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“วารสารพินิจอุษาคเนย ฉบับที่6” ของโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา คณะ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรถูกจัดทําขึ้นเพื่อนําเสนอประเด็นทางการเมืองเศรษฐกิจ
สัง คม และวั ฒ นธรรม ในภูมิภาคเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต จากผลงานการวิจัยของนิสิตชั้น ป
สุดทายของภาควิชาซึ่งผานการพิจารณาจากอาจารยที่ปรึกษาการวิจัยมาเปนอยางดีนับวาเปน
กา วที่ สวยงามของการเผยแพรผลงานที่จ ะเปนประโยชนตอวงวิชาการในอนาคต ดวยความ
คาดหวังวาเนื้อหาสาระบางสวนในวารสารมองเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา ฉบับที่ 6 นี้จะสามารถ
เปนสวนหนึ่งในการสรางแรงบันดาลใจใหแกผูที่สนใจใน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตตอไป
ผลงานการวิจัยที่กฎในวารสารฉบับนี้ ประกอบดวย 8 บทความ ซึ่งนําเสนอประเด็นที่
นาสนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไมวาจะเปน“วัฒนธรรมและความเชื่อทองถิ่นในละครโทรทัศน
เรื่องนาคี” ที่มีการนําวัฒนธรรมและความเชื่อมาประกอบสรางเปนตัวบทละคร ทําใหละครมีความ
นาสนใจมากยิ่งขึ้น และประสบความสําเร็จอยางสูง หลังละครออกอากาศไปไมนานก็ทําใหสถานที่
ที่บรรจุความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคไดรับความนิยมจากผูคนจํานวนมาก ,“บทบาททางเศรษฐกิจ
ของจีนในเมียนมาร” ที่นําเสนอประเด็นที่จีนเขามาลงทุนในเมียนมาร โดยบอกถึงจุดเดน จุดดอย
ปญหา รวมถึงโอกาสการลงทุนของจีนในเมียนมารที่จะมีสูงขึ้นในอนาคต และ“การใชทฤษฎีใน
การศึกษาเพศที่สามกับภาพยนตรไทย”โดยนําแนวคิดเกี่ยวกับภาพตัวแทน แนวทางทฤษฎีการ
ประกอบสรางความเปนจริงทางสังคม และแนวทางทฤษฎีอัตลักษณมาอธิบายการเกิดขึ้นของ
ภาพยนตรที่นําเสนอตัวละครเพศที่สามซึ่งมีมากขึ้นในภาพยนตรไทยปจจุบัน
วารสารมองเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษาฉบับนี้ จะไมสามารถเกิดขึ้นไดเลย หากปราศจาก
การสนับสนุนของคณาจารยภาควิชาประวัติศาสตรคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
โดยเฉพาะอยางยิ่งอาจารยเรวัติ หินออนซึ่งใหคําแนะนําในการจัดทําวารสารฉบับนี้เปนอยางดี
ตั้งแตขั้นตอนของการคัดเลือกผลงานการวิจัย ไปจนถึงขั้นตอนของการตีพิมพ เพื่อใหวารสารเลมนี้มี
ความสมบูรณแบบมากที่สุด ทางกองบรรณาธิการจึงขอขอบพระคุณคณาจารยทุกทานมา ณ ที่นี้ดวย
ทายที่สุดแลว ขอขอบพระคุณผูอานทุกทาน เนื่องจากวารสารพินิจอุษาคเนย คงไม
สามารถเดินทางมาถึงฉบับที่ 6 ไดหากปราศจากการสนับสนุนจากผูอานที่ติดตามกันมาอยาง
ตอเนื่อง กองบรรณาธิการหวังเปนอยางยิ่งวา “พินิจอุษาคเนย”จะทําใหผูอานไดรับมุมมองใหมๆ
ในการมองภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต แลวพบกันใหมในฉบับหนา
กองบรรณาธิการ
วารสารมองเอเชียตะวันออกเฉียงใต
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กรอบขอตกลงบังซาโมโรและแนวทางการแกปญ
 หา
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อรอินทุ สุกใส 1
0

1. ภูมิหลังของปญหาความขัดแยงในมินดาเนา
ป ญ หาความขั ด แย ง ระหว า งกลุ ม มุ ส ลิ ม โมโรและรั ฐ บาลฟ ลิ ป ป น ส ใ นบริ เ วณ
เกาะมินดาเนาเปนปญหาที่สืบเนื่องมาอยางยาวนานตั้งแตยุคอาณานิคมสเปนมาจนถึงปจจุบัน
ป ญ หาความขัด แยง เริ่มตน ขึ้ น ในศตวรรษที่ 16 ซึ่ง สเปนสามารถครองครองและเป น เจา ของ
ดิ น แดนฟ ลิ ป ป น ส โ ดยพยายามใช วั ฒ นธรรมสเปนกระจายเข า ไปยั ง ดิ น แดนทางภาคใต ข อง
ฟลิปปนสแตถูกตอตานจากชาวมุสลิมและหลังจากที่พยายามรวมดินแดนแดนทางตอนใตเขากับ
อาณานิคมสเปนนั้น ไดแตงตั้งผูนําทองถิ่นทางดินแดนตอนใตเพื่อเกลี้ยกลอมประชาชนที่เหลือให
เขามาเปนสวนหนึ่ง รวมถึงไดเงินทองและลาภยศ แตก็มีมุสลิมหัวรุนแรงก็พยายามรวมตัวตอตาน
เรียกตนเองวากลุมโมโรหรือชาติโมโรเมื่อสหรัฐอเมริกาเขามาครองครองฟลิปปนสตอจากสเปนใน
ค.ศ. 1898 สหรัฐอเมริกาไมเนนนโยบายเปลี่ยนศาสนาของประชาชนเหมือนดังเชนสเปน ทําใหมี
กระแสการตอตานสหรัฐอเมริกานอยกวาสเปน กระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่สอง สหรัฐอเมริกา
ไดใหเอกราชใหฟลิปปนส ในวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ.1946 หากแตมิไดคืนอํานาจอธิปไตยใหแก
กลุมประชาชนมุสลิมภาคใต กลับตั้งใหรัฐบาลที่มะนิลามีอํานาจและปกครองประเทศใหมในชื่อ
ของฟลิปปนสซึ่งรวมดินแดนทางภาคใตอยางมินดาเนา ซูลู เขาไปดวย และรัฐบาลยังสงเสริมให
ชาวฟลิปปนส คริสเตียนสวนตาง ๆ อพยพเขาไปอยูในมินดาเนา สงผลใหเกิดความขัดแยงกับชาว
มุสลิมที่อาศัยอยูดั้งเดิมจนกอใหเกิดการตอสูที่รุนแรงตามมา
ความขัดแยงมีความเปนรูปธรรมมากขึ้นหลังจากที่มินดาเนาถูกรวมใหเขาเปนสวนหนึ่ง
ของสาธารณรัฐฟลิปปนส โดยรัฐบาลของผูนําหลายคนจากมะนิลาพยายามที่จะใชนโยบายรวม
ชาติเปนหนึ่งเดียว ดวยการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมและอพยพชาวคริสเตียนลงไปในพื้นที่เพิ่ม
มากขึ้นจนเกิดเปนความขัดแยงระหวางกลุมชาวมุสลิมกับชาวคริสเตียน และกลุมชาวมุสลิมกับ
1

นิสิตระดับปริญญาตรี โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา ภาควิชา
ประวัติศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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รัฐบาลฟลิปปนสปนส จนกลายเปนปญหาความขัดแยงและเกิดเปนขบวนการแบงแยกดินแดนใน
เวลาตอมา กลาวไดวาความขัดแยงของชาวมุสลิมโมโรเปนปญหาดานการเมือง การปกครอง
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ทั้งในเรื่องของปญหาการถือครองที่ดิน ที่ชาวมุสลิมโมโรรูสึกวาพวกตน
ถูกแยงที่ดินทํากินจากกลุมคนที่นับถือศาสนาคริสตที่อพยพเขามาในชวงที่สหรัฐอเมริกาปกครอง
ฟลิป ปน ส ทํา ใหเกิดความบาดหมางและมีการสูรบกัน รวมทั้ งในเรื่ องของความแตกตางทาง
วัฒนธรรมที่ชาวโมโรนับถือศาสนาอิสลาม แตชาวฟลิปปนสสวนใหญนับถือศาสนาคริสต เรื่อง
ความแตกตางทางศาสนาทําใหชาวโมโรกลายเปนชนกลุมนอยของประเทศ และรูสึกแปลกแยกไป
จากคนกลุมใหญทํา ใหโดนเอาเปรียบในบางครั้ง จึง แสดงออกมาในลักษณะความรุน แรงเพื่อ
เรียกรองสิทธิและตองการรักษาอัตลักษณของตน
ปญหาความขัดแยงในพื้นที่เกาะมินดาเนาที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้นนั้น สงผลใหรัฐบาลชุด
ตาง ๆ ของฟลิปปนสพยายามที่จะหาแนวทางในการจัดการแกไขปญหาอยางตอเนื่อง ทุกรัฐบาล
พยายามที่จะสรางเอกภาพขึ้นภายในประเทศ หากแตขบวนการตอตานรัฐบาลของชาวมุสลิมโมโร
ที่ตองการแยกตนออกเปนอิสระกลับเริ่มมีบทบาทมากขึ้น รัฐบาลไดแกไขปญหาความขัดแยงใน
มินดาเนาในรูปแบบตาง ๆ ทั้งเรื่องของการถือครองที่ดิน การใชกําลังทหาร การเจรจา รวมถึงการ
ประสานงานกับองคการโลกมุสลิมและกลุมมุสลิมภายนอกประเทศ ตลอดจนขบวนการมุสลิม
ภายในประเทศ และการเขามามีสวนรวมของภาคประชาสังคมตาง ๆ ในการแกไขปญหา
2. การจัดการความขัดแยงในภาคใตในยุครัฐบาลตาง ๆ ของฟลิปปนส
2.1 เริ่มตนการเจรจาสันติภาพในมินดาเนา
ชวงสมัยรัฐบาลเฟอรดินานด มารกอส (ค.ศ.1965-1985) ชาวคริสเตียนและมุสลิมที่
อาศัยอยูรวมกันในพื้นที่ภาคใตไมไดมีปญหาระหวางกันมากนัก ถึงแมจะมีการอพยพคริสเตียนลง
ไปมากขึ้นก็ตาม แตปญหาความขัดแยงในภาคใตเริ่มเกิดเมื่อรัฐบาลมารกอส ไดออกนโยบายและ
ออกกฎหมายที่ดินสงผลใหชาวคริสเตียนจากตอนเหนือหลั่งไหลเขามาอาศัยและจับจองพื้นที่ทํา
กินในภาคใตเพิ่มมากขึ้น กลุมชาวมุสลิมพื้นเมืองบนเกาะมินดาเนาไมพอใจเปนอยางมากกระทั่ง
ค.ศ. 1968 เกิดเหตุการณความตึงเครียดระหวางรัฐบาลฟลิปปนสกับกลุมมุสลิมโมโรคือ การ
สังหารหมูในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1968 ที่รูจักกันในนาม “เหตุการณคอริดอร (Corridor Incident)
หรือการสังหารหมูญะบีดะห (Jabidah Massacre)”จากการที่กองทัพฟลิปปนสมีโครงการลับที่
จะจัดตั้งหนวยพิเศษไปปฏิบัติการที่รัฐซาบาห ประเทศมาเลเซีย โดยคัดเลือกจากมุสลิมชาวโมโร
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หากแตในชวงระหวางฝกกลุมชาวมุสลิมไมพอใจที่ทางกองทัพจายเบี้ยเลี้ยงลาชาและตองการกลับ
บาน เจาหนาที่กองทัพฟลิปปนสปฏิเสธในตอนแรกแตภายหลังก็อนุญาตใหกลับได ซึ่งในระหวาง
การนําสงชาวมุสลิมกลับนั้น ทหารฟลิปปนสก็ยิงเขาใสกลุมมุสลิมตามหมดเหลือรอดแคเพียงคน
เดียวคือนายญิบิน อารูลา ที่หลังจากนั้นนําเรื่องราวไปบอกเลาใหผูวาราชการจัสติเนียโน มอนตาโน
สงผลใหเกิดเปนขาวดังทั่วประเทศ หากแตรัฐบาลกลับตัดสินใหฝายทหารที่กระทําไมมีความผิด
สงผลใหเกิดการประทวงของชาวมุสลิมในฟลิปปนส 2สงผลใหตอมาในเดือนพฤษภาคมผูวาราชการ
จังหวัดโคตาบาโตไดยื่นแถลงประกาศเจตนารมณของกลุมเคลื่อนไหวเพื่ออิสรภาพของมินดาเนา
(Mindanao Independence Movement : MIM) ในการเรียกรองอิสรภาพใหแกเกาะมินดาเนา
และซูลู สงผลใหความขัดแยงระหวางชาวคริสเตียนและมุสลิมยังคงทวีความขัดแยงเพิ่มมากขึ้น
เรื่อย ๆ จนกลายเปนการตอสูดวยอาวุธและรุนแรงประธานาธิบดีมารกอสใชเปนเหตุผลในการ
ประกาศกฎอัยการศึกใน ค.ศ. 1972จากการประกาศกฎอัยการศึกดังกลาว ชาวโมโรมองวานี่คือ
ภั ย คุ ก คามต อ พวกเขา ส ง ผลให เ กิ ด การก อ ตั้ ง แนวร ว มปลดปล อ ยแห ง ชาติ โมโร (The Moro
National Liberation Front: MNLF) โดยมีผูนําคือนูร มิซูอารี 3
หลังจากประกาศใชกฎอัยการศึกแลว มารกอสไดมีการใชนโยบาย “สังคมใหม (New
Society)” คิดใหม ทําใหมเพื่อพัฒนาประเทศทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคม การเมืองในชวงนี้
ทําใหประธานาธิบดีมีอํานาจมากขึ้นเรื่องของความขัดแยงในมินดาเนาที่มารกอสไดสั่งใหมีการ
ปราบปรามกลุมแบงแยกดินแดนครั้งใหญ ทําใหการกอความไมสงบปรากฏมากขึ้น ความไมสงบที่
เกิดขึ้นในภาคใตของฟลิปปนสสงผลใหเกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพยสินของคนในพื้นที่ ซึ่ง
ความไมสงบดังกลาวสงผลใหรัฐบาลมารกอสเริ่มที่จะปรับนโยบายเปดรับกลุมประเทศตะวันออก
กลางในการผอนคลายสถานการณและแกไขปญหา ประกอบกับองคการการการประชุมกลุม
ประเทศอิ ส ลาม (The Organization of Islamic Conference: OIC) ได ยื่ น ข อ เรี ย กร อ งต อ
รัฐบาลฟลิปปนสปกปองชีวิตและทรัพยสินของชาวมุสลิม
1

2

2

มนัส 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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จากการที่ OIC เข า มาเป น ตั ว กลางในการเจรจาได นํ า ไปสู ก ารทํ า ข อ ตกลงทรี โ ปลี
(Tripoli Agreement) ในค.ศ. 1976 ในการเจรจาขอตกลงดังกลาวประกอบดวยตัวแทนรัฐบาล
ฟ ลิ ป ป น ส ตั ว แทนของ MNLF และตั ว แทนของ OIC โดยในข อ ตกลงฉบั บ นี้ ไ ด ร ะบุ ว า ให 13
จัง หวั ดและ 9 เมื องในมิน ดาเนาเปน เขตปกครองตนเอง (Autonomous) 4 เขตการปกครอง
ดังกลาวชาวมุสลิมสามารถมีศาลชารีอะฮ มีสิทธิที่จะจัดตั้งสถาบันการศึกษาที่สอดคลองกับหลัก
ศาสนาอิสลาม มีระบบบริหารราชการ ระบบเศรษฐกิจการคา รวมถึงกองกําลังรักษาความมั่นคง
ในระดั บ ภู มิ ภ าคเป น ของตนเอง ขณะที่ รั ฐ บาลฟ ลิ ป ป น ส จ ะยั ง คงมี อํ า นาจเหนื อ การกํ า หนด
นโยบายตางประเทศ กองกําลังปองกันประเทศ และทรัพยากรธรรมชาติบางประเภท (Tripoli
Agreement, 23 December 1976) 5 และทั้ ง หมดต อ งขึ้ น อยู กั บ ผลการลงประชามติ ข อง
ประชากรในพื้นที่ หากแตสันติภาพระหวางรัฐบาลและกลุมแบงแยกดินแดน MNLF เกิดขึ้นเพียง
สั้น ๆ เทานั้นเมื่อประธานาธิบดีมารกอสลงนามในประกาศประธานาธิบดีฉบับที่ 1628 เพื่อจัดตั้ง
เขตปกครองตนเองขึ้นสองเขตในมินดาเนา (เขตแรกมีเมืองโคตาบาโตเปนเมืองหลวง สวนเขตที่
สองตั้งใหเมืองซัมโบงาเปนเมืองหลวง) และกําหนดใหมีการลงประชามติเพื่อรับรอง จากการที่
มารกอสลดจํานวนจังหวัดในการลงประชามติ MNLF ปฏิเสธวิธีการดังกลาวและประณามวา
รัฐบาลตัดสินใจดําเนินการเพียงฝายเดียว จึงไมยอมรับและกลับไปจับอาวุธตอสูเรียกรองอิสรภาพ
อีกครั้ง สงผลใหขอตกลงทริโปลี ประสบความลมเหลว
3

4

2.2 เขตปกครองตนเองมุสลิมแหงมินดาเนา ความหวังของชาวมุสลิมโมโร
ในตน ค.ศ. 1986 กลุม MNLF และกลุมมุสลิมอีกหลายกลุมไดสนับสนุนนางโคราซอน
อากีโนรวมกับประชาสังคมกลุมอื่น ๆ เพื่อโคนลมรัฐบาลมารกอสโดยหวังวารัฐบาลของอากีโนจะ
สนับสนุนใหแบงแยกดินแดน ซึ่งภายหลังจากที่นางอากีโนชนะการเลือกตั้ง มีการเดินหนาในการ
เจรจาสันติภาพกับขบวนการแบงแยกดินแดนของชาวมุสลิมโมโรอีกครั้งหนึ่ง มีการเจรจาหยุดยิง

4

Ibid.,215
จิรวัฒน แสงทอง,“เสนทางสูขอตกลงสันติภาพ มินดาเนา 2012,” วารสารกึ่งวิชาการรู
สะมิแล34,1 (มกราคม-มีนาคม 2556), 12
5
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กับกลุม MNLF ในเขตกองบัญชาการทหารภาคที่ 12 และจากการเจรจาหลายครั้งก็สามารถ
บรรลุขอตกลงเจดดาห (Jeddah Accord) ที่ไดทํารวมกับ MNLF ใน ค.ศ. 1987
หากแตเพียงไมนานการเจรจาก็เปนอันลมเหลวเนื่องจากไมสามารถตกลงกันในเรื่องของ
ขอบเขตพื้นที่ในการปกครองตนเองได กลาวคือ ฝาย MNLF ตองการใหรวมเอาพื้นที่ 14 จังหวัด
ที่อางอิงจากขอตกลงทริโปลี หากแตรัฐบาลของโคราซอน อากีโนยืนยันใหรวมเพียงแค 5 จังหวัด
ที่มีชาวมุสลิมเปนประชากรสวนใหญ และในขอเสนอของ MNLF ในเรื่องของการถายโอนอํานาจ
นั้นก็ไมสามารถตอบสนองไดเนื่องจากวาเปนเสมือนการแบงแยกดินแดน ขัดตออํานาจอธิปไตย
ของประเทศฟลิปปนส ประกอบกับในชวงเวลาเดียวกันนี้ทางฝายกองทัพของรัฐบาลก็มีการปะทะ
กับกองกําลังอื่น ๆ เชน MILF บอยครั้งขึ้น ผลสุดทายคือการเจรจาดังกลาวตองเปนอันลมเหลว 6
หากแตรัฐบาลของโคราซอน อากีโน ยังพยายามที่จะสรางสันติภาพในพื้นที่ภาคใตโดย
การรวมมือกับผูนําทางศาสนาและเหลาดาตูสวนหนึ่งในมินดาเนาในการผลักดันโครงรางเพื่อ
จัดตั้ง “เขตปกครองตนเองมุสลิมแหงมินดาเนา” (Automous Region of Muslim Mindanao:
ARMM) ซึ่งผานการรับรองของรัฐสภาในปเดียวกัน และจัดใหมีการลงประชามติใน 13 จังหวัด
และ 9 เมืองตามขอตกลงทริโปลี ใน ค.ศ. 1989 ซึ่งจากผลของประชามติประชาชนในพื้นที่นั้น
ปรากฏวาประชาชนสวนใหญที่เปนมุสลิมเสียงขางมากในจังหวัดตาวี-ตาวี, มากินดาเนา, ลาเนา
เดล ซูร, และซูลู ยินดีที่จะอยูในเขตปกครองตนเอง ARMM และจากการที่ ARMM ผานรัฐสภา
และไดรับการรับรองโดยรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฟลิปปนส ทําให MNLF ตองยอมรับกฎหมาย
ดังกลาว โดยคอย ๆ เปลี่ยนสถานะของกลุมตนจากกองกําลังกบฏเปนกองกําลังปกครองทองถิ่น 7
5

6

2.3 ความลมเหลวของเขตปกครองตนเองมุสลิมแหงมินดาเนา
การบริหารงานภายใตรัฐบาลของฟเดล รามอส การเมืองมีความเปนเสถียรภาพขึ้นจาก
การปูทางประชาธิปไตยมาตั้งแตรัฐบาลของอากีโน เขาไดแตงตั้งคณะผูบริหารจาก 3 กลุมเพื่อให

6

จิรวัฒน แสงทอง,“เสนทางสูขอตกลงสันติภาพ มินดาเนา 2012,” วารสารกึ่งวิชาการรู
สะมิแล34,1 (มกราคม-มีนาคม 2556), 14
7
สุชาติ บํารุงสุข, ตัวแบบ&บทเรียน ขอคิดสําหรับภาคใตไทย, (กรุงเทพฯ: โครงการ
ความมั่นคงศึกษา, 2558),136
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เกิดการคานอํานาจกันคือ กลุมทหาร กลุมธุรกิจเอกชน และกลุมนักการเมืองอาชีพ 8 ซึ่งทําใหเขา
ประสบความสํ า เร็ จ ในการแก ไ ขป ญ หาของประเทศเป น อย า งมาก ส ว นเรื่ อ งของการเจรจา
สันติภาพ รัฐบาลของรามอสไดมีเจรจาสันติภาพระหวางรัฐบาลกับกลุม MNLF อยางจริงจัง และ
หลังจากมีการเจรจากันเปนเวลา 4 ป ทั้งสองฝายไดลงนามในขอตกลงสันติภาพฉบับสุดทาย
(Final Peace Agreement) กับ MNLF ณ กรุงจารกาตาร ประเทศอินโดนีเซีย ใน ค.ศ. 1996
ตอมา ARMM ก็ตองประสบปญหาเมื่อมีการวิพากษวิจารณและตอตาน ARMM และ
SPCPD ดวยขอหาคอรรัปชั่นและการดําเนินงานที่ผิดพลาด ประกอบกับมองวาโครงสรางการ
ปกครองของ ARMM ไม ไดเปนไปตามที่ช าวโมโรตองการ และถึงแมจะได รับการยอมรับจาก
MNLF หากแต MILF ไมยอมรับและอางวา ARMM ไมใชตัวแทนของสาธารณรัฐบังซาโมโร สงผล
ให MILF ยั ง คงยื น กรานที่ จ ะเรี ย กร อ งเอกราชให แ ก มิ น ดาเนาต อ ไป เกิ ด เป น ความแตกแยก
ระหวางกลุมมุสลิมกลุมตาง ๆ ในมินดาเนาก็ยิ่งสงผลใหประสิทธิภาพของขอตกลงสันติภาพฉบับ
สุดทาย ค.ศ. 1996 ไรประสิทธิภาพและลมเหลวอยางสิ้นเชิง
7

2.4 ขอตกลงหยุดยิงตองหยุดชะงัก
ในสมัยประธานาธิบดี โจเซฟ เอสตราดา การเจรจาสันติภาพระหวางรัฐบาลกับกลุม
MILF ยังคงดําเนินตอไป โดยใน ค.ศ. 1998 การเจรจาของทั้งสองฝายสามารถพูดคุยและจัดทํา
กรอบโครงสร า งทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ ข อ ตกลงว า ด ว ยความจํ า นง (General Framework of
Agreement of Intent) จากกรอบขอตกลงนี้ รัฐบาลฟลิปปนสจะตองใหการรับรองคายฝกอาวุธ
หลักของ MILF 9จนกระทั่งเดือนตุลาคม ค.ศ. 1999 รัฐบาลของเอสตราดาหมดความอดทนตอ
ภาวะไรกฎหมายในมินดาเนา โดยเฉพาะปญหาการลักพาตัวชาวตางชาติที่มีอยางตอเนื่อง ทําให
รัฐบาลของเอสตราดาตัดสินใจรณรงคสงครามแบบเต็มรูปแบบเพื่อกวาดลางกองกําลัง MILF และ
กองกําลังคอมมิวนิสต สงผลใหขอตกลงหยุดยิงถูกยกเลิกไปพรอม ๆ กับที่ MILF ไดประกาศ

8

สีดา สอนศรี, ฟลิปปนส: จากอดีตถึงปจจุบัน (ค.ศ. 1986-2006), (กรุงเทพฯ: โครงการ
ตําราและสิ่งพิมพ คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร), 2551. หนา 61-67
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ญิฮาด 10ตอรัฐบาล การปะทะกันระหวางทั้งสองฝายนี้สงผลกระทบตอพลเรือนของทั้งสองฝาย
อยางมหาศาล ผูคนลมตายและบาดเจ็บจํานวนมาก
9

2.5 เริ่มตนเจรจาสันติภาพอีกครั้ง
หลังจากการลาออกของประธานาธิบดีโจเซฟ เอสตราดา ประธานาธิบดีคนตอมาที่ไดรับ
ตําแหนงใน ค.ศ. 2001 คือประธานาธิบดีกลอเรีย มาคาปากัลป อารโรโย ซึ่งหลังจากการเขารับ
ตําแหนงผู นํา ประธานาธิบดีอารโรยได มีการออกนโยบาย All Out Peace ซึ่งเป ดใหตัวแทน
ประชาสังคมโดยเฉพาะภาคธุรกิจและนักการศาสนาเขามามีสวนแกไขปญหาแบบสันติรวมกับ
รัฐบาลผานยุทธศาสตรของรัฐบาล (Kusong Mindanaw- ความเขมแข็งของมินดาเนา) ในการ
กลับมาเจรจากับกลุม MILF อีกครั้ง หลังจากหยุดชะงักเนื่องจากความรุนแรงในชวงของรัฐบาล
เอสตราดา 11 จึงเริ่มตนกระบวนการเจรจาสันติภาพอีกครั้งซึ่งครั้งนี้ไดมีตัวแทนจากมาเลเซียเขา
มาชวยในการเปนตัวกลางไกลเกลี่ยจนรัฐบาลฟลิปปนสและกลุม MILF สามารถบรรลุขอตกลง
หยุดยิงและตามมาดวยการลงนาม “ขอตกลงในกรอบความเขาใจทั่วไปวาดวยการรื้อฟนการเจรจา
เพื่ อ สั น ติ ภ าพ” (Agreement for the General Framework for the Resumption of Peace
Talk) 12 และนั บ ตั้ ง แต มี ก ารพบปะพู ด คุ ย กั น ระหว า งรั ฐ บาลฟ ลิ ป ป น ส กั บ MILF จนได ม าซึ่ ง
ขอตกลงตาง ๆ หากแตกระบวนการเจรจาสันติภาพกลับตองหยุดชะงักลงเมื่อเกิดเหตุการณมีกลุม
โจรลักพาตัว ซึ่งเชื่อวาอาศัยอยูในเขตการควบคุมของกองกําลัง MILF ไดลักพาตัวชาวบานและ
10
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ญิ ฮ าด มาจากคํ า กริ ย าในภาษาอาหรั บ ว า ญะฮะดา หมายถึ ง ความพยายาม
ความหมายในทางศาสนศาสตร คือ ความพยายาม การดิ้นรนตอสู หรือการใชพลังอํานาจของ
ตนเองไปในแนวทางของอัลลอฮฺ ความพยายามนี้คือ ความพยายามที่จะเพิ่มพูนความศรัทธาใน
พระเจา ซึ่งจะบรรลุไดดวยความมีศรัทธามั่น การกระทําความดี หลีกเลี่ยงการทําความชั่ว การทํา
ตามคําสั่งของพระผูเปนเจา การเผยแพรศาสนาอิสลามและปกปองอิสลาม
11
ฟารี ด า ป น จอร . องค ก รประชาสั ง คมมิ น ดาเนากั บ กระบวนการเจรจาสั น ติ ภ าพ.
[ออนไลน]. 2557. แหลงที่มา: http://www.deepsouthwatch.org/node/6069 [12 เมษายน
2560]
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จิรวัฒน แสงทอง,“เสนทางสูขอตกลงสันติภาพ มินดาเนา 2012,” วารสารกึ่งวิชาการ
รูสะมิแล34,1 (มกราคม-มีนาคม 2556), 16-17
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นักทองเที่ยวเพื่อเรียกคาไถ ในเดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 2003 ทําใหรัฐบาลฟลิปปนสดําเนินการเขา
ปดลอมพื้นที่ทางตอนเหนือของเมืองโคตาบาโตที่กลุมโจรลักพาตัวอาศัยอยู เหตุการณดังกลาวจึง
เปรียบเสมือนกับเปนชนวนความรุนแรงระลอกใหม ทางฝายผูนํา MILF ไดประกาศใหทําการตอบ
โตกองกําลังของรัฐบาลในเชิงรุก หากแตปญหาไมไดหยุดอยูเพียงแคการเปดฉากตอบโตกองกําลัง
ของรัฐบาลเทานั้น เพราะหลังจากมีการประกาศไดไมนานก็เกิดเหตุระเบิดในพื้นที่หลัก ๆ ของ
เกาะมินดาเนาถึง 6 พื้นที่ดวยกันในระยะเวลาเพียงแคหนึ่งเดือนทําใหมีผูเสียชีวิตจํานวนมาก
เพื่อยุติความรุนแรงที่เกิดขึ้น ทั้งสองฝายจึงตองหันกลับมาใชการเจรจาหยุดยิงอีกครั้ง
โดยมีหนวยสังเกตการณนานาชาติ (International Monitoring Team: IMT) นําโดยมาเลเซีย
ตั ว แทนจากบรู ไ นและลิ เ บี ย คอยกํ า กั บ ดู แ ล และสามารถกลั บ เข า มาสู ก ารเจรจาอี ก ครั้ ง ใน
ค.ศ. 2005 ซึ่งการเจรจารอบใหมที่เกิดขึ้นนั้นไดใหความสําคัญกับดินแดนบรรพบุรุษของชาวบัง
ซาโมโร รวมไปถึงชนพื้นเมืองชาวลูมัด (Lumad) อีกดวย โดยทางรัฐบาลของอารโรโยกับ MILF
ได ร ว มกั น ร า ง “บั น ทึ ก ความเข า ใจแห ง ข อ ตกลงว า ด ว ยเขตธรณี ข องบรรพบุ รุ ษ มุ ส ลิ ม ”
( Memorandum of Agreement on the Muslim Ancestral Domain: MOA-AD) ใ น
ค.ศ. 2008 ซึ่ ง จะเป ด ให 737 หมู บ า นในมิ น ดาเนาได ทํ า ประชามติ ที่จ ะเข า ร วมในอาณาเขต
ดินแดนที่เรียกวา “บังซาโมโร” หากแตตอมามีการพิจารณาวาเนื้อหาและเจตนาของ MOA-AD
นั้นอาจเปดโอกาสใหเกิดการแบงแยกดินแดนดังกลาวออกจากฟลิปปนส 13 โครงราง MOA-AD จึง
ลมเหลวในที่สุด
12

3. เขตการปกครองตนเองบังซาโมโร ความหวังใหมของสันติภาพในมินดาเนา
หลังจากการปญหาความขัดแยงระหวางกลุมมุสลิมในภาคใตกับรัฐบาลที่มียาวนานกวา
17 ป ความพยายามในการพูดคุยและเจรจาเพื่อใหเกิดสันติภาพระหวางรัฐบาลฟลิปปนสภายใต
การนําของประธานาธิบดีเบนีโญ อากีโน และแนวรวมปลดปลอยอิสลามโมโร (Moro Islamic
Liberation Front: MILF) ไดนําไปสูการลงนามขอตกลงสันติภาพในป 2012
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รูสะมิแล34,1 (มกราคม-มีนาคม 2556), 17
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3.1 กรอบขอตกลงวาดวยบังซาโมโร ค.ศ. 2012 (The Framework Agreement
on the Bangsamoro: FAB)
หลังจากที่นายเบนิโญ อากีโนที่ 3 เขาดํารงตําแหนงประธานาธิบดีใน ค.ศ. 2010 จนถึง
ชวงกลาง ค.ศ. 2012 ประธานาธิบดีอากีโนเล็งเห็นความสําคัญในการแกไขปญหาความขัดแยงใน
ภาคใต ข องประเทศ และได กํ า หนดให เ ป น วาระแห ง ชาติ ที่ ต อ งได รั บ การแก ไ ขโดยเร็ ว ที่ สุ ด
ประธานาธิบดีอากีโนไดมีการพบปะและพูดคุยกันอยางลับ ๆ กับผูนํา MILFอยูหลายครั้งโดยมี
จุดประสงคหลักคือเพื่อผลักดันใหกระบวนการเจรจาดําเนินตอไป ทั้งนี้กาวสําคัญของการเจรจา
สันติภาพระหวางรัฐบาลฟลิปปนสกับ MILF เกิดขึ้นในชวงเดือนเมษายน ค.ศ. 2012 ไดรวมกัน
ร า งและเห็ น ชอบ “ประเด็ น ตั ด สิ น ใจเชิ ง หลั ก การ (Decision Points on Principles)” ที่ ไ ด
กําหนดประเด็นสําคัญ ๆ ที่เห็นพองกันเบื้องตนสําหรับการเจรจาเพื่อขอตกลงฉบับสมบูรณ 14
จนกระทั่ง ในวัน ที่ 15 ตุล าคม ค.ศ. 2012 รัฐ บาลฟลิป ปน ส แ ละ MILF ไดมีการลงนามกรอบ
ขอตกลงวาดวยบังซาโมโร (The Framework Agreement on the Bangsamoro: FAB)
13

กรอบขอตกลงบังซาโมโร 15 มีเนื้อหาที่คูเจรจาเห็นพองและรับรูรวมกัน 9 ประเด็นคือ
1. การสถาปนาบังซาโมโร
2. กฎหมายพื้นฐาน
3. ขอบขายอํานาจตาง ๆ ในเขตการปกครองตนเองบังซาโมโร
4. การเก็บเกี่ยวรายไดและแบงปนความมั่งคั่ง
5. อาณาเขตของบังซาโมโร
6. สิทธิขั้นพื้นฐานของประชากรชาวบังซาโมโร
7. การดําเนินการในชวงเปลี่ยนผานและนําขอตกลงไปสูการปฏิบัติ
8. การกลับเขาสูภาวะปกติ
9. เรื่องอื่น ๆ
14
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จิรวัฒน แสงทอง,“เสนทางสูขอตกลงสันติภาพ มินดาเนา 2012,” วารสารกึ่งวิชาการ
รูสะมิแล34,1 (มกราคม-มีนาคม 2556), 18
15
DeepSouthWatch, เปดขอตกลง ‘บังซาโมโร’ ฉบับแปลไทย [ออนไลน], 2556,
แหลงที่มา: http://www.deepsouthwatch.org/node/3939[สืบคนเมื่อ 17 เมษายน 2560]
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จากการพิจารณาเนื้อหาของกรอบขอตกลงบังซาโมโรกลาววากรอบขอตกลงวาดวยบัง
ซาโมโรมี รายละเอียดที่ล งลึกและจํา แนกแยกยอยออกมาในหลายประเด็น มากกวา ขอตกลง
รวมกันระหวางรัฐบาลฟลิปปนสกับกลุมผูนําโมโรฉบับอื่น ๆ ไดลงนามที่ผานมา โดยเฉพาะในสวน
ของลักษณะอํานาจหนาที่ของรัฐบาลอิสระบังซาโมโรที่กําลังจะเกิดขึ้น
3.2ขอตกลงบังซาโมโรฉบับครอบคลุม (Comprehensive Agreement on the
Bangsamoro: CAB)
หลังจากที่ฝายรัฐบาลฟลิปปนสและกลุมแนวรวมอิสลามโมโร (MILF) ไดมีการจับมือกัน
เขาสูการเจรจาเพื่อแกไขปญหาความขัดแยงในมินดาเนาจนนําไปสูการลงนาม The Framework
Agreement on the Bangsamoro (FAB) หลังจากนั้นทั้งสองฝายก็ไดมีการพูดคุยและเจรจากัน
อีกหลายครั้งเพื่อที่จะทําให “บังซาโมโร” เกิดขึ้นจริง หากแตในระหวางการเจรจาก็ยังคงมีความ
รุนแรงเกิดขึ้นในพื้นที่อยูบาง อยางเชนเหตุการณเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2013 ที่เมืองซัมโบอังกา
(Zamboanga) ในมินดาเนา เมื่อกลุมแนวรวมปลดปลอยแหงชาติโมโร (MNLF) บุกจับประชาชน
เปนตัวประกัน ทําใหผูคนกวารอยคนถูกสังหารและไดรับบาดเจ็บสวนอีกหลายพันคนตองยายที่
อยูการจับกุมตัวประกันนี้เกิดขึ้นหลังจากการที่ผูนําของ MNLF กลาวหารัฐบาลวาไมนําพวกตน
เขามาอยูในวงพูดคุยสันติภาพที่กําลังดําเนินอยูในขณะนี้ สะทอนใหเห็นถึงความเปราะบางในการ
พูดคุยสันติภาพที่กําลังดําเนินอยูระหวางรัฐบาลฟลิปปนสและ MILF 16 จากเหตุการณดังกลาว
สงผลใหรัฐบาลเรงจัดเวทีสรางความเขาใจและขับเคลื่อนขบวนการสันติภาพในเมืองซัมโบอังกา
โดยเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในขบวนการสันติภาพรวมทั้งกลุม MNLF
หลังจากการพูดคุยและเจรจากันตอเนื่องถึง 43 ครั้ง ทางฝายรัฐบาลและกลุมกลุมแนว
รวมอิส ลามโมโร (MILF) ไดมีการลงนามรับ รองในขอตกลงบัง ซาโมโรฉบับครอบคลุมเนื้อหา
ทั้ ง หมด (Comprehensive Agreement on the Bangsamoro: CAB) ในวั น ที่ 27 มี น าคม
2014 โดยในการลงนามขอตกลงดังกลา วเปน ผลตอเนื่องมาจากการพูดคุยในประเด็น สํา คัญ
สุดทายในภาคผนวกของกรอบขอตกลงบังซาโมโร และการลงนาม CAB ถือเปนการปูทางสําหรับ
16

ฟารีดา ปนจอร, เราตองการบังซาโมโร?: กระบวนสันติภาพที่ครอบคลุมทุกกลุม,

[ออนไลน], 2557 แหลงที่มา: https://prachatai.com/journal/2014/03/52447[17เมษายน
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หนวยการปกครองตนเองบังซาโมโร โดยการพูดคุยในการลงนามครั้งนี้ประกอบดวยเนื้อหาของ
กรอบขอตกลงบังซาโมโรที่กลาววาหนวยการปกครองตนเองบังซาโมโรนั้นจะเขามาแทนที่ ARMM
และกลาวถึงภาคผนวกทั้ง 5 ประเด็นจากการลงนามรับรองในขอตกลงบังซาโมโรฉบับครอบคลุม
เ นื้ อ ห า ทั้ ง ห ม ด ( Comprehensive Agreement on the Bangsamoro (CAB)) ใ น วั น ที่
27 มีนาคม 2014 ถือเปนกาวสําคัญของการเปนจุดเริ่มอยางเปนทางการของโรดแมพ (Road
Map) สันติภาพ และกาวเขาสูการรางกฎหมายพื้นฐานบังซาโมโร
3.3. กฎหมายพื้นฐานบังซาโมโร (Bangsamoro Basic Law: BBL)
ตอมาในเดือนกันยายน 2014 รัฐบาลฟลิปปนสภายใตการนําของประธานาธิบดีอากีโน
ที่ 3 ไดเสนอกฎหมายพื้นฐานบังซาโมโรตอรัฐสภาฟลิปปนส เพื่อใหรัฐสภาพิจารณา โดยรัฐบาล
หวังวารัฐสภาจะผานรางกฎหมายดังกลาวในชวงตน ค.ศ. 2015 โดยกฎหมายพื้นฐานบังซาโมโร
รางขึ้นโดย คณะกรรมการเปลี่ยนผานบังซาโมโร (BTC) ประกอบดวยสมาชิก 15 คน ทั้งหมดเปน
คนที่มีถิ่นที่อยูในบังซาโมโร เปนตัวแทนจากกลุมตาง ๆ ทั้งชาวมุสลิม คริสเตียน และคนพื้นเมือง
โดยคณะกรรมการฯ ดังกลาวมีหนาที่รางกฎหมายพื้นฐานบังซาโมโรจากขอตกลงบังซาโมโรเพื่อ
เปลี่ ยนผานโครงสรา งไปสูเขตการปกครองตนเองบังซาโมโร นอกจากนี้ก ารมี คณะกรรมการ
เปลี่ยนผานบังซาโมโรยังเปนชองทางที่ทําใหเกิดพื้นที่การพูดคุยระหวางกลุมตาง ๆ มากขึ้น
โดยกฎหมายพื้นฐานบังซาโมโร ประกอบดวย 18 มาตรา 17 ไดแก
มาตราที่ 1 ชื่อและวัตถุประสงค
มาตราที่ 10 ระบบยุติธรรมของบังซา
โมโร
มาตราที่ 2 อัตลักษณบังซาโมโร
มาตราที่ 11 ความเปนระเบียบและ
ความปลอดภัยของประชาชน
มาตราที่ 3 อาณาเขต
มาตราที่ 12 อิสระทางการเงิน
มาตราที่ 4 หลักการทั่วไปและนโยบาย
มาตราที่ 13 เศรษฐกิจและการ
จัดการรายได
16

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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มาตราที่ 5 อํานาจของรัฐบาล
มาตราที่ 6 ความสัมพันธระหวางรัฐบาล
มาตราที่ 7 รัฐบาลบังซาโมโร
มาตราที่ 8 WALI
มาตราที่ 9 สิทธิพื้นฐาน

มาตราที่ 14 การฟนฟูและการพัฒนา
มาตราที่ 15 ประชามติ
มาตราที่ 16 การเปลี่ยนแปลงอํานาจ
ของบังซาโมโร
มาตราที่ 17 การแกไขและปรับปรุง
มาตราที่ 18 บทบัญญัติสุดทาย

จากเนื้อหาของกฎหมายพื้นฐานบังซาโมโรทําใหเห็นไดวากฎหมายพื้นฐานบังซาโมโรจะ
มีสวนในการยกระดับชีวิตความเปนอยูของผูคนในพื้นที่ เนื่องจากรัฐบาลทองถิ่นสามารถจัดเก็บ
ภาษีและรายไดตางๆ เปนของตนเองไดถึง 75% และสงคืนรัฐบาลกลางเพียง 25% มีการกําหนด
ถึ ง สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานต า ง ๆ ของพลเมื อ งบั ง ซาโมโรมี ร ะบบราชการที่ ป กครองด ว ยระบอบ
ประชาธิปไตยหากแตก็ยังอยูภายใตรัฐบาลฟลิปปนส หากแตในบางประเด็นของรางกฎหมาย
อาจจะมีบางสวนที่ทับซอนกับรัฐธรรมนูญของฟลิปปนสอยางเชนในเรื่องของประมุขเชิงสัญลักษณ
(Ceremonial President) หรือ “WALI” ของเขตบังซาโมโร ซึ่งอาจจะเปนลักษณะของรัฐซอน
รัฐและแนวโนมของการแบงแยกอํานาจทางการปกครองของรัฐบาล ทําใหรางกฎหมายดังกลาว
ตองมีการพูดคุยและประชุมเพื่อหาขอสรุปที่ดีตอทุกฝายตอไปในอนาคตกอนจะเสนอเขาสูรัฐสภา
หลั ง จากที่ ป ระธานาธิ บ ดี อ ากี โ นที่ 3 ได นํ า เสนอร า งกฎหมายพื้ น ฐานบั ง ซาโมโร
(Bangsamoro Basic Law: BBL) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจึงไดดําเนินการจัดการรับฟงความ
คิดเห็นเชิงสาธารณะตอรางกฎหมายในพื้นที่ตาง ๆ ทั่วมินดาเนา โดยแบงการรับฟงความคิดเห็น
เชิงสาธารณะออกเปนสี่กลุมหลัก โดยมีผูเขารวมรับฟงความคิดเห็นที่แตกตางและหลากหลายทั้ง
ในภาควิชาการ ภาคศาสนา ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมและอื่น ๆ ไดมีการแสดงความคิดเห็นกัน
อย า งหลากหลาย และหลั ง จากมี ก ารรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ต อ กฎหมายพื้ น ฐานบั ง ซาโมอย า ง
กวางขวางคณะกรรมการวุฒิสภาอาจตองมีการตรวจสอบรางกฎหมายอยางละเอียดและพิจารณา
วาร างกฎหมายดั งกลาวอาจขัดรัฐ ธรรมนูญ ในประเด็ นที่เกี่ยวกับ อํา นาจพิเศษในการบริ หาร
งบประมาณ และอํานาจในการจัดเก็บภาษีของบังซาโมโร สงผลใหผูนําในการเจรจาสันติภาพ
ฝายรัฐบาลเรงทําความเขาใจในประเด็นดังกลาวกับรัฐสภา
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การแกปญ หาของรัฐ บาลประธานาธิบดีดูเตอรเต หลังรัฐสภาไมผานรางกฎหมายพื้ นฐาน
บังซาโมโร
4.1 รัฐสภาไมผานรางกฎหมายพื้นฐานบังซาโมโร
หลังจากมีการนําเสนอรางกฎหมายพื้นฐานบังซาโมโร (Bangsamoro Basic Law:
BBL) ตอรัฐสภาเพื่อใหกระบวนการเกิดสันติภาพในมินดาเนาเกิดขึ้นจริง หากแตก็มีอุปสรรคตอ
กระบวนการสัน ติภาพเกิด ขึ้น โดยในช วงที่รัฐ สภากํ า ลัง พิจ ารณารา งกฎหมายฉบับ นี้ ไดเกิ ด
เหตุการณตํารวจจากหนวยคอมมานโดจากกองกําลังพิเศษ เขาปฏิบัติการตอตานการกอการราย
โดยมุงจับกุมผูกอการรายคนสําคัญที่กบดานอยูในพื้นที่เมืองมามาซาปาโน (Mamasapano) ใน
เกาะมินดาเนา แตกลับตองเผชิญหนากับกองกําลังของ MILF โดยบังเอิญสงผลใหเกิดการตอสู
ยาวนานถึง 11 ชั่วโมง และเปนเหตุใหตํารวจคอมมานโดเสียชีวิต 44 นาย สวนทางฝาย MILF
เสียชีวิต 18 ราย และมีพลเรือนเสียชีวิต 4 ราย โดยฝาย MILF ระบุวาหนวยงานของราชการไม
ประสานกันและไมไดประสานไปยัง MILF จึงทําใหเกิดความสับสน 18เหตุการณการปะทะที่เกิดขึ้น
ในเมืองมามาซาปาโนสงผลตอกรอบเวลาของกระบวนการสันติภาพเปนอยางมาก นอกจากนั้นยัง
สงผลตอการพิจารณารางกฎหมายบังซาโมโรในรัฐสภา หลังจากการเหตุการณปะทะกันดังกลาว
ไดมีมติชะลอการรับรางกฎหมายพื้นฐานบังซาโมโรจากการสํารวจความคิดเห็นของชาวฟลิปปนส
ตอรางกฎหมายพื้นฐานบังซาโมโรหลังจากเกิดเหตุการณปะทะกันในวันที่ 25 มกราคม 2015
พบว า มี ช าวฟ ลิ ป ป น ส เ พี ย งร อ ยละ 23 เท า นั้ น ที่ ใ ห ก ารสนั บ สนุ น ร า งกฎหมายดั ง กล า ว เป น
เพราะว า หลายฝ า ยต อ งการให สื บ หาข อ เท็ จ จริ ง ของเหตุ ก ารณ ดั ง กล า วก อ นที่ จ ะดํ า เนิ น
กระบวนการสันติภาพ
ฝายรัฐบาลก็มีความพยายามที่จะแกไขรางกฎหมายพื้นฐานเพื่อนําเสนอตอรัฐสภาใน
วันที่ ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ 2016 ถือเปนวันประชุมรัฐสภาวันสุดทายกอนที่จะมีการเลือกตั้ง
ทั่วไปในเดือนพฤษภาคม หากแตในทายที่สุดแลวรางกฎหมายพื้นฐานเกี่ยวกับเขตปกครองตนเอง
บังซาโมโร(The Basic Law on the Bangsamoro Autonomous Region: BLBAR) ไมผานมติ
ของรัฐสภา คาดวาสาเหตุที่เหลาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมสนับสนุนรางกฎหมายดังกลาวมีผล
17

