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 วารสารศลิปศาสตร มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน ี ปที ่6 ฉบบัท่ี 2 (กรกฎาคม 

- ธันวาคม 2553) นําเสนอบทความวิชาการท้ังบทความในดานการทองเท่ียว 

ภูมิสถาปตยกรรม และบทความดานสังคมศาสตร ซึ่งเปนบทความภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ บทความท้ังหมดน้ีมีประเด็นปญหาท่ีนาสนใจและมีประโยชน

อยางยิ่งทางวิชาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นับเปนการขยายอาณา

แหงความรูใหกวางขวางย่ิงข้ึน 

 วารสารศิลปศาสตร หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับการสนับสนุนจาก

นกัวชิาการและผูสนใจท่ัวไป ในการติดตามวารสารซ่ึงไดพฒันาอยางตอเน่ือง และ

มุงหวังใหวารสารเปนเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนความรูและความคิดตอกันเพื่อใหเกิด

ประโยชนสูงสุด วารสารยินดีอยางยิ่งที่จะรับพิจารณาบทความวิชาการ บทความ

วิจารณ หรือผลงานอื่น ๆ จากนักวิชาการทั่วประเทศ เพื่อตีพิมพในวารสาร 

หวังเปนอยางยิ่งวาทานผูอานจะไดรับความรูและสารประโยชนจากวารสาร

ศิลปศาสตรฉบับนี้

 อนึง่ วารสารขอกราบขอบพระคณุคณุธานนิทร  วงษอาษา ทีเ่อือ้เฟอภาพปก

ที่สวยงามและเขากันกับสารัตถะของวารสารศิลปศาสตรฉบับนี้อยางยิ่ง 

 

       บรรณาธิการ
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ศักยภาพการพัฒนาการทองเที่ยว
เชิงชาติพันธุไทอาหมในรัฐอัสสัม 

ประเทศอินเดีย 
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บทคัดยอ

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาศักยภาพทางการทองเที่ยว

เชิงชาติพันธุไทอาหม ในรัฐอัสสัม ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย 2) พัฒนารูปแบบ

การทองเที่ยวเชิงชาติพันธุที่เหมาะสมของกลุมชาติพันธุไทอาหม ในรัฐอัสสัม 

ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย และ 3) เสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาความ

สัมพันธระหวางประเทศสาธารณรัฐอินเดีย และราชอาณาจักรไทยผานการสราง

เครือขายการทองเท่ียวเชิงชาติพนัธุไทอาหม ศกึษาดวยระเบียบวิธวีจิยัเชิงคณุภาพ 

ผานแนวคิดเกีย่วกบัศกัยภาพทางการทองเท่ียวและขีดความสามารถในการรองรับ

นักทองเท่ียว วิเคราะหดวยเครื่องมือวิเคราะหสถานการณ

 ผลการวิจัยพบวากลุมชาติพันธุไทอาหมมีศักยภาพสูงในดานสิ่งดึงดูดใจ

ทางการทองเท่ียวโดยเฉพาะประวัติศาสตร ธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรม และ

ประชาชน ขณะท่ีศกัยภาพดานการเขาถงึแหลงทองเท่ียวและศักยภาพของส่ิงอาํนวย

ความสะดวกทางการทองเท่ียวยังตองไดรบัการปรับปรงุ ทัง้นีร้ปูแบบการทองเท่ียว

ทีเ่หมาะสมตอการจดัการทองเทีย่วเชงิชาตพินัธุไทอาหมกค็อืรปูแบบการทองเทีย่ว

โดยชุมชน

 ประโยชนทีไ่ดรบัจากการวิจยันีจ้ะนําไปสูแนวทางการสงเสริมความสัมพนัธ

ระหวางประเทศไทยและอินเดียดวยการสงเสริมการทองเท่ียวท่ีทําใหเกิด

การเรียนรูวัฒนธรรมไทอาหม

คําสําคัญ การทองเที่ยวเชิงชาติพันธุ กลุมชาติพันธุไทอาหม 

  ศกัยภาพการทองเทีย่ว ขดีความสามารถในการรองรบันกัทองเทีย่ว
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Abstract

 The objectives of this research are as follows: 1) Investigate the 

potential of ethnic tourism of the Tai-Ahom in Assam state, the Republic 

of India. 2) Develop a mode of ethnic tourism suitable for the Tai-Ahom 

ethnic group in Assam state, the Republic of India. 3) Off er politic 

recommendations for the development of international relation between 

the Republic of India and the Kingdom of Thailand through building 

a network for Tai-Ahom ethnic tourism. The study was conducted with 

qualitative research methodology through concepts about tourism potential 

and tourism carrying capacity. Analysis was done by tools for situation 

analysis. 

 The results yield that the Tai-Ahom ethnic group has high potential 

in tourist attractions, especially in terms of history, natural resources, 

society and culture, as well as population, whereas the potential in access 

to tourism locations and facility needs improvement. In addition, the mode 

of tourism suitable for the management of Tai-Ahom ethnic tourism is 

community-based tourism.

 The benefi ts from this research will lead to a guideline for the 

promotion of relation between Thailand and India through the promotion 

of the kind of tourism that leads to learning Tai-Ahom culture.

Keywords Ethnic Tourism, Tai Ahom Ethnic Group, Tourism Potential, 

  and Tourist Carrying Capacity
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บทนํา

 เม่ือพิจารณาจากความใกลชิดระหวางกลุมชาติพันธุไท-ไทยแลว พบวา

กลุมชาติพันธุไทอาหม (Tai-Ahoms) ในประเทศอินเดีย มีความใกลชิดกับ

ประเทศไทยอยางยิ่ง และยังเปน “กลุมชาติพันธุไทที่มีอิทธิพลทางการเมืองมาก

ที่สุดของรัฐอัสสัมในประเทศอินเดีย” (Gohain and Konwar, 2008) เนื่องดวย

ประวัตศิาสตรไทอาหมเองไดกลาวถงึพัฒนาการของตนเองผานอาณาจักรนานเจา 

(Nan-Chao Empire) กระทั่งอพยพโยกยายมาสูภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

(Gogoi, 2004) แมกลุมชาติพันธุไทอาหมในปจจุบันจะนับถือศาสนาฮินดู 

แตปรากฏรองรอยทางวัฒนธรรมบางประการ อาทิ ประเพณีบิฮู (Bihu Festival) 

ซึ่งจัดขึ้นในชวงเดือนเมษายนโดยชาวไทอาหมเชื่อวาเปนเทศกาลปใหม อันมี

ความคลายคลงึกบัประเพณสีงกรานต อยางไรกด็ ีคาํอธบิายความเชือ่และพธิกีรรม

บางอยางคลายกันกับคนไทยในประเทศไทยยังคงจํากัดเพียง การสื่อความหมาย

ทางวัฒนธรรม (Cultural Interpretation) จากการนําเสนอของชนช้ันนํา (Elite 

Person) ของชาวไทอาหมเทานั้น

 สําหรับประเทศไทยการศึกษาเกี่ยวกับกลุมชาติพันธไทอาหม ในรัฐอัสสัม 

ซึง่เปนรฐัทางภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืของสาธารณรฐัอนิเดยีมีมารวมเจ็ดทศวรรษ 

ในประเด็นตางๆ มีการศึกษา ทั้งดานประวัติศาสตร มานุษยวิทยา ภาษาศาสตร 

สังคมวิทยา หรือแมกระทั่งวัฒนธรรมศึกษา (Mohan Gogoi, 2008) อาทิ 

สงัข พนัธโนทัย (พ.ศ. 2497) คณุบรรจบ พนัธเุมธา (พ.ศ. 2498) ฉตัรทพิย นาถสภุา 

(พ.ศ. 2532) เรณู วิชาศิลป (พ.ศ. 2539) และสุดแดน วิสุทธิลักษณ (พ.ศ. 2550) 

เปนตน แตพบวามขีอมูลนอยมากท่ีเปนการศึกษาขอมลูของกลุมชาติพนัธุไทอาหม

ในประเด็นทรัพยากรเพ่ือพัฒนาสูการทองเท่ียวเชิงชาติพันธุ ท้ังท่ีในความเปนจริงแลว

กลุมชาติพันธุไทอาหมมีศักยภาพและโอกาสที่จะพัฒนาสูการเปนการทองเที่ยว

เชิงชาติพันธุ (Ethnic Tourism) ทั้งดานสิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยว 

(Amenity) สิ่งดึงดูดทางการทองเที่ยว (Attraction) และการเขาถึงแหลงทองเที่ยว 

(Accessibility) การทองเที่ยวเพื่อเรียนรูและทําความเขาใจระหวางสังคม

และวัฒนธรรม เปนทางเลือกที่ไมเพียงแตจะสรางโอกาสใหกับกลุมชาติพันธุ 

ในประเทศอินเดียเพ่ือลดความยากจนเทานั้น แตจะมุงสรางการเรียนรู
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พหุวัฒนธรรมระหวางอินเดียและสังคมไทยยิ่งข้ึน ขณะเดียวกันความสนใจของ

ผูอยูนอกกลุมชาติพนัธุไทโดยเฉพาะกลุมรฐับาลอนิเดยี มกีารระบวุาการทองเท่ียว

เชิงชาติพันธุเปนเรื่องใหมในประเทศอินเดียที่เพิ่งเริ่มตนในนามการทองเที่ยว

ชนบท (Rural Tourism) ที่ยังอยูในกระบวนทัศนของการทองเที่ยวแบบมวลชน 

(Mass Tourism) ดังนั้นการแสดงความสนใจตอแนวทางการจัดการทองเท่ียว

เชิงชาติพนัธุจงึถกูตคีวามในเร่ืองของการนําเสนอกิจกรรมทางประเพณีของไทอาหม

ที่ยังคงมีอยูเพื่อใหนักทองเท่ียวมาชมเทานั้น ดังเชนเทศกาลบิฮูขางตน ขณะท่ี

การทองเที่ยวเชิงชาติพันธุเปนการใหความสําคัญเชิงคุณคาจากการทองเที่ยว

ในรปูแบบของการทองเทีย่วหลงัสมยัใหม (Post-modern Tourism) ซึง่นกัทองเทีย่ว

จะใหความสําคัญกับการเรียนรูวัฒนธรรม การซึมซับความแตกตางและความ

คลายคลึงของชาติพันธุ ฯลฯ ยังไมไดรับความสนใจมากนัก 

โดยนัยนี้ บทความนี้จึงมุงศึกษาศักยภาพของกลุมชาติพันธุไทอาหม

เพือ่การพัฒนาการทองเท่ียวเชิงชาติพนัธุ อนัจะเปนแนวทางสูการยกระดับเครือขาย

กลุมชาติพันธุไท-ไทยศึกษาระหวางไทย-อินเดียตอไปในอนาคต

วัตถุประสงคในการศึกษา
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคการศึกษาดังนี้

 1 เพือ่ศกึษาศกัยภาพทางการทองเทีย่วเชิงชาตพินัธุไทอาหมในรฐัอสัสมั 

ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย

 2 เพื่อพัฒนารูปแบบการทองเท่ียวเชิงชาติพันธุที่เหมาะสมของกลุม

ชาติพันธุไทอาหม ในรัฐอัสสัม ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย

 3 เพือ่เสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาความสัมพนัธระหวางประเทศ

สาธารณรัฐอินเดีย และราชอาณาจักรไทยผานการสรางเครือขายการทองเที่ยว

เชิงชาติพันธุไทอาหม

แนวคิดในการศึกษา

 ในการศึกษาครั้งนี้ ไดใชแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาศักยภาพของแหลง

ทองเท่ียว (บญุเลิศ จติตัง้วัฒนา, 2549) ทีป่ระกอบไปดวยส่ิงดงึดดูทางการทองเท่ียว 

(Attraction) ความสะดวกในการเขาถึงแหลงทองเท่ียว (Accessibility) และ 
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สิง่อาํนวยความสะดวกในการทองเทีย่ว (Amenity) โดยไมละเลยเกีย่วกบัขดีความ

สามารถในการรองรับนักทองเที่ยว (Carrying Capacity) อีกดวย

 ขอมูลที่ได ไดนํามาวิเคราะหโดยใชเครื่องมือการวิเคราะหสถานการณ 

(SWOT analysis) เพือ่เสนอรูปแบบการทองเท่ียวเชิงชาติพนัธุทีเ่หมาะสมตอกลุม

ชาติพันธุไทอาหม อันเปนความคาดหวังวาจะเปนแนวทางหน่ึงของการกําหนด

นโยบายความสัมพันธระหวางประเทศไทยและอินเดียที่ดีตอไปในอนาคต

วิธีการศึกษา
 ในการศึกษาครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) 

โดยมีเครื่องมือในการวิจัย 3 ชนิดดวยกันดังนี้

 1. การศึกษาเอกสาร (Documentary Review) โดยเปนเอกสาร
ชั้นรอง (Secondary Document) ที่เกี่ยวของกับประวัติศาสตร สังคม และ

วัฒนธรรมของชาวไทอาหม รวมถึงเอกสารการทองเที่ยวของรัฐอัสสัมที่กลาวถึง

การทองเท่ียวในกลุมของชาวไทอาหม

 2. การสังเกตการณแบบไมมีสวนรวม (Non-participant 
Observation) ในกจิกรรมการดําเนนิชวีติและความรูสกึนกึคดิของคนในทองถิน่
ทั้งที่อยูในกลุมชาติพันธุไทอาหมและนอกกลุม ตลอดจนกิจกรรมการทองเท่ียว

เชิงชาติพันธุที่เกิดขึ้นในรัฐอัสสัม

 3. การสัมภาษณแบบเปนทางการ (Formal Interview) และแบบ
ไมเปนทางการ (Non-Formal Interview) สวนใหญแลวเปนการสัมภาษณ
แบบเปนทางการเนือ่งจากถกูกาํหนดบคุคลทีต่องสมัภาษณจากหนวยงานราชการ

ที่ดูแล ขณะท่ีการสัมภาษณแบบไมเปนทางการใชสําหรับคนทองถิ่น โดยใชภาษา

อังกฤษและลามเปนสื่อกลาง

ขอบเขตในการศึกษา
 ในการศึกษาครั้งนี้ มีขอบเขตในการศึกษาประกอบดวย

 1. ขอบเขตดานพ้ืนท่ี งานวจิยันีเ้ลอืกพืน้ทีใ่นการศกึษาภาคสนาม ไดแก

เมืองกูฮาติ (Guwahati) หมูบานสิพสาคร (Sivsagar) หมูบานปตสากู (Patsaku) 

และหมูบานน้ํารุป (Namrup) ในเมืองดิบรูกาห (Dibrugarh) รัฐอัสสัม
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 2. ขอบเขตดานประชากร เนื่องจากวิธีการศึกษาในครั้งนี้ใชระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนั้นประชากรในการสังเกตและสัมภาษณจึงไดแกบุคลากร

ของรัฐเชน ขาราชการระดับสูง ผูเช่ียวชาญทางดานประวัติศาสตรและโบราณคดี

ในหนวยงานรัฐ รวมถึงผูบริหารในหนวยงานการทองเท่ียวท้ังระดับรัฐ (State 

Government) และรัฐบาลกลาง (Central Government) เจาของธุรกิจเอกชน

ในรัฐอสัสัม ไดแกบรษิทันาํเท่ียว ธรุกจิท่ีพกั ธรุกจิรานอาหาร ธรุกจิคมนาคมขนสง 

และธุรกจิของท่ีระลึก นกัวชิาการท้ังในประเทศไทยและประเทศอินเดีย คนในทองถ่ิน 

และเจาหนาที่ในองคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) ซึ่งดําเนินการโดยชาวไทอาหม

ผลการศึกษา
 ศักยภาพของการทองเที่ยวเชิงชาติพันธุไทอาหม
 ในรัฐอัสสัม พบวาศักยภาพของการทองเท่ียวเชิงชาติพันธุไทอาหม 

ประกอบดวย

 1. ศกัยภาพดานส่ิงดงึดดูทางการทองเท่ียว (Tourism Attraction)
 สิ่งท่ีดึงดูดใจใหนักทองเท่ียวอยากเดินทางเขาไปทองเท่ียวและสรางความ

ประทับใจตอกลุมชาติพันธุไทอาหม (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2549:10) ไดแก

 1.1 ดานประวัติศาสตร
 ศักยภาพสิ่งดึงดูดใจทางการทองเที่ยวดานประวัติศาสตร พบวากลุม

ชาติพันธุไทอาหมมีเปนจํานวนมากท้ังประวัติศาสตรในฐานะตํานานบอกเลา

เกีย่วกับพระเจาเสอืกาฟา (King Sukapha, 1228-1268 A.D.) กษตัรยิชาวไทอาหม

อพยพผูคนขามเทือกเขาปาดไก (Patkai) มาตั้งถ่ินฐานท่ีลุมแมน้ําพรหมบุตร 

ชวงกอนป พ.ศ. 1763 (Gait,2004: 72) พรอมทั้งมีกษัตริยสืบราชวงศนับตั้งแต

พระเจาเสือกาฟาจนกระทั่งเสียเอกราชแกอังกฤษในป พ.ศ. 2369 ซึ่งตํานาน

ดังกลาวปรากฏทั้งที่เปนมุขปาฐะ (Oral Tradition) และพงศาวดาร (Chronicle) 

มีเปนจํานวนมากโดยนัยนี้ในดานศักยภาพของส่ิงดึงดูดใจในฐานะการเลาเรื่อง 

(Story Telling) ใหนักทองเที่ยวจึงมีความสมบูรณ

 ขณะเดยีวกนั ไมเพยีงแตขอมลูทางประวตัศิาสตรของกลุมชาตพินัธุไทอาหม

เทานั้น การสืบทอดราชวงศของชาวไทอาหมยังกอใหเกิดการปลูกสรางโบราณ

สถานท่ีสําคัญซึ่งสวนใหญเกี่ยวเน่ืองกับราชสํานักไทอาหม เชน พระราชวังเจหุง 
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(Karen Ghar) สุสานราชวงศมอยด้ําหรือเจรายดอย (Moidam or Charaideo) 

พระราชวังเจมวน (Talatal Ghar) เปนตน ซึ่งปจจุบันโบราณสถานดังกลาว

เปนแหลงทองเท่ียวที่คนในทองถิ่นรูจักกันดีอยูแลว

 1.2 ดานธรรมชาติ
 บริเวณพื้นที่กลุมชาติพันธุไทอาหมนั้น มีทรัพยากรธรรมชาติจํานวนมาก 

เนือ่งดวยการตดิระหวางพรมแดนของประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีนและสหภาพ

เมียนมาร ซึ่งไมเพียงแตจะทําใหมีภูมิอากาศอยูในระหวาง 21-30 องศาเซลเซียส

เทานัน้ หากแตทรพัยากรปาไมรวมถึงการทําไรชา ซึง่สวนใหญแลวไรชาทีร่ฐัอัสสมั

มีชื่อเสียงมากท่ีสุดแหงหนึ่งในโลกและสวนใหญแลวชาวไทอาหมยังเปนเจาของ

อีกดวย

 1.3 ดานสังคมและวัฒนธรรม
 กลุมชาติพันธุไทอาหมมีความแตกตางทางดานสังคมและวัฒนธรรม

คอนขางชัดเจนกวาชาวอินเดียกลุมอื่นๆ แมวาในดานภาษาและการนับถือ

ศาสนา ชาวไทอาหมไมสามารถพดูภาษาตระกลูไทและนบัถอืพทุธเหมอืนกบักลุม

ชาติพันธุไทกลุมอื่นๆ ในพื้นที่ใกลเคียง เชน ไทผาเก (Phake) ไทคําตี่ (Khamti) 

หรือไทคํายาง (Khamyang) เปนตน แตลักษณะทางสังคมเชน ระบบเครือญาติ 

การนับถือหมอโหลง (หมอหลวง) ประจําหมูบาน การนับถือผูอาวุโส ตลอดจน

การตอนรับคนแปลกหนาฉันมิตร สะทอนอุปนิสัยของคนไทไดอยางชัดเจนที่สุด
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ภาพประกอบ 2: แผนท่ีอาณาจักรไทอาหม
(ที่มา: Wikipedia, 2010: website)

ภาพประกอบ 1: พระเจาเสือกาฟา
(ที่มา: Tai Ahom International, 2010: website)
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ภาพประกอบ 3: พระราชวังเจหุง (Karen Ghar)
(ที่มา: ถายโดยผูศึกษา)

ภาพประกอบ 4: สุสานราชวงศมอยดํ้าหรือเจรายดอย 
(Moidam or Charaideo) (ที่มา: ถายโดยผูศึกษา)
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 จากขอมลูภาคสนามพบวาไมวาผูศกึษาเดนิไปยงัเรอืนชาวไทอาหมหลงัใด 

จะมชีาวไทอาหมอืน่ๆ เดนิทางมาตอนรบัจนเตม็เรอืนเจาของบานพรอมทัง้เชญิชวน

ใหผูศึกษาไปเยือนเรือนของตนเองและยกสํารับอาหารมาเลี้ยงทุกหลัง

 ขณะเดียวกัน วัฒนธรรมบางประการของชาวไทอาหมในการตอนรับ

คนแปลกหนา ยงัสามารถพัฒนาสูกจิกรรมการตอนรบันกัทองเท่ียวไดอกีดวย เชน 

พธิกีรรมการตอนรบัคนแปลกหนาดวยการนาํลกุลาวหรอืเหลาหมักจากขาวเหนยีว

มาตอนรบัพรอมมกีารเชญิสิง่ศกัดิส์ทิธิเ์ปนภาษาไทอาหมมาคุมครองคนแปลกหนา 

ซึ่งพิธีกรรมดังกลาวมีธรรมเนียมปฏิบัติทั้งการตอนรับจากเจาของบานตลอดจน

การตอนรับของชุมชนที่เรียกวา Phra Tra Along

 นอกจากน้ี กลุมชาติพันธุไทอาหมยังมีประเพณีที่โดดเดนและกลายเปน

ประเพณีประจํารัฐอัสสัมอันสะทอนใหเห็นศักยภาพทางวัฒนธรรมชาวไทอาหม

ตอการทองเท่ียวอยางยิ่ง ไดแกประเพณีบิฮู (Bihu) ซึ่งก็คือประเพณีสงกรานต

แบบฮินดูซึ่งจัดในวันที่ 15 เมษายนของทุกป ทั้งนี้เปนท่ีนาสังเกตวาในชวงเวลา

ภาพประกอบ 5: พระราชวังเจมวน (Talatal Ghar)
 (ที่มา: ถายโดยผูศึกษา)
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เดียวกันนั้นกลุมชาติพันธุไทอื่นๆ ที่นับถือศาสนาพุทธก็มีประเพณีคลายกัน 

เรียกวา “สั่งแกน (Sangken)” หรือสงกรานตในประเทศไทยนั่นเอง ทั้งนี้

ประเพณีบิฮูจะมีการแสดงระบําบิฮูดวยการแตงกายแบบไทอาหม พรอมทั้งมีการ

แสดงดนตรีไทอาหมประกอบดวย

 วัฒนธรรมดานอาหารก็นับเปนอีกสิ่งหนึ่งที่สะทอนศักยภาพทาง

การทองเท่ียวของกลุมชาติพันธุไทอาหม ทั้งเครื่องดื่มไดแก “ลุกลาว” หรือเหลา

ที่หมักจากขาวเหนียว ตลอดจนขนมที่ทําจากขาวราดโยเกิรตและน้ําตาลออย 

และกับขาวซึ่งสวนใหญเปนเนื้อหมูสามชั้น ผักกูด มะเขือยาว ไก และปลาเปน

สวนประกอบหลักพรอมกับการรับประทานอาหารบนถาดดวยมือ สิ่งเหลานี้เปน

ความแตกตางระหวางวัฒนธรรมอินเดียและไทอีกประการหนึ่งดวย

ภาพประกอบ 6: แมน้ํา Dillhi ซึ่งบรรจบกับแมน้ําพรหมบุตร 
(ที่มา: ถายโดยผูศึกษา)
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ภาพประกอบ 7: ไรชาใกลแมน้ํา Dillhi

ภาพประกอบ 8: เจาของเรือนตอนรับขึ้นเรือน 
(โปรดสังเกตการแตงกาย) (ที่มา: ถายโดยผูศึกษา)
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ภาพประกอบ 9: พิธี Phra Tra Along
 (ที่มา: ถายโดยผูศึกษา)

ภาพประกอบ 10: ระบําบิฮูในชุมชน
 (ที่มา: ถายโดยผูศึกษา)
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ภาพประกอบ 11: ขาวจากหนังสือพิมพของรัฐอัสสัมกลาวถึงประเพณีปอยสั่งแกนในชุมชนไท 
(ที่มา: The Assam Tribune, 2010: 7)

ภาพประกอบ 12: ขนมจากขาว ราดโยเกิรตและน้ําตาลออย วางบนกาบหมาก 
(ที่มา: ถายโดยผูศึกษา)
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ภาพประกอบ 13: สํารับอาหารไทอาหม
(ที่มา: ถายโดยผูศึกษา)

 1.4 ดานประชาชน
 ประชาชนชาวไทอาหม มีความสนใจและตื่นตัวอยางยิ่งตอการจัดการ

ทองเท่ียวในรัฐอัสสัม โดยเฉพาะในพื้นที่ซึ่งผูศึกษาลงภาคสนาม พบวาไดรับเชิญ

จากชาวไทอาหมใหบรรยายเกีย่วกบัการทองเทีย่วในสถาบนัอดุมศึกษาของรฐับาล

อนิเดยีสองแหง และรบัเชญิไปสมัภาษณลงหนงัสือพมิพทองถิน่อีก 1 ฉบบัเกีย่วกบั

แนวคิดการจัดการทองเที่ยว เนื่องจากคนในทองถิ่นระบุวารัฐบาลอินเดียและ

รัฐบาลทองถ่ินสงเสริมการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีของชาวไทอาหมนอยมาก และ

ชาวไทอาหมยังขาดองคความรูดานการทองเที่ยวอยางยิ่ง
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ภาพประกอบ 14: การบรรยายในมหาวิทยาลัย Dibrugarh 
(ที่มา: ถายโดยผูศึกษา)

ภาพประกอบ 15: การบรรยายในวิทยาลัย Namrup 
(ที่มา: ถายโดยผูศึกษา)
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 2. ศกัยภาพดานการเขาถงึแหลงทองเท่ียว (Tourism Accessibility)
 บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2549:11) ไดระบุถึงศักยภาพดานการเขาถึง

แหลงทองเท่ียว (Tourism Accessibility) ไววาเปนปจจยัสาํคญัทีท่าํใหนกัทองเท่ียว

เดินทางเขาไปทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวได โดยมีเสนทางหรือเครือขาย

การคมนาคมที่สามารถเขาถึงแหลงทองเที่ยวไดอยางสะดวกและปลอดภัย ทั้งนี้

ในพื้นท่ีวิจัยพบศักยภาพดานการเขาถึงแหลงทองเที่ยวดังกลาวพบวายังไมมี

ความสะดวกเทาใดนักทั้งทางรถไฟ ทางถนน และทางเครื่องบินในลักษณะของ

การเช่ือมตอเสนทาง เชน การเดินทางโดยรถไฟหรือทางเครื่องบิน ซึ่งสอดคลอง

กับ V.S. Kumaran (2010: สัมภาษณ) เจาหนาที่ดานขอมูลขาวสารสําหรับ

นักทองเท่ียว (Tourist Information Offi  cer) ของการทองเที่ยวแหงอินเดีย (India 

Tourism) ในการแสดงความเห็นตอประเด็นดังกลาววา

 “...นักทองเท่ียวเองตองเดินทางผานรัฐใหญๆ เชน 

เดลี กอลกัตตา กอน ไมมีเสนทางคมนาคมทางตรง

ทีส่ะดวกมาถงึไดเลย ทาํใหนักทองเทีย่วตองเสยีคาใช

จายและเสยีเวลาในการเดินทางมาก ยกตวัอยางในป 

ค.ศ. 2003 เคยมีสายการบินบางกอกแอรเวยสเปด

เสนทางตรงระหวางกรุงเทพ-กูฮาติ (Guwahati) แต

กต็องปดตวัลงเน่ืองจากมีนกัทองเท่ียวจํานวนนอย...” 

(Kumaran, 2010: สัมภาษณ)

 จากขอมูลของ Kumaran ทําใหทราบวาปญหาที่สําคัญดานการเขาถึง

แหลงทองเท่ียวของรัฐอัสสัมไดแกการคมนาคมมายังรัฐอัสสัมท่ีตองเดินทาง

จากแวะพักที่รัฐหรือเมืองใหญทางตอนใตกอนจึงสามารถเดินทางตอมายัง

รัฐอัสสัมได ทําใหไมมีความสะดวกและเสียคาใชจายในการเดินทางสูง และเม่ือ

มีการลงทุนดานการคมนาคมก็ไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจากมีนักทองเท่ียว

จํานวนนอย
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 3. ศกัยภาพดานสิง่อํานวยความสะดวกทางการทองเท่ียว (Tourism 
Amenity)
 ศกัยภาพดานส่ิงอาํนวยความสะดวกทางการทองเท่ียว (Tourism Amenity) 

เปนส่ิงอาํนวยความสะดวกทีใ่หบรกิารนกัทองเทีย่วท่ีเดนิทางมาทองเทีย่วในแหลง

ทองเท่ียวน้ันอยางประทับใจเพ่ือใหนักทองเท่ียวอยากจะทองเท่ียวนานวันขึ้น 

หรือกลับมาเท่ียวซ้ําในโอกาสหนา (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา,2549:11) ทั้งนี้จากการ

ศึกษาขอมูลพบสิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเท่ียวกลุมชาติพันธุไทอาหม 

ดังนี้

 3.1 บริษัทนําเที่ยว (Tour Agency)
 ในรัฐอัสสัม บริษัทนําเที่ยวยังมีคอนขางจํากัด ขอมูลของการทองเที่ยว
แหงอินเดีย (India Tourism) พบวาในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2010 มีบริษัท
นาํเทีย่วท่ีถกูขึน้ทะเบยีนเพยีง 19 แหง และมจีาํนวนถงึ 17 แหงจดันาํเท่ียวเชงินเิวศ
และผจญภัย (Ecotourism and Adventure Tourism) (India Tourism, 2010: 
website) ขณะเดียวกนัพบวาบรษิทันาํเทีย่วบางแหงสวนใหญประกาศโฆษณาตาม
หนังสือพิมพทองถ่ินมิไดมีภารกิจหลักในการนําเท่ียวแตสวนใหญเปนการบริการ
รับจองบัตรโดยสาร
 อยางไรก็ดีในปจจุบัน บริษัทนําเที่ยวที่จัดนําเท่ียวเชิงนิเวศและผจญภัย
ใหความสนใจกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงชาติพันธุมากขึ้น แตมิไดใหความสําคัญ
กับกลุมชาติพันธุไทอาหมเนื่องจากสวนใหญเปนกิจกรรมเสริมจากการพา
นกัทองเท่ียวไปเทีย่วชมอทุยานแหงชาติคาซิรงักา (Kaziranga) โดยใหนกัทองเท่ียว
ชมการแสดง รบัประทานอาหารและพกัในบานพกัของชนเผาทีอ่าศยัในเขตอทุยาน
มากกวา (Bezbora, 2010: สัมภาษณ)
 Raktim Bezbora (2010) เจาของบริษัท Grand Eastern Holidays แสดง
ความเห็นเกี่ยวกับการจัดนําเที่ยวเชิงชาติพันธุไทอาหมไววา “...สิ่งที่ตองพัฒนา
ในมุมมองของธุรกิจทองเที่ยวคือเรื่องของการสื่อสารภาษาตางประเทศกับ
นกัทองเทีย่ว เน่ืองจากกลุมชาตพินัธุตางๆ มกัไมสามารถพดูภาษาตางประเทศได 
นอกจากนี้ยังควรพัฒนาระบบการคมนาคมขนสง รูปแบบการบริการให
นักทองเท่ียวประทับใจ (Hospitality) และควรสงเสริมใหมีการประชาสัมพันธแก

นักทองเท่ียวมากกวานี้...”
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 3.2 ของที่ระลึก (Souvenir)
 ของท่ีระลึกของกลุมชาติพันธุไทอาหมท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุดไดแกผาไหม 

ทีเ่รยีกวาไหมมกุา (Mukta Silk) ซึง่มคีวามแตกตางนบัตัง้แตหนอนไหม ตนหมอน 

กรรมวิธีการเลี้ยงและการทอผา เนื้อผา ตลอดจนลวดลายของผาที่แตกตางจาก

ผาไหมของประเทศอืน่ อยางไรก็ดปีระเดน็ปญหาทีส่าํคญัของการผลติผาไหมมกุา

เปนสินคาสงออกก็คือรูปแบบผลิตภัณฑที่ยังคงอยูในแนวอนุรักษ เชน สาหรี เสื้อ

และผานุงตามแบบอดีต มีนอยชิ้นที่นํามาประยุกตเปนผลิตภัณฑรูปทรงสมัยใหม 

เชน แฟมเอกสาร

 อยางไรก็ด ีผลติภณัฑบางช้ิน ซึง่ชาวไทอาหมใชเปนเคร่ืองอุปโภคประจําวัน 

ก็อาจจะสามารถพัฒนารูปแบบใหเปนของท่ีระลึกได นั่นคือเคร่ืองทองเหลือง 

เนือ่งจากเคร่ืองทองเหลอืงทีช่าวไทอาหมใชเปนเครือ่งอปุโภคมรีปูทรงและลวดลาย

ที่โดดเดนแปลกตา

ภาพประกอบ 16: ปายโฆษณาบริษัทนําเที่ยวแหงหนึ่งบริเวณเมือง Moran
(ที่มา: ถายโดยผูศึกษา)
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 นอกจากนี้ในสวนของฝาก ซึ่งไดแกขนมที่ทําจากขาวและงา ตลอดจน

ใบชาอบแหง หากนาํมาพฒันารปูแบบบรรจภุณัฑแลว นาจะสามารถเปนของฝาก

ที่มีชื่อของชาวไทอาหมไดเชนกัน

ภาพประกอบ 17: ตัวไหมมุกาและตนหมอน
(ที่มา: ถายโดยผูศึกษา)

ภาพประกอบ 18: ผาไหมมุกาในรานขายผา
(ที่มา: ถายโดยผูศึกษา)
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ภาพประกอบ 19: ลวดลายผาไทอาหม
(ที่มา: ถายโดยผูศึกษา)

ภาพประกอบ 20: พานทองเหลือง
(ที่มา: ถายโดยผูศึกษา)
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ภาพประกอบ 21: ถาดและจอกน้ําทองเหลือง
(ที่มา: ถายโดยผูศึกษา)

 3.3 ที่พักอาศัย (Accommodation)
 ในรัฐอัสสัม โดยเฉพาะเมืองกูฮาติ (Guwahati) ซึ่งเปนเมืองหลวงของรัฐ 

มีโรงแรมระดับสี่ดาวท่ีสามารถรองรับนักทองเที่ยวไดประมาณส่ีถึงหาโรงแรม 

เชน โรงแรม Brahmaputra Ashok แตเมื่อเดินทางไปยังเมืองที่มีกลุมชาติพันธุ

ไทอาหมหนาแนน กลับมีโรงแรมท่ีมีระดับสูงสุดเพียงประมาณสามดาว

เทาน้ัน โดยผูศึกษาไดเขาไปสํารวจโรงแรมที่สามารถรองรับนักทองเที่ยวในเขต

เมืองดิบรูกาห (Dibrugarh) ทั้งหมดสามแหง ซึ่งหนึ่งในนั้นคือโรงแรมที่

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงประทับเสวยพระกระยาหารกลางวัน เมื่อครั้ง

เสด็จเยี่ยมชาวไทอาหมท่ีนี่ดวย

 นอกจากนี้ ที่พักซึ่งนาจะเปนทางเลือกใหกับนักทองเที่ยวกลุมชาติพันธุ

ไทอาหมไดเปนอยางด ีไดแกทีพ่กัแบบโฮมสเตย (Homestay) เน่ืองจากดงัท่ีกลาว

มาแลวขางตนเก่ียวกับอธัยาศัยของชาวไทอาหม ประกอบกับความสะอาดของท่ีพกั

และหองน้ํา ทําใหการพักกับเจาของบาน (Host) จึงนาจะเปนทางเลือกสําหรับ

การทองเท่ียวเชิงชาติพันธุไทอาหมได
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 จากการสังเกตและสัมภาษณของผูศึกษาพบวา ในปจจุบันรัฐอัสสัม

ใหความสําคญักบัการศึกษาดานการโรงแรมจํานวนมาก เหน็ไดจากการต้ังสถาบัน

การศึกษาดานการโรงแรมต้ังแตระดับประกาศนียบัตรจนถงึปรญิญาตร ีทัง้ของรัฐ

และเอกชน และสวนใหญบณัฑิตทีส่าํเร็จการศึกษากเ็ขาสูตลาดแรงงานในรัฐอสัสมั 

(Baruah, 2010: สัมภาษณ)

 3.4 รานอาหาร (Restaurant)
 ในเขตเมืองที่มีกลุมชาติพันธุไทอาหมอาศัยอยูหนาแนนนั้น มีรานอาหาร

ซึง่สามารถรองรับนกัทองเท่ียวแบบมวลชน (Mass Tourist) ไดนอยมาก เนือ่งจาก

ชาวไทอาหมสวนใหญไมนยิมรบัประทานอาหารตามรานตางๆ ดงันัน้สวนใหญแลว

เมื่อนักทองเที่ยวประสงคจะรับประทานอาหารตามภัตตาคารจึงตองอาศัยตาม

โรงแรมเปนหลัก ขณะเดียวกันสาํหรับนกัทองเท่ียวท่ีพาํนกัในโฮมสเตย เจาของบาน

ก็จะเปนผูประกอบอาหารเพื่อบริการแกผูมาเยือนอยูแลว

 3.5 ดานการบริการขอมูลแกนักทองเที่ยว (Tourist Information)
 หนวยงานซึ่งใหบริการขอมูลแกนักทองเที่ยวของรัฐอัสสัมมีสองหนวยงาน

หลักไดแก การทองเทีย่วรฐัอสัสมั (Assam Tourism) ซืง่เปนหนวยงานการทองเทีย่ว

ของรฐับาลทองถิน่ กบัการทองเทีย่วแหงอนิเดยี (India Tourism) ซึง่เปนหนวยงาน

ทางการทองเท่ียวของรัฐบาลกลาง อยางไรก็ดีทั้งสองหนวยงานมีการแบงขอบเขต

การปฏบิตัหินาท่ีอยางชัดเจน กลาวคอืการทองเท่ียวแหงอนิเดยีจะสังกัดกระทรวง

การทองเท่ียวอินเดียมีหนาที่วางแผนและกําหนดนโยบายทางการทองเที่ยวของ

ประเทศ รวมท้ังสนับสนุนงบประมาณใหกับหนวยงานการทองเท่ียวของแตละรัฐ 

(Kumaran, 2010: สัมภาษณ) ขณะที่ขอมูลแนะนําสถานที่ทองเที่ยวสวนใหญ

เปนหนาที่ของการทองเที่ยวรัฐอัสสัม
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ภาพประกอบ 22: หองพักของโรงแรม Rajawas ที่ Dibrugarh
(ที่มา: ถายโดยผูศึกษา)

ภาพประกอบ 25: หองพักของบาน Rajkonwar 
ที่ Sivsagar (ที่มา: ถายโดยผูศึกษา)
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 นอกจากน้ีขอมูลจากการสัมภาษณผูรบัผิดชอบการทองเท่ียวรัฐอสัสมัพบวา

แมวานโยบายของรัฐบาลทองถ่ินรฐัอสัสมัจะใหความสําคญักบัการทองเท่ียวชนบท 

(Rural Tourism) ซึ่งสวนใหญใหความสําคัญกับการทองเที่ยวในเขตอุทยานแหง

ชาติคาซิรังกา (Kazinranga) มากกวา ขณะเดียวกันก็ยังไมสามารถใหขอมูลได

วามีนักทองเท่ียวจํานวนเทาใดที่เดินทางมาในรัฐอัสสัมในแตละป (Bora, 2010: 

สัมภาษณ)

 อยางไรก็ดี ผูที่นาจะสามารถใหขอมูลแกนักทองเท่ียวไดอยางดีที่สุด 

นาจะเปนชาวไทอาหมในทองถิน่เอง ทัง้นีจ้ากการพดูคยุกบัผูอาวโุสในทองถ่ินแมวา

ทานเหลานั้นบางทานจะไมสามารถส่ือสารเปนภาษาอังกฤษไดอยางคลองแคลว 

แตสามารถส่ือความหมายวัฒนธรรม (Cultural Interpretation) ใหผูมาเยือน

ไดเขาใจเรื่องราวทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมตามแหลงทองเท่ียวของ

ชาวไทอาหมไดเปนอยางดี โดยนัยนี้ศักยภาพของชาวไทอาหมตอการใหขอมูล

นักทองเท่ียวจึงมีจํานวนมาก

ภาพประกอบ 26: บานพักที่ Patsaku
(ที่มา: ถายโดยผูศึกษา)
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 3.6 ดานการบริการหองสวม (Toilet)
 หองสวมจัดเปนสิง่อาํนวยความสะดวกทางการทองเท่ียวท่ีจาํเปนอกีประการ
หนึ่ง ทั้งนี้จากการสังเกตพบวากลุมชาติพันธุไทอาหมในรัฐอัสสัมเปนชุมชน
ที่รักสะอาด และทุกบานจะมีหองสวมซ่ึงมีความสะดวกและสะอาด แมวาบางแหง
ยงัไมมนี้าํประปาใชและตองใชน้าํบาดาลจากปมโยกน้าํ แตสภาพในหองน้าํถอืเปน
รัฐที่มีความสะอาดแหงหน่ึงในประเทศอินเดีย
 อยางไรก็ดี ปญหาบางประการสําหรับหองสวมก็คือ หองสวมสาธารณะ
ทีย่งัไมคอยมคีวามสะอาดเทาใดนกั อกีทัง้หองน้าํสาํหรบัอาบน้าํของชาวไทอาหม
ในชนบทบางชุมชนยังไมมีความสะดวกสําหรับนักทองเท่ียวซึ่งนิยมการทองเท่ียว
แบบมวลชน (Mass Tourism) เชน ไมมีเครื่องทําน้ําอุน หรือการที่นักทองเที่ยว
อาจตองอาบน้ํากลางแจงแมวาจะมีการกั้นขอบเขตมิดชิดก็ตาม

 ขีดความสามารถในการรองรับนักทองเท่ียวเชิงชาติพันธุไทอาหม
 บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2549:212) อธิบายความหมายของคําวาขีดความ
สามารถในการรองรับนักทองเที่ยว (Tourist Carrying Capacity) วาหมายถึง
ขดีความสามารถรองรบันักทองเทีย่วในพืน้ท่ีของแหลงทองเทีย่วแตละแหง เพือ่มใิห
มีผลกระทบที่จะกอใหเกิดความเสียหายตอแหลงทองเที่ยวมากนัก ทั้งนี้ในพ้ืนท่ี
วิจัย แมวาจะมีนักทองเที่ยวเดินทางเขามาจํานวนนอย แตสิ่งขีดความสามารถ
ทีค่วรตระหนกัในการรองรบันกัทองเทีย่วกลุมชาตพินัธุไทอาหมหากมนีกัทองเทีย่ว
เดินทางเขามามากขึ้น ประกอบไปดวย

 1. ขีดความสามารถในการรองรับดานเศรษฐกิจ
 การทองเที่ยวนับเปนอุตสาหกรรมใหมของชาวไทอาหม ซึ่งวัตถุประสงค
หลักของชาวไทอาหมที่ตองการพัฒนาการทองเที่ยวก็คือความพยายามกระจาย
รายไดสูชนบท (Borgohain, 2010: สัมภาษณ) โดยนัยนี้การเขามาของ
การทองเท่ียวเชิงชาตพินัธุในกลุมชาตพินัธุไทอาหมซ่ึงยงัคงมคีวามบริสทุธ (Virgin) 
ทั้งทรัพยากรการทองเที่ยว (Tourism Resource) และเจาของแหลงทองเที่ยว 
(Host) จึงยังไมสามารถใหคําตอบไดวาชาวไทอาหมมีขีดความสามารถในการ
รองรับนักทองเที่ยวดานเศรษฐกิจอยางไร
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 2. ขีดความสามารถในการรองรับดานจิตวิทยา
 แมวากลุมชาติพันธุไทอาหมจะมีความเต็มใจตอนรับคนแปลกหนา 
ดงัจะเหน็ไดจากเมือ่ผูศกึษาเดนิทางไปยงัพืน้ทีว่จิยัและพบวากอนหนานีม้คีนไทย
เดินทางไปทําวิจัยและทองเที่ยวในชุมชนชาวไทอาหมจํานวนหนึ่ง แตก็นับเปน
เพียงสวนนอยเมื่อเทียบกับจํานวนนักทองเที่ยวที่อาจเพิ่มข้ึนเมื่อกลุมชาติพันธุ
ไทอาหมไดพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวของตนเองอยางเต็มที่ โดยนัยนี้ในแง
จิตวิทยาที่กลาวถึงความสัมพันธระหวางเจาบานกับแขก (Host and Guest) 
ซึ่งโดยปกติแลวตางมีความพยายามรุกล้ําพื้นที่สวนตัวแมจะโดยต้ังใจหรือไม
ก็ตาม ก็อาจนําไปสูผลกระทบทางลบตอชาวไทอาหมเองได หากไมมีการเตรียม
ความพรอมในดานนี้
 3. ขีดความสามารถในการรองรับดานสิ่งแวดลอม
 ปจจุบันในพื้นที่วิจัยซึ่งผูศึกษาเดินทางเก็บขอมูลพื้นฐาน พบวาแมวา
ในพื้นที่วิจัยจะยังคงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีมีความสวยงาม
และสมบูรณอยูมาก อยางไรก็ดีมีการต้ังโรงงานอุตสาหกรรมกลางพ้ืนท่ีสงผลให
การทาํลายสิง่แวดลอมมเีพิม่มากข้ึน ตวัอยางทีเ่หน็ไดอยางชดัเจนคอืบรเิวณแมน้าํ 
Dillhi ที่โรงงานอุตสาหกรรมไดสูบน้ําจากแมน้ําไปใชในโรงงาน สงผลใหเกิดการ
ตื้นเขินและตลิ่งเริ่มพังทลายลงมา ผลจากปรากฏการณที่เกิดข้ึนอาจเปนบทเรียน
ที่สําคัญตอการพัฒนาการทองเที่ยวในรัฐอัสสัมในอนาคต
 4. ขีดความสามารถในการรองรับดานสังคม
 ดังที่กลาวมาแลวขางตนวา ศักยภาพทางการทองเที่ยวในดานสิ่งดึงดูด
ทางการทองเ ท่ียวของกลุมชาติพันธุ ไทอาหมท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดไดแก
ดานประวัติศาสตร สังคม และวัฒนธรรม โดยเฉพาะอัธยาศัยไมตรีของ
ชาวไทอาหมในการตอนรับคนแปลกหนาหรือนักทองเที่ยว จึงทําใหรูปแบบ
การทองเที่ยวจึงไมควรที่จะจัดการทองเที่ยวในลักษณะตอบสนองนักทองเที่ยว
มวลชน (Mass Tourist) แตควรจะเปนกจิกรรมท่ีสรางความสัมพนัธและการเรียนรู
วัฒนธรรมที่แตกตางระหวางผูมาเยือนและเจาของแหลงทองเที่ยว ทั้งนี้กิจกรรม
ดังกลาวจะประสบผลสําเร็จได จึงควรตอบสนองนักทองเที่ยวเฉพาะกลุม (Niche 
Tourist) และมีจํานวนนอยเพียงพอท่ีจะไมละเมิดสภาพแวดลอมทางสังคม
และวัฒนธรรมของชาวไทอาหมได
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 การวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis)
 จากขอมลูดานศกัยภาพทางการทองเทีย่วทีเ่กดิข้ึน สามารถนาํมาวเิคราะห
สถานการณภายนอกและภายใน (SWOT analysis) ของกลุมชาติพันธุไทอาหม
ในการพัฒนาสูการเปนแหลงทองเที่ยวเชิงชาติพันธุได ดังนี้

ตารางที่ 1 วิเคราะหสถานการณการทองเที่ยวเชิงชาติพันธุไทอาหม
จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses)

 มีทรัพยากรการทองเท่ียวท้ังธรรมชาติ 
ประวตัศิาสตร สงัคม และวฒันธรรม
จํานวนมาก

 อัธยาศัยไมตรีของชาวไทอาหม
 คนในทองถิน่มคีวามสนใจและพรอม

พัฒนาการบริการนักทองเท่ียว
 มีผาไหมมุกาที่แตกตางจากท่ีอื่น
 มีที่พักที่สามารถจัด Homestay ได
 มีหองน้ําสะอาดภายในบานพัก
 มสีถาบนัดานการโรงแรมรองรบัการ

พัฒนาท่ีพักใหมีคุณภาพ
 มีรายการอาหารซึ่งแสดงอัตลักษณ

ของชาวไทอาหมและมีรสชาติดี
 ผูอาวุโสในทองถ่ินสามารถถายทอด

เรื่องราวทางประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรมไดอยางดี

 ยังมีความบริสุทธิ์ (Virgin) ของ
ทรัพยากรการทองเท่ียวสูงมาก

 ชาวไทอาหมมีความเขมแข็งและ
สามารถรวมกลุ ม เพื่ อ อนุ รั กษ
วั ฒนธ ร ร มป ร ะ เ พณี ข อ ง ก ลุ ม
ชาติพันธุไดดวยตนเอง

 ขาดการคมนาคมที่ ส ะดวก
เนือ่งจากการเดินทางตองใชระยะ
เวลานาน และขาดจุดเช่ือมตอทัง้
ทางถนน รถไฟ และเครื่องบิน

 สวมสาธารณะไมสามารถรองรับ
นักทองเที่ยวได

 ขาดร านอาหารที่ จ ะรองรับ
นักทองเที่ยว

 ขาดสินคาของที่ระลึกที่มีรูปแบบ
ทันสมัยและแสดงอัตลักษณ
ของชาวไทอาหม

 ขาดโรงแรมขนาดใหญทีส่ามารถ
รองรับนักทองเท่ียวแบบมวลชน
ได

 ขาดบริษัทนําเท่ียวที่สนใจจัด
นําเที่ยวเชิงชาติพันธุไทอาหม

 ขาดศูนยบริการขอมูลใหแก
นักทองเที่ยว

 บุคลากรของรัฐดานการทองเท่ียว
ยังมีความรูความเขาใจการทอง
เที่ยวเชิงชาติพันธุจํากัด

 คนในทองถิ่นสวนหนึ่งยังขาด
ทักษะการใชภาษาอังกฤษ

 คนในทองถิ่นขาดประสบการณ
ดานการบริหารจัดการทองเที่ยว
อยางเปนระบบ
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โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats)
 ความตื่นตัวของสถาบันการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาทั้ งในและนอก
ประเทศอินเดียตอการวิจัยและ
ทัศนศึกษาชาวไทอาหม

 การเสด็จเยือนชาวไทอาหมของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อาจ
นําไปสูแนวโนมความสนใจของ
คนไทยตอการเดินทางมาเยี่ยมชม
กลุมชาติพันธุไทอาหมเพิ่มขึ้น

 ชาวอินเดียและชาวตางประเทศ
รูจักและเขาใจประวัติศาสตร 
สังคมและวัฒนธรรมของชาว
ไทอาหมยังในวงจํากัด

 รัฐบาลทองถ่ินสงเสริมการทอง
เที่ยวในเขตอุทยานแหงชาติ
คาซิรังกา (Kaziranga) ใน
รูปแบบการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
(Ecotourism) มากกวาการ
ทองเที่ยวเชิงชาติพันธุ

โอกาส (Opportunities) (ตอ) อุปสรรค (Threats) (ตอ)
 กระแสนักทองเ ท่ียวเฉพาะกลุม 

(Niche Tourist) ของประเทศตะวนัตก 
ใหความสนใจกิจกรรมการทองเท่ียว
เชิงชาติพันธุเพิ่มสูงขึ้น

 การมเีท่ียวบนิกรงุเทพ-กลักตัตาของ
สายการบินแอรเอเชีย อาจสงผลตอ
การเดินทางตอมายังเมืองดิบรูกาห
ของชาวไทอาหมเพ่ิมขึ้นในอนาคต

 เสนทาง North-South Economic 
Corridor ของกลุมประเทศลุมน้ําโขง 
จะทําใหมีคนเดินทางไปตอนเหนือ
ของสหภาพเมียนมารและตอนใต
ของจีนเพ่ิมขึ้น อาจสงผลตอการขาม
ไปพื้นท่ีใกลเคียงเพ่ิมขึ้น

 การเจรจาสันติภาพระหวางรัฐบาล
ทองถ่ินกบัขบวนการ ULFA (United 
Liberation Front of Assam สงผลดี
ตอความสงบภายในประเทศและ
การทองเที่ยว

 นโยบาย Look East ของรัฐบาล
อินดียซี่ งใหความสําคัญตอการ
สรางความสัมพันธทางการคาและ
การทองเท่ียวในกลุมประเทศฝง
ตะวันออกมากขึ้น

 ประเทศอินเดียมีแหลงทองเท่ียว 
ทั้งทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร 
และวัฒนธรรมเปนท่ีรูจักทั่วโลก
มากกวาไทอาหม
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รูปแบบการทองเที่ยวเชิงชาติพันธุที่เหมาะสม
 จากการวิเคราะหสถานการณขางตน รูปแบบการจัดการการทองเที่ยวเชิง

ชาตพินัธุทีเ่หมาะสมของกลุมชาตพินัธุไทอาหมในรฐัอสัสมั จงึควรเปนการทองเทีย่ว

เชิงชาติพันธุในลักษณะของการทองเที่ยวโดยชุมชน (Community-Based 

Tourism) ซึง่สถาบนัการทองเทีย่วโดยชมุชน (The Thailand Community Based 

Tourism Institute: CBT-I) (2553: website) ไดอธิบายความหมายวาเปน 

“...การทองเที่ยวที่คํานึงถึงความย่ังยืนของสิ่งแวดลอม สังคม และวัฒนธรรม 

กําหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชนเพ่ือชุมชนและชุมชนมีบทบาท

เปนเจาของมีสิทธิในการจัดการดูแลเพ่ือใหเกิดการเรียนรูแกผูมาเยือน...” 

