจจุบันการทองเท่ียวไดกลายเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญ และมีสวนในการ

พัฒนาประเทศอยางกวางขวาง สงผลใหประเทศมีรายไดเพ่ิมข้ึน โดยอาศัยทรัพยากรทางการ

ทองเท่ียวท่ีแตละประเทศมีอยู ขึ้นอยูกับวาแตละประเทศจะใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนได

อยางไร 3

4 บทบาทท่ีสําคัญของการทองเท่ียวท่ีมีความสําคัญอีกอยางหนึ่งคือ เปนการเผยแพร

ศิลปวัฒนธรรมและเกียรติของประเทศใหเปนท่ีรูจักแกชาวโลก แสดงใหเห็นถึงความมีชาติ ศาสนา 

ภาษา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร ใหเปนท่ีรูจักและสรางความประทับใจแกนักทองเท่ียว 

นอกเหนือจากการมาเท่ียวเพ่ือความสนุกสนานหรือเพ่ือพักผอนหยอนใจ 

 ประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวในสวนของรายไดจากนักทองเท่ียวและตัวเลข

นักทองเท่ียวเพ่ิมข้ึนอยูในอันดับตนๆของโลก สรางรายไดใหกับประเทศจํานวนมาก จนเปน

อุตสาหกรรมหลักท่ีสรางรายไดใหกับประเทศ กรุงเทพมหานครฯมีทําเลท่ีต้ัง ท่ีอยูในจุดศูนยกลาง

ท่ีเชื่อมตอการเดินทางจากท่ัวโลกไดสะดวกมีแหลงทองเท่ียวหลากหลาย มีธรรมชาติท่ีสวยงาม 

อุดมสมบูรณ มีประเพณีและวัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณ กระจายอยูท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ

ไทยมีคาครองชีพท่ีไมสูงเม่ือเทียบกับเมืองใหญของโลก มีสินคาและบริการหลายระดับท่ีรองรับ

นักทองเท่ียวทุกกลุม ซ่ึงปจจัยตางๆเหลานี้เปนท่ีดึงดูดความสนใจของนักทองเท่ียว ทําใหประเทศ

ไทยเปนประเทศท่ีมีศักยภาพทางดานการทองเท่ียวสูงประเทศหนึ่ง และทําใหอุตสาหกรรมการ

                                                                                                                                               
http://www.wise.co.th/wise/Knowledge_Bank/References/Tourism/National_Touris

m_Development_Plan_2555_2559_New.pdf. (20กุมภาพันธ 2560). 

 4นงเยาว จิตตะปุตตะ, ครึ่งศตวรรษการทองเท่ียวไทยกับมรดกวัฒนธรรม,(วารสาร

อักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปท่ี 27 ฉบับท่ี 1 (มิ.ย.- พ.ย. 2549),หนา 28. 
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การศึกษาดังกลาวนี้แสดงใหเห็นวาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวมีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่องและ

จะกลายเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญท่ีสรางรายไดเขาสูประเทศจํานวนมหาศาล 

 การทองเท่ียว เปนกิจกรรมท่ีประกอบดวยธุรกิจหลายประเภทท้ังธุรกิจท่ีเกี่ยวของ

โดยตรงเชนธุรกิจดานการขนสง ท่ีพักอาศัย แหลงทองเท่ียว ธุรกิจดานอาหาร และธุรกิจท่ี

เกี่ยวของทางออมคือ การผลิตสินคาตาง ๆ รวมถึงวัฒนธรรมและประเพณี ซ่ึงสิ่งเหลานี้เปนสิ่งท่ี

สําคัญย่ิงตอการทองเท่ียวทําใหอุตสาหกรรมการทองเท่ียวมีบทบาทท่ีสําคัญตอเศรษฐกิจและ

สังคม ซ่ึงปจจุบันการทองเท่ียวไดกลายเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญ และมีสวนในการ

พัฒนาประเทศอยางกวางขวาง สงผลใหประเทศมีรายไดเพ่ิมข้ึน โดยอาศัยทรัพยากรทางการ

ทองเท่ียวท่ีแตละประเทศมีอยู ขึ้นอยูกับวาแตละประเทศจะใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนได

อยางไร 3

4 บทบาทท่ีสําคัญของการทองเท่ียวท่ีมีความสําคัญอีกอยางหนึ่งคือ เปนการเผยแพร

ศิลปวัฒนธรรมและเกียรติของประเทศใหเปนท่ีรูจักแกชาวโลก แสดงใหเห็นถึงความมีชาติ ศาสนา 

ภาษา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร ใหเปนท่ีรูจักและสรางความประทับใจแกนักทองเท่ียว 

นอกเหนือจากการมาเท่ียวเพ่ือความสนุกสนานหรือเพ่ือพักผอนหยอนใจ 

 ประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวในสวนของรายไดจากนักทองเท่ียวและตัวเลข

นักทองเท่ียวเพ่ิมข้ึนอยูในอันดับตนๆของโลก สรางรายไดใหกับประเทศจํานวนมาก จนเปน

อุตสาหกรรมหลักท่ีสรางรายไดใหกับประเทศ กรุงเทพมหานครฯมีทําเลท่ีต้ัง ท่ีอยูในจุดศูนยกลาง

ท่ีเชื่อมตอการเดินทางจากท่ัวโลกไดสะดวกมีแหลงทองเท่ียวหลากหลาย มีธรรมชาติท่ีสวยงาม 

อุดมสมบูรณ มีประเพณีและวัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณ กระจายอยูท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ

ไทยมีคาครองชีพท่ีไมสูงเม่ือเทียบกับเมืองใหญของโลก มีสินคาและบริการหลายระดับท่ีรองรับ

นักทองเท่ียวทุกกลุม ซ่ึงปจจัยตางๆเหลานี้เปนท่ีดึงดูดความสนใจของนักทองเท่ียว ทําใหประเทศ

ไทยเปนประเทศท่ีมีศักยภาพทางดานการทองเท่ียวสูงประเทศหนึ่ง และทําใหอุตสาหกรรมการ

                                                                                                                                               
http://www.wise.co.th/wise/Knowledge_Bank/References/Tourism/National_Touris

m_Development_Plan_2555_2559_New.pdf. (20กุมภาพันธ 2560). 

 4นงเยาว จิตตะปุตตะ, ครึ่งศตวรรษการทองเท่ียวไทยกับมรดกวัฒนธรรม,(วารสาร

อักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปท่ี 27 ฉบับท่ี 1 (มิ.ย.- พ.ย. 2549),หนา 28. 
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ทองเท่ียวของประเทศไทยมีการขยายตัวเพ่ิมมากข้ึนทุกป สรางผลประโยชนท้ังทางเศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรม เกิดการขยายตัวของชุมชนและการกระจายรายไดทางเศรษฐกิจแกคนในพ้ืนท่ี 

 การทองเท่ียวเปนอุตสาหกรรมท่ีมีการเติบโตอยางตอเนื่อง ประกอบกับรัฐบาลของแต

ละประเทศเองก็มุงหวังท่ีจะเพ่ิมอัตราในสวนแบงของตลาดการทองเท่ียวโลก เพ่ือนําไปสู

เปาหมายท่ีสําคัญคือผลประโยชนดานเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเงินตราตางประเทศ ท่ีจะไดจากการ

ทองเท่ียวระหวางประเทศ ดังนั้นจึงมีนโยบายสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมทองเท่ียวในเชิงรุก

เพ่ือใหมีการขยายตัวในเชิงปริมาณ จึงทุมเทท้ังงบประมาณการลงทุนและกลยุทธตาง ๆ เพ่ือให

บรรลุเปาหมายในการเพ่ิมจํานวนนักทองเท่ียวในประเทศ โดยพยายามสรางอุปทาน (Supply) 

การทองเท่ียวออกมาเพ่ือกระตุนและสงเสริมการทําการตลาดดานการทองเท่ียวใหมีความ

หลากหลายเพ่ือเปนทางเลือกใหกับนักทองเท่ียว4

5 

 อุตสาหกรรมการทองเท่ียวเปนตลาดท่ีใหญจึงยากท่ีจะถึงจุดอ่ิมตัว แตก็ตองมีการ

แขงขันกันสูงข้ึนเพราะอีกท้ังในปจจุบันยังมีทัศนคติท่ีวาการเดินทางทองเท่ียวเปนกิจกรรมหนึ่งใน

วิถีชีวิต มีคุณคาในดานการแสวงหาความรูประสบการณตาง ๆ อีกท้ังยังนํามาซ่ึงโอกาสใน

การศึกษาและเรียนรูวัฒนธรรมซ่ึงกันและกันท่ีจะนําไปสูความเขาใจและยอมรับในอัตลักษณและ

เอกลักษณของแตละประเทศซ่ึงเปนโอกาสท่ีจะนํามาซ่ึงความเขาใจกันระหวางวัฒนธรรมท่ีตางกัน5

6 

องคการสหประชาชาติก็ไดมีการสนับสนุนใหมีโครงการจัดการทองเท่ียวสากลข้ึน โดยประกาศให

ป ค.ศ. 1991 (พ.ศ.2534) เปนปทองเท่ียวสากลมีคําขวัญวา Tourism Passport to Peace ท่ี

สะทอนมุมมองวา การทองเท่ียวจะเปนสื่อนําไปสูสันติภาพ 

 อาจกลาวไดวา ในปจจุบันท่ัวโลกไดหันมาใหความสนใจกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการ

ทองเท่ียวเพราะการทองเท่ียวเปนกลไกหลักท่ีสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจึงทําให

รัฐบาลของหลายประเทศไดกําหนดนโยบายเพ่ือสงเสริมอุตสาหกรรมการทองเท่ียว และจัดต้ัง

องคกรของรัฐข้ึนมาเพ่ือดูแลและสงเสริมการทองเท่ียว ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งท่ีประสบ

ความสําเร็จในดานการทองเท่ียวอยางตอเนื่องกอนการประกาศเปนปการทองเท่ียวสากลถึง 30 ป

                                                            
5เรื่องเดียวกัน, หนา 28-29.  

 
6
นงเยาว จิตตะปุตตะ, ครึ่งศตวรรษการทองเท่ียวไทยกับมรดกวัฒนธรรม,หนา 29-31. 

 
อีกท้ังยังมีการพัฒนามาอยางตอเนื่องจึงทําใหผูจัดทําตองการท่ีจะศึกษาจุดเร่ิมตนของการพัฒนา

อุตสาหกรรมการทองเท่ียวของประเทศไทยวารัฐบาลมีการสงเสริมการทองเท่ียวอยางไร ประเทศ

ไทยจึงเปนประเทศเปาหมายของนักทองเท่ียวท่ีสําคัญแหงหนึ่งของโลกและเปนอุตสาหกรรมหนึ่ง

ท่ีมีความสําคัญอยางย่ิงในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยในปจจุบัน 

 การศึกษาเร่ืองการพัฒนาการทองเท่ียวของไทยเปนการวิจัยเชิงประวัติศาสตรโดยมี

ขอบเขตในการศึกษาดังนี้ 1. ศึกษาวัฒนธรรมการทองเท่ียวของคนไทยต้ังแต พ.ศ.2503 เปนตนมา 

2. ศึกษานโยบายการพัฒนาดานการทองเท่ียวของประเทศไทย 

วัฒนธรรมการทองเที่ยวของคนไทย 

 สังคมไทยมีแนวคิดเร่ืองการทองเท่ียวมาต้ังแตสมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัว รัชกาลท่ี 4 แตเปนเพียงการทองเท่ียวท่ีนิยมและจํากัดอยูในกลุมชนชั้นสูงเพราะมีความ

พรอมท้ังเวลาและกําลังทรัพย ในชวงเวลานั้นคนไทยยังไมมีแนวคิดการทองเท่ียวอยาง

ชาวตะวันตก หรือความคิดเกี่ยวกับการทองเท่ียวอยางปจจุบันกลาวคือ คนไทยไมนิยมใชเวลาวาง

ในการทองเท่ียวเพ่ือความสุข พักผอนหยอนใจ หลังจากนั้นกลุมชนชั้นสูงไดรับอิทธิพลความคิด

การทองเท่ียวแบบตะวันตกคือการไปทองเท่ียวเพ่ือหาความสุข ซ่ึงบุคคลในราชสํานักและ

ขาราชการชั้นสูงเปนกลุมแรกท่ีรับวิถีชีวิตแบบตะวันตกมาปรับใช เปนการทองเท่ียวเพ่ือรักษาตัว 

และเพ่ือพักผอนหยอนใจแตอยางไรก็ตามยังคงจํากัดอยูในชนชั้นสูง  

การเดินทางทองเท่ียวของประชาชนไมถือวาเปนการพักผอน การไดพักผอนในความคิด

ของชาวบานหรือชาวนาคือการไดทํางานนอยลงหรือการไดไปทําบุญท่ีวัด 6

7แมวาจะมีการเดินทาง

เพ่ือไปนมัสการตามปูชนียสถานทางศาสนา หรือเพ่ือประกอบกิจกรรมทางศาสนาอยางการ

                                                            
 7เสถียร โกเศศ ,การศึกษาเรื่องประเพณีไทยและชีวิตชาวบานสมัยกอน, (กรุงเทพฯ: 

คลังวิทยา , 2521), หนา 71. 
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อีกท้ังยังมีการพัฒนามาอยางตอเนื่องจึงทําใหผูจัดทําตองการท่ีจะศึกษาจุดเร่ิมตนของการพัฒนา

อุตสาหกรรมการทองเท่ียวของประเทศไทยวารัฐบาลมีการสงเสริมการทองเท่ียวอยางไร ประเทศ

ไทยจึงเปนประเทศเปาหมายของนักทองเท่ียวท่ีสําคัญแหงหนึ่งของโลกและเปนอุตสาหกรรมหนึ่ง

ท่ีมีความสําคัญอยางย่ิงในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยในปจจุบัน 

 การศึกษาเร่ืองการพัฒนาการทองเท่ียวของไทยเปนการวิจัยเชิงประวัติศาสตรโดยมี

ขอบเขตในการศึกษาดังนี้ 1. ศึกษาวัฒนธรรมการทองเท่ียวของคนไทยต้ังแต พ.ศ.2503 เปนตนมา 

2. ศึกษานโยบายการพัฒนาดานการทองเท่ียวของประเทศไทย 

วัฒนธรรมการทองเที่ยวของคนไทย 

 สังคมไทยมีแนวคิดเร่ืองการทองเท่ียวมาต้ังแตสมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัว รัชกาลท่ี 4 แตเปนเพียงการทองเท่ียวท่ีนิยมและจํากัดอยูในกลุมชนชั้นสูงเพราะมีความ

พรอมท้ังเวลาและกําลังทรัพย ในชวงเวลานั้นคนไทยยังไมมีแนวคิดการทองเท่ียวอยาง

ชาวตะวันตก หรือความคิดเกี่ยวกับการทองเท่ียวอยางปจจุบันกลาวคือ คนไทยไมนิยมใชเวลาวาง

ในการทองเท่ียวเพ่ือความสุข พักผอนหยอนใจ หลังจากนั้นกลุมชนชั้นสูงไดรับอิทธิพลความคิด

การทองเท่ียวแบบตะวันตกคือการไปทองเท่ียวเพ่ือหาความสุข ซ่ึงบุคคลในราชสํานักและ

ขาราชการชั้นสูงเปนกลุมแรกท่ีรับวิถีชีวิตแบบตะวันตกมาปรับใช เปนการทองเท่ียวเพ่ือรักษาตัว 

และเพ่ือพักผอนหยอนใจแตอยางไรก็ตามยังคงจํากัดอยูในชนชั้นสูง  

การเดินทางทองเท่ียวของประชาชนไมถือวาเปนการพักผอน การไดพักผอนในความคิด

ของชาวบานหรือชาวนาคือการไดทํางานนอยลงหรือการไดไปทําบุญท่ีวัด 6

7แมวาจะมีการเดินทาง

เพ่ือไปนมัสการตามปูชนียสถานทางศาสนา หรือเพ่ือประกอบกิจกรรมทางศาสนาอยางการ

                                                            
 7เสถียร โกเศศ ,การศึกษาเรื่องประเพณีไทยและชีวิตชาวบานสมัยกอน, (กรุงเทพฯ: 

คลังวิทยา , 2521), หนา 71. 
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ทอดกฐิน ผาปา แตก็ไมอาจนับไดวาเปนการทองเท่ียว เนื่องจากมีจุดมุงหมายเพ่ือไปสักการะตอ

สิ่งท่ีนับถือเปนหลัก ซ่ึงตางกับความหมายของคําวา “การทองเท่ียว” ในปจจุบัน7

8 

 การทองเท่ียวในวัฒนธรรมไทยกอนสมัยรัชกาลท่ี 4 เปนสิ่งท่ีแฝงอยูในการเดินทางเพ่ือ

ศาสนาและในการทํากิจธุระตางๆ แตต้ังแตรัชกาลท่ี 4 เปนตนมา การทองเท่ียวหมายถึงการ

เดินทางเพ่ือความสุขสําราญใจหรือตากอากาศและการเดินทางตามคําแนะนําของแพทยไปยังท่ีท่ี

มีอากาศดีเพ่ือรักษาสุขภาพ วัฒนธรรมการทองเท่ียวของคนไทยไดเปลี่ยนแปลงไปอีกคร้ังในชวง 

พ.ศ. 2500 เปนผลจากการพัฒนาประเทศเขาสูสังคมอุตสาหกรรม ซ่ึงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ซ่ึงเปนจุดเร่ิมตนทําใหความคิดเร่ืองวัฒนธรรมการทองเท่ียว

ขยายไปสูชนชั้นกลางอยางกวางขวาง แบบแผนวิถีชีวิตของประชาชนเปลี่ยนไปทําใหผูคน

เปลี่ยนแปลงจนตองเขามาอาศัยและทํางานในเมืองเพ่ือประกอบอาชีพดานอุตสาหกรรม เมือง

เติบโตไปอยางรวดเร็ว มีการคมนาคมท่ีสะดวกขึ้นประชาชนมีรายไดท่ีม่ันคงและเริ่มม่ังคั่งขึ้นทําให

มีวิถีชีวิตท่ีดีข้ึน เกิดชนชั้นกลางท่ีเร่ิมจะดําเนินชีวิตสะดวกสบายและมีโอกาสทองเท่ียวแบบชน

ชั้นสูงในอดีต การทองเท่ียวกลายเปนกิจกรรมนันทนาการท่ีสําคัญเพ่ือผอนคลายการทองเท่ียวถือ

เปนองคประกอบหนึ่งของชีวิตในสังคมอุตสาหกรรมท่ีคนสวนมากตองการไปเท่ียวเพ่ือเติมพลัง

ชีวิต พักผอนในแหลงทองเท่ียวเพ่ือความสบายใจแลวกลับมาอยูและทํางานในเมืองตอไป ท้ังยัง

เปนการแสดงถึงรสนิยมและความประสบความสําเร็จในการใชชีวิตอีกดวย 

แนวคิดเรื่องการพัฒนาการทองเที่ยวของประเทศไทย 

อาจกลาวไดวา พระเจาบรมวงศเธอกรมกําแพงเพชรอัครโยธิน ทรงเปนผูริเร่ิมทรงเสริม

การทองเท่ียวของประเทศไทย ต้ังแตเม่ือคร้ังท่ีพระองคทรงดํารงตําแหนงผูบัญชาการรถไฟ ไดมี

การจัดตั้งแผนกโฆษณาของการรถไฟ เม่ือ พ.ศ. 2467 ทําหนาท่ีเผยแพรประเทศไทยใหเปนท่ีรูจัก

แกชาวตางประเทศ แมทรงยายไปดํารงตําแหนงเสนาบดีกระทรวงพาณิชยและคมนาคมแตก็ยังคง

ดําเนินการสงเสริมการทองเท่ียว 

                                                            
 8ภิญญพันธุ พจนะลาวัณย, การสราง“พ้ืนท่ีประเทศไทย”ดวยพลานุภาพของสิ่งพิมพ 

ความเยายวนทางเพศและการทองเท่ียว ทศวรรษ 2500, (วารสารศิลปวัฒนธรรมปท่ี : 31 ฉบับ

ท่ี: 3, 2553), หนา 143. 

 
 เม่ือพ.ศ. 2492 คณะรัฐมนตรีไดพิจารณาเห็นควรปรับปรุงหนวยงานทองเท่ียวข้ึนใหม 

จึงไดมีมติใหกรมโฆษณา การยกรางโครงการปรับปรุงหนวยงานสงเสริมการทองเท่ียวเสนอให

คณะรัฐมนตรีพิจารณา ในการประชุมเม่ือวันท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2492 คณะรัฐมนตรีไดมีมติให

กรมโฆษณาการพิจารณาสงเสริมการทองเท่ียว กรมโฆษณาการไดทําความตกลงกับกระทรวง

เศรษฐการ ขอโอนกิจการสงเสริมการทองเท่ียว จากกระทรวงพาณิชยและคมนาคม มาอยูกับกรม

โฆษณาการ สํานักนายกรัฐมนตรี และใหเรียกสวนงานนี้วา สํานักงานสงเสริมการทองเท่ียวตอมา

กรมโฆษณาการ ไดพิจารณาเห็นวากิจการสงเสริมการทองเท่ียวกําลังต่ืนตัวในประเทศไทยมาก 

จึงไดจัดต้ังสํานักงานสงเสริมการทองเท่ียวใหมีฐานะเทียบเทากอง เรียกวา สํานักงาน

ทองเท่ียว โดยพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรมโฆษณาการในสํานักนายกรัฐมนตรี 

พ.ศ. 24939 

อุตสาหกรรมการทองเท่ียวของประเทศไทยเร่ิมตน ในสมัยท่ี จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต 

เปนนายกรัฐมนตรีชวงระหวางป พ.ศ. 2502-2506 ในชวงนี้อุตสาหกรรมการทองเท่ียวไดรับการ

พัฒนาและสงเสริมอยางจริงจัง แนวคิดในการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวของจอมพลสฤษด์ิ 

ธนะรัชต นั้น เกิดขึ้นเ ม่ือ พ.ศ. 2501 ในขณะท่ีจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต พักรักษาตัวอยู            

ณ โรงพยาบาลวอลเตอรรีด สหรัฐอเมริกา ทานไดศึกษากิจการการทองเท่ียวดวยความสนใจอยาง

จริงจัง เนื่องจากเล็งเห็นผลประโยชนทางเศรษฐกิจ ท่ีจะไดรับจากอุตสาหกรรมการทองเท่ียว ซ่ึง

กําลังต่ืนตัวอยูในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ดวยเหตุท่ีประเทศไทยมีทรัพยากรพรอมท่ีจะพัฒนาเพ่ือ

การทองเท่ียวอยูแลว รวมท้ังคนไทยมีวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ท่ีนาสนใจและมีความเปน

มิตรกับบุคคลท่ัวไป ซ่ึงสิ่งเหลานี้ลวนเปนสิ่งท่ีดึงดูดใจใหนักทองเท่ียวเดินทางมาเยือนประเทศ

ไทยท้ังสิ้นหากมีการสงเสริมการทองเท่ียวอยางจริงจัง จึงไดมุงเนนพัฒนาประเทศและสราง

ภาพลักษณของประเทศใหมีความปลอดภัย ปราศจากโจรผูราย การเมืองมีเสถียรภาพม่ันคง และ

เรงพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศ เนนนโยบายท่ีใหความสําคัญกับอุตสาหกรรมการ

                                                            
 9การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, “เกี่ยวกับททท.” เขาถึงไดจาก 

https://thai.tourismthailand.org/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%

88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B, 

(25 กุมภาพันธ 2560). 
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 เม่ือพ.ศ. 2492 คณะรัฐมนตรีไดพิจารณาเห็นควรปรับปรุงหนวยงานทองเท่ียวข้ึนใหม 

จึงไดมีมติใหกรมโฆษณา การยกรางโครงการปรับปรุงหนวยงานสงเสริมการทองเท่ียวเสนอให

คณะรัฐมนตรีพิจารณา ในการประชุมเม่ือวันท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2492 คณะรัฐมนตรีไดมีมติให

กรมโฆษณาการพิจารณาสงเสริมการทองเท่ียว กรมโฆษณาการไดทําความตกลงกับกระทรวง

เศรษฐการ ขอโอนกิจการสงเสริมการทองเท่ียว จากกระทรวงพาณิชยและคมนาคม มาอยูกับกรม

โฆษณาการ สํานักนายกรัฐมนตรี และใหเรียกสวนงานนี้วา สํานักงานสงเสริมการทองเท่ียวตอมา

กรมโฆษณาการ ไดพิจารณาเห็นวากิจการสงเสริมการทองเท่ียวกําลังต่ืนตัวในประเทศไทยมาก 

จึงไดจัดต้ังสํานักงานสงเสริมการทองเท่ียวใหมีฐานะเทียบเทากอง เรียกวา สํานักงาน

ทองเท่ียว โดยพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรมโฆษณาการในสํานักนายกรัฐมนตรี 

พ.ศ. 24939 

อุตสาหกรรมการทองเท่ียวของประเทศไทยเร่ิมตน ในสมัยท่ี จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต 

เปนนายกรัฐมนตรีชวงระหวางป พ.ศ. 2502-2506 ในชวงนี้อุตสาหกรรมการทองเท่ียวไดรับการ

พัฒนาและสงเสริมอยางจริงจัง แนวคิดในการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวของจอมพลสฤษด์ิ 

ธนะรัชต นั้น เกิดขึ้นเ ม่ือ พ.ศ. 2501 ในขณะท่ีจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต พักรักษาตัวอยู            

ณ โรงพยาบาลวอลเตอรรีด สหรัฐอเมริกา ทานไดศึกษากิจการการทองเท่ียวดวยความสนใจอยาง

จริงจัง เนื่องจากเล็งเห็นผลประโยชนทางเศรษฐกิจ ท่ีจะไดรับจากอุตสาหกรรมการทองเท่ียว ซ่ึง

กําลังต่ืนตัวอยูในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ดวยเหตุท่ีประเทศไทยมีทรัพยากรพรอมท่ีจะพัฒนาเพ่ือ

การทองเท่ียวอยูแลว รวมท้ังคนไทยมีวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ท่ีนาสนใจและมีความเปน

มิตรกับบุคคลท่ัวไป ซ่ึงสิ่งเหลานี้ลวนเปนสิ่งท่ีดึงดูดใจใหนักทองเท่ียวเดินทางมาเยือนประเทศ

ไทยท้ังสิ้นหากมีการสงเสริมการทองเท่ียวอยางจริงจัง จึงไดมุงเนนพัฒนาประเทศและสราง

ภาพลักษณของประเทศใหมีความปลอดภัย ปราศจากโจรผูราย การเมืองมีเสถียรภาพม่ันคง และ

เรงพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศ เนนนโยบายท่ีใหความสําคัญกับอุตสาหกรรมการ

                                                            
 9การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, “เกี่ยวกับททท.” เขาถึงไดจาก 

https://thai.tourismthailand.org/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%

88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B, 

(25 กุมภาพันธ 2560). 
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ทองเท่ียว เพ่ือท่ีจะสามารถดึงดูดเงินตราตางประเทศจากนักทองเท่ียวท่ีเขามาทองเท่ียวใน

ประเทศไทย ดังนั้นจึงมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง “องคการสงเสริมการทองเท่ียว” โดย

มีชื่อยอวา อ.ส.ท. ข้ึนเปนหนวยงานอิสระ มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศในขณะนั้นเปน

ประธานคณะกรรมการการสงเสริมการทองเท่ียว โดยมีวัตถุประสงคในการปฏิบัติงานดาน

เผยแพรประเทศไทย ดานวัฒนธรรม ประเพณี และ ศิลปกรรม ใหเปนท่ีรูจักและสนใจแก

นักทองเท่ียว สํารวจ จัดสรางบูรณะสถานท่ีทองเท่ียว9

10 ท้ังนี้ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ยังเนนวา

รายไดจากอุตสาหกรรมการทองเท่ียว สามารถกระจายไปอยางท่ัวถึงประชาชนทุกคน นอกจากนี้

รายไดท่ีมองไมเห็นและมีมูลคาท่ีประเมินไมได ไดแก ความชื่นชมของนักทองเท่ียวชาวไทยและ

ชาวตางประเทศตอขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนไทย  

จุดเริ่มตนการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

 องคกรสงเสริมการทองเท่ียวของไทยไดเกิดเปนรูปธรรมอยางแทจริงในป พ.ศ. 2503

ภายใตองคการสงเสริมการทองเท่ียว นับเปนหนวยงานแรกของประเทศไทยท่ีไดจัดต้ังข้ึนเพ่ือ

ภารกิจสงเสริมการทองเท่ียวของประเทศไทยโดยเฉพาะ 1 0

11 โดยมีเปาหมายเพ่ือใหนักทองเท่ียว

ตางชาติเขามาทองเท่ียวในประเทศไทยเพ่ือประโยชนทางเศรษฐกิจจากเงินตราตางประเทศท่ี

ไดรับจากนักทองเท่ียว รัฐทําใหการทองเท่ียวกลายเปนระบบท่ีควบคุมไดและสรางรายไดมหาศาล11

12 

พัฒนาการทองเท่ียวไทยใหเปนไปในทิศทางของทุนนิยม 1 2

13 แตเม่ือรัฐบาลตระหนักไดวาคนไทย

นิยมไปทองเท่ียวตางประเทศ อาจทําใหเกิดการเสียดุลทางเศรษฐกิจในเวลาตอมาจึงไดเนน

สงเสริมใหคนไทยเดินทางทองเท่ียวในประเทศ ดังนั้นองคการสงเสริมการทองเท่ียวท่ีจัดต้ังขึ้นมา

จึงพยายามสงเสริมใหนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศเดินทางทองเท่ียวในประเทศไทย 

                                                            
 10ศรัญยา วรากุล, ปฐมนิเทศอุตสาหกรรมการทองเท่ียว, (กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัด

สามลดา, 2551), หนา 80-86. 

 11การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 36ป ททท., (กรุงเทพฯ : การทองเท่ียว, 2539), หนา31. 

 12ภิญญาพันธุ พจนะวัลย,กําเนิด “ประเทศไทย” ภายใตเผด็จการ, (กรุงเทพฯ: มติชน, 

2558), หนา140. 
13นงเยาว จิตตะปุตตะ.ครึ่งศตวรรษการทองเท่ียวไทยกับมรดกวัฒนธรรม, หนา 32. 

 
 ประเทศไทยเปนเปนประเทศท่ีจะสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวไดเปนอยางดี 

เพราะมีตนทุนเดิมอยูแลว 2 ประการคือ 

 1.ประเทศไทยเปนศูนยกลางการบินของภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตซ่ึงบินระหวาง

ยุโรป อินเดีย ฮองกง และโตเกียว สายการบินหลายสายตองผานกรุงเทพฯ 

 2.ประเทศไทยมีวัตถุดิบท่ีจะพัฒนาการทองเท่ียวอยูในตัวแลวประกอบกับท่ีประชาชน

ชาวไทยมีความเปนมิตรตอบุคคลท่ัวไป และมีวิธีการดําเนินชีวิตของประชาชนชาวไทยก็เปนท่ีนา

ศึกษาแกชาวตางประเทศ กรุงเทพมหานครฯซ่ึงเปนศูนยกลางของประเทศไทยเองก็เต็มไปดวยสิ่ง

ท่ีนาสนใจ เชน วัดวาอารามอันสวยงาม พิพิธภัณฑ ตลาดรานคา นาฏศิลปไทย การทองเท่ียวตาม

แมน้ําลําคลอง สถานท่ีเหลานี้เปนท่ีนาสนใจของนักทองเท่ียว1 3

14 เปนสิ่งท่ีดึงดูดใจใหนักทองเท่ียว

เขามาประเทศไทยมากขึ้นหากมีการสงเสริมการทองเท่ียวอยางจริงจัง 

 ดังนั้นหลังจากท่ีจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต ขึ้นเปนนายกรัฐมนตรี ไดใหความสําคัญกับ

การจัดต้ังโครงสรางและงบประมาณข้ึนมารองรับการทองเท่ียวโดยเฉพาะการประกาศพระราช

กฤษฎีกาการจัดต้ังองคการสงเสริมการทองเท่ียวขึ้นเม่ือวันท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2503 ซ่ึงรัฐบาลมี

ความหวังวาจะไดรับประโยชนทางเศรษฐกิจและเผยแพรวัฒนธรรมของประเทศจากการทองเท่ียว14

15 

 ประเทศไทยท่ีมีวัตถุดิบดานการทองเท่ียวท่ีดีอยูแลวดังนั้นข้ันตอนตอไปคือการจะทํา

อยางไรจึงจะสามารถทําใหนักทองเท่ียวเดินทางเขามาในประเทศไทยได  ทําอยางไรจึงจะมี

โรงแรมและการบริการนําเท่ียวท่ีเพียงพอท่ีจะรับรองนักทองเท่ียวจากตางชาติจนเปนท่ีประทับใจ

และกลับมาเท่ียวอีกคร้ังในอนาคต ในเวลาตอมานอกเหนือจากการพัฒนาสาธารณูปโภคข้ัน

พ้ืนฐานอยางเสนทางคมนาคม การขนสง การสื่อสารแลว อุตสาหกรรมโรงแรมยังไดรับการ

สงเสริมใหมีการลงทุนจากนักลงทุน จนทําใหมีโรงแรมชั้นหนึ่งเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว 1 5

16เพ่ือให

เพียงพอตอการรองรับนักทองเท่ียว เม่ือพัฒนาอุตสาหกรรมโรงแรมสําเร็จแลวประการตอมาคือ

การจัดใหมีบุคลากรทางอุตสาหกรรมทองเท่ียว โดยการจัดอบรมมัคคุเทศกเพ่ือรอบรับ

                                                            
 14การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 36ป ททท., หนา 31. 

 15เรื่องเดียวกัน. 

 16การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 36ป ททท., หนา 32. 
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 ประเทศไทยเปนเปนประเทศท่ีจะสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวไดเปนอยางดี 

เพราะมีตนทุนเดิมอยูแลว 2 ประการคือ 

 1.ประเทศไทยเปนศูนยกลางการบินของภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตซ่ึงบินระหวาง

ยุโรป อินเดีย ฮองกง และโตเกียว สายการบินหลายสายตองผานกรุงเทพฯ 

 2.ประเทศไทยมีวัตถุดิบท่ีจะพัฒนาการทองเท่ียวอยูในตัวแลวประกอบกับท่ีประชาชน

ชาวไทยมีความเปนมิตรตอบุคคลท่ัวไป และมีวิธีการดําเนินชีวิตของประชาชนชาวไทยก็เปนท่ีนา

ศึกษาแกชาวตางประเทศ กรุงเทพมหานครฯซ่ึงเปนศูนยกลางของประเทศไทยเองก็เต็มไปดวยสิ่ง

ท่ีนาสนใจ เชน วัดวาอารามอันสวยงาม พิพิธภัณฑ ตลาดรานคา นาฏศิลปไทย การทองเท่ียวตาม

แมน้ําลําคลอง สถานท่ีเหลานี้เปนท่ีนาสนใจของนักทองเท่ียว1 3

14 เปนสิ่งท่ีดึงดูดใจใหนักทองเท่ียว

เขามาประเทศไทยมากขึ้นหากมีการสงเสริมการทองเท่ียวอยางจริงจัง 

 ดังนั้นหลังจากท่ีจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต ขึ้นเปนนายกรัฐมนตรี ไดใหความสําคัญกับ

การจัดต้ังโครงสรางและงบประมาณข้ึนมารองรับการทองเท่ียวโดยเฉพาะการประกาศพระราช

กฤษฎีกาการจัดต้ังองคการสงเสริมการทองเท่ียวขึ้นเม่ือวันท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2503 ซ่ึงรัฐบาลมี

ความหวังวาจะไดรับประโยชนทางเศรษฐกิจและเผยแพรวัฒนธรรมของประเทศจากการทองเท่ียว14

15 

 ประเทศไทยท่ีมีวัตถุดิบดานการทองเท่ียวท่ีดีอยูแลวดังนั้นข้ันตอนตอไปคือการจะทํา

อยางไรจึงจะสามารถทําใหนักทองเท่ียวเดินทางเขามาในประเทศไทยได  ทําอยางไรจึงจะมี

โรงแรมและการบริการนําเท่ียวท่ีเพียงพอท่ีจะรับรองนักทองเท่ียวจากตางชาติจนเปนท่ีประทับใจ

และกลับมาเท่ียวอีกคร้ังในอนาคต ในเวลาตอมานอกเหนือจากการพัฒนาสาธารณูปโภคข้ัน

พ้ืนฐานอยางเสนทางคมนาคม การขนสง การสื่อสารแลว อุตสาหกรรมโรงแรมยังไดรับการ

สงเสริมใหมีการลงทุนจากนักลงทุน จนทําใหมีโรงแรมชั้นหนึ่งเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว 1 5

16เพ่ือให

เพียงพอตอการรองรับนักทองเท่ียว เม่ือพัฒนาอุตสาหกรรมโรงแรมสําเร็จแลวประการตอมาคือ

การจัดใหมีบุคลากรทางอุตสาหกรรมทองเท่ียว โดยการจัดอบรมมัคคุเทศกเพ่ือรอบรับ

                                                            
 14การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 36ป ททท., หนา 31. 

 15เรื่องเดียวกัน. 

 16การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 36ป ททท., หนา 32. 



พินิจอุษาคเนย์ อุรชา ชูขันทอง

[ 78 ]

 
นักทองเท่ียวรวมถึงสงเสริมใหนักทองเท่ียวเดินทางมาประเทศไทยมากข้ึน ซ่ึงเปนการรวมมือกัน

จากทุกภาคสวน 

 การจัดต้ังหนวยงานเฉพาะข้ึนมาเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวเปนการแสดงใหเห็นวา

รัฐบาลเห็นถึงความสําคัญของการทองเท่ียวท่ีจะนํามาซ่ึงผลประโยชนทางเศรษฐกิจของชาติ ซ่ึง

เห็นไดจากวัตถุประสงคในพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองคการสงเสริมการทองเท่ียวท่ีระบุไววา 

“ตองการสงเสริมอุตสาหกรรมการทองเท่ียวใหเปนประโยชนแกเศรษฐกิจของชาติ”ซ่ึงการท่ีจะ

ดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว ไมวาจะดวยการจัดใหมีหนวยงานเพ่ือสงเสริมการ

ทองเท่ียวโดยตรง และวัตถุประสงคในพระราชกฤษฎีกาก็เปรียบเสมือนหลักในการนําไปวางแผน

ในการดําเนินงานตางๆเพ่ืออํานวยความสะดวกและสงเสริมอุตสาหกรรมการทองเท่ียว ก็เพ่ือ

ผลประโยชนทางเศรษฐกิจแหงชาติท้ังสิ้น16

17 

 นอกจากพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองคการสงเสริมการทองเท่ียวแลวยังมีหลักฐานท่ีแสดง

วาการสงเสริมการทองเท่ียวโดยรัฐมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือผลประโยชนทางเศรษฐกิจ คือจาก 

สุนทรพจนของจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต นายกรัฐมนตรีผูกอตั้งองคการสงเสริมการทองเท่ียวแหง

ประเทศไทย ไดกลาวไวเนื่องในวันเปดสํานักงานองคการสงเสริมการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 

ในวันท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2503 ความวา  

  บัดนี้เรากําลังประชุมกันอยูท่ีนี้  เพ่ือเปดสํานักงานของ

องคการสงเสริมการทองเท่ียวขึ้นอีก ซ่ึงเหลานี้ลวนแตเปนเครื่องมืออัน

สําคัญท่ีจะสรางสรรคความเจริญทางเศรษฐกิจใหแกประเทศชาติ... 

ผลประโยชนท่ีรัฐจะพึงไดจากอุตสาหกรรมการทองเท่ียวนี้ หาเปน

รายไดท่ีจะบังเกิดขึ้นแกรัฐบาลโดยตรงเปนสวนใหญแตจะเปนรายไดท่ี

กระจายออกไปยังบุคคลหลายชั้นหลายอาชีพ...17

18 

โดยการสงเสริมการทองเท่ียวของไทยในระยะแรก(พ.ศ. 2502-2514) จะเปนการ

สงเสริมการทองเท่ียวของไทยใหเปนท่ีรูจักของตางประเทศไมวาจะโดยการโฆษณาประชาสัมพันธ

                                                            
17ปนเพชร จําปา,วัฒนธรรมการทองเท่ียวของคนไทย พ.ศ. 2394-2544, หนา146. 

 18การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 36ป ททท., หนา 18. 

 
ใหทราบถึงวัฒนธรรม ประเพณี และสถานท่ีทองเท่ียวตางๆของไทย แตในเวลาตอมาองคกรการ

ทองเท่ียวไดขยายการพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวอยางเปนระบบมากย่ิงขึ้น โดยตั้งแต    

พ.ศ. 2515-2519 เปนตนมา นอกจากการโฆษณาและประชาสัมพันธใหประเทศไทยเปนท่ีรูจัก

แล ว  ยั ง ได พัฒนาการท อ ง เ ท่ี ยวอย า ง มี ระบบโดยร วม มือกับ  Institute of Tourism 

Development Consultants ท่ีปรึกษาจากเนเธอรแลนดจัดทําแผนการพัฒนาการทองเท่ียวของ

ประเทศ โดยมีหลักการท่ีจะครอบคลุมในสวนตางๆดังนี้18 19 1.ตลาดการทองเท่ียวตางประเทศและ

ในประเทศ 2.ทรัพยากรการทองเท่ียว 3.นโยบายหลักแนวทางการพัฒนา 4.การจัดรูปองคกรและ

ดําเนินการตามแผน 5.การพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมทองเท่ียวแผนการทองเท่ียวนี้นับวาเปน

แผนการแรกท่ีจัดทําข้ึน และหลักการตางๆนั้นยังไดนํามากําหนดเปนแนวทางในการจัดทํา

แผนการทองเท่ียวในระยะตอมา 

แตเนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศกําลังพัฒนาดานเศรษฐกิจ สาธารณูปโภคใน

สถานท่ีทองเท่ียวสวนใหญจึงยังไมดีพอท่ีจะรองรับนักทองเท่ียว การพัฒนาดานการทองเท่ียวจึง

เร่ิมตนกาวแรกจากการพัฒนาสาธารณูปโภคดานการทองเท่ียวข้ันพ้ืนฐานสําหรับชาวไทยและ

ชาวตางชาติ เม่ือมีการพัฒนากาวหนาข้ึน สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ ก็มีความพรอมมากขึ้นท่ีจะ

รองรับนักทองเท่ียว 

 สวนภายในประเทศนั้นมีความจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองเผยแพรและสรางความเขาใจให

คนไทยตระหนักวาอุตสาหกรรมทองเท่ียวนั้นเปนประโยชนกับประเทศไทยและประชาชน เพราะ

ไมใชเพียงจะไดรับผลตอบแทนในรูปแบบของเงินตราแตยังจะทําใหชาวตางประเทศไดรูจักและให

เกียรติยกยองคนไทยอีกดวย1 9

20 ทามกลางกระแสวัฒนธรรมการอานท่ีขยายตัวของคนในเมือง ทํา

ใหองคการสงเสริมการทองเท่ียว ไดจัดทําอนุสาร อ.ส.ท. ข้ึนในป พ.ศ. 2503 โดยมีกลุมคนเมือง

เปนเปาหมายสําคัญของการทองเท่ียว เนื้อหาและรูปแบบของอนุสาร อ.ส.ท. ยังเปนจุดขายท่ี

สําคัญท่ีจะเชิญชวนใหคนไปเท่ียวเมืองไทย ท่ีเต็มไปดวยทิวทัศนอันสวยงามและโบราณสถาน 

                                                            
 19ปนเพชร จําปา,วัฒนธรรมการทองเท่ียวของคนไทย พ.ศ. 2394-2544, หนา 179. 

