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ในปที่ 10 ของ “วารสารสหวิทยาการ” วิทยาลัยสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทั้งนี้คําวา “สหวิทยาการ” ที่มักจะมี
ประเด็นคําถามตางๆมากมาย ที่มิไดมีสูตรสําเร็จตายตัว และมีความ
เลือ่นไหลไปตามกระแสของสังคม ทีม่คีวามยอกยอนไปมากับประเด็น
ทั้งแนวคิด วิธีการ และปรากฏการณที่เกิดขึ้น ซึ่งบางครั้งมีมุมมอง   
ที่ใกลตัวและไกลตัวออกไปจากกรอบคิดแบบสมัยนิยม และอาจที่จะ
ยับยั้งขอบเขตหรือประเด็นในวงที่จํากัดได และยังขามพรมแดนหรือ
พื้นทีแ่หงศาสตรอื่น จงึไดกาํหนดประเดน็ของเรื่องใหม “สหวทิยาการ 
: อาสาสมัคร สตรี อัตลักษณ ประวัติศาสตร” ซึ่งก็ยังคงถือเปน
ประเด็นที่ยังคงทาทายตอวงการวิชาสหวิทยาการตอไป

ทั้งนี้ในวารสารเลมนี้ มีบทความที่หลากหลายเชนเดิม งานของ                        
จิตติมา เจือไทย บทความเรื่อง การพัฒนาระบบอาสาสมัคร:               
ภาพสะทอนจากการประเมินโครงการบานนนทภูมิบานแหงความสุข 
สวน เพ็ญพรรณ กี้เจริญ ไดศึกษาประเด็น การคุกคามทางเพศ                    
ในสังคมไทย และในงานศึกษาของ จิราภรณ ลิสกุลรักษ ศึกษา 
เศรษฐกิจพอเพียงกับความเสมอภาคหญิงชายในครัวเรือน                                    
ยุพิน เจริญสุข ไดศึกษา อัตลักษณและตัวตนความเปนชาติพันธุ     
ของผูหญิงมง: กรณีศึกษาแบบอัตชีวประวัติ นอกจากนี้ยังมีงาน              
เชงิประวัตศิาสตรของ กนกวรรณ อูทองทรัพย ไดศกึษาเรือ่ง การลมสลาย
ของเจาผูครองนครในหัวเมืองลานนาในทางการเมืองเศรษฐกิจ:       
เมืองนครลําปาง และงานศึกษาของ วรวิทย สุมาลัย การศึกษา
พัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณในบริเวณพื้นที่ราบ                 
ตอนกลางของจังหวัดลําปาง กอนพุทธศตวรรษที่ 24

บรรณาธิการ
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หากกลาวไดวา วารสารเลมน้ีถือไดวาออกมาเพ่ือทีจ่ะสะทอนมมุมอง
ของความเปน  “สหวิทยาการ” ภายใตการเปลี่ยนแปลงของกรอบคิด
และการแสดงจุดยืนใหมใหกับวงการวิชาการสหวิทยาการ เพื่อที่จะ
สะทอนในมุมมองที่กวางไกลออกไป ที่มิไดจํากัดพื้นที่และพรมแดน
แหงศาสตรสหวิทยาการตอไป

พิทยา สุวคันธ
2556
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The Development of a Volunteer System:
A Reflection from the “Bann Nonthapoom
Bann Haeng Khamsuk” Project Evaluation 

จิตติมา  เจือไทย1

การพัฒนาระบบ
อาสาสมัคร :
ภาพสะทอนจากการประเมิน
โครงการบานนนทภูมิบาน
แหงความสุข

1 อาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ



บทคัดยอ
บทความนี้ มวีตัถปุระสงคเพื่อนาํเสนอแนวทางการพฒันาระบบอาสาสมคัร 
ซึง่เปนภาพสะทอนจากการประเมนิโครงการพัฒนาระบบอาสาสมัคร
ภายใตโครงการบานนนทภูม ิบานแหงความสุข ผลการศึกษา พบวา 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการ ขึ้นอยูกับเงื่อนไขที่สําคัญ 
4 ประการ คือ (1) การสรางความเขาใจและสรางจุดหมายรวมกัน 
ของผูมสีวนเกีย่วของในการดาํเนนิโครงการ (2) การสรางระบบบรหิาร
จัดการฐานขอมูลอาสาสมัครที่มีประสิทธิภาพ (3) การสรางพื้นที่            
เพือ่เอื้อใหเกิดการมีสวนรวม การเรียนรู และการพัฒนาทักษะในการ
ทํางานของผูมีสวนเกี่ยวของ และ (4) การแสวงหาความรวมมือเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม การจะสราง
เงื่อนไขเหลานี้ใหเกิดขึ้น อาจไมไดขึ้นอยู กับการกําหนดรูปแบบ                 
ของกิจกรรม องคประกอบ หรือการกําหนดหนาที่ที่เปนลายลักษณ
อักษร หากแตอยูที่กระบวนการสรางความสัมพันธระหวางผูม ี                
สวนเกี่ยวของกับโครงการ เพื่อสรางกระบวนการเรียนรูรวมกันใน             
การจัดการโครงการ มองเห็นความสําคัญของการทํางานรวมกัน              
มองเห็นศกัยภาพของสมาชกิแตละคน มองเห็นคุณคาของการชวยเหลอื
ซึ่งกันและกัน มีความเปนผูนําและผูตามที่ด ีรวมถึงมีการรวมมือกัน
แกไขปญหาทีเ่กดิขึ้นอยางเปนกลัยาณมติร ทัง้นี้เพือ่สรางใหเกดิระบบ
อาสาสมคัรทีเ่ขมแขง็และยัง่ยืน เพื่อทาํใหบานนนทภมูิกลายเปนบาน
แหงความสุขสําหรับทุกคนอยางแทจริง

คําสําคัญ : ระบบอาสาสมัคร, การประเมินโครงการ, สถาน
สงเคราะหเด็กพิการ
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Abstract

This article aimed at proposing an approach to develop a volunteer 
system. A reflection was from the assessment of a volunteer                 
development project, the “Baan Nonthapoom Baan Haeng Khamsuk” 
project. The findings revealed that the project accomplishment 
level depended upon four crucial conditions: firstly, the construction 
of shared understandings and purposes of all involving in the                     
project implementation; secondly, the establishment of an effective 
volunteer database; thirdly, the creation of a space to facilitate 
cooperation, learning and working skill improvement of concerned 
parties; and fourthly the seeking of a cooperation to obtain                     
consecutive supports. Nevertheless, the formation of the said     
conditions may not be based on the set up of a framework                       
for activities, elements or written assigned duties. Rather,it could be 
established from the process of constructing relationships among 
those involved in the project for the emergence of a mutual learning 
process in the project implementation, the appreciation of each 
potential member, the value of team work and collaboration,               
appropriate leader-follower role taking as well as conjoint problem 
solving. Thus, it would make possible of a strong sustainable                
volunteer system formation which would bring about genuine 
happiness to everyone in “Baan Nonthapoom”, which is a home 
for happiness.

Keywords: Volunteer System, Project Evaluation, Home for 
Children with disabilities

005Journal of Integrated Sciences



วารสารสหวิทยาการ006 Journal of Integrated Sciences

สถานสงเคราะหเด็กพิการและทุพลภาพปากเกร็ด (บานนนทภูมิ)             

เปนหนวยงานสังกัด สํานักบริการสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคม

และสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

ทําหนาที่หรือภารกิจในการจัดบริการดานการสงเคราะหเลี้ยงดู            

การรักษาพยาบาล การบําบัดฟ นฟูสมรรถภาพทางการแพทย                

การกายภาพบําบัด การสงเสริมพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ 

สังคม อารมณ สติปญญา การสงเสริมการศึกษา การกีฬา และ               

การฝกอาชีพ เพื่อใหเด็กพิการสามารถพึ่งพาตนเองและกลับคืน                

สูสังคมได ปจจุบันสถานสงเคราะหฯ เปดดําเนินงานมากวา 40 ป         

มีเด็กจาํนวน 413 คน เพศหญิง 159 คน เพศชาย 254 คน รบัเดก็อายุ

ระหวาง 7-18 ป ที่ประสบปญหาถูกทอดทิ้งตามโรงพยาบาล              

สถานที่สาธารณะหรอืผูรบัจางเลี้ยง กาํพรา ขาดผูอปุการะ ครอบครวั

ฐานะยากจนไดรับการเลี้ยงดูไมเหมาะสม เรรอน พลัดหลง โดยแบง

ความพิการของเด็กออกเปน 5 ประเภท คือ พิการทางการมองเห็น 

พกิารทางกาย/การเคลือ่นไหว พกิารทางการไดยนิ/การสื่อความหมาย 

พิการทางสติปญญา การเรียนรู และพิการซํ้าซอน (สถานสงเคราะห
เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด, 2555, น. 12)

ดวยระยะเวลาการดําเนินงานที่ยาวนาน รวมถึงสภาพแวดลอมทาง

กายภาพ และส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเสื่อมสภาพ ชาํรดุทรดุโทรมไป

ตามกาลเวลา ทําใหสถานสงเคราะหเด็กพิการและทุพพลภาพ
ปากเกร็ดประสบปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานหลายดาน            
เชน ดานกายภาพ อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ดานคุณภาพชีวิต

เด็กพิการและเจาหนาที่ ดานอาสาสมัครและผูมีสวนไดสวนเสีย             

และดานสารสนเทศระบบขอมูล ดงันัน้ เพือ่เปนการแกปญหาทีเ่กดิขึ้น 

บทนํา



สถานสงเคราะหฯ จึงไดจัดทําโครงการ “บานนนทภูมิบานแหง               

ความสุข” ขึ้น เพื่อสงเสริมใหบุคลากรมีความสุขในการทํางาน                

เพื่อใหเด็กไดรับการคุมครองตามสิทธ ิพฒันาระบบอาสาสมัครใหได

มาตรฐาน และปรับปรุงสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับเด็กพิการ           

ภายใตเปาหมายดังกลาว โครงการ “บานนนทภูมิบานแหงความสุข” 

จึงประกอบไปดวย 4 โครงการยอย อันไดแก (1) โครงการพัฒนา

บุคลากร (2) โครงการพัฒนาระบบอาสาสมัคร (3) โครงการพัฒนา

ระบบฐานขอมูล และ (4) โครงการปรับปรุงภูมสิถาปตยกรรม เมือ่สิ้นสดุ

การดําเนินงานโครงการ สถานสงเคราะหเด็กพิการและทุพลภาพ

ปากเกร็ดไดกําหนดใหมีการประเมินโครงการ เพื่อใหทราบถึง                

ความสําเร็จหรือผลที่เกิดจากการดําเนินงานโครงการ เพื่อใชเปน

แนวทางในการปรับปรุงการดําเนินกิจกรรมในบานนนทภูมิตอไป

ผลจากการประเมินโครงการบานนนทภูมิบ านแหงความสุข                              

ในภาพรวม พบวา ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการทั้ง                  

4 โครงการยอย ขึ้นอยูกับเงื่อนไขที่สําคัญ ไดแก (1) การตระหนักถึง
คุณประโยชนที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานโครงการของผูมีสวน

เกี่ยวของ (2) จํานวนผูมีสวนเกี่ยวของและการบริหารจัดการเพื่อให

เกิดการมีสวนรวมของทุกภาคสวน (3) ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การดําเนินงานโครงการของผูมีสวนเกี่ยวของ และ (4) การไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานโครงการ อยางไรก็ตาม                

เมื่อเปรียบเทียบระดับความสําเร็จของแตละโครงการ พบวา 

“โครงการพฒันาระบบอาสาสมคัร” เปนโครงการทีป่ระสบความสาํเรจ็
นอยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการอื่น ทั้งนี้ อาจเปนเพราะ
บคุลากรสวนใหญมองวาโครงการดังกลาวทําใหเกดิภาระงานทีเ่พิม่ขึ้น 

จงึยงัมองไมเห็นถงึคุณประโยชนทีเ่กดิขึ้นจากการดําเนนิงานโครงการ
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ดงักลาวเทาท่ีควร รวมถึงยงัขาดความเขาใจรวมกันเก่ียวกับโครงการ 

เนือ่งจากยงัคุนเคยกบัการทํางานอาสาสมคัรในรปูแบบเดมิ นอกจากนี้ 

โครงการดังกลาวยังเปนโครงการที่มีผู มีสวนเกี่ยวของมากที่สุด              

การบรหิารจัดการเพือ่ใหเกดิการมสีวนรวมของผูมสีวนเกีย่วของทุกฝาย 

จึงอาจทําไดคอนขางนอยเมื่อเทียบกับโครงการอื่น เพราะนอกจาก

การดาํเนินงานโครงการดังกลาวจะตองเกิดจากความรวมมือของเจา

หนาที่ผู ปฏิบัติงานแลว ความรวมมือของบุคคลภายนอกซึ่งเปน              

อาสาสมคัร กเ็ปนสิง่ทีส่าํคัญ และสงผลตอความสาํเรจ็ของโครงการ

ดวยเชนกัน ดังนัน้ บทความนี้ จึงมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอแนวทาง

การพฒันาระบบอาสาสมคัรในสถานสงเคราะหเดก็พกิารและทุพลภาพ

ปากเกร็ด ซึ่งเปนภาพสะทอนที่ไดจากการประเมินโครงการพัฒนา

ระบบอาสาสมัคร ภายใตโครงการบานนนทภูมิ บานแหงความสุข          

เพื่อสรางเงือ่นไขท่ีทาํใหเกิดการขับเคลือ่นการดําเนินงานอาสาสมัคร

ของบานนนทภูมิใหเปนระบบที่มีประสิทธิภาพและเปนประโยชน            

ตอสังคมตอไป

ความสําคัญของปญหา 
สถานสงเคราะหเด็กพิการและทุพลภาพปากเกร็ด มีบุคลากร                                

รวมทัง้สิ้น 133 คน ตอเดก็พิการ จาํนวน 413 คน เมือ่จาํแนกบคุลากร
ตามประเภทของงานพบวามีบุคลากรที่เกี่ยวของกับการดูแลเด็ก               
ทีเ่ปนแมบานและพีเ่ลี้ยงเพียง 50 คน และเปนกลุมวิชาชีพทีเ่กี่ยวของ

กับเด็กราว 20 คนเทานั้น ซึ่งถือวาเปนภาระที่ค อนขางหนัก                        

เมื่อเทียบปริมาณงานกับจํานวนบุคลากรที่มีอยู (สถานสงเคราะห           
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เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด, 2555, น.7) สวนอาสาสมัคร              

ที่เขาไปทํางานในสถานสงเคราะหฯ มี 2 ประเภท คือ อาสาสมัคร            

ตางชาติที่มีระบบคัดกรองจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ                      

ซึ่งมีจํานวนไมมาก และอาสาสมัครประเภทที่สอง คือ อาสาสมัคร

ทั่วไปที่สามารถเขารวมกิจกรรมเปนครั้งคราว และอาสาสมัคร                       

ทีไ่ปบาํเพญ็ประโยชนเพือ่เกบ็คะแนน เกบ็ชัว่โมงการบําเพญ็ประโยชน

จากการถูกคุมประพฤติ การเขามาชวยเหลือหรือบําเพ็ญประโยชน

ของอาสาสมัครประเภทที่สอง จึงอาจทําใหเด็กไมไดรับประโยชน            

จากอาสาสมัครเทาทีค่วร ซํา้รายไปกวานัน้ การเขามาแสดงความรัก 

ความเมตตาของอาสาสมัครเพียงช่ัวครั้งชั่วคราวแลวก็จากไปและ                   

ก็อาจทําใหเด็กเกิดความโหยหา นอกจากนั้นการเขามาเพื่อจัดเลี้ยง

อาหาร โดยมีเปาหมายเพ่ือใชเดก็พิการเปนเครื่องมือในการสอนเร่ือง                    

บาป บุญ คุณ โทษ ใหกับลูกหลานตนเอง ก็เปนเหมือนการลดทอน

ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของเด็กพิการดวยเชนกัน ดวยสภาพปญหา   

ทีเ่กดิขึ้นดังกลาว โครงการพัฒนาระบบอาสาสมัครจงึเกดิขึ้นดวยแนวคดิ

ที่ตองการใหเจาหนาที่สถานสงเคราะหฯ รวมมือกันแกไขปญหาหรือ
คดักรองกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัเด็กจากบคุคลภายนอก และสงเสริม
ใหอาสาสมคัรเขามามีสวนรวมในการทาํงานเพื่อพฒันาเดก็ สามารถ

แบงเบาภาระของเจาหนาทีผู่ปฏบิตังิาน รวมถงึการตระหนักถงึศักดิศ์รี

ความเปนมนุษยของเด็กทุกคน
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ภายใตแนวคิดดังกลาว โครงการพัฒนาระบบอาสาสมัคร จึงกําหนด

ตวัชีว้ดัในการดาํเนนิงาน 3 ประการ ไดแก (สถานสงเคราะหเดก็พกิาร

และทุพลภาพปากเกร็ด, 2555, น.10) 

 1 มีการจําแนกประเภทอาสาสมัครอยางชัดเจน 

 2.  มีแนวปฏิบัติเรื่องการรับ การบริหารจัดการ และการพัฒนา

ระบบอาสาสมัครอยางเปนระบบ 

 3. มีอาสาสมัครเขามาสนับสนุนการดําเนินงานบานนนทภูม ิ           

ไมนอยกวา 40 คน และมีการพฒันาเพื่อใหไดอาสาสมคัรท่ีมุงมัน่และ

มีทักษะในการสนับสนุนงานอยางตอเนื่องโดยกําหนดกิจกรรมการ

ดําเนินงานเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด ดังนี้ 

  (1) สํารวจความตองการอาสาสมัครของเด็กและบุคลากร

   บานนนทภูม ิ

  (2) จดัเวทแีลกเปลี่ยนประสบการณระหวางบคุลากร อาสาสมคัร 

   และผูเชี่ยวชาญ จํานวน 6 ครั้ง เพื่อกําหนดแนวปฏิบัติ

   ในการรับและการบริหารจัดการอาสาสมัคร พรอมทั้ง
   ประเมินผลการปฏิบัติอยางตอเนื่อง

  (3) พัฒนาคูมืออาสาสมัครเพื่อสงเสริมงานบานนนทภูม ิ

  (4) รับสมัครและคัดกรองอาสาสมัคร 
  (5) ปฐมนิเทศและอบรมอาสาสมัครเพื่อเตรียมความพรอม
   กอนปฏิบัติงาน 

  (6) ดําเนินกิจกรรมอาสาสมัคร 

  (7) จดัเวทแีลกเปลีย่นประสบการณอาสาสมัคร จาํนวน 3 ครัง้

 ทัง้นี้ เมือ่กระบวนการดาํเนนิงานโครงการไดขับเคลื่อนมาจนเกอืบ
สิ้นสุดระยะเวลาดําเนินการ จึงควรมีการติดตามประเมินโครงการ 
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาโครงการใหตอบสนองตอเจตนารมณ               

ที่กําหนดไวตอไป
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วัตถุประสงคการศึกษา
(1) เพื่อศึกษาสถานภาพของการดําเนินการตามโครงการวา                        

อยูในระดับใดของความสําเร็จ โดยยึดผลที่เกิดขึ้นไปเทียบกับดัชน ี            

ชี้วัดของโครงการ

(2) เพื่อศึกษาเงื่อนไขและกระบวนการที่นําไปสูความสําเร็จ รวมทั้ง

ขอจํากัด ปญหาอุปสรรคของการบริหารจัดการและกระบวนการ

ดําเนินโครงการ

วิธีดําเนินการศึกษา
วิธีดําเนินการศึกษาใชการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

ตามแนวทางของการศึกษาปรากฏการณจากฐานราก (Grounded 

Theory) เพื่อศึกษาสภาพธรรมชาติของโครงการวามีกระบวนการ

ดาํเนนิการอยางไร และมผีลของโครงการเปนอยางไร รวมทัง้เพือ่ศกึษา

เงือ่นไขและกระบวนการที่นาํไปสูความสาํเรจ็ ขอจาํกดั ปญหา อปุสรรค

ของการบรหิารจดัการและกระบวนการดาํเนนิโครงการ โดยใหความสาํคญั

กบัความเห็นรวมกนัของผูมสีวนเกีย่วของกับโครงการ เพราะความคดิ

พื้นฐานของการวิจัยภายใตวิธีวิทยาดังกลาว เชื่อวามนุษยไดสราง
ความหมายตาง ๆ ที่อยู รอบตัวขึ้นมาจากความสัมพันธกับผูอื่น            
ไมวาจะเปนเรื่องของความเอ้ืออาทร ความรวมมือ การแขงขัน หรือ

การอยูรวมกันอยางเกื้อกูล ตามนัยนี้ ปรากฏการณทางสังคม หรือ

ความจริงทางสังคม จึงถูกตีความและใหความหมายโดยคนที่อยูใน
บรบิททางสังคมนัน้ (นภาภรณ หะวานนท, 2543, น.3) 

ดังนั้น การศึกษาโดยการคิดไวลวงหนาวาสิ่งตาง ๆ มีความหมาย             

ตอคนอยางไร จงึอาจทําใหไดขอสรปุทีผ่ดิพลาดในการทาํความเขาใจ

ปรากฏการณทีเ่กดิขึ้นจากการดําเนนิงานโครงการ เพราะปรากฏการณ

ทางสังคมมีความสลับซับซอนและหลากหลาย เราจึงไมสามารถ
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ทาํความเขาใจปรากฏการณทางสงัคมอยางมคีวามหมาย ถาเรามุงศกึษา

เพียงหาแต “ความเหมือน” และละทิ้ง “ความแตกตาง” ออกไป 

วธิกีารศกึษา ใชวธิกีารเกบ็ขอมลูจากผูใหขอมลูหลกั (Key Informants) 

ซึง่เปนผูเก่ียวของกบัโครงการ ดวยวิธีการสมัภาษณเชิงลึก (In-depth 

Interview) โดยใชแนวคําถามที่ไมมีโครงสรางตายตัว แตเปนแนว

คาํถามทีเ่ปดโอกาสใหมกีารสนทนาในประเดน็สาํคญั ๆ ไดอยางลกึซึ้ง

และรอบดาน เพือ่ชวนใหสนทนาอยางเปนธรรมชาตลิื่นไหล และไดขอมูล

ที่ตองการโดยละเอียด เพื่อชวยใหผูวิจัยตีความปรากฏการณนั้น ๆ    

ไดตรงความหมายของสิ่งที่เกิดขึ้น อันจะนําไปสู ความเขาใจใน

ปรากฏการณนัน้ ๆ อยางชัดเจน โดยแยกแนวคําสัมภาษณ ออกเปน 

2 สวน ไดแก แนวคาํสัมภาษณสําหรบัอาสาสมคัร และแนวคาํสมัภาษณ

สําหรับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูใหขอมูลหลัก คือ บุคคลผูมีสวนเกี่ยวของกับโครงการรวม 21 คน 

ประกอบดวย เจาหนาที่ฝายบริหารงานท่ัวไป ฝายประชาสัมพันธ           
ฝายสังคมสงเคราะห ฝายการศึกษา ฝายฝกอาชีพและอาชีวบําบัด 

ฝายสวสัดกิารสงเคราะห พยาบาล พีเ่ลี้ยงเดก็ แมบาน และอาสาสมคัร 
การเลือกผูใหขอมูลหลักใชการเลือกตัวอยางเชิงทฤษฎี (Theoretical 
Sampling) เพราะในกระบวนการวิจัยภายใตวิธีวิทยาดังกลาว                   

ไมสามารถกําหนดลวงหนาไดวาจะเก็บขอมูลจากใคร หรือตองการ

ขอมลูจาํนวนมากเพยีงไร เพราะการเกบ็ขอมลูถกูกาํหนดโดยขอเสนอ
เชิงทฤษฎ ี (Theoretical Proposition) ดังนั้นกระบวนการวิจัยดังกลาว 
จึงไมอาจแยกขัน้ตอนของการเกบ็ขอมลู การสรางมโนทัศน การเช่ือม

โยงมโนทัศน และการหาขอสรุปเชิงทฤษฎีเบื้องตนไดอยางเด็ดขาด 

แตตองทําขั้นตอนตาง ๆ นี้ไปพรอม ๆ กัน (นภาภรณ หะวานนท, 

2543, น. 3-4)
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ดวยเหตุนี้ จาํนวนและการเลอืกผูใหขอมลูหลกั จงึเกดิขึ้นจากความคดิ

พื้นฐานที่วา ขอเสนอเชิงทฤษฎีชั่วคราว (Temporary Theoretical 

Proposition) เปนเพยีงแนวทางกวาง ๆ  เพือ่ใหนกัวจิยัทราบวา ควรรวบรวม

ขอมูลเกี่ยวกับอะไรบาง การรวบรวมขอมูลก็มิใชจะรวบรวมขอมูล 

เพือ่มาสนับสนุนขอเสนอเชงิทฤษฎอีนัใดอนัหนึ่งโดยเฉพาะ แตเปนการ

รวบรวมขอมูลเพื่อมาปฏิเสธ (Negative Case) ขอเสนอเชิงทฤษฎี

ชัว่คราวที่นกัวิจยัมีอยู ทั้งนี้ เพื่อนาํความแตกตางที่พบมาปรับเปลีย่น

ขอคนพบเดิมของนักวิจัยนั่นเอง

ภายใตความคิดพื้นฐานดังกลาว การทําวิจัยจะดําเนินไปเรื่อย ๆ              

จนผูวิจัยแนใจวา แมจะทําการวิเคราะหขอมูลเพิ่มขึ้น ก็จะไมชวยใน

การปรับเปลี่ยนมโนทัศนและขอสรุปเชิงทฤษฎีที่มีอยูได ซึ่งเรียกวา 

ทฤษฎีถึงจุดอิ่มตัว (Theoretical Saturation) กระบวนการเก็บขอมูล

จึงยุติลง ดังนั้นการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ จึงเริ่มจาก

ผูใหขอมูลหลักคนที่หนึ่งไปเรื่อยๆ จนเกิดความอิ่มตัวของขอมูล            

กลาวคือ แมจะถามขอมูลอีกอยางไร ก็จะไดขอมูลซํา้ ๆ ไมกอใหเกิด

ความหมายใหม จงึยุตกิารสัมภาษณ ซึง่ในระหวางสัมภาษณไดดําเนนิ
การบันทึกเสียง และนํามาถอดคําสัมภาษณแบบคําตอคํา จากนั้น          
จึงนําตัวบท (Text) จากการถอดคําสัมภาษณมาวิเคราะหโดยอาศัย

แนวทางการสรางแนวความคิดจากขอมูลเพื่อหาขอสรุปอันเปนขอ

เสนอเชิงทฤษฎีตอไป

การวเิคราะหขอมูลเพือ่ทราบความหมายของความสาํเรจ็ของโครงการ 
ทีก่าํหนดเปนดชันีชี้วดัซึ่งมีลกัษณะเชิงคุณภาพนัน้ จะวิเคราะหขอมูล

เพือ่สรางความหมายของดชันวีามคีณุสมบตั ิ(Property) เปนประการใด 
เพื่อสะทอนความหมายใหเกิดความเขาใจ การประเมินในลักษณะนี้

จึงไมไดชี้ใหเห็นแตในดานดัชนีเทานั้น หากแตวิเคราะหกระบวนการ
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และเงื่อนไขที่ทําใหเกิดดัชนีดวย เพื่อจะไดเปนแนวทางสําหรับการ

บริหารโครงการ ซึ่งเปนกิจกรรมการกระทําและความคิดที่มีผลตอ

ความสําเร็จของดัชน ีสวนวิธีการวิเคราะหจะสรางแนวคิด (Concept) 

จากขอมูลและนํามาเชือ่มโยงเพือ่สรางความหมายหรอืคําอธบิายดัชน ี

กระบวนการ และเงื่อนไขของการบริหารจัดการ เพื่อใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงการดําเนินงานโครงการใหบรรลุตามวัตถุประสงคของ

โครงการตอไป อยางไรก็ตาม เนือ่งจากไมสามารถเปดเผยช่ือจริงของ

ผู ใหขอมูลหลักได ทุกชื่อที่ปรากฏในบทความ จึงเปนชื่อสมมติ            

ที่กําหนดขึ้นแทนทั้งสิ้น

กรอบแนวคิดในการศึกษา
การประเมินโครงการพัฒนาระบบอาสาสมัครครั้งนี้ มุงศึกษาใน

ประเด็นตอไปนี้

 (1) สภาพการณของการดําเนินโครงการ โดยศึกษาสภาพการณ   

ทีเ่กดิขึ้นกอนดําเนนิโครงการ และการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึ้นจากการดําเนนิ

กจิกรรมตามโครงการ เพื่อใหบรรลวุตัถปุระสงคตามตวัชีว้ดัทีก่าํหนด
 (2) การมีสวนรวมของผูมีสวนเก่ียวของและผลท่ีเกดิขึ้น โดยศึกษา
เงื่อนไขท่ีเอ้ือใหเกิดการเปล่ียนแปลงไปสูความสาํเรจ็ รวมถึงขอจาํกัด 

ปญหา และอุปสรรคของการดําเนินโครงการ

 (3) ความคาดหวังตอโครงการของผูมีสวนเกี่ยวของ โดยศึกษา
ความคาดหวังของเจาหนาที่ผู ปฏิบัติงานและอาสาสมัครที่มีตอ

โครงการ เพราะการทีผู่มสีวนไดสวนเสยีกับโครงการ (Stakeholders) มี

เปาหมายหรอืความคาดหวังทีเ่ปนอนัหนึ่งอันเดยีวกนัหรอืใกลเคยีงกัน 
ยอมมีความสําคญัตอความรวมมือกนัในการทํางานและความสําเร็จ
ของงาน
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ผลการศึกษา
สภาพการณและการดําเนินการสูเปาหมาย
กอนหนาการดาํเนนิโครงการพฒันาระบบอาสาสมคัร สถานสงเคราะห

เด็กพิการและทุพลภาพปากเกร็ดประสบปญหาการขาดแคลน

บคุลากรทีเ่กี่ยวของกับการดูแลเด็กพกิาร เนือ่งจากบุคลากรทีเ่กี่ยวของ

กับการดูแลเด็ก ตองรับผิดชอบงานดานอื่น ๆ เชน การดูแลบุคคล

ภายนอกที่เขามาจัดเลี้ยงอาหาร บริจาคสิ่งของ หรือการศึกษาดูงาน

ของนกัเรยีน นกัศกึษา และประชาชนท่ัวไป ทาํใหเจาหนาทีต่องรับผดิชอบ

ภาระงานทีค่อนขางหนักเมือ่เปรยีบเทยีบปรมิาณงานกับจํานวนบคุลากร

ที่มีอยู รวมถึงการขาดแคลนอาสาสมัครที่ตอเนื่องและมีคุณภาพ 

เพราะอาสาสมัครสวนใหญ เปนอาสาสมัครทีเ่ขาไปบําเพ็ญประโยชน

เพื่อเก็บคะแนน เก็บชั่วโมงการบําเพ็ญประโยชนจากการถูกคุม

ประพฤต ิจงึอาจทาํใหเดก็ไมไดรบัประโยชนจากอาสาสมคัรเทาที่ควร 

ภายใตสภาพปญหาดังกลาวสถานสงเคราะหเดก็พิการและทพุลภาพ

ปากเกรด็ จงึไดจดัทาํโครงการพฒันาระบบอาสาสมคัร โดยมเีปาหมาย

เพื่อจัดระบบอาสาสมัครเพื่อใหมีคนเขามามีสวนรวมในการดูแลเด็ก 
และสรางระบบเพือ่ใหคนเหลานัน้เปนอาสาสมัครทีม่คีณุภาพสามารถ
ชวยแบงเบาภาระในการดูแลเด็ก

การดาํเนนิกจิกรรมตามโครงการนัน้เริม่จากการสํารวจความตองการ

ของบุคลากรภายในสถานสงเคราะหฯ วามีความตองการอาสาสมคัร
ประเภทใด ซึง่จากการระดมความคิดเหน็ของบคุลากรดงักลาว ทาํให
สามารถจัดจําแนกประเภทของอาสาสมัคร ไดเปน 7 ประเภท ดังนี้ 

 (1) อาสาสมัครฝกพูด ทุกวันเสาร  

 (2) อาสาสมัครสอนการบาน ทุกวันอาทิตย  

 (3) อาสาสมัครทําความสะอาด ทุกวันจันทร  
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 (4) อาสาสมัครเลานิทาน ทุกวันอังคาร  

 (5) อาสาสมัครดูแลเด็กพิการ ทุกวันพุธ 

 (6) อาสาสมัครสอนภาษาตางประเทศ ทุกวันพฤหัสบดี 

 (7) อาสาสมัครบันทึกขอมูลและจัดเก็บเอกสาร ทุกวันศุกร 

โดยไดกําหนดเงื่อนไขเพื่อนิยามคําวา “อาสาสมัคร” เพื่อใหแตกตาง

จากคนทั่วไปที่เขามาบริจาค มาบําเพ็ญประโยชน หรือจิตอาสา             

เพียงครั้งคราววาหมายถึง อาสาสมัครที่สามารถทํางานตอเนื่อง          

เปนประจําตั้งแต 3 เดือนขึ้นไป 

กิจกรรมที่ดําเนินการตอมา คือ การประชาสัมพันธเพื่อเผยแพร

โครงการดังกลาวใหเปนที่รับรูของบุคคลท่ัวไปผานชองทางตาง ๆ             

เชน เว็บไซต อีเมล เฟสบุค แผนภาพประชาสัมพันธ หรือการพูดคุย

ผานสื่อตาง ๆ เนื่องจากชวงเวลาที่เริ่มดําเนินโครงการอยูในชวง

วันลอยกระทง จึงมีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธเพื่อรับสมัคร                

อาสาสมัครใหมาชวยทํากระทงใหกับเด็กพิการ เพื่อเปนการสํารวจ   

ในเบื้องตนวาจะมีผูสนใจเขามารวมเปนอาสาสมัครจํานวนมากนอย
เพยีงใด แมวาการเปดรับสมัครอาสาสมคัรดงักลาวจะเปนการมารวมทํา
กจิกรรมเพยีงครัง้เดยีวแลวจบไป ซึง่อาจไมสอดคลองกบัประเภทและ
ความหมายของอาสาสมัครในขางตน แตก็เปนจุดเริ่มตนในการ

ประชาสัมพันธโครงการดังกลาวใหบุคคลภายนอกไดรับรูมากขึ้น

การกําหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องการรับสมัคร และการบริหารจัดการ 
เริม่จากการใหกรอกใบสมัคร แนบสําเนาบัตรประชาชน พรอมรูปถาย 
และเปดโอกาสใหอาสาสมัครไดพูดคยุซักถามรายละเอยีดการทํางาน

ของอาสาสมัครแตละประเภท กอนที่จะตัดสินใจวาจะสมัครเปน          

อาสาสมัครประเภทใด ทั้งการสอบถามทางโทรศัพท หรือเขามา   
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สอบถามที่สถานสงเคราะหฯ และเมื่ออาสาสมคัรตดัสนิใจวาจะสมคัรเปน

อาสาสมัครประเภทใดแลว จึงนัดหมายวัน เวลา เพื่อเริ่มปฏิบัติงาน

สวนการปฐมนิเทศและอบรมอาสาสมัคร เพื่อเตรียมความพรอมใน

การปฏบิตังิานนัน้ไมไดดําเนนิการในลักษณะที่เปนทางการ แตเจาหนาที่

จะพดูคยุกับอาสาสมคัร โดยชี้แจงใหรบัทราบถงึวตัถุประสงคของการเปด

รับอาสาสมัคร ลักษณะการทํางานของอาสาสมัครแตละประเภท             

การดาํเนนิงานของสถานสงเคราะหฯ และขอปฏบิตัใินการเปนอาสาสมคัร 

เชน การแตงกาย การปฏบิตัติวัตอเดก็ ฯลฯ รวมถงึการนัดหมายวันเวลา

ในการปฏบิตังิาน โดยในขณะที่ผูเขยีนทําการประเมนิสถานสงเคราะหฯ 

มจีาํนวนอาสาสมัครทีเ่ขามาชวยดําเนนิงานมากกวา 40 คน แตมจีาํนวน

อาสาสมัครที่เขามาชวยดําเนินงานอยางจริงจังและตอเนื่องนอยกวา 

10 คน โดยแยกเปน 2 ประเภทหลัก คือ (1) อาสาสมัครที่ทํางาน

เกี่ยวของกบัเดก็โดยตรง เชน การฝกพดู ดแูลเดก็พิการ สอนการบาน 

สอนภาษาตางประเทศ และเลานิทาน และ (2) อาสาสมัครที่ทํางาน

ไมเกีย่วของกับเด็ก เชน ทาํความสะอาด การจัดเก็บเอกสาร และการ
บันทึกขอมูล

ดงันัน้ หากพิจารณาจากกิจกรรมซ่ึงเปนขอมลูเชิงประจกัษ (Outputs) 

ทีเ่กดิขึ้นจากการดําเนนิการดังกลาวขางตน จะเหน็วา โครงการดงักลาว

ยงัไมประสบความสําเร็จเทาทีค่วร และยังไมบรรลุตวัชี้วัดของโครงการ
ที่กําหนดไวครบถวนทัง้ 3 ขอ โดยพบวา แมวาโครงการดังกลาวจะมี
การจําแนกประเภทอาสาสมคัรที่ชดัเจน มกีารกาํหนดแนวทางการปฏบิตัิ

เรือ่งการคัดกรองและรับสมัครอาสาสมัคร มกีารปฐมนเิทศอาสาสมัคร 

และมจีาํนวนอาสาสมัครทีเ่ขามาสนบัสนนุการดาํเนนิงาน มากกวา 40 คน 
แตเมื่อพิจารณาถึงความตอเนื่องและยั่งยืน กลับพบวามีอาสาสมัคร
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ทีเ่ขารวมกับโครงการอยางตอเนื่องนอยกวา 10 คน นอกจากนี้พบวา

ยังมีบางกิจกรรมที่ยังมิไดดําเนินการใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม        

ที่ชัดเจนและใชประโยชนไดจริง เชน ยังไมมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยน

ประสบการณระหวางอาสาสมัครและเจาหนาที่ ยังไมมีกิจกรรม             

ในการพัฒนาอาสาสมคัรใหเกดิทักษะในการสนับสนุนการดาํเนนิการ

อยางตอเนื่อง สวนการพฒันาคูมอือาสาสมัคร แมจะมกีารดาํเนนิการ 

แตก็ยังไมเสร็จสมบูรณและมีขอจํากัดในการนําไปใชประโยชน              

ดงันัน้ จงึอาจทาํใหเจาหนาที่ผูปฏบิตังิานและอาสาสมคัร ยงัไมมโีอกาส

ไดสรางความเขาใจและสรางจุดหมายรวมกันในการทํางานเพื่อ               

ปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการโครงการใหสอดคลองกับ                

ความตองการของทั้งสองฝาย ทั้งนี้ ควรพัฒนาระบบอาสาสมัครให

เกดิกลไกทีส่ามารถขับเคลือ่นตอไปไดอยางมปีระสทิธภิาพ มอีาสาสมัคร

ทีม่ีศกัยภาพเขามามีสวนรวมในการสงเสริมพฒันาเดก็อยางตอเนือ่ง

และยั่งยืน อันจะเปนการชวยแบงเบาภาระของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 

และสรางความสุขในการทํางานตอไป

“ ... หกเดือนแรกแทบบอกไดเลยวา โยนมันทิ้งไปเถอะ            
โครงการนี้ ของเดมิเลี้ยงอาหารก็มเียอะอยูแลว เอามาอกีแลวหรอื 

เจาหนาทีเ่รากก็ลัวส ิโหพี!่จะมาจบัผดิเราหรอืเปลา คอืทกุคนกลวั 

แคอาสาสมัครตางชาติยังไมพออีกหรือ เอาคนไทยมาดวย

ทําไม...”
(ปริญญา, สัมภาษณ, 2556)

การมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของและผลท่ีเกิดขึ้น
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คําบอกเลาของเจาหนาที่และอาสาสมัครในขางตน คือ ภาพสะทอน

ที่แสดงใหเห็นถึงสาเหตุเบื้องลึกที่ทําใหโครงการพัฒนาระบบ                

อาสาสมัครของบานนนทภูมิ ยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร          

เมื่อเทียบกับตัวชี้วัดที่กําหนด เพราะเมื่อพิจารณา “ความเปนจริง” 

เบื้องหลงัของการดาํเนินงานโครงการ รวมถึงกระบวนการมีสวนรวม

ของผูมีสวนเกี่ยวของ พบวาการดําเนินโครงการดังกลาวยังมีเงื่อนไข
ที่เปนขอจํากัดและมีปญหาอุปสรรคในการดําเนินการที่สงผลตอ       
ความสําเร็จของโครงการหลายประการ ดังนี้
 (1) เจาหนาทีผู่ปฏบิตังิานสวนใหญ ยงัขาดความเขาใจรวมกันเกีย่ว
กบัแนวคดิและวัตถปุระสงคการดําเนนิงานโครงการ ซึง่อาจเปนเพราะ

เปนโครงการใหมที่คิดริเริ่มดําเนินการเพื่อพัฒนาการจัดระบบ                

อาสาสมัครใหมีประสิทธิภาพ และมีการทํางานที่ตองเชื่อมโยงกับ
หลายฝายที่เกีย่วของ แตบคุลากรจาํนวนมากยงัคุนเคยและเขาใจการ
ทาํงานอาสาสมัครในรูปแบบเดมิ จงึทําใหเกดิปญหาในปฏบิตังิานรวมกัน 

เชน ความเขาใจในเรื่องของการคดักรองระหวางอาสาสมัครกบัจติอาสา 

“ ... อยางเรามาทํางานทั้งวัน แตปอนขาวมันชวงเวลาเดียว  

พอถงึเวลาอืน่ มนักเ็หมอืนแบบวาไมรูจะไปทาํอะไร มนัคลายกับวา 

มนัจะไปเฉพาะ เจาะจงไมไดวา อาสาสมคัรตองทาํแบบน้ีเทานัน้ 

มันเหมือนกับวา เรามุงมั่นอยากมาทํางาน แตจะใหเราปอนขาว

อยางเดียวแคนัน้ มนักด็เูหมือนวาเราไมไดทาํประโยชนใหคุมคา

กับเวลาที่เราเสียสละมาทํา ถาเปนอยางนี้ตอไป ก็ไมรูเหมือน

กันวาจะทํางานนี้ไดนานแคไหน ...”

(นัยนา, สัมภาษณ, 2556)
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ยงัมีความเขาใจนิยามความหมายของคาํวา “อาสาสมคัร” ไมตรงกนั 

ความเขาใจเกีย่วกบัขอบเขตของงานอาสาสมัคร ยงัไมเปนทีร่บัรูทัว่กนั

และเปนไปในทศิทางเดยีวกัน ทาํใหการเกดิความสับสนในการประสาน

การปฏิบัต ิจนนําไปสูความขัดแยงระหวางเจาหนาที่ที่ทํางานรวมกัน 

ดังคําบอกเลาที่วา

 (2) เจาหนาท่ีผูปฏิบติังานสวนใหญ ยงัมีทศันคติตอการดาํเนินงาน

โครงการในแงลบ โดยมีบางสวนมองวาการดําเนินงานโครงการ            

ดังกลาว “เปนภาระ” “ตองวุนวาย” “ตองคอยดูแลอาสาสมัคร”              
ทีเ่ขามาทาํงาน บางสวนมองวาการเขามาของอาสาสมคัรเหมือนเปน 

“การจบัผดิ” เจาหนาที่ เพราะอาจนาํเรือ่งภายในองคกรออกไปเผยแพร

ภายนอก บางสวนมองวาการเขามาของอาสาสมัคร ทําใหเจาหนาที่
ตองปรบัเปลี่ยนวธิกีารทาํงานหลายเรื่อง ดวยมมุมองและทศันคตดิงักลาว 
จงึทําใหการปฏบิตัติวัของเจาหนาที่บางสวนตออาสาสมคัร เปนไปดวย

ความหวาดระแวง แสดงทาททีี่ไมเปนมติร จนทาํใหเกดิชองวางระหวาง

ความสัมพันธของเจาหนาที่และอาสาสมัคร ประกอบกับยังไมมี          
การจัดกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางอาสาสมัคร

และเจาหนาที ่ชองวางของความสัมพนัธดงักลาว จงึยงัไมไดรับการแกไข
เพื่อนําไปสูการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีตอกันระหวางเจาหนาที่และ

“ ... บางทีการสื่อสารอาจไมเขาใจวา งานอาสาสมัครกับ          

งานบําเพ็ญประโยชนมันแตกตางกันอยางไร เขาก็หวังดีรับไป   

แตไมไดแยกวาที่มาประจํากับมาชั่วคราว ก็เลยเลือกไมถูกวา              

งานอาสา กับจิตอาสามันแตกตางกันอยางไร มันก็เลยมีปญหา

ตรงนี้ ....”
(วาสนา, สัมภาษณ, 2556)
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อาสาสมัคร สงผลใหชองวางของความสัมพันธดังกลาวขยายออก

กวางขึ้น จนยากที่จะนําไปสูความสําเร็จของโครงการ

 (3) เจาหนาที่ผู ปฏิบัติงานและอาสาสมัคร มีมุมมองเกี่ยวกับ               

“การทาํงานอาสาสมคัร” แตกตางกนั และยงัไมมกีารสือ่สารเพื่อสราง

ความเขาใจรวมกนั โดยเจาหนาทีผู่ปฏบิตังิานมองวา การเขามาทาํงาน

ของอาสาสมคัร คอื การเขามาทาํงานเพื่อชวยแบงเบาภาระของเจาหนาที่ 

แตในมมุมองของอาสาสมคัรมองวา การสมคัรใจเขามาทํางานดงักลาว 

คอื การเสยีสละเวลาสวนตวั เสยีสละเวลาการทํามาหากนิ เพื่อมาทาํงาน

ใหกับสวนรวม ดวยมมุมองทีแ่ตกตางกนัดงักลาว สงผลใหอาสาสมคัร

เกดิความรูสกึวาตนเองไมมอีาํนาจอสิระในการกําหนดเปาหมายการทํางาน

ของตนเอง เพราะเจาหนาที่จะเปนผูกําหนดวาจะใหดูแลเด็กคนใด 

ทาํงานอะไร แตเมือ่เขาสูกระบวนการทํางาน อาสาสมคัรกลบัตองเปน

ผูคิดกระบวนการทาํงานเองทัง้หมด ซึง่หากงานท่ีเขาไดรับมอบหมาย

ไมตรงกับความตองการ ความถนัด หรอืความรูทีม่อียูเดมิ อาสาสมัคร

บางคนจะเกดิความรูสกึสับสนในการทํางาน ไมรูวาตนเองควรจะทําอะไร 

และทาํเพื่ออะไร จงึอาจทาํใหอาสาสมคัรเกดิความรูสกึวา การเสยีสละ
เวลาซึ่งเปนความสุขสวนตัว เพื่อเขามาเปนอาสาสมัคร หรือเพื่อเขา
มาชวยเหลือเด็กโดยไมหวังผลตอบแทนนั้นไมคุมคากับเวลาที่ตนเอง

ตองสญูเสยีไป รวมถงึการทํางานดงักลาวกไ็มทาํใหเกดิความภาคภูมใิจ

ในตนเอง หรอืเกดิการพัฒนาทักษะในการทํางาน เพราะไมไดมสีวนรวม
ในการกาํหนดเปาหมายในการทํางาน  และไมเกดิกระบวนการเรยีนรู
ในการทํางาน รวมถึงงานที่ ได รับมอบหมายก็อาจไมตรงกับ                    
ความตองการของตนเอง ประเด็นดังกลาวสะทอนไดจากคําบอกเลา

ของอาสาสมัครวา
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 (4) การขาดการมีสวนรวมระหวางเจาหนาที่ผู ปฏิบัติงานและ             

อาสาสมัคร ในการกําหนดเปาหมายและวางแผนการทํางานรวมกัน 

เนื่องจากยงัไมมกีารถอดบทเรยีนรวมกนัระหวางเจาหนาที่กบัอาสาสมคัร 

เพื่อทบทวนปญหาทีเ่กดิขึ้นในการดําเนนิการ และรวมกันวางแผนการ
ดาํเนนิงาน กาํหนดแนวทางปฏบิตัแิละขัน้ตอนการทํางานใหสอดคลอง
กบัความตองการของทัง้สองฝายเพื่อนาํไปสูการแกไขปญหาอยางจรงิจงั 

ซึง่อาจเปนเพราะทีผ่านมา โครงการดังกลาวเกดิขึ้นจากความตองการของ

สถานสงเคราะหฯ หากตองรอรับฟงความคดิเห็นจากผูเกีย่วของทุกฝาย 
กอ็าจทาํใหการดาํเนนิโครงการไมเกดิความคลองตัวและไมสามารถคดิ
รเิริม่ทําไดอยางรวดเรว็ แตเม่ือโครงการดงักลาวดําเนินการมาไดเปน

เวลาปเศษ การถอดบทเรยีนเพือ่ทบทวนปญหารวมกนัระหวางเจาหนาที่

ผูปฏบิตังิานและอาสาสมัคร ถอืวาเปนเรือ่งจาํเปนและไมอาจมองขาม               
ทัง้นี้ เพื่อเปดโอกาสใหอาสาสมัครเขามามีสวนรวมกับเจาหนาที่ใน  

การวางแผนการดาํเนนิงาน กาํหนดแนวทางปฏบิตั ิขัน้ตอนการทํางาน 

“... เขาจะมาแนะนาํ มาบอกวา เราตองมาตอเนื่องอาทติยละ 1 วนั 

แตวิธีการหรือสิ่งที่เราอยากทําเราตองคิดเองทั้งหมด สมมติวา

อยากเลานทิาน กไ็มมคีนมาบอกวาจะตองทําอยางไร มนัไมมตีนคดิ 

บางทกีค็ดิไมออกวาตองทาํอยางไร  หรอือยางอยากสอนหนงัสอื 

แตคดิไมออกวาจะตองทาํกจิกรรมอะไรกบัเดก็ เพราะไมชาํนาญ 

กไ็มมคีนคอยแนะนําวาจะตองทําอยางไร จะสอบถามก็กลวัจะไป

รบกวนการทํางานของเขา หรือทาํใหเขาทํางานไดชาลง ซึง่มนัก็

มีโอกาสจะทอได แคหาเวลาวางมาทําก็ยากอยูแลว ยังตองมา

คิดเองทําเองอีก ...”