โดยนัยนี้การทองเที่ยวโดยชุมชนจึงเปนเสมือนเคร่ืองมือในการพัฒนาทองถิ่น

นั่นเอง 

 การทองเที่ยวโดยชุมชนในรัฐอัสสัมนี้ อาจตองผสมผสานหรือดําเนินการ

รวมกับกลุมธุรกิจทองเที่ยว ในประเด็นตางๆ ดังนี้

 1. สรางความรู ความเขาใจของชาวไทอาหมในทองถิ่นตอการทองเที่ยว

โดยชุมชนท้ังดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ ตลอดจนประเพณีวัฒนธรรม

ในฐานะทรพัยากรการทองเทีย่วหลกัของชาวไทอาหมโดยคาํนงึถึงขีดความสามารถ

ในการรองรับดานสิ่งแวดลอมและสังคม

 2. คาํนงึถงึขีดความสามารถในการรองรับนกัทองเท่ียวตามความพรอมของ

ชาวไทอาหมเพ่ือใหเกิดความสัมพันธท่ีดีระหวางเจาบานกับแขก (Host and Guest)

 3. สงเสริมทักษะการนําเที่ยว การบริหารจัดการ และการบริการ

นักทองเท่ียวใหแกชาวไทอาหมในทองถิ่น เพื่อใหเกิดการบริการนักทองเท่ียว

อยางมีคุณภาพ

 4. สงเสริมการมีสวนรวมในการวางแผน การแบงสรรผลประโยชนจาก

การทองเท่ียวอยางยุติธรรม ตลอดจนการประเมินผลกิจกรรมทองเท่ียวใหแก

ชาวไทอาหมในทองถิน่ อนัจะนาํไปสูสาํนกึความเปนเจาของกจิกรรมการทองเทีย่ว

ของชาวไทอาหม

 5. สงเสริมเครือขายการทองเท่ียวท้ังภายในไดแกเครือขายกิจกรรม

การทองเที่ยวระหวางชุมชนชาวไทอาหมในพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ

ในการจัดการทองเท่ียวระหวางกัน ตลอดจนพัฒนาเครือขายภายนอกอันไดแก
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แหลงทองเที่ยวเชิงชาติพันธุไทอาหมกับธุรกิจการทองเที่ยว อาทิ บริษัทนําเที่ยว 

รานขายของท่ีระลกึ โรงแรม ฯลฯ เพือ่ขยายความสนใจใหกบันกัทองเท่ียวทีห่ลาก

หลายเพ่ิมขึ้น

 การทองเท่ียวเชงิชาติพนัธุไทอาหมในรฐัอสัสมั อาจกาํหนดตวัอยางรายการ

นาํเทีย่วทีช่าวไทอาหมในทองถิน่สามารถจดัการทองเทีย่วดวยตนเองตามแนวคดิ

ขางตน ดังนี้

 วันท่ีหน่ึง ชมบรรยากาศของตัวเมือง (City Tourism)

 13.30  น. นักทองเที่ยวเดินทางมาถึงสนามบินดิบรูกาห

 14.30  น. เปนตนไป เขาพักในโรงแรมระดับสามดาวบริเวณกลางเมือง

   ดบิรกูาหชมชีวติชาวเมืองดิบรกูาห และสถาปตยกรรม

   ยุคอาณานิคม

 วันที่สอง ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร (Historical Tourism)

 7.00  น. ออกเดินทางจากดิบรูกาห

 9.30  น. ถึงเมืองสิพสาคร

   ชมพิพิธภัณฑและแหลงโบราณสถานของไทอาหม

 18.00  น. เขาพักโฮมสเตย

 วันที่สาม ทองเที่ยวเชิงเกษตร (Agro Tourism)

 7.00  น. นักทองเที่ยวออกเดินทางจากเมืองสิพสาคร

 12.00  น. ถึงหมูบานปตสากู (Patsaku)

   ชมกรรมวิธีการเล้ียงไหมมุกาและการทอผาไหมมุกา

 16.00  น. เขาพักโฮมสเตย

   รับประทานอาหารและชมการแสดงของชาวบาน

 วันที่สี่ ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism)

 7.00  น. ออกเดินทางจากหมูบานปตสากู

 12.00  น.  ถึงหมูบานน้ํารุป (Namrup)

   ชมวัฒนธรรมชาวไทอาหม

   เยี่ยมเรือนไทอาหม

 16.00  น. เขาพักโฮมสเตย

   รับประทานอาหารและชมการแสดงของชาวบาน
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วันที่หา เดินทางกลับ
 7.00  น. นักทองเที่ยวออกเดินทางจากหมูบานน้ํารุป

 9.30  น.  นักทองเที่ยวถึงสนามบินนานาชาติดิบรูกาห

   เดินทางออกจากสนามบินดิบรูกาห

นโยบายความสัมพันธระหวางประเทศไทยและอินเดยีผานการทองเท่ียว
 นับตั้งแตการเสด็จพระราชดําเนินเยือนชาวไทอาหมของสมเด็จพระเทพ-

รตันราชสดุาฯ เมือ่ป พ.ศ. 2552 กอใหเกดิความสนใจของคนไทยตอกลุมชาตพินัธุ

ไทอาหมอีกครั้งภายหลังทิ้งชวงไปประมาณ 20 ป สงผลใหจากเดิมท่ีคนไทย

ในประเทศไทยลืมหวนกลับมาทบทวนรากเหงาทางวัฒนธรรมของตนเองวามคีวาม

เกี่ยวของหรือสัมพันธกับคนกลุมอื่นนอกเหนือจากน้ีหรือไม โดยเฉพาะกลุมคน

ที่พูดภาษาตระกูลไตเชนเดียวกัน แมวาคนกลุมดังกลาวดูเหมือนจะกระจุกตัว

อยูในบริเวณประเทศไทย ลาว และเวียดนาม หากแตการทําความเขาใจวา

ยังมีกลุมคนที่พูดภาษาตระกูลไท-ไตอยูทางตอนใตของประเทศจีนติดกับ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย จะชวยเติมเต็มแผนที่กลุมชาติพันธุไต 

อันอาจสามารถคล่ีคลายตัวตนและความเปนมาของคนไทและคนไทยไดมากขึ้น 

 สิ่งที่กลาวมาทั้งหมด สะทอนใหเห็นความจําเปนของการใหความสําคัญ

และความสนใจของคนไทยและรัฐบาลไทยที่พึงมีตอกลุมชาติพันธุไทอาหม

ของรัฐอัสสัม โดยนัยนี้การทองเท่ียวจึงอาจนับเปนกิจกรรมหน่ึงท่ีชวยเช่ือมโยง

มิติทางเศรษฐกิจ และความสนใจใครรูทางประวัติศาสตร สังคม และวัฒนธรรม

ของกลุมชาติพันธุไทได ไมเพียงเทานั้นความเขาใจดังกลาวยังสามารถขยายสูการ

ทําความเขาใจประเทศอินเดียในฐานะเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

และบางสวนของวัฒนธรรมก็ยังเปนรากใหกับวัฒนธรรมไท-ไทยอีกดวย

 ดวยเหตุนี้ นโยบายของรัฐบาลไทยจึงควรกําหนดบทบาทความสัมพันธ

ระหวางประเทศผานการสงเสริมการทองเที่ยวยังประเทศใดประเทศหนึ่ง ซึ่งจะ

นาํไปสูความเขาใจอันดรีะหวางผูมาเยือนกับเจาของบาน โดยเฉพาะการทองเท่ียว

ในกลุมชาติพันธุไทอาหม ที่ไมเพียงแตจะชวยสรางความเขาใจอันดีระหวาง

ผูมาเยือน (โดยเฉพาะอยางยิ่งชาวไทย) กับเจาของบาน (ชาวไทอาหม) เทานั้น 

หากแตยังสามารถนําไปสูความรักและหวงแหนวัฒนธรรมไท-ไทย เพิ่มข้ึน 
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ตลอดจนกอใหเกิดความเขาใจคนไทอาหมและคนไทยในบริบทอิทธิพล

ทางวัฒนธรรมอินเดียมากข้ัน ซึ่งก็คือความเขาใจอันดีอันเปนตนกําเนิดของ

ความสัมพันธที่ดีระหวางสองประเทศในที่สุด

สรุปผลการศึกษา
 การศึกษาศักยภาพการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงชาติพันธุไทอาหม

ในรัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย ทําใหทราบวากลุมชาติพันธุไทอาหมมีศักยภาพ

ดานสิ่งดึงดูดทางการทองเที่ยว (Tourism Attraction) มากที่สุด ทั้งนี้ศักยภาพ

ดังกลาวประกอบไปดวยแหลงประวัติศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติ สังคมและ

วัฒนธรรม ตลอดจนความตื่นตัวในการตอนรับนักทองเที่ยวของชาวไทอาหมเอง 

ซึง่ลวนเปนศกัยภาพทีเ่กีย่วของกบัตนทนุทางธรรมชาติ สงัคม และวฒันธรรมของ

ชาวไทอาหมท้ังส้ิน

 ขณะเดียวกัน ศักยภาพดานการเขาถึงแหลงทองเท่ียว (Tourism 

Accessibility) และศักยภาพดานสิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยว 

(Tourism Amenity) อันไดแก บริษัทนําเที่ยว ผลิตภัณฑและธุรกิจจําหนาย

ของที่ระลึก ที่พัก รานอาหาร การบริการขอมูลแกนักทองเที่ยว และการบริการ
สวมสาธารณะยงัอยูในชวงกาํลงัพฒันา แตเปนทีเ่ขาใจไดเนือ่งจากนบัเปนครัง้แรกที่

กลุมชาตพินัธุไทอาหมตองการพฒันาทองถิน่ของตนเองผานรปูแบบการทองเทีย่ว

โดยชุมชน (Community-Based Tourism) ทีช่าวไทอาหมสามารถจัดการทองเท่ียว

ในทองถิ่นดวยตนเอง ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพดานการเขาถึงแหลงทองเที่ยว 

และการพัฒนาศักยภาพดานสิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยวจึงนับเปน

สิ่งใหมที่ชาวไทอาหมตองเรียนรูเพื่อใหเกิดความเหมาะสมตอทองถ่ินของตนมาก

ที่สุด

 อยางไรก็ดี ชาวไทอาหมควรคํานึงถึงประเด็นขีดความสามารถในการ

รองรับนักทองเท่ียว (Tourist Carrying Capacity) กอนการเปดรับนักทองเที่ยว

เพื่อมิใหการทองเท่ียวเชิงชาติพันธุนําไปสูผลกระทบทางลบตอแหลงทองเท่ียว 

ทั้งในดานการกระจายรายไดสูทองถ่ิน ความสัมพันธระหวางเจาบานกับแขก 

รวมถึงการทําลายสภาพสิ่งแวดลอม สังคมและวัฒนธรรม อันจะนําไปสูการ

กอใหเกิดความไมยั่งยืนทางการทองเที่ยวในอนาคต
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 ทายที่สุด รัฐบาลไทยควรใชชองทางการสนับสนุนองคความรูดาน

การทองเท่ียวแดกลุมชาติพนัธุไทอาหม เชน การแลกเปล่ียนนกัวจิยัหรอืนกัศกึษา 

การสงเสริมการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมไทย-ไทอาหม การใหทุนการศึกษา

ในสาขาการทองเทีย่วแกชาวไทอาหม เปนตน เพือ่สรางความเขาใจความแตกตาง

และคลายคลึงทางวัฒนธรรม ตลอดจนยังอาจเปนทางเลือกของนโยบายการพัฒนา

ความสัมพันธระหวางไทยและอินเดียอีกประการหนึ่ง

ขอเสนอแนะจากการศึกษา
 1. ควรสงเสริมความรูความเขาใจเร่ืองราวของกลุมชาติพันธุไทอาหม

ผานการศึกษาวิจัยและเผยแพรขอมูลใหคนไทยไดทราบอยางกวางขวางมากขึ้น 

อันจะนําไปสูการเปนขอมูลพื้นฐานเพื่อพัฒนาความสัมพันธของกลุมชาติพันธุ

ไท-ไทย ตลอดจนเปนขอมลูเพ่ือการสรางความรวมมือในการพัฒนาการทองเท่ียว

เชิงชาติพันธุไทอาหมในอนาคต

 2. ควรใหความสําคัญกับการศึกษากลุมชาติพันธุไทอื่นๆ ทั้งในและ

นอกประเทศ อันจะนําไปสูคําอธิบายไดอยางชัดเจนวา “คนไทคือใคร” และ 

“จะเช่ือมโยงคนไท-ลาว-ไทยใหมีความแนนแฟนผานการทองเท่ียวไดอยางไร” 

โดยนัยนี้การสงเสริมใหเกิดการทองเที่ยวระหวางคนไทยและคนไทอาหม นาจะ

ชวยเติมเต็มองคความรูดานนี้เพิ่มข้ึน

 3. ความสําเร็จของนโยบายการเจรจาสันติภาพระหวางรัฐบาลอินเดีย

และรัฐบาลรัฐอัสสัมกับขบวนการ ULFA (United Liberation Front of Assam) 

ซึง่เปนขบวนการเรียกรองเอกราชจากรัฐบาลกลางของชาวไทอาหมกอใหเกดิความ

สมานฉันทในประเทศเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะความสมานฉันทระหวางรัฐกับคนใน

ทองถิ่น นับเปนกรณีศึกษาอันดีที่ประเทศไทยจะสามารถประยุกตใชตอปญหา

ความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทยเพ่ือนาํไปสูความเจริญ

ของคนในทองถิ่นอีกประการหนึ่ง

 4. การทองเที่ยวโดยชุมชนที่ผูวิจัยเสนอ ไมเปนเพียงแคภาพสะทอน

ที่จะทําใหกลุมชาติพันธุไทอาหมสามารถจัดการทองเที่ยวดวยตนเองเทานั้น 

แตยงัหมายถึงความสามารถในการพัฒนาทองถ่ินดวยคนในทองถ่ินเอง และนับเปน

หนทางของการพัฒนาอยางมีสวนรวมและยั่งยืนอีกดวย
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Abstract

 The aims of this study are to investigate (1) the relations between 
Siam and Lao kingdom in the Sukhothai period, the Ayutthaya period, 
and early Rattanakosin period (Kings Rama I-III) and (2) the relations 
between architectural characteristics of an emblematic Temple in the early 
Bangkok in early Rattanakosin era (Emerald Buddha temple) and an 
emblematic temple in Vientiane (Sisaket Temple). The researcher used 
the qualitative study for this investigation by interviewing the people who 
involved in Sisaket Temple such as the head and the offi  cers of the 
Department of Museums and Archeology in Vientiane, the head monk 
of Sisaket temple, Lao architect, and independent scholars in Vientiane. 
Besides the interview, the researcher collected and analyzed primary data 
from Thai and Lao chronicles in the National Archives of Thailand and the 
Lao National Library. For secondary data there are books about history, 
religion, and architecture from libraries in Thailand and Lao Vientiane. The 
study found that there was little evidence to demonstrate how the Siam 
and Lao kingdoms related to each other in the Sukhothai and Ayutthaya 
era but it was quite clear that the relations between two kingdoms were 
negative and sensitive to confl ict, especially in the reigns of Kings Rama 
I and III in early Rattanakosin era. For the relations between architectural 
characteristics of the Temple of Emerald Buddha and Sisaket Temple, 
the similar forms of structure could be demonstrated through the building 
pediments, roofs, struts to support projected eaves joists, cloister, columns, 
terrace surrounding the main chapel, mondop style of the window and 
door frames, ceiling decoration, capitals, and the paintings of the interior 
murals. Due to the similar architectural characteristics, it could be shown 
the particular meanings inside the construction policy of Sisaket Temple 
linked to the role and the importance of myth towards the sacred Emerald 
Buddha as political and religious legitimacy for Thai and Lao kings’ belief.
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บทคัดยอ

 วัตถุประสงคของการศึกษาในคร้ังนี้คือ (1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ
ระหวางอาณาจกัรสยามและอาณาจกัรลาวในสมยัสุโขทยั อยธุยาและรตันโกสนิทร
ตอนตน (สมัยรัชกาลที่ 1-3) และ (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธของลักษณะ
สถาปตยกรรมระหวางวัดในกรุงเทพมหานครในระยะเวลาตอนตนของ
สมัยรัตนโกสินทร (วัดพระแกวมรกต) และวัดในเวียงจันทน (วัดสีสะเกด) โดยท่ี
ผูศกึษาไดใชการวจิยัเชงิคณุภาพโดยการสมัภาษณกลุมบคุคลทีม่สีวนเกีย่วของกบั
วัดสีสะเกด เชน หัวหนาและเจาหนาที่ของกรมพิพิธภัณฑและโบราณคดี
ในเวียงจันทน เจาอาวาสวัดสีสะเกด สถาปนิกลาวและนักวิชาการอิสระใน
เวียงจันทน นอกเหนือจากการสัมภาษณแลว ผูศกึษาไดทาํการรวบรวมและวิเคราะห
ขอมูลจากเอกสารช้ันตนในสวนของพงศาวดารไทยและลาวในหอจดหมายเหตุ
แหงชาติ ในประเทศไทยและหอสมุดแหงชาติลาว ผลของการศึกษาพบวา ความสัมพันธ
ระหวางอาณาจักรสยามและลาวในสมัยสุโขทัยและอยุธยาน้ันมีหลักฐานในการ
แสดงความสัมพันธนอยมากซึ่งความสัมพันธระหวางสองอาณาจักรจะปรากฏ
ชัดเจนในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนโดยเฉพาะความสัมพันธในดานความขัดแยง
ในรัชสมัยรัชกาลที่ 1 และ 3 ในสวนประเด็นของความสัมพันธทางลักษณะ
สถาปตยกรรมของวัดพระแกวมรกตและวัดสีสะเกดนั้นสามารถพิจารณาไดจาก
ความคลายคลึงกันในองคประกอบทางสถาปตยกรรมในสวนของหนาจั่ว หลังคา 
คันทวย พระระเบียงคต หัวเสา พระระเบียงลอมรอบพระอุโบสถ ลักษณะของ
กรอบหนาตางและประตแูบบทรงมลฑป การตกแตงเพดาน เสา และภาพผนงัของ
พระอุโบสถ ซึ่งการสรางวัดที่มีความคลายคลึงกันนั้นสามารถเช่ือมโยงอัตลักษณ
ความหมายของเจตประสงคในการสรางวัดท่ีเช่ือมโยงกับความเช่ือในบทบาท
และความสําคัญของตํานานความศักดิ์สิทธิ์ของพระแกวมรกตในฐานะที่เปน
ความบริบูรณสิทธิทั้งทางโลกและทางธรรมตามความเชื่อของกษัตริยไทยและลาว

คําสําคัญ: ความสัมพันธทางสถาปตยกรรม พระแกวมรกต วัดพระแกวมรกต 
  วัดสีสะเกด
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Introduction

 The relations between the Thai and Lao peoples are very close 

as Thanom Arnamwat stated in his book “Thai History: From the Past 

to the End of Ayutthaya Era” that one may say they are inseparable 

because the two peoples share the same roots in race, religion, beliefs, 

customs, culture and social development. They also have the same region 

in Southeast Asia and received cultural, religious and language infl uences 

from the Indian subcontinent.2

 In consideration the Thai and Lao peoples are said to have the 

same ancestors (the Thai or Tai people).3 Consequently, the basic ways 

of living of Thai and Lao peoples presently are very similar. For example, 

they both grow and consume rice, and there are customs concerning rice 

growing and harvesting that are refl ected in their songs and dances. A 

local tradition, “Heet Sipsong”4 is an important custom, which induces 

people to go to monasteries and take part in religious functions and makes 

them understand and appreciate Buddhist principles.5 Furthermore, the 

Thai and Lao peoples also observe the principles called “Kong Sipsi”, 

additional belief for Thai and Lao laymen to practice as guidelines for their 

relationships with their families and the Buddhist religion. At a higher level, 

these can also serve as guidelines to be applied into practical application 

by those in government.

 2 Ibid.13.
 3 Heet Sipsong are the practices that are traditionally performed in each month 
of twelve months (Sib Sorng means twelve). In ancient time, the fi rst month (called Duan 
Ai or Duan Jiang) represented the start of the New Year and the twelfth month ended the 
year cycle. Each month had one tradition, mostly Buddhism-based. If the tradition was not 
Buddhism-based, people deliberately tried to make it Buddhist involved so that they had 
an opportunity to gather at the temple for merit-making.
 4 Vachirapanyo. Buddhism in Laos. (Bangkok: Bannakorn Publishing. 2002). 78.
 5 Ibid. 78

46 | วารสารศิลปศาสตร



 The general characters of the two peoples are also very similar. 

They have polite, generous and gentle manners including respect to their 

elders and always care about others’ feelings. In addition, Vachirapanyo 

also supported that Thai and Lao peoples have similar customs and 

practices such as the presentation of robes to the monks known as “Tod 

Kranthin”, boat races towards the end of lent, etc.6

 Besides aforesaid, Buddhism is the national religion in both Thailand 

and Laos. The Lao people are as deeply devoted to Buddhism as are 

the Thai people.7 In both countries, one will fi nd in almost every town 

and city a monastery that is the gathering point for religious, social and 

cultural activities. The people have a high respect for the monks and 

value the latter for their guidance and wisdom. Vachirapanyo also gave 

an example that in 1975, the Thai government invited a number of well-

educated and highly qualifi ed monks to advise the Laotian government, 

as requested by the latter, on the teachings of the Lord Buddha, the 

promotion of Buddhism and the teaching of Buddhism in schools.8

 In terms of the spoken languages in Thailand and Laos, they have 

similar origin so both peoples are able to communicate quite easily 

through their spoken languages in spite of the fact that they had gone 

through diff erent evolutions. Sepul, Rene and Cici Olsson supported this 

idea that the spoken tongues of the two countries had some variations 

from one area to another and also from infl uences of foreign languages.9 

Even nowadays, the Thai and the Lao peoples are able to communicate 

without having interpreters.

 6 Ibid.
 7 Vachirapanyo. Buddhism in Laos. 88.
 8 Sepul, Rene and Cici Olsson. LAOS: GENS DU LAOS-LAO PEOPLE. 
(Bangkok: White Lotus Press. 1996). 6.
 9 Likhit Dhiravegin. Siam and Colonialism (1855-1909):  An Analysis of Diplomatic 
Relations. (Bangkok: Thai Watana Panich. 1975). 6.
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 However, the continual proximity and closeness of the two peoples 

inevitably resulted in cooperation as well as confl icts as Likhit Dhiravegin 

observed. The disputes between the Thai and Lao peoples on the one 

hand, and other races such as the Vietnamese, the Chinese, the Burmese, 

the Mons and the Khmers, on the other, still arose depending on the 

political situation.10 In 1545 a Lao king who ruled over Lanchang joined 

with a Thai king to successfully beat off  the Burmese. To mark their 

cooperation, the two kings jointly constructed a chedi named “Phra That 

Sri Song Rak”11 now in Dan Sai District, Loei Province.12 

 Later on, in 1777, Lanchang was annexed to Siam, becoming 

a part of the Siam kingdom with both Thai and Lao peoples. Finally, 

in 1893 certain Lanchang areas were colonized by France and the areas 

became independent after the Second World War in 1945 and was called 

the Lao nation.13

 However, there were negative relations between the Thai and 

Lao kingdoms when the Lanchang kingdom was a colony of Siam. The 

fi rst aggression was when Siam in the reign of King Taksin commanded 

Phya Mahakasatseuk (who later became King Rama I of the Rattanakosin 

kingdom) and Phya Surasi to attack Vientiane and arrest the Lao royal 

family, lords, people, including to have Phra Bang and the Emerald 

 10 Phra That Sri Song Rak is a Buddhist stupa built in 1560 by Laotian and 
Thai kings. It is located on the Man River in Dan Sai district, Loei province of modern-
day Thailand, 32 km from the modern Thailand-Laos border. The name means “Stupa of 
Love from the Two Nations”. The ancient kingdoms of Lanchang and Ayutthaya enjoyed 
a strong common bond, and faced a common enemy (the Burmese). In 1556 the kings 
of the two provinces, King Chaichetthathirat of Lanchang and King Maha Chakkraphat 
of Ayutthaya, decided to build a great temple celebrating a pact of mutual respect and 
defense between the two kingdoms. Phra That Sri Song Rak was built on the border.
 11 Sawang Veelavong. Lao History. (Chiangmai: Social Research Institution 
Chiangmai University. 1992). 90.
 12 Sawang Veelavong. Lao History. 153.
 13 Sawang Veelavong. Lao History. 107.
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Buddha placed in Thonburi in 1779.14 The second aggression was in the 

reign of King Rama III when an army was sent to destroy Vientiane in 

1827 because King Anuvong wanted to establish Vientiane as a realm 

independent from Siam. All temples, Buddha images, the Royal Palace, 

and accommodations were destroyed because Siam did not want to see 

Vientiane reestablished again.15 The only sacred building that survived 

from this aggressive obscurantism was Sri Sa Ket Temple. This temple 

was built by King Anuvong in 1818, and designed in the Thai architectural 

style. It resembled the Emerald Buddha Temple in Bangkok, Thailand. Its 

form and architectural details will be examined later.

Subject of Inquiry
 1. The relations between Siam and Lao kingdoms in the Sukhothai 

period, the Ayutthaya period, and early Rattanakosin period (Kings Rama 

I-III).

 2. The relations between architectural characteristics of an 

emblematic temple in the early Bangkok in early Rattanakosin era (Emerald 

Buddha Temple) and an emblematic temple in Vientiane (Sisaket Temple).

Signifi cance of Sisaket Temple in Vientiane
 As previously stated, the only sacred building that survived from 

the sacking of Vientiane was Sisaket Temple, where the tentative objection 

why it could survive from the destruction wrought by Siam was due to 

this temple resembling the Emerald Buddha Temple in Bangkok as can 

be seen in the picture below. 

 14 Ibid. 110.
 15 Suchint Simarak. “The Architectural Style of the Gate in Rattanakosin Era.” 
Muang Boran Journal. 1-4 (January-December 1995) : 185-196. 
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Figure 1.1: Sisaket Temple in Vientiane, Lao PDR
Photography: Suwaphat Sregongsang (2007)

Figure 1.2: Emerald Buddha Temple in Bangkok, Thailand
Photography: Suwaphat Sregongsang (2007)
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 This temple continues to be sacred for local people who live in 

Vientiane, in areas that used to be a colony both of Siam and France. This 

temple also has culturally signifi cant values for Lao people in Vientiane, 

such as historical, social, symbolic, and aesthetic value.16

 Moreover, there are the events of the past that have refl ected the 

loss and the pain of Lao people deriving from the actions of Thai people 

in carrying the Emerald Buddha image from Vientiane to Bangkok in the 

reign of King Taksin (Thonburi Era). The Emerald Buddha was at the 

heart of the Lao people, and thus King Anuvong had tried to request 

the Thai king to allow moving the image to house it in Vientiane again. 

However, there was no such permission from the Thai king. The important 

event that shows the goal of King Anuvong to lead Lao Vientiane to 

independence from the Thai kingdom was when he secured permission 

to return to Vientiane and then to announce the war to liberate the Lao 

Vientiane kingdom from Siam in 1827. 

 King Anuvong’s attempt to throw off  Siamese hegemony has 

been viewed very diff erently in Thai (Siamese) and Lao historiography. 

What for the Thai was an unprovoked rebellion by an ungrateful vassal 

has been seen by the Lao as the heroic fi ght of a leader who fought 

for independence. These diff erent perceptions are not simply academic 

commentary: they still haunt Thai-Lao relations, sharpened by the fact 

that far more ethnic Lao now live in Thailand than in Laos.17 

Research Problems
 Research or study about Sisaket Temple in the past has only 

focused on one dimension namely its architecture, construction technique, 

history, and conservation. Although this holy building could be studied 

 16 Ministry of Cults. Tamnan Wat Sisaket (Chronicle of Sisaket temple). (Vientiane: 
Library of the Kingdom of Laos. 1954). 3-4.
 17 Ibid. 30-36.
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and represented as a mirror held up to the relations between Siam 

and Lao Vientiane in the reign of King Anuvong, there has been no 

investigation or insightful interpretation of the site connecting it to the 

politics, societies and economics of Lao Vientiane in the reign of King 

Anuvong. Clearly, there needs to be a study of Thai and Lao relations 

from Laotian perspectives and a corresponding interpretation of Sisaket 

Temple through investigating the interesting questions about this temple 

which related directly to King Anuvong and the belief in the holy Emerald 

Buddha. Moreover, this study will be able to use as the databank for Lao 

National Tourism Administration to promote this holy place for visitors in 

order to enhance their understanding and awareness about this temple 

and the relations to the Emerald Buddha Temple in Bangkok. 

Research Questions
 In order to investigate this issue, one needs to analyze how the 

historical relations between Thailand and Lao PDR are presented and 

can be interpreted through Sisaket Temple in Vientiane. What is the 

understanding of the disputed confi guration especially the war between 

Siam and the Lao Vientiane kingdom in 1827-1828 (the reigns of King 

Rama III of Siam and King Anuvong of Lao Vientiane). Moreover, the 

historical relations and the Laotian perspectives towards Siam during the 

reign of King Rama III have never been interpreted through the medium 

of this temple. 

 The following questions are arranged as the basis for the inquiries 

of this research: 

 1. Why did King Anuvong build Sisaket Temple similar to the 

Emerald Buddha Temple in Bangkok and what were the unique and 

specifi c purposes (political, economic, and social) in building this temple?

 2. Is there any particular meaning attached to Sisaket Temple 
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to refl ect the perspective of Lao people and King Anuvong towards the 

Thai kingdom and how do Lao people interpret their history through this 

contemporary heritage site? 

Scope of Inquiry
 This study has focused on the relations between architectural 

characteristics of the temple in Bangkok in the early Rattanakosin era 

and that of Lao Vientiane in order to fi nd how these two temples (the 

Emerald Buddha Temple in Bangkok and Sisaket Temple in Vientiane) 

are similar. The architectural design of Sisaket Temple could be a mirror 

to the philosophy of King Anuvong in terms of politics and society in 

governing the Lao kingdom including perspectives towards the Siam 

kingdom. In order to understand the social and political motivation in trying 

to liberate Lao Vientiane from Siamese annexure and the perspectives of 

Laotians towards the Siamese, one needs to conduct this study with inter-

disciplinary insight through such means as fi eld survey, political analysis, 

and socio-cultural history during the early Rattanakosin era to the reign 

of King Rama III, especially the political dispute between the Siamese 

and Lao kingdoms in 1827 to 1828, specifi cally the relations between the 

Siam and Lao kingdoms in the Sukhothai period, the Ayutthaya period, 

and the early Rattanakosin period (Kings Rama I-III) in terms of history. 

Method of Investigation
 The method of investigation for this study is qualitative involving in 

part a descriptive analysis of data obtained from semi-structured interviews 

with a group of people who are involved in the area and primary data 

from Thai and Lao chronicles in the National Archives of Thailand and the 

Lao National Library. For secondary data there are books about history, 

religion, and architecture from libraries in Thailand and Lao Vientiane. 
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 The research questions for this study were addressed to people 

who are involved in Sisaket Temple and communities in the location of 

the temple as follows in order to study those relations from contemporary 

Laotian perspectives insofar as they can be interpreted though Sisaket 

Temple. 

 1. Mr.Thongsa Xayyavong, the head of the Department of 

Museums and Archeology in Vientiane, Laos

 2. Mr.Phothong Phouthachant, the offi  cer of the Department of 

Museum and Culture who is responsible for Sisaket Temple 

restoration

 3. Abbot Wate Masenai, the head monk in Sisaket Temple

 4. Mrs.Chayphet Sayarath, a Lao architect, and independent 

scholar in Vientiane, Laos

 5. Mr.Boonleum Seesurat, Mr.Apichaiyadat Insrichiangmai, and 

Mrs.Wanpengsuk Insrichiangmai, Lao lecturers in the faculty 

of Architect, National University of Laos

 According to the research questions, the analysis of the fi rst 

research question is to discern architectural relations between the Emerald 

Buddha Temple in Thailand and Sisaket Temple in Vientiane including 

the building policy behind the two temples in terms of politics, economics, 

and social issues. 

 The analysis of the second research question is to discern how 

these heritage sites can be seen to represent the positive and negative 

meanings, perceptions of the Lao king (King Anuvong) and people in 

Vientiane towards the Thai kingdom. Moreover, from these questions one 

can explain more about the way Lao people interpret this temple and 

can throw light on the gaps between Thai and Lao people in the present, 

which the author will consider in the conclusion. 

 In brief, the researcher analyzes data according to all the research 
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questions in order to fi nd out the relations between Thai and Lao peoples 

through the interpretation of Sisaket Temple and King Anuvong. The study 

can lead to both positive and negative conclusion concerning relations 

and the factors linked to cultural gaps between the two peoples. 

The Signifi cance of the Research
 The study of the architectural relations between Thai and Lao 

temples can assist in understanding of the history of relations between 

Siam and the Lao Vientiane kingdom during the reign of King Anuvong 

of Lao Vientiane and King Rama III of Siam, especially the dispute of 

the war in 1827-1828. The signifi cant issue in this research that can 

shed light on the relations between Siam and Lao Vientiane and Laotian 

perspectives is the study of the particular meanings that might be hidden 

in the similar architectural designs of the Sisaket Temple in Vientiane 

and the Emerald Buddha Temple in Bangkok. This research also views 

the opposing directions of political and religious policy of King Anuvong 

and King Rama III through the construction policy of Sisaket Temple and 

Emerald Buddha Temples respectively. Furthermore, the research provides 

insight into how both the Thai and the Lao kings established their authority 

through the legitimation of political and religious power that related to 

the belief in holding the Emerald Buddha. This belief can emphasize the 

struggle of King Anuvong to request this holy Buddha image to be returned 

to Vientiane and, therefore, leads to the building policy of Sisaket Temple 

to be designed with similar characteristics to the Emerald Buddha Temple 

in Bangkok.

 Finally, this study can be used as a databank for an interpretation 

guideline for Sisaket Temple in order to enhance heritage interpretation 

at this holy place. There is also signifi cance in the ability of the study to 

throw light on present attitudes and events.
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Results of the Study
 The results of the study can be divided into three parts as follows:

The Brief Relations between the Bangkok and Vientiane Kingdoms 
(from the Past to the Early Rattanakosin Period: Kings Rama I-III)
 The Lanchang kingdom was very powerful in the land called 

Suvannabhum since the early 13th century. The establishment of the 

Langchang kingdom was roughly contemporaneous with the establishment 

of the Sukhothai and Ayutthaya kingdoms of the Siamese people.18 

However, there is little evidence to demonstrate how the Siam and Lao 

kingdoms related to each other. In the Sukhothai era, there was only 

the evidence in the stone inscription of King Ramkhamhaeng that Lao 

Vientiane was one of the colonies of Sukhothai. However, there is no 

other historical evidence to support this statement. Thus, one cannot 

demonstrate that this information is correct. During the Ayutthaya era, the 

relations between Siam and Lao Vientiane are more distinctly demonstrated 

because the building of the Si Song Rak Chedi could be reasonable 

historical evidence. It could support the notion that both kingdoms, Siam 

and Laos, had good relations during the Ayutthaya period. This holy chedi 

was to represent the cooperation of the two kingdoms to resist Burma.19 

Nevertheless, negative relations were presented in the early Rattanakosin 

era, especially in the destruction of Vientiane in the reigns of King Taksin 

and King Rama III, including the seizure of the holy Emerald Buddha. 

This Buddha statue had been housed as the heart of Laos. It is quite 

clear that the relations between Bangkok and Vientiane were negative 

and sensitive to confl ict, especially in the reigns of Kings Rama I and III.20 

 18 Bernard B. Fall. Anatomy of a Crisis. (New York: Doubleday & Company, Inc. 
1969). 25. 
 19 Sangoun Boonrod. “Where is Viengkham?”, Borankadee 3 (May 1997): 54.
 20 The Compilation of Chromicle. The Chronicle of Champasak (Bangkok: 
Kurusupa Co. Ltd. 1996), 200. 
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 King Rama I ruled Vientiane with a ‘soft’ policy due to Vientiane 

being one of the colonies that was very important to the security of 

Bangkok with supply of forces, food sources, elephants and horses which 

were necessary in war.21 However, Vientiane still tried to be independent 

from Bangkok. The appointment of Princes Nanthasan, Inthavong and 

Anuvong, the sons of King Siribunsan, to rule Vientiane from 1782 to 

1827 was the way to show King Rama I’s sincerity. However, this policy 

could not succeed because the feeling of confl ict of Lao people could not 

be changed from that engendered in the war in the King Taksin era.22 

Therefore, this was the main reason for King Rama I to support the 

establishment of new kingdoms and to appoint suitable persons to rule 

over them and to rule over Lao colonies instead of the old group in order 

to defend Bangkok from the providing problems and to maintain Bangkok 

security. However, King Rama I still supported Vientiane to be the center 

to control other colonies along the Mekong River because they were far 

from Bangkok, and in order to gain advantages from politics and from 

the recruitment of troops and a work force from these colonies.
 When King Rama I passed away and King Rama II came to the 
throne, he still continued to rule over Vientiane and its colonies from the 
King Rama I's policy that focused on maintaining equitable relations and 
maintained a close relationship with King Anuvong who ruled Vientiane 
at that time. However, the depressed feeling of Lao people emerged 
when King Anuvong prepared to liberate Vientiane from Bangkok with 
his request for his son to govern Champasak.23 Thus, Champasak and 
Vientiane could be joined more tightly than before. Moreover, King Anuvong 

 21 Vachirayan Hall. “The Book of Phraya Mahayotha-Ubakong”, The Groups of 
the Letter in the Reign of the King Rama I. 1803. 
 22 Vachirayan Hall. “The Letters from Vientiane”, The Groups of the Letter in the 
Reign of the King Rama I No.7. 1782.
 23 The Compilation of Chronicle. The Suppression of Vientiane’s Rebellion, 
(Bangkok: Sophonpipanthanakorn Co. Ltd. 1934), 95.
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also intended to revive the relations with Vietnam to counter-balance 

Bangkok’s authority.

 What could we learn from the struggle of Kings Rama I and II to 

govern the Lao kingdom through a ‘soft’ policy? It failed because Lao 

kings through each reign tried to liberate their kingdom from Bangkok. 

Moreover, the confl ict also revealed that the relations between Bangkok 

and Vientiane still faced many obstacles. When King Rama III ascended 

the throne, he eschewed the policy of reconciliation in governing the Lao 

states. He adopted a harder policy because Bangkok had failed to control 

the Lao states and the Khmer kingdom had been increasing successfully 

in the reigns of Kings Rama I and II. This strict government policy led to 

declining relations between Siamese royalty and Lao Vientiane royalty 

that used previously to be marked by amity. Subsequently, the confl ict 

led to war between Bangkok and Vientiane. 

 The other situation showing the complicated and troubled relations 

between Bangkok and Vientiane was the war between them that started 

after the cremation ceremony of King Rama II and ended with the failure 

of King Anuvong and the destruction of Lao Vientiane.24 However, the 

brave performance of the Lao king remained in the memory of Lao people 

together with the cruel scene of the punishment of King Anuvong and his 

followers and the earlier capture of the Emerald Buddha.

 Finally, the experience in the complicated situation in Vientiane 

caused King Rama III to divide the government of the Lao kingdom into four 

parts: the fi rst area was the northern part from Luangphrabang province to 

Pong Salee province called “Lao Pung Kao”; the second area was from 

Vientiane province to Kham Muan province called “Lao Puan”; the third 

area was the southern part from Kham Muan province to the border of 

 24 Chao Phraya Thippakornvong. The Chronicle of Rattanakosin in the Reign of 
King Rama I. 114.
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Cambodia called “Lao Gao”; the last area was Nakornratchasima which is 

a part of Thailand nowadays.25 The decision of King Rama III to divide the 

government of the Lao kingdom refl ected the collapsed relations between 

the two kingdoms whereby Bangkok could not govern Lao Vientiane with 

a soft policy because of fear that Lao Vientiane would try to liberate itself 

from Siam.       

The Relations between Architectural Characteristics of Emerald 
Buddha Temple and Sisaket Temple
 Besides the relations between Bangkok and Vientiane in terms of 

the history, the relations between two kingdoms is able to emphasize in 

terms of temple’s architecture especially in the reign of King Anuvong 

who tried to re-independent Lao Vientiane from the annex of Siam. The 

royal tradition of temple building of the Siam Kings continued from the 

Sukhothai period until the early Rattanakosin period. This tradition can 

refl ect the relations between Siamese society and the role of the Siamese 

Kings. The Kings of Siam had the important role of governing the kingdom 

and accordingly needed to fi nd the representative, mental center of the 

Siamese people. One of the most important elements of this is Buddhist 

maintenance so that temple building could be said to be the tangible 

performance of the great kings of the people.26 

 The architectural style of the temples in the early Rattanakosin 

period was transformed from the style of the temples in the Ayutthaya 

period, such as in the form of the plan, roofs, columns, capitals, cloisters, 

struts to support projected eaves joists, and ceiling decoration.27

 25 Sunate Bhothisan. “Heroic Performance of King Anuvong,” Proceeding of 
seminar on the heroic performance of the King Anuvong, 2003. (August 15-16, 2001), 53.
 26 Natnapit Nakavachara. Buddhist Temples in Bangkok. (Bangkok: Research 
Aff air Offi  ce, Chulalongkorn University, 1982), 1.
 27 Nor Na Paknam. Arts in Bangkok Part I. (Bangkok: Odian Store. 1978), n. pag.
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 It is quite possible that the relations between Siam and the Lao 

kingdom in the early Rattanakosin period could transfer the architectural 

style of Bangkok temples to Lao Vientiane temples, especially Sisaket 

Temple. The major reason is that Siam had attacked Lao Vientiane and 

removed the important Buddha statue, the Emerald Buddha, to house it 

in Bangkok. This statue is very important for Laotians because it is the 

emotional and religious center for Lao Buddhists. The sacking of Vientiane 

by Siam infl icted heavy damage on Laotians. However, the capture of the 

Emerald Buddha was even more aggressive for them. 

 The Lao royal family and supporters were arrested and forced to 

stay in Bangkok as the guarantee that Lao Vientiane would not rebel 

against Siam again. The construction of Sisaket Temple yielded the only 

temple in Vientiane that was built almost similar to the Temple of the 

Emerald Buddha in Bangkok in that time. This temple was built in the 

reign of King Anuvong, the Lao Vientiane monarch. He was one of the 

Lao Vientiane nobles arrested in Bangkok and he spent much time in 

Bangkok and had close relations with King Rama II.28 When comparing 

the two temples, there are many structures that are similar in form, such 

as the form of building pediments, roofs, struts to support projected eaves 

joists, cloisters, columns, terrace surrounding the main chapel, mondop 

style of the window and door frames, ceiling decoration, capitals, and the 

paintings of the interior murals as can be shown in the table below.

Table 1: Infl uence of Bangkok temple style (the Temple of the Emerald 

Buddha) on Sisaket Temple

 28 Sawang Veeravong. Bibliography of the King Anuvong, The Last King of 
Vientiane Dynasty. Vientiane: The Department of Religious Aff airs. 1969.
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The Similar Structure of the 
Building  

Emerald Buddha 
Temple

Sisaket Temple

1. Building pediments with 

pattern for a gable end

2. Roof style

3. The struts to support projected 

eaves joists

4. The outer wall or cloister 

(Phra Rabiang) surrounding the 

main chapel

5. Each column reduced by 

tapering the edge

6. Terrace surrounding the main 

chapel

61มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  | 



The Similar Structure of the 
Building  

Emerald Buddha 
Temple

Sisaket Temple

7. Windows of the chapel 

constructed with the mondop 

style

8. Ceiling decoration composed 

of circles and tablet fl owers

9. The capitals decorated with 

the lotus leaves style 

10. The wall of the chapel 

painted with the story of the 

Lord Buddha

Photography: Suwaphat Sregongsang (2008)

The Particular Meanings Insight Architectural Design of Sisaket 
Temple with Philosophy of King Anuvong
 It is still in the question why temple of the Emerald Buddha in 

Bangkok and Sisaket temple are very similar. The myth of the Emerald 

Buddha is an important key to fi nd out this question. The Emerald Buddha, 

Thailand’s most sacred object along with the Thai monarchy and city pillar 
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shrine, is seen as important because it serves to mark and reinforce the 

monarchy and the religion of Buddhism that unite Thailand. The history of 

the Emerald Buddha is a story of both fantasy and reality as a guardian of 

the Thai nation. This gives the Emerald Buddha mystical powers that awe 

the faithful and the visitors. The Emerald Buddha, along with the monarchy, 

is seen as the protector of Thailand. In fact, the Thai monarchy and the 

Emerald Buddha are all part of a mythology surrounded by mystery and 

ceremony. In all religious traditions from prehistoric ones to new religions, 

the notion of faith is fundamental.29 The myth of the Emerald Buddha 

also leads to the special ritual and ceremonies where believers carry out 

certain functions to display and reinforce their faith in their religion such 

as the changing of the costume of the Emerald Buddha image in each 

season and the prayers that the monarch off ers up to the Buddha, so 

that Thailand will continue to fl ourish. 

 Therefore, there is little doubt that the Emerald Buddha was very 

important to Thai and Lao kings to legitimate their authority both in terms 

of politics and society. King Taksin and King Rama I of Siam are good 

examples because these kings did not have royal blood. It is not Thai 

tradition for the person who ascends not to be of the royal family.30 

These kings had only the political power and authority gained through 

military force. King Taksin tried to seek legitimacy by establishing his 

capital in Thonburi rather than Ayutthaya and by supporting the Buddhist 

Sangha including improving the quality and purity of Thai religion. For 

these reasons, he would claim the legitimacy of royal power. King Rama 

I followed the concept of King Taksin. He established the new capital 

 29 Rhys-Davids, William. Buddhist Birth Stories. (Boston: Houghton and Muffl  in. 
1880), 45-48.
 30 Mueller, Claus. The Politics of Communication: A Study in the Political 
Sociology of Language, Socialization, and Legitimation. (New York: Oxford University 
Press. 1973), n. pag. 

63มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  | 



at Bangkok as a deliberate attempt to create a new Ayutthaya. He also 

had undertaken a project of religious reform that was very important and 

signifi cant to the Thai Buddhist community.  

 With the Indian conception of sacred kingship, wherever Buddhism 

has prevailed as was the case in Thailand and Laos, these beliefs were 

modifi ed so that the ruler was viewed as a Bodhisatta or “Future Buddha” 

rather than a god.31 These traditions formed the basis for the Siamese and 

Lao kings’ quest to obtain divine status and the claim of having acquired 

the physical marks of a Buddha. They also help to explain why the kings 

were motivated to seek these goals. The possession of superhuman 

qualities and powers and their transformation into a divine being or Buddha 

would have provided clear and indisputable proof of their kingly status 

and their legitimate right to rule.32 According to this reasoning, besides 

the variety of their religious activities, King Taksin and King Rama I tried 

to link themselves with the cult of the Emerald Buddha. The importance 

and signifi cance of the Emerald Buddha for the Thai and Lao kings could 

be shown through the historical adventures and the sacred power of this 

Buddha statue. For example, the power of the Emerald Buddha could 

allegedly bring relief from disease, hasten childbirth, restore sight, increase 

wealth and the like, to make sense as the meaning of faith, hope, and 

resurrection. In Buddhist circles, Rama was sometimes recognized as 

a future Buddha.33 The Chakri dynasty chose especially to identify itself 

with the fi gure of Rama. The connection between the Jewel and Rama 

is meant to convey to the people of the Bangkok kingdom the identity 

between religious merit and the sovereign power of the jewel and the 

 31 Cady, Coedes. Southeast Asia: Its Historical Development, (New York: 
Mc Graw. Hill. 1964)
 32 Cady, John F. Southeast Asia: Its Historical Development. (New York: 
McGraw-Hill Book Company.1964), 37-38. 
 33 Hall, D., A History of South East Asia. 3rd Ed. (Melbourne: Macmillan. 1976), 449.
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religious merit and sovereign power of the reigning dynasty founded by 

King Rama I and presently represented by his lineal descendant, King 

Rama IX.

 For the view from the Lao side, what do we know about how 

this holy Buddha statue was important for Lao kings and their people? 

Because the Emerald Buddha was the supreme symbol of politico-religious 

legitimacy in this part of Southeast Asia, the capture of this statue was 

absolutely eff ective to rouse King Anuvong and his followers, inspiring them 

to resist Siam in 1827.34 It rankles with the Lao to this day. This statue 

has served as a one important point for the confl ict between Bangkok 

and Laos since it was seized and brought from Vientiane to Bangkok. 

King Anuvong, who appreciated its signifi cance, attempted to ensure that 

the Emerald Buddha was returned to Laos by ordering the creation of 

substitutes and many new pagodas. He restored and raised the foundation 

of Vientiane’s Ho Phra Kaew as also in other cities such as Champasak 

and Srichiangmai.35 The construction of these chapels dedicated to the 

Emerald Buddha functioned as challenges launched by the Lao against 

Bangkok’s domination, to remind the Lao of their Emerald Buddha’s power 

and to focus and magnify the political energy of this symbol. 

Conclusion 

 This study has emphasized the links of history in terms of positive 

and negative dimensions between Siam and Laos, especially the wars in 

the reigns of King Taksin and Rama III. One important point in study was 

the time King Anuvong spent in Bangkok as a political hostage. This would 

 34 Crawfurd, John. Journal of an Embassy from the Governor-General of India 
to the Courts of Siam and Cochin China, 2nd ed., Vol.2. (London: Colburn and Bentley. 
1834), 153.
 35 Dhawaj, Punotok. Inscriptions from Isan during the Lao Period. (Bangkok: 
Khunphim Aksonkit. 1987), n. pag.
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have underlain the feeling of being dominated, depressed and yearning 

for liberty. These feelings exploded in the war between Siam and Lao 

Vientiane in 1827 and ended with the sorrowful scene of the destruction of 

Vientiane. However, the important element that has refl ected the attitude 

and ideology of King Anuvong, appointed as the hero of the Lao people, 

was the architecture of Sisaket Temple. This temple was the only one place 

that still remained undestroyed from the war. Sisaket Temple could be the 

point that throws light on the connection of the Emerald Buddha and both 

Thai and Lao kings, especially in their attempt to achieve legitimation to 

rule their kingdoms, endorsed through the importance and manifestation 

of this sacred statue.    
 However, the problem of this study is that the details of the history 
are unclear and there is no obvious evidence to show why the Sisaket 
Temple could survive during the war; thus, the following possible reasons 
can be suggested.
 1. The Sisaket Temple was the only temple in Vienatiane that was 
built almost similar to the Temple of Emerald Buddha in Bangkok. Thus, 
Siam Royal Army’s intention to avoid the destruction of Sisaket Temple 
was not unintentional because of its dignify and because the cult of the 
Emerald Buddha.
 2. This temple has been set up as the military base for the Siamese 
army to attack Lao Vientiane. It is similar to the case of Na Phra Mane 
Temple where the Burmese army set up cannons to fi re on the king’s 
palace in 1760 in Ayutthaya and fi nally the temple was left untouched 
when Ayutthaya was sacked for the second time.
 Although these suggestions could not be proved with acceptable 
evidence, at least this temple could be posed as the representation of 
King Anuvong and his yearning for liberty and has faith of the Emerald 
Buddha through the standing of this holy place.
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Abstract

 Chaiya on Ban Don Bay in Thailand’s Surat Thani Province, 

together with its surrounding area, retains architectural and other traces 

from the Srivijayan age (7th to 13th centuries C.E.).  The Srivijaya empire 

ceased to exist in the 13th century, in part due to the expansion of the 

Javanese Majapahit empire, and was largely forgotten.  Its existence was 

postulated only in 1918 by French historian George Coedès.  It seems 

that Chaiya was established around the 3rd century C.E. and became a 

signifi cant regional capital of the Srivijayan empire from the 5th to the 13th 

century; some Thai scholars even argue that it was the principal capital of 

Srivijaya although this is disputed.  The importance of Chaiya was in its 

control of one of the major trade routes of that era: it was at the eastern 

end of the overland route between the South China Sea and the Indian 

Ocean.  The diffi  culty in disentangling the ‘real’ story of Srivijaya (and 

thereby of Chaiya and the Malay Peninsula) in that era resides in the 

absence of written records – there are no texts against which to place 

the archaeological evidence.

 The Dissertation
In a context of such uncertainty, the present research has three interlinked 

components:

 1. In the absence of historical records, the present dissertation turns 

instead to the abundant ancient myths and chronicles.  Here the accounts 

range from the relatively established accounts of Chinese journeys to the 

region, to less reliable chronicles of the various kingdoms of those times, 

to the more fanciful myths and legends.  The fragmented nature of these 

data is accepted on its own terms; accordingly, the data is presented as 

something of a collage or mosaic.  The methodological uncertainty of this 

approach is acknowledged.
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 2. As the focus is on the place of Chaiya in the Srivijayan age (and 

thereby on the place of Chaiya in seeking an understanding of present 

Southeast Asian identity), fi eldwork has focused on the cross-isthmus 

route from Chaiya to the Indian Ocean coast.  Surveys have been made 

of (a) the Srivijayan-era relics in Chaiya itself and on the land route to 

the ocean, and (b) other, later elements in the built and natural landscape 

that can help us to understand something of the present geography of 

that world.  Again, a methodological issue is acknowledged: what can a 

present cultural landscape tell us of the landscape of a past empire?

 3. This methodological problem – equating a present with a past 

cultural landscape – leads into the issue of heritage interpretation: how is 

one to interpret a cultural landscape to its observers (present residents, 

tourists) when what we see is, for the most part, largely after the period 

of interest (that is, post-Srivijaya) and where the ‘history’ is mostly myth 

and, what is more, contested by advocates of Palembang versus those 

of Chaiya  Hence, the project addresses aspects of heritage interpretation 

and presentation.

 Signifi cance of the Research
Two constructions can be placed on the claim (mostly from Thai historians) 

that the centre of Srivijaya was at Chaiya rather than near Palembang:

 1.  The claim by Thai writers is merely to be dismissed as that of 

vain Thai nationalists asserting an imagined superiority.  However, against 

that:

 2.  Srivijaya may have had more than one centre and the principal 

centre (capital) was in diff erent places at diff erent times.  This could relate 

to long-term changes in the technologies and economics of trade: when 

east-west trade was by very small ships, the trans-isthmus route via 

Chaiya was important; larger ships may later have permitted trade via the 
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monsoons and around the peninsula (or perhaps both routes operated 

simultaneously) and hence control from Palembang would have become 

crucial; when ships became even larger at the beginning of the 15th 

century and river silting isolated Palembang from the sea, the control of 

the Melaka Straits shifted to Melaka. 

 There is another signifi cance to be found in a scholarly interpretation 

and presentation of the Chaiya and linked heritage.  As academic 

scholarship had long discounted the possibility of a large, united kingdom 

in Southeast Asia before Majapahit, surviving evidence of Srivijaya is 

signifi cant to the very idea of a Southeast Asian identity. Rather than 

demonstrating some grandeur of ancient Thailand, the region instead tells 

of a greater Southeast Asia and of a certain regional unity and – less 

convincingly – of an ancient tolerance and cosmopolitanism.
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บทคัดยอ

 จากหลงัฐานทางสถาปตยกรรมและรองรอยอืน่ๆ ทีพ่บขึน้ทัง้ในบรเิวณพืน้ที่

รอบอาวบานดอน จ.สรุาษฎรธานีและจากแหลงอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของกับบริเวณดังกลาว

นั้นแสดงถึงคุณคาและความสําคัญทางดานประวัติศาสตรและอิทธิพลอันรุงโรจน

ของศรีวัชัยจากการเปนศูนยกลางทางวัฒนธรรมและศูนยกลางในการควบคุม

เสนทางการคาหลักระหวางทะเลจีนใตกับมหาสมุทรอินเดียต้ังแตชวงกอนยุคศรีวิชัย

จนถึงยคุศรวีชิยัทางการคาจากตะกัว่ปาจนถงึรอบอาวบานดอนในชวงพทุธศตวรรษ

ที่ ๑๒ ถึง ๑๘ โดยในป พ.ศ. ๒๔๖๑ ศาสตราจารย George Coedes เปน

นักประวัติศาสตรชาวฝรั่งเศสคนสําคัญคนแรกที่ไดคนพบศรีวิชัยขึ้นเปนครั้งแรก 

 โดยจากการศึกษาอาจเปนไปไดวาไชยาเปนศูนยกลางแหงความรุงเรือง

และวิทยาการตางๆ มาตั้งแตพุทธศตรวรรษที่ ๘ จนกลายมาเปนศูนยกลาง (หรือ

เมืองหลวง) ของความเจริญและวิทยาการตางๆ ในยุคศรีวิชัยในชวงพุทธศตวรรษ

ที ่๑๐ ถงึ ๑๘ ซึง่ในชวงปลายของยุคศรีวชิยันัน้ตรงกับการแผขยายแหง Javanese 

Majapahit empire อยางไรก็ตามก็ยังเปนขอถกเถียงกันอยูของบรรดาผูเชี่ยวชาญ

ทั้งในประเทศและตางประเทศ  

 ความยากในการคล่ีคลายความจริงทางประวัตศิาสตรของศรีวชิยันัน้เกิดจาก

การขาดหลกัฐานการจดบนัทกึรองรบัแหลงโบราณคดอียางเพียงพอ อยางไรกต็าม

การศกึษาครัง้นีจ้ะนาํมาสูการจดัการอยางสมดลุระหวางการอนรุกัษและการพฒันา

มรดก โดยการจัดการภูมิทัศนทางวัฒนธรรมและการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม

มาเปนเครื่องมือในการสงเสริมความรูความเขาใจในประวัติความเปนมาและ

ความตระหนักรูถงึคณุคาและความสําคญัของมรดกและอิทธพิลของศรีวชิยัรอบอาว

บานดอนอยางยั่งยืน 

 ดุษฏีนิพนธ ประกอบดวยเนื้อหามีการเชื่อมโยง ๓ สวน :

1) การขาดการบนัทกึทางประประวตัศิาสตร หากแตมเีรือ่งเลาตางๆ มากมาย 

เชน การบันทกึการเดินทางของคนจีน ซึง่ไดบนัทึกความหลากหลายของรัฐ

และอาณาจักรตางๆ ในชวงเวลานั้นๆ

2) งานชิ้นนี้ใหความสําคัญกับสถานท่ีในเมืองไชยาในยุคศรีวิชัย ซึ่งมุงเนน

เสนทางการขามคาบสมุทรจากไชยาไปยังฝงคาบสมุทรอินเดีย โดยการ
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สํารวจจาก (ก) รองรอยของศรีวิชัยในเมืองไชยาเองและเสนทางทางบก

ไปยังเสนทางมหาสมุทร (ข) รองรอยอ่ืนๆจากภูมิทัศนทางธรรมชาติ

และสถาปตยกรรมที่มนุษยสรางขึ้น ซึ่งจะชวยสงเสริมความเขาใจทาง

ภมูศิาสตร นอกจากน้ันกระบวนการศึกษายังไดแสดงถึงภูมทิศันวฒันธรรม

แตเกากอนจนถงึปจจุบัน

3) ปญหาในกระบวนการศึกษา – การแสดงความเทาเทียมของภูมิทัศน

วัฒนธรรมในอดีตและในปจจุบันนี้ – นําไปสูการตีความหมายของมรดก: 

ทําอยางไรที่จะแสดงการตีความภูมิทัศนวัฒนธรรมไปยังผูสังเกตุการ

ไดรับรูและเขาใจ

 ความสาํคญัของการคนควา ประกอบดวยเนือ้หา ๒ สวน (สวนมากจากนกั

ประวัติศาสตรไทย) เก่ียวกับศูนยกลางของศรีวิชัยนาจะอยูท่ีไชยามากกวาปาเล็มบัง:

1) นักประวัติศาสตรไทยมักจะไมเห็นถึงความสําคัญของชาติไทย

2) ศรีวิชัยอาจจะมีศูนยกลางมากกวาหนึ่งแหงทั้งตางสถานที่และตางชวง

เวลากัน สัมพันธกับการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและการคา: ขณะท่ี

การคาระหวางฝงตะวันออกและฝงตะวันตกมีความสําคัญตอการดําเนิน

ของเรือขนาดเล็ก ทําใหการเสนทางขามคาบสมุทรทางชองแคบผาน

เมืองไชยามีความสําคญั; ตอมาเรือขนาดใหญกวาอาจสามารถมาทําการคา

ไดโดยลมมรสมุและผานรอบๆ คาบสมทุร (หรอือาจใชทัง้สองเสนทาง) และ

นัน้คอืการควบคุมจากปาเล็มบงั; เมือ่เรอืเริม่มขีนาดใหญใน พทุธศตวรรษ

ที ่๒๐ และตะกอนแมน้าํโดดเดยีวปาเลม็บงัจากทะเล จงึเกดิการเปลีย่นการ

ควบคุมการคาไปยังมะละกา

ความสําคัญอีกประการคือ การตีความหมายเมืองไชยาโดยแสดงการเชื่อมโยง

กับมรดก และการศึกษาอาณาจักรในเอเชียตะวันออกเฉียงใตกอนมัชปาหิต 

การสํารวจหลักฐานของศรีวิชัยมีความสําคัญตอความคิดเก่ียวกับเอกลักษณของ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต มากไปกวานั้นยังแสดงถึงความย่ิงใหญของบรรพบุรุษ

ไทย การบอกแทนขอบเขตอันยิ่งใหญของเอเชียตะวันออกเฉยีงใต และความเปน

หนึ่งเดียวของภูมิภาค อยางนอยที่สุดของความเชื่อ - ความอดทนในอดีตและ

ความหลากชาติหลากภาษา
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 Objectives 
 This dissertation is aimed at investigating the heritage sites in the 

Srivijaya-infl uenced cultural landscape around Ban Don Bay. It seeks to  

provide heritage interpretation to the public that can integrate knowledge 

and the wisdom of the ancestors, to be transferred to their descendants. 

It will alert and make people aware of heritage signifi cance, as well as the 

potential of cultural tourism that can strike a balance between conservation 

and development.

 This dissertation aims to:

 1. Study the background, characteristics and signifi cant values of 

the cultural landscape of the Srivijaya area in order to plan for eff ective 

interpretation. 
 2. Investigate cultural landscape management for sustainable 

development based on cooperation between stakeholders, both 

government and private organizations and local people.

 3. Investigate the way visitors understand and derive meaning from 

cultural tourism.

 Research Methodology
 The research requires a variety of primary and secondary data to 

create a basis for cultural landscape interpretation and management, and 

a model for cultural tourism around Ban Don Bay in Surat Thani. This 

research concentrates on studying concepts and opinions that are keys 

to establish guidelines for cultural landscape management. The research 

is qualitative in its methods and includes mapping and the investigation 

of factors related to quality of heritage conservation and development. 

Several steps in the research are as follows: 

 1. Through investigation, an understanding of the background, 

characteristics and signifi cant values of the Srivijaya-infl uenced area, 
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cultural landscape and concepts of cultural landscape management and 

cultural tourism will be sought. 

 2. A survey of the cultural landscape with community profi ling will 

explore the context of the area and will be linked with the documentary 

data. It is focused on the conditions that create guidelines for conservation 

of the signifi cant aspects of the cultural landscape. 

 3. Observation and general interviews are important ways to study 

both tangible and intangible values of a cultural landscape. Moreover, they 

provide a good opportunity to interact and communicate with people and 

to see the relationships and interactions between stakeholders involved in 

the heritage. The author can use such information as a basis for  planning 

of cultural landscape management, suggesting ways forward to achieve 

sustainable development, creating public awareness of and interest in the 

heritage of the Srivijaya region and engendering cooperation between the 

stakeholders. 

 4. For in-depth interviews, the author will prepare an interview 

schedule and list the names of interviewees with exact and clear research 

questions or themes which facilitate the process of interviewing. The 

sample consists of a range of groups: the local community such as local 

people and local heritage groups, government organizations such as The 

Fine Arts Department. The researcher will later interview them and collect 

information via recording tapes or VCD and the taking of photographs. 

 5. For the analysis process, the results from the literature review, 

survey and observation and in-depth interviews with the diff erent 

stakeholders who have given information and opinions will be analyzed. 

This will give an exploration of the characteristics relevant to architectural 

conservation for sustainable tourism. In this stage, analysis of the results 

will be in accordance with specifi c topics: background and characteristics 

of the Srivijaya culture; the proper principles for the signifi cant conservation 
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of heritage sites in terms of both tangible and intangible values; the 

factors for setting the plan of cultural landscape management, sustainable 

development and public awareness of and interest in the cultural landscape 

of the Srivijayan remnants. For cultural tourism, the researcher has to 

select from the information and analysis to seek some basis for cultural 

landscape management for cultural tourism.

 6. The final stage of analysis is drawing conclusions and 

suggestions for community, government, and other stakeholders involved in 

heritage conservation management to achieve integration and cooperation 

among them. This research might be able to fi nd appropriate means for 

the sustainable development of the cultural landscape of the Srivijaya 

area. Negative impacts on the environment are minimized while positive 

eff ects are created for the community and where the uniqueness of the 

locate is safeguarded for future generations.  

Results of the Research 

1. Traces of Srivijaya and Trading Route
 Takuapa-Ban Don Bay is an interesting route for attracting people to 

understand the Srivijayan world and to connect the historic sites from the 

past to cultural route in the present. Srivijaya had a variety of ancestors, 

religious cultures, geography and ways of life. King Asoka Maharaj was 

one of the ancestors of Srivijaya who was the ancestor of Sailendra 

dynasty of India.  Besides, Srivijayan infl uence and Sailendra culture had 

covered many places from the past to the present such as the southern 

Thailand and Melayu Peninsula where Indians travelled and set towns 

on both the west and the east coast of the Melayu Peninsula. They had 

changed the old economic system (hunter - gatherer) into an agricultural 

system in this period with the inundation system for rice agriculture. This 
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was the basis of social development towards an urban society. There 

were various names of Srivijaya from chronicles and other sources that 

had contacted with Srivijaya and related to the history of the kings of 

Srivijaya. The Chinese chronicles  called it the “San-fo-ch’i Empire”, 

“Shi-l-fo-shi country” and “Nakon Fo Si”, “Kan Tho Li Empire”; Arabian 

chronicle called it “Sa Bak or Sa Ba Ka, Se Bu Za town, Maharaj Island 

and Maharaj of Sa Bak Empire”; and Langka (Ceylon) chronicles referred 

to “King Cha Wa Ka of Srivijaya”. In addition, I-Ching’s record states 

that Srivijaya or Shi-l-fo-shi was a signifi cant place to learn Buddhism 

and translate the Sanskrit language. Moreover, Dhammadasa Panich 

states that its name could be “Nakon Boddhi” which means the city of 

Buddha’s enlightenment. Venerable Buddhadasa, Dhammadasa Panich, 

M.C. Chan Ratchani and Prof. R.C. Machumta believe that the capital 

of Srivijaya was on the Melayu Peninsula around Ban Don Bay such as 

Chaiya. However, George Coedes and O.W. Wolter believe the capital 

of Srivijaya was at Palembang in Indonesia. 
 Takuapa-Ban Don Bay route was one of the famous trans- 
peninsular routes and could be the most convenient one for transportation 
from before Srivijayan age. Its geographical position was suitable to 
expand its economics, religion and politics. Moreover, it was a hub of 
international commerce and it was an entrepot to control the east-west 
trade that was the direct line of communication with India, Arabia, Persia 
and China. Also, it was a large market for exchanging various kinds of 
products between the west and the east port. There are many traces 
of Srivijaya infl uence around Ban Don Bay to support the signifi cance 
of the spice route that spices were its main product so it was called the 
“spice route” of topography as they are important to the history of the 
southern peninsula. Other local products were beeswax, perfumery wood, 
elephant tusks, rice, sugar, bird’s nest, betel palm, cotton, silk and herbs. 
The major factors essential to build the heritage sites of Srivijaya were 
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geographical location, settlement, people and lifestyle. The mountain is 
the landmark of southern peninsula’s geography that might off er security 
of a sacred place or fortress for a palace. There are signifi cant mountain 
chains on the eastern coast (Nakon Si Thammarat Range) and western 
coast (Phuket Range) that divide the southern peninsula which covers 
both fl at and high land. Moreover, Sankalakiri Mountains run from the 
east to the west across the peninsula, separating the region from modern 
Malaysia. The geographical layout has two types of settlement patterns, 
namely inland and coastal settlements. On the other hand, maritime trade 
was signifi cant for the Srivijayan world that had trades worldwide. 

Figure 1: Map of the Location of Archaeological Sites and Historical Objects along 
Takuapa-Ban Don Bay Route in the Middle of Melayu Peninsula 
Source: Adapted from Jaisuwan and Naivath (2007: n.pag.) by Sippanan Nuanla-ong 
(2009)
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Figure 2: Map of Takuapa-Ban Don Bay Route
Source: Adapted from Jaisuwan and Naivath (2007: 41) by Sippanan Nuanla-ong (2009)

 For the Takuapa-Ban Don Bay route, travelers started going by 

ship from Takuapa for 3 days in the Rommanee canal  to  the highest 

point of Khao Sok. Later, they went on foot about 9-10 kms. from the 

east of the village at Khao Sok in Surat Thani and by ship for 6 days in 

Sok canal to Panom canal. After that they traveled the route of Pumdong 

River and Tapee River and then arrived Ban Don Bay. 

 Archeological evidence shows there were people in the northern 

Melayu area since pre-history such as the southern part of Thailand where 

culture and beliefs are distinctive, and  similar to Sailendra culture. Whose 

Ban Don Bay is an important archaeological site for learning the history 

and infl uence of Srivijaya with several interesting points that can reveal 

something of the development of the Srivijayan age in the following:
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 1. Chaiya and other places around Ban Don Bay used to have 

important ports and a large market for exchanging various kinds of products 

between the east coast and the west coast.

 2. Many crockery and glassware items from India and Arabia 

than from China were at Tung Taek port. Meanwhile, more crockery and 

glassware objects from China than those from Arabia were discovered at 

Leam Bodhi port. This could indicate that Tung Tuek port could directly 

connect with merchant ships from India and Arabia, while Laem Bodhi 

with the ones from China. Jaisuwan (2007: n.pag) confi rmed that the 

archaeologists of the Fine Arts Department had found a lot of Chinaware 

from the 9th -11th centuries A.D. and 13th -14th centuries A.D. (around 14th 

-16th centuries B.E. and 18th -19th centuries B.E.) from Tung Thuek and 

Laem-Bodhi archaeological sites, more than those in any place in the 

world except for Mantai port in Sri , and in China. 

 3. The signifi cant sites of Srivijaya-infl uenced cultural landscape 

around Ban Don Bay include the Takuapa-Ban Don Bay route, an 

important commercial route, Khao Phra-Ner, Khao Phra-Narai, Khao 

Srivichai and Khuan Pun Pin. Moreover, religious places and images 

along this route were discovered such as Phra Narai images, located at 

important points for guarding over the route and taking care of the ancient 

travellers. 

 4. Possible explanations for the eventual decline of the Srivijaya 

infl uence in Chaiya are as follows: changing trade routes, technological 

development in building merchant ships, declining advantage of the lower 

Melayu Peninsula (Melaka) and wars involving the Jola army.

 5. There were various styles of art in Srivijaya because it was a 

political, economic, artistic and religious center that stretched from 13th – 

19th centuries B.E. (8th – 14th centuries A.D.). Its art styles cover Sailendra 

art, Srivijaya art, East-Java art, Sakul Chaiya art, Dvaravati Art, Cham 
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art, Palla art and Gupta art. 

 6. Beliefs of the Southern community related to religions, 

occupations, environment and education.

 7. The philosophy of Srivijayan people’s lifestyle from the past to 

the present seems to embrace the idea of simple life following Buddhism 

teaching. The culture of the southern people is still praised for its wisdom 

to help create the advantages of the public, following the example of the 

Bodhisattva’s behaviour. They do not use their cleverness to make only 

private advantage.

 Many architectures, heritage sites and evidences of Srivijayan 

influence around Ban Don Bay that are very useful for Srivijaya 

interpretation such as architectural heritage that was evolved by religions 

(Mahayana Buddhism and Hinduism), culture and lifestyle of people. It 

was designed to be for harmonious with nature of the region in tropical 

climate. It is important to interpret tangible symbols as well as hidden 

heritage to present the exact identity of Srivijaya. For Srivijaya had been a 

center for social interaction, it established connections between economy, 

politics, culture and religion. The ideology of Srivijayan people related to 

principles of simple life and Nippan (Nirvana) of Buddhism. On the one 

hand, the landmark traces of Srivijaya in Thailand were the Chedis of 

Wat Phra Borommathat Chaiya as well as those of Wat Kaew, Wat Vieng 

and Wat Long which were described in Inscription No.23. 

 On the other hand, Prambanan Temple and Borobudur were 

landmarks of Srivijaya architecture in Indonesia. The structure of Chandi 

in the Prambanan Temple was similar to that of the Chedi of Wat Kaew 

which was built earlier. It could be suggested that Srivijaya or Sailendra 

infl uence was from Chaiya in Surat Thani, Thailand. Additionally, Ankor 

Wat in Cambodia was Srivijaya-infl uenced architecture, since its structure 

82 | วารสารศิลปศาสตร



is similar to Borobudur in Indonesia which could be suggested about 

Srivijaya or Sailendra infl uence from Indonesia. From several evidence, 

Chaiya might be a center of Srivijaya, at least in one period, although the 

centers of Srivijaya might in more than one place or it might be changed 

over time. Chaiya was the center of economic activity, religion and politics, 

as well as the center of art and architecture that there was a variety of 

styles of art and architecture found in Chaiya. The fl ourishing of Srivijaya 

infl uence in Chaiya might have been declined from the change of trade 

routes, or technological development of larger merchant ships, that it lost 

its commercial benefi ts. 
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a. Ankor Wat (Nakon Wat) in Cambodia e. Chedi of Wat Kaew  
b. Borobudur in Indonesia f. Base of Chedi of Wat Vieng
c. Prambanan Temple in Indonesia g. Chedi of Wat Long
d. Chedi of Wat Phra Borommathat Chaiya  

Figure 3: Srivijaya-Infl uenced Architecture in Srivijayan Age 
Source: Sippanan Nuanla-ong, 2009 (a ,b and c) , 2007 (d ,e, f and g)

g.

e.

a.

c. d.

f.

b.
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 Interpretation of Srivijaya heritage is important to perpetuate the 

wisdom of people in the past and for heritage conservation to acknowledge 

the real form and concept of structure and pattern of Srivijayan architecture. 

Srivijayan architecture and arts were from various sources and of mixed 

styles because it was a center of Hindu, Brahman, and Mahayana 

Buddhist architectures. Indian arts of Gupta (9th-11th centuries B.E.) and 

Palla (late 14th-early 15th centuries B.E), Mid-Java style (14th century 

B.E.), Champa arts (7th-18th centuries B.E.) with characteristics of Khmer 

(15th – 18th centuries B.E.), Chaiya (11th-18th centuries B.E.), Dvaravati 

(11th-16th centuries B.E.), Srivijaya (8th – 13th centuries B.E.), Chiang San 

and Haripunchai (in the Phranang Jammatawee Era) in the north thrived 

in the same period so they always exchanged and linked between arts 

and culture. Srivijayan art and architecture involved with its situation that 

was the center of politics, economy, religion, art and culture, stretched 

from the 7th  to  13th centuries A.D. The landmark construction method of 

Srivijayan architecture utilised a technique of brickwork without grouting 

from mortar. It used other materials made from resin and syrup or lime 

that replaced glue for grouting. Local people used resin from the bark of 

Chid Tree (a local plant in southern Thailand) or from the skin of animals 

by mixing with lime for glue. Then, the brick was scrubbed. Chedis 

which used these techniques were those of Wat Kaew, Wat Vieng and 

Wat Long which were built prior to Borobudur in Indonesia as shown in 

Inscription No.23. Moreover, many Bodhisattva Avalokitesvara images 

found around Ban Don Bay support the argument that it was a land of 

Mahayana Buddhism in the Srivijayan age. Besides, Borobudur looks like 

a landmark of a major reference to Srivijaya infl uence in present. It might 

be built to attract people in other lands by spread religion. But it could 

not attract Indonesian. The author thinks that Buddhist arts in Indonesia 

were Srivijayan-infl uenced from Chaiya.
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2. Interpretation of Srivijaya Infl uence and Hidden Heritage
 The Srivijayan age has a long, confusing and unconcluded history. 

Debates continue as to where the kingdom and its capital were and 

whether it was a large empire, or just a small state, or a name of a 

culture. However, it can be concluded that the kings of Srivijaya were 

from the Sailendra dynasty. Moreover, many archaeological and historic 

sites were mostly located along and by the capes, such as along the 

Takuapa-Ban Don Bay route. This area covers Phang-nga, Surat Thani, 

Krabi, Ranong, Nakon Si Thammarat, and Song Khla. In particular, much 

historic evidence from the 8th-11th centuries A.D. has been found. For 

instance, porcelains from the Tang Dynasty, Persian wares, crystal wares 

from the Middle-East and Mediterranean, and beads and stones from the 

Middle East and India. According to the survey and primary data, there 

are diff erent types of evidence and historic traces along Takuapa-Ban 

Don Bay route as listed as follows: 

Table 1: Evidence and Historic Traces along Takuapa-Ban Don Bay Route

Type
Evidences and Historic Traces along 

Takuapa-Ban Don Bay Route
1 Architectural trace and historical site in Bharman, Hinduism 

and Buddhism 
2 Sculpture in Hindu and Buddhist forms made from sandstone 

and bronze
3 Inscription, alphabet and writing
4 Pottery, ceramics and glassware divided into 5 groups: 4.1) 

Domestic Wares, from prehistoric to historical age, 4.2) Special 
Wares, from delicate soil, 4.3) Chinaware from Tang, Sung 
Ware, Changsha Ware, Yue Ware, and Yuan Ware, 4.4) Persia 
Ware or Basra Turquoise Ware, and 4.5) Tile Pottery

5 Antique coins
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6 Decoration of building and jewelry 
7 Beads divided in 2 kinds: 7.1) Monochrome Beads, and 7.2) 

Polychrome Beads
8 Stone equipment such as axes in sandstone, volcanic and 

siltstone
9 Metal equipment divided in 3 groups: 9.1) A piece of sculpture 

such as Bodhisattva image and Ganesha image, 9.2) A piece 
of decoration such golden decoration of rings, and 9.3) A piece 
of equipment in bronze such as axe and Kris

 Assessment of Characteristics and Conservation of Srivijaya 
Heritage
 1. Most ancestors in Ban Don Bay were locals and immigrants 

from India from before history who believed in Mahayana Buddhism and 

Hinduism.

 2. The landmark traces of evidence, heritage building and 

landscape related to religions (Mahayana Buddhism and Hinduism) and 

trade in Srivijayan age. 

 3. Both tangible and intangible traces of Srivijaya were art, 

architecture, way of life, belief, culture, tradition, trading and religious 

evidence. 

 4. Most of historic sites around Ban Don Bay are conserved by 

the Fine Arts Department and some of them by local community.

 5. Conservation policies are based on history and concept of 

Srivijaya’s traces.

 Interpretation of Srivijayan Architecture 
 Srivijayan characteristics have been defi ned by investigating 

and analyzing both tangible and intangible Srivijayan heritage such as 

beliefs, behaviour, culture, environment and by utilizing the art historian’s 
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technique of art style analysis. From the available evidence, Venerable 

Buddhadasa (1997: 40) states that the landmarks of Srivijaya were of 

Palla art that displayed a slender body than Gupta art. Diskul (1981: 11) 

states that Bodhisattva Avalokitesvara images show artistic infl uences from 

the post-Gupta and Palla-Sena styles. However, Dvaravati civilization 

and its art had the greatest infl uence in Siam, especially the bronzes that 

started a new trend even in the northeastern Dvaravati. However, the 

most beautiful form of Bodhisattva in bronze in the world of Mahayana 

Buddhism is the Bodhisattva Avalokitesvara of Srivijayan art, which was 

found at Wat Phra Borommathat Chaiya in Chaiya, Surat Thani following 

the stone inscription no. 23 (Face Ko).

 Srivijayan architecture and art were from various sources, 

demonstrated variety, and synthesized styles such as: 

a. Lanka style
b. Hindu style  

Figure 4: Structure and Pattern of Srivijayan Architecture 
Source: Bhirasri (2007)

a. b.
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a. Chandi followed Srivijaya style in Indonesia - Chandi in Indonesia 
b. Mazon in Cham style 
c. Khmer style – Prasat Ban Tai Sri          
d. Srivijaya styles in Thailand – Chedi in Wat Phraborommathat Chaiya in Chaiya 

   

a. Dvaravati style – Ruin of Chedi Julpraton on square based
b. Chiang Sean & Haripunchai styles followed Srivijaya style in the north of Siam- Chedi 
Chiang Yen in Wat Phrathat Haripunchai

Figure 5: Structure and Pattern of Srivijayan Architecture 
Source: Nindej (1998) 

 The southern Thailand is an important place to learn the philosophy 

of Srivijaya since there were many traces to support the fl ourishing culture 

in Srivijayan age in the form of both tangible and intangible values. It can 

be said that each brick in the historic site has the meaning of itself. Santi 

Leksukhum, (2008), academic expert in Thai history of arts, said that the 

right scope of study and space of time is critical to compare Srivijayan 

art with vernacular art in southern Thailand. 

a.

a. b.

b. c. d.
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 Interpretation of Symbolic of Srivijaya  
 1. Phra Borommathat as a sign of Nippan (Nirvana) in Srivijayan 

culture 

   Buddhists believe that if someone could achieve Nippan, 

people would build a Phra Borommathat for him. They could fi nd the 

truths of Dhamma from working. 

 2. Name in Thai

   Many kings of the Sailendra Dynasty clearly had Thai names 

that could be traced to the origin of Srivjaya on the southern peninsula, 

for example, Khun Pan Wang  which means a thousand palaces. 

 3. Bodhisattva image as a sign of Nippan (Nirvana) 

   Srivijayan people respected the king who was intelligent, 

sincere, loving and kind-hearted followed the behaviour of Bodhisattva. 

Descendants of kings who succeeded in Nippan in Buddhism would build 

Bodhisattva images for their ancestors after their death. 

3. Authenticity and Identity of Srivijaya
 Authenticity of Srivijaya was trading society, its lifestyle was under 

principle of Mahayana Buddhism. In addition, it had various style of art 

and culture.

 1. Self-suffi  ciency in the Srivijayan age related to lifestyle of people 

to stay with the nature and other surrounding environments. There were 

various activities such as agriculture, fi shery and trading that supported 

the principle of Buddhism. Their Behaviour followed Bodhisattva so 

that every breath was controlled by consciousness. They did merit by 

supporting religion such as building or repair sacred places and sacred 

objects. They used main materials in the local community such as wood, 

brick and some details from oversea. Architecture and conservation of 

the sacred places were a part of making a merit for the next life. 
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 2. Architectural heritage and Buddhist image of Srivijayan and 

Thai were conserved by most of the ability of people to make them the 

most beautiful without consideration of the original version. Moreover, 

the builders and conservative persons did not refer their names or 

signatures on the objects for they just needed to make merit of their 

work for Buddhism and Bodhisattva. There were both strengths and 

weaknesses of Thai heritage conservation. Heritage conservation in Thai 

style presented to the intangible values (people’s mind) but there might 

be some causes for the loss of an original style.  On the other hand, 

the aim of conservation in the western style is perhaps to conserve the 

tangible value more than the intangible value. It can be concluded that 

the aim of conservation in Thailand in the past was diff erent from that of 

Europe in the present. The author thinks that the perfect aim and principle 

of heritage conservation has to balance and connect to the aim of the 

eastern style and the western style that will create the highest levels of 

both intangible and tangible values. Ngen-Chuklin, an architect states 

in the SCG posture, King Rama IX stated that heritage is the victory 

monument of the past to be under preservation.

 3. Ideal of teacher in art and architecture area in the past, before 

a teacher would receive some people to be his students, he had to 

carefully observe, test, and ascertain thoughtfulness in every dimension 

of the people who applied to be his students. This would relate to beliefs, 

goodness, sincerity and love in work. If he chose students, he would 

teach everything to them in beliefs, principles and way of life as well as 

techniques and theory of arts and architecture. On the one hand, students 

learnt their arts and culture with the best beliefs and respect so that it 

was easy to understand the deep meaning and principles of the heritage 

such as the symbolism of Srivijayan architecture and culture. On the other 

hand, if students could not achieve the principles of arts and culture, 
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it would disgrace the teacher and damage the arts and culture in the 

future. Teachers considered the quality of students more than the quantity 

of students.

 4. Architectural heritage of Srivijaya refl ect the socio-culture and 

politics of the past in terms of style and characteristics of Srivijayan arts 

and the concept, material and method of Srivijaya architecture. Ideology 

and identity of Srivijaya could be interpreted through the architecture 

and hidden heritage. The philosophy and ideology of Srivijayan people 

embraced the idea of suffi  ciency economy and simple life that follows 

principles of Buddhism. They did not build grand architecture; instead, 

the size of a temple or house was not grand and harmonious with its 

environment.  From evidence and records of the Srivijaya age, materials 

of local architecture (house and fence) made from wood while that for 

a palace and temple or Buddhist images would be wood (structure of 

building), brick (building) and red sandstone or laterite (Buddhist images).

 Bann Loi Nam (fl oating house) community is an example of Srivijaya 

and water culture. This local community was a part of the Takuapa-Ban 

Don Bay route owing to a large ancient market from before the Ayuthaya 

era until the early Ratthanakosin kingdom. It helps people who experienced 

fl ood problems in the past and present by learning to stay with nature. 

Also, agriculture and fi shery is a way of life of Surat Thani people that 

their ability relates to Srivijaya culture and water culture. The signifi cance 

of this study is learning and interpreting the identity of Srivijaya culture. 

The idea of king as Bodhisattva was part of its beliefs and principles 

in the Srivijayan age. Bodhisattva culture attracts Srivijayan people to 

achieve Nippan through building the Buddha images, Bodhisattva images 

and Phra Chedi. In the past, Phra Visnu built Boddhisattva Avalokitesvara 

(Pattamapani and Vajrapani) images and Buddha image by himself as 

well. Normally, the size of Srivijayan architecture was not too large but 
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a suitable one for the community in that area. (Kings of Srivijaya did not 

want to disturb their populace for building large architecture that made 

people feel satisfaction) Buildings took a short time to build the right way, 

according to the ideology and identity of Srivijayan architecture. 

 5. Kings and people of Srivijaya and their people who learned 

meanings of the Dhamma in Buddhism, achieving the truth of nature 

and doing their best duty. When people live close to nature and do their 

activities, it helps them understand the Dhamma better. Buddha taught 

people to have a pure mind, keep in the fair way and to be careful. 

Southern Thais do not judge people from the size of their houses or 

wallets. When people understand nature and the Dhamma, they could 

solve problems by starting at mental problems. The philosophy of the 

Srivijayan kings followed Bodhisattva’s behaviour and they taught people 

about ‘suffi  ciency life or suffi  ciency economy philosophy’. Moreover, they 

tried to balance management and create sustainable development. 

 6. Culture of the southern people still gives respects and praises 

to people who work for public interest Bodhisattva’s behaviour. They do 

not respect people who use their cleverness only for regarding personal 

interest and are careless or destroy the values and interest of the public. 

As can be seen in many stories of Srivijaya, the kings tried to manage 

everything in the fair way, they took care of religion, trade and politics. 

For example, Srivijaya had excellent management that could organize and 

control the relationship between its center and other states by spreading 

religion and family relationship such as controlling colonies of Srivijaya in 

Indonesia in the fi rst period of Srivijayan age. 
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4. SWOT Analysis of Srivijaya-Infl uenced Cultural Landscape 
Associated with Cultural Tourism
 From the survey of Srivijaya-infl uenced cultural landscape, it would 

be expressed in terms of both the religion and the natural environment. 

Nowadays, Surat Thani has a muddled landscape because of the lack 

of town planning and zoning such as heritage zones, economic zones 

and buff er zones. Therefore, it is diffi  cult to undertake cultural landscape 

conservation and management. The cultural landscape around Ban Don 

Bay should be shaped and translated into a cultural map. 

 Heritage sites and the cultural landscape of Srivijaya have historical, 

architectural, socio-cultural, environmental and economic values which 

can be managed by balancing heritage conservation for sustainable 

development. Stakeholders should undertake SWOT analysis as a 

signifi cant tool to help making plans and policies including a model for 

supporting heritage conservation and cultural tourism. 

Strengths and Weakness Analysis of Cultural Route of Srivijaya 
around Ban Don Bay
 Strengths
1. Original product - There are many ruins and evidence in the Srivijaya-

infl uenced cultural landscape in Surat Thani, supporting that Chaiya was 

original of Srivijaya. 

2. Easy to reach - Tourists can visit Surat Thani with comfortable 

transportation, any time in every season to explore a cultural route and 

gain both knowledge and experiences. 

3. Rich with culture, and various fl ora and fauna – People can study 

ecology, culture and heritage sites by consideration and comparison with 

the historical, archaeological and geographic evidence. 

94 | วารสารศิลปศาสตร



 Weaknesses 
1. Service quality - Surat Thani should improve and develop the 

accessibility of the tourist destinations, general infrastructure and tourist 

infrastructure. 

2. Limited conservation and interpretation - The Fine Arts Department 

does not have enough fund and staff  to undertake the process of heritage 

conservation.

3. Communication barrier - Local people have limited English so 

foreigners faced communication and heritage interpretation problems. 

4. Small market - Cultural tourism has only specifi c target groups who 

prefer the calming nature of an area far away from the comfortable facilities 

to learn diff erent aspects of culture. 

5. Limited capacity - The capacity and nature of the cultural landscape 

can neither serve large tour groups nor too frequent visits, but it can 

serve individuals or small groups. 

Present Day Threats and Opportunities of Cultural Landscape 
Management
 Threats
 There are threats in the present related to cultural landscape 

management of this Srivijaya-infl uenced area around Ban Don Bay as 

follows: 1) threats from economic development and confl icts of interest in 

land use; 2) threats from encroachment on the heritage sites; 3) threats 

from the absence of a strong policy in heritage management; 4) threats 

from a lack of recognition of the signifi cant value of heritage sites from 

local people and outsiders; and 5) threats from the tourism industry.
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 Opportunities
 At present, there are opportunities related to cultural landscape 

management of this Srivijaya infl uenced area around Ban Don Bay as 

follows: 

1. There is much conservation of cultural diversity and biodiversity around 

Ban Don Bay as a responsibility. 

2. People interest in unique landscapes with both historical and aesthetic 

values for recreation and cultural tourism and in practices that help 

conserve both nature and culture.

3. Cultural landscape management is recognized by the government and 

local community for its capacity to generate tourism income.

4. A good signal is that local people and NGOs in some areas of Ban 

Don Bay can manage heritage sites, cultural landscapes and natural 

resources for a pollution control program, although they have limited 

power and authority.

5. The public has useful programs for area protection because the long 

decline of cultural diversity decline has stimulated eff orts for heritage.

6. Some laws of land use and building aff ect cultural diversity, biodiversity 

and government institutions with responsibility in some degree of fl ux with 

regard to the roles of heritage management in Thailand. 

5. Power of Srivijaya
 Srivijaya was a fl ourishing society that had a long history since the 

7th century A.D. before, Thampornlinga’s fl ourishing infl uence until 13th 

century A.D. The center moved to the archipelago area such as Java or 

Sumatra in Indonesia. There were four conditions to support the political 

and economic power of Srivijaya. 

 1. There were various kinds of products from the west and the 

east coasts of the peninsula for trading with Arabia, India and China. 
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Takuapa-Ban Don Bay was one of trans-peninsular routes since the time 

before Srivijayan era.  

 2. In the past, it was not possible for having direct journeys from 

China to India because of limited technology and the size of cargo. Traders 

and travelers had to rest to fi x the cargo, exchange various products and 

wait at Takuapa-Ban Don Bay for the monsoon. The cargo had to use 

wind energy and could not journey in the doldrums of the equatorial area.       

 3. Srivijaya had a powerful army to control the area over Melaka 

and the Sunda Straits. The inscription of Ko Ta Ka Poo in 686 A.D. at 

Bang Ka Island in the west of Palembang states that the arm forces or 

navy of Srivijaya attacked the land of Java to spread Srivijaya’s power. 

 4. Srivijaya had good relationships and inter-marriage with local 

people or royal families in other lands for controlling both politics and trade. 

For example, the inscription of Phrajao Sanchai (King of Yawa Taweep) 

in Java, in 732 A.D., states that Phrajao Sanna governed people with 

love like that of father and son. There were good relationships because 

the royal family members of Srivijaya married with those of Java. 

 5. Srivijaya had spread Buddhism and used sacred ceremonies that 

adapt from Brahmanism for controlling colonials, such as the drinking the 

sacred water ceremony was operated to show sincerity of colonials. For 

example, the inscription of Ta Rang Too Vo in 684 A.D and that of Ta La 

Ka Ba Too at Palembang recorded that Tantra would curse people who 

did not respect Mahayana Buddhism. They would have bad luck, illness 

or death. Tantra would protect people who were honest and respectful to 

the king of Srivijaya. Thus, people drank the sacred water to show their 

sincerity.
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The fi rst period of maritime trade of Srivijaya (top) and the second period 

of maritime trade of Srivijaya (bottom)

Figure 6: Map of Maritime Trade of Srivijaya
Source: Adapted from Jaisuwan & Naivath (2007: n.pag.) by Sippanan Nuanla-ong (2010)
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6. Conclusion

 Srivijaya infl uence had eff ects in many nations in Southeast 

Asia such as Thailand, Indonesia, Malaysia and Cambodia. The author 

would suggest that the lessons of Srivijaya teach us that the cultural 

fl ourishing came from balancing both material and spiritual developments 

the globalization of its society opened the mind of the people to learn  

interesting cultures and acquire various ideas from many places in the 

world. They always communicated and exchanged their knowledge and 

culture in diff erent ways such as trading and religious propagation or 

migration. That leads to the fusion of culture and technology. Specially, 

a main aim to control and develop the Srivijayan world related to religion.

In Thailand, there are many archaeological and historical sites along 

Takuapa-Ban Don Bay. The landmark traces of Srivijayan architecture 

are the Chedi of Wat Phra Borommath Chaiya, Wat Kaew, Wat Vieng and 

Wat Long in Chaiya. Interpretation of the traces of Srivijaya and eff ective 

cultural landscape management is important for sustainable development 

and for public awareness and interest in heritage more broadly. For 

example, the serious present threats around Ban Don Bay area are a 

lack recognition of the signifi cant value of heritage sites from both local 

people and outsiders, and the absence of a strong policy in heritage 

management. These threats have aff ected balancing management and 

sustainable development in this area in every dimension such as society, 

economy and environment is needed. It is a neglect of signifi cant values 

related to the cultural landscape around Ban Don Bay. 
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Forecast for Heritage Conservation and Management 
 4.1 The old town of Srivijaya, made of wood, was signifi cant for 

architecture and for being related to the royalty and religion of an earlier 

time which was of brickwork without grouting along Takuapa-Ban Don 

Bay.

 4.2 Takuapa-Ban Don Bay off ers four kinds of landscape, namely, 

balanced areas, isolated areas, busy areas and muddled areas. To zone 

each area, with due regard to its signifi cance, is important.

 4.3 The cultural landscape of Ban Don Bay is muddled and diffi  cult 

to set up in terms of heritage sites in a cultural landscape. Cultural mapping 

is needed for processing cultural landscape management and cultural 

route with measures such as cultural zones, natural zones, resident zones, 

business zones and buff er zones.

 4.4 The interpretation of Srivijaya requires the representation of 

the fusion of religion and trade between Srivijaya and other communities.

 4.5 Interpretation and cultural landscape management is an 

important instrument to conserve and educate people regarding signifi cant 

values of Srivijaya, and the wisdoms and beliefs of Srivijayan people.

