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แนวคิดอัตลักษณ์ท้องถิ$น เป็ นแนวคิดที$ได้รบั ความสนใจเพิ$ม มากขึน0 ในปั จจุบนั อันเป็ นผลจากการกระแส
โลกาภิวฒ
ั น์ (globalization) ทีม$ กี ารเคลื$อนไหวเปลีย$ นแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้านไม่ว่าจะเป็ นมิตทิ างด้านเศรษฐกิจ
การเมือง สังคมและวัฒนธรรมโดยเป็ นผลจากความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะในด้าน
ข้อมูลข่าวสารและระบบสารสนเทศ นํามาซึง$ การเชื$อมความสัมพันธ์และการเชื$อมโยงของผูค้ นทัวโลกอย่
$
างไร้พรมแดน
ในแง่หนึ$งโลกาภิวฒ
ั น์นํามาซึง$ ความร่วมมือและการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ แต่อย่างไรก็ตามผลกระทบในแง่
ลบของกระบวนการโลกาภิวฒ
ั น์ซ$งึ ถือเป็ นพัฒนาการอีกกระบวนการหนึ$งของระบบทุนนิยมก็นํามาซึ$งการครอบงํา
ทางด้านวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศโลกตะวันตกผ่านการไหลบ่าของทุนข้ามชาติทไ$ี ด้เข้ามาเก็บเกีย$ วผลประโยชน์จาก
กลุ่มประเทศทีด$ อ้ ยพัฒนาในรูปแบบทีห$ ลากหลายไม่ว่าจะเป็ นแนวคิดบริโภคนิยม วัตถุนิยม หรือการทําให้วฒ
ั นธรรม
ความเชื$อ หรือ ประเพณี ก ลายเป็ น สิน ค้า (commodification) อย่ า งไรก็ต ามภายใต้ ก ระแสโลกาภิว ัฒ น์ ก็ไ ด้ส ร้า ง
กระบวนการท้องถิ$นนิยม (localism) อันเป็ นการปลุกจิตสํานึกให้ผูค้ นได้หนั หลังย้อนมองมายังรากฐานของตนเองซึ$ง
ได้แก่ความเป็ นชุมชนท้องถิน$ เกิดกระบวนการรือ0 ฟื0 นอัตลักษณ์ของชุมชน บทความนี0ได้นําเสนอความเป็ นอัตลักษณ์ของ
ชุมชนท้องถิน$ ไทย การต่อสูแ้ ละการปรับตัวของอัตลักษณ์ชุมชนท้องถิ$นภายใต้กระแสโลกาภิวฒ
ั น์และความเป็ นรัฐชาติ
และในท้ายทีส$ ดุ นําเสนอกระบวนการฟื0 นฟูอตั ลักษณ์ทอ้ งถิน$ ภายใต้แนวคิดท้องถิน$ นิยม (localism)
คําสําคัญ: อัตลักษณ์, โลกาภิวตั น์, ท้องถิน$

Abstract
The local identity concept is the concept that has been interested today, and it is a result from the
globalization which is moving quickly to changes in all aspects, whether the dimensions of economic, political,
social, and cultural as a result of advances of science and technology, especially in the field of information
and informationsystems led to the linkage and association of people around the world without borders in one
aspect.The globalization brings of cooperation, development, and new innovation. Notwithstanding, the
negative impact of globalization is the process of development of capitalism which brings of the dominancein
culture of the Western Worldcountriesthrough the influx transnational capital that they can also find the
benefits from the underdeveloped countries in a variety of formats.Whether the concept is consumerism or
materialistic, it makes culture beliefs or traditions to become a product. However, the under globalization has
made a popular local process (localism) thatcreates consciencefor people to look backat their own
foundations that is the local community causing the identity resurrecting process of the community.This article
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has presented the identity of the Thai local communities, the struggle and adaptation of local community
identity under globalization, the nation state, and thelocal identity reconstruction process under the localism
concept.
Key words: Identity, Globalization, Local.

อัตลักษณ์ ความหมายและความสัมพันธ์กบั ชุมชนท้องถิ น
คําว่าอัตลักษณ์ (identity) นัน0 มีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินว่า identities ซึง$ มีความหมายว่าเหมือนกัน (the
same) ซึง$ คําว่า “อัตลักษณ์” เป็ นคําทีใ$ ช้กนั โดยทัวไปในศตวรรษที
$
$ 20 เป็ นต้นมา โดยมีจุดเริม$ ต้นและพัฒนาขึน0 มาใน
สํานักปฏิสมั พันธ์เชิงสัญลักษณ์ (symbolic interaction) ทีไ$ ด้กล่าวถึงตัวตน(the self) ว่าเป็ นสมรถนะอันเป็ นของมนุ ษย์
โดยเฉพาะในการทีจ$ ะคิดคํานึงถึงธรรมชาติและสังคมรอบตัวผ่านการสื$อสารและภาษา1นอกจากนี0อตั ลักษณ์ (identity)
มีนัยแห่งความหมายสองประการด้วยกัน คือ ความเหมือนและความแตกต่างกันออกไป (similarity and difference)
บนพืน0 ฐานและเงื$อนไขของความสัมพันธ์และการเปรียบเทียบระหว่างระดับปั จเจกและกลุ่มคน อัตลักษณ์จะทําหน้าที$
เป็ นสิง$ ทีบ$ ่งบอกว่าใครเป็ นพวกเดียวกับเราและใครต่างจากเรา Jenkins กล่าวว่าอัตลักษณ์จงึ มีนยั ยะทีเ$ กีย$ วข้องกับการ
เปรียบเทียบระหว่างความเป็ นปั จเจกบุคคลและกลุ่มตลอดจนมีความเกีย$ วข้องกับการให้และการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
กัน (interaction)2
Kathryn Woodward ได้กล่าวไว้ว่า อัตลักษณ์ คือสิง$ ที$ทําให้เรารับรู้ตนเองว่า เราคือใคร และเราดําเนิน
ความสัมพันธ์กบั คนอื$น ๆ ตลอดจนโลกทีแ$ วดล้อมตัวเราอยู่อย่างไร อัตลักษณ์คอื สิง$ ทีก$ ําหนดทางเดินให้กบั เรา เป็ นสิง$
ทีบ$ ่งบอกว่า ใครเป็ นพวกเดียวกับเรา และใครทีแ$ ตกต่างจากเรา ส่วนใหญ่แล้วอัตลักษณ์ถูกกําหนดโดยความแตกต่าง
ซึง$ อาจมองเห็นได้ในลักษณะของการแบ่งแยกออกจากกันเช่นอัตลักษณ์ในรูปแบบของความแตกต่างระหว่างชนชาติ
หรือความขัดแย้งด้านความเชื$อเป็ นต้น โดยมากแล้วอัตลักษณ์ถูกสร้างขึน0 ในลักษณะของสิง$ ตรงกันข้าม เช่น คนผิว
ขาว-คนผิวสี ความปกติ-ความเบีย$ งเบนจากปกติ และผูช้ าย-ผูห้ ญิง3
โดยทีอ$ ตั ลักษณ์ (identity) สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ระดับ คือ อัตลักษณ์ระดับปั จเจก (individual identity)
และอัตลักษณ์ร่วมของกลุ่ม (collective identity) ในระดับปั จเจกบุคลหนึ$งอาจมีหลายอัตลักษณ์อยู่ในตัวเอง ในขณะ
ทีอ$ ตั ลักษณ์ร่วมก่อให้เกิดความสงบอยู่รวมกันของกลุ่มชน และไม่สามารถแยกออกจากการกระทําหรือละทิง0 สถานภาพ
ของปั จเจกในกลุ่มได้4ดังนัน0 อัตลักษณ์จงึ เป็ นการแสดงออกถึงความเหมือนและความแตกต่างของความเป็ นกลุ่มตนอัต
ลัก ษณ์ ข องแต่ ล ะกลุ่ ม เกิด ขึ0น จากการปฏิส ัม พัน ธ์ร ะหว่ า งคนในกลุ่ ม ซึ$ง มีค วามสัม พัน ธ์ก ับ การเปลี$ย นแปลงด้ว ย
เช่นเดียวกัน ดังทีฉ$ ลาดชาย รมิตานนท์ได้กล่าวว่าอัตลักษณ์หรือ identity ไม่ใช่สงิ$ ทีอ$ ยู่ตาม “ธรรมชาติ” หรือเกิดขึน0
ลอย ๆ แต่ก่อรูปขึน0 ภายในวัฒนธรรม ช่วงเวลาใดเวลาหนึ$ง โดยทีว$ ฒ
ั นธรรมก็เป็ นสิง$ สร้างทางสังคม (social construct)
และไม่ใช่อะไรทีห$ ยุดนิ$งตายตัว หากแต่เป็ นวงจรซึง$ มีผูเ้ รียกว่า “วงจรแห่งวัฒนธรรม” (circuit of culture) ดังนัน0 อัต
ลักษณ์ทงั 0 หลายทัง0 ปวงจึงถูกผลิต (produced) ขึน0 มาถูกบริโภค (consumed) และถูกควบคุมจัดการ (regulated) อยู่ใน
วัฒนธรรมพร้อมกันนัน0 ก็มกี ารสร้างความหมายต่าง ๆ (creating meanings) ผ่านระบบต่าง ๆ ของการสร้างภาพ
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ตัวแทน (symbolic system of presentation) ทีเ$ กีย$ วกับตําแหน่งแห่งทีต$ ่าง ๆ อัตลักษณ์อนั หลากหลายทีเ$ ราอาจนําเอา
สร้างเป็ นอัตลักษณ์ของเรา5
ดังนัน0 อัตลักษณ์จงึ มีความสัมพันธ์กบั ความเป็ นกลุ่มหรือความเป็ นชุมชนของแต่ละพืน0 ทีแ$ ละในขณะเดียวกันก็
เป็ นสิง$ ทีเ$ ลื$อนไหลได้ตามบริบทและการเปลีย$ นแปลงไปตามสภาพสังคม วัฒนธรรมทีไ$ ด้มกี ารเปลีย$ นแปลงไปอยู่เสมอ
ซึง$ สามารถสะท้อนถึงตัวตนของตนเองและกลุ่มว่ามีลกั ษณะแตกต่างจากกลุ่มและชุมชนอื$นอย่างไรดังนัน0 ความเป็ น
ชุมชนจึงเป็ นเรื$องของความเป็ นตัวตน หรือบางคนอาจเรียกว่า อัตลักษณ์ (Identity) ซึง$ ความเป็ นตัวตนอันหลากหลาย
ปรากฏในหลายรูปลักษณ์ทม$ี คี วามหมายเพราะเป็ นความพยายามบอกคนอื$นให้รูว้ ่า "ฉันเป็ นใคร" ซึง$ เป็ นเรื$องของการ
เชื$อมโยงตัวเองกับคนอื$นในสังคม เป็ นเรื$องทีเ$ กีย$ วกับมิตคิ วามสัมพันธ์เชิงอํานาจหรือสิทธิ นัน$ คือได้รบั การยอมรับว่า
ตัวเองมีความชอบธรรม6
อัตลักษณ์ชุมชนจึงเป็ นรากเหง้าหรือวัฒนธรรมทางสังคมทีถ$ ูกก่อให้เกิดขึน0 มาและใช้ในการยึดเป็ นภูมปิ ั ญญา
ขนบธรรมเนียม ประเพณีในการปฏิบตั ิในสังคมสังคมนัน0 ๆ ซึ$งมีลกั ษณะของความโดดเด่นหรือมีความแตกต่างกับ
ขนบธรรมเนียมประเพณีวฒ
ั นธรรมของสังคมอื$น ๆ ซึ$งเป็ นลักษณะเฉพาะถิน$ ที$เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มชุมชน7ใน
การศึกษาลักษณะอัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิน$ ไทยก็มลี กั ษณะเช่นเดียวกันคือ ความเป็ นชุมชนท้องถิน$ ถือเป็ นรากฐาน
สําคัญของสังคมไทยและได้สร้างอัตลักษณ์ของตนเองทีอ$ าจมีทงั 0 ความเหมือนและความแตกต่างกันไปในแต่ละพืน0 ทีผ$ า่ น
วิถชี วี ติ วัฒนธรรม ประเพณี การแต่งกาย ภาษารวมไปถึงความเชื$อต่าง ๆ ทีผ$ ่านการเรียนรู้ สะสม ส่งต่อและถ่ายทอด
กันจากรุ่นสูร่ ุ่นดังทีผ$ เู้ ขียนได้ทาํ การศึกษาและรวบรวมงานวิจยั ทีไ$ ด้ทําการศึกษา อัตลักษณ์ของชุมชนในเขตพืน0 ทีต$ ่าง
ๆ ของไทย ซึง$ พบว่าในอดีตความเป็ นอัตลักษณ์ชุมชนท้องถิน$ ในของสังคมไทยในความหลากหลายภูมภิ าคนัน0 แม้จะมี
บริบทที$แตกต่างกันแต่ กม็ ีลกั ษณะบางประการที$มจี ุดร่วมและความคล้ายคลึงกันดังตัวอย่างเช่นการศึกษาของโศจิ
ลักษณ์ กมลศักดาวิกุล ทีไ$ ด้ศกึ ษาเรื$องตลาดย้อนยุคสามชุก: การเมืองเรื$องพืน0 ทีแ$ ละธุรกิจแห่งการถวิลหาอดีต ซึง$ พบ
ข้อมูลทีน$ ่าสนใจว่าในอดีตตลาดสามชุกในบริบทของชุมชนท้องถิน$ เป็ นพืน0 ทีร$ าบลุ่มเหมาะสําหรับการทําเกษตรส่งผลให้
ลักษณะทางสังคมของผู้คนให้เป็ นสังคมเกษตรกรรมที$พ$งึ พาสายนํ0 า และถูกพัฒนามาเป็ นพื0นที$แห่งการแลกเปลี$ยน
สินค้าของชุมชนท้องถิน$ ริมฝั ง$ แม่น0ําท่าจีน8ในการศึกษากระบวนการผลิตซํ0าและสร้างใหม่ของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ของชุมชนบ้านหนองขาว อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรไี ด้แสดงถึงลักษณะของอัตลักษณ์ดงั 0 เดิมของชุมชนบ้าน
หนองขาวว่ามีความเป็ นท้องถิน$ สูง ยึดถือบรรพบุรุษเห็นความสําคัญของพ่อเฒ่าแม่แก่ในชุมชน มีความรักในระบบเครือ
ญาติสงู มีประเพณี พิธกี รรมความเชื$อภูมปิ ั ญหาเป็ นของตนเองมีวดั เป็ นศูนย์รวมจิตใจและเป็ นแกนกลางของชุมชน มี
ศาลเจ้าเพื$อกราบไหว้บูชาในพื0นที$สาธารณะรวมไปถึงการมีเครือข่ายภายในชุมชน9ในงานของกนกวรรณ ระลึกซึ$ง
ทําการศึกษากระบวนการประกอบสร้างอัตลักษณ์ชุมชนภูมซิ รอล ในจังหวัดศรีษะเกษ พบว่าในอดีตหมู่บ้านภูมซิ รอล
มีอตั ลักษณ์ชุมชนแบบ “ชุมชนหมู่บา้ นประเพณี” (traditionalsociety) มีลกั ษณะสังคมแบบพหุวฒ
ั นธรรมอันเนื$องมาจาก
มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพนั ธุท์ งั 0 ไทยเชือ0 สายกัมพูชา และไทยเชือ0 สายอีกสานและมีการพึง$ พาอาศัยกันของคนใน
ชุมชนตามลักษณะความสัมพันธ์เชิงเครือญาติและแกนนําตามธรรมชาติของชุมชน10การศึกษาอัตลักษณ์ชุมชนเมืองโบราณอู่
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ฉลาดชาย รมิตานนท์, อัตลักษณ์ วัฒนธรรม และการเปลียนแปลง, บทความวิชาการ ศูนย์สตรีศกึ ษา คณะสังคมศาสตร์.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558, หน้า 1.
6
เรือ$ งเดียวกัน, หน้า 38.
7
ชลธิชา มาลาหอม, อัตลักษณ์ ชมุ ชนรากฐานสู่การศึกษา, วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปี ท$ี 9 ฉบับที$
1 (16) ประจําเดือนมกราคม – มิถุนายน 255, หน้า 41.
8
โศจิลกั ษณ์ กมลศักดาวิกุล, ตลาดย้อนยุคสามชุก: การเมืองเรืองพืDนที และธุรกิ จแห่งการถวิ ลหาอดีต, (ปริญญานิพนธ์
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาศิลปวัฒนธรรมวิจยั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2556), หน้า 93.
9
นิษฐา หรุ่นเกษม, [Online], 26 มิถุนายน 2547, แหล่งทีม$ าhttp://v1.midnightuniv.org/midnight2545/document983.html
10
กนกวรรณ ระลึ ก , กระบวนการประกอบสร้ า งอั ต ลั ก ษณ์ ชุ ม ชนภู มิ ซรอล, รั ฐ ศาสตร์ ส าร คณะรั ฐ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี ท$ี 26 ฉบับที$ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2558.