18

สรพงษ ลัดสวน,ความรุนแรงกับกระบวนการสันติภาพในฟลิปปนส,[ออนไลน], 2558,
แหลงที่มา: http://aseanwatch.org/2015/06/24/ความรุนแรงกับกระบวนการ/ [19 เมษายน
2560]
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มาจากเหตุการณการปะทะกันที่เมืองมามาซาปาโนประกอบกับการคัดคานอยางรุนแรงของฝาย
คาน บรรดานักการเมืองที่ตอตานรางกฎหมายดังกลาว นอกจากมีผลประโยชนทางการเมืองแลว
ยังเปนคนที่มาจากนอกพื้นที่ ซึ่งไมไดรับความเสียหายใด ๆ จากความขัดแยงที่เกิดขึ้นบนเกาะมิน
ดาเนากลา วไดวา ความลมเหลวของการไมผา นรา งกฎหมายพื้น ฐานบัง ซาโมโรนอกจากจะมี
ผลกระทบมาจากเหตุการณการปะทะกันในเมืองมามาซาปาโนแลวนั้น ยังมาจากความผิดพลาด
ของกลุมผูที่มีบทบาทในขบวนการสันติภาพที่มีการปรึกษาหารือแตเฉพาะกับกลุมที่เห็นดวยกับ
กระบวนการสันติภาพ แตไมคอยไดมีการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุมคนที่ไมเห็นดวย
จึงทําใหเกิดการประเมินสถานการณผิดและผลที่ไดออกมาจึงตรงกันขามกับแผนที่วางไว
4.2. สถานการณหลังรัฐสภาไมผานรางกฎหมายพื้นฐานบังซาโมโร
หลังจากมีการประกาศวารางกฎหมายพื้นฐานบังซาโมโรมีมติไมผานรัฐสภา สงผลใหเกิด
ความตึงเครียดแกคนในพื้นที่เปนอยางมาก ทางฝาย MILF ออกมากลาวย้ําวาจะยึดกระบวนการ
สันติภาพในการแกไขปญหาความขัดแยงในมินดาเนา แตถึงแมวาฝง MILF จะยืนยันวาจะยังคง
ยึดกระบวนการสันติภาพในการแกไขปญหาความขัดแยงในมินดาเนา หากแตสําหรับกลุมมุสลิม
อื่น ๆ ที่มีการรวมตัวกันในมินดาเนากลับใชเหตุการณที่กฎหมายพื้นฐานบังซาโมโรไมผานรัฐสภา
ทํา ให ก ลุ มตนเขมแข็ง ขึ้นและขมขูวาจะทํา ใหเกิดการจลาจลตอเนื่องขึ้น เรื่อย ๆ ซึ่ง ชว งเวลา
ดังกลาวหลังจากที่รางกฎหมายพื้นฐานบังซาโมโรไมผานรัฐสภาถือไดวาเปนชวงภาวะสุญญากาศ
ของมินดาเนาไดเกิดกลุมกบฏมุสลิมเกิดขึ้นหลายกลุม โดยบางกลุมไดมีการออกมาประกาศวาจะ
เขารวมกับกลุม ISIS โดยเฉพาะกองกําลังทหารอาบูไซยาฟ
4.3. รัฐบาลดูเตอรเตกับแนวทางการแกไขปญหาความขัดแยงในมินดาเนา
ประธานาธิบดีดูเตอรเตไดชูนโยบายในเรื่องนี้มาตั้งแตชวงหาเสียงเลือกตั้ง โดยในชวง
รณรงคหาเสียงเลือกตั้งเขากลาวเสมอวาภายใตการบริหารประเทศของเขาจะแกไขขอผิดพลาดที่
เปนความอยุติธรรมทางประวัติศาสตรที่เกิดขึ้นกับชาวโมโร และเขาไดมีการพบปะกับผูนําของ
กลุมกองกําลังมุสลิมโมโรกลุมตาง ๆ โดยในเดือนกุมภาพันธ 2016 เขาไดมีการเขาเยี่ยมคายดารา
ปานันของกลุม MILF และหลังจากชนะการเลือกตั้ง ดูเตอรเตก็ไดเขาพบกับผูนําของกลุมแนวรวม
ปลดปลอยแหงชาติโมโร (MNLF) และกลุมแนวรวมปลดปลอยอิสลามโมโร (MILF) เมื่อคืนวันที่
17 มิถุนายน 2016 เพื่อพูดคุยในประเด็นสันติภาพ และทั้งสองกลุมยืนยันวาจะสนับสนุนและ
รวมมือกับรัฐบาลใหมรวมทั้งจะเดินหนากระบวนการสันติภาพ
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ความพยายามสรางสันติภาพในพื้นที่เกาะมินดาเนาภายใตรัฐบาลดูเตอรเตไดเริ่มตนขึ้น
อยางเปนทางการอีกครั้งในเดือนสิงหาคม 2016 จากการที่รัฐบาลฟลิปปนสไดรื้อฟนการเจรจากับ
กลุ ม MILF เมื่อวั น ที่ 13 สิง หาคม 2016 ที่ป ระเทศมาเลเซีย นับ เปน ความชัดเจนแรกในการ
เจรจาภายใตประธานาธิบดี ดูเตอรเต ซึ่งมีเปาหมายเพื่อยุติความรุนแรงในมินดาเนา จีซุส ดูเรซา
(Jesus Dureza) ที่ปรึกษาประธานาธิบดีวาดวยกระบวนการสันติภาพ อธิบายการรื้อฟนการ
เจรจาในมาเลเซียครั้งนี้วาเปนพูดคุยอยางเปนทางการระหวางทั้งฝายนับตั้งแตที่ดูเตอรเตเขารับ
ตําแหนง การเจาจรครั้งนี้ถือเปน “หมุดหมายที่สําคัญสําหรับสันติภาพในมินดาเนา”โดยรัฐบาลดู
เตอรเตมีการดําเนินการกระบวนการสันติภาพในมินดาเนาโดยการลงนามคําสั่งของผูบริหารใน
การฟนฟูและขยาย Bangsamoro Transition Council (BTC) ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2016 โดย
BTC ใหมจะมีหนาที่การนําเสนอรางกฎหมายพื้นฐานบังซาโมโร (Bangsamoro Basic Law: BBL)
ป จ จุ บั น การบริ ห ารงานของประธานาธิ บ ดี ดู เ ตอร เ ตต อ งเร ง ให เ กิ ด การจั ด การ
กระบวนการสันติภาพในมินดาเนาเนื่องจากไดมีรายงานจากกระทรวงกลาโหมของฟลิปปนสวา
เมื่อไมนานมานี้ กลุมอาบูไซยาฟ (Abu Sayyaf) นําโดย Isnilon Hapilon ไดพยายามจัดตั้งรัฐ
อิสลาม (Wilayah) ใน Central Mindanao 19ถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ IS ที่พยายามที่
จะสรางฐานในพื้นที่ความขัดแยงที่ตาง ๆ เพื่อชดเชยการสูญเสียพื้นที่ในตะวันออกกลาง ซึ่งถือ
เปนอันตรายตอกระบวนการสันติภาพ ซึ่งนักการเมืองทองถิ่นที่ตอตานหนวยการปกครองตนเอง
บั ง ซาโมโรก็ อ าจจะใช ป ระเด็ น เรื่ อ งของการขยายตั ว ของ ISIS โจมตี รั ฐ บาล ทางฝ า ยของ
ประธานาธิบดีดูเตอรเตเองก็ตองเรงในการจัดการใหเกิดสันติภาพโดยสันติวิธีในมินดาเนาใหเร็ว
ที่สุด เพราะความปรารถนาของดูเตอรเตคือการมีสันติภาพในมินดาเนาโดยไมตองหลั่งเลือด
บทสรุป
การศึกษาเรื่องกรอบขอตกลงบังซาโมโรและแนวทางการแกปญหาความขัดแยงมุสลิม
โมโรในปจจุบัน (ค.ศ.2012 - 2017) เปนการศึกษาแนวทางการจัดการแกไขปญหาความขัดแยง
ระหวางรัฐบาลฟลิปปนสกับกลุมมุสลิมโมโรในหมูเกาะมินดาเนาทางภาคใตของฟลิปปนส โดย
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ศึก ษาจากแนวทางการจัด การแกไ ขปญหาของรัฐบาลชุดตา ง ๆ ของประเทศฟลิ ป ปนส จาก
การศึกษาพบวารัฐบาลชุดตาง ๆ ของฟลิปปนสพยายามที่จะหาแนวทางในการจัดการแกไขปญหา
ในรูปแบบตาง ๆ ทั้งการใชกําลังทหารในการปราบปราม การเจรจากับกลุมมุสลิมโมโร รวมทั้ง
การประสานกับองคกรตาง ๆ ทั้งองคการโลกมุสลิมหรือภาคประชาสังคมในประเทศ จนกระทั่ง
สามารถหาแนวทางที่นําไปสูกระบวนการสันติภาพที่เกือบทุกภาคสวนยอมรับ คือการจัดตั้งเขต
การปกครองตนเองบังซาโมโร
เขตการปกครองตนเองบั ง ซาโมโร เกิ ด ขึ้ น จากการพู ดคุ ย เจรจากั น ระหว า งรัฐ บาล
ฟลิปปนสภายใตการนําของประธานาธิบดีเบนิโญ อากีโนที่ 3 กับแนวรวมปลดปลอยอิสลามโมโร
(Moro Islamic Liberation Front: MILF) ที่มีการเปดโตะพูดคุยเจรจากันโดยมีตัวแทนจาก
ประเทศมาเลเซียเปนตัวกลางในการพูดคุยจนนําไปสูการลงนามกรอบขอตกลงวาดวยบังซาโมโร
(The Framework Agreement on the Bangsamoro: FAB) ค.ศ. 2012 โดยกรอบขอตกลง
ระบุถึงการตกลงกันระหวางรัฐบาลกับกลุม MILF ในรายละเอียดของการจัดตั้งเขตการปกครอง
ตนเองบังซาโมโร (Bangsamoro) โดยระบุถึงรายละเอียดตาง ๆ 9 ประเด็น และยังมีการราง
กฎหมายพื้นฐานบังซาโมโร (Bangsamoro Basic Law: BBL) ถือเปนรัฐธรรมนูญสําหรับใชใน
การบริหารเขตการปกครองตนเองบังซาโมโร หากแตกฎหมายพื้นฐานบังซาโมโรมีขอเสียอยูที่วา
อาจถูกตอตานจากนักการเมืองและประชาชนที่เปนชาวคริสตที่ไมเห็นดวยกับการใหอํานาจชาว
มุ ส ลิ ม ปกครองตนเองประเด็ น สํ า คั ญ ที่ สุ ด ที่ จ ะเป น ข อ พิ พ าทระหว า งสองฝ า ยคื อ จะแบ ง
ผลประโยชนจากทรัพยากรมหาศาลในมินดาเนาอยางไร ประกอบกับเมื่อเกิดเหตุการณการปะทะ
กันระหวางตํารวจและกลุมกองกําลัง MILF ที่เมืองมามาซาปาโน ในมินดาเนาก็สงผลครั้งใหญ
ใหกับกระบวนการสันติภาพและสงผลการพิจารณารางกฎหมายพื้นฐานฯ ในรัฐสภา
ทายที่สุดแลวรางกฎหมายพื้นฐานบังซาโมโรมีมติไมผานรางรัฐสภาดวยเหตุผลวาจาก
เหตุ ก ารณ ก ารปะทะกั น ที่ เ มื อ งมามาซาปาโน การคั ด ค า นอย า งรุ น แรงของฝ า ยค า นและ
นักการเมืองที่เสียผลประโยชน ซึ่งจากการไมผานรางกฎหมายฯ ในครั้งนี้สงผลใหเกิดความวุนวาย
ในพื้นที่มินดาเนา เกิดการรวมกลุมของกลุมมุสลิมโมโรกลุมตาง ๆ รวมถึงการที่กลุมกอการราย
อยางอาบูไซยาฟที่ประกาศอยางเปนทางการวาจะเขารวมกับ ISIS โดยมีเปาหมายคือแบงแยก
ดินแดนเพื่อกอตั้งรัฐอิสลาม หากแนวรวมปลดปลอยอิสลามโมโร (Moro Islamic Liberation
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Front: MILF) นั้นยืนยันวากลุมของตนจะยังยึดหลักกระบวนการสันติภาพและใหความรวมมือกับ
รัฐบาลดูเตอรเต
การไมผานสภาของรางกฎหมายพื้นฐานทําใหรัฐบาลโรดริโก ดูเตอรเต เขามาสานตอ
กระบวนการสันติภาพเพื่อใหเกิดสันติภาพในมินดาเนาใหเร็วที่สุด โดยมีการเขาพบปะพูดคุยกับ
กลุมผูนํามุสลิมกลุมตาง ๆ จัดการฟนฟูและขยายจํานวนสมาชิกของ Bangsamoro Transition
Council (BTC) ที่จะเขามาทําหนาที่ในการรางกฎหมายพื้นฐานบังซาโมโรเพื่อจะนําเสนอตอ
รัฐสภาอีกครั้ง กลาวไดวาหลังจากที่รางกฎหมายพื้นฐานบังซาโมโรไมผานรัฐสภาในรัฐบาลของ
อากีโนนั้น รัฐบาลตอมาและฝายตาง ๆ ที่มีสวนเกี่ยวของนั้นยังคงยึดถือวิธีการจัดการแกไขปญหา
โดยสันติวิธี ทั้งในสวนของการเจรจา การปรึกษาหารือกับฝายตาง ๆ เพื่อเรงใหเกิดสันติภาพใน
พื้นที่มินดาเนาโดยเร็วที่สุด
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เพศที่สามกับภาพยนตรไทย
กุลธิดา สมวัน

1
0

1.1

ที่มาและความสําคัญของปญหา
ในปจจุบันภาพยนตรที่เกี่ยวกับเพศที่สามไดถูกผลิตออกมาเปนจํานวนมาก ไมวาจะเปน
ในโลกตะวันตก เอเชีย หรือแมกระทั่งในประเทศไทยเองก็ตาม จะพบไดวาภาพยนตรไทยใน
ปจจุบันนั้นมีปรากฏกลุมบุคคลเพศที่สามเปนนักแสดงนําหรือมีภาพยนตรที่ดําเนินเรื่องโดยบุคคล
กลุ ม นี้ เป น หลั กปรากฏออกมาให เห็น มากขึ้น กวา แตเ ดิม ผูส รา งภาพยนตรก ลา ที่จ ะนํา เสนอ
ประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องราวของเพศที่สามโดยใชกลุมเพศที่สามนี้เปนตัวดําเนินเรื่องหลักอยาง
ตอเนื่องมากขึ้น ซึ่งตอกย้ําใหเห็นถึงความชัดเจนของ "การมีตัวตน" ของคนกลุมนี้ในสังคมไทยที่
นับวันจะมีพื้นที่ใหยืนและไดรับการยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆ และแนวโนมของกระแสความนิยมใน
การนําเสนอเรื่องราวของกลุมเพศที่สามผานทางสื่อภาพยนตรของไทยจะยังคงมีอยูอยางตอเนื่อง
ตราบใดที่กลุมบุคคลเหลานี้ยังคงเปนสวนหนึ่งและมีบทบาทสําคัญในสังคมไทย
จากการที่โลกภายนอกไดมีการเปลี่ยนแปลงไปดังเชนที่กลาวมาขางตนแลว จึงทําใหโลก
วิชาการไดมีการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ โดยในปจจุบันมีงานวิจัยที่ทําการศึกษา
เกี่ยวกับเพศที่สามกับภาพยนตรไทยออกมาเปนจํานวนมากขึ้น กลายเปนประเด็น Hot Issues ที่
ทําตอเนื่องกันมาในชวงระยะเวลา 10-20 ป ที่ผานมานี้ ซึ่งสิ่งที่นาสนใจสําหรับการศึกษาในครั้งนี้
ก็คือ งานวิจัยที่ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับเพศที่สามกับภาพยนตรไทยที่ไดมีการศึกษามาแลวนั้นใน
แตละงานตางมีมุมมอง แนวคิดทฤษฎีที่ใชในการศึกษาหลากหลายแตกตางกันออกไป งานวิจัยชิ้น
นี้จึงจะทําใหเห็นวาสถานภาพองคความรูที่เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีที่ใชในการศึกษาเพศที่สามกับ
ภาพยนตรไทยในปจจุบันนี้เปนอยางไรบาง โดยจะทําการศึกษาแนวคิดทฤษฎีหลักๆ ที่พบจาก
การศึกษางานวิจัยตางๆ 3 แนวทางดวยกัน ไดแก 1.แนวคิดภาพตัวแทน 2.ทฤษฎีการประกอบ
สรางความเปนจริงทางสังคม 3.ทฤษฎีอัตลักษณ ซึ่งผูจัดทําวิจัยจะทําการศึกษาแนวคิดทฤษฎีทั้ง
3 แนวทางที่กลาวมาและจะยกตัวอยางงานวิจัยที่ไดใชแนวคิดทฤษฎีแตละแนวทางมาประกอบให
1

นิสิตระดับปริญญาตรี โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา ภาควิชา
ประวัติศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
[ 20 ]

พินิจอุษาคเนย์

กุลธิดา สมวัน

เห็ น ถึ ง ภาพของการนํ า แนวคิ ด ทฤษฎี ที่ ก ล า วมาทั้ ง 3 แนวทางนั้ น ในการนํ า ไปใช ใ นการ
ทําการศึกษางานวิจัยของงานแตละชิ้น จากนั้นผูจัดทําวิจัยจะทําการวิเคราะหถึงประสิทธิภาพ
ของแตละแนวทางในการที่จะทําใหบรรลุถึงผลของการศึกษาที่เกี่ยวกับเพศที่สามกับภาพยนตร
ไทย
1.2

คําถามการวิจัย
แนวคิ ด ทฤษฎี ที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษางานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ เพศที่ ส ามกั บ ภาพยนตร ไ ทยมี
ความกาวหนาไปอยางไรบาง
1.3

วัตถุประสงคของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่ใชในการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับเพศที่สามกับภาพยนตร

ไทย
2.เพื่อวิเคราะหถึงประสิทธิภาพของแนวคิดทฤษฎีในแตละแนวทางที่ใชในการศึกษา
งานวิจัยที่เกี่ยวกับเพศที่สามกับภาพยนตรไทย
1.4

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ทําใหทราบถึงความกาวหนาของแนวคิดทฤษฎีที่ใชในการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับเพศที่
สามกับภาพยนตรไทยและทราบถึงประสิทธิภาพของแตละแนวคิดทฤษฎีตางๆ ที่ไดทําการศึกษา
1.5

สมมติฐาน
แนวคิดทฤษฎีที่ใชในการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับเพศที่สามกับภาพยนตรไทยมีการใช
แนวทางที่หลากหลายในการศึกษา

1.6

ขอบเขตการศึกษา
ทําการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่ใชในการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับเพศที่สามกับภาพยนตร
ไทย โดยยกเอาแนวคิดทฤษฎีมาทําการศึกษา 3 แนวทางดวยกัน ไดแก 1.แนวคิดเกี่ยวกับภาพ
ตัวแทน 2.ทฤษฎีการประกอบสรา งความเปน จริง ทางสัง คม 3.ทฤษฎีอัตลักษณ และทํา การ
วิเคราะหถึงประสิทธิภาพของแตละแนวทางในการตอบคําถามในงานวิจัยที่เกี่ยวกับเพศที่สามกับ
ภาพยนตรไทย
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2. แนวคิดทฤษฎีที่ใชในการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับเพศที่สามกับภาพยนตรไทย
แนวคิดทฤษฎีที่ใชจําแนกเปน 3 แนวทางดังนี้
2.1

แนวคิดเกี่ยวกับภาพตัวแทน
สจวต ฮอลล 2 (Stuart Hall) กลาววา ภาพตัวแทน (Representation) เปนผลผลิต
แห ง ความหมายของภาพในใจคนเรา โดยมีภ าษาเปน สื่อ กลางในการเชื่อมโยงความสั มพั น ธ
ระหว า งสิ่ ง ต า งๆ (Things) แนวคิ ด (Concepts) และระบบสั ญ ญะ (Signs) ซึ่ ง ความสั ม พั น ธ
ดังกลาว ถือเปนหัวใจหลักของการใหความหมายแกสิ่งตางๆ ในโลกความจริง ไมวาสิ่งของ ผูคน
เหตุการณ หรือความคิดที่เปนนามธรรม และกระบวนการที่เชื่อมโยงความสัมพันธของทั้ง 3 สิ่ง
เขาดวยกัน เรียกวา ภาพตัวแทน
1

นิค ลาซีย 3 (Nick Lacey) กลาวถึงภาพตัวแทนไววาเราสรางความหมายกับสิ่งตางๆ
โดยใหภาพที่เปนตัวแทนสําหรับสิ่งเหลานั้น สมาชิกวัฒนธรรมเดียวกันมักจะมีความคิด การรับรู
แนวคิด และภาพในใจที่ทําใหคิด รูสึกเกี่ยวกับโลก รวมถึงการตีความโลกผานรหัสทางวัฒนธรรม 4
(Cultural Code) ร ว มกั น ซึ่ ง ความคิ ด และความรู สึ ก เหล า นั้ น คื อ ระบบแห ง ภาพตั ว แทน
(System of Representation)
2

3

2

ปาณิ ส รา มงคลวาที , “การนํ า เสนอภาพกลุ ม ชายรั ก ชายในภาพยนตร ไ ทยป
พ.ศ. 2550,” (วิทยานิพนธวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน คณะ
วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2552), หนา 31, อางจาก พรพรรณ
สมบูรณบัติ, หญิงชรา: ภาพตัวแทนในรายการสารคดีโทรทัศน “ฅนคนคน” (วิทยานิพนธปริญญา
ม ห า บั ณ ฑิ ต ส า ข า วิ ช า สื่ อ ส า ร ม ว ล ช น ค ณ ะ ว า ร ส า ร ศ า ส ต ร แ ล ะ สื่ อ ส า ร ม ว ล ช น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2549), หนา 33.
3
ปาณิสรา มงคลวาที, เรื่องเดิม, หนา 32.
4
รหัสทางวัฒนธรรม หมายถึงรหัสที่อางอิงอยูกับวัฒนธรรมผูที่อยูนอกวัฒนธรรมอาจจะ
ไมเขาใจ รหัสวัฒนธรรมอิงอยูในมิติเรื่องพื้นที่ มิติเรื่องเวลา เปนตน
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โรล็ อ งต บาร ธ ส 5 (Roland Barthes) ได แ บ ง ความหมายของการสื่ อ สารเรื่ อ งภาพ
ตัวแทนไว 2 ประเภทดวยกัน กลาวคือ ประการแรก ความหมายตรง (Denotation) หมายถึง คํา
หรือคําแปลที่บัญญัติไวในพจนานุกรม เปนความหมายตรงตัว และประการที่สอง ความหมาย
โดยนัย (Connotation) หมายถึง ความหมายที่สื่อหรือนําความคิดเกี่ยวโยงไปถึงบางสิ่งบางอยาง
ที่มีลักษณะหรือคุณสมบัติคลายกับคําที่มีความหมายโดยตรง แตเปนความหมายเชิงเปรียบเทียบ
หรือเรียกอีกอยางวา “ความหมายแฝง”ในการพิจารณาความหมายทั้งสองประเภทนี้ บารธส ให
ความสนใจความหมายแฝงเปนหลัก เพราะเชื่อวาระนาบของความหมายแฝงจะเปนระนาบที่ตัว
บททํางานอยางแทจริง ถอยคําและการแสดงออกยอมพวงเอานัยยะทางสังคมและวัฒนธรรม
อยางหลีกเลี่ยงไมได ดังนั้น อาจกลาวไดวาการใหความหมาย (Meaning) ตอสิ่งตางๆ ถือเปน
รูปแบบการสรางภาพตัวแทนอีกรูปแบบหนึ่งนั่นเอง
4

ในภาพยนตรการสรางภาพตัวแทนเกิดขึ้นกับตัวละครทุกตัว ทั้งตัวละครหลัก ตัวละคร
รอง และตัวละครเสริมตางๆ เชน ภาพของชายรักชายที่มีลักษณะตุงติ้ง ปากจัด แตงตัวเปนผูหญิง
เปนตน ซึ่งเมื่อนําแนวคิดของสํานักวัฒนธรรมศึกษามาวิเคราะหตัวละครชายรักชาย ในขั้นตนจะ
เห็นภาพแบบฉบับตามที่กลาวมาแลว เมื่อวิเคราะหตอดวยแนวความคิดของบารธส ก็จะพบ
ความคิดเรื่องอํานาจและความหมายแฝงอยู เชน ตัวละครชายรักชายที่เปนตัวตลกในภาพยนตร
ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงมุมมองของผูสรางภาพยนตรที่มีอํานาจในการปรุงแตงตัวละครใหตัวละครชาย
รักชายกลายเปนตัวตลกของสังคม รวมถึงยังสะทอนใหเห็นอีกวาผูสรางภาพยนตรเปรียบเหมือน
ตัวแทนของสังคม และหากผูสรางมองภาพชายรักชายแบบนี้แลวก็อนุมานไดวาคนในสังคมก็จะ
มองแบบนี้เชนกัน
2.2

แนวทางทฤษฎีการประกอบสรางความเปนจริงทางสังคม
แนวคิดเรื่องการสรางความเปนจริงทางสังคม(Social Construction of Reality) เปน
แนวคิ ด ในกรอบวั ฒ นธรรมศึ ก ษา (Cultural Studies) ซึ่ ง การวิ เ คราะห สื่ อ ด ว ยแนวคิ ด ทาง
วัฒนธรรมศึกษานั้นจะมองวาสื่อมวลชนไมไดเปนแตเพียงชองทางหรือพาหะ (Channel) ในการ
เผยแพรและถายทอดวัฒนธรรมเทานั้น แตสื่อมวลชนยังเปน “แหลงกําเนิดในการสรางสรรค”
(Generator) ของสั ง คม โดยแนวทางทฤษฎี ก ารประกอบสร า งความเป น จริ ง ทางสั ง คมนั้ น
5

ปาณิสรา มงคลวาที, เรื่องเดิม, หนา 33.
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มีแนวคิดพื้นฐานวา “ความเปนจริง” (Reality) ไมใชสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ แตเปนสิ่งที่ถูก
สรางขึ้น (Construct) และเชื่อวาในสังคมยุคปจจุบันสื่อมวลชนเปนสถาบันสําคัญที่จัดวางรูป
(Structure) ความเป น จริ ง และการสร า งความเปน จริง ทางสัง คมของสื่ อมวลชนนั้น จะสง ผล
กระทบไดหลายระลอก โดยผลกระทบระยะแรกคือ การเก็บขอมูลเขาสูคลังความรู (Stock of
Knowledge) ซึ่งจะสรางทัศนคติและคานิยมตางๆ หลังจากนั้นจะเปนระยะที่สอง คือมีปฏิกิริยา
ตอบสนองหรือตอตานสิ่งที่ไดรับ และเมื่อเวลาผานไปขอมูลขาวสารที่สะสมกันไวมากๆ ก็จะถูก
จัดระบบและหอหุมผูรับสารจนกลายเปนโลกแหงความเปนจริงที่ถูกสรางขึ้น
การรับรูและเขาใจความหมายของสิ่งตา งๆ ในโลกหรือความเปนจริงของมนุษยน้ัน
เกิ ด ขึ้ น จากการสื่อ สาร ซึ่ง วิธี คิด นี้ไ ดแ บง โลกออกเป น 2 สว น คือ “โลกแห ง ความเป น จริง ”
(World of Reality) หรื อ โลกทางกายภาพ โลกส วนนี้ จ ะเป น ส ว นที่ เราสามารถสั ม ผั ส ได ด ว ย
ตนเอง อาจเปนไดทั้งสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ สิ่งที่มนุษยสรางขึ้น หรือเหตุการณตางๆ ที่
เกิดขึ้นรอบตัว แตทวาโลกแหงความเปนจริงนั้นเปนสิ่งที่มีอยูมากมาย ทําใหเราไมสามารถหา
ความชัดเจนได จึงทําใหเกิดโลกสวนที่สองคือ “โลกแหงความหมาย” (World of Meaning) หรือ
โลกทางสังคม โดยโลกสวนนี้จะเปนโลกที่เปนความรูซึ่งไดรับมาเพียงบางสวนจากโลกแหงความ
เปนจริง โดยที่ความเปนจริงเหลานี้ไมไดเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หากแตเกิดจากการถูกประกอบ
สรางขึ้นมาหรือถูกนิยามขึ้นมาวา “อะไรเปนอะไร”จากการทํางานของสถาบันตางๆ ในสังคม
หลังจากที่สังคมไดมีการนิยามสิ่งตางๆ ไวแลว ก็จะมีกระบวนการซึมผานนิยามดังกลาวเขาไปใน
ตัวบุคคลกลายเปน “แผนที่ทางจิตใจ” (Mental Map) ที่ทําหนาที่ชี้ทิศทางวาอะไรเกี่ยวของกับ
อะไรบาง
อลิซาเบท โนเอล นูแมน 6 (Elizabeth Noelle-Neuman) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการ
สรางความเปนจริงทางสังคมของสื่อไว 2 ทฤษฏี โดยทฤษฏีแรกเสนอวา ความเปนจริงทางสังคมมี
ปรากฏอยูแลว สื่อเพียงแตทําหนาที่ถายทอดความจริงทางสังคมเหลานั้นอยางเที่ยงตรง และอีก
ทฤษฏี หนึ่ง เสนอวา ความเปน จริง ในสัง คมเปน สิ่ง ที่ส รา งอยา งมีระบบ เนื้อหาของสื่อจึง อาจ
5

6

ปาณิ ส รา มงคลวาที ,“การนํ า เสนอภาพกลุ ม ชายรั ก ชายในภาพยนตร ไ ทยป พ.ศ.
2550,” (วิทยานิพนธวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชนคณะวารสาร
ศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2552), หนา34.
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เบี่ยงเบนไปจากความเปนจริง และสื่อมีแนวโนมที่จะไมเสนอเนื้อหาที่ขัดกับคุณคาหรือคานิยม
ของสังคม
จากที่กลาวมาแลวขางตน สื่อมวลชนจึงถือวาเปนสถาบันหนึ่งของสังคมซึ่งมีบทบาทใน
การเป น สื่ อกลางระหว า งสมาชิ ก ในสั ง คมกั บ โลกแห ง ความเป น จริ ง โดยสื่ อมวลชนผลิต และ
แพรกระจายสาร ซึ่ง “สาร”ของสื่อมวลชนมีอิทธิพลตอการเรียนรูและสรางความเชื่อถือเกี่ยวกับ
สภาพความเปนจริงทางสังคมใหเกิดกับคนเรา สื่อมวลชนรับภาระหนาที่เปนตัวเชื่อมโยงใหคนเรา
มีประสบการณทางออมกับสรรพสิ่งตางๆ และปรากฏการณตางๆ ในโลกแหงความเปนจริง
เมื่อนําแนวคิดทฤษฏีการประกอบสรางความเปนจริงทางสังคมดังที่ไดกลาวมาแลว มา
อธิบายสื่อมวลชนอยางภาพยนตร สามารถอธิบายไดวาทุกสิ่งทุกอยางที่ปรากฏบนจอภาพยนตรก็
คือโลกที่ถูกประกอบสรางขึ้น เปนโลกแหงสัญลักษณหรือที่เราเรียกวาเปนโลกแหงภาพยนตรหรือ
โลกแห ง จิ น ตนาการ ซึ่ ง ผู ช มไม ส ามารถแยกโลกความเป น จริ ง กั บ โลกแห ง สั ญ ลั ก ษณ ห รื อ
จินตนาการออกจากกันได ทั้งนี้ภาพยนตรจะนําประสบการณตางๆ ที่ผูชมเคยรับรูหรือสัมผัสจาก
โลกแหงความเปนจริงมาเชื่อมโยงกับเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในโลกแหงภาพยนตรเพื่อการ
ยอมรับที่งายขึ้นของผูชม โดยผูผลิตภาพยนตรเพศที่สามไดสรางใหภาพยนตรทุกเรื่องเลียนแบบ
ของจริงดวยการใชสถานที่จริงไมวาจะเปนบาน โรงเรียน สถานที่ทํางาน หรือลักษณะของเพศที่
สามที่มีตัวตนอยูจ ริง รวมถึงกิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวันมาจําลองใสไวในภาพยนตรทําใหโลก
ของภาพยนตรกับโลกแหงความเปนจริงเกิดความคลุมเครือ ทําใหการรับรูของผูชมระหวางโลก
ของความเปนจริงกับโลกของภาพยนตรจึงไมแตกตางกันมากนัก ผูชมจึงไมรูสึกตอตานหรือรูสึกวา
สิ่งที่ชมนั้นไมสมจริง ในเมื่อความเปนจริงในชีวิตประจําวันพวกเขาสามารถพบเจอสิ่งตางๆ ที่
ปรากฏในภาพยนตรในโลกทางกายภาพไดเชนกัน
2.3

แนวทางทฤษฎีอัตลักษณ
อัตลักษณเปนความรูสึกนึกคิดที่บุคคลมีตอตนเองวา “ฉันคือใคร”ซึ่งจะเกิดขึ้นจากการ
ปฏิสังสรรคทั้งระหวางบุคคลในสังคมและภายในตัวบุคคลเองในแตละบุคคลอาจมีอัตลักษณที่
หลากหลายแตจะมีการเลือกเอาเพียงอัตลักษณใดอัตลักษณหนึ่งที่ตนยอมรับเพื่อนํามาใชภายใต
เงื่อนไขของบริบทในชวงเวลาและพื้นที่ และอัตลักษณนี้อาจถูกกําหนดไดทั้งจากบุคคลเปนผู
กําหนดตนเองหรือถูกกําหนดตําแหนงแหงที่ของบุคคลโดยสังคมอัตลักษณตองการความตระหนัก
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(Awareness) ในตัวเราและพื้นฐานของการเลือกบางอยาง นั่นคือเราจะตองแสดงตนหรือยอมรับ
อยางตั้งใจกับอัตลักษณที่เราเลือก ความสําคัญของการแสดงตนก็คือการระบุไดวาเรามีอัตลักษณ
เหมือนกลุมหนึ่งและมีความแตกตางจากกลุมอื่นอยางไรและ “ฉันเปนใคร”ในสายตาคนอื่น 7
การที่เราเลือกนิยามความหมายของตนเองและแสดงตนเองตอบุคคลหรือสังคมวาเรา
เป น ใครนั้ น เป น กระบวนการของการเลื อ กใช แ ละแสดงออกซึ่ ง จะทํ า ให รู ว า เราเหมื อ นหรื อ
แตกตางจากคนอื่นหรือกลุมอื่นอยางไร โดยผานระบบของการใชสัญลักษณ (Symbol) ซึ่งเปนสิ่ง
ที่ประกอบกับทั้ง ดานอารมณความรูสึกภายในตัวเราและกระบวนการของโลกภายนอกที่เรา
เกี่ยวพัน โดยที่มนุษยเลือกใชความหมายหรือเปลี่ยนแปลงความหมายที่เกี่ยวกับตนเองทั้งใน
กระบวนการที่เขามีสัมพันธกับโลกและในสวนของตัวตนที่ซอนทับกันอยู ทําใหเกิดการเรียนรูและ
เลื อ กที่ จ ะนิ ย ามตนเองให เ หมาะสมในสั ง คม และมี ก ารเลื่ อ นไหลปรั บ เปลี่ ย นไปตามบริ บ ท
สัญลักษณที่เราเลือกหยิบมาใชในการนิยามตนเองทั้งตอสังคมและตอตัวเองนั้นเกิดขึ้นไดโดยผาน
ระบบการสรางภาพแทนความจริง (Representation) เพื่อแสดงความเปนตัวตนใหกับบุคคลรับรู
สําหรับดานการสื่อสาร อัตลักษณเปนเรื่องของกระบวนการประกอบสราง (Process)
มิใชผลผลิต (Product) ที่เสร็จสิ้นแลว ดังที่ สมสุข หินวิมาน 8 กลาวไววา อัตลักษณใดๆ ของ
คนเราไมไดเปนสิ่งที่ติดตัวเรามาตั้งแตกําเนิด หากแตเปนสิ่งที่ถูกประกอบสรางขึ้นมาโดยสังคม
(Social Constructed) ภายหลัง อัตลักษณจึงเปนเรื่องที่รวบรวมไวต้ังแตคําถามจนถึงคําตอบ
ดวยการนิยามวาตัวเราเปนใคร ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อเราสื่อสารกับคนอื่น และอัตลักษณก็เปนเรื่อง
การเมืองที่ตองการพื้นที่ทางสังคม (Space) ดังนั้นอัตลักษณกับสังคมจึงเปนเรื่องที่แยกกันไมออก
เนื่องจากการนิยามความเปนตัวตนของอัตลักษณนั้นตองมีการอางอิงกับสังคม แมจะเปนในระดับ
6

7

7

ธานี ชื่น คา, “ศึก ษาอั ตลัก ษณของเกย ในสื่อภาพยนตร ไทย,”(วิทยานิพนธปริ ญญา
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตรคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
2555), หนา 6, อางจาก นัทธนัยประสานนาม, เพศ ชาติพันธุ และปญหาเกี่ยวกับอัตลักษณใน
ภาพยนตรเรื่องtouch of pink (http://www.midnightuniv.org//midnigh. 2545).
8
ธานี ชื่นคา, “ศึก ษาอัตลัก ษณของเกย ในสื่อภาพยนตรไ ทย,”(วิทยานิพนธ ปริญญา
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
2555),หนา 7.
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ตัวบุคคลก็ยังตองมีการนิยามตนเองวามีตําแหนงแหงที่ หรือมีบทบาทอยางไรในสังคมที่บุคคล
อาศัยอยู
3. งานวิจัยที่เกี่ยวกับเพศที่สามกับภาพยนตรไทย
3.1

งานวิจัยที่ศึกษาตามแนวคิดเกี่ยวกับภาพตัวแทน
3.1.1 การนําเสนอภาพกลุมชายรักชายในภาพยนตรไทยปพ.ศ. 2550 9
งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจบุคลิกภาพของตัวละครชายรักชายในภาพยนตร
ไทย รวมไปถึงนัยยะซอนเรนจากการสื่อความหมายตัวละครชายรักชายและภาพยนตรไทย โดย
ทําการวิเคราะหบุคลิกภาพและการสื่อความหมายตัวละครชายรักชายที่ปรากฏในภาพยนตรไทย
จากกลุมตัวอยางภาพยนตรจํานวน 22 เรื่อง แบงภาพยนตรออกเปน 3 ประเภท คือ ภาพยนตรที่
มีชายรักชายเปนตัวละครหลัก ภาพยนตรที่มีชายรักชายเปนตัวละครรอง และภาพยนตรที่มีชาย
รักชายเปนตัวละครเสริม ซึ่งไดใชแนวคิคเกี่ยวกับภาพตัวแทนมาเปนสวนหนึ่งในการทําการศึกษา
เนื่ อ งจากแนวคิ ด เรื่ อ งภาพตั ว แทนเป น แนวคิ ด ที่ อ ธิ บ ายถึ ง การสื่ อ ความหมายของตั ว แทนที่
ภาพยนตรไดสรางขึ้นมาเปนตัวแทนของสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นในสังคม ทั้งนี้ แนวคิดนี้จึงสามารถ
นํามาอธิบายถึงการสื่อความหมายของภาพยนตรที่ไดสรางภาพตัวแทนของกลุมชายรักชายวา
ภาพยนตรตองการสื่อความหมายของตัวละครชายรักชายออกมาอยางไร
8

ผลลัพธของการศึกษา
ผลจากการศึกษาของงานวิจัยชิ้นนี้ พบวา ภาพยนตรที่มีตัวละครชายรักชายเปนตัว
ละครหลัก ตัวละครรอง และตัวละครเสริม มีการนําเสนอประเภทตัวละครชายรักชาย 3 ประเภท
คือ เกย กะเทย และกะเทยแปลงเพศ โดยบุคลิกภาพตัวละครที่ภาพยนตรนําเสนอไมวาจะเปน
บุคลิกทาทาง การแตงกาย น้ําเสียงและคําพูด นิสัยและอารมณ พฤติกรรมทางเพศ และปฏิกิริยา
ที่มีตอชายรักชาย มีความใกลเคียงและสมจริงกับบุคลิกภาพชายรักชายที่ปรากฏในสังคมไทย ที่
สําคัญตัวละครชายรักชายที่เปนกะเทยและกะเทยแปลงเพศ จะเปนตัวละครที่ถูกนําเสนอออกมา
ในรูปแบบของการเปนผูที่มีบุคลิกภาพรุนแรงมากขึ้น สวนในเรื่องความคิดของตัวละครจะพบใน
9

ปาณิ ส รา มงคลวาที ,“การนํ า เสนอภาพกลุ ม ชายรั ก ชายในภาพยนตร ไ ทยป พ.ศ.
2550,” (วิทยานิพนธวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชนคณะวารสาร
ศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2552).
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ตัวละครชายรักชายที่เปนหลักเปนสวนใหญสําหรับการสื่อความหมายนั้น พบวา ตัวละครชายรัก
ชายที่เปนตัวละครหลักมีการสื่อความหมายที่เกี่ยวของกับกลุมชายรักชายในสังคมไทยในเรื่อง
ของอัตลักษณหรือตัวตน มุมมองความรัก และโศกนาฏกรรม ตัวละครชายรักชายที่เปนตัวละคร
รองและตัวละครเสริมมีการสื่อความหมายในดานการเปนตัวแทนของความตลก เพื่อสรางสีสัน
ความสนุกสนานและเพิ่มอรรถรสใหกับภาพยนตร
3.2

งานวิจัยที่ศึกษาตามแนวทางทฤษฎีการประกอบสรางความเปนจริงทางสังคม
3.2.1 การประกอบสรางตัวตนเกยในภาพยนตรไทย 10
งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการประกอบสรางอัตลักษณเกยในภาพยนตรและ
กลวิธีในการประกอบสรางความเปนจริงใหสมจริง โดยการวิเคราะหตัวบทภาพยนตรเกย 8 เรื่อง
ที่เขาฉายในโรงภาพยนตรระหวางปพ.ศ. 2547 – 2552 ภายใตกรอบทฤษฎีการประกอบสราง
ความเปนจริงทางสังคม (Social Construction of Reality) ที่มองวาความเปนจริงเปนสิ่งที่ถูก
สร า งขึ้ น มาได ภ ายใต ก ระบวนการทางสั ง คม ดั ง นั้ น จึ ง ไม ส นใจว า ในโลกทางกายภาพจะมี
ขอเท็จจริงเชนนั้นอยูหรือไม แตเราก็สามารถสรางความเปนจริงใหเกิดขึ้นได อยางกรณีของ
ภาพยนตรเกยก็เชนกันที่ในโลกแหงความเปนจริงจะเปนอยางไรนั้นไมสําคัญเทากับวามันถูกสราง
ขึ้นมาอยางไร และกลวิธีในการประกอบสรางความเปนจริงใหสมจริงใชวิธีการใด ซึ่งประเด็น
ดังกลาวถือไดวาเปนประเด็นหลักในการศึกษา เนื่องจากเมื่อภาพของอัตลักษณเกยไดถูกสรางขึ้น
ไมวาจะในลักษณะใดก็ตามยอมตองมีผลตอมุมมองที่สังคมมีตอเกยไมมากก็นอย โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการเชื่อวาเกยมีลักษณะแบบที่ปรากฏอยูในภาพยนตร ทําใหอัตลักษณเกยในลักษณะดังกลาว
ถูกเหมารวม (Overgeneralization) และกลายเปนรอยมลทิน (Stigma) ที่ติดตัวเกยไปตลอด
9

ผลลัพธของการศึกษา
ในภาพรวมตัวละครเกยถูกสรางใหมีลักษณะที่หลากหลายทั้งสอดคลองและแตกตาง
จากความเปนจริงทางสังคม โดยอิทธิพลของความเปนจริงทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปมีสวนสําคัญ
ในการกําหนดการประกอบสรางนั้น นอกจากนี้ภาพยนตรในฐานะสถาบันทางสังคมก็มีแนวโนมที่
10

ปุรินทร นาคสิงห, “การประกอบสรางตัวตนเกยในภาพยนตรไทย,”(วิทยานิพนธ
ปรั ช ญาดุ ษฎีบัณ ฑิต สหวิทยาการ โครงการปริญญาเอกสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2555).
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จะผลิตและผลิตซ้ําอัตลักษณเกยใหสอดรับกับบรรทัดฐานและความคาดหวังของสังคม สําหรับ
การประกอบสรางความเปนจริงใหสมจริง ภาพยนตรที่ศึกษาใชกลวิธีดังนี้ 1) การผสมกันระหวาง
ความจริงกับจินตนาการ 2) การทําใหดูเปนเรื่องปกติ 3) การใหคุณใหโทษ 4) การสรางขอยกเวน
และ 5) การใชเสียงประกอบ
ถึงแมวาภาพยนตรจะพยายามประกอบสรางใหเกยมีอัตลักษณที่หลากหลายตามความ
เปนจริงทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป แตในทายที่สุดกลับพบวาภาพยนตรมีกลไกอุดมการณแฝงอยู
เบื้องหลังในการทําใหตัวละครเกยเหลานั้นกลับคืนสูบรรทัดฐานหลักอยางแนบเนียนดวยกลวิธี
การสรางใหมีลักษณะรวมของอัตลักษณเกยขึ้นมาใหมีลักษณะที่ไมเปนที่สังเกต (Invisible) เพื่อ
หลีกเลี่ยงจากการจับจองและลงโทษของสังคม
3.3

งานวิจยั ที่ศึกษาตามแนวทางทฤษฎีอัตลักษณ
3.3.1 ศึกษาอัตลักษณของเกยในสื่อภาพยนตรไทย 11
งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเรื่องราววิถีชีวิตและอัตลักษณของเกยที่ปรากฏใน
สื่อภาพยนตรไทย และนํามาศึกษาเปรียบเทียบอัตลักษณของเกยที่ปรากฏในภาพยนตรกับอัต
ลักษณของเกยที่ป รากฏในสังคมไทย โดยใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหาจากภาพยนตรที่มีเนื้อหา
เกี่ ย วกั บ เกย แ ละการสั ม ภาษณ เ ชิ ง ลึ ก จากกลุ ม นั ก วิ ช าการ ผู กํ า กั บ ภาพยนตร ผู เ ชี่ ย วชาญ
เกี่ยวกับอัตลักษณของเกย และผูชมภาพยนตรที่เปนเกย โดยงานวิจัยชิ้นนี้สามารถใชทฤษฎีอัต
ลักษณเพื่อเปนหลักในการวิเคราะหถึงอัตลักษณของเกยที่แสดงออกและเลือกใชในอัตลักษณของ
เกยในภาพยนตรไทยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเกย
10

ผลลัพธของการศึกษา
ผลการวิจัยของงานชิ้นนี้พบวา การแตงกายของเกยในภาพยนตรไทยถาเปนเกยที่แตง
กายเปนชายจะเรียบหรู แตถาเปนเกยที่แตงกายเปนหญิงจะเนนแตงตัว แตงหนาเขม และทําผม
เปนผูหญิง จะมีกิริยาทาทางอาการแสดงออกคลายผูหญิงมากกวาผูชาย สวนมากจะไดรับบทเปน
11

ธานี ชื่นคา, “ศึกษาอัตลักษณของเกยในสื่อภาพยนตรไทย,”(วิทยานิพนธปริญญา
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
2555).
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ตัวรายหรือตัวตลก การแสดงออกทางอารมณคอนขางหลากหลาย การใชภาษาสวนใหญจะเปน
คําดาที่หยาบคายหรือคําพูดติดตลก หรือการใชคําศัพทเฉพาะกลุมเกย วิธีการคิดหรือเนื้อหาใน
ภาพยนตรจะเนนไปที่ความตลก เฮฮา หรือความเศราโศกของชีวิตเกย สวนเหตุผลที่ตองมีเกย
ปรากฏอยูในภาพยนตรไทยก็เพื่อสรางสีสัน ความสนุกสนาน โดยมีแนวคิดหรือวิธีการสรางตัว
ละครที่เปนเกยมาจากชีวิตจริงตามปกติในสังคม สําหรับการแสดงออกถึงอัตลักษณหรือตัวตนของ
เกยมีความชัดเจนและเปดเผยมากขึ้นกวาในอดีต การใชภาษาของเกยในภาพยนตรไทยและเกย
ในสังคมก็มีสวนคลายคลึงกัน แตในภาพยนตรมักจะใชภาษาที่ดูรุนแรงหยาบคายมากกวา ดาน
กิริยาทาทางก็ขึ้นอยูกับลักษณะของเกยในแตละประเภทวาเปนแบบเปดเผยหรือปดบัง แตใน
ภาพยนตรจะแสดงออกใหชัดเจนมากขึ้นเพื่อใหผูชมเขาใจไดงาย สวนการแสดงออกทางความคิด
ของเกยในภาพยนตรไทยสามารถแสดงออกไดเต็มที่ตามบทบาทที่ไดรับ สวนในสังคมทั่วไปก็
สามารถแสดงออกทางความคิดได แตอาจถูกกีดกันในบางเรื่อง
4. บทวิเคราะหประสิทธิภาพของแตละแนวทางการศึกษา
การวิเคราะหถึงแนวทางการศึกษาที่ใชในการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับเพศที่สามกับ
ภาพยนตรไทยเปนการตรวจสอบวาแนวคิดทฤษฎีที่ใชในการศึกษางานวิจัยแตละชิ้นนั้นมีวิธีการ
สรางความรูเกี่ยวกับเพศที่สามกับภาพยนตรไทยอยางไรและผลลัพธที่ไดจากการศึกษาโดยแตละ
แนวทางนั้นสามารถใหคําตอบที่เกี่ยวกับเพศที่สามกับภาพยนตรไทยไดอยางไรบางโดยแนวคิด
ทฤษฎีที่ใชในการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับเพศที่สามกับภาพยนตรไทยที่นํามาวิเคราะหในงานวิจัย
ชิ้นนี้ประกอบดวย 3 แนวทางดวยกันไดแก 1.แนวคิดเกี่ยวกับภาพตัวแทน 2.ทฤษฎีการประกอบ
สรางความเปนจริงทางสังคมและ 3.ทฤษฎีอัตลักษณนอกจากนี้ยังหยิบยกงานวิจัยที่เกี่ยวกับเพศที่
สามกับภาพยนตรไทยที่ใชแนวคิดทฤษฎีดังที่ไดกลาวมาขางตนเพื่อนํามาศึกษาถึงผลลัพธหรือ
คําตอบของงานวิจัยแตละชิ้นที่เกี่ยวกับเพศที่สามกับภาพยนตรไทยวาเปนอยางไรบางโดยงานวิจัย
ที่นํามาใชเพื่อประกอบการวิเคราะหมี 3 เรื่องดวยกันไดแก 1.การนําเสนอภาพกลุมชายรักชายใน
ภาพยนตรไทยปพ.ศ.2550 2.การประกอบสรางตัวตนเกยในภาพยนตรไทย3.ศึกษาอัตลักษณของ
เกยในสื่อภาพยนตรไทย
หลักเกณฑที่ใชในการวิเคราะหถึงแนวทางการศึกษาแตละแนวทางนั้นมี 3 ขอไดแก 1.
วิธีการที่แตละแนวทางใชในการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับเพศที่สามกับภาพยนตรไทยเปนอยางไร
2.ผลลัพธจากการศึกษาของแตละแนวทางการศึกษาที่เกี่ยวกับเพศที่สามกับภาพยนตรไทยเปน
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อยางไร 3.ประโยชนที่ไดจากงานวิจัยแตละชิ้นเปนอยางไรแลวจากนั้นทําการเปรียบเทียบขอมูลที่
ไดมาจากแตละแนวทางวามีความชัดเจนในการตอบคําถามของงานวิจัยแตละชิ้นไดมากนอย
เพียงใด
การวิเคราะหในที่นี้มิไดมีเปาหมายเพื่อที่จะปฏิเสธความรูที่งานวิจัยเหลานั้นไดสราง
ขึ้นมาหากแตตองการตรวจสอบสถานะของความรูทางทฤษฎีที่ใชในการศึกษาเกี่ยวกับเพศที่สาม
กับภาพยนตรไทยวากาวหนามาถึงจุดไหนแลว
4.1

วิเคราะหการใชแนวคิดเกี่ยวกับภาพตัวแทน
จากการศึกษางานวิจัยเรื่องการนําเสนอภาพกลุมชายรักชายในภาพยนตรไทยปพ.ศ.
2550 ได แ สดงให เ ห็ น ถึ ง การนํ า แนวคิ ด ภาพตั ว แทนมาใช เ พื่ อ หาคํ า ตอบในเรื่ อ งของการสื่ อ
ความหมายของตัวแทนที่ภาพยนตรไดสรางขึ้นมาเปนตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคม
โดยนําแนวคิดภาพตัวแทนนี้มาอธิบายถึงการสื่อความหมายของภาพยนตรที่ไดสรางภาพตัวแทน
ของกลุมชายรักชายวาภาพยนตรตองการสื่อความหมายของตัวละครชายรักชายออกมาอยางไร
ซึ่ ง ผลการศึ ก ษาที่ ไ ด จ ากการนํ า แนวคิ ด ภาพตั ว แทนนี้ ม าอธิ บ ายถึ ง การสื่ อ ความหมายของ
ภาพยนตรในการสรางภาพตัวแทนของกลุมชายรักชายนั้น ทําใหเห็นวา ปรากฏการณของการ
นําเสนอภาพตัวแทนของกลุมชายรักชายในภาพยนตรไทยในปพ.ศ. 2550 นั้นสามารถแบงออกได
เปน 3 รูปแบบ ไดแก รูปแบบที่หนึ่ง: เปนภาพยนตรชายรักชายที่มีการนําเสนอเรื่องราวของกลุม
ชายรักชาย มีการสื่อความหมายของภาพยนตร และตองการสะทอนไปยังกลุมชายรักชายใน
สังคมไทย รูปแบบที่สอง: เปนภาพยนตรทั่วไปที่มีการนําเสนอเรื่องราวของกลุมชายรักชาย มีการ
สื่อความหมายของภาพยนตร แตการสื่อความหมายนั้นไมไดตองการสะทอนไปยังกลุมชายรักชาย
ในสังคมไทย เพียงแตตองการนําเสนอเรื่องราวของกลุมชายรักชายเพราะตองการใหเนื้อเรื่องของ
ภาพยนตรมีความแปลกและไมเหมือนใครเพื่อดึงดูดความสนใจของผูชม และรูปแบบที่สาม: เปน
ภาพยนตรทั่วไปที่ไ มมีการนํา เสนอเรื่องราวของกลุมชายรักชาย ไมมีการสื่อความหมายของ
ภาพยนตร และไมตองการสะทอนไปยังกลุมชายรักชายในสังคมไทย เพียงแตนําตัวละครชายรัก
ชายเขามาเพื่อสรางความสนุกสนาน สรางสีสัน และเพิ่มอรรถรสใหกับภาพยนตร
ประโยชนที่ไดรับจากการทําการศึกษางานวิจัยเรื่องการนําเสนอภาพกลุมชายรักชายใน
ภาพยนตรไทยปพ.ศ. 2550 ผานแนวคิดภาพตัวแทน ทําใหเห็นถึงรูปแบบของการนําเสนอภาพ
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ตัวแทนของกลุมชายรักชายที่ปรากฏในภาพยนตรไทยในปพ.ศ. 2550 ไดอยางชัดเจนมากขึ้นจาก
การแบงรูปแบบเปน 3 รูปแบบที่ไดกลาวมาขางตน ซึ่งจะสามารถนําความรูนี้ไปใชตอยอดใน
การศึกษาถึงเพศที่สามกับภาพยนตรไทยในงานวิจัยชิ้นตอๆ ไปไดอยางเปนระบบมากขึ้น
4.2

วิเคราะหทฤษฎีการประกอบสรางความเปนจริงทางสังคม
จากการศึกษางานวิจัยเรื่องการประกอบสรางตัวตนเกยในภาพยนตรไทย ไดแสดงให
เห็ น ถึ ง การนํา ทฤษฎีการประกอบสรา งความเปน จริง ทางสัง คมมาใชเพื่อศึกษาการประกอบ
สรางอัตลักษณของเกยในภาพยนตรไทยและกลวิธีในการประกอบสรางความเปนจริงใหสมจริง
โดยมองวาในโลกแหงความเปนจริงตัวตนของเกยจะเปนอยางไรนั้นไมสําคัญเทากับวาภาพยนตร
เกยนั้นถูกสรางขึ้นมาอยางไรและใชวิธีการใดในการประกอบสรางความเปนจริงในภาพยนตรเกย
ใหมีความสมจริง ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้นําแนวคิดการประกอบสรางความเปนจริงทางสังคมมาใชในการ
ทําความเขาใจกระบวนการประกอบสรางตัวตนเกยภายใตมุมมองของสํานักวัฒนธรรมศึกษาแบบ
อังกฤษ ซึ่งมองวาภาพหรือภาพตัวแทนของอัตลักษณเกยที่ปรากฏในภาพยนตรไทยนั้นเปนภาพที่
ถูกสรางขึ้น ไมใชการสะทอน เลียนแบบ หรือคนพบ หากแตเปนการประกอบสรางสวนหนึ่งของ
โลกความเปนจริง
จากการนําทฤษฎีการประกอบสรางความเปนจริงทางสังคมมาทําการศึกษาอัตลักษณ
ของเกยในภาพยนตรไทยและกลวิธีในการประกอบสรางความเปนจริงใหสมจริงนั้น ทําใหเห็นวา
ในเรื่องของอัตลักษณของเกยในภาพยนตรไทยมีการเปลี่ยนแปลงจากอัตลักษณเกยในอดีตอยาง
ชัดเจน อัตลักษณเกยของตัวละครเกยในอดีตกอนปพ.ศ. 2540 มีลักษณะของความเปนหญิงอยาง
ชัด เจนและแยกไมออกจากตัวตนของกะเทย จนเกิดภาพเหมารวม (Stereotype) วา เกย กั บ
กะเทยมีลักษณะที่ไมแตกตางกัน เชนชอบกรี๊ดกราด หมกมุนในเรื่องเพศ เปนตน แตภายหลังป
พ.ศ. 2540 เปนตนมา โลกของความเปนจริงเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งสงผลตอความเขาใจที่สังคมมี
ตอเกยตลอดจนการประกอบสรางความหมายใหกับตัวตนเกยก็เปลี่ยนแปลงไปดวย ความเขาใจที่
สังคมมีตอเกยเปลี่ยนแปลงไป สงผลตอตัวตนเกยที่ถูกสรางขึ้นโดยเฉพาะที่ปรากฏในสื่อมวลชน
อย า งภาพยนตร ก็มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปด วย จากภาพเหมารวมที่ ไ ม แ ตกต า งจากกะเทย ก็ มี
แนวโนมในการสรางใหตัวละครเกยมีความ “ปกติ”และใหคุณคากับความเปนชายมากขึ้น ทําให
ตัวตนเกยในภาพยนตรปจจุบันไมมีความแตกตางจากชายรักตางเพศหากไมแสดงพฤติกรรมหรือ
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แนวโนมนําทางเพศตอเพศเดียวกันเพื่อทําใหผูชมรับรูถึงความแตกตางระหวางตัวละครเกยกับตัว
ละครชาย
ประโยชนที่ไดจากการศึกษางานวิจัยเรื่องการประกอบสรางตัวตนเกยในภาพยนตรไทย
ผานทฤษฎีการประกอบสรางความเปนจริงทางสังคมทําใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงภาพของอัต
ลักษณเกยในภาพยนตรไทยที่แสดงใหเห็นวา ถึงแมวาทฤษฎีการประกอบสรางความเปนจริงจะไม
คอยใหความสําคัญกับโลกทางกายภาพหรือโลกเชิงประจักษเนื่องจากความเปนจริงเปนสิ่งที่
สรางสรรคขึ้นมาไดก็ตาม (Socially Constructed) แตจากการศึกษางานวิจัยชิ้นนี้ทําใหเห็นวา
โลกของความเปนจริงหรือโลกทางกายภาพมีสวนสําคัญหรือมีอิทธิพลในการกําหนดภาพของอัต
ลักษณเกยที่ปรากฏในภาพยนตรไทยเชนกัน
4.3

