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เร่ือง  วฒันธรรมการบริโภคของแรงงานก่อสร้าง 

อาจารยท่ี์ปรึกษา  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พิทกัษ ์ศิริวงศ ์  

 
 การศึกษาเร่ืองวฒันธรรมการบริโภคของแรงงานก่อสร้างมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึง

วฒันธรรมการบริโภคของแรงงานก่อสร้าง ว่ามีแบบแผนหรือรูปแบบเป็นอย่างไร โดยศึกษาถึง

บริบทการบริโภคของแรงงานก่อสร้างกบัการสร้างความหมาย หรือการสร้างชุดของสญัญะให้กบั

สินคา้ท่ีส่งผลถึงการทาํให้เกิดการสร้างระบบความสัมพนัธ์ทางสังคมท่ีนาํไปสู่การเป็นแบบแผน 

และกลายเป็นระเบียบทางสงัคม จนกลายเป็นวฒันธรรมการบริโภคของแรงงานก่อสร้าง 

โดยการศึกษาในคร้ังน้ีใชว้ิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยผูศึ้กษาใชว้ิธีการศึกษาคน้ควา้และ

รวบรวมขอ้มูลทางเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือนาํมาเป็นกรอบแนวคิดและประเด็นในการวิจยั จากนั้นได้

ลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บข้อมูลภาคสนาม นําข้อมูลมาวิเคราะห์ และเขียนสรุปในแต่ละประเด็นตาม

วตัถุประสงค ์ 

ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี การเขา้มาเป็นแรงงานก่อสร้างนั้นเป็นกระบวนการต่อสูข้องการ

หนีจากความเป็นชายขอบของสังคมเพ่ือท่ีจะหาหนทางในการดาํรงชีวิตท่ามกลางกระแสของการ

บริโภคนิยมท่ีรุนแรงอยู่ทุกขณะ โดยแรงงานก่อสร้างคือบุคคลท่ียา้ยถ่ินฐานมาจากสภาวะความ

ลม้เหลวจากงานในภาคการเกษตร ปัญหาหน้ีสิน ปัญหาการว่างงานในชนบท และการถูกจาํกัด

โอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ซ่ึงแรงงานเหล่าน้ีประกอบไปด้วยคนจาํนวนมากท่ีเข้ามาสู่

กระบวนการถูกทําให้เป็นสินค้า ซ่ึงสินค้าในท่ีน้ีคือแรงงานท่ีตนมีอยู่ อย่างไรก็ตามการเข้าสู่

อุตสาหกรรมก่อสร้างนั้น ก็ไม่สามารถท่ีจะเป็นหลกัประกันถึงความมัน่คงในชีวิตของแรงงาน

ก่อสร้างได้เช่นกันว่าแรงงานก่อสร้างจะมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน จึงมีเพียงแต่สัญลกัษณ์ของ

ความสาํเร็จจากการไดค้รอบครองเป็นเจา้ของสินคา้และบริการท่ีมากข้ึนท่ีทาํใหค้นทัว่ไปตวัสินใจ

เขา้สู่อุตสาหกรรมการก่อสร้าง   
การปรับตวัของคนจากชนบทท่ีเขา้มาประกอบอาชีพเป็นแรงงานก่อสร้างไดเ้ปล่ียนสภาพ

จากการเป็นแรงงานในภาคการเกษตร แต่เม่ือตอ้งยา้ยถ่ินฐานเขา้มาทาํงานในเมือง วิถีชีวิตหลาย

อยา่งไดเ้ปล่ียนแปลงไป การดาํเนินชีวิตมีกาํหนดเวลาท่ีชดัเจนทาํให้การมีกิจกรรมร่วมกนัอยู่ใน

วงจาํกดั วฒันธรรมท่ีเคยปฏิบติัร่วมกนัในชุมชนตอ้งงดเวน้ หรือลม้เลิกไปโดย เน่ืองจากขอ้จาํกดั

เร่ืองเวลาและรายไดจ้ากการทาํงาน เวน้แต่ในรายท่ีมาเป็นแรงงานก่อสร้างกนัทั้งครอบครัวนั้นการ

ปฏิสมัพนัธ์มิไดน้้อยลง เพียงแต่จะถูกจาํกดัมากข้ึนจากระยะเวลาของการทาํงาน  ในขณะเดียวกนั



 ข 

สินคา้สมยัใหม่ท่ีมีขายอยูท่ัว่ไป ส่ิงของเหล่าน้ีไดก้ลายมาเป็นส่ิงจาํเป็นในการดาํรงชีวิตประจาํวนั 

โดยแรงงานก่อสร้างมกัจะเลือกซ้ือบรรจุภณัฑท่ี์มีขนาดเล็ก เพราะว่ามีราคาถูกเหมาะสมกบัระดบั

รายไดท่ี้ตอ้งแบ่งไปใชจ่้ายในส่วนอ่ืน ๆ เช่นการส่งเงินกลบัไปใหค้รอบครัวท่ีต่างจงัหวดั สาํหรับ

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าเพ่ืออาํนวยความสะดวก นั้ นพบว่าแรงงานก่อสร้างส่วนใหญ่จะครอบครอง

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเพ่ืออาํนวยความสะดวกเท่าท่ีจาํเป็นเท่านั้น เช่น พดัลม หมอ้หุงขา้วไฟฟ้า กระทะ

ไฟฟ้า กระติกนํ้ าร้อน ส่ิงของต่าง ๆ ท่ีกล่าวในขา้งตน้นั้นถือว่าเป็นการประยกุต์ใหเ้ขา้กบัสภาพการ

ดาํรงชีวิตของแรงงานก่อสร้างเอง 
การเขา้มาสู่การเป็นแรงงานก่อสร้างนั้นทาํให้เกิดเป็นการสร้างความสัมพนัธรู์ปแบบใหม่

ข้ึนระหว่างแรงงานก่อสร้างกบัคนกลุ่มต่าง ๆ  ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกนัในการทาํงาน ไม่ว่าจะเป็น เพ่ือน

ร่วมงาน หวัหนา้งาน ผูคุ้มงาน และนายจา้ง กลายเป็นความสมัพนัธท่ี์ซบัซอ้นยิ่งข้ึน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีทาํ

ให้แบบแผนการบริโภคไม่ไดเ้กิดในบริบทเดียวกันอยา่งเช่นในอดีต แต่ปัจจุบนัสินคา้เหล่าน้ีได้

กลายมาเป็นตวักลางในการสร้างและรักษาความสมัพนัธ์ โดยมีการบริโภคสินคา้เป็นส่ิงจาํเป็นต่อ

การดาํรงชีวิต ในส่วนแบบแผนการบริโภคของแรงงานก่อสร้างนั้น การบริโภคสินคา้ชนิดต่าง ๆ 

นั้นถูกใหค้วามหมายและให้ประโยชน์ใชส้อยท่ีแตกต่างกนัไป ดงันั้นการสร้างชุดความหมายโดย

ใชส่ิ้งต่าง ๆ เหล่าน้ีเขา้มาไวด้ว้ยกนั เกิดข้ึนไดจ้ากการสร้างส่ิงของต่าง ๆ ใหเ้ขา้มาเป็นส่ิงจาํเป็น

โดยการใหค้วามหมายผา่นประสบการณ์การรับรู้ของแต่ละบุคคล แรงงานก่อสร้างนั้นก็เป็นเหมือน

คนกลุ่มอ่ืน ๆ ในสังคมท่ีมีความตอ้งการส่ิงของเคร่ืองใชแ้ละมีความสามารถในการบริโภคตาม

แบบแผนชีวิตสมยัใหม่ท่ีทันสมยั แต่การบริโภคและการไดม้าซ่ึงส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีลว้นแต่เต็มไป

ดว้ยขอ้จาํกดัทางดา้นรายได ้เขา้ครอบงาํและกดทบั กลายเป็นวาทกรรมท่ีส่งผลใหเ้กิดความจาํเป็นท่ี

จะตอ้งปรับเปล่ียนแบบแผนการดําเนินชีวิตให้สอดคล้องกับฐานะและความเป็นอยู่ดังกล่าว 

ขณะเดียวกนัระบบความสัมพนัธ์ทางสังคมของแรงงานก่อสร้างเองทั้งครอบครัว เพ่ือนร่วมงาน 

และคนกลุ่มอ่ืน ๆ ในสังคมทุนนิยม ท่ีตอกย ํ้าให้แรงงานก่อสร้างเองตอ้งตกอยู่ในวงัวนของการ

บริโภคอย่างไม่มีท่ีส้ินสุด ในด้านหน่ึงจึงทําให้แรงงานก่อสร้างจาํเป็นท่ีจะต้องปฏิเสธระบบ

ความสัมพนัธ์อย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือรักษาระบบความสัมพนัธ์เดิมโดนการท่ีแรงงานก่อสร้างตอ้ง

ปฏิเสธแบบแผนในการดาํรงชีวิตบางอย่างท่ีขดักนักบัความตอ้งการส่วนตวั  แต่ในอีกดา้นความ

ตอ้งการท่ีจะมีวิถีชีวิตท่ีสะดวกสบายนั้นก็เป็นท่ีตอ้งการอยูไ่ม่น้อย ส่ิงท่ีเกิดข้ึนก็คือการปรับตวัให้

เข้ากับแบบแผนวัฒนธรรมการบริโภคท่ีทันสมัย แต่ในขณะเดียวกันยงัคงไม่ละท้ิงรูปแบบ

วฒันธรรม ความเช่ือ ค่านิยมเดิม เป็นการผสมผสานกนัโดยผา่นการเลือกสรรแลว้ 
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กติตกิรรมประกาศ 

 

สารนิพนธ์ฉบบัน้ีคงไม่สามารถสาํเร็จลุล่วงลงได ้ถา้หากไม่ไดรั้บความอนุเคราะห์ ความ

ช่วยเหลือจากบุคคลผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

ขอขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.พิทกัษ ์ ศิริวงศ ์  อาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธผ์ูใ้ห้

แนวคิดพร้อมทั้งคาํแนะนาํในการจดัทาํสารนิพนธ ์ และคอยย ํ้าเตือนถึงการทาํงานมาโดยตลอด 

ขอขอบพระคุณอาจารยสุ์วิชา วรวิเชียรวงษแ์ละอาจารยจ์อมภคั คลงัระหดั ท่ีกรุณาสละเวลามาเป็น

คณะกรรมการในการสอบสารนิพนธพ์ร้อมทั้งไดใ้หค้าํแนะนาํ ในประเดน็ท่ีควรเพ่ิมเติมท่ีเป็นอนั

ประโยชน์แก่การจดัทาํสารนิพนธเ์ป็นอยา่งมาก ซ่ึงความสมบรูณ์เรียบร้อยของสารนิพนธเ์ล่มน้ีจะ

เกิดข้ึนไม่ไดเ้ลยถา้หากขาดการช้ีแนะและการตรวจสอบจากอาจารยท์ั้ง 3 ท่าน ขอขอบพระคุณ

อาจารย ์ ธีรพงษ ์ บวัหลา้ สาํหรับส่ิงต่าง ๆ และคาํแนะนาํท่ีมีคุณค่าในเวลาท่ีผูศึ้กษาประสบปัญหา 

และขอขอบพระคุณครูอาจารยทุ์กท่านท่ีเคยอบรมสัง่สอนจนศิษยค์นน้ีสามารถมาถึงจุดน้ีได ้

 ขอขอบพระคุณสมาชิกในครอบครัวทุกท่านโดยเฉพาะ พ่อ - แม่ ท่ีเป็นผูส้ัง่สอนเล้ียงดูผู ้

ศึกษามาตั้งแต่ยงัเลก็จนโต และเป็นกาํลงัใจท่ีสาํคญัท่ีสุดในทุกเร่ืองท่ีผา่นเขา้มาในชีวิตของผูศึ้กษา 

และคอยถามถึงความคืบหนา้ดว้ยความเป็นห่วงจนทาํใหส้ารนิพนธฉ์บบัน้ีเสร็จสมบูรณ์ในท่ีสุด 
สาํหรับความทรงจาํท่ีดีในร้ัวมหาวิทยาลยันั้นคือเพ่ือนร่วมสาขาวิชาการจดัการชุมชน  รุ่นท่ี 

2 ทุกคน ท่ีอยูร่่วมทุกขร่์วมสุขกนัมาตลอดตั้งแต่วนัแรกท่ีไดเ้ขา้มาศึกษาจนถึงวนัท่ีเราต่างตอ้งแยก
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1   ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา    

 

 นับตั้งแต่ประเทศไทย มีการพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2504 เป็นตน้มา เป็นเวลากว่า 40 ปีท่ีประเทศไทยไดถู้กกระแสกระบวนการของ   

วาทกรรมการพฒันาไปสู่ความทนัสมยัท่ีประเทศตะวนัตกสร้างข้ึน เขา้ครอบงาํกระบวนทศัน์ใน

การพฒันาประเทศ ใหมี้เป้าหมายอยูท่ี่การพฒันาท่ีเนน้เพียงแต่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดย

มีการส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นแกนหลกั เพ่ือก้าวสู่ความทันสมยัตามแบบสังคมตะวนัตก ซ่ึง

ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงตามมาทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยเฉพาะอุดมการณ์ทุน

นิยมไดส้อดแทรกเขา้มาตามกระแสโลกาภิวฒัน์ ท่ีไหล่บ่ามาจากสงัคมตะวนัตกภายใตส้ภาพการณ์

ของโลกไร้พรมแดน ประเทศไทยเช่นกนัท่ีประสบปัญหาเฉก เช่น ประเทศอ่ืน ๆ ทัว่โลกท่ีไดรั้บผล

พวงจากการพฒันาเศรษฐกิจ ตามแนวทางทุนนิยมท่ีเน้นการผลิต การขาย เพ่ือแสวงหากาํไรสูงสุด

ท่ามกลางการแข่งขนัทางธุรกิจ และกระตุน้มอมเมาใหเ้กิดการบริโภคอยา่งไร้ขอบเขตจาํกดั (สิระยา 

สมัมาวาจ 2546 : 80)    

ด้วยความต้องการของภาครัฐ ท่ีจะนําพาประเทศไปสู่ความทันสมัยตามแบบสังคม

ตะวันตกท่ีเพียบพร้อมไปด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ทั้ งท่ีประเทศไทยนั้ นมีลกัษณะของสังคม

เกษตรกรรมท่ีเนน้การพ่ึงพาธรรมชาติมาชา้นาน แต่เม่ือกระแสของโลกาภิวฒัน์ท่ีมาพร้อมกบัความ

เจริญทางวตัถุ เร่ิมรุกลํ้าเขา้มาในชีวิตประจาํวนั และการเขา้มาของส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ  เช่น 

รถยนต์ โทรทศัน์ ตูเ้ยน็ พดัลม และขา้วของเคร่ืองใช ้ท่ีเป็นสินคา้อุตสาหกรรมไดแ้พร่กระจายสู่

ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ ผ่านการโฆษณาชวนเช่ือของส่ือ ท่ีนําเสนอถึงแต่รูปแบบชีวิตท่ี

สะดวกสบาย ภาพของความสุขท่ีไดรั้บจากการใชสิ้นคา้เหล่านั้น ทาํให้สังคมไทยเร่ิมละท้ิงความ

เป็นอยู่เดิมท่ีพ่ึงพาธรรมชาติ มาเป็นการพ่ึงพาเทคโนโลยีท่ีนําเข้ามาจากต่างประเทศ ซ่ึงสินค้า

เทคโนโลยเีหล่าน้ีลว้นมีราคาแพง กว่าสินคา้ทางการเกษตรเป็นอยา่งมาก เม่ือเป็นเช่นน้ีเกษตรกรจึง

ตอ้งเพ่ิมผลผลิต ดว้ยความหวงัว่าจะสร้างรายไดท่ี้มากข้ึนให้กบัตนเอง เพ่ือนาํเอาเงินเหล่านั้นมาซ้ือ

สินคา้อุตสาหกรรมให้มากข้ึน เทคโนโลยต่ีาง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองจักรกลทางการเกษตร และ

สารเคมี ถูกนําเข้ามาใช้งานอย่างกวา้งขวา้ง เพ่ือจะยกระดับของผลผลิตให้มีปริมาณสูงข้ึน ซ่ึง

รัฐบาลก็ไดผ้ลกัภาระการลงทุนใหก้บัเกษตรกรผ่านการให้กูย้ืมเงิน ส่งผลใหเ้กษตรกรหลายรายท่ี
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ไดก้ลายสภาพมาเป็นลูกหน้ีของสถาบนัการเงิน และพ่อคา้ จนในท่ีสุดเม่ือไม่สามารถหาเงินมาใช้

หน้ีท่ีตวัเองก่อไวไ้ด ้จึงทาํให ้ท่ีทาํกินท่ีเคยมีอยูต่อ้งถูกยดึไปในท่ีสุด    

วนัรักษ์ ม่ิงมณีนาคิน (2547 : 227-229) ไดก้ล่าวถึงผลกระทบจากการมุ่งเน้นการพฒันา

อุตสาหกรรมไวว้่า การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการจาํเป็นต้องอาศัยสาธารณูปโภค และ

สาธารณูปการต่าง ๆ มากมาย อาทิ ถนน ท่าเรือ เข่ือน สนามบิน โทรศัพท์ ประปา ไฟฟ้า 

สถานศึกษา โรงพยาบาล ฯลฯ การลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานเหล่าน้ีตอ้งใชเ้งินลงทุนมหาศาล แต่

ระบบเศรษฐกิจของไทยยงัมีระดบัการออมท่ีตํ่า จึงตอ้งกูย้มืจากต่างประเทศมาดาํเนินการโครงการ

เหล่าน้ี และตอ้งชาํระคืนทั้งเงินตน้และดอกเบ้ียเป็นเงินตราต่างประเทศ นอกจากนั้น การลงทุนดา้น

อุตสาหกรรมและบริการของภาคเอกชน ตอ้งใชเ้งินตราต่างประเทศเพ่ือซ้ือเคร่ืองจกัรอุปกรณ์และ

วตัถุดิบเข้ามาเช่นกัน โดยท่ีผลผลิตอุตสาหกรรมส่วนมากในช่วง 2 ทศวรรษแรกแห่งการใช้

แผนพฒันา ฯ ยงัไม่สามารถส่งไปขายแข่งขนัในตลาดโลกได ้รัฐบาลจึงใชก้ารส่งเสริมการขยายการ

ปลูกพืชเศรษฐกิจเพ่ือส่งเป็นสินคา้ออก ในดา้นหน่ึงเกษตรกรจึงรับภาระในการหารายไดเ้งินตรา

ต่างประเทศมาอุดหนุนการลงทุนทั้งในภาครัฐและเอกชน ตั้งแต่แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 1 เร่ือยมา ใน

อีกดา้นหน่ึงก็ปล่อยใหเ้กษตรกรขยายพ้ืนท่ีการผลิตดว้ยการขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูก ดว้ยการรุกเขา้ไป

ในพ้ืนท่ีป่า เพราะรัฐบาลไม่ตระหนักท่ีจะลงทุนพฒันาดา้นเทคโนโลยี การเกษตรเพ่ือช่วยในการ

เพ่ิมผลผลิตการเกษตร ผลท่ีเกิดข้ึนจึงพบว่า พ้ืนท่ีป่าถูกหกัลา้งถางพงเพ่ือปลูกพืชไร่ต่าง ๆ แต่ดว้ย

เทคโนโลยีท่ีลา้หลงั เกษตรกรตอ้งเสียตน้ทุนการผลิตสูงโดยมีผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ค่อนขา้งตํ่า เม่ือ

บวกกบัราคาสินคา้เกษตรท่ีตํ่า และไม่แน่นอนเกษตรกรจึงยากจนและมีหน้ีสินรุงรังอยา่งหลีกเล่ียง

ไม่ได ้ยิ่งกว่านั้น การพฒันาอุตสาหกรรมจาํเป็นตอ้งอาศยัแรงงานจาํนวนมากจากเขตชนบท จึงมี

การกดค่าจา้งแรงงานใหต้ ํ่าเพ่ือใหต้น้ทุนการผลิตสินคา้อุตสาหกรรมอยู่ในระดบัตํ่า เพ่ือใหส้ามารถ

ส่งออกไปแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้ ส่ิงท่ีตามมาคือการกดราคาผลิตผลการเกษตรให้ต ํ่า 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผลผลิตการเกษตร ท่ีเป็นอาหารของแรงงานในอุตสาหกรรม  

 ในรูปแบบความสมัพนัธท่ี์ไม่เท่าเทียมกนั ระหว่างระบบการเกษตร กบัระบบอุตสาหกรรม

น้ี กลุ่มคนคนไดเ้ปรียบคือคนกลุ่มน้อยในสงัคมท่ีมีทั้งอาํนาจเศรษฐกิจและการเมือง กุมทั้ง “ทุน” 

และอาํนาจทางการเมืองเป็นกลุ่มคนท่ีสามารถใชก้ลไกตลาด และกลไกอาํนาจทางการเมือง เพ่ือ

ดึงดูดผลประโยชน์สู่ตน ทาํให้คนส่วนใหญ่ไดเ้ปรียบ เป็นท่ีมาของความจนและความดอ้ยโอกาส

ของคนจาํนวนมาก เช่น ดูดกินรายไดส่้วนใหญ่ของสงัคม ความเติบโตทางเศรษฐกิจจึงไปกระจุกตวั

ท่ีคนเหล่าน้ี ทาํใหช่้องว่างระหว่างคนรวยกบัคนจนห่างกนัมาก คนส่วนนอ้ยของสงัคมเหล่าน้ีดูดดึง

ปัจจยัการผลิตต่างๆทรัพยากรต่าง ๆ ของสงัคมไปไวท่ี้กลุ่มตนเอง ขณะท่ีคนจนเขา้ไม่ถึงทรัพยากร

เหล่าน้ี ท่ีเคยเขา้ถึงก็ถูกแยง่ชิงเอาไปเสียอีก เช่น นํ้า ก็ถูกระบบเข่ือนท่ีตอ้งการพลงังานจากนํ้ าเพ่ือ
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การผลิตกระแสไฟฟ้า แยง่ชิงไปใหภ้าคอุตสาหกรรมในเมือง ทาํใหค้นชนบทท่ีเคยไดใ้ชป้ระโยชน์

ไดป้ระโยชน์น้อยลงนโยบายเนน้อุตสาหกรรมทอดท้ิงเกษตรกรรม อุตสาหกรรมไดรั้บการส่งเสริม

เอาใจปล่อยให้เกษตรกรรมถูกปล่อยท้ิง ถูกละเลยให้ราคาผลผลิตตกตํ่า ขณะท่ีสินคา้อุตสาหกรรม

กลบัมีราคาแพงข้ึน ความสัมพนัธ์เชิงเศรษฐกิจการเมืองและสังคมท่ีไม่เสมอภาคทาํให้เกิดความ

แตกต่างระหว่างรายได ้กล่าวคือ คนกลุ่มน้อยอยู่ในสังคมท่ีมีอาํนาจทางเศรษฐกิจการเมือง และ

สงัคมท่ีเหนือกว่าจะดึงดูด ความมัง่คัง่รํ่ ารวยเขา้สู่กลุ่มของตน ขณะท่ีคนดอ้ยอาํนาจ ดอ้ยโอกาส จะ

กลายเป็นคนท่ีจนแลว้จนอีกไม่ส้ินสุด (คาํประกาศแห่งยคุสมยั 2545 : 16-17) ผลกระทบท่ีตามมายงั

เก่ียวขอ้งกบัวตัถุประสงคอ่ื์นของนโยบายพฒันาชนบท ท่ีตอ้งการจะยกระดบัผลผลิต โดยรับเอา

เทคโนโลยทีางการเกษตรท่ีเน้นการนาํสารเคมีมาใชม้ากข้ึน ทั้งท่ีประเทศไทยโดยรวมแลว้ นั้นใช้

ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงชา้กว่าประเทศอ่ืนๆในทวีปเอเชีย แต่อยา่งไรก็ตาม กระบวนการดงักล่าวใน

พ้ืนท่ีภาคกลาง และพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกท่ีเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรม นั้นพฒันาเร็วกว่าภาคอ่ืน ๆ 

ของประเทศ การซ้ือปัจจยัการผลิตและเคร่ืองจกัรทาํให้เกษตรกรรายเล็กอยู่ในฐานะท่ีกลืนไม่เขา้

คายไม่ออก ตน้ทุนของปัจจยัการผลิตท่ีสูงข้ึนทาํให้เกษตรกรเป็นจาํนวนมากตอ้งจาํนองท่ีดินของ

ตนกบัพ่อคา้หรือผูท่ี้ใหกู้เ้งิน และเม่ือพวกเขาไม่สามารถแบกดอกเบ้ีย ท่ีเกิดจากการใหบ้ริการ เงินกู ้

น้ีไดห้ากพวกเขาไม่ยอมยก ท่ีดินใหแ้ก่เจา้หน้ี    ก็ตอ้งขายท่ีดินเพ่ือเอามาใชห้น้ีแทน (วอลเดน เบน

โล,เชียร์ คนันิงแฮม และ ลี เค็ง ปอห์ 2545 : 211)   

เม่ือเกษตรกรตอ้งสูญเสียท่ีดินทาํกิน จากปัญหาต่าง ๆ ขา้งตน้ เป็นเหตุให้ตอ้งกลายสภาพ

จากเกษตรกรท่ีมีท่ีดินทาํกินเป็นของตนเอง มาเป็นเพียงแรงงานรับจา้งในท่ีดินทาํกินของตนเองท่ีมี

รายไดต้ ํ่า หรือไม่ก็ไปเป็นแรงงานอพยพเข้าไปสู่สังคมเมือง โดยเฉพาะการเขา้ไปเป็นแรงงาน

ก่อสร้างตามเขตการก่อสร้างท่ีมีอยู่ดาษด่ืน เพราะเป็นอาชีพท่ีไม่ต้องใช้ความรู้และใช้ทุนมาก 

เพียงแต่ลงทุนแรงกายของตนเอง เพ่ือหาเงินตราส่งกลบัไปจุนเจือครอบครัวท่ีอยู่ในชนบท และ

นาํไปแลกวตัถุเพ่ือสนองความตอ้งการของตนเอง ตามคาํประกาศชวนเช่ือของส่ือโฆษณา ยุคท่ีเงิน

เขา้มามีความสาํคญัในการดาํรงชีวิต จึงไม่น่าแปลกใจท่ีเกษตรกรจาํนวนมาก จึงยงัอยูใ่นวงัวนของ

ความจน เม่ือขาดท่ีดินทาํกินและขาดทุนในการประกอบอาชีพอ่ืน ๆ แลว้ หนทางเดียวท่ีพอจะมีอยู่

ในการหาเล้ียงตวัเองและครอบครัว คือการเขา้มาเป็นแรงงานรับจา้งในเมือง ซ่ึงบางครอบครัวนั้นก็

เขา้มาเพียงคนเดียวหรืออพยพมากนัทั้งครอบครัว แต่เม่ือเข้ามาเป็นแรงงานรับจ้างแลว้ ก็ยงัตอ้ง

ประสบกบัปัญหาอ่ืน ๆ อีก ทั้งในเร่ืองของการปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มใหม่ ไม่ว่าจะเป็นท่ี

อยู่อาศยัท่ีอยู่กนัอย่างแออดั ในห้องเช่าเล็ก ๆ หรือในท่ีพกัคนงาน ตอ้งทาํงานท่ีหนักเพ่ือแลกกับ

ค่าแรงขั้นตํ่า เพราะแรงงานเหล่าน้ีส่วนใหญ่นั้นเป็นแรงงานไร้ฝีมือ นอกจากน้ียงัตอ้งเผชิญกบัความ

เส่ียงจากการทาํงาน เช่น การทาํงานกบัเคร่ืองจกัรหรือการทาํงานในท่ีสูง     
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ดงัท่ี เก้ือ วงศ์บุญสิน และคณะ  (2539 : 75-76) ได้กล่าวถึงความยากลาํบากของแรงงาน

ก่อสร้างว่า ปัจจยัต่างๆ ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพทางการเกษตรไดผ้ลกัดนัใหช้าวชนบท

โดยเฉพาะจากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนล่าง หันเหชีวิตเข้าสู่อุตสาหกรรม

ก่อสร้าง คนงานยอมรับว่างานก่อสร้างเป็นงานท่ีหนกัและไม่มีอิสระ แต่สามารถนาํรายไดม้าใชจ่้าย

ในครอบครัวและชาํระหน้ีสิน รวมทั้งอาจจะเก็บออมไดบ้า้ง คนงานก่อสร้างส่วนใหญ่อาศยัอยูใ่น

ชุมชนก่อสร้างเป็นครอบครัว หากมีบุตรท่ียงัเลก็บุตรจะอาศยัอยูด่ว้ย ส่วนบุตรวยัเรียนจะอาศยัอยู่ท่ี

บา้นเดิมกบัญาติพ่ีนอ้ง คนงานก่อสร้างส่วนใหญ่ไม่มีความรู้และประสบการณ์ เก่ียวกบังานก่อสร้าง

จึงมกัเร่ิมตน้จากงานกรรมกรและเร่ิมตน้เรียนรู้งานจากการสังเกต รวมทั้งการสอนงานของเพ่ือน

ร่วมงานหรือหวัหนา้งาน แต่ไม่มีการอบรมอยา่งเป็นทางการแต่อยา่งใด การขาดความรู้และทกัษะน้ี

นาํไปสู่ ปัญหาหลายประการ อาทิเช่น การขาดอาํนาจต่อรองในเร่ืองของค่าจา้ง การขาดโอกาสหรือ

มีโอกาสจาํกดัในการเล่ือนระดบัการทาํงาน จากแรงงานไร้ฝีมือเป็นแรงงานก่ึงฝีมือหรือเป็นหวัหนา้

งาน เป็นตน้  นอกจากน้ีคนงานยงัไม่ไดรั้บความคุม้ครองเร่ืองสวสัดิภาพและขาดความรู้เร่ืองสิทธิ

ประโยชน์ท่ีพึงจะไดรั้บ  

การค้าและอุตสาหกรรมท่ีก ําลงัขยายตัวอย่างขนานใหญ่ ทําให้ระบบตลาดและการ

แลกเปล่ียนเป็นแก่นสาระสาํคญัของสังคม วตัถุไดถู้กทาํให้กลายเป็นสินคา้เพ่ือนาํไปแลกเปล่ียน

ดว้ยการกาํหนดมูลค่าการแลกเปล่ียน (ราคา) วตัถุนอกจากจะมีคุณค่าตามประโยชน์ใชส้อยแลว้ ยงั

ถูกกาํหนดคุณค่าดว้ยการตีราคาเพ่ือใชแ้ลกเปล่ียน ตามหลกัการแบ่งงานกนัทาํ ทุกส่ิงทุกอย่างใน

สงัคมถูกทาํใหเ้ป็นสินคา้ แมก้ระทัง่แรงงานของมนุษย ์การท่ีแรงงานมนุษยถู์กทาํใหก้ลายเป็นเพียง

สินค้าชนิดหน่ึง ด้วยการทาํให้กลายเป็นสินคา้ (Commoditization)  ทาํให้คุณค่าของชนชั้นผูใ้ช้

แรงงานอยู่ในสภาพท่ีตํ่ามาก เพราะนายทุนไม่ไดมี้ความสัมพนัธ์กบัชนชั้นแรงงานโดยตรง เพียง

สัมพนัธ์กับมูลค่าแลกเปล่ียน (ราคา) เท่านั้น ความยากลาํบากและสภาพการทาํงานท่ีปราศจาก

คุณค่าและความหมายอย่างส้ินเชิง ทาํให้ชนชั้นผูใ้ชแ้รงงานมีสภาพไม่ต่างไปจากเคร่ืองจกัรหรือ

ส่วนประกอบเล็กๆ ส่วนหน่ึงของระบบทุนนิยม  (อธิคม โกมลวิทยาธร 2537 : 18) ซ่ึงสังคมทุน

นิยม เป็นสงัคมท่ีเนน้วตัถุนิยม ใหค้วามสาํคญักบัมูลค่าทางเศรษฐกิจ มนุษยภ์ายใตร้ะบบทุนนิยมจะ

ถูกปฏิบัติในลกัษณะท่ีเป็นวตัถุ และพยายามจะแสดงให้ผูอ่ื้นรับรู้ว่าตนเองมีศกัยภาพและเป็น

ประโยชน์สูงสุดต่อเง่ือนไขทางเศรษฐกิจ ตวัตนของมนุษยใ์นกระแสทุนนิยมจึงแสวงหาความเป็น

เลิศ  และสร้างลกัษณะเฉพาะให้กบัตนเอง ความเช่ือของระบบทุนนิยมไดส้ร้างคุณค่าเร่ืองปัจเจก

นิยม และปลดปล่อยใหม้นุษยคิ์ดและทาํตามความตอ้งการของตนเองเป็นสาํคญั (นฤพนธ ์ดว้งวิเศษ 

อา้งถึงใน สิระยา สัมมาวาจ 2546 : 81) และยงักระตุ้นให้มนุษยเ์กิดความอยากและต้องการ ซ่ึง

อาจจะไม่ใช่ความจาํเป็น เป็นความตอ้งการเทียมหรือความอยากไดอ้ยากมี เกิดโลภจริตพุ่งแรงจน
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ตอ้งด้ินรนแสวงหาเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของตนเองลทัธิการบริโภครู้ดีว่า อะไรเป็นส่ิงท่ีดี

ท่ีสุดสาํหรับเขา อะไรคือผลประโยชน์ของเขา ทั้งท่ีจริงแลว้ผูบ้ริโภคอาจจะถูกมอมเมา ด้วยคาํ

โฆษณาชวนเช่ือให้หลงใหลมีค่านิยมท่ีผิด ผูบ้ริโภคอาจจะถูกหลอกให้ซ้ือสินคา้ท่ีไม่จาํเป็น และ

สินคา้บางประเภทอาจจะเป็นอนัตรายต่อสุขภาพดว้ยซํ้ า  (ยศ สนัตสมบติั อา้งถึงใน สิระยา สัมมา

วาจ 2546 : 81) 

 ในส่วนของบริบทของวฒันธรรมการบริโภคท่ีถูกสร้างข้ึน โดยเน้นการบริโภคดว้ยการใช้

สินคา้ในชีวิตประจาํวนัท่ีตอ้งมีการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต จากการใชข้องท่ีสามารถทาํข้ึนไดเ้องมา

เป็นการต้องใช้ส่ิงของท่ีซ้ือหามาด้วยเงินตรา และเป็นของท่ีผลิตมาจากระบบการผลิตแบบ

อุตสาหกรรม และภายใต้ระบบการผลิตแบบทุนนิยม ท่ีเป็นการผลิตแบบอุตสาหกรรมท่ีใช้

เคร่ืองจักรแทนการใชแ้รงงานคนท่ีจาํเป็นตอ้งผลิตสินคา้ในจาํนวนมาก ทาํใหโ้ครงสร้างระบบ

เศรษฐกิจจาํตอ้งมีการเปล่ียนแปลงเพ่ือรองรับส่ิงท่ีเกิดข้ึนดงักล่าว ส่งผลให้เกิดความจาํเป็นต่อการ

ระบายสินคา้ ไปยงัผูบ้ริโภคอย่างรวดเร็ว และกินพ้ืนท่ีในบริเวณกวา้งและในปริมาณมาก ดงันั้น

ภายใตก้ระบวนการ พฒันาดงักล่าวทาํใหเ้กิดความจาํเป็นท่ีตอ้งสร้าง หรือกระตุน้ใหเ้กิดการบริโภค

ในอตัราท่ีเร็วข้ึนท่ีนอกจากจะเป็นไปเพ่ือระบายสินคา้ท่ีผลิตออกมาลน้ตลาดแลว้ ยงัเป็นไปเพ่ือ

สะสมทุนท่ีมากข้ึนตามจาํนวนรอบการผลิต และการแลกเปล่ียนของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในวงจรการผลิต 

หรือการแลกเปล่ียน ดงัเช่น นายทุน ผูผ้ลิต พ่อคา้คนกลาง (อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล อา้งถึงใน อจัฉรา 

วงศว์ฒันามงคล 2545 : 3)  

การบริโภคจึงเป็นส่ิงท่ีถูกปลุกเร้าให้เกิดข้ึนอย่างรุนแรงและแพร่กระจายไปในทุก

ปริมณฑลของสังคม โดยเฉพาะในยุคโลกาภิวตัน์หรือยุคขอ้มูลข่าวสารไร้พรมแดน การส่งผ่าน 

เผยแพร่แนวคิดหรือขอ้มูลต่างๆมีความสะดวกรวดเร็วมาก กระแสของวฒันธรรมบริโภคนิยมจาก

ต้นแบบของตะวนัตกจึงส่งผ่านทั่วโลกไปอย่างรวดเร็ว ภายใต้การครอบงาํไปสู่แนวคิดความ

ทนัสมยั เพ่ือทดัเทียมประเทศท่ีพฒันาแลว้ หรือประเทศอุตสาหกรรมตะวนัตก วฒันธรรมบริโภค

จึงกลายเป็น “วัฒนธรรมสากล” ของทุกประเทศในโลก เกิดการเรียนรู้ยอมรับปฏิบัติร่วมกัน 

ถ่ายทอดสืบต่อกนัมา วฒันธรรมบริโภคนิยมเนน้การสร้างความสุขและความสะดวกสบาย จึงสร้าง

ความพึงพอใจโน้มน้าวและหล่อหลอมให้กับผูบ้ริโภค “ติดกับ”  มีการบริโภคอย่างต่อเน่ือง ใน

ขณะเดียวกนัวฒันธรรมการบริโภคไม่เคยหยดุน่ิง ยงัคงมีพลวตั แปรเปล่ียน เคล่ือนไหวตลอดเวลา 

และมีการแทรกซึมผสมผสานเขา้กบัวิถีการดาํเนินชีวิตของคนในแต่ละสังคม การบริโภคจึงเป็น

เร่ืองของระบบสังคมท่ีมีการสร้างความหมายให้ยอมรับหรือไม่ยอมรับบางส่ิงซ่ึงเป็นส่ิงท่ีคนใน

สงัคมสร้างข้ึน รูปแบบของการบริโภคมีความแตกต่างกนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บับริบทของแต่ละสงัคมและ



 

6 

มีการถ่ายทอดแบบแผนรูปแบบ แนวทางในการปฏิบติั มีการยอมรับ ปฏิบติัตามผลิตซํ้ า โดยผ่าน

ระบบความสมัพนัธใ์นสงัคม (Slater อา้งถึงใน  สิระยา สมัมาวาจ 2546 : 82)    

 การสร้างค่านิยมในการบริโภคมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งโดยกระบวน การถ่ายทอดทาง

วฒันธรรม และการผลิตซํ้าทางวฒันธรรมโดยผา่นสินคา้ท่ีเป็นตวัสร้างความหมาย สร้างความหมาย

ใหก้บัวตัถุ พร้อมทั้งเช่ือมโยงความหมายของวตัถุเหล่านั้น และนาํมาเป็นส่วนสาํคญัของการกระทาํ

ทางสังคม กิจกรรมทางสังคมและพิธีกรรม เป็นแบบแผนจนวตัถุหรือส่ิงของเหล่านั้นไดรั้บการ

ยอมรับจากสงัคมว่ามีความจาํเป็นต่อการดาํเนินชีวิต (สิระยา สมัมาวาจ 2546 :82) 

ดว้ยขอ้จาํกดัของรายไดข้องแรงงานก่อสร้างท่ีมีรายรับเป็นเงินค่าจา้งจากการทาํงาน ซ่ึงมี

อตัราคงท่ีต่อวนั แรงงานก่อสร้างท่ีมีรายรับเป็นค่าจา้งจึงไม่เป็นแต่เพียงกลุ่มคนท่ีแสวงหางานทาํ

และคุณภาพชีวิตท่ีดีกว่าเท่านั้น หากยงัมีฐานะเป็นทั้งสัญลกัษณ์และกลุ่มคนท่ีพยายามทาํความ

เขา้ใจกบัโลกและส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยูร่อบตวักลุ่มแรงงานรับจา้งดงักล่าวน้ีจึงมีฐานะ บทบาท และจุดยืน

อยา่งหน่ึงท่ามกลางกระแสการเคล่ือนไหวหลากหลายชนิดในระดบัต่างกนั (วฒันา สุกณัศีล 2544 : 

24)  

ภายใตก้ารเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม โดยการพฒันาไปสู่ความทนัสมยั เช่น 

การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ  การขยายตวัของเศรษฐกิจประเทศ และระบบตลาดการซ้ือขาย

แลกเปล่ียนสินคา้ โอกาสและช่องทางการเขา้ถึงสินคา้ต่างประเทศท่ีเปิดกวา้งข้ึน การเติบโตของ

ระบบส่ือสารคมนาคมท่ีทนัสมยั การพฒันาเทคนิคและวธีิการโฆษณาท่ีดึงดูดใจ ความคาดหวงัและ

ความต้องการอยากมีอยากได้ของผูค้นในสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีเพ่ิมสูงข้ึน การแพร่กระจายของ

ภาพลกัษณ์และรูปแบบชีวิตท่ีสะดวกสบาย และทนัสมยัท่ีแทรกซึมเขา้ไปในเกือบทุกซอกทุกมุม

ของชุมชนท่ีอยูห่่างไกล การอพยพและการเคล่ือนยา้ยแรงงานภายในและระหว่างประเทศเพ่ิมสูงข้ึน 

ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงท่ีหลากหลายและซบัซอ้นเหล่าน้ี ไม่น่าแปลกใจท่ีการปรากฏตัวของ

สินคา้ท่ีผลิตโดยบรรษทัขา้มชาติต่าง ๆ ในทุกซอกมุมของโลก ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผา้ อาหาร เคร่ืองด่ืม 

อุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า พาหนะ แฟชั่นการแต่งกาย เพลง ฯลฯ ไดท้าํให้รูปแบบการบริโภคและ

ความนิยมชมชอบในสินคา้จากประเทศอุตสาหกรรม กลายสภาพเป็นปรากฏการณ์ระดบัโลก การ

บริโภคไดก้ลายเป็นสาระสาํคญัของการดาํรงชีวิตของผูค้นและครอบครัว การกินอยู ่การพกัผ่อน 

การใชเ้วลาว่าง การสร้างและรักษาความสมัพนัธ ์การแสดงฐานะความเป็นอยู ่ความสนใจ ตลอดจน

การสร้างเอกลกัษณ์และส่ิงสาํคญัในชีวิต ผูค้นจาํนวนไม่ใช่น้อยพากนัวาดหวงัและคิดถึงชีวิตท่ีสุข

สบาย ควบคู่ไปกบัความสามารถท่ีจะบริโภค ไดม้ากและดีข้ึนกว่าเดิม หลายต่อหลายคนเฝ้านึกฝัน

ถึง ข้าวของเคร่ืองใช้ใหม่ ๆ ท่ีทนัสมยัและหวงัใชส่ิ้งนั้นเพ่ือยกฐานะและการยอมรับจากสังคม 

(วฒันา สุกณัศีล 2544 : 9-10) 
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ดงันั้นผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวา่ วฒันธรรมการบริโภคของแรงงานก่อสร้างนั้นมี

แบบแผนอยา่งไร และมีกระบวนการในการปรับตวัใหส้ามารถดาํรงอยูไ่ดอ้ยา่งไรท่ามกลางพลวตั

(Dynamic) ทางเศรษฐกิจและสงัคมท่ีผนัผวนอยูต่ลอดเวลา ปัจจุบนัน้ีการบริโภคไม่ไดเ้ป็นเพียงการ

บริโภคทางร่างกาย (รูปธรรม) เพียงอย่างเดียว แต่หากยงัรวมไปถึงการบริโภคท่ีเป็นคุณค่าและ

ความพึงพอใจ (นามธรรม) ซ่ึงทาํใหส่ิ้งของและวตัถุท่ีบริโภคเขา้ไปไดเ้ขา้มามีบทบาทสาํคญัในการ

กาํหนดสถานภาพทางสงัคมของบุคคลท่ีเป็นแรงงานก่อสร้าง 

 

1.2   วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 เพ่ือศึกษาถึงวฒันธรรมการบริโภคของแรงงานก่อสร้างว่ามีแบบแผนหรือรูปแบบเป็น

อยา่งไร โดยศึกษาถึงบริบทการบริโภคของแรงงานก่อสร้างกบัการสร้างความหมาย หรือการสร้าง

ชุดของสญัญะใหก้บัสินคา้ท่ีส่งผลถึงการทาํใหเ้กิดการสร้างระบบความสมัพนัธท์างสงัคมท่ีนาํไปสู่

การเป็นแบบแผน และกลายเป็นระเบียบทางสังคม จนกลายเป็นวฒันธรรมการบริโภคของแรงงาน

ก่อสร้าง 

 

1.3   ขอบเขตของการศึกษา 

 การศึกษา “วฒันธรรมการบริโภคของแรงงานก่อสร้าง” เป็นการศึกษาแรงงานก่อสร้างท่ี

ทาํงานอยูใ่นเขตก่อสร้างภายในมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ เพชรบุรีโดยประเด็นใน

การศึกษาคือ วฒันธรรมการบริโภคของแรงงานก่อสร้างมีลกัษณะมีแบบแผนอยา่งไรและเพราะเหตุ

ใดวตัถุจึงมีอิทธิพลสามารถทาํให้เกิดการสร้างระบบความสัมพนัธ์ทางสังคมและมีการผลิตซํ้ า

เกิดข้ึนจนกลายเป็นวฒันธรรมการบริโภคของแรงงานก่อสร้าง  

 

1.4   ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 การศึกษา “วฒันธรรมการบริโภคของแรงงานก่อสร้าง” นั้นเพ่ือทาํความเขา้ใจถึงรูปแบบ

และลกัษณะการบริโภคของแรงงานก่อสร้างทั้งน้ีเพ่ือเป็นการสร้างความรู้ในเร่ืองของการสร้าง

ความหมายใหก้บัสินคา้และเป็นการทาํความเขา้ใจในเร่ืองของผลกระทบท่ีเกิดจากการบริโภคท่ีได้

กระทาํต่อแรงงานก่อสร้าง 

 



 

บทที่ 2 

แนวคดิ ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 

 การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาวฒันธรรมการบริโภคของแรงงานก่อสร้างในบริบทของการบริโภค

ของแรงงานก่อสร้างกบัการสร้างความหมายหรือการสร้างชุดของสญัญะให้กบัสินคา้ โดยการศึกษาน้ี

มองว่าการบริโภคสินคา้ ไม่ใช่เป็นเพียงแต่การบริโภคเพ่ือสองความตอ้งการทางร่างกายท่ีเกิดข้ึนใน

ชีวิตประจาํวนัเท่านั้น แต่สินคา้ถูกใหคุ้ณค่าและความหมายมากไปกว่านั้น โดยสินคา้ถูกกาํหนดให้มี

คุณค่าในเชิงของสัญญะ ท่ีถูกนาํไปใชเ้ป็นตวัแทนของส่ิงท่ีเป็นนามธรรม เช่น ความรัก ความกตญั�ู 

ความมีรสนิยม ให้มาเป็นส่ิงรูปธรรมมองเห็นได้ผ่านตัวสินค้าท่ีผูบ้ ริโภคซ้ือหามาเป็นเจ้าของ

ครอบครอง  

ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดังกล่าวได้เกิดท่ีถูกสร้างข้ึนมาภายใต้การเปล่ียนแปลงทางสังคมและ

วฒันธรรมจากกระแสโลกาวิวฒัน์ท่ีกาํลงัแพร่กระจายอยูทุ่กประเทศ ดว้ยการพฒันาไปสู่ความทนัสมยั 

ตามประเทศท่ีไดช่ื้อว่าพฒันาแลว้ โดยการเร่งสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการขยายตวัของ

เศรษฐกิจของประเทศ เม่ือมีโครงสร้างพ้ืนฐานอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศแลว้ ไม่ว่าจะเป็น ถนน 

ไฟฟ้า ประปา และระบบการส่ือสาร ไดท้าํใหสิ้นคา้และบริการต่าง ๆ กระจายเขา้สู่ภูมิภาคต่าง ๆ อยา่ง

รวดเร็ว โดยมีการโฆษณาอนัทรงพลงัเป็นเคร่ืองจูงใจ ท่ีทาํหนา้ท่ีกระตุน้ใหเ้กิดการบริโภคอยา่งมากข้ึน

และดูเหมือนว่าจะไม่มีท่ีส้ินสุด เป็นผลใหส่ิ้งท่ีไม่จาํเป็นและไม่ตอ้งใชเ้งินซ้ือหา กลายมาเป็นส่วนหน่ึง

ระบบตลาดการซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา้ ความคาดหวงัและความตอ้งการของผูค้นเพ่ิมสูงข้ึน ดว้ยภาพ

