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บรรณาธิการ
ในป ท่ี 10 ของ “วารสารสหวิ ท ยาการ” วิ ท ยาลั ย สหวิ ท ยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทั้งนี้คําวา “สหวิทยาการ” ที่มักจะมี
ประเด็นคําถามตางๆมากมาย ที่มิไดมีสูตรสําเร็จตายตัว และมีความ
เลือ่ นไหลไปตามกระแสของสังคม ทีม่ คี วามยอกยอนไปมากับประเด็น
ทั้งแนวคิด วิธีการ และปรากฏการณท่ีเกิดขึ้น ซึ่งบางครั้งมีมุมมอง
ที่ใกลตัวและไกลตัวออกไปจากกรอบคิดแบบสมัยนิยม และอาจที่จะ
ยับยั้งขอบเขตหรือประเด็นในวงที่จํากัดได และยังขามพรมแดนหรือ
พืน้ ทีแ่ หงศาสตรอนื่ จึงไดกาํ หนดประเด็นของเรือ่ งใหม “สหวิทยาการ
: อาสาสมัคร สตรี อัตลักษณ ประวัติศาสตร” ซึ่งก็ยังคงถือเปน
ประเด็นที่ยังคงทาทายตอวงการวิชาสหวิทยาการตอไป
ทั้งนี้ในวารสารเลมนี้ มีบทความที่หลากหลายเชนเดิม งานของ
จิ ต ติ ม า เจื อ ไทย บทความเรื่ อ ง การพั ฒ นาระบบอาสาสมั ค ร:
ภาพสะทอนจากการประเมินโครงการบานนนทภูมิบานแหงความสุข
สวน เพ็ญพรรณ กี้เจริญ ไดศึกษาประเด็น การคุกคามทางเพศ
ในสังคมไทย และในงานศึกษาของ จิราภรณ ลิสกุลรักษ ศึกษา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งกั บ ความเสมอภาคหญิ ง ชายในครั ว เรื อ น
ยุพิน เจริญสุข ไดศึกษา อัตลักษณและตัวตนความเปนชาติพันธุ
ของผูหญิงมง: กรณีศึกษาแบบอัตชีวประวัติ นอกจากนี้ยังมีงาน
เชิงประวัตศิ าสตรของ กนกวรรณ อูท องทรัพย ไดศกึ ษาเรือ่ ง การลมสลาย
ของเจาผูครองนครในหัวเมืองลานนาในทางการเมืองเศรษฐกิจ:
เมืองนครลําปาง และงานศึกษาของ วรวิทย สุมาลัย การศึกษา
พั ฒ นาการทางวั ฒ นธรรมของชุ ม ชนโบราณในบริ เ วณพื้ น ที่ ร าบ
ตอนกลางของจังหวัดลําปาง กอนพุทธศตวรรษที่ 24
ป ที่ 10 ฉบับที่ 1 (ตุ ล าคม 2555 – มี น าคม 2556)

G

หากกลาวไดวา วารสารเลมนีถ้ อื ไดวา ออกมาเพือ่ ทีจ่ ะสะทอนมุมมอง
ของความเปน “สหวิทยาการ” ภายใตการเปลีย่ นแปลงของกรอบคิด
และการแสดงจุดยืนใหมใหกับวงการวิชาการสหวิทยาการ เพื่อที่จะ
สะทอนในมุมมองที่กวางไกลออกไป ที่มิไดจํากัดพื้นที่และพรมแดน
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การพัฒนาระบบ
อาสาสมัคร :
ภาพสะทอนจากการประเมิน
โครงการบานนนทภูมิบาน
แหงความสุข

The Development of a Volunteer System:
A Reflection from the “Bann Nonthapoom
Bann Haeng Khamsuk” Project Evaluation
จิตติมา เจือไทย1

1

อาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บทคัดยอ
บทความนี้ มีวตั ถุประสงคเพือ่ นําเสนอแนวทางการพัฒนาระบบอาสาสมัคร
ซึง่ เปนภาพสะทอนจากการประเมินโครงการพัฒนาระบบอาสาสมัคร
ภายใตโครงการบานนนทภูมิ บานแหงความสุข ผลการศึกษา พบวา
ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการ ขึ้นอยูกับเงื่อนไขที่สําคัญ
4 ประการ คือ (1) การสรางความเขาใจและสรางจุดหมายรวมกัน
ของผูม สี ว นเกีย่ วของในการดําเนินโครงการ (2) การสรางระบบบริหาร
จัดการฐานขอมูลอาสาสมัครที่มีประสิทธิภาพ (3) การสรางพื้นที่
เพือ่ เอือ้ ใหเกิดการมีสว นรวม การเรียนรู และการพัฒนาทักษะในการ
ทํางานของผูมีสวนเกี่ยวของ และ (4) การแสวงหาความรวมมือเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม การจะสราง
เงื่อนไขเหลานี้ใหเกิดขึ้น อาจไมไดขึ้นอยูกับการกําหนดรูปแบบ
ของกิจกรรม องคประกอบ หรือการกําหนดหนาที่ที่เปนลายลักษณ
อั ก ษร หากแต อ ยู  ที่ก ระบวนการสร า งความสั ม พั น ธ ร ะหว า งผู  มี
สวนเกี่ยวของกับโครงการ เพื่อสรางกระบวนการเรียนรูรวมกันใน
การจัดการโครงการ มองเห็นความสําคัญของการทํางานรวมกัน
มองเห็นศักยภาพของสมาชิกแตละคน มองเห็นคุณคาของการชวยเหลือ
ซึ่งกันและกัน มีความเปนผูนําและผูตามที่ดี รวมถึงมีการรวมมือกัน
แกไขปญหาทีเ่ กิดขึน้ อยางเปนกัลยาณมิตร ทัง้ นีเ้ พือ่ สรางใหเกิดระบบ
อาสาสมัครทีเ่ ขมแข็งและยัง่ ยืน เพือ่ ทําใหบานนนทภูมิกลายเปนบาน
แหงความสุขสําหรับทุกคนอยางแทจริง
คํ า สํ า คั ญ : ระบบอาสาสมั ค ร, การประเมิ น โครงการ, 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
Journal of Integrated Sciences
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บทนํา
สถานสงเคราะหเด็กพิการและทุพลภาพปากเกร็ด (บานนนทภูมิ)
เปนหนวยงานสังกัด สํานักบริการสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ทําหนาที่หรือภารกิจในการจัดบริการดานการสงเคราะหเลี้ยงดู
การรั ก ษาพยาบาล การบํ า บั ด ฟ  น ฟู ส มรรถภาพทางการแพทย
การกายภาพบําบัด การสงเสริมพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ
สังคม อารมณ สติปญญา การสงเสริมการศึกษา การกีฬา และ
การฝกอาชีพ เพื่อใหเด็กพิการสามารถพึ่งพาตนเองและกลับคืน
สูสังคมได ปจจุบันสถานสงเคราะหฯ เปดดําเนินงานมากวา 40 ป
มีเด็กจํานวน 413 คน เพศหญิง 159 คน เพศชาย 254 คน รับเด็กอายุ
ระหว า ง 7-18 ป ที่ ป ระสบป ญ หาถู ก ทอดทิ้ ง ตามโรงพยาบาล
สถานทีส่ าธารณะหรือผูร บั จางเลีย้ ง กําพรา ขาดผูอ ปุ การะ ครอบครัว
ฐานะยากจนไดรับการเลี้ยงดูไมเหมาะสม เรรอน พลัดหลง โดยแบง
ความพิการของเด็กออกเปน 5 ประเภท คือ พิการทางการมองเห็น
พิการทางกาย/การเคลือ่ นไหว พิการทางการไดยนิ /การสือ่ ความหมาย
พิการทางสติปญญา การเรียนรู และพิการซํ้าซอน (สถานสงเคราะห
เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด, 2555, น. 12)
ดวยระยะเวลาการดําเนินงานที่ยาวนาน รวมถึงสภาพแวดลอมทาง
กายภาพ และสิง่ อํานวยความสะดวกทีเ่ สือ่ มสภาพ ชํารุดทรุดโทรมไป
ตามกาลเวลา ทํ า ให ส ถานสงเคราะห เ ด็ ก พิ ก ารและทุ พ พลภาพ
ปากเกร็ดประสบปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานหลายดาน
เชน ดานกายภาพ อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ดานคุณภาพชีวิต
เด็กพิการและเจาหนาที่ ดานอาสาสมัครและผูมีสวนไดสวนเสีย
และดานสารสนเทศระบบขอมูล ดังนัน้ เพือ่ เปนการแกปญ
 หาทีเ่ กิดขึน้
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สถานสงเคราะหฯ จึงไดจัดทําโครงการ “บานนนทภูมิบานแหง
ความสุ ข ” ขึ้น เพื่อ ส ง เสริ ม ให บุ ค ลากรมีค วามสุ ข ในการทํ า งาน
เพือ่ ใหเด็กไดรบั การคุมครองตามสิทธิ พัฒนาระบบอาสาสมัครใหได
มาตรฐาน และปรับปรุงสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับเด็กพิการ
ภายใตเปาหมายดังกลาว โครงการ “บานนนทภูมิบานแหงความสุข”
จึงประกอบไปดวย 4 โครงการยอย อันไดแก (1) โครงการพัฒนา
บุคลากร (2) โครงการพัฒนาระบบอาสาสมัคร (3) โครงการพัฒนา
ระบบฐานขอมูล และ (4) โครงการปรับปรุงภูมสิ ถาปตยกรรม เมือ่ สิน้ สุด
การดําเนินงานโครงการ สถานสงเคราะหเด็กพิการและทุพลภาพ
ปากเกร็ ด ได กํ า หนดให มี ก ารประเมิ น โครงการ เพื่ อ ให ท ราบถึ ง
ความสําเร็จหรือผลที่เกิดจากการดําเนินงานโครงการ เพื่อใชเปน
แนวทางในการปรับปรุงการดําเนินกิจกรรมในบานนนทภูมิตอไป
ผลจากการประเมิ น โครงการบ า นนนทภู มิ บ  า นแห ง ความสุ ข
ในภาพรวม พบวา ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการทั้ง
4 โครงการยอย ขึ้นอยูกับเงื่อนไขที่สําคัญ ไดแก (1) การตระหนักถึง
คุ ณ ประโยชน ท่ี เ กิ ด ขึ้ น จากการดํ า เนิ น งานโครงการของผู  มี ส  ว น
เกี่ยวของ (2) จํานวนผูมีสวนเกี่ยวของและการบริหารจัดการเพื่อให
เกิดการมีสวนรวมของทุกภาคสวน (3) ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การดําเนินงานโครงการของผูมีสวนเกี่ยวของ และ (4) การไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานโครงการ อยางไรก็ตาม
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บระดั บ ความสํ า เร็ จ ของแต ล ะโครงการ พบว า
“โครงการพัฒนาระบบอาสาสมัคร” เปนโครงการทีป่ ระสบความสําเร็จ
น อ ยที่ สุ ด เมื่อ เปรี ย บเที ย บกั บ โครงการอื่น ทั้ ง นี้ อาจเป น เพราะ
บุคลากรสวนใหญมองวาโครงการดังกลาวทําใหเกิดภาระงานทีเ่ พิม่ ขึน้
จึงยังมองไมเห็นถึงคุณประโยชนทเ่ี กิดขึน้ จากการดําเนินงานโครงการ
ป ที่ 10 ฉบับที่ 1 (ตุ ล าคม 2555 – มี น าคม 2556)
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ดังกลาวเทาทีค่ วร รวมถึงยังขาดความเขาใจรวมกันเกีย่ วกับโครงการ
เนือ่ งจากยังคุน เคยกับการทํางานอาสาสมัครในรูปแบบเดิม นอกจากนี้
โครงการดังกลาวยังเปนโครงการที่มีผูมีสวนเกี่ยวของมากที่สุด
การบริหารจัดการเพือ่ ใหเกิดการมีสว นรวมของผูม สี ว นเกีย่ วของทุกฝาย
จึงอาจทําไดคอนขางนอยเมื่อเทียบกับโครงการอื่น เพราะนอกจาก
การดําเนินงานโครงการดังกลาวจะตองเกิดจากความรวมมือของเจา
หนาที่ผูปฏิบัติงานแลว ความรวมมือของบุคคลภายนอกซึ่งเปน
อาสาสมัคร ก็เปนสิง่ ทีส่ าํ คัญ และสงผลตอความสําเร็จของโครงการ
ดวยเชนกัน ดังนัน้ บทความนี้ จึงมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอแนวทาง
การพัฒนาระบบอาสาสมัครในสถานสงเคราะหเด็กพิการและทุพลภาพ
ปากเกร็ด ซึ่งเปนภาพสะทอนที่ไดจากการประเมินโครงการพัฒนา
ระบบอาสาสมัคร ภายใตโครงการบานนนทภูมิ บานแหงความสุข
เพือ่ สรางเงือ่ นไขทีท่ าํ ใหเกิดการขับเคลือ่ นการดําเนินงานอาสาสมัคร
ของบานนนทภูมิใหเปนระบบที่มีประสิทธิภาพและเปนประโยชน
ตอสังคมตอไป

ความสําคัญของปญหา
สถานสงเคราะห เ ด็ ก พิ ก ารและทุ พ ลภาพปากเกร็ ด มี บุ ค ลากร
รวมทัง้ สิน้ 133 คน ตอเด็กพิการ จํานวน 413 คน เมือ่ จําแนกบุคลากร
ตามประเภทของงานพบวามีบุคลากรที่เกี่ยวของกับการดูแลเด็ก
ทีเ่ ปนแมบานและพีเ่ ลี้ยงเพียง 50 คน และเปนกลุมวิชาชีพทีเ่ กีย่ วของ
กั บ เด็ ก ราว 20 คนเท า นั้ น ซึ่ ง ถื อ ว า เป น ภาระที่ ค  อ นข า งหนั ก
เมื่อเทียบปริมาณงานกับจํานวนบุคลากรที่มีอยู (สถานสงเคราะห
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เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด, 2555, น.7) สวนอาสาสมัคร
ที่เขาไปทํางานในสถานสงเคราะหฯ มี 2 ประเภท คือ อาสาสมัคร
ต า งชาติ ที่ มี ร ะบบคั ด กรองจากกรมพั ฒ นาสั ง คมและสวั ส ดิ ก าร
ซึ่งมีจํานวนไมมาก และอาสาสมัครประเภทที่สอง คือ อาสาสมัคร
ทั่วไปที่สามารถเขารวมกิจกรรมเปนครั้งคราว และอาสาสมัคร
ทีไ่ ปบําเพ็ญประโยชนเพือ่ เก็บคะแนน เก็บชัว่ โมงการบําเพ็ญประโยชน
จากการถูกคุมประพฤติ การเขามาชวยเหลือหรือบําเพ็ญประโยชน
ของอาสาสมัครประเภทที่สอง จึงอาจทําใหเด็กไมไดรับประโยชน
จากอาสาสมัครเทาทีค่ วร ซํ้ารายไปกวานัน้ การเขามาแสดงความรัก
ความเมตตาของอาสาสมัครเพียงชั่วครั้งชั่วคราวแลวก็จากไปและ
ก็อาจทําใหเด็กเกิดความโหยหา นอกจากนั้นการเขามาเพื่อจัดเลี้ยง
อาหาร โดยมีเปาหมายเพือ่ ใชเด็กพิการเปนเครือ่ งมือในการสอนเรือ่ ง
บาป บุญ คุณ โทษ ใหกับลูกหลานตนเอง ก็เปนเหมือนการลดทอน
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของเด็กพิการดวยเชนกัน ดวยสภาพปญหา
ทีเ่ กิดขึน้ ดังกลาว โครงการพัฒนาระบบอาสาสมัครจึงเกิดขึน้ ดวยแนวคิด
ที่ตองการใหเจาหนาที่สถานสงเคราะหฯ รวมมือกันแกไขปญหาหรือ
คัดกรองกิจกรรมทีเ่ หมาะสมกับเด็กจากบุคคลภายนอก และสงเสริม
ใหอาสาสมัครเขามามีสว นรวมในการทํางานเพือ่ พัฒนาเด็ก สามารถ
แบงเบาภาระของเจาหนาทีผ่ ปู ฏิบตั งิ าน รวมถึงการตระหนักถึงศักดิศ์ รี
ความเปนมนุษยของเด็กทุกคน

ป ที่ 10 ฉบับที่ 1 (ตุ ล าคม 2555 – มี น าคม 2556)
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ภายใตแนวคิดดังกลาว โครงการพัฒนาระบบอาสาสมัคร จึงกําหนด
ตัวชีว้ ดั ในการดําเนินงาน 3 ประการ ไดแก (สถานสงเคราะหเด็กพิการ
และทุพลภาพปากเกร็ด, 2555, น.10)
1 มีการจําแนกประเภทอาสาสมัครอยางชัดเจน
2. มีแนวปฏิบัติเรื่องการรับ การบริหารจัดการ และการพัฒนา
ระบบอาสาสมัครอยางเปนระบบ
3. มีอาสาสมัครเขามาสนับสนุนการดําเนินงานบานนนทภูมิ
ไมนอ ยกวา 40 คน และมีการพัฒนาเพือ่ ใหไดอาสาสมัครทีม่ งุ มัน่ และ
มีทักษะในการสนับสนุนงานอยางตอเนื่องโดยกําหนดกิจกรรมการ
ดําเนินงานเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด ดังนี้
(1) สํารวจความตองการอาสาสมัครของเด็กและบุคลากร
บานนนทภูมิ
(2) จัดเวทีแลกเปลีย่ นประสบการณระหวางบุคลากร อาสาสมัคร
และผูเชี่ยวชาญ จํานวน 6 ครั้ง เพื่อกําหนดแนวปฏิบัติ
ในการรับและการบริหารจัดการอาสาสมัคร พรอมทั้ง
ประเมินผลการปฏิบัติอยางตอเนื่อง
(3) พัฒนาคูมืออาสาสมัครเพื่อสงเสริมงานบานนนทภูมิ
(4) รับสมัครและคัดกรองอาสาสมัคร
(5) ปฐมนิเทศและอบรมอาสาสมัครเพื่อเตรียมความพรอม
กอนปฏิบัติงาน
(6) ดําเนินกิจกรรมอาสาสมัคร
(7) จัดเวทีแลกเปลีย่ นประสบการณอาสาสมัคร จํานวน 3 ครัง้
ทัง้ นี้ เมือ่ กระบวนการดําเนินงานโครงการไดขบั เคลือ่ นมาจนเกือบ
สิ้นสุดระยะเวลาดําเนินการ จึงควรมีการติดตามประเมินโครงการ
เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาโครงการให ต อบสนองต อ เจตนารมณ
ที่กําหนดไวตอไป
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วัตถุประสงคการศึกษา

(1) เพื่ อ ศึ ก ษาสถานภาพของการดํ า เนิ น การตามโครงการว า
อยูในระดับใดของความสําเร็จ โดยยึดผลที่เกิดขึ้นไปเทียบกับดัชนี
ชี้วัดของโครงการ
(2) เพื่อศึกษาเงื่อนไขและกระบวนการที่นําไปสูความสําเร็จ รวมทั้ง
ขอจํากัด ปญหาอุปสรรคของการบริหารจัดการและกระบวนการ
ดําเนินโครงการ

วิธีดําเนินการศึกษา

วิธีดําเนินการศึกษาใชการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
ตามแนวทางของการศึกษาปรากฏการณจากฐานราก (Grounded
Theory) เพื่อศึกษาสภาพธรรมชาติของโครงการวามีกระบวนการ
ดําเนินการอยางไร และมีผลของโครงการเปนอยางไร รวมทัง้ เพือ่ ศึกษา
เงือ่ นไขและกระบวนการทีน่ าํ ไปสูค วามสําเร็จ ขอจํากัด ปญหา อุปสรรค
ของการบริหารจัดการและกระบวนการดําเนินโครงการ โดยใหความสําคัญ
กับความเห็นรวมกันของผูม สี ว นเกีย่ วของกับโครงการ เพราะความคิด
พื้นฐานของการวิจัยภายใตวิธีวิทยาดังกลาว เชื่อวามนุษยไดสราง
ความหมายตาง ๆ ที่อยูรอบตัวขึ้นมาจากความสัมพันธกับผูอื่น
ไมวาจะเปนเรื่องของความเอื้ออาทร ความรวมมือ การแขงขัน หรือ
การอยูรวมกันอยางเกื้อกูล ตามนัยนี้ ปรากฏการณทางสังคม หรือ
ความจริงทางสังคม จึงถูกตีความและใหความหมายโดยคนที่อยูใน
บริบททางสังคมนั้น (นภาภรณ หะวานนท, 2543, น.3)
ดังนั้น การศึกษาโดยการคิดไวลวงหนาวาสิ่งตาง ๆ มีความหมาย
ตอคนอยางไร จึงอาจทําใหไดขอ สรุปทีผ่ ดิ พลาดในการทําความเขาใจ
ปรากฏการณทเ่ี กิดขึน้ จากการดําเนินงานโครงการ เพราะปรากฏการณ
ทางสังคมมีความสลับซับซอนและหลากหลาย เราจึงไมสามารถ
ป ที่ 10 ฉบับที่ 1 (ตุ ล าคม 2555 – มี น าคม 2556)
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ทําความเขาใจปรากฏการณทางสังคมอยางมีความหมาย ถาเรามุง ศึกษา
เพียงหาแต “ความเหมือน” และละทิ้ง “ความแตกตาง” ออกไป
วิธกี ารศึกษา ใชวธิ กี ารเก็บขอมูลจากผูใ หขอ มูลหลัก (Key Informants)
ซึง่ เปนผูเ กีย่ วของกับโครงการ ดวยวิธกี ารสัมภาษณเชิงลึก (In-depth
Interview) โดยใชแนวคําถามที่ไมมีโครงสรางตายตัว แตเปนแนว
คําถามทีเ่ ปดโอกาสใหมกี ารสนทนาในประเด็นสําคัญ ๆ ไดอยางลึกซึง้
และรอบดาน เพือ่ ชวนใหสนทนาอยางเปนธรรมชาติลนื่ ไหล และไดขอ มูล
ที่ตองการโดยละเอียด เพื่อชวยใหผูวิจัยตีความปรากฏการณนั้น ๆ
ได ต รงความหมายของสิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น อั น จะนํ า ไปสู  ค วามเข า ใจใน
ปรากฏการณนนั้ ๆ อยางชัดเจน โดยแยกแนวคําสัมภาษณ ออกเปน
2 สวน ไดแก แนวคําสัมภาษณสาํ หรับอาสาสมัคร และแนวคําสัมภาษณ
สําหรับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูใหขอมูลหลัก คือ บุคคลผูมีสวนเกี่ยวของกับโครงการรวม 21 คน
ประกอบดวย เจาหนาที่ฝายบริหารงานทั่วไป ฝายประชาสัมพันธ
ฝายสังคมสงเคราะห ฝายการศึกษา ฝายฝกอาชีพและอาชีวบําบัด
ฝายสวัสดิการสงเคราะห พยาบาล พีเ่ ลีย้ งเด็ก แมบา น และอาสาสมัคร
การเลือกผูใหขอมูลหลักใชการเลือกตัวอยางเชิงทฤษฎี (Theoretical
Sampling) เพราะในกระบวนการวิ จั ย ภายใต วิ ธี วิ ท ยาดั ง กล า ว
ไมสามารถกําหนดลวงหนาไดวาจะเก็บขอมูลจากใคร หรือตองการ
ขอมูลจํานวนมากเพียงไร เพราะการเก็บขอมูลถูกกําหนดโดยขอเสนอ
เชิงทฤษฎี (Theoretical Proposition) ดังนั้นกระบวนการวิจัยดังกลาว
จึงไมอาจแยกขัน้ ตอนของการเก็บขอมูล การสรางมโนทัศน การเชือ่ ม
โยงมโนทัศน และการหาขอสรุปเชิงทฤษฎีเบื้องตนไดอยางเด็ดขาด
แตตองทําขั้นตอนตาง ๆ นี้ไปพรอม ๆ กัน (นภาภรณ หะวานนท,
2543, น. 3-4)
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ดวยเหตุนี้ จํานวนและการเลือกผูใ หขอ มูลหลัก จึงเกิดขึน้ จากความคิด
พื้นฐานที่วา ขอเสนอเชิงทฤษฎีชั่วคราว (Temporary Theoretical
Proposition) เปนเพียงแนวทางกวาง ๆ เพือ่ ใหนกั วิจยั ทราบวา ควรรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับอะไรบาง การรวบรวมขอมูลก็มิใชจะรวบรวมขอมูล
เพือ่ มาสนับสนุนขอเสนอเชิงทฤษฎีอนั ใดอันหนึง่ โดยเฉพาะ แตเปนการ
รวบรวมขอมูลเพื่อมาปฏิเสธ (Negative Case) ขอเสนอเชิงทฤษฎี
ชัว่ คราวทีน่ กั วิจยั มีอยู ทั้งนี้ เพือ่ นําความแตกตางทีพ่ บมาปรับเปลีย่ น
ขอคนพบเดิมของนักวิจัยนั่นเอง
ภายใตความคิดพื้นฐานดังกลาว การทําวิจัยจะดําเนินไปเรื่อย ๆ
จนผูวิจัยแนใจวา แมจะทําการวิเคราะหขอมูลเพิ่มขึ้น ก็จะไมชวยใน
การปรับเปลี่ยนมโนทัศนและขอสรุปเชิงทฤษฎีที่มีอยูได ซึ่งเรียกวา
ทฤษฎีถึงจุดอิ่มตัว (Theoretical Saturation) กระบวนการเก็บขอมูล
จึงยุติลง ดังนั้นการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ จึงเริ่มจาก
ผูใหขอมูลหลักคนที่หนึ่งไปเรื่อยๆ จนเกิดความอิ่มตัวของขอมูล
กลาวคือ แมจะถามขอมูลอีกอยางไร ก็จะไดขอมูลซํ้า ๆ ไมกอใหเกิด
ความหมายใหม จึงยุตกิ ารสัมภาษณ ซึง่ ในระหวางสัมภาษณไดดาํ เนิน
การบันทึกเสียง และนํามาถอดคําสัมภาษณแบบคําตอคํา จากนั้น
จึงนําตัวบท (Text) จากการถอดคําสัมภาษณมาวิเคราะหโดยอาศัย
แนวทางการสรางแนวความคิดจากขอมูลเพื่อหาขอสรุปอันเปนขอ
เสนอเชิงทฤษฎีตอไป
การวิเคราะหขอ มูลเพือ่ ทราบความหมายของความสําเร็จของโครงการ
ทีก่ าํ หนดเปนดัชนีชี้วดั ซึง่ มีลกั ษณะเชิงคุณภาพนัน้ จะวิเคราะหขอมูล
เพือ่ สรางความหมายของดัชนีวา มีคณ
ุ สมบัติ (Property) เปนประการใด
เพื่อสะทอนความหมายใหเกิดความเขาใจ การประเมินในลักษณะนี้
จึงไมไดชี้ใหเห็นแตในดานดัชนีเทานั้น หากแตวิเคราะหกระบวนการ
ป ที่ 10 ฉบับที่ 1 (ตุ ล าคม 2555 – มี น าคม 2556)
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และเงื่อนไขที่ทําใหเกิดดัชนีดวย เพื่อจะไดเปนแนวทางสําหรับการ
บริหารโครงการ ซึ่งเปนกิจกรรมการกระทําและความคิดที่มีผลตอ
ความสําเร็จของดัชนี สวนวิธีการวิเคราะหจะสรางแนวคิด (Concept)
จากขอมูลและนํามาเชือ่ มโยงเพือ่ สรางความหมายหรือคําอธิบายดัชนี
กระบวนการ และเงื่อนไขของการบริหารจัดการ เพื่อใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงการดําเนินงานโครงการใหบรรลุตามวัตถุประสงคของ
โครงการตอไป อยางไรก็ตาม เนือ่ งจากไมสามารถเปดเผยชือ่ จริงของ
ผู  ใ ห ข  อ มู ล หลั ก ได ทุ ก ชื่อ ที่ป รากฏในบทความ จึ ง เป น ชื่อ สมมติ
ที่กําหนดขึ้นแทนทั้งสิ้น

กรอบแนวคิดในการศึกษา

การประเมินโครงการพัฒนาระบบอาสาสมัครครั้งนี้ มุงศึกษาใน
ประเด็นตอไปนี้
(1) สภาพการณของการดําเนินโครงการ โดยศึกษาสภาพการณ
ทีเ่ กิดขึน้ กอนดําเนินโครงการ และการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ จากการดําเนิน
กิจกรรมตามโครงการ เพือ่ ใหบรรลุวตั ถุประสงคตามตัวชีว้ ดั ทีก่ าํ หนด
(2) การมีสว นรวมของผูม สี ว นเกีย่ วของและผลทีเ่ กิดขึน้ โดยศึกษา
เงือ่ นไขทีเ่ อือ้ ใหเกิดการเปลีย่ นแปลงไปสูค วามสําเร็จ รวมถึงขอจํากัด
ปญหา และอุปสรรคของการดําเนินโครงการ
(3) ความคาดหวังตอโครงการของผูมีสวนเกี่ยวของ โดยศึกษา
ความคาดหวั ง ของเจ า หน า ที่ ผู  ป ฏิ บั ติ ง านและอาสาสมั ค รที่ มี ต  อ
โครงการ เพราะการทีผ่ มู สี ว นไดสว นเสียกับโครงการ (Stakeholders) มี
เปาหมายหรือความคาดหวังทีเ่ ปนอันหนึง่ อันเดียวกันหรือใกลเคียงกัน
ยอมมีความสําคัญตอความรวมมือกันในการทํางานและความสําเร็จ
ของงาน
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ผลการศึกษา

สภาพการณและการดําเนินการสูเปาหมาย

กอนหนาการดําเนินโครงการพัฒนาระบบอาสาสมัคร สถานสงเคราะห
เด็ ก พิ ก ารและทุ พ ลภาพปากเกร็ ด ประสบป ญ หาการขาดแคลน
บุคลากรทีเ่ กีย่ วของกับการดูแลเด็กพิการ เนือ่ งจากบุคลากรทีเ่ กีย่ วของ
กับการดูแลเด็ก ตองรับผิดชอบงานดานอื่น ๆ เชน การดูแลบุคคล
ภายนอกที่เขามาจัดเลี้ยงอาหาร บริจาคสิ่งของ หรือการศึกษาดูงาน
ของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทัว่ ไป ทําใหเจาหนาทีต่ อ งรับผิดชอบ
ภาระงานทีค่ อ นขางหนักเมือ่ เปรียบเทียบปริมาณงานกับจํานวนบุคลากร
ที่มีอยู รวมถึงการขาดแคลนอาสาสมัครที่ตอเนื่องและมีคุณภาพ
เพราะอาสาสมัครสวนใหญ เปนอาสาสมัครทีเ่ ขาไปบําเพ็ญประโยชน
เพื่อเก็บคะแนน เก็บชั่วโมงการบําเพ็ญประโยชนจากการถูกคุม
ประพฤติ จึงอาจทําใหเด็กไมไดรบั ประโยชนจากอาสาสมัครเทาทีค่ วร
ภายใตสภาพปญหาดังกลาวสถานสงเคราะหเด็กพิการและทุพลภาพ
ปากเกร็ด จึงไดจดั ทําโครงการพัฒนาระบบอาสาสมัคร โดยมีเปาหมาย
เพื่อจัดระบบอาสาสมัครเพื่อใหมีคนเขามามีสวนรวมในการดูแลเด็ก
และสรางระบบเพือ่ ใหคนเหลานัน้ เปนอาสาสมัครทีม่ คี ณ
ุ ภาพสามารถ
ชวยแบงเบาภาระในการดูแลเด็ก
การดําเนินกิจกรรมตามโครงการนัน้ เริม่ จากการสํารวจความตองการ
ของบุคลากรภายในสถานสงเคราะหฯ วามีความตองการอาสาสมัคร
ประเภทใด ซึง่ จากการระดมความคิดเห็นของบุคลากรดังกลาว ทําให
สามารถจัดจําแนกประเภทของอาสาสมัคร ไดเปน 7 ประเภท ดังนี้
(1) อาสาสมัครฝกพูด ทุกวันเสาร
(2) อาสาสมัครสอนการบาน ทุกวันอาทิตย
(3) อาสาสมัครทําความสะอาด ทุกวันจันทร
ป ที่ 10 ฉบับที่ 1 (ตุ ล าคม 2555 – มี น าคม 2556)
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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
โครงการดังกลาวใหเปนที่รับรูของบุคคลทั่วไปผานชองทางตาง ๆ
เชน เว็บไซต อีเมล เฟสบุค แผนภาพประชาสัมพันธ หรือการพูดคุย
ผานสื่อตาง ๆ เนื่องจากชวงเวลาที่เริ่มดําเนินโครงการอยูในชวง
วันลอยกระทง จึงมีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธเพื่อรับสมัคร
อาสาสมัครใหมาชวยทํากระทงใหกับเด็กพิการ เพื่อเปนการสํารวจ
ในเบื้องตนวาจะมีผูสนใจเขามารวมเปนอาสาสมัครจํานวนมากนอย
เพียงใด แมวา การเปดรับสมัครอาสาสมัครดังกลาวจะเปนการมารวมทํา
กิจกรรมเพียงครัง้ เดียวแลวจบไป ซึง่ อาจไมสอดคลองกับประเภทและ
ความหมายของอาสาสมัครในขางตน แตก็เปนจุดเริ่มตนในการ
ประชาสัมพันธโครงการดังกลาวใหบุคคลภายนอกไดรับรูมากขึ้น
การกําหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องการรับสมัคร และการบริหารจัดการ
เริม่ จากการใหกรอกใบสมัคร แนบสําเนาบัตรประชาชน พรอมรูปถาย
และเปดโอกาสใหอาสาสมัครไดพดู คุยซักถามรายละเอียดการทํางาน
ของอาสาสมัครแตละประเภท กอนที่จะตัดสินใจวาจะสมัครเปน
อาสาสมัครประเภทใด ทั้งการสอบถามทางโทรศัพท หรือเขามา
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สอบถามทีส่ ถานสงเคราะหฯ และเมือ่ อาสาสมัครตัดสินใจวาจะสมัครเปน
อาสาสมัครประเภทใดแลว จึงนัดหมายวัน เวลา เพื่อเริ่มปฏิบัติงาน
สวนการปฐมนิเทศและอบรมอาสาสมัคร เพื่อเตรียมความพรอมใน
การปฏิบตั งิ านนัน้ ไมไดดาํ เนินการในลักษณะทีเ่ ปนทางการ แตเจาหนาที่
จะพูดคุยกับอาสาสมัคร โดยชีแ้ จงใหรบั ทราบถึงวัตถุประสงคของการเปด
รับอาสาสมัคร ลักษณะการทํางานของอาสาสมัครแตละประเภท
การดําเนินงานของสถานสงเคราะหฯ และขอปฏิบตั ใิ นการเปนอาสาสมัคร
เชน การแตงกาย การปฏิบตั ติ วั ตอเด็ก ฯลฯ รวมถึงการนัดหมายวันเวลา
ในการปฏิบตั งิ าน โดยในขณะทีผ่ เู ขียนทําการประเมินสถานสงเคราะหฯ
มีจาํ นวนอาสาสมัครทีเ่ ขามาชวยดําเนินงานมากกวา 40 คน แตมจี าํ นวน
อาสาสมัครที่เขามาชวยดําเนินงานอยางจริงจังและตอเนื่องนอยกวา
10 คน โดยแยกเปน 2 ประเภทหลัก คือ (1) อาสาสมัครที่ทํางาน
เกีย่ วของกับเด็กโดยตรง เชน การฝกพูด ดูแลเด็กพิการ สอนการบาน
สอนภาษาตางประเทศ และเลานิทาน และ (2) อาสาสมัครที่ทํางาน
ไมเกีย่ วของกับเด็ก เชน ทําความสะอาด การจัดเก็บเอกสาร และการ
บันทึกขอมูล
ดังนัน้ หากพิจารณาจากกิจกรรมซึง่ เปนขอมูลเชิงประจักษ (Outputs)
ทีเ่ กิดขึน้ จากการดําเนินการดังกลาวขางตน จะเห็นวา โครงการดังกลาว
ยังไมประสบความสําเร็จเทาทีค่ วร และยังไมบรรลุตวั ชีว้ ดั ของโครงการ
ที่กําหนดไวครบถวนทั้ง 3 ขอ โดยพบวา แมวาโครงการดังกลาวจะมี
การจําแนกประเภทอาสาสมัครทีช่ ดั เจน มีการกําหนดแนวทางการปฏิบตั ิ
เรือ่ งการคัดกรองและรับสมัครอาสาสมัคร มีการปฐมนิเทศอาสาสมัคร
และมีจาํ นวนอาสาสมัครทีเ่ ขามาสนับสนุนการดําเนินงาน มากกวา 40 คน
แตเมื่อพิจารณาถึงความตอเนื่องและยั่งยืน กลับพบวามีอาสาสมัคร
ป ที่ 10 ฉบับที่ 1 (ตุ ล าคม 2555 – มี น าคม 2556)
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ทีเ่ ขารวมกับโครงการอยางตอเนือ่ งนอยกวา 10 คน นอกจากนี้พบวา
ยังมีบางกิจกรรมที่ยังมิไดดําเนินการใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม
ที่ชัดเจนและใชประโยชนไดจริง เชน ยังไมมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยน
ประสบการณระหวางอาสาสมัครและเจาหนาที่ ยังไมมีกิจกรรม
ในการพัฒนาอาสาสมัครใหเกิดทักษะในการสนับสนุนการดําเนินการ
อยางตอเนือ่ ง สวนการพัฒนาคูม อื อาสาสมัคร แมจะมีการดําเนินการ
แต ก็ ยั ง ไม เ สร็ จ สมบู ร ณ แ ละมี ข  อ จํ า กั ด ในการนํ า ไปใช ป ระโยชน
ดังนัน้ จึงอาจทําใหเจาหนาทีผ่ ปู ฏิบตั งิ านและอาสาสมัคร ยังไมมโี อกาส
ไดสรางความเขาใจและสรางจุดหมายรวมกันในการทํางานเพื่อ
ปรับเปลี่ยนระบบการบริ ห ารจั ด การโครงการให ส อดคล อ งกั บ
ความตองการของทั้งสองฝาย ทั้งนี้ ควรพัฒนาระบบอาสาสมัครให
เกิดกลไกทีส่ ามารถขับเคลือ่ นตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ มีอาสาสมัคร
ทีม่ ีศกั ยภาพเขามามีสวนรวมในการสงเสริมพัฒนาเด็กอยางตอเนือ่ ง
และยั่งยืน อันจะเปนการชวยแบงเบาภาระของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
และสรางความสุขในการทํางานตอไป

การมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของและผลที่เกิดขึ้น
“ ... หกเดื อ นแรกแทบบอกได เ ลยว า โยนมั น ทิ้ ง ไปเถอะ
โครงการนี้ ของเดิมเลีย้ งอาหารก็มเี ยอะอยูแ ลว เอามาอีกแลวหรือ
เจาหนาทีเ่ ราก็กลัวสิ โหพี!่ จะมาจับผิดเราหรือเปลา คือทุกคนกลัว
แคอาสาสมัครตางชาติยังไมพออีกหรือ เอาคนไทยมาดวย
ทําไม...”
(ปริญญา, สัมภาษณ, 2556)
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“ ... อยางเรามาทํางานทั้งวัน แตปอนขาวมันชวงเวลาเดียว
พอถึงเวลาอืน่ มันก็เหมือนแบบวาไมรจู ะไปทําอะไร มันคลายกับวา
มันจะไปเฉพาะ เจาะจงไมไดวา อาสาสมัครตองทําแบบนีเ้ ทานัน้
มันเหมือนกับวา เรามุงมั่นอยากมาทํางาน แตจะใหเราปอนขาว
อยางเดียวแคนนั้ มันก็ดเู หมือนวาเราไมไดทาํ ประโยชนใหคุมคา
กับเวลาที่เราเสียสละมาทํา ถาเปนอยางนี้ตอไป ก็ไมรูเหมือน
กันวาจะทํางานนี้ไดนานแคไหน ...”
(นัยนา, สัมภาษณ, 2556)
คําบอกเลาของเจาหนาที่และอาสาสมัครในขางตน คือ ภาพสะทอน
ที่ แ สดงให เ ห็ น ถึ ง สาเหตุ เ บื้ อ งลึ ก ที่ ทํ า ให โ ครงการพั ฒ นาระบบ
อาสาสมัครของบานนนทภูมิ ยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร
เมื่อเทียบกับตัวชี้วัดที่กําหนด เพราะเมื่อพิจารณา “ความเปนจริง”
เบือ้ งหลังของการดําเนินงานโครงการ รวมถึงกระบวนการมีสวนรวม
ของผูมีสวนเกี่ยวของ พบวาการดําเนินโครงการดังกลาวยังมีเงื่อนไข
ที่เปนขอจํากัดและมีปญหาอุปสรรคในการดําเนินการที่สงผลตอ
ความสําเร็จของโครงการหลายประการ ดังนี้
(1) เจาหนาทีผ่ ปู ฏิบตั งิ านสวนใหญ ยังขาดความเขาใจรวมกันเกีย่ ว
กับแนวคิดและวัตถุประสงคการดําเนินงานโครงการ ซึง่ อาจเปนเพราะ
เป น โครงการใหม ท่ี คิ ด ริ เ ริ่ ม ดํ า เนิ น การเพื่ อ พั ฒ นาการจั ด ระบบ
อาสาสมัครใหมีประสิทธิภาพ และมีการทํางานที่ตองเชื่อมโยงกับ
หลายฝายทีเ่ กีย่ วของ แตบคุ ลากรจํานวนมากยังคุน เคยและเขาใจการ
ทํางานอาสาสมัครในรูปแบบเดิม จึงทําใหเกิดปญหาในปฏิบตั งิ านรวมกัน
เชน ความเขาใจในเรือ่ งของการคัดกรองระหวางอาสาสมัครกับจิตอาสา
ป ที่ 10 ฉบับที่ 1 (ตุ ล าคม 2555 – มี น าคม 2556)

