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Abstract 

This Individual Study is aimed to investigate the history of the Catholic 
Center for Migrants at Mueang District, Samut Sakhorn Province study the processes of 
supporting ethnic identities in child migrants identifying both education and the 
activities that were offered at St. Anna Catholic Center for Migrants at Mueang District, 
Samut Sakhorn Province, and understand the reflections of the ethnicity of child 
migrants. The study used qualitative research methods in the St. Anna Catholic 
Center utilizing the concepts of diaspora and ethnicity. 

The studying has indicated that children of the migrants in St. Ann 
Catholic Center are taught the basics of their ethnic identity which are passed on 
from the family to the children. However they moved in Thailand their learnt 
knowledge regarding their origins must be hidden from Thai society because of their 
socio-economic conditions. They can’t show ethnic identities at the public areas and 
eventually their ethnic identity is getting lost. St. Ann Catholic Center has helped the 
child migrants to keep their ethnic identity through the processes of education and 
activities. So St. Ann Catholic Center is supporting and increasing the ethnic identity 
for child migrants. 
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กิตติกรรมประกาศ 

ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงวันที่เราจะได้เขียนกิตติกรรมประกาศ สิ่งนี้คงเป็นสิ่งที่ทุกคนเฝ้ารอมา

นานเหมือนเป็นตัวบอกว่าเราจะจบละนะ สารนิพนธ์เล่มนี้จะเสร็จสิ้นแล้ว แต่กว่าจะถึงวันนี้ทุกคนต้องผ่าน

อะไรที่หนักหนามาอย่างยากล าบาก ทั้งความกดดันจากเวลาที่จ ากัด งานจากวิชาอื่นที่เข้ามาพร้อมๆกัน 

และความเกียจคร้าน ความเบื่อหน่ายของตนเอง แต่ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดี การท าสารนิพนธ์ครั้งนี้ท า

ให้เราเรียนรู้ในหลายอย่าง และได้ลองท าในหลายสิ่งที่ไม่คิดว่าจะสามารถท าได้ มันสอนให้เราอดทนไม่ว่า

จะมีอุปสรรคแค่ไหนเราก็ต้องเดินหน้าต่อไป ท าให้เราเห็นว่าใครที่พร้อมจะยื่นมือเข้ามาช่วยเราในทุกเวลา

ที่ปัญหาต่างๆเข้ามา ส าหรับเราความช่วยเหลือ และก าลังใจเหล่านั้นเป็นสิ่งที่มีค่ามากในการเผชิญกับ

ปัญหาในช่วงเวลาที่กดดันตลอดหนึ่งปี 

 บุคคลแรกที่อยากขอบคุณมากที่สุดคือ อาจารย์ด า หนูต้องขอบคุณอาจารย์มากๆที่ให้

ค าปรึกษา คอยช่วยเหลือหนูตลอดหนึ่งปี แม้อาจารย์จะมีงานยุ่ง จะอยู่ในที่ห่างไกลแต่อาจารย์ก็ไม่เคยทิ้ ง

พวกหนูไม่เคยท าให้พวกหนูรู้สึกว่าต้องท างานเพียงล าพัง อาจารย์จะคอยเป็นห่วง คอยตามงานของพวก

หนูเสมอ และหนูต้องขอบคุณอาจารย์นะค่ะที่คอยแก้งานที่ไม่ค่อยดีนักทั้งสะกดผิด อ้างอิงผิด เขียนไม่รู้

เรื่อง และอีกมากมายตลอดหนึ่งปี ขอบคุณมากจริงๆค่ะ 

 บุคคลที่สองหนูขอขอบคุณอาจารย์ ศศิธร (พี่เกด) ที่ให้ค าปรึกษา และเป็นอาจารย์ที่สอบสาร

นิพนธ์ของหนู ขอบคุณพี่เกดที่ใจดี และเมตตาหนูนะค่ะ นอกจากพี่เกดแล้วหนูก็อยากจะขอบคุณอาจารย์

ภาคมานุษยวิทยาทุกท่านที่ให้ความรู้หนูมาตลอดสี่ปีเต็ม ขอบคุณส าหรับทุกอย่างค่ะ 

 บุคคลที่สามหนูอยากขอบคุณครอบครัวที่คอยเป็นก าลังใจ คอยเป็นห่วง เป็นกังวล

ตลอดเวลาที่หนูท าสารนิพนธ์เล่มนี้ ขอบคุณตา ยาย แม่ ที่คอยให้ความช่วยตลอดเวลาทั้งพาไปซื้อของ

บริจาค พาไปลงพ้ืนที่ คอยเป็นก าลังใจ คอยดูแลตลอดเวลา ขอบคุณป๊าที่แม้จะท างานหนักแต่เมื่อเจอหน้า

กันก็จะถามถึงเรื่องเรียนเสมอ ขอบคุณป้าตุ๊ก ลุงต้นที่พยายามหาข้อมูลให้ คอยให้ความช่วยเหลือ และถาม

เกี่ยวการท าสารนิพนธ์เล่นนี้อยู่ตลอด ขอบคุณทุกคนมากนะค่ะ และขอโทษด้วยที่ท าให้เป็นห่วง 
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 บุคคลที่สี่ขอขอบคุณเพื่อนๆแก๊งนางเงือกที่คอยอยู่ด้วยกันตลอดสี่ปีรักทุกคนมากจริงๆ บอก

เลยจบไปยังไม่รู้จะท าไงถ้าไม่ได้อยู่กับแก๊งอันทรงประสิทธิภาพนี้555555 ขอบคุณจูลี่ที่เป็นเพื่อนที่ดีมา

ตลอด เป็นห่วง ให้การช่วยเหลือทุกอย่าง คอยกระตุ้นให้ต้องท างาน เครียดไปด้วยกัน พาไปลงพื้นที่ในวัน

แรกที่รู้สึกไม่มั่นใจสุดๆ และต้องการความช่วยเหลือมากๆ ตอนนั้นก็ยังมีแกที่ช่วยเสมอ ขอบคุณซากะ ที่ไม่

เคยทิ้งเพื่อนเลยสักครั้ง แม้ต้องยอมเหนื่อยคนเดียว จดงานคนเดียวแต่แกก็ยังคงเป็นซากะที่พร้อมจะให้

ความช่วยเหลือเพื่อนเสมอ ซึ้งมากๆๆค าที่พวกเราพูดว่า “จบได้เพราะซากะ”มันเป็นเรื่องจริงที่สุดเลย 

เพราะงั้นส าหรับซากะแล้วขอบคุณล้านหน้าก็ยังไม่พอจริงๆ ขอบคุณวิวิว นางนี้ต้องขอบคุณที่มักมีค าพูดที่

ดีๆ ที่เป็นก าลังใจ ปลอบใจกันได้เสมอ ขอบคุณที่สร้างเสียงหัวเราะให้ตลอดสี่ปี ชวนไปกิน ไปญี่ปุ่นด้วยกัน 

เม้ามอยส์กันตลอดเวลา ถ้าไม่มีแกชีวิตก็คงเหงาหงอยมากกกกก ขอบคุณนะย่ะ ขอบคุณต๊ะที่เป็นผู้ฟังที่ดี 

ปลอบใจเราเวลาเศร้า เป็นเพื่อนพาไปเดินเล่นเวลาเราอยู่คนเดียว ขอบคุณนะเจ้าต๊ะ ขอบคุณพลอย โจอี้

ส าหรับก าลังใจที่มีให้กันตลอดสี่ปี และสุดท้ายขอบคุณอิ๊บ ที่ไม่เคยทิ้งกัน ยอมตื่นเช้าพาไปลงพื้นที่ทุกครั้ง 

ช่วยคุยกับเด็กเก็บข้อมูล และช่วยงานทุกอย่างที่ผ่านมาถ้าไม่มีอิ๊บงานชิ้นนี้คงไม่ส าเร็จ ซึ่งเราก็คงร้องไห้

เป็นล้านรอบตอนลงพ้ืนที่แน่ๆ ขอบคุณจากใจจริง  

 บุคคลที่ห้าขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านในศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาที่ให้การต้อนรับเป็น

อย่างดีทุกครั้ง คอยให้ข้อมูล ให้ความช่วยเหลือ เสียสละเวลาเพื่อมาคุยกับหนู และขอบคุณเด็กๆทุกคนที่

ไม่กลัวพี่ ยอมมาเล่นมาคุยด้วยกันตลอด ขอบคุณมากค่ะ 

 บุคคลสุดท้ายคงต้องขอบคุณตัวเอง ที่ยอมอดทนผ่านอุปสรรคต่างๆ ความเบื่อ ความไม่ชอบ 

ความเหนื่อย และความเกียจคร้านมาได้ จนมาถึงวันที่ทุกอย่างเสร็จสิ้น เวลาทุกอย่างมันผ่านไปเร็วมากๆ

เมื่อมารู้ตัวอีกทีก็ถึงวันที่จบการศึกษา แม้ในที่สุดเวลาจะผ่านไปแล้ว แต่เราก็จะขอเก็บทุกความทรงจ า 

ความประทับใจที่เกิดขึ้นในระยะเวลาสี่ปตีลอดไป 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคญั 

   “คนพลัดถิ่น” หมายถึง ผู้ที่อพยพย้ายถิ่นฐานออกจากประเทศมาตุภูมิ ซึ่งเป็น

ดินแดนต้นก าเนิด มาสู่ประเทศปลายทาง หรือประเทศพักพิง ในปัจจุบันโลกที่เข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ที่ทุก

อย่างเชื่อมโยงกัน ทั้งระบบการติดต่อสื่อสาร ระบบคมนาคม ฯลฯ ท าให้การเคลื่อนย้ายผู้คนตาม

รอยต่อประเทศต่างๆเป็นไปได้อย่างง่ายดาย ปรากฏการณ์เหล่านี้ ท าให้เกิดการศึกษาอย่างกว้างขว้าง 

ทั้งในระดับสากล และระดับประเทศ จากการศึกษาทางมานุษยวิทยาพบว่า คนพลัดถิ่นถู กให้

ความหมายไว้อย่างหลากหลาย ทั้งในแง่ที่หมายถึง คนยิวที่ถูกขับไล่ออกจากดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ ไป

จนถึงความหมายที่เชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ส าหรับในประเทศไทยมัก

เห็นคนพลัดถิ่นในความหมายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ และการข้ามพรมแดนของผู้คนจากประเทศตาม

เขตพรมแดนของชาติ ในที่นี้คนพลัดถิ่นจึงหมายถึง กลุ่มคนที่ประสงค์เข้ามาท างานในประเทศ

ปลายทางเพื่อความหวังที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งการจากประเทศต้นทาง หรือประเทศมาตุภูมิมา

นั้นมาจากหลายสาเหตุด้วยกัน อาทิเช่น สาเหตุจากความไม่มั่นคงทางการเมืองของประเทศ สาเหตุ

ทางด้านเศรษฐกิจที่ตกต่ าในประเทศ สาเหตุเหล่านี้เป็นเหมือนแรงผลักดันท าให้กลุ่มคนพลัดถิ่นเลือกที่

จะเดินทางเข้าสู่ประเทศปลายทาง 

นอกจากความเกี่ยวโยงทางด้านเศรษฐกิจแล้วการอพยพย้ายถิ่นของกลุ่มคนพลัดถิ่นใน

ลักษณะนี้ยังเชื่อมโยงไปถึงด้านการเมืองของประเทศด้วย กล่าวคือ การถ่ายโอนแรงงานระหว่าง

ประเทศเป็นการแสดงออกถึงความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศนั้นๆ จะเห็น

ได้จากการที่แรงงานส่วนใหญ่อพยพจากประเทศด้อยพัฒนามาประเทศที่พัฒนากว่า ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อ

แรงงานเข้าสู่ประเทศปลายทางจ านวนมากจนไม่สามารถควบคุมได้ยังส่งผลถึงเสถียรภาพทางการเมือง

ภายในประเทศอีกด้วย 
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ส าหรับในจังหวัดสมุทรสาครถือเป็นจังหวัดจังหวัดหนึ่งที่มีอัตราประชากรพลัดถิ่นจ านวน

มากด้วยปัจจัยด้านสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศที่เอื้อต่อการท าการประมง และการท าการเกษตร 

นอกจากนี้ตามกฎหมายในพื้นที่สมุทรสาครยังเอื้ออ านวยต่อการต้ังโรงงานอุตสาหกรรมอีกด้วย ซึ่งจาก

ทั้งสามกลุ่มอาชีพที่กล่าวมาล้วนแต่เป็นกลุ่มที่มีความต้องการแรงงานจ านวนมาก ท าให้จังหวัด

สมุทรสาครเป็นจังหวัดหนึ่งที่ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานคนไทยโดยเฉพาะ แรงงานในระดับ

ล่าง ซึ่งคนไทยไม่นิยมท างานในกิจการประมงทะเล กิจการอุตสาหกรรมประมงทะเล และภาคเกษตร 

อันเนื่องมาจากเป็นงานหนัก งานสกปรก มีกลิ่นเหม็น ขาดความมั่นคง และเป็นงานที่เสี่ยงต่อสารเคมี

ตกค้าง จากปัญหาดังกล่าว ท าให้ผู้ประกอบในพื้นที่มีความจ าเป็นที่จะต้องจ้างแรงงานข้ามชาติมา

ทดแทนเพื่อให้กิจการด าเนินต่อไป (ส านักงานจังหวัดสมุทรสาคร, 2556) ด้วยเหตุนี้เองจึงเกิดการ

หลั่งไหลของแรงงานข้ามชาติเข้าสู่พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งในปัจจุบันได้มีการส ารวจชุมชนที่แรงงาน

ข้ามชาติพักอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร พบว่ามีถึง 31 ชุมชน กระจัดกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ใน

จังหวัด อาทิเช่น ชุมชนท่าจีน ชุมชนบางหญ้าแพรก ชุมชนตลาดกุ้ง ชุมชนบ้านเอ้ืออาทร ฯลฯ โดยการ

เลือกแหล่งพักของแรงงานมักเลือกตามการตั้งของโรงงาน หรือประมง เพื่อให้ง่ายต่อการเดินทางไป

ท างาน และลดความเสี่ยงที่ต้องพบเจอกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เนื่องจากแรงงานเหล่านี้เข้ามาในประเทศ

ทั้งแบบถูกกฎหมาย และผิดกฎหมาย ในส่วนการเข้ามาอย่างผิดกฎหมายเป็นการยากที่ภาครัฐจะเข้า

ไปควบคุม และดูแลอย่างทั่วถึง แรงงานจึงต้องพบเจอกับคุณภาพชีวิตที่ต่ าทั้งในด้านที่อยู่อาศัย อาหาร 

ยารักษาโรค ฯลฯ และไม่เพียงแต่ประชากรที่เข้าใช้แรงงานเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงเหล่าผู้ติดตามที่เป็น

เด็กเล็กที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ เด็กเหล่านี้ต้องเผชิญกับปัญหาเช่นเดียวกับผู้ปกครอง และยัง

ขาดโอกาสทางการศึกษาที่ควรจะได้รับอีกด้วย 

ดังนั้นจึงอาจจะกล่าวได้ว่าการเข้ามาของคนพลัดถิ่นในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อ

เสถียรภาพของระบบต่างๆภายในประเทศทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมจนยากที่จะ

ควบคุมได้ ไม่เพียงแต่ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระดับประเทศเท่านั้น แต่ส าหรับคนพลัดถิ่นเองเมื่อเข้าสู่

ประเทศปลายทางกลุ่มคนเหล่านี้ก็พบปัญหาในการกลายเป็นชายขอบ1ของสังคมที่ประสบทั้งปัญหา

                                                            
1 กลุ่มคนที่ยังไม่ถูกกลืนเป็นสว่นหนึ่งของกลุ่มใหญ่อย่างสมบูรณ์ กลุ่มที่ละทิ้งวัฒนธรรม

เดิมตัวเองไปบางส่วน และยังไม่ได้เป็นที่ยอมรับอย่างสมบูรณ์ในวัฒนธรรมใหม่ที่กลายเป็นวิถีชีวิตของ
ตนในปัจจุบัน (สุริชัย หวันแกว้, 2546: 7) 
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ความไม่เสมอภาคทางสังคม ปัญหาคุณภาพชีวิต ปัญหาการเอารัดเอาเปรียบของนายจ้าง และปัญหา

สิทธิมนุษยชน ไม่ว่าจะเป็น ด้านการศึกษา สุขอนามัย การเข้าถึงการแพทย์ ฯลฯ จากปัญหาอัน

เนื่องมาจากปรากฏการณ์คนพลัดถิ่นที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ ท าให้มีหลายองค์กร หรือหน่วยงานทั้งจาก

ภาครัฐ และเอกชนให้ความสนใจต่อปรากฏการณ์ ทั้งให้ความสนใจในการศึกษาท าการวิจัย และให้

ความสนใจเข้ามาช่วยเหลือกลุ่มคนพลัดถิ่นที่ขาดโอกาสทางสังคม  

กลุ่มคริสต์ศาสนา ถือเป็นหน่วยงานหนึ่งที่เห็นถึงความส าคัญของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทาง

สังคม และมักเข้ามาให้ความช่วยเหลือ จากการศึกษาประวัติศาสตร์คริสต์ศาสนา และงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับคริสต์ศาสนาพบว่า การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมของคริสต์นั้นเป็น

ลักษณะของพันธกิจ และค าสอนที่ คริสตชนยึดถือสืบต่อกันมา โดยทั้งหมดล้วนมีความเกี่ยวโยงกับ

หลักมนุษยธรรม ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และความรักในเพื่อนมนุษย์ทั้งสิ้น แนวคิดในเรื่องเหล่านี้ได้

แสดงถึงจุดยืนของคริสต์ศาสนาด้วยกัน 2 ประการ กล่าวคือ ประการแรก คริสต์ศาสนามองว่ามนุษย์

ไม่ใช่สิ่งของ แต่เป็นบุคคลที่ถูกสร้างตามพระฉายาลักษณะของพระเจ้า ดังนั้นมนุษย์จึงสมควรได้รับ

สิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน ประการที่สอง คริสต์ศาสนาเน้นให้ความส าคัญต่อผู้ยากไร้ ผู้ที่

ไม่ได้รับสิทธิทางสังคม เพราะคริสต์ศาสนาเชื่อว่าบุคคลเหล่านี้คือตัวแทนของพระเจ้าที่ไม่ต่างคนกลุ่ม

อื่น ดังนั้นคริสตจักรจึงตระหนักถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนในหลายภูมิภาคของโลก และเข้าไปให้

ความช่วยเหลือปกป้องสิทธิที่มนุษย์ทุกคนควรได้รับเท่าเทียมกัน นอกจากนี้คริสตจักรยังพยายามอย่าง

ยิ่งในการปฏิบัติตามค าสอนเกี่ยวกับผู้ยากไร้อย่างจริงจังทั้งทางวาจา และทางกิจการ (พิบูลย์ วิสิฐนนท

ชัย, 2552: 317-322) 

ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่อเด็กอพยพย้ายถิ่น ( St.Anna Catholic Center For 

Migrants; ACCM) เปรียบเสมือนองค์กรทางคริสต์ศาสนาอย่างหนึ่งในการด าเนินงานตามพันธกิจเพื่อ

ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ซึ่งมีจุดประสงค์ในการก่อตั้งเพื่อช่วยเหลือเด็กอพยพย้ายถิ่นในจังหวัด

สมุทรสาครให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ปัจจุบันศูนย์คาทอลิกภายใต้การด าเนินงานของคริสต์นี้มีด้วยกัน 3 

ศูนย์ คือ 1) ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น( St.Anna Catholic Center For 

Migrants; ACCM)  2) ศูนย์คาทอลิกมาริสต์เพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น(Marist Center For Migrants; 

MCM) และ3) ศูนย์คาทอลิกนักบุญยออากิมเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น (St.Joachim Catholic Center For 

Migrants; JCCM)  การด าเนินงานของทั้งสามศูนย์มีลักษณะที่คล้ายกันกล่าวคือ เป็นศูนย์ที่ก่อตั้งขึ้น
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เพื่อช่วยเหลือเด็กอพยพย้ายถิ่นทั้งด้านศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ เพื่อให้ความรู้แก่

เด็กอพยพย้ายถิ่น อาทิเช่น สอนภาษา สอนคณิตศาสตร์ สอนหลักการใช้ชีวิต เป็นต้น การแจกจ่าย

สิ่งของ  มีการแจกอาหารแห้งให้แก่ครอบครัวแรงงานข้ามชาติ และด้านสุขอนามัย มีการจัดหน่วย

แพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์มาให้ความช่วยเหลือในเรื่องสุขภาพแก่เด็กอพยพย้ายถิ่น

ภายในศูนย์ ซึ่งการด าเนินงานของทั้งสามศูนย์มีความครอบคลุมพื้นที่ 14 ชุมชนด้วยกัน คือ 1) ชุมชน

หัวโพง 2) ชุมชนบางหญ้าแพรก 3) ชุมชนซอยประปา 4) ชุมชนเข้ารีต 5) ชุมชนวีระ 6) ชุมชน ล.มนัส 

7) ชุมชนท่าฉลอม1 8) ชุมชนท่าฉลอม2 9) ชุมชนท่าเรือ 10) ชุมชนทางรถไฟ 11) ชุมชนวัดหลังศาล 

12) ชุมชนชีผ้าขาว 13) ชุมชนบ้านเอื้ออาทร 14) ชุมชนตลาดกุ้ง 

ส าหรับศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาฯได้ด าเนินการช่วยเหลือเด็กอพยพย้ายถิ่นใน 3 พื้นที่

ใหญ่คือ 1) ท่าจีน 2) ท่าฉลอม 3) บางหญ้าแพรก และทั้ง 3 พื้นที่นี้ความช่วยเหลือจะเกิดขึ้นภายใน

ของศูนย์ฯ กล่าวคือศูนย์คาทอลิกในบุญอันนาจะมีกระบวนการจัดกิจกรรม หรือให้ความช่วยเหลือแก่

แรงงานข้ามชาติผ่านตัวเด็กที่เป็นเหมือนตัวกลางในการส่งผ่านความช่วยเหลือ โดยเฉพาะในเรื่อง

การศึกษาที่ศูนย์แห่งนี้ท าหน้าที่เปรียบเสมือนโรงเรียนที่ให้ความรู้ในด้านต่างๆแก่เด็ก  และ

กระบวนการในการให้การศึกษานี้เองท าให้ผู้ศึกษาเห็นความพยายามในการส่งเสริมอัตลักษณ์ทางชาติ

พันธุ์ให้เด็กที่อพยพมาจากประเทศพม่า หรือเด็กที่เกิดในครอบครัวของคนพม่า กระบวนการ

ส่งเสริมอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของศูนย์ได้ถูกสอดแทรกในทุกๆการเรียนรู้ของเด็ก อาทิเช่น ด้านการ

เรียนการสอนที่มีเน้นหลักสูตรของประเทศพม่าในวิชาต่างๆ มีการสอนภาษาพม่าในระดับภาษาเขียน 

ซึ่งเป็นระดับที่มากกว่าการได้รับจากครอบครัว ด้านกิจกรรม เด็กได้เรียนรู้การร้องเพลงชาติพม่า การ

แต่งกายประจ าชาติในทุกๆวันศุกร์ เป็นต้น 

จากปรากฏการณ์เรื่องคนพลัดถิ่นที่เกิดขึ้นในสังคมอันน าไปสู่ปัญหาจ านวนมากที่ตามมา

ไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากคนพลัดถิ่นที่ภาครัฐไม่สามารถเข้าไปควบคุม หรือปัญหาการไม่ได้สิทธิทาง

มนุษยชนตามสมควรของกลุ่มคนพลัดถิ่น ปัญหาเหล่านี้ท าให้มีหลายองค์กร หรือหน่วยงานเกิดความ

สนใจ และยื่นมือเข้าช่วยเหลือ ซึ่งหนึ่งในองค์กรเหล่านั้นก็คือ กลุ่มคริสต์ศาสนา นิกายโรมันคาทอลิก 

ที่ปฏิบัติงานตามพันธกิจ และค าสอนทางศาสนาในการช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก ประกอบกับภายใน

พื้นที่สมุทรสาครมีกลุ่มคนพลัดถิ่นจ านวนมากที่เข้ามาเป็นแรงงานให้แก่ผู้ประกอบการต่างๆ ไม่เพียง

แค่ประสบปัญหาเกี่ยวกับแรงงานชาติเท่านั้น แต่ยังพบปัญหาเกี่ยวกับเด็กที่มาพร้อมกับแรงงานข้าม
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ชาติอีกด้วย เด็กกลุ่มนี้ทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ต่ า ขาดโอกาสทางการศึกษา และขาดการดูแลสุภาพอนามัย 

เมื่อเป็นเช่นนี้จึงเกิดการตั้งศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กอพยพจ านวนมากที่ขาด

โอกาสเหล่านี้ ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจยิ่งไปกว่านั้นคือการพยายามช่วยธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของเด็ก

ผ่านกระบวนการภายในศูนย์ฯ ทั้งการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ด้วยเหตุนี้เองจึงท าให้ผู้ศึกษา

มีความสนใจที่จะการศึกษา และท าความเข้าใจในพื้นที่ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนา ซึ่ งถือเป็นศูนย์แรก

ที่มีการก่อตั้งเพื่อช่วยเหลือเด็ก และยังเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆอีกด้วย โดย

การศึกษาครั้งนี้เป็นการเน้นศึกษา ถึงกระบวนการต่างๆทั้งจากการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรม

ต่างๆ ภายในศูนย์คาทอลิกที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริมด้านอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของเด็กอพยพย้าย

ถิ่นในจังหวัดสมุทรสาคร 

 

วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1. เพื่อศึกษาประวัติการเข้ามาของศูนย์คาทอลิกในพื้นที่ผู้อพยพย้ายถิ่น บริเวณ 

อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

2. เพื่อศึกษากระบวนการส่งเสริมอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ในเด็กอพยพย้ายถิ่นทั้ง 

เนื้อหาในการเรียนการสอน วิธีการสอน ตลอดจนกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นภายในใน

ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพ่ือเด็กอพยพย้ายถิ่น จังหวัดสมุทรสาคร 

3. เพื่อท าความเข้าใจผลสะท้อนของการธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติของเด็กอพยพย้ายถิ่น

ในพื้นที่ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาฯ 

 

สมมติฐำนของกำรศึกษำ 

จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีจ านวนแรงงานข้ามชาติ และเด็กอพยพย้ายถิ่น

ที่มากับแรงงานข้ามชาติจ านวนมาก ท าให้ในหลายพื้นที่ในจังหวัดเกิดชุมชนแรงงานข้ามชาติขึ้น เช่น 

ชุมชนบ้านเอื้ออาทร ชุมชนท่าฉลอม ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้เป็นกลุ่มที่มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ต่ าทั้ง 

ด้านสุขอนามัย การศึกษา ฯลฯ ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาจึงเปิดด าเนินการเพื่อช่วยเหลือเด็กอพยพ
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ย้ายถิ่นในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ในหลายรูปแบบ ทั้งการศึกษา การแจกจ่ายสิ่งของ และดูแลเรื่อง

สุขอนามัย ซึ่งในด้านการศึกษาได้ปรากฏภาพการสนับสนุนให้เด็กเกิดความตระหนักในอัตลักษณ์ทาง

ชาติพันธุ์ของตนเอง ผ่านกระบวนการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ แม้ว่าเด็กที่เรียนในศูนย์

คาทอลิกนักบุญอันนาส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในครอบครัว หรือชุมชนที่มีการสอนความเป็นชาติพันธุ์ของ

ตัวเองในระดับพ้ืนฐาน เช่น ภาษาพูด อาหาร แต่กระบวนการต่างๆภายในศูนย์ก็ถือเป็นตัวการส าคัญที่

ช่วยสนับสนุนให้เด็กเกิดการเรียนรู้ในอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ในระดับที่ลึกลงไป เช่น ภาษาเขียน การ

แต่งกายด้วยชุดประจ าชาติ การแสดงประจ าชาติ เป็นต้น  

 

ขอบเขตของกำรศึกษำ 

1) ขอบเขตด้ำนพื้นที่ในกำรศึกษำ 

ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ก าหนดพ้ืนที่ในการศึกษาคือ ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่อ

เด็กอพยพย้ายถิ่น อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เป็นสถานที่ในการลงภาคสนาม เนื่องจากพื้นที่ศูนย์

คาทอลิกนักบุญอันนา เป็นศูนย์แห่งแรกที่เข้ามาช่วยเด็กอพยพย้ายถิ่น ที่ด าเนินการโดยองค์กรของ

คริสต์ศาสนา นิกายโรมันคาทอลิก นอกจากนี้ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนายังเป็นศูนย์ใหญ่ที่สุดที่ใช้เป็น

ศูนย์รวมของทั้งสามศูนย์ในการท ากิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ เช่น วันแม่ วันพ่อ เป็นต้น การใช้พื้นที่

ศูนย์นี้ในการศึกษาจึงท าให้เห็นภาพกระบวนการทั้งหมดในศูนย์อย่างครบถ้วน และเนื่องจาก

กระบวนการของทั้งสามศูนย์มีความเหมือนกันผู้ศึกษาจึงเลือกที่จะศึกษาในพื้นที่ศูนย์คาทอลิกนักบุญ

อันนาเพียงแห่งเดียว เพื่อให้มีขอบเขตทางด้านพื้นที่ทีชัดเจน และง่ายต่อการท าการศึกษา 

 

2) ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 

การศึกษาครั้งนี้มีขอบเขตเนื้อหามุ่งเน้นเพื่อศึกษากระบวนการธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติ

พันธุ์ในศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนา โดยศึกษาผ่านกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมต่างๆที่มีส่วนใน

การส่งเสริมให้เด็กอพยพย้ายถิ่นในศูนย์คาทอลิกนักบุญนาตระหนักรู้ถึงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของ

ตนเอง ทั้งทางด้านภาษา การแต่งกาย ความเป็นชาติ และศาสนา นอกจากนี้ยั งศึกษาผลของการ
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ธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติที่เด็กได้รับจากศูนย์ฯผ่านการสัมภาษณ์เด็กอพยพย้ายถิ่น และผู้ปกครองของ

เด็กด้วย 

 

สถำนที่ในกำรศึกษำ 

ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น ต าบลบางหญ้าแพรก อ าเภอเมือง  

จังหวัดสมุทรสาคร 

 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1) ท าให้เห็นถึงการเข้ามาของคริสต์ศาสนา นกิายโรมันคาทอลิก ในพื้นที่กลุ่มเด็กอพยพ

ย้ายถิ่นในจังหวัดสมุทรสาคร 

2) ท าให้เห็นถึงกระบวนการของศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาที่มีส่วนช่วยส่งเสริมอัต

ลักษณ์ทางชาติพันธุ์แก่เด็กอพยพย้ายถิ่น 

3) ท าให้เห็นถึงการตอบสนองของเด็กต่อการสนับสนุนส านึกทางชาติพันธุ์ผ่านการเรียน

การสอน และกิจกรรมภายในศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนา 

 

นิยำมศัพท์ 

ศูนย์คาทอลิก หมายถึง ศูนย์ที่เปิดเพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านมนุษยธรรมในเรื่อง 

การศึกษา การดูแลสุขอนามัย ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชนแก่กลุ่มแรงงานอพยพที่เข้ามาท างานในเขต

จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวพม่า มอญ เขมร ฯลฯ โดยได้รับการสนับสนุนจากอัครสังฆ

มณฑลกรุงเทพฯ ซึ่งอยู่ในความดูแลของกลุ่มศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก  

ผู้อพยพย้ายถิ่น หมายถึง กลุ่มคนที่อพยพจากประเทศอื่นเพื่อมาตั้งถิ่นฐานในประเทศ

ไทยด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันออกไป ทั้งเพื่อเข้ามาเป็นแรงงาน เข้ามาเพื่อลี้ภัยทางการเมืองและ

สงคราม เป็นต้น ซึ่งในที่นี้จ ากัดความถึงคนพลัดถิ่นใน จังหวัดสมุทรสาทร ที่มีเชื้อชาติ พม่า มอญ 

เขมร ฯลฯ 
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เด็กอพยพย้ายถิ่น หมายถึง เด็กที่เกิดในครอบครัวผู้อพยพย้ายถิ่นที่มีอายุระหว่าง 5-15ปี 

ทั้งที่มีสัญชาติไทยและสัญชาติอื่น เป็นเด็กที่เกิดตอนอยู่ในประเทศไทย และอพยพมาพร้อมกับ

ครอบครัวแรงงานข้ามชาติ นอกจากนี้ยังหมายรวมถึง เด็กที่ที่เกิดจากผู้อพยพย้ายถิ่นด้วยกัน หรือเกิด

จากผู้อพยพย้ายถิ่นกับคนไทยด้วย  

แรงงานข้ามชาติ หมายถึง บุคคล หรือกลุ่มคนที่อพยพมาจากภายนอกประเทศไทยเพื่อ

ท างานภายในประเทศไทย อาทิเช่น แรงงานในโรงงานปลากระป๋อง แรงงานที่ท างานในเรือประมง 

ฯลฯ 

คนพลัดถิ่น หมายถึง บุคคล หรือกลุ่มคนที่ย้ายถิ่นฐานมาจากประเทศต้นก าเนิดมาสู่

ประเทศปลายทางในที่นี้ค าว่า “คนพลัดถิ่น” จึงมีความหมายเช่นเดียวกับค าว่า “ผู้อพยพย้ายถิ่น” 

“แรงงานข้ามชาติ” และ “เด็กอพยพย้ายถิ่น” เพียงแต่ค าว่า “คนพลัดถิ่น” ถูกน ามาใช้เพื่ออธิบาย

ทฤษฎีคนพลัดถิ่น (Diaspora)เท่านั้น  

นักบุญอันนา หมายถึง พระมารดาของพระนางมารีย์ผู้เป็นมารดาของพระเยซู ได้ชื่อว่า

เป็นนักบุญเนื่องจากท าความดีโดยการยกพระนางมารีย์ให้เป็นผู้รับใช้พระเป็นเจ้า ซึ่งศูนย์คาทอลิกแห่ง

นี้ได้น าช่ือของนักบุญอันนามาเป็นช่ือศูนย์ตามชื่อวัดที่อยู่ใกล้เคียงนั้นคอื วัดนักบุญอันนา 

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา หมายถึง ประเทศที่อยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศไทย 

การใช้ค าน้ีเพื่อที่จะระบุถึงประเทศมาตุภูมิที่ทั้งชาวพม่า และชาวมอญจากมา 

ชาวพม่า หมายถึง บุคคลที่เกิด และอพยพย้ายถิ่นมาจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 

เนื้อหาภายในบทนี้ว่าด้วยเรื่องกรอบแนวคิด อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ที่แสดงให้เห็นถึง 

อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของเด็กอพยพย้ายถิ่นภายในศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนา ที่สะท้อนผ่านการ

ธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของศูนย์คาทอลิกในกระบวนการเรียนการสอน และใช้กรอบแนวคิด คน

พลัดถิ่น (diaspora) ในการอธิบายค าจ ากัดความของพลัดถิ่น หรือหมายถึงผู้อพยพย้ายถิ่น นอกจากนี้

ในส่วนของงานวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้มีการแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 1) คริสต์ศาสนา 

และการเผยแพร่คริสต์ศาสนาในไทย 2) การศึกษาแรงงานข้ามชาติ และเด็กข้ามชาติ 3) งานศึกษาการ

เผยแพร่ศาสนาในกลุ่มชาติพันธุ์ในไทย และ 4) อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ และการธ ารงอัตลักษณ์ทาง

ชาติพันธุ์ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น และสามารถน ามาวิเคราะห์ เชื่อมโยง ในการศึกษา

เรื่อง การธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ภายใต้กระบวนการเรียนการสอนในศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนา

เพื่อเด็กอพยพย้ายถิ่น ต าบลวัดบางหญ้าแพรก อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ดังต่อไปนี ้

 

กรอบแนวคิดทฤษฎี 

1) แนวคิดอัตลักษณ์ทางชาตพิันธุ์ (Ethnic  Identity)  

ค าว่า “ชาติพันธุ์” (Ethnic) มาจาก ethnos ในภาษากรีก หมายถึง กลุ่มคนอื่นที่ไม่ใช่กรีก เป็นกลุ่ม

อื่นที่ไม่ใช่กลุ่มตน มีสถานที่ต่ าต้อย และป่าเถื่อนกว่าตน แนวคิดนี้ได้รับการต่อยอดโดยอารยธรรม

โรมันที่ใช้ “กลุ่มชาติพันธุ์” เพื่อบ่งบอกถึงกลุ่มอื่นที่ต่ ากว่าตน คล้ายสัตว์ นอกรีต และไม่ใช่คริสเตียน 

ดังนั้นการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ในความหมายของญาน  เนเดอร์วีน  เพียตเตอร์ซี  (Jan Nederveen 

Pieterse) จึงหมายถึงการศึกษาความเป็นชาติและความเป็นอื่นแม้ว่ารากศัพท์ของค าว่า “ชาติพันธุ์” 

จะมีมาตั้งแต่ยุคกรีก แต่การศึกษาทางสังคมวิทยา และมานุษยวิทยาเพิ่งเริ่มในช่วงคริสต์ศักราช 1960 

และมีความส าคัญมากยิ่งขึ้นต้ังแต่คริสต์ศักราช 1980 เป็นต้นมา (ฐิรวุฒิ เสนาค า, 2547: 253) 
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ค าว่า “อัตลักษณ์” (identity) มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน idetitas แต่เดิมใช้ค าว่า 

idem หมายความว่า เหมือนกัน (the same) ซึ่งเป็นการแสดงความเหมือน และความเป็นลักษณ์

เฉพาะที่แตกต่างออกไป อัตลักษณ์เป็นเรื่องของความเข้าใจ และการรับรู้ว่า เราเป็นใคร และคนอื่น

เป็นใคร (ด ารงพล อินทร์จันทร์, 2558: 1) ในทางมานุษยวิทยามีการน าค าว่า อัตลักษณ์ มาใช้กับ

การศึกษาชาติพันธุ์ จนเกิดเป็นค าว่า อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ (Ethnic  Identity) ซึ่งเป็นแนวคิดที่นัก

มานุษยวิทยาตะวันตกน ามาใช้ในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา เพื่อศึกษากลุ่มคนที่มี

วัฒนธรรม และภาษาเฉพาะที่สืบทอดกันมานานหลายชั่วอายุคน จนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 1960 ได้ใช้

แนวคิดอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ในการอธิบายความแตกต่างของสังคมมนุษย์ (ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี, 

2546: 4) 

แนวคิดในยุคเริ่มแรกของการศึกษาชาติพันธุ์คือ แนวคิดปฐมก าหนดชาติพันธุ์  ซึ่ง

สามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 สายนั้นคือ สายชีวสังคมวิทยา และสายวัฒนธรรม  สายชีวสังคมวิทยามี 

ปิแอร์ แวน เดอ เบิร์ก (Pirre van den Berghe )เป็นนักคิดคนส าคัญ  แนวคิดพื้นฐานของกลุ่มนี้เชื่อ

ว่า ชาติ ชาติพันธุ์ เป็นส่วนขยายของความสัมพันธ์ทางเครือญาติ หรือสายเลือด อัตลักษณ์ของชาติ 

และชาติพันธุ์ถูกก าหนดมาจากปัจจัยด้านชีววิทยา ส่วนสายวัฒนธรรมมีนักคิดคนส าคัญคือ เอ็ดวาร์ด 

ชิลล์ (Edward Shils) และคลิฟฟอร์ด เกียร์ตซ์ (Clifford Geertz)  โดยชิลล์ ให้ความส าคัญกับการ

แยกความต่างของสายสัมพันธ์ของคนออกเป็น สายสัมพันธ์แบบสาธารณะ หรืออารยะซึ่งพบในรัฐสมัย

ใหม่  ต่อมาเกียร์ตซ์ได้น าแนวคิดของชิลล์มาวิเคราะห์ต่อโดยเน้นที่ ความสัมพันธ์ทางสายเลือด ภาษา 

และวัฒนธรรม เกียร์ตซ์เชื่อว่า สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ มีความจ าเป็นต้องปฏิบัติตาม และ

เป็นธรรมชาติ จึงอาจกล่าวได้ว่าแนวคิดปฐมก าหนดชาติพันธุ์นี้สามารถสรุปได้สามประการ คือ 

ประการแรก อัตลักษณ์ หรือความเป็นชาติพันธุ์เป็นสิ่งที่ถูกให้มา มีมาก่อน และเป็นธรรมชาติ

เปลี่ยนแปลงไม่ได้  ประการที่สอง สายสัมพันธ์ที่ถู กก าหนดมานี้มีอ านาจ  และไม่ได้มีผลจาก

ความสัมพันธ์ทางสังคม แต่เป็นสิ่งที่ได้รับมา ซึ่งผู้รับจะต้องผูกโยงเหนียวแน่กันอย่างเลี่ยงไม่ได้ 

ประการที่สาม สายสัมพันธ์ที่ก าหนดล่วงหน้านี้แตกต่างจากปรากฏการณ์ทางสังคมอื่น เพราะเป็นสาย

สัมพันธ์ทางอารมณ์  เลือด และวิญญาณ แต่แนวคิดเช่นนี้ถูกโต้แย้งโดย แจ๊ค เดวิด เอลเลอร์ และรีด 

เอ็ม เคาห์แลน (Jack David Eller and Reed M. Coughlan) ว่าอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ไม่ใช่สิ่งที่

ด ารงอยู่อย่างไม่เปลี่ยนแปลงข้ามกาลเวลา หากแต่มีการปรับเปลี่ยน เจรจาต่อรอง และถูกสร้างในทาง
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สังคม (ฐิรวุฒิ เสนาค า, 2547: 254-258) แนวคิดในลักษณะนี้ถูกน าไปพัฒนาต่อ โดยเอ็ดมันด์ อาร์ ลีช 

(Edmund R. Leach) เขามองว่า วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์แปรผันไปตามสถานการณ์ 

การค้นหาหน่วย หรือขอบเขตทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งๆ เป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

ตลอดเวลา (ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี, 2546: 6)  

เฟร็ดริค บาร์ท (Fredrik Barth) ได้ขยายการอธิบายในงานเขียน Ethnic Groups and 

Boundaries โดยเขาให้ความส าคัญกับแนวความคิด “กลุ่มชาติพันธุ์” “อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์” และ 

“พรมแดนชาติพันธุ”์ บาร์ทช้ีให้เห็นว่าการจะเข้าใจปรากฏการณ์ทางชาติพันธุ์ได้ต้องพิจารณาความคิด 

และจิตส านึกของคนในแต่ละกลุ่มว่า ลักษณะใดทางวัฒนธรรมมีความหมายกับความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์

ของพวกเขา เนื่องจากกลุ่มชาติพันธุ์อาจมีแบบแผนวัฒนธรรมร่วมกันบางอย่างอันก่อให้เกิดจาการ

ปรับตัวกับสภาพแวดล้อม แต่ต่างฝ่ายก็มองว่าไม่ใช่พวกเดียวกัน เมื่อเป็นเช่นนี้ สิ่งที่ส าคัญในการ

พิจารณากลุ่มชาติพันธุ์จึงเป็นกระบวนการระบุ และแสดงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ และเอกลักษณ์ทาง

ชาติพันธุ์ ในการปฏิสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆ (ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ, 2547: 14-17) ในลักษณะ

นี้อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ จึงเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อท าให้เกิดความแตกต่าง เมื่อกลุ่มชาติพันธุ์มี

ปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มอื่น ดังนั้นอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์จึงไม่ใช่สิ่งที่ก าหนดมาล่วงหน้าแต่เป็นการเกิด

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม เพื่อสร้างความแตกต่างของชาติพันธุ์ และเป็นการขีดแบ่งชาติพันธุ์ตัวเองออก

จากกลุ่มอื่น ซึ่งการจะสร้างความต่างในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ต้องดึงเอาลักษณะทางวัฒนธรรมบาง

ประการมาสร้างความแตกต่าง อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์จึงไม่ได้ถูกก าหนดจากปัจจัยทางวัฒนธรรม

ตั้งแต่ต้น แต่วัฒนธรรมต่างหากที่เป็นเครื่องมือที่กลุ่มชาติพันธุ์ใช้ในการสร้างความแตกต่างของกลุ่มตน

กับกลุ่มอื่น (ฐิรวุฒิ เสนาค า, 2547: 258-260)  แนวคิดของบาร์ทสะท้อนได้อย่างชัดเจนในงานวิจัย

กลุ่มปาทานที่ถือว่ามีอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์เดียวกันด้วยมาตราการทางวัฒนธรรม ในการสืบสายเลือด

ข้างพ่อ การนับถือศาสนาอิสลาม การถือประเพณีปาทาน รวมถึงการพูดภาษาเดียวกัน ในความคิด

ของบาร์ท ลักษณะทางวัฒนธรรมดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์ของปาทานในการแยกปาทานออกจากกลุ่ม

อื่น และรวมปาทานไว้เป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน (ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ, 2547: 17-18) 

นอกจากบาร์ทแล้วยังมีนักคิดอีกหลายคนที่ได้กล่าวถึง อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ฮาโรลด์ 

ไอแซค (Harold Isaacs) ให้ความส าคัญมโนทัศน์ “basic identity” หรือ“ethnic identity”  ซึ่ง

ได้มาโดยการก าเนิดเป็นสมาชิกกลุ่มชาติพันธุ์ใดชาติพันธุ์หนึ่ง และเป็นพื้นฐานส าคัญให้มีความรู้สึก
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ผูกพันกับคนอ่ืนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน โดยผ่านกระบวนการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในพิธีกรรมต่างๆ ซึ่งสืบ

ทอดอดีต และก าหนดสถานการณ์ปัจจุบัน มีอิทธิพลต่ออัตลักษณ์ และชีวิตของบุคคล ไอแซคเสน

อองค์ประกอบส าคัญของอัตลักษณ์ชาติพันธุ์มี 2 มิติ คือ ร่างกาย (body) และนาม (name)  ในส่วน

ของ”ร่างกาย” เป็นเหมือนรากฐานทางชีววิทยาที่แม้จะอาจเปลี่ยนแปลงได้บ้าง  แต่ก็ยังคงมีบางสิ่งที่

บ่งบอกความเป็นชาติพันธุ์อยู่ เช่น สีผิว รูปร่างหน้าตา ร่างกายจึงเป็นตัวการส าคัญในการระบุอัต

ลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ส่วน “นาม” มักด ารงนานกว่า ตัวสิ่งของ และซ่อนความหมายอยู่ในเชิง

ประวัติศาสตร์ เช่น อินเดียนแดง เป็นสมญานามที่ใช้เรียกคนพื้นเมือง (ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ , 

2547: 25-26) 

ชาร์ล คายส์ (Charles Keyes) น าเสนอว่า อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ไม่ได้เกิดขึ้นบนฐาน

ของชีวภาพ หรือเชื้อชาติ ที่เป็นตัวก าหนดลักษณะตายตัวได้ ในทางกลับกัน ความเป็นชาติพันธุ์เป็น

ประเด็นทางสังคมวัฒนธรรม ซึ่งเกิดจากการเชื่อมโยงตัวตนกับคนอื่นๆ และวัฒนธรรมอื่นที่แตกต่าง

ออกไป อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์เป็นที่มาของลักษณะทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์  ซึ่งอัตลักษณ์

ทางชาติพันธุ์ได้ถูกน าเสนอผ่านการแสดงออกทางวัฒนธรรมในหลายลักษณะ เช่น นิยายปรัมปรา 

ความเชื่อทางศาสนา พิธีกรรม ประวัติศาสตร์พื้นบ้าน คติธรรม และศิลปะ การแสดงออกทาง

วัฒนธรรมเหล่านี้เป็นการน าเสนออัตลัษณ์ทางชาติพันธุ์ที่มีความหมายต่อปัจเจก นอกจากนี้การ

แสดงออกทางวัฒนธรรมยังท าให้เกิดความแตกตางระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆซึ่งสมาชิกกลุ่มๆหนึ่ง

อาจแสดงอัตลักษณ์ที่ต่างกันออกมา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และเงื่อนไขที่ต่างกัน (ยศ สันตสมบัติ, 

2551: 18-19) 

สจ๊วต ฮอลล์ (Stuart Hall) อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์เป็นกระบวนการที่ไม่เคยหยุดนิ่ง 

และเป็นพลวัตเสมอ ส่งผลให้ทั้งปัจเจกบุคคล และกลุ่มคนมีลักษณะเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ไม่เคยสมบูรณ์ 

บ่อยครั้งอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ถูกก าหนดโดยเงื่อนไขที่เรียกว่า “ discursive practices” ซึ่งเป็น

พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษา ความหมายที่ถูกสร้างขึ้น และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมีเหตุผล หรือ

จุดประสงค์ร่วมกัน กระบวนการนี้ก่อให้เกิดการแบ่งแยกพวกเรากับพวกเขา ก่อให้เกิดความรู้สึกไม่

แน่นอน เนื่องจากเป็นกระบวนการที่ เกิดขึ้นจากการนิยามคนอื่น ปัญหาคือ ไม่มีอัตลักษณ์ใดที่คงที่

ถาวร การสร้างภาพตัวแทนทางวัฒนธรรมมีความเป็นพหุลักษณ์มากขึ้น อัตลักษณ์ทั้งหลายจึงมี

ลักษณะชั่วคราว ขึ้นอยู่กับสถานะของอัตลักษณ์ที่ถูกสร้างขึ้น (นิติ ภวัครพันธุ์, 2558: 232-233) 
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นอกจากนี้ Peter Kunstadter  ยังน าเสนอว่า ภาษาไม่ใช่มาตรฐานเดียวที่ใช้วัด หรือบ่งบอกอัต

ลักษณ์ของความเป็นชาติพันธุ์ ในทางตรงข้าม นอกจากภาษาแล้ว รูปแบบทางอื่นๆก็ไม่อาจถือว่าเป็น

การแสดงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์อย่างเบ็ดเสร็จ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้พื้นบ้าน อาหาร การ

แต่งกาย ในแง่นี้ อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์จึงเป็นเรื่องของกระบวนการปรับเปลี่ยน และน าเสนอตัวตน

ทางวัฒนธรรม มากกว่าเป็นเรื่องของการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (ยศ สันตสมบัติ, 

2551: 18-19) 

เมื่อพิจารณาอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ในลักษณะนี้อาจกล่าวได้ว่า อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ 

ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล และกลุ่มคน มักผันแปรไปตามปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนกลุ่มต่างๆ ด้วย

เงื่อนไขหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นทางสังคม ภาษา เศรษฐกิจ การเมือง ฯลฯ ล้วนมีส่วนส าคัญต่ออัต

ลักษณ์ชาติพันธุ์ ดังนั้นอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์จึงไม่ใช่สิ่งที่ตายตัวหรือหยุดนิ่ง หากมีการเปลี่ยนแปลง

อยู่เสมอ นอกจากนี้อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์เหล่านี้จัดเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการแยกความแตกต่าง

ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ออกจากกัน ซึ่งการแสดงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์มักสะท้อนผ่านในหลายด้าน ทั้ง

จากลักษณะทางชีวภาพที่ไม่อาจแปรเปลี่ยนได้ และจากลักษณะทางวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็น ภาษา 

การแต่งกาย การนับถือศาสนา ฯลฯ แต่ในงานศึกษาชิ้นนี้ลักษณะของอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์เป็นสิ่งที่

ถูกสร้างขึ้นผ่านกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมต่างๆที่ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาจัดท าขึ้นเพื่อ

เป็นการสนับสนุนให้เด็กตระหนักรู้ในอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของตัวเอง ดังนั้นการน าทฤษฎีอัตลักษณ์

ทางชาติพันธุ์มาใช้จึงเน้นที่ด้านการน าเสนออัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ผ่านวัฒนธรรมทางด้านต่างๆดังเช่น

ชาร์ล คายส์ (Charles Keyes) น าเสนอว่า ซึ่งอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ได้ถูกน าเสนอผ่านการแสดงออก

ทางวัฒนธรรมในหลายลักษณะ เช่น นิยายปรัมปรา ความเช่ือทางศาสนา พิธีกรรม เป็นต้น หรือแม้แต่

