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บทบรรณาธิการ 
 

 วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปที่ 9 ฉบับที่ 1 เปน
วารสารฉบับแรกของป พ.ศ. 2556 ซึ่งมีบทความทั้งสิ้นเกาบทความดวยกัน ซึ่ง
สามารถจัดประเภทบทความไดทั้งสิ้นสองกลุมดวยกันคือ กลุมแรกวาดวย
กระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม กลุมที่สองเปนกลุมบทความที่ชี้ใหเห็นความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมทางดานภาษา วัฒนธรรม และการบริโภค    

บทความดานขบวนการเคลื่อนไหวทาสังคมประกอบดวยสี่บทความ
ดวยกัน คือ บทความแรก “ไซนิชิ” (ชาวเกาหลีในญี่ปุน) กับการตอตาน
สงครามเกาหลี โดยคัทซูยูกิ  ทาคาฮาซิ เปนบทความที่เผยเหตุการณสําคัญทาง
ประวัติศาสตรของการกีดกัน การเบียดขับ การกดขี่ คนตางเชื้อชาติตางภาษา 
ผูเขียนไดชี้ใหเห็นวา ในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 คนเกาหลีซึ่งอาศัยอยูในประเทศ
ญี่ปุนไดเผชิญหนากับการถูกทําใหเปนชายขอบในฐานะพลเมืองชั้นสอง อยางไรก็
ตาม ดังที่นักคิดชาวฝรั่งเศสนามมิเชล ฟูโก วาไววา “ที่ใดมีอํานาจ ที่นั่นมีการ
ตอตาน” (Where there is power, there is resistance.) คนเกาหลีในญี่ปุนได
มีการรวมกลุมกันเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อตอตานภาวะการถูกกดทับ    

บทความที่สอง ขบวนการเคลื่อนไหวตอตานเหมืองแรทองคํา โดย 
สุภีร  สมอนา, ดร.มณีมัย  ทองอยู, รศ.ดร.สมศักดิ์  ศรีสันติสุข เปนบทความหนึ่ง
ที่พยายามเสนอแนวทางในการวิเคราะหขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบเดิมๆ
ซึ่งเนนวิเคราะหปจจัยเชิงโครงสราง บทความนี้ไดเสนอวา การจะทําความเขาใจ
การเคลื่อนไหวทางสังคมจะตองใหความสําคัญกับวิธีคิดรวมทั้งการใหความสําคัญ
กับการใหความหมายของผูที่เคลื่อนไหว กลาวคือ บทความนี้ไดชี้ชวนใหเห็นวา 
เราควรที่มองเห็นผูคนที่เคลื่อนไหวทางสังคมในมุมมองของ “ผูกระทําการ” ซึ่งมี
ความเปนปจเจกภาพดํารงอยู การเคลื่อนไหวทางสังคมจึงไมไดเปนการรวมกลุม
ของผูคนที่เหมือนจับเอาไมขีดมามัดรวมกัน ซึ่งมองเห็นการเคลื่อนไหวเปนเพียง 
“การกระทํารวม” (collective action) เพียงมิติเดียว แตขบวนการเคลื่อนไหว
เปนผลรวมของผูคนที่แตกตางหลากหลาย ตลอดจนปจจัยที่ชี้นําความสําเร็จของ
การเคลื่อนไหวไมไดอยูที่การมี “ทรัพยากรในการเคลื่อนไหว” (resource 
mobilization) ที่เปนวัตถุเทานั้น หากแตยังขึ้นอยูกับระดับการตระหนักถึงปญหา 
การสรางแรงจูงใจ ตลอดจนการสราง “กรอบโครงความคิด” หรือตรรกะในการ
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เคลื่อนไหว อีกทั้งการเคลื่อนไหวทางสังคมมีความเกี่ยวเนื่องกับความรูสึกนึกคิด 
อารมณ ตลอดจนประสบการณของผูคนอีกดวย   

บทความเรื่อง สนามการตอรองเชิงอํานาจของชาวชุมชนแออัดใน
จังหวัดอุบลราชธานี โดยกิตติกาญจน หาญกุล,  ผศ.ดร.กนกวรรณ มะโนรมย, 
ดร.นิตยา  กิจติเวชกุล ไดตอกย้ําวา การศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมควร
ใหความสนใจวิเคราะหอัตลักษณและการสรางพื้นท่ีของผูคนที่มีการตอรอง โดยมี
จุดมุงหมายเพื่อสรางการยอมรับจากสังคมรอบขาง ซึ่งกรอบการทําความเขาใจ
การเคลื่อนไหวทางสังคมควรที่จะใหความสําคัญกับปฏิบัติการในชีวิตประจําวัน
หรือการเมืองในระดับจุลภาค (micro politics) ในขณะที่อีกบทความหนึ่ง คือ 
อยูกับน้ํา: การจัดการปญหาอุทกภัยของชุมชนหาดสวนสุข 1 จังหวัดอุบลราชธานี 
โดยวาสนา ศรีจําปา, ดร.ปนวดี ศรีสุพรรณ ไดศึกษาพื้นที่ชุมชนแออัดในเมือง
เชนเดียวกัน บทความนี้ชี้ใหเห็นวา เมื่อเกิดภัยพิบัติ ทุนทางสังคมที่สําคัญในการ
รับมือกับภาวะวิกฤต คือ ความสมพันธภายในเครือญาติและชุมชน ตลอดจน
บทเรียนจากประสบการณการรับมือน้ําทวมครั้งกอนๆ ระบบการจัดการภัยพิบัติท่ี
ดีจึงควรที่จะคํานึงทุนทางสังคมเหลานั้นดวย 

เมื่อมองอยางเปนองครวมของบทความที่วาดวยกระบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคม ท้ังหมดลวนพยายามเสนอแนวทางการวิเคราะหวา ควรใหความสนใจ
กับการเปนผูกระทําการ สนใจประเด็นการเคลื่อนไหวในระดับทองถิ่น และ
มองเห็นผูที่เคลื่อนไหวทางสังคมมีความแตกตางหลากหลาย อยางไรก็ตาม การ
พยายามสรางแนวทางการวิเคราะหขบวนการทางสังคมที่ตั้งอยูบนวิธีคิดแบบคู
ตางขามระหวางอํานาจและการตอตาน โครงสรางและผูกระทําการ สวนรวมและ
ปจเจก อาจทําใหเรามุงเนนการวิเคราะหที่สุดขั้วไปดานใดดานหนึ่ง จนละเลย
ความสัมพันธเชิงอํานาจที่มีความซับซอน ดังนั้น การทําความเขาใจการ
เคลื่อนไหวในบริบทที่แตกตางหลากหลาย ก็ควรจะมองเห็นทั้งความคิดความรูสึก
ของปจเจกบุคคล ตลอดจนการจัดรูปแบบองคกรในการเคลื่อนไหว ซึ่งแตละกรณี
ลวนมีพัฒนาการและปจจัยแวดลอมที่แตกตางกันไป 

บทความในกลุมที่สอง เปนบทความวาดวยภาษา วัฒนธรรม และการ
บริโภค บทความเรื่อง Heritage Hotels and the Question of 
Authenticity โดย Narin Naratuschan ไดเปดประเด็นวาดวยการแสวงหา
ความจริงแทของนักทองเที่ยวที่ตองการสัมผัสความเกาแกของอาคารโบราณ การ
ปรับปรุงอาคารเหลานั้นใหกลายเปน “เฮอริเทจโฮเต็ล” เปนหนทางหนึ่งที่จะ



วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปที่ 9 ฉบับ 1 (2556)  จ 
  

 

 

ตอบสนองทั้งความตองการของปจเจกบุคคลผูแสวงหาประสบการณแปลกใหม 
ในเวลาเดียวกันก็เปนแนวทางในการอนุรักษสถาปตยากรรมอันล้ําคาในอดีตใหมี
ชีวิตสืบตอไป  

กระนั้นก็ตาม ขอถกเถียงท่ีตามมาก็คือ การผสมผสานความเปนโรงแรม
เลิศหรูกับการอนุรักษสถาปตยกรรมนั้นเปนเรื่องเดียวกันไดหรือไม กลาวคือ 
โรงแรมที่สวมทับอาคารโบราณอันมีคุณคา แทจริงแลวทําใหเสนแบงระหวาง 
“ความจริงแท” กับ “การลอกเลียนแบบ” มีความพรามัวมากขึ้น ดังที่ Jean 
Baudrillard พัฒนาแนวคิดวาดวย simulacra ขึ้นมาอธิบายวัฒนธรรมยุคโพสต
โมเดิรนที่มีการคัดลอกทําสําเนาจนผูคนแทบจะหลงลืมตนฉบับอันจริงแท  
โรงแรมแบบเฮอริเทจชวนใหเราฉงนฉงายตอความเกาใหมของสถาปตยกรรม 
เพราะการตกแตงอาคารสถานที่ใหมไดเขาไปเปลี่ยนแปลงและครอบทับอาคารอัน
เกาแก ทําใหความใหมนั้นกลายเปนสวนหนึ่งของความเกาแกโบราณ แตสิ่งใหมที่
ตอเติมเขาไปนั้นหาใชความเกาแกอันจริงแทไม  

นอกจากนี้ คําถามที่ชวนใหครุนคิดตอไปอีกก็คือ ความจริงแทเพื่อ
ตอบสนองตอการถวิลหาอดีตของคนกลุมหนึ่งนั้น จะชวยทําใหอาคารเกาแกไดรับ
การอนุรักษสามารถใชประโยชนอยางยั่งยืนจริงหรือ เพราะแมอาคารจะไดรับรื้อ
ฟนกลับมาใชใหม แตมันก็ถูกแปรเปลี่ยนใหตอบสนองตอการบริโภคเชิงสัญญะ
ของกลุมลูกคาที่มีกําลังซื้อและมีความปรารถนาที่จะสัมผัสความจริงแทสักครั้ง
หนึ่ง (หรือหลายครั้ง) ในชีวิต หาไดเปนความจริงแทที่มุงหมายตอบสนองตอ
ประโยชนสาธารณะแตอยางใด  

ในขณะที่บทความเรื่อง การสํารวจศาสนสถานจีนในเขตจังหวัดของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางของไทย โดย เมชฌ  สอดสองกฤษ พบวา 
ศาสนสถานจีนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยมีกระจายอยูแทบทุก
จังหวัด จากผลการศึกษาทําใหเรามีมุมมองใหมที่ขามพนแนวคิดเรื่องการกลืน
กลาย (assimilation) ของจี. วิลเลียมส สกินเนอร ที่มองเห็นวาคนจีนจะ
กลายเปนไทยในที่สุด แตเมื่อกาลเวลาดําเนินตอไป การดํารงอยูของศาสนสถาน
จีนในไทยไดชี้ใหเห็นภาพที่ตรงกันขาม กลาวคือ คนจีนยังคงดํารงความเชื่อของ
ตนไวได และการดํารงอยูของศาสนสถานเหลานั้นไมไดยืนยันอัตลักษณของคนจีน
ไวเทานั้น แตทั้งพิธีกรรม ความเชื่อ และศาสนายังสนับสนุนใหเกิดการผสมผสาน
กลมกลืนคนทองถิ่นเขามาเปนสวนหนึ่งของ “ความเปนจีน” มากขึ้น อีกทั้งทําให
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ไมเกิดการแบงแยกแบงเขาแบงเราระหวางคนจีนกับคนทองถิ่น ตางไปจาก
ประเด็นเรื่องสิทธิทางการเมืองกรณีชาวเกาหลีในญี่ปุน ปญหาการจัดการ
ทรัพยากรที่รุกรานการดํารงชีพของคนชนบท การดํารงอยูของชุมชนแออัดภายใต
การเติบโตของเมืองใหญ ซึ่งคนชายขอบเหลานี้ ไมสามารถผสมผสานกลมกลืนกับ
เสียงสวนใหญในสังคมได ทั้งนี้เพราะพวกเขาถูกเบียดขับและกีดกันออกจากสังคม 
แตในกรณีคนจีน การคาขายและการทํากิจการสาธารณประโยชนตางๆตอชุมชน
และสังคมรอบขาง ทําใหคนจีนกลายเปนสวนหนึ่งของสังคมไทยอยางไมยากเย็น  

อยางไรก็ตาม ในปจจุบัน บทบาทของคนจีนที่แผขยายกวางขึ้นใน
บริเวณอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ก็ทาทายใหทบทวนบทบาทของคนจีนในดินแดนแถบ
นี้วามีมากนอยเพียงใด บทบาทของศาสนสถานจีนในประเทศอื่นๆ จะมีบทบาท
เชนเดียวกับในสังคมไทยหรือไมอยางไร นาสนใจวา การที่จีนเริ่มเขามามีอิทธิพล
อยางสูงในทางเศรษฐกิจและการเมืองในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง จะทําใหในอนาคต
คนจีนจะไดรับการตอนรับจากคนทองถ่ินเชนเดียวกับการเขามาของคนจีนในไทย 
หรือจะถูกแบงแยกกีดกันดังเชนคนจีนในประเทศมาเลเซีย  

ในสวนบทความของชมพูนุท ธารีเธียร เรื่อง ตัวนําสวนเติมเต็มใน
ภาษาไทยถิ่นอีสาน ก็ชวยขยายความเขาใจอยางลึกซึ้งในเรื่องการใชภาษาไทยถิ่น
กลางกับภาษาไทยถิ่นอีสานมากขึ้น บทความนี้ถือไดวาชวยสนับสนุนใหภาษาถิ่น
อีสานซึ่งอาจจะถูกลืมเลือนตอไปไดในอนาคตกลับมามีชีวิตชีวามากขึ้น เพราะจะ
พบวา ในปจจุบันภาษาไทยถิ่นอีสานที่เปนภาษาเขียนที่เปนประโยคซับซอนนั้น 
“ในปจจุบันคอนขางหายาก ท้ังนี้เพราะหนังสือพิมพทองถิ่นลวนแตพิมพขอความ
เปนภาษาไทยถิ่นกลางทั้งสิ้น” บทความนี้จึงเปนการยกระดับความเขาใจตอ
ภาษาไทยถิ่นอีสานอยางมีนัยสําคัญไมนอย 

ขณะที่บทความเรื่อง Young Learners’ Inductive grammar 
Learning: A Case of Pratomsuksa 5 Students โดยชุติมา อาจอินทร ได
ชวยชี้ใหเห็นความจําเปนของการพัฒนาแนวทางการเรียนการสอนไวยากรณ
ภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา การเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสองตอง
เผชิญหนากับความไมเขาใจของผูเรียนที่ทั้ง “ไมกลา” และ “กลัว” ภาษาอังกฤษ 
การสอนไวยากรณภาษาอังกฤษจึงตองคํานึงถึงบริบทการใชภาษาควบคูไปดวย 
เพื่อใหผูเรียนรูสึกคุนเคยและสามารถประยุกตนําไปใชในชีวิตประจําวันได นา
เสียดายที่บทความนี้เผยแพรไดในวงจํากัด ทําใหการวางรากฐานการเรียน



วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปที่ 9 ฉบับ 1 (2556)  ช 
  

 

 

ภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐานยังคงขาดแคลนแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาที่
เปนรูปธรรมไปอยางนาเสียดาย 

บทความสุดทาย เปนเรื่ องของการบริ โภค คือบทความเรื่ อง 
ความสัมพันธของความพึงพอใจในสวนประสมทางการตลาดบริการ ความ
จงรักภักดีในตราสินคา และแนวโนมการซ้ือรถยนตยี่หอโตโยตาในอนาคต โดย 
ศิมาพร กาเผือกงาม ไดชี้ใหเห็นวา พฤติกรรมของผูบริโภคที่มีความภักดีตอตรา
สินคานั้น มาจากการพิจารณาอยางไตรตรอง ตลอดจนเกิดจากความรูสึกผูกพัน
กับสินคาที่ตนเองบริโภค ความไววางใจ และความพึงพอใจในสินคาและบริการ 
ซึ่งทั้งหมดนี้ ไดชี้วา พฤติกรรมการบริโภคเปนสิ่งที่ “เปนเหตุเปนผล” ที่ผูบริโภค
ไดชั่งน้ําหนักถึงสิ่งที่ตนเองที่ไดกลับคืนมานั้นคุมคาหรือไม จากบทความชิ้นนี้ทํา
ใหเห็นวา ผูคนยังตัดสินใจเลือกบริโภคมิใชจากอรรถประโยชนแตเพียงดานเดียว 
หรือไมไดเลือกตัดสินใจจากความชอบพอหรือรูปลักษณภายนอกแตเพียงดาน
เดียว หากผูบริโภคเลือกใชบริการหรือซื้อสินคาหนึ่งใด ก็มาจากความเชื่อมั่นใน
สินคาและบริการนั้นมากนอยเพียงใดดวย อยางไรก็ตาม การติดกับดักของการ
มองเรื่องของเหตุและผลอาจทําใหเรามองขามความจริงบางประการไป เชน เหตุ
ใดผูบริโภคซึ่งมองเห็นวาราคารถยนตมีราคาแพงจนเกินไป กลับรูสึกภักดีกับยี่หอ
รถ นั่นอาจเปนเพราะรถยนตยี่หอนั้นอาจตอบสนองตอ “ความปรารถนา” ของ
ปจเจกบุคคล ซึ่งอาจไมใชเรื่องของเหตุและผล แตเปนความรูสึกนิยมชมชอบสวน
บุคคลเสียมากกวา   
 สวนใหญแลว บทความวิชาการมักจะมีพื้นที่จํากัด บทความตางๆไมมี
ความยาวมากนัก แตบทความทางวิชาการมักจะมีการนําเสนอมุมมองใหมๆให
ผูอานไดขบคิดเสมอ หวังเปนอยางยิ่งวา บทความในวารสารฉบับนี้จะทําใหผูอาน
ไดคิดตอ ไมวาจะเห็นดวยหรือเห็นตางจากบทความเหลานี้ก็ลวนเปนประโยชนให
แวดวงวิชาการงอกงามยิ่งๆขึ้นไป 
          

บรรณาธิการ 
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“ไซนิช”ิ (ชาวเกาหลีในญี่ปุน) กับการตอตานสงครามเกาหลี 
“Zai Nichi” (Koreans in Japan)  

and the Anti-Korean War Movement 
 

คัทซูยูกิ  ทาคาฮาซ ิ/ Katsuyuki Takahashi 1 
 

บทคัดยอ 
  

บทความนี้มุงพิจารณา “ไซนิชิ” หรือชาวเกาหลีในญี่ปุน ในอดีต ชาว
เกาหลีใชชีวิตอยางยากลําบากในญี่ปุนและถูกกีดกันในสังคม ซึ่งเปนผลมาจาก
ลัทธิลาอาณานิคมของญี่ปุนและสงคราม ทําใหภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ชาว
เกาหลีไดเขารวมกับขบวนการทางสังคมตางๆในยุคนั้นเพื่อตอตานการถูกกีดกัน 
โดยบทความนี้มุงอธิบายถึงบทบาทของชาวเกาหลีในขบวนการตอตานสงคราม
เกาหลี   

ขณะที่เกิดสงครามเกาหลี  ขบวนการสันติภาพก็กอตัวขึ้นในญี่ปุนดวย  
มีชาวเกาหลีในญี่ปุนไมนอยกอความเคลื่อนไหวตอตานสหรัฐและสงครามดวยการ
ชุมนุมตอตานสงครามเกาหลี และพยายามขัดขวางการผลิตตลอดจนการขนสง
อาวุธยุทโธปกรณจากญี่ปุนถึงคาบสมุทรเกาหลีโดยใชความรุนแรง  อีกทั้งยังนํา
พรรคคอมมิวนิสตญี่ปุนจับอาวุธเขาตอสูเพื่อชวยเหลือมาตุภูมิและตอตานฐานทัพ
สหรัฐฯในญี่ปุน 
 
คําสําคัญ: ไซนิชิ, ขบวนการสันติภาพ, สงครามเกาหล,ี พรรคคอมมิวนิสตญี่ปุน 
 
 
 

                                                        
1 ดร., อาจารย, คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ขอขอบคุณ อาจารยโฆษิต ทิพยเทียมพงษ, อาจารยพฤกษ เถาถวิล และอีกหลายคนที่ไมไดเอย
ชื่อ สําหรับความรวมมือและความอนุเคราะหในการเขียนบทความชิ้นนี้ หากมีขอบกพรองใด ๆ 
ในบทความนี้ ถือเปนความรับผิดชอบของผูเขียนแตเพียงผูเดียว 
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Abstract 

 

Under the Japanese colonial rule in Korea, many Koreans 
lived in Japan as laborers. After World War II, these Koreans 
(Zainichi) participated in social movements aimed at protecting civil 
rights. When the Korean War broke out, the peace movement was 
prevalent in Japan. Many Koreans in Japan were opposed to the 
United States and the Korean War. They also tried to obstruct the 
production and transport of arms and ammunition. In addition, they 
led the Japanese Communist Party to engage in an armed struggle 
against the American military bases in Japan. This essay analyzes the 
Zainichi involvement in the anti-Korean War movement.  
 
Keywords: Zainichi Korean, Peace Movement, Korean War, Japanese 
Communist Party 
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1. บทนํา 
 

บทความนี้นําเสนอเรื่องราวของ “ไซนิชิ” (在日) หรือ “ชาวเกาหลีใน
ญี่ปุน” ซึ่งมีความเปนอยูยากลําบากและถูกกดขี่จากการปกครองในระบอบ  
อาณานิคมและสงคราม หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ชาวเกาหลีในญี่ปุนรวมตัว
เคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อตอตานการกดขี่  บทความนี้จะพิจารณาบทบาทของชาว
เกาหลีในญี่ปุนในขบวนการสันติภาพตอตานสงครามเกาหลีที่สวนใหญนิยม
อุดมการณสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต 

ญี่ปุนชนะสงครามญี่ปุน-รัสเซียในป ค.ศ. 1905 และไดรับสิทธิ
ประโยชนในประเทศเกาหลี  ในป 1910  ญี่ปุนทําสนธิสัญญากับเกาหลี  โดยระบุ
วาญี่ปุนจะรวมเกาหลีใหเปนญี่ปุน (日韓併合) ในกระบวนการอาณานิคม 
ชาวนาเกาหลีสูญเสียที่ดิน2  จึงรับจางทํางานที่บอถานหินหรือทํางานโยธาธิการใน
ญี่ปุน แตไดคาจางนอยกวาครึ่งหนึ่งของกรรมกรญี่ปุน ชาวเกาหลีสรางชุมชนอยู
กันอยางแออัด  และชาวญี่ปุนก็ดูแคลนชาวเกาหลี  เมื่อครั้งที่เกิดแผนดินไหวใหญ
ที่คันโต3  ในป 1923（関東大震災）เนื่องจากมีขาวลือวาชาวเกาหลีจะวางเพลิง
และใสยาพิษในบอน้ํา  ชาวเกาหลีในญี่ปุนจึงถูกหนวยอาสารักษาความปลอดภัย 
(自警団) สังหารประมาณ 5,000 คน   หลังจากเกิดสงครามญี่ปุน-จีนขึ้นในป 
1937 ญี่ปุนขาดแคลนแรงงานเพราะกองทัพญี่ปุนเกณฑชายฉกรรจไปเปนทหาร  
บริษัทญี่ปุนจึงรับสมัครชาวนาเกาหลีมาเปนกรรมกรที่เหมืองแร  สวนรัฐบาลญี่ปุน
ไดประกาศนโยบายรัฐนิยม (皇民化政策) และบังคับใหชาวเกาหลีไปสักการะ
ศาลเจาชินโต, ใชภาษาญี่ปุน, เปลี่ยนชื่อ-นามสกุลเกาหลีเปนญี่ปุน（創氏改名）

และสงเสริมใหสวมใสเสื้อผาญี่ปุน  เนื่องจากสงครามขยายตัวและแรงงานก็ยัง
ขาดแคลนอีก รัฐบาลญี่ปุนจึงบังคับเกณฑชาวเกาหลีไปเปนแรงงานที่บอถานหิน, 
เหมืองแร, โยธาธิการ, โรงงาน, ทาเรือ และฟารม จํานวนประมาณ 7-8 แสนคน    
(強制連行) และในกองทัพญี่ปุน ณ ป 1945 ก็มีทหารที่ เปนชาวเกาหลี 

                                                        
2 รัฐบาลอาณานิคมเกาหลีของจักรวรรดิญี่ปุน (朝鮮総督府) ใหชาวเกาหลีลงทะเบียนที่ดิน 
แตชาวนาเกาหลีสวนใหญไมรูหนังสือและไมสามารถลงทะเบียนที่ดินได รัฐบาลจึงยึดที่ดินและ
ขายที่ดินเหลานี้ใหบริษัทญี่ปุนและชาวนาญี่ปุนราคาถูก 
3 โตเกียวและปริมณฑล 
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364,000 คน นอกจากนี้ ก็มีหญิงผูถูกบังคับใหความสําราญแกทหารดวย（従軍

慰安婦）และเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลงแลว  มีชาวเกาหลีอยูในญี่ปุน
มากกวา 2 ลานคน (คณะกรรมการการทําตําราเรียน, 2007) 

การวิจัยเรื่องชาวเกาหลีในญี่ปุนมีอยูมากมายโดยเฉพาะดานมนุษยธรรม  
แตแทบไมมีการศึกษาเกี่ยวกับชาวเกาหลีในญี่ปุนในขบวนการตอตานสงคราม
เกาหลี    ผูเขียนคิดวาสาเหตุที่ทําใหเปนเชนนี้มี  2  ประการ  ประการแรก คือ 
ผูเกี่ยวของไมตองการพูดถึงเรื่องนี้ เนื่องจากเปนการเคลื่อนไหวที่ไมพึงประสงค 
และอีกประการหนึ่ง คือ พรรคคอมมิวนิสตญี่ปุนมีสวนเกี่ยวของและไมตองการ
เปดเผย 

หลังสงครามโลกครั้งที่  2  สิ้นสุดลงไมนาน ก็เกิดสงครามเย็น  ซึ่งทําให
เกิดขบวนการสันติภาพคัดคานอาวุธปรมาณูขึ้นอยางคึกคักในหลายแหงทั่วโลก   
แตรัฐบาลคายตะวันตกพยายามปราบปรามขบวนการสันติภาพเนื่องจากคิดวา
เปนพวกคอมมิวนิสต  ระหวางนี้ไดเกิดสงครามเกาหลีขึ้น  และชาวเกาหลีในญี่ปุน
มีสวนรวมในขบวนการตอตานสงครามนี้    ผูเขียนเชื่อวา การวิจัยเรื่องนี้จะทําให
เขาใจประวัติศาสตรญี่ปุนหลังสงครามและความเคลื่อนไหวของชาวเกาหลีใน
ขณะนั้น 

หลังจากสงครามเกาหลีพักรบได 50 ป4  ชาวเกาหลีบางคนเริ่มพูดถึง
เรื่องนี้บางแลว  และมีหนังสืออยางนอย  2  เลม โดย ฮิเดคิ นิชิมูระ (Nishimura, 
2004) และเค็นอิชิ วากิตะ (Wakita, 2004) ที่กลาวเกี่ยวกับชาวเกาหลีในญี่ปุนที่
ตอตานสงครามเกาหลี   หนังสือทั้งสองเลมนี้นําเสนอขอมูลที่นาสนใจมากมาย
แมวาจะไมใชงานวิจัยเชิงวิชาการก็ตาม 

บทความนี้อาศัยขอมูลในหนังสือดังกลาว โดยจะพิจารณาวาชาวเกาหลี
ดําเนินการอะไรบาง และมีแรงจูงใจในปฏิบัติการเหลานั้นอยางไรในขบวน
สันติภาพตอตานสหรัฐ และมีจํานวนไมนอยที่ เขารวมขบวนการสันติภาพ  
ประเด็นที่นาศึกษาคือ ปจจัยที่ทําใหเกิดเหตุการณเชนนี้ขึ้น ซึ่งอาจพิจารณาไดใน 
4 แงมุมคือ   (1) การชวยเหลือมาตุภูมิ (2) การขยายความเคลื่อนไหวของการ
ตอสูเพื่อชีวิต (3) ความเกี่ยวพันของญี่ปุนกับสงครามเกาหลี และ (4) การอยู
เบื้องหลังของพรรคคอมมิวนิสตญี่ปุน 
 

                                                        
4 สงครามเกาหลีเพียงแต “พักรบ” เทานั้น แตยังไมยุติลงอยางเปนทางการ 
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2.    ภูมิหลัง: ความเคลื่อนไหวของชาวเกาหลีในญี่ปุน 
 

ยูกิโอ คุริฮาระ(อดีตสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตญี่ปุน) รําลึกถึงเหตุการณ
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 วา “หมูบานที่ผมอาศัยอยู มีหมูบานชาวเกาหลี ชาว
เกาหลีสงเสียงอึกทึกดื่มสุราเคลาเสียงเพลงและเตนรําไปดวยเหมือนกับเทศกาล  
ในขณะที่ชาวญี่ปุนเงียบเหงาซึมเศรา  แตชาวเกาหลีกลับคึกคักเขมแข็ง แลวก็มี
การชักธงชาติเกาหลีดวย” (Kurihara, 1990 : 35-36) 

ญี่ปุนแพสงครามโลกครั้งที่ 2 และถูกสหรัฐยึดครองทางออม กลาวคือ 
สหรัฐฯออกคําสั่งใหรัฐบาลญี่ปุนปฏิบัติตาม ชาวญี่ปุนอยูเหมือนไมมีตัวตน  สวน
ชาวเกาหลีภูมิใจที่หลุดพนจากการเปนเมืองขึ้น  ในเดือนสิงหาคม ค
ชาวเกาหลี  2  ลานกวาคนอยูในญี่ปุน ครั้นสงครามยุติลงแลว แรงงานเกณฑสวน
ใหญก็กลับเกาหลี ประชากรเกาหลีในญี่ปุนจึงลดลงจนเหลือประมาณ  
ในสิ้นป  1947 (Paku, 2006 : 139) 

 

 
ภาพที่ 1 ชาวเกาหลีไดรับการปลอยตัวจากเรือนจํา ป 1945

ที่มา: Japanese book "Occupied Japan that United States Armed Forces 
photographed" published by Kawade-Shobo-Shinsha. 

United States Armed Forces owns this original photograph.
 

ในวันที่  10  ตุลาคม  1945  นักโทษการเมือง  16  คน  รวมถึงชาว
เกาหลีไดรับการปลอยตัวจากเรือนจําที่โตเกียว  มีคนมาตอนรับ  

 5 

รําลึกถึงเหตุการณ
หมูบานที่ผมอาศัยอยู มีหมูบานชาวเกาหลี ชาว

เกาหลีสงเสียงอึกทึกดื่มสุราเคลาเสียงเพลงและเตนรําไปดวยเหมือนกับเทศกาล  
ในขณะที่ชาวญี่ปุนเงียบเหงาซึมเศรา  แตชาวเกาหลีกลับคึกคักเขมแข็ง แลวก็มี

และถูกสหรัฐยึดครองทางออม กลาวคือ 
ออกคําสั่งใหรัฐบาลญี่ปุนปฏิบัติตาม ชาวญี่ปุนอยูเหมือนไมมีตัวตน  สวน

ชาวเกาหลีภูมิใจที่หลุดพนจากการเปนเมืองขึ้น  ในเดือนสิงหาคม ค.ศ.1945  มี
ลานกวาคนอยูในญี่ปุน ครั้นสงครามยุติลงแลว แรงงานเกณฑสวน

นจึงลดลงจนเหลือประมาณ  6  แสนคน

 

1945 
Japanese book "Occupied Japan that United States Armed Forces 

Shinsha.  
States Armed Forces owns this original photograph. 

คน  รวมถึงชาว
เกาหลีไดรับการปลอยตัวจากเรือนจําที่โตเกียว  มีคนมาตอนรับ  700  คน  ซึ่งใน
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จํานวนนี้มีชาวเกาหลี  400  กวาคน (Mun, 2007:83:84) ผูปลดปลอยนักโทษ
การเมืองเหลานี้คือกองบัญชาการทหารสูงสุดฝายสัมพันธมิตร 
Commander for the Allied Powers, SCAP)   ในขณะที่รัฐบาลญี่ปุนไดแตนิ่ง
เฉยและชาวญี่ปุนก็ลืมไปแลววามีนักโทษการเมืองถูกคุมขังอยูในชวงสงครา

ชาวเกาหลีในญี่ปุนเกิดขวัญและกําลังใจ  มีความตื่นตัวและเขมแข็งใน
กิจกรรมตาง ๆ  โดยลุกขึ้นมาเดินขบวนฉลองอิสรภาพและตอสูกับกลุมนักเลง
เกี่ยวกับสถานที่ขายของในตลาดมืดและเงินคาคุมครองที่ถูกเรียกเก็บ ชาวเกาหลี
กอตั้งองคกรปกครองตนเองทั่วประเทศ   กรรมกรเกณฑมากกวา  
เรียกรองคําขอโทษตองานหนัก คาจางที่ยังไมจาย  คาชดเชยความเสียหายจาก
การเกณฑแรงงานที่เหมืองถานหินและเหมืองแรมากกวา 50
ขบวนการแรงงานนั้น ชาวเกาหลีในญี่ปุนเริ่มตนขึ้นกอนกรรมกรญี่
ตุลาคม 1945  มีการจัดตั้ง“สันนิบาตชาวเกาหลีในญี่ปุน”(在日本朝鮮人連盟

ทางสันนิบาตไดเรียกรองอิสรภาพและเอกภาพของเกาหลี,  การลมลางระบอบ
จักรพรรดิ, การกอตั้งรัฐบาลประชาธิปไตย,  และการลงโทษชาวเกาหลีที่รวมมือ
กับญี่ปุนและขายชาติ (Mun, 2007 : 90-91) 

 

 

ภาพที่ 2 สันนิบาตชาวเกาหลีในญี่ปุน ป 1946 
 

ที่มา: Japanese book "The First Anniversary of Korean Liberation" 
published by Shinkan Sha. 

 
สมัยอาณานิคม  รัฐบาลญี่ปุนหามชาวเกาหลีตั้งโรงเรียนเกาหลี  แต

หลังจากที่ญี่ปุนแพสงครามแลว  ชาวเกาหลีก็ตั้งโรงเรียนทั่วประเทศ   โรงเรียน
เหลานี้สอนภาษาเกาหลี  ประวัติศาสตรเกาหลี และวัฒนธรรมเกาหลีเพื่อฟนฟู
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ผูปลดปลอยนักโทษ

การเมืองเหลานี้คือกองบัญชาการทหารสูงสุดฝายสัมพันธมิตร (Supreme 
ในขณะที่รัฐบาลญี่ปุนไดแตนิ่ง

ารเมืองถูกคุมขังอยูในชวงสงคราม 
ลังใจ  มีความตื่นตัวและเขมแข็งใน

กิจกรรมตาง ๆ  โดยลุกขึ้นมาเดินขบวนฉลองอิสรภาพและตอสูกับกลุมนักเลง
เกี่ยวกับสถานที่ขายของในตลาดมืดและเงินคาคุมครองที่ถูกเรียกเก็บ ชาวเกาหลี
กอตั้งองคกรปกครองตนเองทั่วประเทศ   กรรมกรเกณฑมากกวา  9  หมื่นคนก็

ขอโทษตองานหนัก คาจางที่ยังไมจาย  คาชดเชยความเสียหายจาก
50 แหง สําหรับ

ขบวนการแรงงานนั้น ชาวเกาหลีในญี่ปุนเริ่มตนขึ้นกอนกรรมกรญี่ปุน ในเดือน
在日本朝鮮人連盟) 

การลมลางระบอบ
และการลงโทษชาวเกาหลีที่รวมมือ

 

Japanese book "The First Anniversary of Korean Liberation"  

สมัยอาณานิคม  รัฐบาลญี่ปุนหามชาวเกาหลีตั้งโรงเรียนเกาหลี  แต
หลังจากที่ญี่ปุนแพสงครามแลว  ชาวเกาหลีก็ตั้งโรงเรียนทั่วประเทศ   โรงเรียน

ประวัติศาสตรเกาหลี และวัฒนธรรมเกาหลีเพื่อฟนฟู



วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปที่ 9 ฉบับ 1 (2556)  7 
  

 

 

ความเปนเกาหลีกลับคืนมา  ในเดือนตุลาคม  1947  มีโรงเรียน  576  แหง  มีครู 
1,500 กวาคน และมีนักเรียนมากกวา  6  หมื่นคน 

อยางไรก็ตาม ชีวิตของชาวเกาหลีในญี่ปุนลําบากกวาชาวญี่ปุน  ในป 
1945 การผลิตขาวตกอยูในสภาพย่ําแยอยางหนัก   ขณะนั้น มีคนตกงานมากกวา 
10 ลานคน เพราะ 1) กรรมกรที่โรงงานอาวุธถูกเลิกจาง, 2) ทหาร 7 ลานคน
กลับมาจากสนามรบนอกประเทศ, 3) พลเมือง 1 ลาน 5 แสนคนกลับมาจาก
ตางประเทศ และ 4) เงินเฟอในป 1946 มากกวา 16 เทาของป 1936 (Miyachi, 
2008:497) 

ในชวงสงคราม สหรัฐโจมตีโรงงานทางอากาศ  โรงงานที่อยูรอดก็ไม
สามารถผลิตอะไรไดมากเนื่องจากขาดอุปกรณ เครื่องอุปโภคบริโภคก็ขาด ชาว
เกาหลีจํานวนมากจึงขายของในตลาดมืด โดยเฉพาะเหลาที่ลักลอบผลิต   เหลา
เหลานั้นขายดีมากเพราะเปนสินคาที่รัฐบาลควบคุมอยูและขาดตลาดดวย  ชาว
เกาหลีในญี่ปุนรูสึกวาเปนอิสระแลวและไมใครปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการ
ลักลอบผลิตเหลาดังกลาวดวย  สวนชาวญี่ปุนก็รูสึกไมดีตอการปฏิบัติตัวเชนนั้น
ของชาวเกาหลี 

สําหรับเรื่องที่อยูอาศัยนั้น ชาวญี่ปุนไมตองการใหชาวเกาหลีเชาหอง 
ชาวเกาหลีจํานวนมากจึงสรางที่พักอยางงายกันเองในที่ที่ไมมีเจาของหรือในที่ที่
สภาพแวดลอมไมดี เชน ละแวกแมน้ํา, พื้นที่ถมใหม, พื้นที่ต่ํา, พื้นที่เปยกชื้น, 
พื้นที่ใตหนาผา, พื้นที่ในหุบเขา, หรือทาเรือ เปนตน  ชาวเกาหลีในญี่ปุนชวยเหลือ
ซึ่งกันและกันเพือ่หลีกเลี่ยงการถูกกระทําอยางมีอคติและการดูถูก   คนเหลานี้มา
อาศัยรวมกันและคอย ๆ สรางชุมชนซึ่งกลายเปนสลัมไปในที่สุด  ในสลัมสวนใหญ
ไมมีน้ําประปา การระบายน้ําเสีย และไฟฟา ชาวเกาหลีใชชีวิตไดไมสะดวก  
หองน้ําตองใชรวมกัน ซึ่งหองน้ําก็มีแค 1 หรือ 2 ที่ในสลัม และประสบปญหา
สุขอนามัย (Kim, 2004:100-102) 

สวน SCAP และรัฐบาลญี่ปุนมีปฏิกิริยาตอชาวเกาหลีดังตอไปนี้ คือ ใน
เดือนพฤศจิกายน 1946  ดําเนินการใหชาวเกาหลีไดสัญชาติญี่ปุน   ในเดือน
เมษายน 1947  ประกาศใชกฎหมายลงทะเบียนคนตางดาว กําหนดใหชาวเกาหลี
อยูภายใตกระบวนการยุติธรรมของญี่ปุน และตองเสียภาษีโดยตองลงทะเบียน
เปนคนตางดาว (Mun, 2007:97) 
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สภาพความเปนอยูของชาวเกาหลีเลวรายลงอยางมากในชวงป  1948-

1949   กอนหนานั้น สหรัฐพยายามทําใหญี่ปุนเปนประชาธิปไตย
5
, ปลดเปลื้อง

อาวุธ, รับรองสิทธิมนุษยชน, ยกเลิกลัทธิทหารนิยม, ลงโทษอาชญากรสงคราม, 
ยกเลิกทหารบกและทหารเรือ, ใหจักรพรรดิประกาศพระองควาเปนมนุษย

ธรรมดา (人間宣言) และเปนสัญลักษณของประชาชนญี่ปุนเทานั้น
6
, ใหผูนํา

ญี่ปุนที่สงเสริมนโยบายสงครามออกจากงานที่รับใชประชาชนสวนรวม(公職追 

放),  และประกาศใชรัฐธรรมนูญที่กําหนดวา 1) ประชาชนมีอํานาจอธิปไตยแทน
จักรพรรดิและอยูใตระบบ “คณะรัฐมนตรีโดยความไววางใจจากรัฐสภา” 2) เลิก
ทําสงครามและหามมีทหาร และ 3) เคารพสิทธิสวนบุคคล  แตสหรัฐเปลี่ยน
นโยบายตอญี่ปุนเพราะกลุมสังคมนิยมขยายตัวมากขึ้นซึ่งรวมไปถึงจีน เวียดนาม 
และเกาหลี กลาวคือ สงครามเย็นทําใหสหรัฐนํานโยบายตอตานคอมมิวนิสตมาใช
ในญี่ปุน  ญี่ปุนกลายเปนที่กั้นคอมมิวนิสตกับสหรัฐ  นโยบายของสหรัฐตอญี่ปุน
ยอนกลับสวนทางกับประชาธิปไตยและสันติภาพ (逆コース, Reverse Course) 
(Miyachi, 2008:496-502) 

 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ 1947 สหรัฐหามขาราชการชุมนุมประทวง ใน
เดือนมิถุนายน 1950 ยุบคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสตญี่ปุน ตอมามี
การปราบปรามขบวนการสันติภาพและสั่งใหหยุดออกหนังสือพิมพ “ธงแดง”  
(赤旗) ของพรรคคอมมมิวนิสต สมาชิกพรรคและผูสนับสนุนถูกไลออกจากที่

ทํางาน (レッドパージ，Red Scare) จากนั้น ในเดือนกรกฎาคม 1952 
รัฐบาลญี่ปุนประกาศใช “กฎหมายปองกันมิใหเกิดการเคลื่อนไหวทําลาย”  
(破壊活動防止法) และควบคุมกลุมฝายซายมากขึ้น  นอกจากนี้ ญี่ปุนมีกอง
กําลัง คือ “กองตํารวจปราบจลาจล” (警察予備隊) ซึ่งตอมาไดพัฒนาเปน 
“กองกําลังปองกันตนเอง” (自衛隊) ในป 1954 ในวันที่ 8 กันยายน 1951 

                                                        
5 กรรมกรมีเสรีภาพในขบวนการแรงงานโดยมีกฎหมายสหภาพแรงงานรองรับ  ชาวนาที่ไมมีไร
นามีจํานวนนอยลงเพราะมีการปฏิรูปไรนา   ยุบกลุมผูมีอํานาจทางการเงิน (ไซบัตสึ) เพื่อใหมี
เสรีภาพทางเศรษฐกิจ (財閥解体)   ยอมรับสิทธิทางการเมืองของผูหญิง   ยุบศาสนาชินโต
แหงชาติ (国家神道)  และแยกการเมืองกับศาสนาออกจากกัน (政教分離)   
6 แมวาบางประเทศ เชน ออสเตรเลีย จีน เรียกรองใหตัดสินระบุวาจักรพรรดิเปนอาชญากร
สงคราม แตแม็คอารเธอร (Douglas MacArthur, ผูบัญชาการของ SCAP) ใชระบอบจักรพรรดิ
เปนเครื่องมือปกครองญี่ปุน  โดยทําใหจักรพรรดิเปนสัญลักษณของประเทศ 
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ญี่ปุนทําสนธิสัญญาสันติภาพ (単独講和条約)
7
  และสนธิสัญญาความมั่นคงกับ

สหรัฐ (日米安全保障条約) พรอมกัน สนธิสัญญาฉบับหลังอนุญาตใหสหรัฐมี
ฐานทัพในญี่ปุนไดมาจนถึงปจจุบัน  ญี่ปุนเขากับคายสหรัฐซึ่งตอตานโซเวียตและ
จีน (Miyachi, 2008:502-509) 

ในชวงนี้ สหรัฐมองการเคลื่อนไหวของชาวเกาหลีที่ตอตานการกดขี่และ
ตอสูเพื่อสันติภาพวาเปนคอมมิวนิสต  สหรัฐเกรงวาชาวเกาหลีในญี่ปุนจะรวมมือ
กับการตอตานสหรัฐในคาบสมุทรเกาหลี  ในป 1948 จึงปดโรงเรียนเกาหลี  และ
ในป  1949  ยุบ“สันนิบาตชาวเกาหลีในญี่ปุน” (Ito, 2004:784) 

กลาวโดยสรุปคือ หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ชาวเกาหลีในญี่ปุนดีใจที่ได
อิสรภาพแมวาชีวิตยังลําบากอยู และตองตอสูเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นก็ตาม   สวนสหรัฐได
พยายามผลักดันใหญี่ปุนเปนประชาธิปไตย แตเมื่อสงครามเย็นอุบัติขึ้น สหรัฐก็
เปลี่ยนทิศทางนโยบายประชาธิปไตย มองวาชาวเกาหลีเปนภัยตอรัฐบาลญี่ปุน 
และควบคุมชาวเกาหลีมากขึ้น สวน “สันนิบาตชาวเกาหลีในญี่ปุน” ก็พยายาม
ปกปองชีวิตชาวเกาหลีมากกวาสงเสริมใหกลับมาตุภูมิกอนที่จะถูกสั่งยุบ 

 
3. ขบวนการสันติภาพตอตานสงครามเกาหลีของชาวเกาหลีในญี่ปุน 
 

เมื่อเกิดสงครามเกาหลีขึ้นแลว  ชาวเกาหลีในญี่ปุนไดรณรงคเพื่อหามใช
อาวุธปรมาณูอยางเด็ดขาด (Stockholm Appeal) มีการชุมนุม เดินขบวน แจก
ใบปลิวตอตานสงครามเกาหลี   และยังมีการใชความรุนแรงดวย เชน ใชระเบิด
ขวด เพื่อขัดขวางการผลิตและการสงอาวุธยุทโธปกรณไปเกาหลี 

 

                                                        
7 ในการประชุมสันติภาพนั้น ประเทศจีนและเกาหลีไมไดรับเชิญใหเขารวมการประชุม   อินเดีย 
พมา และยูโกสลาเวียไดรับเชิญ แตไมเขารวมการประชุม  อีกทั้งสหภาพโซเวียต โปแลนด และ
เช็คโกสโลวาเกียก็ไมไดลงนามในสนธิสัญญา  และในทายที่สุดมี 49 ประเทศซึ่งสังกัดอยูกับคาย
สหรัฐลงนาม  จึงถูกระบุวาเปนสนธิสัญญาฝายเดียว   
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ตัวอยางเชน  ปู เดิกสุ (夫徳秀)
8
  แจกใบปลิวหลายแหงที่จังหวัดโอ

ซากาของญี่ปุนเพื่อคัดคานสงครามเกาหลี  สนับสนุนเกาหลีเหนือ  และตอตาน
สหรัฐที่แทรกแซงทางทหาร   สําหรับการกระทําเชนนี้ถาถูกจับกุม ก็จะถูก
เนรเทศไปยังเกาหลีใตและถูกลงโทษหนักฐานเปนคอมมิวนิสต   ดังนั้น การแจก
ใบปลิวดังกลาวจึงเปนการเคลื่อนไหวที่เสี่ยงเอาชีวิตเขาแลก  นอกจากนั้น ปุ เดิก
สุ ก็สมัครเปนกรรมกรทาเรือ  และทิ้งอาวุธลงทะเลเพื่อขัดขวางการสงอาวุธไป
เกาหลี [Nishimura 2004:136-137]   อีกคนหนึ่ง คือ  ลี ซีกุน (李実根)

9
   ซึ่ง

พิมพใบปลิวที่ระบุวา  “จักรวรรดินิยมอเมริกาเปนพวกกอการราย”  โดยนําออก
แจกที่โรงหนังในจังหวัดฮิโรชิมา  และถูกตํารวจติดตาม   และอีกคนหนึ่งคือ ปก 

ยงชล (朴容徹)
10

  ซึ่งพิมพและแจกใบปลิวแกกรรมกรที่จังหวัดมิเอะ ใบปลิว
ดังกลาวระบุวา  “อยาผลิตและสงอาวุธ” (Oguma, Kang 2008:507, 526, 555) 

ชาวเกาหลีในญี่ปุนไมนอยสนับสนุนเกาหลีเหนือแมวาคนเหลานี้เกือบ
ทั้งหมด (98%) มาจากเกาหลีใตก็ตาม     นักเคลื่อนไหวสวนใหญนิยมอุดมการณ

ของพรรคคอมมิวนิสตญี่ปุน
11

   และกอการเคลื่อนไหวตอตานสหรัฐและสงคราม
ทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนทหารเกาหลีเหนือ   ตอนนั้นพรรคคอมมิวนิสตญี่ปุนก็
สนับสนุนการเคลื่อนไหวของชาวเกาหลีเชนนี ้  

เหตุการณ  “ซุอิตะ” (吹田事件)  เปนการชุมนุมและเดินขบวน
ตอตานสงครามเกาหลีที่มีชื่อเสียง เหตุการณนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่  24  มิถุนายน  
1952  ในโอกาสครบรอบ  2  ปสงครามเกาหลีที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยโอซากา

                                                        
8 เกิดที่เกาหลีเหนือในป 1929 มาโอซากาในป 1938   หลังสงคราม เรียนลัทธิมารกซ-เลนินที่
โรงเรียนภาคค่ํา เคยเปนอดีตประธาน “สันนิบาตเยาวชน” (在日本朝鮮民主青年連盟) 
ในโอซากา  ถูกจับในเหตุการณซุอิตะ  ถูกทรมานระหวางสอบสวนแตไมยอมสารภาพ  ไดัรับ
การประกันตัวและถูกตัดสินคดีวาไมผิด (Nishimura 2004: 140, 155-156) 
9 เกิดที่จังหวัดยะมะงุฉิในญี่ปุน  ในป 1929 เขารวม “สันนิบาตเยาวชน” แจกใบปลิวคัดคาน
สงครามเกาหลี  จําคุก 7 ป  และเขารวม“สมาคมสหชาวเกาหลีในญี่ปุน” (Oguma, Kang 
2008: 523) 
10 เกิดที่เกาหลีใตในป 1929   หลังสงคราม มายังจังหวัดมิเอะที่บิดาอาศัยอยู  เขารวม  
“สันนิบาตชาวเกาหลีในญี่ปุน” พรรคคอมมิวนิสตญี่ปุน และ “สมาคมสหชาวเกาหลีในญี่ปุน”  
(Oguma, Kang 2008: 503) 
11 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ปญญาชน นักศึกษา และกรรมกรในญี่ปุนจํานวนไมนอยสนับสนุน
สังคมนิยมในฐานะพลังสันติภาพ และแนวทางนี้ไดกลายเปนกระแสใหญตอมา 
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ใกลกับฐานทัพสหรัฐและสนามบินอิตะมิ (伊丹)  ซึ่งปจจุบันกลายเปนสนามบิน
โอซากา  แตตอนนั้นเปนฐานทัพสงเครื่องบินทิ้งระเบิด  B29  ของสหรัฐเพื่อไป
ปฏิบัติการที่ เกาหลี เหนือ  การชุมนุมมีผู เข าร วมประมาณ 
ประกอบดวย  นักศึกษา  กรรมกร  ชาวนา  ผูหญิง  และชาวเกาหลี  ผูหญิงชาว
เกาหลีทําขาวปนสําหรับผูชุมนุม 1,000 คน ซึ่งเรียกรองวา  “หยุดสงครามเกาหลี
ทันที”  “คัดคานฐานทัพอเมริกาในญี่ปุน”  “ใหกองทัพอเมริกากลับ
การสงอาวุธและการเปดอุตสาหกรรมทหาร”  “คัดคานการมีทหารอีกและการ
เกณฑทหาร”  “คัดคานกฎหมายปองกันมิใหเกิดการเคลื่อนไหวทําลาย
(Wakita, 2004:425) 

 

 
ภาพที่ 3 การเดินขบวน ป 1952 

ที่มา: Japanese book "Album of the 20-Year History of Postwar Japan"
published by Kyodo News. 

 
หลังการชุมนุม  ผูชุมนุมเดินขบวนไปยังสถานที่สับรางรถไฟซุอิตะ  ซึ่ง

รถไฟบรรทุกอาวุธที่ผลิตในโอซากาสูทาเรือโกเบจอดอยู   จุดประสงคของการ
เดินขบวนคือเพื่อขัดขวางการขนสงอาวุธโดยรถไฟขบวนนั้น   ในเหตุการณนั้น 
นักศึกษาและชาวเกาหลีประมาณ 400 คนเดินขบวนไปยังสถานที่สับรางรถไฟ
โดยถือกระบองไปดวย (Nishimura, 2004:144, 196) 

ความจริงแลว  ผูชุมนุมกลุมนี้เปนกลุมลอลวงเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ
ตํารวจ  (Oguma, Kang 2008:557) ขณะที่อีกกลุมหนึ่งเขาขวางปากอนหิน
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ซึ่งปจจุบันกลายเปนสนามบิน
ของสหรัฐเพื่อไป

ปฏิบัติการที่ เกาหลี เหนือ  การชุมนุมมีผู เข าร วมประมาณ 1,000 คน  
ประกอบดวย  นักศึกษา  กรรมกร  ชาวนา  ผูหญิง  และชาวเกาหลี  ผูหญิงชาว

หยุดสงครามเกาหลี
ใหกองทัพอเมริกากลับ”  “คัดคาน

คัดคานการมีทหารอีกและการ
คัดคานกฎหมายปองกันมิใหเกิดการเคลื่อนไหวทําลาย”  เปนตน 

 

Year History of Postwar Japan" 

หลังการชุมนุม  ผูชุมนุมเดินขบวนไปยังสถานที่สับรางรถไฟซุอิตะ  ซึ่ง
รถไฟบรรทุกอาวุธที่ผลิตในโอซากาสูทาเรือโกเบจอดอยู   จุดประสงคของการ

วนนั้น   ในเหตุการณนั้น 
คนเดินขบวนไปยังสถานที่สับรางรถไฟ

วงเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ
ขณะที่อีกกลุมหนึ่งเขาขวางปากอนหิน
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ทําลายบานของ เรียวอิชิ  ซาซากาวะ (笹川良一)
12

 นักการเมืองฝายขวา  
กอตั้ง The Nippon Foundation) แตซาซากาวะไมอยูบาน  ผูชุมนุมจึงมุงหนา
ไปทําลายบานผูรับผิดชอบสถานที่สับรางรถไฟซุอิตะ  แตไมมีผูไดรับบาดเจ็บ

หลังจากนั้น ทั้ง 2 กลุม รวมประมาณ  900  คน  ทะลุแนวตํารวจ
ปองกันไปสูสถานที่สับรางซุอิตะเมื่อเวลา  6  โมงเชาของวันที่  
1952  แตรถไฟที่บรรทุกอาวุธไดถูกยายออกไปกอนแลว  ผูชุมนุมรองประทวงวา  
“คัดคานสงคราม”  “เลิกรถไฟบรรทุกอาวุธ” 

 

 
 

ภาพที่ 4 ตํารวจบาดเจ็บดวยระเบิดขวด 
ที่มา: Japanese book "ASAHI CHRONICLE: the 20th century Vol.5" 

published by Asahi Shimbun Company. 

 
เมื่อกลุมผูเดินขบวนขัดขวางรถไฟขนสงอาวุธไมสําเร็จ จึงมุงไปยังสถานี

รถไฟ  หลายคนมี กระบองไมไผ  กอนหิน  และอื่น ๆ  คนสวนหนึ่งแอบนําระเบิด

                                                        
12 เคยถูกคุมขังเพราะตองสงสัยวาเปนอาชญากรสงคราม แตไดรับการถอนฟอง  หลังจากนั้นก็
สงเสริมการแขงเรือ และดวยกําไรจากการเลนพนัน ตอมาไดกอตั้ง  
Foundation  ซึ่งสนับสนุน API Fellowship 
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นักการเมืองฝายขวา  (ผู
แตซาซากาวะไมอยูบาน  ผูชุมนุมจึงมุงหนา

ไปทําลายบานผูรับผิดชอบสถานที่สับรางรถไฟซุอิตะ  แตไมมีผูไดรับบาดเจ็บ 
คน  ทะลุแนวตํารวจ

โมงเชาของวันที่  25  มิถุนายน  
แตรถไฟที่บรรทุกอาวุธไดถูกยายออกไปกอนแลว  ผูชุมนุมรองประทวงวา  

Japanese book "ASAHI CHRONICLE: the 20th century Vol.5"  

เมื่อกลุมผูเดินขบวนขัดขวางรถไฟขนสงอาวุธไมสําเร็จ จึงมุงไปยังสถานี
คนสวนหนึ่งแอบนําระเบิด

เคยถูกคุมขังเพราะตองสงสัยวาเปนอาชญากรสงคราม แตไดรับการถอนฟอง  หลังจากนั้นก็
สงเสริมการแขงเรือ และดวยกําไรจากการเลนพนัน ตอมาไดกอตั้ง  The Nippon 
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ขวด  ขวดเกลือโลหะซัลเฟตและอื่น ๆ  ไปดวยระหวางเดินขบวน   มีบางคน
ทําลายปอมตํารวจ  รถยนตทหารสหรัฐถูกทําลายและทหารสหรัฐนายหนึ่งไดรับ
บาดเจ็บ   นอกจากนี้  ผูเดินขบวนไดขวางกอนหินและระเบิดขวดทําลายรถ
ตํารวจ ตํารวจนายหนึ่งตกจากรถไดรับบาดเจ็บ(Nishimura, 2004 : 166) 

กลุมผูเดินขบวนสลายตัวที่สถานีรถไฟซุอิตะ  แตในขณะนั้นตํารวจ
ตามมาจับกุม  พวกเขาจึงขวางระเบิดขวด ตํารวจยิงปน ความโกลาหลทําใหมี
ผูบาดเจ็บกวา 500 คน ตํารวจจับผูเดินขบวนไดกวา 300 คน  

การชุมนุมและเดินขบวนนี้เปนกลลวง  แตเปาหมายที่แทจริงคือมี
แผนการโจมตีฐานทัพสหรัฐอิตะมิ  สถานที่สับรางรางรถไฟซุอิตะ  และโรงงาน  

Komatsu
13

   อยางไรก็ตาม การโจมตีสถานที่ 2 แหงแรกไมเกิดขึ้น  สวนการ
โจมตีโรงงาน Komatsu เกิดขึ้นจริง  แตก็ไมสําเร็จ (Wakita, 2004 : 436) มีการ

เปดเผยในภายหลังวา คิม ซีชง (金時鐘)
14

   ไดรับคําสั่งจาก“แผนกนโยบายชน
ชาติ” (民族対策部, อธิบายในสวนตอไป) ในพรรคคอมมิวนิสตญี่ปุน ใหโจมตี
สถานที่สับรางรถไฟตั้งแตครึ่งปกอนเหตุการณจริง  ทางพรรคไดจัดตั้ง “หนวย
ปองกันมาตุภูมิ” (祖国防衛隊, อธิบายในสวนตอไป) ประมาณ  10  คน  เพื่อ
ขัดขวางการขนสงอาวุธจากโอซากาถึงเกาหลี   ถา “หนวยปองกันมาตุภูมิ” 
ดําเนินการไมสําเร็จ ก็ตั้งใจจะเอาตัวเขาชนหรือขวางรถไฟไมใหออก    แตดวย
เหตุที่ไมมีรถไฟบรรทุกอาวุธอยูที่นั่นแลว  การปฏิบัติจึงไมเกิดขึ้น   คิม ซีชงไดเขา
รวมแผนการนี้ซึ่งตอนนั้นมีขอความที่กลาววา “หยุดรถไฟขนสงอาวุธยุทโธปกรณ 
10 นาที สามารถชวยชีวิตเพื่อนรวมชาติได 1,000 คน” (Nishimura 2004:186, 
196-197) 

                                                        
13 โรงงาน  Komatsu แหงหนึ่งอยูในเมืองฮิระกะตะ จังหวัดโอซากา  เมืองฮิระกะตะเปนเมือง
โรงงานผลิตอาวุธยุทโธปกรณตั้งแตสมัยเมจิ   ชาวเกาหลีถูกเกณฑเปนกรรมกรสรางขยาย
โรงงาน  มีชาวเกาหลีประมาณ 1,300 คนอาศัยอยูที่เมืองฮิระกะตะในป 1939  หลังสงคราม 
SCAP ยึดและปดโรงงานเหลานี้  โรงงานผลิตปนใหญแหงหนึ่งกลายเปนโรงงาน  Komatsu ซึ่ง
ผลิตรถยกของหนักในปจจุบันนี้ 
14 เกิดที่เกาหลีเหนือในป 1929  เคยเปนเด็กที่จงรักภักดีตอจักรพรรดิญี่ปุน  หลังสงคราม 
ตื่นตัวเปนผูรักชาติ เขาเปนสมาชิกพรรคกรรมกรเกาหลีใต (南朝鮮労働党) หลังเหตุการณ 
3 เมษายน (การคัดคานการเลือกตั้งในเกาหลีใตดวยอาวุธ)  ไดลอบเขาสูญี่ปุน  เขาเปนสมาชิก
พรรคคอมมิวนิสตญี่ปุน และเขารวมเหตุการณซุอิตะ (Nishimura, 2004: 189-190) 



14 วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปที่ 

 

สําหรับแผนการที่จะโจมตีโรงงาน Komatsu ที่ฮิระกะตะ 
“หนวยปองกันมาตุภูมิ” นั้น  พรรคคอมมิวนิสตญี่ปุนเตรียมการไวแลว   โรงงาน  
Komatsu  ผลิตลูกปนใหญที่ใชที่เกาหลีตามคําสั่งของทหารสหรัฐ   จุดประสงค
ของพรรคคอมมิวนิสตญี่ปุนคือถวงเวลาการผลิตลูกปนใหญใหชาลงดวยการ
ทําลายเครื่องบด   มี “หนวยปองกันมาตุภูมิ”  3  คนที่เปนชาวเก
ดําเนินการ  โดยวางระเบิดเวลา  2  ลูกบนเครื่องบด  ระเบิดลูกหนึ่งระเบิดแตก็
สรางความเสียหายไปเพียงเล็กนอยที่ผิวหนาของเครื่อง ซึ่งตอมาตํารวจเองไม
สามารถสังเกตเห็น  สวนอีกลูกหนึ่งไมระเบิดเนื่องจากระเบิดเวลาที่ผลิตขึ้นดวย
ตัวเองนั้นไมทํางาน   หลังจากวางระเบิดเวลาแลว  “หนวยปองกันมาตุภูมิ
ยังบานนายหนาที่ว่ิงเตนให Komatsu ซื้อโรงงานที่รัฐบาลญี่ปุนขายใหในราคาถูก  
และทิ้งระเบิดขวดทําลายบานสวนหนึ่ง “หนวยปองกันมาตุภูมิ” 
ความรุนแรงนี้ก็เปนสวนหนึ่งของการตอตานสงคราม (Wakita, 2004

113, 119)  ผูนํา “หนวยปองกันมาตุภูมิ
15

”นี้   กลาวในชวงตอสูคดีวา
 

 
ภาพที่ 5 ระเบิดลูกหนึ่งสรางความเสียหายไปเพียงเล็กนอยที่ผิวหนาของเครื่อง

ที่มา: Yokomaku 1954: 6. 