019

ยังมีความเขาใจนิยามความหมายของคําวา “อาสาสมัคร” ไมตรงกัน
ความเขาใจเกีย่ วกับขอบเขตของงานอาสาสมัคร ยังไมเปนทีร่ บั รูท วั่ กัน
และเปนไปในทิศทางเดียวกัน ทําใหการเกิดความสับสนในการประสาน
การปฏิบัติ จนนําไปสูความขัดแยงระหวางเจาหนาที่ที่ทํางานรวมกัน
ดังคําบอกเลาที่วา
“ ... บางทีการสื่อสารอาจไมเขาใจวา งานอาสาสมัครกับ
งานบําเพ็ญประโยชนมันแตกตางกันอยางไร เขาก็หวังดีรับไป
แตไมไดแยกวาที่มาประจํากับมาชั่วคราว ก็เลยเลือกไมถูกวา
งานอาสา กับจิตอาสามันแตกตางกันอยางไร มันก็เลยมีปญหา
ตรงนี้ ....”
(วาสนา, สัมภาษณ, 2556)
(2) เจาหนาทีผ่ ปู ฏิบตั งิ านสวนใหญ ยังมีทศั นคติตอ การดําเนินงาน
โครงการในแงลบ โดยมีบางสวนมองวาการดําเนินงานโครงการ
ดังกลาว “เปนภาระ” “ตองวุนวาย” “ตองคอยดูแลอาสาสมัคร”
ทีเ่ ขามาทํางาน บางสวนมองวาการเขามาของอาสาสมัครเหมือนเปน
“การจับผิด” เจาหนาที่ เพราะอาจนําเรือ่ งภายในองคกรออกไปเผยแพร
ภายนอก บางสวนมองวาการเขามาของอาสาสมัคร ทําใหเจาหนาที่
ตองปรับเปลีย่ นวิธกี ารทํางานหลายเรือ่ ง ดวยมุมมองและทัศนคติดงั กลาว
จึงทําใหการปฏิบตั ติ วั ของเจาหนาทีบ่ างสวนตออาสาสมัคร เปนไปดวย
ความหวาดระแวง แสดงทาทีทไี่ มเปนมิตร จนทําใหเกิดชองวางระหวาง
ความสัมพันธของเจาหนาที่และอาสาสมัคร ประกอบกับยังไมมี
การจัดกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางอาสาสมัคร
และเจาหนาที่ ชองวางของความสัมพันธดงั กลาว จึงยังไมไดรบั การแกไข
เพื่อนําไปสูการปรับเปลี่ยนทัศนคติท่ีมีตอกันระหวางเจาหนาที่และ
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อาสาสมัคร สงผลใหชองวางของความสัมพันธดังกลาวขยายออก
กวางขึ้น จนยากที่จะนําไปสูความสําเร็จของโครงการ
(3) เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานและอาสาสมัคร มีมุมมองเกี่ยวกับ
“การทํางานอาสาสมัคร” แตกตางกัน และยังไมมกี ารสือ่ สารเพือ่ สราง
ความเขาใจรวมกัน โดยเจาหนาทีผ่ ปู ฏิบตั งิ านมองวา การเขามาทํางาน
ของอาสาสมัคร คือ การเขามาทํางานเพือ่ ชวยแบงเบาภาระของเจาหนาที่
แตในมุมมองของอาสาสมัครมองวา การสมัครใจเขามาทํางานดังกลาว
คือ การเสียสละเวลาสวนตัว เสียสละเวลาการทํามาหากิน เพือ่ มาทํางาน
ใหกบั สวนรวม ดวยมุมมองทีแ่ ตกตางกันดังกลาว สงผลใหอาสาสมัคร
เกิดความรูส กึ วาตนเองไมมอี าํ นาจอิสระในการกําหนดเปาหมายการทํางาน
ของตนเอง เพราะเจาหนาที่จะเปนผูกําหนดวาจะใหดูแลเด็กคนใด
ทํางานอะไร แตเมือ่ เขาสูก ระบวนการทํางาน อาสาสมัครกลับตองเปน
ผูค ดิ กระบวนการทํางานเองทัง้ หมด ซึง่ หากงานทีเ่ ขาไดรบั มอบหมาย
ไมตรงกับความตองการ ความถนัด หรือความรูท มี่ อี ยูเ ดิม อาสาสมัคร
บางคนจะเกิดความรูส กึ สับสนในการทํางาน ไมรวู า ตนเองควรจะทําอะไร
และทําเพือ่ อะไร จึงอาจทําใหอาสาสมัครเกิดความรูส กึ วา การเสียสละ
เวลาซึ่งเปนความสุขสวนตัว เพื่อเขามาเปนอาสาสมัคร หรือเพื่อเขา
มาชวยเหลือเด็กโดยไมหวังผลตอบแทนนั้นไมคุมคากับเวลาที่ตนเอง
ตองสูญเสียไป รวมถึงการทํางานดังกลาวก็ไมทาํ ใหเกิดความภาคภูมใิ จ
ในตนเอง หรือเกิดการพัฒนาทักษะในการทํางาน เพราะไมไดมสี ว นรวม
ในการกําหนดเปาหมายในการทํางาน และไมเกิดกระบวนการเรียนรู
ในการทํ า งาน รวมถึ ง งานที่ ไ ด รั บ มอบหมายก็ อ าจไม ต รงกั บ
ความตองการของตนเอง ประเด็นดังกลาวสะทอนไดจากคําบอกเลา
ของอาสาสมัครวา
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“... เขาจะมาแนะนํา มาบอกวา เราตองมาตอเนือ่ งอาทิตยละ 1 วัน
แตวิธีการหรือสิ่งที่เราอยากทําเราตองคิดเองทั้งหมด สมมติวา
อยากเลานิทาน ก็ไมมคี นมาบอกวาจะตองทําอยางไร มันไมมตี น คิด
บางทีกค็ ดิ ไมออกวาตองทําอยางไร หรืออยางอยากสอนหนังสือ
แตคดิ ไมออกวาจะตองทํากิจกรรมอะไรกับเด็ก เพราะไมชาํ นาญ
ก็ไมมคี นคอยแนะนําวาจะตองทําอยางไร จะสอบถามก็กลัวจะไป
รบกวนการทํางานของเขา หรือทําใหเขาทํางานไดชาลง ซึง่ มันก็
มีโอกาสจะทอได แคหาเวลาวางมาทําก็ยากอยูแลว ยังตองมา
คิดเองทําเองอีก ...”
(นฤมล, สัมภาษณ, 2556)
(4) การขาดการมีสวนรวมระหวางเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานและ
อาสาสมัคร ในการกําหนดเปาหมายและวางแผนการทํางานรวมกัน
เนือ่ งจากยังไมมกี ารถอดบทเรียนรวมกันระหวางเจาหนาทีก่ บั อาสาสมัคร
เพือ่ ทบทวนปญหาทีเ่ กิดขึน้ ในการดําเนินการ และรวมกันวางแผนการ
ดําเนินงาน กําหนดแนวทางปฏิบตั แิ ละขัน้ ตอนการทํางานใหสอดคลอง
กับความตองการของทัง้ สองฝายเพือ่ นําไปสูก ารแกไขปญหาอยางจริงจัง
ซึง่ อาจเปนเพราะทีผ่ า นมา โครงการดังกลาวเกิดขึน้ จากความตองการของ
สถานสงเคราะหฯ หากตองรอรับฟงความคิดเห็นจากผูเ กีย่ วของทุกฝาย
ก็อาจทําใหการดําเนินโครงการไมเกิดความคลองตัวและไมสามารถคิด
ริเริม่ ทําไดอยางรวดเร็ว แตเมือ่ โครงการดังกลาวดําเนินการมาไดเปน
เวลาปเศษ การถอดบทเรียนเพือ่ ทบทวนปญหารวมกันระหวางเจาหนาที่
ผูป ฏิบตั งิ านและอาสาสมัคร ถือวาเปนเรือ่ งจําเปนและไมอาจมองขาม
ทัง้ นี้ เพื่อเปดโอกาสใหอาสาสมัครเขามามีสวนรวมกับเจาหนาที่ใน
การวางแผนการดําเนินงาน กําหนดแนวทางปฏิบตั ิ ขัน้ ตอนการทํางาน
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รวมถึงการจําแนกประเภทของอาสาสมัคร โดยคํานึงถึงประโยชนที่
จะเกิดขึน้ กับเด็กและอยูบ นรากฐานของความไวเนือ้ เชือ่ ใจซึง่ กันและกัน
เปนสําคัญ เพื่อทําใหอาสาสมัครเกิดความภาคภูมิใจในการทํางานที่
ตนเองไดมสี ว นรวมคิด และรวมกําหนดเปาหมายในการทํางาน ไมวา จะ
เปนเรือ่ งของการจําแนกประเภทอาสาสมัคร หรือการกําหนดวันและ
ชวงเวลาในการทํางาน ซึง่ อาสาสมัครสวนหนึง่ มองวาไมมคี วามยืดหยุน
และตายตัวเกินไป เนือ่ งจากวันเวลาทีอ่ าสาสมัครวางไมตรงกับกิจกรรม
ที่กําหนดตามชวงเวลา อาสาสมัครหลายคนจึงไมสามารถมาทํางาน
ไดอยางตอเนือ่ ง หรือบางครัง้ ก็เกิดความรูสึกเบือ่ หนาย เพราะเขามา
ทํางานไมตรงกับชวงเวลาตามกิจกรรมทีก่ าํ หนด เชน หากวันใดมีธรุ ะ
และเขามาไมทันชวงเวลาที่ปอนขาวเด็ก ในวันนั้นอาสาสมัครก็จะไม
ไดทํางานตามที่ตนเองตั้งใจ ตองเสียเวลารอเพื่อที่จะปอนขาวเด็ก
ในมื้อตอไป จะไปทํางานดานอื่น ๆ ระหวางรอก็ไมสามารถทําได
เพราะเงื่อนไขของการทํางานตายตัว ไมยืดหยุน และกิจกรรมของ
สถานสงเคราะหฯ ก็ไมไดเอือ้ อํานวย รวมทัง้ เกรงวาจะเปนการเพิม่ ภาระ
ใหกับเจาหนาที่
(5) การบริหารจัดการระบบอาสาสมัคร ยังขาดการรวบรวมขอมูล
และจัดทําทะเบียนอยางเปนระบบ ไมมบี ตั รแสดงตนสําหรับอาสาสมัคร
เพราะแมวาแนวทางการปฏิบัติในเรื่องการรับสมัคร จะกําหนดให
อาสาสมัครตองเขียนใบสมัคร พรอมแนบรูปถายและสําเนาทะเบียนบาน
แตในทางปฏิบตั กิ ลับพบวา ความเครงครัดของการปฏิบตั ใิ นเรือ่ งดังกลาว
ยังไมเขมงวดจริงจัง จนทําใหอาสาสมัครเองยังเกิดความรูสึกวา
“การใหกรอกเอกสารใบสมัคร และพูดคุยแนะนําในเบือ้ งตน โดยไมขอดู
บัตรประชาชนหรือเอกสารใดๆ” อาจกลายเปนชองโหวทท่ี าํ ใหมจิ ฉาชีพ
แฝงตัวเขามาเปนอาสาสมัคร เพือ่ ลักพาตัวเด็กหรือทํารายเด็กไดอยาง
งายดาย การสะทอนมุมมองดังกลาวของอาสาสมัคร จึงเปนสิ่งที่ผูมี
ป ที่ 10 ฉบับที่ 1 (ตุ ล าคม 2555 – มี น าคม 2556)
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สวนเกี่ยวของจะตองตระหนักถึง เพื่อไมใหมีเหตุรายเกิดขึ้นกับเด็ก
หรือบุคลากรในองคกร เพราะนอกจากจะทําใหองคกรตองสูญเสีย
ภาพลักษณท่ดี ีแลว การมองขามเรื่องดังกลาว อาจกลายเปนสาเหตุ
สําคัญที่ทําใหโครงการตองยุติลงหากมีเหตุการณรายแรงเกิดขึ้น
(6) รูปแบบของการบริหารจัดการ ยังขาดการจัดระบบพี่เลี้ยง
อาสาสมัครเพือ่ พัฒนาการทํางาน เพราะหากวิเคราะหจากสภาพปญหา
ที่เกิดขึ้นจะพบวา อาสาสมัครจํานวนหนึ่งยังขาดความรูและทักษะ
ในการทํางาน ในขณะทีเ่ จาหนาทีก่ ม็ ภี าระความรับผิดชอบของตนเอง
จึงไมมีเวลาสําหรับการเปนพี่เลี้ยงในการทํางานใหกับอาสาสมัครได
อยางเต็มที่ ดังนัน้ การจัดระบบพีเ่ ลีย้ งอาสาสมัคร เพือ่ ใหอาสาสมัคร
ดูแลกันเองในเบือ้ งตนเหมือนพีส่ อนนอง ชวยสอนชวยแนะนําการทํางาน
โดยมีเจาหนาทีช่ ว ยเปนทีป่ รึกษาและใหคาํ แนะนําอีกระดับหนึง่ อาจชวยลด
ชองวางของความสัมพันธระหวางเจาหนาทีก่ บั อาสาสมัครลงได และ
ชวยสงเสริมใหอาสาสมัครเขาใจบทบาทหนาที่และกําหนดแนวทาง
การทํางานของตนเองไดชดั เจนมากขึน้ สามารถชวยแบงเบาภาระการทํางาน
ของเจาหนาที่ ในขณะทีท่ งั้ สองฝายก็เกิดความสุขในการทํางานรวมกัน
(7) เจาหนาทีผ่ ปู ฏิบตั งิ าน ยังขาดทักษะการสือ่ สารกับอาสาสมัคร
ชาวตางชาติ จนกลายเปนปญหาความกังวลใจของเจาหนาที่ และทําให
เกิดปญหาของความไมเขาใจกันระหวางเจาหนาที่กับอาสาสมัคร
ชาวตางชาติ รวมถึงการหวาดระแวงวาอาสาสมัครชาวตางชาติจะเขา
มาจับผิด เพราะมุมมองของมาตรฐานในการทํางานของอาสาสมัคร
ชาวตางชาติ มีความแตกตางกับมาตรฐานการทํางานของเจาหนาที่
ซึง่ ตองทํางานทามกลางสภาวะของความขาดแคลนบุคลากร อุปกรณ
เครื่องมือเครื่องใช รวมถึงยังตองแบกรับภาระที่ตองดูแลเด็กเปน
จํานวนมาก การขาดทักษะในการสือ่ สารเพือ่ ชีแ้ จงใหอาสาสมัครชาว
ตางชาติเขาใจในการทํางานของเจาหนาที่ จึงอาจกลายเปนปญหาที่
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ทําใหเจาหนาที่หลายคนเกิดความอึดอัดในการทํางาน และปฏิเสธที่
จะทํางานรวมกับอาสาสมัครชาวตางชาติทไี่ มสามารถพูดภาษาไทยได

ความคาดหวังตอโครงการ
แมวา ขอจํากัด ปญหา และอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ ในขางตน จะเปนภาพสะทอน
ทีท่ าํ ใหเห็นถึงสาเหตุทที่ าํ ใหโครงการยังไมประสบความสําเร็จเทาทีค่ วร
เนื่ อ งจากการจั ด ระบบอาสาสมั ค รยั ง เป น เรื่ อ งใหม ใ นสั ง คมไทย
การจะจัดระบบอาสาสมัครใหประสบความสําเร็จจึงอาจไมใชเรือ่ งงาย
เพราะตองคํานึงถึงองคประกอบทีส่ าํ คัญหลายประการ เชน การวางแผน
และจัดสรรทรัพยากร การแยกประเภทงานอาสาสมัคร การประชาสัมพันธ
และรับสมัครอาสาสมัคร การสัมภาษณและคัดเลือกอาสาสมัคร
การปฐมนิเทศ การอบรมอาสาสมัคร การสรางความสัมพันธระหวาง
อาสาสมัครและเจาหนาทีผ่ ปู ฏิบตั งิ าน การประสานงาน การใหคาํ แนะนํา
การประเมินผล การทําใหเปนที่ยอมรับ การบันทึกและรายงานผล
รวมถึงการรับฟงคําแนะนําจากอาสาสมัครในการปรับปรุงและพัฒนาการ
ทํางาน องคประกอบเหลานี้ลวนแตเปนสิ่งสําคัญที่ผูรับผิดชอบ
โครงการจะตองคํานึงถึง หากมีความมุงหมายที่จะทําใหระบบงาน
อาสาสมัคร มีสวนชวยในการสรางสังคมของบานนนทภูมิใหดีขึ้น
และกลายเปนบานแหงความสุขที่แทจริง
นอกจากการคํานึงถึงองคประกอบในขางตน สิ่งสําคัญที่ไมอาจมอง
ขามและตองนํามาพิจารณาเพือ่ กําหนดเปนเปาหมายของการดําเนิน
โครงการในกาวยางตอไป คือ ความคาดหวังของผูมีสวนเกีย่ วของตอ
โครงการ ผลจากการศึกษา สะทอนใหเห็นวา เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
มีความคาดหวังตอโครงการ คือ ตองการมีอาสาสมัครที่มุงมั่น และ
มีทกั ษะในการสนับสนุนการดําเนินงานของสถานสงเคราะหฯ อยางตอเนือ่ ง
ป ที่ 10 ฉบับที่ 1 (ตุ ล าคม 2555 – มี น าคม 2556)
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เพื่อ แบ ง เบาภาระในการปฏิ บั ติง านและมี ค วามสุ ข ในการทํ า งาน
สวนอาสาสมัครมีความคาดหวังตอโครงการ คือ ตองการเกิดความ
ภาคภูมใิ จ ไดพฒ
ั นาทักษะ และไดรบั คุณคาทางจิตใจในการชวยเหลือ
ผูอื่น ดังนั้น แมวาการดําเนินโครงการพัฒนาระบบอาสาสมัคร
จะมีขอ จํากัด ปญหาและอุปสรรคทีท่ าํ ใหโครงการไมประสบความสําเร็จ
เทาทีค่ วร แตหากวิเคราะหกระบวนการมีสว นรวมในการดําเนินโครงการ
ของเจาหนาทีผ่ ปู ฏิบตั ิงานและอาสาสมัคร พบวายังมีเงือ่ นไขสําคัญที่
เอือ้ ใหเกิดการเปลีย่ นแปลง เพือ่ นําไปสูค วามสําเร็จตามเปาหมายของ
โครงการ และเปนไปตามความคาดหวังของเจาหนาทีผ่ ปู ฏิบตั งิ านและ
อาสาสมัคร ดังนี้
(1) บุคลากรในองคกรมีระบบความสัมพันธแบบชวยเหลือเกือ้ กูลกัน
ยอมรับฟงความคิดเห็นซึง่ กันและกัน ซึง่ สะทอนจากการรวมกันแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ แมวาเจาหนาที่สวนใหญจะมี
ความสับสนในการดําเนินโครงการ มีทศั นคติเชิงลบเกีย่ วกับโครงการ
มีความกลัวและหวาดระแวงทีจ่ ะตองริเริม่ ทํางานในโครงการทีไ่ มถนัด
จนทําใหบางครั้งมีความคิดที่จะลมเลิกการดําเนินโครงการดังกลาว
แตการหันหนาเขามาพูดคุยกัน การถอดบทเรียนรวมกัน การยอมรับ
ฟงความคิดเห็นซึง่ กันและกัน และการชวยเหลือเกือ้ กูลกัน โดยเฉพาะ
เจาหนาทีท่ ไี่ มไดมหี นาทีร่ บั ผิดชอบโดยตรง ซึง่ ไดเขามาชวยเหลือทันที
โดยไมตองมีการรองขอในกรณีที่เจาหนาที่ผูรับผิดชอบไมวางหรือ
ติดภารกิจอื่น ไดกลายเปนจุดแข็งที่ทําใหโครงการยังคงดําเนินการ
อยูเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน แมวาโครงการยังไมประสบความสําเร็จ
ความเปาหมายที่กําหนดไวเทาที่ควร
(2) องคกรมีภาพลักษณท่ีดีตอสังคม ดวยการเปนองคกรหลัก
ในการดูแลชวยเหลือเด็กพิการและทุพลภาพ ดวยภาพลักษณทดี่ ดี งั กลาว
ทําใหบานนนทภูมิกลายเปนพื้นที่เชิงสัญลักษณในการดูแลชวยเหลือ
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เด็กพิการและทุพลภาพ องคกรกลายเปนสถานทีท่ คี่ นในสังคมจะนึกถึง
เปนอันดับแรก ๆ หากตองการทํางานอาสาสมัครเพื่อเด็กพิการ
ดวยจุดแข็งดังกลาว สถานสงเคราะหฯ จึงยังคงมีอาสาสมัครทีห่ มุนเวียนกัน
เขามาสมัครเพือ่ ชวยเหลือการทํางานอยูเ ปนประจํา หรือมีอาสาสมัคร
ที่เขามาชวยทํางาน โดยผานความรวมมือจากภาคีเครือขาย ดังเชน
สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส ที่เขามาชวยประชาสัมพันธผานโครงการ
Giving Thailand เปนตน ดังนัน้ จึงจําเปนอยางยิง่ ทีผ่ รู บั ผิดชอบโครงการ
จะตองแสวงหาความรวมมือผานภาคีเครือขายและพัฒนารูปแบบการ
ประชาสัมพันธเพื่อใหเขาถึงกลุมบุคคลที่หลากหลายมากขึ้น รวมถึง
ยังตองปรับระบบการบริหารจัดการใหสอดคลองกับสภาพปญหาอยูเ สมอ
เพือ่ ทําใหอาสาสมัครเกิดความภาคภูมใิ จในการทํางาน มองเห็นคุณคา
ของตนเองและมีความสุขในการทํางานอาสาสมัครอยางตอเนื่อง
อันจะเปนการชวยแบงเบาภาระการทํางานของเจาหนาที่ และเกิด
ความสุขในการทํางานรวมกัน
(3) สังคมไทยเปนสังคมทีม่ ขี นบธรรมเนียมประเพณี ซึง่ เปนรากฐาน
ทีห่ ลอหลอมใหบคุ คลพรอมจะทํางานอาสาสมัครเพือ่ สวนรวม ซึง่ แมวา
สภาพสังคมและเศรษฐกิจในปจจุบนั จะบีบเคนใหคนในสังคมตองเรงรีบ
และนึกถึงเรื่องสวนตัวมากกวาเรื่องสวนรวม แตเมื่อถึงภาวะที่สังคม
เกิดความเดือดรอนหรือมีใครที่ตองการความชวยเหลือ ภาพของ
การชวยเหลือเกื้อกูลกันของคนในสังคมก็จะปรากฏใหเห็นอยูเสมอ
ซึ่งจะเห็นไดวา เมื่อครั้งที่ริเริ่มดําเนินโครงการอาสาสมัคร เจาหนาที่
ไดทดลองประชาสัมพันธเพื่อเปดรับสมัครอาสาสมัครชวยทํากระทง
ผานเวบไซดและแผนโปสเตอร โดยมีเปาหมายเพือ่ รับสมัครอาสาสมัคร
จํานวน 50 คน แตมีคนมาสมัครเกือบ 100 คน สิ่งที่เกิดขึ้นจึงสะทอน
ใหเห็นวา สังคมไทยมีจุดแข็งของการพัฒนางานอาสาสมัครที่เปนตน
ทุนทางสังคม คือ มีความเปนมิตร มีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
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ผานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ที่ฝงรากลึกในสังคมมา
เปนเวลายาวนาน ซึ่งหากผูรับผิดชอบโครงการสามารถสรางพื้นที่
ที่ เ อื้ อ ให เ กิ ด การแสดงออกในเรื่ อ งดั ง กล า วอย า งเต็ ม ศั ก ยภาพ
ยอมทําใหอาสาสมัครเกิดคุณคาทางจิตใจในการชวยเหลือผูอื่น
คุณคาทีไ่ ดจากการชวยเหลือซึง่ กันและกันดังกลาวจะทําใหอาสาสมัคร
และเจาหนาทีผ่ ปู ฏิบตั ิงานมองเห็นคุณคาในตนเอง เขาใจความหมาย
ของชีวิตในตัวบุคคล และเขาใจความหมายของการดํารงอยูรวมกัน
ในสังคมมากขึ้น

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ
โครงการพัฒนาระบบอาสาสมัคร เกิดขึ้นจากแนวคิดทีต่ องการแกไข
ป ญ หาการขาดแคลนบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การดู แ ลเด็ ก พิ ก าร
และป ญ หาการขาดแคลนอาสาสมั ค รที่ ต  อ เนื่ อ งและมี คุ ณ ภาพ
โดยมีเปาหมายเพือ่ จัดระบบอาสาสมัครใหมปี ระสิทธิภาพและมีอาสาสมัคร
ทีม่ ศี กั ยภาพเพือ่ เขามาชวยดูแลเด็กอยางตอเนือ่ ง สามารถชวยแบงเบา
ภาระในการทํางานของเจาหนาที่ และเกิดความสุขในการทํางาน
ขัน้ ตอนการดําเนินการ เริม่ จากการสํารวจความตองการ การจําแนก
ประเภทอาสาสมัครออกเปน 7 ประเภทตามจํานวนวัน การกําหนด
นิยามความหมายของคําวา “อาสาสมัคร” การประชาสัมพันธเพือ่ เผยแพร
โครงการ การกําหนดแนวทางปฏิบตั เิ รือ่ งการรับสมัคร การปฐมนิเทศ
เพือ่ เตรียมความพรอมในการทํางาน การนัดหมายวันเวลาการปฏิบตั งิ าน
และการลงมือปฏิบัติตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่
ผลการประเมิน พบวา โครงการดังกลาวยังไมประสบความสําเร็จเทาทีค่ วร
จึงยังไมสามารถแกไขปญหาทีเ่ กิดขึน้ ไดตามเปาหมายและเจตนารมณ
ของโครงการอยางแทจริง
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อยางไรก็ตาม ผลทีเ่ กิดขึน้ ดังกลาว มิไดเกิดขึน้ จากการละเลย ความเพิกเฉย
หรือความไมเอาใจใสของผูม สี ว นเกีย่ วของ ในทางตรงขามกลับพบวา
ผูม สี ว นเกีย่ วของทุกฝายมีความตัง้ ใจ มีความมุง มัน่ และความพยายาม
ในการรวมกันทํางานเพื่อความสําเร็จ แตเนื่องจากโครงการดังกลาว
เปนเรือ่ งใหมสาํ หรับผูม สี ว นเกีย่ วของทุกคน จึงทําใหเกิดขอจํากัดและ
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานหลายประการ อยางไรก็ตาม หากพิจารณา
ถึงรากศัพทของคําวา “Volunteer” ในภาษาละติน ซึง่ หมายถึง การเปน
บุคคลทีม่ งุ ไปตามจิตเสรี ไมยอมถูกบังคับ หรือจัดใหอยูใ นกรอบทีจ่ าํ กัด
(สุนติ ย เชรษฐา และวินย ไมฆไตรภพ, 2548, น.10) จึงจําเปนอยางยิง่
ที่ผูรับผิดชอบโครงการ จะตองสรางเงื่อนไขที่ทําใหอาสาสมัครเกิด
ความรูสึกวา เขาไมไดถูกกําหนดใหอยูในกรอบที่จํากัด แตสามารถ
เขามาชวยทํางานในสถานสงเคราะหฯ ไดตามความปรารถนาของตนเอง
ภายใตการปฏิบตั ติ ามขอตกลงรวมกันระหวางอาสาสมัครและเจาหนาที่
โดยยึดประโยชนท่ีจะเกิดขึ้นกับเด็กเปนสําคัญ ทั้งนี้ เพื่อทําใหเกิด
ความผูกพันรวมกันระหวางเจาหนาที่ เด็ก และอาสาสมัคร ซึง่ ความผูกพัน
ที่เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาและประสบการณที่อาสาสมัครไดเขามาชวย
ทํางานในสถานสงเคราะหฯ ก็จะนําไปสูก ารขับดันใหเกิดคุณคาทางจิตใจ
ในการชวยเหลือผูอ่ืน และมองเห็นคุณคาในตนเองเพิ่มมากขึ้นตาม
ระยะเวลาทีอ่ าสาสมัครไดเขามาชวยเหลือการทํางานของสถานสงเคราะห
อยางตอเนื่อง
ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงเงื่อนไขซึ่งเปนตัวกําหนดความสําเร็จหรือ
อุปสรรคของโครงการพัฒนาระบบอาสาสมัคร พบวา โครงการดังกลาว
จะประสบความสําเร็จหรือไมนนั้ ขึน้ อยูก บั เงือ่ นไขทีส่ าํ คัญ 4 ประการ
ไดแก (1) การสรางความเขาใจและสรางจุดหมายรวมกันของผูมีสวน
เกีย่ วของในการดําเนินโครงการ (2) การสรางระบบบริหารจัดการฐาน
ขอมูลอาสาสมัครที่มีประสิทธิภาพ (3) การสรางพื้นที่เพื่อเอื้อใหเกิด
ป ที่ 10 ฉบับที่ 1 (ตุ ล าคม 2555 – มี น าคม 2556)
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การมีสวนรวมการเรียนรู และการพัฒนาทักษะในการทํางานของผูมี
สวนเกี่ยวของ และ (4) การแสวงหาความรวมมือเพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง ซึ่งหากสถานสงเคราะหฯ คาดหวังที่จะให
เกิดการพัฒนาระบบอาสาสมัครทีม่ ปี ระสิทธิภาพ สามารถชวยแบงเบา
ภาระของเจาหนาที่ในการดูแลเด็ก สิ่งสําคัญที่ผูรับผิดชอบโครงการ
และผูเกี่ยวของควรพิจารณาดําเนินการ มีดังนี้
(1) ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมพลังใหแกเจาหนาที่ทุกระดับ
เพื่อ ให บุ ค ลากรตระหนั ก ในคุ ณ ค า ของตนเองและองค ก ร
ในการเปนผูนําดานการชวยเหลือและดูแลเด็กพิการและ
ทุพลภาพ รวมถึงการชืน่ ชม ใหรางวัล และเสริมแรงซึง่ กันและกัน
(2) ควรสงเสริมใหมีการบูรณาการการทํางานรวมกันระหวาง
เจาหนาทีท่ กุ ระดับ เพือ่ สรางความเขาใจรวมกันในการดําเนิน
โครงการ รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในการ
แกปญหา โดยเนนกระบวนการมีสวนรวมของทุกฝาย
(3) ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมพลังใหแกอาสาสมัคร เพื่อให
อาสาสมัครคนพบศักยภาพของตนเอง มีทักษะที่จําเปนใน
การจัดการ สามารถเลือกวิธกี ารทํางานทีเ่ หมาะสมกับตนเอง
รวมถึ ง การจั ด ทํ า คู  มื อ การปฏิ บั ติ ง านสํ า หรั บ อาสาสมั ค ร
เพื่อพัฒนาทักษะในการทํางาน
(4) ควรเปดโอกาสใหอาสาสมัครไดเขามามีสว นรวมในการจัดระบบ
อาสาสมัคร เพื่อกําหนดเปาหมายและวางแผนการดําเนิน
โครงการใหสอดคลองกับความคาดหวังของทั้งสองฝาย และ
ทําใหเกิดบรรยากาศที่ดีในการทํางานรวมกัน
(5) ควรสงเสริมใหมกี ารสรางระบบพีเ่ ลีย้ งอาสาสมัครอยางจริงจัง
เพือ่ ลดภาระของเจาหนาทีใ่ นการดูแลอาสาสมัคร และลดชองวาง
ความสัมพันธระหวางเจาหนาที่กับอาสาสมัครใหม
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(6) ควรมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลอาสาสมัครอยางเปนระบบ
เพื่อควบคุมดูแลอาสาสมัครทั้งระบบไดอยางชัดเจน รวมถึง
ควรเพิม่ ชองทางการเผยแพรขอ มูลขาวสาร ระหวางเจาหนาที่
กับอาสาสมัครและระหวางอาสาสมัครดวยกันเองใหมากขึ้น
(7) ควรมีการพัฒนาทักษะการติดตอสื่อสารของเจาหนาที่กับ
อาสาสมัครตางชาติ หรือจัดหาบุคลากรเปนการเฉพาะสําหรับ
ทํางานดานนี้ รวมถึงควรสรางเครือขายระหวางอาสาสมัครไทย
กับอาสาสมัครตางชาติ เพือ่ รวมมือกันพัฒนาระบบอาสาสมัคร
ใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
(8) ควรมีการประชาสัมพันธงานอาสาสมัครใหเปนทีร่ จู กั และแพร
หลายในวงกวาง รวมทั้งควรสงเสริมใหมีกลไกความรวมมือ
ระหวางองคกรอาสาสมัครอยางเปนระบบ เพื่อสรางภาคี
เครือขายและขยายจํานวนอาสาสมัครใหเพิ่มขึ้น
การสรางเงื่อนไขเหลานี้ใหเกิดขึ้นในองคกร อาจไมไดขึ้นอยูกับการ
กําหนดรูปแบบของกิจกรรม องคประกอบ หรือการกําหนดหนาที่
ทีเ่ ปนลายลักษณอกั ษรแตเพียงเทานัน้ หากแตอยูท กี่ ระบวนการสราง
ความสัมพันธระหวางผูม สี ว นเกีย่ วของกับโครงการ เพือ่ สรางกระบวนการ
เรียนรูร ว มกันในการจัดการโครงการ มองเห็นความสําคัญของการทํางาน
รวมกัน มองเห็นศักยภาพของสมาชิกแตละคน มองเห็นคุณคาของ
การชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีความเปนผูนําและผูตามที่ดี รวมถึงมี
การรวมมือกันแกไขปญหาทีเ่ กิดขึน้ อยางเปนกัลยาณมิตร เพือ่ สรางใหเกิด
ระบบอาสาสมัครที่มีความเขมแข็งและยั่งยืน เพื่อทําใหบานนนทภูมิ
กลายเปนบานแหงความสุขสําหรับทุกคนอยางแทจริง
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การคุกคามทางเพศ
ในสังคมไทย
Sexual Harassment in Thai Society

เพ็ญพรรณ กี้เจริญ1

นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาสตรีศกึ ษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
บทความนี้เรียบเรียงจากวิทยานิพนธของผูเขียน ภายใตคาํ แนะนําของอาจารย
ดร.กรวิภา วิลลาส อาจารยทปี่ รึกษา อยางไรก็ตาม ขอผิดพลาดหรือความบกพรอง
ตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เปนความรับผิดชอบของผูเขียนแตเพียงผูเดียว
1

บทคัดยอ
บทความนี้นําเสนอถึงประสบการณการเผชิญกับเหตุการณการ
ถู ก คุ ก คามทางเพศในที่ ทํ า งานของข า ราชการหญิ ง ในสํ า นั ก งาน
เลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภาจํ า นวน 258 คน โดยครอบคลุ ม ถึ ง รู ป แบบ
ของการคุกคามทางเพศทางวาจา ทางกาย ทางกริยาทาทางและการใช
สือ่ ภาพ การศึกษาพบวาผูห ญิงสวนใหญตอบคําถามวาไมเคยพบเห็น
และไมเคยประสบกับเหตุการณการถูกคุกคามทางเพศ แตมีเพียง
เรือ่ งเดียวทีผ่ หู ญิงจะพบเห็นและเคยประสบกับเหตุการณการถูกคุกคาม
ทางเพศคือ การเลาเรื่องตลกลามกที่เปนคําถามหนึ่งในรูปแบบของ
การคุกคามทางเพศทางวาจา งานศึกษานี้ ยังพบวามุมมองของผูชาย
ยังมีทศั นคติตอ การคุกคามทางเพศวาเปนเรือ่ งปกติธรรมดาทีส่ ามารถ
เกิดขึ้นไดในการทํางานนั้น เห็นไดวาสังคมไทยยังมีความเหลื่อมลํ้า
ทางเพศ โดยเฉพาะการทีผ่ หู ญิงถูกคุกคามทางเพศยังเปนเรือ่ งทีต่ อง
ปกปดเอาไวและไมไดรบั การเปดเผยอยางแทจริง สวนหนึง่ เปนเพราะ
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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บทนํา
จากการศึกษาปญหาการถูกคุกคามทางเพศ พบวา สังคมยังขาด
ความเขาใจในการคุกคามทางเพศทัง้ ทีเ่ ปนความรุนแรงและเปนการเลือก
ปฏิบัติรูปแบบหนึ่งที่กระทําตอผูหญิง หากมองการคุกคามทางเพศ
ผานกรอบทฤษฎีสตรีนิยมพบวาการกดขี่หรือการเอารัดเอาเปรียบ
ทางเพศไมใชสงิ่ ใหมแตเปนปญหาทีเ่ กิดขึน้ มานานแลว แตสงั คมทัว่ ไป
ยังไมมีความเขาใจหรือใหความสนใจในเรื่องนี้เทาที่ควร ทั้งๆ ที่
ในชีวติ ประจําวันผูห ญิงบางคนถูกคุกคามทางเพศในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่
แตตนเองยังไมรูหรือคาดไมถึงวาพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนั้นเปนการ
คุกคามทางเพศ อีกทั้งปญหาการคุกคามทางเพศยังมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
และอาจกระทบตอจิตใจของผูที่ตกเปนเหยื่อ รวมทั้งยังเปนปจจัย
ทีก่ อ ใหเกิดความเหลือ่ มลํา้ ทางสังคม โดยเฉพาะในสังคมชายเปนใหญ
มักมองวาเรือ่ งการคุกคามทางเพศเปนเรือ่ งเล็กนอยไมไดเสียหายอะไร
และในหลายๆ กรณีผูหญิงถูกกระทําการคุกคามทางเพศในหลายๆ
สถานที่ รวมถึงการปฏิบตั หิ นาทีท่ งั้ ในและนอกสถานทีท่ าํ งาน ซึง่ ผูก ระทํา
มักใชอํานาจที่เหนือกวาโดยการใชความสัมพันธเชิงอํานาจระหวาง
ผูหญิงกับผูชายทั้งที่รูจักและไมรูจัก อีกทั้งยังเปนความสัมพันธ
ทีเ่ กิดขึน้ ระหวางผูบ งั คับบัญชากับผูใ ตบงั คับบัญชา และเพือ่ นรวมงาน
กับเพื่อนรวมงาน
บทความวิจัยชิ้นนี้นําเสนอผลของการสํารวจความคิดเห็นตอปญหา
การถูกคุกคามทางเพศของขาราชการหญิงในสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา โดยมีวตั ถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบ วิธีการและพฤติกรรม
การถูกคุกคามทางเพศทั้งทางวาจา ทางกาย ทางกริยาทาทางและ
การใชสอื่ ภาพ โดยอาศัยระเบียบวิธกี ารวิจยั เชิงปริมาณในการสํารวจ
ความคิดเห็นของขาราชการหญิงในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
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โดยมีกลุมตัวอยาง จํานวน 258 คน เพื่อใหทราบถึงประสบการณ
มุมมองและความเขาใจเกีย่ วกับประเด็นการคุกคามทางเพศ นอกจากนี้
ยังไดวิเคราะหเอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก พระราชบัญญัติ กฎและ
ระเบียบตางๆ เพือ่ หาแนวทางในการแกไขปญหาการถูกคุกคามทางเพศ
ในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยอาศัยทฤษฎีระบบปตาธิปไตย (Patriarchy) ซึ่งมีรากฐานมาจาก
แนวคิดสตรีนยิ มสายรากเหงา(Radical Feminist) มาวิเคราะหการกดขี่
ผูหญิงเพราะเธอเปนผูหญิง หรือผูหญิงถูกกดขี่เพราะเพศของเธอ
เนื่องจากความไมเทาเทียมกันทางเพศที่เกิดขึ้นเปนผลมาจากระบบ
ชายเปนใหญ ซึ่งสรางอุดมการณและความเชื่อที่ทําใหผูชายสามารถ
เขาถึงรางกายของผูห ญิงได โดยผูช ายเทานัน้ ทีเ่ ปนฝายเริม่ หรือฝายนํา
ในขณะทีฝ่ า ยหญิงตองเปนฝายตามในทุกกรณี ความเชือ่ เชนนีส้ ะทอน
ใหเห็นถึงการกดขี่ผูหญิงยังมีใหเห็นในทุกพื้นที่ของสังคม
ทัศนะของผูเ ขียนมองวาผูช ายยังมีทศั นคติเกีย่ วกับการถูกคุกคามทางเพศ
เปนเรื่องปกติธรรมดา เชน การจับรางกายของผูหญิงเล็กๆ นอยๆ
ไมเห็นเสียหายอะไร ซึง่ ในงานวิจยั ของผูเ ขียนไดกลาวถึงการถูกคุกคาม
ทางเพศของขาราชการหญิงในสํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภาทีม่ ผี หู ญิง
บางสวนยังขาดความรูและความเขาใจเกี่ยวกับประเด็นการคุกคาม
ทางเพศทั้งทางวาจา ทางกาย กริยาทาทาง และการใชส่ือภาพวา
มีความสําคัญหรือเกีย่ วของกับตนเองอยางไร เนือ่ งจากยังเปนเรือ่ งใหม
ในองค ก รและยั ง ไม มี ผู  ใ ดทํ า การวิ จั ย หรื อ ศึ ก ษาเรื่ อ งนี้ ม าก อ น
ทําใหการถูกคุกคามทางเพศยังเปนเรื่องที่พบไดโดยทั่วไปในองคกร
โดยเฉพาะองคกรดานนิติบญ
ั ญัติ ซึง่ เปนพื้นทีข่ องระบบชายเปนใหญ
ซึง่ สามารถพบเห็นการคุกคามทางเพศโดยการใชวาจาในลักษณะตางๆ
เชน การดาทอ การพูดเสียดสี โดยผูชายมองวาไมใชเรื่องผิดปกติ
แตอยางใด
ป ที่ 10 ฉบับที่ 1 (ตุ ล าคม 2555 – มี น าคม 2556)
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ความหมายของการคุกคามทางเพศ
ทิพยวรรณ แซปง (2552, น. 14) ระบุวา ลิน ฟาเลย (Lin Farley)
เปนผูเริ่มใชคําวา “การคุกคามทางเพศ” ขึ้นเมื่อครั้งที่เธอไดจัดทํา
หนังสือชือ่ “Sexual Shakedown: The Sexual Harassment on the Job”
เมื่อป พ.ศ. 2521 และพบวาผูชายมักคิดวาผูหญิงเปนวัตถุทางเพศ
(Sexual Objects) มากกวาเปนคนงานทีม่ หี นาทีอ่ ยางใดอยางหนึง่ โดยเฉพาะ
ซึ่งลิน ฟาเลย เสนอวาการกระทําดังกลาวเปนการยืนยันอํานาจของ
เพศชายโดยผูท กี่ ระทําการคุกคามทางเพศจะมีสถานภาพและตําแหนง
สูงกวาผูหญิงที่ถูกกระทํา
แคธารีน แม็คคินนอน (Catharine A. MacKinnon) ในงานเรือ่ ง Sexual
Harassment of Working Women: A Case of Sex Discrimination (1979)
ให ค วามหมายของการการลวนลามหรื อ การคุ ก คามทางเพศว า
เปนการแสดงออกหรือความใสใจทางเพศ ซึ่งผูมีอํานาจเหนือกวา
บังคับยัดเยียดใหแกผูมีอํานาจนอยกวา ซึ่งเปนพฤติกรรมที่เขาขาย
คุกคามทางเพศ มีหลายรูปแบบที่ผสมผสานระหวางการใชถอยคํา
รวมกับทาทาง เชน การแทะโลมเกาะแกะ การเลาเรื่องตลกลามก
การใชสายตาโลมเลีย การเสียดสี การจับเนื้อตองตัว การกอดจูบ
การเซาซี้ใหไปกินขาวหรือไปไหนมาไหนดวย
คํานิยามของ ลิน ฟาเลย มีมมุ มองทีค่ ลายคลึงกับ แม็คคินนอน วาการ
คุกคามทางเพศเปนพฤติกรมของผูช ายทีแ่ สดงสิทธิในบทบาททางเพศ
เหนือหนาที่การงานของผูหญิงในฐานะที่เปนคนงาน โดยพฤติกรรม
ดังกลาวปราศจากการตอบสนองและไมไดรบั การเชือ้ เชิญทีม่ ลี กั ษณะ
ของการจองมองเรือนรางของผูหญิง การวิพากษวิจารณไปจนถึง
การถูกเนื้อตองตัวโดยไมจําเปน และการนัดหมายแบบซํ้าๆ ซากๆ
(ทิพยวรรณ แซปง, 2552, น. 15)
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การคุกคามทางเพศไมเพียงแตจะมีความหมายทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ งเพศแลว
ยังหมายรวมถึงการละเมิดตอกฎหมาย ดังที่ คณะกรรมการวาดวย
ความเสมอภาคของโอกาสในการทํางานของสหรัฐอเมริกา (The US
Equal Employment Opportunity Commission, n.d.) ไดนิยาม
การคุกคามทางเพศวา หมายถึง การรุกทางเพศที่ไมพึงปรารถนา
การเรี ย กร อ งใหมีความสั ม พั น ธ ท างเพศ (Sexual Favors) และ
พฤติ ก รรมทางวาจาและทางร า งกายอื่ น ๆ ที่ ส  อ ไปในทางเพศ
ถือเปนการคุกคามทางเพศ การยอมจํานนตอพฤติกรรมดังกลาว
ถูกทําใหเปนวาระหรือเปนเงือ่ นไขในการจางงานแกบคุ คลใดบุคคลหนึง่
ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม หรือการปฏิเสธตอพฤติกรรม
ดังกลาวโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งถูกใชเปนพื้นฐานในการตัดสินใจ
จางงาน ซึง่ มีผลกระทบตอบุคคลนัน้ อีกทัง้ ยังมีลกั ษณะของการสราง
สภาพแวดลอมในการทํางานที่มีลักษณะขมขู เปนปฏิปกษตอกัน

กฎหมายที่คุมครองผูหญิง
จากการถูกคุกคามทางเพศ
ความเสมอภาคระหวางหญิงชายและการหามเลือกปฏิบตั โิ ดยไมเปนธรรม
ดวยเหตุแหงความแตกตางทางเพศ รวมถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
ไดถูกบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
มาตรา 30 เพื่อรับรองและคุมครอง รวมทั้งใหรัฐกําหนดมาตรการ
เพือ่ ขจัดปญหาและอุปสรรค เพือ่ สงเสริมใหบคุ คลสามารถใชสทิ ธิและ
เสรีภาพอยางเทาเทียมกันและไมเลือกปฏิบตั โิ ดยไมเปนธรรมดวยเหตุ
แหงความแตกตางทางเพศ แมวา ประเทศไทยเปนรัฐภาคีในอนุสญ
ั ญา
วาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW)
ตัง้ แตป พ.ศ. 2528 ซึง่ มีพนั ธกิจในการสรางมาตรการและกฎหมายตางๆ
ป ที่ 10 ฉบับที่ 1 (ตุ ล าคม 2555 – มี น าคม 2556)
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เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบตอผูหญิง แตรัฐและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของยังไมไดออกกฎหมายที่คุมครองและปองกันการคุกคาม
ทางเพศไวเปนการเฉพาะ
ดังนั้น การยอมรับอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรี
ในทุกรูปแบบ (CEDAW) สังคมทุกภาคสวนโดยเฉพาะฝายนิติบัญญัติ
จะตองมีทศิ ทางและสรางความตระหนักรูแ ละความเขาใจอยางชัดเจน
เกีย่ วกับการคุกคามทางเพศทัง้ ในดานกฎหมายและนโยบายในการหยุดยัง้
พฤติกรรมคุกคามทางเพศ ซึง่ เกิดกับสตรีและเด็ก ตามบทบัญญัตขิ อง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 4 ทีร่ ะบุเกีย่ วกับ
เรื่องศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพของบุคคล ยอมไดรับ
ความคุมครองเพื่อใหมีผลบังคับใชอยางจริงจัง นอกจากนี้จะตองมี
ออกกฎหมายเฉพาะเกีย่ วกับความผิดเรือ่ งการคุกคามทางเพศสามารถ
เขาสูการพิจารณาของศาลได
อยางไรก็ตาม บทลงโทษตอผูก ระทําการคุกคามทางเพศในสังคมไทย
ยังไมมกี ฎหมายใดระบุไว นอกจากกฎหมายอาญาระบุไวในมาตรา 278
ซึง่ เปนเพียงการกระทําอนาจารแกบคุ คลอายุตาํ่ กวาสิบหาป โดยขูเ ข็ญ
ดวยประการใดๆ โดยใชกําลังประทุษราย โดยบุคคลนั้นอยูในภาวะ
ที่ไมสามารถขัดขืนได หรือโดยทําใหบุคคลนั้นเขาใจผิดวาตนเปน
บุคคลอืน่ โดยระวางโทษจําคุกไมเกิน 10 ป หรือปรับไมเกิน 20,000 บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ (โพสตทูเดย 2 พฤษภาคม 2552) การกระทํา
อนาจารเปนเพียงการกระทําที่ไมสมควรทางเพศที่กระทําตอเนื้อตัว
บุคคลโดยตรง ทําใหเกิดความอับอายขายหนาในทางเพศตอหนา
ธารกํานัล ทัง้ นีก้ ฎหมายอาญาไดบญ
ั ญัตคิ มุ ครองผูห ญิงเฉพาะการขมขืน
และการกระทํ า ชํ า เรา ไม ว  า โดยการขู  เ ข็ ญ หรื อ โดยการใช กํ า ลั ง
ประทุษราย รวมทัง้ การกระทําอนาจารโดยการกอด จูบ ลูบ คลํา ปลํา้

