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ในวารสารเลมนี้เปนความคิดเห็นสวนตัวของผูเขียน
บรรณาธิการและกองบรรณาธิการ ไมจําเปนตองเห็นพองดวย
และไมถือเปนความรับผิดชอบ
ลิขสิทธิ์เปนของผูเขียน และวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การตีพิมพซํ้าตองไดรับอนุญาตจากผูเขียน
และวิทยาลัยสหวิทยาการโดยตรงและเปนลายลักษณอักษร

วารสารสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

Journal of Integrated Sciences

วัตถุประสงค์ของวำรสำร
วารสารสหวิทยาการเป็นวารสารที่มุ่งน�าเสนอองค์ความรู้ในหลายสาขา
วิชาเพือ่ อธิบายปรากฏการณ์ ทางสังคมทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ในและต่างประเทศในแต่ละ
ห้วงเวลานับแต่อดีตจนถึงปจจุบัน ทั้งยังตระหนักดีว่า ปรากฏการณ์ทางสังคม
ในโลกปจจุบันได้ทวีความซับซ้อนขึ้นทุกขณะ การท�าความเข้าใจโลกหรือ
ปรากฏการณ์ ทางสังคมที่เกิดขึ้นด้วยมุมมองแบบเชิงเดี่ยวอาจไม่เพียงพอ
อีกต่อไป ดังนั้น วารสารสหวิทยาการ จึงเปิดพื้นที่ให้นักวิชาการในหลายสาขา
ความรู้ได้มีโอกาสแบ่งปนข้อมูล ความคิดและจุดยืนของตนต่อปรากฏการณ์ที่
เกิดขึ้น เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์และพัฒนาความรู้ทางวิชาการและงานวิจัย
ทางด้านสหวิทยาการ ซึ่งวารสารมีก�าหนดออกปละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1
(มกราคม- มิถุนายน) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม- ธันวาคม)
อนึง่ วารสารฯ ได้จดั ท�าขึน้ เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ นักวิชาการ
นักวิจัย และนักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
ด้านสหวิทยาการทางสังคมศาสตร์ และสร้างเครือข่าย ทางวิชาการกับสถาบัน
การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประเภทของผลงำนวิชำกำรที่จะรับตีพิมพ์
1. บทความวิชาการ (Academic Article)
2. บทความวิจัย (Research Article)

ขอบเขตของสำขำวิชำที่เปดรับ

วารสารสหวิ ท ยาการเปิ ด รั บ บทความด้ า นสั ง คมศาสตร์ แ ละด้ า น
สหวิทยาการทีเ่ กีย่ วข้องกับรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา
ประวัติศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ นิเทศศาสตร์ การศึกษา และสังคมศาสตร์
สาขาอืน่ ๆ

ก�ำหนดกำรออกวำรสำร

วารสารสหวิทยาการ ของวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มีก�าหนดออกปละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 ระหว่างเดือนมกราคม-เดือนมิถุนายน
และฉบับที่ 2 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม

ข้อก�ำหนดและกำรพิจำรณำผลงำนวิชำกำร
เพื่อลงตีพิมพ์ ในวำรสำร
1. ผลงานวิชาการที่รับพิมพ์ในวารสารนี้ต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสาร
รายงานหรือสิง่ พิมพ์อนื่ ใดมาก่อน ยกเว้นเป็นผลงานทีไ่ ด้นา� เสนอในการประชุม
ทางวิชาการแบบไม่มีเรื่องเต็ม (Proceeding)
2. ผู้เขียนบทความต้องเขียนบทความตามรูปแบบที่ก�าหนดไว้ในส่วน
“ค�าแนะน�าส�าหรับผู้เขียน”
3. ผลงานวิชาการที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์สามารถเขียนเป็นภาษา
ไทยหรือภาษาอังกฤษ แต่ผลงานดังกล่าวต้องมีบทคัดย่อทัง้ ภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ

4. ผลงานวิชาการจะต้องผ่านการประเมินคุณภาพทางวิชาการจาก
กองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
จ�านวนอย่างน้อย 2 ท่าน (Double-blind peer review)
5. กรณีที่ผู้ส่งผลงานวิชาการไม่สามารถปรับหรือแก้ไขตามผลการ
ประเมินจากผู้ประเมินบทความให้แล้วเสร็จในเวลาที่ก�าหนด กองบรรณาธิการ
ขอสงวนสิทธิ์พิจารณายกเลิกกระบวนการเพื่อการตีพิมพ์

กำรส่งบทควำมเพื่อตีพิมพ์
และกำรแจ้งยกเลิกหรือถอนบทควำม
•
•

•

ส่งผ่านช่องทางอีเมล ci.journal@tu.ac.th
ผู้ที่ประสงค์ที่จะส่งบทความเพื่อขอตีพิมพ์ใน วารสารสหวิทยาการ
สามารถส่งได้ที่ https://ci.tu.ac.th/journal
การยกเลิกบทความ หรือ การถอนบทความ มีรายละเอียดดังนี้
− การยกเลิกบทความ คือ การเพิกถอนบทความก่อนที่จะมีการ
ตีพิมพ์เผยแพร่
− การถอนบทความ คือ การถอนบทความที่ด�าเนินการตีพิมพ์และ
เผยแพร่เรียบร้อยแล้ว
− ในกรณี การยกเลิกบทความ หรือ การถอนบทความ สามารถ
ติดต่อกองบรรณาธิการที่ e-mail : ci.journal@tu.ac.th

บท

บรรณาธิการ
Editorial

วารสารสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 เป็น
วารสารฉบับส่งท้ายในการตีพมิ พ์เป็นรูปเล่มสิง่ พิมพ์ ในฉบับต่อไปจะมีการปรับ
เปลี่ยนรูปแบบเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงระบบ รูปแบบ ขั้นตอน
ในการรับบทความให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นไป และที่ส�าคัญคือการปรับหลักเกณฑ์
การตรวจสอบคุณภาพของบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน
3 ท่าน เพือ่ ให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรือ่ ง “หลักเกณฑ์และวิธกี ารพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ให้ใช้ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ”
ส�าหรับวารสารสหวิทยากรฉบับส่งท้ายนี้ น�าเสนอแลกเปลีย่ นองค์ความรู้
ในการอธิบายปรากฎการณ์ทางสังคมร่วมสมัย ประกอบไปด้วยบทความจ�านวน
4 เรื่อง เรื่องแรก “โปเกมอนโก: แรงงานดิจิทัล ความเป็นเทรนเนอร์ และการ
แสวงหาผลประโยชน์จากแรงงานในการเล่น” น�าเสนอเกมโปเกมอนโกที่
ครั้งหนึ่งเคยเป็นเกมยอดนิยมที่เป็นมากไปกว่าเกมปัญญาประดิษฐ์เพื่อความ
สนุกสนานและการพักผ่อนหย่อนใจ แต่เป็นการน�าเสนอเกมในฐานะธุรกิจดิจทิ ลั
ทีม่ ผี เู้ ล่นเป็นแรงงาน นอกจากเกมจะมีบทบาทส�าคัญในการสร้างวัฒนธรรมและ
เครือข่ายทางสังคมแล้ว ยังเป็นผลผลิตทีส่ ร้างประโยชน์ทางธุรกิจให้กบั นายทุน
อีกด้วย เรื่องที่สองคือ “ส่วนผสมของมิกซ์: ปรากฏการณ์และอัตลักษณ์
แฟนคลับมิกซ์สหภาพบนชุมชนออนไลน์” เป็นการน�าเสนอภาพลักษณ์ของ

ชุมชนแฟนคลับศิลปินที่ไม่ไร้สาระ แต่น�าเสนอการสร้างความหมาย อัตลักษณ์
และวัฒนธรรมของกลุ่มแฟนคลับที่มีพลวัตผ่านการศึกษาชุมชนออนไลน์บนโลก
ทวิตเตอร์ เรื่องที่สาม “ระดับของการตีตราทางเพศที่เกิดขึ้นกับนักเรียนข้ามเพศ
ในเชียงใหม่” เป็นการน�าเสนอสถานการณ์ ลักษณะ ความท้าทายและผลกระทบ
การตีตราทางเพศของนักเรียนข้ามเพศทั้งในเชิงโครงสร้าง ไม่ว่าจะเป็นจาก
นโยบายหรื อ บรรทั ด ฐานทางสั ง คม เชิ ง ปฏิ สั ม พั น ธ์ ก ารแสดงออก เช่ น
การล่วงละเมิดทางกายและวาจา หรือเชิงปัจเจกชน ความเชื่อของบุคคลอื่นที่มี
ต่อนักเรียนข้ามเพศ บทความสุดท้ายเกี่ยวกับ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระไตรปิ ฎ ก” ซึ่ ง เป็ น การเชื่ อ มโยงพระพุ ท ธศาสนา คุ ณ ค่ า ของ
พระไตรปิฎก กับการด�ารงชีวิตประจ�าวันตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
กองบรรณาธิการวารสารสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หวังเป็น
อย่างยิ่งว่า วารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน และขอขอบพระคุณ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของวารสาร ฉบับนี้
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บทคัดยอ

Abstract

บทความนี้ต้องการกล่าวถึงเกมโปเกมอนโกในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ
ธุรกิจดิจิทัล (digital economy) ที่ก�าหนดและสร้างรูปแบบทางวัฒนธรรม
แบบหนึ่งขึ้นมา
โปเกมอนโกเป็นตัวอย่างของเกมทีส่ ร้างความเข้าใจแบบใหม่เกีย่ วกับการ
ศึกษาเกมและธุรกิจดิจิทัล ผู้ศึกษาน�าแนวคิดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศึกษา (science and technology studies) และแรงงานดิจทิ ลั (digital labor)
มาอธิบายเกมดังกล่าว โดยเฉพาะประเด็นเรื่องปญญาประดิษฐ์ (AI) ว่าเข้ามา
มีบทบาทส�าคัญในการสร้างวัฒนธรรมของผูค้ นทีป่ ระสานตัวเองเข้ากับเครือ่ งกล
หรือที่เรียกว่าไซบอร์ก (cyborg) อย่างไร
ในอีกด้านหนึ่งของเกมโปเกมอนโก ผู้ศึกษาพิจารณาเกมดังกล่าวว่า
มีนยั แฝงด้านธุรกิจ โดยผูเ้ ล่นกลายเป็นแรงงาน (play-bour) ให้กบั บริษทั ธุรกิจ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

This article aims to analyze how games and digital economy
become a way of life in determining and creating cultural group.
Pokémon GO is an important example of game which creates
new understanding of video games and digital economy. This article
uses Science and Technology Studies (STS) to understand Artiﬁcial
intelligence (AI) and digital labour which plays a role in creating
virtual animals in the game world as well as how humans are
Cyborgs when connected to a machine.
Moreover, Pokémon GO can be considered a form of
exploitation of labour which players are “play-bour”, playing video
games as a disguise for performing labour makes the proﬁt of the
information industry.

คําสําคัญ
เกม แรงงานดิจิทัล ปญญาประดิษฐ แรงงานจากการเลน

Keyword
game, digital labor, artiﬁcial intelligence, play-bour
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บทน�ำ
ธุรกิจดิจิทัลขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของ
โควิด-19 (COVID-19) ทัง้ ในงานบริการจัดส่งอาหารและบริการโลจิสติกส์ตา่ ง ๆ
ธุรกิจดังกล่าวเริ่มแพร่หลายตั้งแต่ ค.ศ.2008-2010 เป็นต้นมาด้วยเหตุผลที่
คนทัว่ โลกเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟน จึงท�ำให้คนส่วนใหญ่ได้รจู้ กั
กับธุรกิจแพลตฟอร์มซึ่งครอบคลุมในหลายกลุ่มบริการ เช่น จัดหาที่พัก จัดส่ง
อาหาร และงานบริการต่าง ๆ เป็นต้น
ต้นทางการศึกษาเรือ่ งกลุม่ คนทีท่ ำ� งานกับธุรกิจแพลตฟอร์มหรือทีเ่ รียกว่า
แรงงานดิจิทัล (digital labor) มาจากกลุ่ม autonomist และ workerist
ของอิตาลี การเคลื่อนไหวในเรื่องสิทธิแรงงานในช่วงระหว่าง ค.ศ. 1960-1970
และในปี ค.ศ.1972 ไปจนถึงการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับค่าจ้างส�ำหรับงานภายใน
บ้านโดย เซลมา เจมส์ (Selma James) มีผู้เสนอว่าแนวคิดแรงงานดิจิทัล
เกิดจากงานทีไ่ ด้เคลือ่ นตัวจากโรงงานไปยังพืน้ ทีท่ างสังคม โดยกลุม่ autonomist
อธิบายแรงงานในลักษณะดังกล่าวว่าเกิดจากรูปแบบการใช้แรงงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทางสังคม (social factory) โดย
เฉพาะความคิดสร้างสรรค์ในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้ใช้
บริการ ดังนั้นผู้ใช้งานในแพลตฟอร์มดังกล่าวจึงถูกพิจารณาในฐานะแรงงาน
ดิจทิ ลั บนแพลตฟอร์มแบบหนึง่ (Castronova, 2005) ตัวอย่างเช่น Lazzarato
(1996) อธิบายแรงงานไร้รูปแบบ (immaterial labor) ที่เกิดจากตัวเนื้อหา
หรือคอนเทนต์ (content) ได้กลายเป็นสินค้าแบบหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างกิจกรรมการผลิตคอนเทนต์ ด้านแฟชั่น
รสนิยม มาตรฐานการบริโภคหรือกระแสสังคมของสาธารณชนที่แรงงาน
ไร้รูปแบบมักจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ไม่ถูกตระหนักว่าเป็นงาน
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แพลตฟอร์มธุรกิจแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ หนึ่งคือกลุ่มแพลตฟอร์มที่มี
เครือข่ายอยู่ทั่วโลก (online web-based platform) เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์
จีเมล เป็นต้น สองคือกลุม่ แพลตฟอร์มทีม่ เี ครือข่ายเฉพาะประเทศ (locationsbased platform) เช่น บริการส่งอาหาร บริการรถแท็กซี่ เป็นต้น
แพลตฟอร์มแรงงานในระบบดิจิทัล (digital labor platform) สามารถ
แบ่งรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างแพลตฟอร์มกับคนงานได้เป็น 2 ลักษณะ
ลักษณะที่หนึ่ง คนงานฝากประวัติไว้ที่แพลตฟอร์ม แพลตฟอร์มเป็นคนกลาง
ระหว่างแรงงานกับนายจ้าง โดยนายจ้างจะเข้ามา ในแพลตฟอร์มเพื่อเลือก
บุคคลทีเ่ หมาะกับงาน เช่น แพลตฟอร์มจัดหาคนท�ำความสะอาด ลักษณะทีส่ อง
แพลตฟอร์มท�ำหน้าที่เป็นนายจ้างและส่งงานให้กับแรงงาน เช่น แพลตฟอร์ม
รับจัดส่งอาหาร เป็นต้น
ความสัมพันธ์ระหว่างแพลตฟอร์มกับคนงานในแบบแรกเกิดจากใน
ปัจจุบันบริษัทขนาดใหญ่ต้องการลดรายจ่ายจึงต้องการจ้าง outsourcing มา
ท�ำงานในส่วนทีล่ น้ เกินไปจากงานปกติของบริษทั นายจ้างค้นหาคนท�ำงานจาก
แพลตฟอร์มดิจิทัล โดยจะพบกันในโลกดิจิทัลตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ
ซึ่งการค้นหาแรงงานเพื่อจ้างงานนั้นท�ำผ่านระบบดิจิทัลทั้งหมดแพลตฟอร์ม
ดังกล่าวใช้ระบบอัลกอริทึม (algorithm) จับคู่ทักษะของแรงงานให้เข้ากับ
ความต้องการของลูกค้า ระบบจัดหางานดังกล่าวจะตอบกลับนายจ้างแบบทันที
เมื่อระบบการจ้างงานเสร็จสิ้น ตัวอย่างกลุ่มบริษัท outsourcing เช่น การท�ำ
คอนเทนต์รีวิวสินค้า เป็นต้น
ความสัมพันธ์ระหว่างแพลตฟอร์มกับคนงานในแบบทีส่ อง คือ แพลตฟอร์ม
มีลักษณะเสมือนเป็นนายจ้างที่จะคอยแจกจ่ายงานให้กับคนงานซึ่งแรงงาน
ส่วนใหญ่เป็นชายในประเทศก�ำลังพัฒนามีอายุไม่เกิน 35 ปี (ILO Flagship
Report, 2021) รายได้เมื่อเทียบกับเวลาที่ใช้ในการท�ำงาน ในกลุ่มงานลักษณะ
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ดังกล่าวอาจไม่คมุ้ ค่าเหนือ่ ย เพราะไม่ได้รบั เงินค่าล่วงเวลา ทีส่ ำ� คัญเมือ่ แรงงาน
มีจ�ำนวนมากกว่าการจ้างงานจึงท�ำให้เกิดการแข่งขันจนท�ำให้แรงงานต้อง
เพิ่มศักยภาพในการท�ำงานและต้องเพิ่มชั่วโมงการท�ำงานต่อสัปดาห์เพื่อได้รับ
ค่ า แรงที่ เ พี ย งพอกั บ ค่ า ครองชี พ แรงกดดั น ดั ง กล่ า วเพิ่ ม ความเสี่ ย งที่ จ ะ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการท�ำงาน นอกจากนี้แรงงานไม่สามารถยกเลิกหรือ
เลือกงานได้เพราะจะกระทบกับเรตติง้ (หรือการให้ดาวของลูกค้า) ในการท�ำงาน
ที่เกิดจากการค�ำนวณของระบบอัลกอริทึม ผลที่ตามมาคือ คนจ้างงานจะ
ไม่เลือกแรงงานที่มีเรตติ้งต�่ำซึ่งจะกระทบไปถึงโอกาสการได้งาน โบนัส เงิน
ชดเชย ถึงแม้ว่าแรงงานได้รับการปฏิบัติไม่ดีจากลูกค้า พวกเขาก็ไม่มีช่องทาง
ในการร้องเรียน ที่ส�ำคัญแรงงานในแพลตฟอร์มดิจิทัลไม่ได้รับการคุ้มครอง
ทางกฎหมาย (ILO Flagship Report, 2021)
ในบริบทนโยบายระดับประเทศโดยเฉพาะประเทศก�ำลังพัฒนา แรงงาน
ดิจทิ ลั กลายเป็นส่วนหนึง่ ของนโยบายของประเทศด้วยการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐาน
เพื่อสร้างระบบธุรกิจดิจิทัลและเพิ่มโอกาสการสร้างงานทั้งกับกลุ่มแรงงาน
ไร้ฝีมือที่ไม่ได้รับการจ้างงานประจ�ำและกลุ่มแรงงานมีฝีมือที่ มีบริษัทต้องการ
จ้างงานแบบ outsourcing คนทีไ่ ด้งานกลุม่ นีส้ ว่ นใหญ่เป็นกลุม่ คนทีม่ ที กั ษะสูง
ในงานศึกษาบางชิน้ ทีเ่ กีย่ วกับแรงงานดิจทิ ลั ได้กล่าวถึงแรงงานดังกล่าวในฐานะ
คนงานในยุคสมัยแห่งการล่าอาณานิคมใหม่ (neocolonial) ที่ก�ำลังเกิดขึ้น
ทั่วโลก เช่น Casilli (2017) กล่าวถึงธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทัลที่กระจายตัวไป
ทั่วโลกซึ่งเกิดขึ้นจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงกลุ่มประเทศก�ำลังพัฒนา
มากขึน้ จากการมาถึงของกลุม่ ธุรกิจดังกล่าว รัฐบาลท้องถิน่ เข้าไปมีสว่ นร่วมใน
การส่งเสริมให้ประชากรของตัวเองเป็นส่วนหนึง่ ของแรงงานในธุรกิจดังกล่าวได้
โดยเจ้าของกลุ่มธุรกิจดังกล่าวคือนายทุนจากประเทศพัฒนาแล้วซึ่งเข้ามา
หยิบฉวยใช้แรงงานแบบ outsourcing ในประเทศก�ำลังพัฒนา ด้วยเหตุผลทีว่ า่
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ราคาค่าแรงไม่แพงและไม่ต้องรับผิดชอบสวัสดิการต่าง ๆ หรือสิทธิในแรงงาน
ด้านต่าง ๆ แสดงให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันที่เกิดขึ้นในระดับโลก
ธุรกิจแพลตฟอร์มเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยเหตุผล 3 ประการ หนึ่ง
ความคล่องตัวในการรับสมัครคนงาน สอง ลดต้นทุนในการบริหารบุคลากร
และสาม เพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลุ่มแรงงานประเทศยากจนที่มีทักษะ
ที่เหมาะสมด้วยราคาค่าบริการที่ไม่แพงเมื่อเทียบกับรายได้ขั้นต�่ำในประเทศ
พัฒนาแล้ว ส�ำหรับด้านบวกของธุรกิจแพลตฟอร์ม คือธุรกิจสตาร์ตอัป (startup)
หรือกลุ่มธุรกิจท้องถิ่นเกิดใหม่สามารถขยายฐานลูกค้าโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
(AI) ในการค้น หากลุ่ มลู กค้ าและเกิดธุ รกรรมในการซื้ อขายสิ นค้าในที่ สุด
(ILO Flagship Report, 2021)
นอกจากแพลตฟอร์ ม ดิ จิ ทั ล เป็ น ตั ว กลางในการจั ด หางานหรื อ เป็ น
เครือ่ งมือเพือ่ บริหารจัดการแรงงานแล้ว ในอีกด้านหนึง่ แพลตฟอร์มยังกลายเป็น
เครือ่ งมือขูดรีดแรงงานผูใ้ ช้งานในลักษณะทีค่ นใช้ไม่รเู้ นือ้ รูต้ วั เช่น Fuch (2013)
น�ำแนวคิดของ คาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx) มาวิเคราะห์คนใช้งาน โซเชียลมีเดีย
เช่น เฟซบุก๊ โดยมองว่าคนใช้งานได้สร้างมูลค่าการใช้ (use value) และผูบ้ ริโภค
หรือผู้ใช้งานกลายเป็นผู้สร้างสรรค์กิจกรรมทางสังคมในแพลตฟอร์มดังกล่าว
ด้วยการแชร์ (sharing) การโพสต์ (post) การเชือ่ มต่อกันในกิจกรรมต่าง ๆ เพือ่
สร้างมูลค่าการใช้งาน เช่น ผู้ใช้งานได้สร้างคอนเทนต์ใหม่ ๆ เพื่อท�ำให้เกิดกลุ่ม
แฟนคลับในการติดตามหรือน�ำแพลตฟอร์มดังกล่าวไปใช้เพื่องานโฆษณา
ความคิดสร้างสรรค์ดังกล่าวเป็นรูปแบบของแรงงานและกลายเป็นสินค้า
ซึ่งเจ้าของแพลตฟอร์มดังกล่าวขูดรีดแรงงานโดยไม่ต้องจ่ายเงินค่าแรง
ดังนั้น แรงงานดิจิทัลจึงเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารซึ่งท�ำให้เกิดการจ้างงาน
แบบใหม่ขึ้นมา
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กลุม่ แรงงานธุรกิจแพลตฟอร์มอาจไม่ใช่รปู แบบเดียวทีส่ ร้างรายได้ให้กบั
ธุรกิจดังกล่าว สิง่ ทีด่ เู หมือนว่าไม่อาจมีประสิทธิผลในการผลิตอย่างเช่นการเล่น
โดยเฉพาะการเล่นเกม ก็กลายเป็นส่วนหนึง่ ในการผลิตของระบบทุนนิยมในยุค
ดิจิทัลด้วยเช่นกัน

การเล่น การท�ำงาน ความหมายที่พร่าเลือน
เมื่อเกมที่เล่นกลายเป็นงาน
“การเล่น” เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้ทั้งในมนุษย์และสัตว์ ในค�ำอธิบาย
เกีย่ วกับการเล่นในทางมานุษยวิทยาในช่วงแรก มองว่าการเล่นคือกระบวนการ
ขัดกล่อมเกลาทางสังคม (socialization) เพื่อท�ำให้เด็กเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่
ภายในทางสังคม เช่น การแบ่งเพศทางสังคม ชนชั้น ปฏิสัมพันธ์ การเรียนรู้
และสวมบทบาททางสังคม (Hamayon, 2016)
ค�ำอธิบายเกี่ยวกับการเล่นส่วนใหญ่ในอดีตมักเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใน
ช่วงเวลาว่างหรือนันทนาการเพือ่ พักผ่อนหย่อนใจ (non-work) กระทัง่ หลังหลัง
ทศวรรษ 1970 เป็นต้นมา การเล่นถูกอธิบายในลักษณะการตีความเพือ่ ท�ำความ
เข้าใจวัฒนธรรมของสังคมนั้น ๆ เช่น ในงานของ คลิฟฟอร์ด เกียร์ตซ์ (Clifford
Geertz) อย่าง “Deep play: Notes on the Balinese Cockfight” การเล่น
แสดงให้เห็นรูปแบบของวัฒนธรรม เช่น การเล่นพนันที่มีการเดิมพันสูงเกินจริง
หรือใช้เงินจ�ำนวนมากในบริบทของชาวบาหลี อย่างการเล่นพนันไก่ชนไม่ได้
หมายความว่าพวกเขาไม่ใส่ใจเรื่องเงินทอง แต่การพนันชนไก่นั้น เป็นเรื่อง
ของหน้าตาและการแสดงฐานะทางสังคม (Geertz, 2005) การเล่นไม่สามารถ
แยกฝัง่ ออกเป็นการเล่นและการท�ำงานได้อย่างชัดเจน เช่น การเล่นไพ่นกกระจอก
ก็แสดงออกถึงการเล่นที่จริงจัง (serious game) และเป็นการต่อสู้เพื่อให้อยู่ใน
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ต�ำแหน่งของความเป็นชายหนุ่มแบบคนไต้หวัน (Malaby, 2009)
การท�ำงานและการเล่นเป็นสิ่งที่ยากจะแบ่งแยกได้อย่างชัดเจน เดิมนั้น
เคยเข้าใจว่าการเล่นต้องเป็นกิจกรรมในเวลาว่างหรือเป็นกิจกรรมที่ท�ำแบบ
ไม่จริงจัง แต่ในข้อเท็จจริงแล้ว การเล่นบางครั้งก็มีลักษณะที่จริงจังและ
สร้างความคาดหวังหรือความหมายให้กับผู้เล่นไม่ต่างจากการท�ำงานโดย
ตัวอย่างกิจกรรมการเล่นที่เดิมเคยเข้าใจว่าเป็นการพักผ่อน แต่ในปัจจุบัน
กลายเป็นงานที่ส�ำคัญ ก็คือ การเล่นเกม
ในการศึกษาเกี่ยวกับเกมที่ผ่านมา เกมถูกพิจารณาว่าเป็นกิจกรรมที่
ไร้ผลผลิตทาง เศรษฐกิจและผูกติดกับความเด็ก แต่กรอบวิธีคิดดังกล่าวเริ่ม
ถูกตั้งค�ำถามเพราะกลุ่มของคนเล่น เกมมีอายุที่เพิ่มขึ้นและคนเล่นเกมก็มีทั้ง
ในส่วนที่เป็นนักกีฬาอี-สปอร์ต และนักแคสต์เกม จนกระทั่งพวกเขากลายเป็น
คนมี ชื่ อ เสี ยงและสร้ างรายได้ ห ลายล้ านเหรี ย ญดอลลาร์ ต ่ อ ปี ในปั จ จุ บั น
อุตสาหกรรมเกมมีมูลค่าทางการตลาดในอันดับต้น ๆ ของอุตสาหกรรมบันเทิง
(Research and Markets, 2019)
ประวัติของเกมนั้นเริ่มต้นจากเป็นเครื่องมือทางการทหารในยุคสงคราม
เย็น (Crogan, 2011) กระทั่งได้กลายมาเป็นอุตสาหกรรมของเล่นเด็กและ
เป็นสื่อบันเทิงที่เกิดจากการพัฒนาของ บริษัทในกลุ่มประเทศโลกที่หนึ่ง อาทิ
อเมริกา ญี่ปุ่น อุตสาหกรรมดังกล่าวเริ่มต้นด้วยการ ผลิตและพัฒนาสินค้าขึ้น
ภายในประเทศของตนเองและส่งสินค้าดังกล่าวออกไปขายทั่วโลก จนกระทั่ง
ในปัจจุบันอุตสาหกรรมดังกล่าวต้องการลดต้นทุนในการผลิตด้วยการส่งต่อ
ขัน้ ตอน การผลิตไปยังประเทศก�ำลังพัฒนาในลักษณะรับจ้างเหมาอุตสาหกรรม
เกมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ งานด้านฮาร์ดแวร์ (hardware) คือเครื่องเกม
และอุปกรณ์เสริม และงานด้านซอฟต์แวร์ (software) คือโปรแกรมที่ถูกเขียน
ขึ้นส�ำหรับใช้ภายในเกม งานทั้งสองส่วนถูกส่งไปผลิตและพัฒนาที่ประเทศ
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อินเดียและเวียดนามเป็นหลัก ส่วนแหล่งทรัพยากรที่น�ำมาใช้ในการผลิต
ฮาร์ดแวร์ (hardware) โดยเฉพาะส่วนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์นั้นมาจาก
เหมืองแร่ในประเทศคองโกซึ่งใช้แรงงานเด็ก เป็นส่วนใหญ่จนกระทั่งฮาร์ดแวร์
ของเกมพังเสียหายและจบลกลายเป็นขยะดิจิทัล ขยะดังกล่าวก็ถูกส่งไปยัง
ประเทศไนจีเรีย อินเดีย เพือ่ คัดแยกและรีไซเคิลชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตอ่ ไป เครือ
ข่ายการผลิตอุตสาหกรรมเกมกระจายตัวไปทั่วโลกสร้างความมั่งคั่งและความ
เจ็บปวดให้กับคนหลายกลุ่ม (Dyer-Witheford & de Peuter, 2009)
ในปั จ จุ บั น เกมได้ รั บ ความสนใจในการศึ ก ษา ผู ้ ศึ ก ษาเกมบางส่ ว น
พิจารณาเกม เป็นเครือ่ งมือเพือ่ สร้างอุดมการณ์ทางสังคม เช่น ประเทศเกาหลีใต้
สร้างอ�ำนาจอ่อน (soft power) ผ่านเกมออนไลน์ (Kerr, 2006) รัฐบาลเกาหลีใต้
สร้างอิทธิพลทางธุรกิจในภูมิภาค เอเชียตะวันออกหลายด้านโดยหนึ่งในนั้นคือ
เกมที่มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับต�ำนานอันยิ่งใหญ่ของประเทศตนเองโดยมีประเทศ
เกาหลีใต้เป็นศูนย์กลางของจินตนาการดังกล่าว นอกจากนี้เกาหลีใต้ยังให้
ความส�ำคัญกับประเทศที่ตนเข้าไปเปิดบริการเกมออนไลน์และน�ำสัญลักษณ์
ท้องถิ่น เช่น สถานที่ส�ำคัญ บุคคลส�ำคัญ ให้มาเป็นส่วนหนึ่งของเกม เป็นต้น
นอกจากนี้เกมได้กลายเป็นช่องทางท�ำกิจกรรมต่าง ๆ เสมือนเป็นโลกใบ
ใหม่หรือเรียกว่า ชีวิตที่สอง (second life) (Steinkuehler, Squire, & Barab,
2012) ชีวิตในโลกเสมือนกลายเป็น ชีวิตอีกด้านหนึ่งของผู้เล่น ซึ่งเกิดจากการ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นด้วยกันการศึกษา เกมยังเกี่ยวข้องกับเรื่อง
แรงงานและการใช้เวลาว่าง ในงานของ Kucklich (2005) กล่าวถึงคนเล่นเกม
ในฐานะเป็นแรงงานทางด้านอารมณ์และความคิดสร้างสรรค์ โดยเหล่าผู้เล่น
เกมมือสมัครเล่นมีสว่ นในการปรับเปลีย่ นตัวเกม (modding) ซึง่ เกิดจากบริษทั
เกมเปิดกว้างให้ผู้เล่นเข้าไปปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของเกมบางส่วน เช่น
ออกแบบฉาก ออกแบบตัวละคร เป็นต้น การน�ำความคิดสร้างสรรค์ไปปรับเปลีย่ น
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เกมนั้นเป็นการท�ำงานให้กับเจ้าของบริษัท ผู้ศึกษาเรียกการขูดรีดดังกล่าวว่า
แรงงานที่เกิดจากการเล่น (play-bour) ดังนั้นการศึกษาเกมจึงมีความส�ำคัญ
เกมไม่ใช่เพียงแค่เครือ่ งมือเพือ่ สร้างความสนุกให้กบั เด็กอีกต่อไป แต่เป็นสิง่ ทีม่ า
พร้อมกับอุดมการณ์ทางสังคมและสร้างวิถีชีวิตทางสังคมแบบใหม่ให้กับผู้เล่น
ส�ำหรับโปเกมอนโก (Pokémon GO) เป็นเกมที่มีความแตกต่างจาก
เกมทั่วไป คือ ผู้สร้างเกมต้องการให้ผู้เล่นสัมผัสกับโลกเสมือนและโลกจริง
ไปพร้อมกัน โดยผู้เล่นต้องออก เดินทางไปตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อจับสัตว์โลก
เสมือน งานที่ศึกษาเกมโปเกมอนโกที่ผ่านมาแบ่ง ออกเป็น 3 ลักษณะ คือ หนึ่ง
เกมสร้างส�ำนึกในการรับรู้แบบใหม่ ซึ่งเกิดจากเกมมีระบบที่เรียกว่า ความเป็น
จริงเสริมหรือ AR (augmented reality) เกมได้สร้างสัตว์โลกเสมือนให้มีชีวิต
และก�ำหนดให้เกิดตามสถานที่ต่าง ๆ ท�ำให้ผู้เล่นรับรู้และสร้างความเข้าใจ
เกีย่ วกับสถานทีใ่ นมุมมองใหม่ เช่น สวนสาธารณะ โบราณสถาน อนุสาวรีย์ สอง
เกมส่งเสริมการท่องเทีย่ ว เกมดังกล่าวท�ำให้ทกุ พืน้ ทีใ่ นโลกเป็นส่วนหนึง่ ของเกม
ท�ำให้ผู้เล่นต้องการออกเดินทางท่องเที่ยวไปจับสัตว์โลกเสมือน ตามสถานที่
ต่าง ๆ และ สาม เกมสร้างเครือข่ายปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและกลุ่มคนที่ชอบ
ในสิ่งเดียวกัน โดยผู้เล่นน�ำโปรแกรมสนทนาวอตส์แอปป์ (WhatsApp) เข้ามา
ใช้ในการสื่อสารระหว่างคนในกลุ่ม (Denyer-Simmons, 2016)
ในการศึ ก ษาโปเกมอนโก ผู ้ ศึ ก ษาน� ำ แนวทางการศึ ก ษาของกลุ ่ ม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (Science and Technology Studies หรือ
STS) มาใช้ ซึ่ ง แนวทางการศึ ก ษาดั ง กล่ า วให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ ความรู ้ ท าง
วิทยาศาสตร์ที่เคยเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่โปร่งใส แต่แท้จริงแล้วความรู้ดังกล่าว
ไม่ต่างจากความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริบททางสังคม การเมืองและนโยบาย
สาธารณะอย่างแนบแน่น นอกจาก human ที่มีบทบาทส�ำคัญในการสร้าง
สังคมและวัฒนธรรมแล้ว ในการศึกษาด้วยแนวคิด เครือข่าย (actor-network-
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theory) โดย Latour (1987) ยังให้ความส�ำคัญกับสิ่งที่เรียกว่า nonhuman
ในฐานที่เป็นผู้กระท�ำการ (actor) แบบหนึ่งซึ่งมีสถานภาพเท่าเทียมกับ
human โดย Latour เสนอว่าทั้งผู้คน องค์กร เทคโนโลยี ธรรมชาติ การเมือง
กฎระเบียบทางสังคม ได้เข้ามาปฏิสัมพันธ์กันจนเกิดเป็นเครือข่ายผู้กระท�ำการ
ที่หลากหลาย (heterogeneous) (Latour, 1987) โดยเกมโปเกมอนโก
มีเทคโนโลยีหรือ nonhuman ที่ส�ำคัญและมีบทบาทในการก�ำหนดทิศทาง
และกิจกรรมภายในเกม คือ artificial intelligence (AI) หรือที่เรียกว่า
ปัญญาประดิษฐ์

ปัญญาประดิษฐ์ : Non-human กับการขูดรีดแรงงาน
ปัญญาประดิษฐ์ คือระบบซอฟต์แวร์ที่มีพฤติกรรมเลียนแบบ ตรรกะ
ความคิด การตัดสินใจ เสมือนมนุษย์ กระบวนการท�ำงานของปัญญาประดิษฐ์
เริ่มจากการรับรู้ข้อมูลโดยจะแปลง ข้อมูลต่าง ๆ ให้กลายเป็นระบบสัญลักษณ์
และตัวเลขฐานสองทีใ่ ช้สญ
ั ลักษณ์เพียง 0 กับ 1 เพือ่ น�ำข้อมูลมาสร้างแบบจ�ำลอง
หลังจากนั้นปัญญาประดิษฐ์จะใช้แบบจ�ำลองดังกล่าว มาสร้างแผนการท�ำงาน
และด�ำเนินการ (sense-model-plan-act) ภายในปัญญาประดิษฐ์มอี ลั กอริทมึ
ส� ำ หรั บ เรี ย นรู ้ (machine learning) และหาค� ำ ตอบได้ ม ากกว่ า หนึ่ ง วิ ธี
เทียบเคียงได้กับสมองมนุษย์ (Brighton & Selina, 2013)
มีงานศึกษาที่กล่าวถึงปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ว่ามีผลกระทบใน
ด้านลบ โดยเฉพาะการแย่งงานมนุษย์ เช่น Life 3.0: Being Human in the
Age of Artificial Intelligence กล่าวถึงยุคสมัยของมนุษย์ว่าแบ่งออกเป็น
3 ยุค ยุคที่หนึ่ง ร่างกายและวัฒนธรรมของมนุษย์เริ่มต้นวิวัฒนาการจาก
สัตว์เซลล์เดียวจนกลายเป็นมนุษย์ ในปัจจุบัน ยุคที่สอง วัฒนธรรมของมนุษย์
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เริ่มวิวัฒน์และสร้างอุปกรณ์ต่าง ๆ ขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของมนุษย์เอง และ
ในยุคที่สาม เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทก�ำหนดวิถีชีวิต และแย่งงานมนุษย์
(Tegmark, 2017)
รูปแบบการท�ำงานของปัญญาประดิษฐ์ในธุรกิจดิจิทัลแบ่งออกเป็น 2
ลักษณะ หนึ่ง ปัญญาประดิษฐ์ควบคุมแรงงาน สอดส่องการท�ำงานของแรงงาน
เช่นงานของ Rosenblat (2016) ศึกษาธุรกิจแพลตฟอร์มอูเบอร์ (Uber) แม้ว่า
แนวคิดหลักที่บริษัทดังกล่าวจะบอกกับสังคมว่าลักษณะงานมีความอิสระและ
ยืดหยุน่ แต่บริษทั ใช้ประโยชน์จากอัลกอริทมึ ทีอ่ ยูใ่ นแอปพลิเคชัน (application)
ของมือถือในการควบคุมพฤติกรรม สอดส่องต�ำแหน่งของคนขับ โดยแพลตฟอร์ม
ดังกล่าวไม่มีความเป็นกลาง เพราะแรงงานไม่มีช่องทางร้องเรียนหากคนขับรถ
พบกับลูกค้าที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม สอง ปัญญาประดิษฐ์ถูกสร้างขึ้นเพื่อ
อ�ำนวยความสะดวกให้กับแรงงานเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และขูดรีดแรงงาน
โดยที่บริษัทไม่ต้องจ่ายค่าแรงหรือสวัสดิการ อาทิเช่น งานของกลุ่มนักคิด
สายมาร์กซิสม์ (Marxism) อย่าง Fuchs (2014) กล่าวถึงอุตสาหกรรม
สารสนเทศมีต้นทุนการผลิตสินค้าที่แบ่งได้สองส่วนคือ ทุนคงที่ (constant
capital) ซึง่ เป็นทุนทีใ่ ช้จา่ ยไปกับอุปกรณ์การผลิต เช่น เครือ่ งกล วัตถุดบิ ปัญญา
ประดิษฐ์ เป็นต้น และทุนผันแปร (variable capital) ซึ่งเป็นทุนที่ใช้จ่ายไปกับ
แรงงาน ทุนทัง้ สองประเภทมีบทบาทต่างกันในการผลิตมูลค่าส่วนเกิน (surplus
value) ความมั่งคั่งของเจ้าของทุนนั้นมิได้เกิดจากก�ำไร (profit) ของการขาย
สินค้าซึ่งก�ำไร นั้นถูกบวกเข้าไปในราคาสินค้าแล้วก่อนการแลกเปลี่ยน หากแต่
ความมั่งคั่งของนายทุนมาจากมูลค่าส่วนเกิน โดยเฉพาะผลผลิตที่เกิดจากทุน
ผันแปรที่คนงานได้ใส่แรงงาน ของเขาเข้าไปในสินค้า ในช่วงเริ่มต้นนั้นบรรษัท
เทคโนโลยีในซิลิคอนแวลลีย์ (Silicon Valley) จะเปลี่ยนเงินให้กลายเป็น
โครงสร้างพื้นฐาน เช่น สร้างแพลตฟอร์มที่เปิดให้คนใช้ฟรี หลังจากนั้น ผู้ใช้
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บริการจะกลายเป็นแรงงานที่ท�ำงานให้กับบริษัทพร้อมกันทั่วทุกมุมโลกผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตผู้ใช้บริการสร้างและเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลโดยข้อมูล
ดังกล่าวถูกขายให้กับบริษัท โฆษณาเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมในเชิงธุรกิจ ดังนั้น
ผู้ใช้แรงงานจึงกลายเป็นผู้เสพและสร้างข้อมูล (prosumer) ในระดับบิ๊กดาต้า
(big data) ให้กับบริษัทซึ่งบริษัทไม่ต้องจ่ายค่าแรงให้กับผู้ใช้แรงงานที่สร้าง
มูลค่าส่วนเกินจากแรงงานที่ได้เปล่า (Fuchs, 2014; รวิพล ลี้มิ่งสวัสดิ์, 2561)
อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้แรงงานกลายก็เป็นผู้เสพและสร้างข้อมูลด้วย ในงาน
ของ Ritzer (2010) มีลักษณะที่แตกต่างออกไป โดยเฉพาะความเป็นอิสระ
และความคิดสร้างสรรค์ของแรงงาน กล่าวคือ บริษัทที่ลงทุนเพื่อควบคุมการ
ผลิตทุกขั้นตอนจะท�ำให้ได้รับผลผลิตที่เป็นไปตามระบบสายพานการผลิต
แบบระบบฟอร์ด (Fordism) แต่ในบริบทการผลิตแบบหลังระบบฟอร์ด
(Post-Fordism) (Ritzer, 2008) โดยเฉพาะในธุรกิจแบบแพลตฟอร์มดิจิทัล
บางสายงานจะมีลักษณะที่แตกต่างออกไปเพราะบริษัทส่งเสริมให้ผู้ใช้แรงงาน
กลายเป็นผู้เสพและสร้างข้อมูล ดังนั้นความคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม
ย่อมเป็นสิง่ ส�ำคัญและไม่สามารถเกิดขึน้ ได้จากการควบคุมแบบเบ็ดเสร็จ บริษทั
ธุรกิจดิจทิ ลั จึงไม่พยายามทีจ่ ะควบคุมหรือคาดการณ์ลว่ งหน้าว่าแรงงานจะสร้าง
คอนเทนต์จากเครื่องมือที่บริษัทสร้างขึ้นจึงท�ำให้ผู้ใช้แรงงานกลายเป็นผู้เสพ
และสร้างข้อมูลทีอ่ ยูบ่ นพืน้ ฐานของความเป็นอิสระและความคิดสร้างสรรค์ของ
ผู้บริโภค
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ดังนัน้ ปฏิสมั พันธ์ระหว่างปัญญาประดิษฐ์และผูค้ นจึงเกิดลักษณะทีส่ ำ� คัญ
2 ลักษณะ หนึ่งคือสอดส่องควบคุมการท�ำงานของแรงงาน และ สองคือ
อ�ำนวยความสะดวกเพือ่ เอือ้ ให้แรงงานเกิดความคิดสร้างสรรค์ เช่นเดียวกับเกม
โปเกมอนโกทีไ่ ด้นำ� ปัญญาประดิษฐ์มาสร้างความสมจริงและสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างปัญญาประดิษฐ์กับแรงงานให้เกิดขึ้นในเกมทั้งสองลักษณะ