แนวคิดของอีกหลายคนไม่ว่าจะเป็น Peter Kunstadter , เฟร็ดริค บาร์ท (Fredrik Barth) และหลาย

นักคิดก็ล้วนมีจุดร่วมของแนวคิดที่คล้ายกันกล่าวคือ มองว่าอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์เป็นสิ่งที่ไม่หยุดนิ่ง 

สามารถลื่นไหลเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา อัตลักษณ์เล่านี้ท าให้เห็นถึงความแตกต่างเมื่อกลุ่มชาติพันธุ์

หนึ่งไปรวมกับอีกกลุ่ม ซึ่งการแสดงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์เหล่านี้ได้ส่งผ่านไปยังวัฒนธรรมในรูปแบบ

ต่างๆ อาทิเช่น ภาษาพูด ภาษาเขียน การแต่งกาย การแสดง และศาสนา ด้วยเหตุนี้เองผู้ศึกษาจึง

เลือกใช้แนวคิดการอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์มาใช้อธิบายการพยายามสนับสนุน และรักษาอัตลักษณ์ทาง
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ชาติพันธุ์ของเด็กอพยพย้ายถิ่นภายในศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนา ต าบลวัดบางหญ้าแพรก อ าเภอเมือง 

จังหวัดสมุทรสาคร 

2) แนวคิดคนพลัดถิ่น (diaspora) 

คนพลัดถิ่น หรือค าว่า “diaspora” ในภาษาอังกฤษ หมายถึง คนยิวพลัดถิ่น อัน

เนื่องมาจากการลงโทษของพระผู้เป็นเจ้า กล่าวคือ หมายถึง ยิวผู้ติดบาป จึงถูกขับไล่ออกจากดินแดน

ศักดิ์สิทธ์ (holy land) แต่ในความเป็นจริง ค าว่าคนพลัดถิ่นไม่ได้มีเพียงแค่ความหมายเดียว เช่น ใน

ยุคโบราณประมาณปี 800-600ก่อนคริสตกาล ค าว่า “คนพลัดถิ่น” ถูกน าไปใช้กับการอธิบายการยึด

เอาตะวันออกกลาง ใกล้เมดิเตอร์เรเนียนเป็นอาณานิคมและถ่ายโอนแบบแผนและศาสนาของกรีกเข้า

ไปในดินแดนอื่น คนพลัดถิ่นจึงหมายถึงการแพร่กระจายวัฒนธรรมไปสู่ดินแดนอื่น  หรือในทศวรรษ

แรกของคริสตกาล ค าว่าคนพลัดถิ่นถูกน ามาใช้อ้างถึง พระคริสต์ที่กระจายตัวออกไปตามดินแดนต่างๆ

เพื่อเผยแพร่ศาสนา แต่ต่อมาในยุคหลังบาบิโลเนีย ค าว่าคนพลัดถิ่นเริ่มถูกใช้ในความหมายเชิงลบ คือ 

คนยิวที่ถูกขับไล่ออกจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์หรือ ยิวผู้มีประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เจ็บปวด ซึ่ง

เป็นความหมายที่ครอบง าค าว่า “คนพลัดถิ่น” เรื่อยมา ท าให้มุมมองของค านี้การเป็นความหมายใน

เชิงลบที่หมายถึง คนที่เป็นเหยื่อของ กระบวนการทางเศรษฐกิจ สังคม -วัฒนธรรม การเมืองและ

ศาสนา แต่ในปัจจุบันนิยามของคนพลัดถิ่นถูกให้ความหมายไว้อย่างกว้างขว้างมากขึ้น เช่น ถูกน ามาใช้

แทนค าว่ากลุ่มชาติพันธุ์ และแนวคิดว่าด้วยเรื่องเชื้อชาติ น ามาใช้ในความหมายวิถีการผลิตทาง

วัฒนธรรม ฯลฯ 

ในปัจจุบัน แนวคิดเรื่องคนพลัดถิ่นกลายเป็นที่สนใจของแวดวงวิชาการจ านวนมาก 

นักวิชาการพยายามที่จะจัดกลุ่มจัดประเภทความหมายของคนพลัดถิ่น ซึ่งการจัดกลุ่มที่ส าคัญสองกลุ่ม

ที่ให้ความหมายต่อแนวคิดนี้ คือ ออสเต็น วอลห์เบ็ค (Osten Walhbeck) และสตีเฟ็น เวอร์โตเวค 

(Steven Vertovec) ( ฐิรวุฒิ เสนาค า, 2547: 203-206) 

ออสเต็น วอลห์เบ็ค (Osten Walhbeck) ได้สรุปว่า ความหมายของคนพลัดถิ่นที่ใช้ใน

ปัจจุบันสามารถจ าแนกได้ 4 กลุ่ม คือ 1) ประเภทที่ใช้เพื่ออธิบายอัตลักษณ์ของคนข้ามพรมแดน 

ส าหรับในรูปแบบนี้คนพลัดถิ่นมักใช้แทนค าว่า กลุ่มชาติพันธุ์ (ethnic group) และแนวคิดที่ว่าด้วย

เรื่องของเชื้อชาติ (racial concept)  2) ประเภทที่ใช้ในความหมายที่ หมายถึง วิถีการผลิตทาง
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วัฒนธรรม (diaspora as a mode of cultural reproduction) โดยส่วนใหญ่แล้วความหมายใน

ลักษณะนี้จะใช้ในงานสาขามานุษยวิทยาที่สนใจเรื่องการผลิตซ้ าทางวัฒนธรรมในมิติการข้ามพรมแดน 

3) คนพลัดถิ่นที่ใช้ทางรัฐศาสตร์ และการเมืองระหว่างประเทศ ที่ให้ความส าคัญกับการศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่มีความสลับซับซ้อน 4) ประเภทที่ใช้ความหมายในลักษณะการเป็น

องค์ประกอบทางสังคม (diaspora as social organization) ในแง่นี้คนพลัดถิ่นจะถือว่าเป็นประเภท

หนึ่งของชุมชนข้ามพรมแดน (transnation communities) 

ส่วนในด้านของสตีเฟ็น เวอร์โตเวค (Steven Vertovec) เขาสนใจปัญหาของคนพลัดถิ่น

จากการศึกษาคนพลัดถิ่นเอเชียใต้ โดยสามารถจัดกลุ่มได้ออกเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ 1) หมายถึง

องค์ประกอบทางสังคม (diaspora as social formation) ซึ่งเป็นรูปแบบพิเศษของความสัมพันธ์ทาง

สังคม มีความสัมพันธ์กับคน และประวัติศาสตร์ คนพลัดถิ่นเกิดจากการอพยพออกจากประเทศ

มาตุภูมิไปในดินแดนอื่น ซึ่งยังมีรูปแบบของการธ ารงอัตลักษณ์อยู่ มีการสร้างเครือข่ายของกลุ่มใน

ประเทศปลายทาง และสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มพลัดถิ่นชาติเดียวกัน 2) หมายถึงวิถีการผลิตทาง

วัฒนธรรม (diaspora as type of consciousness) คนพลัดถิ่นในลักษณะนี้ ให้ความส าคัญกับอัต

ลักษณ์ทางวัฒนธรรมของคนพลัดถิ่น โดยมองว่าอัตลักษณ์เกิดจากกระบวนการผลิต และการผลิตซ้ า

ทางวัฒนธรรม ดังนั้นคนพลัดถิ่นจึงไม่ได้เป็นหนึ่งเดียว ไม่ได้แตกหัก แต่อยู่ตรงกลางที่มีสามารถอยู่

ด้านใดด้านหนึ่งได้ 3) หมายถึงประเภทจิตส านึก (diaspora as mode of cultural production) ใน

รูปแบบนี้ให้ความส าคัญกับสภาพจิตใจ และส านึกในอัตลักษณ์ของคนพลัดถิ่น 

จากการให้ความหมายที่กว้างขึ้นท าให้แนวคิดคนพลัดถิ่นถูกอิงอยู่กับแนวความคิดที่

ส าคัญ 2 ประการ คือ 1) แนวความคิดตัวแบบคนพลัดถิ่น 2) แนวคิดเง่ือนไขคนพลัดถิ่น 

แนวคิดประการแรกเป็นแนวคิดที่พัฒนามาอย่างยาวนานตั้งแต่ จอห์น เอ. อาร์มสตรอง 

(John Armstrong) ( ฐิรวุฒิ เสนาค า, 2547: 207) ที่ให้ความหมายคนพลัดถิ่น หรือชุมชนพลัดถิ่น 

เป็นชุมชนเชื้อสายที่ปราศจากพื้นที่อาณาเขตที่เป็นหน่วยทางการเมืองของตนเอง ในความหมายเช่นนี้

คนพลัดถิ่นจึงไม่ใช่เพียงคนยิวที่ถูกขับไล่เท่านั้น แต่จะหมายรวมไปถึงกลุ่มคนเร่รอน และกลุ่มชาติพันธุ์

อื่นที่ถูกบีบให้อพยพจากถิ่นก าเนินของตน วิลเลี่ยม ซาฟราน (William Safran) (ยศ สันตสมบัติ, 

2551: 122-123) เสนอว่าคนพลัดถิ่นเป็น ชนกลุ่มน้อยที่อพยพออกจากบ้านเกิดตน เข้าไปในพื้นที่ชาย

ขอบของสังคมอื่น แต่คนเหล่านี้ยังคงมีความทรงจ าร่วมเกี่ยวกับบ้านเกิด คนกลุ่มนี้จึงเชื่อว่าตนไม่เป็น
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ที่ยอมรับในสังคมใหม่ และถูกกีดกัน ดังนั้นพวกเขาจึงมีความหวังว่าจะได้กลับบ้านเกิดในสักวัน 

นอกจากนี้คนกลุ่มนี้ยังพยายามฟื้นฟูบ้านเกิด และรักษาอัตลักษณ์ของตนไว้ ในงานของซานฟรานให้

ความหมายแก่คนพลัดถิ่นมีลักษณะคล้ายคลึงกับยิวเกินไป ซึ่งไม่สามารถอธิบายความเป็นคนพลัดถิ่น

ได้ทุกกลุ่ม ซึ่งอันที่จริงแล้วความเป็นคนพลัดถิ่นไม่สามารถก าหนดลักษณะตายตัวได้ ในโลกทุนนิยม

การเลื่อนไหลของคนพลัดถิ่น อาจเกิดจากแรงงานอพยพข้ามชาติ การหนีภัยสงคราม และแสวงหา

อนาคตที่ดีกว่า แนวคิดเรื่องคนพลัดถิ่นเป็นตัวแบบวิเคราะห์นี้ถูกพัฒนาต่อไปจน โฟลยา แอนไธส์ 

(Floya Anthias) ที่ยึดงานของ โรบิน โคเฮ็น (Robin Cohen) (ฐิรวุฒิ เสนาค า, 2547: 213-222)  

เป็นส าคัญ โดย โคเฮ็น  ให้ความหมายคนพลัดถิ่นว่า เป็นกลุ่มคน หรือชุมชนข้ามพรมแดนรัฐ -ชาติ ที่

ลักษณะส าคัญ อาทิเช่น มีความทรงจ าร่วมกับถิ่นก าเนิด มีความคิดที่จะรักษา ฟื้นฟูมาตุภูมิ  มีส านึก

ความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์อย่างเข้มข้น เป็นต้น นอกจากนี้ โคเฮ็น ยังจ าแนกคนพลัดถิ่นสามารถออกเป็น 

5 ประเภท กล่าวคือ 1) คนพลัดถิ่นที่เกิดจากการบีบบังคับ หรือตกเป็นเหยื่อ (victim diasporic 

community) เป็นการให้ความหมายเชิงลบแก่คนพลัดถิ่น ซึ่งหมายถึง คนที่ถูกบังคับให้ออกจาก

ดินแดน และต้องเจอกับความล าบาก 2) ชุมชนพลัดถิ่นที่เกิดจากกิจกรรมการค้า (trade diasporic 

community) เป็นความหมายคนพลัดถิ่นที่เน้นการค้าเป็นส าคัญ คนพลัดถิ่นประเภทนี้จะเดินทางไป

กลับระหว่างประเทศพักพิง กับมาตุภูมิเพื่อเหตุผลทางการค้า 3) ชุมชนพลัดถิ่นที่เกิดมาจากระบบ

จักรวรรดินิยม ( imperial diasporic community) เป็นกลุ่มที่อพยพมาเพื่อการขยายอาณานิคม 

ภารกิจทางศาสนา และการค้า 4) ชุมชนพลัดถิ่นด้านวัฒนธรรม (cultural diasporic community) 

และสุดท้าย 5) ชุมชนพลัดถิ่นด้านแรงงาน (labor diasporic community) เป็นประเภทที่มาเพื่อ

เหตุผลของการท างาน ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ไม่ได้ถูกบังคับให้เข้ามาในประเทศปลายทางแต่มาด้วยความ

สมัครใจทั้งสิ้น ความหมายในประเภทนี้จึงมีความเกี่ยวข้องกับงานศึกษาชิ้นนี้มากที่สุด เนื่องจากผู้

ศึกษาพบมาการอพยพเข้ามาของแรงงานข้ามชาติไม่ได้เกิดจากการถูกบังคมให้ข้ามพรมแดน แต่เป็น

ความสมัครใจที่ปัจเจกต้องการเข้ามาเพื่อการท างาน และเพื่ออนาคตที่ดีกว่า  

ประการที่สอง เป็นแนวคิดที่มีความส าคัญกับชุมชนพลัดถิ่นในปัจจุบัน แนวคิดนี้ให้ความ

สนใจในประเด็นเรื่องอัตลักษณ์ของคนพลัดถิ่น ความไม่เท่าเทียมของการพัฒนาน าไปสู่การอพยพย้าย

ถิ่นสู่ประเทศที่พัฒนา แต่การก่อตั้งชุมชนในต่างแดน กลับมีอัตลักษณ์ใหม่ที่ไม่ได้อิงอยู่กับแก่นแท้ อัต

ลักษณ์จึงเป็นสิ่งที่ไม่ตายตัวแต่อยู่ในกระบวนการผลิตตลอดเวลา นักคิดคนส าคัญของแนวคิดนี้คือ 
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สว๊วต ฮอลล์ (Stuart Hall) (ฐิรวุฒิ เสนาค า, 2547: 241-252)  ซึ่งเขามีความสนใจในการศึกษาเรื่อง

เชื้อชาติ และอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ โดย ฮอลล์ ได้ให้ความหมายอัตลักษณ์ของคนพลัดถิ่นว่า เป็นอัต

ลักษณ์ที่เกิดขึ้นหรือผลิตขึ้นภายใต้เง่ือนไขทางสังคม นอกจากนี้ ฮอลล์ ยังเสนอความเป็นอัตลักษณ์คน

พลัดถิ่นไว้ 7 ประการ กล่าวคือ ประการแรก อัตลักษณ์คนพลัดถิ่นไม่มีแก่นแกน ไม่มีความเป็นหนึ่ง

เดียว และอัตลักษณ์ไม่ใช่สิ่งที่ก าหนดล่วงหน้า ประการที่สอง อัตลักษณ์คนพลัดถิ่นถูกสร้างขึ้นในทาง

ประวัติศาสตร์ การเมือง วัฒนธรรม และวาทกรรม อัตลักษณ์จึงไม่ใช่สิ่งหยุดนิ่ง และตายตัว แต่อัต

ลักษณ์มีการผลิตตลอดเวลา ประการที่สาม อัตลักษณ์คนพลัดถิ่นคือ อัตลักษณ์พันธุ์ทางที่มีการผสม 

และช่วยสลายขอบเขตระหว่างตัวตนกับคนอื่น ท าให้ไม่สามารถแยกกันได้อย่างเด็ดขาด ประการที่สี่ 

อัตลักษณ์คนพลัดถิ่น คือการเปลี่ยนความเหมือน ซึ่งเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์มา

บางส่วน และละทิ้งบางส่วน แม้จะมีรากวัฒนธรรมเดียวกัน แต่วัฒนธรรมที่ยึดถือมาจากกลุ่มคนที่ต่าง

พื้นที่กันย่อมมีความต่างกัน ประการที่ห้า อัตลักษณ์ไม่แยกจากการน าเสนอ คือ อัตลักษณ์เป็นสิ่งสร้าง

ที่ไม่สมบูรณ์ และอยู่ในกระบวนการตลอดเวลา อัตลักษณ์ไม่ได้สร้างจากภายนอกแต่อยู่ในขั้นตอนของ

การน าเสนอ เช่น การที่อัตลักษณ์ถูกเสนอผ่าน ภาษา ศิลปะ ดนตรี เป็นต้น ประการที่หก คนพลัดถิ่น

ไม่มีบ้านเกิด และมาตุภูมิศักดิ์สิทธิ์ หมายถึงการที่คนพลัดถิ่นต้องกระจัดกระจายออกไปจากมาตุภูมิ 

และมาตุภูมิคือแดนศักดิ์สิทธิ์นั้นเอง ประการที่เจ็ด อัตลักษณ์คือ เรื่องเล่าที่ แปรเปลี่ยนไปตามเวลา 

สถานที่ เพื่อบอกถึงเหตุผลในการเล่า และบุคคลที่เล่าด้วย ดังนั้นความซับซ้อนของอัตลักษณ์ไม่ได้

เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่ถูกสร้างขึ้นจากหลายปัจจัย ทั้งคนพลัดถิ่นจากการล่าอาณานิคม จากการเข้ามา

ของแรงงาน  ซึ่งการอพยพเข้ามาของแรงงานได้ส่งผ่านความคิด และอัตลักษณ์ เกี่ยวกับด้านศิลปะ 

ศาสนา  ภาษา แนวความคิดในเรื่องรัฐชาติ และโครงสร้างทางสังคมมาด้วย  อิทธิพลทั้งหลาย ไม่

เพียงแต่เป็นการแพร่กระจายวัฒนธรรม และการจัดการทางสังคมเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างชุมชน

ใหม่ให้เกิดขึ้นอีกด้วย (Clammer, 2002: 20-21) 

จากแนวคิดคนพลัดถิ่นท าให้เห็นถึงนิยามความหมายที่กว้างของค านี้ตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน โดยแนวคิดเรื่องคนพลัดถิ่นนี้เป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่ถูกน ามาใช้ในงานศึกษาเรื่อง การธ ารงอัต

ลักษณ์ทางชาติพันธุ์ภายใต้กระบวนการเรียนการสอนในศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่อเด็กอพยพย้าย

ถิ่น อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เนื่องจากการศึกษาในงานวิจัยชิ้นนี้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับคน

พลัดถิ่นหรือคนต่างด้าว ที่เข้ามาท างานในจังหวัดสมุทรสาคร  การใช้แนวคิดเรื่องนี้จึงเป็นประโยชน์
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อย่างยิ่งในการใช้อธิบาย และท าความเข้าใจเกี่ยวกับคนพลัดถิ่น จากแนวคิดคนพลัดถิ่นข้างต้นสามารถ

น าแนวคิดของนักคิดมาใช้ในการอธิบายเด็กพลัดถิ่นในศูนย์คาทอลิกได้ อาทิเช่น โคเฮ็น ที่ได้ให้

ความหมายเกี่ยวกับคนพลัดถิ่นไปในหลายได้ ซึ่งด้านที่สามารถน ามาอธิบายกลุ่มพลัดถิ่นในจังหวัด

สมุทรสาครได้นั้นก็คือ คนพลัดถิ่นในรูปแบบของแรงงาน ซึ่งเข้ ามาเพื่อหวังจะท างานในประเทศ

ปลายทางที่มีเศรษฐกิจที่ดีกว่าประเทศของตน ดังนั้นคนพลัดถิ่นที่ในลักษณะนี้จึงไม่ได้มาจากการถูก

บังคับให้ออกนอนประเทศ แต่มาจากแรงกระตุ้น และแรงงานผลักดันทั้งจากประเทศต้นทาง และ

ปลายทาง หรือจากการอธิบายของ ฮอลล์ เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของคนพลัดถิ่น ซึ่งการให้ค านิยาม

เหล่านั้นสามารถน ามาอธิบายอัตลักษณ์ของคนพลัดถิ่นได้อย่างชันเจน เช่น ในเรื่องการน าเสนออัต

ลักษณ์ของคนพลัดถิ่นที่ไม่ได้เกิดจากตัวปัจเจกเอง แต่เป็นการสร้างภาพ และสะท้อนอัตลักษณ์

เหล่านั้นผ่านสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ภาษา ประเพณี วัฒนธรรม ฯลฯ  

ดังนั้นคนพลัดซึ่งเป็นกลุ่มเด็กที่ผู้ศึกษาต้องการจะศึกษาจึงเป็นกลุ่มที่ไม่มีแก่นในอัต

ลักษณ์  เมื่อคนพลัดถิ่นเหล่านี้ก้าวข้ามมาสู่ประเทศปลายทางแล้วอัตลักษณ์ที่เกิดขึ้นก็สามารถ

เปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลาตามสถานการณ์ หรือปัจจัยที่เกิดจากสภาพแวดล้อม เมื่อเป็นเช่นนี้ การที่

ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนามีกระบวนการในการส่งเสริมอัตลักษณ์กลุ่มเด็กพลัดถิ่นนั้นเหมือนเป็นการ

กระตุ้นให้อัตลักษณ์ที่ไม่มีแก่นของเด็กพลัดถิ่นสามารถธ ารงอยู่ได้ และเป็นการสร้างความตระหนักรู้

ในอัตลักษณ์ร่วมกันของกลุ่มที่มีความแตกต่างในพื้นที่  

 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ในส่วนของวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องผู้ศึกษาได้ท าการค้นคว้ารวบรวม ทั้งบทความ หนังสือ 

งานวิจัยต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิจัยเรื่อง “การธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ภายใต้กระบวนการ

เรียนการสอนในศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่อเด็กอพยพย้ายถิ่น อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร” 

จากการค้นคว้าผู้ศึกษาพบวรรณกรรมที่เกี่ยวในเรื่องนี้ โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ส่วน คือ 1) 

การศึกษาคริสต์ศาสนา และการเผยแพร่คริสต์ศาสนาในไทย 2) การศึกษาแรงงานข้ามชาติ และเด็ก

ข้ามชาติ และ 3) งานศึกษาการเผยแพร่ศาสนาในกลุ่มชาติพันธุ์ในไทย และ4) อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ 

และการธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ จากทั้งสี่ส่วนที่ได้แบ่งไว้จะท าให้เห็นภาพที่ชัดเจนของข้อมูลที่มี

ความเกี่ยวข้องกับงานศึกษาอย่างครบถ้วน และเป็นระเบียบเพื่อที่จะสามารถน าข้อมูลในบทนี้ซึ่ งเป็น

ข้อมูลขั้นทุติยภูมิไปใช้ประกอบการวิเคราะห์จากข้อมูลภาคสนามต่อไป 
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คริสต์ศาสนา และการเผยแพร่คริสต์ศาสนาในไทย 

ในการทบทวนวรรณกรรมส่วนนี้จะชี้ให้เห็นถึง คริสต์ศาสนาในหลากหลายแง่มุมซึ่ง

สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนแรก เป็นการอธิบายคริสต์ศาสนา และแสดงให้ เห็นถึงความ

แตกต่างของนิกายใหญ่สองนิกายในไทย ส่วนที่สอง เป็นการอธิบายการเผยแพร่คริสต์ศาสนาในไทย

โดยการล าดับเวลาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งจะเน้นที่นิกายโรมันคาทอลิก 

ที่ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายในการศึกษานี้เป็นหลัก ส่วนสุดท้าย เป็นการอธิบายแรงจูงใจที่เข้ามาเผยแพร่

คริสต์ศาสนารวมไปถึงวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ และรูปแบบวิธีในการเผยแพร่ศาสนาด้วย  ทั้งนี้ก็

เพื่อให้เข้าใจกระบวนการ และวัตถุประสงค์ของคริสต์ศาสนาที่เข้ามาให้การช่วยเหลือเด็กพลัดถิ่น 

จังหวัดสมุทรสาคร มากขึ้น และยังเป็นการท าความเข้าใจภาพมุมกว้างของการเผยแพร่ศาสนาของ

ประเทศไทยก่อนที่จะก าหนดขอบเขตให้แคบขึ้นในงานศึกษาอีกด้วย 

คริสต์ศาสนา และความแตกต่างของสองนิกายใหญ่ในไทย  ศาสนาคริสต์ 

(Christianity) เป็นศาสนาที่มีพระเยซูคริสต์ศาสนาเป็นศาสดา ค าว่า “คริสต์” มาจากภาษาลาติน 

“คริสตุส (Christus) ” หรือมาจากภาษากรีก “คริสตอส (Christos)” แปลว่า “ได้รับการเจิม” หรือ 

“ได้รับการแต่งตั้งให้ศักดิ์สิทธิ์” หมายถึง ผู้ที่ได้รับการเจิมให้เป็นตัวแทนของพระเจ้า ศาสนาคริสต์

ปรากฏขึ้นเมื่อพระเยซูทรงประกาศค าสอนออกไปอย่างกว้างขว้าง ค าสอนของพระองค์มีความสัมพันธ์

กับศาสนายูดาย ในด้านความคิด และความเชื่อ ศาสนาคริสต์เป็นพื้นฐานของวัฒนธรรมตะวันตก ผู้ที่

นับถือศาสนามีอยู่ประมาณ 1 ใน 3 ของโลก และส่วนใหญ่อยู่ในทวีปยุโรป ศาสนาคริสต์แบ่งนิกาย

ย่อยออกมามากมายแต่ค าสอนทั่วไปมีลักษณะร่วมกัน นิกายที่เป็นที่รู้จักกันดีคือ นิกายโรมันคาทอลิก 

และนิกายโปรแตสแตนท์ (ภัทรพร สิริกาญจน, 2546: 63 – 78) 

   นิกายโรมันคาทอลิก (Roman Catholicism) เดิมเรียกว่า นิกายคาทอลิก ค าว่า 

“คาทอลิก” แปลตามตัวว่า “ทั่วไป” หรือ “สากล” หมายถึง ศาสนจักรที่เป็นสากล และเป็นหลักของ

คริสต์ศาสนิกชนทั่วไป ยึดมั่นในค าสอนแบบดั้งเดิม แพร่หลายมากในยุโรปตะวันตก และมีผู้นับถือ

กระจายอยู่ทั่วไป ประมุขสูงสุดของนิกายโรมันคาทอลิกคือ พระสันตะปาปา(Pope) นิกาย

โรมันคาทอลิกให้ความส าคัญกับพิธีกรรมทางศาสนาและบทบาทของนักบวชในศาสนจักรอย่างมาก 

โดยถือว่าบาทหลวงเป็นผู้แทนพระเจ้าในโลกมนุษย์ในการประกอบพิธีทางศาสนา นอกจากนี้ชาว

คาทอลิกยังถือว่าแม่พระมาเรียเป็นมารดาของพระเยซูคริสต์ และเป็นราชินีแห่งสวรรค์ ชาวคาทอลิก
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จึงนับถือพระแม่เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์และได้ประกอบพิธีบูชาพระแม่ขึ้นตามเทศกาลต่างๆ (ภัทรพร สิริกาญ

จน, 2546: 63 – 78) 

นิกายโปรแตสแตนท์ (Protestantism) เป็นระบบความเชื่อ และการปฏิบัติที่เกิดจาก

การปฏิรูปทางศาสนา (reformation) ค าว่า Protest แปลว่า การประท้วง โปรแตสแตนท์จึงแปลตาม

รากศัพท์ว่า ผู้ท าการประท้วง กล่าวคือ ภายหลังสมัยพระเยซูเป็นต้น คริสตจักรเกิดความวุ่นวาย 

บาทหลวงอาศัยศาสนาเป็นเครื่องมือในการท าธุรกิจเพื่อประโยชน์ส่วนตน ชาวคริสต์ทั่งไปไม่ยึดมั่นใน

ค าสอนของพระเยซูอย่างจริงจัง และไม่เกรงกลัวบาปเพราะซื้อใบไถ่บาปได้ เกิดการแยกนิกายต่างๆ

ออกไปมากมาย นักปฏิรูปศาสนาที่มีผลต่อการแยกนิกาย คือ มาร์ติน ลูเธอร์ (Martin Luther) เขา

เชื่อว่ามนุษย์จะพบกับความรอดถ้ากลับไปคืนดีกับพระเจ้า นั้นก็คือกลับไปศรัทธาในความเสียสละของ

พระเยซู แต่เราจะไม่สามารถได้พระคุณนี้มาโดยการท าบุญหรือล้างบาปกับนักบวช ด้วยเหตุนี้นิกายโป

รแตสแตนท์จึงถือก าเนิดขึ้น โดยมีความเชื่อที่ต่างจากนิกายคาทอลิก คือ จะไม่นับถือแม่พระมาเรี ย 

และนักบุญต่างๆว่ามีความส าคัญเทียบเพระเยซู ไม่มีการสักการะรูปเคารพต่างๆ (ภัทรพร สิริกาญจน , 

2546: 63 – 78) 

การเผยแพร่คริสต์ศาสนา มีจุดเริ่มต้นเริ่มในเอเชียตะวันตก และแผ่กระจายไปตามทวีป

ต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คริสต์ศาสนาถูกน ามาเผยแพร่โดยคณะผู้สอนศาสนา หรือ มิชชันนารี 

โดยการติดตามมาพร้อมเรือของพ่อค้าและนักล่าอาณานิคม ในยุคนั้น สเปน และโปรตุเกส เป็น

ประเทศที่น าเอาคริสต์ศาสนามาเผยแพร่ให้แก่ดินแดนที่ตนเข้าครอบครองมากที่สุด ท าให้ประเทศใต้

ปกครองมีผู้นับถือศาสนาคริสต์จ านวนมาก และมีโบสถ์ อาราม ส านักสงฆ์ หลงเหลืออยู่เป็นร่องรอย

ทางประวัติศาสตร์ เช่น ในประเทศ ฟิลิปปินส์ ฮ่องกง  นอกจากนั้นในสมัยต่อมาฝรั่งเศสก็ได้เดินทาง

มาล่าอาณานิคมในดินแดนแถบนี้และได้น าคริสต์ศาสนา นิกายโรมันคาทอลิกมาเผยแพร่ เช่นเดียวกับ 

สเปนและโปรตุเกส (ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์, 2522: 115-120)  

ในประเทศไทยคริสต์ศาสนาถูกเผยแผ่ให้แก่คนทั่วไป ซึ่งการเข้ามานี้นอกจากจะมุ่งเน้น

เรื่องการเผยแพร่ศาสนาแล้ว ยังสร้างประโยชน์ให้แก่ไทยอย่างมาก เช่น ด้านการศึกษา ด้านการแพทย์ 

โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากสองนิกายหลัก คือ โรมันคาทอลิก และโปรแตสแตนท์ ส าหรับสองนิกายนี้เป็นที่

รู้จักกันดีอยู่แล้วในไทยท าให้มีหนังสือจ านวนมากได้เรียบเรียงเกี่ยวกับประวัติการเข้ามาของคริสต์

ศาสนาในไทยไว้ดังนี ้
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การเข้ามาของนิกายโปรแตสแตนท์1เริ่มเข้ามาในปี พ.ศ. 2371 ในรัชสมัยของสมเด็จพระ

นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พวกมิชชันนารีชาวอเมริกันเป็นพวกแรกที่น าเข้ามาในประเทศไทย  โดยประวัติการ

เข้ามาในไทยของนิกายโปรเตสแตนต์สามารถแบ่งออกเป็น 3 ครั้ง  ในครั้งแรก คือ ม.ทอมลิน2 กับ ม. 

กัตส์ลาฟ  มิชชันนารี คณะลอนดอน มิชชันนารี โซไซเอตี มาก่อน  โดยมีจุดเริ่มต้นมาเพื่อสอนศาสนา

ให้กับคนจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และท าการแจกจ่ายหนังสือสอนศาสนา ครั้งที่สอง คือ เรเวอ

เรนต์ ยอนเตเลอร์โยนส์ และภรรยา  มาถึงในประเทศไทยเมื่อ พ .ศ. 2376 ครั้งที่สาม เป็นคณะ 

อเมริกัน บอด คอมมิซ ชันเนอร์  ฟอร์ ฟอเรน  มิซชันส์  มาถึงไทยเมื่อ พ.ศ. 2378 ภายหลังสิงคณะนี้

รวมเป็นเดียว  ใช้ชื่อย่อคณะว่า เอ. บี. ซี. เอฟ. เอม แทนค าว่า อเมริกัน บอด คอมมิซ ชันเนอร์  ฟอร์ 

ฟอเรน  มิซชันส์  กิจการของพวกมิชชันนารีทั้งสองชุดนี้ คือสิ่งเดียวกับที่ชุดที่หนึ่งท านั้นคือการแจก

หนังสือสอนศาสนาและแจกยาส าหรับรักษาโรค ซึ่งเป็นกลอุบายให้คนรักและนับถือศาสนา  (ป่วน 

อินทุวงศ เปรียญ, แปล, 2468)  

ในส่วนการเข้ามาของนิกายโรมันคาทอลิกผู้ศึกษาได้เรียบเรียงมาจากหนังสือจ านวน 4 

เล่มคือ “บันทึกเรื่องมิสซังแห่งกรุงสยาม”  ที่แปลจากเรื่อง Memoire sur la Mission de Siam 

โดย เพียงฤทัย วาสบุญมา (2547) “สยามและคณะมิสชันนารีฝรั่งเศส” ที่แปลจากเรื่อง Siam et 

les Missionnaires Francais โดย ประทุมรัตน์ วงศ์ดนตรี (2535) “ศาสนาคริสต์” โดย ฉัตรสุมาลย์ 

กบิลสิงห์ (2522) และ“ราชทูตและบาทหลวงฝรั่งเศส” โดย มานพ ถนอมศรี (2535)  

นิกายโรมันคาทอลิกเริ่มต้นตั้งแต่สมัยอยุธยาในปี พ.ศ. 2098 ซึ่งตรงกับสมัยของสมเด็จ

พระมหาธรรมราชา แต่การเผยแพร่ในช่วงนั้นไม่ค่อยได้ผลมากนัก ต่อมาในสมัยของพระนารายณ์

มหาราช มีคณะบาทหลวงลอมแบรต์ เดอ ลามอต สังฆราชแห่งเบริธเดินทางเข้ามาในสยาม ซึ่งมี

จุดประสงค์เพียงเพื่อพักหลบลมมรสุมเท่านั้น สองสามเดือนต่อมา คณะของพระสังฆราช เดอ ลามอต 

ลองแบรต์ ก็ออกเดินทางไปทางเรือ แต่กลับถูกพายุท าให้เรืออัปปางลงบริเวณชายฝั่งเขมร ท่านจึง

                                                            
1
 เนื่องด้วยนิกายโปรแตสแตนท์ไม่ใช่นิกายหลักในขอบเขตการศึกษาของสารนิพนธ์เล่มนี้ 

ผู้ศึกษาจึงขอกล่าวโดยสังเขปเพียงเท่านี้ และจะให้รายละเอียดที่มากในการเข้ามาของนิกายคาทอลิก

ซึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นขอบเขตหลักของงานศึกษาต่อไป 
2
 การเขียนช่ือบุคคลทางประวัติศาสตร์ในส่วนน้ีเป็นการเขียนโดยยึดภาษาไทยตาม

ต้นฉบับ 
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กลับมายังสยามโดยทางบก และไปอาศัยอยู่กับชาวอันนัม เมื่อท่านอาศัยอยู่ที่นี้มีความขัดแย้งกับขุน

นางโปรตุเกสในเรื่องการดูแลบาทหลวงคาทอลิกในเอเชียตะวันออกไกล แต่ได้รับความช่วยเหลือจาก

ชาวอันนัมหลังจากความขัดแย้งนั้นท าให้พระสังฆราชลองแบรต์ส่งบาทหลวงไปยุโรป เพื่อเล่าถึงความ

ล าบากให้พระสันตะปาปาทรงรับทราบและขออ านาจเหนือชาวคาทอลิกในดินแดนสยาม เนื่องจาก

ท่านเห็นว่าอาณาจักรสยามเป็นพื้นที่ที่เหมาะแกการเผยแพร่ศาสนา ทั้งมีสภาพภูมิประเทศที่ดีและมีใจ

กว้างต่อชาวคาทอลิก ซึ่งถือได้ว่าคณะของพระสังฆราชลองแบรต์ เป็นผู้จัดตั้งศาสนาคริสต์นิกาย

โรมันคาทอลิกฝรั่งเศสขึ้นเป็นครั้งแรกในอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา  

ในช่วงเวลานั้นคณะมิชชันนารีได้ปรึกษากันถึงเรื่องจัดตั้งบ้านเณรตามพระประสงค์ของ

พระสันตะปาปา  แต่คณะมิชชันนารีมีจ านวนน้อยทั้งยังมีหน้าที่สอนศาสนา หรือในบางประเทศมีการ

ท าร้ายมิชชันนารีด้วย ดังนั้นท าให้ไม่อาจตั้งบ้านเณรในหลายท้องที่ได้จึงต้องหาสถานที่เพียงแห่งเดียว 

โดยที่ประชุมได้ตกลงเป็นเอกฉันท์ให้จัดตั้งบ้านเณรในกรุงสยามที่มีเสรีภาพด้านศาสนา ประกอบกับ

พระมหากษัตริย์ไทยขณะนั้นมีพระราชไมตรีกับพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส และคริสต์ศาสนา

อย่างมากจึงเป็นการง่ายที่จะสร้างบ้านเณรขึ้นในประเทศนี้ 

พระสังฆราช เดอ ลามอต ลองแบรต์ จึงได้เข้าเฝ้าและทูลของพระราชทานพระบรมรา

ชานุญาติตั้งสถาบันการศึกษาขึ้น การจัดตั้งครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นที่ส าหรับสอนวิชาความรู้ที่

จ าเป็นในกรุงสยาม หลังจากนั้นพระนารายณ์ได้ทรงพระราชทานที่ดินแปลงหนึ่งในหมู่บ้านมหา

พราหมณ์ และวัสดุส าหรับสร้างวัดและบ้านเณร ซึ่งวัดและบ้านเณรแห่งแรกนี้มีชื่อว่า “ค่ายนักบุญโย

เซฟ” ตั้งแต่นั้นมาการเผยแพร่คริสต์ศาสนาในสยามก็ได้แผ่ขยายออกไปอย่างรวดเร็ว มีการสร้างโบสถ์

ขึ้นอีกมากมาย ไม่เฉพาะในเมืองหลวงแต่ยังกระจายไปยังต่างจังหวัดด้วยในช่วงเวลานี้คริสต์ศาสนาจึง

มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก 

ต่อมาในสมัย พระเพทราชา พระเจ้าเสือ และพระเจ้าท้ายสระในปีพ.ศ. 2231 ถือเป็น

ช่วงย่ าแย่ของคริสต์ศาสนา เนื่องจาก คณะมิชชันนารีถูกจ ากัดขอบเขต และถูกข่มเหง ถึงกับมีพระบรม

ราชโองการห้ามเขียนหนังสือศาสนาเป็นภาษาไทยและบาลี ห้ามประกาศศาสนาและชักชวนคนไทย 

มอญ ลาว ให้เป็นคาทอลิก คาทอลิกจึงมีจ านวนลดลงอย่างมาก ประกอบกับในปี พ.ศ. 2310 พม่าบุก

เข้ามาในกรุงสยาม เข้ายึดและท าลาย วัดวาอารมทุกแห่งถูกเผา คริสต์ศาสนิกชนถูกน าไปเป็นเชลย มี

เพียงบางคนที่หนีรอดมาได้และคริสต์ศาสนาแห่งกรุงสยามก็ย่อยยับลง จนเมื่อมีการก่อตั้ง

ราชอาณาจักรขึ้นเป็นราชวงศ์จักรีในปี พ.ศ. 2325  ชาวคริสต์เชื้อสายญวน เขมร และไทยประมาณ
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หนึ่งกลับคืนสู่ประเทศ สังฆราชพร้อมด้วยบาทหลวงชาวฝรั่งเศสได้เข้ามาฟื้นฟูคริสต์ศาสนาให้กลับมามี

ชีพใหม่อีกครั้ง ดังนั้นสถานะของคริสต์ศาสนาจึงเริ่มดีขึ้น ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว คริสต์ศาสนา นิกายโรมันคาทอลิกก็กลับมารุ่งเรืองอีกครั้ง มีการประกาศพระราชกฤษฎีกา

ให้ทุกคนมีสิทธิที่จะเลือกนับถือศาสนา สมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการขยายตัวทางศาสน

จักรมากขึ้น มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลกับมิชชันนารีในการก่อตั้งโรงเรียน เช่น โรงเรียนอัสสัมชัญ 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ เป็นต้น นอกจากด้านการศึกษาและด้าน

การแพทย์แล้ว คณะมิชชันนารีก็ได้มีการช่วยเหลืองานสังคมสงเคราะห์ด้วย เช่น อุปการะหญิงที่ถูก

ทอดทิ้ง หญิงโสเภณี เป็นต้น 

แรงจูงใจในการเผยแพร่ วัตถุประสงค์ และวิธีการเผยแพร่คริสต์ศาสนา  โดยสาเหตุ

การเขา้มาเผยแพร่ศาสนาของมิชชันนารี มีแรงจูงใจมาจากความเชื่อ ความศรัทธาในศาสนาโดยเฉพาะ

ในข้อที่ พระเยซูทรงสั่งบรรดาสาวกไว้ให้ออกไปสั่งสอนนานาชาติ และท าให้เป็นศิษย์ในพระเยซู 

บาทหลวงทั้งหลายจึงถือว่าตนเองเป็นผู้สืบต าแหน่งของบรรดาสาวก  และมีหน้าที่ในการออกประกาศ

ศาสนาทั้งอาณาจักร ซึ่งชาวคริสต์เชื่อว่าศาสนาคริสต์เป็นเพียงศาสนาเดียวที่จริงแท้ และสามารถช่วย

ให้มนุษย์รอดได้ ศาสนาอื่นเป็นเพียงผลผลิตของมนุษย์และปีศาจซาตานเท่านั้น นอกจากนี้ในช่วงยุค

หนึ่งชาวยุโรป การเป็นคริสต์เป็นสิ่งที่เหนือกว่าชนชาติอื่น ทั้งด้านเศรษฐกิจ การ เมือง สังคมและ

วัฒนธรรม หรืออีกนัยการเป็นคริสต์ถูกมองว่าเป็นผู้มีอารยธรรม  ซึ่งในยุคล่าอาณานิคมเหล่า

มิชชันนารีได้ท างานควบคู่กับนักล่าอาณานิคมที่ต้องออกหาดินแดน ทรัพยากร ส่วนมิชชันนารีก็ต้องหา

สมาชิกของพระศาสนจักรเพิ่มขึ้น ตามพระประสงค์ของพระเยซู แต่การท างานของมิชชันนารีต้อง

ขึ้นอยู่กับกระทรวงการเผยแพร่ความเชื่อ ซึ่งมีหลักที่มิชชันนารีต้องยึดถือตามหลายข้อด้วยกัน 

กล่าวคือ 

มิชชันนารีจะต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับท้องถิ่นนั้นๆ และไม่ยัดเหยียดวัฒนธรรมให้แก่

ชนชาติเหล่านั้น มิชชันนารีต้องไม่ข้องเกี่ยวกับการเมืองและผู้มีอิทธิพล มิชชันนารี

จะต้องมีความอดทนต่อความล าบากที่พบเจอ และจะต้องตั้งโรงเรียนขึ้นทั่วไป เอาใจ

ใส่ในการสอนเยาวชนโดยไม่คิดค่าเล่าเรียนจะต้องสอนภาษาและสอนหลักศาสนา

เป็นภาษาพื้นเมืองควบคู่กันไป (เสรี พงศ์พิศ, 2527: 5-20) 
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การที่มิชชันนารีได้เดินเข้ามาสอนศาสนาในต่างแดนเป็นเพราะพระวาจาของพระเยซู ที่

ต้องการเผยแพร่ศาสนาให้ออกไปอย่างกว้าง โดยแนวทางการปฏิบัติของมิชชันนารีก็ล้วนแต่เป็น

หลักเกณฑ์ที่ยึดถือกันมาและเป็นในรูปแบบเดียวกัน และเนื่องด้วยประเทศไทยเป็นสังคมที่มีเสรีภาพ

ในการเลือกนับถือศาสนา ประกอบกับชาวไทยเป็นผู้ที่ เลื่อมใส ศรัทธาในศาสนา และมีการนับถือ

ศาสนาที่ต่างกันออกไปจึงท าให้การเผยแพร่คริสต์ศาสนาในประเทศไทยด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง

เมื่อกล่าวถึงการเผยแพร่และการชักจูงให้เข้าศาสนาของคริสต์ศาสนาก็จะเห็นรูปแบบที่แตกต่างกัน

ออกไปอยู่หลายวิธีดังนี้ 1) วิธีคณะทูต การเผยแพร่คริสต์ศาสนาในลักษณะนี้เกิดขึ้นในช่วงแรกๆของ

การเผยแพร่ โดยทูตคณะทูตที่เผยแพร่จะติดตามมากับคณะทูตทางราชการ และออกเผยแพร่ให้กับ

ประชาชนทั่วไปในประเทศ 2) วิธีสัมพันธไมตรี การเผยแพร่ในรูปแบบนี้เกิดจากผู้น าสูงสุดของคริสต์

ศาสนาต้องการเผยแพร่ศาสนาให้ได้รับศาสนิกชนจ านวนมาก จึงใช้วิธีผูกสัมพันธไมตรีกับผู้น าของ

ประเทศ เช่น สมัยพระนารายณ์มหาราชมีพระราชสารทางไมตรีของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส

ทูลเชิญให้สมเด็จพระนารายณ์เปลี่ยนศาสนามานับถือคริสต์ เป็นต้น 3) วิธีคณะราชทูต เป็นวิธการ

เผยแพร่ศาสนาที่ดูเป็นทางการมากยิ่งขึ้น โดยวิธีแต่งตั้งมาจากหน่วยงานของประเทศที่ต้องการจะ

เผยแพร่ศาสนาโดยตรงเข้ามาสู่ไทย เช่น คณะราชทูตของเชอวาลิเอร์ สมัยสมเด็จพระนารายณ์

มหาราช 4) วิธีคณะมิชชันนารี การเผยแพร่ในลักษณะนี้ เป็นการเผยแพร่โดยบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ

หลายเรื่อง ซึ่งอยู่ในกลุ่มของคณะมิชชันนารี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ศาสนา เช่น เชี่ยวชาญ

ทางการแพทย์ เชี่ยวชาญทางด้านภาษา 5) วิธีสังคมสงเคราะห์ ในวิธีนี้เป็นการเผยแพร่ศาสนาให้แก่

ชาวบ้านทั่วไป ซึ่งเป็นวิธีที่เข้าถึงประชาชนในหลายระดับ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาไป

จนถึงระดับอุดมศึกษา เช่น การก่อตั้งบ้านเณร เพื่อผลิตนักบวชและให้การศึกษาแก่คนในท้องถิ่น 6) 

วิธีตั้งองค์การและสมาคม วิธีนี้เป็นการเผยแพร่ศาสนาได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว และมีปฏิสัมพันธ์กับ

ประชาชน เช่น สมาคมคริสตจักรแห่งประเทศไทย และ7) วิธีการแบ่งเขตการเผยแพร่ ในรูปแบบนี้

เกิดขึ้นเพื่อแบ่งเขตความรับผิดชอบในการเผยแพร่ศาสนาขององค์กรคริสต์ศาสนา และเพื่อให้การ

เผยแพร่ เป็นไปได้ตามที่ต้องการและมีผู้ รับผิดชอบอย่างชัดเจน เช่น เขตการเผยแพร่ทาง

ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น (เสรี พงศ์พิศ, 2529: 97-101) 

จะเห็นได้ว่า คริสต์ศาสนาได้เข้ามาในประเทศไทยในหลายรูปแบบ ตั้งแต่อดีตที่เรื่องเข้า

มาในลักษณะของการทูต จนถึงปัจจุบันที่มีการตั้งองค์กรแห่งประเทศไทยมีการกระจายการเผยแพร่



25 
 

ศาสนาออกไปในหลายภาคส่วนของประเทศซึ่งหนึ่งในรูปแบบที่เราเห็นอยู่บ่อยครั้งก็คือ การเผยแพร่

ในรูปแบบสังคมสงเคราะห์ที่เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านในท้องที่ทางด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้าน

การศึกษา ด้านเศรษฐกิจ หรือการแพทย์ ทั้งนี้เพราะการเผยแพร่ในลักษณะนี้สามารถเข้าถึงชาวบ้าน

ได้ง่ายดายกว่าอีกทั้งยังเป็นการสร้างความเช่ือใจต่อกันอีกด้วย 

เพื่อเป็นการอธิบายการท างานของคริสต์ศาสนาในประเทศไทยที่เห็นภาพชัดเจนมาก

ยิ่งขึ้น ผู้ศึกษาพบในงานวิจัยเรื่อง “The Study of Christian Mission in Thailand” ของ 

Saad Chaiwan (2527) ซึ่งในงานชิ้นนี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับการเผยแพร่คริสต์ศาสนาในไทยของทั้ง 2 

นิกาย คือ นิกายโรมันคาทอลิก และนิกายโปรแตสแตนท์ ซึ่งทั้งสองนกิายนี้ต่างมีจุดประสงค์หรือมีพันธ

กิจ ที่มีแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่เป็นการเผยแพร่ศาสนาและ ส่วนของการศึกษา ในส่วนของ

การเผยแพร่ศาสนามีด้วยกันสองส านัก คือ กลุ่มที่ให้ความส าคัญเกี่ยวกับคัมภีร์ไบเบิ้ล และกลุ่มที่ให้

ความส าคัญกับความสัมพันธ์ของศาสนา ในกลุ่มแรกถูกสร้างขึ้นโดยนิกายโปรแตสแตนท์ ที่เห็นถึง

ความส าคัญของการสอนศาสนาในหมู่คนนอกศาสนา และท าให้พวกเขาเหล่านั้นกลายเป็นคริสต์ ส่วน

ในกลุ่มที่สอง ก็ท างานท่ามกลางกลุ่มคนนอกศาสนาเช่นกัน ดังนั้นจึงไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยน

พวกเขาเหล่านั้นไปเป็นคริสต์แต่ควรที่จะเผยแพร่ความคิดทางศาสนาให้แก่พวกที่นับถือพุทธมากกว่า  

ในด้านการศึกษาพบได้ทั้งนิกายโรมันคาทอลิก และโปรแตสแตนท์ที่มีการสอนความเชื่อทางศาสนา

คริสต์ควบคู่กับความรู้สมัยใหม่ ให้แก่ชายและหญิง หรือในการปฏิรูปในหลายที่ก็เป็นผลมาจากการ

คริสต์ศาสนา ซึ่งกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมาไม่นานนี้เหล่ามิชชันนารีก็ยังคงให้ความส าคัญกับการจูงใจและ

เผยแพร่ศาสนาในสังคมไทย (Chaiwan, 2527) 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับคริสต์ศาสนา และการเผยแพร่คริสต์ศาสนาใน

ไทยพบว่า คริสต์ศาสนาเริ่มแพร่กระจายเข้ามาสู่ประเทศไทยหลายร้อยปีมาแล้ว โดยมาจากทั้งการเข้า

มาล่าอาณานิคมของตะวันตก และการเข้ามาค้าขายทางเรือในช่วงอยุธยา ซึ่งการพยายามอดทนข้าม

น้ า ข้ามทะเลของเหล่าหมอสอนศาสนา หรือมิชชันนารีก็มาจากพันธกิจทางศาสนา ที่ต้องการเผยแพร่

คริสต์ศาสนาให้เป็นที่รู้จักของคนในทุกพื้นที่ โดยเผยแพร่ด้วยหลากหลายวิธี แต่หนึ่ง ในวิธีที่สามารถ

เข้าถึงชาวบ้านมากที่สุดก็ด้านสังเคราะห์ เราจะเห็นภาพการก่อตั้งโรงเรียนคริสต์ในประเทศตั้งแต่ใน

สมัยอยุธยาที่มีการก่อต้ังบ้านเณร หรือ สถานศึกษา เพื่อเป็นการมอบความรู้และวิทยาการต่างๆ จนถึง