040

วารสารสหวิ ท ยาการ
Journal of Integrated Sciences

และจับตองของสงวนหรือบังคับใหผถู กู กระทําจับตองอวัยวะเพศของ
ผูกระทําผิด ซึ่งการกระทําดังกลาวตองมีเจตนาในทางความใคร
ในทางเพศหรือทางกามารมณตอผูถูกกระทําโดยผูนั้นไมยินยอม
ดังนัน้ หากมีเจตนาอยางอืน่ ไมเปนความผิด การกระทําเหลานีเ้ ปนการ
คาดเดาไดยากทีม่ องวาผูก ระทํามีเจตนา แมวา มีกฎหมายลงโทษเกีย่ ว
กับการละเมิดทางเพศ แตยังไมมีการใหคําจํากัดความเกี่ยวกับการ
คุกคามทางเพศแตประการใด ตลอดจนแนวคิดเกี่ยวกับการคุกคาม
ทางเพศก็ไมมีอยูในกฎหมายใดเลย
นอกจากนี้กฎหมายคุมครองแรงงาน ไดแก พระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 แกไขเพิม่ เติม พ.ศ. 2551 ทีอ่ ธิบายถึงการคุกคาม
ทางเพศในมาตรา 16 ทีก่ าํ หนดหามมิใหนายจาง หัวหนางาน ผูค วบคุม
หรือผูตรวจงานกระทําการลวงเกิน คุกคามหรือกอความเดือดรอน
รําคาญทางเพศตอลูกจาง เห็นไดวา พระราชบัญญัตฉิ บับนีย้ งั มีจดุ ออน
หลายประการ ไดแก การใหการคุม ครองเฉพาะแรงงานในระบบเทานัน้
อีกทั้งยังไมคุมครองแรงงานที่ถูกคุกคามทางเพศ โดยผูกระทําที่เปน
เพื่อนรวมงาน นอกจากนี้ผูท่ปี ระกอบอาชีพเปนแมบานหรือผูทํางาน
ในองคกรอื่นๆ ตลอดจนพนักงานของรัฐก็ไมไดรับการคุมครองจาก
กฎหมายดังกลาว (Suchada Thaweesit and Pimpawan Boonmongkon
2009) เนื่องจากพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ ไดระบุคํานิยาม
รวมถึงบทลงโทษที่ครอบคลุมประเด็นการคุกคามทางเพศเฉพาะ
ลูกจางที่เปนหญิงและเด็กเทานั้น ซึ่งในความเปนจริงผูถูกกระทํา
อาจไมอยูในฐานะเปนลูกจางแตอาจเปนเด็กนักเรียน นักศึกษาหรือ
บุคคลทั่วไป ซึ่งหากถูกลวงเกินหรือถูกคุกคามทางเพศจะไมไดรับ
ความคุ  ม ครองจากพระราชบั ญ ญั ติดั ง กล า วเลย ทั้ ง นี้ สํ า นั ก งาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และโครงการสตรีและเยาวชนศึกษา
ป ที่ 10 ฉบับที่ 1 (ตุ ล าคม 2555 – มี น าคม 2556)
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(2552, น. 92) ไดใหความเห็นวากฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับการลวนลาม
ทางเพศตอผูห ญิงยังไมมกี ฎหมายคุม ครองโดยตรง นอกจากประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 278 ที่ระบุความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา
และความผิดฐานอนาจารเทานั้น แตไมครอบคลุมถึงพฤติการณ
ในการลวนลามทางเพศตอผูหญิง
จะเห็นไดวาการคุกคามทางเพศเปนการละเมิดสิทธิ เสรีภาพ และ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยในการดํารงชีพและความเปนอยูสวนตัว
ซึง่ กอใหเกิดปญหาและมีผลกระทบอยางมาก ไมวา จะเปนผลกระทบ
ตอผูถูกกระทําทั้งตอหนวยงานและสังคม ซึ่งที่ผานมาสังคมจะให
ความสําคัญเกีย่ วกับเรือ่ งสิทธิมนุษยชนระหวางหญิงและชายมากขึน้ ก็ตาม
แตผูท่ีเกี่ยวของก็ยังไมเห็นความสําคัญกับปญหาการถูกคุกคาม
ทางเพศนีเ้ ทาทีค่ วร โดยเฉพาะอยางยิง่ การถูกลวงละเมิดหรือการถูก
คุ ก คามทางเพศในหน ว ยงานภาครั ฐ ที่ มี เ พิ่ ม ขึ้ น ทั้ ง นี้ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ไดมกี ารจัดตัง้ ศูนยรบั เรือ่ งราว
รองทุกขของขาราชการภายในหนวยงานและไดรบั เรือ่ งราวการรองทุกข
จากขาราชการและพนักงานมักจะมีเรื่องการถูกคุกคามทางเพศ
อยูด ว ยเสมอ ทัง้ ทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.)
มีพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 บัญญัติวา
“ขาราชการพลเรือนสามัญตองไมกระทําการอันเปนการลวงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.” ดังนั้นสํานักงานคณะ
กรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) จึงไดกําหนดรายละเอียดวา
การกระทําเชนใดเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ และไดออกกฎ
ก.พ. วาดวยการกระทําอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
พ.ศ. 2553 ไดกําหนดรูปแบบการคุกคามทางเพศทางวาจา ทางกาย
ทางกริยาทาทางและการใชส่ือภาพที่ผูกระทําไมพึงประสงคหรือ
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กอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญทางเพศวาเปนการคุกคามทางเพศ
ทั้งสิ้น อีกทั้งกําหนดโทษทางวินัยทั้ง 5 สถาน ซึ่งใชบังคับเฉพาะกับ
ขาราชการพลเรือนสามัญ 19 กระทรวงเทานัน้ แตไมครอบคลุมตํารวจ
ทหารหรือหนวยงานภาครัฐอืน่ ใด ทัง้ นีก้ ารถูกคุกคามทางเพศในระบบ
ราชการสวนใหญยังไมใชเรื่องสําคัญที่หนวยงานนั้นๆ จะลงโทษ
ผูกระทําความผิดถึงขั้นไลออก สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว และโตรงการสตรีและเยาวชนศึกษา (2552, น. 92)
ไดใหความเห็นวา การลงโทษขาราชการทีม่ พี ฤติกรรมลวงละเมิดทางเพศ
ผูหญิงไมวาจะเปนการอนาจาร การหลอกลวงเพือ่ มีเพศสัมพันธหรือ
การจดทะเบียนซอน ตลอดจนการนอกใจภรรยามักจะไดรับโทษ
ทีเ่ บาบางเพราะการกําหนดโทษตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบสวน
ขอมูลที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) รวบรวม
มายังพบวา กรณีการลวงละเมิดทางเพศมีโทษเพียงตัดเงินเดือน
รอยละ 5 เปนเวลา 2 เดือน ซึ่งเปนโทษที่เบาบางเมื่อเทียบกับ
ความเสียหายที่เกิดกับผูหญิง อีกทั้งในบางกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ
การถูกคุกคามทางเพศขึน้ ในหนวยงานภาครัฐมักมีการรอมชอมซึง่ กัน
และกันหรือการรองขอเพือ่ ใหระงับพฤติกรรมดังกลาว และหากมีหลักฐาน
ชัดเจนวามีความผิดจริงก็เปนความผิดวินัยที่ไมรายแรง เพียงแคการ
วากลาวตักเตือนหรืออยางมากก็ลงโทษภาคทัณฑเทานัน้ และเมือ่ พน
กําหนดโทษผูก ระทําความผิดก็มกั กลับมากระทําการคุกคามทางเพศ
กับผูหญิงคนเดิมหรือคนใหมไดอีก เพราะบทลงโทษที่นอยทําให
ผูก ระทําความผิดไมเกรงกลัวสะทอนใหเห็นวาสังคมขาดความเคารพ
ในศักดิศ์ รีความเปนมนุษยของผูห ญิงโดยมองเรือ่ งการคุกคามทางเพศ
ไมมีความสําคัญแตอยางใด ในสวนของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เปนหนวยงานสังกัดรัฐสภาและไมไดขนึ้ ตรงกับสํานักงานคณะกรรมการ
ป ที่ 10 ฉบับที่ 1 (ตุ ล าคม 2555 – มี น าคม 2556)
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ขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ซึง่ จากพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 มีการออกกฎหมายเกีย่ วกับการคุกคามทางเพศ
ทีส่ ามารถใชบงั คับเฉพาะกับขาราชพลเรือนสามัญ 19 กระทรวงเทานัน้
ไมรวมหนวยงานอื่นๆ ที่ไมไดสังกัดกับสํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ดังนั้นสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงไดมี
การออกพระราชบัญญัติขาราชฝายรัฐสภา พ.ศ. 2518 แกไขเพิม่ เติม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554 วาดวยวินัย
ขาราชการรัฐสภาสามัญมีการระบุเพียงรายละเอียดการลงโทษทาง
วินัยรายแรงตามกฎ ก.ร. (ขอ 11) เกี่ยวกับการกระทําอันไดชื่อวาเปน
ผูประพฤติชั่วอยางรายแรง และเปนกรณีเกี่ยวกับเรื่องชูสาวเทานัน้
ตอมาหนวยงานตางๆ ในระบบราชการไดเห็นความสําคัญกับปญหา
การคุกคามทางเพศของบุคลากรภายในองคกรมากขึน้ ดังนัน้ หนวยงาน
สังกัดรัฐสภารวมทั้งผูบริหารที่เกี่ยวของไดใหความสําคัญกับปญหา
การถูกคุกคามทางเพศมากขึ้น จึงมีการออกพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554 ไดมีบทบัญญัติและไดออกกฎ ก.ร.
วาดวยวินัยขาราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. 2555 ที่ไดระบุเรื่อง
การลวงละเมิดทางเพศและคุกคามทางเพศ เอาไวในขอ 4 ทีค่ รอบคลุม
ประเด็นการคุกคามทางเพศในทุกรูปแบบ อยางไรก็ตามการถูกคุกคาม
ทางเพศของผูหญิงในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภายังมีผหู ญิงบางคน
ที่ขาดความรูและความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องการคุกคามทางเพศวา
คืออะไร และมีความสําคัญหรือเกีย่ วของกับตนเองอยางไร ซึง่ เรือ่ งนี้
ยังเปนเรือ่ งใหมในองคกรและยังไมมผี ใู ดทําการวิจยั หรือศึกษาเรือ่ งนี้
อยางจริงจัง รวมทั้งยังไมมีการระบุเกี่ยวกับเรื่องความเสมอภาค
ระหวางหญิงชายใหเปนกระแสหลักภายในองคกร ซึง่ จะเกิดประโยชน
กับขาราชการ เนือ่ งจากขาราชการทั้งหญิงและชายจะไดรบั สิทธิและ
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โอกาสความกาวหนาในหนาที่การงาน ตลอดจนสุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยในการทํางาน อีกทั้งยังเปนหลักประกันที่มั่นคงใหกับ
ผูหญิงตอไป นอกจากนี้ยังทําใหผูหญิงกลาที่จะออกมาตอสูและ
เผชิญหนากับปญหาเหลานี้

สาเหตุหลักของการถูกคุกคามทางเพศ :

ระบบปตาธิปไตยและความไมเทาเทียมกันของอํานาจ
ในสังคมไทยยังมีความสัมพันธเชิงอํานาจที่ไมเทาเทียมกันอยูบน
พื้นฐานความแตกตางทางเพศ โครงสรางทางสังคมและวัฒนธรรม
ยังเอื้อประโยชนบางประการใหผูชายควบคุมและครอบงําผูหญิง
โดยมองสถานภาพความเปนรองในดานของสรีระรางกายทีด่ อู อนแอ
และตองไดรบั การคุม ครองจากบิดาและพีช่ าย นอกจากนีย้ งั มีคา นิยม
ของคนในสังคมที่สงผานวาทกรรมรุนตอรุนวาผูหญิงมีหนาที่และ
บทบาทในการดูแลครอบครัวซึง่ คือเมียและแมเทานัน้ การถูกควบคุม
ในเนื้อตัวรางกายนี้ทาํ ใหผหู ญิงถูกกดขีแ่ ละเปนเพียงสมบัติของผูชาย
ดังที่ เคต มิลเล็ต (Kate Millett) ไดเขียนหนังสือชือ่ Sexual Politics เมือ่ ป
ค.ศ. 1971 เสนอวา การทีผ่ ชู ายมีอาํ นาจเหนือผูห ญิงและสามารถควบคุม
ผูห ญิงใหอยูภ ายใตความตองการของผูช าย การยอมรับของสังคมตอ
ความสัมพันธทางเพศทีเ่ หลือ่ มลํา้ กันทางอํานาจ ซึง่ ผานกระบวนการ
ขัดเกลาทางสังคม (Millett 1971 อางถึงใน วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545,
น. 89) โดยกลุมที่ครอบงําในสังคมเปนผูก าํ หนดความเปนหญิงและ
ความเปนชายตามคานิยมและความตองการของตน ซึง่ มีผลตอบทบาท
ที่แตละฝายตองกระทํา และมีผลตอสถานภาพทีต่ ามมา เชน ความเปน
ผูหญิงหมายถึงความออนแอ ไมกลาตัดสินใจ ชอบใชอารมณและ
ไมมีเหตุผล สถานภาพเชนนี้ทําใหผูหญิงตกเปนรองผูชายเสมอมา
ป ที่ 10 ฉบับที่ 1 (ตุ ล าคม 2555 – มี น าคม 2556)
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อยางไรก็ตามความมีอํานาจสูงสุดของผูชายมิไดหมายถึงเรื่องสรีระ
เพียงอยางเดียว แตยงั รวมถึงการยอมรับระบบคานิยมในบทบาทหรือ
บุคลิกลักษณะ เคต มิลเล็ต เสนอวาการกดขี่ผูหญิงไดรวมเรื่องการ
คุกคามทางเพศเขาไปดวย

การถูกคุกคามทางเพศในหนวยงานภาครัฐ
การถูกคุกคามทางเพศมักพบไดทั้งในสถานศึกษา สถานที่ราชการ
และองคกรตางๆ อยูบ อ ยครัง้ ทัง้ นีก้ ารศึกษาของ กฤตยา อาชวนิจกุล
(2552, น. 22) ไดรวบรวมประเด็นของการถูกคุกคามทางเพศใน
ประเทศไทยระหวางป 2545-2551 พบวาปญหาการถูกคุกคาม
ทางเพศไดเกิดขึ้นมานานแลวแตบุคคลทั่วไปยังไมมีความเขาใจหรือ
ใหความสนใจในเรื่องนี้เทาที่ควร ทั้งๆ ที่ในชีวิตประจําวันผูหญิงบาง
คนถูกคุกคามทางเพศ แตตนเองยังไมรูหรือคาดไมถึงวาพฤติกรรมที่
เกิดขึ้นนั้นเปนการคุกคามทางเพศ เชน กรณีอาจารยผูชายคุกคาม
ทางเพศนักศึกษาสาวในมหาวิทยาลัยของรัฐ 2 แหงในชวงตนป 2551
ซึง่ ลักษณะการคุกคามทางเพศของอาจารยทงั้ สองมีความใกลเคียงกัน
คือการยืน่ ขอเสนอโดยการจับ กอด จูบและลูบไลรา งกาย เชน หนาอก
ลําตัว เพือ่ แลกกับเกรดของนักศึกษาทีต่ าํ่ กวาเกณฑ เหตุการณเหลานี้
มักเกิดภายในหองพักอาจารย ซึง่ เปนสถานทีป่ ลอดผูค นและกอใหเกิด
การคุกคามทางเพศไดงาย สะทอนใหเห็นถึงรางกายของผูหญิง
มี คุ ณ ค า ไว สํ า หรั บ ตอบสนองความต อ งการของผู  ช ายเท า นั้ น
อีกทั้งสังคมมักตั้งคําถามกับฝายหญิงวาเปนฝายสมยอมมากกวาจะ
เปนการถูกคุกคามทางเพศ
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ผลการศึกษาผูวิจยั ซึง่ ไดทาํ การสํารวจปญหาการถูกคุกคามทางเพศ
ของขาราชการหญิงในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาพบวา สถานภาพ
ทางสังคมของผูหญิงมีสวนสําคัญที่ทําใหผูหญิงถูกคุกคามทางเพศ
โดยมีปจจัยดานอายุที่ตํ่ากวา 35 ป มีสถานภาพโสดและตําแหนงที่
เทากับผูชายหรือนอยกวาจะประสบกับการถูกคุกคามทางเพศได
มากกวา นอกจากนี้ยังพบวาการใชวาจาในการคุกคามทางเพศพบ
มากในลักษณะของการเลาเรือ่ งตลกลามกและการวิพากษวจิ ารณรปู ราง
หนาตาของผูหญิง ซึ่งผูชายมีทัศนคติวาการกระทําเชนนี้ถือวาเปน
เรือ่ งปกติธรรมดา ดังตารางแสดงรายละเอียดสถานภาพของขาราชการหญิง
ในสํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา และตารางแสดงรอยละของขาราชการหญิง
ที่เผชิญกับการถูกคุกคามทางเพศ
ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดสถานภาพของขาราชการหญิงใน
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สถานภาพ
1. อายุ
- 25 – 35 ป
- 36 ป – 45 ป
- 46 ปขึ้นไป

รอยละ
66
29
5

2. สถานภาพการสมรส
65.50
- โสด
31.80
- สมรส
2.70
- หยา

สถานภาพ

รอยละ

3. การศึกษา
- ตํา่ กวาปริญญาตรี 13.60
56.20
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
30.20
4. ตําแหนง
- ทัว่ ไป
- นักวิชาการ

ป ที่ 10 ฉบับที่ 1 (ตุ ล าคม 2555 – มี น าคม 2556)

60.00
40.00
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ตารางที่ 2 แสดงรอยละของขาราชการหญิงที่เผชิญกับการถูก
คุกคามทางเพศ
รูปแบบการถูกคุกคามทางเพศ
1. การถูกคุกคามทางเพศทางวาจา
- การถูกวิพากษวิจารณรูปราง
หนาตาหรือการแซวเรือนราง
- การเลาเรื่องตลกลามก
- การถูกตามตือ้ ตามจีบหรือชักชวน
ไปไหนสองตอสอง
- การพูดสองแงสองงาม
2. การถูกคุกคามทางเพศทางกาย
- การจับมือ จับแขน ลูบแขน โอบไหล
- การนัง่ ใกลชดิ เกินจําเปนหรือเอาตัว
เบียดรางกายของ ผูห ญิงอยางจงใจ
- การจับตองของสงวนในรางกาย
หนาอก กน สะโพกหรืออวัยวะเพศ
3. การถูกคุกคามทางเพศทางกริยาทาทาง
- การจองมองแบบกรุมกริ่มหรือใช
สายตาแทะโลมเรือนรางของผูห ญิง
- การใชนว้ิ มือทําสัญลักษณทางเพศ
- การใชปากทําทาจูบหรือเลียริมฝปาก
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รอยละของผูหญิงที่เผชิญ
กับการถูกคุกคามทางเพศ

50.00
63.57
17.83
29.06
24.80
16.67
2.33

24.81
2.71
5.05

รูปแบบการถูกคุกคามทางเพศ
4. การถูกคุกคามทางเพศทางการใช
สื่อภาพ
- การนําภาพโปเปลือยเปนภาพพัก
หนาจอในเครื่องคอมพิวเตอรหรือ
มือถืออยางจงใจ
- การไดรับอีเมลท่ีมีขอความ ภาพ
คํากลอนที่ลามก
- การจับกลุม ดูหนังโปหรือภาพลามก
- การนําปฏิทินภาพผูหญิงนุงนอย
หมนอยมาตั้งบนโตะทํางาน

รอยละของผูหญิงที่เผชิญ
กับการถูกคุกคามทางเพศ

18.22

30.62
43.02
29.07

ขอคนพบที่สําคัญประการหนึ่ง คือ ผูชายมักจะไมกระทําการคุกคาม
ทางเพศกับผูหญิงทีอ่ ายุมาก เปนโสดหรือแตงงานแลวและมีตาํ แหนง
หนาที่การงานที่เหนือกวา ซึ่งผูชายจะใหความเกรงใจและไมกลาที่
จะแสดงทาทีหรือพูดคุยเกีย่ วกับเรือ่ งเพศ โดยวัฒนธรรมของไทยเรือ่ ง
เพศของผูหญิงยังถูกปดกั้นทําใหผูหญิงและผูชายมีอํานาจทางสังคม
ที่ไมเทาเทียมกัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของสตรีนิยมสายรากเหงา
(Radical Feminism) อธิบายถึงความไมเทาเทียมกันทางเพศเกิดจาก
อุดมการณระบบชายเปนใหญ (Patriarchy) ที่กดขี่เอารัดเอาเปรียบ
ผูหญิงทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมที่ทําให
ผูหญิงมีสถานภาพเปนรองผูชาย โดยเฉพาะเรื่องกามารมณที่ผูชาย
แสดงตอผูหญิงถูกทําใหเชื่อวาเปนเรื่องปกติและชอบธรรม
ป ที่ 10 ฉบับที่ 1 (ตุ ล าคม 2555 – มี น าคม 2556)

049

ในทัศนะของผูว จิ ยั ตอปรากฏการณการคุกคามทางเพศทีผ่ ชู ายกระทํา
ตอผูหญิงอาจเกิดขึ้นในลักษณะของสถานที่เอื้อใหเกิดเหตุการณ
การคุกคามทางเพศเกิดขึ้น ทั้งนี้ พบวาเวลา โอกาสมีความสัมพันธ
กับสถานที่ ซึง่ ผูก ระทําอาจจะพบเห็นเหยือ่ ทีต่ นเองสนใจกําลังอยูค นเดียว
ในตอนเชาหรือตอนเย็นทีไ่ มมีคนพลุกพลาน โดยผูชายตองการแสดง
ความเหนือกวาและจงใจกระทําการคุกคามทางเพศกับเหยือ่ ทัง้ การจับมือ
ถือแขน การจองมองแบบกรุม กริม่ และการใชรา งกายของตนเองเบียดเขา
กับรางกายของผูหญิงในขณะที่ผูหญิงไมทันระมัดระวังตนเอง เห็นได
วาการกระทําเชนนี้ผูชายมักไมสนใจวาผูหญิงจะเกิดความรูสึกเชนไร
สะท อ นให เ ห็ น ว า ร า งกายของผู  ห ญิ ง เป น แหล ง ดึ ง ดู ด ใจทางเพศ
เชน รูปรางหนาตา อายุ และสถานภาพทางสังคมที่ดอยกวาเปน
ป จ จั ย ที่ ผู  ช ายแสดงออกทางเพศในลั ก ษณะของการใช อํ า นาจ
ที่เหนือกวาบังคับใหผูหญิงยอมรับพฤติกรรมทางเพศที่ผูหญิงไมพึง
ปรารถนา ภายในบริบทของความสัมพันธเชิงอํานาจทีไ่ มเทาเทียมกัน
ระหวางหญิงชาย

บทสรุปและขอเสนอแนะ
การคุกคามทางเพศไมวา จะเปนการเลาเรือ่ งตลกลามกหรือการวิพากษ
วิจารณรูปรางหนาตาของผูหญิงยังเปนเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นไดใน
การทํางาน ซึ่งเปนรูปแบบหนึ่งของการคุกคามทางเพศทางวาจาที่
ผูชายมักมองวาการคุกคามทางเพศเปนเพียงเรื่องเล็กนอยหรือเปน
เรื่องปกติธรรมดาที่ไมเสียหายอะไร แตในทางกลับกันผูหญิงที่ถูก
กระทําการคุกคามทางเพศในรูปแบบตางๆ มักเกิดความกลัวและ
อับอาย ทําใหไมกลาที่จะเปดเผยเรื่องวาตนเองถูกคุกคามทางเพศ
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เห็นไดวาความกลัวและความอายจากการถูกคุกคามทางเพศยังเปน
ปญหาที่ซอนเรนและไมไดรับการแกไขอยางแทจริง หากผูหญิงออก
มาเปดเผยขอมูลวาตนเองเคยตกเปนเหยือ่ มักถูกสังคมมองในดานลบ
และเกิดผลกระทบตอสภาพรางกายและจิตใจหรือตอหนาที่การงาน
ทําใหผูหญิงที่เผชิญกับการคุกคามทางเพศบางคนไมกลาเปดเผย
เรือ่ งราวดังกลาว เนือ่ งจากกังวลเรือ่ งความมัน่ คงปลอดภัยในการทํางาน
หากฝายผูก ระทํามีอาํ นาจเหนือกวาหรือเปนผูบ งั คับบัญชา สวนผูห ญิง
มีตําแหนงหนาที่หรือสถานภาพทางสังคมที่ดอยกวาอาจถูกขมขูและ
ไมไดรับความปลอดภัยจากการทํางาน ผูเขียนเห็นวา ผูหญิงที่ถูก
คุกคามทางเพศควรไดรบั การสนับสนุนใหกลาทีจ่ ะออกมาเผชิญหนา
กับปญหาการคุกคามทางเพศ เพื่อนําไปสูการสรางมาตรการและ
กลไกในการปองกันการคุกคามทางเพศตอผูหญิง
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เศรษฐกิจพอเพียง
กับความเสมอภาค
หญิงชายในครัวเรือน
Sufficiency Economy and Gender
Equality in the Household

จิราภรณ ลิสกุลรักษ 1

นักศึกษาปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรีศึกษา วิทยาลัย
สหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
สํ านั กงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอั นเนื่อ งมาจาก
พระราชดําริ

1

บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อคนหาวาปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย งมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ความเสมอภาคระหว า งหญิ ง ชายใน
ครัวเรือนหรือไม และเปนอยางไร เปนการวิจยั เชิงผสานวิธี โดยการเก็บ
รวบรวมและวิเคราะหขอ มูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม 62 ครัวเรือน
และเชิงคุณภาพจากสัมภาษณเชิงลึก 8 ครัวเรือนของชุมชนบางรักนอย
จังหวัดนนทบุรีท่ีเปนชุมชนตนแบบในการนอมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต เพื่อตองการ
หาความสัมพันธเชือ่ มโยงทางทฤษฎีระหวางแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
กับแนวคิดความเสมอภาคระหวางหญิงชาย ผลการศึกษาพบวา
มีระดับความสัมพันธอยูในระดับระดับมาก มีรปู แบบการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมในการรับผิดชอบงานในบานและงานนอกบานระหวาง
ผูหญิงและผูชายที่ตายตัวตามเพศสรีระ หรือวัฒนธรรมตามบทบาท
ทางเพศที่สังคมโดยทั่วไป นอกจากนี้ ยังเพิ่มบทบาทใหกับผูหญิงได
เขามามีสว นรวมในการตัดสินใจเรือ่ งตางๆ ในครัวเรือน เปนเพือ่ นรวมคิด
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
การส ง เสริ ม ความเสมอภาคระหว า งหญิ ง ชายในสั ง คมไทยเป น
เปาหมายสําคัญของแผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) (สํานักงานกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว, 2550) ซึ่งมีเปาประสงคใหสังคมไทย
เปนสังคมที่เสมอภาคระหวางหญิงชาย มีเจตคติตอการสงเสริม
บทบาททีด่ ี ตระหนักและยอมรับถึงบทบาทสตรีในบริบทตางๆ ทัง้ ดาน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยางเทาเทียมกัน โดยสตรีทุกกลุม
มีโอกาสเขาถึงและไดรบั การศึกษาทุกระดับ มีโอกาสเรียนรูต ลอดชีวติ
รวมถึงการพัฒนาศักยภาพดานตางๆ อยางเหมาะสม สตรีไดรับ
การสงเสริมสุขภาวะ มีความมั่นคงในชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
สงเสริมสตรีใหมคี วามมัน่ ใจและมีศกั ยภาพในการเขารวมทางการเมือง
การบริหารและการตัดสินใจในระดับตางๆ โดยบริบทของแผนพัฒนาสตรีฯ
ฉบับที่ 11 มีความเชือ่ มโยงกับอนุสญ
ั ญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบตั ิ
ตอสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination Against Women - CEDAW) ขององคการสหประชาชาติ
(สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2546) ที่ประเทศไทย
ได ใ ห สั ต ยาบั น ไว เ มื่อ ป พ .ศ. 2528 รวมทั้ ง ปฏิ ญ ญาป ก กิ่ ง และ
แผนปฏิบัติการเพื่อความกาวหนาของสตรี (Beijing Declaration and
Platform for Action - BFPA) ซึ่งมีประเด็นขอหวงใยในความไมเสมอ
ภาคของผูหญิง 12 ประเด็นสําคัญ ไดแก ผูหญิงกับความยากจน
ผูหญิงกับการศึกษาและฝกอบรม ผูหญิงกับสุขภาพ ความรุนแรงตอ
ผูห ญิง ผูห ญิงกับความขัดแยงทีม่ กี ารใชอาวุธ ผูห ญิงกับการมีสว นรวม
ทางเศรษฐกิจ ผูหญิงกับการตัดสินใจทางการเมืองและการบริหาร
กลไกเชิงสถาบันเพื่อความกาวหนาของผูหญิง สิทธิมนุษยชนของ
ป ที่ 10 ฉบับที่ 1 (ตุ ล าคม 2555 – มี น าคม 2556)
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ผูห ญิง ผูห ญิงกับสือ่ ผูห ญิงกับสิง่ แวดลอม และเด็กผูห ญิง ประเทศไทย
ไดดาํ เนินการกับปญหาการเลือกปฏิบตั ริ ะหวางหญิงชายและสงเสริมสตรี
มีความคืบหนาในการแกไขกฎหมายที่ขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรี
เชน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติ
ชื่อบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 ที่อนุญาตใหผูหญิงสามารถเลือกใช
นามสกุลของตนเองได พระราชบัญญัตคิ าํ นําหนานามหญิง พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติการขจัดความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 และ
กฎหมายอืน่ ๆ ทีน่ า จะสงผลตอการแกปญ
 หาความไมเสมอภาคระหวาง
หญิงชายในสังคมไทย
อยางไรก็ตาม ยังคงพบวา ยังมีการใชความรุนแรงในครอบครัว ถึงแมจะมี
พระราชบัญญัตคิ มุ ครองผูถ กู กระทําความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
เพื่อสรางมาตรการปองกัน เยียวยาผูกระทําและผูถูกกระทําดวย
ความรุนแรงไมใหเกิดซํ้าหรือทวีความรุนแรงมากขึ้น แตทวาปญหา
ความรุนแรงดังกลาวไมไดลดนอยลงแตอยางใด จากรายงานขอมูล
สถานการณดา นความรุนแรงของประเทศไทยและตามมาตรา 17 แหง
พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ. 2550 โดยสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (2553, น. 14)
พบวา มีเด็กและสตรีทถี่ กู ทํารายและมารักษาทีโ่ รงพยาบาลมีแนวโนมสูงขึน้
ในป 2548 มีจาํ นวน 11,542 ราย ในป 2553 เพิม่ ขึน้ เปนจํานวน 25,767 ราย
หรือคิดเปนรายวันจาก 32 รายตอวัน เปน 71 รายตอวัน นอกจากนี้
พบวา ผูห ญิงและเด็กหญิงถูกกระทําความรุนแรงมีสดั สวนใกลเคียงกัน
มาตลอดตั้งแตป 2548 - 2553 โดยสาเหตุที่มาเกิดจากผูกระทํา
ที่เปนบุคคลภายในครอบครัว หรือผูใกลชิดมากกวาเปนบุคคลที่ไม
เคยรูจ กั อีกทัง้ พบวา สถานทีเ่ กิดเหตุสว นใหญเปนทีพ่ กั ของผูเ สียหายเอง
(ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 จํานวนผูหญิง เด็กหญิง และเด็กชายที่ถูกกระทําความ
รุนแรง ป 2548-2553
ผูถูก
กระทํา

ผูห ญิง
เด็กหญิง
เด็กชาย
รวม
เฉลีย่
(ราย/วัน)

2548

2549

2550

2551

2552

2553

จํานวน %

จํานวน %

จํานวน %

จํานวน %

จํานวน %

จํานวน %

49
40
9
100

13,565 51
11,404 43
1,632 6
26,631 100

11,152 47 12,554 49
10,702 46 11,684 45
1,657 7 1,529 6
23,511 100 25,767 100

52 -

73 -

5,656 49 7,901 50 9,469
5,094 44 6,380 40 7,772
792 7 1,601 10 1,826
11,542 100 15,882 100 19,067
32

-

44

-

64 -

71 -

ที่มา : รายงานสรุปขอมูลของศูนยพ่งึ ได
สถานการณครอบครัวไทยจากสํามะโนประชากรและเคหะป 2553
ของสํานักงานสถิตแิ หงชาติ (2554) พบวา โครงสรางประชากรวัยเด็ก
และวัยแรงงานมีแนวโนมลดลง ในขณะที่วัยสูงอายุมีแนวโนมสูงขึ้น
รวมทัง้ ความเสือ่ มถอยทางดานคุณธรรมและจริยธรรม ทําใหแนวโนม
สัมพันธภาพในครอบครัวลดลง อัตราการหยารางเพิม่ ขึ้น (กรมการ
ปกครอง, 2554) ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 อยางไรก็ตาม มีแนวโนม
วาผูหญิงจะทําหนาที่เปนหัวหนาครอบครัวเพิ่มมากขึ้น จากจํานวน
ครอบครัวที่มีผูหญิงเปนหัวหนาครอบครัวคิดเปนรอยละ 27.3 ใน
พ.ศ. 2547 เปนรอยละ 31 ใน พ.ศ. 2550 ซึ่งลักษณะเชนนี้แสดง
ใหเห็นวาผูห ญิงเริม่ เขามามีหนาทีเ่ ปนผูห าเลีย้ งครอบครัวและตองทํา
หนาทีเ่ ปนแมบา นดวย
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ตารางที่ 2 สถิติการจดทะเบียนสมรสและหยาปพ.ศ. 2544 - 2554
ป พ.ศ.
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554

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

หยา
76,037
77,735
80,886
86,982
90,688
91,155
100,420
109,084
109,277
108,482
109,312

ที่มา : กรมการปกครอง (2554)
งานวิจยั ทีผ่ านมาเกีย่ วกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสังคมไทย
ของรัตนชัย นาคปานเสือ (2553) พบวา เปนการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับ
ความสัมพันธของหลักการเศรษฐกิจพอเพียงกับมิตดิ า นเศรษฐกิจและ
ธุรกิจ ศึกษาถึงขอดี จุดแข็ง หรือพลังของปรัชญาตอการดํารงชีพ
การทําการเกษตร หรือความอยูรอดและการพัฒนาดานอาชีพเปน
หลัก แตยงั ขาดการพิจารณาเศรษฐกิจพอเพียงในมิตทิ เี่ กีย่ วกับคุณคา
คานิยมทีม่ อี ทิ ธิพลตอการปลูกฝง สรางเสริม และสงเสริมความเสมอ
ภาคระหวางหญิงชาย สวนงานวิจัยของสํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัวและสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (2554)
เป น การศึ ก ษาเรื่ อ ง แนวทางการบู ร ณาการมิ ติ ห ญิ ง ชายเพื่ อ
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยพิจารณาจาก
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แผนงานโครงการและกิจกรรมของหนวยงานภาครัฐ จํานวน 129 แหง
ที่มีหนาที่ในการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชาย พบวา
ยังไมมีโครงการของหนวยงานภาครัฐในลักษณะที่นําทั้งสองแนวคิด
มาผสมผสานกัน แตงานวิจัยดังกลาวมีขอเสนอแนะวา หลักการของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถชวยสงเสริมความเสมอภาคระหวาง
หญิงชายในมิติและระดับตางๆ กลาวคือ หลักคุณธรรม หลักพอ
ประมาณ หลักภูมคิ มุ กัน และหลักเหตุผล โดยเฉพาะมิตขิ องคุณธรรม
ทีเ่ นนเรือ่ งการไมเอาเปรียบและไมเบียดเบียนกัน ซึง่ ความไมเสมอภาค
คือ ความไมมีคุณธรรม ทั้งยังขัดกับหลักเหตุผลและพอประมาณ
เนื่องดวยดุลยภาพหรือความพอประมาณในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะ
มิ ติ ข องความสั ม พั น ธ ข องหญิ ง ชายจะนํ า มาซึ่ ง สั ง คมที่ อ ยู  ดี มี สุ ข
มีความสมดุล และมีการแบงสันปนสวนบทบาทและหนาที่อยางมี
เหตุผลและมีความเปนธรรม นอกจากนี้ การสรางภูมคิ มุ กันตอความเสีย่ ง
ความไมแนนอนจะเกิดขึน้ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ถาผูห ญิงไดมสี ว นรวม
ในการรวมคิดรวมทําและรวมตัดสินใจกับผูชาย ซึ่งเปนจุดเริ่มตนที่
ผูวิจัยสนใจศึกษาถึงความสัมพันธระหวางแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
กับความเสมอภาคระหวางหญิงชายในครัวเรือน โดยผูวิจัยไดเลือก
ศึกษาชุมชนบางรักนอย หมูท ี่ 3 ตําบลบางรักนอย อําเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี เปนกรณีศึกษา เนื่องดวยชุมชนบางรักนอยไดนอมนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
มาเปนแนวทางชี้แนะการดําเนินชีวิตและปฏิบัติตน จนไดรางวัลถวย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประเภทชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2555
เปนชุมชนตนแบบ ซึ่งมีจุดเดน คือ มีการผสมผสานทางวัฒนธรรม
ระหวางชุมชนใหมและชุมชนดั้งเดิม เปนชุมชนที่มีการรวมกลุมกัน
ป ที่ 10 ฉบับที่ 1 (ตุ ล าคม 2555 – มี น าคม 2556)
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อยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง เพื่อเปนการคนหาคําตอบวาปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธอยางมีนยั สําคัญกับความเสมอ
ภาคระหวางหญิงชายในครัวเรือน (Gender Equality in Household)
หรือไม และมีรูปแบบความสัมพันธเปนอยางไร ซึ่งการตอบคําถาม
วิจัยหลักนี้ได จําเปนตองตอบคําถามยอยที่เกี่ยวของ 2 ประเด็น คือ
(1) ระดับการดํารงชีวติ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ มี อ งค ป ระกอบด า นความพอประมาณ ด า นความมี เ หตุ มี ผ ล
ดานความมีภมู คิ มุ กัน และดานความรูค คู ณ
ุ ธรรมของกลุม ตัวอยางอยู
ในระดับใด
(2) ระดับความเสมอภาคระหวางหญิงชายในครัวเรือน ที่มีองค
ประกอบด า นความรั บ ผิ ด ชอบต อ ชี วิ ต ความเป น อยู  ใ นครอบครั ว
ดานการตัดสินใจในครอบครัว และดานการปรับเปลีย่ นบทบาทระหวาง
หญิงชายตอหนาที่ความรับผิดชอบในครอบครัวของกลุมตัวอยางอยู
ในระดับใด
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วัตถุประสงคในการศึกษา
เพื่อคนหาความสัมพันธระหวางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับ
ความเสมอภาคระหวางหญิงชายในครัวเรือน และอธิบายรูปแบบและ
ลักษณะความสัมพันธระหวางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับ
ความเสมอภาคระหวางหญิงชายในครัวเรือน

กรอบเคาโครงในการวิเคราะห
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความเสมอภาค
ระหวางหญิงชายในครัวเรือน
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล

ความเสมอภาคระหวาง
หญิงชายในครัวเรือน
ความรับผิดชอบตอชีวิต
ความเปนอยูในครอบครัว

ความมีภูมิคุมกัน

การตัดสินใจในครอบครัว

ความรูคูคุณธรรม

การปรับเปลี่ยนบทบาท
ระหวางหญิงชายตอหนาที่
ความรับผิดชอบในครอบครัว

ป ที่ 10 ฉบับที่ 1 (ตุ ล าคม 2555 – มี น าคม 2556)
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กรอบเค า โครงการวิ เ คราะห ค วามสั ม พั น ธ ร ะหว า งปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกับความเสมอภาคระหวางหญิงชายในครัวเรือน :
กรณีศึกษาชุมชนบางรักนอย จังหวัดนนทบุรี เปนการวัดระดับการ
นอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 4 ดาน คือ
(1) ดานความพอประมาณ ประกอบดวย (1) การทําบัญชีรายรับรายจาย และ (2) การวางแผนการใชจา ยและจัดสรรคาใชจา ย
(2) ดานความมีเหตุผล ไดแก (1) การมีโอกาสทวงติง แสดงความ
คิดเห็นและใหคําแนะนําตอกัน (2) การไมทํารายจิตใจเมื่อมี
ความขัดแยง เมื่อมีความขัดแยงตอกัน (3) การพูดจาตอกัน
ดวยดีและ/หรือใชเหตุผล (4) เมื่อประสบปญหาสามารถหา
ทางออกโดยไมทํารายตนเองและ/หรือสมาชิกในครอบครัว
และ/หรือทรัพยสนิ และ (5) การมีสว นรวมในกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตในชุมชน
(3) ดานการมีภูมิคุมกัน ไดแก (1) มีการออมในรูปแบบตางๆ
(2) การมี อ าชี พ เสริ ม นอกเหนื อ จากอาชี พ หลั ก ที่ ทํ า อยู 
(3) ไมของเกี่ยวการเสี่ยงโชครูปแบบตางๆ และ (4) มีความ
กระตือรือรนในการมีสวนรวมในกิจกรรมกลุมสังคม
(4) ดานความรูคูคุณธรรม ไดแก (1) มีการแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารระหวางครอบครัวกับชุมชน (2) การไดรับทราบและ
เรียนรูเรื่องสําคัญที่เกี่ยวของกับครอบครัว (3) การแสดง
ความชื่นชมและเห็นคุณคาซึ่งกันและกัน และ (4) การใช
คุณธรรมสําคัญในการดําเนินชีวิต
สําหรับการวัดระดับความเสมอภาคระหวางหญิงชายในครัวเรือน
จํานวน 3 ดาน คือ
(1) ดานความรับผิดชอบตอชีวิตความเปนอยูในครอบครัว ไดแก
(1) ภาระงานการทําอาหารมีการแบงหนาที่อยางเทาเทียม
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ระหวางผูหญิงและผูชาย (2) ภาระงานการทําความสะอาดมี
การแบ ง หน า ที่ อ ย า งเท า เที ย มระหว า งผู  ห ญิ ง และผู  ช าย
(3) ภาระงานการดูแลบุตรมีการแบงหนาที่อยางเทาเทียม
ระหวางผูห ญิงและผูช าย (4) ภาระงานการดูแลผูส งู อายุมกี าร
แบงหนาทีอ่ ยางเทาเทียมระหวางผูห ญิงและผูช าย (5) ผูห ญิง
และผูช ายทํางานนอกบานเทาๆ กัน และ (6) ผูห ญิงและผูช าย
เขารวมกิจกรรมทางสังคมของชุมชนหรือสังคมภายนอกเทาๆ กัน
(2) ดานการตัดสินใจในครอบครัว ไดแก (1) ผูหญิงและผูชายมี
ความเทาเทียมกันในการตัดสินใจเรือ่ งการวางแผนครอบครัว
(2) ผูหญิงและผูชายมีความเทาเทียมกันในการตัดสินใจเรือ่ ง
การยายที่อยู/การตั้งถิ่นฐาน/การวางแผนดานที่อยูอาศัย
(3) ผูหญิงและผูชายมีความเทาเทียมกันในการตัดสินใจเรือ่ ง
รายรับ/รายจายของครัวเรือน และ (4) ผูหญิงและผูชาย
มีความเทาเทียมกันในการตัดสินใจเรือ่ งนิตกิ รรม/สัญญาตางๆ
(3) ด า นการปรั บ เปลี่ ย นบทบาทระหว า งหญิ ง ชายต อ หน า ที่
ความรับผิดชอบในครอบครัว ไดแก (1) ภาระงานการทํา
อาหารนอยลงเปรียบเทียบกับเมือ่ 5 ปทผี่ า นมา (2) ภาระงาน
การทําความสะอาดบานนอยลงเปรียบเทียบกับเมื่อ 5 ปท่ี
ผานมา (3) ภาระงานการดูแลบุตรนอยลงเปรียบเทียบกับเมือ่
5 ปทผี่ า นมา (4) ภาระงานการดูแลผูส งู อายุนอ ยลงเปรียบเทียบ
กับเมือ่ 5 ปทผี่ า นมา (5) ภาระงานนอกบานเพิม่ ขึน้ เปรียบเทียบ
กับเมื่อ 5 ปท่ผี านมา (6) การเขารวมกิจกรรมทางสังคมของ
ชุมชนมากขึ้นเปรียบเทียบกับเมื่อ 5 ปท่ผี านมา (6) มีอํานาจ
ในการตัดสินใจเรือ่ งการวางแผนครอบครัวมากขึน้ เปรียบเทียบ
กับเมื่อ 5 ปที่ผานมา (7) มีอํานาจในการตัดสินใจเรื่องการ
ยายที่อยู/การตั้งถิ่นฐาน/การวางแผนดานที่อยูอาศัยมากขึ้น
ป ที่ 10 ฉบับที่ 1 (ตุ ล าคม 2555 – มี น าคม 2556)
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เปรียบเทียบกับเมือ่ 5 ปทผี่ า นมา (8) มีอาํ นาจในการตัดสินใจ
เรือ่ งรายรับ/รายจายของครัวเรือนมากขึน้ เปรียบเทียบกับเมือ่
5 ปทผ่ี านมา และ (9) มีอาํ นาจในการตัดสินใจเรือ่ งนิติกรรม/
สัญญาตางๆ มากขึน้ เปรียบเทียบกับเมือ่ 5 ปทผี่ า นมา สําหรับ
ชุดคําถามในองคประกอบนี้ เลือกเฉพาะผูท ตี่ อบแบบสอบถาม
ทีเ่ ปนผูหญิงเพือ่ ใหสอดคลองกับขอคําถามทีต่ องการวัดการ
ปรับเปลี่ยนบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบที่ลดนอยลงหรือ
ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ 5 ปท่ชี ุมชนบางรักนอย จังหวัด
นนทบุรเี ริม่ ดํารงชีวติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิธีการศึกษาวิจัย
งานวิจยั ครัง้ นีใ้ ชเปนการวิจยั เชิงผสานวิธี ทีใ่ ชวธิ กี ารเก็บรวบรวมและ
วิ เ คราะห ข  อ มู ล ทั้ ง ในเชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพ กลุ  ม ตั ว อย า ง
ในงานวิจัยครั้งนี้ เปนการเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Selection) โดยพิจารณาจากชุมชนตนแบบที่อยูในเขต
จังหวัดนนทบุรี คือ ชุมชนบางรักนอย จังหวัดนนทบุรี ซึง่ ไดเขารับรางวัล
ถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2555 เนื่องจากเปนกลุมตัวอยางที่มีความ
สอดคลองกับปญหาการวิจัยครั้งนี้ อีกทั้งมีขอจํากัดดานระยะเวลา
และคาใชจายในการศึกษา โดยผูศึกษาไดแบงกลุมตัวอยางออกเปน
2 กลุม ประกอบดวย กลุม แรกเปนกลุม ตัวอยาง การสอบถามเพือ่ เก็บขอมูล
และวิเคราะหขอ มูลเชิงปริมาณพิจารณาจากจํานวนครัวเรือนของชุมชน
บางรักนอยทีม่ กี ารจัดตัง้ เปนกลุม ประกอบกิจกรรมรวมกัน ซึง่ สอดคลอง
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปนกลุม อาชีพทีด่ าํ รงชีวติ
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ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจํานวน 4 กลุมอาชีพ
มีสมาชิกรวมทัง้ สิน้ 205 ครัวเรือน ผูศ กึ ษาไดคาํ นวณหากลุม ตัวอยาง
โดยใชเกณฑกําหนดจากจํานวนประชากรหลักรอยใชกลุมตัวอยาง
จํานวนรอยละ 30 ของประชากร (ธีระวุฒิ เอกะกุล, 2544) ดังนั้น
กลุมตัวอยางที่ศึกษาเทากับ 62 ครัวเรือน
การเก็บขอมูลในการงานวิจัยครั้งนี้ ไดออกแบบสอบถามตามกรอบ
เคาโครงในการวิเคราะหแบงออกเปน 5 สวนคือ สวนที่ 1 ขอมูลสวน
บุคคล (คือ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ประเภทครัวเรือน ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายไดของครัวเรือนโดยเฉลีย่ ตอเดือน) สวนที่ 2 การดํารงชีวติ
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คือ วัดการมีสวนรวม
ตามองคประกอบของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) สวนที่ 3 ความรับผิด
ชอบตอชีวติ ความเปนอยูใ นครอบครัว (คือ วัดความรับผิดชอบตอชีวติ
ความเปนอยูในครอบครัวทั้งงานในบานและงานนอกบาน) สวนที่ 4
การตัดสินใจในครอบครัว (คือ วัดความเทาเทียมในการตัดสินใจเรือ่ งตางๆ
ในครัวเรือน) และสวนที่ 5 การปรับเปลี่ยนบทบาทระหวางหญิงชาย
ตอหนาทีค่ วามรับผิดชอบในครอบครัว (คือ วัดการปรับเปลีย่ นภาระงาน
ในบาน งานนอกบาน และการตัดสินใจในเรื่องตางๆ ในครัวเรือน)
การหาความสัมพันธระหวางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความ
เสมอภาคระหวางหญิงชายในครัวเรือน การวิเคราะหขอมูลเชิง
ปริมาณจะใชวธิ กี ารทางสถิติ เพือ่ ศึกษาความสัมพันธระหวางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงกับความเสมอภาคระหวางหญิงชายในครัวเรือน
โดยการวิเคราะหใชวิธีการทางสถิติแบบเพียรสัน (Pearson Product
Moment Correlation) (r) เปนการวัดความสัมพันธระหวาง 2 ตัวแปร
ทีเ่ ปนตัวแปรเชิงปริมาณ มีระดับการวัดตัง้ แตมาตราชวง (interval scale)
ป ที่ 10 ฉบับที่ 1 (ตุ ล าคม 2555 – มี น าคม 2556)
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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
ผันไปในทิศทางเดียวกัน สวนเครือ่ งหมายลบแสดงวาตัวแปร 2 ตัวแปร
ผันแบบผกผันกัน คือ แปรผันในทิศทางตรงกันขามกัน
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
กลุม ทีส่ อง เปนกลุม ตัวอยางการสัมภาษณแบบเจาะลึก โดยใชวธิ กี าร
เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (องอาจ นัยพัฒน, 2549) เพื่อใหตรง
กั บ ประเด็ น การตอบโจทย ที่ เ หมาะสมกั บ การศึ ก ษาเชิ ง คุ ณ ภาพ
โดยกลุมตัวอยางเปนสมาชิกกลุมอาชีพ 4 กลุมๆ ละ 2 คน รวมทั้งสิ้น
8 คน ประกอบดวย ตัวแทนสมาชิกกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต
สมาชิกกลุมกลวยอบแผนบางรักนอย สมาชิกกลุมดอกไมสดบายศรี
และสมาชิกกลุม ไมดอกไมประดับ การวิจยั เชิงคุณภาพใชสาํ หรับตอบโจทย
วัตถุประสงคขอที่ 2 คือ เพื่อศึกษารูปแบบและลักษณะความสัมพันธ
ระหวางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความเสมอภาคระหวาง
หญิงชายในครัวเรือนเปนอยางไร วิธกี ารในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจยั
ใชการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง เพื่อตองการเปรียบเทียบขอมูล
ของกลุม ตัวอยางในการศึกษาและปรับเปลีย่ นถอยคําใหสอดคลองกับ
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กลุม ตัวอยางแตละคนและสถานการณการสัมภาษณทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป
โดยผูศ กึ ษาจะกําหนดประเด็นคําถามหลักเปนเครือ่ งชีน้ าํ การสัมภาษณ
เปนลักษณะรางคําถามปลายเปดที่มีคําสําคัญที่ตองการ