วิเคราะหทฤษฎีอัตลักษณ
จากการศึกษางานวิจัยเรื่องศึกษาอัตลักษณเกยในสื่อภาพยนตรไทย ไดแสดงใหเห็นถึง
การนําเอาทฤษฎีอัตลักษณที่กลาวถึงเรื่องกระบวนการประกอบสรางและจะเปลี่ยนแปลงตาม
วัฒนธรรมเพื่อแสดงตนเองตอบุคคลหรือสังคมวาเราเปนใคร มาใชเพื่อเปนหลักในการวิเคราะห
ถึงอัตลักษณของเกยที่แสดงออกและเลือกใชในอัตลักษณของเกยในภาพยนตรไทยที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับเกย

การศึ ก ษาถึ ง การแสดงออกและเลื อ กใช อั ต ลั ก ษณ ข องเกย ใ นภาพยนตร ไ ทยที่ ไ ด
ทําการศึกษาโดยใชทฤษฎีอัตลักษณน้ันทําใหเห็นวาอัตลักษณของเกยที่ปรากฏในภาพยนตรไทย
สวนใหญแสดงใหเห็นถึงอัตลักษณของเกยในระดับบุคคลและสังคมคอนขางชัดเจน เชน จะมี
ลักษณะรูรสนิยมทางเพศของตนเองอยางชัดเจน โดยจะสามารถแบงเกยไดเปนสองกลุมหลัก คือ
นิยมแตงกายแบบชายและนิยมแตงกายแบบหญิง ซึ่งในภาพยนตรจะสะทอนใหเห็นเพียงสอง
ลักษณะนี้เทานั้น นอกจากนี้ยังพบวา อัตลักษณของเกยในภาพยนตรไทยจะปรากฏใหเห็นชัดใน
2 ลั ก ษณะ คื อ ลั ก ษณะภาพสะท อน เช น การแสดงออกทางอารมณหรื อการแสดงออกทาง
บุ ค ลิ ก ภาพ โดยเกย จ ะมี ค วามร า เริ ง สนุ ก สนาน ตลกขบขั น เป น ต น และอี ก ลั ก ษณะ คื อ
ภาพประกอบสราง ซึ่งภาพประกอบสรางอาจมีความเหนือมากกวาความจริงคอนขางมาก เชน
แตงกายแฟนตาซี และการแสดงออกทางเพศอยางชัดเจน ซึ่งในความเปนจริงกลุมเกยจะแตงกาย
คอนขางเรียบหรู ดูดี และจะไมคอยเปดเผย
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ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษางานวิจัยเรื่องศึกษาอัตลักษณเกยในสื่อภาพยนตรไทยที่
นําเอาทฤษฎีอัตลักษณมาใชในการวิเคราะหถึงอัตลักษณของเกยในสื่อภาพยนตรไทยทําใหเห็นวา
ภาพยนตรยังมีการสะทอนอัตลักษณของเกยไดไมหลากหลายเทาชีวิตจริงของเกยในสังคมไทย
เพราะในการเลือกนําเสนออัตลักษณของเกยในภาพยนตรนั้นยังคงมุงไปที่การใชตัวตนของเกยมา
เปนสิ่งที่ทําใหเกิดความสนุกสนานและสรางความบันเทิงใหกับภาพยนตรเปนสวนใหญ โดยที่ใน
ภาพยนตรจะมีอิสระในการนําเสนออัตลักษณของเกยไดโดย ไมตองปกปดสถานภาพทางเพศ
เปดเผยความเปนเกยในบทบาทที่ตนเองไดรับไดอยางชัดเจน ซึ่งบางครั้งอัตลักษณของเกยใน
สังคมไทยอาจจะไมสามารถเปดเผยอัตลักษณของตนเองในสังคมไทยไดอยางเทาเทียมกับอัต
ลักษณของเกยในภาพยนตรไทย
สรุป
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่ใชในการศึกษาเพศที่สามกับภาพยนตรไทยพบวา มีการ
ใช แ นวคิ ด ทฤษฎี ที่ ห ลากหลายอยู พ อสมควร ซึ่ ง การที่ ผู วิ จั ย เลื อ กที่ จ ะนํ า แนวคิ ด ทฤษฎี ทั้ ง
3 แนวทาง อันไดแก 1.แนวคิดเกี่ยวกับภาพตัวแทน 2.ทฤษฎีการประกอบสรางความเปนจริงทาง
สังคม 3.ทฤษฎีอัตลักษณ ที่ไดกลาวไปแลวในขางตนมาศึกษาก็เพราะวาทั้งสามแนวทางนี้มีความ
ทับซอนกันในแงของตัวบททางทฤษฎีและในแงของการนํามาใช ซึ่งเมื่อผูวิจัยไดทําการศึกษาแลว
จึงพบวา ทั้งสามแนวทางนั้นมีความเกี่ยวเนื่องกันอยูในเรื่องของการนํามาใชเพื่อศึกษาถึงเพศที่
สามกับภาพยนตรไทย ดังนั้นผูวิจัยจึงเห็นวาการที่จะทําการศึกษาถึงเพศที่สามกับภาพยนตรไทย
ในงานวิจัยชิ้นตอๆ ไปที่จะทําการศึกษานั้น อาจจะนําแนวคิดทฤษฎีทั้งสามแนวทางที่ไดกลาวไป
แลวขางตนมาใชรวมกันเพื่อศึกษาหาคําตอบในงานวิจัยที่เกี่ยวกับเพศที่สามกับภาพยนตรไทยได
เพื่ อให เกิ ดผลลัพธในการตอบคํา ถามการวิจัยที่เกี่ยวกับ เพศที่ส ามกับ ภาพยนตรไ ทยไดอยา ง
ครบถวนและครอบคลุมที่สุด
ขอเสนอแนะ
ในการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง ต อ ๆ ไป อาจจะทํ า การศึ ก ษาถึ ง แนวคิ ด ทฤษฎี อื่ น ๆ ที่ ใ ช ใ น
การศึกษาเพศที่สามกับภาพยนตรไทยที่อาจจะมีการนําแนวทางใหมๆ มาใชในการศึกษา เพื่อให
เห็นถึงความกาวหนาของการใชแนวคิดทฤษฎีในการศึกษาเพศที่สามกับภาพยนตรไทยตอไป
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0

จากเหตุการณวิกฤตเศรษฐกิจตมยํากุงในป 1997 และวิกฤตเศรษฐกิจแฮมเบอรเกอรใน
ป 2009 สง ผลใหบ างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวัน ออกเฉี ยงใต ไ ดรับ ผลกระทบอยา งหนั ก
ยกตัวอยาง ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลง อุตสาหกรรมตาง ๆ หยุดชะงัก และบางธุรกิจตองปด
กิจการ จึงทําใหเกิดปญหาการจางแรงงานลดลง รวมไปถึงการเลิกจางแรงงาน ดังนั้นในชวงนี้
แรงงานบางประเทศในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต จึ ง เลื อ กที่ จ ะเดิ น ทางไปทํ า งานยั ง
ตางประเทศ โดยเฉพาะสิงคโปร เนื่องจากเศรษฐกิจสิงคโปรกําลังเติบโตอยางตอเนื่อง จึงทําให
ตองการแรงงานตางชาติเปนจํานวนมาก
ประเทศสิงคโปรแยกตัวเปนอิสระจากการเปนสวนหนึ่งของสหพันธสาธารณรัฐมาเลเซีย
ในป 1965 เมื่อพิจารณาลักษณะภูมิประเทศที่มีเนื้อที่จํากัดเปนเพียงเกาะเล็ก ๆ แหงหนึ่งปลาย
แหลมมลายู การขาดแคลนทรัพยากรทางธรรมชาติและทรัพยากรมนุษยเปนปญหาหลักนับแต
แรกเริ่มการกอตั้งประเทศ จากสภาพการที่เปนขอจํากัดอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ ทําให
แนวนโยบายในการพัฒนาจึงเปนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและการคาเปนหลักใหญ สิงคโปร
เริ่มใชนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมดวยการสนับสนุนและชักชวนผูประกอบการตางชาติใหหัน
มาสนใจลงทุนกิจการการผลิตและการคา 2
1

จากการใชนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมเนนการผลิตเพื่อการสงออก ทําใหสิงคโปรมี
ความตองการแรงงานเพิ่มมากขึ้น รัฐบาลจึงออกนโยบายเพื่อแกปญหาแรงงานภายในประเทศ

1

นิสิตระดับปริญญาตรี โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา ภาควิชา
ประวัติศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2
วัชรียา โตสงวน, การเคลื่อนยายแรงงานระหวางประเทศ : ศึกษาในกรณีของแรงงาน
ไทย ในประเทศสิงคโปร, (กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2525), หนา
4-5.
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ขาดแคลน โดยการเพิ่มอายุผูเกษียณ 3 และการดําเนินนโยบายการเพิ่มการจางงานในแรงงานเพศ
หญิ ง และผูสูง อายุใหมากขึ้น แตก็ยัง ไมป ระสบผลสํา เร็จ มากนัก เนื่ อ งจากชาวสิง คโปรไ ดรั บ
การศึกษาที่ดีขึ้น ทําใหชาวสิงคโปรเลี่ยงจะทํางานที่ไดคาจางต่ําและถูกใชแรงงานอยางหนัก
ดังนั้นทําใหรัฐบาลยังคงตองการแรงงานตางชาติประเภทไรฝมือและประเภทกึ่งฝมือเขามาทํางาน
ชดเชยในสวนนี้รัฐบาลจึงลดความเขมงวดของนโยบายการเปดรับแรงงานตางชาติประกอบกับ
คาแรงที่สูงจึงเปนแรงจูงใจใหแรงงานตางชาติเขามาทํางานในสิงคโปรแตก็ยังไมเพียงพอตอความ
ตองการของรัฐบาล
2

การขยายตั ว ของทุ น นิ ย มโลก โดยผ า นการดํ า เนิ น งานของบรรษั ท ข า มชาติ
(Transnational Corporation) เปน เหตุ ผ ลอี ก ประการหนึ่ง ที่น า จะอธิ บ ายถึง สาเหตุ ของการ
พึ่งพิงแรงงานตางชาติของสิงคโปรไดเปนอยางดี 4เนื่องจากลักษณะเดนของแรงงานที่บรรษัทขาม
ชาติตองการคือ การผลิตที่มีปจจัยแรงงานจํานวนมาก เพราะอุตสาหกรรมอยางภาคการกอสราง
และภาคการผลิต ตองการใชแรงงานเขมขน
3

อีกทั้ง ประเทศสิงคโปรไดเผชิญกับปญหาสังคมผูสูงอายุ ดวยจํานวนประชากรผูสูงอายุ
ที่เพิ่มขึ้น แตสวนทางกับอัตราการเกิดที่ลดลง จึงเปนปญหาสําคัญของสิงคโปรมาอยางยาวนาน
นับตั้งแตป 1970-1987 เปนชวงที่รัฐบาลสิงคโปรมีโครงการควบคุมการกําเนิดในสโลแกน Stop
At Two 5ทําใหอัตราการเจริญพันธุลดลงนอยกวาอัตราทดแทน อยางไรก็ตามรัฐบาลสิงคโปร
เล็งเห็นถึงปญหาดังกลาว และไดประกาศใชนโยบาย Baby Bonus Policy มีการสนับสนุนใหมี
บุตรตั้งแตป 2000 เปนตนไป

3

กิริยา กุลกลการ, การบริหารจัดการแรงงานตางชาติในประเทศและตางประเทศ,
(กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2557), หนา 79.
4
วัชรียา โตสงวน,เรื่องเดียวกัน, หนา 14.
5
Singapore 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 พบวาปญหาขาดแคลนแรงงานของสิงคโปรไดเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
นับตั้งแตสิงคโปรแยกตัวเปนอิสระจากการเปนสวนหนึ่งของสหพันธสาธารณรัฐมาเลเซีย การใช
นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมเนนการผลิตเพื่อการสงออก การเขามาลงทุนของบรรษัทขามชาติ
และปญหาจํานวนประชากรสูงวัยที่เพิ่มขึ้น และไดสวนทางกับอัตราการเกิดที่ลดลง ประกอบกับ
วิ ก ฤตเศรษฐกิจ ตมยํา กุ ง และวิกฤตเศรษฐกิจ แฮมเบอรเกอรเปน ปจ จั ยสํา คัญที่ทํา ใหแ รงงาน
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 การขาดแคลนทรัพยากรทางธรรมชาติและทรัพยากรมนุษยนับเปนปญหาสําคัญตั้งแตการ
กอตั้งประเทศ 6 ดังนั้น นายกรัฐมนตรีลี กวนยู จึงดําเนินนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจ ชักชวน
ผูประกอบการตางชาติใหเขามาลงทุนในสิงคโปรรวมไปถึงการเขามาของบรรษัทขามชาติ และการ
เกิดขึ้นของโครงการกอสรางตาง ๆ ทําใหรัฐบาลตองการแรงงานตางชาติจํานวนมากเขามาทํางาน
อุตสาหกรรมในสิงคโปร โดยเฉพาะภาคการกอสราง และภาคการผลิต
5

1.1 การดําเนินนโยบายตอแรงงานตางชาติ
การดําเนินนโยบายตอแรงงานตางชาติในสมัยรัฐบาลลีกวนยูแบงออกเปน 3 ชวงไดแก
ระยะแรก (ป 1965)เปนชวงเวลาที่สิงคโปรขาดแคลนแรงงานเปนจํานวนมาก ดังนั้น รัฐบาลจึงทํา
การเปดรับแรงงานตางชาติอยางเสรี และรัฐบาลไดออกใบอนุญาตทํางานพรอมกับใชระบบการ
จัดเก็บภาษีตอแรงงานตางชาติ เพื่อเปนการชวยควบคุมจํานวนแรงงานตางชาติ
ระยะที่สอง (ป 1981) รัฐบาลไดทําการประกาศนโยบายวารัฐบาลจะลดการพึ่งพา
แรงงานตางชาติ (ยกเวนภาคกอสรางภาคตอเรือและภาคบริการภายในประเทศ) เพื่อเปนการ
ปรับโครงสรางทางธุรกิจในสิงคโปร ตอมามีการปรับปรุงนโยบายชัดเจนมากขึ้น โดยใหสิทธิพิเศษ
6

วัชรียา โตสงวน,เรื่องเดียวกัน,หนา 4.
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ตาง ๆ จากการไดรับใบอนุญาตทํางาน และนําระบบการจัดเก็บภาษีมาใชเพื่อสรางความเทาเทียม
ระหวางแรงงานกับนายจาง อีกทั้งยังเปนแรงจูงใจใหแรงงานตางชาติเขามาทํางานในสิงคโปร
ระยะที่สาม (ป 1990) การเติบโตทางเศรษฐกิจในสิงคโปรเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ยิ่งทําให
นายจางตองการแรงงานตางชาติมากขึ้น เพื่อเปนการตอบสนองความตองการของนายจาง รัฐบาล
จึงอํานวยความสะดวกโดยการผอนปรนการลดเพดานการพึ่งพาแรงงานตางชาติ จาก 50% ไป
เปน 55% โดยเฉพาะในภาคกอสราง เพื่อใหนายจางสามารถจางแรงงานตางชาติไดมากขึ้น 7 แต
รัฐบาลไดตั้งขอจํากัดตาง ๆ เพื่อเปนการควบคุมจํานวนแรงงานตางชาติไมใหหลั่งไหลเขามา
ทํางานในสิงคโปรจนมากเกินไป
6

1.2 ผลของการดําเนินนโยบายตอแรงงานตางชาติในป 1965-1980
จากการเติบโตทางเศรษฐกิจในสิงคโปรนั้น ทําใหการจางงานในสิงคโปรเริ่มขยายตัวดีขึ้น
โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ในภาคอุ ต สาหกรรม และภาคก อ สร า ง สิ ง คโปร มี น โยบายเร ง รั ด พั ฒ นา
อุตสาหกรรมเพื่อการสงออกอยางกวางขวาง ดังนั้น รัฐบาลจึงทําการผอนปรนการจางแรงงาน
ตางชาติที่จําเปนตอการผลิตประกอบกับในชวงนี้รัฐบาลไดดําเนินโครงการกอสรางตาง ๆ ขึ้น
มากมาย รวมไปถึงอุตสาหกรรมเสื้อผา อุตสาหกรรมสิ่งทอ และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสที่ได
ผลิตสินคาสงออกอยางตอเนื่อง จึงตองการแรงงานตางชาติประเภทไรฝมือและประเภทกึ่งฝมือ
อยางแรงงานไทย แรงงานศรีลงั กา แรงงานฟลิปปนส แรงงานบังคลาเทศ และแรงงานอินเดียเปนตน
1.2.1 แรงงานตางชาติในภาคกอสราง
แรงงานกอสรางสวนใหญเปนแรงงานจากมาเลเซีย อินเดีย บังคลาเทศ ปากีสถาน พมา
จีน รวมไปถึงแรงงานไทย แรงงานมาเลเซียถือไดวาเปนกลุมแรงงานตางชาติที่สําคัญมาเปนอันดับ
1 ในอุตสาหกรรมกอสราง เนื่องจากมาเลเซียมีขอไดเปรียบทางภูมิศาสตรที่ใกลชิดกับสิงคโปรทํา
ใหสะดวกตอการเขามาทํางานในสิงคโปร และชาวมาเลยบางสวนไดอพยพเขามาตั้งแตสิงคโปร
แยกตัวเปนอิสระจากสหพันธรัฐมาเลเซีย จึงเปนแรงงานดั้งเดิมของสิงคโปร และรองลงมาแรงงาน
ไทยสําคัญเปนอันดับ 2 เนื่องจากประเทศไทยกําลังเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจ ทําใหคนไทยจํานวน
มากเกิดการวางงาน และสนใจที่จะเดินทางไปทํางานตางประเทศ
7

Chia SiowYue, Foreign Labor in Singapore: Trends, Policies, Impacts, and
Challenges, Journal Discussion Papers Series 24 (December 2011): 12.
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จากการสํารวจของกระทรวงแรงงานและสังคมแหงประเทศไทยพบวา แรงงานไทย
เดินทางมาทํางานในสิงคโปรตั้งแตตนป 1970 โดยเฉพาะภาคกอสรางที่ประกอบดวยแรงงานไทย
เพศชายจํ า นวน 40% 8 แรงงานไทยจํ า นวนครึ่ ง หนึ่ ง เป น ประเภทแรงงานไร ฝ มื อ (unskilled
worker) และอีกครึ่ง หนึ่ง เปน ประเภทกึ่ง ฝมือ (semi-worker) ในสมัยรัฐบาลลี กวนยู ผูวิจั ย
พบวา แรงงานไทยบางสวนไดทํางานในโครงการกอสรางของการเคหะแหงชาติโดยทําตําแหนง
ช า งทาสี ช า งปู น และช า งไม น อกจากนี้ รั ฐ บาลมี ก ารดํ า เนิ น นโยบายพั ฒ นาประเทศให เ ป น
ศูนยกลางการคาขายและการเดินเรือทะเลนานาชาติ (International Maritime Centre) ซึ่งภาค
ทะเลประกอบดวยงานที่หลากหลายเชนการกอสรางอูตอเรือการตอเรือและการซอมแซมเรือ จึง
ทําใหรัฐบาลยังคงจางแรงงานตางชาติประเภทแรงงานไรฝมือและประเภทกึ่งฝมือเขามาทํางานใน
สวนนี้
1.2.2 แรงงานตางชาติในภาคการผลิต
การขยายตั ว ของทุ น นิ ย มโลก โดยผ า นการดํ า เนิ น งานของบรรษั ท ข า มชาติ
(Transnation Corporations)ไดกลายเปนอีกหนึ่งปจจัยสําคัญที่ทําใหแรงงานไทยมีโอกาสเขามา
ทํางานในสิงคโปร เพราะลักษณะเดนของแรงงานที่ทางบรรษัทขามชาติตองการคือ การผลิตที่มี
ลั ก ษณะเป น แบบ(Labour-Intensive) เช น การผลิ ต ในอุ ส าหกรรมสิ่ ง ทอ อุ ต สาหกรรม
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เปนตน ซึ่งอุตสาหกรรมเหลานี้มักจะใชแรงงานสตรีในระดับ
แรงงานที่ใชเพื่อการผลิตเปนแรงงานที่ไรฝมือ หรือกึ่งฝมือมีอายุประมาณ 16-25 ป 9 และถาหาก
พิจารณาสภาพทางวัฒนธรรมและศาสนาของประเทศในกลุมศาสนาอิสลามอยางมาเลเซีย และ
อินโดนีเซีย สตรีเหลานี้มักจะมีขอจํากัดในการทํางานอยางสูง ดังนั้นสตรีไทยจึงเปนที่ตองการของ
ตลาดแรงงานในสิงคโปรมากกวาแรงงานสตรีจากมาเลเซีย และอินโดนีเซีย และผูวิจัยพบวา
แรงงานสตรีไทยไดทํางานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งอยูในตําแหนง Production operator และ
อยูในแผนกปน แผนกทอ และแผนกทดสอบ (testing) เปนตน
8

8

Diana Wong, Men Who Built Singapore Thai Worker in the Construction
Industry.(Bangkok : Institude of Asian Studies, Chulalongkorn University, 1996),
Page 8.
9
วัชรียา โตสงวน, เรื่องเดียวกัน, หนา 14.
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1.3 ผลของการดําเนินนโยบายตอแรงงานตางชาติในป 1980-1990
ในชวงนี้สิงคโปรเริ่มสูญเสียความไดเปรียบในอุตสาหกรรมการผลิตที่ใชแรงงานเขมขน
เช น อุ ส าหกรรมสิ่ ง ทอ และอุ ต สาหกรรมเสื้ อ ผ า รั ฐ บาลจึ ง ต อ งหาตลาดใหม ๆ เพื่ อ ส ง ออก
ผลิตภัณฑเพิ่มมูลคา(Value added product) และเพื่อบรรลุเปาหมายการเติบโตของผลิตภัณฑ
มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ที่ 8-10% ในป 1980 10 ถึงแมอุตสาหกรรมการผลิตที่ใชแรงงาน
เขมขนจะไมเติบโตเทาที่ควร แตภาคกอสรางยังคงเติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง เพราะสิงคโปรได
ดําเนินโครงการกอสรางของการเคหะแหงชาติ (the Housing and Development Board)และ
ไดประกาศวา ในป 1981จะมีการกอสรางในแถบตะวันตกเปนการพัฒนาชุมชนแฟลตที่พักอาศัย
ของประชาชนสิงคโปร 11
10

ดังนั้นตั้งแตป 1981-1984 เปนชวงการเติบโตของภาคกอสรางโดยกระทรวงแรงงาน
สิงคโปรประกาศวา สิงคโปรจะมีการจางแรงงานตางชาติเพิ่มประมาณ 180,000–220,00 คน ใน
ภาคก อ สร า ง ซึ่ ง แรงงานไทยและแรงงานบั ง คลาเทศจะถู ก จ า งเป น จํ า นวนมากกว า แรงงาน
มาเลเซีย 12 จึงแสดงใหเห็นวา ภาคการกอสรางยังคงมีความสําคัญอยางตอเนื่องในสิงคโปร สังเกต
ได จ ากปลายป 1984 สิง คโปรไ ดมีก ารกอตั้ง คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมการกอสรา ง
(Construction Industry Development Board: CIDB) ซึ่งคณะกรรมการดังกลาวเปนปจจัย
สําคัญในการสงเสริมศักยภาพแรงงานตางชาติ ที่ชวยยกระดับแรงงานตางชาติประเภทไรฝมือและ
ประเภทกึ่งฝมือ กลายเปนแรงงานที่มีทักษะฝมือได
11

จากที่ก ลา วมาขา งตน สมัย รัฐบาลลี กวนยู หลัง จากสิ ง คโปร แ ยกตัว เปน อิส ระจาก
สหพันธรัฐมาเลเซีย รัฐบาลจึงใหความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจเปนเปาหมายอันดับหนึ่ง โดย
เนนการพัฒนาประเทศใหเปนอุตสาหกรรมที่ใชแรงงงานจํานวนมาก รัฐบาลจึงตองทําการเปด
ประเทศ เพื่อใหนักลงทุนตางชาติเขามากอตั้งโรงงานตาง ๆ ประกอบกับรัฐบาลก็มีนโยบายพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรม และเพื่อตอบสนองประชาชน 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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ตางชาติเขามาทํางาน ทั้งในภาคกอสรางและภาคผลิต นอกจากนี้รัฐบาลยังไดดําเนินนโยบายตอ
แรงงานตางชาติออกเปน 3 ชวง เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณเศรษฐกิจสิงคโปร
2. แรงงานตางชาติในสมัยรัฐบาลโกะจกตง (ค.ศ.1990-2004)
สมัยรัฐบาลโกะจกตงเปนชวงเศรษฐกิจถดถอย เนื่องจากไดรับผลกระทบอยางตอเนื่อง
จากภาวะวิกฤตทางการเงิน การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก การกอการราย และการระบาดของ
โรค SARS ทําใหรัฐบาลมีน โยบายลดการพึ่ง พิง แรงงานต างชาติไ รฝมือ ดั งนั้ นการจา งงานใน
อุตสาหกรรมกอสรางไดรับผลกระทบอยางมาก เพราะมีการปรับขนาดแรงงานตางชาติ ประกอบ
กั บ โครงการก อ สร า งต า ง ๆ มี จํ า นวนลดลง จึ ง ทํ า ให มี ก ารปลดแรงงานก อ สร า งถึ ง 54,800
ตําแหนง ซึ่งเกือบทั้งหมดเปนแรงงานตางชาติ อยางไรก็ตามภาคบริการกลับมีการจางงานเพิ่ม
มากขึ้น 13ประกอบกับ รองนายกรัฐมนตรีลี เซียนลุงไดจัดตั้งคณะกรรมการทบทวนเศรษฐกิ จ
(Economic Review Committee) เพื่อหาแนวทางแกไขปญหาเศรษฐกิจ โดยแนวทางหลักคือ
การขยายภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ 14 และรัฐบาลมีการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหเปน
เศรษฐกิจที่ตองการองคความรู (Knowledge-Based Economy)
12

13

2.1 การดําเนินนโยบายตอแรงงานตางชาติ
การใชนโยบายตอแรงงานตางชาติในสมัยรัฐบาลโกะจกตงแบงออกเปน 2 ชวง ไดแก
ระยะแรก (ป 1990) นายกรัฐมนตรีโกะจกตง ไดประกาศเจตนารมณของรัฐบาลวา จะลดจํานวน
การจางแรงงานตางชาติประเภทไรฝมือและประเภทกึ่งฝมือ แตจะเปดรับแรงงานตางชาติประเภท
ทักษะฝมือภายในป 1995 เปนตนไป เพื่อใหสอดคลองกับโครงสรางเศรษฐกิจที่ตองการองค
ความรู (Knowledge-Based Economy) ประกอบกับชวงปลายป 1997 เกิดวิกฤตทางการเงิน
ในเอเชีย จึงมีความจําเปนที่ตองกําหนดนโยบายเกี่ยวกับแรงงานตางชาติใหม เพื่อใหสอดคลองกับ

13

ThanawitButr-Udom, The quality of life of Thai labour in
Singapore,(Bangkok : School of Applied Statistic, National Institute of
Development Administration, 2007), Page 18.
14
โคริน เฟองเกษม, สิงคโปรภายใตสามผูนํา,(กรุงเทพฯ : โรงพิมพเดือนตุลาฯ จํากัด,
2554),หนา 185.
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สถานการณเศรษฐกิจภายในสิงคโปร 15 ไดแก การจัดเก็บภาษีแรงงานตางชาติประเภทไรฝมือ
และประเภทกึ่งฝมือสูงขึ้น แตทําการลดภาษีแรงงานที่มีทักษะฝมือลง เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจ
แกนายจางใหจางแรงงานตางชาติทักษะฝมือมากขึ้น ดังนั้น หลังจากการประกาศใชนโยบาย
ดังกลาว สงผลใหระหวางป 1995-1997 จํานวนแรงงานตางชาติที่ผิดกฎหมายหลั่งไหลเขามาใน
สิงคโปรเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากสิงคโปรตองเผชิญปญหาการขาดแคลนแรงงานประเภทไรฝมือใน
บางสาขา จึงทําใหนายจางสวนใหญเลือกที่จะจางแรงงานตางชาติผิดกฎหมาย
14

ระยะที่สอง (ป 1999) เปนชวงปฏิรูปสิงคโปรและการปรับโครงสรางระบบเศรษฐกิจ
ใหม โดยกําหนดนโยบายนําเขาแรงงานตางชาติโดยเฉพาะจางแรงงานตางชาติท่ีมีความสามารถ
สูง (foreign talent) เพราะแรงงานกลุมนี้มีความสามารถที่จะชวยพัฒนาธุรกิจตาง ๆ ของ
สิงคโปรใหเจริญกาวหนาไดอยางไรก็ตาม ปญหาการขาดแคลนแรงงานบางสาขาในสิงคโปรยังคง
มีอยู โดยเฉพาะแรงงานในอาชีพแมบาน และอาชีพในภาคบริการตาง ๆดังนั้นรัฐบาลจึงมีการผอน
ปรนที่จะอนุญาตใหมีการจางแรงงานตางชาติเพิ่มขึ้น แตรัฐบาลก็ไดพยายามใชระบบการจัดเก็บ
ภาษี และระบบโควตา เพื่อชวยควบคุมจํานวนแรงงานตางชาติไมใหเขามาทํางานในสิงคโปรมาก
เกินไป
2.2 ผลของการดําเนินนโยบายตอแรงงานตางชาติในป 1990-2000
จากการที่รัฐบาลไดประกาศนโยบายลดการพึ่งพาแรงงานตางชาติประเภทไรฝมือ และ
การจัดเก็บภาษีตอแรงงานตางชาติประเภทไรฝมือสูงขึ้นไดกลายเปนปญหาสําคัญตออุตสาหกรรม
ที่ ต อ งการใช แ รงงานต า งชาติ ป ระเภทไร ฝ มื อ จํ า นวนมากอย า งภาคก อ สร า ง และส ง ผลให
ผูประกอบการสิงคโปรเลือกที่จะจางแรงงานตางชาติผิดกฎหมายอยางมาเลเซียอินโดนีเซียพมา
ไทยจีนอินเดียและบังคลาเทศเขามาทํางานมากกวา เพราะจะเปนการชวยลดตนทุนของผูรับเหมา
ไดเปนอยางดี
อยางไรก็ตาม แรงงานตางชาติผิดกฎหมายนั้น มีความเสี่ยงสูงที่จะถูกตรวจจับ และ
ดําเนินคดีตามกฎหมายเขาเมือง (Immigration Act) ซึ่งสิงคโปรเขมงวดเรื่องการเขาเมืองผิด
15

Linda 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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กฎหมายหรือการอยูในสิงคโปรเกินกําหนดอยางมาก และถาหากถูกจับ ผูกระทําผิดจะตองถูก
จําคุกนาน 6 เดือน ถูกเสียคาปรับ และขั้นรายแรงสุดคือถูกสงกลับประเทศดังนั้น การดําเนิน
นโยบายใชชวงนี้จึงสงผลกระทบทั้งนายจางและแรงงานตางชาติเปนอยางมาก ภายหลังรัฐบาลได
ตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้น และไดปรับเปลี่ยนนโยบายใหมตอแรงงานตางชาติ เพื่อลดปญหาการ
เขามาของแรงงานตางชาติผิดกฎหมายในสิงคโปร
2.3 ผลของการดําเนินนโยบายตอแรงงานตางชาติในป 2001-2004
จากการที่รัฐบาลดําเนินนโยบายนําเขาแรงงานตางชาติที่มีความสามารถสูง (foreign
talent) เพื่อการสรรหาคนเกงจากตางประเทศเขามาทํางานในประเทศสิงคโปร พบวา จํานวน
แรงงานตางชาติ (ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต) ที่มีความสามารถสูงในสิงคโปรปรากฏจํานวน
อยู น อ ยมาก เมื่อเทียบกับ แรงงานตา งชาติป ระเภทไรฝ มือ และประเภทกึ่ ง ฝมื อ 16ตอมาการ
กระจายตัวของการจางแรงงานตางชาติตามภาคอุตสาหกรรมตาง ๆ ในป 2003-2004 มีสัดสวน
ดังนี้ ภาคผลิตจางแรงงานตางชาติมากที่สุด จํานวน 368,000 ราย รองลงมาคือ ภาคบริการ
จํานวน 304,000 ราย และงานรับใชในบาน จํานวน 281,000 ราย 17จากสัดสวนการจางแรงงาน
ตางชาติป 2003-2004 แสดงใหเห็นวา แรงงานตางชาติในภาคผลิตไดเปนที่ตองการในสิงคโปรมา
เปนอันดับ 1 รองลงมาคือ ภาคบริการ และงานรับใชในบาน แตในชวงนี้กลับพบวา แรงงาน
อินโดนีเซีย แรงงานฟลิปปนส และแรงงานไทย ไดถูกผูประกอบการสิงคโปรจางเขามาทํางานใน
สาขาแมบาน และอาชีพภาคบริการ
1 5

16

2.3.1 แรงงานตางชาติกับงานรับใชในบาน
ในชวงนี้สิงคโปรมีความตองการแรงงานตางชาติในตําแหนงผูชวยแมบาน (maid) เปน
จํ า นวนมาก สํ า หรั บ การพึ่ ง พาแรงงานแม บ า นชาวต า งชาติ ข องสิ ง คโปร ป รากฏว า 1 ใน 10
ครัวเรือนในสิงคโปรตองการจางคนใชชาวตางชาติเพื่อมาดูแลคนปวย คนชรา ประกอบกับสตรี
16

Yeoh, Brenda, Migration, International Labour and Multicultural Politics
in Singapore,(Singapore: Asia Research Institute, 2004), Page 8.
17
Ministry of Manpower,2002 Report on Labour Force in Singapore,
(Singapore: Ministry of Manpower, Manpower Research andStatistics Department,
2003), Page 1.
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ชาวสิงคโปรสวนใหญทํางานนอกบาน และไมมีเวลาทํางานบาน ทําใหเกิดความตองการแรงงาน
ดานนี้สูง ซึ่งแรงงานตางชาติกลุมแรกที่สําคัญตอตําแหนงผูชวยแมบาน คือ แรงงานฟลิปปนสและ
ในปจจุบันพบวา นอกจากแรงงานฟลิปปนส ที่ทํางานเปนผูชวยแมบาน (maid) ยังมีแรงงาน
อินโดนีเซียทํางานในตําแหนงนี้มากกวาหนึ่งแสนคน เพราะประเทศอินโดนีเซียไดมีการจัดตั้งศูนย
ฝกอบรมแมบานที่เมือง Batam (Batam International Training Centre) ขึ้นวัตถุประสงคใน
การจัดอบรมสตรีชาวอินโดนีเซีย เพื่อมาทํางานเปนผูชวยแมบาน (maid) ในประเทศสิงคโปรเปน
การเฉพาะ อยางไรก็ตามแรงงานไทยที่ทํางานในตําแหนงนี้ยังปรากฏจํานวนนอยมาก เนื่องจาก
แรงงานไทยยังขาดทักษะทางดานภาษาอังกฤษ และในประเทศไทยไมมีศูนยฝกอบรมแมบาน
2.3.2 แรงงานตางชาติในภาคบริการ
ในชวงนี้ผ ลกระทบจากสภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดล อมภายในประเทศ
สิงคโปรระหวางป 2001-2003 ไดทําใหระบบเศรษฐกิจสิงคโปรเกิดความแปรปรวน ผลิตภัณฑ
มวลรวมในประเทศลดลง ดัง นั้น รัฐ บาลจึง ให ค วามสํา คั ญของภาคบริก ารในระบบเศรษฐกิ จ
สิงคโปร 18เนื่องจากภาคบริการอยางธุรกิจสปาเปนสวนสําคัญของเศรษฐกิจในสิงคโปรและเปน
หนึ่งในไมกี่ธุรกิจที่มีความยืดหยุนในชวงวิกฤตเศรษฐกิจ ดังนั้น ผูวิจัยจึงพบวาแรงงานตางชาติ
โดยเฉพาะแรงงานไทยที่ ทํ า งานภาคบริ ก ารในสิ ง คโปร ถู ก จั ด อยู ใ นประเภท Movement of
Natural Persons คือ การคาบริการในลักษณะที่ผูใหบริการซึ่งเปนบุคคลธรรมดาไปใหบริการใน
ประเทศผูรับบริการ เชน การไปทํางานเปนพอครัวหรือพนักงานสปาซึ่งแรงงานไทยจะทําอาชีพ
เป น พนั ก งานสปามากกวา แตก็ มีจํ า นวนน อยมากเพราะนายจา งจะจ า งแรงงานต า งชาติ ที่ มี
ใบอนุญาตทํางานประเภท S Pass (ประเภทแรงงานฝมือระดับกลาง) เทานั้น
17

จากที่กลาวมาขางตน สมัยรัฐบาลโกะจกตงเปนชวงเศรษฐกิจถดถอย เนื่องจากไดรับ
ผลกระทบอยางตอเนื่องจากภาวะวิกฤตทางการเงิน การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก การกอการ
ราย และการระบาดของโรค SARS ทําใหรัฐบาลลดการพึ่งพิงแรงงานตางชาติประเภทไรฝมือ แต
หันไปใหความสําคัญแรงงานตางชาติทักษะฝมือมากขึ้น 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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ได รับ ผลกระทบไปดวย อยา งไรก็ตาม รัฐบาลไดหัน มาสง เสริมภาคบริการ เพื่อจะไดกระตุน
เศรษฐกิจทุกภาคสวนในสิงคโปร ทําใหแรงงานตางชาติโดยเฉพาะแรงงานไทยมีโอกาสเขามา
ทํางานธุรกิจสปาในสิงคโปร นอกจากนี้สิงคโปรขาดแคลนแรงงานรับใชในบาน จึงจางแมบาน
ฟลิปปนส และแมบานอินโดนีเซียใหเขามาทํางานในสิงคโปรดวย
3.แรงงานตางชาติในสมัยรัฐบาลลี เซียนลุง (ค.ศ.2004-ปจจุบนั )
ภารกิจที่ทาทายสมัยรัฐบาลลี เซียนลุง ที่เขามาดํารงตําแหนงใน2004 ก็คือ การดําเนิน
โครงการฟนฟูระบบเศรษฐกิจสิงคโปร (จากผลกระทบของสภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยในป 2001
และจากผลกระทบของโรคซารสระบาดในป 2003) ใหฟนตัวขึ้นเรื่อย ๆ ตอไป และการรักษา
ความสามารถในการแขงขันสภาพแวดลอมภายนอกประเทศที่อาจเปนอุปสรรคสําคัญตอการ
เจริญเติบโตของสิงคโปรดวย 19 รวมไปถึงปญหาการหลั่งไหลเขามาของแรงงานตางดาวที่ไดสราง
ความไมพอใจแกชาวสิงคโปร
18

3.1 การดําเนินนโยบายตอแรงงานตางชาติ
สถานการณแรงงานตางชาติที่หลั่งไหลเขามาในสมัยรัฐบาลลี เซียนลุง โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในชวงป 2005-2008 ทําใหชาวสิงคโปรบางสวนเกิดความไมพอใจ ประกอบกับการชะลอตัว
ทางเศรษฐกิจป 2008-2009 สงผลใหเกิดการวางงานในสิงคโปรเพิ่มสูงขึ้น (โดยเฉพาะแรงงานคอ
ปกขาวหรือแรงงานที่ใชความรูมากกวาใชแรงกายในการทํางาน) อีกทั้งการจางแรงงานตางชาติได
ขยายตัวรอยละ 21.4 ในขณะที่ประชากรขยายตัวเพียง 2.7% ในป 2008 และอัตราการวางงาน
ของชาวสิงคโปรเพิ่มขึ้นเปน 4.9% ภายในป 2009 20 ตอมาป 2010 นายกรัฐมนตรีลี เซียนลุง ได
ทําการบริหารจัดการและควบคุมการไหลจํานวนการเขามาทํางานของแรงงานตางชาติเพื่อให
ยืดหยุนตามภาวะเศรษฐกิจสิงคโปร และเพื่อลดความไมพอใจของชาวสิงคโปรที่มีตอแรงงาน
ตางชาติ ดังนั้น การดําเนินนโยบายของนายกรัฐมนตรีลี เซียนลุง สามารถแบงออกเปน 2 ชวง
ดังนี้

19

โคริน เฟองเกษม, เรื่องเดียวกัน, หนา 187.
Chia SiowYue, Ibid, 18.
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ระยะแรก (ป 2004) การหลั่ ง ไหลเข า มาของแรงงานต า งชาติ ตั้ ง แต ป 2004-2008
กลายเปน ปญ หาสํา คัญ ของรัฐบาล ดังนั้ น ตั้ง แต ป2004-2008 รัฐ บาลจะทําการเปลี่ยนแปลง
คาจางขั้นต่ําสําหรับแรงงานตางชาติประเภทไรฝมือ และประเภทกึ่งฝมือ (Work Permit) โดยตั้ง
ขอกําหนดตาง ๆ เพื่อใหนายจางลดการพึ่งพาแรงงานตางชาติประเภทไรฝมือ และประเภทกึ่ง
ฝ มือ และใหค วามสํา คัญ กับ แรงงานตา งชาติที่ มีทั ก ษะระดับ กลาง (S Pass) มากขึ้น เพื่ อนํ า
แรงงานกลุมนี้มาชวยพัฒนาอุตสาหกรรมตางๆในสิงคโปร
ระยะที่สอง (ป 2010) กระทรวงแรงงานสิงคโปรไดออกนโยบายแรงงานตางชาติใหมวา
สาเหตุ ข องการเปลี่ ย นแปลงในครั้ ง นี้ เ ป น การควบคุ ม จํ า นวนแรงงานต า งชาติ ใ ห อ ย า งมี
ประสิทธิภาพและสรางความมั่นคงตอตลาดแรงงานในสิงคโปร เนื่องจากการมีพ้ืนที่จํากัด และ
การเพิ่มขึ้นของประชากรสิงคโปร ดังนั้นรัฐบาลตองรักษาความเปนธรรมของการแขงขันระหวาง
แรงงานสิ ง คโปร และแรงงานต า งชาติ ต อ มาระหว า งป 2011-2012 รั ฐ บาลสิ ง คโปร มี ก าร
ปรับเปลี่ยนนโยบายแรงงานตางชาติใหมอีกครั้ง โดยทําการเรียกเก็บภาษีจากใบอนุญาตทํางาน
สําหรับแรงงานตางชาติประเภทไรฝมือ และประเภทกึ่งฝมือ (Work Permit) จะถูกเรียกเก็บภาษี
สู ง กว า แรงงานต า งชาติ ที่ มี ทั ก ษะระดั บ กลาง (S Pass) และเชิ ญ ชวนแรงงานต า งชาติ ร ะดั บ
ผูเชี่ยวชาญพิเศษ (Employment Pass) ผูถือบัตรEmployment Pass จะไดรับสิทธิพิเศษตาง ๆ
ที่รัฐบาลไดตั้งขอจํากัดไว
3.2 ผลของการดําเนินนโยบายตอแรงงานตางชาติในป 2004-2010
สิงคโปรอาศัยแรงงานตางชาติเพื่อชวยในการแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งในป
2004 มีจํานวนแรงงานตางชาติเขามาทํางานในสิงคโปรประมาณ 29% ของตลาดแรงงานใน
สิงคโปรตอมาป 2006 มีแรงงานตางชาติอยูในสิงคโปรจํานวนประมาณ670,000 คนโดย 90,000
คนเปนแรงงานทักษะฝมือ และ 580,000 คน เปนแรงงานไรฝมือ 21ซึ่งประกอบไปดวยแรงงาน
20

21

Ducanes, 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 และภาคทะเล 22
21

จากขอมูล ดัง กลา ว แสดงใหเห็น วา การประกาศใชน โยบายของรัฐบาลตอแรงงาน
ตางชาติประเภทไรฝมือ และประเภทกึ่งฝมือ (Work Permit) กลับไมประสบผลสําเร็จมากนัก
ประกอบกั บ ในช ว งนี้ น ายกรั ฐ มนตรี ลี เซี ย นลุ ง มี ก ารดํ า เนิ น กลยุ ท ธ 3 ด า น 23 เพื่ อ คงไว ซึ่ ง
ความสามารถในการแขงขัน และชวยใหระบบเศรษฐกิจกลับมาฟนตัวอีกครั้ง โดยกลยุทธที่สําคัญ
ตอแรงงานตางชาติไดแก กลยุทธที่1 คือ การปรับปรุงยกระดับอุตสาหกรรมเพื่อไมใหเศรษฐกิจ
ของประเทศตกต่ําลง โดยรัฐบาลตองการสรางศูนยรวมการพนัน และแหลงบันเทิงในสิงคโปร
หรือที่เรียกวาแหลงทองเที่ยวแบบบูรณาการ (Integrated Resort) ขึ้นมา 2 แหง ไดแก เซ็นโตซา
และมารี น าใตสง ผลใหอุต สาหกรรมกอสรา งเติบ โต และเกิ ดการจา งแรงงานตา งชาติในภาค
กอสรางเพิ่มขึ้น
2 2

ดังนั้นภาคกอสรางยังคงเปนตลาดแรงงานหลักสําหรับแรงงานตางชาติทั้งประเภทไร
ฝมือและประเภทกึ่งฝมือเพราะสภาวะเศรษฐกิจของสิงคโปรเริ่มฟนตัวและมีแนวโนมดีขึ้นเรื่อยๆ
ประกอบกับมีโครงการกอสรางขนาดใหญเชนการกอสรางโรงพยาบาลขนาด 400 เตียงที่ Yishun
การกอสรางทางเดินเชื่อมตอใตดินระหวางศูนยการคาใหญบริเวณถนน Orchard มูลคา 59 ลาน
เหรียญสิงคโปรการกอสรางรถไฟฟาสายวงกลมการกอสราง College of the Arts ที่ Rochor
การกอสราง National University of Singapore และ High School ที่ Clementi การ
กอสรางที่พักอาศัย 1,000 ยูนิตของ CDL ที่ Marina Boulevard เปนตน 24
23

ตอมากลยุทธที่ 3 ที่นายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงไดนํามาใชคือ การเชิญชวนการลงทุนของ
ตางชาติสาขาใหม ๆ ในสิงคโปร ในดานการแพทย และการศึกษา เปนตน 25 เนื่องจากสิงคโปร
24

22

ThanawitButr-Udom,Ibid, Page 23.
กลยุทธที่ 2 คือการแขงขันกระตุนบริษัทที่รัฐบาลรวมลงทุนใหขยายการลงทุนใน
ตางประเทศ
24
ThanawitButr-Udom, Ibid, Page 25.
25
โคริน เฟองเกษม, เรื่องเดียวกัน, หนา 194.
23
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เปนประเทศที่ใหความสําคัญกับธุรกิจรักษาพยาบาลในฐานะที่เปนธุรกิจที่สําคัญสําหรับนําเงินตรา
เขาสูประเทศ และดําเนินนโยบายศูนยกลางการแพทยของเอเชีย (Medical Hub) โดยมีผูปวย
จากประเทศในเอเชีย เชนมาเลเซียอินโดนีเซียบังกลาเทศศรีลังกาฯลฯ เดินทางเขามารับการ
รักษาพยาบาลทั้งนี้สิงคโปรมีแผนจะขยายบริการทางการแพทยอยางตอเนื่อง ซึ่งคาดวาจะทําให
พยาบาลขาดแคลน ดังนั้น รัฐบาลจะเปดรับพยาบาลฟลิปปนสเพราะประเทศฟลิปปนสมีการผลิต
พยาบาลส ง ออกไปทํ า งานยั ง ต า งประเทศซึ่ ง ประเทศฟ ลิ ป ป น ส มี โ รงเรี ย นเป ด สอนหลั ก สู ต ร
พยาบาลวิชาชีพกวา 300 แหงอีกทั้งชาวฟลิปปนสมีทักษะภาษาอังกฤษที่เกงกวาแรงงานประเทศ
อื่นๆ
นอกจากนี้ สิงคโปรกําลังเผชิญปญหาการหลั่งไหลเขามาของแรงงานตางชาติประเภทไร
ฝมือ และประเภทกึ่งฝมือ (Work permit) ระหวางป 2005-2008 ทําใหชาวสิงคโปรจํานวนหนึ่ง
ไมพอใจ เพราะแรงงานตางชาติไดเขามาแยงการใชระบบขนสงมวลชน ที่อยูอาศัย และสิ่งอํานวย
ความสะดวกอื่น ๆ จนเกิดความแออัด และที่สําคัญแรงงานตางชาติเริ่มเขามาแยงงานที่ควรจะ
เปนของชาวสิงคโปร ประกอบกับป 2009 รัฐบาลประกาศใชนโยบายเปดรับแรงงานตางชาติ
เพิ่มขึ้น จึงถือเปนปจจัยสําคัญ อีกประการหนึ่งที่ทําใหนายกรัฐมนตรีลี เซียนลุงถูกประชาชน
ตอตานนโยบายอยางหนัก สงผลใหรัฐบาลแกไขปญหาดวยการกําหนดเพดานการจางแรงงาน
ตางชาติประเภทไรฝมือ และประเภทกึ่งฝมือ ทําการปรับเพิ่มอัตราภาษีการจางแรงงานตางชาติ
กับนายจาง เพื่อลดการจางแรงงานตางชาติกลุมนี้รวมถึงบังคับใชกฎหมายสิงคโปรที่เขมงวดมาก
ขึ้นและกําหนดบทลงโทษอยางชัดเจน
3.3 ผลของการดําเนินนโยบายตอแรงงานตางชาติในป 2010-ปจจุบัน
จากเหตุการณวิกฤตเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา และยุโรปตั้งแตป 2008 เปนตนมา และ
การหลั่ ง ไหลเขา มาของแรงงานตา งชาติ ในสิ ง คโปร รั ฐ บาลเริ่ม กัง วลเกี่ ย วกับ ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ และผลกระทบทางสั งคมจากแรงงานต างชาติ ที่หลั่ง ไหลเข ามาสู ประเทศ เชน การ
วางงานของชาวสิงคโปร ราคาอสังหาริมทรัพยที่เพิ่มสูงขึ้น และปญหาการจราจร เปนตน ดวยเหตุ
นี้ทางรัฐบาลสิงคโปรจึงเริ่มชะลอการรับแรงงานตางชาติประเภทไรฝมือ และประเภทกึ่งฝมือ
(Work permit)ตั้งแตป 2010 เปนตนมา แตสําหรับแรงงานประเภทฝมือขั้นสูง (Employment
Pass) รัฐบาลจะทําการเพิ่มอัตราเงินเดือนขั้นต่ํา 7000 เหรียญสิงคโปรขึ้นไปและเปดโอกาสใหคน
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สิงคโปรไดมีโอกาสทํางานกอนเปนอันดับแรก และแรงงานตางชาติจากประเทศอื่น ๆ รองเปน
อันดับสอง
มาตรการดังกลาวทําใหอัตราการเติบโตของแรงงานตางชาติทุกประเภทในสิงคโปร
ลดลงจากรอยละ 7.6 ในป 2011 เหลือรอยละ 2.6 ในป 2014 นอกจากนี้สิงคโปรเพิ่มขอกําหนด
แรงงานตางชาติประเภท ไรฝมือ และประเภทกึ่งฝมือ (Work permit) ทําใหแรงงานกลุมนี้ ลดลง
จาก 79,000 คน ในป 2008 เหลือเพียง 27,000 – 30,000 คนตอป และในชวงป 2010-2013
ในทางกลับกันทางการสิงคโปรมุงพัฒนาทรัพยากรมนุษยในประเทศมากขึ้น โดยการฝกอบรม
แรงงานผานโครงการ Skills Future Credit System โดยจัดสรรทุนการศึกษาและฝกอบรมให
ชาวสิงคโปรที่มีอายุ 25 ปขึ้นไป คนละประมาณ 500 ดอลลารสิงคโปร 26
25

จากการดําเนินการของรัฐบาลแสดงใหเห็นวา รัฐบาลใหความสําคัญกับชาวสิงคโปรมา
กอนแรงงานตางชาติ เพราะรัฐบาลตองการพัฒนาบุคลากรในประเทศใหเปนกําลังหลักและมี
ความสามารถในการทํางานมากขึ้นเพื่อที่จะทดแทนกับจํานวนแรงงานตางชาติที่ลดลงดังนั้น การ
ใชน โยบายแรงงานตางชาติในชวงนี้รัฐ บาลจะใชวิธีก ารคัดเลือกแรงงานเพื่อให สอดคลองกับ
สถานการณเศรษฐกิจและสถานการณทางการเมืองของประเทศ ซึ่งการดําเนินนโยบายของรัฐบาล
จะทําการอนุญาตแรงงานทักษะฝมือระดับกลางและแรงงานฝมืออาชีพมากกวาแรงงานไรฝมือ
และแรงงานกึ่งฝมือ
จากขอมูลขางตนแสดงใหเห็นวาการดําเนินนโยบายตอแรงงานตางชาติประเภทฝมือขั้น
สูงและประเภทฝมือระดับกลางของรัฐบาลในการเพิ่มคาจางที่สูงขึ้นและใหสิทธิพิเศษตางๆตอ
แรงงานกลุมนี้จึงเปนแรงจูงใจใหแรงงานกลุมนี้เดินทางเขามาทํางานในสิงคโปรซึ่งขอมูลดังกลาว
สามารถนํามาวิเคราะหกับทฤษฎีดานทุนมนุษยในการยายถิ่นของLarry A. Sjaastadไดวาการ
ย า ยถิ่ น เป น การตั ด สิ น ใจในการลงทุ น ระดั บ ป จ เจกชนเพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของมนุ ษ ย
นอกจากนี้ผูยายถิ่นอาจมีลักษณะบางประการที่ตรงกับความตองการของตลาดแรงงานอยาง
26