ทอง จังหวัดสุพรรณบุรผี ูศ้ กึ ษาได้แสดงถึงลักษณะของอัตลักษณ์ชุมชนเมืองโบราณทีจ$ ําแนกออกเป็ นอัตลักษณ์ทจ$ี บั ต้อง
ได้ เช่น ลักษณะของผังเมืองทีม$ คี วามเฉพาะในการดําเนินชีวติ โดยคํานึงถึงการกักเก็บนํ0า ประติมากรรมในทางศาสนา
อันเป็ นการแสดงถึงพุทธศาสนาเป็ นศูนย์กลางทีส$ าํ คัญ ในขณะเดียวกันก็มอี ตั ลักษณ์ในลักษณะทีจ$ บั ต้องไม่ได้อนั ได้แก่
ประเพณีและพิธกี รรมสําคัญ เช่น ประเพณีตกั บาตรเทโวโรหณะ ประเพณีลอยกระทงสวรรค์ พิธกี รรมเลี0ยงผีเจ้านาย ผี
เทวดา เป็ นต้น11และตัวอย่างของอัตลักษณ์ชุมชนท้องถิ$นในเขตภาคตะวันออกผ่านการศึกษาของจิตรา สมบัติรตั นา
นันท์ทไ$ี ด้ทาํ การศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองของชุมชนตําบลเนินฆ้อ อําเภอแกลง จังหวัดระยองทีพ$ บว่าวิถชี วี ติ ของ
ชุมชนในอดีตตัง0 อยู่บนฐานเศรษฐกิจแบบยังชีพ มีระบบการผลิตแบบสามนํ0า ได้แก่ เขตเศรษฐกิจแบบนํ0าเค็ม นํ0ากร่อย
และนํ0าจืด ชุมชนสามารถทําการผลิตเพื$อเลีย0 งตัวเองภายในชุมชนได้โดยอาศัยฐานทางเศรษฐกิจ 2 กิจกรรม คือ การ
ทํานาและการประมงพืน0 บ้าน มีระบบความสัมพันธ์ทางสังคมแบบเครือญาติโดยมีวดั เป็ นศูนย์กลางวัฒนธรรมของชุมชน
ผ่านการศึกษา การรักษาโรค บทบาทของวัดและแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งระหว่างคนในชุมชน12
อีกหนึ$งแนวทางในการศึกษาถึงอัตลักษณ์ของความเป็ นท้องถิน$ และความเป็ นชุมชนในการศึกษาสังคมไทยคือ
กลุ่มงานวิจยั ทางด้านสังคมวิทยาและมานุ ษยวิทยาโดยเฉพาะงานทีเ$ น้นการศึกษาทางด้านอัตลักษณ์ทางชาติพนั ธ์ของชน
กลุ่มน้อยหรือกลุ่มชนชายขอบซึง$ ในภาพรวมเป็ นการแสดงให้เห็นถึงลักษณะร่วมของความเป็ นชุมชนผ่านระบบความ
เชื$อ ประเพณีความสัมพันธ์และการเคารพในธรรมชาติดงั เช่นงานของเสกสรร สรรสรพิสุทธิที{ ท$ ําการศึกษาอัตลักษณ์
ของไทลือ0 และการปรับตัวเพื$อความอยู่รอดภายใต้ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมทีอ$ าํ เภอสะเมิง ทีพ$ บว่าชาวไทลือ0 ได้ตงั 0 ถิน$ ฐาน
อยู่ใ นอาณาจัก รล้านนาเป็ นเวลานานและยึดถือเอาการปลูกข้าวเป็ นวิถีหลักในการดํา รงชีพ “ข้า วกับ ควาย” เป็ น
สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม มีความเชื$อเกี$ยวกับผีใ นฐานะสิง$ สูงสุดที$สถิตกับทุกสิง$ ในชีวติ ิและธรรมชาติ พิธีกรรมและ
ค่านิยมจึงกลายตัวกําหนดพฤติกรรมในการผลิตทางเศรษฐกิจตลอดจนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง$ แวดล้อม
อย่างสมดุล13ในการศึกษาการดํารงอัตลักษณ์ของชุมชนกลุ่มน้อยในภาคเหนือของมงคล พนมิตรแสดงให้เห็นถึงอัต
ลักษณ์ ของชนกลุ่มน้ อยบ้านห้วยเฮี}ย ะว่ามีความหลากหลายเช่น การแต่ งกายประจําเผ่า การมีภาษาพูดเฉพาะมี
วัฒนธรรม ประเพณี ในขณะเดียวกันก็มอี ตั ลักษณ์ทเ$ี ป็ นนามธรรมผ่านความเป็ นพีน$ ้อง เครือญาติ ความอาวุโสและให้
คุณค่ากับสิง$ แวดล้อมและธรรมชาติ14
การศึกษาเกีย$ วกับประเด็นอัตลักษณ์ของชุมชนและท้องถิน$ ในพืน0 ทีแ$ ละภูมภิ าคต่าง ๆ ของสังคมไทยเหล่านี0
ทําให้เราเห็นถึงโครงสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิน$ ไทยในภาพรวมส่วนใหญ่นัน0 มีลกั ษณะผูกติดกับความเป็ นชุมชน
ท้องถิน$ ความเป็ นเครือญาติผ่านระบบความสัมพันธ์แบบมีลาํ ดับชัน0 โดยยึดถือลําดับความอาวุโส มีวถิ กี ารดํารงชีวติ ใน
การพึ$งพิงธรรมชาติ อาทิเช่น แม่น0ํ า ทะเลหรือภูเขา ซึ$งสะท้อนผ่านวัฒนธรรมและประเพณีท$ีมคี วามเชื$อมโยงกับ
ธรรมชาติในมิตขิ องการเคารพและศรัทธาต่อธรรมชาติ ในขณะเดียวกันก็มคี วามเชื$อและพิธกี รรมทีอ$ า้ งอิงกับแนวคิด
และคติทางศาสนารวมถึงความเชื$อเรื$อสิง$ ศักดิสิ{ ทธิ { ผีและวิญญาณต่อการนํ ามาใช้ควบคุมและจัดการในทางสังคมแต่
อย่างไรก็ตามภายใต้ลกั ษณะของความเป็ นอัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิ$นซึ$งมิได้หยุดนิ$งตายตัว แต่มกี ารปรับเปลี$ยน
เคลื$อนไหวและเลื$อนไหลทัง0 ในลักษณะของการถูกครอบงําหรือการขัดขืนต่อสู้ ตามบริบททางประวัติศาสตร์ สภาพ
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อินทิรา พงษ์นาค, อัตลักษณ์ ชมุ ชนเมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี, วารสาร Veridian E-Journal, Silpakorn
University ฉบับภาษาไทย สาขามนุ ษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปะ ปี ท$ี 8 ฉบับที$ 3 กันยายน – ธันวาคม, หน้า 511.
12
จิตรา สมบัตริ ตั นานันท์, วัฒนธรรมทางการเมืองของชุมชนในภาคตะวันออก: กรณี ศึกษาเฉพาะชุมชน ต. เนิ นฆ้อ
อ.แกลง จ. ระยอง, วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา.
13
เสกสรร สรรสรพิสุทธิ {, อัตลักษณ์ ของไทลือD และการปรับตัวเพือความอยู่รอดภายใต้ระบบเศรษฐกิ จ ทุนนิ ยม :
กรณี ศึกษาบ้านแม่สาบ ตําบลสะเมิ งใต้ อําเภอสะเมิ ง จังหวัดเชียงใหม่, หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการมนุ ษย์กบั
สิง$ แวดล้อม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546.
14
มงคล พนมมิตร, การดํารงอัตลักษณ์ ของชุมชนกลุ่มน้ อยในภาคเหนื อ, หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษานอก
ระบบ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551.