มารู้จักโปเกมอนโก
การ์ตูนโปเกมอนเกิดมาจากงานอดิเรกสะสมแมลงของซะโตะชิ ทะจิริ
กรรมการบริหาร บริษัทโปเกมอนจนกระทั่งกลายมาเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นซึ่งได้รับ
ความนิยมทั่วโลก (Mochizuki, T, 2016) โปเกมอนไม่ได้เป็นสิ่งแปลกใหม่
ส�ำหรับประเทศไทยเพราะการ์ตูนดังกล่าวเป็นเรื่องเล่าของคนยุคเจนเอ็กซ์
และเจนวาย (Generation X Generation Y) ผ่านรายการช่อง 9 การ์ตูน
ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ รวมถึงสิ่งของสะสมในแฟรนไชส์โปเกมอนทุกเวอร์ชั่น
ทั้งวิดีโอเกม ซีรีส์อะนิเมะ มังงะ และโปเกมอนเทรดดิงการ์ดเกม (Pokémon
Trading Card Game) ผู้เล่นโปเกมอนโกบางคนตอบรับการมาถึงของเกม
ดังกล่าวเพื่อเติมเต็มความฝันในวัยเด็ก และมีผู้เล่นอีกส่วนหนึ่งที่ไม่เคยรู้จัก
การ์ตูนมาก่อนแต่เห็นว่าโปเกมอนเป็นสิ่งที่มีความน่ารักและแปลกใหม่
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โปเกมอนโก เป็นเกมทีเ่ กิดจากความร่วมมือในการพัฒนาระหว่างบริษทั
ไอที และบริ ษั ท เกมขนาดใหญ่ อ ย่ า งไนแอนติ ก1 (Niantic) นิ น เทนโด
(Nintendo) และกูเกิล (Google) เกมให้ ผู้เล่นหรือที่เรียกว่า “เทรนเนอร์” มี
ตัวตนในโลกเสมือนผ่านการอวตารลงไปในเกมทีเ่ รียกว่า อาร์พจี ี (Role Player
1 ซีอีโอคนปจจุบันของไนแอนติกคือจอห์น ฮันเค John Hanke เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเกมออนไลน์และ
การสร้างแผนที่เรียนจบจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ เมื่อป 1996 เคยท�างานให้รัฐบาล
สหรัฐฯ มาก่อนจากนั้นจึงออกไปก่อตั้งบริษัทของตัวเองชื่อว่า Keyhole เมื่อป 2001 และสร้าง
โปรแกรมทีม่ ชี อื่ ว่า Earth Viewer ซึง่ เป็นโปรแกรมส�ารวจโลกผ่านทางภาพดาวเทียมเทคโนโลยีแผนที่
สามมิติ จนกระทั่งในป 2004 กูเกิลซื้อกิจการของบริษัท Keyhole ในราคา 35 ล้านดอลลาร์ และ
เปลี่ยนชื่อโปรแกรม Earth เป็นโปรแกรม Google Earth
ฮันเคท�างานเป็นหัวหน้าของทีม Google Geo ตั้งแต่ป 2004-2010 มีหน้าที่สร้างผลิตภัณฑ์
ทีส่ า� คัญอย่างระบบแผนที่ Google Maps และระบบภาพถ่ายประกอบแผนที่ Google Street View
ในระหว่างที่ท�างานอยู่กับกูเกิลเขาได้รวบรวมลูกทีมเพื่อตั้ง ไนแอนติกแลบส์ (Niantic Labs) ในป
2012 ฮันเค ให้ก�าเนิดเกมออนไลน์ที่อ้างอิงจากต�าแหน่งแผนที่จริงขึ้นมาเป็นเกมแรก นั่นคือ
“Ingress” ที่ตัวเกมมีเหตุการณ์และเนื้อหาทับซ้อนบนแผนที่โลกของความเป็นจริง
รูปแบบของเกมโปเกมอนโก เกิดจากแรงบันดาลใจระหว่างที่ฮันเคเดินทางจากบ้านไปท�างาน
ที่กูเกิลเขาสร้างเกมขึ้นมาจากข้อมูลต�าแหน่งพิกัดแผนที่ที่มีอยู่ นอกจากนี้ฮันเคเห็นการเติบโตของ
สมาร์ตโฟนที่แพร่หลายอย่างรวดเร็ว เขาจึงคิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะมีเกมผจญภัยที่จ�าลองขึ้นมาจาก
โลกจริง ๆ ตัวเกม Ingress ค่อย ๆ เติบโตและกระจายไปทั่วโลก มีผู้เล่นจ�านวนมากสร้างจุดต�าแหน่ง
ส�าคัญเพื่อใช้เล่นในเกมขึ้นมาเป็นจ�านวนมากซึ่งต่อมาคือก�าลังส�าคัญในการสร้างเกมโปเกมอนโก
โปรเจ็กต์สร้างโปเกมอนโกเกิดจากในวัน April Fool’s เมื่อป 2014 ที่กูเกิล และโปเกมอน
คอมปานีร่วมมือกันให้ผู้ใช้งาน Google Maps สามารถจับโปเกมอนที่ปรากฏอยู่ในแผนที่ได้ ถือเป็น
April Fool’s Day ยอดนิยมในช่วงนั้น จาก April Fool’s Day นี้ที่ได้รับความนิยมทั่วโลก จึงเป็น
แรงบันดาลใจในการสร้างเกมแบบนี้ให้เกิดขึ้นจริง
จากนั้นฮันเคเริ่มพัฒนาตัวเกมโปเกมอนโก โดยทีมงานใช้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ต่าง ๆ ที่มีอยู่
ในมืออยู่แล้ว นั่นคือ น�าportal จุดส�าคัญต่าง ๆ ในเกม Ingress ที่มีผู้เล่นขึ้นมาจากสถานที่จริงมาใช้
เป็นโปเกสตอปหรือต�าแหน่งแจกไอเท็มในเกม และ Gym ทีเ่ ป็นฐานหลักของแต่ละทีมทีส่ ง่ โปเกมอน
มาสูแ้ ละยึดเป็นฐานของตนเอง ตัวเกม Ingress จึงเป็นกุญแจส�าคัญทีท่ า� ให้การพัฒนาเกม Pokémon
Go มีประสิทธิภาพและช่วยให้ทมี งานซ้อนเอาโลกของโปเกมอนเข้ากับโลกจริงได้อย่างลงตัวทีส่ ดุ ทาง
ไนแอนติกแลบส์ (Niantic Labs) ได้ประกาศเปิดตัวเกมโปเกมอนโก ในช่วงปลายป 2015 ท�าให้ได้
รับเงินทุนเพิ่มจาก กูเกิล, นินเทนโด, โปเกมอน คอมปานี และนักลงทุนอื่น ๆ รวมแล้วกว่า 25 ล้าน
ดอลลาร์ และเพิ่มจ�านวนทีมงานพัฒนาอีกมากกว่า 40 คนมาช่วยกันสร้างเกมให้สามารถเปิดตัว
ได้ทันภายในป 2016 (ไอที 24 ชั่วโมง, 2559ข)
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Game: RPG) เกมใช้เทคโนโลยีที่ผสานพื้นที่จริงและโลกเสมือนด้วยการ ใช้
ระบบตรวจจับพิกัดต�าแหน่งบนโลก (GPS) และสมาร์ตโฟนที่ต้องมีกล้องหน้า
เพื่อรองรับ ความเป็นจริงเสริมหรือ AR (augmented reality) ซึ่งไนแอนติก
ได้ซื้อบริษัทชื่อ Escher Technologies เป็นบริษัทสตาร์ตอัปที่มีเทคโนโลยี
ในการสร้าง AR ส�าหรับใช้งานกับผู้เล่นหลายคนพร้อมกัน (เออาร์นิวส์, 2561,)
เกมให้ผู้เล่นจับสัตว์ในโลกเสมือนมาฝึกฝนต่อสู้โดยเทรนเนอร์ไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการเล่นเกมดังกล่าว

ภาพที่ 1 รูปแบบการทํางานของระบบเกมโปเกมอนโก
ที่มา: ไอที 24 ชั่วโมง (2559ก)
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นอกจากอุปกรณ์ที่ใช้เล่นเกมที่ประกอบด้วยสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตที่
เชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตตลอดเวลาแล้วบริษัทยังได้ผลิตอุปกรณ์เสริม เช่น
Pokémon GO Plus สายรัดข้อมือที่ ช่วยแจ้งเตือนด้วยการสัน่ และแสงไฟ LED
เมื่อโปเกมอนเกิดขึ้นบริเวณใกล้ตัว จึงท�าให้เทรนเนอร์ ไม่ต้องมองหน้าจอ
สมาร์ตโฟนตลอดเวลา
ส�าหรับวิธีการจับเหล่าโปเกมอน เริ่มต้นเทรนเนอร์ต้องเดินทางไปยัง
จุดที่โปเกมอนปรากฏตัวในแผนที่ของเกม จากนั้นเทรนเนอร์จะสัมผัสหน้าจอ
มือถือไปที่ตัวโปเกมอน และโยนโปเกบอล (PokeBall) เพื่อจับสัตว์โลกเสมือน
ส�าหรับโปเกบอลและไอเทมอื่น ๆ ผู้เล่นจะได้รับจากการหมุนโปเกสต็อป
(PokéStop) ที่ปรากฏในแผนที่ของเกมโดยแผนที่ดังกล่าวซ้อนทับกับวัตถุหรือ
สถานที่จริง เช่น รูปปั้น ศาลพระภูมิ ศาลาริมน�้า เป็นต้น เมื่อเทรนเนอร์มีเลเวล
5 ขึ้นไป พวกเขาต้องเลือกทีม คือ Team Instinct (ทีมสีเหลือง Thunder)
Team Mystic (ทีมสีฟ้า Freezer) Team Valor (ทีมสีแดง Fire) แต่ละทีม
มีความสามารถแฝงที่แตกต่างกัน
ภารกิจของเทรนเนอร์ในช่วงแรกมี 2 ภารกิจหลักคือ การจับโปเกมอน
ตามสถานที่ต่าง ๆ โดยโปเกมอนมีธาตุประจ�าตัว เช่น ธาตุไฟ น�้า พิษ พลังจิต
ดิน เป็นต้น ปัญญาประดิษฐ์ มีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดธาตุของโปเกมอน
ให้สัมพันธ์กับสถานที่จริงเช่นจะเกิดสัตว์ธาตุน�้าจ�านวนมากบริเวณริมแม่น�้า
ทะเลในโลกจริง เกมให้เทรนเนอร์จับสัตว์โลกเสมือนตามพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วโลก
จึงท�าให้โลกทั้งใบกลายเป็น ส่วนหนึ่งของเกม ที่ส�าคัญเกมยังมีความพิเศษ
อีกอย่างหนึ่งคือ แต่ละทวีปในโลกจริงจะมีสัตว์โลกเสมือนประจ�าถิ่น จึงท�าให้
เทรนเนอร์จากต่างประเทศต้องการเดินทางเข้ามาจับโปเกมอนประจ�าถิน่ ในทวีป
ต่าง ๆ
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ภาพที่ 2 ปญญาประดิษฐคัดเลือกใหสัตวโลกเสมือนเกิดขึ้นในพื้นที่ที่เหมาะสมกับธาตุ
ที่มา: Pokemon Go Thailand Fanclub (2560)

ภารกิจอีกอย่างหนึง่ ของเทรนเนอร์คอื น�าโปเกมอนของตนเองไปต่อสูก้ บั
โปเกมอนของเทรนเนอร์คนอืน่ เพือ่ ยึดยิมโดยยิมดังกล่าว อยูใ่ นแผนทีภ่ ายในเกม
ซึ่งตั้งซ้อนทับอยู่กับสถานที่ส�าคัญในโลกจริง เช่น อนุสาวรีย์โบราณสถาน
ห้างสรรพสินค้า เป็นต้นผู้ร่วมเฝ้ายิมต้องเป็นทีมสีเดียวกันเทรนเนอร์จะได้รับ
โปเกคอยน์หรือสกุลเงินภายในเกมเป็นค่าตอบแทนและจากการเฝ้ายิมตามเวลา
ที่เกมก�าหนด พวกเขาจะน�าเงินสกุลดังกล่าวไปซื้อสินค้าและไอเทม (Items)
ภายในเกม
ปัญญาประดิษฐ์ยงั ปรับให้เกมมีชว่ งเวลาทัง้ กลางวันและกลางคืน รวมทัง้
มีฤดูกาลซึ่งสัมพันธ์กับโลกจริงมากที่สุด เพื่อให้สัตว์โลกเสมือนปรากฏตัว
เหมาะสมกับช่วงเวลา และสภาพอากาศของโลกจริง อย่างไรก็ตามฝาแฝด ของ
มนุษย์เช่นปัญญาประดิษฐ์นนั้ มีอคติของผูส้ ร้างโดยเฉพาะผลประโยชน์ทางธุรกิจ
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อาทิ ปัญญาประดิษฐ์เลือกให้สัตว์โลกเสมือนเกิดขึ้นตามสถานที่ท่องเที่ยว
ห้างร้าน ย่านธุรกิจ หรือในเขตเมือง เพื่อส่งเสริมการขายให้กับบริษัทที่เข้าร่วม
โครงการ
ส�ำหรับประเทศไทย บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) ดูแลลิขสิทธิ์
ของเกม โปเกมอนโกแต่เพียงผู้เดียว ในด้านธุรกิจโปเกมอนโกช่วยกระตุ้นยอด
ขายให้กับร้านค้า เช่น ร้านอาหารปล่อยลัวร์ (LURE)2 เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามา
นั่งทานอาหาร และจับสัตว์โลกเสมือน อันเป็นการเพิ่มยอดขายให้กับร้าน
เกมดังกล่าวยังสามารถต่อยอด เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจจนท�ำให้เกิดธุรกิจพา
จับโปเกมอนตามสถานที่ท่องเที่ยว เช่น เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2559
นายยุทธศักดิ์ สุภสรณ์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า
จากกระแสเกมโปเกมอนโกที่ก�ำลังมาแรง จึงน�ำเกมดังกล่าวมาศึกษาและ
ได้เลือก ตัวโปเกมอนหายากที่เตรียมน�ำไปปล่อยในสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่ง
ในจังหวัดที่อยู่ในโครงการ “12 เมืองต้องห้าม...พลาด” และ “12 เมืองต้อง
ห้าม...พลาดพลัส” รวมทั้งโครงการ “วันธรรมดาน่าเที่ยว” เพื่อแก้ปัญหาการ
ท่องเทีย่ วทีก่ ระจุกตัวเฉพาะช่วงวันหยุดและเมืองหลัก เป็นต้น (ข่าวต่างประเทศ
โพสต์ทูเดย์, 2559)

เทรนเนอร์: กลุ่มคนและวัฒนธรรมของเหล่าไซบอร์ก
การทีบ่ คุ คลธรรมดาถูกเปลีย่ นให้กลายเป็นเทรนเนอร์ได้นนั้ พวกเขาต้อง
ประสานตัวเองเข้ากับเครื่องกลจนกลายเป็นสิ่งที่ Haraway (1991) เรียกว่า
ไซบอร์ก (cyborg) ซึ่งในบริบทของเกมโปเกมอนโกหมายถึงบุคคลที่ประสาน
2 LURE คือไอเทมที่ผู้เล่นใช้เสริมพลังให้เสาโปเกสต็อป การติดตั้งลัวร์จะดึงดูดโปเกมอนมายัง
เสาโปเกสต็อปมากกว่าปกติ
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ตัวเองเข้ากับมือถือ ระบบอินเทอร์เน็ต จีพีเอส และปัญญาประดิษฐ์ โดยเฉพาะ
ปัญญาประดิษฐ์ซงึ่ จะพัฒนาตัวของมันเองตลอดเวลาด้วยการเรียนรูจ้ ากการเก็บ
ข้อมูลการเล่นของเทรนเนอร์
เทรนเนอร์มคี วามหลากหลายทัง้ อาชีพ (มอเตอร์ไซค์รบั จ้าง ช่างแต่งหน้า
ครู อาจารย์มหาวิทยาลัย และแพทย์) ช่วงอายุ (ประมาณ 9-70 ปี) และเพศ
(ชาย หญิง และข้ามเพศ) ในช่วงแรกกลุ่มเทรนเนอร์เป็นกลุ่มคนที่ท�ำงาน
ที่เดียวกันและหากิจกรรมท�ำร่วมกัน กระทั่งในช่วงประมาณปี พ.ศ.2560
เป็นต้นมา ระบบเกมเพิ่มกิจกรรมให้เทรนเนอร์จับสัตว์หายากหรือที่เรียกว่า
บอส (boss) ซึง่ เกิดขึน้ ตามยิมต่าง ๆ ลักษณะของเกมและระบบปัญญาประดิษฐ์
บังคับให้ เทรนเนอร์ต้องรวมกลุ่มกันไม่น้อยกว่าเจ็ดคน เพื่อต่อสู้กับบอสด้วย
โปเกมอนที่เทรนเนอร์เลี้ยงเอาไว้ เมื่อเหล่าเทรนเนอร์ช่วยกันต่อสู้กับบอส
เรียบร้อยแล้ว เทรนเนอร์แต่ละคนจะจับ บอสซึ่งปัญญาประดิษฐ์ก�ำหนดให้
เทรนเนอร์จับโปเกมอนดังกล่าวได้เพียงสองถึงสามตัวต่อหนึ่งครั้ง
หลังจากเหล่าเทรนเนอร์พบเจอกันตามยิมที่เกิดโปเกมอนหายากจึงเริ่ม
ต้นสร้างกลุม่ ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ขนึ้ มา กลุม่ เครือข่ายของเทรนเนอร์มี
จุดร่วมที่สำ� คัญคือ ท�ำงาน เรียน หรือพักอาศัยอยูใ่ นย่านเดียวกัน ซึง่ เห็นได้จาก
ชือ่ กลุม่ ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น กลุม่ พระนคร คือกลุม่ เทรนเนอร์ทที่ ำ� งาน
หรือพักอาศัยอยู่แถวสนามหลวง อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เสาชิงช้า เป็นต้น
เทรนเนอร์มีลักษณะการเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ คือ เฟซบุ๊กและ ไลน์
ที่ต่างกัน ส�ำหรับ เฟซบุ๊กจะเป็นสื่อกลางระหว่างกลุ่มเทรนเนอร์ในย่านต่าง ๆ
เพื่อแนะน�ำข่าวสารเกี่ยวกับเกม หรือเทรนเนอร์ประกาศหากลุ่มที่เล่นเกมใน
ย่านเดียวกัน ส่วนโปรแกรมไลน์มีความเฉพาะพื้นที่ โดยส่วนใหญ่เทรนเนอร์จะ
มาเจอกับสมาชิกของกลุ่มดังกล่าวตามสถานที่เล่นเกมแล้วจากนั้น จึงขอเป็น
เพื่อนในกลุ่มไลน์ ลักษณะการแชร์ข้อมูลในกลุ่มไลน์ของเทรนเนอร์มีลักษณะที่
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ส�ำคัญ คือสมาชิกกลุ่มไลน์จะส่งสถานที่เกิดบอสเพื่อขอความช่วยเหลือจาก
เทรนเนอร์คนอืน่ ในกลุม่ เส้นทางรวดเร็วทีส่ ดุ ในการเดินทางร้านอาหารน่าสนใจ
ในย่านที่ เทรนเนอร์เดินทางเข้าไปจับโปเกมอน อุปกรณ์เพือ่ ช่วยเล่นเกม เทคนิค
ในการจับสัตว์โลกเสมือน คู่อริของกลุ่มเทรนเนอร์ อาทิ ยามประจ�ำสถานที่ที่
เทรนเนอร์เดินทางเข้าไปจับสัตว์โลกเสมือนและ เทรนเนอร์เจ้าถิ่นที่ไม่ยอมให้
เทรนเนอร์จากที่อื่นเข้ายึดยิม
นอกจากนี้การแชร์ข้อมูลในกลุ่มไลน์ของเทรนเนอร์บางครั้งอาจไม่
เกีย่ วข้อง กับการเล่น เกมโดยตรง แต่เป็นการแลกเปลีย่ นความรูเ้ ฉพาะด้าน เช่น
ราคาน�ำ้ มัน ความรูเ้ กีย่ วกับกฎหมาย เป็นต้นสมาชิกภายในกลุม่ ไลน์อาจแนะน�ำ
หรือโฆษณาตัวเองในฐานะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยในชื่อที่เข้าร่วม กลุ่มไลน์
เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ เช่น yoyo make up เป็นต้น กล่าวได้ว่าโปรแกรม
ไลน์ เป็นแพลตฟอร์มทีเ่ หล่าเทรนเนอร์เลือกใช้โดยมีลกั ษณะสนิทสนมมากกว่า
ในกลุ่มเฟซบุ๊กเพราะคนที่เข้าร่วมกลุ่มไลน์ต้องพบกับคนที่เป็นสมาชิกเพื่อขอ
เข้ากลุ่มก่อนและท�ำกิจกรรมร่วมกัน
เทรนเนอร์บางคนเห็นว่าโปเกมอนเป็นเหมือนไดอารีก่ ารเดินทางส่วนตัว
ของพวกเขา เพราะสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วส�ำคัญมักเป็นทีเ่ กิดของสัตว์โลกเสมือน เช่น
เทรนเนอร์ท่านหนึ่งกล่าวถึงโปเกมอนของเขาว่า “ไม่เคยเล่นเกมมือถืออื่นแล้ว
ติดขนาดนี้ ชอบทีไ่ ด้เดินทาง แปลกแหวกแนวเหมือนสะสมแสตมป์ สะสมแมลง
และด้วยการอัปโปเกมอนใหม่ ๆ มาให้และท�ำให้เราเดินทางและเจออะไรใหม่ ๆ”
(ฟ้าใส แสงสุวรรณ, สัมภาษณ์, 12 มกราคม 2560)
โปเกมอนโกยังเป็นสือ่ กลางในการกระชับความสัมพันธ์และสร้างเครือข่าย
ใหม่ ๆ ของกลุม่ คนในบริบทของสังคมเมืองในปัจจุบนั ซึง่ บังคับให้เครือญาติตอ้ ง
ห่างกัน ออกไปเพราะลักษณะงานที่ต่างกัน สถานที่ท�ำงานที่ไกลกัน และภาระ
ครอบครัว โปเกมอนโกสร้างบทสนทนาและกระชับความสัมพันธ์คนภายใน
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ครอบครัว และสร้างพืน้ ทีพ่ บปะกับญาติมติ รตามสถานทีต่ า่ ง ๆ ทีเ่ กิดโปเกมอน
หรือเข้าร่วมในอีเวนต์ (event) ที่เกมสร้างขึ้นมาในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ เช่น
ครอบครัวหนึ่งเล่นโปเกมอนกันทั้งครอบครัว พวกเขากล่าวว่า “บ้านเรา gen x
สองคน (พ่อแม่) และgen z อีกหนึ่งคนค่ะ (ลูกชาย) ลูกชายอยากเล่นพ่อแม่
ก็ต้องเล่นตามเพื่อจะได้เป็นทีมค่ะ เล่นด้วยกันเขาจะได้มีเพื่อนและพ่อแม่
เป็นคนพาไปตีบอสตียมิ คือพ่อแม่ตอ้ งการมี ประสบการณ์สนุก ๆ กับลูกน่ะค่ะ”
(รักชนก เพิ่มทรัพย์, สัมภาษณ์, 22 เมษายน 2560)
นอกจากโปเกมอนโกช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ให้กับครอบครัวแล้วเกม
ยังสร้างเครือข่ายใน ระดับย่านและชุมชนทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ โดยเฉพาะย่านชานเมือง
ซึ่งเป็นหมู่บ้านหรือบ้านจัดสรรที่เกิด ขึ้นใหม่และมีคนกลุ่มใหม่เข้ามาพักอาศัย
และท�ำงาน คนในย่านเดียวกันเริ่มรู้จัก กันผ่านเกมและเข้ามาเป็นสมาชิก
กลุ่มไลน์ของเหล่าเทรนเนอร์ในย่านดังกล่าว เหล่าเทรนเนอร์พบปะช่วยเหลือ
กันในการตีบอสตามสถานทีต่ า่ ง ๆ จนพัฒนาความสัมพันธ์เสมือนเป็นญาติมติ ร
กัน เช่น กลุ่มโปเกมอนเมืองทองธานี ซึ่งเป็นเครือข่ายที่จัดตั้งขึ้นโดยเทรนเนอร์
ที่พักอาศัยหรือท�ำงานอยู่ในหมู่บ้านเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี มีสมาชิก
ทั้งหมดประมาณ 300 คน เป็นต้น
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ภาพที่ 3 มิตรภาพที่เกิดขึ้นจากเกมทําใหเกิดงานแตงงาน
ของเทรนเนอรคูบาวสาวและรวมงานศพของเทรนเนอร
ที่มา: Pokemon Go Thailand Fanclub (2560)

เกมโปเกมอนโกมึโปรแกรมให้เทรนเนอร์ส่งมอบโปเกมอนหรือสิ่งของ
ต่าง ๆ ให้แก่กัน ดังนั้นโปเกมอนจึงมีความพร่าเลือนของการเป็นทั้งสินค้า
(commodity) และของขวัญ (gift) กล่าวคือ โปเกมอนถูกซือ้ ขายเป็นสินค้า โดย
เกิดขึ้นในกลุ่มโปเกมอนโกในแพลตฟอร์มของเฟซบุ๊ก ราคาของ โปเกมอนที่
ซื้อขายกันจะขึ้นอยู่กับความหายาก เช่น โปเกมอนต่างทวีปสีพิเศษ ค่าพลัง
เป็นต้น แต่ในอีกด้านหนึ่งโปเกมอนกลายเป็นของก�านัลระหว่างเทรนเนอร์
เมื่อเหล่าเทรนเนอร์ส่งโปเกมอน ให้เพื่อนในที่ท�างานหรือกลุ่มเทรนเนอร์ใน
ย่านเดียวกันนั่นก็ยิ่งท�าให้เกิดการรวมตัวกันเล่นเกมดังกล่าวเพิ่มขึ้น
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เกมและผูเ้ ล่นได้รว่ มกันสร้างความหมายใหม่ให้กบั สวนสาธารณะ สถานที่
ทางประวัติศาสตร์ บ้านบุคคลส�าคัญ ด้วยเรื่องเล่าประจ�ากลุ่มเทรนเนอร์ที่ซ้อน
ทับกับโลกจริง และความทรงจ�าทางประวัติศาสตร์ชาติ อาทิ ป้อมพระสุเมรุ
ในโลกจริงป้อมดังกล่าวสร้างขึ้น ในสมัยรัชกาลที่ 1 เพื่อป้องกันพระนคร แต่
ส�าหรับเทรนเนอร์ได้ให้ความหมายใหม่กับโบราณสถานดังกล่าว ในฐานะพื้นที่
จับบอสและเป็นที่รวมตัวท�ากิจกรรม แลกเปลี่ยนข่าวสารเกี่ยวกับโปเกมอน
จนกระทั่งสถานที่ดังกล่าวกลายเป็นสัญลักษณ์ประจ�ากลุ่ม ที่ถูกผลิตซ�้าผ่าน
เสื้อทีมและตราประจ�ากลุ่ม
ถึงแม้ว่ากิจกรรมของกลุ่มเทรนเนอร์มีความทันสมัย แต่ในอีกด้านหนึ่ง
พวกเขายังเชื่อ ในเรื่องโชคลาง ตัวอย่างเมื่อเทรนเนอร์ไม่สามารถจับสัตว์โลก
เสมือนได้ พวกเขาจะส่งโทรศัพท์มือถือให้เพื่อนที่จับสัตว์โลกเสมือนได้มาช่วย
จับ เพราะถือว่าเพื่อนโชคดีกว่าตนเอง หรือในงาน Community Day ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่ทางบริษัทไนแอนติก จัดขึ้นเพื่อปล่อยโปเกมอนตัวพิเศษ เทรนเนอร์
บางกลุ่มน�างาน Community Day ของบริษัทเกมมาจัดงานกิจกรรมเพื่อการ
กุศล เจ้าภาพของงานเป็นกลุม่ เทรนเนอร์ในย่านเดียวกันทีน่ า� สิง่ ของมาร่วมงาน
และช่วยเหลือกัน เช่น งานผ้าป่า โดยเทรนเนอร์เจ้าภาพ ช่วยกันบริจาคเงิน
ให้กับองค์กรการกุศลตามจ�านวนโปเกมอนตัวพิเศษที่เทรนเนอร์ผู้เข้าร่วมงาน
จับได้ เป็นต้น
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ภาพที่ 4 เกมสรางความหมายใหมใหกับพื้นที่
ที่มา: ปกรณ์ คงสวัสดิ์ (2561)

ภาพที่ 5 กฎระเบียบโลกจริงเขามาควบคุมโลกเสมือน
ที่มา : Pokemon Go Thailand Fanclub (2560)

แม้ว่าเกมโปเกมอนโกถูกสร้างมาเพื่อความสนุกสนานและน่าจะมีอิสระ
ในการเล่น แต่ในบริบทของสังคมไทย อุดมการณ์ของโลกจริงได้พยายามเข้ามา
ควบคุมโลกเสมือน โดยภายใน กลุม่ เทรนเนอร์พยายามตัง้ กฎระเบียบขึน้ มา เช่น
เทรนเนอร์ตั้งข้อบังคับพิเศษในช่วงงานถวาย พระเพลิงพระบรมศพในหลวง
รัชกาลที่ 9 โดยห้ามตียิมบริเวณใกล้สถานที่จัดงาน กลุ่มเทรนเนอร์ ให้เหตุผล
ถึงความไม่เหมาะสมของการเล่นเกมในช่วงเวลาดังกล่าว นอกจากนี้กลุ่ม
เทรนเนอร์ยา่ นโรงพยาบาลศิรริ าชซึง่ ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ได้ขอ
ความร่วมมืองดไปยิมโลกเสมือนบริเวณสนามหลวงและโรงพยาบาลศิริราชใน
ช่วงวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ เป็นต้น

ดังนั้นเทรนเนอร์จึงกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ก�่ากึ่งระหว่างความเป็นมนุษย์
และเครื่องจักรหรือเรียกว่า ไซบอร์ก (cyborg) พวกเขาเชื่อมต่อตัวเองเข้ากับ
เครื่องกล อินเทอร์เน็ต ระบบจีพีเอส และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อสัมผัสกับ
ประสบการณ์โลกเสมือนที่คู่ขนานไปกับโลกจริงพร้อมกับสร้าง วัฒนธรรมของ
กลุ่มตนเองขึ้นมา

38

วารสารสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมื่อการละเล่นกลายเป็นงาน: การผลิตและแรงงานที่ ได้เปล่า
จากการเล่น
มีแนวคิดทีก่ ล่าวว่าการเล่นได้กลายเป็นส่วนหนึง่ ของการผลิตเพือ่ ทุนนิยม
อย่างเช่น ในงานของ Mirrlees (2016) ที่มองว่าแต่เดิมการเล่นไม่เคย
ถูกจัดว่าเป็นส่วนหนึง่ ของการท�ำงาน แต่ในปัจจุบนั การเล่นได้กลายเป็นแรงงาน
(playbour) ให้กับบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศบริษัท เกมสร้างอีเวนต์ขึ้นมา
เพื่อให้กลุ่มเทรนเนอร์ที่ประสานตัวเองเข้ากับเครื่องกลได้เล่นและใช้เวลาใน
การสร้างรูปแบบวิถีชีวิต โดยเป็นกิจกรรมการเล่นที่เกิดขึ้นพร้อมกันทั่วโลก
จึงท�ำให้เห็นว่า การท�ำงานมิใช่เพียงกิจกรรมเดียวที่เป็นส่วนหนึ่งของการผลิต
และสะสมทุนในยุคปัจจุบัน
ตามที่บริษัทซุปเปอร์ดาต้า (SuperData) ซึ่งเป็นบริษัทจัดเก็บข้อมูล
และวิจัยชั้นน�ำของโลกได้เผยแพร่สถิติ ในปี 2017 เกมโปเกมอนโกกวาดรายได้
ไป 890 ล้านดอลลาร์ (pokemongotrainerthai, 2561)
บริษัทมีรายได้จากเกมดังกล่าวแบ่งได้เป็น 3 ส่วน ส่วนแรกเทรนเนอร์
จ่ายเงินให้กับบริษัทเพื่อซื้อไอเทมที่ทางบริษัทสร้างขึ้นผ่านระบบเติมเงิน ส่วน
ทีส่ องบริษทั ได้รบั เงินค่าลงโฆษณา ซึง่ ป้ายโฆษณาสินค้าดังกล่าวอยูท่ โี่ ปเกสต็อป
(Pokastop) ในพื้นที่โลกเสมือนภายในเกมและในส่วนที่สามบริษัท เกมสร้าง
อีเวนต์ขนึ้ มาเพือ่ ให้เทรนเนอร์ใช้เวลากับเกมให้นานทีส่ ดุ โดยบริษทั จะได้รบั เงิน
ส่วนแบ่ง การตลาดจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยกิจกรรมดังกล่าวแบ่งออกเป็น
2 ส่วน หนึง่ อีเวนต์ทตี่ อ้ งการให้ เทรนเนอร์ทงั้ โลกท�ำงานร่วมกัน เมือ่ เทรนเนอร์
ร่วมกันท�ำงานตามเงื่อนไขที่บริษัทเกมตั้งเอาไว้แล้ว เหล่าเทรนเนอร์จะได้รับ
โปเกมอนตัวพิเศษเป็นสิ่งตอบแทน และอีกส่วนหนึ่งเป็นอีเวนต์ที่บริษัทเกม
สร้างขึ้นในสุดสัปดาห์ เพื่อปล่อยโปเกมอนตัวพิเศษเป็นระยะเวลาสามชั่วโมง
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บริษัทผลิตเกมขึ้นเพื่อประโยชน์ทางด้านธุรกิจ โดยกลุ่มทุนในซิลิคอน
แวลลีย์ ใช้แรงงานจากทั่วทุกมุมโลกพร้อมกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใน
ลักษณะที่ผู้ใช้บริการ ไม่รู้เนื้อรู้ตัว บริษัทเทคโนโลยีเปลี่ยนเงินให้กลายเป็น
โครงสร้างพื้นฐาน เช่น สร้างแพลตฟอร์มที่เปิดให้คนใช้ฟรีด้วยกลุ่มคนเล่นเกม
ดังกล่าวมีความหลากหลายทั้งในเรื่องอายุ อาชีพ ไลฟ์สไตล์ จึงท�ำให้เกิดกลุ่ม
คนหรือแรงงานที่เข้ามาช่วยกันสร้างสรรค์ข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นในแพลตฟอร์ม
ดังกล่าวหลังจากนัน้ ผูเ้ ล่นเกมกลายเป็นแรงงานทีส่ ร้างและเชือ่ มโยงเนือ้ หาข้อมูล
ส่วนตัว ความสนใจ อุปนิสัยของแต่ละคน ภาพถ่ายจาก Google Street View
เช่น รูปแบบการเดินทางของผู้เล่นที่ถูกบันทึกจากจุดโปเกสต็อป (Pokastop)
ทีต่ งั้ อยูต่ ามสถานทีต่ า่ ง ๆ ในโลกเสมือนทีซ่ อ้ นทับกับโลกจริงโดยทุกครัง้ ทีผ่ เู้ ล่น
หมุนโปเกสต็อป (Pokastop) ตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในช่วงวันท�ำงานหรือ
ท่องเที่ยว ท�ำให้รู้ทันทีว่ารูปแบบการเดินทางของผู้เล่นมีลักษณะอย่างไร หรือ
การถ่ายรูปสัตว์เสมือนตามสถานที่ต่าง ๆ ภาพในสถานที่ดังกล่าวก็ถูกบันทึก
เอาไว้ เป็นต้น ดังนั้นเทรนเนอร์จึงกลายเป็นผู้เสพและสร้างข้อมูล (prosumer)
ในระดับบิ๊กดาต้า ให้กับบริษัทโดยที่บริษัทไม่ต้องจ่ายเงินค่าแรง
ผูเ้ ล่นบางส่วนพยายามน�ำเสนอตัวตนผ่านสือ่ ในสังคมออนไลน์ทงั้ เฟซบุก๊
ไลน์ และยูทูบเกี่ยวกับโปเกมอนที่จับได้มีค่าพลังสูงหรือได้โปเกมอนตัวพิเศษ
ก่อนใคร ลักษณะการน�ำเสนอตัวเองในสือ่ ออนไลน์ดงั กล่าวมีสว่ นท�ำให้ผเู้ ล่นคน
อื่น ๆ พยายามที่จะเดินทางไปจับ โปเกมอนตามสถานที่ดังกล่าวและน�ำไปอวด
กันในกลุ่มเครือข่ายสังคมออนไลน์เมื่อจับโปเกมอนได้เพื่อแสดงออกถึงความ
เป็นตัวจริงหรือแฟนพันธุ์แท้ เช่น ยูทูบเบอร์บางคนน�ำเสนอวิธีการเล่น สถานที่
เกิดโปเกมอนหายาก และแสดงความเป็นตัวจริงในเรื่องเกมดังกล่าว เป็นต้น
ท�ำให้เกมถูกน�ำเสนอผ่านสื่อออนไลน์ซึ่งคนเล่นเกมกลายเป็นตัวแทนของการ
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โฆษณาเกม โดยที่บริษัทเกมไม่ต้องลงทุนจ่ายค่าจ้าง คล้ายกับในงานของ
Scholz (2013) ที่กล่าวถึงแรงงานยุคดิจิทัล (digital labor) ว่าแพลตฟอร์ม
สังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุก๊ ได้กำ� ไรจากแรงงานทีไ่ ด้เปล่า (free labor) ผูใ้ ช้งาน
กลายเป็นรายได้ส่วนเกิน (surplus) เพราะผู้ใช้งานใช้เวลาในการเล่นสื่อ
เครือข่ายสังคมออนไลน์โดยบริษัทสร้างพื้นที่ดังกล่าวเสมือนว่าให้ผู้เล่น (user)
เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสังคมในพื้นที่ดิจิทัลดังกล่าวขึ้นมา ทั้งการกดไลก์
กดแชร์สิ่งที่น่าสนใจแต่แท้จริงแล้วบริษัทอ�ำพรางปิดบังไม่ให้ผู้เล่น รู้สึกตัวว่า
ผู้ใช้งานได้กลายเป็นแรงงานให้กับบริษัท (not feeling like labor) ข้อมูล
ผู้ใช้งานถูกขายเป็นสินค้า สูญเสียความเป็นส่วนตัว โดยไม่ตระหนักว่าก�ำลัง
ถูกขูดรีดแรงงานลักษณะการขูดรีดดังกล่าวได้กระจายตัวไปทุกหนแห่งด้วยการ
เป็นแรงงานที่ไม่ต้องจ่ายค่าแรงเพราะเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้นข้ามรัฐชาติ
นอกจากนี้เทรนเนอร์ได้ร่วมกันสร้างสังคมของการเล่นหรือสร้างอีเวนต์
ต่าง ๆ ขึ้นมาเอง ส่วนหนึ่งพวกเขาต้องการให้มีจ�ำนวนผู้เล่นเพิ่มขึ้นเพื่อสร้าง
โอกาสในการให้บริษัท ไนแอนติกสนใจประเทศไทยในการจัดอีเวนต์ที่เรียกว่า
Pokémon GO Safari Zone บริษัทจะสร้างสถานที่จ�ำลองที่มีขอบเขตชัดเจน
ให้กลายเป็นป่าในโลกเสมือน ซึ่งสถานที่จัดงานส่วนใหญ่ คือสวนสาธารณะ
บริ ษั ท ขายบั ต รเข้ า งานให้ เ ทรนเนอร์ เข้ า ไปจั บ สั ต ว์ โ ลกเสมื อ นที่ มี เ ฉพาะ
ในกิจกรรมดังกล่าว เช่นที่เคยจัดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งแรก
ทีเ่ กาะเซนโตซา ประเทศสิงคโปร์ ลักษณะการได้แรงงานแบบได้เปล่าของบริษทั
เกมคล้ายกับที่ Terranova (2004) และ Jin (2015) กล่าวว่า แรงงาน
ฟรีถกู ตีความว่าเป็นแรงงานทีไ่ ม่ตอ้ งจ่ายค่าแรง คือ เป็นอาสาสมัครท�ำงานด้วย
ความเต็มใจ แรงงานฟรีเป็นช่วงเวลา ที่การรับรู้เกี่ยวกับการบริโภคทาง
วัฒนธรรมถูกแปลความให้กลายเป็นกิจกรรมการผลิตที่ล้นเกิน ซึ่งแรงงาน
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ก็เต็มใจและไม่เขินอายที่จะถูกขูดรีดในกิจกรรมอาสาสมัครที่ตนเข้าร่วมโดย
ถูกประสานเข้ากับ กระบวนการท�ำให้กลายเป็น สินค้าในฐานะเป็นสื่อหรือเป็น
ตัวแทนโฆษณา
ลักษณะการใช้แรงงานหรือการเล่นจนกลายเป็นแรงงานได้ขยับขยายจาก
โรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาอยู่ในพื้นที่ทางสังคมตั้งแต่ในระดับครัวเรือนที่กลุ่ม
ครอบครัวต่างรวมตัวกันออกเดินทางไปเล่นตามสถานที่ต่าง ๆ ไปจนถึงความ
สัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในระดับชุมชนหรือข้ามโลกซึ่งท�ำให้เกิดการขูดรีดและใช้
แรงงานในทุกระดับทุกหนแห่งและตลอดเวลาโรงงานที่เกิดขึ้นในสังคม (social
factory) จึงไม่เคยมีวันหยุด อาจกล่าวได้ว่าการขูดรีดแรงงานดังกล่าวได้
เคลื่อนตัวออกไปทั่วโลกแบบเจ้าอาณานิคมที่ปกครองในทวีปต่าง ๆ จนได้รับ
การขนานนามว่าเป็นจักรวรรดิที่พระอาทิตย์ไม่เคยตกดิน เช่นเดียวกับบริษัท
เกมดั ง กล่ า วที่ เ ปิ ด ตลอดเวลาและใช้ แรงงานจากคนทุ ก มุ ม โลกเหมื อ นกั บ
เจ้าอาณานิคมยุคใหม่
ภาพการเล่นในความหมายที่เราเคยเข้าใจกันว่าเป็นสิ่งที่ไร้มูลค่าในการ
ผลิตและเกี่ยวข้องกับความเป็นเด็กเริ่มถูกตั้งค�ำถาม เพราะในบริบทของเกม
โปเกมอนโกเป็นสิ่งที่แตกต่างออกไป การเล่นไม่ใช่เพียงกิจกรรมของเด็ก ๆ แต่
ยังเกี่ยวข้องกับวัยรุ่น คนสูงอายุ โดยที่การเล่น ไม่ใช่เพียงแค่การพักผ่อน แต่
เป็นกิจกรรมที่เหล่าเทรนเนอร์ร่วมกันสร้างเกมและเครือข่ายความสัมพันธ์
ขึน้ มา นอกจากนีก้ ารเล่นยังกลายเป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการผลิตให้กบั บริษทั
ข้ามชาติ
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บทสรุป
ธุรกิจดิจิทัลเติบโตอย่างก้าวกระโดด เพราะเกิดการขยายเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเข้าไปในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วโลกกลุ่มธุรกิจดังกล่าวมีบทบาทส�าคัญใน
การจ้างงานและส่งผลกระทบกับชีวิตแรงงาน อย่างไรก็ตาม กลุ่มธุรกิจดังกล่าว
นอกจากมีรูปแบบการท�างานที่ชัดเจนอย่างเช่นธุรกิจการส่งสินค้าหรือการ
รับจ้างแบบ outsourcing แล้ว “การเล่น” กลายเป็นส่วนหนึ่งของการท�างาน
ด้วยเช่นกันกลุ่มเทรนเนอร์โปเกมอนโกเป็นกลุ่มทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการ
ประสานมนุษย์เครื่องจักร และโครงสร้างพื้นฐานในยุคดิจิทัล ในแง่หนึ่งปัญญา
ประดิษฐ์ได้ท�างานร่วมกับมนุษย์ในการสร้างวัฒนธรรมและสร้าง เครือข่ายทาง
สังคมขึ้นมา แต่ในอีกด้านหนึ่งปัญญาประดิษฐ์ และโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับ
เกมก็เป็นเครื่องมือในการสร้างผลผลิตให้กับนายทุน ผ่านการเล่นที่เชื่อมโยง
เนื้อหาและสร้างข้อมูลส่วนตัวเพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ในด้านธุรกิจ
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บทคัดยอ

Abstract

การศึกษาชุมชนในปัจจุบันได้หันเหสู่ความสนใจชุมชนบนโลกออนไลน์
มากขึน้ โดยเฉพาะชุมชนแฟนคลับทีเ่ ป็นชุมชนของคนทีม่ คี วามสนใจร่วมกันเพือ่
ประกอบกิจกรรมทางสังคม บทความนี้จึงต้องการอธิบายปรากฏการณ์ของ
ชุมชนแฟนคลับมิกซ์ สหภาพ บนชุมชนออนไลน์ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยง
กับกรอบคิดแฟนศึกษา มานุษยวิทยาดิจิทัล และทุนในมโนทัศน์ของบูร์ดิเยอ
โดยบทความนี้มุ่งท�าความเข้าใจใน 3 ประเด็นส�าคัญ คือ หนึ่ง ปฏิบัติการการ
สร้างความหมาย ภาษา และมีมเฉพาะของกลุ่มแฟนคลับ สอง อัตลักษณ์ของ
แฟนคลั บ และสาม ทุ น ของกลุ ่ ม แฟนคลั บ ซึ่ ง จะช่ ว ยสะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง
ปรากฏการณ์และอัตลักษณ์ของแฟนคลับบนชุมชนออนไลน์

Community studies are starting to turn their attention to
online community, especially the community of fans who share an
interest in social activities, so this article explains the phenomenon
of the Mix Sahaphap fanclub on online community, which is linked
to the thought framework of fan studies, digital anthropology, and
capital in Bourdieu’s concepts, focuses on three key points:
1) social constructed representation, language, and memes of
fanclub, 2) fanclub identity, and 3) fanclub capital.