 20การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 36ป ททท., หนา 34. 
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ใหทราบถึงวัฒนธรรม ประเพณี และสถานท่ีทองเท่ียวตางๆของไทย แตในเวลาตอมาองคกรการ

ทองเท่ียวไดขยายการพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวอยางเปนระบบมากย่ิงขึ้น โดยตั้งแต    

พ.ศ. 2515-2519 เปนตนมา นอกจากการโฆษณาและประชาสัมพันธใหประเทศไทยเปนท่ีรูจัก

แล ว  ยั ง ได พัฒนาการท อ ง เ ท่ี ยวอย า ง มี ระบบโดยร วม มือกับ  Institute of Tourism 

Development Consultants ท่ีปรึกษาจากเนเธอรแลนดจัดทําแผนการพัฒนาการทองเท่ียวของ

ประเทศ โดยมีหลักการท่ีจะครอบคลุมในสวนตางๆดังนี้18 19 1.ตลาดการทองเท่ียวตางประเทศและ

ในประเทศ 2.ทรัพยากรการทองเท่ียว 3.นโยบายหลักแนวทางการพัฒนา 4.การจัดรูปองคกรและ

ดําเนินการตามแผน 5.การพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมทองเท่ียวแผนการทองเท่ียวนี้นับวาเปน

แผนการแรกท่ีจัดทําข้ึน และหลักการตางๆนั้นยังไดนํามากําหนดเปนแนวทางในการจัดทํา

แผนการทองเท่ียวในระยะตอมา 

แตเนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศกําลังพัฒนาดานเศรษฐกิจ สาธารณูปโภคใน

สถานท่ีทองเท่ียวสวนใหญจึงยังไมดีพอท่ีจะรองรับนักทองเท่ียว การพัฒนาดานการทองเท่ียวจึง

เร่ิมตนกาวแรกจากการพัฒนาสาธารณูปโภคดานการทองเท่ียวข้ันพ้ืนฐานสําหรับชาวไทยและ

ชาวตางชาติ เม่ือมีการพัฒนากาวหนาข้ึน สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ ก็มีความพรอมมากขึ้นท่ีจะ

รองรับนักทองเท่ียว 

 สวนภายในประเทศนั้นมีความจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองเผยแพรและสรางความเขาใจให

คนไทยตระหนักวาอุตสาหกรรมทองเท่ียวนั้นเปนประโยชนกับประเทศไทยและประชาชน เพราะ

ไมใชเพียงจะไดรับผลตอบแทนในรูปแบบของเงินตราแตยังจะทําใหชาวตางประเทศไดรูจักและให

เกียรติยกยองคนไทยอีกดวย1 9

20 ทามกลางกระแสวัฒนธรรมการอานท่ีขยายตัวของคนในเมือง ทํา

ใหองคการสงเสริมการทองเท่ียว ไดจัดทําอนุสาร อ.ส.ท. ข้ึนในป พ.ศ. 2503 โดยมีกลุมคนเมือง

เปนเปาหมายสําคัญของการทองเท่ียว เนื้อหาและรูปแบบของอนุสาร อ.ส.ท. ยังเปนจุดขายท่ี

สําคัญท่ีจะเชิญชวนใหคนไปเท่ียวเมืองไทย ท่ีเต็มไปดวยทิวทัศนอันสวยงามและโบราณสถาน 

                                                            
 19ปนเพชร จําปา,วัฒนธรรมการทองเท่ียวของคนไทย พ.ศ. 2394-2544, หนา 179. 

 20การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 36ป ททท., หนา 34. 
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ศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดตางๆ ในประเทศไทยใหเปนท่ี “ประจักษ” โดยท่ัวกัน 2 0

21 เพ่ือให

เกิดความสนใจไปทองเท่ียวในสถานท่ีตาง ๆ มากย่ิงขึ้น 

โดยนิตยสารทองเท่ียว เปนอีกสิ่งพิมพชนิดหนึ่งท่ีจะเปดโลกทัศนใหผูอานไดเปน

นักทองเท่ียวท่ีมีความรูและไดรับขอมูลกอนการเดินทางไปทองเท่ียว และทําใหเกิดความตองการ

ท่ีจะไปเท่ียวยังสถานท่ีตาง ๆ ท่ีปรากฏในนิตยสารนั้น ๆ รวมท้ังหากไมสามารถเดินทางทองเท่ียว

ไดจริงๆการอานนิตยสารก็ทําใหทราบวาในประเทศไทยมีสถานท่ีทองเท่ียวอยูท่ีใดบางและแตละท่ี

มีความแตกตางของผูคน ประเพณี วัฒนธรรมอยางไรผานตัวหนังสือ 

อนุสาร อ.ส.ท. เปนนิตยสารทองเท่ียวเลมแรกท่ีเกิดข้ึนหลัง พ.ศ. 2500 และยังตีพิมพ

อยูในปจจุบันไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐและเผยแพรอยางสมํ่าเสมอแบบท่ีไมเคยมีมากอน 

สรางขึ้นเพ่ือเติมเต็มความกระหายใครรูของคนในเมืองท่ีจะแสวงหาความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

ประเทศไทย หรืออาจกลาวไดวาการอานอนุสาร อ.ส.ท. ก็คือการไปทองเท่ียวในดินแดนประเทศ

ไทยในจินตนการลวงหนากอนท่ีจะไดไปสถานท่ีจริง 2 1

22 การเพ่ิมจํานวนการตีพิมพของอนุสาร อ.

ส.ท. แสดงใหเห็นถึงความเอาจริงเอาจังของรัฐท่ีตองการจะสงเสริมการทองเท่ียว ท้ังยังแสดงให

เห็นถึงความนิยมในนิตยสารในหมูของผูอานอีกดวย กรอบการนําเสนอของอ.ส.ท.แบงแหลง

ทองเท่ียวเปน 2 ประเภท คือแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ การ

รับรูเร่ืองการทองเท่ียวผานสิ่งพิมพอยางหนังสือและนิตยสารทองเท่ียว ทําใหเกิดความใฝฝนและ

ความตองการทองเท่ียวขึ้นดวย นอกจากนี้การสงเสริมการทองเท่ียวอยางจริงจังตั้งแต พ.ศ. 2503 

มีผลใหเกิดการพัฒนาแหลงทองเท่ียวและการคมนาคมท่ีสะดวกสบาย เกิดการขยายตัวของ

กิจการนําเท่ียวรวมถึงธุรกิจโรงแรมทําใหการเดินทางทองเท่ียวมีความสะดวกสบายเพ่ิมมากข้ึน 

อาจกลาวไดวา อนุสาร อ.ส.ท ก็เปนอีกชองทางหนึ่งในการสงเสริมการทองเท่ียวของรัฐ ขยาย

ความเขาใจและเปลี่ยนแปลงความคิดของคนไทยในดานการทองเท่ียว การเพ่ิมจํานวนการตีพิมพ

ของนิตยสารจาก 22,000 ฉบับใน พ.ศ.2504 เปน 37,000 ฉบับในป พ.ศ. 250723 เปนการแสดง

                                                            
 21ภิญญาพันธุ พจนะวัลย,กําเนิด “ประเทศไทย” ภายใตเผด็จการ, หนา 142. 

 22เรื่องเดิม. 

 23ภิญญาพันธุ พจนะวัลย,กําเนิด “ประเทศไทย” ภายใตเผด็จการ, หนา 145-147. 

 
ใหเห็นวาคนไทยรูจักและสนใจการทองเท่ียว ท้ังยังเปนตัวกระตุนความตองการออกเดินทาง

ทองเท่ียวใหกับผูอานไมเพียงเทานั้นแตอนุสาร อ.ส.ท. ยังมีสวนชวยพัฒนาอุตสาหกรรมการ

ทองเท่ียวของไทยอยางมาก ในการเปดเผยแหลงทองเท่ียวของไทยใหคนไทยไดรูจักและสามารถ

ชักจูงใหคนเขาไปทองเท่ียวในสถานท่ีนั้นๆจนในบางสถานท่ีทองเท่ียวสามารถพัฒนาศักยภาพจน

เปนท่ีทองเท่ียวสําหรับนานาชาติไดในภายหลังเชน พัทยา เชียงใหม ภูเก็ตและสมุยเปนตน 

 ท่ีกลาวมาขางตนเปนภารกิจหลักขององคการสงเสริมการทองเท่ียวแหงประเทศไทยท่ี

รับผิดชอบในเร่ืองของการกระจายขอมูลเกี่ยวกับการทองเท่ียว สงเสริมอุตสาหกรรมทองเท่ียวให

เปนประโยชนแกเศรษฐกิจของชาติและเผยแพรประเทศไทยในดานวัฒนธรรม ศิลปกรรม 

ประเพณี นาฏศิลป การกีฬาและกิจการอ่ืนๆท่ีเปนท่ีสนใจของนักทองเท่ียว แตตอมาการ

ทองเท่ียวของไทยไดปรับใหสอดคลองกับสถานการณการทองเท่ียวโลก ซ่ึงมีการเติบโตมากข้ึน 

โดยเฉพาะการทองเท่ียวระหวางประเทศจึงไดมีการปรับฐานะขององคกรใหสูงข้ึนเพ่ือท่ีจะ

สามารถดําเนินการไดอยางครอบคลุมมากย่ิงขึ้น เพ่ือดําเนินการในระบบอุตสาหกรรมอยางเต็มตัว

เพราะการทองเท่ียวเปนธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอ่ืน ๆ เชน ทรัพยากรการทองเท่ียว การ

คมนาคม ท่ีพักโรงแรมรานอาหารธุรกิจสื่อสารและบริการ ธุรกิจบันเทิงเปนตน จึงตองมีการ

กําหนดเปาหมายและวางแผนเพ่ือพัฒนาใหสอดคลองกับสถานการณการทองเท่ียวโลก23

24 

จาก อ.ส.ท. สู ท.ท.ท 

 จากเดิมท่ีองคการสงเสริมการทองเท่ียวแหงประเทศไทยมีอํานาจหนาท่ีเพียงการ

วินิจฉัยสั่งการ และการดําเนินงานภายในองคการเองเทานั้น จึงทําการพัฒนาและสงเสริมการ

ทองเท่ียวไดไมสะดวกเทาท่ีควร ดังนั้นจึงไดมีการพิจารณาขอบขายอํานาจหนาท่ีขององคการ

สงเสริมการทองเท่ียวแหงประเทศไทยใหมอีกครั้ง ทําใหมีการยกฐานะข้ึนเปน”การทองเท่ียวแหง

ประเทศไทย” และขยายอํานาจหนาท่ีในการสงเสริมและการดําเนินการเกี่ยวกับการทองเท่ียวให

ครอบคลุมมากขึ้นตามพระราชบัญญัติการทองเท่ียวแหงประเทศไทย พ.ศ.2522 โดยใหใชชื่อยอวา 

ททท. หรือ Tourism Authority of Thailand: TATทําใหองคกรมีสถานะทางนิติบัญญัติท่ีสูงขึ้น 

                                                            
 24นงเยาว จิตตะปุตตะ, ครึ่งศตวรรษการทองเท่ียวไทยกับมรดกวัฒนธรรม,หนา 37-38. 
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ใหเห็นวาคนไทยรูจักและสนใจการทองเท่ียว ท้ังยังเปนตัวกระตุนความตองการออกเดินทาง

ทองเท่ียวใหกับผูอานไมเพียงเทานั้นแตอนุสาร อ.ส.ท. ยังมีสวนชวยพัฒนาอุตสาหกรรมการ

ทองเท่ียวของไทยอยางมาก ในการเปดเผยแหลงทองเท่ียวของไทยใหคนไทยไดรูจักและสามารถ

ชักจูงใหคนเขาไปทองเท่ียวในสถานท่ีนั้นๆจนในบางสถานท่ีทองเท่ียวสามารถพัฒนาศักยภาพจน

เปนท่ีทองเท่ียวสําหรับนานาชาติไดในภายหลังเชน พัทยา เชียงใหม ภูเก็ตและสมุยเปนตน 

 ท่ีกลาวมาขางตนเปนภารกิจหลักขององคการสงเสริมการทองเท่ียวแหงประเทศไทยท่ี

รับผิดชอบในเร่ืองของการกระจายขอมูลเกี่ยวกับการทองเท่ียว สงเสริมอุตสาหกรรมทองเท่ียวให

เปนประโยชนแกเศรษฐกิจของชาติและเผยแพรประเทศไทยในดานวัฒนธรรม ศิลปกรรม 

ประเพณี นาฏศิลป การกีฬาและกิจการอ่ืนๆท่ีเปนท่ีสนใจของนักทองเท่ียว แตตอมาการ

ทองเท่ียวของไทยไดปรับใหสอดคลองกับสถานการณการทองเท่ียวโลก ซ่ึงมีการเติบโตมากข้ึน 

โดยเฉพาะการทองเท่ียวระหวางประเทศจึงไดมีการปรับฐานะขององคกรใหสูงข้ึนเพ่ือท่ีจะ

สามารถดําเนินการไดอยางครอบคลุมมากย่ิงขึ้น เพ่ือดําเนินการในระบบอุตสาหกรรมอยางเต็มตัว

เพราะการทองเท่ียวเปนธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอ่ืน ๆ เชน ทรัพยากรการทองเท่ียว การ

คมนาคม ท่ีพักโรงแรมรานอาหารธุรกิจสื่อสารและบริการ ธุรกิจบันเทิงเปนตน จึงตองมีการ

กําหนดเปาหมายและวางแผนเพ่ือพัฒนาใหสอดคลองกับสถานการณการทองเท่ียวโลก23

24 

จาก อ.ส.ท. สู ท.ท.ท 

 จากเดิมท่ีองคการสงเสริมการทองเท่ียวแหงประเทศไทยมีอํานาจหนาท่ีเพียงการ

วินิจฉัยสั่งการ และการดําเนินงานภายในองคการเองเทานั้น จึงทําการพัฒนาและสงเสริมการ

ทองเท่ียวไดไมสะดวกเทาท่ีควร ดังนั้นจึงไดมีการพิจารณาขอบขายอํานาจหนาท่ีขององคการ

สงเสริมการทองเท่ียวแหงประเทศไทยใหมอีกครั้ง ทําใหมีการยกฐานะข้ึนเปน”การทองเท่ียวแหง

ประเทศไทย” และขยายอํานาจหนาท่ีในการสงเสริมและการดําเนินการเกี่ยวกับการทองเท่ียวให

ครอบคลุมมากขึ้นตามพระราชบัญญัติการทองเท่ียวแหงประเทศไทย พ.ศ.2522 โดยใหใชชื่อยอวา 

ททท. หรือ Tourism Authority of Thailand: TATทําใหองคกรมีสถานะทางนิติบัญญัติท่ีสูงขึ้น 

                                                            
 24นงเยาว จิตตะปุตตะ, ครึ่งศตวรรษการทองเท่ียวไทยกับมรดกวัฒนธรรม,หนา 37-38. 
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 ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2522 คณะรัฐมนตรีมีมติกําหนดนโยบายหลักเพ่ือลดอัตราการ

นําเงินออกนอกประเทศ และเพ่ือกระตุนใหไดผลโดยเร็ว จึงสรางแรงจูงใจใหการทองเท่ียวใหคน

เดินทางทองเท่ียวนอกประเทศลดลงจึงประกาศใหป พ.ศ. 2523 เปนปทองเท่ียวโลก พรอมกับทํา

โฆษณาประชาสัมพันธรูปแบบตางๆผานสื่อหลายประเภทท้ังเอกสาร สิ่งพิมพ สื่อวิทยุและ

โทรทัศน สงเสริมใหมีการจัดต้ังบริษัทจัดนําเท่ียวข้ึนภายในประเทศเปดสถานท่ีทองเท่ียวใหมๆ

เพ่ือทําการตลาดเพ่ือเพ่ิมจํานวนนักทองเท่ียวท้ังคนไทยและนักทองเท่ียวจากตางประเทศ24

25 

 แผนพัฒนาอุตสาหกรรมทองเท่ียว ฉบับท่ี 1 จึงถูกบรรจุไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2520-2524) เปนตนมา มีการกําหนดแผนและลําดับความสําคัญใน

การพัฒนาตามรูปแบบจําลองท่ีไดรวมกับบริษัทท่ีปรึกษาเนเธอรแลนดโดยมีการกําหนดศูนยกลาง

การทองเท่ียวข้ึนท้ังในระดับภาคระดับจังหวัด เพ่ือชวยสงเสริมและใหมีสถานะเปนโครงขายการ

ทองเท่ียวท่ีสมบูรณรองรับการเติบโตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นและตอบสนองความตองการของตลาด 

จากการการดําเนินงานท่ีประสบผลสําเร็จของแผนพัฒนาการทองเท่ียวในแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 4 (2520-2524) การทองเท่ียวแหงประเทศไทยจึงไดกําหนด

แผนพัฒนาการทองเท่ียวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 5 (2525-2529) ขึ้น 

โดยมีการศึกษารายละเอียดใหมากย่ิงข้ึนไปอีกระดับ เพ่ือใหการพัฒนาการทองเท่ียวดําเนินไปใน

ทิศทางเดียวกัน เชน มีการสํารวจเบื้องตน การศึกษาเบื้องตน การจัดทําแผนหลักและการศึกษา

ความเหมาะสม เชนโครงการการกําหนดโครงสรางปจจัยพ้ืนฐานตางๆใหเพียงพอท่ีจะรับกับ

ปริมาณนักทองเท่ียวท่ีเขามาในพ้ืนท่ีได2526 

 การวางแผนพัฒนาการทองเท่ียวจากอดีตท่ีผานมา เปนการดําเนินการดานการสํารวจ 

รวบรวม ศึกษาและวิเคราะหขอมูลแหลงทองเท่ียว เพ่ือวางแผนกําหนดแนวทางรูปแบบและ

ลําดับความสําคัญของแหลงทองเท่ียวของทุกภาคในประเทศใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

เหมาะกับสภาพแวดลอม ประกอบกับการโฆษณาประชาสัมพันธใหขอมูลขาวสารผานทาง

                                                            
 25เรื่องเดียวกัน,หนา39. 

 26ปนเพชร จําปา,วัฒนธรรมการทองเท่ียวของคนไทย พ.ศ. 2394-2544, หนา 179. 

 
ชองทางตาง ๆ ดังท่ีไดกลาวมาแลวในขางตนก็เพ่ือสงเสริมและชักจูงใหนักทองเท่ียวจาก

ตางประเทศเดินทางเขามาประเทศไทยเปนภารกิจท่ีสําคัญอยางย่ิงของการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 

 ในระยะแรกของการสง เสริมการทองเ ท่ียวของประเทศไทยมุง เนนเ ร่ืองกระ

ประชาสัมพันธและสงเสริมใหประเทศเปนจุดหมายปลายทางท่ีเปนท่ีรูจักในเวทีทองเท่ียวโลกเนน

ไปท่ีการทําการตลาด เปนหลักมีการวางแผนและการพัฒนาข้ึนเชน ฟนฟูประเพณีสําคัญตางๆ

ขึ้นมาเพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียว สรางความคุนเคยกับอุตสาหกรรมทองเท่ียวในระดับทองถิ่น แตสวน

ใหญเปนไปเพ่ือการขยายธุรกิจการทองเท่ียวของประเทศเพ่ือใหเกิดผลประโยชนดานเศรษฐกิจ

เปนหลักจนนําไปสูการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศนดานการทองเท่ียว 

การพัฒนาการทองเที่ยวเพ่ือความยั่งยืน 

 อุตสาหกรรมการทองเท่ียวถือไดวาเปนอุตสาหกรรมหลักท่ีมีความสําคัญซ่ึงสามารถทํา

รายไดหลักใหกับประเทศไทย มีความสําคัญโดยตรงตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศท่ีสงผลให

ความเปนอยูของประชาชนในประเทศดีข้ึน ดังนั้นรัฐบาลจึงไดมีการพัฒนาองคประกอบหลาย

อยางทางการทองเท่ียวท้ังภาครัฐและเอกชนควบคูกัน และการทองเท่ียวแหงประเทศไทยก็มี

บทบาทสําคัญในการประชาสัมพันธสถานท่ีทองเท่ียวใหเปนท่ีรูจักท้ังในประเทศและระดับ

นานาชาติ 

 จุดเร่ิมตนการพัฒนาการทองเท่ียวของไทยเปนไปในทิศทางของระบบทุนนิยม 2 6

27 การ

พัฒนาอุตสาหกรรมทองเท่ียวของประเทศไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 

4 เปนตนมานั้น เปนการพัฒนาการทองเท่ียวท่ีมีเปาหมายเพ่ือเงินตราตางประเทศ นํามาซ่ึงการ

สรางอาชีพใหประชาชน เกิดการกระจายรายไดเปนวงกวางทําใหเศรษฐกิจเจริญกาวหนาและ

เติบโตขึ้นอยางเปนลําดับ แมจะประสบปญหาแตก็สามารถฟนตัวไดอยางรวดเร็ว และสรางรายได

เขาประเทศไดมากกวาสินคาสงออก 2 7

28 แตทิศทางการพัฒนาท่ีเนนไปท่ีจํานวนนักทองเท่ียวและ

เงินตราตางประเทศเปนหลักทําใหอุตสาหกรรมการทองเท่ียวของประเทศไทยยังตกอยูในวัฎจักร

                                                            
 27เรื่องเดียวกัน, หนา 33. 

 28ภิญญาพันธุ พจนะวัลย,กําเนิด “ประเทศไทย” ภายใตเผด็จการ, หนา 141. 
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ชองทางตาง ๆ ดังท่ีไดกลาวมาแลวในขางตนก็เพ่ือสงเสริมและชักจูงใหนักทองเท่ียวจาก

ตางประเทศเดินทางเขามาประเทศไทยเปนภารกิจท่ีสําคัญอยางย่ิงของการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 

 ในระยะแรกของการสง เสริมการทองเ ท่ียวของประเทศไทยมุง เนนเ ร่ืองกระ

ประชาสัมพันธและสงเสริมใหประเทศเปนจุดหมายปลายทางท่ีเปนท่ีรูจักในเวทีทองเท่ียวโลกเนน

ไปท่ีการทําการตลาด เปนหลักมีการวางแผนและการพัฒนาข้ึนเชน ฟนฟูประเพณีสําคัญตางๆ

ขึ้นมาเพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียว สรางความคุนเคยกับอุตสาหกรรมทองเท่ียวในระดับทองถิ่น แตสวน

ใหญเปนไปเพ่ือการขยายธุรกิจการทองเท่ียวของประเทศเพ่ือใหเกิดผลประโยชนดานเศรษฐกิจ

เปนหลักจนนําไปสูการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศนดานการทองเท่ียว 

การพัฒนาการทองเที่ยวเพ่ือความยั่งยืน 

 อุตสาหกรรมการทองเท่ียวถือไดวาเปนอุตสาหกรรมหลักท่ีมีความสําคัญซ่ึงสามารถทํา

รายไดหลักใหกับประเทศไทย มีความสําคัญโดยตรงตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศท่ีสงผลให

ความเปนอยูของประชาชนในประเทศดีข้ึน ดังนั้นรัฐบาลจึงไดมีการพัฒนาองคประกอบหลาย

อยางทางการทองเท่ียวท้ังภาครัฐและเอกชนควบคูกัน และการทองเท่ียวแหงประเทศไทยก็มี

บทบาทสําคัญในการประชาสัมพันธสถานท่ีทองเท่ียวใหเปนท่ีรูจักท้ังในประเทศและระดับ

นานาชาติ 

 จุดเร่ิมตนการพัฒนาการทองเท่ียวของไทยเปนไปในทิศทางของระบบทุนนิยม 2 6

27 การ

พัฒนาอุตสาหกรรมทองเท่ียวของประเทศไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 

4 เปนตนมานั้น เปนการพัฒนาการทองเท่ียวท่ีมีเปาหมายเพ่ือเงินตราตางประเทศ นํามาซ่ึงการ

สรางอาชีพใหประชาชน เกิดการกระจายรายไดเปนวงกวางทําใหเศรษฐกิจเจริญกาวหนาและ

เติบโตขึ้นอยางเปนลําดับ แมจะประสบปญหาแตก็สามารถฟนตัวไดอยางรวดเร็ว และสรางรายได

เขาประเทศไดมากกวาสินคาสงออก 2 7

28 แตทิศทางการพัฒนาท่ีเนนไปท่ีจํานวนนักทองเท่ียวและ

เงินตราตางประเทศเปนหลักทําใหอุตสาหกรรมการทองเท่ียวของประเทศไทยยังตกอยูในวัฎจักร

                                                            
 27เรื่องเดียวกัน, หนา 33. 

 28ภิญญาพันธุ พจนะวัลย,กําเนิด “ประเทศไทย” ภายใตเผด็จการ, หนา 141. 
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ของ “กับดักราคาถูก”29 ใชความราคาถูก ความคุมคาในเชิงเศรษฐกิจ ดึงดูดนักทองเท่ียวเขามา

จํานวนมากจนนําไปสูการเสื่อมลงของสถานท่ีทองเท่ียว 

 การทองเท่ียวแหงประเทศไทยไดพยายามหาแนวทางการพัฒนาท่ีเหมาะสมเพ่ือลด

ผลกระทบมลพิษทางสิ่งแวดลอมท่ีสอดคลองกับแผนแมบทโลก คือ แผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 

21) ท่ีกําหนดถึงการพัฒนาอยางย่ังยืน ใชทรัพยากรอยางระมัดระวัง การพัฒนาอยางย่ังยืนมุงเนน

ในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวโดยรวม จึงมีการปรับการจัดการเพ่ือเขาสูยุคใหมของกระแสโลกท่ี

เปลี่ยนไปจากสังคมบริโภคนิยมสูยุคสมัยท่ีสังคมคํานึงถึงสภาพแวดลอมท่ีสําคัญ29

30 

 แนวคิดของการเดินทางทองเท่ียวในโลกปจจุบัน นอกจากนักทองเท่ียวจะคํานึงถึงความ

คุมคาในเชิงเศรษฐกิจ (Value for Money) แลวยังคํานึงถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม

ทองถิ่นดวย ในแผนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540-2544) จึงได

กําหนดใหการพัฒนาการทองเท่ียวเปนไปเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหเจริญเติบโต

อยางม่ันคงและสมดุลท่ีนอกจากมุงเนนการเติบโตทางดานเศรษฐกิจแลว ยังใหความสําคัญตอการ

พัฒนาสังคมวัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมถึงคุณภาพชีวิตของเปาหมายในการ

ดําเนินงานของการทองเท่ียวแหงประเทศไทยไดใหความสําคัญกับ “การเพ่ิมจํานวนนักทองเท่ียว

ท่ีมีคุณภาพ”เนื่องจากตระหนักดีวาจํานวนนักทองเท่ียวไมใชสาระเพียงอยางเดียวของการแขงขัน

เทานั้นแตคุณภาพของนักทองเท่ียวเปนสวนสําคัญย่ิงกวา เพ่ือเพ่ิมเม็ดเงินในการนํารายไดเขาสู

เศรษฐกิจของประเทศไทยมากข้ึน ท้ังนี้ ความหมายของการเพ่ิมจํานวนนักทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพ

คือการใหความสําคัญกับนักทองเท่ียวกลุมเปาหมายท่ีมีการใชจายในระหวางการเดินทางมีมูลคา

                                                            
 29ภราเดช พยัฆวิเชียร, “การพัฒนาดานการทองเท่ียวของไทยท้ังในอดีตปจจุบันและ

อนาคต” เขาถึงไดจาก http://www.etatjournal.com/upload/130/25492_1.pdf. 

(16มีนาคม 2560). 

 30มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, “องคความรูเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค 

(Creative Tourism)”, เขาถึงได

จาก: http://www.dasta.or.th/creativetourism/attachs/article/112/20_9271.pdf (15 

เมษายน 2560). 

 
สูงกวานักทองเท่ียวกลุมท่ัวไป30

31 ดังนั้นจึงไมจําเปนท่ีจะตองมุงเพ่ิมจํานวนนักทองเท่ียวเพียงอยาง

เดียว แตเราสามารถเพ่ิมรายไดและสรางมูลคาจากการทองเท่ียวได เพียงแคเราใสแนวคิด

สรางสรรค สรางมูลคาเพ่ิมใหกับกิจกรรมการทองเท่ียวเขาไป นักทองเท่ียวคุณภาพ 1 คน ยอม

ดีกวานักทองเท่ียวขาจร 10 คน อยางแนนอน ซ่ึงนั่นจะทําใหการทองเท่ียวของบานเรายังคงความ

สวยงาม มีมูลคา และคงความย่ังยืนตอไปเพ่ือใชการทองเท่ียวเปนตัวชักนําคุณภาพเขามาสู

ประเทศ 

 โดยแผนการท่ีไดกลาวมาขางตนเปนแผนพัฒนาการทองเท่ียวแหงชาติฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 

2560-2564) และถือเปนแผนท่ีปูทางการพัฒนาระยะยาว 20 ปตามกรอบยุทธศาสตรแหงชาติ

(พ.ศ. 2560-2579) โดยมีเปาหมายวาภายในป 2579 ไทยจะเปนแหลงทองเท่ียวชั้นนําของ

ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก 3 1

32 จะมีนักทองเท่ียวจากท่ัวโลกและการใชจายตอหัวตอทริปเพ่ิมสูงข้ึน

อยางตอเนื่องสําหรับนักทองเท่ียวทุกกลุม ทุกจังหวัดไดรับการพัฒนาการทองเท่ียวตามศักยภาพ

และอัตลักษณของแตละจังหวัด การทองเท่ียวเปนรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดย

ประชาชนทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาและขับเคลื่อนการทองเท่ียวเพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถทางการแขงขันดานการทองเท่ียวของไทยและเพ่ือความย่ังยืนของอุตสาหกรรมการ

ทองเท่ียว ใหบรรลุตามวิสัยทัศนการทองเท่ียวไทย พ.ศ. 2579 “ประเทศไทยเปนแหลงทองเท่ียว

คุณภาพชั้นนําของโลก ท่ีเติบโตอยางมีดุลยภาพบนพ้ืนฐานความเปนไทย เพ่ือสงเสริมการพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคม และการกระจายรายไดสูประชาชนทุกภาคสวนอยางย่ังยืน” 

 

                                                            
 

31
การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, “โครงการศึกษาตลาดทองเท่ียว กลุมประเทศ

อาเซียน”, เขาถึงจาก http://www.etatjournal.com/web/menu-read-web-

etatjournal/menu-2014/menu-2014-apr-jun/590-22014-asean(15 เมษายน 2560). 

 32(ราง)แผนพัฒนาการทองเท่ียวแหงชาติ ฉบับท่ี2 (พ.ศ. 2560-2564) เขาถึงจาก

http://www.harvardasia.co.th/wp-content/uploads/2016/09/702.pdf, (13 เมษายน 

2560). 
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สูงกวานักทองเท่ียวกลุมท่ัวไป30

31 ดังนั้นจึงไมจําเปนท่ีจะตองมุงเพ่ิมจํานวนนักทองเท่ียวเพียงอยาง

เดียว แตเราสามารถเพ่ิมรายไดและสรางมูลคาจากการทองเท่ียวได เพียงแคเราใสแนวคิด

สรางสรรค สรางมูลคาเพ่ิมใหกับกิจกรรมการทองเท่ียวเขาไป นักทองเท่ียวคุณภาพ 1 คน ยอม

ดีกวานักทองเท่ียวขาจร 10 คน อยางแนนอน ซ่ึงนั่นจะทําใหการทองเท่ียวของบานเรายังคงความ

สวยงาม มีมูลคา และคงความย่ังยืนตอไปเพ่ือใชการทองเท่ียวเปนตัวชักนําคุณภาพเขามาสู

ประเทศ 

 โดยแผนการท่ีไดกลาวมาขางตนเปนแผนพัฒนาการทองเท่ียวแหงชาติฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 

2560-2564) และถือเปนแผนท่ีปูทางการพัฒนาระยะยาว 20 ปตามกรอบยุทธศาสตรแหงชาติ

(พ.ศ. 2560-2579) โดยมีเปาหมายวาภายในป 2579 ไทยจะเปนแหลงทองเท่ียวชั้นนําของ

ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก 3 1

32 จะมีนักทองเท่ียวจากท่ัวโลกและการใชจายตอหัวตอทริปเพ่ิมสูงข้ึน

อยางตอเนื่องสําหรับนักทองเท่ียวทุกกลุม ทุกจังหวัดไดรับการพัฒนาการทองเท่ียวตามศักยภาพ

และอัตลักษณของแตละจังหวัด การทองเท่ียวเปนรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดย

ประชาชนทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาและขับเคลื่อนการทองเท่ียวเพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถทางการแขงขันดานการทองเท่ียวของไทยและเพ่ือความย่ังยืนของอุตสาหกรรมการ

ทองเท่ียว ใหบรรลุตามวิสัยทัศนการทองเท่ียวไทย พ.ศ. 2579 “ประเทศไทยเปนแหลงทองเท่ียว

คุณภาพชั้นนําของโลก ท่ีเติบโตอยางมีดุลยภาพบนพ้ืนฐานความเปนไทย เพ่ือสงเสริมการพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคม และการกระจายรายไดสูประชาชนทุกภาคสวนอยางย่ังยืน” 

 

                                                            
 

31
การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, “โครงการศึกษาตลาดทองเท่ียว กลุมประเทศ

อาเซียน”, เขาถึงจาก http://www.etatjournal.com/web/menu-read-web-

etatjournal/menu-2014/menu-2014-apr-jun/590-22014-asean(15 เมษายน 2560). 

 32(ราง)แผนพัฒนาการทองเท่ียวแหงชาติ ฉบับท่ี2 (พ.ศ. 2560-2564) เขาถึงจาก

http://www.harvardasia.co.th/wp-content/uploads/2016/09/702.pdf, (13 เมษายน 

2560). 
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สรุป 

 การสงเสริมการทองเท่ียวของรัฐบาลไดขยายบทบาทกวางข้ึนเม่ือมีการจัดต้ัง องคการ

สงเสริมการทองเท่ียวหรืออ.ส.ท. ข้ึนเปนหนวยงานอิสระ โดยรัฐบาลสมัยจอมพล สฤษด์ิ ธนะรัชต 

ไดออกพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองคการสงเสริมการทองเท่ียวพ.ศ.2502 ข้ึนเพราะไดเล็งเห็น

ผลประโยชนทางเศรษฐกิจท่ีจะไดรับจากอุตสาหกรรมทองเท่ียว เนื่องจากประเทศไทยมี

ทรัพยากรทางการทองเท่ียวท่ีหลากหลายและพรอมท่ีจะพัฒนาเพ่ือการทองเท่ียว ประเทศไทย

เปนศูนยกลางทางกลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใตประกอบกับความเปนมิตรของคนไทย มีวิถี

ชีวิต วัฒนธรรมประเพณีท่ีนาสนใจ ลวนเปนสิ่งดึงดูดใจใหนักทองเท่ียวเดินทางมาเยือนหาก

ประเทศไทยไดรับการสงเสริมดานการทองเท่ียวอยางจริงจัง 

 การพัฒนาดานการทองเท่ียวตองไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนในประเทศถึงจะ

ประสบผลสําเร็จแตในชวงเวลาเดียวกัน สังคมไทยยังไมมีแนวคิดเร่ืองการทองเท่ียวและยังมองวา

การทองเท่ียวเปนการสิ้นเปลืองและเปนการใชเงินโดยไรประโยชน ทําใหรัฐบาลตองทําให

ประชาชนรับรูถึงประโยชนท่ีประเทศไทยจะไดรับจากการพัฒนาการทองเท่ียวและในเวลาตอมา

ประเทศไทยไดเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเขาสูสังคมทุนนิยมอุตสาหกรรมทําใหประชาชน

มีเวลาวางและรายไดท่ีม่ันคงข้ึน จนเกิดแนวคิดใหมวาการทองเท่ียวเปนสวนหนึ่งของการใชชีวิต

อยางผูมีคุณภาพท่ีดีแสดงถึงรสนิยม เปนการพักผอนกอนจะกลับมาทํางานใหม แนวคิดเรื่องการ

ทองเท่ียวจึงแพรหลายขึ้นในกลุมชนชั้นกลางท่ีทํางานในเมือง 

 แมประเทศไทยจะมีทรัพยากรดานการทองเท่ียวท่ีนาสนใจแตเนื่องจากประเทศไทยเปน

ประเทศกําลังพัฒนาสาธารณูปโภคในสถานท่ีทองเท่ียวสวนใหญจึงยังไมเพียงพอท่ีจะรองรับ

นักทองเท่ียว การพัฒนาการทองเท่ียวจึงเร่ิมตนจากการพัฒนาสาธารณูปโภคดานการทองเท่ียว

ข้ันพ้ืนฐาน ใหสถานท่ีตางๆเพียงพอท่ีจะรองรับนักทองเท่ียวไดมาข้ึน สรางถนนเพ่ือเชื่อมกับ

สถานท่ีตางๆ พัฒนาดานการสื่อสาร รวมถึงสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมโรงแรมเพ่ือให

เพียงพอตอการรองรับนักทองเท่ียว 

 วัตถุประสงคในพระราชกฤษฎีกาจัดตังองคการสงเสริมการทองเท่ียวไดระบุไววา 

ตองการสงเสริมอุตสาหกรรมการทองเท่ียวใหเปนประโยชนแกเศรษฐกิจของชาติ ดังนั้นการ

สงเสริมการทองเท่ียวในคนไทยก็เปนสิ่งสําคัญไมเพียงแตสงเสริมใหคนไทยทองเท่ียวในประเทศ

 
ไทยและยังตองสรางความรูและความเขาใจใหคนในประเทศเห็นถึงประโยชนและความสําคัญของ

การพัฒนาการทองเท่ียวท่ีประเทศไทยจะไดรับหากรวมกันพัฒนาการทองเท่ียวของประเทศไทย 

โดยนิตยสารอ.ส.ท  มีสวนสําคัญท่ีทําใหคนไทยเขาใจเร่ืองการทองเท่ียวรวมถึงกอใหเกิดความ

สนใจในการไปทองเท่ียวในประเทศไทยมากย่ิงขึ้น 

 พ.ศ. 2519 เร่ิมมีการพัฒนาการทองเท่ียวใหเปนรูปธรรมและมีระบบมากข้ึน โดยการ

จัดทําแผนพัฒนาการทองเท่ียวของประเทศ ซ่ึงนับวาเปนแผนการทองเท่ียวฉบับแรกของประเทศ 

ซ่ึงมีการกําหนดการพัฒนาการทองเท่ียวในสวนตางๆท่ีสําคัญอยางครบถวน อุตสาหกรรมการ

ทองเท่ียวมีบทบาทในการสรางรายไดเขาประเทศและชวยลดการขาดดุลการคาระหวางประเทศ

ตอมาในป พ.ศ. 2520 รัฐบาลไดบรรจุแผนพัฒนาการทองเท่ียวไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี4 เปนครั้งแรก และเพ่ือท่ีจะดําเนินการเกี่ยวกับการทองเท่ียวใหครอบคลุม

ไดมาย่ิงข้ึน รัฐบาลจึงไดดําเนินการยกฐานะจาก องคการสงเสริมการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 

(อ.ส.ท.) เปนการทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) และขยายขอบเขตอํานาจหนาท่ีเพ่ิมขึ้น 

อยางไรก็ตามการสงเสริมใหนักทองเท่ียวตางประเทศเดินทางเขามาประเทศไทยยังคงเปนภารกิจ

หลักท่ีสําคัญของ ททท. 

