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  วัตถุประสงค์ของวำรสำร
วารสารสหวิทยาการเป็นวารสารที่มุ่งน�าเสนอองค์ความรู้ในหลายสาขา

วชิาเพือ่อธิบายปรากฏการณ์ ทางสงัคมทีเ่กดิขึน้ทัง้ในและต่างประเทศในแต่ละ

ห้วงเวลานับแต่อดีตจนถึงปจจุบัน ทั้งยังตระหนักดีว่า ปรากฏการณ์ทางสังคม

ในโลกปจจุบันได้ทวีความซับซ้อนขึ้นทุกขณะ การท�าความเข้าใจโลกหรือ

ปรากฏการณ์ ทางสังคมท่ีเกิดข้ึนด้วยมุมมองแบบเชิงเด่ียวอาจไม่เพียงพอ

อีกต่อไป ดังนั้น วารสารสหวิทยาการ จึงเปิดพื้นที่ให้นักวิชาการในหลายสาขา

ความรู้ได้มีโอกาสแบ่งปนข้อมูล ความคิดและจุดยืนของตนต่อปรากฏการณ์ท่ี

เกิดขึ้น เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์และพัฒนาความรู้ทางวิชาการและงานวิจัย

ทางด้านสหวิทยาการ ซึ่งวารสารมีก�าหนดออกปละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 

(มกราคม- มิถุนายน) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม- ธันวาคม)

อนึง่ วารสารฯ ได้จดัท�าขึน้เพือ่ส่งเสริมและสนบัสนนุอาจารย์ นกัวชิาการ 

นักวิจัย และนักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

ด้านสหวิทยาการทางสังคมศาสตร์ และสร้างเครือข่าย ทางวิชาการกับสถาบัน

การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

  ประเภทของผลงำนวิชำกำรที่จะรับตีพิมพ์
1. บทความวิชาการ (Academic Article) 

2. บทความวิจัย (Research Article)

  ขอบเขตของสำขำวิชำที่เป�ดรับ
วารสารสหวิทยาการเปิดรับบทความด้านสังคมศาสตร์และด้าน

สหวิทยาการทีเ่กีย่วข้องกบัรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สงัคมวิทยา มานษุยวทิยา 

ประวัติศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ นิเทศศาสตร์ การศึกษา และสังคมศาสตร์

สาขาอืน่ ๆ 

  ก�ำหนดกำรออกวำรสำร 
วารสารสหวทิยาการ ของวทิยาลยัสหวทิยาการ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

มีก�าหนดออกปละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 ระหว่างเดือนมกราคม-เดือนมิถุนายน 

และฉบับที่ 2 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม 

  ข้อก�ำหนดและกำรพิจำรณำผลงำนวิชำกำร
    เพื่อลงตีพิมพ์ในวำรสำร

1. ผลงานวิชาการที่รับพิมพ์ในวารสารนี้ต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสาร 

รายงานหรือสิง่พมิพ์อ่ืนใดมาก่อน ยกเว้นเป็นผลงานทีไ่ด้น�าเสนอในการประชุม

ทางวิชาการแบบไม่มีเรื่องเต็ม (Proceeding)

2. ผู้เขียนบทความต้องเขียนบทความตามรูปแบบที่ก�าหนดไว้ในส่วน 

“ค�าแนะน�าส�าหรับผู้เขียน”

3. ผลงานวิชาการที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์สามารถเขียนเป็นภาษา

ไทยหรือภาษาองักฤษ แต่ผลงานดงักล่าวต้องมบีทคดัย่อทัง้ภาษาไทยและภาษา

อังกฤษ



4. ผลงานวิชาการจะต้องผ่านการประเมินคุณภาพทางวิชาการจาก

กองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง

จ�านวนอย่างน้อย 2 ท่าน (Double-blind peer review)

5. กรณีที่ผู ้ส่งผลงานวิชาการไม่สามารถปรับหรือแก้ไขตามผลการ

ประเมินจากผู้ประเมินบทความให้แล้วเสร็จในเวลาที่ก�าหนด กองบรรณาธิการ

ขอสงวนสิทธิ์พิจารณายกเลิกกระบวนการเพื่อการตีพิมพ์

  กำรส่งบทควำมเพื่อตีพิมพ์
    และกำรแจ้งยกเลิกหรือถอนบทควำม 

• ส่งผ่านช่องทางอีเมล ci.journal@tu.ac.th 

• ผู้ที่ประสงค์ที่จะส่งบทความเพื่อขอตีพิมพ์ใน วารสารสหวิทยาการ

สามารถส่งได้ที่ https://ci.tu.ac.th/journal

• การยกเลิกบทความ หรือ การถอนบทความ มีรายละเอียดดังนี้ 

− การยกเลิกบทความ คือ การเพิกถอนบทความก่อนที่จะมีการ

ตีพิมพ์เผยแพร่

− การถอนบทความ คือ การถอนบทความที่ด�าเนินการตีพิมพ์และ

เผยแพร่เรียบร้อยแล้ว

− ในกรณี การยกเลิกบทความ หรือ การถอนบทความ สามารถ

ติดต่อกองบรรณาธิการที่ e-mail : ci.journal@tu.ac.th

E d i t o r i a lบท บรรณาธิการ

วารสารสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 เป็น

วารสารฉบบัส่งท้ายในการตพีมิพ์เป็นรปูเล่มส่ิงพมิพ์ ในฉบับต่อไปจะมีการปรบั

เปลี่ยนรูปแบบเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงระบบ รูปแบบ ขั้นตอน

ในการรับบทความให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นไป และที่ส�าคัญคือการปรับหลักเกณฑ์

การตรวจสอบคุณภาพของบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน 

3 ท่าน เพือ่ให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรือ่ง “หลกัเกณฑ์และวธิกีารพจิารณา

แต่งต้ังบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ

ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ให้ใช้ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ

เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ”

ส�าหรบัวารสารสหวทิยากรฉบับส่งท้ายนี ้ น�าเสนอแลกเปลีย่นองค์ความรู้

ในการอธบิายปรากฎการณ์ทางสงัคมร่วมสมยั ประกอบไปด้วยบทความจ�านวน 

4 เรื่อง เรื่องแรก “โปเกมอนโก: แรงงานดิจิทัล ความเป็นเทรนเนอร์ และการ

แสวงหาผลประโยชน์จากแรงงานในการเล่น” น�าเสนอเกมโปเกมอนโกที่

คร้ังหนึ่งเคยเป็นเกมยอดนิยมที่เป็นมากไปกว่าเกมปัญญาประดิษฐ์เพื่อความ

สนกุสนานและการพกัผ่อนหย่อนใจ แต่เป็นการน�าเสนอเกมในฐานะธรุกิจดจิทิลั

ทีม่ผีูเ้ล่นเป็นแรงงาน นอกจากเกมจะมบีทบาทส�าคัญในการสร้างวฒันธรรมและ

เครอืข่ายทางสงัคมแล้ว ยงัเป็นผลผลติทีส่ร้างประโยชน์ทางธรุกิจให้กับนายทนุ

อีกด้วย เรื่องที่สองคือ “ส่วนผสมของมิกซ์: ปรากฏการณ์และอัตลักษณ์

แฟนคลับมิกซ์สหภาพบนชุมชนออนไลน์” เป็นการน�าเสนอภาพลักษณ์ของ



ชุมชนแฟนคลับศิลปินที่ไม่ไร้สาระ แต่น�าเสนอการสร้างความหมาย อัตลักษณ์ 

และวัฒนธรรมของกลุ่มแฟนคลับที่มีพลวัตผ่านการศึกษาชุมชนออนไลน์บนโลก

ทวิตเตอร์ เรื่องที่สาม “ระดับของการตีตราทางเพศที่เกิดขึ้นกับนักเรียนข้ามเพศ

ในเชียงใหม่” เป็นการน�าเสนอสถานการณ์ ลักษณะ ความท้าทายและผลกระทบ

การตีตราทางเพศของนักเรียนข้ามเพศท้ังในเชิงโครงสร้าง ไม่ว่าจะเป็นจาก

นโยบายหรือบรรทัดฐานทางสังคม เชิงปฏิสัมพันธ ์การแสดงออก เช ่น 

การล่วงละเมิดทางกายและวาจา หรือเชิงปัจเจกชน ความเชื่อของบุคคลอื่นที่มี

ต่อนักเรียนข้ามเพศ บทความสุดท้ายเกี่ยวกับ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตามแนวพระไตรปิฎก” ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงพระพุทธศาสนา คุณค่าของ

พระไตรปิฎก กับการด�ารงชีวิตประจ�าวันตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม

พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กองบรรณาธิการวารสารสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หวังเป็น

อย่างยิ่งว่า วารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน และขอขอบพระคุณ
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บทคัดย�อ

บทความนี้ต้องการกล่าวถึงเกมโปเกมอนโกในฐานะที่เป็นส่วนหน่ึงของ

ธุรกิจดิจิทัล (digital economy) ท่ีก�าหนดและสร้างรูปแบบทางวัฒนธรรม

แบบหนึ่งขึ้นมา 

โปเกมอนโกเป็นตวัอย่างของเกมท่ีสร้างความเข้าใจแบบใหม่เกีย่วกบัการ

ศึกษาเกมและธุรกิจดิจิทัล ผู ้ศึกษาน�าแนวคิดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศึกษา (science and technology studies) และแรงงานดจิทิลั (digital labor) 

มาอธิบายเกมดังกล่าว โดยเฉพาะประเด็นเรื่องปญญาประดิษฐ์ (AI) ว่าเข้ามา

มีบทบาทส�าคัญในการสร้างวัฒนธรรมของผูค้นทีป่ระสานตัวเองเข้ากบัเคร่ืองกล

หรือที่เรียกว่าไซบอร์ก (cyborg) อย่างไร 

ในอีกด้านหนึ่งของเกมโปเกมอนโก ผู้ศึกษาพิจารณาเกมดังกล่าวว่า

มนียัแฝงด้านธรุกิจ โดยผูเ้ล่นกลายเป็นแรงงาน (play-bour) ให้กบับรษิทัธรุกจิ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

              

คําสําคัญ 
เกม แรงงานดิจิทัล ปญญาประดิษฐ แรงงานจากการเลน

    

Abstract

This article aims to analyze how games and digital  economy 

become a way of life in determining and creating cultural group.

Pokémon GO is an important example of game which creates 

new understanding of video games and digital economy. This article 

uses Science and Technology Studies (STS) to understand Artificial 

intelligence (AI) and digital labour which plays a role in creating 

virtual animals in the game world as well as how humans are 

Cyborgs when connected to a machine.

Moreover, Pokémon GO can be considered a form of 

exploitation of labour  which players are “play-bour”, playing video 

games as a disguise for performing labour makes the profit of the 

information industry.

Keyword 
game, digital labor, artificial intelligence, play-bour
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บทน�ำ 

ธุรกิจดิจิทัลขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของ

โควดิ-19 (COVID-19) ทัง้ในงานบรกิารจัดส่งอาหารและบรกิารโลจสิติกส์ต่าง ๆ 

ธุรกิจดังกล่าวเร่ิมแพร่หลายตั้งแต่ ค.ศ.2008-2010 เป็นต้นมาด้วยเหตุผลที ่

คนทัว่โลกเข้าถงึระบบอนิเทอร์เนต็และสมาร์ทโฟน จงึท�าให้คนส่วนใหญ่ได้รูจ้กั

กับธุรกิจแพลตฟอร์มซึ่งครอบคลุมในหลายกลุ่มบริการ เช่น จัดหาที่พัก จัดส่ง

อาหาร และงานบริการต่าง ๆ เป็นต้น 

ต้นทางการศกึษาเรือ่งกลุม่คนทีท่�างานกบัธรุกจิแพลตฟอร์มหรอืทีเ่รยีกว่า

แรงงานดิจิทัล (digital labor) มาจากกลุ่ม autonomist และ workerist  

ของอิตาลี การเคลื่อนไหวในเรื่องสิทธิแรงงานในช่วงระหว่าง ค.ศ. 1960-1970 

และในปี ค.ศ.1972 ไปจนถึงการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับค่าจ้างส�าหรับงานภายใน

บ้านโดย เซลมา เจมส์ (Selma James) มีผู้เสนอว่าแนวคิดแรงงานดิจิทัล 

เกดิจากงานท่ีได้เคลือ่นตวัจากโรงงานไปยังพืน้ทีท่างสงัคม โดยกลุ่ม autonomist 

อธิบายแรงงานในลักษณะดังกล่าวว่าเกิดจากรูปแบบการใช้แรงงานในโรงงาน

อุตสาหกรรมได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทางสังคม (social factory) โดย

เฉพาะความคิดสร้างสรรค์ในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ถูกสร้างข้ึนโดยผู้ใช้

บริการ ดังนั้นผู้ใช้งานในแพลตฟอร์มดังกล่าวจึงถูกพิจารณาในฐานะแรงงาน

ดจิิทัลบนแพลตฟอร์มแบบหนึง่ (Castronova, 2005) ตัวอย่างเช่น Lazzarato 

(1996) อธิบายแรงงานไร้รูปแบบ (immaterial labor) ที่เกิดจากตัวเนื้อหา 

หรือคอนเทนต์ (content) ได้กลายเป็นสินค้าแบบหนึ่งซ่ึงเกี่ยวข้องกับการ 

เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างกิจกรรมการผลิตคอนเทนต์ ด้านแฟชั่น  

รสนิยม มาตรฐานการบริโภคหรือกระแสสังคมของสาธารณชนที่แรงงาน 

ไร้รูปแบบมักจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ไม่ถูกตระหนักว่าเป็นงาน  

แพลตฟอร์มธุรกิจแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ หนึ่งคือกลุ่มแพลตฟอร์มที่มี

เครือข่ายอยู่ทั่วโลก (online web-based platform) เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ 

จเีมล เป็นต้น สองคือกลุ่มแพลตฟอร์มท่ีมีเครอืข่ายเฉพาะประเทศ (locations-

based platform) เช่น บริการส่งอาหาร บริการรถแท็กซี่ เป็นต้น

แพลตฟอร์มแรงงานในระบบดิจิทัล (digital labor platform) สามารถ

แบ่งรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างแพลตฟอร์มกับคนงานได้เป็น 2 ลักษณะ 

ลักษณะที่หนึ่ง คนงานฝากประวัติไว้ท่ีแพลตฟอร์ม แพลตฟอร์มเป็นคนกลาง

ระหว่างแรงงานกับนายจ้าง โดยนายจ้างจะเข้ามา ในแพลตฟอร์มเพื่อเลือก

บคุคลท่ีเหมาะกบังาน เช่น แพลตฟอร์มจดัหาคนท�าความสะอาด ลกัษณะทีส่อง

แพลตฟอร์มท�าหน้าที่เป็นนายจ้างและส่งงานให้กับแรงงาน เช่น แพลตฟอร์ม

รับจัดส่งอาหาร เป็นต้น

ความสัมพันธ์ระหว่างแพลตฟอร์มกับคนงานในแบบแรกเกิดจากใน

ปัจจุบันบริษัทขนาดใหญ่ต้องการลดรายจ่ายจึงต้องการจ้าง outsourcing มา

ท�างานในส่วนทีล้่นเกินไปจากงานปกติของบริษัท นายจ้างค้นหาคนท�างานจาก

แพลตฟอร์มดิจิทัล โดยจะพบกันในโลกดิจิทัลตั้งแต่เร่ิมต้นจนจบกระบวนการ

ซึ่งการค้นหาแรงงานเพื่อจ้างงานนั้นท�าผ่านระบบดิจิทัลทั้งหมดแพลตฟอร์ม 

ดังกล่าวใช้ระบบอัลกอริทึม (algorithm) จับคู่ทักษะของแรงงานให้เข้ากับ 

ความต้องการของลกูค้า ระบบจดัหางานดงักล่าวจะตอบกลบันายจ้างแบบทนัที

เมื่อระบบการจ้างงานเสร็จสิ้น ตัวอย่างกลุ่มบริษัท outsourcing เช่น การท�า

คอนเทนต์รีวิวสินค้า เป็นต้น

ความสมัพนัธ์ระหว่างแพลตฟอร์มกับคนงานในแบบทีส่อง คือ แพลตฟอร์ม

มีลักษณะเสมือนเป็นนายจ้างท่ีจะคอยแจกจ่ายงานให้กับคนงานซึ่งแรงงาน 

ส่วนใหญ่เป็นชายในประเทศก�าลังพัฒนามีอายุไม่เกิน 35 ปี (ILO Flagship 

Report, 2021) รายได้เมื่อเทียบกับเวลาที่ใช้ในการท�างาน ในกลุ่มงานลักษณะ
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ดงักล่าวอาจไม่คุ้มค่าเหนือ่ย เพราะไม่ได้รบัเงนิค่าล่วงเวลา ท่ีส�าคญัเมือ่แรงงาน

มีจ�านวนมากกว่าการจ้างงานจึงท�าให้เกิดการแข่งขันจนท�าให้แรงงานต้อง 

เพิ่มศักยภาพในการท�างานและต้องเพิ่มชั่วโมงการท�างานต่อสัปดาห์เพื่อได้รับ

ค่าแรงที่เพียงพอกับค่าครองชีพ แรงกดดันดังกล่าวเพิ่มความเสี่ยงที่จะ 

บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการท�างาน นอกจากน้ีแรงงานไม่สามารถยกเลิกหรือ

เลอืกงานได้เพราะจะกระทบกบัเรตติง้ (หรอืการให้ดาวของลกูค้า) ในการท�างาน

ที่เกิดจากการค�านวณของระบบอัลกอริทึม ผลที่ตามมาคือ คนจ้างงานจะ 

ไม่เลือกแรงงานที่มีเรตต้ิงต�่าซ่ึงจะกระทบไปถึงโอกาสการได้งาน โบนัส เงิน

ชดเชย ถึงแม้ว่าแรงงานได้รับการปฏิบัติไม่ดีจากลูกค้า พวกเขาก็ไม่มีช่องทาง 

ในการร้องเรียน ที่ส�าคัญแรงงานในแพลตฟอร์มดิจิทัลไม่ได้รับการคุ้มครอง 

ทางกฎหมาย (ILO Flagship Report, 2021)

ในบรบิทนโยบายระดบัประเทศโดยเฉพาะประเทศก�าลังพัฒนา แรงงาน

ดจิิทลักลายเป็นส่วนหนึง่ของนโยบายของประเทศด้วยการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐาน 

เพื่อสร้างระบบธุรกิจดิจิทัลและเพิ่มโอกาสการสร้างงานทั้งกับกลุ่มแรงงาน 

ไร้ฝีมือที่ไม่ได้รับการจ้างงานประจ�าและกลุ่มแรงงานมีฝีมือท่ี มีบริษัทต้องการ

จ้างงานแบบ outsourcing คนทีไ่ด้งานกลุม่นีส่้วนใหญ่เป็นกลุม่คนทีม่ทีกัษะสงู 

ในงานศกึษาบางชิน้ท่ีเกีย่วกบัแรงงานดิจทัิลได้กล่าวถงึแรงงานดังกล่าวในฐานะ

คนงานในยุคสมัยแห่งการล่าอาณานิคมใหม่ (neocolonial) ที่ก�าลังเกิดข้ึน 

ท่ัวโลก เช่น Casilli (2017) กล่าวถึงธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทัลท่ีกระจายตัวไป 

ทั่วโลกซ่ึงเกิดขึ้นจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงกลุ่มประเทศก�าลังพัฒนา 

มากขึน้ จากการมาถงึของกลุม่ธรุกจิดงักล่าว รฐับาลท้องถิน่เข้าไปมส่ีวนร่วมใน

การส่งเสรมิให้ประชากรของตัวเองเป็นส่วนหนึง่ของแรงงานในธรุกจิดงักล่าวได้

โดยเจ้าของกลุ่มธุรกิจดังกล่าวคือนายทุนจากประเทศพัฒนาแล้วซึ่งเข้ามา 

หยบิฉวยใช้แรงงานแบบ outsourcing ในประเทศก�าลงัพฒันา ด้วยเหตผุลทีว่่า

ราคาค่าแรงไม่แพงและไม่ต้องรับผิดชอบสวัสดิการต่าง ๆ หรือสิทธิในแรงงาน

ด้านต่าง ๆ แสดงให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันที่เกิดขึ้นในระดับโลก

ธุรกิจแพลตฟอร์มเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยเหตุผล 3 ประการ หนึ่ง  

ความคล่องตัวในการรับสมัครคนงาน สอง ลดต้นทุนในการบริหารบุคลากร  

และสาม เพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลุ่มแรงงานประเทศยากจนที่มีทักษะ

ที่เหมาะสมด้วยราคาค่าบริการที่ไม่แพงเม่ือเทียบกับรายได้ขั้นต�่าในประเทศ

พัฒนาแล้ว ส�าหรบัด้านบวกของธุรกิจแพลตฟอร์ม คือธุรกิจสตาร์ตอปั (startup) 

หรือกลุ่มธุรกิจท้องถิ่นเกิดใหม่สามารถขยายฐานลูกค้าโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ 

(AI) ในการค้นหากลุ ่มลูกค้าและเกิดธุรกรรมในการซื้อขายสินค้าในที่สุด  

(ILO Flagship Report, 2021)

นอกจากแพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นตัวกลางในการจัดหางานหรือเป็น 

เคร่ืองมอืเพ่ือบรหิารจดัการแรงงานแล้ว ในอกีด้านหนึง่แพลตฟอร์มยงักลายเป็น

เครือ่งมือขดูรดีแรงงานผูใ้ช้งานในลกัษณะทีค่นใช้ไม่รูเ้นือ้รูต้วั เช่น Fuch (2013) 

น�าแนวคิดของ คาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx) มาวิเคราะห์คนใช้งาน โซเชียลมีเดีย

เช่น เฟซบุก๊ โดยมองว่าคนใช้งานได้สร้างมลูค่าการใช้ (use value) และผูบ้รโิภค

หรือผู้ใช้งานกลายเป็นผู้สร้างสรรค์กิจกรรมทางสังคมในแพลตฟอร์มดังกล่าว

ด้วยการแชร์ (sharing) การโพสต์ (post) การเช่ือมต่อกันในกิจกรรมต่าง ๆ  เพือ่

สร้างมูลค่าการใช้งาน เช่น ผู้ใช้งานได้สร้างคอนเทนต์ใหม่ ๆ เพื่อท�าให้เกิดกลุ่ม

แฟนคลับในการติดตามหรือน�าแพลตฟอร์มดังกล่าวไปใช้เพื่องานโฆษณา 

ความคิดสร้างสรรค์ดังกล่าวเป็นรูปแบบของแรงงานและกลายเป็นสินค้า 

ซึ่งเจ้าของแพลตฟอร์มดังกล่าวขูดรีดแรงงานโดยไม่ต้องจ่ายเงินค่าแรง

ดังนั้น แรงงานดิจิทัลจึงเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีเพ่ือการส่ือสารซึ่งท�าให้เกิดการจ้างงาน

แบบใหม่ขึ้นมา 
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กลุม่แรงงานธรุกจิแพลตฟอร์มอาจไม่ใช่รปูแบบเดยีวทีส่ร้างรายได้ให้กบั

ธรุกจิดงักล่าว สิง่ทีดู่เหมอืนว่าไม่อาจมปีระสทิธผิลในการผลติอย่างเช่นการเล่น 

โดยเฉพาะการเล่นเกม กก็ลายเป็นส่วนหนึง่ในการผลติของระบบทนุนยิมในยคุ

ดิจิทัลด้วยเช่นกัน 

กำรเล่น กำรท�ำงำน ควำมหมำยที่พร่ำเลือน 
เมื่อเกมที่เล่นกลำยเป็นงำน 

“การเล่น” เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้ทั้งในมนุษย์และสัตว์ ในค�าอธิบาย

เกีย่วกับการเล่นในทางมานษุยวทิยาในช่วงแรก มองว่าการเล่นคอืกระบวนการ

ขัดกล่อมเกลาทางสังคม (socialization) เพื่อท�าให้เด็กเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่

ภายในทางสังคม เช่น การแบ่งเพศทางสังคม ชนชั้น ปฏิสัมพันธ์ การเรียนรู้  

และสวมบทบาททางสังคม (Hamayon, 2016)

ค�าอธิบายเก่ียวกับการเล่นส่วนใหญ่ในอดีตมักเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใน

ช่วงเวลาว่างหรอืนนัทนาการเพือ่พักผ่อนหย่อนใจ (non-work) กระท่ังหลงัหลงั

ทศวรรษ 1970 เป็นต้นมา การเล่นถกูอธบิายในลกัษณะการตคีวามเพือ่ท�าความ

เข้าใจวัฒนธรรมของสังคมนั้น ๆ  เช่น ในงานของ คลิฟฟอร์ด เกียร์ตซ์ (Clifford 

Geertz) อย่าง “Deep play: Notes on the Balinese Cockfight” การเล่น

แสดงให้เห็นรูปแบบของวัฒนธรรม เช่น การเล่นพนันที่มีการเดิมพันสูงเกินจริง

หรือใช้เงินจ�านวนมากในบริบทของชาวบาหลี อย่างการเล่นพนันไก่ชนไม่ได้

หมายความว่าพวกเขาไม่ใส่ใจเรื่องเงินทอง แต่การพนันชนไก่นั้น เป็นเรื่อง 

ของหน้าตาและการแสดงฐานะทางสังคม (Geertz, 2005) การเล่นไม่สามารถ

แยกฝ่ังออกเป็นการเล่นและการท�างานได้อย่างชัดเจน เช่น การเล่นไพ่นกกระจอก

ก็แสดงออกถึงการเล่นที่จริงจัง (serious game) และเป็นการต่อสู้เพื่อให้อยู่ใน

ต�าแหน่งของความเป็นชายหนุ่มแบบคนไต้หวัน (Malaby, 2009)

การท�างานและการเล่นเป็นสิ่งที่ยากจะแบ่งแยกได้อย่างชัดเจน เดิมนั้น

เคยเข้าใจว่าการเล่นต้องเป็นกิจกรรมในเวลาว่างหรือเป็นกิจกรรมที่ท�าแบบ 

ไม่จริงจัง แต่ในข้อเท็จจริงแล้ว การเล่นบางครั้งก็มีลักษณะที่จริงจังและ 

สร้างความคาดหวังหรือความหมายให้กับผู้เล่นไม่ต่างจากการท�างานโดย

ตัวอย่างกิจกรรมการเล่นที่เดิมเคยเข้าใจว่าเป็นการพักผ่อน แต่ในปัจจุบัน 

กลายเป็นงานที่ส�าคัญ ก็คือ การเล่นเกม

ในการศึกษาเกี่ยวกับเกมที่ผ่านมา เกมถูกพิจารณาว่าเป็นกิจกรรมที ่

ไร้ผลผลิตทาง เศรษฐกิจและผูกติดกับความเด็ก แต่กรอบวิธีคิดดังกล่าวเริ่ม 

ถูกต้ังค�าถามเพราะกลุ่มของคนเล่น เกมมีอายุที่เพิ่มขึ้นและคนเล่นเกมก็มีทั้ง 

ในส่วนที่เป็นนักกีฬาอี-สปอร์ต และนักแคสต์เกม จนกระทั่งพวกเขากลายเป็น

คนมีชื่อเสียงและสร้างรายได้หลายล้านเหรียญดอลลาร์ต่อปี ในปัจจุบัน

อุตสาหกรรมเกมมีมูลค่าทางการตลาดในอันดับต้น ๆ ของอุตสาหกรรมบันเทิง 

(Research and Markets, 2019)

ประวัติของเกมนั้นเริ่มต้นจากเป็นเคร่ืองมือทางการทหารในยุคสงคราม

เย็น (Crogan, 2011) กระทั่งได้กลายมาเป็นอุตสาหกรรมของเล่นเด็กและ 

เป็นสื่อบันเทิงที่เกิดจากการพัฒนาของ บริษัทในกลุ่มประเทศโลกที่หนึ่ง อาทิ 

อเมริกา ญี่ปุ่น อุตสาหกรรมดังกล่าวเริ่มต้นด้วยการ ผลิตและพัฒนาสินค้าขึ้น 

ภายในประเทศของตนเองและส่งสินค้าดังกล่าวออกไปขายท่ัวโลก จนกระท่ัง

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมดังกล่าวต้องการลดต้นทุนในการผลิตด้วยการส่งต่อ 

ขัน้ตอน การผลติไปยงัประเทศก�าลังพฒันาในลกัษณะรบัจ้างเหมาอตุสาหกรรม

เกมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ งานด้านฮาร์ดแวร์ (hardware) คือเครื่องเกม

และอุปกรณ์เสริม และงานด้านซอฟต์แวร์ (software) คือโปรแกรมที่ถูกเขียน

ข้ึนส�าหรับใช้ภายในเกม งานทั้งสองส่วนถูกส่งไปผลิตและพัฒนาท่ีประเทศ
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อินเดียและเวียดนามเป็นหลัก ส่วนแหล่งทรัพยากรที่น�ามาใช้ในการผลิต

ฮาร์ดแวร์ (hardware) โดยเฉพาะส่วนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์นั้นมาจาก 

เหมืองแร่ในประเทศคองโกซึ่งใช้แรงงานเด็ก เป็นส่วนใหญ่จนกระทั่งฮาร์ดแวร์ 

ของเกมพังเสียหายและจบลกลายเป็นขยะดิจิทัล ขยะดังกล่าวก็ถูกส่งไปยัง

ประเทศไนจเีรยี อนิเดยี เพือ่คดัแยกและรไีซเคลิชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนกิส์ต่อไป เครอื

ข่ายการผลิตอุตสาหกรรมเกมกระจายตัวไปทั่วโลกสร้างความม่ังคั่งและความ

เจ็บปวดให้กับคนหลายกลุ่ม (Dyer-Witheford & de Peuter, 2009) 

ในปัจจุบันเกมได้รับความสนใจในการศึกษา ผู ้ศึกษาเกมบางส่วน

พจิารณาเกม เป็นเครือ่งมอืเพือ่สร้างอดุมการณ์ทางสงัคม เช่น ประเทศเกาหลใีต้

สร้างอ�านาจอ่อน (soft power) ผ่านเกมออนไลน์ (Kerr, 2006) รฐับาลเกาหลใีต้

สร้างอิทธิพลทางธุรกิจในภูมิภาค เอเชียตะวันออกหลายด้านโดยหนึ่งในนั้นคือ

เกมที่มีเรื่องเล่าเก่ียวกับต�านานอันย่ิงใหญ่ของประเทศตนเองโดยมีประเทศ

เกาหลีใต้เป็นศูนย์กลางของจินตนาการดังกล่าว นอกจากนี้เกาหลีใต้ยังให ้

ความส�าคัญกับประเทศที่ตนเข้าไปเปิดบริการเกมออนไลน์และน�าสัญลักษณ์

ท้องถิ่น เช่น สถานที่ส�าคัญ บุคคลส�าคัญ ให้มาเป็นส่วนหนึ่งของเกม เป็นต้น

นอกจากนี้เกมได้กลายเป็นช่องทางท�ากิจกรรมต่าง ๆ  เสมือนเป็นโลกใบ

ใหม่หรือเรียกว่า ชีวิตที่สอง (second life) (Steinkuehler, Squire, & Barab, 

2012) ชีวิตในโลกเสมือนกลายเป็น ชีวิตอีกด้านหนึ่งของผู้เล่น ซึ่งเกิดจากการ

สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นด้วยกันการศึกษา เกมยังเก่ียวข้องกับเร่ือง

แรงงานและการใช้เวลาว่าง ในงานของ Kucklich (2005) กล่าวถึงคนเล่นเกม

ในฐานะเป็นแรงงานทางด้านอารมณ์และความคิดสร้างสรรค์ โดยเหล่าผู้เล่น 

เกมมอืสมคัรเล่นมส่ีวนในการปรบัเปลีย่นตวัเกม (modding) ซ่ึงเกดิจากบริษทั

เกมเปิดกว้างให้ผู้เล่นเข้าไปปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของเกมบางส่วน เช่น 

ออกแบบฉาก ออกแบบตวัละคร เป็นต้น การน�าความคดิสร้างสรรค์ไปปรับเปล่ียน

เกมนั้นเป็นการท�างานให้กับเจ้าของบริษัท ผู้ศึกษาเรียกการขูดรีดดังกล่าวว่า

แรงงานที่เกิดจากการเล่น (play-bour) ดังนั้นการศึกษาเกมจึงมีความส�าคัญ 

เกมไม่ใช่เพียงแค่เครือ่งมอืเพือ่สร้างความสนกุให้กบัเดก็อกีต่อไป แต่เป็นสิง่ทีม่า

พร้อมกับอุดมการณ์ทางสังคมและสร้างวิถีชีวิตทางสังคมแบบใหม่ให้กับผู้เล่น

ส�าหรับโปเกมอนโก (Pokémon GO) เป็นเกมที่มีความแตกต่างจาก 

เกมทั่วไป คือ ผู้สร้างเกมต้องการให้ผู้เล่นสัมผัสกับโลกเสมือนและโลกจริง 

ไปพร้อมกัน โดยผู้เล่นต้องออก เดินทางไปตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อจับสัตว์โลก

เสมือน งานที่ศึกษาเกมโปเกมอนโกที่ผ่านมาแบ่ง ออกเป็น 3 ลักษณะ คือ หนึ่ง 

เกมสร้างส�านึกในการรับรู้แบบใหม่ ซึ่งเกิดจากเกมมีระบบที่เรียกว่า ความเป็น

จริงเสริมหรือ AR (augmented reality) เกมได้สร้างสัตว์โลกเสมือนให้มีชีวิต

และก�าหนดให้เกิดตามสถานที่ต่าง ๆ ท�าให้ผู้เล่นรับรู้และสร้างความเข้าใจ 

เกีย่วกบัสถานทีใ่นมมุมองใหม่ เช่น สวนสาธารณะ โบราณสถาน อนสุาวรย์ี สอง 

เกมส่งเสรมิการท่องเทีย่ว เกมดงักล่าวท�าให้ทกุพืน้ทีใ่นโลกเป็นส่วนหนึง่ของเกม

ท�าให้ผู้เล่นต้องการออกเดินทางท่องเที่ยวไปจับสัตว์โลกเสมือน ตามสถานท่ี 

ต่าง  ๆ และ สาม เกมสร้างเครือข่ายปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและกลุ่มคนที่ชอบ 

ในสิ่งเดียวกัน โดยผู้เล่นน�าโปรแกรมสนทนาวอตส์แอปป์ (WhatsApp) เข้ามา

ใช้ในการสื่อสารระหว่างคนในกลุ่ม (Denyer-Simmons, 2016)

ในการศึกษาโปเกมอนโก ผู ้ศึกษาน�าแนวทางการศึกษาของกลุ ่ม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (Science and Technology Studies หรือ 

STS) มาใช้  ซึ่งแนวทางการศึกษาดังกล่าวให้ความส�าคัญกับความรู ้ทาง

วิทยาศาสตร์ที่เคยเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่โปร่งใส แต่แท้จริงแล้วความรู้ดังกล่าว 

ไม่ต่างจากความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริบททางสังคม การเมืองและนโยบาย

สาธารณะอย่างแนบแน่น นอกจาก human  ที่มีบทบาทส�าคัญในการสร้าง 

สงัคมและวฒันธรรมแล้ว ในการศึกษาด้วยแนวคิด เครอืข่าย (actor-network- 
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theory) โดย Latour (1987) ยังให้ความส�าคัญกับสิ่งที่เรียกว่า nonhuman 

ในฐานที่เป็นผู ้กระท�าการ (actor) แบบหนึ่งซึ่งมีสถานภาพเท่าเทียมกับ  

human โดย Latour เสนอว่าทั้งผู้คน องค์กร เทคโนโลยี ธรรมชาติ การเมือง 

กฎระเบียบทางสังคม ได้เข้ามาปฏิสัมพันธ์กันจนเกิดเป็นเครือข่ายผู้กระท�าการ

ที่หลากหลาย (heterogeneous) (Latour, 1987) โดยเกมโปเกมอนโก 

มีเทคโนโลยีหรือ nonhuman ที่ส�าคัญและมีบทบาทในการก�าหนดทิศทาง 

และกิจกรรมภายในเกม คือ artificial intelligence (AI) หรือที่เรียกว่า  

ปัญญาประดิษฐ์  

ปัญญำประดิษฐ์ : Non-human กับกำรขูดรีดแรงงำน
ปัญญาประดิษฐ์ คือระบบซอฟต์แวร์ที่มีพฤติกรรมเลียนแบบ ตรรกะ

ความคิด การตัดสินใจ เสมือนมนุษย์ กระบวนการท�างานของปัญญาประดิษฐ์

เริ่มจากการรับรู้ข้อมูลโดยจะแปลง ข้อมูลต่าง ๆ ให้กลายเป็นระบบสัญลักษณ์

และตัวเลขฐานสองทีใ่ช้สญัลกัษณ์เพยีง 0 กบั 1 เพือ่น�าข้อมลูมาสร้างแบบจ�าลอง 

หลังจากนั้นปัญญาประดิษฐ์จะใช้แบบจ�าลองดังกล่าว มาสร้างแผนการท�างาน

และด�าเนนิการ (sense-model-plan-act) ภายในปัญญาประดิษฐ์มอีลักอรทิมึ 

ส�าหรับเรียนรู ้ (machine learning) และหาค�าตอบได้มากกว่าหนึ่งวิธี 

เทียบเคียงได้กับสมองมนุษย์ (Brighton & Selina, 2013) 

 มีงานศึกษาที่กล่าวถึงปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ว่ามีผลกระทบใน 

ด้านลบ โดยเฉพาะการแย่งงานมนุษย์ เช่น Life 3.0: Being Human in the 

Age of Artificial Intelligence กล่าวถึงยุคสมัยของมนุษย์ว่าแบ่งออกเป็น  

3 ยุค ยุคที่หนึ่ง ร่างกายและวัฒนธรรมของมนุษย์เริ่มต้นวิวัฒนาการจาก 

สัตว์เซลล์เดียวจนกลายเป็นมนุษย์ ในปัจจุบัน ยุคที่สอง วัฒนธรรมของมนุษย์

เริ่มวิวัฒน์และสร้างอุปกรณ์ต่าง ๆ ขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของมนุษย์เอง และ 

ในยุคที่สาม เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทก�าหนดวิถีชีวิต และแย่งงานมนุษย์ 

(Tegmark, 2017)

รูปแบบการท�างานของปัญญาประดิษฐ์ในธุรกิจดิจิทัลแบ่งออกเป็น 2 

ลักษณะ หนึ่ง ปัญญาประดิษฐ์ควบคุมแรงงาน สอดส่องการท�างานของแรงงาน 

เช่นงานของ Rosenblat (2016) ศึกษาธุรกิจแพลตฟอร์มอูเบอร์ (Uber) แม้ว่า

แนวคิดหลักที่บริษัทดังกล่าวจะบอกกับสังคมว่าลักษณะงานมีความอิสระและ

ยดืหยุน่ แต่บรษิทัใช้ประโยชน์จากอลักอรทิมึท่ีอยูใ่นแอปพลเิคชนั (application) 

ของมอืถือในการควบคมุพฤตกิรรม สอดส่องต�าแหน่งของคนขบั โดยแพลตฟอร์ม

ดังกล่าวไม่มีความเป็นกลาง เพราะแรงงานไม่มีช่องทางร้องเรียนหากคนขับรถ

พบกับลูกค้าที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม สอง ปัญญาประดิษฐ์ถูกสร้างขึ้นเพื่อ

อ�านวยความสะดวกให้กับแรงงานเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และขูดรีดแรงงาน 

โดยที่บริษัทไม่ต้องจ่ายค่าแรงหรือสวัสดิการ อาทิเช่น งานของกลุ่มนักคิด 

สายมาร์กซิสม์ (Marxism) อย่าง Fuchs (2014) กล่าวถึงอุตสาหกรรม

สารสนเทศมีต้นทุนการผลิตสินค้าที่แบ่งได้สองส่วนคือ ทุนคงที่ (constant 

capital) ซึง่เป็นทนุทีใ่ช้จ่ายไปกับอุปกรณ์การผลติ เช่น เครือ่งกล วตัถดุบิ ปัญญา

ประดิษฐ์ เป็นต้น และทุนผันแปร (variable capital) ซึ่งเป็นทุนที่ใช้จ่ายไปกับ

แรงงาน ทนุท้ังสองประเภทมีบทบาทต่างกนัในการผลติมลูค่าส่วนเกนิ (surplus 

value) ความมั่งคั่งของเจ้าของทุนนั้นมิได้เกิดจากก�าไร (profit) ของการขาย

สินค้าซึ่งก�าไร นั้นถูกบวกเข้าไปในราคาสินค้าแล้วก่อนการแลกเปลี่ยน หากแต่

ความมั่งคั่งของนายทุนมาจากมูลค่าส่วนเกิน โดยเฉพาะผลผลิตที่เกิดจากทุน

ผันแปรที่คนงานได้ใส่แรงงาน ของเขาเข้าไปในสินค้า ในช่วงเริ่มต้นนั้นบรรษัท

เทคโนโลยีในซิลิคอนแวลลีย์ (Silicon Valley) จะเปลี่ยนเงินให้กลายเป็น

โครงสร้างพื้นฐาน เช่น สร้างแพลตฟอร์มที่เปิดให้คนใช้ฟรี หลังจากน้ัน ผู้ใช้
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บริการจะกลายเป็นแรงงานที่ท�างานให้กับบริษัทพร้อมกันทั่วทุกมุมโลกผ่าน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตผู้ใช้บริการสร้างและเช่ือมโยงข้อมูลส่วนบุคคลโดยข้อมูล

ดังกล่าวถูกขายให้กับบริษัท โฆษณาเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมในเชิงธุรกิจ ดังนั้น

ผู้ใช้แรงงานจึงกลายเป็นผู้เสพและสร้างข้อมูล (prosumer) ในระดับบิ๊กดาต้า 

(big data) ให้กับบริษัทซึ่งบริษัทไม่ต้องจ่ายค่าแรงให้กับผู้ใช้แรงงานท่ีสร้าง 

มูลค่าส่วนเกินจากแรงงานที่ได้เปล่า (Fuchs, 2014; รวิพล ลี้มิ่งสวัสดิ์, 2561)  

อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้แรงงานกลายก็เป็นผู้เสพและสร้างข้อมูลด้วย ในงาน

ของ Ritzer (2010) มีลักษณะที่แตกต่างออกไป โดยเฉพาะความเป็นอิสระ 

และความคิดสร้างสรรค์ของแรงงาน กล่าวคือ บริษัทที่ลงทุนเพ่ือควบคุมการ

ผลิตทุกขั้นตอนจะท�าให้ได้รับผลผลิตที่เป็นไปตามระบบสายพานการผลิต 

แบบระบบฟอร์ด (Fordism) แต่ในบริบทการผลิตแบบหลังระบบฟอร์ด  

(Post-Fordism) (Ritzer, 2008) โดยเฉพาะในธุรกิจแบบแพลตฟอร์มดิจิทัล

บางสายงานจะมีลักษณะท่ีแตกต่างออกไปเพราะบริษัทส่งเสริมให้ผู้ใช้แรงงาน

กลายเป็นผู ้เสพและสร้างข้อมูล ดังนั้นความคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม 