ตวัแทนของรูปแบบชีวิตท่ีสะดวกสบาย และทนัสมยัท่ีแทรกซึม เขา้ไปในเกือบอณูของสงัคม แมก้ระทัง่

ในชุมชนชนบท การปรากฏตัวของสินค้าอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผา้ อาหาร เค ร่ืองด่ืม 

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า พาหนะ เส้ือผา้ ดนตรี ฯลฯ ไดก้ลายเป็นสาระสาํคญัในการดาํรงชีวิต  ตลอดจนการสร้าง

เอกลกัษณ์รวมทั้งความหมายและคุณค่าใหก้บัตนเอง  จนทาํใหห้ลายคนไดจิ้นตนาการถึงความสุขท่ีจะ

ไดรั้บจากการได้ใช้สินคา้และบริการใหม่ ๆ และยงัหวงัว่าส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีจะเป็นเคร่ืองมือท่ีทาํให้

ตนเองไดรั้บการยอมรับจากสงัคม  ซ่ึงการศึกษาน้ีตอ้งการทาํความเขา้ใจถึงกระบวนการมีอิทธิพลของ

สินคา้ต่อการทาํใหเ้กิดการกระทาํทางสงัคมของแรงงานก่อสร้าง และระบบความสมัพนัธท่ี์กลายมาเป็น 

แบบแผนท่ีนาํมาสู่การจดัระเบียบทางสงัคมของแรงงานก่อสร้าง และไดถู้กผลิตซํ้า (Reproduction) จน

ทาํใหก้ลายเป็นวฒันธรรมการบริโภคของแรงงานก่อสร้าง  
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ในส่วนของการศึกษาเร่ือง “วฒันธรรมการบริโภคของแรงงานก่อสร้าง” ผูศึ้กษาไดท้าํการ

ทบทวนแนวคิด ทฤษฏีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 

 

1. การเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม 

1.1 ความหมายของการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม 

1.2 ความหมายของการเปล่ียนแปลงทางสงัคม 

1.3 กระบวนการเปล่ียนแปลงทางสงัคม 

1.4 สาเหตุของการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม  

2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงทางสงัคม 

2.1 แนวความคิดของการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม  

(Conceptualization of social and cultural change) 

2.2 แนวคิดความทนัสมยั (Modernization)  

2.3 การแพร่กระจายทางวฒันธรรม (Culture diffusion)  

2.4 ทฤษฏีโครงสร้างและหนา้ท่ีของสงัคม  (Structural-functional theories) 

2.5 แนวคิดเร่ืองการกลายเป็นคนชายขอบ (Marginalization) 

3. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัวฒันธรรม 

3.1 แนวคิดการเกิดข้ึนของวฒันธรรม 

3.2 ความหมายของวฒันธรรม 

3.3 ลกัษณะของวฒันธรรม 

3.4 หนา้ท่ีของวฒันธรรม 

3.5 ประเภทของวฒันธรรม 

4. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

4.1 ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

4.2 อิทธิพลของวฒันธรรมต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

4.3 ปัจจยัทางสงัคมท่ีมีต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

4.4 กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

5. แนวคิดความสมัพนัธร์ะหว่างวฒันธรรมกบัการบริโภค 

6. แนวคิดการบริโภคเชิงสญัญะ 
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7. แนวคิดของการศึกษาวาทกรรม (Discourse Approach) 

8.งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

1.การเปลีย่นแปลงทางสังคมและวฒันธรรม 

  

 สงัคมและวฒันธรรมยอ่มมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพราะความตอ้งการของมนุษยไ์ม่มี

ท่ีส้ินสุดและสภาพแวดลอ้มก็เปล่ียนไปเร่ือย ๆ แต่การเปล่ียนแปลงจะเร็วหรือชา้ นั้นข้ึนอยู่กบัปัจจยั

ท่ีมาเก่ียวขอ้ง เช่น ระดบัการศึกษาของผูค้นในสงัคม การส่ือสารคมนาคม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์การ

นําการเปล่ียนแปลง สังคมและวฒันธรรมเป็นคนละส่ิงเป็นคนละส่วน สังคมหมายถึง กลุ่มคนท่ีมี

ความสัมพนัธ์ต่อกนั ส่วนวฒันธรรมหมายเป็นเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีใชใ้นการดาํเนินชีวิตของคนใน

สังคมวฒันธรรมเป็นกรอบแห่งการปฏิบติัและการกระทาํต่อกนัทางสังคม สังคมและวฒันธรรมเป็น

ของคู่กันและไปด้วยกัน ถ้าสังคมเปล่ียนวัฒนธรรมก็เปล่ียน และถ้าว ัฒนธรรมเปล่ียนสังคมก็

เปล่ียนแปลง และปัจจยัท่ีทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงก็เป็นปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงทาง

สังคมและวฒันธรรม เช่น การคน้พบ การประดิษฐ์ การขัดแยง้ การแข่งขนั ฯลฯ  (ณรงค์ เส็งประชา 

2539 : 208)  

ในช่วงของยุคสมยัแห่งการเร่ิมพฒันาประเทศไทยใหท้ันสมยัตามแบบตะวนัตก ตั้ งแต่ สมยั 

พ.ศ. 2504 ท่ีมุ่งพฒันาใหเ้กิดความเจริญเติบโตใหก้บัเศรษฐกิจของประเทศโดยผ่านการขยายการสร้าง

โครงสร้างพ้ืนฐานให้ลงไปยงัภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ ไม่ว่าจะเป็น เข่ือน ถนน ไฟฟ้า ประปา และ

การคมนาคมขนส่งตลอดไปจนถึงการส่ือสารท่ีทรงพลงั ซ่ึงส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีหลาย ๆ ประเทศ

เช่ือถือกนัว่าจะเป็นอีกหนทางหน่ึงท่ีจะสามารถยกระดบัประเทศของตนเองดว้ยการทาํให้สังคมเป็น

แบบตะวนัตก ดว้ยกระบวนการทาํใหท้นัสมยั ซ่ึงจะตอ้งก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ 

เช่นประเทศท่ีเป็นสังคมเกษตรกรรมก็จะต้องมีโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการพัฒนา

อุตสาหกรรม  ในดา้นของสังคมก็เป็นอีกเร่ืองท่ีสาํคญัต่อการพฒันาไปสู่ความทนัสมยั ซ่ึงส่ิงจาํเป็น

ดงักล่าวนั้นคือ การเปล่ียนแปลงระบบโครงสร้างสังคมจากสงัคมแบบประเพณีไปสู่สังคมสมยัใหม่เฉก

เช่น สงัคมของประเทศอุตสาหกรรมอยา่งตะวนัตก ก่อใหเ้กิดสงัคมท่ีมีการแบ่งงานกนัทาํตามความถนดั

ของแต่ละคนตามหลกัของลทัธิทุนนิยม จากท่ีแต่ก่อนนั้นในสงัคมประเพณีนั้นกิจกรรมการผลิตจะเป็น

เร่ืองของการใชแ้รงงานท่ีเกิดข้ึนในครอบครัวหรือจากญาติมิตร การแลกเปล่ียนนั้นยงัมีวงจาํกดัอยู่ใน

ครอบครัว และชุมชนท่ีอยู่ละแวกเดียวกนั  แต่เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงกิจกรรมการผลิตส่ิงท่ีกล่าวมา
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ขา้งตน้ ก็ไดถู้กโยกยา้ยออกไปจากครอบครัวและชุมชน โดยไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทาง

เศรษฐกิจท่ีมีภาคการเกษตรเป็นตวันาํในการสร้างรายไดใ้หก้บัประเทศ คือจากการผลิตเพ่ือการบริโภค

ก็เป็นการผลิตเพ่ือขาย ก่อใหเ้กิดการแบ่งแยกหนา้ท่ีกนัอยา่งชดัเจนในเร่ืองของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้ง

ในเร่ืองของการผลิต การบริโภค การแลกเปล่ียน และการกระจาย ไดมี้การแบ่งหนา้ท่ีออกไปตามความ

ชาํนาญเฉพาะอยา่ง วถีิชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีครัวเรือนทาํหนา้ท่ีเป็นทั้งผูผ้ลิตและบริโภค และทาํ

การแลกเปล่ียนดว้ยตนเอง ไดถู้กทดแทนดว้ย เศรษฐกิจทุนนิยมท่ีมีชีวิตข้ึนลงไปตามกลไกของตลาด 

โดยมีอิทธิพลของการเปล่ียนแปลงทางสังคมภายใตก้ารส่งเสริมของภาครัฐผ่านโครงการพฒันาและ

ความช่วยเหลือต่าง ๆ ทาํให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ นั้นไดเ้กิดการเปล่ียนแปลงไปสู่ความเป็นทุน

นิยมอุตสาหกรรม คนในชุมชนต่าง ๆ นั้นตกอยู่ในวงจรของการผลิตเพ่ือขายเป็นเงินและนาํเงินมาเพ่ือ

ซ้ือหาสินค้าอุตสาหกรรมเพ่ือบริโภค หรือกล่าวได้ว่าภาคการเกษตรนั้ นผลิตเพ่ือสนับสนุน

ภาคอุตสาหกรรมโดยเป็นทั้งแหล่งวตัถุดิบ และแหล่งกระจายสินคา้ และดว้ยแนวคิดท่ีจะทาํให้สังคม

เปล่ียนไปสู่ความทนัสมยั นั้นคือการให้ความสาํคญักบัเปล่ียนแปลงค่านิยมและระบบความเช่ือรวมทั้ง

แบบแผนวฒันธรรมต่าง ๆ ใหค้นในชุมชนยอมรับกบัส่ิงต่าง ๆ ท่ีเขา้มาเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของคนใน

ชุมชนอยา่งแยบยล  เช่นวาทกรรมในยคุหน่ึงท่ีมีสร้างค่านิยมใหม่ใหเ้กิดข้ึนในสงัคมไทยว่า “งานคือเงิน 

เงินคืองาน บนัดาลสุข” เพ่ือสนับสนุนใหภ้าคอุตสาหกรรมมีความเติบโตอยา่งต่อเน่ือง โดยการสร้าง

ความจาํเป็นใหท่ี้ตอ้งเปล่ียนการผลิตเพ่ือใชเ้องมาเป็นการผลิตเพ่ือขาย0

1 

 

1.1 ความหมายของการเปลีย่นแปลงทางสังคม 

มอร์ลิส กินเบอร์ก (Ginberg. 1958 : 205 อา้งถึงใน สนธยา พลศรี2545 :189)ไดใ้ห้

ความหมายวา่   “ การเปล่ียนแปลงทางสงัคม ”เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเก่ียวกบัโครงสร้างสงัคมซ่ึงไดแ้ก่

ระเบียบแบบแผนต่างๆ 

แฮนส์ เกิร์ท และ ซี. ไรท์ มินล ์(Hans, Gerth and Mill. 1953 : 398 ,อา้งถึงใน สนธยา 

พลศรี 2545:190) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ “การเปล่ียนแปลงทางสงัคม” หมายถึง การเปล่ียนแปลง

เก่ียวกบับทบาท สถาบนัหรือระเบียบต่างๆ ท่ีประกอบข้ึนเป็นโครงสร้างสงัคม 

นีล เจ. สเมลเซอร์ (Smelser. 1988 : 383 ,อา้งถึงใน สนธยา พลศรี 2545:190) ได้ให้

ความหมายและอธิบายวา่ “การเปล่ียนแปลงทางสงัคม” หมายถึง การเปล่ียนแปลงท่ีเก่ียวขอ้งกบัจาํนวน

                                                
1 เกบ็เน้ือความบางส่วนมาจาก อจัฉรา วงศว์ฒันามงคล, “การเกดิขึ้นของวฒันธรรมการบริโภคในชุมชน” (วิทยานิพนธป์ริญญาการศึกษาดุษฎีบณัฑิต สาขาพฒัน

ศึกษาศาสตร์ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ,2545), 7-8 
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ประชากร พฤติกรรมของสมาชิกในสังคม โครงสร้างสังคมและแบบแผนของความสัมพนัธ์ระหว่าง

สมาชิกและแบบแผนทางวฒันธรรม 

พจนานุกรมศพัทส์งัคมวิทยาฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2532,อา้งถึงใน นิเทศ ตินณะกุล 

2546:8 )  ใหค้าํจาํกดัความการเปล่ียนแปลง ทางสงัคมไวว้่า  การเปล่ียนแปลงทางสังคมคือ การท่ีระบบ

สงัคม  กระบวนการแบบอยา่ง  หรือรูปแบบทางสงัคม  เช่น  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ระบบครอบครัว 

 ระบบการปกครอง  ได้เปล่ียนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตาม  การเปล่ียนแปลงทางสังคมน้ีจะ

เป็นไปในทางกา้วหน้าหรือถดถอย  เป็นไปอยา่งถาวรหรือชัว่คราว  โดยวางแผนใหเ้ป็นไป หรือเป็นไป

เอง  และ ท่ีเป็นประโยชน์หรือใหโ้ทษไดท้ั้งส้ิน 

  เฉลียว ฤกษ์รุจิพิมล (โครงการวิชาบูรณาการหมวดศึกษาทัว่ไปมหาวิทยาลยัเกษตร 

ศาสตร์  2541 :  179 – 180 , อา้งถึงใน สนธยา พลศรี 2545:190) ไดใ้ห้ความหมายว่า “การเปล่ียนแปลง

ทางสงัคม”  หมายถึง การเปล่ียนรูปแบบของโครงสร้างทางสังคมและพฤติกรรมทางสงัคม และอธิบาย

ว่าตวัอยา่งของการเปล่ียนแปลงรูปแบบโครงสร้างทางสงัคม เช่น การเปล่ียนแปลงจากระบบครอบครัว

ขยายเป็นครอบครัวเด่ียว กับการเปล่ียนแปลงระบบการเมืองจากเผด็จการเป็นประชาธิปไตย การ

เปล่ียนแปลงโครงสร้างการจดัชนชั้นจากระบบไพร่เป็นระบบอุตสาหกรรม  

นิเทศ ตินณะกุล (2546:6-7) ได้อธิบายเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงทางสังคมไวว้่า การ

เปล่ียนแปลงทางสงัคม คือ  กระบวนการการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในโครงสร้าง และหนา้ท่ีของสังคม 

เราให้คาํจาํกัดความคาํว่า สังคม  ว่าเป็นการรวบรวมการทาํกิจกรรมของบุคคลในสังคมท่ีมีหน้าท่ี

แตกต่างกันมาร่วมกันทาํงานแก้ไขปัญหาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเดียวกนั  โครงสร้างของสังคม คือ            

รูปแบบของความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและกลุ่มสังคม  หน้าท่ีของสังคมกล่าวถึงผลท่ีไดจ้ากรูปแบบ

ของความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มสังคม  ผลท่ีเป็นไปตามท่ีปรารถนาหรือตอ้งการ  (Desirable  

consequences) คือผลท่ีไดจ้ากการทาํหน้าท่ีช่วยแกไ้ขปัญหาท่ีเหมือนกนัของบุคคล  หรือกลุ่มสงัคมให้

ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ ส่วนผลท่ีเป็นไปตามปรารถนาหรือต้องการ (Undesirable  

consequences)   คือ  ผลท่ีได้จากความผิดพลาดของหน้าท่ี ๆ ขัดขวาง การนํามาซ่ึงความสําเร็จ           

การเปล่ียนแปลงทางสังคมก็คือ  การปรับสภาพให้เหมาะสมหรือเปล่ียนแปลง เพ่ือจะได้รับมือกบั

เหตุการณ์ความรุนแรง ท่ีจะเกิดข้ึน เช่น จากผูก่้อการร้ายระดบัชาติ  ความหลากหลายของโรงงานท่ี

ก่อตั้งข้ึนใหม่  การก่อตั้งกรรมการเพ่ือการปรับปรุงหมู่บา้น  การนาํเอาวิธีคุมกาํเนิดมาใชก้บัครอบครัว

ชนบท  และการเคล่ือนไหวท่ีปรากฏอยา่งเด่นชดัของชาวนา ซ่ึง การกระทาํเหล่าน้ีเป็นผลทาํให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงในโครงสร้างและหนา้ท่ีของสงัคม 
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1.2 ความหมายของการเปลีย่นแปลงทางวฒันธรรม 

  คิงส์ลีย ์เดวิส (Davis.1967 : 622 ,อา้งถึงใน สนธยา พลศรี 2545:191) ใหค้วามหมายไว้

ว่า “การเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม”  หมายถึง การเปล่ียนแปลงทุกส่ิงทุกอย่างในวฒันธรรมทุกสาขา 

ทุกประเภท กล่าวคือไม่ว่าจะเป็นวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัวตัถุ หรือวฒันธรรมท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัวตัถุ 

ลีโอโพลด์ ฟอน วีเซ (Wiese. 1956 : 7 ,อา้งถึงใน สนธยา พลศรี 2545:191) ให้ความ

หมาไวว้่า “การเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม” หมายถึง การเปล่ียนแปลงในดา้นความสัมพนัธ์ระหว่าง

มนุษยก์บัส่ิงของ เน่ืองจากวฒันธรรมเป็นผลผลิตของกิจกรรมระหว่างมนุษย ์

นีล เจ. สเมลเซอร์ (Smelseer. 1999 : 382 ,อา้งถึงใน สนธยา พลศรี 2545:191)ไดใ้ห้

ความหมายว่า “การเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม”  เป็นการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัความรู้ ความเช่ือและ

ลกัษณะการแสดงออกทางวิถีชีวิตทัว่ไปในสังคม ผลการคน้พบทางวิทยาศาสตร์ทาํให้เกิดเทคโนโลยี

ใหม่ท่ีทาํให้เปล่ียนแปลงวิถีใหม่มาให้ผูค้น  เช่น  ความก้าวหน้าของวิชาฟิสิกส์ ทาํให้เกิดการผลิต

ระบบส่ือสารแบบโทรเลขและโทรศพัทข้ึ์นใชท้ัว่โลกทาํใหเ้กิดการแลกเปล่ียนทางวฒันธรรมกวา้งขวาง

ทัว่โลก  เป็นตน้ 

เลียวนาร์ด  คาร์แกน  และ ยีนนี  เอช. บดัเลนไทน์ (Cargan and Ballantine. 1991: 389 

,อา้งถึงใน สนธยา พลศรี 2545:191) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า “การเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม” เป็นการ

เปล่ียนแปลงดา้นองคป์ระกอบของวฒันธรรม ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงของวิถีประชา จารีตประเพณีและ

องคป์ระกอบอ่ืนๆ  ทางวฒันธรรมการเปล่ียนแปลงน้ีเกิดข้ึนอาจอิทธิพลของปัจจยัหลกัหลายประการ  

คือ  การแพร่กระจายการประดิษฐแ์ละการคน้พบ  

  พจนานุกรมศพัทส์งัคมวิทยา องักฤษ  – ไทย ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน( 2524 : 99 - 100,

อา้งถึงใน สนธยา พลศรี 2545:192) ได้กาํหนดความหมายไวว้่า “การเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม ”

หมายถึง  การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในวฒันธรรมของประชาชาติหน่ึงๆ  ทั้งวฒันธรรมทางวตัถุและ

วฒันธรรมท่ีไม่ใช่วตัถุ แต่อตัราการเปล่ียนแปลงของวฒันธรรมสองประเภทน้ีเป็นไปไม่เท่ากัน 

โดยทั่วไปวฒันธรรมท่ีไม่ใช่วตัถุเปล่ียนแปลงชา้กว่า นอกจากนั้นการเปล่ียนแปลงอาจเกิดข้ึนโดย

อตัโนมติัหรือโดยการวางแผนก็ได ้

  สุริชัย  หวนัแก้ว (คณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั  .2540  : 156 – 157) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า “การเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม” หมายถึงการ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในด้านต่างๆ ท่ีมนุษยป์ระดิษฐ์และสร้างข้ึน และท่ีสาํคัญก็คือ ทาํให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงในดา้นค่านิยม บรรทดัฐานและระบบสัญลกัษณ์ต่างๆ ในสงัคมนั้นๆ เช่น การเปล่ียนแปลง
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ของค่านิยมจากสถานภาพและบทบาทชายเป็นใหญ่มาเป็นหญิงและชายเท่าเทียมกนั ค่านิยมในการ

เลือกคู่ ค่านิยมในการแต่งงานเปล่ียนแปลง เป็นตน้ 

  ณรงค์  เส็งประชา (2541 : 207) ได้ให้ความหมายไว้ว่า  “ การเปล่ียนแปลงทาง

วฒันธรรม ”เป็นการเปล่ียนส่ิงท่ีมนุษยก์ ําหนดให้มีข้ึนทั้ งส่ิงท่ีเป็นวัตถุ  เช่น  เทคโนโลยีต่างๆ 

ส่ิงก่อสร้างต่างๆ เป็นตน้  และส่ิงท่ีไม่ใช่วตัถุ  เช่น ศิลปะ  ศาสนา  ระบบครอบครัวและเครือญาติ  การ

สมรส  การเมือง  การศึกษา นนัทนาการและองคป์ระกอบอ่ืน ๆ  ของวฒันธรรม 

 

1.3 กระบวนการเปลีย่นแปลงทางสังคม 

สุพตัรา สุภาพ (2539: 118) ไดอ้ธิบายถึงกระบวนการเปล่ียนแปลงทางสังคมไวด้งัน้ี 

โดยกระบวนการเปล่ียนแปลงนั้นสามารถแบ่งได ้ดงัน้ี  

1.3.1การคน้พบ(Discovery) หมายถึงการไดค้น้พบส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้ และสามารถนาํส่ิงท่ี

ไดค้น้พบนั้นมาใชใ้ห้เป็นประโยชน์ได ้เช่นการคน้พบแหล่งนํ้ ามนั แร่ธาตุต่าง ๆ ฯลฯ การคน้พบนั้น

เป็นปัจจยัท่ีทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคม นอกจากน้ียงัมีการนาํเอาความรู้ใหม่ ๆ มาใชใ้นการ

พฒันาเทคโนโลยใีหม่ ๆ เพ่ือช่วยใหส่ิ้งท่ีไดค้น้พบมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

1.3.2 การประดิษฐ(์Innovation) เป็นการนาํเอาความรู้ทางวิทยาการ หรือเทคโนโลยเีขา้

มาประดิษฐส่ิ์งใหม่บางอยา่งข้ึนมา เช่น การนาํเอาส่วนประกอบของเคร่ืองจกัรกลต่าง ๆ มาประกอบกนั

เป็นรถยนต์ ซ่ึงการประดิษฐ์นั้นแบ่งไดเ้ป็น การประดิษฐท์างวตัถุ (material invention) ไดแ้ก่โทรศพัท ์

เคร่ืองบิน จรวด ดาวเทียม เป็นต้น และการประดิษฐ์ทางสังคม (social invention) เช่น คณะรัฐบาล 

องค์การสหประชาชาติ ฯลฯ โดยทั่วไปแลว้สังคมส่วนใหญ่จะสนับสนุนให้มีการประดิษฐ์ส่ิงของท่ี

ทนัสมยั เพ่ือประโยชน์ของมนุษยชาติโดยรวม 

1.3.3 การเผยแพร่(Diffusion) ส่วนใหญ่แลว้การเปล่ียนแปลงทางสงัคมนั้นเกิดจากการ

เผยแพร่วฒันธรรม เป็นการกระจายตัวของวฒันธรรมจากชนกลุ่มหน่ึงไปยงัชนอีกกลุ่มหน่ึง การ

เผยแพร่แบบน้ีเกิดข้ึนไดท้ั้งภายในสังคมเดียวกนัหรือในระหว่างสังคมก็ได ้ถา้มีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนั

และกนั ซ่ึงการเผยแพร่วฒันธรรมน้ีเป็นกระบวนการท่ีเป็นแบบสองทาง คือมีทั้งการใหแ้ละการรับ ซ่ึง

ข้ึนอยูก่บัความสามารถในการจูงใจใหเ้ห็นคลอ้ยตาม เช่น ยคุสมยัอาณานิคมชาวยโุรปใชม้า้ใชปื้น เพ่ือ

แลกขา้วโพดและใบยาสูบจากอินเดียแดง และมีขอ้น่าสงัเกตว่าสงัคมท่ีมีรูปแบบง่าย ๆ ไม่ซบัซอ้นจะรับ

รูปแบบจากสงัคมท่ีซบัซอ้นมากกว่า และกลุ่มชนท่ีมีระดบัตํ่ากว่า มกัจะรับวฒันธรรมบางอยา่งจากกลุ่ม

ชนระดบัสูงกว่ามาเป็นแบบอยา่งในการปฏิบติั  
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ซ่ึงอย่างไรก็ตาม การเผยแพร่วฒันธรรมจะมีลกัษณะเป็นกระบวนการเลือก (selective 

process) คืออาจจะยอมรับวฒันธรรมบางอย่าง หรือไม่ยอมรับวฒันธรรมบางอย่างก็ได้ เช่น ชาวเขา

หลายเผา่ยอมรับเมลด็พนัธุพื์ชไปเพาะปลูก แต่ไม่ยอมเช่ือถือยาสมยัใหม่ท่ีนาํไปแจกจ่ายเพราะยงัคงยึด

ติดกบัยาสมุนไพรแบบเดิม นอกจากน้ีการเผยแพร่อาจจะออกมาในรูปแบบของการผสมผสานกนัก็

เป็นได้ เช่น ชาวไทยบางกลุ่มชอบจดังานปาร์ต้ี แต่งงาน ฯลฯ โดยมีรูปแบบทั้งของไทยและสากล 

(สุพตัรา สุภาพ 2539:118) 

 

1.4 สาเหตุของการเปลีย่นแปลงทางวฒันธรรม  

การเปล่ียนแปลงนั้นเป็นลกัษณะท่ีสําคญัอย่างหน่ึงของวฒันธรรม ในปัจจุบันไม่มี

สงัคมใดท่ีไม่ไดรั้บอิทธิพลจากกลุ่มคนกลุ่มอ่ืน ๆ หรือ จากเหตุการณ์ต่าง ๆ (งามพิศ สัตยส์งวน 2543 : 

225) ณรงค์ เส็งประชา (2541: 52-53) ได้อธิบายถึงสาเหตุของการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมไวว้่า 

วฒันธรรมย่อมเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ สาเหตุหลกัเน่ืองจากปัญหาท่ีมนุษยป์ระสบ ประกอบกบัความ

ตอ้งการของมนุษย ์และอาจจาํแนกสาเหตุแห่งการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมออกเป็นขอ้ยอ่ย ๆ    ได้

ดงัน้ี 

  1.4.1 เน่ืองจากการทะนุบาํรุงส่งเสริมวฒันธรรม เพ่ือปรุงแต่งวฒันธรรมสงัคมของตน

ใหเ้จริญงอกงามข้ึน มีการคิดคน้วฒันธรรมใหม่ มีการปรับปรุงดดัแปลงวฒันธรรมเดิมใหเ้หมาะสมกบั

สงัคมปัจจุบนั 

  1.4.2 การเป ล่ียนแปลงของธรรม ชาติ   อันได้แก่  สภาพ ของดิน ฟ้าอากาศซ่ึง

เปล่ียนแปลงอยู่เสมอ เช่น  ความเส่ือมคุณภาพของเน้ือดิน  นํ้ าท่วม  ลมพาย ุ ความแห้งแลง้และความ

หนาวเยน็  การเปล่ียนแปลงของธรรมชาติดงักล่าวกระตุน้ให้มนุษยป์ระดิษฐ์ส่ิงใหม่ๆ  เพ่ือควบคุมการ

เปล่ียนแปลงดงักล่าว  เช่น  ผลิตปุ๋ยเพ่ือทาํให้เน้ือดินอุดมสมบูรณ์  ประดิษฐ์เคร่ืองปรับอากาศเพ่ือขจดั

ความร้อนอบอา้วของอากาศ  ทาํใหว้ิถีชีวิตหรือวฒันธรรมของมนุษยเ์ปล่ียนแปลงไป 

  1.4.3 การเปล่ียนแปลงในความตอ้งการของมนุษย ์โดยเหตุท่ีมนุษยมี์เชาวปั์ญญาสูง 

ความนึกคิดของมนุษยจึ์งเป็นไปอยา่งกวา้งขวาง กล่าวกนัว่ามนุษยเ์ป็นทาสของความนึกคิดของตนเอง

อยู่ตลอดเวลา และความนึกคิดน้ีไดน้าํไปสู่การเปล่ียนแปลงในความตอ้งการของมนุษย ์ฉะนั้นมนุษย์

จาํเป็นตอ้งแสวงหาส่ิงตอบสนองความตอ้งการของตนท่ีเพ่ิมข้ึนโดยลาํดบั เช่น คิดคน้ส่ิงใหม่ๆ ข้ึนมา

อนัเป็นผลใหว้ฒันธรรมเปล่ียนแปลงไป 
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1.4.4 การเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มทางสังคม สังคมมนุษยย์่อมไม่อยู่คงท่ี มีการ

เปล่ียนแปลงทางสังคมอยู่ตลอดเวลา เช่น จาํนวนประชากรเพิ่มมากข้ึนทาํให้มีการแข่งขนักันสูงข้ึน 

ตลอดจนการจดัแยง้ระหว่างชนชั้น (Class Conflict) เพ่ิมมากข้ึนอนัเป็นปัญหามนุษยจึ์งตอ้งหาวิธีการ

และสร้างระเบียบปฏิบติัเพ่ิมแกไ้ขปัญหายุง่ยากดงักล่าว ดงันั้น วฒันธรรมของมนุษยย์่อมเปล่ียนแปลง

ไปดว้ย 

  1.4.5 การแลกเปล่ียนหยิบยมืวฒันธรรมมนุษยใ์นสังคมต่าง ๆ มีการติดต่อส่ือสารอยู่

ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันน้ี การคมนาคมติดต่อถึงกนัเป็นไปอย่างสะดวกเร็ว   การ

แลกเปล่ียนหยบิยมืวฒันธรรมจึงเป็นไปอยา่งกวา้งขวาง 

  1.4.6 วฒันธรรมอาจเปล่ียนแปลงไดจ้ากพฒันาการของความรู้และเทคโนโลยใีหม่ๆ ท่ี

สงัคมสร้างข้ึนหรือรับเอาจากสังคมอ่ืนมาใช ้เช่น จากการท่ีผูค้นมีความรู้มากข้ึนทาํให้เปล่ียนทศันคติ

และความเช่ือเดิม 

  1.4.7 วฒันธรรมอาจเปล่ียนแปลงไดเ้น่ืองจากความประสงคข์องผูมี้อาํนาจในสงัคม ดงั

ตวัอย่างของการเปล่ียนแปลงดา้นการแต่งกาย และดา้นอ่ืนๆ ในสมยัจอมพล ป.  พิบูลสงคราม  อดีต

นายกรัฐมนตรีของไทย  เม่ือประมาณ พ.ศ.2481-2487 

  1.4.8 เน่ืองจากการมองเห็นประโยชน์และความจาํเป็นของส่ิงนั้นๆ ทาํให้ผูค้นรับเอา    

วฒันธรรมนั้นๆ มาใชใ้นการดาํรงชีวิต เช่น เม่ือมีประชากรมากข้ึนก็จาํเป็นต้องอาศยัการผลิตแบบ       

อุตสาหกรรม การใชเ้คร่ืองมือเคร่ืองจกัรช่วยในการผลิต การผลิตระบบโรงงาน (Factory System) 

 

2. แนวคดิและทฤษฎีทีเ่กีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทางสังคม 

 

2.1 แนวความคดิของการเปลีย่นแปลงทางสังคมและวฒันธรรม (Conceptualization of social 

and cultural change) 

นิเทศ ตินณะกุล (2546:7) ไดอ้ธิบายถึงแนวความคิดของการเปล่ียนแปลงทางสงัคมไว้

ว่า เม่ือพูดถึงการเปล่ียนแปลงทางสังคมมกัจะหมายถึง  การเปล่ียนแปลงของโครงสร้างหรือของ

รูปแบบของความสมัพนัธ ์ และการปะทะสมัพนัธก์นัทางสงัคม  ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบับทบาท  ระเบียบ  แบบ

แผน  ค่านิยมและ วฒันธรรม ความจริงแลว้ความเปล่ียนแปลงทางสังคมเป็นปรากฏการณ์ท่ีซบัซอ้น

มาก  และเก่ียวขอ้งกบัความสมัพนัธร์ะหว่างกนัของส่ิงต่างๆ ในโครงสร้างสงัคม  รวมทั้งความสมัพนัธ์

กบัปัจจยัท่ีไม่ใช่ทางสงัคมดว้ย  เช่น  การเปล่ียนแปลงทางนิเวศวิทยา  ประชากร และเทคโนโลย ี 
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การเปล่ียนแปลงทางสงัคมเกิดข้ึนไดห้ลายระดบั ตั้งแต่ระดบับุคคลไปจนถึงระดบัโลก  

การศึกษาการเปล่ียนแปลงทางสงัคมมกัจะมุ่งไปท่ีการหาเหตุผลและวิธีการท่ีทาํใหเ้กิดโครงสร้างสงัคม

ใหม่ข้ึนและอธิบายสาเหตุการเส่ือมสลายของโครงสร้างเก่า  ซ่ึงเกิดข้ึนเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงใน

ดา้นอ่ืน ๆ   ซ่ึงการเปล่ียนแปลงทางสงัคม นั้นหมายถึง จาํนวนคนส่วนมากรวมกลุ่มกนัทาํกิจกรรม และ

มีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัความสัมพนัธ ์ในการร่วมกนัทาํกิจกรรมดงักล่าวอาจมีความแตกต่างกนั 

ไปจากเดิมท่ีบุคคลนั้น หรือพ่อแม่ของเขาเคยกระทาํ หรือมีความสมัพนัธม์า 

สาํหรับแนวความคิดการเปล่ียนแปลงทางสังคม สามารถมองไดห้ลายแง่มุมนักสังคม

วิทยา ส่วนใหญ่ได้ให้ทัศนะเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงทางสังคมว่าเป็น การเปล่ียนแปลงในระบบ

โครงสร้างของสังคม  หรือการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบัสังคม  นอกจากน้ีนักสังคมวิทยาบาง

ท่านไดใ้หค้วามเห็นว่าการเปล่ียนแปลงทางสงัคมไม่ใช่การเปล่ียนแปลงเฉพาะในโครงสร้างเท่านั้น แต่

เป็นการเปล่ียนแปลงในหน้าท่ีของสังคมด้วย “การเปล่ียนแปลงทางสังคมประกอบไปด้วยการ

เปล่ียนแปลงในระบบสังคมหรือระบบยอ่ยในโครงสร้างของสังคม หน้าท่ีหรือขบวนการของสงัคมท่ี

ต่อเน่ืองมาเป็นเวลานาน”   (Allen 1971: 39, อา้งถึงใน นิเทศ ตินณะกุล 2546: 9) 

 

2.2 แนวคดิความทันสมยั (Modernization)  

นิเทศ ตินณะกุล (2546:32-34) ไดอ้ธิบายถึงความทนัสมยัไวว้่า การแพร่กระจายของ

เทคโนโลยี และระบบเศรษฐกิจจากสังคมท่ีเรียกว่า “พัฒนาแลว้” ไปสู่สังคมท่ี “ด้อยพฒันา” หรือ 

“กาํลงัพฒันา” ทั่วโลก หรือท่ีเรียกว่า “โลกาภิวตัน์” โดยเป็นการเปล่ียนแปลงจากสภาพสังคมแบบ

ประเพณีดัง่เดิมไปสู่สังคมแบบใหม่ เรียกกระบวนการเปล่ียนแปลงดงักล่าวว่า “การเปล่ียนเป็นความ

ทนัสมยั (Modernization)” ซ่ึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนนั้นอาจเป็นผลท่ีเกิดข้ึนมาจากการแพร่กระจาย

ของเทคโนโลยีและระบบเศรษฐกิจ การเปล่ียนแปลงเป็นความทนัสมยัจนทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงใน

รูปแบบโครงสร้างทางสงัคมและพฤติกรรมทางสงัคม ลกัษณะของการเปล่ียนแปลงมีทั้งการเพ่ิมส่ิงใหม่

ข้ึนและการสูญสลายไปของส่ิงเก่า มีทั้ งพลังท่ีทําให้เกิดการเปล่ียนแปลง และพลังท่ีต่อต้านการ

เปล่ียนแปลงบางส่วนเปล่ียนแปลงชา้ในขณะท่ีบางส่วนเปล่ียนแปลงไดเ้ร็ว ซ่ึงการเปล่ียนแปลงในส่วน

ใดส่วนหน่ึงนั้นจะกระทบกับส่วนอ่ืน ๆ ด้วย  ปัจจัยสําคัญท่ีมีผลให้สังคมต่าง ๆ เปล่ียนแปลงหรือ

พฒันา จนเป็นความทนัสมยัท่ีเร็วหรือชา้แตกต่างกนั  ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มธรรมชาติ การเพ่ิมข้ึนของ

จาํนวนประชากร โลกทศัน์ นวตักรรม และการเคล่ือนไหวของขบวนการทางสังคม  ทิศทางของการ

เปล่ียนแปลงของสังคมนั้นส่วนใหญ่มีแนวโน้มท่ีจะเปล่ียนแปลงแบบวิวฒันาการท่ีเพ่ิมความซบัซอ้น
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ข้ึนเร่ือย ๆ การเปล่ียนแปลงส่วนใหญ่เป็นการเปล่ียนแปลง ทีละนอ้ย ไปตามธรรมชาติ แต่บางส่วนเป็น

การเปล่ียนแปลงแบบการพฒันาสังคมต่าง ๆ ในโลกปัจจุบันมีแนวโน้มไปสู่ความทันสมยั สังคมท่ี

ทนัสมยัส่วนใหญ่ มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดา้นอุสาหกรรมและการคา้ มีการขยายตวัของเมือง 

มีระบบการเมืองแบบประชาธิปไตย มีระบบความคิดและบรรทดัฐานท่ียึดถือหลกัเหตุผลเป็นสาํคัญ 

สงัคมท่ีกาํลงัพฒันาไปสู่ความทนัสมยั มกัจะประสบกบัปัญหาต่าง ๆ ท่ีเป็นผลมาจากการพ่ึงพิงประเทศ

ท่ีพฒันาแลว้ ปัญหาสาํคญัไดแ้ก่ การพ่ึงทุนและเทคโนโลยีการผลิต การเป็นหน้ีและการตกอยู่ภายใต้

อิทธิพลทางการเมือง ปัญหาการใชท้รัพยากรท่ีก่อปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ปัญหาความไม่เท่าเทียมกนัใน

สงัคม  

จ ํา น ง ค์  อ ดิ ว ัฒ น สิ ท ธ์ิ  แ ล ะ ค ณ ะ  (2547:173)  ไ ด้ อ ธิ บ า ย ว่ าค ว าม ทั น ส มั ย 

(Modernization) มกัจะใชก้นัในความหมายท่ีเป็นการเปล่ียนแปลงจากสภาพสงัคม ประเพณีแบบดัง่เดิม

ไปสู่สังคมสมยัใหม่ท่ีมีลกัษณะตามอย่างสังคมท่ีพฒันาแลว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมตะวนัตก ความ

ทนัสมยัจึงมีความหมายเท่ากบัความเป็นตะวนัตก ความทนัสมยัเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงแบบส่วน

ต่าง ๆ ของสังคมคือระบบเศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา และธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนความเช่ือ

ของคนในสงัคม ลกัษณะสาํคญัของสงัคมท่ีกาํลงัเปล่ียนแปลงไปสู่ความทนัสมยั หรือท่ีเรียกสงัคมกาํลงั

พฒันา ไดแ้ก่  

2.2.1 มีการเปล่ียนแปลงทางดา้นเทคนิควิธีการต่าง ๆ ในการดาํรงชีวิตจากแบบง่าย ๆ 

ท่ีเคยมีมาตามประเพณีนิยม ไปสู่วิถีชีวิตท่ีอาศยัความรู้และเทคโนโลยท่ีีเป็นวิทยาศาสตร์   

2.2.2 การผลิตทางเกษตรกรรมเปล่ียนไปจากการผลิตเพ่ือกินเองในครัวเรือนเป็นการ

ผลิตเพ่ือขายโดยทาํเป็นไร่นาขนาดใหญ่ ชาวไร่นาท่ีเคยทาํส่ิงของเคร่ืองใชด้ว้ยตวัเอง ก็หนัมาซ้ือเอาจาก

ตลาดและมีการจา้งงานทาํไร่นา แทนท่ีจะใชแ้รงงานในครอบครัว 

2.2.3 ในทางอุตสาหกรรมก็เปล่ียนจากการใชแ้รงงานคนมาเป็น การใชเ้คร่ืองจกัรกล

มากข้ึน 

2.2.4 สังคมเมืองขยายตวัมากข้ึน มีการเปล่ียนแปลงจากสังคมชนบทท่ีคนอยูใ่นไร่นา

มาเป็นหมู่บา้นและสงัคมเมือง 

ในส่วนของวฒันธรรมนั้น งามพิศ สัตยส์งวน (2543: 228) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัความ

ทนัสมยัไวว้่า ความทนัสมยัหรือการกลายเป็นสมยัใหม่ (Modernization) หมายถึงกระบวนการท่ีสังคม

กาํลงัพฒันาหรือดอ้ยพฒันา เคล่ือนตวัเขา้สู่ทิศทางของการนาํเอาระบบเทคโนโลยแีละระบบวฒันธรรม

ท่ีเป็นลกัษณะของสังคมอุตสาหกรรมมาใช ้ความทนัสมยัเป็นปรากฏการณ์ทางวฒันธรรม และทาง
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สังคมท่ีมีขอบเขตกว้างขวาง รวมเอาปรากฏการณ์ ต่าง ๆ เหล่าน้ี เข้าไว ้ด้วยเช่นการกลายเป็น 

อุตสาหกรรมท่ีนาํเอาเทคโนโลยกีารผลิตแบบใชเ้คร่ืองจกัรต่าง ๆ กระบวนการผลิตแบบอุตสาหกรรม 

การกลายเป็นเมือง เศรษฐกิจการตลาด โครงสร้างการบริหารแบบราชการและการรวมอาํนาจเขา้สู่

ศูนยก์ลาง การเติบโตของกลุ่มคนท่ีไม่ใช่เครือญาติกัน และความคิดท่ีชอบการเปล่ียนแปลงเป็นต้น 

ทศันคติแบบเช่ือถือโชคลางและแบบจารีตนิยม ซ่ึงเป็นลกัษณะของสังคมชาวไร่ชาวนา และสังคม

ระดบัเผา่ ตอ้งเปิดทางให้กบัการแสวงหาความสาํเร็จในชีวิต เพ่ือสร้างความมัง่คัง่และสถานภาพให้สูง 

ซ่ึงเป็นไปไดเ้พราะการเปล่ียนแปลงท่ีนาํมาโดยความทนัสมยั 

 

2.3 การแพร่กระจายทางวฒันธรรม (Culture diffusion)  

สุพตัรา สุภาพ (2539 : 44-45) ไดอ้ธิบายถึงการแพร่กระจายวฒันธรรมว่า วฒันธรรม

ไม่ใช่ของท่ีอยู่กบัท่ีหรือใช่เฉพาะสังคมใดสงัคมหน่ึงเท่านั้น มนัจะคงอยูใ่นท่ีหน่ึง ๆ ตราบเท่าท่ีมนุษย์

ยงัมิได้อพยพเคล่ือนยา้ยไปยงัท่ีใด ถ้าหากมีการอพยพเคล่ือนยา้ยไปยงัอีกสังคมหน่ึง เช่นพวก

นกัท่องเท่ียว พ่อคา้ ทหาร ผูท่ี้อาศยัยงัต่างถ่ิน พวกมิชชนันารี และพวกเร่หางานทาํ ท่ีนาํวฒันธรรมไป

เผยแพร่ เป็นการเผยแพร่วฒันธรรมไปยงัสังคมท่ีไม่เคยรับวฒันธรรมน้ีมาก่อน นอกจากน้ีเทคโนโลยี

สมยัใหม่ในการคมนาคมและการขนส่ง เป็นส่ิงท่ีช่วยให้การเผยแพร่วฒันธรรมรวดเร็วข้ึน เช่น การใช้

โทรทศัน์ ดาวเทียม โทรศพัท์ การเผยแพร่วฒันธรรมนั้นไม่ไดห้มายถึงเพียงแต่การเผยแพร่วฒันธรรม

ทางดา้นวตัถุอย่างเดียว ความคิด และมโนคติต่าง ๆ กไ็ดเ้ผยแพร่ขยายออกไปในทาํนองเดียวกนั เช่น 

ศาสนาท่ีมีแหล่งกาํเนิดอยู่ท่ีหน่ึง แต่สามารถแพร่ขยายออกไปยงัส่วนต่าง ๆ ของโลก  ความรู้ทางดา้น

ต่าง ๆ ก็เช่นกนัสามารถท่ีจะแพร่ขยายไปไดร้วดเร็วมาก ถา้หากไม่มีขอ้จาํกดัทางการเมือง การเผยแพร่

น้ีรวมไปถึงความคิดในด้านแฟชั่น ทัศนคติในการออกแบบ และความคิดทางการเมือง ตลอดจน

หนังสือต่าง ๆ ท่ีมีการแปลออกมาหลายภาษา จะเห็นไดว้่า พาหนะ และส่ือ ต่าง ๆ รวมถึงบุคคลท่ี

เดินทางจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึงนั้น เป็นเสมือนเคร่ืองมือในการเผแพร่วฒันธรรม ซ่ึงรวมทั้งวตัถุ 

ความคิดความเช่ือ และประเพณี  

ณรงค์ เส็งประชา (2541: 53-54) ได้อธิบายถึงกรแพร่กระจายทางวฒันธรรมว่า 

วฒันธรรมของสงัคมหน่ึง ยอ่มแตกต่างจากวฒันธรรมของสงัคมอ่ืน และวฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถ

เก็บกกัไวเ้หมือนส่ิงของใด ๆ  ได ้ตราบใดท่ีมนุษยย์งัมีการเคล่ือนไหวยา้ยถ่ินฐานไปยงัท่ีอ่ืน ๆ  เช่นมีการ

ท่องเท่ียวคา้ขาย การเผยแพร่ศาสนา การไปศึกษาหาความรู้ ฯลฯ เขาเหล่านั้นก็จะนาํเอาวฒันธรรมจาก

สงัคมของเขาติดตวัไปดว้ย และรับเอาวฒันธรรมจากสงัคมท่ีเขาไปติดต่อกลบัมา ซ่ึงถือไดว้่าเป็นการ
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แพร่กระจายทางวฒันธรรม (Culture diffusion) นอกจากน้ีความเจริญก้าวหน้าทางด้านการส่ือสาร

โทรคมนาคมขนส่งก็ยงัช่วยในการให้การแพร่กระจายทางวฒันธรรมเป็นไปอย่างกวา้งขวาง สะดวก

และรวดเร็ว วฒันธรรมของต่างประเทศมากมายไดห้ลัง่ไหลเขา้สู่ประเทศไทย เช่นเคร่ืองมือเคร่ืองใช้

ต่าง ๆ  ตลอดจนวิถีการดาํเนินชีวิต และแมแ้ต่ระบบการศึกษา จรรยามรรยาท ซ่ึงทาํให้วฒันธรรมของ

ไทยเปล่ียนไปเป็นอยา่งมาก 

 

2.4 ทฤษฏีโครงสร้างและหน้าที่ของสังคม  (Structural-functional theories) 

นิเทศ ตินณะกุล (2546:19-22) ไดอ้ธิบายถึงทฤษฏีโครงสร้างและหนา้ท่ีของสังคมว่า  

โครงสร้างของสงัคมคือรูปแบบของความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลกบักลุ่มสงัคมหนา้ท่ีของสงัคมกล่าวถึง  

ผลท่ีไดจ้ากรูปแบบของความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและกลุ่มสงัคม  ซ่ึงผลท่ีเป็นไปตามท่ีปรารถนาหรือ

ตอ้งการ (Desirable consequences) คือ ผลท่ีไดจ้ากการทาํหนา้ท่ีช่วยแกไ้ขปัญหาท่ีเหมือนกนัของบุคคล 

หรือกลุ่มสงัคมใหป้ระสบผลสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไวส่้วนผลท่ีไม่เป็นไปตามปรารถนาหรือตอ้งการ 

(Undesirable consequences) คือผลท่ีจากความผดิพลาดของหนา้ท่ีท่ีขดัขวางการนาํมาซ่ึงความสาํเร็จ 