 
 

                                                        
15 เกิดที่เกาหลีใต  นิยมพรรคคอมมิวนิสตญี่ปุน เคยดํารงตําแหนงอดีตประธาน 
เยาวชน” เขตเหนึ่ง  อดีตหัวหนา“หนวยปองกันมาตภุูม”ิ แหงหนึ่งในโอซากา  ถูกจับใน
เหตุการณฮิระกะตะ ถูกลงโทษจาํคุก 3 ป 6 เดือน (Wakita, 2004: 120) 
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ที่ฮิระกะตะ (枚方)  โดย 

นั้น  พรรคคอมมิวนิสตญี่ปุนเตรียมการไวแลว   โรงงาน  
ผลิตลูกปนใหญที่ใชที่เกาหลีตามคําสั่งของทหารสหรัฐ   จุดประสงค

ของพรรคคอมมิวนิสตญี่ปุนคือถวงเวลาการผลิตลูกปนใหญใหชาลงดวยการ
คนที่เปนชาวเกาหลีลงมือ

ลูกบนเครื่องบด  ระเบิดลูกหนึ่งระเบิดแตก็
สรางความเสียหายไปเพียงเล็กนอยที่ผิวหนาของเครื่อง ซึ่งตอมาตํารวจเองไม
สามารถสังเกตเห็น  สวนอีกลูกหนึ่งไมระเบิดเนื่องจากระเบิดเวลาที่ผลิตขึ้นดวย

หนวยปองกันมาตุภูมิ” ก็ไป
ซื้อโรงงานที่รัฐบาลญี่ปุนขายใหในราคาถูก  

” เชื่อวาการใช
2004:102-103, 

นี้   กลาวในชวงตอสูคดีวา 

 

ระเบิดลูกหนึ่งสรางความเสียหายไปเพียงเล็กนอยที่ผิวหนาของเครื่อง 

เกิดที่เกาหลีใต  นิยมพรรคคอมมิวนิสตญี่ปุน เคยดํารงตําแหนงอดีตประธาน “สันนิบาต
หนึ่งในโอซากา  ถูกจับใน
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“พวกเรายอมเสี่ยงชีวิตเพื่อวางระเบิด    พวกเราเตรียมใจอยูแลว
วา ถาตอสายของระเบิดเวลาผิดพลาด ก็จะตายทันทีที่นั่นแหละ  พวกเรา
ยอมรับวา ทําลายโรงงานไมสําเร็จ แตไมคิดวาทําผิดเพราะลูกปนใหญที่
ถูกผลิตที่นั่นจะทําลายชีวิตพี่นองชาวเกาหลี ในกรณีของสหายญี่ปุน ถา
สหายญี่ปุนเพียงแตตําหนิติเตียนตนเองในที่ประชุมพรรคคอมมิวนิสต
ญี่ปุนระดับชาติครั้งที่ 6 (第6回全国協議会) ปญหาก็อาจจะยุติลงได 
แตในกรณีพวกเราชาวเกาหลี ไมใชอยางนั้นแน” (Wakita, 2004:120) 

 

ในบรรดาผูมีสวนรวมเดินขบวนในเหตุการณซุอิตะ  มีชาวเกาหลีถึง 
60%   ในจํานวนนี้  มี 200 คนถูกจับกุมและ 111 คนรวมทั้งชาวเกาหลี 50 คน
ถูกฟองในคดีกอความไมสงบ  การไตสวนพิจารณาคดีใชเวลา 20 ป จนถึงชั้น
ศาลฏีกา  ในที่สุด ปรากฏวาไมมีความผิดในคดีกอความไมสงบเพราะรัฐธรรมนูญ
มาตรา 21 รับรองเสรีภาพการแสดงความคิดเห็น หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ การ
เดินขบวนคัดคานสงครามไมผิดกฎหมาย (Nishimura, 2004:63, 167-168; 
Oguma, Kang 2008:563) 

นอกจากนี้ ยังมีการใชความรุนแรงอื่น ๆ หลายอยาง  เชน คิม ซีชง 
อาศัยอยูในหมูบานชาวเกาหลีที่จังหวัดโอซากา  ในหมูบานนี้มีโรงงานเล็ก ๆ 
มากมายผลิตระเบิด เชน นาปาลม  คิมไปที่โรงงานและเกลี้ยกลอมใหหยุดผลิต  
ถาไมยอม “หนวยปองกันมาตุภูมิ” ก็จะทําลายเครื่องจักร (Nishimura 
2004:195) 

สรุปวาขบวนการสันติภาพตอตานสงครามเกาหลีของชาวเกาหลีในญี่ปุน
นั้นไมใชแคการชุมนุม  เดินขบวน  แจกใบปลิวตอตานสงครามเกาหลีเทานั้น  แต
เปนปฏิบัติการที่ใชความรุนแรงดวย 

 
4.     สาเหตุท่ีชาวเกาหลีในญี่ปุนใชความรุนแรง 
 

 ผูที่เขารวมขบวนการตอตานสงครามเกาหลีและขัดขวางการขนสงอาวุธ
จากญี่ปุนสูเกาหลี สวนใหญเปนชาวเกาหลีในญี่ปุน  และขบวนการนี้ยังใชความ
รุนแรงดวย   ผูเขียนวิเคราะหวาสาเหตุที่ผลักดันใหชาวเกาหลีในญี่ปุนใชความ
รุนแรงมี  4  ประการ  คือ 1. การสนับสนุนมาตุภูมิ  2. ความไมพอใจตอการกดขี่
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ของรัฐบาลญี่ปุน  3. ความสัมพันธของญี่ปุนกับสงครามเกาหลี  4. บทบาทของ
พรรคคอมมิวนิสต  

 
4.1 การสนับสนุนมาตุภูม ิ

 องคกรตางๆ ของชาวเกาหลีในญี่ปุนยินดีสนับสนุนการปลดแอก
ประเทศเกาหลี และสงเสริมใหชาวเกาหลีกลับไปยังมาตุภูมิเพื่อมีสวนรวมสราง
ประเทศเกาหลีใหม 

 แตหลังญี่ปุนแพสงคราม ทหารโซเวียตยึดครองภาคเหนือและทหาร
สหรัฐยึดครองภาคใตของเกาหลีโดยแบงดวยเสนรุง 38  ํ เหนือ  ในเดือนธันวาคม 
1945 มีการประชุมรัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศของสหรัฐ โซเวียต และ
อังกฤษที่กรุงมอสโก และประกาศวา สหรัฐ อังกฤษ โซเวียต และจีนจะดูแล
เกาหลีในฐานะผูพิทักษ 5 ป (信託統治)  จากนั้นจะใหเกาหลีมีเอกราช  เมื่อ
เปนเชนนี้ชาวเกาหลีที่คาดหวังวาจะไดเอกราชทันทีจึงตกใจและผิดหวัง  แต
สงครามเย็นทําใหสหรัฐและโซเวียตตางก็ยอมใหชาวเกาหลีจัดตั้งรัฐบาลของตน  
การพิทักษเกาหลีโดย 4 ประเทศลมเหลว  ในสถานการณเชนนี้ สหรัฐไดเสนอให
จัดการเลือกตั้งในเกาหลี  แตโซเวียตปฏิเสธ  จึงมีการเลือกตั้งในเกาหลีใตเทานั้น   
ในป 1948 เกาหลีใตประกาศเอกราช  กอนที่เกาหลีเหนือจะไดประกาศเอกราช
ตอมาในภายหลัง 

 สงครามเกาหลีเกิดขึ้นในวันที่ 25 มิถุนายน 1950 สงครามเกาหลีนั้น 
แมวาประเทศเกาหลีเหนือโจมตีประเทศเกาหลีใตกอน แตทางนั้นก็ระบุวานั่นคือ
สงครามกลางเมือง  คณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ ซึ่งโซเวียตไมไดเขา
รวมนั้นลงมติตํานิติเตียนเกาหลีเหนือ และจัดสงกองกําลังสหประชาชาติเขาไป
เพื่อใหเกาหลีเหนือถอนทหารและยุติการรบ   สหรัฐ โซเวียต และจีนเขา
แทรกแซงและทําใหสงครามเกาหลีกลายเปนสงครามระหวางคายเสรีนิยมกับคาย
สังคมนิยม 

 หลังจากสงครามเกาหลีเกิดขึ้นไมนาน ชาวเกาหลีในพรรคคอมมิวนิสต
ญี่ปุนไดจัดตั้ง“คณะกรรมการปองกันมาตุภูมิ” (祖国防衛委員会) และ“กอง
ปองกันมาตุภูมิ” ขึ้นเพื่อตอสูดวยอาวุธ  องคกรที่ผิดกฎหมาย และเปนองคกรลับ
เหลานี้ ไดวิจารณจักรวรรดินิยมอเมริกา รัฐบาลเกาหลีใต และรัฐบาลญี่ปุน  
นอกจากนี้ ยังไดคัดคานฐานทัพสหรัฐที่อยูในญี่ปุน  การผลิต และการสงอาวุธ
ดวย   นักเคลื่อนไหวไดรวบรวมลายเซ็นผูเรียกรองสันติภาพ ออกตีพิมพและแจก
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ใบปลิวคัดคานสงคราม, การผลิตอาวุธ และการสงอาวุธ   อีกทั้งยังโจมตีโรงงาน
ขนาดเล็กที่ผลิตอาวุธและขัดขวางการผลิตดวย  ในป 1951 ชาวเกาหลีในญี่ปุน
จัดตั้ง“แนวรวมประชาธิปไตยเอกภาพเกาหลีในญี่ปุน”(在日朝鮮統一民主戦線

แทน “สันนิบาตชาวเกาหลีในญี่ปุน” ซึ่งมีหนาที่ 6 อยางคือ 1. 
เกาหลีในญี่ปุนเกิดความรูสึกชาตินิยมและรักชาติ, 2. ปกปองการศึกษาและ
วัฒนธรรมเกาหลี, 3. ตอสูเพื่อชีวิต, 4. ปกปองสิทธิมนุษยชน, 5. 
เนรเทศ และ 6. พิทักษสันติภาพ  “แนวรวม” นี้เริ่มตอสูกับปญหาประจําชีวิต
และรวบรวมชาวเกาหลีเขาสูการตอสูปองกันมาตุภูมิ 

 ชาวเกาหลีที่เคยมีสวนรวมในขบวนการตอตานสงครามเลาวา
ความรูสึกวาจะยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อปองกันมาตุภูมิ หรือระลึกถึงขบวนการตอตาน
สงครามวาคือการตอสูปองกันมาตุภูมิใหพนจากสงครามรุกรานของสหรัฐ 
(Oguma, Kang 2008:526, 560) นักตอสูชาวเกาหลีในญี่ปุน มีจุดประสงค
ชัดเจนวา ตองการขัดขวางสงครามในมาตุภูมิ พวกเขาจึงมีบทบาท
ตอสูดวยความรุนแรง (Ito, 2004:774) 

  
 

 
 

ภาพที่ 6 รับทหารอาสาสมัครของชาวเกาหลีผูสนับสนุนเกาหลีใต ป 
ที่มา: Japanese book "Showa History Vol.13: Ruins and Lack" published

Mainichi Newspapers Company. 
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การผลิตอาวุธ และการสงอาวุธ   อีกทั้งยังโจมตีโรงงาน
ชาวเกาหลีในญี่ปุน

在日朝鮮統一民主戦線) 
1. ปลูกฝงใหชาว

ปกปองการศึกษาและ
, 5. คัดคานการ

นี้เริ่มตอสูกับปญหาประจําชีวิต

วมในขบวนการตอตานสงครามเลาวา ตอนนั้นมี
หรือระลึกถึงขบวนการตอตาน

ใหพนจากสงครามรุกรานของสหรัฐ 
นักตอสูชาวเกาหลีในญี่ปุน มีจุดประสงค

พวกเขาจึงมีบทบาทสําคัญในการ

 

รับทหารอาสาสมัครของชาวเกาหลีผูสนับสนุนเกาหลีใต ป 1950 
Japanese book "Showa History Vol.13: Ruins and Lack" published by 
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สวนชาวเกาหลีผูสนับสนุนเกาหลีใตก็เกรงวา เกาหลีจะตกเปนเมืองขึ้น

ของโซเวียต  จึงสงทหารอาสาสมัคร 642 คนไปเขารวมกับกองกําลังของ
สหประชาชาติ (Kim, 2010:181-182) ในจํานวนที่สงไปนั้น 59 คนเสียชีวิต 97 
คนหายตัวไป และ 380 คนไดรับบาดเจ็บ (Kokusai korai gakkai, 2010:297) 

 
4.2 ความไมพอใจตอการถูกกดขี่ ดูถูก และชีวิตที่ยากลําบาก  

ปู เดิกสุ  ผูเคยมีสวนรวมในขบวนการตอตานสงครามกลาวยอนกลับไป
วา “ไมนานหลังจากการปลดแอกจากญี่ปุน  พวกเราเดินขบวนเรียกรองเอกราช
จากสหรัฐกับโซเวียต ในขณะที่ทหารสหรัฐก็จะสนับสนุนอยูเงียบ ๆ แตหลังจากมี
การเลือกตั้งที่เกาหลีใตไมนาน เกาหลีเหนือก็ประกาศเอกราช   คนที่เปนประธาน
สันนิบาตเยาวชนพยายามจะปกธงชาติเกาหลีเหนือที่โรงเรียนเกาหลีที่เมืองยะโอะ 
(八尾) จังหวัดโอซากา แลวก็จะจัดประชุมใหญ  แตเนื่องจากทางการไมอนุญาต 
ตํารวจจึงมาสลายการชุมนุม  ชาวเกาหลีสวนใหญหนีไป แตมีคนหนึ่ง ซึ่งเปน
หัวหนาการโฆษณาถูกตํารวจจับ แลวก็ถูกสงตัวไปเกาหลีใต  ถาสงตัวไปเกาหลีใต
ก็จะถูกลงโทษหนัก นี่เรียกวาเหตุการณธงชาติ แคปกธงชาติก็ตองเสี่ยงชีวิต การ
ควบคุมเขมงวดมาเรื่อย ๆ” (Nishimura, 2004:133) 

 ขณะที่เกิดความหวาดกลัวการขยายตัวของคอมมิวนิสต  รัฐบาลญี่ปุน
ประกาศคําสั่งควบคุมกลุมเคลื่อนไหวตาง ๆ ในเดือนเมษายน ค.ศ.1949    
ควบคุมฝายซายอยางเขมงวดกอนจีนแดงจะชนะ  SCAP สั่งใหยุบ “สันนิบาตชาว
เกาหลีในญี่ปุน” และไลแกนนํา 16 คน ออกจากงานที่รับใชประชาชนสวนรวม 
(Nishimura, 2004:134)  เนื่องจาก “สันนิบาต” เปนตัวแทนประชาชนของชาว
เกาหลีในญี่ปุน การยุบองคกรนี้ทําใหชาวเกาหลีในญี่ปุนเดือดรอน 
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ภาพที่ 7 การรณรงคตอตานการปดโรงเรียนเกาหลี ป 1948
ที่มา: Japanese book "Pictorial Modern history: The 5th collection" 

published by Kokusai-Bunka Johosha 

 
 รัฐบาลญี่ปุนกดดันโรงเรียนเกาหลีผานการประกาศใช 

การศึกษาในโรงเรียน” (学校教育法)ในเดือนเมษายน 1947  โรงเรียนในญี่ปุน
ตองใชตําราเรียนเปนภาษาญี่ปุน สอนหนังสือดวยภาษาญี่ปุน ครูตองมี
ประกาศนียบัตรที่รัฐบาลออก  กระทรวงศึกษาธิการแจงไมใหสอนหนังสือดวย
ภาษาเกาหลีและไมใหสอนวิชาภาษาเกาหลีเปนวิชาหลักในเดือนมกราคม 
แตทาง SCAP สั่งใหรัฐบาลญี่ปุนปดโรงเรียนเกาหลี  และกระทรวงศึกษาธิการได
สั่งปดโรงเรียนเกาหลีทั่วประเทศในเดือนเมษายนปเดียวกัน 
2004:134)  คําสั่งปดโรงเรียนเกาหลีไดกอใหเกิดการเคลื่อนไหวตอตานขึ้นหลาย
แหง โดยเฉพาะการรณรงคในโอซาการุนแรงมาก  SCAP ประกาศสถา
ฉุกเฉินที่เมืองโกเบ  มีชาวเกาหลีเขารวมชุมนุม 30,000 คน ตํารวจยิงปนเขาไปใน
หมูประชาชน  มีผูเสียชีวิต 1 คน บาดเจ็บ 27 คน ชาวเกาหลี 3,000
178 คนถูกฟองและลงโทษหนักในศาลทหาร (Nishimura,ร2004:135
ประสงคของ SCAP คือรักษาความสงบและตอตานคอมมิวนิสต 
ญี่ปุน จุดประสงคคือการดําเนินนโยบายทําใหชาวเกาหลีเปนประชาชนญี่ปุน
(同化政策) (Kim 2010:167)  

ในเดือนเมษายน 1952 ประเทศญี่ปุนฟนฟูอํานาจอธิปไตย รัฐบาลญี่ปุน
ไดยกเลิกสัญชาติญี่ปุนของชาวเกาหลี ซึ่งทําใหชาวเกาหลีเสียสิทธิดานการเมือง

 19 

 

1948 
"Pictorial Modern history: The 5th collection"  

รัฐบาลญี่ปุนกดดันโรงเรียนเกาหลีผานการประกาศใช “กฎหมาย
โรงเรียนในญี่ปุน

ตองใชตําราเรียนเปนภาษาญี่ปุน สอนหนังสือดวยภาษาญี่ปุน ครูตองมี
ประกาศนียบัตรที่รัฐบาลออก  กระทรวงศึกษาธิการแจงไมใหสอนหนังสือดวย
ภาษาเกาหลีและไมใหสอนวิชาภาษาเกาหลีเปนวิชาหลักในเดือนมกราคม 1948  

ใหรัฐบาลญี่ปุนปดโรงเรียนเกาหลี  และกระทรวงศึกษาธิการได
วประเทศในเดือนเมษายนปเดียวกัน (Nishimura, 

คําสั่งปดโรงเรียนเกาหลีไดกอใหเกิดการเคลื่อนไหวตอตานขึ้นหลาย
ประกาศสถานการณ

คน ตํารวจยิงปนเขาไปใน
3,000 คนถูกจับ 

2004:135) จุด 
ษาความสงบและตอตานคอมมิวนิสต  สําหรับรัฐบาล

ญี่ปุน จุดประสงคคือการดําเนินนโยบายทําใหชาวเกาหลีเปนประชาชนญี่ปุน    

ประเทศญี่ปุนฟนฟูอํานาจอธิปไตย รัฐบาลญี่ปุน
ไดยกเลิกสัญชาติญี่ปุนของชาวเกาหลี ซึ่งทําใหชาวเกาหลีเสียสิทธิดานการเมือง 
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 การเคลื่อนไหวของชาวเกาหลีในญี่ปุนถูก SCAP และรัฐบาลญี่ปุนกดดัน

ภายใตสงครามเย็น โดยกลาวหาวา การเคลื่อนไหวของชาวเกาหลีไดรับคําสั่งจาก
พวกคอมมิวนิสต ชาวเกาหลีในญี่ปุนมีบทบาทในการประสานระหวางญี่ปุนกับ
เกาหลี จีน และโซเวียต และทําใหสังคมญี่ปุนวุนวาย  

 สวนขอมูลทางเศรษฐกิจและเอกสารเกี่ยวกับความเปนอยูของชาว
เกาหลีในญี่ปุนในยุคนั้นไมคอยมี หลังจากตํารวจควบคุมตลาดมืดมากขึ้น ชีวิตของ
ชาวเกาหลีในญี่ปุนก็ลําบากมากขึ้น นอกจากนี้  SCAP ก็ใชนโยบายเศรษฐกิจชี้นํา
ใหรัฐบาลญี่ปุนลดงบประมาณรายจาย, เรียกเก็บภาษี, และควบคุมคาจางใหต่ํา
ดวย  จึงเกิดภาวะเงินฝด และยังผลใหบริษัทหลายแหงลมละลาย เชน ในป 1947 
มีบริษัทผลิตสบูของชาวเกาหลี 3,200 แหง แตในป 1951 มีแค 20 แหง บริษัท
ผลิตเสนใยและผากวา 50%, บริษัทโลหะ 48%, และบริษัทเครื่องดื่ม เสื้อผา ของ
ชํากวา 20% ลมละลายหรือตองเปลี่ยนธุรกิจ (Kim, 2004:142-143) 
 สงครามเกาหลีทําใหญี่ปุนมีสภาพเศรษฐกิจดีขึ้น แตชีวิตของชาวเกาหลี
ในญี่ปุนก็ยังลําบากเหมือนเดิม  ตามการสํารวจในเดือนตุลาคม 1952  ในบรรดา
ชาวเกาหลีประมาณ 530,000 คน มีคนตกงานประมาณ 340,000 คน ซึ่งคิดเปน 
64% [คณะกรรมการการทําตําราเรียน2007:80] ชาวเกาหลีจํานวนมากทําธุรกิจ
สวนตัวขนาดเล็ก ซึ่งเปนที่รังเกียจของชาวญี่ปุนในยุคนั้น เชน รับซื้อของเกา, ราน
เกมการพนันปาจิงโกะ (パチンコ), รับจางรายวัน, ทํารานอาหาร เปนตน 
รานอาหารในที่นี้ก็คือ รานเครื่องในสัตวยาง (ホルモン焼) ซึ่งสรางรายไดไมมาก 
นอกจากนี้ก็มีการสํารวจชุมชนชาวเกาหลีในคิวชูเหนือซึ่งมีเหมืองถานหิน การ
สํารวจชี้วาในบรรดาครอบครัวชาวเกาหลี 192 ครอบครัว มี 80% เปนกรรมกรที่
มีรายไดนอยกวาครึ่งหนึ่งของกรรมกรญี่ปุน (Kim, 2004:151-154) 

 
ตารางที่ 1 อาชีพของชาวเกาหลีในคิวชูเหนือ 

 
               * ไมรวม 10 ครอบครัวที่เกิดที่ญี่ปุน (Kim, 2004:152) 

 

กอ่นมาญี�ปุ่ น＊ 131 1 3 3 25 19

หลงัมาญี�ปุ่นถึง ส.ค.1945 4 52 79 4 1 2 2 4 34 10

ก.ย.1945-1950 1 69 50 2 9 5 1 12 33 10

1951-1954 52 38 3 19 9 2 21 31 17
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 องคกรชาวเกาหลีในญี่ปุนตาง ๆ เชน “สันนิบาตชาวเกาหลีในญี่ปุน” 
(ถูกยุบในป 1949) พยายามปกปองชีวิตชาวเกาหลี แกไขปญหาความยากจนและ
คนตกงานดวยวิธีตาง ๆ เชน จัดตั้งสหกรณหรือธนาคาร  ปลอยเงินกูเพื่อการ
ลงทุน  รวบรวมเงินหรือสิ่งของเพื่อแจกใหแกชาวเกาหลีที่ขัดสน และสงเสริมให
เขารับความชวยเหลือในระบบสงเคราะหของรัฐบาลญี่ปุน( 生活保護制度)  ทวา 
การแกไขปญหาความยากจนไมใชเรื่องงาย ชาวญี่ปุนดูถูกชาวเกาหลีเพราะ
ยากจนและตกงาน (Kim, 2010:178-181) 

 อยางไรก็ดี วิกฤตของมาตุภูมิ  นโยบายกดขี่ชาวเกาหลีของ SCAP และ
รัฐบาลญี่ปุน และชีวิตที่ยากลําบาก ไดกระตุนใหชาวเกาหลีเขารวมขบวนการ
ตอตานสงครามเกาหล ี

 
4.3 ญี่ปุนกับสงครามเกาหล ี

 กองบัญชาการของสหประชาชาติที่ทําสงครามเกาหลีประจําอยูในญี่ปุน   
ญี่ปุนกลายเปนฐานทัพของสหรัฐที่ทําสงครามเกาหลี   เครื่องบินทิ้งระเบิดและ
เครื่องบินตอสูบินออกจากฐานทัพสหรัฐในญี่ปุนสูเกาหลี   สหรัฐซื้อยุทโธปกรณ
จากญี่ปุนและขอใหทหารสหรัฐฝกซอมที่ญี่ปุนได  ทุกวันรถไฟจะบรรทุกทหาร
และอาวุธยุทโธปกรณมุงหนาสูเกาหลี  ชาวเกาหลีตอตานเรื่องเหลานี้อยางรุนแรง 
(Nishimura, 2004:119, 122) 

 สวนญี่ปุนก็จัดใหมีกองกําลังทหาร อาวุธ และสัมภาระตาง ๆ ซึ่งเปนสิ่ง
ที่ขัดแยงกับรัฐธรรมนูญ   เนื่องจากทหารสหรัฐในญี่ปุนไปทําสงครามที่เกาหลีแลว    
SCAP จึงสั่งใหรัฐบาลญี่ปุนจัดตั้ง “กองตํารวจปราบจลาจล” ขึ้นปฏิบัติหนาที่
แทนทหารสหรัฐที่ออกไปแลว 75,000 คน  และใหจัดตั้ง “ทบวงรักษาการณ
ชายฝง”（海上保安庁）8,000 คน กอง“ตํารวจปราบจลาจล” เปรียบเสมือน
กองทัพสํารองของทหารสหรัฐ   ทหารสหรัฐจัดตั้งหนวยใน “กองตํารวจปราบ
จลาจล” โดยจัดใหมีการฝกอบรมและคัดเลือกผูบริหารดวย   หอพักของทหาร
สหรัฐที่วางลงเพราะไปเกาหลีกลายเปนหอพักของ“กองตํารวจปราบจลาจล” 
และทหารสหรัฐไดมอบอาวุธใหแก“ตํารวจ”ดวย   สวน “ทบวงรักษาการณ
ชายฝง” ก็สงหนวยกวาดทุนระเบิดทะเล 1,200 คนไปเกาหลี และมีผูเสียชีวิต
ประมาณ  80 คน (Kokusai korai gakkai, 2010:296-297) เหตุการณนี้ผิดไป
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จากรัฐธรรมนูญซึ่งหามสงทหารไปตางประเทศอยางชัดเจน และโรงงานก็เริ่มผลิต
อาวุธยุทโธปกรณอีก ซึ่งสิ่งเหลานี้ถูกสงไปยังแนวหนาในสงครามเกาหลี 

นอกจากนี้ กาชาดญี่ปุนไดสงนางพยาบาลติดตามกองทัพไปยังสงคราม
เกาหลี และมีโรงพยาบาลในคิวชู เพื่อชวยทหารผูไดรับบาดเจ็บในสนามรบเกาหลี 
(Michiba, 2005:299) 

อุปสงคพิเศษจากสงครามเกาหลีชวยใหเศรษฐกิจญี่ปุนดีขึ้น  ญี่ปุนมี
รายได 1,100 ลานดอลลารสหรัฐในชวงสงครามเกาหลี 3 ป   บริษัทญี่ปุนไดรับ
คําสั่งซื้อระเบิด ลวดหนาม รถบรรทุก วัสดุอุปกรณเพื่อการสรางทางรถไฟ  ถัง
น้ํามัน เปนตน ญี่ปุนกลายเปนโรงงานอาวุธยุทโธปกรณของสหรัฐและสถานที่
พักผอนทองเที่ยวสําหรับทหารสหรัฐ  ชาวญี่ปุนไดงาน 290,000 คน  และอีก
ประมาณ 3,650,000 คนไดรับคาจางรายวัน (Fujimura, 1981:322)  

ในวันที่ 8 กันยายน 1951 รัฐบาลญี่ปุนทําสนธิสัญญาสันติภาพเพื่อยุติ
สงครามโลกครั้งที่ 2 ระหวางญี่ปุนกับหลายประเทศที่ประกาศสงครามกับญี่ปุน 
อันเปนการยุติสงครามอยางเปนทางการ ในวันเดียวกันญี่ปุนทําสนธิสัญญาความ
มั่นคงกับสหรัฐเพื่อใหสหรัฐมีฐานทัพในญี่ปุนตอได หลังจากที่ญี่ปุนไดอํานาจ
อธิปไตยในวันที่ 28 เมษายน 1952 รัฐบาลญี่ปุนสนับสนุนสหรัฐและนโยบาย
สงครามเกาหลีของสหรัฐ ขบวนการตอตานสงครามของชาวเกาหลีในญี่ปุนจึง
คัดคานทั้งสหรัฐและญี่ปุน 

 
4.4 นโยบายตอสูดวยอาวุธของพรรคคอมมิวนิสตญี่ปุน 

 ในทศวรรษที่ 1930 พรรคคอมมิวนิสตญี่ปุนมีสมาชิกชาวเกาหลี 10%   
กลาวคือสมาชิกชาวเกาหลีเขารวมพรรคคอมมิวนิสตญี่ปุนตามคําสั่งขององคกร
คอมมิวนิสตสากล (Comintern)  ซึ่งมีกฎ “หนึ่งประเทศหนึ่งพรรค” และ “หลัก
วาดวยเขตอํานาจภายในอาณาเขต” แตพรรคคอมมิวนิสตญี่ปุนถูกตํารวจ
ปราบปรามในกลางทศวรรษที่ 1930 จึงไมสามารถทํากิจกรรมไดจนถึงป 1945 
ซึ่งเปนปที่สงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง 

 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 พรรคคอมมิวนิสตญี่ปุนมองทหารสหรัฐใน
ฐานะทหารปลดแอก และคิดวาจะสามารถบรรลุการปฏิวัติญี่ปุนไดโดยสันติและ
เปนประชาธิปไตยภายใตการยึดครองของสหรัฐอเมริกา แตหนังสือพิมพ “เพื่อ
สันติภาพถาวรและประชาธิปไตยประชาชน” (For Lasting Peace, for 
People's Democracy) ของโคมินฟอรม (Cominform) ที่ออกในวันที่ 6 
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มกราคม 1950  กลับแสดงความเห็นคัดคานโดยการลงบทความชื่อ “เกี่ยวกับ
สถานการณในญี่ปุน” วิพากษวิจารณ โนซากะ (สมาชิกกรมการเมืองของพรรค
คอมมิวนิสตญี่ปุน, 野坂参三) อยางรุนแรง ขณะที่มอสโกคัดคานการทํา
สนธิสัญญาสันติภาพระหวางญี่ปุนกับสหรัฐ (単独講和条約) และเรียกรองให
พรรคคอมมิวนิสตญี่ปุนเคลื่อนไหวคัดคานนอกสภาดวย  การเผยแพรบทความที่
เสนอใหพรรคคอมมิวนิสตญี่ปุนเปลี่ยนโยบายปฏิวัติโดยสันติวิธีไปเปนการตอสู
โดยใชกําลัง  ซึ่งเปนไปตามเจตนารมณของสตาลินนั้น ก็ทําใหพรรคคอมมิวนิสต
ญี่ปุนแตกออกเปน 2 กลุมดวย กลาวคือ กลุมใหญ (Shokan faction, 所感派, 
ผูนําคือโตกุดะ 徳田球一และโนซากะ) คัดคานระบอบจักรพรรดิ  เสนอใหมีการ
ปฏิรูปที่ดิน และเคลื่อนไหวรณรงคเรียกรองใหทําสนธิสัญญาสันติภาพกับทุก
ประเทศ (全面講和条約) สนับสนุนนโยบายไมแทรกแซงสงครามเกาหลี  สวน
กลุมเล็ก (Internationalist faction, 国際派,  ผูนําคือมิยะโมะโตะ 宮本顕治

และชิงะ 志賀義雄)    มีทัศนะวา   สหรัฐคือศัตรู จึงสนับสนุนเกาหลีเหนือ  เขา
รวมขบวนการสนับสนุน “ขอเรียกรองสันติภาพสตอกโฮลม”  ในเดือนสิงหาคมป 
1951 โคมินฟอรมและประเทศจีนสนับสนุนกลุมใหญของพรรคคอมมิวนิสตญี่ปุน 
กลุมเล็กจึงพายแพ  พรรคคอมมิวนิสตญี่ปุนละทิ้งนโยบายสันติภาพ และหันไปใช
นโยบายตอสูดวยอาวุธและออกสูชนบท (山村工作隊) จัดตั้งกองกําลังติดอาวุธ
เล็ก ๆ โจมตีปอมตํารวจดวยระเบิดขวด(火炎瓶闘争) 

ตอมาในวันที่  21 กรกฎาคม 1952 รั ฐบาลญี่ปุ นก็ประกาศใช  
“กฎหมายปองกันมิใหเกิดการเคลื่อนไหวทําลาย” เพื่อควบคุมการตอสูโดยใช
อาวุธเหลานี้ และยับยั้งการขยายตัวของพรรคคอมมิวนิสตญี่ปุน  ความนิยมใน
พรรคคอมมิวนิสตญี่ปุนลดลงดังเห็นไดจากจํานวน ส.ส.สังกัดพรรคคอมมิวนิสต
ญี่ปุนที่ลดลง  กลาวคือ พรรคคอมมิวนิสตญี่ปุนมี ส.ส. 5 คนในจํานวน ทั้งหมด 
468 คนเปนครั้งแรกในป 1946   และมี ส.ส.  4  คนใน 466 คนในป 1947  และ
เพิ่มขึ้นเปน 35 คนในป 1949    แตหลังจากที่พรรคคอมมิวนิสตญี่ปุนดําเนิน
นโยบายตอสูดวยอาวุธ ก็ไมมีสมาชิกพรรคไดรับเลือกตั้งเปน ส.ส. ในป 1952 เลย  
(ปจจุบัน ทางพรรค มีส.ส. 8 คนใน 480 คน) จนกระทั่งในเดือนกรกฎาคม 1955 
พรรคคอมมิวนิสตญี่ปุนจึงละทิ้งนโยบายการตอสูดวยอาวุธและหันมาเคลื่อนไหว
แบบถูกกฎหมาย   ตอมาภายหลัง พรรคคอมมิวนิสตญี่ปุนระบุเกี่ยวกับนโยบาย
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การตอสูดวยอาวุธในป 1950 โดยวิพากษวิจารณวา การดําเนินการเชนนั้นเกิดขึ้น
เพราะจีนและโซเวียตแทรกแซง    

อย างไ รก็ตาม หลั งสงครามโลกครั้ งที่  2  คิ ม  จนเฮ (金天海, 
คอมมิวนิสตชาวเกาหลี) ออกจากเรือนจําในเดือนตุลาคม 1945 และไดรับเลือก
เปนกรรมการคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสตญี่ปุน  มีสมาชิกชาว
เกาหลีประมาณ 1,000 คนในเดือนกุมภาพันธ 1946 และเพิ่มขึ้นเปน 3,700 คน
ในเดือนสิงหาคม 1948 คนเหลานี้ตอสูเพื่อชีวิต สิทธิของชาวเกาหลีในญี่ปุน เอก
ราชและเอกภาพของเกาหลี และประชาธิปไตยของญี่ปุน 

พรรคคอมมิวนิสตญี่ปุนจัดตั้ง “แผนกชนชาติ” อันเปนแผนกที่สมาชิก
เกาหลีสังกัดอยู    “แผนกชนชาติ”จัดตั้ง “คณะกรรมการปองกันมาตุภูมิ” และ
“หนวยปองกันมาตุภูมิ” ในวันที่ 1 กรกฎาคม1950 (Mun, 2007: 136, 143) 
นอกจากนี้ “แผนกชนชาติ” ยังไดจัดตั้ง “แนวรวมประชาธิปไตยเอกภาพเกาหลี
ในญี่ปุน” ซึ่งเปนองคกรมวลชนขึ้นแทน“สันนิบาตชาวเกาหลีในญี่ปุน”ดวย 

พรรคคอมมิวนิสตญี่ปุนเปดประชุมระดับชาติครั้งที่ 4 (第4回全国協議

会) ในเดือนกุมภาพันธ 1951 และตัดสินใจใชแนวทางตอสูดวยอาวุธ ตอมาใน
เดือนตุลาคม พรรคนี้จัดตั้ง “กองปองกันแกนกลาง” (中核自衛隊) และโจมตี
ปอมตํารวจและใชระเบิดขวด  

 

ภาพที่ 8 เหตุการณวันแรงงานนองเลือดบริเวณหนาพระบรมราชวังในป 1952 
ทําใหขบวนการตอตานสงครามรุนแรงขึ้น 

 
แมวา “แผนกชนชาติ” อยูภายใตพรรค แตขบวนการของ“คณะ 

กรรมการปองกันมาตุภูมิ”และ“หนวยปองกันมาตุภูมิ” เปนของชาวเกาหลีเอง  
ชาวเกาหลีในญี่ปุนซึ่งเปนสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตญี่ปุน หลายคนมีสวนรวมใน
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การตอสูดวยอาวุธเพราะคิดวาเปนขบวนการปฏิวัติและปองกันมาตุภูมิ  ความจริง
แลว มีการชิงอํานาจภายในแกนนําพรรคคอมมิวนิสตญี่ปุน โดยเฉพาะระหวาง
โตเกียวกับโอซากา ทําใหการรณรงคมีความรุนแรงขึ้น (Nishimura, 2004:182) 
พรรคคอมมิวนิสตญี่ปุนก็อาศัยสมาชิกชาวเกาหลีเพราะสมาชิกชาวญี่ปุนมี
จิตสํานึกไมเขมขน (Kim,  2010:184)  กลาวคือ ในการตอสูดวยอาวุธเพื่อตอตาน
ฐานทัพสหรัฐในญี่ปุนและการรวมมือกันเพื่อตอตานสงครามเกาหลีของญี่ปุนนั้น 
ชาวเกาหลีคือผูมีบทบาทนําในพรรคคอมมิวนิสตญี่ปุนในเชิงปฏิบัติการ 

 
5.     บทสงทาย 
 

 การพายแพของญี่ปุนในสงครามโลกครั้งที่ 2 ทําใหชาวเกาหลีในญี่ปุน
ยินดีที่ไดเอกราช แตจากนั้นไมนานชาวเกาหลีในญี่ปุนก็ถูกรัฐบาลญี่ปุนกดขี่  
สงครามเกาหลีแยกชาติเกาหลีเปนเหนือกับใตอยางเด็ดขาด  ชาวเกาหลีในญี่ปุน
ผูสนับสนุนเกาหลีเหนือคิดวาสหรัฐเปนศัตรู และมีจํานวนไมนอยที่เขารวม
ขบวนการสันติภาพ   ประเทศญี่ปุนมีความสัมพันธทางทหารกับสหรัฐอยางแนบ
แนนและมีสวนเกี่ยวของกับสงครามเกาหลี  รัฐบาลญี่ปุนกดขี่ขบวนการตอตาน
สงครามเกาหลีซึ่งมีชาวเกาหลีในญี่ปุนดําเนินบทบาทสําคัญในอยูขบวนการนั้น  
การเคลื่อนไหวเหลานั้นดําเนินไปดวยความรุนแรงโดยมีพรรคคอมมิวนิสตญี่ปุนอยู
เบื้องหลัง 

 ชาวเกาหลีในญี่ปุนและพรรคคอมมิวนิสตคัดคานสงครามเกาหลี  อันที่
จริง การตอตานสงครามเกาหลีคือการคัดคานสหรัฐกับเกาหลีใตและสนับสนุน
เกาหลีเหนือนั่นเอง  “คณะกรรมการปองกันมาตุภูมิ” ซึ่งประกอบดวยชาวเกาหลี
ในญี่ปุนตอตานสงครามเกาหลีดวยความรุนแรง  ชาวเกาหลีในญี่ปุนนําการตอสู
ดวยอาวุธกอนที่พรรคคอมมิวนิสตญี่ปุนจะนํานโยบายการตอสูดวยอาวุธมาใชเสีย
อีก  ไมอาจกลาวไดวาชาวเกาหลีเหลานี้ถูกพรรคคอมมิวนิสตญี่ปุนชี้นําใหทํา
ประโยชนแกพรรค   การเคลื่อนไหวของชาวเกาหลีในญี่ปุนเกิดขึ้นจากความตั้งใจ
ตอตานสงครามเกาหลีดวยความรุนแรงเพื่อปองกันมาตุภูมิ  หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ  
ชาวเกาหลีในญี่ปุนนําขบวนการสันติภาพตอตานสงคราม    การที่ชาวเกาหลีและ
ชาวญี่ปุนตางก็รวมมือกันตอสูกับสหรัฐและรัฐบาลญี่ปุนที่เขาพวกกัน โดยรวมมือ
กันในระดับใหญเชนนี้ นับเปนครั้งแรกและครั้งสุดทายในประวัติศาสตรญี่ปุน  
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หลังจากประเทศญี่ปุนฟนฟูอํานาจอธิปไตย รัฐบาลไดยกเลิกคําสั่ง

ควบคุมกลุมตาง ๆ และประกาศใช “กฎหมายปองกันมิใหเกิดการเคลื่อนไหว
ทําลาย” เพื่อควบคุมการตอสูดวยอาวุธ   หลังจากพรรคคอมมิวนิสตญี่ปุนยกเลิก
นโยบายการตอสูดวยอาวุธแลว “แนวรวมประชาธิปไตยเอกภาพเกาหลีในญี่ปุน”  
ก็ยกเลิกนโยบายการตอสูดวยอาวุธและตัดความสัมพันธกับพรรคคอมมิวนิสต
ญี่ปุน จากนั้นก็พัฒนาเปน “สมาคมสหชาวเกาหลีในญี่ปุน” (在日本朝鮮人総連

合会)   สมาคมนี้ไมยุงเกี่ยวกับการเมืองญี่ปุน หลังทศวรรษ 1970 จิตสํานึกตอ
ประเทศเกาหลีของชาวเกาหลีในญี่ปุนจืดจางลงและมีชาวเกาหลีที่ตั้งใจจะอาศัย
อยูในญี่ปุนมากขึ้น พวกเขาปรับชีวิตใหเขากับญี่ปุนและไดสัญชาติญี่ปุน สวนชาว
เกาหลีที่มีสัญชาติเกาหลีก็พยายามแกไขระบบที่ไมเสมอภาค เชน การพิมพ
ลายนิ้วมือในใบลงทะเบียนคนตางชาติ, การไดงานทํา, การเลื่อนตําแหนง, การ
เขาอยูอาศัยในอพารตเมนต, สิทธิทางการเมือง เปนตน  และระบบปฏิบัติตอ
ชาวตางชาติก็คอย ๆ ดีขึ้น 

 ในป 2010 มีชาวเกาหลีในญี่ปุนที่ถือสัญชาติเกาหลีใตและเกาหลีเหนือ 
565,989 คน  และนับตั้งแตป 1952 ซึ่งรัฐบาลญี่ปุนเพิกถอนสัญชาติญี่ปุนของ
ชาวเกาหลีมาจนถึงป 2008 นั้น มีชาวเกาหลีที่ดําเนินการจนไดสัญชาติญี่ปุนแลว 
ประมาณ 3 แสนคน  และยังมีลูกหลานของชาวเกาหลีเหลานี้อีกดวย จึงประเมิน
ไดวา ในปจจุบัน มีชาวเกาหลีหรือคนที่สืบเชื้อสายเกาหลีอยูในญี่ปุนรวมมากกวา 
1 ลานคน ชาวเกาหลีในญี่ปุนรุนใหมเกิดที่ญี่ปุนและเติบโตที่ญี่ปุน ปจจุบันสืบ
ทอดมาถึงรุนที่ 3 หรือรุนที่ 4 แลว ญี่ปุนก็ควรจะมุงหนาไปสูสังคมที่อยูรวมกับ
ชาวเกาหลีที่ใชชีวิตในญี่ปุนอยางภาคภูมิใจในความเปนชาวเกาหลี  ความสํานึก
เชิงประวัติศาสตรในขบวนการตอตานสงครามเกาหลีนี้อาจจะชวยสรางสังคม
ญี่ปุนที่อยูรวมกับชาวเกาหลีไดอยางกลมกลืน 
 
หมายเหตุ : ผูเขียนรูสึกเสียใจที่ในปจจุบันยังมีถอยคําแหงความเกลียดชัง (hate 
speech) ตอชาวเกาหลีในญี่ปุน 

 
 
 
 

 



วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปที่ 9 ฉบับ 1 (2556)  27 
  

 

 

 
เอกสารอางอิง 

 
Fujimura, Michio. (1981). Nihon gendaishi (ประวัติศาสตรญี่ปุนรวม

สมัย), Tokyo: Yamakawashuppansha. 
Gomi, Humihiko (ed.). (2005). Shosetsu nihonshi kenkyu  (ประวัติศาสตร

ญี่ปุน), Tokyo: Yamakawashuppansha. 
Ito, Akira. (2004). Kaisetsu: teikoken to busoken no konnichiteki imi 

(ความหมายปจจุบันของสิทธิตอตานและสิทธิใชความรุนแรง), in  
Wakita, Ken-ichi Chosen senso to suita hirakata jiken, 
(สงครามเกาหลีกับเหตุการณซุอิตะ และฮิระกะตะ)  Tokyo: 
Akashishoten. 

Kim, Chan-jong. (2004). Zainichi gekido no hyakunen (100 ปที่ชีวิต
ผันผวนของไซนิชิ (ชาวเกาหลีในญี่ปุน), Tokyo: Asahishinbunsha. 

Kim, Chan-jong. (2010). Kankoku heigo 100 nen to zainichi  (การ
รวมเกาหลีใหเปนญี่ปุน 100 ปกับ “ไซนิช”ิ), Tokyo: Shinchosha. 

Kokusai korai gakkai. (2010). Zainichi korian jiten (พจนานุกรมชาว
เกาหลีในญี่ปุน), Tokyo : Akashishoten. 

Kurihara, Yukio. (1990). Kakumei gendan tsui sakujitsu no hanashi 
(คุยเร่ืองการปฏวิัต)ิ, Tokyo: Shakaihyoronsha. 

Michiba, Chikanobu. (2005). Senryo to heiwa : sengo to iu keiken 
(การยึดครองกับสันติภาพ), Tokyo : Seidosha. 

Miyachi, Masato (ed.). (2008). Nihonshi (ประวัติศาสตรญี่ปุน), Tokyo: 
Yamakawashuppansha. 

Mun, Gyonsu. (2007). Zainichi chosenjin mondai no kigen (ที่มาของ
ปญหาชาวเกาหลีในญี่ปุน), Musashino : Kurein. 

Nishimura, Hideki. (2004). Osaka de tatakatta chosen senso : suita 
hirakata jiken no seishun gunzo (เหตุการณซุอิตะและฮิระกะตะ), 
Tokyo: Iwanamishoten. 



28 วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปที่ 9 ฉบับ 1 (2556) 

  
Oguma, Eiji and Kang Sang-jung (eds.) (2008). Zainichi issei no kioku 

(ความทรงจําของไซนิชิรุนที่หนึ่ง), Tokyo : Shueisha. 
Paku, Chonmyon ed. (2006). Zainichi chosenjin no rekishi to 

bunka (ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมชาวเกาหลีในญี่ปุน), Tokyo : 
Akashishoten. 

Paku, Kyonshiku. (1989). Kaiho go zainichi chosenjin undoshi 
(ประวัติการเคลื่อนไหวชาวเกาหลีในญี่ปุนหลังสงครามโลกครั้งที่
สอง), Tokyo : San-ichishobo. 

Yokomaku, Taneyuki, Tomihisa, Ko, Funakoshi, Nobukatsu. (1954). 
Suita hirakata jiken ni tsuite (เหตุการณซุอิตะและฮิระกะตะ), 
Tokyo: Homu kenshujo. 

Wakita, Ken-ichi. (2004). Chosen senso to suita hirakata jiken, 
(สงครามเกาหลีกับเหตุการณซุอิตะ และฮิระกะตะ) Tokyo: 
Akashishoten. 

คณะกรรมการการทําตําราเรียน（『歴史教科書在日コリアンの歴史』作成

委員会 編） (2007). Rekishi kyokasho zainichi korian no 
rekishi (ประวัติศาสตรชาวเกาหลีในญี่ปุน), Tokyo: Akashishoten. 

คณะกรรมการการทําตําราเรียน. (2007). Rekishi kyokasho zainichi 
korian no rekishi (ประวัติศาสตรชาวเกาหลีในญี่ปุน), Tokyo : 
Akashishoten. 

 
 



วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปที่ 9 ฉบับ 1 (2556)  29 
  

 

 

ขบวนการเคลื่อนไหวตอตานเหมืองแรทองคํา 
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บทคัดยอ 

 

การศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวตอตานเหมืองแร  ศึกษาผานกรอบการ
กระทํารวม  (collective action frame)  3  กรอบ  คือ  กรอบการวินิจฉัย
ปญหา  (diagnostic framing)  กรอบแนวทางออกปญหา  (prognostic 
framing) และกรอบการจูงใจ  (motivational framing)  ตามทฤษฎี
กระบวนการสรางกรอบโครงความคิดของ  Snow & Benford  พบวา  
ขบวนการไดสรางกรอบการวินิจฉัยปญหา  (diagnostic framing)  ที่สอดคลอง
กับทฤษฎี  โดยวินิจฉัยวาปญหาที่นํามาสูการเคลื่อนไหวคือ  “ความไมเปนธรรม” 
ในการจัดการทรัพยากรแรโดยรัฐ  แตนอกเหนือจากขอคนพบตามทฤษฎีแลว  
ขบวนการยังวินิจฉัยถึงปญหานโยบายการพัฒนาที่ใหความสําคัญแกอุตสาหกรรม
มากกวาเกษตรกรรมและไมสอดคลองกับวิถีชีวิตของประชาชน  และปญหาการ
สมคบคิดรวมมือกันระหวางรัฐกับทุน กรอบการวินิจฉัยดังกลาวนี้  ไดนํามาซึ่งการ
นําเสนอแนวทางออกปญหา  (prognostic framing)  ที่สอดคลองกับการวินิจฉัย
ปญหา คือ การเคลื่อนไหวเพื่อใหไดมาซึ่งความเปนธรรม  โดยเรียกรองใหรัฐ
ปฏิรูปโครงสรางดวยการปรับเปลี่ยนกฎหมายแร  และแกไขสัญญาสัมปทานให
เกิดความเปนธรรม นอกจากนี้ยังเสนอทางออกระดับทองถิ่น  คือการสงตัวแทน
ลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อใหสามารถเขาไปจัดการกับโครงสรางระดับทองถิ่นเพื่อลด
ปญหาโครงสรางผูกขาด  พรอมกับปรับเปลี่ยนนโยบายการพัฒนาใหเอื้อตอวิถี

                                                        
1 นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัย 
ขอนแกน  
2 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
3
 อาจารยที่ปรึกษารวมวิทยานิพนธ 



30 วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปที่ 9 ฉบับ 1 (2556) 

  
ชีวิตและชุมชน สําหรับกรอบการจูงใจ  (motivational framing)  ใหเกิดการเขา
รวมในการเคลื่อนไหวนั้น  ไดจูงใจดวยการนําถอยคํากระตุน  “หายนะภัยของ
เหมืองแร” และ “ผลกระทบที่รุนแรง” มาเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของชาวบานใน
พื้นที่  พรอมกับชูประเด็น “วิถีวัฒนธรรมชุมชน” ซึ่งเปนพลังทางวัฒนธรรม
ภายในชุมชน เปนเครื่องมือในการระดมการตอสู 
 
คําสําคัญ:  ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม, กรอบโครงความคิด, เหมืองแร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปที่ 9 ฉบับ 1 (2556)  31 
  

 

 

Abstract 
 

         The research has adopted the collective action framing tasks 
proposed by Snow and Benford to study the framing process. These 
include diagnostic framing, prognostic framing and motivational 
framing. Regarding diagnostic framing, “injustice frames” was 
identified which confirmed previous studies. In addition, this 
research was able to identify two other important diagnostic framing 
shared by the two cases under study, one being the state’s 
development policy biased towards industrial development and 
against agricultural development and rural people’s way of life and 
the other, the alliance between the state and the private sector. 
Based on these three diagnostic frames, two levels of corresponding 
prognostic framing were made. The movement demanded that the 
state make structural reform through the amendment of the mining 
law and change unfair mining concession terms. At the local level, 
movement representatives stood for local government elections 
with the aims to make local structural reforms, tackle monopoly 
problems and change local development policies. As for 
motivational framing, the vocabularies used to mobilize movement 
participation were “disastrous mining” and “dangerous impact” to 
warn against the severity and urgency of the problems, while putting 
forward the “community culture” discourse as a mobilizing tool.  
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บทนํา 
 

บทความนี้ตองการที่จะอธิบายใหเห็นถึงกระบวนการสรางกรอบโครง
ความคิดของขบวนการเคลื่อนไหวตอตานเหมืองแรทองคํา  โดยอาศัยขอมูลตั้งแต
ป  2544-2554  และการวิเคราะหขอมูลจากงานศึกษาที่กระทําขึ้นในระหวางป  
2554-2555  เรื่อง  “ขบวนการเคลื่อนไหวตอตานเหมืองแรในภาคอีสาน”  (สุภีร  
สมอนา, 2550) ซึ่งไดศึกษาผานกรอบการกระทํารวม  (collective action 
frame)  3  กรอบ คือ  กรอบการวินิจฉัยปญหา  (diagnostic framing)  กรอบ
แนวทางออกปญหา (prognostic framing) และกรอบการจูงใจ  (motivational 
framing)  ตามทฤษฎีกระบวนการสรางกรอบโครงความคิดของ  Snow  และ  
Benford  (Snow & Benford,  1992)   

อยางที่ทราบกันในหมูนักวิเคราะหขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมวา  
ปญหาสําคัญของนักวิเคราะหขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่ทุกยุคทุกสมัยที่มี
การตั้งคําถามมากที่สุด  คือ  จะมีวิธีการเขาถึงความจริงของขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคมใหมๆ ไดอยางไร ซึ่งหลายทศวรรษที่ผานมาแมวาจะมีความพยายามใน
การใชเครื่องมือทางทฤษฎีเขาไปวิเคราะหขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมโดย
ทฤษฎีขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมตางๆ  แตจากงานศึกษากลับพบวายังไม
สามารถเขาถึงความจริงใหมๆ ของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมไดเทาใดนัก 

หากยอนไปเมื่อราว 2-3 ทศวรรษที่แลว และมองไปที่งานศึกษาเกี่ยวกับ
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม  เราจะเห็นไดวางานศึกษาสวนใหญที่ไดอธิบาย
เกี่ยวกับปรากฏการณการเคลื่อนไหวทางสังคมนั้น  มักจะมีการตั้งคําถามเกี่ยวกับ
สาเหตุของการเกิดขบวนการ  ที่สุดแลวมักจะไดคําตอบวาความเดือดรอนของ
ผูคนเปนเหตุใหเกิดการรวมกลุมหรือรวมตัวเคลื่อนไหว ซึ่งคําตอบเหลานี้ลวนแต
เปนไปตามตรรกะของทฤษฎีพฤติกรรมรวมหมู (Collective Behavior Theory)  
ทํานองเดียวกัน  เมื่อเรามองไปที่งานศึกษาในชวง 10  กวาปเศษๆ ก็จะพบงาน
ศึกษาเปนจํานวนไมนอยที่อธิบายเกี่ยวกับยุทธวิธีและยุทธศาสตรของการ
เคลื่อนไหว  โดยผลของการศึกษามักจะลงเอยวาความสําเร็จของขบวนการขึ้นอยู
กับการระดมทรัพยากร  อันเปนการศึกษาที่อยูภายใตรมเงาของทฤษฎีการระดม
ทรัพยากร  (Resource  Mobilization  Theory)  มุมมองของ  2  ทฤษฏีนับวา
ไมตางอะไรกับทฤษฏีขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมใหม  (New Social  
Movement Theory) ที่มักอวดอางวาสามารถเขาถึงการอธิบายในตัวตนผู
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เดือดรอนได  “ซึ่งไดใหความสําคัญกับโลกของชีวิต ความหมายใหมๆ ใหกับสิ่งที่
เคลื่อนไหว  (ไชยรัตน  เจริญสินโอฬาร,  2540)  แตที่สุดแลวกลับไมสามารถกาว
พนจากการวิเคราะหเชิงโครงสราง (มหภาค) เชนเดียวกับทฤษฎีทั้งกอนหนาทั้ง  
สอง (ทฤษฎีพฤติกรรมรวมหมูและทฤษฎีการระดมทรัพยากร)  ซ้ํายังละเลยที่จะ
กลาวถึงตัวกระทําการที่สําคัญของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมซึ่งก็คือปจเจก
บุคคล  ลักษณะนี้เปนการกลับไปหาความลาหลังในการอธิบายขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมใหมๆ  เพราะไมสามารถไปถึงการวิเคราะหในระดับปจเจก
บุคคล  รวมถึงลงไปสูการทําความเขาใจเกี่ยวกับความคิด  ความเชื่อ  ทัศคติ  
ตลอดจนการสรางความหมายของการตอสู  อันเปนการวิเคราะหในระดับยอยๆ  
(จุลภาค)  ซึ่งถือวาเปนสนามปฏิบัติการของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม 

ปญญาการวิ เคราะหที่ ไมสามารถเขาถึงใจกลางของขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคม ทามกลางการปรับกระบวนการตอสูที่หลากหลาย
สลับซับซอน และบางครั้งเปนการกาวขามแนวทางการเคลื่อนไหวแบบเดิมๆ ทํา
ใหพบขอบกพรองทางทฤษฎีที่ใชสําหรับศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
ในชวงทศวรรษที่ผานมาอยางนอย  2  มีประการ  คือ  ประการแรก  การอธิบาย
การเขารวมขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมไดละเลยมิติเชิงความคิด  (ความคิด  
ความเชื่อ  ทัศคติ)  และประการที่สอง  ขบวนการที่ปะทุขึ้นในระยะหลังนั้น  ใน
ความเปนจริงแลวมิไดขึ้นอยูกับการระดมทรัพยากรตามตรรกะของทฤษฎีการ
ระดมทรัพยากรเทานั้น  แตยังขึ้นอยูกับปจจัยในการสรางความหมายใหมๆ ใหกับ
สิ่งที่ขบวนการเรียกรอง และสิ่งที่ขบวนการพยายามที่จะสื่อสารความเดือดรอน
ออกไป ซึ่งเรียกวา “ความหมายการตอสู” 

นั่นจึงเทากับวาทฤษฎีที่ใชอธิบายขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่มีอยู
แตเดิม  ซึ่งไดใหความสําคัญกับการวิเคราะหในเชิงโครงสรางเปนหลัก  และ
ละเลยที่จะอธิบายถึงปจเจกบุคคล  ไมเพียงพอแกการทําความเขาใจขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคม โดยเฉพาะขบวนการที่ปะทุขึ้นในระยะหลัง  เชน  
ขบวนการสมัชชาคนจน  ขบวนการชาวประมงพื้นบาน  ขบวนการชนกลุมนอย
ตางๆ  ขบวนการเคลื่อนไหวของนักศึกษา  ขบวนการพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย  ขบวนการเคลื่อนไหวตอตานเขื่อนปากมูน  ขบวนการเคลื่อนไหว
ของผูพิการ  ขบวนการสิ่งแวดลอม  การเคลื่อนไหวของกลุมสันติอโศก  ฯลฯ  
(ผาสุก  พงษไพจิตร,  2543  และมณีมัย  ทองอยู,  2552)  ขบวนการเคลื่อนไหว
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ตอตานเหมืองแร  (สุภีร  สมอนา,  2555)  ซึ่งขบวนการเหลานี้นับวามีลักษณะ
แตกตางจากในอดีตมาก  มกีารพัฒนาประเด็นความขัดแยงที่หลากหลายซับซอน  
มีรูปแบบการตอสูที่ เลื่อนไหลเปลี่ยนแปลงไปตามปฏิสัมพันธทางสังคมอยู
ตลอดเวลา  และที่สําคัญมีการสรางความหมายใหมๆ ใหกับสิ่งที่ขบวนการ
เรียกรอง ฉะนั้นการจะเขาใจถึงความเปนขบวนการซึ่งเกิดจากจิตสํานึก  
ความรูสึกนึกคิด  อุดมการณ  ฯลฯ  ของตัวแสดงระดับปจเจกบุคคลจึงไมใชเรื่อง
ที่งายดายนัก 

อยางไรก็ตาม  ความเขาใจขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมไทยในมิติ
ดังกลาวนั้น  ท่ีผานมาดูเหมือนวาไมคอยมีนักวิชาการใหความสนใจมากนัก  ทั้งๆ 
ที่มีการปะทุขึ้นของขบวนการในลักษณะดังกลาวเปนจํานวนมาก  ที่พอผานหนา
ประวัติศาสตรก็มีแตเพียงงานศึกษากระบวนการสรางกรอบโครงความคิดของ
กลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย  (อุเชนทร  เชียงเสน,  2551)  ซึ่งเปน
การอธิบายการระดมผูคนเขาสูการเคลื่อนไหวทางการเมือง  แตถึงกระนั้นก็ตาม  
นักวิชาการทั้งหลายยังพยายามทึกทักและเหมารวมวากรอบการวิเคราะหดังกลาว  
สามารถนํามาสวมทับหรือใชอธิบายไดกับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม  
โดยเฉพาะอยางยิ่งขบวนการที่มีฐานกอเกิดจากชุมชนและมีมิติของความขัดแยง
เกี่ยวกับทรัพยากรสิ่งแวดลอม   

ขอสงสัยที่ยังไมมีการคลี่คลายนี้  ไมควรจะปลอยทิ้งไวโดยมิไดให
คําตอบใดๆ  เหตุนี้ทําใหผูเขียนสนใจริเริ่มการศึกษา  “ขบวนการเคลื่อนไหว
ตอตานเหมืองแรในภาคอีสาน”  (สุภีร  สมอนา,  2555)  และเลือกที่จะวิเคราะห
ใหเห็นถึงการสรางกรอบการกระทํารวม  (collective action frame)  ของ
ขบวนการเคลื่อนไหวตอตานเหมืองแรทองคํา  อันจะเปนการตอบขอสงสัยวา
ขบวนการมีการระดมการเคลื่อนไหวผานมิติเชิงความคิดไปยังปจเจกบุคคล
อยางไร  เพื่อใหเกิดการระดมการตอสูอยางเขมขน  จนสามารถยืนหยัดถึงการ
ตอสูมาไดอยางยาวนาน  โดยเปนการอาศัยทฤษฎีกระบวนการสรางกรอบโครง
ความคิดของ  Snow & Benford  เปนแนวทางสําหรับวิเคราะห  ซึ่งการอธิบาย
ถึงใจกลางของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเชนนี้  ในวงวิชาการของไทยยังไม
ประสบความสําเร็จเทาใดนัก   
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วิธีวิทยา 
 

เพื่อเปนการอธิบายแนวคิดกระบวนการสรางกรอบโครงความคิดของ  
Snow & Benford ตอปรากฏการณทางสังคมที่มีการตั้งขอสงสัยขางตน  
การศึกษาของผูเขียนที่กระทําขึ้นไดมีการเลือกพื้นที่แบบเจาะจง  และใชการวิจัย
เชิงคุณภาพในการเขาถึงความจริงทางปรากฏการณ  เก็บรวบรวมขอมูลโดยใช
การสัมภาษณแบบเจาะลึก  พรอมทั้งการสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม  
โดยขอมูลทั้งหมดที่ได  นํามาวิเคราะหและหาขอสรุปเชิงทฤษฎ ี

สําหรับหมูบานที่ผูเขียนทําการศึกษานั้น  ไดเลือกหมูบานนาเจริญ  
(นามสมมุติ)  อําเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย  เปนสนามทําการศึกษา  ดวยเหตุผล
ที่วาเปนพื้นที่ที่รองรับแนวนโยบายของรัฐในการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร  
โดยรัฐไดใหสัมปทานแกบริษัทเอกชนเขาทําประโยชนในพื้นที่ตั้งแตป  2543  
เพื่อหวังวาจะเดินตามรอยยุทธศาสตรทุนนิยม  นํารายไดจากคาภาคหลวงเขาสู
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ  ทําใหที่ท่ีเคยอุดมและพรั่งพรอมไปดวยทรัพยากรแร  
กลายเปนพื้นที่กลุมทุนสัมปทานเขามาจัดสรรและแสวงผลประโยชนจาก
ทรัพยากร  ซึ่งชาวบานที่ยังคงมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนแบบดั้งเดิมที่มิอาจ
หลีกทางใหกับความเจริญภายนอก  ไดลุกขึ้นมาทาทายแนวนโยบายดวยการ
รวมตัวเคลื่อนไหวในนาม  “กลุมคนรักษบานเกิด”  ในการปฏิเสธโครงการ  
ลักษณะความเฉพาะของพื้นที่ที่ถูกทําใหเปนฐานในการรองรับความเจริญศิวิไลซ
ของอุตสาหกรรมแรจากแนวนโยบายของรัฐบาล  ผนวกกับการเกิดการลุกขึ้นมา
ตอสู เพื่อ เปนการยืนหยัดในการปกปองทรัพยากรทองถิ่นอยางสุดฤทธิ์  
หลากหลาย  และสลับซับซอนนี้  ผูเขียนจึงไดเลือกเจาะจงหมูบานนาเจริญแหงนี้
เปนพื้นที่ทําการศึกษา 
 
ขบวนการเคลื่อนไหวตอตานเหมืองแรทองคํา 
 

ขบวนการเคลื่อนไหวตอตานเหมืองแรทองคํา  เปนขบวนการที่กอตัว
จากผลพวงของนโยบายการพัฒนาประเทศ  ที่รัฐบาลไดหันเหยุทธศาสตรการ
พัฒนาจากเกษตรกรรมไปสูอุตสาหกรรม  โดยมุงหวังใชทรัพยากรแรเปนรากฐาน
สรางความเจริญมั่งคงและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ   
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เมื่อรัฐบาลไดออกนโยบายการพัฒนาเหมืองแร  และเรงเราใหเกิดการ

ลงทุนโครงเหมืองแรขนาดใหญ  ทําใหภูมิภาคตางๆ กลายเปนพื้นที่ทาง
ยุทธศาสตรของการทําเหมืองแร  บานนาเจริญเปนหนึ่งในหมูบานทีถู่กกําหนดเขา
เปนสวนหนึ่งในยุทธศาสตรการทําเหมืองแรของประเทศ  โดยรัฐบาลไดให
สัมปทานแกกลุมทุนเขาประกอบกิจการเหมืองแรทองคํา  แตหลังจากการเปด
ดําเนินการเหมืองไดไมนาน  ป  2548  เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในชุมชน  ตนไม
เหี่ยวเฉาตาย  ฝุนตามบานเรือนมีมากเกินปกติ  ปลาตาย  เปนตุมคันตามผิวหนัง  
สิ่งแวดลอมชุมชนเสื่อมโทรมอยางรวดเร็ว  จนในที่สุดชาวบานไมสามารถทนตอ
สภาพความเดือดรอนไดจึ งรวมตัวกันในนาม  “กลุมคนรักษบานเกิด”  
เคลื่อนไหวคัดคานโครงการเหมืองแรทองคํา  เริ่มตั้งแตป  2548  มาจนถึง
ปจจุบันป  2555  ผานหวงเวลาของการตอสูยาวนานเปนเวลา  2  ชวง  ไดแก  
ชวงที่  1  หลอมรวมความคิด  (พ.ศ.  2548-2550) ซึ่งชาวบานไดรวมพลังของคน
ภายในชุมชนหลอมรวมความคิดของคนที่อยูในชุมชนใหลุกขึ้นมารับทราบปญหา
และผลกระทบที่เกิดขึ้นตอวิถีชีวิต  สุขภาพ  และสิ่งแวดลอมของชุมชน  และชวง
ที่  2 เรียนรูตอสู  (พ.ศ.  2551-2554)  เปนชวงที่ชาวบานแสวงหาพันธมิตร 
เชื่อมโยงและรอยรัดเครือขายการเคลื่อนไหวใหเกิดพลังในการตอสู 

ทั้งนี้ขบวนการไดใชการเคลื่อนไหวในเวทีสิ่งแวดลอม  เปนพื้นที่แสดง
ความเปนตัวตน  เพือ่สะทอนถึงระบบคุณคาในการดํารงชีวิตที่ยังคงพึ่งทรัพยากร
ทองถิ่นเปนปจจัยสําคัญ  และคงไวซึ่งอํานาจในการกําหนดวิถีชีวิตของตนเอง  
โดยมีการเรียกรองที่สําคัญ  คือ 1)  คัดคานกฎหมายแรที่ไมเปนธรรม 2)  คัดคาน
การขยายประทานบัตรที่มีสวนตัดตอนทําใหวิถีชีวิตของพวกเขากับทรัพยากร
ทองถ่ินแยกขาดออกจากกัน  และ  3) เรียกรองใหรัฐแสดงความรับผิดชอบในการ
เยียวยาผลกระทบจากผลกระทบจากการดําเนินโครงการ ซึ่งทั้ง 3 ประเด็น
สะทอนใหเห็นถึงปญหาเชิงนโยบายประเทศ  และปญหาการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติโดยรัฐที่ขาดความสมดุลและไมเปนธรรม ขบวนการเคลื่อนไหวตอตาน
เหมืองแรทองคํา  จึงเปนขบวนการที่ปรากฏตัวขึ้นภายใตเงื่อนไขที่รัฐไดขยาย
อํานาจในการควบคุมทรัพยากรในทองถ่ิน  และบริบทของความขัดแยงระหวางรัฐ  
ทุน  และชาวบาน ซึ่งไดรับผลประโยชนจากการใชทรัพยากรในกระบวนการ 
พัฒนาเศรษฐกิจไมเทาเทียมกัน 
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กระบวนการสรางกรอบโครงความคิดของขบวนการเคลื่อนไหวตอตานเหมือง
แรทองคํา 
 
         จากการที่ผูเขียนไดศึกษาขอมูลตั้งแตป  2544-2554  และการวิเคราะห
ขอมูลจากงานศึกษาที่กระทําขึ้นในระหวางป  2554-2555  ในผลงานเรื่อง  
“ขบวนการเคลื่อนไหวตอตานเหมืองแรในภาคอีสาน”  (สุภีร  สมอนา,  2555)  
ทําใหทราบถึงกระบวนการสรางกรอบโครงความคิดของขบวนการเคลื่อนไหว
ตอตานเหมืองแรทองคําวา  ทามกลางการเขาควบคุมทรัพยากรธรรมชาติโดยรัฐที่
กระทําตอคนในพื้นท่ี  ชาวบานไดลุกขึ้นมาปฏิเสธโครงการและทําการเคลื่อนไหว
ผานกรอบการกระทํารวม  (collective action frame)  3  กรอบ  คือ  กรอบ
การวินิจฉัยปญหา  (diagnostic framing)  กรอบแนวทางออกปญหา  
(prognostic framing)  และกรอบการจูงใจ  (motivational framing)  (Snow 
& Benford,  1992)  ดังนี ้
 
กรอบการวินิจฉัยปญหา  (diagnostic framing)   
 

การวินิจฉัยปญหาเปนกรอบการเคลื่อนไหวที่ขบวนการไดสรางขึ้น  เพื่อ
ทําใหชาวบานมองเห็นภาพปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่อยางชัดเจน  โดยเฉพาะความ
เดือดรอนที่พวกเขากําลังเผชิญกันอยูนั้น  วามีอะไรเปนตนตอหรือรากเหงาปญหา
ที่กระทบตอวิถีชีวิตและชุม  ซึ่งจากการศึกษาของผูเขียนพบวา  ภายใตการเผชิญ
กับสถานการณปญหาที่เกิดขึ้นนั้นขบวนการวินิจฉัยปญหาวาเปนกรณีปญหา  
“ความไมเปนธรรม”  (Benford & Snow,  2000)  ที่มาจากการกระทําของรัฐ
และทุน  โดยประเด็นปญหาที่ขบวนการทําการวินิจฉัยนั้น  ขบวนการมีการ
ถกเถียงประเด็นปญหาและระดมฉันทามติอยางลงรอย  (Benford & Snow,  
2000)  ดังนี ้ 

 
1.  ปญหาความไมเปนธรรมในการจัดการทรัพยากรแรโดยรัฐ 
ความไมเปนธรรมในการจัดการทรัพยากรแรโดยรัฐนั้น  ขบวนการไดสื่อ

ความหมายของความไมเปนธรรมผานปญหากฎหมายแร  และสัญญาสัมปทาน
เหมืองแร 
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     งานศึกษาของผูเขียนไดชี้ใหเห็นวา  ขบวนการไดวินิจฉัยวากฎหมายแร
เปนตนตอสําคัญของปญหาความเดือดรอน  ชาวบานมองเห็นถึงความไมเปน
ธรรมในการจัดการทรัพยากรแรโดยรัฐ  จากที่รัฐใชกฎหมายเขาไปควบคุม
ทรัพยากรทองถิ่น  โดยที่รัฐมีอํานาจบริหารจัดการแตเพียงผูเดียว  “แรเปนของ
รัฐ” สามารถผองถายไปใหผูใดก็ได  ดังเชนที่มีการใหสัมปทานแกกลุมทุนให
สามารถเขาไปใชประโยชนจากทรัพยากรในเขตเหมืองแรทองคํา  การจัดสรร
ทรัพยากรโดยรัฐที่ใหผูแข็งแกรงกวา  มีอํานาจทุนมากกวาเขาควบคุมทรัพยากร
ทองถิ่นและนําไปใชสรางกําไร  ในขณะที่พวกเขากลับถูกกีดกันการเขาถึงโดย
กฎหมาย  เปนความไมเปนธรรมที่ชาวบานสื่อออกมาถึงสภาพของความเดือดรอน  
จนตัดสินใจทําการเคลื่อนไหวทาทายโครงการ 

เชนเดียวกับสัญญาสัมปทาน  ชาวบานวินิจฉัยปญหาวาเปนกรณีที่รัฐให  
“สัญญาสัมปทานพิเศษ”  การทําเหมืองแรแกกลุมทุนสัมปทาน  โดยเปนการ
ผูกขาดการใชทรัพยากรในระยะยาว  ทําใหพวกเขาหมดโอกาสในการเขาถึงและ
ใชประโยชน  สัญญาสัมปทานพิเศษที่รัฐนํามาใชในการชักชวนโนมนาวกับกลุม
ทุนสัมปทาน  ใหกลุมทุนสามารถจับจองและเขาถึงทรัพยากรไดแบบผูกขาดและ
ยาวนาน  แมสามารถทําใหเกิดการลงทุนอยางกวางขวาง  แตจากสภาพของความ
เปนจริง  งานศึกษานี้ไดชี้ชัดวา  การจัดการทรัพยากรแรตามแนวทางดังกลาว
กลับเปนการผลักดันและกีดกันชาวบานออกจากทรัพยากรชุมชน  ทําให
ทรัพยากรทองถิ่นตกไปอยูในความควบคุมของกลุมทุนสัมปทาน  กลายเปนการ
ผูกขาดในระยะยาวที่ชาวบานไมสามารถเขาไปใชประโยชน  และนํามาซึ่งความไม
เปนธรรมในการจัดการทรัพยากรแร 

งานศึกษาชิ้นนี้ยังสะทอนถึงผลประโยชนจากการใชทรัพยากรใน
กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจทีไ่มเทาเทียมกัน  คือ  ทรัพยากรจํานวนมหาศาลถูก
รัฐและกลุมทุนสัมปทานนําไปใชสร างกําไร  ขณะที่ชาวบานกลับไดรับ
ผลประโยชนเพียงแคหยิบมือเดียวจากคาภาคหลวงแร  แตยังตองแบกรับ
ผลกระทบจากความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม  สุขภาพ  วิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ชุมชน 
 

2.  ปญหานโยบายการพัฒนาที่ไมสอดคลองกับวิถีชีวิตและชุมชน 
           ปญหาความเดือดรอนจากนโยบายการพัฒนาที่ไมสอดคลองกับสภาพ
จริงของชาวบานนาเจริญกับโครงการเหมืองแรทองคํา  เปนปรากฏการณจากการ
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ที่รัฐบาลไดหันเหยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศจากเกษตรกรรมไปสูอุตสาหกรรม  
และไดเรงเราใหเกิดการลงทุนโครงเหมืองแรขนาดใหญตามภูมิภาคตางๆ  เพื่อ
หวังใชทรัพยากรแรเปนรากฐานของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ   
         นโยบายการพัฒนาของรัฐบาลที่ เอาอุตสาหกรรมเขามาแทนที่
เกษตรกรรม  ชาวบานที่นี่เห็นวาเปนการรุกรานวิถีชีวิตปกติมากกวาที่จะเกิด
ประโยชนและใหลืมตาอาปากได  เพราะเปนการเนนพัฒนาอุตสาหกรรม  อันเปน
การมุ งตอบสนองความตองการของทุนอุตสาหกรรม  แตละเลยที่จะให
ความสําคัญแกเกษตรกรรมซึ่งเปนหัวใจสําคัญของชาวบานที่นี่  การที่รัฐบาลมี
นโยบายที่มุงมั่นและเอาจริงเอาจังทางดานอุตสาหกรรมแร  ผลที่เกิดขึ้นตามมา
นอกจากทรัพยากรทองถิ่นจะถูกในไปใชในทางอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ
ประเทศมากขึ้น  นโยบายตามแนวทางนี้ยังนําไปสูการทําลายซึ่งวิถีชีวิตและชุมชน  
ในกรณีของบานนาเจริญ  ชาวบานจํานวนมากไดสูญเสียวิถีชีวิตเดิมไป  น้ําในลํา
หวยไมสามารถอุปโภคบริโภคไดอยางเปนปกติ  นาขาวลมจมเสียหาย  ภาวะทาง
สุขภาพดอยลง  อันเปนผลสืบเนื่องจากการดําเนินโครงการพัฒนาเหมืองแรตาม
ยุทธศาสตรประเทศ  ที่ตองการใหทรัพยากรแรเปนรากฐานอุตสาหกรรม 

การมีเหมืองแรทองคําขนาดใหญเกิดขึ้นที่บานนาเจริญ  สําหรับ
ชาวบานท่ีนี่แลวไมใชสิ่งที่สอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนแตประการใด  
เพราะความเปนจริงชาวบานรอยละ  90  ยังมีการพึ่งพาเกษตรกรรมและผลิตเพื่อ
การบริโภคเปนหลัก  หลายครัวเรือนยังคงมีการปลูกขาว  ทําไร  และเลี้ยงสัตว  
ที่สําคัญคือสวนใหญที่อาศัยอยูในหมูบานแหงนี้ตางยังคงพึ่งทรัพยากรในพื้นท่ีที่ถูก
ทําใหกลายสภาพเปนเขตโครงการเหมืองแร  ไมวาจะเปนปาไม  พืชสมุนไพร  
ของปา  ฯลฯ  นโยบายที่มุงสูอุตสาหกรรมและการทําใหพื้นที่ทรัพยากรทองถิ่น
ของชาวบานใหเปนพื้นที่ยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจนี้  จึงกลายเปนสิ่งแปลกปลอม
และเปนตัวปญหาของชาวบานนาเจริญ 
                   