ย่อมเป็นสิง่ส�าคญัและไม่สามารถเกดิขึน้ได้จากการควบคมุแบบเบด็เสร็จ บริษทั

ธรุกจิดจิทิลัจงึไม่พยายามทีจ่ะควบคมุหรอืคาดการณ์ล่วงหน้าว่าแรงงานจะสร้าง

คอนเทนต์จากเคร่ืองมือท่ีบริษัทสร้างข้ึนจึงท�าให้ผู้ใช้แรงงานกลายเป็นผู้เสพ 

และสร้างข้อมลูทีอ่ยูบ่นพืน้ฐานของความเป็นอสิระและความคดิสร้างสรรค์ของ

ผู้บริโภค

ดงันัน้ปฏสิมัพนัธ์ระหว่างปัญญาประดษิฐ์และผูค้นจงึเกิดลกัษณะทีส่�าคัญ 

2 ลักษณะ หนึ่งคือสอดส่องควบคุมการท�างานของแรงงาน และ สองคือ 

อ�านวยความสะดวกเพือ่เอ้ือให้แรงงานเกิดความคิดสร้างสรรค์ เช่นเดยีวกับเกม 

โปเกมอนโกท่ีได้น�าปัญญาประดษิฐ์มาสร้างความสมจรงิและสร้างความสัมพนัธ์

ระหว่างปัญญาประดิษฐ์กับแรงงานให้เกิดขึ้นในเกมทั้งสองลักษณะ

มำรู้จักโปเกมอนโก 
การ์ตูนโปเกมอนเกิดมาจากงานอดิเรกสะสมแมลงของซะโตะชิ ทะจิริ 

กรรมการบริหาร บริษัทโปเกมอนจนกระทั่งกลายมาเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นซึ่งได้รับ

ความนิยมทั่วโลก (Mochizuki, T, 2016) โปเกมอนไม่ได้เป็นสิ่งแปลกใหม่

ส�าหรับประเทศไทยเพราะการ์ตูนดังกล่าวเป็นเรื่องเล่าของคนยุคเจนเอ็กซ์ 

และเจนวาย (Generation X Generation Y) ผ่านรายการช่อง 9 การ์ตูน 

ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ รวมถึงส่ิงของสะสมในแฟรนไชส์โปเกมอนทุกเวอร์ช่ัน 

ทั้งวิดีโอเกม ซีรีส์อะนิเมะ มังงะ และโปเกมอนเทรดดิงการ์ดเกม (Pokémon 

Trading Card Game) ผู้เล่นโปเกมอนโกบางคนตอบรับการมาถึงของเกม 

ดังกล่าวเพื่อเติมเต็มความฝันในวัยเด็ก และมีผู้เล่นอีกส่วนหนึ่งที่ไม่เคยรู้จัก

การ์ตูนมาก่อนแต่เห็นว่าโปเกมอนเป็นสิ่งที่มีความน่ารักและแปลกใหม่
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โปเกมอนโก เป็นเกมทีเ่กดิจากความร่วมมอืในการพัฒนาระหว่างบริษทั

ไอที และบริษัท เกมขนาดใหญ่อย่างไนแอนติก1 (Niantic) นินเทนโด 

(Nintendo) และกูเกิล (Google) เกมให้ ผู้เล่นหรือที่เรียกว่า “เทรนเนอร์” มี

ตวัตนในโลกเสมอืนผ่านการอวตารลงไปในเกมทีเ่รยีกว่า อาร์พจี ี(Role Player 

1 ซีอีโอคนปจจุบันของไนแอนติกคือจอห์น ฮันเค John Hanke เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเกมออนไลน์และ
การสร้างแผนที่เรียนจบจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ เมื่อป 1996 เคยท�างานให้รัฐบาล
สหรัฐฯ มาก่อนจากนั้นจึงออกไปก่อตั้งบริษัทของตัวเองชื่อว่า Keyhole เมื่อป 2001 และสร้าง
โปรแกรมทีมี่ชือ่ว่า Earth Viewer ซึง่เป็นโปรแกรมส�ารวจโลกผ่านทางภาพดาวเทยีมเทคโนโลยแีผนที่
สามมิติ จนกระทั่งในป 2004 กูเกิลซื้อกิจการของบริษัท Keyhole ในราคา 35 ล้านดอลลาร์ และ
เปลี่ยนชื่อโปรแกรม Earth เป็นโปรแกรม Google Earth 

  ฮันเคท�างานเป็นหัวหน้าของทีม Google Geo ตั้งแต่ป 2004-2010 มีหน้าที่สร้างผลิตภัณฑ์
ทีส่�าคญัอย่างระบบแผนท่ี Google Maps และระบบภาพถ่ายประกอบแผนที ่Google Street View 
ในระหว่างท่ีท�างานอยู่กับกูเกิลเขาได้รวบรวมลูกทีมเพื่อตั้ง ไนแอนติกแลบส์ (Niantic Labs) ในป 
2012 ฮันเค ให้ก�าเนิดเกมออนไลน์ที่อ้างอิงจากต�าแหน่งแผนที่จริงขึ้นมาเป็นเกมแรก นั่นคือ 
“Ingress” ที่ตัวเกมมีเหตุการณ์และเนื้อหาทับซ้อนบนแผนที่โลกของความเป็นจริง 

  รูปแบบของเกมโปเกมอนโก เกิดจากแรงบันดาลใจระหว่างที่ฮันเคเดินทางจากบ้านไปท�างาน
ที่กูเกิลเขาสร้างเกมขึ้นมาจากข้อมูลต�าแหน่งพิกัดแผนที่ที่มีอยู่ นอกจากนี้ฮันเคเห็นการเติบโตของ
สมาร์ตโฟนที่แพร่หลายอย่างรวดเร็ว เขาจึงคิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะมีเกมผจญภัยที่จ�าลองขึ้นมาจาก
โลกจริง ๆ  ตัวเกม Ingress ค่อย ๆ  เติบโตและกระจายไปทั่วโลก มีผู้เล่นจ�านวนมากสร้างจุดต�าแหน่ง
ส�าคัญเพื่อใช้เล่นในเกมขึ้นมาเป็นจ�านวนมากซึ่งต่อมาคือก�าลังส�าคัญในการสร้างเกมโปเกมอนโก

  โปรเจ็กต์สร้างโปเกมอนโกเกิดจากในวัน April Fool’s เมื่อป 2014 ที่กูเกิล และโปเกมอน
คอมปานีร่วมมือกันให้ผู้ใช้งาน Google Maps สามารถจับโปเกมอนที่ปรากฏอยู่ในแผนที่ได้ ถือเป็น 
April Fool’s Day ยอดนิยมในช่วงนั้น จาก April Fool’s Day   นี้ที่ได้รับความนิยมทั่วโลก จึงเป็น
แรงบันดาลใจในการสร้างเกมแบบนี้ให้เกิดขึ้นจริง 

  จากนั้นฮันเคเริ่มพัฒนาตัวเกมโปเกมอนโก โดยทีมงานใช้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ต่าง ๆ ที่มีอยู่
ในมืออยู่แล้ว นั่นคือ น�าportal จุดส�าคัญต่าง ๆ ในเกม Ingress ที่มีผู้เล่นขึ้นมาจากสถานที่จริงมาใช้
เป็นโปเกสตอปหรอืต�าแหน่งแจกไอเท็มในเกม และ Gym ท่ีเป็นฐานหลกัของแต่ละทมีทีส่่งโปเกมอน
มาสู้และยดึเป็นฐานของตนเอง ตวัเกม Ingress จงึเป็นกุญแจส�าคญัทีท่�าให้การพฒันาเกม Pokémon 
Go มีประสทิธภิาพและช่วยให้ทมีงานซ้อนเอาโลกของโปเกมอนเข้ากบัโลกจริงได้อย่างลงตวัทีส่ดุ ทาง
ไนแอนติกแลบส์ (Niantic Labs) ได้ประกาศเปิดตัวเกมโปเกมอนโก ในช่วงปลายป 2015 ท�าให้ได้
รับเงินทุนเพิ่มจาก กูเกิล, นินเทนโด, โปเกมอน คอมปานี และนักลงทุนอื่น ๆ รวมแล้วกว่า 25 ล้าน
ดอลลาร์ และเพิ่มจ�านวนทีมงานพัฒนาอีกมากกว่า 40 คนมาช่วยกันสร้างเกมให้สามารถเปิดตัว
ได้ทันภายในป 2016 (ไอที 24 ชั่วโมง, 2559ข)

Game: RPG) เกมใช้เทคโนโลยีที่ผสานพื้นที่จริงและโลกเสมือนด้วยการ ใช้

ระบบตรวจจับพิกัดต�าแหน่งบนโลก (GPS) และสมาร์ตโฟนที่ต้องมีกล้องหน้า

เพื่อรองรับ ความเป็นจริงเสริมหรือ AR (augmented reality) ซึ่งไนแอนติก

ได้ซื้อบริษัทชื่อ Escher Technologies เป็นบริษัทสตาร์ตอัปที่มีเทคโนโลยี

ในการสร้าง AR ส�าหรับใช้งานกับผู้เล่นหลายคนพร้อมกัน (เออาร์นิวส์, 2561,) 

เกมให้ผู ้เล่นจับสัตว์ในโลกเสมือนมาฝึกฝนต่อสู ้โดยเทรนเนอร์ไม่ต้องเสีย

ค่าใช้จ่ายในการเล่นเกมดังกล่าว  

ภาพที่ 1 รูปแบบการทํางานของระบบเกมโปเกมอนโก 

ที่มา: ไอที 24 ชั่วโมง (2559ก)
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นอกจากอุปกรณ์ที่ใช้เล่นเกมที่ประกอบด้วยสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตที่

เช่ือมต่ออินเทอร์ เน็ตตลอดเวลาแล้วบริษัทยังได้ผลิตอุปกรณ์เสริม เช่น 

Pokémon GO Plus สายรดัข้อมอืที ่ช่วยแจ้งเตอืนด้วยการสัน่และแสงไฟ LED 

เมื่อโปเกมอนเกิดขึ้นบริเวณใกล้ตัว จึงท�าให้เทรนเนอร์ ไม่ต้องมองหน้าจอ

สมาร์ตโฟนตลอดเวลา

ส�าหรับวิธีการจับเหล่าโปเกมอน เริ่มต้นเทรนเนอร์ต้องเดินทางไปยัง

จุดที่โปเกมอนปรากฏตัวในแผนท่ีของเกม จากน้ันเทรนเนอร์จะสัมผัสหน้าจอ

มือถือไปที่ตัวโปเกมอน และโยนโปเกบอล (PokeBall) เพื่อจับสัตว์โลกเสมือน 

ส�าหรับโปเกบอลและไอเทมอื่น ๆ ผู้เล่นจะได้รับจากการหมุนโปเกสต็อป 

(PokéStop) ที่ปรากฏในแผนที่ของเกมโดยแผนที่ดังกล่าวซ้อนทับกับวัตถุหรือ

สถานที่จริง เช่น รูปปั้น ศาลพระภูมิ ศาลาริมน�้า เป็นต้น เมื่อเทรนเนอร์มีเลเวล 

5 ขึ้นไป พวกเขาต้องเลือกทีม คือ Team Instinct (ทีมสีเหลือง Thunder) 

Team Mystic (ทีมสีฟ้า Freezer) Team Valor (ทีมสีแดง Fire) แต่ละทีม

มีความสามารถแฝงที่แตกต่างกัน

ภารกิจของเทรนเนอร์ในช่วงแรกมี 2 ภารกิจหลักคือ การจับโปเกมอน

ตามสถานที่ต่าง ๆ โดยโปเกมอนมีธาตุประจ�าตัว เช่น ธาตุไฟ น�้า พิษ พลังจิต 

ดิน เป็นต้น ปัญญาประดิษฐ์ มีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดธาตุของโปเกมอน

ให้สัมพันธ์กับสถานที่จริงเช่นจะเกิดสัตว์ธาตุน�้าจ�านวนมากบริเวณริมแม่น�้า

ทะเลในโลกจริง เกมให้เทรนเนอร์จับสัตว์โลกเสมือนตามพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วโลก

จึงท�าให้โลกทั้งใบกลายเป็น ส่วนหนึ่งของเกม ที่ส�าคัญเกมยังมีความพิเศษ

อีกอย่างหนึ่งคือ แต่ละทวีปในโลกจริงจะมีสัตว์โลกเสมือนประจ�าถ่ิน จึงท�าให้

เทรนเนอร์จากต่างประเทศต้องการเดนิทางเข้ามาจบัโปเกมอนประจ�าถิน่ในทวปี

ต่าง ๆ 

ภาพที่ 2 ปญญาประดิษฐคัดเลือกใหสัตวโลกเสมือนเกิดขึ้นในพื้นที่ที่เหมาะสมกับธาตุ

ที่มา: Pokemon Go Thailand Fanclub (2560)

ภารกจิอกีอย่างหนึง่ของเทรนเนอร์คอื น�าโปเกมอนของตนเองไปต่อสูก้บั

โปเกมอนของเทรนเนอร์คนอืน่เพือ่ยดึยมิโดยยมิดังกล่าว อยูใ่นแผนทีภ่ายในเกม

ซึ่งตั้งซ้อนทับอยู่กับสถานที่ส�าคัญในโลกจริง เช่น อนุสาวรีย์โบราณสถาน 

ห้างสรรพสินค้า เป็นต้นผู้ร่วมเฝ้ายิมต้องเป็นทีมสีเดียวกันเทรนเนอร์จะได้รับ 

โปเกคอยน์หรอืสกลุเงนิภายในเกมเป็นค่าตอบแทนและจากการเฝ้ายมิตามเวลา

ที่เกมก�าหนด พวกเขาจะน�าเงินสกุลดังกล่าวไปซื้อสินค้าและไอเทม (Items) 

ภายในเกม

ปัญญาประดษิฐ์ยงัปรบัให้เกมมช่ีวงเวลาทัง้กลางวนัและกลางคนื รวมทัง้

มีฤดูกาลซ่ึงสัมพันธ์กับโลกจริงมากที่สุด เพื่อให้สัตว์โลกเสมือนปรากฏตัว

เหมาะสมกับช่วงเวลา และสภาพอากาศของโลกจริง อย่างไรก็ตามฝาแฝด ของ

มนษุย์เช่นปัญญาประดษิฐ์นัน้มอีคตขิองผู้สร้างโดยเฉพาะผลประโยชน์ทางธรุกจิ 

วารสารสหว�ทยาการ ว�ทยาลัยสหว�ทยาการ
มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�

ป�ที่ 18 ฉบับที่ 2 
(กรกฎาคม – ธันวาคม 2564)  2928



อาทิ ปัญญาประดิษฐ์เลือกให้สัตว์โลกเสมือนเกิดขึ้นตามสถานที่ท่องเที่ยว  

ห้างร้าน ย่านธุรกิจ หรือในเขตเมือง เพื่อส่งเสริมการขายให้กับบริษัทที่เข้าร่วม

โครงการ

ส�าหรบัประเทศไทย บริษทั ทร ูคอร์ปอเรช่ัน จ�ากดั (มหาชน) ดแูลลิขสทิธิ์

ของเกม โปเกมอนโกแต่เพียงผู้เดียว ในด้านธุรกิจโปเกมอนโกช่วยกระตุ้นยอด

ขายให้กับร้านค้า เช่น ร้านอาหารปล่อยลัวร์ (LURE)2 เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามา

น่ังทานอาหาร และจับสัตว์โลกเสมือน อันเป็นการเพ่ิมยอดขายให้กับร้าน  

เกมดังกล่าวยังสามารถต่อยอด เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจจนท�าให้เกิดธุรกิจพา

จับโปเกมอนตามสถานที่ท่องเที่ยว เช่น เม่ือวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2559  

นายยุทธศักดิ์ สุภสรณ์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า

จากกระแสเกมโปเกมอนโกที่ก�าลังมาแรง จึงน�าเกมดังกล่าวมาศึกษาและ 

ได้เลือก ตัวโปเกมอนหายากที่เตรียมน�าไปปล่อยในสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่ง 

ในจังหวัดท่ีอยู่ในโครงการ “12 เมืองต้องห้าม...พลาด” และ “12 เมืองต้อง

ห้าม...พลาดพลัส” รวมทั้งโครงการ “วันธรรมดาน่าเที่ยว” เพื่อแก้ปัญหาการ

ท่องเท่ียวทีก่ระจกุตวัเฉพาะช่วงวนัหยดุและเมอืงหลกั เป็นต้น (ข่าวต่างประเทศ 

โพสต์ทูเดย์, 2559)

 

เทรนเนอร์: กลุ่มคนและวัฒนธรรมของเหล่ำไซบอร์ก
การทีบ่คุคลธรรมดาถกูเปลีย่นให้กลายเป็นเทรนเนอร์ได้นัน้ พวกเขาต้อง

ประสานตัวเองเข้ากับเครื่องกลจนกลายเป็นสิ่งที่ Haraway (1991) เรียกว่า 

ไซบอร์ก (cyborg) ซ่ึงในบริบทของเกมโปเกมอนโกหมายถึงบุคคลที่ประสาน 

2 LURE คือไอเทมที่ผู ้เล่นใช้เสริมพลังให้เสาโปเกสต็อป การติดตั้งลัวร์จะดึงดูดโปเกมอนมายัง 
เสาโปเกสต็อปมากกว่าปกติ

ตัวเองเข้ากับมือถือ ระบบอินเทอร์เน็ต จีพีเอส และปัญญาประดิษฐ์ โดยเฉพาะ

ปัญญาประดษิฐ์ซึง่จะพัฒนาตัวของมันเองตลอดเวลาด้วยการเรยีนรูจ้ากการเก็บ

ข้อมูลการเล่นของเทรนเนอร์ 

เทรนเนอร์มคีวามหลากหลายทัง้อาชพี (มอเตอร์ไซค์รบัจ้าง ช่างแต่งหน้า 

ครู อาจารย์มหาวิทยาลัย และแพทย์) ช่วงอายุ (ประมาณ 9-70 ปี) และเพศ 

(ชาย หญิง และข้ามเพศ) ในช่วงแรกกลุ่มเทรนเนอร์เป็นกลุ่มคนที่ท�างาน 

ที่เดียวกันและหากิจกรรมท�าร่วมกัน กระทั่งในช่วงประมาณปี พ.ศ.2560  

เป็นต้นมา ระบบเกมเพิ่มกิจกรรมให้เทรนเนอร์จับสัตว์หายากหรือท่ีเรียกว่า 

บอส (boss) ซึง่เกดิข้ึนตามยมิต่าง ๆ  ลกัษณะของเกมและระบบปัญญาประดษิฐ์

บังคับให้ เทรนเนอร์ต้องรวมกลุ่มกันไม่น้อยกว่าเจ็ดคน เพื่อต่อสู้กับบอสด้วย

โปเกมอนที่เทรนเนอร์เลี้ยงเอาไว้ เม่ือเหล่าเทรนเนอร์ช่วยกันต่อสู้กับบอส

เรียบร้อยแล้ว เทรนเนอร์แต่ละคนจะจับ บอสซึ่งปัญญาประดิษฐ์ก�าหนดให้

เทรนเนอร์จับโปเกมอนดังกล่าวได้เพียงสองถึงสามตัวต่อหนึ่งครั้ง 

หลังจากเหล่าเทรนเนอร์พบเจอกันตามยิมที่เกิดโปเกมอนหายากจึงเริ่ม

ต้นสร้างกลุม่ผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลนข์ึน้มา กลุม่เครือข่ายของเทรนเนอรม์ี

จดุร่วมที่ส�าคญัคอื ท�างาน เรียน หรือพักอาศยัอยูใ่นย่านเดียวกัน ซึง่เหน็ได้จาก

ชือ่กลุม่ในเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ เช่น กลุม่พระนคร คือกลุม่เทรนเนอร์ทีท่�างาน

หรือพักอาศัยอยู่แถวสนามหลวง อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เสาชิงช้า เป็นต้น 

เทรนเนอร์มีลักษณะการเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ คือ เฟซบุ๊กและ ไลน์ 

ที่ต่างกัน ส�าหรับ เฟซบุ๊กจะเป็นสื่อกลางระหว่างกลุ่มเทรนเนอร์ในย่านต่าง ๆ 

เพื่อแนะน�าข่าวสารเกี่ยวกับเกม หรือเทรนเนอร์ประกาศหากลุ่มที่เล่นเกมใน

ย่านเดียวกัน ส่วนโปรแกรมไลน์มีความเฉพาะพื้นที่ โดยส่วนใหญ่เทรนเนอร์จะ

มาเจอกับสมาชิกของกลุ่มดังกล่าวตามสถานที่เล่นเกมแล้วจากนั้น จึงขอเป็น

เพื่อนในกลุ่มไลน์ ลักษณะการแชร์ข้อมูลในกลุ่มไลน์ของเทรนเนอร์มีลักษณะที่
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ส�าคัญ คือสมาชิกกลุ่มไลน์จะส่งสถานที่เกิดบอสเพื่อขอความช่วยเหลือจาก

เทรนเนอร์คนอืน่ในกลุม่ เส้นทางรวดเรว็ทีส่ดุในการเดินทางร้านอาหารน่าสนใจ

ในย่านที ่เทรนเนอร์เดนิทางเข้าไปจบัโปเกมอน อปุกรณ์เพ่ือช่วยเล่นเกม เทคนคิ

ในการจับสัตว์โลกเสมือน คู่อริของกลุ่มเทรนเนอร์ อาทิ ยามประจ�าสถานท่ีท่ี

เทรนเนอร์เดินทางเข้าไปจับสัตว์โลกเสมือนและ เทรนเนอร์เจ้าถ่ินท่ีไม่ยอมให้

เทรนเนอร์จากที่อื่นเข้ายึดยิม 

นอกจากนี้การแชร์ข้อมูลในกลุ่มไลน์ของเทรนเนอร์บางครั้งอาจไม่

เกีย่วข้อง กบัการเล่น เกมโดยตรง แต่เป็นการแลกเปล่ียนความรู้เฉพาะด้าน เช่น 

ราคาน�า้มนั ความรูเ้กีย่วกบักฎหมาย เป็นต้นสมาชิกภายในกลุ่มไลน์อาจแนะน�า

หรือโฆษณาตัวเองในฐานะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยในชื่อที่เข้าร่วม กลุ่มไลน์ 

เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ เช่น yoyo make up เป็นต้น กล่าวได้ว่าโปรแกรม

ไลน์ เป็นแพลตฟอร์มทีเ่หล่าเทรนเนอร์เลอืกใช้โดยมลัีกษณะสนทิสนมมากกว่า

ในกลุ่มเฟซบุ๊กเพราะคนที่เข้าร่วมกลุ่มไลน์ต้องพบกับคนที่เป็นสมาชิกเพื่อขอ

เข้ากลุ่มก่อนและท�ากิจกรรมร่วมกัน 

เทรนเนอร์บางคนเหน็ว่าโปเกมอนเป็นเหมอืนไดอารีก่ารเดนิทางส่วนตวั

ของพวกเขา เพราะสถานท่ีท่องเท่ียวส�าคญัมักเป็นท่ีเกดิของสตัว์โลกเสมอืน เช่น

เทรนเนอร์ท่านหนึ่งกล่าวถึงโปเกมอนของเขาว่า “ไม่เคยเล่นเกมมือถืออื่นแล้ว

ตดิขนาดน้ี ชอบทีไ่ด้เดนิทาง แปลกแหวกแนวเหมอืนสะสมแสตมป์ สะสมแมลง 

และด้วยการอปัโปเกมอนใหม่ ๆ  มาให้และท�าให้เราเดินทางและเจออะไรใหม่ ๆ ” 

(ฟ้าใส แสงสุวรรณ, สัมภาษณ์, 12 มกราคม 2560)

โปเกมอนโกยงัเป็นสือ่กลางในการกระชบัความสัมพันธ์และสร้างเครือข่าย 

ใหม่ ๆ  ของกลุม่คนในบรบิทของสงัคมเมอืงในปัจจบัุนซ่ึงบงัคบัให้เครอืญาติต้อง

ห่างกัน ออกไปเพราะลักษณะงานที่ต่างกัน สถานที่ท�างานที่ไกลกัน และภาระ

ครอบครัว โปเกมอนโกสร้างบทสนทนาและกระชับความสัมพันธ์คนภายใน

ครอบครัว และสร้างพืน้ทีพ่บปะกับญาตมิิตรตามสถานทีต่่าง ๆ  ทีเ่กิดโปเกมอน

หรือเข้าร่วมในอีเวนต์ (event) ที่เกมสร้างขึ้นมาในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ เช่น 

ครอบครัวหนึ่งเล่นโปเกมอนกันทั้งครอบครัว พวกเขากล่าวว่า “บ้านเรา gen x 

สองคน (พ่อแม่) และgen z อีกหนึ่งคนค่ะ (ลูกชาย) ลูกชายอยากเล่นพ่อแม่ 

ก็ต้องเล่นตามเพื่อจะได้เป็นทีมค่ะ เล่นด้วยกันเขาจะได้มีเพื่อนและพ่อแม ่

เป็นคนพาไปตบีอสตยีมิ คอืพ่อแม่ต้องการม ีประสบการณ์สนกุ ๆ  กบัลกูน่ะค่ะ”  

(รักชนก เพิ่มทรัพย์, สัมภาษณ์, 22 เมษายน 2560)

นอกจากโปเกมอนโกช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ให้กับครอบครัวแล้วเกม 

ยงัสร้างเครือข่ายใน ระดบัย่านและชมุชนทีเ่กดิขึน้ใหม่ โดยเฉพาะย่านชานเมอืง

ซึ่งเป็นหมู่บ้านหรือบ้านจัดสรรที่เกิด ขึ้นใหม่และมีคนกลุ่มใหม่เข้ามาพักอาศัย

และท�างาน คนในย่านเดียวกันเริ่มรู้จัก กันผ่านเกมและเข้ามาเป็นสมาชิก 

กลุ่มไลน์ของเหล่าเทรนเนอร์ในย่านดังกล่าว เหล่าเทรนเนอร์พบปะช่วยเหลือ

กนัในการตบีอสตามสถานทีต่่าง ๆ  จนพฒันาความสมัพนัธ์เสมือนเป็นญาติมิตร

กัน เช่น กลุ่มโปเกมอนเมืองทองธานี ซึ่งเป็นเครือข่ายที่จัดตั้งขึ้นโดยเทรนเนอร์

ที่พักอาศัยหรือท�างานอยู่ในหมู่บ้านเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี มีสมาชิก

ทั้งหมดประมาณ 300 คน เป็นต้น
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ภาพที่ 3 มิตรภาพที่เกิดขึ้นจากเกมทําใหเกิดงานแตงงาน

ของเทรนเนอรคูบาวสาวและรวมงานศพของเทรนเนอร

 ที่มา: Pokemon Go Thailand Fanclub (2560)

เกมโปเกมอนโกมึโปรแกรมให้เทรนเนอร์ส่งมอบโปเกมอนหรือสิ่งของ

ต่าง ๆ ให้แก่กัน ดังนั้นโปเกมอนจึงมีความพร่าเลือนของการเป็นท้ังสินค้า 

(commodity) และของขวญั (gift) กล่าวคอื โปเกมอนถกูซ้ือขายเป็นสินค้า โดย

เกิดขึ้นในกลุ่มโปเกมอนโกในแพลตฟอร์มของเฟซบุ๊ก ราคาของ โปเกมอนท่ี

ซื้อขายกันจะขึ้นอยู่กับความหายาก เช่น โปเกมอนต่างทวีปสีพิเศษ ค่าพลัง 

เป็นต้น แต่ในอีกด้านหนึ่งโปเกมอนกลายเป็นของก�านัลระหว่างเทรนเนอร์

เม่ือเหล่าเทรนเนอร์ส่งโปเกมอน ให้เพื่อนในที่ท�างานหรือกลุ่มเทรนเนอร์ใน

ย่านเดียวกันนั่นก็ยิ่งท�าให้เกิดการรวมตัวกันเล่นเกมดังกล่าวเพิ่มขึ้น

เกมและผูเ้ล่นได้ร่วมกันสร้างความหมายใหม่ให้กับสวนสาธารณะ สถานท่ี

ทางประวัติศาสตร์ บ้านบุคคลส�าคัญ ด้วยเรื่องเล่าประจ�ากลุ่มเทรนเนอร์ที่ซ้อน

ทับกับโลกจริง และความทรงจ�าทางประวัติศาสตร์ชาติ อาทิ ป้อมพระสุเมรุ 

ในโลกจริงป้อมดังกล่าวสร้างขึ้น ในสมัยรัชกาลที่ 1 เพื่อป้องกันพระนคร แต่

ส�าหรับเทรนเนอร์ได้ให้ความหมายใหม่กับโบราณสถานดังกล่าว ในฐานะพื้นที่

จับบอสและเป็นที่รวมตัวท�ากิจกรรม แลกเปลี่ยนข่าวสารเก่ียวกับโปเกมอน 

จนกระทั่งสถานที่ดังกล่าวกลายเป็นสัญลักษณ์ประจ�ากลุ่ม ที่ถูกผลิตซ�้าผ่าน

เสื้อทีมและตราประจ�ากลุ่ม 

ถึงแม้ว่ากิจกรรมของกลุ่มเทรนเนอร์มีความทันสมัย แต่ในอีกด้านหนึ่ง

พวกเขายังเชื่อ ในเรื่องโชคลาง ตัวอย่างเม่ือเทรนเนอร์ไม่สามารถจับสัตว์โลก

เสมือนได้ พวกเขาจะส่งโทรศัพท์มือถือให้เพื่อนท่ีจับสัตว์โลกเสมือนได้มาช่วย

จับ เพราะถือว่าเพื่อนโชคดีกว่าตนเอง หรือในงาน Community Day ซึ่งเป็น

กิจกรรมที่ทางบริษัทไนแอนติก จัดขึ้นเพื่อปล่อยโปเกมอนตัวพิเศษ เทรนเนอร์

บางกลุ่มน�างาน Community Day ของบริษัทเกมมาจัดงานกิจกรรมเพื่อการ

กศุล เจ้าภาพของงานเป็นกลุม่เทรนเนอร์ในย่านเดยีวกันทีน่�าสิง่ของมาร่วมงาน

และช่วยเหลือกัน เช่น งานผ้าป่า โดยเทรนเนอร์เจ้าภาพ ช่วยกันบริจาคเงิน

ให้กับองค์กรการกุศลตามจ�านวนโปเกมอนตัวพิเศษที่เทรนเนอร์ผู้เข้าร่วมงาน

จับได้ เป็นต้น
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ภาพที่ 4 เกมสรางความหมายใหมใหกับพื้นที่

ที่มา: ปกรณ์ คงสวัสดิ์ (2561)

แม้ว่าเกมโปเกมอนโกถูกสร้างมาเพื่อความสนุกสนานและน่าจะมีอิสระ

ในการเล่น แต่ในบริบทของสังคมไทย อุดมการณ์ของโลกจริงได้พยายามเข้ามา

ควบคมุโลกเสมอืน โดยภายใน กลุม่เทรนเนอร์พยายามตัง้กฎระเบยีบขึน้มา เช่น 

เทรนเนอร์ตั้งข้อบังคับพิเศษในช่วงงานถวาย พระเพลิงพระบรมศพในหลวง

รัชกาลที่ 9 โดยห้ามตียิมบริเวณใกล้สถานที่จัดงาน กลุ่มเทรนเนอร์ ให้เหตุผล

ถึงความไม่เหมาะสมของการเล่นเกมในช่วงเวลาดังกล่าว นอกจากนี้กลุ ่ม

เทรนเนอร์ย่านโรงพยาบาลศริิราชซึง่ส่วนใหญ่เป็นบคุลากรทางการแพทย์ได้ขอ

ความร่วมมืองดไปยิมโลกเสมือนบริเวณสนามหลวงและโรงพยาบาลศิริราชใน

ช่วงวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ เป็นต้น 

ภาพที่ 5 กฎระเบียบโลกจริงเขามาควบคุมโลกเสมือน 

ที่มา : Pokemon Go Thailand Fanclub (2560)

ดังนั้นเทรนเนอร์จึงกลายเป็นส่ิงมีชีวิตที่ก�่ากึ่งระหว่างความเป็นมนุษย์

และเครื่องจักรหรือเรียกว่า ไซบอร์ก (cyborg) พวกเขาเชื่อมต่อตัวเองเข้ากับ

เครื่องกล อินเทอร์เน็ต ระบบจีพีเอส และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อสัมผัสกับ

ประสบการณ์โลกเสมือนที่คู่ขนานไปกับโลกจริงพร้อมกับสร้าง วัฒนธรรมของ

กลุ่มตนเองขึ้นมา
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เมื่อกำรละเล่นกลำยเป็นงำน: กำรผลิตและแรงงำนที่ได้เปล่ำ
จำกกำรเล่น

มีแนวคิดทีก่ล่าวว่าการเล่นได้กลายเป็นส่วนหนึง่ของการผลติเพือ่ทนุนยิม 

อย่างเช่น ในงานของ Mirrlees (2016) ท่ีมองว่าแต่เดิมการเล่นไม่เคย 

ถกูจัดว่าเป็นส่วนหนึง่ของการท�างาน แต่ในปัจจบัุนการเล่นได้กลายเป็นแรงงาน 

(playbour) ให้กับบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศบริษัท เกมสร้างอีเวนต์ขึ้นมา 

เพื่อให้กลุ่มเทรนเนอร์ที่ประสานตัวเองเข้ากับเครื่องกลได้เล่นและใช้เวลาใน  

การสร้างรูปแบบวิถีชีวิต โดยเป็นกิจกรรมการเล่นท่ีเกิดขึ้นพร้อมกันทั่วโลก  

จึงท�าให้เห็นว่า การท�างานมิใช่เพียงกิจกรรมเดียวท่ีเป็นส่วนหนึ่งของการผลิต

และสะสมทุนในยุคปัจจุบัน

ตามที่บริษัทซุปเปอร์ดาต้า (SuperData) ซ่ึงเป็นบริษัทจัดเก็บข้อมูล 

และวิจัยชั้นน�าของโลกได้เผยแพร่สถิติ ในปี 2017 เกมโปเกมอนโกกวาดรายได้

ไป 890 ล้านดอลลาร์ (pokemongotrainerthai, 2561)

บริษัทมีรายได้จากเกมดังกล่าวแบ่งได้เป็น 3 ส่วน ส่วนแรกเทรนเนอร์

จ่ายเงินให้กับบริษัทเพื่อซื้อไอเทมท่ีทางบริษัทสร้างข้ึนผ่านระบบเติมเงิน ส่วน

ทีส่องบริษทัได้รับเงนิค่าลงโฆษณา ซึง่ป้ายโฆษณาสนิค้าดงักล่าวอยูท่ีโ่ปเกสตอ็ป 

(Pokastop) ในพื้นท่ีโลกเสมือนภายในเกมและในส่วนที่สามบริษัท เกมสร้าง

อีเวนต์ขึน้มาเพือ่ให้เทรนเนอร์ใช้เวลากบัเกมให้นานท่ีสดุ โดยบรษิทัจะได้รบัเงนิ

ส่วนแบ่ง การตลาดจากเครือข่ายอินเทอร์เนต็โดยกจิกรรมดังกล่าวแบ่งออกเป็น 

2 ส่วน หนึง่ อเีวนต์ทีต้่องการให้ เทรนเนอร์ท้ังโลกท�างานร่วมกนั เมือ่เทรนเนอร์

ร่วมกันท�างานตามเงื่อนไขที่บริษัทเกมตั้งเอาไว้แล้ว เหล่าเทรนเนอร์จะได้รับ

โปเกมอนตัวพิเศษเป็นสิ่งตอบแทน และอีกส่วนหนึ่งเป็นอีเวนต์ที่บริษัทเกม  

สร้างขึ้นในสุดสัปดาห์ เพื่อปล่อยโปเกมอนตัวพิเศษเป็นระยะเวลาสามชั่วโมง 

บริษัทผลิตเกมขึ้นเพื่อประโยชน์ทางด้านธุรกิจ โดยกลุ่มทุนในซิลิคอน

แวลลีย์ ใช้แรงงานจากทั่วทุกมุมโลกพร้อมกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใน

ลักษณะท่ีผู้ใช้บริการ ไม่รู้เนื้อรู้ตัว บริษัทเทคโนโลยีเปลี่ยนเงินให้กลายเป็น

โครงสร้างพื้นฐาน เช่น สร้างแพลตฟอร์มที่เปิดให้คนใช้ฟรีด้วยกลุ่มคนเล่นเกม

ดังกล่าวมีความหลากหลายทั้งในเรื่องอายุ อาชีพ ไลฟ์สไตล์ จึงท�าให้เกิดกลุ่ม

คนหรือแรงงานที่เข้ามาช่วยกันสร้างสรรค์ข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นในแพลตฟอร์ม 

ดงักล่าวหลงัจากนัน้ผูเ้ล่นเกมกลายเป็นแรงงานทีส่ร้างและเช่ือมโยงเนือ้หาข้อมูล

ส่วนตัว ความสนใจ อุปนิสัยของแต่ละคน ภาพถ่ายจาก Google Street View 

เช่น รูปแบบการเดินทางของผู้เล่นที่ถูกบันทึกจากจุดโปเกสต็อป (Pokastop) 

ทีต่ัง้อยูต่ามสถานท่ีต่าง ๆ  ในโลกเสมอืนทีซ้่อนทับกับโลกจรงิโดยทุกครัง้ท่ีผู้เล่น

หมุนโปเกสต็อป (Pokastop) ตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในช่วงวันท�างานหรือ 

ท่องเที่ยว ท�าให้รู้ทันทีว่ารูปแบบการเดินทางของผู้เล่นมีลักษณะอย่างไร หรือ

การถ่ายรูปสัตว์เสมือนตามสถานที่ต่าง ๆ ภาพในสถานที่ดังกล่าวก็ถูกบันทึก 

เอาไว้ เป็นต้น ดังนั้นเทรนเนอร์จึงกลายเป็นผู้เสพและสร้างข้อมูล (prosumer) 

ในระดับบิ๊กดาต้า ให้กับบริษัทโดยที่บริษัทไม่ต้องจ่ายเงินค่าแรง

ผูเ้ล่นบางส่วนพยายามน�าเสนอตวัตนผ่านสือ่ในสงัคมออนไลน์ทัง้เฟซบุก๊ 

ไลน์ และยูทูบเก่ียวกับโปเกมอนที่จับได้มีค่าพลังสูงหรือได้โปเกมอนตัวพิเศษ

ก่อนใคร ลกัษณะการน�าเสนอตวัเองในสือ่ออนไลน์ดงักล่าวมส่ีวนท�าให้ผูเ้ล่นคน

อื่น ๆ  พยายามที่จะเดินทางไปจับ โปเกมอนตามสถานที่ดังกล่าวและน�าไปอวด

กันในกลุ่มเครือข่ายสังคมออนไลน์เมื่อจับโปเกมอนได้เพ่ือแสดงออกถึงความ 

เป็นตัวจริงหรือแฟนพันธุ์แท้ เช่น ยูทูบเบอร์บางคนน�าเสนอวิธีการเล่น สถานที่

เกิดโปเกมอนหายาก และแสดงความเป็นตัวจริงในเรื่องเกมดังกล่าว เป็นต้น 

ท�าให้เกมถูกน�าเสนอผ่านส่ือออนไลน์ซึ่งคนเล่นเกมกลายเป็นตัวแทนของการ
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โฆษณาเกม โดยที่บริษัทเกมไม่ต้องลงทุนจ่ายค่าจ้าง คล้ายกับในงานของ 

Scholz (2013) ที่กล่าวถึงแรงงานยุคดิจิทัล (digital labor) ว่าแพลตฟอร์ม 

สงัคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ได้ก�าไรจากแรงงานทีไ่ด้เปล่า (free labor) ผูใ้ช้งาน

กลายเป็นรายได้ส่วนเกิน (surplus) เพราะผู้ใช้งานใช้เวลาในการเล่นส่ือ 

เครือข่ายสังคมออนไลน์โดยบริษัทสร้างพื้นที่ดังกล่าวเสมือนว่าให้ผู้เล่น (user) 

เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสังคมในพื้นท่ีดิจิทัลดังกล่าวขึ้นมา ท้ังการกดไลก์ 

กดแชร์สิ่งที่น่าสนใจแต่แท้จริงแล้วบริษัทอ�าพรางปิดบังไม่ให้ผู้เล่น รู้สึกตัวว่า 

ผู้ใช้งานได้กลายเป็นแรงงานให้กับบริษัท (not feeling like labor) ข้อมูล 

ผู้ใช้งานถูกขายเป็นสินค้า สูญเสียความเป็นส่วนตัว โดยไม่ตระหนักว่าก�าลัง 

ถกูขดูรดีแรงงานลักษณะการขดูรดีดงักล่าวได้กระจายตวัไปทกุหนแห่งด้วยการ

เป็นแรงงานที่ไม่ต้องจ่ายค่าแรงเพราะเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้นข้ามรัฐชาติ 

นอกจากนี้เทรนเนอร์ได้ร่วมกันสร้างสังคมของการเล่นหรือสร้างอีเวนต์

ต่าง ๆ ขึ้นมาเอง ส่วนหนึ่งพวกเขาต้องการให้มีจ�านวนผู้เล่นเพิ่มข้ึนเพื่อสร้าง

โอกาสในการให้บริษัท ไนแอนติกสนใจประเทศไทยในการจัดอีเวนต์ท่ีเรียกว่า 

Pokémon GO Safari Zone บริษัทจะสร้างสถานที่จ�าลองที่มีขอบเขตชัดเจน

ให้กลายเป็นป่าในโลกเสมือน ซึ่งสถานท่ีจัดงานส่วนใหญ่ คือสวนสาธารณะ 

บริษัทขายบัตรเข้างานให้เทรนเนอร์เข้าไปจับสัตว์โลกเสมือนที่มีเฉพาะ 

ในกิจกรรมดังกล่าว เช่นที่เคยจัดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งแรก

ทีเ่กาะเซนโตซา ประเทศสงิคโปร์ ลกัษณะการได้แรงงานแบบได้เปล่าของบริษทั

เกมคล้ายกับที่ Terranova (2004) และ Jin (2015) กล่าวว่า แรงงาน 

ฟรถีกูตคีวามว่าเป็นแรงงานทีไ่ม่ต้องจ่ายค่าแรง คอื เป็นอาสาสมคัรท�างานด้วย

ความเต็มใจ แรงงานฟรีเป็นช่วงเวลา ท่ีการรับรู ้เกี่ยวกับการบริโภคทาง

วัฒนธรรมถูกแปลความให้กลายเป็นกิจกรรมการผลิตที่ล้นเกิน ซึ่งแรงงาน 

ก็เต็มใจและไม่เขินอายที่จะถูกขูดรีดในกิจกรรมอาสาสมัครที่ตนเข้าร่วมโดย 

ถูกประสานเข้ากับ กระบวนการท�าให้กลายเป็น สินค้าในฐานะเป็นสื่อหรือเป็น

ตัวแทนโฆษณา 

ลักษณะการใช้แรงงานหรอืการเล่นจนกลายเป็นแรงงานได้ขยบัขยายจาก

โรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาอยู่ในพื้นที่ทางสังคมตั้งแต่ในระดับครัวเรือนที่กลุ่ม

ครอบครัวต่างรวมตัวกันออกเดินทางไปเล่นตามสถานที่ต่าง ๆ ไปจนถึงความ

สัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในระดับชุมชนหรือข้ามโลกซึ่งท�าให้เกิดการขูดรีดและใช้

แรงงานในทุกระดับทุกหนแห่งและตลอดเวลาโรงงานที่เกิดขึ้นในสังคม (social 

factory) จึงไม่เคยมีวันหยุด อาจกล่าวได้ว่าการขูดรีดแรงงานดังกล่าวได ้

เคลื่อนตัวออกไปทั่วโลกแบบเจ้าอาณานิคมที่ปกครองในทวีปต่าง ๆ จนได้รับ 

การขนานนามว่าเป็นจักรวรรดิที่พระอาทิตย์ไม่เคยตกดิน เช่นเดียวกับบริษัท

เกมดังกล่าวที่เปิดตลอดเวลาและใช้แรงงานจากคนทุกมุมโลกเหมือนกับ 

เจ้าอาณานิคมยุคใหม่ 

ภาพการเล่นในความหมายท่ีเราเคยเข้าใจกันว่าเป็นส่ิงที่ไร้มูลค่าในการ

ผลิตและเกี่ยวข้องกับความเป็นเด็กเริ่มถูกตั้งค�าถาม เพราะในบริบทของเกม

โปเกมอนโกเป็นสิ่งที่แตกต่างออกไป การเล่นไม่ใช่เพียงกิจกรรมของเด็ก ๆ แต่

ยังเกี่ยวข้องกับวัยรุ่น คนสูงอายุ โดยที่การเล่น ไม่ใช่เพียงแค่การพักผ่อน แต่

เป็นกิจกรรมที่เหล่าเทรนเนอร์ร่วมกันสร้างเกมและเครือข่ายความสัมพันธ์ 

ขึน้มา นอกจากนีก้ารเล่นยงักลายเป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการผลิตให้กับบริษัท

ข้ามชาติ  
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บทสรุป

ธุรกิจดิจิทัลเติบโตอย่างก้าวกระโดด เพราะเกิดการขยายเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตเข้าไปในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วโลกกลุ่มธุรกิจดังกล่าวมีบทบาทส�าคัญใน

การจ้างงานและส่งผลกระทบกับชีวิตแรงงาน อย่างไรก็ตาม กลุ่มธุรกิจดังกล่าว

นอกจากมีรูปแบบการท�างานท่ีชัดเจนอย่างเช่นธุรกิจการส่งสินค้าหรือการ

รับจ้างแบบ outsourcing แล้ว “การเล่น” กลายเป็นส่วนหนึ่งของการท�างาน

ด้วยเช่นกันกลุ่มเทรนเนอร์โปเกมอนโกเป็นกลุ่มทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการ

ประสานมนุษย์เครื่องจักร และโครงสร้างพื้นฐานในยุคดิจิทัล ในแง่หนึ่งปัญญา

ประดิษฐ์ได้ท�างานร่วมกับมนุษย์ในการสร้างวัฒนธรรมและสร้าง เครือข่ายทาง

สังคมขึ้นมา แต่ในอีกด้านหนึ่งปัญญาประดิษฐ์ และโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับ

เกมก็เป็นเครื่องมือในการสร้างผลผลิตให้กับนายทุน ผ่านการเล่นท่ีเชื่อมโยง

เนื้อหาและสร้างข้อมูลส่วนตัวเพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ในด้านธุรกิจ
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บทคัดย�อ

การศึกษาชุมชนในปัจจุบันได้หันเหสู่ความสนใจชุมชนบนโลกออนไลน์

มากขึน้ โดยเฉพาะชมุชนแฟนคลบัท่ีเป็นชุมชนของคนทีม่คีวามสนใจร่วมกนัเพ่ือ

ประกอบกิจกรรมทางสังคม บทความนี้จึงต้องการอธิบายปรากฏการณ์ของ

ชุมชนแฟนคลับมิกซ์ สหภาพ บนชุมชนออนไลน์ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยง

กับกรอบคิดแฟนศึกษา มานุษยวิทยาดิจิทัล และทุนในมโนทัศน์ของบูร์ดิเยอ 

โดยบทความนี้มุ่งท�าความเข้าใจใน 3 ประเด็นส�าคัญ คือ หนึ่ง ปฏิบัติการการ

สร้างความหมาย ภาษา และมีมเฉพาะของกลุ่มแฟนคลับ สอง อัตลักษณ์ของ

แฟนคลับ และสาม ทุนของกลุ ่มแฟนคลับ ซึ่งจะช่วยสะท้อนให้เห็นถึง

ปรากฏการณ์และอัตลักษณ์ของแฟนคลับบนชุมชนออนไลน์

คําสําคัญ 
วัฒนธรรมแฟน อัตลักษณ แฟนคลับ ชุมชนออนไลน

Abstract

Community studies are starting to turn their attention to 

online community, especially the community of fans who share an 

interest in social activities, so this article explains the phenomenon 

of the Mix Sahaphap fanclub on online community, which is linked 

to the thought framework of fan studies, digital anthropology, and 

capital in Bourdieu’s concepts, focuses on three key points: 

1) social constructed representation, language, and memes of 

fanclub, 2) fanclub identity, and 3) fanclub capital. 