รายงานผลการศึกษาวิเคราะหและอภิปรายผล
ผูศึกษาจะแบงผลการศึกษาออกเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 การสํารวจ
การดํารงชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความ
เสมอภาคระหว า งหญิ ง ชายในครั ว เรื อ นเพื่อ ค น หาความสั ม พั น ธ
ระหวางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความเสมอภาคระหวางหญิงชาย
ในครัวเรือนมีหรือไม และสวนที่ 2 การสัมภาษณกลุมตัวอยางที่เปน
สมาชิกกลุม อาชีพของชุมชนบางรักนอยเพือ่ ศึกษารูปแบบและลักษณะ
ความสัมพันธระหวางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความเสมอภาค
ระหวางหญิงชายในครัวเรือนเปนอยางไร ในการศึกษาและการวิเคราะห
ผลการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาจะพิจารณาเลือกขอคนพบของประเด็น
การศึกษาในสวนที่ 1 มาทําการวิเคราะหเชื่อมโยงเพื่อใหเกิดความ
เขาใจในแตละประเด็นไดชัดเจนมากขึ้น ตัวอยางเชน การนําเสนอ
ขอมูลทีไ่ ดจากการสํารวจมาชวยขยายประเด็นหรืออภิปรายประกอบ
การศึกษาวิเคราะหผลการสัมภาษณเชิงลึก

สวนที่ 1 การสํารวจความสัมพันธระหวางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กับความเสมอภาคระหวางหญิงชายในครัวเรือน นําเสนอบทวิเคราะห
ผลการศึกษาออกเปน 4 ขอ ดังนี้

1. ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง

การสํารวจจากแบบสอบถามกลุมตัวอยางที่เปนครัวเรือนในชุมชน
บางรักนอย จังหวัดนนทบุรี จํานวน 62 ครัวเรือน กลุมตัวอยางสวน
ป ที่ 10 ฉบับที่ 1 (ตุ ล าคม 2555 – มี น าคม 2556)
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ใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 80 และที่เหลือเปนเพศชาย 12 คน
คิดเปนรอยละ 19.4 (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 ขอมูลเพศของกลุมตัวอยาง
ตัวแปร

จํานวน

ชาย
หญิง
รวม

1. เพศ

รอยละ

12 19.4
50 80.6
62 100.0

อายุของกลุม ตัวอยางสวนใหญมอี ายุ 60 ปขนึ้ ไป 21 คน คิดเปนรอยละ
33.9 รองลงมา อายุอยูร ะหวาง 50-59 ป 20 คน คิดเปนรอยละ 32.3
และอายุ 30-39 ป มีจํานวนนอยที่สุด คือ 3 คน คิดเปนรอยละ 4.8
(ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 ขอมูลอายุของกลุมตัวอยาง
ตัวแปร

2. อายุ
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จํานวน

นอยกวา 20 ป
20 – 29 ป
30 – 39 ป
40 - 49 ป
50 – 59 ป
60 ปขึ้นไป
รวม
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รอยละ

3
4.8
18 29.0
20 32.3
21 33.9
62 100.0

สถานภาพสมรสของกลุมตัวอยางสวนใหญสมรสมีบุตรแลวจํานวน
43 คน คิดเปนรอยละ 69.4 รองลงมาเปนโสดจํานวน 9 คน คิดเปน
รอยละ 14.5 และสถานภาพหยา มีจาํ นวนนอยทีส่ ดุ คือ 3 คน คิดเปน
รอยละ 4.8 (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 5 ขอมูลสถานภาพสมรสของกลุมตัวอยาง
ตัวแปร

3. สถานภาพสมรส

จํานวน

โสด
หยา
หมาย
สมรสมีบุตร
สมรสไมมีบุตร
รวม

รอยละ

9 14.5
3
4.8
43 69.4
7 11.3
62 100.1

ประเภทครัวเรือนของกลุม ตัวอยางสวนใหญมลี กั ษณะครอบครัวเดีย่ ว
ประกอบดวยพอ แม และลูก จํานวน 46 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 74.2
รองลงมามีลกั ษณะครอบครัวขยาย ประกอบดวย หลายครอบครัวเดีย่ ว
อยูในบริเวณเดียวกัน จํานวน 11 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 17.7
และมีลักษณะครอบครัวที่อยูรวมกับบุคคลอื่นที่ไมมีความสัมพันธ
ฉันญาติ มีจํานวนนอยที่สุดคือ 2 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 3.2
(ตารางที่ 6)

ป ที่ 10 ฉบับที่ 1 (ตุ ล าคม 2555 – มี น าคม 2556)
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ตารางที่ 6 ขอมูลประเภทครัวเรือนของกลุมตัวอยาง
ตัวแปร

ครอบครัวเดี่ยว
ครอบครัวขยาย
ครอบครัวพอหรือ
แมเลี้ยงเดี่ยว
4. ประเภทครัวเรือน
ครอบครัวที่อยูรวมกับ
บุคคลอื่นที่ไมมี
ความสัมพันธฉันญาติ
รวม

จํานวน

รอยละ

46
11
3

74.2
17.7
4.8

2

3.2

62 100.0

ระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางสวนใหญเรียนจบชั้นประถมศึกษา
จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 33.9 รองลงมาเรียนจบชัน้ มัธยมศึกษา/
ปวช. จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 27.4 และจบชัน้ ปริญญาโทหรือ
สูงกวา มีจาํ นวนนอยทีส่ ดุ คือ 3 คน คิดเปนรอยละ 4.8 (ตารางที่ 7)
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ตารางที่ 7 ขอมูลระดับการศึกษาของกลุมตัวอยาง
ตัวแปร

5. ระดับการศึกษา

จํานวน

รอยละ

ไมไดศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี

4
21
17
6
11

6.5
33.9
27.4
9.7
17.7

ปริญญาโทหรือสูงกวา
รวม

3
4.8
62 100.0

อาชีพของกลุม ตัวอยางสวนใหญประกอบอาชีพคาขาย/ประกอบธุรกิจ
จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 30.6 รองลงมาเปนอาชีพเกษตรกรและ
แมบา น/พอบาน จํานวนละ 14 คน คิดเปนรอยละ 22.6 เทากัน และวางงาน/
ไมมงี านทํา รวมทัง้ ประกอบอาชีพอืน่ ๆ (ขาราชการบํานาญ) มีจาํ นวน
นอยที่สุด คือ อาชีพละ 1 คน คิดเปนรอยละ 1.6 เทากัน (ตารางที่ 8)
ตารางที่ 8 ขอมูลอาชีพของกลุมตัวอยาง
ตัวแปร

6. อาชีพ

เกษตรกร
รับจางทั่วไป
แมบาน/พอบาน
คาขาย/ประกอบธุรกิจ
วางงาน/ไมมีงานทํา
อื่น ๆ
รวม

จํานวน

รอยละ

14 22.6
13 21.0
14 22.6
19 30.6
1
1.6
1
1.6
62 100.0

ป ที่ 10 ฉบับที่ 1 (ตุ ล าคม 2555 – มี น าคม 2556)
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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)
ตารางที่ 9 ขอมูลรายไดของครัวเรือนโดยเฉลีย่ ตอเดือนของกลุม ตัวอยาง
ตัวแปร

5. รายไดของ
ครัวเรือนโดย
เฉลี่ยตอเดือน
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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
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จํานวน

รอยละ

12 19.4
26 41.9
14 22.6
9.7
6
3.2
2
1.6
1
1
1.6
62 100.0

2. ระดับการดํารงชีวติ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การวัดระดับการดํารงชีวติ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เปนการสอบถามถึงระดับของการดําเนินชีวิตของกลุมตัวอยางตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดระดับไว 5 ระดับ
พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ย ( x ) อยูระหวาง 4.21 - 5.00 เทากับ
มากที่สุด คะแนนเฉลี่ย ( x) อยูระหวาง 3.41 - 4.20 เทากับมาก
คะแนนเฉลี่ย ( x ) อยูระหวาง 2.61 - 3.40 เทากับปานกลาง คะแนน
เฉลี่ย ( x ) อยูระหวาง 1.81 - 2.60 เทากับนอย และคะแนนเฉลี่ย ( x )
อยูระหวาง 1.00 - 1.80 เทากับนอยที่สุด ผลการศึกษาปรากฏวา
กลุ  ม ตั ว อย า งมี ร ะดั บ ของการดํ า รงชี วิ ต ตามแนวทางปรั ช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.87)
โดยเมือ่ พิจารณารายขอพบวา กลุม ตัวอยางมีระดับของการดําเนินชีวติ
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4 ดาน ประกอบดวย
ความมีเหตุผล มีความรูคูคุณธรรม การมีภูมิคุมกัน และดานความ
พอประมาณในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 3.98, 3.94, 3.92 และ
3.65 ตามลําดับ)
ดานทีห่ นึง่ ความมีเหตุผล กลุมตัวอยางสวนใหญแสดงออกถึงการมี
เหตุผลในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.98) โดยมีการพูดจาตอกันดวยดี
การไมทาํ รายจิตใจเมือ่ มีความขัดแยง มีโอกาสทวงติง แสดงความคิด
เห็นและใหคําแนะนําตอกัน รวมทั้ง มีสวนรวมในกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวติ ในชุมชน (คาเฉลีย่ 4.02, 3.90, 3.85 และ 3.81 ตามลําดับ)
และการแสดงออกที่อยูในระดับมากที่สุด คือ เมื่อประสบปญหา
สามารถหาทางออกโดยไมทาํ รายตนเองและ/หรือสมาชิกในครอบครัว
และ/หรือทรัพยสิน (คาเฉลี่ย 4.34) ซึ่งหากพิจารณาเปรียบเทียบใน
แตละดานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ถือวาเปนคาเฉลี่ย
ป ที่ 10 ฉบับที่ 1 (ตุ ล าคม 2555 – มี น าคม 2556)
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ที่ สู ง สุ ด และมี นั ย ยะที่ ส อดคล อ งกั บ ประเด็ น ที่ ม าและป ญ หาของ
การศึ ก ษาเรื่ อ ง ความรุ น แรงในครอบครั ว ของงานวิ จั ย ในครั้ ง นี้
และสอดคลองกับผูใหสัมภาษณ กลาววา “...เมื่อกอนมีเรื่องทะเลาะ
กับสามีเปนประจํา โดนทํารายรางกาย (ขณะพูดไป นํา้ ตาก็ซมึ ออกมา)
สามีไปมีเมียนอย ตัวเองไมมีรายไดประจํา ทํางานเปนแมบานอยูบาน
เลี้ยงลูกสาว 2 คน ตองขอเงินจากสามีทุกเดือน สามีเปนคนหาเลี้ยง
ครอบครัว จนมาจับไดวา สามีไปมีเมียนอย มีเรือ่ งทะเลาะและโดนทุบตี
เปนประจํา สุดทายสามีหนีไปอยูกับเมียนอย เงินที่เคยไดรับทุกเดือน
ก็ขาดๆ หายๆไป ตนเองจึงตองออกมาทํางานรับจางทัว่ ไป หาเลีย้ งลูกสาว
ทัง้ สองคนดวยตัวเอง ปจจุบนั ลูกสาวเรียนจบปริญญาตรีแลว ทํางาน
ในบริษัทเอกชนและรัฐวิสาหกิจ ตนเองมีรายไดตอเดือนประมาณ
5,000 กวาบาทจากการรับจางทั่วไปและจากลูกสาวทั้งสองคน
มีเวลาออกมาทํางานเปนจิตอาสาของชุมชนไมวา จะเปนกลุม ออมทรัพย
กลุมดอกไมสดบายศรี...”
ดานที่สอง ความรูคูคุณธรรม กลุมตัวอยางสวนใหญดําเนินชีวิต
โดยมีความรูค คู ณ
ุ ธรรมอยูใ นระดับมาก (คาเฉลีย่ 3.94) มีการใชคณ
ุ ธรรม
สําคัญในการดําเนินชีวติ มีการแสดงความชืน่ ชมและเห็นคุณคาซึง่ กัน
และกัน สมาชิกไดรบั ทราบและเรียนรูเ รือ่ งสําคัญทีเ่ กีย่ วกับครอบครัว
รวมทัง้ มีการแลกเปลีย่ นขอมูลขาวสารระหวางครอบครัวกับชุมชนดวย
(คาเฉลี่ย 4.18, 4.06, 3.90 และ 3.63ตามลําดับ)
ดานที่สาม การมีภูมิคุมกัน กลุมตัวอยางสวนใหญมีภูมิคุมกันใน
การดําเนินชีวติ ในระดับมาก (คาเฉลีย่ 3.92) โดยมีการออมในรูปแบบ
ตางๆ มีความกระตือรือรนในการมีสวนรวมในกิจกรรมกลุมสังคม
มีการประกอบอาชีพเสริมและไมเกีย่ วของการเสีย่ งโชครูปแบบตางๆ
(คาเฉลี่ย 4.13, 3.97, 3.95 และ 3.61 ตามลําดับ)
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ดานทีส่ ี่ ความพอประมาณ กลุม ตัวอยางสวนใหญมคี วามพอประมาณ
ในการดําเนินชีวติ ในระดับมาก (คาเฉลีย่ 3.65) มีการวางแผนการใชจา ย
และจัดสรรคาใชจา ยตามความเหมาะสม และมีการจัดทําบัญชีรายรับรายจายอยางสมํา่ เสมอในระดับมาก (คาเฉลีย่ 3.82 และ 3.48 ตามลําดับ)

3. ระดับความเสมอภาคระหวางหญิงชายในครัวเรือน

การวัดระดับความเสมอภาคระหวางหญิงชายในครัวเรือน เปนการ
สอบถามถึงระดับความเสมอภาคระหวางหญิงชายในครัวเรือนของ
กลุมตัวอยาง โดยจัดระดับไว 5 ระดับ พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ย ( x)
อยูร ะหวาง 4.21 - 5.00 เทากับมากทีส่ ดุ คะแนนเฉลีย่ ( x ) อยูร ะหวาง
3.41- 4.20 เทากับมาก คะแนนเฉลี่ย ( x ) อยูระหวาง 2.61 - 3.40
เทากับปานกลาง คะแนนเฉลีย่ ( x ) อยูร ะหวาง 1.81 - 2.60 เทากับนอย
และคะแนนเฉลี่ย ( x ) อยูระหวาง 1.00 - 1.80 เทากับนอยที่สุด
ผลการศึกษาปรากฏวา กลุมตัวอยางมีระดับความเสมอภาคระหวาง
หญิงชายในครัวเรือนในภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.54)
โดยเมื่อพิจารณารายขอ พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความเสมอภาค
ระหวางหญิงชายในครัวเรือน 3 ดาน ประกอบดวย ดานการตัดสินใจ
ในครอบครัว ดานความรับผิดชอบความเปนอยูใ นครอบครัว และดาน
การปรับเปลีย่ นบทบาทระหวางหญิงชายตอหนาทีค่ วามรับผิดชอบใน
ครอบครัวในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.68, 3.53 และ 3.48 ตามลําดับ)
ดานที่หนึ่ง การตัดสินใจในครอบครัว กลุมตัวอยางมีความคิดเห็น
เกีย่ วกับการตัดสินใจในครอบครัววาผูห ญิงและผูช ายมีความเทาเทียมกัน
ในการตัดสินใจเรือ่ งตางๆ ในภาพรวมอยูใ นระดับมาก (คาเฉลีย่ 3.68)
เมือ่ พิจารณารายละเอียด พบวา กลุม ตัวอยางมีความคิดเห็นวาผูห ญิง
และผูชายมีความเทาเทียมกันในการตัดสินใจเรื่องรายรับ/รายจาย
ของครัวเรือนอยูในระดับสูงสุด (คาเฉลี่ย 3.95) รองลงมามีความ
ป ที่ 10 ฉบับที่ 1 (ตุ ล าคม 2555 – มี น าคม 2556)
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คิดเห็นวาเทาเทียมกันในการตัดสินใจเรื่องการวางแผนครอบครัว
(คาเฉลีย่ 3.66) และมีความคิดเห็นวามีความเทาเทียมกันในการตัดสินใจ
เรื่องการยายที่อยู/การตั้งถิ่นฐาน/การวางแผนดานที่อยูอาศัยใน
ระดับตํ่าที่สุด (คาเฉลี่ย 3.45)
ดานที่สอง ความรับผิดชอบความเปนอยูในครอบครัว กลุมตัวอยาง
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบความเปนอยูในครอบครัว
ในภาพรวมอยูใ นระดับมาก (คาเฉลีย่ 3.53) เมือ่ พิจารณารายละเอียด
พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวาปจจุบนั ผูหญิงและผูชายทํางาน
นอกบ า นเท า ๆ กั น ในระดั บ สู ง สุ ด (ค า เฉลี่ ย 3.80) รองลงมา
กลุม ตัวอยางคิดวาปจจุบนั ผูห ญิงและผูช ายเขารวมกิจกรรมทางสังคม
ของชุมชน (คาเฉลีย่ 3.76) และกลุม ตัวอยางมีความคิดเห็นวา ปจจุบนั
ภาระงานการทําอาหารมีการแบงหนาที่กันอยางเทาเทียมระหวาง
ผูหญิงและผูชายอยูในระดับตํ่าที่สุด (คาเฉลี่ย 3.16)
ด า นที่ ส าม การปรั บ เปลี่ ย นบทบาทระหว า งหญิ ง ชายต อ หน า ที่
ความรับผิดชอบในครอบครัว สําหรับชุดคําถามในองคประกอบนี้
ผูศ กึ ษาเลือกเฉพาะผูท ตี่ อบแบบสอบถามทีเ่ ปนผูห ญิงเพือ่ ใหสอดคลอง
กับขอคําถามทีต่ อ งการวัดการปรับเปลีย่ นบทบาทหนาทีค่ วามรับผิดชอบ
ทีล่ ดนอยลงหรือทีเ่ พิม่ ขึ้นเมือ่ เปรียบเทียบกับ 5 ปทช่ี มุ ชนบางรักนอย
จังหวัดนนทบุรีเริ่มดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนบทบาทระหวาง
หญิงชายตอหนาที่ความรับผิดชอบในครอบครัวในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก (คาเฉลีย่ 3.48) เมือ่ พิจารณารายละเอียด พบวา กลุม ตัวอยาง
มีความคิดเห็นวาปจจุบนั มีอาํ นาจในการตัดสินใจเรือ่ งรายรับ/รายจาย
ของครัวเรือนมากขึ้นเปรียบเทียบกับเมื่อ 5 ปที่ผานมาในระดับสูงสุด
(คาเฉลี่ย 3.94) รองลงมามีความคิดเห็นวาการเขารวมกิจกรรมทาง
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สังคมของชุมชนมากขึน้ เปรียบเทียบกับเมือ่ 5 ปทผี่ า นมา (คาเฉลีย่ 3.64)
และกลุม ตัวอยางมีความคิดเห็นวาปจจุบนั ภาระงานการทําอาหารนอยลง
เปรียบเทียบกับเมื่อ 5 ปท่ผี านมาในระดับนอยที่สุด (คาเฉลี่ย 2.96)

4. ความสัมพันธระหวางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับ
ความเสมอภาคระหวางหญิงชายในครัวเรือน : กรณีศึกษา
ชุมชนบางรักนอย จังหวัดนนทบุรี

การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับ
ความเสมอภาคระหว า งหญิ ง ชายในครั ว เรื อ น โดยวิ ธี ท างสถิ ติ
แบบเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation) (r) เปนการวัด
ความสัมพันธระหวาง 2 ตัวแปรทีเ่ ปนตัวแปรเชิงปริมาณ มีระดับการวัด
ตั้งแตมาตราชวง (interval scale) คาสัมประสิทธิ์ r มีคาอยูระหวาง
0 ถึง 1.00 ± คา 0 แสดงวาไมมีความสัมพันธ คา 1.00 ± แสดงวามี
ความสัมพันธกนั สูงสุดหรือสมบูรณ (Perfect correlation) เครือ่ งหมาย
บวกและลบแสดงทิศทางของความสัมพันธ คือ เครื่องหมายบวก
แสดงวา ตัวแปร 2 ตัวแปรผันไปในทิศทางเดียวกัน สวนเครือ่ งหมายลบ
แสดงวาตัวแปร 2 ตัวแปรผันแบบผกผันกัน คือ แปรผันในทิศทาง
ตรงกันขามกัน การแปลผลความหมายคะแนนคาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ
(r) ที่ไดมาจัดระดับความสําคัญเปน 3 ระดับ คือ คา 0.68 - 1.00
เทากับอยูในเกณฑมีความสัมพันธมาก คา 0.34 - 0.67 เทากับอยูใน
เกณฑมคี วามสัมพันธปานกลาง และคา 0.00 - 0.33 เทากับอยูใ นเกณฑ
มีความสัมพันธนอย ผลการศึกษาปรากฏวา คาสัมประสิทธิ์ของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความเสมอภาคระหวางหญิงชาย
ในครั ว เรื อ น มี ค  า อยู  ที่ 0.701 มี ค วามสั ม พั น ธ ท างบวกหรื อ มี
ความสัมพันธกนั ในลักษณะทีค่ ลอยตามกันอยูใ นระดับมากอยางมีนยั
สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.01 เมือ่ พิจารณารายดาน พบวา การดํารงชีวติ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกองคประกอบ มีความสัมพันธ
ป ที่ 10 ฉบับที่ 1 (ตุ ล าคม 2555 – มี น าคม 2556)
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กันทางบวกทุกคูก บั ความเสมอภาคระหวางหญิงชายในครัวเรือนของ
ชุมชนบางรักนอย จังหวัดนนทบุรี ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากชุมชนบางรักนอย
จังหวัดนนทบุรเี ปนชุมชนตนแบบการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในชีวติ ประจําวัน ยึดถือปฏิบตั จิ นเปนวิถชี วี ติ สอดคลอง
กับอภิชัย พันธเสน (2550) ที่ไดจัดระดับการนอมนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไววา เมื่อปฏิบัติจนกลายเปนวิถีชีวิตถือวา
อยูในระดับสูงสุด (การมีภูมิคุมกัน ความพอประมาณ ความมีเหตุผล
และมีความรูค คู ณ
ุ ธรรม) และสอดคลองกับประเวศ วะสีทเ่ี ห็นวาเศรษฐกิจ
พอเพียงเปนกระบวนทัศนใหมเกีย่ วกับชีวติ และการอยูร ว มกัน มีการปรับทิฐิ
และจิตสํานึกใหมจากเดิมวา “ทําอยางไรจะรวย” มาเปนคําถามใหมวา
“ความดีคอื อะไร” เปาหมายของชีวติ คือ “ความดีและการอยูร ว มกัน”
ความดีเปนตัวตั้ง การอยูรวมกันเปนเปาหมาย ความรูเปนเครื่องมือ
โดยมีชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียงเปนผล
เมื่อสมาชิกในครัวเรือนของกลุมตัวอยางตางประพฤติตนเปนคนดี
อยูในศีลในธรรม มีความซี่อสัตย มีวินัย มีความขยันหมั่นเพียร
เอื้อเฟอเผื่อแผซึ่งกันและกัน ไมเกี่ยวของกับการเสี่ยงโชค ชวยกัน
ทํามาหากิน เก็บออมเงิน ลดรายจายและเพิ่มรายไดในครัวเรือน
ไมมกี ารทะเลาะเบาะแวง ไมมกี ารทํารายรางกายและจิตใจเมือ่ เกิดปญหา
ความขัดแยง สอดคลองกับผูใหสัมภาษณ กลาววา “...หากมีเรื่อง
ขัดแยงกัน เราก็คุยกันใหรูเรื่อง ไมเคยทะเลาะกันเลย แคคุยกันเสียง
ดังเทานั้น (จากการสังเกต ระดับความดังของเสียงที่ครัวเรือนนี้ใช
โตตอบกันหรือพูดคุยกับผูศึกษา ดวยความเปนกันเองและไมไดอยูใน
อารมณทข่ี นุ เคือง จะมีระดับเสียงดังเปนปกติ) และไมเคยลงไมลงมือกัน...”
จึงทําใหสมาชิกในครัวเรือนของกลุม ตัวอยางอยูร ว มกันอยางมีความสุข
ตางเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน อีกทั้ง เมื่อสมาชิกในครัวเรือนไดมี
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โอกาสพูดคุย แสดงความคิดเห็นหรือใหคาํ แนะนําในเรือ่ งตางๆ ตอกัน
และมีความกระตือรือรนในการที่จะมีสวนรวมในกิจกรรมกลุมสังคม
ในชุมชนบางรักนอย จึงทําใหเกิดการมองเปาหมายในการดํารงชีวติ วา
ทําอยางไรใหครอบครัวอยูร ว มกันอยางมีความสุข ถาตางคนตางตอง
ทํางานหาเลีย้ งชีพหรือตองไปรวมในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวติ ในชุมชน
การแบงหนาทีค่ วามรับผิดชอบภาระงานในบานตางๆ ควรเปนอยางไร
สอดคลองกับผูใ หสมั ภาษณ กลาววา “...งานบานก็ชว ยกันทํา ใครอยูบ า น
ไมไปสงตนไมใหลกู คา ก็อยูท าํ กับขาว ฉัน (ผูช าย) ทํากับขาวเปนทุกอยาง
กวาดบาน ถูบาน ซักผา ทําเปนหมด...” และผูใหสัมภาษณสวนใหญ
จะแบงหนาทีค่ วามรับผิดชอบงานในบานใหกบั ลูกๆ และสามี เมือ่ ตนเอง
(ภรรยา) ตองออกไปรวมกิจกรรมกลุมทางสังคม รวมทั้งเมื่อมีเรื่องที่
ตองคิด ตองตัดสินใจไมวา จะเปนเรือ่ งเกีย่ วกับการวางแผนครอบครัว
การยายที่อยูอาศัย การทํานิติกรรม/สัญญาตาง ๆ และเรื่องรายรับรายจายในครัวเรือน ผูใ หสมั ภาษณจะมีการปรึกษาหารือ พูดคุยรวมกัน
สอดคลองกับผูใ หสมั ภาษณซงึ่ กลาววา “...เมือ่ กอนพีเ่ คา (ภรรยา) ไม
เห็นดวยหรอกทีฉ่ นั ชอบไปซือ้ ของเกามาสะสม บนประจําวาราคาแพง
ฉันเลยใหเคาไปดูของดวย ดันเขาสูวงการของเกา ไปชวยดู ไปชวยตอ
รองราคา เดีย๋ วนีไ้ ปไหน ไปดวยกันทุกที.่ ..(ผูใ หสมั ภาษณเปนนักสะสม
ของเกา ไดเปดบานตนเองเปนพิพิธภัณฑสะสมของโบราณ อาทิเชน
นาฬกาไม ถวย ชาม ธนบัตร ของเลน เปนตน ใหชมฟรี)”
ดังจะเห็นไดวา เมื่อสมาชิกในครัวเรือนของชุมชนบางรักนอย จังหวัด
นนทบุรีตางปรับกระบวนทัศนในการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง จึงยึดหลักคุณธรรมเปนพืน้ ฐานในการประพฤติตน
ใหเปนคนทีม่ จี ติ ใจดี เอือ้ เฟอ เผือ่ แผ พูดจากันดวยดี ใชเหตุใชผลในการคิด
และพิจารณาสิง่ ตางๆ มีมมุ มองเปาหมายเดียวกัน คือ การอยูร ว มกัน
ป ที่ 10 ฉบับที่ 1 (ตุ ล าคม 2555 – มี น าคม 2556)
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อยางไรใหมคี วามสุข โดยมิไดมองจากความเปนเพศหญิงหรือเพศชายวา
ควรประพฤติหรือปฏิบตั ติ นอยางไร การมอบหมายหนาทีค่ วามรับผิดชอบ
งานในบานและงานนอกบานควรเปนของฝายหนึง่ ฝายใดเปนการเฉพาะ
ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาขางตนเรื่อง เพศกับการดํารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบางรักนอย จังหวัดนนทบุรี
เปนการมองกาวขามความเปนเพศสรีระทีส่ งั คมโดยทัว่ ไปกําหนดบทบาท
หนาทีค่ วามรับผิดชอบทั้งงานในบานและงานนอกบาน สอดคลองกับ
ผูใ หคาํ สัมภาษณซงึ่ กลาววา “...ความสุขอยูท เ่ี รา ทําใหสขุ ก็มคี วามสุข
ทําใหทุกขก็อยูกับทุกข ความสบายใจ คือ ความสุขที่สุด ความสุขที่
เราไดทาํ คือความสุขทีส่ ดุ ...เอาเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ ประจําเรามาเปนครู
เราเดินทุกยางกาวเปนครูบาอาจารยเราหมดเลย ถาเรียนรูจ ะจดจะจํา...”
และ “...ลูกทีเ่ กิดไมวา จะเปนผูห ญิงหรือผูช ายตองทํางานบานไดทกุ คน
ฉันสอนใหทาํ เปนทุกอยาง แบงหนาทีร่ บั ผิดชอบกันเลย ใครกวาดบาน
ใครลางจาน ใครทํากับขาว ใครซักผา ทุกคนตองมีหนาที่รับผิดชอบ
หลักกันทุกคน ถึงแมจะอายุมากขึ้น แตความรับผิดชอบตองไมเปน
ภาระของคนใดคนหนึ่ง คุณกลับมาตองมาทําใหเรียบรอย...”

สวนที่ 2

การสัมภาษณหารูปแบบและลักษณะความสัมพันธระหวาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความเสมอภาคระหวางหญิงชายในครัว
เรือน นําเสนอบทวิเคราะหผลการศึกษาออกเปน 2 ขอ ดังนี้

1. รูปแบบและลักษณะการดําเนินชีวติ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของชุมชนบางรักนอย จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบวา
พฤติกรรมในการดําเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงของกลุม ตัวอยางทีส่ มั ภาษณยดึ หลักคุณธรรม อันประกอบดวย
ความซื่อสัตย ความอดทน ความขยันหมั่นเพียร และความเอื้อเฟอ
แบ ง ป น เป น หลั ก ในการดํ า เนิน ชีวิต ซึ่ง คุ ณ ธรรมเหล า นี้ส  ง ผลให
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กลุมตัวอยางประกอบอาชีพหรือทําสิ่งใดดวยความซื่อสัตยสุจริต
ไมเอารัดเอาเปรียบผูอื่น อีกทั้งมีความอดทนและขยันหมั่นเพียร
ที่จะประกอบแตความดี และถามากกวาความจําเปนก็พรอมที่จะ
เอื้อเฟอเผื่อแผ แบงปนใหกับผูอื่น หรือสามารถแบงปนใหผูอ่ืนได
ตลอดเวลา พฤติกรรมเหลานี้เปนจุดเดนที่เห็นไดชัด แมกิจกรรมที่ไป
ชวยหรือดําเนินการจะไมมีคาตอบแทนก็ตาม อีกทั้งสิ่งที่เห็นไดชัด
อยางหนึง่ ก็คอื รายไดของครัวเรือนโดยเฉลีย่ ตอเดือนของกลุม ตัวอยาง
สวนใหญไมไดมากมายนัก (อยูประมาณไมเกิน 10,000 บาท) ยกเวน
บางครัวเรือนทีม่ ตี น ทุนทางทีด่ นิ จะมีรายไดเพิม่ ขึน้ จากการใหเชาทีด่ นิ
เพือ่ ใหสมาชิกในกลุม ทางสังคมประกอบเปนอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม
แตสามารถดํารงชีวติ ไดอยางมีความสุข และยังสามารถชวยเหลือเผือ่ แผ
ไปยังผูอ น่ื ได เมือ่ พิจารณาแตละองคประกอบของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของชุมชนบางรักนอย พบวา
ในดานความพอประมาณ คือ ความพอดี ไมมากหรือนอยเกินไป
จากพฤติกรรมในมิติตางๆ 5 ประการ คือ 1) ดานจิตใจ มีการเริ่มตน
จากตนเองกอนทีม่ องเห็นวาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามา
ปฏิบัติได และมีความเขาใจ พรอมรับการเปลี่ยนแปลง 2) ดานสังคม
มีการสรางความพอดีโดยเริม่ จากครอบครัวไปสูช มุ ชน มีการชวยเหลือ
เกือ้ กูลกัน สรางความเขมแข็งใหแกชมุ ชน รูจ กั ผนึกกําลังทํากิจกรรมรวมกัน
และทีส่ าํ คัญมีกระบวนการเรียนรูท เ่ี กิดจากการรวมกลุม 3) ดานเศรษฐกิจ
มีการอยูอ ยางพอดี คือ พอมีพอกิน ไมหรูหรา ฟุม เฟอย 4) ดานเทคโนโลยี
มีการพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ใหสอดคลองเปนประโยชน
ตอสภาพแวดลอมของชุมชน และ 5) ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม มีการใชอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
รณรงครักษาทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดความยั่งยืนสูงสุด
ป ที่ 10 ฉบับที่ 1 (ตุ ล าคม 2555 – มี น าคม 2556)
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ในดานความมีเหตุผล คือ ใชเหตุผลในการตัดสินใจ โดยพิจารณา
จากเหตุปจ จัยทีเ่ กีย่ วของ ตลอดจนคํานึงถึงผลทีค่ าดวาจะเกิดขึน้ จาก
การกระทํานั้นๆ อยางรอบคอบ ซื่อตรง และไมโลภมาก
ในดานการมีภูมิคุมกัน คือ การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบ
และการเปลีย่ นแปลงดานตางๆ ทีจ่ ะเกิดขึ้น โดยคํานึงถึงความเปนไป
ไดของสถานการณตา งๆ ทีค่ าดวาจะเกิดขึน้ ในอนาคตทัง้ ใกลและไกล
ตัวอยางเชน การแผขยายความเจริญทางดานคมนาคมเขาสูช มุ ชนรอบดาน
แตชุมชนบางรักนอยยังคงอนุรักษพื้นที่ดินทํามาหากิน ประเพณีและ
วัฒนธรรมดั้งเดิมใหคงอยูตลอดไป ถือวาเปนจุดแข็งของชุมชนนี้
ในดานความรูคูคุณธรรม คือ ใชความรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ
ที่เกี่ยวของมาประกอบการตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตางๆ
ใหอยูใ นระดับพอเพียง และพิจารณาอยางรอบดานดวยความรอบคอบ
และมีความซื่อสัตยสุจริต มีความอดทน และมีความเพียรในการใช
สติปญญาในการดํารงชีวิต
2. รูปแบบและลักษณะความเสมอภาคระหวางหญิงชายในครัวเรือน
ของชุ ม ชนบางรั ก น อ ย ผู  ศึ ก ษาวิ เ คราะห ข  อ มู ล คํ า ให สั ม ภาษณ
เปรียบเทียบกับปจจัยทีเ่ ปนตัวกําหนดใหเกิดความไมเทาเทียมระหวางเพศ
ของภัสสร ลิมานนท (2542, น. 10) ทีร่ ะบุสาเหตุไว 3 ประการ ซึ่งมี
ขอคนพบจากการศึกษาครั้งนี้เกีย่ วกับพฤติกรรมของความเสมอภาค
ระหวางหญิงชายในครัวเรือน ดังนี้
(1) ป จ จั ย ประการแรก คื อ ป จ จั ย ทางธรรมชาติ แ ละชี ว ภาพ
เปนความแตกตางของบทบาททางเพศที่ถูกกําหนดขึ้นจากพื้นฐาน
ทางธรรมชาติดา นสรีระหรือดานชีวภาพ กลาวคือ โครงสรางเพศชาย
โดยทั่วไป เชน กระดูก กลามเนื้อแข็งแกรงกวาเพศหญิง ในขณะที่
สภาพรางกายของเพศหญิงออนแอกวาและผูกพันใกลชดิ กับธรรมชาติ
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มากกวา เชน การมีประจําเดือน การตั้งครรภ การคลอดบุตร เปนตน
ความแตกตางดังกลาวทําใหสังคมตองแบงบทบาท กําหนดหนาที่
ความรับผิดชอบใหเหมาะสมกับสรีระของมนุษยแตละเพศ
สิ่งที่คนพบในกลุมตัวอยางของชุมชนบางรักนอย พบวา ถึงแมปจ จัย
ทางธรรมชาติและชีวภาพอาจกําหนดบทบาทหนาทีค่ วามรับผิดชอบแบบ
ตายตัวใหกบั ผูห ญิงวาตองเปนผูร บั ผิดชอบงานในบาน งานดูแลบุตร งาน
ดู แ ลผู  สู ง อายุ ส ว นผู  ช ายรั บ ผิ ด ชอบงานนอกบ า น งานหาเลี้ ย ง
ครอบครัว แตกลุมตัวอยางกลับมองเห็นวาเรื่องเพศไมใชตัวกําหนด
บทบาทหนาทีค่ วามรับผิดชอบแบบตายตัวอยางนัน้ มีการปรับเปลีย่ น
บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ อํานาจในการตัดสินใจในเรื่องตางๆ
ในครอบครัว ดังทีผ่ ใู หคาํ สัมภาษณ กลาววา “...ผูห ญิงยอมสําคัญกวา
ผูชาย เพราะผูหญิงเปนเบาหลอม แตผูชายเปนเพียงหัวเชื้อ ลูกที่เกิด
ไมวา จะเปนผูห ญิงหรือผูช ายตองทํางานบานไดทกุ คน ฉันสอนใหทาํ เปน
ทุกอยาง แบงหนาที่รับผิดชอบกันเลย ใครกวาดบาน ใครลางจาน
ใครชวยแมทาํ กับขาว ใครซักผา ทุกคนตองมีหนาทีร่ บั ผิดชอบหลักกัน
ทุกคน ถึงแมจะอายุมากขึ้น แตความรับผิดชอบตองไมเปนภาระของ
คนใดคนหนึ่ง คุณกลับมาตองมาทําใหเรียบรอย...” ในประเด็นนี้
สอดคลองกับขอมูลทีไ่ ดจากการสํารวจขอมูลในเชิงปริมาณ พบวา เพศ
ไมมีผลตอความเสมอภาคระหวางหญิงชายในครัวเรือนดานความ
รับผิดชอบตอชีวติ ความเปนอยูใ นครอบครัว ดานการตัดสินใจในครอบครัว
และดานการปรับเปลี่ยนบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในครอบครัว
ไมวา จะมีความเปนเพศใดก็สามารถแบงเบาภาระงานในบาน งานนอกบาน
และรวมตัดสินใจเรื่องตางๆ ในครัวเรือนไดอยางเทาเทียมกัน
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(2) ปจจัยประการทีส่ อง คือ ปจจัยโครงสรางครอบครัว เปนปจจัยสําคัญที่
ทําใหเกิดการแบงงานระหวางเพศ และยังสงผลใหเกิดความไมเทาเทียม
กันในสถานภาพของหญิงและชายในครอบครัว กลาวคือ เมื่อเกิด
ระบบการผลิตในครอบครัวเดีย่ ว มีการแบงงานกันทํา สามีมกั อยูใ นฐานะ
เปนผูผ ลิตเลีย้ งดูครอบครัว และประกอบกิจกรรมนอกบาน สามีจงึ อยู
ในฐานทีเ่ หนือกวา และมีอาํ นาจมากกวาภรรยา ในขณะทีง่ านอยูภ ายใต
ความรับผิดชอบของภรรยา เชน งานบาน การอบรมเลี้ยงดูบุตร
มิไดเปดโอกาสใหไดเขาควบคุมการผลิต ฐานะของเพศหญิงจึงตอง
ดอยกวาเพศชาย
สิง่ ทีค่ น พบในกลุม ตัวอยางของชุมชนบางรักนอย พบวา ผูห ญิงอยูใ นฐานะ
เปนผูผลิตเลี้ยงดูครอบครัว และประกอบกิจกรรมนอกบาน สามีจึง
อยูในฐานะที่รับผิดชอบงานในบานแทนได ผูใหสัมภาษณท่เี ปนผูชาย
กลาววา “...ฉันเลีย้ งดูลกู ตัง้ แตเด็กเกิด เนือ่ งจากแฟนพีต่ อ งไปทํางาน
บริษทั ฯ ลางานไดเดือนเดียว ฉันเลีย้ งเด็กตองแขงกับเวลา กอนคลอด
เตรียมฟน ทํานํา้ อาบใหภรรยา อยูไ ฟ ทําไดเอง อุม ลูก อาบนํา้ ดวยมือเดียว
เอามืออุดหูเวลาอาบนํา้ เลีย้ งทัง้ 2 คน ฉันไมเคยเลีย้ งนองถึงแมมพี นี่ อ ง
รวม 7 คน และตนเองเปนคนที่ 3 ก็ตาม แตสามารถเลีย้ งลูกดวยตนเองได
การเลี้ยงเด็กสมัยกอนเคาชวยเหลือตัวเองได แคไมใหเด็กตกรอง
ตกสวนเทานัน้ ไกวเปลไมสงู ๆ เลีย้ งไมเหมือนสมัยนี้ เลีย้ งโตเขาอนุบาล
1-2 หางกัน 2 ป เอาผาขาวมาผูกเอวไปสงลูกคนโต ป.4-5 ไปสงลูกถึง
ม.1 ใหรูจักทางก็หมดภาระ สมัยกอนทํากับขาว เลี้ยงเด็ก 2 ชม. ตื่น
ตองบริหารเวลา ซักผาออม ผาเมีย รีบซัก รีบตาก ฉีกผาทําเปนผาออม
ตอนนัน้ รูส กึ เฉยๆ เปนภาระทีต่ อ งทํา ฉันดูดบุหรีส่ มัยเรียน มีลกู ก็เลิก
เพราะลูก โดยไมตอ งใชอะไร เราไมซอื้ ไมหยิบ ไมดดู (อยูท ใี่ จ) เหลาหยุด
เพราะตองดูแลลูก เดีย๋ วหลับ เด็กตัวรอน ตองเช็ดตัวดวย ทุก 20 นาที...”
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“...ทุกยางกาวคือ การเรียนรู เดินไปตรงไหนก็มีครูทั้งนั้น เรียนรูไป
พรอมๆ กัน ความรูจะเทาๆ กัน สอนลูกเทาๆ กัน ความแตกตางก็จะ
ไมเกิดขึน้ ..” และ “...ยกตัวอยาง การปลูกตนไม ตองคอยสังเกต คนหนึง่
ใหนํ้ามากไปตนไมก็โคนเนา คนหนึ่งใหนํ้านอยไปตนไมก็เหี่ยวเฉา
ตองมาจูนใหเขา ๆ กัน อยูทกี่ ารสังเกต หาความพอดีของมัน พอเพียง
คือ พอดี ไมมาก ไมนอยเกินไป...” ถึงแมในปจจุบันภรรยาของผูให
คําสัมภาษณจะไดออกจากงานมาประกอบอาชีพจําหนายไมดอก
ไมประดับรวมกับสามีอยูท่ีบานแลวก็ตาม แตความรับผิดชอบและ
ภาระงานบานยังคงมีการชวยเหลือ แบงปน และมีการสลับกันทํางานบานได
ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก บั เวลาและโอกาส ไมมกี ารมอบหมายหนาทีค่ วามรับผิดชอบ
ตายตัว เนือ่ งดวยภรรยาตองรับผิดชอบในการออกไปเก็บเงินคาจําหนาย
ตนไมกับลูกคา สามีจึงอยูบาน ทําใหตองรับผิดชอบการทําอาหาร
และงานในบานดวย ขอคนพบทีน่ า สนใจอีกประการ กรณีการเปนแมเลีย้ ง
เดีย่ วของผูใ หคาํ สัมภาษณจาํ นวน 4 ครัวเรือน เนือ่ งจากแยกทางกับสามี
และสามีเสียชีวิต พบวา ผูหญิงทั้ง 4 ครัวเรือนสามารถทํามาหากิน
เลี้ยงดูตัวเองและเลี้ยงลูกจนเรียนจบปริญญาตรี มีหนาที่การงานที่ดี
(ทํางานทีร่ ฐั วิสาหกิจและบริษทั เอกชน) ถึงแมจะมีรายไดตอ เดือนไมสงู นัก
(โดยประมาณ 5,000 - 10,000 บาทตอเดือน) แตยงั สามารถจัดสรรเวลา
ไปชวยเหลือผูอ น่ื อุทศิ ตนเปนจิตอาสาชวยงานของชุมชนและงานของ
จังหวัดนนทบุรีได
(3) ปจจัยประการสุดทาย คือ ปจจัยดานวัฒนธรรมและบรรทัดฐาน
ในสังคม เชื่อกันวาในแตละวัฒนธรรมสมาชิกเพศชายและเพศหญิง
เมือ่ แรกเกิดจะถูกปลูกฝงใหมอี ปุ นิสยั แตกตางกันออกไป โดยสมาชิกใหม
แต ล ะเพศต อ งยอมรั บ ทั ศ นคติ แ ละบทบาทที่ สั ง คมกํ า หนดไว ใ ห
โดยอาศัยพื้นฐานจากเพศที่กําหนดโดยธรรมชาติ ซึ่งเพศที่กําหนด
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โดยสังคมนัน้ จะแตกตางกันออกไปในเกือบทุกสังคม แลวแตความนิยม
และความเชื่อของแตละวัฒนธรรม
สิง่ ทีค่ น พบในกลุม ตัวอยางของชุมชนบางรักนอย พบวา ถึงแมวฒ
ั นธรรม
ดั้งเดิมจะปลูกฝงใหลูกผูหญิงและลูกผูชายมีอุปนิสัยแตกตางกัน
แตผูใหสัมภาษณ กลาววา “...ฉันไมบังคับลูกหรอก เคาโตแลว
เคาอยากเปนอะไร อยากทําอะไร เปนสิทธิของเคา ฉันมีลกู สาวสองคน
ไมเหมือนกันเลย คนโตหวานแหววเชียว แตคนเล็กดูทอมบอยมาก
เคาอยากเปนอะไร ฉันไมวาขอแคเคาเปนคนดีของสังคม...ฉันไมเคย
มานัง่ สอนใหทาํ โนน ทํานีห่ รอก ฉันทําใหดู ใหเคาคิดเอง ใหเคาตัดสิน
ใจเอง ชีวติ เปนของเคา...” ซึง่ จะเห็นไดวา วัฒนธรรมทีเ่ กีย่ วกับบทบาท
ทางเพศอาจจะเปลี่ยนแปลงไดตามความนิยมและกาลเวลา เพราะ
บทบาททีก่ าํ หนดขึน้ เปนของไมยงั่ ยืนแตอยางใด ในประเด็นนีส้ อดคลอง
กับขอมูลที่ไดจากการสํารวจขอมูลในเชิงปริมาณและขอมูลจาก
คําสัมภาษณ พบวา ความเปนเพศหญิงหรือเพศชายไมมคี วามแตกตางกัน
ไมวา จะมีความเปนเพศใดก็สามารถแบงเบาภาระงานในบาน งานนอก
บาน และรวมตัดสินใจเรื่องตางๆ ในครัวเรือนไดอยางเทาเทียมกัน
อาจกลาวสรุปไดวา หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธ
อยูในระดับมากกับความเสมอภาคระหวางหญิงชายในครัวเรือน
กลาวคือ หลักความพอประมาณ หลักความมีเหตุผล หลักการมี
ภูมิคุมกัน และหลักความรูคูคุณธรรมของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มีความสัมพันธในระดับสูงมากกับองคประกอบของความเสมอภาค
ระหวางหญิงชายในดานความรับผิดชอบตอชีวิตความเปนอยูของ
ครอบครัว เกิดการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในการรับผิดชอบงานในบาน
และงานนอกบานระหวางผูห ญิงและผูช ายทีต่ ายตัวตามเพศสรีระ หรือ
วัฒนธรรมตามบทบาททางเพศทีส่ งั คมโดยทัว่ ไปไดกาํ หนดไว นอกจาก
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นี้ ยังเพิ่มบทบาทใหกับผูหญิงไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ
เรื่องตางๆ ของครัวเรือน เปนเพื่อนรวมคิด รวมทํา และรวมตัดสินใจ