คําสําคัญ
วัฒนธรรมแฟน อัตลักษณ แฟนคลับ ชุมชนออนไลน

Keyword
fan Culture, Identity, fanclub, online community
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บทน�ำ
แฟนคลับ (fanclub)1 เป็นกระแสความนิยมที่มาควบคู่กับการกระจาย
สัญญาณของอิทธิพลสื่อสารมวลชนและความเป็นสมัยใหม่ของปฏิบัติการการ
ต่อรองทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีสื่อเป็นตัวขับเคลื่อนของกลุ่มคนที่ชื่นชอบ
ในตัวบุคคลหรือกลุ่มบุคคล อิทธิพลของอุตสาหกรรมบันเทิงมีผลส�ำคัญต่อการ
ก่อรูปทางวัฒนธรรมของแฟนคลับโดยเฉพาะอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์วาย
(boy’s love)2 ในประเทศไทยประกอบกับการตลาดทีห่ นั มาใช้แบบจ�ำลองทาง
เพศภาวะ (gender model)3 โดยพยายามสลายเส้นแบ่งทางเพศสูก่ ารเป็นสินค้า
บริโภคทีไ่ ม่ได้คำ� นึงถึงมิตคิ วามเป็นหญิงหรือความเป็นชาย อุตสาหกรรมบันเทิง
ซีรีส์วายอาศัยการเปิดกว้างมุมมองทางความคิดและการตลาดในการเข้าสู่กลุ่ม
เป้าหมายทีช่ นื่ ชอบในซีรสี ว์ ายและพร้อมสนับสนุนนักแสดงหรือศิลปินทีช่ นื่ ชอบ
ซึ่งเรียกว่า กลุ่มเป้าหมายที่มีกำ� ลังซื้อ (spending power) พร้อมกันนั้นการ
เข้าสู่ยุคทีวีดิจิทัลก็ท้าทายต่อการปรับตัวของอุตสาหกรรมบันเทิงทุกรูปแบบ
ขณะทีก่ ารแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ได้กอ่ ให้เกิดการ
ปรับตัวเข้าสูก่ ารท�ำงานแบบโลกเสมือนจริง (virtual workplace) เพือ่ แทรกซึม
1 แฟนคลับ หมายถึงกลุ่มคนที่ชื่นชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นการรวมตัวของบุคคลเพื่อมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกัน มีความรู้สึกของความเป็นพวกเดียวกัน โดยในช่วงแรกของการก่อตัวของกลุ่มแฟนคลับมา
จากกลุ่มแฟนนวนิยาย ภาพยนตร์ และในช่วงหลังแฟนคลับได้ขยายอาณาบริเวณออกไปครอบคลุม
ความชื่นชอบในตัวบุคคล เช่น แฟนเพลง นักร้อง ศิลปิน และนักแสดง เป็นต้น (สุปรีดา ช่อล�ำไย,
2549; กาญจนา แก้วเทพ, 2555)
2 ซีรีส์วาย หมายถึงละครที่มีตัวละครหลักเป็นพระเอกและนายเอก หรือตัวละครที่มีลักษณะความ
สัมพันธ์ระหว่างชายชายผ่านการก�ำหนดบทบาททางเพศ (sexual role) ให้กับตัวละคร โดยมีหนึ่ง
คนมีลักษณะบุคลิกเป็นพระเอกซึ่งเต็มไปด้วยความเป็นชาย (masculinity) และอีกคนเป็นนายเอก
เป็นตัวละครทีถ่ กู ก�ำหนดให้มพี ฤติกรรมการแสดงออกถึงความเป็นหญิง (femininity) (ณัฐธนนท์ ศุข
ถุงทอง, ภูวิน บุณยะเวชชีวิน, 2562)
3 แบบจ�ำลองทางเพศภาวะ เป็นตัวแบบทางธุรกิจทีเ่ ชือ่ มโยงกับบทบาททางเพศทีห่ ลีกหนีออกจากเพศ
ภาวะสู่การเป็นสินค้าส�ำหรับการบริโภคที่ไม่ได้ค�ำนึงถึงมิติความเป็นหญิงหรือความชาย
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การท�ำงานและการตลาดออนไลน์ลงสู่ชีวิตประจ�ำวันของทุกคน และได้ส่งผลสู่
การตลาดกลายพันธุ์ (marketing mutation) (ไทยโพสต์, 2564)
จากการส�ำรวจการตลาดของกรุงเทพธุรกิจ (2563) สะท้อนให้เห็นถึง
มูลค่าและกระแสของซีรสี ว์ าย โดยในปี 2563 มีฐานคนดูซรี สี ว์ ายในช่องไลน์ทวี ี
(Line TV) เพิม่ ขึน้ ถึง 328% ประเทศไทยผลิตซีรสี ว์ ายมากเป็นอันดับทีส่ องของ
เอเชียรวม จ�ำนวน 40 เรื่อง ขณะที่ซีรีส์วายที่อาศัยแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง
ไลน์ทีวี มียอดชมสูงสุดกว่า 600 ล้านวิว แสดงให้เห็นว่าการตลาดและแนวโน้ม
ของอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์วายมีการเติบโตขึ้น ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ทีผ่ า่ นมา ซีรสี น์ ิทานพันดาว (1000stars) ซึง่ ผลิตโดยบริษทั จีเอ็มเอ็มทีวี จ�ำกัด
น�ำแสดงโดยเอิร์ท พิรพัฒน์ วัฒนเศรษสิริ และมิกซ์ สหภาพ วงศ์ราษฎร์ ได้รับ
กระแสตอบรับจากแฟนคลับตั้งแต่เริ่มปล่อยตัวอย่างของซีรีส์ จนอาจนับได้ว่า
เป็นซีรีส์กระแสแรงแห่งปีและก่อให้เกิดการรวมตัวของกลุ่มแฟนคลับ เพิ่มมาก
ขึ้น การศึกษาครั้งนี้จึงมุ่งเน้นการท�ำความเข้าใจชุมชนแฟนคลับที่เกิดขึ้นจากซี
รีส์นิทานพันดาว และได้เลือกศึกษากลุ่มของแฟนคลับมิกซ์ สหภาพ โดยมียอด
ผู้ติดตามในอินสตาแกรม (Instagram) ของมิกซ์ สหภาพ ณ วันที่ 1 ธันวาคม
2564 จ�ำนวน 2 ล้านผูต้ ดิ ตาม ประกอบกับข้อจ�ำกัดในการถกเถียงประเด็นทาง
วิชาการภายใต้ขอบเขตของแฟนศึกษา จึงเลือกศึกษาแฟนคลับของนักแสดงน�ำ
ในซีรีส์นิทานพันดาวได้เพียงหนึ่งกลุ่มเท่านั้น โดยการศึกษาครั้งนี้ศึกษาผ่าน
ชุมชนออนไลน์บนโลกทวิตเตอร์ (Twitter)
เมื่อพิจารณาด้วยแนวทางแฟนศึกษาจะเห็นความเชื่อมโยงของความ
สัมพันธ์ระหว่างสื่อสารมวลชนกับการก่อตัวของความเป็นแฟนคลับ โดยแฟน
จะมีความสนใจที่แตกต่างกันออกไปตามสิ่งที่ชื่นชอบ เช่น แฟนการ์ตูน แฟน
รายการทีวี และแฟนซีรีส์วาย เป็นต้น ลักษณะเฉพาะดังกล่าวจึงเป็นการก่อรูป
ความเป็นชุมชนขึ้นภายใต้บริบทความสัมพันธ์ทางสังคมแบบเครือข่าย และ
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สถาปนาอั ต ลั ก ษณ์ ร วมของแฟนเพื่ อ บ่ ง บอกถึ ง ความรู ้ สึ ก ร่ ว มเดี ย วกั น จน
กลายเป็นแฟนด้อม (fandom)4 แฟนศึกษาจึงครอบคลุมบริบทของวัฒนธรรม
ศึกษาในฐานะการศึกษาวัฒนธรรมย่อย (subculture) ของกลุม่ แฟนคลับ ทัง้ นี้
มิเชล เดอ เชอร์โต (Michel de Certeau) (1984) นักคิดเกี่ยวกับปฏิบัติการใน
ชีวิตประจ�ำวันคนส�ำคัญได้กล่าวถึงความเป็นชุมชนของแฟนคลับว่าจะต้องมี
ปฏิบัติการที่เป็นกิจกรรมเฉพาะของกลุ่มขึ้นมา เพื่อมุ่งความสนใจในการสร้าง
วัฒนธรรมที่เหมาะสมขึ้นมา ดังนั้น วัฒนธรรมแฟนจึงมีความสลับซับซ้อน และ
มีความเลือ่ นไหลผ่านปฏิสมั พันธ์ของแฟนคลับ ขณะที่ จอห์น ฟิสค์ (John Fiske)
(2010) สะท้อนมุมมองการบริโภคของแฟนในฐานะผลผลิตทางสังคม 2 รูปแบบ
ประกอบด้วย หนึ่ง ผลผลิตทางสัญลักษณ์ เป็นการประกอบสร้างความหมาย
อัตลักษณ์ทางสังคมควบคูก่ บั ประสบการณ์ทางสังคม โดยมีสนิ ค้าทางวัฒนธรรม
เป็นปัจจัยส�ำคัญในการสร้างผลผลิตทางสัญลักษณ์ และสอง ผลผลิตจากการ
บอกกล่าว ซึ่งปรากฏให้เห็นในการพูดคุยแลกเปลี่ยนภายในกลุ่มของแฟนคลับ
ที่มีลักษณะชั่วคราวและเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ในบริบทเฉพาะของสังคม
ในด้านการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแฟนคลับกับทุน สายชล ปัญญชิต
(2553) ได้ศึกษาแฟนคลับสโมสรฟุตบอลเมืองทองหนองจอก ยูไนเต็ด โดยใช้
แนวคิดเรื่องสนาม (field) และทุน (capital) ของปิแอร์ บูร์ดิเยอ (Pierre
Bourdieu) ซึง่ สนามจะเป็นส่วนส�ำคัญในการท�ำความเข้าใจปฏิบตั กิ ารของแฟน
คลับบนฐานของการประกอบสร้างความหมาย สายชลพยายามฉายภาพปฏิบตั ิ
การของแฟนคลับผ่านทุนทางเศรษฐกิจ โดยการเป็นแฟนคลับจะต้องมีทุนทาง
เศรษฐกิจมาสนับสนุนการซื้อสินค้าและของที่ระลึก ดังนั้น การเป็นแฟนคลับ
ต้องมีความพร้อมที่จะเสียสละเงินจ�ำนวนหนึ่งเพื่อสนับสนุนทีมฟุตบอล ขณะที่
4 แฟนด้อม หมายถึงกลุ่มแฟนคลับซึ่งจะมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปตามศิลปินที่ตนชื่นชอบและ
มีลักษณะเฉพาะตามแต่ละกลุ่มแฟนคลับ
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ปฏิบัติการสร้างความแตกต่างของกลุ่มฟุตบอลแฟนคลับสามารถแสดงออกได้
จากทุนทางสัญลักษณ์ทกี่ ลุม่ แฟนคลับได้รว่ มกันท�ำขึน้ มาเพือ่ ให้ได้รบั การยอมรับ
ภายในกลุม่ ในมิตนิ ไี้ ด้แสดงให้เห็นว่าแฟนคลับมีความสัมพันธ์กบั ทุนในมิตติ า่ งๆ
การจะเป็นแฟนคลับได้จะต้องมีทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสัญลักษณ์ ทุนทาง
วัฒนธรรม และทีส่ ำ� คัญคือทุนทางสังคมทีก่ อ่ ให้เกิดรูปความสัมพันธ์ในลักษณะ
ของกลุ่มเฉพาะขึ้นมา ในด้านการศึกษาวัฒนธรรมแฟนในฐานะวัฒนธรรมของ
การมีสว่ นร่วมนัน้ อาจินต์ ทองอยูค่ ง (2555) ได้แสดงให้เห็นว่าทุนเป็นสิง่ ส�ำคัญ
ในการขับเคลือ่ นวัฒนธรรมแฟนคลับผ่านการศึกษาแฟนสโมสรฟุตบอลไทย โดย
เฉพาะทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางวัฒนธรรม และทุนทางสังคม โดยทุนทาง
เศรษฐกิจได้ปรากฏให้เห็นจากการระดมทุนซื้อขายสินค้าและการท�ำกิจกรรม
ภายในกลุ่ม ส�ำหรับทุนทางวัฒนธรรมนั้นเกิดขึ้นจากการที่แฟนคลับใช้ทักษะ
ความรู้และความสามารถที่ได้สั่งสมมาในการผลิตสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็น
แฟนคลับ อาทิ เพลงเชียร์ สื่อรูปภาพ เป็นต้น ในส่วนของทุนทางสังคมได้ก่อให้
เกิดการรับฟังจากสโมสรฟุตบอลและสังคมมากขึ้น ขณะที่ปฏิบัติการการมี
ส่วนร่วมของแฟนคลับได้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทการเป็นผู้บริโภคที่ตื่นตัว
(active consumer) ซึง่ ก่อให้เกิดวัฒนธรรมของการมีสว่ นร่วม (participatory
culture)
ปรากฏการณ์แฟนคลับในมุมมองของพัน ฉัตรไชยยันต์ (2561) ผ่านการ
ศึกษาวัฒนธรรมแฟนของแฟนคลับเป๊ก ผลิตโชค ซึง่ ได้รบั อิทธิพลจากงานศึกษา
แฟนของกาญจนา แก้วเทพ ในมิติขององค์ประกอบของวัฒนธรรมแฟน โดย
แฟนคลับของเป๊ก ผลิตโชค ได้สร้างวัฒนธรรมย่อยควบคู่กับวัฒนธรรมของ
การมีส่วนร่วมขึ้นมาในพื้นที่ทางกายภาพและพื้นที่ทางสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็น
ช่องทางส�ำคัญในการแสดงออกถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างแฟนคลับและศิลปิน
การวิเคราะห์องค์ประกอบของวัฒนธรรมแฟนแสดงให้เห็นว่า แฟนคลับเป๊ก
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ผลิตโชค ส่วนใหญ่เป็นแฟนคลับทีม่ กี ารผสมผสานวิถชี วี ติ ในพืน้ ทีช่ วี ติ ประจ�ำวัน
พื้นที่กิจกรรมพิเศษระหว่างศิลปิน และพื้นที่กิจกรรมพิเศษระหว่างสมาชิก
แฟนคลับ ผ่านการสนับสนุนทุนทรัพย์เพื่อส่งเสริมเป๊ก ผลิตโชค ขณะที่การ
แสดงออกถึงทุนสัญลักษณ์ของแฟนคลับจะแสดงออกผ่านเสื้อลายสับปะรด
รูปจิงโจ้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเป๊ก ผลิตโชค โดยตรง อีกทั้งกลุ่มแฟนคลับของเป๊ก
ผลิตโชค ได้มีภาษาเฉพาะของกลุ่มที่ชื่อว่า “Palitian” ในการสื่อสารระหว่าง
แฟนคลับกับศิลปินและในมิติของกระบวนการสร้างสรรค์วัฒนธรรมกลุ่มแฟน
คลับได้มีการแสดงออกตามความสามารถของตนเอง เช่น การวาดภาพศิลปะ
เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้ผลิตทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ กลุ่มแฟน
คลับของเป๊ก ผลิตโชค มีการผสมผสานวัฒนธรรมแฟนคลับจากกลุ่มวัฒนธรรม
ย่อยอืน่ โดยเฉพาะวัฒนธรรมการอุปถัมภ์ศลิ ปินของกลุม่ แฟนคลับศิลปินเกาหลี
ส�ำหรับบทความนีจ้ ะมุง่ ศึกษาปรากฏการณ์และอัตลักษณ์ของแฟนคลับ
มิกซ์ สหภาพ บนชุมชนออนไลน์อย่างทวิตเตอร์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็น
พลวัตของปรากฏการณ์ได้ชัดเจนกว่ากลุ่มในชุมชนออนไลน์แพลตฟอร์มอื่น
เนือ่ งจากในทวิตเตอร์มแี ฟนคลับทีเ่ ป็นผูใ้ ช้ภาษาไทยและผูใ้ ช้ภาษาต่างประเทศ
ซึ่งสามารถสร้างการมีส่วนร่วมของแฟนคลับจากการขึ้นอันดับยอดนิยมได้
มากกว่าช่องทางอื่น ๆ เช่น ไลน์สแควร์ (Line Square) ที่แม้จะเป็นชุมชนที่
สือ่ สารได้รวดเร็ว แต่กม็ สี มาชิกในกลุม่ ได้จำ� กัดเพียงแค่ 5,000 คน ส่วนช่องทาง
เฟซบุ๊ก (Facebook) นั้นก็ไม่สามารถสร้างปฏิบัติการการมีส่วนร่วมของ
แฟนคลับในการขึน้ อันดับยอดนิยมได้เช่นเดียวกับทวิตเตอร์ เป็นต้น ทัง้ นี้ ผูเ้ ขียน
ได้ใช้วิธีการศึกษาเชิงชาติพันธุ์วรรณาดิจิทัล (netnography) ในการช่วยขยาย
ภาพของการศึกษาปรากฏการณ์ เนื่องจากกลุ่มแฟนคลับในชุมชนออนไลน์มี
ความเป็นนิรนาม (anonymous) ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็นการพูดคุยแลกเปลีย่ นผ่าน
ตัวอักษร (text-based exchange) วิธีการดังกล่าวจะช่วยแสดงให้เห็นถึง

ปีที่ 18 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม – ธันวาคม 2564)

55

ปฏิสมั พันธ์ของผูค้ นทีอ่ ยูใ่ นชุมชนออนไลน์ (วิลาสินี พนานครทรัพย์, 2560) ทัง้ นี้
เพื่อให้ได้ข้อมูลส�ำหรับการวิเคราะห์ควบคู่กับการศึกษาปรากฏการณ์ จึงได้มี
การเก็บข้อมูลเพิม่ เติมจากกลุม่ แฟนคลับจ�ำนวน 15 คน มีทงั้ เพศหญิง เพศชาย
และกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปที่เป็นผู้ใช้
ทวิตเตอร์ จากการสัมภาษณ์ผ่านการรวบรวมค�ำศัพท์ โดยผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญจะ
อธิบายความคิดเพิ่มเติมจากค�ำศัพท์ที่ได้จัดล�ำดับมา ประกอบกับวิเคราะห์
ข้อความที่ปรากฏบนพื้นที่ออนไลน์ (online text extraction and analysis)
ผ่านแฮชแท็ก (hashtag) ที่เกี่ยวข้องกับศิลปิน ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้ได้แบ่ง
วัตถุประสงค์ของการศึกษาออกเป็น 3 ประเด็นส�ำคัญ ประกอบด้วย หนึ่ง การ
ศึกษาปฏิบัติการการสร้างความหมาย ภาษา และมีม5เฉพาะของกลุ่มแฟนคลับ
สอง การศึกษาอัตลักษณ์ของแฟนคลับ และสาม การศึกษาทุนของกลุ่ม
แฟนคลับ ซึ่งการศึกษาเรื่องดังกล่าวจะช่วยสลายเส้นพรมแดนของภาพแฟน
คลับในฐานะของสิ่งไร้สาระ ไม่มีเหตุผล และเป็นกลุ่มที่คลั่งไคล้สู่การขีดเส้น
พรมแดนของความรู ้ ใ หม่ ใ นฐานะปฏิ บั ติ ก ารทางวั ฒ นธรรมและการสร้ า ง
อัตลักษณ์ภายใต้การขับเคลื่อนวัฒนธรรมย่อยและทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทาง
สังคม และทุนทางวัฒนธรรมของกลุ่มแฟนคลับมิกซ์ สหภาพ

5 มีม (meme) เป็นสัญลักษณ์ในการถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรม มีนัยของความตลกขบขัน หรือ
เป็นข้อมูลที่ถูกส่งต่อกันผ่านรูปภาพ ตัวอักษร และวิดีโอ ซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการคิดและความ
สร้างสรรค์ของผู้ที่ท�ำมีม ท�ำให้มีมมีลักษณะเฉพาะและแตกต่างกันออกไป
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อัตลักษณ์ มีม และทุนในสังคมสมัยใหม่
การก่อตัวของชุมชนแฟนคลับในสังคมสมัยใหม่อาศัยปฏิบัติการทาง
วัฒนธรรมในการประกอบสร้างอัตลักษณ์ของแฟนคลับที่บ่งบอกถึงความเป็น
แฟนคลับภายในกลุ่มและแสดงให้เห็นถึงความซ้อนทับทางอัตลักษณ์ หาก
พิจารณาความหมายของอัตลักษณ์ตามอภิญญา เฟื่องฟูสกุล (2561) กล่าวว่า
อัตลักษณ์มีความเลื่อนไหลตามบริบทของวัฒนธรรมกระแสโลกาภิวัตน์ผ่าน
การกระท�ำของเทคโนโลยี การเร่งของเวลา และการย่นย่อพื้นที่ให้กระชับ
ซึ่งส่งผลให้เกิดความสลับซับซ้อนทางวัฒนธรรมและกระบวนการสร้างตัวตน
และอัตลักษณ์ขนึ้ ภายใต้การด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวัน กระบวนการสร้างอัตลักษณ์
ภายใต้อิทธิพลของแนวความคิดหลังสมัยใหม่ได้ปฏิเสธแนวทางสารัตถนิยม
(essentialism) และซ้อนนัยส�ำคัญของการต่อรองและความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจ
อยู่ตลอดเวลา ท�ำให้อัตลักษณ์อยู่ในภาวะไม่ลงรอยและไม่หยุดนิ่งตายตัว
อั น แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การต่ อ รองความหมาย หรื อ สร้ า งความหมายใหม่ ขึ้ น
มาขณะที่ สจ๊วต ฮอลล์ (Hall 1996 อ้างถึงใน อภิญญา เฟื่องฟูสกุล, 2561)
ได้กล่าวถึงอัตลักษณ์ในฐานะสิ่งประกอบสร้างที่เกิดจากหลายองค์ประกอบ
ภายใต้บริบทหนึ่งการแสดงออกของอัตลักษณ์บุคคลอาจเกิดจากองค์ประกอบ
บางส่วนเท่านั้น แต่เมื่ออยู่ในบริบทที่แตกต่างออกไปอาจมีการเชื่อมต่อองค์
ประกอบอื่นเพื่อแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์ของบุคคล เมื่อพิจารณาอัตลักษณ์ใน
ฐานะความเลื่อนไหลภายใต้กรอบเควียร์ศึกษา (queer studies) ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านสื่อและวัฒนธรรมศึกษา โจดี เทย์เลอร์ (Jodie Taylor) (2013) สะท้อนให้
เห็นว่ากรอบคิดเควียร์ศึกษามองอัตลักษณ์และความเลื่อนไหลเป็นไปตามแบบ
ธรรมชาติและมีความไม่คงที่ อีกทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงการต่อต้านการ
อยูใ่ นกรอบ หรือการออกนอกขนบ และวิพากษ์ความพยายามในการท�ำให้เป็น
ปกติ แต่การศึกษาเควียร์นับเป็นการศึกษาที่ได้สลายพรมแดนความรู้ให้มี
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ลักษณะของความยืดหยุน่ มากขึน้ เช่นเดียวกับ สตีเวน ซีดแมน (Seidman 1993
อ้างถึงใน นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2553) ได้เสนอให้พิจารณาอัตลักษณ์ผ่านมุมมอง
ของการเมืองของการล้มล้าง (politics of subversion) อัตลักษณ์จึงเป็นสิ่งที่
ไม่มเี อกภาพและสามารถเปลีย่ นแปลงได้ตลอดเวลา รวมไปถึงการมองอัตลักษณ์
ว่าเป็นสิ่งประกอบสร้างและการแสดงออกเชิงสังคม
การประกอบสร้างอัตลักษณ์ผ่านปฏิบัติการการสร้างความหมายของ
แฟนคลับสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของแฟนคลับกับศิลปิน ดังที่ มิเชล เดอ
เชอร์โต (1984) อธิบายถึงความเป็นชุมชนของแฟนคลับว่าจะต้องมีปฏิบัติการ
ที่เป็นกิจกรรมเฉพาะของกลุ่มขึ้นมา เพื่อมุ่งความสนใจในการสร้างวัฒนธรรม
ที่เหมาะสมขึ้นมา ดังนั้น วัฒนธรรมแฟนจึงมีความสลับซับซ้อน และมีความ
เลือ่ นไหลผ่านปฏิสมั พันธ์ของแฟนคลับ หากพิจารณาประกอบกับความคิดของ
แอนโทนี กิดเดนส์ (Giddens 1990 & 1991) ที่อธิบายถึงกระแสโลกาภิวัตน์ที่
ได้เข้ามาสร้างพื้นที่ความคิดและความสัมพันธ์ทางสังคมใหม่ ประกอบกับสื่อได้
เข้ามามีบทบาทในการสร้างอัตลักษณ์ของบุคคลและกลุ่มบุคคล โลกาภิวัตน์จึง
เป็นสิง่ ส�ำคัญทีเ่ ชือ่ มต่อระบบความหมายใหม่ของสังคม เมือ่ มองปฏิบตั กิ ารการ
สร้างชุดสัญลักษณ์ของชุมชนแฟนเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางสังคม
สมัยใหม่และประกอบสร้างความเป็นแฟนคลับขึน้ มา กาญจนา แก้วเทพ (2555)
กล่าวว่าการเคลื่อนเข้าสู่โลกสมัยใหม่ไม่ได้ท�ำให้วัฒนธรรมเริ่มออกห่างจาก
ศาสนา แต่กลับสถาปนาวัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ์กับศาสนาขึ้นมาใหม่โดยมี
ศิลปินเป็นศาสดา โดยที่ศาสนาจะต้องมีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบส�ำคัญ
อีกสองประการคือ ต�ำนานและความเชือ่ องค์ประกอบดังกล่าวได้กอ่ ให้เกิดการ
สร้างความสัมพันธ์และความคิดใหม่ทางสังคมของกลุ่มแฟนคลับ อีกทั้งยังเป็น
ชุดสัญลักษณ์ของชุมชนแฟนคลับที่บ่งบอกถึงความเป็นแฟนได้อีกด้วย
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ขณะที่การน�ำมีม การสร้างสรรค์วัฒนธรรม และการผลิตสื่อด้วยตนเอง
มาเป็นส่วนหนึง่ ในการพิจารณาปฏิบตั กิ ารของแฟนคลับ ไลมอร์ ชิฟแมน (Limor
Shifman) ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาวัฒนธรรมสมัยนิยม (popular culture)
(2013) ได้อธิบายถึงมีมในมุมมองทางสังคมวิทยา โดยชิฟแมนอธิบายว่ารูปภาพ
GIF หรือวิดีโอได้สร้างความเปลี่ยนแปลงต่อสังคมผ่านการแพร่กระจายไปตาม
ช่องทางบนโลกออนไลน์ต่าง ๆ โดยมีมเกิดขึ้นจากประสบการณ์ทางวัฒนธรรม
ที่แบ่งปันระหว่างผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและผู้ผลิตมีม ซึ่งก่อให้เกิดการแสดงออก
ทางวัฒนธรรมบนโลกอินเทอร์เน็ตอย่างหลากหลาย มีมจะแสดงออกถึงความ
เป็นกลุ่ม หรือที่เรียกว่าอัตลักษณ์ของแฟนคลับได้เป็นอย่างดี ในทางเดียวกัน
การพิจารณาการประกอบสร้างอัตลักษณ์ของแฟนคลับ เฮนรี เจนกินส์ (Henry
Jenkins) (2006) นักวิชาการด้านสื่อชาวอเมริกันได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของ
แฟนคลับผ่านหนังสือเรื่อง Fans, Bloggers and Gamers: Exploring
Participatory Culture ซึง่ แฟนคลับจะมีสว่ นร่วมในการสร้างสรรค์วฒ
ั นธรรม
ของกลุม่ ผ่านการผสมผสานเทคโนโลยีและเครือ่ งมือทีท่ นั สมัยในการผลิตสือ่ ด้วย
ตนเอง (Do-It-Yourself: DIY) ส่งผลให้แฟนคลับกลายเป็นผู้กระตือรือร้นใน
กระบวนการบริโภคสื่อปัจจุบัน ขณะที่ ยาเซค โนซิวสกี และจูเลีย ชินส์กา
(Jacek Nożewski and Julia Trzcińska) (2016) นักวิชาการด้านการสื่อสาร
ในสังคมและแฟนศึกษา กล่าวถึงการสร้างชุดสัญลักษณ์ของชุมชนแฟนที่
แตกต่างกันออกไปในแต่ละชุมชนแฟนคลับ โดยชุดสัญลักษณ์เหล่านี้อาจกล่าว
ได้วา่ เป็นภาษาเฉพาะกลุม่ ทีช่ ว่ ยในการสือ่ สารและการรับรูข้ องแฟนคลับ ภาษา
จึงเป็นเสมือนเครื่องมือในการสร้างเครือข่ายและความหมายภายในให้กลุ่ม
แฟนคลับเพื่อการสื่อสารเชื่อมต่อซึ่งกันและกัน
ภาพสะท้อนของความสัมพันธ์ระหว่างทุนกับแฟนคลับนับได้วา่ เป็นส่วน
ส�ำคัญในการท�ำความเข้าใจปฏิบตั กิ ารการประกอบสร้างอัตลักษณ์ของแฟนคลับ
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โดยการสนับสนุนศิลปินถือได้วา่ เป็นการขับเคลือ่ นส�ำคัญของกลุม่ แฟนคลับโดย
เฉพาะการอาศัยสิ่งที่เรียกว่าทุน ปิแอร์ บูร์ดิเยอ นักสังคมวิทยาชาวฝรั่งเศส
อธิบายถึงทุนไว้อย่างกว้างขวาง 3 ประเภท ประกอบด้วย ทุนทางเศรษฐกิจ
ทุนทางวัฒนธรรม และทุนทางสังคม โดยทุนทั้งสามประเภทไม่ได้แยกขาด
ออกจากกันแต่กลับสร้างความเชื่อมโยงและเงื่อนไขซึ่งกันและกัน (Bourdieu,
1986; ชนิดา เสงี่ยมไพศาลสุข, 2550; รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข, 2559) อีกทั้ง
ทุนยังเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนรูปได้และเป็นสิ่งก�ำหนดต�ำแหน่งที่ทางสังคม
ทุนทางเศรษฐกิจถือได้ว่าเป็นทุนที่สามารถจับต้องได้ในรูปของทรัพย์สิน เช่น
เงิน ที่ดิน และทรัพย์สมบัติ เป็นต้น ส่วนทุนทางวัฒนธรรมจะปรากฏลักษณะ
ส�ำคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1) ทุนทางวัฒนธรรมที่ถูกฝังในรูปของการแสดงออก
ของร่างกายและจิตใจ (embodied state) เป็นทุนที่อาศัยระยะเวลาในการ
สั่งสมและแตกต่างตามการขัดเกลาทางสังคมของแต่ละครอบครัว 2) ทุนทาง
วัฒนธรรมทีถ่ ูกท�ำให้เป็นรูปธรรม (objectified state) สามารถจับต้องได้ อาทิ
ภาพวาด รูปปัน้ งานวิจยั และนวัตกรรม เป็นต้น ซึง่ ทุนลักษณะนีม้ คี วามสัมพันธ์
กับทุนทางเศรษฐกิจและทุนทางสัญลักษณ์ในมิติของการบริโภคสินค้าทาง
วัฒนธรรม และ 3) ทุนทางวัฒนธรรมทีอ่ ยูใ่ นรูปของสถาบัน (institutionalized
state) เป็นทุนทางวัฒนธรรมทีย่ ดึ โยงกับความเป็นสถาบันทางสังคม โดยเฉพาะ
ในสถาบันการศึกษาทีเ่ ป็นการจัดล�ำดับช่วงชัน้ ทางสังคมอย่างเห็นได้ชดั ผ่านทุน
ทางวัฒนธรรมของปัจเจกบุคคล และในส่วนของทุนทางสังคมนั้นสามารถ
พิจารณาได้จากการสร้างเครือข่ายจากการรวมตัวกันและความรู้สึกร่วมในการ
เป็นสมาชิก เช่น กลุ่มแฟนคลับที่คอยประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ
ศิลปิน เป็นต้น (Bourdieu, 1986; ชนิดา เสงี่ยมไพศาลสุข, 2550; รุ้งนภา
ยรรยงเกษมสุข, 2559)
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ดังนั้น เพื่อให้เห็นความเป็นชุมชนของแฟนคลับ และการประกอบสร้าง
อัตลักษณ์ของแฟนคลับเพื่อ บ่งบอกถึงความรู้สึกร่วมเดียวกันจนกลายเป็น
แฟนด้อม การศึกษาแฟนคลับของมิกซ์ สหภาพ ครั้งนี้จึงได้แบ่งประเด็นการ
อภิปรายปรากฏการณ์ออกเป็น 4 ประเด็นส�ำคัญคือ 1) ปฏิบัติการสร้างความ
หมายของแฟนคลับมิกซ์ สหภาพ 2) ภาษาและมีมที่แสดงถึงการสื่อสารภายใน
กลุ่มระหว่างศิลปินและแฟนคลับผ่านภาษามิก และการท�ำมีมของกลุ่มแฟน
คลับ 3) อัตลักษณ์ของแฟนคลับมิกซ์ สหภาพ เพื่อท�ำความเข้าใจกระบวนการ
สร้างตัวตนและอัตลักษณ์ภายใต้บริบทของชุมชนแฟนคลับ และ 4) ทุนในฐานะ
ปฏิบัติการการขับเคลื่อน และการสนับสนุนศิลปินของกลุ่มแฟนคลับ