 4.6 Cultural tourism brings sustainable development to both local 

community and public. Local people along Takuapa-Ban Don Bay route 

should learn and understand itself in signifi cant values of natural and 

cultural heritage and get the highest benefi t from heritage management 

and tourism. Strong community can create sustainable development from 

cooperation and participation from stakeholders (local community, local 

authority, tourism business, government and education institution) such 

as infrastructure development, standard education (giving knowledge 

and training good skill of local history and tourism) and taxation for local 

administration in heritage conservation.
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Topographic Base
  Chinese Shrine  Chedi (Pagoda or Stupa)
  Monastry with Temple  School
  Monastry without Temple

Figure 7: Map of Zoning Area in Surat Thani for Cultural Landscape Management
Source: http://maps.google.co.th (October, 2009) adapted by Sippanan Nuanla-ong (2010)
Source: Department of Mineral Resources (2005) adapted by Sippanan Nuanla-ong (2010)
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 In order to achieve awareness of sustainable development, it 

is vital for local people to learn and discover the identity of Srivijayan 

culture and beliefs in some depth. Therefore, cultural tourism might be a 

tool that can bind the local people and the cultural landscape together, 

particularly Srivijayan and other hidden heritage around Ban Don Bay. 

Cultural tourism programs and heritage interpretation are important parts 

of heritage conservation since all stakeholders must cooperate and be 

well organized. That is to say, government and communities should work 

together to encourage and increase awareness of cultural conservation 

and management. Moreover, this will encourage local people to be proud 

of their background and remain harmonious with nature and local wisdom. 

Heritage planning and management is needed, based on adequate 

database such as checking lists of signifi cant values of Srivijaya heritage 

that can increase recognition and awareness by presenting heritage with 

respect and understanding and ways which will conserve the authenticity 

of the heritage from every generation. Many problems in the present day 

such as social, political, economic, and environmental instabilities seem 

complex and ambiguous, and might be solved by people who can analyze 

and connect the background of history to the problems of the present.

102 | วารสารศิลปศาสตร



References

Bhirasri, Silpa. 2007, Pravatsat Lae Sillapa Dooy Sang-Khep 

(Overview of History and Styles of Art), Silpakorn University 

Publishing, Bangkok.

Diskul, Subbhadradis M.C.. 1981, Art in Thailand: A brief history, 

Silpakorn University, Bangkok, p. 11.

Jaisuwan, Boonyarit, Captain & Naivath, Rarai. 2007, Tung Tuk Samai 

Srivijaya Judchamyong Kanka Tangtalay Khonglok Bonkabsamut 

Mala-U (Tung Tuk in Srivijayan age: World Trade’s Connection 

on Melayu Peninsula by the Sea), Archaeological Offi  ce & 

National Museum 15 Phuket and Archaeological Offi  ce & 

National Museum, Fine Arts Department, Phuket. n.pag.

Ngen-Chuklin, Arvut, SCG (Siam Cement Group) posture. Bangkok.

Nindej, Saner. 1998, Pravattisat Satapatthayakam Thai (History of 

Antique Thai Architecture), Thammasat University, Bangkok. 

n.pag.

Venerable Buddhadasa. 1997, Naaw Sang Khap Borannakhadee Rob 

Aow Ban Don (Archaeological Landscape around Ban Don Bay), 

ed. Vol.III, Wat Phra Borom Mathat Chaiya, Surat Thani, p. 40.

103มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  | 





Conservation of Kudijeen 
Community for Cultural Tourism

Nana Srithammasak1

 1 Student: Doctor of Philosophy Program (International Program) in Architectural 
Heritage Management and Tourism, Faculty of Architecture, Silpakorn University



Abstract

 The objectives of this study are to investigate the cultural values 

of Kudijeen community and to determine the conservation plan of 

Kudijeen community for cultural tourism. The First step is to study the 

history and evolution of the community, the preparedness of the study 

area and its surroundings.  Then both issues are brought to fi nd out the 

cultural signifi cance in terms of historic value, aesthetic value, scientifi c 

value and social value including the participation of local residents and 

the preparedness of the study area to be the cultural tourism site. Its 

history and values are discussed as well as several arguments from the 

articles and other related documents. Based on the review literature, the 

conservation for cultural tourism are proposed namely 1) To encourage 

public awareness of heritage. The local residents must play a narrator role 

to tell the story of historical development as local guides. 2) To manage 

dynamic relationships. The committee should organize traditional or 

religious events for visitors. 3) To ensure a worthwhile visitor experience. 

The community has volunteers as community guards to ensure the safety 

of visitors; make them feel free from any harm and to enjoy the good 

experience in visiting the community. 4) To involve host and indigenous 

community. Any conservation plans of the community must be submitted 

by the local residents.  5) To provide benefi ts for the local community. 

Local residents may take a local guide training course to become a local 

guide or produce souvenir to sell. 6) To response promotion program. The 

local residents are the key persons in tourism promotion program of the 

community. To protect the heritage site from degrading, the community 

should plan to limit a number of visitors in each day or during the festival 

period. Thus, it is argued that when well managed and implemented, 

these principles are regarded as the key elements leading to conserve 
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this community for cultural tourism.

  The results derived from the study found this community is 

a valuable community rich in cultural signifi cance and long history. 

Furthermore, the local residents take pride in its value. They want to 

conserve it for the next generation.

Keywords: Kudijeen community, Conservation, Cultural Toursim

บทคัดยอ

 การวิจยัคร้ังนีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาความสําคญัทางวัฒนธรรมของชุมชน

กุฎีจีนสําหรับการอนุรักษเพื่อการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยทําการศึกษาเกี่ยว

กับประวัติความเปนมาและ วิวัฒนาการของชุมชนแหงนี้ ความพรอมของสถานที่

ที่จะเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ในการศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเปนมา

และววิฒันาการของชมุชนแหงนีใ้นดานคณุคาทางประวตัศิาสตร คณุคาทางความ

สวยงาม คุณคาทางความรู และคุณคาทางสังคมจากเอกสาร บทความที่เกี่ยวของ 

รวมทัง้การมสีวนรวมของชาวชมุชน การทบทวนจากเอกสารทีเ่กีย่วของสามารถนาํ

เสนอการอนุรกัษเพือ่การทองเท่ียวดงันี ้1) ชาวชุมชนตองเปนมคัคเุทศกของชุมชน

ในการบรรยายถึงความสําคัญและคุณคาของชุมชนแหงนี้ 2) ตองมีการจัดการ

เกี่ยวกับเทศกาลงานประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนเพื่อใหนักทองเท่ียวเขามา

รวมงาน 3) ตองสรางประสบการณที่ดีใหกับนักทองเท่ียวท่ีเขามาเท่ียวในชุมชน

แหงนี้ในดาน ความปลอดภัยและความรูเกี่ยวกับชุมชน 4) การอนุรักษตองไดรับ

ความรวมมือจากชุมชน 5) ตองสรางรายไดใหกับชุมชน เชน การเปนมัคคุเทศก

ของชุมชน การจําหนายสินคา 6) ชุมชนตองมีสวนรวมในการกําหนดโปรแกรม

การสงเสริมการทองเที่ยวของชุมชน คนในชุมชนเปนบุคคลสําคัญในการวางแผน

การสงเสริมการทองเท่ียว เพื่อเปนการปองกันการสูญเสียคุณคาทางวัฒนธรรม 

เชน การจํากัดจํานวนนักทองเที่ยวในเทศกาลตาง ๆ เปนตน หากแผนดังกลาว

ไดรบัการจัดการท่ีดแีละนําไปใช จะเปนการอนุรกัษชมุชนน้ีเพือ่การทองเท่ียวทาง

วัฒนธรรมได  
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 ผลการศึกษาพบวา ชุมชนแหงนี้เปนชุมชนที่เต็มไปดวยคุณคาทาง

วัฒนธรรม ประวัติความเปนมาที่ยาวนาน นอกจากนี้คนในชุมชนรูสึกยินดีและ

ภูมิใจในคุณคาของชุมชน และตองการที่จะอนุรักษชุมชนนี้สําหรับลูกหลานตอไป

ในอนาคต

คําสําคัญ: ชุมชนกุฎีจีน การอนุรักษ การทองเที่ยวทางวัฒนธรรม

Statement of Signifi cance
 The World Tourism Organization2 observes that cultural tourism 

forms an important component of international tourism throughout the 

world. It represents the movement of visitors motivated by cultural purposes 

such as cultural events, festivals and traditions, study tours, performing 

arts, visiting sites and monuments, as well as travel for pilgrimages. 

According to 10th National Economic and Social Development plan, there 

is support for developing Thai wisdom and local culture in order to support 

cultural tourism and in turn to generate economic growth.3

 Thailand is a kingdom rich in cultural value and use culture as a 

vehicle for cultural tourism and sustainable tourism development resulting 

in generating income to the country. 

 Ayutthaya was the second capital city of Thailand, during 1351-

1767. The Ayutthaya area had been settled prior to this date since the site 

off ered a variety of geographical and economic advantages. The growth 

of Ayutthaya brought many merchants from all over the world, coming 

to settle for selling and buying. In the early 16th century, the Europeans 

visited Ayutthaya and a Portuguese embassy was established in 1511. 

The Portuguese village was erected on the west bank of the Chaopraya 

 2 World Tourism Organization. 2004. Technical Seminar on Cultural Tourism 
and Poverty Alleviation, Siem Reap. [online] Retrieved from http://www.world tourism.
org/sustainable/doc/s_Reap2004 accessed on June 5, 2008.
 3 The 10th National Economic and Social Development plan (2007-2011)
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river, in the south of Ayutthaya province. Portugal’s powerful neighbor, 

Spain, was the next European nation arrived in Ayutthaya toward the end 

of the 16th century. In the mid 16th century, Ayutthaya and the independent 

kingdom in Chiang Mai were put under the control of the Burmese, 

but Thais could regain both of the capitals by the end of the century 

(Figure 1).

Figure 1 Portuguese Settlement in Ayutthaya (N0. 40)
From http://www.geocities.com/RainForest/7153/ayut_port2.htm

 The Burmese invaded Ayutthaya again in 1767. Burmese soldiers 

destroyed everything. Phaya Tak, a Thai general, regained the country’s 

independence and promoted himself as King Taksin. After considering that 

Ayutthaya was entirely damaged and that the city was too large for his 

army to protect it, he moved his people to establish a new capital city at 

N
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Thonburi. Thonburi had long been a multi-cultural community of diff erent 

ethnic groups of people with Portuguese, Mon, Indian, Japanese, Islamic, 

Chinese and Dutch merchants since the Ayutthaya period. During King 

Taksin’s fi ght to liberate Thailand from the Burmese in 1767, some Islamic 

people were evacuated by raft down the Chaopraya river to Thonburi, 

some of them chose to live in Bangkok Yai, others in Bangkok Noi and 

along the Bangluang Canal. 

 Kudijeen community was a community rich in cultural signifi cance: 

historic value, aesthesic value, scientifi c value and social value : that 

established in the Thonburi district, and had been a settlement of 

Christian Portuguese from the time of King Taksin, beginning in 1769. 

Portuguese people came into Siam and joined in the war alongside the 

Thais. Because of the Thais’ victory, the Portuguese then were accepted 

by King Rama IV. It was the residence of foreign ambassadors and the 

fi rst Protestant missionaries, who also came to disseminate religion and 

bring new knowledge to Siam. The signifi cant place which symbolizes 

the Kudijeen community is Santa Cruz Church, the fi rst Catholic church, 

built in an Italian style, the second church, built in a Chinese style 

(Figure 2) and the present church is the third building in Neo-Classic 

and Renaissance (Figure 3). Nowadays this community still retains its 

old living style and is a closed society. This does not mean that people 

are unfriendly to others, but that it is a small community where everyone 

knows each other and about what might have happened, where, when 

and how. The activities of the community are often entirely supported 

by the aid of their own neighborhood. Besides, the local residents can 

live among the diverse ethnic groups in harmony. Among the heritage of 

the community are famous traditional cakes such as Kudijeen cup cake, 

Kuaytus or pineapple pie, and Kudsarung or Christmas Bow which will 

be made only in December.

110 | วารสารศิลปศาสตร



 Besides, surrounding the Kudijeen community, there are many 

cultural places which can attract visitors due to their own signifi cance 

such as Kian Un Keng joss house, Chinese temple, Wat Kalayanamitr 

which is the enshrinement of Luang Poh To or Sam Poh Kong Buddha 

and Bangluang Islam mosque that was built in a Thai architectural 

style and decorated with stucco molding in the reign of King Rama I. 

The mosque is a place that embraces Isalamic Scripture which was 

written by Muslims in this community. As the cultural heritage of the 

area is seen as a dynamic reference point for understanding the way 

of life, social growth and change, it is an expression of diversity and 

community identity. Therefore, the signifi cance of the Kudijeen community 

is that it presents values to be conserved and developed for cultural 

tourism that tourism could generate benefi ts to the local community and 

stakeholders. It also, coincidentally, presents a model of diff erent ethno-

religious groups coexisting harmoniously as relative separate but inter-

Figure 2 the  Santa Cruz church
(the second building)

Figure 3 the Santa Cruz Church
(the present building)
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dependent communities within a communities groping. There is need for 

a management plan to be presented to the community, local government, 

private sector and government sector in order to set a management plan 

and to inform visitors in term of conservation and heritage interpretation. 

This management plan should be avoid adverse impacts on the authenticity 

and physical aspects of cultural heritage. For this reason, the researcher 

is interested in determining conservation plan to this community for cultural 

tourism.

Objectives of the Study
The objectives of the study are to investigate the potential of Kudijeen

community for cultural tourism. This can be divided as follows:

 1. To study the cultural signifi cance of Kudijeen community.

 2. To study the preparedness of Kudijeen community in aspect of 

householders’ participation for cultural tourism.

 3. To determine conservation plan to the Kudijeen community.

Subject of Inquiry
 This research project explores the conservation potential of Kudijeen 

community, in terms of the following features.

 1. The historical background of the Kudijeen community

 2. The cultural signifi cance of the study area

 3. The potential for conservation of the study area for cultural 

tourism

  

Methods of Investigation
 In order to achieve these objectives, this research will focus on 

qualitative methods that are useful to yield information about the area 

studied. The process can be described as follows:
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  1. Research preparation and planning

  2. Documentation research related to the places and activities of 

Kudijeen community from both primary and secondary sources including 

local documents, articles, Internet, textbooks, photographs, maps and 

others. In addition, site survey will be needed as initial process of basic 

understanding and background of the heritage site contexts from the 

past until today.

 3. Site survey and observation to explore and investigate the 

existing architecture heritage, way of life and the context of the site, 

thereby collecting and assessing information on the potency for cultural 

tourism.

 4. Basic interviews to help the researcher to understand what local 

residents think, what they need, how much they recognize the necessity 

of site conservation for cultural tourism and how the community will be 

conserved for its sustainability into the future.

 5. In-depth interviews with specifi c target groups. This step will 

be conducted in order to get in-depth information about the site and the 

daily life in the community as well. It is also necessary to understand 

the sense of participation and cooperation of all participants in heritage 

conservation, their reaction toward tourism and development, and how they 

think their community will be in the future. Three groups of stakeholders 

in the community will be targeted including local residents, Santa Cruz 

Abbot, and tourists or visitors.

 6. Data analysis to be performed after obtaining all information. 

The data will be systematically analyzed, compared and used to establish 

a framework for action to conserve the site for cultural tourism by using 

the charter of cultural tourism principles4.

 4 ICOMOS International Cultural Tourism Charter.  Principles and Guidelines for 
managing Tourism:  At Places of  Cultural and Heritage signifi cance.  International Council 
on Monuments and sites  ICOMOS International Cultural Tourism Committee, December 
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 7. Conclusion and recommendations. The research will provide 

suggestions for community and stakeholders by encouraging integration 

and cooperation between stakeholders.

The Expected Benefi ts
 1. To increase community awareness of the conservation of the 

study area for cultural tourism.

 2. To awaken both the government and private sectors to the 

importance of the study area, so as to support and promote its conservation 

and development.

 3. To promote development of community-based tourism as a 

way of increasing productivity and optimizing the use of resources in the 

community.

 4. To enhance tourists’ knowledge and appreciation of the concept 

of cultural tourism as a strategy for enhancing and generating economic 

opportunities in the community.

Cultural Heritage Assessment of  the Kudijeen Community
 Kudijeen community is located in Watkalaya sub district under the 

Authority of Thonburi District, Bangkok. From the total area of 32 rais 

(12.8 acres), the community is divided into 11 Sois (Figure 4).

2002.
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Figure 4 Portuguese settlement in Thonburi
Source: Royal Thai Survey Department scale 1/4000 : 2001   

 Assessing cultural signifi cance is the key step in the process of 

cultural signifi cance conservation. The obviously tangible heritage in 

Kudijeen community can contribute cultural signifi cance to the community’s 

residents in many ways. The community expresses historic values, 

aesthetic values, scientifi c values and social values. 

Chaopraya river

Santa Cruz church

Kudijeen community
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 Historic Value
 In terms of historic value, the community is itself one of the best 
examples of living cultural heritage surviving from the Thonburi period 
and it is still lively at the present time, with a number of community 
residents who willingly live with the traditional heritage and try to develop 
it in the most suitable way. Its way of life from the past to the present, 
and relationships between surrounding areas shows how people lived 
together and in what was the birth place of local printing, photo shops 
and the Hunter Department Store (the fi rst department in Siam built by 
Mr. Robert Hunter) and the fi rst surgery in Siam at Bradley’s house when 
people came to celebrate Wat Prayoonwongsawas and wounded by a gun 
blast. For the community’s residents, there is benefi t in acknowledging and 
encouraging recognition of cultural heritage signifi cance and in fostering 
awareness of heritage preservation among the residents. Besides, this 
community and its surroundings are from the Thonburi period and, when 
the visitors come here, they will think of that time. However, cultural 
heritage conservation must come from cooperation between involved 
stakeholders, especially local residents who are the key to awareness 
of the conservation task. Another interesting point from the past is the 
existence of the traditional dessert cooking. Besides, these traditional 
desserts are OTOP of Thonburi district (OTOP, standing for One Tambon 
One Product, is a local entrepreneurship stimulus program designed by 
Thai Prime Minister Thaksin Shinawatra during the 2001-2006 Thai Rak 
Thai government. This program aims to support the unique locally made 
and marketed products of each Thai Tambon or sub district)5 and can 
encourage local economy and reinforce the relationship between the 
community and its old way of living. The name of “Kudijeen cupcake” 
refl ects the name of the community itself. This assists the community to 

 5 “OTOP”. [online] Retrieved from www.ThaiOTOP City.com accessed on March 
31, 2010. 
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tell the story of its past and to make the community distinct from other 
places.
 Aesthetic Value
 The aesthetic value of this community can be divided into two 
categories. One is the Santa Cruz church as mentioned in earlier chapter. 
Another one relates to houses. In one sense, from the past to the present 
there has been little change. Most habitations are in rows and most 
residents have lived here for generations. Houses butt against each other, 
some protruding into the Chaopraya river where they might have been 
fl oating houses in the old times. At the riverside, in front of the Santa 
Cruz church the beautiful house of Louis Winsor is located as a symbol 
of this community (Figure 5-8), the Chantanaphrab family house with its 
distinctive gable (Figure 9-11) and the house of the Thanusingh family 
with its beautiful eaves (Figure 12). 
 Scientifi c Value
 In terms of scientifi c value, the community contributes much 
information for study and research in many diff erent fi elds. The unique 
architectural styles provide an inspiration for a study of architecture and 
raise the issue of lessons in the present day (Louis Winsor’s house, 
Thanusingh family’s house or Chantanaphrab family’s house).  Nowadays, 
a retrospective concept of classic architectural styles is very popular among 
several estate enterprises and consumers. It is clear that the structure of 
the traditional Thai house can contribute much comfort for its residents 
due to an application of knowledge in architecture and construction to 
match the ways of living6 As a result, there is a need to investigate the 
traditional Thai houses in term of their air fl ow system. Moreover, because 
the community has evolved and developed through many years, we can 
observe changes occurring in each stage of its development such as 

 6 Onsiri Panin and Somkid Jirathassakul. Vernacular Shop Buildings in Towns.  
Bangkok: J Print. 2001.

117มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  | 



changes in material, construction, plan or usage and, by implication, in 
objectives as well. Second, there are the famous traditional desserts of 
the community such as Kudijeen cupcake, a unique Portuguese cupcake 
that has been made for more than 200 years, diff erentiating itself from 
others by its combination of crispness on the outside, but being soft 
and tender on the inside. The toppings on the cupcake have meanings 
beyond just being delicious. Slices of gourd cooked in syrup mean to live 
peacefully and happily. Sugar means being blessed with happiness and 
prosperity. Raisins and persimmons used to be expensive, aff ordable only 
by the noble persons in the past (Figure 13). Besides, they are OTOP 
of Thonburi district; visitors can try these desserts for themselves, their 
relatives or they may learn how to make them. 

Figure 5

Figure 7

Figure 6

Figure 8

Figures 5-8 Louis Winsor’s house in Ginger bread style which was situated on Chaopraya 
river bank 
 Figure 5 was taken by Nana Srithammasak.
 Figures 6-8 were taken from http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/
lifestyle/20091123/87488/%E0…accessed on March 15, 2010.
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Figures 9-11 Chantanaphrab’s house was built with beautiful teakwood gable.

Figure 12 Thanusing’s house with beautiful eave

Figure 9

Figure 11

Figure 12

Figure 10
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Figure 13 Group of Kudijeen desserts one product one tambon (OTOP) of Thonburi district  
 Figures 9-13 were taken by Nana Srithammasak 

 Social Value, which in part relates to the awareness and pride 

of local residents toward the community together with their sense of 

identity, may be seen as underlying the basic characteristics of lives and 

relationship between the local residents and their surroundings, expressed 

in such things as community temples, churches, mosques and the 

musicians’ houses. These areas are the places to which residents have 

to relate. Buddhists can join with Catholic Christians in their events and 

festivals,  Catholic Christians can join with Buddhists in religious events 

and festivals as well as those of the Muslims. Thus a cultural identity of 

the community is learnt and transformed from generation to generation, 

evolving to be very unique and diff erent from others and is a special 

characteristic of the community.  This unique identity can draw a lot of 

visitors, generating income and employment that can improve residents’ 

quality of life with the eff ect that local residents will not need to move out 



from the community. On the other hand, most visitors would want to see 

or enhance their experiences in the sense of local community atmosphere; 

for instance, various old wooden houses, ways of life, boat piers might be 

valued. The community social and cultural fabric can communicate a sense 

of authenticity to the visitors. Cooperation is need in the management 

of cultural heritage by both private and public sectors. The Credit Union 

Cooperative management enhanced the democracy system knowledge 

to the community members.  

      The conservation plan of Kudijeen community for cultural tourism 

follows to the ICOMOS International Cultural Tourism Charter could be 

applied to Kudijeen community as the following lines: 

 1. To encourage public awareness of heritage. The local residents 

must play a narrator role to tell the story of historical development as local 

guides, or use other tools such as leafl ets, signs, documents, Internet or 

fi lms. The content in this tool should consist of history and signifi cance, 

symbolic of this community and traditional desserts, etc.

 2. To manage dynamic relationship. The committee should organize 

traditional or religious events for visitors to come and join such as Good 

Friday event in September for commemorating the time when King Taksin 

gave this land. The ceremonies are to retain the use of voluntary labor 

assistance in arranging traditional religious events and participate with 

willingness. Their way of life is in creating a unity, love and peace like 

people are relatives and Christian inheritance. They should retain old way 

of life. However, there are other symbolic of this community is Kudijeen 

desserts, these dessert recipes should pass to their descendants in 

the community by making documentary, fi lm or open course to provide 

knowledge when and how to produce these desserts such as Kudijeen 
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cupcake and Kusarang desserts. These are produced all year but 

Christmas Bow is produced in December. The present generations should 

raise awareness, be proud, appreciate and preserve traditional values and 

cultural heritage. The young generation must perceive the signifi cance of 

the cultural heritage and generate conservation plan by their parents.

 3. To ensure worthwhile visitors' experience. The community has 

volunteers as community guard to ensure the safety to visitors, make 

them feel free from any harm and to enjoy the good experience in visiting 

the community.

 4. To involve host and indigenous community. Any conservation 

plans of the community must be submitted by the local residents. For 

example, they need to arrange a team to take care of their own building 

or to present their ritual activities such as traditional dessert making 

contests. Light and sound shows, give the background on the settlement 

of this community and provide legal facilities to conduct their traditional 

routine work.

 5. To provide benefi ts for the local community. The local residents 

may take local guide training course to become local guide or produce 

souvenir to sell such as Santa Cruz church magnet or Kudijeen desserts 

magnet. They should participate to resolve the confl ict of the community, 

should it arises. 

 6. To response promotion program. The local residents are the key 

persons in tourism promotion program of the community. To protect the 

heritage site from degrading, the community should plan to limit a number 

of visitors in each day or during the festival period. They can become a 

good interpreters in telling the history of the community, establishing a 

model village depicting the ancient Portuguese village, and opening the 

cultural centers to provide the visitors with the knowledge of people in 

the community.
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Conclusion
 
  Kudijeen has value as a surviving relic of a mostly forgotten 

but immensely important community in the history of Siam, namely the 

Portuguese.  Although its buildings have been replaced many times and 

are now all from the 20th century, nevertheless the ancient settlement 

form survives as do many aspects of the old Portuguese culture.   A 

conservation plan for Kudijeen will mostly take the form of guidelines (even 

restrictions) for the maintenance or, if necessary, replacement of existing 

structures, together with certain non-intrusive urban design guidelines.

 Although the initial intention of this study had been to investigate 

only the Kudijeen community, the earliest fi eldwork revealed that such 

an approach was not really possible.  Simply, the Kudijeen community 

could not be studied in isolation because it is not isolated.  Instead, it 

was necessary to see it in a wider context of the patchwork or mosaic 

of communities that make up Thonburi.  It is this patchwork - Christian 

(Kudijeen), Buddhist (Kalaya), Muslim (both Sunni and Shia, both Malay 

and Indian), Chinese Buddhist - that accounts for the extraordinary cultural 

richness of Thonburi. Accordingly the study can be seen as both an 

ethnographic study of a specifi c community (Kudijeen) and as a broader 

investigation of the links and relationships of diverse communities in a 

multi-community region; it is also a study of the architectural diversity 

that characterizes such a juxtaposition of communities and cultures.

 Kudijeen and its surrounding communities can be seen as a 

microcosm of the nation itself.  Thailand has been uniquely successful in 

bringing together a diversity of ethnic and religious groups into a society 

characterised by tolerance and harmony. For the research purposes, 

the value of Thonburi and its neighbourhood is revealing something of 

the historical processes that have underlain this achievement.   These 
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processes have included the policies of the early kings (Taksin, Ramas I to 

III) in integrating various disparate communities into the royal administration 

and wider society, revealed in the histories of the various buildings 

reviewed here, but also the strongly synchretising nature of Thai Theravada 

Buddhism and of older traditions.  While Bangkok more generally reveals 

this blending of diverse but amicably co-existing communities, nowhere 

is it more brilliantly displayed than in the fi ne-scale juxtapositions of 

Thonburi.
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พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริโภค
ในการซื้อขาวสารบรรจุถุง

เพื่อการวางแผนดานการตลาด 
จังหวัดอุบลราชธานี 

ชวพจน ศุภสาร1

 1 อาจารยประจําคณะบริหารศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



บทคัดยอ

 ในปจจุบันราคาของขาวสารที่มีการจัดจําหนายในทองตลาด ทั้งแบบ

บรรจุถุงจําหนาย และแบบชั่งกิโลขายนั้น มีราคาสูงขึ้นจากเดิม ทําใหผูบริโภค

หลายรายไดรับความเดือดรอนในการใชชีวิตประจําวัน เนื่องจากขาวถือวาเปน

อาหารหลักของผูบริโภคคนไทยที่จะตองรับประทาน เมื่อสภาวการณเปนเชนนี้ 

ผูที่ตองแบกรับภาระคาใชจายที่เพิ่มข้ึน พฤติกรรมของผูบริโภคจะมีการปรับตัว

ไปอยางไรเพื่อสูกับวิกฤติดังกลาว ดังนั้น บทความนี้ จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

พฤติกรรมผูบริโภคในการตัดสินใจซ้ือขาวสารบรรจุถุง และการวางแผนกลยุทธ

ดานการตลาด ผลิตภัณฑขาวสารบรรจุถุง สําหรับพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีมีการ

ปรับตัวไปตามวิกฤติในปจจุบัน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวมคือ แบบสอบถาม

พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริโภคในซื้อขาวสาร โดยวิธีการสํารวจ เก็บรวบรวบ

ขอมลูโดยการแจกแบบสอบถามในเขตอาํเภอเมอืง จงัหวดัอบุลราชธาน ีกลุมตวัอยาง

จํานวน 270 คน ใชการสุมตัวอยางแบบไมทราบความนาจะเปน สถิติที่ใช ไดแก 

การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาคารอยละ (Percentage) 

 กลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานะเปนแมบานซึ่งเปนเพศหญิงมากท่ีสุด 

มีสถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพทํางานในสวนราชการและ

รัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีรายไดตอเดือนประมาณ 10,001-20,000 บาท และมีลักษณะ

ครอบครัวเปนครอบครัวเดี่ยว ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อ

ขาวสารในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นิยมบริโภคขาวหอมมะลิ 100% 

ในสัดสวนท่ีสูงกวาขาวชนิดอื่นคอนขางมาก สาเหตุที่เลือกซ้ือขาวสารเพ่ือบริโภค

ดังกลาวคือ ความหอมของขาวและรสชาติของขาวเมื่อหุงสุก ซึ่งไมเลือกเฉพาะ

เปนย่ีหอใด แตตองเปนสถานที่ที่สามารถเลือกซ้ือขาวสารไดงายและสะดวกและ

ซือ้เปนประจําคอื หางสรรพสินคา นอกจากน้ันในการซ้ือขาวสารดังกลาว แมบาน

เปนผูที่มีอิทธิพลในการเลือกซ้ือขาวมากท่ีสุด ซึ่งมีพฤติกรรมในการเลือกซ้ือขาว

ครั้งละ 1 ถุงตอ 5 กิโลกรัม ซื้อขาวเดือนละครั้ง หากมีการขึ้นราคาขาว ผูบริโภค

จะซื้อในปริมาณเทาเดิมโดยไมสนใจวาขาวสารจะข้ึนราคา เพราะถือวาขาวจําเปน

ตอการบริโภค เหตุผลที่ใชประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อขาวสารไมวาจะมีกรณีใด

จะพจิารณาถึงคณุภาพของขาวเปนอนัดบัแรก สวนการสงเสริมการตลาดท่ีมผีลตอ
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การตดัสนิใจซือ้ขาวสารบรรจถุงุของผูบรโิภคมากทีส่ดุคอื การโฆษณาทางโทรทศัน 

และการลดราคาสินคา นอกจากนั้น ผูบริโภคใหความเห็นตอการจัดการสงเสริม

การตลาดทีเ่หมาะกบัพืน้ทีข่องตนเองคอื ควรจะมกีารจดัการสงเสรมิการตลาดดวย

การจัดงานแสดงสินคา และการประชาสัมพันธใหทราบโดยท่ัวถึง

คําสําคัญ : พฤติกรรมการตัดสินใจ, ผูบริโภค, ขาวสารบรรจุถุง 

Abstract

 This article is a summary of the research on the topic of Decision 

Behavior of Consumers Purchasing Packed Rice in Muang District, 

Ubonratchathani. The sample group was composed of 270 people (67.5%). 

They were selected using non-probability sampling. The research tool 

was questionnaire. Statistical method was frequency and percentage. 

 The research found that most consumers were housewives and 

married. They possessed a bachelor’s degree and worked as government 

or state enterprise offi  cers with an income of 10,001-20,000 baht per 

month. Their family type was single family. The results showed that most 

rice consumers in Ubonratchathani preferred consuming premium Thai 

Hom Mali rice 100% much more than other kinds of rice. The reasons to 

purchase this product were its natural aromatic fl avor and taste. No specifi c 

brand was mentioned but it had to be easily aff ordable. In addition, the 

housewives were the most important people in making purchase decision. 

They purchased a 5-kilogram of rice pack once a month. Despite a 

higher price, they still bought the product as it was necessary. The most 

reasons to purchase rice were quality of the product and the convenience 

of distribution place such as department store. The marketing promotion 

which most infl uenced the buyer decision was television advertisements 
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and a price reduction. Moreover, the consumers suggested that it should 

be marketing promotion that suited their area such as product exhibitions 

and public relations. 

Keyword : Decision Behavior, Consumers, Packed Rice

ความสําคัญและที่มาของการศึกษา

 ขาวเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย มีการเพาะปลูกทั่วไป

ในทุกภาคของประเทศ เปนอาหารหลักของคนไทยและประเทศไทยสงออกขาว

เปนอันดับหนึ่งของโลก ขาวมีหลากหลายชนิดใหผูบริโภคไดเลือกรับประทาน 

กรณทีีเ่ปนผูใหความใสใจเรือ่งสขุภาพ จะเลอืกรบัประทานขาวประเภทขาวซอมมอื 

หรือขาวกลอง ราคาจะคอนขางสูงกวาขาวขาวปกติ แตมีคุณประโยชน หรือ

บางคนเลือกรับประทานขาวหอมมะลิ เพราะหอม นุม รสชาติดี ถึงแมจะมี

ราคาแพง หรือบางครอบครัวนิยมเลือกซื้อขาวประเภทขาวทั่วไป ราคาไมแพง 

พฤติกรรมเหลานี้ แล วแตผูบริ โภคในแตละราย  หรือแตละครอบครัว

ที่มีความคิดเห็นท่ีอาจแตกตางกันได และจะตองขึ้นอยูกับรายไดหรือรายรับ

ของแตละครอบครัวดวย ดังนั้น หากราคาขาวสารมีราคาสูงขึ้นเชนในปจจุบัน

จะสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของผูบริโภคท่ัวไปอยางแนนอน อยางไร

ก็ตามขาวก็เปนสิ่งที่ไมสามารถพนออกไปจากสังคมไทยได แมวาความหมาย

ของขาวในสังคมเมืองจะเหลือบทบาทเพียงแคอาหาร แตในความเปนจริงแลว

ขาวยังเปนโครงสรางความสัมพันธพื้นฐานท่ีสุดของสังคม โดยเฉพาะในสังคม

ที่ยังมีการทํานา ขาวยังคงมีบทบาทในการดํารงชีวิตอยางมาก ไมวาจะเปน

ในอดีตที่ชีวิตของชาวนาขึ้นอยูกับวงจรชีวิตและการเติบโตของขาว ปจจุบันแมวา

ขาวจะไมไดกําหนดบทบาทของชาวนานัก แตขาวไดเขามากําหนดตัวเงินแทน 

ซึ่งในยุคที่การคาแลกเปลี่ยนกันดวยตัวเงิน ขาวไดกลายเปนปจจัยสําคัญที่สุดของ

ชาวนาในการเล้ียงชีพ
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 ปจจุบันผูบริโภคบางกลุมในประเทศไทย ไดเล็งเห็นประโยชนและความ

สําคัญ สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงลักษณะการบริโภคและความพึงพอใจของ

ผูบริโภคอีกทั้งกระแสความตื่นตัวดานสิ่งแวดลอมและความหวงใยในสุขภาพ 

สงผลใหลกัษณะการบรโิภคอาหารของชาวอบุลราชธานโีดยรวมจะมุงเนนทางดาน

ความปลอดภัยและความเปนธรรมชาติเปนสําคัญ และเปนท่ีทราบกันดีวา

ในปจจบุนัราคาของขาวท่ีมกีารจัดจาํหนายในทองตลาด ทัง้แบบบรรจุถงุจาํหนาย 

และแบบชัง่กิโลขายนัน้ มรีาคาสงูขึน้จากเดมิ ทาํใหผูบรโิภคหลายรายไดรบัความ

เดอืดรอนในการใชชวีติประจาํวนั เนือ่งจากขาวถอืวาเปนอาหารหลกัของผูบรโิภค

คนไทยท่ีจะตองรับประทาน เม่ือสภาวการณเปนเชนนี้ ผูที่ตองแบกรับภาระ

คาใชจายท่ีเพิ่มข้ึน นั่นคือผูบริโภคท่ีมีการเลือกซ้ือขาวน่ันเอง พฤติกรรมของ

ผูบริโภคจะมีการปรับตัวไปอยางไรเพื่อสูกับวิกฤติดังกลาว

วัตถุประสงคของการวิจัย
 เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในการตัดสินใจซ้ือขาวสารบรรจุถุง 

ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี และการวางแผนกลยุทธดานการตลาดผลิตภัณฑ

ขาวสารบรรจุถุง

แนวความคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
 1. ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค
 พฤตกิรรมผูบรโิภค  เปนการศกึษาถงึการตดัสนิใจซือ้สนิคาและบรกิารของ

ผูบริโภคแตละคน แตละกลุม วาใชเหตุผลอะไรเปนเครื่องตัดสนิใจในการแสวงหา

สินคามาสนองความตองการ และไดรับความพึงพอใจมากที่สุด 

 ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค แบงออกเปน 2 ทฤษฎี (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2538: 24)

   1.1 ทฤษฎีอรรถประโยชน เปนทฤษฎีที่ศึกษาประโยชนทาง

เศรษฐกิจท่ีผูบริโภคจะไดรับจากการบริโภค โดยศึกษาความพอใจของผูบริโภค

ทีเ่กดิจากการบรโิภคสนิคาและบรกิารสิง่ใดสิง่หนึง่ ในระยะเวลาหนึง่ โดยตัง้สมมตุิ

ในการวัดความพึงพอใจออกมาเปนตัวเลข   

   1.2 ทฤษฎีเสนความพอใจเทากนั เปนทฤษฎีทีอ่ธบิายความพงึพอใจ
ของผูบริโภคดวยการเปรียบเทียบความพอใจ แทนที่จะเปนการวัดความพึงพอใจ
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ออกมาเปนตัวเลข กลาวคือ ผูบริโภคสามารถบอกไดแตเพียงวาชอบสินคา

หรือบริการนั้น ๆ มากกวา นอยกวาหรือเทากับสินคาหรือบริการชนิดอื่น ๆ โดย

ไมสามารถระบุความแตกตางออกมาเปนตัวเลขได

 2. กระบวนการของพฤติกรรมของผูบริโภค (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2546 : 47) 

   2.1 พฤติกรรมที่จะเกิดไดตองมีสาเหตุทําใหเกิด (Behavior is 

caused) หมายความวาการท่ีคนเราจะแสดงพฤติกรรมอยางหน่ึงอยางใดออกมาน้ัน

จะตองมีสาเหตุทําใหเกิด และสิ่งที่เปนสาเหตุคือ ความตองการที่เกิดขึ้นในตัว

คนคนนั้นนั่นเอง

   2.2 พฤตกิรรมจะเกิดข้ึนไดตองมสีิง่จงูใจหรือแรงกระตุน (Behavior 

is motivated) นั่นคือเมื่อคนมีความตองการเกิดขึ้นแลว คนก็ปรารถนาท่ีจะบรรลุ

ถงึความตองการนัน้จนกลายเปนแรงกระตุนหรอืแรงจงูใจใหแสดงพฤตกิรรมตาง ๆ  

เพื่อสนองความตองการที่เกิดขึ้น

   2.3 พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนยอมมุงสู เปาหมาย (Behavior is 

goal–directed) คือการท่ีคนแสดงพฤติกรรมใดๆออกมาน้ัน มิไดกระทําโดย

เลื่อนลอยปราศจากจุดมุงหมายหรือไรทิศทางหากแตกลับมุงไปสูเปาหมาย

ที่แนนอนเพื่อบรรลุผลสําเร็จแหงความตองการของตน

 3. บทบาทพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior roles) หมายถงึ 
บทบาทของบุคคลที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ือ โดยทั่วไปมี 5 บทบาท (ฉัตรยา 

เสมอใจ, 2546 : 13) 

   3.1 ผูริเริ่ม (Initiator) บุคคลที่รับรูถึงความจําเปน หรือความ

ตองการ ริเริ่มซื้อหรือเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความตองการผลิตภัณฑใดผลิตภัณฑ

หนึ่ง

   3.2 ผูมีอิทธิพล (Infl uencer) บุคคลที่ใชคําพูดหรือการกระทําทั้งที่

ตั้งใจหรือไมตั้งใจท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ

   3.3 ผูตัดสินใจซื้อ (Decider) บุคคลผูตัดสินใจหรือมีสวนในการ

ตัดสินใจวาจะ ซื้อหรือไมซื้ออะไร ซื้ออยางไร หรือซื้อที่ไหน

   3.4 ผูซื้อ (Buyer) บุคคลผูไปทําการซื้อจริง

   3.5 ผูใช (User) บุคคลท่ีเกี่ยวของโดนตรงกับผูบริโภค การใช

ผลิตภัณฑหรือบริการ
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 4. กระบวนการตัดสนิใจของผูบรโิภค (ฉตัยาพร เสมอใจ, 2546 : 40) 
ขั้นท่ี 1 การรับรูถงึปญหา กระบวนการซ่ือจะเกิดขึน้เม่ือผูซือ้ตระหนักถึง

ปญหาหรือความตองการของตนเอง

ขั้นท่ี 2 การคนหาขอมลู ในขัน้นีผู้บรโิภคจะแสวงหาขอมูลเพ่ือตดัสนิใจ 

ในขั้นแรกจะคนหาขอมูลจากแหลงภายในกอน เพื่อนํามาใช

ในการประเมินทางเลือก หากยังไดขอมูลไมเพียงพอก็ตองหา

ขอมูลเพิ่มจากแหลงภายนอก

ขั้นท่ี 3 การประเมินผลทางเลือก ผูบริโภคจะนําขอมูลท่ีไดรวบรวมไว

มาจัดเปนหมวดหมูและวิเคราะหขอดี ขอเสีย ทั้งในลักษณะ

การเปรียบเทียบหาทางเลือกและความคุมคามากที่สุด

ขั้นท่ี 4 การตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกทีด่ทีีส่ดุ หลงัการประเมนิ ผูประเมนิ

จะทราบขอดี ขอเสียหลังจากนั้นบุคคลจะตองตัดสินใจเลือก

ทางเลือกท่ีดีที่สุดในการแกปญหา มักใชประสบการณในอดีต

เปนเกณฑทั้งประสบการณของตนเองและผูอื่น

ขั้นท่ี 5 การประเมินภายหลังการซ้ือ เปนขั้นสุดทายหลังจากการซ้ือ 

ผูบริโภคจะนําผลิตภัณฑที่ซื้อนั้นมาใชและในขณะเดียวกันก็จะ

ทาํการประเมินผลิตภณัฑนัน้ไปดวย ซึง่จะเห็นไดวากระบวนการ

ตัดสินใจซื้อของผูบริโภคเปนกระบวนการตอเนื่อง ไมไดหยุด

ตรงที่การซื้อ

 การศึกษาการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค มีลักษณะเหมือนการตัดสินใจ

เพื่อแกปญหา เปนพฤติกรรมท่ีมีเหตุผลเพ่ือมุงไปสูเปาหมายการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑบางอยาง ผูซื้อใหความสําคัญในการซื้อนอยมาก เพราะเปนผลิตภัณฑ

ที่คุนเคย เคยซื้อบอย ๆ  ราคาไมแพง ความเสี่ยงก็แทบจะไมมี ดังนั้นการตัดสินใจ

ซื้อจึงสามารถกระทําไดอยางรวดเร็ว แตการซื้อผลิตภัณฑบางอยาง ผูซื้อใหความ

สําคัญกับการซื้อมาก เพราะเปนผลิตภัณฑที่ไมคุนเคย หรือไมเคยซื้อ ราคาแพง 

และมีความเสี่ยงสูง ดังนั้นกอนการตัดสินใจซื้อจึงจําเปนตองหาขอมูลเพิ่มเติม 

การตัดสินใจซื้อตองใชความพยายามสูง ใชเวลามาก และมีขั้นตอนสลับซับซอน 
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 5. อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ (ดารา ทีปะปาล, 2542 : 74-84)

 พฤตกิรรมผูบรโิภคข้ึนอยูกบัอทิธพิลตางๆ มากมาย ทัง้ทีเ่ปนปจจยัภายนอก

ตวัผูบรโิภคเอง และปจจัยภายใน ซึง่เก่ียวของกับทางจิตวิทยา ไดแก การจูงใจ และ

การทุมเทความพยายาม ทศันคต ิบคุลกิภาพ แบบของการใชชวีติ ประชากรศาสตร 

ทรัพยากร และความรู 

   5.1 การจูงใจ (Motivation) หมายถึงการที่บุคคลถูกชี้นําใหกอ

ปฏิกิริยาไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง การจูงใจอาจเปนปฏิกิริยาในจิตสํานึก หรือ

จิตใตสํานึก ซึ่งสามารถผลักดันใหผูบริโภคกอปฏิกิริยาตามวัตถุประสงค มีทฤษฎี

ที่นาสนใจซึ่งจะขอกลาวในที่นี้ 2 ทฤษฎีคือ

   5.2 การทุมเทความพยายามในการซื้อ (Involvement) หมายถึง

สภาวะของความพยายามท่ีบุคคลไดทุมเทลงไปในกิจกรรมการบริโภค สามารถ

แบงออกไดเปน 3 ระดับ การทุมเทความพยายามสูง (High Involvement) และ

การทุมเทความพยายามตํ่า (Low Involvement) นักการตลาดพบวา ระดับของ

การทุมเทความพยายามของผูบริโภคในการบวนการตัดสินใจซ้ือ ขึ้นอยูกับปจจัย

ตาง ๆ หลายปจจัย ดังนี้

5.2.1 ปจจัยสวนบุคคล โดยขึ้นกับระดับความตองการและ

แรงผลักดันภายในของผูบริโภค 

5.2.2 ปจจัยเก่ียวกับสินคา โดยขึ้นอยูกับความสามารถ

ของสินคาที่จะตอบสนองความตองการและคานิยม

ของผูบริโภค 

5.2.3 ปจจัยดานสถานการณ 

5.2.4 ปจจัยดานตนทนุ ยิง่สนิคามรีาคาสูง ระดับการทุมเท

จะสูง 

5.2.5 ความสนใจของผูบริโภคในเรื่องนั้น ๆ 

5.2.6 การนึกเห็นภาพพจนแหงภัย 

5.2.7 สังคมพบเห็น (Social Visibility)

   5.3 ทัศนคติ (Attitudes) G. Allport ไดใหนิยามของทัศนคติวา 

ทศันคตคิอื สภาวะทางจติใจทีแ่สดงถงึความพรอมทีจ่ะตอบสนองสิง่กระตุน กอตวั

ขึน้มาโดยประสบการณและสงอทิธิพลใหมกีารเปลีย่นแปลงหรอืชีแ้นะตอพฤตกิรรม 
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ประกอบไปดวยองคประกอบ 3 สวนคือ

5.3.1 Cognitive เปนอาการทางวัตถุที่ทัศนคติเขาไป

เกี่ยวของและไดรับการนึกเห็นภาพพจน 

5.3.2 Aff ective เปนความรูสึกของการชอบและไมชอบ 

5.3.3 Behavioral เปนองคประกอบเกีย่วกบัพฤตกิรรม โดย

แสดงแนวโนมที่จะปฏิบัติตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คนเรามี

ทัศนคติเกี่ยวของกับสิ่งนั้น

งานวิจัยที่เกี่ยวของ
 ครรชิต โชติรุงโรจน (2551) ไดศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อขาวสาร

ของผูบริโภคขาวสารในสํานักงานในเขตเทศบาลนครหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

พบวา ปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อขาวมากที่สุด คือ รสชาติ และคุณภาพของขาว 

โดยกลุมตวัอยางสวนใหญเลอืกซ้ือขาวประเภทขัดขาว พนัธุหอมมะลิ คดิเปนรอยละ 

91.0 จากซุปเปอรมารเกต็ โดยเลือกแบบบรรจุถงุ 5 กโิลกรัม พจิารณาจากลักษณะ

และสเีมลด็ขาวสาร ซึง่นยิมซือ้ขาว ยีห่อหงสทอง โดยแมบานเปนผูมอีทิธพิลตอการ

ตัดสินใจเลือกซื้อขาวสารของครัวเรือน ความถี่ในการซื้อเฉลี่ย 1.23 ครั้งตอเดือน 
 วรรณวิชณีย ทองอินทราช (2551) ไดศึกษาพฤติกรรมการบริโภคขาวของ

ประชาชน ในเขตจงัหวัดนครศรธีรรมราช ผลการศกึษาพบวา ดานผลติภัณฑ พบวา 

ผูบริโภคนิยมบริโภคขาวชนิดหน่ึงที่ซื้อเน่ืองจากเหตุผลในดานคุณสมบัติทางเคมี

ของขาว(คุณสมบัติดานการหุงตม) มากกวาลักษณะทางกายภาพของขาว ในเรื่อง

ตราสนิคา พบวา ผูบรโิภคสวนใหญไมเจาะจงเลอืกซือ้ตราสนิคาใด สาํหรบัเหตผุลที่

ผูบรโิภคเลือกตราสินคาทีซ่ือ้เน่ืองจากหาซ้ือไดงาย ดานราคา พบวา เมือ่ขึน้ราคาขาว

ชนิดท่ีซื้อ ผูบริโภคจะซื้อตอไปในปริมาณเทาเดิม ปจจัยที่มีผลตอการเลือกระดับ

ราคาขาวท่ีซื้อมากที่สุด คือ ปจจัยดานคุณภาพขาว 

 บริษัท นาโน เซิรช จํากัด (2550) ไดสอบถามกลุมตัวอยางเกี่ยวกับ

พฤติกรรมการเลือกซ้ือขาวสารบรรจุถุงเพื่อการบริโภค จํานวน 200 ตัวอยาง 

เฉพาะพ้ืนท่ีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา การท่ีอยูเปนลักษณะ