สัง คม และวัฒ นธรรมโดยมีปั จ จัย สํา คัญ ที$ส่ ง ผลต่ อ การเปลี$ย นแปลงดัง กล่ า วนั น$ ก็คือ กระบวนการโลกาภิว ัฒ น์
(globalization) รวมถึงบทบาทและการครอบงําของรัฐภายใต้แนวคิดความเป็ นรัฐชาติ (nation state)

โลกาภิ วฒ
ั น์ รัฐชาติ การครอบงําและการต่อสู้ของอัตลักษณ์ ชุมชนท้องถิ น
ภายใต้กรอบการศึกษาแนวคิดอัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิน$ (Local Identity) พบว่าบทบาทของรัฐชาติ (nation
state) ถือได้ว่ามีส่วนสํา คัญต่ อการปรับ เปลี$ย นในเชิงอัตลักษณ์ ของท้องถิ$น โดยเฉพาะความเป็ นรัฐชาติไ ทยซึ$ง มี
กระบวนการสร้างความเป็ น “ชาตินิยม” (nationalism) เพื$อสร้างอัตลักษณ์ของความเป็ นหนึ$งเดียวภายใต้การคุกคาม
ความเป็ นสมัยใหม่ (modernization) โดยเฉพาะการคุกคามของการขยายตัวของลัทธิล่าอาณานิคม อันส่งผลให้มคี วาม
จําเป็ นในการสร้างรัฐชาติซง$ึ หมายถึงความต้องการให้มอี ตั ลักษณ์เพียงหนึ$งเดียวทีช$ ดั เจนทัง0 ทีใ$ นความเป็ นจริงแล้ว รัฐ
ชาติไทยประกอบไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา ขนบธรรมเนียม15แนวคิดรัฐชาติ (nation
state) เน้นความสําคัญในเรื$องการครอบครองดินแดนและการยอมรับเฉพาะภาษาและวัฒนธรรมของชนชาติหลัก ส่งผลให้
ชนชาติพน0ื เมืองอื$น ๆ ทีอ$ ยู่ภายใต้อาํ นาจของชนชาติทม$ี กี ําลังมากกว่า ต้องอยู่ในสถานะทีว$ ฒ
ั นธรรมของตนกลายเป็ น
วัฒนธรรมชายขอบหรือวัฒนธรรมของชนผูน้ ้อย ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเผ่าพันธุม์ นุ ษย์ ได้ถูกกดให้เหลือ
วัฒนธรรมแห่งชาติทเ$ี ป็ นชนชาติหลักเท่านัน0 16 ซึ$งกระบวนการกดทับของวาทกรรมการสร้างชาติมไิ ด้เกิดขึน0 เฉพาะ
เพียงแค่ความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมเท่านัน0 หากแต่ยงั เกิดขึน0 ในลักษณะของความสัมพันธ์เชิงอํานาจระหว่าง
กลุ่มผูม้ อี ํานาจ (dominant group) ซึ$งสถาปนาตนเองขึน0 เป็ นกลุ่มใหญ่กบั กลุ่มชนที$มอี ํานาจด้อยกว่า (subordinate
group) ดังนัน0 ภายใต้กระบวนการสร้างความเป็ นชาติจงึ กลายเป็ นเครื$องมือในการควบคุมพลเมืองของตนโดยการอธิบาย
ว่าอารยธรรมศูนย์กลางนัน0 มีความเหนือกว่าดีกว่าวัฒนธรรมของชนชายขอบและถือเป็ นหน้าทีข$ องรัฐในการยกระดับ
วัฒนธรรมชายขอบให้สงู ขึน0 และควรละทิง0 วัฒนธรรมและความเชื$อล้าหลังของตนหันมายอมรับอารยธรรมศูนย์กลางใน
ความเชื$อทีว$ ่าเป็ นการช่วยให้ชายขอบมีชวี ติ ทีด$ ขี น0ึ 17
จากการเข้ามามีอทิ ธิพลของแนวคิดรัฐชาติต่อกระบวนการเปลีย$ นแปลงอัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิน$ นัน0 เป็ น
การแสดงให้เห็นถึงมุมมองถึงความเป็ นท้องถิ$นทีแ$ ตกต่างกันระหว่างรัฐชาติและชุมชนดังทีศ$ รีศกั รวัลโิ ภดมและวลัย
ลักษณ์ ทรงศิริ ได้ให้นิยามความหมายของท้องถิน$ ไว้ว่าท้องถิน$ หมายถึงหลายชุมชน หลายหมู่บา้ น รวมถึงเป็ นพืน0 ทีใ$ น
ลักษณะภูมปิ ระเทศหนึ$งทีม$ สี ภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการตัง0 ถิน$ ฐานของมนุ ษย์ อาจจะเป็ นพืน0 ทีใ$ นเขตหุบเขา พืน0 ที$
ในบริเวณลุ่มนํ0าพื0นทีต$ ามชายฝั ง$ ทะเลก็ได้ โดยจะต้องมีพน0ื ทีก$ ว้างขวางพอทีจ$ ะทําให้ผูค้ นเข้ามาตัง0 ถิน$ ฐานเป็ นชุมชน
(community) ได้หลายชุมชน และมีพน0ื ทีส$ าธารณะ (public space) ในการศึกษาของปราโมทย์ ภักดีณรงค์ ได้เสนอว่า
ความเป็ นท้องถิน$ ” (locality) นัน0 ไม่ได้หมายถึงสถานทีท$ างมิภูศาสตร์แต่เพียงเท่านัน0 แต่ยงั หมายความรวมถึงสภาพ
หรือเงื$อนไขของการดํารงอยู่ในสถานทีห$ รือในส่วนของพืน0 ทีท$ งั 0 ทีเ$ ป็ นกายภาพและนามธรรมทีส$ าํ คัญ คือ ความรูส้ กึ ของ
ความเป็ นท้องถิน$ แต่ความหมายของท้องถิน$ ดังกล่าวได้ถูกทําลายลงไปโดยการกําหนดพืน0 ทีก$ ารปกครองของรัฐในสมัย
รัชกาลที$ 5 ลงมาโดยแบ่งย่อยออกเป็ นจังหวัด อําเภอ ตําบล และหมู่บา้ นตามลําดับส่งผลให้ไม่เห็นถึงความสัมพันธ์ทาง
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ปรีชา คุวนิ ทร์พนั ธุ,์ ศาสนา ชาติ พนั ธุ์–ชาติ นิยม ความรุนแรง, รายงานวิจยั ชุดปั ญหาความมันคงใหม่
$
สํานักงานกองทุน
สนับสนุ นการวิจยั (สกว.), 2548, หน้า 26.
16
ธันวา ใจเทีย$ ง ปั ญญา เถาว์ชาลี และคณะ, แนวคิ ดรัฐ-เขตแห่งวัฒนธรรม: ข้อเสนอบนความหลากหลายทางชีวชาติ
พันธุ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชนชาติ พืนD เมือง, วารสารรัฐศาสตร์และนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ปี ท$ี 4
ฉบับที$ 1 มกราคม – มิถุนายน 2558, หน้า 61.
17
ปิ$ นแก้ว เหลืองอร่ามศรี, อัตลักษณ์ ชาติ พนั ธุ์ และความเป็ นชายขอบ, 2546, หน้า 9.