ปฏิบัติการการสร้างความหมาย
ของแฟนคลับมิกซ์ สหภาพ
มิกซ์เป็นคนทีว่ างตัวดีมคี วามรับผิดชอบ ฉลาดตอบค�ำถาม
และที่ส�ำคัญคือจุดยืนทางสังคม ใช้สื่ออย่างมีประโยชน์และ
สร้างสรรค์ เข้าใจสถานการณ์ความเป็นไปของแฟนคลับ ท�ำให้เรา
เห็นถึงความจริงใจของเขา
ส่วนผสมของมิกซ์คนที่ 1, สัมภาษณ์, 4 พฤษภาคม 2564
การพิจารณาปฏิบตั กิ ารของแฟนคลับอาจต้องเริม่ ท�ำความเข้าใจจากการ
ตั้งชื่อแฟนคลับเป็นล�ำดับแรก โดยการรวมกลุ่มของแฟนคลับต้องมีชื่อเรียก
ภายในกลุ่มและสีที่ศิลปินชื่นชอบเป็นสัญลักษณ์เพื่อบ่งบอกความแตกต่าง
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ระหว่างแฟนคลับกลุ่มอื่น โดยส่วนใหญ่ชื่อเรียกและสีมักเกิดจากความสัมพันธ์
ระหว่างศิลปินกับแฟนคลับ ซึ่งแฟนคลับของมิกซ์ สหภาพ มีการรับรู้ร่วมกันถึง
สัญลักษณ์และความรู้สึกร่วมของความเป็นชุมชนแฟนผ่านภาพแทนที่ชื่อว่า
“ส่วนผสมของมิกซ์” เนื่องจากเป็นการเปรียบแฟนคลับเสมือนส่วนประกอบ
ส�ำคัญที่เป็นแรงผลักดันส�ำคัญของตัวศิลปิน ขณะที่ความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม
ของแฟนคลับจะมีความรู้สึกว่าชุมชนแฟนเป็นพื้นที่ปลอดภัยและเป็นพื้นที่การ
แลกเปลี่ยนความรู้สึกให้ค�ำปรึกษาซึ่งกันและกัน “เราก็รู้สึกดี อิ่มเอมใจมากๆ
นะคะ ส่วนผสมของมิกซ์อบอุ่นและเป็นกัลยาณมิตรต่อกันมากๆ ไม่ใช่แค่เรามี
คนทีเ่ รารัก คือน้องมิกซ์ แต่เราแบ่งปันความรัก แชร์ประสบการณ์รกั กันเองด้วย”
(ส่วนผสมของมิกซ์คนที่ 2, สัมภาษณ์, 4 พฤษภาคม 2564) อีกทั้งยังแสดง
ให้เห็นถึงความเป็นผู้น�ำของกลุ่ม โดยมีมิกซ์ สหภาพ เป็นศูนย์กลางของการ
หลอมรวมความรู้สึกและประกอบสร้างความเป็นแฟนคลับขึ้นมา โดยในกลุ่ม
แฟนคลับมิกซ์ สหภาพ มีตำ� นานการเกิดเป็นแฟนคลับทีก่ อ่ ตัวภายใต้บริบทของ
ซีรสี ด์ งั เรือ่ งนิทานพันดาว ซึง่ นับได้วา่ เป็นจุดเริม่ ต้นส�ำคัญของแฟนคลับส่วนใหญ่
ในการติดตามมิกซ์ สหภาพ อีกทั้งต�ำนานการเกิดขึ้นของแฟนคลับก็มีลักษณะ
เฉพาะจากการสนับสนุนศิลปินในลักษณะของการเป็นคู่ชิพ (ship) อันเป็น
ผลมาจากการสวมบทบาทตัวละครพระเอกและนายเอกของเอิรท์ พิรพัฒน์ และ
มิกซ์ สหภาพ ซึง่ เป็นแรงผลักดันส�ำคัญในการเกิดเป็นของแฟนคลับมิกซ์ สหภาพ
โดยมีตัวกระท�ำภายนอกกลุ่มเข้ามามีบทบาทในการสร้างความสัมพันธ์และ
ก่อรูปแฟนคลับขึ้นมาตามที่แฟนคลับได้กล่าวว่า “ซีรีส์นิทานพันดาว เล่นได้
โดดเด่นและมีเสน่ห์มาก เรื่องแรกส�ำหรับเขาถือว่าท�ำได้ดีเกินคาด หลงมากๆ
ก็เพราะตามดูเอิร์ทมิกซ์นั่นแหละ ได้เห็นความธรรมชาติของเขา” (ส่วนผสม
ของมิกซ์คนที่ 3, สัมภาษณ์, 4 พฤษภาคม 2564)
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ขณะที่ความเชื่อส่วนใหญ่ของกลุ่มมิกซ์ สหภาพ จะเป็นเรื่องของการ
รักษาภาพลักษณ์ รวมไปถึงการสนับสนุนให้มีสินค้าและโฆษณาเข้ามาสร้าง
รายได้ให้กบั ศิลปิน โดยแฟนคลับจะช่วยซือ้ สินค้าและบริการทีม่ ศี ลิ ปิน เป็นผูน้ ำ�
เสนอสินค้า เมื่อเชื่อมโยงกับปฏิบัติการในระดับชีวิตประจ�ำวันแล้วการที่ได้เข้า
มาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มแฟนคลับที่มีศิลปินเป็นศูนย์กลางของความเชื่อแล้ว
แฟนคลับได้ท�ำกิจกรรมร่วมกันบนพื้นที่ชุมชนออนไลน์ เช่น การบริจาคสิ่งของ
ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 และการช่วยเหลือสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งในนามของมิกซ์ สหภาพ และกลุ่ม
แฟนคลับ เป็นต้น ถึงแม้ว่าชุมชนออนไลน์จะเป็นพื้นที่เชื่อมต่อแบบนิรนาม แต่
การที่แฟนคลับได้สื่อสารแลกเปลี่ยนระหว่างกันผ่านตัวบทข้อความ การพูดคุย
แลกเปลี่ยนเหล่านี้ได้กลายเป็นเสมือนการสร้างตัวตนและเป็นพื้นที่ปลอดภัย
ในการบอกเล่าความรู้สึกที่ได้รับแรงกดดันทางสังคมทั้งจากเรื่องการเรียนและ
การท�ำงาน จนท�ำให้พื้นที่ปลอดภัยดังกล่าวกลายเป็นส่วนหนึ่งของแฟนคลับที่
เมือ่ มีเวลาว่างจากการท�ำงาน หรือการเรียน หากมีเรือ่ งเดือดร้อน ก็จะมาบอก
เล่าความรู้สึกซึ่งกันและกันผ่านแฮชแท็กประจ�ำของศิลปิน และบางครั้งศิลปิน
ก็จะเข้ามาให้ก�ำลังใจ หรือพูดคุยตอบโต้ระหว่างแฟนคลับด้วยกันเอง แต่การ
บอกเล่าเรือ่ งราวของแฟนคลับมักหลีกเลีย่ งเรือ่ งราวทีจ่ ะสร้างความกดดันต่อตัว
ศิลปิน ซึ่งท�ำให้แฟนคลับได้รับการเติมเต็มความรู้สึกและมีก�ำลังใจในการท�ำ
กิจกรรมในชีวิตประจ�ำวันได้ต่อไป ในอีกมิติหนึ่งศิลปินได้กลายเป็นศูนย์กลาง
ของการท�ำความดีและการช่วยเหลือสังคมผ่านการระดมทุนของแฟนคลับและ
ศิลปิน ซึ่งการที่แฟนคลับระดมทุนได้จะต้องเกิดจากความไว้เนื้อเชื่อใจ ศิลปิน
จึงเป็นปัจจัยเชื่อมโยงที่ส�ำคัญในการระดมทุนให้ประสบความส�ำเร็จผ่านการ
ช่วยส่งต่อข้อความ (retweet) หรือการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
การช่วยเหลือและสนับสนุนผูป้ ระกอบการทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาด
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ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ย่านอโศก ซึง่ เป็นย่านทีต่ งั้ ของบริษทั ทีศ่ ลิ ปิน
สังกัด ผ่านการท�ำนิทรรศการภาพถ่ายผ่อนคลายความคิดถึงเนื่องในวันคล้าย
วันเกิดของศิลปิน และการอวยพรผ่านแฮชแท็ก #Mixxiw23ยังจิ๋ว หรือการ
จัดท�ำโครงการ “MIXXIW CHARITY” เพือ่ ช่วยเหลือสัตว์ในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงกิจกรรม
เข้ากับภูมหิ ลังทางสังคมของศิลปินทีเ่ รียนคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นต้น ปฏิบตั ิ
การระดับชีวิตประจ�ำวันที่เชื่อมโยงกับการมองศิลปินเป็นศาสดาของศาสนา
แฟนคลับได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นศูนย์กลางของการกระท�ำการภายในกลุ่ม
และเป็นแรงผลักดันส�ำคัญของแฟนคลับในการสนับสนุนศิลปิน
จากที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นถึงปฏิบัติการสร้างความหมายของ
แฟนคลับมิกซ์ สหภาพ ผ่านการสถาปนาวัฒนธรรมทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ศาสนา
ขึ้นมาใหม่โดยมีศิลปินเป็นศาสดา ประกอบกับการก่อตัวขึ้นของแฟนคลับจาก
ซีรีส์นิทานพันดาว ได้ท�ำให้การรวมกลุ่มของแฟนคลับมีความเข้มแข็งและมี
กิจกรรมร่วมกันภายในกลุม่ ซึง่ แสดงให้เห็นถึงความสลับซับซ้อนของชุมชนแฟน
คลับมิกซ์ สหภาพ ที่มีโครงสร้างความสัมพันธ์และตัวกระท�ำการที่หลากหลาย
ในการก่อรูปวัฒนธรรมแฟนคลับขึน้ มา กลุม่ แฟนคลับมิกซ์ สหภาพ ไม่ได้มเี พียง
แฟนคลับทีเ่ ป็นชาวไทยเท่านัน้ แต่คลืน่ อิทธิพลของสือ่ ได้สง่ กระแสความชืน่ ชอบ
ข้ามประเทศไปยังประเทศต่างๆ เช่น ประเทศจีน ประเทศฟิลปิ ปินส์ เป็นต้น ซึง่
ส่วนใหญ่จะมีการสร้างปฏิสมั พันธ์รว่ มกันระหว่างแฟนคลับชาวไทยกับชาวต่าง
ประเทศผ่านการใช้แฮชแท็กร่วมกัน แต่มคี วามแตกต่างกันในการเรียกชือ่ ศิลปิน
ซึง่ เป็นความพยายามปรับชือ่ ศิลปินให้กลายเป็นภาษาท้องถิน่ ของตน เช่น แฟน
คลับชาวจีนจะเรียก แทนมิกซ์ สหภาพว่า 汪始慧 (วังสื่อฮุ่ย) เป็นต้น แสดงให้
เห็นถึงการต่อรองและสร้างความหมายภายในกลุ่มระหว่างแฟนคลับชาวไทย
และชาวต่างประเทศ แต่ก็ยังมีจุดร่วมความสนใจเดียวกันคือเป็นแฟนคลับของ
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มิกซ์ สหภาพ นอกจากนี้ ความเป็นชุมชนแฟนและแฟนคลับจะมีการควบคุม
และสื่อสารผ่านแฟนเบส (fanbase)6 หรือที่เรียกว่า “บ้านเบส” เป็นหลัก ซึ่ง
จะสร้างสรรค์กิจกรรมการเล่นแฮชแท็กในเหตุการณ์ส�ำคัญ เช่น เมื่อเผยแพร่
เพลงที่ชื่อว่า “คนแบบไหน” ขับร้องโดยมิกซ์ สหภาพ ประกอบซีรีส์ปลาบนฟ้า
แฟนเบสก็จะท�ำการประชาสัมพันธ์โดยใช้แฮชแท็ก #คนแบบไหนMix เป็นต้น
และประชาสัมพันธ์งานที่เกี่ยวข้องกับศิลปิน ซึ่งจะปฏิบัติการผ่านบัญชีผู้ใช้ใน
ทวิตเตอร์ เช่น @MixOfficialFC และ @BMixxiw เป็นต้น แสดงให้เห็น
วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมภายในกลุ่มของแฟนคลับ

ภาษามิกถึงวัฒนธรรมมีม
เป็นกลุม่ แฟนคลับทีส่ ร้างสรรค์ในการท�ำคอนเท้นมาหยอก
(แกง) กับศลป (ศิลปิน-ผู้เขียน) มาก ๆ
ส่วนผสมของมิกซ์คนที่ 5, สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2564
การตอบโต้ระหว่างศิลปินกับแฟนคลับของมิกซ์ สหภาพ นับเป็นเอกลักษณ์
ส�ำคัญทีบ่ ง่ บอกถึงความเป็นชุมชนแฟนโดยจะมีการโต้เถียงและคอยตอบค�ำถาม
แฟนคลับของศิลปินในลักษณะเชิงขัดแย้งและไม่ลงรอยกันอยู่ตลอดเวลา ซึ่ง
นับเป็นการสร้างสีสนั ของกลุม่ แฟนคลับ ดังเช่นแฟนคลับผูใ้ ช้ทวิตเตอร์รายหนึง่
เขียนว่า “พิ้เอิ้ด (พี่เอิร์ท-ผู้เขียน) เส้นเลือดขึ้นที่แขน มิกซิวเส้นเลือดขึ้นที่คอ
เถียงแม่คอเป็นเอ็น!” ศิลปินจึงได้ท�ำการตอบกลับว่า “แค่นี้ก็รู้แล้วว่าล�ำเอียง”
รวมไปถึงการแกล้งกันระหว่างศิลปินและแฟนคลับผ่าน retweet เช่น “มิก
6 แฟนเบส หมายถึงบัญชีผใู้ ช้งานทวิตเตอร์ทเี่ ป็นบัญชีหลัก หรือบัญชีทางการของกลุม่ แฟนคลับในการ
เผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมส�ำหรับการสนับสนุนศิลปินที่ตนชื่นชอบ
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ถ้าคุณสังเกตเห็นฉัน ฉันจะเรียนหนัก” มีการตอบกลับว่า “ฉันก็หนัก น�้ำหนัก”
หรือ “มิกไม่แนบหรอก ลองมาแนบดิ ฉันจะยอมกินอาหารหมาทัง้ เดือนอย่างที่
บอกเลย” ก็มีการตอบกลับว่า “เตงจะคืนค�ำมั้ยคะ” เป็นต้น การแกล้งกัน
ระหว่างศิลปินและแฟนคลับของมิกซ์ สหภาพ อาจถือได้ว่าเป็นการเข้าถึงการ
พูดคุยสื่อสารระหว่างกันและสลายเส้นพรมแดนของการปิดกั้นความสัมพันธ์
แบบคู่ตรงข้ามคือ ศิลปินกับแฟนคลับ แต่ได้ก่อเส้นพรมแดนใหม่ของความ
สัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างแฟนคลับและศิลปินมากขึ้น ในมิติของภาษาการ
สื่อสารภายในกลุ่มก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งบ่งบอกวัฒนธรรมย่อยเฉพาะกลุ่มของ
แฟนคลับ (กาญจนา แก้วเทพ, 2555) ในกลุ่มแฟนคลับของมิกซ์ สหภาพ
ไม่ได้มชี ื่อเรียกอย่างชัดเจน แต่อาจเรียกอย่างหลวมว่า “ภาษามิก” โดยปรากฏ
ขึ้นในการสื่อสารในทวิตเตอร์ของศิลปินกับแฟนคลับ โดยมีลักษณะส�ำคัญที่น่า
สนใจคือ 1) การพิมพ์อักษรแบบนิ้วเบียดผ่านการใช้แป้นพิมพ์ในโทรศัพท์ อาทิ
“อย่ามัน้ ใจไป” (อย่ามัน่ ใจไป-ผูเ้ ขียน) “ดุดว้ ยดันสิ” (ดูดว้ ยกันสิ-ผูเ้ ขียน) เป็นต้น
อีกทัง้ ยังมีการแสดงให้เห็นถึงความตัง้ ใจในการใช้ภาษาของศิลปิน เช่น “คุณพริ๊
บ้านอยู่ธิหนัยคล๊า” “เทอโพธิสัตว์หรอ เราโพอะราไม่ลูเฬื่องเลย” “ส๊วย”
เป็นต้น และปรากฏการฉวยใช้ทางวัฒนธรรมผ่านภาษาเหนือ เนื่องจากศิลปิน
มีภูมิหลังอยู่จังหวัดล�ำปาง ตัวอย่างเช่น “ปุ้ดตืนเจ้า” หมายความว่าขาดทุนใน
ภาษาเหนือ เป็นต้น 2) การใช้ภาษาสื่อความหมายความสัมพันธ์ของแฟนคลับ
และศิลปิน ซึ่งเรียกความสัมพันธ์ระหว่างกันส่วนใหญ่ว่า “แม่ต๋า” กับ “ลูกต๋า”
ตัวอย่างเช่น “แม่ตา๋ มากอด ตบหัวปุปหุ น่อย” “อุนแมะตบหัวปุป”ุ “มามุจมุ า”
“อุนแมะอุ้มชูนุหน่อย” เป็นต้น ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงการอ้อนแฟนคลับ
ผ่านภาพแทนของภาษาสัญลักษณ์ของความเป็นเด็กทีอ่ าจจะยังไม่สามารถจับใจ
ความได้ชดั เจน หรืออาจไม่มคี วามหมาย แต่แฟนคลับส่วนใหญ่จะมีความเข้าใจ
ในสิ่งที่ศิลปินพยายามจะสื่อสารชัดเจน หรืออาจไม่มีความหมาย แต่แฟนคลับ
ส่วนใหญ่จะมีความเข้าใจในสิ่งที่ศิลปินพยายามจะสื่อสาร
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ลักษณะศีรษะโตและเป็นการแกล้งศิลปินผ่านความคิดสร้างสรรค์และทักษะ
ความสามารถในการตัดต่อของกลุ่มแฟนคลับ เช่นเดียวกับการใช้ภาษามิกที่มี
ลักษณะเฉพาะและอาศัยการสร้างสรรค์ขึ้นมาระหว่างแฟนคลับและศิลปิน
อันเป็นนัยส�าคัญของการบ่งบอกถึงความเป็นแฟนคลับโดยเฉพาะ อีกทัง้ ยังแสดง
ให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและมีทักษะการสร้างสรรค์ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19
ของกลุ่มแฟนคลับ
ภาพที่ 1 มีมที่ใช้ในกลุ่มแฟนคลับของมิกซ์ สหภาพ ใน
#เอิร์ทมิกซ์สาดน�้ากันDay1
ที่มา: ทวิตเตอร์ @jangbts_exo และ @dolidays (2564)
ปฏิบัติการสร้างความหมายผ่านมีมบนโลกทวิตเตอร์ของแฟนคลับมิกซ์
สหภาพ ร่วมกับแฟนคลับเอิร์ท พิรพัฒน์ แสดงให้เห็นถึงการมีปฏิสัมพันธ์
ภายนอกกลุม่ แฟนคลับ ซึง่ มีชว่ งเวลาทีน่ า่ สนใจคือแฮชแท็ก #เอิรท์ มิกซ์สาดน�า้
กันDay1 #เอิร์ทมิกซ์สาดน�้ากันDay2 และ #เอิร์ทมิกซ์สาดน�้ากันDay3 โดย
เรียกว่า “สงกรานต์ทพิ ย์” ในช่วงเมษายน 2564 ทีผ่ า่ นมา เนือ่ งจากประเทศไทย
ได้เข้าสู่การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกที่สาม ส่งผล
ให้ ก ารจั ด กิ จ กรรมสงกรานต์ ต ามแบบวั ฒ นธรรมสมั ย ใหม่ ไ ด้ ถู ก ยกเลิ ก ไป
แฟนคลับจึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมถึงศิลปินเพื่อสร้างสีสันและความสุขผ่านการ
ใช้มมี ทีเ่ กีย่ วข้องกับสงกรานต์โดยตัดต่อหน้าศิลปิน ซึง่ ช่วยแสดงความรูส้ กึ ห่วงใย
และคิดถึงของแฟนคลับ อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม
ของแฟนคลับในการผลิตมีมและการสร้างสรรค์ภาษาเฉพาะขึน้ มา ดังนัน้ ภาษา
และมีมเป็นการแสดงให้เห็นว่ากลุ่มแฟนคลับจะมีลักษณะเฉพาะ โดยมีมจะมี

แม่ตำ ถึง แฟนตำ: กำรเลื่อนไปไหลมำ
ของอัตลักษณ์แฟนคลับ
ไม่ใช่เสียงมิกแน่นอน หม่ามิ๊จ�าได้เพราะคลอดออกมาเอง
เสียงอุแว้หนูไม่ใช่โทนนี้ ถ้าใช่ชั้นจะลาออกจากวงการแม่ต๋า ไม่รู้
จะอยูท่ า� ไมถ้าเสียงลูกยังจ�าไม่ได้ มิกแกจ�าไว้นะว่าแอคไหนทีเ่ ป็น
แม่ต๋าตัวจริง
ส่วนผสมของมิกซ์คนที่ 4, สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2564
การเลือ่ นไหลและการประกอบสร้างอัตลักษณ์ของแฟนคลับมิกซ์ สหภาพ
เป็นสิง่ ส�าคัญทีน่ า่ สนใจเมือ่ พิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างแม่ตา๋ (แฟนคลับ
ส่วนใหญ่) กับลูกต๋า (ศิลปิน) โดยเป็นการสร้างเงื่อนไขการประกอบสร้างอัต
ลักษณ์แฟนคลับจากการที่ศิลปินมีความขี้อ้อนและแสดงออกถึงความเป็นลูก
ผ่านการสือ่ สารทางภาษาและรูปภาพทีศ่ ลิ ปินลงในสือ่ โซเชียลมีเดีย และในขณะ
เดียวกันก็ปรากฎความไม่ลงรอยและไม่ต่อเนื่องขึ้นในกลุ่มแฟนคลับมิกซ์
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สหภาพ ผ่านแฟนคลับย่อยที่เรียกว่าแฟนต๋า ซึ่งมีลักษณะชื่นชอบในตัวศิลปิน
โดยแสดงออกถึงความเป็นแฟนประกอบกับมีการไหลเลื่อนไปมาระหว่างแฟน
ต๋าและแม่ต๋า เรียกว่า “การพลิกโพ7” และ “แม่ปลอม” แสดงให้เห็นถึงความ
เลื่อนไหลของอัตลักษณ์ภายในกลุ่มแฟนคลับ
การประกอบสร้างอัตลักษณ์ของแฟนคลับมิกซ์ สหภาพ มีลักษณะของ
การไม่หยุดนิ่งตายตัวและมีการต่อรองความหมายอยู่ตลอดเวลา จะเห็นได้จาก
ความเป็นแม่ซงึ่ อาจถือได้วา่ เป็นความหมายหลักทีแ่ ฟนคลับมีให้ศลิ ปิน ซึง่ อาศัย
ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปินกับแฟนคลับเข้ามาเป็นแรงผลักในการก่อรูป ของ
ความหมายของแฟนคลับ อีกทั้งยังมีสิ่งที่อยู่ภายนอกความสัมพันธ์ระหว่าง
ศิลปินกับแฟนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในปฏิบัติการการสร้างความหมายของ
แฟนคลับ คือ คู่ชิพ (ship)8 จะเห็นได้จากส่วนหนึ่งของแฟนคลับที่แสดง
อัตลักษณ์ถึงความเป็นแม่ “ไม่ขอพูดเยอะนะคะ แค่บดอ้อยป้อนลูกก่อนส่งไป
ผาปันดาวก็เหนื่อยพอแล้ว ลูกเพิ่งจะ 2 ขวบ 3 เดือน ไปซบไปอ้อนขอก�ำลังใจ
เจ้าโลกนั้น แล้วคิดจะมาง้อแม่ต๋าง่าย ๆ ก็ได้แต่กุมใจ ไหนจะต้องคอยปลอบใจ
ตัวเองเวลาลูกไปหลงเจ้าโลกนัน้ อีก เลีย้ งได้แค่ตวั จริง ๆ ค่ะ” ซึง่ ในกลุม่ ของแฟน
คลับในส่วนที่แสดงออกถึงความเป็นแม่จะอาศัยลักษณะส�ำคัญของศิลปิน
ผ่านภาษาเฉพาะ อาทิ เจ้าจิ๋ว ตะเร้กตะน้อย แม่ต๋า และน้อนหงึแล้ว เป็นต้น
ขณะทีอ่ ตั ลักษณ์ของแฟนคลับ #มซพผจจร (มิกซิวโพผัวจงเจริญ-ผูเ้ ขียน) เกิดขึน้
จากการที่ศิลปินแสดงออกถึงเสน่ห์ความเป็นชาย ดังที่ผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่ง
7 การพลิกโพ เป็นการสลับคู่ความสัมพันธ์ผ่านการแสดงออกถึงความเป็นชาย (masculinity) และ
ความเป็นหญิง (femininity) โดยช่วงแรกปรากฏในนิยายทีส่ ลับความสัมพันธ์ให้พระเอกเป็นนายเอก
และนายเอกเป็นพระเอก ต่อประเด็นนี้ ค�ำว่าพลิกโพยังมีนัยยะของการใช้แตกต่างออกไปตามการ
ตีความของแต่ละบุคคล
8 คูช่ พิ แผลงมาจากค�ำว่า relationship ซึง่ กลุม่ แฟนคลับจะตีความจับคูศ่ ลิ ปินชายทีช่ นื่ ชอบ หรือเรียก
อีกอย่างว่า “จิ้น” โดยเป็นการแสดงออกของแฟนคลับที่อยากให้คู่ศิลปินชายที่ช่ืนชอบเป็นคู่รักกัน
จริง เรียกว่า “คู่จริง”
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สือ่ สารผ่านข้อความว่า “แฟนต๋า แฟนต๋าเต้าอัน่ บะเป็นอิแม่หอื้ หน่องแล้ว ปีจ้ ะ
เป๋นแฟนต๋าาา #มซพผจจร” อีกทั้งยังปรากฏให้เห็นได้จากการสวมบทบาท
ตั ว ละครของศิ ล ปิ น เช่ น “เมื อ งน่ า นแม่ ง หล่ อ ชิ บ หาย เซ็ ก ซี่ จั ง โว่ ย ยยย
ชอบบบบ...อ่อยแบบมีชนั้ เชิง บางมุมก็แอบกวนตีน” เป็นต้น โดยแฟนคลับกลุม่
ย่อยนีจ้ ะเรียกตัวเองว่า “โพชือ่ ย่อ” ในอีกมุมหนึง่ ก็มภี าพสะท้อนของแฟนคลับ
#มซพคส (มิกซิวโพคนสวย-ผู้เขียน) ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ศิลปินแสดงออก
ถึงเสน่ห์ความเป็นหญิง โดยการตีความผ่านรูปภาพของศิลปิน “มิกเชิ้ตขาว
ปลดกระดุมเซ็ทนี้คือสวยมาก ไหปลาร้ากะคือโป๊ ๆ มาก เซ้บซี่ไม่ไหว คนสวย
ขามาก ควีนนัมเบอวัน!”
ปรากฏการณ์ความเป็นแม่ของแฟนคลับ ความเป็นชาย และความเป็น
หญิงของศิลปินจะต้องอาศัยการตีความของแฟนคลับเป็นหลัก และแสดงให้เห็น
ถึงการต่อรองความหมายภายในกลุ่มของแฟนคลับ ประกอบกับอัตลักษณ์ของ
แฟนคลับมิกซ์ สหภาพ มีลักษณะของการเลื่อนไหลอยู่ตลอดเวลา บางครั้ง
แฟนคลับอาจจะอยูใ่ นกลุม่ ของความเป็นแม่ แต่เมือ่ มีตวั กระท�ำส�ำคัญจากศิลปิน
เข้ามามีส่วนส�ำคัญซึ่งเรียกว่า “สวนโพ” แฟนคลับบางคนอาจเปลี่ยนสถานะ
ความเป็นแม่มาเป็นโพชื่อย่อได้ แสดงให้เห็นถึงความเป็นพลวัตของอัตลักษณ์
ทีม่ ลี กั ษณะซับซ้อนอยูต่ ลอดเวลาในกลุม่ แฟนคลับ จึงได้เกิดการเรียกแฟนคลับ
ทีเ่ ปลีย่ นจากความเป็นแม่ไปสูค่ วามเป็นแฟนว่า “แม่ปลอม” จะเห็นได้จากการ
ทวีตของหนึง่ ในแฟนคลับ “ฟังนะ เราไม่มที างฉีกสัญญาแม่ลกู ค่ะต่อให้เมืองน่าน
จะฮอตแค่ไหน เพราะเราได้ท�ำสัญญาฉบับปรับปรุงไว้แล้ว วงเล็บด้านล่างว่า
(หากลูกแสดงความหล่อมากไป สามารถสลับโพได้โดยไม่ต้องฉีกสัญญาและ
เปลีย่ นกลับมาในเวลาทีก่ ำ� หนด)” การสวนโพจึงสะท้อนให้เห็นถึงความเลือ่ นไหล
ว่าเป็นอัตวิสัยส่วนบุคคล ซึ่งอาจจะมีความหมายกว้างมากกว่าการครอบคลุม
เฉพาะเรื่องเพศ แต่ครอบคลุมไปถึงเรื่องการเมืองของความเลื่อนไหลที่มีการ
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เปลี่ยนแปลงไปมา ซึ่งในกลุ่มของแฟนคลับที่มีการสวนโพ9แสดงให้เห็นถึงการ
ไม่มีกรอบตายตัวและเป็นการเมืองของความเลื่อนไหลของการเป็นแม่ต๋าและ
แฟนต๋า รวมไปถึงการประกอบสร้างทีม่ ศี ลิ ปินเป็นผูก้ ระท�าการอันส่งผลต่อการ
แสดงออกเชิงสังคมที่แตกต่างและเลื่อนไหลของแฟนคลับมิกซ์ สหภาพ
ดังนั้น อัตลักษณ์จึงมีลักษณะเลื่อนไหลไปมาจากการประกอบสร้างชุด
ความหมายที่อาจขัดแย้งหรือส่งเสริมกันตลอดเวลาแสดง ให้เห็นว่าอัตลักษณ์
ของแฟนคลับมิกซ์ สหภาพ เป็นสิ่งที่ไม่ตายตัว เคลื่อนไหว และประกอบสร้าง
อยู่ตลอดเวลา โดยมีโลกาภิวัตน์เป็นตัวขับเคลื่อนส�าคัญในการสร้างเงื่อนไข
ความสลับซับซ้อนทางวัฒนธรรมและกระบวนการสร้างตัวตนและอัตลักษณ์ขนึ้
ภายใต้บริบทของชุมชนแฟนคลับ

“ทุน” คือส่วนหนึ่งของกลุ่มแฟนคลับ
ซือ้ สินค้าทีเ่ ป็นพรีเซ็นเตอร์ เพราะเป็นของทีต่ อ้ งใช้อยูแ่ ล้ว
เช่นของกินหรือโลชัน่ ครีมอาบน�า้ แค่เปลีย่ นจากยีห่ อ้ เดิมมาใช้แบ
รนที่น้องเป็นพรีเซ็นเตอร์
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โดยเฉพาะทุนทางเศรษฐกิจและทุนทางวัฒนธรรม ส�าหรับการพิจารณาในมิติ
ทุนทางเศรษฐกิจของแฟนคลับมิกซ์ สหภาพ ปรากฏให้เห็นผ่านการเสียสละเงิน
จ�านวนหนึ่งในการสนับสนุนสินค้าที่ศิลปินเป็นผู้น�าเสนอสินค้า บางครั้งทุนทาง
เศรษฐกิจได้เกิดขึน้ ในสนามการแข่งขันของทุนเพือ่ สิทธิพเิ ศษในการได้พบศิลปิน
ตัวอย่างเช่น Meet and Greet “Gojek ยิ่งสั่ง ยิ่งใกล้ x EarthMix” ได้ท�าการ
คัดเลือกผู้เข้าร่วมงานจากยอดจ�านวนสั่งซื้ออาหารสูงสุด จ�านวน 50 ท่าน
เป็นต้น ประกอบกับการกระตุน้ การบริโภคผ่านข้อความของศิลปิน “ก็สงั่ โกเจค
แหละ #GojekxEarthMix” ท�าให้เกิดการใช้ทนุ ทางเศรษฐกิจจากกลุม่ แฟนคลับ
เพื่อให้มีอันดับสูงสุดในการที่จะได้เข้าร่วมกิจกรรม ดังค�าบอกเล่าของหนึ่งใน
แฟนคลับที่ว่า “เราว่าสั่งเกิน 100 ออเดอร์ค่ะ เห็นทวิตนึงเค้าได้ เค้าบอกเค้า
สัง่ น�า้ ให้ไรเดอร์ Gojek ทานค่ะ วันนึง 96 ออเดอร์ นีว่ า่ ไม่เบา เราผูซ้ งึ่ สัง่ วัน 3-4
ออเดอร์ ยังหาคนขับยากเลย” แสดงให้เห็นว่าทุนทางเศรษฐกิจเป็นส่วนส�าคัญ
ในการสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมของแฟนคลับ

ส่วนผสมของมิกซ์คนที่ 6, สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2564
การสนับสนุนศิลปินถือได้ว่าเป็นการขับเคลื่อนส�าคัญของกลุ่มแฟนคลับ
โดยเฉพาะการอาศัยสิ่งที่เรียกว่าทุน ส�าหรับชุมชนแฟนคลับของมิกซ์ สหภาพ
อาจกล่าวได้ว่าทุนในมโนทัศน์ของบูร์ดิเยอได้ไหลเวียนอยู่ในการรวมกลุ่ม
ของแฟนคลับ และเชื่อมโยงอัตลักษณ์ของแฟนคลับกับทุนไว้อย่างแนบแน่น
9 การสวนโพ มีความหมายลักษณะเดียวกับค�าว่าพลิกโพ
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ภาพที่ 2 กองเสบียงจากกลุ่มแฟนคลับในการสนับสนุนมิกซ์ สหภาพ
ที่มา: ทวิตเตอร์ @Mixxiwstrength (2564)
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ขณะที่การระดมทุนเข้าสู่ส่วนกลางในการจัดส่งอาหารส�ำหรับศิลปิน
(food support) โดยแฟนคลับมิกซ์ สหภาพ จะมีทวิตเตอร์ที่ชื่อ “พลังงาน
ของมิกซิว (@Mixxiwstrength)” บริหารจัดการการสนับสนุนศิลปินด้านอาหาร
ประจ�ำกองละครหรือกองถ่าย เรียกว่า “กองเสบียง” ผ่านการระดมทุนใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นการให้ก�ำลังใจศิลปินในการท�ำงาน ดังที่พลังงานของ
มิกซิวได้ทวีตข้อความว่า “พลังงานของมิกซิวขอส่งก�ำลังใจเป็นอาหารและ
เครื่องดื่มทานระหว่างวัน และยินดีกับบทบาทใหม่ที่จะได้รับอย่าง เมืองน่าน”
จากซีรีส์ #ปลาบนฟ้า ในโปรเจกต์ซีรีส์ GMMTV2021 ด้วยนะคะ รอติดตาม
เลย” ซึง่ อาหารก็จะมีสญ
ั ลักษณ์ทเี่ ชือ่ มโยงถึงการเป็นแฟนคลับของมิกซ์ สหภาพ
เช่น สติกเกอร์ รูปภาพ อาหารที่ศิลปินชื่นชอบ เป็นต้น โดยส่วนใหญ่จะเป็น
อาหารทานเล่น อาหารกล่อง เครือ่ งดืม่ รวมไปถึงอาหารเคลือ่ นที่ (food truck)
แสดงให้เห็นว่าทุนทางเศรษฐกิจเป็นส่วนหนึง่ ทีส่ ำ� คัญในการขับเคลือ่ นความเป็น
แฟนคลับและแสดงออกถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างศิลปินกับแฟนคลับ
ในมิติของทุนทางวัฒนธรรม แฟนคลับของมิกซ์ สหภาพ ได้มีการสั่งสม
ทักษะและความรูค้ วามสามารถในชีวติ ประจ�ำวัน แล้วน�ำมาปรับเปลีย่ นในบริบท
ของการเป็นแฟนคลับ จะเห็นได้จากการตัดต่อมีมหัวโตผ่านการสร้างสรรค์
วัฒนธรรมของกลุ่มแฟนคลับด้วยตนเอง (Do-It-Yourself: DIY) รวมไปถึงการ
จัดท�ำภาพเคลื่อนไหวประชาสัมพันธ์ประกอบเพลง (Original Promotional
Videos: OPV) ซึง่ เป็นวิดโี อประกอบเพลงทีก่ ลุม่ แฟนคลับจัดท�ำขึน้ เพือ่ มอบให้
ศิลปินในโอกาสพิเศษ รวมไปถึงเป็นพื้นที่ปฏิบัติการต่อรองอ�ำนาจการบริโภค
ของแฟนคลับ และแสดงความต้องการของแฟนคลับต่อผลงานของศิลปิน
ตัวอย่างเช่น การจัดท�ำภาพเคลื่อนไหวประชาสัมพันธ์ประกอบเพลงจากนิยาย
เรื่อง บุพรติยา (Buparatiya) ประกอบเพลง “เธอคือใคร” ขับร้องโดยมินตรา
น่านเจ้า ซึง่ มีเอิรท์ พิรพัฒน์ และมิกซ์ สหภาพ เป็นตัวละครหลักในวิดโี อดังกล่าว
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โดยเป็นการแสดงความต้องการที่อยากให้บริษัทต้นสังกัดจัดท�ำซีรีส์เรื่อง
บุพรติยา รวมไปถึงการน�ำบทนิยายมาเล่าเรื่องผ่านเพลงโดยมีตัวละครหลัก
คือศิลปินที่ชื่นชอบดังค�ำชมของ BacteriaNabu ผู้แต่งนิยายที่ว่า “งามเอ่ย…
งามใดจักเท่าดวงอินทุของพี่ คุณพุดละมุนจริงเจ้าค่ะ เยี่ยงนี้คุณอินจักหลุดมือ
ไปที่ใดเสียนอกจากอ้อมกอดของพ่อ หัวใจสีแดง…ถ้าโหวตพระเอกร้ายสุดของ
Bacteria คุณพุดนี่ก็นัมเบอร์วันที่หนึ่งในตองอู อยู่นะเจ้าคะ ข�ำจนลงไปนอน
กลิ้ง ปล. ขอบคุณส�ำหรับ OPV ค่ะ ด้อม #เอิร์ทมิกซ์ ฝีมือเขาแน่จริง!” แสดง
ให้เห็นว่าแฟนคลับของมิกซ์ สหภาพ มีทกั ษะการตัดต่อรูปภาพ การจัดท�ำวิดโี อ
และการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับศิลปินที่แสดงถึงอ�ำนาจการต่อรอง
ของผู้บริโภคต่อผู้ผลิต ซึ่งอาจจัดได้ว่าเป็นทุนวัฒนธรรมที่ส�ำคัญของแฟนคลับ
มิกซ์ สหภาพ
ดังนั้น ทุนจึงเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและการสนับสนุนศิลปิน
ของกลุม่ แฟนคลับ โดยเฉพาะทุนทางเศรษฐกิจทีจ่ ะช่วยในการสนับสนุนศิลปิน
ในลักษณะของการระดมทุนที่เป็นเงินเพื่อจัดท�ำกิจกรรมรวมกันภายในกลุ่ม
แฟนคลับ เช่น การส่งอาหารเพื่อสนับสนุนศิลปินในการท�ำงาน เป็นต้น ขณะที่
ทุนทางวัฒนธรรมนับเป็นการระดมทุนประเภทการสร้างสรรค์วัฒนธรรมใน
ลักษณะของความถนัดตามความรู้ความสามารถของแฟนคลับที่สั่งสมมาทั้ง
จากการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้จากหลักสูตรในสถานศึกษา ในมิตินี้
ทุนจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ส�ำคัญในการขับเคลื่อนแฟนคลับและขยายฐานแฟนคลับ
ให้ศลิ ปินเพิม่ มากขึน้ จากการเข้ามารับชมผลงานทีเ่ กิดขึน้ จากการระดมทุนของ
แฟนคลับ
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บทสรุป
แฟนศึกษาได้เปิดพรมแดนความรูท้ เี่ ชือ่ มโยงบริบทความสัมพันธ์ระหว่าง
สื่อสารมวลชนกับกระบวนการผูกพันเชิงอารมณ์ของแฟนคลับ และได้สลาย
เส้นพรมแดนของการมองว่าแฟนคลับเป็นกลุม่ คนทีแ่ ต่ความคลัง่ ไคล้และไร้สาระ
สู่การมองแฟนคลับในฐานะพรมแดนความรู้ทางวิชาการโดยเฉพาะในทาง
วัฒนธรรมศึกษา ในบริบทของวัฒนธรรมย่อยที่มีลักษณะเฉพาะ รวมไปถึงการ
ก่อรูปความเป็นชุมชนขึ้นภายใต้บริบทความสัมพันธ์แบบเครือข่ายทางสังคม
และสถาปนาอัตลักษณ์รวมของแฟนเพื่อบ่งบอกถึงความรู้สึกร่วมเดียวกันจน
กลายเป็นแฟนด้อม โดยแฟนคลับของมิกซ์ สหภาพ ได้ประกอบสร้าง “ส่วนผสม
ของมิกซิว” ขึ้นมาในบริบทความสัมพันธ์ภายใต้องค์ประกอบส�ำคัญ 4 ประการ
คือ 1) ปฏิบตั กิ ารสร้างความหมายของแฟนคลับมิกซ์ สหภาพ ผ่านการสถาปนา
วัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ์กับศาสนาขึ้นมาใหม่ โดยมีศิลปินเป็นศาสดา
ประกอบกับการก่อตัวขึน้ ของแฟนคลับจากซีรสี น์ ทิ านพันดาว 2) ภาษาและมีม
เป็นการแสดงให้เห็นลักษณะเฉพาะของกลุ่มแฟนคลับจากการสื่อสารภายใน
กลุม่ ระหว่างศิลปินกับแฟนคลับผ่านภาษามิก และการท�ำมีมศีรษะโตทีแ่ สดงให้
เห็นการหยอกล้อกันของแฟนคลับทีม่ ตี อ่ ศิลปิน 3) อัตลักษณ์ของแฟนคลับมิกซ์
สหภาพ มีลกั ษณะเป็นพลวัตและประกอบสร้างอยูต่ ลอดเวลา โดยมีโลกาภิวตั น์
เป็นตัวขับเคลื่อนส�ำคัญในการสร้างเงื่อนไขความสลับซับซ้อนทางวัฒนธรรม
และกระบวนการสร้างตัวตนและอัตลักษณ์ขนึ้ ภายใต้บริบทของชุมชนแฟนคลับ
และ 4) ทุนเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและการสนับสนุนศิลปินของกลุ่ม
แฟนคลับ โดยเฉพาะทุนทางเศรษฐกิจและทุนทางวัฒนธรรมที่จะแสดงให้เห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างแฟนคลับกับศิลปินได้เพิ่มมากขึ้น
ส่วนผสมของมิกซิว ได้ฉายภาพให้เห็นถึงความไม่เป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน
มีความซับซ้อนของลักษณะแฟนคลับภายในกลุม่ การก่อรูปของชุมชนแฟนคลับ
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ที่แต่ละคนอาจมีที่มาแตกต่างกันและความชื่นชอบที่แตกต่างกัน แฟนคลับ
บางคนอาจเริ่มติดตามตั้งแต่ศิลปินอยู่ในแฟนเพจ ในฐานะผู้ชายที่มีรูปร่าง
หน้าตาน่ารัก (cute boy) ซึ่งอาจเป็นการก่อร่างกลุ่มฐานแฟนคลับแรกเริ่ม
ถัดมาเป็นกลุม่ แฟนคลับทีเ่ ริม่ ติดตามวง Cute Chef Thailand ซึง่ มีมกิ ซ์ สหภาพ
เป็นสมาชิกในวงและปัจจุบันเป็นกลุ่มแฟนคลับที่เริ่มติดตามมาจากซีรีส์นิทาน
พันดาวและปลาบนฟ้า เป้าหมายส�ำคัญของแฟนคลับคือการสนับสนุนศิลปินที่
ชื่นชอบ อีกทั้งการท�ำความเข้าใจส่วนผสมของมิกซิวไม่สามารถหลีกเลี่ยง
การท�ำความเข้าใจในเชิงคู่ความสัมพันธ์ได้ โดยเฉพาะกลุ่มนอกแฟนด้อมของ
ชาวโลกที่สนับสนุนเอิร์ท พิรพัฒน์ ในฐานะที่เป็นคู่ชิพ อันเป็นผลมาจากการ
สวมบทบาทตัวละครพระเอกหรือนายเอกของเอิรท์ พิรพัฒน์ และมิกซ์ สหภาพ
ในเรื่องนิทานพันดาว ซึ่งส่วนใหญ่แฮชแท็กในการสนับสนุนศิลปินจะมีความ
เชื่อมโยงระหว่างมิกซ์กับเอิร์ท เช่น #GojekxEarthMix เป็นต้น รวมไปถึง
การท�ำงานในชีวิตประจ�ำวันก็มักจะเป็นการออกงานคู่กันตามที่บริษัทก�ำหนด
ดังนั้น กลุ่มนอกแฟนคลับจึงได้กลายเป็นองค์ประกอบสอดแทรกในการช่วย
ขยายอาณาบริเวณของปรากฏการณ์แฟนคลับมิกซ์ สหภาพ ออกไปให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจทีม่ คี วามเป็นพลวัตและมีความซับซ้อนมากกว่าการเป็น
แฟนคลับภายในกลุ่มจนอาจเรียกได้ว่าเป็น “วงศาวิทยาของมิกซิว” ซึ่งอาจจะ
ต้องศึกษาในประเด็นดังกล่าวในเชิงลึกต่อไป
ด้วยเหตุนี้ ชุมชนแฟนคลับของมิกซ์ สหภาพ จึงสะท้อนให้เห็นถึงการ
สร้างตัวตนและอัตลักษณ์ของแฟนคลับขึ้นมา โดยอาศัยภูมิหลังที่ส�ำคัญและได้
ท�ำให้เห็นว่าการเป็นแฟนคลับไม่ได้เป็นสิ่งไร้สาระและควรมีการศึกษามุมมอง
ทางวิชาการในกลุ่มแฟนคลับในกลุ่มอื่นให้ครอบคลุม เนื่องจากแฟนคลับใน
แต่ละกลุ่มจะมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน ซึ่งจะช่วยท�ำความเข้าใจสังคม
วัฒนธรรม และเศรษฐกิจภายในกลุม่ แฟนคลับได้ดยี งิ่ ขึน้ ขณะทีค่ วามคลุมเครือ
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ที่ยังคงวนเวียนอยู่ในความคิดของผู้เขียนจากการอ่านข้อเขียนของกาญจนา
แก้วเทพ คือ “สรุปแล้วไม่ใช่แฟน(คลับ) ท�าวิจัยแทนได้หรือเปล่า?” เพราะ
การจะท�าความเข้าใจชุมชนแฟนคลับได้ต้องอาศัยการท�าความเข้าใจในการ
ตีความภายในกลุ่มแฟนคลับ บางครั้งจ�าเป็นที่จะต้องอาศัยความเข้าใจในฐานะ
คนใน แต่บางครั้งต้องมองปรากฏการณ์ในฐานะคนนอกด้วย จึงเป็นค�าถามที่
คลุมเครือในการศึกษาเรื่องที่เกี่ยวกับแฟนคลับของผู้เขียน และการจะช่วย
คลายความคลุมเครือนีไ้ ด้ตอ้ งอาศัยการศึกษามุมมองทางวิชาการทีห่ ลากหลาย
ของกลุ่มแฟนคลับโดยเฉพาะด้านอัตลักษณ์และปฏิบัติการสร้างความหมาย
ของแฟนคลับที่อาจมีความแตกต่างออกไปในแต่ละกลุ่ม
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บทคัดยอ
บทความวิชาการเรือ่ ง “ระดับของการตีตราทางเพศทีเ่ กิดขึน้ กับนักเรียน
ข้ามเพศในเชียงใหม่” มีวตั ถุประสงค์ในการศึกษาสถานการณ์การตีตราทางเพศ
ของนักเรียนข้ามเพศในโรงเรียน และท�าความเข้าใจถึงลักษณะการเกิดการตีตรา
ทางเพศภาวะในโรงเรียน รวมถึงความท้าทายและผลกระทบทีก่ ลุม่ นักเรียนข้าม
เพศต้องเผชิญจากการถูกตีตรา ซึง่ อธิบายโดยเชือ่ มโยงกับแนวคิดระดับของการ
ตีตราที่มีต่อการก�าหนดเพศภาวะของ Link et al. (1987) ได้แก่ 1) การตีตรา
เชิงโครงสร้าง ซึ่งรวมถึงบรรทัดฐานของสังคมและนโยบายของสถาบันที่
เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การเข้ า ถึ ง ทรั พ ยากรของกลุ ่ ม ที่ ถู ก ตี ต รา 2) การตี ต รา
เชิงปฏิสัมพันธ์ หมายถึงรูปแบบที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการกระท�าการตีตรา
เช่น การล่วงละเมิดทางวาจา ความรุนแรงทางร่างกาย และการท�าร้ายทางเพศ
อันเนือ่ งมาจากอัตลักษณ์ทางเพศหรือการแสดงออกทางเพศ และ 3) การตีตรา
เชิงปัจเจกชน หมายถึงความรู้สึกของบุคคลที่มีเกี่ยวกับตนเอง หรือความคิด
ความเชื่อที่บุคคลอื่นมีต่อเขาว่าเป็นอย่างไร ในการศึกษาครั้งนี้ยังพบว่าการ
ถูกตีตราทางเพศท�าให้กลุ่มนักเรียนข้ามเพศต้องตกอยู่ในสภาพที่ไร้ซึ่งอ�านาจ
ในการเลือกและตัดสินใจเรื่องเพศของตนเอง กลุ่มนักเรียนข้ามเพศถูกผลัก
กลายเป็นคนชายขอบ เพียงแค่พฤติกรรมทางเพศไม่เป็นไปตามแบบแผนของ
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คนส่วนใหญ่ในสังคม น�ามาซึ่งผลต่อการก�าหนดพฤติกรรมที่จะแสดงออก
ในอนาคตของนักเรียนข้ามเพศในเชียงใหม่

คําสําคัญ
ระดับการตีตรา การตีตราทางเพศ นักเรียนขามเพศ
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Abstract
The academic article “Level of Sexual Stigma Among
Transgender Students in Chiang Mai”, aims to study the sexual
stigma of transgender students in school. It points to the situation
of sexual stigmatization of transgender student in schools, as well
as understanding the difficulties and stigma that swarms of
transgender students would confront. This is described by the level
of stigma in the level of the guidelines for gender assignments
based on the concept of Link et al (1987) in this study, namely;
(1) structural stigma; which includes the norms of society and
institutional policies that hinder access to the resources of the
stigma group, (2) interpersonal stigma; refers to patterns directly
formed by stigma, such as verbal harassment, physical violence,
and sexual assault due to gender identity or sexual expression, and
(3) individual stigma; refers to the feelings of a person who is
self-concerned, or the idea of beliefs that other people have about
him. The study also found that sexual stigma puts transgender
students in a state of powerlessness to choose and make decisions
about their sexuality. Transgender student groups are pushed into
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marginalized people simply by sexual behaviors, not according to
the stereotypes of most people in the society. The findings bring
about the effect of determining the behavior that will be expressed
in the future of transgender students in Chiang Mai.