ครอบครัวนั้นมักมีการหุงขาวทานเองเปนประจํา คิดเปนรอยละ 72.0 และมี

พฤติกรรมของการหุงขาวและการซื้อขาวที่หุงสําเร็จรูปแลวสลับกันบาง คิดเปน

รอยละ 21.0 และมีเพยีงรอยละ 7 ทีซ่ือ้ขาวท่ีหงุสาํเรจ็ทานเปนประจํา นอยคร้ังท่ีหงุขาว
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รับประทานเอง กลุมผูบริโภคโดยสวนใหญยังมีพฤติกรรมการเลือกซื้อขาวสาร

ขัดขาวเพ่ือการบริโภค คิดเปนรอยละ 79.0 และนิยมเลือกซื้อขาวสารในลักษณะ

ของการบรรจุถุง คิดเปนรอยละ 58.0 และผูบริโภคแตละรายจะมีพฤติกรรมของ

การเลือกซือ้ตามความสะดวกของตนเองหรือทีต่นเองเห็นวาเหมาะสม โดยสถานท่ี

ที่นิยมไปเลือกซื้อมากที่สุด คือ หางสรรพสินคาขายสงขายปลีก เชน โลตัส 

บิ๊กซีฯ คิดเปนรอยละ 37.0 

 วนิดา วุฒิมานพ (2548) ไดศึกษาสวนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมการซ้ือขาวสารบรรจุถุงของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล พบวา ผูบริโภคสวนใหญซื้อขาวประเภทขาวหอมมะลิ รองลงมาคือ 

ขาวขาว สวนใหญซือ้ขาวสารบรรจุถงุ 100 % รองลงมา 10% โดยจะซ้ือท่ีรานคาปลกี

ขนาดใหญ เชน เทสโก โลตัส, คารฟรู, บิก๊ซี ฯลฯ เปนสวนใหญ สาเหตุทีซ่ือ้ขาวสาร

บรรจถุงุมารบัประทานคอื มคีวามปลอดภยัจากสิง่เจอืปนท่ีเปนอนัตรายตอสขุภาพ 

และหาซ้ืองาย เนื่องจากมีวางขายตามรานคาปลีกทุกประเภท โดยขนาดที่ซื้อ

สวนใหญคือ 5 กิโลกรัม ซึ่งมีความถี่ในการซ้ือ 1 ครั้งตอเดือน ในเรื่องระดับความ

สาํคญัสวนประสมทางการตลาดในการซือ้ขาวสารบรรจถุงุ พบวา ผูบรโิภคใหความ

สําคัญในดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานชองทางการจัดจําหนายในระดับมาก 

สวนปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ผูบริโภคใหความสําคัญในระดับปานกลาง 

 วรรณา ตันเจริญ (2546) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

ซื้อขาวสารในบรรจุภัณฑของประชากร ในอําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 

มวีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาถงึลกัษณะบรรจภุณัฑขาวสาร และความตองการบรรจภุณัฑ

ขาวสารของผูบริโภค รวมท้ังปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือขาวสารใน

บรรจุภณัฑของผูบรโิภค กลุมตวัอยางไดแกประชากรท่ีมภีมูลิาํเนาอยูในอําเภอเมือง 

จังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีอายุตั้งแต 25 ป ขึ้นไปจํานวน 188 คน เก็บรวบรวมขอมูล

โดยการสาํรวจและใชแบบสอบถามวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติ

ทีใ่ชไดแกคารอยละ คาเฉล่ียเลขคณิต คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-Test และ F-Test 

การทดสอบสมมติ ฐานไดกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการ

ศกึษาพบวาลกัษณะบรรจภุณัฑขาวสารม ี2 ชนดิคอืถงุพลาสตกิใสและถงุพลาสตกิ

สาน สวนขนาดบรรจุที่มีในทองตลาดนั้นตรงตอความตองการของผูบริโภค

อยูแลว สําหรับความตองการของผูบริโภคดานบรรจุภัณฑขาวสารนั้นพบวา 
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ผูบริโภคตองการใหใชถุงพลาสติกแบบยอยสลายได คุณสมบัติของบรรจุภัณฑ
ขาวสารทีผู่บรโิภคเหน็วาสาํคญัคอื สามารถเกบ็รกัษาคณุภาพขาวสารใหมสีภาพดี
อยูเสมอ ปองกันแมลงได และสะดวกตอการเคลื่อนยาย ในดานปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจซื้อขาวสารในบรรจุภัณฑของผูบริโภคนั้นผูบริโภคใหความสําคัญ
ตามลําดับดังนี้คือ ผลิตภัณฑ ชองทางจําหนาย ราคา และการสงเสริมการขาย 
ในสวนของปจจัยสวนบุคคลพบวาดานอาชีพ ระดับการศึกษา อายุที่แตกตางกัน
มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือขาวสารในบรรจุภัณฑแตกตางกัน และปจจัยในการ
กําหนดพฤติกรรมการซื้อดานระดับราคาขาวสารที่เลือกซื้อแตกตางกันมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจซื้อขาวสารในบรรจุภัณฑแตกตางกัน
 บริษัทศูนยวิจัยกสิกรไทยจํากัด (2545) ไดวิจัยศึกษาเกี่ยวกับตลาดขาวถุง
ป 2545 : ตลาดนอกสดใสตลาดในแขงดุ การศึกษาพบวาจากแนวโนมของตลาด
ขาวถุงในประเทศท่ีไดรับความนิยมเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหมี
ผูประกอบการรายใหม ๆ ทยอยเขามาในธุรกิจนี้ รวมทั้งบรรดาดิสเคานสโตร
ทีม่กีารผลิตขาวถงุโดยใชตราย่ีหอของตนเอง (เฮาสแบรนด) ทาํใหปจจบุนัมขีาวถงุ
หลากหลาย ตรายีห่ออยูในตลาด นบัวาเปนปจจยัสาํคญัทีท่าํใหการแขงขนัในตลาด
ขาวถุงมีแนวโนมรุนแรงยิ่งข้ึน จากการแขงขันอยางดุเดือดภายในประเทศ ทําให
ผูประกอบการบางรายเริ่มหันไปขยายตลาดตางประเทศ ซึ่งเริ่มมีแนวโนมแจมใส 
เน่ืองจากนโยบายของรัฐบาลในดานการกําหนดมาตรฐานขาวหอมมะลิ การออก
ตรารบัรองขาวหอมมะลทิีส่งออกและประชาสมัพนัธใหขาวหอมมะลขิองไทยเปนท่ี
รูจกัท่ัวโลก คาดวาในอนาคตสดัสวนการสงออกขาวถงุเพือ่ไปจาํหนายตางประเทศ
จะเพ่ิมขึน้เปนรอยละ 20-25 จากท่ีในปจจุบนัมกีารสงออกเพียงรอยละ 10 เทานัน้
 บรษิทัศูนยวจิยักสกิรไทยจาํกดั (2542) ไดวจิยัศึกษาพฤติกรรมการบริโภค
ขาวสารของคนกรงุเทพฯ ชวงเวลาสาํรวจ 24 มนีาคม – 12 พฤษภาคม 2542 กลุม
ตัวอยาง 1,184 คน จากการสํารวจโดย ผลสํารวจปรากฏวา คนกรุงเทพรอยละ 
68.3 นิยมซื้อขาวสารบรรจุถุง รอยละ 17.5 ซื้อขาวชั่งกิโล และที่เหลืออีก รอยละ 
14.2 นิยมซื้อขาวเปนถังหรือกระสอบ ซึ่งคนกรุงเทพรอยละ 80.2 ซื้อขาวขาว
เพือ่บรโิภค โดยในจํานวนน้ีรอยละ 60.5 ซ้ือขาวหอมมะลิ รอยละ 35.4 ซือ้ขาวขาว
ธรรมดา รอยละ 2.6 ซื้อขาวปลอดสารพิษ และที่เหลืออีกรอยละ 1.5 ซื้อขาวผสม
วติามนิ ปรมิาณการบรโิภคขาวของครวัเรอืนในกรงุเทพฯเฉลีย่เดือนละ 15 กโิลกรมั 
และคนกรุงเทพฯซ้ือขาวประมาณเดือนละ 1-2 ครั้ง
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 บริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากัด (2540) ไดสํารวจพฤติกรรมการซ้ือ

ขาวสารของคนกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาระหวางวันที่ 1–6 สิงหาคม 2540 

พบวา ปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหเกิดความตองการที่จะซ้ือนั้นมาจากปจจัยสวนประสม

ทางการตลาดเปนสําคัญ ไดแก ดานผลิตภัณฑโดยผูบริโภคจะคํานึงถึงคุณภาพ

และประสิทธิภาพในการใชงานมากที่สุด รองลงมาไดแก ราคา และชองทางการ

จัดจําหนาย ตามลําดับ ดังนั้น ประเด็นที่นาสนใจ คือ คนกรุงเทพมหานคร

จะนิยมซื้อขาวถุงโดยคํานึงถึงปจจัยใดเปนสําคัญ เพราะจากการสํารวจพฤติกรรม

การบริโภคขาวสารของคนกรุงเทพมหานคร ปรากฏวามีคนกรุงเทพมหานคร

เพียงรอยละ 53.8 ที่ซื้อขาวสารบรรจุถุง คนกรุงเทพมหานครลดปริมาณการรับ

ประทานขาวหอมมะลิ คนกรุงเทพมหานครรอยละ 47.2 เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ในการบริโภคขาว 

 ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะสํารวจและวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อ

ขาวสารบรรจุถุง ของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ระเบียบวิธีวิจัย
 1. ประชากร 
 ประชากร คือ ประชาชนท่ีอาศัยในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

จํานวน 214,567 คน
 2. กลุมตัวอยาง
 กลุมตวัอยาง คอื จาํนวนประชากรทีค่าํนวณจากสตูร Yamane (1973) (บญุใจ 

ศรสีถตินรากรู, 2547 : 207) โดยการกาํหนดขนาดขนาดกลุมตวัอยาง และสุมแบบ

แบงชั้นตามสัดสวน (Proportional Stratifi ed Random Sampling) 

           N   n =   
                                   1+Ne2

เมื่อ  n  = ขนาดของกลุมตัวอยาง

  N  = ขนาดกลุมประชากร

  e  = ความนาจะเปนของความผิดพลาดที่ยอมใหเกิดไดที่ 0.05
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            214,567แทนคา  n =   
                        1+214,567(0.05)2 

   = 399.26 หรือ 400 คน 

 3. เทคนิคการสุมตัวอยาง
 ใชการสุมตวัอยางแบบไมทราบความนาจะเปน (Nonprobability Sampling) 

ดวยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 

 4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งมีหลัก

ในการสรางแบบสอบถาม ซึง่ผูวจัิยไดดาํเนินการสรางเครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยัเอง

จากการรวบรวมขอมูลเอกสารการทบทวนแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวิจยัท่ีเกีย่วของ 

ซึ่งผานหาคุณภาพของแบบสอบถาม โดยการทดลองใช (Try Out) เพื่อคํานวณหา

คุณภาพของแบบสอบถาม ดวยการคํานวณหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของ

แบบสอบถาม โดยใชสตูรสมัประสทิธิแ์อลฟา ( = Coeffi  cient) ซึง่มคีาความเช่ือมัน่

ของแบบสอบถาม = .8794 

 องคประกอบของแบบสอบถามประกอบดวย

 สวนท่ี 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบสํารวจรายการ 

(Checklist) จํานวน 8 ขอ

 สวนท่ี 2  ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อขาว เปนแบบสํารวจรายการ 

(Checklist) จํานวน 21 ขอ

 สวนท่ี 3  ขอเสนอแนะอื่นๆ 

 5. การเก็บรวบรวมขอมูล
 ในการวิจัยคร้ังนี้ เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ 

(Primary Data) ดวยการสาํรวจ (Survey Method) ในระหวางวนัท่ี 1-15 กนัยายน 

2553 โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงจากการลงพ้ืนทีเ่กบ็รวบรวมขอมลู

ตามสถานทีข่มุชนตางๆ เชน แหลงหางสรรพสนิคา ตลาดสด หางรานหรอืหนวยงาน

ราชการ ในชวงเวลา 16.00-18.00 น. จากกลุมตวัอยางจาํนวน 398 คน ซึง่สามารถ

เกบ็รวบรวมขอมลูไดเพยีง 270 คน คดิเปนรอยละ 67.5 เพราะในชวงเวลาดงักลาว
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ผูที่ตอบแบบสอบถามมีความเรงรีบในการทําภารกิจในชวงเวลานั้น จึงซึ่งไมคอย

ไดรับความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม ทําใหแบบสอบถามบางสวน

ไมสามารถนํามาวิเคราะหได

 6. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
 การวิเคราะหขอมูล จากการคํานวณคาสถิติ การแจกแจงความถี่ 

(Frequency) และรอยละ (Percentage) 

ผลการศึกษา
 การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคในการตัดสินใจซื้อขาวสารบรรจุถุงเพื่อการ

วางแผนดานการตลาดสําหรับโรงสีชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งกําหนดให

ผูตอบแบบสอบถามเปนผูที่ตัดสินใจซื้อขาวและของกินของใชเขาบาน ดังนั้น 

กลุมตัวอยางผูบริโภคสวนใหญจึงมีสถานะเปนแมบาน ซึ่งเปนเพศหญิงมากท่ีสุด 

รอยละ 71.48 สวนเพศชาย รอยละ 28.52, สวนใหญมีสถานภาพสมรส รอยละ 

87.77 รองลงมาคือ มีสถานภาพโสด รอยละ 8.53, ระดับการศึกษา สวนใหญ

มรีะดับการศึกษาปริญญาตรี รอยละ 79.25 รองลงมาคือ มธัยมศึกษา/ปวช. รอยละ 

7.78, อาชีพ สวนใหญมีอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ รอยละ 43.70 รองลงมาคือ 

อาชีพพนกังานบริษัท และรับจางทั่วไป มีสัดสวนที่เทากัน รอยละ 17.78, รายได

ตอเดือน สวนใหญมีรายไดตอเดือน ระหวาง 10,001-20,000 บาท รอยละ 41.11 

รองลงมาคอื 5,001-10,000 บาท รอยละ 21.85, ลกัษณะของครอบครวั สวนใหญ

มีครอบครัวในลักษณะครอบครัวเดี่ยว รอยละ 83.33 และเปนครอบครัวใหญ 

รอยละ 16.29 ผลการวิจัยพบวา
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ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อขาว

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือขาว จํานวน รอยละ

1.   ชนิดของขาวที่เลือกซื้อบอยที่สดุ  

ขาวหอมมะลิ 100% 186 68.89

ขาวหอมมะลิผสมไมทราบ 39 14.44

ขาวหอมมะลิผสม 15% 4 1.48

ขาวหอมมะลิผสม 45% 2 0.74

ขาวหอมมะลิผสม 50% 12 4.44

ขาวกลอง 6 2.22

ขาวธัญพืช 1 0.37

ขาวธรรมดา 20 7.41

รวม 270 100.0

2.   เหตุผลการเลือกซ้ือขาว ตามขอ 1  

สีของเมล็ด 16 5.93

ขนาดของเมล็ดขาว 13 4.81

ความเหนียว-รอนของขาว 24 8.89

การขึ้นหมอของขาวเมื่อสุก 32 11.85

รสชาติของขาวเมื่อหุงสุก 45 16.67

ความหอมของขาว 81 30.00

ความอยูทองเมื่อรับประทาน 14 5.19

Missing 45 16.67

รวม 270 100.00
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พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือขาว จํานวน รอยละ

3.  ความนิยมซื้อขาวยี่หอมากที่สุด  

ไมเจอะจงวาเปนยี่หอใด 94 34.81

เกษตร 43 15.93

หงสทอง 32 11.85

ฉัตรทอง 17 6.30

บัวหลวง 19 7.04

เบญจรงค 4 1.48

ดอกบัว 51 18.89

Missing 10 3.70

รวม 270 100.00
4.  ปจจัยที่เลือกซื้อขาวตามขอ 3 
(ตอบไดมากวา 1 ขอ)

 

รูปแบบการบรรจุสินคาที่สวยงาม 31 7.40

ความนาเช่ือถือในชื่อเสียงของยี่หอ 47 11.22

มีตรารับรองคุณภาพสินคา 109 26.01

การใหขอมูลดานโภชนาการบนบรรจุสินคา 65 15.51

หาซื้อไดงาย 156 37.23

เพื่อนหรือคนใกลชิดแนะนํา/ชกัชวนใหซื้อ 11 2.63

รวม 419 100.00

5.   คนที่มีอิทธิพลในการเลือกซื้อขาว  

แมบาน/ภรรยา 148 54.81

สามี 16 5.93

ผูสูงอายุ 20 7.41
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พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือขาว จํานวน รอยละ

เพื่อน 5 1.85

คนขาย 81 30.00

รวม 270 100.00
6.  ปริมาณการซ้ือขาว (ตอบไดมากกวา 
1 ขอ)

 

ครั้งละ 1 ถุง/ 1 กิโลกรัม 32 10.81

ครั้งละ 1 ถุง/ 2 กิโลกรัม 14 4.73

ครั้งละ 1 ถุง/ 5 กิโลกรัม 108 36.49

ครั้งละ 1 ถุง/ มากกวา 5 กิโลกรัม 15 5.07

ครั้งละ 2 ถุง/ 1 กิโลกรัม 7 2.36

ครั้งละ 2 ถุง/ 2 กิโลกรัม 26 8.78

ครั้งละ 2 ถุง / 5 กิโลกรัม 35 11.82

ครั้งละ 2 ถุง/ มากกวา 5 กิโลกรัม 3 1.01

ครั้งละ 1 ถัง 13 4.39

ครั้งละ 1 กระสอบ 43 14.53

รวม 296 100.0

7.  ความถี่ในการซื้อขาว  

สัปดาหละครั้ง 52 19.26

2 สัปดาห/ครั้ง 72 26.67

เดือนละครั้ง 87 32.22

2 เดือน/ครั้ง 17 6.30

อื่นๆ ไมระบุ 36 13.33

missing 6 2.22

รวม 270 100.00
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พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือขาว จํานวน รอยละ

8.  หากมีการขึ้นราคาขาว พฤติกรรมใน
อนาคต

 

ซื้อตอไปในปริมาณเทาเดิม 86 31.85

ซื้อตอไปในปริมาณลดลง 80 29.63

ไมซ้ือตอไป และซ้ือขาวชนิดอ่ืนท่ีถูกกวาทดแทน 58 21.48

อื่นๆ ไมระบุ 27 10.00

missing 19 7.04

รวม 270 100.00
9.  เหตุผลที่ใชประกอบการตัดสินใจเลือก
ระดับราคาขาวที่ซื้อ (ตอบไดมากกวา 1 
ขอ) 

 

เปรียบเทียบราคาขาวชนิดอื่น 64 13.14

คุณภาพของขาว 190 39.01

ยี่หอสินคา 45 9.24

จํานวนสมาชิกในครอบครัว 96 19.71

รายได 92 18.89

รวม 487 100.00

10. สถานที่เลือกซื้อขาวเปนประจํา  

รานขายขาวโดยเฉพาะ 80 29.63

รานขายของชํา 28 10.37

หางสรรพสินคา 87 32.22

รานสะดวกซื้อ 56 20.74

ตลาดสด 19 7.04

รวม 270 100.00
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พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือขาว จํานวน รอยละ

11.  เหตุผลการเลือกซ้ือขาวจากสถานที่  

ความสะอาดของราน 35 12.96

วิธีการจัดวางสินคา 43 15.93

ความสะดวกในการซื้อ 171 63.33

ความคุนเคยกับเจาของราน 18 6.67

อื่นๆ 3 1.11

รวม 270 100.00
12.  รูปแบบการสงเสริมการตลาดที่
มีผลตอการตัดสินใจซ้ือขาว(ตอบได
มากกวา1ขอ)

 

โฆษณา-โทรทัศน 148 33.64

โฆษณา-วิทยุ 12 2.73

โฆษณา-หนังสือพิมพ 24 5.45

โฆษณา-นิตยสาร 7 1.59

โฆษณา-อินเตอรเน็ต 17 3.86

โฆษณา-ปายโฆษณา 34 7.73

โฆษณาอ่ืนๆ 26 5.91

ของแจก/ของแถม 21 4.77

การลดราคาสินคา 75 17.05

การออกแบบหีบหอบรรจุ 35 7.95

การใหทดลองชิม 41 9.32

รวม 440 100.00
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พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือขาว จํานวน รอยละ

13. รูปแบบท่ีผูจัดจําหนายควรจะมี
การจัดการสงเสริมการตลาด (ตอบได
มากกวา1ขอ)

 

การออกบัตรชิงโชค 96 20.00

การจัดกิจกรรมตางๆ 65 13.54

การประชาสัมพันธ 152 31.67

การจัดงานแสดงสินคา 167 34.79

รวม 480 100.00

สรุปผลการศึกษา
 กลุมตัวอยางผูบริโภคสวนใหญ นิยมบริโภคขาวหอมมะลิ 100% คิดเปน

รอยละ 68.89 รองลงมาคอื ขาวหอมมะลผิสม ซึง่ไมทราบสวนผสม รอยละ 14.44, 

มเีหตผุลในการเลอืกซือ้ขาวจากความหอมของขาวมากทีส่ดุ รอยละ 30.0 รองลงมา

คือ รสชาติของขาวเมื่อหุงสุก รอยละ 16.67, นิยมซื้อขาวที่ไมเจอะจงวาเปนยี่หอ

ใด รอยละ 34.81, มีเหตุผลที่เลือกซื้อขาวจากการหาซ้ือไดงาย รอยละ 37.23, 

ผูที่มีอิทธิพลในการเลือกซื้อขาวคือ แมบาน/ภรรยา รอยละ 54.81, ซื้อขาวครั้งละ 

1 ถงุ/5 กโิลกรมั รอยละ 36.49, มคีวามถีใ่นการซือ้ขาวเดอืนละครัง้ รอยละ 32.22, 

หากมีการข้ึนราคาขาวโดยซื้อตอไปในปริมาณเทาเดิม รอยละ 31.85, มีเหตุผล

ที่ใชประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อขาวคือ คุณภาพของขาว รอยละ 39.01 เห็นวา

มีเหตุผลท่ีใชประกอบการตัดสินใจเลือกซ้ือขาวไมวาจะมีกรณีใดจะพิจารณาถึง

คุณภาพของขาวเปนอยางแรกดวยเสมอ, การเลือกซ้ือขาวจากสถานท่ีเปนประจํา

คือ หางสรรพสินคา คิดเปนรอยละ 32.22, มีเหตุผลการเลือกซื้อขาวจากสถานที่

เลือกซื้อคือ ความสะดวกในการซื้อ รอยละ 63.33, รูปแบบการสงเสริมการตลาด

ทีม่ผีลตอการตัดสนิใจซือ้ขาวมากทีส่ดุคอื การโฆษณาทางโทรทัศน รอยละ 33.64 

รองลงมาคอื การลดราคาสนิคา รอยละ 17.05, รปูแบบท่ีผูจดัจาํหนายควรจะมกีาร

จัดการสงเสริมการตลาดคือ การจัดงานแสดงสินคา รอยละ 34.79 รองลงมาคือ 

การประชาสัมพันธ รอยละ 31.67
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อภิปรายผล
 ผูบรโิภคท่ีตดัสนิใจซ้ือขาวสารบรรจุถงุสวนใหญเปนแมบาน จงึเปนเพศหญิง

มากที่สุด สถานภาพสมรส มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพขาราชการ/

รฐัวิสาหกิจ แสดงใหเหน็ไดวาผูบริโภคเปนแมบานสมัยใหม มกีารศึกษา และฐานะ

ทางครอบครวัในระดบัทีด่ ีโดยสวนใหญมคีรอบครวัในลักษณะครอบครวัเดีย่ว หรอื

ครอบครัวเล็ก ทํางานทั้งนอกบานและในบาน ดังนั้นผูที่มีอิทธิพลในการเลือกซื้อ

ขาวบรรจุถงุมากท่ีสดุคอื แมบาน แสดงถึงบทบาทพฤติกรรมผูบรโิภค (Consumer 

Behavior roles) ที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจซื้อ ตั้งแตเปนผูริเริ่ม ผูมีอิทธิพล 

ผูตดัสนิใจ ผูซือ้ หรอืเปนผูบรโิภคเอง ซึง่สวนใหญมคีวามนยิมบริโภคขาวหอมมะลิ

ทัง้ 100% หรอือาจไมทราบสวนผสม โดยใชเหตผุลในการเลอืกซือ้ขาวจากความหอม

ของขาวมากที่สุด รองลงมาคือ รสชาติของขาวเมื่อหุงสุก จะเห็นไดวาสอดคลอง

กับทฤษฎีของกระบวนการของพฤติกรรมของผูบริโภค ที่ฉัตยาพร เสมอใจ (2546 

: 47) ไดกลาววาการที่คนเราจะแสดงพฤติกรรมอยางหนึ่งอยางใดออกมานั้น

จะตองมีสาเหตุทําใหเกิด และสิ่งที่เปนสาเหตุคือ ความตองการที่เกิดขึ้นในตัวคน

คนนั้นนั่นเอง 

 ความนิยมซื้อขาวที่ไมเจาะจงวาปนยี่หอใด แตขึ้นอยูกับการเลือกซื้อ

ขาวสารบรรจุถุงที่หาซื้อไดงาย เชน หางสรรพสินคามีการเลือกซื้อขาวจากสถานท่ี

เลือกซื้อคือ ความสะดวกในการซื้อ ซื้อขาวครั้งละ 1 ถุง/5 กิโลกรัมเปนการทุมเท

ความพยายามในการซื้อ (Involvement) ดวย ซึ่งเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจซื้อ (ดารา ทีปะปาล) สอดคลองกับงานวิจัยของนายครรชิต โชติรุงโรจน 

(2551) และบรษิทั นาโน เซริช จาํกดั (2550) ไดศกึษาพฤติกรรม เลือกซือ้ขาวสาร

บรรจุถึงจากซุปเปอรมารเก็ต โดยเลือกแบบบรรจุถุง 5 กิโลกรัม และมีความถี่

ในการซ้ือขาวสารบรรจุถงุเพียงเดือนละคร้ัง แสดงถึงความเปนครอบครัวขนาดเล็ก 

หากมีการขึ้นราคาขาวโดยซ้ือตอไปในปริมาณเทาเดิม เหตุผลท่ีใชประกอบการ

ตัดสินใจเลือกซื้อขาวคือ คุณภาพของขาว ซึ่งปจจัยเกี่ยวกับสินคา โดยขึ้นอยูกับ

ความสามารถ/คุณภาพของสินคาที่จะตอบสนองความตองการและคานิยมของผู

บริโภค พรอมทั้งยังถือไดวาเปนการทุมเทความพยายามในการซื้อ ซึ่งสอดคลอง

กบังานวจัิยของวรรณวชิณยี ทองอนิทราช (2551) เม่ือขึน้ราคาขาวชนดิทีซ่ือ้ จะซือ้

ตอไปในปรมิาณเทาเดมิ ปจจัยทีม่ผีลตอการเลอืกระดบัราคาขาวทีซ่ือ้มากทีส่ดุ คอื 
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ปจจัยดานคุณภาพขาว ซึ่งผูบริโภคมีเหตุผลที่ใชประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อขาว
ไมวาจะมีกรณีใดจะพิจารณาถึงคุณภาพของขาวเปนอยางแรกเสมอดวย 
 รูปแบบการสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือขาวมากท่ีสุดคือ 
การโฆษณาทางโทรทัศน ซึ่งเปนการสงเสริมการตลาดท่ีดีที่สุดในปจจุบัน เพียง
แคเวลาไมนานสามารถทําใหทราบในกลุมผูบริโภคไดมากที่สุด นอกจากนั้น 
การลดราคาสินคา เปนอีกรูปแบบที่ผูจัดจําหนายควรจะมีการจัดการสงเสริม
การตลาดคือ การจัดงานแสดงสินคา และการประชาสัมพันธ 

ขอเสนอแนะ
 1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
 จากผลการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคสามารถนํามาวางแผนกลยุทธดานการ
ตลาดผลิตภัณฑขาวสารบรรจุถุง ไดดังนี้
 1. กลยุทธสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
   1.1 กลยุทธผลิตภัณฑ (Product) ควรมีการพัฒนาดานผลิตภัณฑ
ขาวสารบรรจุถุง ประเภทขาวหอมมะลิ ซึ่งผูบริโภคมีความตองการมากที่สุด ตอง
นําเสนอในเร่ืองของหอมของขาวเปนลําดับแรก และรสชาติของขาวเม่ือหุงสุก
ในการวางกลยุทธผลิตภัณฑ
   1.2 กลยทุธทางดานราคา (Price) ควรเลอืกใชกลยทุธการตัง้ราคา
แบบคุมคาเงินทีจ่าย (Value for money) เน่ืองจากผูบรโิภคมีหลากหลายกลุม บาง
กลุมไมสนใจเรือ่งของราคา ขอใหขาวสารทีซ่ือ้มคีณุภาพ หรอืมจีดุขาย แตบางกลุม
กเ็ลือกซ้ือขาวสารโดยมีราคาในใจ หรอื ราคาตลาด ฉะนัน้ จงึควรวางแผนทางดาน
การตลาดใหเหมาะสมในแตละกลุมเปาหมาย
   1.3 กลยุทธชองทางการจัดจําหนาย (Place) ตองออกแบบชอง
ทางการจัดจําหนายท่ีเปนหางสรรพสินคา และรานขายขาวโดยเฉพาะ ซึง่ผูบรโิภค
นิยมจับจายสินคาตางๆ รวมถึงขาวสารในชองทางการจัดจําหนายดังกลาว
   1.4 กลยุทธการสงเสริมการตลาด (Promotion) เนื่องจากขาวสาร
บรรจุถุง เปนสินคาอุปโภคบริโภค เปนสินคา Mass Product ดังนั้น เครื่องมือ
การส่ือสารการตลาดที่เขาถึงผูบริโภคมากที่สุด คือ การโฆษณาผานส่ือโทรทัศน 
ซึ่งไดรับความนิยมมากท่ีสุด และเคร่ืองมือการสงเสริมการตลาดท่ีผูบริโภคนิยม 
คือ การลดราคาและการใหทดลองชิมสินคา รวมถึงการจัดงานแสดงสินคา การ
ออกบัตรชิงโชค เปนตน
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 2. กลยุทธการแบงสวนตลาด การเลือกตลาดเปาหมายและการวาง

ตาํแหนงผลิตภณัฑ (STP Marketing) ซึง่กลุมเปาหมายท่ีเปนกลุมใหญทีส่ดุ ไดแก 

กลุมเพศหญิง ซึ่งเปนแมบาน สมรสแลว มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพรับ

ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ รายไดสวนใหญตอเดือน 10,001-20,000 บาท มี

ลกัษณะครอบครวัเดีย่ว จากการวเิคราะหพฤตกิรรมจะเหน็ไดวา กลุมเปาหมายดงั

กลาวเปนกลุมทีใ่ชชวีติทนัสมยั มกีาํลงัซือ้ และมีการหาขอมลูกอนการตดัสนิใจซือ้ 

และตองซือ้ขาวสารบรรจถุงุทีม่ยีีห่อเทานัน้ ทาํใหตองวางตาํแหนงผลิตภณัฑ ทีบ่ง

บอกถึง “ความมีคณุภาพ ความสะอาดของขาวสาร” เพือ่ใหประเด็นดงักลาว
อยูในจิตใจของกลุมเปาหมาย

 2. ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยตอไป 
 1. ศกึษาในเชงิลกึของการตลาดทกุดาน ไดแก ดานราคา ดานการสงเสรมิ

การตลาด ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการผลิตภัณฑ เพื่อใหสามารถ
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การสงเสริมการทํางานทีมสหวิชาชีพใน
การคุมครองเด็กที่ถูกทารุณกรรม จังหวัด

นนทบุรี1

จเรข โกมุท 2

 1 วิทยานิพนธหลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 2 นักศึกษาหลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปฏิบัติงานตรง  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร



บทคัดยอ

 การศึกษารูปแบบการทํางานของทีมสหวิชาชีพจังหวัดนนทบุรี มี

วตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาปจจยัทีส่งผลตอรปูแบบการทาํงานของทมีสหวชิาชพี ปญหา

อปุสรรคการคุมครองเด็กท่ีถกูทารุณกรรม รวมท้ังแนวทางการสงเสริมการทํางาน

ของทีมสหวิชาชีพจังหวัดนนทบุรี ศึกษาจาก ผูปฏิบัติงานทีมสหวิชาชีพจังหวัด

นนทบุร ีจาํนวน 115 คน ผูบรหิารและผูควบคุมนโยบาย จาํนวน 4 คน เกบ็รวบรวม

ขอมูลโดยใชแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ วิเคราะหขอมูลโดยใช คารอยละ 

คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาที คาเอฟ และการวิเคราะหความแปรปรวน

ทางเดียว 

 ผลการศกึษาพบวา รปูแบบการปฏบิตังิานทีมสหวชิาชพีของจังหวัดนนทบุรี

มีลักษณะเปน รูปแบบ Interdisciplinary ซึ่งประกอบดวยการประสาน และการ

สงตอ รองลงมาคือรูปแบบ Multidisciplinary ซึ่งประกอบดวย การประชุมปรึกษา

หารือ การกําหนดแนวทางการทํางาน และการติดตามผล ที่เปนเชนนี้เนื่องจาก

ผูปฏิบัติงานมี อายุ ตําแหนง และประสบการณฝกอบรม ที่แตกตางกัน นอกจาก

น้ี อายุ การศึกษา และตําแหนงท่ีตางกันยงัสงผลตอปญหา อปุสรรคในการทํางาน

ที่ตางกันดวย

 เพื่อใหการทํางานทีมสหวิชาชีพมีความเปนสหวิชาชีพมากขึ้น จึงควรจัด

ประชุมทีมสหวิชาชีพที่มี ผูที่เกี่ยวของอยางครบองค เพิ่มพูนความรูของตนเอง

อยูตลอดเวลา โดยเฉพาะผูบริหาร ควรสนับสนุนดานนโยบายเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานทีมสหวิชาชีพใหมากขึ้น เพื่อใหการคุมครองเด็กในจังหวัดนนทบุรี

มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

Abstract

 The objectives of “Promotion of the Work of Multidisciplinary Teams 

in the Protection of Abused Children, Nonthaburi Province” are to study 

the working format of the multidisciplinary team problems and obstacles 

in the protection of abused children and guidelines for the development 
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of multidisciplinary teams, Nonthaburi Province. The sampled population 

consists of 115 multidisciplinary team members and four administrators 

and policy controllers. Data are collected using the questionnaire and 

interview and analyzed using percentage, mean and standard deviation. 

The hypothesis is tested by T score, F score, and one-way ANOVA.

 The study fi nds that most samples operate a multidisciplinary team 

at a moderate level, attaching the most importance to the interdisciplinary 

format. Such format consists of coordination and referral. The next most 

important format is multidisciplinary, consisting of consultation meetings, 

setting of work direction, and follow-up. The factors that have an impact 

on the work format of the multidisciplinary team are age, work positions, 

and training experience, whereas factors accounting for problems and 

obstacles are age, education, and positions.

 The study recommends that there should be more multidisciplinary 

meetings in the true academic sense, should increase its scope of 

knowledge on a continuous basis, the administrative should support 

the policy on multidisciplinary practice especially in the promotion and 

protection work in order to provide protection more effi  cient manner.

คําสําคัญ : การสงเสริม การทํางานทีมสหวิชาชีพ การคุมครองเด็กที่ถูก

  ทารุณกรรม

บทนํา
 ปญหาเด็กถูกทารุณกรรมปรากฏข้ึนในสังคมไทยมาเปนเวลานาน แต

สถานการณของปญหายังเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง เห็นไดจากสถิติจากศูนยพึ่งได 

(One Stop Crisis Center – OSCC) ซึ่งเปนหนวยงานในโรงพยาบาลที่ให

บริการท้ังดานการแพทย ดานรางกาย และจิตใจ แบบครบวงจรแกเด็กและสตรี 

ณ ทีท่าํการศูนย มลีกัษณะการชวยเหลอืเปนทมีสหวชิาชพี ขอมลูจากสาํนกัพฒันา

ระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 
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18 พฤศจิกายน 2552 (2552) ระบุสถิติจากศูนยพึ่งได 72 แหง ในป 2547 และ

เพิม่เปน 783 แหง ในป 2552 จากการประเมินสถานการณความรุนแรงตอเดก็ใน

รอบ 5 ป พบวามีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นอยางนาตกใจ จากป 2547 มีเด็กถูกกระทํา

ความรุนแรง เขารับบริการ จํานวน 3,366 ราย และในป 2552 มีเด็กถูกกระทํา

ความรุนแรงเขารับบริการ จํานวน 12,031 ราย เมื่อเปรียบเทียบแลว สถติิความ

รนุแรงเพ่ิมมากข้ึนจากป 2547 ถงึ 228 เปอรเซน็ต ถงึแมวาจะมีระบบการคุมครอง

เด็กเกิดขึน้ ทัง้ทางดานกฎหมาย โดยการรับรองสิทธิเด็กไวในรัฐธรรมนูญแหงราช

อาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 52 ที่บัญญัติไววา เด็ก เยาวชน สตรี และบุคคล

ในครอบครัวมสีทิธไิดรับความคุมครองจากรฐั ใหปราศจากการใชความรุนแรงและ

การปฏิบัติอันไมเปนธรรม ทั้งมีสิทธิไดรับการบําบัดฟนฟูในกรณีที่มีเหตุดังกลาว 

ซึ่งมีเจตนารมณใหการคุมครอง ปองกัน สิทธิของเด็กใหชัดเจน อีกทั้งยังมีแนวคิด

ที่ไมเคยบัญญัติมากอนในกฎหมายไทย คือ สิทธิในการมีสวนรวมและสิทธิที่จะ

ไดรับการคุมครองจากรัฐในกรณีถูกกระทํารุนแรงหรือไมไดรับความเปนธรรม 

รวมถงึพระราชบญัญตัคิุมครองเดก็ พ.ศ.2546 เปนกฎหมายทีมุ่งใหการสงเคราะห 

คุมครองสวัสดิภาพและสงเสริมความประพฤติเด็ก ซึ่งเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 53 และมาตรา 80 และอนสุญัญาวาดวยสทิธิ

เด็ก และภายใตบทบัญญตัิแหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 กําหนด

ขึน้เพ่ือเปนเคร่ืองมือและกลไกสําคญัในการปกปองและคุมครองสิทธิเด็กและยังให

ความสําคัญแกการทํางานของทีมสหวิชาชีพ โดยเฉพาะสาระสําคัญของกฎหมาย

ที่ระบุไวใน หมวด 1 คณะกรรมการคุมครองเด็ก มาตรา 7 มีสาระสําคัญเกี่ยวกับ

การทํางานสหวิชาชีพ วาดวยการกําหนดใหมีคณะกรรมการคุมครองเด็ก กําหนด

ใหมีผูเชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณจากวิชาชีพตางๆ ที่เกี่ยวของ ไมนอยกวาเจ็ดป 

วิชาชีพละสองคน ไดแก วิชาชีพสังคมสงเคราะห ครู จิตวิทยา กฎหมาย แพทย 

จะเหน็ไดวาการใหความสําคัญกับการปฏบิตังิานเก่ียวกบัเดก็ในรูปแบบการทํางาน

ทีมสหวิชาชีพมากข้ึน มีการปรับปรุงรูปแบบการดําเนินงานของแตละวิชาชีพ 

เนนการประสานการทํางาน และปฏิบัติงานรวมกัน โดยการประชุมปรึกษาหารือ 

แลกเปลีย่นขอมลู หรอืความคดิเห็น และกาํหนดแนวทางในการชวยเหลอื คุมครอง

เด็กรวมกันในทุกขั้นตอนของการทํางาน แตในทางปฏิบัติจะเห็นไดวาผูทํางาน

ทีมสหวิชาชีพยังติดอยูกับการทํางานในรูปแบบเดิมๆ คือการประสานทรัพยากร
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และการสงตอขอมูล โดยไมจําเปนจะตองมีการรวมคิด รวมทํา และตัดสินใจ

ในกระบวนการทาํงานรวมกนั ดงันัน้จงึจาํเปนจะตองคนหาแนวทางการสนบัสนนุ

และสงเสรมิรปูแบบการทาํงานทมี สหวชิาชพีอยางแทจรงิ โดยตวัอยางทีใ่ชในการ

วิจัยคือ จังหวัดนนทบุรี ที่ไดรับยกยองใหเปน Best Practice ในเรื่องของการ

คุมครองเด็ก เพราะมีการจัดตั้งกลไกตางๆ ตามที่กฎหมายกําหนด มีการแตงตั้ง

คณะกรรมการคุมครองเดก็จงัหวดันนทบรุแีละคณะอนกุรรมการอกี 3 คณะ มกีาร

จัดตั้งเครือขายการพัฒนาสังคมดานการพิทักษและคุมครองสิทธิเด็ก แตละเดือน

ศนูยพทิกัษเดก็และสตรีจงัหวัดนนทบุร ีไดจดัประชุมทีมสหวิชาชพีจงัหวัดนนทบุร ี

ซึง่ประกอบดวยผูรบัผดิชอบดแูลเด็ก และผูปฏบิตังิานดานเด็กจากวิชาชพีและหนวย

งานตางๆ ที่เกี่ยวของในจังหวัดนนทบุรี เพื่อรวมหาแนวทางแกไขปญหา ใหการ

สงเคราะหคุมครองสวัสดิภาพเด็กรวมถึงการใหการชวยเหลือครอบครัวของเด็ก 

จึงสงผลใหการดําเนินการใหความชวยเหลือเด็กในพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี เปนไป

อยางรวดเร็ว และเขาถงึผูใชบรกิาร มกีารดาํเนนิการระหวางวชิาชพีของหนวยงาน

ตางๆ ในจังหวัดนนทบุรี แตจากสถิติการรับเรื่องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิเด็กของ

ศนูยพทิกัษเดก็และสตรีจงัหวดันนทบุรใีนชวง 2 ปทีผ่านมา พบวา มจีาํนวนเรือ่งที่

เขาสูการดาํเนินการชวยเหลอืของศนูยฯมสีงูขึน้ตามลําดบั จงึจาํเปนตองหาแนวทาง

แกปญหาเด็กถูกละเมิดอยางเรงดวน แมวาจังหวัดนนทบุรีจะมีกลไกคุมครองเด็ก

ทีเ่ปนรูปธรรม แตในทางปฏบิตัยิงัคงประสบกบัปญหา อปุสรรคหลายอยางจาํเปน

ตองหาแนวทางในการสงเสริมการทํางานของทีมสหวิชาชีพใหดียิ่งขึ้น เพื่อลด

ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน และชวยพัฒนาระบบการทํางานคุมครองเด็กใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

วัตถุประสงคในการศึกษา
 1. เพื่อศึกษารูปแบบการทํางานของทีมสหวิชาชีพจังหวัดนนทบุรีในการ

คุมครองเด็กท่ีถูก ทารุณกรรม

 2. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอรูปแบบการทํางานของทีมสหวิชาชีพปญหา

และอุปสรรคในการคุมครองเด็กที่ถูกทารุณกรรม

 3. เพื่อศึกษาแนวทางการสงเสริมการทํางานของทีมสหวิชาชีพในการ

คุมครองเด็กในจังหวัดนนทบรุี
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ระเบียบวิธีวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยมีกลุมตัวอยาง

ที่ศึกษาประกอบดวย กลุมที่ 1 ทีมสหวิชาชีพจังหวัดนนทบุรี มีประชากรท้ังหมด 

150 คน เก็บขอมูลทุกคนโดยไมสุมตัวอยาง และกลุมที่ 2 บุคลากรผูควบคุม

นโยบายหรือผูบังคับบัญชาของวิชาชีพที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงานสหวิชาชีพ

เพือ่คุมครองเด็กถกูทารุณกรรมในจังหวัดนนทบุร ี4 คน และตัวแทนแตละวิชาชีพ 

วิชาชีพละ 1 คน รวม 8 คน

 การเก็บรวบรวมขอมูลทําโดยการศึกษาจากเอกสาร และศึกษาจาก

ภาคสนาม โดยเก็บขอมูลเปน 2 ลักษณะ ดังนี้

 (1) ขอมูลเชิงปริมาณ ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ขอมลู จากกลุมตวัอยาง 4 กลุม ไดแก 1) บคุลากรทางดานสาธารณสุข 2) บคุลากร

ทางดานสังคมสงเคราะห 3) บคุลากรทางดานกฎหมาย และ 4) บคุลากรทางดาน

การศึกษา 

 (2) ขอมูลเชิงคุณภาพ สัมภาษณเชิงลึกจากผูควบคุมนโยบายหรือผูบังคับ

บัญชาของวิชาชีพหลัก ๆ ที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงานสหวิชาชีพเพื่อคุมครองเด็ก

ถูกทารุณกรรมในจังหวัดนนทบุรี 4 คน และผูปฏิบัติงานในทีมสหวิชาชีพจังหวัด

นนทบุรี รวม 8 คน

รูปแบบการทํางานเพ่ือการคุมครองเด็กที่ถูกทารุณกรรมของจังหวัด
นนทบุรี
 จากการวิจัยพบวา จังหวัดนนทบุรีมีรูปแบบการทํางานเพ่ือคุมครอง

เด็กท่ีถูกทารุณกรรม 2 รูปแบบ คือ รูปแบบ Interdisciplinary และ รูปแบบ 

Multidisciplinary โดยรูปแบบ Interdisciplinary มีลักษณะการทํางานที่เนน 

การประสานความรวมมือ โดยวิธกีารสงตอขอมลู และการประสานความทรัพยากร

ที่มีอยู สวนรูปแบบ Multidisciplinary มีลักษณะการทํางานที่เนน การบูรณาการ 

โดยการประชุมปรึกษาหารือเพื่อระดมความคิดเห็น การกําหนดแนวทาง

การชวยเหลอื โดยมกีระบวนการทาํงาน ซึง่ประกอบดวย การคนหาความจรงิ หรอื

การสืบสวนสอบสวน การคุมครองและปองกันเฉพาะหนา การบําบัดฟนฟูเด็ก 

การคืนเด็กสูสังคม และการปองกันดวยการลดปจจัยเส่ียงภายในครอบครัว 
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โดยแตละรูปแบบที่พบมีลักษณะการทํางาน ดังนี้

 1. รูปแบบ Interdisciplinary การทํางานในรูปแบบนี้ ไดแก

   1.1 การประสานงาน

    กลุมตัวอยางสวนมากเร่ิมตนจากการประสานงานกับ

ทีมสหวิชาชีพทางโทรศัพทกอนแลวจึง สงหนังสือเปนทางการตามไปภายหลัง

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว เปนการประสานงานอยางไมเปนทางการ ซึ่งสอดคลอง

กับแนวคิดการประสานงาน ปาริชาติ จันทรจรัส (2540, 62) ที่ระบุวา การใช

วิธีการประสานงานแบบไมเปนทางการจุดประสงคหลักก็เพื่อลดระเบียบขั้นตอน 

แมวาอาจไมเหมาะสม และไมถูกตองตามขั้นตอนของการทํางานเทาใดนัก แตก็

จําเปนตองใชเฉพาะกรณีที่ตองมีลายลักษณอักษรเปนหลักฐานเทานั้น อยางไร

ก็ตามกลุมตัวอยางไดสงหนังสือเปนทางการตามไปภายหลัง นอกจากน้ียังมีการ

ประสานงานตามข้ันตอนท่ีหนวยงานกําหนดและกับทีมสหวิชาชีพที่คุนเคยกัน

มากอน สวนการประสานงานทีก่ลุมตวัอยางปฏบิตันิอยทีส่ดุ คอื การแยกเดก็ออก

จากครอบครัวเพ่ือเขาบานพักขององคกรคุมครองสวัสดภิาพเด็ก ซึง่ไมจาํเปนตองทาํ

ทุกกรณีหรือทุกครั้งที่มีการชวยเหลือเด็กขึ้นอยูกับความรุนแรงและความเสี่ยงของ

เด็กแตละคนที่อาจถูกกระทําซ้ํา

   1.2 การสงตอ 

    กลุมตัวอยางใหความสําคัญเปนอยางมากกับการสงตอขอมูล

เกี่ยวกับเด็กของหนวยงานตนทาง เพราะหนวยงานปลายทางจําเปนตองไดรับ

ขอมูลของเด็กทั้งหมด เพื่อนํามาใชประเมินพฤติกรรมในระหวางที่อยูในการดูแล 

และการติดตามความชวยเหลือที่เหมาะสมจากวิชาชีพอื่นๆ ซึ่งในการสงตอขอมูล

จาํเปนจะตองมทีัง้ขอมูลทีม่าจากหนวยงานเดียวกนัและตางหนวยงาน และการขอ

ขอมูลเกี่ยวกับเด็กจากทีมสหวิชาชีพตางหนวยงานมีนอยท่ีสุด ซึ่งอาจเปนเพราะ 

ทีมสหวิชาชีพจังหวัดนนทบุรีมีกลไกการประชุมทีมสหวิชาชีพที่กําหนดแนนอน 

และมีเปนประจํา จึงทําใหผูปฏิบัติงานทีมสหวิชาชีพตางหนวยงานสามารถสงตอ 

และแลกเปลี่ยนขอมูลของแตละหนวยงานไดในการประชุม โดยไมจําเปนตองขอ

ขอมูลผานทางหนวยงาน

   1.3 องคประกอบของการทํางานแบบ Interdisciplinary 

    การประสานงานและการสงตอ เปนองคประกอบสาํคญัของการ
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ทํางานเพ่ือการคุมครองเด็ก โดยพบวา รูปแบบ การประสานงานและการสงตอ

เปนท่ีนิยมใชกันมากในทีมสหวิชาชีพ เพราะในการประสานงานกับวิชาชีพอื่น

ซึ่งอาจเปนผูรวมปฏิบัติงานในหนวยงานเดียวกันหรือตางหนวยงาน โดยตางฝาย

ตางมีหนาท่ีความรับผิดชอบเฉพาะ เพียงแตมีลักษณะงานตอเนื่องและตอง

รบัชวงกนั จะเหน็ไดวา การทาํงานในลกัษณะทีเ่ปน Interdisciplinary ทีใ่ชอยูนัน้ มผีู

รวมงานจากหลายวชิาชพีประสานความรวมมอืและทรพัยากร พรอมท้ังสงตอขอมลู

สําหรับการแกไขปญหาเดียวกัน โดยไมจําเปนตองคํานึงถึง การตัดสินใจรวมกัน 

สอดคลองกับ Rosalie A. Kane (อางถึงใน ภัทรจิตร ลาภตติยกุล 2541 : 11) 