สังคมของผูค้ นข้างในทีเ$ น้นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติและคนกับสิง$ ทีเ$ หนือธรรมชาติ ทีท$ ําให้เกิด
สํานึกร่วมกันของการอยู่เป็ นกลุ่มเหล่าภายในพืน0 ทีว$ ฒ
ั นธรรมเดียวกัน18
นิย ามความหมายของท้องถิ$น ในเชิง รัฐ ชาติท$ีม องว่ าเป็ น ส่ว นหนึ$ งของรูปแบบการปกครองของรัฐ นัน0 ยัง
สามารถสังเกตได้จากการให้ความหมายของท้องถิน$ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ทีไ$ ด้ให้นิยาม
ไว้ว่า หมายถึงท้องทีใ$ ดท้องทีห$ นึ$งโดยเฉพาะซึง$ เน้นถึงลักษณะทางสภาพแวดล้อมทางภูมศิ าสตร์และทางธรรมชาติ ทีม$ ี
ความเป็ นขอบเขตเฉพาะพืน0 ทีน$ ัน0 ๆ เป็ นสําคัญและยังมีความหมายทีก$ ําหนดขอบเขตของพืน0 ทีร$ ะดับย่อยตามเขตการ
ปกครองหรือเป็ นหน่วยงานระดับรองไปจากหน่วยงานใหญ่ ได้แก่ หมู่บา้ น ตําบล อําเภอ จังหวัด เป็ นต้น19 จะเห็นได้ว่า
ในความหมายของคําว่าท้องถิน$ ซึง$ นอกจากจะหมายถึงความเป็ นชุม หมู่บา้ น หรือสภาพภูมปิ ระเทศและสิง$ แวดล้อมยัง
พืน0 ที$นัน0 ๆ ยังหมายถึงพื0นที$ทางการปกครองด้วยเช่นเดียวกัน แนวคิดดังกล่าวได้อธิบายความหมายของท้องถิ$นมี
ลักษณะเชื$อมโยงกับรัฐชาติภายใต้หนึ$งในรูปแบบการปกครองของรัฐส่วนกลาง ทีเ$ ห็นว่าท้องถิน$ เป็ นหน่ วยหนึ$งของรัฐ
ชาติในทางการปกครอง ซึ$งจะต้องมีรูปแบบและการบริหารจัดการขึน0 ตรงต่อส่วนกลางในลักษณะของการศูนย์รวม
อํา นาจ (centralization) แนวคิด ดัง กล่ า วถู ก พัฒ นาและขยายตัว อย่ า งชัด เจนและแพร่ ห ลายภายหลัง การปฏิว ัติ
เปลีย$ นแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 รวมกระทังถึ
$ งการเกิดขึน0 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน$ ในรูปลักษณ์ต่าง ๆ ไม่
ว่าจะเป็ นเทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดผลจากการกระบวนการสร้างชาติภายใต้
แนวคิดชาตินิยมได้สง่ ผลกระทบต่ออัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิน$ ทีไ$ ด้มเี ปลีย$ นแปลงไปดังเช่นงานของจิตรา สมบัตริ ตั นา
นันท์ทศ$ี กึ ษาวัฒนธรรมทางการเมืองของชุมชนในภาคตะวันออก ได้นําเสนอให้เห็นถึงบทบาทของรัฐส่วนกลางไว้อย่าง
น่าสนใจว่าเมื$อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัตลิ กั ษณะปกครองท้องที$ พ.ศ. 2457 ชุมชนเนินฆ้อได้รบั การจัดตัง0 ขึน0 มา
เป็ นตําบลส่งผลให้วฒ
ั นธรรมทางการเมืองของชุมชนในตําบลเนินฆ้อมีการเปลี$ยนแปลงจากรูปแบบผู้นําอาวุโสจาก
ระบบนายบ้านมาเป็ นกํานันผูใ้ หญ่บา้ นผ่านกระบวนการเลือกตัง0 มีการเกิดขึน0 ของหน่วยงานราชการในพืน0 ทีเ$ ช่น สถานี
อนามัยหรือโรงเรียนทีพ$ บว่าตกอยู่ภายใต้อทิ ธิพลของรัฐทําให้โรงเรียนไม่สามารถเป็ นสถาบันการศึกษารับใช้ชุมชนได้
อีกต่อไป แต่กลับกลายมาเป็ นเครื$องมือในการดําเนินนโยบายของรัฐบาล20
ในบทความทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเป็ นตัวอย่างทีด$ ที แ$ี สดงให้เห็นถึงบทบาทของรัฐต่อกระบวนการ
สร้างความเป็ นชาติทส$ี ง่ ผลต่ออัตลักษณ์ของชุมชน ดังเช่นงานของอรัญญาศิรผิ ลทีศ$ กึ ษาภาพลักษณ์ฝิ$นกับกระบวนการ
กักขังอัตลักษณ์ชาวม้งก็ได้อธิบายให้เห็นถึงกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ประดิษฐ์ของรัฐที$ทําการกักขังชาวม้งไว้กบั
ภาพลักษณ์อนั เลวร้ายของฝิ$ น กระบวนการดังกล่าวได้สร้างภาพตัวแทนของชาวม้งขึน0 ด้วยปฏิบตั กิ ารด้านภาษาต่าง ๆ
ผ่านกลไกต่าง ๆโดยเฉพาะอย่างยิง$ สื$อสาธารณะซึง$ ทําให้ภาพตัวแทนดังกล่าวกลายเป็ นภาพแห่งความจริง ทําให้อตั ลักษณ์
ของชาวม้งจะเป็ นอย่างอื$นเสียมิได้นอกจากนักปลูกฝิ$นและค้าฝิ$น ผูท้ าํ ลายป่ าและสร้างปั ญหาให้กบั สังคมไทย21ดังนัน0 ใน
งานทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาโดยเฉพาะในงานวิจยั เกีย$ วกับพืน0 ทีช$ ายขอบจะแสดงให้เห็นถึงบทบาทของรัฐใน
กระบวนการสร้างความเป็ นชาติท$สี ่งผลต่ อการครอบงําของรัฐชาติท$แี สดงถึงการก่อร่างและเปลี$ยนแปลงไปของอัต
ลักษณ์ซง$ึ เป็ นกระบวนการทางสังคมทีไ$ ม่หยุดนิ$งและเป็ นกระบวนการทางการเมืองหรือความสัมพันธ์ทางอํานาจทีเ$ ต็มไป
ด้วยการครอบงํา การต่อรอง การต่อต้านและการสร้างความแตกต่าง22
อย่างไรก็ตามอัตลักษณ์ ของชุมชนท้องถิ$นไม่ได้ตกอยู่ภายใต้การครอบงําและถูกกําหนดอัตลักษณ์ ใหม่จาก
กระบวนการสร้างความเป็ นชาติของรัฐแต่เพียงฝ่ ายเดียวเท่านัน0 เราพบว่าในส่วนของชุมชนท้องถิน$ เองก็มกี ระบวนการ
18

ศรีศกั รวัลโิ ภดมและวลัยลักษณ์ ทรงศิร,ิ ปฏิ บตั ิ การประวัติศาสตร์ท้องถิ น, ชุดคู่มอื เพื$อการศึกษาท้องถิ$น 1, สํานักพิมพ์
มูลนิธเิ ล็ก – ประไพ วิรยิ ะพันธุ,์ 2557, หน้า 1-2.
19
พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, 2546, หน้า 511.
20
อ้างอิงแล้ว
21
เรือ$ งเดียวกัน, หน้า 10.
22
สุดแดน วิสุทธิลกั ษณ์, วิ ธีวิทยารือD สร้างอัตลักษณ์ , พิมพ์ครัง0 ที$ 1 โครงการตัวตนคนยองกับท้องถิน$ ล้านนา: สื$อการเมืองอัต
ลักษณ์ในยุคโลกาภิวฒ
ั น์ คณะสังคมวิทยาและมานุ ษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555, หน้า 30.

ในการต่อสู้ ปรับตัวและต่อสูก้ บั อํานาจรัฐด้วยเช่นเดียวกันดังเช่นในงานของยศ สันตสมบัติ ได้กล่าวถึงในกรณีของอัต
ลักษณ์ของกลุ่มชาติพนั ธ์ชายขอบทีเ$ ห็นว่า อัตลักษณ์ทางชาติพนั ธุใ์ นบริบทความสัมพันธ์กบั รัฐชาติจงึ เป็ นทัง0 สิง$ ทีเ$ ลือก
เอง (lived/experienced identity) ถูกเลือกให้ (imposed identity) อัตลักษณ์ทงั 0 สองประเภทไม่ได้ดํารงอยู่อย่างแยกขาด
จากกันหากแต่สมั พันธ์กบั แบบวิภาษลักษณ์ (dialectic) โดยปะทะสังสรรค์ต่อรองซึง$ กันและกันอยู่ตลอดเวลา ทัง0 นี0เป็ น
เพราะว่าการครอบงําขอกระบวนการจัดจําแนกและสร้างอัตลักษณ์ ทางชาติพนั ธุ์โ ดยรัฐชาติไม่ อาจกระทําได้อย่าง
เบ็ดเสร็จสมบูรณ์แต่มกั จะถูกตรวจสอบ ตอบโต้ และตีความใหม่อยู่เสมอจากกลุ่มชาติพนั ธุต์ ่าง ๆ กลุ่มชาติพนั ธุท์ ถ$ี ูกจัด
จําแนกประเภทไว้อย่างถาวรและตายตัวอาจเลือกทีจ$ ะปฏิเสธหรืออาจหยิบเอาสิง$ ทีถ$ ูกเลือกให้มาใช้ประโยชน์โดยตีความ
ใหม่และพยายามขยับเขยื0อนกรอบอัตลักษณ์ทห$ี ยุดนิ$งทีร$ ฐั สร้างให้เพื$อเพิม$ พืน0 ทีใ$ นการสร้างความหมายของอัตลักษณ์
ของตนเอง ดังนัน0 ในงานวิจยั ด้านมานุ ษยวิทยาทําให้เรามองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการสร้างความเป็ นชุมชนและอัต
ลักษณ์ไม่อาจหลีกเลีย$ งความสําคัญของอํานาจเพราะความเป็ นชุมชนและอัตลักษณ์ของกลุ่มเกิดขึน0 ภายใต้ความสัมพันธ์
ของการสร้างความแตกต่าง รวมถึงการผนวกรวม (inclusion) การกีดกัน (exclusion) และการสร้างความเป็ นอื$น23หรือ
อย่างกรณีทณ
$ี ฐั พงศ์ จิตรนิรตั น์ ได้แสดงให้เห็นถึงการเคลื$อนไหวทางสังคมแนวใหม่ (new social movement) นัน0 เพื$อ
สร้าง/แสดงตัวตนและอัตลักษณ์นัน0 จะเคลื$อนไหวในลักษณะทีจ$ ะทัดทานและสร้างขีดจํากัดให้กบั อํานาจรัฐโดยมีพน0ื ที$
สาธารณะเป็ นฐานการเคลื$อ นไหวและปฏิบตั ิการทางการสื$อ สารในประชาสังคมโดยมีจุ ดมุ่ง หมายสําคัญ อยู่ท$ีการ
เปลีย$ นแปลงค่านิยมและพัฒนาทางเลือกสําหรับวิถชี วี ติ เพื$อสร้างนวัตกรรมทางวัฒนธรรมและสร้างสรรค์วถิ ชี วี ติ แบบใหม่
(creation of new life style) สําหรับทางเลือกในการดํารงชีวติ Scott กล่าวว่าสิง$ ทีฮ$ าเบอร์มาสเรียกว่าหลักไวยากรณ์ใหม่ใน
ชีวติ การเคลื$อนไหวเหล่านี0จะปฏิบตั ิการ (action) และแสดงออกโดยรากหญ้า (grassroots) และประชาสังคมในระบอบ
ประชาธิปไตยทางตรง (direct democracy) หรือประชาธิปไตยแบบรากหญ้าซึง$ แตกต่างจากการเคลื$อนไหวในอดีตทีม$ ุ่ง
ปะทะกับอํานาจรัฐล้มล้างอํานาจรัฐโดยตรง24
นอกบทบาทของรัฐในกระบวนการสร้างชาติทส$ี ่งผลต่อการปรับเปลี$ยนทางด้านอัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิ$น
อีกหนึ$งปั จจัยสําคัญและมีความเกี$ยวพันกับความเป็ นรัฐชาติท$สี ่งผลกระทบต่ออัตลักษณ์ท้องถิ$นนัน$ คือกระบวนการ
โลกาภิวฒ
ั น์ ซึง$ เป็ นการหลอมรวมโลกหรือเชื$อมโยงโลก ทําให้โลกเป็ นใบเดียวหรือระบบเดียวกัน ซึง$ การหลอมรวมหรือ
เชื$อมโยงมีขนาดและความเร็วในอัตราเร่งกว่าที$เคยเป็ นในสมัยก่อนมาก ส่วนทางด้านกระบวนการหลอมรวมหรือ
เชื$อมโยงนัน0 โลกาภิวฒ
ั น์เป็ นกระบวนการทีโ$ ลก ระบบเศรษฐกิจและสังคมเป็ นรูปแบบเดียวกัน บูรณาการและพึง$ พิงกัน
โดยมีปัจจัยสําคัญคือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การสือ$ สารและการขนส่งส่งผลทีต$ ามมาคือระบบสังคมและการเมือง
ทีเ$ คยเป็ นระบบปิ ดได้เปิ ดออกและอ่อนไหวต่อการเปลีย$ นแปลง25
ในงาน Peter F. Beyer ได้เสนอว่าโลกาภิวฒ
ั น์ซง$ึ เกิดขึน0 ในยุคสมัยใหม่ (the modern period) มีขบวนการ
เคลื$อนไหวสําคัญ 4 ขบวนการ คือ
1. ขบวนการทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมทีต$ งั 0 อยู่บนฐานการตลาดและการทําให้ทุก
สิง$ กลายเป็ นสินค้าที$มมี ูลค่า ซึ$งเป็ นตัวกําหนดวิถีชวี ิต วิถีการเมืองและวัฒนธรรม ส่งผลให้เกิดความกระจุกตัวอยู่
ภายในเขตเมือง
2. ขบวนการเมือง ผลจากการที$สงั คมโลกไม่สามารถรักษาอํานาจอธิปไตยทางการเมืองของตนได้อย่าง
แท้จริงเนื$องจากระบบการเมืองขนานไปกับระบบเศรษฐกิจทีท$ ําให้ผูค้ นแสวงหาการทําให้ทุกสิง$ อย่างกลายเป็ นสินค้า
ส่งผลให้ขบวนการทางการเมืองเข้ามามีบทบาทในการใช้อํานาจของรัฐเหนือพลเมือง โดยการเข้ายึดครองความขอบ
23

ยศ สันตสมบัติ และคณะ, อํานาจ พืDนที และอัตลักษณ์ ทางชาติ พนั ธุ์: การเมืองวัฒนธรรมของรัฐชาติ ในสังคมไทย,
(ศูนย์มานุ ษยวิทยาสิรนิ ธร (องค์การมหาชน), กรุงเทพมหานคร, 2551), หน้า 33.
24
ณัฐพงศ์ จิตรนิรตั น์ , อัตลักษณ์ ชุมชนภาคใต้: บทสํารวจเบืDองต้นจากเอกสาร, 2548, วารสารปาริชาติ ปี ท$ี 18 ฉบับที$ 1
เมษายน 2548 – กันยายน 2548, หน้า 105.
25
เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, โลกาภิ วฒ
ั น์ กบั ท้องถิ น, บริษทั บพิธการพิมพ์จาํ กัด, 2555, หน้า 5.