สักกรินทร นิยมศิลป, การเคลื่อนยายแรงงานฝมือขามชาติ และนโยบายดึงดูดแรงงาน
ฝมือตางชาติของเอเชีย, (นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559),
หนา 48.
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สิ ง คโปรเ ชน ทักษะการทํา งานและทัก ษะดา นภาษาเปน ตน รวมไปถึง ผูยา ยถิ่น ไดไ ตรตรองถึ ง
ผลประโยชนและคาจางที่จะไดรับจากประเทศปลายทางอยางสิงคโปรไวแลว
อยางไรก็ตามรัฐบาลไดรับแรงกดดันจากหลายฝายโดยเฉพาะนายจางที่ตองการจาง
แรงงานต า งชาติ ป ระเภทไร ฝ มื อ และประเภทกึ่ ง ฝ มื อ ในภาคก อ สร า งและภาคทะเล ซึ่ ง เป น
อุตสาหกรรมที่กําลังเติบโตอยางตอเนื่องตามภาวะเศรษฐกิจสิงคโปร จึงทําใหรัฐบาลทบทวนและ
แก ไ ขน โยบายใหม เพื่อลดความกดดัน จากนายจา งแตล ะอุตสาหกรรมตา ง ๆโดยประกาศใช
นโยบายการเพิ่มผลิตภาพการผลิตตอแรงงานประเภทไรฝมือ และประเภทกึ่งฝมือ ซึ่งเปนการเพิ่ม
ทักษะโดยทําการฝกอบรมและยกระดับฝมือทั้งชาวทองถิ่นและชาวตางชาติซึ่งเปนรากฐานสําคัญ
ของโครงสรางเศรษฐกิจสิงคโปร อีกทั้งนโยบายดังกลาวยังสรางความพึงพอใจแกนายจางและ
แรงงานเอง เพราะนายจางจะไดแรงงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น สวนแรงงานก็จะไดพัฒนาฝมือ
จนเปนแรงงานประเภทชางฝมือพื้นฐาน (Basic Skilled) และสามารถยกระดับเปนชางฝมือชั้นสูง
(Higher Skilled) ได
จากที่กลาวมาขา งตน สมัยรัฐบาลลี เซียนลุงเปน ชว งที่รัฐบาลไดรับ ผลกระทบจาก
สภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยในป 2001 และจากผลกระทบของโรคซารสระบาดในป 2003 รวม
ไปถึงสถานการณภายนอกประเทศที่กดดันใหรัฐบาลตองเรงพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีการดําเนินกล
ยุทธตาง ๆ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ และสงผลใหรัฐบาลตองจางแรงงานตางชาติ นอกจากนี้การ
หลั่งไหลเขามาของแรงงานตางชาติจํานวนมากสรางความไมพอใจแกชาวสิงคโปร ทําใหรัฐบาลมี
การปรั บ เปลี่ ย นนโยบายแรงงานต า งชาติ เ พื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ สถานการณ เ ศรษฐกิ จ และ
สถานการณการเมืองในสิงคโปร
สรุป
การเขามาของแรงงานตางชาติในสิงคโปร ปจจัยสําคัญที่ผลักดันใหแรงงานตางชาติเขา
มาทํางานในสิงคโปร คือ วิกฤตเศรษฐกิจ เพราะวิกฤตเศรษฐกิจตมยํากุง และวิกฤตเศรษฐกิจ
แฮมเบอรเกอรสง ผลใหอุตสาหกรรมตาง ๆ ตองทยอยปดตัว ลง และสง ผลใหเกิดปญหาการ
วางงาน ดังนั้น แรงงานบางประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตตองออกเดินทางไปทํางาน
ตางประเทศ เพื่อหาอาชีพ หารายได และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองใหดีขึ้น ประกอบกับ
สมัยรัฐบาลลี กวนยู ไดทําการเปดประเทศสิงคโปรเพราะเกิดปญหาขาดแคลนแรงงานจํานวนมาก
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จากการเรงรัดพัฒนาเศรษฐกิจ จึงทําใหแรงงานบางประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
เลือกที่จะเดินทางเขามาทํางานในสิงคโปร
อยางไรก็ตาม การเขามาทํางานของแรงงานตางชาติในสิงคโปรแสดงใหเห็นถึงการ
ดําเนินนโยบายแรงงานตางชาติที่แตกตางกันออกไปตามแตละสมัยรัฐบาลสิงคโปร ทั้งนี้ปจจัย
สําคัญที่เปนตัวกําหนดถึงความแตกตางของการดําเนินนโยบายของรัฐบาลสิงคโปร คือ ภาวะ
เศรษฐกิจ ดังนั้น สมัยรัฐบาลลี กวนยู เปนชวงเศรษฐกิจเติบโตอยางตอเนื่อง ทําใหรัฐบาลมีการ
เปดรับแรงงานตางชาติโดยเฉพาะภาคกอสราง และภาคผลิต สวนสมัยรัฐบาลโกะจกตง เปนชวง
เศรษฐกิจถดถอยจึงทําใหรัฐบาลลดการพึ่งพาแรงงานตางชาติประเภทไรฝมือ และประเภทกึ่งฝมือ
แตใหความสําคัญแรงงานตางชาติที่มีทักษะฝมือ เพราะจะไดชวยพัฒนาเศรษฐกิจสิงคโปรในระยะ
ยาว และสมัยรัฐบาลลี เซียนลุง เปนชวงกําลังฟนฟูเศรษฐกิจจากผลพวงสมัยรัฐบาลโกะจกตง
ดังนั้น รัฐบาลไดใหความสําคัญแรงงานตางชาติที่มีทักษะฝมือมากขึ้น
นอกจากนี้ ภาพรวมการเขามาทํางานของแรงงานตางชาติในแตละสมัยรัฐบาลสิงคโปร
สามารถนําทฤษฎีมาวิเคราะหถึงเหตุการณแรงงานตางชาติในสิงคโปรไดดวย กลาวคือ ทฤษฎี
ตลาดแรงงานทวิลักษณชวยแสดงใหเห็นวา ตลาดแรงงานสิงคโปรเปนตลาดแรงงานระดับลาง
สําหรับแรงงานตางชาติประเภทไรฝมือ และประเภทกึ่งฝมือ ทั้งนี้ชาวสิงคโปรสวนใหญหลีกเลี่ยง
การทํางานระดับลาง (สกปรก อันตราย และไมมีเกียรติ) รวมไปถึงการเรงรัดพัฒนาอุตสาหกรรม
ตาง ๆ อยางภาคกอสราง ภาคผลิตยังคงตองการแรงงานตางชาติกลุมนี้เปนอีกจํานวนมาก และ
ทฤษฎีดานทุนมนุษยในการยายถิ่นสามารถนํามาวิเคราะหการเขามาของแรงงานตางชาติไดเปน
อยางดี เพราะรัฐบาลสิงคโปรไดเสนอแรงจูงใจอยางคาจางที่สูง สิทธิประโยชนตาง ๆ รวมไปถึง
การบริ ห ารจัด การแรงงานตา งชาติอ ยา งชัด เจน ยิ่ ง สง ผลใหแ รงงาน (ปจ เจกบุค คล) ทํา การ
ตัดสินใจ และเกิดความมั่นใจวาการเขามาทํางานในสิงคโปรจะชวยพัฒนาชีวิตใหดีขึ้น
บรรณานุกรม
ภาษาไทย
หนังสือ
กิริยา กุลกลการ,การบริหารจัดการแรงงานตางชาติในประเทศและตางประเทศ, กรุงเทพฯ :
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2557.
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โคริน เฟองเกษม, สิงคโปรภายใตสามผูนํา,กรุงเทพฯ : โรงพิมพเดือนตุลาฯ จํากัด, 2554.
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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 ลามอ 1
0

บทคัดยอ
ภายใตสภาวะความเปนสมัยใหมที่เกิดขึ้นนั้น ไดสรางความเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
สังคมมนุษยในมิติตางๆ ทั้งดานอาหาร การแตงตัว หรือแมกระทั่งวิธีคิด ดังนั้น ศาสนาทุกศาสนา
ยอมมีการตอบสนองตอภาวะความเปนสมัยใหมที่เกิดขึ้นซึ่งศาสนาอิสลามยอมไมสามารถหลีกหนี
จากการเผชิ ญ หน า กั บ ความเป น สมั ยใหม ไ ด เ ช น กั น วิ จั ย ชิ้ น นี้ มุ ง ศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงทาง
ความคิดของผูหญิงมุสลิมในสังคมไทย โดยใหความสําคัญกับความหลากหลายของผูหญิงมุสลิมใน
สังคมไทย โดยเฉพาะนักศึกษาผูหญิงที่อาศัยอยูในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งปะทะกับความเปนสมัยใหม
อยูตลอดเวลา และปรากฏอยูทั้งในมิติดานความคิดและการดําเนินวิถีชีวิต อยางไรก็ตามศาสนา
อิสลามที่มีความเขมแข็งทางวัฒนธรรมก็ถูกทาทายดวยความเปนสมัยใหมดวยเชนกัน ซึ่งตัวอยาง
ที่ชี้ใหเห็นถึงการถูกหลอมรวมของวัฒนธรรมมุสลิมอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจนคือ การแตงกายของ
ผูหญิงมุสลิมนอกจากนี้แลววิธีคิดและการดํารงชีวิตของผูที่นับถือศาสนาอิสลามยังถูกทาทายดวย
กับระบบความคิดแบบตะวันตก
ผลการวิจัยพบวา ภายใตการรุกคืบของความเปนสมัยใหมที่มีรูปแบบของความเปน
ตะวันตกหรือกระแสวัฒนธรรมนิยม (pop culture) ภายในประเทศไทยผานทางสื่อตาง ๆ ไมวา
จะเปนสื่อออนไลน หรือขอมูลขาวสารทางโทรทัศน เปนตนนั้นทําใหผูหญิงมุสลิมมีการปรับตัว
และปรับเปลี่ยนความคิดอยูเสมอ เพื่อใหเขากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนโลก (adaptation)
จากกระแสการกลั ว อิ สลาม (Islamophobia) หรื อ ไม ว า จะเป น การฟ น ฟู อิ ส ลามผ า นทาง
อินเทอรเน็ต เพื่อใหตางศาสนิกชนไดเขาใจในสิ่งที่เรียกวาอิสลาม หรือแมแตการแตงกาย เชน
1

นิสิตระดับปริญญาตรี โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา ภาควิชา
ประวัติศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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การคลุ มฮิญาบ หรือการแตงกายใหมีความทันสมัยหรื อตามแฟชั่นสมัยนิ ยมมากขึ้น โดยการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวไมวาจะในทิศทางใดก็ตามบรรดาผูหญิงมุสลิมยังคงมีหลักความคิดและความ
เชื่อที่เชื่อมโยงกับหลักการทางศาสนา
คําสําคัญ: ผูหญิงมุสลิม, มุสลิมกับความสมัยใหม
บทนํา
สภาวะความเปนสมัยใหม (Modernization) มาพรอมกับสิ่งที่เรียกวากระแสโลกาภิวัตน
(Globalization) อันเปนผลมาจากความเจริญกาวหนาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมในชวงศตวรรษ
ที่ 18-19 ซึ่งไดสรางความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมมนุษยในมิติตางๆใหมีความเจริญรุงเรือง
เกิดเทคโนโลยีสมัยใหมที่ทําใหมนุษยสามารถรับขอมูลขาวสารที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วจากสถานที่
หนึ่ ง ไปยั ง อีกสถานที่หนึ่ง ทํา ใหสามารถกา วขา มขีดจํา กัดดา นเวลาและพื้น ที่ (Time-Space)
ระหวางบุคคลไดมากขึ้นสงผลใหมีการเชื่อมโยงและมีการไหลเวียนของขอมูลขาวสารระหวาง
สังคมหรือวัฒนธรรมตาง ๆ
ภายใต ส ภาวการณเช น นี้ศ าสนาทุกศาสนาย อมมีการตอบสนองตอ ภาวะความเป น
สมัยใหมที่เกิดขึ้น ดังนั้นในกรณีของศาสนาอิสลามก็ยอมไมสามารถหลีกหนีจากการเผชิญหนากับ
ความเปนสมัยใหมไดเชนกัน ถึงแมวาศาสนาอิสลามไดวางกรอบการดําเนินชีวิตใหกับบรรดาผู
ศรัทธาในมิติตาง ๆ ไวอยางครอบคลุมและครบถวน แตในขณะเดียวกันก็ตองเผชิญกับความทาย
ทายในการรุกคืบเขามาของความเปนสมัยใหมที่มายังทุกๆมิติของมนุษยนอกจากนี้ภาวะความเปน
สมั ย ใหม ยัง ทํ า ให เกิ ด การเผชิ ญ หน า ระหว า งวั ฒ นธรรมที่ แ ตกต า งกั น ซึ่ ง วั ฒ นธรรมที่ มีค วาม
เขมแข็ง(มักจะหมายถึงวัฒนธรรมของตะวันตก)กวาก็จะผสมกลืนกลาย (assimilation) หรือ
ครอบงํ า (domination) วั ฒ นธรรมที่ อ อ นแอ เห็ น ได ชั ด จากสั ง คมไทยที่ ห ลาย ๆ มิ ติ ถู ก
กระบวนการผสมกลืนกลายและถูกปรับเปลี่ยนใหเปนแบบตะวันตก ทั้งในเรื่องการแตงกาย
อาหาร หรือแมกระทั่งวิธีคิด
ศาสนาอิสลามเองที่มีความเขมแข็งทางวัฒนธรรมถูกทาทายดวยความเปนสมัยใหมดวย
เชนกัน ซึ่งตัวอยางที่ชี้ใหเห็นถึงการถูกหลอมรวมของวัฒนธรรมอิสลามคือ การแตงกายของผูหญิง
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มุสลิมที่มีการนําแฟชั่นที่เปนที่นิยมมาปรับเปลี่ยนใหเขากับการแตงตัวแบบมุสลิมะห 2 ที่ตอง
ปกปดรางกาย ผูหญิงมุสลิมบางคนเลือกที่จะใสขาเดป แตงตัวรัดรูป แตในขณะเดียวกันก็คลุม
ฮิญาบ หรือบางคนก็ไมคลุมฮิญาบ อาจจะดวยกับเหตุผลตางๆแลวแตบริบททางสังคมที่พวกเธอ
อาศัยอยู เปนตน นอกจากนี้แลว วิธีคิดและการดํารงชีวิตของผูที่นับถือศาสนาอิสลามยังถูกทา
ทายดวยกับระบบความคิดแบบตะวันตก ซึ่งในปจจุบันถือวาเปนความคิดแบบสมัยใหม อาทิ การ
ที่ผูหญิงมุสลิมมีบทบาทในสังคมมุสลิมของแตละประเทศมากยิ่งขึ้น การขึ้นมาเปนผูนําในดาน
สิทธิสตรีหรือนักเคลื่อนไหวทางสังคม การทํานิตยสารหรือบทความสําหรับผูหญิงมุสลิม การทํา
ธุรกิจแฟชั่นเสื้อผาสําหรับผูหญิงมุสลิมโดยเฉพาะ เปนตน
1

หากเทียบกับเมื่อกอนแลวนั้นผูหญิงมุสลิมจะไมคอยมีบทบาทในบริบทตางๆของสังคม
อยางเปดเผย จะเปนเพียงผูสนับสนุนอยูเบื้องหลังมากกวาซึ่ง การเปลี่ยนแปลงดัง กลาวนั้น ได
เกิดขึ้นใหเห็นในสังคมมุสลิมไทยเชนกันดังนั้น คําถามที่นาสนใจคือ ความเปนสมัยใหมสงผลตอ
การเปลี่ยนแปลงทางความคิดของผูหญิงมุสลิมอยางไร และผูหญิงมุสลิมสามารถดํารงความเปน
มุสลิมภายใตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปจจุบันอยางไร
การเริ่มการเปลี่ยนแปลงทางความคิดของผูหญิงมุสลิม
การเปลี่ยนแปลงทางความคิดของผูหญิงมุสลิม สวนใหญแลวเราสามารถเห็นไดอยาง
เปนรูปธรรมที่ชัดเจนผานการแตงกาย อาหารการกิน หรือแมกระทั่งวิถีชีวิตที่ผูหญิงแตละคน
เลือกที่จะแสดงออก สําหรับมุสลิมในประเทศแถบตะวันตกนั้น ไมวาจะเปนผูชายหรือผูหญิง ยอม
มีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัด สวนหนึ่งเนื่องมาจากเหตุการณตางๆที่เกิดขึ้น เชน เหตุการณความ
รุ น แรง การกอการรา ย ที่ถู ก กลา วอ า งวา ผูก ระทํา คือชาวมุส ลิม ดัง นั้นชาวมุส ลิมในประเทศ
ตะวันตกมักจะถูกมองในแงที่มีอคติเสมอโดยถูกเหมารวมวาเปนกอการราย เปนศาสนาที่กดขี่หรือ
สอนใหใชความรุนแรง เปนตน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูหญิงมุสลิมที่สามารถเห็นความเปนอิสลาม
ผานการแตงกายของเธอดวยการคลุมฮิญาบ ซึ่งจากการถูกมองหรือเหมารวมผูคนที่นับถือศาสนา
อิสลามไปในทางที่ไมดี ผูหญิงมุสลิมในประเทศแถบตะวันตกจึงเริ่มการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
คลุม เพื่อใหดูมีสีสันมากยิ่งขึ้น เปลี่ยนแปลงเพื่อใหเขากับยุคสมัยและสังคมที่พวกเธออาศัยอยู
2

คําวา มุสลิมะห เปนคําภาษาอาหรับเพื่อใชเรียกผูหญิงมุสลิม สําหรับผูชายมุสลิมใชคํา
วา มุสลิมีน
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และตองการที่จะแสดงใหเห็นดวยเชนกันวาการที่พวกเธอคลุมฮิญาบไมใชเพราะการถูกกดขี่ แต
เปนสิ่งที่พวกเธอศรัทธาในผาคลุมฮิญาบ รูสึกถึงความถอมตน เรียบรอย (Modest) และสามารถ
นําการแตงกายที่ตามกระแฟชั่นหรือการดํารงวิถีชีวิตในประจําวันที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงจากความ
ทันสมัยได มาปรับใหเขากับการดําเนินชีวิตแบบมุสลิมและไมผิดตอหลักการทางศาสนา
ปรากฏการณการคลุมฮิญาบในสังคมไทย
การตื่นตัวของมุสลิมในสังคมไทย
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต การฟนฟูอิสลามในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย
เกิดขึ้นจากปจจัยตางๆทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ การพัฒนาประเทศรวมถึงปจจัยในเรื่องของโลกาภิ
วัตน ที่เปน ผลสําคั ญในการฟน ฟู อิส ลามซึ่ งเปน ไปอยา งเขมขน และจากการที่มาเลเซียได รับ
แนวคิดการฟนฟูอิสลามเขามาในประเทศและทําใหสงผลตอสภาพสังคมในหลายๆดาน ถือวา
คอนขางประสบความสําเร็จในการดําเนินการฟนฟูอิสลามในมาเลเซียขณะนั้น ซึ่งสงผลใหเกิด
พลวัตทางสังคมริมชายแดน คือ ภาคใตของประเทศไทยซึ่งในสังคมไทย รวมทั้งประเทศเพื่อนบาน
อยางมาเลเซียและอินโดนีเซีย มุสลิมไดรับเอาแนวคิดการฟนฟูอิสลามเหลานี้ ผานกลุมนักเรียน
จากตางประเทศ ที่ไดรับทุนการศึกษาจากกลุมประเทศในตะวันออกกลาง และรับเอาแนวคิด
ดังกลาวเขามาปฏิบัติใชในสังคมมุสลิมในไทย
นอกจากกระแสการฟนฟูอิสลามขามชาติผานทางกลุมหรือองคกรทางศาสนาๆ และ
กลุมนักเรียนที่จบจากตางประเทศ ไดเริ่มเขามามีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ความเชื่อ
และความศรัทธาของชาวมุสลิมในสังคมไทย ซึ่งเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นทั่วทุกชุมชนมุสลิม ไม
เพียงแตชุมชนมุสลิมมลายูทางภาคใตเทานั้น ปจจุบัน ชุมชนมุสลิมในที่ตางๆทั่วโลกเอง ยังตอง
เผชิญกับกระแสการเติบโตของการใชเทคโนโลยีการสื่อสารอันสงผลใหเกิด นักวิชาการเฟสบุค,
E-Ulamaที่อยูตามเว็บไซตตางๆ ในอินเตอรเน็ตที่เขามามีอิทธิพลในการตีความปญหาศาสนา
ตางๆ เพื่อความเปนอิสลามแทโดยมีการจัดตั้งกลุมในสื่อสังคมออนไลนมากมาย ไมวาจะเปน
เฟสบุค (facebook), ทวิตเตอร (twitter), ยูทูป (youtube) เปนตน โดยนักวิชาการที่เกิดขึ้น
อยางมากมายในโลกของสื่อสังคมออนไลนนั้น บางคนจะไมคอยรูถึงความซับซอนของวัฒนธรรม
ชุมชนที่ตนเองกําลังโตแยงถึงความถูกผิดของศาสนา
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ฮิญาบกับความขัดแยงภายใตการตื่นตัวของมุสลิม
“….และจงกลาวเถิด (มุฮัมหมัด) แกบรรดามุอฺมินะฮฺใหพวกเธอลดสายตาของพวกเธอ
ลงต่ํา และใหพวกเธอรักษาทวารของพวกเธอและอยาเปดเผยเครื่องประดับของพวกเธอ เวนแต
สิ่งที่พึงเปดเผยได และใหเธอปดผาคลุมศีรษะของเธอลงมาถึงหนาอกของเธอ...” 3
อัล-กุรอานซูเราะฮฺที่ 24 อันนูร อายะหที่ 31
จากบทบั ญ ญั ติ ใ นคั ม ภี ร อั ล -กุ ร อ า นชี้ ใ ห เ ห็ น ว า ผู ห ญิ ง มุ ส ลิ ม ต อ งกายให มิ ด ชิ ด และ
เรียบรอยเพื่อการเพิ่มพูนเกียรติภูมิของผูหญิงและเปนการปกปองผูหญิงจากสิ่งที่ไมดีในกิเลศ
ตัณหา
สังคมไทยในปจจุบัน ซึ่ง เปนสังคมที่อยูภายใตอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวัน ตก หรือ
วัฒนธรรมกระแสนิยมที่เปนแนวคิดในเชิงบริโภคนิยมและไดสรางความปรารถนาในการบริโภค
สินคาตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับผูหญิง ที่สินคาตางๆไดพยายามเชื่อมโยงคุณคาของสินคา
ภายใตความสนใจในเรื่องของผูหญิง เชน การใชความงดงามและรางกายของผูหญิงเปนเครื่องมือ
ในการกระจายสินคาตางๆ โดยเห็นไดจากโฆษณาที่เกี่ยวกับแฟชั่นการแตงกายตางๆ
หากแตวาสําหรับผูหญิงมุสลิมในสังคมไทยที่กระแสการฟนฟูอิสลามเริ่มเขามา ทําใหมี
การเปลี่ยนแปลงการแตงกายโดยหันมาคลุมฮิญาบกันมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในหมูของนิสิต
นักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
ดังนั้น ตัวชี้วัดถึงการฟนฟูอิสลามในสังคมไทยจึงสามารถเห็นไดชัดจากลักษณะของการ
แตงกาย เนื่องจาก ประชากรมุสลิมในประเทศไทยถือเปนสวนนอย และดวยกับการที่วัฒนธรรม
ประเพณี ความเชื่อทางศาสนาแตกตางกันอยางสิ้นเชิง โดยมีเหตุการณสําคัญที่ถือวาเปนการฟนฟู
หรือการตื่นตัวของผูหญิงมุสลิมในสังคมไทยที่เห็นไดชัดที่สุด คือ “วิกฤตฮิญาบวิทยาลัยครูยะลา”
(ปจจุบันคือมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา)ซึ่งมีขอยุติลงหลังจากที่มีตัวแทนจากกระทรวงศึกษาธิการ

3

พระมหาคัมภีรอัล-กุรอาน พรอมความหมายภาษาไทย. แปลโดยสมาคมนักเรียนเกา
อาหรับ ประเทศไทย. หนา 854.
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เขาเจรจาและรับขอเสนอของนักศึกษามุสลิม 4 การรับรูเรื่องราวของการชุมนุมเรียกรองการคลุม
ฮิญาบของนักศึกษาวิทยาลัยครู นําไปสูความรวมมือของกลุมนักศึกษามุสลิมในสวนตางๆทั้งจาก
กรุงเทพฯ และตางจังหวัด ในทายที่สุดก็นําไปสูความพยายามในการแกไขระเบียบเครื่องแตงกาย
ของนักศึกษา หรือในภาคสวนของขาราชการใหสอดคลองกับวัฒนธรรมทองถิ่นและความตองการ
ของชุมชนนั้นๆไมวาจะพื้นที่ใดก็ตามในสังคมไทย
3

การดํารงความเปนมุสลิมของผูหญิงมุสลิมในสังคมไทย
การเปลี่ยนเขาสูสังคมสมัยใหมของไทยเปนผลมาจากบริบทภายนอกซึ่งมีผลอยางมาก
ตอทาทีในการดํารงสถานะมุสลิมในรัฐที่มุสลิมเปนชนกลุมนอย ทามกลางกระแส Secular หรือ
เปนความเหตุผลทางโลก รวมถึงวัฒนธรรมทางโลก เชน ความเปนปจเจกชน การมีหลักเหตุและ
ผลกั บ ทุ ก สิ่ ง อย า งไรก็ต าม การผู ก โยงความเป น สมั ยใหม กั บ อํ า นาจในการครอบงํ า โดยโลก
ตะวันตกในหลายมิตินั้น ในมุมมองของมุสลิมบางกลุมเห็นวาความเปนตะวันตกที่มาพรอมกับคํา
วาสมัยใหมเปนระบบที่ทําลายอัตลักษณความเปนมุสลิมหรือการทําใหสังคมมุสลิมตกต่ํา อยางไร
ก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของผูหญิง มุสลิมในสัง คมไทยไมวา จะเปน ความตองการในการฟน ฟู
อิสลามหรือการปรับตัวใหเขากับสังคมโลกที่มีความเปนสมัยใหมมักจะเกิดขึ้นในหมูชนชั้นกลาง
หรือบรรดานิสิตนักศึกษา และกําลังดําเนินไปพรอมกับวาทกรรมในการปลดปลอยผูหญิงจากการ
ถูกกดขี่ หรือการเรียกรองถึงสิทธิของผูหญิงในระดับสากลที่มีพัฒนาการทางการเคลื่อนไหวในโลก
ตะวันตก ผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพฯ ถือไดวาเปนชนกลุมนอยเมื่อเทียบกับชาวพุทธ ดวยเหตุนี้จึง
ทําใหผูหญิงมุสลิมมีการปรับตัวในหลายๆมิติของการดําเนินชีวิต จึงไมนาแปลกใจที่วาเราจะเห็น
ผูหญิงมุสลิมทั้งที่คลุมฮิญาบหรือไมคลุมฮิญาบ หรือคลุมบางเปนบางโอกาสที่พิเศษสําหรับศาสนา
หรือครอบครัว

4

ขอเรียกรองดังกลาว มีดังนี้ 1.) ขอใหมีคําสั่งอนุโลมผอนปรนการแตงกายแบบสตรี
มุสลิม (ฮิญาบ) สามารถปฏิบัติไดจริง 2.) ขอใหมีการพิจารณาสอบสวนผูบริหารวิทยาลัยที่ไมยอม
ปฏิบัติตามคําสั่งของสภาความมั่นคงแหงชาติและรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 3.) ขอใหมี
การแกไขระเบียบวาดวยการแตงกายไมใหขัดกับบทบัญญัติวาดวยการแตงกายตามศาสนาอิสลาม
4.) ขอใหไมเอาผิดกับนักศึกษาที่ประทวงโดยการไมเขาสอบและเปดโอกาสใหเขาสอบในภายหลัง
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การรับมือและเปลี่ยนแปลงกับความเปนสมัยใหมของผูหญิงมุสลิมในสังคมไทยมีความ
หลากหลายในมิติตางกันไป กลาวคือ กรณีของกลุมผูหญิงมุสลิมที่ทํางานศาสนา มีการเขารวม
กลุมตางๆเพื่อที่จะพัฒนาตนเองใหเปนมุสลิมที่ดีอยูในแนวทาง และพยายามตักเตือนผูอื่นดวยสิ่ง
ที่ดี เชน กลุมเชนจทูโกลด และ กลุมบะนาตุลฮุดา เปนตน ผูหญิงมุสลิมในกลุมดังกลาวนั้นจะมี
ความระมัดระวังในการเลือกรับความเปนสมัยใหมที่ปรากฏอยูในสังคม เชน ขอมูลขาวสาร แฟชั่น
การแตงกาย หรือสิ่งที่สรางความบันเทิงตาง ๆ เนื่องจากเปาหมายของกลุมดังกลาวคือ ตองการ
ขัดเกลาจิตใจของสมาชิกกลุมใหอยูในแนวทางของศาสนาอิสลาม การมีมารยาทที่ดีตอผูอื่น ใน
ขณะเดียวกัน ภาพลักษณของการเปนมุสลิมที่ดีสําหรับมุมมองของมุสลิมจะสะทอนผานการแตง
กายแบบมุสลิม ซึ่งสําหรับผูหญิงนั้นหมายถึงการที่แตงกายมิดชิด ใสผาคลุมที่ไมโดดเดน หรือมี
สีสันมากจนเกินไป นอกจากการแตงกายแลวการเปนมุสลิมที่ดียังหมายถึงการปฏิบัติศาสนกิจ
อยางไมบกพรอง หรือบกพรองใหนอยที่สุด ดวยเหตุนี้ การที่จะเขามาอยูในกลุมตางๆเหลานี้ที่
ตองการจะฟนฟูศาสนาอิสลาม จึงตองเปนที่ผูหญิงที่มีลักษณะการแตงกายเหมือนดังที่กลาวมา
ขางตน เพราะหากแตงกายในลักษณะแตกตางกันจะรูสึกถึงความเปนอื่น 5
4

อยางไรก็ตามกรณีของผูหญิงมุสลิมที่เปนกลุมวัฒนธรรมสมัยใหม ซึ่งมีความนาสนใจ
เปนอยางมาก อาจกลาวไดวาผูหญิงมุสลิมในกลุมนี้รับความเปนสมัยใหมที่ดํารงอยูในสังคม สิ่งที่
ปรากฏชัดเจนคือ การนําเอาวัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตแบบตะวันตก หรือแมกระทั่งวิธีการคิด
มาใชในชีวิตประจําวัน เชน การแตงกาย การรับสื่อและสิ่งบันเทิงตาง ๆ การรับความเปนสมัยใหม
ของผูหญิงมุสลิมในกลุมนี้เพื่อที่จะสรางความเปนสมัยใหมใหกับอัตลักษณความเปนมุสลิม ที่มี
ความเทาทันตอภาวะความเปนสมัยใหมที่เปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบของตะวันตก ซึ่งสื่อสังคม
ออนไลนหรือขอมูลขาวสารจากโทรทัศนคือชองทางที่สําคัญในการรับความเปนสมัยใหมและการ
เชื่อมพวกเธอกับตะวันตก แตถึงอยางไร ผูหญิงกลุมนี้คือ “ผูหญิงที่ถูกมองวาหางไกลจากการเปน
มุสลิมที่ดีมนสังคมมุสลิมที่เครงครัด” อยางกรณีของผูหญิงมุสลิมที่แตงตัวตามแฟชั่น การแตงตัว
ในลักษณะที่รัดรูป เขาทรง เห็นสวนเวาสวนโคง ลักษณะการคลุมฮิญาบก็ไมปกปดมาถึงเนินอก
อยางที่ศาสนากําหนดไว และจะถูกสังคมมุสลิมที่เครงครัดในหลักการมองวาการแตงกายดังกลาว
5

ผูวิจัยทํางานรวมกับสมาชิกกลุมบางทาน ขอมูลบางอยางไดจากการสนทนา
แลกเปลี่ยนหลายครั้งกับสมาชิกกลุม
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เปนสิ่งที่ไมเหมาะสม เนื่องจากเปนผูหญิงก็ควรที่จะแตงตัวใหเรียบรอย ปกปดในสวนที่หลักการ
ทางศาสนาใหปกปด ดวยเหตุนี้ ผูหญิงมุสลิมกลุมดังกลาวจะตระหนักอยูเสมอวาพวกเธอไมใช
มุสลิมที่ดีแตเปนเพียงมุสลิมเทานั้น ถึงแมวาการดําเนินชีวิตประจําวันของพวกเธอจะหางไกลจาก
การเปนมุสลิมที่ดี แตก็ไมไดหมายความวากระแสวัฒนธรรมนิยมที่พวกเธอรับมาหรือความเปน
สมัยใหมแบบตะวันตกจะถอนรากถอนโคนความศรัทธาในศาสนาได
การที่ผูหญิงมุสลิมคนหนึ่งเลือกที่จะคลุมฮิญาบในบางเวลา หรือไมคลุมฮิญาบ หรือคลุม
ฮิญาบแตเปนผา ขนาดเล็ก แตง กายตามแฟชั่น การดํา เนินชีวิตของเธอเปนไปในรูป แบบของ
ตะวันตก ไมสมควรที่จะกลาวตอพวกเธอวา “พวกเธอคือผูหญิงมุสลิมสมัยใหม” จากการศึกษา
พบวาผูหญิงกลุมดังกลาวไมตองการที่จะใหหลายๆคนบอกวาเธอคือผูหญิงมุสลิมสมัยใหม พวก
เธอเปนมุสลิมเชนเดียวกันกับผูหญิงมุสลิมคนอื่นๆ ในสังคม ถึงแมวาจะมีการแตงการตามแฟชั่น
และรับสื่อบันเทิงตางๆเขามาในชีวิตประจําวันก็ตาม ขอมูลจากการสัมภาษณนักศึกษาผูหญิง
มุ ส ลิ ม 6 เธอกล า วว า การที่ เ ธอรั บ เอาวั ฒ นธรรมของตะวั น ตกเข า มาในชี วิ ต นั้ น มั น เป น สิ่ ง ที่
หลีกเลี่ยงไมไดในการดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษย และถึงแมวาจะรับเอาวัฒนธรรมตะวันตก
มา แตก็ยังคงปฏิบัติศาสนกิจเหมือนคนมุสลิมทั่วไป
5

นอกจากนี้ ยังพบวาผูหญิงมุสลิมบางคนเมื่อเธอตองการที่จะทําในสิ่งที่ไมเหมาะสมใน
การเปนมุสลิมเธอก็เลือกที่จะเอาอัตลักษณความเปนมุสลิมของเธอวางไว เชน การที่เธอตองการ
จะไปดูการแสดงคอนเสิรตของศิลปนที่เธอชื่นชอบ เธอเลือกที่จะไมคลุมฮิญาบไปดูการแสดง
คอนเสิรตนั้น เพื่อไมใหคนภายนอกรูวาเธอคือมุสลิม และเธอก็รูสึกสบายใจกวาการที่คลุมฮิญาบ
ไปดูการแสดงคอนเสิรตแลวทําใหภาพลักษณของการเปนมุสลิมนั้นสั่นคลอน 7
6

สิ่งที่นาสนใจอยางยิ่งวา ผูหญิงมุสลิมกลุมนี้เปนกลุมที่มีความเชื่อมโยงกับโลกมุสลิมมาก
เนื่องจากการที่พวกเธอใชอินเทอรเน็ตเปนชองทางในการสื่อสารแทบทุกวัน หรือเปดรับขอมูล
ขาวสารทั้งในเรื่องของความบันเทิงหรือการติดตามขาวสารในการเมืองโลกมุสลิมอยูเสมอ ซึ่งการ
รับรูขาวสารของโลกมุสลิมทําใหเกิดอุดมการณที่ยอนแยงกับตัวพวกเธอเอง กลาวคือ ในขณะที่
6

สัมภาษณ นางสาว ฟาตีมะห โตะชิ (นามสมติ), 21 เมษายน 2560.
สัมภาษณ นางสาว ไดนา ดารานี (นามสมติ), 21 เมษายน 2560.
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พวกเธอรับและชอบความเปนสมัยใหม การแตงกายแบบแฟชั่น หรือวิธีการดําเนินชีวิตที่เปนแบบ
ตะวั น ตกอย า งวั ย รุ น อเมริ ก า แต พ วกเธอไม ช อบการเมื อ งหรื อ การมี อํ า นาจของประเทศ
สหรัฐอเมริกาเพราะเชื่อวาอเมริกาเปนผูที่อยูเบื้องหลังในการกอความรุนแรงในประเทศมุสลิมตาง ๆ
และพวกเธอจะรูสึกไมดีเสมอเมื่อในสังคมออนไลนกลาวเหยียดหยามศาสนาอิสลาม และพยายาม
ปกปองและอธิบายใหเขาใจถึงศาสนาที่พวกเธอยึดมั่น 8
7

นอกจากนี้ การคลุมฮิญาบของพวกเธอที่มีลักษณะที่คอนขางทันสมัย หรือคลายกับการ
คลุมฮิญาบของผูหญิงในแถบตะวันตก หรือตุรกี เพื่อที่จะแสดงใหเห็นเชนกันวาอิสลามไมไดมี
ความนากลัวอยางที่คิด หรือตามที่สื่อกระแสหลักตางๆออกขาววา การคลุมฮิญาบเปนการกดขี่
การแสดงออกถึงความเปนผูหญิงของมุสลิม การแตงกายตามแฟชั่นสามารถนํามาผสมผสานกับ
การแตงกายตามแบบมุสลิมไดโดยที่ไมขัดตอหลักการทางศาสนา ทั้งยังเปนการยืนยันและแสดง
ใหเห็นวาการคลุมฮิญาบของพวกเธอไมไดเกิดขึ้นจากการกดขี่ อยางในกรณีของนิตยสารนิสาวา
ไรตี้ที่ถูกวิจารณอยางหนักจากนักเคลื่อนไหวอิสลามที่ตองการฟนฟูอิสลามใหมีความรุงเรืองอยาง
ในอดีต วานิตยสารนี้ไดทําลายความเปนอิสลาม เพราะหัวหนากองบรรณาธิการเปนผูนับถือ
แนวทางชีอะห ซึ่งแตกตางออกไปจากมุสลิมสวนใหญในสังคมไทยที่เปนมุสลิมแนวทางซุนนะห
แตถึงอยางไรการที่ถูกวิจารณดังกลาวนั้นนิตยสารนิสาเชื่อวาไมเปนผลตอผูอาน เพราะผูอาน
สามารถแยกแยะประเด็นได 9 สําหรับภาพผูหญิงมุสลิมที่คลุมฮิญาบในชุดแตงกายที่ตามแบบ
แฟชั่ น โดยเฉพาะในชุ ด แต ง งานที แ ลดู ทั น สมั ย นั้ น นิ ต ยสารนิ ส ามองว า สามารถทํ า ได อ ย า ง
สอดคลองกับหลักการทางศาสนา และเปาหมายของการทํานิตยสารนิสาคือ ตองการนําเสนอ
อิสลามในรูปแบบที่มองจากภาพลักษณภายนอกไดวาไมนากลัว ไมสุดโตง สงางามและมีความ
ทันสมัย โดยเชื่อวานี่คือแนวทางการฟนฟูศาสนาอิสลามตามสภาพความเปนจริงในสังคมยุค
ปจจุบัน
8

8

ขอมูลไดจากการสนทนากับกลุมนักศึกษาผูหญิงอยางไมเปนทางการ
อัมพร หมัดเค็ม. ทบทวนกระบวนการฟนฟูอิสลามของผูหญิงมุสลิมในสังคมไทย.
วารสารวิชาการ อัล-ฮิกมะฮฺมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา. ปที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม
2554): หนา 64-65.
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การรุกคืบของความเปนสมัยใหมทําใหมีการเกิดขึ้นของธุรกิจขายเสื้อผาสําหรับผูหญิง
มุสลิมที่ลักษณะของเสื้อผาถูกตองตามหลักการของศาสนาอิสลาม ซึ่งสวนใหญแลวจะลงขายใน
สื่อออนไลน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเฟสบุคและอินสตาแกรม และถือวาเปนตลาดที่ไดรับความนิยม
คอนขางสูงในปจจุบัน เนื่องจากผูหญิงมุสลิมตองการเสื้อผาสไตลใหมๆ มีรูปแบบที่ไมจําเจ มีสีสัน
มากยิ่งขึ้น เพื่อใหเขากับสังคมที่ตนเองอาศัยอยู ไมวาจะเปนกลุมผูหญิงมุสลิมที่ตองการจะฟนฟู
อิสลามหรือผูหญิงมุสลิมที่รับวัฒนธรรมความเปนสมัยใหมเขามาในชีวิตประจําวัน ตางก็เลือกที่จะ
ซื้อสินคาผานทางสื่อออนไลนดวยกันทั้งสิ้น ตัวอยางแบรนดเสื้อผาที่ไดรับความนิยมจากผูหญิง
มุสลิมในสังคมไทย อาทิ Twinkle Brand, Tobbies Brand เปนตน จุดเดนของทั้งสองแบรนดนี้
คือมีความเรียบงาย เรียบรอย ดูสงางาม และมีสไตลที่ทันสมัย ซึ่งเปาหมายของการทําธุรกิจ
เสื้อผาสําหรับผูหญิงมุสลิมของทั้งสองแบรนดนี้มีลักษณะที่คลายคลึงกัน กลาวคือตองการให
ผูหญิงมุสลิมหันมาใสเสื้อผาที่ถูกตองตามหลักการศาสนา ไมรัดรูป และสีสันไมฉูดฉาดจนเกินไป
อยางไรก็ตาม ในการศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงทางความคิดของผูหญิงมุสลิมหาก
กลาวถึงแคเพียงผูหญิงมุสลิมที่คลุมฮิญาบอยางเดียวนั้น อาจจะทําใหไมเห็นถึงความเปนพลวัต
ของสังคมมุสลิมในสังคมไทย จากที่กลาวไปแลวขางตนวาผูหญิงมุสลิมในสังคมไทย โดยเฉพาะใน
หมูชนชั้นกลางหรือนักศึกษาในมหาลัยที่จะตองเผชิญกับภาวะความเปนสมัยใหมอยูตลอดเวลา
และจะสามารถเห็นถึงความเปนพลวัตของสังคมมุสลิมได ผานการแตงกายของผูหญิงมุสลิมที่มี
ลักษณะที่แตกตางกันออกไป สังคมมุสลิมก็เหมือนกับสังคมของศาสนาอื่นๆ ทั่วไป ที่จะมีทั้งคนถูก
มองวาเปนคนเครงครัดศาสนา และคนที่ไมเครงครัดทางศาสนา ซึ่งการมองวาใครเครงครัดหรือวา
ไมเครงครัดทางศาสนามัก ถูกจะถูกตัดสินจากภายนอก ผานการแตงกายหรือลักษณะในการ
ดําเนิน ชีวิต ผูหญิงมุ สลิมดู จะเปนตัวอยางที่เห็น ไดชัดที่สุดในการศึกษาการเปลี่ ยนแปลงทาง
ความคิดของผูหญิงมุสลิมภายใตความเปนสมัยใหม ผานการแตงกาย
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อาจกลา วไดวา ภายใตก ระแส
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมที่มีผล
มาจากสภาวะความเปนสมัยใหม ผูหญิง
มุ ส ลิ ม ก ลุ ม นี้ ต อ ง เ ผ ชิ ญ กั บ ค ว า ม
ยากลํ า บากในการดํ า รงอั ต ลั ก ษณ ข อง
ความเปนมุสลิมอยางมาก พวกเธอถูกมอง
วามีรูปแบบการดําเนินชีวิตที่หางไกลจาก
การเปนมุสลิมที่ดี อยางไรก็ตามในความ
เปนสมัยใหมของพวกเธอและภายใตการ
รุกคืบของวัฒนธรรมตะวันตก อัตลักษณ
ความเปนมุสลิมยังคงฝงรากลึกอยูภายใน
จิตใจ
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ที่มาจาก:
https://www.pinterest.com/pin/444308
319465510325/เขาถึงเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม
2560.

ดังนั้น เมื่อพิจารณาผูหญิงมุสลิมทั้งสองกลุมไมวาจะเปนกลุมที่ตองการฟนฟูอิสลามหรือ
กลุมที่รับวัฒนธรรมสมัยใหมเขามาในชีวิตประจําวันนั้น มีการดําเนินชีวิตที่ผสมผสานระหวาง
ความเปนมุสลิมกับความเปนสมัยใหม ซึ่งในยุคปจจุบันไมสามารถที่จะหลีกเลี่ยงความเปนสมัยได
อยูที่แตละคนวาจะเลือกรับสิ่งใดเขามาในชีวิต ผูหญิงมุสลิมบางคนเลือกที่จะเผยแผความรูในเรื่อง
ของศาสนาอิสลามผานทางเพลในเฟสบุค เชน เพจคุณครูขนมปง เปนตน ซึ่งไดรับความนิยมอยาง
มากในสังคมมุสลิม หรือบางคนเลือกที่จะใชเสียงดนตรีในการเผยแผศาสนาอิสลาม ซึ่งแนนอนวา
การฟงเพลงเปนสิ่งที่ผิดตอหลักการทางศาสนา แตเพื่อใหเขากับยุคสมัยในปจจุบันพวกเธอจึง
เลือกทําสิ่งนี้เพื่อใหผูคนที่นับถือศาสนาอื่นๆ เขาใจความเปนอิสลามผานเสียงเพลง อยางในกรณี
ของเพลงสากลที่ชื่อวา Cover girl (Rockin' That Hijab)มี Hijabi Blogger มากกวา 50 คนของ
แตละประเทศมารวมแสดงใน MV ซึ่งหนึ่งในนั้นมีผูหญิงมุสลิมที่เปนคนไทยดวย โดยเนื้อหาของ
เพลงกลาวถึงการที่เธอคลุมฮิญาบนั้นเปนสิ่งที่เธอเลือกและไมไดถูกบังคับโดยใคร แตก็เปนสิ่งที่นา
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แปลกในขณะที่ศาสนาอื่น ๆ ผูหญิงตองคลุมผมเชนเดียวกันกับผูหญิงในศาสนาอิสลามแตไมถูก
กลาวถึงวาเปนการกดขี่ตอสิทธิผูหญิง
จากกรณี ศึ ก ษาผู หญิ ง มุ ส ลิ ม ในสั ง คมไทย ทํ า ให เ ห็ น ว า โลกของสั ง คมมุ ส ลิ ม มี ค วาม
ซับซอนและไมหยุดนิ่งมากกวาที่เราเขาใจโดยทั่วไป โดยเฉพาะอยางยิ่ง ชีวิตของนิสิตนักศึกษาที่
ตองปะทะกับความเปนสมัยใหมอยูตลอดเวลา จึงทําใหผูหญิงมุสลิมบางกลุมที่เลือกรับวัฒนธรรม
ความเปนสมัยใหมมาใชในชีวิตประจําวันและมีภาพลักษณที่ดูแปลกแยกไปจากความเปนมุสลิมที่
เครงครัด ไมวาจะเปนในดานการแตงกาย การตามแฟชั่นตะวันตก ตลอดจนการดูหนังฟงเพลง
เปนตน ที่ทําใหพวกเธอถูกมองวาหางไกลจากศาสนาและสนใจแตความเปนสมัยใหมโดยไมใสใจ
กับศาสนา อยางไรก็ตาม การถอยหางจากการเปนมุสลิมที่ดีของผูหญิงมุสลิมที่รับวัฒนธรรมความ
เปนสมัยใหมเขามา ก็ไมไดหมายความวาการเปน มุสลิม ของพวกเธอจะสูญเสียไป ในทางกลับกัน
พวกเธอพยายามใชพื้นที่ทางสังคมที่พวกเธอมีอยูยืนยันความเปนมุสลิมตอผูคนอื่นๆในสังคม ซึ่ง
ชี้ใหเห็นวาทามกลางกระแสวัฒนธรรมความเปนสมัยใหมและการเผชิญกับวัฒนธรรมภายนอก ทํา
ให ผู ห ญิ ง มุ ส ลิ ม มี ก ารเปลี่ ย นแปลงทางความคิ ด และปรั บ ตั ว เข า กั บ สั ง คมที่ พ วกเธออาศั ย อยู
ถึงแมวาจะมีความตองการในการที่จะฟนฟูศาสนาอิสลามของกลุมผูที่เครงครัดแตก็ไมสามารถที่
จะหลีกเลี่ยงจากความเปนสมัยใหมได
สรุป
ภายใตสภาวะความเปนสมัยใหมที่เกิดขึ้นนั้น ไดสรางความเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
สังคมมนุษยในมิติตางๆ ทั้งดานอาหาร การแตงตัว หรือแมกระทั่งวิธีคิด ดังนั้น ศาสนาทุกศาสนา
ยอมมีการตอบสนองตอภาวะความเปนสมัยใหมที่เกิดขึ้นซึ่งศาสนาอิสลามยอมไมสามารถหลีกหนี
จากการเผชิ ญ หน า กั บ ความเป น สมั ยใหม ไ ด เ ช น กั น วิ จั ย ชิ้ น นี้ มุ ง ศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงทาง
ความคิดของผูหญิงมุสลิมในสังคมไทย โดยใหความสําคัญกับความหลากหลายของผูหญิงมุสลิมใน
สั ง คมไทย โดยเฉพาะผู หญิ ง ที่ อ าศั ย อยู ใ นพื้ น ที่ ก รุ ง เทพฯ ซึ่ ง ปะทะกั บ ความเปน สมั ย ใหม อ ยู
ตลอดเวลา และปรากฏอยูทั้งในมิติดานความคิดและการดําเนินวิถีชีวิต อยางไรก็ตาม ศาสนา
อิสลามที่มีความเขมแข็งทางวัฒนธรรมก็ถูกทาทายดวยความเปนสมัยใหมดวยเชนกัน ซึ่งตัวอยาง
ที่ชี้ใหเห็นถึงการถูกหลอมรวมของวัฒนธรรมมุสลิม อยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจนคือ การแตงกาย
ของผูหญิงมุสลิมนอกจากนี้แลว วิธีคิดและการดํารงชีวิตของผูที่นับถือศาสนาอิสลามยังถูกทาทาย
ดวยกับระบบความคิดแบบตะวันตก
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การรุ ก คื บ ของความเป น สมั ย ใหม ที่ มี รู ป แบบของความเป น ตะวั น ตกหรื อ กระแส
วัฒนธรรมนิยม (pop culture) ภายในประเทศไทย ผานทางสื่อตางๆ ไมวาจะเปนสื่อออนไลน
หรื อขอมูล ขาวสารทางโทรทัศน เปน ตน นั้น ทําใหผูหญิงมุส ลิมมีการปรับ ตัว และปรับ เปลี่ยน
ความคิดอยูเสมอ เพื่อใหเขากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนโลก (adaptation) จากกระแสการ
กลัวอิสลาม (Islamophobia) ที่เกิดขึ้นและมีความเขมขนมากในพื้นที่แถบตะวันตก และสําหรับ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งความเขมขนของกระแสการกลัวอิสลามอาจจะไมเขมขนเทา
ในประเทศแถบยุโรป แตถึงอยางไรก็มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในบรรดาผูหญิงมุสลิมสวนหนึ่งคง
เปนเพราะกระแสโลกาภิวัตน โดยเฉพาะที่มาจากตะวันตกซึ่งคอนขางระแวงสงสัยมุสลิมเปนพิเศษ
หรือความคิด การแตงกาย เปนตน นิสิตนักศึกษาผูหญิงมุสลิมมีความสามารถในการเลือกสรรสิ่งที่
เปนประโยชนของความเปนสมัยใหมที่ผานมาในรูปแบบของวัฒนธรรมกระแสนิยมมาปรับใชใน
ชีวิตประจําวัน ในขณะเดียวกันก็ยังยึดโยงอยูกับหลักการปฏิบัติทางศาสนา
ดังนั้น อัตลักษณของผูหญิงมุสลิมจึงดําเนินไปในลักษณะของการผสมผสานความเปน
สมัยใหมโดยการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไมวาจะในทิศทางใดก็ตาม บรรดาผูหญิงมุสลิมยังคงมีหลัก
ความคิดและความเชื่อที่เชื่อมโยงกับหลักการทางศาสนา
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การพัฒนาการทองเที่ยวของประเทศไทย
อุรชา ชูขันทอง 1
0

ในป 2559 กรุงเทพมหานครฯ ไดครองแชมป “สุดยอดจุดหมายปลายทางโลก ประจําป
2016” (MasterCard Global Destination Cities Index) 2 ซึ่งเปนการจัดอันดับโดยมาสเตอร
การด โดยมีการจัดสํารวจมาแลวเปนเวลา 6 ป จาก 132 เมืองทั่วโลกที่มีผูมาเยือนมากที่สุด
ประกอบกับการคาดการณจํานวนนักทองเที่ยวเพื่อทําการสํารวจ จากการรายงานผลสํารวจนี้ทํา
ใหเห็นถึงการเจริญเติบโตของการเดินทางระหวางประเทศเพื่อทองเที่ยวรวมถึงการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมทองเที่ยวที่ทั่วโลกกําลังใหความสนใจ รวมถึงในเอเชียก็มีอัตราการแขงขันที่สูงใน
เรื่องการทองเที่ยว ไมวาจะเปนเมืองสําคัญอยาง สิงคโปร โตเกียว หรือ โซล ที่กําลังเรงพัฒนา
อุตสาหกรรมทองเที่ยวในประเทศ เพื่อความเติบโตทางเศรษฐกิจจากการเปนประเทศเปาหมายใน
การพักผอนของนักทองเที่ยว
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวนับวาเปนอุตสาหกรรมหลักที่สําคัญของโลก จากการศึกษา
ขององค ก ารการท อ งเที่ ย วโลก (World Tourism Organization: WTO) พบว า จํ า นวน
นักทองเที่ยวทั่วโลกที่เดินทางทองเที่ยวตั้งแตป พ.ศ. 2493-2548 มีการเพิ่มขึ้นตั้งแต 25 ลานคน
ไปจนถึง 806ลานคน และไดมีการคาดการณไววา ในป พ.ศ. 2563จะมีนักทองเที่ยวเดินทาง
เพิ่ มขึ้ นกวา 1,600 ลา นคน และมีรายไดจ ากการทองเที่ยวมากกวา100 ลา นลา นบาท 3 จาก
2