 อุตสาหกรรมการทองเท่ียวเปนอุตสาหกรรมหลักท่ีมีความสําคัญอยางย่ิงตอรายไดหลัก

ของประเทศ ตลอดระยะเวลาท่ีผานมาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวของไทยขยายตัวข้ึนอยาง

ตอเนื่อง แตนโยบายท่ีผานมาของการทองเท่ียวไทยเนนไปท่ีการเพ่ิมข้ึนของจํานวนนักทองเท่ียว

เปนหลัก ความคุมทุนทางเศรษฐกิจและราคาถูกเปนตัวดึงดูดนักทองเท่ียวของไทยแตเม่ือมี

นักทองเท่ียวเขามามากเกินไปจะนําไปสูความเสื่อมโทรมของสถานท่ีทองเท่ียว ซ่ึงเปนทรัพยากร

สําคัญท่ีหากเสียไปแลวการพัฒนาการขีดความสามารถในการแขงขันดานการทองเท่ียวของไทย

อาจลดลงและอาจกอใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศ 

 ดังนั้นประเทศไทยจึงตองเปลี่ยนแผนการและยุทธศาสตรในการสงเสริมการทองเท่ียว 

ใหการทองเ ท่ียวของไทยย่ังยืนและมีคุณภาพ ปองกันผลกระทบตางๆท่ีจะเกิด ข้ึนตอ

ทรัพยากรธรรมชาติและอัตลักษณความเปนไทย เปาหมายการดําเนินงานของ ททท. ในปจจุบัน

จึงใหความสําคัญกับการเพ่ิมจํานวนนักทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพ รวมถึงสงเสริมกิจกรรมท่ีจะเพ่ิม

คาใชจายตอหัวของนักทองเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน เพราะนอกจากจะเปนการเพ่ิมรายไดใหกับประเทศ
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ไทยและยังตองสรางความรูและความเขาใจใหคนในประเทศเห็นถึงประโยชนและความสําคัญของ

การพัฒนาการทองเท่ียวท่ีประเทศไทยจะไดรับหากรวมกันพัฒนาการทองเท่ียวของประเทศไทย 

โดยนิตยสารอ.ส.ท  มีสวนสําคัญท่ีทําใหคนไทยเขาใจเร่ืองการทองเท่ียวรวมถึงกอใหเกิดความ

สนใจในการไปทองเท่ียวในประเทศไทยมากย่ิงขึ้น 

 พ.ศ. 2519 เร่ิมมีการพัฒนาการทองเท่ียวใหเปนรูปธรรมและมีระบบมากข้ึน โดยการ

จัดทําแผนพัฒนาการทองเท่ียวของประเทศ ซ่ึงนับวาเปนแผนการทองเท่ียวฉบับแรกของประเทศ 

ซ่ึงมีการกําหนดการพัฒนาการทองเท่ียวในสวนตางๆท่ีสําคัญอยางครบถวน อุตสาหกรรมการ

ทองเท่ียวมีบทบาทในการสรางรายไดเขาประเทศและชวยลดการขาดดุลการคาระหวางประเทศ

ตอมาในป พ.ศ. 2520 รัฐบาลไดบรรจุแผนพัฒนาการทองเท่ียวไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี4 เปนครั้งแรก และเพ่ือท่ีจะดําเนินการเกี่ยวกับการทองเท่ียวใหครอบคลุม

ไดมาย่ิงข้ึน รัฐบาลจึงไดดําเนินการยกฐานะจาก องคการสงเสริมการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 

(อ.ส.ท.) เปนการทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) และขยายขอบเขตอํานาจหนาท่ีเพ่ิมขึ้น 

อยางไรก็ตามการสงเสริมใหนักทองเท่ียวตางประเทศเดินทางเขามาประเทศไทยยังคงเปนภารกิจ

หลักท่ีสําคัญของ ททท. 

 อุตสาหกรรมการทองเท่ียวเปนอุตสาหกรรมหลักท่ีมีความสําคัญอยางย่ิงตอรายไดหลัก

ของประเทศ ตลอดระยะเวลาท่ีผานมาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวของไทยขยายตัวข้ึนอยาง

ตอเนื่อง แตนโยบายท่ีผานมาของการทองเท่ียวไทยเนนไปท่ีการเพ่ิมข้ึนของจํานวนนักทองเท่ียว

เปนหลัก ความคุมทุนทางเศรษฐกิจและราคาถูกเปนตัวดึงดูดนักทองเท่ียวของไทยแตเม่ือมี

นักทองเท่ียวเขามามากเกินไปจะนําไปสูความเสื่อมโทรมของสถานท่ีทองเท่ียว ซ่ึงเปนทรัพยากร

สําคัญท่ีหากเสียไปแลวการพัฒนาการขีดความสามารถในการแขงขันดานการทองเท่ียวของไทย

อาจลดลงและอาจกอใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศ 

 ดังนั้นประเทศไทยจึงตองเปลี่ยนแผนการและยุทธศาสตรในการสงเสริมการทองเท่ียว 

ใหการทองเ ท่ียวของไทยย่ังยืนและมีคุณภาพ ปองกันผลกระทบตางๆท่ีจะเกิด ข้ึนตอ

ทรัพยากรธรรมชาติและอัตลักษณความเปนไทย เปาหมายการดําเนินงานของ ททท. ในปจจุบัน

จึงใหความสําคัญกับการเพ่ิมจํานวนนักทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพ รวมถึงสงเสริมกิจกรรมท่ีจะเพ่ิม

คาใชจายตอหัวของนักทองเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน เพราะนอกจากจะเปนการเพ่ิมรายไดใหกับประเทศ
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แลวทรัพยากรทางการทองเท่ียวของประเทศก็ยังคงสวยงาม เกิดความสมดุล ทรัพยากรการ

ทองเท่ียวสามารถใชประโยชนไดตอไปในระยะเวลายาวนานไมใชเพียงแคยุคปจจุบัน คํานึงถึง

ความย่ังยืนทางเศรษฐกิจ ท่ีสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ินไดมีการ

กระจายรายไดอยางท่ัวถึง ความย่ังยืนทางวัฒนธรรม สนับสนุนการรักษาวัฒนธรรมด่ังเดิมของ

ชุมชน สืบทอดอัตลักษณของคนในทองถ่ิน สิ่งเหลานี้เปนทรัพยากรการทองเท่ียวท่ีสําคัญ 

ผลกระทบท่ีมีตอสิ่งแวดลอม สังคม และวัฒนธรรมควรจะเกิดข้ึนนอยท่ีสุดจึงจะสามารถคงความ

ย่ังยืนของการทองเท่ียวไทยไวไดอยางยาวนาน  เพ่ือพัฒนาประเทศไทยใหเปนแหลงทองเท่ียว

คุณภาพชั้นนําของโลกท่ีเติบโตอยางมีดุลยภาพบนพ้ืนฐานความเปนไทย และกระจายรายไดสู

ประชาชนทุกภาคสวนอยางย่ังยืน 
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บทบาททางเศรษฐกิจของจีนในเมียนมาร 

กรณีศึกษา : เขตเศรษฐกิจพิเศษจาวผิ่ว  

(Kyaupyu Special Economics Zone) 

ณภัทร มานะเวช0

1 

ปจจุบันความม่ันคงและม่ังคั่งทางเศรษฐกิจถือเปนเรื่องสําคัญท่ีจะทําใหประเทศหนึ่งนั้น

สามารถกาวข้ึนมามีบทบาทและแขงขันกับประเทศอ่ืนในเวทีโลก สงครามทางอาวุธและ

อุดมการณความคิดไดสิ้นสุดลง การเปดฉากแขงขันทางเศรษฐกิจอยางเขมขนเริ่มตนขึ้น  สงผลตอ

การเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ โดยเฉพาะการใชทรัพยากรท่ีไมเพียงพอตอความตองการท่ีเพ่ิม

มากขึ้น โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมจําเปนอยางย่ิงท่ีตองใชวัตถุดิบท่ีสําคัญอยางน้ํามัน หาก

ประเทศใดมีทรัพยากรดังกลาวเปนจํานวนมาก ก็จะไดรับความสนใจเปนพิเศษจากผูท่ีตองการ

แสวงหา ดังท่ีงานวิจัยชิ้นนี้ไดนําเสนอเกี่ยวกับบทบาททางเศรษฐกิจของจีนในพมา กรณีศึกษาเขต

เศรษฐกิจพิเศษจาวผิ่ว (Kyaukpyu Special Economics Zone) ท่ี ต้ังอยูในพมา โดยเขต

เศรษฐกิจดังกลาวมีจีนเปนผูลงทุนรายใหญ จึงเกิดคําถามวาปจจัยอะไรท่ีทําใหจีนเขามามีบทบาท

ทางเศรษฐกิจในพมา โดยผานการลงทุนดานพลังงาน ซ่ึงถือเปนยุทธศาสตรท่ีสําคัญของจีนตอ

พมาในเขตเศรษฐกิจพิเศษแหงนี้ 

 นับต้ังแตสาธารณรัฐประชาชนจีนเร่ิมตนใชนโยบายเปดประเทศในป 1978 มีการ

พัฒนาประเทศใหทันสมัย ดําเนินนโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจตามกลไกตลาดและเปดประตูสู

ภายนอก1

2 ทําใหจีนมีการพัฒนาดานเศรษฐกิจอยางรวดเร็วการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนสงผล

ใหเกิดปญหาเร่ืองการขาดแคลนทรัพยากรซ่ึงถือเปนวัตถุดิบสําคัญในการพัฒนาประเทศ 

โดยเฉพาะด านพลั งงานเนื่ องจากความตองการ ท่ี มีมาก ข้ึน ท้ัง ในภาคครัว เ รือนและ

ภาคอุตสาหกรรม จีนจึงมีความจําเปนตองแสวงหาแหลงพลังงานจากภายนอกเพ่ือตอบสนองภาค

                                                            
 1 นิสิตระดับปริญญาตรี  โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา  ภาควิชา

ประวัติศาสตร  คณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 2จิรัฏฐวิศิษฎศาสตรกุล.จีนกับนโยบายความม่ันคงทางพลังงาน.(วิทยานิพนธรัฐศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาระหวางประเทศและการทูต คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 2554). 
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เศรษฐกิจตาง ๆ เพ่ือใหสามารขับเคลื่อนตอไปไดการแสวงหาแหลงทรัพยากรจากภายนอกทําให

จีนตองเขาไปมีความสัมพันธกับประเทศท่ีมีแหลงทรัพยากรหนึ่งในประเทศท่ีสําคัญและมี

ความสัมพันธอันดีกับประเทศจีนตลอดมา คือ พมา 

นอกจากนี้เปนท่ีทราบกันดีวาการเติบโตทางเศรษฐกิจในจีนเปนการเติบโตท่ีกระจุกตัว

อยูในบริเวณเมืองชายฝงท่ีมีทางออกสูทะเลและตอนกลางของประเทศ ทําใหเกิดความเหลื่อมล้ํา

กันในแตละมณฑลของจีน โดยงบประมาณและการพัฒนาสวนใหญจากสวนกลางลงไปอยูบริเวณ

ดังกลาว การพัฒนาไมถูกกระจายสูมณฑลตอนใตของจีน ทําใหรัฐบาลตองมาหาวิธีการแกปญหา

ดังกลาวใหกับมณฑลทางตอนใตไดเปดรับโอกาสใหมๆทางธุรกิจการลงทุนและการคา รัฐบาลจึง

วางแผนโดยมีปจจัยทางภูมิศาสตรเปนสําคัญและความสัมพันธท่ีมีมายาวนานตั้งแตประวัติศาสตร

ความสัมพันธแบบบานพ่ีเมืองนองในการเปดประตูสูโลกภายนอกแกมณฑลทางตอนใต  

พมานั้นถือเปนประเทศท่ีมีพรมแดนติดกับจีนพมาจึงเปรียบเสมือนประตูทางออกสูโลก

ภายนอกของจีน เพ่ือเชื่อมเสนทางจีนตอนใตใหมีทางออกสูทะเลท่ีสําคัญสามารนําเขาทรัพยากร

สําคัญอยางน้ํามันจากตะวันออกกลางโดยไมตองเดินทางผานชองแคบมะละกาท่ีเปนเขตอิทธิพล

ของสหรัฐฯนอกจากปจจัยทางภูมิศาสตรท่ีใกลชิดกันแลว2

3พมายังมีความสําคัญในเชิงยุทธศาสตร

สําหรับจีน ท้ังดานความม่ันคงทางพลังงาน 3

4และมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ ไดแก 

ผลผลิตการเกษตรไมสัก ไมซุง ไมเนื้อแข็ง เสื้อผา อัญมณี หยก รวมท้ังมีแหลงพลังงานเชื้อเพลิง 

และแหลงอุตสาหกรรมน้ํามันกาซธรรมชาติ4

5เปนสิ่งดึงดูดใจแกจีนท่ีจะตัดสินใจเขามาดําเนินธุรกิจ 

แมในสภาวะท่ีพมายังมีอุปสรรคมากมายท้ังปญหาความไมสงบมีการตอสูรบระหวางทหาร และ

กองกําลังชนกลุมนอย ปญหาความไมม่ันคงทางการเมืองความไมเปนประชาธิปไตยการกีดกันและ

หวาดกลัวตางชาติ ทําใหพมาปดประเทศและโดดเด่ียวตัวเองมาเปนเวลานานเปนผลใหเศรษฐกิจ

                                                            
 3สิทธิพล เครือรัฐติกาล. นโยบายตางประเทศของจีนตอพมา อดีตและปจจุบัน 

(ค.ศ.1949-2010). กรุงเทพฯ:สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2556. 

 4ศิริพร สัจจานันท.บทบาทของจีนในเมียนมาร. (ออนไลน). 2558. แหลงท่ีมา: 

http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/  [10 มีนาคม 2560] 

 5วรรณพงษ ดุรงคเวโรจน. พมา…..ผืนแผนดินทอง. (ออนไลน). 2555. แหลงท่ีมา: 

http://wannaphong.blogspot.com/2012/07/blog-post.html [10มีนาคม 2560] 

ตกตํ่า ประชาชนไมมีงานทําคุณภาพชีวิตตกตํ่า ประเทศลาหลังไมไดรับการพัฒนาขณะท่ีพมา

ยังคงถูกคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจจากหลายประเทศไมมีโอกาสท่ีจะพัฒนาประเทศหรือดําเนินธุรกิจ

กับตางชาติ 5

6 จีนนับเปนประเทศหนึ่งท่ีเขามามีบทบาทตอพมาท้ังในดานเศรษฐกิจและการเมือง

ต้ังแตพมายังไมมีการปฏิรูปประเทศ จีนดําเนินความสัมพันธกับพมาดวยผลประโยชนทาง

เศรษฐกิจเปนสําคัญ โดยไมไดยุงเกี่ยวหรือแทรกแซงเรื่องภายในของพมา ท้ังๆท่ีพมายังคงถูกควํ่า

บาตรจากนานาชาติ ชวงระยะเวลานับต้ังแตทศวรรษ 1980 เปนตนมา พมามีการติดตอและมี

ความสัมพันธท่ีดีกับจีนมากกวาประเทศเพ่ือนบานอ่ืน ๆ มาโดยตลอด จีนไมไตใหความสนใจใน

ปญหาสิทธิมนุษยชนในพมา รวมถึงปญหาความไมสงบภายในอ่ืน ๆ ซ่ึงจีนมีนโยบายท่ีตองการ

รักษาความสัมพันธกับพมาโดยความสัมพันธสวนใหญจะเปนไปในดานเศรษฐกิจและการใหความ

ชวยเหลือโดยเฉพาะดานการทหารอาวุธยุทโธปกรณ 6 7ความสัมพันธระหวางจีนกับ พมายังคง

ดําเนินตอไปอยางแนบแนนเนื่องจากพมามีความตองการอยางมากในการพัฒนาประเทศ สราง

ความอยูดีกินดีใหกับประชาชนพมาจึงตองหันไปพ่ึงพาจีนในทุกๆดานจีนเองก็มีความตองการ

ทรัพยากรของพมาซ่ึงถือเปนวัตถุดิบสําคัญในภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอยางย่ิงดานพลังงาน

เพราะพมาดําเนินการปดประเทศ โดยไมใหตางชาติเขามายุงเกี่ยวมาเปนเวลานาน ทรัพยากรท่ีมี

อยูจึงยังไมถูกใชไปมากนัก พมาเองก็ยังขาดเทคโนโลยีและความรูตางๆท่ีจะมาจัดการกับ

ทรัพยากรท่ีมีอยูมากมาย จึงเปนโอกาสใหท้ังรัฐบาลจีนและภาคเอกชนเขาไปดําเนินธุรกิจในพมา  

รวมถึงใชพมาเปนตลาดสําคัญในการกระจายสินคาจีนมองเห็นผลประโยชนทางธุรกิจมากมาย

หากมีความสัมพันธกับพมา 

ปจจัยทางดานภูมิศาสตร พมาและจีนเปนเพ่ือนบานท่ีมีพรมแดนรวมกันหลายพัน

กิโลเมตร ดินแดนทางภาคเหนือของพมา อยูติดกับมณฑลยูนาน ภาคตะวันตกของจีน พมามี

ความสําคัญทางดานภูมิศาสตรตอจีนในการเชื่อมมณฑลยูนานท่ีไมมีทางออกทะเลสูโลกภายนอก

                                                            
 6สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครคุนหมิง. จีน-พมา.(ออนไลน).2555. 

แหลงท่ีมา: http://www.academia.edu  [16 เมษายน 2560] 

 7ความสําคัญของพมาท่ีมีตออาเซียน. (ออนไลน). 

แหลงท่ีมา:https://sites.google.com/site/thawrphma/khwam-sakhay-khxng-phma-thi-

mi-tx-xaseiyn  [16 เมษายน 2560] 
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ตกตํ่า ประชาชนไมมีงานทําคุณภาพชีวิตตกตํ่า ประเทศลาหลังไมไดรับการพัฒนาขณะท่ีพมา

ยังคงถูกคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจจากหลายประเทศไมมีโอกาสท่ีจะพัฒนาประเทศหรือดําเนินธุรกิจ

กับตางชาติ 5

6 จีนนับเปนประเทศหนึ่งท่ีเขามามีบทบาทตอพมาท้ังในดานเศรษฐกิจและการเมือง

ต้ังแตพมายังไมมีการปฏิรูปประเทศ จีนดําเนินความสัมพันธกับพมาดวยผลประโยชนทาง

เศรษฐกิจเปนสําคัญ โดยไมไดยุงเกี่ยวหรือแทรกแซงเรื่องภายในของพมา ท้ังๆท่ีพมายังคงถูกควํ่า

บาตรจากนานาชาติ ชวงระยะเวลานับต้ังแตทศวรรษ 1980 เปนตนมา พมามีการติดตอและมี

ความสัมพันธท่ีดีกับจีนมากกวาประเทศเพ่ือนบานอ่ืน ๆ มาโดยตลอด จีนไมไตใหความสนใจใน

ปญหาสิทธิมนุษยชนในพมา รวมถึงปญหาความไมสงบภายในอ่ืน ๆ ซ่ึงจีนมีนโยบายท่ีตองการ

รักษาความสัมพันธกับพมาโดยความสัมพันธสวนใหญจะเปนไปในดานเศรษฐกิจและการใหความ

ชวยเหลือโดยเฉพาะดานการทหารอาวุธยุทโธปกรณ 6 7ความสัมพันธระหวางจีนกับ พมายังคง

ดําเนินตอไปอยางแนบแนนเนื่องจากพมามีความตองการอยางมากในการพัฒนาประเทศ สราง

ความอยูดีกินดีใหกับประชาชนพมาจึงตองหันไปพ่ึงพาจีนในทุกๆดานจีนเองก็มีความตองการ

ทรัพยากรของพมาซ่ึงถือเปนวัตถุดิบสําคัญในภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอยางย่ิงดานพลังงาน

เพราะพมาดําเนินการปดประเทศ โดยไมใหตางชาติเขามายุงเกี่ยวมาเปนเวลานาน ทรัพยากรท่ีมี

อยูจึงยังไมถูกใชไปมากนัก พมาเองก็ยังขาดเทคโนโลยีและความรูตางๆท่ีจะมาจัดการกับ

ทรัพยากรท่ีมีอยูมากมาย จึงเปนโอกาสใหท้ังรัฐบาลจีนและภาคเอกชนเขาไปดําเนินธุรกิจในพมา  

รวมถึงใชพมาเปนตลาดสําคัญในการกระจายสินคาจีนมองเห็นผลประโยชนทางธุรกิจมากมาย

หากมีความสัมพันธกับพมา 

ปจจัยทางดานภูมิศาสตร พมาและจีนเปนเพ่ือนบานท่ีมีพรมแดนรวมกันหลายพัน

กิโลเมตร ดินแดนทางภาคเหนือของพมา อยูติดกับมณฑลยูนาน ภาคตะวันตกของจีน พมามี

ความสําคัญทางดานภูมิศาสตรตอจีนในการเชื่อมมณฑลยูนานท่ีไมมีทางออกทะเลสูโลกภายนอก

                                                            
 6สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครคุนหมิง. จีน-พมา.(ออนไลน).2555. 

แหลงท่ีมา: http://www.academia.edu  [16 เมษายน 2560] 

 7ความสําคัญของพมาท่ีมีตออาเซียน. (ออนไลน). 

แหลงท่ีมา:https://sites.google.com/site/thawrphma/khwam-sakhay-khxng-phma-thi-
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ของจีนถือเปนยุทธศาสตรสําคัญของจีนตอพมา บริเวณชายแดน  นอกจากนี้พมายังมีพรมแดน

ติดตอกับประเทศตางๆ 4 ประเทศไทย ลาว อินเดีย บังคลาเทศ ท่ีสําคัญยังติดกับทะเลสําคัญท้ัง 

2 ดาน คือ อาวเบงกอล และทะเลอันดามัน7

8  การท่ีพมามีพรมแดนติดกับทะเลทําใหจีนสนใจท่ีจะ

ใชพมาเปนทางออกสูมหาสมุทรอินเดียแกมณฑลทางภาคใตของจีนหากใชเสนทางนี้ออกสูทะเล

จะเปนเสนทางท่ีไมตองผานประเทศเพ่ือนบานหลายทาง ชวยลดตนทุนการผลิตในดานการขนสง

และยนระยะเวลาไดมากข้ึน จีนจะสามารถสงสินคาออกสูตลาดโลกโดยไมตองพ่ึงทาเรืออ่ืนๆ  

รวมถึงใชพมาเปนตลาดของสินคาจากมณฑลยูนานและเปนประตูสงสินคาออกไปยังเอเชียใตและ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต การใชทางออกจากประเทศพมาจะเปนจุดดึงดูดนักลงทุนและการเปดรับ

การลงทุนจากตางประเทศเขาสูมณฑลทางใตไดสะดวกขึ้น  

หากกลาวถึงเสนทางการเดินเรือท่ีสําคัญของจีน คือ ชองแคบมะละกา โดยถือเปน

เสนทางการคาการเดินเรือเสนทางหลักสําหรับจีน  ถึงแมวาจีนจะมีพ้ืนท่ีกวางใหญแคไหนแตก็มี

จุดออนจากการมีทางออกทะเลเพียงดานเดียว คือ มหาสมุทรแปซิฟก ถาจะออกมามหาสมุทร

อินเดียเพ่ือไปยุโรป แอฟริกาและตะวันออกกลาง ตองไปออมชองแคบมะละกา8

9 ดังนั้นการขนสง

คาขายกับคูคาหลักอันดับหนึ่งอยางสหภาพยุโรป รวมไปถึงการขนสงพลังงานสําคัญจาก

ตะวันออกกลางจีนจําเปนตองเดินเรือไปออมชองแคบมะละกา ทําใหชองแคบมะละกานี้เปนด่ัง

“ชีพจรทางทะเล” ของจีน การพ่ึงพาชองแคบนี้มากเกินไปยอมเปนความเสี่ยง ท้ังอิทธิพลของ

สหรัฐอเมริกาและปญหาโจรสลัดชุกชุม โดยหากชองแคบดังกลาวถูกโจมตีหรือไมสามารถเปดการ

เดินเรือไดดวยเหตุผลใดก็ตาม ยอมกอใหเกิดความเสียหายตอระบบเศรษฐกิจท้ังของจีนและท่ัว

โลก และหากเปลี่ยนเสนทางการเดินเรือก็จะทําใหตองเดินเรือเปนระยะทางท่ีไกลข้ึน ทําให

คาใชจายสูงข้ึนดวยเชนกันจีนจึงตระหนักดีวาหากตองพ่ึงพาชองแคบมะละกาเพียงอยางเดียวคง

                                                            
 8สุรีย ไตรรัตนนุกูล. การดําเนินนโยบายจีนตอพมาระหวางป 2531-2536. สารนิพนธ

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาความสัมพันธระหวางประเทศและการทูต คณะรัฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 2538. 71. 

 9ศิริชัย ลีเลิศยุทธ.จับตาทุนจีน เปดแผนอภิมหาโปรเจคตของจีนในพมา-อาเซียน. 

(ออนไลน). 2555. แหลงท่ีมา: http://www.prachatai.com/journal/2012/06/40827 

[10เมษายน 2560] 

สงผลกระทบอยางมากหากเกิดปญหาข้ึนมา รัฐบาลจีนจึงไดพยายามหาทางออกสูทะเลอีกดาน

หนึ่งเพ่ือเปนการลดการพ่ึงพาชองแคบมะละกาเพียงอยางเดียวและในท่ีสุด จีนก็ตัดสินใจเลือกท่ี

จะใชเสนทางผานกลางประเทศพมาเพ่ือออกสูมหาสมุทรอินเดีย9

10 

ปจจัยการปฏิรูปเศรษฐกิจจีน ตามนโยบายสี่ทันสมัยของเต้ิงเสี่ยวผิง ในป 1980 

นโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจสมัยใหมตามกลไกตลาด 1 0

11 ประกอบไปดวยการพัฒนาการเกษตร 

อุตสาหกรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1 1

12 ไดกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงภายในจีนอยางมาก 

ทําใหเศรษฐกิจจีนขยายตัวอยางตอเนื่อง การเติบโตทางทางอุตสาหกรรมเปนไปอยางรวดเร็ว1 2

13 

ส งผลตอการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ ท่ี เปนปจจัยสํ าคัญในภาคการผลิตและ

ภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะดานพลังงานท่ีจะมาใชในภาคอุตสาหกรรมจีนจึงมีความจําเปนตองมี

พลังงานสํารองเพ่ือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไมใหหยุดชะงักกลางคันโดยการออกไปแสวงหาแหลง

พลังงานทรัพยากรภายนอก   

เศรษฐกิจจีนเติบโตมากบริเวณท่ีติดกับเมืองชายฝง เปนการพัฒนาแบบกระจุกตัว    

เกิดการอพยพเขามาในเมืองท่ีมีความเจริญเติบโต การกระจุกตัวของคนในเมืองท่ีอพยพเขามา

จากชนบทมีมากข้ึน การขยายตัวอยางรวดเร็วของเมืองเนื่องจากปญหาการวางงานและรายไดท่ี

ไมเพียงพอในชนบท ทําใหเกิดการเหลื่อมล้ําทางรายได สังคม เศรษฐกิจ รัฐบาลจีนพยายามแกไข

ปญหาดังกลาว โดยมีนโยบายสงเสริมการลงทุนในมณฑลภาคกลางและภาคตะวันตก 13

14 เพ่ือเพ่ิม

การกระจายการพัฒนาและการกระจายรายได ลดความเหลื่อมล้ําระหวางมณฑลท่ีติดชายฝงและ

                                                            
 10อักษรศรี  พานิชสาสน.แกะรอย “สรอยไขมุกจีน” ในพมา (อภิมหาโครงการสําคญั

ของจีนในพมา). (ออนไลน). แหลงท่ีมา: 

http://www.marinerthai.net/forum/index.php?topic=125.0 [10 เมษายน2560] 

 11สมภพ มานะรังสรรค.จีนมหาอํานาจในศตวรรษท่ี 21. กรุงเทพฯ:สถาบันวิถี

ทรรศน.2546.2. 

 12เรื่องเดียว. 25. 

 13วิทยากร เชียงกูล. เศรษฐกิจจีนในระบบเศรษฐกิจโลก.กรุงเทพฯ:สายธาร. 2547.16. 

 14สมภพ มานะรังสรรค. จีนมหาอํานาจในศตวรรษท่ี 21. กรุงเทพฯ: สถาบันวิถีทรรศน. 

2546. 41. 
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สงผลกระทบอยางมากหากเกิดปญหาข้ึนมา รัฐบาลจีนจึงไดพยายามหาทางออกสูทะเลอีกดาน

หนึ่งเพ่ือเปนการลดการพ่ึงพาชองแคบมะละกาเพียงอยางเดียวและในท่ีสุด จีนก็ตัดสินใจเลือกท่ี

จะใชเสนทางผานกลางประเทศพมาเพ่ือออกสูมหาสมุทรอินเดีย9

10 

ปจจัยการปฏิรูปเศรษฐกิจจีน ตามนโยบายสี่ทันสมัยของเต้ิงเสี่ยวผิง ในป 1980 

นโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจสมัยใหมตามกลไกตลาด 1 0

11 ประกอบไปดวยการพัฒนาการเกษตร 

อุตสาหกรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1 1

12 ไดกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงภายในจีนอยางมาก 

ทําใหเศรษฐกิจจีนขยายตัวอยางตอเนื่อง การเติบโตทางทางอุตสาหกรรมเปนไปอยางรวดเร็ว1 2

13 

ส งผลตอการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ ท่ี เปนปจจัยสํ าคัญในภาคการผลิตและ

ภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะดานพลังงานท่ีจะมาใชในภาคอุตสาหกรรมจีนจึงมีความจําเปนตองมี

พลังงานสํารองเพ่ือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไมใหหยุดชะงักกลางคันโดยการออกไปแสวงหาแหลง

พลังงานทรัพยากรภายนอก   

เศรษฐกิจจีนเติบโตมากบริเวณท่ีติดกับเมืองชายฝง เปนการพัฒนาแบบกระจุกตัว    

เกิดการอพยพเขามาในเมืองท่ีมีความเจริญเติบโต การกระจุกตัวของคนในเมืองท่ีอพยพเขามา

จากชนบทมีมากข้ึน การขยายตัวอยางรวดเร็วของเมืองเนื่องจากปญหาการวางงานและรายไดท่ี

ไมเพียงพอในชนบท ทําใหเกิดการเหลื่อมล้ําทางรายได สังคม เศรษฐกิจ รัฐบาลจีนพยายามแกไข

ปญหาดังกลาว โดยมีนโยบายสงเสริมการลงทุนในมณฑลภาคกลางและภาคตะวันตก 13

14 เพ่ือเพ่ิม

การกระจายการพัฒนาและการกระจายรายได ลดความเหลื่อมล้ําระหวางมณฑลท่ีติดชายฝงและ

                                                            
 10อักษรศรี  พานิชสาสน.แกะรอย “สรอยไขมุกจีน” ในพมา (อภิมหาโครงการสําคญั

ของจีนในพมา). (ออนไลน). แหลงท่ีมา: 

http://www.marinerthai.net/forum/index.php?topic=125.0 [10 เมษายน2560] 

 11สมภพ มานะรังสรรค.จีนมหาอํานาจในศตวรรษท่ี 21. กรุงเทพฯ:สถาบันวิถี

ทรรศน.2546.2. 

 12เรื่องเดียว. 25. 

 13วิทยากร เชียงกูล. เศรษฐกิจจีนในระบบเศรษฐกิจโลก.กรุงเทพฯ:สายธาร. 2547.16. 

 14สมภพ มานะรังสรรค. จีนมหาอํานาจในศตวรรษท่ี 21. กรุงเทพฯ: สถาบันวิถีทรรศน. 
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มณฑลทางตะวันตกท่ีอยูตอนในไมมีทางออกสูทะเล  ความพยายามหาทางพัฒนาเศรษฐกิจใหแก

มณฑลทางใตของประเทศท่ียังลาหลังอยูใหมีความเจริญทัดเทียมดินแดนสวนอ่ืนๆโดยเฉพาะสวน

ท่ีอยูใกลชายฝงทะเล ดังนั้นพมาจึงมีประโยชนสําหรับจีนในแงท่ีเปนตลาดสงออกสินคาอุปโภค-

บริโภค เปนประตูสูภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และเปนชองทางท่ีจะทําใหทุนตางชาติไหล

เขาไปยังมณฑลยูนานไดสะดวกมากข้ึน โดยท่ีจีนไดดําเนินนโยบายตอพมาในหลายรูปแบบ ไดแก 

การใหการสนับสนุนดานการเมืองแกพมาในเวทีระหวางประเทศ ความรวมมือดานการคา

ชายแดนความสนับสนุนทางการทหารการถอนการสนับสนุนกองกําลังตอตานรัฐบาลพมา ความ

ชวยเหลือทางเศรษฐกิจ 

ปจจัยสภาพการเมืองและบริบทระหวางประเทศสถานการณการเมืองของพมาท่ีไมมี

เสถียรภาพ และความเปนประชาธิปไตย การละเมิดสิทธิมนุษยชนปญหาความขัดแยงทางชาติ

พันธุ นําไปสูการควํ่าบาตร พมาปดประเทศและโดดเด่ียวตัวเองเปนเวลานาน ปญหาเหลานี้

กลายเปนอุปสรรคตอการเติบโตและพัฒนาเศรษฐกิจ ขณะท่ีประเทศเพ่ือนบานเปดตัวสูโลก

ภายนอกและกาวหนาไปกับเศรษฐกิจโลก14

15 สงผลตอความดอยพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ  พมาถูก

ควํ่าบาตรทางเศรษฐกิจจากหลายประเทศไมมีโอกาสท่ีจะพัฒนาประเทศหรือดําเนินธุรกิจ

โดยเฉพาะกับสหรัฐฯและประเทศในแถบยุโรป จากมาตรการควํ่าบาตรจากชาติตะวันตกย่ิงทําให

พมามีความสัมพันธทางเศรษฐกิจใกลชิดมากย่ิงข้ึนกับจีนความสัมพันธระหวางรัฐบาลพมากับจีน

ดําเนินไปอยางแนบแนน โดยเนนผลประโยชนทางเศรษฐกิจเปนสําคัญ ไมยุงเกี่ยวและแทรกแซง

กิจการภายใน  ความสัมพันธระหวางพมากับจีนเปนความสัมพันธท่ีเกิดจากการแสวงหาท่ีพ่ึงของ

พมาและความตองการพัฒนาประเทศ จึงตองหันไปพ่ึงพาจีนในเกือบทุกดานจีนใหความชวยเหลือ

พมาท้ังดานการเงิน การคา การลงทุน ใหการกูยืมเงินจํานวนมหาศาล สนับสนุนใหบริษัทเอกชน

และภาครัฐของจีนเขาไปทําการคาการลงทุนในพมามาโดยตลอด แมวาจีนจะทราบดีถึงปญหา

ภายในของพมาและความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดตามมาอีกมากมาย แตจีนไดเห็นสิ่งเหลานี้เปนโอกาสท่ี

จะอาศัยการชวยเหลือพมาเปนลูทางแผขยายอิทธิพลของจีนสูพมา ในหวงเวลาดังกลาวจีนได

กลายเปนประเทศคูคาและประเทศผูใหความชวยเหลือรายใหญของพมา รวมท้ังการลงทุนใน

                                                            
 15อุดม เกิดพิบูลย.พมาในความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับตางประเทศ.เชียงใหม:โชตนาพ

ริ้นท,2549.91. 

โครงการใหญ ๆ ท้ังดานสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ระบบคมนาคม สรางถนน ทางรถไป สรางเข่ือน

เพ่ือผลิตไฟฟาพลังน้ํา สรางทอสงน้ํามันและกาซธรรมชาติ สัมปทานการทําเหมืองแรและปาไม15 16 

จีนมองเห็นผลประโยชนสําคัญในพมาท้ังแหลงวัตถุดิบและทรัพยากรท่ีสําคัญ การพ่ึงพาจีนนั้น

พมาจําเปนตองยินยอมเสียสละบาง อยางเปนสิ่งตอบแทน เชน การรับเงินชวยเหลือแลกกับ

ทรัพยากรท่ีสําคัญ การยินยอมใหชาวจีนอพยพเขามาต้ังถิ่นฐานในพมาโดยไมถูกตองตามกฎหมาย 

นักธุรกิจ พอคา แรงงาน เขามาประกอบธรกิจการคา สงผลกระทบตอคนพมาท่ีไมสามารถ  

แขงขันได 16

17 

ปจจัยขางตนท่ีไดกลาวถึงเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหจีนตัดสินใจเขามาลงทุนและสรางเขต

เศรษฐกิจพิเศษจาวผิ่ว (Kyaukpyu Special Economics Zone) ตั้งอยูในรัฐยะไขเปนทาเรือท่ีใช

เชื่อมตอไปสูอินเดียตะวันออกกลางและยุโรป17

18 สําหรับเชื่อมโยงมณฑลตอนใตของจีนผานพมาไป

ยังอาวเบงกอล โครงการนิคมอุตสาหกรรมและทาเรือน้ําลึกท่ีเมืองจาวผิ่ว ภายใตโครงการชื่อ 

Kyaukpyu Economic and Technical Development zone Deep Seaport โครงการ

กอสรางทอสงน้ํามันดิบ จากตะวันออกกลางและแอฟริกาขนสงทางเรือมาท่ีทาเรือจาวผิ่วเขาสู

มณฑลยูนาน โครงการทอสงกาซธรรมชาติท่ีจะขนสงกาซจากหลายแหลงในพมา 1 8

19 โครงการ

ลงทุนขนาดใหญตางๆของจีนท่ีเชื่อมโยงเมืองจาวผิ่วมีความสําคัญในเชิงยุทธศาสตรสําหรับจีนใน

ดานการเสริมสรางความม่ันคงดานพลังซ่ึงมีน้ํามันและกาซธรรมชาติเปนสําคัญ 

 

                                                            
 16สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครคุณหมิง.จีนกับทาทีท่ีเปลี่ยนไปของ

พมา. (ออนไลน).2555. แหลงท่ีมา: http://www.academia.edu/4659810/ 

 17อุดม เกิดพิบูลย.เรื่องเดิม.87. 

 18 TBS A Member of Team Group. โครงการพัฒนาขนาดใหญในเมียนมาร. 

(ออนไลน). แหลงท่ีมา:http://www.teamgroup.co.th/Project-developemnt-in-

Myanmar.pdf  [10 พฤษภาคม 2560] 

 19ศิริพร สัจจานันท. บทบาทของจนีในเมียนมาร. (ออนไลน).2558. แหลงท่ีมา: 

http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail  [10มีนาคม 2560] 
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โครงการใหญ ๆ ท้ังดานสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ระบบคมนาคม สรางถนน ทางรถไป สรางเข่ือน

เพ่ือผลิตไฟฟาพลังน้ํา สรางทอสงน้ํามันและกาซธรรมชาติ สัมปทานการทําเหมืองแรและปาไม15 16 

จีนมองเห็นผลประโยชนสําคัญในพมาท้ังแหลงวัตถุดิบและทรัพยากรท่ีสําคัญ การพ่ึงพาจีนนั้น

พมาจําเปนตองยินยอมเสียสละบาง อยางเปนสิ่งตอบแทน เชน การรับเงินชวยเหลือแลกกับ

ทรัพยากรท่ีสําคัญ การยินยอมใหชาวจีนอพยพเขามาต้ังถิ่นฐานในพมาโดยไมถูกตองตามกฎหมาย 

นักธุรกิจ พอคา แรงงาน เขามาประกอบธรกิจการคา สงผลกระทบตอคนพมาท่ีไมสามารถ  

แขงขันได 16

17 

ปจจัยขางตนท่ีไดกลาวถึงเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหจีนตัดสินใจเขามาลงทุนและสรางเขต

เศรษฐกิจพิเศษจาวผิ่ว (Kyaukpyu Special Economics Zone) ตั้งอยูในรัฐยะไขเปนทาเรือท่ีใช

เชื่อมตอไปสูอินเดียตะวันออกกลางและยุโรป17

18 สําหรับเชื่อมโยงมณฑลตอนใตของจีนผานพมาไป

ยังอาวเบงกอล โครงการนิคมอุตสาหกรรมและทาเรือน้ําลึกท่ีเมืองจาวผิ่ว ภายใตโครงการชื่อ 

Kyaukpyu Economic and Technical Development zone Deep Seaport โครงการ

กอสรางทอสงน้ํามันดิบ จากตะวันออกกลางและแอฟริกาขนสงทางเรือมาท่ีทาเรือจาวผิ่วเขาสู

มณฑลยูนาน โครงการทอสงกาซธรรมชาติท่ีจะขนสงกาซจากหลายแหลงในพมา 1 8

19 โครงการ

ลงทุนขนาดใหญตางๆของจีนท่ีเชื่อมโยงเมืองจาวผิ่วมีความสําคัญในเชิงยุทธศาสตรสําหรับจีนใน

ดานการเสริมสรางความม่ันคงดานพลังซ่ึงมีน้ํามันและกาซธรรมชาติเปนสําคัญ 

 

                                                            
 16สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครคุณหมิง.จีนกับทาทีท่ีเปลี่ยนไปของ

พมา. (ออนไลน).2555. แหลงท่ีมา: http://www.academia.edu/4659810/ 

 17อุดม เกิดพิบูลย.เรื่องเดิม.87. 

 18 TBS A Member of Team Group. โครงการพัฒนาขนาดใหญในเมียนมาร. 

(ออนไลน). แหลงท่ีมา:http://www.teamgroup.co.th/Project-developemnt-in-

Myanmar.pdf  [10 พฤษภาคม 2560] 

 19ศิริพร สัจจานันท. บทบาทของจนีในเมียนมาร. (ออนไลน).2558. แหลงท่ีมา: 

http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail  [10มีนาคม 2560] 
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อุตสาหกรรมดานพลังงานถือวาเปนอุตสาหกรรมท่ีมีแนวโนมท่ีดีสําหรับพมาท้ังน้ํามัน

และกาซธรรมชาติ ท่ีทํารายไดเขาประเทศอยางมหาศาล แมวาพมาจะมีทรัพยากรเหลานี้อยาง

มากมายแตก็ไมสามารถนําทรัพยากรเหลานี้มาใชประโยชนไดดวยตนเอง ตองอาศัยการลงทุนและ

เทคโนโลยีจากตางชาติเกือบท้ังหมด พมาจําเปนตองเปดโอกาสใหนักลงทุนจากตางชาติเขามา

สํารวจขุดเจาะและผลิตกาซธรรมชาติและน้ํามัน เชน บริษัทของจีน China National Offshore 
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โครงการทอสงน้ํามันและกาซธรรมชาติในเขตเศรษฐกิจพิเศษจาวผิ่วการสงออกน้ํามันและกาซ

ธรรมชาติถือเปนรายไดหลักของพมา ท้ังจากแหลงยาดานา แหลงเยตากุน และแหลงฉวย โดยมี

การใหสัมปทานแกจีนเปนระยะเวลา 30 ป1920 

การเกิดข้ึนของเขตเศรษฐกิจพิเศษจาวผิ่ว (Kyaukpyu Special Economin Zone)
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(Sittway) ทางฝงตะวันตกของพมา มีความยาวเกือบ 500 กิโลเมตร ทิศเหนือติดกับรัฐชิน ทิศ

ตะวันออกติดกับเขตมะเกว (Magway)เขตพะโค (Bago)  และเขตอิระวดี ( Irrawaddy)          

ทิศตะวันตกติดกับอาวเบงกอล ทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกับเขตจิตตะกอง (Chittagon) ท่ีต้ังของ

รัฐยะไข (Rakhine) ถูกแยกจากพมาอยางสมบูรณดวยพรมแดนธรรมชาติอยางเทือกเขาโยมา 

(Yoma Mountain) เปนท่ีทราบกันดีวารัฐยะไขเปนหนึ่งในภูมิภาคท่ียากจนท่ีสุดของพมาซ่ึงติด

หนึ่งในประเทศท่ีมีการพัฒนานอยท่ีสุดของโลก หลังจากถูกปกครองโดยทหารมาเกือบ 50 ป เขต

เศรษฐกิจแหงนี้จะถูกสรางข้ึนใกลกับเขตชุมชนของเมืองจาวผิ่วในรัฐยะไข ซ่ึงหางจากนครยางกุง

ประมาณ 500 กิโลเมตร โครงการดังกลาวเปนสวนหนึ่งของขอเสนอของรัฐบาลในการนําโอกาส

                                                            
 20สีดา สอนศร.ี เอเชียตะวันออกเฉียงใต:การเมืองเศรษฐกิจและการตางประเทศ

(ค.ศ.1997-2007). กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2552.895-896. 