ในปัจจุบันก็พบโรงเรียนคริสต์ในประเทศไทยจ านวนมากทั้งในพื้นที่เมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานคร 
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และพื้นที่ตามต่างจังหวัดอีกด้วย ส าหรับในพื้นที่ในจังหวัดสมุทรสาครการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ก็พบ

เห็นในลักษณะนั้นเช่นกัน กล่าวคือ คริสต์ศาสนาได้เข้ามามีบทบาททางด้านการศึกษาแก่เด็กในพื้นที่ 

โดยการตั้งศูนย์คาทอลิกเพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านการศึกษา และด้านอื่นๆแก่คนในชุมชน ให้เกิด

แรงจูงใจและสร้างความคุ้นเคยต่อการเข้ามาของคริสต์ศาสนาในพื้นที่ ซึ่งในพื้นที่ศูนย์คาทอลิกนักบุญ

อันนาไม่เพียงแต่จะเห็นการช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์เท่านั้น แต่เรายังเห็นถึงการพยายามช่วย

ธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุใ์ห้แก่กลุ่มเด็กอพยพย้ายถิ่น ให้เด็กกลุ่มนี้เห็นถึงคุณค่าของชาติพันธุ์ตนเอง 

และรักษาความเป็นชาติพันธุ์เหล่านั้นไว้ 

แรงงานข้ามชาติ และเด็กข้ามชาติ  

 “แรงงานข้ามชาติ” หรือที่เรียกตามภาษาราชการว่า “แรงงานต่างด้าว” เป็น

ปรากฏการณ์ที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายของแรงงานจากประเทศหนึ่งไปสู่อีกประเทศหนึ่ง โดยมีลักษณะ

ที่มีปฏิสัมพันธ์กับอีกสังคมหรืออีกวัฒนธรรมผ่านการว่าจ้างแรงงาน  ซึ่งจะพบการเคลื่อนย้ายใน

ลักษณะนี้ในแทบภูมิภาคของโลก จนอาจกล่าวได้ว่าแรงงานข้ามชาติเป็นปรากฏการณ์ของวัฒนธรรม

โลกาภิวัตน์ที่มีลักษณะร่วมที่ส าคัญ 5 ประการ คือ ประการแรก แรงงานข้ามชาติเป็นปรากฏการณ์

ระดับนานาชาติ เนื่องจากเป็นการเดินทางจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศ สะท้อนให้เห็นการเปิด

กว้างทางพรมแดนของรัฐชาติมากขึ้น ประการที่สอง แรงงานข้ามชาติคือ การไหลเวียนแรงงานจาก

ประเทศเกษตรกรรมไปยังประเทศอุตสาหกรรม หรือประเทศที่ด้อยพัฒนาไปยังประเทศที่พัฒนากว่า 

ประการที่สาม ความยากจน และความต้องการโอกาสที่ดีในชีวิตยังเป็นแรงผลักดันที่ส าคัญในการ

เคลื่อนย้ายแรงงาน ประการที่สี่ ปมปัญหาแรงงานข้ามชาติมีความซับซ้อน และหลากหลายมากขึ้ น 

และประการสุดท้าย แรงงานข้ามชาติเป็นปรากฏการณ์ที่สะท้อนให้เห็นว่าสังคมนานาชาติในโลก

สมัยใหม่มีการติดต่อกันทางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมมากขึ้น (อดิศร เกิดมงคล และบุษย

รัตน์ กาญจนประดิษฐ์, 2550) 

ในปัจจุบันโลกเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ที่ทุกอย่างเชื่อมต่อกันหมด ท าให้มีจ านวนแรงงานข้าม

ชาติย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศอื่นๆมากขึ้น และกลายเป็นปรากฏการณ์ที่หลายหน่วยงานต่างให้ความ

สนใจ จากการรวบรวมวรรณกรรมที่เกี่ยวกับแรงงานข้ามผู้ศึกษาพบทั้ง บทความ หนังสือ และงานวิจัย 

จ านวนมากที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแรงงานข้ามชาตินี้ 
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การย้ายถิ่นฐานถือเป็นรูปแบบทางธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เกิดในวัฒนธรรมของมนุษย์ทั่ว

โลก การอพยพย้ายถิ่นมักมีปัจจัยและเงื่อนไขทางด้านการเมือง และเศรษฐกิจเข้าไปเกี่ยวข้อง โดยผู้คน

จากประเทศด้อยพัฒนามักจะย้ายถิ่นไปในประเทศที่ดีกว่า หรือมีเสรีทางการค้ามากกว่าประเทศของ

ตน  ซึ่งแรงผลักดันที่ท าให้ออกจากประเทศต้นทางมายังประเทศปลายทางมีทั้ง ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ า

ในประเทศ ปัญหาทางการเมืองภายใน การขาดแคลนด้านการศึกษา  ส่วนแรงดึงดูดจากประเทศ

ปลายทางส่วนมากมาจากการขาดแคลนแรงงานภายในประเทศและค่าแรงที่สูงกว่า มีความมั่นคง

ทางการเมืองและมีความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ ท าให้แรงงานที่เข้ามา มีโอกาสทางด้านการ

ท างานและด้านการศึกษา (ศศิธร ศิลป์วุฒยา, 2557: 181-206) 

ส าหรับในประเทศไทยที่เป็นหนึ่งในประเทศที่เปิดกว้างทางด้านเศรษฐกิจมากที่สุดใน

ทวีปเอเชีย และมีส่วนร่วมอย่างมากในการแลกเปลี่ยนกับนานาชาติ ทั้งในเรื่อง การลงทุน เทคโนโลยี 

การค้า และการท่องเที่ยว ท าให้ประเทศไทยเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติ 

และกลายเป็นทั้งประเทศต้นทางและประเทศปลายทางของการอพยพย้ายถิ่น ไม่เพียงแรงงานไทย

จ านวนมากที่ไปเสาะแสวหางานที่ดีกว่าในประเทศที่เจริญแล้วเท่านั้น แต่แรงงานการภายนอกประเทศ

โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบ้านก็เข้ามาท างานในประเทศไทยมากเช่นกัน ทั้งนี้เป็นเพราะการเจริญเติบโต

ทางด้านเศรษฐกิจและค่าแรงในประเทศไทยดีกว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่าง พม่า ลาว และกัมพูชา 

แรงงานพม่า ถือเป็นหนึ่งในชาติพันธุ์ที่มีจ านวนมากที่สุดที่เข้ามาในประเทศไทย และมีเป็นกลุ่มที่มี

ความพิเศษมากกว่ากลุ่มอื่น (ศศิธร ศิลป์วุฒยา, 2557: 181-206) 

พม่าเริ่มข้ามพรมแดนมาตั้งแต่เริ่มมีการเปลี่ยนรูปแบบทางการเมืองในพม่า รัฐบาลพม่า

ยึดอ านาจเข้าสู่ศูนย์กลาง มีความขัดแย้งทางด้านการเมืองเกิดขึ้นอย่างต่อเนือ่ง อีกทั้งยังมีปัญหาการใช้

ความรุนแรงของรัฐบาลกับชาติพันธุ์ต่างๆในพม่าด้วย นอกจากนี้ในทางเศรษฐกิจรัฐได้เข้ามาควบคุม

กิจการต่างๆในพม่าซึ่งแต่เดิมเป็นของเอกชน ตั้งแต่นั้นมาพม่าก็ประสบกับปัญหาเศรษฐกิจตกต่ า 

เพราะการบริหารงานที่ผิดพลาด และการคอรัปชั่นของรัฐบาล ด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นสาเหตุที่พม่าต้อง

ข้ามชายแดนมายังไทย แม้พวกเขาจะรู้ดีว่ามีความเสี่ยงต่อการโดนจับกลุ่ม และอาจถูกล่อลวงไปขาย

ได้ การข้ามพรมแดนจ านวนมาของพม่าท าให้เกิดความสนใจและมีหนังสือหลายเล่มกล่าวถึงแรงงาน

เหล่านี้ (อดิศร เกิดมงคล และบุษยรัตน์ กาญจนประดิษฐ์, 2550) 
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รายงานเรื่อง “นายหน้ากับกระบวนการย้ายถิ่นแรงงานข้ามชาติ สัญชาติพม่า 

กรณีศึกษา แรงงานข้ามชาติ และครอบครัว ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร” โดย สมพงศ์ สระแก้ว  

และปฎิมา ตั้งปรัชญากูล  (2548) ได้ศึกษาถึงแรงงานข้ามชาติ สัญชาติพม่าที่เข้ามาท างานในประเทศ

ไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงมากเป็น

อันดับต้นๆของประเทศ และก็เป็นจังหวัดที่มีการพูดถึงแรงงานข้ามชาติอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากปัญหา

การขาดแคลนแรงงานไทย ในภาคธุรกิจประมง อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับประมงไทย การแปรรูปอาหาร

ในโรงงานขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ท าให้ผู้ประกอบการต้องหาแรงงานทดแทน ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือ

แรงงานข้ามชาติที่หลบหนีเข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมาย จึงท าให้จังหวัดสมุทรสาครเองก็ต้องพบกับ

ปัญหาการบริหารจัดการแรงงานในพื้นที่ให้เข้าทาง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในปัญหานี้ ก็พยายามที่จะ

ผลักดันให้รัฐบาลตอบสนองกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานและจะสามารถน าเข้าแรงงานข้ามชาติได้

อย่างถูกกฎหมาย นอกจากนี้รายงานฉบับนี้ยังกล่าวถึง ปัญหาที่แรงงานข้ามชาติต้องพบเจอจากการ

กระท าของนายหน้า ไม่ว่าจะเป็น แรงงานที่ถูกบังคับใช้แรงงาน การตกเป็นผู้ค้ามนุษย์ การถูกโกง

ค่าจ้าง การกระท าเหล่านี้หากดูภายนอกอาจพบว่าเป็นการกระท าของนายจ้างแต่ในความเป็นจริงแล้ว

ส่วนหนึ่งเกิดจากนายหน้านั่นเอง 

จากงานศึกษาของสมพงศ์ และปฎิมาสะท้อนให้เห็นว่า เกิดความไม่เสมอภาคในสถานะ

ทางสังคมของแรงงานข้ามชาติ แรงงานเหล่านี้เมื่อเข้ามาสู่ประเทศปลายทางจะกลายเป็นเสมือนคน

กลุ่มน้อยหรือชายขอบในสังคม ที่ไม่มีสิทธิในการต่อรองใดๆ แต่เนื่องจากแรงผลักดันในด้านต่างๆจาก

ประเทศต้นทาง ไม่ว่าจะเป็น ความไม่เสถียรภาพทางการเมือง ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ท าให้แรงงาน

เหล่านี้เลือกที่จะออกมาสู่ประเทศอื่นมากกว่าที่จะทนอยู่ในประเทศตนเอง 

 นอกจากนี้ในงานสารนิพนธ์เรื่อง “คนพลัดถิ่นในยุคโลกาภิวัตน์ กรณีศึกษาแรงงาน

ต่างด้าวชาวพม่า โรงงานอุตสาหกรรมรุ่งเจริญยางไทย” โดย ธีรยุทธ รัตนวงศ์ (2545) เป็น

การศึกษาเกี่ยวกับแรงงานพม่าที่เข้ามาในไทยในยุคโลกาภิวัตน์ที่ทุกอย่างสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้

อย่างง่ายดาย ซึ่งในหลายปีที่ผ่านมาเกิดกระแสการอพยพโยกย้ายถิ่นเกิดขึ้นในประเทศพม่าและจาก

พม่าสู่ประเทศใกล้เคียงจ านวนมากซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการอพยพย้ายถิ่นส่วนหนึ่งก็มาจากนโยบาย

ภายในประเทศพม่าเอง ทั้งด้านการเมืองด้วยพม่าเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบเผด็จการ มีการ

กวาดล้างพรรคการเมืองที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลอยู่ตลอดเวลา และมีความขัดแย้งทางการเมืองอยู่
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บ่อยครั้ง ส่งผลให้เกิดการอพยพเคลื่อนย้ายของประชากรอย่างมาก โดยเฉพาะในหมู่ชนกลุ่มน้อย ด้าน

เศรษฐกิจ รัฐบาลพม่าได้มีนโยบาย เปิดประตูการค้าเสรี ท าให้เศรษฐกิจบริเวณชายแดนขยายตัว และ

มีความเสรีมากขึ้น ซึ่งความกดดันต่างๆที่ได้รับจากแนวนโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาลพม่า 

เป็นปัจจัยผลักดันให้เกิดกระแสการอพยพย้ายถิ่นเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านนั้นคือ ประเทศไทย 

เนื่องจากภาวะความเติบติทางด้านเศรษฐกิจและระบบสาธารณูปโภคที่ก้าวหน้าท าให้ประเทศไทยเป็น

พื้นที่ที่เหมาะแก่การอพยพเข้ามา ซึ่งกลุ่มที่เข้ามาก็มีด้วยกันหลายชาติพันธุ์จากถิ่นต่างๆของพม่า และ

มีการพูดภาษาที่ต่างกันออกไป นอกจากนี้แรงงานส่วนใหญ่ที่เข้ามามักอยู่ในรูปแบบการลักลอบเข้ามา

อย่างผิดกฎหมาย ท างานเป็นแรงงานราคาถูกในเภทงานที่คนไทยไม่นิยมท า เช่น งานที่เสี่ยงอันตราย 

งานเกี่ยวกับสิ่งสกปรก หรืองานที่เกี่ยวกับสารเคมี แรงงานเหล่านี้จึงมีคุณภาพชีวิตที่ต่ าและไม่ได้รับ

ความเสมอภาคในสังคม 

ผลงานทั้งสองเรื่องอาจกล่าวได้ว่า ในปัจจุบันมีแรงงานพม่าจ านวนมากที่ท างานประเภท

เสี่ยงอันตราย สกปรก และล าบากเพื่อแลกกับค่าแรงที่ต่ ากว่าอัตราการจ้างงานขั้นต่ าในประเทศไทย 

แรงงานข้ามชาติเหล่านี้มีชีวิตอยู่ท่ามกลางความหวาดกลัวจากการถูกส่งกลับ รวมทั้งต้องเผชิญกับการ

ปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมของนายจ้าง และภาครัฐ ต้องทนอยู่กับงานที่ไม่ได้มาตรฐานและไม่มีความ

ปลอดภัย แต่แรงงานกลุ่มนี้ก็ยังคงทนที่จะใช้ชีวิตอยู่ในประเทศปลายทางมากกว่า จะกลับไปพบเจอ

กับความล าบาก ความไม่แน่นอนทางเสถียรภาพทางการเมือง และเศรษฐกิจที่ต้นต่ าจากประเทศต้น

ทาง 

การศึกษาเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติไม่ได้หยุดเพียงตัวบุคคลเท่านั้นแต่ยั งพบว่ามี

การศึกษาไปถึงในระดับครอบครัว เมื่อแรงงานข้ามชาติอพยพเข้ามาสู่ประเทศปลายทางแล้วย่อมเกิด

การตั้งถิ่นฐานจนกลายเป็นครอบครัวขึ้น หรือในบางรายก็เป็นการอพยพย้ายถิ่นทั้งครอบครัวมาจาก

ประเทศต้นทาง จนเกิดเป็นค าว่า “ครัวเรือนข้ามพรมแดน” ซึ่งหมายถึงครัวเรือนที่มีสมาชิกบางคน

เลือกที่จะย้ายถิ่นระหว่างประเทศและใช้ชีวิตในต่างประเทศด้วยเหตุผลที่หลากหลาย เช่น ประกอบ

อาชีพ เรียนหนังสือ เป็นต้น หรือในบางครั้ง ครัวเรือนข้ามพรมแดนก็หมายถึง ครัวเรือนพลัดถิ่น

อาจจะถาวรหรือชั่วคราวจากสถานการณ์ภาวะสงครามหรือความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศ

หรือในบางครั้งอาจมาจากการแต่งงานข้ามชาติ จากเหตุผลที่กล่าวมาเราจะพบหลักร่วมกันคือ การ

แสวงหาชีวิตที่ดีกว่า การมีงานท า การได้ค่าจ้างที่ดีกว่า เป็นต้น ครัวเรือนที่ข้ามพรมแดนเราจะพบได้
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บริเวณพื้นที่ระหว่างชายแดนของสองประเทศจะมีความซับซ้อนมากกว่าพื้นที่อื่นในชาติ และบริบท

ทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่ชายแดนแต่ละแห่งมักมีส่วนเกี่ยวข้องต่อปรากฏการณ์การข้ามชาติ

มากกว่ากระแสโลกาภิวัตน์ การข้ามชาติของประชากรมักท้าทายต่อความต้องการควบคุมประชากร

ต่างด้าว เพื่อสงวนความมั่นคงของชาติไว้ ดังนั้นการมองประชากรต่างด้าวแบบคู่ตรงข้าม คือ เรากับ

คนอื่น ซึ่งค าว่าคนอื่นมาควบคู่กับค าว่า ภัย ด้วยเช่นกัน กลุ่มคนเหล่านี้จึงกลายสภาพเป็นคนชายขอบ

หรือคนชายแดนที่แทบไม่มีอ านาจต่อรองใดๆกับรัฐชาติที่อาศัย (สุชาดา ทวีสิทธิ์ และสุรสม กฤษณะ

จูฑะ, 2555: 145-151) 

จากค าว่า  “ครอบครัวข้ามพรมแดน” น าไปสู่การศึกษาเด็กข้ามชาติที่เป็นเหมือน

ผู้ติดตามที่มากับครอบครัว หรือแรงงานข้ามชาติ จากหนังสือเรื่อง “การย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติ

ในประเทศไทย” โดย Jerrold W. Huguet และSureeporn Punpuing (2548) พบว่าการศึกษาเด็ก

ข้ามชาติ และบุตรของแรงงานข้ามชาติเป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่เป็นปัญหาส าคัญของการย้ายถิ่นข้ามแดน 

ในจ านวนบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ย้ายถิ่นกับกระทรวงมหาดไทย ในเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2547 มี 

93,000 คนที่อายุต่ ากว่า 15 ปี ในจ านวนนี้เป็นเด็กที่อายุต่ ากว่า 12 ปีจากประเทศพม่า 63,000 คน 

ซึ่งนับเป็น 6.9% ของจ านวนบุคคลจากประเทศพม่า ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าผู้ย้ายถิ่นจากประเทศอื่นๆ 

ซึ่งโดยหลักการแล้วบุคคลที่ขึ้นทะเบียนมีสิทธิได้รับบริการทางสังคมในประเทศไทย รวมถึงได้เข้า

โรงเรียนรัฐท้องถิ่น 

แต่อัตราการเข้ารับการศึกษาของเด็กข้ามชาติกลับอยู่ในปริมาณที่ต่ ามาก ที่เป็นเป็น

เช่นนี ้เพราะเด็กข้ามชาติจ านวนมากที่ได้รับการศึกษาเป็นบุตรของคนงานวิชาชีพเฉพาะที่มีใบอนุญาต

ท างาน แทนที่จะเป็นเด็กที่ลงทะเบียนในกระทรวงมหาดไทย นอกจากนี้ยังพบปัญหาว่าโรงเรียนใน

ท้องถิ่นไม่ยอมรับบุตรของผู้ย้ายถิ่นเข้าโรงเรียน เมื่อค านึงถึงรายได้ระดับต่ าของคนเหล่านี้ค่าเล่าเรียนก็

อาจเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ขัดขวางผู้ย้ายถิ่นหลายครอบครัวในการส่งบุตรเข้าโรงเรียน การที่แรงงานข้ามชาติ

ไม่เป็นที่ยอมรับในชุมชน อาจท าให้แรงงานหลายครอบครัวไม่พร้อมที่จะต่อสู้เพื่อสิทธิของตนกับ

เจ้าหน้าที่รัฐ 

จากการสอบถามแรงงานข้ามชาติบางคนใน พื้นที่สมุทรสาครยังพบว่า มีเด็กข้ามถิ่นใน

พื้นที่อีกจ านวน 2,800 คนแต่ไม่ทราบว่าใครบ้างที่เข้าเรียนในโรงเรียนไทย เด็กประมาณ 100 คนจะ

ไปรวมตัวกันที่วัดในท้องถิ่น  ซึ่งเป็นการให้การศึกษาอย่างไม่เป็นทางการ เด็กโตจ านวนมากจึงเข้า
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ท างานในสถานะแรงงานผิดกฎหมาย และไม่ได้รับการศึกษา ส่วนเด็กเล็กแม้ว่ามีอัตราการเข้ารับ

การศึกษามากกว่า แต่การเรียนการสอนในประเทศไทยก็ยังคงเป็นภาษาไทย ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการ

เรียนส าหรับเด็กหลายคน และอาจหมายความว่าการศึกษาของพวกเขาเพียงประโยชน์เพียงเล็กน้อย

เท่านั้น 

นอกจากนี้ผู้ศึกษายังพบงานที่เกี่ยวกับการศึกษาของเด็กข้ามชาติใน บทความเรื่อง 

“การศึกษาถ้วนหน้า: เด็กข้ามชาติในสวนยางพารามีโอกาสหรือไม่?” โดย มาลี สันภูวรรณ (2555) 

บทความเรื่องนี้เป็นบทความที่ศึกษาแนวคิดชายขอบที่ว่าด้วยเรื่องความเป็นอื่น มาใช้อธิบาย

ปรากฏการณ์การเข้าถึงการศึกษาของเด็กข้ามชาติภายใต้นโยบายการศึกษาถ้วนหน้าของรัฐบาล โดย

ท าการสัมภาษณ์เด็กข้ามชาติ และผู้ปกครองที่อยู่ในสวนยางพาราจ านวน 230 คน จากการศึกษา

พบว่า การข้ามพรมแดนจากสถานที่หนึ่งเพื่อมาเป็นอื่นในอีกสถานที่หนึ่ง มาจากแรงบีบคั้นทาง

เศรษฐกิจ และการเมือง ท าให้ในแต่ละปีมีแรงงานข้ามชาติจ านวนมาเดินทางข้ามพรมแดนมายัง

ประเทศไทย ซึ่งในจ านวนก็มีผู้ติดตามที่เป็นเด็กมาพร้อมกับแรงงานเหล่านั้น มีการคาดประมาณว่าเด็ก

ข้ามชาติอายุต่ ากว่า 17 ปี ที่เป็นแรงงาน และผู้ติดตามในไทยจ านวน 200,00-400,000 คน ในแต่ละปี

ก็มีเด็กที่เป็นลูกของแรงงานข้ามชาติเกิดในประเทศไทยอีกจ านวนหนึ่ง บ้างก็เกิดที่โรงพยาบาล บ้างก็

เกิดที่บ้าน หรือที่พักอาศัย ท าให้เป็นการยากที่จะทราบจ านวนที่แน่นอนของเด็กข้ามชาติในประเทศ

ไทย  

ดังนั้นรัฐจึงต้องค านึงถึงการได้รับการศึกษาในประเทศของเด็กข้ามชาติ ตามนโยบาย 

“การศึกษาถ้วนหน้า” ที่เขียนขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ที่ต้องการให้เด็กทุกคนในประเทศไทย ไม่ว่าจะ

อยู่สถานะ หรือชนชาติใดก็ตามได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม แต่ด้วยความ “เป็นอื่น” ท าให้การ

เข้าถึงศาสนาของเด็กข้ามชาติมีปัญหาหลายประการไม่ว่าจะเป็น ปัจจัยทางด้านตัวเด็ก และครอบครัว 

ปัจจัยจากการปฏิบัติงานด้านการศึกษาของภาครัฐ ซึ่งหากพิจารณาปัจจัยพิจารณาปัจจัยที่ท าให้เด็ก

ข้ามชาติไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาในระบบได้ ก็พบว่า ทางด้านตัวเด็กเองนั้น เกิดจากปัญหาทางด้าน

ภาษาที่เด็กไม่สามารถเข้าในภาษาไทย จึงท าให้การสื่อสาร และการรับการศึกษาในโรงเรียนเป็นเรื่องที่

ยาก นอกจากนี้เด็กบางส่วนยังต้องท างานให้กับครอบครัว ละบางส่วนไม่สามารถเดินทางมาโรงเรียน

ได้เพราะ อยู่ห่างไกลจึงท าให้เดินทางมาล าบาก ปัจจัยทางด้านครอบครัว ในบางครอบครัวผู้ปกครอง

ไม่เห็นถึงความส าคัญของการได้รับการศึกษา จึงท าให้ไม่สนใจที่จะด าเนินการพาบุตรเข้า เรียน อีก
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ประเด็นคือแรงงานข้ามชาติครอบครัวกลัวการติดต่องานกับรัฐ เพราะตนเองเข้ามาท างานอย่างผิด

กฎหมายท าให้กลัวการส่งกลับประเทศต้นทาง ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานของภาครัฐ เนื่องจากในบาง

โรงเรียนไม่ให้เด็กเข้ารับการศึกษาเพราะกลัวว่าจะผิดกฎระเบียบ หรือบางโรงเรียนก็กลัวไม่ได้รับเงิน

รายหัว เพราะเข้าใจผิดว่ารัฐจ่ายเฉพาะเด็กไทยเท่านั้น หรือในบางกรณีเด็กสามารถเข้าไปเรียนใน

โรงเรียนรัฐได้แต่ไม่ได้รับใบรับรองเมื่อจบหลักสูตรแล้ว เป็นต้น 

ด้วยเหตุนี้เองจึงท าให้เด็กข้ามชาติส่วนหนึ่งไม่มีโอกาสได้รับการศึกษาใดเลย หรือเด็ก

ข้ามชาติส่วนหนึ่งหาทางเลือกศึกษาโดยเข้าเรียนในศูนย์การเรียนรู้ที่ด าเนินการโดยองค์กรพัฒนา

เอกชน แต่ศูนย์เหล่านี้ส่วนใหญ่ หรือเกือบทั้งหมดไม่ได้รับการยอมรับโดยกระทรวงศึกษาธิการ จะเห็น

ได้ว่าการที่เด็กข้ามชาติมีข้อจ ากัดในหลายปัจจัยที่ท าให้ไม่สามารถได้รับการศึกษาในโรงเรียนรัฐได้ ท า

เด็กข้ามชาติบางกลุ่มดังที่กล่าวมาในข้างต้นเลือกที่จะเรียนในศูนย์การเรียนรู้ ซึ่งกรณีของศูนย์คาทอลิก

นักบุญอันนาเพื่อเด็กอพยพย้ายถิ่น ก็เป็นอีกศูนย์การเรียนรู้หนึ่งที่เปิดโอกาสให้กับเด็กข้ามชาติเข้ารับ

การศึกษา จากการช่วยเหลือ และสนับสนุนของกลุ่มคริสต์ศาสนา นิกายโรมันคาทอลิก ถึงแม้ว่าศูนย์

การเรียนรู้แห่งนี้จะไม่มีหลักสูตรที่เป็นมาตรฐาน แต่การที่เด็กได้รับการศึกษาโดยผ่านศูนย์ก็อาจจะเป็น

อีกช่องทางหน่ึงที่เปิดโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กเพื่อใช้ในการต่อยอดทางความรู้ต่อไป นอกจากนี้การ

ที่ลักษณะการด าเนินงานของศูนย์คาทอลิกมีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของเด็ก  ยิ่ง

เป็นการสนับสนุนให้อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ที่มาจากประเทศต้นทางยังคงธ ารงอยู่ได้ในสภาวะแวดล้อม

ของประเทศปลายทางที่เด็กเหล่านี้อพยพเข้ามา 

การเผยแพรศ่าสนาในกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย 

งานวรรณกรรมในส่วนนี้จะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของคริสต์ศาสนา กับกลุ่มชาติ

พันธุ์ในประเทศไทย ผู้ศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างคริสต์ศาสนากับกลุ่มชาติพันธุ์โดยส่วนใหญ่

แล้วจะเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ศาสนา ซึ่งคริสต์มักมีรูปแบบในการเผยแพร่ศาสนาโดยการให้ความ

ช่วยเหลือกลุ่มคนเหล่านี้ เนื่องด้วยกลุ่มชาติพันธุ์โดยมากมักเป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับความเสมอภาคจาก

สังคม และมักจะตกเป็นชายขอบของสังคมอยู่เสมอ คริสต์ศาสนาจึงเปรียบเสมือนหน่วยอาสาสมัครที่

เข้าไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ควบคู่ไปกับการเผยแพร่ศาสนา และชักชวนผู้ที่สนใจให้เปลี่ยนศาสนา

ด้วย 
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การเผยแพร่ของคริสต์ศาสนาในประเทศไทยเปิดรับศาสนาใหม่ที่เข้ามาอย่างเสรี ตั้งแต่

อดีตจนถึงปัจจุบัน ท าให้เห็นรูปแบบการเผยแพร่คริสต์ศาสนาในไทยอย่างหลากหลาย อาทิเช่น เข้ามา

ในลักษณะความสัมพันธ์ทางการฑูตในช่วงกรุงศรีอยุธยา เข้ามาด้วยรูปแบบมิชชันนารีหรือหมอสอน

ศาสนาทีม่ีความรู้ และมีวิทยาการใหม่ๆ เข้ามาในลักษณะของการสังคมสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือคนใน

ท้องที่ เป็นต้น จะเห็นได้การเข้ามาให้การช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่คริสต์

ศาสนาใช้เพื่อเผยแพร่ศาสนา ซึ่งไม่เพียงเป็นการดึงภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่การเผยแพร่แล้ว การเผยแพร่

ในรูปแบบนี้ยังสามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้ง่าย และมีความหลากหลายมากที่สุดอีกด้วย 

พบว่าการเข้ามาของคริสต์ศาสนาเหมือนเป็นการหยิบยื่นความเจริญจากตะวันตก ให้แก่

คนในท้องถิ่นที่ตะวันตกมองว่าเป็นพวกป่าเถื่อน คริสต์ศาสนาจึงถูกใช้เป็นเครื่องมือทางวัฒนธรรมที่

ตะวันตกคิดว่าเป็นการเข้าไปพัฒนาในประเทศต่างๆในตะวันออก (รุ่งนภา พราหมณ์วงศ์, 2544) และ

ด้วยเหตุนี้ปรากฏภาพคริสต์ศาสนาพยายามเข้าไปเผยแพร่ศาสนาให้แก่กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในประเทศ

ไทย ซึ่งผู้ศึกษาได้รวบรวมงามวิจัยต่างๆ และได้แบ่งการเข้าไปช่วยเหลือเพื่อการเผยแพร่ศาสนา

ออกเป็น 3 ประการ กล่าวคือ ประการแรก ด้านสังคม ประการที่สอง ด้านเศรษฐกิจ และประการ

สุดท้าย ด้านการศึกษา 

ด้านสังคม การเปลี่ยนไปนับถือคริสต์ศาสนาอาจเป็นการเลื่อนสถานภาพทางสังคมให้แก่

กลุ่มชาติพันธุ์ได้ ซึ่งในด้านนี้พบงานวิจัยสองเรื่องได้แก่ งานวิทยานิพนธ์เรื่อง“การธ ารงชาติพันธุ์ของ

ชุมชนชาวจีนคาทอลิกผ่านพิธีศพ : กรณีศึกษาชุมชนคาทอลิก บ้านบางนกแขวก ต าบลบางนก

แขวก อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม” โดย รุ่งนภา พราหมณ์วงศ์ (2544) มีจุดมุ่งหมายเพื่อ

ศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการปรับตัวทางสังคมวัฒนธรรมต่อสภาพแวดล้อมท้องถิ่น 

และบทบาทของคริสต์ศาสนาที่มีต่อวิถีชีวิตในชุมชนชาวจีนคาทอลิกบ้านบางนกแขวก จากการศึกษา

พบว่า ชาวจีนเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของการเผยแพร่คริสต์ศาสนาในเอเชีย เนื่องจากศาสนจักรมี

ความเห็นว่าสังคมจีนซึ่งมีรูปเคารพมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก จัดเป็นสังคมบาปจึงเป็นหน้าที่ของคริสต์

ศาสนาที่จะเข้าไปลบล้างความป่าเถื่อนเหล่านั้น  ส าหรับในพื้นที่ชุมชนชาวจีนคาทอลิกการเข้ามาของ

ศาสนาคริสต์เป็นเครื่องมือทางวัฒนธรรมในการเลื่อนสถานภาพทางสังคม และเพื่อสร้างอัตลักษณ์ใหม่

ให้กับกลุ่มของตน การเปลี่ยนความเชื่อ กล่าวได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับภายนอกเพื่อสร้าง
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สถานภาพใหม่ในสังคมไทย กล่าวคือ สถานภาพทางสังคมของชาวจีนในช่วงแรกเป็นคนกลุ่มน้อยของ

สังคม ท าให้ไม่ได้รับการยอมรับจากคนไทย และเป็นกลุ่มที่ขาดโอกาสทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง  

คริสต์ศาสนาจึงเข้ามาเสนอโอกาสให้กับชาวจีน โดยการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ 

และโน้มน้าวให้เห็นโอกาสทางสังคม และเศรษฐกิจ โดยการมอบที่ดินเพื่อตั้งหลักแหล่งถาวร และมี

พื้นที่ท ากินพอสมควรแก่ฐานะ รวมถึงให้ความช่วยเหลือทางการเงิน แต่ต้องแลกกับการเปลี่ยนมานับ

ถือคริสต์ศาสนา และสลัดความเชื่อแบบเดิมทิ้ง ซึ่งเหมือนเป็นการท าลายแบบแผนแบบเดิมของชาวจีน

โดยสิ้นเชิง ซึ่งถึงแม้รูปแบบประเพณีของชาวจีนคาทอลิกจะมีการเปลี่ยนไปแต่ความเชื่อเกี่ยวกับการ

นับถือวิญญาณบรรพบุรุษก็ยังคงอยู่ โดยแสดงออกผ่านพิธีกรรมเกี่ยวกับความตาย 

จากการศึกษางานวิจัยชิ้นนี้ท าให้เห็นการให้การช่วยเหลือกลุ่มคนจีนในด้านสังคมอย่าง

ชัดเจน คริสต์ศาสนาที่ถูกให้ภาพว่าเป็นศาสนาแห่งความเจริญ เมื่อเข้าไปช่วยเหลือคนจีนที่ในช่วงเวลา

นั้นเป็นคนกลุ่มน้อยของสังคมที่ไม่ได้รับการยอมรับ ท าให้คนจีนมีสถานภาพทางสังคมที่ดีขึ้นเมื่อ

เปลี่ยนมานับถือคริสต์ ถึงแม้จะต้องแลกกับการเปลี่ยนแปลงพิธีกรรมต่างๆ แต่ก็เป็นที่ยอมรับว่าการ

เข้าไปของคริสต์ศาสนาในชุมชนชาวจีนท าให้กลุ่มคนเหล่านั้นมีสถานภาพที่ดีขึ้น และมีความเป็นอยู่ที่ดี

ขึ้นจากการช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจด้วย  ซึ่งเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงสถานภาพในลักษณะเช่นนี้

ชัดเจนยิ่งขึ้นในงานวิจัยเรื่อง “ศาสนา และอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์” โดย ขวัญชีวัน บัวแดง 

(2546)  เป็นการศึกษาเกี่ยวกับชาวกระเหรี่ยงทั้งในประเทศไทยและพม่าโดยเน้นไปที่การศึกษา

เรื่องอัตลักษณ์และศาสนาของกะเหรี่ยง  ซึ่งมีการแบ่งเนื้อหาในงานวิจัยออกเป็นสี่บท ในสองบทแรก

จะอธิบายเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของกระเหรี่ยงในพม่า และไทย มีการบรรยายเกี่ยวกับพัฒนาการทาง

ประวัติศาสตร์ ของความสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์ รวมถึงมีการอธิบายประวัติศาสนาการเผยแพร่คริสต์

ศาสนาในพม่า ที่เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1807  

การเข้ามาเผยแพร่ศาสนาในยุคนั้นเน้นการให้โอกาสทางการศึกษาให้แกกระเหรี่ยง 

ท าให้กระเหรี่ยงจากเดิมที่เคยเป็นชาติพันธุ์ที่ถูกข่มเหง มีสถานะที่ต่ ากว่าคนพม่า 

กลับรู้สึกว่าตัวเองได้มีสิทธิที่เหนือกว่าคนเหล่านั้น ด้วยโอกาสทางการศึกษา และ

โอกาสในการท างานร่วมกับอังกฤษซึ่งในขณะนั้นพม่าได้ตกเป็นประเทศในอาณา

นิคม (ขวัญชีวัน บัวแดง, 2546) 
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ศาสนาและความสัมพันธ์กับความเป็นชาติพันธุ์ สิ่งร่วมกันในเรื่องศาสนาของชนกลุ่ม

น้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่มีการจัดตั้งในระดับรัฐ ก็คือการถือศาสนาดั้งเดิมที่เชื่อเรื่อง ผีบรรพบุรุษ

หรือวิญญาณที่ล่วงลับ และเชื่อถือในการด ารงอยู่ของขวัญหรือวิญญาณที่อยู่ในร่างกายคน เน้นการ

แสดงออกในพิธีกรรม ที่เกี่ยวกับต านานและเรื่องเล่า เป็นการเน้นการปฏิบัติและความทรงจ ามากกว่า

ในคัมภีร์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับศาสนาของรัฐ ที่มักยึดถือศาสนาของโลก ไม่ว่าจะเป็น พุทธ คริสต์ 

หรืออิสลาม ศาสนาเหล่านี้เป็นศาสนาที่มีพระเจ้า มีผู้น าทางศาสนาหรือผู้เผยแพร่ศาสนา มีหลักธรรม

ค าสอน ระเบียบปฏิบัติ มีองค์กร  

  ในประเทศไทยมิชชันนารีที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนาในหมู่คนที่นับถือศาสนาพุทธไม่ค่อย

ส าเร็จมากนัก แต่การเผยแพร่ในกลุ่มเผ่าพันธุ์ที่มี วัฒนธรรมต่างจากคนส่วนใหญ่กลับมีความ

กระตือรือร้นมากกว่า ซึ่งถ้าเปรียบเทียบการเผยแพร่คริสต์ศาสนา จากสองประเทศจะพบว่าในพม่า

เห็นถึงผลกระทบความเปลี่ยนแปลงจากการเปลี่ยนศาสนามากกว่าในไทย ทั้งนี้อาจเพราะบริบททาง

สังคมที่มีความแตกต่างกัน  บทสุดท้ายว่าด้วยสถานการณ์ปัจจุบันของการต่อสู้เพื่อชาติพันธุ์ และอัต

ลักษณ์ที่หลายหลายของกระเหรี่ยง 

จะเห็นได้ว่าประเด็นส าคัญในงานชิ้นนี้คือการเข้าไปมีบทบาทของคริสต์ศาสนาในชาติ

พันธ์ุกระเหรี่ยงใน ประเทศพม่า ซึ่งส าหรับพม่าที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์มาก จึงท าให้กระเหรี่

ยงกลายเป็นชายขอบของสังคม ไม่ได้รับสิทธิ และโอกาสทางด้านต่างๆเช่นคนกลุ่มใหญ่ ดังนั้นการที่

คริสต์ศาสนาเข้าไปช่วยเหลือด้านต่างๆแก่กระเหรี่ยง และให้การสิทธิ การยอมรับแก่กระเหรี่ยง ท าให้

กระเหรี่ยงจากที่เคยถูกมองว่าเป็นชนกลุ่มน้อยที่ไม่มีคุณค่า เปลี่ยนแปลงไปเป็นความรู้สึกภูมิใจ และ

รู้สึกว่าตัวเองเหนือกว่าชาติพันธุ์อื่นในพม่า ซึ่งในส่วนนี้ก็จะสะท้อนให้เห็นถึงการเลื่อนสถานภาพทาง

สังคมของกระเหรี่ยงจากการเข้าไปเผยแพร่คริสต์ศาสนาอย่างชัดเจน 

ด้านเศรษฐกิจ ผู้ศึกษาพบงานวิจัยที่กล่าวถึงการเผยแพร่คริสต์ศาสนาโดยการเข้ามา

ช่วยเหลือกลุ่มชาติพันธุ์ ทางด้านเศรษฐกิจอยู่จ านวนมาก หรืออาจกล่าวได้ว่าส่วนใหญ่แล้วการเข้าไป

ช่วยเหลือของคริสต์ศาสนาก็เน้นไปที่ด้านเศรษฐกิจเป็นส าคัญ แตผู่้ศึกษาพบว่างานวิจัยงานนี้มีการเน้น

ถึงด้านเศรษฐกิจมากกว่าด้านอื่น กล่าวคือ ในงานวิจัยเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงศาสนาของชาวเผ่า

กระเหรี่ยง (สะกอ) ในหมู่บ้านภาคเหนือของประเทศไทย”โดย เพียงจิต เทียนย้อย (2534)  มี

จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยการเปลี่ยนแปลงศาสนาของชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง (สะกอ) จากเดิมที่นับ
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ถือผีตามบรรพบุรุษเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ รวมทั้งศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นภายหลังการเปลี่ยนศาสนาและการศึกษาถึงเอกลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยงที่

อยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงด้วย พื้นที่ในการศึกษาคือ หมู่บ้านแม่โต้ หมู่ที่ 2 ต าบลบ่อแก้ว อ าเภอ

สะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหมู่บ้านกระเหรี่ยง มีครัวเรือนทั้งหมด 47 ครัวเรือน ผลการศึกษา

พบว่าปัจจัยที่ท าให้ชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยงเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธได้นั้นมีปัจจัยมาจากทางด้าน

การเมือง ที่รัฐใช้ศาสนาในการท าให้ชาวเขามีความรู้สึกร่วมในความเป็นชาติไทย และไม่เกิดการ

แบ่งแยก ส่วนปัจจัยที่ท าให้ชาวเขาเปลี่ยนศาสนามานับถือศาสนาคริสต์คือ ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ 

ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประการ คือ ประการแรก เป็นการนับถือตามบรรพบุรุษ และตามการแต่งงาน ใน

คริสต์ศาสนาเมื่อแต่งงานเข้ามาอยู่ในครอบครัวคริสต์แล้วต้องมีการเปลี่ยนศาสนาตาม เพราะถ้าไม่

เปลี่ยนศาสนาจะถูกตัดสิทธ์จากการช่วยเหลือในด้านต่าง เช่น การรักษาพยาบาล การแจกผ้าห่มกัน

หนาว และทุนการศึกษา ในประการที่สองเกิดจากการเจ็บป่าวรักษาไม่หายและความยากจน เมื่อ

เปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ก็จะได้รับความช่วยเหลือให้ไปรักษาที่โรงบาลพยาบาล นอกจากนี้ยัง

พบว่าการเปลี่ยนศาสนามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเชื่อ ประเพณีปฏิบัติ และวิถีชีวิตของชาวเผ่า

กระเหรี่ยง แต่เอกลักษณ์ที่ยังคงอยู่คือ ความเป็นคนกระเหรี่ยงที่เรียกตนเองว่า “ปาเกอะญอ” ที่มี

บรรพบุรุษร่วมกันและยังคงมีความรักใคร่สามัคคีและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  

จะเห็นได้ว่าปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจที่คริสต์ศาสนาเข้าไปช่วยเหลือ ทั้งการมอบ

เครื่องนุ่งห่ม การให้ค่ารักษาพยาบาล การให้ทุนการศึกษา ส่งผลให้กระเหรี่ยงในจังหวัดเชียงใหม่ เกิด

แรงจูงใจในการเปลี่ยนศาสนาซึ่งการให้การช่วยเหลือเหล่านี้เป็นเหมือนแรงผลักดันที่ดีที่ท าให้ การ

เผยแพร่ศาสนา และการชักจูงให้เปลี่ยนศาสนาเป็นไปด้วยความง่ายขึ้น ครอบครัวกระเหรี่ยงที่ยากจน 

และต้องการความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจในเรื่องต่างๆ จึงเกิดความสนใจและหันไปนับถือคริสต์

ศาสนา นอกจากนี้ผู้ศึกษายังพบงานวิจัยเรื่อง “งานประกาศคริสต์ศาสนายุคบุกเบิกในกลุ่มลาวโซ่ง” 

โดย เสมอชัย พูลสุวรรณ (2544) ได้เขียนเกี่ยวกับการเข้าไปเผยแพร่ศาสนาในกลุ่มลาวโซ่งว่า ความ

พยายามในการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในลาวโซ่งเริ่มมาตั้งแต่ร้อยกว่าปีก่อน ในคราวที่ ศาสนาจารย์ แด

เนียล แมคกิลวารี มิชชันนารีในคณะเพรสไบทีเรียน ได้เข้าไปเผยแพร่ศาสนากับชาวลาวโซ่งที่เมือง

เพชรบุรี ซึ่งในครั้งนั้น สามารถชักจูงชาวลาวโซ่งให้มาเข้าศาสนาได้เพียงคนเดียวนั้นก็คือ “นายอัง” 

ตามบันทึกแล้วแสดงให้เห็นถึงเหตุผลที่นายอังมาเข้าศาสนาเพราะ เขาเคยเห็นปฏิทินบอกวันเดือนปี
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แบบตะวันตก ที่หมอบลัดเลย์พิมพ์ขึ้น จึงท าให้เกิดความเลื่อมใส คิดว่าถ้าหากฝรั่งสามารถท านายวัน

เดือนล่วงหน้าได้อย่างนั้น ศาสนาของชาวคริสเตียน ก็คงรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสวรรค์และชีวิตหลังความ

ตายดีเช่นกัน แต่นอกจากนายอังและครอบครัวแล้วก็ไม่ปรากฏว่ามีลาวโซ่งคนใดที่เปลี่ยนศาสนาอีก

เลย จนกระทั่งในช่วงหลังมานี้ มีมิชชันนารีโปรแตสแตนท์ พยายามเข้าไปเผยแพร่ศาสนาอีกครั้ง แต่

จ านวนผู้เข้าร่วมก็มีไม่มากนักและส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวยากจนหรือมีปัญหาที่เปลี่ยนศาสนา ในปี 

พ.ศ. 2500 พบข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าเผยแพร่ศาสนาคริสต์ นิกาย คาทอลิกในหมู่ลาวโซ่งโดย 

“มิชชันนารีเข้ามาซื้อที่ดินแล้วมอบให้แกชาวบ้านใช้มาหากิน จึงท าให้สามารถชักจูงชาวลาวโซ่งที่ได้

ความช่วยเหลือด้านที่ดิน ให้มาเข้ารีตเป็นคริสตังได้พอสมควร”  นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ศาสนาใน

ลาวโซ่ง จังหวัดนครปฐม ด้วย มิชชันนารีรุ่นแรกที่เข้าไป คือ คณะ เชิชเซส ออฟ ไครส์ หลังจากนั้น ก็

มีมิชชนันารีเชื้อสายอังกฤษ เดินทางมาเผยแพร่ศาสนาน้ันก็คือ หมอคลาร์ค ท่านนี้ผ่านการอบรมและมี

ความรู้แพทย์สมัยใหม่ ท าให้เกิดการก่อตั้งสถานพยาบาลและสถานศึกษาขึ้น จะเห็นได้ว่าการประกาศ

ศาสนาที่นครปฐมกระทะควบคู่ไปกับการให้บริการสาธารณประโยชน์ด้านอื่น โดยเฉพาะการตั้งศูน ย์

พยาบาลและโรงเรียน (เสมอชัย พูลสุวรรณ, 2544: 51-56) ในงานวิจัยชิ้นนี้สะท้อนให้เห็นว่าการที่

มิชชันนารีเข้าไปเผยแพร่คริสต์ศาสนาในกลุ่มลาวโซ่งกลุ่มคนที่จะท าการเปลี่ยนศาสนาก็คือ กลุ่มที่

ยากจน หรือมีปัญหา ดังนั้นการที่มิชชันนารีเข้าไปให้ความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจในการซื้อที่ดิน

เพื่อให้ชาวบ้านมีที่ท ากิน หรือการสร้างประโยชน์ในเรื่องการแพทย์แก่ชาวบ้านสามารถดึงดูดให้

ชาวบ้านมาเข้าศาสนาได้ดีกว่า การที่เข้าไปเผยแพร่ศาสนาโดยตรง ดังนั้นเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนในพื้นที่

ได้ การเผยแพร่ศาสนาจึงมักมาพร้อมกับการให้ความช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจด้วย 

นอกจากด้านดีที่คริสต์ศาสนาเข้าไปให้การช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจแล้วผู้ศึกษายังพบ

ผลกระทบที่ไม่ดี และความขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจในงานวิจัยเรื่อง “คริสต์ศาสนา กับการ

เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของชาวมูเซอแดง กรณีศึกษาเปรียบเทียบเฉพาะกรณีระหว่างหมู่บ้าน

ยาป่าแทน กับหมู่บ้านแสนค าลือ ในกิ่งอ าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน” โดย พิมุข ชาญธ

นะวัฒน์  (2538)  งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาคริสต์ศาสนา กับการเปลี่ยนแปลงทาง

วัฒนธรรมของชาวมูเซอแดง ซึ่งผลการศึกษาในชี้ให้เห็นว่า ความเชื่อทางศาสนา มีความสัมพันธ์ กับ

ระบบทางเศรษฐกิจ ระบบการศึกษา ระบบพยาบาล และระบบอื่นๆภายในชุมชน ถ้าศาสนามีการ

เปลี่ยนไปย่อมส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ซึ่งในงานชิ้นนี้ใช้วิธีการ
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เปรียบเทียบเฉพาะกรณี ระหว่างหมู่บ้านยาป่าแหน กับหมู่บ้านแสนค าลือ พบว่าทั้งสองหมู่บ้านมีความ

แตกต่างกัน โดยในหมู่บ้านยาป่าแหน เมื่อนายจ่าลาอพยพมาอยู่หมู่บ้านนี้ในปี พ .ศ. 2524 พร้อมสอน

คริสต์ศาสนาจนกระทั่งในปี พ.ศ. 2530 กลุ่มคริสต์ของนายจ่าลาได้แยกออกไปสร้างหมู่บ้านใหม่

เรียกว่า “บ้านผาเจริญ” ขณะที่การเผยแพร่คริสต์ศาสนาของนายจ่าจ่อย ที่หมู่บ้านแสนค าลือ ไม่

สามารถกระท าได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เป็นเพราะเกิดความขัดแย้งกับองค์กรคริสต์ศาสนา และถูกตัด

ขาดไม่ให้ความช่วยเหลือ ประกอบกับถูกต่อต่อต้านจากผู้น าภายในหมู่บ้าน งานคริสต์ศาสนาของ

หมู่บ้านนี้จึงด าเนินไปอย่างล่าช้าและยากที่จะส าเร็จ 

การเข้ามาเผยแพร่คริสต์ศาสนาได้ส่งผลประทบต่อระบบเศรษฐกิจของชาวบ้าน ซึ่งส่วน

ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลกระทบที่ได้รับคือ การขัดแย้งในเรื่องการแลกเปลี่ยนแรงงาน

ระหว่าง กลุ่มที่นับถือศาสนาดั้งเดิม กับกลุ่มที่เปลี่ยนไปนับถือคริสต์ศาสนา และนี่คือผลด้านลบของ

การที่มีคริสต์ศาสนาเข้ามาในชุมชน แต่ก็ยังมีผลแง่บวกเกี่ยวกับการเข้ามานี้ กล่าวคือ คริสต์ศาสนามี

ส่วนช่วยให้ชาวบ้านรับรู้เกี่ยวกับวิทยาการอันทันสมัย เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพชีวิตให้ดีขึ้น ไม่

ว่าจะเป็นด้านการพยาบาล ด้านเกษตร ด้านการศึกษา ฯลฯ  จะเห็นได้ว่างานวิจัยชิ้นไม่ เพียงแต่

ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์การเข้ามาของคริสต์ศาสนาแต่เท่านั้น แต่ยังสะท้อนให้เห็นในด้านลบที่คริสต์

ศาสนาเข้าไปมีผลต่อความขัดแย่งในชุมชนด้วยด้วย 

สุดท้ายคือ ด้านการศึกษา ในด้านนี้เป็นการเผยแพร่ศาสนาในกลุ่มหลายช่วงวัยมาก

ที่สุด และเป็นวิธีที่สามารถแทรกซึมความเป็นคริสต์ศาสนาได้มากที่สุดด้วย โดยจะเห็นได้จากงานวิจัย

เรื่อง “การหน้าที่ที่ก าลังเปลี่ยนแปลงของสถาบันศาสนาในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาศาสนา

คริสต์” โดยงามพิศ สัตย์สงวน (2545)  มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการท าหน้าที่ที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไป

ของศาสนาคริสต์ รวมทั้งศึกษาโครงสร้างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับศาสนาคริสต์ โดยใช้กรอบ

ความคิด สถาบันทางสังคม แนวคิดศาสนา แนวคิดการหน้าที่ของสถาบันศาสนา ทฤษฎีโครงสร้าง

หน้าที่นิยม ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม แนวคิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และแนวคิดความเชื่อเกี่ยวกับ

สิ่งไม่แน่นอน ในการวิเคราะห์ ซึ่งพื้นที่ที่ท าการรวบรวมข้อมูลคือ ชุมชนบ้านเขมร-โปรตุเกส วัดคอน

เซ็ปชัญ ส าหรับวัดนี้เป็นท าหน้าที่ในการเผยแพร่ อนุรักษ์ และส่งเสริมจริยธรรมตามคติศาสนาคริสต์ 

และให้การศึกษาแก่บุตรหลานชาวบ้านชุมชนเขมร-โปรตุเกส แห่งนี้ โดยผ่าน พิธีทางศาสนา การสอน

ค าสอนในวัดหยุดภาคฤดูร้อนของโรงเรียนคอนเซ็ปชัญ และกิจกรรมเฉลิมฉลองในวันส าคัญทางศาสนา



39 
 

และวันส าคัญของชุมชน จากบทบทของวัดคอนเซ็ปชัญได้ท าหน้าที่ในการเป็นสถาบันศาสนาที่ประสบ

ความส าเร็จอย่างมาก กล่าวคือ ประการแรก วัดเป็นเหมือนศูนย์กลางของพิธีกรรมทางศาสนาตั้งแต่

เกิดจนตาย ท าให้เกิดความมั่นคงทางด้านจิตใจแก่สมาชิกในชุมชน ประการที่สอง วัดคอนเซ็ปชัญ 

พยายามท าให้คนที่นับถือศาสนาคริสต์เป็นพวกเดียวกัน ท าให้ชุมชนมีบูรณะการ มีความกลมกลืน จะ

เห็นได้จากการที่วัดประกอบพิธีกรรมตามข้อก าหนดทางศาสนา เช่นการแต่งงานในศาสนาคริสต์มี

ความเคร่งครัด คริสต์ชนไม่สามารถแต่งกับคนนอกศาสนาได้ ประการที่สาม วัดคอนเซ็ปชัญพยายาม

ส่งเสริมเรื่องการศึกษาแก่บุตรหลาน คริสตชนในชุมชน โดยผ่านการสอนของโรงเรียนคอนเซ็ปชัญ ซึ่ง

เป็นโรงเรียนที่เป็นชาวคริสตังมากที่สุดในประเทศไทย คือเกินครึ่งหนึ่งของนักเรียนทั้งหมด นอกจากนี้

โรงเรียนยังจัดให้มีการสอนค าสอนในภาคฤดูร้อน นับว่าเป็นการอบรมบ่มนิสัยอันดีงามให้แก่เยาวชน 

อีกทั้งยังเป็นการคงไว้ซึ่งจริยธรรมอันดีของชาวคาทอลิกด้วย ประการที่สี่ในปัจจุบันทางวัดได้มีการ

ผ่อนปรนให้ชายหญิงสามารถแต่งงานข้ามศาสนาได้ แต่ต้องขออนุญาตจากพระสังฆราช และคู่แต่งาน

จะต้องได้รับการอบรมการใช้ชีวิตคู่ นี่เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงการปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป

อีกด้วย 

การก่อต้ังสถานศึกษา และให้การอบรมสั่งสอนคนในชุมชนในลักษณะนี้ผู้ศึกษายังพบอีก

ใน งานเรื่อง “วิวัฒนาการความศรัทธากับการปรับตัวเชิงนิเวศวิทยาวัฒนธรรม” โดย พัฒนปกรณ์ 

ลีลาพฤทธิ์ (2555) เป็นการศึกษาวิวัฒนาการความเชื่อ ความศรัทธาของกลุ่มชาติพันธุ์ไทด า บนความ

แตกต่างระหว่างบริบทและช่วงเวลาของการอาศัย เพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  ทั้งในด้านการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลง บนพื้นฐานของการด ารงชีวิต ซึ่ง

สถานที่ในการศึกษาคือ ชุมชนบ้านหนองปรง ต าบลหนองปรง อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ในช่วง

เวลา 200 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2321 จนถึงปัจจุบัน โดยเนื้อหาในส่วนนี้จะเน้นที่การปรับตัว

ของความเชื่อ และประเพณีไทด า ในปัจจุบัน ชุมชนบ้านหนองปรง ยังคงความส าคัญกับประเพณี 

พิธีกรรม และวัฒนธรรมอันเป็นของตนไว้อย่างเหนียวแน่น แม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนไปบ้างตามยุค

สมัย โดยเฉพาะทางด้านความเชื่อของไทด า ที่มีการนับถือผีบรรพบุรุษ  ยึดถือพิธีกรรม และประเพณี

ต่างๆ สืบต่อกันมาอย่างยาวนาน แต่เมื่อเกิดการย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในประเทศไทย ดินแดนเมืองพุทธ 

ความเชื่อต่าง พิธีกรรมต่างๆจึงมีการปรับเปลี่ยนไปบ้าง ซึ่งการปรับเปลี่ยนนี้เป็นการผสมผสานอย่าง

ค่อยเป็นค่อยไป ใช้การซึมซับและหลอมรวมศาสนาพุทธเข้ากับความเชื่อดั้งเดิม ในทางจิตวิทยาสังคม 
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ได้อธิบายปรากฏการณ์เหล่านี้ผ่านปัจจัยทั้งสี่ประการ คือ การชักจูงใจ การคล้อยตาม การยอมท าตาม 

และการเชื่อฟัง ซึ่งปัจจัยนี้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม และความคิดของมนุษย์ จนน าไปสู่

การวิวัฒนาการทางความเชื่อ และความศรัทธา นอกจากศาสนาพุทธแล้วในช่วงเวลา 20 ปีก่อนยังมี

ศาสนาคริสต์ได้เริ่มเผยแพร่เข้ามาภายในชุมชน โดยเริ่มจากครอบครัวหนึ่งที่นับถือศาสนาคริสต์ “ มี

การสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของศาสนาคริสต์ไว้คอยสนับสนุน รับเลี้ยงดูแลและให้การศึกษา อบรม

เผยแพร่หลักค าสอน ซึ่งมีความส าคัญต่อครอบครัวของชาวไทด าที่มีบุตรหลานในชุมชน” จึงนับเป็น

การจัดการกับพื้นที่ในชุมชน ที่แสดงให้เห็นถึงการเกื้อกูลกันของชาวไทด า และตลอดระยะเวลาที่ผ่าน

มามี 5 ครอบครัวที่เปลี่ยนไปเป็นศาสนาคริสต์โดยสมบูรณ์ จะเห็นได้ว่าชาวไทด ามีการปรับตัวไปตาม

สังคม และวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น ด้วยการน าความเชื่อ ความศรัทธา ในศาสนาพุทธ ศาสนา

คริสต์  ผสมผสานกับความเชื่อและประเพณีดั้งเดิมที่ยังคงสืบทอดและรักษาไว้ ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็น

ถึงการปรับตัวทางวัฒนธรรมของไทด า ที่ด ารงอยู่ท่ามกลางความเชื่อที่หลากหลายอย่างถ้อยทีถ้อย

อาศัยซึ่งกันและกัน 

การก่อตั้งสถานศึกษาในพื้นที่ต่างๆที่คริสต์ศาสนาเข้าไปเผยแพร่เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะ

สามารถเข้าถึงคนในท้องถิ่นได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความคิด ค าสอนในทางคริสต์ศาสนา

ให้แก่คนในท้องถิ่นอีกด้วย ดังจะเห็นจากตัวอย่างงานวิจัยที่ยกมา ที่ในชุมชนเขมร -โปรตุเกส ที่คริสต์

ศาสนาใช้การสอนหนังสือเป็นสือ่การในการเผยแพร่ความเชื่อ และจริยธรรมอันดีงานของชาวคาทอลิก

แก่เด็ก หรือในชุมชนบ้านหนองปรงที่คริสต์ศาสนาได้เข้าเผยแพร่ศาสนาโดยการให้ความช่วยเหลือคน

ในชุมชน และยังมีการก่อตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชน เพื่อให้การศึกษา และเผยแพร่ศาสนาแก่เด็ก

อีกด้วย ในการให้ความช่วยเหลือทางด้านการศึกษาในรูปแบบนี้ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่คริสต์ศาสนาใช้

เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ศาสนาให้แก่คนในท้องที่ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ พื้นที่ศูนย์คาทอลิกนักบุญยอ

อากิม จังหวัดสมุทรสาคร ภายในศูนย์แห่งนี้ก็เปิดเป็นพื้นที่ให้ความช่วยเหลือทางการศึกษาแก่เด็กพลัด

ถิ่นในพื้นที่ เพื่อให้เด็กเหล่านั้นได้รับโอกาสทางการศึกษา และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

จะเห็นได้ว่า การที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความอิสรเสรีในการนับถือศาสนาและ

ความเชื่อ สิ่งเหล่านี้ในมุมมองของคนไทยถือเป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ไม่สามารถบังคับกันได้ นอกจากนี้

พระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยังให้การสนับสนุนศาสนาต่างๆโดยไม่เคยขัดขว้าง การ

เผยแพร่ศาสนาในประเทศไทยจึงเป็นเรื่องที่ง่าย และไม่เพียงคนไทยเท่านั้นที่มีเสรีภาพในเรื่องการนับ
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ถือศาสนา แต่ส าหรับผู้อพยพ ผู้พลัดถิ่น หรือต่างด้าวก็ล้วนมีสิทธิในการเลือกรับศาสนาเช่นกัน คริสต์

ศาสนาจึงใช้ความเสรีภาพเหล่านี้ในการเผยแพร่ศาสนาไปในพื้นที่ต่างในประเทศไทย ซึ่งในกลุ่มชาติ

พันธุ์ก็ถือเป็นหนึ่งกลุ่มที่สะท้อนให้เห็นการเผยแพร่ศาสนา ส าหรับการเผยแพร่ศาสนาในกลุ่มคน

เหล่านี้มักมาในรูปแบบของการให้การความช่วยเหลือในด้านต่ างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม ด้าน

เศรษฐกิจและด้านการศึกษา ในความเป็นจริงแล้วการให้ความช่วยเหลือทั้งสามด้านมักมาควบคู่กันไป

และมีความเชื่อมโยงกันหมด แต่ก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ และกลุ่มชาติพันธุ์ว่ามีความเดือดร้อนด้านใดเป็น

พิเศษ คริสต์ศาสนาก็จะยื่นมือเข้าไปให้การช่วยเหลือพร้อมกับเผยแพร่ศาสนาไปด้วย ดังจะเห็นจาก

ตัวอย่างในงานวิจัย และหนังสือต่างๆที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น แต่ส าหรับการให้ความช่วยเหลือด้าน

การศึกษาแก่คนพลัดถิ่นในพื้นที่ศูนย์คาทอลิกนักบุญยออากิม ผู้ศึกษากลับเห็นลักษณะการเข้ามาที่

แตกต่างออกไปจากงานวิจัยในข้างต้นกล่าวคือ ในพื้นที่ศูนย์คาทอลิกนี้ ผู้ศึกษาเห็นถึงการจะการช่วย

ธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ในพื้นที่ โดยที่ไม่พยายามไปเปลี่ยนแปลงความเป็นอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์

เหล่านั้น และยิ่งไปกว่าภายในพื้นที่ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนายังเปิดโอกาสให้มีศาสนาอื่นใน

กระบวนการเรยีนการสอนที่น าโดยองค์กรคาทอลิกอีกด้วย 

 

อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ และการธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ 

การศึกษาอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ และการธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ โดยส่วนมากจะ

เป็นงานศึกษาสาขาสังคมวิทยา และมานุษยวิทยา มักจะพบในรูปแบบของงานวิจัย งานวิทยานิพนธ์

ต่างๆ จากการศึกษา รวบรวมงานวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พบว่า ค าว่า “อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์” เป็น

การศึกษาเกี่ยวกับลักษณะที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นชาติพันธุ์นั้นๆ ท าให้แยกแยะความแตกต่างของ

กลุ่มคนได้  ซึ่งอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์มักปรากฏผ่านลักษณะภายนอก และพฤติกรรมของบุคคล เช่น 

ภาษา การแต่งกาย อาหาร พิธีกรรม และความเช่ือ  

จากงานดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “การเปลี่ยนอัตลักษณ์ของแรงงานพม่า ในพื้นที่จังหวัด

เชียงราย หลังการรับสื่อ” โดย ภรณี แก้วบวร (2555) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ การย้ายถิ่นฐานเข้ามา

ท างานในประเทศไทยของแรงงานพม่า ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาวิถี

ชีวิต และแบบแผนการบริโภคสื่อของแรงงานพม่า 2) พัฒนา และใช้สื่อเพื่อเปิดพื้นที่ในการแสดงอัต
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ลักษณ์ 3) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์หลังการรับสื่อ นอกจากประเด็นในการศึกษาข้างต้น

แล้ว สิ่งที่น่าสนใจในงานนี้คือ การใช้แนวคิดอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ในการท าความเข้าอัตลักษณ์ และ

การเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ของแรงงานพม่า โดยสามารถอธิบายได้ว่า ชาวพม่ากลุ่มนี้ผ่านประวัติศาตร์

ชุดเดียวกันมา มีลักษณะการย้ายถิ่นฐานที่เหมือนกัน ส่งผลให้อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์มีรูปแบบไปใน

ทิศทางเดียวกัน กระบวนการใช้ชีวิตของแรงงานพม่าบางคนอาจมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป แต่ผล

ที่แสดงออกมาต่อสังคมกลับมีรูปแบบเดียวกัน กล่าวคือ การสวมเสื่อผ้า ไม่กินหมาก ไม่ทาแป้งทา

นาคา เมื่อเดินออกยังสถานที่อื่น แต่นุ่งโสร่ง ทาแป้งทานาคาเมื่ออยู่ในที่พัก หรืออยู่ในกลุ่มเดียวกัน 

นอกจากรูปแบบทางด้านอัตลักษณ์เชิงสัญลักษณ์ที่ผู้อพยพย้ายถิ่นชาวพม่าแสดงออกมากแล้ว การ

แสดงออกทางด้านพฤติกรรม ความเชื่อ การนับถือศาสนาก็เป็นอีกหนึ่งอัตลักษณ์ที่สะท้อนความ

เป็นอัตลักษณ์ เช่น การเคร่งครัดในความเชื่อศาสนา โดยการเข้าวัดท าบุญเป็นประจ า หรือการใช้

สถานที่วัดเป็นพ้ืนที่ในการนัดเจอกันของหนุ่มสาว แทนการไปเที่ยวดูหนังฟังเพลง สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้

เห็นถึงความเป็นชาติพันธุ์พม่าที่มีลักษณ์ที่ชัดเจน จะเห็นได้ว่า ลักษณะการแต่งกาย และการกิน ถือ

เป็นหนึ่งในอัตลักษณ์ของพม่าที่สามารถ สะท้อนความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ได้อย่างชัดเจน เมื่ออัตลักษณ์

เป็นสิ่งที่ส าคัญในการบ่งชี้ความเป็นชาติพันธุ์เช่นนี้ จึงเกิดแนวความคิดการธ ารงอัตอัตลักษณ์ทางชาติ

พันธุ์ขึ้นเพื่อเป็นการรักษาไม่ให้เกิดการสูญเสียอัตลักษณ์ไป ซึ่งการธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์นั้น มี

รูปแบบทีต่่างกันออกไปตามบริบททางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์นั้นๆ  

หนึ่งในปัจจัยที่ท าให้เกิดการธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ได้ เกิดขึ้นจากสถาบันต่างๆ 

เป็นแรงผลักดัน เช่น สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา เป็นต้น จะเห็นได้จากงานสารนิพนธ์เรื่อง 

“การธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของชาวเมี่ยน  กรณีศึกษา: ชุมชนบ้านโจ้โก้ อ าเภอท่าวังผา 

จังหวัดน่าน” โดย ดวงกมล บางสมบุญ (2549) ที่ศึกษาประวัติความเป็นมา วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ 

ความเชื่อ การแสดงจิตส านึกความเป็นเมี่ยน โลกทัศน์ และพรมแดนทางชาติพันธุ์ที่ชาวเมี่ยนสร้างขึ้น 

และปัจจัยที่ท าให้ชาวเมี่ยนสามารถธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ไว้ได้ โดยใช้แนวคิด อัตลักษณ์ทางชาติ

พันธุ์ ซึ่งเป็นการหลอมรวมความรู้สึกของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีร่วมกัน มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่ม 

เช่น ภาษา ศาสนา เป็นเหมือนรูปแบบเฉพาะของแต่ละวัฒนธรรม แต่ขณะเดียวกันก็สามารถข้ามไปมา

ระหว่างวัฒนธรรมได้ ขึ้นอยู่กับบริบทความสัมพันธ์ต่อกลุ่มอื่น  ผลการศึกษาพบว่าเมี่ยนสามารถ

ธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ไว้ได้แม้จะอยู่ท่ามกลางวัฒนธรรมอื่น จะเห็นได้จากอัตลักษณ์ที่เมี่ยน บ้าน
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โจ้โก้ที่ประกอบไปด้วย การแต่งกาย ภาษา ระบบเครือญาติ ความเชื่อ และส านึกทางชาติพันธุ์ ซึ่งแม้

จะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามบริบทของสังคม แต่โดยรวมแล้ว พบว่าเมี่ยนเกิดการธ ารงอัตลักษณ์

ทางชาติพันธุ์ในระดับชุมชน โดยมีสถาบันครอบครัวเป็นกลไกส าคัญในการสืบทอดวัฒนธรรม และการ

แสดงออกทางอัตลักษณ์ชาติพันธุ ์

 นอกจากนี้สถาบันครอบครัวยังมีความส าคัญในการธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ จาก

งานศึกษาเรื่อง “การธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ และการปรับตัวของชุมชนชาติพันธุ์ไทใหญ่ใน

บ้านหมอแปง ต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน” โดย เต็มสิริ เต็มวิภาสสิริ (2550) ที่

ท าการศึกษากระบวนการธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ และการปรับตัวของชุมชนชาติพันธุ์ไทใหญ่ใน

หมู่บ้านหมอแปง ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรม รวมไปถึงศึกษาการรื้อ

ฟื้น อนุรักษ์วัฒนธรรมไทใหญ่ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน ภายในงานศึกษาได้ใช้กรอบแนวคิดอัตลักษณ์ทาง

ชาติพันธุ์ในการอธิบายกระบวนการธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของชาวไทใหญ่ ผลการศึกษาพบว่า 

ชาวไทใหญ่มีการปรับเปลี่ยนประเพณี และพิธีกรรมบ้างประการ เพื่อจะธ ารงอัตลักษณ์ และสืบทอด

วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทใหญ่ อีกทั้งยังเป็นการปรับอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ เช่น การแต่งกาย 

บ้านเรือน อาหาร ฯลฯ เพื่อให้เข้ากับบริบทสถานการณ์ของสังคมในปัจจุบัน  ซึ่งอัตลักษณ์ดังกล่าว

ยังคงแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของชาวไทใหญ่อย่างชัดเจน นอกจากนี้ความเข้มแข็งภายในชุมชนเป็น

อีกส่วนที่ส าคัญที่ท าให้เกิดการรื้อฟื้น และอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมของไทใหญ่ในหมู่บ้านหมอแปง 

การมีส านึกร่วมในชาติพันธุ์ หรือการธ ารงชาติพันธุ์ไว้ ไม่สามารถกระท าได้อย่างโดดๆ ต้องมีการอาศัย

สิ่งเร้าในการกระตุ้น หรือท าให้เกิดส านึกขึ้น ในบางครั้งอาจอาศัยกระบวนการขัดเกลาทางสังคม และ

การปลูกฝั่งความเป็นไทใหญ่ในระดับสังคม โดยเริ่มตั้งแต่ครอบครัวที่มีการใช้การสื่อสารกับเด็กด้วย

ภาษาไทใหญ่ การอบรมเลี้ยงดู การจับเด็กแต่งตัวในชุดไทใหญ่ การเห็นสมาชิกสืบสานประเพณี ความ

เชื่อ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นการสร้างภาพของความเป็นไทใหญ่ในกลุ่มของตน จนกลายเป็นส านึกที่ปลูก

ฝั่ง และปฏิบัติต่อกันมา กลายเป็นพลังส าคัญในการธ ารงรักษาอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์  

เมื่อสถาบนัครอบครัวถือเป็นสถาบันแรกที่ช่วยในการธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ซึ่งเมื่อ

ถึงช่วงวัยหนึ่งสถาบันครอบครัวจะถูกลดบทบาทลงเพื่อส่งต่อความส าคัญไปสู่อีกสถาบันหนึ่งนั้นคือ 

สถาบันการศึกษา สถาบันนี้จึงเป็นสถาบันที่สองที่มีความส าคัญต่อจากสถาบันครอบครัว ในการ

ปลูกฝังความคิด พฤติกรรม ให้แก่บุคคล  ดังนั้นสถาบันการศึกษาจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สามารถท าให้
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เกิดการธ ารงอัตลักษณ์ขึ้น จากงานวิจัยเรื่อง “กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ผ่านการเรียนศาสนา

อิสลามภาคบังคับในโรงเรียนตาดีกา” โดย จิรภัทร เวชวิฐาน (2552) ที่ท าการศึกษาเกี่ยวกับการ

สร้างอัตลักษณ์ของชาวมุสลิมที่ดีให้แก่เยาวชนในภาคใต้ตอนบน โดยเฉพาะใน อ าเภอเมือง จังหวัด

นครศรีธรรมราช ตลอดจนกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยน

รูปแบบการด ารงประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อของคนมุสลิม โดยผ่านการเรียนการสอนศาสนาภาค

บังคับ ซึ่งเป็นเสมือนกระบวนการหล่อหลอมความเป็นมุสลิมให้แก่เยาวชนทั้งในด้านความศรัทธาและ

การปฏิบัติ โดยงานวิจัยนี้ได้น าแนวคิดเรื่องอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์มาใช้ในการวิเคราะห์ส าหรับเนื้อหา

ในงานวิจัยจะเริ่มอธิบายตั้งแต่ความหมายของศาสนาอิสลาม นิกายในศาสนา ความจ าเป็นในการ

เรียนรู้ศาสนาอิสลาม จนเข้าสู่กรณีศึกษาโรงเรียนตาดีกา ซึ่งก็จะมีการอธิบายถึงหลักสูตรการสอน

ศาสนาการจัดการเรียนการสอน  ความเป็นมาของโรงเรียน และบทวิเคราะห์ที่มีการเชื่อมโยงกับการ

สร้างอัตลักษณ์ จุดเริ่มต้นที่แท้จริงของการสร้างอัตลักษณ์นี้เริ่มมาจากครอบครัวเป็นส าคัญ ครอบครัว

เป็นรากฐานในการปลูกฝังและสนับสนุนให้เด็กมีโอกาสในการเข้าเรียนรู้ผ่านกระบวนการสร้างอัต

ลักษณ์ในโรงเรียน หลักสูตรจึงเป็นเสมือนเครื่องมือในการหลอมรวมอัตลักษณ์ที่ส่งผ่านมายังเด็กได้

อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่แต่ละบุคคลที่จะเลือกน าแนวทางที่ได้รับมาไปปรับใช้กับการ

ด าเนินชีวิตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมได้มากเท่าไร ในงานศึกษาโรงเรียนเป็นส่วน

ส าคัญที่ท าให้อัตลักษณ์ของชาวมุสลิมธ ารงอยู่ได้ ซึ่งถือได้ว่าโรงเรียนมีอิทธิพลอย่างมากในการหล่อ

หลอมความเป็นมุสลิมให้เกิดความเช่ือ และความศรัทธาจนน าไปสู่การน าไปปฏิบัติ  

นอกจากสถาบันที่มีส่วนช่วยในการธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์แล้ว ผู้ศึกษาพบว่า 

พิธีกรรม และประเพณีก็มีส่วนช่วยในการธ ารงเช่นกัน จากงานศึกษาเรื่อง“มอญจุดลุกหนู การ

เปลี่ยนแปลงความหมาย และการธ ารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวมอญ กรณีศึกษา : 

ประเพณีการแข่งขันจุดลูกหนูของชาวปทุมธานี” โดย น้ าผึ้ง พลับนิล (2554) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ

การจุดลูกหนูของชาวมอญ ปทุมธานี ประวัติความเป็นมา สภาพทางสังคม และวัฒนธรรม ตลอดจน

วิถีชีวิตของชาวมอญปทุมธานีที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับพระพุทธศาสนา และเพื่อท าความเข้าใจ

การธ ารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวมอญปทุมธานี ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคม 

การศึกษาครั้งนี้ได้ใช้กรอบแนวคิดเรื่อง การธ ารงอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ และอัตลักษณทางชาติพันธุ์ ใน

อธิบายปรากฎการณ์ต่างๆ ผลการศึกษาพบว่าประเพณีการจุดลูกหนูของชาวมอญปทุมธานีได้มีการ
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เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เคยใช้ประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับความตาย เปลี่ยนมาเป็นประเพณีการ

แข่งขันขันประจ าจังหวัด เพื่อแสดงให้เห็นถึงการธ ารงรักษาอัตลักษณ์อันเก่าแก่ของมอญจังหวัด

ปทุมธานี ซึ่งกลายเป็นประเพณีที่คนมอญยึดถือสืบต่อกันมาจนเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น  และด้วย

ความตระหนักว่าประเพณีนี้จะสูญหายไป จึงท าให้คนมอญปทุมธานีเกิดส านึกร่วมทางชาติพันธุ์ และมี

ความตื่นตัวในการอนุรักษ์วัฒนธรรมดังกล่าวไว้ ซึ่งจิตส านึกร่วมที่เกิดขึ้นนั้นมาจากหลายปัจจัย ไม่ว่า

จะเป็น วัด พระสงฆ์ ชุมชน หรือนโยบายสนับสนุนของภาครัฐ รวมทั้งยังเกิดจากความเข้มแข็งของคน

ในชุมชนที่มีความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ และประเพณีของตน  ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนมีความส าคัญอย่างยิ่ง

ในการธ ารงอัตลักษณ์ของมอญปทุมธาน ี 

นอกจากนี้ยังพบการใช้พิธีกรรมในการธ ารงอัตลักษณ์จากในงาน “การธ ารงเอกลักษณ์

ทางชาติพันธุ์ ของกลุ่มมุสลิมในเมือง ศึกษาผ่านพิธีกรรมการถือศีลอด ของมุสลิมชุมชนซอยโปโล 

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร” โดย ปิยปาณ มงคลทรง (2546) เป็นการศึกษาความ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมชุมชน ซอยโปโล ที่มีลักษณะความเป็นเมืองสูง และมีผลกระทบต่อการธ ารง

เอกลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของกลุ่มมุสลิมเชื้อสายชวา โดยท าการศึกษาผ่านพิธีกรรมทางศาสนา นั้นคือ

พิธีการถือศีลอดที่มีขึ้นในทุกปี  ในการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้แนวคิดเรื่องการธ ารงเอกลักษณ์ทางชาติพันธุ์ 

ความเป็นกึ่งบ้านกึ่งเมือง และกลุ่มชาติพันธุ์ในเมือง เป็นตัววิเคราะห์  จากผลการศึกษาพบว่าการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมของชุมชนซอยโปโลสู่ความเป็นเมือง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการธ ารง

เอกลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของมุสลิมชวาที่อาศัยอยู่ในชุมชน แต่อีกแง่หนึ่งพิธีกรรมถือศีลอดที่เป็นความ

เชื่อที่ยึดถือกันมาอย่างยาวนาน ก็มีส่วนช่วยในการธ ารงเอกลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของมุสลิมชวาได้แม้จะ

อยู่ในสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากก็ตาม นอกจากด้านพิธีกรรมแล้ว ในงานศึกษายังพบ

สิ่งที่แสดงถึงการธ ารงเอกลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของกลุ่มยังคงปรากฏให้เห็นอยู่ในชีวิตประจ าวัน อาทิ

เช่น ด้านอาหาร ด้านภาษา และด้านการแต่งกาย  แต่อัตลักษณ์เหล่านี้ล้วนมีการปรับเปลี่ยนไปตาม

สถานการณ์ของสังคม อัตลักษณ์จึงไม่สิ่งที่หยุดน่ิง แต่กลับมีการเลื่อนไหลได้ตลอดเวลา 

ถึงแม้ว่าในหลายพื้นที่ และหลายชาติพันธุ์จะพยายามธ ารงอัตลักษณ์ของกลุ่มตนเอง

เอาไว้ แต่ในบางครั้งอัตลักษณ์เหล่าก็จ าเป็นที่ต้องมีการปรับตัวไปตามสถานการณ์ และบริบทสังคม

อย่างที่งานการธ ารงเอกลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ของกลุ่มมุสลิมในเมือง กล่าวถึงการเลื่อนไหลของอัต

ลักษณ์ว่าเป็นสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลง และไม่สามารถหยุดนิ่งได้  การเลื่อนไหลของอัตลักษณ์ใน
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ลักษณะนี้ผู้ศึกษาได้พบในงานวิจัยหลายชิ้นดังนี้ จากงานวิทยานิพนธ์เรื่อง “กระบวนการสร้างอัต

ลักษณ์ของสตรีชายแดนกลุ่มชาติพันธุ์มอญ และปฏิสัมพันธ์กับพม่า และไทย” โดย เจือจันทร์ วงศ์

พลกานันท์ (2549) เป็นการศึกษาที่สะท้อนการใช้ชีวิตของสตรีมอญ หมู่บ้านวังกะ อ าเภอสังขละบุรี 

ซึ่งเป็นกลุ่มที่ถูกสังคมมองว่าเป็นชายขอบ เพราะไม่มีสัญชาติ โดยมีประเด็นที่จะศึกษาเป็นการสร้าง

องค์ความรู้ด้านมอญศึกษาในส่วนกระบวนการสร้างอัตลักษณ์  ของสตรีมอญ  จากการศึกษาพบว่า 

กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ก่อรูปขึ้นได้เมื่อมีการปฏิสัมพันธ์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

การศึกษา และการสื่อสารในชีวิตประจ าวันในบริบทต่างๆ ของชุมชนพลัดถิ่น การถูกมองว่าเป็นชาย

ขอบท าให้สตรีมอญใช้วิธีต่างๆมากมายในการต่อสู้ เพื่อแสวงหาที่ยืนในสังคมพหุชาติพันธุ์ที่เต็มไปด้วย

การแข่งขันเพื่อเข้าถึงทรัพยากร  ดังนั้นผู้ที่สามารถธ ารงค์อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์มอญเอาไว้ได้จึงมี

เพียงสตรีรุ่นแรกที่อพยพมาจากพม่าเท่านั้น ส่วนสตรีรุ่นอื่นถึงแม้ว่าจะก าเนิดที่พม่า แต่ก็ไม่สามารถ

คงอัตลักษณ์ไว้ได้ เนื่องจากกลไกทางการเมือง การศึกษา และสื่อที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง

เหล่านี้ อัตลักษณ์จึงมีความเลื่อนไหลระหว่างความเป็นมอญ และความเป็นไทย แต่ก็ยังพยายามที่จะ

คงอัตลักษณ์ ขนบธรรมเนียม ประเพณีมอญไว้ให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้ยังพบว่าในงานมีการให้

ความส าคัญกับพรมแดนชาติพันธุ์ของชาวมอญว่าเป็นสิ่งที่ยืดหยุ่นเลื่อนไหล และปรับเปลี่ยนไปตาม

สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง และเพื่อความอยู่รอดในสังคมที่มีความผันผวน 

สตรีมอญจึงมีบทบาทที่ส าคัญอย่างยิ่งในการธ ารงอัตลักษณ์ชาติพันธุ์มอญนับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลง

ของวิถียังชีพมาเป็นการค้า เป็นลูกจ้าง และเป็นผู้ใช้แรงงาน สตรีมอญจึงมีความส าคัญทั้งบทบาทด้าน

เศรษฐกิจที่ต้องช่วยเหลือครอบครัว และบทบาททางด้านธ ารงวัฒนธรรมให้สืบต่อรุ่นสู่รุ่น  

งานสารนิพนธ์เรื่อง “อัตลักษณ์ชาวอาข่า: กรณีศึกษา หย่อมบ้านห้วยตุ๊ หมู่ที่ 5 

ต าบลริมโขง อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย” โดย สุนัดดา ศิริสวัสดิ์ (2557) เป็นการศึกษาสภาพ

สังคม เศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์ ประวัติความเป็นมา รวมไปถึงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของอาข่า โดย

การศึกษานี้ได้ใช้กรอบแนวคิดเรื่อง อัตลักษณ์ และอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ในการอธิบาย ผลการศึกษา

พบความชาวบ้านอาข่ามีความเปลี่ยนแปลงทางด้านอัตลักษณ์ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อัตลักษณ์ด้าน

ภาษา อัตลักษณ์ทางด้านการแต่งกาย อัตลักษณ์ในการสร้างบ้านเรือน อัตลักษณ์ทางความเชื่อ และอัต

ลักษณ์ทางด้านประเพณี และวัฒนธรรม ทั้งนี้เนื่องจากอัตลักษณ์มีความเป็นพลวัต ซึ่งสามารถ

เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามสภาพแวดล้อม และสถานการณ์ อัตลักษณ์ของชาวอาข่าที่ต้อง
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ปรับเปลี่ยนเพื่อให้อยู่รอดในสังคม และถึงแม้อัตลักษณ์ของชาวอาข่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปแต่ก็ยังมี

บ้างส่วนที่คงไว้เพื่อแสดงออกถึงความเป็นอาข่า เช่นในพิธีส าคัญของอาข่ายังคงมีการจัดพิธีตาม

แบบเดิม แต่การรับรู้ความหมายของพิธีกรรมในเด็กรุ่มใหม่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไป จะเห็นได้ว่าการ

ใช้แนวคิดเรื่องอัตลักษณ์ และอัตลักษณ์ในการศึกษาครั้งนี้ก็เพื่อที่จะอธิบายถึงความเป็นอัตลักษณ์ของ

ชาวอาข่าที่มีลักษณะเป็นกลุ่มเดียวกัน มีลักษณะทางกายภาพ และวัฒนธรรมที่คล้ายกัน ซึ่งการ

แสดงออกเหล่านี้สามารถสะท้อนให้เห็นผ่าน การแต่งกาย ภาษา ความเชื่อ ประเพณี และวัฒนธรรม 

จากคุณลักษณะที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าอัตลักษณ์เป็นเปรียบเสมือนเครื่องบ่งชี้เอกลักษณ์เฉพาะบุคคล 

หรือเฉพาะกลุ่มในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง  

สุดท้ายในงานวิจัยเรื่อง “มลายูปาตานี: ชาติพันธุ์ อัตลักษณ์ และการเปลี่ยนแปลง” 

โดย วรวิทย์ บารู, นิอับดุลรากิ๊บ บินนิฮัสซัน,  แวมายิ ปารามัล, ซาวารี ปะดาอามีน, ดุษณ์ดาว เลิศ

พิพัฒน์, อรชา รักดี และสุไรนี สายนุ้ย (2550) เป็นงานวิจัยที่จัดท าขึ้นเพื่อ ศึกษาอัตลักษณ์ทางชาติ

พันธุ์ของมลายูปาตานี เพื่อศึกษากระบวนการผสมผสานกลมกลืนความเป็นไทยต่อชาติพันธุ์มลายูปา

ตานี เพื่อศึกษากระบวนการสร้างอ านาจต่อรองในการด ารงอัตลักษณ์ เพื่อศึกษาผลกระทบของการ

ผสมผสานความเป็นไทยต่อการด ารงอัตลักษณ์มลายูปาตานี และเพื่อศึกษาผลกระทบของการสร้าง

อ านาจต่อรองการด ารงอัตลัษณ์ ภายในงานพบว่า กลุ่มมลายูปาตานีแต่แบ่งความคิดออกเป็นสองฝ่าย 

คือ ฝ่ายที่ต้องการจะปรับอัตลักษณ์ให้เข้ากับนโยบายของภาครัฐ และกลุ่มที่ต้องการจะด ารงอัตลักษณ์

เอาไว้ เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ ในกลุ่มนี้จะต้องเผชิญหน้ากับนโยบายรัฐที่

ต้องการจะเปลี่ยนไปมลายูปาตาลีกลายเป็นคนไทยมุสลิม อีกทั้งยังต้องพบเจอกับกระแสโลกาภิวัตน์

ที่มาพร้อมการเลื่อนไหลของวัฒนธรรมอื่นๆ ส าหรับกรอบแนวคิดที่งานวิจัยนี้น ามาใช้คือ กรอบแนวคิด

เรื่องอัตลักษณ์ และการด ารงอัตลักษณ์ ซึ่งผู้วิจัยมองว่าอัตลักษณ์เป็นรูปแบบหนึ่งของพันธุกรรม และ

เป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพที่จะสะท้อนผ่านพฤติกรรม และวิถีคิด อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์เป็น

พลวัตที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่หยุดนิ่ง ส่วนการด ารงอัตลักษณ์ก็คือจิตส านึกที่พยายามความ

แตกต่างของตัวเองกับกลุ่มอื่น และแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของตน โดยส่วนใหญ่แล้วอัตลักษณ์ทางชาติ

พันธุ์ของคนกลุ่มน้อยจะถูกผสานเข้ากับชาติพันธุ์ของคนกลุ่มใหญ่ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็ง และมี

ความเจริญก้าวหน้ามากกว่า ในส าหรับชาติพันธุ์บางกลุ่มที่มีประวัตศาสตร์ และมีความเข้มแข็งใน

เอกลักษณ์ของตน ก็จะพยายามที่จะต่อต้าน และด ารงชาติพันธุ์เอาไว้ จากแนวคิดทั้งสองนี้ผู้วิจัยได้
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น ามาใช้กับการด ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของกลุ่มมลายูปาตานี ผลการศึกษาพบว่า ชาวมลายูปา

ตานีมีอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ 3 ประการ คือ ด้านภาษา ด้านศาสนา และด้านวัฒนธรรม การจะด ารง

ความเป็นมลายูปาตานีได้นั้นจะต้องรักษาอัตลักษณ์ทั้งสามสิ่งเอาไว้โดยจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้ 

เช่น ถ้าสามารถพูดภาษามลายูได้ แต่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามก็ไม่ถือเป็นชาวมลายูปาตานี ดังนั้นการ

จะคงอยู่ของอัตลักษณ์ สิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งคือ ต้องให้สังคมส่วนใหญ่ของประเทศไทยยอมรับความเป็น

สังคมพหุวัฒนธรรม โดยให้การยอมรับว่ามลายูปาตานีมีความแตกต่าง แต่ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของ

ประเทศไทย 

จากการทบทวนงานวิจัย และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแสดงให้เห็นถึงลักษณะ

ของอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ที่แสดงผ่าน บุคลิกภาพ และพฤติกรรม ไม่ว่าจะเป็น ด้านภาษา ด้านการ

แต่งกาย ด้านความเชื่อ และด้านวัฒนธรรม ซึ่งอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ที่ถูกแสดงออกมาในด้านต่างๆนี้ 

ท าให้เกิดความแตกต่างของแต่กลุ่มขึ้น และน าไปสู่ความรู้สึกหวงแหนในอัตลักษณ์ของกลุ่มตน จนเกิด

เป็นการธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ โดยมีปัจจัยในหลายด้านเป็นตัวสนับสนุนการธ ารงนี้ เช่น 

แรงผลักดันจากสถาบัน การธ ารงอัตลักษณ์ด้วยการอนุรักษ์พิธีกรรม และประเพณี เป็นต้น และถึงแม้

การธ ารงจะเกิดขึ้นในกลุ่มแต่เนื่องด้วยอัตลักษณ์เป็นสิ่งที่ลื่นไหล ไม่หยุดนิ่ง ท าให้อัตลักษณ์ทางชาติ

พันธุ์เกิดการปรับเปลี่ยนไปตามบริบททางสังคม และสถานการณ์ ในส่วนนี้จึงท าให้ผู้ศึกษาเข้าใจ

ภาพรวมของแนวคิดอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ และการธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ จะเห็นได้ว่าแนวคิด

ทั้งสองถูกหยิบยกมาใช้ในการอธิบายในข้างต้น และจะถูกน าไปใช้พิจารณาประกอบงานศึกษาครั้งนี้

ด้วยเช่นกัน 
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บทที่ 3 

ระเบยีบวิธีการศึกษา 

 

งานศึกษาฉบับนี้เป็นเป็นการศึกษา การธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ภายใต้กระบวนการ

เรียนการสอนในศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่อเด็กอพยพย้ายถิ่น อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครโดย

ในงานจะเห็นถึงการเข้ามาให้ความช่วยเหลือทางด้านการศึกษา ของกลุ่มคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก 

ซึ่งนอกจากจะเห็นกระบวนการให้การศึกษาของคริสต์ศาสนาแล้ว ยังปรากฏการพยายามส่งเสริมการ

ธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ให้แก่เด็กอพยพย้ายถิ่นที่เข้ารับการศึกษาในศูนย์คาทอลิก ซึ่งผู้ศึกษาได้ใช้

กรอบแนวคิด และระเบียบวิธีการศึกษา ดังต่อไปนี ้

 

กรอบแนวคิดทฤษฎี 

การศึกษากระบวนการส่งเสริมการธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ภายในศูนย์คาทอลิก ผู้

ศึกษาได้ใช้แนวความคิดอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ (Ethnic identity) และแนวคิดคนพลัดถิ่น 

(Diaspora) ในการอธิบายกรณีศึกษา  

แนวคิดอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ (Ethnic identity)  

เป็นกรอบแนวคิดที่ใช้ศึกษากลุ่มคนที่มีวัฒนธรรม และภาษาเฉพาะสืบทอดกันมา ผ่าน

การน าเสนอทั้ง ด้านชีวภาพที่แสดงออกตามร่างกายเช่น สีผิว รูปร่างหน้าตา ฯลฯ และด้านวัฒนธรรม 

เช่น การแต่งกาย ภาษา ศาสนา เพลง ฯลฯ ในส่วนวัฒนธรรมนี้ ชาร์ล คายส์ (Charles Keyes) เชื่อว่า 

เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือให้เกิดความแตกต่างระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ (ยศ สันตสมบัติ, 2551: 18-19) ซึ่ง

สอดคล้องกับการน าเสนอของ เฟร็ดริค บาร์ท (Fredrik Barth ) อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ เป็นสิ่งที่ถูก

สร้างขึ้นเพื่อท าให้เกิดความแตกต่าง เมื่อกลุ่มชาติพันธุ์มีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มอื่น ดังนั้นอัตลักษณ์ทาง

ชาติพันธุ์จึงไม่ใช่สิ่งที่ก าหนดมาล่วงหน้าแต่เป็นการเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม เพื่อสร้างความ
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แตกต่างของชาติพันธุ์ และเป็นการขีดแบ่งชาติพันธุ์ตัวเองออกจากกลุ่มอื่น ซึ่งการจะสร้างความต่างใน

แต่ละกลุ่มชาติพันธ์ุต้องดึงเอาลักษณะทางวัฒนธรรมบางประการมาสร้างความแตกต่าง อัตลักษณ์ทาง

ชาติพันธุ์ในลักษณะนี้จึงไม่ใช่สิ่งที่ ตายตัว หยุดนิ่ง แต่กลับเป็นสิ่งที่มีความเป็นพลวัต ที่มีการ

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังน้ันงานศึกษานี้จึงน ากรอบแนวคิดอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์มาใช้เพื่อแสดงให้

เห็นถึงความแตกต่างของกลุ่มเด็กอพยพย้ายถิ่น และท าให้เห็นถึงอัตลักษณ์ที่ศูนย์คาทอลิกพยายามจะ

ธ ารงไว้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอน ตลอดจนกิจกรรมที่เกิดขึ้นขณะเข้ารับการศึกษาภายในศูนย์ 

แนวคิดคนพลัดถิ่น (Diaspora) 

เป็นแนวคิดที่ใช้อธิบายลักษณะ และความหมายของกลุ่มคนที่ย้ายถิ่นฐาน โรบินโคเฮ็น 

(Robin Cohen) ให้ความหมายคนพลัดถิ่นว่า เป็นกลุ่มคน หรือชุมชนข้ามพรมแดนรัฐ-ชาติ ที่ลักษณะ

ส าคัญ อาทิเช่น มีความทรงจ าร่วมกับถิ่นก าเนิด มีความคิดที่จะรักษา ฟื้นฟูมาตุภูมิ มีส านึกความเป็น

กลุ่มชาติพันธุ์อย่างเข้มข้น เป็นต้น (ฐิรวุฒิ เสนาค า, 2556: 213-222)  วิลเลี่ยม ซาฟราน (William 

Safran) เสนอว่าคนพลัดถิ่นเป็น ชนกลุ่มน้อยที่อพยพออกจากบ้านเกิดตน เข้าไปในพื้นที่ชายขอบของ

สังคมอื่น แต่คนเหล่านี้ยังคงมีความทรงจ าร่วมเกี่ยวกับบ้านเกิด (ยศ สันตสมบัติ, 2551: 122-123) 

การพยายามหาความหมายของพลัดถิ่นนั้น พัฒนาต่อไปถึงการให้ความส าคัญแก่อัตลักษณ์ของคนพลัด

ถิ่น จากการอพยพย้ายถิ่นสู่ประเทศที่พัฒนา จนเกิดเป็นชุมชนในต่างแดน  อัตลักษณ์ของคนพลัดถิ่น

จึงเป็นอัตลักษณ์ใหม่ที่ไม่ได้อิงอยู่กับแก่นแท้ อัตลักษณ์จึงเป็นสิ่งที่ไม่ตายตัวแต่อยู่ในกระบวนการผลิต

ตลอดเวลา เมื่ออัตลักษณ์เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน เปลี่ยนแปลงได้ตามบริบททางสังคมเช่นนี้แล้ว 

กระบวนการธ ารงอัตลักษณ์ของคนพลัดถิ่นจึงเกิดขึ้น ซึ่งในงานศึกษานี้ช่วยธ ารงอัตลักษณ์ผ่านการ

เรียนการสอนในสถาบันศึกษา จะเห็นได้ว่าการใช้แนวคิดคนพลัดถิ่นในการอธิบายกลุ่มเด็กชาติพันธุ์ที่

อพยพย้ายถิ่นตามแรงงานข้ามชาติ เพื่อให้เกิดความเข้าในกลุ่มที่ต้องการศึกษามากยิ่งขึ้น และน าไปสู่

การวิเคราะห์เรื่องการธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ต่อไป 

จากแนวคิดคนพลัดถิ่น และแนวคิดอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ในข้างต้น ผู้ศึกษาได้น ามาใช้

วิเคราะห์ในประเด็นที่จะศึกษา และเพ่ือให้เห็นถึงความเช่ือมโยงกันในงานศึกษา ตลอดจนขอบเขตของ

เนื้อหาในงานช้ินนี้ สามารถสรุปเป็นแผนภาพดังต่อไปนี้ 
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จากแผนภาพเป็นการแสดงให้เห็นถึงกรอบแนวคิด และขอบเขตของงานศึกษา โดยงาน

ศึกษาชิ้นนี้เป็นการศึกษาเพื่อเน้นให้เห็นกระบวนการภายในพื้นที่ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนา ซึ่งเป็น

หน่วยงานหนึ่งที่เข้ามาช่วยเหลือเด็กอพยพย้ายถิ่นในจังหวัดสมุทรสาคร โดยลักษณะการให้ความ

ช่วยเหลือสามารถแบ่งได้เป็นสามรูปแบบ คือ ด้านสุขอนามัย การแจกจ่ายสิ่งของ และการศึกษา ใน

ด้านการศึกษาพบว่าศูนย์คาทอลิกแห่งนี้พยายามจะรักษาอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ผ่านทั้งการเรียนการ

สอน เช่น มีการสอนภาษาพม่า มอญ การน าหลักสูตรการเรียนของประเทศพม่ามาใช้สอนเด็ก ฯลฯ 

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิด และขอบเขตของงานในการศึกษา 
ภาพวาดโดย พิมพ์อักษรา หรูประกายอักษร เมื่อ 22 ตุลาคม 2558 
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และผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น ในทุกเช้าเด็กจะต้องร้องเพลงชาติพม่า และมีการสวดมนต์ตามหลักพุทธ

ศาสนา และถึงแม้ว่าทางศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาจะเป็นหน่วยงานองค์กรคริสต์ศาสนาแต่กลับเห็น

ความพยายามในการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนามากกว่าในแบบของคริสต์ศาสนา ซึ่ง

รูปแบบเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ที่ส่งผ่านไปยังเด็กอพยพย้ายถิ่นในหลายด้าน 

เช่น ภาษา การแต่งกาย เป็นต้น งานศึกษาชิ้นนี้จึงก าหนดขอบเขตในการศึกษาโดยเน้นที่ การเรียน

การสอน และกิจกรรมที่แสดงให้เห็นการสนับสนุนความตระหนักรู้ในอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของเด็ก

พลัดถิ่นในศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเป็นหลัก 

 

ภาคสนาม และกลุ่มประชากรที่ศึกษา 

ในการศึกษาการธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ภายใต้กระบวนการเรียนการสอน เพื่อให้

เห็นถึงความชัดเจนในรูปแบบของการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมที่มีส่วนช่วยให้เกิดการ

ธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ขึ้น ผู้ศึกษาจึงเลือกศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาฯ ต าบลวัดบางหญ้าแพรก 

อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เป็นสถานที่ในการศึกษาเนื่องจากศูนย์คาทอลิกแห่งนี้เป็นศูนย์แห่ง

แรก และเป็นศูนย์ใหญ่ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กอพยพย้ายถิ่น ในจังหวัดสมุทรสาครที่มีอยู่จ านวน

มาก เด็กอพยพย้ายถิ่นเหล่านี้ถือเป็นกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สถานภาพทาง

สังคม และการศึกษา ดังนั้นการศึกษาในศูนย์นี้จึงท าให้เห็นภาพ การที่คริสต์ศาสนาเข้ามาช่วยเหลือ

เด็กทางด้านการศึกษา นอกจากนี้ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนายังเปรียบเสมือนแม่แบบในการก่อตั้งอีก

สองศูนย์ คือ ศูนย์คาทอลิกนักบุญยออากิม และศูนย์คาทอลิกมาริส การศึกษาพื้นที่ศูนย์คาทอลิก

นักบุญอันนาจึงท าให้เห็นพัฒนาการของการพยายามธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ให้แก่กลุ่มเด็กอพยพ

ย้ายถิ่น ซึ่งเป็นปัจจัยที่ท าให้ผู้ศึกษามีความสนใจและเลือกที่จะศึกษาในพื้นที่นี้ ส าหรับกลุ่มประชากรที่

ท าการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน คือ  1) กลุ่มคุณครูที่สอนอยู่ในศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนา 

จากการสังเกตการณ์พบว่าคุณครูที่สอนในศูนย์คาทอลิกแห่งนี้ มีคุณครู จ านวน 6 คน มีทั้งคุณครูคน

ไทย และคุณครูพม่า   2) กลุ่มเด็กอพยพย้ายถิ่นที่เข้ารับการศึกษาในศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาโดยมี

เด็กประมาณ 170 คน เด็กในศูนย์ฯอายุระหว่าง 4-15 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มเด็กช่วงวัยเด็กถึงช่วงวัยรุ่น

ตอนต้นที่ยังไม่สามารถประกอบอาชีพได้ โดยในพื้นที่นี้มีชาติพันธุ์ที่แตกต่างกันออกไปทั้ง พม่า มอญ 

เขมร และกระเหรี่ยง แต่ถึงแม้ว่าในพื้นที่จะมีชาติพันธุ์ที่แตกต่างกันออกไป แต่กลุ่มที่ถือว่ามีจ านวน
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มากที่สุดก็คือ กลุ่มชาวพม่า นอกจากนี้ชาติพันธุ์ส่วนใหญ่ในศูนย์ยังล้วนแต่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นส่วน