Keyword
level of sexual stigma, sexual stigma, transgender
student
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บทน�ำ
รายงานวิจยั ของไทยทีผ่ า่ นมาหลายชิน้ ได้เผยให้เห็นว่านักเรียนทีถ่ กู มอง
ว่าเป็น LGBT หรือกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งไม่ว่านักเรียนคนนั้น
จะเป็นหรือไม่เป็น LGBT ก็มักจะถูกกลั่นแกล้ง สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่า
สังคมไทยหล่อหลอมคนให้เชื่อว่าการมีวิถีชีวิตตามเพศก�ำเนิดแบบชายหญิงคือ
สิ่งที่ควรกระท�ำ หากมีวิถีชีวิตที่ผิดแปลกไปจากเพศก�ำเนิดก็จะถูกมองว่าเป็น
คนวิปริตผิดปกติ สังคมไทยหล่อหลอมให้เชื่อว่าผู้ชายต้องคู่กับผู้หญิง ไม่ใช่
ไปรักกับเพศเดียวกัน ยิ่งไปกว่านั้น การขัดเกลาเรื่องเพศผ่านสถาบันการศึกษา
อย่างเช่นกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1-3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หนังสือเรียนหลายเล่มยังคงระบุถงึ กลุม่ ทีม่ คี วามหลากหลายทางเพศว่า การรัก
เพศเดียวกันนั้นเป็น “ความเบี่ยงเบนทางเพศ” หรือ “ผิดปกติ” (กิตติวินท์
เดชชวนากร, 2563) เนื้อหาในแบบเรียนนี้จึงต้องได้รับการแก้ไขและครูผู้สอน
หลายคนยังมีทัศนคติต่อกลุ่มนักเรียนที่มีความหลากหลายทางเพศว่าด้อยค่า
กว่านักเรียนชายและหญิงทั่วไป เพราะถูกติดป้ายว่าเบี่ยงเบน ผิดปกติ และ
ด้อยค่า จึงเป็นเสมือนแรงผลักให้นักเรียน LGBT กลายเป็นจุดประหลาด เป็น
จุดสนใจของนักเรียนคนอืน่ และมีโอกาสถูกแกล้งหรือรังแกได้มากกว่านักเรียน
คนอื่น ๆ ที่ไม่ถูกติดป้ายเหล่านั้น (มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557)
ทั้งนี้ ในงานวิจัยเรื่อง “การตีตราทางเพศที่เกิดขึ้นกับนักเรียนข้ามเพศ1
ในเชียงใหม่” ผลจากการศึกษาพบว่าพื้นที่และความสัมพันธ์เอื้อต่อการเกิด
สถานการณ์การตีตรานักเรียนข้ามเพศของโรงเรียนประจ�ำแห่งหนึ่งในจังหวัด
1 ผู้เขียนใช้ค�ำว่า “นักเรียนข้ามเพศ” ในงานวิจัยและบทความชิ้นนี้ โดยใช้ค�ำตามภาษาอังกฤษว่า
“transgender students” ซึ่งหมายถึงกลุ่มนักเรียนที่รู้สึกพึงพอใจกับเพศภาวะหรืออัตลักษณ์ทาง
เพศทีต่ รงข้ามกับเพศก�ำเนิดของตน ในงานวิจยั นีศ้ กึ ษาคนข้ามเพศทีน่ ยิ ามตนเองว่าเกย์ นิยามตนเอง
ว่ากะเทย และนิยามตนเองว่าทอม (กิตติวินท์ เดชชวนากร, 2563)
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เชียงใหม่ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวนทั้งสิ้น 15 คน โดยพบว่าการตีตราจะอยู่ใน
รูปแบบการรังแกนักเรียนข้ามเพศ ซึ่งการรังแกที่พบมากที่สุดคือการรังแกทาง
วาจา รองลงมาคือการรังแกทางกาย และสุดท้ายคือการรังแกทางเพศ โดยพืน้ ที่
ที่ถูกรังแกมากที่สุดคือเรือนนอนหอพัก รองลงมาคือห้องน�้ำ/ห้องอาบน�้ำ และ
สุดท้ายคือห้องเรียน ทัง้ นีใ้ นส่วนของกลุม่ นักเรียนข้ามเพศทีต่ อ้ งท้าทายกับสิง่ ที่
ต้องเผชิญและได้รับผลกระทบจากการตีตราดังกล่าวมากที่สุดคือกลุ่มนักเรียน
ข้ามเพศที่นิยามตนเองว่า “ทอม” รองลงมาคือกลุ่มนักเรียนข้ามเพศที่นิยาม
ตนเองว่า “กะเทย” และสุดท้ายคือกลุ่มนักเรียนข้ามเพศที่นิยามตนเองว่า
“เกย์”
ส�ำหรับบทความชิ้นนี้ ผู้เขียนจะน�ำผลการศึกษาดังกล่าวมาท�ำการ
วิเคราะห์ให้หนักแน่นมากยิง่ ขึน้ โดยจะชีใ้ ห้เห็นถึงสถานการณ์การตีตราทางเพศ
ของนักเรียนข้ามเพศในโรงเรียน และท�ำความเข้าใจถึงลักษณะการเกิดการตีตรา
ทางเพศภาวะ2 ในโรงเรียน รวมถึงความท้าทายและผลกระทบที่กลุ่มนักเรียน
ข้ามเพศต้องเผชิญจากการถูกตีตรา ซึง่ อธิบายโดยเชือ่ มโยงกับแนวคิดระดับของ
การตีตราทีม่ ตี อ่ การก�ำหนดเพศภาวะของLink et al. (1987) ทีเ่ ป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับการจัดระดับของการตีตรา (stigma level) ซึ่งหมายความว่าเราไม่
สามารถมองปรากฏการณ์การตีตราทีเ่ กิดขึน้ ในระดับใดระดับหนึง่ โดยปราศจาก
การเชือ่ มโยงแนวทางการก�ำหนดเพศภาวะในระดับอืน่ ทีอ่ ยูส่ งู หรือต�ำ่ กว่าลงไป
ได้ ระดับของการตีตราที่มีต่อเพศภาวะในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ (1) การตีตรา
เชิงโครงสร้าง (structural stigma) ซึง่ รวมถึงบรรทัดฐานของสังคมและนโยบาย
ของสถาบันที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงทรัพยากรของกลุ่มที่ถูกตีตรา (2) การ
2 ผู้เขียนใช้ค�ำว่า “เพศภาวะ” ในงานวิจัยและบทความชิ้นนี้ โดยแปลจากภาษาอังกฤษว่า “gender”
ซึ่งหมายถึงความเป็นชายหรือเป็นหญิงที่มีความเปลี่ยนแปลงและเกิดขึ้นตลอดวงจรชีวิต ทั้งภายใน
วัฒนธรรมเดียวกันและระหว่างวัฒนธรรม โดยทีร่ ะดับของเพศภาวะนัน้ สังคมจะเป็นผูก้ ำ� หนดมุมมอง
พฤติกรรม (สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ, 2560)
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ตีตราเชิงปฏิสมั พันธ์ (interpersonal stigma) หมายถึง รูปแบบทีเ่ กิดขึน้ โดยตรง
จากการกระท�ำการตีตรา เช่น การล่วงละเมิดทางวาจา ความรุนแรงทางร่างกาย
และการท�ำร้ายทางเพศ อันเนื่องมาจากอัตลักษณ์ทางเพศหรือการแสดงออก
ทางเพศ และ (3) การตีตราเชิงปัจเจกชน (individual stigma) หมายถึง ความ
รู้สึกของบุคคลที่มีเกี่ยวกับตนเอง หรือความคิดความเชื่อที่บุคคลอื่นมีต่อเขาว่า
เป็นอย่างไร ซึ่งอาจมีผลต่อการก�ำหนดพฤติกรรมที่จะแสดงออกในอนาคต
ฐานคิดของการศึกษานี้จะชี้ให้เห็นว่า การตีตรานั้นเกิดขึ้นเป็นกระบวน
การ โดยเริ่มจากการประทับ การเหมารวม การแบ่งแยกกีดกัน “พวกเรา” จาก
“พวกเขา” จนเกิดการสูญเสียสถานภาพในที่สุด ซึ่งเมื่อเราใช้แนวคิดการตีตรา
มาท�ำความเข้าใจสถานการณ์ของนักเรียนข้ามเพศในโรงเรียนแล้วก็จ�ำเป็นต้อง
น�ำเอาแนวคิดเรื่องการตีตราทางเพศ (sexual stigma) มาศึกษาผ่านมิติต่าง ๆ
ประกอบกันกับการศึกษา โดยครอบคลุมในทุกระดับของแนวทางการก�ำหนด
เพศภาวะ (gender regimes) ซึง่ เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการจัดระดับของ
การตีตรา (stigma level) (Link & Phelan, 1999) ดังนั้นเพื่อให้เห็นภาพของ
กรอบแนวคิดในการท�ำความเข้าใจ (เบื้องต้น) การศึกษาเรื่องนักเรียนข้ามเพศ
ในโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับสภาวการณ์การตีตรา ระดับ และมิติ ต้องพิจารณาไป
ถึงการเกิดขึ้นของการตีตราที่ผู้วิจัยครอบคลุมถึง ได้แก่ ระดับโครงสร้างซึ่ง
สะท้อนอยู่ในมิติของความเชื่อว่าการตีตราอาจเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่ง
อาจมองเห็นผ่านหลักสูตร การเรียนการสอน ระดับการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลโดยพิจารณาจากการกระท�ำทีแ่ บ่งแยกกีดกันหรือเป็นความรุนแรงต่อกลุม่
นักเรียนข้ามเพศ ซึง่ อาจสังเกตได้จากการปฏิสมั พันธ์ระหว่างครูกบั กลุม่ นักเรียน
ข้ามเพศ และระหว่างเพื่อนนักเรียนด้วยกัน และระดับปัจเจกบุคคลที่สะท้อน
จากภายในตัวกลุ่มนักเรียนข้ามเพศเองที่มองเห็นได้จากการปฏิบัติตนหรือ
การต่อรองกับการเผชิญหน้าการตีตรา โดยมีรายละเอียดน�ำเสนอดังนี้
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การตีตราเชิงโครงสร้าง
การตีตราเชิงโครงสร้าง (structural stigma) ในที่นี้หมายรวมถึง
บรรทัดฐานของสังคมและนโยบายของสถาบันที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึง
ทรัพยากรของกลุ่มที่ถูกตีตรา โดยโรงเรียนถือว่าเป็นสถาบันหลักของเด็ก ๆ ใน
การเรียนรูบ้ รรทัดฐานต่าง ๆ ของสังคมโรงเรียนเป็นสถานทีท่ เี่ ด็กจะได้เรียนรูว้ ธิ ี
การเข้าสังคม ค่านิยมต่าง ๆ และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่งก็รวมถึงเรื่อง
เพศภาวะด้วย ในความเชื่อของหลายคน โรงเรียนมีอิทธิพลอย่างสูงในการสร้าง
ค่านิยมเรื่องเพศ ที่ผ่านมางานวิจัยเชิงประจักษ์ในประเทศไทยยังมีไม่มากพอที่
จะสร้างความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับประเด็นนี้ ในปี 2557 คณะกรรมการส่งเสริม
และประสานงานกิจการสตรี (PCWA) ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิร็อกกี้
เฟลเลอร์และธนาคารโลก เพือ่ ผลิตงานวิจยั เชิงประจักษ์ดา้ นเพศภาวะในระบบ
การศึกษาไทย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนหรือขจัดสมมติฐานต่าง ๆ
เกี่ยวกับกรอบคิดและอคติทางเพศว่ามีการเรียนรู้ การสอน การแบ่งปัน หรือ
การถ่ายทอดอย่างไรในประเทศไทย จากการศึกษาพบว่าค่านิยมและความเชื่อ
ทีฝ่ งั ลึกเกีย่ วกับความแตกต่างทางเพศได้ซมึ ผ่านไปทัว่ ระบบของโรงเรียน แม้วา่
เด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงในระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาตอนต้นยังไม่ได้
สร้างอัตลักษณ์ทางเพศอย่างชัดเจน แต่อคติทางเพศในมุมต่าง ๆ ก็ได้กอ่ ตัวผ่าน
วิถีปฏิบัติและหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน ค่านิยมทางสังคมเรื่อง
“ความเป็นชาย” และ “ความเป็นหญิง” นั้นถูกส่งผ่านและสามารถเห็นได้จาก
ทัศนคติและความเชื่อของคุณครู ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ และยังได้รับแรง
กระตุน้ เพิม่ เติมจากสือ่ แบบเรียน โรงเรียน และการปฏิบตั ขิ องผูป้ กครองอีกด้วย
ทั้งนี้จากความหมายดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนน�ำผลการศึกษาที่ได้มาท�ำการ
วิเคราะห์ตามประเด็นย่อย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ด้านบรรทัดฐาน
ค่านิยมทางเพศที่หยั่งรากลึกถือว่าเป็นปัจจัยผลักดันความไม่เท่าเทียม
กันทางเพศของสังคมในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนักเรียนข้ามเพศใน
หลายโรงเรียนของไทย แม้จะพบว่ามีนักเรียนข้ามเพศที่มีผลการเรียนที่ดีกว่า
นักเรียนชายหญิงในชั้นเรียน แต่ความส�ำเร็จเหล่านี้ก็ไม่ได้บ่งบอกหรือช่วยให้
นักเรียนข้ามเพศเข้าถึงโอกาสการท�ำงานหรือได้ค่าจ้างทีด่ ีกว่า รวมไปถึงโอกาส
ในการก้าวไปเป็นผู้บริหารระดับสูงทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย
สถานศึกษาส่วนใหญ่อาจไม่รู้สึกและตระหนักรู้ถึงการมีตัวตนของคนข้ามเพศ
ว่ามีความส�ำคัญอะไรมากนัก เพราะคนส่วนใหญ่ก็มองเห็นและรับรู้ว่ามีคน
ข้ามเพศอยู่ในสังคมอยู่แล้ว และพวกเขาก็มีสิทธิเสรีภาพอยู่ในสังคมได้ปกติ
แต่หากลองย้อนกลับมาตั้งค�ำถามว่า “ผู้ที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษารู้จักคน
ข้ามเพศอย่างที่เขาเป็นจริง ๆ หรือเปล่า?” ค�ำตอบอาจจะไม่ใช่ก็ได้
งานวิ จั ย พบว่ า แบบเรี ย นวิ ช าสุ ข ศึ ก ษาจ� ำ เป็ น ต้ อ งน� ำ เสนอประเด็ น
เพศภาวะและความหลากหลายทางเพศจากมุมมองทีใ่ ช้องค์ความรูป้ จั จุบนั และ
ไม่ตตี รา นอกจากนีย้ งั ต้องน�ำองค์ความรูท้ างด้านสังคมวิทยา และมานุษยวิทยา
ในประเด็นความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจ การเคารพและการให้เกียรติบุคคลที่
แตกต่างจากกระแสหลัก ความละเอียดอ่อนและการไม่ผลิตซ�ำ้ ภาพเหมารวมใน
เรื่องบทบาททางเพศ รวมไปถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนมาใช้ประกอบการเรียบเรียง
เนื้อหาด้วย เพื่อให้แบบเรียนสุขศึกษาเป็นแบบเรียนที่สร้างสุขภาวะที่ดีอย่าง
แท้จริงส�ำหรับทุกกลุ่ม รายงานเรื่อง“แบบเรียนสุขศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น” โดย วิจิตร ว่องวารีทิพย์ (2559) กล่าวถึงที่มาของการท�ำรายงานว่า
เกิดขึ้นเนื่องจากมีผู้ปกครองบางท่านที่เป็นนักกิจกรรมทางสังคมในเรื่องสิทธิ
ทางเพศ เห็นแบบเรียนสุขศึกษาของลูกที่ก�ำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
และพบว่ามีข้อความการน�ำเสนอภาพ และค�ำถามหลายแห่งที่มีอคติและตีตรา
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คนข้ามเพศและคนรักเพศเดียวกัน ซึ่งเป็นเรื่องที่จะปล่อยให้ผ่านเลยไปไม่ได้
ไม่ใช่เฉพาะกับคนที่ท�ำงานเรื่องสิทธิมนุษยชน หากแต่เพื่อประโยชน์ของสังคม
โดยรวมในแง่การเรียนรู้ที่จะมีวุฒิภาวะและเคารพต่อความหลากหลายอย่าง
แท้จริง ถือเป็นเรือ่ งร้ายแรง ทีข่ อ้ ความและภาพเหล่านัน้ ถูกน�ำเสนอในแบบเรียน
ที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ และนักเรียนทุกคนจ�ำเป็นต้องมี
แบบเรียนเพื่อใช้ประกอบการเรียน คนจ�ำนวนมากอาจไม่ตระหนักว่า ผลเสีย
หายที่ตามมาจากข้อความและภาพเหล่านั้นก็คือ “ความรู้” ที่บรรจุอยู่ใน
แบบเรียนและจะกลายเป็นการสืบทอดอคติความเข้าใจผิด ๆ และภาพเหมารวม
ต่อคนกลุม่ หนึง่ ทัง้ ยังอาจท�ำให้คนกลุม่ นีเ้ กิดความรูส้ กึ ไม่ปลอดภัยในการด�ำรง
ชีวิต หรือเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มภาคภูมิ
เมือ่ กล่าวถึงเรือ่ งการสอนเพศศึกษาในโรงเรียน ในระยะทีผ่ วู้ จิ ยั เก็บข้อมูล
ข้อค้นพบที่ถือว่าเป็นประเด็นที่ส�ำคัญประการหนึ่งก็คือครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา
กับครูวชิ าแนะแนวมักจะมีความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างกันในเรือ่ งการสอนเพศศึกษา
โดยฝ่ายครูผสู้ อนวิชาสุขศึกษาเห็นว่าเป็นเรือ่ งจ�ำเป็นทีเ่ ด็กจะต้องได้เรียนรู้ เพือ่
ให้เด็กได้รเู้ ท่าทันและมีเกราะคุม้ กัน ส่วนฝ่ายครูวชิ าแนะแนวกลับมองในท�ำนอง
ที่ว่าการสอนเพศศึกษาเหมือนเป็นดาบสองคม แทนที่จะเป็นผลดีอาจจะ
กลายเป็นการชี้โพรงให้กระรอก การแก้ปัญหาการสอนเรื่องเพศในโรงเรียน
ครูจ�ำเป็นต้องมีความเข้าใจในเรื่องของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
ในระดับที่สามารถให้การช่วยเหลือและให้การปรึกษากับลูกศิษย์กลุ่มนี้ได้
ซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่ครูผู้สอนควรให้ความส�ำคัญและควรพยายาม
ให้มากขึน้ แม้ในโรงเรียนอาจจะท�ำการสอนเรือ่ งบุคคลทีม่ คี วามหลากหลายทาง
เพศโดยตรงไม่ได้ แต่ควรจะต้องสอนเรื่องเพศศึกษาในภาพรวม ไม่ว่าจะรัก
ต่างเพศ รักเพศเดียวกัน และคนข้ามเพศ
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จากข้อมูลที่ค้นพบ ชัยวัฒน์ (นามสมมติ) นักเรียนชาติพันธุ์กะเหรี่ยง
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 นักเรียนข้ามเพศทีน่ ยิ ามตนเองว่า “กะเทย” กล่าวถึง
บรรทัดฐานการสอนเรื่องเพศในโรงเรียนว่า ครูสอนเพศศึกษายังขาดความรู้
และทักษะการสอน ท�ำให้นักเรียนได้ข้อมูลผิด และนักเรียนที่เป็นผู้ที่มีความ
หลากหลายทางเพศไม่กล้าเปิดใจ ที่ผ่านมาส่วนใหญ่มักจะให้ครูวิชาพลศึกษา
มาเป็นผู้สอน ซึ่งสอดคล้องกับข้อค้นพบที่ได้จาก พรชัย (นามสมมติ) นักเรียน
ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนข้ามเพศที่นิยามตนเอง
ว่า “กะเทย” ที่กล่าวว่า ครูพลศึกษาจ�ำนวนมากยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่อง
ดังกล่าว ท�ำให้สอนนักเรียนด้วยข้อมูลผิด ๆ นักเรียนเองก็ได้รับความรู้ผิด ๆ ไป
ด้วย นอกจากนี้ครูวิชาพลศึกษายังขาดทักษะในการสื่อสารกับนักเรียนที่มี
ความหลากหลายทางเพศ จึงท�ำให้ครูไม่ทราบถึงปัญหาที่แท้จริงของนักเรียน
แต่ละคน (กิตติวินท์ เดชชวนากร, 2563)
ข้อมูลที่ค้นพบจากการศึกษาครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นว่าหลักสูตรการเรียน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาของโรงเรียนยังคงขาดการสอน
เรื่องความหลากหลายทางเพศ ดังนั้นโรงเรียนควรมีการจัดการเรียนการสอน
เรื่องความหลากหลายทางเพศซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรหลีกเลี่ยง และควรจะพูดถึง
ให้เป็นเรื่องธรรมชาติ นอกเหนือจากการสอนเพียงเรื่องความเปลี่ยนแปลงด้าน
ร่างกาย อารมณ์ และความต้องการทางเพศเท่านั้น ทั้งนี้การสอนเรื่องความ
หลากหลายทางเพศจะเป็นการให้นกั เรียนได้เรียนรูเ้ รือ่ งเพศ โดยมองให้เป็นเรือ่ ง
ธรรมดา ไม่ใช่เรื่องที่ต้องห้ามหรือน่าละอาย ครูผู้สอนต้องท�ำให้นักเรียนเห็น
ความเปลี่ยนแปลงของตัวเขาเองในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ กล้าที่จะ
พูด โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่มีความหลากหลายทางเพศ เพื่อที่จะได้เกิด
การคิดวิเคราะห์ สามารถตัดสินใจ และรับมือกับการถูกตีตราได้

ปีที่ 18 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม – ธันวาคม 2564)

93

ด้านนโยบาย
ยกตัวอย่างเช่น โรงเรียนระดับประถมศึกษาในประเทศสกอตแลนด์
มีนโยบายให้เด็กอ่านหนังสือ ที่ครอบครัวมีเพศเดียวกัน ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่
ส�ำหรับโรงเรียน โดยเน้นการปลูกฝังให้เด็กมีความเป็นมิตรกับกลุม่ คนเพศทีส่ าม3
หรือกลุ่มคนที่หลากหลายทางเพศ แม้กระทั่งครูที่เป็นกลุ่มเพศที่สามก็ต้อง
แสดงความภาคภูมิใจกับสิ่งที่ตัวเองเป็นโดยการติดสัญลักษณ์สายรุ้ง นอกจาก
การที่แม่และพ่อจะแสดงความเป็นตัวตนที่แท้จริงให้ลูกทราบแล้ว ผู้ปกครอง
ต้องหมั่นสังเกตว่าทางโรงเรียนได้ให้ความส�ำคัญกับเรื่องนี้หรือไม่ (สปริงนิวส์,
2561) ทางเว็บไซต์ Inclusion Matters ซึ่งรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพ
และคุณภาพจิต World Bank (2013) ยังได้เผยถึงข้อเสนอแนะที่ให้ผู้ปกครอง
ตรวจสอบนโยบายที่โรงเรียนต้องการให้เด็ก ๆ รู้สึกดีกับความหลากหลายทาง
เพศว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไรข้อมูลล่าสุดพบว่าช่วงเดือนมีนาคม ปี 2018
ทีผ่ า่ นมา โรงเรียนในเมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์ จัดให้มหี อ้ งสุขาส�ำหรับ
เพศที่สาม เพื่อให้เด็กรับมือกับปัญหาอัตลักษณ์ทางเพศที่หลากหลาย และ
บางโรงเรียนได้บอกว่าจริง ๆ แล้วกลุ่มคนไม่ได้มีแค่สองเพศ (ชายและหญิง
เท่านั้น) แต่ยังมีเพศที่สาม จึงได้ออกแบบชุดยูนิฟอร์มให้ตรงกับเพศภาวะของ
เด็ก ๆ อีกด้วย (World Bank, 2013)
ล่าสุด Tovia BowlRock นักธุรกิจชือ่ ดัง ซึง่ เข้าร่วมและเป็นผูส้ นับสนุน
กลุ ่ ม ความหลากหลายทางเพศ โดยจั ด ท� ำ คู ่ มื อ เกี่ ย วกั บ เพศที่ ส ามร่ ว มกั บ
สมาคมกลุม่ เพศทางเลือก เพือ่ แจกฟรีให้กบั คนทัว่ ไป ได้เปิดเผยกับหนังสือพิมพ์
The Sunday Times ว่าเขารู้สึกสนใจกับแนวคิดที่โรงเรียนมีส่วนร่วมในการ
น�ำเสนอเรื่องเพศภาวะอันแท้จริงของผู้ปกครองแต่ละคน Tovia BowlRock
3 งานเขียนดังกล่าวใช้ค�ำว่า “เพศที่สาม” แทนกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ ซึ่งค�ำดังกล่าวถือว่าเป็น
ค�ำที่ไม่เหมาะสม เพราะมีนัยของการเหยียดเพศ (สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย, 2561)
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ระบุวา่ ในห้องสมุดของโรงเรียนนัน้ ควรจะต้องมีหนังสือทีม่ เี นือ้ หาและจัดเตรียม
ให้เหมาะกับครอบครัวทีม่ ขี นาดแตกต่างกันด้วย รวมถึงหนังสือภาพส�ำหรับเด็ก
ที่ช่ือว่า And Tango Makes Three ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับรักร่วมเพศ4 เล่าถึง
นกเพนกวินตัวผูส้ องตัวในสวนสัตว์เซ็นทรัลพาร์กแห่งมหานครนิวยอร์ก เพนกวิน
ทัง้ สองอาศัยอยูด่ ว้ ยกันแต่ไม่มลี กู นกเพนกวิน จนกระทัง่ เจ้าหน้าทีด่ แู ลสวนสัตว์
ได้ให้ไข่นกเพนกวินมาให้นกตัวผู้ทั้งสองได้ฟัก และออกมาเป็นลูกนกเพนกวิน
ตัวเมีย จึงท�ำให้ครอบครัวของพวกเขาสมบูรณ์ ขณะที่หนังสือส�ำหรับเด็กที่ชื่อ
ว่า The New Goldilocks and the Three Bears โดย Beth McMurray
พ่อและแม่ของเด็กในหนังสือ บางครั้งก็เป็นผู้ชายด้วยกันหรือเป็นผู้หญิง
ทั้งคู่ (World Bank, 2013)
ถึงแม้ว่าจะมีฝ่ายที่เห็นว่าเป็นเรื่องจ�ำเป็นที่เด็กจะต้องได้เรียนรู้ในเรื่อง
ของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ เพื่อให้เด็กได้รู้เท่าทันและเน้นการ
ปลูกฝังให้เด็กมีความเป็นมิตรกับบุคคลที่มีความหลากหลาย ทางเพศ แต่ก็ยังมี
ฝ่ายที่มองกลับกัน อาทิ Chris MacCowen ประธานคณะกรรมการด้านการ
ศึกษาในอเมริกา แย้งว่า “การสอนเรื่องของเพศที่สามนั้น อาจท�ำให้เด็กเล็ก ๆ
เกิดความสับสนได้ เพราะเด็กทุกคนควรจะได้เรียนรูเ้ รือ่ งเพศทีถ่ อื เป็นประสบการณ์
ที่มีคุณค่าจากการเรียนรู้ด้วยตัวของพวกเขาเองเมื่อเขาโตขึ้น” ซึ่งการที่เด็ก ๆ
ได้เห็นโลกผ่านมุมมองของผูใ้ หญ่ โดยเฉพาะประเด็น “ความหลากหลายทางเพศ
ของมนุษย์นั้น” จะท�ำให้เด็กเกิดความสับสนเรื่องเพศ และอาจสร้างปัญหา
เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้ (พนม เกตุมา, 2550)

4 งานเขียนดังกล่าวใช้ค�ำว่า “รักร่วมเพศ” แทนกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ ซึ่งค�ำดังกล่าวถือว่าเป็น
ค�ำที่ไม่เหมาะสม เพราะมีนัยของการเหยียดเพศ (เว็บไซต์วอยซ์ทีวี, 2558)
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ในส่ ว นของนโยบายของสถานศึ ก ษาที่ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ การเข้ า ถึ ง
ทรัพยากรของกลุ่มนักเรียนข้ามเพศ ที่ถูกตีตรานั้น นโยบายในการพัฒนา
นักเรียนเป็นเหมือนกับการปกครองในรูปแบบเผด็จการทั้งสิ้น นโยบายของ
โรงเรียนหลายอย่างกลายเป็นกฎหมายในโรงเรียน โดยทีโ่ รงเรียนไม่เคยฟังเสียง
ของนักเรียนเลย กฎมากมายทีใ่ ช้ลงโทษเมือ่ นักเรียนท�ำผิด เช่น กฎระเบียบการ
ตัดผม การแต่งตัว ที่ให้อ�ำนาจโรงเรียนละเมิดสิทธิกับนักเรียนข้ามเพศและ
นักเรียนเพศชายหญิงได้ ยังไม่รวมถึงการจ�ำกัดการเข้าถึงทรัพยากรในทุกระดับ
ยกตัวอย่างเช่น การมีกองทุนให้นักเรียนท�ำเรื่องที่นักเรียนให้ความสนใจใน
รูปแบบชมรม แต่พอเป็นเรื่อง ที่นักเรียนข้ามเพศให้ความสนใจ เช่น ชมรมคา
บาเรต์ ชมรมแฟชั่นดีไซน์ กลับไม่มีทรัพยากรให้หยิบจับ และจ�ำกัดการเข้าถึง
ทรัพยากร ซึ่งกลุ่มนักเรียนข้ามเพศโดยเฉพาะนักเรียนกะเทยถูกจ�ำกัดการ
เข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ มากกว่าเพศภาวะอื่น ปัญหาของนักเรียนข้ามเพศ ไม่ใช่
เพราะนักเรียนข้ามเพศเป็นเด็กเกเร เป็นเด็กหลังห้อง แต่นักเรียนข้ามเพศ
ถูกท�ำให้อยู่ในกรอบ ผ่านวัฒนธรรมอ�ำนาจนิยมและจารีตนิยม จนน�ำไปสู่การ
ที่ไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรที่ควรเป็นสิทธิของพวกเขาได้
จากข้อมูลที่ค้นพบ มีชัย (นามสมมติ) นักเรียนชาติพันธุ์ลาหู่ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นนักเรียนข้ามเพศที่นิยามตนเองว่า “กะเทย”
ได้เสนอแนวคิดในการพัฒนาความสามารถด้านอื่น ๆ ของนักเรียนให้มากขึ้น
ไม่เพียงแต่เน้นด้านวิชาการอย่างเดียว โรงเรียนควรน�ำการฝึกวิชาชีพมาฝึกให้
เด็กเพิ่มเติม เพื่อที่จะได้มีวิชาชีพติดตัวไปหลังจากเรียนจบ นอกเหนือจากสาย
วิชาการโรงแรมทีเ่ ปิดสอนในโรงเรียนอยูแ่ ล้ว รวมถึงในบางเรือ่ งทีน่ กั เรียนสนใจ
อาทิการแสดงคาบาเรต์ ก็ควรส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกในด้านต่าง ๆ ซึ่งการ
ที่โรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รู้จักตัวเองและค้นหาตัวเองเจอตั้งแต่ตอน
ที่ยังเป็นนักเรียนอยู่ ถึงแม้เมื่อจบจากโรงเรียนไปแล้ว ไม่ได้ศึกษาต่อในระดับ

96

วารสารสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อุดมศึกษา นักเรียนก็จะยังมีที่ยืนในสังคม มีอาชีพในการสร้างรายได้ช่วยเหลือ
ตนเองและครอบครัว นักเรียนจะได้ท�ำในสิ่งที่ตนเองชอบ ซึ่งควรจัดให้เป็น
นโยบาย ของโรงเรียนให้โรงเรียนเสริมด้านวิชาชีพที่หลากหลายเข้าไปในการ
เรียนการสอนด้วย
ในส่วน ชัยวัฒน์ (นามสมมติ) นักเรียนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 และพรชัย (นามสมมติ) นักเรียนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนข้ามเพศที่นิยามตนเองว่า “กะเทย” กล่าวถึงเรื่อง
นโยบาย “โรงเรียนวิถีพุทธ” ของทางโรงเรียนที่ให้นักเรียนชายที่นับถือศาสนา
พุทธ บวชสมเณรภาคฤดูร้อนก่อนเปิดภาคเรียน นักเรียนกะเทยมองว่าเรื่อง
ของการบวชในภาคฤดูร้อนควรให้เป็นความสมัครใจของนักเรียนมากกว่าเป็น
กฎระเบียบข้อบังคับให้ทุกคนต้องบวช เพราะนักเรียนข้ามเพศหลายคนเคย
มีประสบการณ์ทไี่ ม่ดใี นช่วงของการบวชภาคฤดูรอ้ นมาก่อน โดยถูกพระอาจารย์
พูดจาดูถกู ถึงพฤติกรรมของสมเณรทีเ่ ป็นคนข้ามเพศว่า “บวชแล้วท�ำตัวส�ำรวม
ก็จะไม่มีใครว่า...แต่ถ้าบวชมาแล้วไม่ส�ำรวม ท�ำศาสนาเสื่อมเสีย...พฤติกรรม
แบบนี้แย่มาก...ไม่น่าเกิดมาเลย” นักเรียนข้ามเพศบางคนก็เข้าใจที่ถูกต�ำหนิ
แบบนั้น เพราะนักเรียนข้ามเพศที่บวชสามเณรหลายคนก็เป็นอย่างนั้นจริง ๆ
บางคนขณะบวชสมเณรมักจะยั้งใจยั้งกิริยาอาการไม่ค่อยอยู่ บางคนก็มีการ
แสดงออกเล็กน้อยผ่านมาทางสายตา และอย่างหนักก็คือตอนที่มาอยู่ในกลุ่ม
ผู้ชายล้วน ซึ่งได้แสดงออกอย่างไม่ส�ำรวม ออกอาการเต็มที่ เพราะรู้สึกเหมือน
ตัวเองเป็นเดือนท่ามกลางหมู่ดาว เมื่อพูดถึงการบวชตามข้อพึงระลึกเกี่ยวกับ
การบวชข้อแรกนั้นก็คือ การบวชต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ นับตั้งแต่
สมัยพุทธกาลมาจนถึงปัจจุบันนี้ การบวชโดยไม่มีใครบังคับจะนับว่าเป็นการ
บวชทีบ่ ริสทุ ธิแ์ ละถูกต้อง ดังนัน้ นักเรียนกะเทยจึงมีความเห็นว่าควรจะส�ำนึกถึง
ข้อที่ให้ผู้บวชสมัครใจบวชเอง ไม่ใช่มาจากกฎระเบียบหรือข้อบังคับให้ทุกคน
ต้องบวช
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ข้อมูลทีค่ น้ พบจากการศึกษาครัง้ นี้ ไม่เพียงแต่คน้ พบความรุนแรงโดยตรง
เชิงกายภาพเท่านัน้ แต่นโยบายหรือกฎระเบียบของโรงเรียนก็ได้กลายเป็นหนึง่
ในปัจจัยให้เกิดความรุนแรงเชิงโครงสร้างด้วยเช่นกัน เช่น นักเรียนข้ามเพศ
บางคนกล่าวว่า ข้อบังคับที่เข้มงวดเกี่ยวกับระเบียบการแต่งกายและการไว้ผม
ให้ตรงกับเพศก�ำเนิดท�ำให้ตนรู้สึกอึดอัด และถูกบังคับให้ท�ำตามบรรทัดฐาน
แต่ทางโรงเรียนกลับมองเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องเล็กน้อย ทั้ง ๆ ที่แนวการปฏิบัติ
ดังกล่าวมีความเกี่ยวโยงกับพฤติกรรมการรังแกโดยตรง เช่น การบังคับให้
นักเรียนหญิงที่เป็นทอมไว้ผมทรงบ็อบสั้น ท�ำให้ดูเป็นตัวตลกในสายตาของ
นักเรียนคนอื่น ๆ ที่มักจ้องเล่นงานหรือกลั่นแกล้งอยู่เป็นประจ�ำ ซึ่งหากเอา
เข้าจริงแล้ว แม้สังคมไทยจะบอกว่าเรายอมรับในความหลากหลายทางเพศ
ได้แล้ว แต่แค่พดู คุยในเรือ่ งนีใ้ นโรงเรียนก็ยงั ท�ำไม่ได้ ดังมุมมองของพระวรธรรม
(คอลัมน์คุยเรื่องเพศกับพระ, 2556) ที่เล็งเห็นว่า ครูเป็นปัจจัยที่ไม่อาจเลี่ยงได้
ในการหล่อหลอมทัศนคติการมองโลกและสังคมทีม่ ตี อ่ เด็ก โดยเฉพาะเด็กทีเ่ ป็น
เพศทางเลือก5 เพราะที่สุดแล้วในการสอนของครูจะเป็นกระจกสะท้อนกลับ
มายังตัวครูเองว่ามีมุมมองเช่นไรต่อเรื่องความหลากหลายทางเพศ อยากให้
คุณครูมคี วามเข้าใจเรือ่ งความหลากหลายทางเพศมากกว่าทีเ่ ป็นอยู่ ความรูค้ วาม
เข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศที่ถูกต้องไม่ได้ถูกบรรจุลงในหลักสูตร
การศึกษา ท�ำให้คุณครูไม่สามารถเข้าใจเรื่องนี้ได้อย่างลึกซึ้ง ดังนั้นถ้าหาก
สถานศึกษามีนโยบายส่งเสริมการยอมรับความแตกต่างและอยู่ร่วมกันอย่าง
เท่าเทียมและออกมาเป็นหลักปฏิบัติ ก็จะท�ำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีการเลือก
ปฏิบัติโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร นโยบายของสถานศึกษาต้องมีหลักการว่า
ในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทุกคน จะไม่เลือกปฏิบัติทั้งในด้านความ
5 งานเขียนดังกล่าวใช้คำ� ว่า “เพศทางเลือก” แทนกลุม่ คนหลากหลายทางเพศ ซึง่ ค�ำดังกล่าวถือว่าเป็น
ค�ำที่ไม่เหมาะสม เพราะมีนัยของการเหยียดเพศ (เว็บไซต์วอยซ์ทีวี, 2558)
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แตกต่างทางอายุ ความทุพพลภาพ เพศ (รวมถึงผูท้ มี่ คี วามหลากหลายทางเพศ)
เชื้อชาติ/เผ่าพันธุ์ ศาสนาและความเชื่อ