3.  ปญหาการสมคบคิดรวมมือกันระหวางรัฐกับทุน 
ปญหาการสมคบคิดรวมมือกันระหวางรัฐกับทุน  เปนสภาพปญหาที่

ชาวบานนาเจริญเผชิญมาตั้งแตชุมชนถูกกําหนดใหเปนพื้นที่ทางยุทธศาสตรใน
การเปนแหลงผลิตแรทองคํารายใหญของประเทศ  โดยรัฐซึ่งมีหนาที่อํานวย
สงเสริมการประกอบกิจการแร  และกลุมทุนสัมปทานซึ่งมีเปาหมายอยูที่การ
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แสวงหากําไรจากทรัพยากร  ไดรวมมือกันในการเขาควบคุมและใชประโยชน
ทรัพยากรโดยอางความชอบธรรมในการ  “สงเสริมการลงทุน” อาศัยโครงสราง
สวนตางๆ ตั้งแตระดับชาติ  ซึ่งมีสวนสําคัญตอการกําหนดนโยบาย  และระดับ
ทองถ่ิน  ที่มีสวนในการเอื้อตอขั้นตอนและระเบียบตางๆ ในกระบวนการอนุญาต  
การสํารวจ  การเขาประกอบกิจการ  ในฐานะผูปฏิบัติ 

ชาวบานไดนําเสนอภาพของความสัมพันธของรัฐกับทุน  โดยเห็นวารัฐมี
สวนอยางสําคัญในการทําใหผลประโยชนและทรัพยากรทองถิ่นตกไปอยูในความ
ครอบครองกลุมทุนสัมปทาน  โดยเฉพาะกรณีที่รัฐซึ่งมีหนาที่ในการรักษา
ทรัพยากร  ไมสามารถที่จะปกปองทรัพยากรทองถิ่นไวได  แตไดอาศัยกลไกและ
อํานาจรัฐสมคบคิดรวมผลประโยชนกับกลุมทุนสัมปทาน  เชน  ออกแบบนโยบาย
การพัฒนาใหเอือ้ตอกลุมทุนสัมปทาน  การใหสิทธิแกกลุมทุนสัมปทานเขาไปเปน
คณะกรรมการรวมกับภาครัฐ  การใหผูแทนกลุมทุนเขาไปเปนที่ปรึกษาในดาน
การประกอบอุตสาหกรรมเหมืองแรแกรัฐ  การใหสิทธิขาดในการสํารวจและทํา
เหมืองแรระยะยาว  (สัมปทานพิเศษ)  การใหสิทธิการสงเสริมการลงทุนดวยการ
งดเวนหรือลดหยอนภาษีตางๆ  รวมถึงรูปแบบที่รัฐเขาไปสงเสริม  สนับสนุน
การศึกษา  คนควา  วิจัย  และการทดลองเกี่ยวกับอุตสาหกรรมแรเพื่อเปน
ประโยชนแกการลงทุน  ขณะที่กลุ มทุนสัมปทานเองก็ ได ใช โครงสราง
ความสัมพันธกับรัฐและอาศัยอํานาจทุนที่มีอยูเหนือกวา  เบิกทางเขาใชประโยชน
ทรัพยากร 

  ภาพความสัมพันธโดยมีผลประโยชนเรื่องทรัพยากรทองถิ่นเปนตนทุน  
เปนสิ่งที่ชาวบานไดวิเคราะหและเชื่อวาอยูเบื้องหลังปญหาของความเดือดรอน  
การผสานผลประโยชนรวมกันของรัฐและทุนจนเปนสาเหตุของปญหาความ
เดือดรอน  งานศึกษาชิ้นนี้ยังระบุวา  รูปแบบการสงเสริมการลงทุนซึ่งเปน
มาตรการจูงใจกลุมทุนสัมปทาน  ไดทําลายโอกาสการเขาถึงทรัพยากรของ
ชาวบาน  เนื่องจากเปนการผูกขาดการจัดการทรัพยากรแบบสมบูรณ  ชาวบาน
ซึ่งเปนผูดอยอํานาจอยูแลวไมสามารถเขาถึงสิ่งที่เรียกวา  “ทรัพยากร”  อีกทั้งตก
อยูในสภาพที่ไมสามารถปกปองทรัพยากรไวได  ขณะที่โครงสรางดังกลาวกลับ
เปนจุดบมเพาะและสนับสนุนกลุมทุนสัมปทานใหขยายและเติบโตขึ้น 
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กรอบแนวทางออกปญหา  (prognostic framing)   
 

จากการที่ขบวนการไดวินิจฉัยถึงสาเหตุของปญหา  ขบวนการไดระดม
ฉันทามติรวมกันหาแนวทางในการปฏิบัติการรวมในการแสวงหาทางออกจาก
ความเดือดรอน  ซึ่งเปนไปอยางสอดคลองและสมเหตุผลกันระหวางกรอบในการ
วินิจฉัยปญหาและกรอบในแนวทางออกปญหา  (Benford & Snow,  2000)   

ขบวนการไดนําเสนอทางออกปญหาเพื่อหวังใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
และเปนไปตามขอเรียกรอง  โดยเฉพาะจากการที่ขบวนการมองเห็นถึงสภาพ
ความไมเปนธรรมในการจัดการทรัพยากรแร  นโยบายการพัฒนาที่ผิดพลาด  
และสภาพปญหาการสมคบคิดรวมผลประโยชนกันระหวางรัฐกับทุน  ขบวนการ
ไดนําเสนอหรือแสดงถึงวิธีการแกปญหาดวยการปฏิรูปโครงสราง  ทั้งโครงสราง
ระดับชาติ  ดวยการแกไขกฎหมายแรใหมีความเปนธรรมตอชาวบาน  คือให
ทรัพยากรแรเปนทรัพยากรของสวนรวม ประชาชน  และสาธารณะ  รวมถึงใหมี
การแกไขสัญญาสัมปทานใหมีความเปนธรรม  เพื่อลดการผูกขาดของกลุมทุน
สัมปทาน  และโครงสรางระดับทองถิ่น  คือการสงตัวแทนเขาไปจัดการกับ
โครงสรางในระดับทองถิ่น เพื่อเปนการแกปญหาสภาพการสมคบคิดจาก
โครงสรางองคกรทองถิ่น  นอกจากนี้ยังมีการนําเสนอถึงการแกปญหาโดยการ
ปรับเปลี่ยนนโยบายการพัฒนา  คือใหเกิดการวางระบบการพัฒนาทรัพยากรแร
โดยคืนการจัดการใหกับชุมชน  ใหรัฐหันมาใหความสําคัญกับการพัฒนาจากทุน
ฐานเดิม  รวมถึงการคืนวิถีชุมชนและพึ่งตนเอง  เพื่อเพิ่มอํานาจในการจัดการ
ทรัพยากรใหกับชุมชน 
 
กรอบการจูงใจ  (motivational framing) 
 

ภายหลังจากที่ขบวนการไดทําการวินิจฉัยปญหา  และนําเสนอทางออก
ปญหาที่เหมาะสมสอดคลองกัน  ในการนําไปสูการระดมการเคลื่อนไหวใหเกิดขึ้น
อยางอยางกวางขวางและนํามาซึ่งความสําเร็จ  ขบวนการไดจูงใจชาวบานโดยการ
ชูประเด็น “หายนะภัยของเหมืองแร” และประเด็น  “ผลกระทบที่รุนแรง” และ
นํามาเชื่อมโยงกับสิ่งที่เปนวิถีชีวิตของชาวบาน  ไมวาจะเปนเรื่อง  ขาว  ปลา  น้ํา  
ปา  ความเชื่อ  และจิตวิญญาณ  เพื่อแสดงใหเห็นวาโครงการเหมืองแรทําใหเกิด
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ความเสียหายตอวิถีชีวิตอยางหนัก  รวมไปถึงนําเอาสิ่งที่ชาวบานไดรับผลกระทบ
กระเทือนหรือความเสียหายในขณะนั้นมาสัมพันธกับชีวิตประจําวัน  ดวยการตีแผ
ใหเห็นถึงผลกระทําที่รุนแรงที่มีตอวิถีชุมชน  สุขภาพ  และสิ่งแวดลอม  จาก
โครงการเหมืองแรของรัฐ   

นอกจากนี้ยังไดชูประเด็น  “วิถีวัฒนธรรมชุมชน”  ซึ่งเปนพลังทาง
วัฒนธรรมที่มีอยูภายในชุมชน  มาใชเปนเครื่องมือในการระดมชาวบาน  เพื่อให
เปนปราการสําคัญในการทัดทานกับทุนที่มีทั้งอํานาจ  เทคโนโลยี  และมีทุนเปน
เครื่องมือในการจัดการทรัพยากร  โดยกระทําผานแนวคิดเรื่องวัฒนธรรมชุมชน  
นํามาผลิตซ้ําผานการปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีกรรมและประเพณีตางๆ ในรอบป  เชน  
การทอดผาปาน้ํา  การบวชปา  การตอชะตาภูเขา  เปนตน 
 
บทสรุป 
 
         บทความชิ้นนี้ไดกอใหเกิดความเขาใจ  3  ประการสําคัญ  ประการแรก  
เห็นถึงสถานภาพองคความรูเกี่ยวกับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม  โดยงาน
ศึกษาชิ้นนี้ ไดแสดงใหเห็นถึงการระดมการเคลื่อนไหวในมิติ เชิงความคิด  
(framing)  โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาของขบวนการ  ซึ่งเกิด
จากจิตสํานึก  ความเชื่อ  คานิยม  อุดมการณของตัวแสดงระดับปจเจก  ซึ่งเปน
สนามปฏิบัติการของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม  ที่เกิดขึ้นภายใตเงื่อนไขที่
หลากหลายสลับซับซอน  ซึ่งนับเปนการกาวขามกรอบการวิเคราะหเดิมๆ ที่มี
ลักษณะแข็งทื่อ  และที่เคยจํากัดการอธิบายการเขารวมขบวนการของผูคนผาน
ปจจัยวัตถุตางๆ  (ทฤษฎีการระดมทรัพยากร)  หรือเปนไปเพราะสภาพที่ไรการชั่ง
คิด  (ทฤษฎีพฤติกรรมรวมหมู)  ประการที่สอง  การศึกษากระบวนการสราง
กรอบโครงความคิดของขบวนการเคลื่อนไหวตอตานเหมืองแรทองคํา  ภายใตการ
นําทฤษฎีกระบวนการกรอบโครงความคิดของ  Snow & Benford  มาใชในการ
อธิบายนั้น  ไดชวยใหเห็นการปฏิบัติการรวมหมูผานการสรางกรอบการกระทํา
รวม  ชาวบานไดมีการสรางกรอบการตอสูขึ้นมาทาทายรัฐ  ดวยการระบุปญหา
ความเดือดรอน  สรางทางเลือกหรือทางออกใหกับผูเดอืดรอน  และระดมการเขา
รวมสนับสนุนดวยคํากระตุน  ทั้งน้ี  ภายใตกระบวนการสรางกรอบดังกลาวมีการ
กลาวถึง  “ความไมเปนธรรม”  ซึ่งเปนแกนกลางของปญหา  และมีการนําเสนอ
ทางออกปญหาที่เปนไปอยางสอดคลองและสมเหตุผลกัน  ระหวางกรอบในการ
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วินิจฉัยปญหาและกรอบในแนวทางออกปญหา  และ  ประการที่สาม  การศึกษา
ครั้งนี้สะทอนใหเห็นความจริงที่วา  กระบวนทัศนในการพัฒนาเดิมๆ ของรัฐที่
เชื่อๆ กันวา  ชาวบานตัวเล็กๆ จํานวนมากควรจะเสียสละทรัพยากรใหรัฐสามารถ
พัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสมัยใหมเพื่อความเจริญศิวิไลซนั้น  มิอาจเปนจริง
อีกตอไป  เพราะชาวบานตัวเล็กๆ เมื่อตกอยูในภวังคของความเดือดรอน  พวก
เขาสามารถสรางกรอบในการตอสูขึ้นมาหักลางความเชื่อของรัฐ  และภายใต
เงื่อนไขที่รัฐสรางขึ้น  ขบวนการสามารถพัฒนาความเขมแข็งและสรางการ
เปลี่ยนแปลงภายในขบวนการเพื่อตอบโตการกระทําของรัฐเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปที่ 9 ฉบับ 1 (2556) 

  
เอกสารอางอิง 

 

ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร. (2540). ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม.  
กรุงเทพฯ: วิภาษา. 

ผาสุก พงษไพจิตร และคณะ. (2545). วิถีชีวิต วิธีสู ขบวนการประชาชนรวม
สมัย. เชียงใหม: ตรัสวิน. 

มณีมัย ทองอยู. (2552). เอกสารประกอบการบรรยายวิชา  415373  เรื่อง
ขบวนการสังคมเปรียบเทียบ. ขอนแกน: สาขาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัย 
ขอนแกน. 

สุภีร  สมอนา.  (2555).  ขบวนการเคลื่อนไหวตอตานเหมืองแรในภาคอีสาน.  
วิทยานิพนธปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมวิทยา  บัณฑิต
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

อุเชนทร  เชียงเสน.  (2551).  กรอบโครงความคิดในการปฏิบัติการรวม
ทางการเมือง  กรณีพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย.  เอกสาร
ประกอบการนําเสนอบทความในการประชุมรัฐศาสตรและรัฐประศาสน
ศาสตรแหงชาติ  ครั้งที่  9  พ.ศ.  2551.  (เอกสารอัดสําเนา). 

Benford, Robert D. & Snow, David A.. (2000). Framing Processes and 
Social Movements: An Overview and Assessment. Annual 
Review of Sociology, Downloaded from www. annualreviews.org   
by Khon Kaen University. 

Snow, David A. & Benford, Robert D.. (1992). Master Frames and 
Cycles of Protest, in Morris, Aldon D. et al. (Eds.). Frontiers 
innSocialnMovementnTheory. New Haven, CT: Yale University 
Press. 

 

 



วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปที่ 9 ฉบับ 1 (2556)  45 
  

 

 

สนามการตอรองเชิงอํานาจของชาวชุมชนแออัด 
ในจังหวัดอุบลราชธานี 1 

Power Negotiating Fields of an Urban Poor Community  
in Ubon Ratchathani Province 

 
กิตติกาญจน หาญกุล

2
 ผศ.ดร.กนกวรรณ  มะโนรมย 

3
 ดร.นิตยา  กิจติเวชกุล

4
 

Kittikan Hankun, Kanokwan Manorom, Nittaya Kittivetchakul 
     

บทคัดยอ 
 

 ชุมชนแออัดถูกสรางคํานิยามและอัตลักษณเชิงลบทําใหเปนพื้นที่แปลก
แยกของสังคมเมือง เปนพื้นที่ยาเสพติด ลักขโมย อาชญากรรมและโสเภณี แต
บทความนี้ไดเสนอใหเห็นการใชสนามตางๆของพื้นที่เมืองเพื่อตอรองการนิยาม
ความหมายดังกลาวจากสังคม 
 จากกรณีของชาวบ านในพื้นที่ ชุมชนแออัดแหงหนึ่ ง ในจั งหวัด
อุบลราชธานีที่ไดยายจากชุมชนแออัดเดิมมาสูการสรางบานและใชชีวิตรวมกับ
ชุมชนท่ัวไป ภายใตเงื่อนไขของความเปนเมือง พวกเขาไดสรางกลไกการตอสูเชิง
อํานาจขึ้นในหลากหลายรูปแบบ ผานการสรางอัตลักษณของตนเองและอัตลักษณ
ของพื้นที่ เชน การประชุมกับองคกรตางๆเรื่องที่อยูอาศัยและการพัฒนา การ
ตอรองในพื้นที่พิธีกรรมเพื่อสรางความเหนียวแนนใหกับกลุมตนและสรางการ
ยอมรับจากสังคมรอบขาง การสรางสื่อของตนเองเพื่อเผยแพรขอมูลตอ

                                                        
1 บทความนี้ปรับปรุงจากวิทยานิพนธ เรื่อง การเลื่อนไหลของอัตลักษณชาวชุมชนแออัดใน
จังหวัดอุบลราชธานี กรณีศึกษาชุมชนบานใหม อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี พ.ศ.2553.ไดรับ
การสนับสนุนทุนวิจัยจากโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิตมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พ.ศ. 2553 ภายใตหัวขอสังคมไทยในกระแสความเปนสากล  
2 นักศึกษาปริญญาโท สาขาสังคมศาสตรและการพัฒนา คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี. 
3 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 
4 นักวิชาการอิสระ อาจารยที่ปรึกษารวมวิทยานิพนธ. 
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สาธารณชนในวงกวางใหเห็นการทํางานในเชิงบวก เพื่อปรับความสัมพันธเชิง
อํานาจใหเทาเทียมกัน นํามาสูการขยายพื้นที่ของการยอมรับ  
 นอกจากนี้ยังไดทาทายกับแนวคิดชุมชนที่ปจจุบันเกิดความแตกตาง
ภายในที่หลากหลาย ในการนิยามความหมาย และชุมชนแหงนี้ไดสะทอนใหเห็น
ความเปนชุมชนขนาดเล็กที่มีการสรางระบบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ที่ชวยให
พวกเขามีตัวตนเพื่อตอรองกับสังคมภายนอกชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 
คําสําคัญ: ชุมชนแออัด, สลัม, การตอรอง, อัตลักษณ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปที่ 9 ฉบับ 1 (2556)  47 
  

 

 

Abstract 
 

 Slum communities were disintegrated from the major urban 
society though giving meaning and identity as the areas with drugs, 
robbery and prostitutes. However, in this article, people in an urban 
poor community have used urban platforms to negotiating new-
meaning and construct own identity. 
 A case study was taken in an urban poor community in 
Ubon Ratchathani Province that has the revival moves for building 
houses on a new land and rebuilding sense of community. Under 
urban context, people in the newly settled community have re-
defined identities of their community to gain power in the more 
positive senses through involving meetings with  other organizations, 
especially on housing and development, use ritual space for re-
uniting and recognizing the existence of the community in addition, 
developing, own public media for campaigning and disseminating 
information to wider public is another positive strategic to for 
balancing the power relationship and leading to the recognition 
from the society. 
 In addition, this would be a key challenge on the community 
concept that people define themselves and communities in various 
meaning and people themselves are able to build their social 
economic and political systems that make them have social space 
to negotiate to outside society efficiently. 
 
Keywords: Urban poor community, Slum, Negotiation, Identity  
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1.บทนํา 
 
 การศึกษาชุมชนแออัดที่ผานมาพบวา มีการศึกษาเรื่องอัตลักษณชาว
ชุมชนแออัด ปรากฏในงานศึกษาเกี่ยวกับกลุมคนชายขอบในสังคมไทยโดย
พบวาอัตลักษณของ ความเปนชายขอบ (Marginality) ไมใชสิ่งที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ แตเกิดขึ้นพรอมๆ กับการสถาปนาอํานาจของความเปนศูนยกลางของ
รัฐ และจากคํานิยามของความทันสมัย ซึ่งปนแกว เหลืองอรามศรี (2546: 14-15) 
เสนอวาไมใชแคเพียงการขีดเสนพรมแดนเพื่อสรางระยะหางในเชิงพื้นที่และสังคม
ใหเกิดระยะหางระหวางสวนกลางกับชายขอบเทานั้น แตความเปนชายขอบยัง
หมายถึงการผลิต หรือการสรางความสัมพันธที่เหลื่อมล้ําและความไมเทาเทียมกัน
ระหวางศูนยกลางและชายขอบใหเกิดขึ้น ซึ่งไมไดหมายความวาศูนยกลางและ
ชายขอบแยกออกจากกันเด็ดขาด แตยังสัมพันธกัน พึ่งพากัน เพราะกลุมคนชาย
ขอบคือกลุมที่ทําการผลิต การเพาะปลูก ทํางานบริการ เพื่อหลอเลี้ยงคนในเมือง
ซึ่งเปนศูนยกลาง แตความสัมพันธดังกลาวถูกทําใหไมมีตัวตน ไรคุณคาหรือเปน
ภาระกับสังคม และมองวาอัตลักษณความเปนชายขอบนั้นอยูนอกเหนือกฏเกณฑ
หรือระเบียบที่สังคมจัดไวให จึงถูกมองวาเปนกลุมคนที่สรางความปนปวน สับสน 
กอกวน ไรระเบียบ จนกระทั่งตองหาวิธีจัดการ 

ในพื้นที่เมืองนั้น การสรางความเปนชายขอบใหกับคนในชุมชนแออัด 
บางครั้งเกิดขึ้นจากการนิยามของนักวิชาการ ที่ไดตอกย้ํา ตีตรา สรางความเปน
ชายขอบใหเพิ่มขึ้นไดอีกดวย เชนการใหคําอธิบายคนในชุมชนแออัดหรือสลัมของ 
Oscar Lewis (อางใน Fran Tonkiss, 2005) ที่ศึกษาวัฒนธรรมของคนชายขอบ
ของเมืองวา ชุมชนแออัดหรือสลัมในสังคมเมืองนั้นเปนชุมชนที่มีวัฒนธรรมยอย
ของตนเอง การจัดระเบียบทางสังคมและการจัดระเบียบภายในชุมชนอยูในระดับ
ต่ํา การชวยเหลือกันในชุมชนมีนอย หวังพึ่งการชวยเหลือจากภายนอกเปนหลัก 
เปนกาฝากของสังคมใหญ ซึ่งเปนมุมมองที่ไมไดใหความสําคัญกับชุมชนในแงของ
การปฏิสัมพันธกับสังคมภายนอก และไมใหความสําคัญกับศักยภาพของคนใน
ชุมชน  

จากคําอธิบายขางตนไดนํามาสูการสรางตัวตนในเชิงลบที่เกิดขึ้นกับ
ชาวบานในชุมชนแออัดผานการสรางความคิดใหอัตบุคคล (Subjectification) ใน
ความหมายที่ฟูโกต (อานันท กาญจนพันธ, 2552) อธิบายวา เปนกระบวนการ
สรางหรือนิยามอัตบุคคลขึ้นมาใหเปนประเด็นและตกอยูภายใตการกําหนดและ
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การควบคุมของความหมายนั้น ทําใหอัตลักษณของกลุมคนที่อาศัยอยูในพื้นที่
ชุมชนแออัดที่ถูกนิยามโดยคนนอกมีลักษณะเชิงลบ เชน เปนคนจน ติดหรือคายา
เสพติด มีอาชีพเปนโสเภณี หรือแหลงอบายมุข อัตลักษณเหลานี้ ยังคงดํารงอยูใน
สังคมไทย ผานการควบคุมความหมายดวยการตอกย้ําผานสื่อโทรทัศน 
หนังสือพิมพ เปนตน (นิธิ เอียวศรีวงศ, 2541)  

บทความนี้ไดนําเสนอการสรางตัวตนใหมของชาวชุมชนแออัดเพื่อการ
ตอรองกับอํานาจผานสนามตางๆในพื้นที่เมืองที่เปดโอกาสใหเกิดการเลื่อนไหล
และเปลี่ยนแปลงของการตอรองเชิงอํานาจ เพื่อผลิตสรางอัตลักษณทางสังคมของ
ชาวชุมชนแออัด ในแบบที่ฟูโกต (อานันท กาญจนพันธุ, 2552: 124-125) ได
อธิบายวา อํานาจนั้นปรากฏอยูในสนามของปฏิสัมพันธในแบบตางๆ ที่เราไมอาจ
จับตองได เปรียบเหมือนสนามแมเหล็กไฟฟาและคลื่นวิทยุที่มองไมเห็นแต
สามารถขับเคลื่อนเสียงหรือแสงได อํานาจจึงเหมือนสนามแมเหล็กไฟฟา ซึ่งหาก
ไปสัมพันธกับอะไรที่ลงตัวก็จะแสดงตัวขึ้น สนามของการตอรองในเชิงอํานาจของ
ชาวบานในชายขอบของเมืองจึงปรากฏขึ้นในหลากหลายรูปแบบเพื่อสรางตัวตน
ใหไดรับการยอมรับจากสังคมเมือง 

ในบทความนี้ยังไดวิเคราะหถึงสนามของการตอรองของชาวชุมชน
แออัดที่เปรียบเสมือนเปน “สนามรบ” ดังที่  สจวต ฮอลล (อางในวสันต ปญญา-
แกว, 2552: 148-149) ไดอธิบายไววาสนามการตอรองของกลุมคนตางๆในสังคม
เปนพื้นที่แหงการตอสูดิ้นรนที่ไมมีวันสิ้นสุด กําลังดําเนินอยูและดําเนินตอไป ไม
อาจใหหลักประกันไดวาฝายที่มีอํานาจควบคุม บงการหรือฝายที่พยายามตอสูดิ้น
รนแสดงปฏิบัติการโตตอบ ตอตาน ขัดขืนฝายใดจะเปนฝายชนะแบบเบ็ดเสร็จ
เด็ดขาด และเปนกระบวนการตางๆที่ผูคนหรือกลุมคนที่ถูกกดทับ ถูกเอารัดเอา
เปรียบ หรือที่เรียกวา “คนชายขอบ” สามารถแสวงหาหนทาง ตอบโต ตอตาน 
รักษาฐานที่มั่นของตนเอาไว เพื่อยึดพื้นที่ทางสังคมในบางชั่วขณะจากผูมีอํานาจ
ครอบงําทางสังคม  ผานปฏิบัติการสังคมตางๆ เพื่อโตตอบการแทรกแซง ควบคุม
บงการโดยรัฐและทุน หรือกลุมอํานาจในสังคม (historical bloc) เปน “พื้นที่” 
ซึ่งชุดตางๆของโครงสรางความสัมพันธเชิงอํานาจไดสถาปนาขึ้นมา แตก็อาจถูก
ทาทาย สั่นคลอนทําลายลางลงไปไดเชนกัน 

ขอมูลในบทความชิ้นนี้เปนการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพจากกลุมชาวบาน
ในชุมชนขนาดเล็กที่ไดยายออกจากชุมชนแออัด จํานวน 22 หลังคาเรือน โดย
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คัดเลือกผูใหสัมภาษณคือกลุมแกนนําชุมชนและผูประสานงานของกลุมยอย 
จํานวน 8 คน และผูแทนจากกลุมหรือองคกรที่มีปฏิสัมพันธกับชาวบานกลุมนี้มา
อยางตอเนื่องจํานวน 5 คน ซึ่งจะชวยสะทอนใหเห็นบทบาทสําคัญของชาวบาน
ในชุมชนที่ใชสนามของเมืองเพื่อตอรองเชิงอํานาจ ผานการสรางอัตลักษณของ
กลุมตน ทั้งในระดับปจเจกบุคคลและระดับกลุม 

 
2. อัตลักษณชุมชนแออัดกับบริบทการพัฒนาเมืองอุบลราชธานี   
 

จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือ เปนพื้นที่ศูนยกลางของอินโดจีนตอนกลางที่มีอาณาเขตและเสนทาง
เชื่อมตอกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทางตอนใตและ
ภาคเหนือของประเทศกัมพูชา มีพื้นที่ประมาณ 15,744.8 ตารางกิโลเมตร หรือ 
9,840,526 ไร  เปนพื้นที่ในเขตอําเภอเมือง 406.4 ตารางกิโลเมตร มีขนาดใหญ
เปนอันดับ 5 ของประเทศ (องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี, 2545) เขต
เทศบาลนครอุบลราชธานี ครอบคลุมพื้นที่ 29.04 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขต
ติดตอดังนี้  

ทิศเหนือ ติดกับถนนรอบเมือง และบริเวณเขตทหารอากาศ กองบนิ 21  
ทิศใต ติดกับ เขตเทศบาลเมืองวารินชําราบ อําเภอวารินชําราบ จังหวัด
อุบลราชธาน ี
ทิศตะวันออก ติดกับหวยวังนอง  
ทิศตะวันตก ตดิกับถนนรอบเมืองและลํามูลนอย  
จํานวนประชากรในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีมีจํานวน 85,994 คน 

ความหนาแนนของประชากรจํานวน 2,961.22 คนตอตารางกิโลเมตร มีจํานวน
บาน 27,463 หลังคาเรือน 17,980 ครอบครัว (เทศบาลนครอุบลราชธานี, 2552) 
ลักษณะของการตั้งเมืองอุบลราชธานี ตั้งอยูริมแมน้ํามูล ทางดานทิศเหนือเปนฝง
เทศบาลนครอุบลราชธานี ฝงทางดานทิศใตของแมน้ํามูลเปนฝงเทศบาลเมืองวา
รินชําราบ ดวยสภาพทางกายภาพของทั้งสองเมืองที่แบงเขตการปกครองดวย
แมน้ํามูล การเติบโตของทั้งสองเมืองจึงสัมพันธกันตั้งแตอดีตจนปจจุบัน  

นอกจากนี้เมืองอุบลราชธานียังเปนหนึ่งในเมืองที่เกิดการขยายตัว
ภายหลังการเปดประตูสูอินโดจีนในยุค “เปลี่ยนสนามรบเปนสนามการคา” เมื่อ 
พ.ศ. 2535  มีมติคณะรัฐมนตรีใหเปดจุดผานแดนถาวรชองเม็กเมื่อ พ.ศ. 2536 
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เพื่อรองรับการเติบโตของการทองเที่ยวและการคาระหวางประเทศ มีแผนการ
พัฒนาระบบการรักษาพยาบาลเพื่อรองรับแผนพัฒนาอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 
(Greater Mekong Subregion: GMS) เพื่อพัฒนาเมืองอุบลราชธานีเปน 
Medical Hub (แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธาน ีพ.ศ. 2553-2556 : 49-53.) 

การพัฒนาเมืองอุบลราชธานีมีการขยายตัวอยางชัดเจนในชวงหลัง
ทศวรรษ 2500 เปนยุคที่ที่ดินวางเปลาเหลือเพียงพอใหชาวบานที่มีฐานะยากจน 
และชาวบานที่อพยพเขามาอาศัยและทํามาหากินในเมืองเปนเจาของกรรมสิทธิ์ได 
หรือบางแหงเปนที่ดินวางเปลาที่เจาของไมไดใชประโยชนและไดอนุญาตให
ชาวบานเขาไปอาศัยอยูไดโดยการจายคาเชาเปนรายเดือนหรือรายป และยังไมมี
สถานการณการรื้อยายชาวบาน ตอมา ราวป พ.ศ. 2519 เมื่อความตองการใช
ที่ดินเพิ่มมากขึ้นตามแรงกระตุนของภาคธุรกิจในชวงหลังสงครามเวียดนาม ที่ดิน
ที่เคยมีอยูเพียงพอกับการขยายตัวของเมืองคอยๆลดลง เริ่มมีการรื้อยายชุมชน 
โดยกระบวนการรื้อยายชาวบานมักมีนักธุรกิจและนักการเมืองทองถิ่น รวมมือกัน
ในการจัดการใหไดที่ดินเพื่อนํามาพัฒนาเชิงธุรกิจที่ใหผลกําไรสูงกวา ซึ่งการ
พัฒนาเมืองในลักษณะนี้คลายคลึงกับการพัฒนาเมืองในหัวเมืองหลักทั่วประเทศ 
สอดคลองกับความเห็นของ Korff (อางในอคิน รพีพัฒน, 2542: 33) ที่เห็นวา
สลัมที่เกิดขึ้นในชวงนี้เกิดจากการอพยพของคนชนบท และสภาพของสลัมเกิด
จากความสัมพันธของอํานาจทางเศรษฐกิจในเมืองที่สงผลตอการเขาถึงกรรมสิทธิ์
ที่ดินและคุณภาพชีวิตของคนจน  

หากเปรียบเทียบการเกิดชุมชนแออัดในจังหวัดอุบลราชธานีกับการเกิด
ชุมชนแออัดตามหัวเมืองใหญไมวาจะเปนจังหวัดขอนแกน จังหวัดนครราชสีมา 
จังหวัดสงขลา จังหวัดเชียงใหม หรือในกรุงเทพมหานคร พบวามีลักษณะที่
คลายคลึงกัน คือมีการตั้งบานเรือนที่สัมพันธกับทิศทางการพัฒนาประเทศที่
มุงเนนการเติบโตทางเศรษฐกิจนับแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 1 เปนตนมา 
อยางไรก็ตามเมื่อความเติบโตดานเศรษฐกิจของเมืองอุบลราชธานีมีการขยายตัว
มากขึ้น ทําใหความตองการใชท่ีดินในพื้นที่เมืองจึงมีความสําคัญ สงผลใหเจาของ
ที่ดินที่เคยปลอยใหรกรางตองแสดงตัวเพื่ออางสิทธิของตนเองเหนือที่ดิน เขามา
แทนที่กลุมชาวบาน ผานเครื่องมือสําคัญในการเขามาครอบครองที่ดินที่สังคม
สมัยใหมใหการยอมรับนั่นคือ โฉนดที่ดิน เพื่อแสดงกรรมสิทธิ์ความเปนเจาของ
โดยชอบดวยกฎหมาย   
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ภาพที่ 1 แผนที่จังหวัดอุบลราชธาน ี
จาก http://www.oceansmile.com/E/Ubon/Ubon1.htm 

 
การเกิดขึ้นของชุมชนแออัดในเมืองอุบลราชธานีมีความสัมพันธกับ

บริบทการขยายตัวของการพัฒนาเมือง ซึ่งพบวามี 4 ลักษณะดังนี้   
1.การเกิดชุมชนแออัดที่เปนชุมชนเกาแกริมแมน้ํามูล มีการกอตั้งเปน

ชุมชนในชวงที่มีการสัญจรทางน้ํา เนื่องจากอุบลราชธานีเปนหัวเมืองสําคัญในการ
พัฒนาเศรษฐกิจการคามาตั้งแตกอนสงครามโลกครั้งที่สอง ดวยสภาพภูมิประเทศ
ของเมืองอุบลราชธานีกับวารินชําราบที่มีแมน้ํามูลกั้นแบงเขตของสองเมือง การ
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สัญจรไปมาระหวางทั้งสองเมืองจึงใชทางเรือเปนหลัก มีการใชเรือกลไฟรับสง
ผูโดยสารและสินคาจากเมืองอุบลราชธานีถึงนครราชสีมา มาตั้งแต พ.ศ. 2429 
รวมถึงการขนสงสินคาหนักตางๆ (เติม  วิพาคยพจนกิจ, 2530: 149-150) 
ชาวบานที่อาศัยอยูริมแมน้ําในชวงเวลานั้นประกอบอาชีพเปนกรรมกรขนของ 
ทํางานในโรงสีไฟที่ตั้งอยูริมน้ํา หาปลาขาย ทํางานรับจางในเรือขนสินคา เปนตน 
พื้นที่ริมแมน้ํามูลจึงมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของเมือง การคาการลงทุน 
และวิถีชีวิตของชุมชนในเมืองสัมพันธกับแมน้ํา ที่ดินริมน้ําถูกใชประโยชนเปนที่
อยูอาศัย ทาเรือ และพื้นที่ทําการเกษตรของชาวบาน เชน ปลูกยาสูบ ปลูกผัก
สวนครัว เลี้ยงสัตว และยังมีที่ดินวางเปลาปลูกบานสรางเปนที่อยูอาศัยของ
ชาวบานคนจนที่อพยพเขามาทํางานในเมือง5  

การขยายตัวของธุรกิจเพิ่มขึ้น หลังการสรางสะพานเสรีประชาธิปไตย
เพื่อเชื่อมระหวางเมืองอุบลราชธานีและวารินชําราบเมื่อ พ.ศ. 2496 ไดอํานวย
ความสะดวกในการเดินทาง และการขนสงระหวางสองเมือง

 
(คณะกรรมการจัด 

ทําหนังสืออุบลราชธานี 200 ป, 2535: 30-35) การสรางสะพานเสรีประชาธิป- 
ไตย ยังมีสวนทําใหการขนสงทางน้ําหมดความสําคัญลง พื้นที่ริมแมน้ํามูลกลาย
สภาพเปนแหลงธุรกิจเกาและชุมชนเกาแก ที่ดินริมแมน้ําไมไดรับความสนใจจาก
ภาคธุรกิจ ถูกปลอยทิ้งใหรกรางวางเปลา ไดกลายเปนที่อยูอาศัยของชาวบาน
ยากจนที่ทํางานรับจางในตลาด ซึ่ งมีรายไดนอยและไมสามารถซื้อที่ดิน          
เปนกรรมสิทธิ์ของตนเองได เกิดเปนชุมชนริมแมน้ํามูลทั้งฝงอุบลราชธานีและ    
วารินชําราบ  

2. ชุมชนแออัดที่เกิดจากการเขาไปสรางบานอยูอาศัยของชาวบานใน
ที่ดินรกรางวางเปลา ไมมีการประกาศอางกรรมสิทธิ์ เกิดขึ้นในชวงประมาณพ.ศ. 
2522 สวนใหญเปนที่ดินริมแมน้ํามูล ซึ่งตอมาภายหลังมีเจาของอางกรรมสิทธิ์ ทํา
ใหชาวบานตองยายบานมาอยูรวมกันในที่ดินที่เจาของยังอนุญาตใหสรางบานอยู
อาศัยได จนกลายสภาพเปนชุมชนแออัด เชน ในกรณีของชุมชนแออัดริมน้ํา ที่
เจาของที่ดินอนุญาตใหเขามาอาศัยทํามาหากินได จากสองครอบครัวกลายเปน 
174 ครอบครัว และภายหลังจากกระแสการพัฒนาเมืองมีความเขมขนขึ้นสงผล
ใหวิถีชีวิตคนเมืองตองการพื้นที่พักผอนหยอนใจเริ่มมีความสําคัญ การเติบโตของ

                                                        
5 สัมภาษณยายสาํรอง (นามสมมุติ), วันที1่2 พฤษภาคม 2553. 
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ธุรกิจเพื่อการพักผอนของคนเมือง เริ่ มขยายตัวใน พ.ศ. 2529 มีการ
ประชาสัมพันธการพักผอนในฟชชิ่งปารค การสนับสนุนการคาขายที่หาดวัดใต 
หรือหาดคูเดื่อ มีการพัฒนาแหลงพักผอนของคนเมือง ทั้งสวนสาธารณะ ปรับปรุง
สภาพแวดลอมเมือง สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 
6 (พ.ศ. 2530-2534) ที่ตองการกระจายการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสู
ภูมิภาค กระตุนใหเกิดการใชที่ดินอยางเต็มที่ สนับสนุนการสรางโครงขายการ
บริการ การขนสง การสงเสริมการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม (วิโรจน สารรัตน 
2530, 20-23) ซึ่งทิศทางการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติใน
ฉบับที่ 6 มีสวนสําคัญในการกระตุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย มีการสรางบาน
จัดสรร การสรางหางสรรพสินคายงสงวนช็อปปงมอลล การขยายถนน โครงการ
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการพัฒนา6  

ขอมูลจากการลงพื้นที่ภาคสนามพบวานอกจากกระแสการพัฒนาเมือง 
ที่เปนแรงกระตุนสําคัญใหเกิดการอพยพของผูคนจากชนบทแลว การกําหนด
นโยบายเพื่อการพัฒนาชนบทยังมีสวนสําคัญที่สงผลตอการอพยพของชาวบานอีก
ดวย ดังกรณีของครอบครัวนายมานะ ที่ใหขอมูลวา  

 

“ตองยายออกมาจากภูพาน (จ.สกลนคร) เนื่องจากในชวงพ.ศ. 2528 ทาง
ปาไมประกาศขยายพื้นที่ของอุทยาน บานเราก็โดนดวยประมาณ 7 ไร 
เลยตัดสินใจขายวัว ควาย และบานเอาเงินมาทําทุน แลวก็เดินทางมาตั้ง
รกรากที่นี่ เพราะวามีญาติมาอยูกอนแลว ”7 

 

จากผลของการพัฒนาในพื้นที่เมืองประกอบกับการอพยพของชาวบาน
จากชนบท ที่มาจากหลายสาเหตุ สงผลใหปจจุบันชุมชนริมแมน้ํามูล จํานวน 174 
หลังคาเรือน ที่มีความชัดเจนวาอยูในที่ดินของเอกชน และชุมชนที่อยูในระหวาง
การยื่นขอพิสูจนสิทธิ์เพื่อออกเอกสารสิทธิ์ อีกกวา 150 หลังคาเรือน ไดกลาย
สภาพเปนชุมชนที่หนาแนน และยังไมไดรับการดูแลเรื่องระบบสาธารณูปโภค
เทาที่ควร  

3. การเกิดชุมชนใกลกับแหลงงาน เชนในกรณีของชุมชนริมทางรถไฟ ที่
เกิดขึ้นในชวงของการขยายทางรถไฟเขามาสูพื้นที่ภาคอีสานในรัชกาลที่ 5 เริ่มตน

                                                        
6 สัมภาษณ นายดุล(นามสมมุต)ิ,วันที่ 15 กุมภาพันธ 2553. 
7 สัมภาษณ นายมานะ(นามสมมุติ),วันที่ 8 กุมภาพันธ 2553. 
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การกอสรางทางรถไฟจากกรุงเทพมหานครถึงนครราชสีมาใน พ.ศ. 2443 มี
เปาหมายเพื่อสนับสนุนการเขาไปจัดการปกครองในหัวเมืองและเปนชวงเดียวกับ
ที่ฝรั่งเศสไดวางแผนการกอสรางทางรถไฟเชื่อมบริเวณชายแดนเขมร-ไทย จาก
ชองเม็กไปยังเมืองพระตะบอง เพื่อประโยชนในการคาขาย รัฐบาลไทยจึงไดขยาย
เสนทางรถไฟมาจนถึงจังหวัดอุบลราชธานี ในพ.ศ. 2473 (สุวิทย  ธีรศาสวัต และ
ดารารัตน  เมตตาริกานนท, 2541: 62-63) เปนการพัฒนาครั้งสําคัญที่สงผลให
การคาขายระหวางเมืองอุบลราชธานีกับนครราชสีมาและเชื่อมโยงถึง
กรุงเทพมหานครมีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น 

การสรางทางรถไฟแลวเสร็จในปเดียวกันระบบการคาและเศรษฐกิจใน
เมืองอุบลราชธานีเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว พรอมกับการเกิดขึ้นของชุมชนริมทาง
รถไฟ จากการตั้งรกรากเปนการถาวรของกรรมกรที่เดินทางมาพรอมกับการ
กอสรางทางรถไฟจากจังหวัดนครราชสีมา หลังจากนั้นมีกลุมชาวบานที่เขามา
ทํางานเปนกรรมกรแบกของ ขนของ ขึ้น-ลงรถไฟ เพื่อเก็บสินคาเขาโกดัง ไดเขา
มาสรางบานอีกระลอก ชาวบานบางสวนที่อพยพเขามาทําอาชีพคาขายในตลาด
วารินที่กําลังเริ่มขยายตัว ไดเขามาขอซื้อสิทธิจากเจาของเดิมในที่ดินริมทางรถไฟ

ซึ่งราคาไมแพง การคาขายกับจังหวัดใกลเคียงมีความสะดวกมากขึ้น
8
  การเกิดขึ้น

ของชุมชนแออัดริมทางรถไฟในเมืองวารินชําราบ จึงคอยๆ กอตัวขึ้นภายหลังจาก
การสรางทางรถไฟแลวเสร็จและปจจุบันขยายตัวขึ้นอยางตอเนื่องเปนชุมชนขนาด
ใหญจํานวน 310 หลังคาเรือนในพื้นที่ 21 ไร  

4. ชุมชนแออัด ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาเมืองและถูกรื้อยายทําใหตองไป
อาศัยอยูในที่ดินที่รัฐจัดสรรเอาไว ในกรณีของการสรางสนามบินนานาชาติหรือ
ชุมชนท่ีเกิดภายหลังจากการรื้อยายชุมชนวังสงัด (ชุมชนแออัดขนาดใหญในเมือง
อุบลราชธาน)ี 

ในกรณีของชุมชนที่เกิดขึ้นจากการยกระดับเปนสนามบินนานาชาติ ใน
พ.ศ.2536 (อุบลราชธานีอะเมซิ่ง 2000, 2543) มีแผนการพัฒนาเพื่อเชื่อมโยง
การคมนาคมทางอากาศกับประเทศในแถบอินโดจีน และไดขยายพื้นที่สนามบิน
เพื่อรองรับการพัฒนาในอนาคต มีการเวนคืนที่ดินรอบสนามบิน ชาวบานที่ถูก
เวนคืนไดรับการจัดสรรที่ดินบริ เวณดานหลังของสนามบินซึ่ ง เปนที่ดิน

                                                        
8 สัมภาษณ นายพงษศักดิ์ สายวรรณ, 15 กุมภาพันธ 2553. 
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สาธารณประโยชน มีสภาพเปนที่โลงริมหนองน้ําซึ่งถูกขุดเมื่อสมัยนายกฯ คึกฤทธิ์ 
ปราโมช ไดนํามาจัดสรรใหชาวบานที่ถูกเวนคืนไดเขาอยูอาศัย และเมื่อมีชาวบาน
เขามามากขึ้น พื้นที่ริมหนองน้ําไดถูกชาวบานขยายเขาไปสรางบานอยูอาศัยจน
เต็มพื้นที่ ปจจุบันชุมชนแหงนี้ยังไมมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน และไมไดรับการดูแล
เรื่องระบบการจัดการน้ําเสีย ปจจุบันชุมชนหนาแนนมากขึ้นและกลายสภาพเปน
ชุมชนแออัด 

สวนกรณีของชุมชนวังสงัด มีการรื้อยายในระหวางพ.ศ. 2529-2530 ซึ่ง
ในอดีตที่ดินของวังสงัดพระราชวังเกาซึ่งเคยเปนที่ประทับของพระเจาบรมวงศเธอ
กรมหลวงสรรพสิทธิประสงคกับชายาคือหมอมเจียงคํา ชุมสาย ณ อยุธยา 
ครอบคลุมพื้นที่จํ านวนมากและไดบริจาคใหกับสวนราชการในจังหวัด
อุบลราชธานี คือพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เทศบาลนครอุบลราชธานี ทุงศรีเมือง 
ศาลจังหวัดอุบลราชธานี ที่วาการอําเภอเมืองอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัด
อุบลราชธาน ี(พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อุบลราชธานี, 2553) และเหลือพื้นที่สวน
ที่เปนพระราชวังและที่ดินเพียงบางสวน เปนที่อยูอาศัยของคนทํางานในวัง ตอมา
มีกลุมชาวบานที่มีอาชีพถีบสามลอรับจางเขามาขอเชาเพื่อสรางที่อยูอาศัย
ชั่วคราวและไดชักชวน ญาติ เพื่อน เขามาเชาอาศัยอยูดวยกันจนเพิ่มจํานวนมาก
ขึ้น ทําใหพื้นที่ของวังสงัดในขณะนั้นกลายสภาพเปนชุมชนแออัดขนาดใหญที่สุด
ในเมืองอุบลฯ จากการสัมภาษณยายเวียง ท่ีเคยอาศัยอยูในวังสงัดไดเลาวา  

 

“หลังจากที่หมอมเจียงคําสิ้น ลูกหลานของหมอมเจียงคําก็ยายไปอยูที่
กรุงเทพฯเปนหลัก สวนที่ดินในอุบลฯที่ยังเหลืออยูไดใหนางรับใชคน
สนิทเปนผูดูแล เก็บคาเชาเดือนละ 2 บาท ตอมาหลังจากนั้นก็มี
ชาวบานมาขออาศัยอยูเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ สวนใหญเปนชาวบานที่ยาย
จากบานนอกเขามาทํางานในเมือง ทําอาชีพ ถีบสามลอ รับจางทั่วไป 
และเห็นวาที่ดินใหเชาราคาถูกก็บอกเพื่อนฝูงมาอยูดวยกัน บางคนก็มา
เปนครอบครัว และสรางบานงายๆ อาศัยอยูกันและหนาแนนมากขึ้น 
จนกลายสภาพเปนสลัม”9  

 

ใน พ.ศ. 2529-2530 ลูกหลานของหมอมเจียงคํา ไดกลับมาที่จังหวัด
อุบลราชธานอีีกครั้งและตองการขายที่ดินบริเวณวังสงัด  สงผลใหเกิดการรื้อยาย
ชาวบาน โดยเจาของที่ดินไดรวมกับเทศบาลเมืองอุบลราชธานีในขณะนั้น เขามา

                                                        
9 สัมภาษณ นางเวียง(นามสมมุติ), 4 มิถุนายน 2553. 
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เจรจากับชาวบานเพื่อใหออกจากพื้นที่ พรอมกับใหลงชื่อรับเงินคาใชจายในการ
รื้อถอนหลังละ 2,000-5,000 บาท และเทศบาลเมืองอุบลราชธานีในขณะนั้นได
หาที่ดินรองรับชาวบานที่ถูกรื้อยายจาก วังสงัด ออกไปอยูในที่ดินบริเวณริมแมน้ํา
มูลนอย10 ถึงแมมีชาวบานที่ไดรับความเดือดรอนจากการรื้อยายครั้งนี้กวา 300 
หลังคาเรือน แตไมมีชาวบานคนใดคัดคาน เนื่องจากชาวบานทราบวาที่ดินเปน
ของเอกชน อีกทั้งยังมีแผนการหาที่ดินรองรับการรื้อยาย โดยใหชาวบานลงชื่อ
แสดงความจํานงเรื่องที่ดิน แตพบวายังมีชาวบานบางสวนที่รายชื่อตกหลนไมได
รับความชวยเหลือไดแตกกระจายไปสรางบานในที่ดินวางเปลาบริเวณริมแมน้ํามูล
ทั้งฝงเมืองอุบลฯและฝงวารินชําราบ และบางสวนไดสรางชุมชนเล็กๆริมถนนที่
เชื่อมระหวางเมืองอุบลราชธานีกับวารินชําราบเปนชุมชนใหมที่เริ่มกอตัวขึ้นหลัง 
พ.ศ.2530 นอกจากนี้ยังพบวา ชาวบานที่อาศัยอยูในพื้นที่ชุมชนแออัดสวนใหญ
อพยพมาจากตางอําเภอเพื่อทํางานรับจาง จนสรางครอบครัวตั้งรกรากในเมือง 
บางสวนยังมีญาติและที่ดินในชนบท แตบางสวนไดยกกรรมสิทธิ์ที่ดินใหญาติพี่
นองหรือขายเพื่อนําเงินมาเปนทุนเพื่อการดํารงชีวิตในเมือง 
 

3. ชุมชนแออัดริมน้ําสูชุมชนบานใหม  

 
ชุมชนแออัดริมน้ํา เปนชุมชนที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.2529 โดย

ชาวบานกลุมแรกที่เขามาอาศัยอยูในชุมชนแหงนี้คือ ชาวบานที่ทําอาชีพรับจาง
ตักน้ําขายในตลาดและไดรับอนุญาตจากเจาของที่ดินใหเขามาชวยดูแลสวน 
ตอมาเมื่อชาวบานในชุมชนใกลเคียงไดรับความเดือดรอน เพราะเจาของที่ดิน
ตองการขายที่ดินใหนายทุนเพื่อนําไปสรางบานจัดสรรและใหชาวบานออกไปหาที่
อยูใหม ชาวบานจึงชักชวนกันเขามาอาศัยอยูดวยกัน หรือบางครอบครัวอพยพมา
จากชนบทเพราะไดรับผลกระทบจากภัยแลง หรือจากนโยบายประกาศเขต
อุทยานทับที่ดิน ซึ่งในขณะนั้นที่ดินบริเวณชุมชนยังไมมีการออกเอกสารสิทธิ์ที่
ชัดเจนเปนการจับจองมือเปลาของเจาของที่ดิน  

                                                        
10 สัมภาษณยายบุญโอบ(นามสมมุติ), วันที่ 12 มิถุนายน 2553. 
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ตอมาเจาของที่ดินชุมชนแออัดริมน้ําไดขุดบอเพื่อเตรียมทําธุรกิจฟชชิ่ง

ปารค แตเนื่องจากไดรับการคัดคานจากเทศบาลเมืองอุบลราชธานีในขณะนั้นวา
ที่ดินบริเวณดังกลาวเปนที่ดินสาธารณะ จึงเกิดการฟองรองระหวางเจาของที่ดิน
เอกชนกับเทศบาล ตอมาในพ.ศ.2535 ศาลไดตัดสินใหที่ดินผืนนี้เปนของเอกชน 
แตชาวบานยังเขาใจวาที่ดินอยูในระหวางขอพิพาทจึงยังชักชวนเพ่ือน ญาติ พี่นอง
ที่เดือดรอนเรื่องที่อยูอาศัยเขามาสรางบานอยูดวยกัน ในพ.ศ. 2553 ชุมชนมี
ขนาด 174 หลังคาเรือน11 ชาวบานเกือบทั้งหมดมีอาชีพรับจาง โดยเฉพาะอาชีพ
เปนลูกจางของรานจัดโตะจีนซึ่งพบวามีมากที่สุดในชุมชน บางรับจางในโรงฆา
สัตว หรือบางครอบครัวมีอาชีพเก็บขยะ ทํางานกอสราง เปนตน และชาวบาน
สวนใหญมีฐานะยากจน  

วิถีชีวิตของชาวบานยังมีความเอื้อเฟอเผื่อแผกัน และชวยเหลือกันเมื่อ
ยามเดือดรอน อยางไรก็ตามพบวาระบบอุปถัมภของนักการเมืองทองถิ่น 
โดยเฉพาะระบบหัวคะแนนมีความสําคัญกับคนในชุมชนคอนขางมาก  จากขอมูล
ภาคสนามพบรูปธรรมในการใชระบบอุปถัมภเพื่อสรางฐานเสียงของนักการเมือง
ทองถ่ิน ในยุคแรกหัวคะแนนทําหนาที่พาชาวบานไปเลือกตั้ง โดยใชรถกระบะมา
รับสงชาวบาน ชาวบานไดรับผงซักฟอก รองเทา เปนของตอบแทน แตหลังจาก 
นายไชยศิริ   เรืองกาญจนเศรษฐ ยายจากจังหวัดสุรินทรมาตั้ งรกรากที่
อุบลราชธานี ระบบหัวคะแนนของนักการเมืองในจังหวัดอุบลราชธานีมีความ
ชัดเจนมากขึ้น มีการลงพื้นที่เพื่อศึกษาวิเคราะหชุมชนวาใครเปนผูมีอิทธิพลใน
ชุมชนหรือกลุมเครือญาติใหญๆในชุมชนเปนกลุมใด เริ่มใชระบบแจกเงินให
คาตอบแทนชาวบานที่มาลงคะแนนเสียงชุมชนถูกใหความสําคัญในชวงกอนการ
เลือกตั้ง หลังจากไดรับการเลือกตั้งแลว นักการเมืองใชวิธีรักษาฐานเสียงผาน
ระบบคณะกรรมการชุมชน โดยเมื่อมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน กลุม
หัวคะแนนจะลงสมัครและถาหากนักการเมืองกลุมใดเปนนายกเทศมนตรี จะคัด
เฉพาะกลุมหัวคะแนนของตนเขามาเปนคณะกรรมการชุมชน หากมีกลุมอิสระ
หรือฝายตรงกันขามหลุดเขามาเปนคณะกรรมการชุมชนมักถูกปลดจากตําแหนง
ในระยะตอมา12  

                                                        
11 ขอมูลจากการสํารวจของอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน,พ.ศ. 2553. 
12 สัมภาษณ นางมาลัย(นามสมมุต)ิ, 24 พฤษภาคม 2553. 
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ระบบอุปถัมภของนักการเมืองผานหัวคะแนนที่เปนคณะกรรมการ
ชุมชนและ อสม. ทําหนาที่ในการกระจายผลประโยชนใหกับสมาชิก เชนในชวงที่
มีน้ําทวมชุมชน ทางเทศบาลนครอุบลราชธานี มีงบประมาณสําหรับชวยเหลือ
ชาวบานที่ถูกน้ําทวม ในชุมชนแออัดริมน้ํา ไดรับผลกระทบน้ําทวมทั้งชุมชน 
คณะกรรมการชุมชนใหชาวบานยื่นเอกสาร แสดงรายการซอมแซมบาน แต
หลังจากยื่นเอกสารไปแลวพบวา ชาวบานที่ไดรับการชวยเหลือมากที่สุดเปนกลุม
ที่เปนหัวคะแนนและกลุมญาติพี่นอง รวมทั้งกลุมที่เปนสมาชิกและใหการ
สนับสนุนนักการเมืองที่กําลังดํารงตําแหนงในเทศบาลขณะนั้น สวนชาวบานที่ให
การสนับสนุนนักการเมืองฝายตรงกันขามหรือไมสนับสนุนฝายใด จะไดรับการ
ชวยเหลือลดต่ําลงมา และบางครั้งไมไดรับการชวยเหลือใดๆ เลย13  

นอกจากระบบอุปถัมภจากนักการเมืองแลว ยังมีกลุมนายทุนในชุมชน
จํานวน 10 คนและนอกชุมชน 1 คนที่สรางความสนิทสนมกับชาวบาน ดวยการ
เขามาพูดคุยสรางความสัมพันธดวยการใหยืมเงินในวงเลนไพ หลังจากนั้นจึงเริ่ม
ปลอยเงินกูรอยละ 20 ใหกับชาวบานที่เดือดรอน หรือเมื่อชาวบานคนใดเกิด
เหตุการณฉุกเฉินขึ้นในครอบครัว เชน มีสมาชิกในครอบครัวประสบอุบัติเหตุ
ตองการใชเงินดวน จะยื่นขอเสนอใหชาวบานนําหลักทรัพยชิ้นเดียวที่มี คือ บาน 
มาจํานองและจายคืนเปนรายวันพรอมดอกเบี้ย เมื่อชาวบานคนใดจายเงินไม
สม่ําเสมอหรือขาดสง  บานที่นําไปจํานองจะถูกนายทุนยึด ชาวบานตองกลายเปน
ผูเชาบานของตนเองและจายเปนคาเชาบานรายวันใหกับนายทุน นอกจากนี้
นายทุนในชุมชนบางคนยังเปนคณะกรรมการชุมชนหรือ อสม.ของชุมชนอีกดวย 
ปจจุบันพบวานอกจากนายทุนจากนอกชุมชนแลวยังมีนายทุน ในชุมชนอีกจํานวน 
3 คน ที่ปลอยเงินกูนอกระบบและรับจํานองบานของชาวบานในชุมชนดวย 

 จากปญหาความยากจน นายทุนเงินกูนอกระบบและระบบอุปถัมภ
ภายในชุมชน จึงนํามาสูการรวมกลุมกันของชาวบานจํานวน 38 หลังคาเรือน โดย
การสนับสนุนของมูลนิธิพัฒนาที่อยูอาศัย14 เริ่มตนจากการจัดตั้งกลุมออมทรัพย 

                                                        
13 สัมภาษณ นางยุ (นามสมมุติ), 24 พฤษภาคม 2553. 
14 มูลนิธิพัฒนาที่อยูอาศัย(มพศ.)องคกรพัฒนาเอกชน ที่ทํางานกับชุมชนแออัด ที่ขยายพื้นที่
การทํางานพัฒนาชุมชนแออัดมาที่จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อปลาย ป 2540 โดยเนนการทํางาน
อยางมีสวนรวม และสรางความมั่นคงในที่ดินและที่อยูอาศัยใหกับชาวบานในชุมชน 
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และการทํากิจกรรมพัฒนาชุมชน ทั้งการพัฒนาทางเทา การรักษาความสะอาดใน
ชุมชน รวมกลุมเพื่อเรียกรองสิทธิในการมีบานเลขที่กับทางเทศบาล เพื่อนํามาสู
การไดรับการดูแลเรื่องสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ทั้งน้ําประปา ไฟฟา ซึ่งจากการ
เขารวมงานพัฒนาทําใหประชาชนกลุมนี้เห็นคุณคาของตน และมีความเขาใจเรื่อง
สิทธิชุมชนมากขึ้น สงผลกระทบกับระบบอุปถัมภของหัวคะแนนนักการเมืองใน
ชุมชน เมื่อชาวบานในกลุมออมทรัพยตัดสินใจเขารวมโครงการบานมั่นคงที่
สนับสนุนโครงการโดยสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน(พอช.)15และเขาสูกระบวนการ
เจรจาซื้อที่ดินกับเจาของที่ดิน สงผลใหความขัดแยงระหวางชาวบานสมาชิกกลุม
ออมทรัพยกับกลุมหัวคะแนนในชุมชนทวีความรุนแรงมากขึ้น มีทั้งการปากอนหิน
ใสหลังคาบานชาวบาน การขูจะขับรถชน หรือการถมน้ําลายหนาประตูบาน 
ประกอบกับเอกชนเจาของที่ดินตองการขายที่ดินทั้งแปลงในราคา 3 ลานบาท ซึ่ง
เปนราคาที่สูงมาก ชาวบานกลุมออมทรัพยจึงตัดสินใจยายออกจากชุมชนเดิม 
และสอบถามสมาชิกใหตัดสินใจอีกครั้ง จนกระทั่งเหลือสมาชิก 22 ครอบครัว ที่
ตัดสินใจยายออกมาสรางบานในชุมชนแหงใหมพรอมกัน  

ภายหลังจากการตัดสินใจยายบานของชาวบานสมาชิกกลุมออมทรัพย 
ไดเขียนโครงการเพื่อของบประมาณสนับสนุนการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคใน
ชุมชนใหมและขอกูงบประมาณสินเชื่อเพื่อสรางบานและที่ดินจากพอช.เพื่อไป
สรางบานในที่ดินแหงใหมในเขตอําเภอวารินชําราบ หางจากชุมชนเดิมประมาณ 
6 กิโลเมตร ในที่ดินจํานวน 1 ไร 3 งาน 96 ตารางวา นํามาสรางบานจํานวน 22 
หลังคาเรือนและศูนยการเรียนรูของชุมชน 

ลักษณะของชุมชนที่ชาวบานในชุมชนแออัดยายมาสรางบานใหมเมื่อ
พ.ศ.2549 นั้นมีการปกครองแบบหมูบานในเขตเทศบาลตําบล ตั้งขึ้นเปนหมูบาน
เมื่อพ.ศ.2528 ในอดีตเปนที่ดินหัวไรปลายนา และตอมาเมืองวารินชําราบ
ขยายตัวจึงเริ่มมีการแบงที่ดินขาย จนปจจุบันเหลือที่นาประมาณ 3 ไร มีผูอยู
อาศัย 340 หลังคาเรือน ประชากร 1,084 คน สภาพทางเศรษฐกิจคอนขางมั่นคง 

                                                        
15 สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน(องคการมหาชน) เดิมคือ สํานักงานพัฒนาชุมชนเมือง(พ.ช.ม.)ซึ่ง
เปนหนวยงานพิเศษของการเคหะแหงชาติ ตอมาไดรับการยกระดับเปนสถาบันพัฒนาองคกร
ชุมชน(พอช.) ภายใตการดูแลของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และ
โครงการบานมั่นคงเปนโครงการเพื่อพัฒนาที่อยูอาศัยของคนจนในชุมชนแออัด แกไขปญหา
เรื่องความไมมั่นคงในที่อยูอาศัย ซึ่งไดเริ่มตนดําเนินโครงการเมื่อ พ.ศ.2546 ทั่วประเทศ 
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สวนใหญประกอบอาชีพรับราชการครู ทหาร ตํารวจ รับจางในหางสรรพสินคา 
คาขาย ในพื้นที่ของหมูบานมีบริษัทเอกชนเขามาเชาที่ดินเพื่อประกอบกิจการ 
เชน อูรถศักดาทัวร โรงเจเจาแมกวนอิม ปมน้ํามัน ปตท. รานซอมมอเตอรไซค 
โรงไม รานอาหาร และเขียงขายเนื้อหมู-วัว เปนตน การใชประโยชนในพื้นที่ของ
หมูบานนอกจากเปนที่อยูอาศัยแลว ที่ดินบางสวนยังเปนที่นา ทําสวน ไรนาสวน
ผสม ปลูกตะไคร ปลูกยางพารา และพื้นที่วางเปลายังไมมีการสรางบานกลายเปน
ทุงหญาเลี้ยงวัวของชาวบานในหมูบานอีกดวย ลักษณะการสรางบานสวนใหญ
เปนบานสองชั้น มีทั้งบานที่สรางจากปูน และการสรางบานไมดานบนและปูน
ดานลาง มีระบบคณะกรรมการหมูบาน ความสัมพันธของคนในหมูบานสัมพันธ
กันผานงานบุญประเพณี 

การเขามาสรางบานของชาวบานที่ยายมาจากชุมชนแออัด จึงเปนคน
กลุมใหมที่เขามาอาศัยอยูในเขตพื้นที่หมูบานนาเดิม16 ทําใหเกิดการกีดกันจาก
ชาวบานในหมูบาน การสรางอัตลักษณของตนเอง การตอรองอัตลักษณของชาว
ชุมชนแออัดจึงเกิดขึ้นทั้งในระดับปจเจก และระดับกลุม อยางตอเนื่องเพื่อสราง
ตัวตนใหไดรับการยอมรับ ในขณะเดียวกันก็ตองสรางอัตลักษณของตนเองให
เกิดขึ้นภายใตสถานการณการตอสูที่เกิดขึ้นระหวางชาวบานจากชุมชนแออัดที่
เปนเหมือนผูมาใหมกับปฏิกิริยาการตอตานของชาวบานรอบชุมชน 

 
4. ปรากฎการณและบทวิเคราะหสนามการตอรองในเชิงอตัลักษณของชาวบาน 

 
4.1 ความสัมพันธระหวางอัตลักษณและอํานาจ  
การผลิตสรางอัตลักษณของชาวบานในพื้นที่การศึกษาในบทความชิ้นนี้ 

เกิดขึ้นเพื่อสรางการตอรองกับอํานาจตางๆที่มากดทับกลุมชาวบานโดยเฉพาะ
อํานาจของวาทกรรมสลัม ที่สรางความยุงยากในการใชชีวิตในที่ดินแหงใหมของ
ชาวบาน การตอรองเชิงอํานาจโดยผานการสรางอัตลักษณใหม จึงเปนไปใน
ทิศทางที่ ฟูโกต

 
(อางในรัตนา โตสกุล, 2548: 37-38) ไดอธิบายวา วาอัตลักษณ

ของคนเรานั้นเปนผลผลิตจากวาทกรรมความรูจากศาสตรตางๆ และสังคม

                                                        
16 ในบทความนี้จะใชชื่อหมูบานที่ชาวบานเขาไปอยูวา “หมูบานนาเดิม” และชาวชุมชนแออัด
ที่ยายไปอยูใหมวา “ชุมชนบานใหม” 
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วัฒนธรรมรอบๆ ตัว ทําใหอัตลักษณเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาและปราศจาก
เอกภาพ เชน ในการใชภาษาของมนุษย แมปจเจกจะเปนผูใชภาษาแตก็ยังตองถูก
กําหนดดวยโครงสรางของไวยากรณ ถาไมทําตามกฎของไวยากรณนั้นก็จะสื่อสาร
ไมเขาใจ นอกจากนี้ ฟูโกตยังไดนิยาม “อํานาจ” วาไมไดผูกขาดโดยศูนยกลาง
อํานาจที่เปนทางการของสังคมเทานั้น แตอํานาจปรากฎอยูในทุกๆ ที่ของ
ความสัมพันธทางสังคมและแสดงออกมาในภาคปฏิบัติการในแตละสนาม (site) 
และในแตละบริบท อํานาจจึงมาทุกทิศรอบๆ ตัวและไมไดมีเพียงหนึ่งเดียวแตมี
การเลื่อนไหล ตอรอง ขัดขืน ตอตาน รวมมือ ซึ่งขึ้นอยูกับบริบททางสังคมดวย  
 นอกจากนี้ ฟูโกต (อานันท กาญจนพันธุ, 2552) ยังไดอธิบายเพิ่มเติม
วาอัตลักษณของบุคคลนั้นไมไดเปนเรื่องที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แตเปน
ประเด็นที่สรางกันขึ้นมาภายใตบริบทตางๆอยางคอยเปนคอยไป  อัตลักษณของ
เราจะรูไดตองผานการตอรองในเงื่อนไขที่เราไปตอรองกับคนอื่น 
  

4.2 การตอรองในสนามของวาทกรรม  
การสรางนิยามในทางลบใหชาวบานในชุมชนแออัด นับวาเปนสิ่งที่ติด

ตัวมากับชาวบานจนยากที่จะลบเลือนไปจากสังคมทั่วไป การสรางนิยาม
ความหมายของกลุมตนเพื่อสรางคุณคาใหม พรอมกับรูปธรรมในเชิงปฏิบัติการจึง
เกิดขึ้นอยูเสมอ  
 ภายหลังจากการตัดสินใจยายออกมาจากชุมชนแออัดริมน้ําของ
ชาวบานจํานวน 22 หลังคาเรือนเพื่อมาสรางบานในที่ดินแหงใหมนั้นไดเกิด
กระแสการตอตานจากหมูบานนาเดิมโดยรอบพื้นที่การกอสรางบานแหงใหม ผาน
เสียงนินทาที่รานคาในหมูบาน และทั้งที่วากันตอหนา ใหชาวชุมชนไดยิน เชน 
“ใหมาสรางบานในชุมชนเราไดอยางไร พวกนี้มันพวกสลัม เดี๋ยวจะมาทําให
หมูบานเราเปนสลัมไปหมด” หรือบางก็วา “อยาไปชวยมันนะ เดี๋ยวมันจะมาลัก 
(ขโมย) ของ” หรือ “ไมตองใหมาอยูหรอก พวกน้ีพวกสลัมบอมเบย” และเกิดการ
ทะเลาะกันระหวางชาวบานชุมชนบานใหมกับชาวบานในหมูบานรอบชุมชน จน
ตองนําประเด็นนี้เขาสูการหารือในที่ประชุม ดังท่ีพี่ยุ (นามสมมติ) เลาวา 
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“กระแสการตอตานเกิดในชวงที่เรากําลังกอสรางชุมชน และมีมาอยาง
ตอเนื่อง จนวันหนึ่งสมาชิกของเราเริ่มไปทะเลาะกับคนในหมูบาน เรื่อง
นี้จึงตองเอาเขาที่ประชุม กอนที่ความขัดแยงจะรุนแรงขึ้นและไดขอสรุป
ในทีป่ระชุมวา แมวาเราจะเปนคนสลัม แตเราเปนคนสลัมที่พัฒนาแลว 
ไมไดเปนอยางที่เขาพูด เราตองสรางสิ่งใหมใหเขาเห็นวา แมวาเราจะ
เปนพวกสลัมบอมเบย แตเปนสลัมบอมเบยที่ไมธรรมดา”17  

 
ภายหลังจากการประชุม ทําใหสถานการณความขัดแยงลดลง ชาว

ชุมชนบานใหมใชวิธีการทํางานพัฒนาในการสรางความหมายใหมใหตนเอง 
เพื่อใหไดรับการยอมรับจากคนในหมูบาน ไมวาจะเปนการเขารวมการประชุมใน
หมูบาน รวมกิจกรรมทําความสะอาดหมูบาน หรือการจัดกิจกรรมวันเด็กในชุมชน
ของตนและเชิญคณะกรรมการและชาวบานในหมูบานนาเดิมเขารวม เมื่อมีการ
เลือกตั้งผูใหญบาน ชาวชุมชนบานใหมไดจัดเวทีใหผูสมัครรับเลือกตั้งไดแสดง
วิสัยทัศนซึ่งพบวามีชาวบานในหมูบานนาเดิม ใหความสนใจและเขารวมกิจกรรม
จํานวนมาก นอกจากนี้ในการเขารวมกิจกรรมของหมูบานนาเดิมในแตละครั้งชาว
ชุมชนบานใหมมีการสรางความหมายใหกับกลุมตนอยูตลอดเวลา  