Keyword 
fan Culture, Identity, fanclub, online community
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บทน�ำ

แฟนคลับ (fanclub)1 เป็นกระแสความนิยมที่มาควบคู่กับการกระจาย

สัญญาณของอิทธิพลสื่อสารมวลชนและความเป็นสมัยใหม่ของปฏิบัติการการ

ต่อรองทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีสื่อเป็นตัวขับเคล่ือนของกลุ่มคนที่ชื่นชอบ 

ในตัวบุคคลหรือกลุ่มบุคคล อิทธิพลของอุตสาหกรรมบันเทิงมีผลส�าคัญต่อการ 

ก่อรูปทางวัฒนธรรมของแฟนคลับโดยเฉพาะอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์วาย 

(boy’s love)2 ในประเทศไทยประกอบกบัการตลาดทีห่นัมาใช้แบบจ�าลองทาง

เพศภาวะ (gender model)3 โดยพยายามสลายเส้นแบ่งทางเพศสูก่ารเป็นสนิค้า

บรโิภคทีไ่ม่ได้ค�านงึถึงมติิความเป็นหญงิหรอืความเป็นชาย อตุสาหกรรมบนัเทงิ

ซีรีส์วายอาศัยการเปิดกว้างมุมมองทางความคิดและการตลาดในการเข้าสู่กลุ่ม

เป้าหมายทีช่ืน่ชอบในซรีส์ีวายและพร้อมสนบัสนนุนกัแสดงหรอืศลิปินทีช่ืน่ชอบ

ซึ่งเรียกว่า กลุ่มเป้าหมายท่ีมีก�าลังซื้อ (spending power) พร้อมกันนั้นการ 

เข้าสู่ยุคทีวีดิจิทัลก็ท้าทายต่อการปรับตัวของอุตสาหกรรมบันเทิงทุกรูปแบบ 

ขณะทีก่ารแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรสั 2019 (COVID-19) ได้ก่อให้เกดิการ

ปรบัตวัเข้าสูก่ารท�างานแบบโลกเสมอืนจรงิ (virtual workplace) เพ่ือแทรกซึม

1 แฟนคลับ หมายถึงกลุ่มคนที่ช่ืนชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นการรวมตัวของบุคคลเพ่ือมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกัน มีความรู้สึกของความเป็นพวกเดียวกัน โดยในช่วงแรกของการก่อตัวของกลุ่มแฟนคลับมา
จากกลุ่มแฟนนวนิยาย ภาพยนตร์ และในช่วงหลังแฟนคลับได้ขยายอาณาบริเวณออกไปครอบคลุม
ความชื่นชอบในตัวบุคคล เช่น แฟนเพลง นักร้อง ศิลปิน และนักแสดง เป็นต้น (สุปรีดา ช่อล�าไย, 
2549; กาญจนา แก้วเทพ, 2555)

2 ซีรีส์วาย หมายถึงละครที่มีตัวละครหลักเป็นพระเอกและนายเอก หรือตัวละครที่มีลักษณะความ
สัมพันธ์ระหว่างชายชายผ่านการก�าหนดบทบาททางเพศ (sexual role) ให้กับตัวละคร โดยมีหนึ่ง
คนมีลักษณะบุคลิกเป็นพระเอกซึ่งเต็มไปด้วยความเป็นชาย (masculinity) และอีกคนเป็นนายเอก 
เป็นตวัละครทีถ่กูก�าหนดให้มีพฤติกรรมการแสดงออกถงึความเป็นหญงิ (femininity) (ณฐัธนนท์ ศขุ
ถุงทอง, ภูวิน บุณยะเวชชีวิน, 2562)

3 แบบจ�าลองทางเพศภาวะ เป็นตวัแบบทางธุรกิจท่ีเชือ่มโยงกับบทบาททางเพศทีห่ลกีหนอีอกจากเพศ
ภาวะสู่การเป็นสินค้าส�าหรับการบริโภคที่ไม่ได้ค�านึงถึงมิติความเป็นหญิงหรือความชาย

การท�างานและการตลาดออนไลน์ลงสู่ชีวิตประจ�าวันของทุกคน และได้ส่งผลสู่

การตลาดกลายพันธุ์ (marketing mutation) (ไทยโพสต์, 2564) 

จากการส�ารวจการตลาดของกรุงเทพธุรกิจ (2563) สะท้อนให้เห็นถึง

มลูค่าและกระแสของซรีส์ีวาย โดยในปี 2563 มีฐานคนดูซรีส์ีวายในช่องไลน์ทวีี 

(Line TV) เพ่ิมขึน้ถงึ 328% ประเทศไทยผลิตซรีส์ีวายมากเป็นอันดบัท่ีสองของ

เอเชียรวม จ�านวน 40 เรื่อง ขณะที่ซีรีส์วายที่อาศัยแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง

ไลน์ทีวี มียอดชมสูงสุดกว่า 600 ล้านวิว แสดงให้เห็นว่าการตลาดและแนวโน้ม

ของอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์วายมีการเติบโตขึ้น ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 

ทีผ่า่นมา ซีรสีน์ิทานพนัดาว (1000stars) ซึง่ผลติโดยบรษิทั จเีอม็เอม็ทวีี จ�ากดั 

น�าแสดงโดยเอิร์ท พิรพัฒน์ วัฒนเศรษสิริ และมิกซ์ สหภาพ วงศ์ราษฎร์ ได้รับ

กระแสตอบรับจากแฟนคลับตั้งแต่เริ่มปล่อยตัวอย่างของซีรีส์ จนอาจนับได้ว่า

เป็นซีรีส์กระแสแรงแห่งปีและก่อให้เกิดการรวมตัวของกลุ่มแฟนคลับ เพิ่มมาก

ขึ้น การศึกษาครั้งนี้จึงมุ่งเน้นการท�าความเข้าใจชุมชนแฟนคลับที่เกิดขึ้นจากซี

รีส์นิทานพันดาว และได้เลือกศึกษากลุ่มของแฟนคลับมิกซ์ สหภาพ โดยมียอด

ผู้ติดตามในอินสตาแกรม (Instagram) ของมิกซ์ สหภาพ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 

2564 จ�านวน 2 ล้านผูต้ดิตาม ประกอบกับข้อจ�ากัดในการถกเถยีงประเดน็ทาง

วชิาการภายใต้ขอบเขตของแฟนศึกษา จงึเลอืกศึกษาแฟนคลบัของนกัแสดงน�า

ในซีรีส์นิทานพันดาวได้เพียงหนึ่งกลุ่มเท่านั้น โดยการศึกษาครั้งนี้ศึกษาผ่าน

ชุมชนออนไลน์บนโลกทวิตเตอร์ (Twitter)

เมื่อพิจารณาด้วยแนวทางแฟนศึกษาจะเห็นความเชื่อมโยงของความ

สัมพันธ์ระหว่างส่ือสารมวลชนกับการก่อตัวของความเป็นแฟนคลับ โดยแฟน

จะมีความสนใจท่ีแตกต่างกันออกไปตามสิ่งที่ชื่นชอบ เช่น แฟนการ์ตูน แฟน

รายการทีวี และแฟนซีรีส์วาย เป็นต้น ลักษณะเฉพาะดังกล่าวจึงเป็นการก่อรูป

ความเป็นชุมชนขึ้นภายใต้บริบทความสัมพันธ์ทางสังคมแบบเครือข่าย และ
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สถาปนาอัตลักษณ์รวมของแฟนเพื่อบ่งบอกถึงความรู้สึกร่วมเดียวกันจน 

กลายเป็นแฟนด้อม (fandom)4 แฟนศึกษาจึงครอบคลุมบริบทของวัฒนธรรม

ศึกษาในฐานะการศกึษาวฒันธรรมย่อย (subculture) ของกลุม่แฟนคลับ ทัง้นี้ 

มิเชล เดอ เชอร์โต (Michel de Certeau) (1984) นักคิดเกี่ยวกับปฏิบัติการใน

ชีวิตประจ�าวันคนส�าคัญได้กล่าวถึงความเป็นชุมชนของแฟนคลับว่าจะต้องมี

ปฏิบัติการที่เป็นกิจกรรมเฉพาะของกลุ่มข้ึนมา เพื่อมุ่งความสนใจในการสร้าง

วัฒนธรรมที่เหมาะสมขึ้นมา ดังนั้น วัฒนธรรมแฟนจึงมีความสลับซับซ้อน และ

มีความเลือ่นไหลผ่านปฏสิมัพนัธ์ของแฟนคลบั ขณะที ่จอห์น ฟิสค์ (John Fiske) 

(2010) สะท้อนมมุมองการบรโิภคของแฟนในฐานะผลผลิตทางสงัคม 2 รปูแบบ 

ประกอบด้วย หนึ่ง ผลผลิตทางสัญลักษณ์ เป็นการประกอบสร้างความหมาย

อตัลกัษณ์ทางสงัคมควบคู่กบัประสบการณ์ทางสงัคม โดยมสีนิค้าทางวฒันธรรม

เป็นปัจจัยส�าคัญในการสร้างผลผลิตทางสัญลักษณ์ และสอง ผลผลิตจากการ

บอกกล่าว ซึ่งปรากฏให้เห็นในการพูดคุยแลกเปลี่ยนภายในกลุ่มของแฟนคลับ

ที่มีลักษณะชั่วคราวและเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ในบริบทเฉพาะของสังคม 

ในด้านการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างแฟนคลับกบัทุน สายชล ปัญญชติ 

(2553) ได้ศึกษาแฟนคลับสโมสรฟุตบอลเมืองทองหนองจอก ยูไนเต็ด โดยใช้

แนวคิดเรื่องสนาม (field) และทุน (capital) ของปิแอร์ บูร์ดิเยอ (Pierre 

Bourdieu) ซึง่สนามจะเป็นส่วนส�าคญัในการท�าความเข้าใจปฏบิติัการของแฟน

คลบับนฐานของการประกอบสร้างความหมาย สายชลพยายามฉายภาพปฏบิตัิ

การของแฟนคลับผ่านทุนทางเศรษฐกิจ โดยการเป็นแฟนคลับจะต้องมีทุนทาง

เศรษฐกิจมาสนับสนุนการซื้อสินค้าและของท่ีระลึก ดังนั้น การเป็นแฟนคลับ

ต้องมีความพร้อมที่จะเสียสละเงินจ�านวนหนึ่งเพื่อสนับสนุนทีมฟุตบอล ขณะที่

4 แฟนด้อม หมายถึงกลุ่มแฟนคลับซึ่งจะมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปตามศิลปินที่ตนชื่นชอบและ 
มีลักษณะเฉพาะตามแต่ละกลุ่มแฟนคลับ

ปฏิบัติการสร้างความแตกต่างของกลุ่มฟุตบอลแฟนคลับสามารถแสดงออกได้

จากทนุทางสัญลักษณ์ท่ีกลุ่มแฟนคลับได้ร่วมกันท�าขึน้มาเพ่ือให้ได้รับการยอมรบั

ภายในกลุม่ ในมิตนิีไ้ด้แสดงให้เหน็ว่าแฟนคลบัมคีวามสมัพนัธ์กบัทนุในมิตต่ิางๆ 

การจะเป็นแฟนคลับได้จะต้องมีทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสัญลักษณ์ ทุนทาง

วฒันธรรม และทีส่�าคัญคือทนุทางสงัคมทีก่่อให้เกิดรปูความสมัพนัธ์ในลกัษณะ

ของกลุ่มเฉพาะขึ้นมา ในด้านการศึกษาวัฒนธรรมแฟนในฐานะวัฒนธรรมของ

การมส่ีวนร่วมนัน้ อาจนิต์ ทองอยูค่ง (2555) ได้แสดงให้เหน็ว่าทนุเป็นสิง่ส�าคัญ

ในการขับเคลือ่นวัฒนธรรมแฟนคลบัผ่านการศึกษาแฟนสโมสรฟตุบอลไทย โดย

เฉพาะทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางวัฒนธรรม และทุนทางสังคม โดยทุนทาง

เศรษฐกิจได้ปรากฏให้เห็นจากการระดมทุนซื้อขายสินค้าและการท�ากิจกรรม

ภายในกลุ่ม ส�าหรับทุนทางวัฒนธรรมนั้นเกิดขึ้นจากการที่แฟนคลับใช้ทักษะ

ความรู้และความสามารถที่ได้สั่งสมมาในการผลิตสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็น 

แฟนคลับ อาทิ เพลงเชียร์ สื่อรูปภาพ เป็นต้น ในส่วนของทุนทางสังคมได้ก่อให้

เกิดการรับฟังจากสโมสรฟุตบอลและสังคมมากขึ้น ขณะที่ปฏิบัติการการมี 

ส่วนร่วมของแฟนคลับได้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทการเป็นผู้บริโภคที่ตื่นตัว 

(active consumer) ซึง่ก่อให้เกิดวฒันธรรมของการมีส่วนร่วม (participatory 

culture)

ปรากฏการณ์แฟนคลับในมุมมองของพัน ฉัตรไชยยันต์ (2561) ผ่านการ

ศกึษาวฒันธรรมแฟนของแฟนคลบัเป๊ก ผลติโชค ซึง่ได้รบัอทิธิพลจากงานศกึษา

แฟนของกาญจนา แก้วเทพ ในมิติขององค์ประกอบของวัฒนธรรมแฟน โดย

แฟนคลับของเป๊ก ผลิตโชค ได้สร้างวัฒนธรรมย่อยควบคู่กับวัฒนธรรมของ 

การมีส่วนร่วมขึ้นมาในพ้ืนที่ทางกายภาพและพื้นที่ทางสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็น

ช่องทางส�าคัญในการแสดงออกถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างแฟนคลับและศิลปิน  

การวิเคราะห์องค์ประกอบของวัฒนธรรมแฟนแสดงให้เห็นว่า แฟนคลับเป๊ก   
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ผลติโชค ส่วนใหญ่เป็นแฟนคลบัท่ีมกีารผสมผสานวถีิชีวติในพืน้ทีช่วีติประจ�าวนั 

พื้นที่กิจกรรมพิเศษระหว่างศิลปิน และพื้นท่ีกิจกรรมพิเศษระหว่างสมาชิก 

แฟนคลับ ผ่านการสนับสนุนทุนทรัพย์เพื่อส่งเสริมเป๊ก ผลิตโชค ขณะท่ีการ

แสดงออกถึงทุนสัญลักษณ์ของแฟนคลับจะแสดงออกผ่านเสื้อลายสับปะรด  

รูปจิงโจ้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเป๊ก ผลิตโชค โดยตรง อีกทั้งกลุ่มแฟนคลับของเป๊ก  

ผลิตโชค ได้มีภาษาเฉพาะของกลุ่มที่ชื่อว่า “Palitian” ในการสื่อสารระหว่าง

แฟนคลับกับศิลปินและในมิติของกระบวนการสร้างสรรค์วัฒนธรรมกลุ่มแฟน

คลับได้มีการแสดงออกตามความสามารถของตนเอง เช่น การวาดภาพศิลปะ 

เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้ผลิตทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ กลุ่มแฟน

คลับของเป๊ก ผลิตโชค มีการผสมผสานวัฒนธรรมแฟนคลับจากกลุ่มวัฒนธรรม

ย่อยอืน่ โดยเฉพาะวฒันธรรมการอปุถมัภ์ศลิปินของกลุ่มแฟนคลับศลิปินเกาหลี  

ส�าหรบับทความนีจ้ะมุง่ศกึษาปรากฏการณ์และอตัลักษณ์ของแฟนคลับ

มิกซ์ สหภาพ บนชุมชนออนไลน์อย่างทวิตเตอร์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็น

พลวัตของปรากฏการณ์ได้ชัดเจนกว่ากลุ่มในชุมชนออนไลน์แพลตฟอร์มอื่น 

เนือ่งจากในทวิตเตอร์มแีฟนคลบัทีเ่ป็นผูใ้ช้ภาษาไทยและผูใ้ช้ภาษาต่างประเทศ                

ซึ่งสามารถสร้างการมีส่วนร่วมของแฟนคลับจากการขึ้นอันดับยอดนิยมได้

มากกว่าช่องทางอื่น ๆ เช่น ไลน์สแควร์ (Line Square) ที่แม้จะเป็นชุมชนที่

สือ่สารได้รวดเรว็ แต่กม็สีมาชกิในกลุม่ได้จ�ากดัเพยีงแค่ 5,000 คน ส่วนช่องทาง

เฟซบุ๊ก (Facebook) นั้นก็ไม่สามารถสร้างปฏิบัติการการมีส่วนร่วมของ 

แฟนคลบัในการข้ึนอันดบัยอดนยิมได้เช่นเดยีวกบัทวติเตอร์ เป็นต้น ทัง้นี ้ผูเ้ขยีน

ได้ใช้วิธีการศึกษาเชิงชาติพันธุ์วรรณาดิจิทัล (netnography) ในการช่วยขยาย

ภาพของการศึกษาปรากฏการณ์ เนื่องจากกลุ่มแฟนคลับในชุมชนออนไลน์มี

ความเป็นนรินาม (anonymous) ซึง่ส่วนใหญ่จะเป็นการพดูคยุแลกเปลีย่นผ่าน

ตัวอักษร (text-based exchange) วิธีการดังกล่าวจะช่วยแสดงให้เห็นถึง

ปฏสิมัพนัธ์ของผูค้นทีอ่ยูใ่นชมุชนออนไลน์ (วลิาสนิ ีพนานครทรพัย์, 2560) ทัง้นี้ 

เพื่อให้ได้ข้อมูลส�าหรับการวิเคราะห์ควบคู่กับการศึกษาปรากฏการณ์ จึงได้มี

การเกบ็ข้อมูลเพิม่เตมิจากกลุม่แฟนคลบัจ�านวน 15 คน มีทัง้เพศหญงิ เพศชาย 

และกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศท่ีมีอายุต้ังแต่ 20 ปีขึ้นไปที่เป็นผู้ใช้ 

ทวิตเตอร์ จากการสัมภาษณ์ผ่านการรวบรวมค�าศัพท์ โดยผู้ให้ข้อมูลส�าคัญจะ

อธิบายความคิดเพิ่มเติมจากค�าศัพท์ที่ได้จัดล�าดับมา ประกอบกับวิเคราะห์

ข้อความที่ปรากฏบนพื้นที่ออนไลน์ (online text extraction and analysis) 

ผ่านแฮชแท็ก (hashtag) ที่เกี่ยวข้องกับศิลปิน ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้ได้แบ่ง

วัตถุประสงค์ของการศึกษาออกเป็น 3 ประเด็นส�าคัญ ประกอบด้วย หนึ่ง การ

ศึกษาปฏิบัติการการสร้างความหมาย ภาษา และมีม5เฉพาะของกลุ่มแฟนคลับ 

สอง การศึกษาอัตลักษณ์ของแฟนคลับ และสาม การศึกษาทุนของกลุ่ม 

แฟนคลับ ซึ่งการศึกษาเรื่องดังกล่าวจะช่วยสลายเส้นพรมแดนของภาพแฟน

คลับในฐานะของสิ่งไร้สาระ ไม่มีเหตุผล และเป็นกลุ่มที่คลั่งไคล้สู่การขีดเส้น

พรมแดนของความรู ้ใหม่ในฐานะปฏิบัติการทางวัฒนธรรมและการสร้าง 

อัตลักษณ์ภายใต้การขับเคลื่อนวัฒนธรรมย่อยและทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทาง

สังคม และทุนทางวัฒนธรรมของกลุ่มแฟนคลับมิกซ์ สหภาพ 

5 มีม (meme) เป็นสัญลักษณ์ในการถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรม มีนัยของความตลกขบขัน หรือ
เป็นข้อมูลที่ถูกส่งต่อกันผ่านรูปภาพ ตัวอักษร และวิดีโอ ซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการคิดและความ
สร้างสรรค์ของผู้ที่ท�ามีม ท�าให้มีมมีลักษณะเฉพาะและแตกต่างกันออกไป
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อัตลักษณ์ มีม และทุนในสังคมสมัยใหม่

การก่อตัวของชุมชนแฟนคลับในสังคมสมัยใหม่อาศัยปฏิบัติการทาง

วัฒนธรรมในการประกอบสร้างอัตลักษณ์ของแฟนคลับที่บ่งบอกถึงความเป็น

แฟนคลับภายในกลุ่มและแสดงให้เห็นถึงความซ้อนทับทางอัตลักษณ์ หาก

พิจารณาความหมายของอัตลักษณ์ตามอภิญญา เฟื่องฟูสกุล (2561) กล่าวว่า

อัตลักษณ์มีความเลื่อนไหลตามบริบทของวัฒนธรรมกระแสโลกาภิวัตน์ผ่าน

การกระท�าของเทคโนโลยี การเร่งของเวลา และการย่นย่อพื้นที่ให้กระชับ  

ซึ่งส่งผลให้เกิดความสลับซับซ้อนทางวัฒนธรรมและกระบวนการสร้างตัวตน

และอตัลกัษณ์ขึน้ภายใต้การด�าเนนิชวีติประจ�าวนั กระบวนการสร้างอตัลักษณ์

ภายใต้อิทธิพลของแนวความคิดหลังสมัยใหม่ได้ปฏิเสธแนวทางสารัตถนิยม 

(essentialism) และซ้อนนยัส�าคัญของการต่อรองและความสมัพนัธ์เชงิอ�านาจ

อยู่ตลอดเวลา ท�าให้อัตลักษณ์อยู่ในภาวะไม่ลงรอยและไม่หยุดน่ิงตายตัว  

อันแสดงให้เห็นถึงการต่อรองความหมาย หรือสร้างความหมายใหม่ขึ้น  

มาขณะที่ สจ๊วต ฮอลล์ (Hall 1996 อ้างถึงใน อภิญญา เฟื่องฟูสกุล, 2561)  

ได้กล่าวถึงอัตลักษณ์ในฐานะสิ่งประกอบสร้างท่ีเกิดจากหลายองค์ประกอบ  

ภายใต้บริบทหนึ่งการแสดงออกของอัตลักษณ์บุคคลอาจเกิดจากองค์ประกอบ

บางส่วนเท่าน้ัน แต่เมื่ออยู่ในบริบทที่แตกต่างออกไปอาจมีการเชื่อมต่อองค์

ประกอบอื่นเพื่อแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์ของบุคคล เมื่อพิจารณาอัตลักษณ์ใน

ฐานะความเลื่อนไหลภายใต้กรอบเควียร์ศึกษา (queer studies) ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านสื่อและวัฒนธรรมศึกษา โจดี เทย์เลอร์ (Jodie Taylor) (2013) สะท้อนให้

เห็นว่ากรอบคิดเควียร์ศึกษามองอัตลักษณ์และความเลื่อนไหลเป็นไปตามแบบ

ธรรมชาติและมีความไม่คงที่ อีกทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงการต่อต้านการ 

อยูใ่นกรอบ หรอืการออกนอกขนบ และวพิากษ์ความพยายามในการท�าให้เป็น

ปกติ แต่การศึกษาเควียร์นับเป็นการศึกษาที่ได้สลายพรมแดนความรู้ให้มี

ลักษณะของความยดืหยุน่มากขึน้ เช่นเดยีวกับ สตเีวน ซดีแมน (Seidman 1993 

อ้างถึงใน นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2553) ได้เสนอให้พิจารณาอัตลักษณ์ผ่านมุมมอง

ของการเมืองของการล้มล้าง (politics of subversion) อัตลักษณ์จึงเป็นสิ่งที่

ไม่มเีอกภาพและสามารถเปลีย่นแปลงได้ตลอดเวลา รวมไปถงึการมองอตัลกัษณ์

ว่าเป็นสิ่งประกอบสร้างและการแสดงออกเชิงสังคม

การประกอบสร้างอัตลักษณ์ผ่านปฏิบัติการการสร้างความหมายของ 

แฟนคลบัสะท้อนให้เหน็ถงึความสัมพนัธ์ของแฟนคลบักบัศลิปิน ดงัที ่มเิชล เดอ 

เชอร์โต (1984) อธิบายถึงความเป็นชุมชนของแฟนคลับว่าจะต้องมีปฏิบัติการ

ที่เป็นกิจกรรมเฉพาะของกลุ่มขึ้นมา เพื่อมุ่งความสนใจในการสร้างวัฒนธรรม 

ที่เหมาะสมขึ้นมา ดังนั้น วัฒนธรรมแฟนจึงมีความสลับซับซ้อน และมีความ

เล่ือนไหลผ่านปฏสิมัพนัธ์ของแฟนคลบั หากพจิารณาประกอบกับความคิดของ 

แอนโทนี กิดเดนส์ (Giddens 1990 & 1991) ที่อธิบายถึงกระแสโลกาภิวัตน์ที่

ได้เข้ามาสร้างพื้นที่ความคิดและความสัมพันธ์ทางสังคมใหม่ ประกอบกับสื่อได้

เข้ามามีบทบาทในการสร้างอัตลักษณ์ของบุคคลและกลุ่มบุคคล โลกาภิวัตน์จึง

เป็นส่ิงส�าคญัทีเ่ชือ่มต่อระบบความหมายใหม่ของสงัคม เม่ือมองปฏบัิตกิารการ

สร้างชุดสัญลักษณ์ของชุมชนแฟนเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางสังคม

สมยัใหม่และประกอบสร้างความเป็นแฟนคลบัขึน้มา กาญจนา แก้วเทพ (2555) 

กล่าวว่าการเคลื่อนเข้าสู่โลกสมัยใหม่ไม่ได้ท�าให้วัฒนธรรมเริ่มออกห่างจาก

ศาสนา แต่กลับสถาปนาวัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ์กับศาสนาขึ้นมาใหม่โดยมี

ศิลปินเป็นศาสดา โดยที่ศาสนาจะต้องมีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบส�าคัญ 

อกีสองประการคือ ต�านานและความเช่ือ องค์ประกอบดงักล่าวได้ก่อให้เกิดการ

สร้างความสัมพันธ์และความคิดใหม่ทางสังคมของกลุ่มแฟนคลับ อีกทั้งยังเป็น

ชุดสัญลักษณ์ของชุมชนแฟนคลับที่บ่งบอกถึงความเป็นแฟนได้อีกด้วย
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ขณะที่การน�ามีม การสร้างสรรค์วัฒนธรรม และการผลิตสื่อด้วยตนเอง

มาเป็นส่วนหน่ึงในการพจิารณาปฏบัิตกิารของแฟนคลบั ไลมอร์ ชฟิแมน (Limor 

Shifman) ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาวัฒนธรรมสมัยนิยม (popular culture) 

(2013) ได้อธบิายถงึมมีในมมุมองทางสงัคมวทิยา โดยชฟิแมนอธบิายว่ารปูภาพ 

GIF หรือวิดีโอได้สร้างความเปลี่ยนแปลงต่อสังคมผ่านการแพร่กระจายไปตาม

ช่องทางบนโลกออนไลน์ต่าง ๆ โดยมีมเกิดขึ้นจากประสบการณ์ทางวัฒนธรรม

ที่แบ่งปันระหว่างผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและผู้ผลิตมีม ซึ่งก่อให้เกิดการแสดงออก 

ทางวัฒนธรรมบนโลกอินเทอร์เน็ตอย่างหลากหลาย มีมจะแสดงออกถึงความ

เป็นกลุ่ม หรือที่เรียกว่าอัตลักษณ์ของแฟนคลับได้เป็นอย่างดี ในทางเดียวกัน 

การพจิารณาการประกอบสร้างอตัลกัษณ์ของแฟนคลับ เฮนรี เจนกินส์ (Henry 

Jenkins) (2006) นักวิชาการด้านสื่อชาวอเมริกันได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของ

แฟนคลับผ่านหนังสือเรื่อง Fans, Bloggers and Gamers: Exploring 

Participatory Culture ซึง่แฟนคลบัจะมส่ีวนร่วมในการสร้างสรรค์วฒันธรรม

ของกลุม่ผ่านการผสมผสานเทคโนโลยแีละเครือ่งมอืทีท่นัสมยัในการผลติส่ือด้วย

ตนเอง (Do-It-Yourself: DIY) ส่งผลให้แฟนคลับกลายเป็นผู้กระตือรือร้นใน

กระบวนการบริโภคสื่อปัจจุบัน ขณะท่ี ยาเซค โนซิวสกี และจูเลีย ชินส์กา 

(Jacek Nożewski and Julia Trzcińska) (2016) นักวิชาการด้านการสื่อสาร

ในสังคมและแฟนศึกษา กล่าวถึงการสร้างชุดสัญลักษณ์ของชุมชนแฟนที่ 

แตกต่างกันออกไปในแต่ละชุมชนแฟนคลับ โดยชุดสัญลักษณ์เหล่านี้อาจกล่าว

ได้ว่าเป็นภาษาเฉพาะกลุม่ท่ีช่วยในการสือ่สารและการรบัรูข้องแฟนคลบั ภาษา

จึงเป็นเสมือนเครื่องมือในการสร้างเครือข่ายและความหมายภายในให้กลุ่ม 

แฟนคลับเพื่อการสื่อสารเชื่อมต่อซึ่งกันและกัน 

ภาพสะท้อนของความสมัพนัธ์ระหว่างทนุกบัแฟนคลับนบัได้ว่าเป็นส่วน

ส�าคัญในการท�าความเข้าใจปฏบิตักิารการประกอบสร้างอตัลักษณ์ของแฟนคลับ 

โดยการสนบัสนนุศลิปินถอืได้ว่าเป็นการขบัเคลือ่นส�าคญัของกลุม่แฟนคลบัโดย

เฉพาะการอาศัยสิ่งที่เรียกว่าทุน ปิแอร์ บูร์ดิเยอ นักสังคมวิทยาชาวฝร่ังเศส 

อธิบายถึงทุนไว้อย่างกว้างขวาง 3 ประเภท ประกอบด้วย ทุนทางเศรษฐกิจ  

ทุนทางวัฒนธรรม และทุนทางสังคม โดยทุนท้ังสามประเภทไม่ได้แยกขาด 

ออกจากกันแต่กลับสร้างความเชื่อมโยงและเง่ือนไขซ่ึงกันและกัน (Bourdieu, 

1986; ชนิดา เสงี่ยมไพศาลสุข, 2550; รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข, 2559) อีกทั้ง

ทุนยังเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนรูปได้และเป็นสิ่งก�าหนดต�าแหน่งที่ทางสังคม  

ทุนทางเศรษฐกิจถือได้ว่าเป็นทุนที่สามารถจับต้องได้ในรูปของทรัพย์สิน เช่น 

เงิน ที่ดิน และทรัพย์สมบัติ เป็นต้น ส่วนทุนทางวัฒนธรรมจะปรากฏลักษณะ

ส�าคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1) ทุนทางวัฒนธรรมที่ถูกฝังในรูปของการแสดงออก

ของร่างกายและจิตใจ (embodied state) เป็นทุนที่อาศัยระยะเวลาในการ

สั่งสมและแตกต่างตามการขัดเกลาทางสังคมของแต่ละครอบครัว 2) ทุนทาง

วัฒนธรรมทีถู่กท�าให้เป็นรูปธรรม (objectified state) สามารถจบัต้องได้ อาทิ 

ภาพวาด รปูป้ัน งานวจิยั และนวตักรรม เป็นต้น ซึง่ทนุลกัษณะนีม้คีวามสมัพนัธ์

กับทุนทางเศรษฐกิจและทุนทางสัญลักษณ์ในมิติของการบริโภคสินค้าทาง

วฒันธรรม และ 3) ทุนทางวฒันธรรมทีอ่ยู่ในรปูของสถาบนั (institutionalized 

state) เป็นทนุทางวฒันธรรมทีย่ดึโยงกบัความเป็นสถาบันทางสงัคม โดยเฉพาะ

ในสถาบนัการศึกษาท่ีเป็นการจัดล�าดบัช่วงช้ันทางสังคมอย่างเหน็ได้ชัดผ่านทุน

ทางวัฒนธรรมของปัจเจกบุคคล และในส่วนของทุนทางสังคมนั้นสามารถ

พิจารณาได้จากการสร้างเครือข่ายจากการรวมตัวกันและความรู้สึกร่วมในการ

เป็นสมาชิก เช่น กลุ่มแฟนคลับที่คอยประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เก่ียวข้องกับ

ศิลปิน เป็นต้น (Bourdieu, 1986; ชนิดา เสงี่ยมไพศาลสุข, 2550; รุ้งนภา 

ยรรยงเกษมสุข, 2559)
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ดังนั้น เพื่อให้เห็นความเป็นชุมชนของแฟนคลับ และการประกอบสร้าง

อัตลักษณ์ของแฟนคลับเพื่อ บ่งบอกถึงความรู้สึกร่วมเดียวกันจนกลายเป็น 

แฟนด้อม การศึกษาแฟนคลับของมิกซ์ สหภาพ ครั้งนี้จึงได้แบ่งประเด็นการ

อภิปรายปรากฏการณ์ออกเป็น 4 ประเด็นส�าคัญคือ 1) ปฏิบัติการสร้างความ

หมายของแฟนคลับมิกซ์ สหภาพ 2) ภาษาและมีมที่แสดงถึงการสื่อสารภายใน

กลุ่มระหว่างศิลปินและแฟนคลับผ่านภาษามิก  และการท�ามีมของกลุ่มแฟน

คลับ 3) อัตลักษณ์ของแฟนคลับมิกซ์ สหภาพ เพื่อท�าความเข้าใจกระบวนการ

สร้างตวัตนและอัตลักษณ์ภายใต้บรบิทของชมุชนแฟนคลบั และ 4) ทนุในฐานะ

ปฏิบัติการการขับเคลื่อน และการสนับสนุนศิลปินของกลุ่มแฟนคลับ

ปฏิบัติกำรกำรสร้ำงควำมหมำย
ของแฟนคลับมิกซ์ สหภำพ

มกิซ์เป็นคนทีว่างตวัดมีคีวามรบัผดิชอบ ฉลาดตอบค�าถาม

และที่ส�าคัญคือจุดยืนทางสังคม ใช้สื่ออย่างมีประโยชน์และ

สร้างสรรค์ เข้าใจสถานการณ์ความเป็นไปของแฟนคลบั ท�าให้เรา

เห็นถึงความจริงใจของเขา

ส่วนผสมของมิกซ์คนที่ 1, สัมภาษณ์, 4 พฤษภาคม 2564

การพจิารณาปฏบิตักิารของแฟนคลบัอาจต้องเร่ิมท�าความเข้าใจจากการ

ตั้งชื่อแฟนคลับเป็นล�าดับแรก โดยการรวมกลุ่มของแฟนคลับต้องมีชื่อเรียก

ภายในกลุ่มและสีที่ศิลปินช่ืนชอบเป็นสัญลักษณ์เพ่ือบ่งบอกความแตกต่าง

ระหว่างแฟนคลับกลุ่มอื่น โดยส่วนใหญ่ชื่อเรียกและสีมักเกิดจากความสัมพันธ์

ระหว่างศิลปินกับแฟนคลับ ซึ่งแฟนคลับของมิกซ์ สหภาพ มีการรับรู้ร่วมกันถึง

สัญลักษณ์และความรู้สึกร่วมของความเป็นชุมชนแฟนผ่านภาพแทนที่ชื่อว่า 

“ส่วนผสมของมิกซ์” เนื่องจากเป็นการเปรียบแฟนคลับเสมือนส่วนประกอบ

ส�าคัญที่เป็นแรงผลักดันส�าคัญของตัวศิลปิน ขณะที่ความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม

ของแฟนคลับจะมีความรู้สึกว่าชุมชนแฟนเป็นพื้นที่ปลอดภัยและเป็นพื้นที่การ

แลกเปล่ียนความรู้สึกให้ค�าปรึกษาซึ่งกันและกัน “เราก็รู้สึกดี อิ่มเอมใจมากๆ 

นะคะ ส่วนผสมของมิกซ์อบอุ่นและเป็นกัลยาณมิตรต่อกันมากๆ ไม่ใช่แค่เรามี

คนทีเ่รารัก คือน้องมิกซ์ แต่เราแบ่งปันความรกั แชร์ประสบการณ์รกักันเองด้วย” 

(ส่วนผสมของมิกซ์คนที่ 2, สัมภาษณ์, 4 พฤษภาคม 2564) อีกท้ังยังแสดง 

ให้เห็นถึงความเป็นผู้น�าของกลุ่ม โดยมีมิกซ์ สหภาพ เป็นศูนย์กลางของการ

หลอมรวมความรู้สึกและประกอบสร้างความเป็นแฟนคลับขึ้นมา โดยในกลุ่ม

แฟนคลบัมกิซ์ สหภาพ มีต�านานการเกิดเป็นแฟนคลับท่ีก่อตวัภายใต้บรบิทของ

ซรีส์ีดงัเรือ่งนทิานพนัดาว ซึง่นบัได้ว่าเป็นจดุเริม่ต้นส�าคัญของแฟนคลบัส่วนใหญ่

ในการติดตามมิกซ์ สหภาพ อีกทั้งต�านานการเกิดขึ้นของแฟนคลับก็มีลักษณะ

เฉพาะจากการสนับสนุนศิลปินในลักษณะของการเป็นคู่ชิพ (ship) อันเป็น 

ผลมาจากการสวมบทบาทตวัละครพระเอกและนายเอกของเอร์ิท พิรพัฒน์ และ

มกิซ์ สหภาพ ซึง่เป็นแรงผลกัดนัส�าคัญในการเกิดเป็นของแฟนคลบัมิกซ์ สหภาพ 

โดยมีตัวกระท�าภายนอกกลุ่มเข้ามามีบทบาทในการสร้างความสัมพันธ์และ 

ก่อรูปแฟนคลับขึ้นมาตามที่แฟนคลับได้กล่าวว่า “ซีรีส์นิทานพันดาว เล่นได ้

โดดเด่นและมีเสน่ห์มาก เรื่องแรกส�าหรับเขาถือว่าท�าได้ดีเกินคาด หลงมากๆ  

ก็เพราะตามดูเอิร์ทมิกซ์นั่นแหละ ได้เห็นความธรรมชาติของเขา” (ส่วนผสม 

ของมิกซ์คนที่ 3, สัมภาษณ์, 4 พฤษภาคม 2564) 
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ขณะที่ความเช่ือส่วนใหญ่ของกลุ่มมิกซ์ สหภาพ จะเป็นเรื่องของการ

รักษาภาพลักษณ์ รวมไปถึงการสนับสนุนให้มีสินค้าและโฆษณาเข้ามาสร้าง 

รายได้ให้กบัศลิปิน โดยแฟนคลบัจะช่วยซือ้สนิค้าและบริการท่ีมศีลิปิน เป็นผู้น�า

เสนอสินค้า เมื่อเชื่อมโยงกับปฏิบัติการในระดับชีวิตประจ�าวันแล้วการที่ได้เข้า

มาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มแฟนคลับที่มีศิลปินเป็นศูนย์กลางของความเชื่อแล้ว

แฟนคลับได้ท�ากิจกรรมร่วมกันบนพื้นที่ชุมชนออนไลน์ เช่น การบริจาคสิ่งของ

ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  

2019 และการช่วยเหลือสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งในนามของมิกซ์ สหภาพ และกลุ่ม