การศึกษาการเปล่ียนแปลงของสังคมเมืองกบัการวางแผนของชุมชนเมือง นับไดว้่า

เป็นระบบโครงสร้าง  หน้าท่ี  และระบบสังคมอนัหน่ึงซ่ึงมีวิวฒันาการมาจากระบบหรือชุมชนขนาด

เล็กท่ีเรียบง่าย  ไม่ซับซอ้นมาเป็นชุมชนขนาดใหญ่ท่ีมีความซับซ้อนของโครงสร้างและหน้าท่ีของ

ชุมชนในด้านต่างๆ ดงันั้นการแยกย่อยของโครงสร้างหน้าท่ีและการผสมผสานจึงเป็นลกัษณะของ

โครงสร้างทางสังคมของชุมชมเมืองในฐานะท่ีเป็นระบบสังคม  เน่ืองจากชุมชนไม่ว่าจะมีขนาดใดก็

ตาม  ถือไดว้่าเป็นระบบสงัคมๆ หน่ึง การศึกษาการเปล่ียนแปลงทางสงัคมของชุมชนไม่ว่าจะในชนบท

หรือในเมืองสามารถใชก้รอบความคิดและวิธีการเดียวกนั  ส่ิงท่ีแตกต่างกนัก็คือ  การกาํหนดตวัแปรท่ี

จะใชว้ดัการเปล่ียนแปลงทางสงัคมของชุมชนเมือง และชุมชนชนบท 

การศึกษาการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางสังคมของเมือง  สามารถทาํไดโ้ดยดูจากการ

แยกยอ่ยของโครงสร้างและหนา้ท่ีของชุมชนเมือง  ตลอดจนการผสมผสานของส่วนต่างๆ  การแยกยอ่ย

เกิดข้ึนกบัทุกหน้าท่ีของชุมชน ทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม  ความแตกต่างทางเศรษฐกิจ  เป็นการ

กระจายหน้าท่ีและความชาํนาญพิเศษ ในระบบเศรษฐกิจของเมืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต  การบริโภค  

และการกระจายผลผลิตในระดบัของความเจริญท่ีแตกต่างกนั   เมืองจะมีความแตกต่างทางเศรษฐกิจไม่

เท่ากนัแต่อาจจะมีรูปแบบท่ีเหมือนกนั  นั่นคือ  ในช่วงเวลาของการเจริญเติบโตของเมืองหน้าท่ีและ

ความชาํนาญพิเศษอาจจะเกิดข้ึนตามระดบัของความซบัซอ้นเพ่ือ สนองความตอ้งการของประชากร
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เมือง  ความแตกต่างทางเศรษฐกิจอาจจะสังเกตไดจ้ากส่ิงของ  เหตุการณ์  กิจกรรม  หรือสถานบนัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจในเมือง  นอกจากการสังเกตส่ิงท่ีมีอยู่ในเมืองแลว้ยงัอาจจะพิจารณาถึงจาํนวน

ดว้ย  เพ่ือดูระดบัของความซบัซอ้นของเมืองซ่ึงแตกต่างกนั  อาทิเช่น  ตวัแปรท่ีใชว้ดัความแตกต่างทาง

เศรษฐกิจของเมือง  อนัไดแ้ก่  ตวัแปรทางดา้นการผลิต  ซ่ึงอาจดูไดจ้ากโครงสร้างอาชีพของประชากร

ในเมือง  ตวัแปรทางดา้นการกระจายผลผลิต  อาจดูไดจ้ากส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีมีอยู่  เช่น  สถานี

รถไฟฟ้า  สถานีขนสินคา้  สถานีรถประจาํทาง  ท่าเรือ  สนามบิน ฯลฯ และตวัแปรทางดา้นการบริโภค  

เช่น ตลาด  ศูนยก์ารคา้  โรงพยาบาล  คลินิก  โรงภาพยนตร์  ธนาคาร  โรงแรม  และอ่ืนๆ 

ส่วนผสมผสานทางสังคม (Social Integration) ซ่ึงเป็นส่ิงจาํเป็นในการท่ีจะประสาน

ส่วนต่างๆ  ให้เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัก็คือ  แรงท่ีประสานส่วนต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรืองค์กร

ของชุมชนเข้าด้วยกัน  แรงประสานน้ีอาจสังเกตไดจ้ากการมีอยู่ของจาํนวนของส่ิงของ  เหตุการณ์  

ประชามติ กิจกรรม  และสถาบนัท่ีเป็นกลไกทาํใหเ้กิดแรงประสานน้ี ข้ึนในชุมชนเมืองตวัแปรท่ีใชว้ดั

การผสมผสานทางสงัคมของเมือง  ไดแ้ก่  สมาคมต่างๆ เช่นสมาคมส่งเสริมการใชสิ้นคา้ไทย  สมาคม

ช่วยเหลือทางดา้นสงัคมสงเคราะห์  สมาคมศิษยเ์ก่า  สถานีโทรทศัน์  วิทยทุอ้งถ่ิน 

สาํหรับการศึกษาโครงสร้างและหน้าท่ีของการเปล่ียนแปลงทางสงัคมในระดบับุคคล

นั้นไดแ้ก่ การศึกษาลกัษณะทางสังคมของประชากรในเมืองหรือศึกษาความแตกต่างกนัของประชากร 

(Heterogeneity of Population) นั่นเอง เน่ืองจากเมืองเป็นท่ีรวมกลุ่มของคนจาํนวนมาก ยิง่เมืองมีขนาด

ใหญ่ข้ึนเท่าใด ความแตกต่างทางดา้นโครงสร้างและหนา้ท่ี ของประชากรในสังคมนั้นจะมีมากข้ึนดว้ย 

ความแตกต่างน้ีหมายถึงความแตกต่างทางเช้ือชาติ ศาสนา ระดบัการศึกษา อายุ ระดบัรายได ้ภูมิหลงั

ครอบครัว เป็นตน้  

ถึงแมป้ระชากรจะมีความแตกต่างกนัในดา้นต่าง ๆ กิจกรรมพ้ืนฐานของบุคคลจะมี

ลกัษณะคลา้ยคลึงกนัคือ การดาํเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว เช่น การกิน นอน ทาํงาน การเล้ียงดู

บุตร ทาํงานบา้น ฯลฯ การถ่ายทอดค่านิยมและวฒันธรรม เช่นการอบรมสั่งสอน การให้การศึกษาแก่

บุตรหลาน การรับประทานอาหาร การประกอบกิจกรรมทางศาสนา การคบคา้สมาคมกบัผูอ่ื้น การหา

สถานท่ีบนัเทิงพกัผอ่นหยอ่นใจ เช่นการไปสวนสาธารณะ ไปดูหนงั ฟังเพลงกบัเพ่ือน ๆ หรือกบัพ่อแม่

พ่ีนอ้งเป็นตน้  
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2.5 แนวคดิเร่ืองการกลายเป็นคนชายขอบ  

ปัจจุบนัน้ีผูค้นในสังคมไทยนั้นให้ความสาํคญักบัศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยน์้อยลง ดงั

จะเห็นไดว้่า เราไม่ค่อยจะสนใจกบัความเป็นคนของคนอ่ืน ทั้งท่ีพวกเขาเหล่านั้นก็มีชีวิตอยู่ในสังคม

เดียวกบัเรา เช่นเดียวกบัแรงงานก่อสร้าง ท่ีมีความจาํเป็นอยา่งยิ่งในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง จนถูก

ปัจจยัทางสงัคมหลายอยา่งทาํใหต้อ้งเขา้สู่กระบวนการกลายเป็นสินคา้ (Commoditization)  ตอ้งทาํงาน

ท่ีหนักและเส่ียงอนัตรายเพ่ือแลกกบัเงินค่าจา้งท่ีแทบจะไม่เพียงพอกบัค่าครองชีพท่ีเพ่ิมมากข้ึนทุกวนั 

แต่ดว้ยความท่ีอยูห่่างไกลจากโอกาสการเขา้ถึงแหล่งเงินทุน และการจดัสรรทรัพยากรต่าง ๆ ในสังคม 

ซ่ึงเป็นผลมาจากสาเหตุหลายประการไม่วา่จะเป็นระดบัการศึกษาท่ีตํ่า ภาระหน้ีสินจากภาคการเกษตร 

จึงทาํให้กลุ่มคนเหล่าน้ีตอ้งกลายเป็นกลุ่มคนท่ีไร้อาํนาจทางสังคมในการต่อรองต่าง ๆ และยงัถูกติด

ป้าย (Stigmatization) ให้พวกเขากลายเป็นกลุ่มชนชั้นตํ่าของสังคมไป กลายเป็นคนชายขอบของสังคม 

(marginal people) โดยมองพวกเขาว่าเป็นเพียงฟันเฟืองอนัหน่ึงในอาณาจกัรของทุนนิยม 

ซ่ึง สุริยา สมุทคุปต์ิ และพัฒนา กิติอาษา (2542 : 2 ,อ้างถึงใน สุริชัย หวันแก้ว 

2546 :12-13)  ได้ให้ความหมายของกลุ่มคนชายขอบ (marginal people) คือ “..กลุ่มคนท่ีมีชีวิตอยู่

ก่ึงกลางหรือห่างไกลจากศูนยก์ลางทั้งในทางภูมิศาสตร์และสงัคมวฒันธรรม ในทางภูมิศาสตร์ “คนชาย

ขอบ” มกัจะเป็นกลุ่มคนท่ีต้องเคล่ือนยา้ยจากภูมิลาํเนาดั้งเดิมด้วยเหตุผลทางธรรมชาติ เศรษฐกิจ 

การเมืองและสังคมวฒันธรรม การตั้งถ่ินฐาน การประกอบอาชีพหรือวิถีชีวิตของคนกลุ่มน้ีตอ้งเผชิญ

กบัการแก่งแยง่แข่งขนัเพ่ือเขา้ถึงทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดัถูกกีดกนัและเอารัดเอาเปรียบจากคนกลุ่ม

ใหญ่ซ่ึงอยูอ่าศยัในดินแดนหรือหรือเขตภูมิศาสตร์นั้นมาก่อน ในทางสังคมวฒันธรรม “คนชายขอบ” 

ยอ่มกลายเป็นคนกลุ่มน้อยในสังคมใหม่ วฒันธรรมประจาํกลุ่มจึงเป็นวฒันธรรมย่อยท่ีไม่ไดรั้บการ

ยอมรับหรือไดรั้บการเลือกปฏิบติัจากผูค้นในกระแสวฒันธรรมหลกั การเรียนรู้การปรับตวัและการ

ต่อสู้ด้ินรนเพ่ือท่ีจะเอาตวัรอดหรือมีชีวิตอยูภ่ายใตส้ภาพการณ์ดงักล่าวจึงเป็นสาระสาํคญัของวิถีชีวิต

ของประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นวฒันธรรมชายขอบ...”  

พจนานุกรมสังคมวิทยาฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2524 : 166, อา้งถึงใน สุริชัย หวนั

แก้ว 2546: 7) ได้ให้ความหมาย คาํว่า “กลุ่มชายขอบ” เอาไวว้่า “กลุ่มชายขอบ” (marginal group) 

หมายถึง “กลุ่มท่ียงัไม่เป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มใหญ่อย่างสมบูรณ์ กลุ่มท่ีละท้ิงวฒันธรรมเดิมของตนไป

บางส่วน และยงัไม่ไดเ้ป็นท่ียอมรับอย่างสมบูรณ์ในวฒันธรรมใหม่ท่ีกลายมาเป็นวิถีชีวิตของตน คาํน้ี

มกัจะนาํมาใชก้บักลุ่มคนท่ีอพยพยา้ยเขา้มาอยู่ใหม่ในกลุ่มคนน้ีจะมีวฒันธรรมต่าง ๆ ผสมกนัมากมาย 
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ดงันั้นทศันคติ คุณค่า และแบบอย่างพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาจึงมิไดมี้ลกัษณะเป็นของวฒันธรรมใด

วฒันธรรมหน่ึง  

จากส่ิงท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ความเป็นชายขอบนั้ นสามารถมองได้จาก 

“พ้ืนท่ี” ทั้งพ้ืนท่ีในทางภูมิศาสตร์ และพ้ืนท่ีทางสงัคมและวฒันธรรม และข้ึนอยู่กบัความสมัพนัธเ์ชิง

อาํนาจระหว่างผูก้ระทาํและผูถู้กกระทาํ ซ่ึงกระบวนการกลายเป็นคนชายขอบ (Marginalization) นั้น 

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ (2545, อา้งถึงใน อานันท์ กาญจนพนัธุ์ 2549: 5-6) กล่าวไวว้่าเป็นกระบวนการ

ลดทอนความเป็นมนุษย ์ดว้ยความพยายามทาํใหค้นกลายเป็นส่ิงของท่ีตายตวั (Reification) เช่น การทาํ

ให้กลายเป็นสินค้า (Commoditization) และการติดป้ายให้มีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงในแง่ลบ 

(Stigmatization) แต่คนชายขอบมกัไม่ยอมใหต้นตอ้งตกเป็นผูก้ระทาํฝ่ายเดียว ดว้ยความพยายามด้ินรน

ต่อสู้ท่ีจะเลือกกาํหนดสถานการณ์ให้ตวัเองเพ่ือรักษาความเป็นมนุษยข์องพวกเขาไว ้ดงันั้นการศึกษา

เร่ืองของคนชายขอบจึงคงตอ้งให้ความสาํคญักับพลวตัรของความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจในลกัษณะท่ี

สามารถปรับเปล่ียนสลบัท่ีกันไปสลบักันมาอยู่เสมอและไม่ยึดติดกับลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงอย่าง

ตายตวั ตายนยัดงักล่าวกระบวนการเป็นคนชายขอบนั้น อาจจะเกิดข้ึนไดใ้น 2 ทิศทาง ท่ีตรงกนัขา้มกนั 

กล่าวคือในทิศทางแรก ความเป็นชายขอบเกิดข้ึนจากการถูกกีดกนั และถูกลดอาํนาจ หรือถูกติดป้าย แต่

ในอีกดา้นหน่ึงความเป็นชายขอบก็เกิดข้ึนจากการถูกดึงเขา้ร่วมกระบวนการการพฒันา โดยเฉพาะการ

ส่งเสริมการท่องเท่ียวแต่กลบักลายเป็นการดึงให้พวกเขาถูกแปลกแยก ถูกดึงให้พวกเขาถูกแปลกแยก 

ถูกดึงใหเ้ป็นคนชายขอบ เพราะมีสถานภาพเป็นเพียงสินคา้สาํหรับนกัท่องเท่ียวเท่านั้น และกรณีของผู ้

นิยมสินคา้เงินผอ่นก็ถูกทาํใหก้ลายเป็นคนชายขอบได ้เพราะยิง่เขา้ไปมีส่วนร่วมในการบริโภค ก็ยิง่เป็น

ชายขอบในเชิงเศรษฐกิจ ดว้ยการติดหน้ีสินรุงรัง จนไร้ความเป็นตวัของตวัเอง ดงันั้นกระบวนการ

กลายเป็นคนชายขอบ  จึงไม่ไดเ้กิดข้ึนเพราะถูกกีดกนัดา้นเดียว แต่เกิดจากทั้งกระบวนการทั้ง 2 ดา้น 

ทั้งดา้นท่ีถูกผนวกกบัดา้นท่ีถูกกีดกนั ก็สามารถเป็นชายขอบไดท้ั้งคู่ เพราะฉะนั้นประเด็นท่ีสาํคญัก็คือ 

เง่ือนไขอะไรและสาเหตุอะไร ท่ีทาํให้กระบวนการท่ีตรงกันขา้มนั้น ก่อให้เกิดผลอย่างเดียวกนัได้

อยา่งไร ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งอยู่ 3 บริบทดว้ยกนั ในบริบทแรกนั้นชุมชนตอ้งเผชิญกบักระแสของรัฐชาติ ซ่ึง

สร้างแรงกดดนัลงไปในชุมชนต่าง ๆ ภายในประเทศ เช่นการผสมกลมกลืนให้ “กระเหร่ียงกลายเป็น

ไทย” ส่วนรัฐชาติท่ีเน้นการอนุรักษ์ ก็จะสร้างกระแสของการกีดกนัชุมชนต่าง ๆ ออกจากการเขา้ถึง

ทรัพยากร สาํหรับบริบทท่ี 2 นั้น ชุมชนจะตกอยูใ่นกระแสของทุนนิยมและโลกาภิวฒัน์ จนเกิดปัญหา

ในเร่ืองของพ้ืนท่ียนืเดิม ซ่ึงมกัเก่ียวกบัชุมชนภายใตห้น่วยท่ีซบัซอ้น กล่าวคือ หน่วยเดิมเป็นเร่ืองชุมชน

และชาติพนัธุ ์แต่ตอ้งไปยนือยูใ่นกระแสท่ีเช่ียวกรากของทุนนิยม บริโภคนิยมและกระแสโลกาภิวฒัน์ 
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ทาํให้ถูกเปล่ียนความหมาย จนสูญเสียพ้ืนท่ีของความเป็นมนุษยแ์ละบริบทสุดท้ายจะเป็นเร่ืองของ

ตวัตนของผูค้นกลุ่มต่าง ๆ ในช่วงของการเปล่ียนผ่านซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัการก่อตวัของตวัตนไม่ว่าจะ

เป็น ผูบ้ริโภค ผูห้ญิงขายบริการ หรือผูท่ี้เป็นโรคเอดส์ ท่ีตกอยู่ในสถานการณ์ของการเปล่ียนผ่านทาง

สงัคม เช่นในกรณีของคนเป็นเอดส์ท่ีสูญเสียความเป็นคนเพราะถูกติดป้ายว่าเป็นผูไ้ร้ศีลธรรม (อานนัท ์

กาญจนพนัธุ ์2549: 5-6) 

ภายใตบ้ริบทดงักล่าว ในปัจจุบนัน้ีพบว่า ความเป็นคนชายขอบสามารถเกิดข้ึนไดทุ้ก

หนทุกแห่ง ทั้งพ้ืนท่ีในเมือง ในบาร์ ในโรงงาน พ้ืนท่ีก่ึงเมืองก่ึงชนบทจนกระทั่งพ้ืนท่ีสูงในป่าการ

กลายเป็นคนชายขอบจึงอาจเกิดข้ึนไดก้บัทุกคนในเกือบทุกสถานการณ์ข้ึนอยูก่บัมุมมอง ดงันั้นการเป็น

ชายขอบจึงไม่ไดห้มายความว่าเกิดข้ึนเฉพาะบริเวณชายขอบเท่านั้น ความเป็นชายขอบเกิดข้ึนไดทุ้กท่ี

ในทุกหนทุกแห่ง เม่ือมีการกีดกั้นพ้ืนท่ีในรูปของการสร้างพรมแดนข้ึนมาปิดกั้นผูค้นบางกลุ่ม  ซ่ึงคน

กลุ่มน้ีเป็นเหมือนกลุ่มคนท่ีถูกกดทบัไว ้(Subaltern Group) (อานนัท ์กาญจนพนัธุ ์2549: 6) 

 

3. แนวคดิแนวคดิและทฤษฎีที่เกีย่วกบัวฒันธรรม 

 

3.1 แนวคดิการเกดิขึน้ของวฒันธรรม 

  อมรา พงศาพิชญ์  (2544 : 23-24)  ได้อธิบายถึงการเกิดข้ึนของวัฒนธรรมไว้ว่า 

วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนอย่างเป็นกระบวนการเป็นพลวตัร และใช้เวลานาน ระยะแรกมนุษยอ์ยู่

ร่วมกนั  เป็นกลุ่มเลก็ ๆ มีลกัษณะคลา้ยครอบครัวขนาดใหญ่ เม่ือคนกลุ่มเลก็อาศยัอยูด่ว้ยกนัก็สามารถ

เขา้ใจกนั และประพฤติปฏิบติัต่อกนัได ้โดยไม่มีความขดัแยง้เท่าใดนกั เม่ือสงัคมมีขนาดใหญ่ข้ึน มีคน

หลายครอบครัวอาศยัอยู่รวมกนัการใชชี้วิตอาจแตกต่างกนับ้าง ความคิดอาจไม่สอดคลอ้งกัน และ

ปัญหาเร่ืองความขดัแยง้คงจะตามมา ฉะนั้น เม่ือสังคมมีขนาดใหญ่ข้ึนก็จาํเป็นจะต้องมีระบบและ

ระเบียบมากข้ึน ตอ้งมีการตกลงกันว่า อะไรควรทาํอะไรไม่ควรทาํ ข้อตกลงต่างๆเก่ียวกับวิถีชีวิต 

เก่ียวกบัความประพฤติปฏิบติัเก่ียวกบัความคิดความเช่ือซ่ึงอาจเรียกรวม ๆ ว่าวฒันธรรมจึงเกิดข้ึนใน

สงัคมมนุษย ์ 

 นอกจากน้ี การเกิดวฒันธรรมยงัอาจอธิบายไดท้างดา้นความตอ้งการของ มนุษยแ์ละ

สตัวค์วามตอ้งการของมนุษยมี์อยูห่ลายระดบั ระดบัแรกคือความตอ้งการขั้นมูลฐานทางชีววิทยา ระดบั

ท่ีสองคือ ความตอ้งการซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือความตอ้งการขั้นแรกไดรั้บการตอบสนองแลว้ และเป็นความ

ตอ้งการอย่างอ่ืนนอกจากความต้องการทางชีวิทยา อาจเรียกได้ว่าเป็นความตอ้งการทางสังคมการ
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ตอบสนองความตอ้งการขั้นท่ีสองหรือความตอ้งการทางสงัคม คือตน้เหตุของการเกิดวฒันธรรมและ

เม่ือเกิดวฒันธรรมแลว้ ความตอ้งการอ่ืนๆ ก็อาจเกิดข้ึนตามมาอีก วิธีการทาํมาหาเล้ียงชีพ ถือเป็นการ

ตอบสนองความตอ้งการท่ีอยู่เหนือความอยูร่อดและวิถีการผลิตเพ่ือยงัชีพก็นับเป็น รูปแบบหน่ึงของ

วฒันธรรม ซ่ึงมนุษยแ์ต่ละเผ่าพนัธุอ์าจคิดข้ึนมาตามสภาพแวดลอ้มของตวั ความต้องการท่ีเกิดข้ึน

หลงัจากมีวฒันธรรมแลว้คือ ความตอ้งการความสะดวกสบาย ความหรูหรา และเป็นเหตุให้มนุษยใ์น

บางสังคมพยายามคิดประดิษฐ์ปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ให้สะดวกสบายกว่าเดิม มีผลทาํให้สังคม

เจริญข้ึน ความเจริญทางเทคโนโลยเีกิดข้ึนได ้เม่ือความตอ้งการทางชีววิทยาไดรั้บการตอบสนองแลว้มี

การสร้างวฒันธรรมข้ึนมาด้วย  แต่การตอบสนองความต้องการมูลฐานทางชีววิทยาน้ีไม่ถือว่าเป็น

วฒันธรรม เพราะเป็นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติและเป็นกิจกรรมสากลเหมือนกนัคลา้ยกนัในทุก

สังคม เม่ือเป็นพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติตามสญัชาติญาณก็หมายความว่า พฤติกรรมเหล่าน้ี

ไม่ไดเ้กิดจากการเรียนรู้ รวมความว่ามนุษยแ์ละสัตวมี์ความตอ้งการขั้นมูลฐานทางชีววิทยา และการ

ตอบสนองทางชีววิทยาซ่ึงมนุษยแ์ละสตัวก์ระทาํตามสัญชาติญาณและตามธรรมชาติน้ีไม่ถือว่าเป็น

วฒันธรรม แต่มนุษยต่์างจากสตัวเ์พราะมีพฤติกรรมท่ีปฏิบติัจากรุ่นหน่ึงไปสู่รุ่นต่อไป เป็นพฤติกรรมท่ี

เกิดจากการเรียนรู้ 

  ณรงค์ เส็งประชา (2541:44-45) ได้อธิบายถึงความเป็นมาของวัฒนธรรมไว้ว่า 

วฒันธรรมของมนุษยเ์ร่ิมแรกย่อมมีลกัษณะง่าย ๆ เช่น ในการทาํมาหากิน เม่ือหิวก็ออกไปล่าสตัว ์หรือ

เก็บของป่าโดยอาศยัมือ และกาํลงักาย เพ่ือจบัสตัว ์หรือเก็บผลไม ้ต่อมาจึงค่อยๆ รู้จกัใชเ้คร่ืองมือ และ 

เทคนิควิธีในการทาํมาหากิน    เคร่ืองมือช้ินแรกของมนุษย ์ คือ  กอ้นหินใชส้าํหรับทุบสัตว ์ตดัหรือขุด

รากไม ้กอ้นหินท่ีใชใ้นระยะแรกๆ ยงัไม่ไดท้าํให้แหลมเก็บกอ้นหินท่ีไดม้าลกัษณะอย่างไรก็ใชอ้ย่าง

นั้น  ต่อมาคงดว้ยเหตุบงัเอิญพบว่ากอ้นหินท่ีมีความแหลมมีคุณภาพมากกว่า  ภายหลงัจึงเลือกกอ้นหิน

ในลกัษณะนั้น  และต่อมาจึงสามารถกะเทาะหินใหมี้ความแหลมคมเพ่ือการใชง้าน  เคร่ืองมือเคร่ืองใช้

ในการล่าสัตวแ์ละเก็บของป่าจึงค่อยๆ พฒันาข้ึนจากการใชก้อ้นหินประกอบกบัมือ (Hand ax) ค่อยๆ 

พฒันาไปเป็น  ขวาน  หอก  ธนู  ฯลฯ  วฒันธรรมในดา้นอ่ืน ๆ  ยอ่มจะพฒันาไปเร่ือยในทาํนองคลา้ย ๆ 

กนั   อีกตวัอย่างหน่ึง  ไดแ้ก่  ยานพาหนะ แรก ๆ  คงใชอุ้ปกรณ์ท่ีเรียกว่า ลากเล่ือน (Sled) หรืออุปกรณ์

ท่ีมีส่วนสาํหรับวางส่ิงของ และมีส่วนสาํหรับลาก เปรียบเทียบไดก้บัการเล่นลากเล่ือนของเด็กๆ โดยใช้

กาบใบของตน้หมากท่ีแห้งและหล่นลงมา  เด็กก็จะนาํเอามาใหเ้พ่ือนนั่งบนกาบหมาก  แลว้ตวัเองก็จะ

จบัท่ีส่วนกา้นใบแลว้ผลดักนัลาก  ระยะต่อๆ มา ยานพาหนะยอ่มค่อยๆ พฒันาไปเป็นยานพาหนะท่ีมี

ลอ้  เป็นเกวียน  ใชส้ตัวล์าก  ต่อมาก็พฒันาไปเป็นรถมา้  รถยนต ์ ฯลฯ 
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  ในส่วนของวฒันธรรมท่ีไม่ใช่วตัถุก็ยอ่มจะตอ้งพฒันา  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เม่ือมีมนุษย์

มากข้ึนจาํเป็นตอ้งจดัระเบียบในการอยูร่่วมกนั ตอ้งสร้างบรรทดัฐานต่างๆ  ข้ึนไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการทาํ

มาหากิน  การอยูร่่วมกนัเป็นครอบครัวเป็นสงัคมคติและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัศาสนา ฯลฯ  ทั้งน้ีเพ่ือให้มี

ความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัมิฉะนั้นจะไม่มีความสุข  ตัวอย่างเช่น  ถา้ไม่มีการกาํหนดรูปแบบและแนว

ปฏิบติัท่ีดีเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทางเพศ  และความสมัพนัธร์ะหว่างผูใ้หก้าํเนิดกบัผูสื้บสายโลหิตจะทาํ

ใหเ้กิดความสบัสนลูกไม่เช่ือฟังพ่อแม่ ลูกอาจมีความสมัพนัธท์างเพศกบัแม่  พ่ออาจไม่เล้ียงดูลูก  แต่ถา้

กาํหนดบรรทดัฐานไวเ้ป็นแนวปฏิบติั  เช่น  ชายและหญิงจะมีความสมัพนัธ์ทางเพศต่อกนั  ตอ้งเขา้พิธี

แต่งงานกนัก่อน ผูช้ายจะมีภรรยาไดค้นเดียวและผกูพนักนัโดยตลอดชีวิตกบัคู่สมรส ไม่ใช่อยากจะไปมี

ความสมัพนัธท์างเพศกบัใครก็ไดต้ามใจตนเอง  คู่แต่งงานเม่ือมีลูกตอ้งเล้ียงดูลูก  ไม่ใช่มีแลว้ก็ปล่อยท้ิง 

ฯลฯ มนุษยส์ร้างวฒันธรรม ข้ึนมาใช้ เพ่ือควบคุมสภาพแวดลอ้มทั้งสภาพแวดลอ้มธรรมชาติและ

สภาพแวดลอ้มสงัคม เพ่ือก่อใหเ้กิดผลดีต่อการดาํรงชีวิตและวฒันธรรมท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนมานั้น ยอ่มมา

จากความคิดสร้างสรรค์อนัเกิดจากประสบการณ์  และปัญญาความรู้ วฒันธรรมเร่ิมแรกท่ีมนุษยส์ร้าง

ข้ึน  ถา้ไม่สามารถช่วยแกปั้ญหาและสนองความตอ้งการไดดี้เท่าท่ีควร มนุษยย์อ่มจะปรับปรุงแกไ้ขให้

ดีข้ึนเร่ือยๆ และนั้นก็คือ วฒันธรรมท่ีเกิดข้ึนหรือมีมาก่อนย่อมเป็นพ้ืนฐานในการพฒันาวฒันธรรมใน

สมยัต่อ ๆ มา (ณรงค ์เส็งประชา 2541:44-45) 
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แผนภาพท่ี 1 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่าง มนุษย ์วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม 

ท่ีมา  ณรงค ์เส็งประชา, มนุษยก์บัสงัคม (กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส. พร้ินต้ิง เฮา้ส์,2541), 45 

 

3.2 ความหมายของวฒันธรรม 

  คาํว่า “วฒันธรรม” เป็นคาํท่ี พลตรี พระเจา้วรวงศเ์ธอ กรมหม่ืนนราธิปพงศป์ระพนัธ์

ทรงบญัญติัข้ึน และไดมี้การใชเ้ป็นหลกัฐานทางราชกาลคร้ังแรก เม่ือปี พ.ศ. 2483 โดยทรงแปลมาจาก

ภาษาองักฤษคือ culture ซ่ึงเป็นคาํท่ีมาจาก cultura ในภาษลาติน อนัหมายถึงการเพาะปลูกหรือการ

ปลูกฝัง (จาํนงค ์อดิวฒันสิทธ์ิ และคณะ 2547:15) 

ตามพระราชบญัญติัวฒันธรรมแห่งชาติ  พ.ศ.2485  ไดใ้ห้ความหมายว่า  วฒันธรรม 

คือลกัษณะท่ีแสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  กลมเกลียวกา้วหน้าของชาติและ

ศีลธรรมอนัดีของประชาชน (ณรงค ์เส็งประชา 2541:46) 

งามพิศ สตัยส์งวน (2543 : 21) ไดก้ล่าวว่า วฒันธรรม (culture) มาจากรากศพัท์ภาษา

ลาติน2 คาํคือ colere แปลว่าปลูกฝังหรือสัง่สอน และคาํว่า cultus แปลว่าการปลูกฝังหรือการอบรม เม่ือ

      มนุษย ์

     ความรู้ ประสบการณ์ 

   วฒันธรรม 

วฒันธรรมทางวตัถุ   วฒันธรรมท่ีไม่ใช่วตัถุ 

 ควบคุมส่ิงแวดลอ้ม 
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รวมกนัไดค้าํว่า ในภาษาองักฤษ เม่ือใชใ้นความหมายท่ีกวา้งหมายถึง กระบวนการเรียนรู้ท่ีตกทอดเป็น

มรดกทางสงัคม  

เอ๊ดวาร์ด ไทเล่อร์1

2 (Edward Tylor 1871:1 อา้งถึงใน งามพิศ สัตยส์งวน 2543:21) ได้

นิยามคาํว่าวฒันธรรมว่า “วฒันธรรมคือส่ิงทั้งหมดท่ีมีลกัษณะซับซ้อน ซ่ึงรวมทั้งความรู้ความเช่ือ 

ศิลปะ จริยธรรม กฎหมาย ประเพณี และความสามารถอ่ืน ๆ รวมทั้งอุปนิสัยต่าง ๆ ท่ีมนุษยไ์ดม้าโดย

การเรียนรู้จากการเป็นสมาชิกของสงัคม” 

ไวท้์ (White 1947:693 อา้งถึงใน งามพิศ สัตยส์งวน 2543:21) ให้คาํนิยามวฒันธรรม

ว่า “คือการจดัระเบียบของปรากฏการณ์ต่าง ๆ กล่าวคือเป็นการจดัระเบียบของการกระทาํต่าง ๆ หรือ

แบบแผนพฤติกรรมต่าง ๆ การจดัระเบียบของความคิดต่าง ๆ เช่นความเช่ือความรู้ต่าง ๆ และเป็นการ

จดัระเบียบของความรู้สึกท่ีผูกพนัอยู่กบัส่ิงต่าง ๆ เช่น ทศันคติ การจดัระเบียบดงักล่าวข้ึนอยู่กบัการใช้

ระบบสัญลกัษณ์ วฒันธรรมเร่ิมมีข้ึน เม่ือมนุษยก์ลายเป็นสตัวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมท่ีมีการแสดงออกโดยใช้

ระบบสญัลกัษณ์ เพราะลกัษณะสาํคญัเหล่าน้ี ทาํใหว้ฒันธรรมถ่ายทอดจากคน ๆ หน่ึงไปยงัอีกคนหน่ึง

ได ้

คูณ (Coon 1954:5 อา้งถึงในงามพิศ สัตยส์งวน 2543:21) นิยามว่า “วฒันธรรม คือ 

ผลรวมทั้งหมดของวิธีต่างๆ ท่ีทาํใหม้นุษยมี์ชีวิตอยูไ่ด ้และมีการถ่ายทอดจากชัว่ชีวิตหน่ึงไปอีกชัว่ชีวิต

หน่ึงโดยการเรียนรู้” 

ลินตั้น (Linton 1955:29 อา้งถึงในงามพิศ สัตยส์งวน 2543:22) นิยามว่าวฒันธรรมว่า 

“คือคนกลุ่มหน่ึงท่ีจดัระเบียบแลว้ ท่ีมีแบบแผนพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการเรียนรู้อนัเป็นลกัษณะ

ของสงัคมท่ีเฉพาะสงัคมหน่ึง” 

โครเบอ้ร์ (Kroeber 1953:29 อา้งถึงในงามพิศ สตัยส์งวน 2543:22) นิยามวฒันธรรมว่า 

“วฒันธรรมประกอบไปดว้ยแบบแผนพฤติกรรมท่ีไดม้าโดยการเรียนรู้ และท่ีถ่ายทอดจากรุ่นหน่ึงไปยงั

อีกรุ่นหน่ึงโดยใชร้ะบบสัญลกัษณ์นั้น เป็นผลสาํเร็จท่ีแตกต่างกนัไปในกลุ่มชนต่าง ๆ วฒันธรรมยงั

รวมถึงเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้มนุษยส์ร้างข้ึนมา ส่วนประกอบของวฒันธรรมยงัประกอบไปดว้ย ความคิด

ตามประเพณี (ท่ีมีประวติัศาสตร์และการเลือกมาจากหลาย ๆ อย่าง) และค่านิยมท่ีติดตามมาระบบ

วฒันธรรม นั้นอาจพิจารณาในแง่หน่ึงว่าเป็นผลผลิตของการกระทาํ และในอีกแง่หน่ึง มนัเป็นเง่ือนไขท่ี

จะทาํใหเ้กิดการกระทาํต่าง ๆ ต่อไป”   

                                                
2 เอ๊ดวาร์ด ไทเล่อร์ (Edward Tylor) ศาสตราจารยท์างมานุษยวทิยาคนแรกของโลกชาวองักฤษ 
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บิดนีย ์(Bidney 1968:23 อา้งถึงในงามพิศ สัตยส์งวน 2543:22) นิยามวฒันธรรมว่า 

“เป็นส่ิงท่ีมนุษยไ์ดม้าโดยการเรียนรู้ หรือเป็นพฤติกรรมท่ีเกิดจาการอบรมสัง่สอน รวมทั้งความคิดของ

ปัจเจกชนต่าง ๆ  ภายในสงัคมนั้นและความฉลาดเฉลียว ศิลปะ ความคิดทางสงัคม และสถาบนัท่ีสมาชิก

ของสงัคมมกัยอมรับร่วมกนั และท่ีสมาชิกพยายามปฏิบติัร่วมกนั”  

นอกจากน้ี นกัมานุษยวิทยายงัไดใ้ห ้ความหมายท่ีแตกต่างกนัออกไป ตามการสาํรวจ

ของ โครเบอร์ (A.L. Kroeber) และไคลด์ คลกัคอน (Clyde Kluckhohn)2

3 ได้สาํรวจงานเขียนของนัก

มานุษยวิทยา และพบว่าไดมี้การให้ความหมายของคาํว่า วฒันธรรม ต่างกนัออกไปถึง 100 ความหมาย 

โดยส่วนใหญ่แลว้คาํจาํกัดความจะเน้นไปท่ีระบบความเช่ือ (belief system) และค่านิยมทางสังคม 

(social values) วฒันธรรมมิใช่พฤติกรรมท่ีสังเกตเห็นได ้แต่เป็นระบบความเช่ือและค่านิยมทางสงัคม

ซ่ึงอยู่เบ้ืองหลงัพฤติกรรมมนุษย ์วฒันธรรม คือกฎระเบียบหรือมาตรฐานของพฤติกรรมท่ีคนในสังคม

ยอมรับวฒันธรรม คือวิถีชีวิต (way of life) ของคนในสงัคม (ยศ สนัตสมบติั 2548:11)  

  ปัจจุบนัน้ีนักสังคมวิทยาเห็นว่า  วฒันธรรม คือ  ความรู้   ความเช่ือ  และวิธีในการ

กระทาํทุกส่ิงทุกอย่าง  ซ่ึงมนุษยไ์ดมี้ส่วนร่วมในฐานะเป็นสมาชิกของสงัคม  และไดมี้การถ่ายถอดจาก

คนอีกรุ่นหน่ึงไปยงัอีกรุ่นหน่ึง วิถีการกระทาํ (Way of doing things)   นั้นเป็นตน้ว่า การทาํงาน การกิน

อยูก่ารหลบันอน ฯลฯ สงัคมวิทยาถือว่า วฒันธรรมเป็นศพัทท์างวิชาการ (Technical vocabulary) ซ่ึงใน

ทศันะของสงัคมวิทยา หมายถึง วิธีการดาํเนินชีวิต แบบแผนแห่งพฤติกรรม และบรรดาผลงานทั้งมวล

มนุษยไ์ดส้ร้างสรรคข้ึ์นตลอดจนความคิด ความเช่ือความรู้ ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีเกดจากการเรียนรู้ การสร้าง

สมของมนุษย ์และสามารถถ่ายทอดกนัไดจ้ากสงัคมหน่ึงไปยงัอีกสงัคมแห่งหน่ึง จากคนรุ่นหน่ึงไปยงั

คนรุ่นต่อไป 

สรุปไดว้่า  วฒันธรรม  คือ  ทุกส่ิงทุกอย่างทั้งท่ีเป็นวตัถุและไม่ใช่วตัถุซ่ึงมนุษยส์ร้าง

ข้ึนเพ่ือนาํเอามาใชช่้วยพฒันาชีวิตความเป็นอยูใ่นสงัคม ซ่ึงจะรวมถึงช่วยแกปั้ญญาและช่วยสนองความ

ตอ้งการของสงัคม (ณรงค ์เส็งประชา 2541:46-47) 

 

 

 

                                                
3 ยศ สนัตสมบตัิ.มนุษยก์บัวฒันธรรม(กรุงเทพ : สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2548, 11) อา้งจาก Alfred L. Kroeber and C.Kluckhohn, 
“Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions” (Harvard University, Paper of the Peabody 
Museum of American Archaeology and Ethnology, Vol.47, 1952). 
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3.3 ลกัษณะของวฒันธรรม 

  จากการศึกษาวฒันธรรมต่างๆทัว่โลก นกัมานุษยวิทยาไดส้รุปลกัษณะพ้ืนฐานท่ีสาํคญั

ของวฒันธรรมไดด้งัน้ี คือ  

3.3.1ว ัฒนธรรมเป็นความคิดร่วม (shared ideas) และค่านิยมทางสังคมซ่ึงเป็น

ตวักาํหนดมาตรฐานของพฤติกรรมคนในวฒันธรรมเดียวกนัจะสามารถคาดคะเนพฤติกรรมของผูอ่ื้นใน

สถานการณ์ต่าง ๆ ไดซ่ึ้งทาํใหพ้ฤติกรรมของเขามีความสอดคลอ้งตอ้งกนักบัผูอ่ื้น 

3.3.2 วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีมนุษยเ์รียนรู้ (culture is learned) ทีละเล็กทีละน้อยจากการ

เกิดและเติบโตมาในสงัคมแห่งหน่ึง วฒันธรรมเปรียบเสมือน “มรดกทางสงัคม” ไดรั้บการถ่ายทอดจาก

คนรุ่นหน่ึงสู่รุ่นหน่ึง โดยผ่านกระบวนการถ่ายทอดทางวฒันธรรม หรือกระบวนการเรียนรู้ทาง

วฒันธรรม (enculturation) ซ่ึงรวมทั้งการอบรมสั่งสอน และประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีมนุษยไ์ดรั้บสั่งสม

มาจากการเป็นสมาชิกสังคม จากกระบวนการเรียนรู้วฒันธรรมน้ี มนุษยส์ามารถเขา้ใจไดว้่าตนควรมี

พฤติกรรมเช่นไรในสถานการณ์ต่าง ๆ มนุษยจ์ะยอมรับเอาทศันคติ ค่านิยมและความเช่ือมาเป็นของตน  

3.3.3 วฒันธรรมมีพ้ืนฐานมาจากการใชส้ญัลกัษณ์ (symbol) พฤติกรรมของมนุษยมี์ตน้

กาํเนิดมาจากการใชส้ัญลกัษณ์ ชีวิตประจาํวนัของเราเก่ียวขอ้งกบัสญัลกัษณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น เงินตรา 

สญัญาณไปจราจร หรือสญัลกัษณ์ทางศาสนา สญัลกัษณ์สาํคญัท่ีมนุษยใ์ชก้็คือ ภาษา ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือ

ส่ือความหมายระหว่างกนัและกนั นอกจากนั้นภาษาและระบบสัญลกัษณ์อ่ืน ๆ ยงัช่วยให้มนุษยเ์ก็บ

รวบรวมความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัธรรมชาติอยา่งเป็นระบบและสามารถถ่ายทอดความรู้นั้น ไปยงัคน

รุ่นหลงัต่อไป 

3.3.4 วฒันธรรมเป็นองค์รวมของความรู้และภูมิปัญญา ในลกัษณะน้ีวฒันธรรมมี

หน้าท่ีสนองตอบ ความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ เช่นสอนให้มนุษย์รู้จักการหาอาหารอย่างมี

ประสิทธิภาพ วางกฎเกณฑ์ให้มนุษย ์วางกฎเกณฑใ์ห้มนุษยมี์ระเบียบแบบแผนเพ่ือให้สงัคมทาํงานได้

อยา่งมีระบบ นอกจากนั้น วฒันธรรมยงัช่วยใหม้นุษยป์รับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้ม เป็นพ้ืนฐานของการ

พฒันาเทคโนโลยเีพ่ือความเจริญและความอยูร่อดของมนุษย ์ 

3.3.5 วฒันธรรมคือกระบวนการท่ีมนุษยก์าํหนดนิยามความหมายให้กบัชีวิต และส่ิง

ต่าง ๆ ท่ีอยูร่อบตวัเรา เช่น มนุษยทุ์กหนทุกแห่งทัว่โลกพยายาม กาํหนดนิยามความหมายของชีวิต และ

กระบวนการกาํหนดนิยามความหมายใหก้บัชีวติอาจจะออกมาในรูปแบบความเช่ือทางศาสนา พิธีกรรม 

ฯลฯ เม่ือมนุษยใ์นสังคมแห่งหน่ึงพยายามกาํหนดนิยามความหมายของคาํว่าอาํนาจ กระบวนการ

กาํหนดความหมายดงักล่าวย่อมกลายมาเป็นการสร้าง “แนวความคิด” พ้ืนฐานของระบบการเมืองการ
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ปกครองสังคมนั้น ในกระบวนการกาํหนดนิยามความหมายให้กบัชีวิตและส่ิงต่างๆ น้ีเอง มนุษยไ์ด้

สร้าง “สถาบนั” หรือ “องค์กร” ข้ึนมาเพ่ือทาํหน้าท่ีรองรับการตีความดงักล่าวขา้งตน้ เช่นเม่ือมีการ

กาํหนดนิยามความหมายของอาํนาจ ก็ย่อมมีการจดัตั้งองค์กรหรือสถาบนัทางการเมืองข้ึนมาตามการ

ตีความดงักล่าว การตีความในทุก ๆ ดา้นยอ่มมีการเปล่ียนแปลงในรูปแบบเน้ือหาและสถาบนัทางสงัคม

ตามไปดว้ย  

3.3.6 วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีไม่หยุดน่ิงหากแต่มีการเปล่ียนแปลง (change) และปรับตวั 

(adaptive) อยู่ตลอดเวลาการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมมีสาเหตุหลายประการ เช่นการเปล่ียนแปลง

อาจเป็นผลมาจากการแพร่กระจายทางวฒันธรรม (diffusion) เช่นความคิดและค่านิยมท่ีมีผลมาจาก

วฒันธรรมอ่ืน และมีอิทธิพลก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงและการยอมรับในวฒันธรรมของเรา การ

เปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมยงัอาจเกิดจากการเปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลยี ซ่ึงเป็นความพยายาม

ของมนุษยใ์นการควบคุมธรรมชาติ และใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน เม่ือเทคโนโลยทีางการ

ผลิตเปล่ียนแปลงไป วฒันธรรมก็จะเปล่ียนแปลงตามไปดว้ยหากเทคโนโลยเีปล่ียนแปลงเร็วจนเกินไป

จนกระทั่ง วฒันธรรมและประเพณีไม่อาจเปล่ียนแปลงตามไดท้นั ก็อาจส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ท่ี

เรียกว่า “วฒันธรรมลา้” (culture lag) และทาํใหม้นุษยใ์นสงัคมนั้นเกิดความรู้สึกแปลกแยก (alienation) 

หรืออาจมีผลกระทบรุนแรงถึงขั้นทาํใหว้ฒันธรรมเกิดการแตกสลายไป (ยศ สนัตสมบติั 2548 : 11-13) 

 

 3.4 หน้าที่ของวฒันธรรม 

  จาํนงค์ อดิวฒันสิทธ์ิ และคณะ (2547:18-20) ได้อธิบายถึงหน้าท่ีของวฒันธรรมท่ี

สาํคญั ไวด้งัน้ี 

  3.4.1 เป็นตวักาํหนด รูปแบบของสถาบนั มนุษยส์ามารถแกปั้ญหาต่าง ๆ โดยอาศยัการ

ก่อตั้งสถาบนัต่าง ๆ ข้ึนมาสถาบนัต่าง ๆ เหล่าน้ีจะช่วยให้มนุษยจ์ดัระเบียบพฤติกรรมของตนเองและ

แสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสม โดยมีวฒันธรรมเป็นตวักาํหนดรูปแบบของสถาบนั เช่นรูปแบบครอบครัว

ในสถาบนัครอบครัว เป็นตน้ 

  3.4.2  เป็นตวักาํหนดบทบาทความสัมพนัธ์หรือ พฤติกรรมของมนุษย ์ทั้งน้ีโดยผ่าน

กระบวนการอบรมให้รู้ระเบียบสังคม ซ่ึงกลุ่มสังคมต่าง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่กลุ่มครอบครัวซ่ึงไดท้าํ

หน้าท่ีในการถ่ายทอดวฒันธรรมเก่ียวกบับทบาทตามฐานะตาํแหน่งของความสัมพนัธ์ทางสังคม อาทิ 

แบบการมีครอบครัว แบบของการเล้ียงดูบุตร หลาน และแบบของการแต่งงาน วฒันธรรมอนัเป็น
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ตวักาํหนดแบบของความสัมพนัธ์ พฤติกรรมของมนุษยน้ี์จะเป็นเคร่ืองช้ีทางแนะนาํ รวมทั้งกาํหนด

บทลงโทษและใหร้างวลัแก่คนในสงัคมดว้ย 

  3.4.3 ทําหน้าท่ีควบคุมสังคม การควบคุมทางสังคมเป็นมนดกทางวัฒนธรรมท่ี

เฉพาะเจาะจงเก่ียวกับการใช้ช้ีวดัการแสดงออกของบุคคล และส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนหากไม่ปฏิบัติหรือ