1

นิสิตระดับปริญญาตรี โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา ภาควิชาประวัติศาสตร
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2
Ryan Erenhouse,“Bangkok Takes Title in 2016 Mastercard Global
Destinations Cities Index,” available from http://newsroom.mastercard.com/pressreleases/bangkok-takes-title-in-2016-mastercard-global-destinations-citiesindex/,(February 15,2517)
3
คณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ, “แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙,” เขาถึงไดจาก
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การศึกษาดังกลาวนี้แสดงใหเห็นวาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวมีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่องและ
จะกลายเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญที่สรางรายไดเขาสูประเทศจํานวนมหาศาล
การทองเที่ยว เปนกิจกรรมที่ป ระกอบดวยธุรกิจ หลายประเภททั้งธุรกิ จ ที่เกี่ยวของ
โดยตรงเช น ธุ รกิ จ ด า นการขนสง ที่พั ก อาศัย แหลง ท องเที่ย ว ธุ รกิ จ ด า นอาหาร และธุ รกิ จ ที่
เกี่ยวของทางออมคือ การผลิตสินคาตาง ๆ รวมถึงวัฒนธรรมและประเพณี ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่
สําคัญยิ่งตอการทองเที่ยวทําใหอุตสาหกรรมการทองเที่ยวมีบทบาทที่สําคัญตอเศรษฐกิจและ
สังคม ซึ่งปจจุบันการทองเที่ยวไดกลายเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สําคัญ และมีสวนในการ
พัฒนาประเทศอยางกวางขวาง สงผลใหประเทศมีรายไดเพิ่มขึ้น โดยอาศัยทรัพยากรทางการ
ทองเที่ยวที่แตละประเทศมีอยู ขึ้นอยูกับวาแตละประเทศจะใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนได
อยางไร 4 บทบาทที่สําคัญของการทองเที่ยวที่มีความสําคัญอีกอยางหนึ่งคือ เปนการเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมและเกียรติของประเทศใหเปนที่รูจักแกชาวโลก แสดงใหเห็นถึงความมีชาติ ศาสนา
ภาษา วั ฒ นธรรม ประวั ติ ศ าสตร ให เ ป น ที่ รู จั ก และสร า งความประทั บ ใจแก นั ก ท อ งเที่ ย ว
นอกเหนือจากการมาเที่ยวเพื่อความสนุกสนานหรือเพื่อพักผอนหยอนใจ
3

ประเทศไทยมี อั ต ราการขยายตั ว ในส ว นของรายได จ ากนั ก ท อ งเที่ ย วและตั ว เลข
นักทองเที่ยวเพิ่มขึ้นอยูในอันดับ ตนๆของโลก สรางรายไดให กับประเทศจํานวนมาก จนเป น
อุตสาหกรรมหลักที่สรางรายไดใหกับประเทศ กรุงเทพมหานครฯมีทําเลที่ตั้ง ที่อยูในจุดศูนยกลาง
ที่เชื่อมตอการเดินทางจากทั่วโลกไดสะดวกมีแหลงทองเที่ยวหลากหลาย มีธรรมชาติที่สวยงาม
อุดมสมบูรณ มีประเพณีและวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณ กระจายอยูท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ
ไทยมีคาครองชีพที่ไมสูงเมื่อเทียบกับเมืองใหญของโลก มีสินคาและบริการหลายระดับที่รองรับ
นักทองเที่ยวทุกกลุม ซึ่งปจจัยตางๆเหลานี้เปนที่ดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยว ทําใหประเทศ
ไทยเปนประเทศที่มีศักยภาพทางดานการทองเที่ยวสูงประเทศหนึ่ง และทําใหอุตสาหกรรมการ

http://www.wise.co.th/wise/Knowledge_Bank/References/Tourism/National_Touris
m_Development_Plan_2555_2559_New.pdf. (20กุมภาพันธ 2560).
4
นงเยาว จิตตะปุตตะ, ครึ่งศตวรรษการทองเที่ยวไทยกับมรดกวัฒนธรรม,(วารสาร
อักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปที่ 27 ฉบับที่ 1 (มิ.ย.- พ.ย. 2549),หนา 28.
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ทองเที่ยวของประเทศไทยมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นทุกป สรางผลประโยชนทั้งทางเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม เกิดการขยายตัวของชุมชนและการกระจายรายไดทางเศรษฐกิจแกคนในพื้นที่
การทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอยางตอเนื่อง ประกอบกับรัฐบาลของแต
ละประเทศเองก็ มุ ง หวั ง ที่ จ ะเพิ่ ม อั ต ราในส ว นแบ ง ของตลาดการท อ งเที่ ย วโลก เพื่ อ นํ า ไปสู
เปาหมายที่สําคัญคือผลประโยชนดานเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเงินตราตางประเทศ ที่จะไดจากการ
ทองเที่ยวระหวางประเทศ ดังนั้นจึงมีนโยบายสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยวในเชิงรุก
เพื่อใหมีการขยายตัวในเชิงปริมาณ จึงทุมเททั้งงบประมาณการลงทุนและกลยุทธตาง ๆ เพื่อให
บรรลุเปาหมายในการเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวในประเทศ โดยพยายามสรางอุปทาน (Supply)
การท อ งเที่ ย วออกมาเพื่ อ กระตุ น และส ง เสริ ม การทํ า การตลาดด า นการท อ งเที่ ย วให มี ค วาม
หลากหลายเพื่อเปนทางเลือกใหกับนักทองเที่ยว 5
4

อุต สาหกรรมการทองเที่ยวเปน ตลาดที่ใหญจึง ยากที่จ ะถึง จุดอิ่มตั ว แตก็ตองมีการ
แขงขันกันสูงขึ้นเพราะอีกทั้งในปจจุบันยังมีทัศนคติที่วาการเดินทางทองเที่ยวเปนกิจกรรมหนึ่งใน
วิ ถี ชี วิ ต มี คุ ณ ค า ในด า นการแสวงหาความรู ป ระสบการณ ต า ง ๆ อี ก ทั้ ง ยั ง นํ า มาซึ่ ง โอกาสใน
การศึกษาและเรียนรูวัฒนธรรมซึ่งกันและกันที่จะนําไปสูความเขาใจและยอมรับในอัตลักษณและ
เอกลักษณของแตละประเทศซึ่งเปนโอกาสที่จะนํามาซึ่งความเขาใจกันระหวางวัฒนธรรมที่ตางกัน 6
องคการสหประชาชาติก็ไดมีการสนับสนุนใหมีโครงการจัดการทองเที่ยวสากลขึ้น โดยประกาศให
ป ค.ศ. 1991 (พ.ศ.2534) เปนปทองเที่ยวสากลมีคําขวัญวา Tourism Passport to Peace ที่
สะทอนมุมมองวา การทองเที่ยวจะเปนสื่อนําไปสูสันติภาพ
5

อาจกลาวไดวา ในปจจุบันทั่วโลกไดหันมาใหความสนใจกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวเพราะการทองเที่ยวเปนกลไกหลักที่สําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจึงทําให
รัฐบาลของหลายประเทศไดกําหนดนโยบายเพื่อสงเสริมอุตสาหกรรมการทองเที่ยว และจัดตั้ง
องคกรของรัฐขึ้นมาเพื่อดูแลและสงเสริมการทองเที่ยว ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่ประสบ
ความสําเร็จในดานการทองเที่ยวอยางตอเนื่องกอนการประกาศเปนปการทองเที่ยวสากลถึง 30 ป
5

เรื่องเดียวกัน, หนา 28-29.
6
นงเยาว จิตตะปุตตะ, ครึ่งศตวรรษการทองเที่ยวไทยกับมรดกวัฒนธรรม,หนา 29-31.
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อีกทั้งยังมีการพัฒนามาอยางตอเนื่องจึงทําใหผูจัดทําตองการที่จะศึกษาจุดเริ่มตนของการพัฒนา
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศไทยวารัฐบาลมีการสงเสริมการทองเที่ยวอยางไร ประเทศ
ไทยจึงเปนประเทศเปาหมายของนักทองเที่ยวที่สําคัญแหงหนึ่งของโลกและเปนอุตสาหกรรมหนึ่ง
ที่มีความสําคัญอยางยิ่งในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยในปจจุบัน
การศึกษาเรื่องการพัฒนาการทองเที่ยวของไทยเปนการวิจัยเชิงประวัติศาสตรโดยมี
ขอบเขตในการศึกษาดังนี้ 1. ศึกษาวัฒนธรรมการทองเที่ยวของคนไทยตั้งแต พ.ศ.2503 เปนตนมา
2. ศึกษานโยบายการพัฒนาดานการทองเที่ยวของประเทศไทย
วัฒนธรรมการทองเที่ยวของคนไทย
สัง คมไทยมีแ นวคิ ดเรื่องการทองเที่ยวมาตั้ง แตส มัย พระบาทสมเด็จ พระจอมเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 แตเปนเพียงการทองเที่ยวที่นิยมและจํากัดอยูในกลุมชนชั้นสูงเพราะมีความ
พร อ มทั้ ง เวลาและกํ า ลั ง ทรั พ ย ในช ว งเวลานั้ น คนไทยยั ง ไม มี แ นวคิ ด การท อ งเที่ ย วอย า ง
ชาวตะวันตก หรือความคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวอยางปจจุบันกลาวคือ คนไทยไมนิยมใชเวลาวาง
ในการทองเที่ยวเพื่อความสุข พักผอนหยอนใจ หลังจากนั้นกลุมชนชั้นสูงไดรับอิทธิพลความคิด
การท อ งเที่ ย วแบบตะวั น ตกคื อ การไปท อ งเที่ ย วเพื่ อ หาความสุ ข ซึ่ ง บุ ค คลในราชสํ า นั ก และ
ขาราชการชั้นสูงเปนกลุมแรกที่รับวิถีชีวิตแบบตะวันตกมาปรับใช เปนการทองเที่ยวเพื่อรักษาตัว
และเพื่อพักผอนหยอนใจแตอยางไรก็ตามยังคงจํากัดอยูในชนชั้นสูง
การเดินทางทองเที่ยวของประชาชนไมถือวาเปนการพักผอน การไดพักผอนในความคิด
ของชาวบานหรือชาวนาคือการไดทํางานนอยลงหรือการไดไปทําบุญที่วัด 7แมวาจะมีการเดินทาง
เพื่ อไปนมัส การตามปู ชนียสถานทางศาสนา หรือเพื่ อประกอบกิจ กรรมทางศาสนาอยา งการ
6

7

เสถียร โกเศศ ,การศึกษาเรื่องประเพณีไทยและชีวิตชาวบานสมัยกอน, (กรุงเทพฯ:
คลังวิทยา , 2521), หนา 71.
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ทอดกฐิน ผาปา แตก็ไมอาจนับไดวาเปนการทองเที่ยว เนื่องจากมีจุดมุงหมายเพื่อไปสักการะตอ
สิ่งที่นับถือเปนหลัก ซึ่งตางกับความหมายของคําวา “การทองเที่ยว” ในปจจุบัน 8
7

การทองเที่ยวในวัฒนธรรมไทยกอนสมัยรัชกาลที่ 4 เปนสิ่งที่แฝงอยูในการเดินทางเพื่อ
ศาสนาและในการทํากิจธุระตางๆ แตตั้งแตรัชกาลที่ 4 เปนตนมา การทองเที่ยวหมายถึงการ
เดินทางเพื่อความสุขสําราญใจหรือตากอากาศและการเดินทางตามคําแนะนําของแพทยไปยังที่ที่
มีอากาศดีเพื่อรักษาสุขภาพ วัฒนธรรมการทองเที่ยวของคนไทยไดเปลี่ยนแปลงไปอีกครั้งในชวง
พ.ศ. 2500 เปนผลจากการพัฒนาประเทศเขาสูสังคมอุตสาหกรรม ซึ่งทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งเปนจุดเริ่มตนทําใหความคิดเรื่องวัฒนธรรมการทองเที่ยว
ขยายไปสู ช นชั้ น กลางอย า งกว า งขวาง แบบแผนวิ ถี ชี วิ ต ของประชาชนเปลี่ ย นไปทํ า ให ผู ค น
เปลี่ยนแปลงจนตองเขามาอาศัยและทํางานในเมืองเพื่อประกอบอาชีพดานอุตสาหกรรม เมือง
เติบโตไปอยางรวดเร็ว มีการคมนาคมที่สะดวกขึ้นประชาชนมีรายไดที่มั่นคงและเริ่มมั่งคั่งขึ้นทําให
มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น เกิดชนชั้นกลางที่เริ่มจะดําเนินชีวิตสะดวกสบายและมีโอกาสทองเที่ยวแบบชน
ชั้นสูงในอดีต การทองเที่ยวกลายเปนกิจกรรมนันทนาการที่สําคัญเพื่อผอนคลายการทองเที่ยวถือ
เปนองคประกอบหนึ่งของชีวิตในสังคมอุตสาหกรรมที่คนสวนมากตองการไปเที่ยวเพื่อเติมพลัง
ชีวิต พักผอนในแหลงทองเที่ยวเพื่อความสบายใจแลวกลับมาอยูและทํางานในเมืองตอไป ทั้งยัง
เปนการแสดงถึงรสนิยมและความประสบความสําเร็จในการใชชีวิตอีกดวย
แนวคิดเรื่องการพัฒนาการทองเที่ยวของประเทศไทย
อาจกลาวไดวา พระเจาบรมวงศเธอกรมกําแพงเพชรอัครโยธิน ทรงเปนผูริเริ่มทรงเสริม
การทองเที่ยวของประเทศไทย ตั้งแตเมื่อครั้งที่พระองคทรงดํารงตําแหนงผูบัญชาการรถไฟ ไดมี
การจัดตั้งแผนกโฆษณาของการรถไฟ เมื่อ พ.ศ. 2467 ทําหนาที่เผยแพรประเทศไทยใหเปนที่รูจัก
แกชาวตางประเทศ แมทรงยายไปดํารงตําแหนงเสนาบดีกระทรวงพาณิชยและคมนาคมแตก็ยังคง
ดําเนินการสงเสริมการทองเที่ยว

8

ภิญญพันธุ พจนะลาวัณย, การสราง“พื้นที่ประเทศไทย”ดวยพลานุภาพของสิ่งพิมพ
ความเยายวนทางเพศและการทองเที่ยว ทศวรรษ 2500, (วารสารศิลปวัฒนธรรมปที่ : 31 ฉบับ
ที่: 3, 2553), หนา 143.
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เมื่อพ.ศ. 2492 คณะรัฐมนตรีไดพิจารณาเห็นควรปรับปรุงหนวยงานทองเที่ยวขึ้นใหม
จึงไดมีมติใหกรมโฆษณา การยกรางโครงการปรับปรุงหนวยงานสงเสริมการทองเที่ยวเสนอให
คณะรัฐมนตรีพิจารณา ในการประชุมเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2492 คณะรัฐมนตรีไดมีมติให
กรมโฆษณาการพิจารณาสงเสริมการทองเที่ยว กรมโฆษณาการไดทําความตกลงกับกระทรวง
เศรษฐการ ขอโอนกิจการสงเสริมการทองเที่ยว จากกระทรวงพาณิชยและคมนาคม มาอยูกับกรม
โฆษณาการ สํานักนายกรัฐมนตรี และใหเรียกสวนงานนี้วา สํานักงานสงเสริมการทองเที่ยวตอมา
กรมโฆษณาการ ไดพิจารณาเห็นวากิจการสงเสริมการทองเที่ยวกําลังตื่นตัวในประเทศไทยมาก
จึ ง ได จั ด ตั้ ง สํ า นั ก งานส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย วให มี ฐ านะเที ย บเท า กอง เรี ย กว า สํ า นั ก งาน
ทองเที่ยว โดยพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรมโฆษณาการในสํานักนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. 2493 9
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศไทยเริ่มตน ในสมัยที่ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต
เปนนายกรัฐมนตรีชวงระหวางป พ.ศ. 2502-2506 ในชวงนี้อุตสาหกรรมการทองเที่ยวไดรับการ
พัฒนาและสงเสริมอยางจริงจัง แนวคิดในการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของจอมพลสฤษดิ์
ธนะรั ช ต นั้ น เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ พ.ศ. 2501 ในขณะที่ จ อมพลสฤษดิ์ ธนะรั ช ต พั ก รั ก ษาตั ว อยู
ณ โรงพยาบาลวอลเตอรรีด สหรัฐอเมริกา ทานไดศึกษากิจการการทองเที่ยวดวยความสนใจอยาง
จริงจัง เนื่องจากเล็งเห็นผลประโยชนทางเศรษฐกิจ ที่จะไดรับจากอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ซึ่ง
กําลังตื่นตัวอยูในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ดวยเหตุที่ประเทศไทยมีทรัพยากรพรอมที่จะพัฒนาเพื่อ
การทองเที่ยวอยูแลว รวมทั้งคนไทยมีวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ที่นาสนใจและมีความเปน
มิตรกับบุคคลทั่วไป ซึ่งสิ่งเหลานี้ลวนเปนสิ่งที่ดึงดูดใจใหนักทองเที่ยวเดินทางมาเยือนประเทศ
ไทยทั้ง สิ้นหากมีการสงเสริมการทองเที่ยวอยางจริง จัง จึงได มุง เนน พัฒ นาประเทศและสรา ง
ภาพลักษณของประเทศใหมีความปลอดภัย ปราศจากโจรผูราย การเมืองมีเสถียรภาพมั่นคง และ
เร ง พั ฒนาโครงสรา งพื้ น ฐานของประเทศ เน น นโยบายที่ ใหค วามสํา คัญกับ อุตสาหกรรมการ
9

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, “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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ทองเที่ยว เพื่ อที่ จ ะสามารถดึง ดู ดเงินตราตา งประเทศจากนั กทองเที่ยวที่เขา มาทองเที่ยวใน
ประเทศไทย ดังนั้นจึงมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง “องคการสงเสริมการทองเที่ยว” โดย
มีชื่อยอวา อ.ส.ท. ขึ้นเปนหนวยงานอิสระ มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศในขณะนั้นเปน
ประธานคณะกรรมการการส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย ว โดยมี วัต ถุ ป ระสงค ในการปฏิ บั ติ ง านด า น
เผยแพร ป ระเทศไทย ด า นวั ฒ นธรรม ประเพณี และ ศิ ล ปกรรม ให เ ป น ที่ รู จั ก และสนใจแก
นักทองเที่ยว สํารวจ จัดสรางบูรณะสถานที่ทองเที่ยว 10 ทั้งนี้ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ยังเนนวา
รายไดจากอุตสาหกรรมการทองเที่ยว สามารถกระจายไปอยางทั่วถึงประชาชนทุกคน นอกจากนี้
รายไดที่มองไมเห็นและมีมูลคาที่ประเมินไมได ไดแก ความชื่นชมของนักทองเที่ยวชาวไทยและ
ชาวตางประเทศตอขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนไทย
9

จุดเริ่มตนการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
องคกรสงเสริมการทองเที่ยวของไทยไดเกิดเปนรูปธรรมอยางแทจริงในป พ.ศ. 2503
ภายใตองคการสงเสริมการทองเที่ยว นับเปนหนวยงานแรกของประเทศไทยที่ไดจัดตั้งขึ้นเพื่อ
ภารกิจสงเสริมการทองเที่ยวของประเทศไทยโดยเฉพาะ 11 โดยมีเปาหมายเพื่อใหนักทองเที่ยว
ตางชาติเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยเพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจจากเงินตราตางประเทศที่
ไดรับจากนักทองเที่ยว รัฐทําใหการทองเที่ยวกลายเปนระบบที่ควบคุมไดและสรางรายไดมหาศาล 12
พัฒนาการทองเที่ยวไทยใหเปนไปในทิศทางของทุนนิยม 13 แตเมื่อรัฐบาลตระหนักไดวาคนไทย
นิยมไปทองเที่ยวตางประเทศ อาจทํ าใหเกิดการเสียดุลทางเศรษฐกิจ ในเวลาต อมาจึง ไดเนน
สงเสริมใหคนไทยเดินทางทองเที่ยวในประเทศ ดังนั้นองคการสงเสริมการทองเที่ยวที่จัดตั้งขึ้นมา
จึงพยายามสงเสริมใหนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศเดินทางทองเที่ยวในประเทศไทย
10

11

12

10

ศรัญยา วรากุล, ปฐมนิเทศอุตสาหกรรมการทองเที่ยว, (กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัด
สามลดา, 2551), หนา 80-86.
11
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 36ป ททท., (กรุงเทพฯ : การทองเทีย่ ว, 2539), หนา31.
12
ภิญญาพันธุ พจนะวัลย,กําเนิด “ประเทศไทย” ภายใตเผด็จการ, (กรุงเทพฯ: มติชน,
2558), หนา140.
13
นงเยาว จิตตะปุตตะ.ครึ่งศตวรรษการทองเที่ยวไทยกับมรดกวัฒนธรรม, หนา 32.
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ประเทศไทยเปนเปนประเทศที่จะสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไดเปนอยางดี
เพราะมีตนทุนเดิมอยูแลว 2 ประการคือ
1.ประเทศไทยเปนศูนยกลางการบินของภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตซึ่งบินระหวาง
ยุโรป อินเดีย ฮองกง และโตเกียว สายการบินหลายสายตองผานกรุงเทพฯ
2.ประเทศไทยมีวัตถุดิบที่จะพัฒนาการทองเที่ยวอยูในตัวแลวประกอบกับที่ประชาชน
ชาวไทยมีความเปนมิตรตอบุคคลทั่วไป และมีวิธีการดําเนินชีวิตของประชาชนชาวไทยก็เปนที่นา
ศึกษาแกชาวตางประเทศ กรุงเทพมหานครฯซึ่งเปนศูนยกลางของประเทศไทยเองก็เต็มไปดวยสิ่ง
ที่นาสนใจ เชน วัดวาอารามอันสวยงาม พิพิธภัณฑ ตลาดรานคา นาฏศิลปไทย การทองเที่ยวตาม
แมน้ําลําคลอง สถานที่เหลานี้เปนที่นาสนใจของนักทองเที่ยว 14 เปนสิ่งที่ดึงดูดใจใหนักทองเที่ยว
เขามาประเทศไทยมากขึ้นหากมีการสงเสริมการทองเที่ยวอยางจริงจัง
13

ดังนั้นหลังจากที่จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต ขึ้นเปนนายกรัฐมนตรี ไดใหความสําคัญกับ
การจัดตั้งโครงสรางและงบประมาณขึ้นมารองรับการทองเที่ยวโดยเฉพาะการประกาศพระราช
กฤษฎีกาการจัดตั้งองคการสงเสริมการทองเที่ยวขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2503 ซึ่งรัฐบาลมี
ความหวังวาจะไดรับประโยชนทางเศรษฐกิจและเผยแพรวัฒนธรรมของประเทศจากการทองเที่ยว 15
14

ประเทศไทยที่มีวัตถุดิบดานการทองเที่ยวที่ดีอยูแลวดังนั้นขั้นตอนตอไปคือการจะทํา
อยางไรจึ งจะสามารถทําใหนักทองเที่ยวเดิ นทางเข ามาในประเทศไทยได ทําอยางไรจึงจะมี
โรงแรมและการบริการนําเที่ยวที่เพียงพอที่จะรับรองนักทองเที่ยวจากตางชาติจนเปนที่ประทับใจ
และกลับมาเที่ยวอีกครั้งในอนาคต ในเวลาตอมานอกเหนือจากการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้น
พื้น ฐานอยา งเสน ทางคมนาคม การขนสง การสื่อสารแลว อุตสาหกรรมโรงแรมยั งไดรั บการ
สง เสริ มใหมีการลงทุนจากนักลงทุน จนทํา ใหมีโรงแรมชั้นหนึ่ง เพิ่มขึ้น อยา งรวดเร็ว 16เพื่อให
เพียงพอตอการรองรับนักทองเที่ยว เมื่อพัฒนาอุตสาหกรรมโรงแรมสําเร็จแลวประการตอมาคือ
การจั ด ให มี บุ ค ลากรทางอุ ต สาหกรรมท อ งเที่ ย ว โดยการจั ด อบรมมั ค คุ เ ทศก เ พื่ อ รอบรั บ
1 5

14

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 36ป ททท., หนา 31.
เรื่องเดียวกัน.
16
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 36ป ททท., หนา 32.
15
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นักทองเที่ยวรวมถึงสงเสริมใหนักทองเที่ยวเดินทางมาประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งเปนการรวมมือกัน
จากทุกภาคสวน
การจัด ตั้ง หนวยงานเฉพาะขึ้น มาเพื่อสง เสริมการทองเที่ยวเปน การแสดงใหเห็น วา
รัฐบาลเห็นถึงความสําคัญของการทองเที่ยวที่จะนํามาซึ่งผลประโยชนทางเศรษฐกิจของชาติ ซึ่ง
เห็ น ได จ ากวั ต ถุป ระสงคใ นพระราชกฤษฎีก าจัดตั้ง องคก ารสง เสริม การทอ งเที่ย วที่ระบุไ วว า
“ตองการสงเสริมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวใหเปนประโยชนแกเศรษฐกิจของชาติ”ซึ่งการที่จะ
ดํา เนิ นการใหบ รรลุวัตถุป ระสงค ดังกลา ว ไมวาจะดวยการจัดใหมีหนว ยงานเพื่อสง เสริมการ
ทองเที่ยวโดยตรง และวัตถุประสงคในพระราชกฤษฎีกาก็เปรียบเสมือนหลักในการนําไปวางแผน
ในการดําเนินงานตางๆเพื่ออํานวยความสะดวกและสงเสริมอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ก็เพื่อ
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจแหงชาติทั้งสิ้น 17
16

นอกจากพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสงเสริมการทองเที่ยวแลวยังมีหลักฐานที่แสดง
วาการสงเสริมการทองเที่ยวโดยรัฐมีวัตถุประสงคหลักเพื่อผลประโยชนทางเศรษฐกิจ คือจาก
สุนทรพจนของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต นายกรัฐมนตรีผูกอตั้งองคการสงเสริมการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย ไดกลาวไวเนื่องในวันเปดสํานักงานองคการสงเสริมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
ในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2503 ความวา
บัดนี้เรากําลังประชุมกันอยูที่นี้ เพื่อเปดสํานักงานของ
องคการสงเสริมการทองเที่ยวขึ้นอีก ซึ่งเหลานี้ลวนแตเปนเครื่องมืออัน
สําคัญที่จะสรางสรรคความเจริญทางเศรษฐกิจใหแกประเทศชาติ...
ผลประโยชนที่รัฐ จะพึงได จากอุตสาหกรรมการทองเที่ยวนี้ หาเป น
รายไดที่จะบังเกิดขึ้นแกรัฐบาลโดยตรงเปนสวนใหญแตจะเปนรายไดที่
กระจายออกไปยังบุคคลหลายชั้นหลายอาชีพ... 18
17

โดยการส ง เสริ ม การท อ งเที่ ยวของไทยในระยะแรก(พ.ศ. 2502-2514) จะเป น การ
สงเสริมการทองเที่ยวของไทยใหเปนที่รูจักของตางประเทศไมวาจะโดยการโฆษณาประชาสัมพันธ
17

ปนเพชร จําปา,วัฒนธรรมการทองเที่ยวของคนไทย พ.ศ. 2394-2544, หนา146.
18
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 36ป ททท., หนา 18.
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ใหทราบถึงวัฒนธรรม ประเพณี และสถานที่ทองเที่ยวตางๆของไทย แตในเวลาตอมาองคกรการ
ทองเที่ยวไดขยายการพัฒนาและสง เสริมการทองเที่ยวอยา งเปนระบบมากยิ่ งขึ้น โดยตั้ง แต
พ.ศ. 2515-2519 เปนตนมา นอกจากการโฆษณาและประชาสัมพันธใหประเทศไทยเปนที่รูจัก
แล ว ยั ง ได พั ฒ นาการท อ งเที่ ย วอย า งมี ร ะบบโดยร ว มมื อ กั บ Institute of Tourism
Development Consultants ที่ปรึกษาจากเนเธอรแลนดจัดทําแผนการพัฒนาการทองเที่ยวของ
ประเทศ โดยมีหลักการที่จะครอบคลุมในสวนตางๆดังนี้ 19 1.ตลาดการทองเที่ยวตางประเทศและ
ในประเทศ 2.ทรัพยากรการทองเที่ยว 3.นโยบายหลักแนวทางการพัฒนา 4.การจัดรูปองคกรและ
ดําเนินการตามแผน 5.การพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมทองเที่ยวแผนการทองเที่ยวนี้นับวาเปน
แผนการแรกที่ จั ด ทํา ขึ้น และหลั ก การต า งๆนั้ น ยั ง ได นํ า มากํ า หนดเป น แนวทางในการจั ด ทํ า
แผนการทองเที่ยวในระยะตอมา
18

แตเนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศกํ าลังพัฒนาด านเศรษฐกิ จ สาธารณูปโภคใน
สถานที่ทองเที่ยวสวนใหญจึงยังไมดีพอที่จะรองรับนักทองเที่ยว การพัฒนาดานการทองเที่ยวจึง
เริ่มตนกาวแรกจากการพัฒนาสาธารณูปโภคดานการทองเที่ยวขั้นพื้นฐานสําหรับชาวไทยและ
ชาวตางชาติ เมื่อมีการพัฒนากาวหนาขึ้น สถานที่ทองเที่ยวตางๆ ก็มีความพรอมมากขึ้นที่จะ
รองรับนักทองเที่ยว
สวนภายในประเทศนั้นมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเผยแพรและสรางความเขาใจให
คนไทยตระหนักวาอุตสาหกรรมทองเที่ยวนั้นเปนประโยชนกับประเทศไทยและประชาชน เพราะ
ไมใชเพียงจะไดรับผลตอบแทนในรูปแบบของเงินตราแตยังจะทําใหชาวตางประเทศไดรูจักและให
เกียรติยกยองคนไทยอีกดวย 20 ทามกลางกระแสวัฒนธรรมการอานที่ขยายตัวของคนในเมือง ทํา
ใหองคการสงเสริมการทองเที่ยว ไดจัดทําอนุสาร อ.ส.ท. ขึ้นในป พ.ศ. 2503 โดยมีกลุมคนเมือง
เปนเปาหมายสําคัญของการทองเที่ยว เนื้อหาและรูปแบบของอนุสาร อ.ส.ท. ยังเปนจุดขายที่
สําคัญที่จะเชิญชวนใหคนไปเที่ยวเมืองไทย ที่เต็มไปดวยทิวทัศนอันสวยงามและโบราณสถาน
19

19

ปนเพชร จําปา,วัฒนธรรมการทองเที่ยวของคนไทย พ.ศ. 2394-2544, หนา 179.
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 36ป ททท., หนา 34.

20
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ศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดตางๆ ในประเทศไทยใหเปนที่ “ประจักษ” โดยทั่วกัน 21 เพื่อให
เกิดความสนใจไปทองเที่ยวในสถานที่ตาง ๆ มากยิ่งขึ้น
20

โดยนิ ต ยสารท อ งเที่ ย ว เป น อี ก สิ่ ง พิ ม พ ช นิ ด หนึ่ ง ที่ จ ะเป ด โลกทั ศ น ใ ห ผู อ า นได เ ป น
นักทองเที่ยวที่มีความรูและไดรับขอมูลกอนการเดินทางไปทองเที่ยว และทําใหเกิดความตองการ
ที่จะไปเที่ยวยังสถานที่ตาง ๆ ที่ปรากฏในนิตยสารนั้น ๆ รวมทั้งหากไมสามารถเดินทางทองเที่ยว
ไดจริงๆการอานนิตยสารก็ทําใหทราบวาในประเทศไทยมีสถานที่ทองเที่ยวอยูที่ใดบางและแตละที่
มีความแตกตางของผูคน ประเพณี วัฒนธรรมอยางไรผานตัวหนังสือ
อนุสาร อ.ส.ท. เปนนิตยสารทองเที่ยวเลมแรกที่เกิดขึ้นหลัง พ.ศ. 2500 และยังตีพิมพ
อยูในปจจุบันไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐและเผยแพรอยางสม่ําเสมอแบบที่ไมเคยมีมากอน
สรางขึ้นเพื่อเติมเต็มความกระหายใครรูของคนในเมืองที่จะแสวงหาความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ประเทศไทย หรืออาจกลาวไดวาการอานอนุสาร อ.ส.ท. ก็คือการไปทองเที่ยวในดินแดนประเทศ
ไทยในจินตนการลวงหนากอนที่จะไดไปสถานที่จริง 22 การเพิ่มจํานวนการตีพิมพของอนุสาร อ.
ส.ท. แสดงใหเห็นถึงความเอาจริงเอาจังของรัฐที่ตองการจะสงเสริมการทองเที่ยว ทั้งยังแสดงให
เห็นถึงความนิยมในนิตยสารในหมูของผูอานอีกดวย กรอบการนําเสนอของอ.ส.ท.แบงแหลง
ทองเที่ยวเปน 2 ประเภท คือแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ การ
รับรูเรื่องการทองเที่ยวผานสิ่งพิมพอยางหนังสือและนิตยสารทองเที่ยว ทําใหเกิดความใฝฝนและ
ความตองการทองเที่ยวขึ้นดวย นอกจากนี้การสงเสริมการทองเที่ยวอยางจริงจังตั้งแต พ.ศ. 2503
มีผ ลใหเกิดการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและการคมนาคมที่ สะดวกสบาย เกิดการขยายตัวของ
กิจการนําเที่ยวรวมถึงธุรกิจโรงแรมทําใหการเดินทางทองเที่ยวมีความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น
อาจกลาวไดวา อนุสาร อ.ส.ท ก็เปนอีกชองทางหนึ่งในการสงเสริมการทองเที่ยวของรัฐ ขยาย
ความเขาใจและเปลี่ยนแปลงความคิดของคนไทยในดานการทองเที่ยว การเพิ่มจํานวนการตีพิมพ
ของนิตยสารจาก 22,000 ฉบับใน พ.ศ.2504 เปน 37,000 ฉบับในป พ.ศ. 2507 23 เปนการแสดง
21

21

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

22

เรื่องเดิม.
23
ภิญญาพันธุ พจนะวัลย,กําเนิด “ประเทศไทย” ภายใตเผด็จการ, หนา 145-147.
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ใหเห็นวาคนไทยรูจักและสนใจการทองเที่ยว ทั้งยังเปนตัวกระตุนความตองการออกเดินทาง
ทองเที่ยวใหกับผูอานไมเพียงเทานั้นแตอนุสาร อ.ส.ท. ยังมีสวนชวยพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวของไทยอยางมาก ในการเปดเผยแหลงทองเที่ยวของไทยใหคนไทยไดรูจักและสามารถ
ชักจูงใหคนเขาไปทองเที่ยวในสถานที่นั้นๆจนในบางสถานที่ทองเที่ยวสามารถพัฒนาศักยภาพจน
เปนที่ทองเที่ยวสําหรับนานาชาติไดในภายหลังเชน พัทยา เชียงใหม ภูเก็ตและสมุยเปนตน
ที่กลาวมาขางตนเปนภารกิจหลักขององคการสงเสริมการทองเที่ยวแหงประเทศไทยที่
รับผิดชอบในเรื่องของการกระจายขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยว สงเสริมอุตสาหกรรมทองเที่ยวให
เป น ประโยชน แ ก เ ศรษฐกิ จ ของชาติ แ ละเผยแพร ป ระเทศไทยในด า นวั ฒ นธรรม ศิ ล ปกรรม
ประเพณี นาฏศิ ล ป การกี ฬ าและกิ จ การอื่ น ๆที่ เ ป น ที่ ส นใจของนั ก ท อ งเที่ ย ว แต ต อ มาการ
ทองเที่ยวของไทยไดปรับใหสอดคลองกับสถานการณการทองเที่ยวโลก ซึ่งมีการเติบโตมากขึ้น
โดยเฉพาะการท องเที่ ยวระหว า งประเทศจึ ง ได มีก ารปรั บ ฐานะขององค ก รให สู ง ขึ้ น เพื่ อ ที่จ ะ
สามารถดําเนินการไดอยางครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อดําเนินการในระบบอุตสาหกรรมอยางเต็มตัว
เพราะการทองเที่ยวเปน ธุรกิจ ที่เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจ อื่น ๆ เชน ทรัพยากรการทองเที่ยว การ
คมนาคม ที่พักโรงแรมรานอาหารธุรกิจสื่อสารและบริการ ธุรกิจบันเทิงเปนตน จึงตองมีการ
กําหนดเปาหมายและวางแผนเพื่อพัฒนาใหสอดคลองกับสถานการณการทองเที่ยวโลก 24
23

จาก อ.ส.ท. สู ท.ท.ท
จากเดิ ม ที่อ งค ก ารส ง เสริ ม การท องเที่ ย วแห ง ประเทศไทยมี อํ า นาจหน า ที่เ พี ยงการ
วินิจฉัยสั่งการ และการดําเนินงานภายในองคการเองเทานั้น จึงทําการพัฒนาและสงเสริมการ
ทองเที่ยวไดไมสะดวกเทาที่ควร ดังนั้นจึงไดมีการพิจารณาขอบขายอํานาจหนาที่ขององคการ
สงเสริมการทองเที่ยวแหงประเทศไทยใหมอีกครั้ง ทําใหมีการยกฐานะขึ้นเปน”การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย” และขยายอํานาจหนาที่ในการสงเสริมและการดําเนินการเกี่ยวกับการทองเที่ยวให
ครอบคลุมมากขึ้นตามพระราชบัญญัติการทองเที่ยวแหงประเทศไทย พ.ศ.2522 โดยใหใชชื่อยอวา
ททท. หรือ Tourism Authority of Thailand: TATทําใหองคกรมีสถานะทางนิติบัญญัติที่สูงขึ้น

24

นงเยาว จิตตะปุตตะ, ครึ่งศตวรรษการทองเที่ยวไทยกับมรดกวัฒนธรรม,หนา 37-38.
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ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2522 คณะรัฐมนตรีมีมติกําหนดนโยบายหลักเพื่อลดอัตราการ
นําเงินออกนอกประเทศ และเพื่อกระตุนใหไดผลโดยเร็ว จึงสรางแรงจูงใจใหการทองเที่ยวใหคน
เดินทางทองเที่ยวนอกประเทศลดลงจึงประกาศใหป พ.ศ. 2523 เปนปทองเที่ยวโลก พรอมกับทํา
โฆษณาประชาสั ม พั น ธ รู ป แบบต า งๆผ า นสื่ อ หลายประเภททั้ ง เอกสาร สิ่ ง พิ ม พ สื่ อ วิ ท ยุ แ ละ
โทรทัศน สงเสริมใหมีการจัดตั้งบริษัทจัดนําเที่ยวขึ้นภายในประเทศเปดสถานที่ทองเที่ยวใหมๆ
เพื่อทําการตลาดเพื่อเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวทั้งคนไทยและนักทองเที่ยวจากตางประเทศ 25
24

แผนพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยว ฉบับที่ 1 จึงถูกบรรจุไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524) เปนตนมา มีการกําหนดแผนและลําดับความสําคัญใน
การพัฒนาตามรูปแบบจําลองที่ไดรวมกับบริษัทที่ปรึกษาเนเธอรแลนดโดยมีการกําหนดศูนยกลาง
การทองเที่ยวขึ้นทั้งในระดับภาคระดับจังหวัด เพื่อชวยสงเสริมและใหมีสถานะเปนโครงขายการ
ทองเที่ยวที่สมบูรณรองรับการเติบโตที่คาดวาจะเกิดขึ้นและตอบสนองความตองการของตลาด
จากการการดําเนินงานที่ประสบผลสําเร็จของแผนพัฒนาการทองเที่ยวในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 4 (2520-2524) การทองเที่ยวแหงประเทศไทยจึงไดกําหนด
แผนพัฒนาการทองเที่ยวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5 (2525-2529) ขึ้น
โดยมีการศึกษารายละเอียดใหมากยิ่งขึ้นไปอีกระดับ เพื่อใหการพัฒนาการทองเที่ยวดําเนินไปใน
ทิศทางเดียวกัน เชน มีการสํารวจเบื้องตน การศึกษาเบื้องตน การจัดทําแผนหลักและการศึกษา
ความเหมาะสม เชนโครงการการกําหนดโครงสรางปจจัยพื้นฐานตางๆใหเพียงพอที่จะรับกับ
ปริมาณนักทองเที่ยวที่เขามาในพื้นที่ได 26
25

การวางแผนพัฒนาการทองเที่ยวจากอดีตที่ผานมา เปนการดําเนินการดานการสํารวจ
รวบรวม ศึกษาและวิเคราะหขอมูลแหลงทองเที่ยว เพื่อวางแผนกําหนดแนวทางรูปแบบและ
ลําดับความสําคัญของแหลงทองเที่ยวของทุกภาคในประเทศใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะกั บ สภาพแวดล อม ประกอบกั บ การโฆษณาประชาสั ม พั น ธ ใ ห ข อ มู ล ข า วสารผ า นทาง

25

เรื่องเดียวกัน,หนา39.
ปนเพชร จําปา,วัฒนธรรมการทองเที่ยวของคนไทย พ.ศ. 2394-2544, หนา 179.

26
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ช อ งทางต า ง ๆ ดั ง ที่ ไ ด ก ล า วมาแล ว ในข า งต น ก็ เ พื่ อ ส ง เสริ ม และชั ก จู ง ให นั ก ท อ งเที่ ย วจาก
ตางประเทศเดินทางเขามาประเทศไทยเปนภารกิจที่สําคัญอยางยิ่งของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
ในระยะแรกของการส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย วของประเทศไทยมุ ง เน น เรื่ อ งกระ
ประชาสัมพันธและสงเสริมใหประเทศเปนจุดหมายปลายทางที่เปนที่รูจักในเวทีทองเที่ยวโลกเนน
ไปที่การทําการตลาด เปนหลักมีการวางแผนและการพัฒนาขึ้นเชน ฟนฟูประเพณีสําคัญตางๆ
ขึ้นมาเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว สรางความคุนเคยกับอุตสาหกรรมทองเที่ยวในระดับทองถิ่น แตสวน
ใหญเปนไปเพื่อการขยายธุรกิจการทองเที่ยวของประเทศเพื่อใหเกิดผลประโยชนดานเศรษฐกิจ
เปนหลักจนนําไปสูการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศนดานการทองเที่ยว
การพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อความยั่งยืน
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวถือไดวาเปนอุตสาหกรรมหลักที่มีความสําคัญซึ่งสามารถทํา
รายไดหลักใหกับประเทศไทย มีความสําคัญโดยตรงตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่สงผลให
ความเปนอยูของประชาชนในประเทศดีขึ้น ดังนั้นรัฐบาลจึงไดมีการพัฒนาองคประกอบหลาย
อยางทางการทองเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชนควบคูกัน และการทองเที่ยวแหงประเทศไทยก็มี
บทบาทสํ า คั ญ ในการประชาสั มพั น ธ ส ถานที่ ท อ งเที่ ย วให เ ป น ที่ รู จั ก ทั้ ง ในประเทศและระดั บ
นานาชาติ
จุดเริ่มตนการพัฒนาการทองเที่ยวของไทยเปนไปในทิศทางของระบบทุนนิยม 27 การ
พัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยวของประเทศไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่
4 เปนตนมานั้น เปนการพัฒนาการทองเที่ยวที่มีเปาหมายเพื่อเงินตราตางประเทศ นํามาซึ่งการ
สรางอาชีพใหประชาชน เกิดการกระจายรายไดเปนวงกวางทําใหเศรษฐกิจเจริญกาวหนาและ
เติบโตขึ้นอยางเปนลําดับ แมจะประสบปญหาแตก็สามารถฟนตัวไดอยางรวดเร็ว และสรางรายได
เขาประเทศไดมากกวาสินคาสงออก 28 แตทิศทางการพัฒนาที่เนนไปที่จํานวนนักทองเที่ยวและ
เงินตราตางประเทศเปนหลักทําใหอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศไทยยังตกอยูในวัฎจักร
26

27

27

เรื่องเดียวกัน, หนา 33.
ภิญญาพันธุ พจนะวัลย,กําเนิด “ประเทศไทย” ภายใตเผด็จการ, หนา 141.
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ของ “กับดักราคาถูก” 29 ใชความราคาถูก ความคุมคาในเชิงเศรษฐกิจ ดึงดูดนักทองเที่ยวเขามา
จํานวนมากจนนําไปสูการเสื่อมลงของสถานที่ทองเที่ยว
การทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดพยายามหาแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมเพื่อลด
ผลกระทบมลพิษทางสิ่งแวดลอมที่สอดคลองกับแผนแมบทโลก คือ แผนปฏิบัติการ 21 (Agenda
21) ที่กําหนดถึงการพัฒนาอยางยั่งยืน ใชทรัพยากรอยางระมัดระวัง การพัฒนาอยางยั่งยืนมุงเนน
ในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวโดยรวม จึงมีการปรับการจัดการเพื่อเขาสูยุคใหมของกระแสโลกที่
เปลี่ยนไปจากสังคมบริโภคนิยมสูยุคสมัยที่สังคมคํานึงถึงสภาพแวดลอมที่สําคัญ 30
29

แนวคิดของการเดินทางทองเที่ยวในโลกปจจุบัน นอกจากนักทองเที่ยวจะคํานึงถึงความ
คุมคาในเชิงเศรษฐกิจ (Value for Money) แลวยังคํานึงถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม
ทองถิ่นดวย ในแผนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) จึงได
กําหนดใหการพัฒนาการทองเที่ยวเปนไปเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหเจริญเติบโต
อยางมั่นคงและสมดุลที่นอกจากมุงเนนการเติบโตทางดานเศรษฐกิจแลว ยังใหความสําคัญตอการ
พั ฒ นาสั ง คมวั ฒ นธรรม ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มรวมถึ ง คุ ณ ภาพชี วิ ต ของเป า หมายในการ
ดําเนินงานของการทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดใหความสําคัญกับ “การเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยว
ที่มีคุณภาพ”เนื่องจากตระหนักดีวาจํานวนนักทองเที่ยวไมใชสาระเพียงอยางเดียวของการแขงขัน
เทานั้นแตคุณภาพของนักทองเที่ยวเปนสวนสําคัญยิ่งกวา เพื่อเพิ่มเม็ดเงินในการนํารายไดเขาสู
เศรษฐกิจของประเทศไทยมากขึ้น ทั้งนี้ ความหมายของการเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวที่มีคุณภาพ
คือการใหความสําคัญกับนักทองเที่ยวกลุมเปาหมายที่มีการใชจายในระหวางการเดินทางมีมูลคา

29

ภราเดช พยัฆวิเชียร, “การพัฒนาดานการทองเที่ยวของไทยทั้งในอดีตปจจุบันและ
อนาคต” เขาถึงไดจาก http://www.etatjournal.com/upload/130/25492_1.pdf.
(16มีนาคม 2560).
30
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, “องคความรูเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
(Creative Tourism)”, เขาถึงได
จาก: http://www.dasta.or.th/creativetourism/attachs/article/112/20_9271.pdf (15
เมษายน 2560).
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สูงกวานักทองเที่ยวกลุมทั่วไป 31 ดังนั้นจึงไมจําเปนที่จะตองมุงเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวเพียงอยาง
เดี ย ว แต เ ราสามารถเพิ่ มรายได แ ละสร า งมู ล ค า จากการท องเที่ ย วได เพี ย งแค เ ราใส แ นวคิ ด
สรางสรรค สรางมูลคาเพิ่มใหกับกิจกรรมการทองเที่ยวเขาไป นักทองเที่ยวคุณภาพ 1 คน ยอม
ดีกวานักทองเที่ยวขาจร 10 คน อยางแนนอน ซึ่งนั่นจะทําใหการทองเที่ยวของบานเรายังคงความ
สวยงาม มีมูลคา และคงความยั่งยืน ตอไปเพื่อใชการทองเที่ยวเปนตัวชักนํา คุณ ภาพเขามาสู
ประเทศ
30

โดยแผนการที่ไดกลาวมาขางตนเปนแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2560-2564) และถือเปนแผนที่ปูทางการพัฒนาระยะยาว 20 ปตามกรอบยุทธศาสตรแหงชาติ
(พ.ศ. 2560-2579) โดยมี เ ป า หมายว า ภายในป 2579 ไทยจะเป น แหล ง ท อ งเที่ ย วชั้ น นํ า ของ
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก 32 จะมีนักทองเที่ยวจากทั่วโลกและการใชจายตอหัวตอทริปเพิ่มสูงขึ้น
อยางตอเนื่องสําหรับนักทองเที่ยวทุกกลุม ทุกจังหวัดไดรับการพัฒนาการทองเที่ยวตามศักยภาพ
และอัตลักษณของแตละจังหวัด การทองเที่ยวเปนรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดย
ประชาชนทุ ก ภาคส ว นมี ส ว นร ว มในการพั ฒ นาและขั บ เคลื่ อ นการท อ งเที่ ย วเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถทางการแขงขันดานการทองเที่ยวของไทยและเพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว ใหบรรลุตามวิสัยทัศนการทองเที่ยวไทย พ.ศ. 2579 “ประเทศไทยเปนแหลงทองเที่ยว
คุณภาพชั้นนําของโลก ที่เติบโตอยางมีดุลยภาพบนพื้นฐานความเปนไทย เพื่อสงเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และการกระจายรายไดสูประชาชนทุกภาคสวนอยางยั่งยืน”
31

31

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, “โครงการศึกษาตลาดทองเที่ยว กลุมประเทศ

อาเซียน”, เขาถึงจาก http://www.etatjournal.com/web/menu-read-webetatjournal/menu-2014/menu-2014-apr-jun/590-22014-asean(15 เมษายน 2560).
32

(ราง)แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ ฉบับที่2 (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
การสงเสริมการทองเที่ยวของรัฐบาลไดขยายบทบาทกวางขึ้นเมื่อมีการจัดตั้ง องคการ
สงเสริมการทองเที่ยวหรืออ.ส.ท. ขึ้นเปนหนวยงานอิสระ โดยรัฐบาลสมัยจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต
ได ออกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง องคก ารสง เสริมการทองเที่ยวพ.ศ.2502 ขึ้น เพราะได เล็ง เห็ น
ผลประโยชน ท างเศรษฐกิ จ ที่ จ ะได รั บ จากอุ ต สาหกรรมท อ งเที่ ย ว เนื่ อ งจากประเทศไทยมี
ทรัพยากรทางการทองเที่ยวที่หลากหลายและพรอมที่จะพัฒนาเพื่อการทองเที่ยว ประเทศไทย
เปนศูนยกลางทางกลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใตประกอบกับความเปนมิตรของคนไทย มีวิถี
ชีวิต วั ฒนธรรมประเพณีที่นาสนใจ ลวนเปนสิ่งดึงดูดใจใหนักทองเที่ยวเดินทางมาเยือนหาก
ประเทศไทยไดรับการสงเสริมดานการทองเที่ยวอยางจริงจัง
การพัฒนาดานการทองเที่ยวตองไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนในประเทศถึงจะ
ประสบผลสําเร็จแตในชวงเวลาเดียวกัน สังคมไทยยังไมมีแนวคิดเรื่องการทองเที่ยวและยังมองวา
การท องเที่ ยวเป น การสิ้น เปลื อ งและเป น การใช เ งิ น โดยไรประโยชน ทํ า ให รั ฐ บาลต องทํ า ให
ประชาชนรับรูถึงประโยชนที่ประเทศไทยจะไดรับจากการพัฒนาการทองเที่ยวและในเวลาตอมา
ประเทศไทยไดเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเขาสูสังคมทุนนิยมอุตสาหกรรมทําใหประชาชน
มีเวลาวางและรายไดที่มั่นคงขึ้น จนเกิดแนวคิดใหมวาการทองเที่ยวเปนสวนหนึ่งของการใชชีวิต
อยางผูมีคุณภาพที่ดีแสดงถึงรสนิยม เปนการพักผอนกอนจะกลับมาทํางานใหม แนวคิดเรื่องการ
ทองเที่ยวจึงแพรหลายขึ้นในกลุมชนชั้นกลางที่ทํางานในเมือง
แมประเทศไทยจะมีทรัพยากรดานการทองเที่ยวที่นาสนใจแตเนื่องจากประเทศไทยเปน
ประเทศกําลังพัฒนาสาธารณูปโภคในสถานที่ทองเที่ยวสวนใหญจึงยังไมเพียงพอที่จะรองรับ
นักทองเที่ยว การพัฒนาการทองเที่ยวจึงเริ่มตนจากการพัฒนาสาธารณูปโภคดานการทองเที่ยว
ขั้นพื้นฐาน ใหสถานที่ตางๆเพียงพอที่จะรองรับนักทองเที่ยวไดมาขึ้น สรางถนนเพื่อเชื่อมกับ
สถานที่ตางๆ พัฒนาดานการสื่อสาร รวมถึงสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมโรงแรมเพื่อให
เพียงพอตอการรองรับนักทองเที่ยว
วั ต ถุ ป ระสงค ใ นพระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั ง องค ก ารส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย วได ร ะบุ ไ ว ว า
ตองการสงเสริมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวใหเปนประโยชนแกเศรษฐกิจของชาติ ดังนั้นการ
สงเสริมการทองเที่ยวในคนไทยก็เปนสิ่งสําคัญไมเพียงแตสงเสริมใหคนไทยทองเที่ยวในประเทศ
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ไทยและยังตองสรางความรูและความเขาใจใหคนในประเทศเห็นถึงประโยชนและความสําคัญของ
การพัฒนาการทองเที่ยวที่ประเทศไทยจะไดรับหากรวมกันพัฒนาการทองเที่ยวของประเทศไทย
โดยนิตยสารอ.ส.ท มีสวนสําคัญที่ทําใหคนไทยเขาใจเรื่องการทองเที่ยวรวมถึงกอใหเกิดความ
สนใจในการไปทองเที่ยวในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น
พ.ศ. 2519 เริ่มมีการพัฒนาการทองเที่ยวใหเปนรูปธรรมและมีระบบมากขึ้น โดยการ
จัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวของประเทศ ซึ่งนับวาเปนแผนการทองเที่ยวฉบับแรกของประเทศ
ซึ่งมีการกําหนดการพัฒนาการทองเที่ยวในสวนตางๆที่สําคัญอยางครบถวน อุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวมีบทบาทในการสรางรายไดเขาประเทศและชวยลดการขาดดุลการคาระหวางประเทศ
ตอมาในป พ.ศ. 2520 รัฐบาลไดบรรจุแผนพัฒนาการทองเที่ยวไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่4 เปนครั้งแรก และเพื่อที่จะดําเนินการเกี่ยวกับการทองเที่ยวใหครอบคลุม
ไดมายิ่งขึ้น รัฐบาลจึงไดดําเนินการยกฐานะจาก องคการสงเสริมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
(อ.ส.ท.) เปนการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) และขยายขอบเขตอํานาจหนาที่เพิ่มขึ้น
อยางไรก็ตามการสงเสริมใหนักทองเที่ยวตางประเทศเดินทางเขามาประเทศไทยยังคงเปนภารกิจ
หลักที่สําคัญของ ททท.
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมหลักที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอรายไดหลัก
ของประเทศ ตลอดระยะเวลาที่ผานมาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของไทยขยายตัวขึ้น อยา ง
ตอเนื่อง แตนโยบายที่ผานมาของการทองเที่ยวไทยเนนไปที่การเพิ่มขึ้นของจํานวนนักทองเที่ยว
เป น หลัก ความคุมทุน ทางเศรษฐกิจ และราคาถู กเปน ตัวดึง ดูดนักทองเที่ยวของไทยแตเมื่อ มี
นักทองเที่ยวเขามามากเกินไปจะนําไปสูความเสื่อมโทรมของสถานที่ทองเที่ยว ซึ่งเปนทรัพยากร
สําคัญที่หากเสียไปแลวการพัฒนาการขีดความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยวของไทย
อาจลดลงและอาจกอใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศ
ดังนั้นประเทศไทยจึงตองเปลี่ยนแผนการและยุทธศาสตรในการสงเสริมการทองเที่ยว
ให ก ารท อ งเที่ ย วของไทยยั่ ง ยื น และมี คุ ณ ภาพ ป อ งกั น ผลกระทบต า งๆที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ต อ
ทรัพยากรธรรมชาติและอัตลักษณความเปนไทย เปาหมายการดําเนินงานของ ททท. ในปจจุบัน
จึงใหความสําคัญกับการเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวที่มีคุณภาพ รวมถึงสงเสริมกิจกรรมที่จะเพิ่ม
คาใชจายตอหัวของนักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น เพราะนอกจากจะเปนการเพิ่มรายไดใหกับประเทศ
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แลวทรัพยากรทางการทองเที่ยวของประเทศก็ยังคงสวยงาม เกิดความสมดุล ทรัพยากรการ
ทองเที่ยวสามารถใชประโยชนไดตอไปในระยะเวลายาวนานไมใชเพียงแคยุคปจจุบัน คํานึงถึง
ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ที่สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดมีการ
กระจายรายไดอยางทั่วถึง ความยั่งยืนทางวัฒนธรรม สนับสนุนการรักษาวัฒนธรรมดั่งเดิมของ
ชุ ม ชน สื บ ทอดอั ต ลั ก ษณ ข องคนในท อ งถิ่ น สิ่ ง เหล า นี้ เ ป น ทรั พ ยากรการท อ งเที่ ย วที่ สํ า คั ญ
ผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอม สังคม และวัฒนธรรมควรจะเกิดขึ้นนอยที่สุดจึงจะสามารถคงความ
ยั่งยืนของการทองเที่ยวไทยไวไดอยางยาวนาน เพื่อพัฒนาประเทศไทยใหเปนแหลงทองเที่ยว
คุณภาพชั้นนําของโลกที่เติบโตอยางมีดุลยภาพบนพื้นฐานความเปนไทย และกระจายรายไดสู
ประชาชนทุกภาคสวนอยางยั่งยืน
บรรณานุกรม
ภาษาไทย
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บทบาททางเศรษฐกิจของจีนในเมียนมาร
กรณีศึกษา : เขตเศรษฐกิจพิเศษจาวผิ่ว
(Kyaupyu Special Economics Zone)
ณภัทร มานะเวช 1
0

