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บทบรรณาธิการ 
 
หกบทความในวารสารศิลปศาสตร์ฉบับน้ีน าเสนอความหลากหลากหลายทาง

วิชาทั้งระดับแนวคิดและระดับปฏิบัติการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  ในระดับ
แนวคิด ได้แก่บทความของฐานิดา บุญวรรโณ ที่น าเสนอเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่าง
มโนทัศน์หลักของปิแอร์ บูร์ดิเยอ” เป็นการทบทวนความรู้เกี่ยวกับมโนทัศน์ส าคัญของ
ปิแอร์ บูร์ดิเยอ ได้แก่ ผู้กระท าการและการกระท า พื้นที่ทางสังคมและต าแหน่ง และ 
การผลิตซ้ า โดยทั้งสามมโนทัศน์หลักนี้มีความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก
โดยเฉพาะเมื่อน าแนวคิดเหลา่นี้ไปวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางสังคมในทุกระดับทั้งระดบั
ภาพกว้างและระดับเชิงลึกในพื้นที่ บทความที่สองเรื่อง “การเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติ
และการนิยามตัวตนของคนไทยเช้ือสายอินเดีย” โดย ชโลทร อัญชนานันท์ และ อมต 
จันทรังษี ช้ีให้เห็นการน าแนวคิดจิตส านึกสองด้านและความรู้สึกเป็นสองด้านของ 
William Edward Burghardt Du Bois มาใช้ท าความเข้าใจคนไทยเช้ือสายอินเดียจาก
การถูกเลือกปฏิบัติจากคนไทย โดยสะท้อนให้เห็นว่าการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติส่งผล
ต่อการนิยามตนเองของคนไทยเช้ือสายอินเดีย การรับรู้ตนเองของคนไทยเช้ือสาย
อินเดีย ทั้งระดับความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับสังคมไทย การครอบครองสถานะคนไทย
และคนอินเดีย ะการนิยามตนเองและความสับสนทางตัวตนจากการรับเอาท้ังความเป็น
คนอินเดียและคนไทยเข้าไวใ้นตัวตน   
     บทความที่เหลือสะท้อนความรู้ทางวิชาการระดับปรากฏการณ์เป็นหลัก ได้แก่ 
งานเขียนด้านกฎหมายที่เช่ือมโยงกับมิติทางสังคมเรื่อง “การศึกษารูปแบบการทุจริต 
กรณี การจัดซื้อจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เขียนโดยตรีเนตร สาระพงศ์ 
บทความช้ีให้เห็นว่า รูปแบบการทุจริต กรณีการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในประเทศไทยในมิติการคอรัปช่ัน ที่เกิดขึ้นนั้นมักเกิดจากการปฏิบัติงานท่ีไม่มี
ความเป็นมาตราฐานสม่ าเสมอกันในแทบทุกระดับและแทบในทุกขั้นตอนของการจัดซื้อ
จัดจ้างทางพัสดุ นับตั้งแต่การตั้งงบประมาณ ทั้งงบปกติที่ได้รับการจัดสรรทุกปี และ
งบประมาณ เงินสะสม โดยการตั้งงบประมาณหรือวงเงินนั้น วิธีการจัดหา การก าหนด
ความต้องการหรือก าหนดสเปคสินค้า การแบ่งหมวดเงินแยกย่อย และ การอนุมัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น การปฏิบัติเหล่านี้มักเปิดพื้นที่ของการคอรัปช่ันเพราะเอื้อ
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ประโยชน์ให้เอกชนรายใดหรือบริษัทใดรายหนึ่งให้ได้รับการคัดเลือกในการจัดหาพัสดุ 
บทความช้ินที่สี่เป็นงานด้านประวัติศาสตร์ในภูมิภาคแม่น้ าโขงโดยสุธิดา ตันเลิศ  และ 
อนันท์ธนา เมธานนท์ เรื่อง “ความสัมพันธ์ล้านช้างไดเวียดปี ค.ศ. 1353 -1470” ที่
เน้นการอธิบายระบบความสัมพันธ์พิเศษแบบรอบด้านของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่ได้รับอิทธิพลมาจากการติดต่อ
ระหว่างสองรัฐในช่วง ค.ศ. 1353-1470  

ส่วนบทความสองเรื่องสุดท้ายในฉบับนี้เป็นบทความด้านภาษาที่เช่ือมโยงกับ
การระบาดของโรคโควิด-19 ช้ินแรกเป็นบทความเรื่อง “วาทกรรมการเมืองในพาดหัว
ข่าวภาษาจีนเรื่องวัคซีนโควิด-19” โดย เนตรน้ าทิพย์ บุดดาวงศ์ และ กนกพร นุ่มทอง 
ผู้เขียนได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีทางภาษาที่ปรากฏในพาดหัวข่าวเกี่ยวกับ
วัคซีนโควิด-19 กับวาทกรรมทางการเมือง เพื่อท าความเข้าใจวิถีปฏิบัติทางวาทกรรม
และวิถีปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรมที่สะท้อนสภาพสังคมวัฒนธรรมจีน  ส่วน
บทความช้ินสุดท้ายโดยอัจฉรา สิมลีและภัทราภรณ์ ทวีกุล เรื่อง “การศึกษามุมมอง
ของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสารเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ใน
สถานการณ์โควิด-19” บทความนี้มีความน่าสนใจที่ว่านักศึกษาหลักสูตรหลักสูตร
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร มีทัศนะเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ในสภาวะของการ
ระบาดของโควิด-19 ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ 

บทความทั้งหกช้ินข้างต้นสร้างองค์ความรู้ที่น่าสนใจทั้งมิติแนวคิดของนักคิด
ระดับโลกที่มีอิทธิพลในโลกวิชาการหลังสมัยใหม่ และความรู้จากปรากฎการณ์
ภาคสนามและการทบทวนวรรณกรรม เช่น ความซับซ้อนของตัวคนของคนไทยเช้ือสาย
อินเดีย การคอรัปช่ันที่ เกิดจากการปฏิบัติงานที่ เอื้อให้ภาคเอกชนได้ประโยชน์ 
ประวัติศาสตร์สังคมการเมืองของคนในภูมิภาคแม่น้ าโขงผ่านความสัมพันธ์ล้านช้าง    
ไดเวียด และวิถีทัศน์ของคนในโลกยุคโควิด-19  

 
รองศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ มะโนรมย์ 
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บทคัดย่อ 
บทความวิชาการนี้อธิบายเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์หลักต่าง ๆ 

ของปิแอร์ บูร์ดิเยอ โดยแบ่งการวิเคราะห์มโนทัศน์ออกเป็นสามกลุ่มหลัก ได้แก่ หนึ่ง 
มโนทัศน์ท่ีเกี่ยวกับผู้กระท าการและการกระท า สอง มโนทัศน์ที่เกี่ยวกับพ้ืนท่ีทางสังคม
และต าแหน่ง ซึ่งประกอบไปด้วยมโนทัศน์หลัก ๆ เช่น สนาม, ด็อกซา, ทุน, การจ าแนก
ให้แตกต่าง และชนช้ัน สาม มโนทัศน์ที่เกี่ยวกับการผลิตซ้ า ซึ่งประกอบไปด้วยมโน
ทัศน์หลัก ๆ เช่น disposition, อาบิตุส, การครอบง า, ความรุนแรงเชิงสัญลักษณ์ , 
illusio และ hysteresis ทั้งนี้ การวิเคราะห์สังคมและวัฒนธรรมโดยประยุกต์ใช้มโน
ทัศน์หลักของบูร์ดิเยอนั้นมีความเช่ือมโยงกันอย่างแยกไม่ออกตั้งแต่ระดับมหภาคที่
อธิบายถึงพื้นที่ทางสังคม สนามและทุนไปจนถึงระดับจุลภาคที่ว่าด้วยการกระท าหรือ
การปฏิบัติการของผู้กระท าการทางสังคม 

 
ค าส าคัญ: ปิแอร์ บูร์ดิเยอ, สนาม, ทุน, อาบิตุส, ความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน ์
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Abstract 
 This academic article aims explain the relationships among the 

core concepts of Pierre Bourdieu by categorizing them into three main 
groups. Firstly, it is about the core concepts of Agent and Action. 
Secondly, there are the core concepts of Social space and Position 
which consist of Field, Doxa, Capital, Distinction, and Class. Thirdly, the 
core concepts of Reproduction are also clarified and linked inseparably 
to Disposition, Habitus, Symbolic Violence, Illusion, and Hysteresis. The 
analysis of the society and culture performed by applying Pierre 
Bourdieu’s core concepts, it was found that the concepts are inextricably 
linked with the macro-level analysis on social space, field, and capital to 
the micro-level analysis of action or social agent’s practices.  

 
Keywords: Pierre Bourdieu, field, capital, habitus, Relationship between 
concepts 
 
บทน า  

ปิแอร์ บูร์ดิ เยอ (Pierre Bourdieu 1930-2002) เป็นนักสังคมวิทยาชาว
ฝรั่งเศสคนส าคัญ หลายมโนทัศน์ของเขาถูกน ามาใช้ในการสร้างกรอบแนวคิดใน
การศึกษาหรือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ในวงวิชาการไทย ซึ่งการประยุกต์ใช้มโนทัศน์
ของบูร์ดิเยอโดยส่วนใหญ่มักน าแนวคิดเรื่อง ทุน (capital) สนาม (field2) อาบิตุส3 
(habitus) รสนิยม (taste) ชนช้ัน (class) และการปฏิบัติการ (practice) มาอธิบาย
ปรากฏการณ์ในสังคมไทยเป็นหลัก รวมทั้งประยุกต์ใช้มโนทัศน์ดังกล่าว ทั้งกับวิธี
วิทยาการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

                                                           
2 สนาม หรือ  field ในภาษาฝรั่งเศสใช้ค าวา่ champ 
3 ออกเสียงตามภาษาฝรั่งเศส หรอืคือค าว่า ฮาบิทัส ตามการออกเสียงในภาษาอังกฤษ ในบทความนี้ ผู้เขียนใช้
ค าว่า “อาบิตุส” 
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มโนทัศน์เรื่องทุนทางวัฒนธรรมของบูร์ดิเยอที่ถูกน าไปสร้างกรอบแนวคิดทั้ง
ในวิธีวิจัยเชิงปริมาณ และวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ตัวอย่างการใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ
ร่วมกับเชิงคุณภาพ ได้แก่ งานของ ทรงยศ สาโรจน์ (Sarot, 2014) เรื่อง การพัฒนา
รูปแบบการเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนด้วยทุนทางวัฒนธรรม กรณีศึกษาชุมชนเรือนแพ
ลุ่มน ้าสะแกกรัง ซึ่งถือว่าเป็นงานวิจัยที่พยายามวัดหรือหาค่าเชิงปริมาณจากมโนทัศน์
หลักของบูร์ดิเยอ ความน่าท้าทายนี้ก็ถูกน าเสนอเช่นเดียวกันในวงวิชาการตะวันตก 
(โปรดดู Robson and Sanders, 2009) ส่วนงานศึกษาหรืองานวิจัยเชิงคุณภาพที่
ประยุกต์ใช้มโนทัศน์หลักต่าง ๆ ของบูร์ดิเยอที่ได้รับการตีพิมพ์นั้นมีจ านวนมาก และ
หลากหลายสาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็นรัฐศาสตร์ สังคมวิทยา วารสารศาสตร์ พัฒนศึกษา 
ฯลฯ ดังการใช้มโนทัศน์เรื่องสนาม ทุน อาบิตุสและรสนิยมในเชิงสุนทรีศาสตร์ผ่าน
ภาพถ่ายทีป่รากฏในปี 2553 ในงานของสุวัฒน์ พ้ืนผา (Puenpa, 2010)  โดยวิเคราะห์
ว่าการส่งผลงานภาพถ่ายของนักเรียน นิสิต นักศึกษาเข้าร่วมการประกวดของมูลนิธิ  
ฌอง เอมีล การ์โรซ น้ันมีความสัมพันธ์กับการสั่งสมทุนประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งทุนทางวัฒนธรรมซึ่งหมายรวมถึงความรู้ด้านศิลปะและการถ่ายภาพซึ่งล้วนแล้วแต่
เป็นผลมาจากกระบวนการขัดเกลาทางสังคมจากสถาบันทางสังคมต่าง ๆ นอกจากมโน
ทัศน์ดังกล่าวข้างต้นจะน าไปสร้างกรอบแนวคิดเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยที่
เกี่ยวกับการประกวดภาพถ่ายแล้ว ยังถูกน าไปใช้ในงานศึกษาการผลิตภาพยนตร์สาร
คดีเชิงสังเกตการณ์ ในงานของอุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล (Chanrungmaneekul, 
2016) ที่ขยายวงการอธิบายถึงชาวบ้านในชุมชนบางละมุง จังหวัดชลบุรีโดยใช้มโนทัศน์
อาบิตุสและทุนทางวัฒนธรรมที่สั่งสมและแฝงฝังอยู่ในตัวเองของชาวบ้านในการต่อรอง
และสร้างความหมายของการเป็น “คนใน”เพื่อคัดค้านการขยายท่าเรือแหลมฉบังเฟส
สาม รวมทั้งใช้มโนทัศน์เรื่องสนาม ในฐานะที่กระบวนการผลิตและการเผยแพร่
ภาพยนตร์คือสนามปฏิบัติการที่ชาวบ้านใช้เป็นพื้นที่ในการช่วงชิงต่อรอง 

นอกจากมโนทัศน์เรื่องทุนของบูร์ดิเยอจะถูกอธิบายเช่ือมโยงกับสนาม อา
บิตุส  และรสนิยมแล้ว ยั งถูกอธิบ ายเช่ือมโยงกับมโนทั ศน์ เรื่ องการผลิตซ้ า 
(reproduction) เช่น วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการบริหาร
ของดวงพร คงพิกุล (Kongpikul, 2012) ที่ศึกษาเรื่องการผลิตซ้ าทุนทางวัฒนธรรม: 
กรณีศึกษาโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ โดยใช้มโนทัศน์เรื่องทุนทางวัฒนธรรมและ
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การผลิตซ้ าทุนทางวัฒนธรรมในโรงเรียนของบูร์ดิเยอ โดยวิเคราะห์ทุนวัฒนธรรมที่มีใน
โรงเรียนและที่ถูกผลิตซ้ าออกเป็น 3 รูปแบบ คือ ทุนที่มีอยู่ในตัวตนหรืออุปนิสัย 
(embodied form) ทุนที่อยู่ในรูปของวัตถุ (objectified form) และทุนที่อยู่ในรูปของ
สถาบัน (institutionalized state) ซึ่งการวิเคราะห์ทุนทางวัฒนธรรมในรูปแบบหรอืใน
สภาพทั้งสามประการนี้ก็ได้ถูกน ามาใช้ในดุษฎีนิพนธ์ของ ทรงยศ สาโรจน์ (Sarot, 
2014) ด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งงานศึกษานี้ใช้มโนทัศน์เรื่องทุนของบูร์ดิเยอ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางสัญลักษณ์ในการอธิบายว่าชุมชนเรือนแพแห่ง
แม่น้ าสะแกกรังนั้นสะสมอ านาจจากการมีทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางสัญลักษณ์ผ่าน
การมีตัวตนทางชาติพันธ์ุ  

จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับงานศึกษาที่ใช้มโนทัศน์ของบูร์ดิเยอใน
การสร้างกรอบแนวคิดทฤษฎีนั้นจะพบว่า งานศึกษาส่วนมากจะใช้มโนทัศน์เรื่องทุน
เป็นหลัก ซึ่งมีทั้งการใช้จ าเพาะแค่ทุนบางประเภทอย่างทุนทางวัฒนธรรมและการใช้
อย่างรวม ๆ ในหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทาง
สังคมและทุนทางสัญลักษณ์ประกอบกัน สิ่งที่น่าสนใจก็คือ การใช้มโนทัศน์เรื่องทุนเป็น
กรอบแนวคิดนั้นมักจะไม่ถูกใช้อย่างโดดเดี่ยวโดยปราศจากการอธิบายเช่ือมโยงกับมโน
ทัศน์หลักอ่ืน ๆ ดังเช่น งานของณัฐวรรธ อุไรอ าไพ กีรติพร จูตะวิริยะและจักรพันธ์ ขัด
ชุ่มแสง (Auraiampai, Jutaviriya and Cadchumsang, 2018) ที่ศึกษาเรื่อง ทุนกับ
การสร้างเครือข่ายทางสังคมของคนไทยเช้ือสายเวียดนามภายใต้การเปลี่ยนผ่าน
นโยบายในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาวจังหวัดนครพนม ในงานของภูริณัฐร์ โชติวรรณ 
(Chotiwan, 2016) ที่น าเอามโนทัศน์เรื่องทุนประเภทต่าง ๆ ไปวิเคราะห์การปรับ
แปลงทุนเพื่อการด ารงชีพทางเศรษฐกิจ การทอเสื่อกกของชุมชนบางสระเก้าจังหวัด
จันทบุรี ซึ่งการใช้มโนทัศน์เรื่องทุนมาวิเคราะห์เช่ือมโยงกับการปรับแปลงทุนเพื่อการ
ด ารงชีวิตและรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของชุมชนของผู้กระท าการนี้ยังปรากฏอีกในงานของ 
สิริไพลิน สิงห์อินทร์ เรื่อง ทุนของผู้ค้าชายแดน ณ จุดผ่อนปรนทางการค้าชาวยแดน
ไทย-ลาว 3 แห่งของจังหวัดเชียงราย (Sing-In, 2018) นอกจากการปรับเปลี่ยนหรือ
ปรับแปลงทุนประเภทหนึ่งไปสู่ทุนอีกประเภทหนึ่งเพื่อการด ารงชีพหรือกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจแล้ว ยังปรากฏงานที่วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของทุนซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ความเป็นพลวัตของทุนทุกประเภท อาทิ งานของ รุจิเรข โกมินทรชาติ และช่ืนชนก   
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โควินท์ (Komintrachat and Kovin, 2017) เรื่อง เครือข่ายอินแปง: พลวัตและการ
เปลี่ยนแปลงของทุน อย่างไรก็ดี มิใช่มีเพียงตัวของทุนประเภทต่าง ๆ เท่านั้นที่มีความ
เป็นพลวัตในตัวเอง หากแต่มโนทัศน์เรื่องทุนยังสามารถน ามาใช้เป็นกรอบในการ
วิเคราะห์พัฒนาการความเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยเฉพาะในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งได้
เช่นเดียวกัน ดังเช่นงานเรื่อง พัฒนาการของแนวคิดทุน: บริบทสังคมอีสาน ของ 
ประภาพร สุปัญญา (Supunya, 2021) นอกจากมโนทัศน์ทุนของบูร์ดิเยอจะสามารถ
น ามาใช้วิเคราะห์การปรับเปลี่ยนรูปแบบของทุน และการเปลี่ยนแปลงของทุน ยังถูก
น ามาใช้วิเคราะห์เรื่องการสะสมทุนอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสะสมทุนทาง
การเมือง ซึ่งก็น าไปสู่การสะสมทุนประเภทอื่นๆตามไปด้วยดังปรากฏในงานของมาดล 
จรูญรัตน์ (Jaroonrat, 2020) เรื่อง เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการสะสมทุนทาง
การเมืองของตระกูลเทือกสุบรรณ  

นอกเหนือไปจากใช้มโนทัศน์เรื่องทุนในการสร้างกรอบแนวคิดเพื่อวิเคราะห์
เช่ือมโยงไปยังประเด็นปัญหาอื่นๆแล้ว มโนทัศน์หลักอื่นๆอย่างชนช้ัน การผลิตซ้ า 
ความ รุนแรงเชิ งสั ญ ลั กษณ์ ยั งป รากฏ ใน งานของรุ้ งน ภ า ยรรยงเกษมสุ ข 
(Yanyongkasemsuk, 2014; 2015) เรื่อง มโนทัศน์ชนช้ันและทุนของปิแอร์ บูร์ดิเออ 
และเรื่อง ทุนกับการแต่งงาน ทีเ่ชื่อมโยงเรื่องการแต่งงานเข้ากับการรักษาทุนของแต่ละ
ชนช้ัน โดยวิเคราะห์ว่าการแต่งงานนั้นเป็นรูปแบบเชิงสถาบันแบบหนึ่งที่ผลิตซ้ าชนช้ัน
ทางสังคม โดยงานช้ินนี้เชื่อมโยงมโนทัศน์เรื่องทุนกับอีกหลากหลายมโนทัศน์ไม่ว่าจะ
เป็นชนช้ัน สนาม ต าแหน่ง พื้นที่ทางสังคม การผลิตซ้ า การครอบง า ความรุนแรงเชิง
สัญลักษณ์และการต่อสู้เชิงสัญลักษณ์  

อย่างไรก็ดี งานศึกษาประเด็นปัญหาในสังคมไทยที่ประยุกต์ใช้มโนทัศน์
ของบูร์ดิเยอมิได้มีเพียงการใช้มโนทัศน์เรือ่งทุนเป็นจุดตัง้ต้นเพื่ออธิบายเชื่อมโยงกับมโน
ทัศน์อื่น ๆ เท่านั้น ในปี 2544 พบหนังสือเรื่อง รสนิยม ภาษาในสังคมไทยยุคบริโภค
นิยม ของสมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์ (Chaisingkananont, 2001) ที่ใช้มโนทัศน์เรื่อง
รสนิยม (taste) และงานเรื่อง Distinction (1984b) เป็นจุดตั้งต้นในการอธิบายโดย
เช่ือมโยงกับเรื่องของชนช้ันในสังคมที่ถูกจัดแบ่งตามอาชีพ รายได้และการศึกษา 
รวมทั้งเชื่อมต่อการมีรสนิยมกับทุนประเภทต่าง ๆ ที่ปัจเจกบุคคลมี 
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นอกจากงานศึกษาที่ประยุกต์ใช้มโนทัศน์เรื่องทุนและรสนิยมของบูร์ดิเยอ
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว งานช้ินส าคัญมากอีกงานคือ งานศึกษาของ สุนีย์ ประสงค์บัณฑิต 
(Prasongbundit, 2010) ที่ใช้มโนทัศน์ฮาบิทัสเป็นจุดตั้งต้นในการอธิบายเช่ือมโยง
ความสัมพันธ์ไปยังประเด็นอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นชนช้ัน ร่างกายและการปฏิบัติร่างกาย 
หรือการปฏิบัติ  (practice) รวมทั้ งเปรียบเทียบแนวคิดของบูร์ดิ เยอกับทฤษฎี
มานุษยวิทยาส านักต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นส านักโครงสร้าง-หน้าที่นิยม (Structural-
Functionalism) โครงสร้างนิยม (Structuralism) มาร์กซิสม์ (Marxism) และชาติ
พันธุ์วิธีวิทยา (Ethnomethodology)  

งานช้ินส าคัญ ช้ินสุดท้ายแต่ไม่ท้ายที่สุดคื อ งานแปลบทที่  6 ที่ว่าด้วย
เศรษฐกิจของทรัพย์สินเชิงสัญลักษณ์ (l’économie des biens symboliques) ที่อยู่
ในหนังสือช่ือ Raisons pratiques. Sur la théorie de l’action (1994) โดย ชนิดา 
เสง่ียมไพศาลสุข (Bourdieu, 2007) งานช้ินนี้มีความส าคัญเพราะเป็นงานแปลจาก
ต้นฉบับภาษาฝรั่งเศสที่ถ่ายทอดและเทียบเคียงระดับของค าศัพท์ ระดับของภาษา ท้ัง
ยังคงไว้ซึ่งลีลาการเขียนตามต้นฉบับ แม้ว่างานแปลช้ินนี้จะไม่ได้ใช้มโนทัศน์เรื่องทุน
หรืออาบิตุสเป็นจุดตั้งต้น แต่การท าความเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าทรัพย์สินเชิงสัญลักษณ์ 
(bien symbolique) และการกระท าเชิงสัญลักษณ์ (acte symbolique) ก็มิอาจแยก
อธิบายได้ขาดจากมโนทัศน์เรื่องทุน  

งานศึกษาที่ใช้มโนทัศน์ของปิแอร์ บูร์ดิเยอดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่ง
เท่านั้น แต่มีความส าคัญอย่างมากในการเป็นจุดตั้งต้นของบทความวิชาการช้ินนี้ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์หลักต่าง ๆ ของบูร์ดิเยอ 
รวมทั้งแสดงให้เห็นว่า การอธิบายสังคมและวัฒนธรรมผ่านมโนทัศน์ต่าง ๆ ของบูร์ดิ
เยอน้ันมีความเช่ือมโยงกันอย่างแยกไม่ออกตั้งแต่ระดับจุลภาคหรือระดับปัจเจกบุคคล
ซึ่งมักอธิบายด้วยมโนทัศน์อย่างอาบิตุส หรือ ปฏิบัติการ ไปจนถึงระดับมหภาคหรือ
ระดับโครงสร้างสังคมซึ่งมักอธิบายด้วยมโนทัศน์อย่างพ้ืนท่ีทางสังคม สนาม ชนช้ัน เป็น
ต้น  

ทั้งนี้ บทความวิชาการนี้เป็นการศึกษาเอกสาร โดยอาศัยทั้งงานช้ันต้นที่เขียน
โดยบู ร์ดิ เยอและผลงาน ช้ันสองที่ อธิบายแนวคิดของบูร์ดิ เยอ ทั้ งภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส 
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ผังความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์หลักของปิแอร์ บูร์ดิเยอ 
ผู้เขียนทบทวนเอกสารและสรุปผังความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์หลักต่าง ๆ 

ของบูร์ดิเยอดังแผนภาพด้านล่าง โดยบทความวิชาการช้ินนี้จะเริ่มต้นอธิบายจากระดับ
จุลภาคซึ่งเป็นมโนทัศน์ที่เกี่ยวกับผู้กระท าการและการกระท าของผู้กระท าการ (ดัง
แสดงในหมายเลข 1) อันประกอบด้วยมโนทัศน์เรื่องผู้กระท าการ (agent) และ การ
กระท า (action) ตามด้วยการอธิบายเช่ือมโยงไต่ระดับถึงมโนทัศน์ที่เกี่ยวกับพื้นที่ทาง
สังคมและต าแหน่งทางสังคม (ดังแสดงในหมายเลข 2) ซึ่งภายในหัวข้อจะประกอบด้วย
การอธิบายเช่ือมโยงถึงมโนทัศน์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทางสังคมและต าแหน่ง (social 
space and position), การจ าแนกให้แตกต่าง (distinction), ชนช้ัน (class), ทุน 
(capital), สนาม (field), ความคล้ายคลึงกัน (homologie) และความเชื่อที่ได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นความจริงและถูกต้องในสังคม หรือ ด็อกซา (doxa)  

 

 
ภาพที่ 1: ผังความสัมพันธ์ระหวา่งมโนทัศน์หลักของปิแอร์ บูร์ดิเยอ 

ที่มา: สรุปโดยผู้เขียน, 2564 
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สุดท้าย หมายเลข 3 ผู้เขียนพยายามแสดงให้เห็นความเช่ือมโยงกันอย่างแยก
ไม่ออกระหว่างพื้นที่ทางสังคมและปฏิบัติการของผู้กระท าการผ่านมโนทัศน์หลักส าคัญ 
ๆ อย่ าง นิ สัยใจคอหรือแนวโน้มที่ คนคนนั้นจะกระท าการบางสิ่ งบางอย่าง 
(disposition), อาบิตุส (habitus), การครอบง า (domination), ความรุนแรงเชิง
สัญลักษณ์ (symbolic violence), เกมของสนาม (illusio), และ hysteresis  

ทั้งนี้ งานช้ินหลักพื้นฐานที่ผู้เขียนน ามาใช้ทบทวน วิเคราะห์และเช่ือมโยง
ออกมาเป็นแผนผังข้างต้นนี้  ได้แก่ งานเรื่อง Les heritiers: les étudiants et la 
culture (1964), Le reproduction: éléments pour une théorie du système 
d’enseignement (1970) และ La distinction. Critique sociale du jugement 
(1979) ซึ่งเป็นผลงานที่เริ่มกล่าวถึงมโนทัศน์หลักอย่างทุน สนาม อาบิตุส พื้นที่ทาง
สังคม ชนช้ันทางสังคม  
 
มโนทัศน์ที่เกี่ยวกับผู้กระท าการและการกระท า (Agent - Action) 

การศึกษาการกระท าของผู้กระท าการที่ปรากฏผ่านมโนทัศน์อาบิตุสก็ดี หรือ
ว่าการปฏิบัติการก็ดี มิสามารถท าความเข้าใจโดยปราศจากการเชื่อมโยงกับมโนทัศน์
อื่นๆอย่างทุนหรือสนามหรือด็อกซาและ ต าแหน่ง (positions) ไปได้ นั่นหมายความว่า 
แม้จะเป็นการกระท าหรือปฏิบัติการที่ผู้กระท าการซึ่งอยู่ในระดับจุลภาคหรือระดับ
ปัจเจกบุคคลเป็นผู้กระท า แต่การกระท าหรือการปฏิบัติการดังกล่าวนั้นมิใช่สิ่งที่เป็น
โดยธรรมชาติ หากแต่ถูกหล่อหลอมปรับแต่งด้วยส่วนประกอบของโครงสร้างสังคม
อย่างทุน สนามและอาบิตุส  บูร์ดิเยอใช้ค าว่า agent เพื่อก้าวข้ามผ่านค าที่แสดงถึง
ความเป็นคู่ตรงกันข้ามอย่าง individual-society อันเป็นปัญหาเชิงทวิลักษณ์นิยม 
ความเป็นผู้กระท าการหรือ agent ที่แสดงออกผ่านการกระท าและวาจานี้มิได้ขึ้นอยู่กับ
กระบวนการภายในอย่างความคิด (การคิดค านวณ การไตร่ตรองตั้งใจ สามัญส านึก) แต่
เพียงอย่างเดียว หากแต่ยังถูกก ากับด้วยสภาวะเง่ือนไขทางสังคมซึ่งเป็นอิทธิพลจาก
ภายนอกอีกด้วย ประเด็นปัญหาในการนิยามความเป็น agent เห็นได้จากการศึกษา
วิทยาศาสตร์เรื่องมนุษย์เพราะสิ่งที่เราเรียกว่า subject หรือองค์ประธาน/หัวข้อแห่ง
การศึกษานั้นก็กลายเป็น object หรือวัตถุแห่งการศึกษาเช่นกัน  
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ด้วยเหตุนี้ ผู้กระท าการหรือ agent จึงไม่เคยเป็นองค์ประธานของการปฏิบัติ
ได้อย่างเต็มสมบูรณ์ความเป็น “ตัวฉัน” เป็นเหมือนจุดเชื่อมระหว่างสนามและอาบิตุส 

รวมทั้งด็อกซาหรือความเช่ือที่ได้รับการยอมรับจากแต่ละสนามคอยก ากับ มโนทัศน์
เรื่อง agent จึงสามารถนิยามในชัดเจนได้มากขึ้นเมื่อวิเคราะห์ด้วยมิติทางสังคม ซึ่งท า
ให้นิสัยใจคอหรือแนวโน้มที่คนคนนั้นจะกระท าการบางสิ่งบางอย่างนั้นเป็นเรื่องที่อยู่
เหนือปัจเจกบุคคล แม้แต่เรื่องของจิตใจก็ เป็นเรื่องของสังคมด้วยเช่นเดียวกัน 
(Chevallier and Chauviré, 2010: 16)  

องค์ประธานจึงไม่ใช่จักรพรรดิแห่งจักรวรรดิที่โดยธรรมชาติแล้วจะมีอ านาจ
ในตัวเอง แต่องค์ประธานเป็นผู้กระท าการทางสังคม (social agent) ที่วิถีโคจรทาง
สังคมของเขาหมุนไปตามสนามต่าง ๆ ที่ถูกประกอบสร้างขึ้นอย่างเป็นประวัติศาสตร์
เพื่อที่จะได้ก าหนด/จัดวางอุปนิสัย อารมณ์ หรือแนวโน้มที่จะกระท าการบางสิ่ง
บางอย่าง ที่จะท าให้ผู้กระท าการคนนั้นมีทัศนคติในแบบที่แตกต่างกันไปตามโลกทาง
กายภาพและทางสังคมที่หมุนรอบเขาอยู่ ความเป็น “ฉัน/Je” บนพื้นที่ทางกายภาพ
และพื้นที่ทางสังคม ความเป็น “ฉัน” ซึ่งเป็นประธานของกริยาค าว่า “เข้าใจ” (ฉัน
เข้าใจ) จึงอาจจะไม่ใช่องค์ประธานที่เข้าใจจากสามัญส านึก แต่เป็นการเข้าใจจากอา
บิตุส หรือ จากระบบของ dispositions ซึ่งองค์ประธานจะมีอาบิตุสหรือมีแนวโน้มที่จะ
กระท าการบางสิ่งบางอย่างแบบไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับต าแหน่ง (position) ของเขาที่อยู่
บนโลกทางกายภาพและโลกทางสังคม (Bourdieu, 1997: 157 อ้างถึงใน Chevalier 
and Chauviré, 2010: 16) 

การกระท าหรืออุปนิสัยหรือการแสดงอารมณ์ของผู้กระท าการทางสังคมที่
ตอบโต้หรือมีปฏิกิริยาออกไปมิใช่สิ่งที่เป็นโดยธรรมชาติ หนังสือหลัก 2 เล่มที่จะท าให้
ผู้อ่านเข้าใจมโนทัศน์เรื่อง action และ practice ของบูร์ดิเยอได้ดียิ่งขึ้นคือ Raisons 
pratiques. Sur la théorie de l’action (1994) หรือฉบับแปลภาษาอังกฤษคือ 
Practical Reason:  On the Theory of Action ( 1998)  แ ล ะ  Méditations 
pascaliennes (1997) หรือฉบับแปลภาษาอั งกฤษคือ Pascalian Meditations 
(2000) ก่อนหน้านี้ในงานเรื่อง Le sens pratique (1980) หรือฉบับแปลภาษาอังกฤษ 
The Logic of Practice (1990) บูร์ดิเยอเสนอว่า การกระท าของพวกเรานั้นบ่อยครั้ง
เป็นไปตามหลักของตรรกะเชิงปฏิบัติการมากกว่าจะเป็นการคิดค านวนเชิงเหตุและผล 
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พฤติกรรมของผู้กระท าการทางสังคมโดยทั่วไปแล้วนั้นเป็นนิสัยหรืออารมณ์ที่ไม่ได้
ไตร่ตรอง เป็นความสามารถ เป็นอาบิตุสที่บุคคลนั้น ๆ ได้เรียนรู้มาจากการเป็นสมาชิก
ของสนามแห่งการปฏิบัติ  หรือสนามแห่งความสัมพันธ์ การกระท าของคนเรานั้น
เชื่อมโยงกับอาบิตุส สนาม และทุนเสมอ พฤติกรรมของผู้กระท าการทางสังคมคือการ
แสดงออกซึ่งอาบิตุส สมรรถภาพความสามารถท่ีเขามีและอุปนิสัยหรือแนวโน้มที่เขาจะ
กระท าบางอย่างไม่กระท าบางอย่างบนสนามแห่ งการปฏิบัติและสนามแห่ ง
ความสัมพันธ์ในลักษณะที่ไม่ได้สะท้อนย้อนคิด การกระท าของผู้กระท าการทางสังคม
มิใช่พฤติกรรมที่เป็นปฏิกริยาแบบบริสุทธิ์ หรือ ใช้สามัญส านึกล้วน ๆ หรือใช้การคิด
ค านวนไตร่ตรองแต่อย่างเดียว หากจะอธิบายกันตามโครงสร้างทางความคิดและ
แรงจูงใจแล้วนั้น การกระท าของผู้กระท าการทางสังคมนั้นขึ้นอยู่กับสนามที่เขาอยู่ ซึ่ง
สนามนี้ก็คือสนามแห่งการต่อสู้ สนามที่ผลิตสร้างอาบิตุสที่มาก าหนดเราว่าสิ่งใดต้องท า
และสิ่งใดต้องไม่ท า (Chevalier and Chauviré, 2010: 13) 

ด้วยเหตุนี้ ผู้กระท าการทางสังคมจึงไม่เคยตอบโต้หรอืมีปฏิกริยาต่ออะไรแบบ
ไร้ซึ่งเหตุผล แต่นั่นก็ไม่สามารถกล่าวได้ว่าผู้กระท าการทางสังคมนั้นตระหนักรู้ถึง
เหตุผลหรือรู้ตัวว่าอะไรชี้น าเหตุผลดังกล่าว ผู้กระท าการทางสังคมสามารถมีเหตุผลได้
โดยไม่ต้องตระหนักรู้ถึงเหตุผล ความมีเหตุผลของพฤติกรรมเป็นเรื่องของเหตุผลเชิง
ปฏิบัติการมากกว่าจะเป็นเรื่องของเหตุผลเชิงทฤษฎี (Bourdieu, 1994: 150) ตาม
หลักการเรื่องการกระท าจึงไม่ใช่ตัวองค์ประธานที่เผชิญหน้ากับโลกราวกับเป็นวัตถุหน่ึง
ในความสัมพันธ์ของความรู้ที่บริสุทธิ์ และก็ไม่ใช่สภาพแวดล้อมหนึ่งใดที่มีผลต่อ
ผู้กระท าการทางสังคมในรูปแบบของเหตุและผลเชิงกลไก รวมทั้งไม่ได้อยู่ในจุดจบ
ปลายทางของการกระท าทั้งเชิงวัตถุและเชิงสัญลักษณ์ และไม่ได้อยู่ในข้อบังคับ
ทั้งหลายของสนาม หากแต่การกระท าอยู่ระหว่างความทับซ้อนของสภาวะทางสังคม 2 
สภาวะ นั่นคือ ระหว่างประวัติศาสตร์ของร่างกายที่ถูกสร้างขึ้น และ ประวัติศาสตร์ของ
สรรพสิ่งที่ถูกสร้างขึ้น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ อยู่ระหว่างประวัติศาสตร์ที่ถูกท าให้
เป็นวัตถุท่ีอยู่ในสรรพสิ่ง อยู่ในรูปแบบของโครงสร้างต่างๆและในรูปแบบของกลไกต่าง 
ๆ (เช่น พ้ืนท่ีทางสังคม หรือ สนามต่าง ๆ) และ ประวัติศาสตร์ที่มันถูกท าให้เป็นตัวตน
และแฝงฝังอยู่ในร่างกาย อยู่ในรูปแบบของอาบิตุส (Bourdieu, 1997: 179 อ้างถึงใน 
Chevalier and Chauviré, 2010: 14) ฉะนั้น หากอธิบายตามงานที่ส าคัญอีกช้ิน
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ของบูร์ดิ เยอเรื่อง Raisons pratiques. Sur la théorie de l’action (1994) หรือ
ฉบับแปลภาษาอังกฤษคือ Practical Reason: On the Theory of Action (1998) 
จะเข้าใจว่า เหตุผลในการกระท าสิ่งใดก็ตามของผู้กระท าการทางสังคมจึงเป็นเหตุผล
เชิงปฏิบัติการ มิใช่เหตุผลแบบที่ค านวณความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
สูงสุด เพราะมันเป็นเหตุผลภายใต้โครงสร้าง กลไก สนามและอาบิตุส ดังนั้น ความมี
เหตุผล (rationality) แบบที่มีอาบิตุสเป็นส่วนประกอบและแตกต่างกันไปในแต่ละ
สนามนี้จึงเป็นเหตุผลที่ถูกท าให้เป็นเหตุผล (rationalization) นั่นเอง 

 
มโนทัศน์ที่เกี่ยวกับพ้ืนที่ทางสังคมและต าแหน่ง (Social Space - Position) 

มโนทัศน์กลุ่มแรกที่ว่าด้วยผู้กระท าการและการกระท า (agent-action) ที่
น าเสนอไปข้างต้นมิสามารถท าความเข้าใจได้เลย หากปราศจากการอธิบายถึงมโนทัศน์
ที่ผู้ เขียนขอน าเสนอในกลุ่มที่สองนี้ที่ว่าด้วยพื้นที่ทางสังคมและต าแหน่ง (social 
space-position) ซึ่งภายใต้มโนทัศน์กลุ่มที่สองนี้จะประกอบไปด้วยมโนทัศน์หลัก ๆ 
จ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นสนาม, ด็อกซา, ทุน, การจ าแนกให้แตกต่าง และชนช้ัน  

 

 
ภาพที่ 2: ผังความสัมพันธ์ระหวา่งมโนทัศน์หลักต่าง ๆ ภายใต้พื้นที่ทางสังคม 

ที่มา: สรุปโดยผู้เขียน, 2564 
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ในหัวข้อพื้นที่ทางสังคมและการเปลี่ยนผ่านของพื้นที่ทางสังคม (Espace 

social et ses transformations) ของหนังสือช่ือ La distinction. Critique sociale 
du jugement (1979) หรือฉบับแปลภาษาอังกฤษ Distinction: A Social Critique 
of the Judgement of Taste (1984) บูร์ดิเยออธิบายความเป็นพื้นที่ทางสังคมด้วย
การค่อย ๆ เช่ือมโยงมโนทัศน์หลักอย่างสนาม ทุน   อาบิตุส ชนช้ันเข้าด้วยกัน แต่จะ
มาขยายความให้เจาะจงมากขึ้นในงานช้ินหลังอย่าง Raisons pratiques (1994) และ 
Méditations pascaliennes (1997) การเริ่มต้นท าความเข้าใจมโนทัศน์ เรื่องทุน     
อาบิตุส สนามด้วยมโนทัศน์เรื่องพื้นที่ทางสังคมจะท าให้เราเข้าใจว่าทุกปฏิบัติการของ
ผู้กระท าการทางสังคมนั้นเกิดขึ้นบนมิติของเวลาและสถานท่ีบนพ้ืนท่ีทางสังคม ไม่ว่าจะ
เป็นมโนทัศน์เรื่องพื้นที่ทางสังคม พื้นที่ทางสัญลักษณ์หรือชนช้ันทางสังคมไม่เคยถูก
ก าหนดหรือถูกวิเคราะห์ได้ด้วยตัวของมันเองหรือเพื่อตัวของมันเอง มโนทัศน์ ข้างต้น
ต้องอาศัยการศึกษาทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงประจักษ์ร่วมกันต่อประเด็นปัญหาบางอย่าง
ที่ด ารงอยู่ ณ ช่วงเวลาและสถานท่ีหนึ่ง ๆ (Bourdieu, 1994: 16)  