ทางเศรษฐกิจมาสูรัฐยะไข เพ่ือลดปญหาความรุนแรงตางๆท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีดังกลาว มีการ

คาดหวังวาหากคนในพ้ืนท่ีทุกคนมีงานทํา พวกเขาก็จะตองการท่ีจะใชชีวิตรวมกันอยางสงบ โดย

โครงการนี้รัฐบาลยืนยันวาจะสามารถสรางงานใหกับคนในพ้ืนท่ีจํานวนมาก 2 0

21ทําใหชีวิตความ

เปนอยูของคนในพ้ืนท่ีดีข้ึน จะเกิดการสรางเมืองใหมท่ีมีสภาพแวดลอมท่ีดีเพ่ือตอบสนองการ

พัฒนาเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจแหงนี้รัฐบาลพมาใหสัมปทานโครงการแกจีน โครงการลงทุนตางๆ 

ของจีนในเมืองจาวผิ่วลวนมีสําคัญในเชิงยุทธศาสตรสําหรับจีน โดยเฉพาะความม่ันคงดาน

พลังงานภายหลังมีการลงนามใน MOU ระหวางรัฐบาลสองฝาย ซ่ึงระบุใหกลุม CITIC รัฐวิสาหกิจ

ท่ีใหญท่ีสุดของประเทศจีนท่ีทําธุรกิจทางดานการเงินและการลงทุนเปนผูศึกษาและจัดทําแผน

แมบท เพ่ือรายงานตอ Ministry of National Planning and Economic Development ยังมี

ฝายเอกชนของพมาท่ีรวมกอสรางโครงการทาเรือจาวผิ่ว ทอน้ํามันและกาซธรรมชาติ คือ กลุม

บริษัททูฯ (The Htoo Group of Companies-HGC) เปนกลุมบริษัทใหญท่ีสุดในพมาและกลุม

บริษัทไอซีจีดูแลงานการจุดแหลงสํารองกาซในทะเลการกอสรางทอน้ํามันและกาซ 

สวนกลุมบริษัทเอเชียเวิลดดูแลงานการกอสรางทาเรือ 2 1

22เขตพัฒนาเศรษฐกิจและ

เทคโนโลยีจาวผิ่ว (KyaukPhyu Economic and Technological Development Zone) ซ่ึง

รัฐบาลจีนและรัฐบาลพมาไดลงนามในบันทึกความเขาใจเม่ือวันท่ี 16 กุมภาพันธค.ศ. 2011 

มูลคาเงินลงทุนในโครงการประมาณ 10,000 ลานดอลลารสหรัฐ มีพ้ืนท่ี 520 เฮกตาร (3,250 ไร)  

โครงการนี้สามารถใชเปนเสนทางเชื่อมระหวางอินเดียและจีนไดอุตสาหกรรมสวนใหญของเขต

เศรษฐกิจพิเศษจาวผิ่วจะเปนโครงการอุตสาหกรรมปโตรเลียมและอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องซ่ึงจะ

ไปเชื่อมโยงกับการพัฒนาแหลงกาซธรรมชาติฉวย (Shwe Gas Project) และโครงการขนสง

                                                            
 21กรุงเทพธุรกิจออนไลน.พมาดัน'ยะไข'เขตเศรษฐกิจแพิเศษ. (ออนไลน). 2560.

แหลงท่ีมา: HTTP://WWW.BANGKOKBIZNEWS.COM/NEWS/DETAIL/528402 [30เมษายน 2560] 

 22หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจปท่ี 33 ฉบับท่ี 2822. จนีเขาเสนชัยทาเรือน้ําลึกพมาเชื่อม

คุณหมิง ทาเรือทวายรัฐบาลปูงานหนัก ยุนยังเฉย. (ออนไลน). 2556. แหลงท่ีมา: 

http://www.ditp.go.th/contents_attach/74059/74059.pdf  [30เมษายน 2560] 
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สวนกลุมบริษัทเอเชียเวิลดดูแลงานการกอสรางทาเรือ 2 1

22เขตพัฒนาเศรษฐกิจและ

เทคโนโลยีจาวผิ่ว (KyaukPhyu Economic and Technological Development Zone) ซ่ึง

รัฐบาลจีนและรัฐบาลพมาไดลงนามในบันทึกความเขาใจเม่ือวันท่ี 16 กุมภาพันธค.ศ. 2011 

มูลคาเงินลงทุนในโครงการประมาณ 10,000 ลานดอลลารสหรัฐ มีพ้ืนท่ี 520 เฮกตาร (3,250 ไร)  
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น้ํามันและกาซธรรมชาติทางทอซ่ึงเชื่อมโยงแหลงกาซธรรมชาติและโครงการทาเรือน้ําลึกจาวผิ่ว

กับเมืองคุนหมิง (Kunming) และเมืองหนานหนิง (Nanning) ประเทศจีน22

23 เปนโครงการรวม

ระหวางบริษัทน้ํามันแหงชาติของพมา (Myanmar Oil and Gas Enterprise) กับรัฐวิสาหกิจจีน 

China National Petroleum Corporation (CNPC)24 ยักษใหญดานพลังงานของจีนไดเขาไปต้ัง

บริษัท CNPC-South East Asia Pipeline เพ่ือเขาไปดูแลและเร่ิมกอสราง เร่ิมตนจากเมืองทา

จาวผิ่วในพมาไปยังเมืองรุยลี ความยาวทอกาซ 870 กิโลเมตรคาดวาจะสงกาซปละ 12 พันลาน

ลูกบาศกเมตรคูขนานกับทอสงน้ํามันความยาว 771 กิโลเมตรซ่ึงจะนําน้ํามันดิบมาจากตะวันออก

กลางและแอฟริกาเหนือจะถูกสงไปยังจีนโดยไมผานชองแคบมะละกา จะสามารถสงน้ํามันดิบไดป

ละ 22 ลานตัน ทอสงกาซธรรมชาติจีน-พมาเปน 1 ใน 4 ทอนําเขาพลังงานท่ีสําคัญของจีน (อีก 3 

เสนทางไดแก ทอสงน้ํามันดิบจีน-คาซัคสถาน ทอสงกาซธรรมชาติจีน-เอเชียกลาง และทอสง

น้ํามันดิบจีน-รัสเซีย) เปนการบุกเบิกการนําเขาพลังงานผานภาคตะวันตก24

25ของจีน สิ่งสําคัญคือ 

ชวยใหจีนลดการพ่ึงพาการนําเขาพลังงานผานชองแคบมะละกา และเพ่ิมชองทางการนําเขา

พลังงานของจีนปจจุบันน้ํามันดิบท่ีจีนนําเขาผานชองแคบมะละกามีประมาณ 200 ลานตัน คิด

                                                            
 23ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศม.หอการคาไทย.สิทธิประโยชนในเขตเศรษฐกิจ

พิเศษของเมียนมาร. (ออนไลน). 2556. แหลงท่ีมา: 

http://www.citsonline.utcc.ac.th/images/stories/CITS/PDF/ARTICLES/2557/AR2557_

001.pdf [20เมษายน 2560] 

 24ทอสงน้ํามันและกาซธรรมชาติจีน-พมาลงทุนโดย 4 ประเทศ คือ จีน พมาอินเดีย และ

เกาหลีใต โดยแบงสัดสวนการลงทุนเปนรอยละ 50.9 , 7.4 , 12.5 และ 29.2 ตามลําดับ 

นอกจากนี้ พมายังไดรับผลประโยชนจากภาษี คาเชาท่ีดิน คาผานแดน และกองทุนอบรม

เทคโนโลยี จํานวนมากอีกดวย 

 25ศูนยขอมูลเพ่ือธุรกิจไทยในจีน. ทอกาซธรรมชาติจีน-เมียนมาร เปดใชงานเขาจีน

สถานีแรก 31 ก.ค.นี้. (ออนไลน). แหลงท่ีมา: 

http://www.thaibizchina.com/thaibizchina/th/china-economic-business/  [15 

พฤษภาคม 2560] 

เปนสัดสวนราวละ 80% ปริมาณนําเขาน้ํามันดิบท้ังหมดของจีน25

26ท่ีตองขนสงผานชองแคบมะละ

กา คาดวาทอสงน้ํามันดังกลาวจะลดการพ่ึงพาเสนทางมะละกาลงไดราว 1 ใน 3 โดยชวยยน

ระยะทางจากแอฟริกาและอาหรับไดประมาณ 1,200 ก.ม.27 การวางทอกาซธรรมชาติและทอสง

น้ํามันดิบจากทาเรือน้ําลึกจาวผิ่วทางฝงทะเลอันดามันผานเมืองมัณฑะเลย (Mandalay) ไปยัง

มณฑลยูนานของจีน 2 7

28 โดยน้ํามันดิบจะจัดสงทางเรือมาจากประเทศแถบตะวันออกกลางมาท่ีนี่ 

สวนกาซธรรมชาติจะมาจากแหลงกาซของประเทศพมาเอง เพ่ือสงน้ํามันดิบและกาซธรรมชาติไป

ยังประเทศจีน 2 8

29ถือเปนเสาหลักของยุทธศาสตรจีนในการลงทุนท้ังดานการผลิตพลังงานและ

สาธารณูปโภคดานการขนสงในพมาและยังเปนทางออกสูมหาสมุทรอินเดียผานเสนทางทางบก

จากจีนพรอมกับเปนเสนทางนําเขาเชื้อเพลิงจากตะวันออกกลางดวย ทอสงกาซจากชายฝง

มหาสมุทรอินเดียของพมาไปยังภาคตะวันตกเฉียงใตของจีน แนวทอชวยเลี่ยงชองแคบมะละกาซ่ึง

อาจถูกสหรัฐปดลอมกรณีเกิดสงคราม แตประเด็นท่ีสําคัญกวาการยนระยะทางก็คือ การลดความ

ลอแหลมและกระจายความเสี่ยงจากการนําเขาพลังงานผานชองแคบมะละกาของจีน ซ่ึงสหรัฐมี

กําลังทางทะเลท่ีจะเขาควบคุมเสนทางนี้ได  แนวทอสงน้ํามันนี้ชวยใหจีนมีเสนทางสํารองหากชอง

แคบมะละกาถูกปดกั้นเพราะโจรสลัด การกอการราย หรือความขัดแยง "รัฐบาลปกกิ่งเกรงวา 

ชองแคบนี้จะถูกสหรัฐปดกั้นหากเกิดความขัดแยงระหวางประเทศตาง ๆ ในชองแคบไตหวัน หรือ

ท่ีอ่ืนๆ และท่ีสําคัญ เปนการเพ่ิมความรวมมือระหวางจีนและประเทศในภูมิภาค ถือเปนแนว

                                                            
 26เรื่องเดียวกัน 

 27สาธิตมนัสสุรกุล.เปดทอกาซพมา-จีนในเดือนพฤษภาคม. (ออนไลน). แหลงท่ีมา: 
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 28TBS A Member of TEAMGROUP. โครงการพัฒนาขนาดใหญในเมียนมาร. 
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 29จิรพรรณเลี่ยงโรคาพาธ. เร่ืองเลาจากการไปเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZs) ในยางกุง.
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เปนสัดสวนราวละ 80% ปริมาณนําเขาน้ํามันดิบท้ังหมดของจีน25
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ลอแหลมและกระจายความเสี่ยงจากการนําเขาพลังงานผานชองแคบมะละกาของจีน ซ่ึงสหรัฐมี
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ทางการพัฒนารวมกันนอกจากโครงการทอสงกาซธรรมชาติน้ํามันยังมีโครงการอ่ืนอยาง โครงการ

กอสรางทางรถไฟสายซิตตวย-ยูนาน เชื่อมเมืองจาวผิ่ว (Kyaukpyu) ในรัฐยะไขกับคุนหมิงเมือง

สําคัญของมณฑลยูนาน เปนทางรถไฟคูขนานกับแนวทอสงกาซธรรมชาติน้ํามันเชื่อมโยงจีนความ

ยาว 990 กิโลเมตร รถไฟว่ิงไดเร็ว 160 กม. ตอชั่วโมง 29

30จีนจะเปนผูลงทุนสรางทางรถไฟสายนี้

และโอนใหเปนกรรมสิทธ์ิของรัฐบาลพมาหลังจากไดแสวงประโยชนตอบแทนจากโครงการแลว

เปนเวลา 50 ป 3 0

31 การมีรถไฟความเร็วสูง จะทําใหการขนสงสินคาจีนจากโรงงานท่ีเกิดขึ้น

ใหมๆ ในมณฑลดานในท่ีไมติดทะเลของจีนสงออกไปจําหนายยังแถบยุโรป แอฟริกา 

ตะวันออกกลางได ดวยตนทุนดานโลจิสติกสท่ีตํ่าลง โดยผานเสนทางนี้ออกสูมหาสมุทรอินเดีย

3 1

32โครงการทาเรือท่ีใชเชื่อมตอไปสูอินเดียตะวันออกกลางและยุโรปเขตโครงการคลุมพ้ืนท่ีรวม

ประมาณ 17,500 ไร เปนการพัฒนาทาเรือน้ําลึกและนิคมอุตสาหกรรมสําหรับรองรับเรือขนสง

น้ํามันขนาด 300,000 ตันทาเรือสินคาขนาด 60,000 ตันและทาเรือทองเท่ียวขนาด 100,000ตัน 

ได เมืองนิคมอุตสาหกรรมจะมีทุกอยางครบวงจร ท้ังสนามบิน โรงงานปโตรเคมี โรงงานถลุงเหล็ก

32

33 

 ผลกระทบจากเขตเศรษฐกิจพิเศษจาวผิ่ว (Kyaukpyu Special Economic Zone) ท่ี

มีตอพมาหลังจากการเจรจาและตกลงการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจจาวผิ่ว (Kyaukpyu Special 

Economic Zone) ท่ีมีจีนเปนผูลงทุนรายใหญ โดยเนนยุทธศาสตรความม่ันคงทางพลังงานเปน

                                                            
 30เรื่องเดียวกัน 

 31สาธิตมนัสสุรกุล.เมียนมารสํารวจเสนทางรถไฟจีน. (ออนไลน). แหลงท่ีมา: 

http://news.voicetv.co.th/global/107192.html [18พฤษภาคม 2560] 

 32ศิริพร สัจจานันท.บทบาททางพลังงานและคมนาคมของจีนในเมียนมาร. (ออนไลน). 

แหลงท่ีมา: 

http://www.marinerthai.net/forum/index.php?action=profile;u=3;area=showposts;s

a=topics;start=945 [18 พฤษภาคม 2560] 

 33ศิริชัย ลีเลิศยุทธ.จับตาทุนจีน เปดแผนอภิมหาโปรเจคของจีนในพมา-อาเซียน.จับตา

ทุนจีน เปดแผนอภิมหาโปรเจคของจีนในพมา-อาเซียน.(ออนไลน). 2555. แหลงท่ีมา: 

http://www.prachatai.com/journal/2012/06/40827  [10เมษายน 2560] 

สําคัญ ไดแก โครงการทอสงน้ํามันและกาซธรรมชาติจากเขตเศรษฐกิจพิเศษจาวผิ่วถึงทางตอนใต

ของจีน เปนท่ีแนนอนอยูแลววาผูท่ีไดรับผลประโยชนโดยตรงและแทบไมไดรับผลกระทบใด ๆ 

เลยจากการเกิดข้ึนของเขตเศรษฐกิจพิเศษ คือ จีน แตในทางกลับกัน พมาเองท่ีเปนประเทศผูรับ

การลงทุนรัฐบาลพมาชูนโยบาย “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” เพ่ือสรางงานใหประชาชน แตการลงทุน

เกือบท้ังหมดเนนเรื่องพลังงาน กาซ เขื่อน และถานหิน33

34แมวาจะไดประโยชนแตก็คงไมเทียบเทา

กับผลประโยชนท่ีจีนไดรับไป แตสิ่งหนึ่งท่ีจะเกิดข้ึนและไดรับอยางชัดเจนโดยหลีกเลี่ยงไมไดนั่น

คือ ผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นตามมาต้ังแตเริ่มตนการกอสรางไปจนถึงขั้นตอนการเปดเปนเขต

เศรษฐกิจพิเศษอยางเต็มรูปแบบ ผลประโยชนและผลกระทบท่ีไดรับก็ไมรูวาสิ่งท่ีไดจะคุมคากับสิ่ง

ท่ีตองเสียไปหรือไม เขตเศรษฐกิจแหงนี้จะกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในพมาอยางมาก

โดยเฉพาะดานการคาและการลงทุนท่ีจะมีเงินไหลเวียนเขามาในพมาอยางมหาศาล เพ่ือนําไป

พัฒนาเศรษฐกิจ ความอยูดีกินดีของประชาชน และบริหารจัดการกิจการภายในประเทศใหเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทัดเทียมนานาประเทศ แมวารัฐบาลพมาจะพยายามทําให

ประชาชนเห็นถึงผลประโยชนท่ีประชาชนและประเทศจะไดรับ แตก็ยังเกิดกระแสตอตานอยาง

มากมายจากหลายฝายท้ังองคกรอิสระ ประชาชนท้ังในพ้ืนท่ีใกลเคียงและประชาชนในประเทศถึง

ผลกระทบตาง ท่ีจะเกิดข้ึนอยางแนนอน มีการออกมาเรียกรองและตอตานขอตกลงดังกลาว

เพราะมีผลกระทบตอประชาชนในพ้ืนท่ี ดานองคกรเอกชนหลายองคกรไดเร่ิมเคลื่อนไหวระดม

พลังเพ่ือคัดคานการเดินหนาโครงการลงทุนของตางชาติท่ีเปนโครงการขนาดใหญและมีผลกระทบ

ตอชุมชนในพ้ืนท่ี หวังจะใหรัฐบาลนําเรื่องกลับไปพิจารณาทบทวนใหม เพ่ือใหเกิดความเปนธรรม

มากข้ึนหรือยังย้ังโครงการดังกลาวเสีย เนื่องจากจะเปนภัยคุกคามความตอความม่ันคง และสราง

ปญหาความเดือดรอนและความขัดแยงตอรัฐบาลและประชาชนอีกหลายชาติพันธุฉะนั้นรัฐบาลจึง

ควรพิจารณาอีกคร้ัง โครงการการลงทุนดังกลาวมุงเนนท่ีภาคเศรษฐกิจก็จริง แตเปนการกระจุก

ตัวอยูกับภาคพลังงานเทานั้น โครงการดังกลาวไมไดเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจในพมาในระดับ

รากฐาน ผลประโยชนสวนใหญกระจายเขาสูอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวเนื่อง  โครงการทอสงน้ํามันและ

กาซธรรมชาติทําใหเกิดผลกระทบกับผูคนอยางตอเนื่อง  เกิดปญหาความไมม่ันคงทางพลังและ

                                                            
 34กรุงเทพธุรกิจ.ความจริงหลักฉาก พมาโฉมใหมกับ 8 โครงการใหญ. (ออนไลน). 2555. 

แหลงท่ีมา: http://transbordernews.in.th/home/?p=399  [28 เมษายน 2560] 
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สําคัญ ไดแก โครงการทอสงน้ํามันและกาซธรรมชาติจากเขตเศรษฐกิจพิเศษจาวผิ่วถึงทางตอนใต

ของจีน เปนท่ีแนนอนอยูแลววาผูท่ีไดรับผลประโยชนโดยตรงและแทบไมไดรับผลกระทบใด ๆ 

เลยจากการเกิดข้ึนของเขตเศรษฐกิจพิเศษ คือ จีน แตในทางกลับกัน พมาเองท่ีเปนประเทศผูรับ

การลงทุนรัฐบาลพมาชูนโยบาย “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” เพ่ือสรางงานใหประชาชน แตการลงทุน

เกือบท้ังหมดเนนเรื่องพลังงาน กาซ เขื่อน และถานหิน33

34แมวาจะไดประโยชนแตก็คงไมเทียบเทา

กับผลประโยชนท่ีจีนไดรับไป แตสิ่งหนึ่งท่ีจะเกิดข้ึนและไดรับอยางชัดเจนโดยหลีกเลี่ยงไมไดนั่น

คือ ผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นตามมาต้ังแตเริ่มตนการกอสรางไปจนถึงขั้นตอนการเปดเปนเขต

เศรษฐกิจพิเศษอยางเต็มรูปแบบ ผลประโยชนและผลกระทบท่ีไดรับก็ไมรูวาสิ่งท่ีไดจะคุมคากับสิ่ง

ท่ีตองเสียไปหรือไม เขตเศรษฐกิจแหงนี้จะกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในพมาอยางมาก

โดยเฉพาะดานการคาและการลงทุนท่ีจะมีเงินไหลเวียนเขามาในพมาอยางมหาศาล เพ่ือนําไป

พัฒนาเศรษฐกิจ ความอยูดีกินดีของประชาชน และบริหารจัดการกิจการภายในประเทศใหเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทัดเทียมนานาประเทศ แมวารัฐบาลพมาจะพยายามทําให

ประชาชนเห็นถึงผลประโยชนท่ีประชาชนและประเทศจะไดรับ แตก็ยังเกิดกระแสตอตานอยาง

มากมายจากหลายฝายท้ังองคกรอิสระ ประชาชนท้ังในพ้ืนท่ีใกลเคียงและประชาชนในประเทศถึง

ผลกระทบตาง ท่ีจะเกิดข้ึนอยางแนนอน มีการออกมาเรียกรองและตอตานขอตกลงดังกลาว

เพราะมีผลกระทบตอประชาชนในพ้ืนท่ี ดานองคกรเอกชนหลายองคกรไดเร่ิมเคลื่อนไหวระดม

พลังเพ่ือคัดคานการเดินหนาโครงการลงทุนของตางชาติท่ีเปนโครงการขนาดใหญและมีผลกระทบ

ตอชุมชนในพ้ืนท่ี หวังจะใหรัฐบาลนําเรื่องกลับไปพิจารณาทบทวนใหม เพ่ือใหเกิดความเปนธรรม

มากข้ึนหรือยังย้ังโครงการดังกลาวเสีย เนื่องจากจะเปนภัยคุกคามความตอความม่ันคง และสราง

ปญหาความเดือดรอนและความขัดแยงตอรัฐบาลและประชาชนอีกหลายชาติพันธุฉะนั้นรัฐบาลจึง

ควรพิจารณาอีกคร้ัง โครงการการลงทุนดังกลาวมุงเนนท่ีภาคเศรษฐกิจก็จริง แตเปนการกระจุก

ตัวอยูกับภาคพลังงานเทานั้น โครงการดังกลาวไมไดเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจในพมาในระดับ

รากฐาน ผลประโยชนสวนใหญกระจายเขาสูอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวเนื่อง  โครงการทอสงน้ํามันและ

กาซธรรมชาติทําใหเกิดผลกระทบกับผูคนอยางตอเนื่อง  เกิดปญหาความไมม่ันคงทางพลังและ

                                                            
 34กรุงเทพธุรกิจ.ความจริงหลักฉาก พมาโฉมใหมกับ 8 โครงการใหญ. (ออนไลน). 2555. 

แหลงท่ีมา: http://transbordernews.in.th/home/?p=399  [28 เมษายน 2560] 
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ความขัดแยงแยงชิงทรัพยากรดังกลาวตอพมา 3 4

35 รวมถึงมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน สงผลกระทบ

อยางรายแรงตอสิ่งแวดลอม ไมมีความโปรงใส และท่ีรายก็คือ กอสงครามยอยๆ ขึ้นอีกหลายพ้ืนท่ี

ของประเทศ  รัฐบาลพมาและรัฐบาลจีนรวมถึงภาคเอกชนยืนยันวาการเกิดข้ึนของเขตเศรษฐกิจ

พิเศษจาวผิ่วจะทําใหชีวิตความเปนอยูของชาวบานในพ้ืนท่ีและบริเวณใกลเคียงดีข้ึนอยางแนนอน 

การเกิดข้ึนของเขตเศรษฐกิจพิเศษจะเพ่ิมการจางงาน เพ่ิมรายได ประชาชนมีโอกาสมากข้ึน มี

การพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีหางไกลความเจริญใหเปนแหลงอุตสาหกรรมและเมืองใหมท่ีมีบทบาทสําคัญทาง

เศรษฐกิจพมาอยางย่ิงยวด  แตเราจะมาพิจารณาถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตามมาของเขตเศรษฐกิจ

พิเศษดังกลาวท้ังตอชุมชน สังคม วิถีชีวิต 

ปญหาการคอรรัปชั่น 

โครงการท่ีมีเงินลงทุนมหาศาล ผานองคกรของรัฐในหลายข้ันตอน มีท้ังภาคเอกชนและ

ภาครัฐบาลของท้ังสองประเทศเขามาลงทุน ยอมมีการคอรรัปชั่นเกิดข้ึนไดในทุกข้ันตอน 

เนื่องจากเปนโครงการใหญท่ีตรวจสอบยาก  เงินท่ีไดจากโครงการดังกลาวจึงไมไดนํามากระจายสู

ประชาชนและนําไปพัฒนาประเทศอยางแทจริง ประชาชนไมไดมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึนหลังการ

เกิดข้ึนของเขตเศรษฐกิจ ไมเกิดการกระจายรายได เงินไปตกอยูท่ีผูบริหารระดับสูงอยางไม

โปรงใส ขาดกฎระเบียบและกฎหมาย รวมถึงความรับผิดชอบและความโปรงใสในกลไกการคา

การลงทุนของพมา สงผลใหจีนและบริษัทอ่ืนๆท่ีเขารวมลงทุนภายในประเทศกลายเปนผูมีสวน

รวมในคอรรัปชั่น  

ปญหาการขาดแคลนพลังงาน                                                                                                                                                      

ประชาชนในพ้ืนท่ีเชื่อวาการสงออกนํามันและกาซธรรมชาติจากพมาทําใหพมาขาด

แคลนพลังงานในการผลิตไฟฟาเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ทําใหเกิดปญหาไฟดับบอยครั้ง  คาไฟกาซ

หุงตมยังมีราคาเพ่ิมข้ึนอีกดวย ซ่ึงปญหาไฟฟาดับบางคร้ังก็เกิดจากการข้ันตอนการทํางานในการ

ระเบิดและขุดเจาะ ย่ิงไปกวานั้นชาวบานกวา 80% ในหลายพ้ืนท่ียังไมมีไฟฟาใชแตกลับมีการขุด

เจาะและสงออกกาซไปประเทศอ่ืน 

ปญหาการเวนคืนท่ีดิน                                          

                                                            
 35Blocking Freedom: Arakan Oil Watch October 2008 

ในพ้ืนท่ีจัดทําเขตเศรษฐกิจท่ีมีหลายโครงการดวยกัน มีการใชพ้ืนท่ีอยางมหาศาล สราง

ความเดือดรอนแกประชาชนท่ีอยูในพ้ืนท่ี เชน เกิดการเวนคืนท่ีดินตามแนวรางรถไฟและโดยรอบ

เพ่ือนําไปสรางทางรถไฟเชื่อมกับมณฑลยูนาน มีการสรางถนนเพ่ือเขาไปสูเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ประชาชนท่ีอยูในพ้ืนท่ีดังกลาวเปนเวลาหลายชั่วอายุคนตองถูกเวนคืนท่ีดิน โดยไมไดรับการ

ชดเชย หลายครอบครัวตองอพยพไปอยางไมมีจุดหมายปลายทาง การขาดพ้ืนท่ีทําการเกษตร

หลายลานเอเคอร ทําใหประชาชนขาดแคลนอาหารและรายไดท่ีไดจากการทําการเกษตร ถูกยึด

ไรนาท่ีทํามาหากินและประกอบอาชีพ เพ่ือเอาไปทําเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ นอกจากนี้การขุด

เจาะน้ํามันในพ้ืนท่ีดังกลาวของจีน อยูในความรับผิดชอบและดูแลของรัฐบาลพมา ทําใหรัฐบาล

พมามีคําสั่งใหประชาชนท่ีอยูบริเวณดังกลาวยายออกจากพ้ืนท่ี หากไมปฏิบัติตามคําสั่งก็จะบังคับ

และขับไลออกจากบานเรือนของตนเอง ย่ิงไปกวานั้นมีการเผาทําลายบานเรือนประชาชนเพ่ือให

ประชาชนอพยพออกไปอาศัยอยูในพ้ืนท่ีอ่ืน  การกอสรางและการวางทอแกสทําใหการเกิดการ

บังคับยึดท่ีดินของชาวบานโดยปราศจากคาชดเชย พ้ืนท่ีท่ีมีประชากรอาศัยกวา 6 แสนคน 

ชาวบานตองสูญเสียท่ีทํากินและบอน้ํามันท่ีเคยเจาะโดยวิถีชาวบานมาหลายชั่วอายุคนตองถูก

ทําลายดวยเครื่องจักรขนาดใหญ 

ปญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพชุมชนและวิถีชีวิต 

        ประชาชนในพ้ืนท่ีตองอพยพไปท่ีอ่ืน กลายเปนชุมชนราง ไมมีท่ีดินทํามาหากินและทํา

การเกษตร ทําลายสภาพความเปนอยูของเหลาเกษตรกรและชาวประมง จากท่ีสาธารณะท่ี

ชาวบานมีสิทธิเขาไปทํากิจกรรม กลับกลายเปนท่ีดินสวนบุคคลเขตพ้ืนท่ีบุคคลภายนอกหามเขา

รัฐบาลอางสิทธ์ิความเปนเจาของเพ่ือทําจัดต้ังเขตเศรษฐกิจ ความหวังท่ีชาวบานในบริเวณ

ใกลเคียงจะมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน มีงานทํา มีรายไดเลี้ยงปากทองและรายไดท่ีเพียงพอตอ

ครอบครัวจากการเขาไปทํางานในเขตเศรษฐกิจพิเศษก็ เลือนราง ลงเนื่องจากชาวบานขาดความรู 

ทักษะและความชํานาญในการทํางานรวมถึงตองยายไปอยูไกลกวาเดิม วิถีชีวิตการบริโภคน้ํามัน

แบบคนทองถ่ินไดถูกทําลายลงอยางสิ้นซาก อุปกรณแบบทองถ่ินถูกทดแทนดวยเคร่ืองจักรขนาด

ใหญสงผลกระทบตอโครงสรางทางธรณีวิทยา เพราะอุปกรณแบบด้ังเดิมไมไดมีความสามารถขุด

เจาะในชั้นท่ีลึกมากเม่ือเทียบกับเคร่ืองจักรสมัยใหม ประชาชนในเกาะรัมรี (Ramree Island) มี

การขุดเจาะน้ํามันเพ่ือนําไปใชในครอบครัวแบบวิถีด้ังเดิม น้ํามันท่ีถูกขุดไดจะถูกใชเพ่ือการ

ดํารงชีวิต เชน การเติมน้ํามันเรือหาปลา ยานพาหนะเพ่ือใชในชุมชน 
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ในพ้ืนท่ีจัดทําเขตเศรษฐกิจท่ีมีหลายโครงการดวยกัน มีการใชพ้ืนท่ีอยางมหาศาล สราง

ความเดือดรอนแกประชาชนท่ีอยูในพ้ืนท่ี เชน เกิดการเวนคืนท่ีดินตามแนวรางรถไฟและโดยรอบ

เพ่ือนําไปสรางทางรถไฟเชื่อมกับมณฑลยูนาน มีการสรางถนนเพ่ือเขาไปสูเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ประชาชนท่ีอยูในพ้ืนท่ีดังกลาวเปนเวลาหลายชั่วอายุคนตองถูกเวนคืนท่ีดิน โดยไมไดรับการ

ชดเชย หลายครอบครัวตองอพยพไปอยางไมมีจุดหมายปลายทาง การขาดพ้ืนท่ีทําการเกษตร

หลายลานเอเคอร ทําใหประชาชนขาดแคลนอาหารและรายไดท่ีไดจากการทําการเกษตร ถูกยึด

ไรนาท่ีทํามาหากินและประกอบอาชีพ เพ่ือเอาไปทําเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ นอกจากนี้การขุด

เจาะน้ํามันในพ้ืนท่ีดังกลาวของจีน อยูในความรับผิดชอบและดูแลของรัฐบาลพมา ทําใหรัฐบาล

พมามีคําสั่งใหประชาชนท่ีอยูบริเวณดังกลาวยายออกจากพ้ืนท่ี หากไมปฏิบัติตามคําสั่งก็จะบังคับ

และขับไลออกจากบานเรือนของตนเอง ย่ิงไปกวานั้นมีการเผาทําลายบานเรือนประชาชนเพ่ือให

ประชาชนอพยพออกไปอาศัยอยูในพ้ืนท่ีอ่ืน  การกอสรางและการวางทอแกสทําใหการเกิดการ

บังคับยึดท่ีดินของชาวบานโดยปราศจากคาชดเชย พ้ืนท่ีท่ีมีประชากรอาศัยกวา 6 แสนคน 

ชาวบานตองสูญเสียท่ีทํากินและบอน้ํามันท่ีเคยเจาะโดยวิถีชาวบานมาหลายชั่วอายุคนตองถูก

ทําลายดวยเครื่องจักรขนาดใหญ 

ปญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพชุมชนและวิถีชีวิต 

        ประชาชนในพ้ืนท่ีตองอพยพไปท่ีอ่ืน กลายเปนชุมชนราง ไมมีท่ีดินทํามาหากินและทํา

การเกษตร ทําลายสภาพความเปนอยูของเหลาเกษตรกรและชาวประมง จากท่ีสาธารณะท่ี

ชาวบานมีสิทธิเขาไปทํากิจกรรม กลับกลายเปนท่ีดินสวนบุคคลเขตพ้ืนท่ีบุคคลภายนอกหามเขา

รัฐบาลอางสิทธ์ิความเปนเจาของเพ่ือทําจัดต้ังเขตเศรษฐกิจ ความหวังท่ีชาวบานในบริเวณ

ใกลเคียงจะมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน มีงานทํา มีรายไดเลี้ยงปากทองและรายไดท่ีเพียงพอตอ

ครอบครัวจากการเขาไปทํางานในเขตเศรษฐกิจพิเศษก็ เลือนราง ลงเนื่องจากชาวบานขาดความรู 

ทักษะและความชํานาญในการทํางานรวมถึงตองยายไปอยูไกลกวาเดิม วิถีชีวิตการบริโภคน้ํามัน

แบบคนทองถ่ินไดถูกทําลายลงอยางสิ้นซาก อุปกรณแบบทองถ่ินถูกทดแทนดวยเคร่ืองจักรขนาด

ใหญสงผลกระทบตอโครงสรางทางธรณีวิทยา เพราะอุปกรณแบบด้ังเดิมไมไดมีความสามารถขุด

เจาะในชั้นท่ีลึกมากเม่ือเทียบกับเคร่ืองจักรสมัยใหม ประชาชนในเกาะรัมรี (Ramree Island) มี

การขุดเจาะน้ํามันเพ่ือนําไปใชในครอบครัวแบบวิถีด้ังเดิม น้ํามันท่ีถูกขุดไดจะถูกใชเพ่ือการ

ดํารงชีวิต เชน การเติมน้ํามันเรือหาปลา ยานพาหนะเพ่ือใชในชุมชน 



พินิจอุษาคเนย์ ณภัทร มานะเวช

[ 106 ]

ปญหาการขาดขอมูลขาวสารและการมีสวนรวม 

โครงการดังกลาวขาดการใหความรูและรายละเอียดความโปรงใสในการทํางานถึง

ขั้นตอนตาง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนและมีผลกระทบอะไรท่ีจะตามมาในการปฏิบัติงานดานการระเบิด       

ขุดเจาะ ไมมีการทํารายงานเสนอถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนตอสังคมและสิ่งแวดลอม ขาดความ

รับผิดชอบตอผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนตามมา  การปฏิบัติงานเปนไปโดยอําเภอใจปราศจากการ

พูดคุยหรือไดรับอนุญาตจากคนในพ้ืนท่ี  ประชาชนไมไดรับรูขาวสารหรือขอมูลท่ีเท็จจริง ไดรับรู

เพียงแตสิ่งท่ีรัฐบาลอยากใหรู รูเฉพาะผลประโยชนท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีจะรับ โดยไมไดใหการรับรู

ในแงอ่ืน 

ปญหาความขัดแยงชนกลุมนอย 

ชุมชนชาวโรฮิงยาท่ีเมืองจ็อก ผิ่ว ในรัฐอาระกัน ไดรับความเสียหายจากเพลิงไหม 

ขณะท่ีสถานการณขัดแยงระหวางชาวยะไขและชาวโรฮิงยารอบลาสุด ทําใหมีผูอพยพอยูตามคาย

พักพิงในรัฐอาระกันอยางนอย 7 หม่ืนคนความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นเม่ือมิถุนายนท่ีผานมา ประกอบกับ

การท่ีรัฐบาลพมามีควบคุมการเขาถึงความชวยเหลือดานมนุษยธรรมใหกับชุมชนชาวโรฮิงยาท่ี

ตองอพยพหลังเกิดความรุนแรง ทําใหมีชาวโรฮิงยาราว 104,000 คนจากตัวเลขขอฮิวแมนไรท

วอทซ ตองการความชวยเหลืออยางเรงดวนในเรื่องอาหาร ท่ีพัก และการดูแลสุขภาพ ขณะท่ีจาก

ความรุนแงระลอกลาสุดทําใหมีผูอพยพภายในประเทศ (Internally displaced persons - IDP) 

แลว 75,000 คน สวนใหญเปนชาวโรฮิงยา และอาศัยในพ้ืนท่ีพักพิงชั่วคราว 40 แหงในเมืองซิตต

เหว และเจากตาว 3 5

36ถือเปนการกอสงครามระหวางชาติพันธุท่ีจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเม่ือ

รัฐบาลสงทหารเขาไปรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในพ้ืนท่ีโครงการลงทุนตางๆ

แทนท่ีจะเปนการทําใหสถานการณดีข้ึนแตมีรายงานวาทหารพมาขมขืนผูหญิงและเด็ก ซ่ึงจํานวน

ผูหญิงและเด็กท่ีตกเปนเหย่ือเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ 3 6

37 ชาวโรฮิงยาถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนอยาง

                                                            
 36ประชาไท. ฮิวแมนไรทวอทซ เผยภาพชุมชนโรฮิงยาถูกเผาวอดหลังเหตุขัดแยงรอบ

ลาสุด. (ออนไลน). แหลงท่ีมา: https://prachatai.com/journal/2012/11/43432 [26เมษายน 

2560] 

 37กรุงเทพธุรกิจ. ความจริงหลักฉาก พมาโฉมใหมกับ 8 โครงการใหญ. (ออนไลน). 

2555. แหลงท่ีมา: http://transbordernews.in.th/home/?p=399  [26 เมษายน 2560] 

รุนแรง เพราะพมามองวาพวกเขาเหลานี้ไมใชพลเมือง จะทําอยางไรก็ไดกับชีวิตเหลานี้ รัฐบาล

พมาใหการชวยเหลือชาวพุทธในรัฐยะไขประทุษรายตอชีวิตและทรัพยสินของชาวโรฮิงยา รัฐบาล

พยายามใชความขัดแยงทางชาติพันธุและศาสนาเปนเครื่องมือเพ่ือขับไลชาวโรฮิงยาออกจากพ้ืนท่ี

ดังกลาว เนื่องจากผลประโยชนทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะแหลงน้ํามันและกาซธรรมชาติท่ีมีอยู 

รัฐบาลพยายามหาความชอบธรรมใหกับตนเองในการเขาไปยึดพ้ืนท่ีโดยใชกลุมชาติพันธุท่ีขัดแยง

กันอยูแลวใหกอความไมสงบเพ่ือจะไดสงทหารเขาไปดูแลและยึดพ้ืนท่ีในท่ีสุด เม่ือกําจัดชาวโรฮิง

ยาไดสําเร็จ ก็จะหําจัดชาติพันธุอ่ืน ๆ ในพ้ืนท่ีอยางแยบยล 

 ปญหาความหวาดระแวง 

 การเกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษยอมทําใหเกิดการจางงาน การอพยพของแรงงานท้ังจาก

ประชาชนพมาตางพ้ืนท่ีและประชาชนจีนท่ีเขามาแสวงหาโอกาสในชีวิตท่ีดีกวา เกิดการแยงงาน

คนพ้ืนเมือง พอคาจีนเขามาแยงท่ีดินทํากินของคนพมา ทําใหท่ีดินท่ีดินมีราคาเพ่ิมสูงข้ึน เกิดการ

อพยพเขามาต้ังถ่ินฐานของชาวจีนอยางถาวร เกิดกลุมชุมชน สังคมวัฒนธรรม วิถีชีวิตจีน พอคา

ชาวจีนไดเขามาครอบงําเศรษฐกิจและสังคมพมาจนทําใหพลเมืองพมากลายเปนพลเมืองชั้นสอง

เหมือนเม่ือคร้ังท่ีพมาตกเปนอาณานิคมของอังกฤษคนพมามีความกังวลและหวาดระแวงตางชาติ

อยางมากอันเปนผลจากประสบการณอันเลวรายเม่ือคร้ังเปนอาณานิคมของอังกฤษ นอกจาก

ความหวาดระแวงในระดับประชาชน รัฐบาลพมาเองก็มีความกังวลในการเขามามีอิทธิพลมาก

เกินไปของจีนต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน จึงมีความพยายามในการปฏิรูปประเทศเพ่ือลดการพ่ึงพา

จีนเพียงอยางเดียว พยายามมีความสัมพันธนานาชาติเพ่ือใชถวงดุลอํานาจไมใหจีนมีบทบาทมาก

เกินไป การกลับไปมีความสัมพันธกับสหรัฐอเมริกาและชาติยุโรป โดยเฉพาะในรูปแบบ

ความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการทูตจึงกลายเปนเงื่อนไขสําคัญในความสัมพันธพมา-จีน ทําให

พมาไมจําเปนตองพ่ึงพาการลงทุนจากจีนอีกตอไป หรือแมแตการเขาสูอาเซียนก็กลายเปน

หลักประกันดานความม่ันคงในเวทีระหวางประเทศท่ีเขมแข็งของพมา โดยเฉพาะในกรณีหากตอง

เผชิญหนากับจีนขึ้นมาจริง ๆ37

38 

                                                            
 38ณัฐพล ตันตระกูลทรัพย. ความสัมพันธจีนพมาหลังการเลือกตั้ง. (ออนไลน). 2555. 