ที่ระบุลักษณะของการประสานงานเปนทีม (Coordination team) ที่ผูปฏิบัติงาน

จากสาขาวชิาชพีตางๆ ยงัคงรกัษาบทบาทของตน กระบวนการทาํงาน การตดัสนิใจ

ใดๆ อาจไมสอดคลองหรือเปนเอกฉันท สมาชิกมีความเกี่ยวของกันนอย 

ซึ่งไมจําเปนเสมอไปวาจะตองมีการสนับสนุนกันและกัน บอยครั้งความขัดแยง

อาจเกิดขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมได ยิ่งความขัดแยงนี้ทวีความรุนแรงมากเทาใด 

ประสิทธิภาพการทํางานของหนวยงานน้ันยอมลดลง การท่ีสวนใหญประสานงานกัน 

มีขอดีคือ ทุกคนตางมุงไปตามแนวทางการทํางานของวิชาชีพและหนวยงานของ

ตนเองเทานั้น โดยผูปฏิบัติงานไมจําเปนตองเสียเวลาในการเขารวมพบปะพูดคุย

หรอืหาขอตกลงรวมกนั ไมตองเบียดเบียนเวลาทํางานประจําของตนเอง ซึง่ตรงกับ

ขอคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีระบุวา หนาท่ีในงานประจําของตนมีลนมืออยูแลว

จะหาเวลามาทํางานรวมกับสหวิชาชีพลําบาก แตผลเสียที่เกิดขึ้นตามมาคือความ

ขัดแยงในการทํางานรวมกัน 

 2. รูปแบบ Multidisciplinary การทํางานในรูปแบบน้ีประกอบดวย

   2.1 การประชุมปรึกษาหารือ

    กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการประชุมปรึกษาหารือ

มากทีส่ดุ แสดงใหเหน็วาการประชมุปรกึษาหารอืมคีวามจาํเปนในการปฏบิตังิาน

ทีมสหวิชาชีพ และเปนวิธีการหน่ึงซึ่งผูประกอบวิชาชีพท่ีเกี่ยวของไดรวมประชุม

ปรกึษาหารอื กาํหนดแนวทางในการคุมครองเดก็รวมกนั รวมมอืรวมใจปฏบิตังิาน 

เพื่อใหการคุมครองเด็กบรรลุเปาหมายรวมกัน (ศรีเวียง ไพโรจนกุล และ

คณะ, 2547) อยางไรก็ดี รัชนีกร โชติชัยสถิต (2552) ระบุวา การทํางานทีม

สหวิชาชีพจังหวัดนนทบุรี มีความโดดเดนมากในเรื่องของการเปนจังหวัดที่มีการ
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จดัประชุมทมีสหวิชาชีพทกุเดือน และมีรปูแบบคลายการประชุมเชิงปฏิบตักิารท่ีม ี

ผูที่เก่ียวของเขารวมประชุมจํานวนมากท้ังจากตัวแทนองคกรภาครัฐและองคกร

พัฒนาเอกชน โดยกลุมตัวอยางมีการประชุมปรึกษาหารือ กรณีการใหความ

คุมครองเด็กท่ีถูกละเมิดมากที่สุด เนื่องจากเด็กที่ถูกละเมิดเปนกรณีจําเปน 

เรงดวนจะตองมีความรอบคอบในการใหความชวยเหลือ ควรไดรับความคิดเห็น

จากหลากหลายสาขาวิชาชีพ จึงจําเปนตองมีการจัดการประชุมทีมสหวิชาชีพ 

เพื่อกําหนดแนวทางการคุมครอง ชวยเหลือ และปองกันเด็กท่ีมีความชัดเจน 

รอบดาน นอกจากนี้ขั้นตอนการทํางานแบบสหวิชาชีพตามอนุสัญญาวาดวย

สิทธิเด็ก ขอ 19 และ 39 ในข้ันตอนการคุมครองปองกันเฉพาะหนาวา กอนที่จะ

ดําเนินการใดๆ ที่มีผลกระทบตอชีวิตครอบครัว หรืออนาคตของเด็ก จําเปน

ตองเรียกประชุมทีม สหวิชาชีพ ซึ่งประกอบไปดวยฝายสังคมสงเคราะห (รวม

นกัสังคมสงเคราะหทีพ่บความผิดปกติครัง้แรกท่ีมโีอกาสสังเกตเด็ก) ฝายการแพทย

และฝายกฎหมาย เพื่อประเมินสภาวะเด็กและครอบครัวกอน ทั้งนี้เพื่อใหการ

ประเมนิสภาวะเดก็และครอบครวัตัง้อยูบนพืน้ฐานการมขีอมลูทีค่รอบคลมุทกุดาน 

ทั้งการแพทย สังคมสงเคราะห และกฎหมาย ซึ่งจะทําใหการแทรกแซงครอบครวั

ไมวาจะเปนกระบวนการคุมครองเด็ก หรือการปองกันเด็กเฉพาะหนา การบําบัด

ฟนฟู สามารถเช่ือมโยงกับการคืนสูสังคมของเด็กตามหลักเพ่ือประโยชนสูงสุด

ของเด็ก ที่สอดคลองกับอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ขอ 9 อนุ 2และ อนุ 3 (วาสนา 

เกานพรัตน, 2544)

    นอกจากการรวมประชุมปรึกษาหารือแลวยังมีการติดตามผล 

และการกําหนดแนวทางการทํางานรวมกัน แตเปนท่ีนาสังเกตวา การกําหนด

แนวทางการทํางานรวมกันของทีมสหวิชาชีพจังหวัดนนทบุรี มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 

นั้นสอดคลองกับความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง ที่ตองการใหทีมสหวิชาชีพจังหวัด

นนทบุรีมีการกําหนดแนวทางการทํางานที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน 

   2.2 องคประกอบของการทํางานแบบ Multidisciplinary

    องคประกอบสาํคญัของการทาํงานตามรปูแบบ Multidisciplinary 

คอืการมกีลไกในการประชมุปรกึษาหารอืเปนหลกั เพือ่เปนการระดมความคดิเหน็

สาํหรบัการกาํหนดแนวทางการทาํงาน และการตดัสนิใจแกไขปญหารวมกนัตัง้แต

เริ่มตนจนจบกระบวนการทํางาน โดยใชความรู ความสามารถ และทักษะเฉพาะ
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ของแตละวิชาชีพเปนเคร่ืองมือ เพือ่นาํไปสูการแกไขปญหา เนือ่งจากการปฏิบตังิาน

สหวิชาชีพแบบบูรณาการ (Integrative team) เปนการทํางานที่ผูปฏิบัติงาน

จากสาขาวิชาชีพตางๆ มีบทบาทเทาเทียมกัน การตัดสินใจใดๆ ถือมติเอกฉันท

เปนสําคัญ นอกจากนี้สมาชิกในทีมงานตางพึ่งพาซึ่งกันและกัน และมุงเนน

กระบวนการปฏิบัติงาน ขอดีของรูปแบบนี้คือ การแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจะตอง

ไดรบัความคิดเหน็และขอมลูจากผูเชีย่วชาญในสาขาตางๆ อยางรอบดาน อกีทัง้ทมี

สหวิชาชีพยังมีการติดตอ สื่อสารระหวางกันอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดสัมพันธภาพ

ที่ดีระหวางผูปฏิบัติงาน สงผลตอความสามารถในการสรางเครือขายการทํางาน

ไดมากยิ่งข้ึน เกิดความสะดวก รวดเร็วในการขอความรวมมือการทํางานตอไป

ในอนาคต (Rosalie A. Kane อางถึงใน ภัทรจิตร ลาภตติยกุล, 2541) ถึงแม

รูปแบบการประชุมทีมสหวิชาชีพจังหวัดนนทบุรีในขณะน้ี (ตั้งแต พ.ศ. 2549) 

อาจไมใชการประชุมทีม สหวิชาชีพตามความหมายในเชิงวิชาการท่ัวไปท่ีมัก

จะมีเฉพาะผูรับผิดชอบ case เขารวมประชุมเทานั้น แตหลายฝายก็ยังเห็นวา

รปูแบบการประชมุทีเ่ปนอยูกม็ปีระโยชนและควรดาํเนนิตอไป เพราะมผีลดตีอการ

ทบทวน case (case review) อกีทั้งยังชวยใหผูเขารวมประชุมเกิดการเรียนรูรวม

กัน เกี่ยวกับการบังคับใชพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 และแนวทาง

การแกปญหาและการใหความชวยเหลือเด็กและครอบครัวในสถานการณตางๆ 

(รัชนีกร โชติชัยสถิต, 2552)

รูปแบบท่ีนิยมใชในจังหวัดนนทบุรี
 ในการปฏิบัติงานเพ่ือใหความคุมครองเด็กที่ถูกทารุณกรรมน้ัน 

ทีมสหวิชาชีพจังหวัดนนทบุรีมีการปฏิบัติทั้งรูปแบบ Interdisciplinary และ 

Multidisciplinary แตการปฏิบัติในรูปแบบ Interdisciplinary จะไดรับความนิยม

มากกวา ซึ่งเห็นไดจากการท่ีกลุมตัวอยางมีรูปแบบการปฏิบัติงานของทีมสห

วิชาชีพดานการสงตอของทีมสหวิชาชีพ มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 1.72 รองลงมาคือ 

การประสานงาน (คาเฉลี่ย 1.50) และเปนที่นาสังเกตวาถึงแมจะอยูในระดับ

ปานกลางเหมือนกัน แตการกําหนดแนวทางการทํางาน (คาเฉลี่ย 1.10) เปน

คาเฉลี่ยต่ําสุด ซึ่งหมายถึงวา ทีมสหวิชาชีพปฏิบัติงานดานการประสานและการ

สงตอมากท่ีสุด โดยสามารถอธิบายเหตุผลไดวา เปนเพราะทีมสหวิชาชีพยังคง
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ยดึตดิการทํางานในรูปแบบเดิม คอื เนนการประสานและการสงตอ เพราะเปนงาน

ที่ทําไดเองโดยไมตองผานกระบวนการรวมคิด รวมตัดสินใจ ไมจําเปนตองมีการ

เขารวมประชมุ แตการลดความสาํคญัของการเขารวมประชมุอาจสงผลใหแกปญหา

ไดไมรอบดาน การประชุมปรึกษาหารือจึงเปนเครื่องมือ เพื่อมุงสูการแกปญหา

อยางตรงจุด และเปนไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานในทีมสหวิชาชีพ

ปจจยัทีส่งผลตอรปูแบบการทาํงานของทมีสหวชิาชพีในการคุมครองเดก็
ที่ถูกทารุณกรรม
 1. ปจจัยสวนบุคคลกับรูปแบบการปฏิบัติงานสหวิชาชีพท่ีแตกตางกัน
 จากผลการวิจัยพบวา ตัวแปรที่สงผลตอรูปแบบการทํางานทีมสหวิชาชีพ 

จังหวัดนนทบุรีของกลุมตัวอยาง คือ อายุ ตําแหนง สถานภาพการเปนพนักงาน

เจาหนาท่ี และประสบการณฝกอบรม โดยกลุมตัวอยางท่ีมีอายุระหวางมีอายุ

นอยกวา 30 ป มีการสงตอ และติดตามผลการปฏิบัติงานของทีมสหวิชาชีพ

มากกวา ผูที่มีอายุ 41-50 ป สวนกลุมตัวอยาง ที่มีตําแหนงตางกัน มีรูปแบบ

การปฏิบัติงานสหวิชาชีพตางกันทุกรูปแบบ เพราะ ตําแหนงหรือวิชาชีพที่ตางกัน 

ยอมมีอํานาจ หนาที่ รวมถึงทักษะ ความรู ความชํานาญ ในแตละดานท่ี

แตกตางกัน เม่ือวิชาชีพตางๆ มาปฏิบัติงานรวมกันแลวจึงกลายเปนการทํางาน

ทีมสหวิชาชีพ ซึ่งสอดคลองกับ สรรพสิทธิ์ คุมพประพันธ และพยงคศรี ขันธิกุล 

(2546 : 109) ที่ไดใหคํานิยามของทีมสหวิชาชีพวา คือ กลุมบุคคลที่ไดรับ

การฝกอบรมเกี่ยวกับการใชเครื่องมือ มีความรู ทักษะ และความสามารถ เฉพาะ

ดานท่ีแตกตางกันมาแกไขปญหารวมกันอยางมีระบบ และเปนกระบวนการ

บนพื้นฐานของเปาหมาย และวัตถุประสงคเดียวกันในการปฏิบัติงาน โดยมีความ

รับผิดชอบรวมกันตั้งแตตนจนสิ้นกระบวนการ เปนที่นาสังเกตวาตําแหนงท่ีมี

รปูแบบการปฏิบตังิานทมีสหวิชาชพีมากทีส่ดุ คอื บคุลากรทางดานสังคมสงเคราะห 

เพราะแตเดมิการชวยเหลอื และดาํเนนิการเกีย่วกบัทีป่ระสบปญหาเปนหนาทีข่อง

บคุลากรทางดานสงัคมสงเคราะห อกีทัง้กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง

ของมนุษยเปนกระทรวงทีรับผิดชอบการดูแล ชวยเหลือเด็กและเยาวชน จึงทําให

บคุลากรทางดานสงัคมสงเคราะห มบีทบาทในการชวยเหลอืเด็กทีถ่กูทารณุกรรม

มากท่ีสุด
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 กลุมตัวอยางที่มีความแตกตางดานประสบการณฝกอบรมที่ตางกัน มีการ

ปฏิบัติงาน สหวิชาชีพตางกัน สอดคลองกับขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณตัวแทนผู

ปฏิบัติงานท่ีวา ปจจัยที่สงเสริมการทํางานสหวิชาชีพอยางหนึ่ง คือ การเพิ่มองค

ความรูใหแกผูปฏบิตังิานสหวิชาชพี เชน การจัดอบรม การดงูาน เพือ่ใชเปนเครือ่ง

มือในการปฏิบัติงาน 

 2. ปจจัยสวนบุคคลกับปญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
สหวิชาชีพ
 จากผลการวิจัย พบวา อายุและตําแหนงที่ตางกันสงผลตอปญหา และ

อุปสรรคดานการประสานงาน สวนการศึกษาที่ตางกันสงผลตอปญหา และ

อุปสรรคดานการประสานงานและ การปฏิบัติงานรวมกัน โดยกลุมตัวอยาง

ที่มีอายุนอยกวา 30 ป มีปญหา และอุปสรรคดานการประสานงานมากกวา 

กลุมตวัอยางท่ีมอีาย ุ41-50 ป และกลุมตวัอยางทีม่ตีาํแหนงดานสังคมสงเคราะห 

มีปญหาและอุปสรรคในการประสานงานของทีมสหวิชาชีพมากกวาผูท่ีมีตําแหนง

ดานสาธารณสุข ซึ่งเรื่องนี้ สุนีย เหมะประสิทธิ์ (2531 : 1-3) กลาวถึงการปฏิบัติ

งานสหวิชาชีพของนักสงัคมสงเคราะหวาเปน การประสานงานรวมกับวชิาชีพอืน่ซึง่

อาจจะเปนผูรวมปฏบิตังิานในหนวยงานเดยีวกนัหรอืตางหนวยงาน โดยทีต่างฝาย

ตางมีหนาท่ีความรับผดิชอบเฉพาะ เพียงแตมลีกัษณะงานท่ีตอเนือ่งและตองรับชวง

กัน ผูที่มีบทบาทสําคัญในการประสานงานไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ควรจะเปนนักสังคมสงเคราะห เพราะลักษณะงานและบทบาทหนาที่ตลอดจน

การฝกฝนทางวิชาชีพเอื้ออํานวยกวาวิชาชีพอื่น นอกจากนี้บทบาทหนาที่ของ

นกัสังคมสงเคราะหในการประสานงานยังครอบคลุมการรณรงคใหกลุมบคุคลสาขา

วิชาชีพทุกหมูเหลาไดมีสวนรวมในการแกปญหา 

 ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของทีมสหวิชาชีพจังหวัด
นนทบุรี
 กลุมตวัอยางมปีญหาและอุปสรรคในการปฏิบตังิานสหวชิาชพี 2 ระดบั คอื 

ระดบันโยบายหนวยงานซึง่พบวามปีญหาในระดบัปานกลาง และการประสานงาน

และการปฏบิัติงานรวมกันมีในระดับนอย ดังรายละเอียดตอไปนี้
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 1. ขอจํากัดของทีมสหวิชาชีพ

 ขอจํากัดของทีมสหวิชาชีพ ไดแก งบประมาณ เพราะจังหวัดนนทบุรี ไมมี

คาเบี้ยเลี้ยง หรืองบประมาณที่จัดไวสําหรับเปนคาตอบแทนการทํางานของผูมีจิต

อาสาที่ทํางานทีมสหวิชาชีพ สอดคลองกับผลการสัมภาษณที่ระบุวา ผูปฏิบัติงาน

ทีมสหวิชาชีพจังหวัดนนทบุรีทุกคนมีจิตอาสาในการทํางาน ซึ่งเปนเหมือนแรง

สนับสนุนสําคัญที่ทําใหการทํางานสหวิชาชีพดําเนินตอไปได 

 2. ในระดับนโยบายหนวยงาน

 นโยบายหนวยงานพบวาปญหาอุปสรรคสําคัญ คือ การขาดการประสาน

ดานนโยบายของ แตละหนวยงาน ซึ่งแสดงใหเห็นการขาดแผนการดําเนินการ

ในระดับจังหวัดที่ดี และการสงเสริมความสัมพันธระหวางเครือขายภายในจังหวัด 

ผลจากการขาดประสานกัน ทําใหผูปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ ไมไดรับความ

สะดวกในการปฏิบัติงานรวมกัน เพราะนโยบายที่เกี่ยวกับการทํางานสหวิชาชีพมี

ความแตกตางกัน จึงทําใหผลลัพธการทํางานสหวิชาชีพไมเปนไปตามที่คาดหวัง

ไว สอดคลองกับ รัชนีกร โชติชัยสถิตย (2552 : 121) ที่ระบุวา การจัดทําแผนดาน

เดก็ในระดบัจังหวดัของนนทบรุยีงัไมเปนระบบ เพราะการทาํแผนมลีกัษณะทีแ่ตละ

หนวยงานกําหนดโครงการและกิจกรรมขึ้นภายใตกรอบภารกิจและงบประมาณ

ที่หนวยงานไดรับ จากนั้นฝายเลขานุการคณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัด

จึงขอความรวมมือใหจัดสงมาให (ซึ่งบางหนวยงานไมมีการจัดสงมาให) แลวนํา

มารวบรวมเปนเลมเสนอตอคณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัด เพื่อรับทราบ 

หลังจากน้ันก็ไมมีการติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการเหลานั้นแตอยางใด 

 นโยบายเก่ียวกับคณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัดนนทบุรีที่เปนปญหา

อุปสรรค คือ คณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัดไมชัดเจนเร่ืองนโยบายของ

คณะกรรมการคุมครองเดก็ และการตดิตามผลการปฏบิตังิานทมีสหวชิาชพี ซึง่เรือ่งนี ้

รัชนีกร โชติชัยสถิตย (2552 : 121) กลาวถึงปญหาระดับนโยบายของจังหวัด

นนทบุรีวา คณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัดนนทบุรีที่ผานมาแสดงบทบาท

ในฐานะที่เปนกลไกหลักที่รับผิดชอบในระดับนโยบายดานเด็กของจังหวัดไมเต็ม

ที ่ไมเพยีงพอ คณะกรรมการคุมครองเด็กจงัหวัดนนทบุรจีงึควรกําหนดบทบาทใน

การกาํหนดนโยบาย กาํกบั ตดิตามผลการดาํเนนิงานของแผนงาน โครงการตางๆ 

มากขึน้ และแผนดานเดก็ในจงัหวดัไมเปนระบบ ไมมรีะบบการติดตามประเมินผล
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แผนงาน โครงการ ในระดับทองถิ่นและในหนวยงานตาง ๆ ยังไมมีแผนดานเด็ก

อยางเปนทางการ

 3. การเขารวมประชุม

 ปญหาและอปุสรรคดานการปฏบิตังิานรวมกนัทีม่มีากทีส่ดุคอื บางวชิาชพี

ไมเขารวมประชุม ทําใหไดมุมมองที่ไมครอบคลุม ผลการศึกษาน้ีสอดคลองกับ

ผลการศึกษารูปแบบการปฏิบตัิงานสหวิชาชีพ (พ.ศ. 2553) ที่วา ทีมสหวิชาชีพ

ใชการประสานและสงตอมากกวาการรวมประชุมปรึกษาหารือ ผลที่ตามมาคือ 

การไดมุมมองการแกไขปญหาที่ไมครอบคลุม สอดคลองกับท่ี ณัฐวดี มโนรม 

(มลูนธิศินูยพทิกัษสทิธิเดก็, 2547 : 18) กลาวถึงปญหาอุปสรรคดานการปฏิบตังิาน

สหวิชาชีพหลังจากท่ีพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 ประกาศใชแลววา 

ผูทํางานบางคนยังทํางานแบบเดิมดวยการสงตอแทนที่จะจัดประชุมรวมกัน 

การประชุมทีมสหวิชาชีพยังขาดบางวิชาชีพซึ่งสงผลตอมุมมองการคุมครองเด็ก

ไมรอบดาน 

ขอเสนอแนะในการสงเสริมการทํางานทีมสหวิชาชีพของจังหวัดนนทบุรี
 แนวทางท่ีควรนาํมาใชเพือ่การสงเสริมการทํางานทมีสหวิชาชพีของจังหวัด

นนทบุรีใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั้น จําเปนตองสงเสริมใน 3 สวน คือ ผูปฏิบัติ

งานทีมสหวิชาชีพ หนวยงานที่เกี่ยวของ และคณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัด มี

รายละเอียด ดังนี้

 1. ผูปฏิบัติงานทมีสหวิชาชีพจังหวัดนนทบุรี

   1.1 ผูปฏิบัติงานทีมสหวิชาชีพควรมีการบูรณาการบทบาททาง

วิชาชีพสูความเปนสหวิชาชีพ โดยเพิ่มพูนองคความรูใหกับตนเองอยูเสมอ 

ทัง้ในดาน วธิกีารปฏบิตังิานรวมกนัเปนทมีสหวชิาชพีอยางแทจรงิ และความรูดาน

กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการคุมครองเด็ก รวมท้ังการสนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติ

งาน ทีมสหวิชาชีพตามรูปแบบ Multidisciplinary ใหมากขึ้น เชน การจัดใหมี

การประชมุทมีสหวชิาชพีรายกรณ ี(Case Conference) ควบคูการประชมุกลุมใหญ

ที่มีอยูเปนประจําทุกเดือน เพื่อสรางบรรยากาศ และปูพื้นฐานของการปฏิบัติงาน

ทีมสหวิชาชีพอยางแทจริง
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   1.2 ผูปฏิบัติงานทีมสหวิชาชีพควรจัดตั้งหนวยงานหรือบุคคล 

ที่รับผิดชอบการจัดทําระบบฐานขอมูลเด็กทั้งหมดในจังหวัด เพื่อความสะดวก 

รวดเร็วในการทํางาน และยังสามารถดูแลเด็กไดอยางท่ัวถึง และควรกําหนด

ใหมี case manager เพื่อรับผิดชอบแตละ case จนจบกระบวนการ ซึ่งจะทําให

เกิดการทํางานอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ยังควรมอบหมายงานและการติดตาม

ความคืบหนาของ case พรอมทั้งรายงานความคืบหนาของ case ทั้งหมด ใหผู

รวมงานไดรับทราบ 

   1.3 ผูปฏิบัติงานทีมสหวิชาชีพควรรวมกันสรุปปญหาและอุปสรรค

ในการทํางานแตละ case ออกมา เพื่อนํามาหาทางแกไขปญหา และพัฒนา

กระบวนการทํางานในคร้ังตอไป รวมทั้งเก็บรวบรวม case ที่นาสนใจไวเปนกรณี

ศึกษา เพื่อใชเปนแนวทางการทํางานในอนาคต

 2. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

   2.1 หนวยงานในจังหวัดนนทบุรีที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน

ทีมสหวิชาชีพควรกําหนดนโยบายใหมีการสนับสนุน และสงเสริมการทํางาน

ของผูปฏิบัติงานทีมสหวิชาชีพในหนวยงานนั้นๆ อยางเปน ลายลักษณอักษร เชน 

การสนับสนนุงบประมาณในการทํางานทีมสหวิชาชพี และการแบงเวลาการทํางาน

ในหนาที่ประจํากับการทํางานรวมกับทีมสหวิชาชีพ

   2.2 ผูบริหารหนวยงานในจังหวัดนนทบุรีที่ เกี่ยวของกับการ

ปฏิบตังิานทีมสหวิชาชีพควรศึกษาระบบและกลไกการปฏิบตังิานของทีมสหวิชาชีพ

โดยละเอียด เพื่อจะไดเขาใจความจําเปนของการปฏิบัติงานในทีมสหวิชาชีพ

   2.3 ผูบริหารและบุคลากรของหนวยงานจังหวัดนนทบุรีที่เกี่ยวของ

กับการปฏิบัติงานทีมสหวิชาชีพควรกําหนดแนวทางการทํางานรวมกันของ

ทุกหนวยงาน เพื่อทําใหการทํางานงายขึ้นและเปนไปในทิศทางเดียวกัน

 3. คณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัดนนทบุรี

   3.1 คณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัดควรสงเสริมการจัดอบรม

ใหความรูเพิ่มเติมแกผูปฏิบัติงานทีมสหวิชาชีพจังหวัด และผูนําในชุมชน 

ทั้งดานกฎหมายและความรูใหมๆ ที่เกี่ยวของเปนประจําทุก 6 เดือน และควร

ประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับการทํางานทีมสหวิชาชีพกับประชน เพื่อให

ประชาชนในจงัหวดัรูจกัระบบการทาํงานทมีสหวชิาชพีในการคุมครองเดก็เพิม่ขึน้ 
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   3.2 คณะกรรมการคุมครองเด็กควรกําหนดเปาหมายการทํางาน

และวางระบบการทํางานท่ีชัดเจน ควรกําหนดตารางเวลาการประชุมที่สม่ําเสมอ 

ควรเขาประชมุดวยตนเอง เพือ่ใหเกดิความตอเนือ่งและเปนการจาํกดัขอบเขตของ

การรักษาความลับของเด็ก

   3.3 คณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัดควรเพ่ิมนโยบายเชิงสงเสริม

ปองกันใหมากขึ้น เชน การจัดกิจกรรมรวมกับโรงเรียน และชุมชน 
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เกริ่นนํา
 ในบรรดานักคิดทั้งหลาย แอนโทนี กิดเดนส (Anthony Giddens) 
เปนนักทฤษฎีสังคมชาวอังกฤษที่หาตัวจับยาก อิทธิพลของงานของกิดเดนส
ตอสังคมวิทยาเทียบไดกับงานของ Parsons, Foucault หรือ Habermas 
งานของกิดเดนสเปนลักษณะการตีความการกระทําของมนุษยและกระบวนการ
เชิงสถาบันในสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรที่หนักแนนและเฉียบแหลม
ซึง่อยูในกระแสนิยมอยางมาก โดยมาจากศึกษาแนวคิดทฤษฎีทัง้จากแนวคิดดาน
การตีความ (Hermeneutics) วิธีการเชิงชาติพรรณวรรณา (Ethnomethodology) 
ทฤษฎีระบบ (System Theory) การวิเคราะหเชิงจิตวิทยา (psychoanalysis) 
โครงสรางนิยม (Structuralism) และหลังโครงสรางนิยม (post-structuralism) 
จากแนวคิดดั้งเดิมท่ีหลากหลายเหลานี้ กิดเดนสไดพัฒนาวิธีการทางสังคมวิทยา
แบบใหมที่เรียกวา “Structuration Theory” เปนการวิเคราะหในเชิงทฤษฎี
ในเรือ่งความสมัพนัธระหวางตวัตนกบัสงัคม ดวยการเนนไปทีก่ระบวนการผลติซ้าํ
ทางสังคม (Social reproduction) และการเปลี่ยนรูปของสถาบัน (Institutional 
transformation) (Elliott 2003) ซึ่งทําใหกิดเดนสเปนคนหนึ่งในบรรดา
นกัสงัคมวทิยารวมสมยัทีไ่ดรบัการยอมรบัมากทีส่ดุแหงยคุ กดิเดนสไดจาํกดัความ
เปนตัวตนและผลงานทางทฤษฎีของเขาวาเปนนักทฤษฎีสมัยใหม (Modernist) 
โดยไดพัฒนางานเชิงทฤษฎีในสามระยะ คือ ระยะแรก ทําการวิพากษทฤษฎี
คลาสสิค ระยะที่สอง พัฒนาทฤษฎี Structuration Theory ซึ่งเปนการวิเคราะห
ปฏิสัมพันธระหวางผูกระทําการและโครงสราง และระยะที่สาม วิพากษสังคม
สมัยใหมยุคปลายและโลกาภิวัตน (Bryant and Jarry, 2003) ซึ่งจะเห็นไดชัดเจน
ในผลงานจากป 1990 เปนตนมา
 พฒันาการงานในระยะท่ีสองของกิดเดนสนี ้เปนการอธิบายยืนยนัความ
แตกตางระหวางความรูของสังคมและความรูของธรรมชาติในระดับภววิทยาโดย
พื้นฐาน ความไมตอเนื่องของความรูที่เกิดในยุคสมัยใหม ในระดับญาณวิทยา 
(Epistemology) (Loyal, 2003: 121-123) ซึ่งในหนังสือ The Consequences 
of Modernity กิดเดนสไดอธิบายอีกครั้งวาเปนวิธี การตีความสองชั้น (Double 
Hermeneutic) 4 ซึ่งวาทกรรมของสังคมวิทยาและแนวคิดตางๆ รวมถึงทฤษฎีและ
ขอคนพบตางๆ ของสงัคมศาสตรมกีารเคล่ือนไหวอยางอสิระเขาออกอยางตอเนือ่ง

 4 อานเพิ่มเติม ที่เชษฐา พวงหัตถ (2553: 23-25)
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คือสิ่งที่แนวคิดเหลานี้เปนอยู ในการสรางทฤษฎีดวยการใหเหตุผลตางๆ นานา 
ความรูเหลานี้จึงสรางเนื้อหาวิชาของมันอยางสะทอนยอนแยง (Giddens, 1990: 
43; Loyal 2003: 123)
 กิดเดนสไดนิยาม “ความเปนสมัยใหม” หมายถึงวิธีการของชีวิตทาง
สังคมหรือองคกรทางสังคมซ่ึงเกิดขึ้นในยุโรปจากราวศตวรรษท่ี 70 เรื่อยมา
ซึ่งสงผลหรือมีอิทธิพลตอรูปแบบชีวิตตางๆ ทั่วโลก (Giddens, 1990: 1) กิดเดนส
เห็นวาสังคมในปจจุบันยังไมใชสังคมหลังสมัยใหมแตอยูในชวงยุคสมัยใหมตอน
ปลายซึง่เปนพฒันาการของโลกาภวิตันอยางเขมขน พฒันาการของสงัคมสมยัใหม
ยงัมรีะยะเวลาทีย่าวนานเปนการพฒันาไปเรือ่ยๆ แตยงัไมถงึกบัการเปลีย่นแปลง
อยางสิ้นเชิง กลาวคือ แทนท่ีจะกลาวถึงยุคหลังสมัยใหมที่เปนกระแสในปลาย
ทศวรรษ 1980 กดิเดนสกลบัย้าํถงึความสําคญัของสังคมรวมสมัยในแงยคุสมัยใหม
ผานการแบงแยกความแตกตางระหวางยุคสมัยใหมตอนตนกับตอนปลาย 
ความแตกตางของสังคมสมัยใหมที่กิดเดนสกลาวถึงกับสังคมยุคหลังสมัยใหม
เปรียบเทียบไดดังตาราง

ตารางเปรียบเทียบแนวคิดของหลังสมัยใหม (Postmodernity) กับ ความเปน
สมัยใหมอยางเขมขน (Radicalized Modernity)

Postmodernity Radicalized Modernity
1) เขาใจการเปล่ียนผานในปจจุบันใน
แงมมุทางญาณวทิยาหรอืหลอมละลาย
วธิทีาํความเขาใจธรรมชาตขิองความรู
เขาดวยกันท้ังหมด

1) มองการพัฒนาเชิงสถาบันวาสราง
ความรูสึกของการเปราะบางและการ
แพรกระจาย

2) ใหความสนใจตอแนวโนมของ
การเปลี่ยนผานของสังคมในปจจุบัน
ที่เคลื่อนที่ออกจากจุดศูนยกลางและ
การเคลือ่นคณุลกัษณะของมนัออกจาก
รูปลักษณเดิม

2) มองลักษณะสมัยใหมที่ เขมสูง
ในฐานะที่เปนชุดของสถานการณที่มี
ลักษณะการแพรกระจายซึ่งเชื่อมตอ
กบับรูณาการของโลกในเชิงวิภาษณวธิี
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Postmodernity Radicalized Modernity
3) มองวาตัวตนถูกลมลางหรือถูก
ตัดออกเปนเสี่ยงๆ ดวยการแยก
ประสบการณออกเปนชิ้นๆ

3) มองตัวตนวาเปนมากกวาสวนท่ีมี
แรงผลักตางๆ ตัดขามกัน แตเปน
กระบวนการของการสะทอนตัวตนและ
อัตลักษณที่ความเปนสมัยใหมทําให
เกิดขึ้นไดอยางมีพลัง

4) แยงวาความเปนจริงที่เราเห็นคือ
ความเปนจริงในเชิงประวัติศาสตร 

4) แยงวาคุณสมบัติสากลของความ
เปนจริงทําใหเกิดพลังขับเคล่ือนท่ี
ทําใหเกิดการตอตานซึ่งเปนสาเหตุ
แรกของปญหาในระดับโลก
ความรูทีเ่ปนระบบเกีย่วกบัการพฒันา
เหลานี้ไมไดถูกการความเปนสมัย
ใหมที่มีลักษณะสะทอนยอนแยงเปน
ตัวขัดขวาง 

5) สรางทฤษฎีของการไรอํานาจของ
ปจเจกบุคคลวาเปนเพราะแนวโนม
จากโลกาภิวัตน

5) วิเคราะหวิภาษณวิธีของการไร
อํานาจและการใหอํานาจในแงของ
ประสบการณและการกระทํา 

6) เห็น “ตะกอน” ของวิถีชีวิตประจํา
วนัในฐานะทีเ่ปนผลจากการบกุรกุของ
ระบบที่เปนนามธรรม 

6) มองวิถีชีวิตประจําวันเปนความ
ซับซอนของปฏิกิริยาตอระบบที่เปน
นามธรรม  เกี่ยวของกับการถือครอง
เชนเดียวกับการสูญเสีย

7)  การเขารวมทางการเมืองไมมีทาง
เปนไปไดเพราะอํานาจของการสราง
บริบทและการแพรกระจายเปนตัวตัด
โอกาส 

7) การเขารวมทางการเมืองเปนเร่ือง
ที่เปนไปไดและมีความจําเปน ทั้งใน
ระดับโลกและทองถิ่น

8) นิยามยุคหลังสมัยใหมในฐานะท่ี
เปนจุดจบของญาณวทิยา ปจเจกบคุคล 
และ จริยธรรม

8) นิยามยุคหลังสมัยใหมในฐานะท่ี
เปนการเปล่ียนผานท่ีอาจจะเกิดขึ้น
ภายใตสถาบันท่ีเปนตัวแทนความ
เปนสมัยใหม

ที่มา: Giddens (1990: 150)
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 ในหนังสือ Modernity and Self Identity: Self and Society in Late 
Modern Age (1991) กิดเดนสเห็นวา สังคมสมัยใหม คือสังคมที่ความคิดแบบ
สมัยใหมถูกพัฒนาขึ้น และความคิดเรื่องตัวตนและอัตลักษณเปนสิ่งที่ไมพูดถึง
ไมได แมแตผูคนท่ีกลาววาพวกเขาไมเคยไดรับความคิดหรือตั้งคําถามหรือมี
ความกังวลเก่ียวกับอัตลักษณของพวกเขาก็จะถูกบีบใหสรางทางเลือกผานวิถีชีวิต
ประจําวันอยางมีนัยยะ ทั้งคําถามตอการแตงกาย การแสดงตัวตน และเวลาวาง 
จะสงผลตอการตัดสินใจเกี่ยวกับความสัมพันธ ความเชื่อ และการประกอบอาชีพ
ตางๆ สูง ขณะที่สังคมกอนหนานี้จะมีกรอบจารีตปฏิบัติที่กําหนดการกระทําและ
บทบาทของแตละคนไวอยางชัดเจน  สังคมในปจจุบันซึ่งเปนยุคหลังประเพณี 
เราจะตองแสดงบทบาทตาง ๆ ของตัวเองเพื่อตัวเราเอง  (Gauntlett 2002) ดังที่
กิดเดนส กลาววา

“เราจะทําอะไร? เราจะปฏิบัติตัวอยางไร? เราจะเปนใคร? ทุกคน
ลวนถูกต้ังคําถามในสภาพการณในยุคสมัยใหมตอนปลาย และ
แตละคนจะตอบคําถามเหลานั้นผานพฤติกรรมทางสังคมในชีวิต
ประจําวันในระดับที่แตกตางกัน และอาจจะในแบบที่ไมตรงไป
ตรงมา”  (Giddens, 1991: 70)

 ความโดดเดนของคําถามตอตัวตนในยุคสมัยใหมคือการที่คําถาม
เหลานี้เปนทั้งผลลัพธและสาเหตุของการเปล่ียนแปลงในระดับสถาบัน กิดเดนส
มองความเช่ือมโยงระหวางตัวตนและอัตลักษณของปจเจกบุคคลท่ีมีตอแงมุมทางสังคม
ทัง้ในระดบัจลุภาคและมองภาพของ รฐั ทนุนยิม และโลกาภวิตันในระดบัมหภาค
ที่ตางมีความเชื่อมโยงกันและไมสามารถที่จะทําความเขาใจหากมองเปนสวนๆ5 
(Gauntlett, 2002) ซึ่งเปนการมองความเปล่ียนแปลงตอยอดจากงานทฤษฎี 
Structuration ของเขา นั่นเอง

 5 สังคมวิทยามักจะมองระดับท่ีแตกตางเหลานี้แบบแยกสวน ซึ่งเราตองใชการวิเคราะห
โดยมองความเช่ือมโยงของแรงผลักจากทั้งระดับมหภาคและจุลภาค
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 กิดเดนสเชื่อวาในสังคมสมัยใหมเปนสังคมแบบหลังจารีตประเพณี 
(post-traditional)6 อตัลกัษณของปจเจกบุคคลไมไดเปนสิง่ทีไ่ดรบัสบืทอดมาหรือ
มีลักษณะที่แนนอนตายตัวไมเปลี่ยนแปลงอีกตอไป ทวาไดกลายเปนโครงการ
ที่มีการสะทอนคิด (refl exive project) ซึ่งเปนเรื่องที่เราตองทํางานอยางตอเนื่อง
ตลอดเวลาและตองขบคิดทบทวนส่ิงที่ไดทําไปดวย อัตลักษณสวนตัวจึงไมใช
ชุดของลักษณะท่ีสังเกตเห็นไดในชวงเวลาหนึ่งๆ แตไดกลายเปนบันทึกชีวิตของ
บุคคล กิ๊ดเดนสอธิบายวา ‘อัตลักษณของบุคคลไมใชสิ่งที่พบเห็นไดในพฤติกรรม
หรือในความสัมพันธที่มีกับคนอื่น แตอยูที่ความสามารถในการทําใหเรื่องเลา 
(narrative) ยังคงมีอยูตอไป ชีวประวัติของบุคคล – ถาหากเขา/หลอนยังคงตอง
มีปฏิสัมพันธอยางสมํ่าเสมอกับคนอ่ืนๆ ในโลกของการดําเนินชีวิตประจําวัน - 
ไมสามารถเปนเรือ่งทีแ่ตงขึน้มาเอง (fi ctive) ไดทัง้หมด แตจะตองมกีารบรูณาการ
เหตุการณตางๆที่เกิดขึ้นในโลกขางนอกตัวเขาดวยกันและเลือกเอามาใชกับ 
‘เรื่องเลา’ เกี่ยวกับตัวตนของเราอยูตลอดเวลา (เชษฐา พวงหัตถ, 2553: 47- 48)
 บทความท่ีถกูหยิบยกมาอภิปรายนี ้เปนหนึง่ในผลงานทางทฤษฎีของกดิ
เดนสชิ้นสําคัญที่วิพากษสังคมสมัยใหมและโลกาภิวัตน เปนสวนหนึ่งของหนังสือ
วาดวยการสะทอนยอนแยงความเปนสมัยใหมชื่อ Refl exive Modernization: 
Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order (1994) ซึง่เปน
ผลงานรวมกับ Ulrich Beck และ Scott Lash ประเด็นรวมระหวางงานของกิดเดนส
เช่ือมสูงานของทั้งสองที่สําคัญคือการตั้งคําถามตอประเด็นตางๆ (ซึ่งเปนพื้นฐาน
การแสวงหาความรูในโลกใบนี)้ เพือ่การสรางความเขาใจและนาํไปสูการสะทอนคดิ
ตอสงัคม ทัง้สามปฏเิสธมมุมองของแนวคดิหลงัสมัยใหมทีม่กัจะเชือ่มสูความคดิที่
วาญาณวิทยาตายไปแลว แตทั้งสามมองถึงการรับรูเกี่ยวกับโลกของความรูตางๆ 
ในเชิงสงัคมวิทยา กลาวคือ ประการแรก Refl exive modernization ซึง่เปนลกัษณะ
วภิาษณวธิขีองสมยัใหม เดมินัน้แนวคดิสงัคมสมยัใหมนาํเสนอมหากาพยแหงการ

 6 การนิยามสังคมแบบหลังจารีตประเพณีกลายเปนขอถกเถียงอยางกวางขวาง ในป 
1993 ไดมีการวิพากษแนวคิดดังกลาวอยางจริงจังในการประชุมเรื่อง International conference on 
Detraditionalization: Authority and Self in an Age of Cultural Uncertainty จัดโดย Center 
for the Study of Cultural Values, Lancaster University ซึ่งบทความจากงานประชุมไดกลาย
มาเปนหนังชื่อ Detraditionalization: critical refl ections on authority and identity at a time of 
uncertainty (Paul Heelas, Scott Lash and Paul Morris, edited, 1996) ซึง่มกีารอภิปรายในหลากหลาย
แงมุมทั้งเรื่องความเปนสมัยใหม การลมสลายของประเพณีในแบบหลังสมัยใหม รวมถึงการร้ือสราง 
การประดิษฐประเพณีเพ่ือธํารงประเพณีเดิม
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พรรณนาวาดวยสงัคมยโูทเปย แตทัง้สามไมไดมองวาสงัคมสมยัใหมจะเปนลักษณะ
ที่สมบูรณแบบดังกลาว และทามกลางการพัฒนาท่ีกาวหนาไมหยุดยั้งก็ทําใหเรา
ไดรับผลกระทบหรือความเสี่ยงที่ไมแนนอนจากสังคมดังกลาวดวย อยางไรก็ดี 
สังคมสมัยใหมเปดโอกาสใหเราไดคิด ใครครวญ ตรึกตรอง และสะทอนยอน
แยงออกมาเปนตัวตนท่ีเช่ือมกับสังคมโลก ซึ่งมีลักษณะของปจเจกมากข้ึนเร่ือยๆ 
ลกัษณะของยคุสมยัใหมทีม่กีารสะทอนยอนแยงนัน้ การเปลีย่นแปลงเชงิโครงสราง
จะผลักใหผูกระทําการมีอิสระในการตัดสินใจจากโครงสราง ผลักใหปจเจกมีอิสระ
ทางความคิดจากความคาดหวังตางๆ ทีม่าจากสถาบันทางสงัคม และมีการสาํรวจ
ตรวจตราตัวเอง (self -monitoring) เพื่อสรางอัตลักษณเฉพาะตน ประการที่สอง 
การร้ือสรางประเพณี (Datraditionalization) ทามกลางยุคสมัยใหม ซึ่งไมใช
ประเด็นของการไมพูดถึงสังคมที่ไมมีจารีตประเพณีอีกตอไป แตในสังคมโลก
ที่มีลักษณะรอบรูทั่วโลก (cosmopolitan) ไดมีการตั้งคําถามกับจารีตประเพณี
เพื่อปกปองตัวมันเองดวย ซึ่งทําใหสวนหน่ึงทับซอนกับแนวคิดของหลังสมัยใหม
ในเรื่องของการฟนฟูประเพณีดวย ประการที่สาม คือการตั้งคําถามตอนิเวศวิทยา 
(ecology) ซึง่ไมใชแคเรือ่งของสิง่แวดลอม (environment) แนวคดิเรือ่ง “ความเส่ียง” 
(risk) เขามาเปนประเดน็หลักที่ไดรับความสนใจ เพราะเรามักจะพยายามควบคุม
สิ่งตางๆ โดยจะมีสิ่งที่ไมคาดถึงเกิดขึ้นตามมาซ่ึงสรางความเสี่ยงตางๆดวย
 บทความ “สังคมหลังจารีตประเพณี” เปนบทความท่ีกิดเดนสเขียนข้ึน
กอนป 2000 ซึ่งเปนปที่คนหวาดวิตกตางๆ นานาวาจะเกิดวิกฤติตางๆ เชน 
เหตุการณ Y2K เปนตน ดังนั้นจะพบวางานเขียนชิ้นนี้จะองิกับแนวคิดของความ
เปนสมัยใหมและการเริ่มตนใหมของชวงเวลาอื่นๆ ดวย ซึ่งจะไดกลาวในสวน
สรุปเนื้อหาถัดไป

สรุปเนื้อหาบทความ 
“Living in a Post-Traditional Society”
 เราอาศัยอยูในชวงเวลาของการส้ินสุดของสหัสวรรษ สังคมศาสตรกําลัง
เผชิญกับวาระใหมทางสังคมโลก หลายอยางกลับมามีอํานาจเหนือตัวเรา แมแต
วันเวลาในปฏิทินก็ทําใหเราจดจออยูกับมันจนเขามาครอบงําความคิด คําวา 
ปลายศตวรรษที่ (Fin de siècle) ไดถูกนิยามอยางกวางขวางไมวาจะเปนใน
ระดบัของการสนทนาถงึจุดจบในลกัษณะตางๆ จดุจบของความเปนสมยัใหม หรอื
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แมแตจดุจบของประวัตศิาสตร ในลักษณะของการไตรตรองสะทอนความคิดตอมนั
ดวยความรูสึกของความสับสนและความกังวลใจ ซึ่งแนนอนวา “เรา” อยูในชวง
เวลาของการเปล่ียนแปลง แตมันก็ไมใชแคเราที่เปนสังคมตะวันตกแตคือทั้งโลก
 ประเดน็หลกัของกดิเดนสในบทความนีค้อื คาํวา “การสิน้สดุ” ในทีน่ี ้คอื
การเริ่มตนของยุคใหมที่เรียกวา “ยุคหลังจารีตประเพณี” คํานิยามของความเปน
สมัยใหมมักจะอิงกับคําวาจารีตประเพณี ถาเชนนั้นยุคนี้จะเปนยุคหลังจารีต
ประเพณีหรือไม ยุคสมัยใหมทําใหเกิดการสรางประเพณีใหมซึ่งทําใหเกิดการ
สญูสลายของประเพณีแบบเกาใชหรอืไม ทีสํ่าคัญท่ีสดุก็คอืวาอทิธิพลของประเพณี
ภายในสังคมสมัยใหมที่ตอเนื่องมายังคงคลุมเครือ ความเปนสมัยใหมได ‘เขามา
อยูในความคดิของคน’ กฎเกณฑและรปูแบบสงัคมในโลกสมยัใหมไดยนืรอใหเรา
ใครครวญพิจารณาอยางละเอียด โดยไมตองไปเสียเวลามองแคเรื่องการครอบงํา
ทางความคิดของสังคมตะวันตก

 ลําดับการเปล่ียนแปลง (Order of Transformation)
 สังคมศาสตรกําลังเผชิญกับวาระใหมของการเปล่ียนผานสองเร่ืองหลัก 
หนึ่ง คือการแผขยายของสถาบันสมัยใหมที่มีการทําใหมีลักษณะสากลผาน
กระบวนการโลกาภวิตัน7 และอกีประเดน็ กค็อืมกีระบวนการของการเปลีย่นแปลง
อยางต้ังใจซ่ึงเปนการเปล่ียนแปลงสังคมสมัยใหมอยางถึงรากถึงโคน นั่นคือมี
กระบวนการในลักษณะของการขจัดหรอือพยพโยกยายสวนทีใ่ชไมไดของประเพณี 
(Evacuation) ซึ่งเปนการขุดคนเปดเผยและกําหนดปญหาของจารีตประเพณีขึ้น 
สาระสําคัญของวาระใหมที่วาน้ีเปนการมองปฏิสัมพันธระหวางมนุษยในฐานะ
ผูกระทําการท่ีพฤตกิรรมของเขาสงผลตอการเปล่ียนแปลงโลกและในขณะเดียวกนั
อิทธิพลในระดับโลกอาจจะสงผลตอการกระทําของมนุษยเชนกัน ความเชื่อมโยง
ของสองสิง่นีม้คีวามใกลชดิกนัมาก กลาวคอื สิง่ของสาธารณะและการจดักลุมตาง ๆ  