บทสรุป
จากผลการศึกษาเรือ่ งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความเสมอภาค
ระหวางหญิงชาย : กรณีศึกษาชุมชนบางรักนอย อําเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี ผูศึกษาพบประเด็นที่นาสนใจ ดังนี้
1. กลุม ตัวอยางในกลุม อาชีพประกอบดวย กลุม ออมทรัพยเพือ่ การผลิต
กลุม กลวยอบแผนบางรักนอย กลุม ดอกไมสดบายศรี และกลุม ไมดอก
ไมประดับ มากกวาครึ่งเปนผูหญิง รอยละ 80.6 โดยกลุมตัวอยาง
สวนใหญมีอายุมากกวา 60 ปขึ้นไป สถานภาพสมรสมีบุตร ลักษณะ
ครัวเรือนเปนครอบครัวเดี่ยว ระดับการศึกษาสูงสุดชั้นประถมศึกษา
ประกอบอาชีพคาขาย/ประกอบธุรกิจ มีรายไดโดยเฉลีย่ ตอเดือนประมาณ
5,001 - 15,000 บาท จากขอมูลที่กลาวมา เห็นไดวาผูหญิงเขามา
มีสวนรวมในกิจกรรมกลุมสังคมมากขึ้น มีการรวมกลุมเพื่อประกอบ
เปนอาชีพเสริม เพื่อหารายไดใหครอบครัว
2. กลุม ตัวอยางสวนใหญดาํ รงชีวติ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงแลวทําใหใชเหตุผลในการแกปญหา รวมทั้งมีคุณธรรมดาน
ความซื่อสัตย ความพอเพียง ความมีวินัย ความขยันหมั่นเพียร และ
ความเอื้ อ เฟ  อ เผื่ อ แผ ใ นการดํ า เนิ น ชี วิ ต ดั ง นั้ น จึ ง ส ง ผลให เ มื่ อ
ประสบปญหาภายในครอบครัว จึงสามารถหาทางออกโดยไมทาํ ราย
ตนเอง และ/หรือสมาชิกในครอบครัว และ/หรือทรัพยสิน เปนการลด
ปญหาความรุนแรงในครอบครัวได
3. กลุมตัวอยางสวนใหญมีความกระตือรือรนในการมีสวนรวมใน
กิจกรรมกลุมทางสังคมอยูในระดับคาเฉลีย่ ทีส่ งู เปนการรวมกลุมกัน
ป ที่ 10 ฉบับที่ 1 (ตุ ล าคม 2555 – มี น าคม 2556)

089

เพือ่ ประกอบเปนอาชีพเสริม บางสวนเสียสละเวลาเพือ่ รวมทํากิจกรรม
สาธารณะโดยไมมีผลตอบแทน
4. เมือ่ ครัวเรือนกลุม ตัวอยางมีแนวทางในการดํารงชีวติ ตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการใชเหตุผลในการแสดงความคิดเห็น
การทวงติง การใหคาํ แนะนํา มีการพูดจากันดวยดี และไมทาํ รายรางกาย
กันเมื่อประสบปญหาอยูในระดับสูงจะทําใหเกิดความเทาเทียมกัน
ระหวางผูหญิงและผูชายในการแบงเบาภาระงานภายในบานและ
งานนอกบาน และทําใหเกิดการปรับเปลีย่ นบทบาทความรับผิดชอบระหวาง
ผูหญิงและผูชายเกี่ยวกับภาระงานในบานและงานนอกบาน รวมทั้ง
อํานาจในการตัดสินใจในเรื่องตางๆ ภายในครัวเรือนดวย
5. เมื่อครัวเรือนกลุมตัวอยางมีแนวทางในการดํารงชีวิตโดยมี
ภูมคิ มุ กันจากการมีเงินออม การประกอบอาชีพเสริม การไมขอ งเกีย่ ว
การเสีย่ งโชครูปแบบตางๆ และการมีสว นรวมกิจกรรมกลุม ทางสังคม
อยูใ นระดับสูงจะทําใหเกิดความเทาเทียมกันระหวางผูห ญิงและผูช าย
ในการแบงเบาภาระงานภายในบานและงานนอกบาน และทําใหเกิด
การปรับเปลี่ยนบทบาทความรับผิดชอบระหวางผูหญิงและผูชาย
เกีย่ วกับภาระงานในบานและงานนอกบาน รวมทัง้ อํานาจในการตัดสินใจ
ในเรื่องตางๆภายในครัวเรือนดวยเชนกัน
6. เมือ่ ครัวเรือนกลุม ตัวอยางมีแนวทางในการดํารงชีวติ โดยการมี
ความรูค คู ณ
ุ ธรรมจากการใชคณ
ุ ธรรมดานความซือ่ สัตย ความพอเพียง
ความมีวนิ ยั ความขยันหมัน่ เพียร ความเอือ้ เฟอ เผือ่ แผ อีกทัง้ มีการแสดง
ความชื่นชมและเห็นคุณคาซึ่งกันและกันอยูในระดับสูงจะทําใหเกิด
การปรับเปลีย่ นบทบาทความรับผิดชอบระหวางผูห ญิงและผูช ายเกีย่ ว
กับภาระงานในบานและงานนอกบาน รวมทั้งอํานาจในการตัดสินใจ
ในเรื่องตางๆ ภายในครัวเรือนดวย
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7. ความเปนเพศหญิงหรือเพศชายของกลุมตัวอยางไมมีผลหรือ
กีดขวางตอการดํารงชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และพฤติกรรมเกีย่ วกับความเสมอภาคระหวางหญิงชายในครัวเรือน
อีกทัง้ เพศไมใชตวั กําหนดบทบาทหนาทีค่ วามรับผิดชอบ มีการปรับเปลีย่ น
บทบาทหนาทีค่ วามรับผิดชอบและอํานาจในการตัดสินใจในเรือ่ งตางๆ
ภายในครัวเรือนระหวางผูหญิงและผูชายได
8. บทบาทผูหญิงเปลี่ยนแปลงไป ไมไดติดหรือยึดโยงอยูกับบาน
หรือทําแตงานบานอยางเดียว แตผูหญิงอยูในฐานะเปนผูผลิตเลี้ยงดู
ครอบครัวและประกอบกิจกรรมนอกบาน สวนผูช ายสามารถอยูใ นฐานะ
รับผิดชอบงานในบานแทนได มีการสลับบทบาทหนาทีค่ วามรับผิดชอบ
ในครอบครัว ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเวลาและโอกาส
9. หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถชวยสงเสริมใหเกิด
ความเสมอภาคระหวางหญิงชายในครัวเรือน กลาวคือ หลักความ
พอประมาณ หลักความมีเหตุผล หลักการมีภมู คิ มุ กัน และหลักความรู
คูคุณธรรมของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถทําใหเกิดความ
เทาเทียมกันระหวางผูห ญิงและผูช ายในหนาทีค่ วามรับผิดชอบตอชีวติ
ความเปนอยูของครอบครัว และสามารถทําใหเกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการรับผิดชอบงานในบานและงานนอกบานระหวาง
ผูหญิงและผูชายที่ตายตัวตามเพศสรีระ หรือวัฒนธรรมตามบทบาท
ทางเพศทีส่ งั คมโดยทัว่ ไปไดกาํ หนดไว นอกจากนี้ ยังเพิม่ บทบาทใหกบั
ผูหญิงไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจเรื่องตางๆ ของครัวเรือน
เปนเพื่อนรวมคิด รวมทํา และรวมตัดสินใจ
ขอเสนอแนะตอชุมชนบางรักนอย อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี คือ
1. ชุมชนบางรักนอย จังหวัดนนทบุรี ควรอนุรักษส่ิงที่ดีงามทาง
วัฒนธรรมระหวางชุมชนใหมและชุมชนดั้งเดิม รักษาความเปนชุมชน
ป ที่ 10 ฉบับที่ 1 (ตุ ล าคม 2555 – มี น าคม 2556)
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ต น แบบในการดํ า รงชี วิ ต และปฏิ บั ติ ต นตามแนวทางปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจนประสบความสําเร็จ และรวมแรงรวมใจในการสราง
ความเขมแข็งใหกับชุมชน เพื่อสามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงและ
ความเจริญทางดานวัตถุได
2. ความเปนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง หลักการสําคัญคือ การรวม
กลุม กันอยางสมํา่ เสมอและตอเนือ่ ง เพือ่ ทํากิจกรรมตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เปนการสรางความเขมแข็งใหกบั ชุมชน สิง่ เหลานี้
ควรใหความสําคัญ และควรสรางความยั่งยืนของการดํารงชีวิตและ
ปฏิบตั ิตนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหขยายแนวคิด
ไปสูคนในชุมชนทุกครัวเรือน รวมทัง้ ขยายแนวคิดไปสูชมุ ชนรอบขาง
เพือ่ สรางความแข็งแกรงและเปนเครือขายในการพัฒนาชุมชนรวมกัน
ขอเสนอแนะตอหนวยงานที่เกี่ยวของ คือ
1. การทําความเขาใจเรือ่ งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เปนเรื่องที่มีความสําคัญมากกวาเรื่องการเกษตร การออมหรือ
การประหยัดเทานัน้ เนือ่ งดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปน
หลักการในการใชชวี ติ การคิด การตัดสินใจ และการแกปญ
 หาในทุกระดับ
โดยเฉพาะในระดับครัวเรือน หนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการปลูกฝง
คานิยมความพอเพียง โดยเริ่มตนจากระดับครอบครัว มีพอแมเปน
ตัวอยางแหงความพอเพียงใหลูก คือ ใชชีวิตใหลูกเห็น ไมใชจาย
ฟุม เฟอยหรือเกินตัว ใชจา ยหรือซือ้ ของทีม่ ปี ระโยชนและมีความจําเปน
การคิด การตัดสินใจอยางมีเหตุผล เพื่อใหลูกเขาใจหลักการคิดวา
สิ่ ง นั้ น สิ่ ง นี้ มี ค วามจํ า เป น อย า งไร มี ก ารกั น เงิ น ไว ย ามฉุ ก เฉิ น
คํานึงถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต สอนใหลูกรูจักเก็บหอมรอมริบ
หมั่ น ศึ ก ษาหาความรู  แ ละถ า ยทอดความรู  ใ ห ลู ก เป น ตั ว อย า งใน
การคนควาหาความรูประกอบ
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2. การประยุกตใชแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เปนเรื่องที่มีความสําคัญ และไมใชเพียงการทําตามหรือเลียนแบบ
เทานั้น ควรคํานึงถึงความแตกตางในบริบทของแตละบุคคล และ
แตละพื้นที่ เพราะอาจจะไมสําเร็จเหมือนตนแบบที่เอามา ดังนั้น
การพัฒนากระบวนการคิดและการแกปญ
 หาจึงเปนเรือ่ งทีม่ คี วามสําคัญ
การคิ ด ต อ ยอด หรื อ ปรั บ เปลี่ย นให เ ข า กั บ บริ บ ทของแต ล ะพื้น ที่
โดยคํานึงถึงมิติตางๆ ไดแก มิติดานเศรษฐกิจ มิติดานสังคม มิติดาน
วัฒนธรรม และมิติดานสิ่งแวดลอม เปนตน
3. การสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชายในครัวเรือน
จําเปนตองใชหลักความพอประมาณ หลักความมีเหตุผล หลักการมี
ภูมิคุมกัน และหลักความรูคูคุณธรรม ตามหลักการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ นําไปสูเ ปาหมายในการสรางความเทาเทียมกัน
ระหวางผูห ญิงและผูช ายในหนาทีค่ วามรับผิดชอบตอชีวติ ความเปนอยู
ของครอบครัว การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในการรับผิดชอบงานในบาน
และงานนอกบานระหวางผูหญิงและผูชายที่ตายตัวตามเพศสรีระ
หรือวัฒนธรรมตามบทบาททางเพศที่สังคมโดยทั่วไปไดกําหนดไว
การเพิม่ บทบาทใหกบั ผูห ญิงไดเขามามีสว นรวมในการตัดสินใจเรือ่ งตางๆ
ของครัวเรือน เปนเพือ่ นรวมคิด รวมทํา และรวมตัดสินใจ การใชเหตุผล
ในการแกปญ
 หา เมือ่ ประสบปญหาภายในครอบครัว สามารถหาทางออก
โดยไมทาํ รายตนเอง และ/หรือสมาชิกในครอบครัว และ/หรือทรัพยสนิ
เปนการลดปญหาความรุนแรงในครอบครัว
4. แนวทางการสงเสริมและการพัฒนาควรยึดกระบวนการ
มีสว นรวมจากภาคประชาชน หนวยงานภาครัฐควรเปลีย่ นบทบาทเปน
ผูอ าํ นวยความสะดวกในการนําทรัพยากรทีม่ อี ยู ไมวา จะเปนงบประมาณ
บุคลากร และความรู เปนตน เพือ่ ทําใหเกิดการเรียนรู เกิดการพัฒนา
ป ที่ 10 ฉบับที่ 1 (ตุ ล าคม 2555 – มี น าคม 2556)
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โดยประชาชนและเพือ่ ประชาชนอยางแทจริง อีกทัง้ ยังสรางความยัง่ ยืน
ของโครงการพัฒนาไดอีกดวย
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป คือ
1. เนื่องดวยการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดทําการศึกษาถึงความ
สัมพันธระหวางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความเสมอภาค
ระหวางหญิงชายในครอบครัววามีหรือไม และเปนอยางไร โดยยังไมมศี กึ ษา
เปรียบเทียบรูปแบบความสัมพันธในครัวเรือนของชุมชนบางรักนอย
ระหวางครัวเรือนทีม่ กี ารดํารงชีวติ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงกับครัวเรือนที่ไมมีการดํารงชีวิตตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ ตอไป ผูศ กึ ษาเห็นควรจะมี
การศึกษาในระดับเชิงลึก ในลักษณะการเปรียบเทียบรูปแบบความสัมพันธ
ในครัวเรือน เพือ่ คนหาความแตกตางของรูปแบบครัวเรือนทัง้ สองแบบ
2. ผูศึกษาเห็นควรจะมีการศึกษาถึงปจจัยทางบวกที่สงเสริม
และสนับสนุนใหเกิดความเสมอภาคระหวางหญิงชายในครัวเรือน
โดยพิจารณาจากองคประกอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เปน
ปจจัยทางบวกในการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความเสมอภาค
ระหวางหญิงชายในระดับครัวเรือนเพิ่มยิ่งขึ้น
3. งานศึกษานีม้ หี ลายประเด็นทีน่ า สนใจทีผ่ ศู กึ ษาไมไดทาํ การเก็บ
ขอมูลเชิงลึก ตัวอยางเชน ความรุนแรงในครัวเรือน การตอสูตอรอง
ในครัวเรือน และประเด็นเรือ่ งบทบาทในกิจกรรมทางสังคม เนือ่ งจาก
ผูศึกษามีขอจํากัดดานเวลาที่ใชในการศึกษา แตผูศึกษาขอสนับสนุน
สําหรับผูที่มีความสนใจที่จะนําประเด็นเหลานี้ไปศึกษา เพื่อเจาะลึก
ประเด็นดังกลาวเพิ่มเติม
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อัตลักษณและตัวตน
ความเปนชาติพันธุ
ของผูหญิงมง :
กรณีศึกษาแบบ
อัตชีวประวัติ
The Identity of Hmong Ethnic Women :
A case Study Biography

ยุพิน เจริญสุข1

นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาสตรี ศึ ก ษา วิ ท ยาลั ย
สหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

1

บทคัดยอ
บทความนี้เ ป น การศึ ก ษา วิเ คราะห ป ระสบการณ ข องผู  ห ญิ ง ม ง
แบบอัตชีวประวัติของผูศึกษา โดยมุงวิเคราะหกระบวนการสราง
อัตลักษณ และตัวตน โดยศึกษาวาปจจัยทางสังคมไทย สังคมมง
และความเปนผูหญิง ที่มีผลกระทบตอวิถีชีวิตของผูหญิงมงอยาง
ผู  ศึ ก ษาอย า งไร ทั้ ง นี้ ศึ ก ษาจากสั ง คมไทยพื้ น ราบที่ รั บ ผ า นทาง
การศึกษา และการปฏิสัมพันธทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณี และ
ความเชื่อของมง ผลการศึกษาพบวา
อัตลักษณความเปนไทยของผูศึกษา มีกระบวนการโดยผานนโยบาย
การพัฒนาและการศึกษา รัฐมีนโยบายการกลืนชาติพันธุใหเปนไทย
โดยผานการพัฒนาในรูปแบบตางๆ เชน การตัง้ ชือ่ เปนไทย เนือ่ งจากพอ
ไดติดตอสัมพันธกับรัฐ และรับวัฒนธรรมแบบใหมเขามา การแข็งขืน
และการตอรองของตัวละครผูป ฏิบตั กิ ารทางสังคม ซึง่ แสดงใหเห็นวา
วัฒนธรรมของมงมีการเปลีย่ นแปลงยืดหยุน ตามสังคม วัฒนธรรมของ
คนพื้นราบ ผูศึกษาเรียนนาฏศิลปไทยถูกกลมกลืน และรักษามรดก
ของชาติไทย ความเปนไทยแทและเปนเอกลักษณของไทยโดยตรง
อัตลักษณความเปนผูห ญิงในสังคมมง มีการสรางอัตลักษณความเปนหญิง
โดยผานโครงสรางสังคม ความเชือ่ พิธีกรรม ภาษา และกระบวนการ
กล อ มเกลาทางสั ง คม เพื่ อ ควบคุ ม พฤติ ก รรมของคนในสั ง คม
โดยเฉพาะผูห ญิง ลักษณะของผูห ญิงดีตอ งขยันทํางาน มีความอดทน
สามารถเย็บปกถักรอย เปนคนทีด่ แู ลงานในบาน จากการศึกษาพบวา
สถานภาพของผูหญิงจะตกตํ่ากวาผูชาย ซึ่งจะพบไดจากโครงสราง
ทางสังคม เพราะวาโครงสรางทางความเชือ่ ผูท มี่ บี ทบาทและสามารถ
เขาถึงเทพอํานาจสูงสุดจะเปนผูช าย และยังเปนศูนยกลางอํานาจหมายถึง
เปนแหลงความรูท ผี่ ชู ายสามารถเรียนรูแ ละแลกเปลีย่ นประสบการณ
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ในขณะเดียวกันผูห ญิงออกจากศูนยกลางอํานาจและแหลงความรูซงึ่
สอดคลองกับแนวคิดระบบชายเปนใหญ
ความพยายามสรางอัตลักษณทแี่ ตกตางหลากหลาย โดยสถาบันตางๆ
ในสังคม ปตาธิปไตย ทั้งสังคมมง และสังคมไทย เปนกระบวนการ
ซั บ ซ อ นและมี ก ลไกที่ แ ยบยล แม ว  า บริ บ ททางสั ง คม เศรษฐกิ จ
วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลง ดังสะทอนจากชีวิตผูหญิงมงอยางผูศึกษา
อัตลักษณท่ีถูกสรางบางครั้งก็เกิดความขัดแยงตอตัวตนของผูหญิง
สงผลใหผหู ญิงมีตวั ตนทีข่ าดวิน่ และเลือ่ นไหล อัตลักษณของผูศ กึ ษา
ผานการแข็งขืน ตอรอง และการปฏิสมั พันธตอ วัฒนธรรมทีห่ ลากหลาย
จนมีผลใหผูศึกษาไดหลอหลอมอัตลักษณเชิงซอนในความเปนตัวตน
เชนที่ดํารงอยู
คําสําคัญ : อัตลักษณ, ชาติพันธุ, ผูหญิงมง, อัตชีวประวัติ
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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
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ความสําคัญของปญหา
“เชื้อชาติ” ซึ่งไดรับการบัญญัติเปนคําศัพทเขามาอยูในภาษาอังกฤษ
ครัง้ แรกเมือ่ คริสตศตวรรษที่ 16 นัน้ ไดเปลีย่ นแปลงไปมาก วิทยาศาสตร
ยุคนี้ไมรองรับคํานี้อีกตอไปแลว สําหรับสังคมศาสตรในยุคปจจุบัน
โดยเฉพาะในสายสังคมวิทยา มานุษยวิทยา ยืนยันหนักแนนวา “เชือ้ ชาติ”
เปนการจัดประเภททีถ่ กู ประกอบสรางหรือถูกสถาปนาขึน้ มาทางสังคม
(socially constructed categorization) ซึง่ มีนยั ยะเพือ่ กําหนดกฎเกณฑ
ในการจัดกลุม ตางๆ ทีห่ ลากหลาย คํานีถ้ กู นําไปใชเพือ่ สรางความชอบธรรม
ในการกําหนดความสัมพันธทางสังคม วัฒนธรรมที่มีระบบคิดแบบ
ทวิลักษณ หรือจับคูตรงกันขามที่ไมเทาเทียม (binary opposition)
ในลักษณะ “เหนือกวา-ตํา่ กวา” (superiority - inferiority) ซึง่ ความสัมพันธ
ทีไ่ มเทาเทียมนีบ้ อ ยครัง้ นํามาซึง่ การขูดรีดเอารัดเอาเปรียบ (exploitation)
การเลือกปฏิบัติ (discrimination) (ฉลาดชาย รมิตานนท, 2550)
ชาติพนั ธุช นเผามงหรือชาติพนั ธุม ง เปนกลุม ชาติพนั ธุห นึง่ ทีอ่ าศัยในแถบ
เอเชียตะวันออกเปนเวลาหลายศตวรรษ ซึง่ ยังไมมเี อกสารใดยืนยันได
มีบางทัศนะเชือ่ วาชาติพนั ธุม ง อาศัยในประเทศจีนเปนเวลาทีย่ าวนาน
มากพอควร บางทัศนะมองวามงเปนชาติพนั ธุห นึง่ กําเนิดขึน้ ในแผนดินจีน
ทั้งนี้มีขอสมมุติฐานวามงอาจเปนชาติพันธุหนึ่งที่อาศัยในดินแดน
ประเทศจีนกอนทีช่ าวจีนจะเขามายึดครองและอาศัย แตการถกเถียง
เกี่ยวกับประเด็นเหลานี้ยังไมมีขอยุติหรือคําตอบ ขณะเดียวกันมีขอ
ถกเถียงวากลุมชาติพันธุมงอาจมีการเคลื่อนยายหรืออพยพมาจาก
ดินแดนทางอาหรับหรือเอเชียกลาง และมีขอ สมมุตฐิ านวาชาติพนั ธุม ง
อาจเปนชาติพนั ธุเ ดียวกันกับชาติมองโกเลีย แนวคิดและขอสมมุตติ า งๆ
เหลานี้ไดเปนประเด็นถกเถียงที่ยังไมสามารถหาขอยุติได (Cooper,
1984)
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อยางไรก็ตาม กลุม ชาติพนั ธุแ ตละกลุม มีทมี่ าของประวัตศิ าสตรเปนของ
ตนเอง มีการตอสูเ พือ่ ความอยูร อดไมวา การดํารงชีพและการตอสูก บั
กลุม อืน่ ๆ เชน ตัวผูศ กึ ษาเองก็เปนกลุม ชาติพนั ธุม ง ทีต่ อ งเผชิญกับสังคม
วัฒนธรรมมง และสังคม วัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะเรื่องภาษา
เนือ่ งจากชาติพนั ธุม ง เปนกลุม ชนทีม่ ภี าษาเปนของตนเอง การกาวเขา
มาในระบบการศึกษา ผูเ ขียนตองแยกภาษาไทยเพือ่ สือ่ สารกับอาจารย
และภาษามงกับพอแม อีกทั้งตองดําเนินชีวิตในบริบทของวัฒนธรรม
และประเพณีที่แตกตางกัน
ในการศึกษา อัตลักษณและตัวตนความเปนชาติพันธุของผูหญิงมง :
กรณีศึกษาแบบชีวประวัตินี้มีความสําคัญยิ่งเนื่องจาก
1. ผูศึกษาเปนผูหญิงชาติพันธุมงมองผานการประกอบสราง
อัตลักษณและตัวตนโดยใชมุมมองของสตรีศึกษา
2 . เพือ่ ใหผหู ญิงมองโครงสรางตางๆในการสรางอัตลักษณผหู ญิงมง
และผูหญิงที่เปนชาติพันธุ
3. เปนแบบอยางแกคนรุนหลัง ทั้งยังถูกสังคมพื้นราบ สังคม
วัฒนธรรม และสถาบันการศึกษาที่มีความหลากหลาย และมีการ
เคลื่อนไหวตามสถานการณ
การศึกษาครัง้ นีจ้ งึ มีความสําคัญเนือ่ งจากผูศ กึ ษาเองเปนผูห ญิงมงรุน ใหม
ที่มีโอกาสเขาสูระบบการศึกษาไทย ตองจากครอบครัวและชุมชน
เพื่อมาเรียนหนังสือในเมือง ทําใหผูศึกษารูสึกวาตนเองแปลกแยก
จากชุมชน และเมือ่ ลงมาใชชวี ติ อยูใ นเมืองก็รสู กึ แปลกแยกจากสังคมไทย
เมือ่ กลับไปใชชวี ติ ในชุมชนไมสามารถรวมและทํากิจกรรมกับชุมชนได
ความสัมพันธบางครั้งไมเปนไปตามแบบแผนที่ควรจะเปน ผูวิจัยจึงมี
ความสับสนกับชีวิตตนเอง ดังนั้นเกิดคําถามในการวิจยั คือ
ป ที่ 10 ฉบับที่ 1 (ตุ ล าคม 2555 – มี น าคม 2556)
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1. กระบวนการสรางอัตลักษณและตัวตนของชาติพันธุผูหญิงมง
กรณีชีวประวัติของผูศึกษาเปนอยางไร
2. อัตลักษณและตัวตนที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปตามกระบวนการ
ในขอ 1 สงผลกระทบตอ “ตัวตน” ของผูศึกษาอยางไรบาง
ทั้งนี้ จะศึกษาโดยใชกรอบคิดที่ดัดแปลงจากแนวของ Hall (1990)
ทีเ่ สนอวาอัตลักษณสมั พันธกนั กับการสรางภาพตัวแทนทางวัฒนธรรม
การผลิตอัตลักษณ การบริโภคอัตลักษณ และการควบคุมอัตลักษณ
ในลักษณะที่เปนวงจร และสงผลกระทบตอ “ตัวตน” ในที่สุด
1. เพือ่ ศึกษาและทําความเขาใจกระบวนการสรางอัตลักษณผหู ญิง
ชาติพันธุมง
2. เพื่อใหมองเห็นรูปแบบ วิธีการตอสูกับสังคมของชาติพันธุมง
ในชีวติ ประจําวัน ผานงานเขียนเลาเรือ่ งโดยผานชาติพนั ธุม ง ผูห ญิงคนหนึง่
3. เพื่อสรางองคความรูทางสตรีศึกษา โดยมองผานการศึกษา
อัตลักษณผูหญิงมงคนหนึ่ง
สถานที่ท่ใี ชในการดําเนินวิจัย และรวบรวมขอมูล ชุมชนบานหวยลึก
หมูท่ี 7 ต.ปงโคง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม

ผลการศึกษา
อัตลักษณและตัวตนทีไ่ มสมบูรณ เลือ่ นไหล การทีจ่ ะตอบคําถามเรือ่ ง
อัตลักษณ และตัวตนของผูหญิงมงนั้น ผูศึกษาไดทบทวนนิยาม
ของคําวาอัตลักษณและตัวตนพบวา อัตลักษณของผูคนในสังคมแบง
ออกไดเปนสวนแรก คือ สวนทีเ่ รียกวาเปนอัตลักษณทางสังคม (social
identity) เชน อัตลักษณความเปนหญิง ความเปนชาย ความเปนเด็ก
ความเปนผูใหญ ความเปนแม ความเปนเมีย อัตลักษณสวนบุคคล
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(personal identity) ซึง่ หมายรวมถึง อัตลักษณทเี่ ปนปจเจกชนไดกอ ราง
สรางขึ้นในวัฒนธรรมหนึ่งๆ และอัตลักษณรวม (collective identity)
อัตลักษณความเปนคนไทย ความเปนชาติพันธุ ความเปนมง เปนตน
หากพิจารณาตามวิธคี ดิ แบบโครงสรางนิยมแลว อัตลักษณสว นนีต้ า ง
มีความสัมพันธอยางใกลชดิ กับวัฒนธรรม ซึง่ ในความหมายกวางทีส่ ดุ
หมายถึง “วิถชี วี ติ ” ทีถ่ กู กํากับดวยความเชือ่ คานิยม วิถหี รือแนวทาง
การประพฤติปฏิบตั ใิ นสังคมตลอดจนอุดมการณตา งๆ ในสังคม อัตลักษณ
สามารถแสดงออกไดในหลายลักษณะ ไมวา จะเปนเสือ้ ผา เครือ่ งกาย
ภาษา และคําพูดที่สะทอนถึงวิธีคิด และระบบความหมายตางๆ
O’Donnell (อางใน ฉลาดชาย รมิตานนท, 2550) อธิบายวาตัวตน คือ
สิ่งเดียวกับอัตลักษณสวนตัว หรือ อัตลักษณของตัวตน “personal”
หรือ (self identity) โดยแนวคิดนีพ้ ฒ
ั นามาจากทฤษฎีทวี่ า ดวย “ตัวตน”
(self) โดย William และ George Mead (อางใน ฉลาดชาย รมิตานนท,
2550) ซึ่งอธิบายวา “ตัวตน” หมายถึง “ความสามารถเฉพาะของ
มนุ ษ ย ที่ ทํ า ให ม นุ ษ ย ส ามารถสะท อ นตนเอง และโลกทางสั ง คม
ผานการสื่อสารและภาษา” ซึ่งความสามารถสะทอนตนเองของ
มนุษยนนั้ Cooley (1902, 1964) เสนอวาเปนการจิตนาการของตนเอง
ตองมีความชัดเจน
เมื่อกลับมาพิจารณาถึงการศึกษาอัตลักษณ และตัวตนความเปน
ชาติพนั ธุม ง กรณีศกึ ษาแบบชีวประวัติ ประกอบไปดวยอัตลักษณและ
ตัวตนดังทีไ่ ดกลาวไปแลวไมวาจะเปนอัตลักษณทางสังคม อัตลักษณ
สวนรวม และอัตลักษณสวนตัว อัตลักษณ และตัวตนสวนนี้จะถูก
ประกอบสรางทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจทีแ่ ตกตางกัน
ในแตละชวงเวลา เปนเหตุผลหลักทีอ่ ธิบายความแตกตางในอัตลักษณ
และตัวตนของผูหญิงมงอยางผูศึกษา
ป ที่ 10 ฉบับที่ 1 (ตุ ล าคม 2555 – มี น าคม 2556)
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กลไกควบคุมอัตลักษณความเปนผูหญิง
โครงสรางสังคมมงเปนสังคมแบบปตาธิปไตย มีการกําหนดพื้นที่
สําหรับผูหญิงและผูชาย มีการกําหนดบทบาทหญิงชายที่ชัดเจน
ทางสังคมมงกับประเด็นความเปนหญิงชาย การแบงพื้นที่สาธารณะ
เปนพื้นที่สําหรับผูชาย ดังนั้นผูชายจะเกี่ยวของกับบทบาททางสังคม
การเปนผูน าํ การดูแลติดตอ หรือ การเปนตัวแทนของอํานาจสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์
การปกครองในชุมชนการจัดหาทีด่ นิ เพือ่ ทําการเพาะปลูก งานทีเ่ กีย่ วของ
กับงานที่ตองใชกําลังหนัก
ในสังคมมงเปนสังคมระบบชายเปนใหญ เนื่องจากมีการแบงพื้นที่
สําหรับผูหญิง และผูชาย โดยสรางอํานาจเหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตาม
โครงสราง ความเชื่อที่เทพจะเปนผูชาย และผูที่สามารถเขาถึงเทพ
โดยผานพิธีกรรมจะเปนพื้นที่สาธารณะของผูชาย ยังมีความเชื่อถึง
ความแตกตางทางเพศ การที่ผูหญิงไมสามารถเขาถึงเทพ เนื่องจาก
ความเชื่อที่อางวาผูหญิงมีประจําเดือน สกปรก หรืออางวาผูหญิง
ไมสะอาด อัตลักษณวิถีชีวิตในสังคมมง การอบรมและการสั่งสอน
เปนไปตามประเพณี พิธีกรรมและความเชื่อ
อัตลักษณผูหญิงมงถูกกําหนดโดยสังคมมง ทีค่ าดวาผูหญิงทีด่ ีตองมี
ความอดทน ทํางานเกง มีความรับผิดชอบ และจํากัดพื้นที่ผูหญิง
ไวในครัวเรือน โดยผานกระบวนการผลิตสถาบันครอบครัว ชุมชน
และสังคม การแบงพืน้ ทีข่ องผูห ญิงผูช าย การแบงงานกันทํา การขัดเกลา
ทางสังคม การเปนผูห ญิงทีด่ มี คี วามสําคัญมาก ในกรณีของแม พีส่ าว
และตั ว ผู  ศึ ก ษา เนื่อ งจากความเชื่อ เรื่อ งเพศ และการแบ ง พื้น ที่
และงานระหวางหญิงชายทําใหเห็นไดวา อุดมการณการเปนหญิงทีด่ ี
ดูเหมือนจะมีความเขมแข็ง กลไกการผลิตซํา้ ผานครอบครัว และสังคม
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เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และถูกควบคุมทางดานความเชื่อแบบ
ปตาธิปไตยเกี่ยวกับเรื่องเพศ และการแบงพื้นที่ระหวางหญิงชาย
เปนเหตุผลใหผูหญิงมีอัตลักษณแบบผูหญิงที่เปนรองผูชาย

อัตลักษณและตัวตนชาติพันธุของผูหญิงมง
:กรณีศึกษาแบบชีวประวัติ
อัตลักษณและตัวตนที่ไมสมบูรณ เลื่อนไหล การที่จะตอบคําถาม
เรื่องอัตลักษณ และตัวตนของผูหญิงมงนั้น ผูศึกษาไดทบทวนนิยาม
ของคําวาอัตลักษณและตัวตนพบวา อัตลักษณของผูคนในสังคม
แบงออกไดเปนสวนแรก คือ สวนที่เรียกวาเปนอัตลักษณทางสังคม
(social identity) เช น อั ต ลั ก ษณ ค วามเป นหญิง ความเป น ชาย
ความเปนเด็ก ความเปนผูใ หญ ความเปนแม ความเปนเมีย อัตลักษณ
บุคคล (personal identity) ซี่งหมายรวมถึง อัตลักษณที่เปนปจเจกชน
ไดกอรางสรางขึ้นในวัฒนธรรมหนึ่งๆ และอัตลักษณรวม (collective
identity) อัตลักษณความเปนคนไทย ความเปนชาติพนั ธุ ความเปนมง
เปนตน หากพิจารณาตามวิธีคิดแบบโครงสรางนิยมแลว อัตลักษณ
สวนนี้ตางมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับวัฒนธรรม ซึ่งในความ
หมายกวางทีส่ ดุ หมายถึง “วิถชี วี ติ ” ทีถ่ กู กํากับดวยความเชือ่ คานิยม
วิถหี รือแนวทางการประพฤติปฏิบตั ใิ นสังคมตลอดจนอุดมการณตา งๆ
ในสังคม อัตลักษณสามารถแสดงออกไดในหลายลักษณะ ไมวาจะ
เปนเสื้อผา เครือ่ งกาย ภาษา และคําพูดทีส่ ะทอนถึงวิธีคิด และระบบ
ความหมายตางๆ
นอกจากนี้ O’Donnell (อางใน ฉลาดชาย รมิตานนท, 2550) อธิบาย
วาตัวตน คือสิ่งเดียวกับอัตลักษณสวนตัว หรือ อัตลักษณของตัวตน
ป ที่ 10 ฉบับที่ 1 (ตุ ล าคม 2555 – มี น าคม 2556)
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“personal” หรือ (self identity) โดยแนวคิดนี้พัฒนามาจากทฤษฎี
ที่วาดวย “ตัวตน” (self) โดย William และ George Mead (อางใน
ฉลาดชาย รมิตานนท, 2550) ซึ่งอธิบายวา “ตัวตน” หมายถึง
“ความสามารถเฉพาะของมนุษยทที่ าํ ใหมนุษยสามารถสะทอนตนเอง
และโลกทางสังคมผานการสื่อสารและภาษา” ซึ่งความสามารถ
สะทอนตนเองของมนุษยนนั้ Cooley (1902, 1964) เสนอวาเปนการ
จิตนาการของตนเองตองมีความชัดเจน
เมื่อกลับมาพิจารณาถึงการศึกษาอัตลักษณ และตัวตนความเปน
ชาติพนั ธุม ง กรณีศกึ ษาแบบชีวประวัติ ประกอบไปดวยอัตลักษณและ
ตัวตนดังทีไ่ ดกลาวไปแลวไมวาจะเปนอัตลักษณทางสังคม อัตลักษณ
สวนรวม และอัตลักษณสวนตัว อัตลักษณ และตัวตนสวนนี้จะถูก
ประกอบสรางทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจที่
แตกตางกันในแตละชวงเวลา เปนเหตุผลหลักทีอ่ ธิบายความแตกตาง
ในอัตลักษณและตัวตนของผูหญิงมง ดังนี้

กลไกควบคุมอัตลักษณความเปนผูหญิง
โครงสรางสังคมมงเปนสังคมแบบปตาธิปไตย มีการกําหนดพื้นที่
สําหรับผูหญิง และผูชาย มีการกําหนดบทบาทหญิงชายที่ชัดเจน
ทางสังคมมงกับประเด็นความเปนหญิงชาย การแบงพื้นที่สาธารณะ
เปนพื้นที่สําหรับผูชาย
ดังนั้นผูชายจะเกี่ยวของกับบทบาททางสังคม การเปนผูนําการดูแล
ติดตอ หรือ การเปนตัวแทนของอํานาจสิ่งศักดสิทธิ์ การปกครองใน
ชุมชนาการจัดหาที่ดินเพื่อทําการเพาะปลูก งานที่เกี่ยวของกับงานที่
ตองใชกําลังหนักในการทํางาน
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กระบวนการสรางอัตลักษณผูหญิงมง
ภายใตสังคมมงแบบปตาธิปไตย
ผูศ กึ ษาไดนาํ เสนอถึงโครงสรางสังคมของมง โดยไดพจิ ารณาถึงประเพณี
ความเชื่อ ศาสนา การจัดความสัมพันธทางสังคม สถานครอบครัว
การกลอมเกลาทางสังคม อุดมการณ ความเชือ่ หลัก เชนเรือ่ งการเปนคนดี
การเปนผูหญิงดี การแบงงานกันทําระหวางเพศ การใหความหมาย
และคุณคาตองานของผูห ญิงและชาย ระบบความคิดความหมายเรือ่ งเพศ
(เพศวิถี) อีกทั้งยังวิเคราะหถึงพิธีกรรมความเชื่อตางๆ ตลอดจน
โครงสรางการปกครองของสังคมมง ซึง่ เปนสังคมปตาธิปไตยทีย่ ดึ ถือ
ผูช ายเปนใหญ สะทอนใหเห็นถึงโครงสรางอํานาจหลักๆ ของมงจะถือ
ครองตําแหนงโดยผูชายเปนหลัก เปนตน
อัตลักษณของผูคนที่ประกอบไปดวยสามสวนนั้น เกี่ยวเนื่องสัมพันธ
แนบแนนกับวัฒนธรรมหลัก และวัฒนธรรมรอง โดยบทความศึกษาชิน้ นี้
ไดมีการวิเคราะหถึงกระบวนการสรางอัตลักษณและตัวตนชาติพันธุ
ผูห ญิงมงอยางผูศ กึ ษา ไดรบั อิทธิพลจากสถาบันทางสังคมทีส่ าํ คัญ ดังนี้

สถาบันครอบครัว
จากการศึกษาพบวา สถาบันครอบครัวของมงเปนสถาบันทีท่ าํ หนาที่
หลากหลาย เชน ทําหนาที่เลี้ยงดูผูคนทางกายภาพ การอบรมกลอม
เกลาเด็ก และการเลี้ยงดูคนแก หรือที่เรียกวาเปนหนวยที่ทําหนาที่
ผลิตซํา้ และโอบอุม ผูค น (reproductive role) ทําหนาทีห่ นวยทางสังคม
ที่มีหนาที่ทางเศรษฐกิจ (productive role) และหนวยทางการเมือง
แตในบรรดาหนาที่ตางๆ นั้น ครอบครัว มงแบบชายเปนใหญก็ได
ทําการผลิตซํ้าความเปนหญิงชายที่ไมเทาเทียม ผานกระบวนการ
กลอมเกลาความเปนหญิงความเปนชายอยางตอเนื่อง
ป ที่ 10 ฉบับที่ 1 (ตุ ล าคม 2555 – มี น าคม 2556)
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ในสั ง คมม ง มี วิ ธี ก ารอบรมเลี้ ย งดู เ ด็ ก ๆ จะถู ก สอดแทรกไว ด  ว ย
กระบวนการผลิตอัตลักษณความเปนหญิงความเปนชายอยูอยาง
สมํา่ เสมอ ตัง้ แตทารกถึงกําเนิดขึน้ การมีการฝงรกเด็กผูห ญิง เด็กผูช าย
ซึง่ บงบอกถึงเพศ การตัง้ ชือ่ ทีร่ ะบุเปนเด็กผูห ญิง และเด็กผูช าย การสัง่ สอน
เด็กผูห ญิงจะถูกสอนใหอยูใ นบานฝกใหเรียนรูบ ทบาทผูห ญิงทํางานบาน
อยางเปนขัน้ ตอนตามพัฒนาการของเด็กผูห ญิง สวนเด็กผูช ายจะถูกสอน
ไมใหทะเลาะกัน ใหรูจักทํางาน มีความพยายาม และมีความอดทน
แตไมไดมบี ทบาทในการทํางานบาน การกลอมเกลาอบรมความเปนหญิง
ความเปนชาย ดังกลาวยังถูกตอกยํา้ ดวยอุดมการณทางความคิดเกีย่ ว
กับการเปนผูหญิงดี และถูกผลิตซํ้าดวยกลไกทางสังคมตางๆ เชน
การติและชมโดยญาติและชุมชน เพื่อเปนการควบคุมทั้งผูหญิงและ
ผูชายใหอยูภายใตกรอบที่เหมาะสม
การเปนเด็กคนหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมมง ไดรับกระบวนการทําใหเปน
หญิงเปนชาย นับตัง้ แตแรกเกิด การกลอมเกลาทางสังคมผานครัวเรือน
แลวผูหญิงและผูชายยังถูกกําหนดใหมีปริมณฑล และอยูในพื้นทีข่ อง
ตนที่แยกกันอยางชัดเจน พื้นที่ของผูหญิง คือสถาบันครอบครัวที่
ผูห ญิงตองทําหนาทีเ่ ปนแรงงานของครอบครัว ดูแลการเพาะปลูกและ
การเลี้ยงสัตวเลี้ยงของครอบครัวใหดี และตองเปนผูหญิงที่ดีตาม
แบบแผนของสังคมมง การกําหนดพืน้ ทีเ่ ฉพาะของผูห ญิงสงผลกําหนด
บทบาทของผูหญิงดวย ผูหญิงกลายเปนเพียงผูทาํ อาหาร และเตรียม
เครือ่ งเซนไหวทกุ อยางรองรับและอํานวยการสะดวกใหผชู ายไดประกอบ
พิธีกรรม หากครอบครัวใดไมมีผูชายแตจําเปนตองประกอบพิธีตอง
ขอใหญาติพ่นี องที่เปนผูชายมาชวยประกอบพิธีกรรมให
จากการที่ผูหญิงถูกจํากัดใหอยูในพื้นที่สวนตัว และรับบทบาทหนาที่
ในการใหบริการสมาชิกครอบครัว ซึ่งเปนงานที่ตองทําอยางตอเนื่อง
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ในชีวติ ประจําวัน จะพบวาวิถชี วี ติ แบบดัง้ เดิมของมง โดยเฉพาะผูห ญิง
จะตองเรียนรูการปฎิบัติตน เพื่อใหเปนผูหญิงที่ดีทีสังคมยอมรับ
และในขณะเดียวกันตองเรียนรูท่จี ะปรับตัวใหเขากับสังคม เนื่องจาก
ในสังคมมงแขงขันการทําความดี และความประพฤติตวั ดี และเหมาะสม
ในวิธคี ดิ ของมง จะสอนวาการเกิดมาเปนคนตองมีศกั ดิศ์ รีความเปนคน
ดังนั้น จะตองทําแตส่ิงที่ดีงาน สิ่งที่คนอื่นประทับใจ โดยมีการสอน
และการเปรียบเทียบยกตัวอยางคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิต
ในสังคมของการอยูร ว มกัน การพึง่ พากัน ดังนัน้ อัตลักษณและตัวตน
ของผูห ญิงทีด่ ที ส่ี งั คมคาดหวัง คือ ความสามารถในการทํางานของผูห ญิง
ทั้งงานครอบครัว หรืองานไรสวน และสิ่งที่ผูหญิงจะตองทํา คือ
การเรียนรูแ ละการสืบทอด ทัง้ ในแงขององคความรู ภูมปิ ญ
 ญาดานตางๆ
เชน การเพาะปลูก การเย็บปกผา การหาของธรรมชาติ และทํางานในบาน
สวนพิธีกรรมที่เกี่ยวกับอํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผูหญิงก็ถูกมอบหมายให
ทําหนาที่ท่ถี ือวาเปนของผูหญิง
วิถีชีวิตที่วางอยูบนพื้นฐานของการเพาะปลูก หรือระบบการผลิต
ที่มีความสัมพันธกับการพึ่งพาอาศัยอํานาจศักดิ์สิทธิ์ การเพาะปลูก
เพือ่ การบริโภคภายในครอบครัว และการแบงปนพืน้ ผัก การชวยเหลือ
กั น ทํ า ให สั งคมมงมีการจั ด องค ก ร รู ป แบบความสั ม พั น ธ และมี
การรวมตัวกันเปนกลุมกอนบนพื้นฐานความเหมือน และการพึ่งพา
อาศัยกันไมวา จะเปนการตัง้ ถิน่ ฐานบานเรือนกับความเชือ่ ระบบการจัดการ
ทรัพยากร การกําหนดกฎเกณฑทางสังคม และการยึดถือเกณฑ
คุณคาตามจารีตประเพณี แนวทางการจัดการทางสังคมดังกลาวเปนก
ระบวนการสร า งอั ต ลั ก ษณ ภ ายในสั ง คมม ง แต ทั้ ง นี้ เ ป น วิ ถี ชี วิ ต
หรือโครงสรางสังคมแบบปตาธิปไตย
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อยางไรก็ตาม ในเรือ่ งราวประวัตขิ องผูศ กึ ษา สะทอนใหเห็นการแข็งขืน
การทาทาย และการตอรองเชิงอํานาจกับตัวละครทีร่ ายรอบชีวติ ของ
ผูศ กึ ษา ทําใหอตั ลักษณของผูศ กึ ษาอุบตั ขิ นึ้ ในลักษณะเชิงซอน ดํารงอยู
ในตัวตน และสําแดงออกมาในกาละและเทศะทีผ่ นั แปรเปลีย่ นแปลงไป
ความเปนมง และความเปนไทย ไมไดวางตัวอยางมีสมดุล ขณะเดียวกัน
ก็ไมไดขัดแยงตอกัน นี่คือสภาพที่แทจริงของผูศึกษา