จากสถานการณดังกลาวสะทอนใหเห็นอยางชัดเจนวา การตอสูตอรอง
ที่เกิดขึ้นในชวงของการเขาสูกระบวนการบานมั่นคง ทั้งเรื่องความมั่นคงในที่ดินที่
อยูอาศัย การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม อัตลักษณการเปนคนสลัม นํามาสูความ
ยุงยากในการเริ่มตนชีวิตใหมของชาวบานคนจนเมืองไดอยางชัดเจน แตใน
ขณะเดียวกันชาวบานไมไดยอมจํานนตออํานาจที่มาพรอมกับอัตลักษณการเปน
คนสลัมในทางลบ แตกลับประกอบสรางตัวตนเสียใหมผานวาทกรรม “คนสลัมที่
พัฒนาแลว” สรางอํานาจเพื่อตอรอง ตอสูกับอัตลักษณเชิงลบและสรางตัวตนใหมี
ศักดิ์ศรีและเปนกลุมที่แตกตางไปจากอัตลักษณสลัมที่สังคมใหคา  ดังที่ ฟูโกตได
อธิบายวาอํานาจไมไดกระจุกตัวอยูที่ศูนยกลางของอํานาจเทานั้น แตอยูที่ผูใช
อํานาจและผูที่รับผลของอํานาจ ความสัมพันธของอํานาจอยูบนพื้นฐานของคู
ความสัมพันธที่ไมอาจแยกจากกันได (อางในรัตนา โตสกุล, 2548: 81-82) ใน
กรณีนี้เมื่อชาวบานถูกกระทําจากอํานาจวาทกรรมสลัม จึงสรางอํานาจของตนเอง
ผานการสรางวาทกรรมใหมเพื่ออธิบายตนเองใหแตกตางออกไป ไมตองตกอยูใน

                                                        
17 สัมภาษณ นางยุ(นามสมุติ), 23 สิงหาคม 2552. 
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อํานาจดังกลาว พื้นที่ของวาทกรรมจึงมีความสําคัญกับชาวบานคนจนเมืองในการ
ประกอบสรางความหมายของกลุมตนใหมีคุณคาในเชิงบวก ใหมีที่ยืนในสังคม
เมือง 

 
4.3 การตอรองในพื้นที่พิธีกรรม 

 พื้นที่พิธีกรรม เปรียบเสมือนเปนพื้นที่เปดโอกาสใหชาวบานในชุมชน
บานใหมไดมีปฏิบัติการเพื่อสรางการยอมรับจากคนในหมูบานนาเดิม เนื่องจาก
ในชวงของการยายเขามาอยูในชุมชนแหงใหมนั้นไดมีกระแสการตอตานจาก
ชาวบานท่ียายมาจากชุมชนแออัด ทั้งเสียงนินทา หรือการวาตอหนาวาการเขามา
อยูในหมูบานนาเดิมจะทําใหหมูบานกลายสภาพเปนสลัม หรือกลัวปญหาการลัก
ขโมย อีกทั้งบางคนกลัววาจะทําใหหมูบานสกปรก หรือเมื่อน้ําในลําคลองมีกลิ่น
เหม็น ชาวชุมชนบานใหมตกเปนจําเลยกลุมแรกของเหตุการณนี้ ชาวชุมชนบาน
ใหมตองรื้อระบบการจัดการน้ําเสียของชุมชนใหคนในหมูบานนาเดิมมาตรวจสอบ 
ซึ่งภายหลังพบวาเปนกลิ่นน้ําเสียที่เกิดจากเทศบาลตําบลปลอยออกมา สราง
ความกดดันอยางมากใหกับชาวชุมชนแออัด 
 ในระหวางการกอสรางบานใหมจํานวน 22 หลังของชาวบาน ไดเกิด
อุบัติเหตุกับสมาชิกในชุมชนบานใหมอยูบอยครั้ง ทั้งรถจักยานยนตลม ขาหัก 
หรือไมสบาย ความเครียดจากสถานการณที่รุมเราทั้งจากการกดดันจากชาวบาน
ในหมูบานที่ไมใหการยอมรับ นํามาสูการจัดพิธีเขาทรง ของแกนนํา (ผูหญิง)ของ
ชุมชนแออัด ซึ่งเปน “รางทรง” ชาวบานท่ีเขาเฝารางทรงจึงไดทราบวาสาเหตุของ
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น สวนหนึ่งนั้นเกิดจาก “ผีปูตา”  ที่ไมพอใจชาวบานที่มาสราง
บานทับเสนทางของผีเจาที่ ชาวบานตองทําพิธีขอขมา และตองสรางศาลปูตาขึ้น
ในชมุชนดวย ซึ่งการสื่อสารกับผีเจาที่ผานรางทรง เปนเสมือนการตอรองที่เกิดขึ้น
เพื่อใหผีเจาที่ของหมูบานนาเดิมใหความเคารพยอมรับการเขามาอยูใหมของชาว
ชุมชนแออัดกลุมนี้กอน การใชรางทรงจึงเปนการจัดการ ตัวตน(self)ใน
กระบวนการตอรอง (negotiations) กับวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ภายใตกระบวนการ
ของการเขาทรง ซึ่ง Tanabe (2002) (อางในจามะรี เชียงทอง, 2549: 305) ได
อธิบายวาการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วภายใตสังคมปจจุบัน “ตัวตน”(self) ตอง
มีการติดตอสัมพันธกับคนอื่นๆ ภายใตบริบทที่ “ตัวตน” ควบคุมสถานการณ
ตางๆไดนอยมาก จึงตองมีการปรับ “ปฏิสัมพันธ”(interactions) ระหวางตัวตน
กับคนอื่นใหมากขึ้น การไดรับการยอมรับจากผีเจาที่จึงเปนการตอรองตัวตนของ
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ชาวบานในกลุมกับชาวบานที่อยูโดยรอบชุมชนใหยอมรับกลุมของตนดวย 
นอกจากนี้ยังพบวาชาวบานกลุมนี้ไดใชพื้นที่พิธีกรรมตามประเพณีอีสานในการ
ตอรองเชิงอัตลักษณไดอยางนาสนใจ โดยเฉพาะในงานบุญผเวส ที่มีการแหกัณฑ
หลอน18 เพื่อระดมเงินสมทบการพัฒนาวัดในหมูบาน ชาวบานใหความสําคัญกับ
กิจกรรมนี้มาก เนื่องจากเงินที่ไดจากกัณฑหลอนแตละกัณฑนั้น ถูกนําไปประกาศ
ในเสียงตามสายและขึ้นกระดานที่วัด  ผูศึกษาไดมีโอกาสเขารวมในขบวนแหกัณฑ
หลอนเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2553 พบวาชาวบานแสดงอัตลักษณของชุมชนผาน
ปายที่ใชในขบวนแหวา “ชุมชนบานใหม หมูบานคนจนพัฒนา” รวมสรางสีสัน
ดวยการแตงกายใหสนุกสนานทั้งหญิงและชาย มีตัวแทนเขารวมจากทุกหลังคา
เรือน เมื่อรวบรวมเงินแลวชาวบานมีเงินสมทบเขาวัดจํานวนกวา 5,000 บาท  
หลังจากนั้นพบวาชาวบานมักเลาอยางภูมิใจวาจํานวนเงินบริจาคของชุมชนได
มากกวาศักดาทัวร บริษัททัวรขนาดใหญในเมืองอุบลฯ ซึ่งมีอูเก็บรถในหมูบาน 
พื้นที่ทางพิธีกรรมโดยเฉพาะบุญแหกัณฑหลอน จึงเปนพื้นที่ของการประกาศ
ตัวตนของชาวชุมชนบานใหมกับคนหมูบานใหไดรับการยอมรับมากขึ้น 
 พื้นที่ทางพิธีกรรมเปนเสมือนพื้นที่หรือสนามการตอรองอัตลักษณของ
ชาวบานใน 2 ลักษณะ  คือหนึ่ง การตอรองผานรางทรงเพื่อสรางความมั่นคงใน
จิตใจใหกับชาวบานและสรางการยอมรับจากชาวบานสวนใหญผานศาลปูตา ที่
สังคมสวนใหญในหมูบานนับถือ และลักษณะที่สองคือการใชพื้นที่พิธีกรรมในงาน
บุญประเพณีทางศาสนาเพื่อสรางตัวตนใหมอีกทางหนึ่งดวย  
  

4.4 การตอรองในพื้นที่สาธารณะ 
สังคมเมืองไดสรางรหัสหมายที่ตีตรา กักขัง อัตลักษณชุมชนแออัดใน

แบบที่อรรถจักร สัตยานุรักษ (2542 : 68) ไดอธิบายวากระบวนการสรางอัต
ลักษณของชุมชนแออัดเกิดจากการสรางวาทกรรม ความรู และความจริง จน
กลายเปนการตีตรา กักขัง อัตลักษณของคนจนในชุมชนแออัด ผานรหัสหมาย 

                                                        
18บุญกัณฑหลอนหมายถึง การแหกัณฑหลอน เปนประเพณีที่เกิดขึ้นพรอมกับบุญผเวส เพื่อ
รวบรวมกัณฑหลอนคลายผาปา แหเปนขบวนกันมา จากหมูบาน แลววนรอบศาลาการเปรียญ 
3 รอบ กอนนําไปถวายพระรูปที่กําลังเทศนอยูขณะนั้นเลย ที่เรียกวากัณฑหลอนเพราะมาไม
บอก เปนประเพณีเพื่อผูกไมตรีระหวางคนในหมูบาน 
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(Code) ซึ่งรหัสหมายนี้จะควบคุมการใชเหตุผลและความรูสึกนึกคิดของคนใน
เมือง เปนกระบวนการแบงแยกและกีดกันความสัมพันธระหวางคนดวยกัน การ
สรางรหัสหมายบนพื้นที่ (Codification) นี้มีนัยยะของชนชั้น เพื่อใหกลุมคนที่ยึด
กุมอํานาจทางเศรษฐกิจและการเมือง มีความชอบธรรมในการแสวงหา
ผลประโยชนสูงสุดจากกระบวนการสรางรหัสหมายบนพื้นที่นั้นๆ และสงผลให
ความจริงบางอยางภายในเมืองถูกมองขามหรือทําใหการรับรูความเปนจริงในเรื่อง
นั้นๆ ไมแหลมคมพอที่จะเขาไปในความรูสึกของสังคมใหตระหนักถึงการเอารัด
เอาเปรียบเพื่อนมนุษยดวยกัน 

ดังนั้นการสื่อสารเรื่องราวของชุมชนในเชิงบวกสูสาธารณะจึงเปน
ประเด็นสําคัญในการตอรองอัตลักษณของชาวบานกลุมนี้กับสังคมทั่วไปในเมือง 
ผานการทําสื่อสิ่งพิมพของตนเองขึ้นมา ดังรายละเอียดตอไปนี้  

หนังสือ “ซุมแปงบานแปงเมือง” เปนหนังสือรวบรวมเรื่องราวของ
ชุมชนเลมแรก เมื่อ พ.ศ. 2544 เนื่องในการจัดกิจกรรม “ซุมแปงบานแปงเมือง” 
มีเนื้อหาเกี่ยวของกับชาวบานในชุมชนที่บุกเบิกถากถางเพื่อสรางชุมชนมาตั้งแต
ที่ดินยังไมมีการเก็งกําไร จนกระทั่งถึงยุคสมัยของการแยงชิงที่ดิน บอกเลา
เรื่องราววิถีชีวิตของชาวบานคนจนในเมือง การประกอบอาชีพของชาวบานสวน
ใหญสอดคลองกับความตองการของเมือง ไมวาจะเปนอาชีพจับกังขนของ อาชีพ
ฉีกใบตองเพื่อนํามาหอหมูยอ อาชีพปนอิฐ อาชีพเก็บขยะ อาชีพรับจางจัดโตะจีน 
เปรียบเสมือนการประกาศตัวตนของชาวบานคนจนในชุมชนแออัด ใหมีชื่อชุมชน
ปรากฏในสังคมของเมืองอุบลราชธานี  

หนังสือเลมที่สอง “แฮงแม” ที่พิมพขึ้นใน พ.ศ. 2549 เปนหนังสือเลม
สําคัญที่นําเสนอเรื่องราวการตอสูของชาวบานในชุมชนแออัด จนกระทั่งกลายมา
เปนชุมชนบานใหม นําเสนอเรื่องราวผานการทํางานพัฒนาเพื่อสรางความมั่นคง
ในที่ดินและที่อยูอาศัย เรื่องราวระหวางการเดินทางเพื่อมาสูการสรางชุมชนใหมที่
ตองฟนฝาอุปสรรคมากมาย เชื่อมโยงการทํางานกับเครือขายชุมชนแออัด
อุบลราชธานี เสนอเรื่องราวความภาคภูมิใจของชาวบานในการทํางาน การมีสวน
รวมในการทํากิจกรรมของคนหลากหลายวัยในชุมชน และเสนอวิธีการตอสูของ
ชาวบานเพื่อแกไขปญหาที่ดินผานการพิสูจนสิทธิที่ดิน   

เลมที่สามจัดพิมพขึ้นใน พ.ศ. 2550 เนื่องในงานครบรอบ 10 ป 
เครือขายชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีในช่ือ “เฮาเฮ็ด เฮาฮู ซูค้ํานําชัย” หนังสือเลม
นี้เสนอเรื่องราวแบงเปนสามสวน สวนที่หนึ่ง เสนอเรื่องราวการทํางานขององคกร
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พัฒนาเอกชนที่เขามาทํางานพัฒนาชุมชนแออัดในเมืองอุบลราชธานี วิธีการ
ทํางานที่มีการเรียนรู ปรับวิธีการทํางานอยูตลอดเวลา สวนที่สองเปนงานเขียน
ของกลุมแกนนําในชุมชนตางๆ ที่ไดทํางาน ไดรวมกิจกรรมของเครือขายฯ 
ความรูสึก และการเรียนรูที่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่ไดพบเห็น  และสวนที่สามเปนทิศ
ทางการทํางานของเครือขายฯ ในอนาคต  หนังสือเลมนี้สะทอนใหเห็นการทํางาน
ของเครือขายฯ ที่เนนการสรางกระบวนการเรียนรู สรางการมีสวนรวม สราง
รูปธรรมการทํางานจากพื้นที่ เพื่อเสนอเปนทางเลือกในการแกไขปญหาในระดับ
นโยบาย  

เลมที่สี่ ชื่อเรื่อง “พื้นที่เสรีภาพ บทที่ 1 อุบลราชธานี ตอนฤดูกาล พลัง
ใจ” จัดทําขึ้นใน พ.ศ. 2552 นําเสนอเรื่องราวการทํากิจกรรมที่เปนรูปธรรมการ
แกไขปญหาของกลุมคนจนเมือง และกลุมชาวบานชานเมืองที่มีปญหาเรื่องที่อยู
อาศัย เสนอรูปธรรมการทํางานของกลุมชาวบานที่ไมไดมุงทํากิจกรรมเพื่อสิทธิใน
ที่ดินเพียงอยางเดียว ยังมีกิจกรรม ในเชิงสรางสรรค ในการดูแลกันและกันของ
ชาวบานและเปนกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการคิดคนใหสอดคลองกับวิถีชุมชน ทั้ง
กิจกรรมเรื่องกองทุนสวัสดิการชุมชน กลุมเยาวชน  การสรางการเรียนรูใหกับ
ชาวบานอยางตอเนื่อง  

หนังสือทั้งสี่เลมที่จัดทําในนามเครือขายชุมชนแออัดอุบลราชธานี ทั้ง
เพื่อจําหนายและเพื่อแจกในงานสรุปบทเรียนสําคัญของเครือขายฯ ไดชวยสง
ขอมูลขาวสาร เรื่องราวของคนเล็กๆในสังคมเมืองใหขยายออกสูสาธารณะในมุมที่
แตกตางออกไปจากเดิม ประกอบกับการทํางานพัฒนาชุมชนมาอยางตอเนื่อง 
ชาวบานกลุมนี้ไดรับการยอมรับจากสาธารณะและรัฐมากขึ้น ดังจะเห็นไดจาก
กลุมสวัสดิการชุมชนของเครือขายฯไดรับการรับรองจากพัฒนาสังคมจังหวัดให
เปนองคกรสวัสดิการในจังหวัด เปนพื้นที่ดูงานเรื่องการจัดสวัสดิการของคนจน
จากหลายพื้นที่  

 
4.5 โฉนดรวม ในฐานะการตอรองเชิงสัญลักษณ 

 การยายมาสรางชุมชนในที่ดินแหงใหม ในพื้นที่ 1 ไร 3 งาน 96 ตาราง
วาของชาวบานจากชุมชนแออัดกลุมนี้ เปนการซื้อที่ดินเปนกรรมสิทธิ์รวมกันทั้ง
ชุมชน โดยในเอกสารโฉนดที่ดินระบุเอาไววาจะถือรวมกันเปนเวลา 15 ป โดยมีผู
ถือโฉนดคือตัวแทนจากชุมชนจํานวน 4 คนและตัวแทนจากเครือขายชุมชนแออัด
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อุบลราชธานี19 จํานวน 2 คน ความสําคัญของการถือโฉนดที่ดินรวมกันของชาว
ชุมชนน้ัน กลุมแกนนําชุมชนไดใหความเห็นวา  
 

“ระบบการถือโฉนดรวมกันเปนการปองกันการขายที่ดิน เพราะวาที่
ผานมาสมาชิกของเราก็เคยเอาที่ดินไปจํานองนายทุนจนหลุดไป เรา
สรางระบบปองกันเอาไวใหที่ดินถึงมือลูกหลาน เพราะเราก็รูวาชาวบาน
ไมไดคิดแบบเดียวกันทั้งหมด ในระหวางนี้รออีก 15 ปคอยมาคุยกัน
ใหม ชวงนี้ก็ทํางานความคิดกันไป”20  

 
         เปนการสะทอนใหเห็นวาระบบโฉนดรวม มีเปาหมายเพื่อรักษาที่ดินใน
ระยะยาว ของชาวบานคนจน ที่เคยมีประสบการณจากบานและที่ดินหลุดมือไป
เนื่องจากระบบกรรมสิทธิ์แบบปจเจกชน และเมื่อไดมีที่ดินผืนใหมพวกเขาจึง
เลือกใชการถือโฉนดที่ดินรวมกันท้ังแปลง นอกจากเพื่อความมั่นคงของสมาชิกใน
ชุมชนระยะยาวแลว ยังเปนการสรางอัตลักษณใหมของชาวชุมชนที่ใหความสําคัญ
กับระบบทรัพยากรสวนรวม (Common Property) ในการดูแลที่ดินของชุมชน
รวมกัน ทาทายกับระบบทุนนิยมของสังคมเมืองที่ใหความสําคัญกับระบบ
กรรมสิทธิ์รายบุคคล สรางตัวตนของชุมชนใหเปนกลุมชาวบานที่ใหความสําคัญ
กับการทํางานรวมกัน เห็นความสําคัญสวนรวม สรางตัวตนใหแตกตางไปจาก
นิยามของชุมชนแออัด และใหมีศักดิ์ศรีใหเทาเทียมกับคนเมืองทั่วไป 
 
5. การเลื่อนไหลอัตลักษณและความเปนชุมชน    
 

ความเปนเมืองในยุคโลกาภิวัตนไดเปดโอกาสใหกลุมคนสามารถสราง
พื้นที่ของตนเองไดสลับซับซอนมากขึ้น ความหมายของคําวา “ชุมชน”ไดถูกสราง
นิยามขึ้นมาใหมอยางหลากหลาย สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมใน
ปจจุบัน เบน แอนเดอรสัน (2552) ใหความเห็นวา “ชุมชน” เปนสิ่งประดิษฐทาง
วัฒนธรรม ที่เกิดจากการจินตนาการขึ้นใหมีขอบเขตจํากัด มีอิสรภาพ มีอธิปไตย 

                                                        
19 เครือขายชุมชนแออัดอุบลราชธานี องคกรชาวบานที่เกิดจากการรวมกลุมของชาวชุมชน
แออัดในเมืองอุบลราชธานีทั้งฝงเทศบาลนครอุบลฯและฝงวารินชําราบ กอตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ.2542 
ปจจุบันไดเปลี่ยนชื่อเปนเครือขายชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี. 
20 สัมภาษณ นางมาลัย(นามสมมุต)ิ, วันที่18 เมษายน 2553. 
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และความเปนชุมชนนี้ถูกสรางจนกลายเปนสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไมตาง
จากสีผิว เพศ ชาติพันธุ  ที่เราไมสามารถเลือกได นอกจากนี้การสรางสัญลักษณ
ของชุมชน เปนการตอกย้ํ า ใหความเปนชุมชนจินตนาการ ( Imagined 
Community) มีตัวตนและสรางความพรอมเพรียง ความเปนชุมชนจึงไมไดผูกพัน
กันโดยสายเลือด และใครๆ ก็สามารถเขามาอยูในชุมชนจินตนาการนี้ได จึงทําให
ความเปนชุมชน มีลักษณะเปนทั้งชุมชนแบบเปดและแบบปดในเวลาเดียวกัน ซึ่ง
เบน แอนเดอรสันใชคําวา ความจริงที่ยอนแยง (Paradox) ซึ่งบางครั้งความเปน
ชุมชนไดสรางความเกลียดชังตอคนอื่น (the other) จนกอใหเกิดปญหาการ
เหยียดสีผิว หรือการฆาลางเผาพันธุ  

เมื่อพิจารณาการสรางความเปนชุมชนของชาวบานในชุมชนแออัดที่ยาย
บานมาสรางชุมชนใหมนั้นพบวาการยอมรับวาตนเปนสมาชิกของชุมชนใดนั้น
เกิดขึ้นทั้งในเชิงกายภาพและในเชิงของพื้นที่ ตามที่เบน แอนเดอรสัน เรียกวา
ชุมชนจินตนาการ (Imagined Community) การเขาเปนสมาชิกของชุมชนในเชิง
กายภาพเกิดขึ้นเพื่อสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยผานสัญลักษณที่ใช
รวมกันเชนเมื่ออยูในชุมชนบานใหม ชาวบานมีสัญลักษณ ความคิด ความเชื่อ
รวมกันทั้งขอตกลงรวม การทํากิจกรรมรวม หรือการสรางพิธีกรรมที่เปนจิตสํานึก
รวมของชาวชุมชน ในขณะเดียวกันเมื่อเปนสมาชิกของชุมชนแออัดริมน้ําชาวบาน
จะใชระบบเครือญาติและพิธีกรรมทางพุทธศาสนาเปนสัญลักษณรวมของชุมชน 
สวนการเปนสมาชิกของชุมชนหมูบานนาเดิมชาวบานไดสลายความเปนชุมชน
บานใหมแลวกลายเปนเพียงคุมหนึ่งของหมูบานนาเดิมเทานั้น ในขณะเดียวกัน
ชาวชุมชนบานใหม ยังเปนสมาชิกของชุมชนเครือขายทั้งเครือขายชุมชนแออัด
อุบลราชธานี ชุมชนโครงการบานมั่นคง ซึ่งเปรียบเสมือนชุมชนจินตนาการ เพื่อ
การแกไขปญหาในเชิงนโยบายและการตอรองเพื่อสรางพื้นที่กับสังคมเมืองผาน
การทํากิจกรรมรณรงคตางๆ ในเมือง นอกจากนี้ยังพบวาชาวบานยังเปนสมาชิก
ของชุมชนทางจิตวิญญาณทั้งการเปนเครือขายรางทรงหรือการเปนเครือขายของ
ศาลปูตา เพื่อสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สรางจิตสํานึกรวมกันและเปน
การสรางใหกลุมของตนเปนกลุมที่ใหความสําคัญกับความเชื่อ พิธีกรรม บุญ
ประเพณีที่เปนความคิด ความเชื่อของสังคมอีสานอีกดวย  

การเปนสมาชิกของชุมชนที่หลากหลายของชาวบานจึงมีความ
คลายคลึงกับที่ Robert Park (อางใน Tonkiss, 2005) ไดเสนอเอาไววาการ
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พิจารณาความเปนชุมชน พิจารณาไดจาก 3 แนวทาง คือ แนวทางแรกนิยาม
ความเปนชุมชนโดยพิจารณาจากพื้นฐานของการใชตําแหนงที่ตั้ง แนวทางที่สอง
คือการพิจารณาความเปนชุมชนจากระบบสังคม เครือขายทางสังคม ที่ไมไดยึด
โยงกันเฉพาะพื้นฐานทางวัฒนธรรมเดียวกันแตเกิดจากรูปแบบเชิงสถาบันที่สราง
ความสัมพันธทางสังคม และแนวทางที่สามคือชุมชนที่มีอัตลักษณเชื่อมโยงกัน
ผานพื้นที่ไมมีความสัมพันธอันเหนียวแนน เมื่อพิจารณาในงานวิจัยชิ้นนี้พบวา
ชาวบานชุมชนบานใหมมีการสรางชุมชนทั้ง 3 แนวทาง โดยเปนชุมชนทั้งในเชิง
กายภาพ มีตําแหนงที่ตั้งชัดเจน คือการเปนสมาชิกของชุมชนบานใหม ชุมชน
แออัดริมน้ํา และชุมชนหมูบานนาเดิม ในขณะเดียวกันชาวบานยังเปนสมาชิกของ
ชุมชนท่ีใชพ้ืนที่ทางจิตวิญญาณในการสรางความสัมพันธกัน เปนกลุมคนที่มีความ
เชื่อเรื่องรางทรงและศาลปูตา  

นอกจากนี้ การเลื่อนไหลไปมาอัตลักษณความเปนชุมชนสัมพันธกับการ
สรางชุมชนในแบบที่ ฌารค เดอรริดา (1997)

 
(อางในณฐพงศ จิตรนิรัตน,  2550: 

15 )  เ รี ยกว า  “ชุมชนที่ปราศจากชุมชน” หรื อ  “Community without 
community” ที่มีพื้นที่ใหกับความเปนอื่น เคารพยอมรับ เปดกวางและ
รับผิดชอบตอความเปนอื่นดวยการสลายความเปนตัวเราและอัตลักษณลงไป ชาว
ชุมชนกลุมนี้ไดสะทอนใหเห็นการสราง “ชุมชนที่ปราศจากชุมชน” หรือ 
“Community without community” ที่มีการสลายตัวตนใหกลายเปนสมาชิก
ของชุมชนที่หลากหลายเพื่อการตอรองที่เกิดขึ้นในระดับปจเจกและระดับชุมชน
ไปพรอมกัน 

การเปนสมาชิกชุมชนของชาวบานกลุมนี้จึงเกิดทั้งในรูปแบบผูกติดกับ
พื้นที่ทางกายภาพและเปนชุมชนในจินตนาการ ที่การเลื่อนไหลอัตลักษณของ
ชาวบานในชุมชนไมไดเปนไปอยางฉาบฉวย แตยังเต็มไปดวยความสัมพันธทาง
สังคมที่ลึกซึ้ง มีความคุนเคยกัน มีกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่อง ความซอนทับกัน
ของความสัมพันธในแตละชุมชนจึงกระจายออกไปอยางกวางขวาง  
 
6. บทสรุป  
 

 บทความชิ้นนี้ ไดนําเสนอให เห็นการสรางความคิดใหอัตบุคคล 
(Subjectification) ที่สังคมไดสรางความหมายของชุมชนแออัดหรือสลัมในทาง
ลบ ทั้งเปนแหลงยาเสพติด โสเภณี การลักขโมย ความไมมีระเบียบ ซึ่งมีผลใหทั้ง
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คนในชุมชนเองและสังคมทั่วไปตกอยูภายใตการกําหนดและการควบคุมของ
ความหมายนั้น และยังคงดํารงอยูในสังคม จากบทความชิ้นนี้ไดเสนอใหเห็น
รูปธรรมที่ชัดเจนที่ถึงแมวาชาวบานกลุมนี้ไดยายออกมาจากพื้นที่ที่ถูกนิยาม
ความหมายวาเปนชุมชนแออัดแลวก็ตาม ความหมายที่อยูในความคิดของอัต
บุคคลเกี่ยวกับสลัมหรือชุมชนแออัด ยังคงติดตามมาดวย การสรางอํานาจในการ
ตอรองเชิงอัตลักษณผานสนามตางๆนอกจากเปนการสรางพื้นที่ใหไดรับการ
ยอมรับแลว ยังเกิดขึ้นเพื่อสรางความคิดใหอัตบุคลลเกี่ยวกับความหมายของ
ชุมชนแออัดหรือสลัมในนิยามใหม ซึ่งแนนอนวาตองมีปฏิบัติการอยางตอเนื่อง  

นอกจากนี้พื้นที่ของชุมชน ที่มีความหมายในลักษณะที่ซอนทับกันใน
สังคมเมือง ยังชวยเอื้อใหชาวชมุชนแหงน้ีไดแสดงตัวตนที่เลื่อนไหลไปมา ไดอยาง
หลากหลาย เพื่อสรางพื้นท่ีของกลุมตน แสดงใหเห็นวานิยามความหมายของคําวา
ชุมชนในยุคปจจุบันที่เปดกวางนั้น เปดโอกาสใหชาวบานกลุมเล็กๆไดมีพื้นที่ของ
ตนเองไดอยางชัดเจนผานการเปนสมาชิกทั้งในชุมชนแออัด สมาชิกของชุมชน
หมูบาน สมาชิกของเครือขายตางๆ เปนตน  
 การใชสนามตางๆที่ความเปนเมืองไดเปดโอกาสใหกับคนเล็กคนนอยได
แสดงตัวตนนั้น จึงเปนการสรางความหมายใหมใหกับชาวบานกลุมนี้อยางตอเนื่อง
เพื่อใหหลุดพนจากนิยามของอัตลักษณสลัม จากการศึกษาพบวาถึงแมจะเปน
เรื่องยากในการสรางนิยามตัวตนใหมขึ้นมาลบลาง แตพบวาการสรางตัวตนทั้งใน
ระดับปจเจก และระดับกลุม ไดสรางความหมายใหกับอัตบุคคลเปลี่ยนแปลงไป 
ชาวชุมชนแออัดมีความมั่นใจ รูสึกมีศักดิ์ศรี และสามารถสรางคําอธิบายตนเอง
เสียใหม ที่ยอมรับอัตลักษณของคนจนสวนหนึ่งแตแตกตางไปจากเดิม ผาน
กระบวนการทํางานพัฒนา ซึ่งนั่นทําใหเกิดการยอมรับจากสังคมภายนอกดวย
เชนเดียวกัน  
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ป 2554 ชุมชนหาดสวนสุข 1 เปนชุมชนหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีที่
ประสบปญหาน้ําทวมหนักในรอบ 10 ป ทําใหประชาชนหลายครอบครัวตอง
อพยพออกจากบานเรือนและอาศัยอยูในที่พักริมถนนชั่วคราว จากการสัมภาษณ
เกี่ยวกับการจัดการรับมือและแกไขปญหาน้ําทวมของชุมชนและรัฐทองถิ่น พบวา 
หนวยงานในสวนจังหวัดและทองถิ่นมีแผนการรับมือกับสถานการณน้ําทวมอยาง
ชัดเจน และชุมชนสามารถปรับตัวในระหวางประสบภัยพิบัติน้ําทวม เนื่องจากเคย
ประสบกับปญหาดังกลาวมากอนหนา ทั้งยังมีการชวยเหลือของคนภายในชุมชน
และเครือญาติ เชน การชวยกันสรางที่พักช่ัวคราว การชวยเหลือรับฝากสิ่งของน้ํา
ทวม เปนตน ซึ่งแสดงใหเห็นการใชทุนทางสังคมในการจัดการปญหาในภาวะ
วิกฤต ิ

 

คําสําคัญ: น้ําทวม, ชุมชนหาดสวนสุข 1, การจัดการรับมือกับภัยพิบัติ, ทุนทาง
สังคม 
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จังหวัดอุบลราชธานี” และสวนหนึ่งของรายงาน “การจัดทําดัชนีชี้วัดการเตรียมความพรอม
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Abstract 
 

In 2554 Had Suansuk 1 Community faced heavy floods that 
caused many families to evacuate from homes and lived at shelter 
along roadside. This research studied 20 cases on the management 
and response to flooding at communities and local government 
level. It was found that there was clearly a local government 
preparation plan to deal with the flood. At the community’s level, 
the local people could adopt to living with flood because they used 
to face the problems before. There was also the help among the 
communities and kinship which reflected the use of their social 
capital among crisis.  

  
Keywords: Flood, Had Suansuk 1 Community, Disaster management, 
social capital 
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1. บทนํา: สถานการณน้ําทวมในจังหวัดอุบลราชธานี 
 

ในชวงปลายป 2554 เกิดวิกฤตการณน้ําทวมในหลายพื้นที่ในประเทศ
ไทยทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคอีสาน ซึ่งถือวาเปนมหาอุทกภัยครั้งใหญของ
ไทย และจังหวัดอุบลราชธานีก็เปนอีกหนึ่งจังหวัดที่เผชิญกับสถานการณน้ําทวมนี้
เชนกัน อุบลราชธานีถือเปนจังหวัดสุดทายปลายทางของน้ําที่หลากมาในภาค
อีสานตอนใต โดยน้ําจะไหลลงสูแมน้ํามูล กอนออกสูแมน้ําโขง จึงทําใหชุมชน
ตางๆที่อาศัยอยูริมฝงแมน้ํามูลตางไดรับผลกระทบจากน้ําทวมในครั้งนั้น ซึ่งมีทั้ง
พื้นที่ท่ีถูกน้ําทวมเปนประจํา และมีทัง้พื้นท่ีที่น้ําไมเคยทวมดวย 

ป 2554 จังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณน้ํา
ทวม รวม 25 อําเภอ 156 ตําบล 1,243 หมูบาน 84,947 ครัวเรือน 384,056 คน 
ราษฎรอพยพ 1,535 คน สําหรับสถานการณน้ําทวมในเขตตัวเมือง จํานวน 2 
อําเภอ 2,776 ครัวเรือน ประกอบดวยอําเภอเมืองอุบลราชธานี  บริเวณเทศบาล
นครอุบลราชธานี 1,605 ครัวเรือน รวม 6,234 คน อพยพ 132 ครัวเรือน 410 
คน  และอําเภอวารินชําราบ บริเวณเทศบาลเมืองวารินชําราบ 1,171 ครัวเรือน 
รวม 3,931 คน อพยพ 242 ครัวเรือน 810 คน (สํานักงานปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย จังหวัดอุบลราชธานี 2554) ซึ่งสงผลใหเกิดปญหาตามมาในหลายดาน 
ไมวาจะเปนปญหาดานที่อยูอาศัย ความเสียหายตอทรัพยสิน การดํารงชีวิต การ
ขาดรายได การหยุดเรียน การถูกขโมยทรัพยสิน รวมทั้งปญหาสุขภาพทั้งดาน
รางกายและจิตใจ เปนตน

4
   

ชุมชนที่อาศัยอยูริมแมน้ํามูลโดยเฉพาะในบริเวณใกลเชิงสะพานเสรี
ประชาธิปไตย และสะพานรัตนโกสินทร 200 ป ในพื้นท่ีเทศบาลเมืองวารินชําราบ 
เปนพื้นที่หนึ่งที่ประสบปญหาน้ําทวมซ้ําซากเปนประจําเกือบทุกป แมจะมีการ
สรางเขื่อนเปนกําแพงกั้นน้ําในพื้นที่บริเวณชุมชนหาดสวนยา แตก็ไมสามารถ
ปองกันไมใหเกิดน้ําทวมได สาเหตุที่บริเวณดังกลาวโดนน้ําทวมเนื่องจากเปนพื้นที่

                                                        
4 อยางไรก็ดี ระดับความรุนแรงของสถานการณน้ําทวมอยูในระดับ 2 มีจังหวัดเปนหนวยงาน
รับผิดชอบสูงสุด โดยผูวาราชการจังหวดัเปนผูอํานวยการจังหวัด รับผิดชอบในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตจังหวัด ซึ่งตางจากความรุนแรงของน้ําทวมในภาคกลางที่อยูในระดับ
สูงสุดคือ 4 ที่มีนายกรัฐมนตรีเปนผูบัญชาการ 
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ต่ําตามธรรมชาติที่เรียกวา พื้นที่ชุมน้ํา แตกลับมีสิ่งกอสรางเปนจํานวนมากทั้งการ
กอตั้งชุมชน รวมถึงมีหางสรรพสินคา รานขายวัสดุกอสราง ฯลฯ ซึ่งเปนการ
ขวางทางน้ํา เมื่อปริมาณในแมน้ํามูลมีมากจึงเกิดน้ําทวมอยูเปนประจํา ในป 
2554 ปริมาณน้ําไดสูงกวาในรอบสิบปที่ผานมา จึงทําใหน้ําไดเขาทวมสองฝงใน
เขตชุมชนของเทศบาลนครอุบลราชธานี รวมถึงพ้ืนที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวา
รินชําราบ  

จากสถานการณขางตน บทความนี้นําเสนอวิธีการจัดการ การรับมือ 
และการแกไขปญหาน้ําทวมของชุมชนและหนวยงานทองถิ่น ในกรณีของชุมชน
หาดสวนสุข 1 เทศบาลวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานีที่เปนหนึ่งในพื้นที่ที่
ประสบเหตุการณน้ําทวมหนักในรอบ 10 ป ขอมูลที่ไดมาจากการทํางานวิจัยเชิง
คุณภาพโดยใชการสัมภาษณเชิงลึกจํานวน 20 กรณีศึกษา โดยแบงเนื้อหา
ออกเปนสี่สวน สวนที่หนึ่งคือบทนําซึ่งนําเสนอสถานการณทั่วไปในพื้นที่
อุบลราชธานี สวนที่สองนําเสนอแนวคิดที่เกี่ยวของกับการจัดการรับมือกับภัย
พิบัติและการเตรียมการรับมือกับภัยพิบัติของหนวยงานภาครัฐในพื้นที่และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น สวนที่สามนําเสนอผลกระทบจากน้ําทวม วิถีชีวิตและการ
ปรับตัวของชุมชนระหวางประสบภาวะน้ําทวม ตลอดจนวิธีการรับมือของชุมชน
และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และสวนที่สี่ เปนสวนสรุปและใหขอเสนอแนะใน
เชิงนโยบาย 

 

 
  

ภาพที่ 1: น้ําทวมบริเวณริมสะพานรัตนโกสินทรฝงวารินชําราบ 
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2. การจัดการและรับมือกับภัยพิบัติของหนวยงานในพื้นที ่
 

การบริหารจัดการภัยพิบัติ หมายถึง การบริหารจัดการ การกําหนด
มาตรการ การดําเนินการ และการปฏิบัติการในหลายดานหลายเรื่อง ดวย
วัตถุประสงคหลักสองประการ กลาวคือ หนึ่ง เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภัย
พิบัติ ใหอยูในระดับนอยที่สุดเทาที่เปนไปได และสอง เพื่อใหผูคน ทรัพยสิน 
อาคารสิ่งกอสราง โครงสรางพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งไดรับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติ สามารถฟนฟูจนคืนสภาพเดิมไดโดยเร็วที่สุดเทาที่เปนไป
ได โดยสามารถแบงออกมาเปนสามระยะเวลาสําคัญ ดังตอไปนี้ (เรวดี  ประเสริฐ
เจริญสุข, 2553: 31) 

1. กอนเกิดภัย – กําหนดมาตรการตางๆ เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
และปองกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้ง
เตรียมความพรอมในการรับมือจัดการเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น 

2. ระหวางเกิดภัย – แจงเตือนภัย อพยพ และหลบภัย อยางมี
ประสิทธิภาพและทันเหตุการณ อํานวยการและประสานงานเพื่อรับมือจัดการกับ
สถานการณฉุกเฉิน ชวยชีวิตผูประสบภัย ดูแลผูบาดเจ็บ และคนหาผูคนที่สูญ 
หาย 

3. หลังเกิดภัย – ในระยะสั้น ชวยเหลือเบื้องตน เชน จัดหาปจจัยสี่และ
ที่พักชั่วคราว ซอมแซมโครงสรางพื้น ฐานและสาธารณูปโภคที่สําคัญ ฯลฯ ใน
ระยะยาว ฟนฟูสูสภาพเดิมและพัฒนาอยางยั่งยืนในหลายดานหลายเรื่อง เชน ที่
อยูอาศัยและบานเรือน งานอาชีพ กายภาพของพื้นที่ โครงสรางพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ฯลฯ 

จากแนวความคิดดังกลาว หนวยงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของจังหวัด ไดมีการเตรียมแผนรับมือทั้ งการใหขอมูลปริมาณน้ํ า  การ
ประชาสัมพันธผานเว็บไซต การเตรียมเจาหนาที่อาสาสมัครเตือนภัย เปนตน เมื่อ
เกิดเหตุภัยพิบัติน้ําทวม จังหวัดอุบลราชธานีก็ไดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมในการ
แกปญหา โดยใหหนวยงานในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดูแล
ชวยเหลือหลักในแตละพื้นที่ โดยแตละพื้นที่จะตั้งเต็นทอํานวยการทั้งการแจก
สิ่งของบรรเทาทุกข การใหความชวยเหลือดานสาธารณสุข การรับบริจาคตางๆ 
เปนตน 
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ดังที่ไดกลาวมาแลววาจังหวัดอุบลราชธานีมีประสบการณการรับมือกับ

น้ําทวมทั้งน้ําทวมหนักและน้ําทวมซ้ําซาก เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติจึงไดมีการเตรียม
แผนรับมือน้ําทวมในป 2554 โดยดําเนินการตามกรอบของพระราชบัญญัติ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
5
  ซึ่งมีผูวาราชการจังหวัดเปน

ผูอํานวยการ และปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเปนฝายเลขานุการ โดย
ไดมีการวางแผนรับมือภายใตแนวคิดการบริหารจัดการภัยพิบัติ (Disaster 
Management) ซึ่งบทความช้ินนี้นําเสนอวิธีการรับมือและจัดการปญหาใน กรณี
ของเทศบาลเมืองวารินชําราบ ดังตอไปนี้ 

 
วิธีการรับมือและการจัดการปญหาน้ําทวม กรณีของเทศบาลเมือง  
วารินชําราบ 
สําหรับพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากน้ําทวมที่เทศบาลเมืองวารินชําราบ

รับผิดชอบนั้น สวนใหญอยูในบริเวณเชิงสะพานเสรีประชาธิปไตย และ สะพาน
รัตนโกสินทร 200 ป ซึ่งพื้นท่ีบริเวณนั้นเปนพื้นที่ปาบุงปาทามของลุมแมน้ํามูล จึง
ทําใหเปนพื้นที่ประสบกับปญหาน้ําทวมเปนประจํา เทศบาลเมืองวารินชําราบมี
การเตรียมความพรอมในการรับมือกับสถานการณน้ําทวมเพื่อเปนการชวยเหลือ
ชาวชุมชนตางๆ ดังตอไปนี ้   

     
1) ชวงกอนภาวะฉุกเฉิน (before crisis) ประกอบดวย 2 ระบบ
ยอย6 ไดแก 
(1) ระบบเฝาระวังภัย (hazard mitigation) เปนการวัดระดับ

อันตรายของภัยพิบัต ิ
เทศบาลจะทําการสํารวจขอมูลคราวๆจากรายงานประจําปตางๆที่ผาน

มา เกี่ยวกับสถิติของระดับน้ําในพื้นที่ และมีการคาดการณสถานการณน้ําที่จะ

                                                        
5 พรบ. ดังกลาวใหความหมายของ “สาธารณภัย” หมายรวมถึง อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัย
แลง โรคระบาดในมนุษย โรคระบาดสัตว โรคระบาดสัตวน้ํา การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจน
ภัยอื่น ๆ อันมีผลกระทบตอสาธารณชน ไมวาเกิดจากธรรมชาติ มีผูทําใหเกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือ
เหตุอื่นใด ซึ่งกอใหเกิดอันตรายแกชีวิต รางกายของประชาชน หรือความเสียหายแกทรัพยสิน
ของประชาชน หรือของรัฐ และใหหมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการกอวินาศกรรมดวย 
6 หัวขอนี้ผูเขียนนําแนวคิดมาจาก สุริชัย หวันแกว (2550: 123) 
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ทวมในพ้ืนที่ในแตละป จากสถิติดังกลาวที่ผานมา เพื่อเตรียมแผนและเตรียมการ
รับมือจากปญหาน้ําทวมในพื้นท่ี เชน การอพยพ และขนยายสิ่งของ เพื่อเปนการ
บรรเทาสารธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น 

(2) ระบบการเตรียมความพรอม – แผนฉุก เฉิน (emergency 
preparedness)   

เจาหนาที่ของเทศบาลจะเดินทางลงพื้นที่ชุมชนริมแมน้ํามูลไดแก หาด
สวนยา ทากอไผ ทาบงมั่ง และเกตุแกว ซึ่งกําลังเริ่มไดรับผลกระทบจากน้ําทวม 
โดยเทศบาลไดเตรียมการวางแผนและแกไขปญหาใหกับประชาชนในพื้นที่อยาง
เต็มที่รวมถึงเดินทางลงตรวจเขื่อนริมแมน้ํามูลเพื่อเตรียมความพรอมในการรับมือ
น้ําทวมที่กําลังจะเกิด โดยประโยชนของเขื่อนคือจะชวยชะลอไมใหชุมชนไดรับ
ผลกระทบจากน้ําทวมเร็วเกินไป โดยหัวหนาฝายปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย พนักงานเจาหนาที่ปองกันและรักษาความสงบ และเจาหนาที่กองชางไดลง
พื้นที่ชุมชนริมแมน้ํามูล เพื่อเรงเตรียมการและแกไขปญหาความเดือดรอนที่เกิด
จากน้ําทวม ทั้งดําเนินการประชาสัมพันธ เตือนภัย จัดเตรียมพื้นที่กําแพงปองกัน
น้ําทวม และสูบระบายน้ํา ออกจากพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากน้ําทวมขัง เพื่อ
บรรเทาความเดือดรอนใหกับประชาชน และยังรวมเตรียมการวางแผนและแกไข
ปญหา ใหกับประชาชนในพื้นที่อยางเต็มที่ นอกจากนี้ ยังขอความรวมมือจาก
หนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ กับการเขามาชวยเหลือชุมชนในพื้นที่ ทั้งการไฟฟา 
ดานสาธารณูปโภค สวม ความสะอาดตางๆ และรถที่จะใชในการติดตอ
ประสานงานเพื่อชวยเหลือในดานตางๆยามฉุกเฉิน 

 
2) ชวงระหวางภาวะฉุกเฉิน (during crisis) หรือ “ชวงตั้งหลักกอบกู”  

 ในชวงภาวะฉุกเฉิน เทศบาลฯจะประสานงานใหความชวยเหลือตาม
คําสั่งจังหวัด มีการชวยเหลือและอํานวยความสะดวกกับชาวชุมชน ทั้งการจาย
แจกน้ําเพื่อใชบริโภคและอุปโภค สวมสาธารณะ ไฟฟา วัสดุกอสรางที่พักชั่วคราว 
สังกะสี ไม ผายาง โดยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลจะเตือนไมให
ชาวชุมชนตั้งบานเรือนริมถนน จากเหตุผลดานอันตรายและเกรงไมมีความ
ปลอดภัย โดยไดเตรียมสถานที่พักไวใกลกับสถานีรถไฟ แตชาวชุมชนก็ไมไดยาย
ไปที่ดังกลาว ดวยเหตุผลเพราะเปนหวงบานของตนและหากน้ําลดจะไดกลับไป
สะดวก จึงมีการจัดหมวดหมูแบงโซนผูอพยพที่ขึ้นมาอาศัย มีการประสาน
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หนวยงานตางๆเขามาชวยเหลือในหลายภาคสวน มีการมอบถุงยังชีพ จาก
หนวยงานใหชาวชุมชนและพระภิกษุในพื้นที่ จัดหาเรือประจําชุมชน ชุมชนละ 3 
ลํา เปนเรือพลาสติก ประสานงานดานความปลอดภัยเพื่อตรวจตราทางน้ํา เพื่อ
เปนการสอดสองดูแลทรัพยสินของชาวชุมชนจากขโมย และไดมอบเงินชวยเหลือ
ฉุกเฉินใหครัวเรือนที่ประสบภัยครัวเรือนละ 5,000 บาท รวมทั้งหมด 1,648 
ครัวเรือน 

 

 
 

ภาพที่ 2 การตั้งที่พักอาศัยชั่วคราวริมถนน 

 
3) ชวงหลังภาวะฉุกเฉิน (after crisis) หรือ “ชวงฟนฟูและพัฒนา” 

 ชวงหลังภาวะฉุกเฉิน ที่ปริมาณน้ําเริ่มกลับสูสภาวะปกติ มีการลงพื้นที่
สํารวจความเสียหายของบานเรือนในชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณน้ํา
ทวมเพื่อมอบเงินชดเชยในเรื่องการซอมแซมบานเรือน มีการทําความสะอาดของ
สาธารณสุข ทํากิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเปนการทําความสะอาดเพื่อ
ฟนฟูความเสียหายจากสถานการณน้ําทวมที่ผานมา มีกิจกรรมโยน EM Ball ใน
พื้นที่น้ําทวมขังเพื่อดับกลิ่นและฟนฟูสถานภาพน้ํา มีการประสานงานกับ
หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อมาชวยเหลือชาวชุมชนในพื้นที ่ 
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3. กรณีศึกษาน้ําทวมชุมชนหาดสวนสุข 1 
 

สําหรับ ชุมชนหาดสวนสุข 1 เปนชุมชนที่อยูบริเวณเชิงสะพาน
รัตนโกสินทรซึ่งเชื่อมระหวางตัวเมืองอุบลราชธานีและเมืองวารินชําราบ ตั้งอยูใน
เขตรับผิดชอบ ของเทศบาล เมืองวารินชําราบ อําเภอวารินชําราบ จังหวัด
อุบลราชธานี มีประชากร 534 คน เพศชาย 211 คน เพศหญิง 323 คน คิดเปน 
133 หลังคาเรือน เดิมนั้นบริเวณชุมชนหาดสวนสุข 1 และชุมชนตางๆในบริเวณ
ใกลเคียงทั้งหมด คือบานหาดสวนยา ตําบลธาตุ อําเภอวารินชําราบ จังหวัด
อุบลราชธานี กอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2451 ชื่อชุมชนหาดสวนยานี้ มีที่มาจาก
กรรมกรซึ่งปลูกเพิงพักอาศัยในบริเวณนั้น ไดมีการปลูกยาสูบเพื่อเปนอาชีพเสริม 
โดยจะปลูกในหนาแลง ซึ่งตอนนั้นยังไมมีน้ําทวมและปลูกอยูนานหลายป นี่ เมื่อ
จํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้นจึงมีการแยกหมูบานออกเปน บานหาดสวนสุข บาน
ทากอไผ และบานคูยาง โดยในป พ.ศ. 2537 หมูบานเหลานี้ถูกโอนมาอยูในเขต
เทศบาลตําบลวารินชําราบและเปลี่ยนมาเรียกหมูบานเหลานี้วาชุมชน เมื่อชุมชน
หาดสวนสุข มีจํานวนประชากรเพิ่มขึ้นมาก จึงไดใหมีการแยกออกเปนอีกหนึ่ง
ชุมชน ชาวชุมชนไดมีการประชุมพูดคุย ถึงชื่อชุมชนใหมที่จะแยกออกมา ซึ่งมี
หลากหลายความคิดเห็น แตคนสวนใหญไมอยากแยกชุมชนออกมาใหม อยาก
เปนชุมชนหาดสวนสุข เหมือนเดิม ทางเทศบาลเมืองวารินจึงไดเสนอให ใส
หมายเลข 1 ตอทายชื่อชุมชน จึงไดกลายมาเปนชุมชนหาดสวนสุข 1 แยกออก
จากชุมชนหาดสวนสุข7เมื่อป 2547 

 

3.1  ผลกระทบจากน้ําทวม  
ชุมชนหาดสวนสุข 1 ไมไดเปนพื้นที่เกิดน้ําทวมซ้ําซาก แตเคยเผชิญกับ

สถานการณน้ําทวมมาแลวหลายครั้ง จึงถือวามีประสบการณที่จะมีการรับมือใน
สถานการณน้ําทวมอยูบาง จากที่กลาวมา ถึงแมวาชาวชุมชนหาดสวนสุข 1 จะ
เคยเผชิญกับสถานการณน้ําทวม แตมีความพรอมในการรับมือทั้งทางดานกาย
และทางใจ ไดดีเทาที่ควร เพราะเมื่อน้ําทวม ทุกอยางตองเปลี่ยนแปลงไป 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง วิถีชีวิตที่เคยเปนอยูประจําวัน ตั้งแตเริ่มลืมตา รวมถึงความ

                                                        
7 ตั้งชุมชนเมื่อป 2526 
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เปนอยูระหวางวัน ในดานการดํารงชีวิต รวมทั้งในดานการบริโภค – อุปโภค  ที่
ตองเปลี่ยนไปเปนอยางมาก  

ในชวงแรกทางเทศบาลเมืองวารินชําราบ จะไมใหชาวชุมชนที่อาศัยอยู
ในบริเวณใกลเชิงสะพานเสรีประชาธิปไตย และสะพานรัตนโกสินทร 200 ป  ยาย
ขึ้นมาอาศัยบนริมถนนสถิตยนิมานกาลซึ่งเปนถนนหลักในการสัญจรระหวางเขต
เชื่อมตอของเทศบาลนครอุบลราชธานีและเทศบาลเมืองวารินชําราบ โดยมีสาเหตุ
มาจากการความกังวลเรื่องความปลอดภัยจากยานพาหนะที่สัญจรบนถนนสาย
หลักดังกลาวที่มีในปริมาณมาก และบริเวณนั้นมีลักษณะเปนทางโคงในหลายสวน 
รวมถึงมองวาการที่ใหชาวชุมชนที่ประสบภัยในสถานการณน้ําทวมยายขึ้นมา
สรางที่พักชั่วคราวบนถนน ทําใหมองดูไมเปนระเบียบ จึงไดมีการจัดพื้นที่ให
ผูประสบภัยอพยพไปพักในที่พักชั่วคราวที่ทางเทศบาลเมืองวารินชําราบได
จัดเตรียมไวในบริเวณกรมที่ดิน และพื้นที่วางในชุมชนรถไฟ ของเขตพื้นที่เทศบาล
เมืองวารินชําราบ เพื่อสะดวกตอการจัดการและการใหความชวยเหลือในดาน
ตางๆ แตชาวชุมชนในชุมชนตางๆ ไมยอมที่จะโยกยายไปอยูที่ดังกลาว โดยให
เหตุผลวาอยากจะอยู ใกลบาน เพื่อจะได เขามาดูแลสอดสองบานในชวง
สถานการณน้ําทวมได และไมอยากขนของที่ยายออกมาจากบานไปไกลเพราะ
คํานึงถึงคาใชจายในการการขนยายทรัพยสินออกไปไวในที่พักช่ัวคราว ซึ่งไกลกวา
พื้นที่บนริมถนนที่อยากไปอาศัยอยู รวมถึงปญหาเรื่องการโจรกรรมทรัพยสินใน
ระหวางที่ออกไปอาศัยอยูไกลบาน โดยใหเหตุผลวากลัวโจรมางัดแงะบานเพื่อเอา
ทรัพยสินที่ไมไดขนออกมาดวย เพราะวาไมสามารถที่จะขนยายออกมาไดหมด 
เพราะสถานที่พักพิงช่ัวคราวมีความจํากัดในเรื่องพื้นที่และความแข็งแรง จึงทําให
ไมสามารถนําทุกสิ่งในบานออกมาได และจําเปนตองทิ้งทรัพยสินบางอยางใหแช
อยูในน้ํา หรือเก็บขึ้นไวบนที่สูงภายในบาน ในระหวางที่ไมมีคนอยูดูแลบาน การ
จัดการของชาวชุมชนในบางหลังจะมีคนในบานนอนบานเฝาอยู โดยใหคนในบาน
อีกสวนหนึ่งยายออกมาอาศัยอยูภายนอกเพื่อเฝาทรัพยสินที่ไมสามารถขนยาย
ออกมาได  และบางหลังที่ไมสามารถอยูในบานในสถานการณน้ําทวมได เนื่องจาก
หลายสาเหตุ ทั้งอาชีพ สุขภาพ รวมถึงสภาพบาน ก็จะมีการฝากบานใหเพื่อนบาน
ที่สามารถอาศัยอยูในบานไดชวยดูแลสอดสองบานของตนใหดวย และจะเดิน
ทางเขามาสอดสองบานบอยๆ เพื่อดูแลทรัพยสินของตน 
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ราญ ไดเลาวา การขึ้นมาอาศัยอยูบนริมถนนนี้ ความรูสึกใน
เรื่องการนอนของตนไมเปลี่ยนไปมาก แตวามีความรูสึกวาหลับยากขึ้น
กวาเดิม เพราะคงมีความเครียดจากสถานการณน้ําทวมที่สงผลกระทบตอ
บานและความเปนอยูของตน และการมาขึ้นมาอาศัยอยูในเพิงพักชั่วคราว
ก็ไมสะดวกสบายเหมือนนอนบานของตน ดวยปริมาณเนื้อที่ที่จํากัดคับ
แคบ จึงสงผลใหมีความรูสึกอึดอัดกับสภาพที่อยู  การมีพื้นที่จํากัดทําให
รูสึกอึดอัดและไมคอยมีความเปนสวนตัว (สัมภาษณ, 30 พฤศจิกายน 
2554) 

 
สมร  ทองดี เลาถึงสาเหตุที่ไมออกไปอยูขางนอกเหมือนเพื่อน

บานหลังอื่นที่โดนน้ําทวมก็เพราะวา เปนหวงบาน ไมอยากออกไป “แก
แลว ยายอยูคนเดียว ผัวตาย ลูกหลานก็ไมมี ถาออกไปคาเรือเขามาดูบาน
ครั้งละ 10 บาท ถึงเรือชุมชนจะมี แตวามันก็ไมมีคนพาย ก็ตองจาง สูอยู
ขางในไมได ยายก็ออกไปเอาของบริจาคขางนอกบาน เพื่อนบานเขา
สงสาร เวลาเขาแจกของ เขาก็จะมาบอกถามีคนมาแจกของบนถนน เขาก็
จะเรียกออกไปเอา แตถาไดคูปอง เขาก็จะไปเอามาให เวลาฉี่ยายก็ฉี่ใส
กระปอง ถาหนักก็ใสกระปองเหมือนกัน ไมเปนไรหรอก อยูคนเดียว” 
(สัมภาษณ, 12 ธันวาคม 2554)  
  

อยางไรก็ดี ในดานการประกอบอาชีพ ชาวชุมชนเห็นวาเปลี่ยนแปลงไม
มากนัก เพราะสวนมากทํางานนอกบาน ก็ยังคงตองไปทํางานตามปกติ ถึงอาจจะ
ไมสะดวกสบายเทาที่ควร เปนตน ทั้งนี้ผลกระทบของแตละครัวเรือนนั้น มีทั้ง
คลายกันและแตกตางกัน โดยขึ้นอยูกับปจจัยแวดลอม เชน ที่ตั้งบานเรือน 
ลักษณะสภาพของบานที่มีทั้งที่เปนบานชั้นเดียวและบานสองชั้น ระดับและ
ระยะเวลาในการทวมของน้ํา และอาชีพของคนในครัวเรือน นอกจากนั้น ความ
ชวยเหลือเกื้อกูลของคนในชุมชนเองและความชวยเหลือจากภายนอกชุมชนก็เปน
ความชวยเหลือที่สําคัญที่ชวยลดผลกระทบใหกับชุมชนหาดสวนสุข 1  

 

3.2  การปรับตัวในสถานการณน้ําทวม  
ในการจัดการรับมือกับปญหาน้ําทวมของชุมชนรอบแมน้ํามูลในอดีตนั้น 

เมตตา ผิวขํา (2549) ศึกษาการปรับตัวของผูที่ประสบกับปญหาน้ําทวมซ้ําซาก 
ในกรณีของชุมชนบานหาดสวนยา อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี พบวา
การที่พื้นที่ประสบภัยซ้ําซากมีสาเหตุมาจากสถานการณน้ําทวมที่เปลี่ยนไปจาก
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อดีต เชน ในอดีตน้ําจะไมหลากรุนแรง ปริมาณน้ําไมมากและทวมไมนาน นานๆป
จึงเกิดน้ําทวมใหญ จึงสงผลใหเกิดปญหาในการปรับตัวหลายดาน ไดแก เรื่องการ
เตรียมตัวรับสถานการณน้ําทวมในแตละป เรื่องที่อยูอาศัยและการอพยพเมื่อเกิด
น้ําทวม เรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เรื่องการประกอบอาชีพและการ
ดํารงชีวิตประจําวันในขณะน้ําทวม และเรื่องการปรับตัวเพื่อใหสามารถอยูใน
ชุมชนตอไปไดอยางปกติสุข ปญหาที่พบเห็นไดจากการปรับตัวเพื่อใหสามารถ
ดํารงชีวิตอยูได ในภาวะที่ตองประสบกับปญหาน้ําทวมซ้ําซากนั้นพบวา แมวา
ชุมชนสวนมากจะรูสึกเบื่อหนายตอภาวะน้ําทวมซ้ําซากแตชาวชุมชนสวนมากก็มี
ความตองการที่จะอยูอาศัยในชุมชนตนเองตอไปโดยไมตองการจะยายไปที่อื่น 
เนื่องจากเกรงวาจะมีปญหาในการปรับตัวเมื่อตองไปอยูในถิ่นใหม เชน การ
ปรับตัวในเรื่องการประกอบอาชีพ จะไปทํางานอะไร ทําที่ไหน อยางไร และจะ
สามารถทําไดหรือไม และถาไมมีงานทําจะเอาเงินที่ไหนมาจาย นอกจากนี้ยังรวม
ไปถึงเรื่องการศึกษาของบุตรหลาน และความสะดวกสบายตางๆที่เคยไดรับจาก
การอยูในชุมชนเมือง เปนตน 

ซึ่งคลายคลึงกับกรณีของหาดสวนสุข 1 ที่ผูศึกษาพบวา ชาวชุมชนไมได
รูสึกวา สถานการณน้ําทวมทําใหชีวิตเปลี่ยนไปมากนัก ยังสามารถดําเนินชีวิตได
ตามปกติ สามารถปรับตัวกับสถานการณได แมในบางครั้งจะรูสึกทอแทกับปญหา
ที่มากับสถานการณน้ําทวม แตก็ไมเคยคิดวาจะยายไปอาศัยอยูที่อื่น เมื่อเกิด
สถานการณน้ําทวม ก็จะยายไปอยูในที่ที่สูงขึ้น ทั้งคนและสิ่งของ ไมไดออกไปไกล
จากบาน เพราะวาเปนหวงตองการดูแลบานเรือนของตน 

ในดานที่อยูอาศัย แตละบานจะเตรียมการอพยพไปอยูในที่สูง เชน บน
ชั้นสองของบาน ริมถนน หรือออกไปอยูนอกพื้นที่ มีการสรางตอเติมขื่อบานเพื่อ
เก็บทรัพยสิน ที่ไมสามารถขนยายออกมาได เพื่อไมใหแชอยูในน้ําขณะน้ําทวม 
และถอดบานหนาตาง บานประตูเพื่อไมใหพังเสียหายและไมลอยไปกับกระแสน้ํา 

ในดานการอุปโภคและบริโภค จะมีการประกอบอาหารกินเองบาง และ
รอรับแจกอาหารจากหนวยงานตางๆที่เขามาชวยเหลือ เนื่องจากไมมีความ
สะดวกสบายในการประกอบอาหารในพื้นที่ที่มีอยางจํากัด สําหรับน้ําใชและน้ําดื่ม 
ทางเทศบาลเมืองวารินไดนํามาแจกจาย และมีบางที่ตองซื้อน้ําดื่มเอง  

ดานสุขอนามัย ในเรื่องการขับถายของเสีย  ทางเทศบาลเมืองวารินชํา
ราบไดทําหองน้ําชั่วคราว และรถสุขา เพื่อใหชาวชุมชนไดใช และทางเทศบาลได
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ไปขอความรวมมือ หางสรรพสินคาและปมน้ํามันในพื้นที่บริเวณใกลเคียงเพื่อให
ชาวชุมชนไดไปใชบริการหองน้ํา 

ในดานรางกายและดานจิตใจ แมจะรูสึกเบื่อหนายและทอแท แตชาว
ชุมชนหาดสวนสุข 1 ก็สามารถที่จะปรับตัวเพื่อใหอยูในพื้นที่ได โดยมีวิธีการ
จัดการความเครียดที่ เกิดขึ้นจากสถานการณน้ําทวม โดยจะมีการจั
ความเครียดดวยตนเองกอน ดวยการออกไปพบปะพูดคุยเพื่อระบายความเครียด
และเปนการแลกเปลี่ยนพูดคุยกับเพื่อนบานคนอื่นที่ประสบปญหาเหมือนกับตน 
บางครั้ง การพูดคุยก็ทําใหดีขึ้น เพราะไดมีมุมมอง ทําใหเห็นวา ตนไมไดโดดเดี่ยว 
และเผชิญปญหาอยูเพียงลําพัง นอกจากนี้ก็หาวิธีผอนคลายความเครียดผาน
กิจกรรมในรูปแบบตางๆ  เชน การนอนหลับ การดูโทรทัศน  เปดฟงเพลงและ
ขาวสารจากวิทยุ พูดคุยกับเพื่อนบาน สําหรับบางคนถามีความเครียด และความ
วิตกกังวลมาก ก็จะไปขอคําปรึกษาและรับยาจากหนวยงานที่เขามาดูแลในเรื่อง
สุขภาพจิตของผูทีก่ําลังตกอยูในสถานการณน้ําทวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 เสื่อน้ํามันและลังกระดาษ ที่เก็บขึ้นมาจากบานที่โดนน้ําทวม 
เพื่อนํามาใชปูทําพื้นเพิงพัก 
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ในดานรางกายและดานจิตใจ แมจะรูสึกเบื่อหนายและทอแท แตชาว
ก็สามารถที่จะปรับตัวเพื่อใหอยูในพื้นที่ได โดยมีวิธีการ

จัดการความเครียดที่ เกิดขึ้นจากสถานการณน้ําทวม โดยจะมีการจัดการ
ความเครียดดวยตนเองกอน ดวยการออกไปพบปะพูดคุยเพื่อระบายความเครียด
และเปนการแลกเปลี่ยนพูดคุยกับเพื่อนบานคนอื่นที่ประสบปญหาเหมือนกับตน 
บางครั้ง การพูดคุยก็ทําใหดีขึ้น เพราะไดมีมุมมอง ทําใหเห็นวา ตนไมไดโดดเดี่ยว 

ก็หาวิธีผอนคลายความเครียดผาน
กิจกรรมในรูปแบบตางๆ  เชน การนอนหลับ การดูโทรทัศน  เปดฟงเพลงและ
ขาวสารจากวิทยุ พูดคุยกับเพื่อนบาน สําหรับบางคนถามีความเครียด และความ
วิตกกังวลมาก ก็จะไปขอคําปรึกษาและรับยาจากหนวยงานที่เขามาดูแลในเรื่อง

เสื่อน้ํามันและลังกระดาษ ที่เก็บขึ้นมาจากบานที่โดนน้ําทวม  
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ภาพที่ 4 ความเสี่ยงจากการสัญจรของรถยนต ของชุมชนที่สรางเพิงพักบนถนน

 

3.3 การพึ่งพาอาศัยภายในชุมชน 
ชุมชน ชุมชนหาดสวนสุข 1 มีการพึ่งพาอาศัยกัน

ครอบครัว ซึ่งจะเห็นการแสดงบทบาทหนาที่ของผูนําครอบครัวอยางชัดเจน
การนําพาครอบครัวผานสถานการณน้ําทวมนี้ไปใหได นอกจากนี้จะเห็นการพึ่งพา
อาศัยกันระหวางเพื่อนบาน ในการชวยเหลือกันสรางเพิงพักชั่วคราว
ทรัพยสินของเพื่อนบาน ฝากดูแลบาน (กรณีเพื่อนบานที่มีบานสองชั้นเลือกอาศัย
อยูในบาน)  การแบงปนในเรื่องอาหารการกิน การรับสิ่งของชวยเหลือแทนกันใน
กรณีที่ไมสามารถออกมารับของบริจาคได การนําสิ่งของเขาไปใหเพื่อนบานที่ฝาก
ดูแลบานที่ไมไดออกมารับสิ่งของ การพูดคุยบอกตอสงขาวปรับทุกขกัน
ชวยเหลือของผูนําชุมชนเพื่อรักษาสิทธิประโยชนของคนในชุมชนการติดตอ
ชวยเหลือกันภายในชุมชนเอง และขอความชวยเหลือจากหนวยงานตางๆ

 
“คนในครอบครัวและเพื่อนบานจะมาชวยกันทําเพื่อที่จะให

เสร็จโดยเร็ว การสรางที่เพิงพักชั่วคราวแตละหลังใชเวลาทําไมนาน เพียง
ประมาณครึ่งวัน หรืออยางชาก็หนึ่งวันก็เสร็จ เมื่อทําหลังหนึ่งเสร็จก็ไปทํา
อีกหลังหนึ่ง ชวยเหลือกัน การสรางเพิงพักชั่วคราวของชาวบานในชุม
หาดสวนสุข 1 จึงใชเวลาไมมากนักในการทําที่พักพิงบนริมถนนในชวง
สถานการณน้ําทวม  เพิงพักจะไดรับการตอไฟฟาเพื่อใหไดใชในระหวางที่
อาศัยอยูบนริมถนน”  มานิ  แม็กเตอรกลาว (สัมภาษณ, 19 พฤศจิกายน 
2554) 
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ความเสี่ยงจากการสัญจรของรถยนต ของชุมชนที่สรางเพิงพักบนถนน 

มีการพึ่งพาอาศัยกัน โดยเฉพาะใน
ซึ่งจะเห็นการแสดงบทบาทหนาที่ของผูนําครอบครัวอยางชัดเจน ใน

นอกจากนี้จะเห็นการพึ่งพา
ในการชวยเหลือกันสรางเพิงพักชั่วคราว การฝาก

กรณีเพื่อนบานที่มีบานสองชั้นเลือกอาศัย
การรับสิ่งของชวยเหลือแทนกันใน

การนําสิ่งของเขาไปใหเพื่อนบานที่ฝาก
การพูดคุยบอกตอสงขาวปรับทุกขกัน การ

ชวยเหลือของผูนําชุมชนเพื่อรักษาสิทธิประโยชนของคนในชุมชนการติดตอ
และขอความชวยเหลือจากหนวยงานตางๆ  

คนในครอบครัวและเพื่อนบานจะมาชวยกันทําเพื่อที่จะให
เสร็จโดยเร็ว การสรางที่เพิงพักชั่วคราวแตละหลังใชเวลาทําไมนาน เพียง
ประมาณครึ่งวัน หรืออยางชาก็หนึ่งวันก็เสร็จ เมื่อทําหลังหนึ่งเสร็จก็ไปทํา
อีกหลังหนึ่ง ชวยเหลือกัน การสรางเพิงพักชั่วคราวของชาวบานในชุมชน