แฟนคลับ เป็นต้น ถึงแม้ว่าชุมชนออนไลน์จะเป็นพื้นที่เชื่อมต่อแบบนิรนาม แต่

การที่แฟนคลับได้สื่อสารแลกเปลี่ยนระหว่างกันผ่านตัวบทข้อความ การพูดคุย

แลกเปลี่ยนเหล่านี้ได้กลายเป็นเสมือนการสร้างตัวตนและเป็นพ้ืนท่ีปลอดภัย 

ในการบอกเล่าความรู้สึกที่ได้รับแรงกดดันทางสังคมทั้งจากเรื่องการเรียนและ

การท�างาน จนท�าให้พื้นที่ปลอดภัยดังกล่าวกลายเป็นส่วนหนึ่งของแฟนคลับที่

เม่ือมเีวลาว่างจากการท�างาน หรอืการเรยีน หากมเีรือ่งเดือดร้อน   กจ็ะมาบอก

เล่าความรู้สึกซึ่งกันและกันผ่านแฮชแท็กประจ�าของศิลปิน และบางครั้งศิลปิน

ก็จะเข้ามาให้ก�าลังใจ หรือพูดคุยตอบโต้ระหว่างแฟนคลับด้วยกันเอง แต่การ

บอกเล่าเรือ่งราวของแฟนคลบัมกัหลีกเลีย่งเรือ่งราวทีจ่ะสร้างความกดดันต่อตัว

ศิลปิน ซึ่งท�าให้แฟนคลับได้รับการเติมเต็มความรู้สึกและมีก�าลังใจในการท�า

กิจกรรมในชีวิตประจ�าวันได้ต่อไป ในอีกมิติหนึ่งศิลปินได้กลายเป็นศูนย์กลาง

ของการท�าความดีและการช่วยเหลือสังคมผ่านการระดมทุนของแฟนคลับและ

ศิลปิน ซ่ึงการที่แฟนคลับระดมทุนได้จะต้องเกิดจากความไว้เนื้อเชื่อใจ ศิลปิน

จึงเป็นปัจจัยเช่ือมโยงท่ีส�าคัญในการระดมทุนให้ประสบความส�าเร็จผ่านการ 

ช่วยส่งต่อข้อความ (retweet) หรือการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  

การช่วยเหลอืและสนับสนนุผูป้ระกอบการทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 ย่านอโศก ซึง่เป็นย่านท่ีตัง้ของบรษิทัท่ีศิลปิน

สังกัด ผ่านการท�านิทรรศการภาพถ่ายผ่อนคลายความคิดถึงเน่ืองในวันคล้าย 

วันเกิดของศิลปิน และการอวยพรผ่านแฮชแท็ก #Mixxiw23ยังจิ๋ว หรือการ 

จัดท�าโครงการ “MIXXIW CHARITY” เพือ่ช่วยเหลอืสตัว์ในช่วงสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงกิจกรรม 

เข้ากบัภมูหิลงัทางสังคมของศลิปินทีเ่รยีนคณะสตัวแพทยศาสตร์ เป็นต้น ปฏบิตัิ

การระดับชีวิตประจ�าวันที่เชื่อมโยงกับการมองศิลปินเป็นศาสดาของศาสนา 

แฟนคลับได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นศูนย์กลางของการกระท�าการภายในกลุ่ม 

และเป็นแรงผลักดันส�าคัญของแฟนคลับในการสนับสนุนศิลปิน

จากที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นถึงปฏิบัติการสร้างความหมายของ

แฟนคลับมกิซ์ สหภาพ ผ่านการสถาปนาวฒันธรรมทีมี่ความสมัพนัธ์กับศาสนา

ขึ้นมาใหม่โดยมีศิลปินเป็นศาสดา ประกอบกับการก่อตัวขึ้นของแฟนคลับจาก

ซีรีส์นิทานพันดาว ได้ท�าให้การรวมกลุ่มของแฟนคลับมีความเข้มแข็งและมี

กจิกรรมร่วมกนัภายในกลุม่ ซึง่แสดงให้เหน็ถงึความสลบัซบัซ้อนของชุมชนแฟน

คลับมิกซ์ สหภาพ ที่มีโครงสร้างความสัมพันธ์และตัวกระท�าการที่หลากหลาย

ในการก่อรปูวฒันธรรมแฟนคลบัข้ึนมา กลุ่มแฟนคลบัมกิซ์ สหภาพ ไม่ได้มเีพยีง

แฟนคลับทีเ่ป็นชาวไทยเท่านัน้ แต่คลืน่อิทธิพลของสือ่ได้ส่งกระแสความชืน่ชอบ

ข้ามประเทศไปยงัประเทศต่างๆ เช่น ประเทศจนี ประเทศฟิลปิปินส์ เป็นต้น ซึง่

ส่วนใหญ่จะมีการสร้างปฏสิมัพนัธ์ร่วมกันระหว่างแฟนคลบัชาวไทยกับชาวต่าง

ประเทศผ่านการใช้แฮชแทก็ร่วมกนั แต่มคีวามแตกต่างกนัในการเรยีกชือ่ศลิปิน 

ซึง่เป็นความพยายามปรบัช่ือศิลปินให้กลายเป็นภาษาท้องถิน่ของตน เช่น แฟน

คลับชาวจีนจะเรียก แทนมิกซ์ สหภาพว่า 汪始慧 (วังสื่อฮุ่ย) เป็นต้น แสดงให้

เห็นถึงการต่อรองและสร้างความหมายภายในกลุ่มระหว่างแฟนคลับชาวไทย

และชาวต่างประเทศ แต่ก็ยังมีจุดร่วมความสนใจเดียวกันคือเป็นแฟนคลับของ
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มิกซ์ สหภาพ นอกจากน้ี ความเป็นชุมชนแฟนและแฟนคลับจะมีการควบคุม

และสื่อสารผ่านแฟนเบส (fanbase)6 หรือที่เรียกว่า “บ้านเบส” เป็นหลัก ซึ่ง

จะสร้างสรรค์กิจกรรมการเล่นแฮชแท็กในเหตุการณ์ส�าคัญ เช่น เมื่อเผยแพร่

เพลงที่ชื่อว่า “คนแบบไหน” ขับร้องโดยมิกซ์ สหภาพ ประกอบซีรีส์ปลาบนฟ้า 

แฟนเบสก็จะท�าการประชาสัมพันธ์โดยใช้แฮชแท็ก #คนแบบไหนMix เป็นต้น 

และประชาสัมพันธ์งานท่ีเกี่ยวข้องกับศิลปิน ซึ่งจะปฏิบัติการผ่านบัญชีผู้ใช้ใน

ทวิตเตอร์ เช่น @MixOfficialFC และ @BMixxiw เป็นต้น แสดงให้เห็น

วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมภายในกลุ่มของแฟนคลับ    

ภำษำมิกถึงวัฒนธรรมมีม

เป็นกลุม่แฟนคลบัท่ีสร้างสรรค์ในการท�าคอนเท้นมาหยอก 

(แกง) กับศลป (ศิลปิน-ผู้เขียน) มาก ๆ

ส่วนผสมของมิกซ์คนที่ 5, สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2564

การตอบโต้ระหว่างศลิปินกบัแฟนคลบัของมกิซ์ สหภาพ นบัเป็นเอกลกัษณ์

ส�าคัญทีบ่่งบอกถงึความเป็นชมุชนแฟนโดยจะมกีารโต้เถยีงและคอยตอบค�าถาม

แฟนคลับของศิลปินในลักษณะเชิงขัดแย้งและไม่ลงรอยกันอยู่ตลอดเวลา ซึ่ง 

นบัเป็นการสร้างสีสนัของกลุม่แฟนคลบั ดงัเช่นแฟนคลบัผูใ้ช้ทวติเตอร์รายหนึง่

เขียนว่า “พิ้เอิ้ด (พี่เอิร์ท-ผู้เขียน) เส้นเลือดขึ้นที่แขน มิกซิวเส้นเลือดขึ้นที่คอ 

เถียงแม่คอเป็นเอ็น!” ศิลปินจึงได้ท�าการตอบกลับว่า “แค่นี้ก็รู้แล้วว่าล�าเอียง” 

รวมไปถึงการแกล้งกันระหว่างศิลปินและแฟนคลับผ่าน retweet เช่น “มิก 

6 แฟนเบส หมายถงึบญัชผีูใ้ช้งานทวติเตอร์ทีเ่ป็นบญัชหีลกั หรอืบญัชีทางการของกลุม่แฟนคลบัในการ
เผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมส�าหรับการสนับสนุนศิลปินที่ตนชื่นชอบ

ถ้าคุณสังเกตเห็นฉัน ฉันจะเรียนหนัก” มีการตอบกลับว่า “ฉันก็หนัก น�้าหนัก” 

หรือ “มกิไม่แนบหรอก ลองมาแนบด ิฉนัจะยอมกินอาหารหมาทัง้เดอืนอย่างที่

บอกเลย” ก็มีการตอบกลับว่า “เตงจะคืนค�าม้ัยคะ” เป็นต้น การแกล้งกัน

ระหว่างศิลปินและแฟนคลับของมิกซ์ สหภาพ อาจถือได้ว่าเป็นการเข้าถึงการ

พูดคุยสื่อสารระหว่างกันและสลายเส้นพรมแดนของการปิดกั้นความสัมพันธ์

แบบคู่ตรงข้ามคือ ศิลปินกับแฟนคลับ แต่ได้ก่อเส้นพรมแดนใหม่ของความ

สัมพันธ์ท่ีแนบแน่นระหว่างแฟนคลับและศิลปินมากขึ้น ในมิติของภาษาการ

ส่ือสารภายในกลุ่มก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งบ่งบอกวัฒนธรรมย่อยเฉพาะกลุ่มของ 

แฟนคลับ (กาญจนา แก้วเทพ, 2555) ในกลุ่มแฟนคลับของมิกซ์ สหภาพ  

ไมไ่ดม้ชีื่อเรียกอยา่งชดัเจน แตอ่าจเรยีกอยา่งหลวมว่า “ภาษามกิ” โดยปรากฏ

ขึ้นในการสื่อสารในทวิตเตอร์ของศิลปินกับแฟนคลับ โดยมีลักษณะส�าคัญที่น่า

สนใจคือ 1) การพิมพ์อักษรแบบนิ้วเบียดผ่านการใช้แป้นพิมพ์ในโทรศัพท์ อาทิ 

“อย่ามัน้ใจไป” (อย่ามัน่ใจไป-ผูเ้ขยีน) “ดดุ้วยดนัส”ิ (ดดู้วยกนัส-ิผูเ้ขยีน) เป็นต้น 

อกีทัง้ยงัมกีารแสดงให้เหน็ถงึความตัง้ใจในการใช้ภาษาของศิลปิน เช่น “คุณพริ๊

บ้านอยู่ธิหนัยคล๊า” “เทอโพธิสัตว์หรอ เราโพอะราไม่ลูเฬื่องเลย” “ส๊วย” 

เป็นต้น และปรากฏการฉวยใช้ทางวัฒนธรรมผ่านภาษาเหนือ เนื่องจากศิลปิน

มีภูมิหลังอยู่จังหวัดล�าปาง ตัวอย่างเช่น “ปุ้ดตืนเจ้า” หมายความว่าขาดทุนใน

ภาษาเหนือ เป็นต้น 2) การใช้ภาษาสื่อความหมายความสัมพันธ์ของแฟนคลับ

และศิลปิน ซึ่งเรียกความสัมพันธ์ระหว่างกันส่วนใหญ่ว่า “แม่ต๋า” กับ “ลูกต๋า” 

ตัวอย่างเช่น “แม่ต๋ามากอด ตบหวัปุปุหน่อย” “อนุแมะตบหวัปุปุ” “มามุจมุา” 

“อุนแมะอุ้มชูนุหน่อย” เป็นต้น ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงการอ้อนแฟนคลับ

ผ่านภาพแทนของภาษาสญัลกัษณ์ของความเป็นเดก็ทีอ่าจจะยงัไม่สามารถจบัใจ

ความได้ชดัเจน หรอือาจไม่มีความหมาย แต่แฟนคลบัส่วนใหญ่จะมีความเข้าใจ

ในสิ่งที่ศิลปินพยายามจะสื่อสารชัดเจน หรืออาจไม่มีความหมาย แต่แฟนคลับ

ส่วนใหญ่จะมีความเข้าใจในสิ่งที่ศิลปินพยายามจะสื่อสาร 

วารสารสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ภาพที่ 1 มีมที่ใช้ในกลุ่มแฟนคลับของมิกซ์ สหภาพ ใน 

#เอิร์ทมิกซ์สาดน�้ากันDay1

 ที่มา: ทวิตเตอร์ @jangbts_exo และ @dolidays (2564)

ปฏิบัติการสร้างความหมายผ่านมีมบนโลกทวิตเตอร์ของแฟนคลับมิกซ์ 

สหภาพ ร่วมกับแฟนคลับเอิร์ท พิรพัฒน์ แสดงให้เห็นถึงการมีปฏิสัมพันธ์

ภายนอกกลุม่แฟนคลบั ซ่ึงมีช่วงเวลาทีน่่าสนใจคอืแฮชแทก็ #เอร์ิทมิกซ์สาดน�า้

กันDay1 #เอิร์ทมิกซ์สาดน�้ากันDay2 และ #เอิร์ทมิกซ์สาดน�้ากันDay3 โดย

เรยีกว่า “สงกรานต์ทพิย์” ในช่วงเมษายน 2564 ทีผ่่านมา เนือ่งจากประเทศไทย

ได้เข้าสู่การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกที่สาม ส่งผล

ให้การจัดกิจกรรมสงกรานต์ตามแบบวัฒนธรรมสมัยใหม่ได้ถูกยกเลิกไป 

แฟนคลับจึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมถึงศิลปินเพื่อสร้างสีสันและความสุขผ่านการ

ใช้มีมทีเ่ก่ียวข้องกับสงกรานต์โดยตดัต่อหน้าศลิปิน ซึง่ช่วยแสดงความรูส้กึห่วงใย

และคิดถึงของแฟนคลับ อีกท้ังยังแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม

ของแฟนคลบัในการผลติมมีและการสร้างสรรค์ภาษาเฉพาะขึน้มา ดังนัน้ ภาษา

และมีมเป็นการแสดงให้เห็นว่ากลุ่มแฟนคลับจะมีลักษณะเฉพาะ โดยมีมจะมี

ลักษณะศีรษะโตและเป็นการแกล้งศิลปินผ่านความคิดสร้างสรรค์และทักษะ

ความสามารถในการตัดต่อของกลุ่มแฟนคลับ เช่นเดียวกับการใช้ภาษามิกที่มี

ลักษณะเฉพาะและอาศัยการสร้างสรรค์ขึ้นมาระหว่างแฟนคลับและศิลปิน

อนัเป็นนยัส�าคัญของการบ่งบอกถงึความเป็นแฟนคลบัโดยเฉพาะ อีกทัง้ยงัแสดง

ให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและมีทักษะการสร้างสรรค์ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 

ของกลุ่มแฟนคลับ

แม่ต�ำ ถึง แฟนต�ำ: กำรเลื่อนไปไหลมำ
ของอัตลักษณ์แฟนคลับ   

ไม่ใช่เสียงมิกแน่นอน หม่ามิ๊จ�าได้เพราะคลอดออกมาเอง 

เสียงอุแว้หนูไม่ใช่โทนนี้ ถ้าใช่ชั้นจะลาออกจากวงการแม่ต๋า ไม่รู้

จะอยู่ท�าไมถ้าเสยีงลกูยงัจ�าไม่ได้ มิกแกจ�าไว้นะว่าแอคไหนทีเ่ป็น

แม่ต๋าตัวจริง

ส่วนผสมของมิกซ์คนที่ 4, สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2564

การเล่ือนไหลและการประกอบสร้างอัตลักษณ์ของแฟนคลับมิกซ์ สหภาพ 

เป็นสิง่ส�าคญัท่ีน่าสนใจเม่ือพจิารณาจากความสัมพนัธ์ระหว่างแม่ต๋า (แฟนคลับ

ส่วนใหญ่) กับลูกต๋า (ศิลปิน) โดยเป็นการสร้างเงื่อนไขการประกอบสร้างอัต

ลักษณ์แฟนคลับจากการที่ศิลปินมีความขี้อ้อนและแสดงออกถึงความเป็นลูก

ผ่านการส่ือสารทางภาษาและรปูภาพทีศ่ลิปินลงในสือ่โซเชยีลมเีดยี และในขณะ

เดียวกันก็ปรากฎความไม่ลงรอยและไม่ต่อเนื่องขึ้นในกลุ ่มแฟนคลับมิกซ์ 

วารสารสหว�ทยาการ ว�ทยาลัยสหว�ทยาการ
มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�

ป�ที่ 18 ฉบับที่ 2 
(กรกฎาคม – ธันวาคม 2564)  6766



สหภาพ ผ่านแฟนคลับย่อยที่เรียกว่าแฟนต๋า ซึ่งมีลักษณะชื่นชอบในตัวศิลปิน                  

โดยแสดงออกถึงความเป็นแฟนประกอบกับมีการไหลเลื่อนไปมาระหว่างแฟน

ต๋าและแม่ต๋า เรียกว่า “การพลิกโพ7” และ “แม่ปลอม” แสดงให้เห็นถึงความ

เลื่อนไหลของอัตลักษณ์ภายในกลุ่มแฟนคลับ 

การประกอบสร้างอัตลักษณ์ของแฟนคลับมิกซ์ สหภาพ มีลักษณะของ

การไม่หยุดนิ่งตายตัวและมีการต่อรองความหมายอยู่ตลอดเวลา จะเห็นได้จาก

ความเป็นแม่ซึง่อาจถอืได้ว่าเป็นความหมายหลกัทีแ่ฟนคลับมใีห้ศลิปิน ซ่ึงอาศยั

ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปินกับแฟนคลับเข้ามาเป็นแรงผลักในการก่อรูป ของ

ความหมายของแฟนคลับ อีกทั้งยังมีสิ่งที่อยู่ภายนอกความสัมพันธ์ระหว่าง

ศิลปินกับแฟนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในปฏิบัติการการสร้างความหมายของ 

แฟนคลับ คือ คู่ชิพ (ship)8 จะเห็นได้จากส่วนหนึ่งของแฟนคลับที่แสดง 

อัตลักษณ์ถึงความเป็นแม่ “ไม่ขอพูดเยอะนะคะ แค่บดอ้อยป้อนลูกก่อนส่งไป

ผาปันดาวก็เหนื่อยพอแล้ว ลูกเพิ่งจะ 2 ขวบ 3 เดือน ไปซบไปอ้อนขอก�าลังใจ

เจ้าโลกนั้น แล้วคิดจะมาง้อแม่ต๋าง่าย ๆ ก็ได้แต่กุมใจ ไหนจะต้องคอยปลอบใจ

ตวัเองเวลาลกูไปหลงเจ้าโลกนัน้อกี เลีย้งได้แค่ตวัจรงิ ๆ  ค่ะ” ซ่ึงในกลุ่มของแฟน

คลับในส่วนที่แสดงออกถึงความเป็นแม่จะอาศัยลักษณะส�าคัญของศิลปิน 

ผ่านภาษาเฉพาะ อาทิ เจ้าจิ๋ว ตะเร้กตะน้อย แม่ต๋า และน้อนหงึแล้ว เป็นต้น 

ขณะท่ีอตัลกัษณ์ของแฟนคลับ #มซพผจจร (มกิซวิโพผัวจงเจริญ-ผูเ้ขยีน) เกดิขึน้

จากการที่ศิลปินแสดงออกถึงเสน่ห์ความเป็นชาย ดังที่ผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่ง

7 การพลิกโพ เป็นการสลับคู่ความสัมพันธ์ผ่านการแสดงออกถึงความเป็นชาย (masculinity) และ 
ความเป็นหญงิ (femininity) โดยช่วงแรกปรากฏในนยิายทีส่ลบัความสมัพันธ์ให้พระเอกเป็นนายเอก 
และนายเอกเป็นพระเอก ต่อประเด็นนี้ ค�าว่าพลิกโพยังมีนัยยะของการใช้แตกต่างออกไปตามการ
ตีความของแต่ละบุคคล

8 คูช่พิ แผลงมาจากค�าว่า relationship ซึง่กลุ่มแฟนคลับจะตคีวามจบัคูศ่ลิปินชายทีช่ืน่ชอบ หรอืเรยีก
อีกอย่างว่า “จ้ิน” โดยเป็นการแสดงออกของแฟนคลับที่อยากให้คู่ศิลปินชายท่ีชื่นชอบเป็นคู่รักกัน
จริง เรียกว่า “คู่จริง”

สือ่สารผ่านข้อความว่า “แฟนต๋า แฟนต๋าเต้าอ่ัน บะเป็นอิแม่ห้ือหน่องแล้ว ป้ีจะ

เป๋นแฟนต๋าาา #มซพผจจร” อีกทั้งยังปรากฏให้เห็นได้จากการสวมบทบาท 

ตัวละครของศิลปิน เช่น “เมืองน่านแม่งหล่อชิบหาย เซ็กซี่จังโว่ยยยย  

ชอบบบบ...อ่อยแบบมชีัน้เชงิ บางมมุกแ็อบกวนตนี” เป็นต้น โดยแฟนคลบักลุม่

ย่อยนีจ้ะเรียกตวัเองว่า “โพชือ่ย่อ” ในอกีมุมหนึง่ก็มีภาพสะท้อนของแฟนคลบั 

#มซพคส (มิกซิวโพคนสวย-ผู้เขียน) ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ศิลปินแสดงออก 

ถึงเสน่ห์ความเป็นหญิง โดยการตีความผ่านรูปภาพของศิลปิน “มิกเช้ิตขาว 

ปลดกระดุมเซ็ทนี้คือสวยมาก ไหปลาร้ากะคือโป๊ ๆ มาก เซ้บซี่ไม่ไหว คนสวย 

ขามาก ควีนนัมเบอวัน!” 

ปรากฏการณ์ความเป็นแม่ของแฟนคลับ ความเป็นชาย และความเป็น

หญงิของศลิปินจะต้องอาศยัการตคีวามของแฟนคลบัเป็นหลกั และแสดงให้เห็น

ถึงการต่อรองความหมายภายในกลุ่มของแฟนคลับ ประกอบกับอัตลักษณ์ของ

แฟนคลับมิกซ์ สหภาพ มีลักษณะของการเลื่อนไหลอยู่ตลอดเวลา บางครั้ง 

แฟนคลับอาจจะอยูใ่นกลุม่ของความเป็นแม่ แต่เม่ือมีตัวกระท�าส�าคัญจากศิลปิน

เข้ามามีส่วนส�าคัญซึ่งเรียกว่า “สวนโพ” แฟนคลับบางคนอาจเปลี่ยนสถานะ

ความเป็นแม่มาเป็นโพชื่อย่อได้ แสดงให้เห็นถึงความเป็นพลวัตของอัตลักษณ ์

ทีม่ลัีกษณะซบัซ้อนอยูต่ลอดเวลาในกลุม่แฟนคลบั จงึได้เกิดการเรยีกแฟนคลบั

ทีเ่ปลีย่นจากความเป็นแม่ไปสูค่วามเป็นแฟนว่า “แม่ปลอม” จะเหน็ได้จากการ

ทวตีของหนึง่ในแฟนคลบั “ฟังนะ เราไม่มทีางฉกีสญัญาแม่ลกูค่ะต่อให้เมืองน่าน

จะฮอตแค่ไหน เพราะเราได้ท�าสัญญาฉบับปรับปรุงไว้แล้ว วงเล็บด้านล่างว่า 

(หากลูกแสดงความหล่อมากไป สามารถสลับโพได้โดยไม่ต้องฉีกสัญญาและ

เปล่ียนกลบัมาในเวลาท่ีก�าหนด)” การสวนโพจึงสะท้อนให้เหน็ถงึความเล่ือนไหล

ว่าเป็นอัตวิสัยส่วนบุคคล ซึ่งอาจจะมีความหมายกว้างมากกว่าการครอบคลุม

เฉพาะเร่ืองเพศ แต่ครอบคลุมไปถึงเรื่องการเมืองของความเลื่อนไหลที่มีการ

วารสารสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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เปลี่ยนแปลงไปมา ซึ่งในกลุ่มของแฟนคลับที่มีการสวนโพ9แสดงให้เห็นถึงการ

ไม่มีกรอบตายตัวและเป็นการเมืองของความเลื่อนไหลของการเป็นแม่ต๋าและ

แฟนต๋า รวมไปถงึการประกอบสร้างทีม่ศีลิปินเป็นผูก้ระท�าการอนัส่งผลต่อการ

แสดงออกเชิงสังคมที่แตกต่างและเลื่อนไหลของแฟนคลับมิกซ์ สหภาพ

ดังน้ัน อัตลักษณ์จึงมีลักษณะเลื่อนไหลไปมาจากการประกอบสร้างชุด

ความหมายที่อาจขัดแย้งหรือส่งเสริมกันตลอดเวลาแสดง ให้เห็นว่าอัตลักษณ์

ของแฟนคลับมิกซ์ สหภาพ เป็นสิ่งที่ไม่ตายตัว เคลื่อนไหว และประกอบสร้าง

อยู่ตลอดเวลา โดยมีโลกาภิวัตน์เป็นตัวขับเคลื่อนส�าคัญในการสร้างเงื่อนไข 

ความสลบัซบัซ้อนทางวฒันธรรมและกระบวนการสร้างตวัตนและอตัลกัษณ์ขึน้

ภายใต้บริบทของชุมชนแฟนคลับ 

“ทุน” คือส่วนหนึ่งของกลุ่มแฟนคลับ

ซือ้สินค้าทีเ่ป็นพรเีซน็เตอร์ เพราะเป็นของทีต้่องใช้อยูแ่ล้ว 

เช่นของกนิหรอืโลชัน่ครมีอาบน�า้ แค่เปลีย่นจากยีห้่อเดิมมาใช้แบ

รนที่น้องเป็นพรีเซ็นเตอร์

ส่วนผสมของมิกซ์คนที่ 6, สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2564

การสนับสนุนศลิปินถอืได้ว่าเป็นการขบัเคลื่อนส�าคัญของกลุ่มแฟนคลับ

โดยเฉพาะการอาศัยสิ่งที่เรียกว่าทุน ส�าหรับชุมชนแฟนคลับของมิกซ์ สหภาพ 

อาจกล่าวได้ว่าทุนในมโนทัศน์ของบูร์ดิเยอได้ไหลเวียนอยู่ในการรวมกลุ่ม

ของแฟนคลับ และเชื่อมโยงอัตลักษณ์ของแฟนคลับกับทุนไว้อย่างแนบแน่น

9 การสวนโพ มีความหมายลักษณะเดียวกับค�าว่าพลิกโพ

โดยเฉพาะทุนทางเศรษฐกิจและทุนทางวัฒนธรรม ส�าหรับการพิจารณาในมิติ

ทนุทางเศรษฐกจิของแฟนคลบัมกิซ์ สหภาพ ปรากฏให้เหน็ผ่านการเสยีสละเงนิ

จ�านวนหนึ่งในการสนับสนุนสินค้าที่ศิลปินเป็นผู้น�าเสนอสินค้า บางครั้งทุนทาง

เศรษฐกจิได้เกดิขึน้ในสนามการแข่งขนัของทนุเพือ่สทิธพิเิศษในการได้พบศลิปิน 

ตัวอย่างเช่น Meet and Greet “Gojek ยิ่งสั่ง ยิ่งใกล้ x EarthMix” ได้ท�าการ

คัดเลือกผู้เข้าร่วมงานจากยอดจ�านวนสั่งซื้ออาหารสูงสุด จ�านวน 50 ท่าน 

เป็นต้น ประกอบกับการกระตุน้การบรโิภคผ่านข้อความของศิลปิน “ก็ส่ังโกเจค

แหละ #GojekxEarthMix” ท�าให้เกดิการใช้ทนุทางเศรษฐกจิจากกลุม่แฟนคลบั

เพื่อให้มีอันดับสูงสุดในการที่จะได้เข้าร่วมกิจกรรม ดังค�าบอกเล่าของหนึ่งใน

แฟนคลับที่ว่า “เราว่าสั่งเกิน 100 ออเดอร์ค่ะ เห็นทวิตนึงเค้าได้ เค้าบอกเค้า

สัง่น�า้ให้ไรเดอร์ Gojek ทานค่ะ วนันงึ 96 ออเดอร์ นีว่่าไม่เบา เราผูซ้ึง่สัง่วนั 3-4 

ออเดอร์ ยังหาคนขับยากเลย” แสดงให้เห็นว่าทุนทางเศรษฐกิจเป็นส่วนส�าคัญ

ในการสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมของแฟนคลับ

ภาพที่ 2 กองเสบียงจากกลุ่มแฟนคลับในการสนับสนุนมิกซ์ สหภาพ

ที่มา: ทวิตเตอร์ @Mixxiwstrength (2564)
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ขณะที่การระดมทุนเข้าสู่ส่วนกลางในการจัดส่งอาหารส�าหรับศิลปิน 

(food support) โดยแฟนคลับมิกซ์ สหภาพ จะมีทวิตเตอร์ที่ชื่อ “พลังงาน 

ของมกิซิว (@Mixxiwstrength)” บรหิารจัดการการสนบัสนนุศลิปินด้านอาหาร

ประจ�ากองละครหรือกองถ่าย เรียกว่า “กองเสบียง” ผ่านการระดมทุนใน 

รูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นการให้ก�าลังใจศิลปินในการท�างาน ดังที่พลังงานของ 

มิกซิวได้ทวีตข้อความว่า “พลังงานของมิกซิวขอส่งก�าลังใจเป็นอาหารและ 

เครื่องดื่มทานระหว่างวัน และยินดีกับบทบาทใหม่ที่จะได้รับอย่าง เมืองน่าน” 

จากซีรีส์ #ปลาบนฟ้า ในโปรเจกต์ซีรีส์ GMMTV2021 ด้วยนะคะ รอติดตาม

เลย” ซึง่อาหารก็จะมีสญัลกัษณ์ทีเ่ชือ่มโยงถงึการเป็นแฟนคลบัของมกิซ์ สหภาพ 

เช่น สติกเกอร์ รูปภาพ อาหารท่ีศิลปินช่ืนชอบ เป็นต้น โดยส่วนใหญ่จะเป็น

อาหารทานเล่น อาหารกล่อง เครือ่งดืม่ รวมไปถงึอาหารเคลือ่นที ่(food truck) 

แสดงให้เห็นว่าทนุทางเศรษฐกจิเป็นส่วนหนึง่ทีส่�าคญัในการขบัเคลือ่นความเป็น

แฟนคลับและแสดงออกถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างศิลปินกับแฟนคลับ  

ในมิติของทุนทางวัฒนธรรม แฟนคลับของมิกซ์ สหภาพ ได้มีการสั่งสม

ทักษะและความรูค้วามสามารถในชวีติประจ�าวนั แล้วน�ามาปรับเปล่ียนในบริบท

ของการเป็นแฟนคลับ จะเห็นได้จากการตัดต่อมีมหัวโตผ่านการสร้างสรรค์

วัฒนธรรมของกลุ่มแฟนคลับด้วยตนเอง (Do-It-Yourself: DIY) รวมไปถึงการ

จัดท�าภาพเคลื่อนไหวประชาสัมพันธ์ประกอบเพลง (Original Promotional 

Videos: OPV) ซึง่เป็นวดิโีอประกอบเพลงทีก่ลุม่แฟนคลับจัดท�าขึน้เพ่ือมอบให้

ศิลปินในโอกาสพิเศษ รวมไปถึงเป็นพื้นท่ีปฏิบัติการต่อรองอ�านาจการบริโภค

ของแฟนคลับ และแสดงความต้องการของแฟนคลับต่อผลงานของศิลปิน 

ตัวอย่างเช่น การจัดท�าภาพเคลื่อนไหวประชาสัมพันธ์ประกอบเพลงจากนิยาย

เรื่อง บุพรติยา (Buparatiya) ประกอบเพลง “เธอคือใคร” ขับร้องโดยมินตรา 

น่านเจ้า ซึง่มีเอร์ิท พริพฒัน์ และมกิซ์ สหภาพ เป็นตวัละครหลกัในวดิโีอดงักล่าว  

โดยเป็นการแสดงความต้องการที่อยากให้บริษัทต้นสังกัดจัดท�าซีรีส์เร่ือง 

บุพรติยา รวมไปถึงการน�าบทนิยายมาเล่าเรื่องผ่านเพลงโดยมีตัวละครหลัก 

คือศิลปินที่ชื่นชอบดังค�าชมของ BacteriaNabu ผู้แต่งนิยายที่ว่า “งามเอ่ย…

งามใดจักเท่าดวงอินทุของพี่ คุณพุดละมุนจริงเจ้าค่ะ  เยี่ยงนี้คุณอินจักหลุดมือ

ไปที่ใดเสียนอกจากอ้อมกอดของพ่อ หัวใจสีแดง…ถ้าโหวตพระเอกร้ายสุดของ 

Bacteria คุณพุดนี่ก็นัมเบอร์วันที่หนึ่งในตองอู อยู่นะเจ้าคะ ข�าจนลงไปนอน

กลิ้ง ปล. ขอบคุณส�าหรับ OPV ค่ะ ด้อม #เอิร์ทมิกซ์ ฝีมือเขาแน่จริง!” แสดง

ให้เหน็ว่าแฟนคลบัของมิกซ์ สหภาพ มีทกัษะการตดัต่อรปูภาพ การจดัท�าวดิโีอ 

และการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้องกับศิลปินที่แสดงถึงอ�านาจการต่อรอง

ของผู้บริโภคต่อผู้ผลิต ซึ่งอาจจัดได้ว่าเป็นทุนวัฒนธรรมที่ส�าคัญของแฟนคลับ

มิกซ์ สหภาพ

ดังนั้น ทุนจึงเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและการสนับสนุนศิลปิน 

ของกลุ่มแฟนคลบั โดยเฉพาะทนุทางเศรษฐกิจทีจ่ะช่วยในการสนบัสนนุศิลปิน

ในลักษณะของการระดมทุนที่เป็นเงินเพื่อจัดท�ากิจกรรมรวมกันภายในกลุ่ม 

แฟนคลับ เช่น การส่งอาหารเพื่อสนับสนุนศิลปินในการท�างาน เป็นต้น ขณะที่

ทุนทางวัฒนธรรมนับเป็นการระดมทุนประเภทการสร้างสรรค์วัฒนธรรมใน

ลักษณะของความถนัดตามความรู้ความสามารถของแฟนคลับที่สั่งสมมาทั้ง 

จากการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้จากหลักสูตรในสถานศึกษา ในมิตินี ้

ทุนจึงเป็นส่วนหนึ่งท่ีส�าคัญในการขับเคลื่อนแฟนคลับและขยายฐานแฟนคลับ

ให้ศลิปินเพ่ิมมากขึน้จากการเข้ามารบัชมผลงานทีเ่กิดขึน้จากการระดมทนุของ

แฟนคลับ
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บทสรุป
แฟนศกึษาได้เปิดพรมแดนความรูท้ีเ่ชือ่มโยงบรบิทความสัมพันธ์ระหว่าง

สื่อสารมวลชนกับกระบวนการผูกพันเชิงอารมณ์ของแฟนคลับ และได้สลาย 

เส้นพรมแดนของการมองว่าแฟนคลบัเป็นกลุม่คนทีแ่ต่ความคลัง่ไคล้และไร้สาระ 

สู่การมองแฟนคลับในฐานะพรมแดนความรู้ทางวิชาการโดยเฉพาะในทาง

วัฒนธรรมศึกษา ในบริบทของวัฒนธรรมย่อยที่มีลักษณะเฉพาะ รวมไปถึงการ

ก่อรูปความเป็นชุมชนข้ึนภายใต้บริบทความสัมพันธ์แบบเครือข่ายทางสังคม 

และสถาปนาอัตลักษณ์รวมของแฟนเพื่อบ่งบอกถึงความรู้สึกร่วมเดียวกันจน

กลายเป็นแฟนด้อม โดยแฟนคลบัของมกิซ์ สหภาพ ได้ประกอบสร้าง “ส่วนผสม

ของมิกซิว” ขึ้นมาในบริบทความสัมพันธ์ภายใต้องค์ประกอบส�าคัญ 4 ประการ

คอื 1) ปฏิบตักิารสร้างความหมายของแฟนคลบัมกิซ์ สหภาพ ผ่านการสถาปนา

วัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ์กับศาสนาข้ึนมาใหม่ โดยมีศิลปินเป็นศาสดา 

ประกอบกบัการก่อตวัข้ึนของแฟนคลบัจากซรีส์ีนทิานพันดาว 2) ภาษาและมมี 

เป็นการแสดงให้เห็นลักษณะเฉพาะของกลุ่มแฟนคลับจากการส่ือสารภายใน

กลุม่ระหว่างศิลปินกับแฟนคลบัผ่านภาษามิก และการท�ามมีศรีษะโตทีแ่สดงให้

เหน็การหยอกล้อกันของแฟนคลบัทีม่ต่ีอศลิปิน 3) อตัลกัษณ์ของแฟนคลบัมกิซ์ 

สหภาพ มลีกัษณะเป็นพลวตัและประกอบสร้างอยูต่ลอดเวลา โดยมโีลกาภวิตัน์

เป็นตัวขับเคล่ือนส�าคัญในการสร้างเงื่อนไขความสลับซับซ้อนทางวัฒนธรรม 

และกระบวนการสร้างตวัตนและอตัลกัษณ์ขึน้ภายใต้บริบทของชุมชนแฟนคลับ 

และ 4) ทุนเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและการสนับสนุนศิลปินของกลุ่ม 

แฟนคลับ โดยเฉพาะทุนทางเศรษฐกิจและทุนทางวัฒนธรรมที่จะแสดงให้เห็น 

ความสัมพันธ์ระหว่างแฟนคลับกับศิลปินได้เพิ่มมากขึ้น 

ส่วนผสมของมกิซวิ ได้ฉายภาพให้เหน็ถึงความไม่เป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั 

มคีวามซบัซ้อนของลักษณะแฟนคลบัภายในกลุม่ การก่อรปูของชมุชนแฟนคลบั

ที่แต่ละคนอาจมีที่มาแตกต่างกันและความช่ืนชอบที่แตกต่างกัน แฟนคลับ 

บางคนอาจเริ่มติดตามตั้งแต่ศิลปินอยู่ในแฟนเพจ ในฐานะผู้ชายที่มีรูปร่าง

หน้าตาน่ารัก (cute boy) ซึ่งอาจเป็นการก่อร่างกลุ่มฐานแฟนคลับแรกเริ่ม  

ถดัมาเป็นกลุ่มแฟนคลับท่ีเริม่ตดิตามวง Cute Chef Thailand ซึง่มีมิกซ์ สหภาพ 

เป็นสมาชิกในวงและปัจจุบันเป็นกลุ่มแฟนคลับที่เริ่มติดตามมาจากซีรีส์นิทาน

พันดาวและปลาบนฟ้า เป้าหมายส�าคัญของแฟนคลับคือการสนับสนุนศิลปินที่

ชื่นชอบ อีกท้ังการท�าความเข้าใจส่วนผสมของมิกซิวไม่สามารถหลีกเลี่ยง 

การท�าความเข้าใจในเชิงคู่ความสัมพันธ์ได้ โดยเฉพาะกลุ่มนอกแฟนด้อมของ

ชาวโลกที่สนับสนุนเอิร์ท พิรพัฒน์ ในฐานะที่เป็นคู่ชิพ อันเป็นผลมาจากการ

สวมบทบาทตวัละครพระเอกหรอืนายเอกของเอิร์ท พิรพฒัน์ และมิกซ์ สหภาพ 

ในเรื่องนิทานพันดาว ซึ่งส่วนใหญ่แฮชแท็กในการสนับสนุนศิลปินจะมีความ

เชื่อมโยงระหว่างมิกซ์กับเอิร์ท เช่น #GojekxEarthMix เป็นต้น รวมไปถึง 

การท�างานในชีวิตประจ�าวันก็มักจะเป็นการออกงานคู่กันตามที่บริษัทก�าหนด 

ดังนั้น กลุ่มนอกแฟนคลับจึงได้กลายเป็นองค์ประกอบสอดแทรกในการช่วย

ขยายอาณาบริเวณของปรากฏการณ์แฟนคลับมิกซ์ สหภาพ ออกไปให้เห็นถึง

ความสัมพันธ์เชงิอ�านาจทีม่คีวามเป็นพลวตัและมคีวามซับซ้อนมากกว่าการเป็น

แฟนคลับภายในกลุ่มจนอาจเรียกได้ว่าเป็น “วงศาวิทยาของมิกซิว” ซึ่งอาจจะ

ต้องศึกษาในประเด็นดังกล่าวในเชิงลึกต่อไป 

ด้วยเหตุน้ี ชุมชนแฟนคลับของมิกซ์ สหภาพ จึงสะท้อนให้เห็นถึงการ

สร้างตัวตนและอัตลักษณ์ของแฟนคลับขึ้นมา โดยอาศัยภูมิหลังที่ส�าคัญและได้

ท�าให้เห็นว่าการเป็นแฟนคลับไม่ได้เป็นสิ่งไร้สาระและควรมีการศึกษามุมมอง

ทางวิชาการในกลุ่มแฟนคลับในกลุ่มอ่ืนให้ครอบคลุม เนื่องจากแฟนคลับใน

แต่ละกลุ่มจะมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน ซึ่งจะช่วยท�าความเข้าใจสังคม 

วฒันธรรม และเศรษฐกจิภายในกลุม่แฟนคลบัได้ดยีิง่ขึน้ ขณะทีค่วามคลมุเครอื
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ท่ียังคงวนเวียนอยู่ในความคิดของผู้เขียนจากการอ่านข้อเขียนของกาญจนา 

แก้วเทพ คือ “สรุปแล้วไม่ใช่แฟน(คลับ) ท�าวิจัยแทนได้หรือเปล่า?” เพราะ

การจะท�าความเข้าใจชุมชนแฟนคลับได้ต้องอาศัยการท�าความเข้าใจในการ

ตีความภายในกลุ่มแฟนคลับ บางครั้งจ�าเป็นที่จะต้องอาศัยความเข้าใจในฐานะ

คนใน แต่บางครั้งต้องมองปรากฏการณ์ในฐานะคนนอกด้วย จึงเป็นค�าถามท่ี

คลุมเครือในการศึกษาเรื่องท่ีเกี่ยวกับแฟนคลับของผู้เขียน และการจะช่วย

คลายความคลมุเครอืนีไ้ด้ต้องอาศยัการศกึษามุมมองทางวิชาการทีห่ลากหลาย

ของกลุ่มแฟนคลับโดยเฉพาะด้านอัตลักษณ์และปฏิบัติการสร้างความหมาย

ของแฟนคลับที่อาจมีความแตกต่างออกไปในแต่ละกลุ่ม
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บทคัดย�อ

บทความวชิาการเรือ่ง “ระดบัของการตีตราทางเพศทีเ่กดิขึน้กบันกัเรยีน

ข้ามเพศในเชยีงใหม่” มวีตัถุประสงค์ในการศกึษาสถานการณ์การตีตราทางเพศ

ของนกัเรยีนข้ามเพศในโรงเรียน และท�าความเข้าใจถึงลกัษณะการเกดิการตตีรา

ทางเพศภาวะในโรงเรยีน รวมถึงความท้าทายและผลกระทบทีก่ลุม่นกัเรียนข้าม

เพศต้องเผชญิจากการถกูตตีรา ซ่ึงอธบิายโดยเชือ่มโยงกบัแนวคดิระดับของการ

ตีตราที่มีต่อการก�าหนดเพศภาวะของ Link et al. (1987) ได้แก่ 1) การตีตรา

เชิงโครงสร้าง ซึ่งรวมถึงบรรทัดฐานของสังคมและนโยบายของสถาบันที่

เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงทรัพยากรของกลุ ่มท่ีถูกตีตรา 2) การตีตรา

เชิงปฏิสัมพันธ์ หมายถึงรูปแบบที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการกระท�าการตีตรา 

เช่น การล่วงละเมิดทางวาจา ความรุนแรงทางร่างกาย และการท�าร้ายทางเพศ 

อนัเน่ืองมาจากอตัลกัษณ์ทางเพศหรอืการแสดงออกทางเพศ และ 3) การตตีรา

เชิงปัจเจกชน หมายถึงความรู้สึกของบุคคลท่ีมีเกี่ยวกับตนเอง หรือความคิด

ความเช่ือที่บุคคลอื่นมีต่อเขาว่าเป็นอย่างไร ในการศึกษาคร้ังนี้ยังพบว่าการ

ถูกตีตราทางเพศท�าให้กลุ่มนักเรียนข้ามเพศต้องตกอยู่ในสภาพที่ไร้ซึ่งอ�านาจ

ในการเลือกและตัดสินใจเรื่องเพศของตนเอง กลุ่มนักเรียนข้ามเพศถูกผลัก

กลายเป็นคนชายขอบ เพียงแค่พฤติกรรมทางเพศไม่เป็นไปตามแบบแผนของ

คนส่วนใหญ่ในสังคม น�ามาซึ่งผลต่อการก�าหนดพฤติกรรมที่จะแสดงออก

ในอนาคตของนักเรียนข้ามเพศในเชียงใหม่

คําสําคัญ 
ระดับการตีตรา การตีตราทางเพศ นักเรียนขามเพศ
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Abstract

The academic article “Level of Sexual Stigma Among 

Transgender Students in Chiang Mai”, aims to study the sexual 

stigma of transgender students in school. It points to the situation 

of sexual stigmatization of transgender student in schools, as well 

as understanding the difficulties and stigma that swarms of 

transgender students would confront. This is described by the level 

of stigma in the level of the guidelines for gender assignments 

based on the concept of Link et al (1987) in this study, namely; 

(1) structural stigma; which includes the norms of society and 

institutional policies that hinder access to the resources of the 

stigma group, (2) interpersonal stigma; refers to patterns directly 

formed by stigma, such as verbal harassment, physical violence, 

and sexual assault due to gender identity or sexual expression, and 

(3) individual stigma; refers to the feelings of a person who is 

self-concerned, or the idea of beliefs that other people have about 

him. The study also found that sexual stigma puts transgender 

students in a state of powerlessness to choose and make decisions 

about their sexuality. Transgender student groups are pushed into 

marginalized people simply by sexual behaviors, not according to 

the stereotypes of most people in the society. The findings bring 

about the effect of determining the behavior that will be expressed 

in the future of transgender students in Chiang Mai.