การตีตราเชิงปฏิสัมพันธ์
การตีตราเชิงปฏิสัมพันธ์ (interpersonal stigma) หมายถึงรูปแบบที่
เกิดขึน้ โดยตรงจากการ กระท�ำตีตรา เช่น การล่วงละเมิดทางวาจา ความรุนแรง
ทางร่างกาย และการท�ำร้ายทางเพศ อันเนือ่ งมาจากอัตลักษณ์ทางเพศหรือการ
แสดงออกทางเพศ ซึ่งผู้วิจัยได้อธิบายถึงสถานการณ์การตีตราคนข้ามเพศใน
พื้นที่ศึกษา พร้อมกับน�ำเสนอการวิเคราะห์ลักษณะการเกิดการตีตราทางเพศ
ภาวะในโรงเรียน ความท้าทายและผลกระทบของการตีตราที่กลุ่มนักเรียนข้าม
เพศต้องเผชิญ โดยการตีตราจะอยู่ในรูปแบบการรังแกนักเรียนข้ามเพศ เช่น
การรังแกทางวาจา การรังแกทางกาย และการรังแกทางเพศ พบการถูกรังแก
ในพื้นที่ห้องน�้ำ/ห้องอาบน�้ำ เรือนนอนหอพัก และห้องเรียน ท�ำให้นักเรียน
ข้ามเพศรูส้ กึ ไม่ปลอดภัยกับการใช้ชวี ติ ในโรงเรียน อย่างไรก็ตามในรายงานระดับ
โลกของสหประชาชาติว่าด้วยความรุนแรงต่อเด็ก ให้มุมมองไว้ว่าการรังแก
แทบทุกชนิดถือว่ามีนัยทางเพศหรือเพศภาวะ ในแง่ที่การรังแกเป็นการตอกย�้ำ
บรรทัดฐานของความเป็นชายที่แข็งแกร่ง และความเป็นหญิงที่อ่อนโยน หรือ
เป็นการลงโทษคนที่ไม่ยอมท�ำตามบรรทัดฐานดังกล่าว จึงไม่แปลกที่นักเรียนที่
เป็น LGBT ถูกรังแกมากเป็นพิเศษ (Addington, 2017) โดยรูปแบบการรังแก
อาจเป็นการหยอกล้อ การด่าทอ การตั้งฉายา การท�ำร้ายจิตใจ การกระท�ำ
ความรุนแรงทางร่างกาย และการกีดกันทางสังคม ซึ่งในแง่ของทฤษฎีในเรื่อง
การรังแกของ World Health Organization (1978) ผูบ้ กุ เบิกงานวิจยั ด้านการ
รังแกต่อกลุ่มนักเรียนที่เป็นหรือถูกมองว่าเป็นคนข้ามเพศ อธิบายว่าการรังแก
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แตกต่างจากการทะเลาะวิวาท เพราะว่าการรังแกมีฝา่ ยหนึง่ ทีม่ อี ำ� นาจมากกว่า
จึงสามารถรังแกอีกฝ่ายหนึ่งที่มีอ�ำนาจน้อยกว่าได้อย่างซ�้ำแล้วซ�้ำเล่า โดย
ผู้กระท�ำรู้สึกว่าตัวเองมีอ�ำนาจเหนือกว่าผู้ถูกกระท�ำ นักเรียนบางกลุ่มอธิบาย
ว่าเหตุการณ์ในลักษณะ ของการรังแกนั้น มักจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีอ�ำนาจ
เหนือกว่า ซึ่งฝ่ายที่มีอ�ำนาจเหนือกว่าก็จะเป็นฝ่ายกระท�ำ ในขณะที่ฝ่ายที่
ถูกกระท�ำก็มักจะถูกมองว่าด้อยกว่าและไม่มีทางสู้ ทั้งนี้จากความหมายและ
รายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนน�ำผลการศึกษาที่ได้มาท�ำการวิเคราะห์
ตามประเด็นย่อย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ด้านบรรทัดฐาน
การศึกษาเรือ่ งการรังแกกับกลุม่ นักเรียนข้ามเพศในประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลก
เช่น การส�ำรวจใน 37 ประเทศในทวีปยุโรป (รวิวรรณ รักถิ่นก�ำเนิด, 2558)
พบว่านักเรียน LGBT มากกว่าครึง่ เคยถูกรังแกในโรงเรียนกว่าครึง่ หนึง่ หรือร้อย
ละ 56 ของนักเรียนที่นิยามตนเองว่าเป็น LGBT ระบุถึงสาเหตุการถูกรังแกว่า
มาจากเพศภาวะและเพศวิถีของตน ขณะที่ร้อยละ 25 ของนักเรียนที่ไม่ได้ระบุ
ตนเองว่าเป็น LGBT ระบุถึงสาเหตุของการถูกรังแกว่า เพราะถูกคิดว่าเป็นคน
ข้ามเพศหรือชอบเพศเดียวกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Office of the High Commission on
Human Rights: OHCHR) ที่ระบุว่าการรับรู้ถึงความชอบเพศเดียวกันและ
ตัวตนข้ามเพศ เป็นสาเหตุให้บุคคลสามารถตกเป็นเหยื่อของการถูกรังแกได้
โดยรูปแบบการรังแกมีต้ังแต่ทางวาจา เช่น การด่าทอซึ่งหน้าหรือผ่านทางสื่อ
ออนไลน์ทางการกระท�ำ เช่น การตบตี เตะ ทางสังคม เช่น การกีดกันออกจาก
กลุ่ม และทางเพศ เช่นการลวนลาม โดยการรับรู้ของนักเรียนในเรื่องของการ
ถูกรังแกมักมีระดับที่แตกต่างกันไปการรังแกบางครั้งอาจมีความหมายในทาง
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บวกอาจจะกระท�ำเพราะต้องการความสนุกสนาน ในขณะที่การรังแกในบาง
กรณีจะมีความหมายในระดับทีร่ นุ แรง และเป็นเรือ่ งใหญ่กว่า เช่น อาจจะท�ำให้
เกิดการเจ็บตัวหรือส่งผลกระทบทางด้านจิตใจต่อผู้ที่ถูกรังแกได้
รูปแบบการรังแกที่เริ่มจากการรังแกทางวาจา การรังแกทางกาย ต่อมา
จะกลายเป็นการรังแก ทางเพศ พฤติกรรมการรังแกนักเรียนข้ามเพศในหลาย
ครั้งมักจะเกี่ยวกับเรื่องเพศ ซึ่งรูปแบบของการรังแกนั้น ประกอบด้วยการ
จับ บีบ ขย�้ำอวัยวะเพศ นมหรือก้น การจับถอดเสื้อหรือกางเกง แต่ส่วนใหญ่
แล้วพฤติกรรมที่มักโดนบ่อยมาก ๆ ก็คือ การแกล้งท�ำท่าทางข่มขืนทาง
ทวารหนักในกลุ่มนักเรียนกะเทยและเกย์ ซึ่งมูลเหตุจูงใจของการรังแกต่อ
นักเรียนข้ามเพศทีพ่ บมาก เกิดจากการรับรูข้ องนักเรียนคนอืน่ ว่าการแสดงออก
ทางเพศภาวะของนักเรียนข้ามเพศ เช่น นักเรียนกะเทยจะดูตุ้งติ้งออกสาว
ดูไม่แมน อย่างเห็นได้ชัดเจน นักเรียนชายก็มักจะชอบมาหยอกล้อ มาแกล้ง
นักเรียนกะเทยเพราะพวกเขาสามารถหยอกล้อ กลัน่ แกล้งและรังแกได้มากกว่า
ที่จะรังแกนักเรียนทอม เช่น การจับนม จับก้น หรือการจับอวัยวะเพศ นักเรียน
ชายจึงหันมารังแกกับนักเรียนกะเทยที่ออกสาวเป็นส่วนใหญ่ แต่ในอีกมุมมอง
หนึง่ ถ้าหากนักเรียนกะเทยตอบโต้กลับก็จะยิง่ ถูกแกล้ง เพราะนักเรียนชายมอง
ว่าการที่นักเรียนกะเทยตอบโตนั้นท�ำให้พวกเขาสนุกมากยิ่งขึ้นเมื่อได้แกล้ง
เพราะคิดว่านักเรียนกะเทยสามารถเล่นด้วยได้ แต่ในกลุ่มนักเรียนเกย์และ
ทอม เมื่อต้องประสบเหตุการณ์การถูกรังแก พวกเขาก็มักจะมีปฏิกิริยาตอบโต้
ที่แตกต่างกันไปซึ่งขึ้นอยู่กับบุคลิกลักษณะของผู้ที่ถูกกระท�ำ เช่น เมื่อนักเรียน
เกย์และทอมถูกรังแก ในหลาย ๆ ครัง้ เขาก็เลือก ทีจ่ ะกระท�ำพฤติกรรมแบบเดียว
กับที่ตัวเองถูกกระท�ำมาโดยอาจจะท�ำให้แรงกว่าที่ถูกกระท�ำเสียอีก เพื่อให้อีก
ฝ่ายเจ็บและไม่กล้าที่จะมารังแกอีก
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จากการค้นคว้าข้อมูลของบีบีซีนิวส์ไทย (2561) ท�ำให้เห็นว่าการ
แกล้งกันในโรงเรียนนั้นเป็นปัญหาใหญ่และส่งผลต่อบุคคลที่ถูกกระท�ำและ
ผู้กระท�ำอย่างลึกซึ้ง และกลุ่มที่เป็นเหยื่อมักหนีไม่พ้นเด็กที่มีความแตกต่าง
อย่างเช่นเด็กพิเศษหรือเด็กที่มีพัฒนาการช้า และเด็กที่มีความหลากหลาย
ทางเพศ ซึ่งประเทศไทยติดอันดับสองของโลกในประเด็นของการแกล้งกันใน
โรงเรียน มีนักเรียนถูกรังแกจากเพื่อนนักเรียนด้วยกันเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ
40 รองจากประเทศญี่ปุ่น โดยกรมสุขภาพจิต (2561) ยังได้ระบุด้วยว่า หาก
ไม่มีการจัดการการรังแกกันในโรงเรียนอย่างเหมาะสม อาจเป็นจุดเริ่มต้น
ของการปลูกฝังความรุนแรงในเด็ก เพราะการท�ำร้ายกันนั้นมีผลกระทบต่อเด็ก
ทั้งสองฝ่าย ทั้งด้านอารมณ์ ร่างกาย ไปจนถึงคุณภาพชีวิตในระยะยาว ซึ่งเด็ก
ที่ถูกรังแกมักเครียด ซึมเศร้า มีปัญหาการเข้าสังคมจนโต หากถูกกดดันรุนแรง
หรือเรือ้ รัง จะน�ำไปสูก่ ารท�ำร้ายคนอืน่ เพือ่ แก้แค้น หรือท�ำร้ายตนเอง บางกรณี
รุนแรงถึงขัน้ ฆ่าตัวตาย ขณะทีผ่ ทู้ รี่ งั แกคนอืน่ จนเคยชินก็อาจก่อเป็นบุคลิกภาพ
ก้าวร้าว จนอาจใช้ความรุนแรงแก้ปญ
ั หาเมือ่ โตเป็นผูใ้ หญ่ สอดคล้องกับรายงาน
ขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ
ยูเนสโก (UNESCO) ในปี 2017 ระบุวา่ ความรุนแรง และการแกล้งกันในโรงเรียน
เป็นอุปสรรคใหญ่ของสิทธิในการได้รับการศึกษา เพราะจะส่งผลร้าย ต่อความ
สามารถในการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน และขัดขวางไม่ให้พัฒนาการของเด็ก
ก้าวหน้าไปในระดับ ทีน่ า่ พอใจ ยูเนสโกยังได้กล่าวถึงการสอบถามความคิดเห็น
ของเด็กวัยเรียนใน 18 ประเทศทั่วโลก ซึ่งมีผู้ที่เข้าร่วมตอบแบบสอบถาม
100,000 คน โดยราว 3 ใน 4 ของผู้ตอบแบบสอบถามบอกว่าถูกรังแกเพราะ
พวกเขาแตกต่าง อย่างเช่นแตกต่างทางลักษณะภายนอกหรือสุขภาพกายและ
จิตใจ แตกต่างเพราะเพศภาวะหรือการเลือกเพศที่ไม่ใช่เพศตั้งแต่เกิด รวมทั้ง
แตกต่างในเชื้อชาติ วัฒนธรรม และศาสนาที่นับถือ
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จากข้อมูลที่ค้นพบ พันทิพา (นามสมมติ) นักเรียนชาติพันธุ์กะเหรี่ยง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนข้ามเพศที่นิยามตนเองว่า “ทอม” ได้กล่าว
ถึงความรุนแรงจากถ้อยค�ำที่เกิดเป็นวาทกรรมประเภท “อีทอมแบ” “แก้ทอม
ซ่อมดี”้ “เปลีย่ นทอมให้เป็นเธอ” “โครงการคืนสตรีแก่สงั คม” หรือ “นิว้ เย็น ๆ
หรือจะสู้เอ็นอุ่น ๆ” ที่ล้วนแล้วแต่แฝงและซ่อนเร้นความรุนแรงไว้ในถ้อยค�ำ
เหล่านี้แทบทั้งสิ้น โดยกลุ่มนักเรียนทอมต้องเผชิญกับการแบนไม่คุยด้วย หรือ
ไม่ให้เข้ากลุม่ รวมไปถึงการใช้สายตามองในลักษณะของการไม่ชอบขีห้ น้า และ
เหยียดหยามด้วยค�ำพูดต่าง ๆ ที่เป็นความรุนแรงและต่อมาจากถ้อยค�ำก็ไปสู่
ความรุนแรงทางกาย ซึ่ง สุชาดา (นามสมมติ) นักเรียนชาติพันธุ์ม้งระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนข้ามเพศที่นิยามตนเองว่า “ทอม” สะท้อนให้เห็นว่า
ตัวเธอต้องเผชิญการรังแกทางกาย ซึ่งมักจะถูกเพื่อนนักเรียนชายรุ่นน้อง รุ่นพี่
นักเรียนชาย ชกต่อยและเตะ เพียงเพราะว่าตัวเธอเองมีลักษณะท่าทางห้าว ๆ
จึงมักจะเป็นเป้าหมายในการรังแก บางครัง้ ถูกกล่าวหาว่าไปแย่งแฟนของผูช้ าย
หรือการมีแฟนสวยกว่าผู้ชาย จนท�ำให้เกิดการหมั่นไส้ และส่งผลเป็นการ
ทะเลาะวิวาทกันถูกมองด้วยสายตาเหยียดหยาม มองเขม่น ไม่ชอบ จนกระทั่ง
มีการรวมตัวกันตัง้ กลุม่ เกลียดทอมภายในโรงเรียน เพือ่ แสดงออกว่าไม่ชอบทอม
การรังแกดังกล่าวเป็นความรุนแรงจากการรังแกทางกายและน�ำไปสูค่ วามรุนแรง
ทางเพศ ซึง่ สอดคล้องกับที่ สิรลิ กั ษณ์ (นามสมมติ) นักเรียนชาติพนั ธุม์ ลายูระดับ
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนข้ามเพศทีน่ ยิ ามตนเองว่า “ทอม” สะท้อนให้เห็น
ว่านักเรียนทอมต้องเผชิญกับการถูกจับหน้าอกและบีบก้นจากเพื่อนและรุ่นพี่
ผู้หญิง และดูถูกเหยียดหยามว่าการแสดงออกของกลุ่มนักเรียนทอมนั้น เป็น
การลอกเลียนแบบบทบาทและเพศภาวะความเป็นผู้ชาย จนน�ำมาซึ่งการ
ถูกรังแกทางเพศที่ว่า “ทอมจะหายเป็นทอมก็ต่อเมื่อได้ลองของจริงกับผู้ชาย”
และถูกรังแกทางเพศแบบ “แกล้งข่มขืน”จึงท�ำให้กลุ่มนักเรียนทอมต้องเผชิญ
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กับการถูกล่วงละเมิดทางเพศบ่อย ๆ
ที่ผ่านมาผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศนั้น ในหลายประเทศเริ่มให้การ
ยอมรับต่อพวกเขาเหล่านี้ มากขึน้ เห็นได้จากบทบาทในสังคม เช่น ดารา นักร้อง
นักแสดง นักวิชาการ นักการเมือง เป็นต้น ทีอ่ อกมายอมรับต่อหน้าสาธารณชน
ว่าพวกเขาคือผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งถือเป็นเรื่องดีที่สังคมยังให้
การยอมรับ และมีสิทธิที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่น ๆ ในสังคม แต่อย่างไรก็ตาม
ในบางประเทศกลับไม่เปิดกว้างและไม่เปิดพืน้ ทีใ่ ห้กบั ผูท้ มี่ คี วามหลากหลายทาง
เพศ จนน�ำไปสู่การดูถูกเหยียดหยาม ขับไล่ ไร้ที่ยืนในสังคม ซึ่งจะเห็นได้จาก
ข่าวในหลายประเทศทีห่ ยิบประเด็นนีม้ าน�ำเสนอ และแม้วา่ ประเทศไทยจะเปิด
พื้นที่ให้กับ ผู้มีความหลากหลายทางเพศ อาทิ การน�ำเสนอข่าวเพิ่มมากขึ้น
ซึ่งหากย้อนกลับไปประมาณ 40-50 ปีที่แล้ว การพูดถึงผู้ที่มีความหลากหลาย
ทางเพศมีน้อยมาก มีเพียงบางบริบทในสังคมไทยเท่านั้น แต่ปัจจุบันพบว่าถูก
พูดถึงมากขึ้นในสื่อ หากแต่ยังไม่ใช่ในเชิงคุณภาพ เนื่องจากถูกน�ำเสนอในบาง
มิติท่ีสื่อต้องการเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเพศสัมพันธ์ เช่น สายเหลือง
ตีฉิ่ง เป็นต้น ซึ่งถ้าหากพิจารณาจากค�ำเรียกนี้ ท�ำให้นึกถึงการมีเพศสัมพันธ์
เพียงอย่างเดียว (ไทยรัฐออนไลน์, 2560) และถึงแม้ว่าประเทศไทยดูเหมือน
จะเปิดรับ แต่ภาพที่เห็นยังคงเป็นเพียงภาพตามกระแสเท่านั้น ยังไม่ได้ให้การ
สนับสนุนอย่างจริงจังเท่าไรนัก
ด้านนโยบาย
ในพื้นที่โรงเรียนที่ทุกคนคิดว่าปลอดภัย มักจะมีความรุนแรงซ่อนอยู่
โดยเฉพาะกับนักเรียนข้ามเพศ การรังแกในเด็กนักเรียนข้ามเพศกลายเป็น
ประเด็นเรื่องการละเมิดสิทธิทางการศึกษา ซึ่งสหประชาชาติ ให้มุมมองว่า
การรังแกกันเกือบทุกชนิดมีนยั ทางเพศภาวะ ตอกย�ำ้ ประเด็นของความเป็นชาย
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ทีแ่ ข็งแกร่ง และความเป็นหญิงทีอ่ อ่ นแอ นัน่ หมายความว่าผูช้ ายกระท�ำ ผูห้ ญิง
ถูกกระท�ำ หรือการไม่ท�ำตามบทบาทบรรทัดฐานทางเพศเรื่องความเป็นหญิง
เป็นชาย หมายถึงคุณไม่เป็นชายทีแ่ ท้จริง ไม่เป็นหญิงทีอ่ อ่ นหวาน คุณก็อาจจะ
ถูกรังแกได้ (นิภาพร ทับหุ่น, 2556) ผลวิเคราะห์จากการวิจัยระดับชาติ เรื่อง
“การรังแกต่อกลุ่มนักเรียนที่เป็นหรือถูกมองว่าเป็นคนข้ามเพศหรือคนรักเพศ
เดียวกันในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา : รูปแบบ ความชุก ผลกระทบ แรงจูงใจ
และมาตรการการป้องกันใน 5 จังหวัดของประเทศไทย” ทีจ่ ดั ท�ำโดยศูนย์ศกึ ษา
นโยบายสาธารณสุข สวัสดิการและสังคม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ในการสนับสนุนขององค์การแพลนอินเตอร์เนชั่นแนล
ประเทศไทยและองค์การยูเนสโก (2557) กล่าวว่า รูปแบบการรังแกนักเรียนที่
มีความหลากหลายทางเพศ ที่พบก็มีทั้งทางวาจา การด่าทอซึ่ง ๆ หน้าผ่านสื่อ
ออนไลน์ วิธีการทางร่างกายก็มีตบเตะ วิธีการทางสังคมก็มีการแบน ปิดกั้น
ไม่ให้เข้ากลุม่ ทัง้ ในโลกทางกายภาพและโลกออนไลน์ มีการไถเงินในโลกออนไลน์
พฤติกรรมทางเพศก็คือการแตะ การลูบ จับก้น เต้านม ถูไถอวัยวะเพศ มีการ
ตัง้ กลุม่ เกลียดทอมคลับ นักเรียนทีอ่ อกสาวหน่อยก็ถกู ขึน้ คร่อม โดยมีเพือ่ นผูช้ าย
ท�ำท่าคล้ายจะข่มขืน หรือบางคนก็โดนทักทายแบบเหมือนจะตบหน้าเหล่านี้
คือความชุกของการรังแกซึ่งพบเห็นได้มาก
จากข้อมูลที่ค้นพบ สุชาดา (นามสมมติ) นักเรียนชาติพันธุ์ม้งระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนข้ามเพศที่นิยามตนเองว่า “ทอม” ได้กล่าวถึง
โรงเรียนว่า ทางโรงเรียนรับทราบว่ามีกลุ่มนักเรียนข้ามเพศ ในโรงเรียน ถึงจะมี
จ�ำนวนไม่มากแต่ก็มีอยู่ทุกระดับชั้นนักเรียนข้ามเพศที่เป็นกะเทยและทอม
มักโดนรังแกในห้องน�้ำ เรือนนอนหอพัก ห้องเรียน หรือสถานที่ปลอดครู
ครูประจ�ำชัน้ และครูฝา่ ยปกครองได้รบั รายงานทุกเทอมแต่ทางโรงเรียนกลับมอง
ว่าเป็นแค่เรื่องของการแกล้งกันมากกว่า เบื้องต้นสิ่งที่ทางโรงเรียนจะช่วยกลุ่ม
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นักเรียนข้ามเพศได้ คือการให้ครูประจ�ำชั้นและครูผู้สอนปลูกฝังให้นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องเพศ ยอมรับในความหลากหลายทางเพศ และปฏิบัติ
ต่อเพือ่ น ๆ ในกลุม่ เพศทางเลือกแบบไม่มเี งือ่ นไขเท่านัน้ ซึง่ สอดคล้องกับข้อมูล
จาก สิริลักษณ์ (นามสมมติ) นักเรียนชาติพันธุ์มลายูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
นักเรียนข้ามเพศที่นิยามตนเองว่า “ทอม” ที่กล่าวว่า มีกรณีที่ทางโรงเรียน
ได้รับรายงานว่ามีการรังแกกันในกลุ่มนักเรียนข้ามเพศในโรงเรียน แต่ทาง
โรงเรียนกลับนิง่ เฉยและไม่มมี าตรการการอบรมและก�ำหนดบทลงโทษทีช่ ดั เจน
ใด ๆ ที่ผ่านมาโรงเรียนไม่มีนโยบายป้องกันการกระท�ำความรุนแรงต่อนักเรียน
ที่ถูกมองว่าเป็นนักเรียนข้ามเพศเลย
เมื่อกล่าวถึงการแก้ปัญหาการรังแกในเด็กนักเรียนข้ามเพศว่าโรงเรียน
ต้องท�ำอย่างไร การแก้ปัญหาจริง ๆ แล้วต้องแก้รอบด้านและร่วมกันทุกฝ่าย
เริ่มจากต้องสร้างความเข้าใจเรื่องความเท่าเทียมกันทางเพศและไม่สนับสนุน
การใช้ความรุนแรง โรงเรียนควรมีการจัดตั้งกลไกในการป้องกันและดูแลเรื่อง
ความรุนแรง พัฒนาศักยภาพครู อาจารย์ และบุคลากรในโรงเรียน ควรจัดตั้ง
ระบบที่เป็นมิตรต่อการรักษาความลับ ตลอดจนควรมีพื้นที่ให้ครอบครัวและ
ชุมชนได้พบปะกันเพือ่ ให้คำ� ปรึกษาและค�ำแนะน�ำเรือ่ งการรังแกในเด็กนักเรียน
ข้ามเพศ ในส่วนของระดับนโยบายพื้นที่การศึกษาเอง ต้องสร้างเครือข่ายครู
ผูส้ อนให้มกี ารด�ำเนินงานทีเ่ ป็นรูปธรรมและเกิดขึน้ จริงด้วย ซึง่ โรงเรียนส่วนใหญ่
ไม่มีนโยบายป้องกันการรังแกอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งไม่มีโรงเรียนใดที่มี
นโยบายป้องกันการรังแกคนที่มีความหลากหลายทางเพศ ขณะที่ผู้อ�ำนวยการ
โรงเรียนและครูเองก็มองว่าไม่จ�ำเป็นต้องมีนโยบายดังกล่าว อย่างไรก็ตาม
แม้ว่าหลายโรงเรียนจะมีครูแนะแนวที่คอยให้การช่วยเหลือเป็นรายบุคคลแก่
นักเรียนที่ตกเป็นเหยื่อของการกลั่นแกล้งรังแกแต่นักเรียนที่ถูกรังแกแทบไม่ได้
ใช้บริการความช่วยเหลือดังกล่าวมากนัก ซึ่งนักเรียนบางคนให้เหตุผลว่าเมื่อ
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ตนแจ้งครูเกี่ยวกับการรังแกกลับถูกบอกว่าเป็นความผิดของตนเอง งานวิจัย
ในไทยหลายชิ้นที่ได้ศึกษาเรื่องการรังแกในเด็กนักเรียนที่มีความหลากหลาย
ทางเพศ ต่างมีขอ้ เสนอแนะส�ำหรับโรงเรียนว่า ควรก�ำหนดและบังคับใช้นโยบาย
ที่ห้ามไม่ให้มีการรังแก พร้อมทั้งกลไกที่ชัดเจนและครอบคลุมนักเรียนไม่ว่าจะ
มีเพศภาวะแบบใด รวมทัง้ มีมาตรการการจัดการกับผูก้ ระท�ำพฤติกรรมดังกล่าว
โดยไม่เลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของเพศ-เพศวิถี และสร้างพื้นที่ปลอดภัยใน
โรงเรียนให้กับนักเรียนที่มีความหลากหลายทางเพศ ขณะที่ผู้ก�ำหนดนโยบาย
ก็ควรออกแบบนโยบายที่เอื้อให้โรงเรียนสามารถยืดหยุ่นกฎระเบียบข้อบังคับ
ในการแต่งกาย หรือการไว้ทรงผมมากยิง่ ขึน้ อีก ทัง้ ยังต้องมีการติดตามการบังคับ
ใช้นโยบายด้วย ทีส่ ำ� คัญในเบือ้ งต้นสิง่ ทีจ่ ะช่วยกลุม่ นักเรียนทีม่ คี วามหลากหลาย
ทางเพศได้ ก็คือการปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเพศ ยอมรับ
ในความหลากหลายทางเพศ และปฏิบัติต่อเพื่อน ๆ ในกลุ่มเพศทางเลือกแบบ
ไม่มเี งือ่ นไข กรณีทไี่ ด้รบั รายงานว่ามีการรังแกนักเรียนทีม่ คี วามหลากหลายทาง
เพศ โรงเรียนก็ควรมีมาตรการอบรมและก�ำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน เนื่องจาก
ทีผ่ า่ นมาไม่มนี โยบายป้องกันการกระท�ำความรุนแรงต่อนักเรียนทีถ่ กู มองว่าเป็น
นักเรียนที่มีความหลากหลายทางเพศเลย