พื้นที่ทางสังคมก็คือพื้นที่ในทางกายภาพที่เราด ารงชีวิตอยู่ ซึ่งการด ารงอยู่
ของเรานั้นด ารงอยู่ตามต าแหน่งทางสังคม (social positions) ภายใต้โครงสร้างทาง
สังคม ดังนั้น พ้ืนท่ีทางสังคมจึงเป็นพ้ืนท่ีที่ถูกนิยามด้วยการต่างฝ่ายต่างกีดกัน หรือด้วย
การจ าแนกให้แตกต่าง (distinction) ผ่านต าแหน่งต่าง ๆ ซึ่งประกอบสร้างกันขึ้นเป็น
โครงสร้างของต าแหน่งทางสังคมต่าง ๆ ต าแหน่งทางสังคมที่แตกต่างหลากหลายบน
พื้นที่ทางสังคมนี้มีความส าคัญอย่างไร? มีความส าคัญมากเพราะแต่ละต าแหน่งทาง
สังคมนั้นบ่งบอกถึงการได้รับการจัดสรรปันส่วนทุนประเภทต่าง ๆ ที่แตกต่างกันและไม่
เท่าเทียมกันนั่นเอง ยกตัวอย่างต าแหน่งทางสังคมที่มีทุนประเภทต่าง ๆ แตกต่างกัน
เช่น นายแพทย์มีต าแหน่งทางสังคมที่แตกต่างจากผู้ใช้แรงงานรับจ้างรายวัน คุณครูมี
ต าแหน่งทางสังคมแตกต่างจากนายพลชั้นสัญญาบัตร เป็นต้น 

ในพื้นที่ทางสังคมนี้ แน่นอนว่าต้องเกี่ยวโยงกับผู้กระท าการทางสังคมอย่าง
แยกไม่ออก เพราะทั้งผู้กระท าการทางสังคมและสิ่งต่าง  ๆ ที่ เป็นคุณสมบัติและ
ทรัพย์สินของพวกเขานั้นต่างก็ตั้งอยู่ในสถานที่ของพื้นที่ทางสังคม สถานที่ที่จ าแนกให้
แตกต่างและมีความเฉพาะอันจะสามารถเป็นคุณลักษณะของแต่ละต าแหน่งเมื่อ
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เปรียบเทียบกับต าแหน่งอื่นในสถานที่อื่น (Bourdieu, 2003: 195) คุณสมบัติของ
ผู้กระท าทางสังคมจึงถูกก าหนดด้วยพื้นที่ที่พวกเขาครองอยู่ ซึ่งพวกเขามิได้ครองด้วย
ทรัพย์สินอย่างที่ดิน บ้าน ฯลฯ เท่านั้น แต่ยังเป็นการกลืนกินพื้นที่ (dévoreuses 
d’espace) ตรงที่พวกเขายึดครองด้วย (Bourdieu, 2003: 196) ความแตกต่างที่
เกิดขึ้นระหว่างผู้กระท าการทางสังคมนั้นเป็นความแตกต่างจากการเป็นเจ้า ของ
ทรัพย์สินและรสนิยมในเชิงความสมัพันธ์ กล่าวคือ ความแตกต่างนี้จะด ารงอยู่ได้ในและ
ได้ด้วยความสัมพันธ์กับทรัพย์สินหรือรสนิยมประเภทอื่นหรือแบบอื่นนั่นเอง 
(Bourdieu, 1994: 20) 

ความคิดเรื่องความแตกต่างและระยะห่างของความต่างนี้คือรากฐานของค าว่า 
พื้นที่ (espace/space) ซึ่งเป็นพ้ืนที่ท่ีรวมต าแหน่งที่แตกต่างแต่ด ารงอยู่ร่วมกันและอยู่
ภายนอกของกันและกันเอาไว้ ต าแหน่งนี้จะมีแตกต่างและมีลักษณะเฉพาะขึ้นมาไม่ได้
หากไม่ได้มีความสัมพันธ์กับต าแหน่งอื่น ๆ ด้วย 1) ความเป็นภายนอกซึ่งกันและกัน 2) 
ความสัมพันธ์ในระยะใกล้ชิดและความสมัพันธ์ในระยะห่างไกล 3) ความสัมพันธ์ในแบบ
ล าดับ เช่น ข้างบน ข้างล่าง ระหว่างกลาง เป็นต้น บนพื้นที่ทางสังคมนี้  จ านวน
ทรัพย์สินหรือรสนิยมของคนบางชนช้ันอย่างชนช้ันกระฎุมพีน้อยลดทอนให้เข้าใจได้ว่า
เป็นต าแหน่งที่อยู่ตรงกลางระหว่างชนช้ันสูงและชนช้ันล่างโดยไม่จ าเป็นต้ องระบุ
ออกมาในเชิงวัตถุวิสัยหรือในเชิงอัตวิสัยอย่างใดอย่างหนึ่ง ด้วยเหตุนี้ พื้นท่ีทางสังคมจึง
ถูกสร้างขึ้นด้วยการที่ ผู้ กระท าการทางสังคมหรือกลุ่มทางสังคมทั้ งหลายถูก
แบ่งสรรปันส่วนตามแต่ต าแหน่งทางสังคมที่พวกเขาด ารงอยู่ ซึ่งการแบ่งสรรปันส่วน
ในทางสถิตินี้เป็นไปตามแหล่งก าเนิดที่ท าให้แตกต่างสองแหล่งที่มีประสิทธิภาพมากก็
คือ ทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทางวัฒนธรรม ผู้กระท าการทางสังคมที่มีทุนสองประเภท
ร่วมกันมากก็มักจะอยู่ใกล้กันบนพ้ืนท่ีทางสังคม ในขณะที่ผู้กระท าการทางสังคมที่มีทุน
สองประเภทนี้ร่วมกันน้อยกว่าก็มักจะอยู่ห่างไกลกันบนพ้ืนท่ีทางสังคม ส าหรับบูร์ดิเยอ
แล้ว ระยะห่างทางพื้นที่บนแผนภาพในกระดาษข้างล่างนี้ก็มีค่าเทียบเท่ากับระยะห่าง
ทางสังคม 
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ภาพที่ 3: พื้นที่ของต าแหน่งทางสังคมต่าง ๆ และพื้นที่ของรูปแบบในการด าเนนิชีวิต 
ที่มา: Bourdieu (1994: 21) 

 
จากแผนภาพข้างต้นจะเห็นว่า บนพื้นที่ทางสังคมนั้นจะประกอบด้วย

ผู้กระท าการทางสังคมที่มีต าแหน่งทางสังคมแตกต่างกัน และมีรูปแบบการด าเนินชีวิตที่
แตกต่างกัน โดยปัจจัยส าคัญที่จ าแนกให้แตกต่างคือ ทุน ซึ่งหมายถึงมวลรวมทั้งหมด
ของทรัพยากร ทั้งที่มีจริงและเสมือนจริงที่ปัจเจกบุคคลครอบครอง ปัจเจกบุคคลมี
เครือข่ายความสัมพันธ์ท่ีแน่นแฟ้นถาวร มีองค์ความรู้ เป็นทุนที่ได้รับการยอมรับซึ่งกัน
และกันในสังคมหรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งคือได้รับการยอมรับเชิงสถาบัน  (Braun, 
1999) 
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ทุนในค าอธิบายของบูร์ดิเยอนั้นมีมิติแห่งการวิเคราะห์อยู่สามมิติคือ 1) ระดับ
ของทุนโดยรวม (capital global/global capital) ที่ผู้กระท าการทางสังคมแต่ละคนมี
ไม่เท่ากัน ระดับของทุนโดยรวมนี้เหมือนกับเป็นทรัพยากรทั้งหมดและอ านาจทั้งหมดที่
สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบไปด้วยทุนสามประเภทคือ ทุนทาง
เศรษฐกิจ (economic capital) ทุนทางวัฒนธรรม (cultural capital) และ ทุนทาง
สังคม (social capital)4 และ 2) โครงสร้างของทุน ซึ่งหมายถึงน้ าหนักเชิงสัมพัทธ์ของ
ทุนประเภทต่างๆที่ผู้กระท าการทางสังคมมี5 3) พัฒนาการของทุนในระยะเวลาหนึ่ง ๆ 
ซึ่งแสดงให้เห็นชัดเจนด้วยเส้นวิถีโคจร (trajectoire)6 บนพื้นที่ทางสังคม (Bourdieu, 
1979: 128) ความแตกต่างของชนช้ันและการแบ่งแยกทางชนช้ันจึงเกิดขึ้นจากการมี
และการได้รับการจัดสรรปันส่วนทุนที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะทุนทางเศรษฐกิจและทุน
ทางวัฒนธรรม (Bourdieu, 1979: 118)  

ทุนทางเศรษฐกิจนั้นหมายถึงการเป็นเจ้าของความมั่งคั่งเชิงวัตถุหรือทาง
การเงินซึ่งนับว่าเป็นทุนที่ส าคัญในการก่อรูปทางสังคมและความสัมพันธ์ทางสังคมใน
หลายรูปแบบ ทุนทางเศรษฐกิจเป็นปัจจัยส าคัญในการแบ่งแยกกลุ่มคนที่มีออกจาก
กลุ่มคนที่ไม่มี รวมทั้งมีบทบาทต่อความเป็นพลวัตทางสังคมไม่น้อยไปกว่าทุนประเภท
อื่น อย่างทุนทางวัฒนธรรมที่นัยหนึ่งคือองค์ความรู้ที่ได้เรียนรู้มาซึ่งสะท้อนออกมาด้วย
สภาวะที่แฝงฝังอยู่ตัวเรา (état incorporé/incorporate state) อยู่ในรูปแบบของ
นิสัยใจคอหรือแนวโน้มที่คนคนนั้นจะกระท าการบางสิ่งบางอย่าง หรือที่เรียกว่า 
disposition ที่ฝังรากด้วยระยะเวลาที่ยาวนานระดับหนึ่ง อย่างเช่นการมีความรู้
ความสามารถในขอบเขตความรู้อย่างใดอย่างหนึ่ง การได้รับการขัดเกลา สามารถใช้
ภาษาได้ดีและมีศิลปะในการใช้ถ้อยค า รู้และตระหนักรู้ถึงกฏระเบียบของโลกทางสังคม 
อีกนัยหนึ่งทุนทางวัฒนธรรมคือการรู้ในเชิงวัตถุ หรือกล่าวได้ว่าเป็นสภาวะที่ถูกท าให้
เป็นวัตถุ  (état objectivé/objectived state) อย่างเช่น การมีความรู้หรือเสพ

                                                           
4 ยกตัวอย่างเช่น นายจ้างและคุณครมูีทนุโดยรวมทั้งทุนทางเศรษฐกิจทุนทางวฒันธรรมและทนุทางสังคมสูง
กว่าผู้ใช้แรงงานไร้ฝีมอื  
5 ยกตัวอย่างเช่น คณุครูมทีุนทางวฒันธรรมมากกว่าทนุทางเศรษฐกิจเมื่อเปรียบเทียบนายจ้างมีทนุทาง
เศรษฐกิจมากกว่าทุนทางวัฒนธรรม  
6 เส้นวถิีโคจรคือเส้นปะแนวโค้งที่ปรากฏอยู่ในแผนภาพ 
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ภาพวาด ศิลปะ มรดกทางวัฒนธรรม หนังสือ หรือสิ่งที่มีลักษณะเป็นเครื่องมือและ
กลไก และสุดท้ายทุนทางวัฒนธรรมหมายถึงสภาวะที่ถูกท้าให้เป็นสถาบัน (état 
institutionnalisé/ institutionalized state)  ผ่ า น ช้ั น ย ศ  ต า แ ห น่ ง  วุ ฒิ 
ประกาศนียบัตร รวมทั้ งสถานะที่ ได้รับการยอมรับในเชิงสถาบันไม่ว่าจะเป็น
ศาสตราจารย์ ผู้พิพากษา หรือต าแหน่งที่ท าหน้าที่ต่อสาธารณะ ทุนทางวัฒนธรรมทั้ง
สามนัยยะข้างต้นนี้ไม่ใช่สิ่งที่จะได้รับมา หรือ ถ่ายทอดต่อไปหากปราศจากการ
ปฏิบัติการจากตัวผู้กระท าการที่ต้องใช้การสานต่องานในการบ่มเพาะกล่อมเกลา
ยาวนานมากพอจนทุนทางวัฒนธรรมทั้งสามสภาวะ   ซึมซับแฝงฝังเข้าไปอยู่ในร่างกาย
ของเรา จนกลายเป็นตัวตนของเรา จนกระทั่งเปลี่ยนผ่านให้กลายเป็นผู้กระท าการทาง
สังคม การมีทุนทางวัฒนธรรมอย่างไรและในระดับนั้นไหนมีส่วนสัมพันธ์กับการใช้เวลา
และการมีทุนทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีการเงินเพื่อซื้อเวลา ผู้ที่มีทุนทาง
เศรษฐกิจจะสามารถเปลี่ยนเงินตราให้กลายเป็นสิ่งอื่น  ๆ ได้หมด ในส่วนของทุน
ประเภทท่ีสาม ทุนทางสังคมนั้นคือท้ังหมดทั้งมวลของเครือข่าย ความสัมพันธ์ พันธมิตร 
รวมถึงพันธกิจและการเป็นหนี้บุญคุณด้วย ทุนทางสังคมบ่งบอกถึงเครือข่าย สาย
สัมพันธ์ของเราและคนอื่น ๆ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมทั้งยังบ่งบอกถึง
ความคล้ายคลึงกันระหว่างตัวเรากับเครือข่ายของเราด้วย เครือข่ายและสายสัมพันธ์
ที่ว่านี้ต้องใช้เวลายาวนานระดับหนึ่งในการ    ถักทอและต้องอยู่ในระดับที่แน่นแฟ้น
และคงทน ซึ่งการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์นี้สามารถสร้างขึ้นได้ ถือเป็นยุทธศาสตร์
การลงทุนทางสังคมที่ผู้กระท าการที่ไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามนั้นได้สร้าง ได้กระชับ 
รักษาและสานต่อความสัมพันธ์ด้วยปฏิบัติการต่าง ๆ มากมายไม่ว่าจะเป็น งานรื่นเริง
ตอนเย็น กิจกรรมกีฬา แรลลี่ สัมมนา หรือประชุม ฯลฯ โดยมีเป้าหมาย   ในการ
แลกเปลี่ยนอย่างชอบธรรมและตัดการแลกเปลี่ยนที่ไม่สร้างผลประโยชน์ออกไป ท้ังนี้ก็
เพื่อให้การกระชับการติดต่อสื่อสารนี้เป็นการสานต่อให้ทุนและต าแหน่งของพวกเขา
ยังคงอยู่ในการติดต่อต่อไป (Chevalier and Chauviré, 2010: 18-19)  

ทุนทั้งสามประเภทข้างต้นที่กล่าวมานี้ใช้สร้างความสัมพันธ์ของพลังอ านาจ 
ใช้เป็นการต่อสู้เดิมพันเพื่อการรักษาและเพื่อการให้ได้มาซึ่งทุนที่จะแบ่งแยกให้ผู้
ครอบง าแตกต่างจากผู้ถูกครอบง า (Braz, 2013: 76) ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทาง
วัฒนธรรมและทุนทางสังคมสามารถตีความหมายเป็นรูปแบบต่าง ๆ ของทุนทาง
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สัญลักษณ์ (symbolic capital) ซึ่งบูร์ดิเยอกล่าวถึงค าว่าทุนทางสัญลักษณ์ไว้ภายใต้
หัวข้อ “อาบิตุสและพื้นที่ของสไตล์ชีวิต” โดยอธิบายว่า ระดับของทุน โครงสร้างของ
ทุนและคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละต าแหน่งน ามาสู่การสร้างอาบิตุสในฐานะที่เป็นจุด
ก าเนิดการปฏิบัติการ การจัดช้ันและการตัดสินคุณค่า ซึ่งเรียกรวม  ๆ ว่า ระบบ
ของสัญญะอันแตกต่างเฉพาะ (Bourdieu, 1979: 190) หรือเรียกอีกอย่างว่า รสนิยม 
โดยที่รสนิยมนี้ดูผิวเผินอาจเป็นเรื่องส่วนบุคคล แต่แท้จริงแล้วรสนิยมหรือสไตล์ชีวิต
ของเรานั้นเป็นผลผลิตอย่างเป็นระบบจากอาบิตุส ถูกตระหนักรู้และถูกตัดสินคุณค่า
ด้วยระบบสัญญะที่ถูกประเมินคณุค่าเชิงสังคม (อย่างรสนิยมดี รสนิยมดาษ ฯลฯ) ท้ังอา
บิตุสและเง่ือนไขในการด ารงชีวิตของผู้กระท าการต่างก็เป็นพื้นฐานในการแปลงการ
จัดสรรปันส่วนทุนไปสู่ระบบของการตระหนักรู้ถึงความแตกต่าง ไปสู่การตระหนักรู้ถึง
ความพิเศษเฉพาะของคุณสมบัติบางอย่าง กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ รู้ถึงการกระจายทุน
ทางสัญลักษณ์ ทุนอันชอบธรรม ซึ่งเหล่านี้มิสามารถตระหนักรู้ได้ด้วยความจริงอันเป็น
วัตถุ (Bourdieu, 1979: 192) นอกจากน้ี บูร์ดิเยอยังเขียนถึงหัวข้อทุนทางสัญลักษณ์ไว้
ในงานเรื่อง Ce que parler veut dire: L’économie des échanges linguistiques 
(1982) ว่ายังมีอ านาจอีกประการที่มองไม่เห็นซึ่งเป็นผลมาจากการครอบง าเชิง
สัญลักษณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านพลังอ านาจทางภาษาที่ให้น้ าหนักแก่ผู้กระท าการ
แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าทุนทางสัญลักษณ์ที่ผู้กระท าการแต่ละคนมีไม่
เหมือนกัน ทุนทางสัญลักษณ์เป็นการตระหนักรู้เชิงสถาบันที่ผู้กระท าการได้รับมาจาก
กลุ่ม อย่างเรื่องการก าหนดสัญลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็นการก าหนดล าดับ จัดล าดับค า วาท
กรรมเชิงพิธีกรรม หรือค าสั่งการ หรือถ้อยค าที่แสดงการคุกคาม การดูถูกดูแคลน ซึ่ง
ถ้อยค าเหล่านี้จะท าหน้าที่ได้อย่างดีก็ต่อเมื่ออยู่ในเง่ือนไขทางสังคมบางอย่างที่อยู่ภาย
นอกจากตรรกะทางภาษา (Bourdieu, 2001: 107) 

นัยยะหรือความหมายในเชิงสัญลักษณ์ที่อยู่ในทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทาง
วัฒนธรรมและทุนทางสังคมนี้เป็นผลจากโครงสร้างทางความคิดของผู้กระท าการ นัย
ยะที่แฝงอยู่ในทุนทั้งสามประเภทนี้ไม่เพียงแต่ถูกใช้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเกมทางสังคม
เท่านั้น แต่ยังกลายเป็นคุณค่าในตลาดทางสังคม (Braz, 2013: 79) การอธิบายว่าทุน
ทางสัญลักษณ์นั้นเกี่ยวข้องกับโครงสร้างทางความคิดของผู้กระท าการนั้นเป็นเพราะว่า 
การตระหนักรู้หรือการให้คุณค่าต่อทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางวัฒนธรรมและทุนทาง
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สังคม ไม่ว่าจะให้ความส าคัญกับสิ่งใดเป็นพิเศษหรือให้อ านาจกับสิ่งใดเป็นพิเศษนั้น
ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของแต่ละสังคมและการท าให้สิ่งสิ่งนั้นกลายเป็นสถาบันที่คนทั่วไป
ในสังคมยอมรับว่าเป็นเช่นนั้น ยกตัวอย่างเช่น ยศ ต าแหน่งหรือค าน าหน้า  นั่น
หมายความว่า หากยศ ต าแหน่งหรือค าน าหน้าในฐานะทุนทางวัฒนธรรมไม่ได้ถูกให้
ความส าคัญหรือให้อ านาจแก่มัน กล่าวคือ มิได้ถูกตระหนักหรือให้คุณค่าก็ย่อมมีผลต่อ
การด ารงอยู่ของมันในฐานะอ านาจเชิงสัญลักษณ์ต่อไป ในทางกลับกัน หากสังคมใดก็
ตามสร้างโครงสร้างทางความคิดแก่ผู้กระท าการให้ตระหนักและให้คุณค่าแก่ยศ 
ต าแหน่งและค าน าหน้า อ านาจเชิงสัญลักษณ์ก็จะถูกสืบสานผ่านทุนทางวัฒนธรรม
ต่อไป Braz (2013: 80) สรุปสั้น ๆ ในประเด็นนี้ ได้อย่างน่าสนใจว่า อ านาจเชิง
สัญลักษณ์จะไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างแท้จริงหากปราศจากสัญลักษณ์ของอ านาจ 

แม้ทุนทั้งสามประเภทจะเป็นปัจจัยส าคัญในการจ าแนกผู้กระท าการทาง
สังคมให้มีความแตกต่างกัน หรือกระทั่งจ าแนกออกเป็นชนช้ัน แต่ชนช้ันทางสังคมบน
พื้นที่ทางสังคมมิได้ถูกนิยามโดยระดับของทุนโดยรวมและโครงสร้างของทุน หรือแม้แต่
ยอดรวมของคุณสมบัติอย่างเพศ อายุ ชาติก าเนิด ชาติพันธุ์ ผิวขาวผิวด า ความเป็นคน
พื้นเมืองหรือผู้อพยพ หรือรายได้และระดับการศึกษา หากแต่ถูกนิยามโดยโครงสร้าง
ของความสัมพันธ์ต่างๆระหว่างคุณสมบัติที่ผู้กระท าการมี (Bourdieu, 1979: 117) ชน
ช้ันของผู้กระท าการมิสามารถถูกนิยามได้อย่างสมบูรณ์โดยคุณสมบัติที่พวกเขามี ณ 
ช่วงเวลานั้น เพราะความสัมพันธ์ระหว่างทุนที่พวกเขามีแต่แรกก าเนิดกับทุนที่เพิ่งได้
รับมา (หรือต าแหน่งที่มีแต่แรกก าเนิดกับต าแหน่งในปัจจุบัน) นั้นเป็นความสัมพันธ์เชิง
สถิติที่มีความแปรปรวนมาก แม้ว่าตัวผู้กระท าการเองจะสืบสานอาบิตุสอย่างสม่ าเสมอ 
แต่ก็อาจจะมีความคลาดเคลื่อนไม่ลงรอยกันระหว่างอาบิตุสที่เรียนรู้มากับท่ีปฏิบัติจริง 
อย่างการที่ปฏิบัติการที่เกิดจากอาบิตุสนั้นปรับตัวได้ยากเพราะว่าปฏิบัติการนั้นถูกปรับ
ให้เข้ากับสภาพเง่ือนไขแบบเก่า ลักษณะเชิงสถิติของความสัมพันธ์ที่แปรปรวนระหว่าง
ทุนที่มีมาแต่แรกก าเนิดกับทุนที่เพิ่งได้รับมานี้เองคือสิ่งที่ท าให้ไม่สามารถนิยามชนช้ัน
ของผู้กระท าการได้อย่างเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ และไม่สามารถท าให้การนิยามต าแหน่งที่
ด ารงอยู่ในชนช้ันสามารถท าได้เพียงแค่ใช้คุณสมบัติที่มีอยู่ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งบน
พื้นที่ทางสังคมเท่านั้น ทั้งนี้เพราะทุนนั้นมีพัฒนาการ (ความเปลี่ยนแปลง) ดังที่ปรากฏ
เป็นเส้นวิถีโคจร (เส้นปะแนวโค้ง) ในแผนภาพที่ 3 ซึ่งเป็นวิถีที่เปลี่ยนเป็นชนช้ันที่สูง
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กว่าหรือต่ ากว่าก็ได้ (Bourdieu, 1979: 123) แม้ว่าเส้นวิถีโคจรจะบ่งบอกถึงความไม่
ตายตัวในการนิยามความเป็นชนช้ัน แต่ผู้กระท าการก็มิได้สามารถเปลี่ยนผ่านหรือ
เคลื่อนย้ายจากต าแหน่งหนึ่งไปยังอีกต าแหน่งหนึ่งบนพื้นที่ทางสังคมได้อย่างง่ายดาย 
ทั้งนี้เพราะมีพลังมากมายที่ค้ าจุนโครงสร้างของพื้นที่ที่คอยก ากับผู้กระท าการอยู่ และ
เพราะตัวผู้กระท าการเองก็ต้องทัดทานกับพลังมากมายของสนามที่ก ากับคุณสมบัติของ
พวกเขาอยู่แล้วในรูปของ dispositions และในรูปของทุนที่จับต้องได้ (Bourdieu, 
1979: 122) 

สนามจึงมีความส าคัญในฐานะตัวแปรหนึ่งที่ก ากับปฏิบัติการของผู้กระท าการ 
ทั้งก ากับว่าทุนจะถูกจัดสรรปันส่วนไปให้กับใครและมากน้อยแค่ไหน รวมทั้งก ากับ
สภาวะที่อยู่ในตัวของผู้กระท าการหรือก ากับ disposition ซึ่งสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนี้ 
ตรรกะเฉพาะของแต่ละสนามนั้นมีไม่เหมือนกัน ภายในแต่ละสนามนั้นประกอบไปด้วย
ผู้กระท าการหลากหลายต าแหน่ง ทุนท้ังหลายเป็นเหมือนกับพลังงานทางสังคมที่ด ารง
อยู่และก่อผลิตผลภายในสนาม ซึ่งพลังงานทางสังคม (ทุน) นี้จะผลิตและผลิตซ้ า
คุณสมบัติของแต่ละชนช้ันที่ถูกก าหนดคุณค่าและคุณสมบัติโดยกฎเฉพาะของแต่ละ
สนาม ภายในแต่ละสนามนี้ ทุนที่มีลักษณะเป็นวัตถุ (ทรัพย์สิน) และทุนที่แฝงฝังอยู่ใน
ร่างกาย (อาบิตุส) จะเป็นตัวนิยามความเป็นชนช้ันทางสังคมที่แตกต่างกันไป และจะ
เป็นตัวประกอบสร้างหลักการว่าด้วยการสร้างปฏิบัติที่มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันใน
แต่ละชนช้ันทางสังคม น่ันหมายความว่า ในสนาม มีทั้งถูกท าให้เป็นชนช้ันต่าง ๆ และก็
เป็นการสร้างชนช้ันต่างๆด้วยเช่นเดียวกัน (Bourdieu, 1979: 127) อย่างที่ได้กล่าวไป
ข้างต้นแล้วว่า ต าแหน่งของผู้กระท าการถูกก าหนดไว้อย่างแตกต่างกันบนพื้นที่ทาง
สังคม ในพื้นที่ทางสังคมก็ประกอบด้วยสนามมากมายหลายสนาม ต าแหน่งที่แตกต่าง
กันนี้ก็ถูกก าหนดจากการได้รับการจัดสรรปันส่วนทุนทั้งสามประเภทอย่างไม่เท่าเทียม
กันภายในสนาม อย่างไรก็ดี สนามแต่ละสนามมีโครงสรา้งและตรรกะไม่เหมือนกัน ด้วย
เหตุผลนี้การจัดเรียงความเหลื่อมล าดับช้ันภายในแต่ละสนามจึงแตกต่างกันไปด้วย 
(Bourdieu, 1984a: 4) 

ดังนั้น บนพื้นที่ทางสังคมจึงประกอบด้วยสนามมากมายที่ค่อนข้างเป็นอิสระ
จากกัน มีการจัดสรรปันส่วนทุนแตกต่างกัน มีการจัดล าดับชั้นที่เหลื่อมล้ าต่างกัน และมี
เป็นกฎระเบียบที่ไม่เหมือนกัน เมื่อภายในสนามมีต าแหน่งของผู้กระท าการที่แตกต่าง
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กันด้วยทรัพยากรและความรู้แฝงฝังในร่างกายที่ไม่เท่าเทียมกันแล้ว สนามจึงเป็นพื้นที่
ของเกมการต่อสู้ระหว่างคนที่อยู่ในต าแหน่งบนกับคนที่อยู่ในต าแหน่งล่างของสนาม 
สนามจึงคือความสัมพันธ์แห่งพลังอ านาจ โครงสร้างของสนามเกี่ยวโยงกับสภาวะ
ความสัมพันธ์ของพลังอ านาจระหว่างผู้กระท าการทั้งหลายหรือสถาบันทั้งหลายที่
เกี่ยวข้องในการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งต าแหน่งที่อ านาจเหนือในสนาม กล่าวอีกนัยหนึ่งก็
คือ ต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งอ านาจอันชอบธรรมซึ่งไม่ใช่ความรุนแรงเชิงกายภาพเสมอไป 
บางครั้งก็เป็นความรุนแรงเชิงสัญลักษณ์ การต่อสู้นี้ก็เป็นไปเพื่อจะได้เข้าไปปรับเปลี่ยน
หรือคงไว้ซึ่งการจัดสรรปันส่วนทุนเฉพาะ (specific capital) ในสนามนั้น ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นความรู้  เงิน เครือข่าย ฯลฯ ซึ่ งแต่ละสนามจะมีทุนเฉพาะนี้ ไม่ เหมือนกัน 
(Chevalier and Chauviré, 2010: 22) ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเป็นสนามวิชาการ ทุน
เฉพาะก็อาจจะเป็นความรู้เฉพาะทางในแต่ละสาขาวิชา ผลงานวิชาการ ถ้าเป็นสนาม
การเมือง ทุนเฉพาะก็อาจจะเป็นคะแนนเสียง หัวคะแนน อุดมการณ์ของพรรค เป็นต้น  

การต่อสู้ของแต่สนามจึงไม่เหมือนกัน นอกจากจะเป็นเพราะโครงสร้างของ
แต่ละสนามแตกต่างกัน ผลประโยชน์ของแต่ละสนามแตกต่างกัน ยังเป็นเพราะสนาม
แต่ละสนามมีโลกทัศน์แตกต่างกันด้วย โลกทัศน์ในสนามหนึ่งอาจไม่สามารถใช้ได้หรือมี
อิทธิพลกับผู้กระท าการในอีกสนามหนึ่ง สนามของวิทยาศาสตร์มีโลกทัศน์แตกต่างจาก
สนามของศิลปะและวรรณกรรม เป็นต้น (Chevalier and Chauviré, 2010: 21) 
แม้ว่าสนามทั้งหลายจะมีกฎระเบียบและโลกทัศน์ที่เป็นของตัวเอง แต่ก็อาจจะมีบาง
สนามที่มีความคล้ายคลึงกัน (homologie) ในโลกทัศน์หรือตรรกะบางอย่าง หลักของ
โฮโมโลจี เป็นลักษณะเชิงโครงสร้างอันบ่งบอกถึงตรรกะของสนามในการผลิตและ
ตรรกะของสนามในการบริโภค ซึ่งทั้งสองตรรกะนี้ท าหน้าที่สอดประสานกัน อันมีผลท า
ให้บางสนามนั้นมีกฎระเบียบหรือโลกทัศน์หรือความเชื่อบางอย่างที่คล้ายคลึงกัน เช่น 
สนามแฟช่ันช้ันสูง ภาพวาด ละครเวที หรือ วรรณกรรม เป็นต้น (Bourdieu, 1979: 
257) ความเช่ือที่แต่ละสนามมีคล้าย ๆ กันหรือมีไม่เหมือนกันนี้เรียกว่า ด็อกซา ซึ่ง
หมายถึงความเชื่อ ด็อกซาไม่ใช่ความคิดเห็น (opinion) หากแต่มันเป็นเหมือนวิธีคิด วิธี
ตัดสิน วิธีตั้งค าถาม วิธีการยืนยัน ด็อกซาเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกับสนามเสมอ เพราะด็อก
ซาถูกหล่อหลอมขึ้นภายในแต่ละสนามและเป็นของแต่ละสนาม (Chevalier and 
Chauviré, 2010: 56) หนึ่งในวิธีการต่อสู้ของผู้กระท าการที่อยู่ในต าแหน่งล่างบนพ้ืนที่



วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถนุายน 2565)       21 
 

 

ทางสังคมก็คือต้องพยายามเปลี่ยนแปลงหรือล้มล้างกฎระเบียบของสนามที่ถูกจัดตั้ง
ขึ้นมา หรือล้มล้างด็อกซาซึ่งเป็นความเช่ือร่วมของคนส่วนใหญ่ในสนาม ซึ่งด็อกซานั้นก็
มักจะถูกก าหนดโดยผู้กระท าการที่อยู่ในต าแหน่งสูงของสนาม ผู้กระท าการที่อยู่ใน
ต าแหน่งล่างบนพื้นท่ีทางสังคมต้องพยายามล้มล้างด็อกซาไปเพื่ออะไร? ก็เพราะถ้าหาก
ล้มล้างความเช่ือร่วมเก่า ๆ ของคนในสนามได้ ก็จะสามารถเข้าไปสร้างด็อกซาใหม่ 
สร้างระเบียบใหม่เพื่อจัดสรรปันส่วนทุนเฉพาะของสนามได้ใหม่นั่นเอง  

 
มโนทัศน์ที่เกี่ยวกับการผลิตซ้ า (Reproduction) 

มโนทัศน์กลุ่มสุดท้ายที่ผู้เขียนจะกล่าวถึงนี้มิสามารถแยกได้ขาดออกจากมโน
ทัศน์กลุ่มแรกและกลุ่มที่สองที่น าเสนอไปข้างต้น ซึ่งภายใต้หัวข้อนี้ ผู้เขียนจะเชื่อมโยง
มโนทัศน์หลัก ๆ ของบูร์ดิเยอเข้าด้วยกัน  ไม่ว่าจะเป็น disposition, อาบิตุส, การ
ครอบง า, ความรุนแรงเชิงสัญลักษณ์, illusio และ hysteresis  

การผลิตซ้ าคือมโนทัศน์กลางที่ผู้เขียนใช้เป็นศูนย์กลางในการเช่ือมโยงมโน
ทัศน์อื่น ๆ อย่างอาบิตุสซึ่งมิสามารถอธิบายโดยแยกออกจากมโนทัศน์สนาม ทุนและ
ปฏิบัติการ และสามารถเช่ือมโยงไปยังมโนทัศน์อื่น ๆ ได้อีกไม่ว่าจะเป็นการครอบง า 
อ านาจเชิงสัญลักษณ์หรือความรุนแรงเชิงสัญลักษณ์ บูร์ดิเยอริเริ่มศึกษางานที่น าไปสู่
การท าความเข้าใจเรื่องการผลิตซ้ าความเป็นชนช้ันทางสังคมร่วมกับ Jean-Claude 
Passeron ในงานช่ือ Les heritiers: les étudiants et la culture (1964) และ Le 
reproduction:  éléments pour une théorie du système d’ enseignement 
(1970)  โดยการผลิตซ้ าที่ส าคัญที่สุดอยู่ที่ปฏิบัติการทางการศึกษา อันเป็นปฏิบัติการที่
เป็นรูปธรรมและเป็นความรุนแรงเชิงสัญลักษณ์ (symbolic violence) เพราะมิได้
กระท าการรุนแรงต่อเนื้อตัวร่างกาย หากแต่เป็นการใช้ความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่าง
กลุ่มผู้ที่มีอ านาจเหนือกว่ากระท าต่อผู้ใต้อ านาจผ่านหลักสูตรการศึกษา ส าเนียงภาษา 
รวมถึงวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดในการเรียน การสอน ซึ่งเต็มไปด้วยวัฒนธรรมของผู้ที่มี
อ านาจเหนือกว่า สิ่งนี้คือการผลิตซ้ าวัฒนธรรมที่เหนือกว่า ในเวลาเดียวกันก็คือการ
ผลิตซ้ าโครงสร้างของความสัมพันธ์ระหว่างพลังอ านาจ (ผู้ที่มีอ านาจเหนือกว่า-ผู้ใต้
อ านาจ) ให้ด ารงอยู่ในระบบการเรียน การสอนเพื่อที่จะได้รับรองว่าการผูกขาดความ
รุนแรงเชิงสัญลักษณ์นี้เป็นไปอย่างชอบธรรม (Bourdieu, 1970: 20) ปฏิบัติการทาง
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การศึกษาคือการปลูกฝังที่กินเวลายาวนานระดับหนึ่งเพื่อสร้างการเรียนรู้บ่มเพาะอย่าง
ถาวร สิ่งนั้นก็คือ อาบิตุส ที่เป็นระบบของสิ่งที่เรียกว่า disposition (ระบบของอุปนิสัย 
อารมณ์ แนวโน้มที่จะกระท าการบางสิ่งบางอย่าง) ที่คงทนยืนนาน (durable) และ
เปลี่ยนย้ายถ่ายโอนได้ (transposable) เป็นโครงสร้างที่ถูกก่อสร้างขึ้นมาแต่ท าหน้าที่
ราวกับว่าเป็นโครงสร้างที่มีฐานะเป็นผู้ก่อสร้างเอง (ก่อสร้างการปฏิบัติการ – ขยาย
ความโดยผู้เขียน) หมายความว่าอาบิตุสเป็นทั้งแหล่งก าเนิดและผู้จัดวางปฏิบัติการและ
ภาพตัวแทนของปัจเจกบุคคลที่สามารถถูกปรับแต่งได้ตามเป้าหมายหรือเพื่อให้บรรลุ
ตามกฎระเบียบที่ถูกก าหนดไว้โดยไม่ได้รู้ตัวหรือตระหนักว่าเป็นผลมาจากการเช่ือฟัง
กฎใด ๆ (Bourdieu, 1980: 88) 

อาบิตุสเป็นผลผลิตของการรับเอาบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมบางอย่างเข้ามา
ไว้ในตัวเอง และสืบสานต่อไปเรื่อย  ๆ แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ ในระบบการศึกษาแล้ว 
(Bourdieu, 1970: 47) สิ่งที่ถูกสืบสานต่อไปก็คือการสั่งสอนขัดเกลา เพื่อรักษาเงื่อนไข
ทางสังคมในการผลิต กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เพื่อรักษาโครงสร้างเชิงวัตถุโดยมีอาบิตุสท า
หน้าที่เป็นแหล่งก าเนิด (générateur) ปฏิบัติการที่ผลิตซ้ าโครงสร้างเชิงวัตถุอยู่เรื่อยๆ
ซ้ าไปซ้ ามา (Bourdieu, 1970: 48) อาบิตุสแฝงฝังอยู่ในตัวผู้กระท าการได้อย่างไร? 
เพราะผู้กระท าการรับเอาอาบิตุสเข้ามาไว้ในตัวเองผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคม
จากสถาบันทางสังคมต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันการศึกษา อาบิตุสสะท้อน
ออกมาผ่านรูปแบบการด าเนินชีวิตหรือไลฟสไตล์ ซึ่งมิใช่แค่เรื่องการบริโภค แต่ยังรวม
ไปถึงวิธีคิด การตัดสินใจ การท าความเข้าใจโลก อาบิตุสแฝงฝังเข้ามาอยู่ในร่างกายของ
เราและแสดงออกผ่านอากัปกริยาท่าทางราวกับว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติ แต่ความ
จริงแล้วไม่เป็นธรรมชาติ การกระท าของผู้กระท าการที่มีอาบิตุสอยู่ในตัวจึงไม่ใช่การ
กระท าที่ท าไปด้วยเหตุผลในแบบที่คิดค านวนทุกอย่างไว้หมด อาบิตุสจึงเป็นสิ่งที่
ประหยัดการค านวนและการคิดสะท้อน7 ผู้กระท าการตอบโต้อะไรบางอย่างกลับด้วย
อาบิตุสที่พวกเขาเรียนรู้จากประสบการณ์ จากสนาม ความรู้และกฎระเบียบที่ได้เรียนรู้
จากสนามจะเป็นตัวก ากับปฏิบัติการของผู้กระท าการว่าเขาจะตอบโต้กับบางสิ่ง
บางอย่างในทันทีอย่างไร (Chevalier and Chauviré, 2010: 73-74) 

                                                           
7 กล่าวคือ อาบิตุสเป็นสิ่งทีแ่ทบจะไม่ต้องคิด หรือเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องตรึกตรองซ้ า - ผู้เขียน 
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ด้วยเหตุนี้ อาบิตุสจึงเป็นมโนทัศน์ที่ต้องอธิบายเช่ือมโยงกับมโนทัศน์เรื่องสนาม
เสมอ สนามหนึ่ง ๆ จะมีอาบิตุสที่แตกต่างกันไป แต่เนื่องจากในหนึ่งสนามมีสมาชิกที่มี
ทุนในระดับที่แตกต่างกันและมีต าแหน่งทางสังคมที่แตกต่างกัน อาบิตุสที่เป็นหลักใน
สนามจึงเป็นอาบิตุสของสมาชิกที่มีทุนสูงกว่าและมีต าแหน่งทางสังคมสูงกว่า  และ
สมาชิกของสนามที่มีทุนในระดับล่างก็รับเอาอาบิตุสแบบสมาชิกที่มีทุนสูงกว่าในสนาม
เข้ามาแฝงฝังไว้ในตัวเองผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคม ซึ่งเท่ากับว่าท าให้คนระดับ
ล่างในสนามนั้นถูกครอบง าโดยผู้ที่มีทุนสูงกว่า การยอมรับอาบิตุสจึงเท่ากับเป็นการ
ยอมรับการครอบง าไปโดยปริยาย อย่างไรก็ดีการครอบง าไม่ใช่แค่เพียงการขัดเกลาเพื่อ
แฝงฝังอาบิตุส (เชิงอัตวิสัย) เข้าไปอยู่ในร่างกายของผู้กระท าการอย่างเดียวเท่านั้น แต่
การครอบง าต้องผลิตซ้ าโครงสร้างเชิงวัตถุวิสัยของสนามด้วย (เช่น การผลิตซ้ า
โครงสร้างในการผลิต การผลิตซ้ าการกระจาย/จัดสรรปันส่วนทุน) ดังนั้น การผลิตซ้ าทั้ง
โครงสร้างเชิงอัตวิสัยและเชิงวัตถุวิสัยจึงคือการผลิตซ้ าโครงสร้างของการครอบง า  ซึ่ง
การครอบง านี้มิใช่การกระท าความรุนแรงในทางกายภาพต่อเนื้อตัวและร่างกายของเรา 
หากแต่เป็นความรุนแรงเชิงสัญลักษณ์ ซึ่งมีลักษณะแยบคายกว่านั้นเพราะปราศจาก
ความรุนแรงต่อเนื้อตัวร่างกาย ท้ังยังไม่สามารถเข้าใจหรือตื่นรู้ได้อย่างเท่าทันเนื่องจาก
ความรุนแรงเชิงสัญลักษณ์แฝงฝังอยู่ในโครงสร้างสังคมโดยที่ผู้กระท าการเองก็ไม่รู้ตัว 
(โปรดดเูพิ่มเติม Boonwanno, 2014) จะเห็นได้ว่าการครอบง าจึงเป็นการครอบง าเชิง
โครงสร้าง ซึ่งมีตัวของผู้กระท าการเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างนั้น ตรงนี้เองที่สามารถ
อธิบายได้ว่าท าไมแม้แต่ผู้กระท าการที่มีทุนและต าแหน่งทางสังคมในระดับล่างของ
สนามจึงยอมรับอาบิตุสแบบคนชนช้ันที่สูงกว่า ทั้งนี้เพราะการเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงสร้างของสนามท าให้พวกเขาเหล่านั้นมีสิ่งที่เรียกว่า การตระหนักรู้ร่วม 8 (sens 
commun) (Braun, 1999) 