ปจจุบันความมั่นคงและมั่งคั่งทางเศรษฐกิจถือเปนเรื่องสําคัญที่จะทําใหประเทศหนึ่งนั้น
สามารถก า วขึ้ น มามี บ ทบาทและแข ง ขั น กั บ ประเทศอื่ น ในเวที โ ลก สงครามทางอาวุ ธ และ
อุดมการณความคิดไดสิ้นสุดลง การเปดฉากแขงขันทางเศรษฐกิจอยางเขมขนเริ่มตนขึ้น สงผลตอ
การเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ โดยเฉพาะการใชทรัพยากรที่ไมเพียงพอตอความตองการที่เพิ่ม
มากขึ้น โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมจําเปนอยางยิ่งที่ตองใชวัตถุดิบที่สําคัญอยางน้ํามัน หาก
ประเทศใดมีทรัพยากรดังกลาวเปนจํานวนมาก ก็จะไดรับความสนใจเปนพิเศษจากผูที่ตองการ
แสวงหา ดังที่งานวิจัยชิ้นนี้ไดนําเสนอเกี่ยวกับบทบาททางเศรษฐกิจของจีนในพมา กรณีศึกษาเขต
เศรษฐกิ จ พิ เ ศษจ า วผิ่ ว (Kyaukpyu Special Economics Zone) ที่ ตั้ ง อยู ใ นพม า โดยเขต
เศรษฐกิจดังกลาวมีจีนเปนผูลงทุนรายใหญ จึงเกิดคําถามวาปจจัยอะไรที่ทําใหจีนเขามามีบทบาท
ทางเศรษฐกิจในพมา โดยผานการลงทุนดานพลังงาน ซึ่งถือเปนยุทธศาสตรที่สําคัญของจีนตอ
พมาในเขตเศรษฐกิจพิเศษแหงนี้
นับ ตั้ง แตส าธารณรั ฐ ประชาชนจีน เริ่มตน ใชน โยบายเป ดประเทศในป 1978 มีก าร
พัฒนาประเทศใหทันสมัย ดําเนินนโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจตามกลไกตลาดและเปดประตูสู
ภายนอก 2 ทําใหจีนมีการพัฒนาดานเศรษฐกิจอยางรวดเร็วการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนสงผล
ให เ กิ ด ป ญ หาเรื่ อ งการขาดแคลนทรั พ ยากรซึ่ ง ถื อ เป น วั ต ถุ ดิ บ สํ า คั ญ ในการพั ฒ นาประเทศ
โดยเฉพาะด า นพลั ง งานเนื่ อ งจากความต อ งการที่ มี ม ากขึ้ น ทั้ ง ในภาคครั ว เรื อ นและ
ภาคอุตสาหกรรม จีนจึงมีความจําเปนตองแสวงหาแหลงพลังงานจากภายนอกเพื่อตอบสนองภาค
1

นิสิตระดับปริญญาตรี โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา ภาควิชา
ประวัติศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2
จิรัฏฐวิศิษฎศาสตรกุล.จีนกับนโยบายความมั่นคงทางพลังงาน.(วิทยานิพนธรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาระหวางประเทศและการทูต คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 2554).
1
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เศรษฐกิจตาง ๆ เพื่อใหสามารขับเคลื่อนตอไปไดการแสวงหาแหลงทรัพยากรจากภายนอกทําให
จี น ต อ งเข า ไปมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ประเทศที่ มี แ หล ง ทรั พ ยากรหนึ่ ง ในประเทศที่ สํ า คั ญ และมี
ความสัมพันธอันดีกับประเทศจีนตลอดมา คือ พมา
นอกจากนี้เปนที่ทราบกันดีวาการเติบโตทางเศรษฐกิจในจีนเปนการเติบโตที่กระจุกตัว
อยูในบริเวณเมืองชายฝงที่มีทางออกสูทะเลและตอนกลางของประเทศ ทําใหเกิดความเหลื่อมล้ํา
กันในแตละมณฑลของจีน โดยงบประมาณและการพัฒนาสวนใหญจากสวนกลางลงไปอยูบริเวณ
ดังกลาว การพัฒนาไมถูกกระจายสูมณฑลตอนใตของจีน ทําใหรัฐบาลตองมาหาวิธีการแกปญหา
ดังกลาวใหกับมณฑลทางตอนใตไดเปดรับโอกาสใหมๆทางธุรกิจการลงทุนและการคา รัฐบาลจึง
วางแผนโดยมีปจจัยทางภูมิศาสตรเปนสําคัญและความสัมพันธที่มีมายาวนานตั้งแตประวัติศาสตร
ความสัมพันธแบบบานพี่เมืองนองในการเปดประตูสูโลกภายนอกแกมณฑลทางตอนใต
พมานั้นถือเปนประเทศที่มีพรมแดนติดกับจีนพมาจึงเปรียบเสมือนประตูทางออกสูโลก
ภายนอกของจีน เพื่อเชื่อมเสนทางจีนตอนใตใหมีทางออกสูทะเลที่สําคัญสามารนําเขาทรัพยากร
สําคัญอยางน้ํามันจากตะวันออกกลางโดยไมตองเดินทางผานชองแคบมะละกาที่เปนเขตอิทธิพล
ของสหรัฐฯนอกจากปจจัยทางภูมิศาสตรที่ใกลชิดกันแลว 3พมายังมีความสําคัญในเชิงยุทธศาสตร
สํ า หรั บ จี น ทั้ ง ด า นความมั่ น คงทางพลัง งาน 4และมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ ได แ ก
ผลผลิตการเกษตรไมสัก ไมซุง ไมเนื้อแข็ง เสื้อผา อัญมณี หยก รวมทั้งมีแหลงพลังงานเชื้อเพลิง
และแหลงอุตสาหกรรมน้ํามันกาซธรรมชาติ 5เปนสิ่งดึงดูดใจแกจีนที่จะตัดสินใจเขามาดําเนินธุรกิจ
แมในสภาวะที่พมายังมีอุปสรรคมากมายทั้งปญหาความไมสงบมีการตอสูรบระหวางทหาร และ
กองกําลังชนกลุมนอย ปญหาความไมมั่นคงทางการเมืองความไมเปนประชาธิปไตยการกีดกันและ
หวาดกลัวตางชาติ ทําใหพมาปดประเทศและโดดเดี่ยวตัวเองมาเปนเวลานานเปนผลใหเศรษฐกิจ
2

3

4

3

สิทธิพล เครือรัฐติกาล. นโยบายตางประเทศของจีนตอพมา อดีตและปจจุบัน
(ค.ศ.1949-2010). กรุงเทพฯ:สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2556.
4
ศิริพร สัจจานันท.บทบาทของจีนในเมียนมาร. (ออนไลน). 2558. แหลงที่มา:
http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/ [10 มีนาคม 2560]
5
วรรณพงษ ดุรงคเวโรจน. พมา…..ผืนแผนดินทอง. (ออนไลน). 2555. แหลงที่มา:
http://wannaphong.blogspot.com/2012/07/blog-post.html [10มีนาคม 2560]
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ตกต่ํา ประชาชนไมมีงานทําคุณภาพชีวิตตกต่ํา ประเทศลาหลังไมไดรับการพัฒนาขณะที่พมา
ยังคงถูกคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจจากหลายประเทศไมมีโอกาสที่จะพัฒนาประเทศหรือดําเนินธุรกิจ
กับตางชาติ 6 จีนนับเปนประเทศหนึ่งที่เขามามีบทบาทตอพมาทั้งในดานเศรษฐกิจและการเมือง
ตั้ ง แต พ ม า ยั ง ไม มี ก ารปฏิ รู ป ประเทศ จี น ดํ า เนิ น ความสั ม พั น ธ กั บ พม า ด ว ยผลประโยชน ท าง
เศรษฐกิจเปนสําคัญ โดยไมไดยุงเกี่ยวหรือแทรกแซงเรื่องภายในของพมา ทั้งๆที่พมายังคงถูกคว่ํา
บาตรจากนานาชาติ ชวงระยะเวลานับตั้งแตทศวรรษ 1980 เปนตนมา พมามีการติดตอและมี
ความสัมพันธที่ดีกับจีนมากกวาประเทศเพื่อนบานอื่น ๆ มาโดยตลอด จีนไมไตใหความสนใจใน
ปญหาสิทธิมนุษยชนในพมา รวมถึงปญหาความไมสงบภายในอื่น ๆ ซึ่งจีนมีนโยบายที่ตองการ
รักษาความสัมพันธกับพมาโดยความสัมพันธสวนใหญจะเปนไปในดานเศรษฐกิจและการใหความ
ชวยเหลือโดยเฉพาะดานการทหารอาวุธยุทโธปกรณ 7ความสัมพันธระหวางจีนกับ พมายังคง
ดําเนินตอไปอยางแนบแนนเนื่องจากพมามีความตองการอยางมากในการพัฒนาประเทศ สราง
ความอยูดีกินดีใหกับประชาชนพมาจึงตองหันไปพึ่งพาจีนในทุกๆดานจีนเองก็มีความตองการ
ทรัพยากรของพมาซึ่งถือเปนวัตถุดิบสําคัญในภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอยางยิ่งดานพลังงาน
เพราะพมาดําเนินการปดประเทศ โดยไมใหตางชาติเขามายุงเกี่ยวมาเปนเวลานาน ทรัพยากรที่มี
อยู จึ ง ยั ง ไม ถู ก ใช ไ ปมากนั ก พม า เองก็ ยั ง ขาดเทคโนโลยี แ ละความรู ต า งๆที่ จ ะมาจั ด การกั บ
ทรัพยากรที่มีอยูมากมาย จึงเปนโอกาสใหทั้งรัฐบาลจีนและภาคเอกชนเขาไปดําเนินธุรกิจในพมา
รวมถึงใชพมาเปนตลาดสําคัญในการกระจายสินคาจีนมองเห็นผลประโยชนทางธุรกิจมากมาย
หากมีความสัมพันธกับพมา
5

6

ปจจัยทางดานภูมิศาสตร พมาและจีนเปนเพื่อนบานที่มีพรมแดนรวมกันหลายพัน
กิโลเมตร ดินแดนทางภาคเหนือของพมา อยูติดกับมณฑลยูนาน ภาคตะวันตกของจีน พมามี
ความสําคัญทางดานภูมิศาสตรตอจีนในการเชื่อมมณฑลยูนานที่ไมมีทางออกทะเลสูโลกภายนอก
6

สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครคุนหมิง. จีน-พมา.(ออนไลน).2555.
แหลงที่มา: http://www.academia.edu [16 เมษายน 2560]
7
ความสําคัญของพมาที่มีตออาเซียน. (ออนไลน).
แหลงที่มา:https://sites.google.com/site/thawrphma/khwam-sakhay-khxng-phma-thimi-tx-xaseiyn [16 เมษายน 2560]
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ของจีนถือเปนยุทธศาสตรสําคัญของจีนตอพมา บริเวณชายแดน นอกจากนี้พมายังมีพรมแดน
ติดตอกับประเทศตางๆ 4 ประเทศไทย ลาว อินเดีย บังคลาเทศ ที่สําคัญยังติดกับทะเลสําคัญทั้ง
2 ดาน คือ อาวเบงกอล และทะเลอันดามัน 8 การที่พมามีพรมแดนติดกับทะเลทําใหจีนสนใจที่จะ
ใชพมาเปนทางออกสูมหาสมุทรอินเดียแกมณฑลทางภาคใตของจีนหากใชเสนทางนี้ออกสูทะเล
จะเปนเสนทางที่ไมตองผานประเทศเพื่อนบานหลายทาง ชวยลดตนทุนการผลิตในดานการขนสง
และยนระยะเวลาไดมากขึ้น จีนจะสามารถสงสินคาออกสูตลาดโลกโดยไมตองพึ่งทาเรืออื่นๆ
รวมถึงใชพมาเปนตลาดของสินคาจากมณฑลยูนานและเปนประตูสงสินคาออกไปยังเอเชียใตและ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต การใชทางออกจากประเทศพมาจะเปนจุดดึงดูดนักลงทุนและการเปดรับ
การลงทุนจากตางประเทศเขาสูมณฑลทางใตไดสะดวกขึ้น
7

หากกลาวถึง เสนทางการเดินเรือที่สํา คัญของจีน คือ ชองแคบมะละกา โดยถือเปน
เสนทางการคาการเดินเรือเสนทางหลักสําหรับจีน ถึงแมวาจีนจะมีพื้นที่กวางใหญแคไหนแตก็มี
จุดออนจากการมีทางออกทะเลเพียงดานเดียว คือ มหาสมุทรแปซิฟก ถาจะออกมามหาสมุทร
อินเดียเพื่อไปยุโรป แอฟริกาและตะวันออกกลาง ตองไปออมชองแคบมะละกา 9 ดังนั้นการขนสง
ค า ขายกั บ คู ค า หลั ก อั น ดั บ หนึ่ ง อย า งสหภาพยุ โ รป รวมไปถึ ง การขนส ง พลั ง งานสํ า คั ญ จาก
ตะวันออกกลางจีนจําเปนตองเดินเรือไปออมชองแคบมะละกา ทําใหชองแคบมะละกานี้เปนดั่ง
“ชีพจรทางทะเล” ของจีน การพึ่งพาชองแคบนี้มากเกินไปยอมเปนความเสี่ยง ทั้งอิทธิพลของ
สหรัฐอเมริกาและปญหาโจรสลัดชุกชุม โดยหากชองแคบดังกลาวถูกโจมตีหรือไมสามารถเปดการ
เดินเรือไดดวยเหตุผลใดก็ตาม ยอมกอใหเกิดความเสียหายตอระบบเศรษฐกิจทั้งของจีนและทั่ว
โลก และหากเปลี่ยนเส นทางการเดิน เรือก็จะทําใหตองเดิน เรือเปนระยะทางที่ไกลขึ้น ทําให
คาใชจายสูงขึ้นดวยเชนกันจีนจึงตระหนักดีวาหากตองพึ่งพาชองแคบมะละกาเพียงอยางเดียวคง
8

8

สุรีย ไตรรัตนนุกูล. การดําเนินนโยบายจีนตอพมาระหวางป 2531-2536. สารนิพนธ
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาความสัมพันธระหวางประเทศและการทูต คณะรัฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 2538. 71.
9
ศิริชัย ลีเลิศยุทธ.จับตาทุนจีน เปดแผนอภิมหาโปรเจคตของจีนในพมา-อาเซียน.
(ออนไลน). 2555. แหลงที่มา: http://www.prachatai.com/journal/2012/06/40827
[10เมษายน 2560]
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สงผลกระทบอยางมากหากเกิดปญหาขึ้นมา รัฐบาลจีนจึงไดพยายามหาทางออกสูทะเลอีกดาน
หนึ่งเพื่อเปนการลดการพึ่งพาชองแคบมะละกาเพียงอยางเดียวและในที่สุด จีนก็ตัดสินใจเลือกที่
จะใชเสนทางผานกลางประเทศพมาเพื่อออกสูมหาสมุทรอินเดีย 10
ป จ จั ย การปฏิ รู ป เศรษฐกิ จ จี น ตามนโยบายสี่ ทั น สมั ย ของเติ้ ง เสี่ ย วผิ ง ในป 1980
นโยบายปฏิ รู ป เศรษฐกิ จ สมั ย ใหม ต ามกลไกตลาด 11 ประกอบไปด ว ยการพั ฒ นาการเกษตร
อุตสาหกรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 12 ไดกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงภายในจีนอยางมาก
ทําใหเศรษฐกิจจีนขยายตัวอยางตอเนื่อง การเติบโตทางทางอุตสาหกรรมเปนไปอยางรวดเร็ว 13
ส ง ผลต อ การขาดแคลนทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ เ ป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ในภาคการผลิ ต และ
ภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะดานพลังงานที่จะมาใชในภาคอุตสาหกรรมจีนจึงมีความจําเปนตองมี
พลังงานสํารองเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไมใหหยุดชะงักกลางคันโดยการออกไปแสวงหาแหลง
พลังงานทรัพยากรภายนอก
9

1 0

11

12

เศรษฐกิจ จีน เติบ โตมากบริเวณที่ติดกับ เมืองชายฝง เปน การพัฒนาแบบกระจุกตั ว
เกิดการอพยพเขามาในเมืองที่มีความเจริญเติบโต การกระจุกตัวของคนในเมืองที่อพยพเขามา
จากชนบทมีมากขึ้น การขยายตัวอยางรวดเร็วของเมืองเนื่องจากปญหาการวางงานและรายไดที่
ไมเพียงพอในชนบท ทําใหเกิดการเหลื่อมล้ําทางรายได สังคม เศรษฐกิจ รัฐบาลจีนพยายามแกไข
ปญหาดังกลาว โดยมีนโยบายสงเสริมการลงทุนในมณฑลภาคกลางและภาคตะวันตก 14 เพื่อเพิ่ม
การกระจายการพัฒนาและการกระจายรายได ลดความเหลื่อมล้ําระหวางมณฑลที่ติดชายฝงและ
13

10

อักษรศรี พานิชสาสน.แกะรอย “สรอยไขมุกจีน” ในพมา (อภิมหาโครงการสําคัญ
ของจีนในพมา). (ออนไลน). แหลงที่มา:
http://www.marinerthai.net/forum/index.php?topic=125.0 [10 เมษายน2560]
11
สมภพ มานะรังสรรค.จีนมหาอํานาจในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ:สถาบันวิถี
ทรรศน.2546.2.
12
เรื่องเดียว. 25.
13
วิทยากร เชียงกูล. เศรษฐกิจจีนในระบบเศรษฐกิจโลก.กรุงเทพฯ:สายธาร. 2547.16.
14
สมภพ มานะรังสรรค. จีนมหาอํานาจในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ: สถาบันวิถีทรรศน.
2546. 41.
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มณฑลทางตะวันตกที่อยูตอนในไมมีทางออกสูทะเล ความพยายามหาทางพัฒนาเศรษฐกิจใหแก
มณฑลทางใตของประเทศที่ยังลาหลังอยูใหมีความเจริญทัดเทียมดินแดนสวนอื่นๆโดยเฉพาะสวน
ที่อยูใกลชายฝงทะเล ดังนั้นพมาจึงมีประโยชนสําหรับจีนในแงที่เปนตลาดสงออกสินคาอุปโภคบริโภค เปนประตูสูภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และเปนชองทางที่จะทําใหทุนตางชาติไหล
เขาไปยังมณฑลยูนานไดสะดวกมากขึ้น โดยที่จีนไดดําเนินนโยบายตอพมาในหลายรูปแบบ ไดแก
การให ก ารสนั บ สนุ น ด า นการเมื อ งแก พ ม า ในเวที ร ะหว า งประเทศ ความร ว มมื อ ด า นการค า
ชายแดนความสนับสนุนทางการทหารการถอนการสนับสนุนกองกําลังตอตานรัฐบาลพมา ความ
ชวยเหลือทางเศรษฐกิจ
ปจจัยสภาพการเมืองและบริบทระหวางประเทศสถานการณการเมืองของพมาที่ไมมี
เสถียรภาพ และความเปนประชาธิปไตย การละเมิดสิทธิมนุษยชนปญหาความขัดแยงทางชาติ
พันธุ นํา ไปสูการคว่ําบาตร พมาปดประเทศและโดดเดี่ยวตัวเองเปน เวลานาน ปญหาเหลา นี้
กลายเปนอุปสรรคตอการเติบโตและพัฒนาเศรษฐกิจ ขณะที่ประเทศเพื่อนบานเปดตัวสูโลก
ภายนอกและกาวหนาไปกับเศรษฐกิจโลก 15 สงผลตอความดอยพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ พมาถูก
คว่ํ า บาตรทางเศรษฐกิ จ จากหลายประเทศไม มี โ อกาสที่ จ ะพั ฒ นาประเทศหรื อ ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ
โดยเฉพาะกับสหรัฐฯและประเทศในแถบยุโรป จากมาตรการคว่ําบาตรจากชาติตะวันตกยิ่งทําให
พมามีความสัมพันธทางเศรษฐกิจใกลชิดมากยิ่งขึ้นกับจีนความสัมพันธระหวางรัฐบาลพมากับจีน
ดําเนินไปอยางแนบแนน โดยเนนผลประโยชนทางเศรษฐกิจเปนสําคัญ ไมยุงเกี่ยวและแทรกแซง
กิจการภายใน ความสัมพันธระหวางพมากับจีนเปนความสัมพันธที่เกิดจากการแสวงหาที่พึ่งของ
พมาและความตองการพัฒนาประเทศ จึงตองหันไปพึ่งพาจีนในเกือบทุกดานจีนใหความชวยเหลือ
พมาทั้งดานการเงิน การคา การลงทุน ใหการกูยืมเงินจํานวนมหาศาล สนับสนุนใหบริษัทเอกชน
และภาครัฐของจีนเขาไปทําการคาการลงทุนในพมามาโดยตลอด แมวาจีนจะทราบดีถึงปญหา
ภายในของพมาและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดตามมาอีกมากมาย แตจีนไดเห็นสิ่งเหลานี้เปนโอกาสที่
จะอาศัยการชวยเหลือพมาเปนลูทางแผขยายอิทธิพลของจีนสูพมา ในหวงเวลาดังกลาวจีนได
กลายเปนประเทศคูคาและประเทศผูใหความชวยเหลือรายใหญของพมา รวมทั้งการลงทุนใน
14

15

อุดม เกิดพิบูลย.พมาในความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับตางประเทศ.เชียงใหม:โชตนาพ
ริ้นท,2549.91.
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โครงการใหญ ๆ ทั้งดานสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบคมนาคม สรางถนน ทางรถไป สรางเขื่อน
เพื่อผลิตไฟฟาพลังน้ํา สรางทอสงน้ํามันและกาซธรรมชาติ สัมปทานการทําเหมืองแรและปาไม 16
จีนมองเห็นผลประโยชนสําคัญในพมาทั้งแหลงวัตถุดิบและทรัพยากรที่สําคัญ การพึ่งพาจีนนั้น
พมาจําเปนตองยินยอมเสียสละบาง อยางเปนสิ่งตอบแทน เชน การรับเงินชวยเหลือแลกกับ
ทรัพยากรที่สําคัญ การยินยอมใหชาวจีนอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานในพมาโดยไมถูกตองตามกฎหมาย
นัก ธุ รกิจ พอคา แรงงาน เขา มาประกอบธรกิจ การคา สง ผลกระทบตอคนพมา ที่ไ มส ามารถ
แขงขันได 17
15

16

ปจจัยขางตนที่ไดกลาวถึงเปนสวนหนึ่งที่ทําใหจีนตัดสินใจเขามาลงทุนและสรางเขต
เศรษฐกิจพิเศษจาวผิ่ว (Kyaukpyu Special Economics Zone) ตั้งอยูในรัฐยะไขเปนทาเรือที่ใช
เชื่อมตอไปสูอินเดียตะวันออกกลางและยุโรป 18 สําหรับเชื่อมโยงมณฑลตอนใตของจีนผานพมาไป
ยังอาวเบงกอล โครงการนิคมอุตสาหกรรมและทาเรือน้ําลึกที่เมืองจาวผิ่ว ภายใตโครงการชื่อ
Kyaukpyu Economic and Technical Development zone Deep Seaport โครงการ
กอสรางทอสงน้ํามันดิบ จากตะวันออกกลางและแอฟริกาขนสงทางเรือมาที่ทาเรือจาวผิ่วเขาสู
มณฑลยูนาน โครงการทอสงกาซธรรมชาติที่จะขนสงกาซจากหลายแหลงในพมา 19 โครงการ
ลงทุนขนาดใหญตางๆของจีนที่เชื่อมโยงเมืองจาวผิ่วมีความสําคัญในเชิงยุทธศาสตรสําหรับจีนใน
ดานการเสริมสรางความมั่นคงดานพลังซึ่งมีน้ํามันและกาซธรรมชาติเปนสําคัญ
17

18

16

สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครคุณหมิง.จีนกับทาทีที่เปลี่ยนไปของ
พมา. (ออนไลน).2555. แหลงที่มา: http://www.academia.edu/4659810/
17
อุดม เกิดพิบูลย.เรื่องเดิม.87.
18
TBS A Member of Team Group. โครงการพัฒนาขนาดใหญในเมียนมาร.
(ออนไลน). แหลงที่มา:http://www.teamgroup.co.th/Project-developemnt-inMyanmar.pdf [10 พฤษภาคม 2560]
19
ศิริพร สัจจานันท. บทบาทของจีนในเมียนมาร. (ออนไลน).2558. แหลงที่มา:
http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail [10มีนาคม 2560]
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อุตสาหกรรมดานพลังงานถือวาเปนอุตสาหกรรมที่มีแนวโนมที่ดีสําหรับพมาทั้งน้ํามัน
และกาซธรรมชาติ ที่ทํารายไดเขาประเทศอยางมหาศาล แมวาพมาจะมีทรัพยากรเหลานี้อยาง
มากมายแตก็ไมสามารถนําทรัพยากรเหลานี้มาใชประโยชนไดดวยตนเอง ตองอาศัยการลงทุนและ
เทคโนโลยีจากตางชาติเกือบทั้งหมด พมาจําเปนตองเปดโอกาสใหนักลงทุนจากตางชาติเขามา
สํารวจขุดเจาะและผลิตกาซธรรมชาติและน้ํามัน เชน บริษัทของจีน China National Offshore
Oil-Corporation ( CNOOC) , China HuanQiu Contracting and Engineering Corporation
(HQCEC), China National Petroleum Corporation (CNPC) , China Oilfield Services Limited
( COSL) , Sichuan Petroeum Geophysical Company ( SCGC) , Sinopec Dianqiangui
(Sinopec) บริ ษั ท เหล า นี้ เ ป น บริ ษั ท สั ญ ชาติ จี น ที่ ไ ด รั บ สั ม ปทานเข า มาสํ า รวจและขุ ด เจาะใน
โครงการทอสงน้ํามันและกาซธรรมชาติในเขตเศรษฐกิจพิเศษจาวผิ่วการสงออกน้ํามันและกาซ
ธรรมชาติถือเปนรายไดหลักของพมา ทั้งจากแหลงยาดานา แหลงเยตากุน และแหลงฉวย โดยมี
การใหสัมปทานแกจีนเปนระยะเวลา 30 ป 20
19

การเกิดขึ้นของเขตเศรษฐกิจพิเศษจาวผิ่ว (Kyaukpyu Special Economin Zone)
ตั้งอยูในเมืองจาวผิ่วรัฐยะไข (Rakhine)หรือ รัฐอาระกัน (Arakan) เมืองหลวง คือ เมืองชิตเว
(Sittway) ทางฝงตะวันตกของพมา มีความยาวเกือบ 500 กิโลเมตร ทิศเหนือติดกับรัฐชิน ทิศ
ตะวั น ออกติ ด กั บ เขตมะเก ว (Magway)เขตพะโค (Bago) และเขตอิ ร ะวดี (Irrawaddy)
ทิศตะวันตกติดกับอาวเบงกอล ทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกับเขตจิตตะกอง (Chittagon) ที่ตั้งของ
รัฐยะไข (Rakhine) ถูกแยกจากพมาอยางสมบูรณดวยพรมแดนธรรมชาติอยางเทือกเขาโยมา
(Yoma Mountain) เปนที่ทราบกันดีวารัฐยะไขเปนหนึ่งในภูมิภาคที่ยากจนที่สุดของพมาซึ่งติด
หนึ่งในประเทศที่มีการพัฒนานอยที่สุดของโลก หลังจากถูกปกครองโดยทหารมาเกือบ 50 ป เขต
เศรษฐกิจแหงนี้จะถูกสรางขึ้นใกลกับเขตชุมชนของเมืองจาวผิ่วในรัฐยะไข ซึ่งหางจากนครยางกุง
ประมาณ 500 กิโลเมตร โครงการดังกลาวเปนสวนหนึ่งของขอเสนอของรัฐบาลในการนําโอกาส
20

สีดา สอนศรี. เอเชียตะวันออกเฉียงใต:การเมืองเศรษฐกิจและการตางประเทศ
(ค.ศ.1997-2007). กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2552.895-896.
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ทางเศรษฐกิ จ มาสู รั ฐ ยะไข เพื่ อลดป ญ หาความรุ น แรงต า งๆที่ เ กิ ดขึ้ น ในพื้ น ที่ ดั ง กล า ว มี ก าร
คาดหวังวาหากคนในพื้นที่ทุกคนมีงานทํา พวกเขาก็จะตองการที่จะใชชีวิตรวมกันอยางสงบ โดย
โครงการนี้รัฐบาลยืนยันวาจะสามารถสรางงานใหกับคนในพื้นที่จํานวนมาก 21ทําใหชีวิตความ
เปนอยูของคนในพื้นที่ดีขึ้น จะเกิดการสรางเมืองใหมที่มีสภาพแวดลอมที่ดีเพื่อตอบสนองการ
พัฒนาเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจแหงนี้รัฐบาลพมาใหสัมปทานโครงการแกจีน โครงการลงทุนตางๆ
ของจี น ในเมื องจ า วผิ่ ว ล ว นมี สํ า คั ญ ในเชิ ง ยุ ท ธศาสตร สํ า หรั บ จี น โดยเฉพาะความมั่ น คงด า น
พลังงานภายหลังมีการลงนามใน MOU ระหวางรัฐบาลสองฝาย ซึ่งระบุใหกลุม CITIC รัฐวิสาหกิจ
ที่ใหญที่สุดของประเทศจีนที่ทําธุรกิจทางดานการเงินและการลงทุนเปนผูศึกษาและจัดทําแผน
แมบท เพื่อรายงานตอ Ministry of National Planning and Economic Development ยังมี
ฝายเอกชนของพมาที่รวมกอสรางโครงการทาเรือจาวผิ่ว ทอน้ํามันและกาซธรรมชาติ คือ กลุม
บริษัททูฯ (The Htoo Group of Companies-HGC) เปนกลุมบริษัทใหญที่สุดในพมาและกลุม
บริษัทไอซีจีดูแลงานการจุดแหลงสํารองกาซในทะเลการกอสรางทอน้ํามันและกาซ
20

สวนกลุ มบริษัท เอเชี ยเวิ ล ด ดูแ ลงานการกอ สร า งท า เรือ 22เขตพัฒ นาเศรษฐกิจ และ
เทคโนโลยีจาวผิ่ว (KyaukPhyu Economic and Technological Development Zone) ซึ่ง
รัฐ บาลจีน และรั ฐ บาลพม า ไดล งนามในบัน ทึก ความเข า ใจเมื่ อวั น ที่ 16 กุมภาพัน ธค .ศ. 2011
มูลคาเงินลงทุนในโครงการประมาณ 10,000 ลานดอลลารสหรัฐ มีพื้นที่ 520 เฮกตาร (3,250 ไร)
โครงการนี้สามารถใชเปนเสนทางเชื่อมระหวางอินเดียและจีนไดอุตสาหกรรมสวนใหญของเขต
เศรษฐกิจพิเศษจาวผิ่วจะเปนโครงการอุตสาหกรรมปโตรเลียมและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องซึ่งจะ
ไปเชื่อมโยงกับการพัฒนาแหลงกาซธรรมชาติฉวย (Shwe Gas Project) และโครงการขนสง
2 1

21

กรุงเทพธุรกิจออนไลน.พมาดัน'ยะไข'เขตเศรษฐกิจแพิเศษ. (ออนไลน). 2560.
แหลงที่มา: HTTP://WWW.BANGKOKBIZNEWS.COM/NEWS/DETAIL/528402 [30เมษายน 2560]
22
หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจปที่ 33 ฉบับที่ 2822. จีนเขาเสนชัยทาเรือน้ําลึกพมาเชื่อม
คุณหมิง ทาเรือทวายรัฐบาลปูงานหนัก ยุนยังเฉย. (ออนไลน). 2556. แหลงที่มา:
http://www.ditp.go.th/contents_attach/74059/74059.pdf [30เมษายน 2560]
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น้ํามันและกาซธรรมชาติทางทอซึ่งเชื่อมโยงแหลงกาซธรรมชาติและโครงการทาเรือน้ําลึกจาวผิ่ว
กับเมืองคุนหมิง (Kunming) และเมืองหนานหนิง (Nanning) ประเทศจีน 23 เปนโครงการรวม
ระหวางบริษัทน้ํามันแหงชาติของพมา (Myanmar Oil and Gas Enterprise) กับรัฐวิสาหกิจจีน
China National Petroleum Corporation (CNPC) 24 ยักษใหญดานพลังงานของจีนไดเขาไปตั้ง
บริษัท CNPC-South East Asia Pipeline เพื่อเขาไปดูแลและเริ่มกอสราง เริ่มตนจากเมืองทา
จาวผิ่วในพมาไปยังเมืองรุยลี ความยาวทอกาซ 870 กิโลเมตรคาดวาจะสงกาซปละ 12 พันลาน
ลูกบาศกเมตรคูขนานกับทอสงน้ํามันความยาว 771 กิโลเมตรซึ่งจะนําน้ํามันดิบมาจากตะวันออก
กลางและแอฟริกาเหนือจะถูกสงไปยังจีนโดยไมผานชองแคบมะละกา จะสามารถสงน้ํามันดิบไดป
ละ 22 ลานตัน ทอสงกาซธรรมชาติจีน-พมาเปน 1 ใน 4 ทอนําเขาพลังงานที่สําคัญของจีน (อีก 3
เสนทางไดแก ทอสงน้ํามันดิบจีน-คาซัคสถาน ทอสงกาซธรรมชาติจีน-เอเชียกลาง และทอสง
น้ํามันดิบจีน-รัสเซีย) เปนการบุกเบิกการนําเขาพลังงานผานภาคตะวันตก 25ของจีน สิ่งสําคัญคือ
ชวยใหจีนลดการพึ่งพาการนําเขาพลังงานผานชองแคบมะละกา และเพิ่มชองทางการนําเขา
พลังงานของจีนปจจุบันน้ํามันดิบที่จีนนําเขาผานชองแคบมะละกามีประมาณ 200 ลานตัน คิด
22

24

23

ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศม.หอการคาไทย.สิทธิประโยชนในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษของเมียนมาร. (ออนไลน). 2556. แหลงที่มา:
http://www.citsonline.utcc.ac.th/images/stories/CITS/PDF/ARTICLES/2557/AR2557_
001.pdf [20เมษายน 2560]
24
ทอสงน้ํามันและกาซธรรมชาติจีน-พมาลงทุนโดย 4 ประเทศ คือ จีน พมาอินเดีย และ
เกาหลีใต โดยแบงสัดสวนการลงทุนเปนรอยละ 50.9 , 7.4 , 12.5 และ 29.2 ตามลําดับ
นอกจากนี้ พมายังไดรับผลประโยชนจากภาษี คาเชาที่ดิน คาผานแดน และกองทุนอบรม
เทคโนโลยี จํานวนมากอีกดวย
25
ศูนยขอมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน. ทอกาซธรรมชาติจีน-เมียนมาร เปดใชงานเขาจีน
สถานีแรก 31 ก.ค.นี้. (ออนไลน). แหลงที่มา:
http://www.thaibizchina.com/thaibizchina/th/china-economic-business/ [15
พฤษภาคม 2560]
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เปนสัดสวนราวละ 80% ปริมาณนําเขาน้ํามันดิบทั้งหมดของจีน 26ที่ตองขนสงผานชองแคบมะละ
กา คาดวาทอสงน้ํามันดังกลาวจะลดการพึ่งพาเสนทางมะละกาลงไดราว 1 ใน 3 โดยชวยยน
ระยะทางจากแอฟริกาและอาหรับไดประมาณ 1,200 ก.ม. 27 การวางทอกาซธรรมชาติและทอสง
น้ํามันดิบจากทาเรือน้ําลึกจาวผิ่วทางฝงทะเลอันดามันผานเมืองมัณฑะเลย (Mandalay) ไปยัง
มณฑลยูนานของจีน 28 โดยน้ํามันดิบจะจัดสงทางเรือมาจากประเทศแถบตะวันออกกลางมาที่นี่
สวนกาซธรรมชาติจะมาจากแหลงกาซของประเทศพมาเอง เพื่อสงน้ํามันดิบและกาซธรรมชาติไป
ยังประเทศจีน 29ถือเปนเสาหลักของยุทธศาสตรจีนในการลงทุนทั้งดานการผลิตพลังงานและ
สาธารณูปโภคดานการขนสงในพมาและยังเปนทางออกสูมหาสมุทรอินเดียผานเสนทางทางบก
จากจีน พรอมกับเปน เสน ทางนําเขาเชื้อเพลิง จากตะวัน ออกกลางดว ย ทอสงกา ซจากชายฝง
มหาสมุทรอินเดียของพมาไปยังภาคตะวันตกเฉียงใตของจีน แนวทอชวยเลี่ยงชองแคบมะละกาซึ่ง
อาจถูกสหรัฐปดลอมกรณีเกิดสงคราม แตประเด็นที่สําคัญกวาการยนระยะทางก็คือ การลดความ
ลอแหลมและกระจายความเสี่ยงจากการนําเขาพลังงานผานชองแคบมะละกาของจีน ซึ่งสหรัฐมี
กําลังทางทะเลที่จะเขาควบคุมเสนทางนี้ได แนวทอสงน้ํามันนี้ชวยใหจีนมีเสนทางสํารองหากชอง
แคบมะละกาถูกปดกั้นเพราะโจรสลัด การกอการราย หรือความขัดแยง "รัฐบาลปกกิ่งเกรงวา
ชองแคบนี้จะถูกสหรัฐปดกั้นหากเกิดความขัดแยงระหวางประเทศตาง ๆ ในชองแคบไตหวัน หรือ
ที่อื่นๆ และที่สําคัญ เปนการเพิ่มความรวมมือระหวางจีนและประเทศในภูมิภาค ถือเปนแนว
25
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เรื่องเดียวกัน
สาธิตมนัสสุรกุล.เปดทอกาซพมา-จีนในเดือนพฤษภาคม. (ออนไลน). แหลงที่มา:
http://news.voicetv.co.th/world/61129.html [15พฤษภาคม 2560]
28
TBS A Member of TEAMGROUP. โครงการพัฒนาขนาดใหญในเมียนมาร.
(ออนไลน). แหลงที่มา: http://www.teamgroup.co.th/Project-developemnt-inMyanmar.pdf. [22เมษายน 2560]
29
จิรพรรณเลี่ยงโรคาพาธ. เรื่องเลาจากการไปเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZs) ในยางกุง.
(ออนไลน). แหลงที่มา:
http://rescom.trf.or.th/display/keydefault.aspx?id_colum=3175[15 พฤษภาคม 2560]
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ทางการพัฒนารวมกันนอกจากโครงการทอสงกาซธรรมชาติน้ํามันยังมีโครงการอื่นอยาง โครงการ
กอสรางทางรถไฟสายซิตตวย-ยูนาน เชื่อมเมืองจาวผิ่ว (Kyaukpyu) ในรัฐยะไขกับคุนหมิงเมือง
สําคัญของมณฑลยูนาน เปนทางรถไฟคูขนานกับแนวทอสงกาซธรรมชาติน้ํามันเชื่อมโยงจีนความ
ยาว 990 กิโลเมตร รถไฟวิ่งไดเร็ว 160 กม. ตอชั่วโมง 30จีนจะเปนผูลงทุนสรางทางรถไฟสายนี้
และโอนใหเปนกรรมสิทธิ์ของรัฐบาลพมาหลังจากไดแสวงประโยชนตอบแทนจากโครงการแลว
เปนเวลา 50 ป 31 การมีรถไฟความเร็วสูง จะทําใหการขนสงสินคาจีนจากโรงงานที่เกิดขึ้น
ใหม ๆ ในมณฑลด า นในที่ ไ ม ติ ด ทะเลของจี น ส ง ออกไปจํ า หน า ยยั ง แถบยุ โ รป แอฟริ ก า
ตะวันออกกลางได ดวยตนทุนดานโลจิสติกสที่ต่ําลง โดยผานเสนทางนี้ออกสูมหาสมุทรอินเดีย
32
โครงการทาเรือที่ใชเชื่อมตอไปสูอินเดียตะวันออกกลางและยุโรปเขตโครงการคลุมพื้นที่รวม
ประมาณ 17,500 ไร เปนการพัฒนาทาเรือน้ําลึกและนิคมอุตสาหกรรมสําหรับรองรับเรือขนสง
น้ํามันขนาด 300,000 ตันทาเรือสินคาขนาด 60,000 ตันและทาเรือทองเที่ยวขนาด 100,000ตัน
ได เมืองนิคมอุตสาหกรรมจะมีทุกอยางครบวงจร ทั้งสนามบิน โรงงานปโตรเคมี โรงงานถลุงเหล็ก
29

30

31

33
32

ผลกระทบจากเขตเศรษฐกิจพิเศษจาวผิ่ว (Kyaukpyu Special Economic Zone) ที่
มี ต อ พม า หลั ง จากการเจรจาและตกลงการจั ด ตั้ ง เขตเศรษฐกิ จ จ า วผิ่ ว (Kyaukpyu Special
Economic Zone) ที่มีจีนเปนผูลงทุนรายใหญ โดยเนนยุทธศาสตรความมั่นคงทางพลังงานเปน
30

เรื่องเดียวกัน
สาธิตมนัสสุรกุล.เมียนมารสํารวจเสนทางรถไฟจีน. (ออนไลน). แหลงที่มา:
http://news.voicetv.co.th/global/107192.html [18พฤษภาคม 2560]
32
ศิริพร สัจจานันท.บทบาททางพลังงานและคมนาคมของจีนในเมียนมาร. (ออนไลน).
แหลงที่มา:
http://www.marinerthai.net/forum/index.php?action=profile;u=3;area=showposts;s
a=topics;start=945 [18 พฤษภาคม 2560]
33
ศิริชัย ลีเลิศยุทธ.จับตาทุนจีน เปดแผนอภิมหาโปรเจคของจีนในพมา-อาเซียน.จับตา
ทุนจีน เปดแผนอภิมหาโปรเจคของจีนในพมา-อาเซียน.(ออนไลน). 2555. แหลงที่มา:
http://www.prachatai.com/journal/2012/06/40827 [10เมษายน 2560]
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สําคัญ ไดแก โครงการทอสงน้ํามันและกาซธรรมชาติจากเขตเศรษฐกิจพิเศษจาวผิ่วถึงทางตอนใต
ของจีน เปนที่แนนอนอยูแลววาผูที่ไดรับผลประโยชนโดยตรงและแทบไมไดรับผลกระทบใด ๆ
เลยจากการเกิดขึ้นของเขตเศรษฐกิจพิเศษ คือ จีน แตในทางกลับกัน พมาเองที่เปนประเทศผูรับ
การลงทุนรัฐบาลพมาชูนโยบาย “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” เพื่อสรางงานใหประชาชน แตการลงทุน
เกือบทั้งหมดเนนเรื่องพลังงาน กาซ เขื่อน และถานหิน 34แมวาจะไดประโยชนแตก็คงไมเทียบเทา
กับผลประโยชนที่จีนไดรับไป แตสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นและไดรับอยางชัดเจนโดยหลีกเลี่ยงไมไดนั่น
คื อ ผลกระทบที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ตามมาตั้ ง แต เริ่ มตน การกอ สร า งไปจนถึ ง ขั้ น ตอนการเปด เปน เขต
เศรษฐกิจพิเศษอยางเต็มรูปแบบ ผลประโยชนและผลกระทบที่ไดรับก็ไมรูวาสิ่งที่ไดจะคุมคากับสิ่ง
ที่ ต อ งเสี ย ไปหรื อ ไม เขตเศรษฐกิ จ แห ง นี้ จ ะก อ ให เ กิ ด ความเปลี่ ย นแปลงในพม า อย า งมาก
โดยเฉพาะดานการคาและการลงทุนที่จะมีเงินไหลเวียนเขามาในพมาอยางมหาศาล เพื่อนําไป
พัฒนาเศรษฐกิจ ความอยูดีกินดีของประชาชน และบริหารจัดการกิจการภายในประเทศใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทัดเทียมนานาประเทศ แมวารัฐบาลพมาจะพยายามทําให
ประชาชนเห็นถึงผลประโยชนที่ประชาชนและประเทศจะไดรับ แตก็ยังเกิดกระแสตอตานอยาง
มากมายจากหลายฝายทั้งองคกรอิสระ ประชาชนทั้งในพื้นที่ใกลเคียงและประชาชนในประเทศถึง
ผลกระทบตาง ที่จะเกิดขึ้นอยางแนนอน มีการออกมาเรียกรองและตอตานขอตกลงดังกลาว
เพราะมีผลกระทบตอประชาชนในพื้นที่ ดานองคกรเอกชนหลายองคกรไดเริ่มเคลื่อนไหวระดม
พลังเพื่อคัดคานการเดินหนาโครงการลงทุนของตางชาติที่เปนโครงการขนาดใหญและมีผลกระทบ
ตอชุมชนในพื้นที่ หวังจะใหรัฐบาลนําเรื่องกลับไปพิจารณาทบทวนใหม เพื่อใหเกิดความเปนธรรม
มากขึ้นหรือยังยั้งโครงการดังกลาวเสีย เนื่องจากจะเปนภัยคุกคามความตอความมั่นคง และสราง
ปญหาความเดือดรอนและความขัดแยงตอรัฐบาลและประชาชนอีกหลายชาติพันธุฉะนั้นรัฐบาลจึง
ควรพิจารณาอีกครั้ง โครงการการลงทุนดังกลาวมุงเนนที่ภาคเศรษฐกิจก็จริง แตเปนการกระจุก
ตัวอยูกับภาคพลังงานเทานั้น โครงการดังกลาวไมไดเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจในพมาในระดับ
รากฐาน ผลประโยชนสวนใหญกระจายเขาสูอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง โครงการทอสงน้ํามันและ
กาซธรรมชาติทําใหเกิดผลกระทบกับผูคนอยางตอเนื่อง เกิดปญหาความไมมั่นคงทางพลังและ
33
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กรุงเทพธุรกิจ.ความจริงหลักฉาก พมาโฉมใหมกับ 8 โครงการใหญ. (ออนไลน). 2555.
แหลงที่มา: http://transbordernews.in.th/home/?p=399 [28 เมษายน 2560]
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ความขัดแยงแยงชิงทรัพยากรดังกลาวตอพมา 35 รวมถึงมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน สงผลกระทบ
อยางรายแรงตอสิ่งแวดลอม ไมมีความโปรงใส และที่รายก็คือ กอสงครามยอยๆ ขึ้นอีกหลายพื้นที่
ของประเทศ รัฐบาลพมาและรัฐบาลจีนรวมถึงภาคเอกชนยืนยันวาการเกิดขึ้นของเขตเศรษฐกิจ
พิเศษจาวผิ่วจะทําใหชีวิตความเปนอยูของชาวบานในพื้นที่และบริเวณใกลเคียงดีขึ้นอยางแนนอน
การเกิดขึ้นของเขตเศรษฐกิจพิเศษจะเพิ่มการจางงาน เพิ่มรายได ประชาชนมีโอกาสมากขึ้น มี
การพัฒนาพื้นที่ที่หางไกลความเจริญใหเปนแหลงอุตสาหกรรมและเมืองใหมที่มีบทบาทสําคัญทาง
เศรษฐกิจพมาอยางยิ่งยวด แตเราจะมาพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาของเขตเศรษฐกิจ
พิเศษดังกลาวทั้งตอชุมชน สังคม วิถีชีวิต
34

ปญหาการคอรรัปชั่น
โครงการที่มีเงินลงทุนมหาศาล ผานองคกรของรัฐในหลายขั้นตอน มีทั้งภาคเอกชนและ
ภาครั ฐ บาลของทั้ ง สองประเทศเข า มาลงทุ น ย อ มมี ก ารคอร รั ป ชั่ น เกิ ด ขึ้ น ได ใ นทุ ก ขั้ น ตอน
เนื่องจากเปนโครงการใหญที่ตรวจสอบยาก เงินที่ไดจากโครงการดังกลาวจึงไมไดนํามากระจายสู
ประชาชนและนําไปพัฒนาประเทศอยางแทจริง ประชาชนไมไดมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้นหลังการ
เกิ ดขึ้ น ของเขตเศรษฐกิจ ไมเกิดการกระจายรายได เงินไปตกอยูที่ผูบ ริหารระดับ สูงอยางไม
โปรงใส ขาดกฎระเบียบและกฎหมาย รวมถึงความรับผิดชอบและความโปรงใสในกลไกการคา
การลงทุนของพมา สงผลใหจีนและบริษัทอื่นๆที่เขารวมลงทุนภายในประเทศกลายเปนผูมีสวน
รวมในคอรรัปชั่น
ปญหาการขาดแคลนพลังงาน
ประชาชนในพื้นที่เชื่อวาการสงออกนํามันและกาซธรรมชาติจากพมาทําใหพมาขาด
แคลนพลังงานในการผลิตไฟฟาเพื่อการอุปโภค-บริโภค ทําใหเกิดปญหาไฟดับบอยครั้ง คาไฟกาซ
หุงตมยังมีราคาเพิ่มขึ้นอีกดวย ซึ่งปญหาไฟฟาดับบางครั้งก็เกิดจากการขั้นตอนการทํางานในการ
ระเบิดและขุดเจาะ ยิ่งไปกวานั้นชาวบานกวา 80% ในหลายพื้นที่ยังไมมีไฟฟาใชแตกลับมีการขุด
เจาะและสงออกกาซไปประเทศอื่น
ปญหาการเวนคืนที่ดิน
35

Blocking Freedom: Arakan Oil Watch October 2008
[ 104 ]