แหลงท่ีมา: 

http://www.thaiworld.org/th/thailand_monitor/answer.php?question_id=1171 [22 

พฤษภาคม 2560] 
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รุนแรง เพราะพมามองวาพวกเขาเหลานี้ไมใชพลเมือง จะทําอยางไรก็ไดกับชีวิตเหลานี้ รัฐบาล

พมาใหการชวยเหลือชาวพุทธในรัฐยะไขประทุษรายตอชีวิตและทรัพยสินของชาวโรฮิงยา รัฐบาล

พยายามใชความขัดแยงทางชาติพันธุและศาสนาเปนเครื่องมือเพ่ือขับไลชาวโรฮิงยาออกจากพ้ืนท่ี

ดังกลาว เนื่องจากผลประโยชนทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะแหลงน้ํามันและกาซธรรมชาติท่ีมีอยู 

รัฐบาลพยายามหาความชอบธรรมใหกับตนเองในการเขาไปยึดพ้ืนท่ีโดยใชกลุมชาติพันธุท่ีขัดแยง

กันอยูแลวใหกอความไมสงบเพ่ือจะไดสงทหารเขาไปดูแลและยึดพ้ืนท่ีในท่ีสุด เม่ือกําจัดชาวโรฮิง

ยาไดสําเร็จ ก็จะหําจัดชาติพันธุอ่ืน ๆ ในพ้ืนท่ีอยางแยบยล 

 ปญหาความหวาดระแวง 

 การเกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษยอมทําใหเกิดการจางงาน การอพยพของแรงงานท้ังจาก

ประชาชนพมาตางพ้ืนท่ีและประชาชนจีนท่ีเขามาแสวงหาโอกาสในชีวิตท่ีดีกวา เกิดการแยงงาน

คนพ้ืนเมือง พอคาจีนเขามาแยงท่ีดินทํากินของคนพมา ทําใหท่ีดินท่ีดินมีราคาเพ่ิมสูงข้ึน เกิดการ

อพยพเขามาต้ังถ่ินฐานของชาวจีนอยางถาวร เกิดกลุมชุมชน สังคมวัฒนธรรม วิถีชีวิตจีน พอคา

ชาวจีนไดเขามาครอบงําเศรษฐกิจและสังคมพมาจนทําใหพลเมืองพมากลายเปนพลเมืองชั้นสอง

เหมือนเม่ือคร้ังท่ีพมาตกเปนอาณานิคมของอังกฤษคนพมามีความกังวลและหวาดระแวงตางชาติ

อยางมากอันเปนผลจากประสบการณอันเลวรายเม่ือคร้ังเปนอาณานิคมของอังกฤษ นอกจาก

ความหวาดระแวงในระดับประชาชน รัฐบาลพมาเองก็มีความกังวลในการเขามามีอิทธิพลมาก

เกินไปของจีนต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน จึงมีความพยายามในการปฏิรูปประเทศเพ่ือลดการพ่ึงพา

จีนเพียงอยางเดียว พยายามมีความสัมพันธนานาชาติเพ่ือใชถวงดุลอํานาจไมใหจีนมีบทบาทมาก

เกินไป การกลับไปมีความสัมพันธกับสหรัฐอเมริกาและชาติยุโรป โดยเฉพาะในรูปแบบ

ความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการทูตจึงกลายเปนเงื่อนไขสําคัญในความสัมพันธพมา-จีน ทําให

พมาไมจําเปนตองพ่ึงพาการลงทุนจากจีนอีกตอไป หรือแมแตการเขาสูอาเซียนก็กลายเปน

หลักประกันดานความม่ันคงในเวทีระหวางประเทศท่ีเขมแข็งของพมา โดยเฉพาะในกรณีหากตอง

เผชิญหนากับจีนขึ้นมาจริง ๆ37

38 

                                                            
 38ณัฐพล ตันตระกูลทรัพย. ความสัมพันธจีนพมาหลังการเลือกตั้ง. (ออนไลน). 2555. 

แหลงท่ีมา: 

http://www.thaiworld.org/th/thailand_monitor/answer.php?question_id=1171 [22 

พฤษภาคม 2560] 
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ปญหาสิ่งแวดลอม 

 การสํารวจและขุดเจาะน้ํามันในบริเวณชุมชนไดสรางความเดือดรอนแกชาวบานท่ีอาศัย

อยูบริเวณนั้นอยางมาก ท้ังมลพิษทางน้ํา มลภาวะทางอากาศและเสียง รวมถึงทําลายระบบนิเวศ

โดยรอบ ชาวบานในพ้ืนท่ีอางวาการกอสรางท่ีพักคนงานจีนในไซตงานขุดเจาะน้ํามันและกาซ

ธรรมชาติสรางความเดือดรอนแกพวกเขาอยางมาก โดยเฉพาะดานสุขอนามัยของคนในพ้ืนและ

การปฏิบัติท่ีขัดตอประเพณีด้ังเดิมของพวกเขา เชน คนอาระกันมีความเชื่อวา การมีหองน้ําไว

หนาท่ีอยูอาศัยจะนําพาโชคไมดีมาให แตคนงานชาวจีนมีการกอสรางหองน้ําไวดานหนาไซตงาน

และไมสนใจความเชื่อดังกลาว และยังสงกลิ่นเหม็น สรางความสกปรกแกชุมชนอีกดวย 

การขุดเจาะน้ํามันทําใหเกิดโคลนบนถนนชาวบานไมสามารถสัญจรไดอยางสะดวก เกิดกลิ่นเหม็น 

บางคร้ังมีการทํางานท้ังวันท้ังคืนเปนเวลาติดตอกันหลายวันทําใหเกิดเสียงดังและเสียงสวางท่ี

รบกวนชาวบานทําใหไมสามารถใชชีวิตไดตามปกติ พ้ืนท่ีเพาะปลูกไมสามารถเพาะปลูกและทํา

การเกษตรไดอีกตอไป มีการขุดทางน้ําผานไรนาของชาวบานโดยท่ีไมแจงใหชาวบานทราบกอน

เพ่ือปลอยน้ําเสียและข้ีโคลนจากการขุดเจาะ มีสารพิษปะปนอยูในท้ังดินและแหลงน้ําตาม

ธรรมชาติ มีการปลอยท้ิงน้ําเสียท่ีปนเปอนน้ํามันและสารพิษอ่ืน ๆ จากการขุดเจาะน้ํามันและไซต

งานซ่ึงน้ําท่ีถูกปลอยลงสูแหลงน้ําในชุมชนจะไหลลงไปสูอาวเบงกอลสรางความเสียหายเปนวง

กวางแกระบบนิเวศบอยคร้ังท่ีมีปลาตายในแหลงน้ําธรรมชาติ ชาวบานไมสามารถนําปลามา

ประกอบอาหารหรือนําไปขายไดเนื่องจากกลัวจะเปนอันตรายตอสุขภาพ ไมมีใครกลาหาอาหาร

จากธรรมชาติเหมือนแตกอนอีกตอไป 

จีนและพมามีความสัมพันธกันมาเปนเวลานานต้ังแตสมัยท่ีพมายังเปนอาณาจักรอัน

รุงเรืองการดําเนินความสัมพันธของท้ังจีนและพมาเปนไปในพ้ืนฐานของดานความม่ันคงเปนหลัก

เนื่องจากความเชื่อท่ีวาการมีเพ่ือนบานท่ีดีนั้นก็เสมือนเปนประตูหลังบานท่ีจะคอยดูแลบานใหมี

ความสงบเรียบรอยและปลอดภัย จีนและพมาจึงเปนเพ่ือนบานท่ีดีตอกันมาโดยตลอด แมวาในแต

ละชวงของความสัมพันธท่ีเกิดข้ึนจะมีความเปลี่ยนแปลงไปบางนั้นข้ึนอยูกับการเปลี่ยนแปลง

ภายใน เชน ระบอบการเมือง สังคม เศรษฐกิจ การเปลี่ยนนโยบายและการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจาก

ภายนอก เชน บริบทระหวางประเทศ สงครามโลก สงครามเย็น หลังจากสงครามตาง ๆ สิ้นสุดลง 

การตอสูกันดวยอาวุธและอุดมการณไดกลายเปนเร่ืองลาหลังไปแลว ความม่ันคงและม่ังคั่งทาง

เศรษฐกิจกลายเปนเร่ืองสําคัญ จีนภายหลังนโยบายปฏิรูปในทศวรรษ 80 ไดสรางความ

เปลี่ยนแปลงคร้ังใหญแกหนาประวัติศาสตรจีน การพัฒนาเศรษฐกิจของจีนไดขยายตัวและเติบโต

อยางรวดเร็ว นําไปสูปญหาท่ีตามมา คือ การขาดแคลนทรัพยากรท่ีเปนปจจัยสําคัญในการผลิต 

โดยเฉพาะภาคพลังงานท่ีถือเปนตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่ีสําคัญ ความเหลื่อมล้ําในการกระจาย

รายไดของมณฑลบริเวณชายฝงกับมณฑลตอนในท่ีไมมีทางออกสูทะเล การอพยพจากชนบทเขาสู

เมือง ทําใหจีนตองแกปญหาอยางเรงดวนเพ่ือไมใหเปนปญหาความขัดแยงและปญหาสังคมจนไป

กระทบตอการพัฒนาประเทศท่ีกําลังเดินหนาไปอยางกาวกระโดด จีนเล็งเห็นผลประโยชน

มากมายท่ีจะเกิดข้ึนหากสามารถเขาไปมีบทบาทในพมา เปนท่ีทราบกันดีวาพมาเปนประเทศท่ีมี

ทรัพยากรอันอุดมสมบูรณเปนท่ีตองการของประเทศตาง ๆ ท้ังปาไม สินแร น้ํามันและกาซ

ธรรมชาติ  จีนมีความสนใจพมาอยางมากท้ังดานพลังงาน ดานภูมิศาสตรท่ีจะใชพมาเปนประตูสู

ทางออกทางทะเล การลดการพ่ึงพาการเดินเรือเพียงเสนทางเดียว การหารแหลงของวัตถุดิบและ

ตลาดสินคา พมาถือวาเปนประเทศท่ีตอบโจทยความตองการทุกอยางของจีนได  จีนจึงตัดสินใจ

เขามามีความสัมพันธพิเศษกับพมาต้ังแตอดีตหรือแมชวงท่ีพมาถูกควํ่าบาตรจากนานาชาติ พมา

ปดประเทศและโดดเด่ียวตัวเองสงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีลาหลัง กลายเปนประเทศท่ีดอย

พัฒนาท่ีสุดในโลก ท้ังปญหาความไมสงบ ความไมมีเสถียรภาพทางการเมือง มีเพียงจีนท่ีคอยให

ความชวยเหลือพมาในทุกดาน ท้ังการทหาร เศรษฐกิจ ระบบสาธารณูปโภค โครงสรางพ้ืนฐาน  

โดยแลกเปลี่ยนกับการท่ีจีนเขามาแสวงหาทรัพยากร เขามาลงทุนในพมา รัฐบาลจีนมุงเนนท่ีภาค

พลังงานซ่ึงถือเปนภาคสวนท่ีสามารถสรางรายไดใหกับพมาไดอยางมหาศาล  จีนเปนหนึ่งใน

ประเทศท่ีใหความสนใจภาคพลังงานของพมาอยางมาก การเขามามีบทบาททางเศรษฐกิจของจีน

ในพมา โดยมียุทธศาสตรทางพลังงานเปนสําคัญผานโครงการสําคัญ คือ โครงการทอสงน้ํามันดิบ

และกาซธรรมชาติใน เขตเศรษฐกิจพิเศษจาวผิ่ว (Kyaukpyu Special Economics) เพ่ือ

ตอบสนองความตองการพลังงานสํารองของจีน นอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องในเขต

เศรษฐกิจพิเศษนี้อีกหลายโครงการท่ีจะเปลี่ยนแปลงภูมิศาสตรและสรางผลประโยชนมหาศาล

ใหแกจีนอยางโครงการทาเรือน้ําลึก โครงการทางรถไฟ ท่ีจะทําใหจีนกลายเปนมหาอํานาจทาง

เศรษฐกิจไดเลยทีเดียว ในมุมมองของจีนแลวพมาเปนสวนสําคัญในยุทธศาสตรโดยเฉพาะการเปน

ทางผานสําคัญเพ่ือเปดจีนตอนใตสูมหาสมุทรอินเดียในรูปแบบโครงการวางทอสงน้ํามันและกาซ

ธรรมชาติและการสรางเขตเศรษฐกิจเจาผิ่วในรัฐอาระกัน เชื่อมทาเรือเจาผิ่วซ่ึงต้ังอยูบริเวณ

อาวเบงกอล เพ่ือเชื่อมสูพ้ืนท่ีทางตอนใตของจีนโดยมีจุดหมายอยูมณฑลยูนาน ทอสงน้ํามันและ

กาซธรรมชาติดังกลาวจะชวยยนระยะเวลาและตนทุนการขนสง ท่ีปกติตองออมผานชองแคบมะ

ละกาอีกดวยโครงการวางทอกาซและน้ํามันนอกจากจะเปนไปเพ่ือความม่ันคงทางการทหารและ
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อยางรวดเร็ว นําไปสูปญหาท่ีตามมา คือ การขาดแคลนทรัพยากรท่ีเปนปจจัยสําคัญในการผลิต 

โดยเฉพาะภาคพลังงานท่ีถือเปนตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่ีสําคัญ ความเหลื่อมล้ําในการกระจาย

รายไดของมณฑลบริเวณชายฝงกับมณฑลตอนในท่ีไมมีทางออกสูทะเล การอพยพจากชนบทเขาสู

เมือง ทําใหจีนตองแกปญหาอยางเรงดวนเพ่ือไมใหเปนปญหาความขัดแยงและปญหาสังคมจนไป

กระทบตอการพัฒนาประเทศท่ีกําลังเดินหนาไปอยางกาวกระโดด จีนเล็งเห็นผลประโยชน

มากมายท่ีจะเกิดข้ึนหากสามารถเขาไปมีบทบาทในพมา เปนท่ีทราบกันดีวาพมาเปนประเทศท่ีมี

ทรัพยากรอันอุดมสมบูรณเปนท่ีตองการของประเทศตาง ๆ ท้ังปาไม สินแร น้ํามันและกาซ

ธรรมชาติ  จีนมีความสนใจพมาอยางมากท้ังดานพลังงาน ดานภูมิศาสตรท่ีจะใชพมาเปนประตูสู

ทางออกทางทะเล การลดการพ่ึงพาการเดินเรือเพียงเสนทางเดียว การหารแหลงของวัตถุดิบและ

ตลาดสินคา พมาถือวาเปนประเทศท่ีตอบโจทยความตองการทุกอยางของจีนได  จีนจึงตัดสินใจ

เขามามีความสัมพันธพิเศษกับพมาต้ังแตอดีตหรือแมชวงท่ีพมาถูกควํ่าบาตรจากนานาชาติ พมา

ปดประเทศและโดดเด่ียวตัวเองสงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีลาหลัง กลายเปนประเทศท่ีดอย

พัฒนาท่ีสุดในโลก ท้ังปญหาความไมสงบ ความไมมีเสถียรภาพทางการเมือง มีเพียงจีนท่ีคอยให

ความชวยเหลือพมาในทุกดาน ท้ังการทหาร เศรษฐกิจ ระบบสาธารณูปโภค โครงสรางพ้ืนฐาน  

โดยแลกเปลี่ยนกับการท่ีจีนเขามาแสวงหาทรัพยากร เขามาลงทุนในพมา รัฐบาลจีนมุงเนนท่ีภาค

พลังงานซ่ึงถือเปนภาคสวนท่ีสามารถสรางรายไดใหกับพมาไดอยางมหาศาล  จีนเปนหนึ่งใน

ประเทศท่ีใหความสนใจภาคพลังงานของพมาอยางมาก การเขามามีบทบาททางเศรษฐกิจของจีน

ในพมา โดยมียุทธศาสตรทางพลังงานเปนสําคัญผานโครงการสําคัญ คือ โครงการทอสงน้ํามันดิบ

และกาซธรรมชาติใน เขตเศรษฐกิจพิเศษจาวผิ่ว (Kyaukpyu Special Economics) เพ่ือ

ตอบสนองความตองการพลังงานสํารองของจีน นอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องในเขต

เศรษฐกิจพิเศษนี้อีกหลายโครงการท่ีจะเปลี่ยนแปลงภูมิศาสตรและสรางผลประโยชนมหาศาล

ใหแกจีนอยางโครงการทาเรือน้ําลึก โครงการทางรถไฟ ท่ีจะทําใหจีนกลายเปนมหาอํานาจทาง

เศรษฐกิจไดเลยทีเดียว ในมุมมองของจีนแลวพมาเปนสวนสําคัญในยุทธศาสตรโดยเฉพาะการเปน

ทางผานสําคัญเพ่ือเปดจีนตอนใตสูมหาสมุทรอินเดียในรูปแบบโครงการวางทอสงน้ํามันและกาซ

ธรรมชาติและการสรางเขตเศรษฐกิจเจาผิ่วในรัฐอาระกัน เชื่อมทาเรือเจาผิ่วซ่ึงต้ังอยูบริเวณ

อาวเบงกอล เพ่ือเชื่อมสูพ้ืนท่ีทางตอนใตของจีนโดยมีจุดหมายอยูมณฑลยูนาน ทอสงน้ํามันและ

กาซธรรมชาติดังกลาวจะชวยยนระยะเวลาและตนทุนการขนสง ท่ีปกติตองออมผานชองแคบมะ

ละกาอีกดวยโครงการวางทอกาซและน้ํามันนอกจากจะเปนไปเพ่ือความม่ันคงทางการทหารและ
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พลังงานในระดับประเทศของจีนแลวโครงการดังกลาวยังถือเปนสวนหนึ่งของยุทธศาสตรการ

เรงรัดการพัฒนาเศรษฐกิจพ้ืนท่ีตอนในของจีนดวยโดยปจจัยสําคัญท่ีจีนไดจัดเตรียมไวสําหรับการ

นี้ก็คือ การจัดหาแหลงพลังงานไฟฟาท่ีเพียงพอตอการเติบโตของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะใน

ภาคอุตสาหกรรม เงื่อนไขตางๆเหลานี้สนองตอเปาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจของมณฑลตอนใน

ของจีนท้ังสิ้น โดยเฉพาะมณฑลยูนานท่ีอยูติดกับพมาซ่ึงจะไดรับประโยชนจากการนี้มากท่ีสุด

โครงการลงทุนเหลานี้ไดกลายเปนยุทธศาสตรสําคัญในการกระตุนเศรษฐกิจมณฑลยูนานของจีน 

โดยทุนขนาดใหญสามารถขยายการผลิตไดสามารถสรางความตองการสินคาท่ีตองใชในการ

กอสรางและพัฒนาโครงการตาง ๆตลอดจนสามารถสรางงานและรายไดใหกับชาวจีนอีกเปน

จํานวนมากโครงการเหลานี้ตอบโจทยดานความม่ันคง และการพัฒนาเศรษฐกิจของจีน และ

แนนอนเปนโครงการท่ีจีนใหความสําคัญสูงสุดในพมา ลงทุนดวยเม็ดเงินมหาศาลการเกิดข้ึนของ

โครงการตาง ๆ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษลวนเปนการสนองความตองการของจีน รัฐบาลพมามองวา

การดึงดูดการลงทุนจากตางชาติจะทําใหเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น นําเงินท่ีไดจากการลงทุนและ

ภาษีท่ีเก็บไดมาพัฒนาประเทศใหประชาชนมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน รัฐบาลพมาและจีนรวมท้ัง

ภาคเอกชนมีการลงทุนรวมกันในโครงการดังกลาว แตโครงการนี้กลับมีเสียงคัดคานจากประชาชน

พมาเนื่องจากผลประโยชนท่ีจะไดรับเทียบไมไดเลยกับผลกระทบท่ีมีตอประชาชนและประเทศใน
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“ มังกรสองแผนดิน ” 

ณัฐพล ศิริขจรกิจ0

1 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยฉบับนี้เปนการศึกษาถึงเร่ืองราวตระกูลท้ังสองฝาย คือ ฝายบิดา ซ่ีงเปนชาวจีน

โพนทะเลในกรุงเทพมหานคร โดยอาศัยอยูในเมืองซัวเถาหรือจีนแตจิ๋ว มณฑลกวางตุง ประเทศ

จีนท่ีเขามาสูประเทศไทยต้ังแตสมัยสงครามโลกครั้งท่ีสอง (ทศวรรษ 2480 หรือ 1940) จนถึง

ปจจุบัน เม่ือตนตระกูลฝายบิดาของขาพเจาไดเดินทางมาถึงประเทศไทยก็ไดเขามาต้ังรกรากใน

พ้ืนท่ีชุมชนตลาดนอย เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีท่ีมีกลุมชาวจีนแตจิ๋วเขามา

อยูอาศัยและประกอบอาชีพอยูเปนจํานวนมากต้ังแตสมัยตนรัตนโกสินทร และฝายมารดา ซ่ึงเปน

ชาวญวนอพยพในกรุงเทพมหานคร โดยอาศัยอยูในเมืองไซงอน ประเทศเวียดนามท่ีเขามาสู

ประเทศไทยต้ังแตสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ.2376 หรือ ค.ศ. 1834) จนถึง

ปจจุบัน อันเปนปท่ีชาวญวนเร่ิมอพยพลี้ภัยจากปญหาทางการเมืองในประเทศเวียดนามเขามาต้ัง

ถิ่นฐานในประเทศไทย เม่ือตนตระกูลฝายมารดาของขาพเจาไดเดินทางมาถึงประเทศไทยก็ไดเขา

มาต้ังรกรากในพ้ืนท่ีชุมชนมิตรคาม ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร อันเปนพ้ืนท่ี

พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว โดยพ้ืนท่ีชุมชนดังกลาวไดต้ังอยูบริเวณริม

แมน้ําเจาพระยาฝงตะวันออก หรือเชิงสะพานกรุงธนบุรีในปจจุบัน ซ่ึงเหมาะกับการประกอบ

อาชีพด้ังเดิมของชาวญวนซ่ึงมักจะประกอบอาชีพคาขายทางเรือ ประมง จับสัตวน้ํา เปนตน 

 การศึกษาพบวา สาเหตุทางการเมือง สังคม  ศาสนา ปญหาความยากจน และภัย

สงครามของชาวจีนและญวนภายใตการปกครองในชวงเวลาดังกลาวสงผลใหชาวจีนและญวนตอง

อพยพเขามาต้ังรกรากในประเทศไทย อีกท้ังความอุดมสมบูรณทางทรัพยากรธรรมชาติ ความ

ตองการแรงงานจํานวนมากเพ่ือการพัฒนาประเทศใหทัดเทียมกับชาติตะวันตกในชวงยุคอาณา

นิคมไดสงผลใหชาวจีนและชาวญวนอพยพเขามาต้ังถ่ินฐานและประกอบอาชีพในประเทศไทย 

เพ่ือมีวิถีชีวิตความเปนอยูท่ีดีกวาประเทศบานเกิดของตนเอง รวมถึงยังสามารถนําเงินจํานวน
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“ มังกรสองแผนดิน ” 

ณัฐพล ศิริขจรกิจ0

1 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยฉบับนี้เปนการศึกษาถึงเร่ืองราวตระกูลท้ังสองฝาย คือ ฝายบิดา ซ่ีงเปนชาวจีน

โพนทะเลในกรุงเทพมหานคร โดยอาศัยอยูในเมืองซัวเถาหรือจีนแตจิ๋ว มณฑลกวางตุง ประเทศ

จีนท่ีเขามาสูประเทศไทยต้ังแตสมัยสงครามโลกครั้งท่ีสอง (ทศวรรษ 2480 หรือ 1940) จนถึง

ปจจุบัน เม่ือตนตระกูลฝายบิดาของขาพเจาไดเดินทางมาถึงประเทศไทยก็ไดเขามาต้ังรกรากใน

พ้ืนท่ีชุมชนตลาดนอย เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีท่ีมีกลุมชาวจีนแตจิ๋วเขามา

อยูอาศัยและประกอบอาชีพอยูเปนจํานวนมากต้ังแตสมัยตนรัตนโกสินทร และฝายมารดา ซ่ึงเปน

ชาวญวนอพยพในกรุงเทพมหานคร โดยอาศัยอยูในเมืองไซงอน ประเทศเวียดนามท่ีเขามาสู

ประเทศไทยต้ังแตสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ.2376 หรือ ค.ศ. 1834) จนถึง

ปจจุบัน อันเปนปท่ีชาวญวนเร่ิมอพยพลี้ภัยจากปญหาทางการเมืองในประเทศเวียดนามเขามาต้ัง

ถิ่นฐานในประเทศไทย เม่ือตนตระกูลฝายมารดาของขาพเจาไดเดินทางมาถึงประเทศไทยก็ไดเขา

มาต้ังรกรากในพ้ืนท่ีชุมชนมิตรคาม ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร อันเปนพ้ืนท่ี

พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว โดยพ้ืนท่ีชุมชนดังกลาวไดต้ังอยูบริเวณริม

แมน้ําเจาพระยาฝงตะวันออก หรือเชิงสะพานกรุงธนบุรีในปจจุบัน ซ่ึงเหมาะกับการประกอบ

อาชีพด้ังเดิมของชาวญวนซ่ึงมักจะประกอบอาชีพคาขายทางเรือ ประมง จับสัตวน้ํา เปนตน 

 การศึกษาพบวา สาเหตุทางการเมือง สังคม  ศาสนา ปญหาความยากจน และภัย

สงครามของชาวจีนและญวนภายใตการปกครองในชวงเวลาดังกลาวสงผลใหชาวจีนและญวนตอง

อพยพเขามาต้ังรกรากในประเทศไทย อีกท้ังความอุดมสมบูรณทางทรัพยากรธรรมชาติ ความ

ตองการแรงงานจํานวนมากเพ่ือการพัฒนาประเทศใหทัดเทียมกับชาติตะวันตกในชวงยุคอาณา

นิคมไดสงผลใหชาวจีนและชาวญวนอพยพเขามาต้ังถ่ินฐานและประกอบอาชีพในประเทศไทย 

เพ่ือมีวิถีชีวิตความเปนอยูท่ีดีกวาประเทศบานเกิดของตนเอง รวมถึงยังสามารถนําเงินจํานวน
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มหาศาลจากการประกอบอาชีพในประเทศไทยสงกลับไปใหครอบครัวท่ีอาศัยอยูในประเทศจีน

แผนดินใหญ ซ่ึงถิ่นฐานของตระกูลขาพเจาคือชาวจีนโพนทะเลและชาวญวนอพยพในประเทศไทย

นี้ยังคงดํารงอยูจวบจนปจจุบัน 

คําสําคัญ :จีนโพนทะเล ,จีนแตจิ๋ว , เซียงกง, ตลาดนอย, ญวนอพยพ , คริสตัง 

Abstract 

 This research examines both paternal and maternal stories. The paternal 

ancestors were overseas Chinese immigrants in Bangkok. They travelled from 

Shantou, Guangdong, China. They have entered Thailand since World War II (The 

1940s)  until the present. The paternal ancestors settled down in TaladNoi Com-

munity Area ,SamphanThawong, Bangkok . There are a lot of Cantonese Chinese 

people living and working in the community. These people came to live there 

since Rattanakosin. The materal ancestors were Vietnames immigrants in Bangkok 

. They travelled from Saigon or Ho chi minh City, Vietnam. They have enterd Thai-

land since the reign of King Rama III (2376 B.E. or 1834 A.D.) until the present. 

They started immigration due to political problem in Vietnam. Finally, they set-

tled down in Mitkham Community Area, Samsen Road, Dusit , Bangkok where is 

the royal area by King Rama III. The community is by the Chaophraya River at 

KrungthonBuri Bridge where is suitable for Vietnamese people’s original occupa-

tion – trade in the floating market area, fishery etc. 

 According to the research , political cause , social problems, religions, 

poverty and wars in China and Vietnam at the time led them immigrate to Thai-

land . Moreover, natural abundance, labour demand for Thailand’s development 

towards Western countries’s standards in colonisation era persuaded Chinese and 

Vietnamese people to settle and work in Thailand for better lives. Also, the peo-

ple could send money back to their families in theirs  countries. Both overseas 

Chinese and Vietnamese immigrants still live in Thailand until now. 

Keywords : Overseas Chinese, Cantonese Chinese, Xiang Gong, TaladNoi, Vietnam 

immigrants, Roman Catholics 

ที่มาและความสําคัญ 

ถาจะพูดถึงคําวา “มังกร” ในความหมายของคนไทยแลวนั้น คนสวนใหญมักจะนึกถึง

ความย่ิงใหญของแผนดินประเทศจีน ความย่ิงใหญของคนจีนท้ังคนจีนท่ีอาศัยอยูในสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน เขตปกครองพิเศษฮองกง มาเกา เกาะไตหวัน และคนจีนโพนทะเลท่ีอาศัยอยูท่ัวทุก

มุมโลก แตคนไทยสวนใหญยังไมทราบวามังกรยังมีความหมายเชิงสัญลักษณเกี่ยวกับความย่ิงใหญ

ของประเทศเวียดนาม เนื่องจากแผนท่ีประเทศเวียดนามมีลักษณะเปนรูปมังกร รวมไปถึง

วัฒนธรรม ภาษา การดําเนินชีวิตของชาวเวียดนามท่ีไดรับอิทธิพลมาจากจีนอยางยาวนาน       

นับพันป คนเวียดนามจึงถือวาตนเปนลูกหลานมังกรเชนเดียวกับชาวจีน 

 ต้ังแตสมัยปลายราชวงศชิงเร่ือยมาจนถึงสมัยสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ตลอดจนชวงแรก

ของการปกครองดวยระบอบคอมมิวนิสตในประเทศจีนแผนดินใหญ 1 2 ไดเกิดปญหาความวุนวาย

ทางการเมือง สงคราม ความยากจน อยางเปนวงกวางและยาวนาน เปนเหตุใหชวงเวลาดังกลาว

ชาวจีนจํานวนมากตองอพยพหนีภัยสงครามและความยากจนออกจากประเทศ ไปตั้งถิ่นฐานสราง

ครอบครัวในประเทศตางๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซ่ึงหนึ่งใน

จุดหมายปลายทางท่ีคนจีนโพนทะเลเลือกมาต้ังถ่ินฐานมากท่ีสุด คือ กรุงเทพมหานคร ประเทศ

ไทย  โดยภายหลังจากท่ีชาวจีนเดินทางเขามาสูกรุงเทพมหานคร มักเขามาประกอบอาชีพคาขาย 

รับจาง หรือมีกิจการเซียงกงในพ้ืนท่ีตลาดนอย และเยาวราช2

3 ซ่ึงตนตระกูลของขาพเจาคือ แซแต 

ก็อพยพมาจากเมืองซัวเถา และเขามาประกอบอาชีพคาขายในพ้ืนท่ีตลาดนอยต้ังแตสมัย

สงครามโลกคร้ังท่ีสอง โดยเร่ิมจากการอพยพเขามาเปนตางดาวโดยท่ีไมมีทรัพยสมบัติติดตัวมา 

 2ภูวดล ทรงประเสริฐ, The Overseas Chinese ลอดลายมังกรโพนทะเล, พิมพครั้ง

ท่ี 1 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพเลิฟ แอนดลิฟ. 2545), 29. 

 3เรื่องเดียวกัน , หนา 35. 
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Keywords : Overseas Chinese, Cantonese Chinese, Xiang Gong, TaladNoi, Vietnam 

immigrants, Roman Catholics 

ที่มาและความสําคัญ 

ถาจะพูดถึงคําวา “มังกร” ในความหมายของคนไทยแลวนั้น คนสวนใหญมักจะนึกถึง

ความย่ิงใหญของแผนดินประเทศจีน ความย่ิงใหญของคนจีนท้ังคนจีนท่ีอาศัยอยูในสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน เขตปกครองพิเศษฮองกง มาเกา เกาะไตหวัน และคนจีนโพนทะเลท่ีอาศัยอยูท่ัวทุก

มุมโลก แตคนไทยสวนใหญยังไมทราบวามังกรยังมีความหมายเชิงสัญลักษณเกี่ยวกับความย่ิงใหญ

ของประเทศเวียดนาม เนื่องจากแผนท่ีประเทศเวียดนามมีลักษณะเปนรูปมังกร รวมไปถึง

วัฒนธรรม ภาษา การดําเนินชีวิตของชาวเวียดนามท่ีไดรับอิทธิพลมาจากจีนอยางยาวนาน       

นับพันป คนเวียดนามจึงถือวาตนเปนลูกหลานมังกรเชนเดียวกับชาวจีน 

 ต้ังแตสมัยปลายราชวงศชิงเร่ือยมาจนถึงสมัยสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ตลอดจนชวงแรก

ของการปกครองดวยระบอบคอมมิวนิสตในประเทศจีนแผนดินใหญ 1 2 ไดเกิดปญหาความวุนวาย

ทางการเมือง สงคราม ความยากจน อยางเปนวงกวางและยาวนาน เปนเหตุใหชวงเวลาดังกลาว

ชาวจีนจํานวนมากตองอพยพหนีภัยสงครามและความยากจนออกจากประเทศ ไปตั้งถิ่นฐานสราง

ครอบครัวในประเทศตางๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซ่ึงหนึ่งใน

จุดหมายปลายทางท่ีคนจีนโพนทะเลเลือกมาต้ังถ่ินฐานมากท่ีสุด คือ กรุงเทพมหานคร ประเทศ

ไทย  โดยภายหลังจากท่ีชาวจีนเดินทางเขามาสูกรุงเทพมหานคร มักเขามาประกอบอาชีพคาขาย 

รับจาง หรือมีกิจการเซียงกงในพ้ืนท่ีตลาดนอย และเยาวราช2

3 ซ่ึงตนตระกูลของขาพเจาคือ แซแต 

ก็อพยพมาจากเมืองซัวเถา และเขามาประกอบอาชีพคาขายในพ้ืนท่ีตลาดนอยต้ังแตสมัย

สงครามโลกคร้ังท่ีสอง โดยเร่ิมจากการอพยพเขามาเปนตางดาวโดยท่ีไมมีทรัพยสมบัติติดตัวมา 

 2ภูวดล ทรงประเสริฐ, The Overseas Chinese ลอดลายมังกรโพนทะเล, พิมพครั้ง

ท่ี 1 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพเลิฟ แอนดลิฟ. 2545), 29. 

 3เรื่องเดียวกัน , หนา 35. 
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มาประกอบอาชีพรับจางเปนแรงงานแบกหาม จนสามารถกอรางสรางตระกูลดวยการเปนหนึ่งใน

หุนสวนบริษัทเลี่ยงฮั้วทูลส จํากัด มาจนถึงปจจุบัน3

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แผนที่เมืองซัวเถา หรือ แตจิ๋ว ที่ต้ังอยูในพ้ืนที่มณฑลกวางตุง ภาคตะวันออกเฉียงใต

ของประเทศจีน 

(แหลงที่มา :Googlemap) 

 4ภูวดล ทรงประเสริฐ, The Overseas Chinese ลอดลายมังกรโพนทะเล, พิมพครั้ง

ท่ี 1 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพเลิฟ แอนดลิฟ. 2545), 37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 เสนทางอพยพจากเมืองซัวเถา มณฑลกวางตุง ประเทศจีน สูกรุงเทพมหานคร ดวย

เรือสําเภา เม่ือเดินทางถึงกรุงเทพมหานครไดขึ้นจากเรือสําเภาท่ีทาเรือตลาดนอย บริเวณศาล

เจาโจวซือกงในปจจุบัน 

(แหลงที่มา :Googlemap) 
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ภาพที่ 2 เสนทางอพยพจากเมืองซัวเถา มณฑลกวางตุง ประเทศจีน สูกรุงเทพมหานคร ดวย

เรือสําเภา เม่ือเดินทางถึงกรุงเทพมหานครไดขึ้นจากเรือสําเภาท่ีทาเรือตลาดนอย บริเวณศาล

เจาโจวซือกงในปจจุบัน 

(แหลงที่มา :Googlemap) 
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ภาพที่ 3 สภาพบานเรือนท่ีตลาดนอยในปจจุบัน ซ่ึงบรรพบุรุษชาวจีนโพนทะเลเคยอยูอาศัย

ในอดีตเม่ือเดินทางถึงกรุงเทพมหานคร ปจจุบันบานหลังดังกลาวไดกลายเปนบริษัท ไทยโฟม 

จํากัด 

(แหลงที่มา :ณัฐพล ศิริขจรกิจ) 

 สําหรับตนกระกูลท่ีสืบเชื้อสายมาจากชาวญวนนั้น ไดเร่ิมอพยพมาจากเมืองไซงอน 

ประเทศเวียดนาม มาตั้งถิ่นฐานบริเวณชุมชนชาวคาทอลิก เกาะใหญ อยุธยา4

5ตั้งแต สมัยรัชกาลท่ี

3 และไดประกอบอาชีพคาขายทางเรือ ประมง บริเวณริมแมน้ําเจาพระยา และลองเรือลงมาทาง

ทิศใตจนมาต้ังถิ่นฐานอยูอาศัยในชุมชนมิตรคาม ซ่ึงเปนท่ีดินพระราชทานใหกับชาวคริสตเชื้อสาย

ญวนบริเวณถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานครจนถึงปจจุบัน5

6ถึงแมวาสภาพบานเรือนของ

ชาวไทยท่ีสืบเชื้อสายญวนในปจจุบันจะเปลี่ยนแปลงไปมาก คือ จากท่ีอาศัยและประกอบอาชีพ

อยูบริเวณริมน้ําและสัญจรดวยทางเรือมาสูการสรางบานเรือนท่ีมีลักษณะเปนตึกสองชั้นข้ึนไป 

รวมไปถึงวัฒนธรรมด้ังเดิม ไมวาจะเปนการแตงกาย ภาษา การรับประทานอาหารแบบเวียดนาม

จะถูกกลืนเปนลักษณะการดําเนินชีวิตเปนไทยไปเกือบหมด ซ่ึงไมเหมือนกับวัฒนธรรมจีนท่ียังคง

สืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆแบบด้ังเดิมมาไดจนถึงปจจุบัน แตในดานการนับถือ

คริสตศาสนาของชาวญวนในชุมชนมิตรคาม ยังคงสามารถรักษาคานิยมดานการนับถือศาสนา

คริสตนิกายโรมันคาทอลิก จากเวียดนาม เชน พิธีมิสซาและการสวดภาวนาเปนภาษาญวน ในวัน

สําคัญตางๆ  

 ดวยเหตุนี้จากความสําคัญของปญหาท่ีกลาวไปขางตนรวมไปถึงการทบทวนวรรณกรรม 

ทําใหขาพเจามีความสนใจท่ีจะศึกษาจุดเร่ิมตนของตระกูลท้ังฝายพอและฝายแม คือ เชื้อสายจีน

และญวน และสาเหตุของการเขามาต้ังรกรากในกรุงเทพมหานคร วามีปจจัยอะไรในการเลือกเขา

มาต้ังถิ่นฐานในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร รวมไปถึงวิถีชีวิตความเปนอยู ไมวาจะเปนการประกอบ

อาชีพ การแตงงาน อาหารการกิน ประเพณีท่ีสําคัญของครอบครัวท้ังสองฝาย วามีลักษณะ

อยางไร และมีพัฒนาการของครอบครัว วามีการเปลี่ยนแปลงจากผลกระทบทางสังคมและ

เศรษฐกิจอยางไรบาง นอกจากนี้ขาพเจายังทําการศึกษาประเด็นท่ีนอกเหนือไปจากงานวิชาการ

หรือวิทยานิพนธฉบับอ่ืนๆท่ีมุงทําการศึกษาประเด็นตางๆ อยางรอบดาน 

 5ยอหนบอสโก วิทยา คูวิรัตน, สมโภช 180 วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร สามเสน, 

(กรุงเทพฯ: (ม.ป.พ.). 2558), 3 - 4. 

 6เรื่องเดียวกัน , 5. 
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 สําหรับตนกระกูลท่ีสืบเชื้อสายมาจากชาวญวนนั้น ไดเร่ิมอพยพมาจากเมืองไซงอน 

ประเทศเวียดนาม มาตั้งถิ่นฐานบริเวณชุมชนชาวคาทอลิก เกาะใหญ อยุธยา4

5ตั้งแต สมัยรัชกาลท่ี

3 และไดประกอบอาชีพคาขายทางเรือ ประมง บริเวณริมแมน้ําเจาพระยา และลองเรือลงมาทาง

ทิศใตจนมาต้ังถิ่นฐานอยูอาศัยในชุมชนมิตรคาม ซ่ึงเปนท่ีดินพระราชทานใหกับชาวคริสตเชื้อสาย

ญวนบริเวณถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานครจนถึงปจจุบัน5

6ถึงแมวาสภาพบานเรือนของ

ชาวไทยท่ีสืบเชื้อสายญวนในปจจุบันจะเปลี่ยนแปลงไปมาก คือ จากท่ีอาศัยและประกอบอาชีพ

อยูบริเวณริมน้ําและสัญจรดวยทางเรือมาสูการสรางบานเรือนท่ีมีลักษณะเปนตึกสองชั้นข้ึนไป 

รวมไปถึงวัฒนธรรมด้ังเดิม ไมวาจะเปนการแตงกาย ภาษา การรับประทานอาหารแบบเวียดนาม

จะถูกกลืนเปนลักษณะการดําเนินชีวิตเปนไทยไปเกือบหมด ซ่ึงไมเหมือนกับวัฒนธรรมจีนท่ียังคง

สืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆแบบด้ังเดิมมาไดจนถึงปจจุบัน แตในดานการนับถือ

คริสตศาสนาของชาวญวนในชุมชนมิตรคาม ยังคงสามารถรักษาคานิยมดานการนับถือศาสนา

คริสตนิกายโรมันคาทอลิก จากเวียดนาม เชน พิธีมิสซาและการสวดภาวนาเปนภาษาญวน ในวัน

สําคัญตางๆ  

 ดวยเหตุนี้จากความสําคัญของปญหาท่ีกลาวไปขางตนรวมไปถึงการทบทวนวรรณกรรม 

ทําใหขาพเจามีความสนใจท่ีจะศึกษาจุดเร่ิมตนของตระกูลท้ังฝายพอและฝายแม คือ เชื้อสายจีน

และญวน และสาเหตุของการเขามาต้ังรกรากในกรุงเทพมหานคร วามีปจจัยอะไรในการเลือกเขา

มาต้ังถิ่นฐานในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร รวมไปถึงวิถีชีวิตความเปนอยู ไมวาจะเปนการประกอบ

อาชีพ การแตงงาน อาหารการกิน ประเพณีท่ีสําคัญของครอบครัวท้ังสองฝาย วามีลักษณะ

อยางไร และมีพัฒนาการของครอบครัว วามีการเปลี่ยนแปลงจากผลกระทบทางสังคมและ

เศรษฐกิจอยางไรบาง นอกจากนี้ขาพเจายังทําการศึกษาประเด็นท่ีนอกเหนือไปจากงานวิชาการ

หรือวิทยานิพนธฉบับอ่ืนๆท่ีมุงทําการศึกษาประเด็นตางๆ อยางรอบดาน 

 5ยอหนบอสโก วิทยา คูวิรัตน, สมโภช 180 วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร สามเสน, 

(กรุงเทพฯ: (ม.ป.พ.). 2558), 3 - 4. 