 
“การสยบยอมต่อระเบียบที่ถูกสร้างขึ นคือผลผลิตจากการลงรอยกัน

ระหว่างโครงสร้างทางความคิดและประวัติศาสตรท์ั งที่เป็นของส่วนรวมและ

                                                           
8 ไม่ใช่ความรู้ในแบบสาขาวิชา แตเ่ป็นการตระหนกัรู้ การรับรู้ ความรู้สึก ความเข้าใจ ตรรกะและวิธีคิดแบบนั้น
แบบนี้ 
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เป็นของส่วนบุคคลที่จารึกลงไปในร่างกายและตราลงไปในโครงสร้างเชิง
วัตถุของพื นที่ท่ีโครงสร้างนั นก่อตัวขึ น” (Bourdieu, 1994: 127) 

 
อาบิตุสเป็นจึงผลผลิตจากประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะประวัติศาสตร์สังคมที่

เกี่ยวเนื่องกับทุนที่ถูกสะสม การอธิบายแบบนี้เท่ากับว่าขัดแย้งกับหลักคิดแบบอัตถิ
ภาวนิยม (Existentialism) ที่เช่ือในเสรีภาพของมนุษย์ ในทางตรงกันข้าม บูร์ดิเยอ
อธิบายว่ามนุษย์นั้นเป็นทายาทของเง่ือนไขทางสังคมที่หล่อหลอมโลกทัศน์ของตัวเขา
และหล่อหลอมอุปนิสัยหรือแนวโน้มที่คนคนนั้นจะกระท าการบางสิ่ งบางอย่าง การที่
องค์ประธานคิดว่าตัวเองนั้นมีอิสระเสรีที่จะกระท าการใด ๆ ก็ได้นั้นเป็นเพียงแค่สิ่งที่
เรียกว่าเกมของสนาม หรือ illusion ถ้าหากว่าด็อกซาคือความเช่ือร่วมของคนในสนาม 
illusion ก็คือเกมของสนาม กล่าวคือ คือ ผลประโยชน์เฉพาะที่สมมติเอาไว้ว่าเป็นของ
สนามและเป็นผลผลิตในเชิงประวัติศาสตร์ของแต่ละสนาม เกมของสนามนี้จึงไม่ใช่
ผลประโยชน์ท่ีฟรี หรือไม่มีใครเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หากแต่เป็นตรรกะ เป็นเกมที่ทุก
คนในสนามรู้ดีว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกลงทุน และเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องต่อสู้แย่งชิงให้ได้มา 
(Chevalier and Chauviré, 2010: 82-83) ดังนั้น illusion จึงคือการเข้าไปอยู่ในเกม 
ถูกเล่มในเกม และเช่ือว่าเกมมีค่าดั่งเทียน หรือกล่าวให้ง่ายก็คือ เกมนี้มีค่ามากพอให้
เข้าไปเล่น (Bourdieu, 1994: 151) 

การที่องค์ประธานเข้าใจว่าการกระท าของตัวเองนั้นเป็นไปตามเจตน์จ านง
อิสระและเป็นไปตามธรรมชาติเป็นเพียงแค่การหลงลืมว่าประวัติศาสตร์คือรากฐานของ
โครงสร้างเชิงวัตถุ การสะสมทุนอันเป็นการกระท าเชิงประวัติศาสตร์นี้มีผลต่อการก่อ
ร่างโครงสร้างสังคมซึ่งมีผลต่อปฏิบัติการ ต่อโลกทัศน์และต่อความรื่นรมย์ชื่นชมต่อโลก
ทางสังคมของผู้กระท าการ การอธิบายตรงนี้จึงสามารถเช่ือมโยงย้อนกลับไปได้ถึงมโน
ทัศน์ในกลุ่มแรก (agent-action) ว่าทั้งโลกทัศน์ ความคิดและการกระท าของผู้กระท า
การไม่เคยเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริง ผู้กระท าการทางสังคมไม่ใช่องค์ประธานแห่ง
ปฏิบัติการของตัวเอง สิ่งส าคัญสิ่งหนึ่งที่ก ากับช้ีน าปฏิบัติการของพวกเขาคืออาบิตุสนั่น
เอง (Braz, 2013: 42) 

กระบวนการครอบง าจึงเช่ือมโยงกับการผลติซ้ าอย่างแยกไม่ออก การครอบง า
อย่างหนึ่งของชนช้ันสูงในสนามก็คือการท าอย่างไรให้อาบิตุสนั้นยังสามารถอยู่ต่อไปได้
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ตราบนานเท่านานด้วยกระบวนการขัดเกลาทางสังคม  ในงานเรื่อง Le reproduction 
(1970) บูร์ดิเยออธิบายว่า สิ่งที่จะท าให้อาบิตุสนั้นมีพลังมากยิ่งขึ้นก็คือกระบวนการ
พร่ าสอน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ กระบวนการให้อาบิตุสเข้าไปอยู่ในตัวของปัจเจกให้
ได้ ฉะนั้นแล้วอาบิตุสจึงส่งผลลัพธ์ในแบบคงทนยืนนาน แต่บางครั้งระยะเวลาในการ
ปรับตัวของโครงสร้างเชิงวัตถุและโครงสร้างเชิงอัตวิสัย (ความคิด จิตใจ อารมณ์) อาจ
พัฒนาไปไม่เท่ากัน หรือเหลื่อมเวลากันอย่างที่ เรียกกันว่า hysteresis กล่าวคือ 
กระบวนการในการพร่ าสอนจนอาบิตุสแฝงฝังเข้าไปอยู่ในร่างกายเราอาจเกิดขึ้นหรือใช้
เวลาไม่เท่ากันกับสิ่งที่มันฝังอยู่ในกฎระเบียบ นอกจากอาบิตุสจะมีลักษณะคงทนยืน
นานแล้ว ยังสามารถเปลี่ยนย้ายถ่ายโอนได้ (transposable) หมายความว่า อาบิตุส
มิใช่สิ่งที่อยู่ในขอบเขตจ ากัด อาบิตุสคือสิ่งที่เคลื่อนย้ายข้ามต าแหน่งได้ ข้ามสนามได้ 
ยกตัวอย่างเช่น ในสนามหนึ่ง คนชนช้ันล่างก็อาจมีอาบิตุสแบบคนชนช้ันสูง เปรียบ
เหมือนกับการที่ผู้เล่นเทนนิสสามารถตีลูกเทนนิสได้หลายท่าตามแต่สถานการณ์ของ
เกมที่แตกต่างหลากหลายกันไป เช่นเดียวกับอาบิตุสที่สามารถก่อให้เกิดพฤติกรรมได้
หลากหลายรูปแบบไม่มีที่สิ้นสุดจากการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ในชีวิตทางสังคมที่
แตกต่างกันไป อย่างไรก็ดี ความสามารถในการตีเทนนิสก็แตกต่างจากอาบิตุส แม้การตี
เทนนิสจะมีความคล้ายกับทักษะการตีปิงปอง สควอซ แต่การข้ามสนามจากการตี
เทนนิสไปตีปิงปองก็มีอย่างจ ากัด ในทางตรงกันข้าม อาบิตุสก็สามารถขยายขอบเขตไป
ได้เกินกว่าเส้นเขตแดนของสนาม ลักษณะส าคัญอีกประการหนึ่งของอาบิตุสก็คือการมี
คุณลักษณะสมบูรณ์มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ (exhaustif) ทั้งนี้เป็นเพราะอาบิตุสสามารถ
ที่จะผลิตซ้ าด้วยการปฏิบัติการของผู้กระท าการไปได้เรื่อย ๆ ตามอาบิตุสที่สอดคล้อง
กับต าแหน่งทางสังคมของผู้กระท าการนั้น ๆ (Chevalier and Chauviré, 2010: 159-
160) 

 
สรุป จุดเชื่อมโยงระหว่างสนามกับปฏิบัติการ (Between Field and Practice) 

ตามที่ผู้เขียนได้น าเสนอไปในหัวข้อมโนทัศน์ที่เกี่ยวกับผู้กระท าการและการ
กระท า (agent - action) แล้วว่าการกระท าหรือการปฏิบัติการใด ๆ ของผู้กระท าการ
ทางสังคมนั้นไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปตามสัญชาติญาณอย่างบริสุทธิ์หรือเป็นไปด้วยการคิด
ค านวนแต่อย่างเดียว ท้ังนี้เพราะผู้กระท าการทางสังคมด ารงอยู่ด้วยต าแหน่งทางสังคม
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ต่าง ๆ ภายใต้โครงสร้างทางสังคม ซึ่งมีองค์ประกอบทั้งโครงสร้างเชิงวัตถุอย่างทุนทั้ง
สามประเภทและโครงสร้างที่แฝงฝังอยู่ในตัวของเราอย่างอาบิตุสเป็นตัวก าหนดการ
ปฏิบัติการของผู้กระท าการทางสังคม ซึ่งทั้งทุนและอาบิตุสนั้นก็ต่างด ารงอยู่บนพื้นที่
ทางสังคมที่ประกอบไปด้วยสนามที่แตกต่างหลากหลาย บูร์ดิเยออธิบายสูตรการ
ปฏิบัติการไวด้ังนี ้(Bourdieu, 1979: 112) 

 
[(habitus) (capital)] + champ = pratique 

[(อาบิตุส) (ทุน)] + สนาม = ปฏบิัติการ 
 

ปฏิบัติการใด ๆ ของมนุษย์จึงมีอาบิตุสเป็นผู้สร้างการกระท า การกระท า
ทั้งหลายล้วนเป็นผลผลิตจากเง่ือนไขทางประวัติศาสตร์และสังคม ปฏิบัติการของมนุษย์
ล้วนถูกก าหนดและก ากับจากตรรกะของแต่ละสนาม หากเราพิจารณาง่ายที่สุดจากสิง่ที่
เป็นลักษณะภายนอกที่สุดก็คือ อากัปกริยาของเรา ท่วงท่าของเรา ร่างกายของเราก็ถูก
ก ากับด้วยอาบิตุส ยังไม่ต้องขยายการพิจารณาไปจนกระทั่งถึงความเช่ือหรือความคิด
ของผู้กระท าการซึ่งเป็นระดับนามธรรมที่สูงขึ้นไปที่ย่อมต้องถูกก ากับและถูกควบคุม 
อย่างไรก็ดี ตัวผู้กระท าการเองมักไม่รู้ตัวว่าแม้แต่อากัปกริยา ท่วงท่าและร่างกายของ
เรานั้นถูกก ากับไว้ด้วยอาบิตุสเพราะผู้กระท าการแสดงสิ่งเหล่านั้นออกมาอย่างเป็น
ธรรมชาติ (Chevalier and Chauviré, 2010: 74) 
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ภาพที่ 4: สรุปจุดเชื่อมโยงระหว่างสนามกับปฏิบัตกิาร 

ที่มา: สรุปโดยผู้เขียน, 2564 
 

การกระท าที่ดูเหมือนจะเป็นธรรมชาติ และแสดงออกมาแบบไม่ทันได้รู้ตัวนี้มี
อิทธิพลต่อสิ่งที่เรียกว่า sens pratique (ฉบับแปลภาษาอังกฤษใช้ค าว่า the logic of 
practice) ซึ่งคือสิ่งที่อนุญาตให้เราตอบโต้อย่างที่มันต้องเป็น โดยไม่ต้องแสร้งว่าหรือ
ถูกบังคับว่า “ต้องเป็น” สิ่งที่ปัจเจกเป็นมันถูกแฝงฝังอยู่ในตัวของเรามาอย่างยาวนาน 
sens pratique คือ disposition ที่อยู่ ในนัยยะของการอธิบายแบบเหมารวมว่า 
disposition แบบนี้มาจากการที่ปัจเจกมีต าแหน่งทางสังคมอยู่ในสนาม ซึบซับรับเอา
อาบิตุสของสนามและกระท าอะไรบางอย่างออกมา ทั้งยังกระท าออกมาบนฐานของ
ความเชื่อที่แฝงฝังอยู่ในตัวเอง สรุปแล้ว sens pratique จึงเป็นทั้งแบบแผนทางจิตใจ
อารมณ์และแบบแผนทางร่างกาย เพราะความเช่ือนี้มันถูกท าให้ฝังเข้ามาในร่างกาย
เรียบร้อยแล้ว ว่าในสถานการณ์ใด หรือต่อปัญหาใด ปัจเจกจะมีปฏิกิริยาท่าทางต่อสิ่ง 
ๆ นั้นอย่างไร ซึ่งมันก็สะท้อนถึงจิตใจและอารมณ์ของเราเช่นเดียวกัน (Chevalier and 
Chauviré, 2010: 141-143) ผู้กระท าการทางสังคมในแต่ละสนามก็มักจะมี sens 
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pratique เหมือนกัน ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าผู้คนในสนามต่างก็อยู่ภายใต้กฎ/เกม
เดียวกันที่ผู้มีอ านาจในสนามตั้งกติกาไว้  

อาบิตุสจึงเป็นจุดเช่ือมโยงระหว่างสนามและการปฏิบัติการ อยู่ระหว่าง
โครงสร้างระดับมหภาคที่เป็นเรื่องของพื้นที่ทางสังคม สนามและต าแหน่งทางสังคม 
และโครงสร้างระดับจุลภาคที่เป็นเรื่องของผู้กระท าการทางสังคมและการปฏิบัติการ  
จะเห็นได้ว่าเราไม่สามารถใช้มโนทัศน์เรื่องปฏิบัติการในการอธิบายปรากฏการณ์ทาง
สังคมที่เราจะศึกษาโดยแยกขาดออกจากมโนทัศน์เรื่องอาบิตุส และไม่สามารถจะท า
ความเข้าใจได้เลยว่าอาบิตุสเช่นนั้นเป็นมาอย่างไร เพราะอะไรจึงมีลักษณะเช่นนั้น หาก
ไม่อธิบายถึงทุนประเภทต่าง ๆ และไม่สะท้อนภาพในระดับมหภาคถึงมโนทัศน์เรื่อง
สนาม หรือ พื้นที่ทางสังคม การอธิบายสังคมและวัฒนธรรมของบูร์ดิเยอจึงไม่ได้เน้นที่
ผู้กระท าการทางสังคมแต่เพียงอย่างเดียว ในทางกลับกัน บูร์ดิเยอกลับให้ความส าคัญ
กับการท าความเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าโครงสร้างเสียด้วยซ้ า  โดยเฉพาะโครงสร้างสอง
โครงสร้างหลัก นั่นคือ สนาม ซึ่งคือโครงสร้างที่ถูกก่อสร้าง (structure structurée) 
ด้วยการจัดสรรปันส่วนทุน และอาบิตุส ซึ่งคือโครงสร้างที่ท าหน้าท่ีก่อสร้าง (structure 
structuante) ปฏิบัติการของผู้กระท าการทางสังคมนั่นเอง 
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บทคัดย่อ 
 การถูกเลือกปฏิบัติจากคนไทยส่งผลต่อความรู้สึกเชิงลบและความสับสนใน
ตัวเองของคนไทยเชื้อสายอินเดีย บทความนี้ท าความเข้าใจว่าการเลือกปฏิบัติทางเชื้อ
ชาติส่งผลต่อการนิยามตนเองของคนไทยเช้ือสายอินเดียได้อย่างไร โดยใช้ทฤษฎี
จิตส านึกสองด้านของ William Edward Burghardt Du Bois งานวิจัยนี้ศึกษาการ
รับรู้ตนเองของคนไทยเช้ือสายอินเดียในมิติของความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับสังคมไทย 
การครอบครองสถานะคนไทยและคนอินเดยี และการนิยามตนเอง การวิจัยเชิงคุณภาพ
นี้เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบออนไลน์จากคนไทยเช้ือสายอินเดียจ านวน    
8 คน  

ผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนถูกเลือกปฏิบัติจากคนไทย การ
เลือกปฏิบัติท าให้พวกเขามองว่าตนเองแตกต่างและเป็นคนนอกอันท าไปสู่ความรู้สึก
เชิงลบ การเลือกปฏิบัติจึงเปรียบเสมือนม่านที่แบ่งแยกคนไทยเช้ือสายอินเดียออกจาก
คนไทย คนไทยเชื้อสายอินเดียมักรู้สึกสับสนทางตัวตนจากการรับเอาทั้งความเป็นคน
อินเดียและคนไทยไว้ด้วยกันที่เรียกว่าจิตส านึกสองด้านและความรู้สึกเป็นสองด้าน 
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พวกเขาต่างตอบสนองต่อความสับสนนั้นด้วยการนิยามตนเองว่าเป็นคนไทยเพื่อกลบ
เกลื่อนความเป็นอินเดีย เป็นคนไทยเช้ือสายอินเดียเพื่อแสดงออกถึงความเป็นคนไทย
และรากเหง้าอินเดีย และเป็นคนเพื่อหลีกเลี่ยงการตัดสินตนเองด้วยเช้ือชาติ  
 
ค าส าคัญ: คนไทยเช้ือสายอินเดีย การเลือกปฏิบัติ ตัวตน จิตส านึกสองด้าน 
 
Abstract 
 Racial discrimination against Thai Indians can exacerbate 
negative feelings and cause identity confusion. This article seeks to 
understand how such discriminations affect the way Thai Indians view 
themselves, employing William Edward Burghardt Du Bois’s theory of 
Double Consciousness. The study examines Thai Indians’ perception of 
themselves in terms of their sense of belonging to Thai society, their 
racial status as Thai and Indian, and their self-defined identities. 
Throughqualitative research methodology, virtual in-depth interview 
sessions with eight Thai Indians were used for data collection.  
 The study suggests that all of the interviewees experienced 
racial discrimination. The discrimination developed their self-perception 
of unusual individuals and outsiders, leading to negative feelings. 
Consequently, discrimination is seen as the veil segregating Thai Indians 
from Thai people. Those who perceived themselves as both Thai and 
Indian, were likely to be confused with their identities, namely double 
consciousness and twoness. They defined themselves as Thai to conceal 
their Indian identity, as Thai Indians to disclose their Thai identity and 
Indian heritage, and as human beings to avoid judging themselves by 
race criteria.   
 
Keywords: Thai Indians, discrimination, identity, double consciousness 
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บทน า  
การติดต่อระหว่างเมืองท่าตามฝั่งทะเลตะวันตกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กับอินเดียเอื้อให้คนอินเดียเดินทางเข้ามาอาศัยในประเทศไทยเป็นเวลาช้านาน มานิตย์ 
คณะโต (Kanato, 1993) พบว่าคนอินเดียมุสลิมเป็นกลุ่มแรกที่เดินทางเข้ามาราวปี 
1757 ต่อมาเป็นคนอินเดียซิกข์ที่เข้ามาช่วงปี 1857 และคนอินเดียฮินดูในช่วงปี 1875 
การอพยพมาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยเป็นไปตามเหตุผลของการหลีกหนีสภาพ
การเมืองอินเดียที่ถูกปกครองโดยอาณานิคมอังกฤษและการแสวงหาโอกาสการ
ประกอบอาชีพในประเทศไทยที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ คนอินเดียที่เดินทางเข้ามา
เป็นทั้งนักเดินเรือที่มารับจ้างและพ่อค้าที่มักขายสินค้าประเภทผ้า โดยได้ตั้งถิ่นฐานที่ 
กรุงเทพมหานคร (พาหุรัด สุขุมวิท) เชียงใหม่ (วัดเกต ช้างม่อย) และจังหวัดอื่นในเวลา
ต่ อ ม า  (Ayuttacorn, Svetamra, and Santasombat, 2020 : 4 -6 ; Kamwang, 
2011: 70-71, 79-80)  

ลูกหลานของคนอินเดียที่เกิดที่ประเทศไทยทั้งที่มีทั้งพ่อและแม่เพียงคนเดียว
หรือทั้งคู่เป็นคนอินเดียต่างได้รับสัญชาติไทยและเป็นพลเมืองไทย งานวิจัยช้ินนี้เรียก
คนเช้ือสายอินเดียที่เกิดและเติบโตในประเทศไทยว่า “คนไทยเช้ือสายอินเดีย” งาน
ศึกษาคนไทยเช้ือสายอินเดียแสดงให้เห็นว่า คนไทยเช้ือสายอินเดียภาคภูมิใจกับ
รากเหง้าความเป็นอินเดียของตนเองและยังคงใช้ภาษา รับประทานอาหาร และแต่ง
กายแบบอินเดีย นับถือศาสนาซิกซ์ พราหมณ์-ฮินดู อิสลามและไปศาสนสถานตาม
บรรพบุรุษ รวมทั้งนิยมแต่งงานกับคนเช้ือสายอินเดียและส่งลูกหลานไปเรียนที่ประเทศ
อินเดีย อย่างไรก็ตาม พวกเขาได้ปรับตัวเข้ากับสังคมไทยด้วยการซึมซับค่านิยมและใช้
วัฒนธรรมไทย อย่างเช่น การใช้ภาษาไทยและการรับประทานอาหารไทย การ
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นต้น การด ารงชีวิตคนไทยเช้ือสาย
อินเดียจึงมีลักษณะเป็นลูกครึ่งที่ผสมผสานวัฒนธรรมไทยกับอินเดียเข้าไว้ด้วยกัน 
(Ayuttacorn, Svetamra, and Santasombat, 2020: 8-76, 188; Pongitthidech, 
2019: 48) 

การรับเอาวัฒนธรรมไทยมาใช้ท าให้คนไทยเช้ือสายอินเดียมีปฏิสัมพันธ์และ
ท างานกับคนไทยได้อย่างราบรื่น อย่างไรก็ตาม งานวิจัยที่ผ่านมายืนยันว่าคนไทยเช้ือ
สายอินเดียจ านวนมากถูกคนไทยมองในแง่ลบและได้รับการปฏิบัติแตกต่างจากคนไทย 
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อย่างเช่น การถูกล้อเลียนเรื่องผิวสีเข้ม ผมหยิก และการไว้หนวดเครา การถูกปฏิเสธ
การเลื่อนต าแหน่งงาน การถูกกีดกันไม่ให้เป็นคนรักกับคนไทย การถูกมองว่าเป็นคน
นอกกลุ่มคนไทย  เป็นต้น การเลือกปฏิบัติเหล่านี้สร้างความรู้สึกเชิงลบและการไม่
ภาคภูมิใจในเช้ือสายอินเดีย รวมทั้งความสับสนในการระบุตัวตนของคนไทยเช้ือสาย
อินเดีย (Ayuttacorn, Svetamra, and Santasombat, 2020: 144-145, 179-180; 
Kimprakorn, 2008: 4, 35; Prathet Ubon, 2021; Rice Media Thailand, 2021) 
บทความช้ินนี้ศึกษาการรับรู้ถึงม่านแบ่งเช้ือชาติของคนไทยเช้ือสายอินเดียจากการถูก
เลือกปฏิบัติ การรับรู้ถึงความแตกต่างจากคนไทยและความสับสนจากการมีทั้งตัวตน
ของคนไทยและคนอินเดีย รวมทั้งวิเคราะห์การตอบสนองภาวะสับสนดังกล่าวด้วยการ
นิยามตัวตน 
 
ทฤษฎีจิตส านึกสองด้าน: ม่านและความเป็นสองด้าน 

ทฤษฎีจิตส านึกสองด้าน (Double consciousness) ของ W. E. B. Du Bois 
(1903) น าเสนอการนิยามตัวเองที่เกิดจากความหมายที่นิยามเองและความหมายที่
ผู้อื่นมอบให้ จิตส านึกสองด้านมักเกิดขึ้นในสังคมที่มีการเหยียดเช้ือชาติ อย่างประเทศ
สหรัฐอเมริกาที่ชาวแอฟริกันอเมริกันมักถูกชาวอเมริกันผิวขาวมองในแง่ลบและมองว่า
ไม่ใช่คนอเมริกา รวมทั้งได้รับการเตือนว่า ตนเองเป็นคนผิวด าในโลกของคนผิวขาว 
ถึงแม้ชาวแอฟริกันอเมริกันจะอยู่อาศัยและคิดว่าตนเองเป็นคนอเมริกา จิตส านึกสอง
ด้านท าให้ชาวแอฟริกันอเมริกันประสบกับการมีสองตัวตนที่แตกต่างกัน และมีความ
ยากล าบากในการพัฒนาความรู้สึกนึกคิดด้านตัวตนให้เป็นไปในทิศทางหนึ่ง (Itzigsohn 
and Brown, 2015: 235-238; Jamila, 2021: 29-30: Thorpe et.al, 2015: 68-69) 

Du Bois (1903) เสนอว่าจิตส านึกสองด้านมี 2 องค์ประกอบ คือม่าน (The 
veil)  และความรู้สึกเป็นสองด้าน (Twoness) กล่าวอีกนัยได้ว่าม่านเป็นเส้นแบ่งสีผิว 
(Color line) ระหว่างคนผิวด ากับคนผิวขาว ม่านคือประสบการณ์ชีวิต การสร้างตัวตน 
การรับรู้เกี่ยวกับโลกท่ีบุคคลแต่ละกลุ่มต้องประสบและมีมุมมองแตกต่างกัน คนผิวขาว
จะฉายภาพสิ่งต่าง ๆ ของคนผิวด าบนม่านและควบคุมการมองเห็นตนเองของคนผิวด า
ว่าควรเป็นอย่างไร ม่านจึงเป็นสัญลักษณ์ของการกดขี่และบิดเบือนทัศนะของคนผิวขาว
ที่มีต่อคนผิวด าและตัวตนของคนผิวด าเอง รวมทั้งเป็นองค์ประกอบหลักของการเหยียด
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เช้ือชาติ  (Crawford and Bohan, 2019: 150-151; Itzigsohn and Brown, 2015: 
235-238) ความรู้สึกเป็นสองด้าน (Twoness) คือการมีสองวิญญาณและสองความคิด
ที่ไม่ปรองดองกันจึงท าให้เกิดสองอุดมการณ์ที่ขัดแย้งกันในร่างกายเพียงร่างเดียว ความ
เป็นสองด้านเป็นทั้งเรื่องของปัจเจกและส่วนรวม เนื่องจากภาวะนี้จะแสดงตัวเมื่อบุคคล
มองดูตนเองผ่านสายตาของผู้อื่นและสายตาของตนเองไปพร้อมกัน (Crawford and 
Bohan, 2019: 149; Ghasemi, 2020: 259-266; Itzigsohn and Brown, 2015: 
238)  

Du Bois ย้ าว่า ความรู้สึกเป็นสองด้านน าไปสู่การตอบสนองที่แตกต่างกัน 
นั่นคือ การรู้สึกต่อต้านความเป็นสองด้านจึงกลืนกลายเข้ากับชนกลุ่มใหญ่ และความ
ตระหนักรู้ในตัวตนและการพัฒนาตัวตนภายใต้บริบทของการถูกกดขี่ การตอบสนอง
ของคนผิวด าเหล่านั้นคือพฤติกรรมที่อยู่ในสองขั้ว ขั้วแรกคือผู้ที่หลีกเลี่ยงซึ่งเกิดใน
สภาวะแบ่งแยกคนผิวด าและคนผิวขาว คนผิวด าจึงกลืนกลายเข้ากับคนผิวขาว อัน
น าไปสู่การสูญเสียรากเหง้าทางวัฒนธรรมของคนผิวด า อีกขั้วหนึ่งคือคนผิวด าผู้ที่
ภาคภูมิใจกับการอยู่ร่วมกับกลุ่มของตนเองท าให้พวกเขารักษารากเหง้าของตนเองไว้ได้ 
(Itzigsohn and Brown, 2015: 239-240; Jamila, 2021: 31) 

งานวิจัยเรื่องนี้ใช้ทฤษฎีจิตส านึกสองด้านของ Du Bois เพื่อขยายขอบเขต
การอธบิายชนกลุ่มน้อยในสหรัฐอเมริกามายังชนกลุ่มน้อยในประเทศไทยโดยใช้คนไทย
เชื้อสายอินเดียในสังคมไทยเป็นกรณีศึกษา บทความนี้จะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ทางสังคมแบบเลือกปฏิบัติที่คนไทยมีต่อคนไทยเช้ือสายอินเดีย โดยให้ความส าคัญกับ
ม่านทางเชื้อชาติทีม่ากั้นระหว่างคนท้ังสองกลุ่ม รวมทั้งวิเคราะห์การเลือกปฏิบัติทีส่ร้าง
ความรู้สึกเป็นสองด้าน สองตัวตน และสองจิตวิญญาณต่อคนไทยเช้ือสายอินเดีย  
 
วิธดี าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากคน
ไทยเช้ือสายอินเดียโดยใช้การถือสัญชาติไทยและการมีบรรพบุรุษเป็นคนอินเดียเป็น
เกณฑ์ในการคัดเลือก นอกจากนี้ ยังต้องด ารงชีวิตในประเทศไทยเป็นเวลายาวนานกว่า
ประเทศอื่นเนื่องจากผู้สัมภาษณ์จะมีประสบการณ์ความสัมพันธ์กับคนไทยที่ยาวนาน
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เพียงพอต่อการพัฒนาตัวตน  ผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้ให้สัมภาษณ์ที่มีเพศ อายุ เช้ือชาติของ
พ่อแม่ ศาสนา อาชีพและสถานศึกษาท่ีหลากหลายจ านวน 8 คน ดังต่อไปนี้ 
 

ชื อสมมต ิ
เ   อาย  

          เชือ้ชาติ 
         ของ ่อแม่  าสนา 

อาชี  ส าน ึกษา 

ประเท ไทย ต่างประเท  ประเท ไทย ต่างประเท  

โมน ี
ญ 34 ปี 

พ่อ: ไทย 
แม่: อินเดีย 

พราหมณ์-
ฮินด ู

พนักงานธนาคาร
และ บริษัทข้าม

ชาติ 

แพทย์
โรคหัวใจใน

อเมริกา 

โรงเรียนและ
มหาวิทยาลัยไทย

สองภาษา 

 

ฮารูน 
ช 20 ปี 

พ่อ: อินเดียเกิดใน
ไทย 

แม่: อินเดีย 

พราหมณ์-
ฮินด ู

นักศึกษา วิทยาลัย
นานาชาติมหิดล 

 โรงเรียนไทย 
มหาวิทยาลัย
นานาชาต ิ

โรงเรียน
นานาชาติที่

อินเดีย  
โรม 

ช 27 ปี 
พ่อ: อินเดีย 
แม่: อินเดีย 

ซิกข ์ ติวเตอร์สอน
ภาษาอังกฤษ 

 โรงเรียนและ
มหาวิทยาลัยไทย

สองภาษา 

 

อะห ์
ช 67 ปี 

พ่อ: อินเดีย 
แม่: ไทย 

อิสลาม เกษียณอายุ  โรงเรียนและ
มหาวิทยาลัยไทย 

 

แอล 
ช 21 ปี 

พ่อ: ไทย 
แม่: อินเดีย 

ซิกข ์ นักศึกษา สถาบัน
เทคโน 

ลาดกระบัง 

 โรงเรียนไทย 
มหาวิทยาลัย
นานาชาต ิ

 

ยาช 
ช 16 ปี 

พ่อ: ไทย 
แม่: ไทยเชื้อสาย

อินเดีย 

พราหมณ์-
ฮินด ู

นักเรียน  โรงเรียนไทย  

ซินดี้ 
ญ 24 ปี 

พ่อ: อินเดียเกิดใน
ไทย 

แม่: อินเดียเกิดใน
ไทย 

นามธาร ี Video editor 
และนักเขียน 

Content 
Producer 

โรงเรียนไทย 
โรงเรียนเรียน

นานาชาต ิ

มหาวิทยา 
ลัยที่

ออสเตรเลีย 

บี 
ญ 35 ปี 

พ่อ: อินเดีย 
แม่: ไทย 

พุทธ  
เทพอินเดีย 

ผู้จัดการอาวุโส ใน
บริษัทเอกชน  

กราฟฟ ก  
ดีไซเนอร ์

โรงเรียนและ
มหาวิทยาลัยไทย 

 

 
 

ตารางที  1: ตารางข้อมูลภูมิหลังของผู้ให้สัมภาษณ ์
                

ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบการพูดคุยที่ไม่เป็นทางการเพื่อความยืดหยุ่นใน
การตอบค าถามและเอื้อต่อการบอกเล่าประสบการณ์ชีวิต ถ่ายทอดความคิดและ
ความรู้สึกของผู้ให้สัมภาษณ์อย่างอิสระ ผู้วิจัยติดต่อผู้ให้สัมภาษณ์ผ่านช่องทางสื่อสังคม
ออนไลน์ ได้แก่ Facebook, Twitter, Instagram, Line และใช้โปรแกรมบันทึกเสียง
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อิเล็กทรอนิกส์ร่วมด้วย ในระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2021 ถึง เดือนธันวาคม 
2021 

จากนั้น ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ด้วยทฤษฎีจิตส านึกสองด้าน 
โดยตีความข้อมูลตามค าถามวิจัยที่ว่าการเลือกปฏิบัติต่อคนไทยเช้ือสายอินเดียของคน
ไทยท าให้คนไทยเช้ือสายอินเดียมองตนเองอย่างไร ด้วยแนวคิดเกี่ยวกับม่าน และ
ค าถามการวิจัยที่ว่าการมีสองตัวตนและความสับสนทางตัวตนเกิดขึ้นได้อย่างไร รวมทั้ง
คนไทยเช้ือสายอินเดียตอบสนองต่อความสับสนอย่างไร โดยใช้แนวคิดความรู้สึกเป็น
สองด้าน ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลตั้งแต่เดือนธันวาคม 2021 ถึง เดือนมีนาคม 2022 
 
การ ูกเลือกปฏิบัติ: การรับรู้ ึงม่านของคนไทยเชื้อสายอินเดีย 
 จากการสัมภาษณ์คนไทยเช้ือสายอินเดีย พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนพบกับ
การถูกเลือกปฏิบัติหรือการกระท าที่ไม่ดีทั้งทางกายและทางวาจาเมื่อมีความสัมพันธ์
ทางสังคมกับคนไทย  

การ ูกเลือกปฏิบัติทางวาจา  
การหยอกล้อด้วยการหยิบยกลักษณะทางกายภาพและวัฒนธรรมของคนไทย

เช้ือสายอินเดียที่คนไทยมองว่าเป็นคุณสมบัติที่ไม่ดีมาใช้เรียกเสียงหัวเราะและความ
สนุกสนาน เช่น การแซวเรื่องการมีผิวสีเข้มที่จะเปรอะเปื้อนคนที่เข้ามาใกล้ และการน า
ลักษณะของอาหารที่คนไทยเชื้อสายอินเดียรับประทานไปเปรียบเทียบกับอุจจาระ ดัง
ค าให้สัมภาษณ์ที่ว่า “ตอนเด็ก ๆ พี่จะเอาอาหารมากินที่โรงเรียน มันก็จะเป็นแกงถั่ว
หรือแกงกะหรี่ที่มันแบบกลิ่นฉุน แล้วสีจะเหลือง ๆน้ าตาล เวลาเอามากินในห้องก็จะ
โดนล้อว่าเฮ้ย เอาอะไรมา เอาข้ีมาเหรอ” (Cindy, Interview, 2021) 

ค าเรียกช่ือที่แฝงนัยยะของการไม่ใช่คนไทยด้วยค าใช้เรียกคนไทยเช้ือสาย
อินเดียโดยเฉพาะว่าบังและแขก และฉายาที่สร้างขึ้นจากคุณลักษณะที่มีความหมายเชิง
ลบในสายตาของคนไทย เช่น การน าความคล้ าของสีผิวมาเปรียบเทียบกับสิ่งของ อาทิ 
มะละกอแขกด า ดังค าให้สัมภาษณ์ที่ว่า “สมัย ป. 1-2 เรียนปลูกผลไม้กัน มันจะมี
มะละกอสายพันธุ์หนึ่งเรียกว่ามะละกอแขกด า ทุกคนก็จะเรี ยกพี่ว่าอีแขกด า, อี
มะละกอแขกด า” (Moni, Interview, 2021) 
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การต าหนิรูปลักษณ์ทางกายภาพของคนไทยเช้ือสายอินเดีย ด้วยการพูดเชิงดู
ถูกให้ผมหยักศกเป็นลักษณะที่ไม่ดี ดังค าให้สัมภาษณ์ที่ว่า “คาบวิทยาศาสตร์ที่ครูจะ
อธิบายเกี่ยวกับยีนส์เด่น ยีนส์ด้อย แล้วครูก็จะเอาผมเป็นตวัอย่างว่าผมหยิกคือยีนสเ์ด่น
นะ และพูดว่าเห็นมั้ย ยีนส์เด่นก็ไม่ได้แปลว่าดูดีกว่า ผมหยิกก็ไม่ได้แปลว่าดูดี” (Al, 
Interview, 2021) 

การใช้ค าเปรียบเปรยแสดงถึงอคติที่มีต่อคนไทยเช้ือสายอินเดียด้วยการใช้
สุภาษิตไทยเพื่อสื่อถึงคุณลักษณะด้านลบของคนอินเดียในแง่ลบอย่างเช่น อุปนิสัยเจ้า
เล่ห์ โดยเปรียบเทียบว่าคนอินเดียเหมือนงูที่เป็นสัตว์ดุร้ายและไว้วางใจไม่ได้ ดังค าให้
สัมภาษณ์ที่ว่า “จะมีพวกชอบพูดลอย ๆ ว่าเจองูกับเจอแขกให้ตีแขกก่อน” (Moni, 
Interview, 2021) 

การ ูกเลือกปฏิบัติทางร่างกาย 
การกระท าที่มีความรุนแรงมากกว่าทางวาจา แต่พบไม่บ่อยเมื่อเทียบกับการ

ถูกเลือกปฏิบัติทางวาจา เนื่องจากเป็นการแสดงพฤติกรรมเชิงลบอย่างเป็นรูปธรรม
และปฏิบัติได้ยากกว่าการเลือกปฏิบัติทางร่างกายแสดงออกมาหลายรูปแบบ ดังนี้ 

การกลั่นแกล้ง ด้วยการน าลักษณะทางกายภาพของคนไทยเช้ือสายอินเดียมา
สร้างความอับอายและความรู้สึกไม่พอใจ ดังเช่น การให้แต่งกายด้วยโทนสีที่แตกต่าง
กับสีผิวคล้ าเพื่อให้คนไทยเช้ือสายอินเดียกลายเป็นจดุเดน่ การกลั่นแกล้งด้วยการหลอก
ให้ท าผิดหลักปฏิบัติทางวัฒนธรรม เช่น การให้คนไทยเช้ือสายอินเดียที่นับถือศาสนา
อิสลามรับประทานเนื้อหมู ดังค าให้สัมภาษณ์ที่ว่า “เราไม่ทานหมู แล้วเขาก็รู้ว่าเราไม่
ทาน บางครั้ง เขาก็แอบเอามาใส่ให้เราไม่รู้ตัว แล้วเขาก็มาพูดตอนหลังว่าเนี่ยเอาหมูมา
ใส่ให้กินตั้งหลายครั้งแล้ว” (Ah, Interview, 2021) 

การสร้างระยะห่างทางร่างกายเมื่อพบเจอกับคนไทยเช้ือสายอินเดียซึ่ง
แสดงออกผ่านการไม่ชักชวนเข้าร่วมงานสังคม การหลีกเลี่ยงที่จะร่วมงานด้วย การไม่
เข้าไปอยู่ในพื้นที่เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน และการหลีกเลี่ยงการปฏิสังสรรค์ ดังค าให้
สัมภาษณ์ที่ว่า “ไม่ถูกเชิญเข้ากลุ่มหรือมีปาร์ตี้กันเขาไม่เชิญเรา แต่เขาเชิญเด็ก [ที่เข้า
มาท างาน] ใหม่คนอื่นไปหมด” (Moni, Interview, 2021) และ “เวลาไปกินตาม
ร้านอาหารเหมือนเรารู้สึกว่าเขาไม่ได้อัธยาศัยดีกับเรา ทั้งที่เราอยากจะอัธยาศัยดีกับ
เขา” (Bee, Interview, 2021) 
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การท าร้ายร่างกาย ซึ่งได้แก่ การกระโดดถีบ โดยผู้ที่รังแกให้เหตุผลในการ
กระท าดังกล่าวว่าเป็นเพราะความไม่ชอบความเป็นคนอินเดียของผู้ให้สัมภาษณ์ ดังค า
ให้สัมภาษณ์ที่ว่า “เด็กผู้ชายไทยคนหนึ่ง มันวิ่งมากระโดดถีบยอดอกพี่อะ พออีกวันพี่
เลยไปถามว่ามึงมากระโดดถีบกูท าไม มันตอบกลับมาว่าก็กูอยากท า ไม่ชอบไรงี้” (Bee, 
Interview, 2021) อย่างไรก็ตาม การกระท าน้ีพบได้ไม่บ่อยนัก 