พินิจอุษาคเนย์

ณภัทร มานะเวช

ในพื้นที่จัดทําเขตเศรษฐกิจที่มีหลายโครงการดวยกัน มีการใชพื้นที่อยางมหาศาล สราง
ความเดือดรอนแกประชาชนที่อยูในพื้นที่ เชน เกิดการเวนคืนที่ดินตามแนวรางรถไฟและโดยรอบ
เพื่อนําไปสรางทางรถไฟเชื่อมกับมณฑลยูนาน มีการสรางถนนเพื่อเขาไปสูเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ประชาชนที่อยูในพื้นที่ดังกลาวเปนเวลาหลายชั่วอายุคนตองถูกเวนคืนที่ดิน โดยไมไดรับการ
ชดเชย หลายครอบครัวตองอพยพไปอยางไมมีจุดหมายปลายทาง การขาดพื้นที่ทําการเกษตร
หลายลานเอเคอร ทําใหประชาชนขาดแคลนอาหารและรายไดที่ไดจากการทําการเกษตร ถูกยึด
ไรนาที่ทํามาหากินและประกอบอาชีพ เพื่อเอาไปทําเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ นอกจากนี้การขุด
เจาะน้ํามันในพื้นที่ดังกลาวของจีน อยูในความรับผิดชอบและดูแลของรัฐบาลพมา ทําใหรัฐบาล
พมามีคําสั่งใหประชาชนที่อยูบริเวณดังกลาวยายออกจากพื้นที่ หากไมปฏิบัติตามคําสั่งก็จะบังคับ
และขับไลออกจากบานเรือนของตนเอง ยิ่งไปกวานั้นมีการเผาทําลายบานเรือนประชาชนเพื่อให
ประชาชนอพยพออกไปอาศัยอยูในพื้นที่อื่น การกอสรางและการวางทอแกสทําใหการเกิดการ
บั ง คั บ ยึด ที่ดิ น ของชาวบ า นโดยปราศจากคา ชดเชย พื้น ที่ที่ มีป ระชากรอาศัย กว า 6 แสนคน
ชาวบานตองสูญเสียที่ทํากินและบอน้ํามันที่เคยเจาะโดยวิถีชาวบานมาหลายชั่วอายุคนตองถูก
ทําลายดวยเครื่องจักรขนาดใหญ
ปญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพชุมชนและวิถีชีวิต
ประชาชนในพื้นที่ตองอพยพไปที่อื่น กลายเปนชุมชนราง ไมมีที่ดินทํามาหากินและทํา
การเกษตร ทํา ลายสภาพความเปน อยูของเหล าเกษตรกรและชาวประมง จากที่ส าธารณะที่
ชาวบานมีสิทธิเขาไปทํากิจกรรม กลับกลายเปนที่ดินสวนบุคคลเขตพื้นที่บุคคลภายนอกหามเขา
รั ฐ บาลอ า งสิ ท ธิ์ค วามเป น เจ า ของเพื่ อทํ า จั ดตั้ ง เขตเศรษฐกิ จ ความหวั ง ที่ ช าวบ า นในบริ เ วณ
ใกลเคียงจะมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น มีงานทํา มีรายไดเลี้ยงปากทองและรายไดที่เพียงพอตอ
ครอบครัวจากการเขาไปทํางานในเขตเศรษฐกิจพิเศษก็ เลือนราง ลงเนื่องจากชาวบานขาดความรู
ทักษะและความชํานาญในการทํางานรวมถึงตองยายไปอยูไกลกวาเดิม วิถีชีวิตการบริโภคน้ํามัน
แบบคนทองถิ่นไดถูกทําลายลงอยางสิ้นซาก อุปกรณแบบทองถิ่นถูกทดแทนดวยเครื่องจักรขนาด
ใหญสงผลกระทบตอโครงสรางทางธรณีวิทยา เพราะอุปกรณแบบดั้งเดิมไมไดมีความสามารถขุด
เจาะในชั้นที่ลึกมากเมื่อเทียบกับเครื่องจักรสมัยใหม ประชาชนในเกาะรัมรี (Ramree Island) มี
การขุ ดเจาะน้ํา มัน เพื่อนํา ไปใชในครอบครัวแบบวิถีดั้ง เดิม น้ํา มันที่ถูกขุดไดจ ะถูกใชเพื่อการ
ดํารงชีวิต เชน การเติมน้ํามันเรือหาปลา ยานพาหนะเพื่อใชในชุมชน
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ปญหาการขาดขอมูลขาวสารและการมีสวนรวม
โครงการดัง กลา วขาดการใหความรูและรายละเอียดความโปรง ใสในการทํา งานถึง
ขั้นตอนตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นและมีผลกระทบอะไรที่จะตามมาในการปฏิบัติงานดานการระเบิด
ขุดเจาะ ไมมีการทํารายงานเสนอถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอสังคมและสิ่งแวดลอม ขาดความ
รับผิดชอบตอผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมา การปฏิบัติงานเปนไปโดยอําเภอใจปราศจากการ
พูดคุยหรือไดรับอนุญาตจากคนในพื้นที่ ประชาชนไมไดรับรูขาวสารหรือขอมูลที่เท็จจริง ไดรับรู
เพียงแตสิ่งที่รัฐบาลอยากใหรู รูเฉพาะผลประโยชนที่ประชาชนในพื้นที่จะรับ โดยไมไดใหการรับรู
ในแงอื่น
ปญหาความขัดแยงชนกลุมนอย
ชุมชนชาวโรฮิงยาที่เมืองจ็อก ผิ่ว ในรัฐอาระกัน ไดรับ ความเสียหายจากเพลิง ไหม
ขณะที่สถานการณขัดแยงระหวางชาวยะไขและชาวโรฮิงยารอบลาสุด ทําใหมีผูอพยพอยูตามคาย
พักพิงในรัฐอาระกันอยางนอย 7 หมื่นคนความรุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อมิถุนายนที่ผานมา ประกอบกับ
การที่รัฐบาลพมามีควบคุมการเขาถึงความชวยเหลือดานมนุษยธรรมใหกับชุมชนชาวโรฮิงยาที่
ตองอพยพหลังเกิดความรุนแรง ทําใหมีชาวโรฮิงยาราว 104,000 คนจากตัวเลขขอฮิวแมนไรท
วอทซ ตองการความชวยเหลืออยางเรงดวนในเรื่องอาหาร ที่พัก และการดูแลสุขภาพ ขณะที่จาก
ความรุนแงระลอกลาสุดทําใหมีผูอพยพภายในประเทศ (Internally displaced persons - IDP)
แลว 75,000 คน สวนใหญเปนชาวโรฮิงยา และอาศัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราว 40 แหงในเมืองซิตต
เหว และเจากตาว 36ถือเปนการกอสงครามระหวางชาติพันธุที่จะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเมื่อ
รัฐบาลสงทหารเขาไปรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในพื้นที่โครงการลงทุนตางๆ
แทนที่จะเปนการทําใหสถานการณดีขึ้นแตมีรายงานวาทหารพมาขมขืนผูหญิงและเด็ก ซึ่งจํานวน
ผูหญิงและเด็กที่ตกเปนเหยื่อเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ 37 ชาวโรฮิงยาถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนอยาง
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ประชาไท. ฮิวแมนไรทวอทซ เผยภาพชุมชนโรฮิงยาถูกเผาวอดหลังเหตุขัดแยงรอบ
ลาสุด. (ออนไลน). แหลงที่มา: https://prachatai.com/journal/2012/11/43432 [26เมษายน
2560]
37
กรุงเทพธุรกิจ. ความจริงหลักฉาก พมาโฉมใหมกับ 8 โครงการใหญ. (ออนไลน).
2555. แหลงที่มา: http://transbordernews.in.th/home/?p=399 [26 เมษายน 2560]
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รุนแรง เพราะพมามองวาพวกเขาเหลานี้ไมใชพลเมือง จะทําอยางไรก็ไดกับชีวิตเหลานี้ รัฐบาล
พมาใหการชวยเหลือชาวพุทธในรัฐยะไขประทุษรายตอชีวิตและทรัพยสินของชาวโรฮิงยา รัฐบาล
พยายามใชความขัดแยงทางชาติพันธุและศาสนาเปนเครื่องมือเพื่อขับไลชาวโรฮิงยาออกจากพื้นที่
ดังกลาว เนื่องจากผลประโยชนทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะแหลงน้ํามันและกาซธรรมชาติที่มีอยู
รัฐบาลพยายามหาความชอบธรรมใหกับตนเองในการเขาไปยึดพื้นที่โดยใชกลุมชาติพันธุที่ขัดแยง
กันอยูแลวใหกอความไมสงบเพื่อจะไดสงทหารเขาไปดูแลและยึดพื้นที่ในที่สุด เมื่อกําจัดชาวโรฮิง
ยาไดสําเร็จ ก็จะหําจัดชาติพันธุอื่น ๆ ในพื้นที่อยางแยบยล
ปญหาความหวาดระแวง
การเกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษยอมทําใหเกิดการจางงาน การอพยพของแรงงานทั้งจาก
ประชาชนพมาตางพื้นที่และประชาชนจีนที่เขามาแสวงหาโอกาสในชีวิตที่ดีกวา เกิดการแยงงาน
คนพื้นเมือง พอคาจีนเขามาแยงที่ดินทํากินของคนพมา ทําใหที่ดินที่ดินมีราคาเพิ่มสูงขึ้น เกิดการ
อพยพเขามาตั้งถิ่นฐานของชาวจีนอยางถาวร เกิดกลุมชุมชน สังคมวัฒนธรรม วิถีชีวิตจีน พอคา
ชาวจีนไดเขามาครอบงําเศรษฐกิจและสังคมพมาจนทําใหพลเมืองพมากลายเปนพลเมืองชั้นสอง
เหมือนเมื่อครั้งที่พมาตกเปนอาณานิคมของอังกฤษคนพมามีความกังวลและหวาดระแวงตางชาติ
อยางมากอันเปนผลจากประสบการณอันเลวรายเมื่อครั้งเปนอาณานิคมของอังกฤษ นอกจาก
ความหวาดระแวงในระดับประชาชน รัฐบาลพมาเองก็มีความกังวลในการเขามามีอิทธิพลมาก
เกินไปของจีนตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน จึงมีความพยายามในการปฏิรูปประเทศเพื่อลดการพึ่งพา
จีนเพียงอยางเดียว พยายามมีความสัมพันธนานาชาติเพื่อใชถวงดุลอํานาจไมใหจีนมีบทบาทมาก
เกิ น ไป การกลั บ ไปมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ สหรั ฐ อเมริ ก าและชาติ ยุ โ รป โดยเฉพาะในรู ป แบบ
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการทูตจึงกลายเปนเงื่อนไขสําคัญในความสัมพันธพมา-จีน ทําให
พม า ไมจํ า เป น ต องพึ่ง พาการลงทุ น จากจี น อี ก ต อ ไป หรื อแม แ ต ก ารเข า สู อ าเซียนก็ก ลายเป น
หลักประกันดานความมั่นคงในเวทีระหวางประเทศที่เขมแข็งของพมา โดยเฉพาะในกรณีหากตอง
เผชิญหนากับจีนขึ้นมาจริง ๆ 38
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ณัฐพล ตันตระกูลทรัพย. ความสัมพันธจีนพมาหลังการเลือกตั้ง. (ออนไลน). 2555.
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ปญหาสิ่งแวดลอม
การสํารวจและขุดเจาะน้ํามันในบริเวณชุมชนไดสรางความเดือดรอนแกชาวบานที่อาศัย
อยูบริเวณนั้นอยางมาก ทั้งมลพิษทางน้ํา มลภาวะทางอากาศและเสียง รวมถึงทําลายระบบนิเวศ
โดยรอบ ชาวบานในพื้นที่อางวาการกอสรางที่พักคนงานจีนในไซตงานขุดเจาะน้ํามันและกาซ
ธรรมชาติสรางความเดือดรอนแกพวกเขาอยางมาก โดยเฉพาะดานสุขอนามัยของคนในพื้นและ
การปฏิบัติที่ขัดตอประเพณีดั้งเดิมของพวกเขา เชน คนอาระกันมีความเชื่อวา การมีหองน้ําไว
หนาที่อยูอาศัยจะนําพาโชคไมดีมาให แตคนงานชาวจีนมีการกอสรางหองน้ําไวดานหนาไซตงาน
และไมสนใจความเชื่อดังกลาว และยังสงกลิ่นเหม็น สรางความสกปรกแกชุมชนอีกดวย
การขุดเจาะน้ํามันทําใหเกิดโคลนบนถนนชาวบานไมสามารถสัญจรไดอยางสะดวก เกิดกลิ่นเหม็น
บางครั้งมีการทํางานทั้งวันทั้งคืนเปนเวลาติดตอกันหลายวันทําใหเกิดเสียงดังและเสียงสวางที่
รบกวนชาวบานทําใหไมสามารถใชชีวิตไดตามปกติ พื้นที่เพาะปลูกไมสามารถเพาะปลูกและทํา
การเกษตรไดอีกตอไป มีการขุดทางน้ําผานไรนาของชาวบานโดยที่ไมแจงใหชาวบานทราบกอน
เพื่ อ ปล อ ยน้ํ า เสี ย และขี้ โคลนจากการขุ ด เจาะ มี ส ารพิ ษ ปะปนอยู ในทั้ ง ดิ น และแหล ง น้ํา ตาม
ธรรมชาติ มีการปลอยทิ้งน้ําเสียที่ปนเปอนน้ํามันและสารพิษอื่น ๆ จากการขุดเจาะน้ํามันและไซต
งานซึ่งน้ําที่ถูกปลอยลงสูแหลงน้ําในชุมชนจะไหลลงไปสูอาวเบงกอลสรางความเสียหายเปนวง
กวางแกระบบนิเวศบอยครั้งที่มีปลาตายในแหลงน้ําธรรมชาติ ชาวบานไมสามารถนําปลามา
ประกอบอาหารหรือนําไปขายไดเนื่องจากกลัวจะเปนอันตรายตอสุขภาพ ไมมีใครกลาหาอาหาร
จากธรรมชาติเหมือนแตกอนอีกตอไป
จีนและพมามีความสัมพันธกันมาเปนเวลานานตั้งแตสมัยที่พมายังเปนอาณาจักรอัน
รุงเรืองการดําเนินความสัมพันธของทั้งจีนและพมาเปนไปในพื้นฐานของดานความมั่นคงเปนหลัก
เนื่องจากความเชื่อที่วาการมีเพื่อนบานที่ดีน้ันก็เสมือนเปนประตูหลังบานที่จะคอยดูแลบานใหมี
ความสงบเรียบรอยและปลอดภัย จีนและพมาจึงเปนเพื่อนบานที่ดีตอกันมาโดยตลอด แมวาในแต
ละชวงของความสัมพันธท่ีเกิดขึ้นจะมีความเปลี่ยนแปลงไปบางนั้นขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลง
ภายใน เชน ระบอบการเมือง สังคม เศรษฐกิจ การเปลี่ยนนโยบายและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก
ภายนอก เชน บริบทระหวางประเทศ สงครามโลก สงครามเย็น หลังจากสงครามตาง ๆ สิ้นสุดลง
การตอสูกันดวยอาวุธและอุดมการณไดกลายเปนเรื่องลาหลังไปแลว ความมั่นคงและมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิ จ กลายเป น เรื่ อ งสํ า คั ญ จี น ภายหลั ง นโยบายปฏิ รู ป ในทศวรรษ 80 ได ส ร า งความ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญแกหนาประวัติศาสตรจีน การพัฒนาเศรษฐกิจของจีนไดขยายตัวและเติบโต
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อยางรวดเร็ว นําไปสูปญหาที่ตามมา คือ การขาดแคลนทรัพยากรที่เปนปจจัยสําคัญในการผลิต
โดยเฉพาะภาคพลังงานที่ถือเปนตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สําคัญ ความเหลื่อมล้ําในการกระจาย
รายไดของมณฑลบริเวณชายฝงกับมณฑลตอนในที่ไมมีทางออกสูทะเล การอพยพจากชนบทเขาสู
เมือง ทําใหจีนตองแกปญหาอยางเรงดวนเพื่อไมใหเปนปญหาความขัดแยงและปญหาสังคมจนไป
กระทบต อการพั ฒ นาประเทศที่ กํ า ลั ง เดิ น หน า ไปอย า งก า วกระโดด จี น เล็ง เห็น ผลประโยชน
มากมายที่จะเกิดขึ้นหากสามารถเขาไปมีบทบาทในพมา เปนที่ทราบกันดีวาพมาเปนประเทศที่มี
ทรั พยากรอัน อุด มสมบูรณเปน ที่ตองการของประเทศตาง ๆ ทั้ง ปา ไม สินแร น้ํา มัน และกา ซ
ธรรมชาติ จีนมีความสนใจพมาอยางมากทั้งดานพลังงาน ดานภูมิศาสตรที่จะใชพมาเปนประตูสู
ทางออกทางทะเล การลดการพึ่งพาการเดินเรือเพียงเสนทางเดียว การหารแหลงของวัตถุดิบและ
ตลาดสินคา พมาถือวาเปนประเทศที่ตอบโจทยความตองการทุกอยางของจีนได จีนจึงตัดสินใจ
เขามามีความสัมพันธพิเศษกับพมาตั้งแตอดีตหรือแมชวงที่พมาถูกคว่ําบาตรจากนานาชาติ พมา
ปดประเทศและโดดเดี่ยวตัวเองสงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจที่ลาหลัง กลายเปนประเทศที่ดอย
พัฒนาที่สุดในโลก ทั้งปญหาความไมสงบ ความไมมีเสถียรภาพทางการเมือง มีเพียงจีนที่คอยให
ความชวยเหลือพมาในทุกดาน ทั้งการทหาร เศรษฐกิจ ระบบสาธารณูปโภค โครงสรางพื้นฐาน
โดยแลกเปลี่ยนกับการที่จีนเขามาแสวงหาทรัพยากร เขามาลงทุนในพมา รัฐบาลจีนมุงเนนที่ภาค
พลังงานซึ่งถือเปนภาคสวนที่สามารถสรางรายไดใหกับพมาไดอยางมหาศาล จีนเปนหนึ่งใน
ประเทศที่ใหความสนใจภาคพลังงานของพมาอยางมาก การเขามามีบทบาททางเศรษฐกิจของจีน
ในพมา โดยมียุทธศาสตรทางพลังงานเปนสําคัญผานโครงการสําคัญ คือ โครงการทอสงน้ํามันดิบ
และก า ซธรรมชาติ ใ น เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษจ า วผิ่ ว (Kyaukpyu Special Economics) เพื่ อ
ตอบสนองความตองการพลังงานสํารองของจีน นอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องในเขต
เศรษฐกิจพิเศษนี้อีกหลายโครงการที่จะเปลี่ยนแปลงภูมิศาสตรและสรางผลประโยชนมหาศาล
ใหแกจีนอยางโครงการทาเรือน้ําลึก โครงการทางรถไฟ ที่จะทําใหจีนกลายเปนมหาอํานาจทาง
เศรษฐกิจไดเลยทีเดียว ในมุมมองของจีนแลวพมาเปนสวนสําคัญในยุทธศาสตรโดยเฉพาะการเปน
ทางผานสําคัญเพื่อเปดจีนตอนใตสูมหาสมุทรอินเดียในรูปแบบโครงการวางทอสงน้ํามันและกาซ
ธรรมชาติและการสรางเขตเศรษฐกิจเจาผิ่วในรัฐอาระกัน เชื่อมทาเรือเจาผิ่วซึ่งตั้งอยูบริเวณ
อาวเบงกอล เพื่อเชื่อมสูพื้นที่ทางตอนใตของจีนโดยมีจุดหมายอยูมณฑลยูนาน ทอสงน้ํามันและ
กาซธรรมชาติดังกลาวจะชวยยนระยะเวลาและตนทุนการขนสง ที่ปกติตองออมผานชองแคบมะ
ละกาอีกดวยโครงการวางทอกาซและน้ํามันนอกจากจะเปนไปเพื่อความมั่นคงทางการทหารและ
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พลังงานในระดับประเทศของจีนแลวโครงการดังกลาวยังถือเปนสวนหนึ่งของยุทธศาสตรการ
เรงรัดการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ตอนในของจีนดวยโดยปจจัยสําคัญที่จีนไดจัดเตรียมไวสําหรับการ
นี้ ก็ คื อ การจั ด หาแหล ง พลั ง งานไฟฟ า ที่ เ พี ย งพอต อ การเติ บ โตของเศรษฐกิ จ โดยเฉพาะใน
ภาคอุตสาหกรรม เงื่อนไขตางๆเหลานี้สนองตอเปาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจของมณฑลตอนใน
ของจีนทั้งสิ้น โดยเฉพาะมณฑลยูนานที่อยูติดกับพมาซึ่งจะไดรับประโยชนจากการนี้มากที่สุด
โครงการลงทุนเหลานี้ไดกลายเปนยุทธศาสตรสําคัญในการกระตุนเศรษฐกิจมณฑลยูนานของจีน
โดยทุ นขนาดใหญ สามารถขยายการผลิตไดส ามารถสรางความตองการสินค าที่ตองใชในการ
กอสรางและพัฒนาโครงการตาง ๆตลอดจนสามารถสรางงานและรายไดใหกับชาวจีนอีกเปน
จํานวนมากโครงการเหลานี้ตอบโจทยดานความมั่นคง และการพัฒนาเศรษฐกิจของจีน และ
แนนอนเปนโครงการที่จีนใหความสําคัญสูงสุดในพมา ลงทุนดวยเม็ดเงินมหาศาลการเกิดขึ้นของ
โครงการตาง ๆ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษลวนเปนการสนองความตองการของจีน รัฐบาลพมามองวา
การดึงดูดการลงทุนจากตางชาติจะทําใหเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น นําเงินที่ไดจากการลงทุนและ
ภาษีที่เก็บไดมาพัฒนาประเทศใหประชาชนมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีขึ้น รัฐบาลพมาและจีนรวมทั้ง
ภาคเอกชนมีการลงทุนรวมกันในโครงการดังกลาว แตโครงการนี้กลับมีเสียงคัดคานจากประชาชน
พมาเนื่องจากผลประโยชนที่จะไดรับเทียบไมไดเลยกับผลกระทบที่มีตอประชาชนและประเทศใน
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0

บทคัดยอ
งานวิจัยฉบับนี้เปนการศึกษาถึงเรื่องราวตระกูลทั้งสองฝาย คือ ฝายบิดา ซี่งเปนชาวจีน
โพนทะเลในกรุงเทพมหานคร โดยอาศัยอยูในเมืองซัวเถาหรือจีนแตจิ๋ว มณฑลกวางตุง ประเทศ
จีนที่เขามาสูประเทศไทยตั้งแตสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง (ทศวรรษ 2480 หรือ 1940) จนถึง
ปจจุบัน เมื่อตนตระกูลฝายบิดาของขาพเจาไดเดินทางมาถึงประเทศไทยก็ไดเขามาตั้งรกรากใน
พื้นที่ชุมชนตลาดนอย เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีกลุมชาวจีนแตจ๋ิวเขามา
อยูอาศัยและประกอบอาชีพอยูเปนจํานวนมากตั้งแตสมัยตนรัตนโกสินทร และฝายมารดา ซึ่งเปน
ชาวญวนอพยพในกรุงเทพมหานคร โดยอาศัยอยูในเมืองไซงอน ประเทศเวียดนามที่เขามาสู
ประเทศไทยตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ.2376 หรือ ค.ศ. 1834) จนถึง
ปจจุบัน อันเปนปที่ชาวญวนเริ่มอพยพลี้ภัยจากปญหาทางการเมืองในประเทศเวียดนามเขามาตั้ง
ถิ่นฐานในประเทศไทย เมื่อตนตระกูลฝายมารดาของขาพเจาไดเดินทางมาถึงประเทศไทยก็ไดเขา
มาตั้ ง รกรากในพื้ น ที่ ชุ ม ชนมิ ต รคาม ถนนสามเสน เขตดุ สิ ต กรุ ง เทพมหานคร อั น เป น พื้ น ที่
พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว โดยพื้นที่ชุมชนดังกลาวไดตั้งอยูบริเวณริม
แมน้ําเจาพระยาฝงตะวันออก หรือเชิงสะพานกรุงธนบุรีในปจจุบัน ซึ่งเหมาะกับการประกอบ
อาชีพดั้งเดิมของชาวญวนซึ่งมักจะประกอบอาชีพคาขายทางเรือ ประมง จับสัตวน้ํา เปนตน
การศึกษาพบวา สาเหตุทางการเมือง สังคม ศาสนา ปญ หาความยากจน และภัย
สงครามของชาวจีนและญวนภายใตการปกครองในชวงเวลาดังกลาวสงผลใหชาวจีนและญวนตอง
อพยพเขามาตั้งรกรากในประเทศไทย อีกทั้งความอุดมสมบูรณทางทรัพยากรธรรมชาติ ความ
ตองการแรงงานจํานวนมากเพื่อการพัฒนาประเทศใหทัดเทียมกับชาติตะวันตกในชวงยุคอาณา
นิคมไดสงผลใหชาวจีนและชาวญวนอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานและประกอบอาชีพในประเทศไทย
เพื่อมีวิถีชีวิตความเปนอยูท่ีดีกวาประเทศบานเกิดของตนเอง รวมถึงยังสามารถนําเงินจํานวน
1

นิสิตระดับปริญญาตรี โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา ภาควิชา
ประวัติศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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มหาศาลจากการประกอบอาชีพในประเทศไทยสงกลับไปใหครอบครัวที่อาศัยอยูในประเทศจีน
แผนดินใหญ ซึ่งถิ่นฐานของตระกูลขาพเจาคือชาวจีนโพนทะเลและชาวญวนอพยพในประเทศไทย
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 Community 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 Thailand 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 settled 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 occupation – 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 Thailand . 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 people could send money back to their families in theirs countries. Both overseas
Chinese and Vietnamese immigrants still live in Thailand until now.
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ที่มาและความสําคัญ
ถาจะพูดถึงคําวา “มังกร” ในความหมายของคนไทยแลวนั้น คนสวนใหญมักจะนึกถึง
ความยิ่งใหญของแผนดินประเทศจีน ความยิ่งใหญของคนจีนทั้งคนจีนที่อาศัยอยูในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เขตปกครองพิเศษฮองกง มาเกา เกาะไตหวัน และคนจีนโพนทะเลที่อาศัยอยูทั่วทุก
มุมโลก แตคนไทยสวนใหญยังไมทราบวามังกรยังมีความหมายเชิงสัญลักษณเกี่ยวกับความยิ่งใหญ
ของประเทศเวี ย ดนาม เนื่ อ งจากแผ น ที่ ป ระเทศเวี ย ดนามมี ลั ก ษณะเป น รู ป มั ง กร รวมไปถึ ง
วั ฒ นธรรม ภาษา การดํ า เนิ น ชี วิตของชาวเวี ยดนามที่ไ ดรับ อิท ธิพลมาจากจีน อย า งยาวนาน
นับพันป คนเวียดนามจึงถือวาตนเปนลูกหลานมังกรเชนเดียวกับชาวจีน
ตั้งแตสมัยปลายราชวงศชิงเรื่อยมาจนถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ตลอดจนชวงแรก
ของการปกครองดวยระบอบคอมมิวนิสตในประเทศจีนแผนดินใหญ 2 ไดเกิดปญหาความวุนวาย
ทางการเมือง สงคราม ความยากจน อยางเปนวงกวางและยาวนาน เปนเหตุใหชวงเวลาดังกลาว
ชาวจีนจํานวนมากตองอพยพหนีภัยสงครามและความยากจนออกจากประเทศ ไปตั้งถิ่นฐานสราง
ครอบครัวในประเทศตา งๆ โดยเฉพาะอยา งยิ่ งในภูมิภาคเอเชียตะวัน ออกเฉี ยงใต ซึ่งหนึ่งใน
จุดหมายปลายทางที่คนจีนโพนทะเลเลือกมาตั้งถิ่นฐานมากที่สุด คือ กรุงเทพมหานคร ประเทศ
ไทย โดยภายหลังจากที่ชาวจีนเดินทางเขามาสูกรุงเทพมหานคร มักเขามาประกอบอาชีพคาขาย
รับจาง หรือมีกิจการเซียงกงในพื้นที่ตลาดนอย และเยาวราช 3 ซึ่งตนตระกูลของขาพเจาคือ แซแต
ก็ อ พยพมาจากเมื อ งซั ว เถา และเข า มาประกอบอาชี พ ค า ขายในพื้ น ที่ ต ลาดน อ ยตั้ ง แต ส มั ย
สงครามโลกครั้งที่สอง โดยเริ่มจากการอพยพเขามาเปนตางดาวโดยที่ไมมีทรัพยสมบัติติดตัวมา
1

2

2

ภูวดล ทรงประเสริฐ, The Overseas Chinese ลอดลายมังกรโพนทะเล, พิมพครั้ง
ที่ 1 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพเลิฟ แอนดลิฟ. 2545), 29.
3
เรื่องเดียวกัน , หนา 35.
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มาประกอบอาชีพรับจางเปนแรงงานแบกหาม จนสามารถกอรางสรางตระกูลดวยการเปนหนึ่งใน
หุนสวนบริษัทเลี่ยงฮั้วทูลส จํากัด มาจนถึงปจจุบัน 4
3

ภาพที่ 1 แผนที่เมืองซัวเถา หรือ แตจิ๋ว ที่ตั้งอยูในพื้นที่มณฑลกวางตุง ภาคตะวันออกเฉียงใต
ของประเทศจีน
(แหลงที่มา :Googlemap)
4

ภูวดล ทรงประเสริฐ, The Overseas Chinese ลอดลายมังกรโพนทะเล, พิมพครั้ง
ที่ 1 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพเลิฟ แอนดลิฟ. 2545), 37.
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ภาพที่ 2 เสนทางอพยพจากเมืองซัวเถา มณฑลกวางตุง ประเทศจีน สูกรุงเทพมหานคร ดวย
เรือสําเภา เมื่อเดินทางถึงกรุงเทพมหานครไดขึ้นจากเรือสําเภาที่ทาเรือตลาดนอย บริเวณศาล
เจาโจวซือกงในปจจุบัน
(แหลงที่มา :Googlemap)

[ 119 ]

พินิจอุษาคเนย์

ณัฐพล ศิริขจรกิจ

ภาพที่ 3 สภาพบานเรือนที่ตลาดนอยในปจจุบัน ซึ่งบรรพบุรุษชาวจีนโพนทะเลเคยอยูอาศัย
ในอดีตเมื่อเดินทางถึงกรุงเทพมหานคร ปจจุบันบานหลังดังกลาวไดกลายเปนบริษัท ไทยโฟม
จํากัด
(แหลงที่มา :ณัฐพล ศิริขจรกิจ)
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สําหรับตนกระกูลที่สืบเชื้อสายมาจากชาวญวนนั้น ไดเริ่มอพยพมาจากเมืองไซงอน
ประเทศเวียดนาม มาตั้งถิ่นฐานบริเวณชุมชนชาวคาทอลิก เกาะใหญ อยุธยา 5ตั้งแต สมัยรัชกาลที่
3 และไดประกอบอาชีพคาขายทางเรือ ประมง บริเวณริมแมน้ําเจาพระยา และลองเรือลงมาทาง
ทิศใตจนมาตั้งถิ่นฐานอยูอาศัยในชุมชนมิตรคาม ซึ่งเปนที่ดินพระราชทานใหกับชาวคริสตเชื้อสาย
ญวนบริเวณถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานครจนถึงปจจุบัน 6ถึงแมวาสภาพบานเรือนของ
ชาวไทยที่สืบเชื้อสายญวนในปจจุบันจะเปลี่ยนแปลงไปมาก คือ จากที่อาศัยและประกอบอาชีพ
อยูบริเวณริมน้ําและสัญจรดวยทางเรือมาสูการสรางบานเรือนที่มีลักษณะเปนตึกสองชั้นขึ้นไป
รวมไปถึงวัฒนธรรมดั้งเดิม ไมวาจะเปนการแตงกาย ภาษา การรับประทานอาหารแบบเวียดนาม
จะถูกกลืนเปนลักษณะการดําเนินชีวิตเปนไทยไปเกือบหมด ซึ่งไมเหมือนกับวัฒนธรรมจีนที่ยังคง
สื บ ทอดขนบธรรมเนี ย มประเพณี ต า งๆแบบดั้ ง เดิ ม มาได จ นถึ ง ป จ จุ บั น แต ใ นดา นการนั บ ถื อ
คริสตศาสนาของชาวญวนในชุมชนมิตรคาม ยังคงสามารถรักษาคานิยมดานการนับถือศาสนา
คริสตนิกายโรมันคาทอลิก จากเวียดนาม เชน พิธีมิสซาและการสวดภาวนาเปนภาษาญวน ในวัน
สําคัญตางๆ
4

5

ดวยเหตุนี้จากความสําคัญของปญหาที่กลาวไปขางตนรวมไปถึงการทบทวนวรรณกรรม
ทําใหขาพเจามีความสนใจที่จะศึกษาจุดเริ่มตนของตระกูลทั้งฝายพอและฝายแม คือ เชื้อสายจีน
และญวน และสาเหตุของการเขามาตั้งรกรากในกรุงเทพมหานคร วามีปจจัยอะไรในการเลือกเขา
มาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมไปถึงวิถีชีวิตความเปนอยู ไมวาจะเปนการประกอบ
อาชี พ การแต ง งาน อาหารการกิน ประเพณีที่สํา คัญของครอบครัว ทั้งสองฝา ย วา มีลักษณะ
อย า งไร และมีพัฒ นาการของครอบครัว วา มีการเปลี่ ยนแปลงจากผลกระทบทางสัง คมและ
เศรษฐกิจอยางไรบาง นอกจากนี้ขาพเจายังทําการศึกษาประเด็นที่นอกเหนือไปจากงานวิชาการ
หรือวิทยานิพนธฉบับอื่นๆที่มุงทําการศึกษาประเด็นตางๆ อยางรอบดาน

5

ยอหนบอสโก วิทยา คูวิรัตน, สมโภช 180 วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร สามเสน,
(กรุงเทพฯ: (ม.ป.พ.). 2558), 3 - 4.
6
เรื่องเดียวกัน , 5.
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ภาพที่ 4 แผนที่เมืองไซงอน ตั้งอยูบริเวณสามเหลี่ยมปากแมน้ําโขง ทางตอนใตของประเทศ
เวียดนาม แหลงที่มา : Googlemap

Saigon

ภาพที่ 5 เสนทางอพยพ จากเมืองไซงอน ประเทศเวียดนาม ผานจังหวัดจันทบุรี เขาสูชุมชน
เกาะใหญ อยุธยา และชุมชน มิตรคาม ซึ่งตั้งอยูใกลกับวัดราชาธิวาสและสะพานกรุงธนบุรี
(ซังฮี้)กรุงเทพมหานครในเวลาตอมา (แหลงที่มา : Googlemap)
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ภาพที่ 6 บานญวนสามเสน ซอยมิตรคาม ในปจจุบัน
(แหลงที่มา :ณัฐพล ศิริขจรกิจ)
วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการอพยพจากจีนและเวียดนามสูไทย

1.1.

สาเหตุปจจัยการอพยพจากจีน(ฝายบิดา) คือ เมืองซัวเถา หรือแตจิ๋ว มณฑล
กวางตุง สูแขวงตลาดนอย เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร

1.2.

สาเหตุปจจัยการอพยพจากเวียดนาม (ฝายมารดา) คือ เมืองไซงอน สูชุมชน
มิตรคาม แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
[ 123 ]

พินิจอุษาคเนย์

ณัฐพล ศิริขจรกิจ

1.เพื่อศึกษาถึงวิถีชีวิตความเปนอยูของครอบครัวหรือพัฒนาการดานวิถีชีวิต ไมวาจะเปน
ด า นการตั้ ง ที่ อ ยู อ าศั ย การแต ง งาน การรั บ ประทานอาหาร การประกอบอาชี พ
ขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ
1.1. วิถีชีวิต ความเปน อยู ของครอบครั วหรือ พัฒนาการดา นวิถีชีวิ ต เช น
วั ฒ นธรรมดั้ ง เดิ ม ขนบธรรมเนี ย มประเพณี การรั บ ประทานอาหาร การ
ประกอบอาชีพของชาวจีนโพนทะเล
(ฝายบิดา)
1.2. วิถีชีวิต ความเปน อยู ของครอบครั วหรือ พัฒนาการดา นวิถีชีวิ ต เช น
วั ฒ นธรรมดั้ ง เดิ ม ขนบธรรมเนี ย มประเพณี การรั บ ประทานอาหาร การ
ประกอบอาชีพของชาวญวนอพยพ
(ฝายมารดา)
2.เพื่อศึกษาครอบครัวในปจจุบัน
1.1. ผลกระทบจากสภาพทางเศรษฐกิจ และสังคม ที่มีตอครอบครัวฝายบิดา
1.2. ผลกระทบจากสภาพทางเศรษฐกิจ และสังคม ที่มีตอครอบครัวฝาย
มารดา
3.สรุปและวิเคราะห
ขอบเขตของการวิจยั
1. งานวิจัยนี้จะศึกษาจุดเริ่มตนหรือประวัติความเปนมาของตระกูลเปน 2 สวน
ดวยกัน คือ ฝายบิดา จะทําการศึกษาตั้งแตสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง(ทศวรรษ 2480
หรือ 1940) จนถึงปจจุบัน เนื่องจากชวงเวลาดังกลาวถือเปนจุดเริ่มตนของการอพยพ
เขามาตั้งถิ่นฐานของตระกูลจากประเทศจีน และฝายมารดาจะทําการศึกษาตั้งแตสมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ. 2376 หรือ ค.ศ. 1834) จนถึงปจจุบัน
เนื่องจากเปนปที่ชาวญวนเริ่มอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย
2. งานวิจัยนี้จะทําการศึกษาในเขตพื้นที่ชุมชนมิตรคาม แขวงวชิรพยาบาล เขต
ดุสิต แขวงตลาดนอย เขตสัมพันธวงศ แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก และแขวงชอง
นนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
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วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิจัยชิ้นนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) โดยใชวิธีการสัมภาษณ
เชิงลึกจากบุคคลในครอบครัว หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับประเด็นที่จะศึกษาคนควา เชน บุคคลที่
อาศั ย อยูใ นชุ มชนดั้ง เดิมที่ ตน ตระกู ล เคยตั้ ง ถิ่ น ฐานอาศัย อยู และศึ กษาเพิ่มเติมจากเอกสาร
ประเภทตางๆ (Documentary Research) ซึ่งขอมูลสวนใหญจะเปนภาษาไทย โดยตัวเอกสาร
นั้นจะประกอบไปดวยหนังสือ และสื่อออนไลน ที่มีขอมูลนาเชื่อถือจากแหลงขอมูลที่สามารถ
เชื่อถือได
ก า ร ทํ า วิ จั ย ชิ้ น นี้ ไ ด รั บ แ ห ล ง ข อ มู ล ม า จ า ก ห อ ง ส มุ ด ค ณ ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, บุคคลในครอบครัว และ
สื่อออนไลนตาง ๆ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
งานวิจัยนี้มีประโยชนในดานตอไปนี้
1.งานวิจัยนี้มีประโยชนในเรื่องของการทําใหประเด็นเรื่องการอพยพเขามาตั้งถิ่นฐาน
และการผสมผสานทางวัฒนธรรมของคนที่มีหลากหลายเชื้อชาติ ในปจจุบัน คือ คน
ไทยที่มีเชื้อสาย จีน และญวน มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
2.ทําใหเกิดเกิดองคความรูใหมเรื่องการผสมผสานทางวัฒนธรรมและศาสนาระหวาง
ชาวไทย จีน และญวน ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
สรุป
งานวิจัยชิ้นนี้เปนการศึกษาถึงเรื่องราวตระกูลทั้งสองฝาย คือ ฝายบิดา ซี่งเปนชาวจีน
โพนทะเลในกรุงเทพมหานคร โดยอาศัยอยูในเมืองซัวเถาหรือจีนแตจิ๋ว มณฑลกวางตุง ประเทศ
จีนที่เขามาสูประเทศไทยตั้งแตสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง (ทศวรรษ 2480 หรือ 1940) จนถึง
ปจจุบัน โดยไดเขามาตั้งรกรากในพื้นที่ชุมชนตลาดนอย เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปน
พื้นที่ที่มีกลุมชาวจีนแตจิ๋วเขามาอยูอาศัยและประกอบอาชีพอยูเปนจํานวนมาก และฝายมารดา
ซึ่งเปนชาวญวนอพยพในกรุงเทพมหานคร โดยอาศัยอยูในเมืองไซงอน ประเทศเวียดนามที่เขามา
สูป ระเทศไทยตั้ ง แต ส มัยพระบาทสมเด็จ พระนั่ง เกล า เจา อยูหัว (พ.ศ.2376 หรื อ ค.ศ. 1834)
จนถึงปจจุบัน อันเปนปที่ชาวญวนเริ่มอพยพลี้ภัยจากปญหาทางการเมืองในประเทศเวียดนามเขา
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มาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย โดยไดเขามาตั้งรกรากในพื้นที่ชุมชนมิตรคาม ถนนสามเสน เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร และไดเขามาประกอบอาชีพคาขายทางเรือ ประมง จับสัตวน้ํา เปนตน
สาเหตุที่ทําใหตนตระกูลของฝายบิดาและมารดาของขาพเจา ซึ่งเปนชาวจีนโพนทะเล
และชาวญวนอพยพ ไดเขามาตั้งถิ่นฐานในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย มีลักษณะที่คลายคลึง
กัน คื อ ลวนมีปจ จัยมาจากปญหาทางการเมือง สังคม ศาสนา ปญหาความยากจน และภั ย
สงครามของชาวจีนและญวนภายใตการปกครองในชวงเวลาดังกลาว สงผลใหชาวจีนและญวน
ตองอพยพเขามาตั้งรกรากในประเทศไทย อีกทั้งความอุดมสมบูรณทางทรัพยากรธรรมชาติ ความ
ตองการแรงงานจํานวนมากเพื่อการพัฒนาประเทศใหทัดเทียมกับชาติตะวันตกในชวงยุคอาณา
นิคมไดสงผลใหชาวจีนและชาวญวนอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานและประกอบอาชีพในประเทศไทย
เพื่อมีวิถีชีวิตความเปนอยูท่ีดีกวาประเทศบานเกิดของตนเอง รวมถึงยังสามารถนําเงินจํานวน
มหาศาลจากการประกอบอาชีพในประเทศไทยสงกลับไปใหครอบครัวที่อาศัยอยูในประเทศจีน
แผนดินใหญ นอกจากนี้ลักษณะภูมิประเทศ สภาพอากาศ การดํารงชีวิตของคนไทย คนจีนใน
มณฑลทางตอนใต และ คนเวียดนาม มีลักษณะที่คลายคลึงกัน จึงสงผลใหคนจีนโพนทะเลและ
คนญวนอพยพเลือกที่จะเขามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย
ชาวจีนโพนทะเลและชาวญวนอพยพในประเทศไทยสวนมากดํารงชีวิตโดยกระจายกัน
อยูทั่วไปในกรุ ง เทพมหานคร ในชวงระยะแรกของการอพยพเข า มาของชาวจี น โพ น ทะเลใน
ประเทศไทย ชาวจีนโพนทะเลสวนใหญมักประกอบอาชีพรับจาง กรรมกร คาขาย ตอมาเมื่อกลุม
คนเหลานี้มีฐานะที่ดีมากขึ้นก็ไดซื้อที่ดินเปนของตนเองรวมถึงการกอตั้งกิจการขนาดใหญตางๆ
ดังที่ปรากฏเห็นในปจจุบัน วัฒนธรรมจีนไดเขามาเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยในปจจุบัน
โดยเฉพาะประเพณี วันสําคัญตางๆที่ลูกหลานชาวไทยเชื้อสายจีนปฎิบัติสืบตอกันมาจนถึงปจจุบัน
ซึ่งแตกตางกับชาวญวนอพยพที่ตั้งรกรากในเขตที่ดินที่ไดรับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระ
นั่งเกลาเจาอยูหัวมาจนถึงปจจุบัน วัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญวนอพยพจึงไมสามารถสืบทอดมาสู
คนไทยเชื้อสายญวนในปจจุบัน เชนเดียวกับตนตระกูลฝายบิดาของขาพเจาที่เปนชาวจีนโพนทะเล
ซึ่งเขามาประกอบอาชีพรับจางแบกหาม จนสามารถกอรางสรางตัวไดจนถึงปจจุบัน นอกจากนี้ทั้ง
ชาวจีนโพนทะเลและชาวญวนอพยพก็ไดมีการดํารงชีวิตที่มีการผสมผสานและกลืนกลายทาง
วัฒนธรรมรวมกับคนไทย อันเนื่องมาจากการแตงงาน และสภาพทางสังคมที่เปลี่ยนไปในแตละยุค
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สมัย โดยภายหลังไดมีการผสมผสานทางวัฒนธรรมระหวางคนไทย จีน และญวน เชนเดียวกับการ
ดําเนินชีวิตในปจจุบันของครอบครัวขาพเจาที่มีการแตงงานระหวางชาวไทยเชื้อสายจีนและชาว
ไทยเชื้อสายญวน
ดวยเหตุนี้คนจีนโพนทะเลและคนญวนอพยพจึงมีวิวัฒนาการดานการดําเนินชีวิตและ
พัฒนาการของครอบครัวที่เหมือนและแตกตางกัน กลาวคือ ทั้งชาวจีนและชาวญวนตางก็มีการ
ปรับตัวเพื่อใหเขากับวัฒนธรรมและสังคมไทย เชน การประกอบอาชีพ การพูดภาษาไทย การ
สงเสริมใหบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนที่สอนภาษาไทย สําหรับความแตกตาง จะเห็นไดวาชาว
จีนโพนทะเลสวนมากจะประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน ฐานะทางการเงิน เมื่อเขามาตั้ง
รกรากและใหกําเนิดบุตรหลานมาเปนเวลายาวนาน กลุมคนจีนโพนทะเลเหลานี้สามารถสราง
ความมั่นคงใหกับครอบครัว ไมวาจะเปนเรื่องของความกตัญูกตเวทีตอสถาบันครอบครัว ความ
มั่งคงทางการเงินของครอบครัว ซึ่งเห็นไดจากกลุมชาวจีนโพนทะเลเหลานี้สามารถเปนเจาของ
กิจการใหญๆในประเทศไทย ซึ่งแสดงใหเห็นถึงสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของกลุมชาวจีน
โพนทะเลในประเทศไทยที่สามารถกาวขึ้นมาสูการเปนผูนําทางเศรษฐกิจของประเทศ
ในขณะที่ชาวญวนอพยพไมไดมีบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศดังเชนชาว
จีนโพนทะเล สืบเนื่องมาจากกลุมคนเหลานี้เขามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยจนถึงปจจุบันเปน
ระยะเวลาเกื อ บสองร อ ยป อี ก ทั้ ง ชาวญวนอพยพยั ง มี จํ า นวนประชากรที่ ค อ นข า งน อ ย เมื่ อ
เปรียบเทียบกับชาวจีนโพนทะเลในประเทศไทย รวมถึงชาวญวนอพยพไมไดปลูกฝงใหบุตรหลาน
พูดภาษาญวนดั้งเดิม เหมือนกับชาวจีนโพนทะเล อันเนื่องมาจากปจจัยทางการเมือง และศาสนา
ที่กลุมชาวญวนเหลานี้จําเปนที่จะตองปรับตัวใหเขากับสังคมไทยเพื่อความอยูรอด วัฒนธรรม
ดั้งเดิมของชาวญวนอพยพจึงคอยๆเริ่มสูญหายไป คนไทยเชื้อสายญวนในปจจุบันจึงไดกลายเปน
คนไทยอยางเต็มตัว นอกจากนี้ชาวญวนอพยพไมไดชํานาญดานการคาขายเหมือนกับชาวจีนโพน
ทะเล ซึ่ง ชาวญวนที่ อพยพเข ามาในประเทศไทยชวงหลัง มัก จะประกอบอาชีพรับ จา ง เข ารั บ
ราชการ เปนตน จึงสงผลใหชาวญวนอพยพไมสามารถเติบโตในหนาที่การงานหรือกิจการคาขาย
ไดเทากับกลุมชาวจีนโพนทะเล
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ในปจจุบันจะเห็นไดวาคนไทยเชื้อสายจีนและคนไทยเชื้อสายญวนลวนแลวแตประกอบ
อาชี พ รั บ จ า ง อาทิ พนั ก งานบริ ษั ท เป น ต น เนื่ อ งจากสภาพทางสั ง คม และวั ฒ นธรรมที่
เปลีย่ นแปลงไปตามยุคสมัย ซึ่งปจจุบันอัตราความหนาแนนของจํานวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้นอยาง
รวดเร็ว ไดสงผลใหกลุมชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวญวนอพยพที่อยูอาศัยในชุมชนดั้งเดิมของตน
ซึ่งมีลักษณะเปนชุมชนแออัด จํานวนประชากรที่อาศัยอยูกันอยางหนาแนนเหลานี้ ไดยายถิ่นฐาน
บานเรือนออกไปยังพื้นที่รอบนอกของกรุงเทพมหานครมากขึ้น โดยกลุมชาวไทยเชื้อสายญวนที่
อาศัยอยูในชุมชนมิตรคามสวนมากจะยายถิ่นฐานไปตามแนวพื้นที่ตะวันตกของกรุงเทพมหานคร
หรือฝงธนบุรี โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมคนเหลานี้จะยายที่อยูอาศัยไปยังพื้นที่เขตทวีวัฒนา ตลิ่งชัน
และเขตบางพลั ด เปน ตน สํา หรับ ชาวจีน โพน ทะเลที่อาศัยอยูในพื้น ที่ตลาดนอย และสํ า เพ็ ง
สวนมากจะยายที่อยูอาศัยไปยังพื้น ที่เขตยานนาวา สาทร บางคอแหลม และบางรัก เปนต น
เนื่องจากพื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่ใกลเคียงและตอเนื่องมาจากพื้นที่เขตสัมพันธงศ รวมถึงยังเปน
ยานที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภายในพื้นที่อยางรวดเร็ว จึงเหมาะสมกับวิถีชีวิตของ
กลุมชาวจีนโพนทะเลที่มักจะประกอบอาชีพคาขาย
ปจจุบันการแตงงานระหวางชาวไทยเชื้อสายจีนกับกลุมชาติพันธุอื่นๆในประเทศไทยมี
มากขึ้นกวาแตกอน เนื่องจากทัศนคติของชาวไทยเชื้อสายจีนที่เปลี่ยนไปจากเดิม ที่มักจะใหบุตร
หลานแตงงานกับคนจีนดวยกันเทานั้น ซึ่งการปรับตัวของลูกสะใภซึ่งเปนคนกลุมชาติพันธุอื่นๆใน
ประเทศไทยภายหลังแตงงานเขาบานสามีซึ่งเปนคนไทยเชื้อสายจีนในปจจุบันเปนไปดวยความ
ราบรื่น เนื่องจากทัศนคติและการปฏิบัติของพอแมสามีตอลูกสะใภในปจจุบันที่ใหอิสระเสรีภาพ
ในการดําเนินชีวิตตอลูกสะใภมากกวาแตกอนที่พอแมสามีชาวจีนมักจะกดขี่ขมเหงลูกสะใภ
ความเหมือนและแตกตางดานวิถีชีวิตของครอบครัวในปจจุบันทั้งสองฝาย (ชาวจีนโพน
ทะเลและชาวญวนอพยพ) เปนการสะทอนใหเห็นถึงภาพรวมของวิถีชีวิตชาวจีนและญวนที่เขามา
อาศัยอยูในประเทศไทย ในชวงเวลาที่ใกลเคียงกัน แตกลับมีวิถีชีวิตที่แตกตางตางกัน ทั้งดานการ
ปรับตัวใหเขากับสังคมไทย การประกอบอาชีพในประเทศไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีดังเดิม
ของทั้งสองกลุมชาติพันธุ ซึ่งกลุมชาติพันธุหนึ่งสามารถรักษาขนบธรรมเนียม อัตลักษณดั้งเดิม
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ให กั บ บุ ต รหลานได จ นถึ ง ป จ จุ บั น ในขณะที่ อี ก กลุ ม ชาติ พั น ธุ ไ ม ส ามารถรั ก ษาอั ต ลั ก ษณ ท าง
วัฒนธรรมดั้งเดิมของตนไวไดจนถึงปจจุบัน
นอกจากนี้การศึกษารายงานวิจัยฉบับนี้ยังสงผลใหผูทําการศึกษาวิจัยไดตระหนักถึง
คุณคาของบรรพบุรุษของตนตระกูลทั้งสองฝาย ที่ตองเผชิญกับความยากลําบากของภัยสงคราม
ความยากจน ความวิริยะอุตสาหะในแตละยุคสมัย เพื่อใหลูกหลานในปจจุบัน รวมถึงตัวขาพเจา
ไดมีวิถีชีวิตความเปนอยูที่สุขสบาย บนรากฐานของความมั่งคงภายในครอบครัวที่บรรพบุรุษรุน
ตาง ๆ ไดสั่งสมและรักษาไวมาจนถึงปจจุบัน
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วัฒนธรรมและความเชื่อทองถิ่นในละครโทรทัศนเรื่องนาคี
รัตนาภรณ วิลัย 1
0

1.ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ปจจุบันโทรทัศนนับเปนสื่อที่มีอิทธิพลตอการสื่อสารในสังคมเปนอยางมาก เพราะมี
สวนในการกําหนดหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคม และแทรกอยูในทุกสถาบันของ
สังคม ทั้งสถาบันการเมือง การปกครอง การศึกษา เศรษฐกิจ ศาสนา วัฒนธรรม และโดยเฉพาะ
อยางยิ่งคือสถาบันครอบครัว ซึ่งสงผลตอทุกสถาบันทั้งทางตรงและทางออม แมวาวัตถุประสงค
หลั ก ของโทรทั ศ น คื อ การนํ า เสนอข อ มู ล ข า วสารความบั น เทิ ง ให ผู รั บ เกิ ด ความเพลิ ด เพลิ น
สนุกสนาน ผอนคลายความเครียดในชีวิตประจําวัน แตโทรทัศนยังมีสวนสําคัญในการเผยแพร
วั ฒ นธรรม ฉะนั้ น การดู ล ะครจึ ง เปรี ย บเสมื อ นการดู ส ภาพชี วิ ต ความเป น อยู แนวคิ ด และ
พัฒนาการของสังคมนั้น ๆ หากเราจะมองภาพสะทอนของสังคมไทย วิธีการหนึ่งที่สามารถทําได
ดีก็คือ การมองผานละครโทรทัศน
จะเห็นไดวา ในปจ จุบัน มีล ะครโทรทัศนจํา นวนมากที่นิ ยมนําเสนอเรื่องราวของคน
ทองถิ่น โดยสวนใหญจะสอดแทรกวัฒนธรรมประเพณีพื้นบานตาง ๆ และคติความเชื่อที่สัมพันธ
กับ วิ ถีชี วิต ทั้ง นี้ล ะครโทรทัศ นที่ไ ดรับ การตอบรับ เปน อยา งดี และกระแสมาแรงมากที่สุดใน
ปจจุบันโดยที่ไมพูดถึงไมได คือ ละครเรื่องนาคี 2 (2559) นาคี เปนบทประพันธุของ ตรี อภิรุม ซึ่ง
มีการนํามาทําทั้งหมดถึง 3 ครั้ง ครั้งแรกคือ ป พ.ศ.2522 ไดนํามาทําเปนภาพยนตร โดย สห
มงคลฟลม ตอมาในป พ.ศ.2531 ไดรับการดัดแปลงเปนละครโทรทัศนโดยกรุณา โปรดักชั่นและ
ครั้งลาสุดคือ ป พ.ศ.2559 ก็ไดรับการดัดแปลงเปนละครโทรทัศนอีกครั้ง โดยบริษัทแอคอารต
เจเนเรชั่น จํากัด ซึ่งครั้งนี้ ถือไดวาประสบความสําเร็จมากที่สุด
1