(นฤมล, สัมภาษณ, 2556)
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รวมถึงการจําแนกประเภทของอาสาสมัคร โดยคํานึงถึงประโยชนที่

จะเกดิขึ้นกับเดก็และอยูบนรากฐานของความไวเนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกนั

เปนสําคัญ เพื่อทําใหอาสาสมัครเกิดความภาคภูมิใจในการทํางานที่

ตนเองไดมสีวนรวมคดิ และรวมกําหนดเปาหมายในการทํางาน ไมวาจะ

เปนเรือ่งของการจาํแนกประเภทอาสาสมคัร หรือการกําหนดวันและ

ชวงเวลาในการทาํงาน ซึง่อาสาสมคัรสวนหนึง่มองวาไมมคีวามยดืหยุน

และตายตวัเกนิไป เนือ่งจากวนัเวลาที่อาสาสมคัรวางไมตรงกบักจิกรรม

ที่กําหนดตามชวงเวลา อาสาสมัครหลายคนจึงไมสามารถมาทํางาน

ไดอยางตอเนือ่ง หรือบางครัง้ก็เกิดความรูสึกเบือ่หนาย เพราะเขามา

ทาํงานไมตรงกบัชวงเวลาตามกิจกรรมท่ีกาํหนด เชน หากวันใดมีธรุะ

และเขามาไมทันชวงเวลาที่ปอนขาวเด็ก ในวันนั้นอาสาสมัครก็จะไม

ไดทํางานตามที่ตนเองตั้งใจ ตองเสียเวลารอเพื่อที่จะปอนขาวเด็ก             

ในมื้อตอไป จะไปทํางานดานอื่น ๆ ระหวางรอก็ไมสามารถทําได 

เพราะเงื่อนไขของการทํางานตายตัว ไมยืดหยุน และกิจกรรมของ

สถานสงเคราะหฯ กไ็มไดเอื้ออาํนวย รวมทัง้เกรงวาจะเปนการเพิ่มภาระ
ใหกับเจาหนาที่ 

 (5) การบรหิารจัดการระบบอาสาสมัคร ยงัขาดการรวบรวมขอมูล

และจดัทาํทะเบยีนอยางเปนระบบ ไมมบีตัรแสดงตนสําหรบัอาสาสมคัร 
เพราะแมวาแนวทางการปฏิบัติในเรื่องการรับสมัคร จะกําหนดให
อาสาสมัครตองเขยีนใบสมัคร พรอมแนบรูปถายและสําเนาทะเบยีนบาน 

แตในทางปฏบิตักิลบัพบวา ความเครงครดัของการปฏบิตัใินเรื่องดงักลาว

ยังไมเขมงวดจริงจัง จนทําใหอาสาสมัครเองยังเกิดความรูสึกวา         
“การใหกรอกเอกสารใบสมัคร และพดูคยุแนะนาํในเบื้องตน โดยไมขอดู
บตัรประชาชนหรอืเอกสารใดๆ” อาจกลายเปนชองโหวทีท่าํใหมจิฉาชพี
แฝงตัวเขามาเปนอาสาสมัคร เพือ่ลักพาตวัเดก็หรอืทํารายเดก็ไดอยาง

งายดาย การสะทอนมุมมองดังกลาวของอาสาสมัคร จึงเปนสิ่งที่ผูมี
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สวนเกี่ยวของจะตองตระหนักถึง เพื่อไมใหมีเหตุรายเกิดขึ้นกับเด็ก

หรือบุคลากรในองคกร เพราะนอกจากจะทําใหองคกรตองสูญเสีย

ภาพลักษณที่ดีแลว การมองขามเรื่องดังกลาว อาจกลายเปนสาเหตุ

สําคัญที่ทําใหโครงการตองยุติลงหากมีเหตุการณรายแรงเกิดขึ้น

 (6) รูปแบบของการบริหารจัดการ ยังขาดการจัดระบบพี่เลี้ยง 

อาสาสมัครเพือ่พฒันาการทํางาน เพราะหากวเิคราะหจากสภาพปญหา           

ที่เกิดขึ้นจะพบวา อาสาสมัครจํานวนหนึ่งยังขาดความรูและทักษะ           

ในการทาํงาน ในขณะท่ีเจาหนาท่ีกมี็ภาระความรบัผิดชอบของตนเอง 

จึงไมมีเวลาสําหรับการเปนพี่เลี้ยงในการทํางานใหกับอาสาสมัครได

อยางเตม็ที ่ดงันัน้ การจดัระบบพ่ีเล้ียงอาสาสมคัร เพือ่ใหอาสาสมัคร

ดแูลกันเองในเบื้องตนเหมอืนพี่สอนนอง ชวยสอนชวยแนะนําการทาํงาน 

โดยมเีจาหนาทีช่วยเปนทีป่รกึษาและใหคําแนะนําอกีระดับหนึง่อาจชวยลด

ชองวางของความสมัพนัธระหวางเจาหนาท่ีกบัอาสาสมคัรลงได และ

ชวยสงเสริมใหอาสาสมัครเขาใจบทบาทหนาที่และกําหนดแนวทาง

การทาํงานของตนเองไดชดัเจนมากขึ้น สามารถชวยแบงเบาภาระการทํางาน

ของเจาหนาที ่ในขณะทีท่ัง้สองฝายก็เกดิความสุขในการทํางานรวมกัน

 (7) เจาหนาท่ีผูปฏิบติังาน ยงัขาดทกัษะการสือ่สารกบัอาสาสมคัร
ชาวตางชาต ิจนกลายเปนปญหาความกงัวลใจของเจาหนาที่ และทาํให

เกิดปญหาของความไมเขาใจกันระหวางเจาหนาที่กับอาสาสมัคร          
ชาวตางชาต ิรวมถงึการหวาดระแวงวาอาสาสมัครชาวตางชาตจิะเขา
มาจับผิด เพราะมุมมองของมาตรฐานในการทํางานของอาสาสมัคร

ชาวตางชาติ มีความแตกตางกับมาตรฐานการทํางานของเจาหนาที่ 
ซึง่ตองทํางานทามกลางสภาวะของความขาดแคลนบุคลากร อปุกรณ

เครื่องมือเครื่องใช รวมถึงยังตองแบกรับภาระที่ตองดูแลเด็กเปน

จาํนวนมาก การขาดทกัษะในการสือ่สารเพือ่ช้ีแจงใหอาสาสมคัรชาว

ตางชาติเขาใจในการทํางานของเจาหนาที่ จึงอาจกลายเปนปญหาที่

วารสารสหวิทยาการ024 Journal of Integrated Sciences



ทําใหเจาหนาที่หลายคนเกิดความอึดอัดในการทํางาน และปฏิเสธที่

จะทาํงานรวมกับอาสาสมคัรชาวตางชาตทิี่ไมสามารถพูดภาษาไทยได

แมวาขอจาํกดั ปญหา และอปุสรรคทีเ่กดิขึ้นในขางตน จะเปนภาพสะทอน

ทีท่าํใหเหน็ถงึสาเหตุทีท่าํใหโครงการยงัไมประสบความสาํเรจ็เทาที่ควร 

เนื่องจากการจัดระบบอาสาสมัครยังเปนเรื่องใหมในสังคมไทย              

การจะจดัระบบอาสาสมคัรใหประสบความสาํเรจ็จงึอาจไมใชเรือ่งงาย 

เพราะตองคาํนงึถงึองคประกอบทีส่าํคัญหลายประการ เชน การวางแผน

และจดัสรรทรพัยากร การแยกประเภทงานอาสาสมคัร การประชาสมัพนัธ

และรับสมัครอาสาสมัคร การสัมภาษณและคัดเลือกอาสาสมัคร          

การปฐมนิเทศ การอบรมอาสาสมคัร การสรางความสมัพนัธระหวาง

อาสาสมัครและเจาหนาทีผู่ปฏบิตังิาน การประสานงาน การใหคําแนะนํา 

การประเมินผล การทําใหเปนที่ยอมรับ การบันทึกและรายงานผล 

รวมถงึการรบัฟงคําแนะนาํจากอาสาสมคัรในการปรบัปรงุและพฒันาการ
ทํางาน องคประกอบเหลานี้ลวนแตเปนสิ่งสําคัญที่ผู รับผิดชอบ

โครงการจะตองคํานึงถึง หากมีความมุงหมายที่จะทําใหระบบงาน

อาสาสมัคร มีสวนชวยในการสรางสังคมของบานนนทภูมิใหดีขึ้น       
และกลายเปนบานแหงความสุขที่แทจริง 

นอกจากการคํานึงถึงองคประกอบในขางตน สิ่งสําคัญที่ไมอาจมอง

ขามและตองนํามาพิจารณาเพือ่กําหนดเปนเปาหมายของการดําเนิน
โครงการในกาวยางตอไป คือ ความคาดหวงัของผูมีสวนเกี่ยวของตอ

โครงการ ผลจากการศึกษา สะทอนใหเห็นวา เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน

มีความคาดหวังตอโครงการ คือ ตองการมีอาสาสมัครที่มุงม่ัน และ

มทีกัษะในการสนับสนนุการดาํเนนิงานของสถานสงเคราะหฯ อยางตอเนือ่ง 

ความคาดหวังตอโครงการ
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เพื่อแบงเบาภาระในการปฏิบัติงานและมีความสุขในการทํางาน             

สวนอาสาสมัครมีความคาดหวังตอโครงการ คือ ตองการเกิดความ

ภาคภูมใิจ ไดพัฒนาทักษะ และไดรับคณุคาทางจติใจในการชวยเหลอื

ผู อื่น ดังนั้น แมวาการดําเนินโครงการพัฒนาระบบอาสาสมัคร               

จะมขีอจํากดั ปญหาและอปุสรรคที่ทาํใหโครงการไมประสบความสาํเรจ็

เทาทีค่วร แตหากวเิคราะหกระบวนการมสีวนรวมในการดําเนนิโครงการ

ของเจาหนาทีผู่ปฏิบตัิงานและอาสาสมคัร พบวายงัมีเงือ่นไขสาํคญัที่

เอือ้ใหเกดิการเปลีย่นแปลง เพื่อนาํไปสูความสําเร็จตามเปาหมายของ

โครงการ และเปนไปตามความคาดหวงัของเจาหนาที่ผูปฏบิตังิานและ

อาสาสมัคร ดังนี้

 (1) บคุลากรในองคกรมรีะบบความสัมพนัธแบบชวยเหลอืเกื้อกูลกนั 

ยอมรบัฟงความคิดเหน็ซึง่กนัและกนั ซึง่สะทอนจากการรวมกนัแกไข

ปญหาที่เกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ แมวาเจาหนาที่สวนใหญจะมี

ความสับสนในการดําเนนิโครงการ  มทีศันคตเิชงิลบเกีย่วกบัโครงการ          

มคีวามกลวัและหวาดระแวงที่จะตองรเิริม่ทาํงานในโครงการที่ไมถนัด 
จนทําใหบางครั้งมีความคิดที่จะลมเลิกการดําเนินโครงการดังกลาว 
แตการหนัหนาเขามาพดูคยุกนั การถอดบทเรียนรวมกนั การยอมรบั
ฟงความคดิเห็นซึ่งกนัและกนั และการชวยเหลอืเกือ้กลูกัน โดยเฉพาะ

เจาหนาทีท่ีไ่มไดมหีนาทีร่บัผดิชอบโดยตรง ซึง่ไดเขามาชวยเหลอืทนัที

โดยไมตองมีการรองขอในกรณีที่เจาหนาที่ผูรับผิดชอบไมวางหรือ          
ติดภารกิจอื่น ไดกลายเปนจุดแข็งที่ทําใหโครงการยังคงดําเนินการ 
อยูเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน แมวาโครงการยังไมประสบความสําเร็จ
ความเปาหมายที่กําหนดไวเทาที่ควร

 (2) องคกรมีภาพลักษณที่ดีตอสังคม ดวยการเปนองคกรหลัก         

ในการดแูลชวยเหลอืเด็กพกิารและทุพลภาพ ดวยภาพลกัษณที่ดดีงักลาว

ทําใหบานนนทภูมิกลายเปนพื้นที่เชิงสัญลักษณในการดูแลชวยเหลือ
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เดก็พกิารและทุพลภาพ องคกรกลายเปนสถานทีท่ีค่นในสังคมจะนกึถงึ

เปนอันดับแรก ๆ หากตองการทํางานอาสาสมัครเพื่อเด็กพิการ              

ดวยจดุแขง็ดังกลาว สถานสงเคราะหฯ จงึยังคงมอีาสาสมคัรที่หมนุเวยีนกนั

เขามาสมคัรเพือ่ชวยเหลอืการทํางานอยูเปนประจาํ หรอืมอีาสาสมัคร

ที่เขามาชวยทํางาน โดยผานความรวมมือจากภาคีเครือขาย ดังเชน 

สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส ที่เขามาชวยประชาสัมพันธผานโครงการ 

Giving Thailand เปนตน ดงันัน้ จงึจาํเปนอยางยิง่ทีผู่รบัผดิชอบโครงการ

จะตองแสวงหาความรวมมอืผานภาคเีครอืขายและพัฒนารปูแบบการ

ประชาสัมพันธเพื่อใหเขาถึงกลุมบุคคลที่หลากหลายมากขึ้น รวมถึง

ยงัตองปรับระบบการบรหิารจัดการใหสอดคลองกับสภาพปญหาอยูเสมอ 

เพือ่ทาํใหอาสาสมัครเกดิความภาคภูมใิจในการทํางาน มองเห็นคณุคา

ของตนเองและมีความสุขในการทํางานอาสาสมัครอยางตอเนื่อง          

อันจะเปนการชวยแบงเบาภาระการทํางานของเจาหนาที่ และเกิด

ความสุขในการทํางานรวมกัน

 (3) สงัคมไทยเปนสงัคมทีม่ขีนบธรรมเนยีมประเพณ ีซึง่เปนรากฐาน

ทีห่ลอหลอมใหบคุคลพรอมจะทาํงานอาสาสมคัรเพื่อสวนรวม ซึง่แมวา
สภาพสังคมและเศรษฐกจิในปจจบุนัจะบบีเคนใหคนในสังคมตองเรงรบี
และนึกถึงเรื่องสวนตัวมากกวาเรื่องสวนรวม แตเมื่อถึงภาวะที่สังคม

เกิดความเดือดรอนหรือมีใครที่ตองการความชวยเหลือ ภาพของ         

การชวยเหลือเกื้อกูลกันของคนในสังคมก็จะปรากฏใหเห็นอยูเสมอ 
ซึ่งจะเห็นไดวา เมื่อครั้งที่ริเริ่มดําเนินโครงการอาสาสมัคร เจาหนาที่
ไดทดลองประชาสัมพันธเพื่อเปดรับสมัครอาสาสมัครชวยทํากระทง 

ผานเวบไซดและแผนโปสเตอร โดยมเีปาหมายเพือ่รบัสมคัรอาสาสมคัร 
จํานวน 50 คน แตมีคนมาสมัครเกือบ 100 คน สิ่งที่เกิดขึ้นจึงสะทอน

ใหเห็นวา สังคมไทยมีจุดแข็งของการพัฒนางานอาสาสมัครที่เปนตน

ทุนทางสังคม คือ มีความเปนมิตร มีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน         
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ผานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ที่ฝงรากลึกในสังคมมา

เปนเวลายาวนาน ซึ่งหากผูรับผิดชอบโครงการสามารถสรางพื้นที่        

ที่เอื้อใหเกิดการแสดงออกในเรื่องดังกลาวอยางเต็มศักยภาพ             

ยอมทําใหอาสาสมัครเกิดคุณคาทางจิตใจในการชวยเหลือผูอื่น 

คณุคาทีไ่ดจากการชวยเหลอืซึง่กันและกันดงักลาวจะทําใหอาสาสมัคร

และเจาหนาที่ผูปฏิบตัิงานมองเห็นคณุคาในตนเอง เขาใจความหมาย

ของชีวิตในตัวบุคคล และเขาใจความหมายของการดํารงอยูรวมกัน

ในสังคมมากขึ้น

โครงการพัฒนาระบบอาสาสมัคร เกิดขึ้นจากแนวคิดทีต่องการแกไข

ปญหาการขาดแคลนบุคลากรที่เกี่ยวของกับการดูแลเด็กพิการ              

และปญหาการขาดแคลนอาสาสมัครที่ตอเนื่องและมีคุณภาพ                    

โดยมเีปาหมายเพือ่จดัระบบอาสาสมัครใหมปีระสทิธภิาพและมอีาสาสมัคร

ทีม่ศีกัยภาพเพือ่เขามาชวยดูแลเด็กอยางตอเนือ่ง สามารถชวยแบงเบา

ภาระในการทํางานของเจาหนาที่ และเกิดความสุขในการทํางาน         
ขัน้ตอนการดําเนินการ เริ่มจากการสํารวจความตองการ การจาํแนก
ประเภทอาสาสมัครออกเปน 7 ประเภทตามจํานวนวัน การกําหนด

นยิามความหมายของคําวา “อาสาสมคัร” การประชาสัมพนัธเพือ่เผยแพร

โครงการ การกําหนดแนวทางปฏบิตัเิรือ่งการรับสมัคร การปฐมนเิทศ
เพื่อเตรยีมความพรอมในการทาํงาน การนดัหมายวนัเวลาการปฏบิตังิาน 

และการลงมือปฏิบัติตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่          

ผลการประเมนิ พบวา โครงการดังกลาวยังไมประสบความสําเรจ็เทาทีค่วร 
จงึยังไมสามารถแกไขปญหาทีเ่กดิขึ้นไดตามเปาหมายและเจตนารมณ
ของโครงการอยางแทจริง

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ
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อยางไรกต็าม ผลที่เกดิขึ้นดังกลาว มไิดเกดิขึ้นจากการละเลย ความเพกิเฉย 

หรือความไมเอาใจใสของผูมีสวนเก่ียวของ ในทางตรงขามกลับพบวา 

ผูมสีวนเกีย่วของทกุฝายมคีวามตัง้ใจ มคีวามมุงมัน่และความพยายาม

ในการรวมกันทํางานเพื่อความสําเร็จ แตเนื่องจากโครงการดังกลาว

เปนเรือ่งใหมสําหรบัผูมสีวนเกีย่วของทุกคน จงึทําใหเกดิขอจํากดัและ

ปญหาอุปสรรคในการดําเนนิงานหลายประการ อยางไรก็ตาม หากพจิารณา

ถงึรากศพัทของคาํวา “Volunteer” ในภาษาละตนิ ซึง่หมายถงึ การเปน

บคุคลที่มุงไปตามจติเสร ีไมยอมถกูบงัคับ หรอืจัดใหอยูในกรอบที่จาํกัด 

(สนุติย เชรษฐา และวนิย ไมฆไตรภพ, 2548, น.10) จงึจําเปนอยางยิง่

ที่ผูรับผิดชอบโครงการ จะตองสรางเงื่อนไขที่ทําใหอาสาสมัครเกิด

ความรูสึกวา เขาไมไดถูกกําหนดใหอยูในกรอบที่จํากัด แตสามารถ

เขามาชวยทํางานในสถานสงเคราะหฯ ไดตามความปรารถนาของตนเอง 

ภายใตการปฏบิตัติามขอตกลงรวมกนัระหวางอาสาสมคัรและเจาหนาที่ 

โดยยึดประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับเด็กเปนสําคัญ ทั้งนี้ เพื่อทําใหเกิด

ความผกูพนัรวมกนัระหวางเจาหนาที่ เดก็ และอาสาสมคัร ซึง่ความผกูพนั

ที่เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาและประสบการณที่อาสาสมัครไดเขามาชวย

ทาํงานในสถานสงเคราะหฯ กจ็ะนาํไปสูการขบัดนัใหเกดิคณุคาทางจติใจ
ในการชวยเหลือผูอื่น และมองเห็นคุณคาในตนเองเพิ่มมากขึ้นตาม
ระยะเวลาที่อาสาสมัครไดเขามาชวยเหลอืการทํางานของสถานสงเคราะห

อยางตอเนื่อง

ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงเงื่อนไขซึ่งเปนตัวกําหนดความสําเร็จหรือ
อปุสรรคของโครงการพฒันาระบบอาสาสมคัร พบวา โครงการดงักลาว
จะประสบความสาํเรจ็หรือไมนัน้ ข้ึนอยูกบัเง่ือนไขท่ีสาํคญั 4 ประการ 

ไดแก (1) การสรางความเขาใจและสรางจุดหมายรวมกันของผูมีสวน

เกีย่วของในการดําเนนิโครงการ (2) การสรางระบบบรหิารจัดการฐาน

ขอมูลอาสาสมัครที่มีประสิทธิภาพ (3) การสรางพ้ืนที่เพื่อเอื้อใหเกิด
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การมีสวนรวมการเรียนรู และการพัฒนาทักษะในการทํางานของผูมี

สวนเกี่ยวของ และ (4) การแสวงหาความรวมมือเพื่อสนับสนุนการ

ดําเนินงานอยางตอเนื่อง ซึ่งหากสถานสงเคราะหฯ คาดหวังที่จะให

เกดิการพัฒนาระบบอาสาสมคัรที่มปีระสทิธภิาพ สามารถชวยแบงเบา

ภาระของเจาหนาที่ในการดูแลเด็ก สิ่งสําคัญที่ผูรับผิดชอบโครงการ

และผูเกี่ยวของควรพิจารณาดําเนินการ มีดังนี้

 (1) ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมพลังใหแกเจาหนาที่ทุกระดับ 

  เพื่อใหบุคลากรตระหนักในคุณคาของตนเองและองคกร 

  ในการเปนผูนําดานการชวยเหลือและดูแลเด็กพิการและ

  ทพุลภาพ รวมถงึการชืน่ชม ใหรางวลั และเสรมิแรงซึ่งกนัและกนั

 (2) ควรสงเสริมใหมีการบูรณาการการทํางานรวมกันระหวาง

  เจาหนาท่ีทกุระดับ เพื่อสรางความเขาใจรวมกันในการดําเนิน

  โครงการ รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในการ

  แกปญหา โดยเนนกระบวนการมีสวนรวมของทุกฝาย

 (3) ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมพลังใหแกอาสาสมัคร เพื่อให
  อาสาสมัครคนพบศักยภาพของตนเอง มีทักษะที่จําเปนใน

  การจดัการ สามารถเลือกวิธีการทาํงานท่ีเหมาะสมกบัตนเอง 
  รวมถึงการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานสําหรับอาสาสมัคร
  เพื่อพัฒนาทักษะในการทํางาน

 (4) ควรเปดโอกาสใหอาสาสมคัรไดเขามามสีวนรวมในการจดัระบบ

  อาสาสมัคร เพื่อกําหนดเปาหมายและวางแผนการดําเนิน
  โครงการใหสอดคลองกับความคาดหวังของทั้งสองฝาย และ
  ทําใหเกิดบรรยากาศที่ดีในการทํางานรวมกัน

 (5) ควรสงเสรมิใหมกีารสรางระบบพีเ่ลี้ยงอาสาสมัครอยางจรงิจงั

  เพือ่ลดภาระของเจาหนาทีใ่นการดูแลอาสาสมัคร และลดชองวาง

  ความสัมพันธระหวางเจาหนาที่กับอาสาสมัครใหม
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 (6) ควรมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลอาสาสมัครอยางเปนระบบ 

  เพื่อควบคุมดูแลอาสาสมัครทั้งระบบไดอยางชัดเจน รวมถึง

  ควรเพิม่ชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสาร ระหวางเจาหนาที่

  กับอาสาสมัครและระหวางอาสาสมัครดวยกันเองใหมากขึ้น

 (7) ควรมีการพัฒนาทักษะการติดตอสื่อสารของเจาหนาที่กับ

  อาสาสมคัรตางชาต ิหรอืจัดหาบคุลากรเปนการเฉพาะสาํหรบั

  ทาํงานดานนี้ รวมถงึควรสรางเครอืขายระหวางอาสาสมัครไทย

  กบัอาสาสมคัรตางชาต ิเพื่อรวมมอืกนัพฒันาระบบอาสาสมคัร

  ใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

 (8) ควรมกีารประชาสัมพนัธงานอาสาสมัครใหเปนทีรู่จกัและแพร

  หลายในวงกวาง รวมทั้งควรสงเสริมใหมีกลไกความรวมมือ

  ระหวางองคกรอาสาสมัครอยางเปนระบบ เพื่อสรางภาคี

  เครือขายและขยายจํานวนอาสาสมัครใหเพิ่มขึ้น 

การสรางเงื่อนไขเหลานี้ใหเกิดขึ้นในองคกร อาจไมไดขึ้นอยูกับการ

กําหนดรูปแบบของกิจกรรม องคประกอบ หรือการกําหนดหนาที่         
ทีเ่ปนลายลักษณอักษรแตเพียงเทานัน้ หากแตอยูท่ีกระบวนการสราง
ความสัมพนัธระหวางผูมสีวนเกีย่วของกับโครงการ เพือ่สรางกระบวนการ

เรยีนรูรวมกันในการจัดการโครงการ มองเห็นความสําคญัของการทํางาน
รวมกัน มองเห็นศักยภาพของสมาชิกแตละคน มองเห็นคุณคาของ

การชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีความเปนผูนําและผูตามที่ดี รวมถึงมี

การรวมมอืกันแกไขปญหาทีเ่กดิขึ้นอยางเปนกลัยาณมติร เพือ่สรางใหเกดิ
ระบบอาสาสมัครที่มีความเขมแข็งและยั่งยืน เพื่อทําใหบานนนทภูมิ
กลายเปนบานแหงความสุขสําหรับทุกคนอยางแทจริง
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Sexual Harassment in Thai Society

เพ็ญพรรณ กี้เจริญ1

การคุกคามทางเพศ
ในสังคมไทย

1 นกัศกึษาหลักสตูรปรญิญามหาบณัฑติ สาขาสตรศีกึษา มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 
บทความนี้เรียบเรียงจากวิทยานิพนธของผูเขียน ภายใตคําแนะนําของอาจารย 
ดร.กรวภิา วลิลาส อาจารยที่ปรกึษา อยางไรกต็าม ขอผดิพลาดหรอืความบกพรอง
ตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เปนความรับผิดชอบของผูเขียนแตเพียงผูเดียว



บทคัดยอ
บทความนี้นําเสนอถึงประสบการณการเผชิญกับเหตุการณการ        
ถูกคุกคามทางเพศในที่ทํางานของขาราชการหญิงในสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาจํานวน 258 คน โดยครอบคลุมถึงรูปแบบ                    
ของการคกุคามทางเพศทางวาจา ทางกาย ทางกรยิาทาทางและการใช
สือ่ภาพ การศึกษาพบวาผูหญิงสวนใหญตอบคาํถามวาไมเคยพบเหน็
และไมเคยประสบกับเหตุการณการถูกคุกคามทางเพศ แตมีเพียง 
เรือ่งเดยีวทีผู่หญงิจะพบเห็นและเคยประสบกบัเหตุการณการถกูคกุคาม
ทางเพศคือ การเลาเรื่องตลกลามกที่เปนคําถามหนึ่งในรูปแบบของ
การคุกคามทางเพศทางวาจา งานศึกษานี้ ยงัพบวามุมมองของผูชาย
ยงัมทีศันคตติอการคกุคามทางเพศวาเปนเรือ่งปกตธิรรมดาที่สามารถ
เกิดขึ้นไดในการทํางานนั้น เห็นไดวาสังคมไทยยังมีความเหลื่อมลํ้า
ทางเพศ โดยเฉพาะการทีผู่หญิงถูกคุกคามทางเพศยงัเปนเรือ่งทีต่อง
ปกปดเอาไวและไมไดรับการเปดเผยอยางแทจริง สวนหน่ึงเปนเพราะ
ความอายหากผูหญิงออกมาเปดเผยวาตนเองถูกกระทําการคุกคาม
ทางเพศในรูปแบบตางๆ จะถูกสังคมประณามในดานลบ  

คําสําคัญ : การคุกคามทางเพศ ความรุนแรงทางเพศ ความไม
เทาเทียมทางเพศระหวางหญิงและชาย 
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Abstract

This research will provide the experiences in confronting the              
situation in which women of 258 persons faced in the workplace. 
It will cover the forms of verbal, physical and image harassment. 
The study found that the majority of women answered that they 
neither faced nor encountered sexual harassment, but the issue 
that women can face as sexual harassment is only a dirty joke.             
It is a question of verbal sexual harassment. Furthermore,               
this research has found that a man’s prospect concerning sexual 
harassment is common and can occur in the workplace. It is clear 
that Thai society has sexual inequality particularly covering sexual 
harassment of women and it is not exactly reveal as, It is a shameful 
issue. If women come out and disclose that they face any forms 
of sexual harassment by themselves, they will he blamed by 
society.

Keywords: sexual harassment, sexual violation, inequality 
between women and men
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จากการศึกษาปญหาการถูกคุกคามทางเพศ พบวา สังคมยังขาด 

ความเขาใจในการคกุคามทางเพศทัง้ที่เปนความรนุแรงและเปนการเลอืก

ปฏิบัติรูปแบบหนึ่งที่กระทําตอผูหญิง หากมองการคุกคามทางเพศ

ผานกรอบทฤษฎีสตรีนิยมพบวาการกดขี่หรือการเอารัดเอาเปรียบ

ทางเพศไมใชส่ิงใหมแตเปนปญหาท่ีเกิดข้ึนมานานแลว แตสงัคมทัว่ไป

ยังไมมีความเขาใจหรือใหความสนใจในเรื่องนี้เทาที่ควร ทั้งๆ ที่                 

ในชวีติประจําวนัผูหญงิบางคนถูกคุกคามทางเพศในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่ 

แตตนเองยังไมรูหรือคาดไมถึงวาพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนั้นเปนการ

คุกคามทางเพศ อีกทั้งปญหาการคุกคามทางเพศยังมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

และอาจกระทบตอจิตใจของผูที่ตกเปนเหยื่อ รวมทั้งยังเปนปจจัย        

ทีก่อใหเกดิความเหลื่อมลํา้ทางสังคม โดยเฉพาะในสงัคมชายเปนใหญ

มกัมองวาเรื่องการคกุคามทางเพศเปนเรื่องเลก็นอยไมไดเสยีหายอะไร 

และในหลายๆ กรณีผูหญิงถูกกระทําการคุกคามทางเพศในหลายๆ 

สถานที ่รวมถงึการปฏบิตัหินาทีท่ัง้ในและนอกสถานทีท่าํงาน ซึง่ผูกระทํา
มักใชอํานาจที่เหนือกวาโดยการใชความสัมพันธเชิงอํานาจระหวาง       

ผูหญิงกับผูชายทั้งที่รู จักและไมรู จัก อีกทั้งยังเปนความสัมพันธ                      

ทีเ่กดิขึ้นระหวางผูบังคับบญัชากับผูใตบังคับบญัชา และเพือ่นรวมงาน
กับเพื่อนรวมงาน 

บทความวิจัยชิ้นนี้นําเสนอผลของการสํารวจความคิดเห็นตอปญหา

การถูกคุกคามทางเพศของขาราชการหญิงในสํานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบ วิธีการและพฤติกรรม

การถูกคุกคามทางเพศทั้งทางวาจา ทางกาย ทางกริยาทาทางและ

การใชส่ือภาพ โดยอาศยัระเบียบวิธีการวิจยัเชิงปริมาณในการสาํรวจ

ความคิดเห็นของขาราชการหญิงในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา            

บทนํา
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โดยมีกลุมตัวอยาง จํานวน 258 คน เพื่อใหทราบถึงประสบการณ  

มมุมองและความเขาใจเกีย่วกับประเด็นการคุกคามทางเพศ นอกจากนี้

ยังไดวิเคราะหเอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก พระราชบัญญัติ กฎและ

ระเบยีบตางๆ เพื่อหาแนวทางในการแกไขปญหาการถกูคกุคามทางเพศ

ในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

โดยอาศัยทฤษฎีระบบปตาธิปไตย (Patriarchy) ซึ่งมีรากฐานมาจาก

แนวคดิสตรนียิมสายรากเหงา(Radical Feminist) มาวเิคราะหการกดขี่

ผูหญิงเพราะเธอเปนผูหญิง หรือผูหญิงถูกกดขี่เพราะเพศของเธอ 

เนื่องจากความไมเทาเทียมกันทางเพศที่เกิดขึ้นเปนผลมาจากระบบ

ชายเปนใหญ ซึ่งสรางอุดมการณและความเชื่อที่ทําใหผูชายสามารถ

เขาถงึรางกายของผูหญงิได โดยผูชายเทานัน้ทีเ่ปนฝายเริม่หรอืฝายนํา

ในขณะที่ฝายหญงิตองเปนฝายตามในทกุกรณ ีความเชื่อเชนนีส้ะทอน

ใหเห็นถึงการกดขี่ผูหญิงยังมีใหเห็นในทุกพื้นที่ของสังคม

ทศันะของผูเขยีนมองวาผูชายยังมทัีศนคตเิกีย่วกบัการถูกคกุคามทางเพศ

เปนเรื่องปกติธรรมดา เชน การจับรางกายของผูหญิงเล็กๆ นอยๆ           

ไมเหน็เสยีหายอะไร ซึง่ในงานวจิยัของผูเขยีนไดกลาวถงึการถกูคกุคาม
ทางเพศของขาราชการหญงิในสํานักงานเลขาธกิารวุฒสิภาทีม่ผีูหญงิ
บางสวนยังขาดความรูและความเขาใจเกี่ยวกับประเด็นการคุกคาม
ทางเพศทั้งทางวาจา ทางกาย กริยาทาทาง และการใชสื่อภาพวา         

มคีวามสําคญัหรอืเกีย่วของกบัตนเองอยางไร เนื่องจากยงัเปนเรือ่งใหม

ในองคกรและยังไมมีผู ใดทําการวิจัยหรือศึกษาเรื่องนี้มากอน                 
ทําใหการถูกคุกคามทางเพศยังเปนเรื่องที่พบไดโดยทั่วไปในองคกร 
โดยเฉพาะองคกรดานนิติบญัญตั ิซึง่เปนพื้นที่ของระบบชายเปนใหญ 

ซึง่สามารถพบเหน็การคกุคามทางเพศโดยการใชวาจาในลกัษณะตางๆ 
เชน การดาทอ การพูดเสียดสี โดยผูชายมองวาไมใชเรื่องผิดปกต ิ        

แตอยางใด
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ทิพยวรรณ แซปง (2552, น. 14) ระบุวา ลิน ฟาเลย (Lin Farley)            

เปนผูเริ่มใชคําวา “การคุกคามทางเพศ” ขึ้นเมื่อครั้งที่เธอไดจัดทํา

หนงัสอืชือ่ “Sexual Shakedown: The Sexual Harassment on the Job” 

เมื่อป พ.ศ. 2521 และพบวาผูชายมักคิดวาผูหญิงเปนวัตถุทางเพศ 

(Sexual Objects) มากกวาเปนคนงานที่มหีนาที่อยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะ 

ซึ่งลิน ฟาเลย เสนอวาการกระทําดังกลาวเปนการยืนยันอํานาจของ

เพศชายโดยผูทีก่ระทาํการคกุคามทางเพศจะมสีถานภาพและตาํแหนง
สูงกวาผูหญิงที่ถูกกระทํา

แคธารนี แมค็คนินอน (Catharine A. MacKinnon) ในงานเรือ่ง Sexual 

Harassment of Working Women: A Case of Sex Discrimination (1979) 

ใหความหมายของการการลวนลามหรือการคุกคามทางเพศวา 

เปนการแสดงออกหรือความใสใจทางเพศ ซึ่งผูมีอํานาจเหนือกวา

บังคับยัดเยียดใหแกผูมีอํานาจนอยกวา ซึ่งเปนพฤติกรรมที่เขาขาย
คุกคามทางเพศ มีหลายรูปแบบที่ผสมผสานระหวางการใชถอยคํา

รวมกับทาทาง เชน การแทะโลมเกาะแกะ การเลาเรื่องตลกลามก 

การใชสายตาโลมเลีย การเสียดสี การจับเนื้อตองตัว การกอดจูบ    
การเซาซี้ใหไปกินขาวหรือไปไหนมาไหนดวย 

คาํนยิามของ ลนิ ฟาเลย มมีมุมองทีค่ลายคลงึกับ แมค็คนินอน วาการ
คกุคามทางเพศเปนพฤตกิรมของผูชายทีแ่สดงสทิธใินบทบาททางเพศ

เหนือหนาที่การงานของผูหญิงในฐานะที่เปนคนงาน โดยพฤติกรรม

ดงักลาวปราศจากการตอบสนองและไมไดรบัการเชือ้เชญิที่มลีกัษณะ
ของการจองมองเรือนรางของผูหญิง การวิพากษวิจารณไปจนถึง         
การถูกเนื้อตองตัวโดยไมจําเปน และการนัดหมายแบบซํ้าๆ ซากๆ 

(ทิพยวรรณ แซปง, 2552, น. 15)

ความหมายของการคุกคามทางเพศ
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ความเสมอภาคระหวางหญงิชายและการหามเลอืกปฏบิตัโิดยไมเปนธรรม

ดวยเหตุแหงความแตกตางทางเพศ รวมถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
ไดถูกบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
มาตรา 30 เพื่อรับรองและคุมครอง รวมทั้งใหรัฐกําหนดมาตรการ

เพือ่ขจดัปญหาและอุปสรรค เพื่อสงเสรมิใหบคุคลสามารถใชสทิธแิละ

เสรภีาพอยางเทาเทยีมกนัและไมเลอืกปฏบิตัโิดยไมเปนธรรมดวยเหตุ
แหงความแตกตางทางเพศ แมวาประเทศไทยเปนรฐัภาคใีนอนุสญัญา
วาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW)               

ตัง้แตป พ.ศ. 2528 ซึง่มพัีนธกจิในการสรางมาตรการและกฎหมายตางๆ 

กฎหมายที่คุมครองผูหญิง
จากการถูกคุกคามทางเพศ

การคกุคามทางเพศไมเพยีงแตจะมคีวามหมายที่เกีย่วกบัเรื่องเพศแลว

ยังหมายรวมถึงการละเมิดตอกฎหมาย ดังที่ คณะกรรมการวาดวย

ความเสมอภาคของโอกาสในการทํางานของสหรัฐอเมริกา (The US 

Equal Employment Opportunity Commission, n.d.) ไดนิยาม              

การคุกคามทางเพศวา หมายถึง การรุกทางเพศที่ไมพึงปรารถนา  

การเรียกรองใหมีความสัมพันธทางเพศ (Sexual Favors) และ

พฤติกรรมทางวาจาและทางรางกายอื่นๆ ที่ส อไปในทางเพศ              

ถือเปนการคุกคามทางเพศ การยอมจํานนตอพฤติกรรมดังกลาว            

ถกูทาํใหเปนวาระหรอืเปนเงื่อนไขในการจางงานแกบุคคลใดบคุคลหนึง่ 

ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม หรือการปฏิเสธตอพฤติกรรม           

ดังกลาวโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งถูกใชเปนพื้นฐานในการตัดสินใจ           

จางงาน ซึง่มีผลกระทบตอบคุคลนัน้ อีกทัง้ยงัมีลกัษณะของการสราง

สภาพแวดลอมในการทํางานที่มีลักษณะขมขู เปนปฏิปกษตอกัน
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เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบตอผูหญิง แตรัฐและหนวยงาน         

ที่เกี่ยวของยังไมไดออกกฎหมายที่คุมครองและปองกันการคุกคาม

ทางเพศไวเปนการเฉพาะ

ดังนัน้ การยอมรับอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรี

ในทุกรูปแบบ (CEDAW) สังคมทุกภาคสวนโดยเฉพาะฝายนิติบัญญัติ

จะตองมทีศิทางและสรางความตระหนกัรูและความเขาใจอยางชัดเจน

เกีย่วกบัการคุกคามทางเพศทัง้ในดานกฎหมายและนโยบายในการหยดุยัง้

พฤตกิรรมคุกคามทางเพศ ซึง่เกดิกับสตรแีละเด็ก ตามบทบญัญตัขิอง

รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 4 ทีร่ะบเุกีย่วกับ

เรื่องศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธ ิและเสรีภาพของบุคคล ยอมไดรับ

ความคุมครองเพื่อใหมีผลบังคับใชอยางจริงจัง นอกจากนี้จะตองมี

ออกกฎหมายเฉพาะเกีย่วกบัความผดิเรือ่งการคกุคามทางเพศสามารถ

เขาสูการพิจารณาของศาลได

อยางไรก็ตาม บทลงโทษตอผูกระทาํการคุกคามทางเพศในสังคมไทย

ยงัไมมกีฎหมายใดระบไุว นอกจากกฎหมายอาญาระบุไวในมาตรา 278 
ซึง่เปนเพยีงการกระทําอนาจารแกบุคคลอายุตํา่กวาสบิหาป  โดยขูเข็ญ
ดวยประการใดๆ โดยใชกําลังประทุษราย โดยบุคคลนั้นอยูในภาวะ          
ที่ไมสามารถขัดขืนได หรือโดยทําใหบุคคลนั้นเขาใจผิดวาตนเปน 

บคุคลอืน่ โดยระวางโทษจําคุกไมเกนิ 10 ป หรอืปรับไมเกนิ 20,000 บาท 

หรือทั้งจําทั้งปรับ (โพสตทูเดย 2 พฤษภาคม 2552) การกระทํา
อนาจารเปนเพียงการกระทําที่ไมสมควรทางเพศที่กระทําตอเนื้อตัว
บุคคลโดยตรง ทําใหเกิดความอับอายขายหนาในทางเพศตอหนา

ธารกาํนัล ทัง้นี้กฎหมายอาญาไดบัญญตัคุิมครองผูหญงิเฉพาะการขมขนื

และการกระทําชําเรา ไมวาโดยการขู เข็ญหรือโดยการใชกําลัง

ประทษุราย รวมทัง้การกระทําอนาจารโดยการกอด จบู ลบู คลาํ ปลํา้
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และจับตองของสงวนหรือบังคบัใหผูถกูกระทําจบัตองอวัยวะเพศของ

ผูกระทําผิด ซึ่งการกระทําดังกลาวตองมีเจตนาในทางความใคร           

ในทางเพศหรือทางกามารมณตอผูถูกกระทําโดยผูนั้นไมยินยอม          

ดงันัน้หากมเีจตนาอยางอืน่ไมเปนความผดิ การกระทาํเหลานีเ้ปนการ

คาดเดาไดยากทีม่องวาผูกระทาํมเีจตนา แมวามกีฎหมายลงโทษเกีย่ว

กับการละเมิดทางเพศ แตยังไมมีการใหคําจํากัดความเกี่ยวกับการ

คุกคามทางเพศแตประการใด ตลอดจนแนวคิดเกี่ยวกับการคุกคาม

ทางเพศก็ไมมีอยูในกฎหมายใดเลย

นอกจากนี้กฎหมายคุมครองแรงงาน ไดแก พระราชบัญญัติคุมครอง

แรงงาน พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 ทีอ่ธิบายถึงการคกุคาม

ทางเพศในมาตรา 16 ทีก่าํหนดหามมใิหนายจาง หวัหนางาน ผูควบคุม

หรือผูตรวจงานกระทําการลวงเกิน คุกคามหรือกอความเดือดรอน

ราํคาญทางเพศตอลกูจาง เหน็ไดวาพระราชบญัญตัฉิบับนี้ยงัมจีดุออน

หลายประการ ไดแก การใหการคุมครองเฉพาะแรงงานในระบบเทานัน้ 

อีกทั้งยังไมคุมครองแรงงานที่ถูกคุกคามทางเพศ โดยผูกระทําที่เปน
เพื่อนรวมงาน นอกจากนี้ผูที่ประกอบอาชีพเปนแมบานหรือผูทํางาน
ในองคกรอื่นๆ ตลอดจนพนักงานของรัฐก็ไมไดรับการคุมครองจาก
กฎหมายดงักลาว (Suchada Thaweesit and Pimpawan Boonmongkon 

2009) เนื่องจากพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ ไดระบุคํานิยาม

รวมถึงบทลงโทษที่ครอบคลุมประเด็นการคุกคามทางเพศเฉพาะ
ลูกจางที่เปนหญิงและเด็กเทานั้น ซึ่งในความเปนจริงผูถูกกระทํา         
อาจไมอยูในฐานะเปนลูกจางแตอาจเปนเด็กนักเรียน นักศึกษาหรือ

บุคคลทั่วไป ซึ่งหากถูกลวงเกินหรือถูกคุกคามทางเพศจะไมไดรับ
ความคุ มครองจากพระราชบัญญัติดังกลาวเลย ทั้งนี้สํานักงาน          

กจิการสตรแีละสถาบันครอบครัว และโครงการสตรแีละเยาวชนศกึษา 
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(2552, น. 92) ไดใหความเหน็วากฎหมายท่ีเกี่ยวของกบัการลวนลาม

ทางเพศตอผูหญงิยังไมมกีฎหมายคุมครองโดยตรง นอกจากประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 278 ที่ระบุความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา 

และความผิดฐานอนาจารเทานั้น แตไมครอบคลุมถึงพฤติการณ             

ในการลวนลามทางเพศตอผูหญิง

จะเห็นไดวาการคุกคามทางเพศเปนการละเมิดสิทธิ เสรีภาพ และ

ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยในการดํารงชีพและความเปนอยูสวนตัว        

ซึง่กอใหเกิดปญหาและมีผลกระทบอยางมาก ไมวาจะเปนผลกระทบ

ตอผูถูกกระทําทั้งตอหนวยงานและสังคม ซึ่งที่ผานมาสังคมจะให 

ความสําคญัเกีย่วกับเรือ่งสทิธมินุษยชนระหวางหญงิและชายมากขึ้นก็ตาม 

แตผูที่เกี่ยวของก็ยังไมเห็นความสําคัญกับปญหาการถูกคุกคาม            

ทางเพศน้ีเทาท่ีควร โดยเฉพาะอยางย่ิงการถกูลวงละเมิดหรือการถกู

คุกคามทางเพศในหนวยงานภาครัฐที่มีเพิ่มขึ้น ทั้งนี้สํานักงาน            

คณะกรรมการขาราชการพลเรอืน (ก.พ.) ไดมกีารจัดตัง้ศูนยรับเรื่องราว

รองทกุขของขาราชการภายในหนวยงานและไดรบัเรือ่งราวการรองทกุข

จากขาราชการและพนักงานมักจะมีเรื่องการถูกคุกคามทางเพศ             
อยูดวยเสมอ ทัง้ทีส่าํนกังานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) 
มีพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 บัญญัติวา 

“ขาราชการพลเรือนสามัญตองไมกระทําการอันเปนการลวงละเมิด

หรือคุกคามทางเพศตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.” ดังนั้นสํานักงานคณะ
กรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) จึงไดกําหนดรายละเอียดวา 
การกระทาํเชนใดเปนการลวงละเมดิหรอืคุกคามทางเพศ และไดออกกฎ 

ก.พ. วาดวยการกระทําอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

พ.ศ. 2553 ไดกําหนดรูปแบบการคุกคามทางเพศทางวาจา ทางกาย 

ทางกริยาทาทางและการใชสื่อภาพที่ผู กระทําไมพึงประสงคหรือ            
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กอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญทางเพศวาเปนการคุกคามทางเพศ

ทั้งสิ้น อีกทั้งกําหนดโทษทางวินัยทัง้ 5 สถาน ซึ่งใชบังคับเฉพาะกับ

ขาราชการพลเรอืนสามัญ 19 กระทรวงเทานัน้ แตไมครอบคลุมตํารวจ 

ทหารหรอืหนวยงานภาครฐัอืน่ใด ทัง้นี้การถูกคกุคามทางเพศในระบบ

ราชการสวนใหญยังไมใชเรื่องสําคัญที่หนวยงานนั้นๆ จะลงโทษ             

ผูกระทําความผิดถึงขั้นไลออก สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัว และโตรงการสตรีและเยาวชนศึกษา (2552, น. 92)                    

ไดใหความเห็นวา การลงโทษขาราชการทีม่พีฤตกิรรมลวงละเมดิทางเพศ

ผูหญิงไมวาจะเปนการอนาจาร การหลอกลวงเพื่อมีเพศสัมพนัธหรือ

การจดทะเบียนซอน ตลอดจนการนอกใจภรรยามักจะไดรับโทษ          

ทีเ่บาบางเพราะการกาํหนดโทษตามพระราชบญัญตัริะเบยีบขาราชการ

พลเรือน พ.ศ. 2551 ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบสวน 

ขอมูลที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) รวบรวม

มายังพบวา กรณีการลวงละเมิดทางเพศมีโทษเพียงตัดเงินเดือน              

รอยละ 5 เปนเวลา 2 เดือน ซึ่งเปนโทษที่เบาบางเมื่อเทียบกับ                

ความเสียหายที่เกิดกับผูหญิง อีกทั้งในบางกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ
การถูกคกุคามทางเพศขึ้นในหนวยงานภาครัฐมกัมกีารรอมชอมซึง่กัน
และกนัหรอืการรองขอเพื่อใหระงับพฤตกิรรมดังกลาว และหากมหีลักฐาน
ชัดเจนวามีความผิดจริงก็เปนความผิดวินัยที่ไมรายแรง เพียงแคการ

วากลาวตักเตอืนหรอือยางมากก็ลงโทษภาคทัณฑเทานัน้ และเมือ่พน

กาํหนดโทษผูกระทาํความผิดกม็กักลบัมากระทาํการคกุคามทางเพศ
กับผูหญิงคนเดิมหรือคนใหมไดอีก เพราะบทลงโทษที่นอยทําให                 
ผูกระทําความผิดไมเกรงกลัวสะทอนใหเห็นวาสังคมขาดความเคารพ

ในศกัดิศ์รคีวามเปนมนษุยของผูหญงิโดยมองเรื่องการคกุคามทางเพศ

ไมมีความสําคัญแตอยางใด ในสวนของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

เปนหนวยงานสงักดัรฐัสภาและไมไดขึ้นตรงกบัสาํนักงานคณะกรรมการ
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ขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ซึง่จากพระราชบญัญติัระเบียบขาราชการ

พลเรือน พ.ศ. 2551 มกีารออกกฎหมายเกี่ยวกบัการคกุคามทางเพศ          

ทีส่ามารถใชบงัคบัเฉพาะกบัขาราชพลเรอืนสามญั 19 กระทรวงเทานัน้

ไมรวมหนวยงานอื่นๆ ที่ไมไดสังกัดกับสํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ดังนั้นสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงไดมี

การออกพระราชบัญญตัิขาราชฝายรัฐสภา พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554 วาดวยวินัย

ขาราชการรัฐสภาสามัญมีการระบุเพียงรายละเอียดการลงโทษทาง

วินัยรายแรงตามกฎ ก.ร. (ขอ 11) เกี่ยวกับการกระทําอันไดชื่อวาเปน

ผูประพฤติชั่วอยางรายแรง และเปนกรณีเกี่ยวกับเรื่องชูสาวเทานัน้ 

ตอมาหนวยงานตางๆ ในระบบราชการไดเห็นความสําคัญกับปญหา

การคกุคามทางเพศของบคุลากรภายในองคกรมากขึ้น ดงันัน้หนวยงาน

สังกัดรัฐสภารวมทั้งผูบริหารที่เกี่ยวของไดใหความสําคัญกับปญหา

การถกูคกุคามทางเพศมากขึ้น จึงมีการออกพระราชบญัญตัิระเบียบ
ขาราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554 ไดมีบทบัญญัติและไดออกกฎ ก.ร.             

วาดวยวินัยขาราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. 2555 ที่ไดระบุเรื่อง             
การลวงละเมดิทางเพศและคกุคามทางเพศ เอาไวในขอ 4 ทีค่รอบคลุม
ประเดน็การคกุคามทางเพศในทกุรปูแบบ อยางไรกต็ามการถกูคกุคาม

ทางเพศของผูหญิงในสํานกังานเลขาธิการวุฒิสภายังมีผูหญิงบางคน

ที่ขาดความรูและความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องการคุกคามทางเพศวา         
คืออะไร และมีความสาํคัญหรือเกี่ยวของกบัตนเองอยางไร ซึง่เรือ่งนี้
ยงัเปนเรือ่งใหมในองคกรและยังไมมีผูใดทําการวิจยัหรือศึกษาเรื่องน้ี

อยางจริงจัง รวมทั้งยังไมมีการระบุเกี่ยวกับเรื่องความเสมอภาค
ระหวางหญงิชายใหเปนกระแสหลกัภายในองคกร ซึง่จะเกดิประโยชน

กบัขาราชการ เนื่องจากขาราชการทั้งหญิงและชายจะไดรับสิทธิและ
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โอกาสความกาวหนาในหนาที่การงาน ตลอดจนสุขภาพอนามัยและ

ความปลอดภัยในการทํางาน อีกทั้งยังเปนหลักประกันที่มั่นคงใหกับ

ผูหญิงตอไป นอกจากนี้ยังทําใหผูหญิงกลาที่จะออกมาตอสูและ 

เผชิญหนากับปญหาเหลานี้

ในสังคมไทยยังมีความสัมพันธเชิงอํานาจที่ไมเทาเทียมกันอยูบน          

พื้นฐานความแตกตางทางเพศ โครงสรางทางสังคมและวัฒนธรรม 

ยังเอื้อประโยชนบางประการใหผูชายควบคุมและครอบงําผูหญิง            

โดยมองสถานภาพความเปนรองในดานของสรีระรางกายทีด่อูอนแอ 

และตองไดรบัการคุมครองจากบิดาและพ่ีชาย นอกจากน้ียงัมีคานิยม

ของคนในสังคมที่สงผานวาทกรรมรุนตอรุนวาผูหญิงมีหนาที่และ

บทบาทในการดูแลครอบครวัซ่ึงคือเมียและแมเทานัน้ การถกูควบคมุ
ในเนื้อตวัรางกายนี้ทาํใหผูหญิงถูกกดขีแ่ละเปนเพียงสมบัติของผูชาย 

ดงัที่ เคต มลิเลต็ (Kate Millett) ไดเขยีนหนังสอืชือ่ Sexual Politics เมือ่ป 

ค.ศ. 1971 เสนอวา การที่ผูชายมอีาํนาจเหนอืผูหญงิและสามารถควบคมุ
ผูหญิงใหอยูภายใตความตองการของผูชาย การยอมรบัของสงัคมตอ
ความสัมพนัธทางเพศท่ีเหลือ่มลํา้กันทางอํานาจ ซึง่ผานกระบวนการ
ขัดเกลาทางสังคม (Millett 1971 อางถงึใน วารุณ ีภูริสินสิทธิ์, 2545, 

น. 89) โดยกลุมที่ครอบงาํในสังคมเปนผูกาํหนดความเปนหญงิและ           

ความเปนชายตามคานยิมและความตองการของตน ซึง่มีผลตอบทบาท
ที่แตละฝายตองกระทํา และมผีลตอสถานภาพทีต่ามมา เชน ความเปน         
ผูหญิงหมายถึงความออนแอ ไมกลาตัดสินใจ ชอบใชอารมณและ           

ไมมีเหตุผล สถานภาพเชนนี้ทําใหผูหญิงตกเปนรองผูชายเสมอมา 

สาเหตุหลักของการถูกคุกคามทางเพศ : 
ระบบปตาธปิไตยและความไมเทาเทยีมกนัของอาํนาจ
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อยางไรก็ตามความมีอํานาจสูงสุดของผูชายมิไดหมายถึงเรื่องสรีระ

เพียงอยางเดียว แตยงัรวมถึงการยอมรับระบบคานิยมในบทบาทหรือ

บุคลิกลักษณะ เคต มิลเล็ต เสนอวาการกดขี่ผูหญิงไดรวมเรื่องการ

คุกคามทางเพศเขาไปดวย

การถูกคุกคามทางเพศมักพบไดทั้งในสถานศึกษา สถานที่ราชการ

และองคกรตางๆ อยูบอยครัง้ ทัง้นี้การศกึษาของ กฤตยา อาชวนจิกุล 

(2552, น. 22) ไดรวบรวมประเด็นของการถูกคุกคามทางเพศใน

ประเทศไทยระหวางป 2545-2551 พบวาปญหาการถูกคุกคาม         

ทางเพศไดเกิดขึ้นมานานแลวแตบุคคลท่ัวไปยังไมมีความเขาใจหรือ

ใหความสนใจในเรื่องนี้เทาที่ควร ทั้งๆ ที่ในชีวิตประจําวันผูหญิงบาง

คนถูกคุกคามทางเพศ แตตนเองยังไมรูหรือคาดไมถึงวาพฤติกรรมที่

เกิดขึ้นนั้นเปนการคุกคามทางเพศ เชน กรณีอาจารยผูชายคุกคาม

ทางเพศนกัศึกษาสาวในมหาวิทยาลัยของรฐั 2 แหงในชวงตนป 2551 
ซึง่ลกัษณะการคกุคามทางเพศของอาจารยทัง้สองมคีวามใกลเคยีงกัน 
คอืการยื่นขอเสนอโดยการจบั กอด จบูและลบูไลรางกาย เชน หนาอก 

ลาํตวั เพือ่แลกกบัเกรดของนักศกึษาทีต่ํา่กวาเกณฑ เหตกุารณเหลานี้

มกัเกดิภายในหองพักอาจารย ซึง่เปนสถานทีป่ลอดผูคนและกอใหเกดิ
การคุกคามทางเพศไดงาย สะทอนใหเห็นถึงรางกายของผูหญิง           

มีคุณคาไว สําหรับตอบสนองความตองการของผู ชายเทานั้น                       

อีกทั้งสังคมมักตั้งคําถามกับฝายหญิงวาเปนฝายสมยอมมากกวาจะ
เปนการถูกคุกคามทางเพศ

การถกูคกุคามทางเพศในหนวยงานภาครัฐ

วารสารสหวิทยาการ046 Journal of Integrated Sciences



ผลการศึกษาผูวิจยัซึ่งไดทําการสํารวจปญหาการถูกคกุคามทางเพศ

ของขาราชการหญิงในสํานกังานเลขาธิการวฒุิสภาพบวา สถานภาพ

ทางสังคมของผูหญิงมีสวนสําคัญที่ทําใหผูหญิงถูกคุกคามทางเพศ 

โดยมีปจจัยดานอายุที่ตํ่ากวา 35 ป มีสถานภาพโสดและตําแหนงที่

เทากับผูชายหรือนอยกวาจะประสบกับการถูกคุกคามทางเพศได

มากกวา นอกจากนี้ยังพบวาการใชวาจาในการคุกคามทางเพศพบ

มากในลักษณะของการเลาเรือ่งตลกลามกและการวพิากษวจิารณรูปราง

หนาตาของผูหญิง ซึ่งผูชายมีทัศนคติวาการกระทําเชนนี้ถือวาเปน 

เรือ่งปกตธิรรมดา ดงัตารางแสดงรายละเอยีดสถานภาพของขาราชการหญงิ

ในสํานกังานเลขาธกิารวุฒสิภา และตารางแสดงรอยละของขาราชการหญงิ

ที่เผชิญกับการถูกคุกคามทางเพศ

1. อายุ

 - 25 – 35 ป
 - 36 ป – 45 ป
 - 46 ปขึ้นไป

3. การศึกษา

 - ตํา่กวาปรญิญาตรี
 - ปริญญาตรี
 - ปริญญาโท

2. สถานภาพการสมรส

 - โสด
 - สมรส
 - หยา

4. ตําแหนง

 - ทัว่ไป
 - นกัวชิาการ

66
29

5

13.60
56.20

30.20

65.50
31.80

2.70

60.00
40.00

ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดสถานภาพของขาราชการหญิงใน

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สถานภาพ สถานภาพรอยละ รอยละ
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1. การถูกคุกคามทางเพศทางวาจา

 - การถูกวิพากษวิจารณรูปราง

  หนาตาหรือการแซวเรือนราง

 - การเลาเรื่องตลกลามก

 - การถูกตามต้ือ ตามจีบหรือชักชวน

  ไปไหนสองตอสอง

   - การพูดสองแงสองงาม

2. การถูกคุกคามทางเพศทางกาย

 - การจบัมอื จบัแขน ลบูแขน โอบไหล

 - การนัง่ใกลชดิเกนิจําเปนหรอืเอาตัว
  เบยีดรางกายของ ผูหญงิอยางจงใจ

 - การจับตองของสงวนในรางกาย 

  หนาอก กน สะโพกหรืออวัยวะเพศ

3. การถกูคกุคามทางเพศทางกรยิาทาทาง

 - การจองมองแบบกรุมกริ่มหรือใช
  สายตาแทะโลมเรอืนรางของผูหญงิ

 - การใชน้ิวมือทําสัญลักษณทางเพศ

 - การใชปากทาํทาจบูหรอืเลยีรมิฝปาก

50.00

63.57

17.83

29.06

24.80

16.67

2.33

24.81

2.71

5.05

ตารางที่ 2 แสดงรอยละของขาราชการหญิงที่เผชิญกับการถูก 

คุกคามทางเพศ

รูปแบบการถูกคุกคามทางเพศ รอยละของผูหญิงท่ีเผชิญ
กับการถูกคุกคามทางเพศ
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4. การถูกคุกคามทางเพศทางการใช

สื่อภาพ

 - การนําภาพโปเปลือยเปนภาพพัก

  หนาจอในเครื่องคอมพิวเตอรหรือ

  มือถืออยางจงใจ

 - การไดรับอีเมลที่มีขอความ ภาพ 

  คํากลอนที่ลามก

 - การจบักลุมดูหนงัโปหรอืภาพลามก

 - การนําปฏิทินภาพผูหญิงนุงนอย

  หมนอยมาตั้งบนโตะทํางาน

18.22

30.62

43.02

29.07

รูปแบบการถูกคุกคามทางเพศ รอยละของผูหญิงท่ีเผชิญ
กับการถูกคุกคามทางเพศ

ขอคนพบที่สําคัญประการหนึ่ง คือ ผูชายมักจะไมกระทําการคุกคาม
ทางเพศกับผูหญิงทีอ่ายมุาก เปนโสดหรือแตงงานแลวและมีตาํแหนง

หนาที่การงานที่เหนือกวา ซึ่งผูชายจะใหความเกรงใจและไมกลาที่          

จะแสดงทาทหีรอืพูดคยุเกีย่วกบัเรือ่งเพศ โดยวฒันธรรมของไทยเรื่อง
เพศของผูหญิงยังถูกปดกั้นทําใหผูหญิงและผูชายมีอํานาจทางสังคม
ที่ไมเทาเทียมกัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของสตรีนิยมสายรากเหงา 

(Radical Feminism) อธิบายถึงความไมเทาเทียมกันทางเพศเกิดจาก

อุดมการณระบบชายเปนใหญ (Patriarchy) ที่กดขี่เอารัดเอาเปรียบ         
ผูหญิงทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมที่ทําให      
ผูหญิงมีสถานภาพเปนรองผูชาย โดยเฉพาะเรื่องกามารมณที่ผูชาย
แสดงตอผูหญิงถูกทําใหเชื่อวาเปนเรื่องปกติและชอบธรรม 
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ในทศันะของผูวจิยัตอปรากฏการณการคุกคามทางเพศทีผู่ชายกระทาํ

ตอผูหญิงอาจเกิดขึ้นในลักษณะของสถานที่เอื้อใหเกิดเหตุการณ         

การคุกคามทางเพศเกิดขึ้น ทั้งนี้ พบวาเวลา โอกาสมีความสัมพันธ

กบัสถานที่ ซึง่ผูกระทาํอาจจะพบเหน็เหยื่อทีต่นเองสนใจกาํลงัอยูคนเดยีว

ในตอนเชาหรือตอนเยน็ที่ไมมีคนพลกุพลาน โดยผูชายตองการแสดง

ความเหนอืกวาและจงใจกระทําการคุกคามทางเพศกับเหยือ่ทัง้การจับมอื

ถอืแขน การจองมองแบบกรุมกริ่มและการใชรางกายของตนเองเบยีดเขา

กับรางกายของผูหญิงในขณะที่ผูหญิงไมทันระมัดระวังตนเอง เห็นได

วาการกระทําเชนนี้ผูชายมกัไมสนใจวาผูหญิงจะเกิดความรูสึกเชนไร 

สะทอนใหเห็นวารางกายของผูหญิงเปนแหลงดึงดูดใจทางเพศ         

เชน รูปรางหนาตา อายุ และสถานภาพทางสังคมที่ดอยกวาเปน                 

ปจจัยที่ผู ชายแสดงออกทางเพศในลักษณะของการใชอํานาจ                         

ที่เหนือกวาบังคับใหผูหญิงยอมรับพฤติกรรมทางเพศที่ผูหญิงไมพึง

ปรารถนา ภายในบริบทของความสัมพนัธเชิงอํานาจทีไ่มเทาเทียมกัน

ระหวางหญิงชาย

การคุกคามทางเพศไมวาจะเปนการเลาเรือ่งตลกลามกหรอืการวพิากษ

วิจารณรูปรางหนาตาของผูหญิงยังเปนเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นไดใน

การทํางาน ซึ่งเปนรูปแบบหนึ่งของการคุกคามทางเพศทางวาจาที่

ผูชายมักมองวาการคุกคามทางเพศเปนเพียงเรื่องเล็กนอยหรือเปน
เรื่องปกติธรรมดาที่ไมเสียหายอะไร แตในทางกลับกันผูหญิงที่ถูก
กระทําการคุกคามทางเพศในรูปแบบตางๆ มักเกิดความกลัวและ

อับอาย ทําใหไมกลาที่จะเปดเผยเรื่องวาตนเองถูกคุกคามทางเพศ 

บทสรปุและขอเสนอแนะ
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เห็นไดวาความกลัวและความอายจากการถูกคุกคามทางเพศยังเปน

ปญหาที่ซอนเรนและไมไดรับการแกไขอยางแทจริง หากผูหญิงออก

มาเปดเผยขอมูลวาตนเองเคยตกเปนเหยื่อมกัถูกสงัคมมองในดานลบ 

และเกิดผลกระทบตอสภาพรางกายและจิตใจหรือตอหนาที่การงาน 

ทําใหผูหญิงที่เผชิญกับการคุกคามทางเพศบางคนไมกลาเปดเผย  

เรือ่งราวดงักลาว เนือ่งจากกงัวลเรือ่งความมัน่คงปลอดภยัในการทาํงาน 

หากฝายผูกระทาํมอํีานาจเหนอืกวาหรอืเปนผูบงัคับบญัชา สวนผูหญงิ

มีตําแหนงหนาที่หรือสถานภาพทางสังคมที่ดอยกวาอาจถูกขมขูและ

ไมไดรับความปลอดภัยจากการทํางาน  ผูเขียนเห็นวา ผูหญิงที่ถูก

คกุคามทางเพศควรไดรบัการสนบัสนนุใหกลาท่ีจะออกมาเผชิญหนา

กับปญหาการคุกคามทางเพศ เพื่อนําไปสูการสรางมาตรการและ

กลไกในการปองกันการคุกคามทางเพศตอผูหญิง
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Sufficiency Economy and Gender 
Equality in the Household 

จิราภรณ  ลิสกุลรักษ 1

เศรษฐกิจพอเพียง
กับความเสมอภาค
หญิงชายในครัวเรือน 

1 นักศึกษาปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรีศึกษา วิทยาลัย             
สหวทิยาการ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร นกัวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก        
พระราชดําริ



บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อคนหาวาปรัชญาของเศรษฐกิจ          
พอเพียงมีความสัมพันธกับความเสมอภาคระหวางหญิงชายใน              
ครวัเรอืนหรอืไม และเปนอยางไร เปนการวจิยัเชงิผสานวธิ ีโดยการเกบ็
รวบรวมและวเิคราะหขอมูลเชงิปรมิาณจากแบบสอบถาม 62 ครวัเรอืน 
และเชงิคุณภาพจากสัมภาษณเชงิลกึ 8 ครวัเรอืนของชุมชนบางรักนอย 
จังหวัดนนทบุรีที่เปนชุมชนตนแบบในการนอมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต เพื่อตองการ
หาความสัมพนัธเชือ่มโยงทางทฤษฎรีะหวางแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง
กับแนวคิดความเสมอภาคระหวางหญิงชาย ผลการศึกษาพบวา                
มีระดบัความสมัพนัธอยูในระดบัระดบัมาก มีรปูแบบการปรบัเปลีย่น
พฤติกรรมในการรับผิดชอบงานในบานและงานนอกบานระหวาง             
ผูหญิงและผูชายที่ตายตัวตามเพศสรีระ หรือวัฒนธรรมตามบทบาท
ทางเพศที่สังคมโดยทั่วไป นอกจากนี้ ยังเพิ่มบทบาทใหกับผูหญิงได
เขามามสีวนรวมในการตัดสนิใจเรือ่งตางๆ ในครัวเรอืน เปนเพือ่นรวมคดิ 
รวมทําและรวมตัดสินใจ

คําสําคัญ: เศรษฐกิจพอเพียง, ความเสมอภาคระหวางหญิงชายใน
ครัวเรือน, ชุมชนบางรักนอยจังหวัดนนทบุรี
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Abstract

This research aims to investigate whether the philosophy of               
Sufficiency Economy is related to Gender Equality  in households 
focusing upon the BangRakNoi community in Nontaburi provice as 
a case study. A mixed method combinding qualitative and                   
quantitative methods was used for this reserach. 62 questionaires 
and eight in-depth interviews were collected and analysed.                   
The BangRak Noic ommunity is a model community to apply the       
Sufficiency Economy philosophy as it is part of their daily liurs.                
The result reveals a highly significant relationship between                 
the concept of Sufficiency Economy theory and the concept of 
Gender Equality. The normative behavior regarding duties both 
inside and outside the household which is usually based upon               
gender stereotypes and cultural gender roles were changed.                  
In addition, the women participation in household decisions became 
more important.

Keyworz : Sufficiency Economy, Gender Equality in the household, 
the BangRakNoi community, Nonthaburi 
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บทนํา

การสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชายในสังคมไทยเปน                 

เปาหมายสําคัญของแผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ            

และสงัคมแหงชาต ิฉบบัที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) (สาํนกังานกิจการ

สตรีและสถาบันครอบครัว, 2550) ซึ่งมีเปาประสงคใหสังคมไทย           

เปนสังคมที่เสมอภาคระหวางหญิงชาย มีเจตคติตอการสงเสริม

บทบาททีด่ ีตระหนกัและยอมรบัถงึบทบาทสตรใีนบรบิทตางๆ ทัง้ดาน

เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยางเทาเทียมกัน โดยสตรีทุกกลุม          

มโีอกาสเขาถงึและไดรับการศกึษาทุกระดับ มโีอกาสเรยีนรูตลอดชวีติ 

รวมถึงการพัฒนาศักยภาพดานตางๆ อยางเหมาะสม สตรีไดรับ            

การสงเสริมสุขภาวะ มีความมั่นคงในชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

สงเสรมิสตรใีหมคีวามม่ันใจและมศีกัยภาพในการเขารวมทางการเมอืง 

การบรหิารและการตัดสนิใจในระดับตางๆ โดยบรบิทของแผนพัฒนาสตรฯี 

ฉบบัที ่11 มคีวามเชือ่มโยงกับอนุสญัญาวาดวยการขจัดการเลอืกปฏบัิติ

ตอสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination Against Women - CEDAW) ขององคการสหประชาชาต ิ
(สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2546) ที่ประเทศไทย

ไดใหสัตยาบันไวเมื่อปพ.ศ. 2528 รวมทั้ง ปฏิญญาปกกิ่งและ               

แผนปฏิบัติการเพื่อความกาวหนาของสตร ี(Beijing Declaration and 
Platform for Action - BFPA) ซึ่งมีประเด็นขอหวงใยในความไมเสมอ
ภาคของผูหญิง 12 ประเด็นสําคัญ ไดแก ผูหญิงกับความยากจน                 
ผูหญิงกับการศึกษาและฝกอบรม ผูหญิงกับสุขภาพ ความรุนแรงตอ
ผูหญงิ ผูหญงิกับความขดัแยงทีม่กีารใชอาวธุ ผูหญงิกับการมสีวนรวม

ทางเศรษฐกิจ ผูหญิงกับการตัดสินใจทางการเมืองและการบริหาร 

กลไกเชิงสถาบันเพื่อความกาวหนาของผูหญิง สิทธิมนุษยชนของ               
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ผูหญงิ ผูหญงิกับสือ่ ผูหญงิกับสิง่แวดลอม และเด็กผูหญงิ ประเทศไทย

ไดดําเนนิการกับปญหาการเลอืกปฏบิตัริะหวางหญงิชายและสงเสรมิสตร ี

มีความคืบหนาในการแกไขกฎหมายที่ขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรี 

เชน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติ

ชื่อบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 ที่อนุญาตใหผูหญิงสามารถเลือกใช

นามสกุลของตนเองได พระราชบัญญตัคํิานาํหนานามหญงิ พ.ศ. 2551 

พระราชบัญญัติการขจัดความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 และ

กฎหมายอืน่ๆ ทีน่าจะสงผลตอการแกปญหาความไมเสมอภาคระหวาง

หญิงชายในสังคมไทย

อยางไรก็ตาม ยงัคงพบวา ยงัมกีารใชความรุนแรงในครอบครัว ถงึแมจะมี

พระราชบญัญตัคิุมครองผูถกูกระทาํความรนุแรงในครอบครวั พ.ศ. 2550 

เพื่อสรางมาตรการปองกัน เยียวยาผูกระทําและผูถูกกระทําดวย 

ความรุนแรงไมใหเกิดซํ้าหรือทวีความรุนแรงมากขึ้น แตทวาปญหา

ความรุนแรงดังกลาวไมไดลดนอยลงแตอยางใด จากรายงานขอมูล
สถานการณดานความรนุแรงของประเทศไทยและตามมาตรา 17 แหง

พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว 
พ.ศ. 2550 โดยสํานกังานกจิการสตรแีละสถาบันครอบครัว (2553, น. 14) 
พบวา มเีด็กและสตรทีี่ถกูทาํรายและมารักษาทีโ่รงพยาบาลมแีนวโนมสูงขึ้น 

ในป 2548 มจีาํนวน 11,542 ราย ในป 2553 เพิ่มขึ้นเปนจาํนวน 25,767 ราย 

หรือคิดเปนรายวันจาก 32 รายตอวัน เปน 71 รายตอวัน นอกจากนี้ 
พบวา ผูหญงิและเด็กหญงิถูกกระทําความรุนแรงมสีดัสวนใกลเคยีงกัน
มาตลอดตั้งแตป 2548 - 2553 โดยสาเหตุที่มาเกิดจากผูกระทํา            

ที่เปนบุคคลภายในครอบครัว หรือผูใกลชิดมากกวาเปนบุคคลที่ไม 
เคยรูจกั อกีทัง้พบวา สถานทีเ่กดิเหตุสวนใหญเปนทีพ่กัของผูเสยีหายเอง 

(ตารางที่ 1)

วารสารสหวิทยาการ058 Journal of Integrated Sciences



สถานการณครอบครัวไทยจากสํามะโนประชากรและเคหะป 2553           

ของสํานกังานสถติแิหงชาต ิ (2554) พบวา โครงสรางประชากรวัยเดก็

และวัยแรงงานมีแนวโนมลดลง ในขณะที่วัยสูงอายุมีแนวโนมสูงขึ้น            

รวมทัง้ความเสื่อมถอยทางดานคุณธรรมและจรยิธรรม ทาํใหแนวโนม
สมัพนัธภาพในครอบครัวลดลง อตัราการหยารางเพิม่ขึ้น (กรมการ

ปกครอง, 2554) ดงัรายละเอยีดในตารางที ่2  อยางไรก็ตาม มแีนวโนม

วาผูหญิงจะทําหนาที่เปนหัวหนาครอบครัวเพิ่มมากขึ้น จากจํานวน
ครอบครัวที่มีผูหญิงเปนหัวหนาครอบครัวคิดเปนรอยละ 27.3 ใน           

พ.ศ. 2547 เปนรอยละ 31 ใน พ.ศ. 2550 ซึ่งลักษณะเชนนี้แสดง                  
ใหเห็นวาผูหญิงเร่ิมเขามามีหนาท่ีเปนผูหาเล้ียงครอบครัวและตองทํา
หนาทีเ่ปนแมบานดวย

ผูหญงิ

เดก็หญงิ

เดก็ชาย

รวม

เฉลีย่

(ราย/วนั)

5,656

5,094

792

11,542

32

7,901

6,380

1,601

15,882

44

9,469

7,772

1,826

19,067

52

13,565

11,404

1,632

26,631

73

11,152

10,702

1,657

23,511

64

12,554

11,684

1,529

25,767

71
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100

-

49
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100
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49

45
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100
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ตารางที่ 1 จํานวนผูหญิง เด็กหญิง และเด็กชายที่ถูกกระทําความ

รุนแรง ป 2548-2553 

ที่มา : รายงานสรุปขอมูลของศูนยพึ่งได 

ผูถูก
กระทํา

2548 25512549 25522550 2553
จํานวน จํานวนจํานวน จํานวนจํานวน จํานวน% %% %% %
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ตารางที่ 2 สถิติการจดทะเบียนสมรสและหยาปพ.ศ. 2544 - 2554

ป พ.ศ. สมรส หยา

2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554

324,661
291,734
328,356
365,721
345,234
347,913
307,910
318,496
300,878
285,944
308,048

76,037
77,735
80,886
86,982
90,688
91,155

100,420
109,084
109,277
108,482
109,312

งานวิจยัที่ผานมาเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสังคมไทย
ของรัตนชัย นาคปานเสือ (2553) พบวา เปนการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับ

ความสัมพนัธของหลักการเศรษฐกจิพอเพยีงกับมติดิานเศรษฐกจิและ

ธุรกิจ ศึกษาถึงขอดี จุดแข็ง หรือพลังของปรัชญาตอการดํารงชีพ             
การทําการเกษตร หรือความอยูรอดและการพัฒนาดานอาชีพเปน
หลัก แตยังขาดการพจิารณาเศรษฐกจิพอเพยีงในมติทิี่เกี่ยวกบัคณุคา              

คานิยมท่ีมีอิทธิพลตอการปลกูฝง สรางเสริม และสงเสริมความเสมอ

ภาคระหวางหญิงชาย สวนงานวิจัยของสํานักงานกิจการสตรีและ

สถาบันครอบครัวและสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (2554)  
เป นการศึกษาเรื่อง แนวทางการบูรณาการมิติหญิงชายเพื่อ                 
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยพิจารณาจาก            

ที่มา : กรมการปกครอง (2554)
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แผนงานโครงการและกจิกรรมของหนวยงานภาครฐั จาํนวน 129 แหง 

ที่มีหนาที่ในการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชาย พบวา               

ยังไมมีโครงการของหนวยงานภาครัฐในลักษณะที่นําทั้งสองแนวคิด

มาผสมผสานกัน แตงานวิจัยดังกลาวมีขอเสนอแนะวา หลักการของ

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงสามารถชวยสงเสรมิความเสมอภาคระหวาง

หญิงชายในมิติและระดับตางๆ กลาวคือ หลักคุณธรรม หลักพอ

ประมาณ หลกัภมูคุิมกนั และหลกัเหตผุล โดยเฉพาะมติขิองคณุธรรม

ทีเ่นนเรือ่งการไมเอาเปรยีบและไมเบยีดเบยีนกัน ซึง่ความไมเสมอภาค

คือ ความไมมีคุณธรรม ทั้งยังขัดกับหลักเหตุผลและพอประมาณ    

เนื่องดวยดุลยภาพหรือความพอประมาณในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะ            

มิติของความสัมพันธของหญิงชายจะนํามาซึ่งสังคมที่อยู ดีมีสุข           

มีความสมดุล และมีการแบงสันปนสวนบทบาทและหนาที่อยางมี

เหตผุลและมคีวามเปนธรรม นอกจากนี้ การสรางภมูคิุมกันตอความเสี่ยง 

ความไมแนนอนจะเกดิขึ้นไดอยางมปีระสทิธภิาพ ถาผูหญงิไดมสีวนรวม

ในการรวมคิดรวมทําและรวมตัดสินใจกับผูชาย ซึ่งเปนจุดเริ่มตนที่             

ผูวิจัยสนใจศึกษาถึงความสัมพันธระหวางแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
กับความเสมอภาคระหวางหญิงชายในครัวเรือน โดยผูวิจัยไดเลือก
ศกึษาชุมชนบางรักนอย หมูที ่3 ตาํบลบางรักนอย อาํเภอเมอืง จงัหวดั

นนทบุรี เปนกรณีศึกษา เนื่องดวยชุมชนบางรักนอยไดนอมนําหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว             
มาเปนแนวทางชี้แนะการดําเนินชีวิตและปฏิบัติตน จนไดรางวัลถวย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

ประเภทชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2555             
เปนชุมชนตนแบบ ซึ่งมีจุดเดน คือ มีการผสมผสานทางวัฒนธรรม

ระหวางชุมชนใหมและชุมชนดั้งเดิม เปนชุมชนที่มีการรวมกลุมกัน
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อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง เพื่อเปนการคนหาคําตอบวาปรัชญา            

ของเศรษฐกจิพอเพยีงมคีวามสัมพนัธอยางมนียัสาํคญักบัความเสมอ

ภาคระหวางหญิงชายในครัวเรือน (Gender Equality in Household) 

หรือไม และมีรูปแบบความสัมพันธเปนอยางไร ซึ่งการตอบคําถาม

วิจัยหลักนี้ได จําเปนตองตอบคําถามยอยที่เกี่ยวของ 2 ประเด็น คือ

 (1) ระดบัการดาํรงชวีติตามแนวทางปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

ที่มีองคประกอบดานความพอประมาณ ดานความมีเหตุมีผล               

ดานความมภีมูคิุมกนั และดานความรูคูคุณธรรมของกลุมตวัอยางอยู

ในระดับใด

 (2) ระดับความเสมอภาคระหวางหญิงชายในครัวเรือน ที่มีองค

ประกอบดานความรับผิดชอบตอชีวิตความเปนอยู ในครอบครัว             

ดานการตดัสนิใจในครอบครัว และดานการปรบัเปลีย่นบทบาทระหวาง

หญิงชายตอหนาที่ความรับผิดชอบในครอบครัวของกลุมตัวอยางอยู

ในระดับใด
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วัตถุประสงคในการศึกษา
เพื่อคนหาความสัมพันธระหวางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับ

ความเสมอภาคระหวางหญงิชายในครวัเรอืน และอธบิายรูปแบบและ

ลักษณะความสัมพันธระหวางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับ             

ความเสมอภาคระหวางหญิงชายในครัวเรือน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความเสมอภาค
ระหวางหญิงชายในครัวเรือน

ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ความพอประมาณ

ความมีเหตุผล

ความมีภูมิคุมกัน

ความรูคูคุณธรรม

ความรับผิดชอบตอชีวิต
ความเปนอยูในครอบครัว

การตัดสินใจในครอบครัว

การปรับเปลี่ยนบทบาท
ระหวางหญิงชายตอหนาที่
ความรับผิดชอบในครอบครัว

ความเสมอภาคระหวาง
หญิงชายในครัวเรือน

กรอบเคาโครงในการวิเคราะห
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กรอบเคาโครงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงกับความเสมอภาคระหวางหญิงชายในครัวเรือน : 

กรณีศึกษาชุมชนบางรักนอย จังหวัดนนทบุรี เปนการวัดระดับการ

นอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 4 ดาน คือ

 (1) ดานความพอประมาณ ประกอบดวย (1) การทาํบญัชรีายรับ-

  รายจาย และ (2) การวางแผนการใชจายและจดัสรรคาใชจาย 

 (2) ดานความมีเหตผุล ไดแก (1) การมีโอกาสทวงติง แสดงความ

  คิดเห็นและใหคําแนะนําตอกัน (2) การไมทํารายจิตใจเมื่อมี

  ความขัดแยง เมื่อมีความขัดแยงตอกัน (3) การพูดจาตอกัน

  ดวยดีและ/หรือใชเหตุผล (4) เมื่อประสบปญหาสามารถหา

  ทางออกโดยไมทํารายตนเองและ/หรือสมาชิกในครอบครัว

  และ/หรือทรัพยสิน และ (5) การมีสวนรวมในกิจกรรมพฒันา

  คุณภาพชีวิตในชุมชน

 (3) ดานการมีภูมิคุมกัน ไดแก (1) มีการออมในรูปแบบตางๆ 

  (2) การมีอาชีพเสริมนอกเหนือจากอาชีพหลักที่ทําอยู  
  (3) ไมของเกี่ยวการเสี่ยงโชครูปแบบตางๆ และ (4) มีความ

  กระตือรือรนในการมีสวนรวมในกิจกรรมกลุมสังคม

 (4) ดานความรูคูคุณธรรม ไดแก (1) มีการแลกเปลี่ยนขอมูล
  ขาวสารระหวางครอบครัวกับชุมชน (2) การไดรับทราบและ
  เรียนรูเรื่องสําคัญที่เกี่ยวของกับครอบครัว (3) การแสดง
  ความชื่นชมและเห็นคุณคาซึ่งกันและกัน และ (4) การใช

  คุณธรรมสําคัญในการดําเนินชีวิต

 สาํหรับการวัดระดับความเสมอภาคระหวางหญิงชายในครวัเรือน 
จํานวน 3 ดาน คือ
 (1) ดานความรับผิดชอบตอชีวิตความเปนอยูในครอบครัว ไดแก 

  (1) ภาระงานการทําอาหารมีการแบงหนาที่อยางเทาเทียม
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  ระหวางผูหญิงและผูชาย (2) ภาระงานการทาํความสะอาดมี

  การแบงหนาที่อยางเทาเทียมระหวางผูหญิงและผูชาย 

  (3) ภาระงานการดูแลบุตรมีการแบงหนาที่อยางเทาเทียม

  ระหวางผูหญงิและผูชาย (4) ภาระงานการดแูลผูสงูอายมุกีาร

  แบงหนาท่ีอยางเทาเทียมระหวางผูหญิงและผูชาย (5) ผูหญิง

  และผูชายทาํงานนอกบานเทาๆ กนั และ (6) ผูหญิงและผูชาย

  เขารวมกจิกรรมทางสังคมของชมุชนหรอืสังคมภายนอกเทาๆ กนั

 (2) ดานการตัดสินใจในครอบครัว ไดแก (1) ผูหญิงและผูชายมี

  ความเทาเทยีมกันในการตดัสนิใจเรือ่งการวางแผนครอบครวั 

  (2) ผูหญิงและผูชายมีความเทาเทียมกนัในการตดัสินใจเรือ่ง

  การยายที่อยู/การตั้งถิ่นฐาน/การวางแผนดานที่อยูอาศัย 

  (3) ผูหญิงและผูชายมีความเทาเทียมกนัในการตดัสินใจเรื่อง

  รายรับ/รายจายของครัวเรือน และ (4) ผูหญิงและผูชาย

  มคีวามเทาเทยีมกันในการตัดสนิใจเรือ่งนติกิรรม/สญัญาตางๆ

 (3) ดานการปรับเปลี่ยนบทบาทระหวางหญิงชายตอหนาที่

  ความรับผิดชอบในครอบครัว  ไดแก (1) ภาระงานการทํา
  อาหารนอยลงเปรยีบเทยีบกบัเมือ่ 5 ปทีผ่านมา (2) ภาระงาน

  การทําความสะอาดบานนอยลงเปรียบเทียบกับเมื่อ 5 ปที่

  ผานมา (3) ภาระงานการดูแลบตุรนอยลงเปรยีบเทยีบกับเมือ่ 
  5 ปที่ผานมา (4) ภาระงานการดแูลผูสงูอายนุอยลงเปรยีบเทยีบ
  กบัเมือ่ 5 ปทีผ่านมา (5) ภาระงานนอกบานเพิ่มขึ้นเปรยีบเทยีบ

  กับเมื่อ 5 ปที่ผานมา (6) การเขารวมกิจกรรมทางสังคมของ

  ชุมชนมากขึ้นเปรียบเทียบกับเมื่อ 5 ปที่ผานมา (6) มีอํานาจ
  ในการตดัสนิใจเรื่องการวางแผนครอบครัวมากขึ้นเปรยีบเทยีบ
  กับเมื่อ 5 ปที่ผานมา (7) มีอํานาจในการตัดสินใจเรื่องการ
  ยายที่อยู/การตั้งถิ่นฐาน/การวางแผนดานที่อยูอาศัยมากขึ้น
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  เปรยีบเทยีบกับเมือ่ 5 ปทีผ่านมา (8) มอีาํนาจในการตัดสนิใจ

  เรือ่งรายรับ/รายจายของครัวเรอืนมากขึ้นเปรยีบเทยีบกับเมือ่ 

  5 ปทีผ่านมา และ (9) มีอํานาจในการตัดสินใจเรือ่งนิติกรรม/

  สญัญาตางๆ มากขึ้นเปรยีบเทยีบกับเมื่อ 5 ปทีผ่านมา สาํหรบั

  ชดุคาํถามในองคประกอบนี้ เลอืกเฉพาะผูทีต่อบแบบสอบถาม

  ทีเ่ปนผูหญิงเพื่อใหสอดคลองกบัขอคาํถามที่ตองการวดัการ

  ปรับเปลี่ยนบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบที่ลดนอยลงหรือ 

  ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ 5 ปที่ชุมชนบางรักนอย จังหวัด

  นนทบุรเีริม่ดาํรงชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิธีการศึกษาวิจัย
งานวิจยัครัง้นี้ใชเปนการวิจยัเชิงผสานวิธี ทีใ่ชวิธีการเกบ็รวบรวมและ

วิเคราะหขอมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุมตัวอยาง                     

ในงานวิจัยครั้งนี้ เปนการเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง                  

(Purposive Selection) โดยพิจารณาจากชุมชนตนแบบที่อยูในเขต
จงัหวดันนทบรุ ีคอื ชมุชนบางรกันอย จงัหวดันนทบรุ ีซึง่ไดเขารบัรางวลั
ถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2555 เนื่องจากเปนกลุมตัวอยางที่มีความ

สอดคลองกับปญหาการวิจัยครั้งนี้ อีกทั้งมีขอจํากัดดานระยะเวลา
และคาใชจายในการศึกษา  โดยผูศึกษาไดแบงกลุมตัวอยางออกเปน 
2 กลุม ประกอบดวย กลุมแรกเปนกลุมตัวอยาง การสอบถามเพือ่เก็บขอมูล

และวเิคราะหขอมูลเชงิปรมิาณพจิารณาจากจํานวนครัวเรอืนของชุมชน

บางรักนอยทีม่กีารจัดตัง้เปนกลุมประกอบกจิกรรมรวมกัน ซึง่สอดคลอง
กบัหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปนกลุมอาชีพท่ีดาํรงชีวิต
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ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจํานวน 4 กลุมอาชีพ         

มีสมาชิกรวมทัง้สิ้น 205 ครัวเรือน ผูศึกษาไดคาํนวณหากลุมตัวอยาง

โดยใชเกณฑกําหนดจากจํานวนประชากรหลักรอยใชกลุมตัวอยาง

จํานวนรอยละ 30 ของประชากร (ธีระวุฒิ เอกะกุล, 2544) ดังนั้น 

กลุมตัวอยางที่ศึกษาเทากับ 62 ครัวเรือน 

การเก็บขอมูลในการงานวิจัยครั้งนี้ ไดออกแบบสอบถามตามกรอบ

เคาโครงในการวิเคราะหแบงออกเปน 5 สวนคือ สวนที่ 1 ขอมูลสวน

บคุคล (คอื เพศ อายุ สถานภาพสมรส ประเภทครวัเรอืน ระดบัการศกึษา 

อาชพี และรายไดของครัวเรอืนโดยเฉลีย่ตอเดอืน)  สวนที ่2 การดํารงชวีติ

ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คือ วัดการมีสวนรวม 

ตามองคประกอบของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง) สวนที ่3 ความรบัผดิ

ชอบตอชวีติความเปนอยูในครอบครัว (คอื วดัความรับผดิชอบตอชวีติ

ความเปนอยูในครอบครัวทั้งงานในบานและงานนอกบาน)  สวนที่ 4 

การตดัสนิใจในครอบครัว (คอื วดัความเทาเทยีมในการตัดสนิใจเรือ่งตางๆ 
ในครัวเรือน) และสวนที่ 5 การปรับเปลี่ยนบทบาทระหวางหญิงชาย

ตอหนาที่ความรบัผดิชอบในครอบครัว (คอื วดัการปรบัเปลีย่นภาระงาน
ในบาน งานนอกบาน และการตัดสินใจในเรื่องตางๆ ในครัวเรือน) 

การหาความสัมพันธระหวางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความ

เสมอภาคระหวางหญิงชายในครัวเรือน การวิเคราะหขอมูลเชิง

ปรมิาณจะใชวธิกีารทางสถติ ิเพื่อศกึษาความสมัพนัธระหวางปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียงกับความเสมอภาคระหวางหญิงชายในครัวเรือน 
โดยการวิเคราะหใชวิธีการทางสถิติแบบเพียรสัน (Pearson Product 