จึงใชเวลาไมมากนักในการทําที่พักพิงบนริมถนนในชวง
สถานการณน้ําทวม  เพิงพักจะไดรับการตอไฟฟาเพื่อใหไดใชในระหวางที่

พฤศจิกายน 
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ในสวนของภาครัฐและเอกชนไดเขามาเยียวยาชวยเหลือในดานตางๆ 
ทั้งการมอบถุงยังชีพ โดยมีสิ่งของที่จําเปนทั้งในการอุปโภค และบริโภค แจกจาย
เพื่อบรรเทาทุกขชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวมในพื้นที่ รวมถึงไดนําเครื่องจักรกล
เรงระบายน้ําในพื้นที่ และเรงใหขนยายทรัพยสินมีคา สัตวเลี้ยง ไวในที่ปลอดภัย
เพื่อลดการสูญเสีย และมีเจาหนาที่ ตั้งรับการชวยเหลือผูประสบภัยตลอด 24 
ชั่วโมง 

 
3.4 วิธีการรับมือน้ําทวม และการจัดการปญหาน้ําทวมของชุมชน 
สุริชัย หวันแกว (2550: 7-8) ไดสะทอนถึงการพิจารณานโยบายและ

การรับมือกับภัยพิบัติในเชิงกระบวนระบบ โดยเห็นวาสิ่งสําคัญที่สุดก็คือ ใน
บรรดาผูกระทําการและกระบวนการภายใตนโยบายตาง ๆ นั้น ชุมชนผูประสบภัย
จะตองเปนผูมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย 

เชนเดียวกับชุมชนหาดสวนสุข 1 ที่ประสบปญหาน้ําทวมมาแลว ดังนั้น
ชาวชุมชนจึงไดเตรียมการรับมือและปรับตัวเพื่อเผชิญกับสถานการณน้ําทวม เพื่อ
ลดความเสียหายจากผลกระทบของน้ําทวมในพื้นท่ีชุมชนของตน ดังน้ี 

 
1) ชวงกอนภาวะฉุกเฉิน (before crisis) ประกอบดวย 2 ระบบ

ยอย ไดแก  
(1) ระบบเฝาระวังภัย (hazard mitigation) เปนการวัดระดับ
อันตรายของภัยพิบัต ิ

   เมื่อถึงฤดูฝน ชวงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมของทุกป  จะมี
การเตรียมความพรอมรับสถานการณลวงหนา คือ จะคอยสังเกตปริมาณและ
ความสูงของแมน้ํามูล หรือไมก็คอยฟงขาวจากทางเทศบาล ที่จะมาแจงเตือนขาว
สถานการณน้ําถาปริมาณน้ํามีความสูงอยูในขั้นเสี่ยงจะเกิดน้ําทวมหนัก หรืออยูใน
จุดเสี่ยง  

(2) ระบบการเตรียมความพรอม – แผนฉุกเฉิน (emergency 
Preparedness) 

  เตรียมอพยพยายทรัพยสินเพื่อใหอยูในที่ ที่ปลอดภัยจาก
ระดับน้ํา บานแตละหลังจะมีการตอเติมและทําขื่อใตหลังคาใหแนนหนาขึ้นเพื่อใช
เปนที่เก็บของ บานชั้นเดียวก็นําของไปฝากที่บานของเพื่อนบานที่เปนบานสองชั้น 
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หรือนําไปฝากบานญาติที่อยูนอกพ้ืนที่และในสวนของคน จะเตรียมตัวในการที่จะ
ยายเพื่อไปอยู ในที่ปลอดภัย เตรียมมองหาที่อยูอาศัยเพื่อไปพักพิงในชวง
สถานการณน้ํา  ทรัพยสินที่นําไปดวยก็จะมีแคสิ่งของที่มีคาและจําเปนตองใช  
บานสวนใหญจะมีการถอดบานหนาตางและบานประตูออก  เพื่อลดความเสียหาย
จากการกระแทกของกระแสน้ํา เมื่อฟงขาววาปริมาณน้ําจะทวมสูง และหาสิ่งของ
หนักๆเชนแครไมหรือโตะมาทับไว เพื่อกันไมใหบานประตูและหนาตางลอยไปกับ
น้ํา 

 
2) ชวงระหวางภาวะฉุกเฉิน(during crisis)หรือ“ชวงตั้งหลักกอบกู”  
 เมื่อจําเปนตองอพยพ ชาวชุมชนจะขนยายทรัพยสินที่จําเปนออกมา

ดวย  โดยจะนําไปไวในที่พักชั่วคราว  ที่ไปอาศัยอยูใหม เพื่อเปนการรักษา
ทรัพยสินของตนจากสถานการณน้ําทวม หรือ นําไปฝากบานญาติ นอกพื้นที่
สถานการณน้ําทวม 

ระหวางที่คนในชุมชนหาดสวนสุข 1 ขึ้นมาอาศัยอยูที่เพิงพักริมทาง 
รวมถึงคนที่อาศัย อยูในบาน หรือออกไปอาศัยนอกพื้นที่ จะติดตามขาวสาร
เกี่ยวกับสถานการณน้ําทวมในพื้นที่ของตนเองอยูเปนประจํา ทั้งจากประกาศ
ระดับน้ําของทางราชการ และ การบอกเลากันปากตอปาก 

เนื่องจากสถานการณน้ําทวม  เปนเหตุการณที่ทําใหตองมีการวางแผน
ปองกัน รวมถึงมีวิธีการเตรียมการรับมือ กับสถานการณตางๆที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น 
การสั่งการของผูนํา ทั้งผูนําในครัวเรือน ในชุมชน หรือกลุมคนที่มีบทบาทหนาที่
เกี่ยวของกับการดูแลความเปนอยูเพื่อรักษาความสงบเรียบรอย ยิ่งตองมีบทบาท
มากขึ้นกวาในสถานการณปกติ เพราะในสถานการณเชนนี้ ผูประสบภัยยอมมี
ความตื่นตระหนกกับภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้น จนทําใหเกิดความเครียดและความวิตก
กังวลในการทําสิ่งใดหรือการตัดสินใจ ในชวงสถานการณเชนนี้ ผูนําในดานตางๆ 
จึงตองเปนเสาหลักที่มีบทบาทสําคัญในการคิด วิเคราะหสถานการณ เพื่อที่จะ
นําพา คนในการปกครองผานพนวิกฤตินี้ไปได โดยมีบุคคลและหนวยงานในชุมชน
ที่มีบทบาทสําคัญ ดังนี ้

หัวหนาครอบครัว:  ในสถานการณน้ําทวมที่เกิดขึ้น หัวหนาครอบครัวมี
หนาที่ตัดสินใจวาจะมีการนําพาครอบครัวผานสถานการณน้ําทวมนี้ไปอยางไร 
ตั้งแตการวางแผนจัดเตรียม จัดเก็บขาวของ วางแผนเรื่องที่อยูอาศัยของคนใน
ครอบครัว เพื่อความปลอดภัย จะมีบทบาทชัดเจนในเรื่องการตัดสินใจ หัวหนา
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ครอบครัวจะตองเปนผูเสียสละ และทําหนาที่ดูแลบานเรือน และสมาชิกใน
ครัวเรือนใหผานสถานการณน้ําทวมนี้ไปใหได ในกรณี ขึ้นไปอาศัยที่เพิงพัก
ชั่วคราวริมถนน จะเปนผูที่จับจอง สรางเพิงพัก ดูแลความปลอดภัย ของคนใน
ครอบครัว และเขามาสอดสองดูแลบานเรือนขณะที่น้ําทวม ในบางกรณี ถาบาน
หลังใดเลือกที่จะดูแลบานในสถานการณน้ําทวม คือเลือกที่จะอาศัยอยูภายใน
บานเพื่อดูแลทรัพยสินภายในบานจากการโจรกรรม ในสถานการณน้ําทวม  

กรรมการชุมชนหาดสวนสุข 1 : กรรมการชุมชนหาดสวนสุข 1 มี
บทบาทในสถานการณน้ําทวม ตั้งแตการประกาศเตือนภัย เผาระวัง และ
ชวยเหลือชาวชุมชน ตั้งแตกอนภาวะฉุกเฉิน และในการประสานงานเรื่องความ
ชวยเหลือชาวชุมชน   เรื่องการขอความอนุเคราะหอุปกรณในการสรางที่พัก
ชั่วคราวบนริมถนน โดยจะมีการดําเนินการโดยการไปติดตอกับทางเทศบาลเมือง
วารินชําราบ เพื่อแจงยอดผูไดรับผลกระทบจากสถานการณน้ําทวมและขอความ
ชวยเหลือมาใหคนในชุมชน รวมถึงการนําเอกสารตรวจสอบความเสียหายของ
รัฐบาลมาใหชาวชุมชนกรอก เพื่อเปนการรักษาสิทธิประโยชนของตนเพื่อรับสิทธิ
ในเงินชวยเหลือ 

 อพปร.:  มีหนาที่ดูแล สอดสองเรื่องความปลอดภัยภายในชุมชนของตน 
โดยเฉพาะในชวงสถานการณน้ําทวม จะมีการดูแลทั้งทางบกและทางน้ํา ทั้ง
กลางวันและการคืน เนื่องจากการตั้งเพิงพักริมบนริมถนนของผูประสบภัยอยู
บริเวณถนนสายหลัก ทําใหมีรถในปริมาณมาก และ ตรงบริเวณหนาชุมชนเปนที่
กลับรถได จึงยิ่งเพิ่มอันตรายมากขึ้น อพปร. จึงตองไปดูแลเรื่องการจราจรชวยกับ
ตํารวจที่มาดูแลในบริเวณนั้น และในตอนกลางคืน ก็มีการสอดสอง ความ
ปลอดภัยของบานเรือน เพื่อเปนการชวยดูแลบานเรือนของชุมชน จากการ
โจรกรรม 

 
3) ชวงหลังภาวะฉุกเฉิน (after crisis) หรือ “ชวงฟนฟูและ

พัฒนา” 
หลังจากปริมาณน้ําลดลง เมื่อชาวชุมชนพรอมที่จะยายกลับที่อยูอาศัย

เดิม ชาวชุมชนจะเตรียมการตรวจสอบความเสียหายของบานเรือน การทําความ
สะอาดบานเรือน การขนของกลับบาน  
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ในดานการซอมแซมบานในสวนที่เสียหาย ชาวชุมชนจะซอมแซมในสวน

ที่มีความจําเปนและสําคัญกอน ในสวนอื่นก็คอยๆทยอยทําการซอมแซม ซึ่งชา
หรือเร็วขึ้นอยูกับความเสียหายและปจจัยดานการเงินของบานแตละหลัง รวมถึง
การรอความชวยเหลือจากทางรัฐ เพราะเมื่อเกิดสถานการณน้ําทวมจะมี
งบประมาณมาสนับสนุนในการซอมแซมบานเรือน โดยงบประมาณที่มาชวยเหลือ
นั้นจะขึ้นอยูกับการประเมินความเสียหายของเจาหนาที่ของทางเทศบาลเมืองวา
รินชําราบ จังหวัดอุบลราชธาน ี

 
ตารางที่ 1 สรุปการเตรียมความพรอมรับมือกับสถานการณน้ําทวมของชุมชน   
หาดสวนสุข1 และองคกรที่เกี่ยวของ 
 
 

    ชวงเวลา 
ชุมชน/
องคกร 

กอนภาวะฉุกเฉิน 
(before crisis) 

 

ระหวางภาวะฉุกเฉิน (during 
crisis) หรือ  

“ชวงตั้งหลักกอบกู” 

หลังภาวะฉุกเฉิน 
(after crisis) หรือ

“ชวงฟนฟูและพัฒนา” 
ชุมชนหาด
สวนสุข1 

- เฝาระวังระดับน้ํา 
- อพยพยาย
ทรัพยสินเพื่อใหอยู
ในที่ ที่ปลอดภัย
จากระดับน้ํา 
 

- ติดตามขาวสารเกี่ยวกับ
สถานการณน้ําทวมในพื้นที่ของ
ตนเองอยูเปนประจํา 
- ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต และปรับตัว
ทั้งดานรางกายและจิตใจ 
- เฝาระวังทรัพยสินทั้งในบาน
และที่พักชั่วคราว 

-ประเมินความเสียหาย 
-เตรียมขนของกลับ 
-รับความชวยเหลือจาก
ภาครัฐ 
-ซอมแซม 

องคกร
ภาครัฐ: 
เทศบาล 
วารินฯ 

- เตรียมความ
พรอมตามแผนงาน
ของรัฐ เชน เตรียม
ที่พักชั่วคราว ศูนย
ปฏิบัติงานใหความ 
ชวยเหลือ เปนตน 

- ประสานงานใหความ
ชวยเหลือตามคําสั่งจังหวัด 
- มอบอุปกรณยังชีพ  
- ตรวจตรา/รักษาความ
ปลอดภัยใหกับพื้นที่อพยพและ
พื้นที่ประสบภัย 

- ประเมินความเสียหาย 
- จายคาชดเชย 
- กิจกรรมสาธารณะ เชน 
Big Cleaning Day 
- โยน EM Ball 

เครือขายภาค
ประชาชน 

อบรม เตรียมแผน
รับมือภายใต
โครงการฟนฟูวิถี
ชีวิตและเตรียม
ความพรอมรับมือ
ภัยพิบัติโดยชุมชน
เปนแกนหลัก 

รวมมือกับชุมชนในการอพยพ 
รวมถึงเชื่อมโยงโครงการจาก
ชุมชนนํารองกับชุมชนหาดสวน
สุข 1 

- ถอดบทเรียน 
- สรางกลไกความ
รวมมือในการฟนฟู
ชุมชน ฯลฯ 
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    ชวงเวลา 
ชุมชน/
องคกร 

กอนภาวะฉุกเฉิน 
(before crisis) 

 

ระหวางภาวะฉุกเฉิน (during 
crisis) หรือ  

“ชวงตั้งหลักกอบกู” 

หลังภาวะฉุกเฉิน 
(after crisis) หรือ

“ชวงฟนฟูและพัฒนา” 
องคกรเอกชน  -ใหความชวยเหลือดาน

สาธารณูปโภค เชน หองน้ํา 
-ใหการสนับสนุนเครื่องอุปโภค
บริโภค 

 

 
4. ทุนทางสังคมในสภาวะน้ําทวม 

 ภายใตสถานการณน้ําทวมจะพบวาชาวชุมชนหาดสวนสุข 1 มีทางเลือก
ที่หลากหลายในการแกไขปญหา สําหรับกลุมตัวอยางที่ตองอพยพยายที่อยูอาศัย
ไปที่พักริมทางดังท่ีกลาวมาแลวนั้นไดใชทุนทางสังคม คือความสัมพันธที่ดีภายใน
ชุมชนในการจัดการปญหา (ปนวดี ศรีสุพรรณ 2549: 71)  ไดแก การใชระบบ
พึ่งพาภายในชุมชน มีการฝากขาวของใหเพื่อนบานขางเคียง หรือญาติมิตรที่มี
บานในที่อื่นที่ไมถูกน้ําทวมชวยดูแล ทั้งการมีน้ําใจตอกันในการชวยกันยายขาว
ออกจากพ้ืนทีน่้ําทวม รวมถึงการชวยกันสรางที่พักชั่วคราว โดยผูนําและอาสามา
สมัครปองกันภัยเปนทุนมนุษยที่สําคัญในการเปนผูนําในการสรางทักษะในการ
จัดการภายในชุมชน ซึ่งสามารถนําไปใชในการจัดการแกไขปญหารวมกันไดใน
อนาคต เพื่อทําใหชุมชนมีความเทาทันตอปญหาและมีความสามารถในการจัดการ
กับปญหาไดมากขึ้น ในขณะเดียวกับชุมชนไดเรียนรูจากประสบการณในอดีต 
และรวมกับองคกรภาครัฐประสานผานผูนําชุมชนในการแกไขปญหาในชุมชน 

 
5. สรุปและขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย 

ชาวชุมชนหาดสวนสุข 1 ทราบวาบริเวณที่อยูอาศัยเคยเปนพื้นที่ปาบุง
ปาทาม เปนพื้นที่ชุมน้ํา ในอดีตพื้นที่นี้เคยเกิดน้ําทวมหลายครั้ง ทําใหชาวชุมชน
เกิดความคุนชินกับภาวะน้ําทวม จึงมีวิธีการจัดการรับมือกับสถานการณน้ําทวม 
และมีการปรับตัวในดานตาง โดยกลไกการปรับตัวสวนบุคคลของชาวชุมชนหาด
สวนสุข 1 ในครั้งนี้ เปนการปรับตัวของบุคคลในภาวะวิกฤติ มีการปรับตัวของ
ภาวะจิตใจอารมณที่เครงเครียด ในภาวะคับขัน ทําใหเห็นวาบุคคลสามารถเผชิญ
ตอปญหาชีวิต สามารถควบคุมตนเอง ทั้งทางรางกายและจิตใจ รวมถึงอยูใน
สังคมและมีชีวิตประจําวันไดอยางปกติสุข 
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 ชาวชุมชนมีวิธีการรับมือและปรับตัวในสถานการณน้ําทวม และการ

จัดการปญหาน้ําทวมซึ่งสงผลกระทบกับวิถีชีวิต ทั้งทางรางกาย จิตใจ ดาน
บทบาทหนาที่ และดานการพึ่งพาอาศัยระหวางกัน โดยมีวิธีการรับมือและการ
เตรียมตัวกับที่จะเผชิญกับสถานการณน้ําทวมในระหวางชวงกอนภาวะฉุกเฉิน 
ระหวางภาวะฉุกเฉิน และหลังภาวะฉุกเฉิน นอกจากการเตรียมตัวของชาวชุมชน
แลว การจัดการของภาครัฐในพื้นที่ คือเทศบาลเมืองวารินชําราบ ก็มีการเตรียม
ตัววางแผนการชวยเหลือชุมชนในเขตพื้นที่ โดยแบงเปน 3 ระยะเชนกัน คือ กอน
ภาวะฉุกเฉิน ระหวางภาวะฉุกเฉิน และหลังภาวะฉุกเฉิน เชนเดียวกัน การเตรียม
ความพรอมกับสถานการณน้ําทวมรุนแรงที่ไมสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได แต
สามารถเรียนรูจากธรรมชาติและปรับตัวไดวาและมีการวางแผนในการจัดการกับ
ตัวเองและครอบครัวถึงสถานการณที่จะเกิดไมวาเมื่อใดก็ตาม โดยการหาทาง
ชะลอหรือบรรเทาความรุนแรงของสถานการณน้ําทวมทั้งในเชิงสังคมและการ
ปองกันน้ําทวมพื้นที่ รวมถึง การเขามาชวยเหลือของหนวยงานจากหลายภาค
สวนใหการชวยเหลือผูประสบอุทกภัยในพ้ืนที่เทศบาลเมืองวารินชําราบโดยมีการ
มอบ และรวมบริจาคสิ่งของชวยผูประสบภัยน้ําทวม เพื่อเปนการชวยเหลือผู
ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธาน ี

 สถานการณน้ําทวมที่ผานมาทําใหเห็นวา ทุนทางสังคมของชาวชุมชน
หาดสวนสุข 1 ก็เปนอีกปจจัยหลักที่ทําใหชาวชุมชนผานสถานการณน้ําทวมมาได 
ไมวาจะเปนความมีน้ําใจตอกัน ความเอื้ออาทร การเอื้อเฟอเผื่อแผ การผนึกกําลัง 
การสรางทักษะในการจัดการปญหา รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ซึ่ง
สามารถนํา ไปใชในการจัดการแกไขปญหารวมกันไดในอนาคต เพื่อทําใหชุมชนมี
ความเทาทันตอปญหาและมีความสามารถในการจัดการกับปญหาไดมากขึ้น  

 
ขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย 
1) ควรสงเสริมการประเมินผลวิธีการแกไขปญหาในการจัดการ

ปญหาน้ําทวมในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชําราบ โดยใหชาวชุมชน ในชุมชนตางๆ
ที่ประสบภัยเขามามีสวนรวมในการประเมินและเสนอความคิดเห็นดวย 

2) ควรสงเสริมเครือขายชุมชนในการเฝาระวังสถานการณน้ําเพื่อ
สรางการมีสวนรวมจากภาคประชาชนและลดความรุนแรงของภัยตางๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นไดในอนาคต 
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Heritage Hotels and the Question of Authenticity 
คําถามวาดวยความแทจริงของเฮอรริเทจโฮเต็ล 

 
Narin Naratuschan / นรินทร นราธัศจรรย1 

 
Abstract 

 

Culturally savvy tourists are one of the traveller groups who 
prefer to stay in the hotels that are able to distinctively provide 
individual experiences that they cannot find anywhere else. Using 
heritage buildings as fabric then applying adaptive and re-use 
concepts as a boutique hotel is one of the alternatives to both 
serve the demand of this traveller group and preserve the heritage 
in Thailand simultaneously. 
 The aim of this dissertation has been to survey and find 
potential heritage buildings for applying adaptive and re-use 
concepts, to identify the constraints relating to the legal, financial 
and cultural factors that militate against such practices of re-cycling, 
and to find a feasible way and key success factors to run a boutique 
hotel in heritage buildings under the constraints of cultural, legal, 
and economic realities in Thailand. The study was based on 

                                                        
1 Narin Naratuschan is currently a Senior Desktop Design Consultant at Thomson 
Reuters. He has recently completed his PhD in Architectural Heritage Manage- 
ment and Tourism (International Program) from Silpakorn University. His major 
interest is to travelling around the world, to see and gain the distinct 
experiences from place to place. He wishes Thailand to save Heritage Buildings 
for our future generations so he chose Heritage Hotels for his first research as 
an inspiration to turn the heritage buildings to generating income by running 
business in parallel. 



98 วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปที่ 9 ฉบับ 1 (2556) 

  

 

interviews and survey of selected buildings categorized into three 
types of heritage hotels: Original Heritage Hotels, Heritage Hotels 
that apply an adaptive and re-use approach and Nostalgic Heritage 
Hotels. There are also two additional hybrid categories situated 
between these categories.  The study also provided a discussion on 
the question of authenticity of the heritage hotel through a case 
study of Nan Fa hotel vs. Rachamankha hotel – the interrelated 
categories of ‘Originally built as a hotel’ and ‘Re-use of Historic 
Building as Fabric’ vs. ‘Nostalgic Heritage Hotel’. The surveys were 
conducted during September 2009 to May 2012. It was found that 
to apply adaptive and re-use programs to heritage buildings is not a 
straightforward approach that can be applied in every case. Rather, 
an analysis of the economic, social and cultural conditions is an 
inescapable pre-requisite. There are also financial, legal and time 
constraints.  If we are to find solutions to overcome these, then we 
may find a way to run a successful boutique hotel business to serve 
the current trend of tourists who demand to find a place that 
provides what they see as ‘authentic’ experiences to them. Those 
types of tourists will not tend to negotiate but are willing to pay a 
‘premium’ if the boutique hotel can provide services that are 
beyond their expectations. Furthermore, a study of the question of 
‘authentic’ design to underlie the creation of ‘architectural 
excellence’ in the adaptive re-use of heritage buildings requires 
much further commitment in Thailand in the future. 
 
Keywords : Heritage Hotel, Architectural Heritage, Tourism 
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บทคัดยอ 
 

ในบรรดานักทองเที่ยวประเภทตางๆ นักทองเที่ยวที่เดินทางเพื่อศึกษา
ศิลปวัฒนธรรมความเปนอยูของคนในแหลงทองเที่ยว (Culturally savvy 
tourists) คือกลุมนักทองเที่ยวที่มีความพึงใจในการเลือกพักในโรงแรมที่สามารถ
เสริมสรางประสบการณใหมๆ ไมเหมือนใคร (individual experiences) ดังนั้น
การสรางโรงแรมโดยการปรับเปลี่ยนอาคารเกาแกและมีคุณคาควรแกการอนุรักษ
ภายใตแนวคิดเพื่อการพาณิชย อาทิ การปรับเปลี่ยนเปนบูติคโฮเต็ล (Boutique 
Hotel) ก็เปนอีกทางเลือกหนึ่งที่นอกจากจะชวยเติมเต็มอุปสงคของนักทองเที่ยว
กลุมดังกลาวได อีกท้ังยังเปนการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมในประเทศไทยไปใน
ตัวอีกทางหนึ่งดวย 

งานวิจัยนี้มีเปาหมายคือการสํารวจและคนหาอาคารที่มีคุณคาควรแก
การอนุรักษและมีศักยภาพในการปรับเปลี่ยนเปนบูติคโฮเต็ล เพื่อคนหาขอจํากัด
หรือขอบังคับที่เกี่ยวของกับกฎหมาย, การเงิน, และปจจัยทางดานวัฒนธรรม
ตางๆ ที่เกิดขึ้นกับกรณีศึกษาของการปรับเปลี่ยนอาคารดังกลาว รวมไปถึงการ
คนหาปจจัยแหงความสําเร็จของการแขงขัน (Key Success Factors) ในการ
บริหารและจัดการบูติคโฮเต็ลในประเทศไทยภายใตขอจํากัดที่ไดกลาวไวขางตน 
การศึกษาครั้งนี้กระทําโดยการสัมภาษณและสํารวจเฮอรริเทจโฮเต็ล (Heritage 
Hotels) ที่ไดถูกคัดเลือกและไดรับการจัดแบงเปน 3 ประเภท ดังนี้ 1) โรงแรมที่
ถูกสรางขึ้นในอดีตและมีประวัติศาสตรอันยาวนานและมีคุณคาในการอนุรักษ 
(Original Heritage Hotels) 2) โรงแรมที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนจากอาคารเกา
ทีม่ีคุณคาแกการอนุรักษเพื่อเปนบูติคโฮเต็ล (Heritage Hotels that apply and 
adaptive and re-use approach) และ 3) โรงแรมที่สรางใหมโดยอิงการ
ออกแบบของอาคารเกา (Nostalgic Heritage Hotels) นอกจากนี้ในการศึกษา
ยังพบวา มีโรงแรมอีกสองประเภทที่คาบเกี่ยวกับโรงแรม 3 ประเภทขางตน ซึ่งจะ
ขอเรียกวาประเภทลูกผสม (hybrid categories) 

นอกจากนี้งานวิจัยยังไดนําเสนอบทสนทนาวาดวย “คําถามวาดวย
ความแทจริง (Authenticity) ของเฮอรริเทจโฮเต็ล” ผานกรณีศึกษาของโรงแรม
นานฟาและโรงแรมราชมรรคา – ทั้งสองโรงแรมอยูในประเภทโรงแรมแบบ
ลูกผสมระหวางประเภท 1 และ 2 กับ แบบลูกผสมระหวางประเภท 2 และ 3 
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ตามลําดับ ขอบเขตของการวิจัยอยูในชวงเวลาระหวางเดือนกันยายน พ.ศ. 2552 
ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 จากการศึกษาพบวาการปรับเปลี่ยนอาคารควรคา
แกการอนุรักษเพื่อเปนบูติคโฮเต็ลนั้นไมใชวิธีที่ตรงไปตรงมาและสามารถกระทํา
ไดในทุกกรณี เนื่องจากเราจําเปนตองคํานึงถึงปจจัยแวดลอมทางดานเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรมเปนจุดตั้งตนกอนเริ่มทําการอนุรักษอาคารแตละแหง ยิ่งไป
กวานั้นปจจัยทางดานการเงิน, กฎหมาย, และเวลาในการอนุรักษก็เปนสิ่งที่ขาด
เสียมิไดในการวิเคราะหและศึกษาอาคารทุกแหง หากเราสามารถคนพบวิธีที่จะ
กาวผานปจจัยและเอาชนะขอจํากัดดังกลาวขางตนไดสําเร็จ ยอมหมายถึงเรามี
ความเขาใจเพียงพอที่จะสามารถบริหารบูติคโฮเต็ลที่อาศัยอาคารที่ควรคุณคาแก
การอนุรักษเปนจุดขาย เพื่อรองรับอุปสงคของนักทองเที่ยวในยุคปจจุบันที่นิยม
แสวงหาสถานที่ที่ สามารถนํา เสนอประสบการณที่ แทจริ ง  (authentic 
experiences) ไดสําเร็จ หากนักทองเที่ยวทุกคนไดรับการบริการที่เหนือความ
คาดหมายควบคูกันไปดวย พวกเขายอมเต็มใจที่จะจายเงินในจํานวนที่มากขึ้น 
(premium) แลกกับประสบการณที่ไมเหมือนใครตามไปดวย ทายที่สุดบทวิจัยนี้
ไดบุกเบิกพื้นที่วิจัยสําหรับการศึกษาในอนาคตไวดวย กลาวคือ การออกแบบเพื่อ
สรางบูติคโฮเต็ลประเภทใดก็ตาม การออกแบบโดยคํานึงถึงเนื้อแท (‘authentic’ 
design) จะเปนรากฐานสําคัญที่จะนําไปสูการออกแบบทางสถาปตยกรรมที่ยอด
เยี่ยม (‘architectural excellence’) สําหรับอาคารควรคาแกการอนุรักษเพื่อ
เปนบูติคโฮเต็ล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบตอไป 
 
คําสําคัญ : เฮอรรเิทจโฮเต็ล, มรดกสถาปตยกรรม, การทองเที่ยว, โรงแรม 
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1 Introduction 
 

Hotels have long adopted their antiquity as a marketing 
theme.  London’s Savoy (1889), New York’s Plaza (1907), Paris’s Ritz 
(1898, originally 1705) or Plaza Athénée (1911), Milan’s Principe de 
Savoia (1928) might immediately come to mind although many 
European and North American cities display such establishments. 
While the colonial era bequeathed numbers of grand hotels to cities 
in Asia, these have too often been caught up in a demolish-and-
redevelop rush. Exceptions would include Mumbai’s Taj Mahal 
(1903), Singapore’s Raffles (1887), Surabaya’s Majapahit (1910),        
Hong Kong’s Peninsula (1928).  All of these would be claimed as 
part of the heritage of their respective cities. Bangkok’s Oriental 
(originally 1879), one of the earliest and still most renowned of such 
colonial establishments, might also claim antiquity and it retains 
elements of an earlier life, yet most of its earlier establishment has 
long since suffered demolish-and-redevelop. 

There is also a phenomenon of pretended antiquity as a 
marketing ploy for hotels. Entrepreneurs identify ‘a taste for 
heritage’ in travelers which can be catered for in   a variety of ways: 
(1) old hotels are recycled through innovative though ‘tasteful’ 
renovation or even redevelopment; (2) older non-hotel buildings are 
recycled, not to their earlier uses but as hotels; finally, (3) there are 
new constructions to simulate the idea of ‘an antique hotel’. All 
three of these strategies occur in Thailand; to observe them, also 
the problematic conceptual issues that they raise, is the focus of 
this paper.  

While these three approaches might seem easily defined, in 
the real world of hotel marketing there are also hybrids – new 
construction in simulated ‘older’ styles will be grafted on to both 
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older hotels (the first category above) and re-used, non-hotel 
buildings (the second category).  It is these hybrids and their various 
recourses to simulation that are especially interesting, as they 
challenge the very idea of heritage.  Pretended heritage, yet its 
popular acceptance as heritage, throws any understanding of 
heritage into question. 
 

Heritage 
The subjectivity of the idea of heritage renders it 

problematic. Popular discourse speaks of World Heritage, also 
National, Regional and Local Heritage – all, no doubt, useful 
categories for referring to what various levels of community will 
contest, also for public policy prescriptions. However, there is also 
the level of personal heritage – what is memorialised and valued by 
each individual. Heritage at this as at all levels relates to questions 
of both memory and values.   

One can scarcely do better than to refer to Pierre Nora’s 
notion of memory: 
 

Memory is always a phenomenon of the present, a bond 
tying us to the eternal present; history is a representation of 
the past. Memory, being a phenomenon of emotion and 
magic, accommodates only those facts that suit it. It thrives 
on vague, telescoping reminiscences, on hazy general 
impressions or specific symbolic details. It is vulnerable to 
transferences, screen memories, censorings, and projections 
of all kinds. History, being an intellectual, nonreligious 
activity, calls for analysis and critical discourse. … Memory 
wells up from groups that it welds together, which is to say, 
as Maurice Halbwachs observed, that there are as many 
memories as there are groups, that memory is by nature 
multiple yet specific; collective and plural yet individual. By 



วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปที่ 9 ฉบับ 1 (2556)  103 
  

 

 

contrast, history belongs to everyone and to no one and 
therefore has a universal vocation (Nora, 1996: 3). 

 
Pierre Nora’s magisterial seven-volume collaborative 

project, Les Lieux de mémoire, endeavoured to define, variously, 
the French Republic, the French nation and, finally, France as an 
idea.  Lieux de mémoire – “realms of memory” although also 
translatable as “sites” – will cover the range of places, both 
physical and intellectual, wherein the memories of ‘a nation’ might 
be constructed, contained and contested. Central to Nora’s 
argument is the idea of sites of memory (heritage?) as compensation 
for a profound loss: in the modern age most people no longer live 
in milieux de mémoire, environments of memory. So, Nora adds, 
“Lieux de memoire exist because there are no longer any milieux 
de memoire, settings in which memory is a real part of everyday 
experience” (1996: 1). 

Recreated ‘heritage’, whether in a ‘heritage hotel’ or 
elsewhere, attempts to present lieux de mémoire to the consumer 
(architectural style, real or pretended antiques, costumed staff) to 
create the simulation of a milieu de mémoire – to take them back 
into an idea of the past.  We are considering here that difference 
between history (the ‘scientific’ search for an understanding of the 
past) and memory (heritage, tradition – the desire to return, 
vicariously, to a selected past).  Further, nothing could be more 
‘selected’ than a carefully designed, ‘reproduction’ hotel room. 

This idea of designed heritage raises the further question of 
the simulacrum – the repeated appearance as the reality. 

The problem of simulacra 
French philosopher Jean Baudrillard has argued that in the 

present age – he terms it the age of “consumer capitalism” – 
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domination is no longer effected through capital (as means of 
production and as commodities produced) but increasingly through 
appearances and images.  We consume no longer products but signs 
– of television, of advertising; the material objects of consumption 
have value for us precisely as signs – of identity, of status, of 
culture, of achievement and so on (Baudrillard, 1972). Baudrillard’s 
boldest assertion is that the code supplants the sign, that the era of 
the code supersedes the era of the sign (Baudrillard, 1993). The 
code, here, is easily understood: it is the binary code of computer 
technology, the DNA code in biology, the digital code in information 
technology; it is also, however, the ‘code’ that would define the 
idea of heritage. Crucial is the connection between the code and 
reproduction – in the era of the code there is no original and the 
object produced is not a ‘copy’. It is reproduction that is original 
and the difference between the old idea of the original and its copy 
is now redundant.   

Certainly reproduction hotels are designed to a code which 
may relate to an earlier, existing building, to elements of an 
indigenous vernacular, or to techniques to give the pretense of age 
to a new building.  When a new establishment repeats elements of 
an earlier establishment that was itself a reproduction, then 
Baudrillard’s prediction of ‘no original and no copy’ is upon us.  

While the extreme position of the Baudrillard argument is 
far from universally accepted – originality and creativity still reign 
supreme – nevertheless the power of the code in proliferation is 
abundantly before us, in endless reproducibility, references with no 
referents, hyper-reality.  We leave the age of production to enter 
the age of reproduction, and the world of reality to enter that of 
the simulacrum – everything a copy, as the distinction between 
original and copy disappears (Baudrillard, 1994). 
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So, how is one to distinguish between the ‘real’ antique 
hotel and the fake, reconstructed, heritage hotel simulacrum?  The 
answer to this dilemma might be sought by recourse to the idea of 
‘authenticity’. Yet this term, too, is problematic; it is an issue to 
which we will return. 
 

The question of methodology 
While the focus of the present paper is on ‘making sense’ 

of the phenomenon of so-called ‘heritage hotels’ in Thailand, its 
conceptual concern is with the issues of heritage and authenticity 
that these projects raise.  We take the tri-partite classification of 
such hotels, introduced above, as a structuring device.  Hotels in 
Thailand that might claim some ‘heritage’ appeal are placed in that 
framework; in the project reported here, they were visited and their 
entrepreneurs interviewed to seek ‘the story’ behind each. 

The objective, in this survey, was to enable a critical 
reflection on the questions: “What is heritage”, and “How does one 
judge authenticity”. 
 
2 Heritage hotels 
 

We begin with the classification of ‘heritage hotels’ 
introduced above – (1) older hotels recycled and redeveloped, (2) 
older non-hotel buildings recycled as hotels, to capitalize on their 
claim on antiquity, and (3) newly developed hotels that attempt to 
emulate styles of architecture, décor and service imagined from the 
past.  This framework is displayed graphically in Figure 1, below. 
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Figure 1.  A classification of heritage hotel types 

 
(1) Older hotels recycled and redeveloped 
In Thailand, only three old hotels remain healthy in terms 

of business, albeit by adopting a chain system such as the Mandarin 
group, Accor group and Centara in the cases of the Mandarin 
Oriental hotel, the Centara Grand Beach Resort and Villa Hua Hin 
respectively. These chains expanded the size of the hotels to serve 
the increasing number of travellers whilst keeping the original 
building as cultural capital that continues to generate income for 
the hotel nowadays. 
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Figure 2.  The Author’s Residence that, restored, becomes a source of  
cultural capital for the now redeveloped Oriental Hotel. 

 
(2) Older non-hotel buildings recycled as hotels, to 
capitalize on their claim on antiquity 
From our survey, we learned from various successful 

entrepreneurs who applied adaptive and re-use approaches into 
their heritage buildings in several locations, especially within the 
historic Rattanakosin Island area of Bangkok. A clear theme with 
appropriate style and manners is a pre-requisite to differentiate 
themselves from the ordinary guesthouses or small hotels located 
nearby. The range of investment varied from 700,000 to 20 million 
baht, as found in our survey, so it is presumed to be a challenge for 
any project to take the break-even period as a major consideration 
when presenting their feasibility study or business plan to discuss 
financing such a project with a bank. Another constraint is the fact 
that there are no supporting laws available at the moment to run a 
small hotel that provides more than four rooms of accommodation 
in Thailand. Some owners have had to manipulate their guest 
receipts by breaking down items as a ‘rent’ on their furniture rather 
than as a payment for a room. However, we found two outstanding 
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examples of boutique hotel and hostel, the Bhutorn and Baan 
Dinso, both recognized as No. 1 rank in several respected travel 
websites and who had received very positive feedback for their 
excellent services.  
 

(3) Newly developed hotels that attempt to emulate styles 
of architecture, décor and service imagined from the past. 
Among several styles of nostalgic types, two were 

considered: (1) those inspired by local indigenous architecture, 
specifically by a local temple and its architecture and (2) colonial 
style influenced constructions as represented by Rachamankha and 
The Eugenia. They overcame the limitations of their location by 
building replicated heritage buildings in a location where no such 
old building had previously existed. However, both of these hotels 
became successful newly built hotels with a nostalgic theme as 
their customers perceived both places as ‘genuine’ heritage 
buildings. Essentially, though the differentiated design can be the 
selling point, the crucial factor in the hotel business, including the 
heritage hotel business, is always the excellent services provided by 
the staff. 

 
 

 



วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปที่ 9 ฉบับ 1 (2556)  109 
  

 

 

 
 

Figure 3.  Rachamankha Hotel – architectural excellence 

 
(4) Older hotel buildings recycled as boutique hotels, to 
capitalize on their claim on antiquity but with refurbished 
interiors to serve the new demand. (Hybrid Heritage Type I) 
The “Phuka Nanfa” hotel was originally known as “Nanfa 

Hotel”. Located in the heart of Nan, the small and peaceful 
province in the Northern part of Thailand, the building was 
constructed by teak wood during the World War II period and is still 
standing with the original function as a hotel, named “Nanfa hotel”, 
now for 76 years, before being taken over by the CEO of Kasikorn 
Bank, Mr. Banthoon Lamsam, in 2009 for 24 million baht with an aim 
to renovate it as a boutique hotel to serve wealthy customers. The 
recycling program was intended to keep only the outer structure 
while reviving the original façade by added a new colour scheme 
and emblem from what the hotel had looked like for more than 50 
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years. No doubt, not only the ‘authenticity’ of the hotel itself has 
deteriorated, but also something that ‘money can’t buy’ 
 

 
 

Figures 4-5.  Nanfa Hotel (before) and Phuka Nanfa Hotel (after)
 

(5) newly developed hotels that attempt to blend two 
styles of architecture, décor and service imagined from the 
original heritage building as a core of the hotel. (Hybrid 
Heritage Type II) 
The key success factor of this type of heritage hotel is a 

balancing between the old and the new in their hotels.  Two are 
considered here, namely the Chedi in U Chiang Mai and Ariyasom 
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years. No doubt, not only the ‘authenticity’ of the hotel itself has 
deteriorated, but also something that ‘money can’t buy’ – history. 

Hotel (before) and Phuka Nanfa Hotel (after) 

newly developed hotels that attempt to blend two 
styles of architecture, décor and service imagined from the 
original heritage building as a core of the hotel. (Hybrid 

The key success factor of this type of heritage hotel is a 
balancing between the old and the new in their hotels.  Two are 
considered here, namely the Chedi in U Chiang Mai and Ariyasom 
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Villa on Bangkok’s Sukhumvit soi 1. Both kept their valued heritage 
building as a core of the hotel, then applying a respectful design 
style to their add-on buildings as accommodation to serve the 
customers. To apply this strategy, not only were the locations of the 
hotels limited but also a maintenance cost had to be considered to 
take care of the heritage building as a component of the necessary 
expenses in the long run. 
 

    
 

Figures 6-7.  The Chedi and Ariyasom Villa 

 
According to five types of heritage hotels above, we are 

able to perceive that customizing a fantasy place to serve the 
demand of fashion would not be a sustainable development. 
Moreover, we can also usefully repeat the argument about the 
relationship between the tourist and the judgment of authenticity 
from the study: 
 

“…The judgment between philosophy and tourism in the 
term ‘authenticity’ seems to be clear from the argument: 
“the tourist is not engaged in the judgment of authenticity; 
rather this is presented by means of prior planning involving 
recreation and interpretation”. It is no matter what types of 
tourists are involved: backpacker, tour group, or the 
culturally savvy visitors, they are only visitors who do not 
live in that place forever. To have a sustainable conservation 
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management, the hotel owner and designers should be the 
ones who are always concerned with and understand the 
significance of the authenticity of the place before doing the 
heritage project.” 

 
Tourists should not be engaged in the judgment of 

authenticity, as they are persons who come, maybe once in their 
lifetime, then are gone forever. So, to serve the demands of tourists 
with their spending power but ignore the significance of the place 
should be avoided. We should convince the banks and financial 
managers to understand why the budget should be higher if we 
elect to keep and retain the authenticity of the place as much as 
we can, rather than presenting the easier way by merely replicating 
the past.  
 
3 Conclusion 
 

As intimated in 1 above, these projects throw the idea of 
‘heritage’ into some contention – heritage emerges as something 
embedded in the imagination of the subject and, therefore, 
ultimately ephemeral. It would seem that the more significant, 
conceptual question relates to the question: what is authentic and 
what is inauthentic? 

It is therefore with this contingent question that this paper 
will conclude.  What is ‘authenticity’? 
 

Authenticity: proper versus popular use 
‘Authentic’ is a troublesome word in English. It might be 

used as a synonym or equivalent for ‘genuine’ or ‘true’; however, 
these are also troublesome words.  In popular use it might be used 
to refer to something that is very old, or at least looks old.  Let us 
consider an example: we might look at a Buddha image in the late 
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Ayutthayan style and say, with approval, “Ah! Authentic 
Ayutthayan”.  What, however, if it is an early Rattanakosin period 
copy of the Ayutthayan style? Then we could say: “No! A copy. 
Definitely not authentic”. However, it might be very authentic to the 
early Rattanakosin goal of indicating a link to the preceding kingdom. 
So we are ultimately unable to judge it as authentic or inauthentic 
without knowledge of the intentions behind its production.  Thus 
we need to ask: what is it attempting to ‘say’? 

Let us extend the example: what if the image was made 
this year so that it is quite modern, yet it was made in a workshop 
where there is an attempt to revive/rediscover the historic bronze 
casting technology of the Ayutthaya period. In that case we might 
judge it to be authentic technologically, as it is true to the intention 
of reviving an ancient technology; however, we would have to say 
that it is inauthentic in its forms. Why does it not attempt to present 
the Buddha in a modern artistic idiom? 

The place of ‘authenticity’ in language and the contest-
ations in the use of the term have been much debated in 
philosophy and the following will try to summarise this more 
theoretical debate. 
 

The contested realm of authenticity 
A constant theme in discussions of culture and heritage is 

indeed that of ‘authenticity’.  It is useful to be reminded of Lionel 
Trilling’s (1972) understanding of authenticity as ‘staying true to 
oneself’.  More widely, it would refer to the attempt to live one’s 
life according to the needs of one’s inner being, rather than to the 
demands of society or one’s earlier conditioning.  One comes to 
terms with being in a material world and with encountering external 
forces and influences which may be very different from oneself; 



114 วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปที่ 9 ฉบับ 1 (2556) 

  

 

authenticity relates to one’s actions and changes in responses to 
these pressures (Kaufmann, 1975; Taylor, 1991).  Nostalgia, by 
contrast, is an escape from this demand (which is not to imply, 
however, that it is necessarily the obverse or opposite of 
authenticity – the two terms and their relationship need to be 
addressed discursively, that is in discussion or discourse). 

Nostalgia is typically coloured by a melodramatic 
imagination. Following Peter Brooks (1976), this would be an 
imagination that would seek hidden moral values in a present world 
in which values are being destroyed. By contrast, an ironic 
imagination and view of history builds on ambiguity of meaning – 
rather than look for hidden meaning in history, irony would point to 
the uncertainty of history by showing that positive truth is not 
possible. 

In this sense, and to turn to the clash between Thai versus 
Lao historiographies addressed in the dissertation of Suwaphat 
Sregongsang (2010) as an example, both representations of the 
conflict of 1828 are authentic although they are in quite radical 
disagreement; both stay true to the needs, respectively, of Thai and 
Lao inner being.  Yet they are also both nostalgic rather than ironic.  
A site of evoked memory, whether the temple of the Emerald 
Buddha or a place of massacre, will merely harden held beliefs until 
memory can achieve the distance of irony.  Irony, in turn, arises in 
dialectical thinking. 

It is in the context of the ambiguity of authenticity that one 
will critically confront the phenomenon of heritage hotels. There 
will be many objectives that could be ascribed to a heritage hotel – 
to provide good service, to be profitable, … There could also well 
be two social objectives with relevance to heritage and authenticity, 
namely (1) to advance the development and retention of skills, 
through the processes of the hotel’s production and maintenance 
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and (2) to educate the visitor to the nature and significance of local 
culture, through their visits to the hotel and the hotel’s use. There 
could well be other social objectives – for example, to strengthen 
local (community) identity, or to assist local employment.  However 
skills development and heritage education (1 and 2 above) would 
appear especially relevant to any assessment of authenticity. 

In the light of such goals, one might finally suggest that the 
heritage hotels in various degrees advance skills of good craftsman- 
ship (and coincidentally assist local employment). However, their 
role in actually displaying local culture – that is, in educating and 
reinforcing local identity – is very limited. 
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การสํารวจศาสนสถานจีนในเขตจังหวัดของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางของไทย1 

A Survey of Chinese Religious Places in Southern  
Provinces in the Northeast Region of Thailand 

 

เมชฌ  สอดสองกฤษ / Metcha Sodsongkrit
2
 

 
บทคัดยอ 

 

การศึกษาครั้งนี้เปนการสํารวจศาสนสถานจีนในเขตจังหวัดของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางของไทย มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมเกี่ยวกับรายชื่อ 
ที่อยู ประวัติการกอตั้ง สิ่งเคารพบูชาภายในศาสนสถานจีน ตลอดจนวิถีความเชื่อ
ของชาวไทยเชื้อสายจีน วิธีการเก็บขอมูลกระทําโดยการเดินทางเขาไปสํารวจใน
สถานที่จริง แลวเก็บรวบรวมขอมูลที่ตองการนํามาสังเคราะหและวิเคราะห  

ผลการศึกษาพบวา ในเขตจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
ของไทย มีศาสนสถานจีนหลายประเภท แบงเปน ศาลพระภูมิเจาที่ ศาลเจา 
มูลนิธิ สมาคม และสุสาน สิ่งเคารพบูชาภายในศาลเจาไดแก พระภูมิเจาที่ สัตว
เคารพ บรรพบุรุษ   พระในพุทธศาสนา นักบวชในลัทธิเตา เทพเจาตามความเชื้อ
ในลัทธิเตา บุคคลที่ไดรับยกยองใหเปนเทพ และเทพเจาจากตํานานและวรรณคดี
ของจีน ในครั้งนี้พบวา การสรางศาลเจาเปนปจจัยหนึ่งในการสรางอัตลักษณของ

                                                        
1 บทความนี้เปนงานสืบเนื่องจากโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไดรับสนับสนุนงบประมาณ
ดําเนินโครงการจากกองสงเสริมการวิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ 2555 เนื้อหาสวนที่เกี่ยวกับ “ศาลเจา” ได
นําเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในวันสถาปนาครบรอบ 25 ป มหาวิทยาลัย  
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธาน ีวันที่ 29 – 30  ธันวาคม 2555   
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เมชฌ สอดสองกฤษ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขา
ภาษาศาสตรและนิรุกติศาสตรจีน จากมหาวิทยาลัยครุศาสตรหนานจิง ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ปจจุบันดํารงตําแหนงประธานหลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร คณะ           
ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 



118 วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปที่ 9 ฉบับ 1 (2556) 

  
ชาวไทยเชื้อสายจีนใหเขมแข็งยิ่งขึ้น ทั้งยังแผขยายอิทธิพลความเชื่อและความ
เปนจีนนิยมไปสูชาวไทยพื้นถิ่นอีกดวย  

ประโยชนของการศึกษาครั้งนี้คือ ไดนําไปใชในการเรียนการสอนและ
การวิจัยดานภาษาจีนและจีนศึกษาในประเทศไทย ตลอดจนสามารถเขาใจถึง
วัฒนธรรมความเชื่อ ศาสนาและปฏิสัมพันธระหวางชาวไทยเชื้อสายจีนกับชาว
ไทยพื้นถิ่น    
 
คําสําคัญ: ศาลเจา, ศาลเจาจีน, วัดจีน, ชาวไทยเชื้อสายจีน, วัฒนธรรมจีน   
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Abstract 

 

This study was a survey of Chinese religious places in 
southern provinces in the Northeast region of Thailand. The goal 
was to compile a list of religious places in terms of names, 
addressed, historical background, items of worship, and associated 
beliefs of Thai people of Chinese origin. The method employed was 
visits to the sites for data collection; the data were later analyzed 
and synthesized. The findings showed that Chinese religious places 
in the target region are of different types: protective spirit houses, 
shrines, local Chinese Association buildings, and cemeteries. Items of 
worship inside these religious places were found to be figures of 
guardian spirits, worshipped animals, ancestors, Buddhist monks, 
Taoist priests, Taoist gods, deified persons, and gods in Chinese    
mythology and literature. It was also found that building shrines is a 
way of strengthening Chinese-Thai identity and spreading the 
influence of Chinese beliefs and pro-Chinese ideologies among local 
Thais. The benefits of this study extended to Chinese teaching and 
research on Chinese studies in Thailand as well as the 
understanding of cultural beliefs, religion, and interactions between 
Thais of Chinese origin and local Thais. 

 
Keywords: shrines, Chinese shrines, Chinese temple, Thai people of 
Chinese origin, Chinese culture 
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1. บทนํา: การสํารวจศาสนสถานจีนในเขตจังหวัดของภาคตะวันออก        
เฉียงเหนือตอนลางของไทย 
 

จังหวัดในอีสานใต อันไดแก อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร บุรีรัมย 
และนครราชสีมา นอกจากกลุมชนท่ีอยูติดแผนดินมาแตโบราณอยางกลุมไทยและ
ลาวแลว ยังมีกลุมชนที่อพยพเขามาภายหลังอีกหลายกลุม ไดแก เวียดนาม แขก
และจีน  ในบรรดากลุมชนอพยพดังกลาวขางตนนี้  กลุมจีนเปนกลุมที่ใหญที่สุด
และตั้งถิ่นฐานครอบคลุมพื้นที่ตางๆของประเทศไทยมากที่สุด ทั้งยังเปนกลุมที่
ประกอบธุรกิจการคาที่มีอํานาจทางเศรษฐกิจในแตละจังหวัดมากที่สุดเชนกัน แม
จะผสมกลมกลืนกับชาวไทยและชาวไทยถิ่นอีสาน แตดวยความเขมแข็งทาง
วัฒนธรรมดั้งเดิม อํานาจทางเศรษฐกิจที่เขมแข็ง ทําใหชาติพันธุจีนที่อพยพเขามา
ยังคงดํารงรักษาวัฒนธรรมของตนไวอยางเหนียวแนน ยิ่งไปกวานั้นยังแทรกซึม 
เผยแพร และผสมผสาน แมกระทั่งมีอํานาจเหนือวัฒนธรรมของชนพื้นถิ่นไปแลวก็
มี 

จากพระราชดํารัสเปดงานสัมมนาและทรงปาฐกถานําของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (เทพรัตนราชสุดาฯ,สมเด็จพระ:
2548) เรื่อง ความสัมพันธไทย-จีน วา “ประวัติศาสตรวัฒนธรรมจีนในประเทศ
ไทย 2 ยุค คือยุค พ.ศ. 2492-2518 และยุค พ.ศ. 2518 -ปจจุบัน โดยยุคแรกเปน
ยุคสงครามเย็น การติดตอกับจีนเปนไปดวยความยากลําบาก  เพราะมีกฎหมาย
หามติดตอกับจีน” จนกระทั่งหลังจากสถาปนาความสัมพันธทางการทูตในป พ.ศ. 
2518 ความสัมพันธไทย-จีน แนนแฟนขึ้นเปนลําดับ ประกอบกับนโยบายการ
กระจายอํานาจทางภาษาและวัฒนธรรมที่รัฐบาลจีนพยายามกระตุนและสงเสริม
เพื่อใหภาษาจีนเปนภาษาสากล ยิ่งเปนแรงผลักดันและแรงกระตุนที่สําคัญในการ
สรางและธํารงอัตลักษณของชาวจีนโพนทะเลในทุกมุมของโลก  รวมถึงชาวไทย
เชื้อสายจีนในประเทศไทยก็เชนเดียวกัน   

วัฒนธรรมทางศาสนาของชาวไทยเชื้อสายจีนของจังหวัดในเขตอีสานใต 
ปรากฏใหเห็นในรูปแบบตางๆ เชน วัดจีน สุสานจีน ศาลเจาจีน สมาคม เปนตน  
การศึกษาในครั้งนี้ไดสํารวจศาสนสถานจีนในเขตจังหวัดของภาคอีสานใตทั้งหมด 
โดยมีเนื้อหาหลักประกอบดวย ภาพถายศาสนสถานแตละแหง ชื่อศาสนสถาน 
ที่ตั้ง ประวัติความเปนมา ตลอดจนความสําคัญตอชุมชน  ขอมูลดังกลาวนี้เปน



วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปที่ 9 ฉบับ 1 (2556)  121 
  

 

 

ประโยชนสําหรับการศึกษาวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนในเขตจังหวัดของ
ภาคอีสานใตได  
 
2. ทบทวนวรรณกรรม : การศึกษาเกี่ยวกับศาสนสถานจีนในประเทศไทย  
 
 จากการสํารวจผลงานที่เกี่ยวของกับความเชื่อในเรื่องการกอตั้งศาลเจา
จีนในประเทศไทย สามารถแบงประเภทของผลงานตามเนื้อหาดังนี้  

2.1 การศึกษาเกี่ยวกับศาลเจาและประวัติความเปนมาของศาลเจา  
 มีผลงานการศึกษาในเชิงสํารวจเพื่อจัดทําทําเนียบศาลเจา เพื่อ
การจัดระเบียบศาลเจา เพื่อการอนุรักษศาลเจา การจดบันทึกประวัติความเปนมา
ของศาลเจาจีนในประเทศไทย ตลอดจนการสํารวจเทพเจาในศาลเจาของไทย 
เชน ผลงานของตวนลี่ เซิง  (2538) เรื่ อง การสํารวจศาลเจาจีนในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลงานของรุง สุจินันทกุล (2542) เรื่องการศึกษาเพื่อเสนอ
แนวความคิดในการอนุรักษศาลเจาจีนในกรุงเทพฯ ที่สรางขึ้นชวงสมัยรัชกาลที่ 1 
ถึงรัชกาลที่ 5 ผลงานของตวนลี่เซิงและคณะ (2543) เรื่อง ความเปนมา วัดจีน
และศาลเจาจีน ในประเทศไทย  ผลงานของกุลศิริ  อรุณภาคย (2553) เรื่อง ศาล
เจาศาลจีนในกรุงเทพฯ ผลงานของจิตรา กอนันทเกียรติ (2555) เรื่อง ทําเนียบ
ศาลเจาจีนแคะทั่วไทย ผลงานของสุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ์ (2555) เรื่องปุนเถากง : 
เทพเจาที่จีนในสังคมไทย เปนตน  

2.2 การศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาของชาวไทยเชื้อสายจีน  
 มีผลงานการศึกษาเกี่ยวกับพุทธศาสนามหายาน ประวัติคณะ
สงฆมหายาน ตลอดจนความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทย เชน 
ผลงานของมังกรกมลาวาส,วัด (2512) เรื่อง ประวัติคณะสงฆจีนนิกาย ผลงาน
ของ สมบูรณ สุขสําราญ (2530) ความเชื่อทางศาสนาและพิธีกรรมของชุมชนชาว
จีน ผลงานของธีรยุทธ สุนทรา (2540) เรื่อง พุทธศาสนามหายานในประเทศไทย 
จีนนิกายและอนัมนิกาย ผลงานของโครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนโดย
พระราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (มปป.) เรื่อง ความเชื่อของชาว
จีนในประเทศไทย เปนตน  
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2.3 การศึกษาเกี่ยวกับวิถีชีวิตและประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีน  

  มีผลงานการศึกษาเกี่ยวกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม สังคม เทศกาล
สําคัญ ตลอดจนอัตลักษณของชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่ตางๆของไทย เชน 
ผลงานของจี. วิลเลียม สกินเนอร (2529) เรื่องสังคมจีนในประเทศไทย: 
ประวัติศาสตรเชิงวิเคราะห ผลงานของ ยุทธนา วรุณปติกุล (2539) เรื่อง 
พิธีกรรมกินเจในสังคมชาวจีนภาคใต กรณีชาวจีนในอําเภอตะกั่วปาจังหวัดพังงา 
ผลงานของ วรศักดิ์ มหัทธโนบล (2540) เรื่องการรวมกลุมของจีนสยาม ผลงาน
ของ อรรคพล สาตุม (2545) เรื่อง ประวัติศาสตรความสัมพันธชาวจีนกับ
ผูปกครองความเชื่อ พิธีกรรมในศาลเจาจีนจังหวัดเชียงใหม ผลงานของ ครรธรส  
ศักดิ์ศรี (2550) เรื่องวิถีชีวิตคนกินเจ กรณีศึกษาเขตเทศบาลตําบลวังสะพุง 
อําเภอวังสะพุงจังหวัดเลย ผลงานของ เรือนแกว ภัทรานุประวัติ (2552)  เรื่อง 
เทศกาลและพิธีกรรมสําคัญของศาลเจาจีนในจังหวัดสมุทรสงคราม ผลงานของ  
วงศเดือน ภานุวัฒนากูลและคณะ (2553) เรื่อง อัตลักษณของคนไทยเชื้อสายจีน
ในเมืองหาดใหญ  
  จากการสํารวจเพื่อทบทวนวรรณกรรมขางตนจะเห็นวา การ 
ศึกษาในเชิงสํารวจที่เกี่ยวของกับศาลเจาจีน เปนการสํารวจเฉพาะพื้นที่เนน
เฉพาะระดับเขต หรือจังหวัดเทานั้น สวนการสํารวจระดับประเทศกระทําเพื่อการ
จัดทําทําเนียบ มิไดมีการศึกษาวิเคราะหในเชิงลึก โดยเฉพาะอยางยิ่ง การศึกษา
และสํารวจที่เกี่ยวกับ “ศาสนสถานจีนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง” ยัง
ไมมีขอมูลการศึกษา พบแตเพียงผลงานการศึกษาที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ของชาวไทยเชื้อสายจีนในบางจังหวัดเทานั้น การสํารวจในครั้งนี้ไมเพียงสามารถ
เพิ่มเติมองคความรูใหกับงานการศึกษาที่เกี่ยวกับศาสนสถานจีนในประเทศไทยได
เทานั้น จากการเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลยังพบวา วัฒนธรรมของชาวไทย
เชื้อสายจีนมีการปฏิสัมพันธ การถายเททางวัฒนธรรมจีนกับวัฒนธรรมพื้นถิ่นซึ่ง
ถายทอดใหเห็นผานศาสนสถานจีน ผลการศึกษานี้สามารถขยายผลสูการ
ศึกษาวิจัยในแขนงอื่นๆที่เกี่ยวของไดอีกดวย   
 
 
 
 
 



วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปที่ 9 ฉบับ 1 (2556)  123 
  

 

 

3.วิธีการศึกษา   
  3.1 กลุมประชากร กําหนดพื้นที่ในการเก็บขอมูลคือ เขตจังหวัดของ
ภาคตะวันออกเฉียง เหนือตอนลาง ไดแก อุบลราชธานี ศรีษะเกษ สุรินทร 
บุรีรัมย และ นครราชสีมา   
 3.2 ผูเก็บขอมูล กําหนดผูลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อเก็บขอมูล คือ จะตอง
เปนผูที่มีภูมิลําเนาในจังหวัดนั้นเปนผูรวมเก็บขอมูลดวย ทําใหไดขอมูลครบถวน 
และลึกซึ้ง    
 3.3 วิธีการเก็บขอมูล ดําเนินการเก็บขอมูลดวยวิธีดังตอไปนี้  3.1) การ
สํารวจสถานที่จริง  3.2) การเก็บขอมูลภาพถาย 3.3) การสัมภาษณ และ 3.4) 
การเก็บขอมูลเอกสาร  

3.4 การสังเคราะหขอมูล การศึกษาครั้ งนี้ ไดจัดทําเปนรูปเลม
สารานุกรม3  โดยมีเนื้อหาประกอบดวย 
 (1) ชื่อศาสนสถาน มกีารอธิบาย เกี่ยวกับช่ือภาษาจีน เสียงอาน 
และความหมาย เปนฐานขอมูลสําหรับการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนใน
ประเทศไทย  
 (2) ภาพถาย เปนการเก็บรวบรวมภาพถายหลากหลายมุมมอง 
เพื่อเก็บเปนฐานขอมูลภาพถายศาสนสถานแตละแหง เปนขอมูลสถาปตยกรรม
จีนในประเทศไทยอันทรงคุณคา 
 (3) ที่ตั้ง บันทึกขอมูลเกี่ยวกับพิกัดที่ตั้งศาสนสถานแตละแหง 
รวมทั้งการเดินทาง และการติดตอ 
 (4) ประวัติความเปนมา ใหขอมูลเกี่ยวกับประวัติการกอตั้งศา
สนสถานแตละแหง  
 (5) ความสําคัญตอชุมชน ใหขอมูลเกี่ยวกับการใชประโยชน
ของศาสนสถานแตละแหง เปนฐานขอมูลสําคัญสําหรับการศึกษาวัฒนธรรมชาว
ไทยเชื้อสายจีนในเขตจังหวัดของภาคอีสานใต   
 

                                                        
3 เมชฌ สอดสองกฤษ.(2555) สารานุกรมศาสนสถานจีนในเขตจังหวัดของภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือตอนลาง. อุบลราชธานี: โรงพิมพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.  
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4.การสํารวจศาสนสถานจีนในเขตจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง 
 

จากการสํ า รวจพบวา  ศาสนสถานจีนในเขตจั งหวัดของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางสามารถแบงไดเปน ศาสนสถานประเภทศาลพระ
ภูมิเจาที่ ศาสนสถานประเภทมูลนิธิวัดหรือสมาคมเพื่อการกุศล และศาสนสถาน
ประเภทสุสาน ดังรายละเอียดตอไปนี้   

4.1 ศาลพระภูมิเจาที่  เปนศาลเจาขนาดเล็ก กอสรางเป
สวนบุคคล โดยกอตั้งเปนศาลเจาประจําบาน หรือศาลเจาสวนตัว แตก็มีบางแหง
กอตั้งโดยการรวมตัวกันของคนในชุมชน ตั้งไวหนาบานหรือหนาราน โดยเฉพาะ
บานที่อยูตรงทางสามแพรง จะตั้งเปนศาลพระภูมิเจาที่หันหนาเขาหาถนน เพราะ
เชื่อวาทางสามแพรงเปนจุดรวมของวิญญาณชั่วราย จึงตองตั้งศาลเจาที่เพื่อให
สะทอนความชั่วรายออกไป ท้ังยังอํานวยพรใหแกเจาของบานและผูเคารพบูชาใน
ละแวกนั้นดวย จากการสํารวจพบวา แตละจังหวัดมีศาลเจาที่ประเภทนี้มากกวา 
1 แหงขึ้นไป ขนาดใหญเล็กตางกันไป บางเปนศาลทรงกลองสี่เหลี่
สรางเปนกระทอม บางเปนศาลา หรือเปนสิ่งปลูกสรางขนาดใหญก็มี  

ศาลพระภูมิลักษณะนี้มีชื่อภาษาจีนวา 本头公 Běntóu

ที่ก็เขียนวา 本头宫 Běntóuɡōnɡ ทั้งสองชื่อออกเสียงเหมือนกัน แต 
หมายถึงเพศชาย สวน 宫 ɡōnɡ หมายถึง วัง นอกจากนี้ยังมีบางแหงเรียกชื่อวา 
本头古庙 Běntóu ɡǔmiào คําวา 古庙 ɡǔmiào หมายถึง วัดโบราณ ดัง
ตัวอยางภาพตอไปนี้  

 
ภาพพระภูมิเจาที่ตายาย ใน ศาลเจาปูตา
ศูนยการคา อําเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัด   
ศรีสะเกษ 

ศาลเจาปูตา สามแยกทางขามรถไฟ 
เมือง จังหวัดสุรินทร 
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การสํารวจศาสนสถานจีนในเขตจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     

พบวา  ศาสนสถานจีนในเขตจั งหวัดของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางสามารถแบงไดเปน ศาสนสถานประเภทศาลพระ

และศาสนสถาน

เปนศาลเจาขนาดเล็ก กอสรางเปนศาลพระภูมิ
กอตั้งเปนศาลเจาประจําบาน หรือศาลเจาสวนตัว แตก็มีบางแหง

กอตั้งโดยการรวมตัวกันของคนในชุมชน ตั้งไวหนาบานหรือหนาราน โดยเฉพาะ
บานที่อยูตรงทางสามแพรง จะตั้งเปนศาลพระภูมิเจาที่หันหนาเขาหาถนน เพราะ

ดรวมของวิญญาณชั่วราย จึงตองตั้งศาลเจาที่เพื่อให
สะทอนความชั่วรายออกไป ท้ังยังอํานวยพรใหแกเจาของบานและผูเคารพบูชาใน
ละแวกนั้นดวย จากการสํารวจพบวา แตละจังหวัดมีศาลเจาที่ประเภทนี้มากกวา 

แหงขึ้นไป ขนาดใหญเล็กตางกันไป บางเปนศาลทรงกลองสี่เหลี่ยมเล็กๆ บาง
สรางเปนกระทอม บางเปนศาลา หรือเปนสิ่งปลูกสรางขนาดใหญก็มี   

ntóuɡōnɡ แตบาง
ทั้งสองชื่อออกเสียงเหมือนกัน แต 公 

หมายถึง วัง นอกจากนี้ยังมีบางแหงเรียกชื่อวา 
หมายถึง วัดโบราณ ดัง

 
ศาลเจาปูตา สามแยกทางขามรถไฟ อําเภอ
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4.2 มูลนิธิ วัดหรือสมาคมเพื่อการกุศล จากการสํารวจพบวา ศาสน
สถานจีนที่สรางเปนมูลนิธิหรือวัดขนาดใหญนี้ บางแหงมีตนกําเนิดจากศาลเจา
ขนาดเล็ก ตอมาเมื่อมีกลุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนเพิ่มมากขึ้น และมีการรวมตัวกัน
มากขึ้นจึงไดกอตั้งเปนมูลนิธิการกุศล และวัดขนาดใหญขึ้น จากการเก็บขอมูล 
อาจจะแบงกลุมศาสนสถานในกลุมนี้ไดเปน กลุมที่เปนสมาคมการกุศลหรือมูลนิธิ 
และกลุมที่เปนวัดหรือศาลเจา    

สมาคมและมูลนิธิการกุศล กอตั้งขึ้นโดยการรวมตัวกันของชาวไทยเชื้อ
สายจีนเพื่อประกอบกิจการสาธารณกุศล อันไดแก  การชวยเหลือจัดงานศพ จัด
ใหมีสุสานและฌาปนกิจสถานแกบุคคลทั่วไป การชวยเหลือผูประสบภัย อุทกภัย 
วาตภัยและภัยพิบัติอื่นๆ การสงเสริมวัฒนธรรม ศิลปกรรม การศึกษา การศาสนา 
และการรักษาพยาบาล การบําเพ็ญทานกุศล  และสาธารณกุศลโดยทั่วไป  
  วัดหรือศาลเจา ภายในวัดบางสรางเปนเทวสถานเพื่อประดิษฐาน
เทวรูป หรือประดิษฐานพระพุทธรูปปางตางๆตามศิลปะแบบจีน หรือบางแหง
ประดิษฐานพระที่มีชื่อเสียงของสํานักที่มาจากพื้นที่ตางๆของประเทศจีน แตก็มี
บางแหงเกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมขึ้น กลาวคือ ภายนอกเปนวัดตาม
สถาปตยกรรมแบบจีน แตภายในประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปะแบบไทย สวน
เครื่องบูชามีทั้งแบบไทยและจีน  
 ขางตนที่กลาววา ศาสนสถานอาจแบงกลุมศาสนสถานไดเปนสอง หรือ
สามกลุมนั้น เนื่องจากวา ศาสนสถานบางแหงมีลักษณะผสมผสานกัน กลาวคือ 
บางแหงเปนมูลนิธิการกุศล กอตั้งเปนอาคารมูลนิธิเหมือนกับสํานักงานทั่วไปเพียง
อยางเดียว แตบางแหงใชชื่อวาสมาคม ภายในมีอาคารสํานักงาน มีวัด หรือศาล
เจาประดิษฐานเทวรูปตางๆจํานวนมาก หรืออาจมีพระพุทธรูปแบบจีน หรือบาง
แหงใชชื่อวาสมาคม หรือมูลนิธิ แตภายในเปนอาคารศาลเจา วัด และสุสานอยู
ภายในดวย      

ในหัวขอนี้จึงจะนําเสนอขอมูลสองประเด็นคือ (1) ขอมูลของศาสน
สถาน และ (2) สิ่งเคารพภายในศาสนสถาน   