ประพฤติตามมาตรฐานท่ีตั้งเอาไวโ้ดยสังคมหรือกลุ่มของคน การควบคุมทางสงัคมน้ีอาจอยูใ่นรูปของ

กลุ่มท่ีเป็นทางการท่ีอาศยักฎเกณฑ์ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีวางไวห้รือตราเป็นกฎหมาย สามารอา้งอิงยึดถือ

เป็นหลกัฐานได้ทุกท่ีทุกเวลา และการควบคุมท่ีไม่เป็นทางการอนัได้แก่ ขนบธรรมเนียมและกฎ

ศีลธรรม เป็นตน้ 

  3.4.4 ทาํหน้าท่ีเป็นเคร่ืองหมาย หรือเป็นสัญลกัษณ์ท่ีแสดงว่าสังคมหน่ึงแตกต่างไป

จากอีกสงัคมหน่ึง วฒันธรรมเป็นสญัลกัษณ์ของสงัคมเช่นเดียวกบับุคลิกภาพของบุคคลแต่ละคน ส่วน

ท่ีเป็นนามธรรมของบุคลิกภาพคือ ความเช่ือ ความสนใจ ทัศนคติ ความรู้ ความสามารถ ความคิด

สร้างสรรค ์ซ่ึงเปรียบไดก้บัวฒันธรรมแบบไม่ใช่วตัถุของสังคม  ส่วนท่ีมองเห็นไดข้องบุคลิกภาพ เช่น 

รูปลกัษณ์ การนุ่งห่มสวมใสเส้ือผา้ ตลอดจนท่าทางการเดิน การพูด เป็นเสมือนวฒันธรรมประเภทวตัถุ

ธรรมของสงัคม 

  3.4.5 ทาํให้เกิดความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกันในสังคม เกิดความเป็นปึกแผ่น ความ

จงรักภกัดี และอุทิศตนให้กบัสังคม ทาํให้สงัคมอยู่รอด เพราะว่าการใชว้ฒันธรรมเดียวกนัของคนใน

สงัคมทาํใหบุ้คคลเกิดความรู้สึกเป็นกลุ่มเดียวกนั มีจิตสาํนึกของความเป็นเจา้ของร่วมกนัจึงก่อให้เกิด

ความรัก ความหวงแหน และพร้อมท่ีจะปกป้องเพ่ือให้ วฒันธรรมอนัเป็นส่วนรวมของตนยงัคงอยู่

สืบไป 

  3.4.6 เป็นปัจจัยท่ีสําคัญในการสร้างหล่อหลอมบุคลิกภาพทางสังคมให้แก่สมาชิก 

บุคลิกภาพเป็นผลรวมความสัมพันธ์ระหว่างสภาพร่างกาย และการแสดงออกของจิตใจและ

ประสบการณ์ท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมนั้น ดงันั้น ตวักาํหนดบุคลิกภาพจึงน่าจะไดแ้ก่ลกัษณะทางชีวภาพ

และลกัษณะทางวฒันธรรม กล่าวคือบุคลิกภาพของบุคคลส่วนหน่ึงเป็นผลท่ีมาจากลกัษณะทางชีวภาพ 

อีกส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการอยูร่่วมติดต่อสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น เพราะทาํให้บุคคลไดรั้บการอบรมขดัเกลา

ทางสังคมจากกลุ่มและตวัแทนในการขดัเกลาท่ีถ่ายทอดวฒันธรรม ส่ิงท่ีถ่ายทอดก็คือแบบแผนหรือ 

วิธีการและกฎเกณฑใ์นการดาํเนินชีวิตทาํใหบุ้คคลมีบุคลิกภาพแตกต่างกนัไปในแต่ละสงัคม 

  3.4.7 ทาํให้สมาชิกแต่ละสังคมตระหนักถึงความหมาย และวตัถุประสงค์การมีชีวิต

ของตนเองอนัเป็นความหายของสถานการณ์และท่ีเก่ียวกับทศันคติและค่านิยม และจุดหมายทาง 
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วฒันธรรมแต่ละอย่างมีวิธีการท่ีละเอียดอ่อนแตกต่างกัน ซ่ึงช่วยอธิบายความหมายของแต่ละ

สถานการณ์ท่ีแตกต่างกนัด้วย วฒันธรรมอธิบายความหมายเก่ียวกบัทัศนคติ ค่านิยม และจุดหมาย

ปลายทางของคนกล่าวคือ บุคคลยอ่มอยู่ในภาวะท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะรู้สึกและปฏิบติัดว้ยวิธีการบางอยา่ง 

(ทศันคติ) โดยมีวฒันธรรมเป็นตวัแบบท่ีกาํหนดว่าส่ิงใดเป็นส่ิงท่ีดีงาม เป็นส่ิงท่ีน่าปรารถนา (ค่านิยม) 

ซ่ึงกลายมาเป็นจุดหายหรือส่ิงท่ีบุคคลจะพึงบรรลุถึงและเป็นส่ิงเหมาะสมในการดาํเนินชีวติ 

  3.4.8 สร้างหรือจัดแบบความประพฤติเพ่ือว่าบุคคลจะไดป้ฏิบัติตาม โดยไม่จาํเป็น

จะตอ้งคิดหาวีการประพฤติปฏิบติัตนโดยไม่จาํเป็น ทั้งน้ีโดยผ่านกระบวนการถ่ายทอดหรือบรมให้รู้

ระเบียบทางสงัคมเก่ียวกบั บทบาทความคาดหวงั บรรทดัฐานทางสงัคมต่าง ๆ เป็นตน้ 

 

 3.5 ประเภทของวฒันธรรม 

  ณรงค์ เส็งประชา (2541:48-49) ไดอ้ธิบายถึงการแบ่งประเภทของวฒันธรรมไวด้งัน้ี 

วฒันธรรมแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได ้2 ประเภท คือ วฒันธรรมท่ีเป็นวตัถุ (Material culture) กบั

วฒันธรรมท่ีไม่ใช่วตัถุ (Nonmaterial culture) 

  วฒันธรรมท่ีเป็นวตัถุ  ไดแ้ก่  ส่ิงประดิษฐ์ซ่ึงมนุษยไ์ด้คิดค้นสร้างข้ึน  เป็นตน้ว่า  

ส่ิงของเคร่ืองใชใ้นครัวเรือน  อาคารบา้นเรือน  รถยนต ์ ปากกา  นาฬิกา ฯลฯ 

  วฒันธรรมท่ีไม่ใช่วตัถุ  ไดแ้ก่  แบบแผนในการดาํเนินชีวิต  ความคิด  ความเช่ือ  ภาษา 

 ศีลธรรม วิธีการกระทาํ ฯลฯ  

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 2 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างประเภทของวฒันธรรม 

ท่ีมา  ณรงค ์เส็งประชา, มนุษยก์บัสงัคม (กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส. พร้ินต้ิง เฮา้ส์,2541), 48 

 

 

       วฒันธรรม 

วฒันธรรมท่ีเป็นวตัถุ วฒันธรรมท่ีไม่ใช่วตัถุ 
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การแบ่งประเภทของวฒันธรรมนั้นนกัสงัคมวิทยาบางท่านแบ่งออกเป็น  3 ประเภท คือ 

  1)วฒันธรรมทางแนวความคิด (Ideas- Thinking) หมายถึง วฒันธรรมท่ีเก่ียวกบัความ

คิดเห็น ความเช่ือหรือความรู้สึกนึกคิดซ่ึงอาจถูกหรือผดิกไ็ด ้เช่น ความเช่ือว่าคนตายแลว้เกิด การทาํบุญ

ทาํบาป การเช่ือถือโชคลาง ฯลฯ 

2)วฒันธรรมทางบรรทดัฐาน  (Norms – Doing) ไดแ้ก่ ระเบียบแบบแผนหรือประเพณี

ท่ีบุคคลในสงัคมยดึถือ หรือกฎหมายท่ีใชป้ฏิบติัร่วมกนั ซ่ึงประกอบดว้ย 

ก. วิถีชาวบา้น  (Folkways)  คือ  ระเบียบแบบแผนท่ีบุคคลในสงัคมควรจะปฏิบติั  เช่น 

การบวชลูกชายเม่ือมีอายคุรบ  20 ปี  เพ่ือทดแทนบุญคุณบิดามารดา  การตอ้นรับแขก เม่ือใคร

มาเยีย่มถึงเรือนชานควรจะตอ้นรับ  ถา้ใครไม่ปฏิบติัตามอาจไดรั้บการติฉินนินทา  ลกัษณะท่ี

เรียกว่า  ธรรมเนียมประเพณี  จดัไดว้่าเป็นวิถีชาวบา้น  เช่น   ธรรมเนียมการตอ้นรับแขก  ธรรม

เนียมการไปเยีย่มผูป่้วย 

ข. จารีต (Mores)  ไดแ้ก่  ระเบียบแบบแผนท่ีบุคคลในสังคมจะตอ้งปฏิบติัตามหากฝ่า

ฝืนเป็นการกระทาํผิดทางศีลธรรม  สงัคมอาจรังเกียจและอาจถูกตัดออกจากสังคม  ตวัอย่าง

ของจารีต  เป็นต้นว่าการเล้ียงดูพ่อแม่ตอบแทนเม่ือท่านแก่เฒ่าและเราอยู่ในภาวะท่ีจะ

รับผิดชอบได ้ อน่ึง  ขอ้ห้ามทางศาสนา (Taboos)  เป็นจารีตอย่างหน่ึง  ตัวอย่างข้อห้ามทาง

ศาสนา เช่น  หา้มคา้อาวุธ  คา้ยาพิษ   ยาเสพติด  รวมทั้งสุรา บุหร่ี  และหา้มคา้มนุษย ์

ค.  กฎหมาย (Laws)  ไดแ้ก่ ระเบียบแบบแผนท่ีทุกคนในสังคมตอ้งปฏิบติัตามหากฝ่า

ฝืนจะถูกลงโทษตามตวับทกฎหมายหรือระเบียบขอ้บงัคบั เช่น การหยุดรถเม่ือมีสัญญาณไฟ

แดง ตามกฎจราจร ในสงัคมท่ีทุกส่ิงทุกอยา่งมีจาํกดั กฎหมายมีความจาํเป็นและมีความสาํคญั

มากข้ึน 

3)วฒันธรรมทางวตัถุ (Material -  Having) ได้แก่  วตัถุ  ส่ิงของเคร่ืองใช้ต่างๆ  ท่ี

มนุษยส์ร้างข้ึน  เพ่ือนาํมาใชใ้นสงัคม  เช่น  เส้ือผา้  อาหาร  ยา  ท่ีอยูอ่าศยั  
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แผนภาพท่ี 3 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างประเภทของวฒันธรรม 

ท่ีมา  ณรงค ์เส็งประชา, มนุษยก์บัสงัคม (กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส. พร้ินต้ิง เฮา้ส์,2541), 50 

 

4.แนวคดิและทฤษฎีที่เกีย่วกบัพฤตกิรรมผู้บริโภค 

 

 การเปล่ียนแปลงรูปแบบวิถีการดาํรงชีวิต จากการดาํรงชีวิตอย่างง่ายไม่ซบัซอ้นดว้ยการเกษตร

เพ่ือยงัชีพ การผลิตและบริโภคยงัอยูภ่ายในครัวเรือน ไดเ้ปล่ียนมาสู่การผลิตเพ่ือการบริโภคสินคา้ท่ีผลิต

มาจากระบบอุตสาหกรรม และดว้ยรูปแบบการผลิตท่ีเปล่ียนไปจากยคุก่อน คนในชุมชนต่าง ๆ นั้นหนี

ไม่พน้จากการตกอยู่ในวงจรของการผลิตเพ่ือขายเป็นเงิน และนาํเงินมาเพ่ือซ้ือหาสินคา้อุตสาหกรรม

เพ่ือบริโภคในชีวิตประจาํวนั หรืออาจกล่าวไดว้่าแรงงานก่อสร้างท่ีไม่มีการว่าจา้งก็จะกลบัไปเป็น

แรงงานในภาคการเกษตร หรือในทางตรงกนัขา้มเม่ือภาคการเกษตรประสบกบัความลม้เหลวก็จะมุ่งสู่

การเป็นแรงงานก่อสร้าง เพ่ือหารายได้มาดาํรงชีวิต   จะเห็นได้ว่าแรงงานก่อสร้างนั้ นผลิตเพ่ือ

สนบัสนุนภาคอุตสาหกรรม โดยเป็นทั้งแหล่งวตัถุดิบ และแหล่งกระจายสินคา้ และจากแนวคิดท่ีจะทาํ

วฒันธรรม 
(Culture) 

วฒันธรรมทางแนวความคิด 
(Ideas) 

วฒันธรรมทางบรรทดัฐาน 
(Norms) 

วฒันธรรมทางวตัถุ 
(Material) 

วิถีชาวบา้น 
(Folkwa

 

จารีต 
(Mores

 

กฎหมาย 
(Laws) 

-ความคิด 
-ความเช่ือ 
-วิธีการ 
-กระบวนการ 
-ฯลฯ 

-เคร่ืองมือ 
-เคร่ืองจกัร 
-ประติมากรรม 
-สถาปัตยกรรม 
-ส่ิงของเคร่ืองใช ้
-ฯลฯ 

-มรรยาท 
-ธรรมเนียม 
-สมยันิยม 
-ฯลฯ 

-ส่ิงตอ้งหา้ม 
-กฎทางศีลธรรม 
-ฯลฯ 

-กฎ 
-ขอ้บงัคบั 
-กฎหมาย 
-ฯลฯ 
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ให้สงัคมเปล่ียนไปสู่ความทนัสมยั ดว้ยการให้ความสาํคญักบัเปล่ียนแปลงค่านิยมและระบบความเช่ือ

รวมทั้งแบบแผนวฒันธรรมต่าง ๆ เพ่ือใหค้นในชุมชนยอมรับกบัส่ิงต่าง ๆ ท่ีเป็นตวัแทนของความเจริญ

ตามอย่างตะวันตก สัญลักษณ์ของความสะดวก สบายผ่านการเลือกซ้ือและใช้สินค้า ได้เข้ามา

เปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนอยา่งแยบยล จนการบริโภคสินคา้และบริการชนิดใหม่ ๆ ท่ีแต่เดิม

นั้นไม่มีความจาํเป็นตอ้งซ้ือหากลายเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นในชีวิตประจาํวนัอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้

ดงันั้นการศึกษาในเร่ือง “วฒันธรรมการบริโภคของแรงงานก่อสร้าง” จึงมีความจาํเป็นต่อ

การศึกษาในเร่ืองของพฤติกรรมผูบ้ริโภค เพ่ือท่ีจะนาํมาช่วยในการพิจารณาถึงสภาพแวดลอ้มทางสงัคม

และวฒันธรรมท่ีช่วยใหเ้กิด กระบวนการตดัสินใจซ้ือ สินคา้และบริการต่าง ๆ ของแรงงานก่อสร้างจน

เกิดเป็นแบบแผนของการบริโภค ทาํความเขา้ใจถึงความเก่ียวพนักนัในทางสังคม (social interaction) 

และอิทธิพลท่ีมีต่อกันระหว่างบุคคล ของกลุ่มแรงงานก่อสร้าง ทั้งน้ีเน่ือง จากการศึกษาเก่ียวกับ 

“วฒันธรรมการบริโภค” ท่ีผา่นมานั้นให้ความสาํคญัต่อพฤติกรรมการบริโภคของคนในชุมชนว่า เป็น

ผลของการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ เช่นความเจริญทางวตัถุท่ีมีมากข้ึน จนทาํใหค้นในสงัคมหลงใหลในการ

ไดเ้ป็นเจา้ของวตัถุส่ิงของเคร่ืองใชใ้หม่ ๆ ท่ีมาพร้อมกบัถนนหนทางของการคมนาคมท่ีสะดวกสบาย 

โดยรับรู้การปรากฏตวัของสินคา้นั้นผ่านทางส่ือมวลชนแขนงต่าง ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพในการชกัจูงให้

เห็นถึงความสุขและสะดวกสบายของการได้ใชสิ้นคา้ท่ีผลิตจากระบบอุตสาหกรรม จนทาํให้คนใน

ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยตอ้งตกอยู่ภายใตอ้าํนาจของความหลงใหลในการใชสิ้นคา้อยา่งไม่มีท่ี

ส้ินสุด ซ่ึงการสรุปถือว่าเป็นการมองปัญหาแต่เพียงดา้นเดียว โดยในการศึกษาวฒันธรรมการบริโภคแต่

เดิมนั้นให้ความหมายแคบ ๆ ไวแ้ค่การซ้ือและการครอบครองส่ิงของและบริการ แนวคิดและทฤษฎีท่ี

ใชน้ั้นมีการแบ่งขั้วเป็นสองกลุ่มหลกัๆ กลุ่มแรกมองว่าผูบ้ริโภคคือผูท่ี้กาํหนดอาํนาจสูงสุดในระบบ

ตลาด (consumer sovereignty) การตัดสินใจของผูบ้ริโภคจึงไม่ได้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลใด ๆ เวน้แต่

เป้าหมายและความตอ้งการของตนเองเป็นสาํคญั สาระสาํคญัของทฤษฎีกลุ่มน้ีมาจากพ้ืนฐานแนวคิด

เร่ืองผูบ้ริโภคตามหลกัเศรษฐศาสตร์และหลกัการเสรีนิยมท่ีเน้นการให้เสรีภาพสูงสุดแก่ปัจเจกบุคคล 

ในระบบทุนนิยม ส่วนอีกกลุ่มกลบัมองว่า ผูบ้ริโภคคือเหยื่อท่ีถูกกาํหนดและช้ีนาํโดยอิทธิพลของการ

โฆษณาและอาํนาจการครอบงาํของระบบทุนนิยม (consumer as - dupes) ท่ีไร้ความรู้สึกท่ีจะนึกคิด 

ขาดความสามารถในการไตร่ตรอง ตีความและตดัสินใจเลือกไดด้ว้ยตวัเองแนวคิดน้ีให้ความสาํคญักบั

อาํนาจชกัจูงและอิทธิพลการครอบงาํการบริโภคของผูค้น โดยกลุ่มนายทุนผูผ้ลิตสินคา้และธุรกิจการ

โฆษณา (Jackson 1993 อา้งถึงใน วฒันา สุกณัศีล 2544: 12) โดยขาดการพิจารณา และละเลยถึงมิติอ่ืน 
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ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น มิติทางสงัคมและมิติทางวฒันธรรมท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินคา้และการบริโภค 

ท่ีไดก้ลายมาเป็นส่ิงสาํคญัในการดาํรงชีวิตของคนในสงัคมปัจจุบนั  

 

4.1 ความหมายของพฤตกิรรมผู้บริโภค 

  “พฤติกรรมผูบ้ริโภค มีความหมายกวา้ง ๆ ว่า หมายถึงการศึกษาถึงการแสดงออกของ

คนในฐานะผูบ้ริโภค ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํกิจกรรมต่าง ๆ คือ การจดัหาการบริโภคสินคา้และบริการ

ต่าง ๆ รวมถึงการกาํจดัหรือท้ิงส่ิงของท่ีใชแ้ลว้นั้นดว้ย ทั้งน้ี การศึกษาจะมุ่งสนใจท่ีจะสืบคน้ใหท้ราบ

ถึงเหตุผลว่า ทาํไมและเพราะอะไร เขาจึงเลือกใชสิ้นคา้และบริการนั้น ๆ หรือตรานั้น ๆ” 3

4 

“พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระทาํของบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรง

กบัการจดัหาใหไ้ดม้าและการใชซ่ึ้งสินคา้และบริการ ทั้งน้ีหมายรวมถึง กระบวนการตดัสินใจซ่ึงมีมา

อยูก่่อนแลว้ และมีส่วนซ่ึงกาํหนดใหมี้การกระทาํ ดงักล่าว” 4

5 

 

4.2 อทิธิพลของวฒันธรรมต่อพฤตกิรรมผู้บริโภค 

วฒันธรรมนั้นทาํใหม้นุษยแ์ตกต่างไปจากสตัวส์งัคมอ่ืน ๆ วฒันธรรมมีความสาํคญัต่อ

สถานการณ์ต่าง ๆ การปฏิบติัตอบโตก้นัและเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของบุคคลส่วนใหญ่โดยตลอด เรา

อาจกล่าวไดว้่าอิทธิพลของวฒันธรรมนั้นมีความสาํคญั เป็นอยา่งมากต่อพฤติกรรมมนุษยใ์นแง่มุมต่าง 

ๆ พฤติกรรมของมนุษยน์ั้นเกิดมาจากการเรียนรู้โดยไดรั้บการสั่งสอนถ่ายทอดทางสังคม นอกจาก

อิทธิพลดงักล่าวแลว้ เราอาจกล่าวไดว้่าวฒันธรรมมีความสาํคญัท่ีสุดในการกาํหนดพฤติกรรมมนุษยท์ั้ง

รูปแบบและวิถีทางในการเลือกซ้ือสินคา้ โดยวฒันธรรมเป็นตวักาํหนดขั้นขอ้มูลพ้ืนฐานท่ีสาํคญัท่ีสุด

ของความตอ้งการของบุคคล ในขณะท่ีสตัวถู์กครอบงาํดว้ยสญัชาติญาณ พฤติกรรมของมนุษยโ์ดยปกติ

เกิดจากการเรียนรู้ เด็กโตข้ึนมาในสังคมเรียนรู้ถึงค่านิยมเบ้ืองตน้ การรับรู้ ความชอบและพฤติกรรม

โดยผา่นกระบวนการอบรมให้รู้จกัระเบียบของสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัครอบครัวและสถาบนัหลกัอ่ืน ๆ 

(อดุลย ์จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกลุ 2545 : 375-376) 

อดุลย์ จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2545 : 385-386) ได้กล่าวถึงผลของ

วฒันธรรมท่ีมีต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค ไวด้งัน้ี วฒันธรรมกระทบต่อสินคา้บางอย่างท่ีคนซ้ือ และแบบ

                                                
4 ธงชยั สนัติวงษ์.พฤติกรรมผูบ้ริโภคทางการตลาด (กรุงเทพ: บริษทั ประชุมช่าง จาํกดั,2546,27) อา้งจาก (Roger D. Blackwell, Paul W. Miniard and James F. 

Engel Consumer Behavior, [9th Edition], Florida : Harcort Inc. 2001. p 6-7 
5 ธงชยั สนัติวงษ์.พฤติกรรมผูบ้ริโภคทางการตลาด (กรุงเทพ: บริษทั ประชุมช่าง จาํกดั,2546,27) อา้งจาก (Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1968), p.5. 
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แผนของการบริโภค การตดัสินใจและการส่ือสารในสังคม ผูบ้ริโภคซ้ือสินค้าและผลิตภณัฑ์เพ่ือใช้

ประโยชน์จากหนา้ท่ีของสินคา้ (Function) การนาํเอาไปใช ้รูปแบบของสินคา้ (Form) และความหมาย

ของสินคา้ (Meaning) เช่น เม่ือผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้ ผูบ้ริโภคหวงัว่ามนัจะทาํหน้าท่ีเป็นส่ิงแรก เช่นซ้ือ

อาหารเพ่ือบรรเทาความหิว ต่อไปการท่ีจะทาํใหผู้บ้ริโภคพอใจในเร่ืองรูปแบบนั้นมีความสาํคญั ความ

คาดหวงัในดา้นโภชนาการในสินคา้ท่ีเป็นอาหารนั้นมีหลายรูปแบบ เช่นอาจมีความหวงัว่าอาหาร

จะตอ้งมีรสชาติท่ีเผด็ร้อน หรือมีรสชาติท่ีแตกต่างกนัไปเพราะมนัถูกกาํหนดว้ยวฒันธรรมของผูบ้ริโภค 

และสินค้านั้นเป็นตัวแทนของสัญลกัษณ์ท่ีมีความหมาย สินค้าบางอย่างเป็นท่ีนิยมและมีค่าในบาง

วฒันธรรมแต่ในอีกวฒันธรรมสินคา้ชนิดนั้นแทบไม่มีความหมายอะไรเลยในสงัคมนั้น ๆ   

อิทธิพลของวฒันธรรมทาํใหสิ้นคา้มีความหมาย การโฆษณาและระบบการเอาอยา่งทาํ

กนัจนเป็นแฟชัน่การเสนอขายของร้านคา้ปลีกและโดยวิธีอ่ืน ส่ิงเหล่าน้ีมีความสาํคญัต่อผูบ้ริโภคใน

ขั้นตอนของการตระหนักถึงความตอ้งการและการเสาะแสวงหาข่าวสาร บุคคลจะสร้างความหมาย

ข้ึนมาจากการไดเ้ป็นเจา้ของและการแลกเปล่ียน การแต่งกายและพิธีกรรมต่าง ๆ ในระหว่างท่ีมีการ

ประเมินทางเลือก ผูบ้ริโภคบางรายนั้นใหน้ํ้ าหนักแก่ลกัษณะของสินคา้บางอย่างมากกว่าลกัษณะอ่ืน 

สาเหตุท่ีให้นํ้ าหนักอย่างนั้น เน่ืองมาจากอิทธิพลของวฒันธรรมท่ีบุคคลแต่ละคนไดรั้บนั้นเอง เช่น

ผูบ้ริโภคบางคนท่ีมีฐานะรํ่ ารวยอาจพิจารณาซ้ือสินคา้ท่ีมีราคาถูก ทั้งน้ีไม่ใช่เขาไม่มีเงินแต่เป็นเพราะ 

ค่านิยมของวฒันธรรม (Core Value) ของเขาก่อใหเ้กิดอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ของเขา ตรงกนัขา้ม

ผูบ้ริโภคบางรายท่ีมีฐานะยากจน บางคนอาจซ้ือสินคา้ท่ีมีราคาแพงเพราะค่านิยมของตนเอง (Personal 

Values) หรือค่านิยมของกลุ่ม (Group Values) ท่ีทาํใหเ้ขามีพฤติกรรมแตกต่างจากผูบ้ริโภคท่ีมีฐานะไม่

รํ่ ารวยอ่ืน ๆ โดยค่านิยมหลกั (Core Value) นั้นสามารถกาํหนดไดว้่าจะใชสิ้นคา้อยา่งไรในสังคม โดย

เป็นตวักาํหนดว่าจะทานอะไร อะไรบา้งท่ีเหมาะสม เตรียมของอยา่งไร แลว้จะทานในเวลาไหนของวนั 

(อดุลย ์จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล 2545: 386-387) 

 

4.3 ปัจจยัทางสังคมที่มต่ีอพฤตกิรรมผู้บริโภค 

4.3.1 อทิธิพลของกลุ่ม 

อดุลย ์จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2545 : 410 - 411) ไดอ้ธิบายถึงอิทธิพลของ

กลุ่มไวว้่า เม่ือบุคคลเขา้อยู่รวมกนัในกลุ่มต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในรูปบริษทั สมาคม สโมสร หรือกลุ่ม

ประเภทอ่ืน ๆ ก็ตาม ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลในกลุ่มอนัสลบัซบัซอ้นภายในกลุ่มก็จะเกิดข้ึนตามมา 

ไดแ้ก่ระดบัของอาํนาจหน้าท่ี (Authority) อาํนาจ (Power) และฐานะ (Status) เป็นตน้ บทบาทพิเศษต่าง 
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ๆ เหล่าน้ีรวมถึงสิทธิและความรับผิดชอบท่ีติดมากบับทบาทดงักล่าวดว้ย และสมาชิกทั้งหลายก็จะ

ดาํเนินบทบาทตามท่ีกลุ่มกาํหนดไว ้ซ่ึงอาจจะเป็นในรูปแบบท่ีไม่เป็นทางการหรือเป็นทางการก็ได ้

สําหรับความหมายของ กลุ่ม นั้นหมายถึง บุคคล 2 คน หรือมากกว่านั้นท่ีร่วมกันใช้บรรทัดฐาน 

(Norms) ค่านิยม (Value) หรือความเช่ือ (Belief) ชุดเดียวกัน จากคาํนิยามน้ี กลุ่มจึงไม่ใช่แต่เป็นการ

รวบรวมบุคคลต่าง ๆ ท่ีบงัเอิญไปอยูใ่นสถานท่ีเดียวกนัในเวลาเดียวกนัเท่านั้น แต่กลุ่มคือระบบสงัคมท่ี

มีลาํดบัขั้นการบงัคบับญัชาของตวัเอง ดว้ยบทบาทและหน้าท่ีมากมายท่ีประสานกนัแน่นในโครงสร้าง

น้ี สมาชิกของกลุ่มแสดงใหเ้ห็นถึงการติดต่อกนัอยา่งเป็นปกติทั้งในการปฏิบติัตอบโตต่้อกนัและการใช้

เป้าหมาย ใชบ้รรทดัฐานร่วมกนัและสมาชิกมีความรู้สึกในการเป็นเจา้ของกลุ่มทางสงัคมนั้น (Sense of 

belonging) โดยมีความสาํคญัข้ึนอยูก่บับทบาทท่ีกระทาํโดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในการอบรมใหรู้้จกัระเบียบ

ทางสังคม (Socialization) การอบรมดงักล่าวเป็นกระบวนการท่ีสร้าง (โดยผ่านการปฏิบติัตอบต่อกนั

กับสมาชิกในกลุ่มอ่ืน) แบบแผนเก่ียวกับพฤติกรรมซ่ึงเก่ียวข้องกับสังคมโดยเฉพาะ รวมทั้ ง

ประสบการณ์ การอบรมใหรู้้จกัระเบียบของสงัคมนั้นไม่ไดจ้าํกดัอยู่ท่ีการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนในวยัเด็กหรือ

ภายในครอบครัว แต่กลบัประยกุต์ใชก้บัพฤติกรรมตลอดช่วงชีวิตของบุคคลโดยเม่ือเด็กเติบโตข้ึนผา่น

ขั้นตอน ทั้งหลายในวงจรชีวิตโดยไม่คาํนึงถึงอาย ุจาํมีการเรียนรู้ติดต่อกนัไปจนทาํใหเ้กิดการปรับตวั

ใหเ้ขา้กนักบับทบาทใหม่หรือเปล่ียนแปลงบทบาทและเลิกใชบ้ทบาทท่ีลา้สมยั นอกจากน้ีการอบรมให้

รู้จกัระเบียบของสังคมภายในกลุ่มจะทาํให้มีการวางมาตรฐานของกลุ่ม (Group standards) โดยผ่าน

กระบวนการเลียนแบบ การเสริมแรงและการปฏิบติัตอบต่อกนัทางสงัคม ข้ึนดว้ยในเวลาเดียวกนั 

ดังนั้ น การอบรมให้รู้จักระเบียบของสังคมคือเคร่ืองมือสําคัญในการปรับแต่งพฤติกรรม

ผูบ้ริโภคบุคคลเรียนรู้ท่ีจะคิดและปฏิบติัตามความคาดหมายของสังคม ตามท่ีตนเองมีตน้แบบซ่ึงก็คือ

กลุ่มต่าง ๆ ท่ีบุคคลมีการปฏิบติัตอบต่อกนัในลกัษณะต่าง ๆ กลุ่มมีความรับผดิชอบในการปรับแต่ง

บทบาทและพฤติกรรมในการบริโภคของบุคคล เช่นประเภทของสินค้าท่ีซ้ือ พฤติกรรมในการซ้ือ 

คุณสมบติัในการบริโภค รวมทั้งการตดัสินใจของครอบครัว (อดุลย ์จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล 

2545 : 411) 

4.3.2 บทบาท (Roles) 

  อดุลย ์จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2545 : 412 - 413) ได้อธิบายถึงบทบาทว่า 

บทบาทคือแบบแผนของพฤติกรรมท่ีคาดหมายว่าบุคคลจะทาํภายในวงสงัคม การเกิดบทบาทข้ึนมานั้น 

อย่างน้อยท่ีสุดทั้งสองฝ่ายจะตอ้งมีความคาดหมายร่วมกนัในดา้นพฤติกรรมท่ีเหมาะสม การคาดคะเน

เช่นนั้นอาจเกิดมาจากความหมายของบทบาทท่ีกลุ่มกาํหนดไว ้จากกฎท่ีไม่เป็นทางการของกลุ่มหรือ
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จากประวติัเก่ียวกบัประสบการณ์ท่ีเคยมีมาในอดีต เช่น วยัรุ่นทั้งหลายในปัจจุบนัมีส่วนสาํคญัในการซ้ือ

รถใหม่ บทบาทนั้นยงัรวมไปถึงสิทธิและความรับผดิชอบทัว่ไปซ่ึงแตกต่างกนักนัไปข้ึนอยูก่บัตาํแหน่ง

ภายในกลุ่ม โดยปกติแลว้บุคคลมิไดมี้เพียงบทบาทเดียวเราจะสามารถสงัเกตไดว้่าบุคคลมีบทบาทหลาย

อยา่ง ซ่ึงบทบาทแต่ละอยา่งใชไ้ดใ้นบางขอบเขตและบางสังคมโดยเฉพาะพฤติกรรม ท่ีเห็นว่าใชไ้ดก้บั

บทบาทหน่ึงอาจใชไ้ม่ไดก้บับทบาทหน่ึง ในขณะ เดียวกนับทบาทก็อาจจะขยายตวัมาข้ึนเม่ือเวลาผา่น

ไป เช่นในปัจจุบนัสตรีเร่ิมเขา้มามีบทบาทเก่ียวขอ้งในธุรกิจมากข้ึนกว่าในอดีต บางคร้ังเราอาจจะพบ

เห็นหรือไดรั้บบทบาทใหม่ได ้เช่น เม่ือสามีหรือภรรยาตาย คู่สมรสท่ีเหลือก็จะตอ้งรับผิดชอบในการ

บริหารบา้นถึงแมว้่าจะไม่เคยทาํมาก่อน  ในกรณีอ่ืนบุคคลอาจเครียดกบัการท่ีไดรั้บบทบาทมากเกินไป

ก็ได้ หรือท่ีเรียกว่า  Role overload การเป็นภาระมากเกินไปของบทบาทนั้ น เกิดข้ึนเม่ือจํานวน

พฤติกรรมท่ีปรากฏในชีวิตประจาํวนัของบุคคลมีมากเกินกว่ากาํลงักายเวลาหรือเงินท่ีมีอยู ่เช่น จากผล

ของเศรษฐกิจทาํใหคู่้สมรสมีอาชีพสองอยา่งหรือมากกว่านั้น เพ่ือสร้างรายไดใ้หค้รอบครัว ในกรณีอ่ืน 

ๆ นั้นบาบาทอาจไม่ชดัเจนอาจเกิดข้ึนไดรี้ยกวา่ Role ambiguity หรือบทบาทกาํกวมเป็นสถานการณ์ท่ีมี

ความไม่แน่นอนในหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ผูมี้บทบาทใหม่หรือผูเ้ปล่ียนบทบาทใหม่มกัจะพบ

บทบาทกาํกวม เช่น จบปริญญา ไดง้านใหม่ ซ้ือบา้น แต่งงาน มีบุตรใหม่ รวมทั้งเหตุการณ์อ่ืนซ่ึงเป็นจุด

หนัเหของอนาคตและจาํเป็นตอ้งสวมบทบาทใหม่  

  บทบาทและพฤติกรรมการบริโภค (Role and Consumption Behavior) สาํหรับในส่วน

น้ีนั้น อดุลย ์จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2545 : 413) ไดอ้ธิบายถึง บทบาทและพฤติกรรมการ

บริโภคว่า บทบาทท่ีบุคคลเก่ียวข้องนั้นมีอิทธิพลเป็นอยา่งมากต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค  นักวิชาการ 

พบว่าผูท่ี้อยูใ่นอาชีพเดียวกนัมกัซ้ือสินคา้ท่ีคลา้ย ๆ กนั อยา่งไรก็ดี ผลิตภณัฑ์บางอยา่งมีความสาํคญัต่อ

การใชแ้สดงออกถึงบทบาทบางอย่างโดยเฉพาะ กลุ่มผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับบทบาทของผูบ้ริโภค 

(Consumer’s role-related product cluster) เป็นกลุ่มสินคา้ท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้นการทาํใหบ้ทบาทอยา่งหน่ึง

อย่างใดแสดงออกมาอย่างมีพลงั ผลิตภณัฑ์อาจแสดงหน้าท่ีหรือพลงัสัญลกัษณ์เพ่ือบ่งบอกถึงความ

คาดหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบับทบาท เม่ือส่ิงแวดลอ้มเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา พฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบั

บทบาทและกลุ่มสินคา้ท่ีใชเ้ปล่ียนแปลงตามไปดว้ย เช่น การเปล่ียนมาใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์แทนการ

ใชเ้คร่ืองพิมพดี์ด กฎเกณฑท่ี์ผูบ้ริโภคใชใ้นการประเมินสินคา้และบริการ เม่ือสวมบทบาทใดบทบาท

หน่ึงในหลายบทบาท อาจมีความแตกต่างไปจากเกณฑท่ี์เขาใชเ้ม่ือสวมบทบาทอ่ืน เช่นผูบ้ริโภคท่ีเป็น

ทั้งบิดามารดาและเจา้หน้าท่ีจดัซ้ือผลิตภณัฑ์ของบริษทั ภายในกลุ่มหรือสังคมโดยรวมบทบาทท่ีบุคคล
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แสดงหรือตาํแหน่งท่ีเขาครองอยูมี่ความสาํคญัในระดบัหน่ึงอยา่งแน่นอน รวมทั้งมีอิทธิพลและช่ือเสียง

ในระดบัหน่ึงอีกดว้ย  

   4.3.3 ฐานะหรือสถานภาพ (Status)  

อดุลย์ จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2545 : 414) ได้อธิบายถึงฐานะหรือ

สถานภาพไวว้่า ฐานะแสดงถึงตาํแหน่งท่ีบุคคลครองอยู่ในวงสังคมท่ีสังกัดอยู่ อาจกล่าวไดว้่าเป็น

ตาํแหน่งของบุคคล ช่ือเสียงหรืออาํนาจของกลุ่ม (A group’s power or prestige hierarchy) ฐานะเกิดข้ึน

ไดโ้ดย 

  ก. ฐานะท่ีประสบความสาํเร็จในชีวิต (Achieved Status) ฐานะท่ีเกิดข้ึนภายในกลุ่ม จะ

กลุ่มสะทอ้นให้เห็นถึงความพยายาม ความสาํเร็จหรือความมีส่วนร่วมของบุคคลกบักลุ่ม เช่น คนจบ

ปริญญาโทและมีประสบการณ์ทางธุรกิจมา 7-8 ปี ก็จะมีคุณสมบัติพอสําหรับตาํแหน่งบริหารท่ีมี

เงินเดือนสูงในบริษทัใหญ่ ในกรณีเช่นน้ีเราพุดไดว้่า คน ๆ น้ีมีฐานะท่ีเขาสร้างข้ึนมาจนตวัเองประสบ

ความสาํเร็จ 

  ข. ฐานะท่ีไดม้าจากการถือกาํเนิด (Ascribed Status) เป็นผลมาจากปัจจยัต่างๆ เช่น ชั้น

ทางสงัคม ทรัพยส์มบติั อายุ เพศ และเช้ือชาติ เช่น บุคคลท่ีเกิดมาในครอบครัวของคนชั้นสูงและรํ่ ารวย

อาจมีฐานะท่ีไดม้าจากการกาํเนิดเป็นส่วนหน่ึงของชนทางสงัคมท่ีเป็นเจา้ขุนมูลนาย 

  โดยทัว่ไปฐานะท่ีสูงมกัจะหมายความรวมถึงจะมีอาํนาจสูงในกลุ่ม ยิง่กว่านั้นพิสยัของ

พฤติกรรมท่ีสามารถยอมรับไดท่ี้บุคคลก็จะแตกต่างกนัไปตามฐานะของบุคคลในกลุ่ม สมาชิกท่ีมีฐานะ

สูงกว่ามีพฤติกรรมท่ีสามารถยอมรับได้ในขอบเขตกวา้งกว่าสมาชิกของกลุ่มรายอ่ืน เช่น ประธาน

บริษทัสามารถมาร่วมในการประชุมกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาชา้กว่าปกติ อยา่งไรก็ตามถา้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

มาเขา้ร่วมประชุมเดียวกนัมาชา้มากก็อาจจะถูกลงโทษดว้ย 

  ฐานะและพฤติกรรมการบริโภค (Status and Consumption Behavior) บ่อยคร้ังทีเดียว

ท่ีผูบ้ริโภคซ้ือผลิตภณัฑ ์ บริการและตรายีห่อ้ท่ีบอกถึงการยกฐานะในกลุ่มใหสู้งข้ึน พวกเขาทาํเช่นนั้น 

เพราะผลิตภณัฑ ์ บริการและตรายีห่อ้ส่ือสารถึงภาพพจน์ในลกัษณะท่ีน่าปรารถนาไปสู่ผูอ่ื้น บา้น

หรูหราดูเด่นเป็นสง่าพร้อมเฟอร์นิเจอร์ชั้นดี สร้างในเน้ือท่ีหลายไร่ริมบึงและรถยนตร์นัง่ท่ีเป็น

สญัลกัษณ์แสดงฐานะท่ีดีรํ่ ารวย คาํว่า ส่ิงบริโภคท่ีใครๆ จบัตาดูอยู ่ (Conspicuous consumption) มกัใช้

แสดงการซ้ือและการแสดงส่ิงหรูหราฟุ่มเฟือย เพ่ือใชเ้ป็นหลกัฐานบอกถึงความสามารถในการหาซ้ือ

สินคา้นั้น แมว้่าของนั้นจะมีความเหมือนกนัไม่มากนกัก็ตาม การใชว้ตัถุแสดงฐานะกลายเป็นส่ิงสาํคญั

ภายในสงัคม ในขณะท่ีช่ือเสียงเพียงอยา่งเดียวไม่อาจแสดงใหผู้อ่ื้นเห็นว่าเราเป็นใคร บ่อยทีเดียวท่ี
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บุคคลพ่ึงตวักระตุน้ท่ีสามารถมองเห็นได ้เช่น การเป็นเจา้ของวตัถุเพ่ือแสดงฐานะของบุคคล สญัลกัษณ์

ดงักล่าวก็จะตอ้งโดดเด่น อยา่งไรก็ดีสินคา้บางอยา่งกลบัแพร่ไปในหมู่ผูค้นท่ีมีฐานะแตกต่างกนั เพราะ

ความหมายโดดเด่นพิเศษหมดไป ในกรณีเช่นน้ีมนักลายเป็น สญัลกัษณ์หลอกลวง (Fraudulent 

symbols) ณ จุดน้ี เกิดมีความตอ้งการในสญัลกัษณ์ใหม่เพ่ือสร้างความแตกต่างแยกจากหมู่คนทัว่ไป 

และตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในดา้นความโดดเด่นพิเศษ 

  อยา่งไรก็ตามภายในกลุ่มบางกลุ่ม ระบบสญัลกัษณ์อาจปฏิบติัการตรงกนัขา้มกบัฐานะ

ทางสงัคมและทรัพยส์มบติัของผูบ้ริโภคก็เป็นไปได ้ในขณะท่ีรถยนตร์หรูหราและเส้ือผา้ท่ีมีราคาแพง

อาจเป็นสญัลกัษณ์แสดงฐานะในแดนท่ีรํ่ ารวย รถยนตร์เลก็และกางเกงยนีส์อาจเป็นบรรทดัฐานใหม่ใน

หมู่ชานเมืองท่ีมีฐานะดีท่ีไม่รู้สึกตวัว่าเขาจะอวดการมีทรัพยส์มบติั การอวดทรัพยส์มบติัของบุคคลจะ

เป็นท่ีนิยมทาํกนัในหมู่ “เศรษฐีใหม่” ในหมู่ผูท่ี้มีความรํ่ ารวยจริงๆ การบริโภคอนัเป็นท่ีจบัตามองดูกนั

เรียกว่า déclassé คาํว่า Stealth wealth บางคร้ังใช้กับบุคคลท่ีไม่ต้องการท่ีจะแสดงโชว์ให้ผูอ่ื้นเห็น 

บุคคลเหล่าน้ีมกัชอบซ้ือสินคา้ท่ีทรงคุณภาพท่ีไม่เสียเงินมหาศาลและไม่ชวนใหช้มมากนัก บุคคลบาง

คนใช้ส่ิงของเคร่ืองใช้ท่ีใครๆ คอยจบัตาดูอยู่เป็นพิเศษ เขามกัหลีกเล่ียงท่ีจะใชเ้คร่ืองประดับท่ีเป็น

สญัลกัษณ์แสดงฐานะท่ีเป็นแฟชัน่อยา่งกวา้งขวาง ถา้พิจารณาดูจะพบว่าความเป็นจริงก็คือเขาแสวงหา

ฐานะโดยทาํเป็นไม่สนใจมนั พฤติกรรมผิดธรรมดาเช่นน้ีเรียกว่า Parody display ปรากฏการณ์ท่ีอาจ

อธิบายว่าทาํไมคนรวยบางคนหลีกไม่ใชต้ราท่ีออกแบบเพ่ือพวกเขาโดยเฉพาะ และเปล่ียนไปเลือกใช้

รถรุ่นประหยดัหรือไม่ก็กางเกงยนีส์ขาดๆ ปอนๆ และส่ิงต่างๆ ท่ีแสดงว่าเขาเป็น “ผูดี้ตกยาก” 

  ในปี พ.ศ. 2533 เป็นตน้มา เกิดมี Role-relaxed consumer ซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคท่ีจบัตาดูอยู ่

คนพวกน้ีได้เลิกก่อพฤติกรรมตามเดิมและเปล่ียนมาบริโภคโดยใชเ้หตุใช้ผล ส่วนมากมกัเป็นผูมี้

การศึกษาและรายไดสู้งและทาํธุรกิจท่ีอิงอยูก่บัความรู้ เป็นผูบ้ริโภคท่ีฉลาดท่ีเติบโตในสังคมท่ีมีส่วน

เก่ียวขอ้งกบัการพาณิชย ์ผูบ้ริโภคประเภท Role-relaxed กระหายต่อคุณค่าจากส่ิงท่ีดีๆ รถโฟลค์เต่า 

สินคา้ท่ีจาํหน่ายในห้างตั้งฮัว่เส็ง เป็นตวัอยา่งของตราหรือบริษทัท่ีเลือกใชว้ิธีการวางตาํแหน่งสินคา้ท่ี 

“Role-relaxed positioning” ไดดี้ (อดุลย ์จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล 2545 : 414 - 415)  

  4.3.4 ช้ันทางสังคมและสถานภาพทางสังคม (Social Class and Status) 

  อดุลย ์ จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2545 : 418 - 419) ไดใ้หค้วามหมายและ

อธิบายถึง ชั้นทางสงัคมและสถานภาพทางสงัคมไวว้่า ในสงัคมชั้นทางสงัคมต่างๆ ท่ีบุคคลสงักดัข้ึนอยู่

กบัปัจจยัต่างๆ หลายประการ เช่น อาชีพ การศึกษา รายได ้ และท่ีอยูอ่าศยั เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีก่อกาํเนิด

ระบบชั้นทางสงัคม ชั้นทางสงัคมและระบบสถานภาพมีอยูทุ่กประเทศในโลกไม่ว่าจะเป็นประเทศท่ี
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รํ่ ารวยหรือยากจนนอกจากน้ีในประเทศท่ียดึถือระบบบอบคอมมิวนิสตแ์ละสงัคมนิยมก็มีชั้นทางสงัคม

กล่าวคือ สินคา้บริโภคกรรมจะตอ้งไปสู่ชั้นสูงก่อน ชนชั้นก็แบ่งดว้ยการสงักดัพรรคเดียวกนั 

ความสามารถในทางกีฬา หรือการศึกษาท่ีดี เป็นตน้ ในขณะเดียวกนันั้นตราสินคา้และร้านคา้ยงัมี

ระดบัชั้นเช่นกนั ผูบ้ริโภคเช่ือกนัว่าตราสินคา้ท่ีตนพอใจนั้นจะสูงกว่าหรือตํ่ากว่าตราสินคา้อ่ืน ๆ และ

ร้านคา้บางร้านก็เหมาะสาํหรับผูมี้ฐานะทางสงัคมสูงกว่าผูอ่ื้น เช่นเจา้ของรถเบนซก์บัรถโตโยตา้มกัมี

ระดบัรายไดท่ี้แตกต่างกนัในสงัคม การวางตาํแหน่งของผลิตภณัฑห์ลายประเภทอิงอยูก่บัฐานะทาง