การศึกษากับการสรางอัตลักษณ
และตัวตนชาติพันธุ
เนือ่ งจากพอของผูศ กึ ษาเปนผูน าํ ทางชุมชนและเปนผูน าํ พิธกี รรมตางๆ
ผูหญิงมงอยางผูศึกษาจึงตองเปนตัวอยางที่ดี ไมทําใหอับอาย หรือ
เสียชือ่ พอ ผูศ กึ ษาเองในฐานะลูกตองออกจากไปเรียนหนังสือในเมือง
และไดเรียนรูวัฒนธรรมในสังคมใหมท่ีแตกตางจากสังคมกลุมชาติ
พันธุมงโดยสิ้นเชิง การใชชีวิตตองปฎิสัมพันธกับคนหลากหลาย
เชน ชีวติ ในรัว้ วิทยาลัยนาฏศิลปมเี พือ่ นๆ หลายชาติพนั ธุแ ละคนเมือง
กับการเรียนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มีเพื่อนหลายภาครวมกัน
หรือเวลาเรียนหนังสือตองไปเรียนกับครูและเพือ่ นทีเ่ ปนคนหลากหลาย
ที่มีวัฒนธรรมที่แตกตางกันไป ทําใหตนเองเรียนรูการปรับตัวใหเขา
กับสิ่งแวดลอมเหลานี้ และเมื่อโตขึ้น “มีความคิดเปนของตัวเอง”
แมวาอาจจะไดรับอิทธิพลจากโรงเรียน สังคม วัฒนธรรมก็ตาม
แต ก ารได ป ระสบการณ อ ยู  ใ นสั ง คมที่ แ ตกต า งที่ พ ยายามสร า ง
อัตลักษณใหกบั ผูศ กึ ษาอยางตอเนือ่ ง ซึง่ บางครัง้ ก็ประสานสอดคลอง
บางครั้ ง ก็ ขั ด แย ง จึ ง เป น การเป ด โอกาสให ผู  ศึ ก ษาได เ ลื อ กที่จ ะ
ประสมประสานสิ่งตางๆ อัตลักษณและตัวตนของผูศึกษา บางครั้ง
รูสึกไดถึงการเลื่อนไหล เนื่องจากอยูในวัฒนธรรมแบบผสมผสาน
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ไมเนนหนักดานใดดานหนึ่ง เชน ในสวนของชีวิตคู ผูศึกษาเลือกที่จะ
เลือกแตงงานกับคนไทย เพราะรูว า หากตัวเองแตงงานกับผูช ายมงจะ
ไม ส ามารถปฎิ บั ติ ต นให เ ป น ได ต ามแบบของผู  ห ญิ ง ที่ ดี ตนเองมี
อัตลักษณท่ีอยูบนพื้นฐานของความเขาใจ ความหลากหลาย และมี
ความยืดหยุน สูง เปนความเขาใจทีเ่ กิดจากเหตุและผลมากกวาจะยึดมัน่
อยูกับสังคมแบบใดแบบหนึ่ง พรอมกันนั้นก็ตองดําเนินชีวิตบนความ
ขัดแยงตางๆ ที่เกิดจากความแตกตางหลากหลาย และเลื่อนไหลอยู
ตลอดเวลาดวย
การทีผ่ ศู กึ ษาเลือกทีจ่ ะทําเชนนีอ้ าจเปนการยืนยันสิง่ ที่ Mead อธิบาย
วาตัวตนหรือวา Self แบงไดเปนสองสวนคือ “ฉัน” (I) และ “ตอฉัน”
(Me) นั่นคือฉันเปนสวนที่เปนผูกระทํา ในขณะที่สวนที่เปน “ตอฉัน
สวนฉัน” คือสวนทีต่ วั ตนของผูศ กึ ษาถูกกระทําจากโครงสรางภายนอก
เชน เมื่อผูศึกษาเขารับการศึกษาทั้งในโรงเรียน และผานการกลอม
เกลาตางๆ เปนความพยายามในการสราง “Me” แตผศู กึ ษาไมไดยอม
จํานนภายใตโครงสรางภายนอกทีก่ าํ หนด ผูศ กึ ษาก็เลือกทีจ่ ะเปน “ฉัน”
ทีจ่ ะกําหนดวาผูศ กึ ษาอยากจะเปนอยางไร อยากแตงงานกับใครไดดว ย
อีกตัวอยางหนึง่ ทีเ่ ห็นไดชดั เจน และยืนยันสิง่ ที่ Mead เสนอ คือ การทีผ่ ู
ศึกษาพยายามตอบโตกับความพยายามสรางอัตลักษณและตัวตน
โครงสรางระบบชายเปนใหญ เชน ผูศ กึ ษาหยุดเรียนหนึง่ ปดว ยทุนการศึกษา
และการที่พอไดเขารวมเปนกรรมการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
กระทรวงยุติธรรม พอไดพาผูศึกษาไปเขารวมดวยทุกครั้ง ทําใหพอ
ไดมองเห็นความพยายามของผูศ กึ ษาจนไดศกึ ษาตอ หลังจากนัน้ การเรียน
ตอหรือการตัดสินใจขึน้ อยูก บั ผูศ กึ ษาเอง จนเรียนตอปริญญาอยางตัง้ ใจ
ดังนั้นแนวคิดของ Mead สอดคลองกับประสบการณชีวิตที่ตัวตนถูก
กําหนดโดยสังคม และเปนผูถูกกระทํา แตตัวตนอีกดานหนึ่งของ
ป ที่ 10 ฉบับที่ 1 (ตุ ล าคม 2555 – มี น าคม 2556)
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ผูศ กึ ษาพยายามทีจ่ ะมีการตอรองความสัมพันธกบั คนอืน่ ๆโดยทีไ่ มได
กระทําเสมอไป
กลาวสรุปไดวา อัตลักษณและตัวตนเปนผลผลิตทีเ่ กิดจากความสัมพันธ
กับคนอืน่ และสังคมทีเ่ ราอาศัยอยูซงึ่ มีความหลากหลาย แตกตางกัน
ซอนทับหลายชัน้ อัตลักษณไมไดเกิดขึน้ มาลอยๆ แตเกิดขึน้ โดยการผลิต
อัตลักษณและตัวตนชาติพันธุของผูหญิงมงอยางผูศึกษา โครงสราง
ขึน้ โดยสังคมมงแบบปตาธิปไตย มีสถาบันครอบครัว การเลีย้ งดู ความเชือ่
การแบงพื้นที่ บทบาทหญิงชาย สถาบันการศึกษา ดังนั้น อัตลักษณ
และตัวตนของผูศึกษาจึงมีความหลากหลาย ไมสมบูรณและแยกเปน
ชิน้ เปนอัน โดยการศึกษาอัตลักษณและตัวตนชาติพนั ธุผ หู ญิงมงแบบ
ชีวประวัติของผูศึกษาทําใหผลศึกษาพบวาอัตลักษณและตัวตนของ
ผูศึกษานั้นแตกตางหลากหลาย ซับซอน และเคลื่อนไหว อัตลักษณ
และตัวตนเปนสิ่งที่ซอนทับและไมสามารถแบงแยกไดอยางชัดเจน
ถาหากยอนไปดูคาํ นิยาม “อัตลักษณ” และ “ตัวตน” ในตอนตนทีใ่ หไว
ผูศึกษาพบวา แมการใหคํานิยามอัตลักษณเหลานั้นเปนเรื่องยาก
สําหรับผูศึกษา แตผูศึกษาสามารถทําออกมาไดอยางมีระบบและ
ชัดเจนพอสมควร แตเมือ่ นํานิยามและกรอบแนวคิดมาใชในการศึกษาชีวติ
กลับปรากฏวาไมสามารถทําไดงาย และมีการแบงแยกอยางชัดเจน
ระหวางอัตลักษณและตัวตนสองสิ่งนี้ผสมผสานปนเปซอนทับกันไป
มาหาความชัดเจนยังไมได
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การลมสลายของ
เจาผูครองนครใน
หัวเมืองลานนาใน
ทางการเมืองเศรษฐกิจ :
เมืองนครลําปาง
The Decline of Political and Economic
Power of Northern Royalty:
Lampang City
กนกวรรณ อูทองทรัพย1

1

ผูช ว ยศาสตราจารย ดร. ประจําวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

บทคัดยอ
บทความเรื่อง การลมสลายของเจาผูครองนครในหัวเมืองลานนา
กรณีเมืองนครลําปาง มุง แสดงคุณคาทางประวัตศิ าสตรไทยสมัยใหม
ภายใตการประสบความสําเร็จในการรวมอํานาจสูศ นู ยกลางของสยาม
ผานระบบการปกครองแบบ “เทศาภิบาล” พรอมกับการสูญเสีย
อํานาจและผลประโยชนของเจาผูครองนครลําปาง แตกลับไดมาซึ่ง
บรรดาศักดิ์ และ เงินเดือนพระราชทาน จึงทําใหมีสถานภาพของ
เจาผูค รองนครเปนเสมือนขาราชการของสยามในขณะนัน้ สยามจัดการ
ปฏิรูปการปกครองในดินแดนลานนาอยางจริงจังตั้งแต ค.ศ. 1884
ผลของการปฏิรปู การปกครองกอใหเกิดการเพิม่ บทบาทของขาหลวง
จากสวนกลางในการบริหารราชการแผนดิน ในขณะเดียวกันก็ลดบทบาท
ของเจาผูครองนครตางๆ ในหัวเมืองลานนาลงดวย จนกระทั่งป
ค.ศ. 1922 เมื่อเจาผูครองนครลําปางองคสุดทาย “เจาบุญวาทยวงค
มานิตย” ถึงแกพิราลัย จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหเลิก
ตําแหนงเจาผูครองนครภาคเหนือ บทความนี้มีสมมติฐานที่ใชใน
การวิจยั คือ การลมสลายของเจาผูค รองเมืองนครลําปางเกิดจากการ
เขามาของระบบทุนนิยม บทความนี้ตองการแสดงใหเห็นขบวนการ
สูญเสียอํานาจทางการเมืองและทางเศรษฐกิจของเจานายฝายเหนือ
โดยเฉพาะนครลําปางในชวงปลายศตวรรษที่ 19 และตนศตวรรษที่ 20
ซึ่งอธิบายถึงกระบวนการในการรวมอํานาจของสยามโดยละเอียด
และวิเคราะหสาเหตุการสลายอํานาจทางการเมืองและเศรษฐกิจของ
เจาผูครองนครในภาคเหนือ นอกจากการปฏิรูปการปกครองเปน
ระบบมณฑลเทศาภิบาลแลว ปจจัยภายนอกทีส่ าํ คัญทีเ่ ขามากระทบ
แลวกระตุนใหเจานายฝายเหนือลมสลายลงอยางรวดเร็ว คือ “ระบบ
ทุนนิยม” ทีท่ ะลักเขาสูภ าคเหนือในขณะนัน้ ทัง้ ในรูปของการสงออกไมสกั
และ การนําเขาสินคาอุปโภค บริโภคจากตางประเทศ จนกระทั่ง
เจาหัวเมืองประเทศราชไมสามารถปรับตัวไดทันกับระบบเศรษฐกิจ
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สมัยใหม ที่อาศัยเงินตราเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน จึงนําไปสู
การแสวงหาแหลงทุนใหมภายใตการขอกูเงินจากพระคลังขางที่
ของพระมหากษัตริยสยาม ซึ่งตองแลกเปลี่ยนโดยการแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีในฐานะลูกหนี้ หรือ ผูถกู อุปถัมภ จนกระทัง่ ลมสลาย
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 Royalty. 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 systems. 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

120

Journal of Integrated Sciences

บทนํา
การลมสลายของเจาผูครองนครในหัวเมืองลานนาเกิดขึ้นหลังจากที่
มีการปฏิรปู การปกครองจากหัวเมืองประเทศราชเปนมณฑลเทศาภิบาล
โดยวั ต ถุ ป ระสงค ท่ี สํ า คั ญ ของการปฏิ รู ป การปกครอง เพื่ อ รวม
ราชอาณาจักรสยามใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน อีกทั้งยังปองกันภัย
คุกคามจากมหาอํานาจ การปฏิรปู การปกครองมณฑลพายัพสงผลใหเกิด
การริดรอนอํานาจและผลประโยชน ของเจานายฝายเหนือ จึงเกิดการ
ตอบสนองต อ อํ า นาจรั ฐ ของสยามในสองลั ก ษณะที่ แ ตกต า งกั น
คือ การตอตานอํานาจรัฐในลักษณะของการเกิดกบฏและการสวามิภกั ดิ์
ตอสยามโดยสิ้นเชิง ในกรณีของเมืองนครลําปางนั้น เจาผูครองนคร
เลือกที่จะสวามิภักดิ์ตอสยามและยอมรับการริดรอนอํานาจและ
ผลประโยชนเพือ่ แลกกับเงินเดือนประจําและบรรดาศักดิ์ ไดแก ตําแหนง
ผูครองนครที่ตองไดรับการแตงตั้งจากรัฐบาลกลาง จนกระทั่งนําไป
สูการลมสลายในที่สุด
อยางไรก็ตามไมปรากฏวามีการศึกษาเชิงลึกทีเ่ กีย่ วของกับการลมสลาย
ของเจาผูค รองนครในจังหวัดลําปาง มีงานวิจยั ทีส่ าํ คัญเพียงไมกชี่ นิ้ ที่
ศึกษาเกี่ยวของกับมณฑลพายัพและสยาม ไดแก การศึกษาของ
สรัสวดี ประยูรเสถียร2 ศึกษาการปฏิรปู การปกครองในมณฑลพายัพ
เตช บุนนาค3 ศึกษาเรือ่ งการปกครองระบบเทศาภิบาลของประเทศสยาม
สรัสวดี ประยูรเสถียร. การปฏิรปู การปกครองมณฑลพายัพ พ.ศ. 2436 – 2476.
วิทยานิพนธปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2523.
3
เตช บุนนาค, การปกครองระบบเทศาภิบาลของประเทศสยาม พ.ศ. 2435 -2458
กระทรวงมหาดไทยสมัยสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ,
กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2532.
2
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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 สรัสวดี ประยูรเสถียร เตช บุนนาค และ ชวลีย ณ ถลาง ศึกษา
ถึงการปฏิรูปการปกครองในมณฑลพายัพและในประเทศสยามใน
ภาพรวม โดยใหนํ้าหนักทางดานการเมืองการปกครอง จนละทิ้ง
ประเด็ น ทางด า นเศรษฐกิ จ ซึ่ ง เป น หนึ่ ง ในประเด็ น สํ า คั ญ ในการ
ประสบความสําเร็จของการปฏิรูปการปกครอง ในขณะที่งานของ
คริส เบเกอร และผาสุก พงษไพจิตร ศึกษาถึงเศรษฐกิจการเมืองไทย
ตั้งแตตนรัตนโกสินทร โดยไมมีสมมติฐานในการศึกษาที่ชัดเจน
สวนงานเขียนของ Hong Lysa และ สมภพ มานะรังสรรค ใหนํ้าหนัก
กับประเด็นเศรษฐกิจ โดย Hong Lysa นําเสนอการเคลื่อนไหวทาง
เศรษฐกิจในชวงตนรัตนโกสินทรซง่ึ เปนสมัยกอนทุนนิยม สวนงานของ
สมภพ มานะรังสรรค ใหความสําคัญกับเศรษฐกิจมหภาค โดยเสนอวา
ตลาดตางประเทศเปนตัวจักรสําคัญที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ชวลีย ณ ถลาง. ประเทศราชของสยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูห วั . สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั และมูลนิธโิ ครงการตําราสังคมศาสตร
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. พัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 2393-2493.
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2536.
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ระบบเศรษฐกิจของไทย แตอยางไรก็ตามงานเขียนทั้งหมดนี้ไมได
กลาวถึงความสัมพันธทางเศรษฐกิจ การเมือง การลมสลายของเจา
ผูค รองนคร และการประสบความสําเร็จในการปฏิรปู การปกครองใน
เมืองนครลําปาง
นอกจากบทนําและบทสรุปแลว เนือ้ หาของบทความนีแ้ บงเปน 3 ตอนสําคัญ
คือ (1) ลักษณะการปกครองและการจัดการผลประโยชนนครลําปาง
ชวงกอนการปฏิรปู การปกครองเปนมณฑลเทศาภิบาล (2) การสลาย
อํานาจทางการเมือง การปกครอง ของเจาผูครองนครลําปาง และ
(3) การสลายอํานาจทางเศรษฐกิจของเจาผูค รองนครลําปาง ซึง่ ความ
สําคัญของบทความนี้อยูในตอนที่สาม

I. ลักษณะการปกครอง และการจัดการผล
ประโยชน นครลําปาง กอนปฏิรปู การปกครอง
เปนมณฑลเทศาภิบาล (กอน ค.ศ. 1899)
ล า นนาเป น ประเทศราชของสยามเป น ครั้ ง คราวมาตั้ ง แต ส มั ย
กรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี การจัดการปกครองใดๆ ภายในลานนา
ในชวงเวลาดังกลาวไมสามารถกระทําไดเต็มทีน่ กั เพราะเปนชวงเวลา
ทีอ่ ทิ ธิพลของพมายังมีอยูส งู มาก แตอยางไรก็ตาม ในสมัยตนรัตนโกสินทร
ลานนาไดตกเปนประเทศราชของสยามอีกครัง้ หนึง่ สยามจึงพยายามที่
ปกครองลานนาอยางระมัดระวังเต็มที่ โดยใชวิธีการปกครองแบบ
ยอมผอนผันใหเจาผูครองนครมีอิสระในการปกครองตนเองทุกดาน
ตลอดจนการยกยองใหเกียรติแกเจาผูครองนครในโอกาสอันควร
วิธกี ารดังกลาวมีผลทําใหเจาเมืองประเทศราชลานนา พึงพอใจในการอยูใ ต
การปกครองของสยาม และยังเกิดความรูส กึ จงรักภักดีตอ สยามยิง่ ขึน้
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ตั้งแตสมัยรัตนโกสินทรตอนตน “เมืองนครลําปาง” มีฐานะเปนเมือง
ประเทศราชของสยาม เมื่อสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช
แหงราชวงศจักรี ทรงครองราชย ใน ค.ศ. 1782 นั้น ไดโปรดเกลาฯ
ใหพระยากาวิละ ซึง่ ปกครองดูแลเมืองนครลําปางขณะนัน้ ไปปกครอง
เชียงใหมแทนพระยาจาบานเจาเมืองเชียงใหม ทีถ่ งึ แกอนิจกรรม และ
เจาพระยากาวิละไดสถาปนาราชวงศทิพยจักราธิวงศ (เจาเจ็ดตน)
ขึ้นปกครองเมืองเชียงใหม ลําพูน และ ลําปาง โดยใหพระเจาคําโสม
แหงราชวงศทพิ ยจกั ราธิวงศ ในฐานะนองชายของเจากาวิละ ปกครองดู
แลเมืองนครลําปางแทน8
โครงสรางทางการปกครองของเมืองนครลําปางในยุคแรกๆ นั้น
ประกอบดวยตําแหนง “เจาขัน 5 ใบ” ไดแก พระยานครลําปาง
มีตาํ แหนงสูงสุด มีอาํ นาจสิทธิข์ าดในการปกครองตนเอง และผูช ว ยเหลือ
ในการปกครองอีก 4 ตําแหนง คือ พระยาอุปราช พระยาราชวงษ
พระยาบุรรี ตั น9 และพระยาราชบุตร10 ซึง่ ตําแหนงทัง้ หาไดรบั การแตงตัง้
และถอดถอนจากกรุงเทพฯ ตอมาใน ค.ศ. 1856/7 พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล า เจ า อยู  หั ว ทรงมี พ ระบรมราชประสงค ใ ห เ ปลี่ ย น
ตําแหนงจาก “พระยา” เปน “เจา”11 ในสมัยตอมาเมื่อราชการตางๆ
ขยายมากขึน้ และเจานายบุตรหลานก็มีเพิม่ ขึน้ จึงไดมกี ารแตงตัง้ เจา
เพิ่ ม เติ ม อี ก หลายครั้ ง หลายตํ า แหน ง คื อ เจ า ราชภาคิ นั ย
พระยาอุตรการโกศล พระยาไชยสงคราม ตอมาในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดโปรดเกลาฯ ใหแตงตั้ง
ปราณี สิริธร ณ พัทลุง “เพช็รลานนา เลม 2” น. 44.
เดิมเรียก พระยาเมืองแกว
10
ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เลม 7, พงศาวดารเมืองนครเชียงใหม
เมืองนครลําปาง เมืองลําพูนไชย, น. 355.
11
ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เลม 7, พงศาวดารโยนก, น. 699.
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เพิ่มอีก 5 ตําแหนง คือ เจาราชภาติกวงษ เจาราชสัมพันธวงษ
เจาสุริยวงษ เจาทักษิณนิเกตน และเจานิเวศอุดร ถึงแมจะมีการตรา
“พระราชบัญญัตริ ะเบียบบรรดาศักดิ”์ เจานาย ในป ค.ศ. 1899 แลว
ยังปรากฎวา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห วั ไดโปรดเกลาฯ
ใหแตงตั้งเจานายบุตรหลานเพิ่มอีก 4 ตําแหนง คือ เจาประพันธพงษ
เจาวรญาติ เจาราชญาติ เจาไชยวรเชษฐ12 การแตงตั้งตําแหนงตางๆ
เพิม่ ขึน้ เพือ่ ใหเหมาะสมกับราชการทีข่ ยายตัวมากขึน้ นอกจากตําแหนง
เจาขัน 5 ใบ และตําแหนงผูชวยเจาผูครองนครที่แตงตั้งเพิ่มขึ้นตาม
ลําดับแลว ในการบริหารบานเมืองเจาผูค รองนครยังมีคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาอีกคณะหนึ่ง เรียกวา “เคาสนามหลวง” ซึ่งประกอบดวย
เจานายชัน้ สูง ขุนนาง และขาราชการชัน้ ผูใ หญจาํ นวน 32 คน ทําหนาที่
เปนที่ปรึกษาราชการบานเมือง13
การปกครอง “เมืองนครลําปาง” ในฐานะประเทศราชนัน้ ทางกรุงเทพฯ
ไดใชวธิ กี ารปกครองเหมือนกับหัวเมืองประเทศราชอืน่ ๆ คือ ปลอยให
เจาผูค รองนครลําปาง ปกครองตนเองอยางอิสระ โดยกําหนดหนาที่
สําคัญที่เจาผูครองนครควรปฏิบัติ คือ การชวยปองกันพระราช
อาณาเขต และ การสงตนไมทอง ตนไมเงินเปนเครือ่ งราชบรรณาการ
เขามาถวายทุก 3 ป สวนเรือ่ งการจัดการผลประโยชนของนครลําปาง
ในชวงทีเ่ ปนหัวเมืองประเทศราชของสยามกอนสมัยปฏิรปู การปกครองนัน้
รัฐบาลกลางไมไดเขาไปเกี่ยวของเลย ผลประโยชนตางๆ ทั้งทางดาน
การสัมปทานปาไม การเก็บภาษีอากร การเก็บคาธรรมเนียมตางๆ
จึงตกเปนของเจาเมืองนครลําปางทั้งหมด ซึ่งสวนใหญปรากฏวา
ปราณี สิริธร ณ พัทลุง “เพช็รลานนา เลม 1” น. 97-98.
สรัสวดี ประยูรเสถียร. “การปฏิรปู การปกครองมณฑลพายัพ พ.ศ. 2436 – 2476.”
วิทยานิพนธปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2523. น. 32.

12

13
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เจาผูครองนครลําปางนําเงินเหลานั้นมาใชในกิจการสวนตัวมากกวา
การนําไปทํานุบํารุงบานเมือง โดยผลประโยชนทั้งหมดที่เก็บไดจาก
การคาของปา ไดแก เหล็ก ใบเมี่ยง สีผึ้ง พริก ยาสูบ ดินประสิว
สีเสียด นํา้ ออย หอมขาว (กระเทียม) และคาตอไมจากปาไมแมตา และ
เมืองลอง ถูกนํามาแบงเปน 4 สวน สวนทีห่ นึง่ ใหแกเจาผูค รองนครลําปาง
สวนที่สองแบงใหเจาอุปราชและเจาราชวงษ สวนที่สามแบงใหกับ
เจานายที่ไดรับพระราชทานสัญญาบัตรและเจานายที่ไดรับราชการ
และ สวนสุดทายใหกบั ทาวพระยาและเสมียน จากการทีผ่ ลประโยชน
ของนครลําปางในชวงเวลานัน้ ตกแกเจาเมืองนครลําปางเปนสวนใหญ
จึงนําไปสูป ญ
 หาการแตกแยกทางการเมืองระหวางเจาพรหมาภิพงษธาดา
(ค.ศ. 1872-1887) เจาผูครองนครลําปางคนเกาที่ชราภาพมากแลว
กับฝายเจานรนันทไชยชวลิต (ค.ศ. 1887-1897) เจาผูค รองนครลําปาง
คนใหม ซึ่งไดรับโปรดเกลาฯ แตงตั้งอยางเปนทางการใน ค.ศ. 1893
(พ.ศ 2435)14 แตอยางไรก็ตาม กรมหลวงดํารงราชานุภาพ เสนาบดี
กระทรวงมหาดไทย ทรงตระหนักถึงการสูญเสียอํานาจ และผลประโยชน
ทีเ่ จาพรหมาภิพงษธาดา เคยไดรบั ในอดีต จึงขอพระราชทานเลือ่ นฐานะ
ใหเจาพรหมาภิพงษธาดาเปนตําแหนง “จางวาง”15 และใหเงินประจําป
ทดแทนผลประโยชนท่เี สียไปจํานวน 3,000 – 5,000 รูเปย (2,274
– 3,790 บาท)16 จนตลอดชีวิต อีกทั้งยังอนุญาตใหอยูอาศัยในคุม
เจาหลวงจนตลอดชีวิตดวย17
ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 9 ลงวันที่ 25 มกราคม ร.ศ 111 น. 389.
จางวาง คือ ตําแหนงทีร่ ฐั บาลสยามแตงตัง้ ใหเพือ่ เปนการชดเชยแกเจาพรหมา
ภิพงษธาดาทีต่ อ งสูญเสียตําแหนงเจาผูค รองนครลําปางใหแกเจานรนันทไชยชวลิต
ซึ่งตําแหนงจางวางไมไดมีอํานาจหนาที่เกี่ยวของกับการบริหารบานเมืองเลย
16
1 รูป มีคาเทากับ 0.758 บาท
17
หอจดหมายเหตุแหงชาติ. ร.5ม.58/177 เอกสารรัชกาลที่ 5 กระทรวง
มหาดไทย เรือ่ งผลประโยชนเมืองนครลําปาง (31 ม.ค. รศ. 111 – 26 พ.ค. รศ. 112)
14

15
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การดําเนินงานตามแนวนโยบายดังกลาวทําใหรัฐบาลสยามตองขาด
รายได ท่ี ค วรจะได รั บ ในป ห นึ่ ง ๆ เป น จํ า นวนมาก แต ก ลั บ ได ผ ล
ประโยชนเพียงเล็กนอยจากการสงเครือ่ งราชบรรณาการเขามาทุก 3 ป
เทานั้น ซึ่งนับวานอยมากเมื่อเทียบกับผลประโยชนท่ีเจาผูครองนคร
ไดรับในแตละป แตรัฐบาลก็จําเปนตองดําเนินตามนโยบายดังกลาว
ตอไป เพราะไมตองการสรางความเดือดรอนแกเจาผูครองนครโดย
ไม จํ า เป น นั ก เจ า ผู  ค รองทั้ ง หลายจึ ง ยั ง คงมี อิ ส ระในการจั ด การ
ผลประโยชนในบานเมืองตนตลอดเรื่อยมา
ชวงครึง่ หลังของศตวรรษ ที่ 19 เมือ่ อังกฤษประสบความสําเร็จในการ
แผอทิ ธิพลเขาครอบครองเศรษฐกิจของดินแดนสยามผานการทําสนธิ
สัญญาเบาริ่ง ใน ค.ศ.1855 ตอมาอังกฤษยังไดเล็งเห็นผลประโยชน
ของกิจการปาไมสักในดินแดนลานนา จึงเริ่มเขามามีบทบาททาง
เศรษฐกิจมากขึ้น ซึ่งปญหาความยุงยากทางดานเศรษฐกิจเกี่ยวกับ
ผลประโยชนดานปาไมไดชักจูงใหอังกฤษสนใจเรื่องการเมืองการ
ปกครองในดินแดนลานนามากขึ้น จนกระทัง่ ใน ค.ศ. 1892/3 อังกฤษ
เขายึดดินแดนหัวเมืองเงี้ยวทั้งหา ไดแก เมืองทา เมืองจวด เมืองหาง
เมืองตวน เมืองสาด และหัวเมืองกะเหรี่ยงตะวันออกเปนดินแดน
รวม 13 หัวเมือง โดยมีเหตุผลที่สําคัญ 3 ประการ คือ หนึ่งดินแดนดัง
กล า วเป น ดิ น แดนที่ อุ ด มสมบู ร ณ ด  ว ยป า ไม สั ก 18 ประการที่ ส อง
คือ ปญหาโจรผูร า ยตามหัวเมืองชายแดนทําใหรายไดของอังกฤษจาก
การเก็บภาษีไมท่ีเมืองมะละแหมงลดลง ซึ่งอังกฤษถือวาเปนการ
เสียผลประโยชนอยางมาก และ ประการสุดทาย เปนเพราะเมือง
เชี ย งใหม ไ ม ส ามารถควบคุ ม หั ว เมื อ งชายแดนฝ  ง ตะวั น ออกของ
ขจร สุขพานิช “การเสียดินแดนใน ร.ศ. 111” ใน ขอมูลประวัตศิ าสตรบางกอก,
น. 297.
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ลุม แมนาํ้ สาละวินได อังกฤษจึงตองการควบคุมทัง้ สองฝง แมนาํ้ สาละวิน
เสียเองเพื่อปกปองผลประโยชนของตน ในขณะที่ฝรั่งเศสเองก็มี
ความพยายามในการที่จะเขายึดครองดินแดนฝงขวาแมนํ้าโขงในเขต
เมืองนาน ตอมาใน ค.ศ.1894 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห วั
ทรงเริ่มปฏิรูปการปกครองสวนภูมิภาค โดยรวมเมืองตั้งแต 3 เมือง
ขึน้ ไปเปนกลุม เมืองเรียกวา “มณฑลเทศาภิบาล”19 มีระบบการบังคับบัญชา
เรียกวา “การเทศาภิบาล” มีขาราชการจากสวนกลางไปปกครอง
แตละมณฑล เรียกวา “กองขาหลวงเทศาภิบาล” จุดมุง หมายในการจัดตัง้
มณฑลเทศาภิบาลเพื่อเปนการปองกันพระราชอาณาจักรใหพนจาก
การคุกคามภายนอกหรือประเทศมหาอํานาจทัง้ อังกฤษ และฝรัง่ เศส
การเกิดขึ้นของมณฑลเทศาภิบาลจึงเริ่มจากหัวเมืองชายแดนกอน
มณฑลในตอนแรกมีดว ยกันทัง้ หมด 6 มณฑล20 มณฑลลาวเฉียงหรือ
มณฑลตะวันตกเฉียงเหนือเปนหนึง่ ในมณฑลทีเ่ กิดขึน้ มาใน 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
การแบงเขตมณฑลใชลํานํ้าเปนหลัก
มณฑลลาวเฉียงหรือมณฑลพายัพ มณฑลลาวพวนหรือมณฑลอุดร มณฑล
ลาวกาวหรือมณฑลอีสาน มณฑลลาวกลางหรือมณฑลนครราชสีมา มณฑลเขมร
หรือมณฑลบูรพา และ สุดทายคือมณฑลภูเก็ต
21
ภายหลังยุบเถินเปนอําเภอเถินขึ้นกับนครลําปางเมื่อ ค.ศ. 1905
19

20
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ผลประโยชนเองทั้งหมด โดยสยามไดรับประโยชนเพียงเล็กนอยจาก
เครือ่ งราชบรรณาการทีเ่ จาเมืองนครลําปางจัดถวาย ไดแก ตนไมเงิน
ตนไมทอง ซึง่ แสดงถึงความซือ่ สัตยและจงรักภักดี เปนตน จนกระทัง่
ค.ศ. 1899 มีการปฏิรปู การปกครองแบบเทศาภิบาลในมณฑลพายัพ
จึงกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทั้งทางการเมืองการปกครอง
และทางเศรษฐกิจในเมืองนครลําปาง ตามที่จะกลาวตอไป

II. การสลายอํานาจทางการเมือง การปกครอง
ของเจาผูครองนครลําปาง
การปฏิรูปการปกครองมณฑลพายัพถือเปนการเปลี่ยนแปลงฐานะ
ของเมืองประเทศราชมาเปนดินแดนสวนหนึ่งของสยาม เปนผลให
อํานาจทางการปกครอง และอํานาจทางเศรษฐกิจของเจาผูค รองนคร
และเจานายบุตรหลานลดนอยลง รัฐบาลสยามทําการรวมศูนยอาํ นาจ
โดยการจัดสงขาหลวงจากสวนกลางขึ้นไปปกครองดินแดนพายัพ
การคัดเลือกตัวขาหลวงจึงมีความสําคัญมากตอการประสบความสําเร็จ
หรือลมเหลวในการปฏิรูปการปกครอง ดังนั้น ในวันที่ 5 มิถุนายน
ค.ศ. 1899 (ร.ศ. 118) จึงมีพระบรมราชโองการแตงตัง้ พระยานริศร ราชกิจ
(สาย โชติกเสถียร) (ค.ศ. 1899 - 1902) ใหดาํ รงตําแหนงขาหลวงใหญ
มณฑลพายัพแทนพระยาทรงสุรเดช (อัน้ บุนนาค) (ค.ศ.1895 - 1899)
ซึ่งดําเนินงานไมประสบความสําเร็จ22 นอกจากนั้นแลว กรมหลวง
พระยาทรงสุรเดช ขึ้นไปดําเนินการปฏิรูปมณฑลพายัพโดยดํารงตําแหนง
ขาหลวงใหญ โดยจัดตั้งกองมณฑลลาวเฉียง ซึง่ มีลกั ษณะการปกครองเหมือน
กับการปกครองแบบเทศาภิบาลในเวลาตอมา แตพระยาทรงสุรเดช เรงรีบ
ดําเนินการปฏิรปู และ เขมงวดมากเกินไปจนทําใหเจานายฝายเหนือไดทาํ หนังสือ
กราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตยายขาหลวงใหญ พระบาทสมเด็จพระเจา
อยูรัชกาลที่หาจึงทรงแกไขโดยทรงเรียกพระยาทรงสุรเดชกลับกรุงเทพฯ
22
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ดํารงราชานุภาพทรงเลือกพระยาศรีสหเทพ (เส็ง วิรยศิริ) ราชปลัด
ทู ล ฉลองกระทรวงมหาดไทยไปดํ า รงตํ า แหน ง ข า หลวงพิ เ ศษ 22
เพื่ อ ช ว ยเหลื อ ดํ า เนิ น การปฏิ รู ป การปกครองแบบเทศาภิ บ าลใน
มณฑลพายัพ ตั้งแตวันที่ 2 ธันวาคม ค.ศ. 1899 (ร.ศ. 118) เพื่อชวย
เหลือดําเนินการปฏิรูปการปกครองแบบเทศาภิบาลในมณฑลพายัพ
ตั้งแตวันที่ 2 ธันวาคม ค.ศ. 1899 (ร.ศ. 118)
การจัดการปกครองในมณฑลพายัพมีลกั ษณะพิเศษตางจากมณฑลอืน่ ๆ
ในพระราชอาณาจักร ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับสภาพการปกครอง
แบบเดิมและลักษณะของขนบธรรมเนียมประเพณีประจําทองถิน่ แหงนี้
ทีเ่ คยปกครองตนเองมาชานาน และราษฎรสวนใหญยงั ใหความเคารพ
นับถือเจานายเมืองเหนือเปนอันมาก การเขาดําเนินการเปลีย่ นแปลง
จึงตองยึดนโยบายคอยเปนคอยไปตลอดมา ในการจัดการปกครอง
แบบมณฑลเทศาภิบาลในครัง้ นี้ รัฐบาลจึงไดออกกฎสําหรับใชเฉพาะ
มณฑลพายัพขึน้ ฉบับ หนึง่ เรียกวา “ขอบังคับสําหรับปกครองมณฑล
ตวันตกเฉียงเหนือ ร.ศ. 119”23 โดยมีจดุ มุง หมายในการแบงเขตแขวง
สําหรับจัดการปกครอง และตําแหนงหนาทีร่ าชการในมณฑลตวันตก
ข า หลวงพิ เ ศษมี อํ า นาจหน า ที่ ซึ่ ง ได รั บ มอบหมายจากพระบาทสมเด็ จ
พระเจาอยูหัว เพื่อดําเนินการดูแลตลอดจนจัดราชการในดินแดนประเทศราช
อยางเต็มที่ จึงนับวาเปนตําแหนงทีส่ าํ คัญมากในการเริม่ ตนจัดการปกครองดิน
แดนประเทศราชในขณะนั้น สําหรับขาหลวงพิเศษซึ่งรัฐบาลสยามสงไปจัด
ราชการหัวเมืองประเทศราชฝายเหนือเปนคนแรกคือ พระเจานองยาเธอกรม
หมื่นพิชิตปรีชากร (กอน ค.ศ. 1899) เพื่อวางรากฐานที่สําคัญกอนการปฏิรูป
เปนมณฑลเทศาภิบาล
23
ขอบังคับการปกครองมณฑลตวันตกเฉียงเหนือ ร.ศ. 119 นี้ กําหนดใหใช
ระเบียบการปกครองทองทีต่ ามพระราชบัญญัตปิ กครองทองที่ ร.ศ. 116 ทุกมาตรา
เพียงแตใหเปลีย่ นชือ่ ตําแหนงตางๆ เปนภาษาพืน้ เมืองเพือ่ ทีร่ าษฎรจะไดเขาใจงาย
คือ ขาหลวงเทศาภิบาล เปลีย่ นชือ่ ตําแหนงเปน ขาหลวงใหญ สวนผูว า ราชการเมือง
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
จัดการศาลยุตธิ รรมตามพระราชบัญญัตจิ ดั ศาลยุตธิ รรมตามหัวเมือง
ดังนั้น จึงกลาวไดวา ตําแหนง “ขาหลวงใหญ” เปนตําแหนงสูงสุดใน
การปกครองมณฑลพายัพนอกจากตําแหนงขาหลวงใหญแลว ยังมี
ตําแหนงขาหลวงรองซึง่ เปนขาราชการผูใ หญและเปนทีป่ รึกษาราชการ
ในขาหลวงใหญอีก 5 นาย คือ ขาหลวงยุติธรรม ขาหลวงสรรพากร
ขาหลวงคลัง ขาหลวงการโยธา และขาหลวงปาไม โดยกําหนดให
ขาหลวงรองแตละนายมีหนาทีแ่ ตกตางกันไป ขาหลวงรองทัง้ 5 ตําแหนง
นี้เปนขาราชการชั้นสัญญาบัตรที่โปรดเกลาฯ จากพระบาทสมเด็จ
พระเจ า อยู  หั ว เช น กั น จึ ง มี ก ารผลั ด เปลี่ ย นกั น ตามวาระเหมื อ น
การปกครองมณฑลอื่ น ๆในพระราชอาณาจั ก ร ยกเว น ตํ า แหน ง
ขาหลวงปาไม ซึ่งมีเฉพาะในมณฑลพายัพ และเปนการตั้งตําแหนงนี้
เปนครั้งแรกเพื่อใหสอดคลองกับสภาพภายในทองถิ่น

การปกครองระดับเมือง

การบริหารราชการระดับเมืองในมณฑลพายัพตาม “ขอบังคับสําหรับ
ปกครองมณฑลตวันตกเฉียงเหนือ ร.ศ. 119” นั้น กําหนดใหในนคร
หรือหัวเมืองหนึ่ง มีขาราชการ 3 นาย รวมเรียกวา “เคาสนามหลวง”
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ประกอบดวย (1) เจาผูครองเมืองหรือผูครองนคร (2) ขาหลวงประจํา
นครหรือเมือง และ (3) ขาหลวงผูชวย ซึ่งตําแหนง “เคาสนามหลวง”
เปนตําแหนงทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
แตงตัง้ ขึน้ โดยกําหนดให “เคาสนามหลวง” มีหนาทีเ่ ปนผูบ งั คับบัญชา
รับผิดชอบในราชการพื้นบาน พื้นเมืองทั่วไป อีกทั้งมีหนาที่ออก
ประกาศตามคําสัง่ ของขาหลวงใหญในการทีจ่ ะแจงใหราษฎรทราบถึง
พระราชกําหนด กฎหมาย หรือกฎขอบังคับสําหรับเมืองนั้นหรือ
เรื่องที่เกี่ยวของกับคนทั่วไป แตอยางไรก็ตามอํานาจหนาที่ของ
“เคาสนามหลวง” แตละตําแหนงนัน้ มีรายละเอียดแตกตางกันไป คือ
เจาผูค รองนคร มีหนาทีร่ กั ษาราชการใหบา นเมืองสงบเรียบรอย รักษา
พระราชกําหนดกฎหมาย อีกทั้งรักษาวงษตระกูล คือ ตรวจตราดูแล
ไมใหเจานาย บุตรหลาน ประพฤติการชั่ว และใหรับราชการสนอง
พระเดชพระคุณตามหนาที่
ขาหลวงประจํานคร มีหนาทีร่ กั ษาราชการ ตรวจราชการในบานเมือง
แทนขาหลวงใหญทกุ อยาง อีกทัง้ ยังมีหนาทีร่ บั รองจัดการรักษาการเกีย่ วกับ
ตางประเทศ โตตอบหนังสือในการเกีย่ วกับตางประเทศตามอนุมตั ขิ อง
ขาหลวงใหญ และตองทําหนาที่อัยการ คือ เปนผูสั่งและอนุญาตให
พนักงานอัยการฟองความแผนดิน และใหจัดการตามสมควร
ขาหลวงผูช ว ย ทําหนาทีแ่ ทนขาหลวงประจํานคร หรือ ขาหลวงประจํา
เมืองในเวลาทีข่ า หลวงประจํานครไมสามารถปฏิบตั หิ นาทีไ่ ดตามปกติ
ขาหลวงผูช ว ยมีหนาทีใ่ นการตรวจการตางๆ ออกตรวจทองที่ ตรวจการ
เรือนจํา และตรวจตราเรื่องราวตามคํารองทุกข

132

วารสารสหวิ ท ยาการ
Journal of Integrated Sciences

นอกจาก “เคาสนามหลวง” แลว ยังมีขา ราชการชัน้ รองจากเคาสนามหลวง
เปนผูชวยราชการเรียกวา “เสนา 6 ตําแหนง” คือ เสนามหาดไทย
เสนายุ ติ ธ รรม เสนานา เสนาคลั ง เสนาทหาร และ เสนาวั ง 24
ซึ่งตําแหนงเสนาบดีทั้งหกเปนตําแหนงที่ตองไดรับการโปรดเกลาฯ
แตงตั้งจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเชนเดียวกัน

ชวงปฏิรูปมณฑลเทศาภิบาล

จากการจัดการปกครองระดับเมืองทีป่ ระกาศใชทวั่ ไปในมณฑลพายัพ
เห็นวา คณะบริหารราชการสูงสุด คือ “เคาสนามหลวง” ซึง่ ประกอบดวย
เจาผูค รองนคร ขาหลวงประจํานคร และขาหลวงผูช ว ย ซึง่ สองตําแหนงหลัง
ไดรับการแตงตั้งจากรัฐบาลกลางสยาม ดังนั้นอํานาจที่แทจริงใน
การบริหารราชการจึงอยูทขี่ า หลวงประจํานครนัน้ ๆ หรืออาจกลาวได
วาอํานาจหนาที่ในการปกครองเมืองตางๆ ในมณฑลพายัพตกอยูใน
อํานาจของสวนกลางอยางแทจริง โดยทีเ่ จาผูค รองนคร ไดรบั เกียรติยศ
และการยกยองใหมีอํานาจแตในนามเทานั้น การจัดการปกครอง
ระดับเมือง มีพระยาศรีสหเทพในฐานะขาหลวงพิเศษ เดินทางไปตรวจ
จั ด ราชการทุ ก เมื อ งให มี รู ป แบบการปกครองเช น เดี ย วกั น หมด
โดยเริม่ จาก แพร นาน ลําปาง ลําพูน และเชียงใหม ตามลําดับ การตัง้ กอง
เมืองประจํานครลําปางใน ร.ศ. 119 มีตําแหนงตางๆ ดังนี้
ตํ า แหน ง เค า สนามหลวง ประกอบด ว ย เจ า ผู  ค รองนครลํ า ปาง
(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
ตําแหนงนา มี เจาราชสัมพันธวงษ เปนเสนาตําแหนงนา เมือง
นครลําปาง ชั้นที่ 2 ตรี นายเทียน และ พระยาชํานาญ เปนรองเสนา
ตําแหนงนา เมืองนครลําปาง ชั้นที่ 3 เอก
ตําแหนงวัง มี พระยาอุตรการโกศล เปนเสนาวัง เมือง
นครลําปาง ชั้นที่ 2 ตรี นายรอยแกว เมืองพวน เปนรองเสนาตําแหนง
วัง เมืองนครลําปาง ชั้นที่ 3 โท
ตําแหนงคลัง มี พระยาไชยสงคราม เปนเสนาตําแหนงคลัง
เมืองนครลําปาง ชั้นที่ 2 ตรี
ตําแหนงยุติธรรม มี เจาสุริยวงษ เปนเสนาตําแหนงยุติธรรม
เมืองนครลําปาง ชั้นที่ 2 ตรี หนานอินแถลง เปนรองเสนาตําแหนง
ยุติธรรม เมืองนครลําปาง ชั้นที่ 3 เอก
ตําแหนงทหาร มี เจาราชภาติกวงษ เปนเสนาตําแหนงทหาร
เมืองนครลําปาง ชัน้ ที่ 2 ตรี นายรอยตรี นายจร เปนรองเสนาตําแหนง
ทหาร เมืองนครลําปาง ชั้นที่ 3 เอก25
สําหรับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง พบวาจักรวรรดินิยมอังกฤษ
ไมไดมคี วามตัง้ ใจทีจ่ ะเขาครอบครองมณฑลพายัพในฐานะอาณานิคม
เพราะอังกฤษตองการตองการหลีกเลี่ยงการมีอาณาเขตติดตอกับ
ฝรั่งเศสที่กําลังรุกเขามาทางดานตะวันออกของมณฑลพายัพ และ
ตลอดเวลาที่ผานมาอังกฤษก็ดําเนินนโยบายใหมณฑลพายัพเปนรัฐ
กันกระทบระหวางดินแดนของอังกฤษกับฝรั่งเศสภายใต “ปฏิญญา
อังกฤษ - ฝรั่งเศส ค.ศ. 1896”26 จากนโยบายนี้ทําใหอังกฤษไมเขา
ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 17 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม ร.ศ 119, น. 145.
ไกรฤกษ นานา. สยามกูอ สิ รภาพตนเอง ทางออกและวิธแี กปญ
 หาชาติบา นเมือง
เกิดจากพระราชกุสโลบายของพระเจาแผนดิน. กรุงเทพฯ : มติชน, 2550, น. 254.
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ยึดดินแดนประเทศราชในภาคเหนือ อีกทัง้ ยังสนับสนุนใหรฐั บาลสยาม
มีบทบาทในการปกครองมณฑลพายัพไดอยางเต็มที่ เจาผูครอง
นครลําปางตระหนักถึงสถานการณขางตนเปนอยางดี จึงทําให
เจาบุญวาทยวงษมานิตยมีทาทีที่ผอนปรน ประนีประนอมตอการ
จัดการบานเมืองของพระยาทรงสุรเดช ถึงแมจะไมพอใจก็ตาม27
ยิง่ ไปกวานัน้ ในสมัยทีพ่ ระยาศรีสหเทพทําการปฏิรปู เมืองนครลําปาง
โดยยกเลิกการเวนภาษีนาของเจานายเมืองเหนือ ซึง่ สงผลกระทบโดยตรง
ตอเจานายบุตรหลาน แตส่ิงที่เจาบุญวาทยวงษมานิตยแสดงออก
คือ การนําดาบงาสลัก ฝกดาบหุม ทองคํา 2 เลม มาใหพระยาศรีสหเทพ
พรอมกับสลักเปนอักษรในเนื้อทองคําที่ฝกดาบวา “เมืองนครลําปาง
มีความยินดี และพอใจ ในการที่พระยาศรีสหเทพไดจัดการบานเมือง
ร.ศ. 118”28 ซึง่ แสดงใหเห็นวา เจาเมืองนครลําปางยอมรับการเปลีย่ นแปลง
ทีเ่ กิดขึน้ ถึงแมจะกระทบตอรายไดของตนเอง ตลอดจนเจานายบุตรหลาน
แตเนื่องจากรูดีวาไมสามารถที่จะทําการตอตานอํานาจการปกครอง
จากสวนกลางได
หลังจาก ค.ศ 1902 พระยาสุรสีหวิสิษฐศักดิ์ (ค.ศ.1902 - 1915)
เปนขาหลวงใหญมณฑลพายัพ พบวา การปกครองนครลําปางนั้น
สามารถจัดการไดไมยากนัก เพราะเจาบุญวาทยวงษมานิต เจาผูน คร
เปนผูใหความรวมมือกับทางราชการเปนอยางดี อีกทั้งยังเห็นวา
การต อ ต า นการปกครองจากส ว นกลางไม มี ท างสํ า เร็ จ ได เ ลย
หอจดหมายเหตุแหงชาติ. ร.5 ม.58/41 เอกสารรัชกาลที่ 5 กระทรวง
มหาดไทย เรือ่ งเจาลาวมณฑลพายัพกลาวโทษพระยาทรงขาหลวง เรือ่ งจัดการ
บานเมือง (28 มิถุนายน ร.ศ. 118)
28
หอจดหมายเหตุแหงชาติ. ร.5 ม.58/33 เอกสารรัชกาลที่ 5 กระทรวง
มหาดไทย เรื่องพระยาศรีสหเทพออกไปจัดราชการทางมณฑลตวันตกเฉียง
เหนือ (30 ม.ค.118 – 30 มิ.ย. 119)
27