หนึ่งของประเทศพม่า การศึกษาก าหนดกลุ่มประชากรจึงเน้นความส าคัญไปที่กลุ่มเด็กที่เกิดใน

ครอบครัวพม่า และกลุ่มเด็กชาติพันธุ์อื่นที่อพยพมาจากประเทศพม่า เพื่อให้ถึงความชัดเจนของการ

ธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ที่ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาพยายามสนับสนุนในหลายๆด้าน 3) กลุ่ม

ผู้ปกครองของเด็กที่มาร่วมกิจกรรมวันพ่อ และกลุ่มเด็กที่เคยได้รับการศึกษาในศูนย์คาทอลิกนักบุญอัน

นา เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่าง และความส าเร็จของกระบวนการภายในศูนย์ที่สนับสนุนอัตลักษณ์ทาง

ชาติให้แก่เด็ก 

 

ระเบียบวิธีการศึกษา 

ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้ศึกษาได้แบ่งการเก็บรวบรวมข้อมูล

ออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ ส่วนแรกเป็นการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ในส่วนนี้ถือเป็นข้อมูลเชิง

ทุติยภูมิที่ผู้ศึกษาได้จากการศึกษาใน งานเขียนต่างๆ อาทิเช่น บทความ หนังสือ งานวิจัย และสื่อ

ออนไลน์ ทั้งนี้เพื่อให้เข้าใจถึงประเด็นที่ต้องการจะศึกษา รวมถึงข้อมูลพื้นฐานของสิ่งที่ต้องการจะ

ศึกษา และสามารถน าไปวิเคราะห์ท าความเข้าในส่วนของการวิเคราะห์ได้  ส่วนที่สอง เป็นการลง

ภาคสนาม ในส่วนนี้เป็นการเก็บข้อมูลแบบขั้นปฐมภูมิที่ผู้ศึกษาต้องลงพ้ืนที่ เพื่อให้เห็นถึงกระบวนการ

ต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรณีศึกษา  

การรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจาก หนังสือ เว็บไซต์และ

บทความที่มีความเกี่ยวข้องกับหัวข้อในการศึกษาเรื่อง การปรับตัวของคริสต์ศาสนาในกลุ่มเด็กอพยพ

ย้ายถิ่น สามารถจ าแนกได้ออกเป็น 4 หัวข้อ กล่าวคือ 

1) การศึกษาคริสต์ศาสนา และการเผยแพร่คริสต์ศาสนาในไทย ในส่วนนี้เป็นการ

กล่าวถึงการเข้ามาของคริสต์ศาสตร์ในประเทศไทย วิธีการเผยแพร่คริสต์ศาสนา รวมถึงแรงจูงใจใน

การเผยแพร่คริสต์ศาสนา ซึ่งจากการศึกษารวบรวมข้อมูลในบทนี้ท าให้ผู้ศึกษาเห็นภาพรวมของการ

เผยแพร่ศาสนา อีกทั้งยังเห็นปัจจัยที่ท าให้คริสต์ศาสนาเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งข้อมูลที่ได้รับสามารถ

น ามาเป็นข้อมูลพื้นฐานในงานศึกษาได ้
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2) การศึกษาแรงงานข้ามชาติ และเด็กข้ามชาติ ในส่วนนี้ผู้ศึกษาเน้นรวบรวมข้อมูล

เบื้องต้นเกี่ยวกับแรงงานงานข้ามชาติที่เข้ามาในประเทศไทย ทั้งหาถึงปัจจัยการเข้ามา วิธีการเข้ามา 

ตลอดจนสถานภาพเมื่อแรงงานเหล่านี้อยู่ในประเทศไทย นอกจากนี้ผู้ศึกษายังรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ

เด็กอพยพย้ายถิ่นที่เข้ามาพร้อมกับแรงงานข้ามชาติอีกด้วย ดังนั้นจึงเป็นประโยชน์อย่างมากในการใช้

วิเคราะห์กลุ่มเด็กอพยพย้ายถิ่นในศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาที่เป็นกรณีศึกษาของงานชิ้นน้ี  

3) งานศึกษาการเผยแพร่ศาสนาในกลุ่มชาติพันธุ์ในไทย ในส่วนนี้ผู้ศึกษารวมรวบ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเข้ามาของคริสต์ศาสนาในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในประเทศไทย จากการ

รวบรวมพบว่ามีกลุ่มชาติพันธุ์จ านวนมากที่ได้รับอิทธิพลจากการเข้ามาช่วยเหลือของคริสต์ศาสนา 

อาทิเช่น กระเหรี่ยง ลาวโซ่ง ชาวจีน เป็นต้น ซึ่งงานวิจัยต่างๆที่ผู้ศึกษารวบรวมนี้ ท าให้ผู้ศึกษาเห็นถึง

กระบวนของคริสต์ศาสนาชัดเจนยิ่งขึ้น และสามารถน าไปศึกษาเปรียบเทียบกับกระบวนการในศูนย์

คาทอลิกได ้

4) อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ และการธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ เป็นการรวบรวม

งานวิจัยที่ใช้แนวคิดอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ และการธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึง

ลักษณะของอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ที่แสดงผ่าน บุคลิกภาพ และพฤติกรรม ไม่ว่าจะเป็น ด้านภาษา 

ด้านการแต่งกาย และด้านวัฒนธรรม โดยอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ที่ถูกแสดงออกมาในด้านต่างๆนี้ ท า

ให้เกิดความแตกต่างของแต่กลุ่มชาติพันธุ์ และน าไปสู่ความรู้สึกอยากจะรักษาอัตลักษณ์ของกลุ่มตน 

จนเกิดเป็นการธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ขึ้น 

 

การเก็บข้อมูลภาคสนาม 

1) โดยการสังเกตการณ์ในส่วนนี้ผู้ศึกษาจะท าการศึกษาจากกระบวนการสอนเด็กอพยพ

ย้ายถิ่นที่เข้ารับการศึกษา ทั้งจากตารางเรียนในแต่ละวัน การอบรมทางด้านคุณธรรมจริยธรรม 

กิจกรรมต่างๆที่เด็กจะได้ท าตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ที่ศูนย์คาทอลิกนี้ รวมถึงการจัดกิจกรรมในช่วง

วันส าคัญต่างๆ เช่น กิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมวันคริสต์มาส เป็นต้น เพื่อให้เห็นถึงกระบวนการที่คริสต์

ศาสนาปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากลุ่มเด็กชาติพันธุ์ที่มีความหลากหลายในพื้นที่ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนา 

จังหวัดสมุทรสาคร  

2) จากการสัมภาษณ์และสอบถามบุคลากรในศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนา จังหวัด

สมุทรสาคร ซึ่งในส่วนนี้จะแบ่งกลุ่มที่ในการสัมภาษณ์ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 



55 
 

- กลุ่มคุณครูที่สอนหนังสืออยู่ในศูนย์กลุ่มนี้จะรวมตั้งแต่ คุณครูใหญ่ที่คอยดูแลศูนย์ฯ ซิ

สเตอร์ของคริสต์ศาสนาที่เข้ามาสอนหนังสือ คุณครูไทย และคุณครูพม่า 

- กลุ่มเด็กอพยพย้ายถิ่น ในศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนา ซึ่งในศูนย์นี้มีเด็กทั้งหมด

ประมาณ 170 คน โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเด็กพม่า และเด็กมอญ การเก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อให้มี

ความชัดเจนย่ิงขึ้นผู้ศึกษาจึงท าการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการทั้งกับเด็กพม่า และเด็กมอญที่อพยพ

ย้ายถิ่นฐานมาจากประเทศพม่า และเนื่องจากการเก็บข้อมูลในส่วนเด็กไม่สามารถสัมภาษณ์อย่างเป็น

ทางการได้ เพราะ ปัจจัยเรื่องอายุของเด็ก และความสนใจของเด็กผู้ศึกษาจึงไม่สามารถระบุจ านวน

เด็กที่ท าการสัมภาษณ์อย่างชัดเจน 

- กลุ่มผู้ปกครองที่มาร่วมกิจกรรมวันพ่อในศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนา โดยจะเน้นไปที่

กลุ่มผู้ปกครองที่มีชาติพันธุ์พม่า หรือผู้ปกครองกลุ่มชาติพันธุ์อื่นที่อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากประเทศ

พม่า นอกจากนี้ยังศึกษากลุ่มเด็กที่เคยได้รับการศึกษาจากศูนย์ฯ  

3) เครื่องมือในการศึกษา เนื่องจากการเก็บข้อมูลในการท างานฉบับนี้เป็นการศึกษา

งานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีขั้นตอนการเก็บข้อมูลตั้งแต่การรวบรวมวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การลงพื้นที่

สังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์ ผู้ศึกษาจึงต้องเลือกใช้เครื่องมือที่มีความเหมาะสมกับการเก็บข้อมูล 

และเป็นการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการเก็บข้อมูล เพื่อให้เกิดความผิดพลาดที่น้อยที่สุด เครื่องมือที่ผู้

ศึกษาเลือกใช้มีดังต่อไปน้ี 

- กล้องถ่ายรูป เพื่อใช้ถ่ายภาพขณะลงเก็บข้อมูลภาคสนามที่ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนา 

จังหวัดสมุทรสาคร โดยจะใช้ถ่ายภาพบรรยากาศโดยรอบของศูนย์ ตั้งแต่ห้องเรียน ห้องทานอาหาร 

ตารางเรียน การเรียนการสอน เด็ก และบุคลากรในโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อให้งานฉบับนี้มีข้อมูลที่ครบถ้วน 

และมีความน่าเช่ือถือยิ่งขึ้น 

- เครื่องบันทึกเสียง เพื่อบันทึกเสียงระหว่างท าการสัมภาษณ์กลุ่มประชากรที่ต้องการ

ศึกษา โดยการใช้เครื่องมือชิ้นนี้เพื่อช่วยในการจดจ าบทสัมภาษณ์ และช่วยเก็บข้อมูลที่ส าคัญที่อาจจะ

ขาดตกไประหว่างสัมภาษณ์ และเป็นการป้องกันการสูญหายของข้อมูลระหว่างลงพื้นที่เก็บข้อมูลอีก

ด้วย 

- สมุด และปากกา เป็นเครื่องมืออีกชิ้นที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการลงเก็บข้อมูล

ภาคสนาม เนื่องจากสามารถใช้ในการเขียนเรื่องราว หรือข้อมูลที่ส าคัญคราวๆ และเป็นเครื่องมือที่

ส าคัญในการสร้างแผนที่เดินดิน หรือแผนผังต่างๆ เพื่อให้งานมีความละเอียด และแม่นย ามากขึ้น อีก
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ทั้งเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้บันทึกเสียง สมุด และปากกาก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ใช้ใน

เวลาเหล่านั้น 

 

การสังเคราะห์ และวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลจากทั้งในส่วนของวรรณกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การเก็บ

รวบรวมข้อมูลภาคสนามทั้งในส่วนของการสังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว ผู้ศึกษาจะน า

ข้อมูลทั้งหมดมา สังเคราะห์ วิเคราะห์ และตีความ โดยใช้การกรอบแนวคิดคนพลัดถิ่น และแนวคิดอัต

ลักษณ์ทางชาติพันธุ์ มาใช้อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนา จังหวัด

สมุทรสาคร ทั้งนี้ เพื่อให้เข้าใจถึงประวัติการเข้ามาของคริสต์ศาสนาในพื้นที่ผู้อพยพย้ายถิ่น 

กระบวนการเรียนการสอนของศูนย์คาทอลิกต่อเด็กอพยพย้ายถิ่น จังหวัดสมุทรสาคร ทั้งเนื้อหาในการ

เรียนการสอน วิธีการสอน ตลอดจนกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นเพื่อเด็กอพยพย้ายถิ่น  เพื่อให้เห็น

กระบวนการธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ที่เกิดขึ้นภายในศูนย์ โดยภายในงานศึกษาได้มีการแบ่งการ

น าเสนอออกเป็น 6 บทดังนี้ 

บทที่ 1 ความเป็นมา และความส าคัญของปัญหา ในบทนี้จะกล่าวถึงที่มาของความสนใจ

ต่อประเด็นในงานศึกษา ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่การเกิดปัญหาแรงงานจ านวนมาในจังหวัดสมุทรสาครที่มี

ผู้ติดตามเป็นเด็ก จนน าไปสู่การยื่นมือเข้าช่วยเหลือด้านการศึกษาขององค์กรคริสต์ศาสนาจนท าให้เกิด

ลักษณะการส่งเสริมการธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ภายใต้กระบวนการเรียนการสอน ยิ่งไปกว่านั้น

ภายในบทยังมีการระบุวัตถุประสงค์ในการศึกษา สมมติฐาน และแผนการด าเนินงาน เพื่อให้เห็น

ภาพรวมของประเด็นที่จะศึกษาในงานชิ้นน้ี 

บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ในบทนี้เป็นการรวบรวมวรรณกรรม 

งานวิจัย บทความที่มีความสอดคล้องกับประเด็นที่ต้องการศึกษาโดยมีการแบ่งเนื้อหาภายในบท

ออกเป็น 2 ส่วน คือในส่วนแนวคิดทฤษฎี เป็นการอธิบายรายละเอียดของแนวคิดที่ใช้กับงานศึกษา

โดยละเอียด และส่วนที่สองเป็นการอธิบาย และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในลักษณะที่

ครอบคลุมทุกประเด็น ทั้งนี้เพื่อให้สามารถน าแนวคิด และข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมวรรณกรรมที่

เกี่ยวข้องไปใช้ในการอธิบาย และวิเคราะห์ในประเด็น รวมถึงพ้ืนที่ในการศึกษาต่อไป 
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บทที่ 3 ระเบียบวิธีการศึกษา ในบทนี้จะเป็นการให้ภาพรวมของงานศึกษาตั้งแต่ แนวคิด

ทฤษฎีที่น ามาใช้ ระเบียบวิธีการศึกษา การลงภาคสนาม จ านวนประชากร รวมไปถึงเครื่องมือ และ

อุปกรณ์ที่ใช้ เพื่อเพิ่มให้ประเด็นที่จะศึกษานั้นก็คือ การธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ผ่านกระบวนการ

เรียนการสอนในศูนย์คาทอลิก มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

บทที่ 4 ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดสมุทรสาคร และศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนา ในบทนี้เป็น

การอธิบายพ้ืนที่ในการศึกษาโดยละเอียด ซึ่งพื้นที่ในการศึกษาชิ้นนี้คือ พื้นที่ในศูนย์คาทอลิกนักบุญอัน

นา ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร ดังนั้นการให้รายละเอียดในบทนี้ผู้ศึกษาจึงเริ่มตั้งแต่การอธิบาย

ข้อมูลทางกายภาพของจังหวัดสมุทรสาครอันน าไปสู่การประกอบอาชีพ และความเจริญทางด้าน

เศรษฐกิจภายในจังหวัด ซึ่งเป็นผลท าให้เกิดการจ้างแรงงานข้ามชาติจ านวนมาก โดยหนึ่งในปัจจัย

ส าคัญในการจ้างแรงงานข้ามชาติก็คือ ปัญหาทางการศึกษาของเด็กที่มาพร้อมกับแรงงานข้ามชาติ

เหล่านี้ และชุมชนแรงงานข้ามชาติในจังหวัดสมุทรสาคร ในบทนี้จึงกล่าวต่อไปถึงพื้นที่ศึกษานั้นคือ 

ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาที่ก่อตั้งเพื่อช่วยเหลือเด็กอพยพย้ายถิ่น การให้รายละเอียดในพื้นที่จึงเริ่ม

ตั้งแต่ ประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งศูนย์ ปัจจัยที่ท าให้เกิดศูนย์ กิจกรรมที่ภายในศูนย์ ไปจนถึง

บุคลากรที่รับผิดชอบในศูนย์ด้วย 

บทที่ 5 ในบทนี้ผู้ศึกษาจะน าเสนอกระบวนการธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ผ่านการ

เรียนการสอน และกิจกรรมของศูนย์คาทอลิกนักบุญ โดยจะศึกษาตั้งแต่ตารางเรียนในแต่ละวันของ

เด็กภายในศูนย์ การสอนภาษามอญ และพม่าในแต่ละวิชา การสนับสนุนในเรื่องการแต่งกายประจ า

ชาติ การรักษาอัตลักษณ์ทางด้านศาสนา และชาติของเด็ก นอกจากนี้ผู้ศึกษายังมุ่งเน้นศึกษาใน

กิจกรรมต่างๆที่ปรากฏลักษณ์ของการช่วยธ ารงอัตลักษณ์อีกด้วย เช่น กิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมวัน

คริสต์มาส เป็นต้น ในการน าเสนอของบทนี้จะท าให้เห็นถึงความชัดเจนในการธ ารงอัตลักษณ์ในพื้นที่

มากยิ่งขึ้น 

บทที่ 6 วิเคราะห์ และสรุป ในบทนี้จะน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดจากทั้งข้อมูลปฐมภูมิ และ

ข้อมูลทุติยภูมิมารวบรวม และท าการวิเคราะห์โดยผ่านการใช้แนวคิดอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ และ

แนวคิดคนพลัดถิ่น เพื่อใช้ในการอธิบายในประเด็นการธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ภายในศูนย์

คาทอลิก ซึ่งนอกจากการวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว ในบทนี้ยังเป็นการสรุปภาพรวมทั้งหมด เพื่อให้เห็น

กระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นในประเด็นการศึกษานี้ 
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ระยะเวลาและแผนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาตลอดการท าการศึกษา และเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร จนถึงการศึกษา
ภาคสนามและการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ระยะเวลาประมาณ 10 เดือน 
 

ระยะเวลา การด าเนินงาน 
สิงหาคม 2558 - พฤศจิกายน 
2558 (4 เดือน) 

การเตรียมการ  
     โดยศึกษารวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ทั้งจากวิทยานิพนธ์ และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงการก าหนดเครื่องมือและวิธีการที่ใช้
ในการศึกษา 

ธั น ว าคม  2558 – กุ มภาพั น ธ์ 
2559 (3 เดือน) 

ขั้นตอนการเก็บข้อมูล  
    ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน และเก็บข้อมูลภาคสนาม ทั้ง
จากการสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์  

มีนาคม 2559 – พฤษภาคม 2559 
(3 เดือน) 

ขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาทั้งหมดมาท าการประมวลผลเพื่อสรุป
และวิเคราะห์ 
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บทที่ 4 

จังหวัดสมุทรสาคร และศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนา 

 

การศึกษาเรื่อง “การธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ภายใต้กระบวนการเรียนการสอนใน

ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่อเด็กอพยพย้ายถิ่น อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร” จ าเป็นอย่างยิ่งที่

จะต้องศึกษาถึงข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ในการศึกษา ดังนั้นในบทนี้จึงเป็นการกล่าวถึงข้อมูลพื้นฐานใน

การศึกษา โดยผู้ศึกษาจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 หัวข้อใหญ่ กล่าวคือ  ส่วนแรกเป็นการอธิบายข้อมูล

ทั่วไปของจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นจังหวัดที่ได้เลือกเป็นพื้นที่ในการศึกษา โดยข้อมูลในส่วนนี้จะมี

รายละเอียดตั้งแต่ ลักษณะของพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เศรษฐกิจในพื้นที่ ลักษณะประชากร ไปจนถึง

ข้อมูลแรงงานข้ามชาติของจังหวัดนี้ และการตั้งถิ่นฐานของแรงงานข้ามชาติ ส่วนที่สองเป็นข้อมูลศูนย์

คาทอลิกนักบุญอันนา การให้รายละเอียดในหัวข้อที่สองนี้ เป็นการอธิบายข้อมูลเบื้องต้นภายในศูนย์

คาทอลิก ทั้งประวัติการก่อตั้ง วัตถุประสงค์ในการก่อต้ัง ตลอดจนลักษณะของการช่วยเหลือเด็กอพยพ

ย้ายถิ่น ส าหรับข้อมูลเหล่านี้เกิดจากการรวบรวมเอกสารของเทศบาล1 และจากการสัมภาษณ์บุคลากร

ที่มีส่วนเกี่ยวในศูนย์คาทอลิก2 เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงปัจจัยการเข้ามาของแรงงานพลัดถิ่น อัน

น าไปสู่เด็กซึ่งเป็นผู้ติดตาม ตลอดจนเพื่อให้เข้าใจถึงปัจจัยการก่อตั้งศูนย์คาทอลิกในบุญอันนามาก

ยิ่งขึ้น 

 

                                                            
1กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ส านักงาน จังหวัดสมุทรสาคร. (2556). “บรรยายสรุปจังหวัด

สมุทรสาคร.”  
2คุณสมโภชน ์ประเสริฐศรี. (2558). ผู้จักการศูนย์คาทอลิกเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น. 

สัมภาษณ,์ 28 กันยายน. และ Rose’. (2558). ซิสเตอร์ประจ าศูนย์คาทอลิกนักบุญยออากิม. 
สัมภาษณ,์ 24 กันยายน. 
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ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสมุทรสาคร 

ประวัติการก่อตั้งจังหวัดสมุทรสาคร    

จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดชายทะเล ตั้งอยู่ปากแม่น้ าท่าจีน จากหลักฐานทาง

ประวัติศาสตร์ กล่าวไว้ว่า ในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีชุมชนขนาดใหญ่ตั้งอยู่ บริเวณปากอ่าวไทย จึงท าให้

เป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางการค้าเป็นอย่างมาก แต่เดิมจังหวัดสมุทรสาครชื่อว่า “เมืองสาคร

บุร”ี ซึ่งมีความหมายว่า “เมืองแห่งทะเลและแม่น้ า” ต่อมาในปี พ.ศ. 2456 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โปรดเกล้า ให้ทางราชการเปลี่ยนค าว่า “เมือง” เป็น “จังหวัด” ทั่วทุกแห่ง

ใน พระราชอาณาจักร “เมืองสมุทรสาคร” จึงได้เปลี่ยนเป็น “จังหวัดสมุทรสาคร” ตั้งแต่บัดน้ันเป็นต้น

มาจนถึงปัจจุบัน 

ส่วนค าว่า  “มหาชัย”  ที่คนทั่วไปชอบเรียกกันนั้น เป็นชื่อคลองที่สมเด็จพระสรรเพชญ

ที่ 8 แห่งกรุงศรีอยุธยาโปรดให้ขุดคลองลัดจากเมืองธนบุรี เป็นแนวตรงไปออกปากน้ าเมืองสาครบุรี 

แทนคลองโคกขามที่คดเคี้ยว แต่ขุดคลองยังไม่ทันแล้วเสร็จก็ทรงสวรรคตเสียก่อน จนถึงรัชสมัย 

สมเด็จพระสรรเพชญที่ 9 (ขุนหลวงท้ายสระ) โปรดให้ขุดคลองต่อจนแล้วเสร็จและได้พระราชทานนาม

ว่าคลองมหาชัย  ซึ่งต่อมาบริเวณฝั่งซ้ายปากคลองได้เกิดชุมชนขนาดใหญ่ขึ้นชื่อว่า “มหาชัย” จึงเป็นที่

นิยมเรียกขานแต่นั้นเป็นต้นมา 

ลักษณะทางกายภาพ 

จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดชายทะเล ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าท่าจีน และปากอ่าวไทย สภาพ

พื้นที่จึงเหมาะที่จะท าการเพาะปลูกพืชนานาชนิด บางส่วนของพื้นที่เหมาะแก่ท านาเกลือ การท า

ประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง ในบางส่วนเป็นย่านธุรกิจอุตสาหกรรม และที่อยู่อาศัย  

จังหวัดสมุทรสาครอยู่ในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย เป็นจังหวัดปริมณฑล

กรุงเทพมหานครอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามระยะทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 (ถนนพระราม 

2) ประมาณ 30 กิโลเมตร มีพื้นที่ 872.347 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 545,216 ไร่ จังหวัด

สมุทรสาครมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง  โดยทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดนครปฐม  ทิศใต้ ติด

ทะเลอ่าวไทย ทิศตะวันออก ติดต่อกับกรุงเทพมหานคร  ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดสมุทรสงคราม  

และจังหวัดราชบุร ีสภาพพื้นที่จึงเหมาะที่จะท าการเพาะปลูกพืชนานาชนิด  
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ภาพที่ 4.1 แผนที่จังหวัดสมุทรสาคร 
ที่มา: www. samutview.blogspot.com  

 

ประชากรในจังหวัดสมุทรสาคร 

จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดปริมณฑลกรุงเทพมหานคร มีสภาพสังคมแบบกึ่งชนบท 

กึ่งเมือง ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองส่วนใหญ่จะตั้งบ้านเรือนกระจุกตัวอยู่ริมถนนสายหลักและ

สายรอง มีลักษณะครอบครัวเด่ียว ส่วนประชากรในชนบทการตั้งบ้านเรือนจะกระจายอยู่ตามริมแม่น้ า

ล าคลอง ประชากรของจังหวัดส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายจีน และเชื้อสายรามัญ  จากการเก็บข้อมูล

ในปีพ.ศ. 2557 พบว่าประชากรตามทะเบียนราษฎรของจังหวัดสมุทรสาคร มีจ านวนรวม 510,511 

คน เป็นเพศชาย 246,601 คน เพศหญิง 263,910 คน ความหนาแน่นเท่ากับ  585 คนต่อตาราง

กิโลเมตร อ าเภอที่มีประชากรมากที่สุดคือ อ าเภอเมืองสมุทรสาครมีประชากร 263,553 คน รองลงมา

คือ อ าเภอกระทุ่มแบน มีประชากร 160,125 คน และอ าเภอบ้านแพ้ว มีประชากร 86,833 คน 

ประชากรวัยแรงงาน จ านวน 362,627 คน หรือ ร้อยละ 71 ของจ านวนประชากรทั้งจังหวัด (กลุ่มงาน

ยุทธศาสตร์ ส านักงาน จังหวัดสมุทรสาคร, 2556) 

สภาพเศรษฐกิจ 

จังหวัดสมุทรสาครเป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจที่มีศักยภาพทั้งทางด้านการอุตสาหกรรม การ

ประมง และการเกษตรกรรม  จากข้อมูลสถิติผลิตภัณฑ์ภาค และจังหวัด ประจ าปีพ.ศ. 2554 ของ

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พบว่า สภาพเศรษฐกิจ
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โดยรวมของจังหวัดสมุทรสาครขยายตัวจากปีก่อน เนื่องจากการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจโลก ซึ่ง

ส่งผลต่อธุรกรรมภาคต่างประเทศท าให้การส่งออกและการน าเข้าสินค้าและบริการขยายตัวขึ้นจากที่

หดตัวในปีก่อน แต่อย่างไรก็ดี จังหวัดสมุทรสาครยังเป็นจังหวัด 1 ใน 10 ประเทศที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์

มวลรวมจังหวัดต่อหัวสูงตลอดมา ซึ่งฐานเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสาครสามารถได้ออกเป็นประการ 

3 ใหญ่ คือ  

1) อุตสาหกรรม เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิตอย่างมาก 

เนื่องจากปัจจัยทางด้านการคมนาคมที่มีความสะดวก และมีการเอื้อต่อการก่อตั้งโรงงานอุตสาหกรรม

ในพื้นที่ ปัจจัยเหล่านี้เป็นพื้นฐานส าคัญของการลงทุนจึงท าให้ผู้ประกอบการสนใจเข้ามาลงทุนในพื้นที่

จ านวนมาก โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 – 2555 จังหวัดสมุทรสาครมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ในพื้นที่

จังหวัดสมุทรสาคร จ านวน 5,212 แห่ง เงินลงทุน 512,939 ล้านบาท จ านวนการจ้างแรงงาน 

388,295 คน 

2) ด้านการเกษตร ด้วยสภาพพ้ืนที่ที่เหมาะกับการท าการเกษตร ท าให้อาชีพหลักของคน

ในพื้นที่ประกอบอาชีพนี้ ทั้งการท านาข้าว ท านาเกลือ และท าสวน ในจังหวัดสมุทรสาครจึงมีพื้นที่ท า

การเกษตรถึง 227,000 ไร่ จ านวนเกษตรกร 10,461 ราย 

3) การประมง จังหวัดสมุทรสาครมีชายฝั่งทะเลยาว 41.8 กิโลเมตร จึงมีการประกอบ

อาชีพ ท าการประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเป็นอาชีพหลัก ผลผลิตจากการประมงทะเลส่วนใหญ่

ได้รับจากแหล่งน้ าธรรมชาติ ได้แก่ บริเวณอ่าวไทย ทะเลอันดามัน และมหาสมุทรอินเดีย รวมทั้งทะเล

ด้านประเทศเวียดนาม  

จากเหตุผลทั้งสามประการ ส่งผลให้จังหวัดสมุทรสาคร เป็นแหล่งธุรกิจการประมงขนาด

ใหญ่ครบวงจร ซึ่งมีทั้งการท าประมงทะเล การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า รวมถึง อุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น 

อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ า อุตสาหกรรมห้องเย็น อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ ากระป๋อง อุตสาหกรรม

แปรรูปสัตว์น้ าพื้นเมือง โรงงานน้ าแข็ง อุตสาหกรรมผลิตกระป๋อง กล่องกระดาษ พลาสติก  

อุตสาหกรรมการต่อเรือ รวมทั้ง ยังเป็นศูนย์กลางในการจ าหน่ายสินค้าสัตว์น้ า  

 



63 
 

การจ้างแรงงานข้ามชาติ 

เนื่องจากสมุทรสาครเป็นพื้นที่ทางด้านเศรษฐกิจส าคัญของทั้งสามด้านที่กล่าวแล้วใน

ข้างต้น ท าให้ตลาดแรงงานในสมุทรสาครมีความต้องการแรงงานสูง จนท าให้เกิดการจ้างงานจาก

แรงงานข้ามชาติ โดยจังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดหนึ่งที่ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานคนไทย

โดยเฉพาะแรงงานในระดับล่าง ซึ่งคนไทยไม่นิยมท างานในกิจการประมงทะเล กิจการต่อเนื่องประมง

ทะเล และภาคเกษตร อันเนื่องมาจากเป็นงานหนัก งานสกปรก และมีกลิ่นเหม็น ระยะเวลาการ

ท างานไม่แน่นอน เป็นงานที่อยู่กลางแจ้งตากแดด การท างานไม่เป็นเวลา ขาดความมั่นคง เป็นงานที่

เสี่ยงต่อสารเคมีตกค้างเป็นงานต้องออกทะเลซึ่งหาแรงงานไทยได้ยาก จากสภาพปัญหาดังกล่าว ท าให้

นายจ้างและสถานประกอบการต่างๆ ที่ขาดแคลนแรงงานในระดับล่าง มีความจ าเป็นต้องการแรงงาน

ต่างด้าวมาทดแทนเพื่อให้กิจการสามารถด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่องปัจจุบันจังหวัดสมุทรสาครมีแรงงาน

ต่างด้าว 3 สัญชาติที่ได้รับอนุญาตท างาน ดังน้ี 

1) กลุ่มที่ได้รับการผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรี อยู่ ระหว่างรอการพิสูจน์สัญชาติ 

จ านวน 84,602 คน โดยมี สัญชาติพม่าจ านวน 74,719 คน สัญชาติลาวจ านวน 4,889 คน สัญชาติ

กัมพูชาจ านวน 4,994 คน 

2) แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติและได้รับ

เอกสารหนังสือเดินทางรับรองสถานะบุคคล และด าเนินการยื่นขออนุญาตท างานแล้วในปี พ.ศ. 2556 

จ านวน 143,457 คน สัญชาติพม่า 138,901 คน สัญชาติลาว 3,574 คนสัญชาติกัมพูชา 982 คน 

3) การน าเข้าแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองถูกกฎหมายมาท างานตามบันทึกข้อตกลง 

(MOU) มีสัญชาติพม่าจ านวน 1,229 คน สัญชาติลาวจ านวน  1,235 คน  สัญชาติกัมพูชาจ านวน  

4,490 คน  

ปัญหาแรงงานต่างด้าว 

จากการที่จังหวัดสมุทรสาครมีการจ้างแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่ได้รับการผ่อน

ผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเป็นจ านวนมาก ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
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แรงงานในระดับล่าง ในขณะเดียวกัน การจ้างแรงงานต่างด้าวดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบท าให้เกิดปัญหา

ทางด้านสังคมและความมั่นคงตามมา (กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ส านักงานจังหวัดสมุทรสาคร, 2556) ดังนี ้

1) ปัญหาการอพยพครอบครัวมาท างาน    เป็นปัญหาที่ส าคัญประการแรก ซึ่งนอกจาก

แรงงานข้ามชาตหิลบหนีเข้าเมืองที่ได้รับการผ่อนผันให้ท างานได้ ยังมีผู้ติดตามอีกไม่น้อยซึ่งไม่สามารถ

หาข้อมูลได้ชัดเจน ขณะนี้มีการรวมกลุ่มตั้งถิ่นฐานอยู่กระจัดกระจายทั่วไปในพื้นที่จังหวัด กลายเป็น

แหล่งเสื่อมโทรม และบางแห่งเป็นแห่งชุมชนแรงงานข้ามชาตขินาดใหญ่ที่ยากจะเข้าไปควบคุม 

2) ปัญหาด้านสาธารณสุข แรงงานข้ามชาติที่รวมตัวอาศัยในชุมชนแออัด ก่อให้เกิดโรค

ร้ายแรง และแพร่กระจายสู่ชุมชนอื่น เช่น วัณโรคสายพันธุ์ใหม่ โรคเท้าช้าง ฯลฯ การเกิดโรคเหล่านี้

ส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าประเภทอาหาร 

3) ปัญหาด้านการศึกษา นับเป็นภาระของภาครัฐที่ต้องจัดการศึกษาให้เด็กที่มากับ

แรงงานข้ามชาตติามกฎหมายระหว่างระเทศ และยังเป็นการแย่งที่เรียนของเด็กไทยอีกด้วย 

4) ปัญหาด้านสัญชาติ รัฐไม่สามารถควบคุมผู้ติดตามที่เข้ามาพร้อมกับแรงงานข้ามชาติ

ได้ และยังไม่มีหน่วยงานเข้าไปรับผิดชอบโดยตรง หรือก าหนดสถานะบุคคลกลุ่มนี้  ดังนั้นจึงเป็นการ

เปิดช่องทางให้เกิดการย้ายถิ่นเข้ามาในประเทศไทยอย่างถาวร และยากที่จะผลักดันให้กลับประเทศ

มากยิ่งขึ้น 

5) ปัญหาด้านอาชญากรรม  แรงงานข้ามชาติเหล่านี้มีความเสี่ยงที่จะก่ออาชญากรรมขึ้น

ในพื้นที่ชุมชน 

6) ปัญหาด้านภาษา และวัฒนธรรม เกิดโรงเรียนที่จัดสอนภาษาของแรงงานข้ามชาติ 

และมีการจัดประเพณีเทศกาลต่างๆขึ้น 

7) ปัญหายาเสพติด  ในบางครั้งแรงงานข้ามชาติที่หลบหนีเข้าเมืองก็มาพร้อมกับสิ่งผิด

กฎหมาย ซึ่งมักจะท าเป็นขบวนการ ท าให้เกิดความยากในการปราบปราม 

8) ปัญหาแย่งอาชีพคนไทย ผู้ประกอบการส่วนใหญ่หันมาจ้างแรงงานข้ามชาติทั้งเป็น

กลุ่มที่มีค่าแรงต่ า และสามารถทนต่อการท างานหนักได้มากกาว่าคนไทย 
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9) ปัญหาความมั่นคงของชาติ  มีความพยายามที่จะสร้างเครือข่ายเพื่อแสดงเอกลักษณ์

ทางด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาษา วัฒนธรรม   และการจัดเทศกาล เช่น การจัดงานวันชาติมอญ ฯลฯ 

สิ่งเหลา่นี้ล้วนแต่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศทั้งสิ้น 

ชุมชนแรงงานข้ามชาติในจังหวัดสมุทรสาคร 

เนื่องด้วยสมุทรสาครมีภาวะขาดแคลนแรงงานระดับล่างจ านวนมาก จึงมีความจ าเป็นที่
ต้องน าเข้าแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อมาแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนี้ และเพื่อกิจการ
ของผู้ประกอบการในจังหวัดสามารถด าเนินไปได้ โดยแรงงานที่เข้ามานั้นล้วนต้องการมาอาศัยเพื่อ
ท างานในระยะยาวทั้งสิ้น การก่อตั้งถิ่นที่อยู่อาศัยของแรงงานจ านวนมากนี้จึงเป็นสิ่งที่ เป็นปัญหา
ตามมา กล่าวคือภาครัฐไม่สามารถเข้าไปควบคุมปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของแรงงานข้ามชาติได้ 
ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ในหลายพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาครเกิดชุมชน หรือย่านอาศัยของแรงงานเหล่านี้
จ านวนมาก จากการส ารวจข้อมูลแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร  ปีพุทธศักราช 2553 พบว่าชุมชนหรือ
ย่ านที่ อยู่ อาศัย ในจั งหวัดสมุทรสาครมีทั้ งหมด 32 ชุมชน  กระจายตัวอยู่ทั้ งอ า เภอเมือง
สมุทรสาคร  อ าเภอกระทุ่มแบน  และอ าเภอบ้านแพ้ว  โดยเฉพาะอ าเภอเมืองสมุทรสาครจะมีแหล่งที่
ชุมชนคนต่างด้าวที่มีการพักอาศัยหนาแน่น  จ านวน  32  ชุมชน  คือ  

1. ชุมชนพักบ้านเช่าบริเวณวิเชียรโชฎก    17.  ชุมชนคลองครุ   
 2.  ชุมชนสะพานปลาสมุทรสาคร     18.  ชุมชนวัดโคก   
 3.  ชุมชนตลาดกลางค้ากุ้ง     19.  ชุมชนบ้าน 
 4.  ชุมชนหอพักบ้านเช่า บริเวณเกาะ    20.  ชุมชนวัดโกรกกราก   
 5.  ชุมชนตลาดทะเลไทย      21.  ชุมชน KL 
 6.  ชุมชนหอพักบ้านเช่าหมู่บ้านมหาชัยนิเวศน์    22.  ชุมชนเคหะชุมชนมหาชัย   
 7.  ชุมชนซอยกองพนันพล      23.  ชุมชนปัญญาพัฒนาที่ดิน   
 8.  ชุมชนตลาดพงษ์ทิพย์        24.  ชุมชนแสงเจริญ  (เชื่อมสุข)  
 9.  ชุมชนเจษฎาวิถี       25.  ชุมชนหมู่บ้านเบญจทรัพย์ 
 10.  ชุมชนซอยวันสามัคคีศรัทธาราม(วัดโกรกกรากใน) 26.  ชุมชนนิคมอุตสาหกรรมบางปิ้ง     
 11.  ชุมชนวัดหงส์อรุณรัศมี      27.  ชุมชนซอยวัดทองธรรมิการาม   
 12.  ชุมชนวัดเกตุมวดีย์       28.  ชุมชนตลาดมหาชัยวิลล่า   
 13.  ชุมชนบ้านโกรกกรากใน       29.  ชุมชนคลอง   
14.  ชุมชนบ้านท่าจีน        30.  ชุมชนวัดเทพนรรัตน์ 
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15.  ชุมชนท่าฉลอม        31.  ชุมชนวัดบางหญ้าแพรก   
16.  ชุมชนท่าทราย       32.  ชุมชนชีผ้าขาว 
  

ชุมชนทั้ง 32 ชุมชนนี้เป็นชุมชนของแรงงานข้ามชาติในจังหวัดสมุทรสาคร คุณครู

สมโภชน์ที่เปรียบเสมือนเป็นผู้อ านวยการดูแลศูนย์คาทอลิกทั้งสามแห่ง กล่าวว่า “การตั้งถิ่นฐานของ

แรงงานข้ามชาติมักจะหาที่พักอาศัยใกล้กับแหล่งที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม ท่าเรือประมง ฯลฯ เพื่อ

ง่ายต่อการออกไปท างาน เพราะแรงงานเหล่านี้จะมุ่งเน้นแต่การท างานเป็นหลัก  ถึงแม้ว่าพวกเขาจะมี

ความเป็นอยู่ที่ล าบาก สกปรก และแออัดก็ตาม”นอกจากนี้คุณครูสมโภชน์ยังเล่าต่อว่า “แรงงานข้าม

ชาติจะอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มใหญ่ ในบางที่เป็นห้องพักเล็กๆแต่มีคนอาศัยอยู่รวมกันถึง 10 กว่าคน 

ซึ่งการพักอาศัยอยู่ในลักษณะผลัดกันนอน เมื่อแรงงานกลุ่มแรกออกมาท างาน แรงงานกลุ่มที่สองก็จะ

เข้านอน” (คุณครูสมโภชน์ ประเสริฐศรี, สัมภาษณ ์8 สิงหาคม 2558) 

จะเห็นได้ว่าปัจจัยทางด้านต่างๆล้วนมีความเกี่ยวข้อง และเชื่อมโยงกันหมด จากลักษณะ

ทางกายภาพของจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การท าการประมง การเพาะปลูก และการตั้ง

โรงงานอุตสาหกรรม น าไปสู่ความต้องการแรงงานในตลาดของจังหวัด ที่มีความต้องการแรงงานที่สูง 

ส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานจนท าให้เกิดการจ้างแรงงานจากประเทศเพื่อน ซึ่งแรงงาน

เหล่านี้เป็นแรงงานที่เข้ามาทั้งในรูปแบบที่ถูกกฎหมาย และผิดกฎหมาย ซึ่งยากต่อการควบคุมของรัฐ  

และไม่เพียงแค่เกิดการเพิ่มขึ้นของจ านวนแรงงานข้ามชาติเท่านั้น จ านวนผู้ติดตามที่มาพร้อมกับ

แรงงานเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็น ผู้หญิงหรือเด็กก็มีอัตราที่สูงขึ้นเช่นกัน เด็กกลุ่มนี้มาพร้อมกับสถานภาพ

ด้อยโอกาสทางสังคมทั้งทางด้านการศึกษา สุขอนามัย และเศรษฐกิจ  ด้วยเหตุนี้เองจึงน าไปสู่การ

ก่อตั้งศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาขึน้เพื่อช่วยเหลือเด็กอพยพย้ายถิ่นในจังหวัดสมุทรสาคร 
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ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่อเด็กอพยพย้ายถิ่น 

 

 
   

สมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับทางทะเล จึงมีโรงงานอุตสาหกรรมประมง และ

มีโรงงานแปรรูปผลิตเป็นจ านวนมากในพื้นที่ การเกิดโรงงานอุตสาหกรรมจ านวนมากเช่นนี้ท าให้

ผู้ประกอบการต้องการแรงงานราคาถูกจ านวนมาก แต่เนื่องจากในพื้นที่ไม่มีแรงงานเพียงพอ

ผู้ประกอบการจึงต้องจ้างแรงงานข้ามชาติเพื่อให้กิจการด าเนินต่อไปได้ ด้วยเหตุนี้เองจึงท าให้พื้นที่ใน

จังหวัดเกิดแรงงานข้ามชาติจ านวนมาก และสามารถแบ่งประเภทของแรงงานเหล่านี้ได้เ ป็น 2 

ประเภท คือ แรงงานข้ามชาติที่เข้าเมืองมาอย่างถูกกฎหมาย และแรงงานข้ามชาติที่หลบหนีเข้าเมือง

อย่างผิดกฎหมาย โดยส่วนใหญ่แล้วกลุ่มแรงงานที่เข้ามามาท างานมักเป็นชาวพม่า มอญ และกัมพูชา

ซึ่งอพยพย้ายถิ่นมาขากประเทศใกล้เคียงด้วยปัญหาด้านเศรษฐกิจ และการเมืองภายในประเทศ 

แรงงานเหล่านี้เมื่อเข้าสู่ประเทศไทยจะมีลักษณะอพยพย้ายถิ่นไปตามสถานที่ต่างๆภายในประเทศที่มี

ความต้องการแรงงาน ซึ่งที่อยู่อาศัยของรงงานข้ามชาติเหล่านี้มักเป็นสถานที่ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เป็น

แหล่งเสื่อมโทรม แออัด สกปรก มีน้ าเน่าเสีย และส่งกลิ่นเหม็น ขาดการจัดการขยะ และสิ่งปฏิกูลซึ่ง

เป็นแหล่งของเชื้อโรคต่างๆ นอกจากปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยแล้วแรงงานข้ามชาติยังขาดโอกาสทาง

สังคมในหลายๆด้านทั้งด้านการศึกษา การแพทย์ ฯลฯ ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่อเด็กอพยพย้าย

ถิ่น เป็นหน่วยงานหนึ่งในพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกที่ด าเนินกิจกรรมให้การศึกษาแก่เด็กข้ามชาติ 

โดยสอนภาษาไทย สอนภาษาพม่า ภาษาอังกฤษ ภาษามอญ คอมพิวเตอร์ ทักษะการด ารงชีวิต อบรม

ด้านคุณธรรมจริยธรรมพร้อมทั้งจัดทุนอาหารกลางวัน และสอนภาษาไทยให้แก่แรงงานวัยท างาน จัด

ภาพที่ 4.2 และ4.3 บรรยากาศภายในศูนย์คาทอลิก 
ภาพถ่ายโดย พิมพ์อักษรา หรูประกายอักษร  บันทึกภาพเมื่อ วันที่ 28 กันยายน 2558 
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สอนคอมพิวเตอร์และกิจกรรมการส่งเสริมสุขอนามัย การช่วยเหลือทางด้านสุขภาพ ตลอดจนการจัด

กิจกรรมทางด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามให้แก่เด็กๆ และแรงงานข้ามชาติ 

ประวัติความเป็นมา  

ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น ตั้งอยู่ที่วัดนักบุญอันนาได้เริ่มด าเนิน

กิจกรรมในการให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตามที่อยู่บริเวณรอบวัดนักบุญอันนาในพื้นที่

ต าบลบางหญ้าแพรก ต าบลท่าฉลอม ต าบลท่าจีน อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครมาประมาณ 6-7 ปี

มาแล้ว โดยมีจุดเริ่มต้นจากบาทหลวงธีรพล กอบวิทยากุล และอาสาสมุทรสาครได้เข้าไปเยี่ยมเยียน 

ให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมแก่แรงงานอพยพย้ายถิ่นและเด็กๆ ในชุมชน ทั้งด้านสุขภาพ 

และการสอนให้สื่อสารภาษาไทยได้ และมีการพาเด็กๆลูกหลานของแรงงานต่างด้าวมาจัดกิจกรรมที่วัด

บ้างเป็นครั้งคราวโดยเน้นการสอนภาษา อบรมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และทักษะในการ

ด ารงชีวิต  ในช่วงแรกของการด าเนินกิจกรรมกับเด็กๆนั้น ผู้ปกครองที่เป็นแรงงานข้ามชาติยังไม่กล้าที่

จะให้เด็กๆออกมาจากบ้านเนื่องจากความกลัวในหลายๆด้าน แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปทางศูนย์

คาทอลิกจึงมีการเยี่ยมเยียน และให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมอยู่อย่างเสมอจึงเกิดความ

ไว้วางใจ 

จนกระทั่งเมื่อปีพ.ศ. 2553 ได้ด าเนินการอย่างจริงจังในการให้การศึกษาแก่เด็กอพยพ

ย้ายถิ่น และได้เริ่มรับเด็กอพยพย้ายถิ่น เข้ามาเรียนที่วัดนักบุญอันนาตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 

2553 เป็นต้นมา โดยเชื่อว่าศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น (St. Anna Catholic 

Center For Migrants ชื่อย่อว่า ACCM) จะมีส่วนช่วยให้คุณภาพชีวิตของเด็กเหล่านี้ดีขึ้น โดการ

ด าเนินงานของศูนย์จะมีการเรียนการสอนพร้อมกับกิจกรรมให้การศึกษาแก่เด็ก และยังส่งเสริมในการ

จัดกิจกรรมทางด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมควบคู่กันไปด้วย ปัจจุบันศูนย์คาทอลิกเพื่อเด็ก

อพยพย้ายถิ่นเปิดด าเนินการถึง 3 แห่งดังนี้ 

ศูนย์แรกคือ ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น ( St. Anna Catholic 

Center For Migrants; ACCM) ตั้งอยู่ที่วัดนักบุญอันนา ท่าจีน เปิดการเรียนการสอนอย่างเป็น

ทางการ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2553 ปัจจุบันมีเด็กมาเรียนเฉลี่ยวันละ 170 คน เป็นชาย 89 

คน หญิง 81 คน 
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ศูนย์ที่สองคือ ศูนย์มาริสต์เพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น (Marist Center For Migrants; MCM) 

ตั้งอยู่ย่านคลองครุ เปิดการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยมีบราเดอร์จากคณะ

มาริสต์ มาช่วยดูแลและด าเนินงานด้านการเรียนการสอนปัจจุบันมีเด็กมาเรียนเฉลี่ยวันละ 120 คน 

เป็นชาย 60 คน หญิง 60 คน 

ศูนย์ที่สามคือ ศูนย์คาทอลิกนักบุญยออากิมเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น (St. Joachim 

Catholic Center For Migrants; JCCM) ตั้งอยู่ที่บ้านเอื้ออาทร ท่าจีน เปิดการเรียนการสอนเมื่อ

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 โดยมีซิสเตอร์จากคณะโดมินิกันมาช่วยดูแลและด าเนินงานด้านการเรียน

การสอนปัจจุบันมีเด็กมาเรียนเฉลี่ยวันละ 75 คน เป็นชาย 39 หญิง 39 คน 

เหตุผลการก่อตั้งศูนย์คาทอลิกเพื่อช่วยเหลือเด็กอพยพย้ายถิ่น  

คุณสมโภชน์ ประเสริฐศรี ซึ่งเป็นผู้ดูแลควบคุม และประสานงานศูนย์คาทอลิกทั้งสาม

แห่งให้เหตุผลที่ท าให้เกิดความคิดในการก่อตั้งศูนย์คาทอลิกเพื่อเด็กอพยพย้ายถิ่นในจังหวัด

สมุทรสาครมีด้วยกัน 4 ประการดังต่อไปนี ้

ประการแรก ความยากจน ในประเทศพม่ามีปัญหาด้านเศรษฐกิจอย่างหนัก เนื่องจาก

สถานการณ์ภายในประเทศที่มีความยากจนไม่ได้รับโอกาส ถูกกดขี่ และได้รับความรุนแรงจากทหาร

พม่า แรงงานฝีมือต่ า มีพื้นฐานการศึกษาน้อย และโอกาสการจ้างงานจ ากัด ส่วนใหญ่งานที่ได้เ ป็น

ประเภทที่มีรายได้ต่ า เช่น อาชีพกรรมกร ซึ่งในสมุทรสาครแรงงานส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมโรงงาน 

และเรือประมง ถือเป็นแหล่งแรงงานราคาถูก รายได้ของแรงงานเหล่านี้จึงถูกใช้ไปวันต่อวัน ที่เหลือ

บ้างก็ส่งกลับไปให้ครอบครัวที่ยากไร้ในแผ่นดินเกิด 

ประการที่สอง การโดดเด่ียวทางสังคม เนื่องจากแรงงาน และเด็กๆชาวพม่าในสังคมไทย

ยังไม่ค่อยได้รับการยอมรับ และคนไทยเองยังมีความรู้สึกที่เป็นอคติอยู่ ดังนั้นกลุ่มคนเหล่านี้จึงต้อง

ดูแลตัวเอง ทั้งด้านปัญหาด้านสุขภาพ และความเจ็บป่วย นอกจากนี้อุปสรรคด้านภาษาก็เป็นส่วนหนึ่ง

ที่ท าให้เด็กเกิดความรู้สึกแปลกแยก กล่าวคือ ถ้าเมื่อเด็กเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนรัฐบาล เด็กมักไม่

เข้าใจภาษาไทย และถูกเพื่อนล้อ ดังนั้นเด็กกลุ่มนี้จึงต้องไปโรงเรียนที่มีการสอนภาษาพม่า เด็กไทยเอง