ธรรมในการจัดการเรื$องความรุนแรงและความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรภายในประเทศโดยการอ้างความก้าวหน้าของ
สังคมและความเท่าเทียมระหว่างปั จเจกบุคคล
3. ขบวนการทางวัฒนธรรม เป็ นการก่อรูปของการแสวงหาวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และประเพณีร่วมกัน
ระหว่างสมาชิกในกลุ่มประเทศต่าง ๆ อันเป็ นผลเริม$ ต้นจากเงื$อนไขของความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเมือง ซึ$ง
กลุ่มประเทศทีม$ อี าํ นาจเหนือกว่าใช้เป็ นเครื$องมือในการแสวงหาผลประโยชน์จนกระทังเกิ
$ ดความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม
ในระดับโลกที$มลี กั ษณะเป็ นเครือข่าย ซึง$ มีอทิ ธิพลทําให้เกิดการเปลีย$ นแปลงของระบบคิดของผู้คนซึง$ มีคุณลักษณะเป็ น
“พลเมืองของสังคมโลก” มากกว่าจะเป็ น “พลเมืองของรัฐ”
4. ขบวนการของการสื$อสาร ด้วยหลักการทีโ$ ลกาภิวฒ
ั น์เป็ นโลกของการสื$อสารข้อมูลและข่าวสารทําให้เกิด
การเชื$อมโยงกันทางความสัมพันธ์ทางสังคม ส่งผลให้วถิ ีชวี ติ และวิถีความคิดของคนทุกมุมโลกสามารถแลกเปลี$ยน
เลียนแบบและโต้แย้งรวมถึงข้อมูลข่าวสารยังเป็ นเครื$องมือในการปรับเปลีย$ นวิถชี วี ติ และรสนิยมของผูค้ น26
Scholte ได้อธิบายความหมายของโลกาภิวฒ
ั น์ไว้ 5 แนวทาง ได้แก่
1. โลกาภิวฒ
ั น์ หมายถึง การที$ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพิม$ สูงขึน0 (internationalization) โดยมอง
ความสัมพันธ์ขา้ มพรมแดนระหว่างประเทศ (cross-border relation) ในลักษณะของการพึง$ พากันระหว่างประเทศ
2.โลกาภิวฒ
ั น์หมายถึง การทําให้เป็ นเสรีมากยิง$ ขึน0 (liberalization) ตามอุดมการณ์แบบเสรีนิยมโดยการลด
ระเบียบและข้อจํากัดทีเ$ ป็ นอุปสรรคต่อการค้าระหว่างประเทศรวมถึงการเคลื$อนทีข$ องมนุษย์ระหว่างประเทศ
3.โลกาภิวฒ
ั น์ หมายถึง การทําให้เป็ นสากล (universalization) ในแง่มุมของกระบวนการแพร่กระจายและ
ขยายประสบการณ์ ข้อมูลข่าวสารจากพืน0 ทีห$ นึ$งไปยังอีกพืน0 ทีห$ นึ$ง
4.โลกาภิวฒ
ั น์หมายถึง การทําให้เป็ นตะวันตก (westernization) หรือการทําให้ทนั สมัย (modernization) โดย
เป็ นการแพร่กระจายรูปแบบตะวันตกอันได้แก่ ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม แนวคิดเหตุผลนิยม อุตสาหกรรม การ
บริหารงานแบบตะวันตก อันกระทบกระเทือนวัฒนธรรมทีม$ อี ยู่เดิมของชุมชนและท้องถิน$ ดัง0 เดิม
5.โลกาภิวฒ
ั น์หมายถึง การแบ่งเขตพืน0 ทีใ$ หม่ (recapitalization) ในลักษณะของการจัดรูปแบบภูมศิ าสตร์ทาง
สังคมใหม่ (social geography) โดยทําการเพิม$ ความเชื$อมโยงระหว่างบุคคลในส่วนต่างๆ ของโลกมากยิง$ ขึน0 ด้วย
ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม การอพยพและการเคลื$อนย้ายปฏิสมั พันธ์ในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ผ่านชุมชนออนไลน์27
ในการเกิดขึน0 ของกระบวนการโลกาภิวฒ
ั น์แม้จะนํามาซึง$ ผลกระทบในด้านลบดังต่อไปนี0
1. การครอบโลกทางวัฒนธรรมอันเป็ นผลจากระบบการสื$อสารไร้พรมแดนโดยอิทธิพลของวัฒนธรรมและ
อํานาจของเศรษฐกิจของประเทศที$พฒ
ั นาแล้วได้ไหลบ่าเข้าสู่ประเทศอื$นอย่างรุนแรงก่อให้เกิดกระแสวัฒนธรรมโลก
(neo-westernization) อันนํามาซึง$ การผูกขาดแบบไร้พรมแดน
2. หมู่บา้ นโลก (global village) ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื$อสารและการคมนาคมทําให้สงั คม
โลกไม่มีกําแพงขวางกัน0 ขอบเขตหรือพรมแดนหายไปเปรียบเสมือนโลกเป็ นหมู่บ้านเดียวกัน ดังนัน0 สิง$ ที$กระทบ
ประเทศหนึ$งย่อมกระทบถึงประเทศอื$น ๆ อย่างหลีกเลีย$ งมิได้
3. ระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ ที$มลี กั ษณะของการผลิตปริมาณจํานวนมาก โดยมีระยะเวลาการผลิตทีส$ นั 0 กว่า
สิน0 เปลืองน้อยกว่า ส่งผลต่อการเสาะแสวงหาผลกําไรอย่างไร้พรมแดนผ่านบริษทั ข้ามชาติ ธุรกิจการเงิน หลักทรัพย์
ธนาคารต้องปรับตัวให้มคี วามรวดเร็วเพื$อผลกําไร
4. เกิดความรูส้ กึ ท้องถิน$ นิยม โลกาภิวฒ
ั น์สร้างความรูส้ กึ ท้องถิน$ นิยมแทนทีอ$ ุดมาการณ์แบชาตินิยม อันเป็ น
ผลจากความรวดเร็วของข้อมูลข่าวสารทีส$ ่งผลให้ประชาชนในท้องถิน$ รับรูถ้ งึ ผลกระทบต่อชุมชนของตน ปลุกจิตสํานึก
26

ปราโมทย์ ภักดีณรงค์, ปัญหาเชิ งโลกาภิ วฒ
ั น์ ในขบวนการท้องถิ นนิ ยมของเพลงโคราช, วารสารเทคโนโลยีสุรนารี ปี ท$ี 7
ฉบับที$ 2 ธันวาคม 2557, หน้า 100–101.
27
อารีย์ นัยพินิจ ภัทรพงษ์ เกริกสกุลและคณะ, การปรับตัวภายใต้กระแสโลกาภิ วฒ
ั น์ . วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ปี ท$ี 7 ฉบับที$ 1 มกราคม – มิถุนายน 2557, หน้า 3–4.

ของคนในท้องถิ$น ให้เ ห็น คุณ ค่า อนุ ร ัก ษ์ รัก ษาและหวงแหนทรัพยากรภายในท้องถิ$น ตน พร้อมทัง0 ตรวจสอบการ
ดําเนินงานของรัฐบาลกลาง ในลักษณะของการเรียกร้องสิทธิ และความเสมอภาคต่าง ๆ
5. ผลกระทบต่อบทบาทของสตรีและเพศสภาพ แต่ในลักษณะของการกดขีท$ างเพศ ธุรกิจทางเพศ และเพศ
หญิงกลายเป็ นเครื$องมือทางการตลาด
6. การเปลีย$ นแปลงประชากร โดยมีแนวโน้มของการเปลีย$ นแปลงเชิงโครงสร้างและพฤติกรรม โดยประชากร
ผูส้ งู อายุจะมีสดั ส่วนทีเ$ พิม$ มากขึน0 ในขณะทีส$ ดั ส่วนของประชากรวัยหนุ่ มสาว (young generation) ลดลงส่งผลให้เกิดความ
ไม่สมดุลต่อการจัดการในระบบเศรษฐกิจและสังคมของรัฐ
7. การเคลื$อนย้ายแรงงาน จากแรงงานประเทศกําลังพัฒนาไปสู่กลุ่มประเทศทีพ$ ฒ
ั นา (mobility of labor)
โดยเฉพาะแรงงานมีฝีมอื และแรงงานมีความรู้
8. การเคลื$อนย้ายฐานการผลิตทางอุตสาหกรรม เกิดปรากฏการณ์ยา้ ยฐานการผลิตไปยังประเทศทีม$ คี ่าแรงตํ$า
เช่น จีน อินเดีย ส่งผลให้เกิดการเปลีย$ นแปลงรูปแบบทางธุรกิจและอุตสาหกรรม
9. ความเหลื$อมลํ0าของความรู้ ทัง0 ในระดับระหว่างประเทศและในระดับประเทศอันเกิดจากความไม่เท่าเทียม
กันของความสามารถและการพัฒนาองค์ความรูท้ างด้านการศึกษา ส่งผลให้ประเทศทีม$ กี ารพัฒนาทางด้านความรูอ้ ย่าง
ต่อเนื$องได้เปรียบทางด้านการแข่งขัน (competitive advantage)
10. เกิดภาวะกําลังการผลิตส่วนเกิน ทัง0 ในส่วนของสินค้าและบริการอันเป็ นผลจากความก้าวหน้าทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงความสามารถและทักษะฝี มอื แรงงานและเคลื$อนย้ายไปยังกลุ่ม
ประเทศทีม$ คี ่าแรงทีถ$ ูกกว่า28
จากการให้นิยามความหมายและผลกระทบของกระบวนการโลกาภิวฒ
ั น์ทม$ี ตี ่ออัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิ$น
โดยเฉพาะในประเด็น การครอบงํา ทางวัฒ นธรรมและเศรษฐกิจ ของกลุ่ ม ประเทศพัฒ นา ในประเทศไทยกระแส
โลกาภิวฒ
ั น์ได้เข้ามามีอทิ ธิพลต่อสภาพสังคมของไทยโดยในช่วงท้ายของการสิน0 สุดสงครามเย็นดังทีศ$ รีศกั รวิลลิโภดม
ได้แสดงถึงการเคลื$อนไหวทางวัฒนธรรมทีน$ ่าสนใจ ว่าการเติบโตของเศรษฐกิจการเมืองแบบทุนนิยมอย่างสุดโต่งโดยมี
รัฐเป็ นตัวกระตุ้น ผลจากการเปลี$ยนสังคมเกษตรกรรมเป็ นอุตสาหกรรมภายใต้นิยามของความเป็ น “นิกส์” ซึง$ ส่งผล
กระทบหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็ น สภาพแวดล้อม ชุมชนและทีส$ าํ คัญคือ ความสัมพันธ์ทางสังคมและระบบวัฒนธรรม
เปลี$ยนแปลงในลักษณะของการล่มสลายทางจริยธรรม (demoralization) และความเป็ นมนุ ษย์ (dehumanization)29
กระบวนการโลกาภิวฒ
ั น์ได้ส่งผลกระทบต่อวิถชี วี ติ และอัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิน$ ดังเช่นในงานของพัณณิดาขันธพันธ์
และคณะ ทีไ$ ด้กล่าวถึงปั จจัยที$เกี$ยวข้องกับการปรับเปลีย$ นวิถที างประเพณีและพิธกี รรมความเชื$อและอัตลักษณ์ของ
ชาวไทใหญ่ซง$ึ พบว่าความทันสมัยและเทคโนโลยีสง่ ผลให้ประเพณีและความเชื$อถูกลดทอนบทบาทลงในขณะเดียวกัน
ปั จจัยทางด้านเศรษฐกิจและลัทธิบริโภคนิยมส่งผลให้ผคู้ นต้องดินรนประกอบอาชีพและให้ความสําคัญกับวัตถุภายนอก
ในขณะทีป$ ฏิสมั พันธ์ภายในกลุ่มชาติพนั ธ์อนั เป็ นอัตลักษณ์ดงั 0 เดิมของชาวไทใหญ่เริม$ จางหายไปตามระบบทุนนิยมทีเ$ ข้า
มา ส่งผลให้เกิดการปรับเปลีย$ นวิถที างประเพณีพธิ กี รรมและความเชื$อของชาวไทใหญ่30