Moment Correlation) (r) เปนการวัดความสัมพันธระหวาง 2 ตัวแปร

ทีเ่ปนตวัแปรเชงิปรมิาณ มรีะดบัการวดัตัง้แตมาตราชวง (interval scale) 
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คาสัมประสิทธิ์ r มีคาอยูระหวาง 0 ถึง 1.00 ± คา 0 แสดงวาไมมี

ความสัมพันธ คา 1.00 ± แสดงวามีความสัมพันธกันสูงสุดหรือ

สมบูรณ (Perfect correlation) เครื่องหมายบวกและลบแสดงทิศทาง

ของความสัมพันธ คือ เครื่องหมายบวก แสดงวา ตัวแปร 2 ตัวแปร

ผนัไปในทศิทางเดยีวกัน สวนเครือ่งหมายลบแสดงวาตัวแปร 2 ตวัแปร

ผันแบบผกผันกัน คือ แปรผันในทิศทางตรงกันขามกัน

กลุมท่ีสอง เปนกลุมตวัอยางการสมัภาษณแบบเจาะลึก โดยใชวิธีการ

เลือกกลุมตวัอยางแบบเจาะจง (องอาจ นัยพัฒน, 2549) เพื่อใหตรง

กับประเด็นการตอบโจทยที่เหมาะสมกับการศึกษาเชิงคุณภาพ           
โดยกลุมตัวอยางเปนสมาชิกกลุมอาชีพ 4 กลุมๆ ละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 
8 คน ประกอบดวย ตัวแทนสมาชิกกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต 

สมาชิกกลุมกลวยอบแผนบางรักนอย สมาชิกกลุมดอกไมสดบายศร ี

และสมาชกิกลุมไมดอกไมประดับ การวจิยัเชงิคุณภาพใชสําหรับตอบโจทย
วัตถุประสงคขอที่ 2 คือ เพื่อศึกษารูปแบบและลักษณะความสัมพันธ
ระหวางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความเสมอภาคระหวาง 

หญงิชายในครัวเรอืนเปนอยางไร วธิกีารในการเก็บรวบรวมขอมลูการวจิยั
ใชการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง เพื่อตองการเปรียบเทียบขอมูล

ของกลุมตวัอยางในการศกึษาและปรับเปลีย่นถอยคําใหสอดคลองกับ

การแปลผลความหมายคะแนนคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) ที่ไดมา

จัดระดับความสําคัญเปน 3 ระดับ คือ

คา (r) ของคะแนน ความหมาย

คา (r)  0.68 – 1.00 อยูในเกณฑ มีความสัมพันธมาก

คา (r)  0.34 – 0.67 อยูในเกณฑ มีความสัมพันธปานกลาง

คา (r)  0.00 – 0.33 อยูในเกณฑ มีความสัมพันธนอย
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สวนที ่1 การสํารวจความสัมพนัธระหวางปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
กบัความเสมอภาคระหวางหญงิชายในครวัเรอืน นาํเสนอบทวเิคราะห

ผลการศึกษาออกเปน 4 ขอ ดังนี้

1. ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 
การสํารวจจากแบบสอบถามกลุมตัวอยางที่เปนครัวเรือนในชุมชน

บางรักนอย จังหวัดนนทบุร ีจํานวน 62 ครัวเรือน กลุมตัวอยางสวน

กลุมตัวอยางแตละคนและสถานการณการสัมภาษณทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

โดยผูศกึษาจะกําหนดประเดน็คําถามหลกัเปนเครื่องชี้นาํการสมัภาษณ

เปนลักษณะรางคําถามปลายเปดที่มีคําสําคัญที่ตองการ

รายงานผลการศึกษาวเิคราะหและอภปิรายผล
ผูศึกษาจะแบงผลการศึกษาออกเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 การสํารวจ

การดํารงชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความ

เสมอภาคระหวางหญิงชายในครัวเรือนเพื่อคนหาความสัมพันธ 

ระหวางปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงกบัความเสมอภาคระหวางหญงิชาย

ในครัวเรือนมีหรือไม และสวนที่ 2 การสัมภาษณกลุมตัวอยางที่เปน

สมาชกิกลุมอาชพีของชุมชนบางรักนอยเพือ่ศกึษารูปแบบและลักษณะ

ความสมัพนัธระหวางปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงกับความเสมอภาค

ระหวางหญงิชายในครัวเรอืนเปนอยางไร ในการศกึษาและการวเิคราะห

ผลการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาจะพิจารณาเลือกขอคนพบของประเด็น

การศึกษาในสวนที่ 1 มาทําการวิเคราะหเชื่อมโยงเพื่อใหเกิดความ
เขาใจในแตละประเด็นไดชัดเจนมากขึ้น ตัวอยางเชน การนําเสนอ

ขอมลูทีไ่ดจากการสํารวจมาชวยขยายประเด็นหรืออภิปรายประกอบ
การศึกษาวิเคราะหผลการสัมภาษณเชิงลึก

ปที่ 10 ฉบับท่ี 1 (ตุลาคม 2555 – มีนาคม 2556) 069



ใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 80 และที่เหลือเปนเพศชาย 12 คน 

คิดเปนรอยละ 19.4 (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 ขอมูลเพศของกลุมตัวอยาง

ตารางที่ 4 ขอมูลอายุของกลุมตัวอยาง

อายขุองกลุมตวัอยางสวนใหญมอีายุ 60 ปขึ้นไป 21 คน คดิเปนรอยละ 

33.9 รองลงมา อายอุยูระหวาง 50-59 ป 20 คน คิดเปนรอยละ 32.3 

และอายุ 30-39 ป มีจํานวนนอยที่สุด คือ 3 คน คิดเปนรอยละ 4.8 

(ตารางที่ 4)

ชาย

หญิง

รวม

นอยกวา 20 ป

20 – 29 ป

30 – 39 ป

40 - 49  ป

50 – 59 ป

60 ปขึ้นไป

รวม

1. เพศ

2. อายุ

12

50

62

-

-

3

18

20

21

62

19.4

80.6

100.0

-

-

4.8

29.0

32.3

33.9

100.0

ตัวแปร

ตัวแปร

จํานวน

จํานวน

รอยละ

รอยละ
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ตารางที่ 5 ขอมูลสถานภาพสมรสของกลุมตัวอยาง

สถานภาพสมรสของกลุมตัวอยางสวนใหญสมรสมีบุตรแลวจํานวน            

43 คน คดิเปนรอยละ 69.4 รองลงมาเปนโสดจาํนวน 9 คน คดิเปน 

รอยละ 14.5 และสถานภาพหยา มจีาํนวนนอยทีส่ดุ คอื 3 คน คดิเปน

รอยละ 4.8 (ตารางที่ 5)

โสด

หยา

หมาย

สมรสมีบุตร

สมรสไมมีบุตร

รวม

3. สถานภาพสมรส

9

3

-

43

7

62

14.5

4.8

-

69.4

11.3

100.1

ตัวแปร จํานวน รอยละ

ประเภทครวัเรอืนของกลุมตวัอยางสวนใหญมลีกัษณะครอบครวัเดีย่ว 

ประกอบดวยพอ แม และลูก จาํนวน 46 ครวัเรอืน คดิเปนรอยละ 74.2 
รองลงมามลีกัษณะครอบครวัขยาย ประกอบดวย หลายครอบครวัเดีย่ว
อยูในบริเวณเดียวกัน จํานวน 11 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 17.7                      

และมีลักษณะครอบครัวที่อยูรวมกับบุคคลอื่นที่ไมมีความสัมพันธ            

ฉันญาติ มีจํานวนนอยที่สุดคือ 2 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 3.2                 

(ตารางที ่6)
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ตารางที่ 6 ขอมูลประเภทครัวเรือนของกลุมตัวอยาง

ครอบครัวเดี่ยว

ครอบครัวขยาย

ครอบครัวพอหรือ

แมเลี้ยงเดี่ยว

ครอบครัวที่อยูรวมกับ

บุคคลอื่นที่ไมมี

ความสัมพันธฉันญาติ

รวม

4. ประเภทครัวเรือน

46

11

3

2

62

74.2

17.7

4.8

3.2

100.0

ตัวแปร จํานวน รอยละ

ระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางสวนใหญเรียนจบชั้นประถมศึกษา 

จาํนวน 21 คน คดิเปนรอยละ 33.9 รองลงมาเรยีนจบช้ันมธัยมศกึษา/

ปวช. จาํนวน 17 คน คดิเปนรอยละ 27.4 และจบชัน้ปรญิญาโทหรอื       
สงูกวา มจีาํนวนนอยทีส่ดุคอื 3 คน คดิเปนรอยละ 4.8 (ตารางที ่7)
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ไมไดศึกษา

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา/ปวช.

อนุปริญญา/ปวส.

ปริญญาตรี

5. ระดับการศึกษา

4

21

17

6

11

6.5

33.9

27.4

9.7

17.7

ตัวแปร จํานวน รอยละ

ตารางที่ 7 ขอมูลระดับการศึกษาของกลุมตัวอยาง

ปริญญาโทหรือสูงกวา

รวม

3

62

4.8

100.0

ตารางที่ 8 ขอมูลอาชีพของกลุมตัวอยาง

เกษตรกร

รับจางทั่วไป

แมบาน/พอบาน

คาขาย/ประกอบธุรกิจ

วางงาน/ไมมีงานทํา

อื่น ๆ

รวม

6. อาชีพ

14

13

14

19

1

1

62

22.6

21.0

22.6

30.6

1.6

1.6

100.0

ตัวแปร จํานวน รอยละ

อาชพีของกลุมตัวอยางสวนใหญประกอบอาชพีคาขาย/ประกอบธุรกจิ 
จาํนวน 19 คน คิดเปนรอยละ 30.6 รองลงมาเปนอาชีพเกษตรกรและ
แมบาน/พอบาน จาํนวนละ 14 คน คดิเปนรอยละ 22.6 เทากัน และวางงาน/
ไมมีงานทาํ รวมทัง้ประกอบอาชีพอืน่ๆ (ขาราชการบาํนาญ) มีจาํนวน
นอยที่สุด คือ อาชีพละ 1 คน คิดเปนรอยละ 1.6 เทากัน (ตารางที่ 8)
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รายไดของครัวเรือนโดยเฉลี่ยตอเดือนของกลุมตัวอยางสวนใหญ       

มีรายไดอยูในชวง 5,001 - 15,000 บาท จํานวน 26 คน คิดเปน             

รอยละ 41.9 รองลงมามีรายไดระหวาง 15,001- 25,000 บาท                 

คิดเปนรอยละ 22.6 และมีรายไดในชวง 45,001 - 55,000 บาท           

และ 95,001 - 100,000 บาท มีจํานวนกลุมตัวอยางนอยที่สุด              

คือ อยางละ 1 คน คิดเปนรอยละ 1.6 เทากัน (ตารางที่ 9)

ตารางที ่9 ขอมลูรายไดของครวัเรอืนโดยเฉลี่ยตอเดอืนของกลุมตวัอยาง

ตํ่ากวา 5,000 บาท

5,001 – 15,000 บาท

15,001 – 25,000 บาท

25,001 – 35,000 บาท

35,001 – 45,000 บาท

45,001 – 55,000 บาท

55,001 – 65,000 บาท

65,001 – 75,000 บาท

75,001 – 85,000 บาท

85,001 – 95,000 บาท

95,001 – 100,000 บาท

100,000 บาท ขึ้นไป

รวม

5. รายไดของ

ครัวเรือนโดย
เฉลี่ยตอเดือน

12

26

14

6

2

1

-

-

-

-

1

-

62

19.4

41.9

22.6

9.7

3.2

1.6

-

-

-

-

1.6

-

100.0

ตัวแปร จํานวน รอยละ
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2. ระดบัการดาํรงชวีติตามแนวทางปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
การวัดระดับการดํารงชวีติตามแนวทางปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

เปนการสอบถามถึงระดับของการดําเนินชีวิตของกลุมตัวอยางตาม

แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดระดับไว 5 ระดับ 

พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ย ( ) อยูระหวาง 4.21 - 5.00 เทากับ              

มากที่สุด คะแนนเฉลี่ย ( ) อยูระหวาง 3.41 - 4.20 เทากับมาก                    

คะแนนเฉลี่ย (  ) อยูระหวาง 2.61 - 3.40 เทากับปานกลาง คะแนน

เฉลี่ย (  ) อยูระหวาง 1.81 - 2.60 เทากับนอย และคะแนนเฉลี่ย (  ) 

อยูระหวาง 1.00 - 1.80 เทากับนอยที่สุด ผลการศึกษาปรากฏวา 

กลุ มตัวอย างมีระดับของการดํารงชีวิตตามแนวทางปรัชญา                   

ของเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.87)       

โดยเมื่อพจิารณารายขอพบวา กลุมตวัอยางมรีะดับของการดาํเนนิชวีติ

ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4 ดาน ประกอบดวย            

ความมีเหตุผล มีความรูคูคุณธรรม การมีภูมิคุมกัน และดานความ

พอประมาณในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 3.98, 3.94, 3.92 และ 
3.65 ตามลําดับ)

ดานทีห่นึง่ ความมีเหตผุล กลุมตวัอยางสวนใหญแสดงออกถึงการมี

เหตุผลในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.98) โดยมีการพูดจาตอกันดวยดี           
การไมทํารายจิตใจเม่ือมีความขดัแยง มีโอกาสทวงติง แสดงความคิด
เห็นและใหคําแนะนําตอกัน รวมทั้ง มีสวนรวมในกิจกรรมพัฒนา

คณุภาพชวีติในชมุชน (คาเฉลีย่ 4.02, 3.90, 3.85 และ 3.81 ตามลาํดบั) 

และการแสดงออกที่อยูในระดับมากที่สุด คือ เมื่อประสบปญหา 
สามารถหาทางออกโดยไมทํารายตนเองและ/หรอืสมาชกิในครอบครัว 
และ/หรือทรัพยสิน (คาเฉลี่ย 4.34) ซึ่งหากพิจารณาเปรียบเทียบใน

แตละดานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ถือวาเปนคาเฉลี่ย           

x
x

x
x x
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ที่สูงสุดและมีนัยยะที่สอดคลองกับประเด็นที่มาและปญหาของ            

การศึกษาเรื่อง ความรุนแรงในครอบครัวของงานวิจัยในครั้งนี้               

และสอดคลองกับผูใหสัมภาษณ กลาววา “...เมื่อกอนมีเรื่องทะเลาะ

กบัสามเีปนประจํา โดนทาํรายรางกาย (ขณะพดูไป นํา้ตาก็ซมึออกมา) 

สามีไปมีเมียนอย ตวัเองไมมีรายไดประจํา ทาํงานเปนแมบานอยูบาน

เลี้ยงลูกสาว 2 คน ตองขอเงินจากสามีทุกเดือน สามีเปนคนหาเลี้ยง

ครอบครวั จนมาจบัไดวา สามไีปมเีมยีนอย มเีรื่องทะเลาะและโดนทบุตี

เปนประจํา สุดทายสามีหนีไปอยูกับเมียนอย เงินที่เคยไดรับทุกเดือน

กข็าดๆ หายๆไป ตนเองจงึตองออกมาทํางานรบัจางทัว่ไป หาเลี้ยงลกูสาว

ทัง้สองคนดวยตัวเอง ปจจุบนัลกูสาวเรียนจบปริญญาตรีแลว ทาํงาน

ในบริษัทเอกชนและรัฐวิสาหกิจ ตนเองมีรายไดตอเดือนประมาณ 

5,000 กวาบาทจากการรับจางทั่วไปและจากลูกสาวทั้งสองคน              

มเีวลาออกมาทาํงานเปนจติอาสาของชมุชนไมวาจะเปนกลุมออมทรพัย 

กลุมดอกไมสดบายศร.ี..”

ดานที่สอง ความรูคูคุณธรรม กลุมตัวอยางสวนใหญดําเนินชีวิต         
โดยมคีวามรูคูคณุธรรมอยูในระดับมาก (คาเฉลีย่ 3.94) มกีารใชคุณธรรม

สาํคญัในการดาํเนนิชวีติ มกีารแสดงความชื่นชมและเหน็คณุคาซึ่งกัน

และกัน สมาชกิไดรับทราบและเรยีนรูเรือ่งสาํคญัทีเ่กีย่วกบัครอบครัว 
รวมทัง้มกีารแลกเปลีย่นขอมูลขาวสารระหวางครอบครัวกบัชมุชนดวย 
(คาเฉลี่ย 4.18, 4.06, 3.90 และ 3.63ตามลําดับ)

ดานที่สาม การมีภูมิคุมกัน กลุมตัวอยางสวนใหญมีภูมิคุมกันใน          

การดําเนินชีวิตในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.92) โดยมีการออมในรูปแบบ

ตางๆ มีความกระตือรือรนในการมีสวนรวมในกิจกรรมกลุมสังคม           

มีการประกอบอาชีพเสริมและไมเกี่ยวของการเสี่ยงโชครูปแบบตางๆ 
(คาเฉลี่ย 4.13, 3.97, 3.95 และ 3.61 ตามลําดับ) 
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ดานทีส่ี ่ความพอประมาณ กลุมตวัอยางสวนใหญมคีวามพอประมาณ

ในการดาํเนนิชวีติในระดับมาก (คาเฉลีย่ 3.65) มกีารวางแผนการใชจาย

และจดัสรรคาใชจายตามความเหมาะสม และมกีารจัดทาํบญัชรีายรับ-

รายจายอยางสม่ําเสมอในระดับมาก (คาเฉลีย่ 3.82 และ 3.48 ตามลําดบั)

3. ระดับความเสมอภาคระหวางหญิงชายในครัวเรือน
การวัดระดับความเสมอภาคระหวางหญิงชายในครัวเรือน เปนการ

สอบถามถึงระดับความเสมอภาคระหวางหญิงชายในครัวเรือนของ

กลุมตัวอยาง โดยจัดระดับไว 5 ระดับ พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ย (  ) 

อยูระหวาง 4.21 - 5.00 เทากบัมากทีส่ดุ คะแนนเฉลีย่ (   ) อยูระหวาง 

3.41- 4.20 เทากับมาก คะแนนเฉลี่ย (  ) อยูระหวาง 2.61 - 3.40 

เทากบัปานกลาง คะแนนเฉลี่ย (   ) อยูระหวาง 1.81 - 2.60 เทากบันอย 

และคะแนนเฉลี่ย (  ) อยูระหวาง 1.00 - 1.80 เทากับนอยที่สุด              

ผลการศึกษาปรากฏวา กลุมตวัอยางมีระดับความเสมอภาคระหวาง
หญิงชายในครัวเรือนในภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.54)           

โดยเมื่อพิจารณารายขอ พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความเสมอภาค

ระหวางหญิงชายในครัวเรือน 3 ดาน ประกอบดวย ดานการตัดสินใจ
ในครอบครัว ดานความรับผดิชอบความเปนอยูในครอบครัว และดาน
การปรบัเปลี่ยนบทบาทระหวางหญงิชายตอหนาที่ความรบัผดิชอบใน

ครอบครัวในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.68, 3.53 และ 3.48 ตามลําดับ)

ดานที่หนึ่ง การตัดสินใจในครอบครัว กลุมตัวอยางมีความคิดเห็น
เกีย่วกับการตัดสนิใจในครอบครัววาผูหญงิและผูชายมคีวามเทาเทยีมกัน
ในการตดัสนิใจเรือ่งตางๆ ในภาพรวมอยูในระดบัมาก (คาเฉลี่ย 3.68) 

เมือ่พจิารณารายละเอยีด พบวา กลุมตัวอยางมคีวามคดิเห็นวาผูหญงิ

และผูชายมีความเทาเทียมกันในการตัดสินใจเรื่องรายรับ/รายจาย 

ของครัวเรือนอยูในระดับสูงสุด (คาเฉลี่ย 3.95) รองลงมามีความ            

x
x

x
x

x
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คิดเห็นวาเทาเทียมกันในการตัดสินใจเรื่องการวางแผนครอบครัว           

(คาเฉลีย่ 3.66) และมคีวามคดิเห็นวามคีวามเทาเทยีมกันในการตดัสนิใจ

เรื่องการยายที่อยู /การตั้งถิ่นฐาน/การวางแผนดานที่อยู อาศัยใน          

ระดับตํ่าที่สุด (คาเฉลี่ย 3.45)

ดานที่สอง ความรับผิดชอบความเปนอยูในครอบครัว กลุมตัวอยาง

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบความเปนอยูในครอบครัว           

ในภาพรวมอยูในระดบัมาก (คาเฉลี่ย 3.53) เมื่อพจิารณารายละเอยีด

พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวาปจจบุนัผูหญิงและผูชายทํางาน

นอกบานเทาๆ กันในระดับสูงสุด (คาเฉลี่ย 3.80) รองลงมา              

กลุมตัวอยางคดิวาปจจุบนัผูหญงิและผูชายเขารวมกจิกรรมทางสังคม

ของชุมชน (คาเฉลีย่ 3.76) และกลุมตวัอยางมคีวามคดิเห็นวา ปจจบุนั

ภาระงานการทําอาหารมีการแบงหนาที่กันอยางเทาเทียมระหวาง          

ผูหญิงและผูชายอยูในระดับตํ่าที่สุด (คาเฉลี่ย 3.16) 

ดานที่สาม การปรับเปลี่ยนบทบาทระหวางหญิงชายตอหนาที่            

ความรับผิดชอบในครอบครัว สําหรับชุดคําถามในองคประกอบนี้             
ผูศกึษาเลอืกเฉพาะผูทีต่อบแบบสอบถามที่เปนผูหญงิเพือ่ใหสอดคลอง
กบัขอคาํถามทีต่องการวัดการปรบัเปลีย่นบทบาทหนาทีค่วามรับผดิชอบ

ทีล่ดนอยลงหรือทีเ่พิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ 5 ปทีช่มุชนบางรักนอย 

จังหวัดนนทบุรีเริ่มดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนบทบาทระหวาง
หญิงชายตอหนาที่ความรับผิดชอบในครอบครัวในภาพรวมอยูใน

ระดบัมาก (คาเฉลีย่ 3.48) เมือ่พจิารณารายละเอยีด พบวา กลุมตัวอยาง

มคีวามคดิเห็นวาปจจบุนัมอีาํนาจในการตดัสนิใจเรือ่งรายรบั/รายจาย

ของครัวเรือนมากขึ้นเปรียบเทียบกับเมื่อ 5 ปที่ผานมาในระดับสูงสุด 
(คาเฉลี่ย 3.94) รองลงมามีความคิดเห็นวาการเขารวมกิจกรรมทาง
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สงัคมของชมุชนมากขึ้นเปรยีบเทยีบกับเมือ่ 5 ปทีผ่านมา (คาเฉลี่ย 3.64) 

และกลุมตัวอยางมคีวามคดิเห็นวาปจจบุนัภาระงานการทําอาหารนอยลง

เปรียบเทียบกับเมื่อ 5 ปที่ผานมาในระดับนอยที่สุด (คาเฉลี่ย 2.96)

4. ความสัมพันธระหวางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับ
ความเสมอภาคระหวางหญิงชายในครัวเรือน : กรณีศึกษา
ชุมชนบางรักนอย จังหวัดนนทบุรี
การวิเคราะหความสมัพนัธระหวางปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงกบั

ความเสมอภาคระหวางหญิงชายในครัวเรือน โดยวิธีทางสถิติ              

แบบเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation) (r) เปนการวัด

ความสมัพนัธระหวาง 2 ตวัแปรทีเ่ปนตวัแปรเชงิปรมิาณ มรีะดบัการวดั

ตั้งแตมาตราชวง (interval scale) คาสัมประสิทธิ์ r มีคาอยูระหวาง          

0 ถึง 1.00 ± คา 0 แสดงวาไมมีความสัมพันธ คา 1.00 ± แสดงวามี

ความสมัพนัธกนัสงูสดุหรอืสมบูรณ (Perfect correlation) เครื่องหมาย

บวกและลบแสดงทิศทางของความสัมพันธ คือ เครื่องหมายบวก 

แสดงวา ตวัแปร 2 ตวัแปรผันไปในทศิทางเดยีวกัน สวนเครือ่งหมายลบ

แสดงวาตัวแปร 2 ตัวแปรผันแบบผกผันกัน คือ แปรผันในทิศทาง         
ตรงกันขามกัน การแปลผลความหมายคะแนนคาสัมประสทิธิส์หสัมพนัธ 
(r) ที่ไดมาจัดระดับความสําคัญเปน 3 ระดับ คือ คา 0.68 - 1.00 

เทากับอยูในเกณฑมีความสัมพนัธมาก คา 0.34 - 0.67 เทากับอยูใน

เกณฑมคีวามสมัพนัธปานกลาง และคา 0.00 - 0.33 เทากบัอยูในเกณฑ
มีความสัมพันธนอย ผลการศึกษาปรากฏวา คาสัมประสิทธิ์ของ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความเสมอภาคระหวางหญิงชาย        
ในครัวเรือน มีคาอยู ที่ 0.701 มีความสัมพันธทางบวกหรือม ี            
ความสัมพนัธกันในลักษณะทีค่ลอยตามกันอยูในระดับมากอยางมนียั

สาํคญัทางสถติทิี่ระดับ 0.01 เมือ่พจิารณารายดาน พบวา การดาํรงชวีติ

ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงทกุองคประกอบ มคีวามสมัพนัธ
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กนัทางบวกทกุคูกบัความเสมอภาคระหวางหญิงชายในครัวเรือนของ

ชมุชนบางรกันอย จงัหวดันนทบรุ ีทัง้นี้อาจเนือ่งมาจากชมุชนบางรกันอย 

จงัหวดันนทบรุเีปนชมุชนตนแบบการนอมนําหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิ

พอเพียงมาใชในชีวิตประจาํวนั ยึดถือปฏิบติัจนเปนวถิชีวีติ สอดคลอง

กับอภิชัย พันธเสน (2550) ที่ไดจัดระดับการนอมนําหลักปรัชญา         

ของเศรษฐกิจพอเพียงไววา เมื่อปฏิบัติจนกลายเปนวิถีชีวิตถือวา            

อยูในระดบัสูงสุด (การมีภูมิคุมกัน ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 

และมคีวามรูคูคณุธรรม) และสอดคลองกับประเวศ วะสทีีเ่หน็วาเศรษฐกจิ

พอเพยีงเปนกระบวนทัศนใหมเกีย่วกับชวีติและการอยูรวมกัน มกีารปรับทฐิิ

และจติสํานกึใหมจากเดมิวา “ทาํอยางไรจะรวย” มาเปนคาํถามใหมวา 

“ความดคีอือะไร” เปาหมายของชวีติ คอื “ความดแีละการอยูรวมกัน” 

ความดีเปนตัวตัง้ การอยูรวมกันเปนเปาหมาย ความรูเปนเครื่องมือ 

โดยมีชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียงเปนผล

เมื่อสมาชิกในครัวเรือนของกลุมตัวอยางตางประพฤติตนเปนคนด ี         

อยูในศีลในธรรม มีความซี่อสัตย มีวินัย มีความขยันหมั่นเพียร 
เอื้อเฟอเผื่อแผซึ่งกันและกัน ไมเกี่ยวของกับการเสี่ยงโชค ชวยกัน          
ทํามาหากิน เก็บออมเงิน ลดรายจายและเพิ่มรายไดในครัวเรือน               

ไมมกีารทะเลาะเบาะแวง ไมมกีารทํารายรางกายและจติใจเมื่อเกดิปญหา

ความขัดแยง สอดคลองกับผูใหสัมภาษณ กลาววา “...หากมีเรื่อง         
ขัดแยงกัน เราก็คุยกันใหรูเรื่อง ไมเคยทะเลาะกันเลย แคคุยกันเสียง

ดังเทานั้น (จากการสังเกต ระดับความดังของเสียงที่ครัวเรือนนี้ใช
โตตอบกนัหรือพูดคุยกบัผูศึกษา ดวยความเปนกนัเองและไมไดอยูใน
อารมณทีขุ่นเคอืง จะมรีะดับเสยีงดังเปนปกต)ิ และไมเคยลงไมลงมอืกนั...”  

จงึทําใหสมาชกิในครัวเรอืนของกลุมตัวอยางอยูรวมกันอยางมคีวามสุข 

ตางเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน อีกทั้ง เมื่อสมาชิกในครัวเรือนไดมี
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โอกาสพูดคยุ แสดงความคดิเหน็หรอืใหคําแนะนําในเรือ่งตางๆ ตอกัน 

และมีความกระตือรือรนในการที่จะมีสวนรวมในกิจกรรมกลุมสังคม

ในชุมชนบางรักนอย จงึทาํใหเกดิการมองเปาหมายในการดาํรงชวีติวา 

ทาํอยางไรใหครอบครวัอยูรวมกนัอยางมีความสขุ ถาตางคนตางตอง

ทาํงานหาเลี้ยงชพีหรอืตองไปรวมในกจิกรรมพัฒนาคุณภาพชวีติในชมุชน 

การแบงหนาทีค่วามรับผดิชอบภาระงานในบานตางๆ ควรเปนอยางไร 

สอดคลองกับผูใหสัมภาษณ กลาววา “...งานบานก็ชวยกันทาํ ใครอยูบาน

ไมไปสงตนไมใหลูกคา กอ็ยูทาํกบัขาว ฉนั (ผูชาย) ทาํกับขาวเปนทกุอยาง 

กวาดบาน ถูบาน ซักผา ทําเปนหมด...” และผูใหสัมภาษณสวนใหญ

จะแบงหนาที่ความรับผดิชอบงานในบานใหกบัลกูๆ และสาม ีเมือ่ตนเอง 

(ภรรยา) ตองออกไปรวมกิจกรรมกลุมทางสังคม รวมทั้งเมื่อมีเรื่องที่

ตองคิด ตองตัดสินใจไมวาจะเปนเรือ่งเก่ียวกับการวางแผนครอบครัว 

การยายที่อยูอาศัย การทํานิติกรรม/สัญญาตาง ๆ และเรื่องรายรบั-

รายจายในครวัเรอืน ผูใหสมัภาษณจะมกีารปรกึษาหารอื พดูคยุรวมกนั 

สอดคลองกบัผูใหสมัภาษณซ่ึงกลาววา “...เมื่อกอนพ่ีเคา (ภรรยา) ไม
เหน็ดวยหรอกทีฉ่นัชอบไปซือ้ของเกามาสะสม บนประจําวาราคาแพง 

ฉนัเลยใหเคาไปดขูองดวย ดนัเขาสูวงการของเกา ไปชวยด ูไปชวยตอ

รองราคา เด๋ียวน้ีไปไหน ไปดวยกันทกุท่ี...(ผูใหสัมภาษณเปนนักสะสม
ของเกา ไดเปดบานตนเองเปนพิพิธภัณฑสะสมของโบราณ อาทิเชน 
นาฬกาไม ถวย ชาม ธนบัตร ของเลน เปนตน ใหชมฟร)ี” 

ดังจะเห็นไดวา เมื่อสมาชิกในครัวเรือนของชุมชนบางรักนอย จังหวัด
นนทบุรีตางปรับกระบวนทัศนในการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง จงึยดึหลักคณุธรรมเปนพืน้ฐานในการประพฤตติน

ใหเปนคนที่มจีติใจด ีเอื้อเฟอเผื่อแผ พดูจากนัดวยด ีใชเหตใุชผลในการคดิ

และพิจารณาสิง่ตางๆ มีมมุมองเปาหมายเดียวกนั คอื การอยูรวมกัน
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อยางไรใหมคีวามสุข  โดยมไิดมองจากความเปนเพศหญงิหรอืเพศชายวา

ควรประพฤตหิรอืปฏบิตัตินอยางไร การมอบหมายหนาทีค่วามรับผดิชอบ

งานในบานและงานนอกบานควรเปนของฝายหนึ่งฝายใดเปนการเฉพาะ 

ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาขางตนเรื่อง เพศกับการดํารงชีวิตตาม

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงของชมุชนบางรกันอย จงัหวดันนทบรุ ี

เปนการมองกาวขามความเปนเพศสรรีะทีส่งัคมโดยทัว่ไปกําหนดบทบาท

หนาที่ความรับผิดชอบทั้งงานในบานและงานนอกบาน สอดคลองกบั

ผูใหคาํสมัภาษณซึง่กลาววา “...ความสุขอยูทีเ่รา ทาํใหสขุกม็คีวามสขุ 

ทําใหทุกขก็อยูกับทุกข ความสบายใจ คือ ความสุขที่สุด ความสุขที่

เราไดทําคอืความสุขทีส่ดุ...เอาเรือ่งทีเ่กดิขึ้นในชวีติประจําเรามาเปนครู 

เราเดนิทุกยางกาวเปนครูบาอาจารยเราหมดเลย ถาเรยีนรูจะจดจะจํา...” 

และ “...ลกูทีเ่กดิไมวาจะเปนผูหญงิหรอืผูชายตองทาํงานบานไดทุกคน 

ฉนัสอนใหทําเปนทกุอยาง แบงหนาทีร่บัผดิชอบกันเลย ใครกวาดบาน 

ใครลางจาน ใครทํากับขาว ใครซักผา ทุกคนตองมีหนาที่รับผิดชอบ

หลักกันทุกคน ถึงแมจะอายุมากขึ้น แตความรับผิดชอบตองไมเปน

ภาระของคนใดคนหนึ่ง คุณกลับมาตองมาทําใหเรียบรอย...”

สวนที ่2 การสัมภาษณหารูปแบบและลักษณะความสัมพนัธระหวาง
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงกับความเสมอภาคระหวางหญงิชายในครัว
เรอืน นาํเสนอบทวเิคราะหผลการศกึษาออกเปน 2 ขอ ดงันี้

1. รปูแบบและลกัษณะการดาํเนนิชวีติตามแนวทางปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียงของชุมชนบางรักนอย จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบวา 
พฤติกรรมในการดําเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงของกลุมตัวอยางทีส่มัภาษณยึดหลักคณุธรรม อนัประกอบดวย 

ความซื่อสัตย ความอดทน ความขยันหม่ันเพียร และความเอื้อเฟอ

แบงปนเปนหลักในการดําเนินชีวิต ซึ่งคุณธรรมเหลานี้สงผลให        
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กลุมตัวอยางประกอบอาชีพหรือทําสิ่งใดดวยความซื่อสัตยสุจริต             

ไมเอารัดเอาเปรียบผูอื่น อีกทั้งมีความอดทนและขยันหม่ันเพียร                   

ที่จะประกอบแตความดี และถามากกวาความจําเปนก็พรอมที่จะ

เอื้อเฟอเผื่อแผ แบงปนใหกับผูอื่น หรือสามารถแบงปนใหผูอื่นได

ตลอดเวลา พฤติกรรมเหลานี้เปนจุดเดนที่เห็นไดชัด แมกิจกรรมที่ไป

ชวยหรือดําเนินการจะไมมีคาตอบแทนก็ตาม อีกทั้งสิ่งที่เห็นไดชัด

อยางหนึ่งก็คอื รายไดของครวัเรอืนโดยเฉลี่ยตอเดอืนของกลุมตวัอยาง

สวนใหญไมไดมากมายนัก (อยูประมาณไมเกิน 10,000 บาท) ยกเวน

บางครวัเรอืนทีม่ตีนทนุทางทีด่นิ จะมรีายไดเพิ่มขึ้นจากการใหเชาทีด่นิ

เพือ่ใหสมาชกิในกลุมทางสงัคมประกอบเปนอาชพีหลกัหรอือาชพีเสรมิ 

แตสามารถดาํรงชวีติไดอยางมคีวามสุข และยงัสามารถชวยเหลอืเผื่อแผ

ไปยงัผูอืน่ได เมือ่พจิารณาแตละองคประกอบของปรัชญาของเศรษฐกจิ

พอเพียงของชุมชนบางรักนอย พบวา 

 ในดานความพอประมาณ คือ ความพอดี ไมมากหรือนอยเกินไป 

จากพฤติกรรมในมิติตางๆ 5 ประการ คือ 1) ดานจิตใจ มีการเริ่มตน
จากตนเองกอนที่มองเหน็วาปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสามารถนํามา
ปฏิบัติได และมีความเขาใจ พรอมรับการเปลี่ยนแปลง 2) ดานสังคม 
มกีารสรางความพอดโีดยเริ่มจากครอบครวัไปสูชมุชน มกีารชวยเหลอื

เกื้อกูลกัน สรางความเขมแข็งใหแกชุมชน รูจกัผนกึกําลงัทาํกจิกรรมรวมกัน 

และทีส่าํคญัมกีระบวนการเรยีนรูที่เกดิจากการรวมกลุม 3) ดานเศรษฐกจิ 
มกีารอยูอยางพอด ีคอื พอมพีอกนิ ไมหรูหรา ฟุมเฟอย 4) ดานเทคโนโลย ี
มกีารพฒันาเทคโนโลยจีากภูมปิญญาทองถิ่นใหสอดคลองเปนประโยชน

ตอสภาพแวดลอมของชุมชน และ 5) ดานทรัพยากรธรรมชาติและ         
สิ่งแวดลอม มีการใชอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจน

รณรงครักษาทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดความยั่งยืนสูงสุด
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 ในดานความมีเหตุผล คือ ใชเหตุผลในการตัดสินใจ โดยพิจารณา

จากเหตปุจจัยทีเ่กีย่วของ ตลอดจนคาํนงึถงึผลที่คาดวาจะเกดิขึ้นจาก

การกระทํานั้นๆ อยางรอบคอบ ซื่อตรง และไมโลภมาก

 ในดานการมีภูมิคุมกัน คือ การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบ

และการเปลีย่นแปลงดานตางๆ ทีจ่ะเกิดขึ้น โดยคาํนึงถึงความเปนไป

ไดของสถานการณตางๆ ทีค่าดวาจะเกิดข้ึนในอนาคตทัง้ใกลและไกล 

ตวัอยางเชน การแผขยายความเจรญิทางดานคมนาคมเขาสูชุมชนรอบดาน 

แตชุมชนบางรักนอยยังคงอนุรักษพื้นที่ดินทํามาหากิน ประเพณีและ

วัฒนธรรมดั้งเดิมใหคงอยูตลอดไป ถือวาเปนจุดแข็งของชุมชนนี้

 ในดานความรูคูคุณธรรม คือ ใชความรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ         

ที่เกี่ยวของมาประกอบการตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตางๆ        

ใหอยูในระดับพอเพยีง และพจิารณาอยางรอบดานดวยความรอบคอบ 

และมีความซื่อสัตยสุจริต มีความอดทน และมีความเพียรในการใช

สติปญญาในการดํารงชีวิต

2. รูปแบบและลักษณะความเสมอภาคระหวางหญิงชายในครัวเรือน

ของชุมชนบางรักนอย ผู ศึกษาวิเคราะหขอมูลคําใหสัมภาษณ           
เปรยีบเทยีบกับปจจยัทีเ่ปนตวักาํหนดใหเกดิความไมเทาเทยีมระหวางเพศ
ของภัสสร ลิมานนท (2542, น. 10) ทีร่ะบุสาเหตุไว 3 ประการ ซึ่งมี
ขอคนพบจากการศึกษาครัง้น้ีเก่ียวกับพฤติกรรมของความเสมอภาค

ระหวางหญิงชายในครัวเรือน ดังนี้ 

(1) ปจจัยประการแรก คือ ปจจัยทางธรรมชาติและชีวภาพ                       
เปนความแตกตางของบทบาททางเพศที่ถูกกําหนดขึ้นจากพื้นฐาน 
ทางธรรมชาติดานสรีระหรือดานชีวภาพ กลาวคือ โครงสรางเพศชาย

โดยทั่วไป เชน กระดูก กลามเนื้อแข็งแกรงกวาเพศหญิง ในขณะที่

สภาพรางกายของเพศหญงิออนแอกวาและผกูพนัใกลชดิกบัธรรมชาติ
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มากกวา เชน การมีประจําเดือน การตั้งครรภ การคลอดบตุร เปนตน 

ความแตกตางดังกลาวทําใหสังคมตองแบงบทบาท กําหนดหนาที่

ความรับผิดชอบใหเหมาะสมกับสรีระของมนุษยแตละเพศ 

สิ่งที่คนพบในกลุมตัวอยางของชุมชนบางรักนอย พบวา ถึงแมปจจยั

ทางธรรมชาตแิละชวีภาพอาจกาํหนดบทบาทหนาทีค่วามรับผดิชอบแบบ

ตายตวัใหกบัผูหญงิวาตองเปนผูรับผดิชอบงานในบาน งานดูแลบุตร งาน

ดูแลผู สูงอายุ สวนผู ชายรับผิดชอบงานนอกบาน งานหาเลี้ยง

ครอบครัว แตกลุมตัวอยางกลับมองเห็นวาเรื่องเพศไมใชตัวกําหนด

บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบแบบตายตวัอยางนัน้ มีการปรบัเปล่ียน

บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ อํานาจในการตัดสินใจในเรื่องตางๆ 

ในครอบครัว ดงัทีผู่ใหคาํสมัภาษณ กลาววา “...ผูหญงิยอมสําคญักวา

ผูชาย เพราะผูหญิงเปนเบาหลอม แตผูชายเปนเพียงหัวเชื้อ ลูกที่เกิด

ไมวาจะเปนผูหญงิหรอืผูชายตองทํางานบานไดทุกคน ฉนัสอนใหทําเปน
ทุกอยาง แบงหนาที่รับผิดชอบกันเลย ใครกวาดบาน ใครลางจาน          

ใครชวยแมทํากบัขาว ใครซักผา ทกุคนตองมหีนาทีร่บัผดิชอบหลักกนั

ทุกคน ถึงแมจะอายุมากขึ้น แตความรับผิดชอบตองไมเปนภาระของ
คนใดคนหนึ่ง คุณกลับมาตองมาทําใหเรียบรอย...” ในประเด็นนี้
สอดคลองกับขอมูลทีไ่ดจากการสํารวจขอมูลในเชงิปรมิาณ พบวา เพศ

ไมมีผลตอความเสมอภาคระหวางหญิงชายในครัวเรือนดานความ         

รบัผดิชอบตอชวีติความเปนอยูในครอบครวั ดานการตดัสนิใจในครอบครัว 
และดานการปรับเปลี่ยนบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในครอบครัว 
ไมวาจะมคีวามเปนเพศใดก็สามารถแบงเบาภาระงานในบาน งานนอกบาน 
และรวมตัดสินใจเรื่องตางๆ ในครัวเรือนไดอยางเทาเทียมกัน
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(2) ปจจยัประการทีส่อง คอื ปจจยัโครงสรางครอบครัว เปนปจจยัสาํคญัที่

ทาํใหเกดิการแบงงานระหวางเพศ และยงัสงผลใหเกดิความไมเทาเทยีม

กันในสถานภาพของหญิงและชายในครอบครัว กลาวคือ เมื่อเกิด

ระบบการผลติในครอบครัวเดีย่ว มกีารแบงงานกนัทาํ สามมีกัอยูในฐานะ

เปนผูผลติเลี้ยงดูครอบครวั และประกอบกจิกรรมนอกบาน สามจีงึอยู

ในฐานทีเ่หนอืกวา และมอีาํนาจมากกวาภรรยา ในขณะทีง่านอยูภายใต

ความรับผิดชอบของภรรยา เชน งานบาน การอบรมเลี้ยงดูบุตร            

มิไดเปดโอกาสใหไดเขาควบคุมการผลิต ฐานะของเพศหญิงจึงตอง

ดอยกวาเพศชาย

สิง่ทีค่นพบในกลุมตวัอยางของชุมชนบางรักนอย พบวา ผูหญงิอยูในฐานะ

เปนผูผลิตเลี้ยงดูครอบครัว และประกอบกิจกรรมนอกบาน สามีจึง

อยูในฐานะที่รับผิดชอบงานในบานแทนได ผูใหสัมภาษณที่เปนผูชาย

กลาววา “...ฉนัเล้ียงดลูกูตัง้แตเด็กเกิด เนื่องจากแฟนพ่ีตองไปทํางาน 

บรษิทัฯ  ลางานไดเดอืนเดยีว ฉนัเลีย้งเดก็ตองแขงกบัเวลา กอนคลอด

เตรยีมฟน ทาํนํา้อาบใหภรรยา อยูไฟ ทาํไดเอง อุมลกู อาบนํา้ดวยมอืเดยีว 

เอามอือุดหเูวลาอาบนํา้ เลี้ยงทัง้ 2 คน ฉนัไมเคยเลี้ยงนองถงึแมมพีี่นอง
รวม 7 คน และตนเองเปนคนที ่3 กต็าม แตสามารถเลี้ยงลูกดวยตนเองได 
การเลี้ยงเด็กสมัยกอนเคาชวยเหลือตัวเองได แคไมใหเด็กตกรอง        

ตกสวนเทานัน้ ไกวเปลไมสูงๆ เลี้ยงไมเหมอืนสมัยนี้ เลี้ยงโตเขาอนุบาล 

1-2 หางกัน 2 ป เอาผาขาวมาผกูเอวไปสงลูกคนโต ป.4-5 ไปสงลกูถงึ 
ม.1 ใหรูจักทางก็หมดภาระ สมัยกอนทํากับขาว เลี้ยงเด็ก 2 ชม. ตื่น 
ตองบรหิารเวลา ซกัผาออม ผาเมยี รบีซกั รบีตาก ฉกีผาทาํเปนผาออม 
ตอนนัน้รูสึกเฉยๆ เปนภาระที่ตองทาํ ฉนัดดูบหุรี่สมยัเรียน มีลกูก็เลิก

เพราะลกู โดยไมตองใชอะไร เราไมซื้อ ไมหยบิ ไมดดู (อยูทีใ่จ) เหลาหยดุ

เพราะตองดแูลลกู เดี๋ยวหลบั เด็กตวัรอน ตองเชด็ตัวดวย ทกุ 20 นาท.ี..”  
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“...ทุกยางกาวคือ การเรียนรู เดินไปตรงไหนก็มีครูทั้งนั้น เรียนรูไป

พรอมๆ กัน ความรูจะเทาๆ กัน สอนลูกเทาๆ กัน ความแตกตางก็จะ

ไมเกดิขึ้น..” และ “...ยกตวัอยาง การปลูกตนไม ตองคอยสังเกต คนหนึง่

ใหนํ้ามากไปตนไมก็โคนเนา คนหนึ่งใหนํ้านอยไปตนไมก็เหี่ยวเฉา          

ตองมาจนูใหเขา ๆ  กนั อยูที่การสงัเกต หาความพอดีของมนั พอเพียง

คือ พอดี ไมมาก ไมนอยเกินไป...” ถึงแมในปจจุบันภรรยาของผูให 

คําสัมภาษณจะไดออกจากงานมาประกอบอาชีพจําหนายไมดอก         

ไมประดับรวมกับสามีอยูที่บานแลวก็ตาม แตความรับผิดชอบและ

ภาระงานบานยังคงมกีารชวยเหลอื แบงปน และมกีารสลับกนัทาํงานบานได 

ทัง้นี้ขึ้นอยูกบัเวลาและโอกาส ไมมกีารมอบหมายหนาทีค่วามรับผดิชอบ

ตายตัว เนือ่งดวยภรรยาตองรับผดิชอบในการออกไปเก็บเงนิคาจําหนาย

ตนไมกับลูกคา สามีจึงอยูบาน ทําใหตองรับผิดชอบการทําอาหาร 

และงานในบานดวย ขอคนพบที่นาสนใจอกีประการ กรณกีารเปนแมเลี้ยง

เดีย่วของผูใหคาํสัมภาษณจํานวน 4 ครวัเรอืน เนือ่งจากแยกทางกับสาม ี

และสามีเสียชีวิต พบวา ผูหญิงทัง้ 4 ครัวเรือนสามารถทํามาหากิน
เลี้ยงดูตัวเองและเลี้ยงลูกจนเรียนจบปริญญาตร ีมีหนาที่การงานที่ด ี

(ทาํงานทีร่ฐัวสิาหกจิและบรษัิทเอกชน) ถงึแมจะมรีายไดตอเดอืนไมสูงนกั 

(โดยประมาณ 5,000 - 10,000 บาทตอเดอืน) แตยงัสามารถจดัสรรเวลา
ไปชวยเหลือผูอืน่ อทิุศตนเปนจิตอาสาชวยงานของชมุชนและงานของ
จังหวัดนนทบุรีได