4.2.1 ขอมูลประเภทของศาสนสถาน จากการสํารวจขอมูลพบวา มีศา
สนสถาน ประเภทนี้ คือ สมาคม มูลนิธิ และศาลเจา ดังนี้ 
  4.2.1.1 สมาคม เปนการรวมตัวกันของชาวไทยเชื้อสายจีนใน
พื้นที่ มีการระดมเงินทุนกอตั้งอาคารเปนสมาคม หรือบางแหงก็สรางเปนศาลเจา
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ก็มี  บางแห ง เปนสาขายอยของสมาคมชาวไทยเชื้ อสายจีนขนาดใหญ
ระดับประเทศหรือระดับโลก หรือสมาคมตระกูลแซเปนตน จากการสํารวจพบวา
มีศาสนสถานในรูปแบบของสมาคม 3 แหง คือ  

  (1) สมาคมพุทธศาสตรประทีป (蓬莱十七逍阁 
Pénɡlái shíqī xiāo ɡé) ตั้งอยูเลขที่ 212 ศรีณรงค อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธาน ีเปนสมาคมในเครือมูลนิธิสหพุทธธรรมสงเคราะหแหงประเทศไทย 

  (2) สมาคมศาลเจาแปะกงตรอกจันทร (伯公福德祠 

Bóɡōnɡ fúdé cí) ตั้งอยูที่สมาคมศาลเจาแปะกงตรอกจันทร นครราชสีมา  
เลขที่ 102 ถนนจันทร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  

  (3) สมาคมพุทธธรรมการกุศล(ฮุก 31) นครราชสีมา   
(清岩洞Qīnɡ yán dònɡ) ตั้งอยูที่ วิหารเช็งหงั่มตั่ง เลขที่ 19 หมู 2 บานกรีน 
ตําบลหนองจะบก อําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา 

 
 

 
สมาคมศาลเจาแปะกงตรอกจันทร จังหวัดนครราชสีมา 
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สมาคมพุทธศาสตรประทีป จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

 
สมาคมพุทธธรรมการกุศล (ฮุก 31) จังหวัดนครราชสีมา 

 
4.2.1 ขอมูลประเภทของศาสนสถาน จากการสํารวจขอมูลพบวา มี  

ศาสนสถาน ประเภทนี้ คือ สมาคม มูลนิธิ และศาลเจา ดังนี้ 
  4.2.1.1 มูลนิธิ ลักษณะการดําเนินงานของมูลนิธิ เปนการ
รวมตัวกันของสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีน เมื่อมีสมาชิกมากขึ้น มีเงินทุนมากขึ้น มี
การดําเนินงานที่ชัดเจนและเขมแข็งขึ้นก็ไดขอจดทะเบียนตอทางการเปนมูลนิธิ 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินกิจกรรมสาธารณกุศล เชน ชวยเหลือบรรเทา       
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สาธารณภัยใหกับชุมชน จัดการศึกษา สนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรม เก็บศพไร
ญาติ เปนตน จากการสํารวจพบวามีศาสนสถานในรูปแบบของสมาคมทั้งหมด  9  
แหง คือ  
   (1) มูลนิธิสวางบูชาธรรมสถาน (乌汶明尊善坛  

Wūwèn mínɡ zūn shàn tán) อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี   
   (2) มูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี จีตังเกาะ สวนสังคม
สงเคราะห (汶慈善机构紫聃阁互助社 อานวา Wūwèn císhàn jīɡòu 

Zǐdānɡé hùzhùshè) เลขที่ 42 ถนนราชวงศ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี   
   (3) มูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห  (四色菊慈善机构

Sìsèjú císhàn jīɡòu) เลขที่1048/5 ถนนอุบล ตําบลเมืองใต อําเภอเมือง  
จังหวัดศรีสะเกษ   
   (4) มูลนิธิสวางจิตตศรีสะเกษธรรมสถาน(เกา) (明吉

善坛 Mínɡ jí shàn tán) เลขที่ 1481/10 ถนนวันลูกเสือ ตําบลเมืองใต อําเภอ
เมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ    
   (5) มูลนิธิสวางจิตตศรีสะเกษธรรมสถาน (ใหม) (明
吉善坛 Mínɡ jí shàn tán) เลขที่ 1481/10 ถนนวันลูกเสือ ตําบลเมืองใต 
อําเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ   
   (6) มูลนิธิสามัคคีสุรินทร ฌาปนกิจสงเคราะห (ไต    
ฮงกง) (素辇府大象慈善机构 Sùniǎn fǔ Dàxiànɡ císhàn jīɡòu) เลขที่ 
201 หมูที่ 3 ตําบลนอกเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร 
   (7) มูลนิธิสุรินทรสามัคคีกุศลสถานสงเคราะห (素辇

集德善堂 Sùniǎn jí dé shàn tánɡ) เลขที่ 6/6 ถนนกรุงศรีใน ตําบลในเมือง 
อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร 
   (8) มูลนิธิสวางจรรยาธรรมสถาน (明礼善坛 Mínɡ 

lǐ shàn tán) เลขที่ 3 ถนนสมรรถการ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 
   (9) มูลนิธิหลักเสียงเซี่ยงตึ้งสวางเมตตาธรรมสถาน 
(เมงยิ้นเซี่ยงตั๊ว)  (乐善善堂明仁善坛 Lèshàn shàn tánɡ mínɡrén shàn 

tán) เลขที่ 17 ถนนโยธา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
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ภาพศาสนสถาน 9 แหง แสดงในภาพตอไปนี้  
 

 
มูลนิธิสวางบูชาธรรมสถาน มูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี จีตังเกาะ สวน

สังคมสงเคราะห 

 
มูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห มูลนิธิสวางจิตตศรีสะเกษธรรมสถาน

 
มูลนิธิสวางจิตตศรีสะเกษธรรมสถาน  (ใหม) มูลนิธิสามัคคีสุรินทร ฌาปนกิจสงเคราะห 

(ไตฮงกง) 
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มูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี จีตังเกาะ สวน

 
มูลนิธิสวางจิตตศรีสะเกษธรรมสถาน(เกา) 

 
มูลนิธิสามัคคีสุรินทร ฌาปนกิจสงเคราะห 
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มูลนิธิสุรินทรสามัคคีกุศลสถานสงเคราะห มูลนิธิสวางจรรยาธรรมสถาน

 

 

มูลนิธิหลักเสียงเซี่ยงตึ้งสวางเมตตาธรรม
สถาน (เมงยิ้นซี่ยงตั๊ว) 

 

  4.2.1.2 ศาลเจา มีลักษณะเปนวัดแบบจีน ภายในประดิษฐาน
พระหรือเทพเจาเปนหลัก ทั้งที่เปนพระในพุทธศาสนา เปนนักบวชในลัทธิเตาและ
ขงจื๊อ หรือเปนเทพเคารพของชาวจีนกลุมตางๆ โดยมากเปนพระที่ไดรับการยก
ยองใหเปนปรมาจารย หรือเปนพระที่มีชื่อเสียงของสํานักใดสํานักหนึ่ง บางแหง
สรางเปนสถานที่ปฏิบัติธรรม จากการสํารวจพบวามีศาสนสถานในรูปแบบ
ดังกลาวนี้จํานวน 4 แหง คือ  
   (1) ศาลเจาบุญไพศาล(福广古庙 

ɡǔmiào) ตั้งอยูที่ ซอยจอมพล ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา เปนลักษณะศาลเจาที่ แตภายในประดิษฐานเทพเจาและพระหลาย
องค   
   (2) ศาลเจาโรงเจฮะเซงตั๊ว (合成坛 

ตั้งอยูที่ ซอยโพธิ์กลาง ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา เปนสถานที่ปฏิบัติธรรมกิจ ภายในประดิษฐานทั้งเทพเจา และพระ
ปรมาจารยตางๆจํานวนมาก เชน พระพุทธรูป เทพเจาแหงโชคลาภ เจาแม
กวนอิม ปายบูชาบรรพบุรุษ เปนตน  
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มูลนิธิสวางจรรยาธรรมสถาน 

มีลักษณะเปนวัดแบบจีน ภายในประดิษฐาน
พระหรือเทพเจาเปนหลัก ทั้งที่เปนพระในพุทธศาสนา เปนนักบวชในลัทธิเตาและ
ขงจื๊อ หรือเปนเทพเคารพของชาวจีนกลุมตางๆ โดยมากเปนพระที่ไดรับการยก
ยองใหเปนปรมาจารย หรือเปนพระที่มีชื่อเสียงของสํานักใดสํานักหนึ่ง บางแหง

างเปนสถานที่ปฏิบัติธรรม จากการสํารวจพบวามีศาสนสถานในรูปแบบ

 Fú ɡuǎnɡ 

อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
เปนลักษณะศาลเจาที่ แตภายในประดิษฐานเทพเจาและพระหลาย

 Héchénɡ Tán) 
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด

เปนสถานที่ปฏิบัติธรรมกิจ ภายในประดิษฐานทั้งเทพเจา และพระ
ปรมาจารยตางๆจํานวนมาก เชน พระพุทธรูป เทพเจาแหงโชคลาภ เจาแม
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   ( 3)  ศ า ล เ จ า วั ด แ จ ง (获众
4
古庙

ɡǔmiào) ตั้งอยูเลขที่ 453 ซอยโพธิ์กลาง ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา ภายในประดิษฐานศาลเจาที่ เจาพอเจาแมฮัวกง เทพเจา
เสวียนเทียน เปนตน  
   (4) ศาลเจาโหงวโจว(五祖堂 Wǔzǔ tán

เลขที่ 158 ถ.จอมสุรางคยาตร ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา ภายในประดิษฐานพระปรมาจารยโหงวโจว  
  

 
ศาลเจาศาลเจาบุญไพศาล ศาลเจาแปะกงตรอกจันทร

 
ศาลเจาโรงเจฮะเซงต๊ัว ศาลเจาวัดแจง 

                                                        
4 ขอสังเกต การตั้งชื่อวัดแจงนี้ เปนการตั้งชื่อแบบเลียนเสียงภาษาไทย คือ วัดแจง ใชอักษรจีน
วา 获众 อานออกเสียงวา ฮั่วจง อีกนัยหนึ่ง เมื่อแปลความหมายจากอักษรจีนแลว หมายความ
วา [ไดรับ + ประชาชน]  ตีความไดวา ไดรับการสนับสนุนจากประชาชนรวมกันบริจาคสราง
แหงนี้  

 131 

庙 Huò zhònɡ 

อําเภอเมืองนครราชสีมา 
จาแมฮัวกง เทพเจา

ǔzǔ tánɡ) ตั้งอยูที่
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด

ศาลเจาแปะกงตรอกจันทร 

ขอสังเกต การตั้งชื่อวัดแจงนี้ เปนการตั้งชื่อแบบเลียนเสียงภาษาไทย คือ วัดแจง ใชอักษรจีน
อานออกเสียงวา ฮั่วจง อีกนัยหนึ่ง เมื่อแปลความหมายจากอักษรจีนแลว หมายความ

ตีความไดวา ไดรับการสนับสนุนจากประชาชนรวมกันบริจาคสรางวัด
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ศาลเจาโหงวโจว  
   

4.2.2 ขอมูลสิ่งเคารพบูชาภายในศาสนสถาน จากการสํารวจพบวา 
ภายในศาสนสถานจีนประดิษฐานรูปเคารพในลักษณะรูปปน รูปภาพ อักษร ปาย
บูชา แทนบูชา โดยมีวัตถุและสิ่งที่เคารพบูชาจํานวนมาก สามารถแบงไดเปน เจา
ที่ เทพเจา บรรพบุรุษและพระพุทธศาสนา  

 4.2.2.1 เจาที่   สิ่งเคารพที่อยูในศาลเจาที่ มีหลายอยาง
แตกตางกันไป จากการสํารวจพบสิ่งเคารพในศาลเจาที่จีนแบงไดเปน ศาลเจาที่  
สัตวเคารพ เจาพอเจาแม  และบุคคล ดังนี ้

 เจาที ่ บางก็เรียกวา ศาลตายาย บางเรียกวา ศาลปูตา ลักษณะ
เหมือนกับพระภูมิเจาที่ของไทย ภายในศาลเจาที่ มีรูปปนชายหญิง หรือชายอยาง
เดียว หรือหญิงอยางเดียว เปนตัวแทนเจาพอ เจาแม รูปปนเปนศิลปะแบบจีน
ตั้งอยูบนแทนบูชา มีเครื่องบูชาเปนดอกไม ธูปเทียน และมีอักษรจีนเขียนวา ศาล
เจาตายาย (本头公妈 Běntóu  ɡōnɡmā) บางสถานที่เปนเจาพออยางเดียว ก็
จะเรียกชื่อวา ศาลปูตา (本头公 Běntóu ɡōnɡ)  ศาลประเภทนี้สวนมากเปน
ศาลสวนบุคคลเปนผูกอสราง ภายในศาลจะมีอักษรจีนเขียนคํามงคลเพื่อขอพรให
เจาที่ปกปกรักษา เชน 合境平安 héjìnɡ pínɡ’ān (ชุมชนเปนสุข
bǎowǒ pínɡ’ān (ปกปกรักษาปวงขาเปนสุข) เปนตน 

จากการสํารวจขอมูลในเขตจังหวัดของภาคอีสานตอนลางพบ
พระภูมิลักษณะนี้ทุกจังหวัด ในแตละจังหวัดอาจมีมากกวาหนึ่งแหงก็ได ดัง
ตัวอยางตอไปนี ้

 (1) จังหวัดอุบลราชธานี เชน  ศาลเจาพอวารินทร  
Běn tóu ɡōnɡ) 

วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปที่ 9 ฉบับ 1 (2556) 

  

จากการสํารวจพบวา 
ภายในศาสนสถานจีนประดิษฐานรูปเคารพในลักษณะรูปปน รูปภาพ อักษร ปาย
บูชา แทนบูชา โดยมีวัตถุและสิ่งที่เคารพบูชาจํานวนมาก สามารถแบงไดเปน เจา

สิ่งเคารพที่อยูในศาลเจาที่ มีหลายอยาง
กตางกันไป จากการสํารวจพบสิ่งเคารพในศาลเจาที่จีนแบงไดเปน ศาลเจาที่  

บางก็เรียกวา ศาลตายาย บางเรียกวา ศาลปูตา ลักษณะ
เหมือนกับพระภูมิเจาที่ของไทย ภายในศาลเจาที่ มีรูปปนชายหญิง หรือชายอยาง

ว หรือหญิงอยางเดียว เปนตัวแทนเจาพอ เจาแม รูปปนเปนศิลปะแบบจีน
ตั้งอยูบนแทนบูชา มีเครื่องบูชาเปนดอกไม ธูปเทียน และมีอักษรจีนเขียนวา ศาล

บางสถานที่เปนเจาพออยางเดียว ก็
ศาลประเภทนี้สวนมากเปน

ศาลสวนบุคคลเปนผูกอสราง ภายในศาลจะมีอักษรจีนเขียนคํามงคลเพื่อขอพรให
ชุมชนเปนสุข) 保我平安

จากการสํารวจขอมูลในเขตจังหวัดของภาคอีสานตอนลางพบวา มีศาล
พระภูมิลักษณะนี้ทุกจังหวัด ในแตละจังหวัดอาจมีมากกวาหนึ่งแหงก็ได ดัง

จังหวัดอุบลราชธานี เชน  ศาลเจาพอวารินทร  (本头宫
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 (2)  จังหวัดศรีสะเกษ เชน ศาลเจาปูตาศูนยการคา
ปูตา ปงเถากงมา (新本头公妈 Xīn běn tóu ɡōnɡ mā) 

 (3) จังหวัดสุรินทร เชน ศาลเจาพุทธกง สามแยกโรงพยาบาล
(本头公妈 Běn tóu ɡōnɡ mā) และศาลเจาพุทธกงสามแยกตลาดสด 
庙 Běn tóu miào) 

 (4) จังหวัดบุรีรัมย  เชน ศาลเจาพอหลักเมือง 
tóu ɡōnɡ) 

 (5) จังหวัดนครราชสีมา  เชน ศาลเจาจอหอ หรือชื่อ ศาลเจา
บุงเทา กงมา จอหอ (本头古庙 Běn tóu ɡǔ miào) 

 

เจาที่ปูตาศูนยการคา อําเภอเมือง จังหวัด
ศรีสะเกษ 

เจาที่ปูตาศาลเจาบุญไพศาล จังหวัดนครราชสีมา

 
  สัตวเคารพ เชน เจาพอเสือ เจาพอสิงห ศาลเจาประเภทนี้ 
ภายในประดิษฐานสัตวเคารพ โดยมากเปนสัตวที่ดุราย เชน เสือ สิงห เพราะเชื่อ
วาสัตวตางๆเหลานี้จะสามารถปกปอง และปองกันภัยอันตรายจากสิ่งชั่วรายได 
ศาลประเภทนี้เกิดจากการรวมตัวกันของชาวไทยเชื้อสายจีนที่อยูในชุมชนเดียวกนั
รวมกันกอตั้งขึ้น จากการสํารวจขอมูลในเขตจังหวัดของภาคอีสานตอนลาง พบวา
มีศาลเจาในลักษณะนี้ 3 แหง คือ     
  (1) ศาลเจาพอเสือ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
lǐ yé ɡōnɡ) 
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จังหวัดศรีสะเกษ เชน ศาลเจาปูตาศูนยการคา ศาลเจาพอ

จังหวัดสุรินทร เชน ศาลเจาพุทธกง สามแยกโรงพยาบาล     
ศาลเจาพุทธกงสามแยกตลาดสด (本头

ศาลเจาพอหลักเมือง (本头宫 Běn 

ศาลเจาจอหอ หรือชื่อ ศาลเจา   

จังหวัดนครราชสีมา 

เชน เจาพอเสือ เจาพอสิงห ศาลเจาประเภทนี้ 
ภายในประดิษฐานสัตวเคารพ โดยมากเปนสัตวที่ดุราย เชน เสือ สิงห เพราะเชื่อ
วาสัตวตางๆเหลานี้จะสามารถปกปอง และปองกันภัยอันตรายจากสิ่งชั่วรายได 

ในชุมชนเดียวกนั
รวมกันกอตั้งขึ้น จากการสํารวจขอมูลในเขตจังหวัดของภาคอีสานตอนลาง พบวา

ศาลเจาพอเสือ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  (李爷公 
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  (2) แทนบูชาเจาพอเสือในศาลเจาวัดแจง อําเภอเมือง 
นครราชสีมา (获众古庙Huò zhònɡ ɡǔmiào) 
  (3) ศาลเจาพอสิงหทอง อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย  
庙 Běn tóu ɡǔ miào) 
  (4)ศาลเจาพอเสือ สามแยกโรงพยาบาลสุรินทร อําเภอเมือง 
จังหวัดสุรินทร (本头公妈  Běn tóu ɡōnɡ mā)  ศาลแหงนี้ ชาวบานเรียกชื่อ
กันเองวาเปน “ศาลเจาพอเสือ” แตภายในประดิษฐานรูปปนตายาย แบบศาล
พระภูมิเจาที่  
 

รูปปนสัตวเคารพ ใน ศาลเจาพอเสือ อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 

ภาพวาดรูปเสือ บนแทนบูชา ใน ศาล
เจ าวั ดแจ ง  อํ า เภอ เมือง  จั งหวั ด
นครราชสีมา 

ศาลเจาพอสิงหทอง ภายในมีรูปปนสิงหสีทอง อยูที่ 
อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 

ศาลเจาพอเสือ สามแยกโรงพยาบาล
สุรินทร อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร
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แทนบูชาเจาพอเสือในศาลเจาวัดแจง อําเภอเมือง จังหวัด

ศาลเจาพอสิงหทอง อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย  (本头古

ศาลเจาพอเสือ สามแยกโรงพยาบาลสุรินทร อําเภอเมือง 
ศาลแหงนี้ ชาวบานเรียกชื่อ

แตภายในประดิษฐานรูปปนตายาย แบบศาล

ภาพวาดรูปเสือ บนแทนบูชา ใน ศาล
เจ าวั ดแจ ง  อํ า เภอ เมือง  จั งหวั ด

ศาลเจาพอเสือ สามแยกโรงพยาบาล
สุรินทร อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร 
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 เจาพอ เจาแม  เปนศาลที่ประดิษฐานเทพเคารพตามความเชื่อ
ของชาวไทยเชื้อสายจีนกลุมใดกลุมหนึ่ง  เชน จีนไหหลํา จีนแคะ จีนกวางตุง จีน
แตจิ๋ว จีนฮกเกี้ยน เปนตน หรือการบูชาสิ่งช่ัวรายเพื่อเปนกุศโลบายในการเปลี่ยน
สิ่งชั่วรายใหเปนเทพ เปนการขอพรเพื่อไมใหสิ่งชั่วรายนั้นมาทําอันตรายแกตน
และชุมชน  

 จากการสํารวจขอมูลพบวามีศาลเจาในลักษณะนี้ 
 (1) ศาลเจาแมทับทิม หรือ จุยบอเหนี่ยว (水尾圣娘

wěi shènɡ niánɡ miào) เปนเจาแมตามความเชื่อของกลุมชาวจีนไหหลํา ตั้งอยู
ที่อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

 (2) ศาลเจาพอไฟ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
Huǒ dì ɡǔmiào) 

 

ศาลเจ าแมทับทิม อํ า เภอเมือง  จั งหวั ด
นครราชสีมา 

รูปปน เจาพอไฟ ใน ศาลเจาพอไฟ อําเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา 

 
 บุคคล ศาลประเภทนี้ประดิษฐานรูปปนของบุคคลที่มีตัวตนจริง 

หรือปายสลักชื่อบรรพบุรุษ  เดิมกอตั้งเปนสวนบุคคล มีเหตุมาจากผูกอตั้งเปน
บุคคลที่สามารถติดตอกับเทพเจาได หรือเปนคนทรงเจาประจําชุมชนจึงไดกอตั้ง
ศาลบูชาขึ้น เมื่อบุคคลดังกลาวเสียชีวิตลง ชาวไทยเชื้อสายจีนในชุมชนเกิดความ
ศรัทธา จึงคารพนับถือและบูชากราบไหว บางแหงยกยองใหเปนเทพเจาก็มี เมื่อมี
แรงศรัทธามากขึ้น จึงไดรวมกันทําบุญบริจาคทรัพย จนกระทั่งสรางเปนศาลเจา
ขนาดใหญขึ้น  
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เปนศาลที่ประดิษฐานเทพเคารพตามความเชื่อ
เชน จีนไหหลํา จีนแคะ จีนกวางตุง จีน

แตจิ๋ว จีนฮกเกี้ยน เปนตน หรือการบูชาสิ่งช่ัวรายเพื่อเปนกุศโลบายในการเปลี่ยน
สิ่งชั่วรายใหเปนเทพ เปนการขอพรเพื่อไมใหสิ่งชั่วรายนั้นมาทําอันตรายแกตน

าลเจาในลักษณะนี้ 2 แหง คอื 
水尾圣娘庙 Shuǐ 

เปนเจาแมตามความเชื่อของกลุมชาวจีนไหหลํา ตั้งอยู

ศาลเจาพอไฟ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (火帝古庙

รูปปน เจาพอไฟ ใน ศาลเจาพอไฟ อําเภอ
 

ศาลประเภทนี้ประดิษฐานรูปปนของบุคคลที่มีตัวตนจริง 
หรือปายสลักชื่อบรรพบุรุษ  เดิมกอตั้งเปนสวนบุคคล มีเหตุมาจากผูกอตั้งเปน
บุคคลที่สามารถติดตอกับเทพเจาได หรือเปนคนทรงเจาประจําชุมชนจึงไดกอตั้ง

สายจีนในชุมชนเกิดความ
ศรัทธา จึงคารพนับถือและบูชากราบไหว บางแหงยกยองใหเปนเทพเจาก็มี เมื่อมี
แรงศรัทธามากขึ้น จึงไดรวมกันทําบุญบริจาคทรัพย จนกระทั่งสรางเปนศาลเจา
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 จากการสํารวจขอมูลพบวา มีศาลเจาในลักษณะนี้มี  
รูปปนเทพเจาหัวกวง ผูซึ่งไดรับการยกยองสมมติใหเปนเทพเจา ซึ่งมีที่มาจาก
บุคคล  ตั้งอยูที่ศาลเจาพอเสือ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

 

รูปป น เทพเจ าหั วกวง ผูซึ่ ง
ไดรับการยกยองสมมติใหเปน
เทพเจา ซึ่งมีที่มาจากบุคคล  
ตั้งอยูที่ศาลเจาพอเสือ อําเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา 

ภาพเคารพนายจุยกู แซโล  
ผูกอตั้งศาลเจาพอเสือจังหวัด 
นครราชสีมา 

ปายบูชาบรรพชนที่
พอเสือจังหวัดนครราชสีมา

 
  4.2.2.2 เทพเจา แบงได 2 กลุมคือ กลุมเทพเจาตามความเชื่อ
ในลัทธิเตา และกลุมเทพที่เปนบุคคล เทพจากวรรณคดีหรือตํานานความเชื่อ
  ก.กลุมเทพเจาตามความเชื่อในลัทธิเตา 
  (1) เทพยดาฟาดิน หรือ ทีตี่แปบอ ตามคติความ
เชื่อของชาวจีนเชื่อวา องคเง็กเซียนฮองเต เปนผูดลบันดาลทุกสิ่งทุกอยางบนโลก
นี้ ในการตั้งศาลเจาจะตองตั้งศาลเพื่อคารวะองคเง็กเซียน   หรือเรียกอีกชื่อหนึ่ง
วา ทีกง หรือ เทียนกง (天公tiān ɡōnɡ) ขึ้นตางหาก โดยยึดหลักปฏิบัติวา 
กอนที่จะสักการะกราบไหวเทพเจาองคอื่น จะตองกราบไหวองคเทียนกงเสียกอน 
จึงตองตั้งศาล 天地父母ไวกอนที่จะถึงตัวอาคารศาลเจา จากการสํารวจพบวามี
แทนบูชาเทพยดาฟาดินในทุกศาลเจา   
   (2) เทพเจาแหงโชคลาภ ชาวไทยเชื้อสายจีน
เรียกวา ไฉซิงเอี๊ยะ ภาษาจีนกลางคือ 财神爷 Cáishényé คือเทพเจากงหมิง 

วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปที่ 9 ฉบับ 1 (2556) 

  
จากการสํารวจขอมูลพบวา มีศาลเจาในลักษณะนี้มี  1 แหง คือ 

หัวกวง ผูซึ่งไดรับการยกยองสมมติใหเปนเทพเจา ซึ่งมีที่มาจาก

ปายบูชาบรรพชนที่ศาลเจา 
พอเสือจังหวัดนครราชสีมา 

กลุมคือ กลุมเทพเจาตามความเชื่อ
ในลัทธิเตา และกลุมเทพที่เปนบุคคล เทพจากวรรณคดีหรือตํานานความเชื่อ ดังนี ้ 

กลุมเทพเจาตามความเชื่อในลัทธิเตา  
หรือ ทีตี่แปบอ ตามคติความ

เชื่อของชาวจีนเชื่อวา องคเง็กเซียนฮองเต เปนผูดลบันดาลทุกสิ่งทุกอยางบนโลก
นี้ ในการตั้งศาลเจาจะตองตั้งศาลเพื่อคารวะองคเง็กเซียน   หรือเรียกอีกชื่อหนึ่ง

ขึ้นตางหาก โดยยึดหลักปฏิบัติวา 
อนที่จะสักการะกราบไหวเทพเจาองคอื่น จะตองกราบไหวองคเทียนกงเสียกอน 

ไวกอนที่จะถึงตัวอาคารศาลเจา จากการสํารวจพบวามี

ชาวไทยเชื้อสายจีน
คือเทพเจากงหมิง 
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เปนเทพเจาในลัทธิเตา มีชื่อเรียกหลายชื่อ เชน เจากงหยวนซุย เจาเสวี่ยนถาน 
เปนตน ชาวไทยเชื้อสายจีนเชื่อวาเปนเทพที่บันดาลความร่ํารวยและโชคลาภ5 
จากการสํารวจพบวา เทพเจาแหงโชคลาภนี้เปนเทพที่นิยมบูชาในทุกศาลเจา เชน 
ศาลเจาแปะกงตรอกจันทร วิหารเช็งหงั่มตั่ง ศาลเจาโรงเจจําศีล(ฮะเซงตั๊ว)  
จังหวัดนครราชสีมา เปนตน 
  (3) เทพแปดเซียน (八仙bāxiān) เปนเทพในลัทธิ
เตา ประกอบไปดวยเทพเจาแปดองค ไดแก จางกวอหลาว (张果老Zhānɡ 

Guǒlǎo)  หล วี่ ต ง ป น (吕洞宾 LǚDònɡbīn)  ห าน เซี ย ง จื่ อ (韩湘子 Hán 

Xiānɡzǐ) เหอเซียนกู(何仙姑 Hé Xiānɡū) หลีเถียไกว(李铁拐 Lǐ Tiěɡuǎi) ฮั่น
จงหลี (汉钟离Hàn Zhōnɡlí) เฉากวอจิ้ว(曹国舅Cáo Guójiù) และหลานไฉ
เหอ(蓝采和Lán Cǎihé) เชื่อกันวาเปนเทพที่คุมครองคนดี อภิบาลคนยากจน
และคนตกทุกขไดยาก จากการสํารวจพบเทพแปดเซียนที่มูลนิธิสวางบูชาธรรม
สถาน จังหวัดอุบลราชธานี มูลนิธิสวางจิตตศรีสะเกษธรรมสถาน  จังหวัดศรีสะ
เกษ เปนตน   
  ( 4 )  เ ท พ  “เ ส วี ย น เ ที ย น ซ า ง ตี้ ”《玄天上帝

Xuántiān shànɡ dì》(ภาษาฮกเกี้ยนเรียกวา “เฮี่ยงเทียนสงเต” และแตจิ๋ว
เรียกวา“เฮี่ยงเทียนเซี่ยงตี่”) เปนเทพที่จัดอยูประเภท “เทพดารา”《星神》

เปนเทพระดับสูงในศาสนาเตา6 จากการสํารวจพบเทพองคนี้ประดิษฐานที่ศาลเจา
วัดแจง จังหวัดนครราชสีมา   
  (5) เทพเจาหัวกวง (华光大帝Huáɡuānɡ dàdì) 
เปนเทพที่ชาวจีนแคะ (客家Kèjiā) ใหความเคารพนับถือ ตํานานเลาวา เดิมทาน
เปนดวงไฟในวิหารธรรม ไดฟงธรรมะทุกวัน จนบรรลุเปนเทพ มีอิทธิฤทธิ์บันดาล
ฟาฝน ขอลูกชายหญิง การทํามาคาขายประกอบอาชีพประสบความสําเร็จ ขอสิ่ง

                                                        
5 อานรายละเอียดเกี่ยวกับเทพมงคลของจีนไดในหนังสือนี้ สวี ลี่ฮุยและโหว หลินหลิน.แตง 
สุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ์. แปลและเรียบเรียง (2546) เทพมงคลของจีน. กรุงเทพฯ : เตา
ประยุกต.  ขอมูลเกี่ยวกับเทพเจาในบทความนี้ สรุปมาจากหนังสือเลมนี้    
6 ขอความสวนนี้คัดลอกมาจาก http://www.yokipedia.com/ 
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ใดสมปรารถนาทุกประการ จากการสํารวจพบเทพองคนี้ที่ศาลเจาพอเสือ จังหวัด
นครราชสีมา   
 (6) เทพแหงไฟ หรือ เจาพอไฟ หรือเทพพระเพลิง เปน
เทพเจาสามตา ภาษาจีนกลางเรียกชื่อวา火帝 Huǒdì มีชื่อเรียกอีกชื่อวา 炎光

大帝 yán ɡuānɡ dàdì ภาษาแตจิ๋วเรียกชื่อวา เอี่ยมกวงไตเต  เปนเทพที่ไดรับ
บัญชาจากสวรรคใหควบคุมดูแลไฟที่ลุกโชติชวงบนโลกมนุษย พบเทพองคนี้
ประดิษฐานอยูในศาลเจาพอไฟ จังหวัดนครราชสีมา  

 ข.กลุมเทพที่ เปนบุคคล.เทพจากวรรณคดีหรือตํานาน     
ความเชื่อ  
 เทพกลุมนี้มีที่มาจากหลายสาเหตุ บางเกิดมาจาก
วรรณคดี บางเกิดมาจากตํานานความเชื่อโบราณ บางเกิดมาจากบุคคลที่มีตัวตน
จริงในประวัติศาสตร และก็มีเทพจํานวนมากที่เกิดจากการผสมผสานบุคคลที่มี
ตัวตนจริงกับตํานาน วรรณคดี เกิดเปนเทพขึ้น จากการสํารวจพบเทพกลุมนี้ดังนี้  
 (1) เทพจากวรรณคดีเรื่อง ไซอิ๋ว (西游记xīyóujì) 
คือ เรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางไปยังชมพูทวีปเพื่ออัญเชิญพระไตรปฎก โดยมี
พระถังซัมจั๋ง เปนผูเดินทางไปพรอมกับสัตว 3 ตัว คือ เหงเจีย(ลิง) ตือโปยกาย
(หมู) และซัวเจง (ปศาจปลา) เปนเพื่อนรวมทาง ตอมาเมื่อการอัญเชิญ
พระไตรปฎกสําเร็จ ทั้งสี่องคก็ไดกลายเปนพระอรหันต แตชาวจีนยกยองใหทั้งสี่
องคเปนเทพเจา จากการสํารวจพบเทพ 4 องคนี้ที่วิหารเช็งหงั่มตั่ง  จังหวัด
นครราชสีมา 

 (2) เจาแมกวนอิม ภาษาจีนกลางคือ กวานอิน (观音

菩萨Guānyīn Púsà) พระโพธิสัตวของพระพุทธศาสนาฝายมหายาน เปนองค
เดียวกันกับพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตวในภาษาสันสกฤต ซึ่งมีตนกําเนิดจากพระ
สูตรมหายานในอินเดีย และไดผสมผสานกับความเชื่อพื้นถิ่นดั้งเดิมของจีน คือ
ตํานานเรื่องพระธิดาเมี่ยวซาน กอใหเกิดเปนพระโพธิสัตวกวนอิมในภาคสตรีขึ้น  
(ขอความสวนนี้คัดลอกมาจาก http://th.wikipedia.org/wiki/) พบรูปเคารพเจา
แมกวนอิมในศาสนสถานหลายแหง เชน มูลนิธิสวางจรรยาธรรม จังหวัดบุรีรัมย  
ศาลเจาพอเสือ จังหวัดนครราชสีมา  เปนตน  
 (3) เทพกวนอู (关帝圣君Guāndì shènɡjūn) เปน
ตัวละครในวรรณกรรมจีนอิงประวัติศาสตร เรื่องสามกกที่มีตัวตนจริงใน
ประวัติศาสตรยุคสามกก คุณความดีของกวนอูคือ สัตยซื่อถือคุณธรรม กตัญู
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รูคุณและความกลาหาญ จึงไดรับการบูชาใหเปนเทพ พบเทพกวนอูประดิษฐานที่ 
ศาลเจาแปะกงตรอกจันทร จังหวัดนครราชสีมา   
 (4) เทพฮัวกง เกิดในสมัยโจวตะวันตก (กอน ค.ศ. 
1027  ถึง ค.ศ. 771)  เปนโอรสองเล็กสุดของพระเจาโจวเหวินหวาง (周文王

Zhōu Wénwánɡ) เปนผูประพันธบันทึกตางๆ เชน อารยธรรมโลกมนุษย  
พิธีกรรมราชสํานัก พิธีกรรมมนุษยโลก และโดยเฉพาะ พิธีกรรมแตงงาน  ผลงาน
เรื่องหลังนี้ทําใหประชาชนยกยองใหเปนเทพแหงคูครอง ตอมาประชาชนจึงกราบ
ไหวบูชาในกิจการมงคลสมรส หรือการเลือกคูครอง ตลอดจนการมีบุตรดวย พบ
เทพองคนี้ที่ศาลเจาวัดแจง จังหวัดนครราชสีมา    

 (5) เจาแมทับทิม (水尾圣娘Shuǐwěi shènɡ niánɡ)
คือ เทพธิดาแหงทองทะเลที่คุมครองผูเดินทางทางเรือ เรียกวา "จุยบวยเนี่ยว" 
แปลวา "เจาแมชายน้ํา" ชาวจีนฮกเกี้ยนเรียกวา "เทียนสงเซงโบ" แปลวา "เจาแม
สวรรค" หรือ "มาจอโป"  ในประเทศไทย รูจักเทพธิดาองคนี้ในชื่อวา "เจาแม
ทับทิม" เพราะมีเครื่องประดับประจําองคเปนพลอยสีแดง พบเจาแมองคนี้ที่ศาล
เจาแมทับทมิ จังหวัดนครราชสีมา 

 (6) โปกง (陈何伯公Chénhé bó ɡōnɡ)  ตาม
ตํานานเลาวา เฉินโปกง เปนบรรพบุรุษชาวจีนโพนทะเลรุนแรกที่ขามทะเลจีนใต
มาตั้งรกรากอยูบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต ณ บริเวณที่เปนหมูเกาะนอยใหญ
ของประเทศสิงคโปร มาเลเซียและอินโดนีเซียในปจจุบัน ชาวจีนรุนหลังเมื่ออพยพ
มาถึงไรที่พึ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ตางรําลึกถึงดินแดนมาตุภูมิและบรรพบุรุษ จึงนับถือ
บูชา เฉินโปกง ใหเปนเทพเพื่อดูแลปกปกรักษาชาวจีนรุนหลัง ตอมานับถือวาเปน
เจาที่ใหญที่ดูแลเจาที่ทุกองค พบการบูชาเฉินโปกงที่ศาลแปะกง และศาลเจาบุญ
ไพศาล(โรงเหลาเกา) จังหวัดนครราชสีมา    
 4.2.2.3 พระในพระพุทธศาสนา 
 (1) พระพุทธเจา พบพระพุทธรูปแบบไทยประดิษฐาน
ที่มูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี จีตังเกาะ สวนสังคมสงเคราะห จังหวัดอุบลราชธาน ี
 (2) องคพระศากยะมุนีสัมมาสัมพุทธเจาและอัคร
สาวก  เปนพระพุทธรูปแบบจีนปางสมาธิ หรือปางตางๆ สามองค โดยตั้งอยูบน
แทนบูชาแลวเขียนชื่อเปนภาษาจีนวา大雄宝殿Dàxiónɡ bǎodiàn หมายความ
วา รัตนะมหาวิหาร พบมีแทนบูชาพระพุทธรูปลักษณะนี้ในศาลเจาหลายแหง เชน 
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มูลนิธิสวางจรรยาธรรม จังหวัดบุรีรัมย  มูลนิธิสุรินทรสามัคคีกุศลสถาน
สงเคราะห (มูลนิธิจิบเต็กเซียงตึ้ง) จังหวัดสุรินทร เปนตน  
 (3) ปรมาจารยน้ําใส (清水祖师 Qīnɡshuǐ zǔshī) 
หรือภาษาแตจิ๋วเรียกวา เชงจุยจอซือ เปนพระในพุทธศาสนามหายานนิกายฌาน 
(นิกายเซน) เปนพระสําคัญองคหนึ่งของชาวฮกเกี้ยน พบการบูชาปรมาจารยนี้ที่
ศาลเจาบุญไพศาล(โรงเหลาเกา)จังหวัดนครราชสีมา   
 (4)  ปรมาจารย โหงว โจ ว  (五祖Wǔzǔ)  มี ชื่ อ

ภาษาจีนวา หงเหริ่น(弘忍Hónɡrěn ค.ศ. 601－ค.ศ.675)  แซโจว (周zhōu) 
เปนชาวตําบลหวงเหมย ปจจุบันคือ ตําบลหวงเหมย มณฑลหูเปย เปนปรมาจารย
สํานักตงซาน บางตํานานก็บอกวาเปน 5 ปรมาจารยผูสืบทอดวิชาของสํานักเสา
หลิน พบการบูชาปรมาจารยนี้ที่ศาลเจาโหงวโจว จังหวัดนครราชสีมา   
 (5) ปรมาจารยตาเฟง (大峰祖师  Dàfēnɡ zǔshī) 
คือ ปรมาจารยตาเฟง เปนพระที่มีชื่อเสียงแหงเมือง เฉาหยาง(潮阳Cháoyánɡ) 
ในยุคปลายของสมัยซงเหนือ เดิมแซ หลิน (林Lín) ชื่อ หลิงเออ (灵噩Línɡ’è) 
อักษร ทงโสว (通叟 tōnɡsǒu) ชาตะป ค.ศ. 1039 และมรณะป 1125 พบการ
บูชาปรมาจารยนี้มูลนิธิสามัคคีสุรินทร ฌาปนกิจสงเคราะห (ไตฮงกง) จังหวัด
สุรินทร   
 4.3 สุสาน  ศาสนสถานของชาวไทยเชื้อสายจีนประเภทสุสานโดยมาก
อยูในความดูแล หรือจัดตั้งโดยมูลนิธิการกุศล มูลเหตุการณกอตั้งเนื่องจากวาเมื่อ
ชาวไทยเชื้อสายจีนเสียชีวิตไมมีที่ฝงศพ  ไมมีสถานที่ประกอบพิธีศพตามประเพณี 
จึงไดรวมกันกอตั้งสุสานขึ้น สุสานสวนใหญสรางอยูบริเวณรอบนอกเขตจังหวัด
เนื่องจากตองการพื้นที่มาก สุสานทุกแหงใชคําวา “山庄 shān zhuānɡ”  การ
สรางสุสานสรางเปนเนินรูปโคง ดานบนเปนมุมแคบเล็กลง ดานหนาปากกวาง 
เปนพื้นที่วางเครื่องเซนไหวบูชา จากการสํารวจพบวา ทุกจังหวัดมีศาสนสถาน
ประเภทสุสานอยางนอยหนึ่งแหง บางจังหวัดมีมากกวาหนึ่งแหงก็มี  ดังนี้  
 (1) สุสานสวางบูชาธรรมสถาน (明尊山庄 Mínɡ zūn 

shānzhuānɡ) อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี      
  (2) สุสานฮวยเซย (怀先山庄 Huái xiān shānzhuānɡ) 
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธาน ี
  (3) สุสานสุขาวดี (极乐山庄 Jílè shānzhuānɡ) อยูในความ
รับผิดชอบของมูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห อําเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 
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  (4) สุสานไตเจง(大象山庄 Dàxiànɡ shān zhuānɡ) อําเภอ
เมือง จังหวัดสุรินทร 
  (5) สุสานมูลนิธิสวางจรรยาธรรมสถาน(明礼山庄 Mínɡ lǐ 

shānzhuānɡ) อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย  
  (6) มูลนิธิหลักเสียงเซี่ยงตึ้งสวางเมตตาธรรมสถาน (เมงยิ้น
เซี่ยงตั๊ว) (乐善善堂明仁善坛 Lèshàn shàn tánɡ mínɡrén shàn tán) 
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
 
ภาพตัวอยางศาสนสถานประเภทสุสาน 
 

สุสานสวางบูชาธรรมสถาน อําเภอวาริน-
ชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

สุสานฮวยเซย   อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

สุสานสุขาวดี  อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะ-
เกษ 

 
สุสานไตเจง  อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร 
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มูลนิธิหลักเสียงเซี่ยงตึ้งสวางเมตตาธรรม
สถาน (เมงยิ้นเซี่ยงตั๊ว) 

สุสานฝงศพแบบจีน ตั้งอยูภายในสุสานจีน 

 
5.อิทธิพลของศาสนสถานจีนตอชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวไทยพ้ืนถิ่น 
 

5.1 การสรางอัตลักษณของชาวไทยเชื้อสายจีน 
ความสัมพันธระหวางไทยกับจีนพบวา ในชวง พ.ศ. 2492-2518  
เย็น การติดตอกับจีนเปนไปดวยความยากลําบาก  เพราะมีกฎหมายหามติดตอ
กับจีน(เทพรัตนราชสุดาฯ,สมเด็จพระ: 2548) ในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง เมื่อ
มีประเทศตะวันตกเริ่มเขามาในไทย และดวยความแตกตางทางความคิดทางการ
เมืองการปกครอง ความสัมพันธกับจีนหยุดชะงักไปเกือบ 100 ป และมีการฟนฟู
ความสัมพันธใหมในสมัย ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เปนนายกรัฐมนตรี และมีการ
สถาปนาความสัมพันธทางการทูตอยางเปนทางการ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 
(บัณฑูร:2548) จากประวัติความสัมพันธไทย – จีนจะเห็นวา หลังจากที่ชาวจีน
อพยพมาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยแลว มีอยูชวงหนึ่งที่อัตลักษณของชาวจีนไดรับ
ผลกระทบจากกฎหมายไทย ชาวไทยเชื้อสายจีนตองปรับตัวใหเขากับคนไทย ทํา
ใหการดํารงเอกลักษณของตนหยุดชะงักหรือเปลี่ยนแปลงไป เชน การเป
นามสกุลจากแซ เปนนามสกุลภาษาไทย7 การแตงงานกับคนไทย  การนับถือ

                                                        
7 ในป พ.ศ.2456 มีพระราชบัญญัตินามสกุลขึ้น ชาวไทยเชื้อสายจีนจึงเปลี่ยนมาใชนามสกุล
แบบคนไทย และดวยความคิดที่วา ผูที่มียศถาบรรดาศักดิ์สูงและกลุมชนชั้นสูง จะมีนามสกุล
ขนาดยาวหลายพยางค ชาวไทยเชื้อสายจีนจึงตั้งนามสกุลใหมีความยาวหลายพยางคดวย 
สวนมากสื่อถึงการประกอบกิจการคา บางนามสกุลใชคําภาษาไทยที่พองกับแซเดิมมาเปนคํา
แรกของนาม สกุล เชน คงเถลิงศิริวัฒนา ลิมปธีปราการ ตั้งเจริญพานิชกุล อภิมหาชนคลังทอง
อาชานันทกูล  ลี้จงเพิ่มพูน เปนตน (อานรายละเอียดเรื่องนี้ไดใน เมชฌ, 2552
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สุสานฝงศพแบบจีน ตั้งอยูภายในสุสานจีน  

อิทธิพลของศาสนสถานจีนตอชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวไทยพ้ืนถิ่น  

การสรางอัตลักษณของชาวไทยเชื้อสายจีน  จากขอมูล
2518  เปนยุคสงคราม

เย็น การติดตอกับจีนเปนไปดวยความยากลําบาก  เพราะมีกฎหมายหามติดตอ
ในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง เมื่อ

ยความแตกตางทางความคิดทางการ
ป และมีการฟนฟู

คึกฤทธิ์ ปราโมช เปนนายกรัฐมนตรี และมีการ
กรกฎาคม 2518 

จีนจะเห็นวา หลังจากที่ชาวจีน
อพยพมาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยแลว มีอยูชวงหนึ่งที่อัตลักษณของชาวจีนไดรับ
ผลกระทบจากกฎหมายไทย ชาวไทยเชื้อสายจีนตองปรับตัวใหเขากับคนไทย ทํา
ใหการดํารงเอกลักษณของตนหยุดชะงักหรือเปลี่ยนแปลงไป เชน การเปลี่ยน

การแตงงานกับคนไทย  การนับถือ

ชาวไทยเชื้อสายจีนจึงเปลี่ยนมาใชนามสกุล
แบบคนไทย และดวยความคิดที่วา ผูที่มียศถาบรรดาศักดิ์สูงและกลุมชนชั้นสูง จะมีนามสกุล

ชาวไทยเชื้อสายจีนจึงตั้งนามสกุลใหมีความยาวหลายพยางคดวย 
บางนามสกุลใชคําภาษาไทยที่พองกับแซเดิมมาเปนคํา

เจริญพานิชกุล อภิมหาชนคลังทอง 
2552)  
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ศาสนาพุทธแบบไทย เขาวัดไทย เปนตน แตหลังจาก พ.ศ. 2518 เปนตนมา ไทย
และจีนไดสถาปนาความสัมพันธกันอีกครั้ง ชาวไทยเชื้อสายจีนประกอบกิจการคา
รุงเรือง มีอํานาจทางเศรษฐกิจทั้งระดับชุมชนและระดับประเทศ ประกอบกับ
ความยิ่งใหญเกรียงไกรของประเทศแม ทําใหชาวไทยเชื้อสายจีนในปจจุบันเปนที่
ยอมรับในสังคม  สงผลใหชาวไทยเชื้อสายจีนเกิดความภาคภูมิใจในความเปนจีน
ของตน จึงพยายามสรางอัตลักษณขึ้นใหมอีกครั้ง กิจกรรมที่สื่อถึงการสรางอัต
ลักษณ เชน การขึ้นปายกิจการเปนภาษาจีน การกอตั้งโรงเรียนจีน การประกอบ
กิจกรรมตามเทศกาล ถือศีล กินเจ ปฏิบัติศาสนกิจ การจัดมหรสพอุปรากรจีน 
การเรียกขานกันดวยคําภาษาจีน และสิ่งหนึ่งที่สามารถเปนศูนยรวมการแสดงอัต
ลักษณความเปนจีนไดชัดเจนก็คือ การสรางศาลเจา นั่นเอง แมชาวไทยเชื้อสาย
จีนบางสวนจะเปนชาวจีนรุนหลัง พูดภาษาจีนไมไดแลว หรือความเปนเชื้อสายจีน
เจือจางโดยการแตงงานกับชาวไทยพื้นถิ่นไปแลว แตก็พยายามสรางความเปนจีน
ใหกับตนเองดวยการไปไหวเจาในศาลเจาเมื่อถึงเทศกาลสําคัญ การเรียกขานกัน
ดวยคําภาษาจีน ซึ่งบางครั้งหาไดเขาใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมที่ปฏิบัติอยาง
แทจริงไม หากแตกระทําเพื่อตองการสรางอัตลักษณความเปนจีนของตนเทานั้น   

 5.2 อิทธิพลตอชาวไทยพื้นถิ่น  
  5.2.1 ความเชื่อ ชาวไทยพื้นถิ่นแมจะนับถือพุทธศาสนา แตก็มีความ
เชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไสยศาสตร สิ่งลี้ลับเปนทุนเดิมอยูแลว โดยเชื่อวาการบูชา
เทพเจา ผี เจาที่เจาทาง เทวดา จะสามารถอํานวยใหสมความปรารถนาได เมื่อ
เห็นวาชาวไทยเชื้อสายจีนบูชาเทพเจา และประกอบกิจการคาร่ํารวย จึงเชื่อและ
บูชาเทพเจาตามอยางชาวไทยเชื้อสายจีน เชน การบูชาเทพเจาฮก ลก ซิ่ว  เทพ
เจาไฉซิงเอี๊ยะ (เทพเจาแหงโชคลาภ)  ผีซิ่ว (เปนสัตวในตํานานที่กินอยางเดียว แต
ไมถาย เชื่อวาเปนการดูดทรัพยเขาบาน)  เจาแมกวนอิม เทพกวนอู ขงจื้อ เปนตน 
นอกจากนี้ เมื่อถึงเทศกาลกินเจ ชาวไทยพื้นถิ่นยังรับและยึดถือวัฒนธรรมการกิน
เจ เพื่องดเวนการฆาสัตวตัดชีวิต อาจจะเปนเพราะมูลเหตุคําสอนทางศาสนาที่
พองกัน หรือการปฏิบัติตามอยางชาวไทยเชื้อสายจีน หรือทั้งสองอยางก็เปนได    
 5.2.2 กิจกรรมสาธารณกุศล การกอตั้งศาลเจาของชาวไทยเชื้อสายจีน
เปนลักษณะการรวมตัวกันและการบริจาคทุนทรัพยเพื่อกอสรางศาลเจาใหเปนที่
ประดิษฐานพระ เจาที่ และเทพเจาเพื่อสักการบูชา นอกจากนี้ดวยคําสอนทาง
ศาสนาที่วา การชวยเหลือผูยากไรและผูตกทุกขไดยาก จะนํามาซึ่งความสุขความ
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เจริญของตนและครอบครัว การกอตั้งศาลเจานอกจากจะเปนศูนยรวมใจชาวไทย
เชื้อสายจีนแลว ยังดําเนินการในรูปแบบของมูลนิธิเพื่อชวยเหลือกิจการสาธารณ
กุศลโดยไมหวังผลกําไรอีกทางหนึ่ง ดังจะเห็นไดจากการขอจดทะเบียนกอตั้ง
มูลนิธิตางๆ ภารกิจที่กําหนดไวจะเปนการชวยเหลือบรรเทาสาธารณภัย กิจการ
การกุศลตางๆ สนับสนุนการศึกษา ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนั้นการเกิดขึ้น
ของมูลนิธิของชาวไทยเชื้อสายจีนจึงมีสวนชวยเหลือชาวไทยพื้นถิ่น เชน การ
ชวยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย ภัยธรรมชาติ บริจาคโลงศพ เปนที่เก็บศพไร
ญาติ กูชีพ เปนตน      
 
6. สรุปอภิปรายผล 
 
 จากขอมูลในบทความนี้ขางตนจะเห็นวา ชาวไทยเชื้อสายจีนที่อพยพมา
ตั้งรกรากอยูในประเทศไทยยังคงนับถือศาสนาและเทพเจาอยางเหนียวแนน ใน
เทศกาลสําคัญตางๆ เชน เทศกาลตรุษจีน เทศกาลกินเจ เทศกาลเชงเมง เทศกาล
ไหวพระจันทร ชาวไทยเชื้อสายจีนจะเดินทางไปไหวพระและเทพเจาในศาลเจาที่
ตนเคารพนับถือ  

การตั้งศาลเจาของชาวไทยเชื้อสายจีนในชวงแรกเปนลักษณะของการ
ตั้งศาลพระภูมิเจาที่ อาจจะเปนศาลพระภูมิสวนบุคคล หรือศาลพระภูมิของ
ชุมชนเล็กๆชุมชนหนึ่งเทานั้น ตอมาเมื่อมีชาวไทยเชื้อสายจีนจํานวนมากขึ้น 
ประกอบธุรกิจการคาร่ํารวยมากขึ้น ก็รวมกันบริจาคเงินทุนสรางศาลเจาขนาด
ใหญ อัญเชิญพระ หรือเทพเจาที่ตนเคารพนับถือมาประดิษฐานเพื่อใหเปนที่
เคารพกราบไหวบูชา เปนพึ่งทางใจและศูนยรวมของชาวไทยเชื้อสายจีน เมื่อมี
จํานวนสมาชิกและเงินทุนมากขึ้นก็จัดตั้งเปนสมาคมและมูลนิธิการกุศล ประกอบ
กิจการสาธารณกุศลเพื่อชวยเหลือผูตกทุกขไดยาก เพราะเชื่อวาผลบุญนั้นจะ
นํามาซึ่งความผาสุกแกครอบครัวและชุมชน  

ศาสนสถานแบงไดเปน ศาลพระภูมิเจาที่ ศาลเจา มูลนิธิ สมาคม และ
สุสาน สิ่งเคารพภายในศาสนสถาน ไดแก  พระภูมิเจาที่ พระพุทธเจา นักบวชใน
ลัทธิเตา เทพเจาตามความเชื่อในลัทธิเตา บุคคลที่ไดรับยกยองใหเปนเทพ เทพ
เจาจากตํานานและวรรณคดี   

ความเชื่อในการบูชาเทพเจาไมเพียงไดรับความนิยมในกลุมของชาวไทย
เชื้อสายจีนเทานั้น หากแตยังแผขยายและแทรกซึมสูชาวไทยพื้นถิ่นดวย เชน เทพ
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เจาฮกลกซิ่ว ผีซิ่ว เทพเจากวนอู เจาแมกวนอิม ลวนเปนเทพที่ชาวไทยรูจักและ
นิยมบูชาเชนเดียวกับชาวไทยเชื้อสายจีน 

 นอกจากนี้ การดําเนินกิจกรรมของศาสนสถานจีนยังอํานวยประโยชน
ตอทั้งชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวไทยพื้นถิ่นในการประกอบศาสนกิจ การ
ชวยเหลือ บรรเทาสาธารณภัย การศึกษา สงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม       
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ตัวนําสวนเติมเต็มในภาษาไทยถิ่นอีสาน 
Complementizers in Northeastern Thai dialect 

 
ชมพูนุท ธารีเธียร

1
 

 
บทคัดยอ 

 

ตัวนําสวนเติมเต็มมีบทบาทอยางมากในประโยคความซอน ตัวนําสวน
เติมเต็มในภาษาไทยถิ่นกลางที่นักภาษาศาสตรไดศึกษาไวไดแก  วา  ให  ที่  จาก
การคนควายังไมพบวามีการศึกษาตัวนําสวนเติมเต็มในภาษาไทยถิ่น ผูเขียน
สันนิษฐานวา การปรากฏของตัวนําสวนเติมเต็มในภาษาไทยถิ่นนาจะมีความ
แตกตางไปจากภาษาไทยถิ่นกลาง บทความนี้มีวัตถุประสงคที่จะคนหาตัวนําสวน
เติมเต็มในภาษาไทยถิ่นอีสานวามีคําใดบาง  มีการปรากฏแตกตางไปจาก
ภาษาไทยถิ่นกลางอยางไร และตัวนําสวนเติมเต็มเหลานั้นมีการปรากฏรวมกับ
คํากริยาประเภทใด ผูเขียนเก็บขอมูลประโยคในภาษาไทยถิ่นอีสานเพื่อนํามา
เปรียบเทียบกับประโยคในภาษาไทยถิ่นกลาง โดยเก็บจากเอกสารภาษาไทยถิ่น
กลาง และภาษาไทยถิ่นอีสานที่พิมพดวยอักษรไทย จากนั้นนําไปสอบถามผูบอก
ภาษาอีสาน ผลการศึกษาพบวา คํากริยา  วา  ให   ในภาษาถิ่นอีสานมีการกลาย 
เปนคําไวยากรณ โดยมีหนาที่เปนตัวนําสวนเติมเต็มเชนเดียวกันกับในภาษาไทย
ถิ่นกลาง  การปรากฏของตัวนําสวนเติมเต็ม วา  ให   อาจปรากฏหลัง
สกรรมกริยาหรืออกรรมกริยา แตคํากริยาในภาษาไทยถิ่นอีสานที่ปรากฏรวมกับ 
วา  ให  นั้นมีจํานวนจํากัดกวาคํากริยาที่ปรากฏรวมในภาษาไทยถิ่นกลาง 
อยางไรก็ตามบางประโยคสามารถละตัวนําสวนเติมเต็ม ให  วา และมีการหยุด
ชั่วขณะหนาอนุพากยซอน สวนคํานาม หมอง หรือ บอน (ที่)  ในภาษาไทยถิ่น
อีสานไมปรากฏเปนตัวนําสวนเติมเต็มอยางในภาษาไทยถิ่นกลาง  การปรากฏของ

                                                        
1 ผศ.ดร.ชมพูนุท ธารีเธียร อาจารยประจําสาขาภาษาและวรรณคดีตะวันออก คณะ          
ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ตัวนําสวนเติมเต็ม ที่  ในภาษาไทยถิ่นกลางซึ่งไมปรากฏในภาษาไทยถิ่นอีสานนั้น 
ผูบอกภาษาจะพูดเปนประโยคความเดียวสองประโยค โดยไมมีการปรากฏรวม
ของตัวนําสวนเติมเต็ม ดังนั้นคํา  หมอง หรือ บอน (ที)่  ในภาษาไทยถิ่นอีสานซึ่ง
ทําหนาที่เปนคํานาม และคําบุพบทนั้นไมปรากฏเปนตัวนําสวนเติมเต็มใน
ภาษาไทยถิ่นอีสาน 

 
คําสําคัญ: ตัวนําสวนเติมเต็ม, ภาษาไทยถิ่นอีสาน, ภาษาไทย  
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Abstract 
 

The complementizers play the important role in forming 
complex sentence. Thai linguists had studied the complementizers 
in Standard Thai (ST), the finding show that there are three 
complementizers : waa, ha y and thii . The reviewing of literature 
shows that there have been no study on complementizers in Thai 
Dialects. I surmise that the phenomenon of complementizers in 
Northeastern Thai Dialects (NTD) are difference from in ST. This 
study aims to identify the complementizers in NTD and find out 
how they occur. Base on the data, forming complex sentence in 
NTD and ST, they were compared and found out their occurrence: 
verb classes and complementizers. The finding of this study, two 
complementizers in NTD,  and  are grammaticalized from 
the verb  ‘to say’ and the verb  ‘to give’ respectively. Their 
syntactic behaviors comform with the complementizers found in ST. 
The two complementizers in NTD may be occur back of intransitive 
verbs or transitive verbs, but the number of verb classes in NTD 
which occur with them have less than the number of verb classes in 
ST. However, some sentences, the Complementizers ‘’ 
were not occurrence by the deletion (Zero Complementizers) and a 
pause before subordinate clauses. No have the occurrence of noun  
 ‘place’ in NTD, the informants use the noun ‘’ or ‘’. 
And no have The complementizer ‘’ in forming complex 
sentence in NTD, the informants will use in forming two single 
sentences, no have the occurrence of the Complementizers. So that 
the noun and the preposition ‘’ or ‘’ are not the 
Complementizers in NTD. 