จึงสรุปได้ว่า คนไทยเช้ือสายอินเดียถูกเลือกปฏิบัติจากคนไทยทั้งทางวาจา
และทางร่างกาย ด้วยการเน้นความแตกต่างทางกายภาพและวัฒนธรรม เมื่อมี
ปฏิสัมพันธ์กัน และการแสดงความไม่เป็นมิตรอย่างการหลีกเลี่ยงและท าร้ายร่างกาย 

การรับรู้ตัวตนจากการ ูกเลือกปฏิบัต ิ
อาจมองได้ว่า การเลือกปฏิบัติคือการฉายภาพว่าคนไทยเช้ือสายอินเดียมี

ลักษณะอย่างไรและควบคุมว่าพวกเขาควรมองตนเองในแง่ลบด้วยการช้ีให้เห็นว่า
ลักษณะทางกายภาพและวัฒนธรรมเฉพาะของคนไทยเช้ือสายอินเดียไม่มีคณุค่าอย่างไร 
การถูกเลือกปฏิบัติทั้งทางวาจาและร่างกายเป็นการฉายภาพให้คนไทยเช้ือสายอินเดีย
รับรู้ตัวตนหรือสร้างม่านเพื่อควบคุมให้คนไทยเชื้อสายอินเดียมองตนเองใน 2 มุมมอง  

แง่มุมแรกคือคนไทยเช้ือสายอินเดียไม่ใช่คนที่ได้รับการยอมรับในสังคมไทย
เพราะมีลักษณะทางกายภาพและวัฒนธรรมทีแ่ตกต่างจากคนไทยและลักษณะเหล่านั้น
ไม่มีคุณค่าในมุมมองของคนไทย ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ การหยิบยกผิวสีคล้ า ผม
หยักศก และอาหารอินเดียมาหลอกล้อเพื่อให้คนไทยเช้ือสายอินเดียรับรู้ถึงลักษณะที่
แตกต่างจากคนไทย อีกทั้งยังผูกโยงลักษณะนั้นกับสิ่งที่มีความหมายเชิงลบอย่างยีนส์
ด้อย สีที่เปรอะปื้อน ความยากล าบากในการแต่งกายให้สวยงาม และสิ่งปฏิกูล การ
กลั่นแกล้งด้วยให้รับประทานเนื้อหมูแสดงให้เห็นว่าคนไทยเช้ือสายอินเดียมีความเช่ือ
ทางศาสนาที่ไม่เหมือนคนไทย รวมทั้งคนไทยไม่ได้มองว่าความเช่ือนั้นมีคุณค่าและ
สมควรแก่การปฏิบัติตาม นอกจากการรับรู้ว่าตนเองแตกต่างจากคนไทย คนไทยเช้ือ
สายอินเดียยังถูกควบคุมให้เช่ือว่าลักษณะที่แตกต่างไม่มีคุณค่า โดยเฉพาะคุณค่าใน
สายตาคนไทย ดังนั้น ผู้ให้สัมภาษณ์รู้สึกเจ็บปวดและไม่พอใจกับลักษณะทางกายภาพ
และวัฒนธรรมอินเดียที่ตนเองยึดถือ ดังค าบอกเล่าที่ว่า “ตอนเด็ก ๆที่ โดนแบบนั้นก็
ท าให้เรารู้สึกว่าท าไมกูเกิดมาต่างจากเพื่อนจังวะ” (Moni, Interview, 2021) และ 
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“โดนล้อเยอะ แล้วก็จะเสียใจอะว่า [ท า] ไมฉันหน้าตาแบบนี้ [ท า] ไมฉันผิวด าขนาดนี้ 
[ท า] ไมฉันไม่สวยเลย” (Moni, Interview, 2021) 

มุมมองต่อมาคือคนไทยเช้ือสายอินเดียเป็นคนนอกกลุ่มคนไทยเพราะคนไทย
ไม่ยอมรับว่าพวกเขาเป็นคนไทย การรับรู้ว่าตนเองไม่ใช่คนไทยเกิดจากประสบการณ์
การถูกเลือกปฏิบัติจากคนไทย ไม่ว่าจะเป็นการถูกเรียกด้วยค าที่คนไทยไม่ใช้เรียกคน
ไทยด้วยกันเองอย่างบัง แขก และมะละกอแขกด า การรับรู้สุภาษิต เจองู เจอแขก ให้ตี
แขกก่อน ทีแ่สดงให้เห็นว่าคนไทยเช้ือสายอินเดียเป็นคนละกลุ่มและสอนคนไทยคนอ่ืน
ให้หวาดระแวงคนนอกกลุ่มด้วย การถูกกีดกันออกจากการคบหากลุ่มคนไทย รวมทั้ง
การรับรู้ถึงความเป็นศัตรูของคนไทยเมื่อถูกกระโดดถีบ ดังค าบอกเล่าเกี่ยวกับตนเอง
ที่ว่า “ถ้าอยู่ที่ไทย เขาก็จะบอกว่าผมไม่ใช่คนไทย” (Al, Interview, 2021) 

การรับรู้ถึงความเป็นคนนอกกลุ่มคนไทยสร้างความรู้สึกเจ็บปวดจากการไม่
ถูกนับรวมและความรู้สึกถึงความไม่ยุติธรรมที่ตนเองได้รับเมื่อมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
กับคนไทย ดังเช่นค าให้สัมภาษณ์ว่า “มันเป็นปมนิดนึง มันก็เสียใจ เพราะเราไม่ได้
เหมือนเขา แล้วเขาก็ไม่ได้อยากมายุ่งกับเราด้วย” (Al, Interview, 2021) และ “ทั้งที่
ไม่รู้ว่าท าอะไรผิด ถูกแบ่งแยกว่าเราไม่เหมือนคนอ่ืน” (Rome, Interview, 2021) 

จึงสรุปได้ว่า ความเจ็บปวด ความไม่พอใจ และความไม่ยุติธรรมที่ได้รับจาก
มุมมองต่อตนเองทั้ง 2 มุมมองคือประสบการณ์ชีวิตที่ไม่น่าพึงพอใจและการรับรู้ตนเอง
ในด้านลบที่คนไทยเช้ือสายอินเดียพอเจอ ประสบการณ์และการรับรู้ตนเองจึง
เปรียบเสมือนม่านหรือเส้นแบ่งสีผิวที่แบ่งแยกคนไทยเช้ือสายอินเดียและคนไทยออก
จากกัน 

 
จิตส านึกสองด้านและความรู้สึกเป็นสองด้านของคนไทยเชื้อสายอินเดีย 
 การเลือกปฏิบัติเป็นเสมือนม่านท่ีแบ่งคนไทยและคนไทยเช้ือสายอินเดียออก
จากกัน การเลือกปฏิบัติได้ย้ าเตือนท าให้คนไทยเช้ือสายอินเดียรับรู้ว่าตนไม่ใช่คนไทย
ด้วยการตอกย้ าความแตกต่างทางกายภาพและวัฒนธรรมและการเป็นคนนอก การย้ า
เตือนท าให้คนไทยเชื้อสายอินเดียมองตนเองผ่านสายตาคนไทยว่าพวกเขาไม่ใช่คนไทย 
ในขณะที่พวกเขามักมองว่าตนเองเป็นคนไทยคนหนึ่งท าให้คนไทยเช้ือสายอินเดียมี
ตัวตนสองตัวตนที่แตกต่างกันที่เรียกว่าจิตส านึกสองด้าน รวมทั้งรู้สึกยากล าบากในการ
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พัฒนาตัวตนให้เป็นไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ดังค าให้สัมภาษณ์ว่า “เรารู้สึกว่าเราไม่
สามารถเกี่ยวข้องกับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ ถ้าเราเห็นคนไทยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ย แต่เรา
ก็ไม่ใช่คนไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ถ้าเราเห็นคนอินเดีย ถึงแม้หน้าตารูปลักษณ์จะ
เหมือนกัน แต่ว่าเราก็ไม่ใช่คนอินเดีย เราเลยรู้สึกว่าอยู่ตรงกลาง ไม่ใช่อันนี้ ไม่ใช่อันนั้น 
แล้วเราคืออะไร” (Cindy, Interview, 2021) 

เมื่อคนไทยเช้ือสายอินเดียนิยามตนเองโดยใช้ตัวตนความเป็นคนไทยและ
ไม่ใช่คนไทยซึ่งมีที่มาต่างกันในเวลาเดียวกัน ร่างกายหนึ่งร่างกายของคนไทยเช้ือสาย
อินเดียจึงแบกรับตัวตนที่ไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันไว้ในพร้อมกัน นั่นคือ ตัวตนคน
ไทยผ่านสายตาของตนเองและตัวตนที่ไม่ใช่คนไทยผ่านสายตาของผู้อื่น ผลที่ตามมาคือ
การเกิดเป็นสองอุดมการณ์ที่ขัดแย้งกันภายในจิตใจที่เรียกว่า ความรู้สึกเป็นสองด้าน 
ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่รู้สึก ดังค าบอกเล่าว่า “บางครั้งผมนั่งกับ
เพื่อนอินเดีย เขาก็จะถามว่าอ้าว ไม่อยู่กับเพื่อนคนไทยหรอ พอบางครั้งผมไปอยู่กับ
เพื่อนคนไทยเขาก็จะถามอ้าว ไม่อยู่กับเพื่อนอินเดียหรอ มันก็จะมีสับสนบ้างว่าเราเป็น
คนประเทศไหนกันแน่” (Haroon, Interview, 2021) และ “เราไม่ได้อยู่ในที่ใดที่หนึ่ง 
แต่เราอยู่ตรงกลาง มันท าให้เรารู้สึกสับสน เพราะอยู่ฝั่งไหนก็ไม่ได้รับการยอมรับ 100 
เปอร์เซ็นต์ มันก็สับสนว่าตกลงเราฝั่งไหนกันแน่” (Al, Interview, 2021)  
 จึงสรุปได้ว่า คนไทยเชื้อสายอินเดียมักตกอยู่ในสภาวะจิตส านึกสองด้านเมื่อ
ถูกย้ าเตือนว่าไม่ใช่คนไทยผ่านการเลือกปฏิบัติจากคนไทย สภาวะจิตส านึกสองด้านท า
ให้คนไทยเช้ือสายอินเดียเกิดความรู้สึกเป็นสองด้านหรือความขัดแย้งจากการแบกรับ
สองตัวตนที่ไม่สัมพันธ์กัน 
 
การนิยามตัวตน: การตอบสนองความรู้สึกเป็นสองด้านของคนไทยเชื้อสายอินเดีย 

ผู้ให้สัมภาษณ์ที่มีจิตส านึกสองด้านต่างตอบสนองความขัดแย้งทางตัวตนใน
ทิศทางที่แตกต่างกัน ผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่มแรกคือคนที่รู้สึกต่อต้านความเป็นสองด้าน จึง
กลืนกลายตนเองตามตัวตนที่มองผ่านสายตาของตนว่าเป็นคนไทย การนิยามว่าตนเอง
เป็นคนไทยนั้นอ้างอิงจากสถานที่ เกิด การด ารงชีวิตอยู่ภายใต้วัฒนธรรมไทย 
ความสามารถสื่อสารภาษาไทยและการมองว่าภาษาไทยเป็นภาษาหลักที่ตนเองใช้ 
รวมถึงการมีสถานะเป็นพลเมืองไทย ดังมุมมองของผู้ให้สัมภาษณ์ที่ว่า “เราเป็นคนไทย 
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เกิดในไทย เรียนหนังสือไทย ท างานในประเทศไทย เราพูดภาษาไทยชัด ” (Ah, 
Interview, 2021) และ “ให้เรียกว่าคนไทย เพราะว่าพ่ีเกิดที่ไทย โตที่ไทย ใช้ภาษาไทย 
มีสัญชาติไทย พี่เลยถือว่าเป็นคนไทย” (Moni, Interview, 2021) การนิยามว่าเป็นคน
ไทยท าให้ผู้ให้สัมภาษณ์มองว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของสังคมไทยและภาคภูมิใจในความ
เป็นคนไทย ซึ่งท าให้เกิดความรู้สึกเชิงบวกกับตนเอง ดังค าสัมภาษณ์ที่ว่า “เราก็ถือว่า
เราเป็นคนไทย เพราะเราก็โตมา ท าทุกอย่างเหมือนเด็กไทยคนอื่น  ๆ ท า” (Cindy, 
Interview, 2021) และ “จิตส านึกเราเป็นคนไทย เรามีส านึกว่าเราอยู่ที่ไหนแผ่นดิน
อะไร เราเลยเรียกตัวเองว่าเป็นคนไทย” (Ah, Interview, 2021) 

บางครั้งการมองว่าตนเองเป็นคนไทยเกิดจากความรู้สึกเชิงลบต่อเช้ือสาย
อินเดีย ซึ่งได้แก่ ความรู้สึกแตกต่างจากผู้อื่น ความรู้สึกไม่ชอบตนเอง ความน้อยใจ 
ความเสียใจ และความเขินอาย ดังค าบอกเล่าที่ว่า “ช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่เราเกลียดมาก 
ๆ ที่เราเกิดมาเป็นคนอินเดีย น้อยใจที่เราแตกต่าง” (Yash, Interview, 2021) และ 
“ไม่อยากให้ใครรู้เลยว่าเป็นลูกแขก มันท าเราเสียใจ” (Bee, Interview, 2021) เมื่อ
ต้องการการยอมรับจากคนไทยและ “อยากเป็นคนไทย” (Bee, Interview, 2021) 
ผู้ให้สัมภาษณ์หลายคนจึงหลีกเลี่ยงที่จะแสดงตัวตนและการใช้ชีวิตตามวัฒนธรรม
อินเดีย อย่างเช่น การไม่รับประทานอาหารอินเดีย และแต่งกายด้วยชุดอินเดีย อย่างไร
ก็ตาม การพัฒนาตัวตนดังกล่าวอาจไม่ได้ท าให้รากเหง้าทางวัฒนธรรมอินเดียสูญ
หายไป เนื่องจากคนไทยเชื้อสายอินเดียมักแสดงออกถึงวัฒนธรรมที่สืบทอดจากบรรพ
บุรุษเมื่ออยู่ท่ามกลางคนไทยเช้ือสายอินเดียเหมือนกัน ดังค าบอกเล่าประสบการณ์ที่ว่า 
“ไม่อยากกินอาหารอินเดียต่อหน้าเพื่อน ถ้าไปงานอินเดียที่เป็นคนอินเดียรอบตัวถึงจะ
ยอมกิน” (Bee, Interview, 2021) และ “ถึงเราอยากจะแต่งชุดอินเดีย แต่ก็ไม่กล้า จะ
น าเสนออยู่แต่ในพื้นที่ส่วนตัวของเรา” (Yash, Interview, 2021)  

ผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่มต่อมาคือคนที่ตระหนักรู้ในความเป็นอินเดียและพัฒนา
ตัวตนของความเป็นคนไทยเชื้อสายอินเดียขึ้นมาท่ามกลางการถูกเลือกปฏิบัติจากคน
ไทย การนิยามตัวตนจากมุมมองแบบผสม ผู้ให้สัมภาษณ์หลายคนได้นิยามตนเองว่า
เป็นคนไทยเช้ือสายอินเดียหรือเป็นลูกครึ่งไทย-อินเดีย นิยามนี้เป็นการผสมผสานการ
มองตนเองผ่านสายตาของตนว่าพวกเขาคือคนไทยใหเ้ข้ากับมุมมองการมองตนเองผ่าน
สายตาของคนไทยที่มองว่าพวกเขาคือคนอินเดีย ดังที่นิยามตัวตนผ่านค าให้สัมภาษณ์
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ที่ว่า “ให้เรียกว่าคนไทยเช้ือสายอินเดีย เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราเป็น แม้ว่าเราจะถือว่า
เราเป็นคนไทย ถือบัตรประชาชนไทย แต่ว่าเชื้อชาติจริงเราก็ยังเป็นอินเดีย แม้ว่าเราจะ
มีอัตลักษณ์เป็นคนไทย แต่เราก็ไม่ได้อยากตัดความเป็นคนอินเดียของเราไปเลย” 
(Cindy, Interview, 2021) และ “เรียกว่าคนอินเดียหรือคนไทยได้หมด เพราะว่าพ่อ
แม่ผมเป็นคนอินเดียผมก็เข้าใจ แต่ผมเกิดที่ประเทศไทยผมก็เข้าใจ เพราะฉะนั้น ผมไม่
อยากตั้งตัวว่าเราเป็นคนไทยหรือคนอินเดียอย่างเดียวนะ เราเป็นได้ ทั้ งคู่ เลย” 
(Haroon, Interview, 2021) มุมมองแบบผสมท าให้ผู้ให้สัมภาษณ์ภูมิใจต่อเช้ือสาย
ของตนและรักษาอัตลักษณ์ความเป็นเช้ือสายอินเดียเอาไว้ เป็นที่น่าสังเกตว่า ผู้ให้
สัมภาษณ์ที่นิยามตัวตนแบบผสมนี้เคยมองตนเองผ่านสายตาของคนไทย (ผู้อื่น) ว่าผู้ให้
สัมภาษณ์เป็นคนอินเดียซึ่งเป็นตัวตนที่คนไทยไม่ให้คุณค่า ก่อนที่จะพัฒนามุมมองใหม่
โดยผสมมุมมองว่าตนเองเป็นคนอินเดียเข้ามา ซึ่งส่งผลให้พวกเขายอมรับและรู้สึกเชิง
บวกต่อความเป็นอินเดียของตนเอง ดังค าสัมภาษณ์ที่ว่า “ถ้าสมัยพี่เด็กๆ คนจะยังไม่รับ
ความเป็นแขก มันท าให้พี่รู้สึกว่าถ้ายอมรับแต่แรกก็จบ” (Bee, Interview, 2021) จึง
อาจมองได้ว่า การนิยามตัวตนแบบผสมคือวิธีที่ช่วยขจัดความรู้สึกเชิงลบต่อตนเองของ
คนไทยเช้ือสายอินเดีย 

ผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่มต่อมาคือคนที่ก้าวข้ามการนิยามตัวเองโดยอ้างอิงกับ
สัญชาติและเช้ือชาติ พวกเขาจึงไม่นิยามตนเองว่าเป็นคนประเทศใดประเทศหนึ่งและ
มองว่าตนเองคือ “คน” (Rome, Interview, 2021) เท่านั้น การนิยามเช่นนี้ท าให้ผู้ให้
สัมภาษณ์ไม่น ามุมมองที่คนอื่นมองตนเองว่าเป็นคนไทยหรือคนอินเดียมาสร้างความ
สับสนในตัวตน ดังค าบอกเล่าที่ว่า “พี่ไม่เคยเช่ือในคอนเซปต์ของคนแต่ละประเทศ 
ท าไมต้องตัดสินว่าคนนี้มาจากที่ไหน ท าไมเราไม่เลิกมองคนจากสัญชาติ ท าไมเราไม่
มองเขาว่าเป็นคนด้วยกันเลย การมาเรียกว่าคนท่ีนี่ สัญชาตินี้มันไม่สมเหตุสมผลส าหรับ
พี่เลย” (Rome, Interview, 2021) อาจมองได้ว่า การมองว่าตนเองเป็นคนช่วยให้ผู้ให้
สัมภาษณ์หลีกเลี่ยงการตัดสินตนเองด้วยเช้ือชาติ จึงท าให้พวกเขานิยามตัวตนโดยมอง
ที่การกระท าของตนเองจนเกิดสร้างความรู้สึกเชิงบวก ดังค าบอกเล่าที่ว่า “เราท าแต่สิ่ง
ที่สมควร...รู้สึกว่าคนมองเราด้วยสายตาที่แบบเห็นเราเป็นแบบอย่างที่ดี เราก็พยายาม
เป็นแบบอย่างที่ ดี” (Rome, Interview, 2021) เป็นที่ น่าสั งเกตว่า รูปแบบการ
ตอบสนองนี้ไม่เป็นไปตามขั้วของการตอบสนองแบบการต่อต้านความรู้สึกเป็นสองด้าน
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และการตระหนักรู้ในตัวตนจากความรู้สึกเป็นสองด้านของ Du Bois ที่อธิบายบนฐาน
คิดการรับรู้ตัวตนตามเช้ือชาติ 
 สรุปได้ว่า คนไทยเช้ือสายอินเดียใช้การอ้างอิงและการก้าวข้ามการจัดแบ่งคน
ตามสัญชาติและเช้ือชาติในการนิยามตัวตน การนิยามความเป็นคนไทย คนไทยเช้ือสาย
อินเดีย และคนต่างสร้างความรู้สึกเชิงบวกต่อตัวตนของพวกเขา จึงถือได้ว่าการนิยาม
ตัวตนเป็นการตอบสนองความเป็นสองด้านที่สร้างความสับสนทางตัวตนให้กับคนไทย
เชื้อสายอินเดีย ทั้งนี ้การนิยามตนเองว่าเป็นคนไทยมีส่วนท าให้รากเหง้าอินเดียสูญหาย 
ในขณะที่การนิยามแบบผสมผสานช่วยรักษารากเหง้าวัฒนธรรมอินเดียไว้ 
 
สร ปผลการ ึกษา 
  คนไทยเช้ือสายอินเดียมักพบเจอการเลือกปฏิบัติทั้งทางวาจาและร่างกาย
จากคนไทย เช่น การพูดเชิงต าหนิรูปลักษณ์ และการกลั่นแกล้ง เป็นต้น การเลือก
ปฏิบัติเหล่านั้นเป็นการควบคุมให้คนไทยเช้ือสายอินเดียมองว่าตนมีลักษณะทาง
กายภาพและวัฒนธรรมต่างจากคนไทยและคนไทยไม่ยอมรับความแตกต่างนั้น อีกทั้ง
ยังท าให้พวกเขารับรู้ว่าตนเองเป็นคนนอกกลุ่มคนไทย มุมมองทั้งสองสร้างความ
เจ็บปวดและความรู้สึกไม่ได้รับความยุติธรรมแก่คนไทยเชื้อสายอินเดีย การเลือกปฏิบัติ
ยังเป็นเสมือนม่านแบ่งเชื้อชาติที่สร้างจิตส านึกสองด้านจากการถูกย้ าเตือนว่าไม่ใช่คน
ไทยและสร้างความรู้สึกเป็นสองด้านท่ีน ามาสู่ปัญหาการพัฒนาตัวตนแก่คนไทยเช้ือสาย
อินเดีย  

นอกจากนี้ คนไทยเช้ือสายอินเดียยังต้องเผชิญกับความขัดแย้งในจิตใจจาก
ความรู้สึกเป็นสองด้านเมื่อร่างกายของพวกเขาแบกรับทั้งตัวตนคนอินเดยีและคนไทยไว้
พร้อมกัน คนไทยเช้ือสายอินเดียได้นิยามตัวตนเพื่อตอบสนองความรู้สึกเป็นสองด้าน 
โดยนิยามตนเองว่าเป็นคนไทย เป็นคนไทยเช้ือสายอินเดีย และเป็นคน การนิยามว่า
เป็นคนไทยมักเกิดจากความรู้สึกภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย ใน
ขณะเดียวกันได้สร้างความรู้สึกลบต่อความเป็นอินเดียและน าไปสู่การกลืนกลายตนเอง
ให้เข้ากับวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะเมื่อมีความสัมพันธ์ทางสังคมกับคนไทย การมองว่า
ตนเองเป็นคนไทยเช้ือสายอินเดียเกิดขึ้นจากความภูมิใจในความเป็นอินเดียและการ
ยอมรับในความเป็นคนไทยของตนเอง จึงเป็นมุมมองที่สร้างความรู้สึกเชิงบวกแก่พวก
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เขา ส่วนการมองว่าตนเองเป็นคนเป็นการนิยามตัวตนที่ก้าวข้ามการแบ่งคนด้วยเช้ือ
ชาติและสัญชาติและช่วยให้มองตนเองจากการกระท าที่ดี จึงสร้างความรู้สึกเชิงบวก
ให้แก่คนไทยเชื้อสายอินเดียเช่นกัน 
 
อภิปรายผลการ ึกษา 
 ความสัมพันธ์ทางสังคมที่คนไทยเช้ือสายอินเดียและคนไทยมีต่อกันมักอยู่ใน
รูปแบบที่คนไทยเลือกปฏิบัติต่อคนไทยเช้ือสายอินเดีย มีความสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Crawford and Bohan (2019) ที่พบว่านักเรียนแอฟริกันอเมริกันซึ่งศึกษาที่
โรงเรียนคนผิวขาวทีเ่มืองแอตแลนตาในสหรัฐอเมริกาถูกแบ่งแยกว่าพวกเขาเป็นคนผิว
ด าในสังคมของคนผิวขาว รวมไปถึง การได้รับการเลือกปฏิบัติทั้งทางวาจาและร่างกาย
จากครูและนักเรียนผิวขาว เช่น การถูกเรียกด้วยศัพท์สแลงว่าไอ้นิโกร การถูกถ่ม
น้ าลายใส่ และการกีดกันออกจากกิจกรรมของโรงเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Ghasemi (2020) ที่พบว่า ผู้อพยพชาวฟ นแลนด์รุ่นแรกในประเทศสหรัฐอเมริกาถูก
ชาวอเมริกันเลือกปฏิบัติด้วยการหัวเราะเยาะเมื่อแต่งกายแบบฟ นแลนด์และกีดกันพวก
เขาออกจากสังคม จะเห็นได้ว่าทั้งนักเรียนแอฟริกันอเมริกันและผู้อพยพชาวฟ นแลนด์
ในฐานะชนกลุ่มน้อยต่างได้รับการเลือกปฏิบัติเชิงลบจากชนกลุ่มใหญ่ของสังคม
เช่นเดียวกับคนไทยเช้ือสายอินเดียในสังคมไทย สะท้อนถึงม่านหรือเส้นแบ่งสีผิวที่
แบ่งแยกชนกลุ่มน้อยออกจากชนกลุ่มใหญ่ ซึ่งเกิดขึ้นทั้งในสังคมตะวันตกและสังคม
ตะวันออก 

การเลือกปฏิบัติส่งผลให้คนไทยเช้ือสายอินเดียที่ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ เกิด
ความรู้สึกสับสนทางตัวตนว่าตนเองเป็นคนไทยหรือคนอินเดีย สะท้อนถึงการเกิด
ความรู้สึกเป็นสองด้านที่ไม่สัมพันธ์กัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Ghasemi (2020) ที่
พบว่าชาวฟ นแลนด์ที่ได้รับสัญชาติอเมริกันต้องเผชิญกับภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก
และความรู้สึกงุนงงในชีวิตประจ าวันเมื่อโดนถามว่าเป็นชาวฟ นแลนด์ ชาวอเมริกัน 
หรือทั้งสองอย่าง ความรู้สึกเป็นสองด้านส่งผลให้ชาวฟ นแลนด์มองว่าพวกเขาไม่ใช่คน
ของที่หนึ่งหรืออีกที่หนึ่ง ภาวะดังกล่าวเป็นผลจากการนิยามตนเองผ่านสายตาของตน
ว่าเป็นคนอเมริกาตามสัญชาติที่ได้รับและสายตาของคนอเมริกาที่มองว่าเป็นคน
ฟ นแลนด์ ข้อค้นพบนี้คล้ายคลึงกับงานวิจัยของ Ayuttacorn, Svetamra, and 
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Santasombat (2020) ที่พบว่าคนไทยเช้ือสายอินเดียสับสนในการระบุตัวตน 
เนื่องจากพวกเขาถูกคนอินเดียที่ประเทศอินเดียมองว่าเป็นคนไทยจากส าเนียงการพูดที่
ไม่เหมือนคนอินเดีย ในขณะที่ถูกคนไทยมองว่าเป็นแขกเพราะมีรูปร่างหน้าตาเหมือน
คนอินเดีย คนไทยเช้ือสายอินเดียจึงมองว่าตนเองเป็นคนไทยจากความผูกพันกับ
ประเทศไทยและการถือสัญชาติไทยพร้อมกับมองว่าตนเองเป็นคนอินเดียตามสายตา
ของคนไทยทีม่องพวกเขา  

ภาวะจิตส านึกสองด้านและความรู้สึกเป็นสองด้านน าไปสู่การตอบสนองใน
หลายรูปแบบ ได้แก่ การกลืนกลายเข้ากับชนกลุ่มใหญ่ที่คนไทยเช้ือสายอินเดียบางคน
เคยพยายามที่จะกลืนกลายเข้ากับคนไทยด้วยการใช้ชีวิตแบบคนไทย เช่น การไม่
รับประทานอาหารอินเดียต่อหน้าคนไทย สอดคล้องกับงานวิจัยของ Ghasemi (2020) 
ที่พบว่าผู้อพยพชาวฟ นแลนด์รุ่นที่สองพยายามกลืนกลายและลบอัตลักษณ์ทางเช้ือชาติ
เดิมของตน เช่น การเปลี่ยนช่ือให้กลายเป็นคนอเมริกา หรือการมีชีวิตสองด้านที่
แตกต่างกันระหว่างชีวิตในบ้านที่มีอัตลักษณ์แบบชาวฟ นแลนด์กับโรงเรียนที่มีอัต
ลักษณ์แบบคนอเมริกา และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Jamali (2021) ที่พบว่า
นักศึกษาต่างชาติในมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาได้พยายามกลืนกลายตนเองเข้ากับ
ชนกลุ่มใหญ่ด้วยหลากหลายวิธี เช่น การดัดแปลงส าเนียงการพูดให้เหมือนคนอเมริกา 
การปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ทางตัวตนดั้งเดิม เป็นต้น 

การตอบสนองในรูปแบบการตระหนักรู้ตัวตนที่คนไทยเช้ือสายอินเดีย
ผสมผสานการมองตนเองจากสายตาของตนเองเข้ากับสายตาของคนไทยจนเกิดเป็น
การนิยามว่าตนเป็นคนไทยเช้ือสายอินเดียหรือคนทั้งสองประเทศ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Jamali (2021) ที่พบว่านักเรียนต่างชาติในมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา
บางคนมีการปรับตัวต่อภาวะจิตส านึกสองด้านด้วยการรับวัฒนธรรมแต่ละส่วนท่ีตนเอง
ช่ืนชอบเข้ามาในตัวตนจนเกิดอัตลักษณ์ใหม่  ทั้งนี้  ผลการวิจัยนี้ได้พบอีกว่าการ
ตอบสนองต่อภาวะดังกล่าวไม่จ าเป็นต้องเป็นไปในรูปแบบหนึ่งอย่างเป็นเส้นตรง เห็น
ได้จากการที่คนไทยเช้ือสายอินเดียบางคนได้ปรับเปลี่ยนการตอบสนองจากการกลืน
กลายเข้ากับชนกลุ่มใหญ่ก่อนเกิดการตระหนักรู้ในตัวตนของตนเองเมื่อปัจจัยในการ
ด าเนินชีวิตเข้ามาเปลี่ยนแปลงกระบวนการคิดและการมองตนเอง เช่น การได้ใช้ชีวิตใน
สังคมพหุวัฒนธรรมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ และการได้รับการยอมรับจาก
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กลุ่มคนหลากหลายเชื้อชาติซึ่งส่งผลให้คนไทยเช้ือสายอินเดียรับรู้ถึงการยอมรับความ
หลากหลายทางเช้ือชาติและไม่ยึดติดกับความเป็นไทยอันน าไปสู่การตระหนักรู้และ
หลอมรวมตัวตนของคนไทยเช้ือสายอินเดีย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ผู้วิจัยจึงเก็บข้อมูลการ
สัมภาษณ์เชิงลึกผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ในรูปแบบวิดีโอคอล ที่แม้จะมีการเห็นสี
หน้า แววตาของผู้ให้สัมภาษณ์ แต่ยังไม่สามารถสังเกตปฏิกิริยาและพฤติกรรมได้อย่าง
ชัดเจนมากนัก การท าวิจัยครั้งต่อไปควรใช้การสัมภาษณ์แบบเจอหน้ากัน เพื่อให้ผู้วิจัย
สามารถสังเกตเห็นการใช้ชีวิตภายใต้วัฒนธรรมอินเดียที่แสดงออกผ่านการแต่งกาย 
และท่าทางของผู้ให้สัมภาษณ์ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการตีความข้อมูลที่
ลึกซึ้งยิ่งขึ้นจากการมีความรู้สึกร่วมและเกิดความเข้าใจถึงประสบการณ์ ชีวิตและ
ความรู้สึกของผู้ใหส้ัมภาษณ์ 

2. การท าวิจัยด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มคนไทยเช้ือสายอินเดียเพียงฝั่ง
เดียวสามารถสะท้อนให้เห็นเพียงความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างคนไทยเชื้อสายอินเดีย
กับคนไทยทีผ่่านการรับรู้ของคนไทยเช้ือสายอินเดียเท่าน้ัน การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษา
ถึงประสบการณ์ชีวิต มุมมอง และความรู้สึกของทั้งคนไทยเช้ือสายอินเดียและคนไทย 
เพื่อแสดงให้เห็นถึงรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคม มุมมอง และความรู้สึกของคนทั้ง
สองกลุ่มที่มีต่อกันได้มากยิ่งข้ึน 
 
กิตติกรรมประกา  

ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ให้สัมภาษณ์ทุกท่านที่เสียสละเวลาอันมีค่าและให้ความ
ร่วมมือในการสัมภาษณ์เป็นอย่างดี ผู้วิจัยได้รับข้อมูลที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อ
การท าการศึกษาอย่างยิ่ง ผู้วิจัยขอขอบคุณ รศ. ดร. โสวัตรี ณ ถลางและผู้ทรงคุณวุฒิ
ของส าหรับข้อเสนอแนะที่ช่วยพัฒนาบทความให้มีความน่าสนใจและมีเนื้อหาที่สมบูรณ์
ขึ้น 
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Abstract  
 The research aims to study forms of corrupt practices as conducted 
by subdistrict administrative organizations (SAO), in region 3 in Thailand. Data 
was collected from documentary research, in- depth interviews and focus 
groups.  Findings show that there were irregularities in all steps of the public 
procurement.   Corruption involved how the budgets were initiated -  which 
included annual budgets and incremental budgets -  until procurement was 
finalized.  These budgets were set up with the following aspects in mind: how 
the budget was authorized; procurement procedure; the need for related 
items; and specifications for products or services to be obtained.   These 
practices facilitated certain private firms to gain interest from biddings. As part 
of the procurement process, biddings were often found to be in the form of 
mutual consent.  A method called “ special procurement”  was most 
frequently used.  In addition, the budget was often divided into smaller sums 
so that the administrators in charge were able to authorize such biddings and 
make payments as part of the procurement procedure.   
 
Keywords: local administrative organizations, corruption, malpractice  

 
1. Introduction 

There had been a variety of definitions of corruption coined by 
academics and international organizations.   These included infringements of 
common interest for personal gains ( Rogow and Lasswell 1978) , misuse of 
authority by government officials for personal gains in addition to their regular 
wages ( Klaveren 1990) , abuse of entrusted power for personal benefit 
( Transparency International 2000)  and use of a personal position to derive 
personal benefit (World Bank 2018).  Essentially, corruption could be defined 
as any practice conducted by state employees, government officials, 
politicians, businessmen and general public with personal gain in mind (Office 
of the National Anti-Corruption Commission 2010).   
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Interviews conducted with various concerned individuals citing 
related documents during the study revealed a number of startling 
information and evidences connected with wrong or inappropriate practices. 
Names of these peole who were involved in the interview procedure are 
withheld as requested. 

An interview with an official working with the Office of National Anti-
Corruption Commission indicated that the number of corrupt practices in 
government agencies resulting in disciplinary action were on the rise and 
clearly alarming.  12,561 cases of corrupt practices were found and legally 
investigated during the period of 1912-1915. 

Another government official working with the Office of Public Sector 
Anti- Corruption Commission gave information through an interview pointing 
out that during 2550- 2557 the number of cases involving corrupt practices 
was rapidly increasing. Based on this data and other related sources obtained 
during the study, it is apparent that corruption in the country at various 
governmental levels is widespread as reflected by overall results of this study.  
Therefore, the situation is not to be simply seen just as a normal problem as 
claimed by certain circles.  It is the severity of the situation that society should 
look at and seek appropriate remedy for the crisis in an urgent manner. 

The Office of Public Sector Anti-Corruption Commission published its 
1995 Annual Report indicating that the Ministry of Interior had the highest 
number of complaints in the country involving corrupt practices.   Local 
administrative organizations were overseen by the Ministry of Interior.   Among 
the most serious corruption charges, irregularities in public procurement were 
category ranked second highest which totaled 31 cases. 

Information yielded through an interview with an official from the 
Office of Public Sector Anti- Corruption Commission, revealed that, based on 
collected data by the commission, there were rampant corrupt practices in 
local administrative agencies.   These activities included projects of various 
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kinds such as construction of buildings and roads.   Employees working for 
local administrative organizations were bribed so that individuals involved 
would omit from conducting proper inspection.  Overall, fifty- two percent of 
complaints sent to the Office of Public Sector Anti- Corruption Commission, 
Region 3 involved corrupt practices.  The nature and severity of the problem 
gave rise to this study. 

 
2. Research Methodology 

Documentary Research 
Documentary research will be conducted on law relating to 

procurement and supplies administration, Organic law on the prevention and 
suppression of corruption, Law on executive measures for the prevention and 
suppression of corruption, law determining plan and process of 
decentralization to local government organization, including law relating to 
the establishment of the local government organizations.  

 
In-depth Interview 
It involves interviewing representatives of the relevant groups of 

people or touching on issues related to the patterns of corruption and 
formulating policy for identifying the patterns of corruption. The interview will 
be conducted among 15 people, consisting of a local government officer who 
is a Member of the Procurement Committee, an official of the Anti-Corruption 
Office in the public sector who is responsible for the case, 2 local government 
officials (who is not a supply administrator and not a member of procurement 
committee), 1 persons who is responsible for the inspection in the inspection 
committee, 2 local government officers who perform the duty as a supply 
administrator, 1 Officer from Department of Special Investigation who is in 
charge of the case, 2 officers from State Audit Office of Thailand, 1 local 
government supervisor at department level, 1 local government supervisor at 
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provincial level, 1 local government supervisor person at district level, 2 
persons who complained of problems related to procurement, 1 senior 
expert.  In the interview, the identity of the informant will be concealed by 
using a pseudonym. 

 
Focus Group 
Focus group emphasizes on recording opinions from sample group of 

10 people, consisting of 2 persons who are responsible for the case, 1 scholar, 
5 local government officials ( separately, 3 practitioners and 2 executives) , 1 
entrepreneur and 1 person from public sector.  The process encourages 
brainstorming ideas and formulating policies jointly in order to solve the 
problem or prevent the problem relating procurement of the local 
government organizations.   

 
3. Literature Review 

3.1 Definition of corruption  
 Analysis of documents collected in the study revealed that other 

than corrupt practices aimed for monetary gains, there were other forms of 
practices conducted with intention to receive personal benefits.  In particular, 
malfeasances were often found during public hearing process.   The Organic 
Act on anti- Corruption B. E. 2561 indicates that “ an act of malpractice by a 
government official is when one performs breach of duty or nonfeasance in 
any mode of action for the public to believe that he or she holds a position 
with authorization to perform a certain duty or use such a position to gain a 
benefit for themselves or other individuals. ”  In the case of having a civil 
society hearing, the practice involved enticing people who held similar 
political ideology to attend the hearing.  The data was then used to support 
the request for a budget claiming that such budget was initiated based on 
people’s needs. 
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Udom Rathamarit (1987)  opined that corruption and misbehavior as 
seen in the government circle involved use of authority and influences in their 
capacity as government officials for personal gain.  This was because state 
employees were empowered to act on behalf of the state.   The intention, 
however, was to protect the public’ s interest.   Such authority was not 
intended to be tied to individuals.  The concept for appointing these 
government officials was for them to serve as mechanisms that would act for 
benefits of the public at large.  Therefore, when state employees misbehaved 
providing uncalled for benefits to themselves or friends, or expected rewards 
in various forms, or  with intention to cause damages or losses to individuals 
or the government, such action was deemed to be corrupt and misbehavior 
in nature. 

 
3.2 Civil society hearings   
Through a synthesis of number of in- depth interviews, the study 

found  that malpractices were often found to distort information or convince 
people to believe as ill- fatedly intended by government officials during the 
civil society hearing process.  Normally, civil society hearings are held so that 
both the local administrative body with its entrusted power and the general 
public could jointly use financial resources to eradicate local 
problems/develop their own community.  Although the requirement to hold 
public hearing was met, but such manipulation of real public opinion could 
be clearly seen because only a group of people who held similar view with 
administrators of a local administrative organization were involved in the 
public hearing activity.  The intention of the law in this regard is for the 
government officials to hear and be aware of problems, needs and points of 
issues so that these aspects or issues can be accordingly addressed to.  With 
such information, the government can then provide appropriate help suitable 
for a given locality.  A 4-year plan to further move the community is normally 
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developed based on such data. In principle, such a plan, based on people’s 
involvement, intends to make the community a self- reliance one and 
decentralize administrative power.  The above malpractice reflects conflicts 
of interest and local politicians’  intention to get a budget for their precinct.  
Essentially, selected natives are allured or persuaded to attend a civil society 
hearing to voice their opinions that mirror the wish of corrupt government 
employees, interest groups, and/ or certain local politicians.  Information and 
resolutions collected from such gatherings are then made into policy, rules 
and regulations.  The end result therefore does not reflect real problems and 
meet people’s needs. 