ป ที่ 10 ฉบับที่ 1 (ตุ ล าคม 2555 – มี น าคม 2556)
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จึงหันมาสนับสนุนการดําเนินงานของรัฐบาลอยางเต็มที่ ในการรวมมือ
กับรัฐบาลนั้น เจาบุญวาทยวงษมานิตเจาผูครองนครลําปางไดให
การชวยเหลือราชการบานเมืองทัง้ ดานกําลังทรัพยดว ยการบริจาคเงิน
สรางอาคาร สถานทีร่ าชการ ครั้งละจํานวนมาก และ ดานสติปญ
 ญา
ดวยการชวยจัดการปกครองรวมกับขาหลวงประจํานคร คือ พระยา
อุไทยมนตรี (เจริญ จารุจินดา) เปนอยางดี จนไดเขารวมประชุม
เทศาภิบาลใน ร.ศ 127 (ค.ศ 1908/9) ณ กระทรวงมหาดไทย ซึง่ นับเปน
ครั้งแรกที่มีเจาผูครองนครเมืองประเทศราชเขารวมประชุมดวย29
ดังนั้นจึงสรุปไดวา การปฏิรูปการปกครองเปนมณฑลเทศาภิบาลใน
มณฑลพายัพ สงผลใหเกิดการจัดการปกครองแบบใหม โดยมีขา หลวงใหญ
เปนตําแหนงสูงสุดในการปกครองมณฑล สวนในระดับนครหรือหัวเมือง
กําหนดใหมีขาราชการ 3 นายดูแล ที่เรียกวา “เคาสนามหลวง”
ซึง่ ประกอบดวย เจาผูค รองนครลําปาง ขาหลวงประจําเมือง และขาหลวง
ผูช ว ย ผลของการปฏิรปู ดังกลาวริดรอนอํานาจและบทบาทการบริหาร
ราชการของเจาผูค รองนครลําปางลง แตกลับใหอาํ นาจในการบริหาร
ราชการแผนดินทั้งหมดแกขาหลวงประจํานคร ซึ่งตําแหนงดังกลาว
เปนตําแหนงที่ไดรับการแตงตั้งโดยตรงจากสยาม

III. การสลายอํานาจทางเศรษฐกิจของ
เจาผูค รองนครลําปาง
ผลของการปฏิรูปการปกครองมณฑลพายัพ กอใหเกิดการแตงตั้ง
เจานายบุตรหลานของเจาผูครองนคร ใหดํารงตําแหนงสําคัญตางๆ
หอจดหมายเหตุแหงชาติ. ร.5 ม.2.11/11 เอกสารรัชกาลที่ 5 กระทรวง
มหาดไทย เรื่องรายงานการประชุมเทศาภิบาล ร.ศ. 127 (ร.ศ. 123 - 127)

29
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ซึ่งสรางความพึงพอใจใหแกเจานายบุตรหลานเปนอันมาก เพราะ
นอกจากจะไดรบั พระราชทานเงินเดือนทดแทนรายไดเกาทีส่ ญ
ู เสียไป
จากการปฏิรูปการปกครองแลว ยังเปนการสรางเกียรติยศใหแก
วงศตระกูลอีกดวย นอกจากนี้ การทีเ่ จานายบุตรหลานมีความพึงพอใจ
ที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําคัญดังกลาว สะทอนใหเห็นถึง
การยอมรับในอํานาจของเจานายฝายสยามทีม่ เี หนือเจานายบุตรหลาน
เมืองนครลําปาง อีกทัง้ ยังเปนการปรับเปลีย่ นระบบเจานายฝายเหนือ
ใหเขามารับราชการ หรือ สวามิภักดิ์ตอสยาม อีกดวย
จากการทีถ่ กู บังคับใหลงนามในสนธิสญ
ั ญาเบาริง่ (ค.ศ. 1855) สงผล
กระทบที่สําคัญตอรายไดของรัฐบาลสยามเปนอยางยิ่ง เนื่องจาก
ขอตกลงที่สําคัญประการหนึ่งในสนธิสัญญา กําหนดใหเก็บอากร
สงออก และนําเขาไดไมเกินรอยละสาม ทําใหรัฐบาลเริ่มมองหา
แหลงรายไดใหม และเมือ่ มีการปฏิรปู การปกครองเปนมณฑลเทศาภิบาล
รัฐบาลสยามจึงเขามาแทรกแซงกิจกรรมทางเศรษฐกิจของเจานาย
บุตรหลานมากขึ้น อีกทั้งลดสิทธิพิเศษที่เจานายบุตรหลานเคยไดรับ
ในอดีตลง เพื่อนําเงินรายไดสวนหนึ่งมาใชในการบริหารราชการใน
มณฑลพายัพ ดังนัน้ พระยาศรีสหเทพ จึงไดทาํ การยกเลิกการเวนภาษีนา
ของเจานายเมืองเหนือ ซึง่ แตเดิมในสมัยทีพ่ ระยาทรงสุรเดช (ค.ศ. 1895
- 1899) เปนขาหลวงใหญ ไดกําหนดยกเวนใหนาเจาผูครองนคร
ลําปาง 1,000 ไร นาเจาอุปราช 500 ไร นาเจาราชวงษ นาเจาบุรีรัตน
นาเจาราชบุตร 200 ไร นาเจาราชสัมพันธวงษ เจาราชภาคิไนย
เจาราชภาติกวงษ 50 ไร นาเจาสุรยิ ะ นาเจาไชยสงคราม นาเจาอุตรการ
150 ไร30 นอกจากนีย้ งั กําหนดใหเจานายเมืองเหนือเสียภาษีทด่ี นิ หรือ
หอจดหมายเหตุแหงชาติ. ร.5 ม.58/59 เอกสารรัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย
เรื่องภาษีอากรตางๆ ทางลาวเฉียง (17 เม.ย ร.ศ 112 – 25 ก.พ ร.ศ 114)
30
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ที่นาใหแกรัฐบาลเหมือนกับราษฎรทั่วไปดวย พระยาศรีสหเทพได
ทําการปฏิรูปเมืองนครลําปางสําเร็จ ในรัตนโกสินทรศก 118 จึงมี
การออกระเบียบ กฏเกณฑตา งๆ ทีส่ าํ คัญ โดยเฉพาะอยางยิง่ การเก็บ
คาทีด่ นิ พบวา ใน ร.ศ. 118 กําหนดใหเก็บคานาเปนไรงาน ไรละ 32 อัฐ
งานละ 8 อัฐ อีกทั้งบรรดาเจานายทั้งหลาย ที่ไดรับเงินเดือนจาก
รัฐบาลแลว กําหนดใหเก็บคานาตามธรรมเนียมไมตองยกเวนอยาง
แตกอน31 แตเมื่อมีการออก “พระราชบัญญัติการเก็บอากรที่ดิน
ในมณฑลตวันตกเฉียงเหนือ รัตนโกสินทร ศก 119” จึงไดมีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราอากรคานา ในหัวเมืองมณฑลตวันตกเฉียงเหนือ
ตามความอุดมสมบูรณของพืน้ ที่ แขวงนครลําปาง และ แขวงเมืองเถิน
เปนพื้นที่ท่ไี มอุดมสมบูรณ จึงกําหนดใหลดอากรคานาลง คงกําหนด
ใหเก็บไรละ 16 อัฐ ซึ่งเปนอัตราการเก็บคาอากรที่ตํ่าที่สุดในพื้นที่
มณฑลพายัพ32 จากพระราชบัญญัติการเก็บอากรทีด่ ินฉบับดังกลาว
พบว า อั ต ราการเก็ บ อากรค า นา และกรณี ก ารยกเว น ภาษี ที่น า
คํานึงถึงผลประโยชนของราษฎรเปนสําคัญไมใชเจานายบุตรหลาน
ดังนัน้ ราษฎรในมณฑลพายัพจึงไมไดรบั ความเดือดรอนจากการบังคับ
ใชพระราชบัญญัตดิ งั กลาว มีแตจากพระราชบัญญัตกิ ารเก็บอากรทีด่ นิ
ฉบับดังกลาว พบวา อัตราการเก็บอากรคานา และกรณีการยกเวน
ภาษีทนี่ า คํานึงถึงผลประโยชนของราษฎรเปนสําคัญไมใชเจานายบุตรหลาน
ดังนัน้ ราษฎรในมณฑลพายัพจึงไมไดรบั ความเดือดรอนจากการบังคับ
ใชพระราชบัญญัติดังกลาว มีแต
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.
31
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ตารางเปรียบเทียบการเสียภาษีอากรที่ดินในนครลําปาง
อัตราภาษีอากรคานา
ชนชั้น สมัยพระยาทรงสุรเดช ร.ศ. 118
(กอน ร.ศ. 118)

ร.ศ. 119

เจานาย ไดรับการยกเวนภาษี

32 อัฐ ตอ ไร และ 16 อัฐ ตอ ไร และ
ยกเลิกการยกเวนภาษี ยกเลิกการยกเวนภาษี
ราษฎร ไมไดรับการยกเวนภาษี 32 อัฐ ตอ ไร
16 อัฐ ตอ ไร

นอกจากรัฐบาลสยามอาศัย “พระราชบัญญัติการเก็บอากรที่ดิน
ในมณฑลตะวันตกเฉียงเหนือ รัตนโกสินทร ศก 119” เปนเครื่องมือ
ในการหารายไดเพื่อนํามาใชในการบริหารราชการมณฑลพายัพแลว
“พระราชบัญญัติ การเก็บเงินคาแรงแทนเกณฑ มณฑลตวันตกเฉียงเหนือ
รัตนโกสินทร ศก 11933” ถูกนํามาบังคับใช โดยกําหนดใหเก็บเงิน
บรรดาชายฉกรรจในมณฑลตวันตกเฉียงเหนือ ปหนึ่งคนละ 4 บาท
อีกทั้งใหราษฎรยกเลิกการสงสวยและกําหนดใหเสียเงินคาแรงแทน
เมือ่ ราษฎรไดจา ยเงินคาแรงแทนเกณฑปใ ดแลว ใหยกเลิกการกะเกณฑ
ใชแรงราษฎรทําการของรัฐบาล ยกเวน ขาราชการทีไ่ ดรบั พระราชทาน
เงินเดือนคงประจํารับราชการอยู บุตรหลานเจาผูค รองเมือง ขาราชการ
ที่ไดรับพระราชทานสัญญาบัตร มหาดเล็กหลวง พระสงฆ สามเณร
นักบวชตางๆ ตลอดจน คนอนาถา และทุพลภาพ34 ผลของการใช
พระราชบัญญัตกิ ารเก็บเงินคาแรงแทนเกณฑน้ี กระทบตอทัง้ เจานาย
บุตรหลาน และราษฎรในมณฑลพายัพ เนือ่ งจากรายไดของกลุม เจานาย
การเก็บเงิน คาแรงแทนเกณฑในมณฑลพายัพ ก็คือ การเรียกเก็บเงินคา
ราชการ หรือ เงินรัชชูปการ
34
ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 17 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม ร.ศ 119, น. 27-30.
33
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บุตรหลานจากเงินคาแรงแทนเกณฑนนั้ ถูกแบงไปใชในการบริหารงาน
ราชการบานเมืองสวนหนึ่ง ทําใหรายไดและอํานาจในการใชจายเงิน
ของกลุม เจานายบุตรหลานลดลง สวนราษฎรในมณฑลพายัพก็ไดรบั
ผลกระทบจากการประกาศใชพระราชบัญญัตดิ งั กลาวดวย เนือ่ งจาก
กลุมราษฎรที่อยูหางไกลเมืองซึ่งเดิมถูกเกณฑแรงงานนอยมาก
ตอมาเมือ่ มีขอ กําหนดใหเสียเงินแทนการเกณฑแรงงาน ทําใหราษฎรไมพอใจ
สวนพวกราษฎรทีอ่ ยูใ นเมืองนัน้ ตองเสียทัง้ เงินคาแรงแทนเกณฑ และ
ยังถูกเกณฑไปทํางานอีกดวย โดยเฉพาะอยางยิง่ เมือ่ พระยาศรีสหเทพ
ขาหลวงพิเศษกลับกรุงเทพฯ ไปแลว พระยานริศร ราชกิจ ขาหลวงใหญ
มณฑลพายัพ บังคับใชพระราชบัญญัตินี้อยางเขมงวด จนกอใหเกิด
ความเดือดรอนไปทัว่ และ กลายเปนชนวนสําคัญในการตอตานการปกครอง
ของรัฐบาลสยามในเหตุการณกบฎเงีย้ วเมืองแพร ซึง่ เจาพิรยิ เทพวงศ
เจาผูค รองเมืองแพรในขณะนัน้ คบคิดกับเงีย้ วเมืองแพรในการกอกบฎ
ครัง้ นัน้ อีกทัง้ ราษฎรทีอ่ ยูใ นเมืองแพรไมพอในพระยาไชยบูรณ ขาหลวง
เมืองแพรทม่ี กั จะเกณฑกาํ ลังคนมาทํางานอยูเ รือ่ ยๆ จึงนําไปสูก ารชีท้ ี่
ซอนตัวของพระยาไชยบูรณ จนกระทัง่ ถูกฆาตายในทีส่ ดุ แตอยางไรก็ตาม
สํ า หรั บ เมื อ งนครลํ า ปางนั้ น ไม ป รากฎว า มี ก ารก อ กบฎขึ้ น เพราะ
เจาบุญวาทยวงศมานิตย เจาผูค รองนครลําปางในขณะนัน้ ฝกใฝสยาม
ถึงแมเจาผูค รองเมืองแพรจะมีจดหมายชักชวนใหเขารวม แตกน็ งิ่ เฉยเสีย
อีกทั้งหัวหนาเงี้ยวเมืองนครลําปาง คือ พะกาคํา สางกอโปชิน และ
สะละทุนละ มาเชื้อเชิญใหเดินทางออกนอกเมืองนครลําปาง เพื่อที่
พวกเงี้ยวจะเขาทํารายขาราชการสยามและปลนคลังเมืองเชนเดียว
กับที่เมืองแพร แตเจาผูครองนครลําปางกลับตอสูอยางเต็มกําลัง35
ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เลม 8,จดหมายเหตุปราบเงี้ยว,
น. 199-201.
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ถึงแมเงีย้ วจะไมสามารถยึดเมืองลําปางไดเหมือนกับเมืองแพร แตกก็ อ
ใหเกิดการจลาจลในนครลําปาง และมีการยิงนักโทษตาย 19 คน
สวนนักโทษอีก 101 คน ไดหนีออกจากคุก และทําลายเอกสารทางราชการ
ดวย37 จากความเขมงวดในการบังคับใชพระราชบัญญัตกิ ารเก็บอากรทีด่ นิ
ในมณฑลตะวันตกเฉียงเหนือ รัตนโกสินทร ศก 119 ของ พระยานริศร
ราชกิจ จึงกอใหเกิดความวุน วายดังกลาวขึน้ ในมณฑลพายัพ ดังนัน้ ใน
ค.ศ. 1902 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงเลือก
พระยาสุรสีหวิสิษฐศักดิ์ (เชย กัลยาณมิตร) เปนขาหลวงใหญมณฑล
พายัพแทน พระยานริศร ราชกิจ
ในสวนของเรือ่ งการจัดการผลประโยชนของเจาผูค รองนคร และเจานาย
บุตรหลาน พบวา พระยาศรีสหเทพไดแบงเงินจํานวนหนึ่งซึ่งไมเกิน
ครึ่งของรายไดทั้งหมดใหเปนเงินผลประโยชนของเจาผูครองนคร
ซึ่งสามารถแยกได 3 ประเภท คือ เงินสวนแบงคาตอไม เงินเดือน
พระราชทาน และเงินสวนแบงคาแรงแทนเกณฑ เงินสวนแบงคาตอไม
เปนประเด็นที่สําคัญที่สุด เพราะแตเดิมเงินจํานวนดังกลาวตกเปน
ผลประโยชนของเจาผูครองนครทั้งหมด แตเมื่อมี “กฎขอบังคับ
กระทรวงมหาดไทย ที่ 4 แผนกปาไมวาดวยอัตราแบงปนเงินคาตอไม
มณฑลพายัพ” ลงวันที่ 8 มีนาคม ร.ศ 120 (ค.ศ 1902) กําหนดใหเงิน
คาตอไมซ่ึงเก็บไดจากปาแขวงนครลําปาง ใหแบงยกเปนของหลวง
ครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งใหแบงออกเปนสองสวน พระราชทานแกเจา
ผูครองนครเมืองลําปาง 1 สวน และ เจานายบุตรหลานอีก 1 สวน38
หอจดหมายเหตุแหงชาติ. กต. 40 /114 กระทรวงตางประเทศ เรื่อง เจา
พนักงานเมืองนครลําปางฆาคนในปกครองฝรัง่ เศสซึง่ ตองขังอยูใ นตาราง 5 คน
38
(พ.ศ. 2445) หอจดหมายเหตุแหงชาติ. น.ร.7 กษ/6 เอกสารรัชกาลที่ 7 กฎ
กระทรวงมหาดไทยที่ 4 แพนกปาไมวา ดวยอัตาแบงปนเงินคาตอไมมณฑลพายัพ
37
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หลังจากทีพ่ ระยาสุรสีหวิสิษฐศกั ดิ์ เขามาดํารงตําแหนงขาหลวงใหญ
ไดทําการผอนผันการเก็บเงินคาอากรตางๆ ตามความเหมาะสม
ใน ค.ศ 1913 ในทองที่อําเภอเมือง และอําเภอสบยาว เมืองลําปาง
การทํานาไมไดผลเต็มตามเนื้อที่เพาะปลูก เพราะตองอาศัยนํ้าฝน
แตในปนนั้ ฝนแลง ตนขาวทีป่ ก ดําไวเหีย่ วแหงตาย พระยาสุรสีหว สิ ษิ ฐศกั ดิ์
จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตยกเวนเงินอากรคานาในปนนั้ 39
ใหราษฎรไมไดรบั ความเดือดรอนมากนัก จึงเปนทีพ่ งึ พอใจของราษฎร
อีกทั้งยังทําการปรับปรุงวิธีการเก็บภาษีอากร โดยตรวจตราจัดเก็บ
อยางทัว่ ถึงกันทุกพื้นที่ พรอมทัง้ ทําการสะสางบัญชีทคี่ งั่ คางจนทําให
ผลประโยชนในมณฑลพายัพเพิม่ ขึน้ จากบัญชีเงินผลประโยชนแผนดิน
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 ตามลําดับ40 ในสวนเงินผลประโยชนของ
เจาผูค รองนคร พบวาเจาบุญวาทยวงษมานิตทูลขอใหจา ยเปนเงินเดือน
เดือนละ 15,000 บาท หรือ ปละ 180,000 บาท แทนการรับเงินสวนแบง
คาตอไม เงินเดือนประจําตําแหนง และ เงินสวนแบงคาแรงแทนเกณฑ41
การที่เจาบุญวาทยทูลขอใหจายเงินเดือน เดือนละ 15,000 บาท
เปนแนวคิดที่ชาญฉลาดมาก เนื่องจากเงินสวนแบงคาตอไม และ
เงินสวนแบงคาแรงแทนเกณฑนั้น มักไดรับไมแนนอน อีกทั้งเงิน
สวนแบงคาตอไมท่ไี ดรับก็ลดลงทุกป
หอจดหมายเหตุแหงชาติ. ร.6 ค.12.2/3 เอกสารรัชกาลที่ 6 กระทรวงพระคลัง
มหาสมบัติ เรือ่ ง ยกเวนเก็บเงินคานา (28 พ.ย พ.ศ 2453 – 26 มิ.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 การจัดการผลประโยชนของเจาผูครองนครลําปาง
ตัง้ แตยคุ กอนปฎิรปู การปกครองมณฑลเทศาภิบาล จนกระทัง่ ถึงยุคหลัง
การปฏิรปู การปกครองเสร็จสิน้ จนกระทัง่ ทําใหเจาผูค รองนครลําปาง
ลมสลายไป พบวานอกจากการรวมอํานาจของสยามแลว ปจจัยทีส่ าํ คัญ
อีกประการหนึ่ง ไดแก ปจจัยทางเศรษฐกิจ หมายถึง หนี้ที่เจาผูครอง
นครลําปางมีตอ รัฐบาลสยาม ทําใหสยามสามารถเขาครอบงําหัวเมือง
ประเทศราชไดงายขึ้น การจัดการผลประโยชนของเมืองนครลําปาง
ในสมัยกอนปฎิรปู นัน้ เจาผูครองนครลําปางยังเปนผูจดั เก็บรักษาเงิน
แผนดินทัง้ หมด สภาพการคลังอยูใ นสภาพไรระเบียบแบบแผน เจาผูค รอง
นครสามารถจับจายใชสอยเงินแผนดินไดอยางอิสระ ดังรายงานกราบ
บังคมทูลกรมหลวงดํารงราชานุภาพ กลาวถึงสภาพการคลังในเมือง
นครลําปาง ไวดังนี้
“...ที่ เ มื อ งนครลํ า ปางมี อั ฐ ทองแดงของหลวงสะสมกั น มากนั ก
ประมาณราวสักหองเรือนจนสิ้นกําลังจะนับได คุยลงไปในดินถึงคืบ
หนึง่ ยังพบอัฐทองแดงของหลวง เพราะเงินภาษีอากรทัง้ ปวงมาสงเปน
อัฐก็โยนรวมกันไวทเ่ี ดียวกันไมไดนบั ไมมบี าญชีรบั การเปนดังนี้ เรือ่ ง
เงินที่จะรั่วไหลไดประการใดไมจําเปนจะกราบทูลแลว”42
แต เ มื่ อ มี ก ารปฏิ รู ป การปกครองเป น มณฑลเทศาภิ บ าล พบว า
ผลประโยชนของเจาผูค รองนครลําปางถูกริดรอนลง เหลือเพียงรายได
จากเงินสวนแบงคาตอไม เงินเดือนประจําตําแหนง และเงินสวนแบง
คาแรงแทนเกณฑ เทานั้น ซึ่งจํานวนเงินที่ได ไมไดเพียงพอตอ
การดํารงชีพของเจาผูค รองนคร อีกทัง้ ในชวงเวลาดังกลาว มีการทะลัก
หอจดหมายเหตุแหงชาติ. ร.5.ม.58/33 เอกสารรัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย
เรื่องพระยาศรีสหเทพออกไปจัดราชการทางมณฑลตวันตกเฉียงเหนือแลมี
พระราชบัญญัตอิ ากรทีด่ นิ ดวย (30 ม.ค ร.ศ 118 – 30 มิ.ย ร.ศ 119)
42
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เขามาของสินคาสําเร็จรูป สินคาฟุม เฟอยจากประเทศอังกฤษ ซึง่ กลุม ที่
บริโภคสินคาเหลานั้น คือ เจานายบุตรหลาน บอยครั้งจึงพบวา
เจาบุญวาทยวงษมานิตยืน่ หนังสือตอกระทรวงมหาดไทย ขอกูเ งินจาก
รัฐบาลสยามเพือ่ นําไปใชสอยสวนตัว จํานวน 2 ครัง้ คือ ใน ค.ศ 1911/2
จํานวน 50,000 บาท และ ในเดือนมกราคม ค.ศ 1916 อีก 50,000 บาท
โดยทัง้ สองครัง้ มีสญ
ั ญาวา ถาสงเงินใชชา เกินกวา 3 เดือน ตองเสีย
ดอกเบี้ยใหเปนเงินในอัตรารอยละ 6 ตอป และตองสงใชใหเสร็จ
ภายในกําหนด 1 ป นอกจากนี้ยังพบวา ค.ศ. 1920 เจาบุญวาทยวงษ
มานิตย เคยขอกูเงินจากรัฐบาลอีก 150,000 บาท เพื่อชําระหนี้แทน
ขุนจํานงจินารักษ43 เปนหนีห้ า งลํา่ ซํา เจาบุญวาทยตอ งรับผิดชอบชดใช
ในฐานะผูป ระกัน ซึง่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูห วั ก็ทรงอนุญาต
ให กู  ยื ม ตามจํ า นวนดั ง กล า ว เพราะทรงกรุ ณ าชุ บ เลี้ ย งในฐานะ
เจาผูครองนคร แตมีกําหนดใหสงใชใหเสร็จภายใน 2 ป จึงกําหนด
ใหหักเงินเดือนใชเดือนละ 6,250 บาท และใหนําทรัพยสมบัติมาเปน
ประกันใหพอกับจํานวนเงินกู44 การไดรับความชวยเหลือทางการเงิน
แสดงใหเห็นถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระมหากษัตริยสยามทีม่ ีตอ
เจาผูค รองนครลําปาง ดังนัน้ สิง่ ทีเ่ จาผูค รองนครลําปางในฐานะลูกหนี้
จะสามารถตอบแทนใหได ก็คือ ความจงรักภักดีท่มี ีตอกษัตริยสยาม
ซึ่งอยูในฐานะเจาหนี้ ดังคํากลาวของเจาบุญวาทยวงษมานิต
ขุนจํานงจินารักษ มีตาํ แหนงเปนกรมการพิเศษจีน นครลําปาง และมีฐานะเปน
บุตรบุญธรรมและผูจ ดั การมรดกของบริษทั ฟองหลี บริษทั ฟองหลี เปนของเจาสัวฟอง
ชาวจีนแคะ ทีเ่ ขามาบุกเบิกทําการคาในลําปาง อีกทัง้ เจาสัวฟองมีความสนิทสนม
กับเจาบุญวาทยวงษมานิตย และเจาบุญวาทยไดตั้งนามสกุลใหเจาสัวฟอง
วา ฟองอาภา ซึง่ ยังคงอยูจ นถึงปจจุบนั
44
หอจดหมายเหตุแหงชาติ. ร.6 ค.12.3/7 เอกสารรัชกาลที่ 6 กระทรวงพระคลัง
มหาสมบัติ เรือ่ งเจาบุญวาทยวงษมานิตย เจาผูค รองนครลําปาง ขอกูเ งินรัฐบาล
(14 ม.ค. 2458 – 29 ต.ค. 2463)
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“ขาพระพุทธเจาแลเจานายเมืองนครลําปางก็จะพนจากความเสียหาย
คงได ตั้ ง ตั ว รั บ ราชการสื บ วงษ ต ระกู ล ต อ ไปภายภาคหน า เป น
ขาทูลละอองธุลพี ระบาทตลอดไปชัว่ บุตรแลหลาน ขาพระพุทธเจาแล
เจานายในเมืองนครลําปางพรอมกันขอพระราชทานถวายปฏิญญาณ
อีกชัน้ หนึง่ วา จะประพฤติตนดวยความสงบเรียบรอย ไมทาํ ใหเกิดเปนหนี้
สินขึ้นอีกดังเชนที่เปนมาแลวนี้ตอไป จะชวยกันรับราชการฉลอง
พระเดชพระคุณดวยความสวามิภกั ดิส์ จุ ริตจนสุดความสามารถทีจ่ ะทําได
แมแตชวี ติ ก็จะสละถวายฉลองพระเดชพระคุณไดทกุ เมือ่ ไปจนทีส่ ดุ ”45
ดังนั้นจึงสรุปไดวาในเรื่องของการจัดการผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
พบวาเมือ่ มีการปฏิรปู การปกครองแลว ผลประโยชนทเี่ จาผูค รองนคร
เคยไดรบั ทัง้ หมดกลับลดลงอยางมาก โดยตองแบงผลประโยชนสว นหนึง่
มาใชในการบริหารราชการแผนดิน ดังนัน้ หลังจากทีพ่ ระยาสุรสีวสิ ษิ ฐศกั ดิ์
ขึ้นมาจัดการมณฑลพายัพทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการ
และทายทีส่ ดุ นําไปสูก ารรวบอํานาจ จากทีเ่ คยอยูใ นมือของเจาผูค รอง
นครมาไวท่ีสวนกลางไดสําเร็จ โดยเจาผูครองนครยังคงมีอํานาจแต
เพียงในนามเทานัน้ ซึง่ ตอมารัฐบาลสยามก็สามารถดําเนินการยกเลิกฐานะ
เจาผูครองเมืองประเทศราชไดสําเร็จ หลังจากที่เจาบุญวาทยวงษ
มานิตถึงแกพิราลัยในวันที่ 5 ตุลาคม ค.ศ 1922 ก็หมดสิ้นสถาบัน
เจานายฝายเหนือนับตั้งแตนั้นมา

หอจดหมายเหตุแหงชาติ. ร.6 ค.12.3/6 เอกสารรัชกาลที่ 6 กระทรวงพระคลัง
มหาสมบัติ เรือ่ งขุนจํานงจีนารักษ (หลานเสียง) ขอพระราชทานกูเ งิน กรมพระคลัง
ขางทีห่ รือกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ เจาลําปางเปนประกัน (11 ก.ย –9 ม.ค.
2457)

45
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บทสรุป
ลักษณะการปกครองและการจัดการผลประโยชนของเมืองนครลําปาง
ในชวงกอนการปฏิรปู เปนมณฑลเทศาภิบาล เปนการปกครองตนเอง
อยางอิสระ คือ สยามใหทงั้ อํานาจทางการเมืองและอํานาจทางเศรษฐกิจ
แกเจาผูค รองนครลําปางในการจัดการปกครองตนเอง และ การจัดการ
ผลประโยชนเองทั้งหมด โดยสยามไดรับประโยชนเพียงเล็กนอยจาก
เครือ่ งราชบรรณาการทีเ่ จาเมืองนครลําปางจัดถวาย ไดแก ตนไมเงิน
ตนไมทอง ซึง่ แสดงถึงความซือ่ สัตยและจงรักภักดี เปนตน จนกระทัง่
ค.ศ. 1899 มีการปฏิรปู การปกครองแบบเทศาภิบาลในมณฑลพายัพ
จึงกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทั้งทางการเมืองการปกครอง
และทางเศรษฐกิจในเมืองนครลําปาง
ผลการศึกษาพบวา การปฏิรูปการปกครองดังกลาวสงผลใหเกิด
การจัดการปกครองแบบใหม โดยมีขาหลวงใหญเปนตําแหนงสูงสุด
ในการปกครองมณฑล สวนในระดับนครหรือหัวเมือง กําหนดใหมี
ขาราชการ 3 นายดูแล ที่เรียกวา “เคาสนามหลวง” ซึ่งประกอบดวย
เจาผูครองนครลําปาง ขาหลวงประจําเมือง และขาหลวงผูชวย
ซึง่ การปฏิรปู การปกครองเปนมณฑลเทศาภิบาลไดรดิ รอนอํานาจและ
บทบาทการบริหารราชการของเจาผูครองนครลําปางลง แตกลับให
อํานาจในการบริหารราชการแผนดินทั้งหมดแกขาหลวงประจํานคร
ลําปางแทน หรือ อาจกลาวไดวา “อํานาจรัฐจากสวนกลาง” เขามาแทนที่
“อํานาจเจาหลวงลําปาง” ภายใตกลไกการปกครองแบบมณฑล
เทศาภิบาล จนกระทั่งนําไปสูการสลายอํานาจทางการเมืองของเจา
ผูครองนครลําปางไดในที่สุด สวนในเรื่องของการสลายอํานาจทาง
เศรษฐกิจของเจาผูครองนครลําปาง การศึกษาพบวาเกิดจากปจจัย
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ภายนอกที่สําคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เพื่อตอบสนอง
ตอระบบทุนนิยมทีเ่ ขาสูภาคเหนือ ทําใหเจาผูครองนครลําปางซึง่ เคย
ไดรบั ผลประโยชนสงู สุดแตเพียงผูเ ดียว เปลีย่ นสถานภาพเปนผูส ญ
ู เสีย
ผลประโยชนจนกระทัง่ กลายเปนลูกหนีข้ องพระมหากษัตริยแ หงสยาม
ดังนัน้ จึงสรุปไดวา การลดอํานาจการปกครองของเจาประเทศราชผานการ
พระราชทานบรรดาศักดิ์ ทําใหสถานภาพของเจาผูครองนครลําปาง
เปลีย่ นเปนเพียง “ขาราชการของสยาม” ในขณะเดียวกันระบบการใหเงิน
เดือนพระราชทานเปนอีกรูปแบบหนึง่ ในการริดรอนอํานาจทางเศรษฐกิจ
ของเจาประเทศราช ผนวกกับการรุกคืบของทุนนิยม จนกระทั่งทําให
เจาผูครองนครลําปางและสถาบันเจานายฝายเหนือลมสลายไปใน
ที่สุด
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โบราณในบริเวณพื้นที่ราบ
ตอนกลางของจังหวัดลําปาง
กอนพุทธศตวรรษที่ 24.*
A Study of Cultural Development of
the Ancient Settlements in the Central
Plains of Lampang Province Prior to the 18th
Century A.D.
วรวิทย สุมาลัย**
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โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มุงศึกษาพัฒนาการทางวัฒนธรรมของบริเวณพื้นที่ราบ
ตอนกลางของจั ง หวั ด ลํ า ปาง ตั้ ง แต แ รกเริ่ม จนถึ ง ช ว งก อ นพุ ท ธ
ศตวรรษที่ 24 โดยทําการศึกษาและรวบรวมเอกสารทางประวัตศิ าสตร
และหลักฐานทางโบราณคดีนําขอมูลมาวิเคราะหและสรุปผลไดดังนี้
ผลการศึกษาพบวา พื้นที่บริเวณนี้มีการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแตสมัย
กอนประวัตศิ าสตร ดังเชน แหลงโบราณคดีเขาปาหนาม อําเภอแมทะ
จังหวัดลาปาง ในสมัยประวัติศาสตร พบวาชุมชนไดมีการอยูอาศัย
สืบเนือ่ งมาตัง้ แตสมัยหริภญ
ุ ไชย สมัยลานนา จนถึงสมัยรัตนโกสินทร
เชน เมืองโบราณเขลางคนคร เมืองโบราณเวียงพระธาตุลาปางหลวง
เปนตน
คํ า สํ า คั ญ : วั ฒ นธรรมของชุ ม ชนโบราณ, จั ง หวั ด ลํ า ปาง,
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.
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บทนํา
จังหวัดลําปางปจจุบนั นัน้ มีลกั ษณะเปนพื้นทีร่ าบแบบไมตอเนือ่ ง แบง
ไดเปน 3 ตอน คือ ทีร่ าบตอนบน ทีร่ าบตอนกลาง และทีร่ าบตอนใต1
ผูวิจัยมีความสนใจในบริเวณพื้นที่ราบตอนกลางของจังหวัดลําปาง
เพราะเนื่องจากมีขนาดใหญ นาจะมีการอยูอาศัยของผูคนอยางหนา
แนน และตอเนื่องกันมาเปนระยะเวลานาน ผลจากการดําเนินงาน
สํารวจและขุดคนทางโบราณคดีโดยกรมศิลปากรทีผ่ า นมา ไดพบหลัก
ฐานทีแ่ สดงใหเห็นวาบริเวณพืน้ ทีร่ าบตอนกลางของจังหวัดลําปางนัน้
เปนแหลงชุมชนโบราณทีม่ อี ายุราวสมัยกอนประวัตศิ าสตรตอนปลาย
จนถึงชวงกอนพุทธศตวรรษที่ 24
การสํารวจโบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตรในเขตพื้นที่จังหวัด
ลําปาง ไดเริ่มดําเนินการในราว พ.ศ.2517 โดยสถาบันโบราณคดี
สแกนดิเนเวีย (โครงการลําปาง) ไดเขาสํารวจพืน้ ทีบ่ ริเวณบานสบจาง
อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง ผลการสํารวจไดพบเครื่องมือหิน
กะเทาะเปนจํานวนมากถึง 107 ชิน้ ทัง้ ยังพบเครือ่ งมือหินกะเทาะขนาด
ใหญ และในบริเวณทีร่ าบทางตอนใตของอําเภอแมทะ และพบฟอสซิล
ของสัตวทเี่ ลีย้ งลูกดวยนม รองรอยกองไฟ และเครือ่ งมือหินกรวดแบบ
สับตัดทีแ่ หลงโบราณคดีเขาปาหนาม ซึง่ มีอายุอยูใ นชวงปลายของยุค
ไพลสโตซีนตอนตนตอเนือ่ งกับชวงระยะตนๆ จน พ.ศ. 2527 เมือ่ กอง
โบราณคดี กรมศิลปากร ไดจัดตั้งโครงการโบราณคดีประเทศไทย
(ภาคเหนือ) ขึ้น จึงไดมีการสํารวจแหลงโบราณคดีในเขตจังหวัด
ลําปางขึ้นอีกครั้ง
สรัสวดี อองสกุล, ประวัติศาสตรลานนา, พิมพครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ:
อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 2551), 88.
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โดยการดําเนินการในครัง้ นัน้ ไดพบแหลงโบราณคดีสมัยกอนประวัตศิ าสตร
เปนจํานวนถึง 7 แหลง และในพ.ศ. 2537 กรมศิลปากร โดยหนวย
ศิลปากรที่ 4 รวม กับหางหุนสวนจํากัด เฌอกรีนไดทําการขุดศึกษา
แหลงโบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตรในแถบพื้นที่ราบตอนกลาง
ของจังหวัดลําปาง บริเวณอําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปางและใน พ.ศ. 2542
ทีมนักวิจัยไทย ไดทําการสํารวจบริเวณปากถํ้า ในอําเภอเกาะคา
จั ง หวั ด ลํ า ปางเพื่อ ทํ า การระเบิ ด เหมื อ งแร ได พ บฟอสซิ ล มนุ ษ ย
สมัยกอนประวัติศาสตร คาดวานาจะมีอายุราว 5 แสนปมาแลว2
จัดอยูในสปชีส โฮโม อีเรกตัส เปนมนุษยท่รี ูจักการใชไฟ
จนถึงสมัยประวัตศิ าสตร จากการสํารวจของผูว จิ ยั พบวาบริเวณพืน้ ที่
ราบตอนกลางของ จังหวัดลําปางนัน้ มีเมืองสําคัญ อยูด ว ยกัน 3 เมือง
คือเมืองลําปาง เมืองเวียงพระธาตุลําปางหลวง และเมืองเวียงตาล
อยางไรก็ตาม ชือ่ ของเมืองทัง้ 3 เมืองนั้นก็มีการเรียกชือ่ อยูหลายชือ่
ดังจะไดกลาวคือ
เขลางคนคร นคร เปนชื่อเรียกเมืองเขลางคนครเปนชื่อภาษาบาลีท่ี
เรียกกันในยุคแรกสราง ซึง่ ชือ่ นีป้ รากฏในเอกสารตํานานจามเทวีวงศ3
ชินกาลมาลีปกรณ4 แตงขึ้นในชวงพุทธศตวรรษที่ 21 ที่แตงขึ้นในชวง
พุทธศตวรรษที่ 21 และแตงตอมาคือ ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม5
เทศบาลนครลําปางและสํานักศิลปากรที่ 7 นาน. รายงานการขุดคน ขุดแตง
และศึกษาชั้นวัฒนธรรมทางโบราณคดี เขลางคนคร. เชียงใหม : สํานักพิมพ
มรดกลานนา, 2551, น. 16.
3
คําแปลจามเทวีวงศ พงศาวดารเมืองหริภญ
ุ ไชย, พิมพครัง้ ที่ 4 (กรุงเทพฯ:
โรงพิมพรุงวัฒนา, 2516), 135.
4
รัตนปญญาเถระ, ชินกาลมาลีปกรณ, แปลโดย แสง มนวิทรู , พิมพครัง้ ที่ 5
(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2518. พิมพเปนอนุสรณในงานพระรานทานเพลิงศพ
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 ฮฺลาง หรือ ขฺลาง แปลวา
ขันหรือโอ ที่มาของชื่อนี้คือชื่อของดอยเขลางค ซึ่งเปนที่ตั้งของเมือง
จากชือ่ ในภาษามอญทําใหเชือ่ วาผูส รางเมืองเขลางคนครเปนคนมอญ
หรือเม็ง สวน ศักดิ์ รัตนชัยมีความเห็นที่แตกตางวา เขลางคนคร
นาจะมาจากคําวา ขางคํา ที่เปนชื่อของพรานขางคํา ซึ่งเมือแปลเปน
ภาษามคธ ก็เปนพรานเขลางค7 ดังนัน้ คําวา เขลางคนครคงใชกนั มาตัง้ แต
เริม่ สรางเมือง จนเมือ่ พญามังรายสามารถยึดเมืองเขลางคนครไดและ
ขยายเมืองเขลางคออกมาทางใตก็นาจะใชช่อื เขลางคนครอยู
ละกอน (ลคร นคร ลคอร) ซึ่งปรากฏหลักฐานใน ศิลาจารึกในชวง
พุทธศตวรรษที่ 21 และพงศาวดารซึง่ รวบรวมขึน้ ในชัน้ หลัง เรียกเมืองนีว้ า
ละกอน (นคร) โดยหลักฐานในศิลาจารึกเขียนวา นคอร ปรากฏ
หลักฐานวาในสมัยลานนาเมืองแหงนี้เรียก ละกอน ชื่อเมืองเขลางค
ไดถูกตัดเหลือเพียงเมืองนครตั้งแตเมื่อใดไมปรากฏ แตจากหลักฐาน
ศิลาจารึกหลักที่ 65 พุทธศักราช 2019 กลาววา เจาหมื่นคําเพชร
มากินเมืองนคร8
นครลําปาง ชื่อนี้ปรากฏขึ้นในชวงหลัง กลาวคือ สมัยลานนาภายใต
การปกครองของพมา ตัง้ แตสมัยเจาทิพยชา งเปนตนมา จนถึงปจจุบนั
สรัสวดี อองสกุล. (2551). ประวัติศาสตรลานนา. พิมพครั้งที่ 5. (กรุงเทพฯ
: อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง) 2551, น. 65.
7
ศักดิ์ รัตนชัย. ลานนา ลานนา เปนของใคร. เอกสารนําเสนอ สรสว. ลป, 20/2530.
8
ฉํ่า ทองคําวรรณ. คําอานจารึกจังหวัดลําปาง จ.ศ. 838 (พ.ศ. 2019) ที่ขุด
พบที่บริเวณโรงเรียนสตรีวัฒนา ตําบลบางกะป. ศิลปากร. ปท่ี6, เลม3
(สิงหาคม 2495), น. 89-93.
6
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จากหลักฐานพระราชพงศาวดาร กรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ 29
ซึ่งไดกลาวถึงการแตงตั้งใหมีผูเจาผูครองนครลําปาง และใหนคร
ลําปางอยูภายใตการปกครองของกรุงรัตนโกสินทร
ลัมพาง (ลําปาง ลําพาง ลัมภะกัปปะนคร) เปนชื่อที่เรียกชุมชนใน
บริเวณวัดพระธาตุลาํ ปางหลวง ซึง่ ปรากฏอยูใ นหลายเอกสาร กลาวคือ
“...พระพุทธเจาฉันแลวซัดบอกไมไปตกทิศหนเหนือ แลวพระพุทธเจา
ทํานายวาสถานทีน่ จี้ กั เปนเมืองอันหนึง่ ชือ่ วา ลัมพาง...” 10 “...พระองค
จึงไดฉันนํ้าผึ้งนั้น เสร็จแลวจึงทิ้งกระบอกไมนั้นไปตกทางทิศเหนือ
แลวทรงพยากรณวา สถานที่นี้ตอไปจักมีผูมาสรางเปนเมือง มีช่อื วา
ลัมภะกัปปะนคร... ” 11 “...สมเด็จพระผูม พี ระภาคเจาจึงตรัสพยากรณวา
กาลเบื้ อ งหน า แต นี้ ไ ป สถานที่ นี้ จั ก เป น นครอั น หนึ่ ง นามว า
ลําปาง..” 12 ซึง่ มีอกี ชือ่ หนึง่ ทีเ่ รียกชุมชนบริเวณวัดพระธาตุลาํ ปางหลวง
คือ อาลัมพางคนคร ซึ่งปรากฏในพงศาวดารโยนก13 และตํานาน
จามเทวีวงศ14

กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ 2
“เรือ่ งตัง้ เมืองประเทศราชมณฑลพายัพ”, (พระนคร: องคการคาของคุรสุ ภา,
2526), 173 – 176.
10
สุรพล ดําริหกุล, ลําปางเมื่อหวงหนึ่งศตวรรษ “ปญหาทางประวัติศาสตร
ของเมืองลําปาง”, (สํานักศิลปวัฒนธรรม: มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง, 2544), 13.
11
เรื่องเดิม, 13.
12
พระยาประชากิจกรจักร, พงศาวดารโยนก, พิมพครั้งที่ 7 (กรุงเทพฯ:
สํานักพิมพคลังวิทยา, 2516), 205.
13
เรื่องเดิม, 212
14
กรมศิลปากร, คําแปล จามเทวีวงศ พงศาวดารเมืองหริปญ
ุ ไชย, (พิมพแจกในงาน
ฉลองอายุครบ 6 รอบ ของนางกิมฮอ นิมมานเหมินท วันที่ 20 มีนาคม 2510), 64.
9
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เมืองตาล (ตาน ตา) เปนชือ่ เรียกชุมชนหนึง่ ทีอ่ ยูบ ริเวณ ดอยขุนตาล
อํ า เภอห า งฉั ต ร ตามช ว งเวลาของเมื อ งน า จะอยู  ใ นสมั ย ล า นนา
ซึ่งปรากฏอยูในพงศาวดารโยนก15 และตํานานพื้นเมืองเชียงใหม

เมืองลําปาง
เมืองลําปางจึงประกอบไปดวยเมืองโบราณ 3 เมืองดวยกัน คือ
เมืองเขลางคนครเมืองเวียงละกอน และเมืองลําปาง ซึง่ เปนเมืองเดียวกัน
เปนการขยายเมืองเพื่อใหมีเนื้อที่ และการปองกันที่มั่นคงมากขึ้น
(แผนที่ท่ี 1)

แผนที่ที่ 1 แสดงการขยายเมืองของเมืองลําปางทั้ง 3 สมัย
ที่มา : เมืองลําปางจึงประกอบไปดวยเมืองโบราณ 3 เมืองดวยกัน
คือ เมืองเขลางคนครเมืองเวียงละกอน และเมืองลําปาง ซึ่งเปนเมือง
เดียวกัน เปนการขยายเมืองเพื่อใหมีเนื้อที่ และการปองกันที่มั่นคง
มากขึ้น (แผนที่ที่ 1)
พระยาประชากิจกรจักร, พงศาวดารโยนก, พิมพครัง้ ที่ 7 (กรุงเทพฯ : สํานัก
พิมพคลังวิทยา, 2516), 428.