 6เรื่องเดียวกัน , 5. 
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ภาพที่ 4 แผนท่ีเมืองไซงอน ต้ังอยูบริเวณสามเหลี่ยมปากแมน้ําโขง ทางตอนใตของประเทศ

เวียดนาม แหลงที่มา : Googlemap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 เสนทางอพยพ จากเมืองไซงอน ประเทศเวียดนาม ผานจังหวัดจันทบุรี เขาสูชุมชน

เกาะใหญ อยุธยา และชุมชน มิตรคาม ซ่ึงต้ังอยูใกลกับวัดราชาธิวาสและสะพานกรุงธนบุรี 

(ซังฮี้)กรุงเทพมหานครในเวลาตอมา (แหลงที่มา : Googlemap) 
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ภาพที่ 6 บานญวนสามเสน ซอยมิตรคาม ในปจจุบัน 

(แหลงที่มา :ณัฐพล ศิริขจรกิจ) 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

   1. เพ่ือศึกษาการอพยพจากจีนและเวียดนามสูไทย 

1.1. สาเหตุปจจัยการอพยพจากจีน(ฝายบิดา) คือ เมืองซัวเถา หรือแตจิ๋ว มณฑล 

กวางตุง สูแขวงตลาดนอย เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 

1.2. สาเหตุปจจัยการอพยพจากเวียดนาม (ฝายมารดา) คือ เมืองไซงอน สูชุมชน

มิตรคาม แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
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ภาพที่ 6 บานญวนสามเสน ซอยมิตรคาม ในปจจุบัน 

(แหลงที่มา :ณัฐพล ศิริขจรกิจ) 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

   1. เพ่ือศึกษาการอพยพจากจีนและเวียดนามสูไทย 

1.1. สาเหตุปจจัยการอพยพจากจีน(ฝายบิดา) คือ เมืองซัวเถา หรือแตจิ๋ว มณฑล 

กวางตุง สูแขวงตลาดนอย เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 

1.2. สาเหตุปจจัยการอพยพจากเวียดนาม (ฝายมารดา) คือ เมืองไซงอน สูชุมชน

มิตรคาม แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
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1.เพ่ือศึกษาถึงวิถีชีวิตความเปนอยูของครอบครัวหรือพัฒนาการดานวิถีชีวิต ไมวาจะเปน 

ดานการต้ังท่ีอยูอาศัย การแตงงาน การรับประทานอาหาร การประกอบอาชีพ 

ขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ  

1.1. วิถีชีวิตความเปนอยูของครอบครัวหรือพัฒนาการดานวิถีชีวิต เชน 

วัฒนธรรมด้ังเดิม ขนบธรรมเนียมประเพณี การรับประทานอาหาร การ

ประกอบอาชีพของชาวจีนโพนทะเล     

 (ฝายบิดา) 

1.2. วิถีชีวิตความเปนอยูของครอบครัวหรือพัฒนาการดานวิถีชีวิต เชน 

วัฒนธรรมด้ังเดิม ขนบธรรมเนียมประเพณี การรับประทานอาหาร การ

ประกอบอาชีพของชาวญวนอพยพ   

 (ฝายมารดา) 

2.เพ่ือศึกษาครอบครัวในปจจุบัน 

1.1. ผลกระทบจากสภาพทางเศรษฐกิจ และสังคม ท่ีมีตอครอบครัวฝายบิดา 

1.2. ผลกระทบจากสภาพทางเศรษฐกิจ และสังคม ท่ีมีตอครอบครัวฝาย

มารดา 

3.สรุปและวิเคราะห 

ขอบเขตของการวิจยั 

      1. งานวิจัยนี้จะศึกษาจุดเร่ิมตนหรือประวัติความเปนมาของตระกูลเปน 2 สวน

ดวยกัน คือ ฝายบิดา  จะทําการศึกษาต้ังแตสมัยสงครามโลกคร้ังท่ีสอง(ทศวรรษ 2480 

หรือ 1940) จนถึงปจจุบัน เนื่องจากชวงเวลาดังกลาวถือเปนจุดเร่ิมตนของการอพยพ

เขามาต้ังถ่ินฐานของตระกูลจากประเทศจีน และฝายมารดาจะทําการศึกษาต้ังแตสมัย

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ. 2376 หรือ ค.ศ. 1834) จนถึงปจจุบัน 

เนื่องจากเปนปท่ีชาวญวนเริ่มอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย 

        2. งานวิจัยนี้จะทําการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีชุมชนมิตรคาม แขวงวชิรพยาบาล เขต

ดุสิต แขวงตลาดนอย เขตสัมพันธวงศ แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก และแขวงชอง

นนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 งานวิจัยชิ้นนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) โดยใชวิธีการสัมภาษณ

เชิงลึกจากบุคคลในครอบครัว หรือบุคคลท่ีเกี่ยวของกับประเด็นท่ีจะศึกษาคนควา เชน บุคคลท่ี

อาศัยอยูในชุมชนดั้งเดิมท่ีตนตระกูลเคยต้ังถิ่นฐานอาศัยอยู และศึกษาเพ่ิมเติมจากเอกสาร

ประเภทตางๆ (Documentary Research) ซ่ึงขอมูลสวนใหญจะเปนภาษาไทย โดยตัวเอกสาร

นั้นจะประกอบไปดวยหนังสือ และสื่อออนไลน ท่ีมีขอมูลนาเชื่อถือจากแหลงขอมูลท่ีสามารถ

เชื่อถือได 

 ก า ร ทํ า วิ จั ย ชิ้ น นี้ ไ ด รั บ แหล ง ข อ มู ล ม า จ า ก  ห อ ง ส มุ ดคณะสั ง ค มศ า สต ร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, บุคคลในครอบครัว และ

สื่อออนไลนตาง ๆ 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

งานวิจัยนี้มีประโยชนในดานตอไปนี้ 

1.งานวิจัยนี้มีประโยชนในเร่ืองของการทําใหประเด็นเร่ืองการอพยพเขามาต้ังถ่ินฐาน 

และการผสมผสานทางวัฒนธรรมของคนท่ีมีหลากหลายเชื้อชาติ ในปจจุบัน คือ คน

ไทยท่ีมีเชื้อสาย จีน และญวน มีความชัดเจนมากย่ิงขึ้น 

2.ทําใหเกิดเกิดองคความรูใหมเร่ืองการผสมผสานทางวัฒนธรรมและศาสนาระหวาง

ชาวไทย จีน และญวน ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

สรุป 

 งานวิจัยชิ้นนี้เปนการศึกษาถึงเร่ืองราวตระกูลท้ังสองฝาย คือ ฝายบิดา ซ่ีงเปนชาวจีน

โพนทะเลในกรุงเทพมหานคร โดยอาศัยอยูในเมืองซัวเถาหรือจีนแตจิ๋ว มณฑลกวางตุง ประเทศ

จีนท่ีเขามาสูประเทศไทยต้ังแตสมัยสงครามโลกครั้งท่ีสอง (ทศวรรษ 2480 หรือ 1940) จนถึง

ปจจุบัน โดยไดเขามาตั้งรกรากในพ้ืนท่ีชุมชนตลาดนอย เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปน

พ้ืนท่ีท่ีมีกลุมชาวจีนแตจิ๋วเขามาอยูอาศัยและประกอบอาชีพอยูเปนจํานวนมาก และฝายมารดา 

ซ่ึงเปนชาวญวนอพยพในกรุงเทพมหานคร โดยอาศัยอยูในเมืองไซงอน ประเทศเวียดนามท่ีเขามา

สูประเทศไทยต้ังแตสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ.2376 หรือ ค.ศ. 1834) 

จนถึงปจจุบัน อันเปนปท่ีชาวญวนเริ่มอพยพลี้ภัยจากปญหาทางการเมืองในประเทศเวียดนามเขา
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วิธีดําเนินการวิจัย 

 งานวิจัยชิ้นนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) โดยใชวิธีการสัมภาษณ

เชิงลึกจากบุคคลในครอบครัว หรือบุคคลท่ีเกี่ยวของกับประเด็นท่ีจะศึกษาคนควา เชน บุคคลท่ี

อาศัยอยูในชุมชนดั้งเดิมท่ีตนตระกูลเคยต้ังถิ่นฐานอาศัยอยู และศึกษาเพ่ิมเติมจากเอกสาร

ประเภทตางๆ (Documentary Research) ซ่ึงขอมูลสวนใหญจะเปนภาษาไทย โดยตัวเอกสาร

นั้นจะประกอบไปดวยหนังสือ และสื่อออนไลน ท่ีมีขอมูลนาเชื่อถือจากแหลงขอมูลท่ีสามารถ

เชื่อถือได 

 ก า ร ทํ า วิ จั ย ชิ้ น นี้ ไ ด รั บ แหล ง ข อ มู ล ม า จ า ก  ห อ ง ส มุ ดคณะสั ง ค มศ า สต ร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, บุคคลในครอบครัว และ

สื่อออนไลนตาง ๆ 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

งานวิจัยนี้มีประโยชนในดานตอไปนี้ 

1.งานวิจัยนี้มีประโยชนในเร่ืองของการทําใหประเด็นเร่ืองการอพยพเขามาต้ังถ่ินฐาน 

และการผสมผสานทางวัฒนธรรมของคนท่ีมีหลากหลายเชื้อชาติ ในปจจุบัน คือ คน

ไทยท่ีมีเชื้อสาย จีน และญวน มีความชัดเจนมากย่ิงขึ้น 

2.ทําใหเกิดเกิดองคความรูใหมเร่ืองการผสมผสานทางวัฒนธรรมและศาสนาระหวาง

ชาวไทย จีน และญวน ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

สรุป 

 งานวิจัยชิ้นนี้เปนการศึกษาถึงเร่ืองราวตระกูลท้ังสองฝาย คือ ฝายบิดา ซ่ีงเปนชาวจีน

โพนทะเลในกรุงเทพมหานคร โดยอาศัยอยูในเมืองซัวเถาหรือจีนแตจิ๋ว มณฑลกวางตุง ประเทศ

จีนท่ีเขามาสูประเทศไทยต้ังแตสมัยสงครามโลกครั้งท่ีสอง (ทศวรรษ 2480 หรือ 1940) จนถึง

ปจจุบัน โดยไดเขามาตั้งรกรากในพ้ืนท่ีชุมชนตลาดนอย เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปน

พ้ืนท่ีท่ีมีกลุมชาวจีนแตจิ๋วเขามาอยูอาศัยและประกอบอาชีพอยูเปนจํานวนมาก และฝายมารดา 

ซ่ึงเปนชาวญวนอพยพในกรุงเทพมหานคร โดยอาศัยอยูในเมืองไซงอน ประเทศเวียดนามท่ีเขามา

สูประเทศไทยต้ังแตสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ.2376 หรือ ค.ศ. 1834) 

จนถึงปจจุบัน อันเปนปท่ีชาวญวนเริ่มอพยพลี้ภัยจากปญหาทางการเมืองในประเทศเวียดนามเขา
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มาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย โดยไดเขามาต้ังรกรากในพ้ืนท่ีชุมชนมิตรคาม ถนนสามเสน เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร และไดเขามาประกอบอาชีพคาขายทางเรือ ประมง จับสัตวน้ํา เปนตน 

 สาเหตุท่ีทําใหตนตระกูลของฝายบิดาและมารดาของขาพเจา ซ่ึงเปนชาวจีนโพนทะเล

และชาวญวนอพยพ ไดเขามาต้ังถิ่นฐานในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย มีลักษณะท่ีคลายคลึง

กัน คือ ลวนมีปจจัยมาจากปญหาทางการเมือง สังคม  ศาสนา ปญหาความยากจน และภัย

สงครามของชาวจีนและญวนภายใตการปกครองในชวงเวลาดังกลาว สงผลใหชาวจีนและญวน

ตองอพยพเขามาต้ังรกรากในประเทศไทย อีกท้ังความอุดมสมบูรณทางทรัพยากรธรรมชาติ ความ

ตองการแรงงานจํานวนมากเพ่ือการพัฒนาประเทศใหทัดเทียมกับชาติตะวันตกในชวงยุคอาณา

นิคมไดสงผลใหชาวจีนและชาวญวนอพยพเขามาต้ังถ่ินฐานและประกอบอาชีพในประเทศไทย 

เพ่ือมีวิถีชีวิตความเปนอยูท่ีดีกวาประเทศบานเกิดของตนเอง รวมถึงยังสามารถนําเงินจํานวน

มหาศาลจากการประกอบอาชีพในประเทศไทยสงกลับไปใหครอบครัวท่ีอาศัยอยูในประเทศจีน

แผนดินใหญ นอกจากนี้ลักษณะภูมิประเทศ สภาพอากาศ การดํารงชีวิตของคนไทย คนจีนใน

มณฑลทางตอนใต และ คนเวียดนาม มีลักษณะท่ีคลายคลึงกัน จึงสงผลใหคนจีนโพนทะเลและ

คนญวนอพยพเลือกท่ีจะเขามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย 

 ชาวจีนโพนทะเลและชาวญวนอพยพในประเทศไทยสวนมากดํารงชีวิตโดยกระจายกัน

อยูท่ัวไปในกรุงเทพมหานคร ในชวงระยะแรกของการอพยพเขามาของชาวจีนโพนทะเลใน

ประเทศไทย ชาวจีนโพนทะเลสวนใหญมักประกอบอาชีพรับจาง กรรมกร คาขาย ตอมาเม่ือกลุม

คนเหลานี้มีฐานะท่ีดีมากข้ึนก็ไดซ้ือท่ีดินเปนของตนเองรวมถึงการกอต้ังกิจการขนาดใหญตางๆ

ดังท่ีปรากฏเห็นในปจจุบัน วัฒนธรรมจีนไดเขามาเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยในปจจุบัน 

โดยเฉพาะประเพณี วันสําคัญตางๆท่ีลูกหลานชาวไทยเชื้อสายจีนปฎิบัติสืบตอกันมาจนถึงปจจุบัน 

ซ่ึงแตกตางกับชาวญวนอพยพท่ีต้ังรกรากในเขตท่ีดินท่ีไดรับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระ

นั่งเกลาเจาอยูหัวมาจนถึงปจจุบัน วัฒนธรรมด้ังเดิมของชาวญวนอพยพจึงไมสามารถสืบทอดมาสู

คนไทยเชื้อสายญวนในปจจุบัน เชนเดียวกับตนตระกูลฝายบิดาของขาพเจาท่ีเปนชาวจีนโพนทะเล 

ซ่ึงเขามาประกอบอาชีพรับจางแบกหาม จนสามารถกอรางสรางตัวไดจนถึงปจจุบัน นอกจากนี้ท้ัง

ชาวจีนโพนทะเลและชาวญวนอพยพก็ไดมีการดํารงชีวิตท่ีมีการผสมผสานและกลืนกลายทาง

วัฒนธรรมรวมกับคนไทย อันเนื่องมาจากการแตงงาน และสภาพทางสังคมท่ีเปลี่ยนไปในแตละยุค

สมัย โดยภายหลังไดมีการผสมผสานทางวัฒนธรรมระหวางคนไทย จีน และญวน เชนเดียวกับการ

ดําเนินชีวิตในปจจุบันของครอบครัวขาพเจาท่ีมีการแตงงานระหวางชาวไทยเชื้อสายจีนและชาว

ไทยเชื้อสายญวน 

 ดวยเหตุนี้คนจีนโพนทะเลและคนญวนอพยพจึงมีวิวัฒนาการดานการดําเนินชีวิตและ

พัฒนาการของครอบครัวท่ีเหมือนและแตกตางกัน กลาวคือ ท้ังชาวจีนและชาวญวนตางก็มีการ

ปรับตัวเพ่ือใหเขากับวัฒนธรรมและสังคมไทย เชน การประกอบอาชีพ การพูดภาษาไทย การ

สงเสริมใหบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนท่ีสอนภาษาไทย สําหรับความแตกตาง จะเห็นไดวาชาว

จีนโพนทะเลสวนมากจะประสบความสําเร็จในหนาท่ีการงาน ฐานะทางการเงิน เม่ือเขามาต้ัง

รกรากและใหกําเนิดบุตรหลานมาเปนเวลายาวนาน กลุมคนจีนโพนทะเลเหลานี้สามารถสราง

ความม่ันคงใหกับครอบครัว ไมวาจะเปนเร่ืองของความกตัญูกตเวทีตอสถาบันครอบครัว ความ

ม่ังคงทางการเงินของครอบครัว ซ่ึงเห็นไดจากกลุมชาวจีนโพนทะเลเหลานี้สามารถเปนเจาของ

กิจการใหญๆในประเทศไทย ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของกลุมชาวจีน

โพนทะเลในประเทศไทยท่ีสามารถกาวขึ้นมาสูการเปนผูนําทางเศรษฐกิจของประเทศ  

 ในขณะท่ีชาวญวนอพยพไมไดมีบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศดังเชนชาว

จีนโพนทะเล สืบเนื่องมาจากกลุมคนเหลานี้เขามาต้ังถ่ินฐานในประเทศไทยจนถึงปจจุบันเปน

ระยะเวลาเกือบสองรอยป อีกท้ังชาวญวนอพยพยังมีจํานวนประชากรท่ีคอนขางนอย เม่ือ

เปรียบเทียบกับชาวจีนโพนทะเลในประเทศไทย รวมถึงชาวญวนอพยพไมไดปลูกฝงใหบุตรหลาน

พูดภาษาญวนด้ังเดิม เหมือนกับชาวจีนโพนทะเล อันเนื่องมาจากปจจัยทางการเมือง และศาสนา 

ท่ีกลุมชาวญวนเหลานี้จําเปนท่ีจะตองปรับตัวใหเขากับสังคมไทยเพ่ือความอยูรอด วัฒนธรรม

ด้ังเดิมของชาวญวนอพยพจึงคอยๆเร่ิมสูญหายไป คนไทยเชื้อสายญวนในปจจุบันจึงไดกลายเปน

คนไทยอยางเต็มตัว นอกจากนี้ชาวญวนอพยพไมไดชํานาญดานการคาขายเหมือนกับชาวจีนโพน

ทะเล ซ่ึงชาวญวนท่ีอพยพเขามาในประเทศไทยชวงหลังมักจะประกอบอาชีพรับจาง เขารับ

ราชการ เปนตน จึงสงผลใหชาวญวนอพยพไมสามารถเติบโตในหนาท่ีการงานหรือกิจการคาขาย

ไดเทากับกลุมชาวจีนโพนทะเล 
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สมัย โดยภายหลังไดมีการผสมผสานทางวัฒนธรรมระหวางคนไทย จีน และญวน เชนเดียวกับการ

ดําเนินชีวิตในปจจุบันของครอบครัวขาพเจาท่ีมีการแตงงานระหวางชาวไทยเชื้อสายจีนและชาว

ไทยเชื้อสายญวน 

 ดวยเหตุนี้คนจีนโพนทะเลและคนญวนอพยพจึงมีวิวัฒนาการดานการดําเนินชีวิตและ

พัฒนาการของครอบครัวท่ีเหมือนและแตกตางกัน กลาวคือ ท้ังชาวจีนและชาวญวนตางก็มีการ

ปรับตัวเพ่ือใหเขากับวัฒนธรรมและสังคมไทย เชน การประกอบอาชีพ การพูดภาษาไทย การ

สงเสริมใหบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนท่ีสอนภาษาไทย สําหรับความแตกตาง จะเห็นไดวาชาว

จีนโพนทะเลสวนมากจะประสบความสําเร็จในหนาท่ีการงาน ฐานะทางการเงิน เม่ือเขามาต้ัง

รกรากและใหกําเนิดบุตรหลานมาเปนเวลายาวนาน กลุมคนจีนโพนทะเลเหลานี้สามารถสราง

ความม่ันคงใหกับครอบครัว ไมวาจะเปนเร่ืองของความกตัญูกตเวทีตอสถาบันครอบครัว ความ

ม่ังคงทางการเงินของครอบครัว ซ่ึงเห็นไดจากกลุมชาวจีนโพนทะเลเหลานี้สามารถเปนเจาของ

กิจการใหญๆในประเทศไทย ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของกลุมชาวจีน

โพนทะเลในประเทศไทยท่ีสามารถกาวขึ้นมาสูการเปนผูนําทางเศรษฐกิจของประเทศ  

 ในขณะท่ีชาวญวนอพยพไมไดมีบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศดังเชนชาว

จีนโพนทะเล สืบเนื่องมาจากกลุมคนเหลานี้เขามาต้ังถ่ินฐานในประเทศไทยจนถึงปจจุบันเปน

ระยะเวลาเกือบสองรอยป อีกท้ังชาวญวนอพยพยังมีจํานวนประชากรท่ีคอนขางนอย เม่ือ

เปรียบเทียบกับชาวจีนโพนทะเลในประเทศไทย รวมถึงชาวญวนอพยพไมไดปลูกฝงใหบุตรหลาน

พูดภาษาญวนด้ังเดิม เหมือนกับชาวจีนโพนทะเล อันเนื่องมาจากปจจัยทางการเมือง และศาสนา 

ท่ีกลุมชาวญวนเหลานี้จําเปนท่ีจะตองปรับตัวใหเขากับสังคมไทยเพ่ือความอยูรอด วัฒนธรรม

ด้ังเดิมของชาวญวนอพยพจึงคอยๆเร่ิมสูญหายไป คนไทยเชื้อสายญวนในปจจุบันจึงไดกลายเปน

คนไทยอยางเต็มตัว นอกจากนี้ชาวญวนอพยพไมไดชํานาญดานการคาขายเหมือนกับชาวจีนโพน

ทะเล ซ่ึงชาวญวนท่ีอพยพเขามาในประเทศไทยชวงหลังมักจะประกอบอาชีพรับจาง เขารับ

ราชการ เปนตน จึงสงผลใหชาวญวนอพยพไมสามารถเติบโตในหนาท่ีการงานหรือกิจการคาขาย

ไดเทากับกลุมชาวจีนโพนทะเล 
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 ในปจจุบันจะเห็นไดวาคนไทยเชื้อสายจีนและคนไทยเชื้อสายญวนลวนแลวแตประกอบ

อาชีพรับจาง อาทิ พนักงานบริษัท เปนตน เนื่องจากสภาพทางสังคม และวัฒนธรรมท่ี

เปลีย่นแปลงไปตามยุคสมัย ซ่ึงปจจุบันอัตราความหนาแนนของจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมสูงขึ้นอยาง

รวดเร็ว  ไดสงผลใหกลุมชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวญวนอพยพท่ีอยูอาศัยในชุมชนด้ังเดิมของตน 

ซ่ึงมีลักษณะเปนชุมชนแออัด จํานวนประชากรท่ีอาศัยอยูกันอยางหนาแนนเหลานี้ ไดยายถิ่นฐาน

บานเรือนออกไปยังพ้ืนท่ีรอบนอกของกรุงเทพมหานครมากข้ึน โดยกลุมชาวไทยเชื้อสายญวนท่ี

อาศัยอยูในชุมชนมิตรคามสวนมากจะยายถ่ินฐานไปตามแนวพ้ืนท่ีตะวันตกของกรุงเทพมหานคร 

หรือฝงธนบุรี โดยเฉพาะอยางย่ิงกลุมคนเหลานี้จะยายท่ีอยูอาศัยไปยังพ้ืนท่ีเขตทวีวัฒนา ตลิ่งชัน 

และเขตบางพลัด เปนตน สําหรับชาวจีนโพนทะเลท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีตลาดนอย และสําเพ็ง 

สวนมากจะยายท่ีอยูอาศัยไปยังพ้ืนท่ีเขตยานนาวา สาทร บางคอแหลม และบางรัก เปนตน 

เนื่องจากพ้ืนท่ีดังกลาวเปนพ้ืนท่ีใกลเคียงและตอเนื่องมาจากพ้ืนท่ีเขตสัมพันธงศ  รวมถึงยังเปน

ยานท่ีมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภายในพ้ืนท่ีอยางรวดเร็ว จึงเหมาะสมกับวิถีชีวิตของ

กลุมชาวจีนโพนทะเลท่ีมักจะประกอบอาชีพคาขาย  

 ปจจุบันการแตงงานระหวางชาวไทยเชื้อสายจีนกับกลุมชาติพันธุอ่ืนๆในประเทศไทยมี

มากข้ึนกวาแตกอน เนื่องจากทัศนคติของชาวไทยเชื้อสายจีนท่ีเปลี่ยนไปจากเดิม ท่ีมักจะใหบุตร

หลานแตงงานกับคนจีนดวยกันเทานั้น ซ่ึงการปรับตัวของลูกสะใภซ่ึงเปนคนกลุมชาติพันธุอ่ืนๆใน

ประเทศไทยภายหลังแตงงานเขาบานสามีซ่ึงเปนคนไทยเชื้อสายจีนในปจจุบันเปนไปดวยความ

ราบรื่น เนื่องจากทัศนคติและการปฏิบัติของพอแมสามีตอลูกสะใภในปจจุบันท่ีใหอิสระเสรีภาพ

ในการดําเนินชีวิตตอลูกสะใภมากกวาแตกอนท่ีพอแมสามีชาวจีนมักจะกดขี่ขมเหงลูกสะใภ 

 ความเหมือนและแตกตางดานวิถีชีวิตของครอบครัวในปจจุบันท้ังสองฝาย (ชาวจีนโพน

ทะเลและชาวญวนอพยพ) เปนการสะทอนใหเห็นถึงภาพรวมของวิถีชีวิตชาวจีนและญวนท่ีเขามา

อาศัยอยูในประเทศไทย ในชวงเวลาท่ีใกลเคียงกัน แตกลับมีวิถีชีวิตท่ีแตกตางตางกัน ท้ังดานการ

ปรับตัวใหเขากับสังคมไทย การประกอบอาชีพในประเทศไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีดังเดิม

ของท้ังสองกลุมชาติพันธุ ซ่ึงกลุมชาติพันธุหนึ่งสามารถรักษาขนบธรรมเนียม อัตลักษณด้ังเดิม

ใหกับบุตรหลานไดจนถึงปจจุบัน ในขณะท่ีอีกกลุมชาติพันธุไมสามารถรักษาอัตลักษณทาง

วัฒนธรรมดั้งเดิมของตนไวไดจนถึงปจจุบัน 

 นอกจากนี้การศึกษารายงานวิจัยฉบับนี้ยังสงผลใหผูทําการศึกษาวิจัยไดตระหนักถึง

คุณคาของบรรพบุรุษของตนตระกูลท้ังสองฝาย ท่ีตองเผชิญกับความยากลําบากของภัยสงคราม 

ความยากจน ความวิริยะอุตสาหะในแตละยุคสมัย เพ่ือใหลูกหลานในปจจุบัน รวมถึงตัวขาพเจา 

ไดมีวิถีชีวิตความเปนอยูท่ีสุขสบาย บนรากฐานของความม่ังคงภายในครอบครัวท่ีบรรพบุรุษรุน

ตาง ๆ ไดสั่งสมและรักษาไวมาจนถึงปจจุบัน 
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ตาง ๆ ไดสั่งสมและรักษาไวมาจนถึงปจจุบัน 

บรรณานกุรม 

เอกสารอางอิงขอมูลจีน 

จันทรัศมี. (2530). “พระยาศรีวิสารวาจา,” ใน คนจีน 200 ป ภายใตพระบรมโพธิสมภาร 

ภาค 2. วิทยา วิทยอํานวยคุณ, ผูรวบรวม. กรุงเทพฯ: เสนทางเศรษฐกิจ. 

เทอด ประชาธรรม. (2541).  เหมาเจอตง และการปฏิวัติจีน. กรุงเทพฯ: บริษัท ธรรมสาร 

จํากัด. 

ประไพ พิศาลบุตร. (2547).  สําเภาสยาม: ตํานานเจกบางกอก. กรุงเทพฯ: (ม.ป.พ.), 

พรรณี  ฉัตรพล รักษ . (2529).  สั งคมจีน ในประ วั ติศาสตร ไทย : ประ วั ติศาสตร เชิ วิ

เคราะห.  กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ ไทยวัฒนาพานิช จํากัด. 

พิมพประไพ พิศาลบุตร. (2547).  ลูกจีน หลานมอญ. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ สารคดี ในนาม

บริษัทวิริยะธุรกิจ จํากัด. 

ภาณุพันธ วีรวภูษิต. (2557). สิ่งแอบซอนยิ่งใหญ, ในยานตลาดนอย. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก : 

http://www.sarakadee.com/2014/07/30/hidden-in-taradnoi/ 

ภูมิ ภูติมหาตมะ. (2558).จีนยานตลาดนอย: ศรัทธาและเศรษฐกิจการคาแหงจีนสยาม. 

[ออนไลน]. เขาถึงไดจาก : https://www.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-

Journal/article/download/45486/37625 

ภู ว ด ล  ท ร ง ป ร ะ เ ส ริ ฐ . (2545). The Overseas Chinese ล อ ด ล า ย มั ง ก ร โ พ

ทะเล.  กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ เลิฟ แอนดลิฟ. 

ภูวดล ทรงประเสริฐ. (2547).  จีนโพนทะเลสมัยใหม. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ เลิฟ แอนดลิฟ. 



พินิจอุษาคเนย์ ณัฐพล ศิริขจรกิจ

[ 130 ]

มาดาม เต้ิงหยง. (2546). เต้ิงเสี่ยวผิง: วาดวยการปฏิวัติวัฒนธรรมและเคาโครงความคิด

เศรษฐกิจใหม. กรุงเทพฯ: บริษัท เฮลแครพลีบบลชิชิ่ง จํากัด. 

ยุวดี ตนสกุลรุงเรือง. (2543).  จากอาสําถึงหยําฉาตํานานคนกวางตุงกรุงสยาม. กรุงเทพฯ: ฝาย

โรงพิมพบริษัทอมรินทรพริ้นต้ิงแอนดพับลิซซ่ิง จํากัด (มหาชน). 

วรศักด์ิ มหัทธโนบล. (2542).  จีน-ไทย ในศตวรรษที่21.  กรุงเทพฯ: ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย. 

วัชระ ชีวะโกเศรษฐ. (2543).  ดร.ซุนยัดเซ็น นักปฏิวัติจีนผูยิ่งใหญ. กรุงเทพฯ: หจก. เอม่ีเทรดดิ้ง. 

สุภางค จันทวานิช. (2549).  สําเพ็ง: ประวัติศาสตรชุมชนชาวจีนในกรุงเทพฯ. พิมพคร้ังท่ี2. 

กรุงเทพฯ: เลคแอนดฟาวดเทนพริ้นทติ้ง จํากัด. 

เอกสารอางอิงขอมูลเวียดนาม 

เกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล. (2558).  เวียดนามเปดบันทึกประวัติศาสตร สงครามกูแผนดิน กอนตก

อยูภายใตการยึดครองของฝรั่งเศส. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพเพชรประกาย. 

จารุวรรณ ดวงคําจันทร. (2559). บานญวนสามเสน บานเขมร และมิตรคาม ผลกระทบจาก

โครงการ สรางทางเลียบแมน้ําเจาพระยา. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก : http://lek-

prapai.org/home/view.php?id=5243 

เชิดเกียรติ อัตถากร . (2540). ขบวนการคอมมิวนิสค เ วียดนาม . กรุงเทพฯ : โรงพิมพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

ญวน – สยาม กับสงครามแหงเบื้องบูรพา. (2558). [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก : 

http://www.komkid.com/ประวัติศาสตรสังคม/ญวน-สยาม-สงครามบูรพา/ 

นิ จ  ทอง โส ภิต . (2515). สงคราม เ วียดนาม  และไทยจะ เปน เ วียดนามแห ง ท่ีสอง

หรือไม.  กรุงเทพฯ: แพรพิทยา. 

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ. (2552). บานญวน ชวนคุยครับ. 

[ออนไลน]. เขาถึง ไดจาก :  http://www.catholic.or.th/archive/60samsen/ 

60year04.html 

พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ.  (2556).  กฤษดาภินิหารพระเจากรุงสยาม รัชกาลที่4.  กรุงเทพฯ: สยามความรู. 

เพ็ญศรี เผาทองเหลือง. (2551).  คิมฟุก บาดแผลแหงสงคราม.  กรุงเทพฯ: มติชน. 

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช. (2511).  สงครามเวียตนาม.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ อักษรบริการ. 

มหกรรมการศึกษาคาทอลิก.  (ม.ป.ป.).  336 ป การศึกษาคาทอลิกไทย.  กรุงเทพฯ: (ม.ป.พ.), 

ยอหนบอสโก  วิทยา  คู วิ รั ตน .  (2558). สมโภช180 วัดนักบุญฟรั ง ซิส เซเ วียร  สาม

เสน.  กรุงเทพฯ: (ม.ป.พ.), 

เยือง เวิน มาย เอลเลียต. (2545).  หลิวศักด์ิสิทธ์ิ คนสี่รุนในชีวิตของคนเวียดนามครอบครัว

หนึ่ง. กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพคบไฟ. 

เริงวุฒิ มิตรสุริยะ. (2552). ฝรั่งบันทีกสยาม. กรุงเทพฯ : ยิปซี. 

วรรธนสกล  รักปทุม. (2552). จุดเริ่มตนของคริสตศาสนาในประเทศไทย (สมัยกรุงศรีอยุธยา 

รัตนโกสินทรตอนตน ร.3). [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก :  http://www.vcharkarn.com/ 

blog/ 64798 

ศุขปรีดา พนมยงค. (2552). หวอเหงียนยาป จอมทัพคูบารมีโฮจิมนห. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพม่ิง

มิตร. 

ส ง ค ร า ม เ ย็ น แ ล ะ ยุ ค อ เ ม ริ กั น ใ น ไ ท ย . (2557). [อ อ น ไ ล น ]. เ ข า ถึ ง ไ ด จ า ก  : 

http://www.14tula.com/before/before_sub1-3.htm 

สุ ด  จอน เจิ ดสิ น . (2546).  ประ วั ติศ าสตร เ วี ยดนาม  ต้ั ง แต ส มั ยอาณานิ คมจน ถึ ง

ปจจุบัน.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

เหงียนคักเวียน. (2545). เวียดนาม ประวัติศาสตรฉบับพิสดาร. กรุงเทพฯ: The Toyota 

Foundation. 

อภิชาต สถิตนิรามัย. (2556). การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมือง “ระบบทุนนิยมไทย”. 

[ออนไลน]. เขาถึงไดจาก :https://medium.com/@chanakanw/ 

SalineeKhwangmak. (2558). การอพยพของวัฒนธรรมญวน. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก : 

https://sites.google.com/site/salinee8043/home/prawati-khwam-pen-ma-

khxng-ywn 

การสัมภาษณบุคคลภายในครอบครัว 

 พรนภา ศิริขจรกิจ. สัมภาษณ. 5 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

 พรพรรณ ศิริขจรกิจ. สัมภาษณ. 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

 ไพสิษฐศิริขจรกิจ. สัมภาษณ. 5 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

 ศิรกานต มณีวงศวิจิตร. สัมภาษณ. 19 มีนาคม พ.ศ. 2560 

 ศิรวรรณสังขปรีชา. สัมภาษณ. 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

 สุรพันธ ยินดีธรรม. สัมภาษณ. 19 มีนาคม พ.ศ. 2560 

 สุรภี ศิริขจรกิจ. สัมภาษณ. 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560  



พินิจอุษาคเนย์ ณัฐพล ศิริขจรกิจ

[ 131 ]

ยอหนบอสโก  วิทยา  คู วิ รั ตน .  (2558). สมโภช180 วัดนักบุญฟรั ง ซิส เซเ วียร  สาม

เสน.  กรุงเทพฯ: (ม.ป.พ.), 

เยือง เวิน มาย เอลเลียต. (2545).  หลิวศักด์ิสิทธ์ิ คนสี่รุนในชีวิตของคนเวียดนามครอบครัว

หนึ่ง. กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพคบไฟ. 

เริงวุฒิ มิตรสุริยะ. (2552). ฝรั่งบันทีกสยาม. กรุงเทพฯ : ยิปซี. 

วรรธนสกล  รักปทุม. (2552). จุดเริ่มตนของคริสตศาสนาในประเทศไทย (สมัยกรุงศรีอยุธยา 

รัตนโกสินทรตอนตน ร.3). [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก :  http://www.vcharkarn.com/ 

blog/ 64798 

ศุขปรีดา พนมยงค. (2552). หวอเหงียนยาป จอมทัพคูบารมีโฮจิมนห. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพม่ิง

มิตร. 

ส ง ค ร า ม เ ย็ น แ ล ะ ยุ ค อ เ ม ริ กั น ใ น ไ ท ย . (2557). [อ อ น ไ ล น ]. เ ข า ถึ ง ไ ด จ า ก  : 

http://www.14tula.com/before/before_sub1-3.htm 

สุ ด  จอน เจิ ดสิ น . (2546).  ประ วั ติศ าสตร เ วี ยดนาม  ต้ั ง แต ส มั ยอาณานิ คมจน ถึ ง

ปจจุบัน.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

เหงียนคักเวียน. (2545). เวียดนาม ประวัติศาสตรฉบับพิสดาร. กรุงเทพฯ: The Toyota 

Foundation. 

อภิชาต สถิตนิรามัย. (2556). การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมือง “ระบบทุนนิยมไทย”. 

[ออนไลน]. เขาถึงไดจาก :https://medium.com/@chanakanw/ 

SalineeKhwangmak. (2558). การอพยพของวัฒนธรรมญวน. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก : 

https://sites.google.com/site/salinee8043/home/prawati-khwam-pen-ma-

khxng-ywn 

การสัมภาษณบุคคลภายในครอบครัว 

 พรนภา ศิริขจรกิจ. สัมภาษณ. 5 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

 พรพรรณ ศิริขจรกิจ. สัมภาษณ. 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

 ไพสิษฐศิริขจรกิจ. สัมภาษณ. 5 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

 ศิรกานต มณีวงศวิจิตร. สัมภาษณ. 19 มีนาคม พ.ศ. 2560 

 ศิรวรรณสังขปรีชา. สัมภาษณ. 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

 สุรพันธ ยินดีธรรม. สัมภาษณ. 19 มีนาคม พ.ศ. 2560 

 สุรภี ศิริขจรกิจ. สัมภาษณ. 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560  



พินิจอุษาคเนย์ รัตนาภรณ์ วิลัย

[ 132 ]

วัฒนธรรมและความเชื่อทองถ่ินในละครโทรทัศนเรื่องนาค ี

รัตนาภรณ วิลัย0

1  

1.ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันโทรทัศนนับเปนสื่อท่ีมีอิทธิพลตอการสื่อสารในสังคมเปนอยางมาก เพราะมี

สวนในการกําหนดหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคม และแทรกอยูในทุกสถาบันของ

สังคม ท้ังสถาบันการเมือง การปกครอง การศึกษา เศรษฐกิจ ศาสนา วัฒนธรรม และโดยเฉพาะ

อยางย่ิงคือสถาบันครอบครัว ซ่ึงสงผลตอทุกสถาบันท้ังทางตรงและทางออม แมวาวัตถุประสงค

หลักของโทรทัศน คือ การนําเสนอขอมูลขาวสารความบันเทิงใหผูรับเกิดความเพลิดเพลิน 

สนุกสนาน ผอนคลายความเครียดในชีวิตประจําวัน แตโทรทัศนยังมีสวนสําคัญในการเผยแพร

วัฒนธรรม ฉะนั้นการดูละครจึงเปรียบเสมือนการดูสภาพชีวิตความเปนอยู แนวคิด และ

พัฒนาการของสังคมนั้น ๆ  หากเราจะมองภาพสะทอนของสังคมไทย วิธีการหนึ่งท่ีสามารถทําได

ดีก็คือ การมองผานละครโทรทัศน 

จะเห็นไดวา ในปจจุบันมีละครโทรทัศนจํานวนมากท่ีนิยมนําเสนอเร่ืองราวของคน

ทองถ่ิน โดยสวนใหญจะสอดแทรกวัฒนธรรมประเพณีพ้ืนบานตาง ๆ และคติความเชื่อท่ีสัมพันธ

กับวิถีชีวิต ท้ังนี้ละครโทรทัศนท่ีไดรับการตอบรับเปนอยางดี และกระแสมาแรงมากท่ีสุดใน

ปจจุบันโดยท่ีไมพูดถึงไมได คือ ละครเรื่องนาคี1 2 (2559) นาคี เปนบทประพันธุของ ตรี อภิรุม ซ่ึง

มีการนํามาทําท้ังหมดถึง 3 คร้ัง คร้ังแรกคือ ป พ.ศ.2522 ไดนํามาทําเปนภาพยนตร โดย สห

มงคลฟลม ตอมาในป พ.ศ.2531 ไดรับการดัดแปลงเปนละครโทรทัศนโดยกรุณา โปรดักชั่นและ

คร้ังลาสุดคือ ป พ.ศ.2559 ก็ไดรับการดัดแปลงเปนละครโทรทัศนอีกคร้ัง โดยบริษัทแอคอารต 

เจเนเรชั่น จํากัด ซ่ึงครั้งนี้ ถือไดวาประสบความสําเร็จมากท่ีสุด 

                                                            
 

1นิสิตระดับปริญญาตรี  โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา  ภาควิชาประวัติศาสตร  

คณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 2เปนรายการโทรทัศน ประเภทละคร ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 

3(ออริจินอล) และชอง 33HD ตั้งแตวันท่ี 26 กันยายน 2559 ถึง วันท่ี 5 ธันวาคม 2559 ทุกวัน

จันทร – อังคาร เวลา 20.20 – 22.30 น. นําแสดงโดย ณฐพร เตมีรักษ และภูภูมิ พงศภาณ ุ

ละครเร่ืองนาคี ไดออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 โดยไดเริ่ม

ออกอากาศในวันท่ี 26 กันยายน 2559 เปดตัวดวยเรตต้ิง 5.9%3 และตอนท่ีสองออกอากาศวันท่ี 

27 กันยายน ทําเรตต้ิงไดสูงถึง 7.6%4 จนกระท่ังตอนจบก็ไดกวาดเอาเรตต้ิงถลมทลายไปจนถึง 

17.29%5 ถือเปนเรตต้ิงสูงสุดเปนประวัติการณของละครชอง 3 ในรอบหลายป นอกจากนั้นใน

วันท่ี 19 กุมภาพันธ 2560 ท่ีผานมาละครเร่ืองนาคี ยังไดรับรางวัลละครดีเดนประจําป 2559 

จากงานโทรทัศนทองคําคร้ังท่ี 316หลังจากนั้นในวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2560 ก็ไดควารางวัลละคร

ท่ีสุดแหงป 2016 จาก  Daradaily The Great Awards ครั้งท่ี 67 ดวย 

เรื่องราวของละครเรื่องนาคีในเวอรชันลาสุด ท่ีควบคุมการผลิตโดยธัญญาวชิรบรรจง

และกํากับการแสดงโดยพงษพัฒนวชิรบรรจง เปนการนําเสนอเร่ืองราวของ คําแกว สาวงามแหง

บานดอนไมปาซ่ึงมีชาติกําเนิดท่ีลึกลับ และมีกายหยาบเปนเจาแมนาคีท่ีไดบําเพ็ญศีลมาเปนเวลา

เกือบพันปตามคําสาปของ เจาปูศรีสุทโธนาค เม่ือลวงรูวาหลานสาวหนีขึ้นมาบนโลกมนุษยสมสู

กับ ไชยสิงห จนมีลูกชายหนึ่งคน นาคีกลัวเจาปูรูจึงเสกลูกชายใหเปนปลาไหลเผือก แตลูกของ

นาคีกลับถูกมนุษยจับไปกิน ทําใหนางโกรธแคนขามภพขามชาติ เม่ือกลับมาอยูในรางของคําแกว

                                                            
 3Sanook.แรงตามคาด! เปดเรตต้ิง“นาคี” พุงทะยานกาวกระโดด, เขาถึงเม่ือวันท่ี 18 

กุมภาพันธ 2560. (http://movie.sanook.com/63269/). 