ท้องถิ นนิ ยม การรือD ฟืD นอัตลักษณ์ ชุมชนท้องถิ นในปัจจุบนั
ภายใต้กระบวนการโลกาภิวฒ
ั น์แม้ส่งผลต่อการครอบงําทางด้านวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ
ตะวันตก อันส่งผลต่อการเปลีย$ นแปลงของอัตลักษณ์ชุมชนท้องถิน$ แต่กระบวนการโลการภิวฒ
ั น์กไ็ ด้สร้างกระบวนการ
ท้องถิน$ นิยม (localism) ด้วยเช่นเดียวกันโลกาภิวฒ
ั น์ได้สร้างความรูส้ กึ ท้องถิน$ นิยมแทนทีอ$ ุดมการณ์แบบชาตินิยม อัน
เป็ นผลจากความรวดเร็วของข้อมูลข่าวสารที$ส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ$นรับรู้ถึงผลกระทบต่ อชุมชนของตน ปลุก
28

เรือ$ งเดียวกัน, หน้า 6–9.
ศรีศกั ร วัลลิโภดม, พัฒนาการทางสังคม – วัฒนธรรมไทย, ด่านสุทธาการพิมพ์, กรุงเทพมหานคร, 2554, หน้า178–179.
30
เรือ$ งเดียวกัน, หน้า 41- 42.
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จิตสํานึกของคนในท้องถิน$ ให้เห็นคุณค่า อนุ รกั ษ์ รักษาและหวงแหนทรัพยากรภายในท้องถิน$ ตน พร้อมทัง0 ตรวจสอบ
การดําเนินงานของรัฐบาลกลาง ในลักษณะของการเรียกร้องสิทธิ และความเสมอภาคต่าง ๆกระบวนการโลกาภิวฒ
ั น์
ทําให้ความสัมพันธ์ทางสังคมทัวโลกได้
$
เชื$อมโยงกันกับท้องถิ$นที$ห่างไกล ขณะเดียวกันก็กําหนดความเป็ นไปของ
ท้องถิน$ และได้นําไปสูก่ ารเกิดกระแสต้านทางและขบวนการต่อต้านกระแสโลกาภิวฒ
ั น์เนื$องจากสภาวะของโลกาภิวฒ
ั น์
ทีเ$ ป็ นปั ญหาได้ทําให้สงั คมเดินไปสู่ภาวะของสังคมเสีย$ ง (risk society) ทีก$ ารผลิตและการกระจายทรัพยากร อํานาจ
รวมทัง0 ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ไม่สมมาตร จึงเกิดข้อเสนอให้นําเอาความมังคั
$ งที
$ ก$ ระจุกอยู่ในกลุ่มคนจํานวนน้อยอยู่ใน
เมืองกลับไปสูช่ ุมชนท้องถิน$ และประชาชน การให้นําเอาเอาวัฒนธรรมของชุมชนทีม$ ชี วี ติ ชีวาและหลากหลายกลับมามี
สถานะในชุมชน แม้จะอยู่ในฐานะของวาทกรรมเล็ก (small narrative) ทีต$ ้านทานวาทกรรมหลัก (master narrative)
ได้ไม่มากแต่อย่างน้อยคนในชุมชนเห็นถึงคุณค่า และพลังทีจ$ ะทําให้เราสามารถกําหนดชีวติ และชะตากรรมของตนเอง
ได้ โดยไม่ต้องรอคอยและพึงพิงระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมอีกดังนัน0 ชุมชนจึงเป็ นพื0นที$ทเ$ี ป็ นพื0นฐานของชีวติ ผู้คน
สําหรับทุก ๆ กิจ กรรมไม่ว่าจะเป็ นการค้า การเมือง สังคม หรือจิตวิญญาณ การสร้างเศรษฐกิจ ชุมชนจะเป็ นการ
แสดงออกถึงความห่วงในชุมชน ชาติ และโลกเพราะสิง$ นี0จะทําให้เราได้พบกับความต้องการขัน0 พืน0 ฐานของเราทุกคน
และของเพื$อนบ้าน และเพื$อช่วยเศรษฐกิจ ท้องถิ$นอื$น ๆ เมื$อชุมชนคือรากฐานของชีวิต ชุมชนจึงเป็ นรากฐานของ
แนวคิดท้องถิน$ นิยม31
แต่อย่าไรก็ตามประเด็นที$น่าสนใจของกระบวนการท้องถิ$นนิยมซึ$งเป็ นผลจากการเกิดขึน0 ของกระบวนการ
โลกาภิว ัฒ น์ แ ม้ส่ว นหนึ$ ง จะเป็ น ส่ว นสร้า งให้ชุ ม ชน ท้อ งถิ$น ได้ต ระหนัก ถึง ความสํา คัญ ของท้อ งถิ$น และนํ า มาซึ$ง
กระบวนการสร้างความเข้มแข็งและฟื0 นฟูอตั ลักษณ์ของชุมชนท้องถิน$ แต่หากทําการพิจารณาในรายละเอียดแล้วพบว่า
ภายใต้กระบวนการท้องถิน$ นิยมในการหวนกลับคืนมาซึ$งอัตลักษณ์เดิมของชุมชนนัน0 ในแง่หนึ$งกลับเป็ นผลของการ
ฟื0 นฟู อตั ลักษณ์ ของท้องถิ$นในอดีตเพื$อนํ ามาตอบสนองทางด้านเศรษฐกิจภายใต้ลทั ธิบริโภคนิยม (consumerism)
ส่งผลให้อตั ลักษณ์ชุมชนท้องถิ$นในอดีตไม่ว่าจะเป็ นประเพณี วัฒนธรรม พิธกี รรมที$ผ่านการรื0อฟื0 นขึ0นมากลายเป็ น
สินค้าเพื$อการบริโภคผ่านรูปแบบของการท่องเทีย$ วในขณะเดียวกันในบางครัง0 ก็มกี ระบวนการประดิษฐ์แบบผสมผสาน
(articulate) ของอัตลักษณ์ ประเพณี พิธีก รรมระหว่า งความเป็ น โลก (global) และความเป็ นท้องถิ$น (local) ด้ว ย
ประวัติศาสตร์และพื0นที$จนกลายเป็ นสิ$งที$เรีย กว่าประเพณีประดิษฐ์ (invented tradition) ตัว อย่างเช่น ตลาดนํ0 า
ประเพณีงานวัด ซึง$ เกิดขึน0 ในทัวภู
$ มภิ าคของไทยเพื$อผลประโยชน์ทางด้านการท่องเทีย$ วภายใต้แนวคิดบริโภคนิยม32
กระบวนการดังกล่าวเกิดขึน0 เนื$องจากการต้องคิดใหม่ทําใหม่และผลของการพัฒนาทางเลือกนัน0 เห็นผลช้า
อิทธิพลของวาทกรรมหลักหนึ$งยังคมมีบทบาทด้วยสถานการณ์ทเ$ี ปลีย$ นแปลงไปนันคื
$ อ การทําให้วฒ
ั นธรรมและวิธชี วี ติ
ทีเป็ นรากเหง้ากลายเป็ นสินค้า เป็ นสิง$ ทีข$ ายได้ดว้ ยความร่วมมือกับสื$อสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็ นโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ตและ
แอพพลิเคชันความน่
$
ารังเกียจของระบบเศรษฐกิจทุนนิยมและระบบการตลาดที$ทําให้รากเหง้าของชุมชนและความ
เข้มแข็งของชุมชนกลายเป็ นสินค้า กลายเป็ นการถูกดึงขึน0 มาอีกครัง0 อย่างฉาบฉวยไม่เคยได้รบั การตระหนักถึงอย่าง
แท้จริง33ดังทีอ$ านันท์ กาญจนพันธุ์ ได้กล่าวไว้ว่าโลกานุวตั รคือพัฒนาการขัน0 สุดท้ายของทุนนิยมทีเ$ ปลีย$ นสิง$ ต่าง ๆ ให้
เป็ นการซือ0 ขายแลกเปลีย$ น แม้กระทังวั
$ ฒนธรรม ความรูส้ กึ คุณค่าและจิตใจของผูค้ นให้เป็ นสินค้าไปด้วย34

31

รุง้ นภา ยรรยงเกษมสุข, โลกาภิ วฒ
ั น์ ท้องถิ นนิ ยม กับการโหยหาอดีต, วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา มหาวิทยาลัย
บูรพา ปี ท$ี 2 ฉบับที$ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2557, หน้า 8.
32
ธนวรรธน์ นิ ธิ ป ภานั น ท์ , ประเพณี ประดิ ษฐ์ ก ับ การเปลี ยนแปลงที หัว หิ น, วารสารมนุ ษ ยศาสตร์ สัง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี ท$ี 32 ฉบับที$ 3 กันยายน – ธันวาคม 2558, หน้า 151–1153.
33
เรือ$ งเดียวกัน, หน้า 11-12.
34
อานันท์ กาญจนพันธุ,์ ทองถิ นพัฒนากับโลกาภิ วตั น์ , ชุดความรูเทีย$ งคืน เล่มทีห$ นึ$ง, http://www.midnightuniv.org/. 2554.
หน้า 17.