15
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1.1. เมืองเขลางคนคร (เมืองลําปางรุนแรก) ตั้งอยูทางฟากตะวันตก
ของแมนํ้าวัง มีคูเมืองลอมรอบ 1 ชั้น ลักษณะสัณฐานผังเมืองเปน
รูปวงรีคลายรูปหอยสังขในเขตตําบลเวียงเหนือ อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง ความยาวโดยรอบประมาณ 4,400 เมตร พื้นที่ภายในเมือง
มีประมาณ 600 ไร มีประตูเมืองเหลืออยู 4 แหงคือ ประตูมา ประตูปอ ง
ประตูทานาง ประตูตนผึ้ง16 (แผนทีท่ ่ี 2)ซึง่ ศูนยกลางของเมืองอยูตรง
บริเวณวัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม พิกัด UTM 553743E /
2023554N

แผนที่ที่ 2 แสดงตําแหนงประตูเมือง เมืองเขลางคนครรุนที่ 1
ที่มา : ดัดแปลงมาจาก กระทรวงการคลัง. การกําหนดขอบเขตที่ดิน
กําแพงเมือง-คูเมือง เมืองลําปาง เลขที่ทะเบียน 50-12 บานลําปาง
ตําบลหัวเวียง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง, ม.ป.ท., 2540.
ทิวา ศุภจรรยาและผองศรี วนาสิน. ทะเบียนตําแหนงที่ตั้งชุมชนโบราณใน
ประเทศไทยจังหวัดลําปาง. (กรุงเทพฯ : โครงการวิจยั ชุมชนโบราณจากภาพถาย
ทางอากาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย). 2526, น. 242-243.
16
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ผลของการขุดคน และการสํารวจทางโบราณคดี พบวาเมืองเขลางคนคร
มีการขุดคนทั้งหมด 5 หลุมขุดคนโดยความรวมมือระหวางสํานักงาน
กรมศิลปากร ที่ 7 นาน และเทศบาลเมืองนครลําปางเพือ่ ทําการขุดคน
พบหลักฐานเปนพวกเศษภาชนะดินเผาทัง้ แบบทีเ่ ปนเนือ้ ดินและแบบที่
เปนเนือ้ แกรง(ภาพที่ 1)และเครือ่ งมือเครือ่ งใช(ภาพที่ 2) และพระพิมพ
ดินเผา (ภาพที่ 3) ทีม่ กี ารสํารวจพบในบริเวณเมืองเขลางคนครในการขุด
คนพบชัน้ วัฒนธรรม 3 ชัน้ วัฒนธรรมคือ 1.) ชัน้ วัฒนธรรมสมัยกอนลานนา
(สมัยหริภุญไชย) ซึ่งในชั้นนี้พบ ฝาจุกภาชนะดินเผา และหมอมีสันที่
มีลักษณะคลายคลึงกับวัฒนธรรมทวารวดี 2.) ชั้นวัฒนธรรมลานนา
พบหลักฐานประเภทภาชนะดินเผาในวัฒนธรรมลานนาคือ ภาชนะดินเผา
แหลงเตาสันกําแพง แหลงเตาเวียงกาหลง ซึง่ อยูใ นวัฒนธรรมลานนา
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 เศษภาชนะดิ น เผาเนื้ อ ธรรมดา
เคลือบนํ้าดินสีแดง เขียนลายสีขาว เคลือบนํ้าดินสีแดง เขียนลายสีขาว
เครื่องปนดินเผาลําพูน
เครื่องปนดินเผาลําพูน
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เศษภาชนะดิ น เผาเนื้ อ ธรรมดา เศษภาชนะดินเผาเนื้อแกรง ลาย
เคลือบนํ้าดินสีแดง เขียนลายสีขาว ขูดขีดใตเคลือบเขียวใส
เครื่องปนดินเผาลําพูน

เศษภาชนะดินเผาเนื้อแกรง เขียน เศษภาชนะดินเผาเนื้อแกรง เขียน
ลายสีดําใตเคลือบทั้งดานในและ ลายสีดําใตเคลือบใส
ดานนอก

ภาพที่ 1 เศษภาชนะดินเผาทัง้ แบบทีเ่ ปนเนือ้ ดินและแบบทีเ่ ปนเนือ้ แกรง
พบจากการขุดคนทีแ่ หลงโบราณคดีประตูมา จังหวัดลําปาง พบในชัน้
วัฒนธรรมสมัยลานนา
ทีม่ า : เทศบาลนครลําปางและสํานักศิลปากรที่ 7 นาน, รายงานการขุดคน
ขุดแตงและศึกษาชัน้ วัฒนธรรมทางโบราณคดี เขลางคนคร (เชียงใหม
: สํานักพิมพมรดกลานนา, 2551), 101 – 132.
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ภาพ ตะคันดินเผาแบบปากจีบ

ภาพ เบี้ยดินเผา

ภาพ แวดินเผา ภาพ ตุกตาดินเผา

ภาพ กระสุนดินเผา

ภาพ ฝาจุกภาชนะดินเผา

ภาพที่ 2 โบราณวัตถุประเภทเครือ่ งมือเครือ่ งใช พบจากการขุดคนที่
แหลงโบราณคดีบริเวณวัดปาพราว จังหวัดลําปาง พบในชัน้ วัฒนธรรม
สมัยลานนา
ทีม่ า : เทศบาลนครลําปางและสํานักศิลปากรที่ 7 นาน, รายงานการขุดคน
ขุดแตงและศึกษาชัน้ วัฒนธรรมทางโบราณคดี เขลางคนคร (เชียงใหม :
สํานักพิมพมรดกลานนา, 2551), 81 – 100.
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ภาพที่ 3 พระพิมพดนิ เผาทีส่ าํ รวจพบบริเวณวัดผาบอง
ทีม่ า : รพงษ ไชยวงค, “การศึกษาเมืองโบราณเขลางคนคร – เวียงละกอน
จากหลักฐานทาโบราณคดี” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร ภาควิชาโบราณคดี บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), น.149-150.
1.2. เมืองเวียงละกอน (เมืองลําปางรุนที่ 2) เปนเมืองรูปคลาย
สีเ่ หลีย่ มผืนผาไมสมํา่ เสมอเชือ่ วาสรางขยายตอเนือ่ งจากเมืองเขลางค
นครไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตดิ กับแมนาํ้ วัง ในเขตตําบลเวียงเหนือ
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มีพื้นที่ประมาณ 180 ไร ศูนยกลางของ
เมืองอยูบริเวณวัดปงสนุกซึง่ เคยเปนทีต่ ั้งของเสาหลักเมืองและถือวา
เป น สะดื อ เมื อ ง เนื่ อ งจากวั ด ปงสนุ ก อยู  บ นเนิ น สู ง จึ ง ถู ก ให เ ป น
จุดศูนยกลางโดยมี บานเมืองอยูรอบลอม บริเวณดานหลังพบรองนํา้
และหนองนํา้ ปรากฏมีประตูเมืองหลายประตูดวยกัน เชน ประตูปอง
ประตูปลายนา ประตูนาสรอย ประตูเชียงใหม (แผนทีท่ ี่ 3) ซึง่ ศูนยกลาง
ของเมื อ งอยู  ต รงบริ เ วณวั ด วั ด ปงสนุ ก พิ กั ด UTM 552519E /
2022826N กําแพงเมืองคูเมืองบริเวณดานทิศใต สรางบนที่ราบ
ลานตะพักแมนาํ้ ตํา่ กวาดานเหนือ กําแพงเมืองคูเมืองเปนแบบเหลีย่ ม
เชื่อมตอกับแมนํ้าวังใชเปนแนวปองกันตามธรรมชาติ เปนลักษณะ
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รูปแบบการสรางกําแพงเมืองคูเมืองในสมัยหลัง สาเหตุของการสราง
เมืองในลักษณะแบบนีเ้ ปนการสรางเพือ่ ตอขยายจากเมืองเติมเพือ่ ให
มีอาณาเขตที่กวางขึ้น อีกถึงยังติดอยูกับแมนํ้าวัง ทําใหขาศึกยากตอ
การโจรตีในฤดูนํ้าหลาก

แผนที่ที่ 3 แสดงตําแหนงประตูเมือง เมืองเวียงละกอนรุนที่ 2
ที่มา : ดัดแปลงมาจาก กระทรวงการคลัง. การกําหนดขอบเขตที่ดิน
กําแพงเมือง-คูเมือง เมืองลําปาง เลขที่ทะเบียน 50-12 บานลําปาง
ตําบลหัวเวียง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง, ม.ป.ท., 2540.
ผลของการขุดคน และการสํารวจทางโบราณคดี พบวาเมืองเวียงละกอน
การขุดตรวจฐานอาคารวิหารพระเจาพันองคในวัดปงสนุก พบหลักฐาน
เปนเศษภาชนะดินเผาแบบเคลือบเขียว ซึง่ นาจะมาจากแหลงเตาสันกําแพง
ในความลึกทีร่ ะดับ 550cm.dt. จากการสันนิษฐานคาดวาเมืองเวียงละกอน
นาจะอยูในสมัยลานนา
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1.3. เมืองลําปาง (เมืองลําปางรุนที่ 3) (เมืองลําปางรุนที่ 3) มีการ
ยายศูนยกลางเมืองขามมาทางฝง ตะวันออก โดยไดมกี ารสรางกําแพง
เมือง คูเมือง หอคํา ในสมัยของพระเจาดวงทิพย เจาผูครองนครองค
ที่ 3 จนแลวเสร็จสมบูรณ ซึง่ มีพนื้ ทีข่ นาด 350 ไร โดยสรางกําแพงเมือง
มี 3 ดาน ยกเวนดานตะวันออกที่ติดแมนํ้าวัง มีประตูเมือง 6 ประตู
คือ ประตูหัวเวียง ประตูศรีเกิด ประตูชัย ประตูศรีชุม ประตูสวนดอก
และประตูเชียงราย(แผนทีท่ ่ี 4) จากบันทึก พระยาสุนทรเทพกิจจารักษ
ซึ่ ง ได บ รรยายลั ก ษณะของเวี ย งนครลํ า ปางเมื่ อ ครั้ ง เดิ น ทางมา
ตรวจราชการในมณฑลพายัพ เมื่อ พ.ศ. 2465 ไววา “กําแพงเมืองนี้
โดยยาวตามนํา้ วัดประมาณ 32 เสน กวางประมาณ 25 เสน ไมไดเห็นตลอด
แตไมใชรูปสี่เหลี่ยม เพราะไดเห็นทางทิศใตยอมุม เชิงเทินหนา
ประมาณ 1 วา สูงประมาณ 6 ศอก ไมใชเสมาอยางกําแพงเมือง
นครราชสีมา เปนลูกปอมรอบกําแพง มีปอ มอยูต ามมุมกําแพง มีประตู
4 ประตู กับมีคูลอมรอบกําแพง คูกวางประมาณ 10 วา เพลาที่ไปนั้น
นํ้าในคูแหง สังเกตคูเมืองครั้งกระโนนก็จะมั่นคงแข็งแรงมากอยู...”17
ซึ่งปจจุบัน ยังคงเหลือปอมเพียงปอมเดียวเทานั้น คือ ปอมปน
“หออะม็อก” ที่ยังคงหลงเหลืออยู ซึ่งเปนปอมปนขนาดใหญสําหรับ
เก็บปนใหญและกระสุนสําหรับไวปอ งกันศัตรู และใชเปนหอสังเกตการณ
ขาศึก หออะม็อก มีลกั ษณะเปน 8 เหลีย่ ม มี 3 ชัน้ กอดวยอิฐ มีฐานกวาง
ประมาณ 8 เมตร ซึง่ ศูนยกลางของเมืองตัง้ อยูต รงบริเวณวัดบุญวาทย
หรือบริเวณศาลหลักเมืองในปจจุบนั พิกดั UTM553028E /2022393N

สุรพล ดําริหก ลุ , ขวงเมืองและวัดหัวขวง องคประกอบสําคัญของเมืองใน
ดินแดนลานนา (กรุงเทพฯ: บริษทั แอคทีฟพริน้ , 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.
สรุป เมืองโบราณลําปาง มีการขยายตัวออกเปน 3 ชวง กลาวคือ ชวงแรก
เมืองเขลางคนคร จากหลักฐานทางเอกสาร กลาววามีการสรางเมือง
มาตั้งแต สมัยหริภุญไชย ซึ่งจากการขุดคนทางโบราณคดี หลักฐาน
สวนใหญนั้นอยูในชวงสมัยลานนาเปนสวนใหญ แตก็ยังมีหลักฐานที่
แสดงถึงความสัมพันธกัน คือ ภาชนะดินเผาที่ไดรับวัฒนธรรมของ
หริภญ
ุ ไชย และพระพิมพดนิ เผาทีเ่ ปนรูปแบบของหริภญ
ุ ไชย ซึง่ มีเพียง
แหลงโบราณคดีเดียวที่ แสดงใหเห็นถึงการอยูอ าศัยสมัยกอนลานนา
คือ บริเวณนอกเมืองสวนตะวันออกของเมืองเขลางคนครบริเวณบาน
พักเจาหนาที่องคการอุตสาหกรรมปาไม (ออป.) พบรองรอยของ
การอยูอ าศัยมาตัง้ แตกอ นสมัยลานนา มาจนถึงสมัยลานนาอยางชัดเจน
โดยพบโบราณวัตถุประเภทเศษภาชนะดินเผาแบบมีสัน รวมกันกับ
เศษภาชนะเนื้อแกรงจากเตาลานนาและยังพบประติมากรรมรูปสิงห
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(ฝาจุกภาชนะ) ที่นิยมสรางกันในสมัยทวารวดีดังเคยมีการพบที่
เมืองอูทองมาแลวและสันนิษฐานวาชั้นดินที่พบหมอมีสันและฝาจุก
ภาชนะดินเผาแบบทวารวดีนั้น นาจะเปนชั้นดินรบกวนที่เกิดจากการ
ทํากิจกรรมของมนุษยในสมัยลานนา แตก็ทําใหทราบไดวาพื้นที่
บริเวณนี้มีการอยูอาศัยมาตั้งแตสมัยกอนลานนา18 โดยมีวัดพระแกว
ดอนเตาเปนศูนยกลางของเมืองเขลางคนคร
ชวงทีส่ อง เมืองเวียงละกอน เปนเมืองทีข่ ยายตอเนือ่ งจากเมืองเขลางค
นครไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตดิ กับแมนาํ้ วัง จากหลักฐานทางเอกสาร
จัดใหชว งทีส่ องนีอ้ ยูใ นชวงสมัยลานนา ซึง่ จากการขุดตรวจทางโบราณคดี
ทีว่ ดั ปงสนุก เพือ่ ศึกษาโครงสรางของวิหารพระเจาพันองค ทําใหทราบวา
ชวงนี้อยูในสมัยลานนา จากหลักฐาน ภาชนะดินเผาแหลงเตาลานนา
คือ แหลงเตาสันกําแพง แตอยางไรก็ตาม การอยูอาศัยของผูคน
น า จะอยู  ร วมกั น ทั้ ง สองเมื อ งเพราะมี อ าณาเขตติ ด กั น โดยเมื อ ง
เวียงละกอนมีวัดปงสนุกเปนศูนยกลาง
ชวงทีส่ าม เมืองลําปาง ขยายออกมาจากเมืองในชวงทีส่ อง โดยยายเมือง
มาอยูทางฝงตะวันออกแมนํ้าวัง จากหลักฐานทางเอกสาร กลาววา
เปนชวงทีก่ าํ ลังฟน ฟูบา นเมือง เพราะถูกปกครองโดยพมาเปนเวลานาน
ชวงนี้อยูในสมัยรัตนโกสินทร จากหลักฐานทางโบราณคดี ประเภท
สถาปตยกรรม แสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมอื่นที่เขามา เชน วิหารแบบ
เชียงแสน และเจดียรูปทรงพมา เปนตน โดยมีวัดบุญวาทยเปน
ศูนยกลางของเมืองลําปาง
พีรพงษ ไชยวงค. “การศึกษาเมืองโบราณเขลางคนคร – เวียงละกอน จากหลัก
ฐานทางโบราณคดี”. วิทยานิพนธปริญญาศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
โบราณคดีสมัยประวัตศิ าสตรภาควิชาโบราณคดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร. 2552, น. 320.
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ดังนั้น การอยูอาศัยของเมืองลําปางนาจะมีมาตั้งแตสมัยหริภุญไชย
ถึงสมัยลานนา และสมัยรัตนโกสินทรสันนิษฐานวาการมีพื้นที่เมือง
ตามสมัยตางๆอันเนื่องมาจากจํานวนคนที่มากขึ้น และความแออัด
ของเมืองจึงทําใหมีการขยายพื้นที่เมืองเพิ่มมากขึ้น

เมืองเวียงพระธาตุลําปางหลวง
ตัง้ อยูท ี่ บานลําปางหลวง ตําบลลําปางหลวง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
เวียงพระธาตุลาํ ปางหลวงตัง้ อยูบ นทีร่ าบตอนกลาง ทางดานตะวันออก
เปนแมนาํ้ วัง ทางดานตะวันตกเปนทีส่ งู โดยสภาพสวนใหญยงั คงเปนไรนา
และที่อยูอาศัยของชาวบานในปจจุบัน ตัวเมืองเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา
มีกาํ แพงเมืองแบบคูนาํ้ คันดิน 3 ชัน้ และยังปรากฏชือ่ ประตูเมือง 3 ชือ่
คือ ประตูหนองงู ประตูลับแล และประตูดอกไม19 (แผนที่ที่ 5)
เมืองโบราณลําปางหลวง ยังพบบอนํ้าเลี้ยง (บอนํ้าโบราณ) ซึ่งมี
ทั้งหมด 7 บอ ไดแก บอนํ้าเลี้ยง(บอนํ้าเลี้ยงจามเทวี)ชาวบานเชื่อกัน
วาพระนางจามเทวีเปนผูสรางตามความเชื่อที่เลาสืบตอกันมาวา
“พระนางจามเทวี เสด็จกลับจากทัพมาตัง้ คายทีส่ บยาว พบปาฏิหาริย
พระธาตุ จึงไดมาบูชาและในเวลานั้นเกิดการขาดแคลนนํ้า พระนาง
จึงไดตั้งสัตยาธิษฐานใหมีนํ้า จึงเกิดเปนบอนํ้ากลางเมืองที่เรียกวา
บ อ นํ้ า เลี้ ย ง” 20 บ อ นาคหน า วั ด พระธาตุ ลํ า ปางหลวงบ อ นํ้ า ศรี
หมู 1 บอนํ้าแกวบอนํ้าเสริมหมู 11บอนํ้าบอดอนมวงบอนํ้าใตหมู 8
ศรีศกั ดิ์ วัลลิโภดม “ในคนหาอดีตของเมืองโบราณ, เวียงพระธาตุลาํ ปางหลวง)
กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ 2522, น. 204-206.
20
กรมศิลปากรที่ 7 นาน, วัดพระธาตุลาํ ปางหลวง การบูรณะองคพระเจดีย (หจก.
เชียงใหมชอ ฟา) 2553, น. 28.
19
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ซึ่ ง เมื อ งโบราณแห ง นี้ มี วั ด พระธาตุ ลํ า ปางหลวง เป น จุ ด สํ า คั ญ
พิกัด UTM 541128E / 2014263N

แผนที่ที่ 5 เวียงพระธาตุลําปางหลวง (สํารวจ พ.ศ. 2541)
ทีม่ า : หนวยอนุรกั ษสงิ่ แวดลอม และศิลปกรรมทองถิน่ จังหวัดลําปาง,
รายงานการสํารวจ แหลงชุมชนโบราณเวียงพระธาตุลําปางหลวง
(ลําปาง: บรรณกิจการพิมพ, 2542).
ภาสกร โทณะวณิก21 ไดทําการขุดคนที่เวียงพระธาตุลําปางหลวง
เมือ่ พุทธศักราช 2528 ไดสรุปความไววา เวียงพระธาตุลาํ ปางหลวงนัน้
แบงออกได 3 สมัย คือ สมัยกอนลานนา(สมัยหริภญ
ุ ไชย) ซึง่ จากหลักฐาน
ภาชนะดินเผาที่มีลักษณะแบบวัฒนธรรมหริภุญไชย สมัยที่ 2 คือ
สมัยลานนา ซึ่งจากหลักฐานภาชนะดินเผา จากแหลงเตาตางๆ
ในลานนา เชน แหลงเตาสันกําแพง แหลงเตาเวียงกาหลง และ
แหลงเตาพาน เปนตน สวนสมัยที่ 3 นั้นคือชวงสมัยรัตนโกสินทร
อาศัยหลักฐานภาชนะดินเผาจากตางประเทศ คือเครื่องถวยจีน
21

เรือ่ งเดิม. น. 1-78.
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ผลของการขุดคนและการสํารวจทางโบราณคดีเมืองเวียงพระธาตุ
ลําปางหลวง จากการขุดคนพบหลักฐานทางโบราณคดี คือ เศษภาชนะ
ดินเผาจากแหลงเตาหริภุญไชย, แหลงเตาสันกําแพง, และแหลงเตา
เวียงกาหลง อีกทัง้ ยังพบจากแหลงเตาภายนอกประเทศ คือแหลงเตาจีน
เปนเศษเครื่องถวยจีน ซึ่งนาจะอยูในสมัยราชวงศชิง มีอายุอยูในชวง
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 23 –2422 (ภาพที่ 4) สามารถสรุปไดเปน
3 ชั้นวัฒนธรรม ดังตอไปนี้
ชัน้ วัฒนธรรมที่ 1 พบโบราณวัตถุ สมัยกอนลานนา (สมันหริภญ
ุ ไชย)
หลักฐานที่พบ เศษภาชนะดินเผาจากแหลงเตาหริภุญไชย
ชั้นวัฒนธรรมที่ 2 พบโบราณวัตถุ สมัยลานนา หลักฐานที่พบ
เศษภาชนะดินเผาแหลงเตาสันกําแพง, และแหลงเตาเวียงกาหลง
ชัน้ วัฒนธรรมที่ 3 พบโบราณวัตถุสมัยรัตนโกสินทร หลักฐษนทีพ่ บ
เศษเครื่องถวยจีนราชวงศชิง
จากหลักฐานการขุดคนทางโบราณคดีนั้น ภาสกร โทณะวณิก23
ไดทําการขุดคนที่เวียงพระธาตุลําปางหลวง เมื่อพุทธศักราช 2528
ไดสรุปความไววา เวียงพระธาตุลําปางหลวงนัน้ แบงออกได 3 สมัย
คือ สมัยกอนลานนา(สมัยหริภุญไชย) ซึ่งจากหลักฐานภาชนะดินเผา
ที่มีลักษณะแบบวัฒนธรรมหริภุญไชย สมัยที่ 2 คือสมัยลานนา
ซึ่ ง จากหลั ก ฐานภาชนะดิ น เผา จากแหล ง เตาต า งๆ ในล า นนา
เชน แหลงเตาสันกําแพง แหลงเตาเวียงกาหลง และแหลงเตาพาน
เปนตน สวนสมัยที่ 3 นั้นคือชวงสมัยรัตนโกสินทร อาศัยหลักฐาน
ภาชนะดินเผาจากตางประเทศ คือเครื่องถวยจีน
ภาสกร โทณะวณิก. “การศึกษาเมืองโบราณเวียงพระธาตุลําปางหลวง”
(วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัตศิ าสตร
ภาควิชาโบราณคดี บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2529, น. 1-78.
23
เรื่องเดิม. น. 1-78.
22
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2

3

ภาพที่ 4 เศษภาชนะดิ น เผาที่ ไ ด จ ากการขุ ด ค น ตามลํ า ดั บ ชั้ น
วัฒนธรรมดังนี้ 1. ชั้นวัฒนธรรมสมัยกอนลานนา(สมัยหริภุญไชย)
2.ชั้นวัฒนธรรมสมัยลานนา 3. ชั้นวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร
ขุดคนที่แหลงโบราณคดีเมืองโบราณเวียงพระธาตุลําปางหลวง
ที่มา : ภาสกร โทณะวณิก. “การศึกษาเมืองโบราณเวียงพระธาตุ
ลําปางหลวง” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิชาโบราณคดีสมัยประวัตศิ าสตร ภาควิชาโบราณคดี บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2529), น. 1-78.
สรุป เมืองเวียงพระธาตุลาํ ปางหลวง ตัง้ อยูใ นอําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
อยูห า งจากเมืองลําปางไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ประมาณ 18 กิโลเมตร
จากหลักฐานทางเอกสาร และการขุดคนทางโบราณคดี ทําใหทราบถึง
การอยูอาศัยของผูคน ในเวียงพระธาตุลําปางหลวง ซึ่งจากหลักฐาน
ทางเอกสารนั้น กลาวถึงเวียงพระธาตุลําปางหลวง วาอยูรวมสมัย
เดียวกับเมืองเขลางคนคร (เมืองลําปาง) จนถึงปจจุบัน
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โบราณสถาน (แหลงโบราณคดี) ทีส่ าํ คัญของเวียงพระธาตุลาํ ปางนัน้
คือ วัดพระธาตุลําปางหลวง ซึ่งเชื่อกันวาวัดพระธาตุลําปางหลวง
นาจะเปนศูนยกลางของเวียงพระธาตุลาํ ปางหลวง สวนแหลงโบราณคดี
อื่นๆ เชน แหลงโบราณคดีบานลอมศรีปอ แหลงโบราณคดีคอกหมู
แหลงโบราณคดีกูบานจามเทวี แหลงโบราณคดีกาดเกาศรีนาลอย
เปนแหลงโบราณคดีทไี่ มสามารถกําหนดอายุได เนือ่ งมาจากหลักฐาน
ทีเ่ หลืออยูน นั้ เหลือเพียงซากอิฐ และเนินดิน แตจากการสอบถามชาวบาน
กลาววานาจะมีอายุสมัยใกลเคียงกับเวียงพระธาตุลําปางหลวง
สวนวัดไหลหินและวัดบานนาบัว นั้นอยูในชวงลานนา เนื่องจาก
สถาปตยกรรมเปนแบบทีน่ ยิ มทํากันในสมัยลานนา ดังนัน้ จะเห็นไดวา
เมืองเวียงพระธาตุลําปางหลวง นาจะมีอยูอาศัยของประชาชนตั้งแต
อดีตจนถึงปจจุบัน ซึ่งในบางชวงเวลาอาจจะมีการปลอยทิ้งราง
เนื่องมาจากเหตุการณตางๆ เชน ภาวะสงคราม หรือการยายถิ่นฐาน
แตเมื่อเวลาผานไปก็มาตั้งถิ่นฐานหรือใชประโยชนตามเดิม

เมืองเวียงตาล
ตัง้ อยู ตําบลเวียงตาล อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง อยูบ ริเวณทีร่ าบลุม
ลํานํา้ แมตาล หางจากองคการบริหารสวนตําบลเวียงตาลไป 2 กิโลเมตร
อยูท างดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ สภาพบริเวณสวนใหญ เปนปาไมสกั
พิกัด UTM 534324E/2027912N
จากการศึกษา ของ ศักดิ์ รัตนชัย รวมกับนักศึกษาคณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2512 ไดสํารวจชั้นดิน
และซากโบราณสถานในเขตเวียงตาล ซึง่ ศักดิ์ รัตนชัย ไดใหความเห็น
เกี่ยวกับลักษณะเมืองเวียงตาลไววาเปน “เมืองโบราณสรางขึ้นดวย
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173

คันดินรูปไข เนื้อที่แบงเปนสองตอน ตอนตะวันตกรูปไขมีเนื้อที่ราว
75 ไร ตอนใตติดนํ้าแมตาล มีคูนํ้าคันดิน บางแหงลึกถึง 9 เมตร”24
(แผนที่ที่ 6 )

แผนที่ที่ 6 เมืองเวียงตาลและภาพถายทางอากาศ
ที่มา : ศักดิ์ รัตนชัย, ของดีนครลําปาง”เมืองโบราณในนครลําปาง”
ลําปาง : ลําปาง, 2513, น. 103. ;Google map ( Computer program),
USA. : Google Inc., 2014.
ตํ า นานที่ ก ล า วถึ ง เมื อ งเวี ย งตาล 25 ได ก ล า วถึ ง พระนางมหาเทวี
จากเชี ย งใหม ยาตราทั พ กลั บ จากแม ส ลิ ด (เขตจั ง หวั ด ตาก)
มาพักแรมตรงบริเวณสบยาวซึ่งใกลกับวัดพระธาตุลําปางหลวง
ไดเกิดปาฏิหาริยขึ้น และทรงพักแรมอยูในเวียงตาลเพื่อบําเพ็ญกุศล
ปฏิบัติบูชาวัดพระธาตุ26
ศักดิ์ รัตนชัย, ของดีนครลําปาง “เมืองโบราณในนครลําปาง” ( ลําปาง: ลําปาง,
2513), 99 – 100.
25
ในเอกสาร ใหความสงสัยวาเปนคนเดียวกับพระนางจามเทวี เจาผูค รองอาณาจักร
หริภุญไชยหรือเปลา
26
ศักดิ์ รัตนชัย. ของดีนครลําปาง “เมืองโบราณในนครลําปาง”. (ลําปาง : ลําปาง)
2513, น. 108-112
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ผลการสํารวจ จากการสํารวจบริเวณภายในเมืองและบริเวณรอบ
นอกเมื อ งเวี ย งตาล พบว า เมื อ งเวี ย งตาลมี แ หล ง โบราณสถาน
จํานวน 5 แหลง ซากโบราณสถานที่ 1 (ภาพที่ 5) อยูทางดานหลัง
ของอนุสาวรียเพียงเล็กนอย ลักษณะนาจะเปนฐานวิหาร หรือศาลา
ผู  วิ จั ย ได ส อบถามชาวบ า น ได ใ ห ข  อ มู ล ว า ซากโบราณสถานนี้
เปนแทนทีว่ า การหรือชําระความของเจาพอขุนตาน ทางทิศตะวันออก
เพื่อเขาสูกลางเมืองประมาณ 500 เมตรพบแนวอิฐ (ภาพที่ 6)
โดยอิฐมีขนาดใหญพบเปนแนวยาว อีกทัง้ ยังพบเศษกระเบือ้ ง (ภาพที่ 7)
ใกลกบั แนวกําแพง จะพบเนินดิน ชาวบานกลาววานาจะเปนองคเจดีย
เดิม ลักษณะเปนเนิน ขนาดเล็ก มีเศษอิฐกระจายอยูรอบบริเวณ
ซากโบราณสถานที่ 2 (ภาพที่ 8) จนถึงกลางเมือง พบบอนํา้ ขนาดเล็ก
โบราณสถานที่ 3 (ภาพ 9) กอดวยอิฐ ปากบอนํา้ มีขนาด 90 เซนติเมตร
มี ค วามลึ ก ประมาณ 2 -2.5 เมตร และซากโบราณสถานที่ 4
(ภาพที่ 10) ลึกเขาไปดานในประมาณ 200 เมตร ชาวบานเรียกวา
วัดหลักหิน ลักษณะของโบราณสถานเปนเนินดินขนาดเล็ก มีการทับ
ซอนกันของอิฐ และเศษอิฐกระจายอยูบริเวณโดยรอบ ขนาดของอิฐ
(ภาพที่ 11) ได ไ ด ทํ า การวั ด ขนาด มีข นาดกว า ง 12 เซนติ เ มตร
ยาว 30 เซนติเมตร หนา 5 เซนติเมตร ลักษณะบริเวณโดยทั่วไป
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

ป ที่ 10 ฉบับที่ 1 (ตุ ล าคม 2555 – มี น าคม 2556)
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ภาพที่ 5 ซากโบราณสถานที่ 1 อยูท างดานหลังอนุสาวรีย

ภาพที่ 6 แนวอิฐและเศษอิฐ
บริเวณเมืองเวียงตาล

ภาพที่ 7 เศษกระเบื้องดินเผา
ที่พบบริเวณเมืองเวียงตาล
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ภาพที่ 8 ซากโบราณสถานที่ 2

ภาพที่ 9 บอนํ้ากลางเมืองเวียงตาล

ภาพที่ 10 ซากโบราณสถานที่ 4

ภาพที่ 11 ขนาดอิฐบริเวณ
ซากโบราณสถานที่ 4

ภาพที่ 12 โบราณสถานที่ 5 แทนชางเผือก
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สรุป เมืองเวียงตาล นาจะเปนเมืองที่มีการอยูอาศัยอยูในชวงสมัย
ล า นนา จากหลั ก ฐานทางโบราณคดี คงหลงเหลื อ แต เ พี ย งซาก
โบราณสถาน และเศษอิฐ โดยปรากฏแตหลักฐานทางเอกสารเทานัน้
ที่ไดกลาวถึงชื่อเมืองนี้ โดย ศักดิ์ รัตนชัย ไดกลาวไดวานาจะเปน
การอยูอาศัยในชวงระยะเวลาสั้นๆเพียงแคสมัยเดียว27 เพราะอยู
บริเวณที่ราบสูง สภาพแวดลอมที่ไมเอื้ออํานวย
แตจากหลักฐานที่พบเห็นยังไมสามารถสรุปไดอบางชัดเจน วาเมือง
โบราณเวียงตาลมีการอยูอ าศัยของผูค น หรือถูกรกราง แตอาจจะเปน
ไปไดวา ไมไดถกู ปลอยใหรกรางไปเสียเลยทีเดียว นาจะมีการอยูอ าศัย
ของผูค นอยู ตอมาเรือ่ ยๆ เพราะบริเวณเมืองโบราณเวียงตาลเปนทางผาน
สําหรับทีจ่ ะไป เมืองหริภญ
ุ ไชย และเมืองเชียงใหม เพือ่ ทําการติดตอขายคา
แตอยางไรก็ตาม จากผลการศึกษา ยังไมสามารถระบุไดแนชดั มากนัก
ควรทําการขุดคนทางโบราณคดีเพือ่ ศึกษาวิเคราะหโบราณวัตถุ และ
กําหนดอายุของเวียงตาลในลาดับตอไป

พัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณในบริเวณพื้นที่
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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ป ที่ 10 ฉบับที่ 1 (ตุ ล าคม 2555 – มี น าคม 2556)

สมัยหริภุญไชย

สมัยลานนา

สมัยรัตนโกสินทร

ภาพผังเมือง เขลางคนคร

การอยู  อ าศั ย ลงการ และกําแพงเมือง ลักษณะเปน
บริเวณพื้นที่ราบลุม สี่เหลี่ยมผืนผา ซึ่งมีลักษณะ
คลายคลึงกับ เมืองโบราณ
หริภญ
ุ ไชย และเมืองโบราณแพร
เมืองพระธาตุลําปางหลวง
การตัง้ ถิน่ ฐานบริเวณทีร่ าบลุม
แมนาํ้ วังเชนกัน เมืองโบราณ
มีลกั ษณะเปนสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั
ภาพถํ้าเพิงผา แหลง มีคูนํ้าคันดิน 3 ชั้นดวยกัน
โบราณคดี ป ระตู ผ า
อ.แม เ มาะ จั ง หวั ด
ลําปาง

ภาพผังเมือง เขลางคนคร

ตัง้ เมืองอยูท างฝง ตะวันตกของ
แมนาํ้ วัง อยูทางดานลางของ
ชวงแรกซึง่ ติดกัน ลักษณะเมือง
เป น เมื อ งรู ป หลายเหลี่ ย ม
ขนาดเล็กกวาเมืองเกา
เมื อ งโบราณเวี ย งพระธาตุ
ลําปางหลวงยังคงตัง้ อยูท เี่ ดิม
เปนการอาศัยแบบตอเนื่อง

ไปทางตะวันออกของแมนํ้า
วัง มีลกั ษณะเปนแปดเหลีย่ ม
กําแพงเมือง สรางมี 3 ดาน
ยกเวนดานเหนือทีต่ ดิ แมนาํ้ วัง
ไดแบงเปนยานธุรกิจ และยาน
ที่อยูอาศัย โดยใหสวนพื้นที่
ฝงตะวันตกใหเปนทีอ่ ยูอาศัย
ของชาวเมืองที่ถูกเทครัวมา
และบริเวณทามะโอเปนที่อยู
อาศัยของพวกไทใหญทเ่ี ขามา
คาขายชวงพุทธศตวรรษที่ 24
เมืองโบราณพระธาตุลําปาง
หลวง นั้น ในชวงระยะเวลานี้
การอยู  อ าศั ย ของชุ ม ชนต อ
เนื่องมาจากสมัยที่ 2

รูปแบบการ อาศัยอยูต ามทีร่ าบสูง เมื อ งเขลางค น ครเลื อ กตั้ง เมืองโบราณลําปาง เปนชวงทีม่ ี เมืองโบราณลําปาง เปนชวง
น ถํ้า เพิงผา จนใน ถิน่ ฐานบริเวณทีร่ าบลุม แมนาํ้ วัง การอยูอ าศัยแบบตอเนือ่ งมาจาก สมัยที่ 3 ไดมีการยายเมือง
ตัง้ ถิน่ ฐาน เช
ระยะต อ มาได ข ยาย เมืองมีการสรางคูนํ้าคันดิน ชวงแรกเปนการขยายเมือง จากฝงตะวันตกของแมนํ้าวัง

สมัยกอน
ประวัติศาสตร

ตารางสรุปผลพัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณในบริเวณพื้นที่ราบตอนกลางของจังหวัดลําปาง
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วิถกี าร
ดํารงชีวติ

รูปแบบการ
ตัง้ ถิน่ ฐาน

ดํารงชีวิตแบบลาสัตว
หาของปา โดยมีเครือ่ ง
หินมือ และกระดูกปลาย
แหลม เพื่อดํารงชีวิต
ภาชนะดินเผา ก็เปน
แบบเนือ้ ดิน มีลวดลาย
คือการกดประทับ ซึ่ง
มี รู ป แบบคล า ยคลึ ง
วั ฒ นธรรมสมั ย ก อ น
ประวัติศาสตรในภาค
อีสานพบภาพเขียนสี
บนผนังถํ้า

สมัยกอน
ประวัติศาสตร

ดํารงชีวิตดวยการทําเกษตร
เลี้ยงสัตว ลาสัตว และจับ
สัตวนาํ้ เปนอาหาร เพราะพบ
รอยรอย พวกเศษกระดูกสัตว
ทีผ่ า นความรอนซึง่ อาจจะเปน
การปรุงแตงอาหาร เชน กระดูก
หมู วัว ควาย และกางปลา
อีกทัง้ ยังพบ เครือ่ งมือเครือ่ งใช
ที่ทํามาจากกระดูกที่มีการ
ตกแต ง ให มี ลั ก ษณะปลาย
แหลม

สมัยหริภุญไชย

วิ ถี ก ารดํ า รงชี วิ ต ส ว นหนึ่ ง
ด ว ยการทํ า เกษตรกรรม
มีการใชเครื่องมือเครื่องใช
ตอเนื่องจากชวงแรก
เครือ่ งมือเครือ่ งใช พบ ตุม ถวง
แหดิ น เผา, ตุ  ก ตาดิ น และ
กลองยาสูบ
ภาชนะดินเผา บริเวณพืน้ ทีร่ าบ
ตอนกลางของจังหวัดลําปาง
มีภาชนะดินเผาแบบพื้นเมือง
ซึ่งมีลักษณะเปนแบบเนื้อดิน
สีดาํ และยังพบภาชนะดินเผา

ภาพผังเมืองโบราณเวียง
พระธาตุลําปางหลวง

สมัยลานนา

วิ ถี ก ารดํ า รงชี วิ ต ส ว นหนึ่ ง
จากเกษตรกรรม มีเครื่องมือ
เครื่ อ งใช ที่ มี ค วามหลาก
หลายมากขึ้ น รวมไปถึ ง
ภาชนะดินเผาทีม่ ีจาํ นวนมาก
และมาจากหลายแหล ง
ผลิต ทั้งภายในประเทศ และ
ตางประเทศ

ภาพผังเมืองลําปาง รุนที่ 3

สมัยรัตนโกสินทร

ป ที่ 10 ฉบับที่ 1 (ตุ ล าคม 2555 – มี น าคม 2556)
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วิถกี าร
ดํารงชีวติ

ภาพตุกตาและตะคันดินเผา
พบทีแ่ หลงโบราณคดีหวั ขวง

ภาพ ภาชนะดินเผา พบที่
แหลงโบราณคดีประตูมา

สมัยลานนา
ในแหล ง เตาล า นนา เช น
แหลงเตาสันกําแพง, แหลงเตา
เวียงกาหลง,แหลงเตาพาน
และแหลงเตาภายนอก คือ
แหลงเตาจีน ในราชวงศชิง

สมัยหริภุญไชย

ภาชนะดินเผา ลักษณะทีพ่ บนัน้
ซึ่ ง มี ลั ก ษณะคล า ยคลึ ง กั บ
วั ฒ นธรรมหริ ภุ ญ ไชย คื อ
หมอกลมกลม คนโท โดยมี
การเคลือบนํา้ ดินสีแดง เขียนลาย
ภาพกระดูกปลายแหลม สีขาว โดยมีลวดลาย กานขด
พบที่แหลงโบราณคดี สี่เหลี่ยมขาวหลามตัด
บ า นพั ก เจ า หน า ที่
องคการอุตสาหกรรม
ปาไม (ออป.)

สมัยกอน
ประวัติศาสตร

ภาพเศษเครือ่ งถวยจีน พบที่
แหลงโบราณคดีประมา

สมัยรัตนโกสินทร
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สมัยหริภุญไชย

สมัยลานนา

สมัยรัตนโกสินทร

จํานวนหลายองค

ภาพ กระดูกและกําไล
ที่แสดงถึงการอุทิศให
ผู  ต ายในสมั ย ก อ น ภาพ พระพิมพดินเผา พบที่
ประวัติศาสตร พบที่ แหลงโบราณคดีวัดผาบอง
แ ห ล  ง โ บ ร า ณ ค ดี
วัดพระธาตุจอมปง

ผูตาย

ทางศาสนาเปลี่ยนจากเดิม ยังมีวฒ
ั นธรรม และความเชือ่
เปนนครหริภุญไชย กลายมา อื่ น ที่ เ ข  า ม า ผ ส ม ผ ส า น
เปนเมืองเชียงใหมแทน
เช น วั ฒ นธรรมเชี ย งแสน
และวัฒนธรรมพมา

ศาสนา และ พบรู ป แบบการฝ ง พบพระพิมพดนิ เผา ลักษณะ พุทธศาสนาในเมืองลําปางก็ พุทธศาสนาในเมืองลําปางก็
ศพ 3 รู ป แบบ และ คลายวัฒนธรรมหริภุญไชย ยังคงอยูเชนเดิม ตั้งแตสมัย ยังคงอยูเชนเดิม
พิธกี รรม
มี ก ารอุ ทิ ศ สิ่ ง ของให คื อ พระสาม และพระที่ มี หริภญ
ุ ไชย เพียงแตศนู ยกลาง บางชุมชนก็นบั ถือผีบรรพบุรษุ

สมัยกอน
ประวัติศาสตร

ป ที่ 10 ฉบับที่ 1 (ตุ ล าคม 2555 – มี น าคม 2556)
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เศรษฐกิจ

การติ ด ต อ ระหว า ง
ชุ ม ช น ใ น บ ริ เ ว ณ
ใกลเคียง หรือชุมชน
ภายนอก เชน การพบ
ลู ก ป ด และเครื่ อ ง
ประดับสําริด

สมัยกอน
ประวัติศาสตร
-

สมัยหริภุญไชย
เศรษฐกิจบริเวณภาคเหนือ
ต อ น บ น เ จ ริ ญ รุ  ง เ รื อ ง
เริม่ ตัง้ แตการรวบรวมลานนา
เขาดวยกัน เนื่องจากความ
มั่ น คงทางการเมื อ ง ทํ า ให
มีพอคาตางเมืองเดินทางมา
ติดตอคาขายเปนจํานวนมาก
สิ น ค า ป า ทํ า รายได ใ น
ปริมาณมาก

สมัยลานนา

การแลกเปลี่ ย นสิ น ค า แบบ
เดิมก็ยังคงมีอยู
เริ่มมีการเขามาของชาวตาง
ชาติเพื่อทํา สัมปทานปาไม

สมัยรัตนโกสินทร
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การเมือง
การปกครอง

-

สมัยกอน
ประวัติศาสตร
บริเวณพื้นที่ราบตอนกลาง
ของจั ง หวั ด ลํ า ปางนั้ น มี
ลั ก ษ ณ ะ ก า ร ป ก ค ร อ ง
แบบเมื อ งลู ก หลวงของ
อาณาจักรหริภญ
ุ ไชย ซึง่ เปน
ลักษณะแบบเครือญาติ

สมัยหริภุญไชย

สมัยรัตนโกสินทร
ถู ก ปกครองโดยไทย(สมั ย
รัตนโกสินทร) เมืองลําปาง
เริ่ ม มี บ ทบาทความสํ า คั ญ
มากขึน้ เนือ่ งจากเมืองลําปาง
เป น เมื อ งแรกที่ เ ริ่ ม แข็ ง ข อ
และยั ง ช ว ยเหลื อ หั ว เมื อ ง
ตางๆที่ตกอยูภายใตอํานาจ
พมา
โดยทางไทยใหปกครองเอง
จนเริ่มมีชาวตางชาติเขามา
จํานวนมาก ทําใหเริ่มเปลี่ยน
การปกครองมาเป น แบบ
มณฑลเทศาภิบาล

สมัยลานนา
อยูภายใตการปกครองของ
ลานนา โดยบริเวณพื้นที่ราบ
ตอนกลางนั้ น ได เ ป น เมื อ ง
หน า ด า นในสมั ย ล า นนา
มี ค วามสํ า คั ญ มาก เพราะ
ป อ งกั น ข า ศึ ก จากทางใต
กอนถึงเมืองเชียงใหม
ตอมาถูก พมาปกครองทําให
ลดความสํ า คั ญ ลง เพราะ
ศู น ย ก ลางอยู  ที่ เ ชี ย งแสน
ทําใหชวงนี้บริเวณพื้นที่ราบ
ตอนกลาง เพียงแคสงเครื่อง
บรรณาการ และสงทหารไป
สูรบยามศึกสงคราม
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