 4Sanook.แรงตามคาด! เปดเรตต้ิง“นาคี” พุงทะยานกาวกระโดด, เขาถึงเม่ือวันท่ี 18 

กุมภาพันธ 2560.  (http://movie.sanook.com/63269/). 

 5Kapook.ปงแหกกฎฟา! นาคีตอนจบ เรตต้ิงพุงเฉลี่ยนสูงสุดแหงป-ติดเทรนดโลก, 

เขาถึงเม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2560.(https://drama.kapook.com/view162164.html). 

 6ขาวสดบันเทิง.ขนลุก!! ‘ออฟ’ขึ้นรับรางวัล ‘นาค’ี ขอบคุณพญานาคา-นาคี จบทาย

เรียกเสียงฮือฮาสาธุลั่นเลย, เขาถึงเม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2560. 

(https://www.khaosod.co.th/entertainment/news_224087). 

 7Kapook.daradaily The Great Awards 6 ประกาศผลแลว "นาคี" ควาละคร

แหงป ตามโผ!!, เขาถึงเม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2560. 

(https://women.kapook.com/view166640.html). 
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ละครเร่ืองนาคี ไดออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 โดยไดเริ่ม

ออกอากาศในวันท่ี 26 กันยายน 2559 เปดตัวดวยเรตต้ิง 5.9%3 และตอนท่ีสองออกอากาศวันท่ี 

27 กันยายน ทําเรตต้ิงไดสูงถึง 7.6%4 จนกระท่ังตอนจบก็ไดกวาดเอาเรตต้ิงถลมทลายไปจนถึง 

17.29%5 ถือเปนเรตต้ิงสูงสุดเปนประวัติการณของละครชอง 3 ในรอบหลายป นอกจากนั้นใน

วันท่ี 19 กุมภาพันธ 2560 ท่ีผานมาละครเร่ืองนาคี ยังไดรับรางวัลละครดีเดนประจําป 2559 

จากงานโทรทัศนทองคําคร้ังท่ี 316หลังจากนั้นในวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2560 ก็ไดควารางวัลละคร

ท่ีสุดแหงป 2016 จาก  Daradaily The Great Awards ครั้งท่ี 67 ดวย 

เรื่องราวของละครเรื่องนาคีในเวอรชันลาสุด ท่ีควบคุมการผลิตโดยธัญญาวชิรบรรจง

และกํากับการแสดงโดยพงษพัฒนวชิรบรรจง เปนการนําเสนอเร่ืองราวของ คําแกว สาวงามแหง

บานดอนไมปาซ่ึงมีชาติกําเนิดท่ีลึกลับ และมีกายหยาบเปนเจาแมนาคีท่ีไดบําเพ็ญศีลมาเปนเวลา

เกือบพันปตามคําสาปของ เจาปูศรีสุทโธนาค เม่ือลวงรูวาหลานสาวหนีขึ้นมาบนโลกมนุษยสมสู

กับ ไชยสิงห จนมีลูกชายหนึ่งคน นาคีกลัวเจาปูรูจึงเสกลูกชายใหเปนปลาไหลเผือก แตลูกของ

นาคีกลับถูกมนุษยจับไปกิน ทําใหนางโกรธแคนขามภพขามชาติ เม่ือกลับมาอยูในรางของคําแกว

                                                            
 3Sanook.แรงตามคาด! เปดเรตต้ิง“นาคี” พุงทะยานกาวกระโดด, เขาถึงเม่ือวันท่ี 18 

กุมภาพันธ 2560. (http://movie.sanook.com/63269/). 

 4Sanook.แรงตามคาด! เปดเรตต้ิง“นาคี” พุงทะยานกาวกระโดด, เขาถึงเม่ือวันท่ี 18 

กุมภาพันธ 2560.  (http://movie.sanook.com/63269/). 

 5Kapook.ปงแหกกฎฟา! นาคีตอนจบ เรตต้ิงพุงเฉลี่ยนสูงสุดแหงป-ติดเทรนดโลก, 

เขาถึงเม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2560.(https://drama.kapook.com/view162164.html). 

 6ขาวสดบันเทิง.ขนลุก!! ‘ออฟ’ขึ้นรับรางวัล ‘นาค’ี ขอบคุณพญานาคา-นาคี จบทาย

เรียกเสียงฮือฮาสาธุลั่นเลย, เขาถึงเม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2560. 

(https://www.khaosod.co.th/entertainment/news_224087). 

 7Kapook.daradaily The Great Awards 6 ประกาศผลแลว "นาคี" ควาละคร

แหงป ตามโผ!!, เขาถึงเม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2560. 

(https://women.kapook.com/view166640.html). 
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และไดพบรักกับ ทศพล ชายคนรักในอดีตชาติท่ีเคยมีสัญญาตอกัน เจาแมนาคีจึงทําทุกทางเพ่ือให

ไดครองรักกับชายคนรักอีกครั้ง7

8 

 อยางไรก็ตามละครเร่ืองนาคี ยังไดนําเสนอเร่ืองราวท่ีสะทอนใหเห็นถึงความเชื่อทางคติ

ชนมากมาย ท้ังจากพ้ืนถ่ิน ชาดก และความเชื่อเหนือธรรมชาติมาผนวกดวยแนวคิดทาง

พระพุทธศาสนาโดยมีโครงเรื่องท่ีเขมขน เชน ใชตํานานรักของคนกับงู การใชพล็อตเรื่องคนรักกับ

งูจะสามารถสรางอารมณพิศวาสไดมากกวาพล็อตความรักระหวางมนุษยกับมนุษยปกติธรรมดา 

เพราะเปนเร่ืองท่ีเหนือจิตนาการ และแนวคิดเร่ืองแหกกฎฟา ท่ีเปนการกระทําผิดกฎธรรมชาติ

ระหวางบางอยางท่ีไมสามารถอยูรวมกันได ซ่ึงเหมือนกับนิทานพ้ืนบานเมืองหางโจวของจีนเร่ือง

นางพญางูขาว เปนตน  

นอกจากจะสรางโครงเร่ืองใหเขมขนโดยการใชตํานานท่ีกลาวมาขางตนแลว ยังมีการ

เสริมความสมจริงใหแกฉากและตัวละคร กลาวคือ ฉากถายทําของละครนั้นมีการปกหลักไวท่ี 

อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ก็เพ่ือตองการจะสรางความสมจริงใหแกเร่ืองราวในละคร 

เพราะการถายทํายังสถานท่ีเชนนี้มีผลตอการออกแบบเสื้อผาหนาผมท้ังกระบวนตามหลักฐานทาง

ประวัติศาสตร ผูท่ีอาศัยอยูในเขตจังหวัดอุบลราชธานีมาตั้งแตอดีตมีหลายเผาพันธุ ไดแก คนไทย-

ลาวพ้ืนเมืองอีสาน ชนเผาขา ชนเผาเขมร ดังนั้นจะเห็นไดวารูปแบบของเสื้อผาและภาษาในละคร

จึงเปนวัฒนธรรมลาวผสมกับเขมรถิ่นไทย 

รวมถึงมีการแตมสีสันใหทองเร่ือง โดยบางอยางก็ผูกโยงกับตํานานปรัมปรา และ

บางอยางก็มีอยูจริง เชน ตํานานของพญาศรีสุทโธนาคราช ซ่ึงเปนพญานาคราชผูเปนใหญ เปน

พญานาคราชขององคอินทราธิราชเจา "มีพรหมประกายโลก"8

9 หรือวังนาคินทรคําชะโนด สถานท่ี

ดังกลาวต้ังอยูระหวางรอยตอของตําบลวังทอง ตําบลบานมวงและตําบลบานจันทรอําเภอบานดุง 

จังหวัดอุดรธานี เปนเวียงวังท่ีประทับซ่ึงเปนสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิเปนท่ีเคารพและศรัทธาของคนใน

                                                            
 8วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี.นาคี, เขาถึงเม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2560.                                                                            

(https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B5). 

 9Sanook.“เจาปูศรีสุทโธ” มหาเทพนาคาผูยิ่งใหญ แหงคําชะโนด, เขาถึงเม่ือวันท่ี 

11 มีนาคม2560.(http://horoscope.sanook.com/105605/). 

จังหวัดอุดรธานี และอีสานตอนบน ซ่ึงปจจุบัน  วัดปาคําชะโนดกลายเปนสถานท่ีท่ีคนจากหลายๆ

ภูมิภาคแหเดินทางไปสักการบูชากันเปนอยางมากนอกจากตํานานของพญาศรีสุทโธนาคราชแลว 

ความเชื่อท่ีมีอยูจริงยังไดแก เปรตงู แหวนพิรอด วานพญาลิ้นงู ธงสามชาย วานดอกทอง บทสวด

บูชาพญานาคี บั้งไฟพญานาค เปนตน 

 อาจกลาวไดวา ละครเร่ืองนาคี เปนละครแนวลึกลับโรแมนท่ีมีวัฒนธรรมและความเชื่อ

หลากหลายเปนอยางมาก การนําวัฒนธรรมและความเชื่อมาประกอบสรางเปนตัวบทละคร ทําให

ละครมีความนาสนใจ มีสีสันความเปนทองถ่ิน และมีเนื้อหาท่ีหนักแนนอยางไรก็ตาม ตํานาน

วัฒนธรรมและ ความเชื่อท่ีปรากฏอยูในละครนั้น ไมใชเพียงนิทานท่ีเลาสืบตอกันมาเพ่ือความ

บันเทิง หรือตองการจะสื่อเนื้อหาสาระแคเพียงผิวเผิน หากยังเปนพ้ืนท่ีและเคร่ืองมือในการ

ตอรองกับอํานาจกระแสหลัก โดยใชเรื่องเลาเพ่ือสรางอัตลักษณทางวัฒนธรรม 

ความเปนทองถิ่นในละครโทรทัศนไทย 

 โทรทัศนเปนสื่อมวลชนประเภทหนึ่งท่ีทําหนาท่ีในการสื่อสาร โดยสามารถนําสาระตาง ๆ 

ไปใหผูคนจํานวนมากรับรูในเวลาเดียวกัน ในปจจุบันไดถือวาโทรทัศนเปนสื่อมวลชนท่ีแพรหลาย

และมีอิทธิพลมากในสังคมไทย เนื่องจากโทรทัศนเปนสื่อมวลชนท่ีรวมเอาคุณสมบัติของวิทยุ 

ภาพยนตร และหนังสือพิมพเขาไวดวยกัน คือ ผูชมสามารถไดยินเสียงเชนเดียวกับการฟงวิทยุ ได

เห็นภาพเคลื่อนไหวเชนเดียวกับการดูภาพยนตร และไดเห็นตัวหนังสือเชนเดียวกับการอาน

หนังสือพิมพ โทรทัศนจึงเปนสื่อมวลชนท่ีแสดงเร่ืองราวตาง ๆ ใหกับผูชมไดอยางชัดเจนท่ีสุดและ

เขาถึงผูชมมากกวาสื่ออ่ืน ๆ9

10 

 นอกจากนั้น รายการตาง ๆท่ีนําเสนอผานโทรทัศนก็จะมีหลากหลายประเภท ไมวาจะ

เปน ประเภทขาวสาร ประเภทความรู ประเภทสังคมธุรกิจ และประเภทรายการบันเทิง แตสวน

ใหญท่ีไดรับความนิยมจะเปนในรูปแบบของละคร ซ่ึงอยูในประเภทรายการบันเทิง ท้ังนี้ละคร

โทรทัศนท่ีนําเสนออยูตามสถานีตาง ๆ ก็จะมีเนื้อหาและรูปแบบท่ีแตกตางกันออกไป มีท้ัง

                                                            
 10กฤษดา รัตนแสงศรี. “การผลิตรายการโทรทัศนไทยในปจจุบัน”.วิทยานิพนธ

วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน.สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 2535.(อัดสําเนา). 
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จังหวัดอุดรธานี และอีสานตอนบน ซ่ึงปจจุบัน  วัดปาคําชะโนดกลายเปนสถานท่ีท่ีคนจากหลายๆ

ภูมิภาคแหเดินทางไปสักการบูชากันเปนอยางมากนอกจากตํานานของพญาศรีสุทโธนาคราชแลว 

ความเชื่อท่ีมีอยูจริงยังไดแก เปรตงู แหวนพิรอด วานพญาลิ้นงู ธงสามชาย วานดอกทอง บทสวด

บูชาพญานาคี บั้งไฟพญานาค เปนตน 

 อาจกลาวไดวา ละครเร่ืองนาคี เปนละครแนวลึกลับโรแมนท่ีมีวัฒนธรรมและความเชื่อ

หลากหลายเปนอยางมาก การนําวัฒนธรรมและความเชื่อมาประกอบสรางเปนตัวบทละคร ทําให

ละครมีความนาสนใจ มีสีสันความเปนทองถ่ิน และมีเนื้อหาท่ีหนักแนนอยางไรก็ตาม ตํานาน

วัฒนธรรมและ ความเชื่อท่ีปรากฏอยูในละครนั้น ไมใชเพียงนิทานท่ีเลาสืบตอกันมาเพ่ือความ

บันเทิง หรือตองการจะสื่อเนื้อหาสาระแคเพียงผิวเผิน หากยังเปนพ้ืนท่ีและเคร่ืองมือในการ

ตอรองกับอํานาจกระแสหลัก โดยใชเรื่องเลาเพ่ือสรางอัตลักษณทางวัฒนธรรม 

ความเปนทองถิ่นในละครโทรทัศนไทย 

 โทรทัศนเปนสื่อมวลชนประเภทหนึ่งท่ีทําหนาท่ีในการสื่อสาร โดยสามารถนําสาระตาง ๆ 

ไปใหผูคนจํานวนมากรับรูในเวลาเดียวกัน ในปจจุบันไดถือวาโทรทัศนเปนสื่อมวลชนท่ีแพรหลาย

และมีอิทธิพลมากในสังคมไทย เนื่องจากโทรทัศนเปนสื่อมวลชนท่ีรวมเอาคุณสมบัติของวิทยุ 

ภาพยนตร และหนังสือพิมพเขาไวดวยกัน คือ ผูชมสามารถไดยินเสียงเชนเดียวกับการฟงวิทยุ ได

เห็นภาพเคลื่อนไหวเชนเดียวกับการดูภาพยนตร และไดเห็นตัวหนังสือเชนเดียวกับการอาน

หนังสือพิมพ โทรทัศนจึงเปนสื่อมวลชนท่ีแสดงเร่ืองราวตาง ๆ ใหกับผูชมไดอยางชัดเจนท่ีสุดและ

เขาถึงผูชมมากกวาสื่ออ่ืน ๆ9

10 

 นอกจากนั้น รายการตาง ๆท่ีนําเสนอผานโทรทัศนก็จะมีหลากหลายประเภท ไมวาจะ

เปน ประเภทขาวสาร ประเภทความรู ประเภทสังคมธุรกิจ และประเภทรายการบันเทิง แตสวน

ใหญท่ีไดรับความนิยมจะเปนในรูปแบบของละคร ซ่ึงอยูในประเภทรายการบันเทิง ท้ังนี้ละคร

โทรทัศนท่ีนําเสนออยูตามสถานีตาง ๆ ก็จะมีเนื้อหาและรูปแบบท่ีแตกตางกันออกไป มีท้ัง

                                                            
 10กฤษดา รัตนแสงศรี. “การผลิตรายการโทรทัศนไทยในปจจุบัน”.วิทยานิพนธ

วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน.สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 2535.(อัดสําเนา). 



พินิจอุษาคเนย์ รัตนาภรณ์ วิลัย

[ 136 ]

ประเภทสืบสวน ละครเด็ก ละครตลก ละครชิงรักหักสวาท อิจฉาริษยา ละครประเภทจักรๆ 

วงศๆ10

11 และท่ีสําคัญคือละครอิงประวัติศาสตร ตํานานพ้ืนบาน นิทานปรัมปรา 

 เม่ือกลาวถึงละครประเภทอิงประวัติศาสตร ตํานานพ้ืนบาน นิทานปรัมปรา เรามักจะ

เห็นรูปแบบการนําเสนอท่ีหยิบเอาเหตุการณหลักๆ หรือสิ่งท่ีปรากฏในประวัติศาสตร ตํานาน

พ้ืนบาน นิทานปรัมปรา มาสรางเร่ืองราว บุคคล และอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมใหเกิดสีสัน ความสนุกสนาน 

และอาจแทรกความคิดหรือจินตนาการบางอยางลงไปในละคร นอกเหนือจากความสนุกสนาน

และแงคิดท่ีไดรับจากละครแลว ละครยังพยายามสะทอนใหเห็นถึงชีวิตความเปนอยูของผูคนใน

สังคมตาง ๆ ดวย 

 จะเห็นไดวา ละครโทรทัศนในปจจุบันสวนใหญไมเพียงแตจะนําเสนอความสนุกสนาน

เทานั้น แตยังพยายามสอดแทรกอัตลักษณทางวัฒนธรรม รวมถึงตํานานความเชื่อตาง ๆเขาไป

ดวย บางเร่ืองอาจนําเสนอเปนเพียงเกร็ดความรูเล็กๆ นอยๆ ในขณะท่ีบางเร่ืองอาจนําอัตลักษณ

ทางวัฒนธรรม และตํานานความเชื่อตาง ๆมาเปนตัวต้ังในการดําเนินเร่ือง ท้ังนี้ก็เพ่ือตองการจะ

แสดงใหเห็นวาอัตลักษณทางวัฒนธรรม และตํานานความเชื่อตาง ๆ ไมใชแคเรื่องราวสืบตอกันมา

เพ่ือความบันเทิง แตเปนการนําเสนอเพ่ือตองการจะสรางอัตลักษณทางวัฒนธรรมของสังคมนั้น ๆ

ใหผูคนไดรับรู 

ในสังคมไทยบานเราเปนสังคมท่ีมีอัตลักษณทางวัฒนธรรม และตํานานความเชื่อตาง ๆ

ท่ีเดนชัดและหลากหลาย ไมวาจะเปนภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคใต นอกจากนี้ยังมี

ความเชื่อทางศาสนาและการนับถือสิ่งศักด์ิสิทธ์ิท่ีแตกตางกันไปตามสภาพภูมิศาสตรและ

สิ่งแวดลอมจนกลายเปนลักษณะเฉพาะของแตละทองถ่ิน โดยเฉพาะภาคอีสานเปนภูมิภาคท่ีมี

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและประเพณีแตกตางกันไปตามแตละทองถ่ินและแตกตางจาก

ภูมิภาคอ่ืนๆของไทยอยางเห็นไดชัดสาเหตุท่ีภาคอีสานมีความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีสวนหนึ่งอาจจะเปนผลมาจากการเปนศูนยรวมของประชากรหลากหลายเชื้อชาติจน

                                                            
 11อรนุช เลิศจรรยารักษ.หลักการเขียนโทรทัศน.กรุงเทพฯ: โรงพิมพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2548.หนา73-74. 

กอใหเกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมข้ึน ทําใหชาวไทยอีสานและชาวลาวแถบลุมแมน้ําโขงมี

ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีคลายๆกัน และรูปแบบการดําเนินชีวิตก็มีความคลายคลึงกัน 

ท้ังนี้ชาวอีสานยังมีความเชื่อท่ีคลายๆกับภาคเหนือ คือ เชื่อในเร่ืองผี ผีเหลานี้ประกอบ

ไปดวยผีประเภทตาง ๆ เชน ผีนา ผีปา ผีเขา ผีบาน ผีหมูบาน ผีปูยาตายาย ผีฟา ผีแถน และ     

ผีอ่ืน ๆ หรือแมกระท่ังผีท่ีเกิดจากการกระทําของบุคคล เชน ผีปอบความเชื่อเรื่องผีมีความผูกพัน

กับชีวิตของคนอีสานต้ังแตเกิดจนกระท่ังตาย เกี่ยวของกับชีวิตตลอดเวลา อํานาจเหนือธรรมชาติ

ซ่ึงมีผีเปนตัวแทน จึงเปนพ้ืนฐานสําคัญของวิถีชีวิตชาวอีสานมาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันใน

ขณะเดียวกันก็ยังมีความเชื่อในเรื่องของ ลัทธิบูชานาค หรือ ลัทธิบูชาง1ู1

12 ดวย 

 อยางไรก็ตาม จากอัตลักษณทางวัฒนธรรม ประเพณี ตํานานความเชื่อตาง ๆของแตละ

ภูมิภาคท่ีมีลักษณะโดดเดนเฉพาะตัว ไมเพียงแตจะถูกบอกเลากันฟงเฉพาะในภูมิภาคของตน

เทานั้น แตยังถูกหยิบนํามาเสนอผานสื่อเทคโนโลยีตาง ๆ ไมวาจะเปน วิทยุ อินเตอรเน็ต นิตยสาร 

เว็บไซต และท่ีสําคัญคือโทรทัศน เหตุผลในการนําอัตลักษณทางวัฒนธรรม ประเพณี ตํานาน

ความเชื่อตาง ๆ มานําเสนอผานสื่อเทคโนโลยีตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน ก็เพ่ือตองการจะสะทอนให

เห็นความเปนจริงของคนในสังคมวา มีวิถีชีวิตความเปนมาอยางไรอีกท้ังยังตองการจะรักษาอัต

ลักษณทางวัฒนธรรมตาง ๆ เหลานี้ไว เพ่ือแสดงออกถึงคุณคาของความเปนเอกลักษณเฉพาะของ

แตละทองถิ่น ตลอดจนเปนเครื่องเตือนใจใหกับคนรุนหลังไดทราบและเรียนรูท่ีจะศึกษา  

ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันเรามักจะเห็นละครโทรทัศนท่ีมีการนําเสนอเร่ืองราวความเปน

ทองถ่ินออกมาโลดแลนอยูบนจอโทรทัศนใหไดชมอยูเร่ือย ๆ การท่ีผูผลิตละครทําละครท่ีมีเนื้อหา

สะทอนอัตลักษณทางวัฒนธรรม ประเพณี ตํานานความเชื่อตาง ๆออกมานี้ก็เพราะสังคมไทยโดย

สวนใหญ มีพ้ืนฐานทางวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อท่ีคลายกันอยูแลว จึงเปนเร่ืองงายท่ีจะ

ไดรับความนิยมจากผูชมหรือคนดู นอกจากละครจะสรางเพ่ือสะทอนสังคมแลว “เรตต้ิง” ก็เปน

ปจจัยหนึ่งท่ีผูจัดใหความสําคัญ กลาวคือเรตต้ิงกลายเปนเคร่ืองมือระดับสากล ท่ีจะชี้ วัด

ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจสื่อโทรทัศน สถานีไหนหรือรายการไหนมีเรตต้ิงสูง หมายถึง ความ

                                                            
 12สุจิตต วงษเทศ.เบิ่งสังคมและวัฒนธรรมอีสาน.กรุงเทพฯ: มติชน, 2543.หนา38. 
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กอใหเกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมข้ึน ทําใหชาวไทยอีสานและชาวลาวแถบลุมแมน้ําโขงมี

ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีคลายๆกัน และรูปแบบการดําเนินชีวิตก็มีความคลายคลึงกัน 

ท้ังนี้ชาวอีสานยังมีความเชื่อท่ีคลายๆกับภาคเหนือ คือ เชื่อในเร่ืองผี ผีเหลานี้ประกอบ

ไปดวยผีประเภทตาง ๆ เชน ผีนา ผีปา ผีเขา ผีบาน ผีหมูบาน ผีปูยาตายาย ผีฟา ผีแถน และ     

ผีอ่ืน ๆ หรือแมกระท่ังผีท่ีเกิดจากการกระทําของบุคคล เชน ผีปอบความเชื่อเรื่องผีมีความผูกพัน

กับชีวิตของคนอีสานต้ังแตเกิดจนกระท่ังตาย เกี่ยวของกับชีวิตตลอดเวลา อํานาจเหนือธรรมชาติ

ซ่ึงมีผีเปนตัวแทน จึงเปนพ้ืนฐานสําคัญของวิถีชีวิตชาวอีสานมาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันใน

ขณะเดียวกันก็ยังมีความเชื่อในเรื่องของ ลัทธิบูชานาค หรือ ลัทธิบูชาง1ู1

12 ดวย 

 อยางไรก็ตาม จากอัตลักษณทางวัฒนธรรม ประเพณี ตํานานความเชื่อตาง ๆของแตละ

ภูมิภาคท่ีมีลักษณะโดดเดนเฉพาะตัว ไมเพียงแตจะถูกบอกเลากันฟงเฉพาะในภูมิภาคของตน

เทานั้น แตยังถูกหยิบนํามาเสนอผานสื่อเทคโนโลยีตาง ๆ ไมวาจะเปน วิทยุ อินเตอรเน็ต นิตยสาร 

เว็บไซต และท่ีสําคัญคือโทรทัศน เหตุผลในการนําอัตลักษณทางวัฒนธรรม ประเพณี ตํานาน

ความเชื่อตาง ๆ มานําเสนอผานสื่อเทคโนโลยีตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน ก็เพ่ือตองการจะสะทอนให

เห็นความเปนจริงของคนในสังคมวา มีวิถีชีวิตความเปนมาอยางไรอีกท้ังยังตองการจะรักษาอัต

ลักษณทางวัฒนธรรมตาง ๆ เหลานี้ไว เพ่ือแสดงออกถึงคุณคาของความเปนเอกลักษณเฉพาะของ

แตละทองถิ่น ตลอดจนเปนเครื่องเตือนใจใหกับคนรุนหลังไดทราบและเรียนรูท่ีจะศึกษา  

ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันเรามักจะเห็นละครโทรทัศนท่ีมีการนําเสนอเร่ืองราวความเปน

ทองถ่ินออกมาโลดแลนอยูบนจอโทรทัศนใหไดชมอยูเร่ือย ๆ การท่ีผูผลิตละครทําละครท่ีมีเนื้อหา

สะทอนอัตลักษณทางวัฒนธรรม ประเพณี ตํานานความเชื่อตาง ๆออกมานี้ก็เพราะสังคมไทยโดย

สวนใหญ มีพ้ืนฐานทางวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อท่ีคลายกันอยูแลว จึงเปนเร่ืองงายท่ีจะ

ไดรับความนิยมจากผูชมหรือคนดู นอกจากละครจะสรางเพ่ือสะทอนสังคมแลว “เรตต้ิง” ก็เปน

ปจจัยหนึ่งท่ีผูจัดใหความสําคัญ กลาวคือเรตต้ิงกลายเปนเคร่ืองมือระดับสากล ท่ีจะชี้ วัด

ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจสื่อโทรทัศน สถานีไหนหรือรายการไหนมีเรตต้ิงสูง หมายถึง ความ

                                                            
 12สุจิตต วงษเทศ.เบิ่งสังคมและวัฒนธรรมอีสาน.กรุงเทพฯ: มติชน, 2543.หนา38. 
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นิยมของรายการ ความนิยมของสถานีพุงสูง สิ่งท่ีจะตามมาก็คือ รายได เพราะเจาของสินคา หรือ

เอเจนซ่ีโฆษณามักจะยึดเอาเรตติ้งเปนเครื่องมือในการตัดสินใจซ้ือโฆษณาในสื่อทีวี 

แมปจจุบันจะมีสื่อโทรทัศนท่ีเปนสื่อทางเลือกใหมๆ เกิดข้ึนมากมาย นอกจากฟรีทีวีท่ี

ครองตลาดเดิมมาอยางยาวนาน ยังมีโทรทัศนดาวเทียม เคเบิลทีวี และทีวีดิจิตอล ท่ีกําลังทยอย

ออกอากาศใหเห็นกันในปจจุบัน แนนอนวา สื่อเหลานี้ยังคงตองอาศัย เรตต้ิงเปนเคร่ืองมือชี้วัด

ความสําเร็จ และนําทางไปสูการสรางรายไดท้ังนี้การท่ีผูจัดละครอยากใหละครของตนเองมีเรตต้ิง

ท่ีสูงหรือไดรับความนิยมท่ีดี ก็ตองวางแผนกอนวาจะเจาะกลุมเปาหมายกลุมไหน เชน การทํา

ละครประเภทอิงประวัติศาสตร ตํานานพ้ืนบาน นิทานปรัมปรา ก็ตองอาศัยความเปนทองถ่ินของ

คนในสังคม ซ่ึงแนนอนวาพ้ืนฐานความเปนทองถ่ินของคนในสังคมนั้นมักจะมีติดตัวกันอยูแลว 

แมวาอาจมีผูคนบางกลุมยายถ่ินฐานเขามาประกอบอาชีพในเมืองแตโดยพ้ืนฐานของตนก็ยังคงมี

ความเปนทองถ่ินอยูในตัว จึงทําใหการทําละครประเภทนี้สามารถทําเรตต้ิงไดดี และไดรับความ

นิยม นอกจากนั้นยังมีปจจัยอ่ืนท่ีทําใหละครไดรับความนิยมดวย เชน ชวงเวลาในการออกอากาศ 

การเลือกนักแสดง การเขียนบทละคร เปนตนเม่ือละครไดรับความนิยมและมีเรตต้ิงท่ีดีแลวทางผู

จัดก็จะไดรับผลตอบแทนจากเรตต้ิงท่ีดี ตามท่ีกลาวไปแลวขางตน และในขณะเดียวกันเนื้อหา

หรือเรื่องราวความเปนทองถิ่นท่ีถูกยกขึ้นมาเสนอผานละคร ก็จะไดรับความสนใจ ซ่ึงสราง

ประโยชนและทําใหคนหันมาใหความสําคัญกับความเปนทองถ่ินนั้นๆมากข้ึน ดังนั้น จะเห็นไดวา

ละครประเภทนี้ตางไดรับการตอบรับเปนอยางดีและประสบความสําเร็จกันอยางลนหลาม  

จะเห็นไดวาละครท่ีนําเสนอความเปนทองถ่ิน โดยมีการเลาถึงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 

ประเพณี ตํานานความเชื่อตาง ๆ เหลานี้ ตางก็ประสบความสําเร็จเกือบทุกยุคสมัยไมมากก็นอย 

แตในป 2559 ท่ีผานมามีละครอยูเรื่องหนึ่งท่ีไมพูดถึงไมได เนื่องจากละครเรื่องนี้ไดรับการตอบรับ

เปนอยางดีและกระแสมาแรงมากท่ีสุด จนไดชื่อวาเปนละครแหงปท่ีประสบความสําเร็จเปนอยาง

มาก คือ ละครเร่ืองนาคีลักษณะเดนของละครเร่ืองนี้คือการนําเอาความเชื่อทางคติชนมากมาย 

ท้ังจากตํานานพ้ืนถิ่น ชาดก และความเชื่อเหนือธรรมชาติมาประชุมกันและผนวกดวยแนวคิดทาง

พุทธศาสนาเพ่ือประกอบสรางเปนละครแนวลกึลับและโรแมนซ 

อาจกลาวไดวา ความเปนทองถ่ินท่ีสะทอนผานละครโทรทัศนไทย ก็เพ่ือตองการจะทํา

ใหผูชมหรือคนดูไดเห็นถึงคุณคาของอัตลักษณทางวัฒนธรรม และประเพณีของไทยในแตละ

ภูมิภาค เนื่องจากกระแสของโลกาภิวัตนในปจจุบันทําใหคุณคาของความเปนทองถ่ินลดนอยลง 

กลาวคือ มีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อด้ังเดิมใหเปนสังคมเมือง อยางไรก็ตาม 

แมวากระแสของโลกาภิวัตนจะสงผลตอละครท่ีนําเสนอความเปนทองถ่ิน แตผูผลิตละครก็

พยายามประกอบสรางตัวบทใหม ทําใหละครมีเนื้อหาท่ีเขมขนและหนักแนนข้ึน นอกจากนี้ สวน

หนึ่งของละครท่ีมีการหยิบเอาตํานานความเชื่อมาเปนโครงเร่ือง ก็เพราะตํานานเหลานี้มีคุณคา

ทางสังคมและทางประวัติศาสตร บางตํานานสะทอนใหเห็นวิธีคิดของคนในอดีต และบางตํานาน

สะทอนใหเห็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนโบราณดังนั้น ละครโทรทัศนท่ีนําเสนอความเปนทองถ่ิน

ไดรับความนิยม ก็เพราะผูชมหรือคนดูในสังคมเกือบทุกคนในสังคมตางก็มีคติความเชื่อท่ีคลายกัน 

จึงทําใหละครเหลานี้เขาไปนั่งอยูในใจผูชมอยางงายดาย 

วิเคราะหละครโทรทัศนเรื่องนาคี 

ละครเรื่องนาคีสามารถทําใหเห็นถึงองคประกอบตางๆท่ีพยายามสะทอนใหเห็นถึงสังคม 

วัฒนธรรม ประเพณีความเปนทองถ่ิน อันหลากหลาย ซ่ึงการนําเสนอภาพลักษณของสังคมและ

วัฒนธรรมผานตัวละคร ผานบทสนทนา ผานฉากนี้ ก็เพ่ือตองการใหละครเกิดความสมจริง และ

คนดูก็สามารถท่ีจะเรียนรูและนําสิ่งตางๆเหลานี้ไปถายทอดตอ หรือชวยกันอนุรักษไวได 

นอกจากนั้น สิ่งสําคัญท่ีนอกเหนือจากการนําเสนอสังคมและวัฒนธรรมก็คือ ตํานานท่ี

ผสมผสานความเชื่อมากมายโดยสอดแทรกอยูในละคร เชน ตํานานพ้ืนถ่ิน ชาดก  ความเชื่อเหนือ

ธรรมชาติตางๆ จนสามารถนํามาประกอบสรางเปนละครท่ีโดดเดนในป 2559 ไดอยางสมบูรณ 

ดังนั้นผูจัดทําจึงตองการจะวิเคราะหความพิเศษของละครในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับตํานานท่ี

ผสมผสานความเชื่อใหเห็นอยางชัดเจน 

 โครงเร่ืองของละคร 

1. ตํานานพญานาคที่เกี่ยวของกับคนไทย 

ตํานานของพญานาคเปนเคาโครงท่ีสําคัญท่ีสุดในละครเร่ืองนาคี ซ่ึงในตํานานไดเลาวา 

ในดินแดนแถบลุมแมน้ําโขงเชื่อวา “นาค” มีตัวตนจริง มีภพภูมิเปนโลกทิพยอยูใตเมืองบาดาล มี

อิทธิฤทธ์ิสามารถบันดาลใหเกิดสรรพสภาวะเหนือโลกไดอเนกประการ มีปกติวิสัยเปนผูรักษา

บริสุทธ์ิศีล นาคจึงเปนสัตวกึ่งเทพท่ีสามารถแปลงกายได และเปนท่ีรูจักกันดีจากภาพลักษณท่ี
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ภูมิภาค เนื่องจากกระแสของโลกาภิวัตนในปจจุบันทําใหคุณคาของความเปนทองถ่ินลดนอยลง 

กลาวคือ มีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อด้ังเดิมใหเปนสังคมเมือง อยางไรก็ตาม 

แมวากระแสของโลกาภิวัตนจะสงผลตอละครท่ีนําเสนอความเปนทองถ่ิน แตผูผลิตละครก็

พยายามประกอบสรางตัวบทใหม ทําใหละครมีเนื้อหาท่ีเขมขนและหนักแนนข้ึน นอกจากนี้ สวน

หนึ่งของละครท่ีมีการหยิบเอาตํานานความเชื่อมาเปนโครงเร่ือง ก็เพราะตํานานเหลานี้มีคุณคา

ทางสังคมและทางประวัติศาสตร บางตํานานสะทอนใหเห็นวิธีคิดของคนในอดีต และบางตํานาน

สะทอนใหเห็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนโบราณดังนั้น ละครโทรทัศนท่ีนําเสนอความเปนทองถ่ิน

ไดรับความนิยม ก็เพราะผูชมหรือคนดูในสังคมเกือบทุกคนในสังคมตางก็มีคติความเชื่อท่ีคลายกัน 

จึงทําใหละครเหลานี้เขาไปนั่งอยูในใจผูชมอยางงายดาย 

วิเคราะหละครโทรทัศนเรื่องนาคี 

ละครเรื่องนาคีสามารถทําใหเห็นถึงองคประกอบตางๆท่ีพยายามสะทอนใหเห็นถึงสังคม 

วัฒนธรรม ประเพณีความเปนทองถ่ิน อันหลากหลาย ซ่ึงการนําเสนอภาพลักษณของสังคมและ

วัฒนธรรมผานตัวละคร ผานบทสนทนา ผานฉากนี้ ก็เพ่ือตองการใหละครเกิดความสมจริง และ

คนดูก็สามารถท่ีจะเรียนรูและนําสิ่งตางๆเหลานี้ไปถายทอดตอ หรือชวยกันอนุรักษไวได 

นอกจากนั้น สิ่งสําคัญท่ีนอกเหนือจากการนําเสนอสังคมและวัฒนธรรมก็คือ ตํานานท่ี

ผสมผสานความเชื่อมากมายโดยสอดแทรกอยูในละคร เชน ตํานานพ้ืนถ่ิน ชาดก  ความเชื่อเหนือ

ธรรมชาติตางๆ จนสามารถนํามาประกอบสรางเปนละครท่ีโดดเดนในป 2559 ไดอยางสมบูรณ 

ดังนั้นผูจัดทําจึงตองการจะวิเคราะหความพิเศษของละครในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับตํานานท่ี

ผสมผสานความเชื่อใหเห็นอยางชัดเจน 

 โครงเร่ืองของละคร 

1. ตํานานพญานาคที่เกี่ยวของกับคนไทย 

ตํานานของพญานาคเปนเคาโครงท่ีสําคัญท่ีสุดในละครเร่ืองนาคี ซ่ึงในตํานานไดเลาวา 

ในดินแดนแถบลุมแมน้ําโขงเชื่อวา “นาค” มีตัวตนจริง มีภพภูมิเปนโลกทิพยอยูใตเมืองบาดาล มี

อิทธิฤทธ์ิสามารถบันดาลใหเกิดสรรพสภาวะเหนือโลกไดอเนกประการ มีปกติวิสัยเปนผูรักษา

บริสุทธ์ิศีล นาคจึงเปนสัตวกึ่งเทพท่ีสามารถแปลงกายได และเปนท่ีรูจักกันดีจากภาพลักษณท่ี
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สรางมาจากจินตนาการอันวิเศษยอดเย่ียมของคนโบราณ และไดจดจารึกผูกข้ึนเปนนิยายหรือ

นิทานปรัมปราท่ีเลาขานสืบตอกันมาหลายชั่วอายุคน อีกท้ัง นาค ยังเปนระบบสัญลักษณอัน

ศักด์ิสิทธ์ิท่ีชนกลุมแถบลุมแมน้ําโขงเคารพยกยองและยําเกรงตออํานาจศักด์ิสิทธ์ิ พวกเขามีแรง

บันดาลใจในความเชื่อท่ีวา พญานาคเปนเจาแหงแมน้ําโขง12

13 
 

2. ตํานานรักคนกับงู 

ละครใชพล็อตคนรักกับงูเปนโครงเร่ืองใหญ ทําใหตัวบทมีความเขมขนการใชพล็อตคน

รักกับงูจึงสรางอารมณพิศวาสไดมากกวาพล็อตความรักระหวางมนุษยปกติธรรมดา เพราะการ

ผสมพันธุขามเผาพันธุระหวางมนุษยกับสัตวเปนเร่ืองเหนือจินตนาการ ถึงจะเปนเร่ืองเหนือ

จินตนาการ พล็อตคนรักกับงูก็เปนพล็อตท่ีคนไทยคุนเคย เพราะมีตํานานท่ีรูจักกันอยางดีรองรับ 

เชน เร่ืองผาแดงนางไอ 1 3 14ซ่ึงเปนตํานานเมืองหนองหาน และเร่ืองพระทองกับนางนาค 1 4

15ซ่ึงเปน

ตํานานการสรางเมืองกัมพูชาหรือเขมร ทําใหละครนาคีเปนพล็อตท่ีคนดูคุนเคย รับรู และติดตาม

ไดดวยความสนุกสนาน 
 

3. แนวคิดเรื่องแหกกฎฟา 

"คนกับงูอยูดวยกันไมได มันแหกกฎฟา" เปนคําพูดท่ีเจาแมนาคีบอกกับทศพล ในEP.11

ซ่ึงการแหกกฎฟาในท่ีนี้นาจะหมายถึง การทําผิดกฎธรรมชาติตามท่ีนางเอกไดกลาว นอกจากนั้น

พล็อตเร่ืองแหกกฎฟายังเหมือนกับนิทานปรัมปราของจีนเร่ืองนางพญางูขาว ซ่ึงเปนเร่ืองราวของ

บัณฑิตหนุมท่ีตกหลุมรักปศาจงูขาวท่ีจําแลงกายเปนหญิงงามมาเพ่ือตอบแทนบุญคุณของบัณฑิต

หนุมท่ีเคยชวยชีวิตนางไวในอดีต ชีวิตคูของสองคนนี้นาจะราบรื่นดี เพราะไมมีใครรูวานางเอกเปน

งูขาว จนกระท่ัง หลวงจีนฝาไห (法海禅师พระเถระธรรมสาคร）ตามมาพบ หลวงจีน

                                                            
 13จิตรกร เอมพันธ.พญานาคเจาแหงแมน้ําโขง.กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

2547, หนา4. 