ที่ได้รับการปลูกฝั่งในด้านลบเกี่ยวกับชาติพม่า ทั้งเนื้อหาที่มีบรรจุอยู่ในหลักสูตร และการปลูกฝั่งทา
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ครอบครัวล้วนแต่เป็นการสร้างความทรงจ าในแง่ลบให้แก่พม่า และด้วยเหตุนี้เองจึงท าให้เด็กพม่ารู้สึก

แปลกแยก และเกิดความโดดเด่ียวทางสังคม 

ประการที่สาม แรงงานเด็ก พบปัญหาการจ้างแรงงานเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปีในพื้นที่

จังหวัดสมุทรสาครจ านวนมาก แรงงานเด็กไม่ต่ ากว่า 50 เปอร์เซ็นต์ เข้าจะต้องนอน 20.00 น. และ

ต้องตื่นนอน 01.00 น. และท างาน 02.00 น. - 05.00 น นอกจากนี้ยังพบการแจ้งอายุเกินจริงเพื่อให้

ได้ท างานอีกด้วย พ่อแม่ของเด็กเหล่านี้มุ่งเน้นให้เด็กช่วยกันประกอบอาชีพ เพื่อน าเงินมาเลี้ยงดูคนใน

ครอบครัวโดยไม่ค านึงถึงความเสี่ยง และปัญหาสุขภาพที่เด็กจะต้องเผชิญเมื่อเข้าท างาน อีกทั้งการที่

เด็กเข้าท างานอย่างผิดกฎหมายยังเป็นการเปิดช่องทางให้ผู้กอบการกดขี่ และเอารัดเอาเปรียบอีกด้วย 

ประการสุดท้าย ด้านสุขอนามัย กลุ่มแรงงานข้ามชาติ และผู้ติดตาม (เด็ก) มักมีปัญหา

ด้านสุขภาพ อาทิเช่น โรคผิวหนัง สุขภาพอนามัยในช่องปาก โรคหวัด และโรคระบาดตามฤดูกาล ทั้งนี้

เกิดจากสภาพความเป็นอยู่ที่มีความแออัด คับแคบ สกปรก ซึ่งกล่าวได้ว่าพื้นที่ที่แรงงาน และเด็ก

อาศัยอยู่นั้นไม่เหมาะแก่การเป็นที่พักอาศัย เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่างเสื่อมโทรม ที่มีทั้งปัญหา

น้ าเน่าเสีย ขาดการจัดการขยะสิ่งปฏิกูล มีความอับชื้น จะเห็นได้ว่าลักษณะที่กล่าวมาในข้างต้นส่งผล

ให้ที่อยู่อาศัยกลายเป็นแหล่าเพาะเชื้อโรคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ไข้เลือดออก อหิวาตกโรค เป็นต้น 

จากปัจจัยในทั้งสี่ด้านที่กล่าวในข้างต้น ท าให้ทางองค์กรคาทอลิกเห็นถึงความส าคัญ 

และความจ าเป็นเร่งด้วยในการก่อตั้งศูนย์คาทอลิกเพื่อช่วยเหลือเด็กอพยพย้ายถิ่นในพื้นที่ จังหวัด

สมุทรสาครขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปน้ี 

1) เพื่อจัดการเรียนการสอนและ โอกาสทางการศึกษาส าหรับเด็กอพยพย้ายถิ่น 

2) เพื่อให้การอบรมทางด้านคุณธรรมจริยธรรม และทักษะการด ารงชีวิตแก่อพยพย้าย

ถิ่น 

3) เพื่อสอนภาษาต่างๆ ให้แก่แรงงานอพยพย้ายถิ่นที่ต้องการใช้ในการสื่อสารในการ

ท างาน 

4) เพื่อให้ความช่วยเหลือทางด้านสุขภาพ สุขอนามัยแก่เด็กและแรงงานต่างด้าว (หน่วย

แพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิเซนต์หลุยส์) 
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ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่อเด็กอพยพย้ายถิ่น 

ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาถือเป็นศูนย์แรกที่เปิดให้ความช่วยเหลือเด็กอพยพย้ายถิ่นด้าน

การศึกษา ตั้งอยู่บริเวณวัดนักบุญอันนา ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เปิดเมื่อวันที่ 24 

พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งรวมเป็นระยะเวลา 6 ปีที่เปิดด าเนินการ ปัจจุบันมีเด็กเข้ารับการศึกษาใน

ศูนย์จ านวน 170 คน เป็นชาย 89 คน หญิง 81 คน ซึ่งในจ านวนนี้มีทั้งชาวพม่า มอญ กะเหรี่ยง ทวาย 

ลาว และกัมพูชา เด็กเหล่านี้ต่างมาจากชุมชนโดยรอบจังหวัดสมุทรสาคร ภายในศูนย์คาทอลิกนักบุญ

อันนามีหน้าที่รับผิดชอบดูแลเด็กใน 3 พื้นที่หลักคือ บริเวณท่าจีน บริเวณบางหญ้าแพรก และบริเวณ

ท่าฉลอม ทั้งสามพื้นที่นี้ได้ถูกแบ่งเป็นรูปแบบการดูแลระดับต าบลที่ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเข้าไป

ดูแล แต่ภายในต าบลทั้งสามก็ยังมีชุมชนย่อยจ านวนมาก เช่น ชุมชนชีผ้าขาว  ชุมชนวัดบางหญ้าแพรก

ฯลฯ  

นอกจากนี้ในพื้นที่ไกลออกไปจากทั้งสามต าบล ก็ยังมีหลายชุมชนที่ส่งเด็กเข้ามาศึกษาใน

ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาแห่งนี้ เช่น บริเวณบ้านแพ้ว บริเวณโพธิ์แจ้ ดังปรากฏบริเวณที่มีเด็กอพยพ

ย้ายถิ่นเข้ามาเรียนที่ศูนย์นักบุญอันนาตามภาพน้ี จากภาพก าหนดให้ตัวอักษรสีเขียนคือ ศูนย์คาทอลิก

นักบุญอันนา ตั้งอักษรสีแดงทั้งห้าจุดคือ ชุมชนแรงงานข้ามชาติที่มีเด็กเรียนในศูนย์คาทอลิกนักบุญอัน

นา  

 

ภาพที่ 4.4 ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงชุมชนของเด็กอพยพย้ายถิ่นที่เรียนในศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนา 
ภาพถ่ายโดย google earth  บันทึกภาพเมื่อ วันที่ 22 ธันวาคม 2558 

 



72 
 

จะเห็นได้ว่าแต่ละชุมชนมีระยะห่างที่ไกลกันมากท าให้การเดินทางของเด็กมีลักษณะที่

แตกต่างกันออกไป ในชุมชนที่อยู่ใกล้ศูนย์เด็กส่วนใหญ่จะใช้วิธีการเดินมาเรียนเอง แต่ในพื้นที่ไกล

ออกไปเช่น บ้านแพ้ว และโพธิ์แจ้โรงงเรียนจะจัดรถรับส่งเด็กทุกวัน หรือในบางครอบครัวผู้ปกครองก็

จะมาส่งเด็กในตอนเช้าก่อนไปท างานและมารับในช่วงเย็นหลังเลิกงาน 

 ปัจจุบันศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนามีบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการเรียนการสอนจ านวน 9 

คน แบ่งออกเป็นครูคนไทยจ านวน 5 คน ซึ่งจะท าการสอนในวิชาที่ต่างกันออกไป เช่น คณิตศาสตร์ 

ภาษาไทย การใช้ชีวิต เป็นต้น ครูชาวพม่าจ านวน 2 คน ซึ่งจะสอนในวิชาภาษามอญ และภาษาพม่า  

ซิสเตอร์ชาวฟิลิปปินส์จ านวน 2 คน ซึ่งจะสอนในวิชาภาษาอังกฤษ การเรียนการสอนในแต่ละวันจะมี

การก าหนดตามตารางเรียนซึ่งจะเริ่มต้นในเวลา 08.00 น. และสิ้นสุดในเวลา15.45 น. ของทุกวัน

จันทร์ จนถึงวันศุกร์ และเนื่องจากศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเป็นศูนย์แรก และเป็นศูนย์ที่มีพื้นที่มาก

ที่สุดท าให้ศูนย์นี้เป็นสถานที่หลักในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ซึ่งรายละเอียดพื้นที่ในศูนย์มีดังต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

1.ห้องคุณครูสมโภชน์ ประเสริฐศรี (ผู้จัดการศูนย์) 6.ห้องเรียน 2 

2.ห้องพยาบาล 7.ห้องเรียน 3 

3.โรงอาหาร 8.สนามหญ้าเล็ก 

4.ห้องเก็บของ และ ห้องพักครู 9.สนามหญ้าใหญ่ 

5.ห้องเรียน 1 10.ลานอเนกประสงค์ 

 
ภาพที่ 4.5 แผนผังศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนา  

ภาพวาดโดย พิมพ์อักษรา หรูประกายอักษร วาดเมื่อ 15 ตุลาคม 2558 

รายละเอียด 
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จากภาพเป็นการแสดงรายละเอียดในพื้นที่ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนา ตลอดจนการใช้

สอยพื้นที่ในการด าเนินกิจกรรม และการเรียนการสอนต่างๆ ซึ่งการแบ่งพื้นที่ใช้สอยของศูนย์คาทอลิก

แห่งนี้สามารถแบ่งได้เป็น 4 ส่วนใหญ่ กล่าวคือ  

ส่วนแรก ได้แบ่งเป็นสัดส่วนเพื่อใช้ส าหรับด าเนินการเรียนการสอน และใช้เป็นห้องพัก

ของคุณครูในศูนย์คาทอลิกใน ส่วนนี้คือหมายเลข 1,2,4,5,6,7  

ส่วนที่สอง เป็นพื้นที่ใช้ส าหรับรับประทานอาหารซึ่งพื้นที่ส่วนนี้จะถูกใช้เฉพาะในช่วง

ตอนกลางวันอันเป็นเวลาพักรับประทานอาหารส าหรับเด็กในศูนย์ พื้นที่นี้ก็คือ ส่วนโรงอาหารซึ่งอยู่ติด

กับบริเวณห้องเรียน 

 ส่วนที่ที่สาม เป็นส่วนของพื้นที่โล่งใช้ส าหรับการเข้าแถวในช่วงเช้า และเป็นที่เหมือน

เล่นของเด็กๆในช่วงกลางวัน จุดนี้คือหมายเลข 8 และ9  

ส่วนสุดท้าย เป็นพื้นที่ลานกว้าง จุดนี้เป็นพื้นที่ในร่มขนาดใหญ่ที่มักถูกใช้ในการท า

กิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดงานวันพ่อ และวันแม่ การจัดกิจกรรมนันทนาการให้เด็ก ฯลฯ  

งานและกิจกรรมที่ด าเนินอยู่ภายในศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนา 

 

ภาพที่ 4.6, 4.7 และ4.8 บรรยากาศภายในศูนย์คาทอลิก 
ภาพถ่ายโดย พิมพ์อักษรา หรูประกายอักษร  บันทึกภาพเมื่อ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2558 

 

- จัดการเรียนการสอนแก่เด็กอพยพย้ายถิ่นตั้งแต่ 4-15ปี 

- สอนวิชาภาษาไทย ภาษาพม่า ภาษาอังกฤษ ปัจจุบันเพิ่มภาษามอญ คณิตศาสตร์ 

ศิลปะ พละศึกษา คอมพิวเตอร์ และวิชาที่เกี่ยวข้องกับทักษะการใช้ชีวิต คุณธรรมจริยธรรม จัดอาหาร
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กลางวัน อาหารว่าง (นม/ขนม) ให้กับเด็ก (ปัจจุบันพ่อแม่เด็กมีรายได้เพิ่มขึ้นจึงให้เด็กสมทบค่าอาหาร

วันละ 5 บาท ถ้าเด็กคนไหนไม่มีก็ไม่เก็บหรือสมทบ 2-3 บาท 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมการดูแลด้านสุขอนามัยแก่เด็กเล็ก เช่น การอาบน้ า แปรงฟัน ตัด

ผม และสุขอนามัยโดยทั่วไป 

- จัดให้คุณครูออกเยี่ยมบ้านของเด็กๆ ในชุมชนที่เด็กอาศัยอยู่ สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง เพื่อ

จะได้ทราบถึงปัญหาและชีวิตความเป็นอยู่  

- จัดรถรับส่งเด็กๆ ที่มาเรียน เพราะเด็กๆ มีความยากล าบากในการเดินทาง และพ่อแม่

ต้องไปท างาน โดยปัจจุบันทางศูนย์ฯ ได้ให้เด็กช่วยค่ารถเดือนละ 300 บาท  

- ส่งเสริมเรื่องสุขภาพอนามัยการ ให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ เพื่อให้สามารถใช้ยา

สามัญประจ าบ้านได้ จากการสนับสนุนของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากมูลนิธิเซนต์หลุยส์ เนื่องจาก

แรงงานต่างด้าวและผู้ติดตามไม่ได้อยู่ในระบบประกันสุขภาพและพบปัญหาทางด้านการสื่อสาร และ

ความยากจน ส่งผลให้ไม่ได้รับบริการทางการแพทย์ที่ถูกต้องและเหมาะสม 

- จัดกิจกรรมให้ความรู้ในด้านต่างๆ แก่ผู้ปกครอง และเด็กๆ เช่น จัดอบรมและให้ความรู้

ในเรื่องสิทธิแรงงาน การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพผู้น าชุมชน และบทบาทของผู้น าชุมชน 

การฝึกอาชีพ การท าน้ ายาล้างจาน การท าสบู่ 

- จัดกิจกรรมเพื่อให้แรงงานข้ามชาติและเด็กๆ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 

เช่น วันฉลองท่านนักบุญอันนา และท่านนักบุญยออากิมซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์ของศูนย์ฯ กิจกรรมวัน

เฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ (วันแม่แห่งชาติ) และเฉลิมพระ

ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันพ่อแห่งชาต)ิ และโอกาสวันพระคริสต์สมภพและปีใหม่ 
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บทที่ 5 

กระบวนการดา้นการศึกษาภายใตศู้นย์คาทอลิกนักบุญอันนา  

บทนี้เป็นการน าเสนอข้อมูลด้านการศึกษาภายใต้การดูแลของศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนา 

ทั้งการเรียนการสอนประจ าวัน หลักสูตรที่ใช้ กิจกรรมประจ าวัน และกิจกรรมพิเศษ โดยเนื้อหาในบท

นี้ผู้ศึกษาได้จากการสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์เด็กอพยพย้ายถิ่น และผู้ปกครองผู้อพยพย้ายถิ่น 

คุณครูภายในศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนา ตลอดจนบุคลากรภายในศูนย์ฯที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึง

กระบวนการด้านการศึกษาอย่างรอบด้าน นอกจากนี้ภายในบทยังมีข้อมูลเสียงสะท้อนด้านความ

เป็นอยู่ และวิถีชีวิตของกลุ่มเด็กอพยพย้ายถิ่นผ่านการบอกเล่าของคณะคุณครูภายในศูนย์ฯ ผู้ปกครอง 

และเด็กอีกด้วย 

 

ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนา: กระบวนการด้านการศึกษาในกลุ่มเด็กอพยพย้ายถิ่น 

ภายใต้การด าเนินงานของศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาการช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่เด็ก

ถือเป็นจุดประสงค์หลักในการก่อตั้งศูนย์ฯขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เด็กที่จบออกไปจะสามารถน าความรู้ ค าสั่ง

สอน ที่ได้จากศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาไปใช้ในการประกอบอาชีพ และศึกษาต่อได้ในอนาคต ดังนั้น

หลักสูตรการเรียนการสอน ตลอดจนกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยผลักดันทิศทางการ

ด าเนินชีวิตของเด็กเหล่านี้ได้ ซึ่งวัตถุประสงค์หนึ่งที่ส าคัญที่เป็นเสมือนแรงกระตุ้นในการท ากิจกรรม

ต่างๆภายในศูนย์ฯนั้นคือ การที่ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนามีเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้เด็กได้กลับไปใช้

ในประเทศของตนเอง ดังที่คุณครูสมโภชน์1กล่าวว่า 

                                                            
1  คุณครูใหญ่ชาวไทยผู้นับถือคริสต์ศาสนา มีหน้าที่ดูแลทั้งสามศูนย์ฯ ส่วนใหญ่แล้ว

คุณครูสมโภชน์จะดูแลการด าเนินงานของศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเป็นหลัก โดยตลอดทั้งวันคุณครู
สมโภชน์จะมีหน้าที่ทั้งประสานงานกับองค์กรต่างๆที่เข้ามาช่วยเหลือเด็กอพยพย้ายถิ่น ประสานงาน
กับคุณครูทุกคนภายในศูนย์ฯ รวมถึงดูแลการจัดกิจกรรมต่างๆที่ถูกจัดขึ้นภายในศูนย์ฯ อาทิเช่น 
กิจกรรมประจ าวันศุกร์ กิจกรรมเทศกาลส าคัญ เป็นต้น 
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ในช่วงเริ่มแรกที่มีการสอนหนังสือเด็ก เราจะเน้นสอนภาษาไทยให้พวกเขา เพราะเขา

ต้องใช้ชีวิตในประเทศไทยเลยต้องรูไ้ว้บ้าง แต่ในช่วงพักหลังมานี้ เรามีประชุมคุณครูก็

ลงความเห็นกันว่า ควรปรับมาเน้นทางด้านภาษาพม่า วัฒนธรรมพม่าให้มากขึ้น 

เนื่องจากเราหวังว่าวันหนึ่งเด็กเหล่านี้จะกลับประเทศของตัวเอง และจะสามารถน า

ความรู้ไปใช้ได้ (สมโภชน์ ประเสริฐศรี, สัมภาษณ์ 24 กันยายน 2558) 

นอกจากนี้ทางศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนายังได้มีการผลักดันในเรื่องการศึกษาไปถึงระดับ

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย และเมียนม่าร์ เป็นการพูดคุยกับตัวแทนของสถานฑูตสาธารณรัฐ

แห่งสหภาพเมียนมาที่ได้เข้ามาดูการด าเนินงานของศูนย์ฯให้มีการสอบเทียบการศึกษาของเด็กอพยพย

ย้ายถิ่นในไทย “ ตอนนีเ้ราได้ติดต่อให้สถานฑูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มาดูว่า ในประเทศไทย

มีโรงเรียนที่ดูแลเด็กของเขาอยู่ ในอนาคตถ้าเด็กเหล่านี้กลับไปประเทศของตัวเองจะได้สอบเทียบเลย

โดยไม่ต้องเริ่มเรียนใหม่” (สมโภชน์ ประเสริฐศรี, สัมภาษณ์ 28 กันยายน 2558)  จะเห็นได้ว่าศูนย์

คาทอลิกนักบุญอันนาพยายามที่จะผลักดันให้เด็กชาวพม่าที่อยู่ในประเทศไทยได้กลับประเทศของ

ตนเอง ทั้งน้ีเพื่อที่เด็กจะอนาคตทางการศึกษาที่ดีกว่า และชีวิตความเป็นอยู่ที่ มั่นคงต่อไป จาก

เป้าหมายดังกล่าวนีเ้องท าให้กระบวนการเรียนการสอน หลักสูตร ตลอดจนกิจกรรมด้านต่างๆของศูนย์

คาทอลิกนักบุญอันนามีทิศทางการด าเนินงานที่สอดคล้องกัน ซึ่งภายใต้กระบวนการเรียนการสอนของ

ศูนย์คาทอลกินักบุญอันนาได้แบ่งระดับชั้นเรียนไว้ 4 ระดับ ตามตารางดังต่อไปนี้ 

 

 

ระดับ (ห้อง) เทียบเท่า 

ห้อง A ระดับชั้นเตรียมอนุบาล 

ห้อง B ระดับชั้นอนุบาล และประถมศึกษาปีที่ 1 

ห้อง C ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

ห้อง D ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 4 และ 5 

 

 

ตารางที่ 5.1 แสดงการแบ่งระดับชั้นของศูนย์คาทอลิกนกับุญอันนา 
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การจัดแบ่งระดับชั้นของศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาจะใช้ระดับความรู้ของเด็กเป็นเกณฑ์

ในการก าหนดห้องเรียนโดยไม่ค านึงถึงอายุ  ครูเชอร์รี่2ชาวพม่าเล่าว่า  

เมื่อเด็กมาเข้าเรียนที่นี้ครูก็จะถามก่อนว่าเด็กเคยเรียนระดับใดมา เช่นเมื่อสัปดาห์ที่

แล้วมีเด็กมาเข้าเรียน เขาบอกว่าเคยเรียนที่พม่าอยู่ชั้นป.2 ครูก็ให้ไปเรียนห้อง C แต่

พอไปเรียนสรุปว่าอ่านหนังสือภาษาพม่าไม่ได้เลย ก็เลยย้ายมาอยู่ห้อง B ที่พม่าครูจะ

ไม่ค่อยสนใจเด็ก แต่ที่นี้เด็กทุกคนต้องอ่านหนังสือออก ต้องเป็นไปตามระดับความรู้

ของเด็กจะค านึงถึงอายุเด็กไม่ได้เพราะ ถ้าเด็กไปเรียนระดับสูงแล้วเรียนไม่ได้ก็ไม่มี

ประโยชน์  (เกตเววิน, สัมภาษณ์, 22 มกราคม 2559)  

เพื่อให้เห็นกระบวนการในการเรียนการสอน ตลอดจนกิจกรรมที่เกิดขึ้นศูนย์คาทอลิก

นักบุญอันนาที่แสดงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์การด าเนินงานผู้ศึกษาจึงแบ่งกระบวนการเหล่านี้ออกเป็น 4 

ส่วน คือ 1) การเรียนการสอน และกิจกรรมประจ าวัน 2) กิจกรรมประจ าวันศุกร์ 3) กิจกรรมเทศกาล

ส าคัญ  4) กิจกรรมด้านสุขอนามัย และการเยี่ยมเยียนชุมชน 

1) การเรียนการสอน และกิจกรรมประจ าวัน   

ในส่วนของการเรียนการสอน และกิจกรรมประจ าวันศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนามีการ

ด าเนินงานเพื่อเด็กอพยพย้ายถิ่นในทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07.45 น. – 15.30 น. โดยการ

เรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะที่เหมือนกันในทุกวันกล่าวคือ ในช่วงเช้าเด็กจะ

เดินทางมาถึงโรงเรียนตั้งแต่ก่อนเวลา 8.00 น. เพื่อรับนม การเดินทางของเด็กมีรูปแบบ และวิธีการที่

แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับระยะทาง แต่ส่วนใหญ่แล้วเด็กจะมีวิธีการเดินทางในสองวิธีคือ 1) การเดิน

เท้า เด็กที่ใช้วิธีนี้จะมีที่พักอาศัยที่อยู่ใกล้กับศูนย์ฯ เช่น เด็กที่มีจากชุมชนท่าฉลอม และเด็กที่มีจาก

จากชุมชนบางหญ้าแพรก น้องชานเด็กชาวมอญอายุ 13 ปี เป็นเด็กคนหนึ่งที่เดินทางมาที่ศูนย์เองโดย

น้องชานเล่าว่า “บ้านอยู่ตรงวัดบางหญ้าแพรก ปกติแล้วจะเดินทางมาเองเพราะ พ่อกับแม่ต้องไป
                                                            

2 คุณครูชาวมอญมีชื่อจริงว่า เกตเววิน อายุ 35 ปี อพยพมาอยู่ประเทศไทยเป็นเวลา 5 
ปี สามารถพูดได้ 4 ภาษา คือ ภาษาพม่า ภาษามอญ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  โดยปัจจุบันพี่เชอร์
รี่ (เกตเววิน) ท าหน้าที่เป็นคุณครูสอนวิชาหลักประจ าศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนา ทั้ง วิชาภาษาพม่า 
ภาษามอญ คณิตศาสตร์ ฯลฯ นอกจากนี้ยังท าหน้าที่ในการสื่อสารระหว่างคุณครูชาวไทย และเด็ก
อพยพย้ายถิ่นอีกด้วย อาทิเช่น ในงานเทศกาลส าคัญต่างๆ  การอบรมจริยธรรมในช่วงเช้า เป็นต้น 
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ท างานแต่เช้าเลยไม่มีเวลามาส่ง” (ชาน, สัมภาษณ์ 26 ตุลาคม 2558)   2) เดินทางโดยรถรับส่งของ

ศูนย์ฯ โดยจะมีคุณครูสมโภชน์ และคุณครูวัฒน์ขับรถตู้ไปรับเด็ก ที่บ้านอยู่ไกลในทุกๆเช้า ระบบการ

รับส่งในลักษณะนี้เกิดขึ้นเนื่องจาก มีเด็กจ านวนมากที่บ้านอยู่ไกลจากศูนย์ฯแต่มีความประสงค์ที่จะมา

เรียน ในระยะแรกผู้ปกครองที่อยากให้มาเรียนต้องจ้างรถรับจ้างเพื่อมาส่งบุตรหลาน แต่ต่อมาไม่

สามารถจ้างรถรับส่งต่อไปได้เพราะปัญหาทางด้านการเงิน คุณครูสมโภชน์จึงมีความเห็นให้มีระบบการ

รับส่งเด็กตามบ้านขึ้น และเก็บค่าใช้จ่ายในราคาถูกคือ 300 บาทต่อเดือน เพื่อให้เด็กที่บ้านอยู่ไกลได้มี

โอกาสเข้ามาศึกษาในศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาได้ (สมโภชน์ ประเสริฐศรี, สัมภาษณ์ 26 ตุลาคม 

2558) การเดินทางของเด็กในสองรูปแบบนี้ โดยส่วนมากแล้วเด็กที่เดินทางมาด้วยตนเองจะมาถึงที่

ศูนยฯ์ก่อน ในระหว่างที่รอเด็กอีกกลุ่มเดินทางมาถึง เด็กเล็กที่มีถึงก่อนจะไปเล่นกันที่บริเวณสนามเด็ก

เล่นหน้าห้องเรียน ส่วนเด็กโตที่มีถึงเร็วจะเตรียมน ากล่องนมมาแจกน้องๆ และต่อจากนี้จะเป็นการ

เรียนการสอน และกิจกรรมประจ าวันที่จัดขึ้นเป็นประจ าทุกวัน ซึ่งมีรายละเอียด และเวลาในการ

ด าเนินงานดังต่อไปนี ้

 

เวลา ตารางเรียน และกิจกรรม 

7.45 น รับนมตอนเช้า 

8.00 น เข้าแถวเคารพธงชาติ 

8.15 น การเรียนการสอนคาบที่ 1 

8.30 น การเรียนการสอนคาบที ่2 

9.20 น การเรียนการสอนคาบที ่3 

10.10 น พัก 

10.30 น การเรียนการสอนคาบที่ 4 

11.20 น ห้อง C และ D ทานอาหาร 

12.10 น การเรียนการสอนคาบที่ 5 

13.00 น ห้อง A และ B ทานอาหาร 

13.50 น การเรียนการสอนคาบที่ 6 

14.40 น พัก และเตรียมท าความสะอาดห้องเรียน 

15.30 น รับนมตอนเย็น และกลับบ้าน 

ตารางที่ 5.2 แสดงตารางเรียน และกิจกรรมประจ าวัน 
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จากตารางที่ 5.2 กิจกรรมในช่วงเช้าจะเริ่มต้นขึ้น เมื่อเด็กทุกคนมาถึงจะพร้อมเพรียงกัน

แล้ว คุณครูสมโภชน์จะบอกให้เด็กๆทุกคนมาเข้าแถวเพื่อเตรียมเคารพธงชาติและสวดมนต์ ลักษณะ

การเคารพธงชาติ และการสวดมนต์ของที่นี่มีความแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไป กล่าวคือ การเคารพธง

ชาติของศูนย์ฯแห่งนี้จะเริ่มตั้งแต่ให้เด็กร้องเพลงชาติไทย เพลงชาติสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

สวดมนต์แบบพทุธศาสนา และสวดมนต์แบบคริสต์ศาสนาตามล าดับ เด็กแม้จะอยู่ในประเทศไทย และ

อยู่ในศูนย์ฯที่ด าเนินงานโดยองค์กรทางคริสต์ศาสนาแต่กลับได้รับการฝึกให้สามารถร้องเพลงชาติของ

ตน และศาสนาที่ตนนับถือได้ จากการพูดคุยกับเด็กในศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาผู้ศึกษาพบว่า เด็ก

ส่วนใหญ่ที่อพยพย้ายถิ่นมาจากประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ไม่สามารถร้องเพลงชาติ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ได้ จนกระทั่งมาศึกษาที่ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาจึงร้องเป็น เช่น 

น้องกาย อายุ 10 ปี เล่าว่า “ครอบครัวอพยพมาจากประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา นานมาก

แล้ว แม่ก็ไม่เคยสอนหนูร้อง หนูมาร้องเพลงชาติได้เพราะครูเชอร์รี่สอน” (กาย,สัมภาษณ์ 29 มกราคม 

2559 )  หรือ น้องโชอูอายุ 10 ปี ก็กล่าวเช่นเดียวกันว่า “โรงเรียนเป็นคนสอนหนูร้อง” (โชอู, 

สัมภาษณ์ 29 มกราคม 2559 ) และเมื่อสอบถามจากผู้ปกครองพบว่าเพลงชาติเป็นสิ่งที่ทุกคนที่อาศัย

อยู่ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาสามารถร้องได้ แต่เด็กๆเหล่านี้ไม่ได้รับการอบรมในเรื่องนี้ เพราะ

พ่อแม่ต้องท างานไม่มีเวลา การที่เด็กร้องเพลงได้จึงเกิดจากการสอนของศูนย์ฯ “ไม่เคยสอนลูกเลย เรา

ไม่มีเวลาต้องไปท างาน เด็กจะร้องได้เพราะครูสอนซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีที่ศูนย์ฯน ามาสอนเด็ก” (ตาล, 

สัมภาษณ ์5 ธันวาคม 2558) 

 นอกจากนี้ผู้ศึกษายังพบว่าวิธีการร้องเพลงชาติ และสวดมนต์ของเด็กถ้าเป็นเพลงชาติ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา หรือสวดมนต์แบบพุทธศาสนาเด็กจะช่วยกันเปล่งเสียง และตั้งใจกัน

อย่างเต็มที่ แต่ในทางกลับกันเมื่อเริ่มร้องเพลงชาติไทย หรือสวดมนต์แบบคริสต์ศาสนาเด็กกลับไม่

มั่นใจที่จะร้องและมีเสียงที่เบาลง ตามตารางกิจกรรมในทุกวันเมื่อเด็กเคารพธงชาติเป็นที่เรียบร้อย

แล้ว คุณครูทุกคนในศูนย์ฯจะผลักเวรกันให้การอบรมก่อนเข้าเรียน โดยหัวข้อที่อบรมส่วนใหญ่จะเป็น

เรื่องคุณธรรมจริยธรรม และสุขอนามัย แต่ในทุกครั้งที่มีการอบรมโดยคุณครูชาวไทย หรือมีการใช้

ภาษาไทยในการสื่อสาร คุณครูเชอร์รี่จะต้องเป็นผู้แปลค าพูดเหล่านั้นให้เด็กฟังในทุกครั้ง เนื่องจากเด็ก

บางคนไม่สามารถฟังภาษาไทยได้อย่างเข้าใจ การอบรมในทุกครั้งที่ต้องมีการแปลเพื่อให้เกิดความเข้า

ที่ตรงกัน (สมโภชน์ ประเสริฐศรี, สัมภาษณ์ 29 มกราคม 2559 )  
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เมื่อกิจกรรมในช่วงเช้าเสร็จสิ้นลงจึงเป็นช่วงของการเรียนการสอนภาคเช้าโดยเด็กจะ

แบ่งห้องเรียนออกเป็น 4 ห้องตามที่ได้กล่าวแล้วในตารางที่ 5.1 ในแต่ละห้องจะมีการเรียนการสอนที่

แตกต่างกันไปตามระดับความสามารถของเด็ก มีรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

ระดับ (ห้อง) วิชาที่เรียน 

ห้อง D ภาษาพม่า คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

ห้อง C ภาษาพม่า คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

ห้อง B ภาษาพม่า คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร ์

ห้อง A ภาษาพม่า คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร์ 

 

จากตารางที่ 5.3 จะเห็นได้ว่าวิชาที่เรียนของแต่ละห้องมีความมากน้อยต่างกันไป ตาม

ระดับชั้นซึ่งห้อง D เป็นระดับชั้นที่เล็กที่สุด โดยส่วนใหญ่ในห้องนี้เด็กจะมีอายุตั้งแต่ 5-8 ปี ระดับ

ความรู้จะอยู่ที่ช่วงชั้นเตรียมอนุบาล การเรียนการสอนในห้องนี้เป็นการปูพื้นฐานความรู้ โดยจะเน้นที่

การเรียนการสอนด้านภาษาขั้นต้น เช่น ในวิชาภาษาไทย จะสอนให้เด็กรู้จักตัวอักษรไทยทั้ง 44 ตัว 

ทั้งรู้จักวิธีการเขียน และการอ่านอย่างถูกต้อง บรรยากาศในห้องน้ีจึงมลีักษณะสบายๆ เด็กส่วนใหญ่จะ

ตารางที่ 5.3 การจัดวิชาในแต่ระดับช้ัน 
 

ภาพที่ 5.1 และภาพที่ 5.2 บรรยากาศการเคารพธงชาติ 
ภาพถ่ายโดย พิมพ์อักษรา หรูประกายอักษร  บันทึกภาพเมื่อ วันที่ 29 มกราคม 2559 
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นั่งอยู่ที่พื้นไม่มีโต๊ะเรียนเหมือนห้องอื่นๆ ห้อง C เป็นระดับชั้นที่เด็กส่วนใหญ่มีอายุประมาณ 8-11 ปี 

เด็กในห้องเกือบทุกคนสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ การเรียนการสอนแต่ละวิชาเทียบได้กับระดับชั้น

อนุบาล และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยระดับชั้นนี้หลักสูตรจะเน้นที่การอ่านออกเขียนได้ของแต่

ละวิชาโดยเฉพาะวิชาภาษาไทย ภาษาพม่า จึงท าให้บรรยากาศการเรียนการสอนมีลักษณะเป็น

ทางการมากกว่าในห้อง D  

ห้อง B เป็นห้องที่มีการเรียนการสอนในวิชาต่างๆมากขึ้นโดยวิชาที่เพิ่มเข้ามาคือ วิชา

ประวัติศาสตร์ เด็กที่เรียนอยู่ในห้องจึงเป็นกลุ่มที่มีความรู้อยู่ในระดับที่สามารถอ่านออกเขียนได้ใน

ระดับที่ค่อนข้างดี โดยเด็กส่วนใหญ่ที่อยู่ในระดับนี้จะมีอายุประมาณ 10-13 ปี บรรยากาศในห้องนี้

เด็กจะมีความตั้งใจในการเรียนในแต่ละวิชามาก ไม่ค่อยมีการคุยเล่นกันระหว่างคุณครูกับเด็ก 

เนื่องจากเป็นกลุ่มเด็กโตบรรยากาศภายในห้องจึงเน้นที่การเรียนการสอนเป็นหลัก ห้อง A ถือเป็นห้อง

ที่มีระดับความรู้ที่สูงที่สุดในศูนย์ฯแห่งนี้  โดยระดับการเรียนของห้องนี้ เทียบได้กับระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 3 , 4 และ 5 เด็กในห้องนี้จึงมีอายุประมาณ 11-15 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มเด็กโตที่สุด การ

เรียนตลอดทั้งวัน และบรรยากาศในห้องนี้อยู่ในลักษณะที่เป็นทางการอย่างมาก เด็กในห้องนี้มีความ

ตั้งใจและสนใจในการเรียนเหมือนกับห้อง B แต่เนื้อหาของห้องนี้จะมีความเข้มข้นมากกว่าตามระดับ

ความรู้ของเด็ก  

ถึงแม้ว่าการเรียนการสอน ตลอดจนระดับความรู้ของเด็กในแต่ละห้องมีความต่างกัน แต่

ส าหรับหลักสูตรที่ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาน ามาใช้กับเด็กในทุกห้องนั้นมีความเหมือนกัน กล่าวคือ

การเรียนการสอนทุกวิชาของศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาอ้างอิงกับหลักสูตรของประเทศสาธารณรัฐ

แห่งสหภาพเมียนมา โดยครูเชอร์รี่เล่าว่า “หนังสือทุกวิชาที่ใช้ในการสอนเด็กน าเข้าจากประเทศ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ทุกเล่ม โดยทางศูนย์ฯจะสั่งหนังสือจากที่ประเทศสาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมา และจะน าเข้ามาทางแม่ฮ่องสอน ดังนั้นเด็กของที่นี้เมื่อจบไปแล้วสามารถสอบเทียบ

และเข้าเรียนที่ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ได้เลยไม่ต้องเรียนซ้ า” นอกจากนี้เมื่อถามถึง

ความคาดหวังต่อการสอนเด็กครูเชอร์รี่ได้กล่าวว่า 

 



82 
 

การสอนของที่ศูนย์ฯจะเน้นให้เด็กสามารถน าความรู้ไปเรียนต่อได้ อยากให้เด็ก

กลับไปเรียนที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ถ้าเรียนที่ไทยเด็กจะได้เรียนแค่ที่นี้ ไม่

มีมหาวิทยาลัยหรือสถาบันใดในเมืองไทยที่จะรองรับเด็กเหล่านี ้แต่ถ้ากลับไปเรียนต่อ

ที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เด็กจะมีโอกาสเรียนได้จบปริญญา ซึ่งถือเป็น

โอกาสที่ดีกว่าในอนาคต”  (เกตเววิน, สัมภาษณ์ 22 มกราคม 2558 )  

 

 

 

 

  

 

 

 

การเรียนการสอนที่อ้างอิงตามประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  ของศูนย์

คาทอลิกนักบุญอันนา นอกจากจะสร้างโอกาสที่ดีในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นแล้ว ยังเป็นเพิ่มพูน

ทักษะทางด้านภาษาพม่าให้แก่เด็กอีกด้วย จากการสอบถามน้องโชอู อายุ 10 ปี และพี่มัทชู คุณแม่

ของน้องโชอูพบว่า “ครอบครัวของน้องโชอูพูดภาษาพม่ากันอยู่แล้ว แต่การที่น้องมาเรียนที่ศูนย์

คาทอลิกนักบุญอันนาเหมือนได้ภาษาเขียนเพิ่มมากขึ้น” (มัทชู, สัมภาษณ์ 5 ธันวาคม 2558 ) น้องโช

อูเล่าว่า “คุณครูให้ฝึกเขียนทีละตัวเลย ถ้าเทียบกับภาษาไทยก็เหมือนการเขียน ก.ไก่” ไม่เพียงแต่

น้องโชอูเท่านั้นน้องมิน อายุ 14 ปี ก็เล่าว่า “กลับพม่าบ่อย  อยู่บ้านก็ใช้ภาษาพม่า แต่เขียนได้เพราะ

ครูสอน” (มิน, สัมภาษณ์ 2 ธันวาคม 2558 ) ดังนั้นจึงสะท้อนให้เห็นว่าการเรียนการสอนของศูนย์ฯ

เป็นตัวการส าคัญหนึ่งที่ท าให้เด็กฯพัฒนาศักยภาพความรู้ทางภาษามากขึ้นกว่าระดับภาษาพูดพื้นฐาน

ที่ได้รับการอบรมมาจากครอบครัว  

ภาพที่ 5.3 และภาพที่ 5.4 หนังสือแบบฝึกหัดจากประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
ภาพถ่ายโดย พิมพ์อักษรา หรูประกายอักษร  บันทึกภาพเมื่อ วันที่ 22 มกราคม 2559 
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หลังจากการเรียนการสอนในช่วงเช้าเด็กแต่ละห้องจะผลัดกันพักรับประทานอาหาร

กลางวันโดยห้อง C และD จะเริ่มพักก่อน จากนั้นอีก 40 นาทีห้อง A และB จะเริ่มพักรับประทาน

อาหาร การผลัดเปลี่ยนกันใช้พื้นที่โรงอาหารเนื่อง พื้นที่ในบริเวณนี้มีลักษณะคับแคบจึงไม่สามารถ

รองรับเด็กในจ านวนพร้อมกันได้ ส าหรับอาหารในแต่ละวันทางศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาจะเป็นผู้

เตรียมให้ โดยเด็กทุกคนต้องเสียค่าอาหารวันละ 10 บาทเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่มี

จ านวนมาก 

เมื่อเด็กทุกห้องรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วจะมีการแบ่งหน้าที่ในการท าความ

สะอาดจาน ชาม และโรงอาหาร โดยห้อง C จะต้องเป็นคนท าความสะอาดจาน ชามให้น้องห้อง D 

ส่วนห้อง A และ B จะท าความสะอาดกันเอง ในส่วนของโรงอาหารและห้องเรียน เด็กห้อง A B และ 

C จะจัดหน้าที่ผลัดเปลี่ยนกันท าในทุกวัน คุณครูเชอร์รี่เล่าว่า “การที่ให้เด็กแบ่งหน้าที่กันเหมือนเป็น

การสอนเด็กๆไปในตัว ให้รู้จักความรับผิดชอบ การช่วยเหลือ และการให้ เด็กๆเหล่านี้ต้องได้รับการ

อบรมสั่งสอนเขาถึงจะเข้าใจ” (เกตเววิน, สัมภาษณ ์29 มกราคม 2558 ) 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.5 และภาพที่ 5.6 บรรยากาศภายในห้องเรียน 
ภาพถ่ายโดย พิมพ์อักษรา หรูประกายอักษร  บันทึกภาพเมื่อ วันที่ 22 มกราคม 2559 

ภาพที่ 5.7 การรับประทานอาหารกลางวัน และภาพที่ 5.8 การท าความสะอาดโรงอาหาร 
ภาพถ่ายโดย พิมพ์อักษรา หรูประกายอักษร  บันทึกภาพเมื่อ วันที่ 22 มกราคม 2559 
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2) กิจกรรมวันศุกร์  

นอกเหนือจากกิจกรรมในวันปกติที่มีการเรียนการสอนแล้วในวันศุกร์ยังถือเป็นอีกวันที่มี

ความพิเศษมากกว่าวันอื่นๆ เนื่องจากในทุกวันศุกร์ที่มีการเรียนการสอนทางศูนย์คาทอลิกนักบุญอัน

นาได้จัดกิจกรรมเพิ่มขึ้นด้วยกัน 2 กิจกรรม นั้นคือ กิจกรรมการแต่งกายด้วยชุดประจ าชาติ และ

กิจกรรมการเดินจงกรม ดังนี ้

กิจกรรมการแต่งกายด้วยชุดประจ าชาติ เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นมา 3 ปีแล้วลักษณะของ

กิจกรรมนี้คือ เด็กที่มาเรียนที่ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาทุกคนต้องแต่งกายด้วยชุดประจ าชาติของ

ตนเอง เด็กคนใดเป็นมอญก็จะใส่ชุดด้วยผ้านุ่งมอญ คนใดเป็นพม่าก็จะใส่ชุดพม่า จากการจัดกิจกรรม

นี้ขึ้นท าให้ในทุกเช้าของวันศุกร์จะเห็นภาพเด็กทั้งชาวมอญ และพม่าสวมชุดประจ าชาติของตนเอง 

จากการแต่งกายด้วยชุดประจ าชาตินี้เองท าให้สามารถแบ่งแยกความเป็นมอญ และพม่าได้อย่างชัดเจน

มากยิ่งขึ้น ความแตกต่างของการแต่งกายเหล่านี้ครูเชอร์รี่เล่าว่า “ถ้ามอญที่เป็นผู้ชายส่วนใหญ่จะนุ่ง

ผ้านุ่งแดง ถ้าผู้หญิงจะนุ่งผ้าซิ่นที่มีลายที่เป็นลายมอญ ส่วนถ้าเป็นชาวพม่าเขาจะมีลักษณะการแต่งตัว

ของเขาแต่จริงๆก็คล้ายกันจะต่างกันที่ลายผ้า” (เกตเววิน, สัมภาษณ์ 29 มกราคม 2559 ) ครูเชอร์รี่

เล่าต่อว่า 

การแต่งกายด้วยชุดแบบนี้เวลาอยู่ที่พม่าก็จะใส่กันเป็นปกติ แต่พอมาอยู่ประเทศไทย

มอญ และพม่าส่วนใหญ่จะใส่ชุดประจ าชาติเวลาอยู่บ้านหรือเวลาออกมาท าบุญ

เท่านั้น เพราะบ้างคนออกไปท างานก็ต้องใส่ชุดยูนิฟอร์มของเขา อีกอย่างอยู่ที่ไทยก็

หาแหล่งซื้อชุดพวกนี้ยากชุดส่วนใหญ่จึงซื้อมาตอนอยู่ที่ประเทศสาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมา (เกตเววิน, สัมภาษณ์ 29 มกราคม 2559 ) 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.9 ชุดแต่งกายประจ าชาติมอญ และภาพที่ 5.10 ชุดแต่งกายประจ าชาติพม่า 
ภาพถ่ายโดย พิมพ์อักษรา หรูประกายอักษร  บันทึกภาพเมื่อ วันที่ 22 มกราคม 2559 
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นอกจากนี้เมื่อผู้ศึกษาสอบถามเกี่ยวกับการใส่ชุดประจ าชาติจากเด็กๆพบว่า เด็กส่วน

ใหญ่เมื่ออยู่ที่บ้านก็จะใส่ชุดธรรมดาจะใส่ชุดประจ าชาติเฉพาะตอนมาโรงเรียนเท่านั้น หรือในบางคนก็

ไม่มีชุดประจ าชาติอยู่เลย เช่น น้องโซโซ เป็นเด็กชาวพม่าคนหนึ่งที่ไม่ได้สวมชุดประจ าชาติมาในวัน

ศุกร์เล่าว่า “ที่บ้านหนูไม่มีชุดแบบนี้เลย มีแต่ชุดของแม่ หนูไม่อยากใส่ชุดแม่เลยไม่ได้ใส่มา” (โซโซ, 

สัมภาษณ์ 29 มกราคม 2559 ) ซึ่งจากการลงชุมชนวัดบางหญ้าแพรก ซึ่งถือเป็นหนึ่งในชุมชนที่มีเด็กเข้า

มาเรียนที่ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาท าให้ได้ข้อมูลที่สอดคล้องกับค าบอกเล่าของคุณครูเชอร์รี่ และ

เด็กๆในศูนย์ฯ กล่าวคือ ชุมชนที่ผู้ศึกษาได้ลงไปส ารวจนั้นอยู่บริเวณด้านหลังวัดบางหญ้าแพรก สภาพ

ชุมชนเป็นบ้านหลังเล็กที่สร้างด้วยสังกะสีเรียงต่อกัน มีเพียงที่ว่างที่อยู่ส่วนกลางของชุมชนเท่านั้นที่

สามารถเป็นที่รวมกลุ่มพูดคุยกันได้ คนในชุมชนส่วนใหญ่จะออกไปท างานในช่วงกลางวัน ท าให้ใน

ช่วงเวลากลางวันนี้มีผู้หญิง และเด็กที่อยู่ในชุมชนเป็นส่วนใหญ่ ผู้หญิงที่อยู่ในชุมชนส่วนใหญ่จะสวมใส่

เสื้อยืด และใส่ผ้าซิ่นที่เป็นลายประจ าชาติ ส่วนเด็กจะสวมเสื้อกับกางเกงเหมือนคนไทยทั่วไป พี่สาย

ชาวมอญ อายุ 29 ปี เล่าว่า “จะใส่ชุดมอญตอนอยู่บ้านกับตอนไปท าบุญวันส าคัญทางศาสนา ส่วน

เวลาไปท างานก็ต้องใส่ชุดท างานของเขา ใส่แบบนี้ไม่ได้ ส่วนเด็กๆถ้าไม่ใช่วันส าคัญทางศาสนาเขาก็จะ

ใส่ชุดเสื้อกับกางเกงธรรมดา ไม่ค่อยมีชุดกันเพราะหาซื้อล าบาก บางชุดก็ต้องหามาจากพม่าที่ไทยไม่

ค่อยมีขาย” (สาย, สัมภาษณ์ 26 ตุลาคม 2558) จะเห็นได้ว่าการแต่งกายของกลุ่มนี้เหล่านี้มีการ

เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ ยิ่งถ้าเป็นเด็กแล้วการแต่งกายด้วยชุดประจ าชาติก็จะยิ่งน้อยลงไป 

จากปัญหาการจัดหาชุด และความเคยชินที่อยู่ประเทศไทยนั้นเอง ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาจึงเป็นตัว

ช่วยหนึ่งที่มีส่วนท าให้เด็กเรียนรู้วัฒนธรรมเดิมของตนเอง จากการจัดกิจกรรมการแต่งกายด้วยชุด

ประจ าชาติในวันศกุร์ 

นอกจากนี้ในทุกวันศุกร์ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่เพิ่มเข้ามานั้นก็คือ กิจกรรมการเดินจงกรม 

โดยกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นหลังจากที่เด็กเคารพธงชาติเสร็จ เด็กทั้งหมดจะตั้งแถวเดียว และเดินจงกรมไป

รอบสนามเป็นจ านวนหนึ่งรอบ ซึ่งขณะเดินจงกรมเด็กทุกคนจะเดินก้มหน้า และเดินทีละก้าวอย่างช้า

ตามที่คุณครูสอน ซึ่งคุณครูสมโภชน์เล่าว่า “ที่ให้เด็กท ากิจกรรมนี้เพราะอยากให้เด็กมีสมาธิ และเด็ก

ที่นี้เวลาตั้งใจท าอะไรจะท าได้ดีมาก” (สมโภชน์ ประเสริฐศรี, สัมภาษณ์ 29 มกราคม 2559 )  เมื่อ

สอบถามเด็กเกี่ยวกับการเดินจงกรมพบว่า เด็กไม่เคยเดินกันเลย แต่อยู่ที่บ้านเด็กส่วนใหญ่ก็จะใส่

บาตร และสวดมนต์เป็นประจ า นอกจากนี้ยังเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาตามวันส าคัญต่างๆอย่าง
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สม่ าเสมอ เช่น วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันมาฆบูชา ฯลฯกิจกรรมการเดินจงกรมนี้จึงเป็นการ

เสริมสร้างสมาธิให้แก่เด็กเพื่อน าไปใช้ในการเรียนหนังสือ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการฝึกสมาธิของที่ศูนย์ฯ 

แม้ว่าจะด าเนินงานภายใต้การดูแลขององค์กรคริสต์ศาสนาแต่กลับน าวิธีการแบบพุทธศาสนามาใช้ใน

การอบรมสั่งสอนเด็ก 

 

 

 

 

 

 

3) กิจกรรมวันส าคัญ  

3) กิจกรรมเทศกาลส าคัญ 

ประเทศไทยถือเป็นชาติหนึ่งที่มีวันส าคัญเกิดขึ้นจ านวนมาก อาทิเช่น วันปีใหม่ วัน

สงกรานต์ วันแม่ วันพ่อ ฯลฯ ซึ่งวันส าคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละปีนอกจากจะมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ 

และเอกชนที่ให้ความสนใจจัดงานเฉลิมฉลองในหลายสถานที่แล้ว ในส่วนของสถานประกอบการศึกษา

ก็เป็นสถานที่หนึ่งที่ไม่ได้ละเลยต่อความส าคัญเหล่านี้ โดยมีการจัดกิจกรรมประจ าวันส าคัญขึ้นเพื่อให้

เด็กได้เรียนรู้ ระลึกถึงความส าคัญของคุณค่าในแต่ละวันส าคัญ อีกทั้งในบางวันส าคัญยังช่วยส่งเสริมให้

เด็กเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม และสร้างความสนุกสนาน เพลิดเพลินให้แก่เด็กๆอีกด้วย เช่น ในวัน

เด็ก วันปีใหม่ มักเป็นกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนาน และรื่นเริงให้แก่เด็ก วันพ่อ วั นแม่ มักเป็น

กิจกรรมที่สอนให้เด็กรู้จักความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ เป็นต้น กิจกรรมวันส าคัญที่จัดในแต่ละสถานที่

มักมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม บุคลากรที่เกี่ยวข้องภายในสถานที่นั้นๆ 

ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเป็นเสมือนโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ท าหน้าที่ในการให้ความรู้ อบรมคุณธรรม

จริยธรรมให้แก่เด็ก เพื่อที่จะให้พวกเขาได้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต  การจัดกิจกรรมในวัน