สงัคมท่ีบุคคลมีอยูห่รือท่ีบุคคลปรารถนา เช่น โฆษณารถยนตช์ั้นดีมกัมีการวางตาํแหน่งใหจู้งใจทั้ง

ฐานะทางสงัคมท่ีสูงและทุกคนท่ีหวงัจะเขา้สู่ฐานะทางสงัคมชั้นสูง สาํหรับคนท่ีมีฐานะสูง การโฆษณา

จะมุ่งผกูพนัตรา (ชั้นสูง) กบัคนฐานะทางสงัคมสูงสาํหรับผูท่ี้ด้ินรนไปสู่คนฐานะทางสงัคมสูงข้ึน ตรา 

(เดียวกนั) แสดงใหเ้ห็นว่าเป็นหนทางไปสู่การมีแบบของการใชชี้วิต (Lifestyle) แบบเดียวกนักบัของ

คนชั้นสูง 

ช้ันทางสังคมคืออะไร 

  อดุลย ์จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2545 : 418 - 419) ได้ให้ความหมายและ

อธิบายถึงชั้นทางสงัคมว่าหมายถึง การรวมกลุ่มบุคคลท่ีมีความคลา้ยกนัในดา้นพฤติกรรมซ่ึงมีฐานทาง

เศรษฐกิจเป็นเกณฑ์ จากความหมายน้ีจะเห็นไดว้่าสงัคมแบ่งออกเป็นชั้นๆ ละหลายกลุ่ม เม่ือเราสังกดั

กลุ่ม เราก็สังกดัชั้นทางสังคมไปดว้ยในขณะเดียวกนั ชั้นทางสังคมกาํหนดตาํแหน่งของบุคคลภายใน

ระบบชนชั้นทางสงัคมเป็นท่ีสนใจของนกัการตลาดมากเน่ืองจากแบบของการบริโภคมกัจะเก่ียวพนักบั

ชั้นทางสงัคมโดยตรง 

  ลกัษณะของชั้นทางสงัคม 6 ประการ คือ 

  1. ชั้นทางสงัคมมีลาํดบัชั้นสูงตํ่า (Hierarchical) แต่ละชั้นมีลาํดบัจากชั้นตํ่าสุดข้ึนไป

หาชั้นสูงสุด สมาชิกของชั้นทางสงัคมสูงกว่ามีทรัพยากรสมบติั อาํนาจและช่ือเสียงมากกว่าสมาชิกชั้น

ตํ่ากวา่ 

  2. สมาชิกของชั้นทางสังคมเดียวกันมีพฤติกรรมเหมือนกัน มีค่านิยมความเช่ือและ

แบบของการบริโภคคลา้ยกนั คุณสมบติัประการน้ีมีความสาํคญัต่อนกัการตลาด เน่ืองจากบุคคลท่ีสงักดั

ชั้นทางสงัคมเดียวกนัมกัจะซ้ือสินคา้ประเภทเดียวกนั จากร้านคา้และเปิดรับส่ือประเภทเดียวกนั 

  3. ชั้นทางสังคมจาํกดัการปฏิบติัตอบของบุคคล (Social interaction) ให้อยู่ในระหว่าง

ชั้นคนส่วนมากท่ีทาํการปฏิบัติตอบต่อกนั มกัจะเป็นสมาชิกของชั้นเดียวกนั ดงันั้นอิทธิพลระหว่าง

บุคคลจึงมกัจะถูกจาํกดัใหอ้ยูใ่นขอบเขตของชั้นทางสงัคม 
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  4. ชั้นทางสงัคมไดรั้บอิทธิพลจากหลายปัจจยั เช่น อาชีพ รายได ้ การศึกษา หรือท่ีอยู่

อาศยั เป็นตน้  

  5. ชั้นทางสงัคมมีการเคล่ือนท่ี (Social Mobility) ได ้ นัน่ก็คือเคล่ือนสู่ชั้นท่ีสูงกว่าข้ึน

ไป และเคล่ือนลงมาสู่ขั้นท่ีต ํ่ากว่า 

  6. การสังกดัชั้นทางสังคมอาจจะเป็นไปโดยมีการให้อยู่ในฐานะเดียวกันตั้งแต่เกิด 

(Ascribed Status) หรืออาจประสบความสาํเร็จจึงไดม้าสังกดัอยู่ในชั้นทางสังคมท่ีสูงกว่า (Achieved 

Status) 

  นอกจากน้ีระบบชั้นทางสงัคมตั้งอยูใ่นสงัคม ชั้นแต่ละชั้นตอ้งเป็นไปตามเกณฑ ์5 ประการคือ  

  1. มีขอบเขต(Bounded) ซ่ึงหมายถึงมีการกั้นแบ่งแยกชั้นหน่ึงกบัอีกชั้นหน่ึง 

  2. ลาํดบัชั้น (Ordered) หมายถึงชั้นแบ่งจากจุดตํ่าสุดไปถึงจุดสูงสุดท่ีวดัช่ือเสียงหรือ

ฐานะได ้

  3. มีการสังกัดชั้นเดียว (Mutually Exclusive) ซ่ึงหมายถึงบุคคลหน่ึงสังกัดชั้นทาง

สงัคมเดียวกนัเท่านั้น แต่อาจมีกาสรเปล่ียนแปลงไดต้ลอดในภายหลงั 

  4. สมาชิกทุกคนในระบบสงัคมจะมีคุณลกัษณะเหมาะท่ีจะอยูก่บับางชั้นเท่านั้น 

  5. ชั้นทางสงัคมจะตอ้งมีอิทธิพล คือตอ้งมีความผนัแปรทางพฤติกรรมระหว่างชั้นต่าง 

ๆ เท่านั้น   

  โครงสร้างของช้ันทางสังคม 

  อดุลย ์จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2545 : 419 - 420) ได้ให้ความหมายและ

อธิบายถึงโครงสร้างของชั้นทางสังคมไวว้่า ในแต่ละชั้นมีความแตกต่างทางดา้นค่านิยม ทศันคติ และ

พฤติกรรมความแตกต่างเหล่าน้ี ทาํใหเ้กิดหลกัในการแบ่งส่วนตลาดและเพ่ิมความเขา้ใจในพฤติกรรม

ผูบ้ริโภค นกัวิชาการจึงแบ่งโครงสร้างของชั้นทางสงัคมออกเป็น 6 ขั้น ดงัน้ี 

  ช้ันที่ 1 Upper-Upper Class ประกอบดว้ยครอบครัวท่ีมีช่ือเสียงเก่าแก่ผูเ้กิดมา “บน

กองเงินกองทอง” และมีทรัพยส์มบัติใช้ได้อย่างน้อย 3 อายุคนเป็นกลุ่มท่ีเล็กท่ีสุดในชั้นทางสังคม 

สมาชิกมกัจะเป็นพ่อคา้ใหญ่ นายธนาคาร และอาชีพท่ีมีช่ือเสียง 

  ช้ันที่ 2 Lower-Upper Class เป็นชั้นของ “คนรวยหนา้ใหม่” เพ่ิงจะมีทรัพยส์มบติัและ

ยงัไม่เป็นส่ิงท่ียอมรับของคนชั้นท่ี 1 บุคคลเหล่าน้ีเป็นผูย้ิง่ใหญ่ในวงการบริหาร ผูก่้อตั้งบริษทัใหญ่ๆ 

แพทยแ์ละนักกฎหมายท่ีรํ่ ารวย เป็นผูมี้รายได้สูงสุดในจาํนวนชั้นทั้งหมด จัดว่าอยู่ในระดับ “มหา

เศรษฐี” 
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ช้ันที่ 3 Upper-Middle Class ชั้นน้ีประกอบดว้ยชายและหญิง ท่ีประสบความสาํเร็จ

ในวิชาชีพ เช่น แพทย ์นักกฎหมาย ศาสตราจารย ์เจา้ของกิจการขนาดกลาง และคนระดบับริหารใน

องค์การต่างๆ รวมทั้งชายหญิงวยัหนุ่มสาวท่ีคาดว่าจะไต่ระดบัฐานะทางอาชีพไปสูงสุดภายใน 2-3 ปี 

สมาชิกในชั้นน้ีส่วนมากจบปริญญาจากมหาวิทยาลยั กลุ่มน้ีจึงเรียกกนัว่า เป็นตาเป็นสมองของสงัคม 

ช้ันที่ 4 Lower-Middle Class ประกอบไปดว้ยพนักงานท่ีไม่ใช่ฝ่ายบริหาร เจา้ของ

ธุรกิจขนาดเล็ก พวกช่างท่ีไดรั้บค่าตอบแทนสูง พวกทาํงานนัง่โต๊ะระดบัตํ่าและนักธุรกิจขนาดเลก็อยู่

ตอนล่างของชั้นน้ี 

ช้ันที่ 5 Upper-Lower Class ไดแ้ก่ชนชั้นทาํงาน เป็นชั้นท่ีใหญ่ท่ีสุดในชั้นทางสังคม 

เป็นพวกพนกังานท่ีมีความชาํนาญและก่ึงชาํนาญ 

ช้ันที่ 6 Lower-Lower Class ประกอบดว้ยคนงานท่ีไม่มีความชาํนาญ กลุ่มชาวนาท่ี

ไม่มีท่ีดินเป็นของตนเอง ชนกลุ่มนอ้ย เป็นตน้ 

4.3.5 ช้ันทางสังคมและการพจิารณาในส่วนทีเ่กีย่วกบัพฤตกิรรม 

  อดุลย ์จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2545 : 422) ไดใ้หค้วามหมายและอธิบายถึง

ชั้นทางสงัคมเป็นตวักาํหนดตวัหน่ึงของพฤติกรรมผูบ้ริโภค เน่ืองจากความแตกต่างเก่ียวกบัพฤติกรรมมี

ความสัมพนัธ์กับชั้นทางสังคม ดังนั้นจึงจาํเป็นท่ีเราจะต้องระบุความแตกต่างดังกล่าวและประเมิน

ความสําคัญเพ่ือการวางแผน และวางกลยุทธ์ทางการตลาด B. Berelson และ G.A. Steiner ได้พบว่า

คุณสมบติัต่างๆ เก่ียวกบัพฤติกรรมของบุคคลหลายประการเก่ียวขอ้งกบัชั้นทางสงัคมท่ีแตกต่างกนั ซ่ึง

พอจะสรุปเก่ียวกบัคุณสมบติัหลกับางประการไดด้งัน้ี 

ค่านิยม (Values) ค่านิยมและระบบความเช่ือ (Belief system) ของบุคคลมีความแตกต่างกนัใน

แต่ละชั้น ค่านิยมและความเช่ือทั้งหลายเหล่าน้ีกระทบต่อความปรารถนาความเช่ือและแบบแผนของ

ความพยายามทางสงัคมและเศรษฐกิจโดยตลอด (the entire pattern of social and economic striving) 

ทัศนคต ิทศันคติซ่ึงถือว่าไดเ้ป็นค่านิยมชนิดหน่ึง แตกต่างกนัในระหว่างบุคคลท่ีอยูใ่นชั้นทาง

สงัคมท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจากการมีความเก่ียวพนักบัความรู้สึกทางจิตวิทยา ในเร่ืองของความชอบและ

ความไม่ชอบ 

การรับรู้ รวมถึงวิถีทางของการลาํดบัและการแปลความหมายกระตุน้ ความรู้สึกแตกต่างกนัไป

ระหว่างบุคคลท่ีอยู่ในชั้นของสงัคมท่ีแตกต่างกนั ความเห็นของบุคคลเก่ียวกบัโลกผนัแปรไปตามการ

พิจารณาของชั้นทางสังคม ลาํดบัความจาํเป็นในการดาํรงชีพทาํงาน ใชจ่้ายและบริโภคถูกกระทบโดย
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การรับรู้ของบุคคลท่ีมีต่อโลกของเขาในแง่สังคม เศรษฐกิจและจิตวิทยาท่ีเขาประสบของเขาอยู่ใน

ระหว่างท่ีเขาดาํรงชีพอยู ่

รูปแบบของความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Style) ลกัษณะของการแสดงออก ระดบัของการให้

คุณค่ากบัข่าวสาร แหล่งข่าวสารท่ีใช ้และข่ายของความผกูพนัของกลุ่มปฐมภูมิและกลุ่มอา้งอิงทั้งหมด

น้ีถูกกระทบโดยการสงักดัชั้นทางสงัคม 

ความแตกต่างอ่ืนๆ ความแตกต่างเก่ียวกบัพฤติกรรมอ่ืนๆ มกัจะสมัพนัธก์บัชั้นทางสงัคม ปัจจยั

ต่างๆ เช่น บุคลิกภาพ แบบของการใชชี้วิต ความสัมพนัธ์ทางสังคม การปฏิบติัตอบต่อกนัทางสังคม 

จรรยาบรรณและโอกาสในชีวิต เป็นตน้ 

4.3.6 อทิธิพลของช้ันทางสังคมและการบริโภค  

(Impact of Social Class and Consumption) 

  มีการคน้พบหลายทางว่า ความแตกต่างของรูปแบบการใชชี้วิตมีความเก่ียวพนักบัชั้น

ทางสงัคม วิถีทางท่ีบุคคลใชจ่้ายมกัจะแสดงใหเ้ห็นว่าเขารู้สึกอยา่งไร และส่ิงซ่ึงสมองและระบบความรู้

ความเขา้ใจของเขาส่งมาว่าเป็นอะไร งบประมาณของผูบ้ริโภคอาจจะแสดงใหเ้ห็นถึงความคิดเก่ียวกบั

ความตอ้งการและพฤติกรรมท่ีเคยปฏิบติั ซ่ึงจะเป็นแนวทางแสดงใหเ้ห็นถึงแบบของการใชชี้วิตของเขา

ตลอดจนถึงค่านิยมท่ีฝังแน่นในตวับุคคล W.L. Warner กล่าวว่า “งบประมาณของบุคคลหรือครอบครัว

ส่วนหน่ึงเป็นระบบสญัลกัษณ์ (a symbol system) ร่วมกนั โดยแสดงออกถึงค่านิยมทางสังคมของการ

เป็นสมาชิกของบุคคลนั้นในชีวิตของการอยูเ่ป็นกลุ่ม” 

  ชั้นทางสงัคมมีอิทธิพลต่อรายจ่ายเพ่ือการบริโภคมาก เก่ียวกบัเร่ืองน้ี Pierre Martineau 

ไดว้ิจยัพบว่า ชั้นทางสังคมเป็นเคร่ืองช้ีท่ีสําคญัอย่างหน่ึงของการเลือกร้านค้าบุคคลในสังคมชั้นสูง

แสวงหาและจ่ายของตามร้านท่ีมีสินคา้ของบุคคลชั้นสูง แต่ละชั้นจะพยายามเปรียบเทียบชั้นทัศนคติ

และค่านิยมกบัร้านคา้ต่างๆ ซ่ึงเขานึกเห็นภาพพจน์ว่า มีคุณสมบติัต่างๆ คลา้ยคลึงกนั ชั้นทางสงัคมเป็น

ปัจจยัท่ีสาํคญัต่อการส่ือสารตลาดเช่นกนั เพราะชั้นกาํหนดส่ิงซ่ึงบุคคลจะอ่าน ฟังและดู ดงันั้นโฆษณา

จึงถูกกระทบโดยการพิจารณาของชั้นทางสังคม นอกจากน้ีการเป็นสมาชิกและการระบุชั้นของสงัคม

กระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการตลาด เช่น ใครเป็นคนประหยดั และใครเป็นคนใชจ่้ายเท่าๆ 

กนัท่ีกระทบต่อพฤติกรรมเก่ียวกบัสินเช่ือแบบต่างๆ ของการใชสิ้นเช่ือ 

  สุดทา้ยน้ีชั้นทางสังคมมีความเก่ียวพนักบัเกณฑใ์นการประเมินค่าของผูบ้ริโภค เกณฑ์

ในการประเมินค่าหมายถึงขอ้จาํกดัต่างๆ (Specification) ท่ีผูบ้ริโภคใชเ้พ่ือเปรียบเทียบผลิตภณัฑ์และ

ตรายีห่้อ เกณฑเ์หล่าน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงเป้าหมายของบุคคลและความปรารถนาเบ้ืองตน้ในแง่ท่ีเก่ียวพนั
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กบัการซ้ือ เม่ือเกณฑใ์นการประเมินค่าไดรั้บการปรุงแต่งโดยทศันคติ ประสบการณ์ของบุคคล และการ

ปฏิบติัตอบต่อกนักบัครอบครัวและส่ิงแวดลอ้มในสงัคม จึงเป็นท่ีคาดหมายไดว้่ามาตรการดงักล่าวน้ีมี

ความเก่ียวพนักบัชั้นทางสงัคมเสมอ (อดุลย ์จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล 2545 : 422 - 423)  

 

 4.4 กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผู้บริโภค 

 อดุลย ์จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2545 : 422 - 423) ไดอ้ธิบายถึงกระบวนการตดัสินใจ

ซ้ือของผูบ้ริโภค สามารถแบ่งไดเ้ป็นลาํดบัขั้นตอนต่าง ๆ ดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

 ขั้นตอนท่ี 1 การเลง็เห็นปัญหาหรือการตระหนกัถึงความตอ้งการ (Need Recognition) 

  การเล็งเห็นปัญหาและตระหนักถึงความต้องการนั้ น เป็นขั้ นตอนเร่ิมต้นของ

กระบวนการตดัสินใจซ่ึงเกิดจากการท่ีบุคคลรู้สึกถึงความแตกต่างของส่ิงท่ีตนปรารถนาจะมีหรือใหเ้กิด

ข้ึนกบัสภาพท่ีตนเป็นอยู ่ณ เวลาหน่ึง แลว้มีความเห็นว่าความแตกต่างดงักล่าวมีความสาํคญัมากซ่ึงตน

ตอ้งการจะแกไ้ข แหล่งสาํคญัของการตระหนกัถึงปัญหาคือ มีความต่ืนตวัของผูบ้ริโภค ความต่ืนตวัของ

ผูบ้ริโภคเกิดมาจากปัจจยัจูงใจในหลาย ๆ ดา้น ความต้องการซ่ึงเกิดมาจากภาพพจน์ของบุคคลเอง  

(Self-image) ก็มีแนวโนม้ท่ีจะทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการท่ีจะบรรลุหรือไปสู่ส่ิงท่ีมุ่งหวงั 

 ขั้นตอนท่ี 2 การเสาะแสวงหาข่าวสาร (Search for information) 

  เป็นขั้นตอนเก่ียวกบัการแสวงหาข่าวสารของผูบ้ริโภค ซ่ึงจะทาํโดยหาข่าวสารจาก

แหล่งภายในก่อนโดยท่ีผูบ้ริโภคจะพิจารณาว่าตนมีความรู้หรือความทรงจาํเก่ียวกบัทางเลือกต่าง ๆ อนั

ประกอบไปดว้ยลกัษณะสินคา้มากพอหรือไม่ท่ีจะทาํการซ้ือสินคา้ ถา้ข่าวสารในความทรงจาํไม่พอก็จะ

ทาํการเสาะหาจากแหล่งภายนอกต่อไป ซ่ึงในการแสวงหาข่าวสารจากแหล่งภายนอกนั้นยงัได้รับ

อิทธิพลจากปัจจยัอ่ืน ๆ อีกมากมาย เช่นความแตกต่างระหว่างบุคคล อิทธิพลของส่ิงแวดลอ้ม อิทธิพล

ของครอบครัว เป็นตน้ 

 ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินทางเลือกก่อนซ้ือ (Pre - Purchase Alternative Evaluation) 

  การประเมินทางเลือกเพ่ือการตดัสินใจก่อนซ้ือ ผูบ้ริโภคอาจตอ้งเปรียบเทียบมาตรฐาน

กบัลกัษณะเฉพาะ (Specification) เช่น ลกัษณะและความหลากหลายของสินค้า ค่าใชจ่้ายในการซ้ือ

สินคา้ ทาํเลท่ีตั้ง ความสะดวกในการใชสิ้นคา้นั้น ๆ และเปรียบเทียบกบัแต่ละตราสินคา้ โดยใชเ้กณฑ์

ในการประเมิน (Evaluative Criteria) ต่าง ๆ เช่นคุณสมบติัของสินคา้ เม่ือเทียบกบัมาตรฐาน ซ่ึงสามารถ

ปรับแต่งไดโ้ดยอิทธิพลจากความแตกต่างของบุคคลและส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 
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 ขั้นตอนท่ี 4 การซ้ือ (Purchase) 

  มักจะเกิดข้ึนในร้านค้าปลีก หรือในช่องทางการจําหน่ายอ่ืนๆ  ข้ึนอยู่ก ับความ

เหมาะสมของผลิตภณัฑ์ สาํหรับผลิตภณัฑ์บางประเภท การจาํหน่ายตอ้งอาศยัพนกังานขายท่ีมีความรู้

และความชาํนาญสูง 

 ขั้นตอนท่ี 5 การบริโภคหรืออุปโภค (Consumption) 

  เป็นขั้นตอนของการใชสิ้นคา้และบริการท่ีไดท้าํการเลือกซ้ือไปแลว้ ในขั้นตน้ 

 ขั้นตอนท่ี 6 การประเมินทางเลือกหลงัการซ้ือ (Post - Purchase Alternative Evaluation)   

  การประเมินความพอใจและการประเมินผลในการเลือกใช้สินคา้นั้นเป็นส่ิงสําคญั

อย่างยิง่ ถา้สินคา้นั้นใหผ้ลตามท่ีผูซ้ื้อคาดหวงั ผูซ้ื้อก็จะมีความพึงพอใจในสินคา้และบริการนั้น ๆ แต่

ถา้ไม่มีความพอใจเกิดข้ึน หรือพิจารณาแลว้เห็นว่าตราสินคา้อ่ืนนั้นมีความเหมาะสมกว่า การซ้ือซํ้าอาจ

ไม่เกิดข้ึนได ้

ขั้นตอนท่ี 7 การจดัการกบัส่ิงของเหลือใช ้(Divestment)  

เป็นการจดัการกบัส่ิงของท่ีเหลือใชจ้ากการอุปโภคหรือการบริโภคแลว้ โดยการเลือก

ท่ีจะท้ิงผลิตภณัฑห์รือทาํใหก้ลบัสู่สภาพเดิมหรือทาํการตลาดซํ้าอีก (Remarketing) เช่น สินคา้มือสอง 

 

5. แนวคดิความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมกบัการบริโภค 

 

             นัยของคาํ “บริโภค” ในสังคมไทยนั้นก็มีลกัษณะดังน้ี กล่าวคือ มีการแบ่งลกัษณะการใช้

ส่ิงของออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ การอุปโภค เป็นลกัษณะของการใชป้ระโยชน์ โดยส่ิงของนั้นมิได้

หมดสภาพไปหรือสูญหายไป เช่น เส้ือผา้ ขันนํ้ า และการบริโภค คือการใชป้ระโยชน์ท่ีทาํให้ส่ิงนั้น

หมดส้ินไป เช่น อาหาร นํ้ าด่ืม เป็นตน้ สมรักษ ์ชยัสิงห์กานนท ์(2544: 33) 

 

วิลเลียมส์ (Williams 1983:78-79, อา้งถึงใน สมรักษ์ ชยัสิงห์กานนท์ 2544: 33-34) ไดก้ล่าวถึง

ความหมายของการบริโภคไวว้่า “ผูบ้ริโภค” (consumer) และ “การบริโภค” (consumption) เป็นคาํนาม

เชิงอธิบายถึงการใชสิ้นคา้และบริการทุกชนิดอย่างมีอาํนาจเหนือกว่า (predominant) ซ่ึงความมีอาํนาจ

เหนือกว่าน้ีเช่ือมโยงกบักิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบเฉพาะ “บริโภค” เป็นคาํท่ีใชใ้นองักฤษมาตั้งแต่ใน

สมยัศตวรรษท่ี 14 ในระยะแรกมีความหมายในเชิงไม่ดีนกั หมายถึง การทาํลายและใชใ้หห้มดไป จนถึง

ศตวรรษท่ี 16 ก็ยงัมีความหมายว่า ในนยัท่ีว่า ทาํลาย สูญเปล่า จนมาถึงศตวรรษท่ี 18 “ผูบ้ริโภค” จึงเร่ิม 



 

49 

มีความหมายกลาง ๆ ในคาํอธิบายแนวเศรษฐศาสตร์การเมืองแบบกระฎุมพี การมีอาํนาจแบบใหม่ใน

ดา้นตลาด กิจกรรมในการทาํและใช้สินคา้และบริการต่าง ๆ ได้ถูกจาํกดัความแบบใหม่ในคาํท่ีเป็น

นามธรรมมากข้ึน คือผูผ้ลิต และผูบ้ริโภค แต่ยงัมีบางนยัของการทาํใหห้มดไปคงเหลืออยู ่จวบจนกลาง

ศตวรรษท่ี 20  คาํน้ีจึงแพร่หลายทั่วไป คาํว่า “ลูกค้า” (customer) ซ่ึงใช้กันมาตั้ งแต่ศตวรรษท่ี 15 

หมายถึงผูซ้ื้อและมีนัยสําคญักบั “supplier” ค่อย ๆ เส่ือมลง ในขณะท่ี “ผูบ้ริโภค” ท่ีช้ีถึงภาพท่ีเป็น

นามธรรมเร่ิมมีการใชก้นัมากข้ึนในการตลาดท่ีเป็นนามธรรม ซ่ึงหลงัจากยคุของเศรษฐกิจการผลิตแบบ

ทุนนิยมอุตสาหกรรม ในศตวรรษท่ี 19 ผูผ้ลิตไม่เพียงแต่ตอ้งป้อนสินคา้ตามความตอ้งการแลว้ ยงัตอ้ง

วางแผนการผลิตเป็นจาํนวนมาก  ซ่ึงตอ้งอาศยัการลงทุนสูง การพฒันาการโฆษณาเชิงพาณิชยแ์บบใหม่ 

“ผูบ้ริโภค”  จึงกลายเป็นผูท่ี้มีอาํนาจเหนือกว่า ดว้ยการสร้างสรรคข์องผูป้ระกอบการและตวัแทน เม่ือ

เปรียบกบัความหมายในช่วงแรก คาํน้ีจึงส่อไดว้่า “ผลิตข้ึนมาและใชใ้หห้มดไป” ตวัอยา่งท่ีชดัเจนคือ 

ผูผ้ลิตจะมอง “ผูบ้ริโภค” ในลกัษณะของมวลชน (mass) ท่ีเหมือนกันโดยตัดทอนรายละเอียดส่วน

บุคคลออกไป สินคา้ท่ีผลิตไดจ้ากสายพานการผลิตในระบบทุนนิยมจึงมีหนา้ตาเหมือนกนัหมด แต่ใน

กระบวนการขายของผูผ้ลิต กลบัตอ้งพยายามทาํให้ผูบ้ริโภคเช่ือว่าตวัเองมีความเป็นตวัของตวัเอง มี

เอกลกัษณ์เฉพาะตวั  ซ่ึงระบบตลาด ระบบโฆษณา และการส่ือสารนั้นเป็นกลไกสาํคญัในการประสาน

ลกัษณะดงักล่าวน้ี 

 นัยของคาํ “บริโภค” ในสังคมไทยนั้นก็มีลกัษณะเช่นเดียวกนักบัขา้งตน้ กล่าวคือ มีการแบ่ง

ลกัษณะการใชส่ิ้งของออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ การอุปโภค เป็นลกัษณะของการใชป้ระโยชน์ โดย

ส่ิงของนั้นมิไดห้มดสภาพไปหรือสูญหายไป เช่น เส้ือผา้ ขนันํ้ า และการบริโภค คือการใชป้ระโยชน์ท่ี

ทาํใหส่ิ้งนั้นหมดส้ินไป เช่น อาหาร นํ้ าด่ืม เป็นตน้ สมรักษ ์ชยัสิงห์กานนท ์(2544: 33) 

Lefebvre (อา้งถึงใน กาญจนา แกว้เทพ 2544: 155-156) ไดพ้ฒันาการอธิบายหน้าท่ีของการ

บริโภคท่ีมีในสังคมยคุใหม่กล่าวคือ ชีวิตของคนทาํงาน (โดยเฉพาะชนชั้นล่าง) ในสังคมสมยัใหม่ท่ีมี

การแบ่งงานกันทาํอย่างสูงมาก (division of labor) โดยท่ีคนแต่ละคนจะทาํงานเพียงส่วนเส้ียวเล็ก ๆ 

เท่านั้น (พิมพ์ดีดอย่างเดียว รับโทรศพัท์อย่างเดียว ฯลฯ) งานเช่นน้ีก่อให้เกิดความเบ่ือหน่ายเพราะ

ลกัษณะงานท่ีซํ้ าซาก และเกิดเป็นความแปลกแยก (Alienation) กบังานอยา่งมาก เน่ืองจากเป็นงานท่ี

รู้สึกไร้ความหมาย ดงันั้น หลงัจากชัว่โมงทาํงานท่ีไร้ความหมายแลว้ คนสมยัใหม่จึงหนัไปหาความสุข

จากการบริโภคท่ีหาไม่ไดจ้ากการทาํงาน (เช่นการจิบกาแฟดี ๆ ไดใ้ส่เส้ือตวัใหม่ ๆ ไดข้บัรถราคาแพง 

ไดฟั้งเพลงท่ีช่ืนชอบ ฯลฯ) เพ่ือชดเชยความสุขท่ีหาไม่ไดจ้ากการทาํงาน ดงันั้นหนา้ท่ีการบริโภคท่ีมีต่อ

ระดบัปัจเจกคือการเยยีวยาอาการแปลกแยก จากการทาํงานของผูค้นนั้นเองนอกจากแปลกแยกจากการ
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ทาํงานแลว้ คนในสังคมสมยัใหม่ยงัแปลกแยกจากมนุษยด์ว้ยกนัในทุกระดบั ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว 

ญาติ เพ่ือนร่วมงาน ฯลฯ ทั้งน้ีเน่ืองจากแนวคิดเร่ืองปัจเจกชนนิยม (Individualism) เช่นอยากมีความ

เป็นส่วนตวั หรือจากระบบโครงสร้างสังคมท่ีจบัใหม้นุษยต์อ้งแข่งขนักนัเอง ดงันั้นในระบบสังคมการ

บริโภคก็ไดเ้ขา้มาแทนท่ีความสัมพนัธร์ะหว่างบุคคล เช่น การท่ีพ่อแม่นิยมซ้ือสินคา้ราคาแพง เพ่ือเป็น

เคร่ืองชดเชยเวลาท่ีไม่มีใหลู้ก จึงทาํใหก้ารบริโภคกลายเป็นจุดศูนยก์ลางและเป็นรูปแบบชีวิตประจาํวนั

ของมนุษยส์มยัใหม่ และยงัไดเ้ป็นจิตสาํนึกใหม่ของมนุษยใ์นยคุปัจจุบนัอีกดว้ย โดยการมีชีวิตเพ่ือท่ีจะ

คิดว่าจะบริโภคอะไร และเน่ืองจากการบริโภคนั้นมีความเก่ียวพนักบัฐานะทางชนชั้นของบุคคล ดงันั้น

แบบแผนการบริโภคของแต่ละบุคคลจึงมิไดเ้กิดข้ึนอยา่งเสรีโดยไร้ขอบเขต แต่ทว่าสงัคมจะตอ้งหล่อ

หลอมคนแต่ละกลุ่ม แต่ละชนชั้นให้มีแบบแผนการบริโภคท่ีแน่นอน โดยผา่นกลไกและสถาบนัต่าง ๆ 

ของสงัคม เช่น สถาบนัดงักล่าวนั้น เช่น ครอบครัว โรงเรียน และส่ือมวลชน 

Grant McCracken (1988, อา้งถึงใน สมรักษ์ ชัยสิงห์กานนท์ 2544: 19) ไดช้ี้ให้เห็นถึงความ 

สาํคญั ของการปฏิวติัการบริโภคท่ีเกิดข้ึนก่อนการปฏิวติัอุตสาหกรรม โดยเขาไดช้ี้ใหเ้ห็นถึงพฒันาการ

ของสงัคมสู่การบริโภคนิยม 3 ช่วงดว้ยกนั คือ 

 ศตวรรษท่ี 16 สมยัพระนางอลิชเบ็ธ เกิดภาวะการบริโภค อยา่งมากมาย การบูมน้ีส่งผลต่อคน

สองกลุ่มคมใหบ้ริโภคแบบใหม่ ตวัพระนางอลิชเบ็ธเอง ดว้ยเหตุผลทางการเมืองส่วนตวัไดเ้รียนรู้ท่ีจะ

ใชก้ารบริโภค เป็นวิถีในการสร้างฉากละคร และเป็นเคร่ืองมือในการปกครอง เพ่ืออุทิศแด่การสร้าง

อาํนาจเบ็ดเสร็จ ให้พระองค์เองโดยสร้าง และกระตุน้ให้เหล่าขุนนาง และราชนิกุลแข่งขนักนัสั่งสม 

เกียรติยศของตระกูลดว้ยการแยง่กนัครอบครอง หรือแสวงหาของท่ีจะรักษาช่ือเสียงของบรรพบุรุษของ

ตนไว ้ซ่ึงก็คือของท่ีเป็นสญัลกัษณ์ชั้นสูงจากราชสาํนกั 

 ศตวรรษท่ี 18 เกิดการปฏิวติัการบริโภค ไดเ้กิดการเปล่ียนแปลงความนิยมจากเดิม ส่ิงของท่ี

คลัง่ไคลน้ั้นเป็นส่ิงของเก่าท่ีมี คราบเขียวจบัท่ีโลหะ (patina) มาเป็นการคลัง่ไคลส่ิ้งของใหม่ท่ีเปล่ียน

ตามแฟชัน่ และส่ิงของนั้นก็ทาํหนา้ท่ีใหม่ ไม่ใช่เป็นตวับ่งช้ีการกาํเนิดและสถานะของผูเ้ป็นเจา้ของอีก

ต่อไป หากแต่ไดก้ลายเป็นการแสดงออกถึงทางเลือกท่ีหลากหลายของบุคคล (explosion of choices) 

 ศตวรรษท่ี 19 การบริโภคไดห้ย ัง่รากลงในสงัคมแลว้ เกิดหา้งสรรพสินคา้ข้ึน เกิดรูปแบบ ไลฟ์

สไตลแ์บบใหม่ของผูบ้ริโภคและเทคนิคใหม่ท่ีเติมมูลค่าเพ่ิมใหก้บัสินคา้นั้น เช่นความงาม ความหมาย

ทางวฒันธรรมและแรงเร้าทางเพศ แต่ความนิยมความหรูหราตามแบบชนชั้นสูงในราชสาํนักก็ยงัคงอยู่

การบริโภคในสมยัน้ีเป็นตวัอย่างท่ีเห็นชดัถึงของการใช้สินค้าในการสร้างรูป (shape) และบรรทุก 

(carry) ความหมายทางวัฒนธรรม ซ่ึงส่งผลให้มีการใช้ภาษาของสินค้าท่ี เกิดข้ึนในการสร้าง



 

51 

แนวความคิดทางวฒันธรรมข้ึนแนวหน่ึง ดว้ยการสร้างคาํจาํกดัความใหม่ของบุคคล ของความสมัพนัธ์

ของบุคคลท่ีใหญ่กว่า และชุด (set) ของแนวคิด และค่านิยมสาํหรับการกระทาํทางสังคม  ภาษาของ

สินค้าถูกใชอ้ย่างจงใจและชาํนาญเพ่ือท่ีจะสร้างนวตักรรมทางสังคมข้ึน อนัได้แก่การสร้างสรรค์

ระเบียบใหม่เพ่ือชีวิตทางสังคม ซ่ึงไม่สามารถเกิดข้ึนได ้ก่อนหน้าน้ี เพราะว่าไม่มีระบบทางวาทกรรม   

(เช่น วาทกรรมในงานโฆษณา) ท่ีจะรองรับใหเ้กิดการคิดซํ้าและสร้างแนวคิดใหม่ ๆ ของชีวิตทางสงัคม

ข้ึนดว้ย 

ซ่ึงแนวคิดดังกล่าวนั้นเป็นแนวคิดท่ีแสดงให้เห็นถึง การส่ือสารโดยใชภ้าษาของสินค้าใน

สงัคมยคุปัจจุบนัว่า คนไม่ไดบ้ริโภคสินคา้เพียงเพ่ือประโยชน์ใชส้อยเท่านั้น แต่กิจกรรมการบริโภค

ของบุคคลเป็นการส่ือตวัตน (identity) ของปัจเจกในการปฏิสมัพนัธ ์ ภาษาของสินคา้ดงักล่าววางอยูบ่น

พ้ืนฐานของการแบ่งประเภททางวฒันธรรม มนัเป็นรหสัท่ีสงัคมรับรู้โดยผา่นการสัง่สมชุดของความรู้ท่ี

ถ่ายทอดกนัมา การตดัสินว่าการบริโภคส่ิงคา้ฟุ่มเฟือยเป็นเร่ืองไร้สาระ และการแยกการบริโภคออก

จากการศึกษาวฒันธรรมไปเป็นเพียงกิจกรรมทางเศรษฐกิจจึงเป็นมุมมองท่ีผดิเพราะวฒันธรรมและการ

บริโภคมีความสัมพนัธเ์ก่ียวโยงกนัอยา่งแยกไม่ออก เพราะในสงัคมปัจจุบนันั้น วฒันธรรมจะถูกเช่ือม

เขา้กบัการบริโภค หากปราศจากสินคา้บริโภค สงัคมสมยัใหม่ก็จะสูญเสียเคร่ืองมือสาํคญัท่ีจะผลิตซํ้ า 

ขาดส่ิงท่ีจะแสดงออกและจดัการกบัวฒันธรรมของตนเอง โลกของการออกแบบ การพฒันาผลิตภณัฑ์

หรือนวตักรรม การโฆษณาสินคา้และแฟชัน่ท่ีสร้างสรรค์เหล่าน้ี เป็นส่วนสาํคญัในการเป็นผูบ้อกเล่า 

(author) ท่ีสาํคญัของวฒันธรรม ซ่ึงทาํใหค้วามหมายของวฒันธรรมดูเป็นรูปเป็นร่างข้ึนและมีชีวิตชีวา 

ซ่ึงในโลกยุคปัจจุบนัน้ีหากปราศจากซ่ึงสินคา้บริโภคแลว้ การกระทาํท่ีแสดงออกถึงความเป็นตวัตน 

(self definition) และการจาํกดัความร่วม (collective definition) ในวฒันธรรมก็คงจะไม่เกิดข้ึนแน่นอน 

(Featherstone 1991: xi ,อา้งถึงในสมรักษ ์ชยัสิงห์กานนท ์2544: 22)  

 Mary Douglas (1982, อา้งถึงในสมรักษ์ ชัยสิงห์กานนท์ 2544:23) มองว่า การบริโภคกับ

วฒันธรรมนั้นเก่ียวพนักนัอยา่งแยกไม่ออก ทั้งน้ีเพราะการเลือกบริโภคของปัจเจก ไม่ใช่เป็นทางเลือกท่ี

เป็นอิสระ มนัถูกกาํกบัไวด้ว้ยวฒันธรรม ดว้ยความคาดหวงัของสังคมแต่ละสงัคมว่า บุคคลในสถานะ

หน่ึง ๆ ควรและไม่ควรท่ีจะทําอะไร บริโภคอย่างไร ในบทความเร่ือง “Goods as a system of 

communication” เขาไดเ้สนอเร่ืองท่ีเก่ียวกบัทฤษฎีการบริโภคไวว้่า   

  1. กิจกรรมการบริโภคทั้งปวงเป็นการแสดงออกทางพิธีกรรม (ritual presentation) 

และเป็นการแบ่งปันสินคา้ท่ีถูกจดัประเภทให้เหมาะสมกับประเภททางสังคม ซ่ึงมีกระบวนการจัด

อนัดบัและจาํกดัความของมนัเอง 
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  2. วตัถุประสงค์หลกัของปัจเจกในการบริโภค ก็เพ่ือท่ีจะสร้างจักรวาลทางสังคม 

(social universe) ข้ึนและแสวงหาตาํแหน่งท่ีเหมาะสมน่าเช่ือถือของตนในจกัรวาลนั้น ๆ  

  3. เพ่ือท่ีจะบรรลุวตัถุประสงคน้ี์ ปัจเจกจาํเป็นตอ้งระดม (Deployment) บริการในการ

ทาํเคร่ืองหมาย (marking services) จากผูบ้ริโภคอ่ืน ๆ 

  4. การบริโภคท่ีประสบความสาํเร็จตอ้งอาศยัการจดักระบวน (Deployment) สินคา้ใน

พิธีการบริโภค ซ่ึงตอ้งระดม (mobilize) บริการในการทาํเคร่ืองหมายจากผูบ้ริโภคคน อ่ืน ๆ มาให้

ไดม้ากท่ีสุด 

               ศิวรักษ ์ศิวรมย ์(2537) กล่าวว่า สินคา้บริโภคนั้นเป็นส่ิงท่ีความหมายทางวฒันธรรมดาํรงอยู ่

ไม่ว่าจะเป็นเส่ือผา้ อาหาร การตกแต่งทั้งภายในและภายนอก รถยนต์ ฯลฯ ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นส่ือท่ี

แสดงออกของความหมายทางวฒันธรรม ความหมายน้ีอาจปรากฏออกมาชดัเจนหรือบางคร้ังซ่อนเร้น

อยู ่อยา่งไรก็ตาม ผูบ้ริโภคต่างก็มองเห็นความหมายของวฒันธรรมในสินคา้และในทางกลบักนั สินคา้

นั้นก็เขา้มามีควบคุมพฤติกรรมและรับใชผู้บ้ริโภคอยา่งเต็มท่ี ซ่ึงวฒันธรรมแต่ละวฒันธรรมจะบ่งบอก

ความเฉพาะของประเภทต่าง ๆ วฒันธรรมในช่วงเวลาหน่ึง ๆ วฒันธรรมบางอย่างท่ีรวมเอาความ

ประณีตบรรจงไวส้ามารถทาํให้เกิดการแบ่งแยกและสามารถทาํใหอี้กวฒันธรรมกลายเป็น “ชั้น 2” ได้

พร้อม ๆกบัตวัเองท่ี “ยิ่งใหญ่” หรือเป็น “ชั้นสูง” ไดม้นุษยเ์ราจะใส่วฒันธรรมลงไปใน พืชพรรณ สตัว ์

ภูมิทศัน์ ส่ิงธรรมชาติ และเหนือธรรมชาติ ส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุดคือมนุษยไ์ดใ้ส่ ชนชั้น สถานะ เพศ อาย ุและ

อาชีพ เพ่ือแบ่งแยกวฒันธรรมประเภทต่าง ๆ ดว้ย ซ่ึงวิถีทางหน่ึงท่ีจะสร้างวฒันธรรมใหเ้ป็นตวัตนได้

คือการสร้างผา่นวตัถุ มนัก่อใหเ้กิดความเป็นตวัตน มีความหมายเป็นรูปธรรม สาํหรับปัจเจกชน อีกนัย

หน่ึงวตัถุมีความหมายไดเ้พราะมนัไดส้ร้างโลกรูปธรรมในส่วนท่ีเรามองไม่เห็น และในส่ิงท่ีจบัตอ้ง

ไม่ได ้สินคา้ชนิดหน่ึงจะทาํให้ส่ิงหน่ึงแตกต่างจากอีกส่ิงหน่ึง เช่น เส้ือผา้แสดงให้เห็นความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล และแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของการดาํรงชีวิตอยู่ เช่นแสดงถึง “ความละเอียด 

อ่อน” ของเพศหญิงแสดงถึง “ความแข็งแกร่ง” ของเพศชาย ส่ือถึงคนเป็นเจา้ของในแต่ละประเภท และ

ก่อให้เกิดการแบ่งแยก (discrimination) ในชนชั้นและเพศ  โดยมีงานโฆษณาและระบบแฟชั่นเป็น

เคร่ืองมือสาํหรับเปล่ียนความหมายจากโลกทางวฒันธรรมสู่สินคา้บริโภค โดยงานโฆษณานั้นเป็น

วิธีการท่ีมีประสิทธิภาพของการแปรเปล่ียนความหมายดว้ยการนาํสินคา้บริโภค และโลกวฒันธรรมให้

มาอยู่ดว้ย กนั และความหมายไดเ้คล่ือนตวัจากโลกวฒันธรรมสู่สินคา้บริโภค เม่ือถึงตอนน้ีสินคา้น้ีก็มี

ความหมาย ทางวฒันธรรมแลว้ ซ่ึงก่อนหน้าน้ีมนัเป็นเพียง สินคา้ (วตัถุ) ช้ินหน่ึงเท่านั้น  ส่วนระบบ

แฟชัน่นั้นเสนอผา่นงานโฆษณาในส่ือต่าง ๆ ซ่ึงไดเ้สนอความหมายทางวฒันธรรมในลกัษณะท่ี “ตอ้งมี
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ผูน้าํ” เป็นผูส้ร้างความหมาย อาจะเป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียง มีอิทธิพลกบัคนในสงัคม ซ่ึงกลุ่มคนเหล่าน้ีจะ

เป็นแหล่งความหมายของผูต้าม ท่ีคนทัว่ไปพร้อมท่ีจะเลียนแบบ ส่วนวิธีการท่ีจะเคล่ือนยา้ยความหมาย

จากสินคา้บริโภคสู่ผูบ้ริโภคไดโ้ดย การดูการแสดงออกทางสญัลกัษณ์ หรือพิธีกรรม (Ritual) ซ่ึงเป็น

การกระทาํอยา่งหน่ึงในสงัคมเพ่ือยกัยา้ยถ่ายเทความหมายทางวฒันธรรม ทั้งส่วนรวมและปัจเจกชน ซ่ึง

พิธีกรรมดงักล่าวประกอบไปดว้ย  

1.พิธีกรรมแลกเปล่ียน  

เช่นวนัคริสตม์าส วนัเกิด วนัแต่งงาน จะมีการจดังานต่าง ๆ เพ่ือท่ีจะไดรั้บของขวญั 

การเคล่ือนไหวของสินคา้แบบน้ีคือการเคล่ือนไหวความเป็นเจา้ของท่ีเต็มไปดว้ยความหมาย บ่อยคร้ังท่ี

คนใหข้องขวญัเลือกใหข้องขวญัเพราะของขวญันั้นเต็มไปดว้ยความหมายท่ีเขาหวงัจะโยกยา้ยไปสู่ผูรั้บ

จริง ๆ  

2.พิธีกรรมในการเป็นเจา้ของครอบครอง  

งานร่ืนเริงต่าง ๆ ภายในครอบครัวถูกจดัข้ึน เพ่ือท่ีจะอวดความเป็นเจา้ของซ่ึงรวม ไป

ถึงการอวดอา้งว่าส่ิงท่ีตนเป็นเจา้ของเป็นส่ิงท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงประเด็นน้ีก่อให้เกิดแรงผลกัดันทางด้าน

การตลาดของโลกสินค้า เช่นรถยนต์ บ้าน เส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย ฯลฯ ปัจเจกชนจะใชพิ้ธีกรรมเพ่ือ

อวดอา้งความเป็นเจา้ของและดึงเอาความเป็นเจา้ของท่ีเต็มไปดว้ยความหมายออกมา ดงันั้น พวกเขาก็

สามารถท่ีจะใชสิ้นคา้เป็นเคร่ืองหมายของเวลา สถานท่ี โอกาส และแจกแจงแบ่งแยกทางวฒันธรรม ชน

ชั้น สถานะ เพศ อายุ อาชีพ และวิถีชีวิต พิธีกรรมจึงเกิดข้ึนมาเพ่ือใหค้น ๆ นั้นไดอ้วดอา้ง (อย่างเต็มท่ี) 

และการอวดอา้งเป็นเจา้ของน้ี ปัจเจกชนเคล่ือนยา้ยความหมายจากสินคา้สู่ชีวิตของเขา 

3.พิธีกรรมแต่งตวั 

เป้าหมายคือการดึงความพิเศษ ๆ สู่ความมั่นใจ มันอาจจะอยู่ในเส้ือผา้ ทรงผม 

แต่งหนา้ สินคา้บางอยา่งทาํใหม้นัมีชีวิตข้ึนมา คนบางคนไดใ้ชเ้วลาหลายชัว่โมงในการ “ดึงมนัออกมา” 

เพ่ืองานเล้ียงชั่วเวลาไม่นาน พิธีกรรมเช่นน้ีทาํให้ปัจเจกชนต้องเลือกสินค้าบริโภคท่ีตนคิดว่าดีท่ีสุด 

บทบาทของปัจเจกในท่ีน้ีคือการให้ความหมายถึงส่ิงชดัแจง้ในความตั้งใจท่ีจะบริโภคสินคา้นั้น ทาํให้