กระบวนการรื0อฟื0 นอัตลักษณ์ ชุมชนท้องถิ$นภายใต้แนวคิดท้องถิ$นนิยมภายใต้บริบทที$เปลี$ยนแปลงไปใน
ปั จจุบนั ซึง$ อัตลักษณ์ทอ้ งถิน$ ได้ถูกทําให้กลายเป็ นสินค้ากลายเป็ นประเด็นทีพ$ บได้จากบทความและงานวิจยั ในปั จจุบนั
ดังเช่นในงานของพรรณิดา ขันธพัทธ์ทท$ี ําการศึกษาปรับเปลีย$ นวิถที างประเพณีพธิ กี รรม ความเชื$อและอัตลักษณ์ของ
ชาวไทใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ได้แสดงถึงการปรับเปลีย$ นอัตลักษณ์ของชาวไทใหญ่ทม$ี มี ติ สิ มั พันธ์กบั พืน0 ทีท$ ่องเทีย$ ว
อํานาจรัฐ และผลประโยชน์อนั เกิดขึน0 ภายใต้ระบบการปกครองของรัฐชาติในประเทศไทย วัฒนธรรมและตัวตนของ
ความเป็ น “ไทใหญ่” ได้ถูกผลิตซํ0าและสร้างตัวตนใหม่ในหลายลักษณะ ซึง$ การดํารงตนอยู่ในกระแสของการดึงดูดการ
ท่องเทีย$ วเชิงวัฒนธรรมได้กลายเป็ นบริบทสําคัญในการรือ0 ฟื0 นประเพณีพธิ กี รรมและการเรียกร้องทางชาติพนั ธุข์ องไท
ใหญ่ในปั จจุบนั ภายใต้พลวัตของปฏิสมั พันธ์ระหว่างหน่ วยงานของรัฐ วัดและกลุ่มชาติพนั ธุไ์ ทใหญ่ อันนําไปสู่การใช้
พืน0 ทีใ$ นการหวนกลับไปสูป่ ระวัตศิ าสตร์และการสร้างสํานึกร่วมกันทางชาติพนั ธุข์ องชาวไทยใหญ่ หน่ วยงานของรัฐจึง
ได้กาํ หนดให้ประเพณีพธิ กี รรมของชาวไทใหญ่เป็ นวัฒนธรรมทีใ$ ช้ดงึ ดูดนักท่องเทีย$ ว ทําให้เกิดการรือ0 ฟื0 นประเพณีไท
ใหญ่ต่าง ๆ ขึน0 มาอย่างกว้างขวางและมีสว่ นทําให้ “รูปแบบ” ของงานปอยไทใหญ่ต่างไปจากเดิม เพื$อดึงดูดความสนใจ
จากผูร้ ่วมงาน งานบุญของวัดไทใหญ่ในเมืองจึงกลายเป็ น “พืน0 ทีป$ ระเพณีประดิษฐ์” ภายใต้ “ทุน” จากอุตสาหกรรมการ
ท่องเทีย$ ว35ในบทความของปิ$ นวดี ศรีสพุ รรณ และคณะ ในเรื$องรือ0 สร้างประเพณี: การเปลีย$ นแปลงของบุญบัง0 ไฟในยุค
โลกาภิวฒ
ั น์ ซึ$งได้ทําการกล่าวถึงประเพณีท$มี คี วามโด่งดังในประเทศไทยนัน0 เป็ นอัตลักษณ์ประจําท้องถิน$ และสร้าง
ชื$อเสียงและความภาคภูมใิ จให้กบั คนในท้องถิน$ ซึง$ มาจากการกระตุ้นเศรษฐกิจและการทําให้วฒ
ั นธรรมให้เป็ นสินค้า
ผ่านการปกระชาสัมพันธ์เพื$อการท่องเที$ยว ซึ$งเริม$ มาราวปี 2520 ซึ$งทําให้แต่ละท้องถิ$นพยายามดึงเอาเอกลักษณ์
ท้องถิน$ มาเป็ นจุดขายเพื$อดึงดูดนักท่องเทีย$ วและงบประมาณประจําปี จนในทีส$ ุดเกิดการเปลีย$ นแปลงจากรูปแบบเดิม
ของประเพณีอย่างมากทัง0 ในเชิงแนวคิดและปฏิบตั ิการ ประเพณีท้องถิน$ หลายงานได้ถูกปรับเปลีย$ นเป็ นกิจกรรมเพื$อ
ความบันเทิงและเพื$อการพักผ่อนหย่อนใจ (leisure activities) จนกลายเป็ นประเพณีเพื$อการแสดงโชว์แทนที$ด้าน
พิธกี รรม ตัวอย่างเช่นการจัดงานปอยส่างลองของแม่ฮ่องสอนที$เปลีย$ นแปลงไปจากเดิมเนื$องจากผลกระทบจากการ
ท่องเทีย$ วซึง$ การเข้าไปมีบทบาทของหน่ วยงานของรัฐได้ทําลายระบบความสัมพันธ์ทางสังคมของคนในชุมชนลงจาก
เดิม โดยสร้างระบบความสัมพันธ์ทางสังคมแบบใหม่ทค$ี นในชุมชนมีความห่างเหินกันมากขึน0 36
นอกจากนี0ปิ$นวดี ศรีสุพรรณและคณะยังได้เสนอถึงปั จจัยภายนอกทีส$ ่งผลต่อการเปลี$ยนแปลงของบุญบัง0 ไฟ
เมืองยโสธร โดยเฉพาะการเข้ามาของการท่องเทีย$ วแห่งประเทศไทยทีไ$ ด้เข้ามาส่งเสริมกิจกรรมและร่วมเป็ นเจ้าภาพ
ทําให้กจิ กรรมงานบุญได้รบั การประชาสัมพันธ์ เกิดการสร้างสรรค์เพื$อตอบสนองต่อการท่องเทีย$ วและนํามาซึง$ การเพิม$
และลดทอนกิจกรรมบางอย่างออกไป เช่น การลดสัญลักษณ์ทางเพศทีแ$ สดงถึงความลามกอนาจาร การขยายวันจัดงาน
การสร้างกิจกรรมใหม่ ๆ บุญบัง0 ไฟได้กลายเป็ นกิจกรรมเพื$อความบันเทิง การท่องเทีย$ วและตอบสนองต่อวิถชี วี ติ แบบ
เมืองมากกว่ าจะตอบสนองวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรมตามแบบชนบท 37ในงานของอภินันท์ ธรรมเสนาที$ศึก ษาการ
ประกอบสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มคนยองในจังหวัดลําพูน ก็เป็ นอีกหนึ$งงานทีแสดงให้เห็นว่าการศึกษาและการย้อนกลับ
มาให้ค่าของความเป็ นอัตลักษณ์ของกลุ่มคนยองนัน0 เกิดขึน0 ภายหลังกระแสของท้องถิน$ นิยม (localism) ซึ$งอยู่ในช่วง
ทศวรรษที$ 2530 - 2540 ทีไ$ ด้ให้ค่าและความสําคัญของท้องถิน$ โดยเป็ นการกระตุน้ ให้คนในชุมชนท้องถิน$ กลับไปค้นหา
รากเหง้าและภูมปิ ั ญญาของตนเอง แต่อย่างไรก็ตามการกลับย้อนสํานึกในอัตลักษณ์ดงั 0 เดิมดังกล่าวนัน0 มีฐานสําคัญใน
การส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเทีย$ วเพื$อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจผ่านการแปรรูปวัฒนธรรมและภูมปิ ั ญญาท้องถิน$ ให้
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กลายเป็ น “สินค้าทางวัฒนธรรม”38และตัวอย่างของการศึกษาวิถลี า้ นนาของวิถี พานิชพันธ์ เป็ นอีกหนึ$งตัวอย่างสําคัญใน
การแสดงถึงการเปลีย$ นแปลงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของล้านนาโดยนําเสนอว่าภายหลังทีล$ า้ นนาตัดสินใจเข้าร่วมกัน
สยามนัน0 รัฐส่วนกลางได้เข้ามามีบทบาทในการจัดการผ่านรูปแบบการปกครอง ความเจริญในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ น
ด้านคมนาคม การศึกษาหรือในทางเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันภายใต้ความมังคั
$ งทางวั
$
ฒนธรรมดัง0 เดิมของเชียงใหม่
ส่งผลให้เกิดแรงผลักดันให้เชียงใหม่กลายเป็ นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการท่องเที$ยวหลักของประเทศเพื$อตอบสนอง
นโยบายของรัฐด้านการท่องเทีย$ ว คําว่าล้านนาทีเ$ คยเลือกหายจากความทรงจําจึงถูกปลุกขึน0 มาใช้อกี ครัง0 โดยเฉพาะใน
เชิงศิลปะและวัฒนธรรมเพื$อประโยชน์ทางธุรกิจและรายได้ของประเทศ39

บทสรุป
ปั จจุบนั ภายใต้กระแสโลกาภิวฒ
ั น์แม้ใ นแง่หนึ$งจะมีส่วนผลักดันให้เกิดแนวคิดท้องถิ$นนิยมผ่านการรื0อฟื0 น
วัฒนธรรม ความเชื$อ ประเพณีและอัตลักษณ์ทอ้ งถิน$ เดิมทีเ$ คยถูกกดทับไว้ให้ยอ้ นคืนกลับมาอีกครัง0 หนึ$ง ส่งผลให้ชุมชน
ฟื0 นคืนชีวติ ชีวาและสร้างความตระหนักแก่ผูค้ นให้ยอ้ นกลับมาให้ความสําคัญกับชุมชนอันเป็ นหัวใจสําคัญของท้องถิน$
แต่ อ ย่า งไรก็ตามภายใต้ก ารฟื0 น ฟู อ ัตลัก ษณ์ ชุม ชนท้อ งถิ$นกลับถู กกระบวนการบริโ ภคนิย มและการนํ า วัฒ นธรรม
ประเพณี พิธกี รรม ความเชื$อรวมไปถึงความเป็ นกลุ่มก้อนเฉพาะชุมชนทีเ$ รียกว่าอัตลักษณ์ได้ถูกสร้างและปรับเปลีย$ น
เพื$อให้กลายเป็ นสินค้าทางวัฒนธรรมเพื$อการท่องเที$ยวและการตลาด ส่งผลให้ความหมายและใจความสําคัญของ
วัฒนธรรม ประเพณีรวมถึงอัตลักษณ์ของชุมชนได้ถูกบิดเบือนและพร่าเลือนไป กระบวนการดังกล่าวมิได้เป็ นผลจาก
การขับเคลื$อนภายใต้บริบทการบริโภคนิยมแต่เพียงอย่างเดียวเท่านัน0 แต่ยงั ได้รบั การสนับสนุ นโดยภาครัฐดังทีร$ ุง้ นภา
ยรรยงเกษมสุข ได้เสนอว่าปั ญหาจากโลกาภิวฒ
ั น์ทําให้เกิดกระแสการโหยหาอดีตแต่ดว้ ยความไม่เข้าใจถึงที$มาและ
ตัวตนทีแ$ ท้จริงของท้องถิน$ บวกกับอิทธิพลของสือ$ และการตลาดทําให้คนทีอ$ ยู่ในเมืองทีเ$ สพสื$อก็เลือกทีซ$ อ0ื หาความทรง
จําในอดีตแม้เพียงแค่เศษเสีย0 ว ในขณะทีค$ นทีอ$ ยู่ในท้องถิน$ ก็ได้รบั ผลกระทบจากโลกาภิวฒ
ั น์แต่ดว้ ยความไม่รูว้ ่าจะพ้น
จากโลกาภิวฒ
ั น์และเศรษฐกิจแบบทุนนิยมได้อย่างไรจึงปรับเอาวัฒนธรรมและวิถีชวี ติ เข้าสู่ระบบตลาดและแปลงให้
กลายเป็ นสินค้า ความไม่เข้าใจนี0ไม่ได้รบั การแก้ไขให้ถูกต้องกลับได้รบั การตอกยํ0าให้กลายเป็ นความถูกต้องและชอบ
ธรรม ผ่านนโยบายการท่องเทีย$ ว งบประมาณสนับสนุ นจากภาครัฐ รวมทัง0 โครงการประเภทสืบสานประเพณีและวิถี
ชีวติ ท้องถิน$ ทีม$ ตี วั ชีว0 ดั เป็ นจํานวนผูม้ าท่องเทีย$ ว จํานวนร้านค้าหรือจํานวนของสื$อทีม$ าทํารายการ40 อย่างไรก็ตามแม้
จะมีขอ้ โต้แย้งของกระบวนการฟื0 นฟูอตั ลักษณ์ของชุมชนท้องถิ$นที$เห็นว่า ท่ามกลางกระแสโลกาภิวฒ
ั น์และภายใต้
บริบทของสังคมทีม$ กี ารเปลีย$ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว เราคงไม่สามารถทีจ$ ะย้อนกลับและนําอัตลักษณ์ดงั 0 เดิมของชุมชน
กลับคืนมาใช้ได้ทงั 0 หมดแต่ผูเ้ ขียนเห็นว่าหากการฟื0 นฟูและนําอัตลักษณ์ชุมชนท้องถิน$ ดัง0 เดิมกลับคืนมานัน0 กระทําไป
เพื$อการนํ าเสนอ เพื$อการท่องเที$ยว เพื$อการค้าขายในระบบตลาดและเศรษฐกิจเงินตราโดยมิได้พจิ ารณาไปยังแก่น
กลางของความเป็ น อัต ลัก ษณ์ ชุ ม ชนท้อ งถิ$น ที$ป ระกอบไปด้ว ยประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต วัฒ นธรรมและที$สํา คัญ คือ
ความสัมพันธ์และความผูกพันของผูค้ นในชุมชนอันถือว่าเป็ นหัวใจสําคัญของชุมชนท้องถิน$ การฟื0 นฟูและการกลับคืนมา
ของอัตลักษณ์ชุมชนท้องถิน$ ก็เป็ นเพียงรูปแบบหนึ$งของแนวคิดลัทธิบริโภคนิยมในการพยายามเปิ ดพืน0 ทีใ$ หม่ ๆ เพื$อทํา
การหล่อเลีย0 งระบบทุนนิยมต่อไป