การตีตราเชิงปัจเจกชน
การตีตราเชิงปัจเจกชน (individual stigma) หมายถึงความรู้สึกของ
บุคคลที่มีเกี่ยวกับตนเอง หรือความคิดความเชื่อที่บุคคลอื่นมีต่อเขาว่าเป็น
อย่างไร ซึ่งอาจมีผลต่อการก�ำหนดพฤติกรรมที่จะแสดงออกในอนาคต ความ
รุนแรงที่เกิดจากการรังแกนักเรียนที่มีความหลากหลายทางเพศนั้น สามารถ
เกิดได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่เว้นแม้แต่ “สถานศึกษา” หลายครั้งผู้คนมีภาพจ�ำเรื่อง
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ความรุนแรงที่เกิดกับตัวเขาเอง อย่างไรก็ตามความรุนแรงที่เกิดจากการรังแก
กันภายในสถานศึกษานั้นเป็นปัญหามากเช่นกัน เพียงแต่ไม่มีผู้ถูกกระท�ำออก
มาเปิดเผยในสิ่งที่เจอมากนักเพราะหลายครั้งอาจถูกสังคมมองว่าไม่ใช่ปัญหา
เป็นเพียงการกลัน่ แกล้งกัน หยอกล้อกันระหว่างนักเรียน แต่ฝา่ ยหนึง่ อาจได้รบั
ผลกระทบมากถึงขนาดที่น�ำไปสู่การลาออกจากสถานศึกษาเพราะไม่สามารถ
ทนต่อการถูกรังแกและฝังใจไม่กลับไปเรียนอีก รวมถึงอาจน�ำไปสู่โรคซึมเศร้า
อันสามารถน�ำไปสู่ความตายได้ หากลองสังเกตจากข่าวสารหรือเว็บไซต์ต่าง ๆ
จะพบว่าการรังแกมักจะเกิดขึ้นในกลุ่มนักเรียนช่วงอายุ 13-18 ปี หรือช่วง
มั ธ ยมศึ ก ษาอาจเป็ น เพราะว่ า ในช่ ว งเวลานี้ เ ป็ น วั น ที่ เ ติ บ โตขึ้ น แต่ ก็ มั ก มี
ความเปราะบางในตัวเอง นักเรียนในวัยนี้ต้องการการรับรู้คุณค่าของตัวเอง
(self-esteem) อย่างยิ่ง เมื่อบางคนมีลักษณะเด่นที่ดูแตกต่าง อย่างการได้รับ
ค�ำชมจากอาจารย์มากกว่าคนอื่น มีผลการเรียนที่ดีกว่า หรือแม้แต่มีเพศ
แตกต่างจากเพศกระแสหลัก เป็นเหตุให้บางคนต้องแสวงหาวิธกี ารแสดงอ�ำนาจ
ที่เหนือกว่าในด้านใดด้านหนึ่ง การกลั่นแกล้งจึงเป็นวิธีหนึ่ง รวมถึงเขายัง
ต้องการให้กลุ่มเพื่อนหรือสังคมที่เขาใช้ชีวิตอยู่ส่วนใหญ่ยอมรับโดยเฉพาะ
สังคมของเราที่มีการรวมกลุ่มกันค่อนข้างสูง ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะหากไม่ท�ำ
ตามสิง่ ทีค่ นส่วนใหญ่ทำ� เขาก็อาจจะเป็นผูถ้ กู กระท�ำเสียเอง ทัง้ นีจ้ ากความหมาย
และรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ผูเ้ ขียนน�ำผลการศึกษาทีไ่ ด้มาท�ำการวิเคราะห์
ตามประเด็นย่อย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ด้านบรรทัดฐาน
โรงเรี ย นหรื อ สถานศึ ก ษา นั บ ว่ า เป็ น พื้ น ที่ ส� ำ คั ญ ที่ จ ะช่ ว ยยกระดั บ
ความคิดของผู้คนในสังคมให้หันมาเปิดใจยอมรับบุคคลที่มีความหลากหลาย
ทางเพศมากยิง่ ขึน้ แต่กข็ นึ้ อยูก่ บั การเลือกน�ำเสนอของโรงเรียนหรือสถานศึกษา
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หากเลือกน�ำเสนอในด้านที่ดี ก็จะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบุคคลที่มี
ความหลากหลายทางเพศ แต่หากเลือกน�ำเสนอในด้านลบเพียงด้านเดียว ก็อาจ
ส่งผลกระทบต่อบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศโดยรวม และอาจน�ำไปสู่
พฤติกรรมความรุนแรงในสังคมได้เช่นกัน ทั้งนี้โรงเรียนหรือสถานศึกษาในไทย
ถือว่ายังไม่เปิดกว้างในเรื่องบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ นักเรียนกลุ่มนี้
ยังไม่สามารถแสดงออกและแสดงตัวตนในโรงเรียนหรือสถานศึกษาได้อย่าง
อิสระ ขณะที่ในสังคมของการท�ำงาน บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศยัง
พอได้รับการยอมรับและมีโอกาสในการประกอบอาชีพอย่างกว้างขวางอยู่บ้าง
ดังนั้นจึงดูเหมือนว่าสังคมให้การเปิดกว้างแต่ก็คงต้องให้ความส�ำคัญอย่างยิ่ง
กับการมีอยู่ของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในทุกพื้นที่ของสังคม
โดยเฉพาะในเรื่องการเคารพสิทธิส่วนบุคคล การยอมรับความต้องการและ
ความเท่าเทียม
จากข้อมูลที่ค้นพบ เอกราช (นามสมมติ) นักเรียนชาติพันธุ์กะเหรี่ยง
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ไกรวุฒิ (นามสมมติ) นักเรียนชาติพนั ธุม์ ง้ ระดับ
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนข้ามเพศทีน่ ยิ ามตนเองว่า “เกย์” สะท้อนให้เห็นว่า
อิทธิพลหรือข้อจ�ำกัดในชีวติ ต่อการเป็นคนข้ามเพศของนักเรียนเกย์นนั้ ในสมัยก่อน
สังคมในโรงเรียนปิดกัน้ และไม่ยอมรับคนทีม่ คี วามหลากหลายทางเพศเลย แต่ใน
ปัจจุบันเริ่มให้การยอมรับมากขึ้น แต่ยอมรับเฉพาะคนที่มีความหลากหลาย
ทางเพศที่เรียกกันว่า “กะเทย” และ “ทอม” มากกว่า “เกย์” ซึ่งเกย์ส่วนใหญ่
ในโรงเรียนจะไม่สามารถเปิดเผยตัวตนได้ เพราะมีหลายคนที่เปิดตัวแล้วมักจะ
ถูกเหมารวมว่าเป็นกลุ่มเดียวกับกะเทย กลุ่มนักเรียนเกย์ที่กล้าเปิดเผยตนเอง
มักจะถูกล้อเลียนและถูกกล่าวถึงมากยิง่ ขึน้ และถูกน�ำเสนอในบางมิติ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเรื่องเพศสัมพันธ์ เช่น “สายเหลือง” เป็นต้น ซึ่งหากพิจารณาจาก
ค�ำเรียกนี้แล้ว ท�ำให้นึกถึงการมีเพศสัมพันธ์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
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ดังนัน้ ความท้าทายและผลกระทบของการตีตราทีก่ ลุม่ นักเรียนข้ามเพศ
ต้องเผชิญอยูน่ นั้ นักเรียนกลุม่ นีจ้ ะไม่นำ� เรือ่ งดังกล่าวไปบอกกับครูผดู้ แู ลหอพัก
หรือครูผู้สอนเลย แต่นักเรียนกลุ่มนี้เลือกทนกับการถูกรังแก และไม่สามารถ
เล่าให้ผู้ปกครองฟังได้ ซึ่งผู้ปกครองของนักเรียนข้ามเพศบางคนไม่สามารถ
ยอมรับที่มีลูกเป็นแบบนี้ได้ โดยเฉพาะนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นนักเรียน
ข้ามเพศทีน่ ยิ ามตนเองว่า “เกย์” และ “กะเทย” ครอบครัวมักจะปลูกฝังในเรือ่ ง
หน้าที่ของลูกผู้ชายที่จะต้องมีครอบครัวและมีทายาทสืบสกุลมาโดยตลอด
นั ก เรี ย นกลุ ่ ม นี้ บ างรายยอมรั บ ว่ า ชุ ม ชนของตนยั ง มี ค นที่ ไ ม่ ย อมรั บ คนที่ มี
ความหลากหลายทางเพศอยู่จ�ำนวนมาก ดังนั้นปัญหาส�ำคัญของการเป็นคนที่
มีความหลากหลายทางเพศก็คือไม่กล้าเปิดเผยตัวเอง เพราะกลัวพ่อแม่เสียใจ
และกลัวเสียชือ่ เสียง ท�ำให้เห็นว่าเกย์และกะเทยในหมูบ่ า้ นบางคนต้องแต่งงาน
กับผู้หญิง เมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ่อย ๆ นักเรียนกลุ่มนี้จึงเกิดความเครียด
และซึมเศร้า ขาดความมั่นใจในตนเอง และไม่อยากมาเรียน เกิดความไม่ชอบ
ในการเรียนวิชาพลศึกษา จนน�ำไปสู่การคิดย้ายโรงเรียน และในช่วงปิดเทอม
นักเรียนเหล่านี้ก็ไม่กล้าที่จะกลับบ้าน แต่จะหาข้ออ้างเพื่ออยู่ในตัวเมืองต่อ
เพื่อรอการเปิดเทอมในภาคเรียนต่อไป เช่น สมัครงานเป็นเด็กเสิร์ฟตามร้าน
หมูกระทะ หรือร้านคาราโอเกะเฉพาะของกลุ่มเกย์ กะเทย ซึ่งมองว่าเป็น
การหารายได้พิเศษในช่วงปิดเทอม อีกทั้งจะได้ไม่ต้องคอยทนกับความอับอาย
ที่ถูกเพื่อนในหมู่บ้านล้อเลียนเรื่องความหลากหลายทางเพศของตนเอง และ
คนในครอบครัวจะได้ไม่ต้องพลอยรู้สึกอับอายกับเรื่องดังกล่าวนี้ด้วย
จากผลการศึกษาดังกล่าว ได้อธิบายถึงสถานการณ์การตีตราคนข้ามเพศ
ในพืน้ ทีศ่ กึ ษา พร้อมกับน�ำเสนอการวิเคราะห์ลกั ษณะการเกิดการตีตราทางเพศ
ภาวะในโรงเรียน ความท้าทายและผลกระทบของการตีตราที่กลุ่มนักเรียน
ข้ามเพศต้องเผชิญ จะเห็นได้วา่ บ่อยครัง้ การพูดคุยเล่น ๆ ในวงสนทนาของกลุม่
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เพื่อนนักเรียน รุ่นพี่ รุ่นน้อง ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อคลายเครียดและเพื่อความ
สนุกสนานเท่านั้น หากแต่บางค�ำพูดยังรวมไปถึงการพูดจาส่อเสียด เยาะเย้ย
ถากถาง เกิดเป็นบาดแผลในใจที่ได้ยินได้ฟังซ�้ำ ๆ อยู่ตลอดเวลา ท�ำให้นักเรียน
ข้ามเพศเหล่านี้เกิดปมทางด้านจิตใจ และส่งผลให้รู้สึกโดดเดี่ยว ไร้ค่าบางราย
ถึงกับแก้ปัญหาด้วยการท�ำร้ายตัวเองไปเลยก็มี หลายคนไม่เคยตระหนัก
หรือเห็นว่าการพูดจาทีเล่นทีจริงจะเป็นการท�ำร้ายจิตใจของนักเรียนข้ามเพศ
เมือ่ คนพูดเห็นเป็นแค่เรือ่ งสนุก แต่แท้จริงแล้วค�ำพูดเหล่านัน้ จะถูกจัดเก็บไว้ใน
สมอง ซึ่งเป็นส่วนที่เก็บความทรงจ�ำในระยะยาว และความทรงจ�ำเหล่านี้เอง
ที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตต่อไป ถ้าหากนักเรียนข้ามเพศได้รับแต่ข้อมูลเชิงลบ
แบบเดิมซ�้ำ ๆ เช่น โดนเพื่อนประณามว่าเป็นคนที่วิปริตผิดเพศ รวมถึงการ
ถูกจ�ำกัดการเข้าถึงทรัพยากรบางประเภท บุคคลเหล่านี้มักจะรู้สึกโดดเดี่ยว
ไร้คณ
ุ ค่า และไม่อยากมีชวี ติ อยูต่ อ่ ไป ในทางกลับกันหากนักเรียนข้ามเพศได้อยู่
ในโรงเรียนหรือสังคมข้างนอกที่ให้การยอมรับตัวตนที่แท้จริง ก็จะเป็นการ
สร้างก�ำลังใจและความภาคภูมิใจให้กับตนเองได้อีกด้วย ดังนั้นอาจพูดได้ว่า
นักเรียนข้ามเพศไม่ว่าจะอยู่ในโรงเรียนหรือสังคมนอกโรงเรียน จะสามารถ
ด�ำเนินวิถีชีวิตได้อย่างปกติทั่วไป จ�ำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากสังคม
รอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ ญาติพี่น้อง เพื่อน ครูผู้สอน หรือแม้กระทั่งคน
ในหมู่บ้านเดียวกันให้เปิดใจยอมรับและให้โอกาสนักเรียนข้ามเพศในการ
แสดงออกถึงตัวตน ได้แต่งตัวตามแบบที่ชอบ ท�ำงานที่ตัวเองถนัด และที่ส�ำคัญ
ที่สุดคือ สังคมจะต้องไม่กีดกันหรือประณามรูปแบบความรักของชายรักชาย
หรือหญิงรักหญิง เพราะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเพศวิถีเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น
ภายใต้แนวคิดทฤษฎีและอุดมการณ์ทางสังคม ไม่ใช่เกิดขึ้นลอย ๆ หรือมีอยู่ได้
ด้วยตัวของมันเอง ซึง่ จากผลการวิจยั ดังกล่าวจะเห็นได้วา่ การตีตรานัน้ จะขึน้ อยู่
กับอ�ำนาจทางสังคมซึ่งเป็นการใช้อ�ำนาจในการตีตรา ในบางครั้งบทบาทของ
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อ�ำนาจก็เป็นสิง่ ทีเ่ ห็นได้อย่างชัดเจน อย่างเช่นความพิการทางสังคม ความหมาย
และความเข้าใจที่มีต่อความบกพร่องทั้งทางร่างกายและสติปัญญานั้น ได้ถูก
น�ำเสนอออกมาในสังคมไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมใดมาช้านานแล้ว ความพิการ
ไม่ว่าจะผ่านมุมมองทางศาสนา ที่เชื่อว่าเป็นเรื่องของเวรกรรม หรือเป็นความ
แปลกประหลาดและความโชคร้ายต่าง ๆ นานา ล้วนแล้วแต่วางอยูบ่ นพืน้ ฐานที่
ขาดซึง่ การเคารพความเป็นมนุษย์ทเี่ ท่าเทียมกัน (กิตติวนิ ท์ เดชชวนากร, 2563)
ด้านนโยบาย
จากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดความรุนแรงในสถานศึกษา อาจเกิดขึ้นจาก
การกดขี่ เห็นคนอื่นด้อยกว่าตน ความสนุก ความคึกคะนอง สภาพสังคม
และสภาพแวดล้อมที่มีความรุนแรง ประกอบกับการที่โรงเรียนไม่ค่อยให้
ความช่วยเหลือ หรือบางกรณีทางโรงเรียนกลับไกล่เกลี่ยให้มีการยอมความ
หรือจบเรื่องกันไปมากกว่าช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ถูกกลั่นแกล้ง ทั้งนี้ปัญหาเรื่อง
ความรุนแรง โดยเฉพาะการกลัน่ แกล้งกันในสถานศึกษานัน้ ยังไม่คอ่ ยได้รบั การ
แก้ปัญหาอย่างจริงจังมาจนถึงทุกวันนี้ ในบางสถาบันเมื่อเกิดเรื่องกลับปกปิด
เรือ่ งราวมากกว่าทีจ่ ะตีแผ่เพราะเป็นห่วงเรือ่ งชือ่ เสียงของสถาบัน รวมทัง้ ความ
กลัวของผู้ถูกกลั่นแกล้งเอง จนไม่กล้าบอกคนอื่น และเลือกที่จะเก็บปัญหา
เหล่านั้นไว้คนเดียวจนน�ำไปสู่การโดนท�ำร้ายร่างกายอย่างต่อเนื่อง เป็นโรค
ซึมเศร้าจนอาจถึงขั้นตัดสินใจจบชีวิตตัวเองลง แต่ที่น่าเศร้าใจไปกว่านั้นคือ
ผู้กระท�ำคิดว่าการกลั่นแกล้งนั้นเป็นเรื่องปกติ
เหตุที่บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ไม่กล้าตัดสินใจเปิดเผยตัวตน
นั้น เพราะว่าสังคมไทยยังไม่ท�ำความเข้าใจคนที่มีความหลากหลายทางเพศให้
ครบทุกด้าน ซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนหรือทุกครอบครัวที่จะยอมรับเพศภาวะ
อย่างนี้ได้ แต่ก็มีสื่อบางส�ำนักหรือนักวิทยุสมัครเล่นน�ำข่าวเรื่องคนที่มีความ
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หลากหลายทางเพศมาเขียนมาอ่าน บางทีกพ็ าดหัวข่าวเกินเหตุจนน�ำไปสูค่ ำ� พูด
ล้อเลียนเป็นเรื่องเหยียดเพศกันไปต่าง ๆ นานา เช่น สายเหลือง ต�ำนานรัก
ขุดทอง สายงานวิปริตผิดเพศ แม้กระทั่งชื่อที่ใช้เรียกกันติดลิ้นติดปากอย่าง
ตุ๊ด เกย์ กะเทย ทอม ดี้ คนบางกลุ่มยังมองว่าเป็นค�ำที่คิดขึ้นมาเพื่อใช้ดูถูก
พฤติกรรมของคนที่มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งเทียบได้กับกรณีท่ีบุคคล
มักเอาปมด้อยมาเรียกกันแทนชื่อเรียกจริง ซึ่งล้วนแต่เป็นชื่อเรียกที่เจ้าตัวเอง
ไม่ได้พึงพอใจเลย (กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท, 2558)
จากข้อมูลที่ค้นพบ เจษฎา (นามสมมติ) นักเรียนชาติพันธุ์ม้งระดับ
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนข้ามเพศทีน่ ยิ ามตนเองว่า “เกย์” ได้กล่าวว่าตนเอง
ต้องเผชิญกับการตีตราหลายรูปแบบ หากน�ำเรื่องดังกล่าวไปบอกกับครูผู้ดูแล
หอพักหรือครูผู้สอนก็ไม่มีมาตรการที่เป็นบทลงโทษกับคนที่เป็นผู้กระท�ำเลย
พวกเขาจึงเลือกทีจ่ ะต้องทนกับการถูกรังแกดังกล่าว เห็นได้วา่ นักเรียนข้ามเพศ
ต้องอยู่ในสังคมที่ความรุนแรงถูกท�ำให้เป็นเรื่องปกติ (normalization) จน
กลายเป็นวัฒนธรรมครอบง�ำทีม่ คี วามน่ากลัว เพราะนอกจากสังคม ซึง่ หมายถึง
ปัจเจกบุคคลและสถาบันทางสังคม จะไม่ตระหนักว่านี่คือความรุนแรงแล้ว ยัง
มีแนวโน้มที่จะสนับสนุนความรุนแรงอีกด้วย นอกจากนั้นนักเรียนข้ามเพศ
หลายคนยังถูกล้อเลียนเรื่องพูดไม่ชัด ด้วยอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของตนเอง
ส่งผลให้เกิดอาการหวาดกลัวที่จะต้องพูดในที่สาธารณะ มากไปกว่านั้นครู
ในโรงเรียนเองก็ไม่ได้มีความเข้าใจที่จะปกป้องนักเรียนข้ามเพศจึงท�ำได้แค่
ต้องอดทนกับความรุนแรงอย่างไม่มีทางออกอยู่อย่างนั้น
แน่นอนว่า แม้สงั คมไทยจะเปิดกว้างกับกลุม่ คนทีม่ คี วามหลากหลายทาง
เพศ แต่การเปิดกว้างนัน้ ก็ยงั ไม่เพียงพอทีจ่ ะท�ำให้กลุม่ คนเหล่านีส้ ามารถใช้ชวี ติ
ในสังคมได้อย่างมีความสุขและเท่าเทียมกับคนทั่วไป หรือได้รับสิทธิเท่าเทียม
กับประชาชนคนอื่น ๆ นอกจากนั้นคนบางส่วนในสังคมยังเห็นว่า กลุ่มคน
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เหล่านี้มีความผิดปกติและต้องได้รับการแก้ไข บางคนมีความรู้ความสามารถ
สามารถท�ำประโยชน์มากมายให้กบั ประเทศชาติ แต่กลับต้องทนถูกหยามเหยียด
เนื่องจากเพศภาวะของตน ในมุมมองของต่างชาติเอง ประเทศไทยถูกมองและ
เข้าใจมาตลอดว่าสังคมไทยคือสวรรค์ของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ ในแง่
ทีไ่ ทยเป็นสังคมซึง่ เปิดกว้างและให้การยอมรับต่อการด�ำรงอยูใ่ นพืน้ ทีส่ าธารณะ
ของผู้มีความหลากหลายทางเพศค่อนข้างมาก เมื่อเปรียบเทียบกับสังคมอื่น ๆ
ในทวีปเอเชียด้วยกัน เพราะอย่างน้อยสังคมไทยก็ไม่มกี ฎหมายทีก่ ำ� หนดให้การ
รักเพศเดียวกันเป็นความผิดที่ต้องได้รับการลงโทษ หรืออย่างน้อยการเป็นคน
รักเพศเดียวกันในสังคมไทยก็ไม่ได้ถูกกระท�ำความรุนแรงทางกายภาพจากคน
ในสังคมอย่างโจ่งแจ้ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับบางสังคมที่ก�ำหนดบทลงโทษ
รุนแรงในการเป็นคนรักเพศเดียวกัน ซึ่งมักเชื่อมโยงกับข้อห้ามทางศาสนาที่
เคร่งครัด
จากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าดูผิวเผินแล้วก็เหมือนสังคมไทยจะเปิดกว้าง
ยอมรับความหลากหลายทางเพศ แต่แท้ที่จริงแล้วการด�ำรงอยู่ของประโยคดัง
กล่าวนี้ในสังคมไทยกลับเป็นสิ่งที่สะท้อนอย่างชัดเจนว่าเราไม่ได้นับหรือให้
คุณค่ากับคนที่มีความหลากหลายทางเพศว่ามีความเสมอภาคเท่าเทียมกับ
เพศชายและเพศหญิงเลยต่างหาก ประโยคเช่นนี้เป็นสิ่งตอกย�้ำว่าสังคมไทย
คิดและปฏิบัติกับเพศทางเลือกด้วยบรรทัดฐานที่แตกต่างออกไปจากเพศชาย
และหญิงอย่างเห็นได้ชัดเจน ซึ่งจะเห็นได้จากความเชื่อและวัฒนธรรมของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ที่เข้ามามีอิทธิพลในแทบทุกด้านและกลายเป็นอุดมการณ์ส�ำคัญ จนมี
การจัดสรรปันส่วนหน้าที่ของผู้ชายและผู้หญิงอย่างชัดเจน ผู้ชายควรเป็นผู้น�ำ
และผู้หญิงควรเป็นผู้สนับสนุน บทบาทของชายหญิงคือการเป็นสามีภรรยา
สืบวงศ์ตระกูลและมีลกู หลาน เรือ่ งของเพศทางเลือกจึงไม่ได้อยูใ่ นกรอบคิดหลัก
และกลายเป็ น อื่ น ในกลุ ่ ม ชาติ พั น ธุ ์ อ ย่ า งหลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ แถมแนวคิ ด นี้ ยั ง
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ฝังรากลึกอยูใ่ นวิธคี ดิ ของแต่ละกลุม่ ชาติพนั ธุอ์ ย่างแนบแน่น หรือแม้แต่การเข้ามา
ของศาสนาคริสต์ในกลุม่ ชาติพนั ธุ์ คริสต์ศาสนิกชนในกลุม่ ชาติพนั ธุม์ กี ารเติบโต
ขึ้นเรื่อย ๆ ตามค�ำสอนของคริสต์ศาสนาถือว่าการหลั่งอสุจินอกช่องคลอดของ
เพศหญิงนั้นเป็นบาป (หริณวิทย์ กนกศิลปะธรรม, 2556) ดังนั้นการมีเพศ
สัมพันธ์ทางอื่นจึงเป็นสิ่งไม่ควร และการร่วมเพศของเพศทางเลือกก็เป็นสิ่งที่
ยอมรับไม่ได้ ปัจจุบนั กลุม่ เพศทางเลือกทีเ่ ป็นกลุม่ ชาติพนั ธุจ์ งึ ยังต้องเผชิญหน้า
กับการต่อต้านความเชื่อที่ท้าทายวัฒนธรรมเก่าก่อน และท�ำให้กลุ่มเพศ
ทางเลือกในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์กลายเป็นคนชายขอบของสังคมมาเรื่อย ๆ
ดังนั้นแล้วหากสังคมไทยต้องการจะเป็นสังคมที่เปิดกว้างและยอมรับ
รสนิยมทางเพศที่แตกต่างหลากหลายของคนอย่างแท้จริง เราต้องยอมรับการ
เลือกของเขาว่ามีความเท่าเทียมเหมือนกับรสนิยมแบบรักต่างเพศระหว่างชาย
และหญิง โดยไม่ตอ้ งไปพยายามก�ำหนดว่าเขาจะต้องเป็นคนทีม่ ศี ลี ธรรมแบบใด
ศาสนาใด ชาติพันธุ์ใด เป็นคนดีแค่ไหน หรือต้องเป็นคนที่ประสบความส�ำเร็จ
ทางการศึกษาหรืออาชีพเสียก่อนจึงจะสามารถเลือกเพศของตนเองได้ สังคม
ไทยควรท�ำให้เกิดการตระหนักรูใ้ นเรือ่ งนี้ ซึง่ ยังมีอกี หลายเรือ่ งทีต่ อ้ งท�ำ รวมถึง
การน�ำกฎหมายไปใช้ และสนับสนุนให้คนที่มีความหลากหลายทางเพศได้
ถูกรวมเป็นหนึ่งเดียวกับสังคมทั่วทั้งประเทศ หากปรับปรุงการตระหนักรู้ของ
คนทั่วไปในเรื่องนี้ได้แล้วนั้น นโยบายและโครงการของภาครัฐก็จะช่วยปกป้อง
และรวมบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
ทั้งที่โรงเรียน ที่ท�ำงาน และเรื่องอื่น ๆ ในชีวิต ผลดีที่จะได้รับตามมาก็คือ
ก�ำลังแรงงานที่มีการศึกษาดีขึ้นและมีผลการท�ำงานที่ดีกว่าเดิม นอกจากนี้ยัง
ท�ำให้สังคมทั้งหมดมีความสุขและดีกว่าที่เคยเป็นมาและที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
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บทสรุป
จากข้อค้นพบของผู้วิจัยที่ได้ชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์การตีตราทางเพศ
ของนักเรียนข้ามเพศในโรงเรียน และท�ำความเข้าใจถึงลักษณะการเกิดการตีตรา
ทางเพศภาวะในโรงเรียน รวมถึงทราบถึงความท้าทายและผลกระทบที่กลุ่ม
นักเรียนข้ามเพศต้องเผชิญกับการถูกตีตรา ซึง่ อธิบายโดยเชือ่ มโยงกับระดับของ
การตีตราในระดับของแนวทางการก�ำหนดเพศภาวะตามแนวคิดของ Link &
Phelan (1999) นั่นคือ การตีตราเชิงโครงสร้าง การตีตราเชิงปฏิสัมพันธ์ และ
การตีตราเชิงปัจเจกชน โดยการตี ตราทุกระดับนั้นครอบคลุมในส่ว นของ
บรรทัดฐานและนโยบาย ซึ่งข้อค้นพบดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า นักเรียน
ข้ามเพศเหล่านี้ต้องอดทนกับการถูกแบ่งแยก รังแก เพราะอัตลักษณ์ทางเพศ
ที่แตกต่างพวกเขารู้สึกถึงการไม่เปิดรับจากคนในสังคมโรงเรียน ทั้งโดยการใช้
ค�ำพูด และการถูกท�ำให้เป็นตัวตลก พวกเขาไม่ได้เข้าใจเรื่องความหลากหลาย
ทางเพศนัก แต่มคี วามสงสัยว่าเหตุใดพวกเขาจึงตกเป็นเหยือ่ ของการกลัน่ แกล้ง
ความรู้สึกที่ว่าโรงเรียนไม่ได้เป็นที่ที่เหมาะสมส�ำหรับพวกเขา ยังส่งผลกระทบ
ในเรื่องการเรียนด้วย ทุกครั้งที่ถูกรังแกไม่ว่าจะในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม พวกเขา
อยากพาตัวเองออกจากสังคมนี้ทันที เพราะยิ่งถูกรังแกก็รู้สึกว่าตัวเองเป็น
“แกะด�ำ” ของสังคมในโรงเรียนนี้เป็นอย่างยิ่ง
การศึกษาครัง้ นีย้ งั พบว่า การถูกตีตราทางเพศท�ำให้กลุม่ นักเรียนข้ามเพศ
ต้องตกอยู่ในสภาพที่ไร้ซึ่งอ�ำนาจในการเลือกและตัดสินใจเรื่องเพศของตนเอง
กลุม่ นักเรียนข้ามเพศถูกผลักกลายเป็นคนชายขอบ เพียงแค่พฤติกรรมทางเพศ
ไม่เป็นไปตามแบบแผนของคนส่วนใหญ่ในสังคม การตีตราและเลือกปฏิบัติ
ดั ง กล่ า วถื อ เป็ น การละเมิ ด สิ ท ธิ ท างเพศซึ่ ง เป็ น สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานของมนุ ษ ย์
เป็นการจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพในการตัดสินใจเกี่ยวกับเพศและบทบาททางเพศ
นอกจากเรื่องเพศที่เป็นประเด็นส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดการตีตราในกลุ่มนักเรียน
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ข้ามเพศแล้ว ประเด็นอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องชาติพันธุ์และความพิการ ยังเป็น
ประเด็นที่ท�ำให้มองคนข้ามเพศด้วยอคติที่กดทับ เป็นอคติที่กดทับด้วยความ
ไม่เท่าเทียมกันของสังคม และอคติของสังคมที่ถูกประกอบสร้างให้เป็นคน
ข้ามเพศที่เป็นชาติพันธุ์และมีความพิการเป็นคนที่ด้อยกว่าเพศภาวะอื่น ๆ
สิ่งดังกล่าวนี้กลายเป็นเรื่องสนุกสนานในกลุ่มผู้กระท�ำที่เปรียบกับการใช้เท้า
ข้างหนึง่ กดทับเพศวิถขี องคนข้ามเพศให้เป็นเพศนอกกรอบของสังคม ในขณะที่
เท้าอีกข้างหนึ่งได้กดทับความต่างทางชาติพันธุ์และความพิการ จึงก่อให้เกิด
“การตีตราทับซ้อน” ที่เกิดจากการถูกกดทับด้วยการไม่ยอมรับของสังคม
และบรรทัดฐานที่สังคมตั้งไว้
การตีตราทับซ้อน (double stigma) คือการตีตราที่เกิดจากการที่สังคม
ไม่เห็นด้วยกับลักษณะของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือความเชื่อของบุคคลหรือ
กลุ่มคนซึ่งขัดกับวัฒนธรรมหรือแบบแผนที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป การตีตรา
ยังน�ำไปสู่การถูกมองข้ามหรือแบ่งแยก ซึ่งหมายความถึงการที่ลักษณะหรือ
ความเชือ่ ของบุคคลหรือกลุม่ คนท�ำให้เขาเหล่านัน้ ถูกแบ่งแยกหรือกีดกันออกไป
จากคนกลุ่มใหญ่ในสังคม หรือได้รับโอกาสที่ไม่เท่าเทียมในด้านการศึกษา
บริการด้านสุขภาพ หรือต้องอาศัยในชุมชนที่ไม่น่าอยู่ เป็นต้น ซึ่ง มูลนิธิแพธ
ทูเฮลท์ (2562) องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสาธารณประโยชน์ ที่ให้ความร่วมมือ
กับภาครัฐ สถานศึกษา องค์การพัฒนาเอกชน เสริมสร้างศักยภาพความ
ช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีและวิชาการสาธารณสุข เพื่อพัฒนาสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตของประชากรกลุ่มต่าง ๆ ได้อธิบายถึงรูปแบบของการตีตราว่า
มีอยูด่ ว้ ยกัน 4 รูปแบบ และหนึง่ ในสีร่ ปู แบบนัน้ คือ การตีตราเนือ่ งจากลักษณะ
เฉพาะหรือพฤติกรรมของบุคคลที่สังคมส่วนใหญ่ไม่ยอมรับ เช่น การเป็น
อาชญากร ขายบริการทางเพศ รักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ หรือติดยาเสพติด
เป็นต้น
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ข้อค้นพบของผูว้ จิ ยั ชีใ้ ห้เห็นถึงสถานการณ์การตีตราทางเพศของนักเรียน
ข้ามเพศ ลักษณะการเกิดการตีตรา รวมถึงความท้าทาย และผลกระทบที่กลุ่ม
นักเรียนข้ามเพศต้องเผชิญกับการถูกตีตราในโรงเรียนนัน้ ยกตัวอย่างเช่นในเรือ่ ง
ของความเป็นชาติพันธุ์ นักเรียนข้ามเพศที่เข้าร่วมการวิจัย มีทั้งนักเรียนที่เป็น
ชาติพันธุ์ม้ง ชาติพันธุ์ลาหู่ ชาติพันธุ์กะเหรี่ยง และชาติพันธุ์มลายู นักเรียน
ข้ามเพศมักถูกล้อเลียนด้วยค�ำพูดถึงการเป็นคนข้ามเพศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
นักเรียนข้ามเพศกะเทยที่ถูกล้อเลียน โดยการน�ำเอาความเป็นชาติพันธุ์มา
ใช้เป็นเครื่องมือในการล้อเลียนถากถางถึงการเป็นกะเทยด้วย เมื่อกลับบ้านใน
ช่วงปิดภาคเรียน กลุ่มนักเรียนกะเทยจะรู้สึกอึดอัดที่ต้องเผชิญหน้ากับพ่อ แม่
พี่ชาย น้องชาย เขารู้สึกว่าตัวเองแปลกไปจากคนอื่นในครอบครัว รู้สึกกดดัน
และต้องเก็บกดเอาไว้ พอออกนอกบ้าน สังคมเพือ่ นบ้านก็ลอ้ เลียน พอเปิดภาค
เรียนต้องกลับเข้ามาใช้ชวี ติ ในโรงเรียน สังคมเพือ่ นในโรงเรียนก็ลอ้ ว่าเป็น “อีตดุ๊
แม้ว” “อีตดุ๊ กะเหรีย่ ง” ยิง่ ท�ำให้ตนเองรูส้ กึ ว่าการเป็นแบบนีม้ นั เป็นสิง่ ผิดตลอด
มา ผิดต่อพ่อแม่ ส่งผลท�ำให้รสู้ กึ ว่าไม่รกั ตัวเองและไม่อยากจะเข้าไปอยูใ่ นระบบ
ของสังคมใด ๆ เลย การถูกล้อเลียนด้วยค�ำพูดล้อเลียนต่าง ๆ ดังกล่าวที่มักจะ
น�ำเอาชาติพันธุ์ของนักเรียนข้ามเพศมาล้อเลียน ส่วนใหญ่บุคคลที่มาล้อเลียน
มักจะเป็นรุ่นน้อง เพื่อน และรุ่นพี่ที่ต่างชาติพันธุ์กับตน บ่อยครั้งนักเรียน
ข้ามเพศมักจะถูกด่าทอโดยไม่มีสาเหตุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรือนนอนหอพัก
และห้องเรียน จึงท�ำให้นักเรียนข้ามเพศรู้สึกว่าตนเองตกอยู่ในสภาวะดูถูก
ดูแคลน ด่าทอ ด้วยเหตุแห่งเพศที่แตกต่างจากเพศกระแสหลักเท่านั้น
แม้กระทั่งความบกพร่องทางร่างกายเองก็ส่งผลต่อการถูกตีตราทับซ้อน
ในกลุ่มนักเรียนข้ามเพศ เช่น นักเรียนกะเทยรายหนึ่งที่มีความบกพร่องที่เกิด
จากการสูญเสียนิ้วมือไปสามนิ้วด้านซ้ายมือ มักจะถูกล้อเลียนว่า “อีตุ๊ดนิ้วกุด”
“กะเหรี่ยงเอเลี่ยน” ค�ำล้อเลียนเหล่านี้ถือว่าเป็นการตีตราทับซ้อนอย่างมาก
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ยิ่งบางครั้งการล้อเลียนมาพร้อมกับค�ำดูถูกอย่างเช่น “พิการแล้วยังเป็นกะเทย
อีก...อุบาทว์!” หลายครัง้ เขาก็ตง้ั ค�ำถามกับตัวเองว่า คนพิการไม่ใช่คนหรือยังไง
คุณค่าในมนุษย์ทุกคนมีเท่ากัน แต่พอเป็นคนพิการและยังเป็นกะเทย ท�ำไมทุก
อย่างดูต้อยต�่ำลงไปหมดเลย มันเป็นการล้อเลียนกลั่นแกล้งที่โหดร้ายบอบช�ำ้
และตีตราซ�้ำลงไปอีก เมื่อคนพิการคนนั้นเป็นคนที่มีความหลากหลายทางเพศ
ซึ่งสอดคล้องกับเวทีเสวนาของทางสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ส�ำนักงาน
องค์การคนพิการสากลประจ�ำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Disabled Peoples’
International Asia-Pacific Region: DPI-AP) สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชาย
และการพัฒนา (Gender and Development Research Institute) โดยได้
รับทุนจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาผ่านมูลนิธิเอเชีย (Asia
Foundation) ได้เสวนาในเรื่องของการต่อต้านการกลั่นแกล้งการล้อเลียนและ
ข่มเหงในที่สาธารณะต่อสตรี คนพิการ และคนที่มีความหลากหลายทางเพศ
ในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร
จะเห็นว่าการถูกกลัน่ แกล้ง ล้อเลียน ข่มเหง เกิดขึน้ ในพืน้ ทีส่ าธารณะ โดยเฉพาะ
ในโซเชียลมีเดีย โดยมีผลกระทบอย่างยิ่งต่อความเป็นมนุษย์ในทุกมิติของคน
พิการ สตรี และคนที่มีความหลากหลายทางเพศ อย่างในกรณีของ มงคล
ปิน่ แก้ว เธอได้แชร์ประสบการณ์ของการเป็นคนพิการและเป็นกะเทยว่าในสมัย
เด็ก ๆ จะต้องทนกับการถูกคนแถวบ้านต่อว่าต่อขานและล้อเลียนอยู่เสมอด้วย
ค�ำพูดทีว่ า่ “ดูส!ิ พิการแล้วยังเป็นกะเทยอีก” แต่พอโตขึน้ มาหน่อยเธอจะได้ยนิ
ค�ำว่า “พิการแล้วยังซื้อกิน ท�ำไมไม่เก็บเงิน ไม่เจียมตัว” เธอจะต้องพบและทน
กับการดูถูก การคุกคามทางวาจา ท�ำให้เธอรู้สึกโดดเดี่ยว และพยายามท�ำตัว
ให้ออกห่างจากสังคม ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นท�ำให้เธออึดอัดและก็รู้สึก
ไม่ปลอดภัยกับการที่ตนเองเป็นคนพิการและเป็นกะเทย
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การตีตราทับซ้อนดังกล่าว หากพูดถึงชีวติ ในรัว้ โรงเรียนถือว่าเป็นฝันร้าย
อย่างมากส�ำหรับกลุ่มนักเรียนข้ามเพศที่มีเพศภาวะไม่ตรงกับกายภาพ และ
โหดร้ายพิเศษขึ้นไปอีกส�ำหรับนักเรียนข้ามเพศที่มีความพิการหรือมีชาติพันธุ์
ต่างจากเพือ่ นคนอืน่ ในโรงเรียน ซึง่ จะตกเป็นเหยือ่ ชัน้ ดีของการรังแกในรูปแบบ
ต่าง ๆ การตีตราทับซ้อนดังกล่าวนั้นเป็นการลดทอนบุคคลที่ถูกรังแกไม่ว่าจะ
ในรูปแบบทางวาจา ทางกาย และทางเพศล้วนแล้วแต่ท�ำให้กลายเป็นตัวตลก
และเมื่อตกเป็นตัวตลกของเพือ่ น ๆ ในโรงเรียนไปแล้ว นักเรียนข้ามเพศผู้ที่เป็น
ฝ่ายถูกกระท�ำก็จะสูญเสียความเป็นตัวตนบางอย่างไป เช่น การตัง้ ฉายาล้อเลียน
ให้กบั คนข้ามเพศ ก็เพือ่ สร้างตัวตนใหม่ในสายตาของผูก้ ระท�ำให้กบั ผูถ้ กู กระท�ำ
ไม่ว่าก่อนหน้านี้คนนั้นจะถูกเรียกมาอย่างไร แต่เมื่ออยู่ต่อหน้าผู้กระท�ำแล้ว
ผู้ถูกกระท�ำจะต้องเป็นตัวตนใหม่ตามที่ผู้กระท�ำเรียกขาน การรังแกในรูปแบบ
นี้ถือว่าเป็นการกดอีกฝ่ายที่เป็นผู้ถูกกระท�ำให้ลงต�่ำกว่า และเพื่อแสดงอ�ำนาจ
ทีเ่ หนือกว่าของการเป็นผูก้ ระท�ำ ดังนัน้ แล้วการรังแกไม่วา่ จะในรูปแบบใดก็ตาม
จึงไม่ใช่เรือ่ งสนุกของกลุม่ นักเรียนข้ามเพศสักเท่าไร เพราะส�ำหรับกลุม่ นักเรียน
ข้ามเพศแล้ว การรังแกในลักษณะต่าง ๆ จะตามหลอกหลอนนักเรียนข้ามเพศ
ที่เป็นผู้ถูกกระท�ำไปนานแสนนาน การรังแกดังกล่าวจะส่งผลไปยังจิตใจ
ของนักเรียนข้ามเพศซ�้ำแล้วซ�้ำเล่า การรังแกทุกรูปแบบจึงไม่ควรเป็นเรื่องของ
การล้อเล่น เพราะทุกคนในฐานะปัจเจกชนควรจะมีสทิ ธิในการแสดงออกเต็มที่
ว่าตนเองไม่ต้องการถูกรังแกอีกต่อไป และสิทธินั้นต้องได้รับการเคารพจาก
คนรอบข้างด้วยเช่นกัน
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พอเพียง มีความเพียร มีการวางแผนที่ดี รู้จักเป็นอยู่อย่างเหมาะสมกับฐานะ
ของตน เพียรระวังยับยั้งบาปที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้น รู้จักรักษากุศลธรรมที่
เกิดขึน้ แล้วให้เจริญยิง่ ขึน้ ไป สร้างหลักธรรมอิทธิบาทสี่ คือ ความยินดีในสิง่ ทีท่ า�
ความขยันหมั่นเพียรในสิ่งที่ท�า เอาใจใส่ในสิ่งที่ท�า การหมั่นใช้ปัญญาพิจารณา
ใคร่ครวญตรวจหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และช่วงจังหวะเวลา มีการวางแผน
วัดผล ประเมินผล คิดวิธีแก้ไขปรับปรุงตนเอง น�าสิ่งที่ได้มาทบทวนอีกครั้งเพื่อ
หาข้อบกพร่องและพัฒนาต่อไป การศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎกมีคุณค่าส�าคัญ
ไม่ได้จ�ากัดการศึกษาในวงการพระพุทธศาสนาเท่านั้น แต่สามารถศึกษาแล้ว
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Abstract
This article concluded that the Sufﬁciency Economy Philosophy
according to the Tripitaka consists of diligence, knowing how to
save property and have good friends, knowing how to live a life of
self-sufﬁciency, perseverance, having good plans, knowing how to
live appropriately to one’s balanced livelihood, effort to avoid sin
from occurring, knowing how to preserve the merit that has already
arisen to prosper, and creating the four basis for success (Iddhipàda),
namely pleasure in doing, diligence in what one does, paying
attention to active thought; dedication and using wisdom
consistently to contemplate strengths, weaknesses, opportunities
and timing. There is a plan to measure, evaluate, and think of ways
to improve ourselves, to revisit what has been obtained and to ﬁnd
ﬂaws, so that we can continue to develop. Studying and researching
the Tripitaka is of great value, not limited to studies in the ﬁeld
of Buddhism only, but to study and be linked with a variety of
academic disciplines, especially the philosophy of living in a
sufﬁciency economy according to the Tripitaka for the beneﬁt of life.

Keyword
philosophy, suﬃciency economy, tripitaka
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บทน�ำ
พระไตรปิฎกเป็นขุมทรัพย์ทางภูมิปัญญาของมนุษยชาติ เป็นทรัพย์สิน
ทางปัญญาของชาวไทยทุกคนไม่วา่ จะนับถือศาสนาใด ๆ ทัง้ นีเ้ พราะพระไตรปิฎก
เป็นพระสัทธรรมเพือ่ การด�ารงอยูอ่ ย่างเป็นมนุษย์ทแี่ ท้ เป็นหลักการด�าเนินชีวติ
เมื่อใครได้ศึกษาและปฏิบัติตามแล้วจะเกิดการพัฒนาตนให้มีความสงบระงับ
ภายในได้ เกิดความสุข และเกิดความเรืองปัญญา เป็นคุณภาพชีวิตที่บรรลุถึง
ความดีสงู สุด ท�าให้เกิดสันติภาพและความมัน่ คง ท�าให้เกิดความเข้าใจสังคมไทย
ที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ประชาชนทั่วทุกมุมโลกก�าลังให้ความสนใจ
ใฝ่รู้ในการศึกษาพระไตรปิฎกมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ ในหลายหลากองค์ความรู้
สามารถเชือ่ มโยงกับภูมคิ วามรูด้ า้ นการบริหาร การปกครอง ภาวะผูน้ า� รัฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ ภูมคิ วามรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เช่น แพทยศาสตร์
การพยาบาล สาธารณสุ ข ศาสตร์ เภสั ช ศาสตร์ ส่ ว นด้ า นอายุ ร เวทและ
เภสัชศาสตร์แผนไทย ก็มีรากฐานความรู้หลายส่วนมาจากพระไตรปิฎก และ
เชื่อมโยงกับภูมิปัญญาด้านจิตวิทยา พฤติกรรมศาสตร์ และจริยศาสตร์ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในวงการศึกษาสมัยใหม่ที่พระไตรปิฎกเป็นแหล่งภูมิปัญญาได้
ไพศาลเช่นนั้น เพราะคุณลักษณะพิเศษที่โดดเด่นอย่างยิ่งคือ พระพุทธธรรม
ในพระไตรปิฎก เป็นปัญญาที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับมนุษย์ ธรรมชาติ และสังคม
(พระธรรมปิฎก, 2541, น. 117) และเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้และ
วิธีการคิด ท�าให้เกิดความรู้ตามความเป็นจริง มองเห็นประโยชน์หลายระดับ
มีการวิเคราะห์แยกแยะ และมีวิธีการคิดแบบมองหาคุณโทษและทางออก
ซึ่งในหลายส่วนในพระไตรปิฎกไม่มีความขัดแย้งกับวิธีการแสวงหาความรู้
แบบวิทยาศาสตร์ทเี่ ป็นกระแสหลักของโลกในปัจจุบนั นี้ (พระธรรมปิฎก, 2541,
น. 142)
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มีนักวิชาการบางท่านกล่าวว่า พระไตรปิฎกเป็นบ่อเกิดแห่งความรู้ที่
บริสุทธิ์ เป็นสากล ศาสนิกทุกศาสนาศึกษาได้อย่างอิสระ ซึ่งเรียกว่า “พุทธ
ศาสตร์” และยังสามารถบูรณาการกับสหวิทยา ได้ซึ่งเรียกว่า “พุทธศาสตร์
สหวิทยาบูรณาการ” อันเหมาะสมกับยุคสมัยแห่งโลกาภิวัตน์ จึงกล่าวได้ว่า
พระไตรปิฎกเป็นแหล่งพลังที่ยิ่งใหญ่หนึ่งของมนุษยชาติในยุคโลกาภิวัตน์ด้วย
จริยธรรมแนวกุศลกรรมบถ จากการค้นคว้าทางด้านพระคัมภีร์ทางศาสนา
ของศาสนาต่าง ๆ ในโลก เช่น ศาสนายูดาย ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม พบว่า
พระคัมภีร์ทางศาสนาล้วนแล้วแต่ได้รับการสถาปนาเป็น “หนังสือแห่งความ
ศักดิส์ ทิ ธิ”์ เป็น “พระวจนะของพระผูเ้ ป็นเจ้า” ศาสนิกชนทีไ่ ด้ศกึ ษาคัมภีรท์ าง
ศาสนาแล้วจะมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์และมีความลึกซึ้ง มีความเฉลียวฉลาด
เป็นพิเศษด้านภาษาและปฏิภาณการใช้เหตุผลอย่างเหมาะสม เมื่อเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ จึงถึงพร้อมด้วยความเป็นบุคคลที่มีความรู้และภูมิปัญญาที่สง่างาม
ในศาสนายูดาย มีรับไบหรือครูผู้ทรงภูมิธรรมทางศาสนาได้กล่าวสอนไว้ว่า
ถ้าชีวิตของเราเกิดภาวะอับเฉา ตกอับล�ำเค็ญ ตกงานไร้อาชีพ อย่าท้อแท้ อย่า
ละทิ้งการศึกษาพระธรรมคัมภีร์ทางศาสนา แต่ยิ่งต้องศึกษาพระวจนธรรมให้รู้
ชัด แล้วบุคคลนั้นจะบังเกิดปัญญาความสามารถพิเศษที่ท�ำให้สามารถหางาน
ท�ำเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคง ชีวิตจะมีความเจริญรุ่งโรจน์
ไม่อับเฉาอีกต่อไป (วารีญา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม, 2542, น. 321-336)
เมื่อเปรียบเทียบกับศาสนิกชนต่าง ๆ แล้ว พุทธศาสนิกชนไทยยังไม่ให้
ความสนใจศึกษาหาแก่นพระพุทธธรรมในพระไตรปิฎกเท่าที่ควรโดยต่างมี
ข้อแย้งข้ออ้างต่าง ๆ กันไป ทั้ง ๆ ที่พระไตรปิฎก เป็นพระพุทธวจนะที่รวมเป็น
ศาสนธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า โดยสภาพแห่งธรรมแล้วเป็นสัจธรรมที่
ให้ภูมิปัญญาแห่งความเป็นมนุษย์ ที่ศึกษาได้ในทุกแง่ทุกมุม สาระธรรมก็มี
หลายระดับตั้งแต่เรื่องราวที่สนุก เข้าใจง่าย อ่านแล้วเพลิดเพลินส�ำหรับเด็ก ๆ
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ตั้งแต่ชั้นอนุบาล เช่น พุทธประวัติเรื่องเล่าในพระสูตรต่าง ๆ ชาวบ้านทั่วไป
ก็เข้าใจได้ ไปจนถึงระดับอุดมศึกษาปริญญาตรี โท เอก
มีขอ้ ทีน่ า่ สังเกตว่า ถ้าใครได้ศกึ ษาพระไตรปิฎกอย่างลึกซึง้ แล้ว จะท�ำให้
เกิดอัจฉริยภาพทางด้านภาษาและวรรณกรรม ในสังคมไทยเราตัง้ แต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั มีนกั คิดนักเขียนหลายท่านทีถ่ า่ ยทอดความรูจ้ ากพระไตรปิฎกออกมาสู่
สาธารณชนและมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่ยอมรับในฐานะนักปราชญ์ราชบัณฑิต
การศึกษาพระไตรปิฎกมาก ๆ ท�ำให้เข้าใจโลก ชีวติ ตนเอง และคนรอบด้านได้ดี
ยิ่งขึ้น ท�ำให้เป็นคนที่คล่องแคล่วในการแก้ปัญหา เป็นนักปฏิบัตินิยม คือ รู้แล้ว
น�ำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่ง
ปัจจุบันมีพระไตรปิฎกภาษาไทยหลายฉบับที่อ่านเข้าใจง่ายเป็นภาษาไทย
ร่วมสมัย จึงเป็นวาระส�ำคัญทีพ่ ทุ ธศาสนิกชนไทยจะมารวมตัวกันอ่านพระไตรปิฎก
และสนทนาธรรมกันให้สนุกเป็นกิจวัตรประจ�ำวันทีข่ าดไม่ได้ของชาวพุทธ สังคม
ไทยพุทธจะได้หมดปัญหาเรือ่ งการอธิบายพระพุทธธรรมทีค่ ลาดเคลือ่ นบิดเบือน
ไปจากค�ำสอนของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เกิดความรู้จริง รู้แจ้ง มีศรัทธาที่คู่กับ
ปัญญา ส�ำหรับคนรุ่นใหม่แล้ว ศาสนธรรมยังเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่จะต้องเรียนรู้หรือ
ไม่ ทั้งนี้เพราะคนไทยสมัยใหม่ ในกระแสวัตถุนิยม เสรีนิยม และบริโภคนิยม
มีคนจ�ำนวนไม่น้อยถือคติในหลักประโยชน์นิยมทางวัตถุ กล่าวคือ ถ้าจะเลือก
ตัดสินใจกระท�ำสิ่งใด ก็ต้องค�ำนวณดูว่า “ท�ำแล้วจะได้ผลตอบแทนอะไรที่เป็น
รูปธรรมกลับคืนมาบ้างและคุม้ หรือไม่” ในทีน่ กี้ ค็ อื ถามว่า “ศึกษาพระไตรปิฎก
พระพุทธธรรมที่ประกาศไว้ตั้ง 2564 ปีแล้วจะได้ผลประโยชน์อะไรตอบแทน
กลับคืนมาอย่างเป็นรูปธรรมบ้าง” นั่นเอง
ค�ำตอบนี้มีอยู่อย่างชัดเจนในใจของคนรุ่นใหม่อยู่แล้ว ถ้าถามย้อนกลับ
ไปว่าความพยายามทั้งหลายที่เราทุกคนดิ้นรนต่อสู้กระท�ำไปอยู่ทุกวันนี้ เรา
ท�ำไปเพื่ออะไร เรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไร มิใช่เพราะเรากระท�ำไปเพื่อแสวงหา

130

วารสารสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จุดหมายของชีวิตหรือ นั่นคือ ความสุข ความสงบ ความปลอดภัย ความมั่นคง
ในชีวิตและทรัพย์สิน สิ่งที่ดี ๆ เหล่านี้จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราได้อย่างไร ถ้าเรา
มีความรู้ในการแสวงหาโภคทรัพย์แต่ขาดหลักธรรมในการด�ำรงชีวิต ขาดหลัก
ปฏิบัติที่ดีเพียงพอที่จะคุ้มครองชีวิต โภคทรัพย์ และความสุขที่ยั่งยืนให้ตั้งมั่น
อยูไ่ ด้ เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมไทยเราเกิดความง่อนแง่นมาจนถึงวันนีม้ ใิ ช่
เพราะ “ศีลธรรมวิบัติ” หรอกหรือ วันนี้ ถ้าเราชาวไทยพากันหันมาศึกษา
พระไตรปิฎก ย่อมจะเชือ่ มัน่ วางใจได้วา่ เราจะมีสติตงั้ มัน่ อยูใ่ นความไม่ประมาท
และอยู่ในทางที่ดีที่ชอบ มีจริยธรรม ทั้งนี้เพราะเราทุกคนต่างตระหนักแล้วว่า
ต่อให้สังคมไทยมีนักเศรษฐศาสตร์การเงิน การธนาคาร นักธุรกิจ ข้าราชการ
และนักการเมืองที่จบการศึกษาสูงสุดจากสถาบันการศึกษาวิชาชีพชั้นน�ำ
ของโลกที่ว่ายอดเยี่ยมที่สุดเพียงไร ถ้าเป็นความรู้ที่ไม่มีรากฐานที่แข็งแกร่ง
ทางศาสนธรรมแล้ว ก็มักจะน�ำพาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของชาติไปสู่ความ
วิบัติและวิกฤต คนเก่งเหล่านั้นก็ไม่สามารถใช้ความรู้ที่อุตส่าห์ใช้ทุนไปร�่ำเรียน
มาช่วยชาติให้พ้นจากหายนะและภัยที่กล่าวมาได้ การศึกษาศาสนธรรมใน
พระไตรปิฎก เป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มพูนสติปัญญาของคนรุ่นใหม่และ
ลูกหลานไทยในการพัฒนาประเทศชาติไปในทิศทางที่ชาญฉลาด เป็นไปเพื่อ
ความดี ไม่เป็นโทษ ไม่ก่อภัย ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เหล่านี้รวมเรียกว่าใช้
“ภูมปิ ญ
ั ญาแห่งความเป็นมนุษย์” ซึง่ แสดงไว้อย่างมากมายในพระไตรปิฎกของ
เราชาวพุทธ

แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เศรษฐกิจที่สามารถอุมชูตัวเองได้ ใหมี
ความพอเพียงกับตัวเอง อยู่ได้โดยไม่ตองเดือดรอน โดยตองสร้างพื้นฐานทาง
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เศรษฐกิจของตนเองใหดีเสียกอน คือตั้งตัวใหมีความพอกินพอใช้ ไม่ใช่มุ่งหวัง
แต่จะทุมเทสร้างความเจริญยกเศรษฐกิจใหรวดเร็วแต่เพียงอย่างเดียว เพราะ
ผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเองยอมสามารถสร้างความเจริญ
ก้าวหน้าและฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูง ตามล�ำดับตอไปได้ (กรมการศาสนา
กระทรวงวัฒนธรรม, 2550, น.38) พระบาทสมเด็จพระเจาอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มี
พระราชดําริวิธีการที่จะช่วยเหลือราษฎรด้านการเกษตร โดยได้พระราชทาน
“ทฤษฎีใหม่” ขึ้นเมื่อปพุทธศักราช 2535 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณ
วั ด มงคลชั ย พั ฒ นาอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ จั ง หวั ด สระบุ รี เพื่ อ เป็ น
ตัวอย่างส�ำหรับการท�ำการเกษตรใหแกราษฎร แรงบันดาลใจในเรื่องทฤษฎี
ใหม่เกิดจากที่พระองคเสด็จพระราชด�ำเนินทรงเยี่ยมราษฎรบ้านกุดตอแก่น
ต�ำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2535 และพระราชทานพระราชดํารัสแกบรรดาคณะบุคคลต่าง ๆ ที่
เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 4
ธันวาคม พ.ศ. 2535 ถึงขอมูลเบื้องตนจากปัญหาขอเท็จจริงแลวทรงวิเคราะห์
เป็นแนวคิดทฤษฎีในการแกไข ในเวลาตอมาจึงมีพระราชดําริใหท�ำการทดลอง
“ทฤษฎีใหม่” ณ วัดมงคลชัยพัฒนา ตําบลหวยบง อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
และเสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรการทดลองสรุปเป็นทฤษฎีใหม่ในวันที่
25 มกราคม พ.ศ. 2536 (สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดาํ ริ, 2541, น. 227-231) ทฤษฎีใหม่มลี กั ษณะ
ส�ำคัญอยู่ที่การจัดการด้านที่ดินและแหล่งน�้ำในลักษณะ 30:30:30:10 คือ
ขุดสระและเลี้ยงปลา 30 ส่วน ปลูกข้าว 30 สวน ปลูกพืชไรพืชสวน 30 สวน
และส�ำหรับเป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยและเลีย้ งสัตว 10 สวน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห่ วั
รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานดําริเพิ่มเติมมาโดยตลอด เพื่อใหเกษตรกรซึ่งเป็น
คนสวนใหญ่ของประเทศมีความแข็งแรงพอ กอนที่จะไปผลิตเพื่อการคาหรือ
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เชิงพาณิชย โดยยึดหลักการ “ทฤษฎีใหม่” 3 ขั้น คือ (ชัยอนันต สมุทวณิช,
2541, น. 10-20)
ขั้นที่ 1 มีความพอเพียงเลีย้ งตัวเองได้บนพืน้ ฐานของความประหยัดและ
ขจัดการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
ขั้นที่ 2 รวมพลังกันในรูปกลุมเพื่อการผลิต การตลาด การจัดการ รวม
ทั้งด้านสวัสดิการการศึกษา การพัฒนาสังคม
ขั้นที่ 3 สร้างเครือข่าย กลุมอาชีพ และขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่
หลากหลายโดยประสานความร่วมมือกับภาคธุรกิจ ภาคองคกรพัฒนาเอกชน
และภาคราชการในด้านเงินทุน การตลาด การผลิต การจัดการข่าวสารขอมูล
พระราชดําริทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นทั้งหลักการและ
วิธีการใหม่ เป็นพระราชดําริที่มีความยิ่งใหญ่ทางความคิด 9 ประการ คือ
1. เป็นแนวคิดแบบพหุนิยม (plurality, multiplicity, multiple) ทั้ง
ในแงก ารคิดและการกระท�ำ ไม่เป็นเอกนิยม (unitary, singularity, uniformity)
และทวินิยม (duality, binary, either or, polarity)
2. เป็นแนวคิดที่ยอมรับการด�ำรงอยู่ร่วมกันของสิ่งที่แตกต่างกัน เชน
เกษตรแบบพึ่งตนเองด�ำรงอยู่ร่วมกันกับการผลิตทางเกษตรแบบอุตสาหกรรม
หรืออุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูง หรืออุตสาหกรรมประเภทให้บริการได้โดย
ไม่จ�ำเป็นตองมีการเปลี่ยนแปลงจากลักษณะเกษตรพอเพียงไปเป็นการผลิต
รูปแบบอื่น
3. เป็นแนวคิดที่ปฏิบัติได้ ท�ำใหเห็นจริงได้ เป็นทฤษฎีที่ผนึกประสาน
เป็นเนื้อเดียวกับการปฏิบัติ มิใช่เพียงทฤษฎีลอย ๆ ปฏิบัติไม่ได้
4. เป็นทฤษฎีท่ีมีความง่ายไม่ซับซอน เข้าใจง่าย จึงมีพลังสูง คนทั่วไป
ทุกระดับสามารถเข้าใจเข้าถึง และนําไปท�ำใหเห็นผลจริงได้
5. เป็นทฤษฎีที่นําประสบการณของประเทศไทยและลักษณะสภาพ-
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แวดลอม ลมฟาอากาศ การเปลีย่ นแปลงทางฤดูกาล วิถชี วี ติ ฐานะทางเศรษฐกิจ
สถานการณเฉพาะหน้าและอนาคต ตลอดจนลักษณะเดนของชีวิตความเป็น
อยู่และการผลิตของไทย ซึ่งเป็นประเทศผลิตธัญญาหาร มารวมกันเข้าเป็น
ทฤษฎีใหม่ โดยเน้นความส�ำคัญของน�้ำที่มีต่อชีวิตเป็นพิเศษ ดังพระราชดํารัส
ที่ว่า “หลักส�ำคัญว่าต้องมีน�้ำ เพราะชีวิตอยู่ที่น�้ำ ถ้ามีน�้ำคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน�้ำ
คนอยู่ไม่ได้”
6. เป็นแนวคิดทีส่ มสมัย และมาได้เหมาะกับจังหวะเวลาในการเตือนผูม ี
บทบาทจัดท�ำ และด�ำเนินนโยบายและแผนพัฒนา ใหมสี ติและความระมัดระวัง
ในการก�ำหนดนโยบายและแผนพัฒนาประเทศ
7. เป็นแนวคิดแบบองครวม (holistic theory) เพราะมีหลายมิติ
ทั้งด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และปรัชญาการด�ำรงชีวิต มีผลในการสงเสริม
จริยธรรม (ethics) แหงความพอ และพอเพียง (enough and subsistence)
8. เป็นแนวคิดทีม่ พี ลังในการกระตุน ใหผยู้ ากไรมพี ลังเข้าใจถึงความเป็น
จริง ไม่มีปมด้อยหรือท้อแท้ท้อถอยในโชคชะตา เพราะผู้ปฏิบัติสามารถมีความ
สุขได้ตามอัตภาพ และเข้าใจหลักของสันโดษ ไม่ถูกมอง หรือถูกทับถมวาเป็น
ผู้ด้อยพัฒนา หรือมีปัญหาเป็นขวากหนามของการพัฒนา
9. เป็นแนวคิดที่ปลอดจากการเมือง ผลประโยชน์ และอุดมการณ
จึงเป็นทฤษฎีที่มีความเป็นสากล สามารถนําไปใช้โดยปราศจากข้อข้องใจด้าน
การเมือง เป็นผลดีตอประเทศที่มีปัญหาคลายประเทศไทยที่จะนําไปใช้
ความยิง่ ใหญ่ของทฤษฎีใหม่ สรุปได้เป็น 9 ประการ เรียกวา “นพลักษณ
ของทฤษฎีใหม่” คือ หลากหลาย (multiple, diverse) ร่วมนํา (co-existing)
คิด-ท�ำ (thinking-doing) เรียบง่าย (simple) ผสานทุกสวน (integrating)
ควรแกสถานการณ (timely) องค์รว่ มรอบด้าน (holistic) บันดาลใจ (inspiring)
และไม่ใฝอดุ มการณ/เป็นการสากล (universal) (ชัยอนันต สมุทวณิช, 2541, น. 21)
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แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่ชี้แนะแนวทางการด�ำรงอยู่และปฏิบัติ
ตนในทางที่ ค วรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้ง เดิ ม ของสั ง คมไทย
สามารถนํามาประยุกตใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพนจากภัยและวิกฤต เพื่อความมั่นคง
และความยั่งยืนของการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (กรมการศาสนา
กระทรวงวัฒนธรรม, 2550, น. 2)
กล่าวคือเป็นการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความ
ไม่ประมาท โดยค�ำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกัน
ทีด่ ใี นตัว ตลอดจนใช้ความรู ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน
การตัดสินใจ และการกระท�ำ เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวการ
ด�ำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับ
ชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทาง
สายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน
ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความ
จ�ำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรตอผลกระทบใด ๆ อันเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะตองอาศัยความรอบรู
ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนําวิชาการต่าง ๆ มาใช้ใน
การวางแผนและด�ำเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสร้างพื้น
ฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาทีข่ องรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจใน
ทุกระดับ ใหมีความสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบ
รูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความ
รอบคอบเพื่อใหสมดุลและพร้อมต่อการรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
กว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้
เป็นอย่างดี
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นัยส�ำคัญของแนวคิดระบบเศรษฐกิจพอเพียงมีองคประกอบหลักอยู่
3 ประการได้แก ประการทีห่ นึง่ เป็นระบบเศรษฐกิจทีย่ ดึ หลักการทีว่ า “ตนเป็น
ที่พึ่งแหงตน” โดยมุ่งเน้นการผลิตพืชผล หรือผลผลิต ใหเพียงพอกับความ
ตองการบริโภคในครัวเรือนเป็นอันดับแรก เมื่อเหลือพอจากการบริโภคแลว
จึงค�ำนึงถึงการผลิตเพื่อการคาเป็นอันดับรองลงมา หลักใหญ่ส�ำคัญยิ่งคือ การ
ลดคาใช้จา่ ย โดยการสร้างสิง่ อุปโภคบริโภคในทีด่ นิ ของตนเอง (กรมการศาสนา
กระทรวงวัฒนธรรม, 2550, น. 79) ประการที่สอง เศรษฐกิจแบบพอเพียง
ใหความส�ำคัญกับการรวมกลุ่มของชาวบ้าน กลุมชาวบ้าน หรือองคกรชาวบ้าน
จะท�ำหนา ทีเ่ ป็นผูด้ ำ� เนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ใหห ลากหลาย ครอบคลุม
กิจกรรมต่าง ๆ เชน การเกษตรแบบผสมผสาน หัตถกรรม การแปรรูปอาหาร
การท�ำธุรกิจคา ขาย และการทอ งเทีย่ วระดับชุมชน เป็นตน เมือ่ องคก รชาวบ้าน
เหลานีไ้ ด้รบั การพัฒนาใหเ ขม แข็ง และมีเครือข่ายทีก่ ว้างขวางมากขึน้ แล้ว ชุมชน
ก็จะได้รับการดูแลใหมีรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งได้รับการแก้ไขปัญหาในทุกด้าน
เมื่อเป็นเชนนี้ เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศก็จะสามารถเติบโตได้อย่างมี
เสถียรภาพ ซึ่งหมายความวา เศรษฐกิจสามารถขยายตัวไปพรอม ๆ กับสภาพ
การณด้านการกระจายรายได้ที่ดีขึ้น ประการที่สาม เศรษฐกิจแบบพอเพียง
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมีความเมตตา ความเอื้ออาทร และความสามัคคีของ
สมาชิกในชุมชนในการร่วมแรงร่วมใจเพื่อประกอบอาชีพต่าง ๆ ใหบรรลุผล
สําเร็จ ดังนั้น ประโยชนที่เกิดขึ้นจึงมิได้หมายถึงรายได้แต่เพียงมิติเดียว หาก
แต่ยังรวมถึงประโยชนในมิติอื่น ๆ ดวย เชน การสร้างความมั่นคงใหกับสถาบัน
ครอบครัว สถาบันชุมชน ความสามารถในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม การพัฒนากระบวนการเรียนรูของชุมชนบนพื้นฐานของภูมิปัญญา
ทองถิ่น รวมทั้งการรักษาไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทยให
คงอยู่ตลอดไป
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ส�ำหรับในภาคอุตสาหกรรมนั้น ก็สามารถนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกตใช้ได้ คือ เนนการผลิตด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง และไม่ควรท�ำ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่เกินไป เพราะหากท�ำอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ก็จะตอง
พึ่งพิงสินคาวัตถุดิบและเทคโนโลยีจากต่างประเทศเพื่อน�ำมาผลิตสินค้า โดย
ตองค�ำนึงถึงสิ่งที่มีอยู่ในประเทศกอน จึงจะท�ำใหประเทศไม่ตองพึ่งพิงต่างชาติ
อย่างเช่นปัจจุบนั ดังนัน้ จะตอ งชว ยเหลือประเทศใหม คี วามเขม แข็ง ซึง่ พระบาท
สมเด็จพระเจาอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นผู้จุดประกายระบบเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง อันเป็นการช่วยลดปัญหาพึ่งพิงการนําเข้าวัตถุดิบและชิ้นสวนที่น�ำมา
ใช้ในการผลิตซึง่ เป็นมาเช่นนีก้ ว่า 20 ป แต่ท กุ คนมองข้ามประเด็นนีไ้ ป ตลอดจน
ได้รับอิทธิพลด้านวัฒนธรรมการเป็นอยู่ หรือการใช้ชีวิตจากภายนอกประเทศ
ท�ำใหประชาชนหลงลืมและมึนเมาอยู่กับการเป็นนักบริโภคนิยม รับเอาของ
ต่างชาติเข้ามาอย่างไม่รูตัวและรวดเร็วจนท�ำใหเศรษฐกิจของไทยตกต�่ำ
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวปฏิบัติโดยยึดหลักความพอดีกับ
ศักยภาพของตนเองบนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง รวมทั้งมีความเอื้ออาทรตอ
คนอืน่ ในสังคมเป็นประการส�ำคัญ ถึงแม้วา แนวคิดนีจ้ ะมุง่ เน้นไปสูก่ ลุม เกษตรกร
หรือผูม้ ที ดี่ นิ ทัง้ หลาย แต่ก ไ็ ม่ได้หมายความว่าทุกคนจะตองกลับไปสูภ่ าคเกษตร
ทั้งหมด ซึ่งเป็นไปไม่ได้ ในสภาพความเป็นจริง ส�ำหรับคนอยู่นอกภาคเกษตร
นัน้ ก็ตอ้ งน�ำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นหลักในการด�ำเนินชีวติ เพราะเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นปรัชญา เป็นแนวปฏิบตั ติ น ไม่วา จะอยูใ่ นกิจกรรมใด อาชีพใด ก็ตอ ง
ยึดวิถีชีวิตไทย อยู่แต่พอดี อย่าฟุ่มเฟือยอย่างไร้ประโยชน์ อย่ายึดวัตถุเป็นที่ตั้ง
จนเกินไป ใหยึดเสนทางสายกลาง อยู่กินตามฐานะ ใช้สติปัญญาในการด�ำรง
ชีวติ เติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่าใช้หลักการลงทุนเชิงการพนันซึง่ ตัง้ อยูบ่ น
ความเสี่ยง ตองตั้งอยู่บนหลักของ “รู รัก สามัคคี” ใช้สติปัญญาปกปองตนเอง
ไม่ใหห ลงกระแสโลกาภิวตั นโดยใหรถู งึ เหตุและผลตามสภาพแวดลอมหรือบริบท
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ของสังคมไทย ใหรูจักแยกแยะสิ่งดี หรือสิ่งเลว สิ่งที่เป็นประโยชน และไม่เป็น
ประโยชน ตามสภาพความเป็นจริงของบ้านเมืองของเราเป็นที่ตั้ง ใหมีความรัก
ความเมตตา ที่จะชวยเหลือสังคมใหรอดพนจากภัยพิบัติ และรวมพลังกัน
ด้วยความสามัคคีเป็นหมูเหล่า ขจัดข้อแย้งไปสู่ความประนีประนอม รักษา
ผลประโยชนของสวนรวมเป็นที่ตั้ง เศรษฐกิจพอเพียง คือการด�ำรงชีวิตใน
ความพอดี มีชีวิตใหม่ คือการหวนกลับมาสู่วิถีชีวิตไทยที่จะท�ำให้ชาติบ้านเมือง
และตัวเราหลุดพนจากความทุกขดา้ นเศรษฐกิจ และมีความสุขในทีส่ ดุ (กรมการ
ศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, 2550)
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ทางสายกลาง)
มีเหตุผล

ความรู้ รอบรู้ รอบคอบ
ระมัดระวัง

พอประมาณ

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

คุณธรรมซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน
สติปัญญา แบ่งปัน
น�ำไปสู่

เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม/สมดุล/พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
(อนิจจัง, ทุกขัง, อนัตตา)

แผนภูมิที่ 1 สรุปแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่มา: กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม (2550)

ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกิน
ไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ้ นื่ เชน การผลิตและการบริโภคทีอ่ ยูใ่ นระดับ
พอประมาณ
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ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียง
นัน้ จะตองเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจั จัยทีเ่ กีย่ วขอ ง ตลอดจน
ค�ำนึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระท�ำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบ
และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยค�ำนึงถึงความเป็นไปได้ของ
สถานการณต่าง ๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกล
เงื่อนไขความรู ประกอบดวย ความรูเกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวของ
อย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนํามาพิจารณาใหเชื่อมโยงกันเพื่อประกอบ
การวางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ
เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะตองเสริมสร้าง ประกอบดวย มีความตระหนัก
ในคุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญา
ในการด�ำเนินชีวิต ไม่โลภ และไม่ตระหนี่
แนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของนักคิดทีม่ ชี อื่ เสียงในสังคมไทย พอจะ
กล่าวได้ดังนี้คือ เศรษฐกิจพอเพียง มีความหมายอย่างเดียวกัน หรือเหมือนกัน
กับเศรษฐกิจสมดุล เศรษฐกิจบูรณาการ เศรษฐกิจศีลธรรม เศรษฐกิจพื้นฐาน
และเศรษฐกิจชุมชน โดยในสวนของเศรษฐกิจพื้นฐานนั้น หมายถึง เศรษฐกิจที่
ค�ำนึงถึงการทะนุบํารุงพื้นฐานของตัวใหเขมแข็ง ทั้งทางสังคม วัฒนธรรม
สิง่ แวดลอม และเศรษฐกิจ พืน้ ฐานของสังคมก็คอื เศรษฐกิจชุมชน เพราะฉะนัน้
เศรษฐกิจพื้นฐานกับเศรษฐกิจชุมชนคืออย่างเดียวกัน หัวใจของเศรษฐกิจ
พืน้ ฐานหรือเศรษฐกิจชุมชนอยูท่ กี่ ารรวมตัวของชาวบ้านในการท�ำอาชีพต่าง ๆ
เชน เกษตรกรรม การแปรรูปอาหาร งานหัตถกรรม ธุรกิจชุมชน ศูนยการ
แพทยแผนไทย กองทุนชุมชน ทั้งนี้เพื่อการเพิ่มทุนในทุก ๆ ทางพรอมกันได้แก่
ทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสิง่ แวดลอม ทุนทางเศรษฐกิจ (ประเวศ
วะสี, 2541, น. 43)
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ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงในแงมุมต่าง ๆ มีนักวิชาการได้กล่าว
ไว้ว่า หมายถึง ความสามารถของชุมชน เมือง รัฐ ประเทศ หรือภูมิภาคหนึ่งใน
การผลิตสินคาและบริการทุกชนิด เพื่อเลี้ยงสังคมนั้น ๆ ได้โดยไม่ตองพึ่งพา
ปัจจัยต่าง ๆ ที่ตนไม่ได้เป็นเจ้าของ เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลนั้น คือ
ความสามารถในการด�ำรงชีวติ ได้อย่างไม่เดือดรอ น มีความเป็นอยูอ่ ย่างประมาณ
ตนตามฐานะ ตามอัตภาพ และที่ส�ำคัญคือ ไม่หลงใหลไปตามกระแสของ
วัตถุนิยม มีอิสรภาพ เสรีภาพ ไม่มีพันธนาการอยู่กับสิ่งใด โดยสรุปคือหัน
กลับมายึดเสนทางสายกลางในการด�ำรงชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง คือการวาง
รากฐานอันมั่นคงและยั่งยืนของชีวิต (สุเมธ ตันติเวชกุล, 2544, น. 285)
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดเพือ่ ปรับทิศทางการพัฒนาประเทศไทยให้
เนนความพอประมาณ เน้นความสมควร เศรษฐกิจพอเพียงมีรากฐานความคิด
จากคําสอนของพระพุทธเจา ในขอ ทีเ่ รียกวา มัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจที่ไม่เนนอรรถ ประโยชนสูงสุด (maximize
utility) อันเป็นหลักการของเศรษฐกิจในโลกปัจจุบนั แต่เนนความพอประมาณ
หรือทางสายกลาง เศรษฐกิจพอเพียงเนนการไม่โลภ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ใหกับระบบเศรษฐกิจของประเทศได้ดีที่สุด เศรษฐกิจพอเพียงมีพื้นฐานอยู่บน
พุทธธรรมของการละกิเลส คือความไม่รูอันเรียกว่าอวิชชา และด�ำรงชีวิตอยู่
อย่างพอประมาณ ด้วยความไม่โลภและไม่ประมาท นอกจากนี้ อภิชยั พันธเสน
ได้แสดงทัศนะไว้อย่างน่าสนใจว่า เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 นัน้ โดยเนือ้ แท้แลว ก็คอื “พุทธเศรษฐศาสตร์” นัน่ เอง
และเป็นพุทธเศรษฐศาสตร์ที่ง่ายตอการอธิบายใหประชาชนชาวไทยเข้าใจได้
เนือ่ งจากประชาชนสว นใหญ่มพี นื้ ฐานวัฒนธรรมทีม่ รี ากเหงา มาจากพระพุทธศาสนา
พระองคจึงทรงเลือกแนวคิดดังกล่าวเพื่อง่ายตอการสื่อสารกับพสกนิกรของ
พระองค แต่ท ไี่ ม่เนนวาเป็นพุทธเศรษฐศาสตร์ก เ็ พราะพระองคเป็นองคศาสนูปถัมภก
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จะตองใหการทะนุบาํ รุงศาสนาทุกศาสนา ดังนัน้ การใช้คาํ วา เศรษฐกิจพอเพียง
จึงเป็นคํากลางที่สามารถเข้าใจและยอมรับได้ส�ำหรับศาสนิกชนในทุกศาสนา
(อภิชัย พันธเสน, 2550, น. 554-563)

คุณค่าของเศรษฐกิจพอเพียง
ถ้าทุกคนน้อมน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักปฏิบตั ใิ นการ
ด�ำเนินชีวิต เพื่อให้เกิดคุณค่าด้วยการ “ระเบิดจากข้างใน” ผ่านการสร้าง
จิตส�ำนึก มีความศรัทธาเชื่อมั่น เห็นคุณค่า และน�ำไปปฏิบัติด้วยตนเอง ต่อจาก
นั้นจึงขยายไปสู่ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป หลักความ
พอเพียงสามารถสรุปได้เป็นระดับดังต่อไปนี้ (ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550, น. 18-24)
ความพอเพียงระดับบุคคลและครอบครัวมุ่งเน้นให้บุคคลและครอบครัว
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ พึ่งพาตนเองอย่างเต็ม
ความสามารถ ไม่ท�ำอะไรเกินตัว ด�ำเนินชีวิตโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
ใฝ่รู้และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อความมั่นคงในอนาคต เป็นที่พึ่ง
ของผู้อื่นได้ เช่น หาปัจจัยมาเลี้ยงตนเองและครอบครัวจากการประกอบ
สัมมาชีพ รูข้ อ้ มูลรายรับ-รายจ่าย ประหยัดแต่ไม่ใช่ตระหนี่ ลด-ละ-เลิกอบายมุข
(ทางแห่งความเสื่อม) สอนให้เยาวชนรู้จักคุณค่า รู้จักใช้ และรู้จักออมเงิน ดูแล
รักษาสุขภาพ มีการแบ่งปันภายในครอบครัว ชุมชน และสังคมรอบข้าง รวมถึง
การรักษาวัฒนธรรม ประเพณี และการอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างเข้าใจ
ความพอเพียงระดับชุมชน คนในชุมชนมีความสามัคคี รวมกลุ่มกัน
ท�ำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายในชุมชนบนหลักของ
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ความรู้ รักสามัคคี สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกันในชุมชนและนอกชุมชน ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เช่น การรวมกลุ่มอาชีพ
องค์กรการเงิน สวัสดิการชุมชน การช่วยดูแลรักษาความสงบ ความสะอาด
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทัง้ การใช้ภมู ปิ ญั ญาท้องถิน่ และทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในชุมชนมาสร้างประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างเสริม
ชุมชนให้มีความเข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่พอเพียง
ความพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน เริม่ จากความมุง่ มัน่ ในการด�ำเนินธุรกิจ
ทีห่ วังผลประโยชน์หรือก�ำไรในระยะยาวมากกว่าระยะสัน้ แสวงหา ผลตอบแทน
บนพืน้ ฐานของการแบ่งปัน เป็นลักษณะของธุรกิจคืนก�ำไรให้สงั คม มุง่ ให้ทกุ ฝ่าย
ทีเ่ กี่ยวข้องได้รบั ประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ทัง้ ลูกค้า คูค่ า้ ผูถ้ ือหุน้
และพนักงาน ด้านการขยายธุรกิจต้องท�ำอย่างค่อยเป็นค่อยไป รวมทั้งต้องมี
ความรู้และเข้าใจธุรกิจของตนเอง รู้จักลูกค้า ศึกษาคู่แข่ง และเรียนรู้การตลาด
อย่างถ่องแท้ ผลิตในสิ่งที่ถนัดและท�ำตามก�ำลัง สร้างเอกลักษณ์ที่แตกต่างและ
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง มีการเตรียมความพร้อม ต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อสังคม และป้องกัน
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่ส�ำคัญต้องสร้างเสริมความรู้และจัดสวัสดิการให้แก่
พนักงานอย่างเหมาะสม
ความพอเพียงระดับประเทศ การบริหารจัดการประเทศด้วยการแก้ปญ
ั หา
เรื่องปากท้องของชาวบ้าน โดยเริ่มจากการวางรากฐานให้ประชาชนส่วนใหญ่
อยู่อย่างพอมีพอกินและพึ่งตนเองได้ มีความรู้และคุณธรรมในการด�ำเนินชีวิต
มีการรวมกลุม่ ของชุมชนหลาย ๆ แห่งเพือ่ แลกเปลีย่ นความรู้ สืบทอดภูมปิ ญ
ั ญา
น�ำภูมิปัญญามาแปรเป็นสินทรัพย์ และร่วมกันพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างรู้รัก สามัคคี เสริมสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างชุมชน ให้เกิด
เป็นสังคมแห่งความพอเพียงในที่สุด
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ส�ำหรับการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านต่าง ๆ ในด้าน
เศรษฐกิจนั้นต้องไม่ใช้จ่ายเกินตัว ไม่ลงทุนเกินขนาด คิดและวางแผนอย่าง
รอบคอบ มีภูมิคุ้มกันไม่เสี่ยงเกินไป ในด้านจิตใจต้องมีจิตใจเข้มแข็ง มีจิตส�ำนึก
ที่ดี เอื้ออาทร เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ในด้าน
สังคมและวัฒนธรรมเน้นช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รู้รักสามัคคี สร้างความเข้มแข็ง
ให้ครอบครัวและชุมชน รักษาเอกลักษณ์ ภาษา ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทย
ในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องรู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาด
รอบคอบ ฟื้นฟูทรัพยากรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและคงอยู่เพื่อลูกหลานต่อไป
ในด้านเทคโนโลยีตอ้ งรูจ้ กั ใช้เทคโนโลยีทเี่ หมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ
และสภาพแวดล้อม พัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ผสมผสานกับภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้าน
อย่างเหมาะสม
การน้อมน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในทุกภาคส่วน
ของสังคมอย่างจริงจัง จะส่งผลให้การพัฒนาประเทศก้าวหน้าไปอย่างสมดุล
มัน่ คง และยัง่ ยืน พร้อมรับต่อการเปลีย่ นแปลงในทุกด้าน ทัง้ ด้านชีวติ เศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม สิง่ แวดล้อม และเทคโนโลยี อันจะน�ำไปสู่ “ความอยูเ่ ย็นเป็นสุข
รวมกันในสังคมไทย” มีงานวิจัยของขวัญกมล ดอนขวา (2557, บทคัดย่อ)
พบว่า แบบจ�ำลองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทมี่ ตี อ่ การ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
อยู่ในเกณฑ์ที่ดี สอดคล้องกับความเป็นจริง ผลการวิจัยยังพบอีกว่า น�้ำหนัก
องค์ประกอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีค่ามากที่สุดคือ องค์ประกอบ
ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี รองลงมาคือ ด้านความมีเหตุผล และด้านความ
พอประมาณ โดยมีเงื่อนไขด้านความรู้มากกว่าเงื่อนไขด้านคุณธรรม น�้ำหนัก
องค์ประกอบของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทมี่ คี า่ มากทีส่ ดุ คือ ด้านการศึกษา รองลงมา
คือด้านการสร้างสรรค์งาน ด้านการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา และด้านการใช้
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องค์ความรู้ ส�ำหรับองค์ประกอบการพัฒนาเศรษฐกิจทีม่ คี า่ มากทีส่ ดุ คือด้านการ
มีงานท�ำ รองลงมาคือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการกระจาย
รายได้ที่ดี ด้านมาตรฐานการครองชีพที่ดีขึ้น และด้านการควบคุมการเกิด
มลภาวะเป็นพิษต่อ สิง่ แวดล้อม ดังนัน้ คุณค่าของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จึงมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างสรรค์สังคมของประเทศไทย

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรม
จากการศึกษาหลักพุทธธรรมที่ปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท
ในพระไตรปฎก ซึ่งเป็นคัมภีรที่ส�ำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พระภิกษุ สามเณร
และพุทธศาสนิกชนทัว่ ไปควรศึกษาเล่าเรียนใหรทู วั่ ถึงพระธรรมวินยั และปฏิบตั ิ
ตามพระธรรมค�ำสั่งสอนของพระพุทธเจาใหถูกตองตามค�ำสั่งสอน ด้วยเหตุนี้
พระไตรปฎกจึงเรียกวา พระปริยตั ธิ รรม เพราะเป็นปทัฏฐานใหเ กิดมีพระปฏิบตั ิ
ธรรม คือ ศีล สมาธิ ปัญญา และปฏิเวธสัทธรรม คือ มรรคผล นิพพาน
ขณะเดียวกันในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาทยังปรากฏหลักพุทธธรรมที่มี
ความสัมพันธและสอดคลองกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่ควรศึกษาและ
ท�ำความเข้าใจเพื่อขยายผลไปสู่การปฏิบัติ คือ ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 4
ประการ หลักทิฏฐธัมมิกตั ถประโยชนเป็นหลักพุทธธรรมทีส่ ำ� คัญ ทีพ่ ระพุทธองค
ได้ทรงแสดงเป็นแนวทางส�ำหรับคฤหัสถ์ผู้ครองเรือน มีความเป็นมาปรากฏ
ในทีฆชาณุสูตร [องฺ.อฏฐก. (ไทย) 23/54/340] วา สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาค
ประทับอยู่ ณ นิคมของชาวโกฬิยะชื่อวากักกรปตตะ เขตกรุงโกฬิยะ ครั้งนั้น
โกฬิยบุตรชื่อวาทีฆชาณุได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาท
แล้วนั่ง ณ ที่สมควร ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาควา ข้าแต่พระองคผู้เจริญ
พวกข้าพระองคเป็นคฤหัสถ์ เป็นกามโภคี อยู่ครองเรือนนอนเบียดบุตร ใช้
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จันทร์์ของชาวกาสี ทัดทรงดอกไม้ ของหอม และเครื่องลูบไล้ ยินดีทองและเงิน
ขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมที่จะพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลในภพนี้ เพื่อสุข
ในภพนี้ และเพือ่ เกือ้ กูลในภพหน้าแก่ขา้ พระองค์ทงั้ หลายเถิด พระผูม้ พี ระภาค
ได้ทรงอธิบายถึงทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 4 ว่าย่อมเป็นไปเพื่อเกื้อกูลในภพนี้
เพื่อความสุขได้แก่่
1. อุฏฐานสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยความหมั่น)
2. อารักขสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยการรักษา)
3. กัลยาณมิตตตา (ความเป็นผู้มีมิตรดี)
4. สมชีวิตา (ความเป็นอยู่เหมาะสม)
หลักธรรมที่เกี่ยวกับความเพียรอีกข้อหนึ่งคือ ปธาน 4 เรียกอีกอย่างว่า
สัมมัปปธาน 4 ความเพียรชอบ ความเพียรใหญ่ คือ [องฺ.จตุกกฺ . (ไทย) 21/69/96]
1. สังวรปธาน เพียรระวังหรือเพียรปิดกัน้ คือ เพียรระวังยับยัง้ บาปอกุศล
ธรรมที่ยังไม่เกิด มิให้เกิดขึ้น
2. ปหานปธาน เพียรละหรือเพียรก�าจัด คือ เพียรละบาปอกุศลธรรมที่
เกิดขึ้นแล้ว
3. ภาวนาปธาน เพียรเจริญ หรือเพียรก่อให้เกิด คือ เพียรท�ากุศลธรรม
ที่ยังไม่เกิดให้เกิดมีขึ้น
4. อนุรักขนาปธาน เพียรรักษา คือ เพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้น
แล้วให้ตั้งมั่นและให้เจริญยิ่งขึ้นไปจนไพบูลย์
อี ก ตั ว อย่ า งหนึ่ ง ที่ ป รากฏชั ด เกี่ ย วกั บ ความเพี ย ร [ที . ปา. (ไทย)
11/306/277]
1. สร้างฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต มุ่งมั่น เพื่อป้อง
กันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้น
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2. สร้างฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต มุ่งมั่น เพื่อละ
บาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว
3. สร้างฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต มุ่งมั่น เพื่อท�า
กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น
4. สร้างฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต มุ่งมั่น เพื่อ
ความด�ารงอยู่ไม่เลือนหาย ภิญโญภาพ ไพบูลย์ เจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิด
ขึ้นแล้ว
พระขีณาสพเหล่านัน้ มีสมั มัปปธาน ครอบง�าบ่วงมารได้ อันกิเลสไม่อ่ าศัย
ถึงฝั่งแห่งชาติและมรณะ ท่านเหล่านั้นชนะมารพร้อมทั้งเสนามาร เป็นผู้ยินดี
ไม่มีความหวั่นไหว และล่วงพ้นซึ่งกองพลมารทั้งหมด ถึงสุขแล้ว [องฺ.จตุกฺก.
(ไทย) 21/13/23]
ความเพียรถือได้ว่าเป็นเครื่องให้ถึงความส�าเร็จ ตามหลักธรรมในข้อ
อิทธิบาท 4 [ที.ปา. (ไทย) 11/231/233; อภิ.วิ. (ไทย) 35/505/292] คือ
คุณธรรมที่น�าไปสู่ความส�าเร็จแห่งผลที่มุ่งหมาย
1. ฉันทะ ความพอใจ คือ ความต้องการที่จะท�า ใฝ่ใจรักจะท�าสิ่งนั้น
อยู่เสมอ และปรารถนาจะท�าให้ได้ผลดียิ่ง ๆ ขึ้นไป
2. วิริยะ ความเพียร คือ ขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นด้วยความพยายาม
เข้มแข็งอดทน เอาธุระไม่ท้อถอย
3. จิตตะ ความคิดมุ่งไป คือ ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ท�าและท�าสิ่งนั้นด้วย
ความคิด เอาจิตฝกใฝ่ไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไป อุทิศตัวอุทิศใจให้แก่
สิ่งที่ท�า
4. วิมังสา ความไตร่ตรอง หรือ ทดลอง คือ หมั่นใช้ปญญาพิจารณา
ใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนของสิ่งที่ท�านั้น มีการ
วางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง
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ดังความทีม่ ปี รากฏในคังคานทีอาทิสตู ร แหงคัมภีรส์ งั ยุตตนิกาย มหาวารวรรค ความวา [สํ.ม. (ไทย) 19/845-846.425] พระผู้มีพระภาคตรัสวา ภิกษุ
ทั้งหลาย แม่น�้ำคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีน บ่าไปสู่ทิศปราจีน หลากไปสู่ทิศ
ปราจีน แม้ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อเจริญอิทธิบาท 4 ประการ ท�ำ
อิทธิบาท 4 ประการใหมาก ยอมนอมไปสู่นิพพาน โนมไปสู่นิพพาน โอน
ไปสู่นิพพาน
พระพุทธศาสนามองวาในการท�ำสิ่งใดก็ตาม เรื่องที่จะขาดเสียไม่ได้คือ
การพากเพียรวิริยะอุตสาหะเพื่อใหได้มาซึ่งผลผลิต ดังพุทธภาษิตที่ปรากฏใน
อาฬวกสูตรแห่งคัมภีร์พระไตรปิฎกว่า วิริเยนะทุกขะมัจเจติ แปลวา บุคคล
จะลวงทุกข์ได้ด้วยความเพียร [สํ.ส. (บาลี) 15/246/258]
กล่าวโดยสรุปคือการศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎกมีคุณค่าส�ำคัญ ไม่
เฉพาะแต่ในการศึกษาพระพุทธศาสนาเท่านัน้ แต่อำ� นวยประโยชน์ทางวิชาการ
ในด้านต่าง ๆ มากมาย เช่น ภาษาไทย ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยา
มานุษยวิทยา โบราณคดี รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
ศาสนา ปรัชญา และจิตวิทยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งปรัชญาการด�ำเนินชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระไตรปิฎก
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สรุป
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระไตรปิฎกมุ่งเน้นที่การขยันหา
การรู้จักเก็บรักษา การคบเพื่อนดี และการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง คือหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน 4 อย่างในพระไตรปิฎก ยอมเป็นไปเพื่อเกื้อกูลในภพชาตินี้
เพื่อความสุขในชาตินี้ ได้แก ถึงพรอมด้วยความหมั่น ถึงพร้อมด้วยการรักษา
ความเป็นผูม้ มี ติ รดี ความเป็นอยูเ่ หมาะสมพอเพียง เพียรระวังยับยัง้ บาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิด มิใหเกิดขึ้น เพียรละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว เพียรท�ำ
กุศลธรรมทีย่ งั ไม่เกิดใหเ กิดมีขนึ้ เพียรรักษากุศลธรรมทีเ่ กิดขึน้ แลว ใหต งั้ มัน่ และ
ใหเจริญยิ่งขึ้นไปจนไพบูลย์ สร้างฉันทะ มีความพยายามมีความขยันหมั่นเพียร
ตั้งใจมุ่งมั่น มีเป้าหมายที่ชัดเจน มีฉันทะความพอใจ คือ ความตองการที่จะท�ำ
ใฝใจรักจะท�ำสิ่งนั้นอยู่เสมอ และปรารถนาจะท�ำใหได้ผลดียิ่ง ๆ ขึน้ ไป วิรยิ ะ
ความเพียร คือ ขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นดวยความพยายาม เขมแข็งอดทน
เอาธุระไม่ท้อถอย จิตตะ ความคิดมุ่งไป ตั้งจิตรับรูในสิ่งที่ท�ำและท�ำสิ่งนั้นด้วย
ความคิด เอาจิตฝกใฝไม่ปล่อยใจใหฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไป อุทิศตัวอุทิศใจใหแก
สิ่งที่ท�ำ วิมังสา ความไตรตรอง หรือทดลอง คือ หมั่นใช้ปัญญาพิจารณา
ใครครวญตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนของสิ่งที่ท�ำนั้น มีการ
วางแผน วัดผล คิดคนวิธีแกไขปรับปรุง การศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎกมีคุณค่า
ส�ำคัญ ไม่เฉพาะแต่ในการศึกษาพระพุทธศาสนาเท่านั้น แต่สามารถเชื่อมโยง
กับวิชาการในด้านต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปรัชญาการด�ำเนินชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระไตรปิฎก
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จริยธรรม ในการตีพิมพ
ของวารสารสหวิทยาการ

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้เขียน
1. ผู้เขียนรับรองว่าผลงานที่ส่งมานั้นเป็นผลงานใหม่ของผู้เขียนและ
ผู้ร่วมเขียน และไม่เคยตีพิมพ์มาก่อนหรืออยู่ระหว่างการพิจารณา
ตีพิมพ์ในวารสารอื่น
2. ผู้เขียนรับรองว่าผลงานที่ส่งมานั้นไม่มีการคัดลอกหรือลอกเลียน
ผลงานส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดจากผลงานวิชาการทั้งของ
ตนเองและผู้อื่น และมีการอ้างอิงผลงานอย่างถูกต้องตามรูปแบบ
ที่วารสารสหวิทยาการก�าหนด
3. ผู้เขียนขอรับรองว่าได้รายงานข้อเท็จจริงที่ได้จากการท�าวิจัยตาม
จริง ไม่มีการบิดเบือนหรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ
4. ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วม ผู้เขียนร่วมทุกคนได้เห็นชอบกับต้นฉบับ
บทความและเห็นชอบกับการส่งต้นฉบับให้วารสารสหวิทยาการ
พิจารณา
5. ข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความถือเป็นความคิดเห็นและความ
รับผิดชอบโดยตรงของผู้เขียนบทความและผู้เขียนร่วม
6. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการตีพิมพ์หากพบว่า
บทความเดียวกันนีไ้ ด้รบั การเผยแพร่และตีพมิ พ์ในแหล่งอืน่ มาก่อน
หรือเป็นการลอกเลียนเนื้อหาจากแหล่งอื่น
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หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกองบรรณำธิกำร
1. กองบรรณาธิการเป็นผู้พิจารณาว่าบทความที่ส่งมานั้นมีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวารสารสหวิทยาการ
หรื อ ไม่ หากบทความนั้ น ไม่ เ หมาะสมหรื อ ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ของวารสารฯ กองบรรณาธิการจะรีบแจ้งผู้เขียน
บทความให้ทราบเพือ่ น�าบทความไปเสนอต่อวารสารอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
2. กองบรรณาธิการมีการตรวจสอบการพิมพ์ซา�้ ซ้อน (duplication )
และการลอกเลียนผลงานวิชาการ (plagiarism)
3. กองบรรณาธิการไม่เปิดเผยเนื้อหาหรือข้อมูลในบทความระหว่าง
ที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์
4. กองบรรณาธิการไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้เขียนบทความและผู้ทรง
คุณวุฒิที่ประเมินบทความให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบหรือเปิดเผยแก่
บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องในระหว่างที่บทความอยู่ในระหว่างการ
ประเมิน
5. หากกรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความทั้ง 2 ท่าน มีเห็นความ
ขัดแย้งกัน กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิท์ จี่ ะพิจารณาการด�าเนิน
งานขั้นต่อไป
6. ล�าดับของการตีพิมพ์บทความจะพิจารณาจากล�าดับก่อนหลังใน
การส่งบทความให้แก่วารสาร ความน่าสนใจของบทความ และ
ความเหมาะสมอื่น
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หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้ประเมิน
1. ผูป้ ระเมินบทความต้องไม่เปิดเผยข้อมูลหรือเนือ้ หาส่วนใดส่วนหนึง่
ของบทความในระหว่ า งที่ บ ทความนั้ น ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์
เผยแพร่
2. ผูป้ ระเมินต้องประเมินบทความด้วยความเป็นกลางปราศจากอคติ
และค�านึงถึงประโยชน์ที่ผู้อ่านบทความจะได้รับ ตลอดจนให้
ค�าเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปรับปรุงบทความในเชิงสร้างสรรค์
3. ผู ้ ป ระเมิ น ส่ ง ผลการประเมิ น ตามก� า หนดเวลาและรั บ ผิ ด ชอบ
ต่อการประเมินของตน
4. หากภายหลังจากทีผ่ ปู้ ระเมินตอบรับประเมินบทความใดบทความ
หนึ่งแล้วพบว่าไม่มีความเชี่ยวชาญเนื้อหาในระดับที่มากพอที่จะ
วิจารณ์บทความดังกล่าวได้อย่างมีคุณภาพ ผู้ประเมินบทความ
จะรีบแจ้งให้กองบรรณาธิการทราบเพื่อหาผู้ทรงคุณวุฒิอื่นที่มี
ความเชี่ยวชาญประเมินแทน