พวกเขาเชิดชูคุณภาพของสินคา้นั้น ๆ ท่ีเต็มไปดว้ยความหมาย ซ่ึงเช่ือว่าจะทาํให้โดดเด่นถา้หากมีวตัถุ

นั้นในครอบครอง 

4.พิธีกรรมการปลดเปล้ือง 

เม่ือปัจเจกชนเป็นผูใ้หค้วามหมาย และนาํสินคา้มารวมกนักบัความเป็นเจา้ของส่วน

บุคคล ความสบัสนระหว่างผูบ้ริโภคและสินคา้บริโภคน้ีมกัเกิดข้ึนไดเ้สมอ เช่นเม่ือปัจเจกชนซ้ือสินคา้
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โลกของความหมายท่ีถูกสถาปนาข้ึนทางวฒันธรรม 

สินคา้บริโภค 

ผูบ้ริโภคแต่ละคน 

มือสอง การทาํความสะอาดตกแต่งนั้นเพ่ือท่ีจะลบลา้งความหมายเดิมและสร้างความหมายใหม่แทนท่ี 

เจา้ของเดิมไดส้ร้างไว ้ซ่ึงสามารถสรูปไดด้งัน้ี 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    

 

   การโฆษณา / ระบบแฟชัน่              ระบบแฟชัน่ 

 

                                           

  พิธีครอบครอง 

               พิธีแลกเปล่ียน 

                           พิธีตกแต่ง 

           พิธีปลดเปล้ือง 

 

 

 

แผนภาพท่ี 4 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างความสมัพนัธข์องวฒันธรรมกบัสินคา้ และผูบ้ริโภค  

ท่ีมา : สมรักษ ์ชยัสิงห์กานานนท,์ รสนิยม: ภาษาในสงัคมยคุบริโภคนิยม (กรุงเทพมหานคร: โครงการ

หนงัสือเล่มสถาบนัวิจยัสงัคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2544), 200  

 

6. แนวคดิการบริโภคเชิงสัญญะ 

 

โบริยาร์ด (Baudrillard , อา้งถึงใน กาญจนา แกว้เทพ 2544 :131-139) เป็นนักคิดท่ีประสาน

แนวคิดหลกั ๆ ของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองเขา้กบัแนวคิดแบบสงัคมหลงัสมยัใหม่ (Post-modern) 

เขากล่าวว่า สังคมของเราไดก้า้วเขา้สู่ยุคหลงัอุตสาหกรรมแลว้ (Post-industrial) ดงันั้นนกัวิชาการจึงไม่

อาจจะใชค้าํอธิบายส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม เช่น สินคา้ ราคา ไดอี้กต่อไปแลว้ แต่ตอ้งใชค้าํอธิบายส่ิงท่ีเป็น

นามธรรม เช่นเร่ือง “สญัญะ” (sing) มาเป็นหลกัในการวิเคราะห์ จากอิทธิพลของแนวคิดหลงัสมยัใหม่ 

โบริยาร์ด เห็นว่าสงัคมในศตวรรษท่ี 20  น้ีแตกต่างจากสงัคมในศตวรรษท่ี 19  ซ่ึง Marx กาํลงัวิเคราะห์

อยู่ เพราะสังคมในยุคของ Marx นั้น กาํลงักาํลงัประสบปัญหาในเร่ืองการผลิต (production) กล่าวคือ 
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จะผลิตอย่างไรให้เพียงพอกบั การบริโภค แต่สังคมในศตวรรษท่ี 20  น้ีพลงัการผลิตไดพ้ฒันากา้วไป

ไกลจนสามารถผลิตไดอ้ย่างเกินพอ ระบอบทุนนิยมสมยัใหม่จึงมีปัญหาว่า จะกระตุน้ใหผู้ค้นบริโภค

มากและรวดเร็วไดอ้ย่างไร โบริยาร์ด วิจารณ์วิธีการวิเคราะห์เร่ือง “การบริโภค” ของกลุ่มมาร์กซิสว่า 

มกัจะใชเ้กณฑแ์บบศีลธรรมมาวิเคราะห์ เช่น การตกเป็นทาสของกิเลส หรือการตระหน่ีถ่ีเหนียวในการ

บริโภค โบริยาร์ดเห็นว่า เกณฑ์ดงักล่าวไม่ช่วยให้เขา้ใจเร่ืองการบริโภคไดม้ากนัก และเขาเสนอว่า 

นกัวิชาการตอ้งพยายามทาํความเขา้ใจว่า มนุษยแ์สวงหาความพึงพอใจจากความสุขท่ีไดบ้ริโภคอยา่งไร

มากกว่า สาํหรับแนวคิดท่ี โบริยาร์ด สนใจจะวิเคราะห์มีดงัน้ี  

 

6.1 สินค้า  

  ในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองแบบดั้งเดิมเคยใหค้วามสาํคญักบั “สินคา้” ในฐานะท่ี

เป็นผลผลิตรูปธรรมของแรงงาน แต่ทว่า “สินค้า” ในระบบทุนนิยมมีบทบาทหน้าท่ีท่ีสําคัญหลาย

ประการ คือพรางตาให้มนุษยม์องไม่เห็นแรงงานท่ีแฝงอยู่ในตวัสินคา้ หากเห็นแต่ “ราคา” ท่ีปรากฏ 

(เพราะฉะนั้นเวลาเห็นส่ิงของในร้านค้าผูซ้ื้อจึงไม่เคยคิดว่าต้องใชแ้รงงานเท่าไหร่มาทาํแต่จะคิดว่า 

“ราคาเท่าไหร่”) สินคา้ก่อใหเ้กิดมูลค่าการแลกเปล่ียนในตลาดของสินคา้ 

   จากคาํนิยามและหน้าท่ีของสินค้าท่ีกลุ่มเศรษฐศาสตร์การเมือง ได้อธิบายเอาไวซ่ึ้ง

ค่อนขา้งจะเนน้หนกัถึงบทบาทหนา้ท่ีของสินคา้ ในโลกของวตัถุและการแลกเปล่ียนท่ีแทจ้ริง โบริยาร์ด

ไดข้ยายคาํนิยามและหน้าท่ีสินค้าออกไปในโลกแห่งวฒันธรรมและการแลกเปล่ียนเชิงสัญลกัษณ์ 

(Symbolic exchange) ดงันั้น คาํนิยามของสินคา้ในทศันะของโบริยาร์ดจึงมีลกัษณะดงัน้ี  

 

สินค้า คือ วตัถุท่ีมองเห็นได้ชัดเจนท่ีสุดของวฒันธรรม(เป็นวตัถุธรรม)ในแต่ละ

วฒันธรรม จะมีรูปแบบเฉพาะ ในการสร้างรูปแบบสินคา้(จะผลิตสินคา้อะไร จะผลิตออกมาใน

รูปแบบไหน สาํหรับใคร เป็นเร่ืองของวฒันธรรมในแต่ละสงัคม) 

สินคา้ คือ ส่ือท่ีแสดงออก ทางวฒันธรรมของมนุษยเ์พราะสินคา้จะมี ความสมัพนัธก์บั

ผูใ้ช้ เน่ืองจากคนในแต่ละวฒันธรรมท่ีมีคุณลกัษณะ ทางเพศ ชนชั้น อาชีพ ฯลฯ จะนําเอา

คุณลกัษณะส่วนตัวของตนเองเข้าไปสัมพันธ์กับสินค้า เช่น ผูช้ายจะไม่ใช้สินค้าประเภท

เคร่ืองสาํอางค ์เด็กผูห้ญิงจะไม่ถือนิตยสารโป๊เปลือย เป็นตน้ มุมมองน้ีเป็นมุมมองจากปัจเจก

บุคคลผูใ้ชสิ้นคา้ 
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การใช้ และการเลือกซ้ือสินค้านั้น จะรับใช้กฎเกณฑ์ทางวฒันธรรมของมนุษยซ่ึ์ง

หมายความว่าคนในชนชั้นใดจะบริโภคสินคา้แบบใดก็ตอ้งเป็นไปตามกฎเกณฑท์างวฒันธรรม

ของสงัคมนั้น ตวัอยา่ง เช่นในสังคมปัจจุบนั คนมีฐานะยากจนจะเลือกเล่นกีฬาเป็นการตีกอลฟ์

ไม่ได ้ในทาํนองตรงกนัขา้มแบบแผนของการบริโภคสินคา้นั้นก็จะกลายเป็นกลไกในการธาํรง

รักษากฎเกณฑ์ทางวฒันธรรม ไปพร้อม ๆ กนั เพราะสมาชิกกลุ่มใหม่จะเรียนรู้กฎเกณฑ์ทาง

วฒันธรรมจากการเรียนรู้สินคา้น้ีเอง มุมมองน้ีเป็นมุมมองจากระเบียบของสงัคม 

 

  หากพิจารณาสินคา้ในแง่มุมของโลกแห่งวฒันธรรมดงักล่าว อาจจะแบ่งไดป้ระเภท

ของสินคา้ออกไดเ้ป็น 2  ชนิด คือ สินคา้แบบทัว่ ๆ ไป และสินคา้ทางวฒันธรรม (Cultural Commodity) 

ตวัอยา่งของสินคา้ชนิดหลงัน้ีไดแ้ก่ สินคา้ท่ีเป็นผลผลิตจากงานส่ือมวลชน มีคุณสมบติั 2 ประการท่ีทาํ

ใหสิ้นคา้เป็นผลงานของส่ือ มีเอกลกัษณ์แตกต่างไปจากสินคา้แบบธรรมดา กล่าวคือ  

 

1.หากเปรียบเทียบการใช้สบู่ถูตัวยี่ห้อหน่ึงกบัภาพโฆษณาสบู่ยี่ห้อดังกล่าว เราจะ

พบว่ามีความแตกต่างกนั การใชส้บู่ถูตวันั้น มูลค่าของสินคา้จะหมดส้ินไปเม่ือใชสิ้นคา้นั้น

หมดแลว้ แต่ทว่าผลจากการดูโฆษณาสบู่ดังกล่าวแม้คนดูจะจบไปแลว้ แต่ทว่ามูลค่าทาง

สัญลกัษณ์ หรือผลกระทบจากโฆษณาดงักล่าวยงัคงติดตราอยู่ในใจของผูช้ม พูดง่าย ๆ ก็คือ 

สินคา้ทั่วไปนั้นใหผ้ลกระทบในระดบักายภาพ แต่สินคา้ของส่ือนั้นให้ผลกระทบระดับจิต

วิญญาณท่ีเรียกว่า spiritual commodity 

2. สินค้าโดยทั่วไปนั้น เม่ือใช้แลว้จะจบส้ินในตวัเอง หากแต่สินคา้จากส่ือนั้นจะทาํ

หนา้ท่ีเป็นสะพานเช่ือมโยงไปถึงสินคา้ประเภทอ่ืน ๆ ในกรณีของการโฆษณาจะเป็นรูปแบบท่ี

เห็นไดง่้ายท่ีสุด แต่อนัท่ีจริง ผลงานจากส่ือทุกชนิดก็จะมีคุณสมบติัเช่นเดียวกบัโฆษณา ดงันั้น 

เม่ือผูอ่้านซ้ือนิตยสารมาอ่านหน่ึงเล่มทั้ งเน้ือหาทั้ งโฆษณา ทั้ งภาพปกแฟชั่น ลว้นแต่เป็น

สะพานเช่ือมโยงไปสู่สินค้าอ่ืนๆ ทั้งสิน ด้วยเหตุน้ีจึงมีคาํกล่าวกันในแวดวงการส่ือสารว่า

สินค้าท่ีส่ือมวลชนนําไปเร่ขายให้แก่บริษัทโฆษณาและห้างร้านต่าง ๆ ก็คือ ผูรั้บสารของ

รายการแต่ละรายการนั้นเอง ฉะนั้นในระหว่างท่ีเปิดรับสารนั้นผูรั้บสารก็ไดแ้ปลงสภาพของ

ตนไปเป็น “สินคา้”  ชนิดหน่ึงในตลาดของส่ือมวลชนดว้ย 
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จากพ้ืนฐานแนวคิดของนักทฤษฎีสัญญะวิทยา โลกแห่งความเป็นจริงท่ีเป็นอยู่นั้น 

(given) จะยงัไม่มีความหมายอะไร (meaning) จนกว่าจะไปมีผูก้าํหนดหรือมีกลไกกาํหนดความหมาย

ให ้หากพิจารณาในแง่มุมท่ีกล่าวมาน้ี บรรดาสินคา้ต่าง ๆ ของส่ือมวลชนไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา ภาพ

แฟชัน่ ละคร ข่าว โครงการประชาสัมพนัธ์รณรงค์ฯลฯ จึงลว้นแลว้แต่เป็นเคร่ืองมือในการแปรเปล่ียน

ความหมายจาก “โลกท่ีเป็นอยู่” มาสู่ “สินคา้” ทั้งส้ิน โดยเฉพาะเคร่ืองมือประเภทโฆษณานั้นจะเป็น

กลไกสาํคญัในการเอาสินคา้บริโภค และโลกทางวฒันธรรมมารวมเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัทั้งน้ีเพราะ

การโฆษณาในยคุปัจจุบนันั้น มกัไม่ค่อยกล่าวถึง “ตวัสินคา้ท่ีจะขาย” เท่าใดนกั แต่จะกล่าวถึง “ผูท่ี้จะ

ใชสิ้นคา้” นั้นมากกว่า (กล่าวคือ ไม่ค่อยกล่าวถึง “ตวัเส้ือยดื” มากนัก แต่จะกล่าวถึง“ผูท่ี้จะใส่เส้ือยดื” 

มากกว่า หรือกล่าวถึง “ความสมัพนัธร์ะหว่างเส้ือยดืกบัผูใ้ส่” มากกว่า) 

 

6.2 สัญญะ 

 ในเร่ืองความสัมพนัธร์ะหว่างคนกบัวตัถุ (สินคา้) นั้นมีอยูห่ลายระดบั ระดบัแรกเป็น

ความสมัพนัธ์ในแง่การใชป้ระโยชน์ (Utility) หรือการใหค้วามพึงพอใจเพราะสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการทางกายภาพแบบพ้ืนฐานทัว่ไปได ้ดงัเช่นท่ีเราหาซ้ือเส้ือกนัหนาว และผา้พนัคอมาใชเ้ม่ือฤดู

หนาวยา่งกรายมาถึง ความสัมพนัธ์ระดบัท่ีสองเป็นความสัมพนัธ์ในเชิงสัญญะ ตัวอย่างเช่น เม่ือเรา

เลือกซ้ือเส้ือกันหนาวและผา้พนัคอนั้น เราอาจไม่ไดคิ้ดถึงแง่ประโยชน์การใชส้อยเท่านั้น(ให้ความ

อบอุ่นไดห้รือไม่) หากแต่เราดูว่าผา้พนัคอ “แบบไหน” จะดูมี class ดีเป็นยี่หอ้ท่ีมี brand name หรือ no 

name ปรากฏการณ์ทั้ งหมดน้ีเป็นความสัมพันธ์ของสินค้าในเชิงสัญญะแทบทั้ งส้ิน และเป็น

ปรากฏการณ์ท่ีเป็นตวัแทนส่วนใหญ่ของความสมัพนัธ์ระหว่างคนกบัวตัถุภายใตเ้ง่ือนไขสังคมท่ีการ

ผลิตสินค้าอยู่ในระดับท่ีเกินพอแลว้ ทําให้ตรรกะในการใช้สินค้ามกัไม่ได้เป็นตรรกะแห่งการใช้

ประโยชน์ (Logic of utility) หากเป็นตรรกะแห่งความแตกต่าง (Logic of Difference) กล่าวคือเป็นการ

ใชสิ้นคา้เพ่ือเป็นสญัลกัษณ์ท่ีทาํใหเ้รามีเอกลกัษณ์ท่ีแตกต่างจากคนอ่ืน ๆ  

  โบริยาร์ด วิเคราะห์ต่อไปว่า ภายใต้สังคมแห่งการบริโภคและสังคมแห่งสัญญะน้ี 

ก่อนท่ีจะเกิดการบริโภค ตวัสินคา้นั้นจะตอ้งเปล่ียนไปเป็น “สัญญะ” เสียก่อน การเปล่ียนตัวสินค้า        

( ซ่ึงเป็นวตัถุช้ินหน่ึง) ให้กลายเป็น “สัญญะ” แบบต่าง ๆ นั้นมีรหัสมากมายไม่ว่าจะเป็นการหีบห่อ 

(packaging) การกาํหนดราคา การโฆษณา การกาํหนดยี่ห้อ การวางขายในร้านประเภทต่าง ๆ ซ่ึงเป็น

รหสัท่ีมีลาํดบัชั้นเป็นอย่างมาก (เป็นสินคา้เกรดเอ เกรดบี เกรดซี ฯลฯ) ทั้งน้ีเพ่ือให้สินคา้ต่าง ๆ นั้นทาํ

หน้าท่ีในการเป็นตวัส่ือทางวฒันธรรมเพ่ือแสดงสถานภาพทางสังคมและเกียรติยศ (status & prestige) 
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ของผูใ้ช ้ดงันั้นรหัสของการจดัระเบียบลาํดบัชั้นของสินคา้จึงสอดคลอ้งกบักบัโครงสร้างลาํดบัชั้นทาง

สงัคม ซ่ึงคนในสงัคมนั้นจะรับรู้ตาํแน่งทางสงัคมของเขาจากสินคา้ท่ีเขาไดบ้ริโภคอยูน่ั้นเอง หรือกล่าว

ไดว้่าการบริโภคสินคา้เป็นกลไกท่ีสาํคญัในการธาํรงรักษาโครงสร้างทางชนชั้นของสงัคม เช่น การกิน

แฮมเบอร์เกอร์นั้นสามารถส่ือไดถึ้งความทนัสมยัและความเป็นตะวนัตก ดว้ยการท่ีสินคา้แปรสภาพไป

เป็นสัญญะนั้นไดก่้อให้เกิดผลกระทบตามมาหลายประการ ประการแรกก็คือ สัญญะจะทาํให้มนุษย์

สามารถท่ีจะบริโภคไดอ้ยา่งไม่มีท่ีส้ินสุดทั้งน้ีเพราะมนุษยจ์ะไม่บริโภคเพียงเพราะความตอ้งการทาง

วตัถุเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป หากแต่ตอ้งการบริโภคเพราะ “ความตอ้งการทางสัญญะ” ซ่ึงเป็นความ

ตอ้งการท่ีไร้ซ่ึงขอบเขตและจินตนาการ และความตอ้งการเชิงสญัญะนั้นถูกปรุงแต่งข้ึนมาอีกมากมาย 

เช่นความปรารถนาท่ีจะมีความหมายทางสงัคม (Desire for Social Meaning) รวมทั้งความตอ้งการท่ีจะ

มีเอกลกัษณ์แตกต่างไปจากคนอ่ืน ๆ (Need for Difference)  นอกจากสัญญะจะทาํให้มนุษยมี์การ

บริโภคท่ีไม่มีท่ีส้ินสุด แลว้อิทธิพลของสัญญะ ยงัเป็นตัวกาํหนดแบบแผนของการบริโภคอีกด้วย 

โดยสญัญะจะเป็นตวัท่ีกาํหนดของเขตวฒันธรรม (class/ รสนิยม/ คุณภาพของผูใ้ช)้ ของการใชแ้ละการ

บริโภคสินคา้ นอกจากนั้นมนุษยย์งัไดป้ลดวตัถุสินคา้ช้ินเดิมท้ิงไป มิใช่เพราะว่ามูลค่าการใชส้อยหรือ

อตัถประโยชน์ของสินคา้ช้ินนั้นหมดลงไปแลว้ หากแต่เป็นเพราะว่ามูลค่าของสินคา้ช้ินนั้นส้ินสุดลงไป

แลว้ เช่นเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกายท่ีจะไม่ถูกเปล่ียนเพราะว่าตวัเก่านั้นไดข้าดลงไปแลว้ แต่เป็นเพราะว่า 

“ลา้สมยัไปแลว้” (ซ่ึงเป็นมูลค่าเชิงสัญลกัษณ์) ซ่ึงอิทธิพลการบริโภคเชิงสัญญะเองท่ีทาํให้เกิดการ

บริโภคท่ีไม่ส้ินสุด และมีส่วนในการระบายส้ินคา้ท่ีลน้เหลือออกมาอยา่งมากมายในระบบทุนนิยม  จาก

ตน้กาํเนิดความเป็นมาของ “สญัญะ” นั้น เราจะพบความสมัพนัธร์ะหว่างส่ิงของ 3 ส่ิง คือ 

 

                                         

                   ของจริง                                   สญัญะ/ตวัหมาย                      ตวัหมายถึง/ แนวคิด    

               Reference (1)                                 Signifier (2)                              Signified (3)            

 

แผนภาพท่ี 5 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างของสญัญะ   

ท่ีมา : กาญจนา แกว้เทพ, การศึกษาส่ือมวลชนดว้ยทฤษฎีวพิากษ:์ แนวคิดและตวัอยา่งงานวิจยั

(กรุงเทพมหานคร: 2, กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพภ์าพพิมพ,์ 2544), 138 
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ยกตวัอยา่ง เร่ืองของขวดแกว้ เร่ิมตน้จากการท่ีเราไดเ้ห็นขวดแกว้ของจริง (Reference) 

(1) เม่ือคนเราไดเ้ห็นของจริงแลว้ ก็จะหลบัตาเห็นภาพ ขวดแกว้ในความคิด (แนวคิด) (3) ในชั้นต่อมา

เม่ือเราประดิษฐ์สญัญะแบบต่าง ๆ ข้ึนมา เช่น ตวัอกัษรไทยท่ีเขียนว่า “ขวด” ตวัอกัษรภาษาองักฤษว่า 

“bottle” หากคนในสังคมเรียนรู้ระบบสัญญะน้ีแลว้ เพียงแค่เห็นตัวอกัษร “ขวด” (2) เราก็สามารถ

จินตนาการเห็น “ขวดในแนวคิด” (3) ไดท้นัที อยา่งไรก็ตาม การอธิบายแผนภูมิน้ียงัมีเง่ือนไขว่า คนเรา

จะตอ้งรู้จกัของจริง (1) จึงจะมีตวัหมาย (2) และตวัหมายถึง (3) ตามมาได ้แต่ทว่าในสงัคมแห่งสญัญะ 

เช่น (สังคมยุคหลงัสมยัใหม่) ระบบสัญญะได้พฒันาไปเสียจนระบบสัญญะ (ทั้ งตัวหมายและตัว

หมายถึง) สามารถจะสร้างสรรคต์วัเองไดอ้ยา่งเป็นอิสระโดยไม่จาํเป็นตอ้งมี “ของจริง” (Reference) มา

รองรับ  

 

7. แนวคดิของการศึกษาวาทกรรม (Discourse Approach) 

  

แฟร์คลาฟ (Fairclough, อา้งถึงใน พิทกัษ์ ศิริวงศ ์2546: 27-31) ไดก้ล่าวว่า วาทกรรม

นั้นถูกสร้างข้ึนจากความสมัพนัธ ์ของอาํนาจและเก่ียวกบัอุดมการณ์ ประเด็นน้ีมุ่งแสดงผลกระทบของ

สงัคมท่ีมีต่อวาทกรรม ผลกระทบอยา่งหน่ึงคือ ภาษา นั้นถูกให้และลดคุณค่าข้ึนอยูก่บัอาํนาจของผูใ้ช ้

ภาษา วาทกรรมทาํหนา้ท่ีในการสร้างและแลกเปล่ียนความรู้ ความสมัพนัธท์างสงัคมและเอกลกัษณ์ทาง

สงัคม ความสมัพนัธร์ะหว่างวาทกรรมและภาษานั้นเป็นไปในแนวทางเดียวกนั ประกอบไปดว้ย มิติทั้ง 

3 ของสงัคมซ่ึงจาํแนกความรู้ ความสมัพนัธ์ทางสงัคม และเอกลกัษณ์ทางสงัคม ใหส้อดคลอ้งกบัหนา้ท่ี

ของภาษา ซ่ึงทาํหนา้ท่ีในการสร้างความสมัพนัธ ์ในการสร้างและเปล่ียนแปลงความรู้ความสมัพนัธท์าง

สังคม และเอกลกัษณ์ทางสังคม ซ่ึงการสร้างวาทกรรมนั้นเป็นการต่อสู้ทางอาํนาจ เม่ือวาทกรรมได้

สร้างส่ิงต่างๆ ทางสงัคม กระบวนการในการควบคุมสงัคมคือกระบวนการในการใชอ้าํนาจ แนวคิดของ 

แฟร์คลาฟ ไดแ้บ่งมิติของการวิเคราะห์วาทกรรมออกเป็น 3 มิติ ดงัน้ี 

 

7.1 มติขิองตวับท  

ตวับทเป็น มิติหน่ึงของวาทกรรมท่ีเป็นทั้งภาษาพูด และภาษาเขียน เป็นการส่ือสาร

ทางเดียวหรือสองทางก็ได ้ตวับทนั้นเป็นผลมาจากภาคปฏิบติัการวาทกรรมท่ีผา่นมาในอดีตจนกระทัง่มี

คนยอมรับการกระทาํ จนเป็นธรรมเนียมปฏิบติั ตวับทเป็นส่ิงท่ีมีความหมายหลากหลาย และสามารถ

ตีความได้โดยคนในสังคมนั้ น ๆ โดยเลือกตีความเฉพาะตัวบทเฉพาะอย่างเท่านั้ น เพ่ือลดความ
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คลุมเครือท่ีหลากหลายออกไป ตวับทจะถูกสร้างให้มีความหมายท่ีแตกต่างกนั ในเวลาและสถานท่ีท่ี

แตกต่างกนั ในกลุ่มบุคคลท่ีแตกต่างกนั และในบริบทสงัคมท่ีแตกต่างกนั เช่นการเลือกใชค้าํ การสร้าง

โครงสร้างของภาษา และการเนน้การเปรียบเทียบ 

 

7.2 มติขิองภาคปฏิบัตกิารทางวาทกรรม 

  ภาคปฏิบติัการของวาทกรรมนั้น เป็นกระบวนการสร้าง เผยแพร่ และการใชต้วับท ตวั

บทจะถูกสร้าง และถูกใชต้ามบริบทของสงัคมตามบริบทของสงัคม ตามกฎเกณฑต่์าง ๆ ท่ีไดถู้กสร้าง

ข้ึน ในกระบวนการถ่ายทอดตวับทตวับทบางชนิดจะนาํมาซ่ึงภาคปฏิบติัการวาทกรรมท่ีแตกต่างกนั ตวั

บทยงัสามารถทาํใหเ้กิดการปรับเปล่ียนทศันคติ ความคิดความเช่ือ และการกระทาํต่าง ๆ ในสงัคม แต่

ละตวับทจะมีแบบแผนการใช ้มีการกระทาํในการผลิตซํ้ า ถ่ายทอดทศันคติ ความคิด ความเช่ือของตวั

บท ตัวบทจะถูกผลิตข้ึนต่างบริบท และต่างจุดหมาย โดยมีรูปแบบและมีหน้าท่ีในการสร้างและ

ถ่ายทอดท่ีแตกต่างกนัออกไป ในมิติของภาคปฏิบติัการทางวาทกรรมจะรวมถึงภาคกระบวนการในการ

ผลิตตวับท การเผยแพร่ตวับทและการตีความ โดยกระบวนการดงักล่าวมีความแตกต่างกนัตามปัจจยั

ของสังคม ซ่ึงแต่ละสังคมนั้นจะมีแบบแผนการใชต้วับทท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของตวัเอง มีวิถีทาง ใน

การผลิตซํ้ า เผยแพร่ และใช้ตัวบท ในกระบวนการผลิตและการตีความเป็นส่ิงท่ีถูกควบคุมโดย

กระบวนการภายในโครงสร้างของสงัคม บรรทดัฐาน แบบธรรมเนียมปฏิบติั รวมทั้งกฎเกณฑข์องวาท

กรรมซ่ึงถูกสร้างข้ึนจากภาคปฏิบติัการทางวาทกรรม และภาคปฏิบติัการในสังคม กระบวนการสร้าง

และการตีความจะถูกกาํหนดโดยสงัคมจากเหตุผล 2 ประการ คือ  

 

1.ถูกกําหนดโดยทรัพยากรของสมาชิก ได้แก่  ความเช่ือ กฎเกณฑ์ ซ่ึงมีผลต่อ

กระบวนการภายในของโครงสร้างทางสังคม บรรทัดฐาน และธรรมเนียมปฏิบัติ รวมถึง

กฎเกณฑ์ของวาทกรรม และธรรมเนียมปฏิบติัในการผลิต เผยแพร่ และใชต้วับท ซ่ึงถูกสร้าง

จากภาคปฏิบติัการทางสังคม และการช่วงชิงการนาํท่ีผา่นมา ภาคปฏิบติัการวาทกรรมไม่สาม

รถทาํงานไดเ้ต็มท่ีเน่ืองจากบรรทดัฐานของสงัคมส่วนใหญ่ถูกกาํหนดดว้ยส่ิงน้ี   

2.ภาคปฏิบติัการวาทกรรมเป็นส่ิงท่ีได้รับอิทธิพลบางส่วนมาจากระบบโครงสร้าง 

บรรทดัฐาน ธรรมเนียมปฏิบติัท่ีคนแต่ละคนมีติดตวัมาก่อน ภาคปฏิบติัการวาทกรรมจะเป็น

เร่ืองของการตีความ ตวับทจะไดรั้บอิทธิพลมาจากภูมิหลงัทางประวติัศาสตร์ เช่น เพศสภาพ 

ฐานะทางสงัคม อาย ุเอกลกัษณ์ทางเพศ 
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เม่ือใดก็ตามท่ีกระบวนการปฏิบติัการของวาทกรรมทาํใหเ้กิดการดาํรงอยู ่เราเรียกส่ิง

นั้นว่ามีการผลิตซํ้า (Reproductive) ทางวาทกรรม คือการทาํให้ส่ิงต่าง ๆ เหมือนเดิม แต่เม่ือใดท่ีมีการ

ปรับเปล่ียน (Transformation) ก็จะทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางวาทกรรมและสร้างวาทกรรมชุดใหม่

ข้ึนมา 

 

7.3 มติขิองภาคปฏิบัตกิารทางสังคม อุดมคต ิและการช่วงชิงการนํา 

วาทกรรมมีความสัมพนัธ์กบัอุดมคติและอาํนาจ วาทกรรมเป็นมิติของอาํนาจในเร่ือง

ของการช่วงชิงการนาํ และเป็นวิวฒันาการของอาํนาจท่ีสมัพนัธก์บัการช่วงชิงการนาํ การช่วงชิงการนาํ 

(hegemony) เป็นอาํนาจท่ีอยู่เหนือสังคมโดยรวม ในแต่ละสังคมการช่วงชิงการนาํไม่สามารถเกิดข้ึน

อย่างสมบูรณ์ได้ทั้ งหมด  แต่สามารถทาํได้เพียงบางส่วนเท่านั้น ในบางคร้ังทาํให้เกิดดุลยภาพท่ีไม่

เสถียรภาพ  กระบวนการช่วงชิงการนาํนั้นเป็นกระบวนการในการหาพนัธมิตรมากกว่าการสัง่การ หรือ

การครอบงาํโดยใชอ้าํนาจบงัคบั การกระทาํดงักล่าวถือไดว้่าเป็นเคร่ืองมือทางอุดมการณ์  เป็นส่ิงท่ีให้

ความหมาย และสร้างความจริงทั้งโลกกายภาพ ความสมัพนัธท์างสงัคมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ทางสังคม โดย

สร้างข้ึนในหลายรูปแบบ และหลายมิติ รวมทั้งการสร้าง ผลิตซํ้ า และถ่ายทอดความสมัพนัธเ์ชิงอาํนาจ

อุดมคติจะผูกติดกบัภาคปฏิบติัการของวาทกรรม  อุดมคติเป็นส่ิงท่ีสร้างเหตุการณ์ท่ีผ่านมา และเป็น

เง่ือนไขท่ีใชส้าํหรับเหตุการณ์ในปัจจุบนั โดยเป็นส่ิงท่ีผลิตซํ้า ถ่ายทอดสร้างเง่ือนไขของสงัคม อุดมคติ

มีความสาํคญั 3 ประการคือ ประการแรกเป็นภาคปฏิบติัการของวาทกรรม ประการท่ี2 เป็นส่ิงท่ีสร้าง

ผูก้ระทาํใหก้บัสงัคม ประการสุดทา้ยเป็นเคร่ืองมือของการต่อสูร้ะหว่างชนชั้น  

ในขณะท่ีการช่วงชิงการนําคือการนํามาซ่ึงอ ํานาจท่ีเหนือเศรษฐกิจ การเมือง 

วฒันธรรม และอุดมคติของสงัคม การช่วงชิงการนาํเป็นอาํนาจท่ีอยูเ่หนือสังคม รูปแบบเน้ือหาของตวั

บทจะแสดงถึงกระบวนการทางอุดมคติ ในตวับทน้ีจะถูกเปิดใหมี้การตีความท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงจะมีความ

แตกต่างในการแสดงออกถึงอุดมคติ และกระบวนการทางอุดมคติจะ เก่ียวขอ้งกบัวาทกรรมในฐานะท่ี

เป็นทั้งหมดของสงัคม (พิทกัษ ์ศิริวงศ ์2546:31)    
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8.งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

เก้ือ วงศบุ์ญสิน และคณะ (2539) ไดท้าํการศึกษา ปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงาน

ก่อสร้างในเขตเทศบาล ชลบุรี พบว่าปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพภาคการเกษตร

ไดผ้ลกัดนัใหช้าวชนบทโดยเฉพาะจากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือตอนล่างหันเหชีวิตเขา้

มาสู่อุตสาหกรรมก่อสร้าง คนงานส่วนใหญ่งานก่อสร้างเป็นงานท่ีหนักและไม่มีอิสระ แต่สามารถนาํ

รายไดม้าให้ครอบครัวไวใ้ช่จ่ายและชาํระหนีส้ิน นวมทั้งเก็บออมไดบ้า้ง คนงานก่อสร้างส่วนใหญ่นั้น

อาศยัอยู่ในชุมชนก่อสร้างเป็นครอบครัว หากมีบุตรท่ียงัเล็กบุตรก็จะอาศยัอยู่ดว้ย ส่วนบุตรวยัเรียนก็

อาศยัอยูบ่า้นเดิมกบัญาติพ่ีน้อง คนงานส่วนใหญ่ไม่มีความรู้หรือประสบการณ์เก่ียวกบังานก่อสร้างจึง

มกัเร่ิมตน้จากกรรมกรและเร่ิมตน้งานดว้ยการเรียนรู้งานจากการสังเกต รวมทั้งการสอนงานของเพ่ือ

ร่วมงานหรือหัวหน้างาน การขาดความรู้และทกัษะเหล่าน้ีนาํไปสู่การขาดอาํนาจต่อรองในเร่ืองของ

ค่าจา้ง  การขาดโอกาสหรือมีโอกาสในการเล่ือนระดบัการทาํงาน นอกจากน้ีคนงานยงัไม่ไดรั้บความ

คุม้ครองในเร่ืองของสวสัดิภาพ และการขาดในเร่ืองของสิทธิประโยชน์ท่ีพึงจะไดรั้บ ปัญหาสังคมท่ี

คนงานก่อสร้างประสบ ไดแ้ก่ ปัญหาความยากจนเร้ือรัง การขาดภาวะสมดุลในครอบครัว ปัญหาการ

เล้ียงดูบุตรและท่ีพกั ปัญหาการปรับตวัทางสงัคมและปัญหาพฤติกรรมเบ่ียงเบน 

สมพงษ ์แสนวงค์วรรณ (2545) ไดศึ้กษาการปรับเปล่ียนพฤติกรรมทางดา้นสงัคมและเง่ือนไข

ทางสังคมท่ีมีผลต่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมทางสังคม ของแรงงานยา้ยถ่ินในนิคมอุตสาหกรรม

ภาคเหนือ พบว่า แรงงานยา้ยถ่ินทุกราย มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมทางดา้นสังคมเม่ือออกจากบา้นไป

ทาํงานท่ีนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ในทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการบริโภค แรงงานยา้ยถ่ินตอ้งซ้ืออาหารท่ี

มีขายในพ้ืนท่ีรับประทาน มีการซ้ือของใช ้และเคร่ืองแต่งตวัท่ีมีราคาแพงตามความตอ้งการของตนและ

เลียนแบบเพ่ือน ดา้นการเท่ียว แรงงานยา้ยถ่ินมีการเท่ียวกลางคืนตามสถานบนัเทิง คือ การเท่ียวตามผบั 

ดิสโกเ้ทค ร้านคาราโอเกะ และมีการด่ืมเหลา้กบักลุ่มเพ่ือน พฤติกรรมการคบเพ่ือน มีการคบเพ่ือนใหม่

ทั้งในท่ีทาํงานดว้ยกนัและต่างท่ีทาํงาน รวมถึงแรงงานท่ีอยู่ในหอพกัเดียวกนั ดา้นความสัมพนัธ์กับ

เพ่ือนต่างเพศ แรงงานยา้ยถ่ินมีการคบเพ่ือนต่างเพศและมีความสมัพนัธท์างเพศก่อนแต่งงาน และอาศยั

อยูด่ว้ยกนัในหอพกั เง่ือนไขทางสงัคมท่ีมีผลต่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ของแรงงานยา้ยถ่ินในนิคม

อุตสาหกรรมภาคเหนือท่ีสาํคญั คือ การมีอิสระจากการควบคุมของครอบครัว การมีรายไดเ้ป็นของตน 

และกลุ่มเพ่ือน เง่ือนไขเหล่าน้ีส่งผลให้แรงงานยา้ยถ่ินมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมทางด้านสังคม       

ในทุกดา้น  
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วฒันา สุกัณศีล (2544) ไดท้าํการศึกษา และทาํความเข้าใจชีวิตความเป็นอยู่  พลวตัและการ

ปรับเปล่ียนของชาวบา้นและวฒันธรรมของชุมชนคนไทยบนพ้ืนท่ีร้อยต่อชายแดน  ในภาคใต ้ โดยมุ่ง

ให้ความสนใจไปท่ีปรากฏการณ์ท่ีเรียกกนัว่า  วฒันธรรมบริโภคของกลุ่มชาวบา้นท่ีทาํงานรับจา้งใน

ชุมชนชนบท   ซ่ึงมีฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มสังคม เครือข่ายความสัมพันธ์และชุมชน  ขณะ 

เดียวกนัก็เป็นมนุษยท่ี์มีความรู้สึกนึกคิด  พยายามทาํความเขา้ใจส่งท่ีเกิดข้ึน  และพยายามดาํรงชีวิตอยู่

ในโลกน้ีเช่นเดียวกบัคนอ่ืน ๆ โดยเฉพาะการประคบัประคองและการปรับตัวเพ่ือให้ครัวเรือนและ

ชุมชนของตัวเองให้ดาํรงอยู่ไดท่้ามกลางการเปล่ียนแปลงและความผนัผวนทางเศรษฐกิจสังคม และ

วฒันธรรม  ผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่าแรงงานรับจา้งไม่ใช่ผูบ้ริโภคท่ีไร้ความรู้สึกนึกคิด  แต่เป็นคนท่ี

รู้จกัเลือก  ให้ความหมาย  ตีความ  ใชป้ระโยชน์จากส่ิงท่ีบริโภคตามท่ีตวัเองตอ้งการแต่ภายใตส้ภาพ

สงัคมและชุมชนท่ีความสมัพนัธเ์ชิงอาํนาจ  โอกาสและขอ้จาํกดัท่ีไม่เท่าเทียมกนัยงัปรากฏและดาํรงอยู ่

กระบวนการสร้างการตีความและการใหค้วามหมาย (วฒันธรรม)  การบริโภค  มีลกัษณะซบัซอ้น และ

ปรากฏใหเ้ห็นในรูปแบบต่าง  ๆ เช่น  การลงทุนในภาคเกษตร  การศึกษา  การช่วยเหลือกนัในชุมชน  

การมีส่วนร่วมในพิธีกรรมและประเพณีของชุมชน  การครอบครองส่ิงของเคร่ืองใช ้ การแข่งขนัในเชิง

สญัลกัษณ์  วาทกรรม  การเปรียบเทียบ  การใหค้วามหมายและความสาํคญักบัความทนัสมยัหรือสงัคม

ภายนอกและความเป็นชุมชนชนบท  การศึกษายงัช้ีใหเ้ห็นอีกดว้ยว่า การพิจารณาความรู้สึกนึกคิดและ

การให้ความหมายวฒันธรรมบริโภคของแรงงานรับจา้ง และชาวบา้นในฐานะเป็นส่วนหน่ึงของการ

เปล่ียนแปลง ไม่เพียงแต่จะทาํให้เราเขา้ใจปฏิกิริยาการเปล่ียนแปลงแบบแผนการบริโภค ปัญหาท่ี

เกิดข้ึน  ตลอดจนความเขา้ใจและจุดยนื  หรือท่าท่ีชาวบา้นท่ีมีต่อกระแสการบริโภคสมยัใหม่ท่ีแทรกซึม

เข้าไปในชีวิตความเป็นอยู่ในชุมชนเท่านั้น  แต่ยงัทาํให้เรารับรู้ถึงศกัยภาพในการปรับเปล่ียนของ

ชาวบ้าน  พลวัตวฒันธรรมและชุมชนชนบทชายแดนในบริบทของการพัฒนาประเทศและการ

เปล่ียนแปลงสงัคมท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีและในสงัคมวงกวา้งอีกดว้ย 

อรทยั จารุภทัรพาณิชย ์(2543) ไดท้าํการศึกษาการปรับตวัของกลุ่มอาชีพผูใ้ชแ้รงงานในชุมชน

เมืองในดา้นเศรษฐกิจ  สังคม  การศึกษา  และการเมือง  รวมถึงกลไกท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับตวัทั้ง 4 

ดา้น กลุ่มผูใ้ชแ้รงงานท่ีทาํการศึกษา ไดแ้ก่ กลุ่มอาชีพคนยาม กลุ่มอาชีพคนรับใชใ้นบา้น กลุ่มอาชีพ

คนงานก่อสร้าง และกลุ่มอาชีพคนถีบสามลอ้รับจา้ง    ผลการวิจยัไดด้งัน้ี 

1.การปรับตวัของกลุ่มอาชีพผูใ้ชแ้รงงานในชุมชนเมือง  มีลกัษณะการปรับเปล่ียนอาชีพดงัน้ี

การเปล่ียนอาชีพท่ีใชแ้รงมากไปสู่อาชีพท่ีใชแ้รงท่ีเบากว่า  และบางอาชีพเป็นอาชีพอิสระกว่าเดิม กลุ่ม

อาชีพผูใ้ช้แรงงานมีการปรับตัวด้านความสัมพันธ์กับครอบครัวและเพ่ือนบ้านเปล่ียนไปคือ มี
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ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างกนันอ้ยลง  เพราะเวลาทาํงานและสภาพการประกอบอาชีพตามแบบสงัคมเมือง  ใน

ขณะเดียวกันกลบัเพ่ิมความสัมพนัธ์กบับุคคลร่วมอาชีพและคนต่างชนชั้นมากข้ึนเพ่ือการพ่ึงพากัน  

กลุ่มอาชีพผูใ้ชแ้รงงานมีการปรับตวัทางดา้นเศรษฐกิจ  โดยการหารายไดเ้พิ่มข้ึนทั้งตนเองและคนใน

ครอบครัว  และมีการใช้จ่ายอย่างประหยดัเพ่ือให้อยู่ในสังคมเมืองได ้ เช่น  ภรรยาขายของหน้าท่ีพกั

อาศยั  การรับจา้งอยูเ่วร  การทาํงานก่อสร้างทาํงานทั้งครอบครัว  การถีบสามลอ้รับจา้งหารายได ้ กลุ่ม

ผูใ้ชแ้รงงานมีการหาอาหารจากธรรมชาติ  การใชเ้ส้ือผา้ราคาถูก  การเช่าท่ีพกัร่วมกนัเพ่ือลดค่าใชจ่้าย 

กลุ่มอาชีพผูใ้ชแ้รงงาน  มีการปรับตัวดา้นการศึกษาโดยการเขา้รับการฝึกอบรมท่ีหน่วยงานของรัฐ  

เอกชนและนายจา้งจดัข้ึนเพ่ือเพ่ิมทกัษะฝีมือในการประกอบอาชีพ กลุ่มผูใ้ชแ้รงงาน  มีการปรับตวัทาง

การเมือง  โดยการรวมกลุ่มและการสร้างความสมัพนัธ์กบัผูดู้แลกฎหมายบา้นเมือง  เพ่ือพ่ึงพาเวลาทาํ

ผดิกฎหมายเลก็ ๆ นอ้ย ๆ 

 2.กลไกท่ีสมัพนัธก์บัการปรับตวัของกลุ่มอาชีพผูใ้ชแ้รงงาน  ไดแ้ก่ สมาชิกของครอบครัว  เพ่ือน

บา้น    เพ่ือร่วมอาชีพ  ซ่ึงเป็นกลไกทางดา้นสังคม  โดยใชบ้ทบาทหน้าท่ีความสัมพนัธ์เป็นเคร่ืองมือ

นายจา้ง  หัวหน้างาน  ซ่ึงเป็นกลไกทางเศรษฐกิจโดยใช ้ กฎ  ระเบียบ  เป็นเคร่ืองมือ นอกจากน้ียงัมี

นายจา้งและหน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานของเอกชน  เป็นกลไกทางดา้นการศึกษาโดยใหก้ารฝึกอบรม 

และผูน้ ํากลุ่มอาชีพ และเจ้าหน้าท่ีปกครองบา้นเมือง  เป็นกลไกทางการเมือง  โดยการสร้างอาํนาจ

ต่อรองเพ่ือผลประโยชน์ของกลุ่ม 

อจัฉรา วงศว์ฒันามงคล (2545) ไดท้าํการศึกษา การเกิดข้ึนของวฒันธรรมการบริโภคในชุมชน 

พบว่าภายใตก้ระบวนการพฒันาไปสู่ความทนัสมยันั้นสินคา้ไดก้ลายเป็นส่วนหน่ึงของการดาํรงชีวิต

ประจาํวนัและการประกอบพิธีกรรม ผลท่ีเกิดข้ึนคือ บริโภคนิยมไดถู้กสร้างข้ึนมาโดยกระบวนการ

กระทาํต่อกนัทางสังคมท่ีนาํไปสู่การจดัระเบียบทางสังคม และยงัผลให้เกิดเป็นวฒันธรรมการบริโภค

ในชุมชนวฒันธรรม 

รวีพร อมัโรจน์ (2544) ไดท้าํการศึกษาช่องทางในการเรียนรู้วฒันธรรมการบริโภคและเง่ือนไข

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้วฒันธรรมการบริโภคของนักเรียนวนัรุ่นในเขตเมือง พบว่า ช่องทางการ

เรียนรู้วฒันธรรมการบริโภค นั้ นปัจจัยท่ีมีผลต่อช่องทางการเรียนรู้วฒันธรรมการบริโภคได้แก่ 

สถานภาพของครอบครัวในอิทธิพลของกลุ่มเพ่ือน และการส่ือสารมวลชนท่ีมีบทบาทในการถ่ายทอด

ค่านิยมต่าง ๆ ใหแ้ก่วยัรุ่น 
 



 

บทที่ 3 

วธิีการดําเนินการศึกษา 

 

การศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยผูศึ้กษาใช้วิธีการศึกษาค้นควา้และ

รวบรวมขอ้มูลทางเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือนาํมาเป็นกรอบแนวคิดและประเด็นในการวิจยั จากนั้นได้

ลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บข้อมูลภาคสนาม นําข้อมูลมาวิเคราะห์ และเขียนสรุปในแต่ละประเด็นตาม

วตัถุประสงค ์ในการศึกษาท่ีไดต้ั้งไว ้สาํหรับรายละเอียดของวิธีการดาํเนินการศึกษานั้น มีดงัน้ีคือ 

 

1. การศึกษาข้อมูล 

 

 1.1 ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร 

 ผูศึ้กษาไดศึ้กษาแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ี เพ่ือใชเ้ป็นกรอบ

แนวคิดในการศึกษาและประกอบการอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีเป็นองค์รวม (Holistic) และ

เช่ือถือได ้(Reliability) ของการเกิดข้ึนในชุมชนท่ีผูศึ้กษาทาํการเก็บขอ้มูล ไดแ้ก่ แนวคิดทฤษฎีท่ี

เก่ียวของกบัการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม แนวคิดเก่ียวกบัการเกิดข้ึนของวฒันธรรม 

แนวคิดเก่ียวกบัการบริโภค และ แนวคิดการบริโภคเชิงสญัญะ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง จาก หนงัสือ 