(3) ปจจัยประการสุดทาย คือ ปจจัยดานวัฒนธรรมและบรรทัดฐาน
ในสังคม เชื่อกันวาในแตละวัฒนธรรมสมาชิกเพศชายและเพศหญิง
เมือ่แรกเกดิจะถกูปลกูฝงใหมอีปุนสิยัแตกตางกนัออกไป โดยสมาชกิใหม

แตละเพศตองยอมรับทัศนคติและบทบาทที่สังคมกําหนดไวให            

โดยอาศัยพื้นฐานจากเพศที่กําหนดโดยธรรมชาติ ซึ่งเพศที่กําหนด  
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โดยสงัคมนัน้จะแตกตางกนัออกไปในเกอืบทุกสงัคม แลวแตความนยิม

และความเชื่อของแตละวัฒนธรรม 

สิง่ทีค่นพบในกลุมตวัอยางของชมุชนบางรกันอย พบวา ถงึแมวฒันธรรม

ดั้งเดิมจะปลูกฝงใหลูกผูหญิงและลูกผูชายมีอุปนิสัยแตกตางกัน          

แตผูใหสัมภาษณ กลาววา “...ฉันไมบังคับลูกหรอก เคาโตแลว              

เคาอยากเปนอะไร อยากทาํอะไร เปนสทิธขิองเคา ฉนัมลีกูสาวสองคน 

ไมเหมือนกันเลย คนโตหวานแหววเชียว แตคนเล็กดูทอมบอยมาก  

เคาอยากเปนอะไร ฉันไมวาขอแคเคาเปนคนดีของสังคม...ฉันไมเคย

มานัง่สอนใหทําโนน ทาํนีห่รอก ฉนัทาํใหด ูใหเคาคิดเอง ใหเคาตดัสิน

ใจเอง ชวีติเปนของเคา...”  ซึง่จะเห็นไดวา วฒันธรรมทีเ่กีย่วกับบทบาท

ทางเพศอาจจะเปลี่ยนแปลงไดตามความนิยมและกาลเวลา เพราะ

บทบาททีก่าํหนดขึ้นเปนของไมย่ังยนืแตอยางใด ในประเด็นนี้สอดคลอง

กับขอมูลที่ไดจากการสํารวจขอมูลในเชิงปริมาณและขอมูลจาก         

คาํสัมภาษณ พบวา ความเปนเพศหญงิหรอืเพศชายไมมคีวามแตกตางกนั 

ไมวาจะมคีวามเปนเพศใดกส็ามารถแบงเบาภาระงานในบาน งานนอก

บาน และรวมตัดสินใจเรื่องตางๆ ในครัวเรือนไดอยางเทาเทียมกัน

อาจกลาวสรปุไดวา หลักการปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมคีวามสัมพนัธ
อยูในระดับมากกับความเสมอภาคระหวางหญิงชายในครัวเรือน 

กลาวคือ หลักความพอประมาณ หลักความมีเหตุผล หลักการมี

ภูมิคุมกัน และหลักความรูคูคุณธรรมของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มีความสัมพันธในระดับสูงมากกับองคประกอบของความเสมอภาค
ระหวางหญิงชายในดานความรับผิดชอบตอชีวิตความเปนอยูของ

ครอบครัว เกดิการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมในการรับผดิชอบงานในบาน
และงานนอกบานระหวางผูหญงิและผูชายทีต่ายตัวตามเพศสรรีะ หรอื

วฒันธรรมตามบทบาททางเพศที่สงัคมโดยทัว่ไปไดกาํหนดไว นอกจาก
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นี้ ยังเพิ่มบทบาทใหกับผูหญิงไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ          

เรื่องตางๆ ของครัวเรือน เปนเพื่อนรวมคิด รวมทํา และรวมตัดสินใจ 

บทสรุป
จากผลการศกึษาเรือ่งปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงกบัความเสมอภาค

ระหวางหญิงชาย : กรณีศึกษาชุมชนบางรักนอย อาํเภอเมือง จงัหวัด

นนทบุร ีผูศึกษาพบประเด็นที่นาสนใจ ดังนี้

 1. กลุมตวัอยางในกลุมอาชพีประกอบดวย กลุมออมทรพัยเพื่อการผลติ 

กลุมกลวยอบแผนบางรักนอย กลุมดอกไมสดบายศร ีและกลุมไมดอก  

ไมประดับ มากกวาครึ่งเปนผูหญิง รอยละ 80.6 โดยกลุมตัวอยาง

สวนใหญมีอายุมากกวา 60 ปขึ้นไป สถานภาพสมรสมีบุตร ลักษณะ

ครัวเรือนเปนครอบครัวเดี่ยว ระดับการศึกษาสูงสุดชั้นประถมศึกษา 

ประกอบอาชพีคาขาย/ประกอบธรุกจิ มรีายไดโดยเฉลี่ยตอเดอืนประมาณ 

5,001 - 15,000 บาท จากขอมูลที่กลาวมา เห็นไดวาผูหญิงเขามา         

มีสวนรวมในกิจกรรมกลุมสังคมมากขึ้น มีการรวมกลุมเพื่อประกอบ
เปนอาชีพเสริม เพื่อหารายไดใหครอบครัว
 2. กลุมตัวอยางสวนใหญดํารงชวีติตามแนวทางปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียงแลวทําใหใชเหตุผลในการแกปญหา รวมทั้งมีคุณธรรมดาน

ความซื่อสัตย ความพอเพียง ความมีวินัย ความขยันหมั่นเพียร และ
ความเอื้อเฟ อเผื่อแผในการดําเนินชีวิต ดังนั้น จึงสงผลใหเมื่อ              
ประสบปญหาภายในครอบครวั จึงสามารถหาทางออกโดยไมทาํราย

ตนเอง และ/หรือสมาชิกในครอบครัว และ/หรือทรัพยสิน เปนการลด

ปญหาความรุนแรงในครอบครัวได

 3. กลุมตวัอยางสวนใหญมีความกระตือรือรนในการมีสวนรวมใน
กิจกรรมกลุมทางสงัคมอยูในระดบัคาเฉลี่ยที่สงู เปนการรวมกลุมกนั
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เพือ่ประกอบเปนอาชพีเสรมิ บางสวนเสยีสละเวลาเพือ่รวมทาํกจิกรรม

สาธารณะโดยไมมีผลตอบแทน 

 4. เมือ่ครวัเรอืนกลุมตวัอยางมแีนวทางในการดํารงชวีติตามแนวทาง

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงโดยการใชเหตุผลในการแสดงความคดิเหน็ 

การทวงตงิ การใหคําแนะนาํ มกีารพดูจากนัดวยด ีและไมทาํรายรางกาย

กันเมื่อประสบปญหาอยูในระดับสูงจะทําใหเกิดความเทาเทียมกัน

ระหวางผูหญิงและผูชายในการแบงเบาภาระงานภายในบานและ         

งานนอกบาน และทาํใหเกดิการปรบัเปลี่ยนบทบาทความรบัผดิชอบระหวาง

ผูหญิงและผูชายเกี่ยวกับภาระงานในบานและงานนอกบาน รวมทั้ง

อํานาจในการตัดสินใจในเรื่องตางๆ ภายในครัวเรือนดวย

 5. เมื่อครัวเรือนกลุมตัวอยางมีแนวทางในการดํารงชีวิตโดยมี

ภมูคิุมกนัจากการมเีงนิออม การประกอบอาชพีเสรมิ การไมของเกีย่ว

การเสีย่งโชครูปแบบตางๆ และการมสีวนรวมกจิกรรมกลุมทางสังคม

อยูในระดบัสงูจะทาํใหเกิดความเทาเทียมกนัระหวางผูหญิงและผูชาย

ในการแบงเบาภาระงานภายในบานและงานนอกบาน และทําใหเกิด

การปรับเปลี่ยนบทบาทความรับผิดชอบระหวางผูหญิงและผูชาย 
เกี่ยวกบัภาระงานในบานและงานนอกบาน รวมทัง้อํานาจในการตัดสนิใจ
ในเรื่องตางๆภายในครัวเรือนดวยเชนกัน

 6. เมือ่ครัวเรือนกลุมตัวอยางมีแนวทางในการดาํรงชีวิตโดยการมี

ความรูคูคณุธรรมจากการใชคณุธรรมดานความซื่อสตัย ความพอเพยีง 

ความมวีนิยั ความขยันหม่ันเพยีร ความเอื้อเฟอเผือ่แผ อกีทัง้มกีารแสดง
ความชื่นชมและเห็นคุณคาซึ่งกันและกันอยูในระดับสูงจะทําใหเกิด
การปรับเปลีย่นบทบาทความรบัผดิชอบระหวางผูหญงิและผูชายเกี่ยว

กับภาระงานในบานและงานนอกบาน รวมทั้งอํานาจในการตัดสินใจ

ในเรื่องตางๆ ภายในครัวเรือนดวย
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 7. ความเปนเพศหญิงหรือเพศชายของกลุมตัวอยางไมมีผลหรือ

กีดขวางตอการดํารงชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และพฤติกรรมเกี่ยวกบัความเสมอภาคระหวางหญิงชายในครวัเรือน 

อกีทัง้เพศไมใชตวักาํหนดบทบาทหนาที่ความรบัผดิชอบ มกีารปรบัเปลี่ยน

บทบาทหนาทีค่วามรับผดิชอบและอํานาจในการตัดสนิใจในเรือ่งตางๆ

ภายในครัวเรือนระหวางผูหญิงและผูชายได

 8. บทบาทผูหญิงเปลี่ยนแปลงไป ไมไดติดหรือยึดโยงอยูกับบาน

หรือทําแตงานบานอยางเดียว แตผูหญิงอยูในฐานะเปนผูผลิตเลี้ยงดู

ครอบครวัและประกอบกจิกรรมนอกบาน สวนผูชายสามารถอยูในฐานะ

รบัผดิชอบงานในบานแทนได มกีารสลับบทบาทหนาทีค่วามรับผดิชอบ

ในครอบครัว ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเวลาและโอกาส

 9. หลกัการปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสามารถชวยสงเสรมิใหเกดิ

ความเสมอภาคระหวางหญิงชายในครัวเรือน กลาวคือ หลักความ       

พอประมาณ หลักความมเีหตุผล หลักการมภีมูคุิมกนั และหลกัความรู  

คูคุณธรรมของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถทําใหเกิดความ 

เทาเทยีมกันระหวางผูหญงิและผูชายในหนาที่ความรบัผดิชอบตอชวีติ
ความเปนอยูของครอบครัว และสามารถทําใหเกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการรับผิดชอบงานในบานและงานนอกบานระหวาง        

ผูหญิงและผูชายที่ตายตัวตามเพศสรีระ หรือวัฒนธรรมตามบทบาท

ทางเพศทีส่งัคมโดยทัว่ไปไดกาํหนดไว นอกจากนี้ ยงัเพิม่บทบาทใหกบั

ผูหญิงไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจเรื่องตางๆ ของครัวเรือน  
เปนเพื่อนรวมคิด รวมทํา และรวมตัดสินใจ

ขอเสนอแนะตอชุมชนบางรักนอย อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุร ีคือ

 1. ชุมชนบางรักนอย จังหวัดนนทบุรี ควรอนุรักษสิ่งที่ดีงามทาง

วัฒนธรรมระหวางชุมชนใหมและชุมชนดั้งเดิม รักษาความเปนชุมชน
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ตนแบบในการดํารงชีวิตและปฏิบัติตนตามแนวทางปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงจนประสบความสําเรจ็ และรวมแรงรวมใจในการสราง           

ความเขมแข็งใหกับชุมชน เพื่อสามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงและ

ความเจริญทางดานวัตถุได

 2. ความเปนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง หลักการสาํคญัคือ การรวม

กลุมกนัอยางสมํา่เสมอและตอเนื่อง เพื่อทาํกจิกรรมตามหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีง เปนการสรางความเขมแข็งใหกบัชมุชน สิง่เหลานี้

ควรใหความสําคัญ และควรสรางความยั่งยืนของการดํารงชีวิตและ

ปฏิบตัิตนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหขยายแนวคิด

ไปสูคนในชมุชนทกุครวัเรือน รวมทัง้ ขยายแนวคิดไปสูชมุชนรอบขาง

เพือ่สรางความแข็งแกรงและเปนเครอืขายในการพัฒนาชุมชนรวมกัน

ขอเสนอแนะตอหนวยงานที่เกี่ยวของ คือ

  1. การทาํความเขาใจเรือ่งหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

เปนเรื่องที่มีความสําคัญมากกวาเรื่องการเกษตร การออมหรือ          

การประหยัดเทานัน้ เนือ่งดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปน

หลกัการในการใชชวีติ การคดิ การตดัสนิใจ และการแกปญหาในทกุระดบั 
โดยเฉพาะในระดับครัวเรือน หนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการปลูกฝง
คานิยมความพอเพียง โดยเริ่มตนจากระดับครอบครัว มีพอแมเปน

ตัวอยางแหงความพอเพียงใหลูก คือ ใชชีวิตใหลูกเห็น ไมใชจาย

ฟุมเฟอยหรอืเกนิตัว ใชจายหรอืซื้อของทีม่ปีระโยชนและมคีวามจําเปน 
การคิด การตัดสินใจอยางมีเหตุผล เพื่อใหลูกเขาใจหลักการคิดวา   
สิ่งนั้น สิ่งนี้ มีความจําเปนอยางไร มีการกันเงินไวยามฉุกเฉิน             

คํานึงถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต สอนใหลูกรูจักเก็บหอมรอมริบ 
หมั่นศึกษาหาความรู และถายทอดความรู ใหลูกเปนตัวอยางใน         

การคนควาหาความรูประกอบ
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  2. การประยุกตใชแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง          

เปนเรื่องที่มีความสําคัญ และไมใชเพียงการทําตามหรือเลียนแบบ

เทานั้น ควรคํานึงถึงความแตกตางในบริบทของแตละบุคคล และ

แตละพื้นที่ เพราะอาจจะไมสําเร็จเหมือนตนแบบที่เอามา ดังนั้น            

การพฒันากระบวนการคดิและการแกปญหาจงึเปนเรื่องที่มคีวามสาํคญั 

การคิดตอยอด หรือปรับเปลี่ยนใหเขากับบริบทของแตละพื้นที่             

โดยคํานึงถึงมิติตางๆ ไดแก มิติดานเศรษฐกิจ มิติดานสังคม มิติดาน

วัฒนธรรม และมิติดานสิ่งแวดลอม เปนตน

  3. การสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชายในครัวเรือน

จําเปนตองใชหลักความพอประมาณ หลักความมีเหตุผล หลักการมี

ภูมิคุมกัน และหลักความรูคูคุณธรรม ตามหลักการปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง เพือ่นาํไปสูเปาหมายในการสรางความเทาเทยีมกนั

ระหวางผูหญงิและผูชายในหนาที่ความรบัผดิชอบตอชวีติความเปนอยู

ของครอบครัว การปรับเปลีย่นพฤตกิรรมในการรับผดิชอบงานในบาน

และงานนอกบานระหวางผูหญิงและผูชายที่ตายตัวตามเพศสรีระ  

หรือวัฒนธรรมตามบทบาททางเพศที่สังคมโดยทั่วไปไดกําหนดไว  
การเพิ่มบทบาทใหกบัผูหญงิไดเขามามสีวนรวมในการตดัสนิใจเรื่องตางๆ 
ของครวัเรอืน เปนเพื่อนรวมคดิ รวมทาํ และรวมตดัสนิใจ การใชเหตผุล
ในการแกปญหา เมื่อประสบปญหาภายในครอบครวั สามารถหาทางออก

โดยไมทํารายตนเอง และ/หรอืสมาชกิในครอบครัว และ/หรอืทรัพยสนิ 

เปนการลดปญหาความรุนแรงในครอบครัว
  4. แนวทางการสงเสริมและการพัฒนาควรยึดกระบวนการ 
มสีวนรวมจากภาคประชาชน หนวยงานภาครฐัควรเปลี่ยนบทบาทเปน

ผูอาํนวยความสะดวกในการนําทรพัยากรทีม่อียู ไมวาจะเปนงบประมาณ 

บคุลากร และความรู เปนตน เพื่อทาํใหเกิดการเรียนรู เกิดการพฒันา
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โดยประชาชนและเพือ่ประชาชนอยางแทจรงิ อกีทัง้ยังสรางความย่ังยนื

ของโครงการพัฒนาไดอีกดวย

ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป คือ

 1. เนื่องดวยการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดทําการศึกษาถึงความ

สัมพันธระหวางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความเสมอภาค

ระหวางหญงิชายในครอบครวัวามหีรอืไม และเปนอยางไร โดยยงัไมมศีกึษา

เปรียบเทียบรูปแบบความสัมพันธในครัวเรือนของชุมชนบางรักนอย

ระหวางครัวเรือนท่ีมีการดาํรงชีวิตตามแนวทางปรชัญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงกับครัวเรือนที่ไมมีการดํารงชีวิตตามแนวทางปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง ดงันัน้ ในการศกึษาครัง้ตอไป ผูศกึษาเห็นควรจะมี

การศกึษาในระดบัเชงิลกึ ในลกัษณะการเปรยีบเทยีบรูปแบบความสัมพนัธ

ในครวัเรอืน เพือ่คนหาความแตกตางของรปูแบบครวัเรอืนทัง้สองแบบ 

 2. ผูศึกษาเห็นควรจะมีการศึกษาถึงปจจัยทางบวกที่สงเสริม         

และสนับสนุนใหเกิดความเสมอภาคระหวางหญิงชายในครัวเรือน  

โดยพิจารณาจากองคประกอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เปน
ปจจัยทางบวกในการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความเสมอภาค
ระหวางหญิงชายในระดับครัวเรือนเพิ่มยิ่งขึ้น

 3. งานศึกษาน้ีมีหลายประเด็นท่ีนาสนใจท่ีผูศึกษาไมไดทาํการเกบ็

ขอมูลเชิงลึก ตัวอยางเชน ความรุนแรงในครัวเรือน การตอสูตอรอง
ในครวัเรือน และประเด็นเรือ่งบทบาทในกิจกรรมทางสังคม เนื่องจาก

ผูศึกษามีขอจํากัดดานเวลาที่ใชในการศึกษา แตผูศึกษาขอสนับสนุน

สําหรับผูที่มีความสนใจที่จะนําประเด็นเหลานี้ไปศึกษา เพื่อเจาะลึก
ประเด็นดังกลาวเพิ่มเติม
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The Identity of Hmong Ethnic Women : 
A case Study Biography

ยุพิน  เจริญสุข1

อัตลักษณและตัวตน
ความเปนชาติพันธุ
ของผูหญิงมง :
กรณีศึกษาแบบ
อัตชีวประวัติ

1 นักศึกษาปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสตรีศึกษา วิทยาลัย                   
สหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร



บทคัดยอ
บทความนี้เปนการศึกษา วิเคราะหประสบการณของผูหญิงมง          
แบบอัตชีวประวัติของผูศึกษา โดยมุงวิเคราะหกระบวนการสราง           
อัตลักษณ และตัวตน โดยศึกษาวาปจจัยทางสังคมไทย สังคมมง           
และความเปนผูหญิง ที่มีผลกระทบตอวิถีชีวิตของผูหญิงมงอยาง            
ผู ศึกษาอยางไร ทั้งนี้ศึกษาจากสังคมไทยพื้นราบที่รับผานทาง               
การศึกษา และการปฏิสัมพันธทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณ ีและ
ความเชื่อของมง ผลการศึกษาพบวา

อัตลักษณความเปนไทยของผูศึกษา มีกระบวนการโดยผานนโยบาย
การพัฒนาและการศึกษา รัฐมีนโยบายการกลืนชาติพันธุใหเปนไทย
โดยผานการพัฒนาในรูปแบบตางๆ เชน การตัง้ชือ่เปนไทย เนือ่งจากพอ
ไดติดตอสัมพันธกับรัฐ และรับวัฒนธรรมแบบใหมเขามา การแข็งขืน 
และการตอรองของตัวละครผูปฏิบติัการทางสังคม ซึง่แสดงใหเห็นวา
วฒันธรรมของมงมกีารเปลี่ยนแปลงยดืหยุนตามสงัคม วฒันธรรมของ
คนพื้นราบ ผูศึกษาเรียนนาฏศิลปไทยถูกกลมกลืน และรักษามรดก
ของชาติไทย ความเปนไทยแทและเปนเอกลักษณของไทยโดยตรง 

อตัลกัษณความเปนผูหญงิในสังคมมง มกีารสรางอัตลกัษณความเปนหญงิ
โดยผานโครงสรางสงัคม ความเชื่อ พิธีกรรม ภาษา และกระบวนการ
กลอมเกลาทางสังคม เพื่อควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคม              
โดยเฉพาะผูหญิง ลกัษณะของผูหญิงดีตองขยันทาํงาน มีความอดทน 
สามารถเยบ็ปกถกัรอย เปนคนที่ดแูลงานในบาน จากการศกึษาพบวา 
สถานภาพของผูหญิงจะตกต่ํากวาผูชาย ซึ่งจะพบไดจากโครงสราง
ทางสังคม เพราะวาโครงสรางทางความเชือ่ ผูทีม่บีทบาทและสามารถ
เขาถงึเทพอํานาจสูงสดุจะเปนผูชาย และยังเปนศนูยกลางอํานาจหมายถงึ 
เปนแหลงความรูท่ีผูชายสามารถเรียนรูและแลกเปล่ียนประสบการณ 
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ในขณะเดียวกันผูหญิงออกจากศูนยกลางอํานาจและแหลงความรูซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดระบบชายเปนใหญ

ความพยายามสรางอตัลักษณที่แตกตางหลากหลาย โดยสถาบนัตางๆ 
ในสังคม ปตาธิปไตย ทั้งสังคมมง และสังคมไทย เปนกระบวนการ         
ซับซอนและมีกลไกที่แยบยล แมวาบริบททางสังคม เศรษฐกิจ  
วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลง ดังสะทอนจากชีวิตผูหญิงมงอยางผูศึกษา 
อัตลักษณที่ถูกสรางบางครั้งก็เกิดความขัดแยงตอตัวตนของผูหญิง
สงผลใหผูหญิงมีตวัตนที่ขาดวิ่นและเลื่อนไหล  อตัลกัษณของผูศึกษา
ผานการแขง็ขนื ตอรอง และการปฏสิมัพนัธตอวฒันธรรมที่หลากหลาย 
จนมีผลใหผูศึกษาไดหลอหลอมอัตลักษณเชิงซอนในความเปนตัวตน
เชนที่ดํารงอยู

คําสําคัญ : อัตลักษณ, ชาติพันธุ, ผูหญิงมง, อัตชีวประวัติ



Abstract

The purpose of this study is to study the experiences and biography 
of Hmong women. It aims to analyze the process of identity               
formation and identity by studying Thai social factors, Hmong            
social factors, and women characteristics that affect the way of life 
of Hmong women. The study focuses through education, interaction, 
culture, traditions and beliefs of the Hmong.

The results showed that Thai identity has a process through policy 
development. State education has a policy to assimilate into Thai 
through the development of various forms, such as education, 
social culture, and education such as Naming in Thai, because the 
men have to contact with the government sector, and they adopt 
many new cultures as well. So, all of these, they show Hmong’s 
cultures can be flexible too. For example, Thai classical dance 
students were assimilated and preserved the national heritage, the 
originality and the uniqueness of Thailand directly.  

The identity of Hmong women has created the identity as a woman 
through the social structure, beliefs, rituals, language and socialization 
to control the behavior of people in society especially women 
characteristics. Good woman characteristics must work hard,                
be patient, and be good at embroidery. The study found that the 
status of women is lower than men. It is found from the social 
structure because men can reach a maximum power of God.               
Men hold the central authority. It means a source of knowledge. 
Men can learn and exchange experience. Meanwhile, women are 
out of power and knowledge, which is consistent with the concept 
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of male-dominated system. There are efforts to create a variety 
of different identities by institutions in a patriarchal society.                  
Both Thai society and Hmong society is a complex process.                     
The social, economic, and cultural contexts are changed. As a reflection 
of the lives of Hmong women in this evaluation, the identity was 
sometimes conflict with the identity of the women. As a result, 
women are torn and flow identities.

The identity of the study is in the line with the opposition, bargain 
and interaction with a lot of cultures. As a result, the study preaches 
the identity like they are living.

Keywords : Identity, Hmong, Ethnic Women, Biography



ความสําคัญของปญหา
“เชื้อชาต”ิ ซึ่งไดรับการบัญญัติเปนคําศัพทเขามาอยูในภาษาอังกฤษ

ครัง้แรกเมือ่ครสิตศตวรรษที ่16 นัน้ ไดเปลีย่นแปลงไปมาก วทิยาศาสตร

ยุคนี้ไมรองรับคํานี้อีกตอไปแลว สําหรับสังคมศาสตรในยุคปจจุบัน

โดยเฉพาะในสายสงัคมวทิยา มานษุยวทิยา ยนืยันหนกัแนนวา “เชื้อชาต”ิ 

เปนการจัดประเภททีถ่กูประกอบสรางหรอืถูกสถาปนาขึ้นมาทางสังคม 

(socially constructed categorization) ซึง่มีนยัยะเพือ่กําหนดกฎเกณฑ

ในการจดักลุมตาง  ๆทีห่ลากหลาย คํานี้ถกูนาํไปใชเพื่อสรางความชอบธรรม

ในการกําหนดความสัมพันธทางสังคม วัฒนธรรมที่มีระบบคิดแบบ

ทวิลักษณ หรือจับคูตรงกันขามที่ไมเทาเทียม (binary opposition)             

ในลกัษณะ “เหนอืกวา-ตํา่กวา” (superiority - inferiority) ซึง่ความสมัพนัธ

ทีไ่มเทาเทยีมนี้บอยครัง้นาํมาซึ่งการขดูรดีเอารัดเอาเปรยีบ (exploitation) 

การเลือกปฏิบัต ิ(discrimination) (ฉลาดชาย รมิตานนท, 2550)

ชาตพินัธุชนเผามงหรอืชาตพินัธุมงเปนกลุมชาตพินัธุหนึง่ทีอ่าศัยในแถบ

เอเชยีตะวันออกเปนเวลาหลายศตวรรษ ซึง่ยังไมมเีอกสารใดยนืยันได 
มีบางทัศนะเชือ่วาชาติพนัธุมงอาศัยในประเทศจีนเปนเวลาท่ียาวนาน
มากพอควร บางทศันะมองวามงเปนชาตพินัธุหนึง่กาํเนดิขึ้นในแผนดนิจนี 

ทั้งนี้มีขอสมมุติฐานวามงอาจเปนชาติพันธุหนึ่งที่อาศัยในดินแดน

ประเทศจีนกอนทีช่าวจีนจะเขามายึดครองและอาศัย แตการถกเถียง
เกี่ยวกับประเด็นเหลานี้ยังไมมีขอยุติหรือคําตอบ ขณะเดียวกันมีขอ
ถกเถียงวากลุมชาติพันธุมงอาจมีการเคลื่อนยายหรืออพยพมาจาก

ดนิแดนทางอาหรับหรอืเอเชยีกลาง และมขีอสมมุตฐิานวาชาตพินัธุมง 

อาจเปนชาตพินัธุเดยีวกันกบัชาตมิองโกเลยี  แนวคดิและขอสมมุตติางๆ 

เหลานี้ไดเปนประเด็นถกเถียงที่ยังไมสามารถหาขอยุติได (Cooper, 

1984)
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อยางไรกต็าม กลุมชาตพินัธุแตละกลุมมทีี่มาของประวตัศิาสตรเปนของ

ตนเอง มีการตอสูเพ่ือความอยูรอดไมวาการดํารงชีพและการตอสูกับ

กลุมอืน่ๆ เชน ตวัผูศกึษาเองก็เปนกลุมชาตพินัธุมง ทีต่องเผชญิกับสงัคม 

วัฒนธรรมมง และสังคม วัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะเรื่องภาษา 

เนื่องจากชาติพนัธุมงเปนกลุมชนท่ีมีภาษาเปนของตนเอง การกาวเขา

มาในระบบการศกึษา ผูเขยีนตองแยกภาษาไทยเพื่อสือ่สารกบัอาจารย 

และภาษามงกับพอแม อีกทั้งตองดําเนินชีวิตในบริบทของวัฒนธรรม 

และประเพณีที่แตกตางกัน

ในการศึกษา อัตลักษณและตัวตนความเปนชาติพันธุของผูหญิงมง : 

กรณีศึกษาแบบชีวประวัตินี้มีความสําคัญยิ่งเนื่องจาก

 1. ผูศึกษาเปนผูหญิงชาติพันธุมงมองผานการประกอบสราง         

อัตลักษณและตัวตนโดยใชมุมมองของสตรีศึกษา

 2 . เพือ่ใหผูหญงิมองโครงสรางตางๆในการสรางอตัลกัษณผูหญงิมง  

และผูหญิงที่เปนชาติพันธุ

 3. เปนแบบอยางแกคนรุนหลัง ทั้งยังถูกสังคมพื้นราบ สังคม 
วัฒนธรรม และสถาบันการศึกษาที่มีความหลากหลาย และมีการ
เคลื่อนไหวตามสถานการณ

การศกึษาครัง้นี้จงึมคีวามสาํคญัเนือ่งจากผูศกึษาเองเปนผูหญงิมงรุนใหม

ที่มีโอกาสเขาสูระบบการศึกษาไทย ตองจากครอบครัวและชุมชน         

เพื่อมาเรียนหนังสือในเมือง ทําใหผูศึกษารูสึกวาตนเองแปลกแยก         
จากชุมชน และเมือ่ลงมาใชชวีติอยูในเมอืงก็รูสกึแปลกแยกจากสังคมไทย 
เมือ่กลบัไปใชชวีติในชมุชนไมสามารถรวมและทาํกจิกรรมกับชมุชนได 

ความสัมพันธบางครั้งไมเปนไปตามแบบแผนที่ควรจะเปน ผูวิจัยจึงมี

ความสับสนกับชีวิตตนเอง ดังนั้นเกิดคําถามในการวิจยั คือ
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 1. กระบวนการสรางอัตลักษณและตัวตนของชาติพันธุผูหญิงมง 

กรณีชีวประวัติของผูศึกษาเปนอยางไร

 2. อัตลักษณและตัวตนที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปตามกระบวนการ

ในขอ 1 สงผลกระทบตอ “ตัวตน” ของผูศึกษาอยางไรบาง

ทั้งนี้ จะศึกษาโดยใชกรอบคิดที่ดัดแปลงจากแนวของ Hall (1990)            

ทีเ่สนอวาอตัลกัษณสัมพนัธกนักบัการสรางภาพตัวแทนทางวัฒนธรรม 

การผลิตอัตลักษณ การบริโภคอัตลักษณ และการควบคุมอัตลักษณ

ในลักษณะที่เปนวงจร และสงผลกระทบตอ “ตัวตน” ในที่สุด

 1. เพือ่ศกึษาและทําความเขาใจกระบวนการสรางอัตลักษณผูหญงิ
ชาติพันธุมง

 2. เพื่อใหมองเห็นรูปแบบ วิธีการตอสูกับสังคมของชาติพันธุมง        

ในชวีติประจําวัน ผานงานเขยีนเลาเรือ่งโดยผานชาตพินัธุมงผูหญงิคนหนึง่

 3. เพื่อสรางองคความรูทางสตรีศึกษา โดยมองผานการศึกษา                 

อัตลักษณผูหญิงมงคนหนึ่ง

สถานที่ที่ใชในการดําเนินวิจัย และรวบรวมขอมูล ชุมชนบานหวยลึก 

หมูที่ 7 ต.ปงโคง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม

ผลการศึกษา
อตัลกัษณและตัวตนทีไ่มสมบูรณ เลือ่นไหล การทีจ่ะตอบคําถามเรือ่ง
อัตลักษณ และตัวตนของผูหญิงมงนั้น ผูศึกษาไดทบทวนนิยาม           

ของคาํวาอัตลกัษณและตวัตนพบวา อตัลักษณของผูคนในสงัคมแบง

ออกไดเปนสวนแรก คอื สวนที่เรยีกวาเปนอัตลักษณทางสงัคม (social 
identity) เชน อัตลักษณความเปนหญิง ความเปนชาย ความเปนเด็ก 
ความเปนผูใหญ ความเปนแม ความเปนเมีย อัตลักษณสวนบุคคล 
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(personal identity) ซึง่หมายรวมถงึ อตัลักษณที่เปนปจเจกชนไดกอราง

สรางขึ้นในวัฒนธรรมหนึ่งๆ และอัตลักษณรวม (collective identity) 

อัตลักษณความเปนคนไทย ความเปนชาติพันธุ ความเปนมง เปนตน 

หากพจิารณาตามวธิคีดิแบบโครงสรางนยิมแลว อตัลกัษณสวนนีต้าง

มคีวามสัมพนัธอยางใกลชดิกับวัฒนธรรม ซึง่ในความหมายกวางทีส่ดุ

หมายถึง “วถิชีวีติ” ทีถ่กูกาํกบัดวยความเช่ือ คานิยม วิถีหรือแนวทาง

การประพฤตปิฏบิตัใินสงัคมตลอดจนอดุมการณตางๆ ในสงัคม อตัลกัษณ

สามารถแสดงออกไดในหลายลักษณะ ไมวาจะเปนเส้ือผา เครือ่งกาย 

ภาษา และคําพูดที่สะทอนถึงวิธีคิด และระบบความหมายตางๆ 

O’Donnell (อางใน ฉลาดชาย รมิตานนท, 2550) อธิบายวาตัวตน คือ

สิ่งเดียวกับอัตลักษณสวนตัว หรือ อัตลักษณของตัวตน “personal” 

หรอื (self identity) โดยแนวคดินี้พฒันามาจากทฤษฎทีี่วาดวย “ตวัตน” 

(self) โดย William และ George Mead (อางใน ฉลาดชาย รมิตานนท, 

2550) ซึ่งอธิบายวา “ตัวตน” หมายถึง “ความสามารถเฉพาะของ

มนุษยที่ทําใหมนุษยสามารถสะทอนตนเอง และโลกทางสังคม         
ผานการสื่อสารและภาษา”  ซึ่งความสามารถสะทอนตนเองของ                     

มนษุยนัน้ Cooley (1902, 1964) เสนอวาเปนการจิตนาการของตนเอง

ตองมีความชัดเจน

เมื่อกลับมาพิจารณาถึงการศึกษาอัตลักษณ และตัวตนความเปน            
ชาตพินัธุมง กรณศีกึษาแบบชวีประวัต ิประกอบไปดวยอตัลกัษณและ

ตวัตนดงัทีไ่ดกลาวไปแลวไมวาจะเปนอตัลกัษณทางสงัคม อตัลกัษณ

สวนรวม และอัตลักษณสวนตัว อัตลักษณ และตัวตนสวนนี้จะถูก
ประกอบสรางทางสังคม วฒันธรรม การเมอืง และเศรษฐกจิทีแ่ตกตางกนั

ในแตละชวงเวลา เปนเหตผุลหลกัทีอ่ธบิายความแตกตางในอัตลกัษณ

และตัวตนของผูหญิงมงอยางผูศึกษา
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กลไกควบคุมอัตลักษณความเปนผูหญิง
โครงสรางสังคมมงเปนสังคมแบบปตาธิปไตย มีการกําหนดพื้นที่

สําหรับผูหญิงและผูชาย มีการกําหนดบทบาทหญิงชายที่ชัดเจน            

ทางสังคมมงกับประเด็นความเปนหญิงชาย การแบงพ้ืนที่สาธารณะ

เปนพื้นที่สําหรับผูชาย ดังนั้นผูชายจะเกี่ยวของกับบทบาททางสังคม 

การเปนผูนาํการดูแลตดิตอ หรอื การเปนตัวแทนของอํานาจสิง่ศกัดิ์สทิธิ์  

การปกครองในชมุชนการจดัหาที่ดนิเพื่อทาํการเพาะปลกู งานที่เกีย่วของ

กับงานที่ตองใชกําลังหนัก

ในสังคมมงเปนสังคมระบบชายเปนใหญ เนื่องจากมีการแบงพื้นที่

สําหรับผูหญิง และผูชาย โดยสรางอํานาจเหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตาม

โครงสราง ความเชื่อที่เทพจะเปนผูชาย และผูที่สามารถเขาถึงเทพ

โดยผานพิธีกรรมจะเปนพื้นที่สาธารณะของผูชาย ยังมีความเชื่อถึง

ความแตกตางทางเพศ การที่ผูหญิงไมสามารถเขาถึงเทพ เนื่องจาก

ความเชื่อที่อางวาผูหญิงมีประจําเดือน สกปรก หรืออางวาผูหญิง         

ไมสะอาด อัตลักษณวิถีชีวิตในสังคมมง การอบรมและการส่ังสอน 
เปนไปตามประเพณ ีพิธีกรรมและความเชื่อ

อตัลักษณผูหญิงมงถูกกาํหนดโดยสังคมมง ทีค่าดวาผูหญิงทีด่ีตองมี

ความอดทน ทํางานเกง มีความรับผิดชอบ และจํากัดพื้นที่ผูหญิง          

ไวในครัวเรือน โดยผานกระบวนการผลิตสถาบันครอบครัว ชุมชน  
และสงัคม การแบงพื้นทีข่องผูหญงิผูชาย การแบงงานกนัทาํ การขดัเกลา
ทางสงัคม การเปนผูหญงิทีด่มีคีวามสาํคญัมาก ในกรณขีองแม พีส่าว 
และตัวผู ศึกษา เนื่องจากความเชื่อเรื่องเพศ และการแบงพื้นที่              

และงานระหวางหญิงชายทําใหเหน็ไดวา อดุมการณการเปนหญิงทีด่ ี

ดเูหมอืนจะมคีวามเขมแข็ง กลไกการผลติซํา้ผานครอบครวั และสงัคม
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อัตลักษณและตัวตนชาติพันธุของผูหญิงมง 
:กรณีศึกษาแบบชีวประวัติ
อัตลักษณและตัวตนที่ไมสมบูรณ เลื่อนไหล การที่จะตอบคําถาม         

เรื่องอัตลักษณ และตัวตนของผูหญิงมงนัน้ ผูศึกษาไดทบทวนนิยาม

ของคําวาอัตลักษณและตัวตนพบวา อัตลักษณของผูคนในสังคม         

แบงออกไดเปนสวนแรก คือ สวนที่เรียกวาเปนอัตลักษณทางสังคม 

(social identity) เชน อัตลักษณความเปนหญิง ความเปนชาย              

ความเปนเดก็ ความเปนผูใหญ ความเปนแม ความเปนเมยี อตัลกัษณ

บุคคล (personal identity) ซี่งหมายรวมถึง อัตลักษณที่เปนปจเจกชน

ไดกอรางสรางขึ้นในวัฒนธรรมหนึ่งๆ และอัตลักษณรวม (collective 
identity) อตัลกัษณความเปนคนไทย ความเปนชาติพนัธุ ความเปนมง 

เปนตน หากพิจารณาตามวิธีคิดแบบโครงสรางนิยมแลว อัตลักษณ

สวนนี้ตางมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับวัฒนธรรม ซึ่งในความ
หมายกวางที่สดุหมายถึง “วิถีชีวิต” ทีถ่กูกาํกบัดวยความเชือ่ คานิยม 
วถิหีรอืแนวทางการประพฤตปิฏบัิตใินสงัคมตลอดจนอดุมการณตางๆ 

ในสังคม อัตลักษณสามารถแสดงออกไดในหลายลักษณะ ไมวาจะ

เปนเสื้อผา เครือ่งกาย ภาษา และคําพดูที่สะทอนถึงวิธีคิด และระบบ
ความหมายตางๆ 

นอกจากนี้ O’Donnell (อางใน ฉลาดชาย รมิตานนท, 2550) อธิบาย

วาตัวตน คือสิ่งเดียวกับอัตลักษณสวนตัว หรือ อัตลักษณของตัวตน 

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และถูกควบคุมทางดานความเชื่อแบบ           

ปตาธิปไตยเกี่ยวกับเรื่องเพศ และการแบงพื้นที่ระหวางหญิงชาย           

เปนเหตุผลใหผูหญิงมีอัตลักษณแบบผูหญิงที่เปนรองผูชาย
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“personal” หรือ (self identity) โดยแนวคิดนี้พัฒนามาจากทฤษฎ ี          

ที่วาดวย “ตัวตน” (self) โดย William และ George Mead (อางใน 

ฉลาดชาย รมิตานนท, 2550) ซึ่งอธิบายวา “ตัวตน” หมายถึง                 

“ความสามารถเฉพาะของมนษุยท่ีทาํใหมนษุยสามารถสะทอนตนเอง 

และโลกทางสังคมผานการสื่อสารและภาษา” ซึ่งความสามารถ

สะทอนตนเองของมนุษยนัน้ Cooley (1902, 1964) เสนอวาเปนการ

จิตนาการของตนเองตองมีความชัดเจน

เมื่อกลับมาพิจารณาถึงการศึกษาอัตลักษณ และตัวตนความเปน      

ชาตพินัธุมง กรณศีกึษาแบบชวีประวัต ิประกอบไปดวยอตัลกัษณและ

ตวัตนดงัที่ไดกลาวไปแลวไมวาจะเปนอัตลักษณทางสงัคม อตัลกัษณ

สวนรวม และอัตลักษณสวนตัว อัตลักษณ และตัวตนสวนนี้จะถูก

ประกอบสรางทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจที่              

แตกตางกนัในแตละชวงเวลา เปนเหตผุลหลกัที่อธิบายความแตกตาง

ในอัตลักษณและตัวตนของผูหญิงมง ดังนี้

กลไกควบคุมอัตลักษณความเปนผูหญิง
โครงสรางสังคมมงเปนสังคมแบบปตาธิปไตย มีการกําหนดพื้นที่
สําหรับผูหญิง และผูชาย มีการกําหนดบทบาทหญิงชายที่ชัดเจน          

ทางสังคมมงกับประเด็นความเปนหญิงชาย การแบงพ้ืนที่สาธารณะ

เปนพื้นที่สําหรับผูชาย

ดังนั้นผูชายจะเกี่ยวของกับบทบาททางสังคม การเปนผูนําการดูแล
ติดตอ หรือ การเปนตัวแทนของอํานาจสิ่งศักดสิทธิ์  การปกครองใน

ชุมชนาการจัดหาที่ดินเพื่อทําการเพาะปลูก งานที่เกี่ยวของกับงานที่

ตองใชกําลังหนักในการทํางาน
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กระบวนการสรางอัตลักษณผูหญิงมง
ภายใตสังคมมงแบบปตาธิปไตย
ผูศกึษาไดนําเสนอถงึโครงสรางสงัคมของมง โดยไดพจิารณาถงึประเพณี

ความเชื่อ ศาสนา การจัดความสัมพันธทางสังคม สถานครอบครัว 

การกลอมเกลาทางสังคม อดุมการณ ความเชือ่หลัก เชนเรือ่งการเปนคนด ี

การเปนผูหญิงดี การแบงงานกันทําระหวางเพศ การใหความหมาย 

และคุณคาตองานของผูหญงิและชาย ระบบความคดิความหมายเรือ่งเพศ 

(เพศวิถี) อีกทั้งยังวิเคราะหถึงพิธีกรรมความเชื่อตางๆ ตลอดจน

โครงสรางการปกครองของสงัคมมง ซึง่เปนสงัคมปตาธิปไตยท่ียดึถอื

ผูชายเปนใหญ สะทอนใหเหน็ถึงโครงสรางอาํนาจหลกัๆ ของมงจะถือ

ครองตําแหนงโดยผูชายเปนหลัก เปนตน

อัตลักษณของผูคนที่ประกอบไปดวยสามสวนนั้น เกี่ยวเนื่องสัมพันธ

แนบแนนกับวัฒนธรรมหลกั และวัฒนธรรมรอง โดยบทความศกึษาชิ้นนี้ 

ไดมีการวิเคราะหถึงกระบวนการสรางอัตลักษณและตัวตนชาติพันธุ
ผูหญงิมงอยางผูศกึษา ไดรบัอทิธพิลจากสถาบนัทางสังคมทีส่าํคญั ดงันี้

สถาบันครอบครัว
จากการศึกษาพบวา สถาบันครอบครัวของมงเปนสถาบนัทีท่าํหนาที่

หลากหลาย เชน ทําหนาที่เลี้ยงดูผูคนทางกายภาพ การอบรมกลอม        

เกลาเด็ก และการเลี้ยงดูคนแก หรือที่เรียกวาเปนหนวยที่ทําหนาที่          
ผลิตซํา้และโอบอุมผูคน (reproductive role) ทาํหนาท่ีหนวยทางสงัคม          
ที่มีหนาที่ทางเศรษฐกิจ (productive role) และหนวยทางการเมือง               

แตในบรรดาหนาที่ตางๆ นั้น ครอบครัว มงแบบชายเปนใหญก็ได

ทําการผลิตซํ้าความเปนหญิงชายที่ไมเทาเทียม ผานกระบวนการ

กลอมเกลาความเปนหญิงความเปนชายอยางตอเนื่อง
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ในสังคมมงมีวิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็กๆ จะถูกสอดแทรกไวดวย 

กระบวนการผลิตอัตลักษณความเปนหญิงความเปนชายอยูอยาง

สมํา่เสมอ ตัง้แตทารกถงึกําเนดิขึ้น การมกีารฝงรกเดก็ผูหญงิ เดก็ผูชาย 

ซึง่บงบอกถงึเพศ การตัง้ชื่อทีร่ะบุเปนเด็กผูหญงิ และเดก็ผูชาย การสัง่สอน

เดก็ผูหญงิจะถูกสอนใหอยูในบานฝกใหเรยีนรูบทบาทผูหญงิทํางานบาน

อยางเปนขัน้ตอนตามพัฒนาการของเด็กผูหญงิ สวนเด็กผูชายจะถูกสอน

ไมใหทะเลาะกัน ใหรูจักทํางาน มีความพยายาม และมีความอดทน 

แตไมไดมบีทบาทในการทาํงานบาน การกลอมเกลาอบรมความเปนหญงิ

ความเปนชาย ดงักลาวยังถกูตอกยํา้ดวยอุดมการณทางความคดิเกีย่ว

กับการเปนผูหญิงดี และถูกผลิตซํ้าดวยกลไกทางสังคมตางๆ เชน   

การติและชมโดยญาติและชุมชน เพื่อเปนการควบคุมทั้งผูหญิงและ

ผูชายใหอยูภายใตกรอบที่เหมาะสม

การเปนเด็กคนหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมมง ไดรับกระบวนการทําใหเปน

หญงิเปนชาย นบัตัง้แตแรกเกดิ การกลอมเกลาทางสังคมผานครัวเรอืน 

แลวผูหญิงและผูชายยังถกูกาํหนดใหมีปริมณฑล และอยูในพื้นทีข่อง

ตนที่แยกกันอยางชัดเจน พื้นที่ของผูหญิง คือสถาบันครอบครัวที่          
ผูหญงิตองทําหนาที่เปนแรงงานของครอบครวั ดแูลการเพาะปลกูและ
การเลี้ยงสัตวเลี้ยงของครอบครัวใหดี และตองเปนผูหญิงที่ดีตาม

แบบแผนของสงัคมมง การกําหนดพื้นที่เฉพาะของผูหญงิสงผลกาํหนด

บทบาทของผูหญิงดวย ผูหญิงกลายเปนเพียงผูทาํอาหาร และเตรียม
เครื่องเซนไหวทกุอยางรองรบัและอาํนวยการสะดวกใหผูชายไดประกอบ
พิธีกรรม หากครอบครัวใดไมมีผูชายแตจําเปนตองประกอบพิธีตอง