 
4. Results 

4.1 Forms of corrupt practices to develop operational plan and 
local legislation   
 Analysis of collected documents showed that after the 4- year plan 
was developed and approved, municipal law and regulations were to follow.  
Before such law and regulations could take effect, the local council, district-
chief officer and Governor must also give their approval. 
 The Government Procurement and Supplies Management Act B. E. 
2560, Section 55 stipulates that what is termed as “special procurement” can 
be administered in three different ways:  1)  state agency may invite any firm 
that has specified qualifications to offer its bid, 2)  any firm with specified 
qualifications may be invited to meet with the agency for negotiation 
concerning the bidding, and 3) in case the amount of money involved in the 
procurement is deemed to be substantially small, the state agency may make 
the procurement directly with a private firm.   A substantially small amount, 
in this case, is indicated as not more than 50,000 baht or approximately US$ 
1,560.  
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 Analysis of various in- depth interviews, focus groups and collected 
documents regarding manners which led to corrupt practices can be summed 
up as follows: 

1) Splitting of a given budget into smaller amounts.  A given  
budget for various projects was split into amounts of not more than 50,000 
baht so that these figures were within the state administrator’ s authority to 
give his or her approval to proceed with the procurement.  Since the amount 
of money involved for each procurement was considered to be small, a 
special procurement method could then be utilized for this purpose and as 
such considered to be legal.  In practice, a local legislation involving budgets 
for various projects in any given community must be passed before the 
money could be used.  However, description of any given major project was 
often split into smaller ones and written in different pages so that it was 
difficult for the authority above to see that these activities came under the 
same project. 

2) Use of extraordinary meetings to change certain legistration  
or municipal law. Extraordinary meetings were called so that the current 
legislation could be altered.  The change here therefore did not reflect what 
was said while these politicians were soliciting votes during the past election.  

3) Secquencing of projects to be administered .  Through  
interviews, the study found that corrupt practices were administered through 
use of sequencing of projects. Here, certain projects deemed to be of less 
important to local people were put into effect before more significant ones 
so that this would favor particular politicians or interest group.  

4.2 Forms of corrupt practice to alter operational plan 
This study found that there were irregularities in administering the 

budget for the fiscal year. Communication was passed along to administrators 
of local administrative organizations wishing to receive funding for their precincts.  
The hidden message conveyed to these localities was that in order for budget 



61          วารสารศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถนุายน 2565) 

 

to be made available to any of these towns, administrators involved must 
choose pre-selected contractors that would agree to provide certain benefits 
to the broker. If such an agreement could not be made, there was a likelihood 
that the money would go elsewhere.  Added budgets were at times made 
available to any of the precinct that agreed to share the money illegally 
gained through this process.  Such activities showed that they were in conflict 
with the principle of decentralization and that there was lack of transparency.  
Furthermore, a conduct of this nature contradicted with the Regulations of 
the Ministry of Interior, 2005 and the 2nd revised version 2016, Section 4 of 
the same Regulations which provides detail on how local development may 
be processed. The matter here is an example of corruption reflecting  
theoriesas given by Robert Klitgaard ( 1991)  as follows:  C= M+ D- A 
( Corruption+Monopoly+Discretion-Accountability) .  Collusive biddings were 
often found as part of these corrupt practices . Administrators of local 
administrative organizations made use of such collusions and/ or passing of 
law or regulations so that a particular private firm was favored in the bidding 
process .  Although it is unavoidable for the chief  officer running any 
government organization to use his or her D ( discretion)  so that things can 
move forward in an efficient manner, but such practices must be done under 
clear rules and regulations, in transparent manner, and reasonably known to 
the public. 

 
4.3 Forms of corruption in public procurement 
A common malpractice to use a given budget earmarked for public 

procurement was to call for a specific bidding with the purpose to repair road. 
The road, in this instance, was still in a relatively good shape. But the decision 
was made to have the road “ repaired”  anyway.   Once the money left over 
from other projects was transferred, it would then be put together and 
specified for a new project.  A special procurement was then administered to 
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conduct the repair using the new-found budget.  A pre-selected construction 
firm was singled out and specifically chosen as part of the bidding to 
complete the task.  

As part of the above process, the budget was initially split into 
smaller sums for various biddings so that none of these amounts was beyond 
50,000 baht which gave the authority power to give their necessary approval.  
Under this arrangement, because the budget was under 50,000 baht, the 
procurement could be conducted giving a specific private firm to get the 
contract. 

Analysis of collected data revealed that the mayor was often the 
person who, where possible, combined various projects and split the overall 
budget into smaller sums making certain that none of these was over 50,000 
baht.   As pointed out earlier, these split projects would be written in the 
legislation placing them in parts of the legislation where they could not be 
easily spotted and recognized as coming from the same undertaking. 

Upon passing of the annual ordinance, the mayor was the one and 
only person who coordinated with a preferred private firm to take part in the 
procurement. An employee working for a local administrative organization  

indicated in an in- depth interview that  the mayor himself would deliver the 
procurement request documents to the supplies section and instructed the 
person in charge to go ahead making the procurement having a pre-selected 
firm to engage and chosen for the procurement. Such a practice was not 
considered to be illegal and perfectly in line with current procurement rules 
and regulations.  Corruption of this nature did not have to be in monetary 
form.  No one knew specific detail of the deal. The alarming point here is that 
there was lack of transparency and could result in substandard or inferior 
products being delivered to the state agency. Also, as part of the procurement 
process, Head of the Supplies Section or his subordinate would negotiate with 
the supplier and settled for a deal.  Once a supplier or contractor was found, 
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Head of or an assigned person with authority from the local administrative 
organization would then take the next step in dealing with the supplier or 
contractor with support from a junior employee from the supplies section 
making necessary contacts and follow up activities.  10-18 % of the allowed 
budget was often paid to the authority to help pay for “gasoline expense” or 
to speed up the payment or making necessary arrangements so that that 
particular firm was chosen for the procurement.  Other kinds of help to the 
potential winning firm also included provision of quotation papers and 
workload sheet.  These papers were prepared in advance for the pre-selected 
firm entering the contract. 

 
4.4 Form of corruption used in e-bidding 
Malpractice in public procurement via e- bidding was found to be 

possible.  In case of e- bidding a particular firm could go to the Comptroller 
General's Department and obtained a list of those planning to offer their bids.  
An arrangement was then made among these private firms to “ hua”  ( term 
generally used in Thailand) , or collude which made concerned parties to 
come to terms for a particular bidding.   

Data concluded in a focus group conducted as part of the study 
showed that there were ways a pre-selected private firm could negotiate with 
a given local administrative organization. Anywhere between 10-18 % of the 
total winning bid would be asked for by the government agency.  Mechanisms 
that allowed corrupt practices to take place were placed in various steps of 
the procurement.  Essentially, using available mechanisms, it was possible for 
the Supplies Section to make necessary arrangements so that only one pre-
selected private firm was involved in the e-bidding.  
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4.5 Form of corruption used during administration of the contract  
Analysis of procedure concerning administration of signed 

construction contracts together with view given in an interview with a 
government official working at a local administration organization indicated 
that there were certain parts of the procedure that corrupt practices could 
occur.  Normally, during any given construction a construction, a construction 
supervisor would be appointed to oversee the task to make certain that the 
work was conducted as specified in the contract.  However, the study found 
that it was difficult to determine whether there were any irregularities 
committed or not.  There were situations that the work could have been 
done below the standard as specified in the contract .  For example, mixing 
of cement and sand for construction could be performed at a wrong ratio. In 
this case, only building material using proper mixing ratio would be shown to 
the construction control and acceptance committee when inspected. At 
times, sample of construction materials from elsewhere were given to the 
inspector.  Fill and compaction work could also be improperly carried out 
during the initial phase of the construction.   In brief, due to certain constraints 
and limitations, it was not possible for the construction control and 
acceptance committee to inspect all the details and oversee the work on a 
daily basis.   

Upon completion of the work, corrupt practices occurred in various 
forms such as 1) the contractor offered a deal to submit the work as was, the 
remaining work or uncomplete work was verbally promised by the contractor 
be taken care of later, 2) the construction control and acceptance committee 
asked for benefits from the contractor, and 3)  the SAO supervisor at times 
inspected the work in progress and found certain irregularities in the 
construction such as the width of steel plates used in the construction was 
not as specified in the contract; in such a case money would be given under 
the table. Also, the concerned SAO personnel often came for routine 
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inspection only on days when the weather was agreeable but  would write in 
the work report that the site was visited every day.  Another example of 
corrupt practice was when the SAO supervisor or Chief Executive of the SAO 
happened to use his or her relative or friend to commercially register business 
and involved in bidding for an announced project.  If successful, the nominee 
in this case could get speedy service in approving each phase of the 
construction work. Shoddy works with many questionable aspects of 
the construction would then be presented to the construction control and 
acceptance committee for acceptance.   

 
4.6 Form of corruption during inspection of work progress 
The Ministry of Interior’ s Regulations on Procurement of Local 

Administration Units 1992, as amended to (No. 9) 2010 stipulates that, for any 
given procurement, a control and inspection committee must be appointed 
by the adminstrator of that concerned government agency.  This committee 
has the duty to inspect work as completed during specified time frames based 
on procurement rules and regulations until the whole project is complete.    
A construction control and acceptance committee is also to be appointed by 
SAO or any other similar local government organization. The structure of these 
two committees is basically similar having one person serving as head of 
committee and at least two persons serving as committee members.  In case 
public procurement was to be done by comparing available quatations, 
bidding, or method known as special procurement, each of the above 
committee must have at least two representatives with appropriate expertise 
from their community. This procedure, however, was often overlooked citing 
constraints of various forms during the decision making process. 

While any given project is being carried out, each phase of work 
completion is inspected by the construction inspection committee.  Analysis 
of collected interview data showed that malpractices often occurred during 
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this part of the project.  Often, the commitee and other related personnel 
would accept the work without actually going out to inspect the work at the 
site but merely went along with what the contractor presented to them.          
A percentage of the agreed cost of that particular construciton work would 
be given to these people.  The amount mentioned here was agreed upon by 
both parties using various dubious means of communication before the work 
was inspected and accepted by the construction control and acceptance 
committee.  To speed up the payment for each phase of the construction, 
the contractor would at times give money to the construction control and 
acceptance committee.  In principle, such a practice violated the Ministry of 
Interior’s Regulations on Procurement of Local Administration Units 1992, the 
Government Procurement and Supplies Management Act B.E. 2017,  and the 
Liability for Wrongful Act of Officials Act 1996, but the activity took place 
anyway. Clearly, the process was not transparent and corruption, unfortunately, was 
found to be frequent. 

 
4.7 Form of corruption during project control process 
The Ministry of Interior’ s Regulations on Procurement of Local 

Administration Units 1992 ( amended) stated that while the construction is 
being carried out, a construction supervisor is to be appointed to control the 
quality of the work in progress.  Controlling and inspection of the progress of 
the work being made was often loosely done thus enabling malpractices to 
occure at this stage. 

 
 4.8 Form of corruption during payment for each phase of work 
completion 
 Based on analysis of in-depth interviews with personnel working with 
various SAO’ s, the study found that corrupt practices often occurred at this 
particular stage of any given project. Payments were sometimes made without 
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work being fully completed for each phase and before the Finance Unit 
making proper written request to authority above for these payments.  
Cheques were found to have been written for the contractor in this scenario, 
at times in advance ahead of schedule.  Also, as part of the malpractice, 
personnel involved in the payment process would make quicker payments 
than usual to the contractor.  In providing such a special service, monetary 
benefit was accordingly given by the contractor.  In certain projects where 
highly specialized expertise was required for the  person to act as a 
construction supervisor, such a person would have to be acquired from 
another SAO area.  Special “gifts” would then be provided by the contractor 
so that the work could proceed quickly and smoothly. 
 
5. Conclusion and Recommendation 
 5.1 Conclusion 
 Analysis of collected data throughout the period of study concerning 
investigation of procurement practices conducted by various SAO’ s in region 
3 revealed that there were ample corrupt practices that were done in various 
forms at practically all stages. Such irregularities involved bidders, government 
employees, and local politicians.  Corrupt practices began during civil society 
hearings for the purpose of creating the 4- year development plan for the 
community involving administrators of the SAO’ s and people who served as 
their political base networks. Because data collected during civil society 
hearings was not based on current local problems and people’s actual needs, 
budgets were therefore not proposed for solving real problems and 
developing the area for benefits of local citizens. These budgets were often 
proposed and later written in dubious forms before passing them in local 
legislation. For public procurement, budgets for various projects were at times 
technically prepared for official approval by splitting a large project into 
subprojects with smaller figures so that these amounts of money were within 
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SAO administrators’ authority to approve the subsequent bidding requests.  
Writing of specifications and choosing a less than ideal procurement method, 
frequently using the method called “ special procurement,”  were done in 
manners so as to allow certain private firms to gain advantage over other 
competing companies. The firms involved in the bidding process at time 
colluded so that a particular firm could win the bidding. 
 

5.2 Recommendations 
1. At the policy making level, high level administrators need to make 

earnest efforts to govern procurement rules and regulations as stipulated in 
the Government Procurement and Supplies Management Act 2017. These 
chief officers must set themselves as good examples for their subordinates to 
follow.  The popular use of “special procurement method” must be reviewed 
and considered if further use is avoidable.  It is highly desirable for the Office 
of Public Sector Anti- Corruption Commission to get more deeply involved in 
tackling the corruption problems. Visits at SAO’s every six months should be 
conducted to scrutinize procurement activities and give related suggestions 
as needed. 

2.  The Thai government needs to overhaul the law concerning civil 
society hearings as normally seen.  Past practices clearly showed that having 
chosen people to voice their opinions during civil society hearings were 
contradictory to the spirit of the law. 

3.  Results of this study should be further synthesized and used for 
tackling corrupt procurement practices. Brief Policy papers based on such 
findings should be published and distributed to all centers under the 
supervision of Office of Public Sector Anti-Corruption Commission. 

4.  Together with principles given by Robert Klitgaard ( 1991) , results 
of this study should be presented to concerned government agency so that 
certain rules and regulations inherent in current procurement law could be 
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revised.  In particular, aspects concerning procurement monopoly and SAO 
administrators’ power to use their discretion as part of the procurement 
process should be reconsidered and appropriately decreased as deemed 
befitting. 
  5. Local government organizations should have Integrity pact in the 
performance of duties by the officers at all levels.  
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บทคัดย่อ 
บทความนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของอาณาจักรล้านช้างกับอาณาจักรได

เวียด ระหว่าง ค.ศ.  1353 -1470 โดยศึกษาวิ เคราะห์จากหลักฐานเอกสาร
ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องที่ผลิตขึ้นใน 4 ช่วงเวลา คือ 1)  สมัยก่อนอาณานิคม หรือ
ก่อน ค.ศ. 1893  2)  สมัยอาณานิคม (ค.ศ. 1893 - 1953)  3) สมัยพระราชอาณาจักร
ลาว  (1954 - 1975) 4) สมัยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือ ตั้งแต่ วันท่ี 
ธันวาคม    ค.ศ. 1975 เป็นต้นมา งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาระบบความสัมพันธ์พิเศษแบบ
รอบด้านของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ที่ได้รับอิทธิพลมาจากการติดต่อระหว่างสองรัฐในช่วง ค.ศ. 1353-1470 และเพื่อ
วิเคราะห์การตีตราฐานะของลาวท่ีด้อยกว่าเวียดนามในช่วงร่วมสมัย การศึกษานี้พบว่า 
ความสัมพันธ์ล้านช้าง-ไดเวียดระหว่าง ค.ศ. 1353 -1470 มี 3 ลักษณะ คือ หนึ่ง 
ความสัมพันธ์แบบเครือญาติตามต านานขุนบรมราชาทิราช สอง ความสัมพันธ์ในฐานะ
เป็นพันธมิตรทางการเมืองและเศรษฐกิจสมัยเจ้าฟ้างุ้มถึงสมัยเจ้าล้านค าแดง ซึ่งสอง
อาณาจักรมีฐานะที่เท่าเทียมกันตามปรากฏในเอกสารจีน และลักษณะที่สามคือ 
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ความสัมพันธ์เชิงขัดแย้งแข่งขัน   ซึ่งเกี่ยวพันกับพื้นที่ชายแดนตะวันออกเฉียงเหนือของ
อาณาจักรล้านช้าง  

 
ค าส าคัญ: อาณาจักรล้านช้าง อาณาจักรไดเวียด ความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักร 
ประวัติศาสตร์ลุ่มแม่น้ าโขง คริสต์ศตวรรษท่ี 14-15 
 

Abstract 
 This article is a study of the relations between the Lan Xang 
Kingdom and Dai Vietnam from 1353 to1470 A.D. by analyzing details from 
the related historical sources generated in four periods: 1) the Pre-colonial 
Period (pre-1893), 2) the Colonial Era (1894-1954,) 3) the Kingdom 
of Laos Period (1954-1975), and 4) the People's Democratic Republic 
Period (post- 2nd December 1975). This research aimed to study the 
kaleidoscopic variety of perspectives of the complete array of 
special relationships  between the Lao People’s Democratic Republic 
and the Socialist Republic of Vietnam and the influences by the contacts 
between the two kingdoms between 1353 and 1470 A.D. The article also 
analyzed if there were any critiques toward the tendency of stereotyping 
contemporary Laos as being inferior to Vietnam. The analyses revealed 
three characteristics of the Lan Xang - Daiviet relations. Firstly, the kinship 
system, as seen in the Khunborom Rachathirat legends. Secondly, the 
political-economic alliance during the period stretching from the Chao Fa 
Ngum to the Chaolankhamdeang reigns, which reflected the egalitarian 
status of the two kingdoms as documented in Chinese historical sources. 
Thirdly, contentious powers along the Northeast frontiers of Lanxang. 
 
Keywords: Lanxang Kingdom, Daiviet Kingdom, the relationship between 
the Kingdoms, History of the Mekong during 14th-15th centuries  
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บทน า  
บทความวิชาการนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยความสัมพันธ์ของอาณาจักรล้าน

ช้าง3และอาณาจักรไดเวียด4 ระหว่างกลางคริสต์ศตวรรษที่ 14 - ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 
18 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่ออธิบายรูปแบบ “ความสัมพันธ์พิเศษรอบด้าน” ระหว่าง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่มีรากฐาน
มาจากรูปแบบความสัมพันธ์ของรัฐจารีตล้านช้างกับรัฐไดเวียด ที่ส่งผลต่อการก าหนด
รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสมัยใหม่ (Tonlerd, 1998) รัฐจารีต หมายถึง ศูนย์
อ านาจที่ด ารงอยู่ภายใต้โครงสร้างทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมแบบท้องถิ่น โดยไม่
มีอิทธิพลทางแนวคิดการเมืองแบบตะวันตก ในกรณีศึกษานี้ครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่ 
ค.ศ. 1353-1713 (กลางคริสต์ศตวรรษที่ 14 - ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 18) คณะผู้วิจัยใช้
กรอบแนวคิดของระบบอุปถัมภ์ (patron and clients or patronage system) เพื่อ
จัดแบ่งรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของรัฐจารีตล้านช้างกับเพื่อนบ้านในสมัย
จารีตซึ่งอยู่ระหว่าง ค.ศ. 1353-1893 ไว้ 3 ประเด็น กล่าวคือ 

 ประเด็นท่ี 1 ด้านการเมือง แนวคิดระบบอุปถัมภ์ ใช้วิเคราะห์ล้านช้างติดต่อ
กับรัฐเพื่อนบ้านใน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ระบบบรรณาการ ล้านช้างมีจุดรุ่งเรืองสูงสุดใน
รัชสมัยของเจ้าฟ้างุ้ม5 พระองค์รวบรวมอาณาจักรให้เป็นปึกแผ่น เพราะราชส านัก

                                                           
3 ประเทศลาวมีชื่อที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์แบ่งออกเป็น 4 ยุค  อาณาจักรล้านช้าง (ค.ศ. 
1353-1893)  แคว้นลาวแห่งอินโดจีนฝรั่งเศส อินโดจีน  (ค.ศ.  1893-1953) พระราชอาณาจักรลาว  ค.ศ. 
1953-2 ธันวาคม 1975) และสมัยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม ค.ศ. 1975 
เป็นต้นมา 
4 ประเทศเวียดนามมีชื่อที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์แบ่งออกเป็น 6 ยุค  1) สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ 2) สมัยรัฐโบราณ (500-111 ปีก่อน ค.ศ. 3) สมัยตกอยู่ภายใต้การปกครองของจีน (111 ปีก่อน
ค.ศ. - ค.ศ. 938) 4) สมัยราชวงศ์ (ค.ศ. 938-1857) ประกอบด้วยราชวงศ์ Ngo (ค.ศ. 393-967) ราชวงศ์ Dinh 
(ค.ศ. 968-1008) ราชวงศ์ Ly (ค.ศ. 1009-1224) ราชวงศ์ Tran (ค.ศ.1225-1399) ราชวงศ์ Ho (ค.ศ. 1400-
1427) ราชวงศ์ Le (ค.ศ. 1428-1789) ราชวงศ์เหงีวยน (ค.ศ. 1802-1945) 5) สมัยอาณิคมฝรั่งเศส (ค.ศ. 
1858-1954)  6) สมัยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 1976 เป็นต้นมา) มีข้อสังเกต
ว่า นักคิดบางกลุ่มเสนอว่าไดเวียดคือช่วงเวลาค.ศ. 968-1945 โดยจักรพรรดิองค์แรกของราชวงศ์เหงวียน
เปลี่ยนชื่อจากไดเวียดมาเป็นเวียดนาม 
5 ภาษาลาวสะกดเจ้าฟ้างุ่ม ผู้วิจัยใช้ค าเรียก เจ้าฟ้างุ้ม ยกเว้นการอ้างอิงจากเอกสารต้นฉบับจะคงส านวนเดิม
ตามเอกสารต้นฉบับเมื่ออ้างอิงในเนื้อหา 
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กัมพูชา หรือเขมร หรือขะแมร์6 ได้ให้ความช่วยเหลือพระองค์  บรรดารัฐเพื่อนบ้าน
จัดส่งบรรณการไปยังราชส านักหลวงพระบาง (Le Boulanger, 1931: 43; Stuart-
Fox, 1997:9-11; Lorrillard, 2001: 19-33) กลุ่มที่ 2 การถ่วงดุลอ านาจ อาทิ การเมือง
แบบสองฝ่ายฟ้า  (De Xiengkhouang, 1950: 2; Vongkotlattana, 1952: 3) และ 
กลุ่มที่ 3 การแต่งงาน  (Le Boulanger, 1931: 43)  

ช่วง ค.ศ. 1353-1470 การเติบโตของรัฐจารีตล้านช้าง หลวงพระบาง กับได
เวียดยังสะท้อนโครงสร้างระบบการเมืองบริเวณลุ่มน้ าโขง คือ การเป็นรัฐบรรณาการ
ของจีน7  ช่วง ค.ศ. 1353-1470 ราชวงศ์จีนยังคงขยายอิทธิพลในพื้นที่ตอนบนเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ หรือตอนใต้ของจีน ทั้งยังสนับสนุนแนวคิดการเคลื่อนย้ายของคนที่
พูดภาษาไท-กะไดจากเดียนเบียนฟูมายังหลวงพระบาง ความสัมพันธ์ของอาณาจักร
ล้านช้างกับอาณาจักรไดเวียดยังเช่ือมโยงการติดต่อของหลวงพระบางกับไดเวียดที่
สัมพันธ์กับพื้นที่เมืองเชียงขวาง นักประวัติศาสตร์ไทยวิเคราะห์ฐานะของล้านช้างสมัย
อยู่ภายใต้การปกครองของสยามว่าเป็น “ล้านช้างเป็นเมืองสามฝ่ายฟ้า” หมายถึง รัฐที่
ส่งบรรณาการให้แก่ทั้งราชส านักสยาม เวียดนาม และจีน แต่สมัยเจ้าสามเสนไท 
ครองราชย์ ค.ศ. 1372-1416 ถึง เจ้าล้านค าแดงครองราชย์ ค.ศ. 1416-1428  ราช
ส านักจีนบันทึกความขัดแย้งของจีนกับไดเวียดที่พาดพิงถึงล้านช้าง (Wade, 2005) 
ดังนั้น การตีตราว่าลาวด้อยกว่าเวียดนาม เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งต้องได้รับ
การศึกษาและวิเคราะห์ต่อไป   
                                                           
6 ประเทศกัมพูชามีชื่อที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางประวตัิศาสตรแ์บ่งออกเป็น 7 ยุค กล่าวคือ อาณาจักรฟนูนั 
อาณาจักรเจนละ อาณาจักรเขมรก่อนสมัยพระนคร อาณาจักรเขมรสมัยพระนคร อาณานิคมอินโดจีนแห่ง
ฝรั่งเศส สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยกัมพูชา ราชอาณาจักรกัมพูชา 
7 ประเทศจีนมีชื่อที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์แบ่งออกเป็น 3 ยุค กล่าวคือ ยุคโบราณ
ประกอบด้วย ราชวงศ์เสี่ย (2070-1600 ปีก่อนคริสต์ศักราช) ราชวงศ์ชาง  (1600-1046 ปีก่อนคริสต์ศักราช) 
และราชวงศ์โจว (146-256 ปีก่อนคริสต์ศักราช) ยุคจักรวรรดิประกอบด้วย ราชวงศ์ฉิ่น (221-207 ปีก่อน
คริสต์ศักราช) ราชวงศ์ฮั่น  (221ปีก่อน ค.ศ.-ค.ศ. 202) สมัย 3 อาณาจักร (ค.ศ. 220-280) ราชวงศ์จิ้น (ค.ศ. 
266-420) สมัย 16 ราชวงศ์ (ค.ศ. 266-420) ประกอบด้วย ราชวงศ์เหนือและราชวงศ์ใต้ (ค.ศ. 420-589)  
ราชวงศ์สุ่ย (ค.ศ. 581-618) ราชวงศ์ถัง (ค.ศ. 618-907) สมัย 5 ราชวงศ์ 10 อาณาจักร (ค.ศ. 907-979) ได้แก่ 
ราชวงศ์ซ่ง (ค.ศ. 960-1279) ราชวงศ์หยวน (ค.ศ. 1271-1368)  ราชวงศ์หมิง (ค.ศ. 1368-1644)  ราชวงศ์ชิง 
(ค.ศ. 1644-1912) และยุคใหม่ จีนคณะชาติ (ค.ศ. 1912-1949) สาธารณรัฐประชาชนจีน 1 ตุลาคม 1949 
เป็นต้นมา 
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งานศึกษาของ ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ (Mettariganon, 2019:60) 
วิเคราะห์ปรากฏการณ์ระหว่าง ค.ศ. 1353-1470 จาก เอกสารช้ันรองของสยาม 
Phongsawadanyuan (2017: 146  cited in Mettariganond, 2019: 60) ได้อธิบาย
เพิ่มเติมว่า จักรพรรดิไดเวียดมีธรรมเนียมการขยายอ านาจมายังพื้นที่ตะวันตกเฉียง
เหนือกลุ่มคนท่ีลาวกาวในเขตตรอกเขา ล าธาร สมัยเจ้าฟ้างุ้มคือผู้น าที่เก่งกล้า สามารถ
สะกัดการรุกคืบของจักรพรรดิไดเวียดเข้ามายังดินแดนหลวงพระบาง ผู้วิจัยเห็นด้วยกับ
ข้อเสนอของดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ มีข้อสังเกตว่า ประเด็นระบบการเมืองของลุ่ม
น้ าโขงสมัยจารีตยึดโยงกับระบบเครือญาติ กลุ่มชาติพันธุ์  ของกลุ่มคนที่พูดภาษาไท-
กะไดในอาณาเขตอานามหรือไดเวียด 

ประเด็นที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ ดินแดนล้านช้างตั้งอยู่ตอนในภาคพื้นทวีปเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ที่อุดมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ สมัยจารีต กษัตริย์ล้านช้าง
จัดส่งสินค้าของป่า เช่น กระวาน นอแรด ขี้ผึ้ง และแรงงานทาส ให้แก่รัฐที่เข้มแข็งกว่า 
ล้านช้างไม่ได้โดดเดี่ยวจากรัฐภายนอก แต่เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการค้าสายแพรไหม  
(Mazuhara, 2003) อย่างไรก็ตาม มีเป็นประเด็นใหม่ว่าด้วย ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 
15 จักรพรรดิเลเหล่ยขยายอ านาจมายังพื้นที่ชายแดนตะวันตกเฉียงเหนือของไดเวียด
เพื่อควบคุมเสันทางการค้า (Li, 2010)   

ประเด็นที่ 3 ด้านสังคม ล้านช้างเป็นดินแดนที่มีความหลากหลายด้านสังคม 
วัฒนธรรมกับผู้คน ดังนั้น รัฐเพื่อนบ้าน ชนกลุ่มน้อย หรือกลุ่มชาติพันธุ์จึงเป็นตัวละคร
หลักในการสร้างประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ของลาว  ราว
คริสต์ศตวรรษที่ 15 เลเหล่ย แม่ทัพในพื้นที่แง่อานหลบหนีกองทัพราชวงศ์หมิงเข้ามา
ในอาณาจักรล้านช้าง หลบภัยในพื้นที่รอยต่อชายแดนล้านช้าง-ไดเวียดถิ่นอาศัยของ
ผู้คนท่ีหลากหลายชาติพันธุ์ อาทิ เชียงขวาง หรือเมืองพวน8 

ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ (Mettariganon, 2019) อธิบายการแบ่งเขตแดน
ของอานามกับล้านช้างสมัยเจ้าฟ้างุ้มแสดงให้เห็นความแตกต่างของกลุ่มชาติพันธุ์ 
รวมทั้งมีลักษณะการตั้งบ้านเรือนที่มีลักษณะเฉพาะของคนสองกลุ่ม ผู้วิจัยมีความเห็น
                                                           
8 หรือ เชียงขวาง หรือเอกสารจีนกับเวียดนามเรียก เจิ๊นนิญ หรือโบ่นมาน (Bồn Man)  หรือเจิ๊นนิญ หรือตรัน
นินห์ (Trấn Ninh) ผู้วิจัยใช้ค าเรียก เชียงขวาง ยกเว้นการอ้างอิงจากเอกสารต้นฉบับจะคงส านวนเดิมตาม
เอกสารต้นฉบับเมื่ออ้างอิงในเนื้อหา 
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เพิ่มเติมว่า ศูนย์อ านาจหลวงพระบางกับไดเวียดมีประสบการณ์ด้านการติดต่อกับกลุ่ม
ชาติพันธุ์ในพื้นที่รอยต่อชายแดนมาอย่างยาวนาน ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาพันธมิตรด้าน
เศรษฐกิจและการเมืองสมัยอาณานิคมและสมัยหลังอาณานิคม โดยเฉพาะยิ่ง 
ขบวนการสังคมนิยมลาวและเวียดนามที่ก่อตั้งกองก าลังติดอาวุธในสงครามต่อสู้เพื่อเอก
ราชในพื้นที่กลุ่มชาติพันธุ์ 

นอกจากนี้ ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ (Mettariganon, 2019) ยังสรุปว่า 
ความสัมพันธ์ของล้านช้างกับไดเวียด ช่วง ค.ศ. 1353-1975 สามารถแบ่งออกเป็น 2 
ช่วง ได้แก่ ระยะที่หนึ่ง ค.ศ. 1353-1893 จากการวิเคราะห์เอกสารโบราณลาวและ
เวียดนาม Mettariganond (2019) สรุปข้อสังเกตไว้ 4 ประเด็น ได้แก่ 1) ต านานขุน
บรมราชาทิราช แบ่งโอรสคนที่ 1 ไปปกครองหลวงพระบาง คนที่ 3 ไปปกครองเมือง
แกว (เวียดนาม) แต่ต านานขุนบรมราชาทิราชฉบับพระวิชุลราชเจ้าไม่ระบุเนื้อหา
ดั งกล่ า ว  เนื้ อความ เห ล่ านี้ ป ร ากฏ ใน  Phonsawadan Lanxang (1914) และ 
Phonsawadan Luangprabang (1918) 2) การแบ่งเขตแดนระหว่างล้านช้างกับได
เวียด ไม่ปรากฏในเอกสารเวียดนาม 3) สงครามความขัดแย้งลาว-เวียดนามในช่วง
ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 15 ในที่นี้ ผู้วิจัยยังไม่กล่าวถึงโดยละเอียดในบทความนี้ และ 4) 
เจ้าชายล้านช้างลี้ภัยทางการเมืองไปยังเวียดนามและจักรพรรดิเวียดนามได้ให้ความ
ช่วยเหลือ ในช่วงที่ 2 ซึ่งเป็นสมัยใหม่ ค.ศ. 1893-1975 โดยภาพรวมแล้ว ดารารัตน์ 
เมตตาริกานนท์ได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ของกอง
อาสาสมัครเวียดนามที่เข้ามาช่วยเหลือขบวนการปฏิวัติสังคมนิยมลาวช่วง ค.ศ. 1930-
1975 (Mettariganon, 2019) 

จากข้อสังเกตข้างต้น บทความนี้วิเคราะห์ระบบความสัมพันธ์พิเศษแบบรอบ
ด้านของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่ง
สืบเนื่องมาจากรัฐโบราณทั้งสองว่ามีปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ลักษณะตีตรา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปัจจุบันอย่างไร  

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

งานศึกษานี้ เป็นการวิจัยเอกสารประวัติศาสตร์ที่กล่าวถึงเหตุการณ์
ความสัมพันธ์ล้านช้าง -ไดเวียด ช่วง ค.ศ. 1353 -1470 เริ่มขอบเขตการศึกษาด้วยการ
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วิเคราะห์ปีสถาปนานาล้านช้าง ค.ศ. 1353  สิ้นสุดปี ค.ศ. 1470 เมื่อราชวงศ์เลบุกโจมตี
อาณาจักรจามปา เหตุการณ์ ค.ศ. 1353-1470  ในประวัติศาสตร์ล้านช้างคือช่วงเวลา
ตั้งแต่รัชกาลเจ้าฟ้างุ่ม ครองราชย์ช่วง ค.ศ. 1353- ค.ศ. 1373  ซึ่งถือเป็นปฐมกษัตริย์ผู้
ก่อตั้งอาณาจักรล้านช้าง จนถึงรัชกาลเจ้าไชยจักรพรรดิแผ่นแผ้ว ครองราชย์ช่วง ค.ศ. 
1438- ค.ศ. 1479 (Marthieu, 1959: 34-35)  ขณะที่ในอาณาจักรไดเวียดเป็น
ช่วงเวลาใต้การปกครองของราชวงศ์เจิ่น (Trần) (ค.ศ. 1225-1400, 1407 - 1413)  
ราชวงศ์โห่ ( Hồ) (ค.ศ. 1400-1407) และ ราชวงศ์เล (Lê) (ค.ศ. 1428-1789) 
(Nguyen, 2014)  มีขั้นตอนการศึกษา 4 ข้ันตอน  

ขั้นตอนแรก การรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เอกสารช้ันต้น 
กลุ่มเอกสารช้ันรอง และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ฉบับภาษาไทย ภาษาลาว 
ภาษาเวียดนาม ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส เอกสารผลิตขึ้น 4 ช่วงเวลาด้วยกัน   

สมัยก่อนอาณานิคม หรือสมัยอาณาจักรล้านช้างกับอาณาจักรไดเวียด 
เอกสารช้ันต้น ได้แก่ เอกสารหมิงสือลู่ ฉบับแปลเป็นภาษอังกฤษของ Geoff Wade  
(2005)  เอกสารช้ันรอง เอกสารช้ันรองพงศาวดารเวียดนาม 2 ฉบับ  (Khâm Định 
Việt Sử Thông Giám Cương 2 vols., 19989; Đại Việt sử ký toàn thư vol.I, 
1998)10    

สมัยอาณานิคม ส่วนใหญ่เอกสารจัดอยู่ในกลุ่มเอกสารช้ันรอง เช่น The 
Phongsawadan Lanxang  (1914) The Phongsawadan Luang Prabang  (1918) 

                                                           
9 ภาษาเวียดนาม ด่ายเหวียตสื่อกี๋ตว่านทอื (Đại Việt sử ký toàn thư) (พงศาวดารมหาอาณาจกัรเวียด ฉบับ
สมบูรณ์)  พงศาวดารฉบับราชส านกั ประมวลครั้งแรกในคริสต์ศตวรรษที่ 13  โดยเลวนัฮึว (Lê Văn Hưu) เรียบ
เรียงเนือ้หาเพิม่เติมในคริสต์ศตวรรษที ่15 โดย ฟานฟเูตียน (Phan Phu Tiên) โงสีเลยีน (Ngô Sĩ Liên) และ 
ฝ่ามกงจือ๊ (Phạm Công Trứ) เรียบเรียงเนื้อหาเพิ่มเติมในคริสต์ศตวรรษที่ 17  เนื้อหาล าดับตามสมัยของ
ผู้ปกครอง เริ่มตั้งแต่สมัยต านานจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 17 ผู้วิจัยเลือกใชฉ้บับที่พิมพ์โดยส านักพิมพ ์Nhà xuất 
bản Khoa Học Xã Hội พิมพ์ใน ค.ศ. 1998 
10 เคิมดิ่ญเหวียตสือทงซ้ามเกอืงหมกุ (Khâm định Việt sử Thông giám cương mục) (สารานกุรม
ประวัติศาสตร์เวียด ฉบับประมวลตามพระราชโองการ)   พงศาวดารรูปแบบสารานกุรม ประมวลขึน้ใน
คริสต์ศตวรรษที ่19 (ค.ศ. 1884) สมัยราชวงศ์เหงวียน (ค.ศ.1802 – 1945) โดยคณะขุนนางราชส านกั เนือ้หา
ล าดับเหตุการณ์ตามสมัยของผู้ปกครองตั้งแต่สมัยต านานจนถึงสิ้นสุดราชวงศ์เล (ค.ศ. 1788) ผู้วิจัยเลือกใช้
ฉบับที่ตีพิมพ์โดยส านักพมิพ์ Nhà xuất bản Giáo Dục ค.ศ. 1998    
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ทั้งนีผู้้วิจัยไม่ได้ใช้ The Phongsawadan Cahbhab Kanjanapisek Vol. 9 (2002) ใน
การ เที ยบ เคี ย งกั บสองฉบับข้ า งต้ น  แต่ ใ ช้  Histoire du Laos Française (Le 
Boulanger, 1931) เข้าสู่ขบวนการศึกษาวิเคราะห์ 

สมัยพระราชอาณาจักรลาว ศึกษาหนังสือประวัติศาสตร์ลาว 2 เล่ม ของ Sila 
Viravong (1964) และ Jumsai Na Ayuthaya (1967)  สมัยสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เอกสารที่เกี่ยวข้องกับประเด็นศึกษาประกอบด้วย งานวิจัย วิทยานิพนธ์ 
หนังสือ บทความ และฐานข้อมูลออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หนังสือประวัติศาสตร์
ลาวสมัยดึกด าบรรพ์ถึงปัจจุบัน (Phommachan et al. , 2000)  

ขั้นตอนท่ี 2 ผู้วิจัย แบ่งเป็นประเด็นศึกษาต่าง ๆ ได้แก่ เครือญาติตามต านาน
ขุนบรมราชาทิราช การแบ่งเขตแดน รัฐบรรณาการของจีน และความขัดแย้งในพื้นที่
เชียงขวาง 

ขั้นตอนที่ 3 ผู้วิจัยวเิคราะห์ประเดน็ต่าง ๆ  เพื่อสะท้อนความสัมพันธ์ล้านช้าง-
ไดเวียด ช่วง ค.ศ. 1353 -1470 จากการวิเคราะห์ พบประเด็นส าคัญมี 3 ลักษณะ
ส าคัญ คิอ ความสัมพันธ์ฉันท์เครือญาติร่วมเผา่พันธุ์ ความสัมพันธ์ในฐานะเป็นพันธมิตร
ทางการเมือง และความสัมพันธ์เชิงขัดแย้งแข่งขันระหว่างอาณาจักรล้านช้างกับ
อาณาจักรไดเวียดระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 14-15 ถือได้ว่าส่งผลต่อพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ของดินแดนด้านตะวันออกของภาคพื้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ขั้นตอนที่ 4 ผู้วิจัยเขียนผลการศึกษาวิเคราะห์โดยการพรรณนาวิเคราะห์ 
แล้วน าเสนอในรูปแบบบทความวิชาการ บทความวิจัย และรูปเล่มวิจัย นอกจากน้ี ยังมี
การน าเสนอภาคบรรยายแบบปากเปล่าด้วย 
 
ผลการศึกษา 

ผลการศึกษา ความสัมพันธ์ล้านช้างกับไดเวียด ผู้วิจัยพบว่ามีประเด็นที่
น่าสนใจด้วยกัน 3 ประเด็น ประกอบด้วย ความสัมพันธ์ในฐานะเครือญาติร่วมเผ่าพันธุ์
จากต านานขุบรมราชาทิราช ความสัมพันธ์ในฐานะเป็นพันธมิตรทางการเมืองและ
เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์เชิงขัดแย้งแข่งขันระหว่างสองอาณาจักร ดังรายละเอียด
ต่อไปนี ้
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ความสัมพันธ์ในฐานะเครือญาติร่วมเผ่าพันธุ์จากต านานขุนบรมราชาทิราช 
ความสัมพันธ์ของล้านช้างกับไดเวียดปรากฏในเนื้อหาเอกสารโบราณลาวคือ

ต านานขุนบรมราชาทิราช แม้ว่าต้นฉบับต านานขุนบรมราชาทิราชจะไม่ปรากฏ แต่ก็มี
การเขียนต านานนี้ข้ึนเป็นลายลักษณ์อักษรในสมัยพระเจ้าวิชุลราช (ค.ศ. 1502-1520) 
และเหลือเป็นหลักฐานลายลักษณ์ที่ถือได้ว่าเป็นหนังสือประวัติศาสตร์ล้านช้างเล่มแรก 
กล่าวถึงบรรพชนคนล้านช้าง หมายถึงกลุ่มคนที่พูดภาษาตระกูลไท-กะได แบ่งลูกชาย 
7 คนไปปกครองดินแดน 7 แห่ง กล่าวคือ เมืองชวา เมืองหนองแส เมืองอโยธยา เมือง
โยนก เมืองปะกัน เมืองค าเกิด เมืองพวน  

ในสมัยอาณานิคม (ค.ศ. 1893-1954) รัฐบาลสยาม กับรัฐบาลฝรั่งเศส ช าระ
ใหม่เนื้อหาต านานขุนบรมราชาทิราช (The Phongsawadan Lanxang, 1914: 9-14; 
Le Boulanger, 1931: 31-32) ทั้งสองฉบับมีเนื้อความที่ตรงกันว่าด้วยกันจัดแบ่งโอรส
ไปปกครองเมือง “ขุนลอ โอรสองค์แรกไปปกครองเมืองชวา... สามจุสงไปปกครองเมือง
ปะกัน” The Phongsawadan Lanxang (1914: 14) ช าระหลังรัฐบาลสยามสูญเสยีฝัง่
ซ้ายแม่น้ าโขงให้กับฝรั่งเศส 11 ปี   