บทความในวารสารทางวิชาการ และเอกสารต่าง ๆ เพ่ือมาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาและช่วย

ใหผู้ศึ้กษาเขา้ใจถึงปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 

 1.2 ศึกษาข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลกั 

 กลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลหลกัในการศึกษาน้ี ได้แก่ แรงงานก่อสร้างในเขตการก่อสร้างภายใน

มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี การเก็บขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัน้ี ผูศึ้กษาจะ

ทาํการศึกษาเป็นรายกรณี (Case study) โดยการเลือกตวัอย่างแบบบอลหิมะ (Snowball sampling) 

โดยการสัมภาษณ์ผูรู้้หรือผูท่ี้ให้ขอ้มูลข่าวสาร เช่น นายจา้ง ผูคุ้มงาน เจา้ของร้านคา้ในเขตการ

ก่อสร้าง ไปจนถึงแรงงานก่อสร้างเอง โดยจะเป็นการสัมภาษณ์ผูท่ี้สามารถให้ข้อมูลท่ีเป็น

รายละเอียดของเร่ืองท่ีสนใจจะศึกษา และจากนั้นผูใ้ห้ข้อมูลจะส่งต่อไปให้ผูใ้ห้ข้อมูลอีกคนท่ี

สามารถใหข้อ้มูลไดเ้ช่นกนั  
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2. เคร่ืองมือ และวธิีการเกบ็ข้อมูล  

 

โดยการเขา้ไปศึกษากลุ่มเป้าหมายอยา่งใกลชิ้ดตลอดระยะเวลาของการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

โดยผูศึ้กษาจะเขา้ไปทาํรู้จกักบัแหล่งข้อมูล เพ่ือให้ได้ขอ้มูลท่ีเป็นจริง โดยใช้เคร่ืองมือการเก็บ

ขอ้มูลดงัน้ี 

 

2.1 การสํารวจพ้ืนที่  

ผูศึ้กษาเร่ิมทาํการสํารวจพ้ืนท่ีโดยรอบ บริเวณเขตการก่อสร้าง และท่ีพกัของแรงงาน

ก่อสร้าง โดยสังเกตสภาพโดยทั่วไป เพ่ือให้ได้ขอ้มูลของกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวนั 

ตลอดระยะเวลาทาํการศึกษา  และสภาพชีวิตความเป็นอยู ่ของแรงงานก่อสร้าง นอกจากน้ีผูศึ้กษา

ยงัไดเ้ขา้ไปแนะนาํตวักบัผูใ้หข้อ้มูล โดยกล่าวถึงวตัถุประสงคใ์นการศึกษา แก่แรงงานงานก่อสร้าง

อีกด้วย และก่อนการเขา้สู่พ้ืนท่ี ผูศึ้กษายงัได้ทาํการขออนุญาตทําการศึกษาจากผูรั้บผิดชอบ

โครงการก่อสร้างเรียบร้อยแลว้ 

2.2 การสังเกต (Observation) 

นอกจากการใชว้ิธีการสาํรวจพ้ืนท่ีสภาพแวดลอ้มโดยทัว่ไปของเขตการก่อสร้างผูศึ้กษายงั

ได้ใช้วิธีการสังเกต ในการเก็บ รวบรวมข้อมูล พฤติกรรมทางสังคมในดา้นต่าง ๆ ของแรงงาน

ก่อสร้าง และเพ่ือกนัการสูญหายของขอ้มูล ผูศึ้กษาจะใชแ้บบบนัทึกขอ้มูลท่ีไดก้าํหนดข้ึนมา โดย

ประกอบดว้ย วนัเวลาท่ีสงัเกต เร่ืองท่ีสงัเกต ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และกิจกรรมท่ีสงัเกต โดยผูศึ้กษาจะใชท้ั้ง

วิธีในการสังเกตทั้งมีส่วนร่วม และไม่มีส่วนร่วมในการสังเกตเพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีไม่บิดเบือนและ

ปราศจากอคติใหม้ากท่ีสุด  โดยการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non - Participant Observation) นั้น 

ผูศึ้กษาจะใชว้ิธีการสงัเกตปรากฏการณ์ต่าง ๆ และทาํการจดบนัทึกขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจากภายนอกโดย

ผูศึ้กษาจะไม่เขา้ไปยุง่เก่ียว ส่วนการสงัเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) นั้นผูศึ้กษานั้น

จะเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม หรือในเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน และทาํการบนัทึกส่ิงต่าง ๆ ท่ีได้

พบเห็น 

2.3 การสร้างความสัมพนัธ์ 

หลงัจากการสํารวจข้อมูลเบ้ืองตน้แลว้ การท่ีจะเข้าถึงกลุ่มแรงงานก่อสร้างนั้นจาํเป็นท่ี

จะตอ้งมีการสร้างความสมัพนัธ ์เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีตรงไปตรงมา ไม่มีความบิดเบือนจากผูใ้หข้อ้มูล 

โดยการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของแรงงานก่อสร้าง เช่นการนั่งพูดคุยกับแรงงาน

ก่อสร้างในช่วงเวลาเลิกงาน  และการเขา้ไปพูดคุยทาํความรู้จกักบัแรงงานก่อสร้างถึงชีวิตความ
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เป็นอยูใ่นแต่ละวนั ในเวลาว่างจากการทาํงาน นอกจากน้ีผูศึ้กษายงัไดน้าํส่ิงของเลก็นอ้ย มอบใหแ้ก่

แรงงานก่อสร้างท่ีผูศึ้กษาไดท้าํการสมัภาษณ์ภายหลงัจากการสมัภาษณ์เสร็จส้ิน 

2.4 การสัมภาษณ์ (Interview) 

เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีตรงตามวตัถุประสงค์ของการศึกษาในคร้ังน้ี การสัมภาษณ์จึงเป็นส่ิงท่ี

จาํเป็นนอกจากการสังเกต โดยการใชค้าํถามปลายเปิด เพ่ือให้ผูใ้ห้ข้อมูลไดพู้ดและแสดงความ

คิดเห็นต่าง ๆ ตามท่ีผูศึ้กษาซักถามและเม่ือมีประเด็นท่ีต้องการทราบก็จะสามารถท่ีจะซักถาม

เพ่ือใหข้อ้มูลนั้นมีความชดัเจนมากยิง่ข้ึน ซ่ึงการสมัภาษณ์นั้นประกอบไปดว้ยการสมัภาษณ์แบบไม่

เป็นทางการ (Non – Structural Interview) โดยการพูดคุยถึงสภาพทัว่ ๆ ไป การใชชี้วิตในแต่ละวนั 

ส่วนการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) นั้น เป็นการสัมภาษณ์ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการ

บริโภคของแรงงานก่อสร้าง รวมไปถึงปัจจยัท่ีมีผลกบัการบริโภคของแรงงานก่อสร้างดว้ย โดยมี

การกาํหนดประเด็นไวด้งัน้ี 

 

- ลกัษณะงานท่ีทาํ รายได ้รายจ่าย ในแต่ละวนัหรือสปัดาห์ 

- ความสมัพนัธข์องแรงงานก่อสร้าง ครอบครัว เพ่ือนร่วมงาน นายจา้ง 

- สภาพชีวิตความเป็นอยู ่และรูปแบบการบริโภค ก่อนหนา้การเป็นแรงงานก่อสร้าง 

- สภาพชีวิติความเป็นอยู ่และรูปแบบการบริโภค ภายหลงัจากการเป็นแรงงานก่อสร้าง 

 

 โดยแนวคาํถามท่ีใชใ้นการสมัภาษณ์นั้นผูศึ้กษาไดป้รึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธแ์ลว้

ถึงความเหมาะสมในการใชเ้ป็นคาํถามในการสมัภาษณ์ซ่ึงการสมัภาษณ์แบบเจาะลึกช่วยใหผู้ศึ้กษา

สามารถอธิบายทาํความเขา้ใจในเร่ืองท่ีสมัภาษณ์และยงัสามารถตรวจสอบความเขา้ใจเพ่ือความถูก

ตอ้งกนัได ้โดยการสงัเกตท่าที บุคลิกภาพของผูใ้หข้อ้มูลรวมถึงการสมัภาษณ์ในเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ี

เกิดข้ึนในขณะนั้น ทาํให้ผูศึ้กษาสามารถลาํดบัความคิด และสามารถนํามาเป็นแนวทางในการ

สมัภาษณ์คร้ังต่อไปได ้โดยการตะล่อมถามผูใ้หข้อ้มูลยอมเปิดเผยความจริงใหม้ากท่ีสุด โดยทั้งน้ีผู ้

ศึกษายงัไดร้ะมดัระวงัเร่ืองของคาํถามท่ีมีลกัษณะช้ีนาํ ซ่ึงจะทาํใหไ้ดข้อ้มูลท่ีไม่ตรงกบัความเป็น

จริง โดยในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกนั้นผูศึ้กษา จะของอนุญาตบนัทึกเทป โดยการบนัทึกเทปตอ้ง

ไดรั้บอนุญาตจากผูใ้หข้อ้มูลก่อนทุกคร้ัง ทั้งน้ีในการสมัภาษณ์ในแต่ละคร้ังผูศึ้กษาจะคาํนึงถึงความ

สะดวกของผูใ้หข้อ้มูลเป็นหลกั  

 โดยการศึกษาน้ีผูศึ้กษาเลือกเก็บขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัและเป็นผูท่ี้สามารถเล่าถึงการ

เปล่ียนแปลงระบบความสัมพนัธ์ของแรงงานก่อสร้างท่ีนําไปสู่การเปล่ียนแปลงแบบแผนการ

บริโภคได ้โดยผูใ้หข้อ้มูลหลกัในการศึกษาคร้ังน้ีมี 7 ราย  
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ตาราง 1 แสดงผู้ให้ข้อมูลหลกั 

 

ช่ือผูใ้หข้อ้มูลหลกั อาย ุ คุณลกัษณะของผูใ้หข้อ้มูล 

1. นายสาํราญ บวับาน 

 

 

 

 

 

28 มีครอบครัวแลว้และมีลูกชาย 1 คน ปลูกบา้นอาศยัอยู่กบั

พ่อแม่ ภูมิลาํเนาเดิมอยู่ท่ี ศรีสะเกษ จบการศึกษาชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 เน่ืองจากท่ีบา้นมีฐานะยากจน จึงออก

จากบา้นมาทาํงานรับจา้งตั้งแต่อายุ 16 ปี โดยการชกัชวน

ของญาติใหม้าทาํงานท่ีโรงงานทาํทอง ท่ีวงเวียนใหญ่ เป็น

เวลา2ปี แต่งานมีลักษณะท่ีน่าเบ่ือ และได้ค่าจ้างน้อย 

หลงัจากนั้ นจึงลาออก กลบัมาช่วยทาํนาท่ีบ้าน แลว้จึง

ออกมาทาํงานในโรงงานทาํกล่องกระดาษ ประมาณ 4 ปี 

จึงกลบัมาแต่งงานท่ีบา้น อยูก่บัครอบครัวไดเ้ป็นเวลา 2 ปี 

จึงออกมารับจ้างขนไม้ท่ีภาคใต้ จนมาเข้าสู่การเป็น

แรงงานก่อสร้างจากการชกัชวนของเพ่ือนในหมู่บา้น ให้

เขา้มาทาํงานก่อสร้าง 

2. นายวรรณะ พิมพดี์ 27 ยงัไม่มีครอบครัว อาศยัอยู่กบัพ่อแม่ ภูมิลาํเนาเดิมอยู่ท่ี 

ขอนแก่น จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เน่ืองจากท่ี

บา้นมีฐานะยากจน จึงออกจากบา้นมาทาํงานรับจา้งตั้งแต่

อายุ 16 ปี ตอนนั้ นได้ค่าแรงวันละ 130 บาท โดยเป็น

กรรมกรแบกหาม โดยการชักชวนของผูรั้บเหมา ให้มา

ทาํงานเป็นแรงงานก่อสร้างกบับริษทัก่อสร้างในกรุงเทพ 

โดยในวนัเสาร์-อาทิตย ์จะขอเวลาหัวหนา้งานไปเรียน ต่อ

การศึกษานอกโรงเรียน ในส่วนของสายอาชีพ จนจบ

หลกัสูตร จึงได้เล่ือนให้เป็นช่างไฟ และปัจจุบันน้ีเล่ือน

ข้ึนมาเป็นช่างซ่อมบาํรุงตามลาํดบั ตอนน้ีไดค่้าแรงวนัละ 

271 บาท   ถา้ทาํงานล่วงเวลาถึงสามทุ่มคร่ึงก็จะไดส้อง

แรง รายไดต่้อเดือนประมาณ 8,000 บาท 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

 

ช่ือ

ผูใ้ห้

ขอ้มูล

หลกั 

อาย ุ คุณลกัษณะของผูใ้หข้อ้มูล 

3 . 

น า ง

บั ว

ส อ น 

ตุนภู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 มีครอบครัวแลว้มีบุตร 2 คน บุตรสาวคนโตเรียนชั้นปีท่ี 1โรงเรียนเทคนิคน่าน ส่วนคนเลก็ เรียน     

ภูมิลาํเนาเดิมอยูท่ี่จงัหวดั น่าน ตนเองจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ออกมาเป็นแรงงานก่อสร้า      

70 บาท ทาํงานเป็นกรรมกรมีหนา้ท่ีคอย ขนวสัดุก่อสร้าง เช่น ขน หิน ทราย และปูน ไปรอผสม และ   

งานตามแต่ท่ีคนคุมงานสัง่ ปัจจุบนัน้ี มาทาํหนา้ท่ีเป็นคนดดัเหลก็ ผกูเหลก็ เพ่ือไปทาํโครงสร้างตึก ไ     

คิดชัว่โมงละ 37 บาท 
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4 . 

น า ง 

จ ริ ง 

เ ม ฆ

แสน  

48 ไม่ไดรั้บการศึกษา มีครอบครัวแลว้ มีบุตรสองคน อาศยัอยูก่บัตายาย ภูมิลาํเนาเดิมอยูท่ี่จงัหวดั น่าน   

แลว้ มาทาํงานพร้อมกบัป้าบวัสอน ซ่ึงเป็นคนท่ีอยู่ในหมู่บา้นเดียวกนั โดยอยูอ่าศยัในท่ีพกักบัสามี       

บาท ทาํงานเป็นกรรมกรมีหน้าท่ีคอย ขนวสัดุก่อสร้าง เช่น ขน หิน ทราย และปูน ไปรอผสม และข   

งานตามแต่ท่ีคนคุมงานสัง่ ปัจจุบนัน้ี มาทาํหนา้ท่ีเป็นคนดดัเหลก็ ผกูเหลก็ เพ่ือไปทาํโครงสร้างตึก ไ     

คิดชัว่โมงละ 37 บาท 

 

 

 

 

 

ตาราง 1 (ต่อ) 

 

ช่ือผูใ้หข้อ้มูลหลกั อาย ุ คุณลกัษณะของผูใ้หข้อ้มูล 

 

5. นาย สฤงคาร หอมออก  

 

 

28 

 

ยงัไม่มีครอบครัวอาศัยอยู่ก ับพ่อแม่ ภูมิลาํเนาเดิมอยู่ท่ี

จงัหวดั น่าน เป็นแรงงานก่อสร้างได ้5 ปีแลว้ เน่ืองจากนา

ท่ีทาํถูกนํ้ าท่วมเสียหาย และประกอบกบัท่ีบา้นไม่มีงานทาํ 

โดยออกมาทาํงานพร้อมกบัเพ่ือนอีก 2 คนซ่ึงเป็นคนจาก

ห มู่ บ้าน เดี ยวกัน ทํางาน เป็ น ช่ างเห ล็กใน ส่วน ขอ ง

โครงสร้าง ตอนแรกนั้ นอาศัยการฝึกฝนด้วยตนเอง 

ปัจจุบนัน้ีไดค่้าแรงวนัละ230 บาท ถา้ทาํงานล่วงเวลาจะ

ไดช้ัว่โมงละ 43.5 บาท 
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6.นาย บุญธรรม ศรีละ 

 

37 

 

มีครอบครัวแลว้มีบุตร 2 คน อาศยัอยู่กบัตายายท่ีจงัหวดั

อุดรธานี ภู มิลาํเนาเดิมอยู่ท่ีจังหวัด บุรีรัมย ์ตนเองจบ

การศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  เข้าสู่การเป็นแรงงาน

ก่อสร้างโดยการเป็นกรรมกร จนสามารถพฒันาฝีมือมา

เป็นหัวหน้าคนงานได้จากการเข้าอบรมหลักสูตรช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็กของกรมพฒันาฝีมือแรงงาน เป็นผูท่ี้

ไดใ้หข้อ้มูลเก่ียวกบัการบริโภคของแรงงานก่อสร้าง และ

ระบบความสมัพนัธต่์าง ๆ  ของแรงงานก่อสร้าง 

 

7.นาย ประดิษฐ ์คาํเตา้ 

 

46 

 

มีครอบครัวแลว้มีบุตร 2 คน อาศยัอยู่กบัญาติท่ีจังหวดั

อุบลราชธานี ภูมิลาํเนาเดิมอยู่ท่ีจงัหวดั ยโสธร ตนเองจบ

การศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 7  เข้าสู่การเป็นแรงงาน

ก่อสร้างโดยการเป็นกรรมกร จนสามารถพฒันาฝีมือมา

เป็นหวัหนา้คนงานได ้ปัจจุบนัน้ีเป็นผูรั้บเหมารายยอ่ยงาน

ฉาบผนงัปูนจากบริษทัก่อสร้าง 

 

3. การบันทึกข้อมูล 

 

 เป็นการบนัทึกรายละเอียดต่าง ท่ีไดม้าจากการลงภาคสนามเก็บขอ้มูล ทั้งจากการสังเกต 

การสนทนา การสัมภาษณ์ ซ่ึงนอกจากจะทาํการเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างสมบูรณ์แลว้ยงัช่วยให้

สามารถเรียบเรียงความคิดเพ่ือการวางแผนในการเก็บขอ้มูลภาคสนามในคร้ังต่อไป โดยผูศึ้กษาจะ

ทาํการบันทึกข้อมูลทุกคร้ังท่ีได้จากการลงภาคสนามเก็บขอ้มูล และนําขอ้มูลท่ีได้มาทาํการจัด

หมวดหมู่แยกประเภทของขอ้มูล เพ่ือความสะดวกในการวิเคราะห์ต่อไป  

 

4.การตรวจสอบข้อมูล 

 

 ผูศึ้กษาไดท้าํการตรวจสอบขอ้มูลตลอดระยะเวลาท่ีทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพ่ือใหแ้น่ใจ

ว่าขอ้มูลท่ีไดม้านั้นจะเป็นจริง และเท่ียงตรงมากท่ีสุด อีกทั้งยงัเพ่ือหาจุดอ่ิมตวัของขอ้มูล ในการ

วิจยัเชิงคุณภาพ ซ่ึงทาํการตรวจสอบโดยการสงัเกตพฤติกรรม รวมถึงการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลคน
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อ่ืน ๆ รวมทั้งการสมัภาษณ์ในเร่ืองเดียวกนั ประเด็นเดียวกนั ในสถานการณ์ท่ีต่างกนั รวมไปถึงการ

สัมภาษณ์ผูร่้วมงานท่ีมีความใกลชิ้ดกับผูใ้ห้ข้อมูลท่ีผูศึ้กษาได้สัมภาษณ์เจาะลึก ทั้งน้ีเพ่ือท่ีจะ

เปรียบเทียบขอ้มูลท่ีไดม้ามีความเหมือนหรือแตกต่างกนัอยา่งไร และถา้หากขอ้มูลท่ีไดไ้ม่สมบูรณ์

ก็จะไดท้าํการเก็บขอ้มูลเพ่ิมต่อไป 

 

5. การวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 เม่ือผูศึ้กษาไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจนครบถว้นแลว้ ก็จะนาํขอ้มูลท่ีไดน้ั้นมาทาํการ

วิเคราะห์ โดยการจาํแนกหมวดหมู่ขอ้มูล การแยกประเภทขอ้มูล การเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของ

ขอ้มูล ซ่ึงจะทาํให้ทราบถึงความสมบูรณ์ของขอ้มูลก่อนการทาํการวิเคราะห์โดยใชก้รอบแนวคิด

ตามทฤษฎี และเขียนรายงานการศึกษา  

 

 

 

 
 



 
บทที่ 4 

บริบททางสังคมของแรงงานก่อสร้าง 
 
 จากอภิปรายในขา้งตน้ท่ีพยายามเช่ือมโยงใหเ้ห็นถึง ผลจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ 

และสงัคม ของประเทศไทยในช่วงเวลาท่ีผ่านมานั้น เป็นผลใหอุ้ตสาหกรรมก่อสร้างมีการขยายตวั

อยา่งรวดเร็ว เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ดงัจะเห็นไดจ้าก เขตการก่อสร้างท่ี

มีให้เห็นอยู่ทัว่ไป ทั้งในกรุงเทพมหานคร และตามเมืองอุตสาหกรรมต่าง ๆ ท่ีมีความเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจสูง การศึกษาน้ีเป็นการศึกษา วฒันธรรมการบริโภคของแรงงานก่อสร้าง ว่ามีแบบ

แผนหรือรูปแบบเป็นอยา่งไร ผูศึ้กษาจึงตอ้งการศึกษาถึงบริบททางสงัคมของแรงงานก่อสร้าง ว่าได้

เปล่ียนแปลงจากท่ีเคยอาศยัอยูใ่นชนบทหรือไม่อย่างไร โดยการสัมภาษณ์ข้อมูล และการบนัทึก

ขอ้มูลอยา่งเป็นหมวดหมู่ ตามหวัขอ้ หรือประเด็นสาํคญัท่ีไดจ้ดัเน้ือหาและแยกแยะสาระสาํคญัไว้

แลว้ เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงความเช่ือมโยงของปรากฏการณ์ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้ง

กนั ส่ิงต่าง ๆ ไม่อาจเกิดข้ึนมาอย่างไม่มีเหตุผลได ้ผูศึ้กษาไดแ้บ่งประเด็นการนาํเสนอผลการศึกษา 

บริบททางสงัคมของแรงงานก่อสร้าง ไวด้งัต่อไปน้ี 
 
 1. ภูมิหลงัทางเศรษฐกิจและสงัคมของแรงงานก่อสร้าง 

2. กระบวนการเขา้สู่อุตสาหกรรมก่อสร้าง 

3. ชีวิตการทาํงาน 

4. การยา้ยถ่ิน 

5. ระบบความสมัพนัธท์างสงัคมของคนงานก่อสร้าง 

  

 

1. ภูมหิลงัทางเศรษฐกจิและสังคมของแรงงานก่อสร้าง 

  

 ภูมิหลงัของแรงงานก่อสร้างส่วนใหญ่ จากการสัมภาษณ์พบว่าส่วนใหญ่สาํเร็จการศึกษา

เพียงระดบัประถมศึกษา หรือไม่ไดรั้บการศึกษา เน่ืองจากในสมยัก่อนนั้น นโยบายในเร่ืองของ

การศึกษาภาคบงัคบักาํหนดไวท่ี้ 4 ปี และมีการเปล่ียนแปลงเป็น 6 ปี เม่ือปี พ.ศ. 2521 ประกอบกบั

พ้ืนฐานทางครอบครัวท่ีทาํเกษตรกรรม จึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งใชแ้รงงานจากคนในครอบครัว 

จากสาเหตุน้ีทาํใหแ้รงงานก่อสร้างส่วนใหญ่หลงัจากสาํเร็จการศึกษาในภาคบงัคบัแลว้ จะเร่ิมเขา้มา



 

73 

เป็นแรงงานในภาคการเกษตรก่อน โดยเร่ิมจากการช่วยครอบครัวทาํไร่ทาํนา หรือการไปรับจา้ง

ทาํงานในไร่นา เช่น การรับจา้งทาํนาหรือการไปรับจา้งทาํไร่ออ้ย แลว้จึงยา้ยเขา้ไปเป็นแรงงานใน

ภาคอุตสาหกรรม หรือภาคบริการ เช่น การเป็นลูกจา้งในโรงงานพิมพก์ระดาษ หรือการเป็นลูกจา้ง

ขนสินค้า และการเป็นลูกจ้างในร้านอาหารซ่ึงภายหลังยา้ยถ่ินฐานเข้ามาทํางานแลว้แรงงาน

บางส่วนจะศึกษาต่อในหลกัสูตรการศึกษานอกโรงเรียนตามความสนใจของแต่ละคน ซ่ึงการไดรั้บ

การศึกษาต่อนั้นเป็นประโยชน์ให้แก่แรงงานไดเ้พ่ิมทกัษะและความสามารถ ซ่ึงเป็นประโยชน์ใน

การเพ่ิมค่าจา้งในการทาํงานจากนายจา้ง และยงัเป็นเพ่ิมสถานภาพการทาํงานของตนใหดี้ยิง่ข้ึน เช่น

การเปล่ียนจากกรรมกรแบกหาม มาเป็นช่างในส่วนโครงสร้างของอาคาร หรือช่างซ่อมบาํรุง

เคร่ืองยนต ์อยา่เช่นตวัอยา่งจากการสมัภาษณ์ดงัน้ี  

 

    “…จบ ป.6 มาก็ทาํงานรับจ้าง แถวบา้นเขาทาํนาซักพกัก็เข้ามาทาํงานเป็นกรรมกรใน

เมือง วนัเสาร์วนัอาทิตย ์กเ็ขา้ไปเรียน กศน. กเ็รียนเป็นแบบสายอาชีพ กข็อหวัหน้าไปเรียน 

พอจบมากม็าเป็นช่างไฟฟ้าก่อน ตอนแรกก็ดู ๆ เคา้ทาํฝึกอะไรไปเร่ือย หลงั ๆ เรากท็าํเอง

ไดก้เ็ลยไดเ้ลือ่นมาเป็นช่างซ่อมบาํรุง...” (วรรณะ พิมพดี์ 2550) 

 

    “…ตอนนั้นออกมาจากท่ีบา้นมาทาํงานท่ีสุพรรณ ก็ไปอบรมหลกัสูตรช่างก่อสร้าง ช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ของกรมพฒันาฝีมือแรงงาน พอเราอบรมเสร็จกท็าํงานซักพกั เคา้กใ็ห้

เรามาเป็นหวัหนา้ช่างปูน...” (บุญธรรม ศรีละ 2550) 

 

ผลจากการพัฒนาส่วนภูมิภาคไปสู่ความทันสมยั ได้เปล่ียนแปลงระบบการผลิต การ

บริโภคในสงัคมชนบท จากท่ีเคยผลิตเพ่ือการบริโภคเป็นการผลิตเพ่ือขาย มีการพฒันาโครงสร้าง

พ้ืนฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า ท่ีนาํพาความเจริญเขา้สู่สังคมหมู่บา้นในชนบท จากทางเทา้ในหมู่บ้าน 

เร่ิมมีการก่อสร้างถนนท่ีนาํพาสินคา้และบริการทั้งหลายเขา้สู่ชุมชน ทาํใหแ้บบแผนการบริโภคใน

ชนบทไดเ้ปล่ียนแปลง เร่ิมจากลดการพ่ึงตนเองในการดาํรงชีวิต หนัไปซ้ือสินคา้และบริการท่ีตอ้ง

แลกมาดว้ยเงิน แต่ดว้ยความไม่แน่นอนจากรายได ้ในภาคการเกษตรท่ีข้ึนอยูก่บัสภาพดินฟ้าอากาศ 

ตน้ทุนท่ีสูงข้ึนและจากปัญหาราคาผลผลิตตกตํ่า เกษตรกรบางคนจึงเลือกแกปั้ญหาน้ี ดว้ยวิธีการไป

กูเ้งินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) มาเป็นทุนในการเพาะปลูก เช่นการปลูกถัว่

เหลือง มนัสาํปะหลงั หรือการเล้ียงสตัว ์เช่นสุกร  ดว้ยความหวงัท่ีจะไดร้ายไดม้าจุนเจือครอบครัว 

อย่างไรก็ตามแมจ้ะกูเ้งินมาแลว้ บางปีไดผ้ลผลิตดีก็เสมอตวัไป แต่ถา้ปีไหนขาดทุนก็ประสบกบั

ภาวะหน้ีสิน  ทั้งจากปัญหาราคาผลผลิตตกตํ่า หรือผลผลิตลน้ตลาด ทาํใหค้นส่วนใหญ่จึงเลือกท่ีจะ

เปล่ียนอาชีพจากท่ีเคยอยู่ในภาคการเกษตร มาเป็นแรงงานรับจา้งกันมากข้ึนโดยเฉพาะ แรงงาน
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ก่อสร้าง ซ่ึงการเป็นแรงงานก่อสร้างนั้น เป็นอาชีพท่ีมีรายไดทุ้กวนั เฉล่ียวนัหน่ึงประมาณ 150 - 

250 บาท เงินถึงมือไวและสมํ่าเสมอ ทาํงานเพียง 15 วนั (เรียกว่า 1 วีค) ก็ได้รับค่าจา้ง แรงงาน

ก่อสร้างบางรายนั้น มุ่งเขา้สู่การเป็นแรงงานก่อสร้างในทนัที แต่จากการสมัภาษณ์แรงงานก่อสร้าง

บางรายกล่าวว่าตนไดเ้คยผา่นประสบการณ์ในงานอ่ืน ๆ มาก่อน ซ่ึงพวกเขาไดเ้ล่าถึงภูมิหลงัทาง

เศรษฐกิจและสงัคมไดอ้ยา่งน่าสนใจ ดงัน้ี 

 

     “…อยูท่ี่บา้นกท็าํแต่นา เป็นนาปี ทาํอยู ่17 ไร่ มนักไ็ม่แน่นอน ไปกู ้ธกส. มาลงทุนบางปี

ก็แลง้ นํ้ าก็ไม่มี เราก็ขาดทุนเป็นหน้ี ก็ตอ้งรับจ้างเล็ก ๆ น้อย ๆ บางวนัก็ไม่มี ถ้าจะปลูก

อย่างอื่นแทนก็ปลูกไดแ้ต่เราตอ้งมีการลงทุน ตอ้งซ้ือสายไฟมาต่อเคร่ืองสูบนํ้ า มนัไม่มีนํ้ า

เราตอ้งขดุบ่อข้ึนมารดนํ้า แต่ถา้เราลงทุนไปมนัจะคุม้ไหม เราปลูกอะไรลงไปพอไดผ้ลผลิต

มนักดี็อยู่แต่เราจะตอ้งไปตลาด เราไม่มีตลาดจะลงอีก แต่เท่าท่ีเห็นส่วนใหญ่กป็ลูกขา้วโพด 

กเ็ห็นมีคนมารับซ้ือ แต่มนักล็งทุนสูง เรากไ็ม่มีทุน...” (สาํราญ บวับาน 2550)  

 

    “...ก็ทาํนาทาํสวน มีท่ีอยู ่2 ไร่เรา บางปีกแ็ลง้ ก็ทาํไม่ได ้เราก็เลี้ ยงหมูไปดว้ยท่ีบา้นแต่

ตน้ทุนมนัสูงเราไม่มีทุน แล้วพี่น้องก็เยอะ ถ้าเราไปเช่านาเคา้ พอได้มาหักแลว้ก็ไม่ค่อย

เหลืออะไร ท่ีบา้นก็ไม่มีงานใหท้าํ บางทีกไ็ปหางานรับจ้างเลก็ ๆ น้อย ๆ ทาํหาเงินไปวนั ๆ 

ไม่แน่นอน...” (บวัสอน ตูนภู 2550) 

  

    “...ท่ีบ้านทํานา ก็ท ํานาปี  เป็นท่ีนาของพ่อแม่ แต่ก็ต้องรอฟ้ารอฝน  ท่ีบ้านก็มีนะ 

ชลประทานแต่มนัไม่พอใช ้พอแลง้นํ้ ามนัจะลด ต่างคนก็จะเอาเคร่ืองไปดูดกนั นาขา้วมนั

ตอ้งใช้นํ้ าเยอะ มนัทาํไม่ได ้นาเรามนัไกลกว่า ไหนจะค่านํ้ ามนัอีกท่ีต้องลงทุน ออกมา

ทาํงานแบบน้ีกดี็กว่าอยูท่ี่บา้น ถา้เราอยูบ่า้น กไ็ม่มีเงินไม่มีอะไร แลว้อยา่งท่ีนามี 4 ไร่ กต็อ้ง

ไปเฉลี่ยกบัพี่น้องคนอื่น เคยมีถัวแปลก ๆ ปอแปลก ๆ ท่ีรัฐเอาให้มาปลูก เห็นบางคนมา

ทดลองปลูก แต่มนัไม่ค่อยเหมะกบัพื้นท่ี กข็าดทุน พอเราจบ ป.6 กไ็ปรับจา้งทัว่ไป ปลูกถัว่ 

เกี่ยวขา้ว ดาํนา ปักนา กรั็บจ้างไปเร่ือย กไ็ดเ้งินพอใชไ้ปวนั ๆ แต่ถา้นอกฤดูเพาะปลูกไม่มี

ใครจา้งกต็อ้งไปหางานอื่น...” (วรรณะ พิมพดี์ 2550) 

 

ถึงแมว้่างานก่อสร้างนั้นจะเป็นงานท่ีสร้างรายได้ให้กับ ผูท่ี้ยา้ยถ่ินฐานเพ่ือหางานทํา 

สามารถเล้ียงตัวเอง และครอบครัวได้ แต่ความผนัผวนของเศรษฐกิจ ท่ีมีผลต่อตลาดแรงงาน

ก่อสร้างตลอดเวลา จึงทาํให้การหาเล้ียงชีพดว้ยการเป็นแรงงานก่อสร้าง เพียงอยา่งเดียวนั้น ยงัเป็น

อาชีพท่ีไม่มั่นคง ด้วยเหตุน้ีเอง แรงงานก่อสร้างส่วนใหญ่จึงยงัคงไม่ละท้ิงการผลิตในภาค

การเกษตรของครัวเรือน ซ่ึงทาํหน้าท่ีทั้งการเป็นหน่วยการผลิต และหน่วยการบริโภค ไปพร้อม ๆ 

กนั เช่นการทาํนา ทาํสวน และการเล้ียงสัตว ์ ดงันั้นระบบการผลิตในภาคเกษตรกรรมในชนบท
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ส่วนใหญ่จึงเป็นไปเพ่ือการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือนเป็นหลกัเม่ือเหลือจึงนาํออกขายเป็นหลกั

เพ่ือรายไดม้าใช่จ่ายในครอบครัว  

 

“...ขา้วน่ีเราปลูกไวเ้พื่อกินแต่กเ็อาไวข้ายดว้ย แต่เรากต็อ้งกะให้มนัพอดีดว้ย แต่กอ่นมาทาํ

ก่อสร้างรายไดส่้วนใหญ่กม็าจากขายขา้วน่ีแหละ...” (สาํราญ บวับาน 2550)  

 
“...อย่างคนต่างจังหวดัอย่างคนอีสานน่ีแทบทุกบา้นเคา้จะมีฉางไวเ้กบ็ขา้วอยู่ทุกบา้นก็ทาํ

สืบต่อกนัมา เราตอ้งทาํนาไวก้่อนจะไดมี้ขา้วกิน ถา้เกิดเหลือเรากเ็อาไปขายมาซ้ือของใช.้..” 

(วรรณะ พิมพดี์ 2550) 

 

“...อย่างเราทาํนาน่ียงัไงเราก็ตอ้งไปทาํ เขาทาํกนัมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ ทาํกันมานาน ถึง

ตอนน้ีเรามาทาํงานก่อสร้างแบบน้ี แต่ถา้เราไม่ทาํนาคนท่ีบา้นเราจะเอาอะไรกิน จะไปซ้ือ

เขามนักแ็พงแลว้งานก่อสร้างมนักไ็ม่ไดมี้ตลอดวนัไหนเราไม่ไดท้าํเงินเรากไ็ม่มีอย่างเราทาํ

นาเรากย็งัมีขา้วไวก้ิน...” (บุญธรรม ศรีละ 2550) 

 

จากลกัษณะดังกล่าวน้ีเอง ทาํให้ภาคการเกษตรยงัคงมีความจาํเป็นอยู่ ในฐานะท่ีภาค

การเกษตรยงัคงเป็นท่ีพกัพิงสาํหรับครัวเรือนแรงงานรับจา้ง ในยามท่ีตลาดแรงงานหดตวั  ไม่ว่าจะ

เป็นท่ีอยูอ่าศยั แหล่งรายได ้อาหารการกิน ดงัจะเห็นไดจ้ากกรณีวิกฤติเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 ท่ี

ตลาดแรงงานเกิดภาวะหดตวัอยา่งรุนแรง โครงการก่อสร้างหลายแห่งหยดุชะงกั ภาคการเกษตร ได้

ทาํหน้าท่ีเป็นแหล่งพกัพิงให้กบัแรงงานก่อสร้างเหล่านั้น ไดมี้ท่ีอยู่อาศยั และมีอาหารเพ่ือเล้ียง

ตวัเองและครอบครัวได ้อยา่งไม่เดือดร้อนมากเท่าใดนกั 

  

2. กระบวนการเข้าสู่อุตสาหกรรมก่อสร้าง 

  

สาํหรับการยา้ยจากการเป็นแรงงานภาคการเกษตรในภูมิลาํเนาเดิม ซ่ึงส่วนใหญ่ ยา้ยถ่ิน

ฐานมาจาก ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ มาสู่การเป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรม

ก่อสร้างนั้น ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการขาดรายได ้หรือประสบกบัภาวะขาดทุนจากภาคการเกษตร 

ผนวกกบัความจาํเป็นท่ีตอ้งบริโภคทุกวนั ตอ้งนาํเงินมาใชจ่้ายในครอบครัว หรือเพ่ือเล้ียงดูบุตร นั้น

ทาํให้การการยา้ยจากการเป็นแรงงานภาคการเกษตรในภูมิลาํเนาเดิม มาสู่การเป็นแรงงานใน

ภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง ในเร่ืองของการตดัสินใจนั้น ขอ้มูลท่ีใชใ้นการตดัสินใจนั้น มีส่วนสาํคญั

ยิ่ง เน่ืองจากจะมีส่วนช่วยในการประเมินถึงผลดีผลเสียท่ีจะเกิดข้ึนจากการออกไปทาํงานเป็น

แรงงานก่อสร้าง  
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    “...เห็นเพื่อน ๆ เขามาเรากต็อ้งมา อยู่บา้นก็ไม่รู้จะทาํอะไรใช่ไหม หนังสือก็ไม่ไดเ้รียน

จบ ป.6แลว้กอ็ยูบ่า้นแบบเราอยูท่ี่บา้นมนักไ็ม่มีงานทาํ ทาํนามนักไ็ม่ค่อยดี จะไปคา้ขายกไ็ม่

มีทุนอะไร เราก็มีแต่แรงน่ีแหละ ก็ออกมาขายแรงงาน ตั้งแต่อาย ุ16-17 ตอนแรกญาติก็มา

ชวนใหไ้ปทาํงานท่ีโรงงานทาํทองได ้2 ปี แต่ว่างานมนัจาํเจ กเ็ลยไปทาํงานท่ีโรงงานกล่อง

กระดาษ ก็ไปอยู่ได้ 3-4 ปี ก็กลับบ้านไปแต่งงานแล้วก็เลยออกมาหาเงิน ก็เลยไปทาํท่ี

ภาคใต ้ไปขนไม ้แลว้ก็กลบัไปอยูบ่า้นไดปี้กว่า เพื่อนกม็าชวนใหม้าทาํงานก่อสร้างกพ็ากนั

มาหาเงินส่งกลบัไปท่ีบา้น ใหเ้ขาไวใ้ช่จ่ายกนั...” (สาํราญ บวับาน 2550)  

 

    “...ท่ีบา้นทาํนา ทาํสวนมีท่ีนาอยู่ 2 ไร่ พอหมดช่วงทาํนาก็ไปหางานรับจ้างทาํ แต่แถว

หมู่บา้นกไ็ม่มีอะไรทาํ ตอนนั้นเพื่อนบา้นกม็าชวนไปทาํงานก่อสร้าง เราก็ไม่มีความรู้เรียน

จบแค่ชั้น ป.2 ก็เลยตดัสินใจมาทาํงาน ทาํนาทาํสวนมนัไดน้้อย ไม่พอไหนตอ้งส่งลูกเรียน

อีก แลว้แฟนกม็าเป็นโรคลิ้นหัวใจร่ัว 2 เดือนตอ้งเขา้โรงบาลคร้ัง แต่ก็ยงัดีท่ีพอทาํงานได ้

เด๋ียวน้ีเคร่ืองทุนแรงมนัเยอะ...” (บวัสอน ตูนภู 2550) 

 

     “...ท่ีบ้านทํานา ก็ทาํนาปี เป็นท่ีนาของพ่อแม่ แต่ก็ต้องรอฟ้ารอฝน ท่ีบ้านก็มีนะ 

ชลประทานแต่มนัไม่พอใช ้พอแลง้นํ้ามนัจะลด ต่างคนก็จะเอาเคร่ืองไปดูดกนั นาขา้วมนั

ตอ้งใชน้ํ้ าเยอะ มนัทาํไม่ได ้นาเรามนัไกลกว่า ไหนจะค่านํ้ ามนัอีกท่ีตอ้งลงทุน ออกมา

ทาํงานแบบน้ีกดี็กว่าอยูท่ี่บา้น ถา้เราอยูบ่า้น กไ็ม่มีเงินไม่มีอะไร แลว้อย่างท่ีนามี 4 ไร่ ก็

ตอ้งไปเฉลี่ยกบัพี่นอ้งคนอื่น เคยมีถวัแปลก ๆ ปอแปลก ๆ ท่ีรัฐเอาใหม้าปลูก เห็นบางคน

มาทดลองปลูก แต่มนัไม่ค่อยเหมะกบัพื้นท่ี ก็ขาดทุน พอเราจบ ป.6 ก็ไปรับจ้างทัว่ไป 

ปลูกถัว่ เกี่ยวข้าว ดาํนา ปักนา ก็รับจ้างไปเร่ือย ก็ไดเ้งินพอใช้ไปวัน ๆ แต่ถา้นอกฤดู

เพาะปลูกไม่มีใครจา้งกต็อ้งไปหางานอื่น ตอนนั้นมาหางานกบัเพื่อนขา้งบา้น ชวนกนัมาก็

ไปเป็นลูกนอ้งผูรั้บเหมาก่อสร้าง...” (วรรณะ พิมพดี์ 2550) 

 

    “...แต่ก่อนเรากท็าํนาทาํไร่ พอช่วงเศรษฐกิจมนัตก ตอนนั้นนํ้ามนัก็ท่วมดว้ยนาท่ีทาํก็

เสียหายหมด ก็อยูท่ี่บา้นพอดีเพื่อนบา้นมาชวนให้มาทาํงานก่อสร้าง ก็เลยออกมาทาํงาน

เอาเงินไปใชห้น้ีท่ีเราไปกูเ้ขามาลงทุน ทาํงานท่ีน่ีมนัก็ดีเราทาํงานเราไดเ้งินทุกวนัอยู่ท่ี

บา้นกต็อ้งมากลวัว่าปีน้ีจะขาดทุนหรือเปล่า...” (สฤงคาร หอมออก 2550)  

 

     “...ท่ีบา้นทาํนาทาํไร่ ผลผลิตกไ็ม่ค่อยดี  บางปีมนัแลง้กเ็ป็นหน้ีเป็นสิน กต็อ้งไปหางาน

รับจ้างทาํ แต่แถวหมู่บา้นก็จนเหมือนกนัหมดก็ไม่ค่อยมีใครจ้างเพื่อนบา้นก็เลยชวนให้

ออกมาทาํงานก่อสร้าง กอ็อกมาลองเส่ียงดู ก็ไปกูเ้งินเคา้มา พอเราทาํงานไดเ้รากส่็งคืนเขา

ไป ก็ออกมากบัลุงท่ีเป็นแฟนป้า ตอนนั้นเพิ่งคลอดลูกดว้ย คนท่ีสอง ก็ออกมาทาํงานส่ง

เงินไปให้ลูกดว้ยเพราะเด๋ียวลูกโตก็ตอ้งใชเ้งิน มนักดี็กว่าเราอยู่ท่ีบา้น ทาํงานท่ีบา้นมนัก็
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เหน่ือยเหมือน ๆ กนั บางปีถา้มนัแลง้เรากไ็ม่มีเงินอยูท่าํงานก่อสร้างเราไดเ้งินใชบ้า้งส่งลูก

บา้งก็พออยูไ่ด ้ทาํอย่างน้ีมนัสบายกว่ากนัเราไม่ตอ้งไปเป็นหน้ีใครอย่างทาํนามนัลงทุน

มาก ไหนจะค่าปุ๋ย ค่ายาฆ่าแมลงแลว้เรากต็อ้งมาลงแรงอีก ทาํงานก่อสร้างเราไม่ตอ้งทาํ

อะไรมากลงแต่แรงทาํงานทุกวนัเรากไ็ดเ้งินทุกวนั...”  (จริง เมฆแสน 2550) 

 

จากการสัมภาษณ์แรงงานก่อสร้างพบว่า สาเหตุท่ีมีบทบาทต่อการตดัสินใจเขา้สู่การเป็น

แรงงานก่อสร้างส่วนใหญ่นั้น นอกเหนือจากฐานะทางเศรษฐกิจแลว้ มาจากคนในครอบครัว โดย

เกิดจากความจาํเป็นท่ีตอ้งหาเงินไวส้าํหรับเป็นค่าใชจ่้ายภายในบา้น หรือเก็บไวเ้ป็นทุนการศึกษา

ของบุตร ส่วนผูท่ี้ใหข้อ้มูลและมีอิทธิพลในการตดัสินใจเขา้สู่การเป็นแรงงานก่อสร้าง นั้น คือ ญาติ

หรือเพ่ือนบา้นท่ีเคยไปทาํงานก่อสร้างมาก่อน เพราะนอกจากจะใหข้อ้มูลแลว้ยงัไดช้กัชวนคนใน

ชุมชนชนเดียวกนั ใหเ้ขา้สู่การเป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง นอกจากน้ียงัพบว่าแรงงาน

ก่อสร้าง ส่วนหน่ึงนั้นเขา้สู่อุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยการชกัชวนจากผูรั้บเหมาท่ีเขา้ไปชกัชวนถึง

ในหมู่บา้น และนาํรถไปรับแรงงานก่อสร้างถึงในหมู่บา้นเลย โดยผูรั้บเหมาตกลงเร่ืองค่าตอบแทน 

และจะจดัหาท่ีอยูอ่าศยัให้ จึงทาํให้ชาวบา้นตดัสินใจท่ีจะเขา้มาเป็นแรงงานก่อสร้าง ในส่วนของ

การมาทาํงานนั้น แรงงานก่อสร้างส่วนใหญ่นั้นจะมากนัเป็นกลุ่ม เช่น 1) กลุ่มครอบครัว ประกอบ

ไปดว้ย พ่อแม่ ลูก หรือมาแค่ สามี ภรรยา  2) กลุ่มเพ่ือน ส่วนใหญ่จะออกจากบา้นมาทาํงานคนเดียว 

โดยการชกัชวนเพ่ือนบา้นท่ีรู้จกัคุน้เคยกนัมาทาํงาน  

ถึงแมว้่าแรงงานก่อสร้างจะเห็นว่า อาชีพน้ี เป็นงานท่ีหนัก เหน่ือย และมีเวลาพกัเป็นเวลา 

ตอ้งอยู่ภายใตก้ารควบคุมขาดความเป็นอิสระแต่เม่ือเปรียบเทียบกบัผลตอบแทนท่ีสมํ่าเสมอ ทั้งยงั

สามารถ เปล่ียนสภาพการทาํงานไดห้ากมีความสามารถ เช่น จากกรรมกรไปเป็นช่าง และมีความ

แน่นอนสูงกว่างานในภาคการเกษตรแลว้ จึงทาํใหแ้รงงานก่อสร้างส่วนใหญ่พอใจในอาชีพน้ีและ

ยงัคงประกอบอาชีพน้ีต่อไปจนกว่าจะไม่สามารถทาํงานได ้

 

    “...กก็ะว่าจะทาํไปเร่ือย ๆ จนเราทาํไม่ไหวแลว้ อยู่บา้นเราก็ไม่รู้จะทาํอะไรท่ีทางเราก็มี

นอ้ยมนัไม่พอกนิ ไหนจะส่งลูกเรียนอีกมนัตอ้งใชเ้งินออกมาทาํงานท่ีน่ีมนักไ็ดเ้งิน...”  