Keyword
level of sexual stigma, sexual stigma, transgender 

student

วารสารสหว�ทยาการ ว�ทยาลัยสหว�ทยาการ
มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�

ป�ที่ 18 ฉบับที่ 2 
(กรกฎาคม – ธันวาคม 2564)  8584



บทน�ำ
รายงานวจิยัของไทยท่ีผ่านมาหลายชิน้ ได้เผยให้เหน็ว่านกัเรยีนท่ีถกูมอง

ว่าเป็น LGBT หรือกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งไม่ว่านักเรียนคนนั้น 

จะเป็นหรือไม่เป็น LGBT ก็มักจะถูกกลั่นแกล้ง สาเหตุท่ีเป็นเช่นนั้นเพราะว่า

สังคมไทยหล่อหลอมคนให้เช่ือว่าการมีวิถีชีวิตตามเพศก�าเนิดแบบชายหญิงคือ

ส่ิงท่ีควรกระท�า หากมีวิถีชีวิตท่ีผิดแปลกไปจากเพศก�าเนิดก็จะถูกมองว่าเป็น

คนวิปริตผิดปกติ สังคมไทยหล่อหลอมให้เชื่อว่าผู้ชายต้องคู่กับผู้หญิง ไม่ใช ่

ไปรักกับเพศเดียวกัน ยิ่งไปกว่านั้น การขัดเกลาเรื่องเพศผ่านสถาบันการศึกษา 

อย่างเช่นกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 1-3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

หนังสอืเรยีนหลายเล่มยงัคงระบถุงึกลุม่ทีม่คีวามหลากหลายทางเพศว่า การรัก

เพศเดียวกันนั้นเป็น “ความเบ่ียงเบนทางเพศ” หรือ “ผิดปกติ” (กิตติวินท์  

เดชชวนากร, 2563) เนื้อหาในแบบเรียนนี้จึงต้องได้รับการแก้ไขและครูผู้สอน

หลายคนยังมีทัศนคติต่อกลุ่มนักเรียนที่มีความหลากหลายทางเพศว่าด้อยค่า

กว่านักเรียนชายและหญิงท่ัวไป เพราะถูกติดป้ายว่าเบี่ยงเบน ผิดปกติ และ 

ด้อยค่า จึงเป็นเสมือนแรงผลักให้นักเรียน LGBT กลายเป็นจุดประหลาด เป็น

จุดสนใจของนกัเรยีนคนอืน่ และมโีอกาสถกูแกล้งหรอืรังแกได้มากกว่านกัเรียน

คนอื่น ๆ ที่ไม่ถูกติดป้ายเหล่านั้น (มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557)

ทั้งนี้ ในงานวิจัยเรื่อง “การตีตราทางเพศที่เกิดขึ้นกับนักเรียนข้ามเพศ1 

ในเชียงใหม่” ผลจากการศึกษาพบว่าพื้นที่และความสัมพันธ์เอื้อต่อการเกิด

สถานการณ์การตีตรานักเรียนข้ามเพศของโรงเรียนประจ�าแห่งหนึ่งในจังหวัด

1 ผู้เขียนใช้ค�าว่า “นักเรียนข้ามเพศ” ในงานวิจัยและบทความชิ้นนี้ โดยใช้ค�าตามภาษาอังกฤษว่า 
“transgender students” ซึ่งหมายถึงกลุ่มนักเรียนที่รู้สึกพึงพอใจกับเพศภาวะหรืออัตลักษณ์ทาง
เพศทีต่รงข้ามกบัเพศก�าเนดิของตน ในงานวจิยันีศ้กึษาคนข้ามเพศท่ีนิยามตนเองว่าเกย์ นิยามตนเอง
ว่ากะเทย และนิยามตนเองว่าทอม (กิตติวินท์ เดชชวนากร, 2563)

เชียงใหม่ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ�านวนทั้งสิ้น 15 คน โดยพบว่าการตีตราจะอยู่ใน

รูปแบบการรังแกนักเรียนข้ามเพศ ซึ่งการรังแกที่พบมากที่สุดคือการรังแกทาง

วาจา รองลงมาคอืการรงัแกทางกาย และสดุท้ายคอืการรงัแกทางเพศ โดยพ้ืนที่

ที่ถูกรังแกมากที่สุดคือเรือนนอนหอพัก รองลงมาคือห้องน�้า/ห้องอาบน�้า และ

สุดท้ายคอืห้องเรยีน ทัง้นีใ้นส่วนของกลุม่นกัเรยีนข้ามเพศทีต้่องท้าทายกับสิง่ที่

ต้องเผชิญและได้รับผลกระทบจากการตีตราดังกล่าวมากที่สุดคือกลุ่มนักเรียน

ข้ามเพศที่นิยามตนเองว่า “ทอม” รองลงมาคือกลุ่มนักเรียนข้ามเพศที่นิยาม

ตนเองว่า “กะเทย” และสุดท้ายคือกลุ่มนักเรียนข้ามเพศที่นิยามตนเองว่า 

“เกย์”   

ส�าหรับบทความชิ้นนี้ ผู ้เขียนจะน�าผลการศึกษาดังกล่าวมาท�าการ

วเิคราะห์ให้หนกัแน่นมากยิง่ขึน้ โดยจะช้ีให้เหน็ถงึสถานการณ์การตตีราทางเพศ

ของนกัเรยีนข้ามเพศในโรงเรียน และท�าความเข้าใจถงึลกัษณะการเกดิการตตีรา

ทางเพศภาวะ2 ในโรงเรียน รวมถึงความท้าทายและผลกระทบที่กลุ่มนักเรียน

ข้ามเพศต้องเผชญิจากการถกูตตีรา ซ่ึงอธบิายโดยเชือ่มโยงกบัแนวคดิระดบัของ

การตตีราทีม่ต่ีอการก�าหนดเพศภาวะของLink et al. (1987) ทีเ่ป็นไปในทศิทาง

เดียวกันกับการจัดระดับของการตีตรา (stigma level) ซึ่งหมายความว่าเราไม่

สามารถมองปรากฏการณ์การตตีราทีเ่กดิขึน้ในระดบัใดระดบัหนึง่โดยปราศจาก

การเชือ่มโยงแนวทางการก�าหนดเพศภาวะในระดบัอ่ืนทีอ่ยูส่งูหรอืต�า่กว่าลงไป

ได้ ระดับของการตีตราที่มีต่อเพศภาวะในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ (1) การตีตรา

เชิงโครงสร้าง (structural stigma) ซึง่รวมถงึบรรทดัฐานของสงัคมและนโยบาย

ของสถาบันที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงทรัพยากรของกลุ่มที่ถูกตีตรา (2) การ

2 ผู้เขียนใช้ค�าว่า “เพศภาวะ” ในงานวิจัยและบทความชิ้นนี้ โดยแปลจากภาษาอังกฤษว่า “gender” 
ซึ่งหมายถึงความเป็นชายหรือเป็นหญิงที่มีความเปล่ียนแปลงและเกิดขึ้นตลอดวงจรชีวิต ท้ังภายใน
วฒันธรรมเดยีวกนัและระหว่างวฒันธรรม โดยทีร่ะดบัของเพศภาวะนัน้สงัคมจะเป็นผูก้�าหนดมมุมอง
พฤติกรรม (สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ, 2560)

วารสารสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 
(กรกฎาคม – ธันวาคม 2564)  8786



ตตีราเชิงปฏิสมัพนัธ์ (interpersonal stigma) หมายถงึ รูปแบบทีเ่กดิขึน้โดยตรง

จากการกระท�าการตตีรา เช่น การล่วงละเมดิทางวาจา ความรุนแรงทางร่างกาย 

และการท�าร้ายทางเพศ อันเนื่องมาจากอัตลักษณ์ทางเพศหรือการแสดงออก

ทางเพศ และ (3) การตีตราเชิงปัจเจกชน (individual stigma) หมายถึง ความ

รู้สึกของบุคคลที่มีเกี่ยวกับตนเอง หรือความคิดความเชื่อที่บุคคลอื่นมีต่อเขาว่า

เป็นอย่างไร ซึ่งอาจมีผลต่อการก�าหนดพฤติกรรมที่จะแสดงออกในอนาคต  

ฐานคิดของการศึกษานี้จะชี้ให้เห็นว่า การตีตรานั้นเกิดขึ้นเป็นกระบวน

การ โดยเริ่มจากการประทับ การเหมารวม การแบ่งแยกกีดกัน “พวกเรา” จาก 

“พวกเขา” จนเกิดการสูญเสียสถานภาพในที่สุด ซึ่งเมื่อเราใช้แนวคิดการตีตรา

มาท�าความเข้าใจสถานการณ์ของนักเรียนข้ามเพศในโรงเรียนแล้วก็จ�าเป็นต้อง

น�าเอาแนวคิดเรื่องการตีตราทางเพศ (sexual stigma) มาศึกษาผ่านมิติต่าง ๆ 

ประกอบกันกับการศึกษา โดยครอบคลุมในทุกระดับของแนวทางการก�าหนด

เพศภาวะ (gender regimes) ซึง่เป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบัการจัดระดับของ

การตีตรา (stigma level) (Link & Phelan, 1999) ดังนั้นเพื่อให้เห็นภาพของ

กรอบแนวคิดในการท�าความเข้าใจ (เบื้องต้น) การศึกษาเรื่องนักเรียนข้ามเพศ

ในโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับสภาวการณ์การตีตรา ระดับ และมิติ ต้องพิจารณาไป

ถึงการเกิดข้ึนของการตีตราที่ผู้วิจัยครอบคลุมถึง ได้แก่ ระดับโครงสร้างซึ่ง

สะท้อนอยู่ในมิติของความเชื่อว่าการตีตราอาจเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่ง

อาจมองเห็นผ่านหลักสูตร การเรียนการสอน ระดับการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

บคุคลโดยพจิารณาจากการกระท�าทีแ่บ่งแยกกดีกนัหรอืเป็นความรนุแรงต่อกลุม่

นกัเรยีนข้ามเพศ ซึง่อาจสงัเกตได้จากการปฏิสมัพนัธ์ระหว่างครกูบักลุม่นกัเรยีน

ข้ามเพศ และระหว่างเพื่อนนักเรียนด้วยกัน และระดับปัจเจกบุคคลที่สะท้อน

จากภายในตัวกลุ่มนักเรียนข้ามเพศเองท่ีมองเห็นได้จากการปฏิบัติตนหรือ 

การต่อรองกับการเผชิญหน้าการตีตรา โดยมีรายละเอียดน�าเสนอดังนี้ 

กำรตีตรำเชิงโครงสร้ำง
การตีตราเชิงโครงสร้าง (structural stigma) ในที่นี้หมายรวมถึง

บรรทัดฐานของสังคมและนโยบายของสถาบันที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึง

ทรัพยากรของกลุ่มที่ถูกตีตรา โดยโรงเรียนถือว่าเป็นสถาบันหลักของเด็ก ๆ ใน

การเรยีนรูบ้รรทัดฐานต่าง ๆ  ของสังคมโรงเรยีนเป็นสถานท่ีท่ีเดก็จะได้เรยีนรูว้ธิี

การเข้าสังคม ค่านิยมต่าง ๆ และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่งก็รวมถึงเรื่อง

เพศภาวะด้วย ในความเชื่อของหลายคน โรงเรียนมีอิทธพิลอย่างสูงในการสร้าง

ค่านิยมเรื่องเพศ ที่ผ่านมางานวิจัยเชิงประจักษ์ในประเทศไทยยังมีไม่มากพอที่

จะสร้างความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับประเด็นนี้ ในปี 2557 คณะกรรมการส่งเสริม

และประสานงานกิจการสตรี (PCWA) ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิร็อกกี้ 

เฟลเลอร์และธนาคารโลก เพือ่ผลติงานวจิยัเชิงประจกัษ์ด้านเพศภาวะในระบบ

การศึกษาไทย โดยมีจุดมุ ่งหมายเพื่อสนับสนุนหรือขจัดสมมติฐานต่าง ๆ  

เกี่ยวกับกรอบคิดและอคติทางเพศว่ามีการเรียนรู้ การสอน การแบ่งปัน หรือ

การถ่ายทอดอย่างไรในประเทศไทย จากการศึกษาพบว่าค่านิยมและความเชื่อ

ทีฝั่งลกึเกีย่วกับความแตกต่างทางเพศได้ซมึผ่านไปทัว่ระบบของโรงเรยีน แม้ว่า

เด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงในระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาตอนต้นยังไม่ได้

สร้างอตัลกัษณ์ทางเพศอย่างชัดเจน แต่อคตทิางเพศในมมุต่าง ๆ  ก็ได้ก่อตวัผ่าน

วิถีปฏิบัติและหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน ค่านิยมทางสังคมเรื่อง 

“ความเป็นชาย” และ “ความเป็นหญิง” นั้นถูกส่งผ่านและสามารถเห็นได้จาก

ทัศนคติและความเชื่อของคุณครู ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ และยังได้รับแรง

กระตุน้เพิม่เตมิจากสือ่ แบบเรยีน โรงเรยีน และการปฏบิติัของผูป้กครองอกีด้วย 

ทั้งนี้จากความหมายดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนน�าผลการศึกษาที่ได้มาท�าการ

วิเคราะห์ตามประเด็นย่อย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ด้านบรรทัดฐาน 

ค่านิยมทางเพศที่หยั่งรากลึกถือว่าเป็นปัจจัยผลักดันความไม่เท่าเทียม

กันทางเพศของสังคมในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนักเรียนข้ามเพศใน 

หลายโรงเรียนของไทย แม้จะพบว่ามีนักเรียนข้ามเพศที่มีผลการเรียนที่ดีกว่า

นักเรียนชายหญิงในชั้นเรียน แต่ความส�าเร็จเหล่าน้ีก็ไม่ได้บ่งบอกหรือช่วยให้

นักเรียนขา้มเพศเข้าถงึโอกาสการท�างานหรือได้ค่าจ้างทีด่ีกว่า รวมไปถึงโอกาส

ในการก้าวไปเป็นผู้บริหารระดับสูงทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย 

สถานศึกษาส่วนใหญ่อาจไม่รู้สึกและตระหนักรู้ถึงการมีตัวตนของคนข้ามเพศ 

ว่ามีความส�าคัญอะไรมากนัก เพราะคนส่วนใหญ่ก็มองเห็นและรับรู้ว่ามีคน 

ข้ามเพศอยู่ในสังคมอยู่แล้ว และพวกเขาก็มีสิทธิเสรีภาพอยู่ในสังคมได้ปกติ  

แต่หากลองย้อนกลับมาตั้งค�าถามว่า “ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในสถานศึกษารู้จักคน 

ข้ามเพศอย่างที่เขาเป็นจริง ๆ หรือเปล่า?” ค�าตอบอาจจะไม่ใช่ก็ได้

งานวิจัยพบว่าแบบเรียนวิชาสุขศึกษาจ�าเป็นต้องน�าเสนอประเด็น 

เพศภาวะและความหลากหลายทางเพศจากมมุมองทีใ่ช้องค์ความรูปั้จจบัุนและ

ไม่ตตีรา นอกจากน้ียงัต้องน�าองค์ความรูท้างด้านสงัคมวทิยา และมานษุยวทิยา

ในประเด็นความสัมพันธ์เชิงอ�านาจ การเคารพและการให้เกียรติบุคคลที่ 

แตกต่างจากกระแสหลกั ความละเอยีดอ่อนและการไม่ผลติซ�า้ภาพเหมารวมใน

เรื่องบทบาททางเพศ รวมไปถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนมาใช้ประกอบการเรียบเรียง

เนื้อหาด้วย เพื่อให้แบบเรียนสุขศึกษาเป็นแบบเรียนที่สร้างสุขภาวะที่ดีอย่าง

แท้จริงส�าหรับทุกกลุ่ม รายงานเรื่อง“แบบเรียนสุขศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

ตอนต้น” โดย วิจิตร ว่องวารีทิพย์ (2559) กล่าวถึงที่มาของการท�ารายงานว่า

เกิดข้ึนเน่ืองจากมีผู้ปกครองบางท่านท่ีเป็นนักกิจกรรมทางสังคมในเรื่องสิทธิ 

ทางเพศ เห็นแบบเรียนสุขศึกษาของลูกที่ก�าลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

และพบว่ามีข้อความการน�าเสนอภาพ และค�าถามหลายแห่งที่มีอคติและตีตรา

คนข้ามเพศและคนรักเพศเดียวกัน ซึ่งเป็นเรื่องที่จะปล่อยให้ผ่านเลยไปไม่ได้ 

ไม่ใช่เฉพาะกับคนที่ท�างานเรื่องสิทธิมนุษยชน หากแต่เพื่อประโยชน์ของสังคม

โดยรวมในแง่การเรียนรู้ที่จะมีวุฒิภาวะและเคารพต่อความหลากหลายอย่าง

แท้จรงิ ถอืเป็นเรือ่งร้ายแรง ทีข้่อความและภาพเหล่านัน้ถกูน�าเสนอในแบบเรยีน

ที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ และนักเรียนทุกคนจ�าเป็นต้องม ี

แบบเรียนเพื่อใช้ประกอบการเรียน คนจ�านวนมากอาจไม่ตระหนักว่า ผลเสีย

หายที่ตามมาจากข้อความและภาพเหล่านั้นก็คือ “ความรู้” ที่บรรจุอยู่ใน 

แบบเรยีนและจะกลายเป็นการสบืทอดอคตคิวามเข้าใจผดิ ๆ  และภาพเหมารวม

ต่อคนกลุ่มหนึง่ ทัง้ยงัอาจท�าให้คนกลุม่นีเ้กิดความรูส้กึไม่ปลอดภยัในการด�ารง

ชีวิต หรือเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มภาคภูมิ

เมือ่กล่าวถงึเรือ่งการสอนเพศศึกษาในโรงเรยีน ในระยะทีผู่ว้จิยัเก็บข้อมูล 

ข้อค้นพบท่ีถือว่าเป็นประเด็นที่ส�าคัญประการหนึ่งก็คือครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา

กบัครวิูชาแนะแนวมกัจะมคีวามคิดเหน็ทีแ่ตกต่างกันในเรือ่งการสอนเพศศกึษา 

โดยฝ่ายครผููส้อนวชิาสุขศึกษาเหน็ว่าเป็นเร่ืองจ�าเป็นทีเ่ดก็จะต้องได้เรยีนรู ้เพือ่

ให้เดก็ได้รูเ้ท่าทนัและมเีกราะคุม้กนั ส่วนฝ่ายครูวชิาแนะแนวกลบัมองในท�านอง

ที่ว่าการสอนเพศศึกษาเหมือนเป็นดาบสองคม แทนที่จะเป็นผลดีอาจจะ 

กลายเป็นการชี้โพรงให้กระรอก การแก้ปัญหาการสอนเรื่องเพศในโรงเรียน  

ครูจ�าเป็นต้องมีความเข้าใจในเรื่องของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ 

ในระดับที่สามารถให้การช่วยเหลือและให้การปรึกษากับลูกศิษย์กลุ่มนี้ได้  

ซ่ึงเรื่องน้ีถือว่าเป็นประเด็นที่ครูผู ้สอนควรให้ความส�าคัญและควรพยายาม 

ให้มากข้ึน แม้ในโรงเรยีนอาจจะท�าการสอนเรือ่งบคุคลทีม่คีวามหลากหลายทาง

เพศโดยตรงไม่ได้ แต่ควรจะต้องสอนเร่ืองเพศศึกษาในภาพรวม ไม่ว่าจะรัก 

ต่างเพศ รักเพศเดียวกัน และคนข้ามเพศ
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จากข้อมูลที่ค้นพบ ชัยวัฒน์ (นามสมมติ) นักเรียนชาติพันธุ์กะเหรี่ยง 

ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที ่4 นกัเรยีนข้ามเพศทีน่ยิามตนเองว่า “กะเทย” กล่าวถงึ

บรรทัดฐานการสอนเรื่องเพศในโรงเรียนว่า ครูสอนเพศศึกษายังขาดความรู้ 

และทักษะการสอน ท�าให้นักเรียนได้ข้อมูลผิด และนักเรียนที่เป็นผู้ที่มีความ

หลากหลายทางเพศไม่กล้าเปิดใจ ที่ผ่านมาส่วนใหญ่มักจะให้ครูวิชาพลศึกษา

มาเป็นผู้สอน ซึ่งสอดคล้องกับข้อค้นพบที่ได้จาก พรชัย (นามสมมติ) นักเรียน

ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนข้ามเพศท่ีนิยามตนเอง

ว่า “กะเทย” ที่กล่าวว่า ครูพลศึกษาจ�านวนมากยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่อง

ดังกล่าว ท�าให้สอนนักเรียนด้วยข้อมูลผิด ๆ  นักเรียนเองก็ได้รับความรู้ผิด ๆ  ไป

ด้วย นอกจากนี้ครูวิชาพลศึกษายังขาดทักษะในการสื่อสารกับนักเรียนที่ม ี

ความหลากหลายทางเพศ จึงท�าให้ครูไม่ทราบถึงปัญหาที่แท้จริงของนักเรียน

แต่ละคน (กิตติวินท์ เดชชวนากร, 2563)   

ข้อมูลที่ค้นพบจากการศึกษาครั้งน้ี สะท้อนให้เห็นว่าหลักสูตรการเรียน

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาของโรงเรียนยังคงขาดการสอน

เรื่องความหลากหลายทางเพศ ดังนั้นโรงเรียนควรมีการจัดการเรียนการสอน

เรื่องความหลากหลายทางเพศซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรหลีกเลี่ยง และควรจะพูดถึง

ให้เป็นเรื่องธรรมชาติ นอกเหนือจากการสอนเพียงเรื่องความเปลี่ยนแปลงด้าน

ร่างกาย อารมณ์ และความต้องการทางเพศเท่านั้น ทั้งนี้การสอนเรื่องความ

หลากหลายทางเพศจะเป็นการให้นกัเรยีนได้เรยีนรูเ้รือ่งเพศ โดยมองให้เป็นเรือ่ง

ธรรมดา ไม่ใช่เรื่องที่ต้องห้ามหรือน่าละอาย ครูผู้สอนต้องท�าให้นักเรียนเห็น

ความเปลี่ยนแปลงของตัวเขาเองในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ กล้าที่จะ

พูด โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่มีความหลากหลายทางเพศ เพ่ือที่จะได้เกิด 

การคิดวิเคราะห์ สามารถตัดสินใจ และรับมือกับการถูกตีตราได้

ด้านนโยบาย

ยกตัวอย่างเช่น โรงเรียนระดับประถมศึกษาในประเทศสกอตแลนด์  

มีนโยบายให้เด็กอ่านหนังสือ ที่ครอบครัวมีเพศเดียวกัน ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่

ส�าหรับโรงเรยีน โดยเน้นการปลกูฝังให้เดก็มีความเป็นมิตรกับกลุม่คนเพศทีส่าม3 

หรือกลุ่มคนที่หลากหลายทางเพศ แม้กระทั่งครูที่เป็นกลุ่มเพศที่สามก็ต้อง 

แสดงความภาคภูมิใจกับสิ่งที่ตัวเองเป็นโดยการติดสัญลักษณ์สายรุ้ง นอกจาก

การที่แม่และพ่อจะแสดงความเป็นตัวตนที่แท้จริงให้ลูกทราบแล้ว ผู้ปกครอง

ต้องหมั่นสังเกตว่าทางโรงเรียนได้ให้ความส�าคัญกับเรื่องนี้หรือไม่ (สปริงนิวส์, 

2561) ทางเว็บไซต์ Inclusion Matters ซึ่งรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพ

และคุณภาพจิต World Bank (2013) ยังได้เผยถึงข้อเสนอแนะที่ให้ผู้ปกครอง

ตรวจสอบนโยบายที่โรงเรียนต้องการให้เด็ก ๆ รู้สึกดีกับความหลากหลายทาง

เพศว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไรข้อมูลล่าสุดพบว่าช่วงเดือนมีนาคม ปี 2018  

ทีผ่่านมา โรงเรยีนในเมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์ จดัให้มีห้องสขุาส�าหรบั

เพศท่ีสาม เพื่อให้เด็กรับมือกับปัญหาอัตลักษณ์ทางเพศที่หลากหลาย และ 

บางโรงเรียนได้บอกว่าจริง ๆ แล้วกลุ่มคนไม่ได้มีแค่สองเพศ (ชายและหญิง

เท่านั้น) แต่ยังมีเพศที่สาม จึงได้ออกแบบชุดยูนิฟอร์มให้ตรงกับเพศภาวะของ

เด็ก ๆ อีกด้วย (World Bank, 2013) 

 ล่าสดุ Tovia BowlRock นกัธรุกิจชือ่ดงั ซึง่เข้าร่วมและเป็นผูส้นบัสนนุ

กลุ่มความหลากหลายทางเพศ โดยจัดท�าคู ่มือเกี่ยวกับเพศที่สามร่วมกับ 

สมาคมกลุม่เพศทางเลอืก เพือ่แจกฟรใีห้กบัคนท่ัวไป ได้เปิดเผยกบัหนงัสอืพมิพ์ 

The Sunday Times ว่าเขารู้สึกสนใจกับแนวคิดที่โรงเรียนมีส่วนร่วมในการ 

น�าเสนอเร่ืองเพศภาวะอันแท้จริงของผู้ปกครองแต่ละคน Tovia BowlRock 

3 งานเขียนดังกล่าวใช้ค�าว่า “เพศที่สาม” แทนกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ ซึ่งค�าดังกล่าวถือว่าเป็น 
ค�าที่ไม่เหมาะสม เพราะมีนัยของการเหยียดเพศ (สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย, 2561)
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ระบวุ่าในห้องสมุดของโรงเรยีนนัน้ควรจะต้องมหีนงัสอืทีม่เีนือ้หาและจดัเตรยีม

ให้เหมาะกับครอบครวัทีม่ขีนาดแตกต่างกนัด้วย รวมถงึหนงัสอืภาพส�าหรบัเดก็

ที่ชื่อว่า And Tango Makes Three ท่ีมีเน้ือหาเกี่ยวกับรักร่วมเพศ4 เล่าถึง 

นกเพนกวนิตวัผูส้องตวัในสวนสตัว์เซน็ทรลัพาร์กแห่งมหานครนวิยอร์ก เพนกวนิ

ทัง้สองอาศยัอยูด้่วยกันแต่ไม่มลีกูนกเพนกวนิ จนกระทัง่เจ้าหน้าทีดู่แลสวนสตัว์

ได้ให้ไข่นกเพนกวินมาให้นกตัวผู้ทั้งสองได้ฟัก และออกมาเป็นลูกนกเพนกวิน

ตัวเมีย จึงท�าให้ครอบครัวของพวกเขาสมบูรณ์ ขณะที่หนังสือส�าหรับเด็กที่ชื่อ

ว่า The New Goldilocks and the Three Bears โดย Beth McMurray  

พ่อและแม่ของเด็กในหนังสือ บางครั้งก็เป็นผู ้ชายด้วยกันหรือเป็นผู ้หญิง 

ทั้งคู่ (World Bank, 2013)

ถึงแม้ว่าจะมีฝ่ายที่เห็นว่าเป็นเรื่องจ�าเป็นที่เด็กจะต้องได้เรียนรู้ในเรื่อง

ของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ เพื่อให้เด็กได้รู้เท่าทันและเน้นการ 

ปลูกฝังให้เด็กมีความเป็นมิตรกับบุคคลที่มีความหลากหลาย ทางเพศ แต่ก็ยังมี

ฝ่ายที่มองกลับกัน อาทิ Chris MacCowen ประธานคณะกรรมการด้านการ

ศึกษาในอเมริกา แย้งว่า “การสอนเรื่องของเพศที่สามนั้น อาจท�าให้เด็กเล็ก ๆ 

เกดิความสบัสนได้ เพราะเดก็ทกุคนควรจะได้เรยีนรูเ้รือ่งเพศทีถ่อืเป็นประสบการณ์ 

ที่มีคุณค่าจากการเรียนรู้ด้วยตัวของพวกเขาเองเมื่อเขาโตขึ้น” ซึ่งการที่เด็ก ๆ 

ได้เห็นโลกผ่านมมุมองของผูใ้หญ่ โดยเฉพาะประเดน็ “ความหลากหลายทางเพศ

ของมนุษย์น้ัน” จะท�าให้เด็กเกิดความสับสนเรื่องเพศ และอาจสร้างปัญหา 

เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้ (พนม เกตุมา, 2550)

4 งานเขียนดังกล่าวใช้ค�าว่า “รักร่วมเพศ” แทนกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ ซึ่งค�าดังกล่าวถือว่าเป็น
ค�าที่ไม่เหมาะสม เพราะมีนัยของการเหยียดเพศ (เว็บไซต์วอยซ์ทีวี, 2558)

ในส่วนของนโยบายของสถานศึกษาที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึง

ทรัพยากรของกลุ่มนักเรียนข้ามเพศ ที่ถูกตีตรานั้น นโยบายในการพัฒนา

นักเรียนเป็นเหมือนกับการปกครองในรูปแบบเผด็จการทั้งส้ิน นโยบายของ

โรงเรียนหลายอย่างกลายเป็นกฎหมายในโรงเรยีน โดยทีโ่รงเรยีนไม่เคยฟังเสยีง

ของนกัเรยีนเลย กฎมากมายทีใ่ช้ลงโทษเม่ือนกัเรยีนท�าผดิ เช่น กฎระเบียบการ

ตัดผม การแต่งตัว ที่ให้อ�านาจโรงเรียนละเมิดสิทธิกับนักเรียนข้ามเพศและ

นกัเรียนเพศชายหญงิได้ ยงัไม่รวมถงึการจ�ากัดการเข้าถงึทรพัยากรในทกุระดบั 

ยกตัวอย่างเช่น การมีกองทุนให้นักเรียนท�าเรื่องที่นักเรียนให้ความสนใจใน 

รูปแบบชมรม แต่พอเป็นเรื่อง ที่นักเรียนข้ามเพศให้ความสนใจ เช่น ชมรมคา

บาเรต์ ชมรมแฟช่ันดีไซน์ กลับไม่มีทรัพยากรให้หยิบจับ และจ�ากัดการเข้าถึง

ทรัพยากร ซึ่งกลุ่มนักเรียนข้ามเพศโดยเฉพาะนักเรียนกะเทยถูกจ�ากัดการ 

เข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ  มากกว่าเพศภาวะอื่น ปัญหาของนักเรียนข้ามเพศ ไม่ใช่

เพราะนักเรียนข้ามเพศเป็นเด็กเกเร เป็นเด็กหลังห้อง แต่นักเรียนข้ามเพศ 

ถูกท�าให้อยู่ในกรอบ ผ่านวัฒนธรรมอ�านาจนิยมและจารีตนิยม จนน�าไปสู่การ

ที่ไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรที่ควรเป็นสิทธิของพวกเขาได้   

จากข้อมูลที่ค้นพบ มีชัย (นามสมมติ) นักเรียนชาติพันธุ์ลาหู่ระดับ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นนักเรียนข้ามเพศที่นิยามตนเองว่า “กะเทย”  

ได้เสนอแนวคิดในการพัฒนาความสามารถด้านอ่ืน ๆ ของนักเรียนให้มากขึ้น  

ไม่เพียงแต่เน้นด้านวิชาการอย่างเดียว โรงเรียนควรน�าการฝึกวิชาชีพมาฝึกให้

เด็กเพิ่มเติม เพื่อที่จะได้มีวิชาชีพติดตัวไปหลังจากเรียนจบ นอกเหนือจากสาย

วชิาการโรงแรมทีเ่ปิดสอนในโรงเรยีนอยูแ่ล้ว รวมถงึในบางเรือ่งทีน่กัเรยีนสนใจ 

อาทิการแสดงคาบาเรต์ ก็ควรส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกในด้านต่าง ๆ ซึ่งการ 

ที่โรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รู้จักตัวเองและค้นหาตัวเองเจอตั้งแต่ตอน 

ที่ยังเป็นนักเรียนอยู่ ถึงแม้เม่ือจบจากโรงเรียนไปแล้ว ไม่ได้ศึกษาต่อในระดับ
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อุดมศึกษา นักเรียนก็จะยังมีที่ยืนในสังคม มีอาชีพในการสร้างรายได้ช่วยเหลือ

ตนเองและครอบครัว นักเรียนจะได้ท�าในสิ่งที่ตนเองชอบ ซ่ึงควรจัดให้เป็น

นโยบาย ของโรงเรียนให้โรงเรียนเสริมด้านวิชาชีพที่หลากหลายเข้าไปในการ

เรียนการสอนด้วย  

ในส่วน ชัยวัฒน์ (นามสมมติ) นักเรียนชาติพันธุ์กะเหร่ียงระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 และพรชัย (นามสมมติ) นักเรียนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนข้ามเพศที่นิยามตนเองว่า “กะเทย” กล่าวถึงเรื่อง

นโยบาย “โรงเรียนวิถีพุทธ” ของทางโรงเรียนที่ให้นักเรียนชายที่นับถือศาสนา

พุทธ บวชสมเณรภาคฤดูร้อนก่อนเปิดภาคเรียน นักเรียนกะเทยมองว่าเรื่อง 

ของการบวชในภาคฤดูร้อนควรให้เป็นความสมัครใจของนักเรียนมากกว่าเป็น

กฎระเบียบข้อบังคับให้ทุกคนต้องบวช เพราะนักเรียนข้ามเพศหลายคนเคย 

มีประสบการณ์ทีไ่ม่ดใีนช่วงของการบวชภาคฤดูร้อนมาก่อน โดยถกูพระอาจารย์

พดูจาดถูกูถงึพฤติกรรมของสมเณรทีเ่ป็นคนข้ามเพศว่า “บวชแล้วท�าตวัส�ารวม

ก็จะไม่มีใครว่า...แต่ถ้าบวชมาแล้วไม่ส�ารวม ท�าศาสนาเสื่อมเสีย...พฤติกรรม

แบบนี้แย่มาก...ไม่น่าเกิดมาเลย” นักเรียนข้ามเพศบางคนก็เข้าใจที่ถูกต�าหนิ

แบบนั้น เพราะนักเรียนข้ามเพศท่ีบวชสามเณรหลายคนก็เป็นอย่างนั้นจริง ๆ 

บางคนขณะบวชสมเณรมักจะยั้งใจยั้งกิริยาอาการไม่ค่อยอยู่ บางคนก็มีการ

แสดงออกเล็กน้อยผ่านมาทางสายตา และอย่างหนักก็คือตอนที่มาอยู่ในกลุ่ม

ผู้ชายล้วน ซึ่งได้แสดงออกอย่างไม่ส�ารวม ออกอาการเต็มที่ เพราะรู้สึกเหมือน

ตัวเองเป็นเดือนท่ามกลางหมู่ดาว เมื่อพูดถึงการบวชตามข้อพึงระลึกเกี่ยวกับ

การบวชข้อแรกน้ันก็คือ การบวชต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ นับตั้งแต ่

สมัยพุทธกาลมาจนถึงปัจจุบันน้ี การบวชโดยไม่มีใครบังคับจะนับว่าเป็นการ

บวชทีบ่รสิทุธิแ์ละถูกต้อง ดงันัน้นกัเรยีนกะเทยจงึมคีวามเหน็ว่าควรจะส�านกึถึง

ข้อที่ให้ผู้บวชสมัครใจบวชเอง ไม่ใช่มาจากกฎระเบียบหรือข้อบังคับให้ทุกคน

ต้องบวช 

ข้อมลูทีค้่นพบจากการศกึษาครัง้นี ้ไม่เพยีงแต่ค้นพบความรนุแรงโดยตรง

เชงิกายภาพเท่านัน้ แต่นโยบายหรอืกฎระเบียบของโรงเรยีนก็ได้กลายเป็นหนึง่

ในปัจจัยให้เกิดความรุนแรงเชิงโครงสร้างด้วยเช่นกัน เช่น นักเรียนข้ามเพศ 

บางคนกล่าวว่า ข้อบังคับที่เข้มงวดเกี่ยวกับระเบียบการแต่งกายและการไว้ผม

ให้ตรงกับเพศก�าเนิดท�าให้ตนรู้สึกอึดอัด และถูกบังคับให้ท�าตามบรรทัดฐาน 

แต่ทางโรงเรียนกลับมองเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องเล็กน้อย ทั้ง ๆ ที่แนวการปฏิบัติ 

ดังกล่าวมีความเกี่ยวโยงกับพฤติกรรมการรังแกโดยตรง เช่น การบังคับให้

นักเรียนหญิงที่เป็นทอมไว้ผมทรงบ็อบส้ัน ท�าให้ดูเป็นตัวตลกในสายตาของ

นักเรียนคนอื่น ๆ ที่มักจ้องเล่นงานหรือกลั่นแกล้งอยู่เป็นประจ�า ซึ่งหากเอา 

เข้าจริงแล้ว แม้สังคมไทยจะบอกว่าเรายอมรับในความหลากหลายทางเพศ 

ได้แล้ว แต่แค่พดูคยุในเรือ่งนีใ้นโรงเรยีนกย็งัท�าไม่ได้ ดังมมุมองของพระวรธรรม 

(คอลัมน์คุยเรื่องเพศกับพระ, 2556) ที่เล็งเห็นว่า ครูเป็นปัจจัยที่ไม่อาจเลี่ยงได้

ในการหล่อหลอมทศันคตกิารมองโลกและสงัคมทีม่ต่ีอเดก็ โดยเฉพาะเดก็ทีเ่ป็น

เพศทางเลือก5 เพราะที่สุดแล้วในการสอนของครูจะเป็นกระจกสะท้อนกลับ

มายังตัวครูเองว่ามีมุมมองเช่นไรต่อเรื่องความหลากหลายทางเพศ อยากให้

คณุครมูคีวามเข้าใจเรือ่งความหลากหลายทางเพศมากกว่าทีเ่ป็นอยู ่ความรูค้วาม

เข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศที่ถูกต้องไม่ได้ถูกบรรจุลงในหลักสูตร

การศึกษา ท�าให้คุณครูไม่สามารถเข้าใจเรื่องนี้ได้อย่างลึกซึ้ง ดังนั้นถ้าหาก 

สถานศึกษามีนโยบายส่งเสริมการยอมรับความแตกต่างและอยู่ร่วมกันอย่าง 

เท่าเทียมและออกมาเป็นหลักปฏิบัติ ก็จะท�าให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีการเลือก

ปฏิบัติโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร นโยบายของสถานศึกษาต้องมีหลักการว่า 

ในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทุกคน จะไม่เลือกปฏิบัติทั้งในด้านความ 

5 งานเขียนดงักล่าวใช้ค�าว่า “เพศทางเลอืก” แทนกลุม่คนหลากหลายทางเพศ ซึง่ค�าดงักล่าวถอืว่าเป็น
ค�าที่ไม่เหมาะสม เพราะมีนัยของการเหยียดเพศ (เว็บไซต์วอยซ์ทีวี, 2558)  
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แตกต่างทางอาย ุความทพุพลภาพ เพศ (รวมถงึผูท้ีม่คีวามหลากหลายทางเพศ) 

เชื้อชาติ/เผ่าพันธุ์ ศาสนาและความเชื่อ

กำรตีตรำเชิงปฏิสัมพันธ์
การตีตราเชิงปฏิสัมพันธ์ (interpersonal stigma) หมายถึงรูปแบบท่ี

เกดิขึน้โดยตรงจากการ กระท�าตตีรา เช่น การล่วงละเมดิทางวาจา ความรนุแรง

ทางร่างกาย และการท�าร้ายทางเพศ อนัเนือ่งมาจากอตัลกัษณ์ทางเพศหรอืการ

แสดงออกทางเพศ ซึ่งผู้วิจัยได้อธิบายถึงสถานการณ์การตีตราคนข้ามเพศใน

พื้นที่ศึกษา พร้อมกับน�าเสนอการวิเคราะห์ลักษณะการเกิดการตีตราทางเพศ

ภาวะในโรงเรียน ความท้าทายและผลกระทบของการตีตราที่กลุ่มนักเรียนข้าม

เพศต้องเผชิญ โดยการตีตราจะอยู่ในรูปแบบการรังแกนักเรียนข้ามเพศ เช่น  

การรังแกทางวาจา การรังแกทางกาย และการรังแกทางเพศ พบการถูกรังแก 

ในพื้นที่ห้องน�้า/ห้องอาบน�้า เรือนนอนหอพัก และห้องเรียน ท�าให้นักเรียน 

ข้ามเพศรูส้กึไม่ปลอดภยักบัการใช้ชวีติในโรงเรยีน อย่างไรกต็ามในรายงานระดับ

โลกของสหประชาชาติว่าด้วยความรุนแรงต่อเด็ก ให้มุมมองไว้ว่าการรังแก 

แทบทุกชนิดถือว่ามีนัยทางเพศหรือเพศภาวะ ในแง่ที่การรังแกเป็นการตอกย�้า

บรรทัดฐานของความเป็นชายที่แข็งแกร่ง และความเป็นหญิงท่ีอ่อนโยน หรือ

เป็นการลงโทษคนที่ไม่ยอมท�าตามบรรทัดฐานดังกล่าว จึงไม่แปลกที่นักเรียนที่

เป็น LGBT ถูกรังแกมากเป็นพิเศษ (Addington, 2017) โดยรูปแบบการรังแก

อาจเป็นการหยอกล้อ การด่าทอ การตั้งฉายา การท�าร้ายจิตใจ การกระท�า 

ความรุนแรงทางร่างกาย และการกีดกันทางสังคม ซ่ึงในแง่ของทฤษฎีในเรื่อง

การรงัแกของ World Health Organization (1978) ผูบ้กุเบกิงานวจัิยด้านการ

รังแกต่อกลุ่มนักเรียนท่ีเป็นหรือถูกมองว่าเป็นคนข้ามเพศ อธิบายว่าการรังแก

แตกต่างจากการทะเลาะววิาท เพราะว่าการรงัแกมีฝ่ายหนึง่ทีม่อี�านาจมากกว่า 

จึงสามารถรังแกอีกฝ่ายหนึ่งที่มีอ�านาจน้อยกว่าได้อย่างซ�้าแล้วซ�้าเล่า โดย 

ผู้กระท�ารู้สึกว่าตัวเองมีอ�านาจเหนือกว่าผู้ถูกกระท�า นักเรียนบางกลุ่มอธิบาย

ว่าเหตุการณ์ในลักษณะ ของการรังแกนั้น มักจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีอ�านาจ