 
Keywords: complementizers, Northeastern Thai Dialects, Thai 
Dialects 
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บทนํา  
 

เปนที่ทราบกันดีวาคํา วา เปนอกรรมกริยาในภาษาไทยมาตรฐานทั้งนี้
พิจารณาไดจากการปรากฏของคํา วา ในประโยคดังตอไปนี้ 

 
ฉัน วา แลวมันตองเปนแบบนี ้   (เคยบอก เคยพูด) 
เขา ไม วา อะไรเลย    (พูด ตําหน)ิ 
เขา จะ วา อะไรได    (พูด ตําหน)ิ 

 
 คําวา วา  ในประโยคแรกแปลวา เคยพูด  เปนคํากริยาตามหลัง
ประธาน ฉัน  สวนคํา  วา  ประโยคที่สองแปลวา พูด ตําหนิ  เปนคํากริยาที่
สามารถทําใหปฏิเสธไดโดยตามหลังคําปฏิเสธ  ไม  สวนคํา  วา ในประโยคที่สาม  
แปลวา พูด ตําหนิ เปนคํากริยาที่นําดวยคํากริยาชวย  จะ     
 Kitima Indrambarya (1994 : อางถึง .Pranee Kullavanijaya, 
1974: 214-215) กลาววา  วา  เปนสกรรมกริยาเพราะตองการอารกิวเมนต 
(argument) 2 สวนคือ ประธาน และกรรมที่เปนประโยค เชน “ฉัน วา แลว วา
ฝนจะตก” คํา  วา  ตองการ  ฉัน  เปนประธานและตองการ   วาฝนจะตก  มา
เปนกรรมที่เปนประโยคเพื่อทําใหประโยคสมบูรณ 
 ตอมา  วา  มีการกลายเปนคําไวยากรณ (grammaticalization) โดย
กลายเปนคําบุพบทมีหนาที่เปนตัวนําสวนเติมเต็ม Kitima Indrambarya (1994 : 
312, 326) กลาวถึง วา  ในฐานะที่เปนตัวนําสวนเติมเต็มนั้นเปนคําบุพบท ตาม
ดวยอนุพากยเติมเต็ม โดยอนุพากยเติมเต็มที่นําดวย  วา  นี้เปนสวนเติมเต็มของ
คํากริยาหลักในอนุพากยหลัก ตัวอยางเชน 
 

 นวล บอก เล็ก [วา เงิน อยู ใต เตียง] 
 

 คํากริยาหลัก  บอก  ตองการตัวนําสวนเติมเต็ม  วา  ซึ่งนําเอาอนุพากย  
เงินอยูใตเตียง  มาเติมเต็มกริยาหลัก คํากริยาหลักในอนุพากยหลักซึ่งตองการ
ตัวนําสวนเติมเต็ม วา  มักจะเปนคํากริยาที่มีผลตอการรับรู (the awareness or 
the acknowledgement) โดยจําแนกเปนคํากริยาที่เกี่ยวกับการพูด-การยืนยัน 
(the denoting indirect speech or assertion) เชน บอก พูด บรรยาย ถาม 
ตะโกน คุย อวด โม สัญญา  คํากริยาที่เกี่ยวกับการรับรู-เขาใจ-เชื่อถือ (the 
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expressing awareness with respect) เชน  ไดยิน เขาใจ คิด นึก ฝน เชื่อ 
ตั้งใจ เปนตน 
 Amara Prasithrasint (2009: 152) กลาววา วา  เปนกริยาที่เกี่ยวกับ
สื่อสาร (Communicative verbs) และไดมีการเปลี่ยนแปลงทางไวยากรณ
กลายเปนตัวนําสวนเติมเต็มซึ่งจะพาเอาอนุพากยเติมเต็มมาดวย ตัวนําสวนเติม
เต็ม  วา  ปรากฏรวมกับกริยาสื่อสารอื่นๆ เชน พูด ตอบ กลาวหา รอง อาง เลา  
ตัวอยางเชน 
 

 เขา พูด [วา คุณเปนคนดี]      
 เขา คิด [วา คุณเปนคนดี]    
   

 คําวา  วา  ในประโยคขางตนมีการเปลี่ยนแปลงทางไวยากรณทําหนาที่
เปนตัวนําสวนเติมเต็มโดยตามหลังคํากริยาสื่อสารซึ่งเปนคํากริยาหลักคือ  พูด  
คิด  อารกิวเมนตที่ตามหลังกริยาหลักเปนอนุพากยเติมเต็ม (complement 
clause) คือ วา คุณเปนคนดี และ วา คุณเปนคนดี ตามลําดับโดยมี วา เปน
ตัวนําสวนเติมเต็ม 
 Amara Prasithrasint (2009: 147) ยังกลาวอีกวา ตัวนําสวนเติมเต็ม
เปนคําไวยากรณที่บงช้ีอนุพากยเติมเต็มซึ่งเปนอารกิวเมนตของคํากริยาหลัก ทั้งนี้
คํากริยาหลักจะเลือกที่จะปรากฏกับตัวนําสวนเติมเต็มใดๆ (วา ให ที่)  และตาม
ดวยอนุพากยเติมเต็มหรือสวนเติมเต็มประโยค (Complement clause หรือ 
sentential complement) เมื่อพิจารณาตามชนิดของคําแลว อมรา ประสิทธิ- 
รัฐสินธุ (2543 : 36, 38)  จัดให วา  ให   ซึ่งเปนคํากริยา และ ที่  ซึ่งเปนคํานาม
นั้นจัดเปนคําบุพบทดวย กลาวคือ มีรูปเดียวกันกับคําบุพบท โดยทําหนาที่เปน
ตัวนําสวนเติมเต็ม  
 สวนคํา  ให  เปนคําสกรรมกริยาในภาษาไทยมาตรฐาน พิจารณาได
จากการปรากฏของคํา  ให  ในประโยคดังตอไปนี้ 
 

 เขา ให นอยหนา ฉัน (มอบ ยกให) 
 เขา จะให กางเกง ฉัน (มอบ ยกให) 
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 คําวา  ให  ในประโยคขางตน แปลวา มอบ ยกให แจก เปนคํากริยากอ
เหตุ (causative verbs) บางตําราเรียกวา กริยาทวิกรรม (ditransitive verbs)  
ตามหลังประธาน เขา   สวนในประโยคที่สอง ให  เปนคํากริยาที่นําดวยคํากริยา
ชวย  จะ     
 ตอมา  ให  มีการกลายเปนคําไวยากรณ โดยกลายเปนคําบุพบทมี
หนาที่เปนตัวนําสวนเติมเต็ม เชนเดียวกัน   คําวา  ให  ไดพาเอาอนุพากยเติม
เต็มที่ทําหนาที่ในฐานะกรรมของคํากริยาในประโยคหลักมาดวย ตัวอยางเชน 
 

 เขา สั่ง  [ให   ฉันนั่งลง]     
 เขา ขอรอง  [ให   ฉันไปดวย]      
 
 คํา  ให  ในประโยคขางตนเปนตัวนําสวนเติมเต็มที่พาเอาอนุพากยเติม
เต็ม  ฉันนั่งลง  ฉันไปดวย  มาปรากฏดวย  คํา  ให  ปรากฏรวมกับคํากริยา  สั่ง  
ขอรอง  ตามลําดับ  
  Kitima Indrambarya (1994 : 245, 285) กลาวถึง ให ในอนุพากย
เติมเต็มวา  ให เปนสกรรมกริยากอเหตุ ตามหลังคํากริยาบางกลุมที่ตองการ
สกรรมกริยากอเหตุ  ให  เชน คํากริยาแนะนํา คํากริยาสั่งการ คํากริยาเหลานี้เชน 
บอก อนุญาต เชิญ ใช  ชวน  ขอ ขอรอง  แนะนํา  ปรารถนา  สั่ง  วาน  จาง  
ตัวอยางเชน 
 

 พอ อนุญาต  [ให ปุกไปเที่ยว]    
 แดง  ขอรอง เล็ก [ให เล็กลางจาน]     
 

 อนุพากยเติมเต็มที่มีคําวา  ให  นั้นเปนสวนเติมเต็มของคํากริยาหลัก  
อนุญาต  ขอรอง อยางไรก็ตาม Kitima Indrambarya (1994 : 294) ไดจัดคําวา  
ให  เปนคําวิเศษณบอกเปาหมายที่นําหนา อนุพากยเติมเต็ม  คํากริยาหลักที่
ตองการ  ให  เปนตัวนําสวนเติมเต็ม เชน  อวด  บน  แจก  เลา  ปอน  
ตัวอยางเชน 
 

    แม  เลา นิทาน      [ให ปุม ฟง]   
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 นอกจากนี้ Amara Prasithrasint (2009 : 151) ไดเสนอเกณฑการ
พิจารณาประโยคที่มีอนุพากยเติมเต็มวา อนุพากยเติมเต็มนั้นสามารถแทนดวยคํา
วา  อะไร  ไดดังตัวอยางเชน 
 

 เขา   สั่ง   [ให  ฉันนั่งลง] 
 เขา   สั่ง   [อะไร] 
  

 การใชคําถาม  อะไร  แทนในตําแหนงหลังคํากริยาในประโยคหลัก ยอม
แสดงวา ใหฉันนั่งลง เปนอนุพากยเติมเต็มของคํากริยา  สั่ง  สวนคําวา  ให  ไมใช
คํากริยาหลักแตเปนตัวนําสวนเติมเต็มที่พาเอาอนุพากยเติมเต็มมาดวยเพื่อทําให
ประโยคสมบูรณขึ้น 
 สําหรับคําวา ที ่ Amara Prasithrasint (2009: 151) กลาววา  ที่  เปน
คํานามและไดมีการกลายเปนคําไวยากรณโดยกลายเปนบุพบททําหนาที่เปน
ตัวนําสวนเติมเต็มเชนเดียวกัน  
 

 ฉัน  เคยมา  ทีแ่หงนี้  แลว 
 ฉัน  เสียใจ   [ที ่  คุณไมมา] 
 

 คําวา  ที ่ ในประโยคแรกเปนคํานาม หมายถึง สถานที่ แหลง  สวนคํา
วา  ที ่ ในประโยคที่สองเปนตัวนําสวนเติมเต็มที่นําหนาอนุพากยเติมเต็ม  คุณไม
มา  ซึ่งสามารถทดสอบวาเปนอนุพากยเติมเต็มได โดยการแทนดวยคําวา อะไร 
เชนเดียวกันกับ  ให   วา   ตัวอยางเชน 
 

 ฉัน เสียใจ [ที ่คุณไมมา] 
 ฉัน เสียใจ [อะไร] 
  

จากตัวอยางสามารถแทนที่  ทีคุ่ณไมมา  ดวยคําวา อะไร ดังนั้น คุณไม
มา เปนอนุพากยเติมเต็มของคํากริยาหลักคือ  เสียใจ   โดยมี   ที่  เปนตัวนําสวน
เติมเต็มของอนุพากย 
 งานวิจัยของ Kitima Indrambarya (1994 : 330) กลาววา ตัวนําสวน
เติมเต็ม  ที ่ เปนคําบุพบทที่พาอนุพากยซอนมาเติมเต็มคํากริยาหลักในอนุพากย
หลัก คํากริยาหลักที่ตองการตัวนําสวนเติมเต็ม ที่  มักเปนคํากริยาที่เกี่ยวกับ
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ปฏิกิริยาทางอารมณ (an emotional reaction) ตัวอยางคํากริยาที่ตองการ
ตัวนําสวนเติมเต็ม  ที ่ เชน  เบื่อ  ชอบ  ดีใจ  โกรธ  นอยใจ  เสียใจ  ยินดี  โชคดี  
เคราะหดี  ตัวอยาง 
  

 ฉัน   โชคด ี  [ที ่   เธอไปทัน] 
 แม   ชอบ   [ที ่  ตุมตื่นเชา] 
 

 นอกจากนี้ในบทความของ Amara Prasithrasint (2009)  ไดระบุวา 
คํากริยาหลักที่ตองการตัวนําสวนเติมเต็ม   ให  วา  ที่  มักเปนคํากริยาที่มี
ลักษณะดังนี้ 
 
 คํากริยาที่ตองการตัวนําสวนเติมเต็ม  ให แไดแก  
   คํากริยากอเหตุ (causation)  เชน  สราง สงผล ดลบันดาล  
    คํากริยากดดัน (pressure)   เชน  เคี่ยวเข็ญ ขอรอง บังคับ 
 คํากริยาที่ตองการตัวนําสวนเติมเต็ม  วา ไดแก  
   คํากริยาแสดงการกระทํา (action)  เชน แขงขัน เสแสรง กลายเปน   
   คํากริยาบอกความรูสึก (feeling)  เชน มั่นใจ  แปลกใจ เกรง 
    คํากริยาบอกการไดยิน (hearing)  เชน  ไดยิน ฟง    
    คํากริยาบอกการรับรู-ปริชาน (cognition) เชน แปล ไดความ 
หมายความ 
    คํากริยาเกี่ยวกับการพูด (saying) เชน รายงาน อธิบาย อวยพร  
    คํากริยาเกี่ยวกับการเห็น (seeing)  เชน จับตา พบ ปรากฏ   
    คํากริยาบอกการคิด (thinking) เชน สงสัย  จําได  ยอมรับ 
 คํากริยาที่ตองการตัวนําสวนเติมเต็ม ที ่ ไดแก  
    คํากริยาบอกลักษณะ (character) เชน ใจราย ใจแคบ ดึงดัน   
    คํากริยาบอกความรูสึก (feeling) เชน  เจ็บใจ  ผิดหวัง เสียดาย 
    คํากริยาบอกความตั้งใจ (intention) เชน ตั้งใจ  ยืนยัน  หวัง  
    คํากริยาบอกความเปนไปได (possibility)’เชน,เปนไปได  
สมควร สามารถ 
    
 การศึกษาเรื่องตัวนําสวนเติมเต็ม  วา  ให  ที่ จากงานของนักภาษา 
ศาสตรที่กลาวมานี้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงทางไวยากรณของคํากริยา วา  ให   
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และคํานาม  ที ่ ในภาษาไทยถิ่นกลาง  ผูเขียนจึงเกิดขอสงสัยวา ปรากฏการณนี้
ไดปรากฏในภาษาไทยถิ่นอีสานดวยหรือไม และปรากฏอยางไร  คําวา  ที่ เปน
ตัวนําสวนเติมเต็มในภาษาไทยถิ่นอีสานหรือไม ปรากฏอยางไร  มีคํากริยาชนิด
ใดบางที่ปรากฏรวมกับตัวนําสวนเติมเต็มแตละตัว คํากริยาชนิดใดบางที่ปรากฏ
กับตัวนําสวนเติมเต็มมากกวา 1 คํา  ถามีตัวนําสวนเติมเต็มที่ปรากฏกับคํา
กริยาหลักไดหลายคํา คํานั้นจะแสดงความหมายตางกันหรือไม อยางไร  
 วิธีการศึกษาภาษาไทยถิ่นอีสานในบทความนี้สิ่งที่สําคัญคือ วิธีการหา
ขอมูลจํานวนหนึ่งท่ีเปนประโยคซับซอนเพื่อนํามาใชเปนประโยคนําความคิดผาน
การสนทนากับผูบอกภาษา  ขอมูลที่เปนประโยคซับซอนที่เขียนเปนภาษาไทยถิ่น
อีสานในปจจุบันคอนขางหายาก ทั้งนี้เพราะหนังสือพิมพทองถิ่นลวนแลวแตพิมพ
ขอความเปนภาษาไทยถิ่นกลางทั้งสิ้น ดังนั้นผูเขียนจึงกําหนดวิธีการศึกษาโดย
การรวบรวมขอมูลจากเอกสารและขอมูลจากผูบอกภาษา การรวบรวมขอมูลจาก
เอกสารไดมาจาก 2 แหลงคือ เอกสารที่เขียนเปนภาษาไทยถิ่นกลาง (ภาษาไทย
มาตรฐาน) และเอกสารที่เปนภาษาไทยถิ่นอีสานแตพิมพดวยอักษรไทย จากนั้น
จึงจัดระเบียบของขอมูล กอนที่จะนําไปสนทนากับผูบอกภาษาเพื่อคนหาการ
ปรากฏของตัวนําสวนเติมเต็มในภาษาไทยถิ่นอีสานที่ใชในชีวิตประจําวัน 
 วิธีการรวบรวมประโยคซับซอนจากเอกสารที่เขียนเปนภาษาไทยถิ่น
กลาง ผูเขียนไดรวบรวมประโยคซับซอนที่ปรากฏตัวบงชี้คําวา  วา   ให   ที ่  
จากภาษาไทยถิ่นกลางซึ่งมีผูศึกษาไวบางแลวเชน บทความของ Amara 
Prasithrasint (2009)  งานวิจัยของ Kitima Indrambarya (1994) และคัดเลือก
บางประโยคจากคลังขอมูลภาษาไทยแหงชาติ (Thai National Corpus) สวนการ
รวบรวมประโยคซับซอนจากเอกสารภาษาไทยถิ่นอีสานนั้นผูเขียนไดรวบรวมจาก
หนังสือคําสอนของปราชญชาวบานซึ่งเปนภาษาไทยถิ่นอีสาน แตพิมพดวย
อักษรไทยไดแก งานของบุญนาค พินิจพล (ม.ป.ป.)  เปนงานประเภทกลอนผญา
สอน (ลํายาว)   
 หลักเกณฑในการคัดเลือกประโยคซับซอนมี 2 ประการคือ ประการแรก 
คัดเลือกประโยคที่ปรากฏตัวบงชี้  วา  ให  ที่  ประการที่สอง คัดเลือกประโยคที่
สันนิษฐานวาจะเปนประโยคซับซอนแตไมปรากฏตัวบงชี้  วา  ให  ที่  ทั้งนี้
ผูเขียนไดใชเกณฑการปรากฏของคํากริยาหลักดวย กลาวคือ ประโยคที่มีคํากริยา
หลักที่มีความหมายเกี่ยวกับการสื่อสาร การบังคับ การสั่งการ การแนะนํา การ
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ขอรอง การเชิญชวน การแปลความ การคิด การรับรูเขาใจ กริยากอเหตุ เปนตน 
เนื่องจากคํากริยาเหลานี้ตองการหรือยินยอมใหตัวนําสวนเติมเต็ม  วา  ให  ที ่ 
ปรากฏรวมได ดังที่ Amara Prasithrasint (2009) ไดกลาวไวขางตน  ประโยคที่
ไดคัดเลือกมีจํานวน 100 ประโยค การศึกษาครั้งนี้ผูเขียนไมศึกษาสวนเติมเต็มที่มี
การประสมคํา เชน  ที่จะ  ที่วา  แปลวา  หมายความวา   
 อยางไรก็ตามประโยคที่คัดเลือกไวไมอาจยืนยันไดวาผูบอกภาษาไทยถิ่น
อีสานไดใชสนทนาในชีวิตประจําวันหรือไม ดังนั้นผูเขียนจึงไดเก็บขอมูลจากผูบอก
ภาษาอีกชั้นหนึ่ง ผูเขียนกําหนดใหพื้นที่ที่เปนกรณีศึกษาไดแก อําเภอพิบูลมังสา
หาร และอําเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ใหเปนตัวแทนภาษาไทยถิ่นอีสาน ผู
บอกภาษามีจํานวน 2 คน อายุ 50-65 ป โดยเริ่มจากการสนทนาเรื่องที่เกี่ยวกับ
ประโยคที่คัดเลือกไวพรอมกับสังเกตประโยคที่ผูบอกภาษาพูดโตตอบ 
   
ผลการศึกษา 
 
 ผลการศึกษาที่จะนําเสนอตอไปนี้ เปนประโยคที่ผูบอกภาษาไทยถิ่น
อีสานใชในชีวิตประจําวัน  ทั้งนี้จะเปรียบเทียบกับภาษาไทยถิ่นกลางโดยจะ
นําเสนอตามลําดับดังนี ้

1. การปรากฏของตัวนําสวนเติมเต็ม  วา  ในภาษาไทยถิ่นอีสาน  
2. การปรากฏของตัวนําสวนเติมเต็ม  ให  ในภาษาไทยถิ่นอีสาน  
3. การปรากฏของตัวนําสวนเติมเต็ม  ที ่  ในภาษาไทยถิ่นอีสาน  

 
1. การปรากฏของตัวนําสวนเติมเต็ม  วา  ในภาษาไทยถิ่นอีสาน  

1.1 การปรากฏของคํา วา  ในฐานะคํากริยาในภาษาไทยถิ่นอีสาน 
 คํา  วา   ในภาษาไทยถิ่นอีสานเปนทั้งคํากริยาและตัวนําสวนเติมเต็ม 

เมื่อเปนคํากริยาจะมีความหมายวา พูดวา  บอกวา  กลาววา   ดังตัวอยางตอไปนี ้
 

 (1) เพิ่น สิ วา หยังได : เขา จะ วา อะไรได (พูด ตําหน)ิ 
  (2) เพิ่น บอ วา หยังเลย : เขา ไม วา อะไรเลย (พูด ตําหน)ิ 
  (3) เพิ่น วา อยาประมาท : ทาน กลาววา อยาประมาท (กลาววา) 
  (4) เพิ่น วา อยาผิดศีลหา : ทาน กลาววา อยาผิดศีลหา (กลาววา)                             
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 (5) คันเห็นกับหนาจั่ง สิวา แมน : หากเห็นดวยตาจึง จะบอกวา ใช
(บอกวา) 

(6) ขอย วา แลว มันตองเปนจั่งสิล:.ฉัน วา แลว มันตองเปนแบบนี้  (บอก) 
(7) เจา อยาวา บาปบเห็นโต : เธอ อยาพูดวา บาปไมเห็นตัว (พูด)                                                                                                               
(8) เพิ่น วา เหลายาซําผีฮาย : ทาน กลาววา เหลายาเหมือนผีราย
 (กลาววา) 

 (9) เพิ่น  วา  ขอย : เขา  ตําหนิ ฉัน (ตําหนิ  ดา) 
        

 ประโยคที่ยกมาขางตนคําวา  วา  เปนคํากริยาหมายถึง บอก พูด  
ตําหนิ กลาววา บอกวา สวนเติมเต็มที่ตามหลังคํา  วา  อาจเปนนามวลีเชน
ประโยค (1, 2) อาจเปนกริยาวลีเชนประโยค (3, 4, 5) หรือประโยคเชนประโยค 
(6, 7, 8) ซึ่งทั้งนามวลี กริยาวลี และประโยคนั้นทําหนาที่เปนสวนเติมเต็มของ
กริยา  วา  สวนในประโยคที่ (9) วา  เปนสกรรมกริยาแปลวา ตําหนิ  ดา โดยมี
นามวลี  ขอย  ทําหนาที่เปนกรรมของประโยคซึ่งสามารถแทนดวยคําวา “ใคร”  
               

 1.2 การปรากฏของคํา วา ในฐานะตัวนําสวนเติมเต็มในภาษาไทย
ถิ่นอีสาน 

 จากขอมูลประโยคความซอนในภาษาไทยถิ่นอีสาน คํากริยา วา  มีการ
เปลี่ยนแปลงทางไวยากรณกลายเปนตัวนําสวนเติมเต็ม  
 

 (10) เพิ่น เวา [วา เจาจบเจือ] : เขา พูด [วา คุณเปนคนดี]   
 (11) เพิ่น คึด [วา เจาจบเจือ] : เขา คิด [วา คุณเปนคนดี]   

(12)  คันบเซื่อ กะอยาหาเวา [วา มันบแมน].:.หากไมเชื่อ ก็อยา
กลาวหา [วา มันไมใช] 

(13)  เจา อยาอวด [วา เจาเกง] : เธอ อยาอวด [วา ตัวเองเกง]  
         เจา อยาเบง [วา เจาใหญ]  เธอ อยาเบง [วา ตัวเองใหญ]  
 (14)  เจาอยาขี้คุย [วา เจายังหนุม] : เธอ อยาโม [วา ตัวเองยังแข็งแรง] 
 (15)  เพิ่น หลง [วา เพิ่นมีเงินทองหลาย] : เขา นึก [วา เขามีเงินทอง             
            มากมาย]  
 ประโยคที่ยกมาขางตนคําวา  วา  ไมใชกริยาหลักแตเปนตัวนําสวนเติม

เต็มที่พาเอาอนุพากยซอนมาดวย อนุพากยซอนสามารถแทนดวย อะไร  เราเรียก
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อนุพากยซอนตามตําราไวยากรณไทยดั้งเดิมวา นามานุประโยค หรืออนุประโยคที่
ทําหนาที่หนวยเสริมความของกริยาหลัก  

 คํากริยาหลักในภาษาไทยถิ่นอีสานที่ตองการการปรากฏของตัวนําสวน
เติมเต็ม  วา  มีลักษณะเชนเดียวกับภาษาไทยมาตรฐานไดแก คํากริยาสื่อสาร 
เชน  บอก  แจง  เวา(พูด)  เอิ้น(เรียก)  ยอง(ยกยอ)  ซีม(กระซิบ)  ขี้ตั๋วะ(โกหก)  
ทวย(ทาย) คํากริยาแสดงอารมณความรูสึก เชน ยาน(กลัว)  งึด(แปลกใจ)  มั่นใจ  
คํากริยาเกี่ยวกับการคิดและรับรู(ปริชาน) เชน  คึด(คิด)  ฮู(รู)  หมาย(หวัง)  จื่อ
(จํา)  ยาน(กลัว) แมน(เกรงวา)  พิติ(๋สมมติเอา)  ฝน  คํากริยาที่เกี่ยวกับการไดยิน 
เชน ไดยิน  ตัวอยางประโยค 

 

 (16) เพิ่น เวา  [วา คันใสฝุนขาวสิงามสิตง].:.ทาน พูด [วา หากใสปุย
ขาวจะสวย] (เม็ดเต็มรวง) 

 (17)  เจา อยาหาเวา [วา เพิ่นบมีหมู] : เธอ อยากลาวหา [วา เขาไมมี
เพื่อน] 

 (18)  เจา อยาพิติ๋  [วา โตเปนหนุม] : เธอ อยาสมมติเอา [วา ตัวเองยัง 
            แข็งแรง] 
 (19) ขอย คึด [วา เจาเซาขายสา] : ฉัน คิด  [วา เธอควรหยุดขายเสีย] 
 (20) ขอย ไดยิน [วา เพิ่นถืกหวย] : ฉัน ไดยิน [วา เขาถูกล็อตเตอรรี่] 
 

 จากตัวอยางที่ (16, 17) ตัวนําสวนเติมเต็ม  วา  ปรากฏหลังอกรรม
กริยาหลักซึ่งเปนคํากริยาสื่อสาร เวา (พูด)  หาเวา (กลาวหา) ตัวอยางที่ (18, 19) 
ปรากฏกับคํากริยาเกี่ยวกับการคิดและรับรู  คึด (คิด) พิติ๋ (สมมติเอา) ตัวอยางที่ 
(20) ปรากกฎกับคํากริยาที่เกี่ยวกับการไดยิน  ไดยิน  คํากริยาจากตัวอยางเหลานี้
เปนอกรรมกริยาที่ตองการตัวนําสวนเติมเต็ม วา   

 ตัวนําสวนเติมเต็ม วา อาจปรากฏหลังสกรรมกริยา สกรรมกริยานั้น
อาจตองการการปรากฏหรือยินยอมใหตัวนําสวนเติมเต็มที่พาอนุพากยซอนมา
ปรากฏก็ได   
 

 (21) ก. *เพิ่น บอก อายม ี: *เพิ่น บอก พี่ม ี
   ข. เพิ่น บอก อายมี [วา อยาเฮ็ดนา] : เพิ่น บอก พี่มี [วา อยาทํานา] 
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 (22) ก. *พอเฒา สอน อายมี  : *พอ  สอน อายมี 
ข. พอเฒา สอน อายมี [วา เปนเสือใหไวลาย] : พอ สอน พี่มี [วา   
 เปนเสือตองไวลาย] 

 (23) ก.  เจา อยาขี้ตั๋ว ขอย : เธอ อยาโกหก ฉัน  
   ข.  เจา อยาขี้ตั๋ว ขอย  [วา เจาบอไดเวา] : เธอ อยาโกหก ฉัน  
    [วา เธอไมไดพูด] 
 (24) ก. เพิ่น ติ๋ อายแดง : เขา ตําหนิ พี่แดง 
    ข. เพิ่น ติ๋ อายแดง [วา บอเฮ็ดเวียกหยังเลย : เขา ตําหนิ พี่แดง 

[วา ไมทํางานอะไรเลย]  
 จากตัวอยางที่ (21 ข, 22 ข) คํากริยาหลัก บอก สอน เปนสกรรมกริยา

ที่ตองการการปรากฏของตัวนําสวนเติมเต็ม วา  ที่พาเอาอนุพากยซอนมาดวย 
สวน (21 ก, 22 ก) เปนประโยคไมสมบูรณเพราะไมปรากฏตัวนําสวนเติมเต็ม วา 
และอนุพากยซอน นั่นแสดงวาคํากริยาหลัก บอก สอน ตองการการปรากฏของ
ตัวนําสวนเติมเต็มและอนุพากยซอน กลาวโดยสรุปคือ คํากริยาบางกลุมตองการ
การปรากฏหรือบังคับการปรากฏของอนุพากยซอนที่มีตัวนําสวนเติมเต็มเปน
ตัวเชื่อม 

 สวนตัวอยาง (23ก, 24ก)  ขี้ตั๋ว (โกหก) ติ๋ (ติ ตําหนิ) เปนสกรรมกริยา 
ไมตองมีตัวนําสวนเติมเต็ม วา ก็ได  สําหรับตัวอยางที่ (23 ข. 24 ข.) มีตัวนําสวน
เติมเต็ม  วา  พาเอาอนุพากยซอนมาเติมเต็ม คํากริยาหลัก  ขี้ตั๋ว  ติ๋ จึงอาจกลาว
ไดวา คํากริยาบางกลุมไมบังคับการปรากฏของอนุพากยซอนแตยินยอมใหปรากฏ
ไดเพื่อทําใหประโยคสมบูรณขึ้น (อนุพากยซอนจะปรากฏหรือไมก็ไดสําหรับคํา
กริยาหลักบางกลุม) 

 
 การปรากฏในลักษณะอื่นๆ 

 ผูเขียนพบวาบางครั้งประโยคในภาษาถิ่นอีสานบางประโยคไมปรากฏ
ตัวนําสวนเติมเต็ม วา (Zero Complementizer) เจาของภาษาก็สามารถสื่อสาร
กันได ตัวอยางประโยค (25-27) ก   

 

 (25) ก. เพิ่น ทวย  หยังกะแมนเบิ๋ด : เขา ทาย [วา อะไรก็ถูกตองหมด]  
   ข.  *เพิ่น ทวย : *เขา ทาย  
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 (26) ก. เพิ่น หวัง  สิเปนดองนําเจา : เขา หวัง [วา จะแตงงานกับเธอ]  
   ข. *เพิ่น หวัง : *เขา หวัง   
 (27)  ก.  เพิ่น หวัง  สิฝากผีฝากไขนําเจา : เขา หวัง [วา จะฝากผีฝาก

ไขกับเธอ]  
   ข.  *เพิ่น หวัง : *เขา หวัง   

 ประโยคที่ (25 ก, 26 ก, 27 ก) คํากริยาหลัก  ทวย(ทํานาย)  หวัง  
ตองการอนุพากยซอนมาเติมเต็มโดยไมปรากฏตัวนําสวนเติมเต็ม  วา  ก็ได สวน
ประโยค (25 ข, 26 ข, 27 ข) ซึ่งมีเครื่องหมาย * เปนประโยคไมชัดเจน เนื่องจาก
คํากริยา ทวย หวัง เปนกริยาที่ตองการอนุพากยซอน นั่นแสดงใหเห็นวาคํากริยา
หลัก ทวย  หวัง ปรากฏเดี่ยวๆ โดยไมมีอนุพากยมาเติมเต็มไมได เพราะจะทําให
การสื่อสารไมสมบูรณ  ดังนั้นอาจสรุปไดวาประโยคซอนที่มีการปรากฏของตัวนํา
สวนเติมเต็ม  วา  ในภาษาไทยถิ่นอีสานกําลังอยูในชวงเกิดการเปลี่ยนแปลงแตยัง
ไมสมบูรณโดยสิ้นเชิง 

 
2. การปรากฏของตัวนําสวนเติมเต็ม  ให  ในภาษาไทยถิ่นอีสาน  

 
2.1 การปรากฏของคํา ให  ในฐานะคํากริยาในภาษาไทยถิ่นอีสาน 

 ในภาษาไทยถิ่นอีสานคํา  ให  เปนทั้งคํากริยาและตัวนําสวนเติมเต็ม 
เมื่อเปนคํากริยา จะมีความหมายวา “มอบ ยกให” ดังตัวอยางตอไปนี ้

 

(28)  เพิ่น ให บักมี่ ขอย : เขา ให นอยหนา ฉัน    
 (29) เพิ่น  สใิห  โสง  ขอย : เขา จะให กางเกง ฉัน    

 (30)  หมู ให ถงฝาย ขอย : เพื่อน ให ถุงผาฝาย  ฉัน 
 

 ประโยค (28-30) เปนประโยคเดียวมีคํากริยา  ให  เปนคํากริยาทวิ
กรรมคือ เปนคํากริยาที่ตองการกรรมสองตัวคือ บักมี่-ขอย  โสง-ขอย  ถงฝาย-
ขอย ตามลําดับ  
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 2.2 การปรากฏของคํา  ให  ในฐานะตัวนําสวนเติมเต็มในภาษาไทย
ถิ่นอีสาน 

 ประโยคความซอนในภาษาไทยถิ่นอีสาน คํากริยา ให  มีการเปลี่ยน- 
แปลงทางไวยากรณกลายเปนตัวนําสวนเติมเต็มเชนเดียวกับในภาษาไทย
มาตรฐาน มีหนาที่เปนตัวนําสวนเติมเต็มที่พาเอาอนุพากยซอน มาชวยขยายอนุ
พากยหลัก ตัวอยาง 
 

 (31) เพิ่น  บอก  [ให   ขอยนั่งลง]  : เขา สั่ง  [ให   ฉันนั่งลง]    
 (32) เพิ่น บอก [ให  ขอยถือศาสนาพุทธ] : ทาน บอก [ให  ฉันนับถือ 
   ศาสนาพุทธ]  
 (33)  เพิ่น  ขอฮอง  [ให   ขอยไปนํา] : เขา ขอรอง  [ให   ฉันไปดวย]    
 (34)  หมอมอ ขี้ตั๋วะ [ให เฮาแตงคาย] : หมอดู โกหก [ให เราบูชาครู]  
 

  ประโยค (31-34) คํากริยา  บอก  ขอฮอง  ขี้ตั๋วะ  ตองการการปรากฏ
ของตัวนําสวนเติมเต็ม  ให   ซึ่งพาเอาอนุพากยซอน  ขอยนั่งลง  ขอยถือศาสนา
พุทธ  ขอยไปนํา  เฮาแตงคาย  ทําหนาที่เปนสวนเติมเต็มของคํากริยาหลักคือ 
บอก  ขอฮอง  ขี้ตั๋วะ ตามลําดับ โดยมีตัวนําสวนเติมเต็ม  ให  เปนตัวเชื่อม 

 การปรากฏของตัวนําสวนเติมเต็ม  ให  ในภาษาไทยถิ่นอีสาน จะ
ปรากฏรวมกับคํากริยาแนะนํา-ชี้แนะ คํากริยากอเหตุ คํากริยาบังคับกดดัน 
คํากริยาการกระทํา ตัวอยางเชน หมาย(มุงหวัง)  ฮองขอ(รองขอ) ตั๋ว(โกหก) ปะ
(ทิ้ง ละทิ้ง)   ปน(แบง)  บอก  สอน เปนตน 

 

 (35)  เพิ่น หมาย [ให เจาไปนํา] : เขา มุงหวัง [ให เธอไปดวย]  
 (36)  ผูใหญ ฮองขอ [ให เจาไปนํา] : ตา ขอรอง [ให เธอไปดวย]  
  (37)  เพิ่น บอก [ให เจานั่งลง] : เขา บอก [ให เธอนั่งลง]  
 (38)  เพิ่น สอน [ให เจาเปนคนดี] : ทาน สอน [ให เธอเปนคนดี]   
 (39)  อยาฟาวเซื่อ เพิ่น ตั๋วะ [ให เฮาหลง] : อยารีบเชื่อ เขา โกหก [ให  
   เราหลงเชื่อ 
 
 ประโยคซอน (35-39) ประธานของอนุพากยยอย  เจา เฮา  เปนคํานาม

ตัวเดียวกันกับกรรมของกริยาหลัก ในการสื่อสารจึงไมจําเปนตองปรากฏรูปกรรม
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ของกริยาหลักก็ไดแตไปปรากฏเปนประธานของอนุพากยยอยโดยมีตัวนําสวนเติม
เต็ม  ให  เปนตัวเชื่อม อีกประการหนึ่งกริยาหลัก  หมาย  ฮองขอ บอก สอน  ตั๋ว  
ตองการการปรากฏของอนุพากยยอยที่นําดวย  ให   หรือกลาวอักนัยหนึ่งคือ 
กริยาหลักบังคับการปรากฏของอนุพากยยอย  

  ในทางกลับกันบางประโยคคํานามตัวเดียวกันอาจปรากฏเปนกรรมของ
กริยาหลักแตไมปรากฏเปนประธานของอนุพากยยอยดังตัวอยาง   

 

 (40) เพิ่น ปะ นางมี [ให อยูแตผูเดียว] : เขา ทิ้ง นางมี  [ให อยูคนเดียว]  
 (41)  จง บอก หมูเฮา [ให เซาพนยา]  : จง บอก พวกเรา [ให หยุดฉีด 
   ยาฆาแมลง]  
  
 ประโยคซอน (40-41) กรรมของประโยคหลัก (นางมี  หมูเฮา) ไม

ปรากฏรูปประธานของอนุพากยยอยโดยมีตัวนําสวนเติมเต็ม  ให  เปนตัวเชื่อม 
ทั้งสองประโยคตางกันที่ประโยค (40) กริยาหลักยินยอมใหอนุพากยยอยที่นําดวย 
ให  ปรากฏได  แตประโยคที่ (41) กริยาหลักตองการการปรากฏของอนุพากย
ยอยที่นําดวย  ให   ดังนั้นจึงขาดอนุพากยยอยไมได  *จง บอก หมูเฮา  เพราะ
อาจทําใหการสื่อสารไมสมบูรณ 

 

 (42) เพิ่น ปน  น้ํา [ให เฮาเฮ็ดนาได]  : เขา แบง น้ํา [ให เราทํานาได] 
 

 ประโยคซอนที่ (42) กรรมของกริยาหลัก (น้ํา) เปนคนละตัวกันกับ
ประธานของอนุพากยยอย (เฮา)  มีตัวนําสวนเติมเต็ม  ให  เปนตัวเชื่อม  
กริยาหลัก (ปน) ตองการการปรากฏของอนุพากยยอยที่นําดวย  ให เปนตัวเชื่อม 

 สังเกตไดวา คํากริยาหลักในอนุพากยหลักที่ตองการตัวนําสวนเติมเต็ม  
ให  ที่กลาวมานั้นมีคํากริยากอเหตุ เชน  ปน  บันดาล  คํากริยาบังคับกดดัน เชน 
บอก  สอน  ฮองขอ(รองขอ) หมาย(หวัง มุงหวัง)   คํากริยาการกระทําเชน  ตั๋วะ 
(โกหก) ปะ (ทิ้ง ละทิ้ง) 

 
 การปรากฏในลักษณะอื่นๆ 
 ผูเขียนพบวาบางครั้งประโยคในภาษาถิ่นอีสานอาจไมปรากฏตัวนําสวน

เติมเต็ม ให (Zero Complementizer)  เจาของภาษาก็สามารถสื่อสารกันได 
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ประโยคจึงอาจเปนประโยคเดี่ยวสองประโยค หรือเปนประโยคซอนแตไมปรากฏ
ตัวนําสวนเติมเต็ม   ตัวอยาง 

 

  (43)  อยาหัวซา [ ปลอยวางแด] : อยาใสใจ [ให ปลอยวางเสีย]  
 (44)  บักจังไฮ  มัน พา หมู [ เฮ็ดซั่ว] : คนจัญไร มัน ชวน เพื่อน [ให  
   ไปทําชั่ว]  
 

 ประโยคที่ (43) เปนประโยคที่มีโครงสรางกริยาวลี 2 หนวยใชการหยุด
ชั่วขณะ (pause) ในการแบงหนวยโครงสราง สวนประโยคที่ (44) กริยาหลัก  พา  
เปนสกรรมกริยาที่ตองการการปรากฏของสวนเติมเต็ม เฮ็ดซั่ว  โดยไมตองมีตัวนํา
สวนเติมเต็ม  ให  ก็ได อาจกลาวไดวา ทั้งสองประโยคมีการละตัวนําสวนเติมเต็ม 
ให ในกรณีที่ประโยคไมปรากฏอนุพากยยอยดังเชน  *บักจังไฮ  มันพาหมู (*คน
จัญไร มันชวนเพื่อน) ประโยคนี้จะไมสามารถสื่อสารได  แสดงใหเห็นวาคํากริยา
หลัก  พา(ชวน)  ตองการสวนเติมเต็ม มิฉะนั้นการสื่อสารจะไมสมบูรณ  หรือ
ตัวอยางในประโยคตอไปนี้ก็สามารถละตัวนําสวนเติมเต็ม ให  ไดเชนกันพรอมกับ
มีการหยุดชั่วขณะดวยดังนี้  
 

 จง บอก หมูเฮา p [ เซาพนยา] : จง บอก พวกเรา [ให หยุดฉีดยาฆาแมลง]  
 

 นอกจากนี้ขณะที่บางประโยคในภาษาไทยมาตรฐานใช  ให  เปนตัวนํา
สวนเติมเต็มตามหลัง คํากริยาหลักบางคํา แตในภาษาไทยถิ่นอีสานใช  ให  เปน
คํากริยาหลักแทนก็สามารถสื่อสารใหเขาใจไดเชน 

 

     (45)  ประชาชน เรียกรอง [ให ยกเลิก พ.ร.ก. ฉุกเฉิน] :  
   ปะซาซน ให เซา พ.ร.ก. สุกเสิน 
   [ประชาชน ให หยุด พ.ร.ก. ฉุกเฉิน] 
 (46)  ประชาชน เรียกรอง [ให นายกลาออก] :  
   ปะซาซน ให นายก เซาเปน 
   [ประชาชน ให นายก หยุดเปน] 
 (47)  เขา บอก [ให เธอหยุดพูด] : 
   เพิ่น ให เจาเซาเวา [เขา ให เธอหยุดพูด] 
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 ประโยคที่  (45-46) ในภาษาไทยถิ่นอีสานไม ใชคํ ากริยาหลัก  
เรียกรอง อาจเนื่องมาจากคําดังกลาวไมใชคําในภาษาถิ่นที่เจาของภาษาคุนเคยจึง
มีการละคําทีไมเคยใช และเลือกใชคํากริยา  ให  ซึ่งสามารถแทนที่และสื่อสาร
เขาใจได  สวนประโยคที่ (47) คํากริยา  บอกให  สามารถใช  ให  ไดเพราะมี
ความหมายครอบคลุมถึงการสั่งการ 
  
3. การปรากฏของคํา ที่ (บอน หมอง) ในภาษาไทยถิ่นอีสาน  

 
 3.1 การปรากฏของคํา ที่ (หมอง บอน) ในฐานะคํานามใน

ภาษาไทยถิ่นอีสาน 
 ในภาษาไทยถิ่นอีสานคํานาม หมอง บางถิ่นใช บอน เปนคํานามซึ่งตรง

กับในภาษาไทยมาตรฐานคือ ที่  แปลวา  แหลง สถานที่   ตัวอยางประโยคเดี่ยว
ที่ปรากฏคํานาม หมอง ในภาษาไทยถิ่นอีสาน  

 

  (48) เจา สิไป หมองใด : เธอ จะไป ทีไ่หน  
  (49)  ขอย เคยมา หมองนี่ แลว : ฉัน เคยมา ทีน่ี่ แลว  
  (50) ปูฟูกใหแลว เจา นอน หมองนี่ละ : ปูที่นอนใหแลว เธอ นอน 

ทีน่ี่ละ 
  (51) พอเฒา สิซื้อ นา หมองนี ้: พอภรรยา จะซื้อ นา แหงนี ้  
  (52) ขอย ไปหา หลาย หมอง : ฉัน ไปหา หลาย ที ่
 

 ประโยคที่ (48,49,50) คํานาม บอน  ในภาษาไทยถิ่นอีสานปรากฏเปน
คํานามบอกสถานที่เปนสวนเติมเต็มของคํากริยา  ไป  มา  สวนในประโยค (51, 
52) คํา หมอง เปนลักษณนามชนิดยอยของคํานาม 

 สําหรับประโยคที่มีอนุพากยซอนคํานาม หมอง ในภาษาไทยถิ่นอีสานไม
จําเปนตองมีตัวนําสวนเติมเต็ม  ที ่ อยางในภาษาไทยมาตรฐาน ตัวอยาง 

   

  (52)  หมอง เคยลกกลา ขอยบเคยลืม : ที ่[ที]่ เคยถอนกลา ฉันไม 
    เคยลืม  
  (53) หมอง เจานอนนั่นเด มีมดหลาย : ที่ [ที่] เธอนอนนั่นนะ มีมด

มาก 
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  (54) ไปเก็บขี้ไก หมอง ไกมันนอน : ไปเก็บขี้ไก ที ่ [ที]่  ไกมันนอน   
  (55) ไปเก็บไข หมอง มันเคยไข : ไปเก็บไข ที ่ [ที]่  มันเคยออกไข 
 

 ประโยคที่ (52, 53) อนุพากยซอน ไดแก หมองเคยลกกลา หมองเจา
นอน ปรากฏหนาอนุพากยหลัก โดยอนุพากยซอนในภาษาไทยถิ่นอีสานไมตองมี
ตัวนําสวนเติมเต็ม ที ่สวนประโยค (54, 55) อนุพากยซอนไดแก หมองไกมันนอน  
หมองมันเคยไข ปรากฏหลังอนุพากยหลัก โดยอนุพากยซอนในภาษาไทยถิ่น
อีสานไมตองมีตัวนําสวนเติมเต็ม ที ่
 

  3.2 การปรากฏของตัวนําสวนเตมิเต็ม  ที ่ ในภาษาไทยมาตรฐาน
เปรียบเทียบกับภาษาไทยถิ่นอีสาน  

 ประโยคที่จะแสดงตอไปนี้จะนําดวยประโยคในภาษาไทยมาตรฐาน แลว
จึงตามดวยประโยคที่ใชสื่อสารในภาษาไทยถิ่นอีสาน เพื่อแสดงเห็นการปรากฏ
ของประโยคที่มีตัวนําสวนเติมเต็ม ที่ ในภาษาไทยมาตรฐาน เปรียบเทียบกับการ
ปรากฏของประโยคที่ไมมีตัวนําสวนเติมเต็ม  ที ่ ในภาษาไทยถิ่นอีสาน  

 
(56)  ที่ [ที ่เธอไปนั่น] คือบานพอของฉัน : บอน pเจาไปนั่น  คือเฮือน 

   พอขอย 
 (57)  ใคร [ที ่กินเหลา] ควรหยุดกินเสีย : ใผ p กินเหลา  ก็เซาสา 

(58)  หญิงใด [ที่ มีคูครองแลว] อยาไปลวงเกินเขา : หญิงใด p มี    
เจาของแลว  อยาไปลวงเพิ่น 

(59)  ปา [ที ่ไมมีตนไม] ก็ไมเรียกวาปานั่นละ  : ดง p บมีกกไมกะบอ
เอิ้นดงนั่นตั๋วะ 

 
 ประโยคที่ (56-59) มีอนุพากยซอนที่เรียกวา คุณานุประโยคคือ ที่ เธอ

ไป  ที่ ไมมีตนไม  ที่ กินเหลา  ที่ มีคูครองแลว  ทําหนาที่ขยายคํานาม  ที่  ปา  
ใคร หญิง ที่ปรากฏหนา เมื่อเปรียบเทียบกับประโยคในภาษาไทยถิ่นอีสานไม
ปรากฏตัวนําสวนเติมเต็ม  ที ่ แตมีการหยุดชั่วขณะ (pause) หนาอนุพากยซอน 
 

 (60) พอ ใหเธอไปเอา สบง [ที ่อยูที่วัด] : พอ ใหเจาไปเอา สบง อยู  วัด 
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 ประโยคที่ (60) มีอนุพากยซอนที่เรียกวา คุณานุประโยคคือ ที่ อยูที่วัด 

ทําหนาที่ขยายคํานาม(กรรม) สบง  เมื่อเปรียบเทียบกับประโยคในภาษาไทยถิ่น
อีสานไมปรากฏตัวนําสวนเติมเต็ม  ที่ และไมปรากฏบุพบท  ที่ หนาคํานาม  วัด 
กลาวคือ เปนการละบุพบท ที ่ 

 

 (61)  มัน ไมจริง [ที ่ฉนัรักเขา] : มัน บอแมน  p [วา ขอยฮักเพิ่น] 
 (62)  เปนไปไดไหม [ที ่ฉันจะสอบผาน] : สิเปนไปไดบอ p ขอยสิสอบได 
 

 ประโยคที่ (61-62) มีอนุพากยซอนที่เรียกวา วิเศษณานุประโยคคือ ที ่
ฉันรักเขา  ที ่ฉันจะสอบผาน ทําหนาที่ขยายคํากริยา  จริง  เปนไปได  ที่ปรากฏ
ขางหนา เมื่อเปรียบเทียบกับประโยคในภาษาไทยถิ่นอีสานประโยคที่ (61) 
ปรากฏตัวนําสวนเติมเต็ม  วา นําหนาอนุพากยซอน  ขอยฮักเพิ่น แทนโดยไมใช
ตัวนําสวนเติมเต็ม ที่  สวนประโยคที่ (62) ไมปรากฏตัวนําสวนเติมเต็ม ที่  แตมี
การหยุดชั่วขณะ (pause) หนาอนุพากยซอน 

 

 (63)  เขา ดีใจ [ที ่ฉันสอบได] : เพิ่น ดีใจ P ขอยสอบได 
 (64)  เขา ตั้งใจ [ที ่จะบอกฉันกอนใคร] : เพิ่น ตั้งใจ P สิบอกขอยกอนไผ 
 (65)  ฉัน ดีใจ [ที ่ ไดพบเธอ] : ขอย ดีใจ P ไดพบเจา 
 (66)  ชาวนา สนุกสนาน [ที ่ไดทํานา] : ซาวนา มวนซื่นโฮแซว P ไดเฮ็ดนา 
 

 ประโยคที่ (63-66) มีอนุพากยซอนที่เรียกวา วิเศษณานุประโยคคือ ที ่
จะบอกฉันกอนใคร  ที่ ไดพบเธอ  ที่ ฉันสอบได  ที่ ไดทํานา  ทําหนาที่เปนสวน
เติมเต็มของกริยา ตั้งใจ  ดีใจ  สนุกสนาน ที่ปรากฏขางหนา เมื่อเปรียบเทียบกับ
ประโยคในภาษาไทยถิ่นอีสานไมปรากฏตัวนําสวนเติมเต็ม  ที่  ทั้งนี้ในประโยคที่ 
64-66 ยังมีการละประธานในอนุพากยซอนและมีการหยุดชั่วขณะ (pause) หนา
อนุพากยซอนดวย  

 
 โดยสรุปแลวจากขอมูลผูเขียนไมพบการใชคํา ที่  ในฐานตัวนําสวนเติม

เต็มในภาษาไทยถิ่นอีสาน แตปรากฏประโยคเดี่ยว 2 ประโยคและมักจะมีการ
หยุดชั่วขณะ (pause) หนาอนุพากยซอน  

 การปรากฏของตัวนําสวนเติมเต็ม  ให  วา  กับคํากริยาหลักคําเดียวกัน
จํานวนหนึ่ง เชน  บอก สอน บอกสอน เสี้ยมสอน ติ  ตั๋วะ อวด ทวง  ใหพร  หา
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เวา  จม  เตือน  ฮองขอ ออกปาก  เวาหยอก   หวัง ตัดสิน  ขอฮอง  ชักชวน  ทา  
บังคับ  ย้ํา  เยา  ยอง  ฮอง  ออนวอน  สั่ง  ตัดสินใจ  อธิษฐาน หมาย เปนตน 
สวนใหญเปนคํากริยาสื่อสาร อยางไรก็ตามการปรากฏรวมกันของคํากริยา ตัวนํา
สวนเติมเต็ม  ให  วา  จะแสดงความหมายตางกัน กลาวคือ คํากริยาหลักที่
ตองการตัวนําสวนเติมเต็ม  วา  นั้นอนุพากยที่ซอนนั้นมีนัยของการอางอิง
ขอความหรือมีนัยของการสื่อสาร สวนคํากริยาหลักที่ตองการตัวนําสวนเติมเต็ม  
ให  นั้นอนุพากยที่ซอนมักมีนัยการบังคับ แนะนํา สั่งการ ปฏิบัติ  ตัวอยาง 

 

 เพิ่นตั๋วะ  [วา แมใหญหลง]  : เขาโกหก  [วา ยายหลงลืม] 
 เพิ่นตั๋วะ  [ให แมใหญหลง]  : เขาหลอก  [ให ยายหลงลืม] 
 เพิ่นหมาย [วา อายมีสิไปนํา] : เขาคาดหวัง [วา อายมีจะไปดวย] 
 เพิ่นหมาย [ให อายมีไปนํา]  : เขาตั้งใจ  [ให อายมีไปดวย] 
 เพิ่นยอง [วา ใสโสงงาม]   : เขาชม  [วา ใสกางเกงสวย] 
 เพิ่นยอง [ให ใสโสงงาม]   : เขายุ [ให ใสกางเกงสวย] 
 เพิ่นยืนยัน  [วา อายมีไป]  : เขายืนยัน  [วา พี่มีไป] 
 เพิ่นยืนยัน  [ให อายมีไป]   : เขายืนยัน  [วา ใหพี่มีไป] 
 

 อนุพากยซอนที่นําดวย วา  ให  ในภาษาไทยถิ่นอีสานเปนอนุพากยที่
ทําหนาที่เติมเต็มคํากริยาหลัก ซึ่งตามแนวไวยากรณดั้งเดิมและไวยากรณ
โครงสราง เรียกวา วิเศษณานุประโยค คือ อนุประโยคที่ทําหนาที่ขยายคํา
กริยาหลักในประโยคหลัก ไมสามารถทําหนาที่ในฐานะประธานของประโยคได 
 
บทสรุป  
 

 ตัวนําสวนเติมเต็มในภาษาไทยถิ่นอีสานมี 2 คํา คือ วา  ให  ซึ่งไดมีการ
เปลี่ยนแนวทางไวยากรณมาจากคํากริยา  วา  ให  ในบางประโยคสามารถละ
ตัวนําสวนเติมเต็มได (Zero Complementizers) พรอมกับมีการหยุดชั่วขณะ 
(pause) ตัวนําสวนเติมเต็ม วา มักจะปรากฏรวมกับคํากริยาสื่อสารและคํากริยา
คิดรับรูเขาใจ สวนตัวนําสวนเติมเต็ม ให  มักจะปรากฏรวมกับคํากริยาชี้นํา สั่ง
การและคํากริยากอเหตุ การปรากฏเหลื่อมซอนกันกับคํากริยาตัวเดียวกันระหวาง 
วา  ให  นั้นคํากริยาหลักคําเดียวกันที่ปรากฏกับตัวนําสวนเติมเต็ม วา  ให  สวน
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ใหญเปนคํากริยาสื่อสารและคํากริยาชี้นําโดยจะแสดงนัยตางกัน กลาวคือ คํา
กริยาหลักที่ปรากฏกับตัวนําสวนเติมเต็ม  วา  จะมีนัยของการอางอิงขอความ
หรือมีนัยของการสื่อสาร แตคํากริยาหลักคําเดียวกันนั้นเมื่อปรากฏกับตัวนําสวน
เติมเต็ม ให จะมีนัยชี้นํา บังคับ แนะนํา สั่งการ ใหปฏิบัติ โดยมีเจตนา  สําหรับ
ตัวนําสวนเติมเต็ม  ที่  ซึ่งมีในภาษาไทยมาตรฐานนั้นไมปรากฏในภาษาไทยถิ่น
อีสาน ประโยคที่ปรากฏในภาษาไทยถิ่นอีสานจะเปนประโยค 2 ประโยค
โดยทั่วไปมักมีการหยุดชั่วขณะหนาอนุพากย 
 

 รายการคําศัพทเพ่ิมเติม 
 คํากริยาสื่อสารที่ตองการหรือยินยอมให  วา  ปรากฏ เชน  

บอก สอน ทวง ตรัส เวา ทวย เอิ้น   
ติ ขอ อวด ยอง เลา ลือ เลาลือ  
ย้ํา ซีม ฮอง สอ จม ถาม เตือน  
ตอบ สั่ง อาง ขี้คุย ขี้ตั๋วะ คุยโว หาเวา 
เวาหยอ ตัดพอ บอกสอน ยืนยัน ขอฮอง ใหพร      อวดอาง 
เวาพื้น เวาตื่ม เวาหยอก ฮองขอ ออกปาก ยืนยัน 
 
คํากริยาแปลความที่ตองการหรือยินยอมให  วา  ปรากฏ เชน  
คือ แปล หมาย หมายเอา หมายความ 
 
คํากริยาคิดรับรูเขาใจที่ตองการหรือยินยอมให  วา  ปรากฏ เชน 
ฮู หลง หวัง คึด ยาน นึก คาด 
เผียบ ฝน เซื่อ พิติ ๋ ฮูโต คึดพอ คึดเห็น
ไดยิน ไดความ เขาใจ แนใจ ฝงใจ มั่นใจ ยานแต
ยานแมน ตัดสิน จื่อได ตั้งใจ เสียดาย 
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 คํากริยาเกี่ยวกับการกระทํา คํากริยากอเหตุที่ตองการหรือยินยอมให  
ให  ปรากฏ เชน 
 พือ ตี เปด ฆา ปน แจง เกือ 
 กวน ตื่ม บีบ ปว มอบ ปะ ทิ้ง 
 เสก แปง กอ เบิงแยง ปะถิ่ม ซุกยู ตบมือ 
 ซวดๆ โบกมือ เฮ็ดให มอบสันทะ 
 
 คํากริยาชี้นํา แนะนํา ขอรอง เชิญชวน บอกกลาวที่ตองการหรือยินยอม
ให  ให ปรากฏ เชน 
 ขอ ซอย ซวน เซิญ ทา บังคับ ติ๋ 
 ยอม ย้ํา เยา ฮอง ยัวะ ยอง สอน 
 เอิ้น วาน สั่ง ขอฮอง ซอยเหลือ ออนวอน ขี้ตั๋วะ

เสี้ยมสอน ฮองเฮียน 
 
 คํากริยาคิดรับรูเขาใจที่ตองการหรือยินยอมให  ให  ปรากฏ เชน 
 หมาย อยาก เจตนา หวัง ตัดสินใจ อธิษฐาน ดลใจ 
 ตองการ ยินด ี สมควร 
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Young Learners’ Inductive grammar Learning: 
A Case of Pratomsuksa 5 Students 

การสอนไวยากรณภาษาอังกฤษแบบอุปนัยสําหรบัเด็ก : 
กรณีศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

 
ชุติมา  อาจอินทร / Chutima  Arj-In

1
 

 
ABSTRACT 

 

This study investigated young learners’ achievement of 
learning English grammar inductively through the grammar in 
context method with task directions to search for rules, and their 
attitudes toward this teaching method. The subjects of this study 
were eight Prathomsuksa 5 students of Baan Khon Tae School in 
Sisaket Educational Service Area Primary Office 3, studying English in 
the second semester of academic year 2011. The investigated 
grammar points were this and these as pronouns and determiners. 
Pre- and post-tests and an attitude questionnaire were used to 
collect the data. The pre- and post-tests data were analyzed by 
using t-test. The mean score and percentage of the mean score 
were used to analyze the data from the survey. The results of this 
study indicated that the grammar in context with task directions to 
search for rules was an effective grammar teaching method, 
especially the use of this and these as pronouns. The score of the 
post-test was significantly higher than that of the pre-test at P<0.05. 

                                                        
1 มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ คณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
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The questionnaire results showed that the learners had positive 
attitude toward the method. 

 
Keywords:  Grammar in context, Young learners, Learners’ attitude, 
This, These, Pronouns, Determiners, Inductive Learning 
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บทคัดยอ 
  

จุดประสงคของการศึกษาในครั้งนี้คือ ตรวจสอบประสิทธิผลดานการ
เรียนรูไวยากรณของเด็กโดยใชวิธีการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษจากบริบททาง
ภาษาที่มีคําสั่งชวยเพื่อคนหากฎและสํารวจทัศนคติของนักเรียนตอการสอนโดย
ใชวิธีดังกลาว  กลุมประชากรตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแกนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  5  โรงเรียนบานขอนแต  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 จํานวน 8  คน ที่กําลังเรียนภาษาอังกฤษในภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554   ไวยากรณที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแก ไวยากรณ
เรื่อง This  และ  These ที่ทําหนาที่อยางสรรพนามและคํานําหนานาม เครื่องมือ
ที่ใชในการเก็บขอมูลในครั้งนี้ประกอบดวย  แบบทดสอบกอนและหลังเรียน  และ
แบบสอบถามทัศนคติของนักเรียน  คะแนนการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
ไดนํามาวิเคราะหเพื่อหาคาความแตกตางทางสถิติโดยใช สถิติ T-Test และใช
คาเฉลี่ย และรอยละในการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม  จากผลของ
การศึกษาแสดงใหเห็นวาวิธีการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษโดยใชบริบททาง
ภาษาที่มีคําสั่งชวยเพื่อคนหากฎเปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะเมื่อใชใน
การสอน This  และ  These ที่ทําหนาที่อยางสรรพนาม ผลคะแนนทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียนดีขึ้นกวาการทดสอบกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่คา P<0.05  
ผลจากการสํารวจทัศนคติของนักเรียน พบวานักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอวิธีการสอน
ดังกลาว 
 
ศัพทสําคัญ: บริบททางภาษา, ผูเรียนวัยเด็ก, ทัศนคติของนักเรียน, นี้, เหลานี้, 
สรรพนาม, คํานําหนานาม, การเรียนแบบอุปนัย  
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Introduction 
 

At present, learning English is essential for our daily life 
because it serves as an important tool for communication, 
education, knowledge seeking, and understanding of cultures and 
visions of the world community (The Basic Education Core 
Curriculum, 2008). Throughout Thailand, the high proficiency in 
English is demanded (Wiriyachitra, 2001).  Children are increasingly 
being introduced to English from very early on in their schooling. 
Learners have to learn all language skills - listening, speaking, 
reading, and writing. Also, knowing grammar is one of the most 
important backgrounds for learners’ further skill practice. 

Learners of English as a Foreign or Second language 
(EFL/ESL) are often confused about English grammar and it has 
always been one of the most difficult and least understood for 
them. Most learners included those in Thai context, (Rittichai, 2006) 
felt bored with grammar lessons because they did not know the 
relevance of those grammars to their real life contexts. They were 
often left puzzled and confused by the rules (Widdowson, 1990). 
Ellis (1991) pointed out that many learners have knowledge of the 
language, but they have few or no ideas of how to use this 
knowledge in meaningful communication. Larsen-Freeman (1999) 
named this learners’ situation as ‘an inert knowledge problem’—
the problem that learners were taught grammar as a set of rules. 
Even if they could apply the rules to exercises successfully during 
the lesson, they do not seem to be able to activate their knowledge 
of the rules when they are communicating during another part of 
the lesson or in another context.  

As a result, many EFL/ESL learners, especially young 
learners, experience difficulties producing the foreign language 
spontaneously (Pinter, 2006). This suggests a need to expose 
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learners to more communicative activities. Some researchers such 
as Larsen-Freeman (1991, 2003), Nunan (1998), and Weaver (1996) 
found that teaching grammar in context is an educational practice 
which helps learners to find the relationship between grammar 
learning and real language use. To acquire another language, 
learners must learn it in context instead (Sa-ngiamwibool, 2005). 
Thus, the teaching of grammar should emphasize provision of 
suitable contexts to make the learners realize the communicative 
value of grammar. 

Even if grammar teaching and learning for young language 
learners are usually considered irrelevant to their level, teaching 
grammar in context is interesting for teachers to use it in their 
lessons. Like other researchers, Sa-ngiamwibool (2005), who had 
developed a Grammar-in-Context model for EFL adult learners, 
found that the Grammar-in-Context method with task directions to 
search for a rule could promote the learners’ noticing and 
understanding of the target grammar more effectively than other 
methods. It is, therefore, interesting if this would be true for young 
learners, particularly at the eight Prathomsuksa 5 students of Baan 
Khon Tae School in Sisaket Educational Service Area Primary Office 
3.  
 
Purpose of the Study 

The purpose of this study is two folds. First, it investigated 
young learners’ achievement of learning English grammar inductively 
through the grammar in context method with task directions to 
search for rules developed by Sa-ngiamwibool (2005). Second, it 
surveyed the students’ attitudes toward this teaching method.  
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Significance of the Study  

It was expected that the results of the study would shed 
light on whether or not grammar in context method with task 
directions to search for rules helps young learners learn English 
grammar, and whether the learners would appreciate it. 
 
Research Questions 
 The two research questions of this study are:  
 1 Can the grammar in context method with task directions 
to search for rules promote young learners’ noticing and 
understanding of grammar rules? 
 2 What are the attitudes of young learners toward this 
teaching method?  
 
Hypothesis 

It was hypothesized that the grammar in context method 
with task directions to search for rules can help young learners to 
learn and use grammar correctly, and have positive attitude toward 
English learning. 
 
Noticing Hypothesis 
 Noticing is a component of consciousness. Theoretically, 
consciousness is equal to awareness. According to Schmidt (1990, 
1993), it consists of three levels: perceiving, noticing, and 
understanding. He explained that perceiving is the first stage as well 
as the gateway of learning. It is generally accepted consciously 
perceiving leads to noticing. Noticing is the second level of learning. 
It is ability to make sense of what one consciously perceiving 
information. Noticing is needed for understanding another language. 
Understanding is a final level of consciousness leaning which is the 
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mental activity, starting from perceiving, proceeding to noticing and 
ending up with thinking.  
 Noticing hypothesis or consciousness-raising is a deliberate 
attempt to raise learners’ awareness of the formal features of the 
language. This implies that learning is a result of direct manipulation 
of the learners’ mental state. Schmidt (1991, 1993, 2001) introduced 
the term noticing which was later renamed as input enhancement.  
 Significantly, much of SLA (Second Language Acquisition) 
research has centered on consciousness-raising practices as opposed 
to grammar production activities. Several studies have been 
supportive of the Noticing Hypothesis. Fotos (1993), for example, 
pointed out that learners are more likely to notice target structures 
in consciousness-raising tasks than when not explicitly taught he 
added that learning outcomes in consciousness-raising tasks where 
learners have to figure out the rules by themselves are not as 
effective as students’ being given the rules. Allen (2005) claimed 
that noticing plays a key role in grammar acquisition. In the simplest 
terms, people learn about the things that they attend to and do not 
learn much about the things they do not attend to (Schmidt, 2010).  
 
Inductive Teaching and Learning 
 The inductive teaching approach represents the grammatical 
structures or rules to the students in a real language context. The 
fundamental of inductive approach, according to Zhou (2008), has 
four steps: 1) give students a set of English language data about an 
area of English grammar; 2) ask students to generalize a grammatical 
rule from the set of data; 3) ask students to test the grammatical 
rule against new English language data; and 4) ask students to revise 
the grammatical rule to accommodate the new data.  
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 Inductive teaching (also called discovery teaching or inquiry 
teaching) is based on the claim that knowledge is built primarily 
from a learner’s experiences and interactions with phenomena. The 
teacher’s role is to create the opportunities and the context in 
which students can successfully make the appropriate 
generalizations of the grammar rules, and to guide students as 
necessary (Goner, Phillips, and Walters, 1995). Inductive teaching is 
close to the method called the “learning cycle,” where phenomena 
are explored before concepts are named (Brigham, 2005). Nunan 
(2005) stated that discovering rules by learners themselves is 
advantagious as those rules are more likely to fit their existing 
mental structures, making them more meaningful, memorable and 
serviceable. Putthasupa (2010) pointed out that an inductive 
approach helps learners enhance learning autonomy and self-
reliance, encouraging learners’ activeness in the learning process, 
and promote learners’ pattern-recognition and problem solving 
abilities.  
 The effectiveness of inductive compared to deductive 
instructional approaches are debated widely among professionals in 
the fields of second and foreign language (Larsen-Freeman, 2003.) 
According to Felder (1993), some students learn best through an 
inductive approach, while some learn best through a deductive 
approach. The inductive approach takes more time in learning, it, 
however, could encourage students to find larger principles. 
Moreover, students may draw other meanings from the examples 
and data provided than what was intended by the instructor.   
 
Teaching grammar through context to young learners  
 Brown (2000), Pinter (2006), and Surassawadee (1999) said 
that young learners are curious, active, but have a short span 
interest. They lose interest more quickly and are less able to keep 
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themselves motivated on tasks they find difficult (Cameron, 2001; 
Harmer, 2001; Nedomovà, 2007; Pinter, 2006). Peck (2001) claimed 
that children will only commit themselves to a task if they find it 
meaningful on their own terms. Young learners understand 
meaningful messages but cannot analyze language yet. They want 
to please the teacher rather than their peer group, thus they would 
do an activity even when they do not quite understand why or how. 
They often seem to become less embarrassed than adults at talking 
in a new language, and their lack of inhibition seems to help them 
acquire a more native-like accent. They enjoy fantasy, imagination 
and movement. However, they have lower level of awareness about 
themselves as language learners as well as about process of 
learning. They have limited reading and writing skills even in their 
first language.  
 To successfully teach young learners a foreign language, 
teachers, therefore, need to take these characteristics into 
consideration as well.  
 Many educators such as Cameron (2001), Nedomovà (2007), 
Pinter (2006) and Thornbury (1999) pointed out that teaching 
grammar to young learners requires an extensive knowledge of a 
great number of issues such as teaching techniques, the difficulty of 
contents, and learners’ requirements, etc. Moreover, teaching 
methods should be easy to understand and varied enough. The 
practice parts should provide a lot of meaningful, recycling, and 
guiding activities. Teachers also should express meaning through 
context as much as they can to provide the learners an opportunity 
to use grammar and relate grammar instruction to real life 
situations. Many studies on child language acquisition such as Pinker 
(1995, 1999), Lightbown & Spada (1994) indicated that children 
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acquired language through abstracting a set of grammatical rules 
from a certain amount of language data.  
 In teaching grammar to young learners, Larsen-Freeman 
(2003) suggested that young learners should be provided with the 
meaningful contexts so that they would have knowledge of the 
target forms, meanings and functions. Many educators and 
researchers such as Celce-Murcia (1991), Larsen-Freeman (2003), 
Nunan (1998), Thornbury (1999), Ur (2000), Weaver (1996) and Zhen 
(2008) pointed out that presenting and practicing grammar points in 
context are effective ways to facilitate the acquisition of the target 
language.  
 To teach grammar in context, Celce-Murcia (1991), Larsen-
Freeman (1999, 2003), Nunan (1998), Ur (2000), and Weaver (1996) 
suggested that the following can be applied:  
 • The language should be taught in the way that helps 
learners see that alternative grammatical meanings exist so that 
they can use the correct form and structure for what they wish to 
convey to make different kinds of meaning. 
 • Learners should be provided with opportunities to explore 
grammatical and discoursal relationships in authentic data because 
authentic language can represent how grammatical forms operate in 
the real world and allows learners to encounter target language 
items.  
 • Form/function relationships should be taught in ways that 
make them clear to understand.  
 • Learners should be encouraged to become active 
explorers of language. 
 • Learners should be encouraged to explore relationships 
between grammar and discourse.  
 • Grammatical syllabus should be flexible.  
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 • A minimum of terminology should be used when grammar 
is explained so that the meaning will be easy to understand. 
 • Grammar should be planned to be taught in horizontal 
ways, which means to repeatedly integrate in the teaching 
procedure. 
 • Teachers should follow up on mini-lessons with students 
who exhibit both the need and readiness.  
Grammar in context method with task directions to search for rules 
 This method was developed by Sa-ngiamwibool (2005). It 
starts from allowing learners to explore grammar in context which 
enables them to perceive both forms and functions of a target 
grammar in various contexts, understand the relationships between 
grammar and context, and see how forms and functions of grammar 
change in different contexts. The second is noticing the clue or 
clues of a target grammar which leads to a subtle understanding of 
the relationships between grammar and context. Third, learners 
draw rules of grammar from context. This helps develop language 
learning in a more sophisticated way and enhance a real 
communication. Finally, learners will be able to choose or apply the 
grammar in use.  
 The following are the four steps which apply the method to 
the lesson:  

(a) Learners explore the target grammar in a word, phrase or 
sentence in the given tasks with information for self-study.  

(b) Learners notice the clue or clues to the target grammar. 
(c) Learners discover its form and function.  
(d) Learners choose or apply the discovery in a new 

context. 
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This and These 
 This and These are demonstratives and their role is to 
locate a referent in relation to a speaker and an addressee. This and 
These are used to talk about people and things which are close to 
the speaker (Swain, 1995). Celce-Murcia and Larsen-Freeman (1999) 
pointed out that This and These have a sense of nearness which 
could be spatial (I like this car better than that one over there.), 
temporal (I like this movie better than the concert last night.), 
psychological (I like this candidate, which is why I didn’t vote for 
that one), or simply sequential (This dress is less attractive than that 
one.) This and These can also refer to situations and experiences 
which are going on or just about to start such as “I thought this is 
why I’ve traveled thousands of miles.”  This and These, sometimes, 
are used to show acceptance or interest such as 
  A: You know, people conveniently forget the things they 
say. 

B: Well, this is it. 
This and These can be used in two ways: as determiners and 
pronouns. This is used with singular as well as uncountable nouns, 
while These are used with plural nouns, such as This boy, This milk, 
These pens, This is a book, and These are books. In academic prose, 
they are used to mark immediate textual reference (Biber, Conrad, 
Finegan, Johansson, and Leech, 1999).  
 In teaching This and These, Celce-Murcia and Larsen-
Freeman (1999) suggested that students should be introduced to 
the agreement required between them and the number of the noun 
that follows them. 
 Table 1 below illustrates how to use This and These, which 
are focused in this study.  
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 Form Meaning Use 
1. This + is + a singular 

noun or a mass noun 
Introduce someone or 
something near the speaker 
that the speaker is going to 
talk about.  

Demonstrative 
Pronoun  

2. These + are + a 
plural noun 

Introduce people or things 
near the speaker that the 
speaker is going to talk about. 

Demonstrative 
Pronoun 

3. This + a singular noun  
or a mass noun 

Refer to someone or 
something near the speaker.  

Demonstrative 
Determiner 

4. These + a plural 
noun 

Refer to people or things near 
the speaker. 

Demonstrative 
Determiner 

  
Motivation and Attitude in Language Learning 
  Motivation is crucial in second language learning. When 
learners are motivated to perform academic tasks, they will learn. 
Nikolov (1999) found that young learners are intrinsically motivated, 
which means that they want to learn because they enjoy the 
process of learning English for its own sake, such as they have 
positive attitudes toward English and learning context. When 
children get older, about the ages of 11 to 12, the motivation will 
move to the extrinsic factors such as the future goals with English. 
Motivation is, therefore, a key to students’ learning (Pinter, 2006). 
 Dörnyei (2001) suggested that there are four components of 
motivating teaching –providing motivating learning conditions, using 
motivating techniques, offering stimulating activities, and turning 
evaluation and feedback into positive experiences. Motivation may 
be influenced by various external factors, including education level, 
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teachers, parents, peers, and classroom, which can enhance or 
lower children’s motivation (Matsuzaki, 2006). Nevertheless, it is 
possible to enhance children’s motivation by creating an 
appropriate environ- ment and using proper teaching methods and 
materials. 
 Attitude is one important factor of learning and teaching. It 
is a complex mental state involving beliefs, feeling, values and 
dispositions to act in certain ways. Zimbardo (1999) states that 
attitude might change depending on the knowledge received. The 
change of attitude can also lead to different behaviors. People, 
therefore, behave according to their attitude which can be 
expressed differently through their performance.  
 
Previous Studies 
   Although the use of context to teach English grammar 
inductively is found effective, few research studies investigated 
about it.  Moreover, most of these studies have adult learners as 
their subjects. The studies carried out by Bao and Sun (2010), Kuder 
(2009), Putthasupa (2010) and Sa-ngiamwibool (2005) revealed that 
the method could help adult learners to develop English grammar 
proficiency. Only some studies such as Rittichai (2007) and Sarasit 
(2000), and Shak and Gardner (2008) investigated and found that this 
method could help primary students in learning English grammar.  
 Moreover, it was found that Inductive Approach was more 
effective in helping learners to formulate grammar rules and 
supporting their understanding in grammar use (Kuder, 2009 and 
Putthasupa, 2010). 
  Jia-Yuan (2008) and Morelli (2003), however, found the 
differences. Jia-Yuan (2008) found that there was no significant 
difference between inductive and deductive groups; inductive 
approach and deductive approach had equivalent effects in English 
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grammar instruction. Morelli (2003) also found that the students had 
a better attitude about the instruction of grammar in context, while 
performing slightly better after having experienced the traditional 
grammar instruction.  
 Most of these previous studies have shown that using 
context and inductive teaching approach in grammar teaching has a 
positive effect on the second language grammatical proficiency and 
learners seem to like it. However, there are few research studies 
which investigated young learners, particularly in Thai context.  
 
Methodology 
  
Subjects 
 The subjects were eight Prathomsuksa 5 students at Baan 
Khon Tae School of Sisaket Educational Service Area Primary Office 
3, studying English in the second semester of academic year 2011. 
The students started learning English when they were in 
Pratomsuksa 1. They had learned about the concepts of singular 
and plural nouns when they were Pratomsuksa 4, verbs when 
Pratomsuksa 5, and present simple tense when they were in 
pratomsuksa 6.  
 
Duration of the Study 
 The study was conducted during the second semester of 
academic year 2011. It took six periods of regular class time.  Each 
period lasted 50 minutes and there were two periods each week.   
 
Research Procedure 
 In this research, the learners were encouraged to notice the 
clue or clues of the target grammar which led to a subtle 
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understanding of the relationships between grammar and context, 
following the steps proposed by Sa-ngiamwibool (2005). Only then 
their attentions were turned to examining the grammatical forms 
that had been used to convey those meanings. The discussion of 
grammar was explicit, but it was the learners who did most of the 
discussing or working out of rules, with guidance from the teacher. 
The procedures of the experiment concerns the pre-test, treatment, 
post-test, and students’ attitude survey. 
 
Data Collection 
 The data collected from the subjects was divided into two 
parts. Part one was the data from the pre- and post-tests. Part two 
was from the survey. The pre- and the post tests were marked by 
the teacher who gave the treatment. Each correct item was worth 
one mark. Incorrect item resulted in zero, which included incorrect 
spelling. The data from the survey revealed the students’ attitude 
toward English grammar teaching in context. 
 
Data Analysis 
 The scores¬ of the pre- and the post-tests were compared 
and analyzed by using t-test to determine the effectiveness of the 
teaching method. 
 The data from the survey was analyzed by considering the 
mean of the sum of the scores the students gave to each question 
in answering the questionnaire. The means were also calculated in 
percentages. 
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Results  
 
 The results of whether young learners learn grammar from 
context with task directions to search for rules will be shown in 
three tables which were calculated using t-test. 
 
Table 2 Comparison of Learners’ Pre-test and Post-test scores 

Student 
Pre-test 

(12) 
Post-test 

(12) 
Gain 

1 1 9 8 
2 5 12 7 
3 4 11 7 
4 3 9 6 
5 3 8 5 
6 1 11 10 
7 4 11 7 
8 10 11 1 

Total 31 82 51 
Mean score 3.88 10.25 6.38 
Percentage 32.29 85.42 53.17 

SD 2.615  
t 6.895  

p     0.000**  

       **Significantly different (p<0.05) 

 
 As shown in Table 2, the percentage of the learners’ pre-
test was low (32.29% or 3.88 out of 12). After learning through the 
teaching method of grammar in context with task directions to 
search for rules, the percentage of the learners’ post-test was much 
higher (85.42% or 10.25 out of 12). The percentage of the gained 
scores after the instruction was 53.17 % (6.38 out of 12). The 
difference between the mean scores of the pre- and post-test is 
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statistically different at p= 0.00. The learners’ English grammar 
proficiency seems to improved. It can be concluded that the 
grammar in context lessons can help young learners learn grammar. 
Learning English grammar by using this method can indeed help 
young learners to improve their English grammar proficiency.  
 