ส่วนงานเขียนของ Le Boulanger (1931: 31-32) ตีพิมพ์ เผยแพร่ภาย
หลังจากที่ฝรั่งเศสปกครองลาวได้ 38 ปี อ้างถึงอาณาเขตของอาณาจักรล้านช้างตาม
ต านานขุนบรมราชาทิราช เพื่อเอื้อต่อการอ้างความชอบธรรมของฝรั่งเศสในการ
ปกครองลาว และรองรับการเติบโตของรัฐชาติแบบใหม่ให้แก่ลาว สรุปใจความได้ว่า 
ล าดับที่ 1 ขุนลอปกครองล้านช้างฮ่มขาว ล าดับที่ 2 เจ็ดเจืองปกครองเมืองพวน (ท่ีราบ
สูงเชียงขวางและที่ราบลุ่มน้ าเงียบ ถึง บอริคัน) ล าดับที่ 3 ยี่ผานปกครองเมืองฮ่อ (สิบ
สองพันนา, ดินแดนแม่น้ า สิบสองพัน) ล าดับที่ 4 จุสงปกครองเมืองปะกัน (ประเทศ
ไทยในที่สูงตังเกี่ย แม่น้ าด า) ล าดับที่ 5 สายาพงครองเมืองนีอูน (เชียงใหม่หรือล้านนา) 
ล าดับที่ 6 ค าอินครองเมืองละโว้ (สยาม หรือล้านเพี้ยะ) ล าดับที่ 7 ลกกพูนครองเมือง
หงสาวดี (เมืองพุกาม และเมืองปะกัน)  

 หลังสมัยอาณานิคม (ค.ศ. 1954- 1975)  รัฐบาลพระราชอาณาจักรลาวให้ 
Viravong (1964:  24) เรียบเรียงประวัติศาสตร์ลาว ให้ข้อมูลที่ตรงกับ  (The 
Phongsawadan Lanxang, 1914: 9-14) ที่ตอกย้ าสายสัมพันธ์ฉันท์เครือญาติกับ
เวียดนาม 
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มีข้อสังเกตว่า ต าราประวัติศาสตร์ฉบับมาตรฐานสมัยสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ตัดเยื่อใยสายสัมพันธ์ของขุนบรมราชาทิราชที่เป็นเครือ
ญาติกับอานาม   Nouxey Phommachan et al ได้ตีความเขตปกครองของจุสงใหม่ 
การเปลี่ยนเนื้อหาให้โอรสล าดับที่ 3 ไปปกครองเมืองพิมาย ไม่ใช่เมืองอานามตามที่ระบุ
ไว้ในหลักฐานประเภทต านานก่อนหน้า ดังเนื้อหาว่า โดยอ้างอิงมาจากงานนิพนธ์ดุษฎี
บัณฑิตของ Souneth Photisane (1996: 142 cited in Phommachan et al, 2000: 
40) ความว่า  “สามจุส่งไปปกครองเมืองนครจุลมณีพรหมทัตร (พิมาย)”  (Photisane, 
1996: 142 cited from Phommachan et al, 2000: 40)  

Mettariganond (2019) ได้วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงช่ือโอรสกับเมืองที่
ปกครองสมัยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นความพยายามของรัฐบาล
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการใช้อดีตรองรับการปรับปรุงความสัมพันธ์
ของสองประเทศ ซึ่งผู้วิจัยเห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว นอกจากนี้ Li (2010: 83-103) 
อธิบายชาวเวียดกับลาวอาจมีความสัมพันธ์ทางเครอืญาตมิาแต่ดัง้เดิม ว่า “สมัยราชวงศ์
หลี ท่ีปกครองเวียดนามในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 11–13 มีการส่งองค์หญิงไปสมรสกับ
เจ้าพื้นเมืองชาวไทและจ้วงหรือหนุ่งหรือหนง ในพื้นที่ชายแดนจีนด้านมณฑลกวางสี
และยูนนาน”   

ความสัมพันธ์ฉันท์เครือญาติของชาวอานามหรือเวียดนามในพื้นที่เดียนเบียน
ฟูกับชาวล้านช้างตามต านานขุนบรมราชาทิราชอยู่ในชุดองค์ความรู้ด้านภาษาศาสตร์ 
ซึ่งคนสองกลุ่มจัดอยู่ในกลุ่มคนที่พูดภาษาตระกูลไท-กะไดด้วยกัน แต่หาใช่เครือญาติ
ทางสายโลหิต แต่เป็นเครือญาติทางภาษา  ในขณะที่ ชาวเวียดนามเป็นกลุ่มคนดั้งเดิม
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่พูดภาษาออสโตรเอเชียติก  

อย่างไรก็ตาม เมื่อรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต้องการ
สร้างประเทศไปสู่ระบบสังคมนิยมที่อยู่บนเงื่อนไขของเหตุผล หลักการทางวิทยาศาสตร์ 
แต่ยังคงเปิดพื้นที่ให้ชาวลาวส่วนใหญ่เช่ือถือในต านานขุนบรมราชาทิราช จึงน าไปสู่
ประเด็นการศึกษาและวิเคราะห์เรื่องแนวคิดการสร้างชาติกับชาตินิยมลาวในล าดับ
ต่อไป 
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เครือข่ายพันธมิตรทางการเมืองและเศรษฐกิจ 
เครือข่ายพันธมิตรทางการเมือง ระหว่างล้านช้างกับไดเวียด สะท้อนถึงความ

เท่าเทียมทางการเมืองอาศัยข้อมูลการแบ่งอาณาเขตอย่างสันติกับการจัดส่งบรรณาการ
สมัยเจ้าฟ้างุ้มซึ่งตรงกับข้อเสนอของ Mettariganond (2019: 63-72) ตามชุดข้อมูล
หลักฐานที่กล่าวถึงรูปแบบเครือข่ายพันธมิตรทางการเมืองกับเศรษฐกิจของล้านช้าง
ปรากฏในเอกสารที่ศึกษา 4 ช่วงเวลา 

ในพงศาวดารเวียดนามมีอรรถาธิบายประวัติความเป็นมาของ “หลาวกวา” 
อาจระบุเขตแดนของสองอาณาจักร ในเอกสาร  Khâm Định Việt Sử Thông Giám 
Cương Mục vol. I (1998: 683 – 684) ว่า  

 
...เป็นเผ่าหมาน เดิมคือ กวาซา อาณาเขตด้านตะวันออกติดต่อกับ

ไดเวียด ด้านตะวันตกติดต่อกับปาไป่ซีฟู่ ทิศเหนือติดต่อกับเชอหลี่หรือเชียง
รุ้ง   สมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง ได้ตั้งเป็นส านักปกครอง
ชายแดนของจักรวรรดิหมิง หรือ เซวียนเว่ยซื่อ ในสมัยราชวงศ์เหงวียน 
เรียกว่า อาณาจักรนามเจื๋อง 

  
เครือข่ายพันธมิตรทางการเมืองสะท้อนการแบ่งเขตแดนอย่างสันติสมัยเจ้าฟา้

งุ้ม ปรากฏในเอกสารสมัยอาณานิคม The Phongsawadan Lanxang  (1914: 13)    
ดังนี้ “กัดจูสงเล่า เอิ้นสั่ง ว่า ปู่เย่อ แม่น บ่อนบ้าน บูรีจักจากไปจุลนี ก่อนแล้วสมภารีพ่
ยังมี เมือข่ม เขาพูน่องอาจขึ้นปางแก้ว โกศแท้แท่นบัว”  Le Boulanger (1931: 48-
49) ข้าหลวงฝรั่งเศสประจ าลาว อธิบายเขตแดนของอานามกับล้านช้าง หลังพระเจ้าฟ้า
งุ้มต้องเผชิญหน้ากับประมุขแห่งอานาม ซึ่งที่สุดแล้วได้ยินยอมท าข้อตกลงและยอมรับ
การแบ่งอาณาเขตของสองอาณาจักรโดยใช้ล าน้ าท่ีแบ่งแยกดินแดนสองส่วน ดังนี ้  

…พระองค์เริ่มให้การสนับสนุนพันธมิตร. ท้าวค าย่อแห่งเจิ๊นนิญ...
ขยายอาณาเขตไปทางตะวันออก  หัวเมืองทางใต้ของล้านช้างหลายเมืองมี
อาณาเขตถึงเทือกเขาอานาม เช่นเมือง เมืองสอง (วังเวียง) เมืองม่วนหรือ
ค าม่วน  เมืองหลวงหรือ ยมราช  สามโพนหรือสะวันนะเขต  ซาโปนหรือเซ
โปน  มิลานหรือลาวบาว ... แม่น้ าด าเมืองไล หรือเมืองแถง... 
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สมัยหลังอาณานิคม Mettariganond (2019: 63-72)  ตั้งข้อสังเกตเนื้อหา
กล่าวถึงการแบ่งอาณาเขตของผู้น าล้านช้างกับไดเวียดที่เขียนและเรียบเรียงสมัยอาณา
นิคมได้กลายเป็นแนวทางการระบุอาณาเขตของลาวกับเวียดนาม ของ  นัก
ประวัติศาสตร์ลาวกับ นักประวัติศาสตร์ชาวลาวกับชาวไทย เช่น Viravong (1964) 
Manich Jumsai Na Ayuthaya (1971) และ Thongseub Suphamath (1979: 43-
44)  

นอกจากนั้น สองอาณาจักรยังปรากฏความสัมพันธ์ในรูปแบบพันธมิตรทาง
เศรษฐกิจ  มีข้อสังเกตว่า ดินแดนไดเวียด ที่ราบสูงเชียงขวางและล้านช้าง ยังเป็นพื้นท่ี
เช่ือมต่อกับมณฑลยูนนาน ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรส าคัญอันหลากหลายเป็นที่ต้องการ
ของผู้คนในดินแดนทางใต้ (Li, 2010: 87–88) ควบคู่ไปกับเมืองหัวพันกับเมืองเชียง
ขวางที่ส่งบรรณากรให้กับไดเวียด (Đại Việt sử ký toàn thư vol.I, 1998: 381) 

อย่างไรก็ตาม เมื่อล้านช้างกับไดเวียดไม่สามารถประสานผลประโยชน์
ระหว่างกันได้จึงเกิดการปะทะตามแนวที่ราบสูงเชียงขวางซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ที่
ราบสูงอานาม ล้านช้างกับไดเวียดท าการแย่งชิงพื้นท่ีชายแดนตะวันตก เชียงขวาง หรือ
ที่ราบสูงเชียงขวาง หรืออาณาจักรพวน 
 

ความขัดแย้งของล้านช้างกับไดเวียด 
ความขัดแย้งของล้านช้างไดเวียดเกี่ยวพันกับจีน  ประวัติศาสตร์ความขัดแย้ง

ของล้านช้างกับไดเวียดยังเกี่ยวพันกับไอลาว หรือหัวพัน หรือซ าเหนือ โบ่นมาน หรือ
เชียงขวาง หรือเมืองพวน หรือเจิ้ญนิน 

ล้านช้างใช้กลวิธีถ่วงดุลอ านาจของจีนกับไดเวียดในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อ 
แห่งราชวงศ์หมิงครองราชย์ ค.ศ. 1402-1424  ราชส านักจีนได้เข้ามาปกครองไดเวียด
ในช่วง ค.ศ. 1407-1428  ซึ่งเป็นสมัยคาบเกี่ยวของรัชกาลเจ้าสามแสนไทครองราชย์ 
ค.ศ. 1372-1416 กับเจ้าล้านค าแดงครองราชย์ ค.ศ. 1416-1428  เอกสารหมิงสือลู่ 
(Wade, 2005) ช่วยอธิบายในช่วงทศวรรษท่ี 1410 – 1420 จากเหตุการณ์เมื่อเลเหล่ย 
ผู้น าชาวพื้นเมืองต่อต้านการยึดครองของจีนในเขตลามเซิน  ซึ่งหลบหนีการไล่ล่า
ปราบปรามของจีนเข้าไปยังดินแดนลาว (ค.ศ.  1419)  (Đại Việt sử ký toàn thư 
vol.I, 1998: 488-489)  Le Boulanger (1931: 57) มองว่าในช่วงเวลานั้น ผู้ปกครอง
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ล้านช้างช่วยเหลือกลุ่มกบฏไดเวียด เพื่อถ่วงดุลอ านาจกับจีน ท้ายที่สุดเจ้าล้านค าแดง
ทรยศต่อเลเหล่ย ให้ความช่วยเหลือจีนด้วยการผลักดัน ขับไล่เลเหล่ยออกจากล้านช้าง  

Phommachan et al (2000: 152) คือตัวอย่างการใช้อดีตรองรับปัจจุบัน 
ด้วยการเชิดชูความสัมพันธ์ไดเวียดกับลาวที่เป็นรากฐานความสัมพันธ์แบบพิเศษรอบ
ด้านของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม กล่าวถึง ในช่วง ค.ศ. 1417-1428 ชาวเวียดเริ่มต่อต้านการยึดครองของ
ราชวงศ์หมิง  ค.ศ. 1419 กองทัพลามเซิน (Lam Sơn uprising) ของเลเหล่ยต่อต้าน
การกดขี่ขูดรีดของราชวงศ์หมิงอยู่เขตเมืองทัญฮว๊า (Thanh Hóa) ได้หลบหนีการไล่ล่า
ของกองทหารจีนเข้าสู่เขตแดนลาวโดยผ่านดินแดนของชนกลุ่มน้อยแถบเชียงขวาง  
Phommachan et al (2000: 159-160)  กล่าวถึงกองทัพราชวงศ์หมิงเข้าปราบปราม 
เจ้าแขวงฟานเหลียวได้ล่าถอยเข้าลาว ต่อมาได้ยึดเมืองเหง่อาน (Nghệ An) แต่ถูก
ปราบปราม จึงไปตั้งมั่นในเขตงามเซา งามโฟ (ฮาติง - Hà Tĩnh ) ติดแดนลาว 
ประชาชนบรรดาเผ่าให้การช่วยเหลือฟานเหลียว ซึ่งเป็นทหารของลามเชิน  

หลังชัยชนะของเลเหล่ยต่อกองทัพจีน ซึ่งน าไปสู่การก่อตั้งราชวงศ์เลใน ค.ศ. 
1428  หลักฐานของไดเวียดช้ีให้เห็นว่าผู้ปกครองของราชวงศ์เลซึ่งประสบความส าเร็จ
ในการต่อต้านจีนและฟื้นฟูความมั่นคงของอาณาจักรไดเวียดจากดินแดนลุ่มแม่น้ าแดง
ตลอดถึงชายฝั่งทะเลตอนล่างได้อีกครั้ง  เริ่มหันไปให้ความสนใจต่อดินแดนทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือ ตั้งแต่ลุ่มแม่น้ าแดงตอนบนจนถึงชายแดนติดต่อกับมณฑลยูนนาน
ของจีนซึ่งเป็นถิ่นฐานของชนพื้นเมืองไทลาว ที่ในเอกสารของไดเวียดเรียกว่า ชาวไอ
ลาว (Ai Lao) ตลอดถึงเขตที่ราบสูงเชียงขวางอย่างต่อเนื่อง   พงศาวดารมหาอาณาจักร
เวียด ฉบับสมบูรณ์ หรือ ได่เหวียตสื่อกี๊ ตว่านทือ (Đại Việt sử ký toàn thư, vol.1, 
1998: 306) ระบุถึงเหตุการณ์ใน ค.ศ. 1431 จักรพรรดิเลเหล่ยเข้าการปราบปรามกลุ่ม
ชนพื้นเมืองบริเวณที่ราบสูงไปจนถึงชายแดนติดต่อกับจีนท่ีมีท่าทีไม่ยอมรับอ านาจใหม่
ของราชวงศ์เล ส่งผลให้พื้นที่เชียงขวางเเละไอลาวได้กลายเป็นรัฐบรรณาการของได
เวียด  

ระหว่างทศวรรษที่ 1430 – 1450 เป็นช่วงเวลาที่ไม่ปรากฎรายละเอียด
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างล้านช้างกับไดเวียด  แต่กลับเกิดประเด็นความขัดแย้ง
ระหว่างไดเวียดกับชาวพื้นเมืองในหัวเมืองไทลาวบริเวณตอนใต้ของมณฑลยูนนานใน
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จีน  ที่ในเอกสารของไดเวียดเรียกว่า ชาวไอลาว (Ai Lao) และชาวพวนหรือที่เอกสาร
ไดเวียดเรียกว่า โบ่น (Bồn)  ชนพื้นเมืองเหล่านี้พยายามฟื้นฟูความสัมพันธ์กับไดเวียด
สลับกับการก่อกบฏ  แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของพื้นที่บริเวณดังกล่าวซึ่งเป็น
เส้นทางยุทธศาสตร์ทางการเมืองและเศรษฐกิจจากจีนตอนใต้ออกสู่ชายฝั่งทะเลบริเวณ
ปากแม่น้ าแดงและอ่าวตังเกี๋ย   นอกจากนั้นยังปรากฏว่าล้านช้างยอมรับอ านาจของได
เวียดเหนือหัวเมืองพวน แต่ข้อมูลจากหลักฐานของไดเวียดบ่งช้ีว่าล้านช้างอาจลอบ
ขยายอ านาจเข้าไปในหัวเมืองพวน รวมทั้งอาจสนับสนุนชนพื้นเมืองไทลาวในหัวเมือง
บริเวณตอนใต้ของมณฑลยูนนานให้คุกคามไดเวียด  ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ไดเวียดเริ่มขยาย
อ านาจเข้าควบคุมพื้นท่ีชายแดนตะวันตกเฉียงเหนือเป็นครั้งแรกนับแต่ก่อตั้งราชวงศ์เล    

การขยายอ านาจอย่างจริงจังของไดเวียดสู่พื้นที่ด้านตะวันตกเฉียงเหนือเริ่ม
ขึ้นในรัชกาลจักรพรรดิเลทั๊ญตง (ครองราชย์ ค.ศ. 1460 - 1497)  หลักฐานของไดเวียด
ระบุว่า ใน ค.ศ. 1467  จักรพรรดิเลทั๊ญตงมีพระราชโองการให้ยกทัพไปตี ไอลาว ซึ่ง
สันนิษฐานว่าเป็นชนพ้ืนเมืองชาวไตที่อยู่ทางใต้ของมณฑลยูนนาน   สาเหตุของการท า
สงครามครั้งนั้นเป็นเพราะพวกไอลาวได้รุกรานชายแดนทางตะวันตกเฉียงเหนือของได
เวียด (บริเวณจังหวัดฮึงฮว้าในปัจจุบัน)   (Đại Việt sử ký toàn thư vol.I, 1998: 
447)  จากนั้นใน ค.ศ. 1469 จึงมีพระราชโองการให้ไปตีโบ่นมาน หรือ พวน แต่ไม่มี
รายละเอียดสาเหตุของการมีพระราชโองการครั้งนั้น   

อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาใกล้เคียงกันนั้นได้เกิดเหตุการณ์ที่จามปาโจมตี
ชายแดนและขายฝั่งทางใต้ของไดเวียด  ท าให้จักรพรรดิเลทั้ญตงต้องมีพระบัญชาให้ไป
ท าสงครามใหญ่อย่างกระทันหันและมีชัยชนะต่อจามปาอย่างเด็ดขาด น าไปสู่การผนวก
ยึดดินแดนของจามปาครั้งใหญ่อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในการท าสงครามระหว่างสอง
อาณาจักรก่อนหน้า    หลังจากเสร็จศึกจามปาในครั้งนั้นแล้ว  กระทั่งใน ค.ศ. 1479 ได
เวียดจึงเริ่มหันมาท าสงครามเพื่อปราบปรามล้านช้างอย่างจริงจัง   
 
สรุปและอภิปรายผล 

ความสัมพันธ์อาณาจักรล้านช้างกับอาณาจักรไดเวียด ช่วง ค.ศ. 1353-1470 
สะท้อนให้เห็นโครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของล้านช้างไดเวียดในรัฐลุ่ม
น้ าโขง แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น  
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ประเด็นที่ 1 ศูนย์อ านาจจีน คือ ผู้ควบคุมระบบการเมืองของรัฐลุ่มน้ าโขง
สมัยจารีต อาณาจักรล้านช้างกับอาณาจักรไดเวียด ต่างเป็นรัฐบรรณาการของจีน แต่
ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของจีนอย่างเด็ดขาด อาทิ คราวเจ้าล้านค าแดงให้ความ
ช่วยเหลือแม่ทัพเลเหล่ยที่หลบหนีกองทัพราชวงศ์หมิงเข้ามาในอาณาจักรล้านช้างใน
ช่วงแรก ในช่วงปลายสงครามเย็นเมื่อรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามขัดแย้งกับ
รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ส่งผลให้ รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวเลือกข้างเวียดนาม และเป็นอริกับรัฐบาลกรุงปักกิ่ง กับจีนการติดต่อของอาณาจักร
ล้านช้างกับอาณาจักรไดเวียดตั้งแต่สมัยจารีตได้พัฒนาขึ้นในช่วงสมัยอาณานิคม กับ
สมัยหลังอาณานิคม ซึ่งเป็นรากฐานความสัมพันธ์พิเศษแบบรอบด้านของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว กับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในกลุ่มประเทศสังคม
นิยม  

ประเด็นที่ 2 หลังสงครามเย็น รัฐบาลสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว
ถ่วงดุลอ านาจเวียดนามจีน ซึ่งปรากฏในนโยบายการเปิดประเทศเพื่อการลงทุน 
โครงการเส้นทางรถไฟ (Belt and Road Initiatives)  ซึ่งยังสะท้อนให้เห็นการควบคุม
ระบบโลกของจีนท่ีด าเนินมาตั้งแตส่มัยจารีต หรือสมัยโบราณ 

ประเด็นที่ 3 ชนกลุ่มน้อย หรือกลุ่มชาติพันธุ์ ในพื้นที่หัวพันและเชียงขวาง 
คือ ตัวละครหลัก ในการด าเนินความสัมพันธ์ฉันมิตรของเวียดนามกับลาวปฏิสัมพันธ์
ระหว่างอาณาจักรล้านช้างกับอาณาจักรไดเวียดระหว่างครสิตศ์ตวรรษที่ 14 - 15 ถือได้
ว่าส่งผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของดินแดนด้านตะวันออกของภาคพื้นทวีป
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลังการเสื่อมอ านาจของอาณาจักรพระนคร   อาณาจักรได
เวียดซึ่งก่อตั้งเป็นอาณาจักรอิสระตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 10  มีอิทธิพลต่อผู้คนและการ
ควบคุมทรัพยากรของพื้นที่ตั้งแต่ตอนใต้ของจีน ลุ่มแม่น้ าโขงตอนกลางจนถึงชายฝั่ง
ทะเล อาณาจักรล้านช้างถือก าเนิดในคริสต์ศตวรรษที่ 14  ท าให้ชาวไทลาวขึ้นมามี
บทบาทในพื้นที่ดังกล่าว น าไปสู่การปะทะสังสรรค์กับไดเวียด สะท้อนผ่านมิติทาง
การเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม   หลักฐานทางประวัติศาสตร์ของทั้งสองฝ่ายสะท้อน
การสร้างส านึกของความสัมพันธ์ในเชิงเครือญาติ การอุปถัมภ์ ก่อนแปรไปเป็นความ
ขัดแย้งซึ่งเป็นผลจากการแข่งขันสร้างอ านาจและอิทธิพลต่อกันในเขตที่ราบสูงเชียง
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ขวาง ถิ่นฐานของชาวพวน ซึ่งถือเป็นชัยภูมิส าคัญในช่วงครึ่งหลังของคริสต์ศตวรรษที่ 
15 เป็นต้นมา 

 
References 
Đại Việt sử ký toàn thư  2 vols. (1998). [in Vietnamese]. Hà Nội: Nhà xuất 

bản Khoa Học Xã Hội.  
De Xieng Khouang, S. (1950). Histoire du Royaume Phouane Par Chao 

Saignavong de Xieng Khouang 1950. Traduction et notes du 
lieutenant Achard. Retrieved 2019, fromhttp://laophaen.free.fr 
/Dico/.  

Jumsai Na Ayuthaya, Manich. (1971). History of Laos. Bangkok: Chalermnit. 
Khâm định Việt sử Thông giám cương mục 2 Vols. (1998). [in 

Vietnamese] Hà Nội: Nhà xuất bản giáo dục.  
Le Boulanger, P. (1931). Historie du Laos Française. Paris: Plon. 
Li, T. (January 2010). “Chapter the Ming factor and the Emergence of the 

Viet in the 15th century.” pp.83-103. In Geoffrey Wade and Sun 
Laichen, eds.  Southeast Asia in The Fifteenth Century: 
The China Factor. Singapore :  National University of Singapore 
Press, Retried July 14,2021, from https://www.researchgate.net/ 
publication/248395427.  

Lorrillard, M. (2001). D'Angkor au Lān Xāng: une révision des jugements. 
Aséanie 7, 19-33. doi : 10.3406/asean.2001.1706;   
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/asean_
0859-9009_2001_num_7_1_1706 

Marthieu, M. R. (1959). In Bréval de René, ed. In Kingdom of Laos. Pp.34-
39. Saigon: France Asie. 

Mazuhara, Y. (2003). The Economic History of Laos Lanxang. [in Thai]. 
Bangkok: Pickanesh Printing Center. 

http://laophaen/


88         วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ีปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2565) 
 

Mettariganond, D. (2019). Laos-Vietnam Political Relationship, A.D.1353-
1975. [in Thai]. Khon Kaen: CERP. 

Nguyen, Q. W. (2014). Vietnam: A Long History. [in Thai]. Transl. 
Phetcahree Sumit. Bangkok: the Foundation Textbook of 
Humanities and Social Sciences.   

Phommacha, N. et al. (2000). History of Laos: Ancient Epoch –
Contemporary Period. [in Lao]. Vientiane: State Publishing. 

Smith, Anthony D. (1991). National Identity. Reno University of Nevada 
Press. 

Stuart-Fox, M. (1997). History of Laos. Cambridge: Cambridge University 
Press. 

Suphamart, T. (1979). Phongsaeadan Lao (Lao Chronicle). [in Thai]. 
Bangkok: Gurusapha Printing.  

Tonlerd, S. (1998). Kaysone Phomvihane and the Development of Lao 
Socialism from 1975-1986 A.D. [in Thai]. Master’s Report for 
Graduate School. Southeast Asian History, Silpakorn University.  

Tuong, V. (2016, December). “State Formation on China’s Southern 
Frontier Vietnam as a Shadow Empire and Hegemon.” 
HunaNetten, 37, 39-65. 

Viravong, S. (1964). 2nd ed. History of Laos. New York: Paragon Book 
Reprint Corp.  

Vongkotlatana, K. (1952).Phongsawadanmuangpgoun lamdabkasat 
muangphuan lae phooseubsakun B.E. 2495. [in Lao]. Vientiane: 
Lapthansamai.  

Wade, G. (2005). Southeast Asia in the Ming Shu Lu: An Open Access 
Resource. Retrieved October 9, 2020 from 
http://epress.nus.edu.sg/msl/.  



วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถนุายน 2565)    89 

 

Wikisource. (September 11, 2016) .Phongsawadan Lanxang  Prachum 
phongsawadan Part 1 2457 B.E. (Lanxang Chronicle, Collected 
Chronicles, Part1, 1914).  [in Thai]. Retrieved May 1,2021, from 
https://th.wikisource.org/wiki/.  

Wikisource. (March 28,2020). Phongsawadan muang luang phrabang  
tamchabhab teemeeu nai salaloukkhun 2460. (Muang lung  
Prabang chronicle pf juror version 1918). [in Thai]. Retrieved  
May 1, 2021, from https://th.wikisource.org/wiki/.  



90               วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีปีที่ 18 ฉบับที ่1 (มกราคม – มิถนุายน 2565)        
 

วาทกรรมการเมืองในพาดหัวข่าวภาษาจีนเรื่องวัคซีนโควิด-19 
Political Discourse in Chinese Headlines 

on COVID-19 Vaccine 
 

เนตรน ้าทิพย์ บุดดาวงศ1์ และกนกพร นุ่มทอง2 
NednamthipBuddawong and KanokpornNumtong 

Received: December 23, 2021/ Revised: May 5, 2022/ Accepted: June 20, 2022   
 
บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีทางภาษาที่ปรากฏในพาดหัวข่าว
เกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 กับวาทกรรมทางการเมือง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์กลวิธี
ทางภาษาที่ประกอบสร้างวาทกรรมทางการเมืองผ่านการน้าเสนอข่าวเรื่องวัคซีน และเพื่อ
วิเคราะห์วิถีปฏิบัติทางวาทกรรมและวิถีปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรมที่สะท้อนสภาพ
สังคมวัฒนธรรมจีน โดยคัดเลือกข้อมูลมาจากเว็บไซต์ข่าวออนไลน์เหรินหมินหวั่ง （人民

网）ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งข่าวที่คนจีนให้ความนิยมมากที่สุด จ้านวน  82 พาดหัว ระหว่าง
วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2021 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม ค.ศ. 2021 โดยใช้ทฤษฎีวาทกรรม
วิเคราะห์เชิงวิพากษ์ของแฟร์คลัฟ (1995)ผลการศึกษาพบว่า มีกลวิธีทางภาษาที่ประกอบ
สร้างวาทกรรมทางการเมืองผ่านพาดหัวข่าวเรื่องวัคซีนทั งหมด 6 กลวิธีคือ 1) การแสดง
ความเป็นผู้น้าของโลก 2) การแสดงความสนใจหรือห่วงใย 3) การแสดงความน่าเช่ือถือ   
4) การขอความร่วมมือ 5) การให้ความส้าคัญ และ 6) การพัฒนาด้านวัคซีน เป็นที่น่า
สังเกตว่า พาดหัวข่าวเหล่านี สะท้อนว่าผู้ที่มีอ้านาจต่าง ๆ เป็นผู้ก้าหนดว่าสิ่งใดควรเป็น 
“ความจริง”พวกเขาอาจสร้างความหมายบางอย่าง และกดทับหรือสกัดกั นข้อมูลหรือความ
จริงบางอย่าง ในขณะที่ให้อ้านาจข้อมูลหรือความจริงบางอย่างถูกพาดหัวข่าวหมุนเวียนอยู่
ภายในสังคมจีนในภาวการณ์ระบาดของโควิด 19 
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ค าส าคัญ : พาดหัวข่าวจีน วัคซีน COVID-19 วาทกรรมการเมือง สังคมจีน 
 
Abstract 
 This research paper examines the relationship between language 
tactics and the constituted political discourse which appear in news headlines 
about the COVID-19 vaccine. The first objective was to analyze language 
strategies that contribute to the construction of political discourse through 
news reports on the vaccines. The second objective is to analyze discourse 
practices and socio-cultural practices that reflect the state of Chinese society 
and culture. The data were selected from online news site Renminwang（人

民网）, one of the most popular news sources in China. Those of which 
included 82 headlines, collected during January 1st to August 31, 2021. The 
analyses applied Fairclough’s (1995) critical analytical discourse theory. The 
results of the study revealed that there are six linguistic strategies contributing 
to the construction of political discourse which were realized through the 
vaccine headlines: 1) showing global leadership, 2) showing interest or 
concern, 3) showing credibility, and 4) asking for cooperation. 5) focus and 6) 
vaccine development. Noticeably, the news headlines reflected that the 
authorities are the ones who could authorize the “truth.” They might be able 
to suppress or block some information while constitute particular meanings 
and authorized those meanings to be circulated within the Chinese society 
during the Covid-19 pandemic.  
 
Keywords: Chinese headlines, COVID-19 vaccine, political discourse, Chinese 
society 
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บทน า 
โรคติดเชื อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ (Coronavirus disease 2019, COVID-19) 

ก้าลังระบาดไปทั่วโลกท้าให้มีผู้ติดเชื อมากกว่า80 ล้านคนและมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1.7 ล้าน
คนในเดือนธันวาคมค.ศ. 2020 เนื่องจากขาดกระบวนการรักษาที่มีประสิทธิภาพการพัฒนา
และการใช้วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) จึง
กลายเป็นกลยุทธ์ส้าคัญในการควบคุมโรคระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ประเทศจีน
พัฒนาวัคซีนโดยใช้เชื ออะดีโนไวรัส (adenovirus) และ สหรัฐอเมริกาใช้เทคโนโลยี mRNA 
เป็นผู้น้าในการทดลองทางคลินิกและใช้วัคซีน DNA วัคซีนเชื อตายในการทดลองทางคลินิก
ในเวลาต่อมา (Zhu Yao et al., 2021) ด้วยวิกฤติการณ์โรคระบาดนี จึงมีข่าวที่แพร่หลาย
ไปสู่สื่อสังคมออนไลน์อย่างรวดเร็ว 
 ปัจจุบันสื่อสัมคมออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ้าวันของมนุษย์ การน้าเสนอ
ข่าวออนไลน์ที่พบในปัจจุบัน ผู้รับสารมักเลือกอ่านข่าวจากพาดหัวข่าว โดย Hiranrak 
(1987) ระบุว่าพาดหัวข่าวถือว่าเป็นหัวใจส้าคัญในการน้าสู่เนื อหาของข่าวหน้าที่และ
วัตถุประสงค์หลักของพาดหัวข่าวคือการสร้างความสนใจและดึงดูดให้ผู้อ่านเลือกอ่านข่าว
ด้วยค้าหรือข้อความที่สะดุดตาชวนติดตามและเป็นส่วนท่ีบอกสาระส้าคัญของข่าวการพาด
หัวข่าวที่ดีจะช่วยให้ผู้อ่านประหยัดเวลาสามารถรู้ได้ทันทีว่าเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องอะไรและ
สามารถบอกถึงความส้าคัญของแต่ละข่าวได้โดยดูจากขนาดของตัวอักษรที่ใช้พาดหัวข่าว
นอกจากนี ภาษาในพาดหัวข่าวมีความแตกต่างไปจากภาษาที่ใช้โดยทั่วไปเพราะเป็นการน้า
สาระส้าคัญของข่าวมาเขียนสรุปให้น่าสนใจใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายไม่ก้ากวมใช้ค้าสั นกะทัดรัด
ที่สามารถดึงดูดความสนใจและความอยากรู้อยากเห็นของผู้อ่านได้ 

การศึกษาวาทกรรมในงานวิจัยนี เป็นไปในแนวทางเดียวกับการศึกษาของมิเชลฟู
โกต์ (Michel Foucault, 1926-1984) กล่าวคือวาทกรรมหมายถึงระบบและกระบวนการ
ในการสร้าง/ผลิต (constitute) เอกลักษณ์ (identity) และความหมาย (significance) 
ให้กับสรรพสิ่งต่างๆในสังคมที่ห่อหุ้มเราอยู่ไม่ว่าจะเป็นความรู้ความจริงอ้านาจหรือตัวตน
ของเราเองนอกจากนี วาทกรรมยังท้าหน้าที่ตรึงสิ่งที่สร้างขึ นให้ด้ารงอยู่และเป็นที่ยอมรับ
ของสังคมในวงกว้าง (valorize) (Foucault, 1970b; 1972a: 55 และ 1972b 191-192 
อ้างถึงใน Charoensin-o-larn, 2017: 19-20) 

นอกจากนี  อานันท์ กาญจนพันธุ์ (Ganjanapan, 2019: 52) ยังกล่าวว่า “วาท
กรรมคือความรู้และความจริงที่มีอิสระในตัวเอง จึงมีอ้านาจในการก้าหนดและบงการ” โดย
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ความรู้ที่จะถือว่าเป็นวาทกรรมนั นจะต้องมีอ้านาจบงการให้ผู้รับรู้เกิดความยอมรับ ดังที่  
อานันท์ กาญจนพันธุ์ (Ganjanapan, 2019: 52) ได้เน้นย ้าว่า “ความรู้ที่ถือเป็นวาทกรรม
จะมีอ้านาจบงการต่อผู้ที่ยอมรับวาทกรรมนั นจนมีผลท้าให้ผู้นั นกลายเป็นเพียง “ร่างกายใต้
บงการ” (Docile Body)  ซึ่งหมายถึงร่างกายที่อ่อนปวกเปียกเพราะยอมให้ถูกกระท้าโดยที่
ตัวผู้นั นเองยินยอม”ดังนั นอ้านาจจึงมีส่วนทั งเป็นผู้ก้าหนดวาทกรรมและท้าให้วาทกรรมถูก
เป็นที่ยอมรับ 

วาทกรรมทางการเมืองเป็นกระบวนการต่อสู้แย่งชิงอ้านาจในการนิยาม
ความหมายของสิ่งที่ดีหรือไม่ดีถูกต้องหรือไม่ถูกต้องในทางการเมืองและท้าให้ผู้ที่มีอ้านาจ
ได้เปรียบในการต่อสู้แย่งชิงพื นที่ทางการเมืองซึ่งอ้านาจในการนิยามสิ่งนั น ๆ จะต้องมีที่มา
จากความชอบธรรม (legitimacy) ในการสื่อวาทกรรมแต่ละชุดออกไปเพื่อเปลี่ยนแปลงยึด
ตรึงสิ่งต่าง ๆ ด้วยความถูกต้อง (Thammachot, 2553)  

งานวิจัยนี จึงมุ่งศึกษาวิเคราะห์วาทกรรมทางการเมืองและวิถีปฏิบัติทางสังคม
และวัฒนธรรมจีน ซึ่งเป็นการศึกษาสังคมและวัฒนธรรมผ่านภาษาอีกแนวทางหนึ่ง ดังนั น
การศึกษาวาทกรรมทางการเมืองในพาดหัวข่าวของจีนเกี่ยวกับวัคซีน  COVID-19 จึง
สามารถเสนอสภาพสังคมและวัฒนธรรมจีนร่วมสมัยในภาวการณ์ระบาดของ COVID-19 

 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์วาทกรรมทางการเมืองจากพาดหัวข่าวเกี่ยวกับวัคซีน 
COVID-19 

2. เพื่อวิเคราะห์วิถีปฏิบัติทางวาทกรรมและวิถีปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรมที่
สะท้อนสภาพสังคมวัฒนธรรมจีน 

 
ขอบเขตการวิจัย  
 งานวิจัยเรื่องนี ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การสร้างความหมายให้วาท
กรรมการเมืองของรัฐบาลจีนผ่านพาดหัวข่าวเกี่ยวกับวัคซีน  COVID-19 ด้วยวิธีการ
ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเก็บข้อมูลพาดหัวข่าวของส้านักพิมพ์
เหรินหมินหวั่ง （人民网）ระหว่างวันที่ 1 มกราคม-31 สิงหาคม ค.ศ. 2021 จ้านวน 
82 พาดหัวจากเว็บไซต์ http://www.people.com.gcn และการแปลพาดหัวข่าวจาก
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ภาษาจีนเป็นภาษาไทยจะแปลโดยรักษาโครงสร้างทางภาษาของต้นฉบับไว้เพื่อที่จะ
สามารถวิเคราะห์ตัวบทได้ง่ายยิ่งขึ น 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 บทความวิจัยนี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธี
การศึกษาค้นคว้าและวิจัยเอกสาร (Documentary Research) รวมทั งน้าเสนอผลการวิจยั
ด้วยรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)  

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
งานวิจัยนี เก็บข้อมูลจากการคัดเลือกประโยคที่แสดงถึงวาทกรรมเกี่ยวกับวัคซีน

จากพาดหัวข่าวในเว็บไซต์ข่าวออนไลน์ของส้านักพิมพ์เหรินหมินหวั่ง 人民网）ระหว่าง
วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2021 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม ค.ศ. 2021 โดยข้อความที่น้ามาเป็น
ข้อมูลในการวิเคราะห์มีทั งสิ น 82 พาดหัว  

2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยวิเคราะห์กลวิธีทางภาษาที่ใช้ประกอบสร้างวาทกรรมทางการเมืองผ่านการ

น้าเสนอข่าวเรื่องวัคซีนโดยใช้กรอบแนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ของแฟร์ครัฟ
(Fairclough, 1995)  

3. การน้าเสนอผลการวิจัย 
น้าเสนอผลการวจิัย 3 ด้านดังนี  1) กลวิธีประกอบสร้างวาทกรรมเกีย่วกับวัคซีน 

2) ปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรม 3) สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 วาทกรรมหมายถึง กระบวนการในการสร้าง/ผลิต  (constitute) เอกลักษณ์ 
(identity) และความหมาย (significance) ใหค้นในสังคมเช่ือหรือรับรู้ว่าเป็น “ความจริง” 
 กลวิธีทางภาษา หมายถึง วิธีการเลือกใช้ถ้อยค้าเพื่อในบรรลุวัตถุประสงค์ทางวาท
กรรม 
 