เหนือกว่า ซึ่งฝ่ายที่มีอ�านาจเหนือกว่าก็จะเป็นฝ่ายกระท�า ในขณะที่ฝ่ายที ่

ถูกกระท�าก็มักจะถูกมองว่าด้อยกว่าและไม่มีทางสู้ ทั้งนี้จากความหมายและ 

รายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนน�าผลการศึกษาที่ได้มาท�าการวิเคราะห ์

ตามประเด็นย่อย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ด้านบรรทัดฐาน 

การศึกษาเรือ่งการรงัแกกับกลุ่มนกัเรยีนข้ามเพศในประเทศต่าง ๆ  ท่ัวโลก 

เช่น การส�ารวจใน 37 ประเทศในทวีปยุโรป (รวิวรรณ รักถ่ินก�าเนิด, 2558)  

พบว่านกัเรยีน LGBT มากกว่าครึง่เคยถกูรงัแกในโรงเรยีนกว่าครึง่หนึง่หรอืร้อย

ละ 56 ของนักเรียนที่นิยามตนเองว่าเป็น LGBT ระบุถึงสาเหตุการถูกรังแกว่า 

มาจากเพศภาวะและเพศวิถีของตน ขณะที่ร้อยละ 25 ของนักเรียนที่ไม่ได้ระบุ

ตนเองว่าเป็น LGBT ระบุถึงสาเหตุของการถูกรังแกว่า เพราะถูกคิดว่าเป็นคน

ข้ามเพศหรือชอบเพศเดยีวกนั สอดคล้องกบังานวจิยัของส�านกังานข้าหลวงใหญ่

สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Office of the High Commission on 

Human Rights: OHCHR) ที่ระบุว่าการรับรู้ถึงความชอบเพศเดียวกันและ 

ตัวตนข้ามเพศ เป็นสาเหตุให้บุคคลสามารถตกเป็นเหยื่อของการถูกรังแกได้  

โดยรูปแบบการรังแกมีตั้งแต่ทางวาจา เช่น การด่าทอซึ่งหน้าหรือผ่านทางสื่อ

ออนไลน์ทางการกระท�า เช่น การตบตี เตะ ทางสังคม เช่น การกีดกันออกจาก

กลุ่ม และทางเพศ เช่นการลวนลาม โดยการรับรู้ของนักเรียนในเรื่องของการ 

ถูกรังแกมักมีระดับที่แตกต่างกันไปการรังแกบางครั้งอาจมีความหมายในทาง

วารสารสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 
(กรกฎาคม – ธันวาคม 2564)  9998



บวกอาจจะกระท�าเพราะต้องการความสนุกสนาน ในขณะที่การรังแกในบาง

กรณจีะมคีวามหมายในระดบัทีร่นุแรง และเป็นเรือ่งใหญ่กว่า เช่น อาจจะท�าให้

เกิดการเจ็บตัวหรือส่งผลกระทบทางด้านจิตใจต่อผู้ที่ถูกรังแกได้ 

รูปแบบการรังแกที่เริ่มจากการรังแกทางวาจา การรังแกทางกาย ต่อมา

จะกลายเป็นการรังแก ทางเพศ พฤติกรรมการรังแกนักเรียนข้ามเพศในหลาย

ครั้งมักจะเก่ียวกับเร่ืองเพศ ซึ่งรูปแบบของการรังแกนั้น ประกอบด้วยการ 

จับ บีบ ขย�้าอวัยวะเพศ นมหรือก้น การจับถอดเสื้อหรือกางเกง แต่ส่วนใหญ่

แล้วพฤติกรรมที่มักโดนบ่อยมาก ๆ ก็คือ การแกล้งท�าท่าทางข่มขืนทาง 

ทวารหนักในกลุ่มนักเรียนกะเทยและเกย์ ซึ่งมูลเหตุจูงใจของการรังแกต่อ

นกัเรยีนข้ามเพศทีพ่บมาก เกดิจากการรบัรูข้องนกัเรยีนคนอืน่ว่าการแสดงออก

ทางเพศภาวะของนักเรียนข้ามเพศ เช่น นักเรียนกะเทยจะดูตุ้งต้ิงออกสาว  

ดูไม่แมน อย่างเห็นได้ชัดเจน นักเรียนชายก็มักจะชอบมาหยอกล้อ มาแกล้ง

นกัเรยีนกะเทยเพราะพวกเขาสามารถหยอกล้อ กลัน่แกล้งและรงัแกได้มากกว่า

ที่จะรังแกนักเรียนทอม เช่น การจับนม จับก้น หรือการจับอวัยวะเพศ นักเรียน

ชายจึงหันมารังแกกับนักเรียนกะเทยที่ออกสาวเป็นส่วนใหญ่ แต่ในอีกมุมมอง

หน่ึงถ้าหากนกัเรยีนกะเทยตอบโต้กลบักจ็ะยิง่ถกูแกล้ง เพราะนกัเรียนชายมอง

ว่าการที่นักเรียนกะเทยตอบโตนั้นท�าให้พวกเขาสนุกมากยิ่งขึ้นเมื่อได้แกล้ง 

เพราะคิดว่านักเรียนกะเทยสามารถเล่นด้วยได้ แต่ในกลุ่มนักเรียนเกย์และ 

ทอม เมื่อต้องประสบเหตุการณ์การถูกรังแก พวกเขาก็มักจะมีปฏิกิริยาตอบโต้

ที่แตกต่างกันไปซึ่งขึ้นอยู่กับบุคลิกลักษณะของผู้ที่ถูกกระท�า เช่น เมื่อนักเรียน

เกย์และทอมถกูรงัแก ในหลาย ๆ ครัง้เขากเ็ลอืก ทีจ่ะกระท�าพฤติกรรมแบบเดยีว 

กับที่ตัวเองถูกกระท�ามาโดยอาจจะท�าให้แรงกว่าที่ถูกกระท�าเสียอีก เพื่อให้อีก

ฝ่ายเจ็บและไม่กล้าที่จะมารังแกอีก

จากการค้นคว้าข้อมูลของบีบีซีนิวส์ไทย (2561) ท�าให้เห็นว่าการ 

แกล้งกันในโรงเรียนนั้นเป็นปัญหาใหญ่และส่งผลต่อบุคคลที่ถูกกระท�าและ 

ผู้กระท�าอย่างลึกซ้ึง และกลุ่มที่เป็นเหยื่อมักหนีไม่พ้นเด็กท่ีมีความแตกต่าง  

อย่างเช่นเด็กพิเศษหรือเด็กที่มีพัฒนาการช้า และเด็กที่มีความหลากหลาย 

ทางเพศ ซึ่งประเทศไทยติดอันดับสองของโลกในประเด็นของการแกล้งกันใน

โรงเรียน มีนักเรียนถูกรังแกจากเพื่อนนักเรียนด้วยกันเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 

40 รองจากประเทศญี่ปุ่น โดยกรมสุขภาพจิต (2561) ยังได้ระบุด้วยว่า หาก 

ไม่มีการจัดการการรังแกกันในโรงเรียนอย่างเหมาะสม อาจเป็นจุดเริ่มต้น 

ของการปลูกฝังความรุนแรงในเด็ก เพราะการท�าร้ายกันนั้นมีผลกระทบต่อเด็ก

ทั้งสองฝ่าย ทั้งด้านอารมณ์ ร่างกาย ไปจนถึงคุณภาพชีวิตในระยะยาว ซึ่งเด็ก

ที่ถูกรังแกมักเครียด ซึมเศร้า มีปัญหาการเข้าสังคมจนโต หากถูกกดดันรุนแรง

หรือเร้ือรัง จะน�าไปสูก่ารท�าร้ายคนอืน่เพือ่แก้แค้น หรอืท�าร้ายตนเอง บางกรณี

รนุแรงถงึขัน้ฆ่าตวัตาย ขณะท่ีผู้ท่ีรงัแกคนอ่ืนจนเคยชินก็อาจก่อเป็นบุคลิกภาพ

ก้าวร้าว จนอาจใช้ความรนุแรงแก้ปัญหาเมือ่โตเป็นผูใ้หญ่ สอดคล้องกบัรายงาน

ขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ 

ยเูนสโก (UNESCO) ในปี 2017 ระบุว่าความรนุแรง และการแกล้งกนัในโรงเรยีน

เป็นอุปสรรคใหญ่ของสิทธิในการได้รับการศึกษา เพราะจะส่งผลร้าย ต่อความ

สามารถในการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน และขัดขวางไม่ให้พัฒนาการของเด็ก

ก้าวหน้าไปในระดบั ทีน่่าพอใจ ยเูนสโกยงัได้กล่าวถงึการสอบถามความคิดเหน็

ของเด็กวัยเรียนใน 18 ประเทศทั่วโลก ซ่ึงมีผู้ที่เข้าร่วมตอบแบบสอบถาม 

100,000 คน โดยราว 3 ใน 4 ของผู้ตอบแบบสอบถามบอกว่าถูกรังแกเพราะ

พวกเขาแตกต่าง อย่างเช่นแตกต่างทางลักษณะภายนอกหรือสุขภาพกายและ

จิตใจ แตกต่างเพราะเพศภาวะหรือการเลือกเพศที่ไม่ใช่เพศตั้งแต่เกิด รวมทั้ง

แตกต่างในเชื้อชาติ วัฒนธรรม และศาสนาที่นับถือ
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จากข้อมูลที่ค้นพบ พันทิพา (นามสมมติ) นักเรียนชาติพันธุ์กะเหรี่ยง 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนข้ามเพศที่นิยามตนเองว่า “ทอม” ได้กล่าว

ถึงความรุนแรงจากถ้อยค�าที่เกิดเป็นวาทกรรมประเภท “อีทอมแบ” “แก้ทอม

ซ่อมด้ี” “เปลีย่นทอมให้เป็นเธอ” “โครงการคนืสตรีแก่สงัคม” หรอื “นิว้เยน็ ๆ 

หรือจะสู้เอ็นอุ่น ๆ” ที่ล้วนแล้วแต่แฝงและซ่อนเร้นความรุนแรงไว้ในถ้อยค�า 

เหล่านี้แทบทั้งสิ้น โดยกลุ่มนักเรียนทอมต้องเผชิญกับการแบนไม่คุยด้วย หรือ

ไม่ให้เข้ากลุม่ รวมไปถงึการใช้สายตามองในลกัษณะของการไม่ชอบขีห้น้า และ

เหยียดหยามด้วยค�าพูดต่าง ๆ ที่เป็นความรุนแรงและต่อมาจากถ้อยค�าก็ไปสู่

ความรุนแรงทางกาย ซึ่ง สุชาดา (นามสมมติ) นักเรียนชาติพันธุ์ม้งระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนข้ามเพศที่นิยามตนเองว่า “ทอม” สะท้อนให้เห็นว่า

ตัวเธอต้องเผชิญการรังแกทางกาย ซึ่งมักจะถูกเพื่อนนักเรียนชายรุ่นน้อง รุ่นพี่

นักเรียนชาย ชกต่อยและเตะ เพียงเพราะว่าตัวเธอเองมีลักษณะท่าทางห้าว ๆ 

จงึมกัจะเป็นเป้าหมายในการรงัแก บางครัง้ถกูกล่าวหาว่าไปแย่งแฟนของผูช้าย 

หรือการมีแฟนสวยกว่าผู้ชาย จนท�าให้เกิดการหมั่นไส้ และส่งผลเป็นการ

ทะเลาะวิวาทกันถูกมองด้วยสายตาเหยียดหยาม มองเขม่น ไม่ชอบ จนกระทั่ง

มกีารรวมตวักนัต้ังกลุม่เกลียดทอมภายในโรงเรยีน เพือ่แสดงออกว่าไม่ชอบทอม 

การรงัแกดงักล่าวเป็นความรนุแรงจากการรงัแกทางกายและน�าไปสูค่วามรุนแรง

ทางเพศ ซึง่สอดคล้องกบัที ่สริลิกัษณ์ (นามสมมต)ิ นกัเรยีนชาติพันธุม์ลายรูะดับ

ช้ันมัธยมศกึษาปีที ่6 นกัเรยีนข้ามเพศทีน่ยิามตนเองว่า “ทอม” สะท้อนให้เห็น

ว่านักเรียนทอมต้องเผชิญกับการถูกจับหน้าอกและบีบก้นจากเพื่อนและรุ่นพี ่

ผู้หญิง และดูถูกเหยียดหยามว่าการแสดงออกของกลุ่มนักเรียนทอมนั้น เป็น 

การลอกเลียนแบบบทบาทและเพศภาวะความเป็นผู้ชาย จนน�ามาซ่ึงการ 

ถูกรังแกทางเพศที่ว่า “ทอมจะหายเป็นทอมก็ต่อเมื่อได้ลองของจริงกับผู้ชาย” 

และถูกรังแกทางเพศแบบ “แกล้งข่มขืน”จึงท�าให้กลุ่มนักเรียนทอมต้องเผชิญ

กับการถูกล่วงละเมิดทางเพศบ่อย ๆ 

ที่ผ่านมาผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศนั้น ในหลายประเทศเริ่มให้การ

ยอมรบัต่อพวกเขาเหล่านี ้มากขึน้เหน็ได้จากบทบาทในสังคม เช่น ดารา นกัร้อง 

นกัแสดง นกัวชิาการ นกัการเมือง เป็นต้น ทีอ่อกมายอมรบัต่อหน้าสาธารณชน

ว่าพวกเขาคือผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ ซ่ึงถือเป็นเรื่องดีที่สังคมยังให ้

การยอมรับ และมีสิทธิที่เท่าเทียมกับบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม แต่อย่างไรก็ตาม  

ในบางประเทศกลบัไม่เปิดกว้างและไม่เปิดพืน้ทีใ่ห้กับผูท้ีม่คีวามหลากหลายทาง

เพศ จนน�าไปสู่การดูถูกเหยียดหยาม ขับไล่ ไร้ที่ยืนในสังคม ซึ่งจะเห็นได้จาก

ข่าวในหลายประเทศท่ีหยบิประเดน็นีม้าน�าเสนอ และแม้ว่าประเทศไทยจะเปิด

พ้ืนท่ีให้กับ ผู้มีความหลากหลายทางเพศ อาทิ การน�าเสนอข่าวเพิ่มมากข้ึน  

ซึ่งหากย้อนกลับไปประมาณ 40-50 ปีที่แล้ว การพูดถึงผู้ที่มีความหลากหลาย

ทางเพศมีน้อยมาก มีเพียงบางบริบทในสังคมไทยเท่านั้น แต่ปัจจุบันพบว่าถูก

พูดถึงมากขึ้นในสื่อ หากแต่ยังไม่ใช่ในเชิงคุณภาพ เนื่องจากถูกน�าเสนอในบาง

มิติที่สื่อต้องการเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเพศสัมพันธ์ เช่น สายเหลือง  

ตีฉ่ิง เป็นต้น ซึ่งถ้าหากพิจารณาจากค�าเรียกนี้ ท�าให้นึกถึงการมีเพศสัมพันธ์

เพียงอย่างเดียว (ไทยรัฐออนไลน์, 2560) และถึงแม้ว่าประเทศไทยดูเหมือน 

จะเปิดรับ แต่ภาพที่เห็นยังคงเป็นเพียงภาพตามกระแสเท่านั้น ยังไม่ได้ให้การ

สนับสนุนอย่างจริงจังเท่าไรนัก

ด้านนโยบาย

ในพ้ืนท่ีโรงเรียนที่ทุกคนคิดว่าปลอดภัย มักจะมีความรุนแรงซ่อนอยู่  

โดยเฉพาะกับนักเรียนข้ามเพศ การรังแกในเด็กนักเรียนข้ามเพศกลายเป็น

ประเด็นเรื่องการละเมิดสิทธิทางการศึกษา ซึ่งสหประชาชาติ ให้มุมมองว่า  

การรงัแกกนัเกือบทุกชนดิมนียัทางเพศภาวะ ตอกย�า้ประเดน็ของความเป็นชาย
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ท่ีแขง็แกร่ง และความเป็นหญงิทีอ่่อนแอ นัน่หมายความว่าผู้ชายกระท�า ผู้หญงิ

ถูกกระท�า หรือการไม่ท�าตามบทบาทบรรทัดฐานทางเพศเรื่องความเป็นหญิง

เป็นชาย หมายถงึคณุไม่เป็นชายทีแ่ท้จรงิ ไม่เป็นหญงิทีอ่่อนหวาน คณุกอ็าจจะ

ถูกรังแกได้ (นิภาพร ทับหุ่น, 2556) ผลวิเคราะห์จากการวิจัยระดับชาติ เรื่อง 

“การรังแกต่อกลุ่มนักเรียนที่เป็นหรือถูกมองว่าเป็นคนข้ามเพศหรือคนรักเพศ

เดียวกันในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา : รูปแบบ ความชุก ผลกระทบ แรงจูงใจ 

และมาตรการการป้องกนัใน 5 จงัหวดัของประเทศไทย” ทีจ่ดัท�าโดยศนูย์ศกึษา

นโยบายสาธารณสุข สวัสดิการและสังคม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ในการสนับสนุนขององค์การแพลนอินเตอร์เนช่ันแนล 

ประเทศไทยและองค์การยูเนสโก (2557) กล่าวว่า รูปแบบการรังแกนักเรียนที่

มีความหลากหลายทางเพศ ที่พบก็มีทั้งทางวาจา การด่าทอซึ่ง ๆ หน้าผ่านสื่อ

ออนไลน์ วิธีการทางร่างกายก็มีตบเตะ วิธีการทางสังคมก็มีการแบน ปิดกั้น 

ไม่ให้เข้ากลุม่ทัง้ในโลกทางกายภาพและโลกออนไลน์ มีการไถเงนิในโลกออนไลน์ 

พฤติกรรมทางเพศก็คือการแตะ การลูบ จับก้น เต้านม ถูไถอวัยวะเพศ มีการ

ตัง้กลุม่เกลียดทอมคลบั นักเรยีนทีอ่อกสาวหน่อยกถู็กขึน้คร่อม โดยมเีพ่ือนผูช้าย

ท�าท่าคล้ายจะข่มขืน หรือบางคนก็โดนทักทายแบบเหมือนจะตบหน้าเหล่านี ้

คือความชุกของการรังแกซึ่งพบเห็นได้มาก

จากข้อมูลที่ค้นพบ สุชาดา (นามสมมติ) นักเรียนชาติพันธุ์ม้งระดับ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนข้ามเพศที่นิยามตนเองว่า “ทอม” ได้กล่าวถึง

โรงเรียนว่า ทางโรงเรียนรับทราบว่ามีกลุ่มนักเรียนข้ามเพศ ในโรงเรียน ถึงจะมี

จ�านวนไม่มากแต่ก็มีอยู่ทุกระดับชั้นนักเรียนข้ามเพศที่เป็นกะเทยและทอม 

มักโดนรังแกในห้องน�้า เรือนนอนหอพัก ห้องเรียน หรือสถานท่ีปลอดครู  

ครปูระจ�าชัน้และครฝู่ายปกครองได้รบัรายงานทกุเทอมแต่ทางโรงเรยีนกลบัมอง

ว่าเป็นแค่เรื่องของการแกล้งกันมากกว่า เบื้องต้นสิ่งที่ทางโรงเรียนจะช่วยกลุ่ม

นักเรียนข้ามเพศได้ คือการให้ครูประจ�าชั้นและครูผู้สอนปลูกฝังให้นักเรียนมี

ความรู้ความเข้าใจในเรื่องเพศ ยอมรับในความหลากหลายทางเพศ และปฏิบัติ

ต่อเพือ่น ๆ  ในกลุ่มเพศทางเลือกแบบไม่มีเงือ่นไขเท่านัน้ ซึง่สอดคล้องกับข้อมูล

จาก สิริลักษณ์ (นามสมมติ) นักเรียนชาติพันธุ์มลายูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

นักเรียนข้ามเพศที่นิยามตนเองว่า “ทอม” ท่ีกล่าวว่า มีกรณีที่ทางโรงเรียน 

ได้รับรายงานว่ามีการรังแกกันในกลุ่มนักเรียนข้ามเพศในโรงเรียน แต่ทาง

โรงเรยีนกลบันิง่เฉยและไม่มีมาตรการการอบรมและก�าหนดบทลงโทษท่ีชัดเจน

ใด ๆ ที่ผ่านมาโรงเรียนไม่มีนโยบายป้องกันการกระท�าความรุนแรงต่อนักเรียน 

ที่ถูกมองว่าเป็นนักเรียนข้ามเพศเลย  

เมื่อกล่าวถึงการแก้ปัญหาการรังแกในเด็กนักเรียนข้ามเพศว่าโรงเรียน

ต้องท�าอย่างไร การแก้ปัญหาจริง ๆ แล้วต้องแก้รอบด้านและร่วมกันทุกฝ่าย  

เร่ิมจากต้องสร้างความเข้าใจเรื่องความเท่าเทียมกันทางเพศและไม่สนับสนุน

การใช้ความรุนแรง โรงเรียนควรมีการจัดตั้งกลไกในการป้องกันและดูแลเรื่อง

ความรุนแรง พัฒนาศักยภาพครู อาจารย์ และบุคลากรในโรงเรียน ควรจัดตั้ง

ระบบที่เป็นมิตรต่อการรักษาความลับ ตลอดจนควรมีพื้นท่ีให้ครอบครัวและ

ชมุชนได้พบปะกันเพือ่ให้ค�าปรกึษาและค�าแนะน�าเรือ่งการรงัแกในเดก็นกัเรยีน

ข้ามเพศ ในส่วนของระดับนโยบายพื้นที่การศึกษาเอง ต้องสร้างเครือข่ายครู 

ผูส้อนให้มกีารด�าเนนิงานท่ีเป็นรปูธรรมและเกดิขึน้จรงิด้วย ซึง่โรงเรยีนส่วนใหญ่

ไม่มีนโยบายป้องกันการรังแกอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งไม่มีโรงเรียนใดที่มี 

นโยบายป้องกันการรังแกคนที่มีความหลากหลายทางเพศ ขณะที่ผู้อ�านวยการ

โรงเรียนและครูเองก็มองว่าไม่จ�าเป็นต้องมีนโยบายดังกล่าว อย่างไรก็ตาม  

แม้ว่าหลายโรงเรียนจะมีครูแนะแนวที่คอยให้การช่วยเหลือเป็นรายบุคคลแก่

นักเรียนที่ตกเป็นเหยื่อของการกลั่นแกล้งรังแกแต่นักเรียนที่ถูกรังแกแทบไม่ได้

ใช้บริการความช่วยเหลือดังกล่าวมากนัก ซึ่งนักเรียนบางคนให้เหตุผลว่าเมื่อ 
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ตนแจ้งครูเกี่ยวกับการรังแกกลับถูกบอกว่าเป็นความผิดของตนเอง งานวิจัย 

ในไทยหลายชิ้นที่ได้ศึกษาเรื่องการรังแกในเด็กนักเรียนที่มีความหลากหลาย 

ทางเพศ ต่างมข้ีอเสนอแนะส�าหรบัโรงเรยีนว่า ควรก�าหนดและบงัคบัใช้นโยบาย

ที่ห้ามไม่ให้มีการรังแก พร้อมท้ังกลไกท่ีชัดเจนและครอบคลุมนักเรียนไม่ว่าจะ

มีเพศภาวะแบบใด รวมท้ังมมีาตรการการจดัการกบัผูก้ระท�าพฤติกรรมดังกล่าว 

โดยไม่เลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของเพศ-เพศวิถี และสร้างพ้ืนท่ีปลอดภัยใน

โรงเรียนให้กับนักเรียนที่มีความหลากหลายทางเพศ ขณะที่ผู้ก�าหนดนโยบาย 

ก็ควรออกแบบนโยบายที่เอื้อให้โรงเรียนสามารถยืดหยุ่นกฎระเบียบข้อบังคับ

ในการแต่งกาย หรอืการไว้ทรงผมมากยิง่ขึน้อกี ท้ังยงัต้องมกีารตดิตามการบงัคบั

ใช้นโยบายด้วย ทีส่�าคญัในเบือ้งต้นสิง่ทีจ่ะช่วยกลุ่มนกัเรียนทีม่คีวามหลากหลาย

ทางเพศได้ ก็คือการปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเพศ ยอมรับ

ในความหลากหลายทางเพศ และปฏิบัติต่อเพื่อน ๆ ในกลุ่มเพศทางเลือกแบบ

ไม่มีเงือ่นไข กรณทีีไ่ด้รับรายงานว่ามกีารรังแกนกัเรยีนท่ีมคีวามหลากหลายทาง

เพศ โรงเรียนก็ควรมีมาตรการอบรมและก�าหนดบทลงโทษที่ชัดเจน เนื่องจาก

ทีผ่่านมาไม่มนีโยบายป้องกนัการกระท�าความรนุแรงต่อนกัเรยีนทีถ่กูมองว่าเป็น

นักเรียนที่มีความหลากหลายทางเพศเลย

กำรตีตรำเชิงปัจเจกชน
การตีตราเชิงปัจเจกชน (individual stigma) หมายถึงความรู้สึกของ

บุคคลที่มีเก่ียวกับตนเอง หรือความคิดความเช่ือที่บุคคลอ่ืนมีต่อเขาว่าเป็น

อย่างไร ซึ่งอาจมีผลต่อการก�าหนดพฤติกรรมที่จะแสดงออกในอนาคต ความ

รุนแรงที่เกิดจากการรังแกนักเรียนท่ีมีความหลากหลายทางเพศนั้น สามารถ 

เกิดได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่เว้นแม้แต่ “สถานศึกษา” หลายครั้งผู้คนมีภาพจ�าเรื่อง

ความรุนแรงที่เกิดกับตัวเขาเอง อย่างไรก็ตามความรุนแรงที่เกิดจากการรังแก

กันภายในสถานศึกษานั้นเป็นปัญหามากเช่นกัน เพียงแต่ไม่มีผู้ถูกกระท�าออก

มาเปิดเผยในสิ่งที่เจอมากนักเพราะหลายครั้งอาจถูกสังคมมองว่าไม่ใช่ปัญหา 

เป็นเพียงการกลัน่แกล้งกัน หยอกล้อกันระหว่างนกัเรยีน แต่ฝ่ายหนึง่อาจได้รบั

ผลกระทบมากถึงขนาดที่น�าไปสู่การลาออกจากสถานศึกษาเพราะไม่สามารถ

ทนต่อการถูกรังแกและฝังใจไม่กลับไปเรียนอีก รวมถึงอาจน�าไปสู่โรคซึมเศร้า

อันสามารถน�าไปสู่ความตายได้ หากลองสังเกตจากข่าวสารหรือเว็บไซต์ต่าง ๆ 

จะพบว่าการรังแกมักจะเกิดขึ้นในกลุ่มนักเรียนช่วงอายุ 13-18 ปี หรือช่วง

มัธยมศึกษาอาจเป็นเพราะว่าในช่วงเวลานี้เป็นวันที่เติบโตขึ้นแต่ก็มักมี 

ความเปราะบางในตัวเอง นักเรียนในวัยนี้ต้องการการรับรู้คุณค่าของตัวเอง 

(self-esteem) อย่างยิ่ง เมื่อบางคนมีลักษณะเด่นที่ดูแตกต่าง อย่างการได้รับ 

ค�าชมจากอาจารย์มากกว่าคนอื่น มีผลการเรียนท่ีดีกว่า หรือแม้แต่มีเพศ 

แตกต่างจากเพศกระแสหลกั เป็นเหตใุห้บางคนต้องแสวงหาวธิกีารแสดงอ�านาจ

ที่เหนือกว่าในด้านใดด้านหนึ่ง การกลั่นแกล้งจึงเป็นวิธีหน่ึง รวมถึงเขายัง

ต้องการให้กลุ่มเพื่อนหรือสังคมที่เขาใช้ชีวิตอยู่ส่วนใหญ่ยอมรับโดยเฉพาะ 

สังคมของเราที่มีการรวมกลุ่มกันค่อนข้างสูง ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะหากไม่ท�า

ตามส่ิงทีค่นส่วนใหญ่ท�าเขาก็อาจจะเป็นผูถ้กูกระท�าเสียเอง ทัง้น้ีจากความหมาย

และรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ผูเ้ขยีนน�าผลการศึกษาทีไ่ด้มาท�าการวเิคราะห์

ตามประเด็นย่อย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ด้านบรรทัดฐาน

โรงเรียนหรือสถานศึกษา นับว่าเป็นพื้นที่ส�าคัญที่จะช่วยยกระดับ 

ความคิดของผู้คนในสังคมให้หันมาเปิดใจยอมรับบุคคลที่มีความหลากหลาย 

ทางเพศมากยิง่ขึน้ แต่กข็ึน้อยูก่บัการเลอืกน�าเสนอของโรงเรยีนหรอืสถานศกึษา
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หากเลือกน�าเสนอในด้านท่ีดี ก็จะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบุคคลที่มี

ความหลากหลายทางเพศ แต่หากเลอืกน�าเสนอในด้านลบเพยีงด้านเดยีว กอ็าจ

ส่งผลกระทบต่อบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศโดยรวม และอาจน�าไปสู่

พฤติกรรมความรุนแรงในสังคมได้เช่นกัน ท้ังน้ีโรงเรียนหรือสถานศึกษาในไทย

ถือว่ายังไม่เปิดกว้างในเรื่องบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ นักเรียนกลุ่มนี้

ยังไม่สามารถแสดงออกและแสดงตัวตนในโรงเรียนหรือสถานศึกษาได้อย่าง

อิสระ ขณะที่ในสังคมของการท�างาน บุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศยัง

พอได้รับการยอมรับและมีโอกาสในการประกอบอาชีพอย่างกว้างขวางอยู่บ้าง 

ดังนั้นจึงดูเหมือนว่าสังคมให้การเปิดกว้างแต่ก็คงต้องให้ความส�าคัญอย่างยิ่ง 

กับการมีอยู่ของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในทุกพื้นที่ของสังคม 

โดยเฉพาะในเรื่องการเคารพสิทธิส่วนบุคคล การยอมรับความต้องการและ 

ความเท่าเทียม

จากข้อมูลที่ค้นพบ เอกราช (นามสมมติ) นักเรียนชาติพันธุ์กะเหรี่ยง 

ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 และ ไกรวฒุ ิ(นามสมมต)ิ นกัเรยีนชาตพินัธุม้์งระดบั

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 นักเรยีนข้ามเพศทีนิ่ยามตนเองว่า “เกย์” สะท้อนให้เหน็ว่า 

อิทธพิลหรอืข้อจ�ากดัในชวีติต่อการเป็นคนข้ามเพศของนกัเรยีนเกย์น้ัน ในสมัยก่อน

สงัคมในโรงเรยีนปิดกัน้และไม่ยอมรบัคนทีม่คีวามหลากหลายทางเพศเลย แต่ใน 

ปัจจุบันเริ่มให้การยอมรับมากขึ้น แต่ยอมรับเฉพาะคนที่มีความหลากหลาย 

ทางเพศที่เรียกกันว่า “กะเทย” และ “ทอม” มากกว่า “เกย์” ซึ่งเกย์ส่วนใหญ่

ในโรงเรียนจะไม่สามารถเปิดเผยตัวตนได้ เพราะมีหลายคนที่เปิดตัวแล้วมักจะ

ถูกเหมารวมว่าเป็นกลุ่มเดียวกับกะเทย กลุ่มนักเรียนเกย์ที่กล้าเปิดเผยตนเอง

มกัจะถกูล้อเลยีนและถกูกล่าวถงึมากยิง่ข้ึน และถกูน�าเสนอในบางมติิ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในเร่ืองเพศสัมพันธ์ เช่น “สายเหลือง” เป็นต้น ซ่ึงหากพิจารณาจาก 

ค�าเรียกนี้แล้ว ท�าให้นึกถึงการมีเพศสัมพันธ์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

ดังนัน้ ความท้าทายและผลกระทบของการตตีราทีก่ลุ่มนกัเรยีนข้ามเพศ

ต้องเผชญิอยู่นัน้ นกัเรยีนกลุม่นีจ้ะไม่น�าเรือ่งดงักล่าวไปบอกกับครผููด้แูลหอพกั

หรือครูผู้สอนเลย แต่นักเรียนกลุ่มนี้เลือกทนกับการถูกรังแก และไม่สามารถ 

เล่าให้ผู้ปกครองฟังได้ ซึ่งผู้ปกครองของนักเรียนข้ามเพศบางคนไม่สามารถ

ยอมรับที่มีลูกเป็นแบบนี้ได้ โดยเฉพาะนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นนักเรียน 

ข้ามเพศท่ีนยิามตนเองว่า “เกย์” และ “กะเทย” ครอบครวัมกัจะปลกูฝังในเรือ่ง

หน้าที่ของลูกผู้ชายที่จะต้องมีครอบครัวและมีทายาทสืบสกุลมาโดยตลอด 

นักเรียนกลุ ่มนี้บางรายยอมรับว่าชุมชนของตนยังมีคนที่ไม่ยอมรับคนที่มี 

ความหลากหลายทางเพศอยู่จ�านวนมาก ดังนั้นปัญหาส�าคัญของการเป็นคนที่

มีความหลากหลายทางเพศก็คือไม่กล้าเปิดเผยตัวเอง เพราะกลัวพ่อแม่เสียใจ

และกลวัเสยีช่ือเสยีง ท�าให้เหน็ว่าเกย์และกะเทยในหมู่บ้านบางคนต้องแต่งงาน

กับผู้หญิง เมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ่อย ๆ นักเรียนกลุ่มนี้จึงเกิดความเครียด 

และซึมเศร้า ขาดความมั่นใจในตนเอง และไม่อยากมาเรียน เกิดความไม่ชอบ

ในการเรียนวิชาพลศึกษา จนน�าไปสู่การคิดย้ายโรงเรียน และในช่วงปิดเทอม

นักเรียนเหล่านี้ก็ไม่กล้าที่จะกลับบ้าน แต่จะหาข้ออ้างเพื่ออยู่ในตัวเมืองต่อ 

เพ่ือรอการเปิดเทอมในภาคเรียนต่อไป เช่น สมัครงานเป็นเด็กเสิร์ฟตามร้าน 

หมูกระทะ หรือร้านคาราโอเกะเฉพาะของกลุ่มเกย์ กะเทย ซึ่งมองว่าเป็น 

การหารายได้พิเศษในช่วงปิดเทอม อีกทั้งจะได้ไม่ต้องคอยทนกับความอับอาย

ท่ีถูกเพ่ือนในหมู่บ้านล้อเลียนเรื่องความหลากหลายทางเพศของตนเอง และ

คนในครอบครัวจะได้ไม่ต้องพลอยรู้สึกอับอายกับเรื่องดังกล่าวนี้ด้วย

จากผลการศึกษาดงักล่าว ได้อธบิายถงึสถานการณ์การตตีราคนข้ามเพศ

ในพืน้ทีศ่กึษา พร้อมกบัน�าเสนอการวเิคราะห์ลกัษณะการเกดิการตตีราทางเพศ

ภาวะในโรงเรียน ความท้าทายและผลกระทบของการตีตราที่กลุ่มนักเรียน 

ข้ามเพศต้องเผชิญ จะเห็นได้ว่าบ่อยครัง้การพดูคุยเล่น ๆ  ในวงสนทนาของกลุม่
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เพื่อนนักเรียน รุ่นพี่ รุ่นน้อง ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อคลายเครียดและเพ่ือความ

สนุกสนานเท่าน้ัน หากแต่บางค�าพูดยังรวมไปถึงการพูดจาส่อเสียด เยาะเย้ย

ถากถาง เกิดเป็นบาดแผลในใจที่ได้ยินได้ฟังซ�้า ๆ อยู่ตลอดเวลา ท�าให้นักเรียน

ข้ามเพศเหล่านี้เกิดปมทางด้านจิตใจ และส่งผลให้รู้สึกโดดเด่ียว ไร้ค่าบางราย

ถึงกับแก้ปัญหาด้วยการท�าร้ายตัวเองไปเลยก็มี หลายคนไม่เคยตระหนัก 

หรือเห็นว่าการพูดจาทีเล่นทีจริงจะเป็นการท�าร้ายจิตใจของนักเรียนข้ามเพศ 

เม่ือคนพดูเหน็เป็นแค่เรือ่งสนกุ แต่แท้จรงิแล้วค�าพดูเหล่านัน้จะถกูจัดเกบ็ไว้ใน

สมอง ซึ่งเป็นส่วนที่เก็บความทรงจ�าในระยะยาว และความทรงจ�าเหล่านี้เอง 

ที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตต่อไป ถ้าหากนักเรียนข้ามเพศได้รับแต่ข้อมูลเชิงลบ 

แบบเดิมซ�้า ๆ เช่น โดนเพื่อนประณามว่าเป็นคนที่วิปริตผิดเพศ รวมถึงการ 

ถูกจ�ากัดการเข้าถึงทรัพยากรบางประเภท บุคคลเหล่านี้มักจะรู้สึกโดดเดี่ยว  

ไร้คุณค่า และไม่อยากมชีวีติอยูต่่อไป ในทางกลบักนัหากนกัเรียนข้ามเพศได้อยู่

ในโรงเรียนหรือสังคมข้างนอกท่ีให้การยอมรับตัวตนที่แท้จริง ก็จะเป็นการ 

สร้างก�าลังใจและความภาคภูมิใจให้กับตนเองได้อีกด้วย ดังนั้นอาจพูดได้ว่า

นักเรียนข้ามเพศไม่ว่าจะอยู่ในโรงเรียนหรือสังคมนอกโรงเรียน จะสามารถ

ด�าเนินวิถีชีวิตได้อย่างปกติท่ัวไป จ�าเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากสังคม 

รอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ ญาติพี่น้อง เพื่อน ครูผู้สอน หรือแม้กระทั่งคน 

ในหมู่บ้านเดียวกันให้เปิดใจยอมรับและให้โอกาสนักเรียนข้ามเพศในการ

แสดงออกถึงตัวตน ได้แต่งตัวตามแบบที่ชอบ ท�างานที่ตัวเองถนัด และที่ส�าคัญ

ที่สุดคือ สังคมจะต้องไม่กีดกันหรือประณามรูปแบบความรักของชายรักชาย 

หรือหญิงรักหญิง เพราะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเพศวิถีเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น

ภายใต้แนวคิดทฤษฎีและอุดมการณ์ทางสังคม ไม่ใช่เกิดขึ้นลอย ๆ หรือมีอยู่ได้

ด้วยตวัของมนัเอง ซึง่จากผลการวิจัยดงักล่าวจะเห็นได้ว่าการตีตรานัน้จะขึน้อยู่

กับอ�านาจทางสังคมซ่ึงเป็นการใช้อ�านาจในการตีตรา ในบางคร้ังบทบาทของ

อ�านาจก็เป็นสิง่ทีเ่หน็ได้อย่างชดัเจน อย่างเช่นความพกิารทางสงัคม ความหมาย

และความเข้าใจที่มีต่อความบกพร่องทั้งทางร่างกายและสติปัญญานั้น ได้ถูก 

น�าเสนอออกมาในสังคมไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมใดมาช้านานแล้ว ความพิการ 

ไม่ว่าจะผ่านมุมมองทางศาสนา ที่เช่ือว่าเป็นเรื่องของเวรกรรม หรือเป็นความ

แปลกประหลาดและความโชคร้ายต่าง ๆ นานา ล้วนแล้วแต่วางอยูบ่นพืน้ฐานท่ี

ขาดซ่ึงการเคารพความเป็นมนษุย์ทีเ่ท่าเทยีมกนั (กติตวินิท์ เดชชวนากร, 2563)

ด้านนโยบาย

จากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดความรุนแรงในสถานศึกษา อาจเกิดขึ้นจาก

การกดขี่ เห็นคนอ่ืนด้อยกว่าตน ความสนุก ความคึกคะนอง สภาพสังคม 

และสภาพแวดล้อมที่มีความรุนแรง ประกอบกับการที่โรงเรียนไม่ค่อยให ้

ความช่วยเหลือ หรือบางกรณีทางโรงเรียนกลับไกล่เกลี่ยให้มีการยอมความ 

หรือจบเร่ืองกันไปมากกว่าช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ถูกกลั่นแกล้ง ทั้งนี้ปัญหาเรื่อง

ความรุนแรง โดยเฉพาะการกลัน่แกล้งกันในสถานศึกษานัน้ยงัไม่ค่อยได้รบัการ

แก้ปัญหาอย่างจริงจังมาจนถึงทุกวันน้ี ในบางสถาบันเม่ือเกิดเร่ืองกลับปกปิด

เร่ืองราวมากกว่าทีจ่ะตแีผ่เพราะเป็นห่วงเรือ่งชือ่เสยีงของสถาบัน รวมทัง้ความ

กลัวของผู้ถูกกลั่นแกล้งเอง จนไม่กล้าบอกคนอื่น และเลือกท่ีจะเก็บปัญหา 

เหล่านั้นไว้คนเดียวจนน�าไปสู่การโดนท�าร้ายร่างกายอย่างต่อเนื่อง เป็นโรค 

ซึมเศร้าจนอาจถึงขั้นตัดสินใจจบชีวิตตัวเองลง แต่ที่น่าเศร้าใจไปกว่านั้นคือ  

ผู้กระท�าคิดว่าการกลั่นแกล้งนั้นเป็นเรื่องปกติ

เหตุที่บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ไม่กล้าตัดสินใจเปิดเผยตัวตน

นั้น เพราะว่าสังคมไทยยังไม่ท�าความเข้าใจคนที่มีความหลากหลายทางเพศให้

ครบทุกด้าน ซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนหรือทุกครอบครัวที่จะยอมรับเพศภาวะ

อย่างนี้ได้ แต่ก็มีส่ือบางส�านักหรือนักวิทยุสมัครเล่นน�าข่าวเรื่องคนที่มีความ
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หลากหลายทางเพศมาเขียนมาอ่าน บางทีกพ็าดหวัข่าวเกนิเหตุจนน�าไปสูค่�าพดู

ล้อเลียนเป็นเรื่องเหยียดเพศกันไปต่าง ๆ นานา เช่น สายเหลือง ต�านานรัก 

ขุดทอง สายงานวิปริตผิดเพศ แม้กระทั่งชื่อที่ใช้เรียกกันติดลิ้นติดปากอย่าง  

ตุ๊ด เกย์ กะเทย ทอม ดี้ คนบางกลุ่มยังมองว่าเป็นค�าที่คิดขึ้นมาเพื่อใช้ดูถูก

พฤติกรรมของคนที่มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งเทียบได้กับกรณีท่ีบุคคล 