1

นิสิตระดับปริญญาตรี โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา ภาควิชาประวัติศาสตร
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2
เปนรายการโทรทัศน ประเภทละคร ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง
3(ออริจินอล) และชอง 33HD ตั้งแตวันที่ 26 กันยายน 2559 ถึง วันที่ 5 ธันวาคม 2559 ทุกวัน
จันทร – อังคาร เวลา 20.20 – 22.30 น. นําแสดงโดย ณฐพร เตมีรักษ และภูภูมิ พงศภาณุ
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ละครเรื่ อ งนาคี ได อ อกอากาศทางสถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น ไ ทยที วี สี ช อ ง 3 โดยได เ ริ่ ม
ออกอากาศในวันที่ 26 กันยายน 2559 เปดตัวดวยเรตติ้ง 5.9% 3 และตอนที่สองออกอากาศวันที่
27 กันยายน ทําเรตติ้งไดสูงถึง 7.6% 4 จนกระทั่งตอนจบก็ไดกวาดเอาเรตติ้งถลมทลายไปจนถึง
17.29% 5 ถือเปนเรตติ้งสูงสุดเปนประวัติการณของละครชอง 3 ในรอบหลายป นอกจากนั้นใน
วันที่ 19 กุมภาพันธ 2560 ที่ผานมาละครเรื่องนาคี ยังไดรับรางวัลละครดีเดนประจําป 2559
จากงานโทรทัศนทองคําครั้งที่ 31 6หลังจากนั้นในวันที่ 23 กุมภาพันธ 2560 ก็ไดควารางวัลละคร
ที่สุดแหงป 2016 จาก Daradaily The Great Awards ครั้งที่ 6 7 ดวย
เรื่องราวของละครเรื่องนาคีในเวอรชันลาสุด ที่ควบคุมการผลิตโดยธัญญาวชิรบรรจง
และกํากับการแสดงโดยพงษพัฒนวชิรบรรจง เปนการนําเสนอเรื่องราวของ คําแกว สาวงามแหง
บานดอนไมปาซึ่งมีชาติกําเนิดที่ลึกลับ และมีกายหยาบเปนเจาแมนาคีที่ไดบําเพ็ญศีลมาเปนเวลา
เกือบพันปตามคําสาปของ เจาปูศรีสุทโธนาค เมื่อลวงรูวาหลานสาวหนีขึ้นมาบนโลกมนุษยสมสู
กับ ไชยสิงห จนมีลูกชายหนึ่งคน นาคีกลัวเจาปูรูจึงเสกลูกชายใหเปนปลาไหลเผือก แตลูกของ
นาคีกลับถูกมนุษยจับไปกิน ทําใหนางโกรธแคนขามภพขามชาติ เมื่อกลับมาอยูในรางของคําแกว

3

Sanook.แรงตามคาด! เปดเรตติ้ง“นาคี” พุงทะยานกาวกระโดด, เขาถึงเมื่อวันที่ 18
กุมภาพันธ 2560. (http://movie.sanook.com/63269/).
4
Sanook.แรงตามคาด! เปดเรตติ้ง“นาคี” พุงทะยานกาวกระโดด, เขาถึงเมื่อวันที่ 18
กุมภาพันธ 2560. (http://movie.sanook.com/63269/).
5
Kapook.ปงแหกกฎฟา! นาคีตอนจบ เรตติ้งพุงเฉลี่ยนสูงสุดแหงป-ติดเทรนดโลก,
เขาถึงเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2560.(https://drama.kapook.com/view162164.html).
6
ขาวสดบันเทิง.ขนลุก!! ‘ออฟ’ขึ้นรับรางวัล ‘นาคี’ ขอบคุณพญานาคา-นาคี จบทาย
เรียกเสียงฮือฮาสาธุลั่นเลย, เขาถึงเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2560.
(https://www.khaosod.co.th/entertainment/news_224087).
7
Kapook.daradaily The Great Awards 6 ประกาศผลแลว "นาคี" ควาละคร
แหงป ตามโผ!!, เขาถึงเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2560.
(https://women.kapook.com/view166640.html).
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และไดพบรักกับ ทศพล ชายคนรักในอดีตชาติที่เคยมีสัญญาตอกัน เจาแมนาคีจึงทําทุกทางเพื่อให
ไดครองรักกับชายคนรักอีกครั้ง 8
7

อยางไรก็ตามละครเรื่องนาคี ยังไดนําเสนอเรื่องราวที่สะทอนใหเห็นถึงความเชื่อทางคติ
ชนมากมาย ทั้ ง จากพื้ น ถิ่ น ชาดก และความเชื่ อ เหนื อ ธรรมชาติ ม าผนวกด ว ยแนวคิ ด ทาง
พระพุทธศาสนาโดยมีโครงเรื่องที่เขมขน เชน ใชตํานานรักของคนกับงู การใชพล็อตเรื่องคนรักกับ
งูจะสามารถสรางอารมณพิศวาสไดมากกวาพล็อตความรักระหวางมนุษยกับมนุษยปกติธรรมดา
เพราะเปนเรื่องที่เหนือจิตนาการ และแนวคิดเรื่องแหกกฎฟา ที่เปนการกระทําผิดกฎธรรมชาติ
ระหวางบางอยางที่ไมสามารถอยูรวมกันได ซึ่งเหมือนกับนิทานพื้นบานเมืองหางโจวของจีนเรื่อง
นางพญางูขาว เปนตน
นอกจากจะสรางโครงเรื่องใหเขมขนโดยการใชตํานานที่กลาวมาขางตนแลว ยังมีการ
เสริมความสมจริงใหแกฉากและตัวละคร กลาวคือ ฉากถายทําของละครนั้นมีการปกหลักไวที่
อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ก็เพื่อตองการจะสรางความสมจริงใหแกเรื่องราวในละคร
เพราะการถายทํายังสถานที่เชนนี้มีผลตอการออกแบบเสื้อผาหนาผมทั้งกระบวนตามหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร ผูที่อาศัยอยูในเขตจังหวัดอุบลราชธานีมาตั้งแตอดีตมีหลายเผาพันธุ ไดแก คนไทยลาวพื้นเมืองอีสาน ชนเผาขา ชนเผาเขมร ดังนั้นจะเห็นไดวารูปแบบของเสื้อผาและภาษาในละคร
จึงเปนวัฒนธรรมลาวผสมกับเขมรถิ่นไทย
รวมถึ ง มี ก ารแต ม สี สั น ให ท อ งเรื่ อ ง โดยบางอย า งก็ ผู ก โยงกั บ ตํ า นานปรั ม ปรา และ
บางอยางก็มีอยูจริง เชน ตํานานของพญาศรีสุทโธนาคราช ซึ่งเปนพญานาคราชผูเปนใหญ เปน
พญานาคราชขององคอินทราธิราชเจา "มีพรหมประกายโลก" 9 หรือวังนาคินทรคําชะโนด สถานที่
ดังกลาวตั้งอยูระหวางรอยตอของตําบลวังทอง ตําบลบานมวงและตําบลบานจันทรอําเภอบานดุง
จังหวัดอุดรธานี เปนเวียงวังที่ประทับซึ่งเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เปนที่เคารพและศรัทธาของคนใน
8

8

วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี.นาคี, เขาถึงเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2560.
(https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B5).
9
Sanook.“เจาปูศรีสุทโธ” มหาเทพนาคาผูยิ่งใหญ แหงคําชะโนด, เขาถึงเมื่อวันที่
11 มีนาคม2560.(http://horoscope.sanook.com/105605/).
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จังหวัดอุดรธานี และอีสานตอนบน ซึ่งปจจุบัน วัดปาคําชะโนดกลายเปนสถานที่ที่คนจากหลายๆ
ภูมิภาคแหเดินทางไปสักการบูชากันเปนอยางมากนอกจากตํานานของพญาศรีสุทโธนาคราชแลว
ความเชื่อที่มีอยูจริงยังไดแก เปรตงู แหวนพิรอด วานพญาลิ้นงู ธงสามชาย วานดอกทอง บทสวด
บูชาพญานาคี บั้งไฟพญานาค เปนตน
อาจกลาวไดวา ละครเรื่องนาคี เปนละครแนวลึกลับโรแมนที่มีวัฒนธรรมและความเชื่อ
หลากหลายเปนอยางมาก การนําวัฒนธรรมและความเชื่อมาประกอบสรางเปนตัวบทละคร ทําให
ละครมีความนาสนใจ มีสีสันความเปนทองถิ่น และมีเนื้อหาที่หนักแนนอยางไรก็ตาม ตํานาน
วัฒนธรรมและ ความเชื่อที่ปรากฏอยูในละครนั้น ไมใชเพียงนิทานที่เลาสืบตอกันมาเพื่อความ
บันเทิง หรือตองการจะสื่อเนื้อหาสาระแคเพียงผิวเผิน หากยั งเปน พื้นที่แ ละเครื่องมือในการ
ตอรองกับอํานาจกระแสหลัก โดยใชเรื่องเลาเพื่อสรางอัตลักษณทางวัฒนธรรม
ความเปนทองถิ่นในละครโทรทัศนไทย
โทรทัศนเปนสื่อมวลชนประเภทหนึ่งที่ทําหนาที่ในการสื่อสาร โดยสามารถนําสาระตาง ๆ
ไปใหผูคนจํานวนมากรับรูในเวลาเดียวกัน ในปจจุบันไดถือวาโทรทัศนเปนสื่อมวลชนที่แพรหลาย
และมีอิทธิพลมากในสังคมไทย เนื่องจากโทรทัศนเปนสื่อมวลชนที่รวมเอาคุณสมบัติของวิทยุ
ภาพยนตร และหนังสือพิมพเขาไวดวยกัน คือ ผูชมสามารถไดยินเสียงเชนเดียวกับการฟงวิทยุ ได
เห็น ภาพเคลื่อนไหวเช นเดียวกับ การดูภาพยนตร และไดเห็นตัวหนัง สือเชน เดียวกั บการอา น
หนังสือพิมพ โทรทัศนจึงเปนสื่อมวลชนที่แสดงเรื่องราวตาง ๆ ใหกับผูชมไดอยางชัดเจนที่สุดและ
เขาถึงผูชมมากกวาสื่ออื่น ๆ 10
9

นอกจากนั้น รายการตาง ๆที่นําเสนอผานโทรทัศนก็จะมีหลากหลายประเภท ไมวาจะ
เปน ประเภทขาวสาร ประเภทความรู ประเภทสังคมธุรกิจ และประเภทรายการบันเทิง แตสวน
ใหญที่ไดรับความนิยมจะเปนในรูปแบบของละคร ซึ่งอยูในประเภทรายการบันเทิง ทั้งนี้ละคร
โทรทั ศ นที่ นํ า เสนออยู ตามสถานี ต า ง ๆ ก็ จ ะมี เ นื้ อ หาและรู ป แบบที่ แ ตกต า งกั น ออกไป มี ทั้ ง

10

กฤษดา รัตนแสงศรี. “การผลิตรายการโทรทัศนไทยในปจจุบัน”.วิทยานิพนธ
วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน.สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 2535.(อัดสําเนา).
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ประเภทสืบสวน ละครเด็ก ละครตลก ละครชิงรักหักสวาท อิจฉาริษยา ละครประเภทจักรๆ
วงศๆ 11 และที่สําคัญคือละครอิงประวัติศาสตร ตํานานพื้นบาน นิทานปรัมปรา
10

เมื่อกลาวถึงละครประเภทอิงประวัติศาสตร ตํานานพื้นบาน นิทานปรัมปรา เรามักจะ
เห็นรูปแบบการนําเสนอที่หยิบเอาเหตุการณหลักๆ หรือสิ่งที่ปรากฏในประวัติศาสตร ตํานาน
พื้นบาน นิทานปรัมปรา มาสรางเรื่องราว บุคคล และอื่น ๆ เพิ่มเติมใหเกิดสีสัน ความสนุกสนาน
และอาจแทรกความคิดหรือจินตนาการบางอยางลงไปในละคร นอกเหนือจากความสนุกสนาน
และแงคิดที่ไดรับจากละครแลว ละครยังพยายามสะทอนใหเห็นถึงชีวิตความเปนอยูของผูคนใน
สังคมตาง ๆ ดวย
จะเห็นไดวา ละครโทรทัศนในปจจุบันสวนใหญไมเพียงแตจะนําเสนอความสนุกสนาน
เทานั้น แตยังพยายามสอดแทรกอัตลักษณทางวัฒนธรรม รวมถึงตํานานความเชื่อตาง ๆเขาไป
ดวย บางเรื่องอาจนําเสนอเปนเพียงเกร็ดความรูเล็กๆ นอยๆ ในขณะที่บางเรื่องอาจนําอัตลักษณ
ทางวัฒนธรรม และตํานานความเชื่อตาง ๆมาเปนตัวตั้งในการดําเนินเรื่อง ทั้งนี้ก็เพื่อตองการจะ
แสดงใหเห็นวาอัตลักษณทางวัฒนธรรม และตํานานความเชื่อตาง ๆ ไมใชแคเรื่องราวสืบตอกันมา
เพื่อความบันเทิง แตเปนการนําเสนอเพื่อตองการจะสรางอัตลักษณทางวัฒนธรรมของสังคมนั้น ๆ
ใหผูคนไดรับรู
ในสังคมไทยบานเราเปนสังคมที่มีอัตลักษณทางวัฒนธรรม และตํานานความเชื่อตาง ๆ
ที่เดนชัดและหลากหลาย ไมวาจะเปนภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคใต นอกจากนี้ยังมี
ความเชื่ อ ทางศาสนาและการนั บ ถื อ สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ แ ตกต า งกั น ไปตามสภาพภู มิ ศ าสตร แ ละ
สิ่งแวดลอมจนกลายเปนลักษณะเฉพาะของแตละทองถิ่น โดยเฉพาะภาคอีสานเปนภูมิภาคที่มี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและประเพณีแตกตางกันไปตามแตละทองถิ่นและแตกตางจาก
ภูมิภาคอื่นๆของไทยอยางเห็นไดชัดสาเหตุที่ภาคอีสานมีความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีสวนหนึ่งอาจจะเปนผลมาจากการเปนศูนยรวมของประชากรหลากหลายเชื้อชาติจน

11

อรนุช เลิศจรรยารักษ.หลักการเขียนโทรทัศน.กรุงเทพฯ: โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2548.หนา73-74.
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กอใหเกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมขึ้น ทําใหชาวไทยอีสานและชาวลาวแถบลุมแมน้ําโขงมี
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่คลายๆกัน และรูปแบบการดําเนินชีวิตก็มีความคลายคลึงกัน
ทั้งนี้ชาวอีสานยังมีความเชื่อที่คลายๆกับภาคเหนือ คือ เชื่อในเรื่องผี ผีเหลานี้ประกอบ
ไปดวยผีประเภทตาง ๆ เชน ผีนา ผีปา ผีเขา ผีบาน ผีหมูบาน ผีปูยาตายาย ผีฟา ผีแถน และ
ผีอื่น ๆ หรือแมกระทั่งผีที่เกิดจากการกระทําของบุคคล เชน ผีปอบความเชื่อเรื่องผีมีความผูกพัน
กับชีวิตของคนอีสานตั้งแตเกิดจนกระทั่งตาย เกี่ยวของกับชีวิตตลอดเวลา อํานาจเหนือธรรมชาติ
ซึ่ ง มี ผี เ ป น ตั ว แทน จึ ง เป น พื้ น ฐานสํ า คั ญ ของวิ ถี ชี วิ ต ชาวอี ส านมาตั้ ง แต อ ดี ต จนถึ ง ป จ จุ บั น ใน
ขณะเดียวกันก็ยังมีความเชื่อในเรื่องของ ลัทธิบูชานาค หรือ ลัทธิบูชางู 12 ดวย
11

อยางไรก็ตาม จากอัตลักษณทางวัฒนธรรม ประเพณี ตํานานความเชื่อตาง ๆของแตละ
ภูมิภาคที่มีลักษณะโดดเดนเฉพาะตัว ไมเพียงแตจะถูกบอกเลากันฟงเฉพาะในภูมิภาคของตน
เทานั้น แตยังถูกหยิบนํามาเสนอผานสื่อเทคโนโลยีตาง ๆ ไมวาจะเปน วิทยุ อินเตอรเน็ต นิตยสาร
เว็บไซต และที่สําคัญคือโทรทัศน เหตุผลในการนําอัตลักษณทางวัฒนธรรม ประเพณี ตํานาน
ความเชื่อตาง ๆ มานําเสนอผานสื่อเทคโนโลยีตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน ก็เพื่อตองการจะสะทอนให
เห็นความเปนจริงของคนในสังคมวา มีวิถีชีวิตความเปนมาอยางไรอีกทั้งยังตองการจะรักษาอัต
ลักษณทางวัฒนธรรมตาง ๆ เหลานี้ไว เพื่อแสดงออกถึงคุณคาของความเปนเอกลักษณเฉพาะของ
แตละทองถิ่น ตลอดจนเปนเครื่องเตือนใจใหกับคนรุนหลังไดทราบและเรียนรูที่จะศึกษา
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันเรามักจะเห็นละครโทรทัศนที่มีการนําเสนอเรื่องราวความเปน
ทองถิ่นออกมาโลดแลนอยูบนจอโทรทัศนใหไดชมอยูเรื่อย ๆ การที่ผูผลิตละครทําละครที่มีเนื้อหา
สะทอนอัตลักษณทางวัฒนธรรม ประเพณี ตํานานความเชื่อตาง ๆออกมานี้ก็เพราะสังคมไทยโดย
สวนใหญ มีพื้นฐานทางวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อที่คลายกันอยูแลว จึงเปนเรื่องงายที่จะ
ไดรับความนิยมจากผูชมหรือคนดู นอกจากละครจะสรางเพื่อสะทอนสังคมแลว “เรตติ้ง” ก็เปน
ป จ จั ย หนึ่ ง ที่ ผู จั ด ให ค วามสํ า คั ญ กล า วคื อ เรตติ้ ง กลายเป น เครื่ อ งมื อ ระดั บ สากล ที่ จ ะชี้ วั ด
ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจสื่อโทรทัศน สถานีไหนหรือรายการไหนมีเรตติ้งสูง หมายถึง ความ
12

สุจิตต วงษเทศ.เบิ่งสังคมและวัฒนธรรมอีสาน.กรุงเทพฯ: มติชน, 2543.หนา38.
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นิยมของรายการ ความนิยมของสถานีพุงสูง สิ่งที่จะตามมาก็คือ รายได เพราะเจาของสินคา หรือ
เอเจนซี่โฆษณามักจะยึดเอาเรตติ้งเปนเครื่องมือในการตัดสินใจซื้อโฆษณาในสื่อทีวี
แมปจจุบันจะมีสื่อโทรทัศนที่เปนสื่อทางเลือกใหมๆ เกิดขึ้นมากมาย นอกจากฟรีทีวีที่
ครองตลาดเดิมมาอยางยาวนาน ยังมีโทรทัศนดาวเทียม เคเบิลทีวี และทีวีดิจิตอล ที่กําลังทยอย
ออกอากาศใหเห็นกันในปจจุบัน แนนอนวา สื่อเหลานี้ยังคงตองอาศัย เรตติ้งเปนเครื่องมือชี้วัด
ความสําเร็จ และนําทางไปสูการสรางรายไดทั้งนี้การที่ผูจัดละครอยากใหละครของตนเองมีเรตติ้ง
ที่สูงหรือไดรับความนิยมที่ดี ก็ตองวางแผนกอนวาจะเจาะกลุมเปาหมายกลุมไหน เชน การทํา
ละครประเภทอิงประวัติศาสตร ตํานานพื้นบาน นิทานปรัมปรา ก็ตองอาศัยความเปนทองถิ่นของ
คนในสังคม ซึ่งแนนอนวาพื้นฐานความเปนทองถิ่นของคนในสังคมนั้นมักจะมีติดตัวกันอยูแลว
แมวาอาจมีผูคนบางกลุมยายถิ่นฐานเขามาประกอบอาชีพในเมืองแตโดยพื้นฐานของตนก็ยังคงมี
ความเปนทองถิ่นอยูในตัว จึงทําใหการทําละครประเภทนี้สามารถทําเรตติ้งไดดี และไดรับความ
นิยม นอกจากนั้นยังมีปจจัยอื่นที่ทําใหละครไดรับความนิยมดวย เชน ชวงเวลาในการออกอากาศ
การเลือกนักแสดง การเขียนบทละคร เปนตนเมื่อละครไดรับความนิยมและมีเรตติ้งที่ดีแลวทางผู
จัดก็จะไดรับผลตอบแทนจากเรตติ้งที่ดี ตามที่กลาวไปแลวขางตน และในขณะเดียวกันเนื้อหา
หรื อเรื่ องราวความเป น ทองถิ่น ที่ ถูก ยกขึ้ น มาเสนอผ า นละคร ก็ จ ะได รั บ ความสนใจ ซึ่ ง สร า ง
ประโยชนและทําใหคนหันมาใหความสําคัญกับความเปนทองถิ่นนั้นๆมากขึ้น ดังนั้น จะเห็นไดวา
ละครประเภทนี้ตางไดรับการตอบรับเปนอยางดีและประสบความสําเร็จกันอยางลนหลาม
จะเห็นไดวาละครที่นําเสนอความเปนทองถิ่น โดยมีการเลาถึงอัตลักษณทางวัฒนธรรม
ประเพณี ตํานานความเชื่อตาง ๆ เหลานี้ ตางก็ประสบความสําเร็จเกือบทุกยุคสมัยไมมากก็นอย
แตในป 2559 ที่ผานมามีละครอยูเรื่องหนึ่งที่ไมพูดถึงไมได เนื่องจากละครเรื่องนี้ไดรับการตอบรับ
เปนอยางดีและกระแสมาแรงมากที่สุด จนไดชื่อวาเปนละครแหงปที่ประสบความสําเร็จเปนอยาง
มาก คือ ละครเรื่องนาคีลักษณะเดนของละครเรื่องนี้คือการนําเอาความเชื่อทางคติชนมากมาย
ทั้งจากตํานานพื้นถิ่น ชาดก และความเชื่อเหนือธรรมชาติมาประชุมกันและผนวกดวยแนวคิดทาง
พุทธศาสนาเพื่อประกอบสรางเปนละครแนวลึกลับและโรแมนซ
อาจกลาวไดวา ความเปนทองถิ่นที่สะทอนผานละครโทรทัศนไทย ก็เพื่อตองการจะทํา
ใหผูชมหรือคนดูไดเห็นถึงคุณคาของอัตลักษณทางวัฒนธรรม และประเพณีของไทยในแตละ
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ภูมิภาค เนื่องจากกระแสของโลกาภิวัตนในปจจุบันทําใหคุณคาของความเปนทองถิ่นลดนอยลง
กลาวคือ มีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อดั้งเดิมใหเปนสังคมเมือง อยางไรก็ตาม
แม วา กระแสของโลกาภิ วั ตน จ ะส ง ผลต อละครที่ นํ า เสนอความเป น ท อ งถิ่ น แต ผู ผ ลิ ตละครก็
พยายามประกอบสรางตัวบทใหม ทําใหละครมีเนื้อหาที่เขมขนและหนักแนนขึ้น นอกจากนี้ สวน
หนึ่งของละครที่มีการหยิบเอาตํานานความเชื่อมาเปนโครงเรื่อง ก็เพราะตํานานเหลานี้มีคุณคา
ทางสังคมและทางประวัติศาสตร บางตํานานสะทอนใหเห็นวิธีคิดของคนในอดีต และบางตํานาน
สะทอนใหเห็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนโบราณดังนั้น ละครโทรทัศนที่นําเสนอความเปนทองถิ่น
ไดรับความนิยม ก็เพราะผูชมหรือคนดูในสังคมเกือบทุกคนในสังคมตางก็มีคติความเชื่อที่คลายกัน
จึงทําใหละครเหลานี้เขาไปนั่งอยูในใจผูชมอยางงายดาย
วิเคราะหละครโทรทัศนเรื่องนาคี
ละครเรื่องนาคีสามารถทําใหเห็นถึงองคประกอบตางๆที่พยายามสะทอนใหเห็นถึงสังคม
วัฒนธรรม ประเพณีความเปนทองถิ่น อันหลากหลาย ซึ่งการนําเสนอภาพลักษณของสังคมและ
วัฒนธรรมผานตัวละคร ผานบทสนทนา ผานฉากนี้ ก็เพื่อตองการใหละครเกิดความสมจริง และ
คนดูก็สามารถที่จะเรียนรูและนําสิ่งตางๆเหลานี้ไปถายทอดตอ หรือชวยกันอนุรักษไวได
นอกจากนั้น สิ่งสําคัญที่นอกเหนือจากการนําเสนอสังคมและวัฒนธรรมก็คือ ตํานานที่
ผสมผสานความเชื่อมากมายโดยสอดแทรกอยูในละคร เชน ตํานานพื้นถิ่น ชาดก ความเชื่อเหนือ
ธรรมชาติตางๆ จนสามารถนํามาประกอบสรางเปนละครที่โดดเดนในป 2559 ไดอยางสมบูรณ
ดังนั้นผูจัดทําจึงตองการจะวิเคราะหความพิเศษของละครในประเด็นที่เกี่ยวของกับตํานานที่
ผสมผสานความเชื่อใหเห็นอยางชัดเจน
 โครงเรื่องของละคร
1. ตํานานพญานาคที่เกี่ยวของกับคนไทย
ตํานานของพญานาคเปนเคาโครงที่สําคัญที่สุดในละครเรื่องนาคี ซึ่งในตํานานไดเลาวา
ในดินแดนแถบลุมแมน้ําโขงเชื่อวา “นาค” มีตัวตนจริง มีภพภูมิเปนโลกทิพยอยูใตเมืองบาดาล มี
อิทธิฤทธิ์สามารถบันดาลใหเกิดสรรพสภาวะเหนือโลกไดอเนกประการ มีปกติวิสัยเปนผูรักษา
บริสุทธิ์ศีล นาคจึงเปนสัตวกึ่งเทพที่สามารถแปลงกายได และเปนที่รูจักกันดีจากภาพลักษณที่
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สรางมาจากจินตนาการอันวิเศษยอดเยี่ยมของคนโบราณ และไดจดจารึกผูกขึ้นเปนนิยายหรือ
นิทานปรัมปราที่เลาขานสืบตอกันมาหลายชั่วอายุคน อีกทั้ง นาค ยังเปนระบบสัญลักษณอัน
ศักดิ์สิทธิ์ที่ชนกลุมแถบลุมแมน้ําโขงเคารพยกยองและยําเกรงตออํานาจศักดิ์สิทธิ์ พวกเขามีแรง
บันดาลใจในความเชื่อที่วา พญานาคเปนเจาแหงแมน้ําโขง 13
12

2. ตํานานรักคนกับงู
ละครใชพล็อตคนรักกับงูเปนโครงเรื่องใหญ ทําใหตัวบทมีความเขมขนการใชพล็อตคน
รักกับงูจึงสรางอารมณพิศวาสไดมากกวาพล็อตความรักระหวางมนุษยปกติธรรมดา เพราะการ
ผสมพัน ธุขา มเผา พัน ธุร ะหวางมนุษยกับ สัตวเปนเรื่องเหนือจิน ตนาการ ถึงจะเปน เรื่องเหนือ
จินตนาการ พล็อตคนรักกับงูก็เปนพล็อตที่คนไทยคุนเคย เพราะมีตํานานที่รูจักกันอยางดีรองรับ
เชน เรื่องผาแดงนางไอ 14ซึ่งเปนตํานานเมืองหนองหาน และเรื่องพระทองกับนางนาค 15ซึ่งเปน
ตํานานการสรางเมืองกัมพูชาหรือเขมร ทําใหละครนาคีเปนพล็อตที่คนดูคุนเคย รับรู และติดตาม
ไดดวยความสนุกสนาน
13

14

3. แนวคิดเรื่องแหกกฎฟา
"คนกับงูอยูดวยกันไมได มันแหกกฎฟา" เปนคําพูดที่เจาแมนาคีบอกกับทศพล ในEP.11
ซึ่งการแหกกฎฟาในที่นี้นาจะหมายถึง การทําผิดกฎธรรมชาติตามที่นางเอกไดกลาว นอกจากนั้น
พล็อตเรื่องแหกกฎฟายังเหมือนกับนิทานปรัมปราของจีนเรื่องนางพญางูขาว ซึ่งเปนเรื่องราวของ
บัณฑิตหนุมที่ตกหลุมรักปศาจงูขาวที่จําแลงกายเปนหญิงงามมาเพื่อตอบแทนบุญคุณของบัณฑิต
หนุมที่เคยชวยชีวิตนางไวในอดีต ชีวิตคูของสองคนนี้นาจะราบรื่นดี เพราะไมมีใครรูวานางเอกเปน
งูขาว จนกระทั่ง หลวงจีนฝาไห (法海禅师พระเถระธรรมสาคร）ตามมาพบ หลวงจีน
13

จิตรกร เอมพันธ.พญานาคเจาแหงแมน้ําโขง.กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2547, หนา4.
14
พระมหาประมวล ฐานทตฺโต.ประวัติพระธาตุนารายณเจงเวง.กรุงเทพฯ: กรม
ศิลปากร, หนา44-53.
15
ผูชวยศาสตราจารยประยูร ทรงศิลป.ประชุมเรื่องตํานานและนิทานพื้นบานเขมร
(ภาคที่ ๑-๙).กรุงเทพฯ: สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2540.
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ตองการชวยเหลือบัณฑิตหนุมใหพนจากการดูดกลืนวิญญาณของปศาจงูขาว จึงไดตอสูกับปศาจงู
ขาว และจับนางไปจองจําไวใตเจดียเหลยเฟง (雷峰塔เจดียฟาคํารณ) 16
15

จะเห็นไดวาเรื่องนาคีมีสวนพองกับเรื่องนางพญางูขาว ตางก็เปนตํานานความรักอัน
ลึกซึ้งระหวางคนกับงู ตางก็มีบุพกรรมตอกันและกันมาในอดีต เจาแมนาคีกับนางพญางูขาวตางก็
บําเพ็ญตบะมาเปนเวลา 1000 ป และจําแลงเปนมนุษยในรูปของสาวงาม และทั้งคูก็ทําผิดกฎฟา
หรือกฎสวรรค ฝายไทยถือวาคนกับงูอยูรวมกันไมได มันผิดธรรมชาติ ฝายจีนถือวาคนกับปศาจ
อยูรวมกันไมได ปศาจจะดูดกลืนวิญญาณของมนุษย ทั้งคูตางก็มีศัตรูไลลา เจาแมนาคีทํารายคน
ดวยโทสะจึงถูกไลลา สวนนางพญางูขาว หลวงจีนฝาไหถือวาตนทําหนาที่พิทักษกฎสวรรค จึงตาม
ไลลา นาง
4. ตํานานปลาไหลเผือกและ พญานาคถลมหนองหาร
ใน EP.10 เจา แม น าคี ค ลอดลู ก ของนางที่ เ กิ ด แก แ ม ทัพ ไชยสิ ง ห และฝากลู ก ในร า ง
ปลาไหลเผือก เหตุผลที่เจาแมนาคีไมสามารถนําทารกไปเลี้ยงในบาดาลได เพราะตองการจะเลี่ยง
โทษทั ณฑ จากเจาปู ศรี สุทโธนาคราช ตอมาเมื องมรุก ขนครแห ง แล ง พระเจา นิรุทธนาคจึง ให
โหราศาสตรทํานายชะตาบานเมือง โหรศาสตรจึงไดบอกคําทํานายกับพระเจานิรุทธราชวา เปน
เพราะปลาไหลเผือกทําใหเมืองมรุกขนครแหงแลง พระเจานิรุทธราชสั่งใหจับปลาไหลเผือกแบงให
คนในเมืองกิน เจาแมนาคีเกิดโทสะ บันดาลใหเกิดน้ําทวมถลมเมือง ผูคนลมตายทั้งหมด (ยกเวน
นางกํานัลคําปองที่กลับชาติมาเปนแมคําแกว)ซึ่งพล็อตเรื่องในที่นี้ไดอางอิงมาจากเคาโครงจาก
พงศาวดารโยนก - เชียงแสน รวมถึงยังสอดคลองกับเรื่องผาแดงนางไอ
จากพล็อตเรื่องตรงนี้แสดงใหเห็นวา ผูเขียนบทไดนําเอาตํานานและพงศาวดารตางๆมา
ผูกสรางปมใหเกิดความขัดแยงเพื่อเปนสาเหตุใหเจาแมนาคีเกิดโทสะ และทําใหนางถูกลงทัณฑ

16

Wikipedia.ตํานานนางพญางูขาว, เขาถึงเมื่อวันที่ 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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จากเจาปูศรีสุทโธนาคราชจนกลายเปนครึ่งคนครึ่งงู 1000 ป ซึ่งเปนปริศนาของเรื่องใหตัวละคร
ทุกตัวมาพัวพันกัน
5. เหตุการณสุริยคราส
ในละครอางถึงสุริยคราสอยูบอยๆวา “เมื่อพญานาคกลืนดวงตะวัน พญานาคีจะปรากฏ
กาย”คนโบราณเชื่อวาราหูอมพระอาทิตยเกิดเปนสุริยคราส อมพระจันทรเกิดเปนจันทรคราส ซึ่ง
ทางอีสานมีตํานานกบกินเดือนเลาแตกตางกันไปอีกแบบหนึ่ง
ผูเขียนบท(สรรัตน จิรบวรวิสุทธิ์)อธิบายไวในเฟซบุคสวนตัววา “พญานาคกลืนดวง
ตะวันเปนความเชื่อของไทย ปรากฏในจดหมายเหตุลา ลูแบร ราชทูตฝรั่งเศสที่เดินทางมาสยาม
ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณฯ เลาวาชาวสยามมีคติความเชื่อวาสุริยคราสเกิดดวยฤทธิ์ของ
นาคราชกลืนดวงตะวัน และอางอิงไปถึงความเชื่อของชนชาติอื่น เชน ชาวจีนโบราณเชื่อวาสุริย
คราสเกิ ด จากมั ง กรกลื น ดวงอาทิ ต ย ชาวกรี ก และโรมั น ก็ เ ชื่ อ ว า เกิ ด จากงู ยั ก ษ ม ากลื น กิ น
เชนเดียวกัน” 17
ทั้งนี้ทั้งนั้น คนสมัยกอนเชื่อวาสุริยคราสเปนลางราย จะนําเภทภัยมาให ตองทําพิธีปด
เปาดังนั้นชาวบานดอนไมปาในละครจึงจัดพิธีนาคะบูชา ฟอนรําถวายเจาแมนาคีเพื่อขอใหเจาแม
ชวยปกปกรักษา เปนฉากฟอนนาคะบูชาที่งดงามมากใน EP.3
6. พิธีไลลาเจาแมนาคี
หัวใจสําคัญของละครเรื่องนี้คือการไลลาเจาแมนาคี วิธีไลลานาคีผูกโยงกับตํานานความ
เชื่อทั้งของพราหมณ ไสย พุทธ ซึ่งไดแก คทาครุฑทองคํา ดาบเหล็กไหล พิธีกองกูณฑอัคคี มนต
อาลัมพายน และเพชรพญานาค

6.1 คทาครุฑทองคํา
17

Facebook.สรรั ตน์ จริบวรสุทธิ์, เข้ าถึงเมื่อวันที่ 3 เมษายน

2560.(https://www.facebook.com/soraratj).
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เปนเครื่องมือชิ้นแรกสุดของนายบุญสงที่ปรากฏใน EP.5 คทาครุฑทองคําอิงตํานาน
เรื่องครุฑกับนาคที่รูจักกันอยางดี ตํานานนี้ปรากฏในมหาภารตะและรามายณะและมีเรื่องเลา
ยอๆ อยูในคัมภีรปุราณะ ครุฑโกรธแคนนาคที่ใชเลหเพทุบายหลอกใหแมของครุฑเปนทาสของ
บรรดานาคมาหลายพันป เมื่อครุฑไดพรจากพระวิษณุใหพญาครุฑกินนาคเปนภักษาหารตาม
ประสงค แตนั้นมาครุฑก็จับนาคกินเรื่องเลาครุฑกับนาค สวนหนึ่งคงจะเปนเรื่องเลาเชิงอธิบาย
ธรรมชาติของนกกับงูที่ไมนาจะถูกโฉลกกัน 18
17

6.2 ดาบเหล็กไหล
6.3 เหล็กไหลเปนความเชื่อทางไสยศาสตร เชื่อกันมาแตโบราณวาเหล็กไหลอยูในดง
ดิบ ผูที่จะนําเหล็กไหลมาไดตองเปนพระคณาจารยที่แกกลาทางฌานสมาบัติ 19 แต
ไมมีขอมูลใดระบุวาดาบเหล็กไหลมีคุณสมบัติในการปราบงูรายหรืองูอาถรรพ ใน
ละครนาคีEP.7 ไดเอาดาบเหล็กไหลมาใชในแงของอาคม กําจัดเจาแมนาคี
6.4 พิธีกองกูณฑอัคคี
18

พิธีกองกูณฑอัคคีเปนหนึ่งในพิธีบูชาพระเปนเจาทางศาสนาฮินดู โดยนําสิ่งของตางๆ
ตั้งแตไมมงคล สมุนไพร ธัญพืชตางๆ ดอกไม เนย น้ําผึ้ง น้ํามันเนย ขาว ขนม ผลไม ตลอดจนพัส
ตราภรณ อาทิ สาหรี โดรตี้ ลงไปเผาในกองกูณฑที่ลุกโชน ถือเปนการถวายเครื่องบูชาผานทาง
พระอัคนีไปสูพระเปนเจา ในแตละขั้นตอนพราหมณจะสาธยายพระเวทและมนตรากํากับไปดวย
ตลอดทั้งพิธี
ในละครกลาวอางถึงพุทธประวัติ วาเปนพิธีบูชาไฟของพวกโยคี สืบทอดมาจากสํานัก
ทานอุรุเวลกัสสปะมหาฤาษี และกลาวอางถึงรามเกียรติ์วาในรามเกียรติ์เรียกพิธีนี้วากองกูณฐกลา

18

ศักดิ์ศรี แย้ มนัดนา.ครุ ฑกับนาค.กรุงเทพฯ:วรรณวิทยา, 2534.หน้ า73.

19

Sanook.เหล็กไหล อานุภาพ ความเชื่อและคาถาบูชา, เขาถึงเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560.

(http://horoscope.sanook.com/100117/).
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บูชาไฟ (กองกูณฑ หมายถึงกองไฟที่ใชในพิธีบูชาไฟกลา แปลวาระเบียบพิธีของการบูชา) 20ใน
EP.10หมอเมืองอินทร ซึ่งชาติที่แลวเปนพราหมณ ประกอบพิธีกองกูณฑอัคคีในคืนเดือนดับเพื่อ
กําจัดเจาแมนาคี เพราะเชื่อวาไฟจะเผาผลาญสงเสนียดจัญไร
19

6.5 มนตอาลัมพายน
มนตอาลัมพายนมีที่มาจากเรื่องภูริทัตตชาดก เปนมนตใชสะกดจิตพวกนาค เมื่อราย
มนตแลวพวกนาคจะกลัวจนรีบหนีไปเพราะคิดวาเปนครุฑหรือสิ้นฤทธิ์เดช ไรเรี่ยวแรงและพลัง
เพราะเสียงมนตนั้นเปนประดุจเหล็กรอนยอนเขาไปในหู 21ซึ่งใน EP.11ในขณะที่คําแกวนอนหลับ
พักผอนอยูก็ไดยินเสียงมนตอาลัมพายที่หมอเมืองอินทรทอง จึงทําใหคําแกวทรมานทุรนทราย
และวิ่งออกมาจากบานตนเอง ในขณะเดียวกันก็มีเลือดไหลออกจากทวารทั้ง7จนสลบไป
20

6.6 เพชรพญานาค
เครื่องมือชิ้นสุดทายที่ใชไลลาเจาแมนาคี ที่ปรากฏใน EP.11ในละครเรียกเพชรบางแกว
มณีบาง พลอยบาง หมอเมืองอินทรอธิบายวา "ตามตํานานบอกไววาพญานาคใตบาดาลจะมีแกว
มณีประจําตัวเรียกวาเพชรพญานาค เมื่อพญานาคตัวใดใกลละสังขาร ก็จะอธิษฐานฝากแกวมณี
ประจําตัวของตนไวกอนที่รางจะกลายเปนหิน” ซึ่งหมอเมืองอินทรไดใหบุญสงไปหลอกทศพลให
20

Facebook.สรรัตน จริบวรสุทธิ์, เขาถึงเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560.

(https://www.facebook.com/soraratj).
21

Buriramworld.เก็บตกนาคี!!! มนตอาลัมพายนภาษาเขมรของหมอเมืองอินทร,

เขาถึงเมื่อวันที่ 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/).
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นําเพชรพญานาคไปติดที่หนาผากระหว างคิ้วของคําแกว เพื่อพิสูจนวาคําแกวเปนงูตามที่ถูก
ชาวบานกลาวหาหรือไม
 ฉากสถานที่และตัวละคร
ละครเรื่องนาคีปรากฏชื่อสถานที่หลายแหง ไดแก หมูบานดอนไมปา ตําบลนาคหนี ภู
พระนาง เมืองมรุกขนคร พรหมประกายโลก แตในที่นี้ผูจัดทําจะขอหยิบยกสถานที่ ที่อิงตํานาน
ความเชื่อที่มีอยูจริงมาวิเคราะหเทานั้น
1. สถานที่
1.1 พรมประกายโลก
ในละครไดพูดถึงพรมประกายโลกไวใน EP.4 ตอนที่เจา แมนาคีไดพูดกับบริวารงูวา
“เจาปู จําศีลบําเพ็ญเพียร อยูที่พรมประกายโลก”ซึ่งพรมประกายโลกผูกโยงกับตํานานของพญา
ศรีสุทโธนาคราช วาพญาศรีสุทโธนาคราชขอพระอินทรใหมีทางขึ้นลงระหวางเมืองบาดาลกับ
เมืองมนุษยไว 3แหง หนึ่งในนั้นคือพรหมประกายโลกหรือบานคําชะโนด ซึ่งเปนสถานที่ที่มีอยูจริง
ในจังหวัดอุดรธานีในปจจุบัน ที่พรหมประกายโลกหรือบานคําชะโนดนี้ พญาศรีสุทโธนาคราช
พรอมบริวารสามารถกลายรางเปนมนุษยและตั้งบานเมืองปกครองไดเมื่อขางขึ้น 15 วัน อีก 15
วันขางแรมกลายเปนนาคอาศัยอยูเมืองบาดาล 22
21

1.2 เมืองมรุกขนคร
มรุกขนคร เปนเมืองที่มีอยูจริงตามประวัติศาสตรจังหวัดนครพนม หลังจากศรีโคตร
บูรณราง แลวยายเมืองใหมมาตั้งที่ ปาไมรวก หวยศรีมังริมแมน้ําโขงฝงซาย(เมืองเกาใตเมืองทา
แขกในปจจุบัน) แลวเปลี่ยนนามเมืองใหมวา มรุกขนคร ในป พ.ศ. 2297 แตถาชวงระยะเวลาใน
ละครคือประมาณพุทธศตวรรษที่ 15 ชวงนั้นอาณาจักรศรีโคตรบูรณลมสลายไปแลวและอยูใต
อํานาจของจักรวรรดิขแมร คาดวาในลักษณะภูมิประเทศ ในละครกําหนดที่ตั้งลงใตมาอีก คือแถว

22

Sanook. “เจาปูศรีสุทโธ” มหาเทพนาคาผูยิ่งใหญ แหงคําชะโนด, เขาถึงเมื่อวันที่

8 เมษายน 2560.

(http://horoscope.sanook.com/105605/).
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จังหวัดอุบล อาจเปนเพราะการเลือกสถานที่ถายทําเทวาลัย อาจจะงายกวา เพราะแถบจังหวัด
นครพนม โบราณสถานที่มีอายุอยูในชวงนั้นจริงๆ อาจหาไมไดแลว
2. ตัวละคร
2.1 พญาศรีสุทโธนาคราช
ตํานานพญาศรีสุทโธนาคราช เลาพอสังเขป คือ พญาศรีสุทโธนาคราชกับพญาสุวรรณ
นาคราชเปนเพื่อนกัน อาศัยอยูที่หนองกระแส ตกลงกันวาถาใครออกไปหาอาหารไดสิ่งใดมาก็มา
แบงปนกัน วันหนึ่ง พญาสุวรรณนาคราชไดชางมาก็แบงเนื้อใหฝายพญาศรีสุทโธนาคราชไดทั่วถึง
และใหดูขนชางเปนหลักฐาน อีกวันหนึ่ง ไดเมนมา แบงเนื้อใหฝายพญาศรีสุทโธนาคราชไดไมมาก
และใหดูขนเมน พญาศรีสุทโธนาคราชเคืองวาขนชางเสนเล็ก ยังแบงเนื้อไดมากมาย ทําไมขนเมน
เสนยาวใหญกวาจึงแบงเนื้อมาใหนอย พญาสุวรรณนาคราชชี้แจงอยางไรก็ไมฟง เกิดตอสูกัน รบ
กัน 7 ป รอนถึงพระอินทรตองลงมาหยาศึก สั่งใหแตละฝายสรางแมน้ําขึ้นคนละสาย พรอมทั้ง
ประกาศใหที่หนองกระแสนี้เปนที่ปลอดสงคราม พญาศรีสุทโธนาคราชพาบริวารเลื้อยมาทางทิศ
ตะวันออกของหนองกระแส เกิดเปนแมน้ําโขงที่คดโคงตามวิสัยนาคใจรอน สวนพญาสุวรรณนาค
เลื้อยไปทางทิศใตของหนองกระแส เกิดเปนแมน้ํานาน ไหลเอื่อยตรงตามวิสัยนาคใจเย็น พญาศรี
สุทโธนาคราชจึงเปนกษัตริยแหงนาคปกครองบริวารนาคฝงไทยทั้งหมด โดยเฉพาะบริเวณภาค
อีสาน และเปนนาคที่มีศรัทธาตอพระพุทธศาสนาเปนอยางยิ่ง 23 การที่ผูเขียนบทนําตํานานนี้มา
อางอิงก็เพราะตองการจะสั่งสอนใหเจาแมนาคีผูเปนหลานมีความอดทนอดกลั้นนั่นเอง
22

 องคประกอบและสีสันของละคร
1. เปรตงู
2. แหวนพิรอด
3. วานพญาลิ้นงู
4. ธงสามชาย
5. วานดอกทอง
23

Youtupe.พญาศรีสุทโธนาคราช, เขาถึงเมื่อวันที่ 8 เมษายน

2560.(https://www.youtube.com/watch?v=rnlQjHoCHeg).
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6. บทสวดบูชาพญานาคี
7. บั้งไฟพญานาค
สรุป
ในยุคสมัยนี้อาจกลาวไดวา ละครโทรทัศนมีบทบาทในชีวิตประจําวันของเราแตกตางกัน
ไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความพอใจและเวลาวางที่เอื้ออํานวย เพราะอยางนอยละครโทรทัศนก็สามารถที่
จะใหความบันเทิงกับผูชมไดทันทีที่ตองการ นอกจากนั้นละครโทรทัศนยังสามารถแบงไดหลาย
ประเภทตามยุคสมัยหรือตามองคประกอบตางๆของละคร เชน ละครเด็ก ละครตลก ละครชิงรัก
หั ก สวาท อิจ ฉาริษ ยา ละครจั กรๆวงศๆ และละครอิง ประวั ติศ าสตร ตํา นานพื้ น บา น นิทาน
ปรัมปรา เปนตน
สําหรับกระบวนการที่จะถายทอดละครโทรทัศนออกมานั้น เต็มไปดวยขั้นตอนตางๆ
นับตั้งแตเริ่มหาบทประพันธที่เหมาะสม เชน อาจะมาจากบทนวนิยายที่กําลังไดรับความสนใจ
หรืออาจจะเปน เรื่องที่แตงขึ้นใหม เพื่อใหเขา กับยุคสมัยหรือล้ําสมัยไปเลย และการสรางบท
โทรทัศนจากนวนิยายนั้น หากมองโดยผิวเผินแลว นาจะเปนเรื่องที่ทําไดงายเพราะเปนเพียงการ
นําเอาเรื่องเดิมจากนวนิยายที่เห็นวาสนุก ชวนติดตาม มาผลิตซ้ําใหมในรูปแบบของสื่ออื่นเทานั้น
แตในความเปนจริงมักพบวามีละครที่ลมเหลวเกิดขึ้นในทุกครั้ง ผูเขียนบทพยายามเลียนวิธีการ
ดําเนินเรื่องตางๆ มาใชกับสื่อโทรทัศน ทั้งที่เมื่อเปนหนังสือเรื่องตางๆนั้นเปนที่ประทับใจเปน
อยางมาก ดังนั้นฝายที่จัดทําการเขียนบทจึงตองทํางานของตนอยางดี เพื่อที่บทนั้นจะนํามาสู
ขั้นตอนการผลิตไดอยางเหมาะสมที่สุด
การผลิ ต ละครโทรทั ศ น ก ว า จะออกมาแต ล ะขั้ น ตอนแต ล ะเรื่ อ งนั้ น ต อ งผ า นวิ ธี ก าร
มากมาย รวมทั้งตองประกอบไปดวยบุคลากรหลายฝาย ที่ตองรวมมือกันเพื่อใหงานนั้นไดผลลัพธ
ที่ดีที่สุด นอกจากนั้น ในการผลิตละครโทรทัศนเรื่องๆหนึ่งออกสูสายตาของผูชม แมวาจะมีความ
ยาวเพี ย ง 1-2 ชั่ ว โมง ก็ ต อ งใช เ วลาในการเตรี ย มการสํ า หรั บ การนํ า เสนอมากกว า เวลาที่
ออกอากาศเปนหลายเทา อาจจะใชเวลาเปนอาทิตยหรือเปนเดือนก็ได และถาเรื่องนั้นๆมีความ
ละเอียดซับซอนมาก ก็ตองใชเวลาในการทํางานที่มากขึ้นไปอีก
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เชนเดียวกับละครโทรทัศนเรื่องนาคี ซึ่งเปนละครประเภทอิงประวัติศาสตร ตํานาน
พื้นบาน นิทานปรัมปรา ที่เปนบทประพันธของ ตรี อภิรุม วาดวยเรื่องราวความรักระหวางคนกับ
พญานาคในอดีตชาติ ผานความเชื่อดั้งเดิมของคนทองถิ่นอยางไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่ทําใหละครเรื่องนี้
มีความพิเศษและชวนใหคนดูติดตาม คือ มีการสอดแทรกเนื้อหาตํานานความเชื่อที่มีอยูจริงเขาไป
ในองคประกอบของเรื่อง นอกจากจะมีการนําตํานานมาวางเปนเคาโครงของเรื่องแลว ยังมีการ
นํามาผูกโยงกับอุปกรณในการประกอบฉาก เชน คฑาครุฑทองคําที่อิงตํานานครุฑกับนาค ดาบ
เหล็กไหลที่มีฤทธิ์เดชในเรื่องอาคม พิธีกองกูณฑอัคคีในศาสนาฮินดู มนตอาลัมพายนที่อิงมาจาก
เรื่องภูริทัตตชาดก และเพชรพญานาคที่อิงมาจากตํานานในสมัยพุทธกาล เปนตน
ทั้งนี้ สิ่งสําคัญที่ไมแพไปจากการมีเคาโครงเรื่องที่สนุกและนาติดตามแลว การดําเนิน
เรื่องก็เปนวัตถุดิบหลักในการสรางละครที่จะทําใหละครเรื่องนี้ออกมาไดอิ่มใจผูชม การดําเนิน
เรื่องของละครโทรทัศนเรื่องนาคี ไดมีการใช Computer Generated หรือการทํา CG เปนสวน
ใหญ หากเทียบกับละครไทยทั่วๆไป เรื่อง“นาคี” ถือไดวามีความสมจริงและเก็บรายละเอียดได
ดีกวาละครเรื่องอื่นๆอยูมาก จนแฟนละครนาคีถึงกับตองยกนิ้วใหกับความสวยสมจริงของการทํา
Computer Generated (CG)
แมภาพที่เห็นในละครโทรทัศนเรื่องนาคีจะสวยงาม มีความราบเรียบไมขัดหูขัดตาคนดู
แตเบื้องหลังของทีมงานโปรดักชั่นและฝายงานดานการทํา CG ตองทําการบานกันอยางหนักเลย
ทีเดียวนอกจากนั้นทางฝายของนักแสดงเองก็ตองฝกฝนการพูดภาษาทองถิ่น (อีสาน) ซึ่งนักแสดง
ในเรื่ อ งที่ เ ป น คนอี ส านแท ๆ มี เ พี ย งไม กี่ ค นแต เ มื่ อ ละครออกอากาศทางโทรทั ศ น ก ารแสดงที่
สมน้ําสมเนื้อของคูพระ-นางสําเนียงภาษาทองถิ่น (อีสาน) ทําไดดีจนนาแปลกใจ ฝมือการแสดง
ของนักแสดงแตละคนที่ถูกเฉลี่ยความสามารถกันไดอยางไมมีใครเดนดอยไปกวากัน การเก็บ
รายละเอียด ศึกษาวัฒนธรรมทองถิ่น(ภาคอีสาน) ทั้งเครื่องแตงกายและทรงผม
ในขณะเดียวกัน ถาเปรียบละครเรื่องหนึ่งเหมือนการทําอาหาร เพลงประกอบละครก็คง
เหมื อ นกั บ เครื่ อ งปรุ ง รสที่ ค อยคลุ ก เคล า ให ส ว นต า งๆ กล อ มกลมและเข า กั น ได อ ย า งน า
ประทับใจ การทําเพลงประกอบละครใหคํารองเปนตัวอธิบายความรูสึกของตัวละครพระ-นางใน
เรื่อง ถือวาเปนโจทยใหญที่ถาตีโจทยใหแตกก็จะไดรับความนิยมไปเต็มๆ เพราะมันมีสวนที่ทําให
เกิดอรรถรสในการรับชมเชนเดียวกับเพลงประกอบละครนาคีในเพลง “คูคอง” รองโดย “กอง
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หวยไร” และ “ขาดเธอขาดใจ” รองโดย “นัท ชาติชาย” ทั้งสองเพลงนี้เปนตัวแทนในการสื่อ
ความรูสึกของตัวละครในเรื่องซึ่งไดทําออกมาสองเวอรชั่น คือเวอรช่ันภาษากลาง (เพลงขาดเธอ
ขาดใจ) และเวอรชั่นภาษาอีสาน (เพลงคูคอง)
ดังนั้นจะเห็นแลววาการที่ละครเรื่องหนึ่งจะประสบความสําเร็จและไดรับกระแสตอบรับ
ดี ก็ตองใส ใจทุกรายละเอียดและสรา งออกมาเพื่อใหเกิดความสมจริง มากที่สุ ด ยิ่งเปน ละคร
ประเภทอิงประวัติศาสตร ตํานานพื้นบาน นิทานปรัมปราแลวนั้น การที่จะทําใหผูชมหรือคนดูเชื่อ
และอินกับละครมันไมใชเรื่องงายเสียทีเดียว เพราะจะตองจําลองโลกแหงความจริง ในที่นี้คือ
ตํานานความเชื่อที่มีอยูจริง ใสลงไปในเนื้อหาหรือโลกสมมุตอยางละครใหแยบยลที่สุด ละครถึงจะ
สามารถเขาไปนั่งอยูในใจของคนดูไดอยางงายดาย
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