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 แนวคิดเกี่ยวกับวาทกรรม 
 ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬารที่ได้ประมวลความคิดของฟูโกต์ และนิยาม “วาทกรรม” 
ไว้ว่า หมายถึง ระบบและกระบวนการในการสร้าง/ผลิต เอกลักษณ์ และความหมาย ให้กับ
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สรรพสิ่งต่าง ๆ ในสังคมที่ห่อหุ้มเราอยู่ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ความจริง อ้านาจ หรือตัวตน
ของเราเอง นอกจากนี วาทกรรมยังท้าหน้าที่ตรึงสิ่งที่สร้างขึ นให้ด้ารงอยู่และเป็นที่ยอมรับ
ของสังคมในวงกว้างจนกลายเป็นวาทกรรมหลัก (dominant discourse) ขณะเดียวกัน 
วาทกรรมยังท้าหน้าที่เก็บกด/ปิดกั น มิให้เอกลักษณ์และความหมายของบางอย่างเกิดขึ น 
หรือไม่ก็ท้าให้เอกลักษณ์และความหมายบางอย่างที่ด้ารงอยู่ในสังคม เลือนหายไปได้   
พร้อม ๆ กันด้วย (Charoensin-o-larn, 2017: 20-22)  
 แนวทางการวิเคราะห์วาทกรรมของฟูโก้มีลักษณะเชิงวิพากษ์มากกว่าการ
วิเคราะห์เชิงภาษาศาสตร์แบบทางการทั่วไปเพราะไม่ได้มองวาทกรรมเป็นเพียงภาษาหรือ
ตัวบท (Text) ที่ใช้ในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมหากแต่มองว่าวาทกรรมเป็นพื นท่ีของความรู้
หรือความคิดทางสังคมในขอบเขตที่ค่อนข้างชัดเจนเชิงสัมพัทธ์ ซึ่งหมายถึงลักษณะของ
ความรู้ที่ถูกสร้างขึ นในช่วงเวลาหนึ่งๆ ของประวัติศาสตร์ในหนังสือเรื่อง The Order of 
Things ฟูโก้จะวิเคราะห์เฉพาะวาทกรรมเกี่ยวกับชีวิตแรงงานและภาษาเป็นหลัก 
(Ganjanapan, 2562: 44) 
 แนวคิดเรื่องวาทกรรมเป็นกรอบแนวคิดหลักในการศึกษาพาดหัวข่าวเกี่ยวกับ
วัคซีนจีน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคมและวัฒนธรรมจีนรวมถึงนโยบายของรัฐเกี่ยวกับ
เรื่องวัคซีนในช่วงเวลาดังกล่าว 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลหรือข่าวสารของสถานการณ์โควิด-19 
Rattanadilok Na Phuket (2021) ได้ศึกษาการโน้มน้าวใจในปริจเฉทการแถลงข่าว
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีทางภาษา
เพื่อโน้มน้าวใจ ผลการศึกษาพบกลวิธีทางภาษาเพื่อโน้มน้าวใจ ได้แก่ การใช้ค้าเรียก การใช้
ค้าศัพท์ การใช้มูลบท การใช้อุปลักษณ์ การใช้ค้าถามเชิงวาทศิลป์ การใช้สหบท การใช้
ถ้อยค้าเน้นย ้า การใช้ประโยคที่สัมพันธ์กันแบบเหตุ-ผล การใช้ประโยคที่สัมพันธ์กันแบบ
เงื่อนไข และการใช้ค้าขวัญหรือสโลแกน โดยผู้วิจัยเช่ือว่ากลวิธีทางภาษาเหล่านี น้าไปสู่การ
โน้มน้าวใจประชาชนให้ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐเพื่อผ่านพ้นวิกฤตนี ไปให้ได้ 
 น อ ก จ า ก นี  Pattanasuthinon and Rattanadilokna Phuket (2021) ไ ด้
ศึกษาวัจนกรรมในการแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) โดยใช้แนวคิดวัจนกรรมของ Searle ผลการศึกษาพบวัจนกรรม
ทั งหมด 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) วัจนกรรมกลุ่มบอกกล่าว 2) วัจนกรรมกลุ่มชี น้า 3) วัจนกรรมกลุ่ม



96               วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีปีที่ 18 ฉบับที ่1 (มกราคม – มิถนุายน 2565)        
 

ผูกมัด 4) วัจนกรรมกลุ่มแสดงความรู้สึก จะเห็นว่ารัฐมิได้ใช้วัจนกรรมกลุ่มบอกเล่าเพื่อ
รายงานข่าวเพียงเท่านั นแต่ยังปรากฏวัจนกรรมกลุ่มชี น้า กลุ่มผูกมัด และกลุ่มแสดง
ความรู้สึก เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างประชาชนและรัฐบาล ก่อให้เกิดการกระท้า
หรือไม่กระท้าบางสิ่งบางอย่างตามที่รัฐมุ่งหวัง น้าไปสู่การควบคุมสถานการณ์ของโรคใน
ที่สุด 
 งานวิจัยทั งสองชิ นข้างต้นมีการน้าเสนอที่คล้ายคลึงกันคือ ต้องการแสดงให้เห็น
ถึงมุมมองในการน้าเสนอหรือป้อนข้อมูลแก่ประชาชนของรัฐบาลผ่านรูปแบบต่าง ๆ โดยมี
วัตถุประสงค์เดียวกันคือมีความต้องการให้ประชาชนกระท้าหรือไม่กระท้าบางสิ่งบางอย่าง
ตามความมุ่งหวังหรือเป้าประสงค์ของรัฐบาล โดยสิ่งนี สอดคล้องกับกลวิธีการประกอบสร้าง
วาทกรรม คือกระบวนการสร้าง/ผลิต เอกลักษณ์และความหมายให้แก่สรรพสิ่งในสังคม 
เกิดเป็นข้อมูล ความรู้หรือความจริงให้คนในสังคมเช่ือถือและปฏิบัติตาม 
ผลการศึกษา 

จากการศึกษาพาดหัวข่าวเกี่ยวกับวัคซีนจีนพบกลวิธีทางภาษาที่ประกอบสร้าง
ทางวาทกรรมทางการเมืองทั งหมด 6 กลวิธี และพบวิถีปฏิบัติทางวาทกรรมและวิถีปฏิบัติ
ทางสังคมและวัฒนธรรมที่สะท้อนสภาพสังคมวัฒนธรรมจีน ดังนี   
1. วาทกรรมทางการเมืองจากการน าเสนอข่าวเร่ืองวัคซีน 

การประกอบสร้างวาทกรรมทางการเมืองผ่านพาดหัวข่าวเรื่องวัคซีนมีทั งหมด 6 
วาทกรรมหลัก ได้แก่ 1) การแสดงความเป็นผู้น้าของโลก 2) การแสดงความสนใจหรือ
ห่วงใย 3) การแสดงความน่าเช่ือถือ 4) การขอความร่วมมือ 5) การให้ความส้าคัญและ     
6) การพัฒนาด้านวัคซีน 
1.1 การแสดงความเป็นผู้น าของโลก 

การแสดงความเป็นผู้น้าของโลก คือ การที่จีนวางต้าแหน่งของตนให้เป็นผู้น้าใน
เวทีโลกโดยมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศตนเองด้านวัคซีนในเวทีโลกอย่างไร หรือมีการให้
ความช่วยเหลือประเทศท่ีก้าลังพัฒนา ดังปรากฏให้เห็นในพาดหัวข่าวต่อไปนี  
新冠疫苗研发，中国为何全球领先   (07/01/2021) 
การพัฒนาวัคซีน Covid-19 ประเทศจีนเป็นผู้น้าอันดับต้นๆ ของโลก 
 
哥伦比亚批准紧急使用中国新冠疫苗   (05/02/2021) 
โคลอมเบียอนุมัติเร่งใช้วัคซีนโควิดของจีน 
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首批中国新冠疫苗运抵哥伦比亚   (21/02/2021) 
วัคซีนจีนล็อตแรกส่งถึงโคลอมเบีย 
 
新一批中国新冠疫苗运抵哥伦比亚   (21/03/2021) 
วัคซีนซิโนแวคล็อตใหม่ได้แจกจ่ายเพื่อใช้ในโคลอมเบีย 

巴西里约向各地发放截至目前最大一批中国科兴疫苗(23/03/2021) 
เมืองรีโอเดจาเนโรประเทศบราซิลได้แจกวัคซีนจีนล๊อตที่ใหญ่ที่สุดและเป็นล๊อตสุดท้าย
ในตอนนี  
 
中国疫苗助力全球抗疫    (03/04/2021) 
วัคซีนของจีนช่วยทั่วโลกต่อสู้กับโรคระบาด 
 
《自然》报道：中国疫苗有助填补全球疫苗供应缺口 (07/05/2021) 
"ธรรมชาติ" รายงาน: วัคซีนจีนมีส่วนช่วยเติมเต็มช่องว่างในการจัดหาวัคซีนของทั่วโลก 
 
中国疫苗“入世”助力全球疫苗可及   (08/05/2021) 
วัคซีนของจีน "ได้ผ่านการรับรองจาก WTO"ช่วยให้ทั่วโลกเข้าถึงวัคซีนได้ 
 
中国疫苗成为全球抗疫主力军    (15/07/2021) 
วัคซีนของจีนกลายเป็นก้าลังหลักในการต่อสู้กับโรคระบาดทั่วโลก 
 
让疫苗成为全球公共产品，中国做到了！  (01/08/2021) 
เพื่อให้วัคซีนเป็นผลิตภัณฑ์สาธารณะระดับโลกจีนท้าได้แล้ว 
 
中国通过“新冠疫苗实施计划”供应孟加拉国首批疫苗运抵达卡 

(11/08/2021) 
จีนได้ท้าการจัดหาวคัซีนชุดแรกใหก้ับบังคลาเทศเพื่อเป็นบัตรขาเข้า ตาม “แผนดา้เนินการ
วัคซีนโรคโควิด-19” 
 
巴基斯坦接收中国供应“新冠疫苗实施计划”首批疫苗 (12/08/2021) 
ปากีสถานได้รับวัคซีนชุดแรกจากจีนตาม "แผนการปฏิบัติงานวัคซีนโรคโควิด-19" 
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中国疫苗助力柬埔寨抗疫    (21/08/2021) 
วัคซีนของจีนช่วยกัมพูชาต่อสู้กับโรคระบาด 
 
源源不断中国新冠疫苗驰援疫苗短缺国家和地区 (06/09/2021) 
วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของจีนเร่งให้ความช่วยเหลือประเทศและภูมิภาคที่ขาดวัคซีน
อย่างต่อเนื่อง 
 
新一批中国新冠疫苗运抵哥伦比亚   (17/09/2021) 
วัคซีนโควิดล็อตใหม่ของจีนได้แจกจ่ายเพื่อใช้ในโคลอมเบีย 
 
中国援助的新冠疫苗运抵肯尼亚   (19/09/2021) 
วัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่จีนได้ช่วยเหลือได้มาถึงเคนยาแล้ว 
 
新一批科兴疫苗在哥伦比亚分配使用   (19/09/2021) 
วัคซีนซิโนแวคล็อตใหมไ่ด้แจกจ่ายเพื่อใช้ในโคลอมเบีย 
 
中国捐赠新冠疫苗运抵布基纳法索   (20/09/2021) 
จีนบริจาควัคซีนป้องกันโรคโควิด-19ให้กับบูร์กินาฟาโซ 
 
综述：中国疫苗用实力赢得国际信任   (07/10/2021) 
สรุป : ศักยภาพของวัคซีนของจีนได้รับความไว้วางใจจากนานาชาติ 
 

จากตัวอย่างข้างต้นพบว่า จีนมีการแสดงความเป็นผู้น้าของโลก โดยมีทั งการ
กล่าวถึงการช่วยเหลือในภาพรวมระดับนานาชาติ คือไม่ระบุว่าเป็นประเทศใด แต่จะใช้ค้า
ว่า “全球” (ทั่วโลก) หรือ “国际” (นานาชาติ)รวมถึงการระบุช่ือประเทศที่ให้ความ
ช่วยเหลือ เช่น ประเทศบราซิล ประเทศโคลัมเบีย  การแสดงความเป็นผู้น้าของจีนสามารถ
มองได้ว่าเป็นการแสดงอิทธิพลหรือแสดงอ้านาจอ่อน (soft power) อีกรูปแบบหนึ่ง
ขณะเดียวกัน ในทางวาทกรรม พาดหัวข่าวต้องการแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณค์วามเป็นผู้น้า
ของจีนให้ด้ารงอยู ่
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1.2 การแสดงความสนใจหรือห่วงใย 

การแสดงความสนใจหรือห่วงใย (Expression of concern) เป็นการแสดงว่าอีก
ฝ่ายหนึ่งมีความหมายหรือมีพระคุณ (Tangyuenyong, 2015: 123) 

นอกจากจีนจะแสดงถึงความเป็นผู้น้าของโลกแล้ว จีนยังแสดงถึงความสนใจหรือ
ห่วงใยทั งประชาชนในประเทศของตนและประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย ดังปรากฏให้เห็นใน
พาดหัวข่าวดังต่อไปนี  
中国疫苗援助进行时     (30/03/2021) 
เมื่อความช่วยเหลือด้านวัคซีนของจีนมีความคืบหนา้ 
 
打疫苗前喝水能避免不良反应？疫苗保护期只有半年？这些说法系

误读 

       (06/04/2021) 
การดื่มน ้าก่อนฉดีวัคซีนสามารถปอ้งกันอาการของผลข้างเคียงได้หรอืไม่ระยะเวลาป้องกัน
ของวัคซีนมีเพียงครึ่งปีจริงหรือไมข่้อความเหล่านี ท้าใหเ้กิดการเข้าใจผิด 
 
你打疫苗了吗？新蒲新区新冠疫苗接种取得新进展 (04/05/2021) 
คุณได้ฉีดวัคซีนหรือยัง ความคืบหน้าครั งใหม่ในการฉีดวัคซีนโควิด-19ในเขตซินผู่ใหม ่
 
《自然》报道：中国疫苗有助填补全球疫苗供应缺口  (07/05/2021) 
"ธรรมชาต"ิ รายงาน: วัคซีนจีนมีสว่นช่วยเติมเตม็ช่องว่างในการจัดหาวัคซีนของทั่วโลก 
 
中国疫苗“入世”助力全球疫苗可及   (08/05/2021) 
วัคซีนของจีน "ไดผ้่านการรับรองจาก WTO" ช่วยให้ทั่วโลกเข้าถึงวัคซีนได ้
 
郑州单针疫苗暂打完，两针疫苗继续   (20/05/2021) 
วัคซีนโดสเดียวของเจิ งโจวฉีดเสร็จสิ นแล้วช่ัวคราววัคซีนสองโดสยังคงด้าเนินฉีดต่อไป 
 
新冠疫苗，你关心的问题在这里   (28/05/2021) 
วัคซีนโรคโควิด-19 ปัญหาที่คณุกังวลอยู่ที่น่ี 
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美国将有 5 亿新冠疫苗过剩，而有 30 国还未接种任何疫苗

 (30/06/2021) 
สหรัฐอเมริกาจะมีวัคซีนโควิด-19 เกิน 500 ล้านแต่กลับมีอีก 30 ประเทศท่ียังไมไ่ดร้ับ
วัคซีนใดๆ 
 
“祈愿疫苗早日抵台”    (13/07/2021) 
“ภาวนาให้วัคซีนถึงไต้หวันโดยเร็วที่สุด” 
 
新冠疫苗流动接种队到建水实验中学为师生接种疫苗(22/07/2021) 
ทีมฉีดวัคซีนโควดิ-19 เคลื่อนที่ไปที่โรงเรียนมัธยมฝึกประสบการณเ์จี่ยนสุ่ยเพื่อฉีดวัคซีน
ให้กับครูและนักเรียน 
 
家门口就能打疫苗！六安首辆新冠疫苗流动接种车在裕安启用

(03/08/2021) 
ฉีดวัคซีนได้ที่หน้าบ้านคณุ รถฉีดวคัซีนเคลื่อนที่คันแรกของลิ่วอันท่ีใช้ส้าหรับการฉีดวัคซีน
โควิด -19 ใช้ในเมืองยวู้อัน 
 
疫苗打了，口罩还是不能摘    (04/08/2021) 
ฉีดวัคซีนแล้วยังไม่สามารถถอดหน้ากากอนามัยได ้
 
源源不断中国新冠疫苗驰援疫苗短缺国家和地区 (06/09/2021) 
วัคซีนป้องกันโรคโควดิ-19 ของจีนเร่งให้ความช่วยเหลือประเทศและภูมิภาคที่ขาดวัคซีน
อย่างต่อเนื่อง 
 
中国援助的新冠疫苗运抵肯尼亚   (19/09/2021) 
วัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่จีนได้ช่วยเหลือได้มาถึงเคนยาแล้ว 
 
中国呼吁实现疫苗公平分配    (03/10/2021) 
จีนเรียกร้องให้มีการกระจายวัคซนีอย่างยุติธรรม  
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中国疫苗这样保护各国民众    (04/10/2021) 
วัคซีนจีนจะคุ้มครองผู้คนทั่วโลกอยู่แบบนี  
 

จากตัวอย่างจะเห็นว่าจีนมีการแสดงความสนใจและห่วงใยประชาชนทั งใน
ประเทศของตนและประชาชนในประเทศอ่ืนๆ ทั่วโลก โดยแม้ว่าจีนจะพัฒนาไปมากเพียงไร
ก็ตาม จีนจะไม่ลืมประเทศต่างๆ ในแอฟริกาที่ช่วยให้จีนได้มีที่นั่งในองค์การสหประชาชาติ 
(Tangyuenyong, 2015: 123)การแสดงความห่วงใยประชาชนเป็นปฏิบัติการทางวาท
กรรมที่มีเบื องหลังเป็นผู้มีอ้านาจหรือเป็นผู้น้าท่ีมีอ้านาจเหนือประชาชน 
1.3 การแสดงความน่าเชื่อถือ  

การใช้พาดหัวข่าวที่แสดงถึงความน่าเช่ือถือ คือการกล่าวถึงบุคคล หน่วยงาน 
องค์กร หรือประเทศ ที่ท้าให้ผู้รับสารรู้สึกว่ามีความน่าเช่ือถือ โดยมีการใช้ค้าที่แสดงถึงผู้ที่มี
ความช้านาญในด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่งที่ปรากฏพบมากในพาดหัวข่าวเรื่องวัคซีน จะมีการใช้
ค้าว่า “ผู้เชีย่วชาญ” （专家）ดังตัวอย่างต่อไปนี  
接种新冠疫苗 12 个月后是否需要加强？疫苗研发专家解答

 (21/04/2021) 
หลังจากฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 12 เดือนแล้ว จ้าเป็นต้องมีการเพิ่มความเพิ่มเติมหรือไม่ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาวัคซีนจะเป็นผู้ให้ค้าตอบ 
 
中国疫苗“入世”助力全球疫苗可及   (08/05/2021) 
วัคซีนของจีน "ได้ผ่านการรับรองจาก WTO"ช่วยให้ทั่วโลกเข้าถึงวัคซีนได้ 
 
下月起打疫苗要收费？备孕、怀孕能不能打疫苗？ 这些问题给你权

威解答 

       (28/05/2021) 
นับจากเดือนหน้าเป็นต้นไปจะมีค่าใช้จ่ายส้าหรับการฉีดวัคซีนใช่หรือไม่ฉันสามารถรับ
วัคซีนส้าหรับผู้เตรียมการตั งครรภ์และผู้ที่ตั งครรภ์ได้หรือไม่ค้าถามเหล่านี จะมีค้าตอบที่
เชื่อถือได้ส้าหรับคุณ 
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北京开打 “ 三针 ” 剂新冠 疫苗专家 ：三种疫苗保护效果一样

 (28/05/2021) 
ปักกิ่งเปิดตัว "โดสที่สาม" ผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนโควิด-19กล่าว : วัคซีนวัคซีนทั งสามชนิดมี
ผลในการป้องกันเหมือนกัน 
 
三种疫苗怎么选？对变异病毒有效吗？ 专家 解答你的疫苗疑虑 
(31/05/2021) 
มีวิธีการเลือกวัคซีนสามชนิดอย่างไร มีประสิทธิภาพในการต่อต้านไวรัสกลายพันธุ์หรือไม่ 
ผู้เชี่ยวชาญจะตอบข้อกังวลด้านการฉีดวัคซีนของคุณ 
 
疫苗能混打吗？最新疫苗接种问题疾控专家这样“快答”

 (09/06/2021) 
วัคซีนสามารถฉีดแบบผสมกันได้หรือไม่  ค้าถามการฉีดวัคซีนล่าสุด ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ควบคุมโรคได้ใหค้้าตอบแบบเร่งดว่นดังนี  
 
澳大利亚疫苗专家调整新冠疫苗接种建议  (17/07/2021) 
ผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนของออสเตรเลียปรับค้าแนะน้าในการฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 
 
通讯：中国疫苗帮助我们生活回归正轨   (16/08/2021) 
เถิงซุ่น: วัคซีนของจีนจะช่วยให้เรากลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติเหมือนเดิม 
 
疫苗研发专家 ：我国已经开展了针对各种变异株疫苗研发的一系列

工作 
(07/09/2021) 

ผู้เช่ียวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาวัคซีน: จีนได้ด้าเนินการวิจัยและพัฒนาวัคซีนต้านสาย
พันธุ์ต่างๆ 
 
新冠疫苗有了第二代？疫苗研发专班权威回应 (08/09/2021) 
มีวัคซีนโควิด-19รุ่นที่สองแล้วใช่หรือไม่หน่วยงานด้านการวิจัยวัคซีนตอบรับอย่างน่าเชื่อถือ 
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นอกจากนี ยังพบว่ามีการใช้ค้าที่อ้างถึงต่างประเทศ หรือองค์กรต่างประเทศ ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี   
 
中国疫苗“入世”助力全球疫苗可及   (08/05/2021) 
วัคซีนของจีน"ได้ผ่านการรับรองจาก WTO"ช่วยให้ทั่วโลกเข้าถึงวัคซีนได้ 
 
加拿大建议第二剂疫苗优先选择辉瑞或莫德纳疫苗 (18/06/2021) 
แคนาดาแนะน้าให้ควรใช้วัคซีนไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาเป็นวัคซีนเข็มที่สอง 
 
综述：中国疫苗用实力赢得国际信任   (07/10/2021) 
สรุป : ศักยภาพของวัคซีนของจีนได้รับความไว้วางใจจากนานาชาติ 
 
 จากพาดหัวข่าวข้างต้นพบว่าการแสดงออกด้านความน่าเช่ือถือจีนไม่เพียงสร้าง
ความน่าเช่ือถือให้กับประชาชนในประเทศของตน แต่ยังแฝงไปด้วยการสร้างความ
น่าเช่ือถือให้กับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยให้ความรู้ที่ว่า “วัคซีนจีนน่าเช่ือถือ ไว้ใจได้” 
หากผู้อ่านเช่ือถือว่าความรู้นั นเป็นวาทกรรม“ความรู้ที่ถือว่าเป็นวาทกรรมจะมีอ้านาจบง
การต่อผู้ที่ยอมรับวาทกรรมนั น จนมีผลท้าให้ผู้นั นกลายเป็นเพียง “ร่างกายใต้บงการ” 
(Docile Body) เพราะยอมให้ถูกกระท้าโดยตัวผู้นั นเองยินยอม” (Ganjanapan, 2562: 
52) 
 

1.4 การขอความร่วมมือ 
การขอความร่วมมือเป็นการเชิญชวนหรือรณรงค์ให้ผู้อ่านไปรับวัคซนี โดยมีการ

ใช้ทั งรูปประโยคบอกเล่าและรูปประโยคค้าสั่ง รวมถึงการบอกข้อดีของการรับวัคซีนดัง
ตัวอย่างต่อไปนี  
能够打哪种疫苗就打哪种，十问十答疫苗接种 (31/05/2021) 

สามารถฉีดวัคซีนชนิดใดได้ก็ฉดีวัคซีนชนิดนั น สิบค้าถามสิบค้าตอบในการฉีดวัคซีน 
 
旧改弄堂里的疫苗接种：“走！吃好夜饭，打疫苗去！”

 (24/06/2021) 
การฉีดวัคซีนในตรอกในรูปแบบเกา่: “ไปกันเถอะทานอาหารเย็นแลว้ไปฉีดวัคซีนกัน” 
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【尽快接种新冠疫苗！#国产新冠疫苗对德尔塔毒株仍有效#】

(30/07/2021) 
[รับวัคซีนโควดิ -19โดยเร็วที่สุด! #วัคซีนโควิด -19ในประเทศยังคงใช้ได้ผลกับสายพันธ์ุ
เดลต้า#] 
 
两种疫苗可选 陕西省中学生赶快打疫苗  (30/07/2021) 
มีวัคซีนสองชนิดนักเรยีนมัธยมต้นในมณฑลส่านซรีีบไปฉดีวัคซีนกันเถอะ 
 
打完疫苗，上学更安心了！    (19/08/2021) 
หลังจากได้ฉีดวัคซีนแล้ว จะไปโรงเรียนได้อย่างสบายใจมากขึ น 
 
不愿打疫苗？这些都不是理由    (09/09/2021) 
ไม่ยินยอมที่จะฉีดวัคซีนใช่หรือไมส่ิ่งเหล่านี ล้วนไม่ใช่เหตผุล 
 
新兵入营，疫苗接种不可忽视   (10/10/2021) 
ทหารใหม่ที่เข้ากรม การฉีดวคัซีนเป็นสิ่งท่ีไมส่ามารถละเลยได้ 
  
 ตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่าพาดหัวข่าวมีความพยามในการขอความร่วมมือให้
ประชาชนไปรับวัคซีน ทั งชี ให้เห็นว่าวัคซีนใดก็ส้าคัญ ควรไปรับ และมีการกล่าวถึงกลุ่มคน
ในมณฑลใดมณฑลหนึ่งเป็นพิเศษหรือหรือระบุหน่วยงานของรัฐเพื่อชี ให้เป็นตัวอย่างให้
ประชาชนออกไปรับวัคซีน การใช้วิธีขอความร่วมมือแสดงให้เห็นปฏิบัติการทางวาทกรรม
ว่ารัฐเป็นผู้มีอ้านาจเหนือประชาชน โดยรัฐมีหน้าที่เป็นผู้ก้าหนดหรือก้ากับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ
รวมถึงบงการให้ประชาชนท้าสิ่งต่าง ๆ นอกจากนี  ผู้มีอ้านาจยังใช้โครงสร้างทางสถาบัน
เป็นเบื องหลังที่สามารถสนับสนุนให้ประชาชนเกิดความเช่ือถือ 
 

1.5  การให้ความส าคัญ 
การให้ความส้าคัญในพาดหัวข่าวเกี่ยวกับวัคซีนเป็นการชี ประเด็นให้ผู้อ่านเห็นถึง

ความส้าคัญของเรื่องที่จะกล่าว เป็นการจูงใจให้ผู้อ่านรู้สึกว่าเรื่องนั นส้าคัญ เกิดความอยาก
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รู้ และตัดสินใจอ่านได้ง่ายขึ น โดยมักมีการใช้ค้าว่า “จ้าเป็นต้อง” （需要）“ประเด็น
ส้าคัญ”（重点）ดังตัวอย่างต่อไปนี  
 
新冠病毒灭活疫苗和 mRNA 疫苗有何不同  (27/01/2021) 
วัคซีนเชื อตายและวัคซีน mRNA มีความแตกต่างกันอย่างไร 
 
让新冠疫苗真正成为“人民的疫苗”   (28/03/2021) 
ท้าให้วัคซีนโรคโควิด-19กลายเป็น "วัคซีนของประชาชน" อย่างแท้จริง 
 
“最需要感谢的就是中国疫苗”   (12/04/2021) 
"สิ่งที่น่าขอบคุณที่สุดคือวัคซีนของจีน" 
 
关于疫苗的这些事，你需要知道！   (27/04/2021) 
เรื่องเหล่านี ท่ีเกี่ยวกับวัคซีน คณุจา้เป็นต้องรู ้
 
图说新冠疫苗：接种疫苗前，你需要知道这些事！ (18/08/2021) 
ภาพประกอบของวัคซีนโรคโควดิ -19: ก่อนฉีดวัคซีนคุณจ้าเป็นต้องรู้สิ่งเหล่านี  
 
疫苗接种进入“关键期”，哪些重点需关注？ (08/09/2021) 
การฉีดวัคซีนได้เข้าสู ่"ช่วงเวลาวิกฤติ" ประเด็นส้าคญัใดบ้างท่ีต้องให้ความสนใจ 
 
除了新冠肺炎疫苗还有两种肺炎疫苗推荐接种 (08/10/2021) 
นอกจากวัคซีนป้องกันโรคโควดิ-19 แล้วยังมีวัคซีนป้องกันโรคนี ที่จะแนะน้าอีก 2 ชนิด 
 

จากตัวอย่างข้างต้นพบว่าเป็นการให้ความส้าคัญเกี่ยวกับเรื่องวัคซีน โดยมีการมี
ทั งการใช้ประโยคค้าถามเพื่อโน้มน้าวความสนใจของผู้อ่าน และการใช้ค้าเน้นย ้าว่าวัคซีน
และการฉีดวัคซีนมีความส้าคัญ  เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจเรื่องวัคซีน เช่ือมั่นและ
ไว้วางใจในการออกมารับวัคซีนการใช้วิธีให้ความส้าคัญเป็นปฏิบัติการทางวาทกรรมในการ
ผลิตสร้างความรู้หรือความจริงเกี่ยวกับวัคซีนจีน 
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1.6 การพัฒนาด้านวัคซีน 
นอกจากการโน้มน้าวใจใหผู้้อ่านเห็นความส้าคัญถึงข่าวเรื่องวัคซีนแล้ว จีนยัง

แสดงให้เห็นว่าจีนไม่เคยหยดุนิ่ง ยังให้ความสนใจเรื่องการพัฒนาด้านวัคซีนอยู่เสมอ 
 
新冠疫苗研发，中国为何全球领先   (07/01/2021) 
การพัฒนาวัคซีน Covid-19ประเทศจีนเป็นผู้น้า 
 
中国疫苗援助进行时     (30/03/2021) 
เมื่อความช่วยเหลือด้านวัคซีนของจีนมีความคืบหนา้ 
 
年底北京市新添一座疫苗产业园,可年产 4 亿剂新冠疫苗(27/07/2021) 
สิ นปีนี ปักกิ่งจะเพิ่มนิคมอุตสาหกรรมวัคซีนแห่งใหม่ขึ นซึ่งสามารถผลิตวัคซีนโควิด-19ได้
มากถึง 400 ล้านโดสต่อปี 
 
家门口就能打疫苗！六安首辆新冠疫苗流动接种车在裕安启用 
(03/08/2021) 
ฉีดวัคซีนได้ที่หน้าบ้านคณุรถฉีดวคัซีนเคลื่อนที่คันแรกของลิ่วอันท่ีใช้ส้าหรับการฉีดวัคซีนโค
วิด -19 ใช้ในเมืองอี ว์อัน 
 
现有疫苗仍有效，针对性疫苗在研发   (04/08/2021) 
วัคซีนท่ีมีอยู่ยังมีประสิทธิภาพ วัคซีนเป้าหมายก้าลังอยู่ในช่วงการพัฒนา 
 
谋划云南省疫苗产业链发展路径   (10/09/2021) 
มีการวางแผนเส้นทางการพัฒนาหว่งโซ่อุตสาหกรรมวัคซีนในมณฑลยูนนาน 
 
我国新冠疫苗研发取得哪些进展   (14/09/2021) 
ความคืบหน้าในการวิจยัและพัฒนาวัคซีนโรคโควิด-19ของจีนมีความคืบหน้าอย่างไร 
 
首辆新冠疫苗移动接种车来了    (15/09/2021) 
รถฉีดวัคซีนเคลื่อนที่คันแรกส้าหรบัวัคซีนโควิด-19มาแล้ว 
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จากตัวอย่างข้างต้นพบว่าจีนไม่เพียงแต่พัฒนาด้านวัคซีนจีน หรือขยายหน่วยงาน
ในการวิจัยด้านวัคซีน หากยังพัฒนาด้านการเข้าถึงวัคซันด้วย โดยจีนไม่เพียงแต่รณรงค์ให้
ประชาชนออกมารับวัคซีน แต่ยังอ้านวยความสะดวกในการรับวัคซีน โดยมีการถือการ
พัฒนาเชิงรุก คือมีรถฉีดวัคซีนเคลื่อนท่ีเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงวัคซีนได้ง่ายขึ น การ
ใช้วิธีกล่าวถึงการพัฒนาวัคซีนเป็นปฏิบัติการทางวาทกรรมอย่างนึง โดยต้องการแสดงให้
เห็นว่าภาพการท้างานเบื องหลังว่า “วัคซีนมีการพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่อง” เป็นการสร้าง
ความชอบธรรมให้กับรัฐบาลอีกทั งเพื่อปิดกั นการเรียกร้องเรื่องความเชื่อมั่นของวัคซีนจาก
ประชาชนอีกด้วย 

เมื่อแบ่งตามช่วงเวลาที่มีการน้าเสนอข่าว จะสามารถแบ่งวาทกรรมที่ปรากฏใน
พาดหัวข่าวดังตารางนี  

 
ตารางที่ 1 วาทกรรมที่ปรากฏในพาดหัวข่าว 

ล าดับท่ี 

ช่วงเวลา 

วาทกรรม 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

1.  1 2 2 1 2  1 4 5 1 
แสดงความ
เป็นผู้น้าของ
โลก 

2.    1 1 5 1 2 2 2 2 
แสดงความ
สนใจหรอื
ห่วงใย 

3.     1 4 2 1 1 2 1 
การแสดง
ความ
น่าเชือ่ถือ 

4.      1 1 2 1 1 1 
การขอความ
ร่วมมอื 

5.  1  1 2 2 5 6 7 11 2 
การให้
ความส้าคัญ 

6.  1  1    1 2 3  
การพัฒนา
ด้านวัคซีน 
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จากตารางข้างต้นพบว่า จีนมีการน้าเสนอพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนตั งแต่
เดือนมกราคมจนถึงเดือนตุลาคมอยู่เสมอ แสดงให้เห็นว่าการให้ข่าวเรื่องวัคซีนเป็นเรื่องที่
สังคมจีนให้ความสนใจและให้ความส้าคัญ ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม ยกเว้น
เดือนมิถุนายน จีนมีการน้าเสนอพาดหัวข่าวเรื่องวัคซีนโดยการน้าเสนอภาพลักษณ์ของจีน
ให้อยู่ในฐานะที่เป็นผู้น้าของโลก ส่วนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนตุลาคมจีนได้น้าเสนอข่าว
แสดงถึงความสนใจหรือห่วงใยทั งประชาชนในประเทศของตนและประเทศเพื่อนบ้านด้วย 
สอดคล้องกับ Tangyuenyong (2015) ได้เคยกล่าวไว้ว่า “จีนแสดงความสนใจหรือห่วงใย
ประเทศต่างๆ ในทวีปแอฟริกาและสัญญาว่าไม่ว่าจีนจะพัฒนาไปเพียงใด จีนจะไม่ทอดทิ ง
มิตรเก่าแก่ที่เป็นเพื่อนในยามยากและร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา จีนจะไม่ลืมว่าเสียงของ
ประเทศต่างๆ ในแอฟริกาเหล่านี ท้าให้จีนได้มีที่นั่งในองค์การสหประชาชาติ” อาจจะเนื่อง
ด้วยเหตุผลข้างต้น จึงพบว่าจีนมีการช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านในช่วงเวลาดังกล่าว หาก
จะพิจารณาว่า เหตุใดไม่มีการให้ความช่วยเหลือตั งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ 
เป็นไปได้ว่าจีนจะพยามช่วยเหลือประเทศตนเองมาเป็นอันดับแรก จากนั นจึงมีการขยาย
การให้ความช่วยเหลือประเทศอื่น ๆ  

การแสดงความน่าเช่ือถือก็อยู่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันกับการแสดงความห่วงใย 
คือเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม แสดงให้เห็นว่าในขณะที่จีนให้ความสนใจและห่วงใย
ประชาชนเรื่องวัคซีน จีนยังคงสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่ประชนชนไปในเวลาเดียวกัน 
ตามมาด้วยพาดหัวข่าวที่แสดงถึงการขอความร่วมมือ จะเห็นว่ามีการให้ความส้าคัญ แสดง
ความเป็นผู้น้าของโลกก่อน หลังจากนั นจึงมีการน้าเสนอพาดหัวข่าวเรื่องการขอความ
ร่วมมือ แสดงให้เห็นถึงความเฉลี่ยวฉลาดของจีน คือก่อนท่ีจะมีการขอให้ประชาชนออกมา
รับวัคซีน ได้ให้ความรู้หรือให้ข้อมูลแก่เขาเสียก่อน ถือเป็นการน้าเสนอข่าวที่มีความแยบยล  

การน้าเสนอข่าวด้านความส้าคัญของวัคซีนจีน มีการน้าเสนออย่างต่อเนื่องทุก
เดือนและเน้นหนักในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนส่วนในเรื่องของการพัฒนามีการ
น้าเสนอข่าวอย่างสม่้าเสมอ ถึงแม้ไม่ได้มีการน้าเสนอข่าวเป็นประจ้าทุกเดือนก็ตาม โดยจีน
อาจมองว่าเรื่องการพัฒนาของจีน เป็นเรื่องที่จีนท้าอยู่แล้วอย่างต่อเนื่อง ไม่มีความจ้าเป็น
ในการน้าเสนอข่าวด้านนี ทุก ๆ เดือน 
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2. ปฏิบัติทางวาทกรรมและปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรมที่สะท้อนสภาพสังคม
วัฒนธรรมจีน 

จากภาษาที่ใช้ในพาดหัวข่าวเรื่องวัคซีน แสดงให้เห็นถึงกระบวนการประกอบ
สร้างทางวาทกรรม โดยพบว่าตัวบทในพาดหัวข่าวมีส่วนส้าคัญในการรณรงค์ให้ประชาชน
จีนไปรับวัคซีน พาดหัวข่าวเป็นสื่อหนึ่งที่ช่วยเป็นกระบอกเสียงให้กับรัฐบาล โดยสื่อข่าวเห
รินหมินหวัง（人民网）ถือเป็นหนึ่งในสื่อที่ควบคุมโดยรัฐบาล ดังนั น ข่าวที่สื่อออกไป
ย่อมเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในขณะเดียวกันประชาชนที่เช่ือและศรัทธา
รัฐบาลเมื่อเสพข่าวในสื่อนี ก็อาจจะเกิดการคล้อยตามได้ง่าย  

นอกจากนี  ตัวบทในพาดหัวข่าวได้แสดงออกถึงความเป็นจีนในหลายด้าน เช่น 
ด้านการเป็นผู้น้าของโลก ถึงแม้ว่าในเวทีโลกจีนมักจะใช้ค้าพูดที่ถ่อมตัวว่าตนเองเป็น
ประเทศที่ก้าลังพัฒนา แต่ในขณะเดียวกันจีนยังมีอุดมการณ์ที่ต้องการขึ นมาเป็นผู้น้าของ
โลกอยู่เสมอ โดยพบว่าจีนวางบทบาทของตนเองให้อยู่ในฐานะที่เป็นผู้น้าของโลก แสดง
ความห่วงใยประเทศอ่ืน ๆ ที่ด้อยพัฒนากว่า เป็นต้น 

สื่อข่าวที่น่าเช่ือถือของประชาชนจีนเป็นเสมือนโครงสร้างเชิงสถาบันที่มาพร้อม
กับความรู้ที่ว่าเป็นสื่อที่เป็นที่ยอมรับและน่าเช่ือถือ ร่วมกับการน้าเสนอข่าวเพื่อสนอง
นโยบายของรัฐบาลซึ่งเป็นผู้มีอ้านาจในการคัดเลือก ตัดทิ ง หรือก้าหนด “ความรู้” ที่
ต้องการให้เลือนหายไปหรือคงอยู่ ในยุคที่เกิดปัญหาวิกฤตโรคระบาด Covid-19 โดยใช้
ภาษาที่หลากหลายรูปแบบแต่สื่อความหมายไปในทิศทางเดียวกัน เป็นความคิดหลักของ
สารที่ต้องการสื่อให้ประชาชนรับรู้ คือ “วัคซีนของจีนดี” “ทุกคนควรไปฉีดวัคซีน” ซึ่งสิ่ง
เหล่านี สามารถท้าให้เข้าใจกลไกของอ้านาจในการก้ากับควบคุม ซึ่งหมายถึงวิถีปฏิบัติทาง
สังคมและวัฒนธรรมของจีนในยุคนี ได้เป็นอย่างดี 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 กลวิธีทางภาษาเป็นวิธีการทางภาษาเพื่อให้ผู้ใช้ภาษาบรรลุวัตถุประสงค์ทางวาท
กรรม คือเป็นวิธีทางภาษาเพื่อผลิต/สร้างวาทกรรมเกี่ยวกับวัคซีน โดยผู้ใช้ภาษาคือ
ส้านักพิมพ์ภายใต้การก้ากับดูแลของรัฐบาล ดังนั นการก้าหนดข้อมูลเพื่อให้เป็น “ความรู้” 
แก่ประชาชน รัฐบาลจึงมีส่วนในการคัดเลือกหรือตัดทิ งข่าวสาร หรือ “ความรู้” นั น ทั ง
ส้านักพิมพ์และรัฐบาลเป็นผู้มีอ้านาจในฐานะที่เป็นเสมือนโครงสร้างเชิงสถาบันท่ีมาพร้อม
กับการเป็นท่ียอมรับจากความรู้เดิมที่ประชาชนมี การเป็นสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือผนวก
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กับอ้านาจที่อยู่เหนือประชาชนส่งผลให้ “ความรู้” ที่ถูกก้าหนดมาแล้วนั นเป็นที่น่าเช่ือถือ
เป็นเท่าตัว  
 กล่าวถึงความเช่ือของประชาชน การจะเช่ือหรือไม่เช่ือ “ความรู้” ที่ได้รับมานั น 
ต้องมีความรู้ เบื องหลังที่มีอยู่ เดิมสนับสนุน หรือเป็นความรู้ที่เกิดจากการรับรู้บริบท
แวดล้อม ณ ห้วงเวลานั น เช่น การเรียกร้องให้ประชาชนออกมารับวัคซีน ผู้ที่เห็นด้วยว่า
เป็นการลดความเสี่ยงเบื องต้น โดยความรู้ที่ได้อาจจะมาจากคนในครอบครัวพูดคุยกัน และ
ออกมารับวัคซีนตามที่สารนั นสื่อมา การเช่ือ ยอมรับ และปฏิบัติตามข่าวสารหรือ 
“ความรู้” นี  เรียกว่า “ร่างกายใต้บงการ” (Docile Body) 
 ปฏิบัติการทางวาทกรรมคือการที่พาดหัวข่าวที่เกี่ยวกับวัคซีนมีอิทธิพลและ
บทบาทต่อสังคมจีน มีส่วนส้าคัญในการรณรงค์และสนับสนุนให้ประชาชนจีนออกมารับ
วัคซีน จากการน้าเสนอข่าวสื่อให้เห็นว่าประเทศจีนไม่ได้มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนวัคซีน 
แต่เป็นการสร้างความเช่ือมั่นให้ประชาชนว่าวัคซีนจีนมีคุณภาพ และรณรงค์ให้ประชาชน
ออกมารับวัคซีนให้มากที่สุด เพื่อลดปริมาณการติดเชื อของประชาชนในประเทศ 
 นอกจากนี  จากช่วงเวลาที่พบการน้าเสนอพาดหัวข่าวเรื่องวัคซีน ที่มีความโดด
เด่นมาเป็นอันดับแรกคือ จีนให้ความส้าคัญเรื่องข่าววัคซีนอย่างต่อเนื่องทุก ๆ เดือน อีกทั ง
จีนมีการแสดงความเป็นผู้น้าของโลกทั งในประเทศและเวทีโลก ซึ่งสิ่งนี ถือเป็นอ้านาจอ่อน 
(soft power)  ที่ท้าให้จีนทั งสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในประเทศและเสมือน
ว่าจีนยืนอยู่เหนือคู่แข่งในมุมมองของสังคมโลก ต่อมาในช่วงหลัง จีนหันมาให้ข่าวสารด้าน
แสดงความห่วงใย แสดงความน่าเช่ือถือ แล้วจึงมีการขอความร่วมมือในเดือนพฤษภาคม 
แสดงให้เห็นว่าจีนมีการน้าเสนอพาดหัวข่าวท่ีเป็นระบบ แยบยลและชาญฉลาด 
 การน้าเสนอข่าวไปในทิศทางเดียวกันส่งผลให้ผู้อ่านมีความเชื่อมั่นและคล้อยตาม
ได้ง่าย เป็นผลดีต่อความต้องการของรัฐบาลจีน สิ่งนี แสดงให้เห็นว่าผู้ครอบครองสื่อมี
อ้านาจมากกว่าผู้เสพสื่อ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของฟูโกต์ (Foucault, 1980) ที่อธิบายให้
เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงอ้านาจและการใช้อ้านาจของวิถีปฏิบัติการทางวาทกรรมที่สามารถ
เข้าไปสร้างทัศนคติความคิดให้สังคมเกิดการยอมรับและปฏิบัติตาม 
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยชิ้นนี้ศึกษามุมมองของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ใน
ด้านการเรียนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ในปีการศึกษา 2564 
เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์บุคคลแบบกึ่งโครงสร้างผู้เข้าร่วมวิจัย 15 คนเพื่อให้ได้ข้อมูล
เชิงลึกเกี่ยวกับมุมมองของพวกเขา นอกจากน้ียังมุ่งเน้นไปท่ีวิธีการเชิงความหมายเชิงอุปนัย
เพื่อการวิเคราะห์แก่นสาระ ผลการวิจัยพบว่า ประสบการณ์ของนักศึกษามีทั้งประสบการณ์
เชิงบวกและเชิงลบ ประสบการณ์เชิงบวกของนักศึกษาแบ่งออกเป็นสี่ประเด็น ได้แก่ ความ
ยืดหยุ่นและความสะดวกสบาย การบรรเทาความเครียดในการเรียน ความคุ้มค่ากับ
ค่าใช้จ่าย และความสะดวกในการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย ประสบการณ์เชิงลบของ
นักศึกษาแบ่งออกเป็น 5 ประเด็น ได้แก่ สภาพแวดล้อมท่ีไม่เอื้ออ านวย การขาดปฏิสัมพันธ์
ที่อาจเกิดขึ้นได้ ความไม่พร้อมของผู้สอนและนักศึกษา การขาดการควบคุมตนเอง และ
ปัญหาสุขภาพ 
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Abstract 
 This study investigates the perspective of English and Communication 
Program (EC) students on online learning during the COVID-19 pandemic. This 
qualitative research investigated students’ perspectives on online learning. 
The data was collected using a semi-structured individual interview with 1 5 
participants to gain in-depth insight into their perspectives. In addition, it 
focused on an inductive semantic approach to thematic analysis.The results 
revealed that students’ experiences are twofold: positive and negative 
experiences. Students’ positive experiences are divided into four themes: flexibility 
and convenience, relief of study stress, cost-effectiveness, and convenience of 
assignment submission. Students’ negative experiences are divided into five 
themes: unfavorable environments, possible lack of interaction,  teachers 
& students’ unpreparedness, lack of self-regulation, and health problems. 
                                                 
Keywords: English and Communication students, COVID-19 
pandemic, Online learning 
 
Introduction  

Thailand was the first country to report an imported case of COVID-
19 infection from China on January 13, 2020 (World Health Organization, 
2020). Prime Minister Prayut Chan-o-cha announced an emergency decree 
and nationwide lockdown beginning April 3, 2020, until further notice (TAT 
News.org, 2020). Due to the ongoing lockdown, most economic activities, 
schools, training institutes, and higher education activities came to a halt. To 
combat the challenge, educational institutions including universities changed 
from classroom teaching to online teaching. 