ขอใหญาติพี่นองที่เปนผูชายมาชวยประกอบพิธีกรรมให

จากการที่ผูหญิงถูกจํากัดใหอยูในพื้นที่สวนตัว และรับบทบาทหนาที่

ในการใหบริการสมาชิกครอบครัว ซึ่งเปนงานที่ตองทําอยางตอเนื่อง
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ในชวีติประจําวนั จะพบวาวถิชีวีติแบบดัง้เดมิของมง โดยเฉพาะผูหญงิ 

จะตองเรียนรูการปฎิบัติตน เพื่อใหเปนผูหญิงที่ดีทีสังคมยอมรับ         

และในขณะเดียวกันตองเรียนรูที่จะปรับตัวใหเขากับสังคม เนื่องจาก

ในสงัคมมงแขงขนัการทําความด ีและความประพฤตติวัด ีและเหมาะสม 

ในวธิคีดิของมง จะสอนวาการเกดิมาเปนคนตองมศีกัดิศ์รคีวามเปนคน 

ดังนั้น จะตองทําแตสิ่งที่ดีงาน สิ่งที่คนอื่นประทับใจ โดยมีการสอน

และการเปรียบเทียบยกตัวอยางคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิต            

ในสงัคมของการอยูรวมกนั การพ่ึงพากนั ดงันัน้ อตัลกัษณและตวัตน

ของผูหญงิทีด่ทีีส่งัคมคาดหวงั คอื ความสามารถในการทาํงานของผูหญงิ

ทั้งงานครอบครัว หรืองานไรสวน และสิ่งที่ผู หญิงจะตองทํา คือ             

การเรยีนรูและการสบืทอด ทัง้ในแงขององคความรู ภมูปิญญาดานตางๆ 

เชน การเพาะปลกู การเย็บปกผา การหาของธรรมชาต ิและทาํงานในบาน 

สวนพิธีกรรมที่เกี่ยวกับอํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผูหญิงก็ถูกมอบหมายให

ทําหนาที่ที่ถือวาเปนของผูหญิง

วิถีชีวิตที่วางอยูบนพื้นฐานของการเพาะปลูก หรือระบบการผลิต             

ที่มีความสัมพันธกับการพึ่งพาอาศัยอํานาจศักดิ์สิทธิ์ การเพาะปลูก
เพือ่การบรโิภคภายในครอบครัว และการแบงปนพื้นผัก การชวยเหลอื
กันทําใหสังคมมงมีการจัดองคกร รูปแบบความสัมพันธ และมี        

การรวมตัวกันเปนกลุมกอนบนพื้นฐานความเหมือน และการพึ่งพา

อาศัยกนัไมวาจะเปนการตัง้ถิน่ฐานบานเรอืนกับความเชือ่ ระบบการจัดการ
ทรัพยากร การกําหนดกฎเกณฑทางสังคม และการยึดถือเกณฑ

คณุคาตามจารตีประเพณ ีแนวทางการจดัการทางสังคมดังกลาวเปนก

ระบวนการสรางอัตลักษณภายในสังคมมง แตทั้งนี้เปนวิถีชีวิต         
หรือโครงสรางสังคมแบบปตาธิปไตย 
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อยางไรก็ตาม ในเรือ่งราวประวัตขิองผูศกึษา สะทอนใหเห็นการแข็งขนื 

การทาทาย และการตอรองเชิงอาํนาจกับตวัละครท่ีรายรอบชีวิตของ

ผูศกึษา ทาํใหอตัลกัษณของผูศกึษาอุบตัขิึ้นในลักษณะเชงิซอน ดาํรงอยู

ในตัวตน และสําแดงออกมาในกาละและเทศะทีผ่นัแปรเปลีย่นแปลงไป 

ความเปนมง และความเปนไทย ไมไดวางตวัอยางมสีมดุล ขณะเดยีวกัน

ก็ไมไดขัดแยงตอกัน นี่คือสภาพที่แทจริงของผูศึกษา

การศึกษากับการสรางอัตลักษณ
และตัวตนชาติพันธุ
เนือ่งจากพอของผูศกึษาเปนผูนาํทางชมุชนและเปนผูนําพธิกีรรมตางๆ 

ผูหญิงมงอยางผูศึกษาจึงตองเปนตัวอยางที่ดี ไมทําใหอับอาย หรือ

เสียชือ่พอ ผูศึกษาเองในฐานะลูกตองออกจากไปเรียนหนงัสือในเมือง 

และไดเรียนรูวัฒนธรรมในสังคมใหมที่แตกตางจากสังคมกลุมชาติ

พันธุมงโดยสิ้นเชิง การใชชีวิตตองปฎิสัมพันธกับคนหลากหลาย          
เชน ชีวิตในรัว้วิทยาลยันาฏศิลปมีเพือ่นๆ หลายชาติพนัธุและคนเมือง 

กับการเรียนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มีเพื่อนหลายภาครวมกัน       

หรอืเวลาเรยีนหนังสอืตองไปเรยีนกับครูและเพื่อนทีเ่ปนคนหลากหลาย

ที่มีวัฒนธรรมที่แตกตางกันไป ทําใหตนเองเรียนรูการปรับตัวใหเขา
กับสิ่งแวดลอมเหลานี้ และเมื่อโตขึ้น “มีความคิดเปนของตัวเอง”    
แมวาอาจจะไดรับอิทธิพลจากโรงเรียน สังคม วัฒนธรรมก็ตาม            

แตการไดประสบการณอยู ในสังคมที่แตกตางที่พยายามสราง                     

อตัลกัษณใหกับผูศกึษาอยางตอเนือ่ง ซึง่บางครัง้กป็ระสานสอดคลอง
บางครั้งก็ขัดแยง จึงเปนการเปดโอกาสใหผู ศึกษาไดเลือกที่จะ                   

ประสมประสานสิ่งตางๆ อัตลักษณและตัวตนของผูศึกษา บางครั้ง

รูสึกไดถึงการเลื่อนไหล เนื่องจากอยูในวัฒนธรรมแบบผสมผสาน      
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ไมเนนหนักดานใดดานหนึ่ง เชน ในสวนของชีวิตคู ผูศึกษาเลือกที่จะ

เลือกแตงงานกบัคนไทย เพราะรูวาหากตวัเองแตงงานกับผูชายมงจะ

ไมสามารถปฎิบัติตนใหเปนไดตามแบบของผู หญิงที่ดี ตนเองมี         

อัตลักษณที่อยูบนพื้นฐานของความเขาใจ ความหลากหลาย และมี

ความยดืหยุนสูง เปนความเขาใจทีเ่กดิจากเหตุและผลมากกวาจะยดึม่ัน

อยูกับสังคมแบบใดแบบหนึ่ง พรอมกันนั้นก็ตองดําเนินชีวิตบนความ

ขัดแยงตางๆ ที่เกิดจากความแตกตางหลากหลาย และเลื่อนไหลอยู

ตลอดเวลาดวย

การท่ีผูศึกษาเลือกท่ีจะทาํเชนน้ีอาจเปนการยืนยันส่ิงท่ี Mead อธิบาย

วาตัวตนหรือวา Self แบงไดเปนสองสวนคือ “ฉัน” (I) และ “ตอฉัน” 

(Me) นั่นคือฉันเปนสวนที่เปนผูกระทํา ในขณะที่สวนที่เปน “ตอฉัน 

สวนฉัน” คอืสวนทีต่วัตนของผูศกึษาถูกกระทําจากโครงสรางภายนอก 

เชน เมื่อผูศึกษาเขารับการศึกษาทั้งในโรงเรียน และผานการกลอม

เกลาตางๆ เปนความพยายามในการสราง “Me” แตผูศึกษาไมไดยอม

จาํนนภายใตโครงสรางภายนอกทีก่าํหนด ผูศกึษาก็เลอืกทีจ่ะเปน “ฉนั” 

ทีจ่ะกําหนดวาผูศกึษาอยากจะเปนอยางไร อยากแตงงานกับใครไดดวย

อกีตวัอยางหนึง่ทีเ่หน็ไดชดัเจน และยนืยันสิง่ที ่Mead เสนอ คอื การทีผู่
ศึกษาพยายามตอบโตกับความพยายามสรางอัตลักษณและตัวตน

โครงสรางระบบชายเปนใหญ เชน ผูศกึษาหยุดเรยีนหนึง่ปดวยทุนการศกึษา

และการที่พอไดเขารวมเปนกรรมการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
กระทรวงยุติธรรม พอไดพาผูศึกษาไปเขารวมดวยทุกครั้ง ทําใหพอ
ไดมองเห็นความพยายามของผูศกึษาจนไดศกึษาตอ หลงัจากนัน้การเรยีน

ตอหรอืการตัดสนิใจขึ้นอยูกบัผูศกึษาเอง จนเรยีนตอปรญิญาอยางตัง้ใจ 
ดังนั้นแนวคิดของ Mead สอดคลองกับประสบการณชีวิตที่ตัวตนถูก

กําหนดโดยสังคม และเปนผูถูกกระทํา แตตัวตนอีกดานหนึ่งของ               
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ผูศกึษาพยายามที่จะมกีารตอรองความสมัพนัธกบัคนอื่นๆโดยที่ไมได

กระทําเสมอไป

กลาวสรุปไดวา อตัลกัษณและตวัตนเปนผลผลติทีเ่กดิจากความสมัพนัธ

กบัคนอื่น และสังคมท่ีเราอาศัยอยูซึง่มีความหลากหลาย แตกตางกัน 

ซอนทบัหลายชัน้ อตัลักษณไมไดเกดิขึ้นมาลอยๆ แตเกดิขึ้นโดยการผลติ

อัตลักษณและตัวตนชาติพันธุของผูหญิงมงอยางผูศึกษา โครงสราง

ขึ้นโดยสังคมมงแบบปตาธปิไตย มสีถาบนัครอบครัว การเลี้ยงดู ความเชื่อ 

การแบงพ้ืนที่ บทบาทหญิงชาย สถาบันการศึกษา ดังนัน้ อัตลักษณ

และตวัตนของผูศึกษาจึงมีความหลากหลาย ไมสมบูรณและแยกเปน

ช้ินเปนอนั โดยการศึกษาอตัลกัษณและตวัตนชาติพนัธุผูหญิงมงแบบ

ชีวประวัติของผูศึกษาทําใหผลศึกษาพบวาอัตลักษณและตัวตนของ         

ผูศึกษานั้นแตกตางหลากหลาย ซับซอน และเคลื่อนไหว อัตลักษณ

และตัวตนเปนสิ่งที่ซอนทับและไมสามารถแบงแยกไดอยางชัดเจน

ถาหากยอนไปดูคาํนยิาม “อตัลกัษณ” และ “ตวัตน” ในตอนตนทีใ่หไว 

ผูศึกษาพบวา แมการใหคํานิยามอัตลักษณเหลานั้นเปนเรื่องยาก
สําหรับผูศึกษา แตผูศึกษาสามารถทําออกมาไดอยางมีระบบและ
ชดัเจนพอสมควร แตเมือ่นาํนยิามและกรอบแนวคดิมาใชในการศกึษาชวีติ

กลับปรากฏวาไมสามารถทําไดงาย และมีการแบงแยกอยางชัดเจน 

ระหวางอัตลักษณและตัวตนสองสิ่งนี้ผสมผสานปนเปซอนทับกันไป
มาหาความชัดเจนยังไมได
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The Decline of Political and Economic 
Power of Northern Royalty: 
Lampang City

กนกวรรณ  อูทองทรัพย1

การลมสลายของ
เจาผูครองนครใน
หัวเมืองลานนาใน
ทางการเมืองเศรษฐกิจ : 
เมืองนครลําปาง

1 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประจําวทิยาลัยสหวทิยาการ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร



บทคัดยอ
บทความเรื่อง การลมสลายของเจาผูครองนครในหัวเมืองลานนา 
กรณีเมืองนครลาํปาง มุงแสดงคณุคาทางประวติัศาสตรไทยสมยัใหม 
ภายใตการประสบความสาํเรจ็ในการรวมอาํนาจสูศูนยกลางของสยาม
ผานระบบการปกครองแบบ “เทศาภิบาล” พรอมกับการสูญเสีย
อํานาจและผลประโยชนของเจาผูครองนครลําปาง แตกลับไดมาซึ่ง
บรรดาศักดิ์ และ เงินเดือนพระราชทาน จึงทําใหมีสถานภาพของ           
เจาผูครองนครเปนเสมอืนขาราชการของสยามในขณะนัน้ สยามจดัการ
ปฏิรูปการปกครองในดินแดนลานนาอยางจริงจังตั้งแต ค.ศ. 1884  
ผลของการปฏิรปูการปกครองกอใหเกิดการเพ่ิมบทบาทของขาหลวง
จากสวนกลางในการบรหิารราชการแผนดนิ ในขณะเดยีวกันก็ลดบทบาท
ของเจาผูครองนครตางๆ ในหัวเมืองลานนาลงดวย จนกระท่ังป          
ค.ศ. 1922 เมื่อเจาผูครองนครลําปางองคสุดทาย “เจาบุญวาทยวงค
มานิตย” ถึงแกพิราลัย จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหเลิก
ตําแหนงเจาผูครองนครภาคเหนือ บทความนี้มีสมมติฐานที่ใชใน           
การวจิยั คอื การลมสลายของเจาผูครองเมอืงนครลําปางเกดิจากการ
เขามาของระบบทุนนิยม บทความนี้ตองการแสดงใหเห็นขบวนการ
สูญเสียอํานาจทางการเมืองและทางเศรษฐกิจของเจานายฝายเหนือ
โดยเฉพาะนครลําปางในชวงปลายศตวรรษที ่19 และตนศตวรรษที ่20 
ซึ่งอธิบายถึงกระบวนการในการรวมอํานาจของสยามโดยละเอียด 
และวิเคราะหสาเหตกุารสลายอํานาจทางการเมืองและเศรษฐกิจของ
เจาผูครองนครในภาคเหนือ นอกจากการปฏิรูปการปกครองเปน
ระบบมณฑลเทศาภิบาลแลว ปจจยัภายนอกที่สาํคญัที่เขามากระทบ
แลวกระตุนใหเจานายฝายเหนือลมสลายลงอยางรวดเร็ว คือ “ระบบ
ทนุนยิม” ทีท่ะลกัเขาสูภาคเหนอืในขณะนัน้ ทัง้ในรูปของการสงออกไมสกั  
และ การนําเขาสินคาอุปโภค บริโภคจากตางประเทศ จนกระทั่ง            
เจาหัวเมืองประเทศราชไมสามารถปรับตัวไดทันกับระบบเศรษฐกิจ
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สมัยใหม ที่อาศัยเงินตราเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน จึงนําไปสู
การแสวงหาแหลงทุนใหมภายใตการขอกูเงินจากพระคลังขางที่         
ของพระมหากษัตริยสยาม ซึ่งตองแลกเปลี่ยนโดยการแสดงออกถึง
ความจงรกัภกัดีในฐานะลกูหนี้ หรือ ผูถกูอปุถมัภ จนกระทัง่ลมสลาย
ในที่สุด

คําสําคัญ : หัวเมืองประเทศราช, มณฑลเทศาภิบาล, ลําปาง
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Abstract

This article examines the decline of political and economic power 
of northern royalty in Lampang City.  It demonstrates that under 
the centralization efforts of the Chakkri dynasty in Bangkok through 
the administrative system known as the “thesaphiban” system 
resulted in the transformation of local leaders in the north into 
civil servants for the central government of Siam. Through                
the thesaphiban system, the Lampang Chief lost power but gained 
the rank of nobility and was given a salary in exchange.                 
The Siamese government began its administrative reforms of the 
Lanna area in 1884, and as a result the roles of the Commissioners 
from the central state in Bangkok increased while the roles of 
various local leaders in Lanna decreased.  In 1922 when               
“Chao (Prince) Boonyawatwongmanit,” the last Lampang Chief, 
passed away, the noble titles of all Northern Chiefs were abolished 
by Royal Decree. This article, therefore, has as its main objective 
to explain the decline of economic and political power of Local 
Chiefs in Lampang City.  This article describes the process by which 
northern royals lost economic and political power by looking at the 
case of Lampang City at the end of the 19th century and the          
beginning of the 20th, and explains in details of the process of 
centralization initiated by Siam.  Excluding the administrative            
reforms that exchanged the north from a system of dependent 
states to an administrative area in the Monthon Thesaphiban            
system, the expansion of a capitalist economy was the most               
important external factor that led to the decline of Northern Roy-
alty.  The influx of capitalism, for example, with the export of teak 
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and the import of consumer products, to Lanna had an impact on 
the chiefs, who could not adjust to new economic, monetary sys-
tems.  The chiefs looked for new financial resources by taking loans 
from the royal treasury of Siam.  Finally, they preferred to be 
loyal to Siam as clients until the final collapse of northern royalty.

Keywords : Dependency State, Administrative Area, and Lampang
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บทนํา
การลมสลายของเจาผูครองนครในหัวเมืองลานนาเกิดขึ้นหลังจากที่

มกีารปฏริปูการปกครองจากหัวเมอืงประเทศราชเปนมณฑลเทศาภบิาล 

โดยวัตถุประสงคที่สําคัญของการปฏิรูปการปกครอง เพื่อรวม              

ราชอาณาจักรสยามใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน อีกทั้งยังปองกันภัย

คกุคามจากมหาอาํนาจ การปฏริปูการปกครองมณฑลพายพัสงผลใหเกดิ 

การรดิรอนอํานาจและผลประโยชน ของเจานายฝายเหนอื จงึเกดิการ

ตอบสนองตออํานาจรัฐของสยามในสองลักษณะที่แตกตางกัน              

คอื การตอตานอาํนาจรฐัในลกัษณะของการเกดิกบฏและการสวามภิกัดิ์

ตอสยามโดยสิ้นเชิง ในกรณีของเมืองนครลําปางนัน้ เจาผูครองนคร

เลือกที่จะสวามิภักดิ์ตอสยามและยอมรับการริดรอนอํานาจและ        

ผลประโยชนเพือ่แลกกับเงนิเดอืนประจําและบรรดาศักดิ ์ไดแก ตาํแหนง

ผูครองนครที่ตองไดรับการแตงตั้งจากรัฐบาลกลาง จนกระท่ังนําไป

สูการลมสลายในที่สุด

อยางไรกต็ามไมปรากฏวามกีารศกึษาเชงิลกึที่เกีย่วของกบัการลมสลาย

ของเจาผูครองนครในจงัหวัดลําปาง มงีานวจัิยที่สาํคญัเพียงไมก่ีชิ้นที่

ศึกษาเกี่ยวของกับมณฑลพายัพและสยาม ไดแก การศึกษาของ                
สรัสวด ีประยรูเสถียร2 ศึกษาการปฏิรปูการปกครองในมณฑลพายพั 

เตช บนุนาค3 ศกึษาเรือ่งการปกครองระบบเทศาภบิาลของประเทศสยาม 

2 สรสัวด ีประยรูเสถยีร. การปฏริปูการปกครองมณฑลพายพั พ.ศ. 2436 – 2476. 
วิทยานิพนธปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2523.
3 เตช บนุนาค, การปกครองระบบเทศาภบิาลของประเทศสยาม พ.ศ. 2435  -2458 
กระทรวงมหาดไทยสมัยสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ, 
กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2532.
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พ.ศ. 2435-2458 ชวลีย ณ ถลาง4 ศึกษาเรื่อง หัวเมืองประเทศราช

ในชวงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ผาสุก พงษไพจิตร 

และคริส เบเกอร5 ศึกษาเรื่อง เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพ 

Hong Lysa6 ศึกษาเรื่องประเทศไทยในศตวรรษที่ 19 : วิวัฒนาการ  

ทางเศรษฐกิจและสังคม และ สมภพ มานะรังสรรค7 ศึกษาเรื่อง

พัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 2393-2493 การศึกษา 

ของ สรัสวด ีประยูรเสถียร เตช บุนนาค และ ชวลีย ณ ถลาง ศึกษา

ถึงการปฏิรูปการปกครองในมณฑลพายัพและในประเทศสยามใน

ภาพรวม โดยใหนํ้าหนักทางดานการเมืองการปกครอง จนละทิ้ง

ประเด็นทางดานเศรษฐกิจซึ่งเปนหนึ่งในประเด็นสําคัญในการ            

ประสบความสําเร็จของการปฏิรูปการปกครอง ในขณะที่งานของ          

คริส เบเกอร และผาสกุ พงษไพจิตร ศึกษาถึงเศรษฐกิจการเมืองไทย

ตั้งแตตนรัตนโกสินทร โดยไมมีสมมติฐานในการศึกษาที่ชัดเจน           

สวนงานเขียนของ Hong Lysa และ สมภพ มานะรังสรรค ใหนํ้าหนัก

กับประเด็นเศรษฐกิจ โดย Hong Lysa นําเสนอการเคลื่อนไหวทาง

เศรษฐกจิในชวงตนรัตนโกสนิทรซึง่เปนสมัยกอนทนุนยิม สวนงานของ
สมภพ มานะรังสรรค ใหความสําคัญกบัเศรษฐกจิมหภาค โดยเสนอวา
ตลาดตางประเทศเปนตัวจักรสําคัญที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน

4 ชวลยี ณ ถลาง. ประเทศราชของสยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว. สาํนกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยัและมลูนธิโิครงการตาํราสงัคมศาสตร
และมนุษยศาสตร, 2541.
5 ผาสุก พงษไพจิตรและคริสเบเกอร. เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพ, 
เชียงใหม: ซิลคเวอรม, 2546.
6 Hong Lysa. Thailand in the 19th Century: Evolution of the Economy and Society, 
Institue of Southeast Asian Studies, Singapore, 1984.
7  สมภพ มานะรังสรรค. พฒันาการทางเศรษฐกจิของประเทศไทย 2393-2493. 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2536.
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ระบบเศรษฐกิจของไทย แตอยางไรก็ตามงานเขียนทั้งหมดนี้ไมได

กลาวถึงความสัมพันธทางเศรษฐกิจ การเมือง การลมสลายของเจา

ผูครองนคร และการประสบความสาํเรจ็ในการปฏิรปูการปกครองใน

เมืองนครลําปาง   

นอกจากบทนาํและบทสรปุแลว เนื้อหาของบทความนี้แบงเปน 3 ตอนสาํคญั

คือ (1) ลักษณะการปกครองและการจัดการผลประโยชนนครลําปาง

ชวงกอนการปฏิรปูการปกครองเปนมณฑลเทศาภิบาล (2) การสลาย

อํานาจทางการเมือง การปกครอง ของเจาผูครองนครลําปาง และ 

(3) การสลายอํานาจทางเศรษฐกจิของเจาผูครองนครลําปาง ซึง่ความ

สําคัญของบทความนี้อยูในตอนที่สาม

I. ลักษณะการปกครอง และการจัดการผล
ประโยชน นครลาํปาง กอนปฏิรปูการปกครอง 
เปนมณฑลเทศาภิบาล (กอน ค.ศ. 1899)
ลานนาเปนประเทศราชของสยามเปนครั้งคราวมาตั้งแตสมัย           

กรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุร ีการจัดการปกครองใดๆ ภายในลานนา

ในชวงเวลาดงักลาวไมสามารถกระทาํไดเตม็ท่ีนกั เพราะเปนชวงเวลา
ทีอ่ทิธพิลของพมายังมอียูสงูมาก แตอยางไรก็ตาม ในสมัยตนรัตนโกสนิทร 
ลานนาไดตกเปนประเทศราชของสยามอกีครัง้หนึง่ สยามจงึพยายามที่

ปกครองลานนาอยางระมัดระวังเต็มที่ โดยใชวิธีการปกครองแบบ 

ยอมผอนผันใหเจาผูครองนครมีอิสระในการปกครองตนเองทุกดาน 
ตลอดจนการยกยองใหเกียรติแกเจาผูครองนครในโอกาสอันควร              
วธิกีารดังกลาวมผีลทําใหเจาเมอืงประเทศราชลานนา พงึพอใจในการอยูใต

การปกครองของสยาม และยงัเกดิความรูสกึจงรักภกัดตีอสยามยิง่ขึ้น 
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ตั้งแตสมัยรัตนโกสินทรตอนตน “เมืองนครลําปาง” มีฐานะเปนเมือง

ประเทศราชของสยาม เมื่อสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 

แหงราชวงศจักร ีทรงครองราชย ใน ค.ศ. 1782 นัน้ ไดโปรดเกลาฯ 

ใหพระยากาวลิะ ซึง่ปกครองดแูลเมอืงนครลาํปางขณะนัน้ ไปปกครอง

เชียงใหมแทนพระยาจาบานเจาเมืองเชียงใหม ทีถึ่งแกอนิจกรรม และ

เจาพระยากาวิละไดสถาปนาราชวงศทิพยจักราธิวงศ (เจาเจ็ดตน)  

ขึ้นปกครองเมืองเชียงใหม ลําพูน และ ลําปาง โดยใหพระเจาคําโสม 

แหงราชวงศทพิยจักราธวิงศ ในฐานะนองชายของเจากาวลิะ ปกครองดู 

แลเมืองนครลําปางแทน8

โครงสรางทางการปกครองของเมืองนครลําปางในยุคแรกๆ นั้น 

ประกอบดวยตําแหนง “เจาขัน 5 ใบ” ไดแก พระยานครลําปาง                 

มตีาํแหนงสงูสดุ มอีาํนาจสทิธิข์าดในการปกครองตนเอง และผูชวยเหลอื

ในการปกครองอีก 4 ตําแหนง คือ พระยาอุปราช พระยาราชวงษ 

พระยาบรุรีตัน9 และพระยาราชบุตร10 ซึง่ตาํแหนงทัง้หาไดรับการแตงตัง้

และถอดถอนจากกรุงเทพฯ ตอมาใน ค.ศ. 1856/7 พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงมีพระบรมราชประสงคใหเปลี่ยน                       
ตาํแหนงจาก “พระยา” เปน “เจา”11  ในสมัยตอมาเมื่อราชการตางๆ 
ขยายมากข้ึน และเจานายบุตรหลานก็มีเพิม่ข้ึน จึงไดมีการแตงตัง้เจา

เพิ่มเติมอีกหลายครั้ ง  หลายตําแหน ง  คือ  เจ าราชภาคินัย                            

พระยาอุตรการโกศล พระยาไชยสงคราม  ตอมาในรัชสมัยของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดโปรดเกลาฯ ใหแตงตั้ง

8 ปราณ ีสิริธร ณ พัทลุง “เพช็รลานนา เลม 2” น. 44.
9 เดิมเรียก พระยาเมืองแกว  
10 ประชมุพงศาวดารฉบบักาญจนาภิเษก เลม 7, พงศาวดารเมืองนครเชียงใหม 
เมืองนครลําปาง เมืองลําพูนไชย, น. 355.
11 ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เลม 7, พงศาวดารโยนก, น. 699.
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12 ปราณ ีสิริธร ณ พัทลุง “เพช็รลานนา เลม 1” น. 97-98.
13  สรสัวด ีประยูรเสถยีร. “การปฏริปูการปกครองมณฑลพายัพ พ.ศ. 2436 – 2476.”  
วทิยานพินธปรญิญาโท มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ, 2523. น. 32.

เพิ่มอีก 5 ตําแหนง คือ เจาราชภาติกวงษ เจาราชสัมพันธวงษ              

เจาสุริยวงษ เจาทักษิณนิเกตน และเจานิเวศอุดร ถึงแมจะมีการตรา 

“พระราชบญัญตัริะเบยีบบรรดาศกัดิ”์ เจานาย ในป ค.ศ. 1899 แลว           

ยงัปรากฎวา พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยูหวัไดโปรดเกลาฯ 

ใหแตงตั้งเจานายบุตรหลานเพิ่มอีก 4 ตําแหนง คือ เจาประพันธพงษ 

เจาวรญาต ิเจาราชญาติ เจาไชยวรเชษฐ12 การแตงตั้งตําแหนงตางๆ 

เพิม่ขึ้นเพื่อใหเหมาะสมกบัราชการที่ขยายตวัมากขึ้น นอกจากตาํแหนง

เจาขัน 5 ใบ และตําแหนงผูชวยเจาผูครองนครที่แตงตั้งเพิ่มขึ้นตาม

ลาํดบัแลว ในการบริหารบานเมืองเจาผูครองนครยงัมีคณะกรรมการ

ที่ปรึกษาอีกคณะหนึ่ง เรียกวา “เคาสนามหลวง” ซึ่งประกอบดวย        

เจานายชัน้สงู ขนุนาง และขาราชการชัน้ผูใหญจาํนวน 32 คน ทาํหนาที่

เปนที่ปรึกษาราชการบานเมือง13

การปกครอง “เมอืงนครลําปาง” ในฐานะประเทศราชนัน้ ทางกรงุเทพฯ 

ไดใชวิธีการปกครองเหมือนกบัหวัเมืองประเทศราชอ่ืนๆ คอื ปลอยให
เจาผูครองนครลาํปาง ปกครองตนเองอยางอิสระ โดยกาํหนดหนาท่ี

สําคัญที่เจาผูครองนครควรปฏิบัติ คือ การชวยปองกันพระราช

อาณาเขต และ การสงตนไมทอง ตนไมเงินเปนเครือ่งราชบรรณาการ
เขามาถวายทุก 3 ป สวนเร่ืองการจัดการผลประโยชนของนครลาํปาง
ในชวงทีเ่ปนหวัเมอืงประเทศราชของสยามกอนสมัยปฏริปูการปกครองนัน้ 

รัฐบาลกลางไมไดเขาไปเกี่ยวของเลย ผลประโยชนตางๆ ทั้งทางดาน

การสัมปทานปาไม การเก็บภาษีอากร การเก็บคาธรรมเนียมตางๆ 
จึงตกเปนของเจาเมืองนครลําปางทั้งหมด ซึ่งสวนใหญปรากฏวา        
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เจาผูครองนครลําปางนําเงินเหลานั้นมาใชในกิจการสวนตัวมากกวา

การนําไปทํานุบํารุงบานเมือง โดยผลประโยชนทั้งหมดที่เก็บไดจาก

การคาของปา ไดแก เหล็ก ใบเมี่ยง สีผึ้ง พริก ยาสูบ ดินประสิว          

สเีสยีด นํา้ออย หอมขาว (กระเทยีม) และคาตอไมจากปาไมแมตาและ

เมอืงลอง ถกูนาํมาแบงเปน 4 สวน สวนที่หนึง่ใหแกเจาผูครองนครลาํปาง 

สวนที่สองแบงใหเจาอุปราชและเจาราชวงษ สวนที่สามแบงใหกับ        

เจานายที่ไดรับพระราชทานสัญญาบัตรและเจานายที่ไดรับราชการ 

และ สวนสุดทายใหกับทาวพระยาและเสมียน จากการท่ีผลประโยชน

ของนครลาํปางในชวงเวลานัน้ตกแกเจาเมอืงนครลาํปางเปนสวนใหญ 

จงึนําไปสูปญหาการแตกแยกทางการเมอืงระหวางเจาพรหมาภพิงษธาดา 

(ค.ศ. 1872-1887) เจาผูครองนครลําปางคนเกาที่ชราภาพมากแลว 

กบัฝายเจานรนันทไชยชวลติ (ค.ศ. 1887-1897) เจาผูครองนครลําปาง

คนใหม ซึ่งไดรับโปรดเกลาฯ แตงตั้งอยางเปนทางการใน ค.ศ. 1893 

(พ.ศ 2435)14 แตอยางไรก็ตาม กรมหลวงดํารงราชานุภาพ เสนาบดี

กระทรวงมหาดไทย ทรงตระหนกัถงึการสูญเสยีอํานาจ และผลประโยชน

ทีเ่จาพรหมาภพิงษธาดา เคยไดรับในอดตี จงึขอพระราชทานเลือ่นฐานะ
ใหเจาพรหมาภพิงษธาดาเปนตาํแหนง “จางวาง”15 และใหเงนิประจําป
ทดแทนผลประโยชนที่เสียไปจํานวน 3,000 – 5,000 รูเปย (2,274 

– 3,790 บาท)16  จนตลอดชีวิต อีกทั้งยังอนุญาตใหอยูอาศัยในคุม 

เจาหลวงจนตลอดชีวิตดวย17 

14 ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 9 ลงวันที่ 25 มกราคม ร.ศ 111 น. 389.
15 จางวาง คอื ตาํแหนงทีร่ฐับาลสยามแตงตัง้ใหเพือ่เปนการชดเชยแกเจาพรหมา
ภพิงษธาดาที่ตองสญูเสยีตําแหนงเจาผูครองนครลาํปางใหแกเจานรนนัทไชยชวลติ  
ซึ่งตําแหนงจางวางไมไดมีอํานาจหนาที่เกี่ยวของกับการบริหารบานเมืองเลย
16  1 รูป มีคาเทากับ 0.758 บาท
17 หอจดหมายเหตุแหงชาติ. ร.5ม.58/177  เอกสารรัชกาลที่ 5 กระทรวง
มหาดไทย เรือ่งผลประโยชนเมอืงนครลําปาง (31 ม.ค. รศ. 111 – 26 พ.ค. รศ. 112)
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การดําเนินงานตามแนวนโยบายดังกลาวทําใหรัฐบาลสยามตองขาด

รายไดที่ควรจะไดรับในปหนึ่งๆ เปนจํานวนมาก แตกลับไดผล 

ประโยชนเพยีงเล็กนอยจากการสงเครือ่งราชบรรณาการเขามาทุก 3 ป 

เทานั้น ซึ่งนับวานอยมากเมื่อเทียบกับผลประโยชนที่เจาผูครองนคร

ไดรับในแตละป แตรัฐบาลก็จําเปนตองดําเนินตามนโยบายดังกลาว

ตอไป เพราะไมตองการสรางความเดือดรอนแกเจาผูครองนครโดย

ไมจําเปนนัก เจาผูครองทั้งหลายจึงยังคงมีอิสระในการจัดการ            

ผลประโยชนในบานเมืองตนตลอดเรื่อยมา 

ชวงคร่ึงหลงัของศตวรรษ ที ่19 เมื่อองักฤษประสบความสําเรจ็ในการ

แผอทิธพิลเขาครอบครองเศรษฐกจิของดนิแดนสยามผานการทําสนธิ

สัญญาเบาริ่ง ใน ค.ศ.1855 ตอมาอังกฤษยังไดเล็งเห็นผลประโยชน

ของกิจการปาไมสักในดินแดนลานนา จึงเริ่มเขามามีบทบาททาง

เศรษฐกิจมากขึ้น ซึ่งปญหาความยุงยากทางดานเศรษฐกิจเกี่ยวกับ

ผลประโยชนดานปาไมไดชักจูงใหอังกฤษสนใจเรื่องการเมืองการ

ปกครองในดินแดนลานนามากขึ้น จนกระท่ังใน ค.ศ. 1892/3 องักฤษ

เขายึดดินแดนหัวเมืองเงี้ยวทั้งหา ไดแก เมืองทา เมืองจวด เมืองหาง 
เมืองตวน เมืองสาด และหัวเมืองกะเหรี่ยงตะวันออกเปนดินแดน       
รวม 13 หัวเมือง โดยมีเหตุผลที่สําคัญ 3 ประการ คือ หนึ่งดินแดนดัง

กลาวเปนดินแดนที่อุดมสมบูรณดวยปาไมสัก18 ประการที่สอง              

คอื ปญหาโจรผูรายตามหัวเมืองชายแดนทําใหรายไดของอังกฤษจาก
การเก็บภาษีไมที่เมืองมะละแหมงลดลง ซึ่งอังกฤษถือวาเปนการ          
เสียผลประโยชนอยางมาก และ ประการสุดทาย เปนเพราะเมือง

เชียงใหมไมสามารถควบคุมหัวเมืองชายแดนฝ งตะวันออกของ             

18 ขจร สขุพานชิ “การเสยีดนิแดนใน ร.ศ. 111”  ใน ขอมูลประวัตศิาสตรบางกอก, 
น. 297.
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ลุมแมนํา้สาละวนิได องักฤษจงึตองการควบคุมทัง้สองฝงแมนํา้สาละวนิ

เสียเองเพื่อปกปองผลประโยชนของตน ในขณะที่ฝรั่งเศสเองก็ม ี          

ความพยายามในการที่จะเขายึดครองดินแดนฝงขวาแมนํ้าโขงในเขต

เมอืงนาน ตอมาใน ค.ศ.1894 พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยูหวั

ทรงเริ่มปฏิรูปการปกครองสวนภูมิภาค โดยรวมเมืองตั้งแต 3 เมือง

ขึ้นไปเปนกลุมเมอืงเรยีกวา “มณฑลเทศาภบิาล”19 มรีะบบการบังคบับญัชา

เรียกวา “การเทศาภิบาล” มีขาราชการจากสวนกลางไปปกครอง

แตละมณฑล เรยีกวา “กองขาหลวงเทศาภบิาล” จดุมุงหมายในการจัดตัง้

มณฑลเทศาภิบาลเพื่อเปนการปองกันพระราชอาณาจักรใหพนจาก

การคกุคามภายนอกหรือประเทศมหาอาํนาจทัง้องักฤษ และฝร่ังเศส 

การเกิดขึ้นของมณฑลเทศาภิบาลจึงเริ่มจากหัวเมืองชายแดนกอน 

มณฑลในตอนแรกมีดวยกนัทัง้หมด 6 มณฑล20 มณฑลลาวเฉียงหรือ

มณฑลตะวันตกเฉยีงเหนอืเปนหนึง่ในมณฑลทีเ่กดิขึ้นมาใน ค.ศ. 1899 

ตอมาไดมีพระบรมราชโองการใหเปลี่ยนชื่อเปนมณฑลพายัพ ใน            

ค.ศ. 1901 มณฑลพายัพ ประกอบดวย 6 เมือง คือ เชียงใหม ลําปาง 
ลําพูน นาน แพร และเถิน21

ดังนั้นจึงสรุปไดวาลักษณะการปกครองและการจัดการผลประโยชน
ของเมืองนครลําปางในชวงแรกเปนการปกครองตนเองอยางอิสระ 

คือ สยามใหทั้งอํานาจทางการเมืองและอํานาจทางเศรษฐกิจแก           

เจาผูครองนครลําปางในการจัดการปกครองตนเอง และการจัดการ

19  การแบงเขตมณฑลใชลํานํ้าเปนหลัก 
20  มณฑลลาวเฉียงหรือมณฑลพายัพ มณฑลลาวพวนหรือมณฑลอุดร มณฑล
ลาวกาวหรอืมณฑลอสีาน มณฑลลาวกลางหรอืมณฑลนครราชสมีา มณฑลเขมร
หรือมณฑลบูรพา และ สุดทายคือมณฑลภูเก็ต
21 ภายหลังยุบเถินเปนอําเภอเถินขึ้นกับนครลําปางเมื่อ ค.ศ. 1905
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ผลประโยชนเองทั้งหมด โดยสยามไดรับประโยชนเพียงเล็กนอยจาก

เครื่องราชบรรณาการท่ีเจาเมืองนครลําปางจัดถวาย ไดแก ตนไมเงิน 

ตนไมทอง ซึง่แสดงถึงความซื่อสตัยและจงรกัภกัด ีเปนตน จนกระทัง่ 

ค.ศ. 1899 มีการปฏิรปูการปกครองแบบเทศาภิบาลในมณฑลพายัพ 

จึงกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทั้งทางการเมืองการปกครอง 

และทางเศรษฐกิจในเมืองนครลําปาง ตามที่จะกลาวตอไป

22 พระยาทรงสุรเดช ขึ้นไปดําเนินการปฏิรูปมณฑลพายัพโดยดํารงตําแหนง
ขาหลวงใหญ โดยจดัตั้งกองมณฑลลาวเฉียง ซึง่มีลกัษณะการปกครองเหมือน
กับการปกครองแบบเทศาภิบาลในเวลาตอมา แตพระยาทรงสุรเดช เรงรีบ
ดาํเนนิการปฏริปู และ เขมงวดมากเกนิไปจนทําใหเจานายฝายเหนอืไดทําหนังสอื
กราบบงัคมทลูขอพระบรมราชานญุาตยายขาหลวงใหญ พระบาทสมเดจ็พระเจา
อยูรัชกาลที่หาจึงทรงแกไขโดยทรงเรียกพระยาทรงสุรเดชกลับกรุงเทพฯ

II. การสลายอํานาจทางการเมือง การปกครอง
ของเจาผูครองนครลําปาง
การปฏิรูปการปกครองมณฑลพายัพถือเปนการเปลี่ยนแปลงฐานะ

ของเมืองประเทศราชมาเปนดินแดนสวนหนึ่งของสยาม เปนผลให

อาํนาจทางการปกครอง และอาํนาจทางเศรษฐกจิของเจาผูครองนคร 

และเจานายบตุรหลานลดนอยลง รฐับาลสยามทาํการรวมศนูยอาํนาจ

โดยการจัดสงขาหลวงจากสวนกลางขึ้นไปปกครองดินแดนพายัพ  

การคัดเลอืกตัวขาหลวงจงึมคีวามสําคญัมากตอการประสบความสาํเรจ็
หรือลมเหลวในการปฏิรูปการปกครอง ดังนั้น ในวันที่ 5 มิถุนายน  
ค.ศ. 1899 (ร.ศ. 118) จงึมพีระบรมราชโองการแตงต้ังพระยานรศิร ราชกจิ 

(สาย โชตกิเสถยีร) (ค.ศ. 1899 - 1902) ใหดาํรงตําแหนงขาหลวงใหญ

มณฑลพายัพแทนพระยาทรงสุรเดช (อัน้ บนุนาค) (ค.ศ.1895 - 1899) 
ซึ่งดําเนินงานไมประสบความสําเร็จ22 นอกจากนั้นแลว กรมหลวง
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ดํารงราชานุภาพทรงเลือกพระยาศรีสหเทพ (เส็ง วิรยศิริ) ราชปลัด

ทูลฉลองกระทรวงมหาดไทยไปดํารงตําแหนงขาหลวงพิเศษ22                       

เพื่อชวยเหลือดําเนินการปฏิรูปการปกครองแบบเทศาภิบาลใน              

มณฑลพายัพ ตั้งแตวันที่ 2 ธันวาคม ค.ศ. 1899 (ร.ศ. 118) เพื่อชวย

เหลือดําเนินการปฏิรูปการปกครองแบบเทศาภิบาลในมณฑลพายัพ 

ตั้งแตวันที่ 2 ธันวาคม ค.ศ. 1899 (ร.ศ. 118) 

การจดัการปกครองในมณฑลพายพัมลีกัษณะพเิศษตางจากมณฑลอื่นๆ 

ในพระราชอาณาจักร ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับสภาพการปกครอง

แบบเดมิและลักษณะของขนบธรรมเนยีมประเพณปีระจําทองถิน่แหงนี้

ทีเ่คยปกครองตนเองมาชานาน และราษฎรสวนใหญยังใหความเคารพ

นบัถือเจานายเมืองเหนือเปนอนัมาก การเขาดาํเนินการเปลีย่นแปลง

จึงตองยึดนโยบายคอยเปนคอยไปตลอดมา ในการจัดการปกครอง

แบบมณฑลเทศาภิบาลในครัง้นี้ รฐับาลจึงไดออกกฎสาํหรบัใชเฉพาะ

มณฑลพายัพขึน้ฉบบั หนึง่ เรยีกวา “ขอบงัคบัสาํหรบัปกครองมณฑล
ตวนัตกเฉียงเหนือ ร.ศ. 119”23  โดยมีจดุมุงหมายในการแบงเขตแขวง 

สาํหรบัจดัการปกครอง และตาํแหนงหนาท่ีราชการในมณฑลตวนัตก

22 ขาหลวงพิเศษมีอํานาจหนาที่ซึ่งไดรับมอบหมายจากพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว เพื่อดําเนินการดูแลตลอดจนจัดราชการในดินแดนประเทศราช
อยางเต็มที่ จงึนบัวาเปนตําแหนงท่ีสาํคญัมากในการเร่ิมตนจัดการปกครองดิน
แดนประเทศราชในขณะนั้น สําหรับขาหลวงพิเศษซึ่งรัฐบาลสยามสงไปจัด
ราชการหัวเมืองประเทศราชฝายเหนือเปนคนแรกคือ พระเจานองยาเธอกรม
หมื่นพิชิตปรีชากร (กอน ค.ศ. 1899) เพื่อวางรากฐานที่สําคัญกอนการปฏิรูป
เปนมณฑลเทศาภิบาล
23 ขอบังคับการปกครองมณฑลตวันตกเฉียงเหนือ  ร.ศ. 119 นี้ กําหนดใหใช
ระเบยีบการปกครองทองที่ตามพระราชบญัญตัปิกครองทองที่ ร.ศ. 116 ทกุมาตรา 
เพยีงแตใหเปลีย่นชื่อตาํแหนงตางๆ เปนภาษาพื้นเมอืงเพื่อทีร่าษฎรจะไดเขาใจงาย 
คอื ขาหลวงเทศาภบิาล เปลี่ยนชื่อตาํแหนงเปน ขาหลวงใหญ  สวนผูวาราชการเมอืง 
เปลี่ยนเปน เคาสนามหลวง
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เฉียงเหนือไมใหกาวกายกัน ซึ่งขอบังคับดังกลาวไดแบงการปกครอง

ออกเปน 2 ระดับ คือ ระดับมณฑล และระดับเมือง 

การปกครองระดับมณฑล
ตาม “ขอบังคับการปกครองมณฑลตวันตกเฉียงเหนือ ร.ศ. 119” 

กําหนดใหกองมณฑล ประกอบดวย ขาหลวงใหญ ขาหลวงรอง และ

ขาราชการตําแหนงรอง ตามความเหมาะสม ขาหลวงใหญบังคับการ 

มณฑลตวันตกเฉียงเหนือ เปนตําแหนงขาราชการรับพระราชทาน

สัญญาบัตร ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ แตงตั้งขึ้น 

โดยมีหนาที่ตรวจและจัดราชการในมณฑล และเปนขาหลวงพิเศษ

จดัการศาลยุตธิรรมตามพระราชบัญญตัจิดัศาลยุตธิรรมตามหัวเมอืง 

ดังนัน้ จึงกลาวไดวา ตําแหนง “ขาหลวงใหญ” เปนตําแหนงสูงสุดใน

การปกครองมณฑลพายัพนอกจากตําแหนงขาหลวงใหญแลว ยังมี

ตาํแหนงขาหลวงรองซึ่งเปนขาราชการผูใหญและเปนทีป่รกึษาราชการ

ในขาหลวงใหญอีก 5 นาย คือ ขาหลวงยุติธรรม ขาหลวงสรรพากร 

ขาหลวงคลัง ขาหลวงการโยธา และขาหลวงปาไม โดยกําหนดให

ขาหลวงรองแตละนายมหีนาทีแ่ตกตางกันไป ขาหลวงรองทัง้ 5 ตาํแหนง
นี้เปนขาราชการชั้นสัญญาบัตรที่โปรดเกลาฯ จากพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยู หัวเชนกัน จึงมีการผลัดเปลี่ยนกันตามวาระเหมือน                    

การปกครองมณฑลอื่นๆในพระราชอาณาจักร ยกเวนตําแหนง
ขาหลวงปาไม ซึ่งมีเฉพาะในมณฑลพายัพ และเปนการตั้งตําแหนงนี้

เปนครั้งแรกเพื่อใหสอดคลองกับสภาพภายในทองถิ่น

การปกครองระดับเมือง
การบรหิารราชการระดับเมอืงในมณฑลพายัพตาม “ขอบังคบัสาํหรับ
ปกครองมณฑลตวันตกเฉียงเหนือ ร.ศ. 119” นัน้ กําหนดใหในนคร

หรือหัวเมืองหนึ่ง มีขาราชการ 3 นาย รวมเรียกวา “เคาสนามหลวง” 
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ประกอบดวย (1) เจาผูครองเมืองหรือผูครองนคร (2) ขาหลวงประจํา

นครหรือเมือง และ (3) ขาหลวงผูชวย ซึ่งตําแหนง “เคาสนามหลวง” 

เปนตาํแหนงทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

แตงตัง้ขึ้น โดยกําหนดให “เคาสนามหลวง” มหีนาทีเ่ปนผูบงัคบับญัชา

รับผิดชอบในราชการพื้นบาน พื้นเมืองท่ัวไป อีกทั้งมีหนาที่ออก

ประกาศตามคําสัง่ของขาหลวงใหญในการทีจ่ะแจงใหราษฎรทราบถงึ

พระราชกําหนด กฎหมาย หรือกฎขอบังคับสําหรับเมืองนั้นหรือ              

เรื่องที่เกี่ยวของกับคนท่ัวไป แตอยางไรก็ตามอํานาจหนาที่ของ             

“เคาสนามหลวง” แตละตาํแหนงนัน้ มีรายละเอียดแตกตางกนัไป คอื 

เจาผูครองนคร มหีนาที่รกัษาราชการใหบานเมอืงสงบเรยีบรอย รกัษา

พระราชกําหนดกฎหมาย อีกทั้งรักษาวงษตระกูล คือ ตรวจตราดูแล

ไมใหเจานาย บุตรหลาน ประพฤติการชั่ว และใหรับราชการสนอง  

พระเดชพระคุณตามหนาที่

ขาหลวงประจํานคร มีหนาที่รกัษาราชการ ตรวจราชการในบานเมือง 
แทนขาหลวงใหญทุกอยาง อกีทัง้ยังมหีนาทีร่บัรองจดัการรักษาการเกีย่วกบั

ตางประเทศ โตตอบหนังสอืในการเกีย่วกบัตางประเทศตามอนุมตัขิอง
ขาหลวงใหญ และตองทําหนาที่อัยการ คือ เปนผูสั่งและอนุญาตให
พนักงานอัยการฟองความแผนดิน และใหจัดการตามสมควร

ขาหลวงผูชวย ทาํหนาทีแ่ทนขาหลวงประจํานคร หรอื ขาหลวงประจํา

เมอืงในเวลาทีข่าหลวงประจํานครไมสามารถปฏบิตัหินาทีไ่ดตามปกติ
ขาหลวงผูชวยมหีนาทีใ่นการตรวจการตางๆ ออกตรวจทองที ่ตรวจการ 
เรือนจํา และตรวจตราเรื่องราวตามคํารองทุกข
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นอกจาก “เคาสนามหลวง” แลว ยงัมขีาราชการชัน้รองจากเคาสนามหลวง

เปนผูชวยราชการเรียกวา “เสนา 6 ตําแหนง” คือ เสนามหาดไทย 

เสนายุติธรรม เสนานา เสนาคลัง เสนาทหาร และ เสนาวัง24                                

ซึ่งตําแหนงเสนาบดีทั้งหกเปนตําแหนงที่ตองไดรับการโปรดเกลาฯ 

แตงตั้งจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเชนเดียวกัน

ชวงปฏิรูปมณฑลเทศาภิบาล
จากการจดัการปกครองระดบัเมอืงทีป่ระกาศใชทัว่ไปในมณฑลพายพั 

เห็นวา คณะบรหิารราชการสูงสดุ คอื “เคาสนามหลวง” ซึง่ประกอบดวย 

เจาผูครองนคร ขาหลวงประจาํนคร และขาหลวงผูชวย ซึง่สองตําแหนงหลงั

ไดรับการแตงตั้งจากรัฐบาลกลางสยาม ดังนั้นอํานาจที่แทจริงใน        

การบริหารราชการจึงอยูทีข่าหลวงประจํานครนัน้ๆ หรืออาจกลาวได

วาอํานาจหนาที่ในการปกครองเมืองตางๆ ในมณฑลพายัพตกอยูใน

อาํนาจของสวนกลางอยางแทจรงิ โดยทีเ่จาผูครองนคร ไดรับเกยีรตยิศ 

และการยกยองใหมีอํานาจแตในนามเทานั้น การจัดการปกครอง
ระดับเมอืง มพีระยาศรสีหเทพในฐานะขาหลวงพเิศษ เดนิทางไปตรวจ

จัดราชการทุกเมืองใหมีรูปแบบการปกครองเชนเดียวกันหมด                  

โดยเริม่จาก แพร นาน ลาํปาง ลาํพนู และเชยีงใหม ตามลาํดบั การตัง้กอง
เมืองประจํานครลําปางใน ร.ศ. 119 มีตําแหนงตางๆ ดังนี้

ตําแหนงเคาสนามหลวง ประกอบดวย เจาผู ครองนครลําปาง            

(เจาบุญวาทยวงษมานิต) พระยาศักดิ์เสนี เปนขาหลวงประจําเมือง

นครลําปาง ชั้นที่ 2 โท นายฉิม มหาดเล็ก เปนขาหลวงผูชวยเมือง 

นครลําปาง ชั้นที่ 2 ตรี

24 ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 17 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม ร.ศ 119, น. 177-192.
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ตําแหนงมหาดไทย มีเจาราชบุตร เปนเสนาตําแหนงมหาดไทย             

เมืองนครลําปางชั้นที่ 2 ตรี

 ตาํแหนงนา ม ีเจาราชสัมพันธวงษ เปนเสนาตาํแหนงนา เมอืง

นครลําปาง ชั้นที่ 2 ตร ีนายเทียน และ พระยาชํานาญ เปนรองเสนา

ตําแหนงนา เมืองนครลําปาง ชั้นที่ 3 เอก

 ตําแหนงวัง มี พระยาอุตรการโกศล เปนเสนาวัง เมือง               

นครลําปาง ชั้นที ่2 ตร ีนายรอยแกว เมืองพวน เปนรองเสนาตําแหนง

วัง เมืองนครลําปาง ชั้นที่ 3 โท

 ตําแหนงคลัง ม ีพระยาไชยสงคราม เปนเสนาตําแหนงคลัง 

เมืองนครลําปาง ชั้นที่ 2 ตรี

 ตําแหนงยุติธรรม ม ีเจาสุริยวงษ เปนเสนาตําแหนงยุติธรรม 

เมืองนครลําปาง ชั้นที่ 2 ตร ีหนานอินแถลง เปนรองเสนาตําแหนง

ยุติธรรม เมืองนครลําปาง ชั้นที่ 3 เอก

 ตําแหนงทหาร ม ีเจาราชภาติกวงษ เปนเสนาตําแหนงทหาร 

เมอืงนครลําปาง ชัน้ที ่2 ตร ี นายรอยตร ีนายจร เปนรองเสนาตาํแหนง

ทหาร เมืองนครลําปาง ชั้นที่ 3 เอก25

สําหรับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง พบวาจักรวรรดินิยมอังกฤษ 
ไมไดมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเขาครอบครองมณฑลพายัพในฐานะอาณานคิม

เพราะอังกฤษตองการตองการหลีกเลี่ยงการมีอาณาเขตติดตอกับ

ฝรั่งเศสที่กําลังรุกเขามาทางดานตะวันออกของมณฑลพายัพ และ
ตลอดเวลาที่ผานมาอังกฤษก็ดําเนินนโยบายใหมณฑลพายัพเปนรัฐ
กันกระทบระหวางดินแดนของอังกฤษกับฝร่ังเศสภายใต “ปฏิญญา

อังกฤษ - ฝรั่งเศส ค.ศ. 1896”26 จากนโยบายนี้ทําใหอังกฤษไมเขา

25 ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 17 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม ร.ศ 119, น. 145.
26 ไกรฤกษ นานา. สยามกูอสิรภาพตนเอง ทางออกและวธิแีกปญหาชาตบิานเมอืง 
เกดิจากพระราชกุสโลบายของพระเจาแผนดนิ. กรงุเทพฯ : มตชิน, 2550, น. 254.
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27 หอจดหมายเหตุแหงชาติ. ร.5 ม.58/41 เอกสารรัชกาลที่ 5 กระทรวง
มหาดไทย เรือ่งเจาลาวมณฑลพายพักลาวโทษพระยาทรงขาหลวง เรือ่งจดัการ
บานเมือง (28 มิถุนายน ร.ศ. 118)
28 หอจดหมายเหตุแหงชาติ. ร.5 ม.58/33 เอกสารรัชกาลที่ 5 กระทรวง
มหาดไทย เรื่องพระยาศรีสหเทพออกไปจัดราชการทางมณฑลตวันตกเฉียง
เหนือ (30 ม.ค.118 – 30 ม.ิย. 119)

ยดึดนิแดนประเทศราชในภาคเหนอื อกีทัง้ยังสนับสนุนใหรัฐบาลสยาม

มีบทบาทในการปกครองมณฑลพายัพไดอยางเต็มที่ เจาผูครอง           

นครลําปางตระหนักถึงสถานการณขางตนเปนอยางดี จึงทําให                

เจาบุญวาทยวงษมานิตยมีทาทีที่ผอนปรน ประนีประนอมตอการ

จัดการบานเมืองของพระยาทรงสุรเดช ถึงแมจะไมพอใจก็ตาม27                  

ยิง่ไปกวานัน้ในสมัยทีพ่ระยาศรีสหเทพทาํการปฏิรปูเมืองนครลาํปาง

โดยยกเลกิการเวนภาษนีาของเจานายเมอืงเหนอื ซึง่สงผลกระทบโดยตรง

ตอเจานายบุตรหลาน แตสิ่งที่เจาบุญวาทยวงษมานิตยแสดงออก           

คอื การนําดาบงาสลกั ฝกดาบหุมทองคาํ 2 เลม มาใหพระยาศรสีหเทพ 

พรอมกับสลักเปนอักษรในเน้ือทองคําที่ฝกดาบวา “เมืองนครลําปาง

มีความยินด ีและพอใจ ในการที่พระยาศรีสหเทพไดจัดการบานเมือง 

ร.ศ. 118”28 ซึง่แสดงใหเห็นวา เจาเมอืงนครลําปางยอมรับการเปลีย่นแปลง

ทีเ่กดิขึ้น ถงึแมจะกระทบตอรายไดของตนเอง ตลอดจนเจานายบตุรหลาน 

แตเนื่องจากรูดีวาไมสามารถที่จะทําการตอตานอํานาจการปกครอง

จากสวนกลางได

หลังจาก ค.ศ 1902 พระยาสุรสีหวิสิษฐศักดิ์ (ค.ศ.1902 - 1915)          

เปนขาหลวงใหญมณฑลพายัพ พบวา การปกครองนครลําปางนั้น 

สามารถจดัการไดไมยากนกั เพราะเจาบญุวาทยวงษมานิต เจาผูนคร
เปนผูใหความรวมมือกับทางราชการเปนอยางดี อีกทั้งยังเห็นวา           
การตอตานการปกครองจากสวนกลางไมมีทางสําเร็จไดเลย                      
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จงึหันมาสนับสนุนการดําเนนิงานของรัฐบาลอยางเต็มที ่ ในการรวมมอื

กับรัฐบาลนั้น เจาบุญวาทยวงษมานิตเจาผูครองนครลําปางไดให       

การชวยเหลอืราชการบานเมอืงทัง้ดานกําลงัทรพัยดวยการบรจิาคเงนิ

สรางอาคาร สถานทีร่าชการ ครั้งละจํานวนมาก และ ดานสติปญญา

ดวยการชวยจัดการปกครองรวมกับขาหลวงประจํานคร คือ พระยา

อุไทยมนตรี (เจริญ จารุจินดา) เปนอยางดี จนไดเขารวมประชุม

เทศาภบิาลใน ร.ศ 127 (ค.ศ 1908/9) ณ กระทรวงมหาดไทย ซึง่นับเปน

ครั้งแรกที่มีเจาผูครองนครเมืองประเทศราชเขารวมประชุมดวย29

ดังนั้นจึงสรุปไดวา การปฏิรูปการปกครองเปนมณฑลเทศาภิบาลใน

มณฑลพายัพ สงผลใหเกดิการจัดการปกครองแบบใหม โดยมขีาหลวงใหญ

เปนตาํแหนงสงูสดุในการปกครองมณฑล สวนในระดบันครหรอืหัวเมอืง 

กําหนดใหมีขาราชการ 3 นายดูแล ที่เรียกวา “เคาสนามหลวง”         

ซึง่ประกอบดวย เจาผูครองนครลําปาง ขาหลวงประจําเมอืง และขาหลวง

ผูชวย ผลของการปฏริปูดงักลาวรดิรอนอาํนาจและบทบาทการบรหิาร

ราชการของเจาผูครองนครลําปางลง แตกลับใหอํานาจในการบริหาร
ราชการแผนดินทั้งหมดแกขาหลวงประจํานคร ซึ่งตําแหนงดังกลาว
เปนตําแหนงที่ไดรับการแตงตั้งโดยตรงจากสยาม

29 หอจดหมายเหตุแหงชาติ. ร.5 ม.2.11/11 เอกสารรัชกาลที่ 5 กระทรวง
มหาดไทย เรื่องรายงานการประชุมเทศาภิบาล ร.ศ. 127 (ร.ศ. 123 - 127)

III. การสลายอํานาจทางเศรษฐกิจของ
เจาผูครองนครลาํปาง
ผลของการปฏิรูปการปกครองมณฑลพายัพ กอใหเกิดการแตงตั้ง          

เจานายบุตรหลานของเจาผูครองนคร ใหดํารงตําแหนงสําคัญตางๆ 
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30 หอจดหมายเหตแุหงชาต.ิ ร.5 ม.58/59  เอกสารรชักาลที่  5 กระทรวงมหาดไทย 
เรื่องภาษีอากรตางๆ ทางลาวเฉียง   (17 เม.ย ร.ศ 112 – 25 ก.พ ร.ศ 114)

ซึ่งสรางความพึงพอใจใหแกเจานายบุตรหลานเปนอันมาก เพราะ

นอกจากจะไดรบัพระราชทานเงินเดือนทดแทนรายไดเกาท่ีสญูเสียไป

จากการปฏิรูปการปกครองแลว ยังเปนการสรางเกียรติยศใหแก         

วงศตระกูลอกีดวย นอกจากนี้ การทีเ่จานายบุตรหลานมคีวามพงึพอใจ

ที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําคัญดังกลาว สะทอนใหเห็นถึง

การยอมรบัในอาํนาจของเจานายฝายสยามที่มเีหนอืเจานายบุตรหลาน

เมืองนครลาํปาง อีกทัง้ยังเปนการปรบัเปล่ียนระบบเจานายฝายเหนือ 

ใหเขามารับราชการ หรือ สวามิภักดิ์ตอสยาม อีกดวย

จากการท่ีถกูบงัคบัใหลงนามในสนธิสญัญาเบาร่ิง (ค.ศ. 1855) สงผล 

กระทบที่สําคัญตอรายไดของรัฐบาลสยามเปนอยางยิ่ง เนื่องจาก           

ขอตกลงที่สําคัญประการหนึ่งในสนธิสัญญา กําหนดใหเก็บอากร             

สงออก และนําเขาไดไมเกินรอยละสาม ทําใหรัฐบาลเริ่มมองหา          

แหลงรายไดใหม และเมื่อมกีารปฏริปูการปกครองเปนมณฑลเทศาภบิาล 

รัฐบาลสยามจึงเขามาแทรกแซงกิจกรรมทางเศรษฐกิจของเจานาย

บุตรหลานมากขึ้น อีกทั้งลดสิทธิพิเศษที่เจานายบุตรหลานเคยไดรับ
ในอดีตลง เพื่อนําเงินรายไดสวนหนึ่งมาใชในการบริหารราชการใน
มณฑลพายพั ดงันัน้พระยาศรสีหเทพ จงึไดทาํการยกเลกิการเวนภาษนีา
ของเจานายเมอืงเหนอื ซึง่แตเดมิในสมยัทีพ่ระยาทรงสรุเดช (ค.ศ. 1895 

- 1899) เปนขาหลวงใหญ ไดกําหนดยกเวนใหนาเจาผูครองนคร

ลําปาง 1,000 ไร นาเจาอุปราช 500 ไร นาเจาราชวงษ นาเจาบุรีรัตน 
นาเจาราชบุตร 200 ไร นาเจาราชสัมพันธวงษ เจาราชภาคิไนย           
เจาราชภาตกิวงษ 50 ไร นาเจาสรุยิะ นาเจาไชยสงคราม นาเจาอตุรการ 

150 ไร30 นอกจากน้ียังกาํหนดใหเจานายเมืองเหนือเสียภาษีท่ีดินหรือ
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ที่นาใหแกรัฐบาลเหมือนกับราษฎรทั่วไปดวย พระยาศรีสหเทพได

ทําการปฏิรูปเมืองนครลําปางสําเร็จ ในรัตนโกสินทรศก 118 จึงม ี        

การออกระเบยีบ กฏเกณฑตางๆ ทีส่าํคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเกบ็

คาทีด่นิ พบวา ใน ร.ศ. 118 กาํหนดใหเก็บคานาเปนไรงาน ไรละ 32 อฐั 

งานละ 8 อัฐ อีกทั้งบรรดาเจานายทั้งหลาย ที่ไดรับเงินเดือนจาก

รัฐบาลแลว กําหนดใหเก็บคานาตามธรรมเนียมไมตองยกเวนอยาง

แตกอน31 แตเมื่อมีการออก “พระราชบัญญัติการเก็บอากรที่ดิน          

ในมณฑลตวันตกเฉียงเหนือ รัตนโกสินทร ศก 119” จึงไดมีการ

เปลี่ยนแปลงอัตราอากรคานา ในหัวเมืองมณฑลตวันตกเฉียงเหนือ

ตามความอุดมสมบูรณของพื้นที ่แขวงนครลําปาง และ แขวงเมอืงเถนิ

เปนพื้นที่ที่ไมอุดมสมบูรณ จึงกําหนดใหลดอากรคานาลง คงกําหนด

ใหเก็บไรละ 16 อัฐ ซึ่งเปนอัตราการเก็บคาอากรที่ตํ่าที่สุดในพื้นที่

มณฑลพายัพ32 จากพระราชบญัญตัิการเกบ็อากรที่ดินฉบับดงักลาว 

พบวา อัตราการเก็บอากรคานา และกรณีการยกเวนภาษีที่นา           

คํานึงถึงผลประโยชนของราษฎรเปนสําคัญไมใชเจานายบุตรหลาน 
ดงันัน้ราษฎรในมณฑลพายัพจงึไมไดรับความเดอืดรอนจากการบังคบั

ใชพระราชบัญญตัดิงักลาว มแีตจากพระราชบัญญัตกิารเก็บอากรทีด่นิ

ฉบับดังกลาว พบวา อัตราการเก็บอากรคานา และกรณีการยกเวน
ภาษทีี่นา คาํนงึถงึผลประโยชนของราษฎรเปนสําคัญไมใชเจานายบุตรหลาน 
ดงันัน้ราษฎรในมณฑลพายัพจงึไมไดรับความเดอืดรอนจากการบังคบั

ใชพระราชบัญญัติดังกลาว มีแต

31  หอจดหมายเหตุแหงชาติ. ร.5 ม.58/181 เอกสารรัชกาลที่ 5 กระทรวง
มหาดไทย เรื่อง รายงานตางๆ จัดราชการเมืองนครลําปาง (20 ธ.ค ร.ศ                
116 – 11 เม.ย ร.ศ 127)
32 ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 17 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม ร.ศ 119, น. 69-80.
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นอกจากรัฐบาลสยามอาศัย “พระราชบัญญัติการเก็บอากรที่ดิน         

ในมณฑลตะวันตกเฉียงเหนือ รัตนโกสินทร ศก 119” เปนเครื่องมือ

ในการหารายไดเพื่อนํามาใชในการบริหารราชการมณฑลพายัพแลว 

“พระราชบญัญตั ิการเก็บเงนิคาแรงแทนเกณฑ มณฑลตวนัตกเฉยีงเหนอื 

รัตนโกสินทร ศก 11933” ถูกนํามาบังคับใช โดยกําหนดใหเก็บเงิน

บรรดาชายฉกรรจในมณฑลตวันตกเฉียงเหนือ ปหนึ่งคนละ 4 บาท 

อีกทั้งใหราษฎรยกเลิกการสงสวยและกําหนดใหเสียเงินคาแรงแทน 
เมือ่ราษฎรไดจายเงนิคาแรงแทนเกณฑปใดแลว ใหยกเลกิการกะเกณฑ
ใชแรงราษฎรทําการของรัฐบาล ยกเวน ขาราชการทีไ่ดรับพระราชทาน

เงนิเดอืนคงประจํารับราชการอยู บตุรหลานเจาผูครองเมอืง ขาราชการ

ที่ไดรับพระราชทานสัญญาบัตร มหาดเล็กหลวง พระสงฆ สามเณร 
นักบวชตางๆ ตลอดจน คนอนาถา และทุพลภาพ34 ผลของการใช          
พระราชบัญญติัการเกบ็เงินคาแรงแทนเกณฑน้ี กระทบตอทัง้เจานาย
บตุรหลาน และราษฎรในมณฑลพายัพ เนือ่งจากรายไดของกลุมเจานาย

33 การเก็บเงิน คาแรงแทนเกณฑในมณฑลพายัพ ก็คือ การเรียกเก็บเงินคา
ราชการ หรือ เงินรัชชูปการ 
34 ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 17 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม ร.ศ 119, น. 27-30.

ตารางเปรียบเทียบการเสียภาษีอากรท่ีดินในนครลําปาง

อัตราภาษีอากรคานา
ชนชั้น สมัยพระยาทรงสุรเดช

(กอน ร.ศ. 118)
ร.ศ. 118 ร.ศ. 119

เจานาย

ราษฎร

ไดรับการยกเวนภาษี

ไมไดรับการยกเวนภาษี

32 อัฐ ตอ ไร และ
ยกเลิกการยกเวนภาษี
32 อัฐ ตอ ไร

16 อัฐ ตอ ไร และ
ยกเลิกการยกเวนภาษี
16 อัฐ ตอ ไร
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บตุรหลานจากเงนิคาแรงแทนเกณฑนัน้ถูกแบงไปใชในการบรหิารงาน

ราชการบานเมืองสวนหนึ่ง ทําใหรายไดและอํานาจในการใชจายเงิน

ของกลุมเจานายบตุรหลานลดลง สวนราษฎรในมณฑลพายพักไ็ดรบั

ผลกระทบจากการประกาศใชพระราชบญัญตัดิงักลาวดวย เนือ่งจาก

กลุมราษฎรที่อยู หางไกลเมืองซึ่งเดิมถูกเกณฑแรงงานนอยมาก          

ตอมาเมื่อมขีอกําหนดใหเสยีเงนิแทนการเกณฑแรงงาน ทาํใหราษฎรไมพอใจ 

สวนพวกราษฎรท่ีอยูในเมืองนัน้ตองเสียทัง้เงินคาแรงแทนเกณฑ และ

ยงัถูกเกณฑไปทาํงานอกีดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งเมือ่พระยาศรสีหเทพ

ขาหลวงพเิศษกลับกรงุเทพฯ ไปแลว พระยานรศิร ราชกจิ ขาหลวงใหญ

มณฑลพายัพ บังคับใชพระราชบัญญัตินี้อยางเขมงวด จนกอใหเกิด

ความเดอืดรอนไปท่ัว และ กลายเปนชนวนสําคัญในการตอตานการปกครอง

ของรัฐบาลสยามในเหตุการณกบฎเง้ียวเมืองแพร ซึง่เจาพิริยเทพวงศ 

เจาผูครองเมอืงแพรในขณะนัน้ คบคดิกับเงี้ยวเมอืงแพรในการกอกบฎ

ครัง้นัน้ อกีทัง้ราษฎรที่อยูในเมอืงแพรไมพอในพระยาไชยบรูณ ขาหลวง

เมอืงแพรทีม่กัจะเกณฑกาํลงัคนมาทาํงานอยูเรื่อยๆ จงึนําไปสูการชี้ที่

ซอนตวัของพระยาไชยบรูณ จนกระทัง่ถกูฆาตายในที่สดุ แตอยางไรกต็าม
สําหรับเมืองนครลําปางนั้นไมปรากฎวามีการกอกบฎขึ้นเพราะ        
เจาบุญวาทยวงศมานติย เจาผูครองนครลําปางในขณะนัน้ฝกใฝสยาม 

ถงึแมเจาผูครองเมอืงแพรจะมจีดหมายชักชวนใหเขารวม แตก็นิง่เฉยเสยี 

อีกทั้งหัวหนาเงี้ยวเมืองนครลําปาง คือ พะกาคํา สางกอโปชิน และ
สะละทุนละ มาเชื้อเชิญใหเดินทางออกนอกเมืองนครลําปาง เพื่อที่
พวกเงี้ยวจะเขาทํารายขาราชการสยามและปลนคลังเมืองเชนเดียว

กับที่เมืองแพร แตเจาผูครองนครลําปางกลับตอสูอยางเต็มกําลัง35 

36 ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เลม 8,จดหมายเหตุปราบเงี้ยว,          
น. 199-201.
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ถงึแมเงี้ยวจะไมสามารถยดึเมอืงลําปางไดเหมอืนกับเมอืงแพร แตกก็อ

ใหเกิดการจลาจลในนครลําปาง และมีการยิงนักโทษตาย 19 คน          

สวนนักโทษอกี 101 คน ไดหนอีอกจากคุก และทําลายเอกสารทางราชการ

ดวย37  จากความเขมงวดในการบงัคับใชพระราชบัญญตักิารเกบ็อากรที่ดนิ 

ในมณฑลตะวันตกเฉียงเหนือ รตันโกสินทร ศก 119 ของ พระยานริศร 

ราชกจิ จงึกอใหเกดิความวุนวายดงักลาวขึ้นในมณฑลพายัพ ดงันัน้ใน 

ค.ศ. 1902 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงเลือก 

พระยาสุรสีหวิสิษฐศักดิ์ (เชย กัลยาณมิตร) เปนขาหลวงใหญมณฑล

พายัพแทน พระยานริศร ราชกิจ

ในสวนของเรือ่งการจัดการผลประโยชนของเจาผูครองนคร และเจานาย

บุตรหลาน พบวา พระยาศรีสหเทพไดแบงเงินจํานวนหนึ่งซึ่งไมเกิน

ครึ่งของรายไดทั้งหมดใหเปนเงินผลประโยชนของเจาผูครองนคร         

ซึ่งสามารถแยกได 3 ประเภท คือ เงินสวนแบงคาตอไม เงินเดือน

พระราชทาน และเงนิสวนแบงคาแรงแทนเกณฑ เงนิสวนแบงคาตอไม
เปนประเด็นที่สําคัญที่สุด เพราะแตเดิมเงินจํานวนดังกลาวตกเปน         

ผลประโยชนของเจาผูครองนครทั้งหมด แตเมื่อมี “กฎขอบังคับ

กระทรวงมหาดไทย ที ่4 แผนกปาไมวาดวยอตัราแบงปนเงินคาตอไม
มณฑลพายัพ” ลงวันที่ 8 มีนาคม ร.ศ 120 (ค.ศ 1902) กําหนดใหเงิน
คาตอไมซึ่งเก็บไดจากปาแขวงนครลําปาง ใหแบงยกเปนของหลวง

ครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งใหแบงออกเปนสองสวน พระราชทานแกเจา          
ผูครองนครเมืองลําปาง 1 สวน และ เจานายบุตรหลานอีก 1 สวน38

37 หอจดหมายเหตุแหงชาติ. กต. 40 /114  กระทรวงตางประเทศ เรื่อง เจา
พนกังานเมืองนครลาํปางฆาคนในปกครองฝร่ังเศสซ่ึงตองขังอยูในตาราง 5 คน 
38 (พ.ศ. 2445) หอจดหมายเหตุแหงชาต.ิ น.ร.7 กษ/6 เอกสารรัชกาลที่ 7 กฎ
กระทรวงมหาดไทยที่ 4 แพนกปาไมวาดวยอตัาแบงปนเงนิคาตอไมมณฑลพายพั
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หลงัจากทีพ่ระยาสุรสีหวิสิษฐศักดิ ์เขามาดํารงตําแหนงขาหลวงใหญ 

ไดทําการผอนผันการเก็บเงินคาอากรตางๆ ตามความเหมาะสม          

ใน ค.ศ 1913 ในทองที่อําเภอเมือง และอําเภอสบยาว เมืองลําปาง 

การทํานาไมไดผลเต็มตามเนื้อที่เพาะปลูก เพราะตองอาศัยนํ้าฝน         

แตในปนัน้ฝนแลง ตนขาวทีป่กดําไวเหีย่วแหงตาย พระยาสุรสหีวสิษิฐศักดิ์ 

จงึขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตยกเวนเงนิอากรคานาในปนัน้39 

ใหราษฎรไมไดรบัความเดอืดรอนมากนกั จงึเปนทีพ่งึพอใจของราษฎร 

อีกทั้งยังทําการปรับปรุงวิธีการเก็บภาษีอากร โดยตรวจตราจัดเก็บ

อยางทัว่ถึงกนัทกุพื้นที ่พรอมทัง้ทาํการสะสางบญัชีทีค่ัง่คางจนทาํให

ผลประโยชนในมณฑลพายัพเพิม่ขึ้น จากบัญชเีงนิผลประโยชนแผนดนิ

ที่เก็บจากเมืองนครลําปางตั้งแต ค.ศ 1903– 1905 พบวา มีจํานวน 

148,972 บาท เพิ่มเปน 318,139 บาท ใน ค.ศ. 1904 และเพิ่มเปน 

392,319 บาท ใน ค.ศ.1905 ตามลําดบั40 ในสวนเงินผลประโยชนของ

เจาผูครองนคร พบวาเจาบญุวาทยวงษมานติทูลขอใหจายเปนเงนิเดอืน 

เดอืนละ 15,000 บาท หรอื ปละ 180,000 บาท แทนการรับเงนิสวนแบง
คาตอไม เงนิเดอืนประจําตาํแหนง และ เงนิสวนแบงคาแรงแทนเกณฑ41 

การที่เจาบุญวาทยทูลขอใหจายเงินเดือน เดือนละ 15,000 บาท          
เปนแนวคิดที่ชาญฉลาดมาก เนื่องจากเงินสวนแบงคาตอไม และ          

เงินสวนแบงคาแรงแทนเกณฑนั้น มักไดรับไมแนนอน อีกทั้งเงิน            

สวนแบงคาตอไมที่ไดรับก็ลดลงทุกป

39  หอจดหมายเหตุแหงชาต.ิ ร.6 ค.12.2/3 เอกสารรชักาลที ่6 กระทรวงพระคลัง
มหาสมบตั ิเรื่อง ยกเวนเกบ็เงินคานา  (28 พ.ย พ.ศ 2453 – 26 ม.ิย พ.ศ 2469)
40 หอจดหมายเหตุแหงชาติ. ร.5 ม.58/40 เอกสารรัชกาลที่ 5 กระทรวง
มหาดไทย เรื่องจัดระเบียบเก็บเงินคาราชการแลผลประโยชนมณฑลพายัพ            
(5  ส.ค ร.ศ 115 – 4 ก.ค ร.ศ 129) 
41 หอจดหมายเหตุแหงชาติ. ร.5 ม.28.1/4  เอกสารรัชกาลที่ 5 กระทรวง
มหาดไทย เรื่องเงินสําหรับเจาผูครองเมืองประเทศราช (กุมภาพันธ ร.ศ. 127)
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จากการศึกษาถึง การจดัการผลประโยชนของเจาผูครองนครลาํปาง

ตัง้แตยุคกอนปฎริปูการปกครองมณฑลเทศาภบิาล จนกระทัง่ถงึยุคหลงั

การปฏริปูการปกครองเสรจ็สิ้น จนกระท่ังทาํใหเจาผูครองนครลาํปาง

ลมสลายไป พบวานอกจากการรวมอาํนาจของสยามแลว ปจจยัทีส่าํคญั

อีกประการหนึ่ง ไดแก ปจจัยทางเศรษฐกิจ หมายถึง หนี้ที่เจาผูครอง

นครลาํปางมตีอรัฐบาลสยาม ทาํใหสยามสามารถเขาครอบงาํหวัเมอืง

ประเทศราชไดงายขึ้น การจัดการผลประโยชนของเมืองนครลําปาง

ในสมยักอนปฎิรปูนัน้ เจาผูครองนครลาํปางยงัเปนผูจดัเกบ็รกัษาเงิน

แผนดนิทัง้หมด สภาพการคลังอยูในสภาพไรระเบยีบแบบแผน เจาผูครอง

นครสามารถจบัจายใชสอยเงนิแผนดนิไดอยางอสิระ ดงัรายงานกราบ

บังคมทูลกรมหลวงดํารงราชานุภาพ กลาวถึงสภาพการคลังในเมือง

นครลําปาง ไวดังนี้

“...ที่เมืองนครลําปางมีอัฐทองแดงของหลวงสะสมกันมากนัก 

ประมาณราวสักหองเรือนจนสิ้นกําลังจะนับได คุยลงไปในดินถึงคืบ
หนึง่ยงัพบอัฐทองแดงของหลวง เพราะเงนิภาษอีากรทัง้ปวงมาสงเปน

อฐักโ็ยนรวมกันไวท่ีเดียวกนัไมไดนับ ไมมีบาญชีรบั การเปนดงัน้ี เรือ่ง
เงินที่จะรั่วไหลไดประการใดไมจําเปนจะกราบทูลแลว”42

แตเมื่อมีการปฏิรูปการปกครองเปนมณฑลเทศาภิบาล พบวา              
ผลประโยชนของเจาผูครองนครลําปางถกูรดิรอนลง เหลอืเพยีงรายได

จากเงินสวนแบงคาตอไม เงินเดือนประจําตําแหนง และเงินสวนแบง

คาแรงแทนเกณฑ เทานั้น ซึ่งจํานวนเงินที่ได ไมไดเพียงพอตอ             
การดาํรงชพีของเจาผูครองนคร อกีทัง้ในชวงเวลาดงักลาว มกีารทะลกั

42 หอจดหมายเหตแุหงชาต.ิ ร.5.ม.58/33 เอกสารรชักาลที ่5 กระทรวงมหาดไทย 
เรื่องพระยาศรีสหเทพออกไปจัดราชการทางมณฑลตวันตกเฉียงเหนือแลม ี       
พระราชบัญญตัอิากรทีด่นิดวย  (30 ม.ค ร.ศ 118 – 30 ม.ิย ร.ศ 119)
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เขามาของสนิคาสําเร็จรปู สนิคาฟุมเฟอยจากประเทศอังกฤษ ซึง่กลุมที่

บริโภคสินคาเหลานั้น คือ เจานายบุตรหลาน บอยครั้งจึงพบวา             

เจาบุญวาทยวงษมานติยืน่หนังสอืตอกระทรวงมหาดไทย ขอกูเงนิจาก

รฐับาลสยามเพือ่นําไปใชสอยสวนตัว จาํนวน 2 ครัง้ คอื ใน ค.ศ 1911/2 

จาํนวน 50,000 บาท และ ในเดอืนมกราคม ค.ศ 1916 อกี 50,000 บาท 

โดยทัง้สองครัง้ มสีญัญาวา ถาสงเงนิใชชาเกนิกวา 3 เดอืน ตองเสยี 

ดอกเบี้ยใหเปนเงินในอัตรารอยละ 6 ตอป และตองสงใชใหเสร็จ

ภายในกําหนด 1 ป นอกจากนี้ยังพบวา ค.ศ. 1920 เจาบุญวาทยวงษ

มานิตย เคยขอกูเงินจากรัฐบาลอีก 150,000 บาท เพื่อชําระหนี้แทน

ขนุจาํนงจนิารักษ43 เปนหนี้หางลํา่ซํา เจาบญุวาทยตองรบัผดิชอบชดใช

ในฐานะผูประกนั ซึง่พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลาเจาอยูหวั กท็รงอนญุาต

ใหกู ยืมตามจํานวนดังกลาว เพราะทรงกรุณาชุบเลี้ยงในฐานะ                   

เจาผูครองนคร แตมีกําหนดใหสงใชใหเสร็จภายใน  2 ป จึงกําหนด

ใหหักเงินเดือนใชเดือนละ 6,250 บาท และใหนําทรัพยสมบัติมาเปน

ประกันใหพอกับจํานวนเงินกู44 การไดรับความชวยเหลือทางการเงิน 

แสดงใหเห็นถึงพระมหากรุณาธิคณุของพระมหากษัตริยสยามทีมี่ตอ
เจาผูครองนครลําปาง ดงันัน้สิง่ทีเ่จาผูครองนครลําปางในฐานะลูกหนี้
จะสามารถตอบแทนใหได ก็คือ ความจงรักภักดีที่มีตอกษัตริยสยาม

ซึ่งอยูในฐานะเจาหนี ้ดังคํากลาวของเจาบุญวาทยวงษมานิต

43 ขนุจาํนงจนิารักษ มตํีาแหนงเปนกรมการพเิศษจนี นครลาํปาง และมฐีานะเปน
บตุรบญุธรรมและผูจดัการมรดกของบรษิทัฟองหล ี บรษิทัฟองหล ีเปนของเจาสวัฟอง 
ชาวจนีแคะ ทีเ่ขามาบุกเบกิทําการคาในลําปาง อกีทัง้เจาสัวฟองมคีวามสนทิสนม
กับเจาบุญวาทยวงษมานิตย และเจาบุญวาทยไดตั้งนามสกุลใหเจาสัวฟอง           
วา ฟองอาภา ซึง่ยงัคงอยูจนถงึปจจุบนั
44 หอจดหมายเหตุแหงชาต.ิ ร.6 ค.12.3/7 เอกสารรชักาลที ่6 กระทรวงพระคลัง
มหาสมบตั ิเรือ่งเจาบญุวาทยวงษมานติย เจาผูครองนครลําปาง ขอกูเงนิรัฐบาล 
(14 ม.ค. 2458 – 29 ต.ค. 2463)
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“ขาพระพทุธเจาแลเจานายเมอืงนครลําปางกจ็ะพนจากความเสยีหาย 

คงไดตั้งตัวรับราชการสืบวงษตระกูลตอไปภายภาคหนาเปน              

ขาทลูละอองธุลีพระบาทตลอดไปช่ัวบตุรแลหลาน ขาพระพุทธเจาแล

เจานายในเมืองนครลําปางพรอมกันขอพระราชทานถวายปฏิญญาณ

อกีชัน้หนึง่วา จะประพฤตตินดวยความสงบเรยีบรอย ไมทาํใหเกดิเปนหนี้

สินขึ้นอีกดังเชนที่เปนมาแลวนี้ตอไป จะชวยกันรับราชการฉลอง        

พระเดชพระคุณดวยความสวามภิกัดิส์จุรติจนสุดความสามารถทีจ่ะทาํได 

แมแตชวีติกจ็ะสละถวายฉลองพระเดชพระคณุไดทุกเมือ่ไปจนทีส่ดุ”45

ดังนั้นจึงสรุปไดวาในเรื่องของการจัดการผลประโยชนทางเศรษฐกิจ

พบวาเมือ่มกีารปฏริปูการปกครองแลว ผลประโยชนที่เจาผูครองนคร

เคยไดรับทัง้หมดกลับลดลงอยางมาก โดยตองแบงผลประโยชนสวนหนึง่

มาใชในการบรหิารราชการแผนดนิ  ดงันัน้หลังจากที่พระยาสรุสวีสิษิฐศกัดิ์

ขึ้นมาจัดการมณฑลพายัพทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการ

และทายทีส่ดุนาํไปสูการรวบอํานาจ จากทีเ่คยอยูในมอืของเจาผูครอง

นครมาไวที่สวนกลางไดสําเร็จ โดยเจาผูครองนครยังคงมีอํานาจแต
เพยีงในนามเทานัน้ ซึง่ตอมารฐับาลสยามกส็ามารถดาํเนนิการยกเลกิฐานะ
เจาผูครองเมืองประเทศราชไดสําเร็จ หลังจากที่เจาบุญวาทยวงษ
มานิตถึงแกพิราลัยในวันที่ 5 ตุลาคม ค.ศ 1922 ก็หมดสิ้นสถาบัน  

เจานายฝายเหนือนับตั้งแตนั้นมา

45 หอจดหมายเหตุแหงชาต.ิ ร.6 ค.12.3/6 เอกสารรชักาลที่ 6 กระทรวงพระคลัง
มหาสมบตั ิเรือ่งขุนจาํนงจนีารักษ (หลานเสยีง) ขอพระราชทานกูเงนิ กรมพระคลงั
ขางทีห่รอืกระทรวงพระคลังมหาสมบตั ิเจาลาํปางเปนประกนั (11 ก.ย –9 ม.ค. 
2457)
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บทสรุป
ลกัษณะการปกครองและการจดัการผลประโยชนของเมอืงนครลาํปาง

ในชวงกอนการปฏิรปูเปนมณฑลเทศาภิบาล เปนการปกครองตนเอง

อยางอสิระ คอื สยามใหทัง้อาํนาจทางการเมอืงและอาํนาจทางเศรษฐกจิ 

แกเจาผูครองนครลําปางในการจัดการปกครองตนเอง และ การจดัการ

ผลประโยชนเองทั้งหมด โดยสยามไดรับประโยชนเพียงเล็กนอยจาก

เครื่องราชบรรณาการท่ีเจาเมืองนครลําปางจัดถวาย ไดแก ตนไมเงิน 

ตนไมทอง ซึง่แสดงถึงความซ่ือสตัยและจงรักภกัดี เปนตน  จนกระท่ัง 

ค.ศ. 1899 มีการปฏิรปูการปกครองแบบเทศาภิบาลในมณฑลพายัพ 

จึงกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทั้งทางการเมืองการปกครอง 

และทางเศรษฐกิจในเมืองนครลําปาง   

ผลการศึกษาพบวา การปฏิรูปการปกครองดังกลาวสงผลใหเกิด         

การจัดการปกครองแบบใหม โดยมีขาหลวงใหญเปนตําแหนงสูงสุด

ในการปกครองมณฑล สวนในระดับนครหรือหัวเมือง กําหนดใหมี
ขาราชการ 3 นายดูแล ที่เรียกวา “เคาสนามหลวง” ซึ่งประกอบดวย 

เจาผูครองนครลําปาง ขาหลวงประจําเมือง และขาหลวงผูชวย             

ซึง่การปฏริปูการปกครองเปนมณฑลเทศาภบิาลไดรดิรอนอํานาจและ
บทบาทการบริหารราชการของเจาผูครองนครลําปางลง แตกลับให
อํานาจในการบริหารราชการแผนดินทั้งหมดแกขาหลวงประจํานคร

ลาํปางแทน หรอื อาจกลาวไดวา “อาํนาจรัฐจากสวนกลาง” เขามาแทนที่ 
“อํานาจเจาหลวงลําปาง” ภายใตกลไกการปกครองแบบมณฑล
เทศาภิบาล จนกระทั่งนําไปสูการสลายอํานาจทางการเมืองของเจา

ผูครองนครลําปางไดในที่สุด สวนในเรื่องของการสลายอํานาจทาง

เศรษฐกิจของเจาผูครองนครลําปาง การศึกษาพบวาเกิดจากปจจัย
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ภายนอกที่สําคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เพื่อตอบสนอง

ตอระบบทุนนิยมทีเ่ขาสูภาคเหนือ ทาํใหเจาผูครองนครลําปางซึ่งเคย

ไดรบัผลประโยชนสูงสุดแตเพยีงผูเดยีว เปลีย่นสถานภาพเปนผูสญูเสยี

ผลประโยชนจนกระท่ังกลายเปนลกูหนี้ของพระมหากษัตรยิแหงสยาม   

ดงันัน้จงึสรุปไดวาการลดอาํนาจการปกครองของเจาประเทศราชผานการ

พระราชทานบรรดาศักดิ์ ทําใหสถานภาพของเจาผูครองนครลําปาง

เปลี่ยนเปนเพยีง “ขาราชการของสยาม”  ในขณะเดยีวกนัระบบการใหเงนิ

เดอืนพระราชทานเปนอกีรูปแบบหนึง่ในการรดิรอนอํานาจทางเศรษฐกจิ

ของเจาประเทศราช ผนวกกับการรุกคืบของทุนนิยม จนกระท่ังทําให

เจาผูครองนครลําปางและสถาบันเจานายฝายเหนือลมสลายไปใน

ที่สุด 
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A Study of Cultural Development of 
the Ancient Settlements in the Central 
Plains of Lampang Province Prior to the 18th 
Century A.D.
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กอนพุทธศตวรรษที่ 24.*

* บทความนี้เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มุงศึกษาพัฒนาการทางวัฒนธรรมของบริเวณพื้นที่ราบ  
ตอนกลางของจังหวัดลําปาง ตั้งแตแรกเริ่มจนถึงชวงกอนพุทธ
ศตวรรษที่ 24 โดยทาํการศกึษาและรวบรวมเอกสารทางประวตัศิาสตร
และหลักฐานทางโบราณคดีนําขอมูลมาวิเคราะหและสรุปผลไดดังนี้ 
ผลการศึกษาพบวา พื้นที่บริเวณนี้มีการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแตสมัย          
กอนประวติัศาสตร ดงัเชน แหลงโบราณคดีเขาปาหนาม อาํเภอแมทะ 
จังหวัดลาปาง ในสมัยประวัติศาสตร พบวาชุมชนไดมีการอยูอาศัย       
สืบเนื่องมาตัง้แตสมัยหริภญุไชย สมยัลานนา จนถึงสมยัรตันโกสินทร 
เชน เมืองโบราณเขลางคนคร เมืองโบราณเวียงพระธาตุลาปางหลวง 
เปนตน 

คําสําคัญ : วัฒนธรรมของชุมชนโบราณ ,  จังหวัดลําปาง ,                         
กอนพุทธศตวรรษที่ 24
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Abstract
The purpose of this research is to study of Cultural Development 
of the Ancient Settlements in the Central Plains of Lampang                      
Province prior to the 18th Century A.D. It was conducted through 
studying and examining the gathered historical documents and 
evidences in all aspects, the collected data were analyzed and 
concluded. The result of the study found that this area has been 
settled since prehistoric archaeological sites such as Khao Pa Nam, 
Lampang Province. In history the residential community has 
stemmed from the Haripunjaya period, Lanna period until Rattanakosin 
period, such as Khe Lang Nakhon ancient city and Wiang Phra That 
La Pang Luang ancient city etc.    

Keyword : the Ancient Settlements, Lampang Province, the 18th 

Century A.D.