 7 การนิยามสังคมแบบหลังจารีตประเพณีกลายเปนขอถกเถียงอยางกวางขวาง ในป 
1993 ไดมีการวิพากษแนวคิดดังกลาวอยางจริงจังในการประชุมเรื่อง International conference on 
Detraditionalization: Authority and Self in an Age of Cultural Uncertainty จัดโดย Center for 
the Study of Cultural Values, Lancaster University ซึง่บทความจากงานประชุมไดกลายมาเปนหนัง
ชื่อ Detraditionalization: critical refl ections on authority and identity at a time of uncertainty 
(Paul Heelas, Scott Lash and Paul Morris, edited, 1996) ซึ่งมีการอภิปรายในหลากหลายแงมุม
ทั้งเร่ืองความเปนสมัยใหม การลมสลายของประเพณีในแบบหลังสมัยใหม รวมถึงการร้ือสราง การ
ประดิษฐประเพณีเพ่ือธํารงประเพณีเดิม 
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รวมท้ังรฐั จะไมหายไปในโลกของการเปล่ียนผานแตจะมกีารจดัระบบระเบียบและ
กอรูปรางขึ้นมาใหม
 ในยุคแสงสวางแหงปญญา (Enlightenment) นั้น มีหลายสิ่งท่ีมนุษย
คิดวาควบคุมไดแมแตการสรางประวัติศาสตรดวยการเช่ือมโยงความรูและการ
เขาไปควบคุมประวัติศาสตรในอนาคต กิดเดนสพัฒนาแนวคิดตอจากเวเบอร
ที่เห็นวามนุษยจะกาวออกจากสังคมประเพณีและเริ่มคิดเปนเหตุเปนผลมากขึ้น
จนอยูในโครงสรางของความรูทางเทคนิคซึ่งมนุษยเปนเหมือนฟนเฟองเล็กๆ 
ที่ขับเคล่ือนเคร่ืองจักรขนาดใหญที่มีระบบคิดที่เปนเหตุเปนผลและสังคมมนุษย
จะกาวสูระบบการบริหารองคการ (ซึง่เปนลกัษณะของสังคมสมัยใหม8) เสมือนการ
เดินเขาสูกรงเหล็กซ่ึงจะทําใหลดทอนความเปนมนุษยทั้งท่ีมนุษยรูทั้งรูวาจะเกิด
ขึ้นอยางไรก็ดี กิดเดนสมองในแงบวกวาการเขาสูสังคมสมัยใหมไมไดทําใหเกิด
สิง่ทีเ่ลวรายไปท้ังหมดแตในขณะเดยีวกนั สงัคมสมยัใหมสามารถทําใหเกดิโอกาส
และอันตรายไดพอกัน
 การตั้งขอสงสัยตางๆ ที่มีตอโลกสมัยใหมของกิดเดนสมาจากการตั้ง
คาํถามตอปฏิบตักิารของยุคแสงสวางแหงปญญาท่ีพยายามจะควบคุมอนาคตแตก็
ทาํใหเกดิผลกระทบท่ีไมไดตัง้ใจข้ึนมาดวย ยิง่เราพยายามจะควบคุมอนาคตเทาไร
อนาคตก็ยิง่ไมแนนอนเทานัน้ จงึเกิดแนวคิดเก่ียวกับ “ความเส่ียง” (Risk) ในสอง
ระดับ ระดับแรกคือเม่ืออนาคตถูกรุกราน จะมีการคํานวณความเส่ียงในเชิงสถิติ
เพือ่สกดักัน้อนาคต ดวยการประกันความเส่ียง ซึง่ดเูหมอืนวาบรรดาบริษทัประกนั
จะประสบความสําเร็จตอการควบคุมอนาคตน้ี และระดับที่สองคือเม่ือธรรมชาติ
ถูกรุกรานจากการขัดเกลาทางสังคม และประเพณีตางๆ ไดสูญสลายไป จะเกิด
รูปแบบที่คํานวณไมไดตางๆ ขึ้น ตัวอยางเชน ประเด็นเรื่องภาวะโลกรอนที่ตางมี
ผูเชีย่วชาญท้ังหลายเขามาอธิบายสาเหตุ ทาํนายอนาคตท่ีไมมคีวามแนนอน ขอมลู
ทั้งหลายเปลี่ยนไปมาอยูตลอดเวลาซึ่งบางคนอาจพูดวาภาวะโลกรอนเปนเรื่อง
หลอกลวง สถิติที่แมนยําเก่ียวกับความเส่ียงกลับถูกกลบดวยการอธิบายภาวะ
โลกรอนเปนฉากๆ ฉะนั้นการอธิบายของใครจะนาเชื่อถือก็ขึ้นอยูกับวามีคนที่เชื่อ
ทฤษฎีโลกรอนและทําตามคําแนะนําตางๆ แคไหน ในโลกสังคมที่การสะทอนคิด
เชิงสถาบันไดกลายมาเปนองคประกอบหลัก ความซับซอนของฉาก (scenario) 
ที่ถายทอดมาเปนเรื่องราวก็ยิ่งไดรับความสนใจ

 8 ซึ่งระบบการบริหารงานแบบองคกรนี้คือขั้นตอนสูงสุดของภาวการณเสื่อมมนตขลัง 
(Disenchantment) จากศรัทธาและการยึดถือประเพณีในอดีต (สุภางค  จันทวานิช 2552: 61)
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 ยุคสมัยใหมจึงเสมือนเปนยุคทดลอง มนุษยตางถูกจับมาทดสอบ
ในการทดลองขนาดใหญ ซึง่มนุษยในฐานะผูกระทาํการบางคร้ังไมสามารถควบคุม
ผลที่เกิดขึ้นได เหมือนกับวาเราจะตองเผชิญอันตรายบางอยางอยางหลีกเล่ียง
ไมได การทดลองของยุคสมัยใหมเต็มไปดวยปญหาซึ่งไมไดเปนผลตามที่ยุค
แสงสวางแหงปญญาไดทาทายจารตีประเพณไีว นัน่คอืมนัมเีหตกุารณทีไ่มแนนอน
ที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอนดวย การทดลองระดับโลกของยุคสมัยใหมนี้เปนลักษณะ
ของการตัดขามของผูกระทําการและโครงสราง กลาวคือไดรับอิทธิพลจากการ
แผขยายของสถาบันสมัยใหมสูการดําเนินชวีติประจําวนัของมนุษยและขณะเดียวกัน
ก็ไดรับอิทธิพลจากการกระทําของมนุษยดวย ความสัมพันธของรูปแบบขางตน
นี้เกิดขึ้นจากความสัมพันธของการแผขยายของพื้นที่และเวลาอยางไมมีขีดจํากัด
ดวย กิดเดนสเห็นวาการทดลองที่เขาพูดถึงเปนการทดลองประจําวัน (Everyday 
experiments) ทกุการทดลองจะสะทอนการเปล่ียนแปลงรูปแบบของประเพณีและ
ความเปนจรงิของโลก ซึง่ภายใตผลกระทบจากการรกุล้าํของระบบท่ีเปนนามธรรม 
เราควรจะมองการทดลองน้ีในบริบทของการแทนท่ีและการจัดสรรใหมดวยความ
เชี่ยวชาญ (Displacement and reappropriation of expertise) ซึ่งเทคโนโลยี
แสดงบทบาทของตัวแทนความเชี่ยวชาญทั้งในเชิงวัตถุและความเชี่ยวชาญทาง
สังคมเฉพาะดาน กิดเดนสยกตัวอยางวิวัฒนาการของถาดกอนน้ําแข็งท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงประวัติศาสตรวาดวยความเชี่ยวชาญจนเหมาะสมตอเครื่องด่ืม 
ซึง่เปนตวัอยางของเทคโนโลยทีีเ่กดิจากผลของการดาํเนนิชวีติประจาํวนัซึง่ไมไดมี
ประเด็นของจารีตประเพณีเขามาเก่ียวของซ่ึงอาจจะเปนความเขาใจผิดก็ได 
โดยกิดเดนสอธิบายลักษณะของจารีตประเพณีในหัวขอถัดไป

 การดูถูกเนื้อสัตว (Insulting the Meat)
 ในสวนน้ี กิดเดนสยกตัวอยางธรรมเนียมปฏิบัติของชนเผา Kung San 
ในทะเลทรายคาลาฮาร ีเมือ่พรานลาเนือ้ของชนเผากลบัจากลาเนือ้จะตองพดูแบบ
ถอมตวัไมคยุโมโออวดทามกลางคนในเผา และคนในเผาจะกลาวดถูกูปรมิาณเน้ือที่
ไดมาของคนนั้นๆ กิดเดนสเห็นวาวัฒนธรรมแบบนี้เรามองไดวาคือหนาท่ีแฝง 
(latent function) ที่จะใหคนในเผามีความสามัคคี สวนหนาที่หลักของธรรมเนียม
ปฏิบัติดังกลาวคือการทําใหเกิดความเทาเทียมในหมูชนเผาที่เปนผูชายแมมันจะ
ดูเหมือนจะสรางความแตกแยกก็ตาม ถาเมื่อใดที่การลาสัตวทําใหคนหนึ่งคนใด
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รูสึกวาตนอยูเหนือคนอื่น (แมมีสิทธิ์จะคิด) คนที่เปนผูรักษาอาการเจ็บปวย
ภายในเผา (healer) จะชี้ใหเนื้อที่ลาไดไรคาและก็มีวิธีการที่จะทําใหคนนั้นจิตใจ
สงบลง ซึ่งกิดเดนสชี้วาจารีตประเพณีเปนเรื่องเกี่ยวกับพิธีกรรมและเชื่อมโยง
กับการสรางความสามัคคีภายในกลุมนั้นๆ แตไมใชผลที่เปนไปตามกลไกในการ
ทําตามกฎที่ไมตองถูกตั้งคําถาม
 จากตัวอยางของจารีตประเพณี กิดเดนสขยับสูการอธิบายวาการอาศัย
ในโลกหลังจารีตประเพณีจะตองพิจารณาในสองประเด็นหลัก คือ จารีตประเพณี
คอือะไรกนัแน? และอะไรคอืคณุสมบตัโิดยทัว่ไปของสงัคมจารตีประเพณ?ี ทัง้สอง
ประเด็นดังกลาวเคยถูกใชในแงที่ไมไดถูกตรวจสอบในทางสังคมวิทยา เพราะ
มนัเปนตวัขดัขวางความเปนสมัยใหม และไมเคยถกูตรวจสอบในทางมานษุยวทิยา
เพราะหน่ึงในนัยยะสําคัญสําหรับจารีตประเพณีคือการกระทําซ้ํา9 (Repetition) 
ที่ถูกผูกติดไวอยางเหนียวแนน จารีตประเพณีจึงเปนเสมือนกาวที่ยึดสังคม
กอนสมัยใหมไวดวยกัน แตเม่ือมีการปฏิเสธหนาที่ของมันก็ไมรูวาเราจะเอาอะไร
ยดึโยงสงัคมไว จงึไมมคีวามจําเปนทีจ่ะเชือ่มการกระทาํซ้าํกบัการสอดประสานทาง
สงัคมอกีตอไป และคุณลักษณะในลักษณะการกระทําซํ้าจงึเปนบางสิง่ท่ีตองการการ
อธิบายมากกวาการทึกทักวาเปนแบบนั้นแบบนี้

 กดิเดนสเหน็วาจารตีประเพณเีกดิขึน้สบืเนือ่งกบัความทรงจาํ ซึง่เปนความ
ทรงจํารวม (Collective memory) ประกอบดวยพิธกีรรม10 เชือ่มโยงกับรปูแบบของ
ความจริงตามสูตร (Formulaic notion of truth) มีผูปกปกษรักษา (guardian)11 
และมีพลงัขบัเคล่ือนท่ีสมัพนัธกบัลกัษณะเชิงจริยธรรมและดานความรูสกึไมเหมือน
กบัขนบธรรมเนยีม (Custom) ซึง่อาจจะมองในแงของการสรางส่ือกลางของความ
ทรงจํารวม (organizing medium of collective memory) เอกภาพของจารีต

 9 การกระทําซ้าํ องิกบั เวลาซ่ึงเก่ียวพันกบัการควบคุมเวลา จารตีประเพณีคอืทศิทางในอดีต 
ซึง่อาจจะสงผลตอการกระทาํในปจจบุนัดวย คณุลกัษณะของการกระทาํซ้าํกค็อืการทาํตามอดตี ในขณะที่
การกระทําในอดีตก็สรางอนาคตขึ้นใหมดวย
 10 กดิเดนสเหน็วาพธิกีรรมเปนสวนสาํคัญของจารตีประเพณแีตมวีถิปีฏบิตัทิีไ่มไดผกูพันอยู
กบัวถิชีวีติประจําวันมากนกั เพราะพิธกีรรมจะมผีูปกปกษรกัษา (guardian) เปนตัวกลางเชือ่มระหวาง
ประเพณีกับผูคน
 11ผูปกปกษรักษามักจะเปนผูเฒาผูแกในสังคม คนทรงเจาเขาผีหรืออื่นๆ ซึ่งเราอาจจะ
เปรียบเสมือนกับผูเช่ียวชาญในสังคมสมัยใหม แตก็ไมใชผูเช่ียวชาญ เพราะผูปกปกษรักษาดังกลาว
มีหนาที่เชื่อมโยงประเพณีกับผูคนภายในเทานั้น แตไมไดสื่อสารใหคนภายนอกรับรูดวย

179มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  | 



ประเพณีไมเพียงมาจากการดํารงรักษาขามเวลามาเทานั้นแตยังมาจากความตอ
เนื่องของการตีความที่ทําใหเกิดเกลียวที่ยึดโยงอดีตกับปจจุบันไว

 การกระทําซํ้าเสมือนเปนโรคประสาท: ประเด็นของการเสพติด 
 (Repetition as Neurosis: the Issue of Addiction)
 กิดเดนสนําแนวคิดดานจิตวิเคราะหของฟรอยดและลักษณะของสังคม
สมัยใหมของเวเบอรมาอธิบายคุณลักษณะของสังคมหลังจารีตประเพณี เขาอธิบาย
วาการต้ังคําถามตอแรงกดดันตางๆ ที่บีบบังคับผูคนเปนพื้นฐานของการเยียวยา
รักษาแบบสมัยใหม ที่เปนที่มาของหนังสือวาดวยการบําบัดรักษาดวยตนเอง12 
กิดเดนสเห็นวา แมแนวคิดของฟรอยดจะเกิดในชวงสังคมประเพณีแตก็ทําให
เห็นพัฒนาการทางจิตวิทยาของสังคมสมัยใหมในยุคแสงสวางแหงปญญาไดเปน
อยางดี โดยเฉพาะในชวงที่สังคมแบบจารีตแบบประเพณีถูกสั่นคลอนและผูคน
เริ่มตั้งคําถามกับตัวตนและความหมายของบรรทัดฐานทางสังคมและแสดง
พฤติกรรมผานความฝนและความทรงจําที่มีอยู ในแงของความฝนเปนสิ่งที่มนุษย
แสดงตอแรงกดดนัตางๆ สวนความทรงจาํของมนษุยมลีกัษณะคลายกบัการกระทาํ
ซ้ําของจารีตประเพณี นั่นคือมนุษยเลือกที่จะจําและเลือกที่จะนําสิ่งนั้นๆ มา
ใชใหเหมาะกับชีวิตประจําวันของตนเอง กิดเดนสยกตัวอยางพฤติกรรมซ้ําของ
มนุษยจากครอบครัวและคูสมรสที่อธิบายการเช่ือมโยงอดีตกับปจจุบันของมนุษย
ดวยการทําแผนภูมิครอบครัวซ่ึงแตละคนจะเช่ือมโยงตัวเองกับคนในครอบครัวตางกัน
ซึง่ลวนเกิดจากความรูสกึและจติใตสาํนกึ สวนคูแตงงานจะมพีฤตกิรรมซ้าํทีไ่ดรบัมา
จากครอบครัวโดยการดตูวัอยางจากรุนพอแมและเลือกทีจ่ะทําตามหรือไมทาํตาม
แบบอยางพฤติกรรมนั้นๆ กิดเดนสเปรียบเทียบอดีตกับสังคมไววา หนึ่ง อดีตจะ
ลางเลือนไปเม่ือจารีตประเพณีมีนอยลง สอง อดีตไมอาจลบเลือนไดแตสามารถ
สรางขึ้นใหมได สาม การสะทอนคิดในเรื่องตัวตนของคนจะเกิดขึ้นไดเมื่อมนุษย
รูสกึเปนอสิระซ่ึงเปนคณุลักษณะของสังคมหลังสมัยใหม และส่ีความสัมพนัธสวนตัว
เกิดขึ้นเนื่องจากความใกลชิดไมใชเกิดจากปฏิสัมพันธทางสังคมดังในสังคมกอน
สมัยใหม ความสําเร็จของคนรุนหลังคือการสงผานสัญลักษณทางวัฒนธรรมและ
ปฏิบัติการตามแบบประเพณีในอดีตมาสูคนรุนหลัง

 12 ซึ่งฟรอยดไดพัฒนาความคิดจากการรักษาผูปวยสูการสรางทฤษฎีสังคม ผูเขียนแนะนํา
ใหอานงานของฟรอยดเพิม่เตมิไดจาก ยศ สนัตสมบตั.ิ 2538. ฟรอยดและพฒันาการของจติวเิคราะห: 
จากความฝนสูทฤษฎีสังคม. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
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 สวนทฤษฎีของเวเบอรคอนขางชี้ใหเห็นการเปล่ียนรูปจากยุคจารีต
ประเพณีสูความเปนสมัยใหมอยางเห็นไดชัด เวเบอรอธิบายถึงสังคมแบบจารีต
นิยมเชิงเศรษฐกิจ (Economic traditionalism13) ซึ่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ไดแผอทิธิพลในสังคมกอนสมัยใหม แมกจิกรรมเหลานีจ้ะมองผลประโยชนทางวัตถุ
เปนหลกัแตกใ็ชประโยชนจากศลีธรรมและการกระทําทีเ่กนิขอบเขตดวย โดยเฉพาะ
คาํสอนและการปฏบิตัขิองกลุมเพยีวรแิทน (Puritanism) สงผลตอจติวญิญาณของ
สังคมทุนนิยม (เชน การทํางานเพื่อพระเจา เปนตน) ฉะนั้นพัฒนาการของสังคม
สมัยใหมในชวง 3 ศตวรรษนี้อาจมองไดในสองระยะ คือ ระยะแรก ถูกวิชาการ
ความเช่ียวชาญและการควบคุมครอบงํา สวนในระยะท่ีสอง มีการเพิ่มขึ้นของลัทธิ
สุขนิยมซึ่งเกี่ยวเนื่องกับแนวคิดสังคมผูบริโภค ความทันสมัยจะถูกผลักใหเกิดขึ้น
โดยอัตโนมัติ ซึ่งตามความคิดของ ฟรอยดก็คือแรงขับภายในท่ีจะกระทําซ้ําความ
เปนสมัยใหมซึง่เกิดจากจิตใตสาํนกึของสังคมและไมสามารถท่ีจะเขาใจไดเพยีงใน
ระดับปจเจก อดตีจะยังคงอยูในความทรงจําของมนุษยแตจะไมไดถกูสรางข้ึนตาม
แบบจารตีประเพณโีดยจะเขามาครอบงาํกระทาํของมนษุยในแบบแฟชัน่กึง่เหตผุล
 กิดเดนสเปรียบการเสพยติดในโลกสมัยใหมวาเกิดจากคุณสมบัติในแง
ของการบีบบังคับของยุคสมัยใหม และการเสพยติดแสดงใหเห็นคุณลักษณะของ
สังคมหลังจารีตประเพณีไดอยางเดนชัด ในสังคมกอนสมัยใหมการสรางประเพณี
และกระบวนการทําใหเกิดการทําอยางใดอยางหน่ึงเปนประจํา (Routinization) 
ในชีวิตประจําวันเช่ือมโยงกับคนหน่ึงสูคนหน่ึง ในทางกลับกัน ในสังคมยุคหลัง

 13 แนวคดินีเ้ปนหัวใจสาํคญัของการวิเคราะหลทัธโิปรแตสแตนทและการวิเคราะหเรือ่งอืน่ๆ 
ของเวเบอร ในการพยายามทําความเขาใจความรุงเรืองของทุนนยิมสมัยใหมซึง่เปนโจทยสาํคญัทีส่งผล
ตอการเปล่ียนแปลงทศันคตใินการทํางานและในอุตสาหกรรม ผูคนทีผ่กูพันกบัยคุกอนสมยัใหมตางมี
ความคิดที่เชื่อมโยงกับขนบธรรมเนียมหรือมาตรฐานการใชชีวิตแบบด้ังเดิมและชอบท่ีจะทํางานนอย
แตไดรับเงินมาก ในตัวอยางของเวเบอร ไมมีการจายคาจางเปนสองเทาสําหรับการตัดกระจกของ
ชาวซิลิเซียแมวาจะทํางานหนักมากข้ึน ดังนั้น คนงานก็ทํางานลดลงคร่ึงหนึ่งจะดีกวา เพราะฉะน้ัน 
งานตางๆ จะเกิดจากการสรางรูปแบบที่จํากัดตามแบบจารีต พรอมกับความคิดบางอยางที่วา 
การกระทําที่ถูกตองตามแบบอยางจะทําใหประสบผลสําเร็จ การแสวงหาความม่ังคั่งเปนเหมือนพร
จากพระเจา พอคาตางวางเดิมพันอนาคตกับเรือเพียงลําเดียวท่ีสามารถสรางหรือทําลายมันไดงาย 
เชนเดียวกับผูนําตางๆ ก็จะลงทุนกับสงครามของตางชาติบนหลักการเดียวกัน สิ่งที่กําลังขาดไป
คือการคนหาอัตราคงท่ีในการกลับมาผงาดอีกคร้ังที่คาดคะเนไดและทัศนคติในการทดลองอยางมี
เหตผุลในการปรบัปรงุวธิกีารปฏบิตังิาน มนัเปนอาํนาจของลทัธจิารตีนยิมทางเศรษฐกจิทีท่าํใหเวเบอร
ตั้งสมมติฐานวาทัศนคติที่ทันสมัยในการทํางานและการส่ังสมกําไรไมไดเกิดอยางคอยๆ พัฒนา 
แตไดมาจากทศันะความคดิใหมๆ  บางอยางทีเ่ขมขนเกีย่วกบัความสาํคญัของงานและคณุคาของความ
มีเหตุผล (Bruce and Yearley 2006: 81)
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จารีตประเพณี กระบวนการทําอยางใดอยางหน่ึงเปนประจํากลับไมมีความหมาย
นอกจากจะเปนแคการปรบัเปลีย่นกระบวนการสะทอนคดิเชงิสถาบนั (Institutional 
refl exivity) ใหเหมาะสม โลกในปจจุบันไมมีตรรกะหรือความเปนจริงเชิงศีลธรรม
ใดๆ ที่เชื่อมกับสิ่งที่คนในอดีตเคยกระทํามากอน การเสพยติดหลายๆ อยางใน
ชีวิตของเราไมวาจะเปนการเบื่ออาหารในสาววัยรุน ความหลงใหลในเกมกีฬา 
การลุมหลงเรื่องเพศ การติดยาเสพยติด หรือติดกาแฟ เปนตน แสดงใหเห็น
ความสลับซับซอนของการเสื่อมคลายของวัฒนธรรมประเพณีที่มีเกิดขึ้นอยางมี
ตรรกะ การกาวไกลของภาวะเสพยติดเหลานี้เปนเน้ือหาสาระหลักของจักรวาล
ทางสังคมแบบหลังสมัยใหม แตในขณะเดียวกันมันก็เปนดัชนีชี้วัดในทางลบ
ของกระบวนการรื้อสรางประเพณีในสังคม

 ทางเลือกและการตัดสินใจ (Choices and decisions)
 ในบริบทสังคมหลังจารีตประเพณี เราดูเหมือนจะไมมีทางเลือกในการ
กระทาํ แตกดิเดนสเหน็วาแมแตการเสพยตดิกย็งัเปนทางเลอืกแบบหนึง่ ทางเลอืก
คือการเลือกดําเนินชีวิตที่คนมักจะเลือกกระทําโดยเชื่อมโยงกับประสบการณทีมี
ตอคนอื่นหรือท่ีคนอ่ืนมีตอเรา วิถีชีวิตประจําวันที่แตละคนมีก็คือการผสมผสาน
ทางเลือกที่เปนอิสระในความเปนจริงเชิงจิตวิทยา ทุกคนมีทางเลือกและเลือก
ที่จะตัดสินใจแตมักจะอิงกับความรูความเชี่ยวชาญที่มีและอิงกับความสัมพันธ
เชิงอาํนาจท่ีมมีากอน นัน่คอื ใครเปนคนตดัสนิใจและอยางไรตางเปนปรากฏการณ
เชิงอํานาจ

 ธรรมชาติและประเพณีที่เปนสวนเติมเต็มใหสมบูรณ 
 (Nature and Tradition as Complementary)
 เม่ือกลาวถึงความกาวหนาเรื่องการตัดสินใจ เราจะเห็นวามันมีลักษณะ
ควบคูระหวางจารีตประเพณีและธรรมชาติ สังคมยุคกอนสมัยใหมจะจํากัด
ขอบเขตการกระทําของมนุษยดวยจารีตประเพณีอยางมีนยัยะ จารีตประเพณีทาํให
เกิดการสรางกิจกรรมตางๆ ขึ้นมาใหม โดยเฉพาะหากมีคนที่รักษากฎเกณฑ
เหลานั้นเปนคนกํากับ และจะเห็นวาประเพณีมักจะเปนเร่ืองของการอนุรักษ
ธรรมชาติ ความเปนจริงตามสูตร (Formulaic truth14) จะเขาไปกํากับการกระทํา

 14 คือความเปนจริงท่ีมีสูตรสําเร็จซึ่งทราบอยูแลว จึงสามารถประกอบสวนตางๆ ขึ้น
โดยงายราวกับเปนทางลัด
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ที่ควบคุมไมไดดวยการรักษาพิธีกรรมใหดํารงอยู กิดเดนสมองธรรมชาติคลาย
กับประเพณี และประเพณีคลายธรรมชาติ สิ่งที่เปนธรรมชาติคือสิ่งที่อยูเหนือการ
ควบคุมของมนุษย ธรรมชาติในยุคสมัยใหมไดกลายมาเปนสิ่งตรงขามกับเมือง
และเปนภาพของชนบทหรือมีความหมายโดยนัยของชีวิตที่เรียบงายในชนบท 
ในบางครัง้ ธรรมชาตถิกูนยิามวาคือส่ิงท่ีไมควรแตะตองซึง่เปนแนวคดิท่ีเกดิข้ึนจาก
กิจกรรมของมนุษย การมองวาชนบทคือธรรมชาติเปนสวนหนึ่งของการวางแผน
ของมนุษยที่ขีดเสนแบงไววาธรรมชาติตางจากส่ิงประดิษฐตางๆ ในขณะเดียวกัน
ในหลายๆ ประเพณี ธรรมชาติถูกแยกออกใหมีความพิเศษ เชน ในวัฒนธรรม
ทีบ่ชูาภูตผวีญิญาณ ธรรมชาตเิปนทีอ่ยูของพระเจาหรอืปศาจ การทาํใหธรรมชาติ
แยกออกจากชีวิตความเปนอยูของมนุษยนี้กลับเปนที่มาของการเปลี่ยนแปลง
การกอกําเนิดมนุษยชาติและสงผลตอการดําเนินชีวิตของมนุษย ถาธรรมชาติ
ถูกกําหนดก็ไมไดมาจากคนแตมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หากเราจะมองวาแนวคิด
ของมนุษยกับธรรมชาติเริ่มเปล่ียนไปอยางไรบาง ก็นาจะหันไปมองต้ังแตการ
เปลี่ยนแปลงสูสังคมเกษตรกรรมจนถึงยุคอารยธรรม เพราะแนวคิดตอธรรมชาติ
กลายเปนแนวคิดเรื่องสิ่งแวดลอม (environment) เมื่อแนวคิดตอธรรมชาติ
ของมนษุยเริม่จางไปแนวคิดเรือ่งสิง่แวดลอมกเ็ขามาแทนท่ีเหมือนกบัแนวคดิเร่ือง
ประเพณีที่เส่ือมคลายไป แตธรรมชาติในยุคสมัยใหมยังคงเปนระบบภายนอกท่ี
ครอบงําการกระทําของมนุษยอยู ความเสี่ยงหรือภัยอันตรายทั้งหลายที่เกิดจาก
ธรรมชาติเปนสิ่งที่มนุษยจะตองตรึกตรอง ตัวอยางเชน การมองภาวะโลกรอน
ที่เราตองประสบกับปญหาจากการพยายามอยูเหนือธรรมชาติของสังคมมนุษย 
ความกาวหนาของสังคมอุตสาหกรรมยิ่งไดรับการอธิบายเปนฉากๆ หรือจาก
บทภาพยนตรตางๆ Rupert Sheldrake นกัชวีวิทยาชาวอังกฤษจึงคดิวาเราควรจะ
ใหความสนใจกับธรรมชาติในฐานะที่มันมีชีวิต โดยมองความสําคัญของทั้งระบบ 
ไมใชเรื่องนอกกายมนุษย ซึ่งแนวคิดนี้เกี่ยวโยงไปถึงการร้ือฟนประเพณีและ
พิธีกรรม ชาวตะวันตกหลายคนรวมทั้งกิดเดนสหันไปใหความสนใจกับแนวคิด
แบบฮนิดูและพุทธ แตกเ็ปนการเลือกรับเอาจารีตประเพณีทีเ่หมาะกับสภาวการณ 
ไมใชการมองธรรมชาติในแบบดั้งเดิมทั้งหมด กิดเดนสเห็นวาแมในอดีตมนุษย
มองธรรมชาติเปนเรื่องนอกตัวเชื่อมดวยประเพณีตางๆ ไว แตในปจจุบันรางกาย
มนุษยและกระบวนการทางกายภาพกลับถูกรุกล้ํามากข้ึน ซึ่งเปนผลมาจากการ
รื้อสรางประเพณีและเทคโนโลยี ตัวอยางท่ีเห็นชัดสุดคือการผสมเทียมซ่ึงมนุษย
สามารถใหกําเนิดลูกไดโดยไมตองมีเพศสัมพันธตามธรรมชาติ
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 ความหมายของประเพณี (Tradition as contextual)
 กิดเดนสมองวาจารีตประเพณีเกิดขึ้นในบริบทที่รองรับดวยการรวม
พิธีกรรมและความจริงตามสูตร จารีตประเพณีอยูในวัฒนธรรมและนิสัยของคน 
จารีตประเพณีไมใชสิ่งท่ีเกิดขึ้นโดยไมมีผูปกปกษรักษาเพราะผูปกปกษรักษา 
(guardian) จะเปนผูกาํความจริงไว ผูปกปกษรกัษาจะเปนผูตคีวามและปฏิบตักิาร
ใหเหน็ความจรงิซึง่เราคนท่ัวไปประกาศเปนอืน่ไมได แมวาเราอาจจะมองพระหรือ
คนทรงเจาเขาผเีปนแคสือ่กลางระหวางมนษุยกบัสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์แตการกระทาํตางๆ 
ของคนเหลานีบ้งบอกทางพฤตกิรรมอยางชดัเจนวาจารีตประเพณคีอือะไร ประเพณี
ทางโลกจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตราบเทาที่ยังมีคนเชื่อวามี และความศักดิ์สิทธิ์เหลานี้
จะเปนสิ่งที่บงชี้วาเราจะทําอะไรปฏิบัติตนไปทางไหนจึงจะถูกตอง ซึ่งเชื่อมกับ
แนวคิดเรื่องอํานาจชอบธรรมของบุคคลในสังคมประเพณีนั้นพึงจะกระทําได เชน 
เมื่อมีขอหาม หรือการส่ังการของนักบวชหรือคนทรงตอกิจกรรมหนึ่งๆ ผูคนจะ
กระทําตาม เปนตน
 จารีตประเพณีเปนสื่อกลางของอัตลักษณไมวาจะเปนอัตลักษณรวมหรือ
สวนตัวก็ตาม ผูคนจะใชจารีตประเพณีเชื่อมอัตลักษณสูอดีต ในทางจิตวิทยาผูคน
จะใชความรูสึกมาแสดงอัตลักษณของตน ประเพณีจะมีความพิเศษในแงเวลา
และพ้ืนท่ี คือเปนพื้นท่ีเฉพาะท่ีดํารงความเช่ือและปฏิบัติการตามประเพณีไว 
โดยจะมีบางอยางท่ีเชื่อมโยงยึดเหนี่ยว “ความเชื่อพื้นฐาน” กับความตอเนื่องของ
อัตลักษณไว

 ผูปกปกษรักษากับผูเชี่ยวชาญ (Guardians and Experts)
 แมวาจะเปนเรื่องงายในการแยกความตางระหวางผูปกปกษรักษากับ
ผูเชีย่วชาญ กดิเดนสไดนาํการอธบิายของเวเบอรในเรือ่งสทิธอิาํนาจตามประเพณ ี
(Traditional authority) กับสิทธิอํานาจที่อยูบนหลักเหตุผลหรือกฎหมาย 
(Rational-legal authority) มาอธิบายความแตกตางของท้ังสอง โดยเห็นวา
ในการมองสิทธิอํานาจตามประเพณี เวเบอรใหความสําคัญกับผูปกครองมากกวา
ผูปกปกษรักษา คนท่ีมีตําแหนงอํานาจตามประเพณีจะมีสิทธิอํานาจตอเม่ือ
กฎเกณฑทางประเพณีเอื้อใหเกิดและทําใหคนยอมปฏิบัติตาม แตบุญมารมีและ
บุคลิกลักษณะของคนจะบงบอกถึงอํานาจบารมีที่มีในสังคมประเพณีได เชน 
ผูนําศาสนา พระมหากษัตริย ซึ่งขึ้นอยูกับความจงรักภักดีความยอมรับนับถือ
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ที่คนมีตอผูนั้นดวย เวเบอรเห็นวาในการจัดการองคกรแบบสมัยใหมใหอํานาจ
ที่เปนทางการในหลักเหตุผลเกิดข้ึน สังคมจะหันไปใหอํานาจกับผูเชี่ยวชาญ
ในองคกรในลักษณะของปตาธิปไตยนิยม ซึ่งเวเบอรกลัววาสังคมมนุษยจะถูกการ
จัดการองคกรครอบงําทําใหสังคมสูญเสียเอกลักษณได กิดเดนสไมเห็นดวยที่
เวเบอรมองการจดัการองคกรในแงราย เขาเหน็วาเวเบอรไมไดเชือ่มเรือ่งการจดัการ
องคกรเขากับเรื่องการทําใหสังคมมีระเบียบวินัย กิดเดนสเห็นวาความเช่ียวชาญ
ไมจําเปนตองเปนทางการ แมวาเจาหนาที่หลายคน (offi  cial) จะเปนผูเชี่ยวชาญ 
(expert) แตในสังคมสมัยใหม ผูเชี่ยวชาญไมใชขาราชการเพียงอยางเดียว และ
เราไมควรเทียบผูเช่ียวชาญชํานาญการ (expert) กับมืออาชีพ (professional) 
ผูเชี่ยวชาญคือคนที่มีทักษะความรูที่คนธรรมดาทําไมได
 ในสังคมจารีตประเพณีเราแยกความแตกตางระหวางผูปกปกษรักษากับ
ผูเช่ียวชาญในเร่ืองทักษะความชํานาญในหาเร่ือง คือ หนึ่ง ทักษะความรูไมได
ยึดติดกับทองถิ่น ความรูพื้นฐานไมใชของทองถิ่นและไมถูกจํากัดไวที่ศูนยกลาง 
ซึ่งตรงขามกับจารีตประเพณี สอง ทักษะความรูไมไดผูกอยูกับความเปนจริงตาม
กฎเกณฑเพียงเทานั้นแตยังผูกโยงกับความเชื่อในการสรางความรูที่มีอยูให
กาวหนาดีขึ้นกวาเดิม ขึ้นอยูกับการตั้งคําถามตอความรูนั้น สาม ความเชี่ยวชาญ
เปนเนือ้หาของกระบวนการทาํใหเกดิความรูเฉพาะดาน สี ่ความนาเชือ่ถอืไมไดมา
จากภมูปิญญาลีล้บั และหา ความเชีย่วชาญจะสมัพนัธกบัการเตบิโตของการสะทอน
คิดเชิงทางสถาบันที่จะเขาไปจัดการความรูนั้นๆ ใหเหมาะสมกับชีวิตประจําวัน
 หากเรามองลกัษณะสงัคมสมัยใหมแบบเผนิๆ จะเหน็วายงัขาดมมุมองของ
ความรูทองถิน่ ฉะนัน้ความรูทองถิน่จึงไดถกูนาํมารวมเขากบัความรูสมยัใหมภาย
ใตกฎของความเช่ียวชาญ ความเช่ียวชาญไมไดยดึติดกบัพืน้ท่ีเพราะไมไดตององิกบั
บรบิทใดจึงเปนลกัษณะของสมยัใหม การกระจายความรูออกจากสถาบนัเชีย่วชาญ
พิเศษไมไดเปนการลดความสําคัญของสถาบันแตเปนการแสดงถึงอํานาจทาง
ความรูทีอ่งคกรนัน้เปนศนูยกลางซึง่ตางจากการเปนศนูยกลางอาํนาจของประเพณี
ที่เปนผูผลิตความจริงข้ึน ความเชี่ยวชาญตางๆ จะเกิดข้ึนในลักษณะตัดขวางกับ
ลําดับขั้นในการบริหารงานดังที่เวเบอรกลาว ความเช่ียวชาญมักจะไปทําใหระบบ
การบริหารงานตามลําดับข้ันเสียกระบวนพอกับท่ีมันทําใหระบบม่ันคง ซึ่งระบบ
การบริหารงานไมจะไมชอบใจกับนวัตกรรมที่มีลักษณะเปดดังกลาว
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 กลไกในการทําใหความรูไมไดยึดติดกับพื้นท่ีและเวลาข้ึนอยูกับเง่ือนไข
สองอยางคือ การขจัดอพยพโยกยายของประเพณีหรือลักษณะบริบททองถิ่น
ในการปฏิบัติอยางเปนปรกติวิสัย และการจัดระบบระเบียบความสัมพันธทาง
สังคมขามเวลาและพื้นที่ ระบบความเชี่ยวชาญจะรื้อสรางบริบทซึ่งเปนผลของการ
ลดทอนความเปนมนุษยและรื้อสรางคุณลักษณะของกฎเกณฑในการแสวงหา
ความรูทีเ่ปนไปได ในฐานะท่ีเปนระบบท่ีไมยดึกบัศนูยกลาง เปดกวางใหกบัคนท่ี
มีเวลา ทรัพยากร และความเฉลียวฉลาดที่จะรับรูได ความรูจึงอยูไดทุกที่ สถานท่ี
ไมใชที่ที่บงชี้ความนาเชื่อถือของความรู และเปนสถานที่ที่ตางจากตําแหนงแหงที่
ตามประเพณี

 ภูมิปญญากับความเชี่ยวชาญ (Wisdom and Expertise)
 กิดเดนสเห็นวาความรูความเชี่ยวชาญในโลกสมัยใหมมาพรอมกับการ
ใหอํานาจกับวิทยาศาสตรที่เปนความรูเฉพาะดาน การหาความรูของผูเช่ียวชาญ
จะเกิดจากการตั้งคําถามซึ่งมาจากการเรียนรูในสํานักคิดตางๆ คนที่เรียนมาจาก
สํานักคิดเดียวอาจถูกตั้งคําถามกับที่มาของความรูมากกวาคนอ่ืน การรวมกัน
ของคุณลักษณะชางสงสัยและความรูกวางของผูเชี่ยวชาญทําใหเกิดการโตแยงของ
ผูเชีย่วชาญในประเดน็ตางๆ จนเปนทีย่อมรับ การไมยอมรบัความรูของผูเชีย่วชาญ
ไมใชแคเรื่องการไมเห็นดวยแตพวกเขายังตองการเขาไปแทนท่ีความรูทีมีอยูดวย 
หลังจากท่ีความรูของโลกสมัยใหมและการครอบงําจากตะวันตกไมถูกตั้งคําถาม
มาเปนเวลานาน เมื่อมีการนําเรื่องวัฒนธรรมประเพณีกลับมา ผูเชี่ยวชาญจึงเปน
คนที่ทําหนาที่เชื่อมตอความรูระหวางยุคสมัย ซึ่งทําใหในดานแงของสิทธิอํานาจ
ทั่วไป ความรูวิทยาศาสตรจึงไมแตกตางจากประเพณีมากนัก ผูปกปกษรักษากับ
ผูเชี่ยวชาญจึงมีความแตกตางนอยกวาที่เคยเปนมา
 ปรากฏการณดานปญญาทั้งหมดในปจจุบัน คือไมมีความจริงที่มี
สตูรสําเรจ็อกีตอไปแลว ความรูทกุอยางทีม่กีารกลาวอางเปนเร่ืองท่ีเปนจริงไดและ
เปนเง่ือนไขสําคัญของสังคมสมัยใหม
 การอยูในโลกของสทิธอิาํนาจทีห่ลากหลายสาํคญัตอความพยายามจาํกดั
ความเสี่ยงใหเปนแนวคิดที่แคบๆ (ซึ่งไมไดเปนลักษณะโลกยุคหลังสมัยใหม) 
การคํานวณความเส่ียงตางๆ ตองรับเอาทุกความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ เพราะ
ไมมใีครรูแตเพยีงคนเดียว ในบางท่ีบางกลุมแนวคิดแบบชางสงสัยซึง่เปนแรงผลัก
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จากความรูอันเกิดจากผูเชี่ยวชาญตางๆ อาจจะนําไปสูการหมดความเชื่อถือตอ
ผูเชี่ยวชาญไปเลยก็เปนได
 ในแงของวิทยาศาสตร ความสงสัยกับความรับผิดชอบมักไมไปดวยกัน 
คนที่ตองการพัฒนาเทคโนโลยีก็จะพัฒนาตอไป แมวาวิทยาศาสตรบางอยาง
จะอยูในหองทดลอง แตเราไมมีทางรูวาความรูที่ทัดเทียมกันดังกลาวจะถูกพัฒนา
สูโลกภายนอกดวย เพราะไมมีคนที่เปนเจาของความรูเพียงหนึ่งเดียว
 ผูเช่ียวชาญในสังคมโลกสมัยใหมตางเปนผูชาญเฉพาะทาง (specialist) 
การสรางความชํานาญเฉพาะทางเปนเน้ือแทของโลกที่มีการสะทอนคิดสูง
ซึง่เกดิเนือ่งจากระบบการแบงงานกันทํา ในขณะท่ีความรูทองถ่ินท่ีมาจากชุดความรู
ที่เปนนามธรรมก็จะถูกดึงขอมูลมาบรรจุไวในเทคโนโลยี สําหรับผูปกปกษรักษา
ประเพณีก็มีลักษณะของความเช่ียวชาญดวย เชน คนที่มีฝมือการแกะสลักไม 
จะตางจากนักบวชพระ ชางฝมือเหลานี้จะไมไดอยูในฐานะเดียวกับชาวบานทั่วไป 
เพราะพวกเขามีสิง่ทีเ่ปนภมูปิญญา (wisdom) ตดิตัวท่ีทาํใหเขาเปนท่ียอมรับนบัถือ
ในชุมชน
 ประเดน็เรือ่งความเชือ่มัน่ (trust) เปนสิง่ทีผู่เชีย่วชาญประสบ เพราะความ
เช่ือมัน่ไมไดเกิดจากความสัมพันธเชิงสาเหตุ แตคนจะเช่ือม่ันผูเช่ียวชาญเน่ืองจาก
ความรูความสามารถ ธรรมชาติของความเชื่อมั่นในเงื่อนไขสังคมยุคสมัยใหม
เปนปญหาโดยเฉพาะหากเรามองวาความเชื่อมั่นคือระบบที่เปนนามธรรม ระบบ
ความเช่ือมัน่ตามจารีตประเพณีจะอยูทีก่าํแพงก้ันกลาวคือคนจะเช่ือผูปกปกษรกัษา
แมวาจะไมเคยรูวาสิง่ทีพ่วกเขาเชือ่มัน่คอือะไร สวนในสงัคมสมยัใหมความเชือ่มัน่
ยิ่งจําเปนตอการดํารงชีวิตประจําวันเพราะจะสงผลตอกิจกรรมหลายๆ อยาง เชน
ในระบบเศรษฐกิจ กิดเดนสเห็นวาความเชื่อมั่นในระบบที่เปนนามธรรมผูกโยง
กับรูปแบบรวมของชีวิตประจําวัน ซึ่งหากความเชื่อมั่นถูกสั่นคลอนก็จะทําใหเกิด
การเปลีย่นแปลง ในสงัคมสมยัใหมจะมคีวามรูสกึพ้ืนฐานในระบบเชิงสถาบนัตาง
จากประเพณีขึ้นอยูกับความเปราะบางของความเชื่อมั่น คุณลักษณะที่มีลักษณะ
บีบบังคับของสังคมสมัยใหมจะยังคงซอนอยูอยางเขมขนโดยเฉพาะเมื่อมันมี
วิทยาศาสตรหนุนหลัง ซึ่งกิดเดนสมองวาลักษณะบีบบังคับ (compulsiveness) 
ดังกลาวเปนลักษณะของความเชื่อมั่นที่ถูกแชแข็ง เปนขอผูกมัดที่ไมมีตัวตน
แตเปนอมตะในตัวเอง โลกที่มีลักษณะของระบบนามธรรมจะเรียกรองใหคนมี
เขาไปพัวพันกับชีวิตประจําวันที่หลากหลาย เมื่อมีทางเลือกที่หลากหลายก็จะมี
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การลงทุนในความเชื่อมั่น เมื่อทางเลือกเหลานั้นถูกควบคุมโดยแรงกดดันตางๆ 
ความเชือ่ม่ันกจ็ะกลายเปนแคความเรงดวนทีต่องกระทาํซ้าํ ดวยความทีเ่ปนระบบ
นามธรรมความเชื่อมั่นที่ถูกแชแข็งดังกลาวจะสกัดกั้นไมใหมีการพัวพันอีกครั้ง
โดยเขาครอบครองเนื้อหาของวิถีชีวิตประจําวัน 
 นอกจากเร่ืองการกระทําซ้ําในเชิงบีบบังคับ  การสูญเสียและจัดสรรใหม
ทาํใหเหน็ภาพตรงขามกบัระเบยีบสังคมแบบจารตีประเพณอียางชดัเจน คณุสมบตัิ
ของประเพณีที่ยากจะเขาใจไมใชเรื่องการสื่อสารระหวางผูปกปกษรักษากับผูอื่น 
แตเปนเรื่องความจริงที่มีสูตรสําเร็จที่ทําใหผูปกปกษรักษานี้ตางจากคนธรรมดา
ทั่วไป ความรูของผูเชี่ยวชาญเปดกวางสําหรับการอบรมเมื่อเวลาและทรัพยากร
พรอมและการแพรหลายของการสะทอนคิดเชิงสถาบันก็คือทฤษฎี แนวคิด 
และขอคนพบตางๆ ไดถูกถายทอดตอเน่ืองไปยังคนท่ัวไป การจัดสรรความรู
ความเช่ียวชาญใหม(ในขณะท่ียังไมเกิดรูปแบบของการบีบบังคับ)เปนเง่ือนไขของ 
“ความนาเช่ือถือ” (authenticity) ในชีวิตประจําวัน