 14 พระมหาประมวล ฐานทตฺโต.ประวัติพระธาตุนารายณเจงเวง.กรุงเทพฯ: กรม

ศิลปากร, หนา44-53.  

 15ผูชวยศาสตราจารยประยูร ทรงศิลป.ประชุมเรื่องตํานานและนิทานพ้ืนบานเขมร 

(ภาคที่ ๑-๙).กรุงเทพฯ: สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2540. 

ตองการชวยเหลือบัณฑิตหนุมใหพนจากการดูดกลืนวิญญาณของปศาจงูขาว จึงไดตอสูกับปศาจงู

ขาว และจับนางไปจองจําไวใตเจดียเหลยเฟง (雷峰塔เจดียฟาคํารณ)15

16 

จะเห็นไดวาเร่ืองนาคีมีสวนพองกับเร่ืองนางพญางูขาว ตางก็เปนตํานานความรักอัน

ลึกซ้ึงระหวางคนกับงู ตางก็มีบุพกรรมตอกันและกันมาในอดีต เจาแมนาคีกับนางพญางูขาวตางก็

บําเพ็ญตบะมาเปนเวลา 1000 ป และจําแลงเปนมนุษยในรูปของสาวงาม และท้ังคูก็ทําผิดกฎฟา

หรือกฎสวรรค ฝายไทยถือวาคนกับงูอยูรวมกันไมได มันผิดธรรมชาติ ฝายจีนถือวาคนกับปศาจ

อยูรวมกันไมได ปศาจจะดูดกลืนวิญญาณของมนุษย ท้ังคูตางก็มีศัตรูไลลา เจาแมนาคีทํารายคน

ดวยโทสะจึงถูกไลลา สวนนางพญางูขาว หลวงจีนฝาไหถือวาตนทําหนาท่ีพิทักษกฎสวรรค จึงตาม

ไลลานาง 

4. ตํานานปลาไหลเผือกและ พญานาคถลมหนองหาร 

ใน EP.10 เจาแมนาคีคลอดลูกของนางท่ีเกิดแกแมทัพไชยสิงห และฝากลูกในราง

ปลาไหลเผือก เหตุผลท่ีเจาแมนาคีไมสามารถนําทารกไปเลี้ยงในบาดาลได เพราะตองการจะเลี่ยง

โทษทัณฑจากเจาปูศรีสุทโธนาคราช ตอมาเมืองมรุกขนครแหงแลง พระเจานิรุทธนาคจึงให

โหราศาสตรทํานายชะตาบานเมือง  โหรศาสตรจึงไดบอกคําทํานายกับพระเจานิรุทธราชวา เปน

เพราะปลาไหลเผือกทําใหเมืองมรุกขนครแหงแลง พระเจานิรุทธราชสั่งใหจับปลาไหลเผือกแบงให

คนในเมืองกิน เจาแมนาคีเกิดโทสะ บันดาลใหเกิดน้ําทวมถลมเมือง ผูคนลมตายท้ังหมด (ยกเวน

นางกํานัลคําปองท่ีกลับชาติมาเปนแมคําแกว)ซ่ึงพล็อตเร่ืองในท่ีนี้ไดอางอิงมาจากเคาโครงจาก

พงศาวดารโยนก - เชียงแสน รวมถึงยังสอดคลองกับเรื่องผาแดงนางไอ 

 จากพล็อตเรื่องตรงนี้แสดงใหเห็นวา ผูเขียนบทไดนําเอาตํานานและพงศาวดารตางๆมา

ผูกสรางปมใหเกิดความขัดแยงเพ่ือเปนสาเหตุใหเจาแมนาคีเกิดโทสะ และทําใหนางถูกลงทัณฑ

                                                            
 16 Wikipedia.ตํานานนางพญางูขาว, เขาถึงเม่ือวันท่ี 3 เมษายน 

2560.(https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8

%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%8

D%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%B9%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7). 
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ตองการชวยเหลือบัณฑิตหนุมใหพนจากการดูดกลืนวิญญาณของปศาจงูขาว จึงไดตอสูกับปศาจงู

ขาว และจับนางไปจองจําไวใตเจดียเหลยเฟง (雷峰塔เจดียฟาคํารณ)15
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จะเห็นไดวาเร่ืองนาคีมีสวนพองกับเร่ืองนางพญางูขาว ตางก็เปนตํานานความรักอัน

ลึกซ้ึงระหวางคนกับงู ตางก็มีบุพกรรมตอกันและกันมาในอดีต เจาแมนาคีกับนางพญางูขาวตางก็

บําเพ็ญตบะมาเปนเวลา 1000 ป และจําแลงเปนมนุษยในรูปของสาวงาม และท้ังคูก็ทําผิดกฎฟา

หรือกฎสวรรค ฝายไทยถือวาคนกับงูอยูรวมกันไมได มันผิดธรรมชาติ ฝายจีนถือวาคนกับปศาจ

อยูรวมกันไมได ปศาจจะดูดกลืนวิญญาณของมนุษย ท้ังคูตางก็มีศัตรูไลลา เจาแมนาคีทํารายคน

ดวยโทสะจึงถูกไลลา สวนนางพญางูขาว หลวงจีนฝาไหถือวาตนทําหนาท่ีพิทักษกฎสวรรค จึงตาม

ไลลานาง 

4. ตํานานปลาไหลเผือกและ พญานาคถลมหนองหาร 

ใน EP.10 เจาแมนาคีคลอดลูกของนางท่ีเกิดแกแมทัพไชยสิงห และฝากลูกในราง

ปลาไหลเผือก เหตุผลท่ีเจาแมนาคีไมสามารถนําทารกไปเลี้ยงในบาดาลได เพราะตองการจะเลี่ยง

โทษทัณฑจากเจาปูศรีสุทโธนาคราช ตอมาเมืองมรุกขนครแหงแลง พระเจานิรุทธนาคจึงให

โหราศาสตรทํานายชะตาบานเมือง  โหรศาสตรจึงไดบอกคําทํานายกับพระเจานิรุทธราชวา เปน

เพราะปลาไหลเผือกทําใหเมืองมรุกขนครแหงแลง พระเจานิรุทธราชสั่งใหจับปลาไหลเผือกแบงให

คนในเมืองกิน เจาแมนาคีเกิดโทสะ บันดาลใหเกิดน้ําทวมถลมเมือง ผูคนลมตายท้ังหมด (ยกเวน

นางกํานัลคําปองท่ีกลับชาติมาเปนแมคําแกว)ซ่ึงพล็อตเร่ืองในท่ีนี้ไดอางอิงมาจากเคาโครงจาก

พงศาวดารโยนก - เชียงแสน รวมถึงยังสอดคลองกับเรื่องผาแดงนางไอ 

 จากพล็อตเรื่องตรงนี้แสดงใหเห็นวา ผูเขียนบทไดนําเอาตํานานและพงศาวดารตางๆมา

ผูกสรางปมใหเกิดความขัดแยงเพ่ือเปนสาเหตุใหเจาแมนาคีเกิดโทสะ และทําใหนางถูกลงทัณฑ

                                                            
 16 Wikipedia.ตํานานนางพญางูขาว, เขาถึงเม่ือวันท่ี 3 เมษายน 

2560.(https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8

%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%8

D%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%B9%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7). 
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จากเจาปูศรีสุทโธนาคราชจนกลายเปนคร่ึงคนคร่ึงงู 1000 ป ซ่ึงเปนปริศนาของเร่ืองใหตัวละคร

ทุกตัวมาพัวพันกัน 

5. เหตุการณสุริยคราส 

ในละครอางถึงสุริยคราสอยูบอยๆวา “เม่ือพญานาคกลืนดวงตะวัน พญานาคีจะปรากฏ

กาย”คนโบราณเชื่อวาราหูอมพระอาทิตยเกิดเปนสุริยคราส อมพระจันทรเกิดเปนจันทรคราส ซ่ึง

ทางอีสานมีตํานานกบกินเดือนเลาแตกตางกันไปอีกแบบหนึ่ง 

ผูเขียนบท(สรรัตน จิรบวรวิสุทธ์ิ)อธิบายไวในเฟซบุคสวนตัววา “พญานาคกลืนดวง

ตะวันเปนความเชื่อของไทย ปรากฏในจดหมายเหตุลา ลูแบร ราชทูตฝร่ังเศสท่ีเดินทางมาสยาม

ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณฯ เลาวาชาวสยามมีคติความเชื่อวาสุริยคราสเกิดดวยฤทธ์ิของ

นาคราชกลืนดวงตะวัน และอางอิงไปถึงความเชื่อของชนชาติอ่ืน เชน ชาวจีนโบราณเชื่อวาสุริย

คราสเกิดจากมังกรกลืนดวงอาทิตย ชาวกรีกและโรมันก็เชื่อวาเกิดจากงูยักษมากลืนกิน

เชนเดียวกัน”17 

ท้ังนี้ท้ังนั้น คนสมัยกอนเชื่อวาสุริยคราสเปนลางราย จะนําเภทภัยมาให ตองทําพิธีปด

เปาดังนั้นชาวบานดอนไมปาในละครจึงจัดพิธีนาคะบูชา ฟอนรําถวายเจาแมนาคีเพ่ือขอใหเจาแม

ชวยปกปกรักษา เปนฉากฟอนนาคะบูชาท่ีงดงามมากใน EP.3 

6. พิธีไลลาเจาแมนาคี 

หัวใจสําคัญของละครเรื่องนี้คือการไลลาเจาแมนาคี วิธีไลลานาคีผูกโยงกับตํานานความ

เชื่อท้ังของพราหมณ ไสย พุทธ ซ่ึงไดแก คทาครุฑทองคํา ดาบเหล็กไหล พิธีกองกูณฑอัคคี มนต

อาลัมพายน และเพชรพญานาค 

 

6.1 คทาครุฑทองคํา 

                                                            
17 Facebook.สรรัตน์ จริบวรสุทธ์ิ, เข้าถงึเม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 

2560.(https://www.facebook.com/soraratj). 

เปนเคร่ืองมือชิ้นแรกสุดของนายบุญสงท่ีปรากฏใน EP.5 คทาครุฑทองคําอิงตํานาน

เร่ืองครุฑกับนาคท่ีรูจักกันอยางดี ตํานานนี้ปรากฏในมหาภารตะและรามายณะและมีเร่ืองเลา

ยอๆ อยูในคัมภีรปุราณะ ครุฑโกรธแคนนาคท่ีใชเลหเพทุบายหลอกใหแมของครุฑเปนทาสของ

บรรดานาคมาหลายพันป เม่ือครุฑไดพรจากพระวิษณุใหพญาครุฑกินนาคเปนภักษาหารตาม

ประสงค แตนั้นมาครุฑก็จับนาคกินเร่ืองเลาครุฑกับนาค สวนหนึ่งคงจะเปนเร่ืองเลาเชิงอธิบาย

ธรรมชาติของนกกับงูท่ีไมนาจะถูกโฉลกกัน17

18 

6.2 ดาบเหล็กไหล 
 

6.3 เหล็กไหลเปนความเชื่อทางไสยศาสตร เชื่อกันมาแตโบราณวาเหล็กไหลอยูในดง

ดิบ ผูท่ีจะนําเหล็กไหลมาไดตองเปนพระคณาจารยท่ีแกกลาทางฌานสมาบัติ18

19 แต

ไมมีขอมูลใดระบุวาดาบเหล็กไหลมีคุณสมบัติในการปราบงูรายหรืองูอาถรรพ ใน

ละครนาคEีP.7 ไดเอาดาบเหล็กไหลมาใชในแงของอาคม กําจัดเจาแมนาคี 

6.4 พิธีกองกูณฑอัคคี 

พิธีกองกูณฑอัคคีเปนหนึ่งในพิธีบูชาพระเปนเจาทางศาสนาฮินดู โดยนําสิ่งของตางๆ 

ต้ังแตไมมงคล สมุนไพร ธัญพืชตางๆ ดอกไม เนย น้ําผึ้ง น้ํามันเนย ขาว ขนม ผลไม ตลอดจนพัส

ตราภรณ อาทิ สาหรี โดรต้ี ลงไปเผาในกองกูณฑท่ีลุกโชน ถือเปนการถวายเคร่ืองบูชาผานทาง

พระอัคนีไปสูพระเปนเจา ในแตละข้ันตอนพราหมณจะสาธยายพระเวทและมนตรากํากับไปดวย

ตลอดท้ังพิธี 

ในละครกลาวอางถึงพุทธประวัติ วาเปนพิธีบูชาไฟของพวกโยคี สืบทอดมาจากสํานัก

ทานอุรุเวลกัสสปะมหาฤาษี และกลาวอางถึงรามเกียรต์ิวาในรามเกียรต์ิเรียกพิธีนี้วากองกูณฐกลา

                                                            
18ศกัด์ิศรี แย้มนดันา.ครุฑกับนาค.กรุงเทพฯ:วรรณวิทยา, 2534.หน้า73. 

19Sanook.เหล็กไหล อานุภาพ ความเชื่อและคาถาบูชา, เขาถึงเม่ือวันท่ี 3 เมษายน 2560. 

(http://horoscope.sanook.com/100117/). 
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เปนเคร่ืองมือชิ้นแรกสุดของนายบุญสงท่ีปรากฏใน EP.5 คทาครุฑทองคําอิงตํานาน

เร่ืองครุฑกับนาคท่ีรูจักกันอยางดี ตํานานนี้ปรากฏในมหาภารตะและรามายณะและมีเร่ืองเลา

ยอๆ อยูในคัมภีรปุราณะ ครุฑโกรธแคนนาคท่ีใชเลหเพทุบายหลอกใหแมของครุฑเปนทาสของ

บรรดานาคมาหลายพันป เม่ือครุฑไดพรจากพระวิษณุใหพญาครุฑกินนาคเปนภักษาหารตาม

ประสงค แตนั้นมาครุฑก็จับนาคกินเร่ืองเลาครุฑกับนาค สวนหนึ่งคงจะเปนเร่ืองเลาเชิงอธิบาย

ธรรมชาติของนกกับงูท่ีไมนาจะถูกโฉลกกัน17

18 

6.2 ดาบเหล็กไหล 
 

6.3 เหล็กไหลเปนความเชื่อทางไสยศาสตร เชื่อกันมาแตโบราณวาเหล็กไหลอยูในดง

ดิบ ผูท่ีจะนําเหล็กไหลมาไดตองเปนพระคณาจารยท่ีแกกลาทางฌานสมาบัติ18

19 แต

ไมมีขอมูลใดระบุวาดาบเหล็กไหลมีคุณสมบัติในการปราบงูรายหรืองูอาถรรพ ใน

ละครนาคEีP.7 ไดเอาดาบเหล็กไหลมาใชในแงของอาคม กําจัดเจาแมนาคี 

6.4 พิธีกองกูณฑอัคคี 

พิธีกองกูณฑอัคคีเปนหนึ่งในพิธีบูชาพระเปนเจาทางศาสนาฮินดู โดยนําสิ่งของตางๆ 

ต้ังแตไมมงคล สมุนไพร ธัญพืชตางๆ ดอกไม เนย น้ําผึ้ง น้ํามันเนย ขาว ขนม ผลไม ตลอดจนพัส

ตราภรณ อาทิ สาหรี โดรต้ี ลงไปเผาในกองกูณฑท่ีลุกโชน ถือเปนการถวายเคร่ืองบูชาผานทาง

พระอัคนีไปสูพระเปนเจา ในแตละข้ันตอนพราหมณจะสาธยายพระเวทและมนตรากํากับไปดวย

ตลอดท้ังพิธี 

ในละครกลาวอางถึงพุทธประวัติ วาเปนพิธีบูชาไฟของพวกโยคี สืบทอดมาจากสํานัก

ทานอุรุเวลกัสสปะมหาฤาษี และกลาวอางถึงรามเกียรต์ิวาในรามเกียรต์ิเรียกพิธีนี้วากองกูณฐกลา

                                                            
18ศกัด์ิศรี แย้มนดันา.ครุฑกับนาค.กรุงเทพฯ:วรรณวิทยา, 2534.หน้า73. 

19Sanook.เหล็กไหล อานุภาพ ความเชื่อและคาถาบูชา, เขาถึงเม่ือวันท่ี 3 เมษายน 2560. 

(http://horoscope.sanook.com/100117/). 
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บูชาไฟ (กองกูณฑ หมายถึงกองไฟท่ีใชในพิธีบูชาไฟกลา แปลวาระเบียบพิธีของการบูชา) 1 9

20ใน 

EP.10หมอเมืองอินทร ซ่ึงชาติท่ีแลวเปนพราหมณ ประกอบพิธีกองกูณฑอัคคีในคืนเดือนดับเพ่ือ

กําจัดเจาแมนาคี เพราะเชื่อวาไฟจะเผาผลาญสงเสนียดจัญไร 

6.5 มนตอาลัมพายน 

มนตอาลัมพายนมีท่ีมาจากเร่ืองภูริทัตตชาดก เปนมนตใชสะกดจิตพวกนาค เม่ือราย

มนตแลวพวกนาคจะกลัวจนรีบหนีไปเพราะคิดวาเปนครุฑหรือสิ้นฤทธ์ิเดช ไรเร่ียวแรงและพลัง 

เพราะเสียงมนตนั้นเปนประดุจเหล็กรอนยอนเขาไปในหู20

21ซ่ึงใน EP.11ในขณะท่ีคําแกวนอนหลับ

พักผอนอยูก็ไดยินเสียงมนตอาลัมพายท่ีหมอเมืองอินทรทอง จึงทําใหคําแกวทรมานทุรนทราย

และวิ่งออกมาจากบานตนเอง ในขณะเดียวกันก็มีเลือดไหลออกจากทวารท้ัง7จนสลบไป 

6.6 เพชรพญานาค 

เครื่องมือชิ้นสุดทายท่ีใชไลลาเจาแมนาคี ท่ีปรากฏใน EP.11ในละครเรียกเพชรบางแกว

มณีบาง พลอยบาง หมอเมืองอินทรอธิบายวา "ตามตํานานบอกไววาพญานาคใตบาดาลจะมีแกว

มณีประจําตัวเรียกวาเพชรพญานาค เม่ือพญานาคตัวใดใกลละสังขาร ก็จะอธิษฐานฝากแกวมณี

ประจําตัวของตนไวกอนท่ีรางจะกลายเปนหิน” ซ่ึงหมอเมืองอินทรไดใหบุญสงไปหลอกทศพลให

                                                            
 20 Facebook.สรรตัน จริบวรสุทธ์ิ, เขาถึงเม่ือวันท่ี 3 เมษายน 2560. 

(https://www.facebook.com/soraratj). 

 21Buriramworld.เก็บตกนาคี!!! มนตอาลัมพายนภาษาเขมรของหมอเมืองอินทร,

เขาถึงเม่ือวันท่ี 3 เมษายน 

2560.(http://www.buriramworld.com/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8

%9A%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B5-

%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%

B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B2-2/). 

 

นําเพชรพญานาคไปติดท่ีหนาผากระหวางคิ้วของคําแกว เพ่ือพิสูจนวาคําแกวเปนงูตามท่ีถูก

ชาวบานกลาวหาหรือไม 

 ฉากสถานท่ีและตัวละคร 

ละครเร่ืองนาคีปรากฏชื่อสถานท่ีหลายแหง ไดแก หมูบานดอนไมปา ตําบลนาคหนี ภู

พระนาง เมืองมรุกขนคร พรหมประกายโลก แตในท่ีนี้ผูจัดทําจะขอหยิบยกสถานท่ี ท่ีอิงตํานาน

ความเชื่อท่ีมีอยูจริงมาวิเคราะหเทานั้น 

1. สถานที่  

1.1 พรมประกายโลก 

ในละครไดพูดถึงพรมประกายโลกไวใน EP.4 ตอนท่ีเจาแมนาคีไดพูดกับบริวารงูวา 

“เจาปู จําศีลบําเพ็ญเพียร อยูท่ีพรมประกายโลก”ซ่ึงพรมประกายโลกผูกโยงกับตํานานของพญา

ศรีสุทโธนาคราช วาพญาศรีสุทโธนาคราชขอพระอินทรใหมีทางข้ึนลงระหวางเมืองบาดาลกับ

เมืองมนุษยไว 3แหง หนึ่งในนั้นคือพรหมประกายโลกหรือบานคําชะโนด ซ่ึงเปนสถานท่ีท่ีมีอยูจริง

ในจังหวัดอุดรธานีในปจจุบัน ท่ีพรหมประกายโลกหรือบานคําชะโนดนี้ พญาศรีสุทโธนาคราช

พรอมบริวารสามารถกลายรางเปนมนุษยและต้ังบานเมืองปกครองไดเม่ือขางข้ึน 15 วัน อีก 15 

วันขางแรมกลายเปนนาคอาศัยอยูเมืองบาดาล21

22 

1.2 เมืองมรุกขนคร  

มรุกขนคร เปนเมืองท่ีมีอยูจริงตามประวัติศาสตรจังหวัดนครพนม หลังจากศรีโคตร

บูรณราง แลวยายเมืองใหมมาต้ังท่ี ปาไมรวก หวยศรีมังริมแมน้ําโขงฝงซาย(เมืองเกาใตเมืองทา

แขกในปจจุบัน) แลวเปลี่ยนนามเมืองใหมวา มรุกขนคร ในป พ.ศ. 2297 แตถาชวงระยะเวลาใน

ละครคือประมาณพุทธศตวรรษท่ี 15 ชวงนั้นอาณาจักรศรีโคตรบูรณลมสลายไปแลวและอยูใต

อํานาจของจักรวรรดิขแมร คาดวาในลักษณะภูมิประเทศ ในละครกําหนดท่ีต้ังลงใตมาอีก คือแถว

                                                            
 22Sanook. “เจาปูศรีสุทโธ” มหาเทพนาคาผูยิ่งใหญ แหงคําชะโนด, เขาถึงเม่ือวันท่ี 

8 เมษายน 2560.                       (http://horoscope.sanook.com/105605/). 
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นําเพชรพญานาคไปติดท่ีหนาผากระหวางคิ้วของคําแกว เพ่ือพิสูจนวาคําแกวเปนงูตามท่ีถูก

ชาวบานกลาวหาหรือไม 

 ฉากสถานท่ีและตัวละคร 

ละครเร่ืองนาคีปรากฏชื่อสถานท่ีหลายแหง ไดแก หมูบานดอนไมปา ตําบลนาคหนี ภู

พระนาง เมืองมรุกขนคร พรหมประกายโลก แตในท่ีนี้ผูจัดทําจะขอหยิบยกสถานท่ี ท่ีอิงตํานาน

ความเชื่อท่ีมีอยูจริงมาวิเคราะหเทานั้น 

1. สถานที่  

1.1 พรมประกายโลก 

ในละครไดพูดถึงพรมประกายโลกไวใน EP.4 ตอนท่ีเจาแมนาคีไดพูดกับบริวารงูวา 

“เจาปู จําศีลบําเพ็ญเพียร อยูท่ีพรมประกายโลก”ซ่ึงพรมประกายโลกผูกโยงกับตํานานของพญา

ศรีสุทโธนาคราช วาพญาศรีสุทโธนาคราชขอพระอินทรใหมีทางข้ึนลงระหวางเมืองบาดาลกับ

เมืองมนุษยไว 3แหง หนึ่งในนั้นคือพรหมประกายโลกหรือบานคําชะโนด ซ่ึงเปนสถานท่ีท่ีมีอยูจริง

ในจังหวัดอุดรธานีในปจจุบัน ท่ีพรหมประกายโลกหรือบานคําชะโนดนี้ พญาศรีสุทโธนาคราช

พรอมบริวารสามารถกลายรางเปนมนุษยและต้ังบานเมืองปกครองไดเม่ือขางข้ึน 15 วัน อีก 15 

วันขางแรมกลายเปนนาคอาศัยอยูเมืองบาดาล21

22 

1.2 เมืองมรุกขนคร  

มรุกขนคร เปนเมืองท่ีมีอยูจริงตามประวัติศาสตรจังหวัดนครพนม หลังจากศรีโคตร

บูรณราง แลวยายเมืองใหมมาต้ังท่ี ปาไมรวก หวยศรีมังริมแมน้ําโขงฝงซาย(เมืองเกาใตเมืองทา

แขกในปจจุบัน) แลวเปลี่ยนนามเมืองใหมวา มรุกขนคร ในป พ.ศ. 2297 แตถาชวงระยะเวลาใน

ละครคือประมาณพุทธศตวรรษท่ี 15 ชวงนั้นอาณาจักรศรีโคตรบูรณลมสลายไปแลวและอยูใต

อํานาจของจักรวรรดิขแมร คาดวาในลักษณะภูมิประเทศ ในละครกําหนดท่ีต้ังลงใตมาอีก คือแถว

                                                            
 22Sanook. “เจาปูศรีสุทโธ” มหาเทพนาคาผูยิ่งใหญ แหงคําชะโนด, เขาถึงเม่ือวันท่ี 

8 เมษายน 2560.                       (http://horoscope.sanook.com/105605/). 
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จังหวัดอุบล อาจเปนเพราะการเลือกสถานท่ีถายทําเทวาลัย อาจจะงายกวา เพราะแถบจังหวัด

นครพนม โบราณสถานท่ีมีอายุอยูในชวงนั้นจริงๆ อาจหาไมไดแลว 

2. ตัวละคร  

2.1 พญาศรีสุทโธนาคราช 

ตํานานพญาศรีสุทโธนาคราช เลาพอสังเขป คือ พญาศรีสุทโธนาคราชกับพญาสุวรรณ

นาคราชเปนเพ่ือนกัน อาศัยอยูท่ีหนองกระแส ตกลงกันวาถาใครออกไปหาอาหารไดสิ่งใดมาก็มา

แบงปนกัน วันหนึ่ง พญาสุวรรณนาคราชไดชางมาก็แบงเนื้อใหฝายพญาศรีสุทโธนาคราชไดท่ัวถึง 

และใหดูขนชางเปนหลักฐาน อีกวันหนึ่ง ไดเมนมา แบงเนื้อใหฝายพญาศรีสุทโธนาคราชไดไมมาก 

และใหดูขนเมน พญาศรีสุทโธนาคราชเคืองวาขนชางเสนเล็ก ยังแบงเนื้อไดมากมาย ทําไมขนเมน

เสนยาวใหญกวาจึงแบงเนื้อมาใหนอย พญาสุวรรณนาคราชชี้แจงอยางไรก็ไมฟง เกิดตอสูกัน รบ

กัน 7 ป รอนถึงพระอินทรตองลงมาหยาศึก สั่งใหแตละฝายสรางแมน้ําขึ้นคนละสาย พรอมท้ัง

ประกาศใหท่ีหนองกระแสนี้เปนท่ีปลอดสงคราม พญาศรีสุทโธนาคราชพาบริวารเลื้อยมาทางทิศ

ตะวันออกของหนองกระแส เกิดเปนแมน้ําโขงท่ีคดโคงตามวิสัยนาคใจรอน สวนพญาสุวรรณนาค

เลื้อยไปทางทิศใตของหนองกระแส เกิดเปนแมน้ํานาน ไหลเอ่ือยตรงตามวิสัยนาคใจเย็น พญาศรี

สุทโธนาคราชจึงเปนกษัตริยแหงนาคปกครองบริวารนาคฝงไทยท้ังหมด โดยเฉพาะบริเวณภาค

อีสาน และเปนนาคท่ีมีศรัทธาตอพระพุทธศาสนาเปนอยางย่ิง 2 2

23 การท่ีผูเขียนบทนําตํานานนี้มา

อางอิงก็เพราะตองการจะสั่งสอนใหเจาแมนาคีผูเปนหลานมีความอดทนอดกลั้นนั่นเอง 

 องคประกอบและสีสันของละคร 

1. เปรตงู  

2. แหวนพิรอด 

3. วานพญาลิ้นงู 

4. ธงสามชาย 

5. วานดอกทอง 

                                                            
 23Youtupe.พญาศรีสุทโธนาคราช, เขาถึงเม่ือวันท่ี 8 เมษายน

2560.(https://www.youtube.com/watch?v=rnlQjHoCHeg). 

6. บทสวดบูชาพญานาค ี

7. บั้งไฟพญานาค 

สรุป 

 ในยุคสมัยนี้อาจกลาวไดวา ละครโทรทัศนมีบทบาทในชีวิตประจําวันของเราแตกตางกัน

ไป ท้ังนี้ขึ้นอยูกับความพอใจและเวลาวางท่ีเอ้ืออํานวย เพราะอยางนอยละครโทรทัศนก็สามารถท่ี

จะใหความบันเทิงกับผูชมไดทันทีท่ีตองการ นอกจากนั้นละครโทรทัศนยังสามารถแบงไดหลาย

ประเภทตามยุคสมัยหรือตามองคประกอบตางๆของละคร เชน ละครเด็ก ละครตลก ละครชิงรัก

หักสวาท อิจฉาริษยา ละครจักรๆวงศๆ และละครอิงประวัติศาสตร ตํานานพ้ืนบาน นิทาน

ปรัมปรา เปนตน 

 สําหรับกระบวนการท่ีจะถายทอดละครโทรทัศนออกมานั้น เต็มไปดวยข้ันตอนตางๆ 

นับต้ังแตเร่ิมหาบทประพันธท่ีเหมาะสม เชน อาจะมาจากบทนวนิยายท่ีกําลังไดรับความสนใจ

หรืออาจจะเปนเร่ืองท่ีแตงข้ึนใหม เพ่ือใหเขากับยุคสมัยหรือล้ําสมัยไปเลย และการสรางบท

โทรทัศนจากนวนิยายนั้น หากมองโดยผิวเผินแลว นาจะเปนเร่ืองท่ีทําไดงายเพราะเปนเพียงการ

นําเอาเร่ืองเดิมจากนวนิยายท่ีเห็นวาสนุก ชวนติดตาม มาผลิตซํ้าใหมในรูปแบบของสื่ออ่ืนเทานั้น 

แตในความเปนจริงมักพบวามีละครท่ีลมเหลวเกิดข้ึนในทุกคร้ัง ผูเขียนบทพยายามเลียนวิธีการ

ดําเนินเรื่องตางๆ มาใชกับสื่อโทรทัศน ท้ังท่ีเม่ือเปนหนังสือเรื่องตางๆนั้นเปนท่ีประทับใจเปน

อยางมาก ดังนั้นฝายท่ีจัดทําการเขียนบทจึงตองทํางานของตนอยางดี เพ่ือท่ีบทนั้นจะนํามาสู

ขั้นตอนการผลิตไดอยางเหมาะสมท่ีสุด 

 การผลิตละครโทรทัศนกวาจะออกมาแตละข้ันตอนแตละเร่ืองนั้นตองผานวิธีการ

มากมาย รวมท้ังตองประกอบไปดวยบุคลากรหลายฝาย ท่ีตองรวมมือกันเพ่ือใหงานนั้นไดผลลัพธ

ท่ีดีท่ีสุด นอกจากนั้น ในการผลิตละครโทรทัศนเร่ืองๆหนึ่งออกสูสายตาของผูชม แมวาจะมีความ

ยาวเพียง 1-2 ชั่วโมง ก็ตองใชเวลาในการเตรียมการสําหรับการนําเสนอมากกวาเวลาท่ี

ออกอากาศเปนหลายเทา อาจจะใชเวลาเปนอาทิตยหรือเปนเดือนก็ได และถาเร่ืองนั้นๆมีความ

ละเอียดซับซอนมาก ก็ตองใชเวลาในการทํางานท่ีมากขึ้นไปอีก 
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6. บทสวดบูชาพญานาค ี

7. บั้งไฟพญานาค 

สรุป 

 ในยุคสมัยนี้อาจกลาวไดวา ละครโทรทัศนมีบทบาทในชีวิตประจําวันของเราแตกตางกัน

ไป ท้ังนี้ขึ้นอยูกับความพอใจและเวลาวางท่ีเอ้ืออํานวย เพราะอยางนอยละครโทรทัศนก็สามารถท่ี

จะใหความบันเทิงกับผูชมไดทันทีท่ีตองการ นอกจากนั้นละครโทรทัศนยังสามารถแบงไดหลาย

ประเภทตามยุคสมัยหรือตามองคประกอบตางๆของละคร เชน ละครเด็ก ละครตลก ละครชิงรัก

หักสวาท อิจฉาริษยา ละครจักรๆวงศๆ และละครอิงประวัติศาสตร ตํานานพ้ืนบาน นิทาน

ปรัมปรา เปนตน 

 สําหรับกระบวนการท่ีจะถายทอดละครโทรทัศนออกมานั้น เต็มไปดวยข้ันตอนตางๆ 

นับต้ังแตเร่ิมหาบทประพันธท่ีเหมาะสม เชน อาจะมาจากบทนวนิยายท่ีกําลังไดรับความสนใจ

หรืออาจจะเปนเร่ืองท่ีแตงข้ึนใหม เพ่ือใหเขากับยุคสมัยหรือล้ําสมัยไปเลย และการสรางบท

โทรทัศนจากนวนิยายนั้น หากมองโดยผิวเผินแลว นาจะเปนเร่ืองท่ีทําไดงายเพราะเปนเพียงการ

นําเอาเร่ืองเดิมจากนวนิยายท่ีเห็นวาสนุก ชวนติดตาม มาผลิตซํ้าใหมในรูปแบบของสื่ออ่ืนเทานั้น 

แตในความเปนจริงมักพบวามีละครท่ีลมเหลวเกิดข้ึนในทุกคร้ัง ผูเขียนบทพยายามเลียนวิธีการ

ดําเนินเรื่องตางๆ มาใชกับสื่อโทรทัศน ท้ังท่ีเม่ือเปนหนังสือเรื่องตางๆนั้นเปนท่ีประทับใจเปน

อยางมาก ดังนั้นฝายท่ีจัดทําการเขียนบทจึงตองทํางานของตนอยางดี เพ่ือท่ีบทนั้นจะนํามาสู

ขั้นตอนการผลิตไดอยางเหมาะสมท่ีสุด 

 การผลิตละครโทรทัศนกวาจะออกมาแตละข้ันตอนแตละเร่ืองนั้นตองผานวิธีการ

มากมาย รวมท้ังตองประกอบไปดวยบุคลากรหลายฝาย ท่ีตองรวมมือกันเพ่ือใหงานนั้นไดผลลัพธ

ท่ีดีท่ีสุด นอกจากนั้น ในการผลิตละครโทรทัศนเร่ืองๆหนึ่งออกสูสายตาของผูชม แมวาจะมีความ

ยาวเพียง 1-2 ชั่วโมง ก็ตองใชเวลาในการเตรียมการสําหรับการนําเสนอมากกวาเวลาท่ี

ออกอากาศเปนหลายเทา อาจจะใชเวลาเปนอาทิตยหรือเปนเดือนก็ได และถาเร่ืองนั้นๆมีความ

ละเอียดซับซอนมาก ก็ตองใชเวลาในการทํางานท่ีมากขึ้นไปอีก 
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 เชนเดียวกับละครโทรทัศนเร่ืองนาคี ซ่ึงเปนละครประเภทอิงประวัติศาสตร ตํานาน

พ้ืนบาน นิทานปรัมปรา ท่ีเปนบทประพันธของ ตรี อภิรุม วาดวยเร่ืองราวความรักระหวางคนกับ

พญานาคในอดีตชาติ ผานความเชื่อด้ังเดิมของคนทองถ่ินอยางไรก็ตามสิ่งหนึ่งท่ีทําใหละครเร่ืองนี้

มีความพิเศษและชวนใหคนดูติดตาม คือ มีการสอดแทรกเนื้อหาตํานานความเชื่อท่ีมีอยูจริงเขาไป

ในองคประกอบของเร่ือง นอกจากจะมีการนําตํานานมาวางเปนเคาโครงของเร่ืองแลว ยังมีการ

นํามาผูกโยงกับอุปกรณในการประกอบฉาก เชน คฑาครุฑทองคําท่ีอิงตํานานครุฑกับนาค ดาบ

เหล็กไหลท่ีมีฤทธ์ิเดชในเร่ืองอาคม พิธีกองกูณฑอัคคีในศาสนาฮินดู มนตอาลัมพายนท่ีอิงมาจาก

เรื่องภูริทัตตชาดก และเพชรพญานาคท่ีอิงมาจากตํานานในสมัยพุทธกาล เปนตน  

ท้ังนี้ สิ่งสําคัญท่ีไมแพไปจากการมีเคาโครงเร่ืองท่ีสนุกและนาติดตามแลว การดําเนิน

เรื่องก็เปนวัตถุดิบหลักในการสรางละครท่ีจะทําใหละครเรื่องนี้ออกมาไดอ่ิมใจผูชม การดําเนิน

เร่ืองของละครโทรทัศนเร่ืองนาคี ไดมีการใช Computer Generated หรือการทํา CG เปนสวน

ใหญ หากเทียบกับละครไทยท่ัวๆไป เร่ือง“นาคี” ถือไดวามีความสมจริงและเก็บรายละเอียดได

ดีกวาละครเร่ืองอ่ืนๆอยูมาก จนแฟนละครนาคีถึงกับตองยกนิ้วใหกับความสวยสมจริงของการทํา 

Computer Generated (CG) 

แมภาพท่ีเห็นในละครโทรทัศนเร่ืองนาคีจะสวยงาม มีความราบเรียบไมขัดหูขัดตาคนดู 

แตเบื้องหลังของทีมงานโปรดักชั่นและฝายงานดานการทํา CG ตองทําการบานกันอยางหนักเลย

ทีเดียวนอกจากนั้นทางฝายของนักแสดงเองก็ตองฝกฝนการพูดภาษาทองถ่ิน (อีสาน) ซ่ึงนักแสดง

ในเร่ืองท่ีเปนคนอีสานแทๆมีเพียงไมกี่คนแตเม่ือละครออกอากาศทางโทรทัศนการแสดงท่ี

สมน้ําสมเนื้อของคูพระ-นางสําเนียงภาษาทองถ่ิน (อีสาน) ทําไดดีจนนาแปลกใจ ฝมือการแสดง

ของนักแสดงแตละคนท่ีถูกเฉลี่ยความสามารถกันไดอยางไมมีใครเดนดอยไปกวากัน การเก็บ

รายละเอียด ศึกษาวัฒนธรรมทองถิ่น(ภาคอีสาน) ท้ังเครื่องแตงกายและทรงผม 

ในขณะเดียวกัน ถาเปรียบละครเรื่องหนึ่งเหมือนการทําอาหาร เพลงประกอบละครก็คง

เหมือนกับเคร่ืองปรุงรสท่ีคอยคลุกเคลาใหสวนตางๆ กลอมกลมและเขากันไดอยางนา

ประทับใจ การทําเพลงประกอบละครใหคํารองเปนตัวอธิบายความรูสึกของตัวละครพระ-นางใน

เร่ือง ถือวาเปนโจทยใหญท่ีถาตีโจทยใหแตกก็จะไดรับความนิยมไปเต็มๆ เพราะมันมีสวนท่ีทําให

เกิดอรรถรสในการรับชมเชนเดียวกับเพลงประกอบละครนาคีในเพลง “คูคอง” รองโดย “กอง 

หวยไร” และ “ขาดเธอขาดใจ” รองโดย “นัท ชาติชาย” ท้ังสองเพลงนี้เปนตัวแทนในการสื่อ

ความรูสึกของตัวละครในเร่ืองซ่ึงไดทําออกมาสองเวอรชั่น คือเวอรชั่นภาษากลาง (เพลงขาดเธอ

ขาดใจ) และเวอรชั่นภาษาอีสาน (เพลงคูคอง) 

ดังนั้นจะเห็นแลววาการท่ีละครเรื่องหนึ่งจะประสบความสําเร็จและไดรับกระแสตอบรับ

ดี ก็ตองใสใจทุกรายละเอียดและสรางออกมาเพ่ือใหเกิดความสมจริงมากท่ีสุด ย่ิงเปนละคร

ประเภทอิงประวัติศาสตร ตํานานพ้ืนบาน นิทานปรัมปราแลวนั้น การท่ีจะทําใหผูชมหรือคนดูเชื่อ

และอินกับละครมันไมใชเร่ืองงายเสียทีเดียว เพราะจะตองจําลองโลกแหงความจริง ในท่ีนี้คือ

ตํานานความเชื่อท่ีมีอยูจริง ใสลงไปในเนื้อหาหรือโลกสมมุตอยางละครใหแยบยลท่ีสุด ละครถึงจะ

สามารถเขาไปนั่งอยูในใจของคนดูไดอยางงายดาย 
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หวยไร” และ “ขาดเธอขาดใจ” รองโดย “นัท ชาติชาย” ท้ังสองเพลงนี้เปนตัวแทนในการสื่อ

ความรูสึกของตัวละครในเร่ืองซ่ึงไดทําออกมาสองเวอรชั่น คือเวอรชั่นภาษากลาง (เพลงขาดเธอ

ขาดใจ) และเวอรชั่นภาษาอีสาน (เพลงคูคอง) 

ดังนั้นจะเห็นแลววาการท่ีละครเรื่องหนึ่งจะประสบความสําเร็จและไดรับกระแสตอบรับ

ดี ก็ตองใสใจทุกรายละเอียดและสรางออกมาเพ่ือใหเกิดความสมจริงมากท่ีสุด ย่ิงเปนละคร

ประเภทอิงประวัติศาสตร ตํานานพ้ืนบาน นิทานปรัมปราแลวนั้น การท่ีจะทําใหผูชมหรือคนดูเชื่อ

และอินกับละครมันไมใชเร่ืองงายเสียทีเดียว เพราะจะตองจําลองโลกแหงความจริง ในท่ีนี้คือ

ตํานานความเชื่อท่ีมีอยูจริง ใสลงไปในเนื้อหาหรือโลกสมมุตอยางละครใหแยบยลท่ีสุด ละครถึงจะ

สามารถเขาไปนั่งอยูในใจของคนดูไดอยางงายดาย 
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