ส าคัญต่างๆจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็น และกลายเป็นส่วนที่ส าคัญอย่างหนึ่งต่อกระบวนการเรียนการสอน  

ภาพที่ 5.11 และภาพที่ 5.12 กิจกรรมเดินจงกรม 
ภาพถ่ายโดย พิมพ์อักษรา หรูประกายอักษร  บันทึกภาพเมื่อ วันที่ 29 มกราคม 2559 
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นอกจากนี้การลงภาคสนามในพื้นที่ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนายังพบว่ารูปแบบการจัด

กิจกรรมในแต่ละครั้งมีรูปแบบที่พิเศษที่ต่างจากการจัดกิจกรรมในสถานที่อื่นๆกล่าวคือ กิจกรรมในวัน

ส าคัญแม้เป็นกิจกรรมตามวันส าคัญของประเทศไทย แต่ทางศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนามักมีรูปแบบ

การน าเสนอกิจกรรมเหล่านี้ผ่านความเป็นชาวพม่า และชาวมอญ เช่น การแสดงประจ าชาติ การแต่ง

กายด้วยชุดประจ าชาติ เป็นต้น ซึ่งคุณพ่อธีรพลบาทหลวงประจ าศูนย์ฯเล่าว่า “จะเห็นเด็กมีการแสดง

ประจ าชาติอยู่ตลอดเวลาที่มีกิจกรรมในวันส าคัญ คุณครูชาวพม่าจะเป็นผู้ฝึกสอนให้ทุกครั้ง” (ธีรพล, 

สัมภาษณ์ 24 ธันวาคม 2558)  กิจกรรมวันส าคัญที่ทางศูนย์คาทอลิกจัดขึ้นมีด้วยกัน 4 กิจกรรม นั้น

คือ วันแม่แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ วันคริสต์มาส และวันเด็ก แต่เนื่อ งจากระยะเวลาในการลง

ภาคสนามที่มีจ ากัดท าให้ผู้ศึกษาเก็บข้อมูลได้เพียง 3 กิจกรรม ดังต่อไปน้ี 

กิจกรรมวันพ่อ เป็นกิจกรรมที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่สถานประกอบการศึกษาไม่ว่าจะมี

รูปแบบใดลักษณะใดต่างให้ความส าคัญและจัดงานขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯแล้ว ยังเป็นวันที่คนไทยให้ความส าคัญในการแสดง

ความรัก ความกตัญญูแก่พ่อของแผ่นดิน และพ่อผู้ให้ก าเนิดด้วย ท าให้ทุกวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีจึง

เห็นงานเฉลิมฉลอง และงานที่แสดงออกถึงความกตัญญูอยู่ทุกๆที่ทั่ วประเทศไทย ซึ่งศูนย์คาทอลิก

นักบุญอันนาเห็นถึงความส าคัญของวันพ่อแห่งชาตินี้ จึงจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติขึ้นในวันที่ 5 

ธันวาคม ของทุกๆปี โดยในงานวันพ่อทุกครั้งจะมีการเชิญคุณพ่อที่เป็นแรงงงานข้ามชาติเข้ามาร่วม

กิจกรรมด้วย ครูใหญ่ที่ดูแลศูนย์ทั้งสามแห่งอย่างครูสมโภชนอ์ธิบายว่า 

ในทุกๆปีจะมีการจัดงานส าคัญๆที่จะเชิญผู้ปกครองมาร่วมด้วยสองงานคือ งานวันพ่อ 

และวันแม่ การจัดงานทั้งสองวันจะจัดขึ้นในวันจริง เช่น วันพ่อก็จะจัดในวันที่ 5 

ธันวาคม เพราะแรงงานพวกนี้เขาหยุดไม่ได้ต้องท างานทุกวัน เราเลยต้องจัดกิจกรรม

ขึ้นในวันจริงทุกครั้ง ในวันงานก็จะมีผู้ครองมากันเต็มเลยเพราะ เป็นผู้ครองที่มาจาก

ทั้งสามศูนย์ฯ ( สมโภชน์ ประเสริฐศรี, สัมภาษณ์ 2 ธันวาคม 2558 ) 

ส าหรับในปีนี้ก็มีการจัดงานขึ้นในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 เหมือนเช่นทุกปี โดยรูปแบบ

การจัดงานจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเช้า จะเป็นการจัดงานวันพ่อ จะมีการแสดงของเด็กในศูนย์

คาทอลิกทั้งสามแห่ง มีการแสดงความกตัญญูด้วยการให้เด็กน าดอกไม้ไปมอบให้กับคุณพ่อ หลังจาก

นั้นใน ช่วงบ่าย ทางศูนย์คาทอลิกได้เชิญต ารวจมาให้ความรู้ทางด้านเอกสารแก่แรงงานข้ามชาติเหล่านี้  
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กิจกรรมวันพ่อช่วงเช้าเริ่มขึ้นตั้งแต่ 8.00 น. โดยมีลงทะเบียนก่อนเข้างานเพื่อระบุว่า

เป็นผู้ปกครองของเด็กชื่ออะไร จากการสังเกตการณ์จัดกิจกรรมวันพ่อในช่วงเช้า และการสัมภาษณ์

แรงงานที่มาร่วมงาน พบว่าแรงงานส่วนใหญ่ที่สามารถมาร่วมงานได้ เนื่องจากเป็นวันหยุดนั้นคือ เป็น

วันเสาร์ดังเช่น พี่ตาลผู้ปกครองของน้องพลอยเล่าว่า “โดยปกติก็จะออกไปท างานที่โรงงานปลา

กระป๋องทุกวันท างานตั้งเช้ากลับมาก็เย็น บางวันท าตั้งแต่ตี1 กลับมาอีกทีช่วงเย็นไม่ค่อยมีเวลาหรอก

แต่วันเสาร์จะเป็นวันหยุดถ้าไม่ได้ท าอะไรก็จะอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนแต่วันนี้ลูกบอกให้มาเลยมา” 

(ตาล, สัมภาษณ์ 5 ธันวาคม 2558) ด้านลักษณะการแต่งตัวของแรงงานส่วนใหญ่แล้ว จะมีเอกลักษณ์

ที่บ่งบอกถึงความเป็นชาติของตนเอง จากการสอบถามคุณครูวัฒน์ ซึ่งสอนภาษาไทยอยู่ที่ศูนย์

คาทอลิกนักบุญอันนาพบว่า “ลักษณะการแต่งกายของชาวมอญ และพม่าจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน

โดยชาวมอญต้องสังเกตจากการนุ่งโสร่ง จะนุ่งสีแดง แต่ถ้าเป็นพม่าก็จะใส่เสื้อผ้าเป็นสีสัน” (วัฒน์, 

สัมภาษณ ์5 ธันวาคม 2558) 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.13 การลงทะเบียนงานวันพ่อแห่งชาติ และภาพที่ 5.14 บรรยากาศงานวนัพ่อแห่งชาติ 
ภาพถ่ายโดย พิมพ์อักษรา หรูประกายอักษร  บันทึกภาพเมื่อ วันที่ 5 ธันวาคม 2558 

ภาพที่ 5.15 การแต่งกายผู้หญิงชาวพม่า และภาพที่ 5.16 การแต่งกายผู้ชายชาวมอญ 
ภาพถ่ายโดย พิมพ์อักษรา หรูประกายอักษร  บันทึกภาพเมื่อ วันที่ 5 ธันวาคม 2558 
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หลังจากลงทะเบียนผู้ปกครองจะมานั่งตามสถานที่ที่ทางศูนย์ฯได้จัดเตรียมไว้ แล้วจึงเริ่ม

เข้าสู่กิจกรรมวันพ่อ โดยมีตัวแทนเด็กตั้งแถวเพื่อไปท าความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตัวแทนบางส่วนได้มีท าความเคารพคุณพ่อบาทหลวงธีรพล และคณะ

อาจารย์ จากนั้นเป็นช่วงของการแสดงที่คุณครูได้ท าการฝึกซ้อมให้แก่เด็กมีด้วยกันทั้งหมด 6 ชุดการ

แสดง ซึ่งการแสดงจะมี 2 รูปแบบคือ การแสดงเพลงสนุกสนานของไทย และการแสดงประจ าชาติ 

-รูปแบบการแสดงเพลงไทย โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแนวเพลงสติงค์ที่ก าลังเป็นที่นิยมใน

ปัจจุบัน เนื้อหาและท านองเพลงมีความสนุกสนาน  เช่น เพลงแว้นฟ้อหล่อเฟี้ยว3 เพลงรักหมุนติ้ว4  

เพลงถอดไม่ถอด5 ฯลฯ ซึ่งถึงแม้ว่าจะเด็กหรือผู้ปกครองที่มารวมงานจะไม่เข้าเนื้อหาแต่ก็สามารถ

เข้าใจในท่าทางและมีความสุขไปกับบุตรหลานได้ ดังเช่นเมื่อสอบถามน้องกาย (อายุ 10 ปี) พบว่า“อัน

ที่จริงเธอไม่ได้เข้าใจเนื้อหาเพลงเท่าไรแต่เนื่องจากเพลงมีท านองที่สนุกสนานจึงรู้ สึกสนุกไปด้วย” 

(กาย, สัมภาษณ์  5 ธันวาคม 2558) ส าหรับเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการแสดงจะเป็นชุดไปรเวทธรรมดา 

เช่น เสื้อยืด กางเกงขายาว ฯลฯ โดยเด็กจะเป็นผู้เตรียมมาจากบ้านเองไมได้เป็นชุดที่หาซื้อใหม่ 

 

 

 

 

 

 
                                                            

3 เพลงแว้นฟ้อหล่อเฟี้ยว เป็นเพลงที่ขับร้องโดย แจ๊ส ชวนชื่น แนวเพลงเป็นเพลง
สนุกสนาน มีเนื้อหาที่สามารถฟัง และจดจ าได้ง่าย จึงท าให้เพลงแว้นฟ้อหล่อเฟี้ยวเป็นเพลงหนึ่งที่
ได้รับความนิยมอย่างมาก  

4 เพลงรักหมุนติ้ว เป็นเพลงที่ขับร้องโดย หนิม คนึงพิมพ์ แนวเพลงเป็นลูกทุ่งรูปแบบ
เพลงเร็ว เนื้อหาเพลงเป็นการบรรยายความรู้สึกของหญิงสาวที่ตกหลุมรักชายหนุ่ม 

5 เพลงถอดไม่ถอด เป็นเพลงที่ขับร้องโดยศิลปินวง cup c แนวเพลงเป็นเพลงป๊อปรูปแบบ
เพลงเร็ว เนื้อหาของเพลงเป็นการคาดเดาความรู้สึกของชายหนุ่มที่มีต่อหญิงสาว 

ภาพที่ 5.17 การแสดงเพลงรักหมุนติ้ว และภาพที่ 5.18 น้องนักแสดงเพลงรักหมุนติ้ว 
ภาพถ่ายโดย พิมพ์อักษรา หรูประกายอักษร  บันทึกภาพเมื่อ วันที่ 5 ธันวาคม 2558 
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-การแสดงประจ าชาติ  ในปีนี้การแสดงประจ าชาติทั้งหมดเป็นเพลงของประเทศ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ดังนั้นเด็กที่ร่วมแสดงจึงเป็นเด็กชาวพม่าทั้งหมด น้องกายเด็กชาว

มอญเล่าว่า “ปีนี้หนูแสดงเพลงไทยเพราะ หนูเป็นมอญ แต่ปีที่แสดงหนูได้แสดงเพลงมอญนะ (กาย, 

สัมภาษณ์ 5 ธันวาคม 2558) ซึ่งเพลงที่ใช้ในการแสดงจะมีความหลายหลายมีทั้งเพลงช้า เพลงเร็ว 

หรือเพลงเล่าวิถีชีวิตพม่า เช่น เพลงอูเซ โย แน่ะดอโม่ เพลงแยโกต๊าเนียะแมนตะเลตู เพลงโบมินตามี 

เพลงบอดอ เป็นต้น 

 

       

  

 

 

 

 

 

จากภาพที่ 5.19 เป็นการแสดงชุด แยโกต๊าเนียะแมนตะเลตู ผู้แสดงมีสองคนเป็นหญิง

และชาย ท่าทางในการแสดงเหมือนเป็นการใช้ภาษากายในการบอกเล่าเนื้อหาของเพลง ซึ่งเหมือนเป็น

การเพลงที่ใช้พูดคุยกันระหว่างผู้หญิง และผู้ชาย เมื่อสอบถามถึงความหมายของเพลงนี้จากครูโจลี่ ซึ่ง

เป็นครูชาวพม่าที่สอนอยู่ศูนย์มาริสต์พบว่า “ในชุดการแสดงนี้ผู้หญิงเป็นชาวทากันยา6 ส่วนผู้ชายเป็น

ชาวย่างกุ้ง7 เป็นการพูดแซวกันว่าผู้หญิงอันยามีสีผิวที่ด า” (โจลี่, สัมภาษณ์ 5 ธันวาคม 2558)  

                                                            
6 ชาวทากันยา เป็นชาวพม่าในเมืองมิตจีนา ซึ่งอยู่ในรัฐกะฉิ่น ห่างออกจากย่างกุ้ง 1480 

กิโลเมตร มิตจนีาในภาษาพมา่แปลว่า แม่น้ าใหญ่ นั้นคือเป็นเมืองที่อยู่ติดริมแม่น้ าอิรวดี 
7 ชาวย่างกุ้งเป็น กลุ่มพม่าที่อาศัยอยู่ที่เมืองย่างกุ้ง บริเวณตอนกลางของประเทศ โดย

ย่างกุ้งเคยเป็นหลวงที่มีความส าคัญอย่างย่ิงของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
 

ภาพที่ 5.19 การแสดงชุดแยโกต๊าเนียะแมนตะเลตู ภาพที่ 5.20 การแสดงชุดบอดอ และภาพที่ 5.21 การแสดงชุดการแสดงของชาวอันยา 
ภาพถ่ายโดย พิมพ์อักษรา หรูประกายอักษร  บันทึกภาพเมื่อ วันที่ 5 ธันวาคม 2558 
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ภาพท5.20 เป็นชุดการแสดงที่ชื่อว่า “บอดอ” เป็นการแสดงชาวมัณฑะเลย์8 ครูโจลี่เล่า

ว่า “เนื้อหาของเพลงนี้ต้องการจะบอกว่าเป็นเวลาเช้าแล้วนะให้ผู้หญิงออกมาท ากับข้าวใส่บาตรได้

แล้ว” (โจลี่, สัมภาษณ ์5 ธันวาคม 2558) ซึ่งการแสดงบนเวทีของการแสดงชุดนี้เป็นลักษณะคล้ายการ

เล่นละคร โดยมีกลุ่มผู้ชายเดินออกมาตีฆ้องเพื่อให้สัญญาณบอกเวลาตอนเช้า ผู้หญิงที่ใส่ชุดสีด า(ภาพ

ที่ 5.20) จะเดินออกมาท าท่าทางเหมือนการเตรียมอาหารเพื่อไปใส่บาตร ส่วนในภาพที่ 5.21 ที่มีการ

แต่งกายด้วยชุดสีชมพูเป็นการแสดงของชาวทากันยา ตามค าบอกเล่าของคุณครูซูแลเว ชาวพม่าที่

ฝึกซ้อมการแสดงของศูนย์ฯอันนา “ชุดการแสดงที่เป็นการแสดงประจ าชาติที่เห็นวันนี้ส่วนใหญ่จะซื้อ

ผ้ามาจากประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาแล้วน ามาตัด ซึ่งค่าใช้จ่ายในการตัดเย็บชุด

ผู้ปกครองของเด็กที่อยากให้ลูกแสดงจะเป็นผู้รับผิดชอบ” (ซูแลเว, สัมภาษณ์ 5 ธันวาคม 2558) จะ

เห็นได้ว่าความหมายในการแสดงประจ าชาติแต่ละชุดล้วนมีความหมายเกี่ยวกับความเป็นชาวพม่าแฝง

อยู่ ทั้งในเรื่องวัฒนธรรม วิธีชีวิตความเป็นอยู่ลักษณะทางความคิด และความเชื่อ การที่คุณครูฝึกซ้อม

การแสดงในแต่ละชุดให้แก่เด็กก็เปรียบเสมือนเป็นการอบรมสั่งสอนทางด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิตของ

ชาวพม่าด้วย และแม้ว่าเด็กจะย้ายมาอยู่ในประเทศไทยแล้ว แต่การเรียนรู้โดยการสอนของคุณครูที่

ศูนยฯ์ จึงท าให้เด็กรับรู้ และซึมซับความเป็นชาวพม่าตลอดเวลา  

 

 

    

 

 

 

                                                                                                                                                                           

 
8 ชาวมัณฑะเลย์  เป็นกลุ่มที่อาศัยอยู่ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในเมือง

มัณฑะเลย์ที่อยู่บริเวณทางตอนเหนือของย่างกุ้ง ซึ่งแต่เดิมเมืองนี้เคยเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา 

ภาพที่ 5.22 และภาพที่ 5.23 บรรยากาศในกิจกรรมการไหว้พ่อ 
ภาพถ่ายโดย พิมพ์อักษรา หรูประกายอักษร  บันทึกภาพเมื่อ วันที่ 5 ธันวาคม 2558 
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หลังจากจบการแสดงในทุกชุดเป็นขั้นตอนของการกราบเพื่อท าความเคารพคุณพ่อ โดย

ทางศูนย์ฯจะมีดอกไม้เตรียมไว้ให้เด็กน าไปให้พ่อแม่ เมื่อเสร็จจากกิจกรรมในช่วงเช้า ทางศูนย์จะมี

อาหารเตรียมไว้ให้ส าหรับผู้ปกครองและเด็กที่มางานในวันนี้ ส่วนกิจกรรมในช่วงบ่ายจะเป็นการพูดคุย

เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการด าเนินงานของศูนย์ฯ ซึ่งในทุกครั้งที่มีการพุดคุย

คุณครูสมโภชน์จะพูดเสมอว่า “ศูนย์ของเราก่อตั้งเพื่อช่วยเหลือเด็กถึงแม้เราเป็นองค์กรของคริสต์

ศาสนา แต่ก็ไม่ได้ต้องการให้พวกท่านมาเปลี่ยนศาสนาตามเรา ดังนั้นไม่ต้องกลัว ท่านเป็นพุทธก็ไปเข้า

วัดตามศาสนาของท่าน” (สมโภชน์ ประเสริฐศรี, สัมภาษณ์ 5 ธันวาคม 2558) นอกจากนี้ในช่วงบ่าย

ทางศูนย์ฯยังได้มีการเชิญต ารวจในท้องที่มาบรรยายเกี่ยวกับความรู้เอกสารที่ส าคัญให้แก่แรงงานฟัง 

คุณครูสมโภชน์เล่าว่า 

 การที่เชิญต ารวจมาบรรยายเรื่องเอกสารให้แรงงานฟังไม่ได้ต้องการให้ต ารวจมาจับ

แรงงาน แต่เชิญมาเพื่ออธิบายด้านเอกสารให้เขาเข้าใจวิธีการด าเนินการของต ารวจ

และปฏิบัติอย่างถูกกฎหมาย จะได้ไม่ถูกคนอื่นหลอก (สมโภชน์ ประเสริฐศรี, 

สัมภาษณ์ 5 ธันวาคม 2558) 

 กิจกรรมวันคริสต์มาส เทศกาลคริสต์มาสถือเป็นเทศกาลที่มีความส าคัญอย่างมากใน

คริสต์ศาสนาเพราะ เป็นวันคล้ายวันประสูติของพระเยซู ซึ่งเป็นศาสดาของคริสต์ศาสนา ในวันนี้ชาว

คริสต์ทั่วโลกจะจัดงานเฉลิมฉลองขึ้นเพื่อแสดงถึงความยินดีที่พระเยซูประสูติ และเนื่องจากศูนย์

คาทอลิกนักบุญอันนาอยู่ภายใต้การดูแลขององค์กรคริสต์ศาสนา ในวันคริสต์มาสของทุกปีจึงมีการจัด

งานรื่นเริงขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นการเฉลิมฉลองให้แก่พระเยซูแต่อีกส่วน ก็เป็นการสร้างความสุขให้แก่เด็ก

ด้วย การจัดงานวันคริสต์มาสของศูนย์คาทอลิกแห่งนี้จะจัดขึ้นเป็นประจ าในวันที่ 24 ธันวาคมของทุก

ปี ในวันนี้ชาวคริสต์ถือเป็นวันคริสต์มาสอีฟ (Christmas Eve) ซึ่งเป็นเย็นแรกของวันคริสต์มาส ซึ่งมี

การเฉลิมฉลองเพื่อระลึกถึงการประสูติของพระเยซู ภายในงานกิจกรรมวันคริสต์มาสจะประกอบไป

ด้วย 2 ส่วน คือ 

ส่วนแรก เป็นการแสดงละครของเด็กในศูนย์คาทอลิกที่ฝึกสอนโดยคุณครู ซึ่งการแสดงละคร

วันคริสต์มาสในปี พ.ศ. 2558 นี้เป็นการแสดงที่เกี่ยวกับประวัติของพระเยซูในช่วงตอนเกิดแต่การ

แสดงทุกอย่างบนเวทีล้วนแต่เป็นภาษาพม่าทั้งสิ้น เมื่อสอบถามเหตุผลของการแสดงในครั้งนี้คุณครู

สมโภชน์เล่าว่า 
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เนื่องจากวันนี้เป็นวันคริสต์มาส เป็นวันของทางศาสนาเรา และองค์กรของเราก็เป็น

คริสต์ก็เลยจัดงานนี้ขึ้น จริงๆแล้วก็เพื่อให้พวกเขามีความสุข แต่ที่ต้องแสดงแบบนี้ก็

เพื่อให้เข้ากับเทศกาล เราก็มองว่าเป็นความรู้ให้เด็กแต่ไม่ได้ต้องการจะให้เขามา

เปลี่ยนศาสนาหรอกนะ เพราะที่นี้เขาเป็นพุทธหมด (สมโภชน์ ประเสริฐศรี, 

สัมภาษณ์ 24 ธันวาคม 2558) 

 

 

       

 

 

 

 

ส่วนที่สอง เป็นการจับฉลากจ าพวก ตุ๊กตา ของเล่น ฯลฯ เพ่ือเป็นการมอบความสุขให้แก่

เด็กในวันคริสต์มาส เด็กที่มาในวันนี้นอกจากจะได้รับประทานอาหาร ขนม แล้วทุกคนยังได้ของขวัญ

จากการจับฉลากกลับบ้านไปคนละหนึ่งชิ้น ซึ่งของขวัญทุกชิ้นต่างมาจากการบริจาคขององค์กรการ

กุศลต่างๆ และมาจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค จะเห็นได้ว่ากิจกรรมตลอดวันคริสต์มาส ถึงแม้เป็น

กิจกรรมงานเฉลิมฉลองทางคริสต์ศาสนา แต่ในทุกกิจกรรมต่างสร้างประโยชน์ และค านึงถึงตัวเด็กเป็น

หลัก ศูนย์คาทอลิกไม่ได้มีเจตนาที่จะเปลี่ยนศาสนาของเด็ก การจัดงานคริสต์มาสเด็กต่างรับรู้แค่

ความสุขจากการได้แสดง จากการได้ขนม และของขวัญกลับบ้านเท่านั้น ดังเช่นน้องโซโซ (อายุ10 ปี) 

เล่าถึงความรู้สึกในวันคริสต์มาสให้ฟังว่า “ชอบวันคริสต์มาส เพราะสนุกและก็ได้ตุ๊กตากลับบ้าน” (โซ

โซ, สัมภาษณ ์24 ธันวาคม 2558) หรือน้องกาย (อายุ10 ปี) ก็ตอบในลักษณะที่คล้ายกันว่า “อยากให้

มีทุกวันเลย หนูจะได้จับฉลาก” (กาย, สัมภาษณ ์24 ธันวาคม 2558) 

ภาพที่ 5.24 และภาพที่ 5.25 บรรยากาศกิจกรรมวันคริสต์มาส 
ภาพถ่ายโดย พิมพ์อักษรา หรูประกายอักษร  บันทึกภาพเมื่อ วันที่ 5 ธันวาคม 2558 
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กิจกรรมวันเด็ก เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ส าคัญจัดขึ้นเพ่ือระลึกถึงความส าคัญของ ดังนั้นใน

ทุกวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปีจึงก าหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ ในวันนี้ทั้งภาครัฐและ

เอกชนต่างให้ความส าคัญ โดยมีการจัดงานวันเด็กในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ศูนย์คาทอลิกนักบุญอัน

นาเป็นองค์กรหนึ่งที่เห็นถึงความส าคัญของวันนี้และจัดกิจกรรมวันเด็กให้แก่เด็กในศูนย์คาทอลิกฯเป็น

ประจ าทุกปี ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมขึ้นในวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมในปีนี้ตรงกับวันที่ 8 

มกราคม พ.ศ. 2559 กิจกรรมภายในวันนี้จะจดัขึ้นทั้งในช่วงเช้าและช่วงบ่ายดังต่อไปน้ี 

ช่วงเช้า เริ่มต้นด้วยการแสดงของเด็กๆในศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาที่ฝึกสอนโดยคุณครู

ชาวพม่ามีด้วยกันสองชุดการแสดง ในชุดแรกเป็นการแสดงที่มีชื่อว่า “กะเดาะปาอี” เด็กที่ท าการ

แสดงในชุดนี้มีด้วยกัน 6 คนสวมใส่ชุดสีส้ม เวลาแสดงเด็กทุกคนจะต้องท าท่าทางเหมือนเป็นการระบ า 

ในมือจะต้องท าท่าเหมือนก าลังถือของอยู่ คุณครูโจลี่เล่าว่า 

การแสดงนี้เป็นการแสดงของชาวพม่า ที่หมายถึง การร่ายร าเพื่อเป็นการบูชาสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ ที่จะไม่ใช้ดอกไม้ในการบูชาแต่จะใช้ท่าทางในการบูชาแทน ถ้าสังเกตที่มือ

จะเห็นว่ามีห่อๆ เหมือนถืออะไรไว้ในมือนั้นก็คือลักษณะสมมติว่าเหมือนถือของมา

บูชา (โจลี,่ สัมภาษณ์ 8 มกราคม 2559) 

 

 

 

 

 

 

 

การแสดงชุดที่สองเป็นร้องเพลงเป็นภาษาพม่าชื่อว่า “We Are the World” เป็นเพลง

ที่แต่งขึ้นโดยไมเคิลแจ๊คสัน (Michael Jackson) โดยครูโจลี่เล่าว่า “ ที่เลือกเพลงนี้เพราะว่าเป็นเพลง

ภาพที่ 5.26 และภาพที่ 5.27 การแสดงชุดกะเดาะปาอี 
ภาพถ่ายโดย พิมพ์อักษรา หรูประกายอักษร  บันทึกภาพเมื่อ วันที่ 8 มกราคม 2559 
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ที่ทั่วโลกจะใช้ร้องในวันเด็ก เลยเลือกมาฝึกสอนเด็กในเวอร์ชั่นภาษาพม่า” (โจลี่, สัมภาษณ์ 8 

มกราคม 2559) หลังจากการแสดงแล้วได้มีการจัดกิจกรรมโดยนักศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลเซนห

ลุยต ์โดยให้เด็กๆแบ่งกันเข้าฐานเพื่อที่จะสอนความรู้ในด้านต่างๆให้แก่เด็ก ทั้งด้านสุขอนามัยที่จะสอน

ให้เด็กเล็ก การใช้อารมณ์ และความรู้รอบตัว 

 

  

 

 

 

 

 

ช่วงบ่าย เป็นกิจกรรมการแจกของขวัญให้แก่เด็ก ของที่จะให้เด็กในวันนี้เป็นพวก ตุ๊กตา 

ปืนฉีดน้ า รถของเล่น ฯลฯ โดยคุณพ่อธีรพล และคณะคุณครจูะเป็นผู้จับฉลากรายชื่อเด็กขึ้นมาทีละคน 

การจับฉลากในครั้งนี้คล้ายกับลักษณะของวันคริสต์มาส กล่าวคือ เด็กต่างได้ทั้งความสุข เสียงหัวเราะ 

และสิ่งของกลับไป คุณพ่อธีรพลกล่าวว่า “เด็กเหล่านี้เมื่ออยู่บ้านมักไม่ได้การดูแลเอาใจใส่ เมื่อมาที่

ศูนย์เราก็ต้องเติมเต็มให้เขา ให้ทั้งความรู้ และความรัก หวังว่าเขาจะมีอนาคตที่ดี” (ธีรพล, สัมภาษณ์ 

8 มกราคม 2559) 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.28 และภาพที่ 5.29 การจัดกิจกรรมของวิทยาลับพยาบาลเซนต์หลุยต์ 
ภาพถ่ายโดย พิมพ์อักษรา หรูประกายอักษร  บันทึกภาพเมื่อ วันที่ 8 มกราคม 2559 

 

ภาพที่ 5.30 และภาพที่ 5.31 บรรยากาศการจับฉลาก 
ภาพถ่ายโดย พิมพ์อักษรา หรูประกายอักษร  บันทึกภาพเมื่อ วันที่ 8 มกราคม 2559 
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4) กิจกรรมด้านสุขอนามัย และการเยี่ยมเยียนชุมชน  

เป็นลักษณะกิจกรรมอีกรูปแบบหนึ่งที่ทางศูนย์คาทอลิกจัดขึ้นเพื่อเด็กอพยพย้ายถิ่น โดย

ทั้งสองกิจกรรมนี้ไม่ได้เป็นส่วนที่ส่งเสริมทางด้านการศึกษา แต่เป็นการจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กอพยพ

ย้ายถิ่นในด้านอื่นๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กทั้งจากช่วงเวลาที่อยู่ในศูนย์ฯ และช่วงเวลาที่

กลับไปที่บ้านให้ดีขึ้น โดยทางศูนย์ฯได้ส่งเสริมกิจกรรมที่ส าคัญดังต่อไปน้ี 

การเข้าเยี่ยมเยียน และแจกสิ่งของแก่แรงงาน ในอดีตที่จ านวนเด็กในศูนย์คาทอลิก

นักบุญอันนามีน้อยการไปเยี่ยมเยียนครอบครัวของเด็กเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ศูนย์คาทอลิกนักบุญอัน

นาปฏิบัติอยู่เป็นประจ า จากค าบอกเล่าของซิสเตอร์โรเซ่ท าให้ทราบว่า “การเยี่ยมเยียนชุมชนจะท าใน

ทุกๆวันศุกร์ เวลาไปบางครั้งก็จะน าของไปให้ด้วย ชุมชนที่ไปบ่อยก็จะเป็นชุมชนชีผ้าขาว ชุมชนบ้าน

เอื้ออาทร” (โรเซ่, สัมภาษณ์ 8 สิงหาคม 2558) แต่เนื่องจากในปัจจุบันบุคลากรในศูนย์ฯมีจ านวน

น้อยลง ประกอบกับการเพิ่มจ านวนของเด็กภายในศูนย์ฯ ที่มีจ านวนเพิ่มขึ้นท าให้การลงเยี่ยนเยียน

ครอบครัวเด็กอพยพย้ายถิ่นท าได้ยาก จึงจะเข้าชุมชนในกรณีที่จ าเป็นเท่านั้น “สมัยก่อนเราจะลง 15 

ชุมชน ซึ่งทุกครั้งที่ลงจะต้องมีครูเชอร์รี่ไปด้วยเพราะปัญหาในการสื่อสารที่เป็นไปได้ยาก แต่เดี๋ยวนี้เด็ก

เยอะมากท าให้ไม่มีเวลาไป” (สมโภชน์ ประเสริฐศรี, สัมภาษณ ์24 กันยายน 2558)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.32 รายชื่อชุมชนที่เคยลงเยี่ยมเยียน 
ภาพถ่ายโดย พิมพ์อักษรา หรูประกายอักษร  บันทึกภาพเมื่อ วันที่ 24 กันยายน 2558 
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การส่งเสริมด้านสุขอนามัย แรงงานข้ามชาติเป็นแรงงานกลุ่มหนึ่งที่อพยพย้ายถิ่นมา

จากประเทศต้นทางเพื่อจะมาแสวงหาปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจในประเทศปลายทางที่ดีกว่า โดยส่วน

ใหญ่แล้วแรงงานเหล่านี้เมื่อเข้าสู่จังหวัดสมุทรสาครซึ่งถือเป็นจังหวัดที่มีความต้องการแรงงานระดับ

ล่างจ านวนมาก บางกลุ่มจะเข้าโรงงานอุตสาหกรรม บางกลุ่มจะประกอบอาชีพท าประมง แต่ไม่ว่าจะ

ประกอบอาชีพอย่างไร แรงงานเหล่านี้ก็ต้องอยู่ในชุมชม หรือมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ไม่ดีทั้งสิ้น 

และไม่เพียงแต่แรงงานเท่านั้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี เด็กที่อพยพย้ายถิ่นมาพร้อมกับพ่อแม่ที่มาท างาน

ในประเทศไทยต่างได้รับผลกระทบในด้านนี้ด้วย ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาแม้ว่าจะก่อตั้งเพื่อ

ช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่เด็กแต่จากการเยียนเยียนที่อยู่อาศัยของเด็กท าให้ทางศูนย์ฯเห็นถึงความ

ยากล าบาก และความจ าเป็นในโอกาสทางการแพทย์ รวมถึงสุขอนามัยของเด็กโดยครูสมโภชน์เล่าว่า  

แรงงาน และเด็กเหล่านี้บางรายอาศัยอยู่ในห้องพัก ซึ่งในแต่ละห้องมีคนอาศัยอยู่ไม่

ต่ ากว่า 20 คน แรงงานจะใช้วิธีผลัดเปลี่ยนกันนอน ห้องพักมีลักษณะสกปรก แออัด 

ซึ่งสภาพแบบนี้คนไทยยากที่จะอาศัยอยู่ได้ แต่ที่เขาอยู่กันได้เพราะเขาไม่มีโอกาสไม่มี

ทางเลือกมาก บางครั้งความสกปรกพวกนี้ก็ท าให้เกิดโรคได้ง่าย (สมโภชน์ ประเสริฐ

ศรี, สัมภาษณ์ 26 ตุลาคม 2558)  

การขาดความรู้ และการดูแลรักษาที่ถูกต้องนี้เองท าให้ศูนย์ฯ ให้ความส าคัญในเรื่อง

การแพทย์ และสุขอนามัยมากขึ้น ซึ่งสามารถแบ่งการให้ความช่วยเหลือในด้านน้ีออกเป็น 2 ส่วน 

ดังต่อไปนี ้

ส่วนแรก เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขอนามัยที่ดีแก่เด็ก ในด้านนี้ศูนย์

คาทอลิกนักบุญอันนาจะมีการอบรมให้ความรู้แก่เด็กในช่วงเช้าก่อนเข้าห้องเรียน อาทิเช่น สอนวิธีการ

ล้างมือที่ถูกวิธี ฯลฯ นอกจากนี้ในบางครั้งทางศูนย์ยังได้รับความช่วยเหลือจากวิทยาลัยพยาบาลเซนห

ลุยต์มาจัดกิจกรรมด้านสุขอนามัยให้แก่เด็กอีกด้วย เช่นในวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมาคณะ

นักศึกษาพยาบาลได้เข้ามาจัดกิจกรรม ซึ่งในเด็กเล็กได้มีการสอนการแปรงฟันที่ถูกวิธีเพื่อให้เด็กมี

สุขอนามัยที่ดี จากค าบอกเล่าของครูเชอร์รี่ชาวพม่า “เด็กที่นี้มีปัญหาเกี่ยวกับฟันเยอะมาก เพราะเขา

ไม่รู้จักวิธีดูแลตัวเอง พ่อแม่ก็ไม่มีเวลาให้จึงไม่ได้สอนเด็กๆ” (เกตเววิน, สัมภาษณ์ 8 มกราคม 2559 ) 
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ส่วนที่สอง เป็นดูแลสุขภาพให้แก่เด็ก ซึ่งในส่วนนี้ทางศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาได้ให้

ความช่วยเหลือ 2 รูปแบบด้วยกัน ในรูปแบบแรก คือ การขอความช่วยเหลือจากคณะแพทย์ และ

พยาบาลโรงพยาบาลเซนต์หลุยต์มาตรวจสุขภาพเด็กทุกๆ 2 -3 เดือน โดยการตรวจวินิจฉัยของ

คณะแพทยจ์ะอยู่ในลักษณะเบ้ืองต้น กล่าวคือมีการตรวจ และรักษาในอาการที่ไม่ร้ายแรง เช่น มีไข้ ไอ 

มีน้ ามูก ฯลฯ แต่ในบางรายที่มีอาการรุนแรงทางศูนย์ฯจะพิจารณาช่วยเหลือเป็นกรณี ดังเช่นครู

สมโภชน์เล่าว่า “เคยมีกรณีที่เด็กเป็นบาดทะยัก ต้องได้รับการรักษาที่โรงพยาบาล คุณยายของเด็กจะ

ไม่รักษาต่อเพราะไม่มีเงินค่ารักษา ทางครูจึงปรึกษากับคุณพ่อธีรพลและช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่

เด็กจนหาย” (สมโภชน์ ประเสริฐศรี, สัมภาษณ ์26 ตุลาคม 2558 ) และในรูปแบบที่สอง คือการจัดให้

มีห้องพยาบาลประจ าอยู่ที่ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนา เพื่อที่จะให้ เด็กที่มีอาการป่วยในอาการที่ไม่

รุนแรงมารับยา และนอนพักได้ จากการสอบถามคุณครูสุนันซึ่งอยู่ประจ าที่ห้องพยาบาลพบว่า “เด็ก

ที่นี้ปวดหัวตัวร้อน หรือบางรายมีประจ าเดือนเขาก็จะวิ่งมาบอก เพราะเวลาเขาอยู่บ้านพ่อแม่ก็ไม่ได้

สนใจ ส่วนใหญ่ครูเลยบอกถ้ามีอะไรให้มาที่ศูนย์ฯจะได้ช่วยกันได้”  (สุนัน บัวสกุล สัมภาษณ์, 22 

มกราคม 2559 )  

 

 

 

c 

ภาพที่ 5.34 และ ภาพที่ 5.35 ห้องพยาบาลประจ าศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนา 
ภาพถ่ายโดย พิมพ์อักษรา หรูประกายอักษร  บันทึกภาพเมื่อ วันที่ 26 ตุลาคม 2558 

 

ภาพที่ 5.33 การสอนเด็กเกี่ยวกับการแปรงฟัน และสุขอนามัย 
ภาพถ่ายโดย พิมพ์อักษรา หรูประกายอักษร  บันทึกภาพเมื่อ วันที่ 8 มกราคม 2559 
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สรุป 

จะเห็นได้ว่ากระบวนการด าเนินงานด้านศึกษาทั้งหมดที่ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาจัดขึ้น

เพื่อเด็กอพยพย้ายถิ่นในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ผู้ศึกษาได้จัดแบ่งการด าเนินงานด้านการศึกษาเหล่านี้

ออกเป็น 4 ประเด็น อาทิเช่น การเรียนการสอน หลักสูตร กิจกรรมประจ าวัน กิจกรรมประจ าวันศุกร์ 

กิจกรรมวันส าคัญ ฯลฯ ซึ่งในทุกประเด็นที่กล่าวมานั้นต่างแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการ

ช่วยเหลือกลุ่มเด็กอพยพย้ายถิ่น ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งด้านการศึกษา และสุขอนามัย 

โดยเฉพาะในด้านการศึกษาที่ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาให้ความสนใจและพยายามพัฒนาระบบด้าน

ต่างๆให้มีความสอดคล้องต่อความเป็นอยู่ของเด็กอพยพย้ายถิ่น จนเกิดเป็นนโยบายที่มีส่วนสนับสนุน

วิถีชีวิต วัฒนธรรมด้านต่างๆของกลุ่มคนเหล่านี้ ทั้งด้านการแต่งกาย ภาษา ศาสนา ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดนี้

ล้วนถูกให้ความส าคัญและเชื่อมโยงมาจากวัตถุประสงค์หลักในการด าเนินงานนั้นคือ การส่งเสริมให้

เด็กอพยพย้ายถิ่นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในประเทศบ้านเกิดนั้นเองและจากข้อมูลกระบวนการ

ด าเนินงานของศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาในการสนับสนุนด้านที่กล่าวมานี้  สามารถน าไปสู่การ

วิเคราะห์ และเชื่อมโยงในประเด็นการธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติผ่านกระบวนการเรียนการสอนในศูนย์

คาทอลกินักบุญอันนาได้ (ซึ่งจะขอกล่าวในบทที่ 6 ต่อไป) 
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บทที่ 6 

การธ ารงอัตลกัษณ์ทางชาตพิันธุ์ภายใต้กระบวนการด้านการศึกษาของศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาฯ 

จากแสดงการด าเนินงานด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมของศูนย์คาทอลิกนักบุญ

อันนาฯ ในบทที่ผ่านมาท าให้เห็นการสนับสนุนด้านอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ผ่านการแสดงออกทาง

วัฒนธรรมในหลายด้านทั้ง ด้านภาษา การแต่งกาย เพลง และศาสนา ซึ่งอัตลักษณ์ดังกล่าวนี้เป็น

ตัวการส าคัญในการบ่งชี้ความเป็นชาติพันธุ์ และเป็นเครื่องมือแบ่งแยกความแตกต่างของกลุ่มชาติพันธุ์

ได้เป็นอย่างดี ดังนั้นกระบวนการภายในศูนย์ฯเป็นสิ่งส าคัญในการประกอบสร้างอัตลักษณ์ให้เกิดความ

เข้มแข็งขึ้น และเป็นตัวฟื้นฟูจิตส านึกของเด็กอพยพให้กลับไม่เห็นความส าคัญของความเป็นอัตลักษณ์

อีกครั้ง ในบทนี้จึงเป็นการชี้ให้เห็นถึงปัจจัยการอพยพย้ายถิ่น การแปรผันของอัตลักษณ์คนพลัดถิ่นเมื่อ

เข้าสู่ประเทศปลายทาง การสนับสนุนด้านอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของศูนย์คาทอลิกนักบุญอันผ่าน

วัฒนธรรมในด้านต่างๆ ตลอดจนการสะท้อนพันธกิจทางคริสต์ศาสนากับการธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติ

พันธ์ุ 

 

การอพยพย้ายถิ่น และการแปรผันของอัตลักษณ์คนพลัดถิ่น 

การอพยพย้ายถิ่นเป็นปรากฏการณ์ที่สามารถพบเห็นได้ทั่วทุกมุมโลก การเจริญเติบโต

อย่างก้าวกระโดดทั้งด้านเทคโนโลยีที่เข้าสู่ยุคไร้พรมแดน เศรษฐกิจของโลกที่มีความเจริญก้าวหน้า จน

ท าให้เกิดความเลื่อมล้ าในสังคม เราจะพบเห็นความแตกต่างอย่างสุดขั้วของระบบเศรษฐกิจในแต่ละ

ประเทศอยู่บ่อยครั้ง และความแตกต่างนี้เองท าให้เกิดการแสวงหาสิ่งที่ดีกว่าในประเทศปลายทาง 

ลักษณะการอพยพที่มาจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจจึงถืออีกหนึ่งเหตุผลที่ท าให้เกิดปรากฏการณ์ย้าย

ถิ่นฐานในหลายประเทศ ในงานศึกษาการธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ภายใต้การเรียนการสอนของ

ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนา จึงมีจุดเริ่มต้นมาจากสภาพความเป็นเมืองที่แตกต่างของจังหวัดสมุทรสาคร 

ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ และการขยายตัวของเศรษฐกิจในจังหวัด ส่งผลให้สมุทรสาครเป็นแหล่ง

อุตสาหกรรมที่ส าคัญของประเทศไทย การอพยพย้ายถิ่นจึงมาพร้อมกับเหตุผลการแสวงหาเศรษฐกิจที่
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มั่นคง และความคาดหวังที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้น โดยส่วนใหญ่แล้วผู้อพยพที่เข้าสู่สมุทรสาครจะเป็นชาว

มอญ และชาวพม่าที่มาจากหลายภูมิภาคในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา การเข้ามาจะใช้ช่องทาง

ระหว่างพรมแดนในการอพยพ เช่น บริเวณชายแดนจังหวัดระนอง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น  ครู

เชอร์รี่เป็นชาวมอญคนหนึ่งที่อพยพมาจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเพื่อเข้ามาท างานที่ประเทศ

ไทย เนื่องจากการหางานที่ยากล าบาก และมีรายได้น้อยจึงเป็นแรงผลักดันที่ส าคัญในการย้ายถิ่น  

“สมัยก่อนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาล าบากมาก หางานท าไม่ได้เลย คนที่จบปริญญาตรีก็ไม่มี

งานท า เมื่อเรียนจบส่วนใหญ่จึงเข้ามาท างานที่ไทย เพราะหางานท าง่ายกว่า และสร้างรายได้ดีกว่า  

หรือบางคนไม่มีการศึกษาก็ไม่มีสามารถท างานที่นั้นได้ จึงต้องอพยพเข้ามาที่ประเทศไทยมาอยู่ตาม

โรงงาน ” (เกตเววิน, สัมภาษณ์ 29 มกราคม 2558 ) รูปแบบการอพยพในที่นี้สอดคล้องกับการ

จัดแบ่งประเภทคนพลัดถิ่นของ โรบิน โคเฮ็น (Robin Cohen) (ฐิรวุฒิ เสนาค า, 2547: 213-222) ที่

ให้ความหมายชุมชนพลัดถิ่นด้านแรงงาน ว่าเป็นกลุ่มคนพลัดถิ่นที่มีเหตุผลในการท างาน เป็นกลุ่มที่

ไม่ได้อพยพมาจากการบีบบังคับแต่ย้ายถิ่นด้วยความสมัครใจ ด้วยเหตุนี้เองจึงน ามาซึ่งการเพิ่มจ านวน

ของผู้อพยพ และกลายเป็นเมืองแรงงานข้ามชาติในที่สุด เราจึงเห็นในพื้นที่ต่างๆทั่วจังหวัดสมุทรสาคร

มีชาวพม่า ชาวมอญตั้งที่ถิ่นอาศัย และแสวงหาการท างานอยู่เสมอ 

อย่างไรก็ตามคนพลัดถิ่นเมื่อเข้าสู่ประเทศปลายทาง ก็คงต้องพบเจอกับปัญหาด้วยการ

เป็นชนกลุ่มน้อยในสังคม ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ต่างๆที่ควรได้รับ ทั้งการรักษาพยาบาลที่เข้าถึงได้ยาก ที่อยู่

อาศัยที่ไม่ถูกสุขอนามัย และการท างานหนักเกินกว่ามาตรฐาน ดังเช่นในชุมชนวัดบางหญ้าแพรกเป็น

ชุมชนชาวมอญขนาดเล็กที่สะท้อนให้เห็นความยากล าบากของอยู่อาศัยในจังหวัดสมุทรสาคร ผู้อพยพ

ต้องอาศัยอยู่เพียงบ้านสังกะสีขนาดเล็กที่ทั้งแออัด และไม่ถูกสุขอนามัย พี่ตาลชาวมอญที่อาศัยอยู่ใน

ชุมชนแห่งนี้บอกเล่าได้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับการท างานในโรงงานที่ต้องท าอย่างหนักไม่มีเวลาพัก เป็น

เวลาเกินกว่าแปดชั่วโมง ไม่เพียงแค่ความล าบากทางกายเท่านั้น แต่คนพลัดถิ่นเหล่านี้ยังต้องได้รับ

ความล าบากในการใช้ชีวิตอย่างหวาดระแวง เมื่อต้องพบเจอกับเจ้าหน้ารัฐอีกด้วย เช่น คุณครูเชอร์รี่ที่

พูดเสมอถึงความล าบากทีค่นกลุ่มนี้ได้รับในการเจอกับเจ้าหน้าที่รัฐ ท าให้พวกเขาต้องอยู่อย่าหลบซ่อน 

เป็นต้น จากความล าบากในหลายด้านที่เกิดขึ้นในใช้ชีวิตท าให้คนพลัดถิ่นส่วนใหญ่มีความหวังที่ในการ

กลับประเทศในสักวัน ลักษณะของคนพลัดถิ่นในจังหวัดสมุทรสาครสามารถอธิบายได้กับแนวคิดตัว

แบบคนพลัดถิ่น ของ วิลเลี่ยม ซาฟราน (William Safran) (ยศ สันตสมบัติ, 2551: 122-123)  ที่
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อธิบายอย่างชัดเจนว่าการอพยพจากบ้านเกิดของคนพลัดถิ่นจะเข้าสู่การเป็นชายขอบของสังคมอื่น ซึ่ง

คนพลัดถิ่นกลุ่มนี้จะเชื่อว่าตนเองไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมใหม่ และรอคอยที่จะกลับประเทศ

มาตุภูมิอีกครั้ง 

นอกจากลักษณะการเป็นชายขอบของคนพลัดถิ่นตามค าอธิบายของวิลเลี่ยมแล้ว ในงาน

ชิ้นนี้ยังสะท้อนให้เห็นการปรับตัวของคนพลัดถิ่น ทั้งจากสิ่งแวดล้อมใหม่รอบตัว วิถีชีวิตแบบใหม่ ฯลฯ 

การปรับตัวเหล่านี้ต่างส่งผลต่อตัวคนพลัดถิ่นให้มีความเปลี่ยนแปลงไป จนบางครั้งอาจเป็นการ

ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ที่ เคยมีมาจากประเทศมาตุภูมิของตนให้เลือนหายไป หรืออาจเป็นการ

ผสมผสานอัตลักษณ์เหล่านั้นจนกลายเป็นอัตลักษณ์คนพลัดถิ่นอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งในงานศึกษาชิ้นนี้จะ

พบการปรับเปลี่ยนอัตลัษณ์ด้วยกัน 2 กรณี  

กรณีแรก อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของคนพลัดถิ่นถูกกลืนกลายจนเหลืออัตลักษณ์ดั้งเดิม

เพียงเล็กน้อย ในกรณีนี้ผู้อพยพชาวพม่า และมอญที่ย้ายเข้าสู่ประเทศปลายทางด้วยเหตุผลทางด้าน

เศรษฐกิจ เกิดการปรับตัวทั้งวิถีชีวิตประจ าวัน และมีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมที่เคยสืบทอดต่อกัน 

การปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นของกลุ่มผู้อพยพโดยส่วนใหญ่เกิดจากไม่ได้รับการสืบทอดวัฒนธรรม ปัญหา

ดังกล่าวมาจากความจ าเป็นในการท างานอย่างหนักของแรงงานข้ามชาติ ผู้ปกครองของเด็กอพยพย้าย

ถิ่นที่เป็นผู้หญิงจะท างานในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการท างานล่วงเวลา และได้รับค่าตอบแทนที่

น้อย ส่วนผู้ชายจะท างานที่ใช้แรงงานที่มาก เช่น งานก่อสร้าง งานประมง ฯลฯ เมื่อพ่อแม่ต้องออกไป

ท างานนอกบ้านจนไม่มีเวลาให้แก่ลูก ผลคือเด็กอพยพย้ายถิ่นกลุ่มนี้ขาดการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมที่

ควรได้รับ นอกจากนี้ผลจากสภาพแวดล้อมในประเทศไทยที่เด็กอาศัยอยู่ยังเป็นตัวการส าคัญในการ

ลดทอนอัตลักษณ์ทางชาติพันธุเ์ด็ก ดังเช่นอัตลักษณท์างภาษาที่มัทชูแม่น้องโชอูบอกถึงการใช้ชีวิตที่ไม่

เวลาในการอบรม และให้ความรู้แก่ลูก “ไม่เคยสอนโชออู่านเขียนภาษาพม่าเลย เพราะไม่มีเวลา” (มัท

ชู, สัมภาษณ์ 5 ธันวาคม 2558 )  หรือ อัตลักษณ์ด้านการแต่งกายที่ครูเชอร์รี่เห็นสภาพความ

เปลี่ยนแปลงของเด็กพลัดถิ่นรุ่นหลังที่ไม่หลงเหลืออัตลักษณ์ด้านการสวมใส่ชุดประจ าชาติ “ เวลาไป

เยี่ยนเยียนชุมชนส่วนใหญ่จะเห็นเด็กใส่ชุดเสื้อยืด กางเกงธรรมดาเหมือนกับคนไทยไม่ได้ใส่ชุดประจ า