 
Table 3 Learners’ Pre-test and Post-test scores: comparison of this and these 
as pronouns and determiners 
 

Grammar 
Number 

of 
students 

Number 
of 

items 

x  
of 

pre-test 
(%) 

x  
of 

post-test 
(%) 

SD 

x  
of 

gain 
(%) 

t p 

Pronouns 
8 6 1.13 

(18.83) 
5.50 

(91.87) 
1.92 4.38 

(73.00) 
6.44 0.000  

** 

Determiners 
8 6 2.75 

(43.83) 
4.75 

(79.17) 
1.19 2.00 

(33.33) 
4.733 0.002 

** 

  
Table 3 shows the results of this and these functioning as a 

pronoun and a determiner, the focus of this study.  The results 
show that the percentages of the gained score means of pronouns 
and determiners are different.  There are different degrees of 
significant levels.  For pronouns, the significant level is 0.000, but 
the significant level of determiners is 0.002.  This means that the 
technique seemed to help the students learn grammar quite 
differently. The students seemed to learn this and these as 
pronouns better. 
      If we look at the pre-test scores, the results also 
show that the students were able to use this and these as 
determiners to some extent before the treatment, and they could 
use the forms even more correctly after learning by using the 
grammar in context with task directions to search for rules method.  
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Table 4 Learners’ Pre-test and Post-test scores: comparison of each function 

Grammar 

Number 
of 

students 

Number 
of 

items 

x  
of pre-test 

(%) 

x  
of post-
test (%) 

SD 
x  

Of gain 
(%) 

t p 

Pr
on

ou
ns

 

This 8 3 0.75 
(25.00) 

2.50 
(83.33) 

1.04 1.75 
(58.33) 

4.78 0.002** 

These 8 3  0.38 
(12.87) 

3.00 
(100) 

1.06 2.63 
(87.67) 

7.00 0.000** 

De
te

rm
in

er

This 8 3  1.50 
(50.00) 

2.25 
(75.00) 

0.71 0.75 
(25.00) 

3.00 0.020** 

These 8 3  1.25 
(41.67) 

2.50 
(83.33) 

1.28 1.25 
(41.67) 

2.76 0.028** 

 

**Significantly different (p<0.05) 

 
Table 4 shows the results of all functions which were 

focused in this study.  From this table, the results show that the 
percentages of the post-test score mean of each function is 
different from that of the pre-test.  The differences are significant at 
p < 0.05.  This means that the investigated method helped these 
young learners learn the target grammar points. And if we look at 
the percentages of the gained scores, we can see that the students 
learned how to use these as a pronoun the best, followed by this 
as a pronoun. They learned this as a determiner the least. The 
method seemed to help the students learn different forms and 
functions quite differently. 
 To gain insight into the extent to which whether the 
teaching technique of English grammar through context with task 
directions to search for rules promote the positive attitudes of 
young learners, the percentages and means of the scores the 
students gave to each question were calculated. The data are 
shown in the table below. 
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Table 5 The percentages, mean, and standard deviation of the Questionnaire 
scores 
 
 

Questions 
N=8 

X  S.D. % 4 3 2 1 
% % % % 

Good points of the method 
1. It is the way that can represent many patterns of 
language use. 

5 
62.50 

3 
37.50 

0 
0.00 

0 
0.00 

3.63 0.52 90.75 

2. It helps learners to know which pattern is 
appropriate for each situation.   

4 
50.00 

4 
50.00 

0 
0.00 

0 
0.00 

3.50 0.53 87.50 

3. It helps learners use language to communicate 
in a proper meaning. 

2 
25.00 

6 
75.00 

0 
0.00 

0 
0.00 

3.25 0.46 81.25 

4. It encourages learners to notice grammar from 
context. 

3 
37.50 

5 
62.50 

0 
0.00 

0 
0.00 

3.38 0.52 84.50 

5. It helps learners to notice the relationship 
between function meaning and the use of 
language. 

1 
12.50 

7 
87.50 

0 
0.00 

0 
0.00 

3.13 0.35 78.25 

6. It helps learners to realize that in different 
contexts or situations, the function used is different. 

1 
12.50 

7 
87.50 

0 
0.00 

0 
0.00 

3.13 0.35 78.25 

7. It helps learners to remember the rules and use 
of language. 

5 
62.50 

3 
37.50 

0 
0.00 

0 
0.00 

3.63 0.52 90.75 

8. It encourages learners to do the discussion with 
friends. 

5 
62.50 

2 
25.00 

0 
0.00 

1 
12.50 

3.38 1.06 84.50 

9. It helps learners learn grammar more quickly. 4 
50.00 

4 
50.00 

0 
0.00 

0 
0.00 

3.50 0.53 87.50 

10. It helps learners to know the way of using 
grammar in real situations. 

1 
12.50 

7 
87.50 

0 
0.00 

0 
0.00 

3.13 0.35 78.25 

11. It is an interesting method. 
 

5 
62.50 

3 
37.50 

0 
0.00 

0 
0.00 

3.63 0.52 90.75 

12. It helps students feel confident when using 
English in communication. 

3 
37.50 

4 
50.00 

1 
12.50 

0 
0.00 

3.25 0.71 81.25 

13. It helps students do the exercises correctly. 3 
37.50 

4 
50.00 

1 
12.50 

0 
0.00 

3.25 0.71 81.25 

14. Students feel proud because they get 
knowledge by themselves. 

5 
62.50 

3 
37.50 

0 
0.00 

0 
0.00 

3.63 0.52 90.75 

X of the student’s attitude(N=8) 3.36 4.43 0.14 0.07 3.39  84.68 
% of the student’s attitude 42.00 55.38 1.75 0.88    

        

Weak points of the method   

15. Students spend longer time than usual to 
understand the lesson point because students have 
to notice and think themselves. 

2 
25.00 

6 
75.00 

0 
0.00 

0 
0.00 

3.25 0.46 81.25 

16. It is suitable for only clever students.  0 
0.00 

6 
75.00 

1 
12.50 

1 
12.50 

2.63 0.74 65.75 
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17. Students can learn less language content. 0 
0.00 

3 
37.50 

0 
0.00 

5 
62.50 

1.75 1.04 43.75 

18. Learning grammar from rules is better than and 
the traditional teaching instructions 

4 
50.00 

4 
50.00 

0 
0.00 

0 
0.00 

3.50 0.53 87.50 

X of the student’s attitude  1.50 4.75 0.25 1.50 2.78  69.50 
% of the student’s attitude 18.75 59.38 3.13 18.75    

Note:    4 = strongly agree   3 = agree   2 = disagree  1 = strongly disagree 

                                       

                                       
 According to the data in Table 5, the overall results of the 
questionnaire show that the students’ attitudes toward Grammar in 
context with task directions to search for rules method was at a high 
level (  = 3.39). They strongly agreed with the good points claimed 
of the method. 
 As a whole, most students agreed with the good points 
(42.00% of strongly agree and 55.38% of agree). They particularly 
agreed (  = 3.63) that the method was the way that can represent 
many patterns of language use, helped learners remember the rules 
and use of language, was an interesting method, and made them 
feel proud because they gained knowledge by themselves.  
 However, there were a small number of students (1.75% o 
of disagree and 0.88% of strongly disagree) who disagreed with the 
good points of the method. These students pointed out that the 
method did not encourage learners to do the discussion with 
friends. Nor did it help them feel confident when using English in 
communication. One student also thought that the method did not 
quite help students do the exercises correctly.  
 When the weak points of the method were considered, it 
was evident that most learners tended to agree that they needed to 
spend longer time than usual to understand the lesson point since 
they had to notice and think by themselves. In addition, they noted 
that they preferred learning grammar from rules. In other words, 
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they agreed that learning grammar from rules was better (item 18). 
Many students also thought that this method was suitable for only 
clever students (item 16). However, it was found that a lot of 
students (62.50%) did not agree with item 17 (Students can learn 
less language content.) That is, they thought they could learn the 
content through this method.  
 
Discussion 
 
 The  investigation of young learners’ achievement of 
learning English grammar inductively through the grammar in 
context method with task directions to search for rules developed 
by Sa-ngamwibool (2005) showed that the method was an effective 
grammar teaching method, especially the use of this and these as 
pronouns. The learners also had positive attitude toward it. These 
will be further discussed below. 
 
The effectiveness of the grammar in context with task directions 
to search for rules 
 The findings revealed that grammar in context seemed to 
help the young learn English grammar. Their knowledge of the target 
grammar significantly improved through the use of grammar in 
context tasks. This is in line with Celce-Murcia (1991), Larsen-
Freeman (1999, 2003), Nunan (1998), Sa-ngiamwibool (2005), 
Thornbury (1999), Ur (2000), Weaver (1996), and Zhen (2008), who 
all claimed that presenting and practicing grammar points in context 
are effective ways to facilitate the acquisition of the target language. 
 In this study, the students could learn this and these 
functioning as a pronoun and a determiner well, especially this and 
these as pronouns. This result supports Sa-ngiamwiboon (2005), who 
suggested that drawing the students’ attention to noticing essential 
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grammatical features enable students to see the relationship of the 
grammatical features and how they are used in context, students 
will be able to apply them in their language use. The teacher, on 
the others hand, showed pictures to present the meaning of this 
and these and engaged them in the process of noticing the meaning 
and use of this and these are different. The students attended to 
meaning and noticed the forms and functions of this and these. 
Then, they could identify the differences of this and these. After 
students finished task sheet 5 and 6 students interpreted the 
meaning of the text(s) in which this and these were used, leading to 
the restructuring of their mental grammar. The teacher also 
provided activities and tasks to trigger noticing in students to present 
the concepts of this and these which required students to make 
decisions as to which grammatical devices were most appropriate to 
express their intended meaning, task sheet 7 and 8.  
 The above findings support Allen’s study (2005) which 
found that noticing plays a key role in grammar acquisition. In 
teaching, it is important to encourage students to notice since 
noticing or consciousness-raising is a deliberate attempt to raise 
students’ awareness of the formal features of the language. This 
implies that learning is a result of direct manipulation of the 
students’ mental state (Fotos, 1993; Schmidt, 1991, 1993, 2001, 
2010). Moreover, these also support the advantages of inductive 
approach which lies in the fact that it actively involves students in 
their English grammar learning process. Consequently, they have to 
formulate grammatical rules by themselves and to check, test and 
revise these rules, rather than to memorize them without 
understanding why. Further, it will reform the traditional way of 
teaching English grammar by bringing a fresh perspective into this 
field to develop and enhances students’ English grammar 
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competence and skills (Brigham, 2005; Goner, Phillips, and Walters, 
1995; Nunan, 2005; Putthasupa, 2010; Zhou, 2008).  
 However, when each function (this and these as pronouns 
and this and these as determiners) is considered, the results show 
that the teaching method could help learners understand the 
concept of each function at different degrees. That is, they could 
learn this and these as pronouns better than this and these as 
determiners.  If we consider the functions of this and these, we see 
that their function as determiners seems more complex than as 
pronouns. They cannot be used alone as a noun phrase; they need 
to be used with a noun of different forms, i.e. singular or plural. 
While in the case of this and these as pronouns, students simply 
need to realize about singularity or plurality of nouns that they 
want to introduce; they do not need to think about what form of 
the noun to use. In the case of determiners, they not only have to 
find the referred nouns, but also decide what noun form (singular or 
plural) should be used with each determiner. This may have made 
this and these as determiners more difficult to acquire.  
            Nevertheless, when this method was used in this grammar 
course, the findings showed that it could help the learners learn 
every part. This is in the line with the findings of many studies (e.g. 
Bao and Sun, 2010; Sa-ngiamwibool, 2005; and Shak and Gardner, 
2008) which suggested that teaching grammar through context 
helped learners to improve their grammatical proficiency.   
 As a whole, the findings could prove that teaching grammar 
in context seemed to enable learners to see the relationship 
between grammar learning and language use in a communicative 
situation. It may be useful for teachers to use it in their lesson. As 
Sa-ngiamwibool (2005) and many researchers suggested, an effective 
way to teach grammar in context is to use activities and tasks which 
can draw learners’ attention to notice essential grammatical 
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features. Similar to this study, the learners could learn functions of 
this and these after they were assigned tasks with directions to 
search for rules. In the learning processes, the learners were 
encouraged to notice the clues to the target grammar points and 
discover their forms and functions then apply the discovery in a 
new context. It is, thus reasonable to state that grammar in context 
tasks had a significant influence upon the improvement of the 
young learners’ English grammar in this study. Nevertheless, whether 
it is better than other methods would need further investigation. 
Morelli (2003), for example, found that this method could help, but 
it was as effective as other methods. 
 
Students’ attitudes toward the teaching technique of English 
grammar through context 
 The findings regarding the students’ attitudes towards the 
teaching technique of English grammar through context as shown in 
the previous section indicated that most of the students had 
positive attitudes toward grammar in context teaching technique. 
That is, they seemed to agree that the method is good for many 
reasons. It, thus, seems reasonable to state that the students were 
satisfied with the teaching technique of English grammar through 
context.  
 Dörnyei (2001) suggested that there are four components of 
motivating teaching - motivating learning conditions, motivating 
techniques, stimulating activities, and turning evaluating and 
feedback into positive experiences. These four elements have been 
combined in grammar in context with task directions to search for 
rules. In this study, the students were provided with tasks that 
helped them learn the functions and forms of this and these and 
required them to perform some operations on or with it. They could 
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explore the target grammar in the given tasks. There were lots of 
meaningful, recycling, and guidance in attending to language forms 
and functions. The students were active participants in the tasks in 
which they had an opportunity to use grammar and relate grammar 
instruction to real life situations. They also were encouraged to 
become active explorers of language. That means they had to 
notice the clues to this and these, discover their forms and 
functions, and apply the discovery in a new context. The ways to do 
these were providing exercises to train the learners to explore 
grammatical structures in context.  
 The findings support the studies by Shak and Gardner (2008) 
and Morelli (2003) which claimed that learners were satisfied with 
the teaching grammar through context method. The method is 
different from the traditional way of grammar teaching, which tends 
to causes students boredom in learning (Rittichai, 2006).  
 Several scholars such as Nikolov (1999), Pinter (2006), and 
Spaulding (1992) pointed out that when learners are motivated to 
perform academic tasks, they will learn. This is inclusive with the 
findings of this study, which showed that most learners had positive 
attitudes toward the method and their grammatical skill significantly 
improved after the treatment. During the experiment, the students 
actively participated in the activities provided by the teacher. They 
could finish both single and group works and their post-test scores 
were much higher than those of the pre-test. Learning English 
grammar trough this method seem to motivate young students to 
learn English grammar. 
 It is, however, interesting to find out that even though the 
participants of this study agreed that this grammar in context 
teaching method is beneficial for many reasons, all of them agreed 
that learning grammar from rules is better. This may reveal that they 
were used to the traditional way of teaching, and did not like 
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change, even when they saw the good points of the new method. 
They might think that, this method, they needed to spend longer 
time than usual to understand the lessons as they had to notice 
and think by themselves. This point seems to show that the 
students might have the feeling of being uncertain to their answer 
(their teacher might be unhappy, if they got the wrong answer). This 
related to the young learners’ characteristic that they wanted to 
please their teacher (Cameron, 2001; Harmer, 2001; Nedomovà, 
2007; Pinter, 2006). Hence, they prefer teacher to explain them the 
rules and suggest them to apply those rules in exercises than this 
method. This is maybe why most students thought or agreed that 
this teaching method was effective for only clever students.  
 Nevertheless, the findings of this study seem to show that 
overall the learners could find the advantages of the lesson. They 
had positive attitude toward this teaching method although they 
were not fully familiar with it. All of them still thought that learning 
through rules given by the teacher was better despite their seeing 
many good points of this teaching method. 
 
Pedagogical Implications 
 According to the results of the study, teaching grammar 
through context is proven effective in helping young students learn 
English grammar. Most students thought it is an interesting method. 
It is recommended that the teachers of English grammar apply this 
technique to help young students learn grammar. In doing so, the 
teachers may also use games or other interesting activities such as 
story-telling, jigsaw reading, songs, and poems to avoid boredom 
and promote motivation. Moreover, the teachers should provide 
familiar words and situation containing the target grammar form and 
function to help students learn better. 
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 The stages of teaching and learning grammar inductively 
through context tasks are suggested as follows: First, the teacher 
provides useful context containing the target grammar to make 
students see the relationship between form, function, and meaning. 
After that, teachers should encourage students to review their 
knowledge by using grammatical tasks, which is the way to extend 
the use of grammatical structures to achieve communicative clarity 
and appropriacy. The learners will be active participants in a task in 
which they have an opportunity to use grammar and relate grammar 
instruction to real life situations. They will also be encouraged to 
become active explorers of language.  
 
Conclusion 
 
 The  investigation of young learners’ achievement of 
learning English grammar inductively through the grammar in 
context method with task directions to search for rules developed 
by Sa-ngamwibool (2005) showed that the method was an effective 
grammar teaching method, especially the use of this and these as 
pronouns. The learners also had positive attitude toward it. 
Recommendations of Further Study 
 Based on the limitations mentioned in the previous section, 
further study should be conducted with a greater number of 
students to make the study results more generalizable. Moreover, 
other grammar points and long-term retention should be 
investigated to prove the method’s effectiveness. The interview 
should also be used to find students’ opinions and attitudes toward 
the method. This would help strengthen the claims of the study. In 
addition, comparing this teaching method with others may be 
helpful in finding good ways to teach grammar. 

 



วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปที่ 9 ฉบับ 1 (2556)  201 
  

 

 

Reference 
 

Allen, C.  (2005). Some ideas for teaching grammar more effectively in an EFL 
context. Indonesian journal of English language teaching. 1(2), 113-
134.  

Anderson, J. (2006). Zooming in and zooming out: putting grammar in context 
into context. English Journal. 95(5), 28-34. 

Bao, J. and Sun, J. (2010). English grammatical problems of Chinese undergraduate 
students. Foreign Language Department, Liaoning Technical University, English 
Language Teaching. 3(2): 48-53. 

Basic Education Curriculum B.E. 2551. (2007). Contents and Standards of 
Learning for a Foreign Language. Bangkok: The Ministry of Education. 

Biber, D, Conrad, S. and Leech, G. (2002). Longman Student Grammar of 
Spoken and Written English. Essex: Longman.  

Bourke, J. (2008). Towards the design of a problem-solving programme of 
instruction for teaching English grammar to secondary-level ESL 
students. Journal of Applied Research in Education, 8(1), 104–122. 

Brigham, F. (2005). Using varied instructional techniques; Inductive and 
Deductive teaching approaches with diverse learners. National 
Institute, Landmark College. 5-8. 

Brown, H. D. (2000). Principles of language learning and teaching. New York: 
Pearson. 

Cameron, L. (2001). Teaching Language to Young Learners. Cambridge: 
Cambridge UniversityPress.  

_________.  (2003). Challenges for ELT from the expansion in teaching children. 
ELT Journal 57 (2): 105–12. 

Celce-Murcia, M. (1991). Grammar pedagogy in second and foreign language 
teaching. TESOL Quarterly. 25 (3), 459-480. 

Celce-Murcia, M., & Larsen-Freeman, D. (1999). The grammar book: An ESL/EFL 
teacher's course. Boston: Heinle. 

Dörnyei, Z. (2001). Motivational strategies in the language classroom. 
Cambridge: Cambridge University Press. 

Ellis, G. (1991). Leaning to learn. In C. Brumfit, J. Moon and R. Tongue, (eds.). 
Teaching English to Children. London: Collins, 191-200. 



202 วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปที่ 9 ฉบับ 1 (2556) 

  
Felder, R. (1993). Reaching the second tier: Learning and teaching styles in 

college science education. Journal of College Science Teaching. 23 
(5): 286-90. 

Fotos, S. (1993). Consciousness raising and noticing through focus on form: 
grammar task performance versus formal instruction. Applied 
Linguistics. 14, 385–407. 

Goner, Phillips, and Walters. (1995). Teaching practice handbook: Structures: 
Grammar and function. Heinemann, 129-138. 

Harmer, J. (2001). Coursebooks. A human, culture, and linguistic disaster?” MET, 
8(4),5-10 

Jia-Yuan, S. (2008). Effects of inductive and deductive approaches in 
grammar instruction for junior high school students of differing 
English proficiency. Master’s Thesis: Technology in Southern Taiwan. 

Kuder, E. (2009). Implications of an inductive versus deductive approach to 
SLA grammar instruction. Master’s Thesis: University of Delaware, 
2009. 

Larsen-Freeman, D. (1991). Teaching Grammar. In Celce-Murcia, M. (ed.) 
Teaching English as a Second or Foreign Langauge. Boston: Heinle 
and Heinle. 279-295. 

__________________. (2003). Teaching Language: From Grammar to 
Grammaring. Heinle, USA. 

Lightbrow, P. and N. Spada. (1994). An innovative program for primary ESL in 
Quebec. TESOL Quarterly. 28 (3), 563-579. 

Mackey, A. (2006). Feedback, noticing and instructed second language learning. 
Applied Linguistics. 27, 405-530. 

Matsuzaki J. (2006) How to enhance children’s motivation for learning English. 
Iatefl voices. January–February 2006 Issue 187. 

Morelli, J. (2003). Ninth graders' attitudes toward different approaches to 
grammar instruction. ETD Collection for Fordham University. 
http://fordham.bepress.com/dissertations/AAI3084892 

Nedomová A. (2007). Teaching Grammar to Young Learners. Bachelor’s thesis: 
Masaryk University. Czech. 

Nikolov, M. (1999). “Why do you learn English? Because the teacher is short.” A 
study of Hugarian children’s foreign language learning motivation. 
Language Teaching Reacher. 3 (1): 33-56. 



วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปที่ 9 ฉบับ 1 (2556)  203 
  

 

 

Nunan, D. (1998). Teaching Grammar in Context. ELT Journal 52(2). 
Oxford:Oxford University Press. 

_________. (2005). Practical English language teaching: Grammar. New York: 
McGraw-Hill. 

Peck, S. (2001). Developing children’s listening and speaking in ESL. In M. Celce-
Murcia (Ed.), Teaching English as a Second or Foreign Language). 
Boston: Heinle and Heinle. 139-149. 

Pinker, S. (1995). The Language Instinct: How the Mind Creates Language. 
New York: HarperCollins. 

_______________. (1999). Words and Rules: The Ingredients of Language. 
New York: Harper Collins. 

Pinter, A. 2006.  Teaching Young Language Learners. Oxford: Oxford University 
Press. 

Putthasupa,P. (2010). Effects of Inductive Approach on Teaching Grammar in 
the writing course. The 2nd International Conference on Humanities 
and Social Sciences. April 10th, 2010 Faculty of Liberal Arts, Prince of 
Songkla University. 

Rittichai, P. (2006). A study of using songs as a supplemental tool for English 
grammar learning for grade six students at demonstration school. 
Master’s Thesis: Uttaradit Rajabhat University. 

Sa-ngiamwiboon, A. (2005).  Developing a grammar-in-context model for EFL 
adult learners.  Ph D’s thesis : Suranaree University of Technology. 

Schmidt, R. (1990). The role of consciousness in second language learning. 
Applied Linguistics 11, 129-158. 

__________. (1993). Awareness and second language acquisition. Annual 
Review of Applied Linguistics. 13, 206-226. 

__________. (1995). Consciousness and foreign language learning: A tutorial on 
the role of attention and awareness in learning. In R.W. Schmidt (ed.), 
Attention and awareness in foreign language learning and 
teaching. Honolulu, Ha: University of Honolulu, 1–63. 

__________. (2001). Attention. In P.J. Robinson (ed.), Cognition and second 
language instruction. Cambridge, U.K., 3–32. 

__________. (2010). Attention, awareness, and individual differences in language 
learning. In W. M. Chan, S. Chi, K. N. Cin, J. Istanto, M. Nagami, J.W. 
Sew, T. Suthiwan, & I. Walker, Proceedings of CLaSIC 2010, Singapore, 



204 วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปที่ 9 ฉบับ 1 (2556) 

  
December 2-4  Singapore: National University of Singapore, Centre for 
Language Studies. 721-737. 

Shak, J. and Gardner, S. (2008). Young learner perspectives on four focus-on-
form tasks. Language Teaching Research 12 (3). 387–408. 

Surassawadee, P. (1991). English with Thai Primary Students. Bangkok: 
Chulalongkorn Press. 

Swain, M.  (1995). Three functions of output in second language learning. In G. 
Cook & B. Seidlhofer (Eds.), Principle and practice in applied 
linguistics: Studies in honour of H. G. Widdowson. Oxford: Oxford 
University Press. 125–144. 

Thornbury, S. (1999).  How to teach grammar. Longman, England. 
Ur, P. (2000). A course in language teaching practice and theory. Beijing: 

Foreign Language and Research Press & Cambridge  
Weaver, C. (1996).  Teaching Grammar in Context. Porstmouth, NH: Boynton/ 

Cook Publishers. 
Widdowson H. (1990). Aspects of language Teaching. Oxford: Oxford University 

Press.  
Wiriyachitra A. (2001). A Thai University English Scenario in the Coming Decade. 

Thai TESOL, 14(1), 4-7. 
Zhen L. (2008). Transitional methodologies of the second language grammar  

teaching in middle schools. Sino-US English Teaching. May, 5(5) 
(Serial No.53), ISSN1539-8072, USA. 

Zhou, K. (2008). An Inductive Approach to English Grammar Teaching. HKBU  
Papers in Applied Language Studies. Vol. 12. 

Zimbardo, P. G., & Boyd, J. N. (1999). Putting time in perspective: A valid, 
reliable  individual-differences metric. Journal of Personality and 
Social Psychology. 77, 1271-1288. 
 



วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปที่ 9 ฉบับ 1 (2556)  205 
  

 

 

 
ความสัมพันธของความพึงพอใจในสวนประสมทางการตลาด

บริการ ความจงรักภักดีในตราสินคา   
และแนวโนมการซื้อรถยนตยี่หอโตโยตาในอนาคต 

Relationship between Satisfaction with the Marketing 
Service Mix, Product Loyalty, and Prospects of Future 

Purchases of Toyota Cars 
 

ศิมาพร  กาเผือกงาม1 / Simaporn Kaphuegngam 
 

บทคัดยอ 
 

 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธของความพึง
พอใจในสวนประสมทางการตลาดบริการ ความจงรักภักดีในตราสินคา และ
แนวโนมการซื้อรถยนตยี่หอโตโยตา ในอนาคต กลุมตัวอยาง คือ ผูใชรถยนตยี่หอ
โตโยตา  จํานวน 400 คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามความ
คิดเห็นเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในสวนประสมทางการตลาดบริการ ระดับ
ความจงรักภักดีในตราสินคา และแนวโนมการซื้อรถยนตในอนาคต สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล คือ ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การวิเคราะหความสัมพันธใชการทดสอบคาที การวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว สถิติสหสัมพันธอยางงาย และสถิติการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ  
กําหนดคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ  

ผลการวิจัยพบวา ผูซื้อสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 31-40 ป 
ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และมี
รายไดอยูระหวาง 30,001 บาทขึ้นไป และผลการทดสอบสมมติฐานพบวา  ผูซื้อ

                                                        
1 หลกัสตูรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑติ คณะบริหารศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
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สวนใหญมีความพึงพอใจในสวนประสมทางการตลาดบริการในดานสถานที่จัด
จําหนายมากที่สุด และใหความสําคัญดานราคานอยที่สุด  โดยที่ความพึงพอใจใน
สวนประสมทางการตลาดบริการ มีผลตอความจงรักภักดีในตราสินคาดานผาน
การคิดไตรตรองมากที่สุด โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.62  แสดง
วาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันปานกลางและเปนไปในทิศทางเดียวกัน ใน
ขณะเดียวกันยังพบวา แนวโนมการซื้อรถยนตในอนาคตขึ้นอยูกับความพึงพอใจ
ในสวนประสมทางการตลาดบริการทุกดาน และแนวโนมการซื้อรถยนตในอนาคต
ยังขึ้นอยูกับความจงรักภักดี ในตราสินคาในทุกดานเชนเดียวกัน  โดยมี
ความสัมพันธตอแนวโนมการซื้อรถยนตในอนาคตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
 
คําสําคัญ: ความพึงพอใจในสวนประสมทางการตลาดบริการ, ความจงรักภักดี,  
แนวโนมการซื้อในอนาคต 
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Abstract 
 

 This study investigated the relationships between 
customers’ satisfaction with the marketing services mix, product 
loyalty, and likelihood of future purchases of Toyota cars. The study 
collected data from 400 Toyota car buyers by questionnaires and 
analysis was completed by consideration of frequencies, 
percentages, means, and standard deviations. Relationships of data 
were analyzed by T-test, One-way analysis of variance, simple 
correlation statistics, and statistical analysis of the multiple 
regression models. The study determined a level of significance at 
0.05 and used SPSS program to analyze data.  
 Most buyers were found to be females, 31-40 years old, 
government/state enterprise employees, with bachelor degrees, and 
earned 30,001 baht per month.  
 The study revealed that most buyers were satisfied with the 
marketing services mix, mostly concerning the location of services 
and less in terms of price. The marketing services mix affected 
product loyalty, mostly in terms of reflective thinking (0.62 of 
correlation coefficient). The marketing services mix and product 
loyalty had a relationship at a medium level and were connected to 
each other. Also, the study found that the prospect of buying a 
Toyota car in the future depended on the marketing services mix 
and product loyalty at a level of significance of 0.01. 
 
Keywords: Satisfaction, Marketing Service Mix, Product Loyalty, 
Future Prospects of Buying a Toyota Car  
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1. บทนํา 
 
 จากภาวะเศรษฐกิจและสถานการณการเมืองภายในประเทศ ทําให
พฤติกรรมของผูบริโภคเปลี่ยนแปลง มีความตองการความสะดวกสบายในการ
ดํารงชีวิตมากขึ้น แมแตการเดินทาง ดังนั้น “รถยนต” จึงเปนอีกหนึ่งปจจัยที่
สนองตอบตอความตองการของผูบริโภคในยุคที่มีการแขงขันกับเวลา และความ
รวดเร็ว  ทําใหเกิดการแขงขันในตลาดรถยนตอยางรุนแรง ซึ่งจะเห็นไดจากที่
ตลาดรถยนตมีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง มีอัตราการเติบเติบโตที่เพิ่มขึ้นรอย
ละ 43.1% เมื่อเทียบกับเวลาเดียวกันในปที่ผานมา (สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม, 2554) 
 จากแนวโนมการเติบโตนี้เองทําใหผูประกอบการจําหนายรถยนต  มีการ
แขงขันกันอยางรุนแรงในการพัฒนาผลิตภัณฑ พัฒนากลยุทธที่จะรักษาลูกคา
เอาไว ทําใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจ และมีความครอบคลุมตอความตองการที่
หลากหลายตอสินคาและบริการของผูบริโภค   เพราะโดยทั่วไปแลว ผูบริโภคจะ
รูสึกถึงความพึงพอใจตอเมื่อรูสึกถึงความคุมคาของผลประโยชนที่ผูบริโภคไดรับ
จากผลิตภัณฑ เมื่อเปรียบเทียบกับความคาดหวังที่ตั้งไวในตอนแรก    ซึ่งความ
คาดหวังจะเกิดจากความรูและประสบการณในอดีตของบุคคล เพราะเมื่อ
ผลประโยชนเปนไปตามที่เขาคาดหวังหรือเหนือกวายอมกอใหเกิดความพึงพอใจ 
(Satisfaction) และความปติสุขใจ (Delight) (ลรินดา จันทรัศมี, 2554)  เพราะ
หากลูกคามีความพึงพอใจในสินคาหรือผลิตภัณฑนั้นแลว จะทําใหผูบริโภคมีความ
จงรักภักดีในตราสินคา ตอตานกลยุทธทางการตลาดของคูแขงและทําใหผูบริโภค
ตัดสินใจซื้อสินคาและบริการในที่สุด  นอกจากนั้น  ผูบริโภคที่มีความจงรักภักดี
จะเปนแหลงที่ใหขอมูลแบบปากตอปากในเชิงบวก ซึ่งเปนการลดตนทุนในการ
สื่อสารจากลูกคาที่มีความจงรักภักดีและจะเปนจํานวนผูที่จะกลายเปนลูกคาใน
อนาคตและบอกตอไปยังบุคคลอื่นๆอีก (ปราณี  คูเจริญไพศาลและคณะ อางใน 
สัจนันท  สันธ,ิ 2550)   
 จากความพึงพอใจในสวนประสมทางการตลาดเชื่อมโยงสูความ
จงรักภักดีในตราสินคา ทําใหผูบริโภคเกิดการตัดสินใจ และมีแนวโนมการที่จะ
ตัดสินใจซื้อในอนาคต จึงทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่สงผลใหผูบริโภคเกิด
ความพึงพอใจทั้งกอนการตัดสินใจซื้อและหลังใชสินคานั้นแลว  อีกทั้งมีปจจัย
ใดบางที่กอใหเกิดความจงรักภักดีในตราสินคา  และความจงรักภักดีในตราสินคา
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จะมีผลตอแนวโนมหรือพฤติกรรมการซื้อในอนาคตจริงหรือไมอยางไร  โดยการ
วิจัยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 
 1.2.1  เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความจงรักภักดีในตราสินคา 
 1.2.2  เพื่อศึกษาความพึงพอใจปจจัยทางการตลาดบริการที่มีตอความ
จงรักภักดีในตราสินคา 
 1.2.3  เพื่อศึกษาความสัมพันธของความพึงพอใจในสวนประสมทาง
การตลาดบริการ ความจงรักภักดีในตราสินคา และแนวโนมการซื้อรถยนตยี่หอโต
โยตาในอนาคต 
 
2. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของและสมมติฐานของการวิจัย 
 
 การวิจัยนี้ เปนการศึกษาสวนประสมทางการตลาดบริการ ดาน
ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด บุคลาก 
กระบวนการจัดการ และสภาพแวดลอมของการบริการที่สงผลตอความพึงพอใจ 
และความจงรักภักดีในตราสินคาดานการใหขอมูลแบบปากตอปาก การปกปอง
ตราสินคา การผานการคิดไตรตรอง และความผูกพันในตราสินคา  ที่มีผลตอ
แนวโนมการซื้อรถยนตยี่หอโตโยตาในอนาคต  โดยทีค่วามพึงพอใจในสวนประสม
ทางการตลาดบริการ หมายถึง ความรูสึกในทางบวกที่ไดรับจากประสบการณใน
อดีตของตราสินคาหรือผลิตภัณฑที่ตอบสนองไดตรงกับความคาดหวังหรือเกนิกวา
ความคาดหวังของผูบริโภค 
 จากแนวคิดสวนประสมทางการตลาดบริการ Lovelock, C.H. 
(Lovelock, 1983 หนา 9-20) ไดกลาวถึงองคประกอบทั้งเจ็ด (7 Ps) ประกอบไป
ดวย 
 1. องคประกอบของผลิตภัณฑ (Product Elements) ผูบริหารสินคา
บริการจะตองตัดสินใจเลือกบริการหลัก (Core Service) และองคประกอบเสริม 
(Supplementary Service) ที่สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได
อยางถูกตอง 
 2.  สถานที่ ไซเบอรสเปซ และเวลา (Place, Cyberspace and Time) 
การตัดสินใจเกี่ยวกับการสงมอบบริการ ตองคํานึงถึงปจจัยทางดานสถานที่ที่
ใหบริการ และเวลาในสินคาบริการบางประเภท 
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                3. กระบวนการ (process) เปนกระบวนการออกแบบการสงมอบ
บริการใหกับลูกคา ถาการออกแบบทําไดดี การสงมอบบริการก็จะมีประสิทธิภาพ 
ถูกตอง ตรงเวลา มีคุณภาพสม่ําเสมอ 
                4. ความสามารถในการผลิตบริการ และคุณภาพที่สม่ําเสมอ 
(productivity and quality)  
                5. พนักงานผูใหบริการและลูกคา (people) มีบริการหลายชนิดที่
เจาะจงใหลูกคาและพนักงานตองมามีสวนรวมในการผลิตและสงมอบการบริการ
พรอมกัน 
                6. การสงเสริมการตลาดและการใหการศึกษาลูกคา (promotion 
and education) ไมมีสินคาชนิดใดที่จะประสบความสําเร็จได ถาไมมีโปรแกรม
การสื่อสารตลาดที่ดี ซึ่งเขามามีบทบาทในการใหขอมูลที่จําเปนตอลูกคา ชักชวน
ใหเห็นประโยชนที่จะไดรับตลอดจนกระตุนใหลูกคาตัดสินใจซื้อบริการเร็วขึ้น 
                7. หลักฐานทางกายภาพที่เปนตัววัตถุ (physical evidence) 
นับเปนองคประกอบที่มีสวนในการชวยทําใหลูกคารูสึกวาบริการนั้นมีคุณภาพ มี
ความเหมาะสม มีประสิทธิภาพดวยเชนเดียวกัน องคประกอบนี้ไดแก อาคาร
สํานักงานของสถานที่ที่ใหบริการ เครื่องมือที่ใช การแตงกายของพนักงานที่
เหมาะสม เครื่องหมายการคา สิ่งพิมพตาง ๆ ที่เกี่ยวของ   
 นอกจากความพึงพอใจในปจจัยทางการตลาดบริการทั้ง 7 ดานแลว ยัง
มีปจจัยที่สงผลใหเกิดการตัดสินใจซื้อในสินคาและบริการอยางยั่งยืน คือ “ความ
จงรักภักดี”  เพราะความจงรักภักดีจะทําใหผูบริโภคกลับมาซื้อสินคาและบริการ
นั้นซ้ํา และทําใหธุรกิจเกิดความไดเปรียบทางการแขงขันอยางยั่งยืน  เกิด
แนวโนมตอการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการในอนาคต  โดย Assael H. (1991 : 
70) ไดใหความหมายของความจงรักภักดีวา เปนความรูสึกหรือทัศนคติในเชิงบวก
ของลูกคาที่มีตอตราสินคาและตราสินคานั้นสามารถตอบสนองความตองการของ
ตนได และเปนสิ่งที่แสดงถึงทัศนคติในเชิงบวกตอตราสินคา และทําใหเกิดการซื้อ
ตราสินคานั้นอยางตอเนื่อง 
 ธีรพันธ โลทองคํา (มติชน : 2547) ไดกลาวถึงเหตุหรือปจจัยที่สงผลตอ
ระดับความจงรักภักดีของลูกคา ดังนี ้
 1.  ความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction) โดยปกติแลว
ลูกคามักจะพัฒนาความเชื่อเดิมที่มีอยูใหกลายเปนความคาดหวังกับสิ่งที่จะ โดย
เปรียบเทียบผลจากความคาดหวังกอนซื้อกับสิ่งที่ไดรับจริงๆ เมื่อซื้อสินคาไปแลว 
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ซึ่งการสรางความพอใจที่เหนือความคาดหวังกอนการซื้อสินคา จะสงผลตอความ
จงรักภักดีของลูกคาที่มีตอตราสินคา  
 2. ความเชื่อถือและความไววางใจ (Trust) เปนปจจัยที่แสดงถึงความ 
สัมพันธระหวางกันและกัน ความสัมพันธจากอารมณ ความไววางใจจะยังคงอยูก็
ตอเมื่อบุคคลมีความมั่นใจ  
 3. ความเชื่อมโยงผูกพันกับอารมณ (Emotional Bonding) การที่
ลูกคามีทัศนคติที่ดีตอตราสินคา นั่นหมายถึง ความผูกพันที่มีตอสินคาหรือมีการ
ติดตอเปนประจํากับองคกร และทําใหเขาเหลานั้นมีความชื่นชอบตอองคกร
นั่นเอง  
 4. ประวัติของบริษัทผูผลิตสินคา (History with the Company) การ
รับรูเกี่ยวกับภาพลักษณและประวัติขององคกรมีผลตอความตั้งใจ ความจงรักภักดี 
และการซื้อสินคาของลูกคา ซึ่งรวมถึงปจจัยที่เกิดจากการสงผานขอมูลขาวสาร
ภายในครอบครัว และความเชื่อจากรุนหนึ่งไปอีกรุนหนึ่ง 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 กรอบแนวคิดการวิจัย มีการกําหนดตัวแปรจากทฤษฎี 4 ตัวแปร 
โดยตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยสวนบุคคล  และความพึงพอใจตอสวนประสมทาง
การตลาดบริการ 7 ดาน ที่มีความสัมพันธตอตัวแปรอิสระตัวที่สองคือ ความ
จงรักภักดีในดานการใหขอมูลแบบปากตอปาก การปกปอง ความผูกพัน และผาน
การคิดไตรตรอง นอกจากนี้จะมีการศึกษาวาตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัวมีผลตอ
แนวโนมการซื้อในอนาคตหรือไม ตามที่ปรากฏในภาพที่ 1 
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ตัวแปรตาม 

ปจจัยสวนบุคคล 

      1. เพศ 

      2. อายุ 

      3. อาชีพ 

      4. รายได 

      5. การศึกษา 

ความพึงพอใจตอปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดบริการ 

 1. ผลิตภัณฑ 
2. ราคา 
3. ชองทางการจัดจําหนาย 
4. การสงเสริมการตลาด 
5. บุคลากร 
6. กระบวนการจัดการ 
7.สภาพแวดลอมของการ
บริการ 

ตัวแปรตน 

H2 

H1 

H4 

H3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 
 H1  : ปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภคที่แตกตางกัน มีผลตอความ
จงรักภักดีในตราสินคาแตกตางกัน 
 H2  : ความพึงพอใจในสวนประสมทางการตลาดบริการดาน
ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย  การสงเสริมการตลาด  
บุคลากร สิ่งแวดลอมทางกายภาพและกระบวนการใหบริการ มีผลตอความ
จงรักภักดีในตราสินคา 
 H3  : ความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดบริการดาน
ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย  การสงเสริมการตลาด  

ความจงรักภักดีตอตรา
สินคาในเชิงพฤติกรรม 
- การใหขอมูลแบบปากตอ
ปาก 
- การปกปอง 
- ความผูกพัน 
- ผานการคิดไตรตรอง 

แนวโนมการซื้อ 
ในอนาคต 
    - ซื้อ 
    - ไมซื้อ 
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บุคลากร สิ่งแวดลอมทางกายภาพและกระบวนการใหบริการมีความสัมพันธตอ
แนวโนมการซื้อรถยนตในอนาคต 
 H4  : ความจงรักภักดีตอตราสินคาในดานการใหขอมูลแบบปาก
ตอปาก  ดานการปกปองตราสินคา   ดานผานการคิดไตรตรอง และดานความ
ผูกพันในตราสินคา  มีความสัมพันธตอแนวโนมการซื้อรถยนตในอนาคต 
 
3. วิธีการดําเนินงานวิจัย 

 
 3.1 กระบวนการและวิธีการเลือกกลุมตัวอยาง 
 การศึกษาความสัมพันธของความพึงพอใจในสวนประสมทางการตลาด
บริการ  ความจงรักภักดีในตราสินคา  และแนวโนมการซื้อรถยนตยี่หอโตโยตาใน
อนาคต  ขอบเขตของประชากรคือ กลุมประชากรศาสตรที่เปนผูที่ซื้อรถยนตยี่หอ
โตโยตาในเขตจังหวัดนครราชสีมา อุบลราชธานี บุรีรัมย จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัด
สุรินทร  ทั้งนี้เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรทั้งหมด  ผูวิจัยจึงกําหนดขนาด
ของกลุมตัวอยางโดยการใชสูตรคํานวณ (กัลยา วานิชยบัญชา, 2554 : 47) ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยไดกลุมตัวอยางจํานวน 400  ตัวอยาง ดังสูตร 
 

2

)1(

e

ppn  2Z      
 

 

 การ เก็บขอมูลดั งกล าวด วยวิ ธีการ เลือกตั วอย างแบบสะดวก 
(Convenience Sampling) กับกลุมตัวอยางในเขตอําเภอเมืองทั้ง 5 จังหวัด   
 3.2  การวัดคุณลักษณะของตัวแปร 
 เ ค รื่ อ งมื อที่ ใ ช ใ นก าร เ ก็ บ ร วบร วมข อมู ล เ ป นแบบสอบถาม 
(Questionair) ที่เปนรูปแบบของคําถามปลายปด โดยลักษณะของแบบสอบถาม
แบงออกเปน 4 สวน ไดแก  
 สวนที่ 1 เปนขอคําถามของปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลของผูบริโภค ที่มี
มาตรวัดเปนแบบมาตรานามบัญญัติ (Norminol Scale) และแบบมาตราเรียง
อันดับ (Ordinal Scale) 
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 สวนที่  2 เปนขอคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ทั้ง 7 ดาน ที่มีมาตรวัดเปนแบบอัตรภาค
ชั้น (Interval Scale)  ใหเลือกตอบแบบสอบถามคาระดับความสําคัญ 5 ระดับ 
ตามเกณฑมาตรวัด Likert Scale   แบงเปน 5 ระดับดังนี้ 
 ระดับคะแนน 5 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับพึงพอใจอยางมาก 
 ระดับคะแนน 4 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับพึงพอใจ 
 ระดับคะแนน 3 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับเฉย ๆ 
 ระดับคะแนน 2 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับไมพึงพอใจ 
 ระดับคะแนน 1 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับไมพึงพอใจอยางมาก 
 ระดับการใหคะแนนเฉลี่ยในแตละระดับชั้นใชสูตรการคํานวณชวงความ
กวางของอันตรภาคชั้นดังนี้ (วิเชียร เกตุสิงห, 2538 : 8-11) 
 

ความกวางของอันตรภาคชั้น  = ขอมูลที่มีคาสูงสุด – ขอมูลที่มีคาต่ําสุด 

    จํานวนชั้น 

  = 
5

15 
     

  = 0.8 
 

 โดยนํามาประยุกตกําหนดความสําคัญตอระดับความคิดเห็นในสวน
ประสมทางการตลาดบริการทั้ง  7  ดาน  ไดดังนี ้
 คะแนนเฉลี่ย          หมายถึง 
 1.00 – 1.80  ผูบริโภคมีความพึงพอใจนอยที่สุด 
 1.81 – 2.61  ผูบริโภคมีความพึงพอใจอยูในระดับนอย 
 2.62 – 3.40  ผูบริโภคมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
 3.41 – 4.20  ผูบริโภคมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
 4.21 – 5.00  ผูบริโภคมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 
 สวนที่ 3 เปนขอคําถามเกี่ยวกับความจงรักภักดีในตราสินคา ทั้งหมด 4 
ดาน ที่มีมาตรวัดเปนแบบอันตรภาคชั้น (Interval Scale)  ใหเลือกตอบ
แบบสอบถามคาระดับความสําคัญ 5 ระดับ ตามเกณฑมาตรวัด Likert Scale   
แบงเปน 5 ระดับดังนี้ 
 ระดับคะแนน 5  หมายถึง พึงพอใจอยูในระดับพึงพอใจอยางมาก 
 ระดับคะแนน 4  หมายถึง พึงพอใจอยูในระดับพึงพอใจ 
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 ระดับคะแนน 3  หมายถึง พึงพอใจอยูในระดับเฉย ๆ 
 ระดับคะแนน 2 หมายถึง พึงพอใจระดับไมพึงพอใจ 
 ระดับคะแนน 1 หมายถึง พึงพอใจระดับไมพึงพอใจอยางมาก 
 ระดับการใหคะแนนเฉลี่ยในแตละระดับชั้นใชสูตรการคํานวณชวงความ
กวางของอันตรภาคชั้นดังนี้ (วิเชียร เกตุสิงห, 2538 : 8-11) 
 
ความกวางของอันตรภาคชั้น  = ขอมูลที่มีคาสูงสุด – ขอมูลที่มีคาต่ําสุด 

    จํานวนชั้น 

  = 
5

15 
     

  = 0.8 

 
 โดยนํามาประยุกตกําหนดความสําคัญของระดับความคิดเห็นตอ
ความพึงพอใจในสวนประสมทางการตลาดบริการทั้ง 7 ดาน ไดดังนี้ 
 คะแนนเฉลี่ย                  หมายถึง 
 1.00–1.80 ผูใชมีความจงรักภักดีตอตราสินคาในระดับนอยที่สุด  
 1.81–2.61 ผูใชมีความจงรักภักดีตอตราสินคาอยูในระดับนอย 
 2.62–3.40  ผูใชมีความจงรักภักดีตอตราสินคาในระดับปานกลาง 
 3.41–4.20  ผูใชมีความจงรักภักดีตอตราสินคาอยูในระดับมาก 
 4.21–5.00 ผูใชมีความจงรักภักดีตอตราสินคาอยูในระดับมากที่สุด 
 
 3.3 ความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรง 
 การวิ จั ยครั้ งนี้ ไ ด ออก เครื่ อ งมื อที่ ใ ช ในการตั้ งคํ าถาม เปน
แบบสอบถาม (Questionair) ไดรับการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญจากสาขา
การตลาด จํานวน 2 และ ผูเชี่ยวชาญทาง ดานการตลาดจากบริษัทโตโยตา
จํานวน 1 คน เพื่อความสอดคลองเที่ยงตรงของเนื้อหา และทําการสํารวจเบื้องตน 
(Pre-Testing) โดยการเก็บรวบรวมแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางเพื่อหาคาความ
เชื่อมั่น (Reliability) ดวยการใชสูตรคํานวณคาสัมประสิทธิ์ดวยวิธี Cronbach 
Alpha Coefficient แสดงถึงระดับความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  จะมีคา
ระหวาง  0 ≤  ≤ 1 และผลการทดสอบ คาความเชื่อมั่นเทากับ 0.952 ที่มีคา
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ใกลเคียง 1.0 แสดงวาผลการทดสอบมีคาความเชื่อมั่นสูง เพื่อนําไปใชเปน
เครื่องมือในการเก็บขอมูล 
 
 3.4 สถิติที่ใชในการวิจัย 
 ก ารวิ จั ยนี้ เ ป นการ วิ จั ย เ ชิ งปริ ม าณโดย ใช แบบสอบถาม 
(Questionnaire) โดยการนําเสนอขอมูลสถิติศาสตรเชิงพรรณ (Descriptive 
Statistics) ดวยการนําเสนอดวยคาความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) 
คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  และการ
ทดสอบสมมติฐานการวิจัยดวยการวิเคราะหการแจกแจงเพียรสันไควสแคว 
(Pearson’s Chi-Square) ในการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและ
ตัวแปรตาม  
 
4. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 
 4.1 ผลการวิจัย 
  4.1.1 ดานลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง พบวา 
กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีชวงอายุระหวาง 31 - 40 
ป จํานวน  203 คน  คิดเปนรอยละ 50.75 สถานภาพสวนใหญสมรส จํานวน 
202 คน คิดเปนรอยละ 50.5 ระดับการศึกษาสวนมากระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
จํานวน 287 คน คิดเปนรอยละ 71.80   ประกอบอาชีพรับราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจสวนมาก จํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 33.8 รายไดสวนใหญอยู
ระหวาง 30,001 บาทขึ้นไป จํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 29.25   
  4.1.2  ความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดบริการ
บริการโดยรวมอยูในระดับมากเทากับ 4.05 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.393  วิเคราะหเปนรายดานพบวาผูบริโภคมีความพึงพอใจตอดานสถานที่จัด
จําหนายมีคาเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 4.28  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  
0.546  รองลงมาดานบุคลากรผูใหบริการเทากับ 4.25  และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ  0.548 ดานผลิตภัณฑเทากับ 4.19 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.476  ดานสภาพแวดลอมการบริการเทากับ 4.13 และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.517  ดานกระบวนการบริการเทากับ 3.94 และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.566  ดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมเทากับ 3.82 และ
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สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  0.555  และดานราคามีคาเฉลี่ยนอยที่สุดเทากับ 
3.71 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.680  
  4.1.3 ความจงรักภักดีในตราสินคาโดยรวมอยูในระดับมาก
เทากับ 4.02 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหเปนรายดานพบวา ผูบริโภคมี
ความจงรักภักดีในตราสินคาดานการปกปองตราสินคามากที่สุดเทากับ 4.04 และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.648  รองลงมาดานความผูกพันในตราสินคา
เทากับ 4.04  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.634  ดานผานการคิด
ไตรตรองเทากับ  4.03 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.604  และดานการ
ใหขอมูลแบบปากตอปากมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดเทากับ 3.95 และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.635 
  4.1.4  แนวโนมการซื้อรถยนตยี่หอโตโยตาในอนาคตพบวา 
ผูบริโภคโดยสวนใหญมีแนวโนมที่จะซื้อรถยนตยี่หอเดิมในอนาคตจํานวน 355 
คน  คิดเปนรอยละ 88.70 
 
 4.2  การอภิปรายผล  
  จากผลวิจัยที่ปรากฏ นําไปสูการอภิปรายผลเพื่อเปรียบเทียบผล
วิจัยกับทฤษฎีและงาน วิจัยที่เกี่ยวของโดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

  4.2.1 ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันมีผลตอความจงรักภักดีใน
ตราสินคาแตกตางกัน พบวาขอมูลสวนบุคคลอันประกอบดวย เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน มีความ
จงรักภักดีในตราสินคาไมแตกตางกัน    
  4.2.2  ดานความพึงพอใจในสวนประสมทางการตลาดบริการมี
ความสัมพันธตอความจงรัก ภักดีในตราสินคา พบวา ความสัมพันธกันที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ยกเวนเรื่องการปกปองตราสินคา  (ตามตารางที่ 1) 
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ตารางที่ 1   แสดงความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในสวนประสมทาง
การตลาดบริการกับความจงรักภักดีในตราสินคาโดยรวม   
 

ตัวแปร 

UnStandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 
B Std. 

Error 
Beta 

Constant 2.230 .133  19.718 .000* 
การใหขอมูลแบบปากตอ
ปาก 

.166 .039 .268 4.241 .000* 

การปกปองตราสินคา .014 .039 .023 .364 .716 
ผานการคิดไตรตรอง .189 .040 .290 4.732 .000* 
ความผูกพันในตราสินคา .085 .036 .137 2.388 .017* 
*P<0.05 

 
 4.2.3  ความพึงพอใจในสวนประสมทางการตลาดบริการมี
ความสัมพันธตอแนวโนมการซื้อรถยนตในอนาคต พบวา แนวโนมการซื้อรถยนต
ในอนาคตขึ้นอยูกับความพึงพอใจในสวนประสมทางการตลาด อยางมีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ตามตารางที่ 2) 
 
ตารางที่ 2   แสดงความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในสวนประสมทาง
การตลาดบริการกับแนวโนมการซื้อในอนาคต 
 

แนวโนมการซื้อ
ในอนาคต 

ไมซื้อ ซื้อ  
 
Pearson Chi-square 
P = .01* 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ปานกลาง 7 15.60 10 2.90 
มาก 31 68.90 209 59.70 
มากที่สุด 7 15.60 131 37.40 
รวม 45 100.00 350 100.00 

*P<0.05 
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 4.2.4   ดานความจงรักภักดีในตราสินคามีความสัมพันธตอแนวโนม
การซื้อรถยนตในอนาคต พบวาแนวโนมการซื้อรถยนตในอนาคตขึ้นอยูกับความ
จงรักภักดีในตราสินคาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ตามตารางที่ 3) 
 
ตารางที่ 3   แสดงดานความสัมพันธระหวางความจงรักภักดีตอตราสินคากับ
แนวโนมการซื้อรถยนตในอนาคต 
 

แนวโนมการซื้อ
ในอนาคต 

ไมซื้อ ซื้อ  
 
Pearson Chi-square 
P = .01* 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
นอย 3 6.70 1 0.30 
ปานกลาง 20 44.4 25 7.10 
มาก 15 33.30 187 53.0 
มากที่สุด 7 15.6 140 39.70 
รวม 45 100.00 353 100.00 

*P<0.05 
 

 สําหรับการอภิปรายผล แยกประเด็นในการนําเสนอใน 3  ประเด็น คือ 
การศึกษาความพึงพอใจในสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอความ
จงรักภักดีในตราสินคา ความพึงพอใจในสวนประสมทางการตลาดบริการ มีผลตอ
ความแนวโนมการซื้อรถยนตในอนาคต  และความจงรักภักดีในตราสินคามีผลตอ
แนวโนมการซื้อรถยนตในอนาคต 
 ผลที่ไดจากการศึกษาความพึงพอใจในสวนประสมทางการตลาดบริการ
ที่มีผลตอความจงรักภักดีในตราสินคา พบวาโดยรวมมีแลวความพึงพอใจในสวน
ประสมทางการตลาดบริการมีผลตอความจงรักภักดีดานผานการคิดไตรตรองมาก
ที่สุด ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของศุภชาติ เกตุแค (2552) โดยงานวิจัยนี้เหลานี้
ไดผลการศึกษาที่สอดคลองกัน คือ ผู บริโภคจะมีความจงรักภักดีตอตราสินคา
แบบคิดไตรตรอง มากกวาแบบพฤติกรรมการซื้อซ้ํา  สอดคลองกับการศึกษาของ
ไกรฤกษ  พัฒนพงษไพบูลย (2547) พบวากลุมตัวอยางมีพฤติกรรมในการ
ตัดสินใจซื้อสูงสุด 24 เดือน  
 ความพึงพอใจในสวนประสมทางการตลาดบริการมีผลตอความ
จงรักภักดีในตราสินคาดานการใหขอมูลแบบปากตอปาก สอดคลองกับการศึกษา
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ของยิ่งยศ  ศิริพลไพบูลย  (2548) พบวา การบอกตอมีความสัมพันธกับดาน
ผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการ ตลาด 
สอดคลองกับการศึกษาของจุไรลักษณ จันทสีหราช (2553)  ที่พบวาลูกคาจะบอก
เลาสิ่งดีๆ ที่ไดรับใหผูอื่นฟง และในครั้งตอไปถาตองการซื้อรถยนตมีแนวโนมวา
จะเลือกรถยนตยี่หอฮอนดา  สอดคลองกับการศึกษาของไกรฤกษ พัฒนพงษ
ไพบูลย (2547) ที่พบวากลุมตัวอยางจะแนะนําบอกตอใหบุคคลอื่นซื้อรถยนตตรา
ยี่หอโตโยตา ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Maznah Wan Omar (2552) ที่
พบวาลูกคาที่จงรักภักดีตอตราสินคานั้น เปนไปไดมากที่จะเกิดขึ้นในรูปแบบของ
การบอกเลาปากตอปาก 
 ในดานความพึงพอใจในสวนประสมทางการตลาดบริการมีผลตอความ
จงรักภักดีในตราสินคาดานความผูกพันในตราสินคา สอดคลองกับการศึกษาของ
วุฒิพร  ลูกบัว (2549) ที่พบวา ผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคลจะมีความรูสึกผูกพันกับ
รถยนตที่ตนใช   มีความภาคภูมิใจที่ไดเปนเจาของ ซึ่ง สอดคลองกับการศึกษา
อิทธิพลของ Jose M.M. Bloemer and Jos G.A.M (1992) ซึ่งพบวา ความพึง
พอใจของลูกคาที่มีตอรถยนตและความภักดีตอผูแทนจําหนายนั้น คือตัวกําหนด
หลักของความภักดีตอตราสินคา อีกทั้งยังสอดคลองกับการศึกษาของจุไรลักษณ  
จันทสีหราช (2553) ที่พบวาลูกคามีความรูสึกผูกพัน มีความสุขทุกครั้งที่ไดรับการ
บริการและไดใชรถยนตฮฮนดา  
 ในดานความพึงพอใจในสวนประสมทางการตลาดบริการมีผลตอความ
จงรักภักดีในตราสินคาดานการปกปองตราสินคา สอดคลองกับการศึกษาของ สุ
ภัตราภรณ  สายสมบูรณ (2551) ที่พบวาผูบริโภคมีความเชื่อมั่นตอตราสินคาใน
ดานความนาเชื่อถือของบริษัท และตอตานการเปลี่ยนแปลง  

ผลการศึกษาความพึงพอใจในสวนประสมทางการตลาดบริการมี
ความสัมพันธตอแนวโนมการซื้อรถยนตในอนาคต  พบวา ผูซื้อมีความพึงพอใจใน
สวนประสมทางการตลาดบริการโดยอยูในระดับมากและมีความสัมพันธตอ
แนวโนมการซื้อในอนาคต  โดยสวนใหญมีแนวโนมที่จะซื้อรถยนตของโตโยตา
แนนอน  ซึ่งผูซื้อโดยสวนใหญมีความพึงพอใจในเรื่องของสถานที่จัดจําหนายที่มี
ความทันสมัย ไววางใจไดและชื่อเสียงของบริษัท ศูนยจําหนายหรือตัวแทน
จําหนายมีชื่อเสียงที่ดีนาเชื่อถือ สงผลใหผูซื้อมีแนวโนมในการตัดสินใจที่จะซื้อ
รถยนตตรายี่หอโตโยตาซ้ําอีกในอนาคต ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของจุไร
ลักษณ จันทสีหราช (2553) ที่พบวา ในครั้งตอไปถาตองการซื้อรถยนตมีแนวโนม
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จะเลือกซื้อรถยนตยี่หอเดิม โดยลูกคามีความรูสึกผูกพันและมีความ สุขทุกครั้งที่
ไดรับการบริการและไดใชรถยนตฮอนดา  และยังสอดคลองกับการศึกษาของ    
กัญรัตน หงศวรนันท (2550) ที่พบวากลุมตัวอยางมีแนวโนมที่จะตัดสินใจซื้อ
รถยนตยี่หอเดิมที่เคยใชถึงรอยละ 53.50 สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของศริญญา  
ศิริปูน (2548) ที่พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดเปนปจจัยที่มีสวนสําคัญ
ในการตัดสินใจซื้อรถยนตใหมของผูบริโภคมากที่สุด สอดคลองกับการศึกษาวิจัย
ของสัจนันท สันธ ิ(2550) ที่พบวา ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนรถยนตของผูบริโภค
มาจากปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
 ผลการศึกษาความจงรักภักดีในตราสินคามีความสัมพันธตอแนวโนม
การซื้อรถยนตในอนาคต พบวา ผูซื้อมีความจงรักภักดีในตราสินคาอยูในระดับ
มากและมีความสัมพันธตอการแนวโนมการซื้อในอนาคต ซึ่งผูซื้อโดยสวนใหญมี
แนวโนมที่จะซื้อรถยนตของโตโยตาแนนอน ซึ่งผูซื้อโดยสวนใหญที่มีความ
จงรักภักดีจะมีการคิดไตรตรอง ทบทวนหาเหตุเหตุผลซ้ําไปซ้ํามากอนตัดสินใจซื้อ
รถยนต  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของธีรพันธ โลทองคํา (มติชน : 2547) ที่
กลาวถึงเหตุปจจัยที่สงผลตอระดับความจงรักภักดีของลูกคาที่มีความเชื่อถือและ
ความไววางใจ (Trust) เปนปจจัยที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางกันและกัน 
ความสัมพันธจากอารมณ ความไววางใจจะยังคงอยูก็ตอเมื่อบุคคลมีความมั่นใจ 
ซึ่งความไวใจจะชวยลดความไมแนนอน ความเสี่ยง  และความระมัดระวังของ
กระบวนการความคิดในการตอบสนองอยางทันทีทันใดที่มีตอตราสินคา 
สอดคลองกับการศึกษาของไกรฤกษ พัฒนพงษไพบูลย (2547) ที่พบวาในอนาคต
ถามีโครงการซื้อรถยนตคันใหมจะซื้อรถยนตตรายี่หอโตโยตา      
 
5.3  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 จากผลการศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจในสวนประสมทางการตลาด
บริการและความจงรักภักดีในตราสินคาที่มีผลตอแนวโนมการซื้อในอนาคต  ใน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชดังนี ้
 5.3.1  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  1) จากผลการศึกษาวิจัยพบวาผูบริโภคสวนใหญที่พบจะพบวากลุม
ประชากรที่มีอาชีพอื่นๆ โดยสวนใหญมีรายไดมากกวา 30,001 บาทขึ้นไป 
ผูประกอบการจึงสามารถนําขอมูลดังกลาวเพื่อกําหนดเปาหมาย การวางแผนและ
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กําหนดกลยุทธทางการตลาดใหสอดคลองกับกลุมเปาหมายนี้ เพื่อตอบสนองและ
เขาถึงกลุมเปาหมายกลุมใหมใหมากขึ้น และเพื่อขยายฐานกลุม เปาหมายให
กวางขวางมากขึ้น 
  2) จากผลการศึกษาระดับความจงรักภักดีในตราสินคา พบวา 
ผูบริโภคสวนใหญมีความจงรักภักดีในตราสินคาโดยรวมอยูในระดับมาก  ซึ่งเปน
ผลดีตอบริษัท ตัวแทนจําหนายหรือผูประกอบการ เนื่องจากผูบริโภคที่มีความ
จงรักภักดีตอสินคาและบริการจะบอกตอและใหขอมูลสินคาและบริการในดานดี
แกเพื่อนหรือคนรูจัก  ผูบริโภคจะมีความผูกพันเมื่อใชสินคาและจะปกปองตรา
สินคานั้น ๆ และเปนโอกาสดีที่ทางบริษัท ผูแทนจําหนายหรือผูประกอบการจะ
สรางความจงรักภักดีในตราสินคาในดานตาง ๆ ใหครอบคลุมมากขึ้น เพราะความ
จงรักภักดีหากเกิดขึ้นแลวจะสรางความยั่งยืนใหกับสินคาและบริการ   
  3) จากผลการศึกษาในเรื่องความจงรักภักดีในตราสินคามีความ 
สัมพันธกับแนวโนมการซื้อรถยนตในอนาคต จะเห็นไดกวา กลุมผูซื้อที่จะซื้อ
รถยนตตรายี่หอโตโยตาซ้ําอีกนั้น เกิดจากการที่ผูซื้อไดใชสินคาแลวเกิดความพึง
พอใจในสินคาที่ใช และระดับความพึงพอใจในสินคาและบริการนั้นเกิดจาก
ประโยชนที่ไดรับเกินกวาความคาดหวังที่ไดตั้งไว ดังนั้นผูประกอบการ ตัวแทน
และศูนยจําหนายควรใหความสําคัญกับการสรางความพึงพอใจในปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดบริการโดยรวมในทุกๆดานซึ่งจะทําใหผูซื้อเกิดความภักดีใน
ตราสินคาตามมาในที่สุด  
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หลักเกณฑการเสนอบทความเพื่อพิมพ 
ในวารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 
วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เปนวารสารที่มุง

เผยแพรบทความวิชาการและบทความจากการวิจัยทางดานมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  โดยเปดรับบทความจากบุคลากร/นักศึกษาภายในคณะศิลปศาสตร
และภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตลอดจนเปดรับบทความจากบุคลากร 
อาจารย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปจากภายนอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
มีกําหนดตีพิมพเผยแพรปละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) และ
ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) ของทุกป อีกท้ังยังมีการออกวารสารฉบับพิเศษ
ขึ้นมาตามวาระโอกาสตางๆตามความเหมาะสม 
 
หลักเกณฑการสงและพิจารณาบทความ 
1)  เปนบทความที่ไมเคยตีพิมพเผยแพรในที่ใดมากอน และเปนบทความที่ไมได
สงใหวารสารวิชาการฉบับอื่นๆพิจารณา   
2)  ตนฉบับจะเขียนเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได  
3) ตนฉบับควรมีความยาวไมเกิน 25 หนากระดาษ A4 พิมพดวยระบบ 
Microsoft Word   
4) ใชฟอนต TH sarabun PSK ขนาด 14 พอยต     
5) บทความตองประกอบไปดวย  
 5.1 ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
 5.2 บทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวไมเกิน 15 บรรทัด 
 5.3 คําสําคัญ (keywords) ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไมเกิน 6 คํา  
 5.4 ใหระบุชื่อผูเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตําแหนง (เชน อาจารย 
นักศึกษา) และสถานที่ทํางานหรือสังกัด (เชน คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน)ี 
6) บทความที่เขียนเปนภาษาอังกฤษตลอดจนบทคัดยอที่ใชภาษาอังกฤษ จะตอง
ผานการตรวจสอบความถูกตองจากผูเชี่ยวชาญดานภาษากอนสงบทความมายัง
กองบรรณาธิการ 
7) การอางอิง เพื่อใหเปนมาตรฐานระบบเดียวกัน ใหใชระบบนามป ตัวอยางเชน 
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-ในเนื้อเรื่อง ใหใชตามแบบดานลางนี ้
(ชื่อผูแตง,/ปที่พิมพ/:/เลขหนา)  
-เชิงอรรถ ใหใช 
1ชื่อผูแตง,/ชื่อเรื่อง,/(เมืองหรือสถานที่พิมพ:/สํานักพิมพ,/ป

ทีพิมพ),/เลขหนาที่อางอิง. 
-บรรณานุกรมทายเรื่อง  ใหใช   
ชื่อผูแตง./(ปที่พิมพ)./ชื่อเรื่อง./สถานท่ีพิมพ:/สํานักพิมพ. 
*หมายเหตุ เครื่องหมาย / หมายถงึเวนวรรค 1 เคาะ 
สําหรับระบบบรรณานุกรมอยางละเอียด สามารถอางอิงกับ

คูมือการเขียนบรรณานุกรมระบบ APA style (โปรดดูรายละเอียดไดที่
http://eportfolio.hu.ac.th/library/images/stories/sample/apa
%20style%20psu.pdf ในกรณีที่บรรณานุกรมที่สงมาพรอมบทความ 
หากไมตรงกับเงื่อนไขของวารสารฯ ทางวารสารจะสงใหผูเขียนปรับ
รูปแบบใหเปนระบบ APA กอน จึงจะสงใหกับผูทรงคุณวุฒิอาน และ
ทางกองบรรณาธิการจะพิจารณาการเขียนบรรณานุกรมโดยละเอียดอีก
ครั้งหนึ่ง เพื่อใหมีการแกไขโดยสมบูรณเมื่อบทความไดรับการพิจารณา
ตีพิมพเรียบรอยแลว   

8) ในการสงบทความ ใหแนบชื่อสกุลผูเขียน โดยระบุตําแหนง สถานที่ทํางาน 
หมายเลขโทรศัพท และอีเมลที่ติดตอไดสะดวก 
9) บทความที่สงมาเพื่อตีพิมพจะไดรับการกลั่นกรองจากผูทรงคุณวุฒิอยางนอย
หนึ่งทาน  
10) บทความที่ไมผานการพิจารณาใหตีพิมพ ทางกองบรรณาธิการจะแจงให
ผูเขียนทราบ แตจะไมสงตนฉบับคืนผูเขียน 
11) กรณีที่มีรูปภาพประกอบหรือแผนภาพ ใหสงไฟลแนบตางหากจากภาพใน
บทความ ซึ่งสามารถสงมาในสกุล jpg ขนาดไฟลควรอยูในระหวาง 500 kb – 
1500 kb  
12) ทัศนะและขอคิดเห็นในวารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปน
ของผูเขียนทุกทาน มิใชทัศนะและขอเขียนของกองบรรณาธิการ หรือคณะศิลป
ศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแตอยางใด ผูที่จะนําบทความไปผลิตหรือ
เผยแพรซ้ํา ใหแจงตอกองบรรณาธิการวารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีดวย 
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ติดตอและสงบทความไดที ่
กองบรรณาธิการ วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ตําบลเมืองศรีไค  อําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 34190 
โทรศัพท 045-353-705 โทรสาร 045-288-870  
 
หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส ใหสงมาตามทีอ่ยูขางลางนี้ (โปรดสงมาทั้งสอง
อีเมล) 
 
e-mail :  tikkk@hotmail.com, surasom@gmail.com 
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