 ประเพณีในยุคสมัยใหม (Tradition in modernity)
 แมวาโลกยุคสมัยใหมอาจจจะทําใหประเพณีบางอยางสูญสลายไป 
แตการผสมผสานระหวางประเพณีและความเปนสมัยใหมเปนสิ่งที่สําคัญมากใน
การพัฒนาสังคมใหเปนสมัยใหมตอนตนเรามักจะคํานวณความเส่ียงท่ีเกิดจาก
ปจจัยภายนอก(ซึ่งเราควบคุมไมได) ยุคสมัยใหมตอนตนไดสิ้นสุดลงพรอมกับ
การเปนยุคที่มีความเปนสมัยใหมสูง ซึ่ง Ulrich Beck เรียกวา กระบวนการทําให
เปนสมัยใหมที่มีความสะทอนยอนแยง (Refl exive modernization) ดังนั้น จารีต
ประเพณีในสมัยใหมจึงมีคุณลักษณะท่ีแตกตางกัน อารยธรรมกอนสมัยใหมที่
กาวหนาท่ีสุดยังคงรูปแบบของจารีตประเพณีไวและไดรับการยอมรับวาเปนสิ่งที่
มีคุณคาหากเทียบกับประเพณีในยุคสมัยใหม
 ในอารยธรรมกอนสมัยใหม กิจกรรมจากศูนยกลางทางการเมืองไมเคย
แทรกซมึวถิชีวีติประจาํวนัของคนทองถิน่ไดอยางสมบรูณ อารยธรรมตามแบบจารตี
ประเพณีมลีกัษณะถูกแบงเปนสวนๆ และมีรปูแบบของทวิลกัษณ ประเพณีทีไ่ดรบั
การยอมรบันบัถอืในหมูชนมกัจะเชือ่มโยงกบัเหตผุลทางศาสนาซึง่เปนกระบวนการ
ของการดํารงอยูของคัมภีรทางศาสนาดวย กระบวนการทําใหเปนเรื่องหลักเหตุ
และผลมักจะอยูตรงขามกับหลักความเชื่อทางศาสนาแตในขณะเดียวกันก็ทําให
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หลักศาสนาเฉพาะบางอยางยังคงอยูอยางยาวนาน ดังนั้น เราจะเห็นไดวา จารีต
ประเพณีในสังคมมีลักษณะเกาแกยาวนานจนไดรับการยอมรับหรือวางรากฐาน
อยางเหนียวแนนในแงของการเปนบางอยางที่มีอํานาจซึ่งพิสูจนไมได
 เนื่องจากคุณลักษณะเชิงโครงสรางของจารีตประเพณีคือการธํารงสังคม
ทองถ่ินใหอยูรอดปลอดภัย ในบางทองถ่ินจึงยังคงสังคมท่ียังคงมีการถายทอด
ประเพณีจากรุนสูรุนโดยการเลาแบบปากตอปากซึ่งทําใหเกิดวัฒนธรรมที่หลาก
หลายและยังคงหางจากการเปนระบบท่ีมหีลกัเหตุผล แตเมือ่ศาสนาเขามาในสังคม
พรอมกบักระบวนการทาํใหเปนเหตผุลผานคมัภรีทางศาสนาตางๆ กท็าํใหเกดิการ
สรางบริบททางสังคมใหมเหมือนกับที่เวเบอรกลาวไว 
 รัฐชาติและทุนนิยมไดผสานกําลังกันในสังคมยุคสมัยใหมเสมือนเปน
ตัวบรรจุอํานาจขนาดมหึมาไว การพัฒนากลไกการตรวจสอบในโลกสมัยใหมจะ
ทาํใหเกดิการบรูณาการทางสังคมขามเวลาและพ้ืนทีอ่ยางยิง่ยวดมากกวาท่ีเคยมีมา
ในอดีต ซึ่งตางกับในสมัยใหมตอนตนที่กลไกการตรวจตราสังคมขึ้นอยูกับวา
ใครเปนผูมีอํานาจชอบธรรมตามกฎหมายในการตรวจสอบหรือปกครอง เชน 
สทิธขิองพระผูเปนเจาในการกุมอาํนาจสูงสดุ เปนตน ซึง่กดิเดนสวเิคราะหวาระบบ
อํานาจของรัฐสมัยใหมตอนตนไดเชื่อมมาจากการรับเอาการแบงอํานาจทองถ่ิน
เปนสวนๆ การทาํใหเกดิรฐัชาติและประชาธปิไตยในศตวรรษที ่19 และ 20 ทาํให
ชมุชนทองถิน่เริม่แตกแยก การตรวจสอบอาํนาจตางๆ มาจากรฐัสวนกลาง การเรง
การพฒันารฐัชาตจิงึสงผลใหประชาชนทัว่ไปถกูกระตุนใหเขารวมระบบบรูณาการ
สูรัฐชาติโดยขามผานชุมชนทองถิ่น การสะทอนคิดเชิงสถาบันจึงเปนศัตรูตัวฉกาจ
ของจารีตประเพณี กลาวคอื การเปล่ียนถายบริบทการกระทําของทองถิน่เปล่ียนสู
อีกมือหนึ่งซึ่งมีระยะหางในเชิงพื้นที่และเวลาที่เติบโตข้ึนเรื่อยๆ 
 เราไมอาจมองการเปล่ียนแปลงน้ีอยางงายๆ สถาบันในยุคสมัยใหม
ตอนตนไมไดเชือ่มกับประเพณีดัง้เดิมเทานัน้ แตไดมกีารสรางสรรคประเพณีใหมๆ  
ขึ้นดวย ความจริงตามสูตรและพิธีกรรมที่เก่ียวของตางถูกสรางขึ้นในบริบทใหม
ที่สําคัญคือบริบทของรัฐชาติ ซึ่ง Hobsbawm อธิบายวาประเพณีตางๆ ที่เกิดขึ้น
ในยุคศตวรรษที่ 19 ลวนเปนประเพณีประดิษฐซึ่งสัมพันธกับการสรางรัฐชาติ 
และเพิ่มจํานวนข้ึนในบริบทของสถาบันสมัยใหมตอนตน วัตถุโบราณตางๆ 
ลวนถูกใชในขอบเขตของสมัยใหมโดยเฉพาะเพ่ือการควบคุมในเชิงอํานาจ 
อยางไรก็ดี ในทรรศนะของกิดเดนสประเพณีทุกอยางลวนเปนประเพณีประดิษฐ 
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เราไมสามารถจะระบุไดวาแบบใดคือเน้ือแทของประเพณี จารีตประเพณี
จึงเปนวิธีการวาดวยความเปนจริงในอดีต ในสังคมที่มีการบันทึกประวัติศาสตร
จงึอาจจะมกีารสรางความตอเนือ่งของเนือ้แทของประเพณใีนอดตีทีเ่หมาะสมผาน
มุมมองทางประวัติศาสตร

 ความสัมพันธระหวางยุคสมัยใหมตอนตนกับประเพณี มีดังนี้
 ประการแรก จารีตประเพณีไมวาจะเกาหรือใหมตางเปนสิ่งสําคัญ
ในยคุการพัฒนาสูความเปนสมัยใหมในตอนตนซ่ึงแสดงใหเหน็ขอจาํกดัในตวัแบบ
ทางวชิาการของสังคมสมยัใหม กลไกการตรวจสอบตางๆ ไมไดขึน้อยูกบัความรูสกึ
ผิดชอบชั่วดีที่ขับมาจากขางในคน แตมาจากความรูสึกวาถูกบังคับหรือกังวลวา
จะถูกทําใหอาย
 ประการที่สอง การทาํวทิยาศาสตรใหเปนเรือ่งทีถ่กูตองทาํใหการมอง
ความจริงเปนเร่ืองท่ีมีสูตรตายตัว การตอสูระหวางศาสนากับวิทยาศาสตรแสดง
ใหเห็นคุณลักษณะที่ตรงขามกันในเรื่อง ‘อํานาจชอบธรรมท่ีไมตองถูกตั้งคําถาม’ 
ผูเชีย่วชาญทัง้หลายจงึเปนผูปกปกษรกัษาและดงึเอารปูแบบทีเ่หมาะสมออกมาใช
เพื่อใหเกิดการยอมรับนับถือ
 ประการที่สาม ลกัษณะเชงิบบีบงัคบัของยคุสมยัใหมไมใชสิง่ทีซ่อนอยู
หรือไมตองถูกตอตานทั้งหมด ซึ่งเราจะเห็นไดจากเรื่องลอเลียนหรือมุขตลกตางๆ 
ในสังคม ไมวาจะเปนเรื่องศาสนา การเมือง หรือทุนนิยม
 ประการที่สี่ ลักษณะเชิงบีบบังคับของยุคสมัยใหมกําเนิดมาจาก
การแบงแยกทางเพศ หากมองในแงมุมของทุนนิยมแลวผูหญิงดูเหมือนจะถูกกัน
ออกจากระบบ แตผูหญิงก็ไดรับการยอมรับมากข้ึนวาเปนคนทีมีความสําคัญ
ในระบบการผลิตเชนกัน ดังนั้นมุมมองตอเรื่องผูหญิงเปล่ียนไปรวมถึงประเด็น
การเปนผูควบคุมในครอบครัวดวย
 ประการสุดทาย จารีตประเพณีเปนความตองการของคนรุนหลังหรือ
คนทีก่ลายมาเปนคนรุนหลงัเพือ่ใหเกดิอตัลกัษณสวนตนและสวนรวม การเตบิโต
อยางเต็มท่ีของสถาบันสมัยใหมไดละทิ้งการทําใหอัตลักษณยั่งยืนซึ่งเปนปญหา
พืน้ฐานท่ีแกไขดวยการทําประเพณีใหเปนเร่ืองชอบธรรม เชน การทําใหเกดิความ
รูสกึเปนชุมชนของกลุมชนชัน้กรรมกรดวยการสรางประเพณีขึน้มาใหมซึง่ทําใหเกดิ
ชาตินิยมในระดับรัฐดวย
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 โลกาภิวัตนและการอพยพโยกยายของจารีตประเพณี 
 (Globalization and the evacuation of tradition)
 ชวงเวลาแหง “กระบวนการทําใหเปนสมัยใหมที่มีลักษณะสะทอน
ยอนแยง” ทาํใหเกดิการสรางสมดุลระหวางจารีตประเพณีและยุคสมัยใหมซึง่เปน
กระบวนการของโลกาภิวัตนและการโยกยายถายโอนบริบทปฏิบัติการตามแบบ
ประเพณี โลกาภิวัตนไมใชกระบวนการที่มีลักษณะเปนจริงนอกกายแตเปนสิ่งที่มี
อยูจริงกับตัวเรา ไมไดเปนเพียงปรากฏการณของระบบโลก แตเชื่อมโยงกับบริบท
ของทองถ่ินท่ีสงผลตอแงมมุของชีวติประจําวนั ซึง่ความสัมพันธสวนตัวของเราอาจ
เกิดจากอิทธิพลระดับโลก
 ความเช่ือมโยงของจารีตประเพณีกับโลกาภิวัตนคือการถอดถอนผลของ
ระบบนามธรรมซึง่มคีวามสลบัซบัซอนและเชือ่มกบัคณุลักษณะของสงัคมสมยัใหม
ที่มีหลายทิศทาง ประเพณีคือการจัดการเวลาและพ้ืนที่โดยมีโลกาภิวัตนเปนตัว
ดาํเนินการใหแตละอนัสงผลถึงกนั เม่ือประเพณีควบคุมพืน้ท่ีผานการควบคุมเวลา 
โลกาภิวตันเสมือนเปนเร่ืองหางไกลท่ีมอีาํนาจเหนือปจจบุนัอยางไมมตีวัตน ไมได
เกิดจากการตะกอนที่สั่งสมมาเปนเวลานานแตเกิดจากการสรางพื้นที่ขึ้นมาใหม 
เราจะเขาใจการเริม่ตนกระบวนการโลกาภวิตันไดงายจากการมองการขยายอทิธพิล
ของตะวันตก แตการทําความเขาใจโลกาภิวัตนในปจจุบันกระบวนการดังกลาว
ไมไดเปนเพียงผลกระทบจากการครอบงําของตะวันตกเทานั้น แตมีปฏิสัมพันธ
ในสองทางเสมอ เราจึงไมควรจะสับสนในการทําความเขาใจโลกาภิวัตนดวย
แบบเดิมท่ีเคยมีมา
 จะเห็นวาในปจจุบันยังมีประเทศหรือดินแดนเล็กๆ ที่มีวัฒนธรรมและ
เชื้อชาติตางจากดินแดนอื่นที่หอมลอมยังคงยึดสังคมแบบจารีตประเพณีอยางเขม
ขน และยังมีอีกหลายพ้ืนที่ที่ความผูกพันภายในทองถิ่นมีความเขมแข็งแมวาจะ
กาํลงัอยูในบรบิทของการพฒันาอตุสาหกรรม อกีทัง้ในระยะหลายปมานีโ้ลกไดรบั
ผลกระทบจากการพฒันาระบบสือ่สารอเิลก็ทรอนกิสซึง่เปลีย่นไปในทศิทางสดุขดี 
จากน้ีไป สังคมหลังจารีตประเพณีจึงมีลักษณะเปนสังคมโลกแหงแรก เปนสังคมที่
ไมมีใครเปนคนนอกซึ่งจารีตประเพณีดั้งเดิมไมอาจจะเลี่ยงความสัมพันธกับผูอื่น
หรือแมแตทางเลือกในการดํารงชีวิตได เปนโลกที่คนอื่นตองไมถูกมองวาเปนคน
ที่ไมมีความหมายอะไร แตคนนอกสามารถที่จะโตแยงและสอบถามโลกดังกลาว
รวมกันได
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 กิดเดนสอธิบายวิวัฒนาการการศึกษาสังคมของนักมานุษยวิทยา
เพือ่ใหเหน็วามานษุยวทิยาในปจจุบนัเปนสาขาวิทยาในสงัคมสมยัใหมทีม่ลีกัษณะ
สะทอนคิด และทําใหไมมีความแตกตางจากสังคมวิทยา หลายวัฒนธรรมมีการ
ฟนฟูประเพณีดั้งเดิมดวยการอางอิงจากงานทางมานุยวิทยาที่ถูกบันทึกไวทั้ง
จากการวิจัยและบันทึกสวนตัว เขาเห็นวาการมองกระบวนการที่ทําใหเกิดการ
สลายตัวของจารีตประเพณีสามารถมองไดคราวๆจากประวัติศาสตรวิธีวิทยาทาง
มานุษยวิทยา ซึ่งแบงออกเปนสามระยะ 
 ในระยะแรก คอืการจําแนกคนนอกออกเปนหมวดหมู (taxonomy) 
ซึ่งมาจากการเดินทางแลนเรือรอบโลกเพื่อเสาะหาคนนอกสังคม มานุษยวิทยาวา
ดวยการจําแนกหมวดหมูมักจะเปนเรื่องวิวัฒนาการซ่ึงมอง ‘คนอื่น’ เปนสิ่งที่ตอง
สืบเสาะสอบสวน คุณลักษณะของประเพณีอื่นคือแหลงของผลประโยชนที่ตองตา
ตองใจ ความงงงวย และการกลาวถงึความกังกลอยางกวางๆ ความแปลกแตกตาง
ของประเพณีที่ไมใชตะวันตกเปนสิ่งที่ควบคูกับรูปแบบของธรรมชาติอยางแทจริง
 ระยะที่สอง เกิดขึ้นเ ม่ือมานุษยวิทยาคนพบภูมิปญญาของ
วัฒนธรรมและประเพณีอื่น คนอื่น (other) ไดรับการยอมรับวาเปน “พวกเรา” 
(us) แมวาจะอาศัยในที่ตางกัน การตระหนักถึงศักยภาพและความเทาเทียมกัน
ไดมาบรรจบกันกลายเปนการกอเกิดของแนวคิดหนาท่ีนิยมซึ่งตระหนักถึง
เน้ือแทของประเพณีอื่น แตกลับเชื่อมประเพณีอื่นแคภายในตัวมันเองราวกับวา
เปนภาพรวมทางวัฒนธรรมที่ตั้งมั่นอยู การรวมจารีตประเพณีเปนหนึ่งจึงได
รับการยอมรับ แตการหาความรูในลักษณะความสัมพันธเชิงสนทนาท่ีเกิดข้ึน
กลับเปนการเขาใจลักษณะท่ีแยกกันของคนท่ีแปลกไปจากตน ผลงานทาง
มานุษยวิทยาเปนงานที่ทําการศึกษาคนอื่น และเปนเหมือนผูเขาไปชวยลําดับ
เหตุการณสาํคัญในสังคมน้ันๆ และเปนผูบนัทึกเหตุการณสาํคญัในชวงเวลาตางๆ 
ที่เราไมสามารถจดจําไดทั้งหมด งานบางอยางมีความเปนสวนตัวมาก เชน 
ในบันทึกสวนตัวซึ่งนักวิจัยจะสะทอนความคิดเห็นของตนอยางตรงไปตรงมาตาง
จากรายงานศกึษาที่เขานําเสนอ เชน สิ่งที่สะทอนในสมุดบันทึกของ Malinowski 
ซึ่งไดรับการตีพิมพหลังจากที่เขาเสียชีวิต
 ระยะที่สาม งานของมานุษยวิทยาในปจจบุนัเปนงานท่ีแปลกใหม 
มีรูปแบบการเขียนงานแบบนวนิยายมากกวาการเขียนงานวิชาการ และเนนการ
เขยีนลักษณะอัตชวีประวัตใินแบบพรรณนา การฟนคนืของรูปแบบการพรรณนาน้ี
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เปนการนําเอาความคิดแบบโครงสรางนิยมมาไวขางในความคิด “การไมมีอยู
ของผูประพันธ” ในงานเขียนทางมานุษยวิทยาที่มีอยูไมใชการสะทอนความจริง
ที่ปลอยใหตัวบทเปนผูกลาวอางความจริงดวยตัวมันเอง (ซึ่งเปนงานแนว
โพสตโมเดิรนท่ีมองวาผูประพันธไมมีความหมายเทากับตัวบทที่สรางขึ้น) ใน
ทางตรงกันขาม ผูประพันธไมมีอยูเพราะวางานศึกษาของผูประพันธนั้นๆ ไมได
เชื่อมโยงอยางมีตรรกะเชิงสนทนากับวัฒนธรรมอ่ืนอยางแทจริง
 กิดเดนสชื่นชมงานของ Nigel Barley ที่เขาไปทําการศึกษาวิจัยใน
อนิโดนีเซยี เขาเห็นวาบารลยีมลีกัษณะของคนท่ีชางคุยอยางชาญฉลาดและไมเปน
ทางการพรอมกับความตระหนักถึงผลกระทบของคนนอกที่สงผลตอครอบครัว
ที่เขาอาศัย ซึ่งมีความแตกตางกับมานุษยวิทยาออโธดอกซอยางเห็นไดชัด 
สิ่งท่ีบารลียคนพบคือเขาไมไดตามรอยนักทองเท่ียวหรือพบเห็นอะไรโดยบังเอิญ
ตามรอยนักมานุษยวิทยาดั้งเดิม วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นเปนภาพและขอมูล
ทีไ่ดมาจากทัง้สงัคมระดบัชาตแิละโลกทีก่วางใหญควบคูกนัดวย บารลยีไมเพยีงแต
ศึกษาวัฒนธรรมสังคมนั้นเทานั้น แตเขายังนําคนในสังคมนั้นไปศึกษาเรียนรู
สังคมอื่นดวยการพาไปจัดแสดงนิทรรศการเก่ียวกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมของตน
ในลอนดอนอกีดวย ซึง่คนเหลานีก้ไ็ดนาํสิง่ทีเ่ขาไดรบัสะทอนกลบัมาสูการดาํเนนิ
ชีวิตของตนเองอีกดวย
 ในระเบยีบสงัคมหลงัจารตีประเพณ ีเรามองขอมลูตางๆ จากการสนทนา
ของมนุษยที่รอบรูเรื่องโลกในฐานะที่เปนความเปนไปไดมากกวาความจริง
ทีพ่รอมจะโบยบนิ ระเบยีบสงัคมดงักลาวเปนการดาํเนนิบทบาทของจารตีประเพณี
ใหมีความตอเนื่อง ซึ่งมันก็อาจจะมาพรอมกับความรุนแรงไดดวย

 การรื้อสรางประเพณี (Detraditionalization)
 ในระเบียบสังคมยุคหลังจารีตประเพณี จารีตประเพณีไมไดตายไป
จากชีวิตทางสังคมของมนุษย ไมวามันจะทําใหเปนสมัยใหมมากแคไหนก็ตาม 
ในบางแหงจารีตประเพณีกลับไดรับการยกยองดวยซ้ําไป ไมวาจะเกาหรือใหม 
จารีตประเพณีจะคงอยูในกรอบใดกรอบหนึ่งเสมอ
 จารีตประเพณีจะถูกเช่ือมตอและปกปองหรือถูกอธิบายในแงของการมี
คุณคาทามกลางพหุคุณคาที่ถูกหยิบยกขึ้นมาแขงขันทางคุณคากัน แตละประเพณี
จะถูกปกปองในทิศทางท่ีตางกัน การเปลี่ยนแปลงในทางออมไมจําเปนจะตอง
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ทําใหเขากับความจริงตามสูตร หากเกิดการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีจะกอ
ใหเกิดความรุนแรงจะมีการพูดคุยเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ไมเชนนั้น 
จารีตประเพณีตางๆ จะเปนเหมือนลัทธิหลักการดั้งเดิมนิยม (Fundamentalism) 
ซึ่งมันมีกลุมเหลานี้อยูแลวโดยเฉพาะในโลกยุคใหมที่เกิดความแพรหลายตอการ
ตัง้ขอสงสัยตอการสูญสลายของจารีตประเพณี ลทัธิดงักลาวเปนเหมือนกลุมท่ีเปน
ผูยืนยันความจริงตามสูตรสําเร็จตางๆ โดยที่ไมไดมองถึงผลที่ตามมา
 กดิเดนสอธบิายความเชือ่มโยงของประเพณแีละรปูแบบกึง่จารตีประเพณี
ในสังคมหลังจารีตประเพณี ดวยการเช้ือเชิญใหผูอานเห็นพองวาการอธิบายความ
เชื่อมโยงของประเพณีตางๆ ที่ผานมาตางเกิดขึ้นในบริบทท่ีตางกันและควรจะจัด
ระบบออกเปนสวนๆ โดยเฉพาะการเผชิญหนาโดยตรงกับสิ่งที่กลุมหลังสมัยใหม
กลาวอาง
 ในปจจุบัน การทําลายชุมชนทองถิ่นทามกลางสังคมที่พัฒนาแลวได
ไปถึงจุดไกลสุด จารีตประเพณีของชุมชนขนาดเล็กที่อยูรอดหรือไดรับการสราง
ขึ้นมาใหมทามกลางการพัฒนาสังคมสูความเปนสมัยใหมนั้นไดยอมตามพลัง
ขบัเคล่ือนของการถายถอนทางวัฒนธรรม (evcuation) ไมมกีารแบงวาวฒันธรรม
ของใครยิ่งใหญหรือมีอารยธรรมมากกวากัน แมวาจะยังมีการแบงวัฒนธรรมของ
ชนช้ันสูงและชนชั้นต่ําในสังคมซึ่งเชื่อมโยงกับการแบงชนชั้นที่ตอเนื่องมาจาก
อดีต แตกดิเดนสเหน็วาการแบงแยกวัฒนธรรมดังกลาวเปนการเช่ือมโยงกับจารีต
ประเพณีซึ่งไมสําคัญนักตามที่เขานิยาม
 การสูญสลายของจารีตประเพณีของชุมชนทองถ่ินดังท่ีเคยเปนมา ไมใช
การสญูสลายชวีติทองถิน่หรอืปฏิบตักิารในแบบทองถิน่ อยางไรกด็ ีทองที ่(place) 
จะถูกมองในฐานะที่เปนพื้นที่ที่หางไกลจากอิทธิพลตางๆ ที่จะใสไวในทองถิ่น 
ดังนั้น ธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่นที่ยังคงอยูจะพยายามสรางขึ้นมาในหลาย
ความหมาย ไมก็กลายเปนมรดกตกทอด (relic) หรือเปนนิสัย (habit)
 นสิยัอาจจะเปนสิง่ทีเ่ปนกระบวนการทําใหกลายเปนกจิกรรมประจําวนัซึง่
เปนรูปแบบสวนตัว นัยสําคัญในเชิงจิตวิทยาของกิจกรรมที่ทําเปนประจําวันไมใช
เรือ่งท่ีมองขาม เพราะเปนความสําคญัพืน้ฐานตอความม่ันคงเชิงภววิทยาเน่ืองจาก
ทําใหเกิดการสรางสื่อกลางในการทําใหชีวิตเดินตอไปทามกลางการกระทํา
ที่หลากหลาย ในระเบียบหลังจารีตประเพณี เราจะซึมซับขอมูลขาวสารที่มาจาก
ขอมูลท่ีเปนนามธรรมจนกลายเปนนิสัยซึ่งมีทั้งที่ขัดแยงกับเราดวย เชน บางคน
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จะยดึตดิกบัการลดความอวนแมวาจะถกูวพิากษวจิารณทางการแพทยอยางรนุแรง 
แตไมวาอยางไรก็ตามแตละคนจะถูกผลักใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไมวาทางใดก็
ทางหน่ึง 
 นิสัยสวนตัวเหลานี้จะกลายมาเปนเรื่องสวนรวมเม่ือถูกสรางดวย
กระบวนการทําใหเปนสินคาหรือเม่ือนิสัยเหลานี้เปนผลของการสะทอนคิดเชิง
สถาบัน ธรรมเนียมของทองถิ่นเปนนิสัยของสวนรวมเมื่อมันเกิดจากอิทธิพล
ภายในทองถ่ินนั้นโดยแท แตจารีตประเพณีที่เปนสวนที่เหลือของปฏิบัติการทาง
ประเพณีมักจะถูกถายโอนไปยังรายการที่บางคนเรียกวาพิพิธภัณฑมีชีวิต (Living 
museum) ซึ่งไมวานิสัยเปนเรื่องสวนตัวหรือใกลชิดกับวัฒนธรรมทองถิ่นเพียงใด 
นิสัยเหลานี้จะสูญเสียความเชื่อมโยงกับความเปนจริงตามสูตรของจารีตประเพณี 
เราจะเห็นคุณลักษณะท่ีเปราะบางของนิสัยไดจากพรมแดนบางๆ ที่แยกมัน
ออกจากลกัษณะนสิยัเชงิบบีบงัคบั พลงัทีบ่งัคบัใหเกดิความสนใจสามารถถายโอน
ไปยังพิธีกรรมในลักษณะบีบบังคับ หรือในการหลงใหลอะไรบางอยางคลายกับ
เปนอาการประสาทดังที่ฟรอยดเคยวิเคราะหไว
 สิ่งประดิษฐทั้งหลายท่ีเกี่ยวของกับวัฒนธรรมประเพณีที่อยูในยุคหลัง
ประเพณีมักจะกลายเปนมรดกตกทอด แมวาเราจะมองมรดกตกทอดไดกวางกวา
การเปนแควตัถุ กดิเดนสนยิามมรดกตกทอดวาครอบคลุมถึงสิง่ท่ีอยูในพิพธิภัณฑ
มชีวีติ มรดกตกทอดไมไดหมายถึงแควตัถหุรอืปฏิบตักิารท่ีหลงเหลือจากประเพณี
ที่ออนแอหรือสูญสลายไปแลว แตมรดกตกทอดเปนสัญลักษณที่เปนเคร่ืองเตือน
อดีตที่ผานมา มรดกตกทอดเปนสัญลักษณ (signifi er) ของอดีตที่ไมไดปรุงแตง 
หรืออยางนอยเปนสัญลักษณที่เชื่อมโยงกับปจจุบันท่ีไมไดมีสวนแสดงอัตลักษณ
ของตน วัตถุที่เปนมรดกตกทอดไมจําเปนจะตองเชื่อมโยงกับพื้นที่ที่มันอยู แตมัน
ผลิตรูปสัญลักษณที่สามารถมองเห็นไดเพื่อคนที่ตองการเขาไปเย่ียมชมไดทําการ
สํารวจ ประเด็นที่นาสนใจก็คือมรดกตกทอดท้ังหลายจะมีความหมายก็คือมัน
เชื่อมโยงกับอดีตที่ลมสลายไปแลว
 การมาถึงของยคุสมยัใหมไมใชการสะกดคําวาการเส่ือมสลายของพิธกีรรม
สวนรวม เพราะพิธกีรรมเหลานีบ้างครัง้ไดมกีารรือ้ฟนหรอืประดิษฐขึน้มาใหมโดย
ยอนไปนับรอยหรือพันป หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือการเปนประเพณีประดิษฐใน
ทศันะของ Hobsbawm นัน่เอง กดิเดนสนาํเอาศพัทคาํวา พธิกีรรมนยิม (ritualism) 
และกระบวนการสรางพิธีกรรม (ritualization) ของความสัมพันธทางสังคม ของ 
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Max Gluckman มาอธิบายเพิ่มเติม พิธีกรรมนิยมจะคงอยูตอเมื่อกิจกรรมทาง
พิธีกรรมผูกกับความเชื่อทางไสยศาสตร หรือที่กิดเดนสเรียกวาความเปนจริงตาม
สูตรสําเร็จ กระบวนการสรางพิธีกรรมของสังคมก็คือการท่ีปฏิสัมพันธทางสังคม
ไดเขามากําหนดบทบาทของผูคนในโอกาสการเฉลิมฉลองตางๆ พธิกีรรมนิยมและ
จารตีประเพณจีะคงอยูตอไปและกระทัง่รุงเรอืงขึน้ไมวาความจรงิตามสตูรทาํใหเกดิ
วิธีการสรางความหมายของอดีตขึ้นที่ใดก็ตาม
 จารีตประเพณีไมใชแคการเฉลิมฉลองอดีตที่เปล่ียนแปลงไมไดหรือ
การปกปองสถานภาพปจจุบัน แตจารีตประเพณีผูกพันกับอํานาจ แตยังปกปอง
ไมใหเกดิส่ิงทีไ่มแนนอน แมวาจะมคีนโตวาความศกัดิส์ทิธิเ์ปนแกนหลกัของจารตี
ประเพณ ีเพราะมนัปกฐานมาต้ังแตการเชือ่มโยงกบัอาํนาจของพระผูเปนเจา ซึง่ใน
แงนี้พิธีกรรมทางการเมืองจะมีคุณลักษณะดานศาสนาดวย อยางไรก็ตาม เราควร
มองความเปนจริงท่ีมีสูตรสําเร็จในฐานะท่ีเปนทรัพยสินที่เชื่อมกับความศักดิ์สิทธิ์
ผานจารีตประเพณี ความจริงตามสูตรเปนสิ่งที่ทําใหแงมุมหลักตอจารีตประเพณี
ที่เปนสิ่งท่ีจับตองไมไดและรวมปจจุบันกับอดีตใหเชื่อมโยงกัน อนุสาวรียจะ
กลายเปนมรดกตกทอดก็ตอเมื่อมีการโตแยงและละทิ้งความจริงตามสูตรสําเร็จ 
และประเพณีก็จะกลับไปสูสภาพของการเปนธรรมเนียมหรือเปนปกติวิสัย

 ประเพณี วาทกรรม ความรุนแรง (Tradition, discourse, 
violence)
 จารีตประเพณีเปนวิถีทางของการตัดสินใจระหวางคุณคาท่ีแตกตาง
และวิถีชีวิต โลกของสังคมแบบจารีตประเพณีเปนหนึ่งในสังคมหลายๆ แหง
ซึ่งมีลักษณะเปนพหุวัฒนธรรมท่ีไดรับเอารูปแบบของประเพณีและธรรมเนียมซึ่ง
มีความพิเศษในที่ที่พิเศษที่มีความหลากหลาย สวนสังคมหลังจารีตประเพณีเปน
สังคมท่ีอยูในโลกโลกาภิวัตนและสะทอนความรุนแรงในยุคโลกาภิวัตนที่เพิ่มขึ้น 
ในพหุวัฒนธรรมท่ีมีระเบียบแบบหลังสมัยใหม ไมวาประเพณีจะคงอยูหรือ
สรางใหมก็ตาม ประเพณีเหลานี้จะไมสะทอนถึงอํานาจที่แยกสวนที่ตรึงอยูที่แค
ศูนยกลางอีกตอไป
 เมื่อยกระดับสูการวิเคราะห เราจะเห็นวามีการปะทะระหวางคุณคา
ของสวนตนและสวนรวมท่ีมองได 4 วิธี คือ ผานการฝงตรึง (embedding) 
ของวัฒนธรรม การถอนตัว (disengagement) จากคนอื่นที่เปนศัตรู วาทกรรม
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หรือการสนทนา (discourse or dialogue) และการบีบบังคับหรือความรุนแรง 
(coercion or violence) เราจะพบทั้งสี่แบบนี้ในสภาพการณของการกระทําในทุก
วฒันธรรม อยางนอยจากเบือ้งลกึภายในทีท่าํใหเปนไปได อยางไรกด็ ีปจจยัเหลานี้
สงผลในแตละสังคมที่แตกตางกัน ในสังคมที่ทั้งความเชื่อและปฏิบัติการที่เปน
อทิธพิลของจารตีประเพณสีงผลตอการกระทาํของมนษุยสงู  สงัคมเหลานีจ้ะควบคมุ
ความคิดท่ีอยูนอกกติกาไว (เหมือนกับทีต่องทําตามท่ีผูปกปกษรกัษาบอก) อาํนาจ
ทีฝ่งตรงึอยูเปนเหมอืนแหลงทีอ่ยูขนาดใหญและถกูปกปดไวซึง่ควบคมุรปูแบบการ
แบงแยกทางภูมิศาสตร การถอนตัวในที่นี้ไมใชกระบวนการที่กําลังปฏิบัติการ
อยูมากนักในฐานะที่เปนผลของการจัดระเบียบของระบบกอนสมัยใหมขามพื้นที่
และเวลา แตมันเชื่อมกับอุปสรรคที่กั้นขวางวิธีการสื่อสารที่ไมใชของทองถิ่นดวย
การเกิดขึ้นของยุคสมัยใหม โดยเฉพาะการเรงเราของกระบวนการโลกาภิวัตน 
สภาพการณของสังคมนี้ถูกกัดกรอนมากนอยตางกัน จารีตประเพณีถูกใชใน
การอธบิายและแสดงตวัตนในวธิกีารตางๆทีก่ลาวมาแลว กลาวโดยสรปุ ประเพณี
จะคงอยูตราบเทาที่มันถูกใชในการใชอธิบายเพ่ือทําอะไรบางอยางได และถูก
เตรียมพรอมเพื่อใหเกิดการสนทนากับประเพณีอื่นและยังทําใหเกิดวิธีการกระทํา
บางอยางอื่นๆ อีก การถอนตัวจึงอาจเกิดขึ้นไดในบางบริบท ซึ่งบางครั้งจะทําให
มขีอจาํกดัมากขึน้เรือ่ยๆ กดิเดนสยกตวัอยางของการใชชวีติคูวา การเปลีย่นแปลง
ทางสังคมในเชิงโครงสรางทําใหความสัมพันธหญิงชายเปลี่ยนไป และเกิด
การตั้งคําถามตออัตลักษณตัวตนของหญิงชาย เราจะพบวาในสังคมจะมีคูราง
มากขึน้ การหยาหรอืถอนความสมัพนัธเปนสิง่ทีร่ะงบัความรนุแรงภายในครอบครวั
หรือเปนทางออกหน่ึงของการแกไขปญหาแทนท่ีจะตองทนอยูกับความกดดัน
ในครอบครัว เปนตน

 ความสมัพนัธสวนตวัและวิถชีวีติประจําวนัไดรบัผลจากระเบียบโลกในทุก
ระดับที่เชื่อมโยงกัน การปะทะของวัฒนธรรมอาจจะทําใหเกิดทั้งความรุนแรงและ
การสานเสวนา กิดเดนสเรียกวา “ประชาธิปไตยของการสานเสวนา” ที่ตระหนัก
ถึงความจริงของวัฒนธรรมอ่ืน ซึ่งทําใหเกิดการรับฟง การอภิปราย และการสราง
ความเขาใจรวมกัน อันเปนหนทางท่ีจะลดความรุนแรงหากการถอนตัวออกจาก
ความสัมพันธนั้นๆไมเปนทางเลือกที่ดี ซึ่งเปนการสรางสัดสวนที่รับกันระหวาง
ความเปนไปไดของประชาธิปไตยที่มีในความรูสึกในระดับของชีวิตสวนตัวกับ
ศักยภาพเพื่อการปกครองแบบประชาธิปไตยในระดับโลก
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 แมวาสังคมหลังจารีตประเพณีดูจะเปนจุดจบของจักรวาลทางสังคมของ
การกระทําและประสบการณ แตในขณะเดียวกันก็เปนจุดเร่ิมตนของจักรวาล
ทางสังคมแบบใหมดวย ซึ่งเปนรูปแบบของสังคมระดับโลก (global society) 
ไมใชสงัคมโลกตามกายภาพ (world society) แตในฐานะท่ีเปนพืน้ท่ีทีไ่มมขีอบเขต 
ซึ่งเปนที่มีความผูกพันทางสังคมตองสรางข้ึนไมใชเปนมรดกตกทอดจากอดีต 
แมวามันจะเต็มไปดวยปญหาทั้งในระดับปจเจกและสวนรวมแตมันก็ดูเหมือน
วาจะมีสิ่งที่ดีๆ ไดกลับมาเหมือนกัน สังคมดังกลาวลดทอนอํานาจชอบธรรม 
(authorities) แตทําใหเกิดการรวมศูนยของโอกาสและปญหาเพราะมันเปนไปใน
ทศิทางทีม่อีสิระ การมองลกัษณะการหลงตวัเองหรอืปจเจกนยิมเปนแกนกลางของ
สังคมหลังจารีตประเพณีเปนความเขาใจผิด แตควรมองสองลักษณะน้ีในแงของ
ศักยภาพตออนาคต ในชีวิตความสัมพันธ การเปดตัวเองตอผูอื่น เปนเงื่อนไขของ
การสรางความสามัคคี สวนในแงมุมระดับโลก แมแตการจับมือกันในแบบมิตร
ก็เปนการบงบอกถึงความพรอมที่จะอภิปรายประเด็นตางๆ รวมกัน
 ศักยภาพและความเปนจริงเปนสองสิ่งที่ไปดวยกันยาก ไมตองพูดถึง
การทําอะไรท่ีสุดขั้วซึ่งอาจจะทําใหเกิดความกังวล สังคมสรางเคาลางของความ
ไมแนนอนขนาดใหญขึน้มาแลว ตวัอยางเชน การทําใหชองวางระหวางคนรวยและ
คนจนท้ังในระดับทองถิ่นและระดับโลกขยายกวางขึ้น  ดังนั้น จึงมีการเรียกรอง
การมีสวนรวมทางการเมืองแบบใหมที่ไมใชในทิศทางเดิมที่ผานมา ไมตองพูดถึง
แนวคิดแบบหลังสมัยใหม แตเราควรมองถึงความเปนไปไดของ “ประชาธิปไตย
เชิงสานเสวนา” ที่ขยายความจากประชาธิปไตยของความรูสึกในชีวิตสวนตัว
สูขอจํากัดภายนอกของระเบียบโลก ในฐานะที่เปนมนุษยในสังคมโลกคนหนึ่ง 
เราไมไดถูกชี้ชะตาใหสรางความแตกแยกท่ีแกไขไมไดและไมไดมุงสูกรงเหล็ก
ดังที่เวเบอรกลาว แมวาลักษณะเชิงบีบบังคับจะเปนตัวขวางการพัฒนารูปแบบ
ชวีติมนุษยทีเ่ชือ่วาเปนผลจากความเปนจรงิตามสตูรสาํเรจ็ของจารตีประเพณเีพยีง
เล็กนอย แตการปกปองจารีตประเพณีก็ยังคงแสดงบทบาทที่สําคัญอยู
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วิจารณบทความของกิดเดนส
 จากบทความขางตน จะเหน็วางานของกิดเดนสเปนงานท่ีวเิคราะหในแนว 
Structuration Theory โดยเนนความสําคัญของผูกระทําการในการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัตน โดยรับเอาแนวคิดที่หลากหลาย
ทั้งจากสังคมวิทยา มานุษยวิทยา ปรัชญา มาผสมผสานและพัฒนาเพื่ออธิบาย
การเปลี่ยนแปลงดังกลาว จุดเดนของงานชิ้นนี้คือการนําเสนอคุณลักษณะของ
สังคมสมัยใหมและสมัยใหมอยางสุดข้ัว ผานการอธิบายความแตกตางของสังคม
ประเพณีและหลงัประเพณทีีเ่กดิขึน้พรอมกบัการกาวสูสงัคมสมยัใหมไดอยางชดัเจน
และอยางนาสนใจ
 มุมมองท่ีกิดเดนสเสนอคือการพยายามมองการเปล่ียนแปลงทางสังคม
วฒันธรรมในทางบวก ทีผู่กระทาํการสามารถทีจ่ะเปนผูนาํการเปลีย่นแปลงในทาง
สรางสรรคได กดิเดนสเห็นความสําคญัของจารีตประเพณียงัคงมีอยูในฐานะท่ีเปน
ตวัคานอํานาจกับสมัยใหม ในขณะเดียวกันกไ็มไดเสนอวาจะตองอนุรกัษประเพณี
ดั้งเดิมท่ีกอใหเกิดปญหาความรุนแรง ซึ่งไดนําเสนอแนวคิดเร่ืองการคํานึงถึง
ความเสี่ยง (Risk) และผลที่อาจจะเกิดขึ้นในการธรรมเนียมสมัยใหม กิดเดนส
ปฏิเสธการมองแบบสุดขั้วตามแนวหลังสมัยใหม กลาวคือ ควรมองการปรับ
ประยุกตจารีตประเพณีใหเหมาะสมตามยุคหรือการร้ือสรางประเพณีในแตละบริบท
นั่นเอง อยางไรก็ดี ในสวนสุดทายของบทความกลับดูเหมือนวาจะไมมีน้ําหนัก
เหมือนสวนอื่นๆ เพราะกิดเดนสกลับหยิบยกประเด็นหญิงชายกับความรุนแรง 
โดยละเวนที่จะพูดถึงประเด็นดานศาสนา (ซึ่งอาจจะเปนวิธีการเล่ียงความขัดแยง
การและพาดพิงศาสนาอ่ืนดวยการใหความยอมรับนับถือ และเนนเรื่องการแกไข
ปญหาตางๆ ดวยการสานเสวนา [dialogue] แทน ก็เปนได) โดยในสวนสุดทายนี้ 
กิดเดนสไดเชื่อมโยงประเด็นเกี่ยวกับประชาธิปไตยซึ่งเปนผลงานในระยะที่สาม
ของผลงานเขาดวย
 Lash ไดชวยทบทวนและย้ํามุมมองของกิดเดนสในสวนบทวิจารณของ
หนงัสือ โดยเฉพาะในเรือ่งของผูเชีย่วชาญวา มมุมองของกดิเดนสเรือ่ง “ความเชือ่มัน่” 
(trust) เปนมุมมองที่เชื่อมกับมุมมองของ Beck ในเรื่องการทําใหสิ่งตางๆ เปน
เรือ่งท่ีถกูกฎหมาย (legitimization) ดวยการยอมรับความรับผดิชอบท่ีสถาบันหรอื
บคุคลตางๆ พงึม ีซึง่กดิเดนสนาํเสนอเร่ืองความเช่ือม่ันในระบบของความเช่ียวชาญ 
โดยมองความเชี่ยวชาญในฐานะเปนผูกระทําการไมใชผูถูกกระทํา ซึ่งในสถาบัน
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ตางๆ จะลงทุนในความเชื่อมั่นที่มาพรอมกับหนาที่และความรับผิดชอบซึ่งคน
ในสังคมมักจะถามถึงความชอบธรรมทางกฎหมายดวย กิดเดนสไดแยกความ
แตกตางระหวางคุณลักษณะของจารีตประเพณีแบบเกากับใหมโดยใหมองที่
ความจริง (truth) โดยคนที่เปนผูชํานาญการเฉพาะทางในระบบเกาคือผูปกปกษ
รกัษา เชน พระหรอืผูวเิศษ และความจรงิคอืความจรงิตามสตูร (Formulaic truth) ทีม่ี
สูตรสําเร็จไวแลว สวนในสังคมสมัยใหมผูชํานาญเฉพาะทางคือผูเชี่ยวชาญ
และความจริงคือสิ่งท่ีถูกนําเสนอข้ึนมา15 จารีตประเพณีไมใชเปนเหมือน
ขนบธรรมเนียมแตเปนโครงสรางท่ีเปนนามธรรมท่ีเช่ือมโยงกับเนื้อหาดาน
ศีลธรรมไว โครงสรางดังกลาวรวมถึงความมีศีลธรรมและคุณลักษณะเฉพาะ
ชั่วขณะหนึ่งไว จารีตประเพณีเชื่อมกับความทรงจํารวมซึ่งเปนการสรางอดีตขึ้น
มาใหมเพื่อการจัดการอนาคต การเปลี่ยนผานของระบบความเชี่ยวชาญสูพื้นท่ี
สาธารณะทางการเมืองที่มีตรรกะในเชิงประชาธิปไตยวาดวยการสานเสวนาก็คือ
การสะทอนยอนแยงในเชิงสถาบันนั่นเอง
 ขอวิจารณตองานของกิดเดนสตอประเด็นสังคมหลังจารีตประเพณีและ
ยุคสมัยใหม มีทั้งที่สนับสนุนแนวความคิดและไมเห็นดวย โดยเฉพาะในแงของ
การมองโลกในแงบวกซึ่งอาจจะเกินไป ตัวอยางเชน Loyal (2003: 124-128) แย
งกิดเดนสในเรื่องขอสันนิษฐานตอการมองสังคมจารีตประเพณีโดยเฉพาะสังคมที่
ไมใชตะวนัตกวาไมมคีวามยดืหยุนและตอการสะทอนยอนแยงทีเ่พิม่ขึน้ในยคุสมยั
ใหมวาเปนการมองที่งายและผิวเผิน Anthias (1999 อางถึงใน Loyal 2003: 127) 
เห็นวาการพูดถึงตําแหนงวิชาการท่ีมคีวามพิเศษเปนการมองบนฐานของการทําให
เปนสากลของนักคิดตะวันตก จึงทําใหกิดเดนสขาดคุณสมบัติของนักสังคมวิทยา
ที่มีลักษณะยอนแยง (refl exive sociology16) การมองของกิดเดนสในเรื่องมนุษย
ในฐานะผูกระทําการที่มีอิสระไมไดเริ่มจากการมองมนุษยในฐานะเปนสวนหนึ่ง

 15 ในแงนี้ ความคิดของกิดเดนส จึงเกี่ยวเน่ืองกับ Hobsbawm (1983) อยางยิ่ง เพราะ
ประเพณีที่ถูกสรางข้ึนในทรรศนะของ Bobsbawn หมายถึงแบบฉบับชองการปฏิบัติชุดหนึ่ง โดยปกติ
จะอยูภายใตกฎเกณฑที่รูกันไมทางตรงก็ทางออม และพิธีกรรมหรือสัญลักษณบางอยาง ซึ่งมักจะ
ปลูกฝงคุณคาและขนมธรรมเรียมบางอยางดวยการกระทําซ้ํา ซึ่งมีนัยวามันตองมีความตอเนื่องกับ
อดีตดวย จริงๆ แลวถาเปนไปไดประเพณีเหลานั้นมักตองการสรางความตอเนื่องกับประวัติศาสตร
ในอดีตขึ้นมาใหได เพราะน่ันหมายความวาประเพณีนั้นๆ จะเปน “ของจริงแท” แนนอน เพราะมีอยู
ในประวัติศาสตรของชาตินั้น ๆ มากอนดวย อยางไรก็ดีประเพณีก็ไมตอเนื่องกับอดีต แตหากแตกหัก
กับอดีตดวย (ธเนศ  อาภรณสุวรรณ 2542)
 16 Bourdieu and Wacquant 1992
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ของสังคม มนุษยไมไดเปนอิสระจากการกระทําตางๆ โดยงาย แตมีระดับ
ในการกระทําซึ่งผูกติดกับเรื่องผลประโยชนทางสังคมหรือทางวัตถุดวย ดังนั้น 
ที่กิดเดนสเห็นวาสิ่งที่อยูในความคิดแบบ fundamentalism17 คือสิ่งท่ีครอบงํา
มนุษยเปลี่ยนแปลงไมไดหรือวิพากษไมไดนั้น จึงเปนไปในทางตรงกันขาม 
นอกจากนี ้สาํหรบัการมองเรือ่งยคุสมยัใหม Loyal ยงัเหน็วาการวเิคราะหสือ่ท่ีสราง
ขอมูลตางๆ ในยุคใหมในฐานะท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งตอการกระทําของมนุษย18

 Mestrovic (1998: 3-4) วิพากษงานสวนใหญของกิดเดนสในทางตรง
ขามอยางสิน้เชิง เขาตัง้ขอสงสยัตอทฤษฎีของกดิเดนสในเร่ืองประเพณีทีถ่กูรือ้สราง 
(ซึง่เชือ่มกบัแนวคดิประเพณปีระดษิฐ) และการใหประชาธปิไตยตอความรูสกึ แมวา
เขาจะเห็นดวยวามันเกิดประเพณีแบบดังกลาวในยุคใหม แตเขาเรียกประเพณี
ดงักลาววาเปนประเพณสีงัเคราะห (synthetic tradition) และเรยีกอารมณความรูสกึ
ที่เกิดขึ้นวาเปนสิ่งที่สังเคราะหขึ้นเหมือนกัน เขาเห็นวาการพัฒนาในสมัยใหมนี้
นํามาสูการตกเปนทาสในรูปแบบใหม ไมใชที่กิดเดนสเห็นวาเปนส่ิงที่นําพา
การเมืองแบบประชาธิปไตยใหเคลื่อนไป และยังเห็นวากิดเดนสไมไดพิสูจน
ตรวจสอบหรือวิจัยใหเห็นวาสิ่งที่เปนอันตรายของประเพณีในยุคสมัยใหมนั้นคือ
อะไรบาง
 ผูเขียนเห็นวา หากกิดเดนสมองทุกอยางเปนเรื่องแกไขไดในแงบวกจน
เกินไปอาจจะทําใหเรามองหลุดประเด็นเร่ืองการไมสามารถกระทําการบางอยาง
ของมนษุยทีม่เีงือ่นไขและขอจาํกดัในการดาํรงชวีติและการกระทาํการทีแ่ตกตางกนั 
การมองถึงภัยตอการสูญสลายของจารีตประเพณีของสังคมหรือการอนุรักษ
ประเพณีโดยเฉพาะสังคมที่อยูระหวางการพัฒนาหรือกึ่งสังคมสมัยใหม
ตองไดรับการใครครวญตรึกตรองและการสานเสวนาอยางเขมขน แตในขณะ
เดียวกัน ผูเขียนก็เห็นวาการมองประเด็นปญหาสังคมในแงบวกเปนทางออก
ที่ดีในการอยูรวมกันในสังคม กิดเดนสไมใชผูรอบรูไปทุกเร่ือง เชนเดียวกับ
นักสังคมวิทยาคนอ่ืนๆ สังเกตวาการกลาวถึงประเด็นตางๆ ในแงบวกของ
กิดเดนสไมใชการมองวาทุกสิ่งสวยงาม ประเด็นเฉพาะ เชน ทุกอยางมีความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นไดโดยเฉพาะในยุคโลกาภิวัตน จึงเปนงานท่ีมีความสําคัญตอการ

 17 fundamentalism หมายถึงการพยายามบรรลคุวามตองการดวยความเชือ่ทีผ่กูติดกบันิสยั
และมีความเปนนามธรรมของมนุษยภายในขอบเขตของการกําหนดบริบทเชิงอํานาจทั้งในทางสังคม
และวัตถุ
 18 ดู Thopson 1995; Bourdieu2000

201มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  | 



ระแวดระวังสังคม งานเขียนของกิดเดนสไมใชงานท่ีขาดตอนแตมีพัฒนาการทาง
ความคิดที่สืบเนื่องกันโดยตลอด จะเห็นไดจากงาน A Contemporary Critique 
of Historical Materialism ซึ่งเปนงานทางทฤษฎีตั้งแตป 1981 ไดกลาวถึงวิธี
การมองในเร่ืองความสัมพันธของบุคคลและสังคมในยุคสมัยใหม19 มากอนแลว 
แนวความคิดเรื่องจารีตประเพณีในยุคสมัยใหมเปนงานตอเนื่องจากหนังสือเรื่อง 
The Consequences of Modernity (1990) และ Modernity and Self-Identity 
(1991) นอกจากมีจุดยืนของการเปนนักคิดแนวสมัยใหมแลว กิดเดนสยังปฏิเสธ
แนวคดิแบบสงัคมนยิมและเห็นวางานเขยีนของเขาเปนแนวซายใหมซึง่เปนแนวคิด
หลังสังคมนิยมและเนนนําเสนอแนวคิดประชาธิปไตยในฐานะเปนทางเลือกของ
สงัคม และเรียกรองความรวมมือในทุกภาคสวนเพ่ือใหสงัคมหาทางออกจากภาวะ
วิกฤตตางๆรวมกัน20 
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