มักเอาปมด้อยมาเรียกกันแทนชื่อเรียกจริง ซึ่งล้วนแต่เป็นชื่อเรียกที่เจ้าตัวเอง 

ไม่ได้พึงพอใจเลย (กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท, 2558)  

จากข้อมูลที่ค้นพบ เจษฎา (นามสมมติ) นักเรียนชาติพันธุ์ม้งระดับ 

ช้ันมัธยมศกึษาปีที ่5 นกัเรียนข้ามเพศทีน่ยิามตนเองว่า “เกย์” ได้กล่าวว่าตนเอง

ต้องเผชิญกับการตีตราหลายรูปแบบ หากน�าเรื่องดังกล่าวไปบอกกับครูผู้ดูแล

หอพักหรือครูผู้สอนก็ไม่มีมาตรการที่เป็นบทลงโทษกับคนท่ีเป็นผู้กระท�าเลย 

พวกเขาจึงเลอืกทีจ่ะต้องทนกบัการถกูรังแกดงักล่าว เหน็ได้ว่านกัเรียนข้ามเพศ 

ต้องอยู่ในสังคมที่ความรุนแรงถูกท�าให้เป็นเรื่องปกติ (normalization) จน 

กลายเป็นวฒันธรรมครอบง�าท่ีมคีวามน่ากลวั เพราะนอกจากสงัคม ซึง่หมายถงึ 

ปัจเจกบุคคลและสถาบันทางสังคม จะไม่ตระหนักว่านี่คือความรุนแรงแล้ว ยัง

มีแนวโน้มที่จะสนับสนุนความรุนแรงอีกด้วย นอกจากนั้นนักเรียนข้ามเพศ 

หลายคนยังถูกล้อเลียนเรื่องพูดไม่ชัด ด้วยอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของตนเอง  

ส่งผลให้เกิดอาการหวาดกลัวที่จะต้องพูดในที่สาธารณะ มากไปกว่านั้นคร ู

ในโรงเรียนเองก็ไม่ได้มีความเข้าใจที่จะปกป้องนักเรียนข้ามเพศจึงท�าได้แค ่

ต้องอดทนกับความรุนแรงอย่างไม่มีทางออกอยู่อย่างนั้น

แน่นอนว่า แม้สงัคมไทยจะเปิดกว้างกับกลุม่คนท่ีมคีวามหลากหลายทาง

เพศ แต่การเปิดกว้างนัน้กย็งัไม่เพยีงพอทีจ่ะท�าให้กลุม่คนเหล่านีส้ามารถใช้ชวีติ

ในสังคมได้อย่างมีความสุขและเท่าเทียมกับคนท่ัวไป หรือได้รับสิทธิเท่าเทียม

กับประชาชนคนอื่น ๆ นอกจากนั้นคนบางส่วนในสังคมยังเห็นว่า กลุ่มคน 

เหล่านี้มีความผิดปกติและต้องได้รับการแก้ไข บางคนมีความรู้ความสามารถ 

สามารถท�าประโยชน์มากมายให้กับประเทศชาต ิแต่กลบัต้องทนถกูหยามเหยยีด

เนื่องจากเพศภาวะของตน ในมุมมองของต่างชาติเอง ประเทศไทยถูกมองและ

เข้าใจมาตลอดว่าสังคมไทยคือสวรรค์ของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ ในแง่

ท่ีไทยเป็นสังคมซึง่เปิดกว้างและให้การยอมรบัต่อการด�ารงอยูใ่นพืน้ทีส่าธารณะ

ของผู้มีความหลากหลายทางเพศค่อนข้างมาก เมื่อเปรียบเทียบกับสังคมอื่น ๆ 

ในทวปีเอเชียด้วยกัน เพราะอย่างน้อยสงัคมไทยก็ไม่มีกฎหมายทีก่�าหนดให้การ

รักเพศเดียวกันเป็นความผิดที่ต้องได้รับการลงโทษ หรืออย่างน้อยการเป็นคน

รักเพศเดียวกันในสังคมไทยก็ไม่ได้ถูกกระท�าความรุนแรงทางกายภาพจากคน 

ในสังคมอย่างโจ่งแจ้ง โดยเฉพาะเม่ือเทียบกับบางสังคมที่ก�าหนดบทลงโทษ

รุนแรงในการเป็นคนรักเพศเดียวกัน ซึ่งมักเช่ือมโยงกับข้อห้ามทางศาสนาที่

เคร่งครัด

จากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าดูผิวเผินแล้วก็เหมือนสังคมไทยจะเปิดกว้าง

ยอมรับความหลากหลายทางเพศ แต่แท้ที่จริงแล้วการด�ารงอยู่ของประโยคดัง

กล่าวนี้ในสังคมไทยกลับเป็นสิ่งที่สะท้อนอย่างชัดเจนว่าเราไม่ได้นับหรือให้

คุณค่ากับคนที่มีความหลากหลายทางเพศว่ามีความเสมอภาคเท่าเทียมกับ 

เพศชายและเพศหญิงเลยต่างหาก ประโยคเช่นนี้เป็นสิ่งตอกย�้าว่าสังคมไทย 

คิดและปฏิบัติกับเพศทางเลือกด้วยบรรทัดฐานที่แตกต่างออกไปจากเพศชาย

และหญิงอย่างเห็นได้ชัดเจน ซึ่งจะเห็นได้จากความเชื่อและวัฒนธรรมของกลุ่ม

ชาติพันธุ์ที่เข้ามามีอิทธิพลในแทบทุกด้านและกลายเป็นอุดมการณ์ส�าคัญ จนมี

การจัดสรรปันส่วนหน้าท่ีของผู้ชายและผู้หญิงอย่างชัดเจน ผู้ชายควรเป็นผู้น�า 

และผู้หญิงควรเป็นผู้สนับสนุน บทบาทของชายหญิงคือการเป็นสามีภรรยา 

สบืวงศ์ตระกลูและมลีกูหลาน เรือ่งของเพศทางเลอืกจงึไม่ได้อยูใ่นกรอบคดิหลกั

และกลายเป็นอ่ืนในกลุ ่มชาติพันธุ ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แถมแนวคิดนี้ยัง 
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ฝังรากลกึอยูใ่นวธิคีดิของแต่ละกลุ่มชาตพินัธ์ุอย่างแนบแน่น หรือแม้แต่การเข้ามา

ของศาสนาครสิต์ในกลุม่ชาตพินัธุ ์ครสิต์ศาสนกิชนในกลุม่ชาตพินัธุม์กีารเตบิโต

ขึ้นเรื่อย ๆ ตามค�าสอนของคริสต์ศาสนาถือว่าการหลั่งอสุจินอกช่องคลอดของ

เพศหญิงนั้นเป็นบาป (หริณวิทย์ กนกศิลปะธรรม, 2556) ดังนั้นการมีเพศ

สัมพันธ์ทางอื่นจึงเป็นสิ่งไม่ควร และการร่วมเพศของเพศทางเลือกก็เป็นส่ิงที่

ยอมรบัไม่ได้ ปัจจุบนักลุ่มเพศทางเลอืกทีเ่ป็นกลุม่ชาตพินัธุจ์งึยงัต้องเผชญิหน้า

กับการต่อต้านความเชื่อที่ท้าทายวัฒนธรรมเก่าก่อน และท�าให้กลุ ่มเพศ 

ทางเลือกในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์กลายเป็นคนชายขอบของสังคมมาเรื่อย ๆ 

ดังนั้นแล้วหากสังคมไทยต้องการจะเป็นสังคมที่เปิดกว้างและยอมรับ

รสนิยมทางเพศที่แตกต่างหลากหลายของคนอย่างแท้จริง เราต้องยอมรับการ

เลือกของเขาว่ามีความเท่าเทียมเหมือนกับรสนิยมแบบรักต่างเพศระหว่างชาย

และหญงิ โดยไม่ต้องไปพยายามก�าหนดว่าเขาจะต้องเป็นคนทีมี่ศลีธรรมแบบใด 

ศาสนาใด ชาติพันธุ์ใด เป็นคนดีแค่ไหน หรือต้องเป็นคนที่ประสบความส�าเร็จ

ทางการศึกษาหรืออาชีพเสียก่อนจึงจะสามารถเลือกเพศของตนเองได้ สังคม

ไทยควรท�าให้เกดิการตระหนกัรูใ้นเรือ่งนี ้ซึง่ยงัมอีกีหลายเร่ืองทีต้่องท�า รวมถึง

การน�ากฎหมายไปใช้ และสนับสนุนให้คนที่มีความหลากหลายทางเพศได้ 

ถูกรวมเป็นหน่ึงเดียวกับสังคมทั่วทั้งประเทศ หากปรับปรุงการตระหนักรู้ของ

คนทั่วไปในเรื่องนี้ได้แล้วนั้น นโยบายและโครงการของภาครัฐก็จะช่วยปกป้อง

และรวมบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคม  

ท้ังท่ีโรงเรียน ที่ท�างาน และเรื่องอื่น ๆ ในชีวิต ผลดีที่จะได้รับตามมาก็คือ  

ก�าลังแรงงานที่มีการศึกษาดีข้ึนและมีผลการท�างานที่ดีกว่าเดิม นอกจากนี้ยัง

ท�าให้สังคมทั้งหมดมีความสุขและดีกว่าที่เคยเป็นมาและที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

บทสรุป
จากข้อค้นพบของผู้วิจัยที่ได้ช้ีให้เห็นถึงสถานการณ์การตีตราทางเพศ 

ของนกัเรยีนข้ามเพศในโรงเรียน และท�าความเข้าใจถงึลกัษณะการเกดิการตตีรา

ทางเพศภาวะในโรงเรียน รวมถึงทราบถึงความท้าทายและผลกระทบที่กลุ่ม

นกัเรียนข้ามเพศต้องเผชญิกบัการถกูตตีรา ซึง่อธบิายโดยเชือ่มโยงกับระดบัของ

การตีตราในระดับของแนวทางการก�าหนดเพศภาวะตามแนวคิดของ Link & 

Phelan (1999) นั่นคือ การตีตราเชิงโครงสร้าง การตีตราเชิงปฏิสัมพันธ์ และ

การตีตราเชิงปัจเจกชน โดยการตีตราทุกระดับนั้นครอบคลุมในส่วนของ

บรรทัดฐานและนโยบาย ซึ่งข้อค้นพบดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า นักเรียน 

ข้ามเพศเหล่านี้ต้องอดทนกับการถูกแบ่งแยก รังแก เพราะอัตลักษณ์ทางเพศ 

ที่แตกต่างพวกเขารู้สึกถึงการไม่เปิดรับจากคนในสังคมโรงเรียน ทั้งโดยการใช้

ค�าพูด และการถูกท�าให้เป็นตัวตลก พวกเขาไม่ได้เข้าใจเรื่องความหลากหลาย

ทางเพศนกั แต่มีความสงสัยว่าเหตใุดพวกเขาจึงตกเป็นเหยือ่ของการกล่ันแกล้ง 

ความรู้สึกที่ว่าโรงเรียนไม่ได้เป็นที่ที่เหมาะสมส�าหรับพวกเขา ยังส่งผลกระทบ

ในเรื่องการเรียนด้วย ทุกครั้งที่ถูกรังแกไม่ว่าจะในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม พวกเขา

อยากพาตัวเองออกจากสังคมนี้ทันที เพราะยิ่งถูกรังแกก็รู้สึกว่าตัวเองเป็น 

“แกะด�า” ของสังคมในโรงเรียนนี้เป็นอย่างยิ่ง 

การศกึษาครัง้นีย้งัพบว่า การถกูตตีราทางเพศท�าให้กลุม่นกัเรยีนข้ามเพศ

ต้องตกอยู่ในสภาพที่ไร้ซึ่งอ�านาจในการเลือกและตัดสินใจเรื่องเพศของตนเอง 

กลุ่มนกัเรียนข้ามเพศถกูผลกักลายเป็นคนชายขอบ เพยีงแค่พฤตกิรรมทางเพศ

ไม่เป็นไปตามแบบแผนของคนส่วนใหญ่ในสังคม การตีตราและเลือกปฏิบัติ 

ดังกล่าวถือเป็นการละเมิดสิทธิทางเพศซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ 

เป็นการจ�ากัดสิทธิเสรีภาพในการตัดสินใจเกี่ยวกับเพศและบทบาททางเพศ 

นอกจากเรื่องเพศที่เป็นประเด็นส�าคัญที่ท�าให้เกิดการตีตราในกลุ่มนักเรียน 
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ข้ามเพศแล้ว ประเด็นอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องชาติพันธุ์และความพิการ ยังเป็น

ประเด็นที่ท�าให้มองคนข้ามเพศด้วยอคติที่กดทับ เป็นอคติที่กดทับด้วยความ 

ไม่เท่าเทียมกันของสังคม และอคติของสังคมที่ถูกประกอบสร้างให้เป็นคน 

ข้ามเพศที่เป็นชาติพันธุ์และมีความพิการเป็นคนที่ด้อยกว่าเพศภาวะอื่น ๆ  

สิ่งดังกล่าวนี้กลายเป็นเรื่องสนุกสนานในกลุ่มผู้กระท�าท่ีเปรียบกับการใช้เท้า 

ข้างหนึง่กดทบัเพศวถิขีองคนข้ามเพศให้เป็นเพศนอกกรอบของสังคม ในขณะที่

เท้าอีกข้างหนึ่งได้กดทับความต่างทางชาติพันธุ์และความพิการ จึงก่อให้เกิด 

“การตีตราทับซ้อน” ท่ีเกิดจากการถูกกดทับด้วยการไม่ยอมรับของสังคม 

และบรรทัดฐานที่สังคมตั้งไว้

การตีตราทับซ้อน (double stigma) คือการตีตราที่เกิดจากการที่สังคม

ไม่เห็นด้วยกับลักษณะของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือความเชื่อของบุคคลหรือ

กลุ่มคนซ่ึงขัดกับวัฒนธรรมหรือแบบแผนท่ีเป็นที่ยอมรับโดยท่ัวไป การตีตรา 

ยังน�าไปสู่การถูกมองข้ามหรือแบ่งแยก ซึ่งหมายความถึงการที่ลักษณะหรือ 

ความเชือ่ของบคุคลหรอืกลุม่คนท�าให้เขาเหล่านัน้ถกูแบ่งแยกหรือกดีกนัออกไป

จากคนกลุ่มใหญ่ในสังคม หรือได้รับโอกาสท่ีไม่เท่าเทียมในด้านการศึกษา 

บริการด้านสุขภาพ หรือต้องอาศัยในชุมชนที่ไม่น่าอยู่ เป็นต้น ซึ่ง มูลนิธิแพธ 

ทูเฮลท์ (2562) องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสาธารณประโยชน์ ที่ให้ความร่วมมือ

กับภาครัฐ สถานศึกษา องค์การพัฒนาเอกชน เสริมสร้างศักยภาพความ 

ช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีและวิชาการสาธารณสุข เพื่อพัฒนาสุขภาพและ

คุณภาพชีวิตของประชากรกลุ่มต่าง ๆ ได้อธิบายถึงรูปแบบของการตีตราว่า 

มีอยูด้่วยกนั 4 รปูแบบ และหนึง่ในสีร่ปูแบบนัน้คอื การตีตราเนือ่งจากลักษณะ

เฉพาะหรือพฤติกรรมของบุคคลท่ีสังคมส่วนใหญ่ไม่ยอมรับ เช่น การเป็น

อาชญากร ขายบริการทางเพศ รักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ หรือติดยาเสพติด 

เป็นต้น

ข้อค้นพบของผูว้จิยัชีใ้ห้เห็นถงึสถานการณ์การตีตราทางเพศของนกัเรยีน

ข้ามเพศ ลักษณะการเกิดการตีตรา รวมถึงความท้าทาย และผลกระทบที่กลุ่ม

นกัเรยีนข้ามเพศต้องเผชญิกบัการถกูตตีราในโรงเรียนนัน้ ยกตัวอย่างเช่นในเรือ่ง

ของความเป็นชาติพันธุ์ นักเรียนข้ามเพศที่เข้าร่วมการวิจัย มีทั้งนักเรียนที่เป็น

ชาติพันธุ์ม้ง ชาติพันธุ์ลาหู่ ชาติพันธุ์กะเหรี่ยง และชาติพันธุ์มลายู นักเรียน 

ข้ามเพศมักถูกล้อเลียนด้วยค�าพูดถึงการเป็นคนข้ามเพศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

นักเรียนข้ามเพศกะเทยที่ถูกล้อเลียน โดยการน�าเอาความเป็นชาติพันธุ์มา 

ใช้เป็นเครื่องมือในการล้อเลียนถากถางถึงการเป็นกะเทยด้วย เมื่อกลับบ้านใน

ช่วงปิดภาคเรียน กลุ่มนักเรียนกะเทยจะรู้สึกอึดอัดที่ต้องเผชิญหน้ากับพ่อ แม่ 

พ่ีชาย น้องชาย เขารู้สึกว่าตัวเองแปลกไปจากคนอ่ืนในครอบครัว รู้สึกกดดัน 

และต้องเกบ็กดเอาไว้ พอออกนอกบ้าน สงัคมเพือ่นบ้านก็ล้อเลยีน พอเปิดภาค

เรยีนต้องกลบัเข้ามาใช้ชีวติในโรงเรยีน สังคมเพือ่นในโรงเรยีนก็ล้อว่าเป็น “อีตุด๊

แม้ว” “อตุ๊ีดกะเหรีย่ง” ยิง่ท�าให้ตนเองรูส้กึว่าการเป็นแบบนีมั้นเป็นส่ิงผดิตลอด

มา ผิดต่อพ่อแม่ ส่งผลท�าให้รูส้กึว่าไม่รกัตวัเองและไม่อยากจะเข้าไปอยูใ่นระบบ

ของสังคมใด ๆ เลย การถูกล้อเลียนด้วยค�าพูดล้อเลียนต่าง ๆ ดังกล่าวที่มักจะ 

น�าเอาชาติพันธุ์ของนักเรียนข้ามเพศมาล้อเลียน ส่วนใหญ่บุคคลท่ีมาล้อเลียน

มักจะเป็นรุ่นน้อง เพื่อน และรุ่นพี่ที่ต่างชาติพันธุ์กับตน บ่อยครั้งนักเรียน 

ข้ามเพศมักจะถูกด่าทอโดยไม่มีสาเหตุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรือนนอนหอพัก

และห้องเรียน จึงท�าให้นักเรียนข้ามเพศรู้สึกว่าตนเองตกอยู่ในสภาวะดูถูก

ดูแคลน ด่าทอ ด้วยเหตุแห่งเพศที่แตกต่างจากเพศกระแสหลักเท่านั้น

แม้กระทั่งความบกพร่องทางร่างกายเองก็ส่งผลต่อการถูกตีตราทับซ้อน

ในกลุ่มนักเรียนข้ามเพศ เช่น นักเรียนกะเทยรายหนึ่งที่มีความบกพร่องที่เกิด

จากการสูญเสียนิ้วมือไปสามนิ้วด้านซ้ายมือ มักจะถูกล้อเลียนว่า “อีตุ๊ดนิ้วกุด” 

“กะเหรี่ยงเอเลี่ยน” ค�าล้อเลียนเหล่านี้ถือว่าเป็นการตีตราทับซ้อนอย่างมาก  
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ยิ่งบางครั้งการล้อเลียนมาพร้อมกับค�าดูถูกอย่างเช่น “พิการแล้วยังเป็นกะเทย

อกี...อบุาทว์!” หลายครัง้เขากต็ัง้ค�าถามกับตวัเองว่า คนพกิารไม่ใช่คนหรอืยงัไง 

คุณค่าในมนุษย์ทุกคนมีเท่ากัน แต่พอเป็นคนพิการและยังเป็นกะเทย ท�าไมทุก

อย่างดูต้อยต�่าลงไปหมดเลย มันเป็นการล้อเลียนกลั่นแกล้งที่โหดร้ายบอบช�า้ 

และตีตราซ�้าลงไปอีก เมื่อคนพิการคนนั้นเป็นคนที่มีความหลากหลายทางเพศ 

ซึ่งสอดคล้องกับเวทีเสวนาของทางสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ส�านักงาน

องค์การคนพิการสากลประจ�าภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Disabled Peoples’ 

International Asia-Pacific Region: DPI-AP) สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชาย

และการพัฒนา (Gender and Development Research Institute) โดยได้

รับทุนจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาผ่านมูลนิธิเอเชีย (Asia 

Foundation) ได้เสวนาในเรื่องของการต่อต้านการกลั่นแกล้งการล้อเลียนและ

ข่มเหงในที่สาธารณะต่อสตรี คนพิการ และคนที่มีความหลากหลายทางเพศ  

ในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

จะเห็นว่าการถกูกลัน่แกล้ง ล้อเลยีน ข่มเหง เกดิขึน้ในพ้ืนทีส่าธารณะ โดยเฉพาะ

ในโซเชียลมีเดีย โดยมีผลกระทบอย่างยิ่งต่อความเป็นมนุษย์ในทุกมิติของคน

พิการ สตรี และคนท่ีมีความหลากหลายทางเพศ อย่างในกรณีของ มงคล  

ป่ินแก้ว เธอได้แชร์ประสบการณ์ของการเป็นคนพกิารและเป็นกะเทยว่าในสมยั

เด็ก ๆ  จะต้องทนกับการถูกคนแถวบ้านต่อว่าต่อขานและล้อเลียนอยู่เสมอด้วย

ค�าพดูทีว่่า “ดสู!ิ พกิารแล้วยงัเป็นกะเทยอกี” แต่พอโตขึน้มาหน่อยเธอจะได้ยนิ

ค�าว่า “พิการแล้วยังซื้อกิน ท�าไมไม่เก็บเงิน ไม่เจียมตัว” เธอจะต้องพบและทน

กับการดูถูก การคุกคามทางวาจา ท�าให้เธอรู้สึกโดดเดี่ยว และพยายามท�าตัว 

ให้ออกห่างจากสังคม ซึ่งสิ่งท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดนั้นท�าให้เธออึดอัดและก็รู ้สึก 

ไม่ปลอดภัยกับการที่ตนเองเป็นคนพิการและเป็นกะเทย

การตตีราทับซ้อนดงักล่าว หากพดูถงึชีวติในรัว้โรงเรยีนถอืว่าเป็นฝันร้าย

อย่างมากส�าหรับกลุ่มนักเรียนข้ามเพศที่มีเพศภาวะไม่ตรงกับกายภาพ และ 

โหดร้ายพิเศษขึ้นไปอีกส�าหรับนักเรียนข้ามเพศที่มีความพิการหรือมีชาติพันธุ์

ต่างจากเพือ่นคนอ่ืนในโรงเรยีน ซึง่จะตกเป็นเหยือ่ช้ันดขีองการรงัแกในรปูแบบ

ต่าง ๆ การตีตราทับซ้อนดังกล่าวนั้นเป็นการลดทอนบุคคลที่ถูกรังแกไม่ว่าจะ 

ในรูปแบบทางวาจา ทางกาย และทางเพศล้วนแล้วแต่ท�าให้กลายเป็นตัวตลก 

และเมื่อตกเป็นตัวตลกของเพือ่น ๆ  ในโรงเรียนไปแล้ว นักเรียนข้ามเพศผู้ที่เป็น

ฝ่ายถกูกระท�ากจ็ะสญูเสยีความเป็นตัวตนบางอย่างไป เช่น การตัง้ฉายาล้อเลยีน

ให้กบัคนข้ามเพศ กเ็พือ่สร้างตัวตนใหม่ในสายตาของผู้กระท�าให้กบัผูถ้กูกระท�า 

ไม่ว่าก่อนหน้านี้คนนั้นจะถูกเรียกมาอย่างไร แต่เม่ืออยู่ต่อหน้าผู้กระท�าแล้ว  

ผู้ถูกกระท�าจะต้องเป็นตัวตนใหม่ตามที่ผู้กระท�าเรียกขาน การรังแกในรูปแบบ

นี้ถือว่าเป็นการกดอีกฝ่ายที่เป็นผู้ถูกกระท�าให้ลงต�่ากว่า และเพื่อแสดงอ�านาจ

ทีเ่หนอืกว่าของการเป็นผู้กระท�า ดงันัน้แล้วการรงัแกไม่ว่าจะในรปูแบบใดก็ตาม 

จึงไม่ใช่เร่ืองสนกุของกลุม่นกัเรยีนข้ามเพศสกัเท่าไร เพราะส�าหรบักลุม่นกัเรยีน

ข้ามเพศแล้ว การรังแกในลักษณะต่าง ๆ จะตามหลอกหลอนนักเรียนข้ามเพศ

ที่เป็นผู ้ถูกกระท�าไปนานแสนนาน การรังแกดังกล่าวจะส่งผลไปยังจิตใจ 

ของนักเรียนข้ามเพศซ�้าแล้วซ�้าเล่า การรังแกทุกรูปแบบจึงไม่ควรเป็นเรื่องของ

การล้อเล่น เพราะทกุคนในฐานะปัจเจกชนควรจะมีสทิธใินการแสดงออกเตม็ที่

ว่าตนเองไม่ต้องการถูกรังแกอีกต่อไป และสิทธินั้นต้องได้รับการเคารพจาก 

คนรอบข้างด้วยเช่นกัน
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บทความน้ีอธิบายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระไตรปิฎก

ประกอบด้วย การรู้จักขยัน รู้จักเก็บรักษา การคบเพื่อนดี การรู้จักใช้ชีวิตอย่าง

พอเพียง มีความเพียร มีการวางแผนที่ดี  รู้จักเป็นอยู่อย่างเหมาะสมกับฐานะ

ของตน เพียรระวังยับยั้งบาปที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้น รู้จักรักษากุศลธรรมที่

เกดิขึน้แล้วให้เจรญิยิง่ขึน้ไป สร้างหลกัธรรมอิทธบิาทสี ่คอื ความยนิดใีนสิง่ทีท่�า 

ความขยันหมั่นเพียรในสิ่งที่ท�า เอาใจใส่ในสิ่งที่ท�า การหมั่นใช้ปัญญาพิจารณา

ใคร่ครวญตรวจหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และช่วงจังหวะเวลา มีการวางแผน 

วัดผล ประเมินผล คิดวิธีแก้ไขปรับปรุงตนเอง น�าสิ่งที่ได้มาทบทวนอีกครั้งเพื่อ

หาข้อบกพร่องและพัฒนาต่อไป การศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎกมีคุณค่าส�าคัญ

ไม่ได้จ�ากัดการศึกษาในวงการพระพุทธศาสนาเท่านั้น แต่สามารถศึกษาแล้ว

น�ามาเชื่อมโยงกับวิชาการได้หลากหลายศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปรัชญา

การด�าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระไตรปิฎกเพื่อความพอดี

ของชีวิต

คําสําคัญ 
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง พระไตรปฎก
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Abstract

This article concluded that the Sufficiency Economy Philosophy 
according to the Tripitaka consists of diligence, knowing how to 
save property and have good friends, knowing how to live a life of 
self-sufficiency, perseverance, having good plans, knowing how to 
live appropriately to one’s balanced livelihood, effort to avoid sin 
from occurring, knowing how to preserve the merit that has already 
arisen to prosper, and creating the four basis for success (Iddhipàda), 
namely pleasure in doing, diligence in what one does, paying 
attention to active thought; dedication and using wisdom 
consistently to contemplate strengths, weaknesses, opportunities 
and timing. There is a plan to measure, evaluate, and think of ways 
to improve ourselves, to revisit what has been obtained and to find 
flaws, so that we can continue to develop. Studying and researching 
the Tripitaka is of great value, not limited to studies in the field 
of Buddhism only, but to study and be linked with a variety of 
academic disciplines, especially the philosophy of living in a 
sufficiency economy  according to the Tripitaka for the benefit of life. 

Keyword 
philosophy, sufficiency economy, tripitaka

บทน�ำ
พระไตรปิฎกเป็นขุมทรัพย์ทางภูมิปัญญาของมนุษยชาติ เป็นทรัพย์สิน

ทางปัญญาของชาวไทยทกุคนไม่ว่าจะนบัถอืศาสนาใด ๆ  ทัง้นีเ้พราะพระไตรปิฎก 

เป็นพระสทัธรรมเพือ่การด�ารงอยู่อย่างเป็นมนษุย์ทีแ่ท้ เป็นหลกัการด�าเนนิชีวติ 

เมื่อใครได้ศึกษาและปฏิบัติตามแล้วจะเกิดการพัฒนาตนให้มีความสงบระงับ

ภายในได้ เกิดความสุข และเกิดความเรืองปัญญา เป็นคุณภาพชีวิตที่บรรลุถึง

ความดีสงูสดุ ท�าให้เกดิสนัตภิาพและความมัน่คง ท�าให้เกิดความเข้าใจสงัคมไทย

ที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ประชาชนทั่วทุกมุมโลกก�าลังให้ความสนใจ

ใฝ่รู้ในการศึกษาพระไตรปิฎกมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ ในหลายหลากองค์ความรู้ 

สามารถเชือ่มโยงกับภมิูความรูด้้านการบริหาร การปกครอง ภาวะผู้น�า รฐัศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์ ภมิูความรูด้้านวทิยาศาสตร์ วทิยาศาสตร์ประยกุต์ เช่น แพทยศาสตร์ 

การพยาบาล สาธารณสุขศาสตร์ เภสัชศาสตร์ ส่วนด้านอายุรเวทและ

เภสัชศาสตร์แผนไทย ก็มีรากฐานความรู้หลายส่วนมาจากพระไตรปิฎก และ

เชื่อมโยงกับภูมิปัญญาด้านจิตวิทยา พฤติกรรมศาสตร์ และจริยศาสตร์ โดย

เฉพาะอย่างยิ่งในวงการศึกษาสมัยใหม่ที่พระไตรปิฎกเป็นแหล่งภูมิปัญญาได้

ไพศาลเช่นนั้น เพราะคุณลักษณะพิเศษที่โดดเด่นอย่างยิ่งคือ พระพุทธธรรม

ในพระไตรปิฎก เป็นปัญญาที่ลึกซึ้งเก่ียวกับมนุษย์ ธรรมชาติ และสังคม 

(พระธรรมปิฎก, 2541, น. 117) และเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้และ

วิธีการคิด ท�าให้เกิดความรู้ตามความเป็นจริง มองเห็นประโยชน์หลายระดับ 

มีการวิเคราะห์แยกแยะ และมีวิธีการคิดแบบมองหาคุณโทษและทางออก 

ซึ่งในหลายส่วนในพระไตรปิฎกไม่มีความขัดแย้งกับวิธีการแสวงหาความรู้

แบบวทิยาศาสตร์ทีเ่ป็นกระแสหลกัของโลกในปัจจบุนันี ้(พระธรรมปิฎก, 2541, 

น. 142)
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มีนักวิชาการบางท่านกล่าวว่า พระไตรปิฎกเป็นบ่อเกิดแห่งความรู้ที่

บริสุทธิ์ เป็นสากล ศาสนิกทุกศาสนาศึกษาได้อย่างอิสระ ซึ่งเรียกว่า “พุทธ

ศาสตร์” และยังสามารถบูรณาการกับสหวิทยา ได้ซึ่งเรียกว่า “พุทธศาสตร์ 

สหวิทยาบูรณาการ” อันเหมาะสมกับยุคสมัยแห่งโลกาภิวัตน์ จึงกล่าวได้ว่า  

พระไตรปิฎกเป็นแหล่งพลังที่ยิ่งใหญ่หนึ่งของมนุษยชาติในยุคโลกาภิวัตน์ด้วย

จริยธรรมแนวกุศลกรรมบถ จากการค้นคว้าทางด้านพระคัมภีร์ทางศาสนา 

ของศาสนาต่าง ๆ ในโลก เช่น ศาสนายูดาย ศาสนาครสิต์ ศาสนาอสิลาม พบว่า 

พระคัมภีร์ทางศาสนาล้วนแล้วแต่ได้รับการสถาปนาเป็น “หนังสือแห่งความ

ศักดิส์ทิธิ”์ เป็น “พระวจนะของพระผูเ้ป็นเจ้า” ศาสนกิชนทีไ่ด้ศกึษาคมัภร์ีทาง

ศาสนาแล้วจะมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์และมีความลึกซ้ึง มีความเฉลียวฉลาด

เป็นพิเศษด้านภาษาและปฏิภาณการใช้เหตุผลอย่างเหมาะสม เมื่อเติบโตเป็น

ผู้ใหญ่ จึงถึงพร้อมด้วยความเป็นบุคคลท่ีมีความรู้และภูมิปัญญาที่สง่างาม  

ในศาสนายูดาย มีรับไบหรือครูผู้ทรงภูมิธรรมทางศาสนาได้กล่าวสอนไว้ว่า  

ถ้าชีวิตของเราเกิดภาวะอับเฉา ตกอับล�าเค็ญ ตกงานไร้อาชีพ อย่าท้อแท้ อย่า

ละทิ้งการศึกษาพระธรรมคัมภีร์ทางศาสนา แต่ยิ่งต้องศึกษาพระวจนธรรมให้รู้

ชัด แล้วบุคคลน้ันจะบังเกิดปัญญาความสามารถพิเศษที่ท�าให้สามารถหางาน

ท�าเล้ียงชีพตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคง ชีวิตจะมีความเจริญรุ่งโรจน์  

ไม่อับเฉาอีกต่อไป (วารีญา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม, 2542, น. 321-336)

เมื่อเปรียบเทียบกับศาสนิกชนต่าง ๆ แล้ว พุทธศาสนิกชนไทยยังไม่ให้

ความสนใจศึกษาหาแก่นพระพุทธธรรมในพระไตรปิฎกเท่าที่ควรโดยต่างมี 

ข้อแย้งข้ออ้างต่าง ๆ กันไป ทั้ง ๆ ที่พระไตรปิฎก เป็นพระพุทธวจนะที่รวมเป็น

ศาสนธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้า โดยสภาพแห่งธรรมแล้วเป็นสัจธรรมที ่

ให้ภูมิปัญญาแห่งความเป็นมนุษย์ ที่ศึกษาได้ในทุกแง่ทุกมุม สาระธรรมก็ม ี

หลายระดับตั้งแต่เรื่องราวที่สนุก เข้าใจง่าย อ่านแล้วเพลิดเพลินส�าหรับเด็ก ๆ 

ต้ังแต่ชั้นอนุบาล เช่น พุทธประวัติเรื่องเล่าในพระสูตรต่าง ๆ ชาวบ้านทั่วไป 

ก็เข้าใจได้ ไปจนถึงระดับอุดมศึกษาปริญญาตรี โท เอก

มข้ีอทีน่่าสงัเกตว่า ถ้าใครได้ศึกษาพระไตรปิฎกอย่างลกึซึง้แล้ว จะท�าให้

เกดิอจัฉรยิภาพทางด้านภาษาและวรรณกรรม ในสงัคมไทยเราตัง้แต่อดตีจนถงึ

ปัจจุบนัมนีกัคิดนกัเขยีนหลายท่านทีถ่่ายทอดความรูจ้ากพระไตรปิฎกออกมาสู่

สาธารณชนและมีช่ือเสียงโด่งดังเป็นที่ยอมรับในฐานะนักปราชญ์ราชบัณฑิต 

การศึกษาพระไตรปิฎกมาก ๆ ท�าให้เข้าใจโลก ชีวติตนเอง และคนรอบด้านได้ดี

ยิ่งขึ้น ท�าให้เป็นคนที่คล่องแคล่วในการแก้ปัญหา เป็นนักปฏิบัตินิยม คือ รู้แล้ว

น�าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่ง

ปัจจุบันมีพระไตรปิฎกภาษาไทยหลายฉบับท่ีอ่านเข้าใจง่ายเป็นภาษาไทย 

ร่วมสมยั จงึเป็นวาระส�าคญัทีพ่ทุธศาสนกิชนไทยจะมารวมตัวกนัอ่านพระไตรปิฎก 

และสนทนาธรรมกนัให้สนกุเป็นกจิวตัรประจ�าวันทีข่าดไม่ได้ของชาวพทุธ สงัคม

ไทยพทุธจะได้หมดปัญหาเรือ่งการอธบิายพระพทุธธรรมทีค่ลาดเคลือ่นบดิเบอืน

ไปจากค�าสอนของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เกิดความรู้จริง รู้แจ้ง มีศรัทธาที่คู่กับ

ปัญญา ส�าหรับคนรุ่นใหม่แล้ว ศาสนธรรมยังเป็นสิ่งจ�าเป็นที่จะต้องเรียนรู้หรือ

ไม่ ท้ังนี้เพราะคนไทยสมัยใหม่ ในกระแสวัตถุนิยม เสรีนิยม และบริโภคนิยม  

มีคนจ�านวนไม่น้อยถือคติในหลักประโยชน์นิยมทางวัตถุ กล่าวคือ ถ้าจะเลือก

ตัดสินใจกระท�าสิ่งใด ก็ต้องค�านวณดูว่า “ท�าแล้วจะได้ผลตอบแทนอะไรที่เป็น

รูปธรรมกลับคืนมาบ้างและคุ้มหรอืไม่” ในทีน่ีก็้คือถามว่า “ศึกษาพระไตรปิฎก 

พระพุทธธรรมท่ีประกาศไว้ตั้ง 2564 ปีแล้วจะได้ผลประโยชน์อะไรตอบแทน

กลับคืนมาอย่างเป็นรูปธรรมบ้าง” นั่นเอง

ค�าตอบนี้มีอยู่อย่างชัดเจนในใจของคนรุ่นใหม่อยู่แล้ว ถ้าถามย้อนกลับ

ไปว่าความพยายามทั้งหลายที่เราทุกคนดิ้นรนต่อสู้กระท�าไปอยู่ทุกวันนี้ เรา 

ท�าไปเพื่ออะไร เรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไร มิใช่เพราะเรากระท�าไปเพื่อแสวงหา 
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จุดหมายของชีวิตหรือ นั่นคือ ความสุข ความสงบ ความปลอดภัย ความมั่นคง

ในชีวิตและทรัพย์สิน สิ่งที่ดี ๆ เหล่านี้จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราได้อย่างไร ถ้าเรา

มีความรู้ในการแสวงหาโภคทรัพย์แต่ขาดหลักธรรมในการด�ารงชีวิต ขาดหลัก

ปฏิบัติที่ดีเพียงพอที่จะคุ้มครองชีวิต โภคทรัพย์ และความสุขท่ียั่งยืนให้ต้ังมั่น

อยูไ่ด้ เศรษฐกิจ การเมอืง และสงัคมไทยเราเกดิความง่อนแง่นมาจนถงึวันนีม้ใิช่

เพราะ “ศีลธรรมวิบัติ” หรอกหรือ วันนี้ ถ้าเราชาวไทยพากันหันมาศึกษา 

พระไตรปิฎก ย่อมจะเชือ่มัน่วางใจได้ว่า เราจะมสีตติัง้มัน่อยูใ่นความไม่ประมาท

และอยู่ในทางที่ดีที่ชอบ มีจริยธรรม ท้ังน้ีเพราะเราทุกคนต่างตระหนักแล้วว่า 

ต่อให้สังคมไทยมีนักเศรษฐศาสตร์การเงิน การธนาคาร นักธุรกิจ ข้าราชการ 

และนักการเมืองที่จบการศึกษาสูงสุดจากสถาบันการศึกษาวิชาชีพช้ันน�า 

ของโลกท่ีว่ายอดเยี่ยมท่ีสุดเพียงไร ถ้าเป็นความรู้ที่ไม่มีรากฐานที่แข็งแกร่ง 

ทางศาสนธรรมแล้ว ก็มักจะน�าพาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของชาติไปสู่ความ

วิบัติและวิกฤต คนเก่งเหล่านั้นก็ไม่สามารถใช้ความรู้ที่อุตส่าห์ใช้ทุนไปร�่าเรียน

มาช่วยชาติให้พ้นจากหายนะและภัยที่กล่าวมาได้ การศึกษาศาสนธรรมใน 

พระไตรปิฎก เป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยเพ่ิมพูนสติปัญญาของคนรุ่นใหม่และ 

ลูกหลานไทยในการพัฒนาประเทศชาติไปในทิศทางท่ีชาญฉลาด เป็นไปเพ่ือ

ความดี ไม่เป็นโทษ ไม่ก่อภัย ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เหล่านี้รวมเรียกว่าใช้ 

“ภมูปัิญญาแห่งความเป็นมนษุย์” ซึง่แสดงไว้อย่างมากมายในพระไตรปิฎกของ

เราชาวพุทธ

แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เศรษฐกิจที่สามารถอุ้มชูตัวเองได้ ให้มี 

ความพอเพียงกับตัวเอง อยู่่ได้โดยไม่ต้องเดือดร้อน โดยต้องสร้างพื้นฐานทาง

เศรษฐกิจของตนเองให้ดีเสียก่อน คือตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ ไม่ใช่มุ่งหวัง

แต่่จะทุ่มเทสร้างความเจริญยกเศรษฐกิจให้รวดเร็วแต่่เพียงอย่างเดียว เพราะ 

ผู ้ท่ีมีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเองย่อมสามารถสร้างความเจริญ

ก้าวหน้าและฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูง ตามล�าดับต่อไปได้ (กรมการศาสนา 

กระทรวงวัฒนธรรม, 2550, น.38) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มี

พระราชด�าริวิธีการที่จะช่วยเหลือราษฎรด้านการเกษตร โดยได้พระราชทาน 

“ทฤษฎีใหม่” ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2535 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณ 

วัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็น 

ตัวอย่างส�าหรับการท�าการเกษตรให้แก่ราษฎร แรงบันดาลใจในเรื่องทฤษฎี

ใหม่่เกิดจากที่พระองค์เสด็จพระราชด�าเนินทรงเยี่ยมราษฎรบ้านกุดตอแก่น 

ต�าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ�าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2535 และพระราชทานพระราชด�ารัสแก่บรรดาคณะบุคคลต่าง ๆ ที ่

เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 4 

ธันวาคม พ.ศ. 2535 ถึงข้อมูลเบื้องต้นจากปัญหาข้อเท็จจริงแล้วทรงวิเคราะห์

เป็นแนวคิดทฤษฎีในการแก้ไข ในเวลาต่อมาจึงมีพระราชด�าริให้ท�าการทดลอง 

“ทฤษฎีใหม่่” ณ วัดมงคลชัยพัฒนา ต�าบลห้วยบง อ�าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 

และเสด็จพระราชด�าเนินทอดพระเนตรการทดลองสรุปเป็นทฤษฎีใหม่่ในวันที่ 

25 มกราคม พ.ศ. 2536 (ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน

โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร,ิ 2541, น. 227-231) ทฤษฎใีหม่มลีกัษณะ

ส�าคัญอยู่ที่การจัดการด้านที่ดินและแหล่งน�้าในลักษณะ 30:30:30:10 คือ  

ขุดสระและเลี้ยงปลา 30 ส่วน ปลูกข้าว 30 ส่วน ปลูกพืชไร่พืชสวน 30 ส่วน 

และส�าหรบัเป็นทีอ่ยู่อ่าศัยและเลีย้งสตัว์ 10 ส่วน พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่ห่วั

รัชกาลท่ี 9 ได้พระราชทานด�าริเพิ่มเติมมาโดยตลอด เพื่อให้เกษตรกรซึ่งเป็น

คนส่วนใหญ่ของประเทศมีความแข็งแรงพอ ก่อนที่จะไปผลิตเพื่อการค้าหรือ 
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เชิงพาณิชย์ โดยยึดหลักการ “ทฤษฎีใหม่่” 3 ข้ัน คือ (ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 