บทนํา
จงัหวัดลําปางปจจุบนันัน้มีลักษณะเปนพื้นทีร่าบแบบไมตอเนื่อง แบง

ไดเปน 3 ตอน คอื ทีร่าบตอนบน ทีร่าบตอนกลาง และที่ราบตอนใต1              

ผูวิจัยมีความสนใจในบริเวณพื้นที่ราบตอนกลางของจังหวัดลําปาง 

เพราะเนื่องจากมีขนาดใหญ นาจะมีการอยูอาศัยของผูคนอยางหนา

แนน และตอเนื่องกันมาเปนระยะเวลานาน ผลจากการดําเนินงาน

สาํรวจและขุดคนทางโบราณคดโีดยกรมศลิปากรทีผ่านมา ไดพบหลัก

ฐานท่ีแสดงใหเหน็วาบริเวณพ้ืนท่ีราบตอนกลางของจงัหวดัลาํปางนัน้ 

เปนแหลงชุมชนโบราณทีม่อีายุราวสมัยกอนประวัตศิาสตรตอนปลาย 

จนถึงชวงกอนพุทธศตวรรษที่ 24

การสํารวจโบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตรในเขตพื้นที่จังหวัด

ลําปาง ไดเริ่มดําเนินการในราว พ.ศ.2517 โดยสถาบันโบราณคดี

สแกนดเินเวยี (โครงการลาํปาง) ไดเขาสาํรวจพืน้ทีบ่รเิวณบานสบจาง

อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง ผลการสํารวจไดพบเครื่องมือหิน
กะเทาะเปนจาํนวนมากถงึ 107 ชิ้น ทัง้ยงัพบเครื่องมอืหนิกะเทาะขนาด

ใหญ และในบรเิวณทีร่าบทางตอนใตของอําเภอแมทะ และพบฟอสซลิ

ของสัตวที่เลี้ยงลูกดวยนม รองรอยกองไฟ และเครือ่งมอืหนิกรวดแบบ
สบัตัดที่แหลงโบราณคดีเขาปาหนาม ซึง่มีอายอุยูในชวงปลายของยุค
ไพลสโตซีนตอนตนตอเนือ่งกบัชวงระยะตนๆ จน พ.ศ. 2527 เมื่อกอง

โบราณคดี กรมศิลปากร ไดจัดตั้งโครงการโบราณคดีประเทศไทย 
(ภาคเหนือ) ขึ้น จึงไดมีการสํารวจแหลงโบราณคดีในเขตจังหวัด
ลําปางขึ้นอีกครัง้ 

1 สรัสวดี อองสกุล, ประวัติศาสตรลานนา, พิมพครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ:              
อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 2551), 88.
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โดยการดาํเนนิการในครัง้นัน้ไดพบแหลงโบราณคดสีมยักอนประวตัศิาสตร

เปนจํานวนถึง 7 แหลง และในพ.ศ. 2537 กรมศิลปากร โดยหนวย

ศิลปากรที่ 4 รวม กับหางหุนสวนจํากัด เฌอกรีนไดทําการขุดศึกษา

แหลงโบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตรในแถบพื้นที่ราบตอนกลาง

ของจงัหวดัลาํปาง บรเิวณอําเภอแมเมาะ จงัหวดัลาํปางและใน พ.ศ. 2542 

ทีมนักวิจัยไทย ไดทําการสํารวจบริเวณปากถํ้า ในอําเภอเกาะคา 

จังหวัดลําปางเพื่อทําการระเบิดเหมืองแร ไดพบฟอสซิลมนุษย           

สมัยกอนประวัติศาสตร คาดวานาจะมีอายุราว 5 แสนปมาแลว2                              

จัดอยูในสปชีส  โฮโม อีเรกตัส เปนมนุษยที่รูจักการใชไฟ

จนถงึสมัยประวัตศิาสตร จากการสํารวจของผูวจิยั พบวาบรเิวณพื้นที่

ราบตอนกลางของ  จงัหวัดลําปางนัน้มเีมอืงสําคญั อยูดวยกัน 3 เมอืง 

คือเมืองลําปาง เมืองเวียงพระธาตุลําปางหลวง และเมืองเวียงตาล 

อยางไรก็ตาม  ชือ่ของเมืองทัง้ 3 เมืองนั้นก็มีการเรียกชือ่อยูหลายชื่อ 

ดังจะไดกลาวคือ

เขลางคนคร นคร เปนชื่อเรียกเมืองเขลางคนครเปนชื่อภาษาบาลีที่
เรยีกกันในยคุแรกสราง  ซึง่ชือ่นี้ปรากฏในเอกสารตาํนานจามเทววีงศ3 

ชินกาลมาลีปกรณ4 แตงขึ้นในชวงพุทธศตวรรษที่ 21 ที่แตงขึ้นในชวง
พุทธศตวรรษที่ 21 และแตงตอมาคือ ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม5                  

2 เทศบาลนครลําปางและสํานักศิลปากรที่ 7 นาน. รายงานการขุดคน ขุดแตง
และศึกษาชั้นวัฒนธรรมทางโบราณคดี เขลางคนคร. เชียงใหม : สํานักพิมพ
มรดกลานนา, 2551, น. 16.
3 คาํแปลจามเทววีงศ พงศาวดารเมอืงหรภิญุไชย, พมิพครัง้ที ่4 (กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพรุงวัฒนา, 2516), 135. 
4 รตันปญญาเถระ, ชนิกาลมาลปีกรณ, แปลโดย แสง มนวทิรู, พมิพครัง้ที ่5 
(กรงุเทพฯ  : กรมศลิปากร, 2518. พมิพเปนอนสุรณในงานพระรานทานเพลงิศพ 
นายพงษสวัสดิ์ สุริโยทัย ณ เมรุวัดธาตุทอง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2518), 94.
5 อรุณรัตน วิเชียรเขียวและ เดวิด เค.วัยอาจ, ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม,              
พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: โอ.เอส.  พริ้นติ้ง เฮาส, 2547), 47.
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ใชเรียกเมืองแหงนี้เมื่อแรกสรางมาจนถึงสมัยลานนาตอนตนวา                 

เขลางคนคร คําวา เขลางค ศาสตราจารย ร.ต.ท.แสง มนวิทูร6                          

ไดใหความเห็นวาเปนภาษามอญ มาจากคําวา ฮลฺาง หรอื  ขลฺาง แปลวา

ขันหรือโอ ที่มาของชื่อนี้คือชื่อของดอยเขลางค ซึ่งเปนที่ตั้งของเมือง 

จากชือ่ในภาษามอญทําใหเชือ่วาผูสรางเมอืงเขลางคนครเปนคนมอญ

หรือเม็ง สวน ศักดิ์ รัตนชัยมีความเห็นที่แตกตางวา เขลางคนคร           

นาจะมาจากคําวา ขางคํา ที่เปนชื่อของพรานขางคํา ซึ่งเมือแปลเปน

ภาษามคธ กเ็ปนพรานเขลางค7  ดงันัน้ คาํวา เขลางคนครคงใชกันมาตัง้แต

เริม่สรางเมอืง จนเมือ่พญามงัรายสามารถยดึเมอืงเขลางคนครไดและ

ขยายเมืองเขลางคออกมาทางใตก็นาจะใชชื่อ เขลางคนครอยู 

ละกอน (ลคร นคร ลคอร) ซึ่งปรากฏหลักฐานใน ศิลาจารึกในชวง

พทุธศตวรรษที ่21 และพงศาวดารซึง่รวบรวมขึ้นในชัน้หลัง เรยีกเมอืงนี้วา 

ละกอน (นคร) โดยหลักฐานในศิลาจารึกเขียนวา นคอร ปรากฏ              

หลักฐานวาในสมัยลานนาเมืองแหงนี้เรียก ละกอน  ชื่อเมืองเขลางค
ไดถูกตัดเหลือเพียงเมืองนครตั้งแตเมื่อใดไมปรากฏ แตจากหลักฐาน

ศิลาจารึกหลักที่ 65  พุทธศักราช 2019  กลาววา เจาหมื่นคําเพชร

มากินเมืองนคร8

นครลําปาง ชื่อนี้ปรากฏขึ้นในชวงหลัง กลาวคือ สมัยลานนาภายใต
การปกครองของพมา ตัง้แตสมัยเจาทพิยชางเปนตนมา จนถงึปจจบุนั 

6 สรัสวดี อองสกุล. (2551). ประวัติศาสตรลานนา. พิมพครั้งที่ 5. (กรุงเทพฯ 
: อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง) 2551, น. 65.
7 ศกัดิ ์รตันชัย. ลานนา ลานนา เปนของใคร. เอกสารนาํเสนอ สรสว. ลป, 20/2530.
8 ฉํ่า ทองคําวรรณ. คําอานจารึกจังหวัดลําปาง จ.ศ. 838 (พ.ศ. 2019) ที่ขุด
พบที่บริเวณโรงเรียนสตรีวัฒนา ตําบลบางกะป. ศิลปากร. ปที่6, เลม3 
(สิงหาคม 2495), น. 89-93. 
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จากหลักฐานพระราชพงศาวดาร กรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ 29                     

ซึ่งไดกลาวถึงการแตงตั้งใหมีผูเจาผูครองนครลําปาง และใหนคร

ลําปางอยูภายใตการปกครองของกรุงรัตนโกสินทร

ลัมพาง (ลําปาง ลําพาง ลัมภะกัปปะนคร) เปนชื่อที่เรียกชุมชนใน

บรเิวณวัดพระธาตุลาํปางหลวง ซึง่ปรากฏอยูในหลายเอกสาร กลาวคอื 

“...พระพุทธเจาฉันแลวซัดบอกไมไปตกทิศหนเหนือ แลวพระพุทธเจา

ทาํนายวาสถานทีน่ี้จักเปนเมอืงอันหนึง่ชือ่วา ลมัพาง...” 10 “...พระองค

จึงไดฉันนํ้าผึ้งนั้น เสร็จแลวจึงทิ้งกระบอกไมนั้นไปตกทางทิศเหนือ 

แลวทรงพยากรณวา สถานที่นี้ตอไปจักมีผูมาสรางเปนเมือง มีชื่อวา 

ลมัภะกปัปะนคร... ” 11 “...สมเดจ็พระผูมพีระภาคเจาจงึตรัสพยากรณวา

กาลเบื้องหนาแตนี้ไป สถานที่นี้ จักเป นนครอันหนึ่ง นามวา                               

ลาํปาง..” 12 ซึง่มอีกีชื่อหนึง่ทีเ่รยีกชุมชนบรเิวณวัดพระธาตลุาํปางหลวง 

คือ อาลัมพางคนคร ซึ่งปรากฏในพงศาวดารโยนก13 และตํานาน          

จามเทวีวงศ14

9 กรมพระยาดาํรงราชานภุาพ, พระราชพงศาวดารกรงุรตันโกสนิทร รชักาลที่ 2 
“เรือ่งตัง้เมอืงประเทศราชมณฑลพายัพ”, (พระนคร: องคการคาของคุรสุภา, 
2526), 173 – 176.
10 สุรพล ดําริหกุล, ลําปางเมื่อหวงหนึ่งศตวรรษ “ปญหาทางประวัติศาสตร
ของเมอืงลําปาง”, (สาํนกัศลิปวัฒนธรรม: มหาวทิยาลัยราชภฏัลาํปาง, 2544), 13.
11 เรื่องเดิม, 13.
12 พระยาประชากิจกรจักร, พงศาวดารโยนก, พิมพครั้งที่ 7 (กรุงเทพฯ:                   
สํานักพิมพคลังวิทยา, 2516), 205.
13 เรื่องเดิม, 212
14 กรมศลิปากร, คาํแปล จามเทววีงศ พงศาวดารเมอืงหรปิญุไชย, (พมิพแจกในงาน
ฉลองอายคุรบ 6 รอบ ของนางกมิฮอ นมิมานเหมนิท  วนัที ่20 มนีาคม 2510), 64.
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เมืองตาล (ตาน ตา) เปนชือ่เรียกชุมชนหน่ึงที่อยูบริเวณ ดอยขุนตาล 

อําเภอหางฉัตร ตามชวงเวลาของเมืองนาจะอยู ในสมัยลานนา           

ซึ่งปรากฏอยูในพงศาวดารโยนก15 และตํานานพื้นเมืองเชียงใหม

เมืองลําปาง
เมืองลําปางจึงประกอบไปดวยเมืองโบราณ 3 เมืองดวยกัน คือ            

เมอืงเขลางคนครเมอืงเวยีงละกอน และเมอืงลําปาง ซึง่เปนเมอืงเดยีวกัน 

เปนการขยายเมืองเพื่อใหมีเนื้อที่ และการปองกันที่มั่นคงมากขึ้น 

(แผนที่ที่ 1)

15  พระยาประชากจิกรจักร, พงศาวดารโยนก, พมิพครัง้ที ่7 (กรงุเทพฯ : สาํนกั
พมิพคลงัวทิยา, 2516), 428.

แผนที่ที่ 1 แสดงการขยายเมืองของเมืองลําปางทัง้ 3 สมัย

ที่มา : เมืองลําปางจึงประกอบไปดวยเมืองโบราณ 3 เมืองดวยกัน           
คือ เมืองเขลางคนครเมืองเวียงละกอน และเมืองลําปาง ซึ่งเปนเมือง

เดียวกัน เปนการขยายเมืองเพื่อใหมีเนื้อที่ และการปองกันที่มั่นคง

มากขึ้น (แผนที่ที่ 1)
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1.1. เมืองเขลางคนคร (เมืองลําปางรุนแรก) ตัง้อยูทางฟากตะวันตก

ของแมนํ้าวัง มีคูเมืองลอมรอบ 1 ชัน้  ลักษณะสัณฐานผังเมืองเปน 

รูปวงรีคลายรูปหอยสังขในเขตตําบลเวียงเหนือ อําเภอเมือง จังหวัด

ลําปาง ความยาวโดยรอบประมาณ 4,400 เมตร  พื้นที่ภายในเมือง 

มปีระมาณ 600 ไร มปีระตเูมอืงเหลอือยู 4 แหงคอื ประตมูา ประตปูอง 

ประตทูานาง ประตตูนผึ้ง16  (แผนที่ที ่2)ซึง่ศนูยกลางของเมืองอยูตรง

บริเวณวัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม พิกัด UTM 553743E / 

2023554N

16 ทิวา ศุภจรรยาและผองศรี วนาสิน. ทะเบียนตําแหนงที่ตั้งชุมชนโบราณใน
ประเทศไทยจงัหวดัลาํปาง. (กรงุเทพฯ : โครงการวจิยัชมุชนโบราณจากภาพถาย
ทางอากาศจฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย). 2526, น. 242-243. 

แผนที่ที่ 2 แสดงตําแหนงประตูเมือง เมืองเขลางคนครรุนที่ 1

ที่มา : ดัดแปลงมาจาก  กระทรวงการคลัง. การกําหนดขอบเขตที่ดิน
กําแพงเมือง-คูเมือง เมืองลําปาง เลขที่ทะเบียน 50-12 บานลําปาง 
ตําบลหัวเวียง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง,  ม.ป.ท., 2540.
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ผลของการขดุคน และการสาํรวจทางโบราณคด ีพบวาเมอืงเขลางคนคร 

มีการขุดคนทั้งหมด 5 หลุมขดุคนโดยความรวมมือระหวางสํานกังาน           

กรมศลิปากร ที ่7 นาน และเทศบาลเมอืงนครลาํปางเพือ่ทาํการขุดคน 

พบหลักฐานเปนพวกเศษภาชนะดนิเผาทัง้แบบทีเ่ปนเนื้อดนิและแบบที่

เปนเนือ้แกรง(ภาพที ่1)และเครือ่งมอืเครือ่งใช(ภาพที ่2) และพระพมิพ

ดนิเผา (ภาพที ่3) ทีม่กีารสํารวจพบในบรเิวณเมอืงเขลางคนครในการขุด

คนพบชัน้วัฒนธรรม 3 ชัน้วฒันธรรมคอื 1.) ชัน้วัฒนธรรมสมัยกอนลานนา 

(สมัยหริภุญไชย) ซึ่งในชั้นนี้พบ ฝาจุกภาชนะดินเผา และหมอมีสันที่

มีลักษณะคลายคลึงกับวัฒนธรรมทวารวด ี2.) ชั้นวัฒนธรรมลานนา 

พบหลักฐานประเภทภาชนะดนิเผาในวัฒนธรรมลานนาคอื ภาชนะดนิเผา

แหลงเตาสนักาํแพง แหลงเตาเวียงกาหลง ซึง่อยูในวฒันธรรมลานนา 

3). ชั้นวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร พบหลักฐานเกี่ยวกับพวกภาชนะ

ดินเผาเนื้อกระเบื้อง หรือเครื่องถวยจีน นาจะอยูในสมัยราชวงศหมิง

ภ า ช น ะ ดิ น เ ผ า เ นื้ อ ธ ร ร ม ด า              
เคลือบนํ้าดินสีแดง เขียนลายสีขาว 
เครื่องปนดินเผาลําพูน

เศษภาชนะดินเผาเนื้อธรรมดา 
เคลือบนํ้าดินสีแดง เขียนลายสีขาว 
เครื่องปนดินเผาลําพูน
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เศษภาชนะดินเผาเนื้อธรรมดา 
เคลือบนํ้าดินสีแดง เขียนลายสีขาว 
เครื่องปนดินเผาลําพูน

เศษภาชนะดินเผาเนื้อแกรง ลาย         
ขูดขีดใตเคลือบเขียวใส

เศษภาชนะดินเผาเนื้อแกรง เขียน
ลายสีดําใตเคลือบทั้งดานในและ
ดานนอก

เศษภาชนะดินเผาเนื้อแกรง เขียน
ลายสีดําใตเคลือบใส

ภาพที ่1 เศษภาชนะดนิเผาทัง้แบบทีเ่ปนเนื้อดนิและแบบทีเ่ปนเนื้อแกรง 

พบจากการขดุคนท่ีแหลงโบราณคดีประตูมา จงัหวดัลาํปาง พบในชัน้
วัฒนธรรมสมัยลานนา

ทีม่า : เทศบาลนครลําปางและสํานกัศลิปากรที ่7 นาน,  รายงานการขุดคน 

ขดุแตงและศกึษาชัน้วฒันธรรมทางโบราณคด ีเขลางคนคร (เชยีงใหม 
: สํานักพิมพมรดกลานนา, 2551), 101 – 132.
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ภาพ ตะคันดินเผาแบบปากจีบ

ภาพ เบี้ยดินเผา

ภาพ แวดินเผา

ภาพ กระสนุดนิเผา

ภาพ ตุกตาดินเผา

ภาพ ฝาจุกภาชนะดินเผา

ภาพที ่2  โบราณวตัถปุระเภทเครือ่งมอืเครือ่งใช พบจากการขดุคนที่

แหลงโบราณคดบีรเิวณวัดปาพราว จงัหวดัลาํปาง พบในชัน้วัฒนธรรม

สมยัลานนา

ทีม่า : เทศบาลนครลําปางและสํานกัศลิปากรที ่7 นาน,  รายงานการขุดคน 

ขดุแตงและศกึษาชัน้วฒันธรรมทางโบราณคด ี เขลางคนคร (เชยีงใหม : 
สาํนกัพมิพมรดกลานนา, 2551), 81 – 100.
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1.2. เมืองเวียงละกอน (เมืองลําปางรุนที่ 2) เปนเมืองรูปคลาย

สีเ่หลีย่มผนืผาไมสม่ําเสมอเชื่อวาสรางขยายตอเนื่องจากเมอืงเขลางค

นครไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตติดกบัแมนํา้วงั ในเขตตําบลเวียงเหนือ 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มีพื้นที่ประมาณ 180 ไร ศูนยกลางของ

เมืองอยูบริเวณวัดปงสนุกซึง่เคยเปนที่ตัง้ของเสาหลักเมืองและถือวา

เปนสะดือเมือง เนื่องจากวัดปงสนุกอยู บนเนินสูงจึงถูกใหเปน
จดุศนูยกลางโดยม ีบานเมืองอยูรอบลอม บริเวณดานหลงัพบรองนํา้
และหนองนํา้ ปรากฏมีประตูเมืองหลายประตูดวยกัน เชน ประตูปอง 

ประตูปลายนา ประตูนาสรอย ประตูเชยีงใหม (แผนทีท่ี ่3) ซึง่ศูนยกลาง

ของเมืองอยูตรงบริเวณวัดวัดปงสนุก พิกัด UTM 552519E / 
2022826N กําแพงเมืองคูเมืองบริเวณดานทิศใต สรางบนที่ราบ         
ลานตะพกัแมนํา้ตํา่กวาดานเหนือ กาํแพงเมืองคูเมืองเปนแบบเหล่ียม
เชื่อมตอกับแมนํ้าวังใชเปนแนวปองกันตามธรรมชาติ เปนลักษณะ      

ทีม่า : รพงษ  ไชยวงค, “การศกึษาเมอืงโบราณเขลางคนคร – เวยีงละกอน 

จากหลักฐานทาโบราณคด”ี (วทิยานพินธปรญิญาศลิปศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร ภาควิชาโบราณคด ีบัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), น.149-150.

ภาพที ่3 พระพมิพดนิเผาทีส่าํรวจพบบรเิวณวดัผาบอง
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แผนที่ที่ 3 แสดงตําแหนงประตูเมือง เมืองเวียงละกอนรุนที่ 2

ที่มา : ดัดแปลงมาจาก  กระทรวงการคลัง. การกําหนดขอบเขตที่ดิน
กําแพงเมือง-คูเมือง เมืองลําปาง เลขที่ทะเบียน 50-12 บานลําปาง 
ตําบลหัวเวียง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง,  ม.ป.ท., 2540.

ผลของการขุดคน และการสํารวจทางโบราณคด ีพบวาเมอืงเวยีงละกอน 
การขดุตรวจฐานอาคารวหิารพระเจาพนัองคในวดัปงสนกุ พบหลกัฐาน

เปนเศษภาชนะดนิเผาแบบเคลอืบเขยีว ซึง่นาจะมาจากแหลงเตาสนักาํแพง

ในความลกึทีร่ะดบั 550cm.dt. จากการสนันษิฐานคาดวาเมอืงเวยีงละกอน
นาจะอยูในสมัยลานนา

รปูแบบการสรางกาํแพงเมืองคเูมืองในสมยัหลงั สาเหตขุองการสราง

เมืองในลักษณะแบบน้ีเปนการสรางเพือ่ตอขยายจากเมืองเติมเพือ่ให

มีอาณาเขตที่กวางขึ้น อีกถึงยังติดอยูกับแมนํ้าวัง ทําใหขาศึกยากตอ

การโจรตีในฤดูนํ้าหลาก
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1.3. เมืองลําปาง (เมืองลําปางรุนที่ 3) (เมืองลําปางรุนที่ 3) มีการ

ยายศนูยกลางเมอืงขามมาทางฝงตะวนัออก โดยไดมกีารสรางกําแพง

เมือง คูเมือง หอคํา ในสมัยของพระเจาดวงทิพย เจาผูครองนครองค

ที ่3 จนแลวเสรจ็สมบรูณ ซึง่มพีื้นที่ขนาด 350 ไร โดยสรางกําแพงเมอืง 

ม ี3 ดาน ยกเวนดานตะวันออกที่ติดแมนํ้าวัง มีประตูเมือง 6 ประตู 

คือ ประตูหัวเวียง ประตูศรีเกิด ประตูชัย ประตูศรีชุม ประตูสวนดอก 

และประตูเชยีงราย(แผนทีท่ี ่4) จากบนัทกึ พระยาสุนทรเทพกจิจารักษ 

ซึ่งไดบรรยายลักษณะของเวียงนครลําปางเมื่อครั้งเดินทางมา                          

ตรวจราชการในมณฑลพายัพ เมื่อ พ.ศ. 2465 ไววา “กําแพงเมืองนี้

โดยยาวตามนํา้วัดประมาณ 32 เสน กวางประมาณ 25 เสน ไมไดเห็นตลอด 

แตไมใชรูปสี่เหลี่ยม เพราะไดเห็นทางทิศใตยอมุม เชิงเทินหนา

ประมาณ 1 วา สูงประมาณ 6 ศอก ไมใชเสมาอยางกําแพงเมือง

นครราชสมีา เปนลกูปอมรอบกาํแพง มปีอมอยูตามมมุกาํแพง มปีระตู 

4 ประตู กับมีคูลอมรอบกําแพง คูกวางประมาณ 10 วา เพลาที่ไปนัน้

นํ้าในคูแหง สังเกตคูเมืองครั้งกระโนนก็จะมั่นคงแข็งแรงมากอยู...”17 

ซึ่งปจจุบัน ยังคงเหลือปอมเพียงปอมเดียวเทานั้น คือ  ปอมปน                  
“หออะม็อก” ที่ยังคงหลงเหลืออยู ซึ่งเปนปอมปนขนาดใหญสําหรับ
เก็บปนใหญและกระสนุสาํหรบัไวปองกนัศตัร ูและใชเปนหอสงัเกตการณ

ขาศกึ หออะมอ็ก มลีกัษณะเปน 8 เหลีย่ม ม ี3 ชัน้กอดวยอฐิ มฐีานกวาง

ประมาณ 8 เมตร ซึง่ศนูยกลางของเมอืงตัง้อยูตรงบรเิวณวัดบญุวาทย 
หรอืบรเิวณศาลหลักเมอืงในปจจบุนั พกิดั UTM553028E /2022393N

17 สรุพล ดาํรหิกุล, ขวงเมอืงและวัดหวัขวง องคประกอบสําคญัของเมอืงใน
ดนิแดนลานนา (กรงุเทพฯ: บรษิทัแอคทฟีพริ้น, 2549),  38.
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แผนที่ที่ 4 แสดงตําแหนงประตูเมือง เมืองลําปางรุนที่ 3

ที่มา : ดัดแปลงมาจาก  กระทรวงการคลัง. การกําหนดขอบเขตที่ดิน

กําแพงเมือง-คูเมือง เมืองลําปาง เลขที่ทะเบียน 50-12 บานลําปาง 

ตําบลหัวเวียง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง,  ม.ป.ท., 2540.

สรปุ เมอืงโบราณลําปาง มกีารขยายตัวออกเปน 3 ชวง กลาวคอื ชวงแรก 

เมืองเขลางคนคร จากหลกัฐานทางเอกสาร กลาววามีการสรางเมือง
มาตั้งแต สมัยหริภุญไชย ซึ่งจากการขุดคนทางโบราณคด ีหลักฐาน
สวนใหญนั้นอยูในชวงสมัยลานนาเปนสวนใหญ แตก็ยังมีหลักฐานที่

แสดงถึงความสัมพันธกัน คือ ภาชนะดินเผาที่ไดรับวัฒนธรรมของ       

หรภิญุไชย และพระพมิพดนิเผาทีเ่ปนรปูแบบของหรภิญุไชย ซึง่มเีพยีง
แหลงโบราณคดีเดียวท่ี แสดงใหเหน็ถึงการอยูอาศยัสมยักอนลานนา 
คอื บริเวณนอกเมืองสวนตะวนัออกของเมืองเขลางคนครบริเวณบาน

พักเจาหนาที่องคการอุตสาหกรรมปาไม (ออป.) พบรองรอยของ         

การอยูอาศยัมาตัง้แตกอนสมยัลานนา มาจนถงึสมัยลานนาอยางชดัเจน 

โดยพบโบราณวัตถุประเภทเศษภาชนะดินเผาแบบมีสัน รวมกันกับ

เศษภาชนะเนื้อแกรงจากเตาลานนาและยังพบประติมากรรมรูปสิงห

ปที่ 10 ฉบับท่ี 1 (ตุลาคม 2555 – มีนาคม 2556) 167



(ฝาจุกภาชนะ) ที่นิยมสรางกันในสมัยทวารวดีดังเคยมีการพบที่           

เมืองอูทองมาแลวและสันนิษฐานวาชั้นดินที่พบหมอมีสันและฝาจุก

ภาชนะดินเผาแบบทวารวดีนัน้ นาจะเปนชั้นดินรบกวนที่เกิดจากการ

ทํากิจกรรมของมนุษยในสมัยลานนา แตก็ทําใหทราบไดวาพื้นที่

บริเวณนี้มีการอยูอาศัยมาตั้งแตสมัยกอนลานนา18 โดยมีวัดพระแกว

ดอนเตาเปนศูนยกลางของเมืองเขลางคนคร

ชวงที่สอง เมอืงเวยีงละกอน เปนเมอืงทีข่ยายตอเนื่องจากเมอืงเขลางค

นครไปทางทศิตะวันตกเฉยีงใตตดิกบัแมนํา้วงั จากหลกัฐานทางเอกสาร 

จดัใหชวงที่สองนี้อยูในชวงสมยัลานนา ซึง่จากการขดุตรวจทางโบราณคดี 

ทีว่ดัปงสนุก เพื่อศกึษาโครงสรางของวหิารพระเจาพันองค ทาํใหทราบวา

ชวงนี้อยูในสมัยลานนา จากหลักฐาน ภาชนะดินเผาแหลงเตาลานนา 

คือ แหลงเตาสันกําแพง แตอยางไรก็ตาม การอยูอาศัยของผูคน          

นาจะอยูรวมกันทั้งสองเมืองเพราะมีอาณาเขตติดกัน โดยเมือง            

เวียงละกอนมีวัดปงสนุกเปนศูนยกลาง

ชวงทีส่าม เมอืงลําปาง ขยายออกมาจากเมอืงในชวงทีส่อง โดยยายเมอืง

มาอยูทางฝงตะวันออกแมนํ้าวัง จากหลักฐานทางเอกสาร กลาววา

เปนชวงทีก่าํลงัฟนฟบูานเมอืง เพราะถูกปกครองโดยพมาเปนเวลานาน 
ชวงนี้อยูในสมัยรัตนโกสินทร จากหลักฐานทางโบราณคดี ประเภท
สถาปตยกรรม แสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมอื่นที่เขามา เชน วิหารแบบ

เชียงแสน และเจดียรูปทรงพมา เปนตน โดยมีวัดบุญวาทยเปน

ศูนยกลางของเมืองลําปาง

18 พรีพงษ  ไชยวงค. “การศกึษาเมอืงโบราณเขลางคนคร – เวยีงละกอน จากหลกั 
ฐานทางโบราณคด”ี. วทิยานพินธปรญิญาศลิปะศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิา
โบราณคดสีมัยประวตัศิาสตรภาควชิาโบราณคด ีบณัฑติวทิยาลัย มหาวทิยาลัย
ศลิปากร. 2552, น. 320. 
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ดังนั้น การอยูอาศัยของเมืองลําปางนาจะมีมาตั้งแตสมัยหริภุญไชย

ถึงสมัยลานนา และสมัยรัตนโกสินทรสันนิษฐานวาการมีพื้นที่เมือง

ตามสมัยตางๆอันเนื่องมาจากจํานวนคนที่มากขึ้น และความแออัด

ของเมืองจึงทําใหมีการขยายพ้ืนที่เมืองเพิ่มมากขึ้น

เมืองเวียงพระธาตุลําปางหลวง
ตัง้อยูที ่บานลําปางหลวง ตาํบลลําปางหลวง อาํเภอเกาะคา จงัหวัดลาํปาง  

เวยีงพระธาตลุาํปางหลวงตัง้อยูบนที่ราบตอนกลาง ทางดานตะวนัออก

เปนแมนํา้วัง ทางดานตะวันตกเปนทีส่งูโดยสภาพสวนใหญยังคงเปนไรนา 

และที่อยูอาศัยของชาวบานในปจจุบัน ตัวเมืองเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา 

มกีาํแพงเมอืงแบบคูนํา้คันดนิ 3 ชัน้ และยงัปรากฏชือ่ประตเูมอืง 3 ชือ่ 

คือ ประตูหนองงู ประตูลับแล และประตูดอกไม19 (แผนที่ที่ 5)

เมืองโบราณลําปางหลวง ยังพบบอนํ้าเลี้ยง (บอนํ้าโบราณ) ซึ่งมี

ทั้งหมด 7 บอ ไดแก บอนํ้าเลี้ยง(บอนํ้าเลี้ยงจามเทว)ีชาวบานเชื่อกัน
วาพระนางจามเทวีเปนผูสรางตามความเชื่อที่เลาสืบตอกันมาวา 
“พระนางจามเทว ีเสดจ็กลบัจากทพัมาตัง้คายที่สบยาว พบปาฏหิารยิ

พระธาตุ จึงไดมาบูชาและในเวลานั้นเกิดการขาดแคลนนํ้า พระนาง

จึงไดตั้งสัตยาธิษฐานใหมีนํ้า จึงเกิดเปนบอนํ้ากลางเมืองที่เรียกวา 
บอนํ้าเลี้ยง”20 บอนาคหนาวัดพระธาตุลําปางหลวงบอนํ้าศร ี                
หมู 1 บอนํ้าแกวบอนํ้าเสริมหมู 11บอนํ้าบอดอนมวงบอนํ้าใตหมู 8            

19 ศรศีกัดิ์ วลัลโิภดม “ในคนหาอดตีของเมอืงโบราณ, เวยีงพระธาตลุาํปางหลวง) 
กรงุเทพฯ: เมอืงโบราณ 2522, น. 204-206.
20 กรมศลิปากรที ่7 นาน, วดัพระธาตุลาํปางหลวง การบูรณะองคพระเจดยี (หจก.
เชยีงใหมชอฟา) 2553, น. 28.
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21 เรือ่งเดมิ. น. 1-78.

ซึ่งเมืองโบราณแหงนี้มีวัดพระธาตุลําปางหลวง เปนจุดสําคัญ                 

พิกัด UTM 541128E / 2014263N

แผนที่ที่ 5 เวียงพระธาตุลําปางหลวง (สํารวจ พ.ศ. 2541)

ทีม่า : หนวยอนรุกัษสิ่งแวดลอม และศลิปกรรมทองถิน่จงัหวัดลาํปาง, 

รายงานการสํารวจ แหลงชุมชนโบราณเวียงพระธาตุลําปางหลวง 
(ลําปาง: บรรณกิจการพิมพ, 2542).

ภาสกร โทณะวณิก21 ไดทําการขุดคนที่เวียงพระธาตุลําปางหลวง         

เมือ่พทุธศกัราช 2528 ไดสรปุความไววา เวยีงพระธาตุลาํปางหลวงนัน้ 

แบงออกได 3 สมยั คอื สมยักอนลานนา(สมยัหรภิญุไชย) ซึง่จากหลักฐาน
ภาชนะดินเผาที่มีลักษณะแบบวัฒนธรรมหริภุญไชย สมัยที่ 2 คือ         
สมัยลานนา ซึ่งจากหลักฐานภาชนะดินเผา จากแหลงเตาตางๆ           

ในลานนา เชน แหลงเตาสันกําแพง แหลงเตาเวียงกาหลง และ                 

แหลงเตาพาน เปนตน สวนสมัยที่ 3 นั้นคือชวงสมัยรัตนโกสินทร      

อาศัยหลักฐานภาชนะดินเผาจากตางประเทศ คือเครื่องถวยจีน
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22 ภาสกร โทณะวณิก. “การศึกษาเมืองโบราณเวียงพระธาตุลําปางหลวง” 
(วทิยานพินธปรญิญาศลิปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาโบราณคดสีมัยประวตัศิาสตร 
ภาควชิาโบราณคด ีบณัฑติวทิยาลัยมหาวทิยาลัยศลิปากร, 2529, น. 1-78.
23  เรื่องเดิม. น. 1-78.

ผลของการขุดคนและการสํารวจทางโบราณคดีเมืองเวียงพระธาตุ

ลาํปางหลวง จากการขุดคนพบหลักฐานทางโบราณคด ีคอื เศษภาชนะ

ดินเผาจากแหลงเตาหริภุญไชย, แหลงเตาสันกําแพง, และแหลงเตา

เวยีงกาหลง อกีทัง้ยงัพบจากแหลงเตาภายนอกประเทศ คอืแหลงเตาจนี 

เปนเศษเครื่องถวยจีน ซึ่งนาจะอยูในสมัยราชวงศชิง มีอายุอยูในชวง

ประมาณพุทธศตวรรษที่ 23 –2422 (ภาพที่ 4) สามารถสรุปไดเปน         

3 ชั้นวัฒนธรรม ดังตอไปนี้

 ชัน้วฒันธรรมที่ 1 พบโบราณวตัถ ุสมัยกอนลานนา (สมนัหรภิญุไชย) 

หลักฐานที่พบ เศษภาชนะดินเผาจากแหลงเตาหริภุญไชย

 ชั้นวัฒนธรรมที่ 2 พบโบราณวัตถุ สมัยลานนา หลักฐานที่พบ           

เศษภาชนะดินเผาแหลงเตาสันกําแพง, และแหลงเตาเวียงกาหลง

 ชัน้วฒันธรรมที ่3 พบโบราณวัตถสุมยัรตันโกสนิทร หลกัฐษนทีพ่บ 

เศษเครื่องถวยจีนราชวงศชิง

จากหลักฐานการขุดคนทางโบราณคดีนั้น ภาสกร โทณะวณิก23            

ไดทําการขุดคนที่เวียงพระธาตุลําปางหลวง เมื่อพุทธศักราช 2528 

ไดสรุปความไววา เวียงพระธาตุลําปางหลวงนัน้ แบงออกได 3 สมัย 
คือ สมัยกอนลานนา(สมัยหริภุญไชย) ซึ่งจากหลักฐานภาชนะดินเผา
ที่มีลักษณะแบบวัฒนธรรมหริภุญไชย สมัยที่ 2 คือสมัยลานนา            

ซึ่งจากหลักฐานภาชนะดินเผา จากแหลงเตาตางๆ ในลานนา                  

เชน แหลงเตาสันกําแพง แหลงเตาเวียงกาหลง และแหลงเตาพาน 
เปนตน สวนสมัยที่ 3 นั้นคือชวงสมัยรัตนโกสินทร อาศัยหลักฐาน
ภาชนะดินเผาจากตางประเทศ คือเครื่องถวยจีน 
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ภาพที่ 4 เศษภาชนะดินเผาที่ไดจากการขุดคน ตามลําดับชั้น

วัฒนธรรมดังนี้ 1. ชั้นวัฒนธรรมสมัยกอนลานนา(สมัยหริภุญไชย) 

2.ชั้นวัฒนธรรมสมัยลานนา 3. ชั้นวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร             

ขุดคนที่แหลงโบราณคดีเมืองโบราณเวียงพระธาตุลําปางหลวง 

ที่มา : ภาสกร โทณะวณิก. “การศึกษาเมืองโบราณเวียงพระธาตุ
ลําปางหลวง” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วชิาโบราณคดสีมยัประวตัศิาสตร ภาควชิาโบราณคด ีบณัฑติวทิยาลัย

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2529), น. 1-78.

1 2 3

สรปุ เมอืงเวยีงพระธาตุลาํปางหลวง ตัง้อยูในอําเภอเกาะคา จงัหวัดลําปาง 
อยูหางจากเมอืงลําปางไปทางทศิตะวันตกเฉยีงใต ประมาณ 18 กโิลเมตร 

จากหลกัฐานทางเอกสาร และการขดุคนทางโบราณคด ีทาํใหทราบถงึ

การอยูอาศัยของผูคน ในเวียงพระธาตุลําปางหลวง ซึ่งจากหลักฐาน
ทางเอกสารนั้น กลาวถึงเวียงพระธาตุลําปางหลวง วาอยูรวมสมัย

เดียวกับเมืองเขลางคนคร (เมืองลําปาง) จนถึงปจจุบัน

วารสารสหวิทยาการ172 Journal of Integrated Sciences



โบราณสถาน (แหลงโบราณคด)ี ทีส่าํคัญของเวียงพระธาตลุาํปางนัน้ 

คือ วัดพระธาตุลําปางหลวง ซึ่งเชื่อกันวาวัดพระธาตุลําปางหลวง          

นาจะเปนศนูยกลางของเวยีงพระธาตลุาํปางหลวง สวนแหลงโบราณคดี

อื่นๆ เชน แหลงโบราณคดีบานลอมศรีปอ แหลงโบราณคดีคอกหมู 

แหลงโบราณคดีกูบานจามเทวี แหลงโบราณคดีกาดเกาศรีนาลอย 

เปนแหลงโบราณคดทีีไ่มสามารถกาํหนดอายไุด เนือ่งมาจากหลกัฐาน

ทีเ่หลอือยูนัน้ เหลอืเพยีงซากอฐิ และเนนิดนิ แตจากการสอบถามชาวบาน 

กลาววานาจะมีอายุสมัยใกลเคียงกับเวียงพระธาตุลําปางหลวง            

สวนวัดไหลหินและวัดบานนาบัว นั้นอยูในชวงลานนา เนื่องจาก

สถาปตยกรรมเปนแบบท่ีนิยมทาํกนัในสมัยลานนา ดงันัน้จะเห็นไดวา 

เมืองเวียงพระธาตุลําปางหลวง นาจะมีอยูอาศัยของประชาชนตั้งแต

อดีตจนถึงปจจุบัน ซึ่งในบางชวงเวลาอาจจะมีการปลอยทิ้งราง           

เนื่องมาจากเหตุการณตางๆ เชน ภาวะสงคราม หรือการยายถิ่นฐาน 

แตเมื่อเวลาผานไปก็มาตั้งถิ่นฐานหรือใชประโยชนตามเดิม

เมืองเวียงตาล
ตัง้อยู ตาํบลเวยีงตาล อาํเภอหางฉตัร จงัหวดัลาํปาง อยูบรเิวณทีร่าบลุม

ลาํนํา้แมตาล หางจากองคการบรหิารสวนตาํบลเวยีงตาลไป 2 กโิลเมตร 
อยูทางดานทศิตะวันออกเฉยีงเหนอื สภาพบรเิวณสวนใหญ เปนปาไมสัก 
พิกัด UTM 534324E/2027912N

จากการศึกษา ของ ศักดิ์ รัตนชัย รวมกับนักศึกษาคณะโบราณคด ี

มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2512 ไดสํารวจชั้นดิน 
และซากโบราณสถานในเขตเวียงตาล ซึง่ศกัด์ิ รตันชยั ไดใหความเหน็

เกี่ยวกับลักษณะเมืองเวียงตาลไววาเปน “เมืองโบราณสรางขึ้นดวย
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แผนที่ที่ 6 เมืองเวียงตาลและภาพถายทางอากาศ

ที่มา : ศักดิ์ รัตนชัย, ของดีนครลําปาง”เมืองโบราณในนครลําปาง” 

ลําปาง : ลําปาง, 2513, น. 103. ;Google map ( Computer program), 

USA. : Google Inc., 2014.

24 ศกัดิ์ รตันชยั, ของดนีครลําปาง “เมอืงโบราณในนครลําปาง” ( ลาํปาง: ลาํปาง, 
2513),  99 – 100.
25 ในเอกสาร ใหความสงสัยวาเปนคนเดยีวกับพระนางจามเทว ีเจาผูครองอาณาจักร
หริภุญไชยหรือเปลา 
26  ศกัดิ ์รตันชยั. ของดนีครลําปาง “เมอืงโบราณในนครลําปาง”. (ลาํปาง : ลาํปาง) 
2513, น. 108-112

คันดินรูปไข เนื้อที่แบงเปนสองตอน ตอนตะวันตกรูปไขมีเนื้อที่ราว            

75 ไร ตอนใตติดนํ้าแมตาล มีคูนํ้าคันดิน บางแหงลึกถึง 9 เมตร”24                 

(แผนที่ที่ 6 )

ตํานานที่กลาวถึงเมืองเวียงตาล25 ไดกลาวถึงพระนางมหาเทวี             
จากเชียงใหม ยาตราทัพกลับจากแมสลิด (เขตจังหวัดตาก)                       
มาพักแรมตรงบริเวณสบยาวซึ่งใกลกับวัดพระธาตุลําปางหลวง                

ไดเกิดปาฏิหาริยขึ้น และทรงพักแรมอยูในเวียงตาลเพื่อบําเพ็ญกุศล

ปฏิบัติบูชาวัดพระธาตุ26
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ผลการสํารวจ จากการสํารวจบริเวณภายในเมืองและบริเวณรอบ        

นอกเมืองเวียงตาล พบวาเมืองเวียงตาลมีแหลงโบราณสถาน                        

จํานวน   5 แหลง ซากโบราณสถานที่ 1 (ภาพที่ 5) อยูทางดานหลัง

ของอนุสาวรียเพียงเล็กนอย ลักษณะนาจะเปนฐานวิหาร หรือศาลา 

ผู วิจัยไดสอบถามชาวบาน ไดใหขอมูลวา ซากโบราณสถานนี้                  

เปนแทนที่วาการหรอืชําระความของเจาพอขนุตาน ทางทศิตะวันออก

เพื่อเขาสูกลางเมืองประมาณ 500 เมตรพบแนวอิฐ (ภาพที่ 6)                

โดยอฐิมขีนาดใหญพบเปนแนวยาว อกีทัง้ยงัพบเศษกระเบื้อง (ภาพที่ 7) 

ใกลกับแนวกําแพง จะพบเนนิดนิ ชาวบานกลาววานาจะเปนองคเจดยี

เดิม ลักษณะเปนเนิน ขนาดเล็ก มีเศษอิฐกระจายอยูรอบบริเวณ             

ซากโบราณสถานท่ี 2 (ภาพท่ี 8) จนถึงกลางเมือง พบบอนํา้ขนาดเล็ก  

โบราณสถานที่ 3 (ภาพ 9) กอดวยอฐิ ปากบอนํา้มขีนาด 90 เซนตเิมตร 

มีความลึกประมาณ 2 -2.5 เมตร และซากโบราณสถานที่ 4                 

(ภาพที่ 10) ลึกเขาไปดานในประมาณ 200 เมตร ชาวบานเรียกวา          

วัดหลักหิน ลักษณะของโบราณสถานเปนเนินดินขนาดเล็ก มีการทับ

ซอนกันของอิฐ และเศษอิฐกระจายอยูบริเวณโดยรอบ ขนาดของอิฐ 
(ภาพที่ 11) ไดไดทําการวัดขนาด มีขนาดกวาง 12 เซนติเมตร                  
ยาว 30 เซนติเมตร หนา 5 เซนติเมตร ลักษณะบริเวณโดยท่ัวไป        

มีลักษณะเปนปาไมสัก ทําใหยากตอการสํารวจ และจากนอกเมือง

ออกไปประมาณ 1.5 กิโลเมตร พบโบราณสถานที่ 5 (ภาพที่ 12) 

ลักษณะเปนฐานวิหาร ลักษณะเปนฐานสี่เหลี่ยมผืนผา มีการกออิฐ
บูรณะขึ้นมาใหม ชาวบานเรียกวา แทนชางเผือก มีขนาดประมาณ 
กวาง 5 เมตร ยาว 10 เมตร และสูง 1 เมตร
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ภาพที ่5 ซากโบราณสถานที ่1 อยูทางดานหลงัอนสุาวรยี

ภาพที่ 6 แนวอิฐและเศษอิฐ
บริเวณเมืองเวียงตาล

ภาพที่ 7 เศษกระเบ้ืองดินเผา
ที่พบบริเวณเมืองเวียงตาล
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ภาพที่ 8 ซากโบราณสถานที่ 2                                     

ภาพที่ 10 ซากโบราณสถานที่ 4 ภาพที่ 11 ขนาดอิฐบริเวณ
ซากโบราณสถานที่ 4

ภาพที่ 12 โบราณสถานที่ 5 แทนชางเผือก

ภาพที่ 9 บอนํ้ากลางเมืองเวียงตาล
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สรุป เมืองเวียงตาล นาจะเปนเมืองที่มีการอยูอาศัยอยูในชวงสมัย 

ลานนา จากหลักฐานทางโบราณคดี คงหลงเหลือแตเพียงซาก                 

โบราณสถาน และเศษอิฐ โดยปรากฏแตหลักฐานทางเอกสารเทานัน้

ที่ไดกลาวถึงชื่อเมืองนี้ โดย ศักดิ์ รัตนชัย ไดกลาวไดวานาจะเปน          

การอยูอาศัยในชวงระยะเวลาสั้นๆเพียงแคสมัยเดียว27 เพราะอยู

บริเวณที่ราบสูง สภาพแวดลอมที่ไมเอื้ออํานวย

แตจากหลักฐานที่พบเห็นยังไมสามารถสรุปไดอบางชัดเจน วาเมือง

โบราณเวยีงตาลมกีารอยูอาศยัของผูคน หรอืถูกรกราง แตอาจจะเปน

ไปไดวาไมไดถกูปลอยใหรกรางไปเสียเลยทีเดียว นาจะมีการอยูอาศยั

ของผูคนอยู ตอมาเรือ่ยๆ เพราะบรเิวณเมอืงโบราณเวยีงตาลเปนทางผาน

สาํหรบัทีจ่ะไป เมอืงหรภุิญไชย และเมอืงเชยีงใหม เพือ่ทาํการตดิตอขายคา 

แตอยางไรก็ตาม จากผลการศกึษา ยงัไมสามารถระบุไดแนชดัมากนัก 

ควรทาํการขดุคนทางโบราณคดีเพือ่ศึกษาวิเคราะหโบราณวัตถ ุและ

กําหนดอายุของเวียงตาลในลาดับตอไป

พัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณในบริเวณพ้ืนที่
ราบตอนกลางของจังหวัดลําปาง
พัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณในบริเวณพื้นที่ราบตอน

กลางของจังหวัดลําปาง ออกเปน 4 ระยะ
 ระยะแรก สมัยกอนประวัติศาสตร
 ระยะที่ 2  สมัยหริภุญไชยหรือสมัยกอนลานนา 

    (ชวงพุทธศตวรรษที่ 17 -  19)

 ระยะที่ 3  สมัยลานนา (ชวงพุทธศตวรรษที่ 20 – 22)
 ระยะที่ 4  สมัยรัตนโกสินทร (ชวงพุทธศตวรรษที่ 23 – 24)

27 เรื่องเดิม,  112.
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