 Ubon Ratchathani University is a public university in northeast 
Thailand offering undergraduate and postgraduate programs. Due to the 
severe spread of COVID-19, the university followed government measures to 
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prevent COVID-19 and announced online teaching from April 16, 2021, 
following the prevention and surveillance measures for the Coronavirus 
Disease 2019 outbreak (No.4). Instructors gradually adapted their teaching and 
students adapted their learning to the imposed circumstances. For course 
materials and information, instructors have increasingly used Google 
Classroom, Facebook, email and other platforms for communication and 
assignment submission. They have also used many suitable platforms for their 
live lectures, such as Google Meet, Zoom, and Microsoft Teams.  

 
Theoretical Framework 

Online learning and students’ readiness 
In general, student learning activities mostly happen in the 

classroom, so they can interact and communicate with one another face to 
face.  Currently, due to the pandemic disruption, they have had to adapt 
themselves to learn and use new technology. However, online learning is not 
something new in education. Online learning and teaching is education that 
occurs on the internet and is also known as distance education or web-based 
education (Sadiku, Adebo and Musa, 2018). There are two types of online 
learning, asynchronous and synchronous. Asynchronous online instruction provides 
students with teaching materials so they can learn from them usually on a 
weekly basis at any time based on their convenience. It is suitable for those 
who are not available to be online at the same time as their instructors or 
classmates ( Scheiderer, 2021). On the other hand, Scheiderer (2021) describes that 
for synchronous online instruction, students and teachers meet together 
virtually from wherever they are. The English and Communication program at 
faculty of Liberal Arts, Ubon Ratchathani University has adopted both 
asynchronous and synchronous online teaching and learning to support 
students’ learning during the pandemic.  
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For students to participate in online learning, students must be ready 
for self directed learning in three dimensions: 1) students must accept a form 
of teaching delivery which is different from face-to-face classroom teaching 2) 
students must be competent and confident to use the Internet and computer 
mediated communication, and 3) students must have the capacity for self-
directed learning engagement (Warner, Christie, & Choy, 1998, cited in 
Hartnett, 2016). Fortunately, nowadays, most students use technology and 
the Internet almost every day. At Ubon Ratchathani University, students have 
access to the Internet, so they might be familiar and comfortable with 
technology equipment for online learning. However, some students might be 
less ready for this form of education because of their lack of technological 
skills and ineffective electronic devices which could result in low motivation 
for learning.  

  
Online Learning and Student Motivation 

 Motivation plays a big role in students learning performance. 
Motivation is divided into two types: intrinsic motivation and extrinsic 
motivation. Intrinsic motivation is the motivation from inside the individual to 
perform some activities for their satisfaction.  “It is defined as “the doing of 
an activity for its inherent satisfactions rather than for some separable 
consequence” (Ryan & Deci, 2000a, p. 56). On the other hand, extrinsic 
motivation is defined as “a construct that pertains whenever an activity is 
done in order to attain some separable outcome” (Ryan & Deci, 2000a, p. 60). 
Scholars assert that intrinsic motivation has long been interconnected with 
distance learners and has been identified as a vital characteristic of online 
learners (Moore, 1989; Shroff, et al., 2007, cited in Harnett, 2016). Each student 
has a different motivation that depends on their goals. Gray & DiLoreto (2016) 
indicated that learning motivation exists when students have participated in 
the learning process with willingness and desire. Motivating learners to 
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continue in online learning is not easy, so teachers need to understand 
students' motivation to encourage them to do activities in an online 
classroom (Dilekli & Orakcı, 2022). This is because motivation can help them 
to succeed in online learning. 
 

Previous Research about Students’ perceptions of online 
learning  

Numerous studies mostly with a quantitative approach have been 
conducted worldwide to investigate students’ perspective towards online 
learning in different educational institutions and they found both advantages 
and challenges of online learning during the Covid-19 pandemic. Regarding 
the strengths of online learning, research found that online learning allows 
students to have full access to the materials (Yang & Cornelius, 2004; 
Almahasees, Mohsen & Amin, 2021; Baczek, Zagańczyk-Bączek Szpringer, 
Jaroszyński & Wożakowska-Kapłon, 2021; Khan, Vivek, Nabi, Kaojah & Tahir, 
2021; Thanavisut, 2021), self-pace learning and flexibility (Yang & Cornelius, 
2004; Almahasees et al., 2021; Baczek et al., 2021; Thanavisut, 2021; 
Rahmayanti, Sawastini, Dantes &Kultsum, 2022 ), ability to stay home (Baczek 
et al., 2021; Thanavisut, 2021), class interactivity (Baczek et al., 2021; Khan et 
al., 2021; Ramayanti et al., 2022), ability to record a class meeting (Baczek et 
al., 2021; Thanavisut, 2021), new experiences and technological skills 
(Almahasees et al., 2021), comfortable surroundings (Baczek et al., 2021; 
Thanavisut, 2021 ), class interactivity (Thanavisut, 2021), cost-effectiveness 
(Yang & Cornelius, 2004; Baczek et al, 2021), ease of connection to the Internet 
(Yang & Cornelius, 2004), well designed class interface (Yang & Cornelius, 2004) 
and improving language skills (Ramayanti et al., 2022). As for weaknesses of 
online learning, difficulty of adaptation to online learning (Almahasees et al., 
2021), reduced interaction with teachers and social isolation (Yang & 
Cornelius, 2004; Baczek et al., 2021; Thanavisut, 2021, Sah, 2021 ), technical 



วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถนุายน 2565)       117 
 

and Internet connection problems (Yang & Cornelius, 2004; Baczek et al, 
2021& Almahasees et al., 2021; Thanavisut, 2021 ), poor learning condition at 
home (Baczek et al., 2021; Thanavisut, 2021 ), lack of self-regulation and 
motivation (Yang & Cornelius, 2004; Baczek et al, 2021; Almahasees et al., 
2021; Thanavisut, 2021 ), monotonous instructional methods (Yang & 
Cornelius, 2004), poorly-designed course content (Yang & Cornelius, 2004), 
and physical and mental health problems (Idris, Zulkipli, Abdul-Mumin, 
Ahmad, Mitha, Rahman, Rajabalaya David & Naing, 2021). 

However, such studies mostly use questionnaires for data collection. 
As a result, the outcomes were quantitative rather than qualitative. Therefore, it 
is hard to learn the insights of students’ perspectives. At the same time, none 
of the studies were found to purely explore English language students’ perspectives 
towards online teaching. To fill the gaps, this study intends to explore the 
English and Communication Program students’ perspectives on learning during the 
COVID-19 pandemic. The researchers employed qualitative research interviews to 
gain insights because so that the EC students express their feelings in a deeper 
and more interesting way.  

 
Research objectives  

From our observation, university students have mixed opinions about 
online learning and teaching particularly students in the English and 
Communication Program at Ubon Ratchathani University. The main objective 
of this study is to investigate the perspective of English and Communication Program 
students on online learning during the COVID-19 pandemic during the academic 
year 2021.  

 
 Research Questions 



118               วารสารศิลปศาสตร ์มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถนุายน 2565)        
 

The current research aims to answer the question: what is English 
and Communication Program students’ perspective on online learning during 
the COVID-19 pandemic? 

 
Methodology 

Participants 
 The population of this study is Thai undergraduate students from 
second year to fourth-year from the English and Communication Program (EC), 
Faculty of Liberal Arts, Ubon Ratchathani University. The general information of the 
participants was collected to learn about their gender (male, female, not 
specified), and levels of study. The number of participants is 15 students. 
The research used the snowball sampling method to recruit the participants 
and select at least two students from each year to show a diverse perspective. 
However, for privacy protection, every student’s personal details are kept 
confidential. The interviewees’ names are written anonymously using pseudonyms. 
In terms of participants’ online learning experience, all participants in the 
study have enrolled in at least one of the courses taught online due to the 
COVID-19 pandemic disruption. 
 

Data collection 
The study uses qualitative (interview) data collection methods to 

obtain the opinions of the participants towards online learning and teaching. 
The researcher used semi-structured interviews, so they can collect as much 
insight into students' perspectives on learning as possible, as interviews can 
provide deeper and broader insights than other methods (Ribbins, 2007). The 
semi-structured interview questions are adapted from Imsa-ard’s (2020) 
questionnaire. 

The researcher asked the participants in Thai as follows: เรียนออนไลน์
ช่วงนี้เป็นยังไงบ้าง (How do you like studying online?), ระหว่างเรียน online เเละ 
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onsite ต่างกันยังไง (What do you think are the differences between online and 
onsite learning?), ชอบการเรียนแบบไหนมากกว่า (What kind of learning do you 
like more?), คิดว่าอะไรเป็นอุปสรรคในการเรียนออนไลน์ (What do you think is a 
barrier to online learning?), ข้อเสียของการเรียนออนไลน์คืออะไร (What do you 
think are the disadvantages of studying online?), ข้อดีของการเรียนออนไลน์คือ
อ ะ ไ ร  (How about the advantages of online learning?). Then, the researcher 
added follow-up questions based on participants’ answers. The interviews 
took place between 26 December 2021 and 18 January 2022. Each interview 
was conducted individually because it enabled participants to express their 
opinions privately and honestly, and it took 10-20 minutes for each interview. 
All interviews were conducted and recorded via Google Meet. After all 
interviews were completed, the researcher started transcribing the interviews from 19 
to 20 January 2022.  Transcription aims to decode the script collected through 
the interviews. This activity can help the researcher learn what the participants 
have reflected on the questions asked. 

 
Data analysis  

After collecting the data using the semi-structured interview, the 
researcher used an inductive semantic approach to thematic analysis based 
on Braun and Clarke (2006) to analyze the interview transcriptions. Using this data 
analysis method can help the researcher understand more about students’ 
perspectives and help to identify their central ideas. For the data analysis, the 
6-step process of thematic analysis is used as follows: familiarizing oneself 
with the data, generating initial codes, searching for themes, reviewing themes, 
defining and naming themes, and producing the report (Braun & Clarke, 2006). 
Since this is a descriptive study, semantic themes were identified. The 
semantic units of the interview transcripts are words, phrases, or paragraphs, 
and then related meaning units are coded with a similar label. After coding, 
the researcher analyzed the entire text, compared the codes for similarity and 
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difference, and divided them into categories and subcategories. Finally, the 
researchers were able to determine the primary themes by looking at the codes and 
categories. 

 
Findings and Discussion 

The purpose of this study is to investigate the perspective of English 
and Communication students on online learning during the COVID-19 pandemic 
disruption in the academic year 2021. The findings of this study are presented in 
three aspects:  general information, students’ positive experiences, and students’ 
negative experiences. 

 
This section illustrates the general information of the 15 participants 

who were interviewed to investigate their perspectives towards online learning and 
teaching.  
 
Table 1: General Information of the participants 

General Information Number 

Gender 
- Male 

- Female 
- Not specified 

 
2 
11 
2 

Levels of Study 
- Year 2 
- Year 3 
- Year 4 

 
2 
3 
10 
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As shown in the table above, all 15 participants are from the English 
and Communication Program. The majority are eleven female participants, while 
there are two male participants and two who did not wish to specify their 
gender. In terms of their levels of study, ten fourth-year students are the 
majority of the participants while there are three third-year students and the 
rest were second-year students. In this study, interview responses are divided 
into two parts; positive and negative experiences. 

 
The students’ positive experiences of online learning and teaching 
From the interview, the students’ positive experiences are grouped 

into four themes: flexibility and convenience, relief of study stress, cost-
effectiveness, and convenience of assignment submission. Examples of students’ 
response are presented below 

1. Flexibility and Convenience  
The flexibility and convenience for online learning is widely 

recognized among the participants as illustrated in the following examples of 
interview excerpts:  

- “I think it is convenient for me to not wake up early, so I don’t have 
to rush to get ready to go to class. When I am hungry, I can eat during my 
class. It's good to study anytime and anywhere”. (Pimmy, a fourth-year 
student) “เราคิดว่ามันก็สะดวกดี ไม่ต้องตื่นเช้าไม่ต้องรีบเตรียมตัวไปเรียนเวลาเราหิวเรา
ก็กินได้ตลอดเวลามันก็ดีเรียนตอนไหนก็ได้เรียนที่ไหนก็ได้  
 - “When I study online, I can wake up to study immediately without taking 
a shower”. (Nico, a second-year student) “เราเรียนออนไลน์เราก็สามารถท่ีจะตืน่มา
เรียนได้เลยโดยที่ไม่ต้องอาบน้ า”   
 - “Online learning for me,  the only good thing is that it's 
convenient.  That is, I can study anywhere”. (Kunda, a fourth-year 
student) “ออนไลน์ส าหรับเรามันดีอย่างเดียวคือ สะดวกแค่นั้นเลย คือเราสามารถเรียนได้
ทุกที”่   
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 - “Studying online allows me to review a video record of the lessons 
before the exams”. (Grap, a fourth-year student) “ออนไลน์มันก็ได้ย้อนกลับไปดู
วิดีโอที่บันทึกไว้อ่ะก่อนท่ีจะสอบเป็นการทบทวนเนื้อหา” 
 - “I can go back to watch the videos of my class repeatedly”. (Jai, a 
fourth-year student) “เราสามารถกลับมาดูวิดีโอที่อาจารย์อัดไว้ให้เราได้เราสามารถ
กลับมารีวิวได้เราสามารถฟังซ้ าๆย้ าๆได้” 
 - “Instructors record a video of their teaching. If I don’t understand a 
lesson or forget it, I can watch the recorded video later”. (Pair, a fourth-year 
student) “อาจารย์จะอัดบันทึกวิดีโอไว้ให้ที่หลังด้วย ถ้าเกิดเราไม่ได้เข้าใจในห้องหรือว่า
เราตอนที่เราถามอาจารย์ในห้องมันไม่ครอบคลุมแล้วก็ทีนี้แบบก็ไปถามเพื่อนเสริม ถ้าเกิด
ลืมก็ไปดูวิดีโอท่ีอัดย้อนหลังได้” 

As shown in the excerpts above, what makes online learning a positive 
experience for most participants is the flexibility and convenience. That is, when 
students have a morning class, they do not need to prepare themselves or 
shower before they go to the university. They are also able to study anywhere 
they want with an Internet connection. Aside from convenience, video recording 
of lessons also plays a large role in students’ positive experiences. Some students 
review lessons from the teacher's video recording, if they do not understand them 
in the asynchronous online classroom, they can review the videos repeatedly. 
From these interview excerpts, the flexibility and convenience of studying 
online results in positive experiences for students. These findings correspond 
to research done by Yang & Cornelius (2004), Almahasees et al., (2021), Baczek et 
al. (2021), Thanavisut (2021) and Rahmayanti et al (2022) indicating that students 
have positive experiences with online learning since it allows them to study at 
any convenient place and at their own pace.  

 
 
2. Relief of stress from studying  
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Participants found that online learning relieves stress from studying 
in various ways as shown in the examples of interview responses below.  

- “I don’t feel nervous and anxious much when I study online as I 
don’t have to be with a lot of classmates”. (Grap, a fourth-year student) “ไ ม่
ต้องเกร็งไม่ต้องตื่นเต้นอะไรมากเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ต่อหน้าเพื่อนเยอะๆ  

- “I feel like I’m more confident and I don’t feel anxious about my 
presentation in a class”. (Pimmy, a fourth-year student “รู้สึกว่าเวลาเราพรีเซนต์
งานเราจะมีความมั่นใจมากขึ้นรู้สึกไม่ตื่นเต้น” 

- “I am not anxious when I do a presentation to many classmates 
because my friends turn off their cameras. I only look at the screen and focus 
on myself”. (Champ, a fourth-year student) “เราไม่ตื่นเต้นเวลาพรีเซนต์งานต่อหนา้
เพื่อนเป็นสิบๆคน อันนี้ก็ลดความตื่นเต้นไปบ้างเวลาอยู่กับหน้าจอเราอยู่คนเดยีวเราโฟกสัที่
ตัวเราเราไม่ได้กลัวเพื่อนมาดูเพราะว่าเพื่อนหลายคนก็ปิดกล้องไป” 

- “I’m not anxious when I don’t understand a lesson and have to 
turn on the microphone to ask a question. Some teachers also do not mind 
if we turn off our camera while studying”. (Pair, a fourth-year student) “แล้วก็
เหมือนแบบไม่ตื่นเต้นเวลาเราไม่รู้แล้วก็เปิดไมค์ถามอาจารย์ แบบอาจารย์บางคนแกก็ไม่ได้
ให้เปิดกล้องเรียน”  

As seen above the second theme of the students’ positive 
experiences is the relief of stress and pressure from studying. Many students 
feel more comfortable presenting online compared to presenting in the 
classroom. For them, sitting in front of a computer in an online class while 
giving a presentation is less stressful. In addition, not turning on cameras in 
their online class makes the students feel less pressured and more 
courageous to express their opinions. These findings seem to correspond to 
research done by Thanavisut (2021) which found that students had more class 
interactivity learning online.  

3. Cost-effectiveness 
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Students found that studying online at home reduces the cost of 
several expenses as shown in their responses below.  

- “I can submit my work online and it’s more cost-effective because 
I don’t have to pay for any worksheets”. (Grap, a fourth-year student) “เ ร า
สามารถส่งงานออนไลน์ได้ แล้วเราไม่เปลืองเงินค่าชีทท่ีต้องไปซื้อ” 

 - “When studying online, I don’t have to prepare myself much and 
don’t have to go to the university. Since the gas price is expensive, learning 
online helps me to save costs”.  (Tiw, a fourth-year student) “การเรียนออนไลน์
ไม่ต้องเตรียมตัวมากไม่ต้องขี่รถมาม. การที่เราขี่รถมา ม. ยิ่งช่วงนี้น้ ามันแพงขึ้นเราก็จะได้
ลดการใช้น้ ามันมากขึ้น” 

- “When studying online, I submit my work online. It saves cost from 
printing out assignments”. (Pair, a fourth-year student) “ออนไลน์อ่ะประหยัดกว่า
เพราะว่าส่งงานทางออนไลน์ มันก็ประหยัดดีที่ไม่ต้องปริ้นท์งานส่ง” 

The third theme that causes students to have positive experiences is 
cost-effectiveness. Although students must pay full tuition fees, online 
learning has helped them save on other costs. Studying online reduces the 
cost of course handouts because most teachers distribute them online which 
saves on the printing cost. In addition, online studying saves money on gas 
for vehicles since it is not necessary for students to travel to the university 
when they study online. The findings related to cost-effectiveness from this 
study are in accordance with the research of Yang & Cornelius (2004) and 
Baczek et al (2021) which indicates that students spend money more 
efficiently while taking online courses.  

4. Ease of assignment submission 
The last theme of the students’ positive experiences is the ease of 

assignment submission. Submitting work online is considered fast and helps 
students save time from traveling to their university to submit their printed 
assignments at the university in person.  



วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถนุายน 2565)       125 
 

- “Studying online is easier and faster as when my professor gives an 
assignment; I can do it and submit it online immediately”. (Brendy, a second-
year student) “การท างานออนไลน์มันง่ายตรงที่มันรวดเร็วกว่าเพราะว่าอาจารย์อัพปุ๊บ
เราเห็นปั๊บแล้วเราก็ท าท าแล้วเราก็ส่งตรงนั้นเลย” 

- “Online learning means I don’t have to go to university. I can submit 
an assignment anytime without leaving it in my lecturers’ mailbox”. (Grap, a 
fourth-year student) “ทุกอย่างมันคือออนไลน์ไม่ต้องเข้าคณะเราท าเสร็จแล้วเรา
สามารถกดส่งได้เลยไม่ต้องเอาไปส่งท่ีเมล์บ็อกซ์” 

As seen in the excerpts below, students can conveniently submit their 
assignment via one of the available online platforms instead of submitting printed 
assignments to their instructors which saves time for students.  

 
The students’ negative experiences of online learning  
The interviews show that many students have negative experiences 

with studying online which are unfavorable environments, possible lack of 
interaction, teacher & student unreadiness, lack of self-regulation, and health 
problems. The details are below.  

1. Unfavorable environments 
Many students found that unfavorable environments such as noise 

and Internet connection problems can hinder their online learning as shown 
in the following responses.   

Noise  
- “I cannot control car sounds, barking dog sounds, and rain while I 

have to do a presentation”. (Pimmy, a fourth-year student) “เราควบคุมไม่ ได้
เสียงรถอะไรอย่างเนี่ยเสียงหมาเห่าบ้างเสียงฝนตกบ้างเวลาเราจะพรีเซนต์งานมันก็จะมี
เสียงรบกวน” 

“Absolutely, there is a car sound from outside. It is not like an exam 
in a quiet classroom”. (Ice, a fourth-year student) “ข้างนอกแน่นอนว่ามันก็มีเสียง
รถเสียงรามันไม่เหมือนท่ีสอบในห้องที่มันเข้าไปในห้องแล้วก็เงียบ”  
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- “I am from a community that has the sound of dogs, cats, 
lawnmowers, and chickens, so it makes me unable to follow lessons”. (Pair, 
a fourth-year student,) “เราที่อยู่มันอยู่ในชุมชนก็จะมีเสียงหมา เสียงแมว เสียงเครื่อง
ตัดหญ้า เสียงไก่อะไรอย่างง้ี ก็มีบ้างบางทีก็ฟังไม่ทัน” 

It seems that both natural and man-made noise from surrounding 
environments could disturb student’s online learning activities as found in previous 
research work by Baczek et al. (2021) and Thanavisut (2021).  

 
Internet Connection Problems 
For students, an unstable Internet connection on many occasions 

seems to make their online learning problematic, as can be seen from the 
students’ remarks below.    

- “Sometimes, there is an internet connection problem in the rainy 
season, resulting in a power blackout, so I cannot follow my lessons just like 
other classmates”. (Pimmy, a fourth-year student) “อินเตอร์เน็ตบางทีเน็ตไม่ดีมัน
ก็หลุด บางเวลาหน้าฝนฝนตกไฟดับเราก็เรียนไม่ทันเพื่อน”  

- “There is an internet connection problem for both professors and 
students. It is slow and it makes us not understand the lesson”. (Ice, a fourth-
year student) “มีปัญหาด้านอินเทอร์เน็ตทั้งของอาจารย์ทั้งของนักเรียนมันช้า มันก็จะ
สะดุดท าให้ฟังกันไม่รู้เรื่อง” 

- “There is a Wi-Fi connection problem at my dorm. It sometimes 
doesn't work too”. (Nico, a second-year student) “เรื่องของ Wi-Fi หอก็จะหลุด
บ่อยค่ะบางทีไม่ค่อยได้เรื่อง” 

- “Sometimes, when I take an exam and have to turn on the camera, 
there is an internet connection problem, so I am worried. (John, a third-year 
student) “การสอบบางทีเน็ตมันก็ตัดไปเนี่ยตอนที่เปิดกล้องมันก็หลุดมันท าให้วิตกมากว่า
มันจะหลุดอีกหรือเปล่า” 

- “If I have an online exam, I feel that it is not OK since I have to 
worry about saving the exam answers and a problem with the website that I 
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have to submit a quiz on”. (Jenny, a third-year student) “ถ้าเป็นข้อสอบที่สอบ
ตั้งกล้องบางทีก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคต้องมาพะวงว่ากว่าจะเซฟข้อสอบกว่าจะนู่นนี่นั่นเผื่อ
มันมีปัญหากับเว็บท่ีเราส่ง” 

From the aforementioned excerpts, the Internet connection issue may 
cause problems for teachers and students during their class.  Internet 
disconnection makes students worried about submitting exam answers while they 
are having an online exam too. The findings about students’ experience towards the 
Internet connection problems in this study contradict with studies done by Yang & 
Cornelius (2004) and Yi and Linda (2004) which claimed that students positive 
experiences of online learning comes from the ease of connection to the Internet. 
However, the findings are in line with some research work such as those of Yang 
& Cornelius (2004) Baczek et al (2021) Almahasees et al. (2021); Thanavisut, 
(2021) pointing out that technical and internet connection problems seem to 
cause negative online learning experiences for students.  

 
2. Less interaction  
Some students admitted that they have less interaction with their 

lecturers when compared to face-to-face classroom learning as shown in the 
responses below.  

“I can exchange more ideas with teachers in a face-to face class than 
in an online class. Studying online is like taking notes from my lecturer’s lecture.  I 
don’t feel as motivated to share opinions or responses to my teacher’s questions 
compared to when I’m in an on-site class”. (Grap, a fourth-year student,) “ได้
แลกเปลี่ยนความคิดกับอาจารย์ได้เยอะกว่าออนไลน์ ออนไลน์มันก็เหมือนเรียนๆจดๆ
ตามอาจารย์ มันไม่มีความอยากเเสดงความคิดเห็นหรืออยากตอบเท่ากับตอนเรียนออน
ไซต์” 

- “There are fewer interactions in online learning because I can't talk 
to friends around me as I can in onsite class”. (Robert, a fourth-year student) 
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“ออนไลน์Interaction มันมีน้อยมากมันไม่มีใครมานั่งอยู่ข้างๆ แล้วคุยด้วยตลอดเวลา
เหมือนในห้อง” 

- “My mic usually doesn’t work. When I put in comments in the 
chatbox, a professor doesn’t notice it so she/he might feel that I am less 
interested in interacting with them”. (Pimmy, a fourth-year student) “ไมค์ เค้า
ไม่ดังเวลาแชทไปอาจารย์ก็ไม่ค่อยเห็นว่าเราแชทไปถามอาจารย์ก็จะรู้สึกว่าเราไม่ได้ตอบไป 
การinteractกับอาจารย์มันก็จะลดน้อยลง” 

Some students found that online learning does not allow social 
interaction between students and their class fellows or their instructors as it 
is hard for them to feel motivated to share their opinions or to initiate 
discussion in the online classroom. The results confirm the findings of research 
done by Yang & Cornelius (2004), Baczek et al. (2021), Thanavisut (2021), and 
Sah (2021) which point out that online learning causes a negative experience 
in terms of reduced interactions. However, for some students interviewed in 
this study, they found that online learning resulted in more classroom 
interaction as they felt more confident to share their opinion online which 
was confirmed by the research of Thanavisut (2021).  

 
Delayed feedback 
Some students found that they receive feedback slowly from their 

fellow students and instructors when studying online due to different reasons 
as shown below.  

- “When my classmate and I are assigned to do group work, I have 
to talk and discuss face to face with my group members. It is quite hard to 
use online communication”.  (Brendy, a second-year student) “งานกลุ่มที่ เรา
จะต้องมีการพูดคุยต่อหน้ากันในการประชุมปรึกษาหารือกันมันก็เป็นเรื่องค่อนข้างยากที่
เราจะใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการสื่อ 

- “Teachers take a different amount of time to reply to students’ 
emails, students might have to wait for, 1 hour or more depending on each 
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person”. (Jai, a fourth-year student) “อาจารย์แกจะมี ระยะเวลาการตอบกลับมันจะ
ห่างมันจะนานนิดนึงนะ บางคน 1 ช่ัวโมง บางคนก็จะข้ามไปหนึ่งวันเลยแล้วแต่ละคน” 

- “Some professors do not read messages students sent through a 
chat box in the online class, rather they only care about those students who 
talk to them via their microphone”.  (Nico, a second-year student) “บางอาจารย์
บางประเภทอะค่ะที่เค้าไม่ได้สนใจแชทเขาสนใจแค่นักศึกษาที่เปิดใมค์” 

- “The professor will reply to my text message about one day after I 
send a text message to the professor”. (Pimmy, a fourth-year student) 
“อาจารย์ก็จะใช้เวลาตอบประมาณครึ่งวันหรือหน่ึงวันโดยประมาณ”สารระหว่างกัน” 

Possible lack of interaction is one of the factors that shapes students’ 
negative experiences. Usually, in a face-to-face classroom, students can ask 
or respond to the teacher’s questions or they can have interactions with their 
classmate immediately. However, online learning does not seem to allow 
students to do so easily. Students may be more interested in online learning 
if they can share their opinions with their teachers and classmates effectively. 
Possible lack of communication with their instructors and peers in class can make 
students less motivated. If they do not have motivation, they might not be 
passionate about studying. These findings are supported by previous research 
done by Yang & Cornelius (2004), Baczek et al. (2021) Thanavisut  (2021) and 
Sah (2021).  

3. Teacher and student unpreparedness  
Unpreparedness of instructors and students could bring about 

negative online learning experiences as can be seen from the following 
interview responses.  

- “Some teachers don’t know how to use online teaching tools such 
as how to share the screen during a presentation”. (Grap, a fourth-year 
student) “จะมีปัญหาแต่กับอาจารย์ที่แบบว่าไม่ค่อยรู้เรื่องเครื่องมือที่ใช้สอนในเวลาแชร์
สกรีนหรือว่าอะไรเนี่ยปัญหาส่วนมากจะเป็นแบบเวลาพรีเซ็นต์งานแบบแชร์หน้าจอไม่ได้
อะไรแบบเนี้ย”  



130               วารสารศิลปศาสตร ์มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถนุายน 2565)        
 

- “I don’t have a lot of money. I only have a phone and I have to 
borrow another device from friends if I have an online exam”. (Ice, a fourth-
year student) “เราเป็นคนที่ขาดแคลนมีแต่โทรศัพท์อะไรอย่างง้ี แล้วก็ต้องไปยืมเพื่อน
เอาที่เขาไม่มีสอบช่วงนั้น” 

- “If a student has only one device as I do, and when I have to turn 
on the camera and look at the questions on the phone at the same time to 
write the answer on the paper, it's a waste of time”. (Pair, a fourth-year 
student“ถ้าเกิดคนที่มีแค่อุปกรณ์เดียวอย่างเราอะไรเง้ีย มันก็จะต้องแบบเอาเครื่องที่เรามี
ตั้งกล้องแล้วก็ให้เราท าในกระดาษมันเสียเวลาเพราะว่าเราต้องดูโจทย์ในโทรศัพท์”  

- “I have a problem with a device for studying online. Sometimes, I 
don’t have enough of my device. I have to borrow another one from friends 
because I have to use two devices for the exam”. (Brendy, a second-year 
student) “มีปัญหากับเรื่องอุปกรณ์ว่าบางครั้งก็ไม่พร้อมกับอุปกรณ์ในการเรียน ส่วนการ
สอบที่ต้องใช้device ตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไปผมก็ต้องไปยืมเพื่อน” 

- “It seems like some teachers are not well-prepared for their online 
teaching.  There are also problems with their microphone”.  (Nico, a second-
year student) “อาจารย์บางคนก็จะเตรียมการมาสอนออนไลน์ไม่ค่อยมีความพร้อมกับ
การสอนออนไลน์เท่าไหร่อาจารย์บางคนก็จะมีปัญหาเรื่องของไมค์” 

- “Sometimes, teachers face problems with how to upload files or 
Powerpoint slides. The teacher spends a long time to solve them before they 
continue teaching again”. (Champ, a fourth-year student) “บางทีอาจารย์ก็
เกิดปัญหา วิธีอัพโหลดไฟล์หรืออัพโหลดสไลด์แล้วไฟล์หาย อาจารย์ก็แก้อยู่นานกว่าจะ
ได้เรียน” 

- “Some instructors lack knowledge of online teaching platforms. For 
example, the teacher doesn't know how to use and record Google Meet”. 
(Trenny, a third-year student) “อาจารย์มีปัญหาที่ ได้ใช้พวกช่องทางออนไลน์
เพราะว่าอาจารย์ไม่สันทัดอย่างเช่นอาจารย์สอนmeet อาจารย์ก็ไม่เข้าใจว่าถ้าจะเข้า 
Meet จะเข้าตรงไหนจะต้องอัดยังไงท ายังไง” 
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Online learning can be something new for some instructors and 
students. Some teachers are not ready or lack knowledge of some online 
teaching applications or tools. Teachers’ unpreparedness about using 
technology tends to be a problem because they need time to solve technical 
problems, so time is spent on fixing those problems instead of teaching. In 
addition, taking an online exam for students requires more than one device, 
so it is a problem for students with one learning device. The findings seem to 
correspond to some previous studies (Yang & Cornelius (2004), Baczek et al. 
(2021) Thanavisut  (2021) and Sah (2021) which pointed out technical 
problems as part of negative online learning experiences.  

4. Less self-regulation 
It was found that online learning can result in less self-regulation 

among students in various aspects as seen in the interview responses below.  
- “I wake up late sometimes and miss a class. If I study one subject 

on that day, I don’t pay attention to it, especially when I have to study 
online”. (Champ, a fourth-year student) “บางวันก็ตื่นสายแล้วไม่ได้สนใจ ก็นั่น
แหละก็ไม่เข้าเรียนก็บ่อย ส่วนตัวถ้าเรียนวิชาเดียวก็จะไม่สนใจเลยยิ่งเรียนออนไลน์ด้วย”  

- “Sometimes, I don’t wake up to study in the morning. When the 
teacher gives assignments, I don't know much about them, but I learn about 
them from my friends. My work is not good enough and I cannot meet the 
deadline so I get a low score from assignments”. (Pair, a fourth-year student) 
“บางครั้งนอนดึกก็ไม่ตื่นเช้ามาเรียน เลยท าให้เวลาสั่งงานอะไรเนี่ยเราไม่ค่อยรู้เเต่จะมารู้ที
หลังจากเพื่อนเเล้วเราก็เเบบท างานเสร็จไม่ทันหรือไม่ดีตามเวลาที่อาจารย์สั่งอย่างเนี่ย เลย
ท าให้เราได้คะเเนนน้อย” 

- “Sometimes, I play games and don’t listen while the teacher is 
teaching”. (Robert, a fourth-year student) “บางทีอาจจะนั่นแหละเล่นเกมส์แล้ว
ไม่ได้ฟังในส่วนท่ีอาจารย์lecture” 

-  “I am lazy when I study online because I am not as motivated as 
to study as in a real classroom where I can meet and interact with friends and 
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professors”. (Pimmy, a fourth-year student) “ออนไลน์รู้สึกว่ามันท าให้เราขี้เกียจ
กว่าเพราะเราไม่กระตือรือร้นไปเรียนเหมือนที่เราได้เจอเพื่อนไปเจออาจารย์ที่ห้อง” 

While students can study online anywhere, they do not need to rush 
to class, they might be lazy and inactive when studying. However, when they 
miss classes, they may miss deadlines for assignments or exams. Additionally, 
some students are not interested in studying online because they have no 
one to encourage them to study. Thus, they are easily distracted by some 
activities such as games and social media applications and unable to keep up 
with their classmates. As a result, they have a negative online learning 
experience which confirms findings from the previous research studies of Yang 
& Cornelius (2004), Baczek et al. (2021), Almahasees et al., (2021) and 
Thanavisut, (2021) indicating that lack of self-regulation and motivation among 
students can cause negative online learning experiences.  

5. Health problems 
Since online learning requires students to spend a great deal of time 

in front of an electronic device, they found that it might be hazardous to their 
health, according to the students’ responses during the interview.  

- “I feel anxious and stressed sometimes when I study online a lot or 
sit down for a long time because I have to stare at the screen for a long time”. 
(Grap, a fourth-year student) “รู้สึกว่ามีนะเพราะว่ารู้สึกว่านั่งนานๆมันล้า มันรู้สึกว่า
หัวใจมันห่อเหี่ยว มันวิตกกังวลรู้สึกเครียดในบางครั้งที่เรียนเยอะๆหรือนั่งนานๆ มันต้อง
แบบน่ังจ้องหน้าจอนาน” 

- “Another bad thing about studying online is mental health. I 
usually have backache from it”. (Jai, a fourth-year student) “อี ก อ ย่ า ง ก็ คื อ
ปัญหาสุขภาพจิตด้วยสุขภาพกายด้วยปวดหลังอะไรอย่างง้ี”  

- “In online classes, I sit and stare for a long time. It hurts my eyes 
and I feel that I have a headache more often when I stare at the screen. It 
is also tiring”. (Pimmy, a fourth-year student) “เรียนออนไลน์เรานั่งจ้องนานใช่ไหม
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มันปวดตาแล้วก็รู้สึกว่ามันปวดหัวบ่อยขึ้นเวลาจ้องนานนานน่ะมันจะเบลอแต่เราก็จะ
เหนื่อย” 

- “I'm getting fatter because I don’t have a daily exercise routine. 
When I study at home, if I am hungry, I just eat food”. (Brendy, a second-
year student) “ผมอ้วนขึ้น ด้วยความที่เราไม่มีกิจวัตรประจ าวันในการออกก าลงักาย ครั้ง
นี้มันอยู่บ้านเราเรียนสบายเราก็แบบเวลาที่เราหิวเราก็เดินไปกิน” 

With online learning, students need to spend several hours per day 
in front of a computer or phone screen. This activity can cause eye strain, 
back pain and obesity. Students who gain weight while learning online at 
home may be more concerned about health problems. The findings from this 
study seem to agree with Idris et al., 2021 which reports health problems in 
various aspects as part of negative online experiences among students.  

 
Conclusion 

There are numerous quantitative studies conducted on exploring 
students’ opinions on online learning during the Covid-19 pandemic. 
However, this study is qualitative in nature and focuses on English and 
Communication Program (EC) students at Ubon Ratchathani University. The 
purpose of this study is to investigate the perspective of students on online 
learning and teaching during the COVID-19 pandemic. This study used a 
qualitative research method that is suitable to clearly reveal students’ 
opinions from interviews for the analysis. This study’s finding reveals students’ 
perspective towards online learning in two aspects. Firstly, the students’ 
positive experiences on online are categorized into four themes; flexibility and 
convenience, relief of pressure and stress from studying, cost-effectiveness, 
and ease of work submission. Secondly, the students’ negative experiences 
on online learning are categorized into five themes; unfavorable 
environments, possible lack of interaction, teacher & student unpreparedness, 
lack of self-regulation and health problems. In addition, student positive and 
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negative perspective towards online learning can play a big role in student’s 
motivation and readiness for self-directed learning to succeed in online 
learning.  
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