38

อภินนั ท์ ธรรมเสนา, การประกอบสร้างอัตลักษณ์ ชาติ พนั ธุของกลุ่มคนยองในจังหวัดลําพูน, (วิทยานิพนธ์หลักสูตร
สังคมวิทยาและมานุ ษยวิทยามหาบัณฑิต คณะสังคมศาสตรและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553), หน้า 1.
39
วิถี พาณิชพันธ์, วิ ถีล้านนา, ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสํานักพิมพ์ซลิ ค์เวอร์ม, 2548, หน้า 90 – 91.
40
เรือ$ งเดียวกัน, หน้า 12-13.

เอกสารอ้างอิ ง
กนกวรรณ ระลึก. กระบวนการประกอบสร้างอัตลักษณ์ ชมุ ชนภูมิซรอล. รัฐศาสตร์สาร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี ท$ี
26 ฉบับที$ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2558.
จิตรา สมบัตริ ตั นานันท์. วัฒนธรรมทางการเมืองของชุมชนในภาคตะวันออก: กรณี ศึกษาเฉพาะชุมชน ต. เนิ นฆ้อ อ.แกลง จ. ระยอง,
วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา.
ฉลาดชาย รมิตานนท์. อัตลักษณ์ วัฒนธรรม และการเปลียนแปลง. บทความวิชาการ ศูนย์สตรีศกึ ษา คณะสังคมศาสตร์.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558.
เฉลิมชัย ปั ญญาดี. อัตลักษณ์ และการสร้างอัตลักษณ์ ขององค์การบริ หารส่วนตําบลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ น.
ฐานข้อมูลโครงสร้างพืน0 ฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2550.
ชลธิชา มาลาหอม. อัตลักษณ์ ชุมชนรากฐานสู่การศึกษา. วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปี ท$ี 9 ฉบับที$ 1 (16)
ประจําเดือนมกราคม – มิถุนายน 2557.
ณฐพศ์ จิตรนิรตั น์. อัตลักษณ์ ชุมชนภาคใต้: บทสํารวจเบือD งต้นจากเอกสาร. 2548. วารสารปาริชาติ ปี ท$ี 18 ฉบับที$ 1 เมษายน 2548
– กันยายน 2548.
ณัฐพงศ์ จิตรนิรตั น์. อัตลักษณ์ ชมุ ชนภาคใต้: บทสํารวจเบือD งต้นจากเอกสาร. 2548. วารสารปาริชาติ ปี ท$ี 18 ฉบับที$ 1 เมษายน 2548
– กันยายน 2548.
ธนวรรธน์ นิธปิ ภานันท์. ประเพณี ประดิ ษฐ์กบั การเปลียนแปลงที หัวหิ น. วารสารมนุ ษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี ท$ี
32 ฉบับที$ 3 กันยายน – ธันวาคม 2558.
ธันวา ใจเทีย$ ง ปั ญญา เถาว์ชาลี และคณะ. แนวคิ ดรัฐ-เขตแห่งวัฒนธรรม : ข้อเสนอบนความหลากหลายทางชีวชาติ พนั ธุ์และความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของชนชาติ พืนD เมือง. วารสารรัฐศาสตร์และนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ปี ท$ี 4 ฉบับ
ที$ 1 มกราคม – มิถุนายน 2558.
นิษฐา หรุ่นเกษม. [Online]. 26 มิถุนายน 2547. แหล่งทีม$ าhttp://v1.midnightuniv.org/midnight2545/document983.html
ปราโมทย์ ภักดีณรงค์. ปัญหาเชิ งโลกาภิ วฒ
ั น์ ในขบวนการท้องถิ นนิ ยมของเพลงโคราช. วารสารเทคโนโลยีสุรนารี ปี ท$ี 7 ฉบับที$ 2
ธันวาคม 2557.
ปรีชา คุวนิ ทร์พนั ธุ.์ ศาสนา ชาติ พนั ธุ์–ชาติ นิยม ความรุนแรง. รายงานวิจยั ชุดปั ญหาความมันคงใหม่
$
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจยั (สกว.), 2548.
ปิ$ นแก้ว เหลืองอร่ามศรี. อัตลักษณ์ ชาติ พนั ธุ์ และความเป็ นชายขอบ, 2546.
ปิ$ นวดี ศรีสุพรรณ และคณะ, รือD สร้างประเพณี : การเปลียนแปลงของบุญบังไฟในยุ
D
คโลกาภิ วฒ
ั น์ , วารสารสังคมลุ่มนํ0าโขง ปี ท$ี 7 ฉบับที$ 2
พฤษภาคม – สิงหาคม 2554.
พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542.
พรรณิดา ขันธพัทธ์, การปรับเปลียนวิ ถีทางประเพณี พิธีกรรม ความเชือและอัตลักษณ์ ของชาวไทใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่,
วารสารวิชาการมนุ ษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี ท$ี 23 ฉบับที$ 41 มกราคม – เมษายน 2558.
มงคล พนมมิตร, การดํารงอัตลักษณ์ ของชุมชนกลุ่มน้ อยในภาคเหนื อ, หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษานอกระบบ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551.
ยศ สันตสมบัติ และคณะ, อํานาจ พืDนที และอัตลักษณ์ ทางชาติ พนั ธุ์: การเมืองวัฒนธรรมของรัฐชาติ ในสังคมไทย, (ศูนย์
มานุ ษยวิทยาสิรนิ ธร (องค์การมหาชน), กรุงเทพมหานคร, 2551).
รุง้ นภา ยรรยงเกษมสุข, โลกาภิ วฒ
ั น์ ท้องถิ นนิ ยม กับการโหยหาอดีต, วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา ปี ท$ี 2
ฉบับที$ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2557.
เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, โลกาภิ วฒ
ั น์ กบั ท้องถิ น, บริษทั บพิธการพิมพ์จาํ กัด, 2555.
วิถี พาณิชพันธ์, วิ ถีล้านนา, ห้างหุน้ ส่วนจํากัดสํานักพิมพ์ซลิ ค์เวอร์ม, 2548.
ศรีศกั ร วัลลิโภดม, พัฒนาการทางสังคม – วัฒนธรรมไทย, ด่านสุทธาการพิมพ์, กรุงเทพมหานคร, 2554.
ศรีศกั ร วัลโิ ภดมและวลัยลักษณ์ ทรงศิร,ิ ปฏิ บตั ิ การประวัติศาสตร์ท้องถิ น. ชุดคู่มอื เพือ$ การศึกษาท้องถิน$ 1. สํานักพิมพ์มลู นิธเิ ล็ก –
ประไพ วิรยิ ะพันธุ,์ 2557.
ศิขรา ศิรสิ าร, กระบวนการปฏิ สมั พันธ์และการสร้างอัตลักษณ์ ร่วมในแฟนเพจเฟซบุก๊ : ศึกษากรณี แฟนเพจฮิ ปคิ งดอม, วารสารวิทย
บริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี ท$ี 24 ฉบับที$ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2556.

โศจิลกั ษณ์ กมลศักดาวิกุล, ตลาดย้อนยุคสามชุก: การเมืองเรืองพืนD ที และธุรกิ จแห่งการถวิ ลหาอดีต, (ปริญญานิพนธ์หลักสูตร
ศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาศิลปวัฒนธรรมวิจยั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2556).
สุดแดน วิสุทธิลกั ษณ์, วิ ธีวิทยารือD สร้างอัตลักษณ์ , พิมพ์ครัง0 ที$ 1 โครงการตัวตนคนยองกับท้องถิน$ ล้านนา: สือ$ การเมืองอัตลักษณ์ในยุค
โลกาภิวฒ
ั น์ คณะสังคมวิทยาและมานุ ษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555.
เสกสรร สรรสรพิสุทธิ,{ อัตลักษณ์ ของไทลือD และการปรับตัวเพือความอยู่รอดภายใต้ระบบเศรษฐกิ จ ทุนนิ ยม : กรณี ศึกษาบ้านแม่
สาบ ตําบลสะเมิ งใต้ อําเภอสะเมิ ง จังหวัดเชียงใหม่, หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการมนุ ษย์กบั สิง$ แวดล้อม)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546.
อภินนั ท์ ธรรมเสนา, การประกอบสร้างอัตลักษณ์ ชาติ พนั ธุของกลุ่มคนยองในจังหวัดลําพูน, วิทยานิพนธ์หลักสูตรสังคมวิทยาและ
มานุ ษยวิทยามหาบัณฑิต คณะสังคมศาสตรและมานุ ษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553.
อานันท์ กาญจนพันธุ.์ ท้องถิ นพัฒนากับโลกาภิ วตั น์ . ชุดความรูเ้ ทีย$ งคืน เล่มทีห$ นึ$ง. http://www.midnightuniv.org/. 2554.
อารีย์ นัยพินิจ ภัทรพงษ์ เกริกสกุลและคณะ, การปรับตัวภายใต้กระแสโลกาภิ วฒ
ั น์ . วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปี ท$ี 7
ฉบับที$ 1 มกราคม – มิถุนายน 2557.
อินทิรา พงษ์นาค, อัตลักษณ์ ชมุ ชนเมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี, วารสาร Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับ
ภาษาไทย สาขามนุ ษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปะ ปี ท$ี 8 ฉบับที$ 3 กันยายน – ธันวาคม.