2541, น. 10-20)

ขั้นที่ 1 มคีวามพอเพยีงเลีย้งตวัเองได้บนพืน้ฐานของความประหยดัและ

ขจัดการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย

ขั้นที่ 2 รวมพลังกันในรูปกลุ่มเพื่อการผลิต การตลาด การจัดการ รวม

ทั้งด้านสวัสดิการการศึกษา การพัฒนาสังคม

ขั้นที ่3 สร้างเครือข่าย กลุ่มอาชีพ และขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่

หลากหลายโดยประสานความร่วมมือกับภาคธุรกิจ ภาคองค์กรพัฒนาเอกชน 

และภาคราชการในด้านเงินทุน การตลาด การผลิต การจัดการข่าวสารข้อมูล

พระราชด�าริทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นทั้งหลักการและ

วิธีการใหม่ เป็นพระราชด�าริที่มีความยิ่งใหญ่ทางความคิด 9 ประการ คือ

1. เป็นแนวคิดแบบพหุนิยม (plurality, multiplicity, multiple) ทั้ง

ในแง่การคดิและการกระท�า ไม่เป็นเอกนยิม (unitary, singularity, uniformity) 

และทวินิยม (duality, binary, either or, polarity)

2. เป็นแนวคิดท่ียอมรับการด�ารงอยู่่ร่วมกันของสิ่งที่แตกต่างกัน เช่น 

เกษตรแบบพึ่งตนเองด�ารงอยู่่ร่วมกันกับการผลิตทางเกษตรแบบอุตสาหกรรม 

หรืออุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูง หรืออุตสาหกรรมประเภทให้บริการได้โดย

ไม่จ�าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงจากลักษณะเกษตรพอเพียงไปเป็นการผลิต 

รูปแบบอื่น

3. เป็นแนวคิดท่ีปฏิบัติได้ ท�าให้เห็นจริงได้ เป็นทฤษฎีที่ผนึกประสาน

เป็นเนื้อเดียวกับการปฏิบัติ มิใช่เพียงทฤษฎีลอย ๆ ปฏิบัติไม่ได้

4. เป็นทฤษฎีท่ีมีความง่ายไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย จึงมีพลังสูง คนทั่วไป

ทุกระดับสามารถเข้าใจเข้าถึง และน�าไปท�าให้เห็นผลจริงได้

5. เป็นทฤษฎีที่น�าประสบการณ์ของประเทศไทยและลักษณะสภาพ-

แวดล้อม ลมฟ้าอากาศ การเปลีย่นแปลงทางฤดกูาล วิถีชีวติ ฐานะทางเศรษฐกิจ

สถานการณ์เฉพาะหน้าและอนาคต ตลอดจนลักษณะเด่นของชีวิตความเป็น

อยู่่และการผลิตของไทย ซึ่งเป็นประเทศผลิตธัญญาหาร มารวมกันเข้าเป็น 

ทฤษฎีใหม่ โดยเน้นความส�าคัญของน�้าที่มีต่อชีวิตเป็นพิเศษ ดังพระราชด�ารัส 

ที่ว่า “หลักส�าคัญว่าต้องมีน�้า เพราะชีวิตอยู่่ที่น�้า ถ้ามีน�้าคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน�้า 

คนอยู่ไม่ได้้”

6. เป็นแนวคิดทีส่มสมัย และมาได้เหมาะกับจงัหวะเวลาในการเตอืนผูมี้

บทบาทจดัท�า และด�าเนนินโยบายและแผนพฒันา ให้มสีตแิละความระมัดระวงั

ในการก�าหนดนโยบายและแผนพัฒนาประเทศ 

7. เป็นแนวคิดแบบองค์รวม (holistic theory) เพราะมีหลายมิติ  

ทั้งด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และปรัชญาการด�ารงชีวิต มีผลในการส่งเสริม

จริยธรรม (ethics) แห่งความพอ และพอเพียง (enough and subsistence)

8. เป็นแนวคิดทีมี่พลงัในการกระตุน้ให้ผู้ย้ากไร้มีพลงัเข้าใจถงึความเป็น

จริง ไม่มีปมด้อยหรือท้อแท้ท้อถอยในโชคชะตา เพราะผู้้ปฏิบัติสามารถมีความ

สุขได้ตามอัตภาพ และเข้าใจหลักของสันโดษ ไม่ถูกมอง หรือถูกทับถมว่าเป็น

ผู้้ด้อยพัฒนา หรือมีปัญหาเป็นขวากหนามของการพัฒนา

9. เป็นแนวคิดที่ปลอดจากการเมือง ผลประโยชน์ และอุดมการณ์  

จึงเป็นทฤษฎีที่มีความเป็นสากล สามารถน�าไปใช้โดยปราศจากข้อข้องใจด้าน

การเมือง เป็นผลดีต่อประเทศที่มีปัญหาคล้ายประเทศไทยที่จะน�าไปใช้

ความยิง่ใหญ่ของทฤษฎใีหม่่ สรปุได้เป็น 9 ประการ เรยีกว่า “นพลกัษณ์ 

ของทฤษฎีใหม่่” คือ หลากหลาย (multiple, diverse) ร่วมน�า (co-existing) 

คิด-ท�า (thinking-doing) เรียบง่าย (simple) ผสานทุกส่วน (integrating)  

ควรแก่สถานการณ์ (timely) องค์ร่วมรอบด้าน (holistic) บนัดาลใจ (inspiring) 

และไม่ใฝ่อุดมการณ์/เป็นการสากล (universal) (ชยัอนนัต์ สมุทวณิช, 2541, น. 21)  
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แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่ชี้แนะแนวทางการด�ารงอยู่่และปฏิบัติ

ตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย  

สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการ

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤต เพื่อความมั่นคง

และความยั่งยืนของการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (กรมการศาสนา 

กระทรวงวัฒนธรรม, 2550, น. 2)

กล่าวคือเป็นการพัฒนาที่ตั้งอยู่่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความ

ไม่ประมาท โดยค�านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกัน

ทีด่ใีนตวั ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคณุธรรม ประกอบการวางแผน 

การตัดสินใจ และการกระท�า เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวการ

ด�ารงอยู่่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่่ระดับครอบครัว ระดับ

ชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด�าเนินไปในทาง

สายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์

ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความ

จ�าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อผลกระทบใด ๆ  อันเกิด

จากการเปล่ียนแปลงท้ังภายนอกและภายใน ท้ังนี้จะต้องอาศัยความรอบรู ้ 

ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน�าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ใน

การวางแผนและด�าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้น

ฐานจติใจของคนในชาต ิโดยเฉพาะเจ้าหน้าทีข่องรฐั นกัทฤษฎ ีและนกัธรุกจิใน

ทุกระดับ ให้มีความส�านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบ

รู้ที่เหมาะสม ด�าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความ

รอบคอบเพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ

กว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้

เป็นอย่างดี 

นัยส�าคัญของแนวคิดระบบเศรษฐกิจพอเพียงมีองค์ประกอบหลักอยู่ ่ 

3 ประการได้แก่ ประการทีห่นึง่ เป็นระบบเศรษฐกิจท่ียดึหลักการท่ีว่า “ตนเป็น

ที่พึ่งแห่งตน” โดยมุ่งเน้นการผลิตพืชผล หรือผลผลิต ให้เพียงพอกับความ 

ต้องการบริโภคในครัวเรือนเป็นอันดับแรก เม่ือเหลือพอจากการบริโภคแล้ว  

จึงค�านึงถึงการผลิตเพื่อการค้าเป็นอันดับรองลงมา หลักใหญ่ส�าคัญยิ่งคือ การ

ลดค่าใช้จ่าย โดยการสร้างสิง่อุปโภคบรโิภคในทีดิ่นของตนเอง (กรมการศาสนา 

กระทรวงวัฒนธรรม, 2550, น. 79) ประการที่สอง เศรษฐกิจแบบพอเพียง

ให้ความส�าคัญกับการรวมกลุ่มของชาวบ้าน กลุ่มชาวบ้าน หรือองค์กรชาวบ้าน

จะท�าหน้าทีเ่ป็นผู้ด�าเนนิกจิกรรมทางเศรษฐกจิต่าง ๆ  ให้หลากหลาย ครอบคลมุ

กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเกษตรแบบผสมผสาน หัตถกรรม การแปรรูปอาหาร 

การท�าธรุกจิค้าขาย และการท่องเทีย่วระดบัชุมชน เป็นต้น เม่ือองค์กรชาวบ้าน

เหล่านีไ้ด้รับการพฒันาให้เข้มแขง็ และมีเครอืข่ายทีก่ว้างขวางมากขึน้แล้ว ชมุชน

ก็จะได้รับการดูแลให้มีรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งได้รับการแก้ไขปัญหาในทุกด้าน 

เมื่อเป็นเช่นนี้ เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศก็จะสามารถเติบโตได้อย่างมี

เสถียรภาพ ซึ่งหมายความว่า เศรษฐกิจสามารถขยายตัวไปพร้อม ๆ กับสภาพ

การณ์ด้านการกระจายรายได้ที่ดีขึ้น ประการท่ีสาม เศรษฐกิจแบบพอเพียง 

ตั้งอยู่่บนพื้นฐานของการมีความเมตตา ความเอื้ออาทร และความสามัคคีของ

สมาชิกในชุมชนในการร่วมแรงร่วมใจเพื่อประกอบอาชีพต่าง ๆ ให้บรรลุผล 

ส�าเร็จ ดังนั้น ประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นจึงมิได้หมายถึงรายได้แต่่เพียงมิติเดียว หาก

แต่่ยังรวมถึงประโยชน์ในมิติอื่น ๆ  ด้วย เช่น การสร้างความมั่นคงให้กับสถาบัน

ครอบครัว สถาบันชุมชน ความสามารถในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนบนพื้นฐานของภูมิปัญญา

ท้องถิ่น รวมทั้งการรักษาไว้ซ่ึงขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทยให้ 

คงอยู่่ตลอดไป
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ส�าหรับในภาคอุตสาหกรรมนั้น ก็สามารถน�าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

มาประยุกต์ใช้ได้ คือ เน้นการผลิตด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง และไม่ควรท�า

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่เกินไป เพราะหากท�าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ก็จะต้อง

พึ่งพิงสินค้าวัตถุดิบและเทคโนโลยีจากต่างประเทศเพื่อน�ามาผลิตสินค้า โดย 

ต้องค�านึงถึงสิ่งที่มีอยู่่ในประเทศก่อน จึงจะท�าให้ประเทศไม่ต้องพึ่งพิงต่างชาติ

อย่างเช่นปัจจบุนั ดงัน้ัน จะต้องช่วยเหลอืประเทศให้มคีวามเข้มแขง็ ซึง่พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่ ่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นผู้จุดประกายระบบเศรษฐกิจแบบ 

พอเพียง อันเป็นการช่วยลดปัญหาพึ่งพิงการน�าเข้าวัตถุดิบและชิ้นส่วนที่น�ามา

ใช้ในการผลติซ่ึงเป็นมาเช่นนีก้ว่า 20 ปี แต่่ทกุคนมองข้ามประเดน็นีไ้ป ตลอดจน

ได้รับอิทธิพลด้านวัฒนธรรมการเป็นอยู่่ หรือการใช้ชีวิตจากภายนอกประเทศ 

ท�าให้ประชาชนหลงลืมและมึนเมาอยู่่กับการเป็นนักบริโภคนิยม รับเอาของ 

ต่างชาติเข้ามาอย่างไม่รู้ตัวและรวดเร็วจนท�าให้เศรษฐกิจของไทยตกต�่า

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวปฏิบัติโดยยึดหลักความพอดีกับ

ศักยภาพของตนเองบนพ้ืนฐานของการพึ่งตนเอง รวมท้ังมีความเอื้ออาทรต่อ

คนอืน่ในสงัคมเป็นประการส�าคญั ถงึแม้ว่าแนวคดินีจ้ะมุง่เน้นไปสู่ก่ลุม่เกษตรกร 

หรอืผู้ม้ทีีด่นิทัง้หลาย แต่่กไ็ม่ได้หมายความว่าทกุคนจะต้องกลับไปสู่่ภาคเกษตร

ทั้งหมด ซึ่งเป็นไปไม่ได้ ในสภาพความเป็นจริง ส�าหรับคนอยู่่นอกภาคเกษตร

นัน้กต้็องน�าเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นหลกัในการด�าเนนิชีวติ เพราะเศรษฐกจิ

พอเพยีงเป็นปรชัญา เป็นแนวปฏบิตัติน ไม่ว่าจะอยู่่ในกจิกรรมใด อาชีพใด ก็ต้อง

ยึดวิถีชีวิตไทย อยู่แต่่พอดี อย่าฟุ่มเฟือยอย่างไร้ประโยชน์ อย่ายึดวัตถุเป็นที่ตั้ง

จนเกินไป ให้ยึดเส้นทางสายกลาง อยู่่กินตามฐานะ ใช้สติปัญญาในการด�ารง

ชวีติ เตบิโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่าใช้หลกัการลงทนุเชงิการพนนัซึง่ตัง้อยู่บ่น

ความเสี่ยง ต้องตั้งอยู่่บนหลักของ “รู้ รัก สามัคคี” ใช้สติปัญญาปกป้องตนเอง

ไม่ให้หลงกระแสโลกาภิวตัน์โดยให้รูถ้งึเหตุและผลตามสภาพแวดล้อมหรือบริบท

ของสังคมไทย ให้รู้จักแยกแยะสิ่งดี หรือสิ่งเลว สิ่งที่เป็นประโยชน์ และไม่เป็น

ประโยชน์ ตามสภาพความเป็นจริงของบ้านเมืองของเราเป็นที่ตั้ง ให้มีความรัก 

ความเมตตา ที่จะช่วยเหลือสังคมให้รอดพ้นจากภัยพิบัติ และรวมพลังกัน 

ด้วยความสามัคคีเป็นหมู่เหล่า ขจัดข้อแย้งไปสู่ ่ความประนีประนอม รักษา 

ผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เศรษฐกิจพอเพียง คือการด�ารงชีวิตใน 

ความพอดี มีชีวิตใหม่่ คือการหวนกลับมาสู่่วิถีชีวิตไทยที่จะท�าให้ชาติบ้านเมือง

และตวัเราหลดุพ้นจากความทกุข์ด้านเศรษฐกจิ และมคีวามสขุในทีส่ดุ (กรมการ

ศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, 2550) 

 

แผนภูมิที่ 1 สรุปแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่มา: กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม (2550)

ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกิน

ไป โดยไม่เบยีดเบียนตนเองและผู้อ้ืน่ เช่น การผลติและการบรโิภคทีอ่ยู่ใ่นระดบั

พอประมาณ

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ทางสายกลาง)

พอประมาณ
มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

ความรู้ รอบรู้ รอบคอบ 
ระมัดระวัง

คุณธรรมซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน 
สติปัญญา แบ่งปัน

น�าไปสู่

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

นัน้จะต้องเป็นไปอย่างมเีหตผุล โดยพจิารณาจากเหตุปัจจยัทีเ่กีย่วข้อง ตลอดจน

ค�านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท�านั้น ๆ อย่างรอบคอบ 

การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ

และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน โดยค�านึงถึงความเป็นไปได้ของ

สถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล

เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

อย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะน�ามาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพ่ือประกอบ

การวางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ

เง่ือนไขคุณธรรม ท่ีจะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนัก 

ในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญา

ในการด�าเนินชีวิต ไม่โลภ และไม่ตระหนี่

แนวคดิหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงของนกัคดิทีม่ชีือ่เสียงในสังคมไทย พอจะ

กล่าวได้ดังนี้คือ เศรษฐกิจพอเพียง มีความหมายอย่างเดียวกัน หรือเหมือนกัน

กับเศรษฐกิจสมดุล เศรษฐกิจบูรณาการ เศรษฐกิจศีลธรรม เศรษฐกิจพื้นฐาน 

และเศรษฐกิจชุมชน โดยในส่วนของเศรษฐกิจพื้นฐานนั้น หมายถึง เศรษฐกิจที่

ค�านึงถึงการทะนุบ�ารุงพื้นฐานของตัวให้เข้มแข็ง ทั้งทางสังคม วัฒนธรรม  

สิง่แวดลอ้ม และเศรษฐกจิ พืน้ฐานของสงัคมกค็อืเศรษฐกจิชุมชน เพราะฉะนัน้

เศรษฐกิจพื้นฐานกับเศรษฐกิจชุมชนคืออย่างเดียวกัน หัวใจของเศรษฐกิจ 

พืน้ฐานหรอืเศรษฐกจิชมุชนอยู่ท่ีก่ารรวมตวัของชาวบ้านในการท�าอาชพีต่าง ๆ  

เช่น เกษตรกรรม การแปรรูปอาหาร งานหัตถกรรม ธุรกิจชุมชน ศูนย์การ

แพทย์แผนไทย กองทุนชุมชน ทั้งนี้เพื่อการเพิ่มทุนในทุก ๆ  ทางพร้อมกันได้แก่ 

ทุนทางสงัคม ทนุทางวฒันธรรม ทนุทางสิง่แวดล้อม ทนุทางเศรษฐกจิ (ประเวศ 

วะสี, 2541, น. 43)

ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงในแง่มุมต่าง ๆ มีนักวิชาการได้กล่าว

ไว้ว่า หมายถึง ความสามารถของชุมชน เมือง รัฐ ประเทศ หรือภูมิภาคหนึ่งใน

การผลิตสินค้าและบริการทุกชนิด เพื่อเลี้ยงสังคมนั้น ๆ ได้โดยไม่ต้องพึ่งพา

ปัจจัยต่าง ๆ ที่ตนไม่ได้เป็นเจ้าของ เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลนั้น คือ

ความสามารถในการด�ารงชวีติได้อย่างไม่เดอืดร้อน มีความเป็นอยู่อ่ย่างประมาณ

ตนตามฐานะ ตามอัตภาพ และที่ส�าคัญคือ ไม่หลงใหลไปตามกระแสของ

วัตถุนิยม มีอิสรภาพ เสรีภาพ ไม่มีพันธนาการอยู่ ่กับสิ่งใด โดยสรุปคือหัน 

กลับมายึดเส้นทางสายกลางในการด�ารงชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง คือการวาง

รากฐานอันมั่นคงและยั่งยืนของชีวิต (สุเมธ ตันติเวชกุล, 2544, น. 285)

เศรษฐกิจพอเพยีงเป็นแนวคิดเพือ่ปรบัทิศทางการพฒันาประเทศไทยให้

เน้นความพอประมาณ เน้นความสมควร เศรษฐกิจพอเพียงมีรากฐานความคิด

จากค�าสอนของพระพทุธเจ้า ในข้อทีเ่รยีกว่า มชัฌมิาปฏิปทา หรอืทางสายกลาง 

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจที่ไม่เน้นอรรถ ประโยชน์สูงสุด (maximize 

utility) อนัเป็นหลกัการของเศรษฐกิจในโลกปัจจบัุน แต่เน้นความพอประมาณ

หรือทางสายกลาง เศรษฐกิจพอเพียงเน้นการไม่โลภ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน

ให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศได้ดีที่สุด เศรษฐกิจพอเพียงมีพื้นฐานอยู่่บน

พุทธธรรมของการละกิเลส คือความไม่รู้อันเรียกว่าอวิชชา และด�ารงชีวิตอยู่

อย่างพอประมาณ ด้วยความไม่โลภและไม่ประมาท นอกจากนี ้อภชิยั พนัธเสน

ได้แสดงทัศนะไว้อย่างน่าสนใจว่า เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่ห่วัรชักาลท่ี 9 นัน้ โดยเนือ้แท้แล้วก็คือ “พทุธเศรษฐศาสตร์์” นัน่เอง 

และเป็นพุทธเศรษฐศาสตร์์ที่ง่ายต่อการอธิบายให้ประชาชนชาวไทยเข้าใจได้ 

เนือ่งจากประชาชนส่วนใหญ่มพีืน้ฐานวัฒนธรรมทีม่รีากเหง้ามาจากพระพทุธศาสนา 

พระองค์จึงทรงเลือกแนวคิดดังกล่าวเพื่อง่ายต่อการสื่อสารกับพสกนิกรของ 

พระองค์ แต่่ทีไ่ม่เน้นว่าเป็นพทุธเศรษฐศาสตร์์กเ็พราะพระองค์เป็นองค์ศาสนปูถมัภก 
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จะต้องให้การทะนุบ�ารงุศาสนาทกุศาสนา ดงันัน้การใช้ค�าว่า เศรษฐกิจพอเพยีง 

จึงเป็นค�ากลางที่สามารถเข้าใจและยอมรับได้ส�าหรับศาสนิกชนในทุกศาสนา 

(อภิชัย พันธเสน, 2550, น. 554-563)

คุณค่ำของเศรษฐกิจพอเพียง
ถ้าทกุคนน้อมน�าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาเป็นหลักปฏบัิติในการ

ด�าเนินชีวิต เพื่อให้เกิดคุณค่าด้วยการ “ระเบิดจากข้างใน” ผ่านการสร้าง

จิตส�านึก มีความศรัทธาเชื่อมั่น เห็นคุณค่า และน�าไปปฏิบัติด้วยตนเอง ต่อจาก

น้ันจึงขยายไปสู่ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป หลักความ 

พอเพยีงสามารถสรปุได้เป็นระดับดงัต่อไปนี ้(ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550, น. 18-24)

ความพอเพียงระดับบุคคลและครอบครัวมุ่งเน้นให้บุคคลและครอบครัว

อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขท้ังด้านร่างกายและจิตใจ พึ่งพาตนเองอย่างเต็ม 

ความสามารถ ไม่ท�าอะไรเกินตัว ด�าเนินชีวิตโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 

ใฝ่รู้และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง เพื่อความมั่นคงในอนาคต เป็นที่พึ่ง

ของผู้อ่ืนได้ เช่น หาปัจจัยมาเลี้ยงตนเองและครอบครัวจากการประกอบ

สมัมาชพี รูข้้อมลูรายรบั-รายจ่าย ประหยดัแต่ไม่ใช่ตระหนี ่ลด-ละ-เลกิอบายมขุ 

(ทางแห่งความเสื่อม) สอนให้เยาวชนรู้จักคุณค่า รู้จักใช้ และรู้จักออมเงิน ดูแล

รักษาสุขภาพ มีการแบ่งปันภายในครอบครัว ชุมชน และสังคมรอบข้าง รวมถึง

การรักษาวัฒนธรรม ประเพณี และการอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมได้อย่างเข้าใจ

ความพอเพียงระดับชุมชน คนในชุมชนมีความสามัคคี รวมกลุ่มกัน 

ท�าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม ช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายในชุมชนบนหลักของ 

ความรู้ รักสามัคคี สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกันในชุมชนและนอกชุมชน ทั้งด้าน

เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เช่น การรวมกลุ่มอาชีพ 

องค์กรการเงิน สวัสดิการชุมชน การช่วยดูแลรักษาความสงบ ความสะอาด  

ความเป็นระเบยีบเรียบร้อย รวมทัง้การใช้ภมูปัิญญาท้องถิน่และทรพัยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดล้อมในชุมชนมาสร้างประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างเสริม

ชุมชนให้มีความเข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่พอเพียง

ความพอเพียงในภาคธรุกิจเอกชน เริม่จากความมุ่งม่ันในการด�าเนนิธรุกิจ

ทีห่วงัผลประโยชน์หรอืก�าไรในระยะยาวมากกว่าระยะสัน้ แสวงหา ผลตอบแทน

บนพืน้ฐานของการแบ่งปัน เป็นลกัษณะของธรุกจิคนืก�าไรให้สงัคม มุง่ให้ทกุฝ่าย

ทีเ่กี่ยวข้องได้รบัประโยชน์อยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม ทัง้ลกูคา้ คูค้่า ผูถ้ือหุน้ 

และพนักงาน ด้านการขยายธุรกิจต้องท�าอย่างค่อยเป็นค่อยไป รวมทั้งต้องมี

ความรู้และเข้าใจธุรกิจของตนเอง รู้จักลูกค้า ศึกษาคู่แข่ง และเรียนรู้การตลาด

อย่างถ่องแท้ ผลิตในสิ่งที่ถนัดและท�าตามก�าลัง สร้างเอกลักษณ์ที่แตกต่างและ

พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง มีการเตรียมความพร้อม ต่อการ

เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อสังคม และป้องกัน 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่ส�าคัญต้องสร้างเสริมความรู้และจัดสวัสดิการให้แก่

พนักงานอย่างเหมาะสม

ความพอเพยีงระดบัประเทศ การบรหิารจดัการประเทศด้วยการแก้ปัญหา

เรื่องปากท้องของชาวบ้าน โดยเริ่มจากการวางรากฐานให้ประชาชนส่วนใหญ่

อยู่อย่างพอมีพอกินและพึ่งตนเองได้ มีความรู้และคุณธรรมในการด�าเนินชีวิต 

มกีารรวมกลุม่ของชมุชนหลาย ๆ  แห่งเพือ่แลกเปลีย่นความรู ้สบืทอดภมูปัิญญา 

น�าภูมิปัญญามาแปรเป็นสินทรัพย์ และร่วมกันพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจ 

พอเพียงอย่างรู้รัก สามัคคี เสริมสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างชุมชน ให้เกิด

เป็นสังคมแห่งความพอเพียงในที่สุด
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ส�าหรับการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านต่าง ๆ ในด้าน

เศรษฐกิจนั้นต้องไม่ใช้จ่ายเกินตัว ไม่ลงทุนเกินขนาด คิดและวางแผนอย่าง

รอบคอบ มีภูมิคุ้มกันไม่เสี่ยงเกินไป ในด้านจิตใจต้องมีจิตใจเข้มแข็ง มีจิตส�านึก

ที่ดี เอื้ออาทร เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ในด้าน 

สังคมและวัฒนธรรมเน้นช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รู้รักสามัคคี สร้างความเข้มแข็ง 

ให้ครอบครัวและชุมชน รักษาเอกลักษณ์ ภาษา ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทย 

ในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องรู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาด

รอบคอบ ฟื้นฟูทรัพยากรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและคงอยู่เพื่อลูกหลานต่อไป 

ในด้านเทคโนโลยต้ีองรูจ้กัใช้เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม สอดคล้องกบัความต้องการ

และสภาพแวดล้อม พฒันาเทคโนโลยสีมยัใหม่ผสมผสานกบัภมูปัิญญาชาวบ้าน

อย่างเหมาะสม

การน้อมน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในทุกภาคส่วน

ของสังคมอย่างจริงจัง จะส่งผลให้การพัฒนาประเทศก้าวหน้าไปอย่างสมดุล 

มัน่คง และยัง่ยนื พร้อมรบัต่อการเปลีย่นแปลงในทุกด้าน ท้ังด้านชีวติ เศรษฐกจิ 

สงัคม วฒันธรรม สิง่แวดล้อม และเทคโนโลย ีอนัจะน�าไปสู่ “ความอยูเ่ยน็เป็นสุข

รวมกันในสังคมไทย” มีงานวิจัยของขวัญกมล ดอนขวา (2557, บทคัดย่อ)  

พบว่า แบบจ�าลองปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงและเศรษฐกจิสร้างสรรค์ท่ีมีต่อการ

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ ์

อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี สอดคล้องกับความเป็นจริง ผลการวิจัยยังพบอีกว่า น�้าหนัก 

องค์ประกอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีค่ามากท่ีสุดคือ องค์ประกอบ 

ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี รองลงมาคือ ด้านความมีเหตุผล และด้านความ 

พอประมาณ โดยมีเงื่อนไขด้านความรู้มากกว่าเงื่อนไขด้านคุณธรรม น�้าหนัก 

องค์ประกอบของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่ีมค่ีามากท่ีสดุคอื ด้านการศกึษา รองลงมา

คือด้านการสร้างสรรค์งาน ด้านการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา และด้านการใช ้

องค์ความรู ้ส�าหรบัองค์ประกอบการพฒันาเศรษฐกจิทีม่ค่ีามากทีส่ดุคอืด้านการ

มีงานท�า รองลงมาคือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการกระจาย 

รายได้ที่ดี ด้านมาตรฐานการครองชีพที่ดีข้ึน และด้านการควบคุมการเกิด

มลภาวะเป็นพษิต่อ ส่ิงแวดล้อม ดงันัน้คุณค่าของปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

จึงมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างสรรค์สังคมของประเทศไทย

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรม
จากการศึกษาหลักพุทธธรรมที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท

ในพระไตรปิฎก ซึ่งเป็นคัมภีร์ที่ส�าคัญทางพระพุทธศาสนาที่พระภิกษุ สามเณร 

และพทุธศาสนกิชนทัว่ไปควรศกึษาเล่าเรยีนให้รูท้ัว่ถงึพระธรรมวนิยัและปฏบิตัิ

ตามพระธรรมค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ถูกต้องตามค�าสั่งสอน ด้วยเหตุนี้

พระไตรปิฎกจงึเรยีกว่าพระปรยิตัธิรรม เพราะเป็นปทฏัฐานให้เกิดมีพระปฏบัิติ

ธรรม คือ ศีล สมาธิ ปัญญา และปฏิเวธสัทธรรม คือ มรรคผล นิพพาน  

ขณะเดียวกันในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทยังปรากฏหลักพุทธธรรมที่มี 

ความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่ควรศึกษาและ

ท�าความเข้าใจเพื่อขยายผลไปสู่ ่การปฏิบัติ คือ ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 4 

ประการ หลกัทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์เป็นหลักพทุธธรรมท่ีส�าคัญ ท่ีพระพทุธองค์ 

ได้ทรงแสดงเป็นแนวทางส�าหรับคฤหัสถ์ผู้ครองเรือน มีความเป็นมาปรากฏ 

ในทีฆชาณุสูตร [องฺ.อฏฐก. (ไทย) 23/54/340] ว่า สมัยหนึ่ง พระผู้้มีพระภาค

ประทับอยู่่ ณ นิคมของชาวโกฬิยะชื่อว่ากักกรปัตตะ เขตกรุงโกฬิยะ ครั้งนั้น 

โกฬิยบุตรชื่อว่าทีฆชาณุได้เข้าไปเฝ้าพระผู้้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาท

แล้วนั่ง ณ ที่สมควร ได้กราบทูลพระผู้้มีพระภาคว่า ข้าแต่่พระองค์ผู้ ้เจริญ  

พวกข้าพระองค์เป็นคฤหัสถ์ เป็นกามโภคี อยู่ ่ครองเรือนนอนเบียดบุตร ใช้
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จันทร์์ของชาวกาสี ทัดทรงดอกไม้ ของหอม และเครื่องลูบไล้ ยินดีทองและเงิน 

ขอพระผู้้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมที่จะพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลในภพนี้ เพื่อสุข

ในภพนี ้และเพือ่เก้ือกลูในภพหน้าแก่ข้าพระองค์ทัง้หลายเถดิ พระผู้้มพีระภาค

ได้ทรงอธิบายถึงทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 4 ว่าย่อมเป็นไปเพื่อเกื้อกูลในภพนี้ 

เพื่อความสุขได้แก่่

1. อุฏฐานสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยความหมั่น)

2. อารักขสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยการรักษา)

3. กัลยาณมิตตตา (ความเป็นผู้้มีมิตรดี)

4. สมชีวิตา (ความเป็นอยู่่เหมาะสม)

หลักธรรมที่เกี่ยวกับความเพียรอีกข้อหนึ่งคือ ปธาน 4 เรียกอีกอย่างว่า 

สมัมปัปธาน 4 ความเพียรชอบ ความเพยีรใหญ่ คอื [อง.ฺจตกุกฺ. (ไทย) 21/69/96]

1. สงัวรปธาน เพยีรระวงัหรอืเพยีรปิดกัน้ คอื เพยีรระวงัยบัยัง้บาปอกศุล

ธรรมที่ยังไม่เกิด มิให้เกิดขึ้น

2. ปหานปธาน เพียรละหรือเพียรก�าจัด คือ เพียรละบาปอกุศลธรรมที่

เกิดขึ้นแล้ว

3. ภาวนาปธาน เพียรเจริญ หรือเพียรก่อให้เกิด คือ เพียรท�ากุศลธรรม

ที่ยังไม่เกิดให้เกิดมีขึ้น

4. อนุรักขนาปธาน เพียรรักษา คือ เพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้น

แล้วให้ตั้งมั่นและให้เจริญยิ่งขึ้นไปจนไพบูลย์

อีกตัวอย่างหนึ่งท่ีปรากฏชัดเกี่ยวกับความเพียร [ที .ปา. (ไทย) 

11/306/277]

1. สร้างฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต มุ่งมั่น เพื่อป้อง

กันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้น

2. สร้างฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต มุ่งมั่น เพื่อละ

บาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว

3. สร้างฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต มุ่งมั่น เพื่อท�า

กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น

4. สร้างฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต มุ่งมั่น เพ่ือ

ความด�ารงอยู่่ไม่เลือนหาย ภิญโญภาพ ไพบูลย์ เจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิด

ขึ้นแล้ว

พระขณีาสพเหล่านัน้มสัีมมปัปธาน ครอบง�าบ่วงมารได้ อันกเิลสไม่่อาศยั

ถึงฝั่งแห่งชาติและมรณะ ท่านเหล่านั้นชนะมารพร้อมทั้งเสนามาร เป็นผู้ยินดี 

ไม่มีความหวั่นไหว และล่วงพ้นซึ่งกองพลมารท้ังหมด ถึงสุขแล้ว [องฺ.จตุกฺก. 

(ไทย) 21/13/23]

ความเพียรถือได้ว่าเป็นเครื่องให้ถึงความส�าเร็จ ตามหลักธรรมในข้อ

อิทธิบาท 4 [ที.ปา. (ไทย) 11/231/233; อภิ.วิ. (ไทย) 35/505/292] คือ

คุณธรรมที่น�าไปสู่่ความส�าเร็จแห่งผลที่มุ่งหมาย

1. ฉันทะ ความพอใจ คือ ความต้องการที่จะท�า ใฝ่ใจรักจะท�าสิ่งนั้น

อยู่่เสมอ และปรารถนาจะท�าให้ได้ผลดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

2. วิริยะ ความเพียร คือ ขยันหม่ันประกอบสิ่งนั้นด้วยความพยายาม 

เข้มแข็งอดทน เอาธุระไม่ท้อถอย

3. จิตตะ ความคิดมุ่งไป คือ ตั้งจิตรับรู้ในส่ิงที่ท�าและท�าส่ิงนั้นด้วย

ความคิด เอาจิตฝกใฝ่ไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไป อุทิศตัวอุทิศใจให้แก่

สิ่งที่ท�า

4. วิมังสา ความไตร่ตรอง หรือ ทดลอง คือ หมั่นใช้ปญญาพิจารณา

ใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนของสิ่งที่ท�านั้น มีการ

วางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง
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ดงัความทีม่ปีรากฏในคงัคานทอีาทสูิตร แห่งคัมภร์ีสงัยตุตนกิาย มหาวาร-

วรรค ความว่า [ส�.ม. (ไทย) 19/845-846.425] พระผู้้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุ 

ท้ังหลาย แม่น�้าคงคาไหลไปสู่ ่ทิศปราจีน บ่าไปสู่ทิศปราจีน หลากไปสู่ ่ทิศ 

ปราจีน แม้ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อเจริญอิทธิบาท 4 ประการ ท�า 

อิทธิบาท 4 ประการให้มาก ย่อมน้อมไปสู่ ่นิพพาน โน้มไปสู่ ่นิพพาน โอน 

ไปสู่่นิพพาน

พระพุทธศาสนามองว่าในการท�าสิ่งใดก็ตาม เร่ืองที่จะขาดเสียไม่ได้คือ

การพากเพียรวิริยะอุตสาหะเพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิต ดังพุทธภาษิตที่ปรากฏใน

อาฬวกสูตรแห่งคัมภีร์์พระไตรปิฎกว่า วิริเยนะทุกขะมัจเจติ แปลว่า บุคคล

จะล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร [ส�.ส. (บาลี) 15/246/258]

กล่าวโดยสรุปคือการศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎกมีคุณค่าส�าคัญ ไม ่

เฉพาะแต่ในการศึกษาพระพทุธศาสนาเท่านัน้ แต่อ�านวยประโยชน์ทางวชิาการ

ในด้านต่าง ๆ มากมาย เช่น ภาษาไทย ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยา 

มานุษยวิทยา โบราณคดี รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ 

ศาสนา ปรัชญา และจิตวิทยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งปรัชญาการด�าเนินชีวิตแบบ

เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระไตรปิฎก

สรุป
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระไตรปิฎกมุ่งเน้นที่การขยันหา  

การรู้จักเก็บรักษา การคบเพื่อนดี และการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง คือหลักทิฏฐ- 

ธัมมิกัตถประโยชน์ 4 อย่างในพระไตรปิฎก ย่อมเป็นไปเพื่อเกื้อกูลในภพชาตินี้ 

เพื่อความสุขในชาตินี้ ได้แก่ ถึงพร้อมด้วยความหมั่น ถึงพร้อมด้วยการรักษา 

ความเป็นผูม้มีติรด ีความเป็นอยู่เ่หมาะสมพอเพยีง เพยีรระวงัยบัยัง้บาปอกศุล- 

ธรรมที่ยังไม่เกิด มิให้เกิดขึ้น เพียรละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว เพียรท�า 

กศุลธรรมทีย่งัไม่เกดิให้เกดิมขีึน้ เพยีรรกัษากุศลธรรมทีเ่กดิขึน้แล้วให้ตัง้มัน่และ

ให้เจริญยิ่งขึ้นไปจนไพบูลย์ สร้างฉันทะ มีความพยายามมีความขยันหมั่นเพียร 

ตั้งใจมุ่งมั่น มีเป้าหมายที่ชัดเจน มีฉันทะความพอใจ คือ ความต้องการที่จะท�า 

ใฝ่ใจรักจะท�าสิ่งนั้นอยู่่เสมอ และปรารถนาจะท�าให้ได้ผลดียิ่ง ๆ ขึน้ไป วริยิะ 

ความเพียร คือ ขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นด้วยความพยายาม เข้มแข็งอดทน  

เอาธุระไม่ท้อถอย จิตตะ ความคิดมุ่งไป ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ท�าและท�าสิ่งนั้นด้วย

ความคิด เอาจิตฝักใฝ่ไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไป อุทิศตัวอุทิศใจให้แก่ 

สิ่งที่ท�า วิมังสา ความไตร่ตรอง หรือทดลอง คือ หมั่นใช้ปัญญาพิจารณา 

ใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนของสิ่งที่ท�านั้น มีการ

วางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง การศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎกมีคุณค่า

ส�าคัญ ไม่เฉพาะแต่ในการศึกษาพระพุทธศาสนาเท่านั้น แต่สามารถเชื่อมโยง

กับวิชาการในด้านต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปรัชญาการด�าเนินชีวิต

แบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระไตรปิฎก
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จริยธรรม ในการตีพิมพ�
ของวารสารสหวิทยาการ

  หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้เขียน
1. ผู้เขียนรับรองว่าผลงานท่ีส่งมานั้นเป็นผลงานใหม่ของผู้เขียนและ

ผู้ร่วมเขียน และไม่เคยตีพิมพ์มาก่อนหรืออยู่ระหว่างการพิจารณา

ตีพิมพ์ในวารสารอื่น 

2. ผู้เขียนรับรองว่าผลงานที่ส่งมานั้นไม่มีการคัดลอกหรือลอกเลียน

ผลงานส่วนใดส่วนหนึ่งหรือท้ังหมดจากผลงานวิชาการทั้งของ

ตนเองและผู้อื่น และมีการอ้างอิงผลงานอย่างถูกต้องตามรูปแบบ

ที่วารสารสหวิทยาการก�าหนด

3. ผู้เขียนขอรับรองว่าได้รายงานข้อเท็จจริงท่ีได้จากการท�าวิจัยตาม

จริง ไม่มีการบิดเบือนหรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ

4. ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วม ผู้เขียนร่วมทุกคนได้เห็นชอบกับต้นฉบับ

บทความและเห็นชอบกับการส่งต้นฉบับให้วารสารสหวิทยาการ

พิจารณา

5. ข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความถือเป็นความคิดเห็นและความ

รับผิดชอบโดยตรงของผู้เขียนบทความและผู้เขียนร่วม

6. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการตีพิมพ์หากพบว่า

บทความเดยีวกนันีไ้ด้รบัการเผยแพร่และตีพิมพ์ในแหล่งอืน่มาก่อน 

หรือเป็นการลอกเลียนเนื้อหาจากแหล่งอื่น

  หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกองบรรณำธิกำร
1. กองบรรณาธิการเป็นผู้พิจารณาว่าบทความที่ส่งมานั้นมีความ

เหมาะสมและสอดคล้องกับวตัถปุระสงค์ของวารสารสหวทิยาการ

หรือไม่ หากบทความนั้นไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของวารสารฯ กองบรรณาธิการจะรีบแจ้งผู้เขียน

บทความให้ทราบเพือ่น�าบทความไปเสนอต่อวารสารอืน่ท่ีเก่ียวข้อง

2. กองบรรณาธิการมีการตรวจสอบการพมิพ์ซ�า้ซ้อน (duplication ) 

และการลอกเลียนผลงานวิชาการ (plagiarism)

3. กองบรรณาธิการไม่เปิดเผยเนื้อหาหรือข้อมูลในบทความระหว่าง

ที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์

4. กองบรรณาธิการไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้เขียนบทความและผู้ทรง

คุณวุฒิที่ประเมินบทความให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบหรือเปิดเผยแก่

บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องในระหว่างที่บทความอยู่ในระหว่างการ

ประเมิน

5. หากกรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความทั้ง 2 ท่าน มีเห็นความ

ขดัแย้งกัน กองบรรณาธกิารขอสงวนสิทธิท่ี์จะพจิารณาการด�าเนนิ

งานขั้นต่อไป 

6. ล�าดับของการตีพิมพ์บทความจะพิจารณาจากล�าดับก่อนหลังใน

การส่งบทความให้แก่วารสาร ความน่าสนใจของบทความ และ

ความเหมาะสมอื่น 
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  หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้ประเมิน
1. ผูป้ระเมนิบทความต้องไม่เปิดเผยข้อมลูหรอืเนือ้หาส่วนใดส่วนหนึง่

ของบทความในระหว่างที่บทความนั้นยังไม่ได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่

2. ผูป้ระเมินต้องประเมนิบทความด้วยความเป็นกลางปราศจากอคติ 

และค�านึงถึงประโยชน์ที่ผู ้อ่านบทความจะได้รับ ตลอดจนให้

ค�าเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปรบัปรงุบทความในเชงิสร้างสรรค์ 

3. ผู ้ประเมินส่งผลการประเมินตามก�าหนดเวลาและรับผิดชอบ

ต่อการประเมินของตน

4. หากภายหลงัจากทีผู่ป้ระเมนิตอบรบัประเมนิบทความใดบทความ

หน่ึงแล้วพบว่าไม่มีความเชี่ยวชาญเนื้อหาในระดับท่ีมากพอท่ีจะ

วิจารณ์บทความดังกล่าวได้อย่างมีคุณภาพ ผู้ประเมินบทความ

จะรีบแจ้งให้กองบรรณาธิการทราบเพื่อหาผู้ทรงคุณวุฒิอื่นที่มี

ความเชี่ยวชาญประเมินแทน
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