ชาติ” (เกตเววิน, สัมภาษณ์ 29 มกราคม 2559 ) เป็นต้น ดังนั้นอัตลักษณ์คนพลัดถิ่นในรูปแบบนี้จึง

เป็นการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม และบริบทโดยรอบ ซึ่งในกรณีนี้จะพบในเด็กอพยพย้าย

ถิ่นที่อาศัยยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานาน หรือเป็นเด็กอพยพย้ายถิ่นที่ครอบครัวอพยพย้ายมาสู่
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ประเทศไทยตั้งแต่ยังจ าความไม่ได้ ท าให้เด็กมีความเป็นคนไทยสูงหรือแม้กระทั่งเด็กบางคนก็ไม่

สามารถพูดภาษาประเทศมาตุภูมิของตนเองได้ เช่น น้องกายชาวมอญ อายุ 10 ปีที่ไม่สามารถพูด

ภาษามอญได้เน่ืองจากสภาพแวดล้อมที่มีแต่คนไทย และการไม่ได้การสืบทอดจากครอบครัว  

กรณีที่สอง อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของคนพลัดถิ่นยังคงอยู่ ในกรณีนี้ผู้อพยพเมื่อเข้าสู่

ประเทศปลายทาง คนพลัดถิ่นกลุ่มนี้ยังมีอัตลักษณ์ดั้งเดิมอยู่กล่าวคือ ผู้อพยพยังคงมีวิถีชีวิต และ

วัฒนธรรมแบบเดิม แต่ไม่สามารถแสดงออก หรือเปิดเผยตัวตนได้ ในพื้นที่ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนา 

และที่พักอาศัยบริเวณวัดบางหญ้าแพรก จากอัตลักษณ์ที่แสดงผ่านออกมาในรูปแบบต่างๆ ทั้งด้านการ

แต่งกาย ภาษา อาหาร ฯลฯ ของกลุ่มผู้อพยพยังคงอยู่แต่จะสามารถพบได้ในเฉพาะพื้นที่ส่วนตัว หรือ

ตามที่พักอาศัยของผู้อพยพเท่านั้น ที่เป็นเช่นนี้ส่วนหนึ่งมาจากการควบคุมของรัฐที่ไม่สามารถให้คน

กลุ่มนี้แสดงตัวตนออกมาในพื้นที่สาธารณะได้ เช่น ด้านการแต่งกาย ที่ไม่เอื้ออ านวยต่อการท างาน 

หรือมักเป็นจุดสังเกตท าให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาตรวจสอบ หรือแม้แต่ด้านอาหาร ที่ถูกจ ากัดให้อยู่เพียง

พื้นที่ส่วนตัว คุณครูเชอร์รี่เล่าว่า “ถ้าใส่ชุดประจ าชาติออกไปข้างนอกพื้นที่อาศัยจะโดนต ารวจมอง 

และจับผิด หรือแม้แต่อยากรับประทานอาหารพม่าก็ต้องท ากินเอง เพราะเคยมีร้านที่เป็นชาวพม่ามา

ขายอาหาร แต่ต ารวจก็มาห้ามไม่ให้ขาย” (เกตเววิน, สัมภาษณ์, 29 มกราคม 2558 ) 

 การที่ผู้อพยพถูกจ ากัดพื้นที่ในการแสดงอัตลักษณ์เช่นนี้ท าให้อัตลักษณ์ที่แท้จริงไม่

สามารถปรากฏได้ อัตลักษณ์ที่ผู้อพยพสามารถน าเสนอได้จึงเป็นเพียงอัตลักษณ์ที่ผสมผสาน เช่น การ

แต่งกายของชาวพม่าที่เมื่อออกไปนอกที่พักอาศัย จะใส่ชุดฟอร์มของที่ท างานเหมือนคนไทยทั่วไป แต่

การใช้แป้งทานาคาก็ยังคงบ่งบอกเอกลักษณ์ความเป็นพม่าอยู่ ซึ่งในกรณีที่สองถือเป็นส่วนใหญ่ของ

กลุ่มอพยพเมื่อเข้าสู่ประเทศปลายทาง และทั้งเด็กอพยพย้ายถิ่นในศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนา และ

ผู้ปกครองของเด็กต่างมีลักษณะการแสดงออกของอัตลักษณ์ในลักษณะของการแสดงออกในบางพื้นที่

เช่นกัน เมื่อพิจารณาข้อมูลในข้างต้นจะพบว่าอัตลักษณ์คนพลัดถิ่นที่เกิดขึ้นมีความสอดคล้องกับ

แนวคิดอัตลักษณ์คนพลัดถิ่นของ สจ๊วต ฮอลล์ (Stuart Hall) (ฐิรวุฒิ เสนาค า, 2547: 241-252) 

หลายประการ กล่าวคือ การผสมผสานอัตลักษณ์ทั้งด้านการแต่งกายที่มีการแต่งกายด้วยชุดแบบชาว

ไทยแต่ยังคงใช้แป้งทานาคาอยู่ ด้านอาหารที่มีการผสมผสานการกินทั้งแบบไทย และแบบดั้งเดิม ฯลฯ 

ล้วนแต่เป็นลักษณ์การแปรผันของอัตลักษณ์ และเป็นตัวพิสูจน์ให้เห็นว่าอัตลักษณ์คนพลัดถิ่นไม่มีแก่น 

ไม่หยุดนิ่ง และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ภายใต้เงื่อนไขของสังคมนั้นๆ นอกจากนี้อัตลักษณ์
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คนพลัดถิ่นยังเป็นการผสมผสานที่มีการละทิ้งวัฒนธรรมบางส่วน จนกลายเป็นอัตลักษณ์พันทางชาติ

พันธุ์ที่ยากจะแยกออกจากกันอีกด้วย ซึ่งเราจึง เห็นภาพอัตลักษณ์เหล่านี้ผูกติดอยู่การน าเสนอ

วัฒนธรรมด้านต่างๆ เช่น ภาษา ศิลปะ ดนตรี ฯลฯ  

ดังนั้นทั้งสองกรณีที่กล่าวมาในข้างต้นจึงสะท้อนให้เห็นความผันแปร และการผสมผสาน

ของอัตลักษณ์คนพลัดถิ่นที่สะท้อนผ่านวัฒนธรรมอย่างชัดเจน เพียงแต่ในกรณีแรกเป็นการแสดงออก

ของอัตลักษณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเกือบหมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะพบในกลุ่มเด็กอพยพย้ายถิ่นที่อาศัยอยู่ใน

ประเทศไทยเป็นเวลานาน ส่วนในกรณีที่สองเป็นการแสดงออกของอัตลักษณ์คนพลัดถิ่นที่มัก

แสดงออกเพียงในพื้นที่ส่วนตัวเท่านั้น เนื่องจากปัจจัยด้านการควบคุมของรัฐ และความจ าเป็นในการ

ปกปิดอัตลักษณ์ของตนในพื้นที่สาธารณะ ซึ่งในกรณีดังกล่าวสามารถพบได้ทั้งในเด็กอพยพย้ายถิ่น 

และแรงงานข้ามชาต ิ

ถึงแม้ว่าอัตลักษณ์คนพลัดถิ่นจะแสดงออกมาในกรณีแรก หรือกรณีที่สองก็ตาม  อัต

ลักษณ์ที่ปรากฏเป็นเพียงอัตลักษณ์ผสม ที่คนพลัดถิ่นเรียนรู้จากการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม

ใหม่ อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ที่เกิดจึงไม่มีความเข้มแข็ง และอาจถูกกลืนกลายได้ง่าย แต่อัตลักษณ์ที่

กล่าวมาเมื่อสะท้อนผ่านรูปแบบวัฒนธรรมก็ยังคงมีหน้าที่ส าคัญในการระบุ และแบ่งแยกลักษณะทาง

ชาติพันธุ์ที่แตกต่างออกจากกัน ซึ่งความส าคัญของอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์นี้เองที่ศูนย์คาทอลิกนักบุญ

อันนาค านึงถึง และมีวัตถุประสงค์ที่จะรักษาไว้เพื่อให้คงความเป็นชาติพันธุ์แก่เด็กอพยพย้ายถิ่นใน

ความดูแล  

 

อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ และการธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ในศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาฯ 

การปรับเปลี่ยน และผสมผสมผสานอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของคนพลัดถิ่นถูกสร้างขึ้น

อย่างค่อยเป็นค่อยไปจนกลายเป็นความเคยชินในชีวิตประจ าวัน การท างานอย่างหนักรวมถึงการ

ค านึงถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจในครอบครัว เป็นผลให้พวกเขาละเลยที่จะหวงแหนอัตลักษณ์ทางชาติ

พันธุ์ที่ก าลังถูกผสม ในบางรายไม่เพียงแค่ละเลยต่อการสืบทอดอัตลักษณ์ให้แก่รุ่นหลังเท่านั้น แต่เขา

ยังปรารถนาที่จะกลืนกลายเป็นอีกพวกหนึ่งเพื่อเหตุผลทางเศรษฐกิจ เช่น ครอบครัวผู้อพยพบางรายที่

กล่าวกับครูสมโภชน์ว่าต้องการให้เด็กๆเรียนรู้ในภาษาไทยมากกว่าเรียนภาษาพม่าและไม่มีความ
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จ าเป็นที่ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของตนเอง เนื่องจากความจ าเป็นที่ต้องท างานในประเทศไทย 

ซึ่งพวกเขาเช่ือว่าการกลายเป็นไทยให้ไดม้ากที่สุดสามารถท าให้ใช้ชีวิตในประเทศไทยได้ง่าย แต่ในทาง

กลับกันศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนากลับเห็นถึงความส าคัญของการรักษาอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ให้แก่

เด็กอพยพ เพื่อต้องการให้เด็กอพยพสามารถกลับไปใช้ชีวิตในประเทศของตนได้ และมองว่าการ

เรียนรู้อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์เป็นเรื่องจ าเป็นต่อเด็ก อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์เป็นสิ่งที่ท าให้รู้รากเหง้า

ความเป็นตนเองเมื่อมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่  

ดังนั้นความไม่แน่นอนของอัตลักษณ์คนพลัดถิน่จึงถูกประกอบสร้างขึ้นใหม่ และท าให้อัต

ลักษณ์ที่ไม่แน่นอนกลับมาเข้มแข็งขึ้นอีกครั้ง โดยได้การสนับสนุนผ่านกระบวนการด้านการศึกษาของ

ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนา ซึ่งเป็นองค์กรทางคริสต์ศาสนาที่ก่อตั้งเพื่อช่วยเหลือเด็กอพยพย้ายถิ่นใน

พื้นที่บริเวณจังหวัดสมุทรสาคร การท างานของสถานที่นี้เป็นการดูแลให้ความรู้เด็กฯด้านการศึกษา 

โดยสามารถแบ่งได้ 4 ด้าน คือ หนึ่งด้านการเรียนการสอนประจ าวัน และกิจกรรมประจ าวัน เป็นการ

อบรมให้ความรู้แก่เด็กอพยพย้ายถิ่นในด้านวิชาการต่างๆ และยังเป็นการสร้างอนาคตที่ดีให้แก่เด็ก

เหล่านี้ในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น ส่วนกิจกรรมประจ าวันจะเป็นกิจกรรมนอกเหนือจากการเรียน

การสอนที่เด็กจะท าเป็นประจ า เช่น กิจกรรมเคารพธงชาติช่วงเช้า กิจกรรมท าความสะอาดโรงอาหาร 

ฯลฯ สองกิจกรรมประจ าวันศุกร์ กิจกรรมนี้เป็นการจัดขึ้นพิเศษเฉพาะในวันศุกร์ เช่น กิจกรรมแต่ง

การด้วยชุดประจ าชาติ กิจกรรมเดินจงกรม ฯลฯ สามกิจกรรมเทศกาลส าคัญ ในส่วนนี้ทางศูนย์

คาทอลิกนักบุญอันนาจะจัดขึ้นในช่วงวันส าคัญต่างๆ เช่น วันเด็ก วันพ่อ วันแม่ ฯลฯ ซึ่งภายในงานจะ

มีทั้งการแสดงความสามารถของเด็กฯ การแจกอาหาร และขนม ฯลฯ สี่กิจกรรมด้านสุขอนามัย ใน

ส่วนของกิจกรรมนี้เป็นการเสริมความรู้ทางด้านการรักษาความสะอาด และการมีสุขอนามัยที่ดี 

เนื่องจากเด็กเหล่านี้ไม่ได้รับความรู้ทางด้านสุขอนามัยอย่างถูกต้อง อีกทั้งที่พักอาศัย และอาหารยัง

ส่งผลให้เด็กเกิดโรคได้ง่าย ทางศูนย์ฯจึงเห็นถึงความจ าเป็นและเข้าไปให้ความช่วยเหลือผ่านการให้

ความรู้ และตรวจเช็คสุขภาพเด็กฯในเบื้องต้น 

นอกจากการให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาโดยผ่านกระบวนการทั้งสี่ในข้างต้นแล้ว ผู้

ศึกษายังพบว่าศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนายังเปรียบเสมือนโรงเรียนที่ช่วยบ่มเพาะอัตลักษณ์ทางชาติ

พันธ์ุในเด็กอพยพย้ายถิ่นไม่ให้สูญหายไปตามสภาพแวดล้อมอีกด้วย และจากที่ศูนย์คาทอลิกนักบุญอัน

นามีเป้าหมายหลักที่ต้องการให้เด็กฯสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติที่ประเทศมาตุภูมิ และสามารถ
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ศึกษาต่อในประเทศของตนได้ ดังนั้นการธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ให้แก่เด็กจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ศูนย์

พยายามจะด าเนินงาน เพราะพวกเขามีความเชื่อว่าอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ที่เด็กหลงเหลือจะเป็นสิ่ง

เดียวที่สามารถบ่งบอกความเป็นตัวตนของเด็กอพยพเหล่านี ้

เฟร็ดริค บาร์ท (Fredrik Barth) กล่าวไว้ว่า การจะเข้าใจปรากฏการณ์ทางชาติพันธุ์ได้

ต้องพิจารณาความคิด และจิตส านึกของคนในแต่ละกลุ่มเพราะกลุ่มชาติพันธ์ุอาจมีแบบแผนวัฒนธรรม

ร่วมกันบางอย่างที่ก่อให้เกิดจาการปรับตัวกับสภาพแวดล้อม แต่ต่างฝ่ายก็มองว่าไม่ใช่พวกเดียวกัน 

เมื่อเป็นเช่นนี้ สิ่งที่ส าคัญในการพิจารณากลุ่มชาติพันธุ์จึงเป็นกระบวนการระบุ และแสดงอัตลักษณ์

ทางชาติพันธุ์ (ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ, 2547: 14-17) ดังนั้นส าหรับบาร์ทแล้ว อัตลักษณ์จึงเป็น

วัฒนธรรมที่ถูกสร้างขึ้นให้เราต่างจากกกลุ่มอื่น ซึ่งในกรณีนี้สอดคล้องกับแนวคิดของชาร์ล คายส์ 

(Charles Keyes) ที่เขามองว่าอัตลักษณ์ไม่ได้เกิดบนฐานคิดทางชีวภาพ แต่เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกับสังคม

วัฒนธรรมที่ส่งผ่านมายังการแสดงออกทางวัฒนธรรมในหลายรูปแบบ อาทิเช่น การแต่งกาย นิทาน

ปรัมปรา ฯลฯ   เมื่อน าแนวความคิดของทั้งสองมารวมกันจะพบว่าอัตลักษณ์เปรียบเสมือนการบ่งบอก

ตัวตนของกลุ่มที่ส่งผ่านมาทางวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยในกรณีของศูนย์ฯคาทอลิกนักบุญอัน

นาอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ที่ศูนย์พยายามจะสร้างขึ้นให้แก่เด็กเป็นตัวที่บ่งบอกความเป็นชาติพันธุ์เมื่อ

เด็กต้องอยู่ในประเทศที่ไม่ใช่กลุ่มของตน และเป็นตัวเชื่อมเด็กให้คงสถานะความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ 

ดังนั้นศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาจึงเป็นตัวการส าคัญอย่างหนึ่งในการประกอบสร้างความเป็นอัต

ลกัษณ์ทางชาติพันธุ์ขึ้น ในด้านต่างๆดังน้ี 

ด้านภาษา เป็นเครื่องมือในการสื่อสารที่ส าคัญ ในการส่งต่อความคิด ทัศนคติ 

วัฒนธรรมต่างของมนุษย์ การแสดงออกของภาษาจึงเป็นเหมือนชีวิตประจ าวันที่มนุษย์ทุกคนต้องเจอ 

ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ใด อายุเท่าไรทุกคนล้วนแต่ใช้ภาษาในการสื่อสารทั้งสิ้น ซึ่งภาษานอกจากจะ

ท าหน้าที่ในการเป็นสื่อกลางทางความคิดของมนุษย์แล้ว ภาษายังสามารถแบ่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์

ของมนุษย์ได้ด้วย ภาษาจึงเป็นเสมือนตัวบ่งบอกอัตลักษณ์อย่างหนึ่งที่ท าให้เราแยกความต่างของคน

แต่ละกลุ่มออกจากกันได้ และด้วยความส าคัญที่สามารถบ่งชี้ความเป็นอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์เช่นนี้  

ท าให้ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาถ่ายทอดความรู้ทางด้านภาษาให้แก่เด็กอพยพย้ายถิ่น โดยมีเป้าหมาย

ให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจในภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ตนเอง และสามารถน าความรู้ไปใช้ชีวิตกับกลุ่ม

ของตนเองได้ ดังนั้นการสนับสนุนด้านภาษาของศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาได้เน้นที่ภาษาพม่า และ
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มอญเป็นหลัก เนื่องจากเด็กส่วนใหญ่ที่เข้ามาเรียนในศูนย์ฯแห่งนี้อพยพมาจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพ

เมียนมา จึงท าให้ศูนย์ฯเห็นถึงความจ าเป็นและเปิดสอนโดยเน้นที่หลักสูตรตามสาธารณรัฐแห่งสหภาพ

เมียนมา  

ในช่วงแรกเรายังเน้นที่การสอนภาษาไทยเพราะคิดว่าเด็กจะได้ไม่โดยหลอกเมื่อมาอยู่

ประเทศไทย แต่หลักจากที่มีการประชุมกับคุณครูทั้งชาวพม่า และชาวไทย จึงลง

ความเห็นว่าเราควรเปลี่ยนหลักสูตรให้เน้นภาษาของเขาเองมากกว่าภาษาไทย เพราะ

ในอนาคตเขาจะได้น าความรู้กลับไปใช้ที่ประเทศตนเองได้ ตอนแรกที่เราเริ่มเปลี่ยน

หลักสูตรก็จะสอนแค่ภาษาพม่าอย่างเดียว แต่เราเห็นว่ามีเด็กมอญเรียนอยู่ด้วยตอนนี้

จึงเริ่มให้เรียนภาษามอญไปด้วย แต่หลักสูตรทั้งหมดจะเน้นที่ภาษาพม่าเป็นหลัก 

(สมโภชน ์ประเสริฐศรี, สัมภาษณ์, 24 กันยายน 2558) 

จากค ากล่าวของครูสมโภชน์ท าให้เห็นถึงเป้าหมายที่ชัดเจนของศูนย์คาทอลิกนักบุญอัน

นาที่พยายามจะสนับสนุนความเป็นชาติพันธุ์ของเด็กฯผ่านกระบวนการถ่ายทอดความรู้ทางภาษา โดย

สามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านการศึกษา และด้านกิจกรรม ในด้านการศึกษาศูนย์คาทอลิก

นักบุญอันนามีการจัดการเรียนการสอนที่อ้างอิงกับหลักสูตรของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในทุก

วิชาที่มีการจัดตารางเรียนให้เด็กฯจะเป็นการสอนด้วยภาษาพม่า และใช้หลักสูตรที่น าหนังสือเข้ามา

จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเท่านั้น “หนังสือเด็กๆจะน าเข้ามาจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพ

เมียนมาทุกวิชา ยกเว้นวิชาภาษาไทยที่เป็นหนังสือไทย และเป็นครูชาวไทยสอน” (เกตเววิน, 

สัมภาษณ์, 22 มกราคม 2558 ) ด้วยการเรียนการสอนที่อ้างอิงกับหลักสูตรตามสาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมาเช่นนี้ท าให้เด็กแม้จะอยู่ในประเทศไทยแต่ก็สามารถกลับไปเรียนเทียบกับสาธารณรัฐ

แห่งสหภาพเมียนมาได้  

ส่วนด้านกิจกรรมในทุกกิจกรรมที่ทางศูนย์ฯจัดขึ้นจะด าเนินกิจกรรมเหล่านั้นด้วยภาษา

พม่า กล่าวคือ เมื่อถึงช่วงที่มีกิจกรรมตามเทศกาลต่างๆ ภาษาที่ใช้ในงานจะเป็นภาษาพม่าเป็นส่วน

ใหญ่ และถึงแม้จะมีคุณครูชาวไทยสื่อสารกับเด็กๆแต่ทุกครั้งหลังจากที่ครูชาวไทยพูดจบจะมีครูชาว

พม่าเป็นล่ามแปลให้ ซึ่งในลักษณะนี้แสดงให้เห็นถึงเป้าหมายที่ชัดเจนของศูนย์ฯที่ไม่ได้เน้นให้เด็ก

สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ แต่ต้องการให้เด็กใช้ชีวิตเสมือนกับอยู่ที่ประเทศของตน นอกจากการ

ด าเนินกิจกรรมที่ใช้ภาษาพม่าแล้ว ในวันคริสต์มาสที่มีการแสดงละคร ยังเป็นการแสดงด้วยภาษาพม่า
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อีกด้วย จากทั้งด้านการเรียนการสอน และด้านกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นโดยเน้นการใช้ภาษาพม่า แสดง

ให้เห็นถึงการธ ารงค์อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ด้านภาษาที่ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาพยายามรักษาไว้ 

และถึงแม้การสนับสนุนอัตลักษณ์ทางด้านภาษาศูนย์ฯจะไม่ใช่สถานที่ส าคัญแห่งแรกที่ท าให้เด็กพูด

ภาษาของชาติพันธุ์ตนเองได้ แต่ศูนย์ฯก็เป็นตัวการหลักที่ท าให้เด็กพัฒนาต่อยอดความรู้พื้นฐานที่พวก

เขาได้รับจากครอบครัว เช่น น้องโชอูเด็กชาวพม่า อายุ 10 ปี ที่สามารถพูดภาษาพม่าได้จากครอบครัว 

แต่กลับอ่านออก และเขียนภาษาพม่าได้จากการสอนของคุณครู เป็นต้น 

ด้านการแต่งกาย เป็นภาพลักษณ์ภายนอกที่สามารถบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้สวม

ใส่เสื้อผ้าได้อย่างชัดเจน ดังนั้นการแต่งกายจึงเป็นสิ่งแรกที่ท าให้เราสามารถระบุอัตลัตลักษณ์ชาติพันธุ ์

และแบ่งแยกมนุษย์ออกจากกันได้ การแต่งการของชาวพม่า และมอญในจังหวัดสมุทรสาครจึงเป็น

หนึ่งตัวอย่างที่ชัดเจนในการแบ่งแยกผู้อพยพยออกจากคนไทย ดังเช่นค าบอกเล่าของคุณป้าอ าพันที่

สถานที่สักการะบูชาเจ้าแม่ตะเคียนทองบริเวณวัดบางหญ้าแพรก เล่าถึงการแบ่งแยกคนไทยออกจาก

ชาวพม่า และมอญจากเครื่องแต่งกายได้ เนื่องจากพม่ามอญเวลามาวัด จะไม่ใส่ชุดแบบคนไทย แต่จะ

สวมใส่ชุดที่ด้วยผ้าซิ่นลวดลายเป็นเอกลักษณ์ (อ าพัน, สัมภาษณ์ 25 ตุลาคม 2558 ) ซึ่งค าพูดของคุณ

ป้าแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของเครื่องแต่งกาย ในการใช้เป็นเครื่องมือเพื่อแบ่งกลุ่มที่ชัดเจน 

ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเห็นถึงความส าคัญด้านนี้ และต้องการสนับสนุนให้เด็กอพยพ

ย้ายถิ่นภายในศูนย์ไม่ลืมความเป็นตัวตนเมื่อมาอยู่ในต่างถิ่น จึงจัดกิจกรรมการแต่งกายด้วยชุดประจ า

ชาติขึ้น เป็นประจ าทุกวันศุกร์ โดยกิจกรรมนี้เองท าให้เห็นถึงความส าคัญของแต่ละกลุ่ม และสามารถ

แบ่งแยกกลุ่มของเราออกจากกลุ่มอื่นได้อย่างชัดเจน เช่น เด็กชาวมอญจะใส่ชุดผ้าซิ่นที่มีลายดอกบ่ง

บอกถึงความเป็นมอญ ส่วนผู้ชายจะนุ่งโสร่งสีแดง เป็นต้น การจัดกิจกรรมนี้ขึ้นนอกจากจะท าให้แยก

ความเป็นชาติพันธุ์ของแต่ละกลุ่มได้แล้วยังเป็นการกระตุ้นให้เด็กรู้จัก และเข้าใจในชาติพันธุ์ของตัวเอง

ด้วย เนื่องจากบางครอบครัวเด็กมาอยู่ประเทศไทยตั้งแต่ยังจ าความไม่ได้ ดังนั้นการรู้จักชาติพันธุ์

ตนเองจึงมีน้อย อีกทั้งผู้ปกครองเองก็ไม่มีเวลาจะมาสอนในเรื่องเหล่านี้ ศูนย์จึงเป็นส่วนส าคัญใน

ธ ารงอัตลักษณ์ด้านการแต่งกายให้แก่เด็กอพยพย้ายถิ่น เช่น น้องกายเด็กชาวมอญที่ครอบครัวอพยพ

มาตั้งแต่ยังจ าความไม่ได้เล่าว่า “อยู่ที่บ้านไม่ได้ใส่ชุดแบบนี้จะใส่เวลามาโรงเรียนวันศุกร์” (กาย, 

สัมภาษณ์ 29 มกราคม 2559 ) หรือน้องโซโซเด็กชาวพม่าที่ไม่มีชุดประจ าอยู่เลยเล่าว่า “ที่บ้านหนูไม่

มีชุดแบบนี้เลย มีแต่ชุดแม่เลยไม่ได้ใส่มา” (โซโซ, สัมภาษณ์ 29 มกราคม 2559 ) หรือแม้แต่คุณครู
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ชาวมอญอย่างครูเชอร์รี่ก็เล่าในลักษณะเดียวกันว่าใส่ชุดประจ าชาติเฉพาะเวลามาสอนวันศุกร์ หรือใส่

อยู่กับบ้านเท่านั้น จะเห็นได้ว่าอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ด้านการแต่งกายเมื่อคนพลัดถิ่นเหล่านี้อพยพมา

นานด้วยสภาพแวดล้อม และความจ าเป็นด้านต่างๆทั้งการหลบซ่อนจากเจ้าที่รัฐ การหาซื้อชุดประจ า

ชาติที่ยากขึ้นท าให้พวกเขาให้ความส าคัญกับการแต่งกายด้วยชุดประชาติน้อยลง ศูนย์นักบุญอันนาจึง

เป็นสถานที่หนึ่งที่เปิดโอกาสให้คนพลัดถิ่นกลับมาเป็นตัวเอง และปลูกจิตส านึกให้เด็กรุ่นหลังให้

ความส าคัญในด้านนี้อีกครั้ง 

ด้านการแสดงประจ าชาติ และเพลงประจ าชาติ เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่ใช้บอกเล่า

วิถีชีวิต และวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี โดยส่วนใหญ่แล้วการแสดงประจ าชาติเหล่านี้จะมาพร้อมกับการ

แต่งกายด้วยประจ าชาติ และบทเพลงที่ใช้ภาษาประจ ากลุ่ม ดังนั้นการแสดงประจ าชาติจึงเป็นสิ่งที่ท า

ให้เราเข้าใจความเป็นชาติพันธุ์นั้นได้อย่างรอบด้าน ส่วนเพลงประจ าชาติ มักเป็นเพลงที่ เล่า

ประวัติศาสตร์ความเป็นชาติ และเป็นสัญลักษณ์ที่ ใช้ในการรวมกันของกลุ่ม ด้วยเหตุนี้เองศูนย์

คาทอลิกบักบุญอันนาจึงน าอัตลักษณ์ทั้งสองสิ่งมาเป็นตัวแทนในการบ่งบอกความเป็นชาติพันธุ์รวม

ของเด็กอพยพย้ายถิ่น โดยทุกกจิกรรมเทศกาลส าคัญต่างๆศูนย์ฯจะฝึกซ้อมการแสดงให้แก่เด็ก ซึ่งการ

แสดงส่วนใหญ่จะบ่งบอกถึงชาติพันธุ์ของตัวเอง และสะท้อนวิถีชีวิตของกลุ่มตัวเอง เช่น การแสดงใน

วันเด็กชุด “กะเดาะปาอี” ก็ท าให้เห็นลักษณะความเชื่อของชาวพม่าที่มีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือการในวัน

พ่อชุด “บอดอ” ก็ท าให้เห็นลักษณะนิสัยชาวพม่า และวิถีชีวิตประจ าวันเช่นกัน  

จะเห็นได้ว่าความหมายในชุดการแสดงประจ าชาติแต่ละชุดล้วนมีความหมายเกี่ยวกับ

ความเป็นชาวพม่าแฝงอยู่ ทั้งในเรื่องวัฒนธรรม วิธีชีวิตความเป็นอยู่ลักษณะทางความคิด และความ

เชื่อ การที่คุณครูฝึกซ้อมการแสดงในแต่ละชุดให้แก่เด็กก็เปรียบเสมือนเป็นการอบรมสั่งสอนทางด้าน

วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวพม่า และแม้ว่าเด็กฯจะย้ายมาอยู่ในประเทศไทยแล้วแต่เนื่องเกิดการเรียนรู้

โดยการสอนของคุณครูที่ศูนย์ฯก็เป็นการกระตุ้นให้เด็กรับรู้ และซึมซับความเป็นชาวพม่าตลอดเวลา 

และไม่ใช่แค่วิถีชีวิต และวัฒนธรรมเท่านั้นที่สะท้อนผ่านการแสดงประจ าชาติ แต่ลักษณะการแต่งกาย

ในแต่ละกลุ่มก็ปรากฏให้เห็นผ่านสิ่งนี้ด้วยเช่นกัน 

 นอกจากนี้ยังมีการร้องเพลงประจ าชาติที่ศูนย์ฯให้เด็กฯร้องในช่วงเช้าก่อนเข้าเรียน 

โดยที่ศูนย์อพยพกลุ่มนี้มองถึงอัตลักษณ์แห่งชาติที่เด็กฯทุกคนมีร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพม่า หรือ

มอญ แต่ทุกคนล้วนมาจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ดังนั้นทุกคนจึงต้องร้องเพลงชาตขิองตัวเอง
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ได้ แม้ว่าเด็กจะเติบโตในสภาพแวดล้อมแบบไทยแต่ศูนย์ฯก็ยังคงผลักดันให้เด็กส านึกในความเป็นชาติ

ของตน ซึ่งสิ่งนี้เป็นการสร้างภาพอัตลักษณ์ให้แก่เด็ก เป็นอัตลักษณ์ที่ได้จากกระบวนการของศูนย์

คาทอลิกนักบุญอันนาไม่ไดเ้กิดจากการอบรมพื้นฐานจากครอบครัว 

ด้านศาสนา ในด้านนี้แม้จะดูเหมือนไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงความเป็นอัตลักษณ์ชาติ

พันธุ์ได้ชัดเจนเท่ากับด้านอื่น เพราะศาสนาเป็นสิ่ งสากลทั่วโลกสามารถนับถือศาสนาเดียวกันได้ 

ศาสนาจึงไม่ใช่สิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ประจ าชาติใด ยิ่งไปกว่านั้นประเทศไทย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพ

เมียนมายังมีความคล้ายคลึงกันในด้านการนับถือศาสนาอีกด้วย แต่สิ่งที่สะท้อนให้เห็นความ

สนับสนุนอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ขององค์กรนี้คือ การที่ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเป็นองค์กรที่อยู่

ภายใต้การด าเนินงานของคริสต์ศาสนา ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าคริสต์ศาสนามักเข้ามาเผย

ศาสนาโดยการก่อตั้งโรงเรียน และให้ความช่วยเหลือทางด้านการแพทย์เพื่อให้กลุ่มคนที่ถูกช่วยเหลือ

เปลี่ยนศาสนามานับถือคริสต์ แต่ส าหรับศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเป็นสิ่งที่ต่างกัน เพราะเด็กทุกคนที่

เข้ามาเรียนล้วนแต่นับถือศาสนาพุทธทุกคน อีกทั้งกระบวนการของศูนย์แห่งนี้ก็ไม่ได้แสดงให้เห็นถึง

ความพยายามในการเปลี่ยนศาสนาของเด็ก แต่กลับเห็นถึงการสนับสนุนทางด้านศาสนาตามที่เด็กนับ

ถือผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ คือการเข้าแถวเคารพธงชาติ นอกจากเด็กจะต้องร้องเพลงชาติทั้งของ

ไทย และของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาแล้ว เด็กยังต้องสวดมนต์ทั้งของคริสต์ศาสนา เนื่องจาก

เป็นองค์กรของคริสต์ และต้องสวดมนต์แบบพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาที่เด็กนับถืออีกด้วย ผู้ศึกษา

พบว่าการสวดมนต์ของเด็กฯเมื่อต้องสวดแบบคริสต์ศาสนาเด็กเหล่านี้ไม่ทราบความหมายที่ต้องสวด 

และสวดด้วยเสียงที่เบา แต่เมื่อเป็นการสวดมนต์แบบพุทธศาสนากลับสวดมนต์อย่างตั้งใจ และเสียงดัง 

เมื่อสอบถามจากเด็กในศูนย์ฯ พบว่าส่วนใหญ่น้องไม่รู้จักพระเยซู ไม่เข้าใจที่สวดมนต์ และยังคงปฏิบัติ

ตามหลักพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด เช่น โซโซชาวพม่าเล่าว่า “จะออกไปใส่บาตรทุกเช้า ก่อนมา

โรงเรียน” ฯลฯ นอกจากกิจกรรมสวดมนต์ในตอนเช้าแล้วในทุกวันศุกร์ทางศูนย์ฯยังจัดกิจกรรมการ

เดินจงกรมเพื่อฝึกสมาธิให้เด็กก่อนเข้าชั้นเรียนด้วย ซึ่ งกิจกรรมนี้เด็กฯไม่เคยได้รับการสอนจาก

ครอบครัวแต่ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนากลับจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเป็นการมอบความรู้ใหม่ทางพุทธ

ศาสนาให้แก่เด็ก และเพื่อให้เด็กฯเรียนรู้การฝึกสติและสมาธิที่ดีในแบบศาสนาของตน  

จากการพยายามธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ทั้งสี่ด้านที่ปรากฏอยู่ในการด าเนินงานของ

ศูนย์คาทอลิกบุญอันนาสะท้อนให้เห็นว่าศูนย์ฯแห่งเป็นพ้ืนที่ที่ส าคัญที่สามารถประกอบสร้างอัตลักษณ์
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ทางชาติพันธุ์ให้เกิดขึ้นได้ จากการปรับตัวของคนพลัดในสองกรณีข้างต้นชี้ให้เห็นว่าในกรณีแรกที่อัต

ลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของคนพลัดถิ่นถูกกลืนกลายจนเหลืออัตลักษณ์ดั้งเดิมเพียงเล็กน้อยนั้น ศูนย์ฯมี

ส่วนช่วยเพิ่มเติมอัตลักษณ์ในด้านต่างๆที่ก าลังถูกกลืนเข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น อัตลักษณ์ด้าน

ภาษาที่น้องกายเด็กชาวมอญไม่เคยได้รับการถ่ายทอดภาษาด้ังเดิมจากครอบครัว ท าให้น้องไม่สามารถ

พูดภาษามอญได้ แต่เมื่อมาเรียนที่ศูนย์ฯน้องกลับได้เรียนรู้ทางภาษา และสามารถใช้ภาษามอญเพื่อ

การสื่อสารได้เพิ่มขึ้น หรือ ในส่วนเพลงประจ าชาติที่เป็นส่วนหนึ่งในการบ่งชี้อัตลักษณ์ของแต่ละกลุ่ม 

เมื่อเด็กเข้ามาศึกษาที่ศูนย์ฯ เด็กได้รับการสั่งสอนในเรื่องการร้องเพลงชาติทุกเช้าท าให้จากที่ไม่

สามารถร้องเพลงชาติได้ และไม่ได้รับการเรียนรู้ผ่านครอบครัวก็สามารถร้องได้ ซึ่งถึงแม้ว่าเพลงชาติ

จะไม่ใช่สิ่งที่เด็กอพยพย้ายถิ่นเลือกใช้เป็นตัวแสดงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ในชีวิตประจ าวัน แต่สิ่งนี้ก็

เป็นอัตลักษณ์ที่ส าคัญที่จะติดตัวเด็กอพยพย้ายถิ่นต่อไปในอนาคต  

ในกรณีที่สองอตัลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของคนพลัดถิ่นยังคงอยู่ ศูนย์ฯได้มีส่วนช่วยท าให้อัต

ลักษณ์ที่ยังปรากฏอยู่นั้นมีความชัดเจน และเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น เช่น อัตลักษณ์ทางด้านภาษา เด็กบาง

คนมีพื้นฐานในการพูดภาษาพม่ามาจากครอบครัวก่อนแล้ว การที่ศูนย์ฯเน้นการเรียนการสอนใน

หลักสูตรพม่า และสอนภาษาพม่ายิ่งเป็นการตอกย้ าให้เด็กเรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะด้านการใช้ภาษาใน

ระดับที่สูงขึ้น  ในด้านอัตลักษณ์การแต่งกายการที่ศูนย์ฯสนับสนุนให้มีการแต่งชุดประจ าชาติ เหมือน

เป็นการเปิดพื้นที่ในการแสดงออกในอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของเด็กอพยพย้ายถิ่นมากยิ่งขึ้น เด็กบาง

คนที่มีชุดประจ าชาติอยู่แล้วนอกจากแต่งเมื่อไปงานส าคัญทางศาสนา พื้นที่แห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ใน

แสดงตัวตนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น หรือแม้แต่ในด้านศาสนาการที่ศูนย์ฯให้เด็กปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับพุทธ

ศาสนา เช่น การเดินจงกรม ฯลฯ ถือเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ตามวิถีชาวพุทธ และท าให้ความ

เป็นพุทธศานิกชนของเด็กมีความเข้มแข็งขึ้น 

อย่างไรก็ตามการธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ที่เกิดจากกระบวนการของศูนย์คาทอลิก

นักบุญอันนาก็เป็นเพียงกระบวนการหนึ่งที่มีส่วนช่วยให้เด็กตระหนักในอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของตน

ในพื้นที่ของศูนย์ฯ ซึ่งในพื้นที่แห่งนี้เด็กส่วนใหญ่มีการเลือกรับอัตลักษณ์ในทุกด้านที่ศูนย์ฯถ่ายทอด 

แต่เมื่อออกไปภายนอกศูนย์ฯ การเลือกรับอัตลักษณ์ที่ได้จากการเรียนรู้โดยศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนา

ก็ยังคงเป็นการเลือกรับอัตลักษณ์เพียงบางส่วน หรือเลือกรับตามความส าคัญในการใช้ชีวิต  เด็กที่กลับ

ประเทศตนเองบ่อยอย่างน้องมินก็สามารถน าสิ่งที่ศูนย์ฯถ่ายทอดไปใช้ได้ทุกด้าน แต่ส าหรับเด็กที่ยังคง
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ท างานในประเทศไทยอัตลักษณ์ที่ได้จากศูนย์ฯจะถูกน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันเพียงบางส่วนเท่านั้น 

เช่น ภาษาที่ใช้ได้ในกลุ่มตนเอง การแต่งกายที่ยังคงปรากฏในวันส าคัญทางศาสนา เป็นต้น 

 

พันธกิจทางศาสนากับการธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ ์

การศึกษาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการเผยแพร่คริสต์ศาสนาในประเทศไทยในหลายงานจะพบ

ความสัมพันธ์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน  โดยคริสต์ศาสนาจะใช้วิธีการเผยแพร่ศาสนาร่วมกันกับการให้

ความช่วยเหลือในด้านต่างๆแก่คนพื้นเมือง ทั้งในด้านสังคมที่คริสต์ศาสนาสามารถเลื่อนสถานภาพของ

ชนกลุ่มน้อยในสังคมได้ จากหลักความเชื่อของชาวตะวันตกที่ให้ค่าความเป็นอารยธรรมแก่คริสต์

ศาสนาท าให้ ผู้ที่เปลี่ยนมาท าถือคริสต์ศาสนากลายเป็นผู้มีอารยธรรม เช่น เรื่องราวของกลุ่มชาวกระ

เหรี่ยงที่มีสถานภาพเป็นชนกลุ่มน้อยของสังคม แต่เมื่อได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรทางคริสต์

ศาสนา และการเปลี่ยนศาสนาสามารถยกระดับสถานะภาพขอชาวกระเหรี่ยงให้สูงขึ้นได้ (ขวัญชีวัน, 

2546) หรือชาวจีนบริเวณบ้านบางนกแวกที่ในอดีตไม่ได้เป็นที่ยอมรับ แต่ต่อมาเมื่อเปลี่ยนมานับถือ

คริสต์ศาสนาจึงมีสถานภาพที่ดีในสังคมมากยิ่งขึ้น (รุ่งนภา, 2544)เป็นต้น 

นอกจากคริสต์ศาสนาจะเลื่อนสถานภาพทางสังคมได้แล้วการสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ

เป็นอีกหนึ่งด้านที่พบว่าคริสต์ศาสนาใช้เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ศาสนา หรือใช้เป็นเครื่องต่อรองให้

ชนพื้นเมืองเปลี่ยนมานับถือในพระเจ้า ทั้งการก่อตั้งโรงพยาบาลเพื่อช่วยเหลือชนกลุ่มน้อยของสังคม

อย่างเช่นกลุ่มลาวโซ่ง (เพียงจิต, 2534) และกลุ่มกระเหรี่ยงในภาคเหนือของประเทศไทย (เสมอชัย, 

2544) การให้ความช่วยเหลือเพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้เข้าถึงการแพทย์มากขึ้น ยิ่งเป็นการกระตุ้นให้เกิด

ความสนใจ และหันมานับถือคริสต์ศาสนา หรือในบางครั้งคริสต์ศาสนาก็ใช้วิธีการแจกจ่ายสิ่งของเพื่อ

เป็นการชักจูงให้เปลี่ยนศาสนานั้นเอง  

นอกจากนี้ด้านการศึกษาก็เป็นอีกวิธีการที่ส าคัญที่คริสต์ศาสนาใช้ในการจูงใจให้คน

เปลี่ยนมานับถือพระเจ้า ในด้านนี้เราจะเห็นการก่อตั้งสถานศึกษา โรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ต่างๆเพื่อ

แสดงให้เห็นประโยชน์ที่ทั้งตัวผู้ปกครอง และเด็กจะได้รับเมื่อเปลี่ยนมานับถือคริสต์ศาสนา หรือใน

บางครั้งการก่อตั้งสถานศึกษาก็เป็นอีกแนวทางที่ท าให้การเผยแพร่เป็นไปอย่างง่ายดาย เช่น การเปิด

การเรียนการสอนอบรมช่วงฤดูร้อนของชุมชนโปรตุเกสกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดความสัมพันธ์อัน
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ดีกับชาวบ้าน(งามพิศ) หรือการก่อตั้งศูนย์รับเลี้ยงดูบุตรหลานชาวไทด ามีส่วนท าให้ชาวไทด าเกิดความ

เชื่อมั่นในคริสต์ศาสนา และเปลี่ยนศาสนาในที่สุด (พัฒนปกรณ์, 2555) 

จะเห็นได้วิธีการที่ส าคัญที่อยู่ภายใต้ความส าเร็จของการเผยแพร่ศาสนาคริสต์คือการ

เข้าถึงชาวบ้านผ่านการให้ความช่วยเหลือ วิธีการเหล่านี้นอกจากจะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ชาวบ้าน

แล้ว ยังเป็นเครื่องมือที่อย่างดีในการชักจูงใจให้เปลี่ยนศาสนาอีกด้วย    แต่ในงานศึกษานี้ ไม่พบ

ลักษณะการพยายามเผยแพร่ที่ท าให้เด็กเปลี่ยนศาสนาดังเช่นในงานชิ้นอื่น แม้ว่าเด็กอพยพเหล่านี้จะ

ถือเป็นชนกลุ่มน้อยในสังคม ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายของการเผยแพร่ศาสนาของคริสต์ก็ตาม แต่ใน

พื้นที่ศึกษากลับมีลักษณะของการพยายามสนับสนุนอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ปรากฏมากกว่าจะพยายาม

เปลี่ยนแปลงเด็กอพยพเหล่าน้ี  

ยิ่งไปกว่านั้นการพยายามสนับสนุนอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ที่เกิดขึ้น ยังเกิดบนฐานของ

สถาบันศาสนา ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วการธ ารงอัตลักษณ์ในลักษณะนี้จะเกิดจากสถาบันครอบครัว เช่น

การธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของชาวเมี่ยน ที่มีสถาบันครอบครัวเป็นกลไกส าคัญในการธ ารงอัต

ลักษณ์ในด้านต่างๆไว้ทั้ง การแต่งกาย ภาษา ระบบเครือญาติ ความเชื่อ และส านึกทางชาติพันธุ์ 

แม้ว่าอัตลักษณ์จะไม่สามารถคงอยู่ได้อย่างสมบูรณ์แต่โดยรวมแล้วชาวเมี่ยนก็สามารถรักษาอัตลักษณ์

ของตนไว้ได้จากความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว และชุมชน (ดวงกมล, 2549) หรือ การธ ารงอัต

ลักษณ์ของชาวไทใหญ่ที่มีการรื้อฟื้น และอนุรักษ์ประเพณีก็มีจุดเริ่มต้นจากสถาบันครอบครัวด้วย

เช่นกัน (เต็มสิริ, 2550)  

ถึงแม้ว่าการธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์โดยสถาบันครอบครัว และชุมชนจะเป็นการผล

ศึกษากลุ่มใหญ่ของงานศึกษาแนวชาติพันธุ์ แต่ยังมรีูปแบบการธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุจ์ากสถาบัน

อื่นที่ส่งผลต่อการรักษาอัตลักษณ์ไว้ เช่น การธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ผ่านสถาบันศึกษาของชาว

มุสลิม ที่มีการหลอมรวมความเป็นมุสลิมให้แก่เยาวชนทั้งในด้านความศรัทธา และแนวปฏิบัติ โรงเรียน

จึงมีอิทธิพลอย่างมากในการสร้างอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิม (จิรภัทร, 2552) แม้งานศึกษาชิ้นนี้จะมี

ความใกล้เคียงกับงาน “การธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ภายใต้การเรียนการสอนในศูนย์คาทอลิก

นักบุญอันนาเพื่อเด็กอพยพย้ายถิ่น อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร” แต่ทั้งสองงานก็ยังมีจุดที่แตกต่าง

กัน กล่าวคือ หล่อหลอมอัตลักษณ์ของมุสลิมเกิดภายใต้สถาบันศาสนาที่เป็นศาสนาเดียวกัน การ

ธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์จึงเป็นการธ ารงคนกลุ่มเดียวกัน ในทางกลับกันในพื้นที่ศูนย์คาทอลิกบุญ
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อันนาเป็นการธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์โดยสถาบันศาสนาที่มีความต่างกัน หรือลักษณะการช่วย

ธ ารงอัตลักษณ์ที่มาจากต่างกลุ่มนั้นเอง 

 

สรุป และอุปสรรคการท างาน 

จังหวัดสมุทรสาครเป็นพื้นที่ที่มีผู้อพยพอาศัยอยู่เป็นจ านวนมากทั้งชาวพม่า และชาว

มอญ อีกทั้งจากการส ารวจสภาพพื้นที่อยู่อาศัยของผู้อพยพพบว่า ผู้อพยพเหล่านี้ด ารงชีวิตในสภาวะที่

ไม่เหมาะแก่การอยู่อาศัย และขาดโอกาสทางการศึกษา การก่อตั้งศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาจึงเกิด

เพื่อมุ่งหมายในการช่วยเหลือเด็กอพยพย้ายถิ่นให้มีการศึกษาที่เพิ่มขึ้น ในช่วงแรกศูนย์แห่งนี้ได้เปิด

การเรียนการสอนภาษาไทยให้ผู้อพยพสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันเมื่ออยู่ในประเทศไทยได้ แต่

ภายหลังทางศูนย์ฯได้มีการประชุมกัน และลงความเห็นที่จะปรับเป้าหมายของศูนย์โดยเน้นให้เด็ก

สามารถกลับไปใช้ชีวิตในประเทศของตนได้ จึงมีการสนับสนุนการเรียนการสอน หลักสูตร และ

กิจกรรมต่างๆภายในศูนย์ฯให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของเด็กในด้านต่างๆ เช่น ภาษา 

การแต่งกาย การแสดงประจ าชาติ ฯลฯ และถึงแม้อัตลักษณ์บางอย่างเด็กจะเป็นอัตลักษณ์ที่เกิดขึ้น

จากการสร้างของครอบครัว แต่ก็พบว่าศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเป็นตัวการส าคัญในการกระตุ้น

ให้อัตลักษณ์เหล่ามีความเข้มแข็ง และเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น  ไม่เพียงแต่การช่วยรักษาอัตลักษณ์เท่านั้น 

แต่ศูนย์ยังเปรียบเสมือนพื้นที่ให้เด็กสามารถแสดงตัวตนความเป็นชาติพันธุ์ตัวเองได้อย่างเต็มที่ผ่าน

กิจกรรมต่างๆ เช่น การร้องเพลง การแสดง การแต่งกาย เป็นต้น อย่างไรก็ตามเมื่อเด็กจบการศึกษา

จากศูนย์ฯ และออกไปประกอบอาชีพ แม้เด็กจ านวนมากจะยังคงท างานอยู่ในประเทศไทย แต่พวกเขา

ต่างยอมรับตรงกันว่าศูนย์ฯแห่งนี้คือ พื้นที่ส าคัญในการท าให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มความรู้ในชาติพันธุ์ของ

กลุ่มนั่นเอง 

แต่อย่างไรก็ตามงานชิ้นยังมีข้อจ ากัดที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาด้วยกัน 2 ประการ คือ 

ประการแรก ความจ ากัดทางด้านภาษาเป็นอุปสรรคส าคัญในการท างาน เนื่องจากภายในงานมีความ

จ าเป็นอย่างยิ่งในการต้องติดต่อกับผู้อพยพย้ายถิ่น และคุณครูชาวพม่าในศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนา 

แต่ปัญหาที่ผู้ศึกษาพบคือ ความยากล าบากในการสื่อสาร ผู้อพยพส่วนใหญ่ไม่สามารถพูดภาษาไทยได้ 

เมื่อเป็นเช่นนี้พวกเขาจึงเกิดเป็นความกลัว และไม่สามารถให้ความร่วมในการสัมภาษณ์ได้ ดังนั้นการ
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ลงเก็บข้อมูลในทุกครั้งผู้ศึกษาจึงต้องมีคุณครูชาวมอญที่ช านาญทางด้านภาษาพม่า มอญไทย เป็น

สื่อกลางในการท าความเข้าใจ และเป็นผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญในการศึกษา ประการที่สอง ข้อจ ากัด

ทางด้านเวลา เนื่องด้วยการท างานช้ินนี้มีระยะเวลาในการลงภาคพื้นที่จ ากัดท าให้ไม่สามารถเก็บข้อมูล

บางกิจกรรมได้ เช่น งานวันแม่ งานสมโภชน์นักบุญอันนา เป็นต้น ผู้ศึกษาจึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจาก

กิจกรรมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เช่น กิจกรรมวันพ่อ เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้ข้อมูลเพิ่มเติมจาก

บุคคลากรที่ส าคัญภายในศูนย์ฯเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนอีกด้วย 
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