(บวัสอน ตูนภู 2550) 

 

    “...ตอนน้ีเรายงัมีแรงใช่ไหม เรากท็าํไปก่อนลูกก็ยงัเลก็ กคิ็ดว่าจะเก็บเงินไวซ้ักกอ้นหน่ึง

เอาไปเป็นทุนไวท้าํนา ทาํไร่ท่ีบา้น...” (สาํราญ บวับาน 2550) 
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3. ชีวติการทํางาน 

 

งานก่อสร้างส่วนใหญ่นั้น เป็นงานท่ีหนักและตอ้งทาํงานในท่ีกลางแจง้ ซ่ึงตอ้งเผชิญกบั

ความร้อนของอากาศในตอนกลางวนั งานก่อสร้างนั้นจดัว่าเป็นงานท่ีหาเชา้กินคํ่าตอ้งทาํงานทุกวนั

และในแต่ละวนัมีเวลาพกัผอ่นนอ้ย นอกจากน้ียงัเป็นงานท่ีเส่ียงอนัตรายมากกว่า ทั้งการทาํงานในท่ี

สูง และอนัตรายจากเศษวสัดุท่ีอาจตกลงมาใส่ได ้แตกต่างจากงานในภาคการเกษตรท่ีมีความเป็น

อิสระ สามารถทาํหรือหยดุเม่ือไหร่ก็ได ้และยงัเป็นงานท่ีให้อิสระมากกว่างานก่อสร้างซ่ึงตอ้งฟัง

คาํสัง่จากผูคุ้มงานและหวัหนา้งาน  

 

    “...ผมว่าพอ ๆ กนัครับ อยู่บา้นมนัก็ทาํงาน ถา้ๆม่ีงานเราก็พกั แต่ท่ีน่ีเราตอ้งทาํงาน

ตลอด หนักบา้งเบาบา้งแต่ก็ทาํทุกวนั เฉลี่ยแลว้มนัก็พอ ๆ กนั คืองานตามบ้านน่ีมนัจะ

หนักกว่า เคา้จ้างตามบ้าน อย่างเกี่ยวขา้ว เขาจ้างวนัละ150 เราก็ตอ้งเกรงใจเขา เราตอ้ง

เกี่ยวข้าว ก็ต้องทาํเต็มท่ีมีเวลาพักไม่เท่าไหร่หรอก ต้องทาํเต็มวนั...” (วรรณะ พิมพ์ดี 

2550) 

 

    “...งานท่ีน่ีกห็นักเหมือนกนั หนกัมาก ตอนมาดดัเหล็กใหม่ ๆ ถา้เคา้เร่งมากต็อ้งเร่งให้

ทนั ก็เอาเหลก็เส้นมาตดัแลว้ก็มาดดั เป็นส่ีเหลี่ยม เขาจะเอาไปข้ึนโครง ข้ึนแบบ น่ีปวด

แขนไปหมด ตอ้งเอายาไปนวด บางวนัแขนกช็า แต่เด๋ียวน้ีชินแลว้ ทาํได ้กคิ็ดซะว่าเราทาํ

เพื่อลูกมนัเป็นช่วง ช่วงท่ีงานเร่งน่ีตอ้งทาํโออีกมนัก็หนกั อย่างเวลาพกัน่ีเรากเ็กรงใจเขา 

เรามาทาํงานเป็นลูกจา้ง จะพกันานเกินมนักไ็ม่ได ้ไม่เหมือนกบัทาํนา เพราะเราอยากพกัก็

พกั พอหมดหนา้นากส็บายแลว้ แต่อยูท่ี่บา้นกไ็ม่มีเงิน...” (บวัสอน ตุนภู 2550) 

 

    “...ทาํงานก่อสร้างมนักดี็เราไดเ้งินทุกวนั แต่มนัก็เส่ียงเขาสั่งให้ทาํอะไรก็ตอ้งทาํตอ้ง

ปีนข้ึนขา้งบนก็ตอ้งทาํ ไหนบางทีเจอเจา้นายไม่ดี กโ็ดนด่าโดนว่าเรากอ็ึดอดัแต่กต็อ้งทน

เอาแต่ท่ีน้ีดีหน่อยเจา้นายเขาไม่ค่อยว่าอะไรมาก...” (สฤงคาร หอมออก 2550) 

 

    “...งานท่ีทาํอยูจ่ะว่าลาํบากมนักล็าํบากนะ แต่มนัลา้ เพราะเราทาํในท่ีแคบ มนักแ็ลว้แต่

ช่วงดว้ยว่าทาํถึงช่วงไหนแลว้ มันก็ยากง่ายเป็นบางช่วงไหน อย่างท่อดับเพลิงเป็นท่อ

เหลก็ 4 น้ิว เราตอ้งวางท่อทุกชั้น อย่างน้ีมนักห็นัก ก็ตอ้งช่วย ๆ กนั บางทีก็ทอ้นะ แต่ว่า

คนอื่นเขาทาํไดเ้ราก็ตอ้งทาํได ้เพราะอย่างเราอยู่บา้นทาํงานมนัก็เหน่ือยเหมือนกนั อยา่ง

เราไม่มีความรู้อะไร กต็อ้งมาทาํงานก่อสร้างน่ีแหละ มาทาํงานแบบน้ีเรากต็อ้งมาฟังคาํสั่ง 

เขาไปทาํตรงไหนเราก็ตอ้งไปถา้เหน่ือยกต็อ้งทนจะมาพกักไ็ม่ได ้มนัไม่เหมือนกบัเราอยู่ท่ี
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บา้นเรามีอิสระ อยากทาํอะไรกท็าํไดไ้ม่มีใครว่าอยูท่ี่บา้นทาํนามนัเป็นช่วง ๆ พอดาํเสร็จก็

ว่างไวร้อใส่ปุ๋ย แต่ท่ีน่ีเราตอ้งทาํตลอดมนัไม่เหมือนกนั...” (สาํราญ บวับาน 2550) 

    “...ทาํนาทาํไร่มนัเหน่ือยเหมือนกนั ถา้เราอยูท่ี่บา้นมนักมี็ความสุขดี แต่เรากไ็ม่มีเงิน ถึง

มีมนักน็อ้ยไดไ้ม่พอมาทาํงานอยา่งน้ีมนักล็าํบากอยูแ่ลว้ แต่เรากต็อ้งทนเอา ถา้ไม่ทาํกไ็ม่รู้

จะเอาท่ีไหนใช ้ถา้เหน่ือยมาก ๆ ก็หยุดงานไปเลยหน่ึงวนั พอหายเหน่ือยกค่็อยมาทาํต่อ 

เราออกมาหาเงินความรู้ก็ไม่มี ก็ต้องทนเอา จะไปคา้ขายกไ็ม่มีทุน…”  (จริง เมฆแสน 

2550) 

 

จากการท่ีแรงงานก่อสร้างส่วนใหญ่นั้น ลว้นแต่เป็นแรงงานในภาคการเกษตรมาก่อน ซ่ึง

บริษทัหรือผูรั้บเหมามิไดมี้การจดัฝึกอบรมในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํงานเพ่ือยกระดบัทกัษะ และ 

ฝีมือแต่อยา่งใด จึงทาํใหแ้รงงานก่อสร้างเร่ิมตน้ชีวิตการทาํงาน ดว้ยงานท่ีหนกัส่วนใหญ่จะเป็นงาน

กรรมกร มีหน้าท่ียกส่ิงของในการก่อสร้าง เช่น ไม ้หรือปูน แต่อยา่งไรก็ตามยงัพบแรงงานก่อสร้าง

ท่ีเร่ิมงานโดยการเป็นช่างตั้งแต่ตน้ เพราะงานช่างบางส่วนนั้นเป็นหนา้ท่ีและบทบาทท่ีสืบต่อกนัมา

และถือเป็นงานของเพศชาย แรงงานก่อสร้างชายบางคนไดรั้บการฝึกฝนงานช่างบางอย่างมาตั้งแต่

อยู่ในชนบท เช่น งานไม ้หรือการเดินสายไฟและต่อท่อเพ่ือสูบนํ้ าเขา้นา เป็นตน้ เม่ือเขา้มาสู่การ

เป็นแรงงานก่อสร้างนั้น จึงเร่ิมจากการเป็นลูกมือช่าง และจึงขยบัข้ึนเป็นช่างในท่ีสุด ซ่ึงต่างจาก

แรงงานก่อสร้างท่ีเป็นหญิง เม่ือเขา้สู่การเป็นแรงงานก่อสร้างนั้น ตอ้งเร่ิมจากการเป็นกรรมกรท่ี

ตอ้งใชแ้รงงานหนกั  

 

    “...เม่ือ 10 กว่าปีก่อนเร่ิมงานคร้ังแรกไดค่้าแรง 70 บาท ทาํงานเป็นกรรมกรมีหน้าท่ีคอย 

ขนวสัดุก่อสร้าง เช่น ขน หิน ทราย และปูน ไปรอผสม และขนปูนท่ีผสมแลว้ไปเท ใหช่้าง 

นอกจากน้ียงัมีงานตามแต่ท่ีคนคุมงานสั่ง...” (บวัสอน ตุนภู 2550) 

 

    “…ตอนแรกเรากม็าเป็นลูกมือช่างก่อน มีลูกพี่สอน เคา้จะบอกว่าเราตอ้งต่อท่อน้ีแบบน้ี

นะ ท่ออนัน้ีตอ้งตดัแบบน้ีนะ ตอนแรก ๆ ก็ตามเคา้ดูเขาหลงั ๆ เราก็ทาํเองได ้แลว้ตอน

เวลาเถา้แก่จะให้เงินเขากจ็ะดูว่าใครอยู่ก่อนอยู่หลงั พวกอยู่ก่อนเคา้รู้หมดทุกอยา่ง แบบ

เวลาเห็นตึกเดินผ่านตรงนั้นตรงน้ี เขาจะรู้เลยว่าตอ้งทาํอะไรอย่างไง ประสบการณ์มัน

ต่างกนั งานท่ีไดม้นัจะมากกว่าพวกมาท่ีหลงั...” (สาํราญ บวับาน 2550) 

 

    “...งานก่อสร้างเป็นงานท่ีหนกัมาก แต่กพ็อทาํได ้ตอนทาํแรก ๆ มนักเ็หน่ือยมากแต่เรา

กต็อ้งทน เราตดัสินใจมาทาํแลว้ พอทาํไปซักพกักต็อ้งพยายามฝึกหดังานอื่น เพื่อเราจะได้

ไปทาํงานท่ีมนัไม่ตอ้งใชแ้รงมาก จะไดส้บายข้ึนมาหน่อย...” (จริง เมฆแสน 2550) 
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    “...ถา้เป็นช่างมาน่ีก ็220 ถา้กรรมกรกอ็ีกเร่ืองหน่ึง อยา่งเขา้มาตอนแรกเรากถ็ามก่อนว่า

ทาํอะไรมา ถา้เป็นช่างมาก็เป็นช่างไปถา้ไม่เป็นอะไรเลยก็ตีเป็นกรรมกรไป กรรมกรถา้

ชายก2็00 – 180 อยา่งผูห้ญิงก ็165 บาท...” (บุญธรรม ศรีละ 2550) 

 

รายได้เป็นสาเหตุสาํคญัท่ีทาํให้คนส่วนใหญ่ยงัอยู่ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ในส่วนของ

รายไดน้ั้นข้ึนอยู่กบัลกัษณะของงาน และระยะเวลาท่ีเขา้มาทาํงาน แรงงานก่อสร้างท่ีไร้ฝีมือ เช่น 

กรรมกรแบกหามทัว่ไป จะมีรายไดท่ี้ระดบัรายไดท่ี้ตํ่ากว่าแรงงานก่อสร้างท่ีมีฝีมือในการทาํงาน 

เช่น ช่างไม ้ช่างปูน ดงันั้นเพ่ือยกระดบัรายไดใ้ห้กับตนเอง แรงงานก่อสร้างทั้งชายและหญิง จึง

จาํเป็นท่ีจะตอ้งใชว้ิธีเรียนรู้งานดว้ยตนเองโดยการใชก้ารสงัเกต และฝึกฝนดว้ยตวัเอง ในบางคร้ัง

อาจขอคาํแนะนาํจากผูท่ี้มีทกัษะบา้ง เช่น หัวหน้างาน เพ่ือนร่วมงาน หรือให้คนในครอบครัวช่วย

สอนให ้

 

   “...กเ็ขา้มาดูเขาก่อนเพราะตอนแรกเราก็ยงัทาํอะไรไม่เป็นใช่ไหมเรา กต็อ้งมาฝึกมาหัด

เอาก็อาศัยตอนเท่ียงท่ีเขาไปกินข้าวเราก็มาหัดก่อนแลว้ค่อยไปกิน บางทีก็ดูว่าเค้าท ํา

อยา่งไร เรากม็าถามเขาบา้งใหเ้ขาสอนบา้ง เขากส็อนของแบบน้ีมนัหดักนัได…้” (สฤงคาร 

หอมออก 2550) 

 

    “ตอนแรกกเ็ขา้มาเป็นกรรมกรก่อน เรากม็าฝึกเอากม็องดูเขาว่าเคา้ทาํยงัไง เรากม็าทาํตาม 

เราก็ตอ้งพยายามเอา เห็นเขาทาํเราก็ตอ้งทาํให้เป็น ก็ดูว่าเขาทาํอย่างไง ไม่นานเราก็ทาํได ้

บางทีหวัหนา้กม็าช่วยมาดูบา้งเวลามนัติดขดัอะไร” (บวัสอน ตุนภู 2550)  

 

    “…จะไดม้ากไดน้้อยข้ึนอยู่กบัว่าใครขยนั ถา้คนไหนขยนัเขากใ็ห้เงินเยอะดูจากงาน บาง

คนนัง่เคา้กไ็ม่ใหห้รอก คนไหนขยนัเคา้กใ็ห.้..” (จริง เมฆแสน 2550) 
 

ส่วนของการทาํงานในแต่ละวนั จากการสมัภาษณ์แรงงานก่อสร้างส่วนใหญ่จะเร่ิมงานใน

เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. ถา้หากวนัไหนมีงานเร่งท่ีใกลถึ้งกาํหนดส่งมอบงาน หรืองานล่วงเวลาก็

จะทาํต่อไปในช่วงเยน็ถึงดึก จะเรียกว่า “ลงโอ” ยอ่มาจาก โอ.ที.(Over time) ซ่ึงแรงงานก่อสร้างจะ

ไดรั้บค่าตอบแทนเป็นสองแรง คือเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเท่าตวัของรายไดป้กติ ส่วนเงินค่าจา้งจะไดรั้บทุก 

15 วนั เรียกว่า 1 วีค จากการสมัภาษณ์แรงงานก่อสร้างนั้นพบว่าสาํหรับการทาํงานล่วงเวลานั้นช่วย

ให้พวกเขาไดมี้รายรับท่ีมากเพียงพอท่ีจะใชจ่้ายส่วนตวัและเหลือเก็บไวส่้งกลบัทางบ้านได ้โดย

ก่อนการทาํงานล่วงเวลา(ลงโอ) จะไดพ้กัรับประทานอาหารเยน็ก่อนเป็นเวลา 1 ชัว่โมง เพ่ือกลบัมา
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รับประทานอาหารยงัท่ีพกั แรงงานก่อสร้างชายบางรายยงัถือโอกาสมาด่ืมสุราดว้ยโดยมีความเช่ือว่า

ด่ืมเลก็นอ้ยจะไดมี้แรงทาํงาน 

นอกจากน้ีเพศยงัมีส่วนสาํคญัในการกาํหนดรายไดข้องแรงงานก่อสร้าง จากการสัมภาษณ์

พบว่า แรงงานก่อสร้างท่ีเป็นหญิงไดรั้บค่าแรง ตํ่ากว่าแรงงานก่อสร้างชาย แมว้่าเป็นงานก่อสร้างใน

ลกัษณะเดียวกนั และแรงงานก่อสร้างเองก็ดูเหมือนจะยอมรับกบัสภาพท่ีเป็นเช่นน้ี โดยฝ่ายนายจา้ง

อา้งว่า ความสามารถในการทาํงานของผูช้ายและผูห้ญิงไม่เท่ากนั 

 

    “...ตอนท่ียงัเป็นกรรมกรนั้น พวกผูช้ายเคา้จะได ้วนัละ 150 ส่วนผูห้ญิงไดว้นัละ 70 บาท 

เขาบอกว่าผูช้ายทาํงานหนกักว่า แต่ท่ีจริงแลว้ผูห้ญิงก็หนักเหมือนกนัทั้งท่ีของท่ีขนกเ็ท่า ๆ 

กนัเลิกงานกพ็ร้อมกนั...” (นางจริง เมฆแสน 2550) 

 

    “...อยา่ผูช้ายน่ีเราให้เขาปีนข้ึนไปโบกไปฉาบน้ีเราสั่งได ้แต่อย่างผูห้ญิงน่ีเราจะให้เขาไป

ทาํแบบนั้ นก็ไม่ได ้อย่างงานกรรมกรอย่างน้ีผูช้ายมนัแบกไดม้ากกว่า อย่างผูห้ญิงก็แบก

เหมือนกนัแต่ไม่เท่าผูช้าย งานก่อสร้างมนัอยูท่ี่คนทาํมากกไ็ดม้ากทาํนอ้ยกไ็ดน้อ้ย...”  

(บุญธรรม ศรีละ 2550)  

 

การยา้ยถ่ินฐานเขา้มาเป็นแรงงานก่อสร้างนั้น ถึงแมร้ายไดท่ี้แรงงานก่อสร้างไดรั้บนั้นจะ

เพ่ิมข้ึน แต่รายจ่ายในการดาํรงชีวิตก็เพ่ิมข้ึนเช่นกนั ดงันั้นทางแกปั้ญหาของแรงงานก่อสร้างจึงตอ้ง

เรียนรู้วิธีการใชจ่้ายเงินให้เหมาะสม โดยการประหยดัซ้ือของใชเ้ท่าท่ีจาํเป็น การรับประทานอาหาร

นั้นจะเนน้อาหารท่ีมีราคาถูก ไม่ยุ่งยากซบัซอ้น เช่น การรับประทานผกั หรือสัตวท่ี์หาไดบ้ริเวณท่ี

พกักบันํ้ าพริก บะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูปซ่ึงเป็นอาหารท่ีดอ้ยคุณค่าทางโภชนาการ ประกอบกบัการทาํงาน

ล่วงเวลาจนดึกเพ่ือนาํรายไดไ้วเ้พ่ือชาํระหน้ี สิน หรือเพ่ือส่งไปใหท้างบา้นไวใ้ชจ่้าย  ทาํให้มีเวลา

นอนพกัผอ่นน้อย เม่ือตอ้งไปทาํงานจึงเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ทาํให้แรงงานก่อสร้างมี

คุณภาพชีวิตท่ีอยู่ในระดบัตํ่า เม่ือเกิดอุบติัเหตุจากการทาํงานข้ึน ทางผูรั้บเหมาหรือบริษทั จะเป็น

ผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลให ้โดยในบางบริษทันั้นจะมีการทาํประกนัสงัคมใหก้บั

แรงงานก่อสร้างดว้ย นอกจากน้ีแรงงานก่อสร้างในบางบริษทันั้นยงัไดรั้บค่าจา้งรายวนัตามปกติ

จนกว่า จะหายเป็นปกติ แต่ก็มีผูรั้บเหมาบางรายท่ีไม่รับผิดชอบ เพราะถือว่าเป็นความผดิพลาดของ

แรงงานก่อสร้างเอง  

 

     “...ตอนน้ีกดี็หน่อยท่ี บริษทัเขาจ่ายให้เรา ถา้หากเกิดอุบติัเหตุ และยงัไดค่้าจ้างรายวนั

ดว้ย แต่ตอนท่ีอยู่กบัผูรั้บเหมานั้นเราตอ้งจ่ายเอง เขาหาว่าเราประมาท เคา้ยงัมาว่าอีกว่าทาํ

อะไรท่ีเส่ียง ๆ เคา้ไม่ชอบ อยา่ไปเส่ียงมนั...” (จริง เมฆแสน 2550) 
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    “…อยา่งถา้เกิดอุบติัเหตุอะไรเรากเ็อาบิลไปเบิก บริษทั เอาได.้..” (วรรณะ พิมพดี์ 2550) 

 

    “...อยา่งถา้เกิดเจ็บป่วยอะไรเราก็ตอ้งไปจ่ายเอง แต่ถา้อุบติัเหตุจากการทาํงาน บริษทัก็

จ่ายให้ บางบริษทัเขาก็ดีนะตอนท่ีเรายงัไปทาํงานไม่ไดเ้ขาก็ให้ค่าแรงเรา จนกว่าเราไป

ทาํงานได.้..” (บุญธรรม ศรีละ 2550)  

 

4. การย้ายถิ่น 

 

 จากการศึกษาพบว่าแรงงานก่อสร้างส่วนใหญ่นั้น ยา้ยถ่ินมากจากภูมิลาํเนาเดิมในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ โดยส่ิงท่ีดึงดูดให้ผูค้นส่วนใหญ่เข้ามาสู่อุตสาหกรรมการ

ก่อสร้างคือ รายได้ท่ีค่อนข้างแน่นอนกว่าการประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่อย่างไรก็ตามงาน

ก่อสร้างนั้นเป็นงานชัว่คราวท่ีมีกาํหนดแลว้เสร็จ จึงทาํให้การยา้ยถ่ินของแรงงานก่อสร้างเป็นการ

ยา้ยถ่ินชัว่คราวมากกว่าท่ีจะตั้งหลกัแหล่งอยา่งถาวร 

  

    “อยา่งเรามาทาํงานท่ีน่ี กม็าทาํงานหาเงิน ไม่คิดจะอยูถ่าวร กว็่าถา้ลูกเรียนจบ หรือทาํไม่

ไหว กจ็ะกลบัไปอยูบ่า้นแลว้” (บวัสอน ตุนภู 2550) 

 

    “อยา่งบางทีงานท่ีน่ีหมด แลว้ยงัไม่มีงานมาต่อเรากก็ลบัไปอยูท่ี่บา้นก่อน เด๋ียวเคา้กโ็ทร

มาเรียกเราไปทาํงานใหม่ กค่็อยไปหรืออยา่งยา้ยหนา้งานเขากจ็ะเอารถมาขนให้ แต่ถา้ยา้ย

เองบ่อย ๆ กไ็ม่ดี ลาํบากมนัเปลืองค่ารถ” (จริง เมฆแสน 2550) 

 

 เน่ืองจากแรงงานก่อสร้างส่วนใหญ่นั้นมีภูมิลาํเนาเดิมอยู่แลว้ และมกัจะเข้ามาทาํงาน

ก่อสร้างในช่วงท่ีไม่ไดมี้การเพาะปลูกหรือเก็บเก่ียว การยา้ยถ่ินจึงเป็นไปตามความเหมาะสมตาม

สภาพชีวิตในขณะนั้น เป็นลกัษณะของการไปมาระหว่างบา้นเพ่ือทาํงานในภาคการเกษตรกบัยา้ย

เขา้สู่เมืองเพ่ือไปทาํงานก่อสร้าง  

 

    “...ทาํงานแต่ละท่ีก็ไม่นานมากส่วนใหญ่ก็ท่ีละ สองปี สามปี แต่ท่ีทาํตอนน้ีกคิ็ดว่าจะ

ไม่ยา้ยนะ ตอนน้ีอยูก่บัเถา้แก่กส็บายใจแลว้ ก็ทาํงานแบบน้ีไปก่อน เด๋ียวพอเสร็จงานน้ีก็

ตามเขาไปทาํอีกท่ีเลยไวก้ลบับา้นตอนไปทาํนาทีเดียวแต่เรากลบับา้นบ่อยกลบัทุกเทศกาล

พอตอนน้ีไม่ค่อยไดก้ลบั แต่ช่วงทาํนาเรากต็อ้งไปทาํนา…” (สาํราญ บวับาน 2550) 
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    “…กจ็ะกลบับา้นเฉพาะ หน้านา ถา้เกิดงานท่ีน่ีเสร็จ กต็ามบริษทัไป เคา้จะกะไวเ้ลยว่า

งานน่ีเสร็จเม่ือไหร่ เขากจ็ะเร่ิมดูงานใหม่ไวร้อเลยพอเสร็จจากท่ีน้ีก็ยา้ยไปอีกท่ีหน่ึงเลย 

แต่กเ็คยถามลูกนอ้งเขาเหมือนกนัว่าทาํไมถึงยา้ย เขากต็อบว่าท่ีนั้นมนัไดเ้ยอะกว่า ดีกว่า ก็

ไปเถอะปล่อยใหไ้ปเรากไ็ม่อยากหา้มเขา…” (วรรณะ พิมพดี์ 2550) 

 

 ในขณะท่ียงัมีแรงงานก่อสร้างอีกส่วนหน่ึง เป็นกลุ่มแรงงานก่อสร้างท่ีมีครอบครัวแลว้ 

และกลุ่มแรงงานก่อสร้างท่ียงัไม่มีครอบครัว ไดห้นัหลงัใหก้บังานในภาคการเกษตรอยา่งถาวร โดย

หนัมายดึอาชีพแรงงานก่อสร้าง ไม่ไดก้ลบัไปทาํการเกษตรอีก แต่จะเดินทางกลบัไปเยี่ยมบา้นบา้ง

เป็นบางคร้ัง 

 

    “...ไม่ไดไ้ปทาํแลว้นา อยู่ท่ีบา้นมีท่ีนาแค่สองไร่ แลว้พี่น้องก็เยอะ เราออกมาทาํงาน

แบบน้ีดีกว่า ไดเ้ยอะกว่า กลบับา้นกก็ลบัไปตอนช่วงเทศกาล เรากจ็ะกลบัไปหาลกูบา้ง...” 

(บวัสอน ตุนภู 2550) 

  
    “...ส่วนใหญ่เขาจะไปคุยกนัตอนกลบับา้น ว่าใครไปทาํงานท่ีไหนมาเงินเป็นไง โอที

เป็นไง จะมาเล่าใหฟั้ง จะมาชวนกนัไปทาํงานกต็รงน้ีแหละส่วนหน่ึง...” (บุญธรรม ศรีละ 

2550)  

 

 ส่วนความจําเป็นของการยา้ยถ่ินนั้ น พบว่า เกิดจากความจาํเป็นหลายประการ  เช่น 

ประการแรก ยา้ยถ่ินฐานเพราะเสร็จส้ินโครงการก่อสร้างในสถานท่ีนั้นแลว้จึงยา้ยไปทําการ

ก่อสร้างในท่ีแห่งอ่ืนต่อไป โดยอาจเป็นการยา้ยตามบริษทั หรือผูรั้บเหมา ทั้งน้ีบริษทัและผูรั้บเหมา

จะคอยหางานไวล่้วงหน้าอยูแ่ลว้ ซ่ึงถา้หากงานยงั ไม่มี แรงงานก่อสร้างก็จะกลบัไปพกัผอ่นท่ีบา้น

ก่อน แลว้ผูรั้บเหมาหรือบริษทัจะติดต่อให้ไปทาํงานภายหลงั  ประการต่อมา ยา้ยเพราะไม่ได้รับ

ค่าแรงหรือถูกโกงค่าแรง เน่ืองจากคนท่ีเขา้มาเป็นแรงงานก่อสร้างส่วนใหญ่นั้น ตอ้งการรายไดไ้ว ้

เพ่ือการดาํรงชีวิตประจาํวนั และส่งกลบัไปให้ครอบครัว เร่ืองของรายไดจึ้งเป็นส่ิงสาํคญัในการ

ตดัสินใจทาํงานต่อ หรือยา้ยไปหางานทาํท่ีอ่ืน ประการสุดทา้ย ยา้ยเพราะตอ้งการไปหาแหล่งรายได้

ท่ีดีกว่า หรือมีปัญหากบันายจา้ง  

 

    “...ตอนนั้นเราโดนโกงค่าแรง ผูรั้บเหมาบอกว่าจะจ่ายให ้แฟน 150 ใหเ้รา 70 แต่มาจ่าย

ใหแ้ค่สองคน 70 บาทเขาอา้งว่าเขาก็โดนโกงมา เลยไม่มีเงินจ่าย ก็ไม่รู้จะทาํไงอยูไ่ปกไ็ม่

มีกิน เพราะเงินก็ไม่มี กเ็ลยตดัสินใจหนี กไ็ปหาท่ีอื่นทาํถา้เคา้ให้เราเราก็ยงัอยูไ่ด ้แต่เคา้

ไม่ใหเ้ราอยูไ่ม่ไดเ้รากไ็ป...” (บวัสอน ตุนภู 2550) 
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    “...เด๋ียวน้ีถา้ไม่จาํเป็นจริง ๆ ก็ไม่อยากยา้ยหรอกบางทีงานก็หายาก บางทีก็โดนโกง

ค่าแรงบา้ง เขาไม่ใหเ้รากต็อ้งไป ไหนเราตอ้งดูแลลูกน้องอีก เราไปรับเหมาเขามาทาํเรา

ไม่ไดเ้งินบางทีกต็อ้งยอมขาดทุนมนัเส่ียงเหมือนกนัทาํงานก่อสร้าง ถา้เขาไม่ให้เรากต็อ้ง

ท้ิงไปหาท่ีอื่นดีกว่า...” (บุญธรรม ศรีละ 2550)   

 

5. ระบบความสัมพนัธ์ทางสังคมของคนงานก่อสร้าง 

 

 ในเร่ืองของความสมัพนัธท์างสงัคมของแรงงานก่อสร้าง นั้นเป็นส่ิงจาํเป็นในการศึกษาการ

กระทาํทางสงัคมของแรงงานก่อสร้าง ท่ีต่อมากลายเป็นระเบียบทางสังคม จนกลายเป็นวฒันธรรม

การบริโภคของแรงงานก่อสร้าง ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาจึงไดแ้บ่งกลุ่มความสมัพนัธท์างสงัคมไว ้

ดงัน้ี คนในครอบครัว คนในกลุ่มอาชีพเดียวกนั และคนต่างอาชีพต่างชนชั้น  

 

5.1 สมาชิกในครอบครัว และเครือญาต ิ

 ในสภาพสังคมชนบทท่ีครอบครัวมีความสัมพันธ์กันอย่างใกลชิ้ด โดยมีทั้ ง

ลกัษณะของครอบครัวเด่ียว ท่ีปลูกท่ีอยู่อาศยับริเวณเดียวกนักบับา้นของพ่อแม่ และครอบครัวขยาย

ท่ีคู่สมรส ชกัชวนกนัเขา้มาอยูร่่วมชายคาเดียวกนักบัพ่อและแม่ของตน 

 แรงงานก่อสร้างท่ียา้ยถ่ินเขา้มาทาํงานทาํให้ตอ้งแยกจากครอบครัว และญาติท่ีอยู่

ในภูมิลาํเนาเดิม เน่ืองจากสถานท่ีก่อสร้างนั้นมกัอยู่ไกลจากภูมิลาํเนามาก ทาํให้การเดินทางไปมา

หาสู่กนั หรือการติดต่อส่ือสารเป็นเร่ืองท่ียากลาํบากเป็นอยา่งมาก แต่มีบางครอบครัวท่ีเขา้มาเป็น

แรงงานก่อสร้างกนัทั้งครอบครัว ซ่ึงทาํให้สามารถช่วยกนัทาํงานและดูแลกนัได ้แต่อย่างไรก็ตาม 

สาํหรับในยามคบัขนัแลว้ บุคคลท่ีพอจะช่วยเหลือกนัไดคื้อเครือญาติท่ีเขา้มาเป็นแรงงานก่อสร้าง

ดว้ยกนั หรือเพ่ือนร่วมงานท่ีมาจากหมู่บา้นเดียวกนัมีความรู้จกัสนิทสนมกนัเป็นอยา่งดี  

 

    “...กรั็กกนัมาก ทุกวนัน้ีลูกกอ็ยากใหพ้่อแม่กลบัไปอยูด่ว้ย แต่ป้ากลบัไม่ได ้ตอ้งหาเงิน 

อยูบ่า้นมนักไ็ม่มีเงิน มาทาํงานกม็ากบัแฟน กต็ดัสินใจมาทาํงานดว้ยกนั แต่กดี็หน่อยท่ีเขา

ไม่กินเหลา้ไม่สูบบุหร่ี ส่วนใหญ่จะทะเลาะกนักเ็ร่ืองงาน เด๋ียวก็ดีกนั...” (บวัสอน ตุนภู 

2550) 

 

    “...กแ็ตกต่างเพราะเราออกมาทาํงานอยา่งน้ี เวลาจะไดเ้จอลูกมนักน็อ้ย กไ็ม่รู้ว่าลูก เป็น

อยา่งไง ก็ฝากญาติใหช่้วยดูแล แต่ป้าออกมาทาํงานแลว้ ตอ้งหาเงิน ก็คอยส่งเงินไปใหใ้ช้

เวลาไปเรียนอย่างเดียวนาน ๆ ถึงจะเจอกนับางทีแฟนเลิกงานมาก็กินเหลา้ เมาไปทาํงาน
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ไม่ไดก้ท็ะเลาะกนั เราว่าไม่ได ้ว่าแลว้เคา้จะเถียงเลย บางทีกเ็ขา้มาทุบตีบา้ง แต่ถา้ไม่ไดก้ิน

เหลา้ ก็ไม่มีปัญหาอะไร ส่วนใหญ่ท่ีน่ีถา้ไม่มาเป็นครอบครัวก็จะมาจากหมู่บา้นเดียวกนั

หมด ชวนกนัมาเพราะอยูท่ี่บา้นกไ็ม่มีอะไรทาํ...” (จริง เมฆแสน 2550) 

 

    “...กรั็กกนัดี แต่เราออกมาทาํงาน หาเงินส่งไปท่ีบา้น เขากเ็ขา้ใจ บางทีก็มีคิดถึงกนับา้ง 

กจ็ะโทรศพัทคุ์ยกนั...” (สาํราญ บวับาน 2550) 

 

    “...กดี็ แต่เราออกมาทาํงาน หาเงินกส่็งไปให้พ่อแม่ท่ีบา้นบา้ง เวลาฤดูทาํนากจ็ะกลบัไป

บา้น ถา้คิดถึงกโ็ทรคุยกนั...” (วรรณะ พิมพดี์ 2550) 

 

 สาํหรับครัวเรือนของแรงงานก่อสร้าง ส่วนใหญ่เป็นลกัษณะของครอบครัวเด่ียวท่ี

อยู่อาศยักนัเป็นคู่สามี ภรรยา นอกจากน้ียงัมีลกัษณะของครัวเรือนท่ีไม่ใช่ครอบครัว ซ่ึงหมายถึง

การอยูร่่วมกนัของแรงงานก่อสร้างท่ียงัโสด หรือผูช้ายท่ีมาทาํงานคนเดียวโดยใหภ้รรยาเล้ียงดูบุตร

ท่ีกาํลงัอยู่ในวยัเรียนในชนบท โดยไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางสายเลือด แต่มาอยู่อาศยัในห้อง

เดียวกนั มีกิจกรรมร่วมกนั เช่น การรับประทานอาหารร่วมกนั หรือการจบักลุ่มกนัด่ืมสุรา 

 อยา่งไรก็ตาม การเขา้สู่อุตสาหกรรมก่อสร้างนั้นทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในเร่ือง

ของท่ีอยูอ่าศยัสภาพแวดลอ้มและในบางคร้ังเป็นผลใหเ้กิดความเครียดจากการทาํงาน ส่งผลกระทบ

ต่อความสัมพนัธ์ของคนในครอบครัว ในเร่ืองของความสัมพนัธ์พบว่าแรงงานก่อสร้างส่วนหน่ึง

รู้สึกว่าความสัมพนัธ์ของตนกับคู่สมรสมีปัญหามากข้ึน โดยให้เหตุผลว่าเวลาเลิกงานไม่ตรงกัน

เน่ืองจาก สามีทาํงานล่วงเวลาบ่อย และชอบด่ืมสุราและเล่นการพนัน ทาํให้เกิดปัญหาหน้ีสินจน

นาํไปสู่การทะเลาะวิวาทกนัในท่ีสุด ขณะท่ีบางส่วนให้ขอ้มูลว่าการมาทาํงานเป็นแรงงานก่อสร้าง 

ทาํให้ตอ้งอยูไ่กลจากบุตรหลาน ไกลบา้น และลกัษณะงานท่ีหนักและตอ้งใชค้วามอดทนสูงทั้งยงั

เส่ียงอนัตราย ทาํให้เป็นห่วง รู้สึกเห็นใจและเขา้ใจกนัมากข้ึนในครอบครัว โดยมีแรงงานก่อสร้าง

นั้นต่างมีเป้าหมายร่วมกนัเพ่ือส่งเสริมใหบุ้ตรไดรั้บการศึกษา หรือเก็บออมรายไดจ้ากงานก่อสร้าง

เพ่ือนาํไปชาํระหน้ีสิน และลงทุนในภาคการเกษตรต่อไป  

 

5.2 คนในกลุ่มอาชีพเดียวกนั 

 สภาพสังคมของแรงงานก่อสร้างนั้น เปรียบเทียบไดก้บัหมู่บา้นในชุมชนชนบท 

โดยท่ีพกัของแรงงานก่อสร้างนั้นเสมือนเป็นหมู่บา้น แต่มีความแตกต่างจากชุมชนชนบท คือ คน

ในชุมชนชนบทนั้นมีความสมัพนัธ์ใกลชิ้ดมาเป็นระยะเวลานาน รู้จกันิสยัใจคอกนัดี มีความเช่ือใจ

กนั และมีความรู้สึกผกูพนัเป็นหน่ึงเดียวกนัในชุมชน ต่างจากสังคมของแรงงานก่อสร้างท่ีค่อนขา้ง
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แคบ โดยส่วนใหญ่เป็นความสัมพนัธก์บัคนในครอบครัวและเครือญาติ เน่ืองจากแรงงานก่อสร้าง

ส่วนใหญ่ตอ้งทาํงานหนัก ตั้งแต่เชา้ถึงเยน็ มีเวลาพกับา้งในตอนกลางวนั ส่วนตอนเยน็นั้นหลายคน

ตอ้งทาํงานล่วงเวลา ทาํใหเ้ม่ือเลิกงานแลว้ แรงงานก่อสร้างส่วนใหญ่ตอ้งการพกัผอ่น มากกว่าท่ีจะ

นาํเวลาไปสร้างความสมัพนัธก์บัเพ่ือนร่วมงาน แต่การสร้างความสัมพนัธ์นั้น ส่วนใหญ่จะเป็นไป

ในช่วงเวลาของการทาํงาน ซ่ึงในขณะนั้ น จะมีการพูดคุย ถึงชีวิตความเป็นอยู่ในชนบทบ้าง 

เร่ืองราวขาํขนับา้ง เพ่ือผ่อนคลายความเครียดในเวลางาน ถา้หากพูดคุยกนัถูกคอก็จะมีระดบัการ

ปฏิสัมพนัธ ์   ท่ีดีข้ึนมีการชกัชวนกนัไปรับประทานอาหารพร้อมกนั หรือจบักลุ่มกนัด่ืมสุราใน

เวลาเลิกงาน  

 

    “...อยา่งคนงานเขามาทาํงานแรก ๆ กย็งัไม่มีใครรู้จักใครหรอก พอซักสอง-สามวนัก็จะ

เร่ิมคุยกนัแลว้ มาจากจังหวดัไหน ท่ีบา้นทาํอะไร แลว้พอเลิกงานมากินเหลา้กนัถา้ถูกคอกนั

กดี็ไป ถา้ไม่ถูกหูกนักต่็อยกนัตรงนั้นเลย...” (ประดิษฐ ์คาํเตา้ 2550) 

 

    “...อยา่งอยูท่ี่น่ีเรากท็าํงานเหมือนพี่เหมือนนอ้งมีอะไรกช่็วย ๆ กนัตลอดมนัก็อบอุ่นดีตก

เยน็กม็านัง่คุยกนัมากินเหลา้บา้งแต่กไ็ม่ไดก้ินใหเ้มาเพราะพรุ่งน้ีกต็อ้งทาํงานวนัไหนมีโอก็

ไม่ไดก้ิน...”  (บุญธรรม ศรีละ 2550) 

 

    “...เวลาทาํงานก็ทาํดว้ยกนั ก็ตอ้งรู้จกักนัเวลามีปัญหาอะไรจะไดช่้วยกนั เวลาทาํงานก็มี

พูดคุยกนับา้งส่วนใหญ่กจ็ะรู้จักกนัตอนนั้น ไม่นานกส็นิทกนั พอเลิกงานบางทีกช็วนกนัไป

หากิจกรรมอย่างอื่นทาํ บางทีก็ไปหาปลา ทาํราวตากผา้ เล่นกีฬาบา้งแต่นานๆ คร้ัง ส่วน

ใหญ่ก็จะนั่งกินเหลา้กนั วนัละนิดวนัละหน่อย พูดคุยกนัตามประสา แกเ้หงาแกคิ้ดถึงบา้น

กนัไป พอกินเสร็จก็ไปอาบนํ้ านอน จะกินเมามากไม่ได้เพราะเราก็ตอ้งทาํงานทุกวนั...” 

(วรรณะ พิมพดี์ 2550) 

 

    “...อยู่ดว้ยกนัเหมือนพี่เหมือนน้อง เวลาทาํงานมนัตอ้งทาํดว้ยกนั ก็ตอ้งรู้จักกนัไวเ้ผื่อมี

ปัญหาอะไรจะไดช่้วยกนั แลว้ท่ีเรามาทาํกบัเพื่อนบา้น มากบัคนรู้จักกันมนัก็สนิทกนัอยู่

แลว้ ก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไร เพราะงานแบบน้ีมนัสัมพนัธ์กนัหมด อยา่งเราเป็นช่างประปา

เราไปมีปัญหากบัเขา ถา้เขาแอบเอาอะไรมายดัใส่ท่อท่ีเราเดินเสร็จแลว้ เรากเ็สร็จ ตอ้งร้ือทาํ

ใหม่หมด จะไปหาว่ามนัตนัตรงไหนก็ไม่ไดม้นัเสียเวลา อยา่งมีเร่ืองมีราวกนั หัวหน้าก็จะ

เรียกมาคุยกนัเลย ไม่พอใจก็ต่อยกนัตรงนั้น ถา้ยงัไม่หยุดกไ็ล่ออกทั้ งคู่ แต่ส่วนใหญ่ท่ีมา

ทาํงานต่างคนกห็วงัมาหาเงินอยูแ่ลว้ไม่ค่อยมีใครมีเร่ืองกนัหรอก...” (สาํราญ บวับาน 2550) 
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    “...กดี็ ไม่ค่อยมีอะไร ต่างคนกอ็อกมาหาเงินส่งไปบา้น ไม่ค่อยมีปัญหาอะไร มนัเหมือน

คนหัวอกเดียวกนั ทาํงานเลิกเสร็จถา้ไม่มานั่งคุยกนั ก็ต่างคนต่างนอน...” (จริง เมฆแสน 

2550) 

 

    “...ก็มาทาํงานดว้ยกนั แต่มนัเป็นบริษทัคนมนักเ็ยอะ พอเสร็จงานก็ อาบนํ้ าเสร็จก็มานั่ง

คุยกนับา้ง ถา้มีทาํโอ (ทาํงานล่วงเวลา) ก็ไปทาํโอ กไ็ม่ไดคุ้ยเท่าไหร่ ทาํโอเสร็จ กอ็ยากจะ

นอนแลว้...” (บวัสอน ตุนภู 2550) 

 

 ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานนั้น แรงงานก่อสร้างให้ความสนิทสนมกบัเพ่ือน

ร่วมงานท่ีเป็นแรงงานก่อสร้างท่ีมาหมู่บา้นเดียวกนัมาก่อนเป็นอนัดบัแรก เน่ืองจากมีความคุน้เคย

กนัอยู่ในระดบัหน่ึงแลว้ รองลงมาเป็นแรงงานในแผนกเดียวกนั หรือแรงงานก่อสร้างท่ีมีหน้าท่ี

ใกลเ้คียงกนั ไดท้าํความรู้จกัพูดคุยช่วยเหลือกนัในเวลาทาํงานบา้ง จึงเกิดเป็นความสมัพนัธข้ึ์นมา 

สาํหรับแรงงานก่อสร้างท่ีมีความสนิทสนมกนัในระดบัหน่ึงแลว้ ในยามขดัสนเงินทองสามารถ

หยบิยมืช่วยเหลือเงินทองกนัได ้ 

 

5.3 คนต่างชนช้ันอาชีพ 

 งานก่อสร้างเป็นงานท่ีตอ้งใชก้าํลงัแรงงานมาก และเป็นงานท่ีทาํในสถานท่ีจาํกดั 

คือ บริเวณเขตการก่อสร้าง ทาํใหบุ้คคลภายนอกส่วนใหญ่ไม่นิยมเขา้ไปเพราะเกรงกลวัอนัตราย จึง

ทาํให้แรงงานก่อสร้างมีความสัมพนัธก์บัคนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้าง เช่น ผูรั้บเหมา หรือบริษทั 

วิศวกร ผูค้วบคุมงาน (โฟร์แมน) หัวหน้าช่าง หัวหน้าคนงาน โดยแรงงานก่อสร้างจะเป็นผูท่ี้รับ

คาํสัง่มาจากหัวหนา้คนงานถึงภาระหน้าท่ีในการทาํงานในแต่ละวนั โดยจะมีการตรวจสอบจากผู ้

คุมงาน ถึงความเรียบร้อยของงาน ในเวลางานความสัมพนัธ์ระหว่างแรงงานก่อสร้างกบั หัวหน้า

งานหรือผูรั้บเหมา และผูคุ้มงาน จึงเป็นความสัมพนัธ์ท่ีเป็นทางการ ในลกัษณะของนายจ้างกับ

ลูกจา้ง  

 

    “...งานก่อสร้างมันอันตรายคนขา้งนอกเขาไม่ค่อยเข้ามากันหรอก ส่วนใหญ่ก็เจอแต่

หวัหนา้ไม่กเ็ถา้แก่ (หมายถึงผูรั้บเหมา) นอกนั้นจะไปเจอใคร บางวนัเถา้แก่กไ็ปซ้ือเหลา้มา

กินดว้ยกนับา้งกก็ินไปคุยไป สนุกสนานกนัมากกว่า อยา่งมาทาํงานถา้เราเจอนายดีเรากดี็ไป 

เคยเจอเจา้นายท่ีไม่ดีกมี็นะชอบด่าชอบดูถูก มนักท็าํใหเ้ราอึดอดัเหมือนกนั...”  

(สาํราญ บวับาน 2550) 
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    “...แถว ๆ เขตการก่อสร้างนั้นเป็นเขตอนัตราย มีแต่เศษไม ้เศษเหลก็ ไม่ค่อยมีใครจะเขา้

ไปอยู่แลว้ ก็เจอแต่หัวหน้างานกบัผูคุ้มงาน เคา้จะมาสั่งงานให้เราไปทาํอะไรบา้งในแต่ละ

วนั นอกนั้นกค่็อยเจอใครหรอก พอเลิกงาน บางวนัเคา้กม็านัง่กินเหลา้ดว้ยบา้ง...”  

(วรรณะ พิมพดี์ 2550) 

 

    “...มาทาํงานท่ีน่ีก็ไม่ไดเ้จอใครมากหรอก เจอบ่อย ๆ ก็พวกหัวหน้างาน พวกโฟร์แมน 

บางคนกดี็ บางทีกเ็ขา้มาคุยกบัเรา มาถามว่าเหน่ือยไหม ถา้เหน่ือยกพ็กัก่อน แต่อยา่งบางคน

กไ็ม่เขา้ใจว่าทาํงานแบบน้ีมนัเหน่ือย เขากม็าว่า หาว่าเราไม่ทาํงาน ว่าเราอู…้”  

(จริง เมฆแสน 2550)   

 

แรงงานก่อสร้างนั้น แบ่งไดเ้ป็นสองแบบ ตามลกัษณะผูว้่าจา้งคือ แรงงานก่อสร้าง

ท่ีเป็นลูกจา้งของบริษทัก่อสร้างจะไดรั้บเงินค่าแรงท่ีตรงเวลาคือทุก15วนั (หรือเรียกว่า 1 วีค) และมี

การข้ึนค่าแรงใหต้ามแต่ผลงาน แต่เต็มไปดว้ยขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีบริษทัไดต้ั้งข้ึนมาเพ่ือป้องกนัความ

ยุ่งยากท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการทํางาน และมีบทลงโทษแก่ผูท่ี้ฝ่าฝืนข้อบังคับของบริษัท ทั้งการ

ตกัเตือน ตดัเงินค่าจา้ง และการไล่ออกจากงาน ส่วนแรงงานก่อสร้างท่ีเป็นลูกจา้งผูรั้บเหมาก่อสร้าง 

การข้ึนค่าแรงเป็นไปตามความพอใจของผูรั้บเหมา  โดยทั้งน้ีแรงงานก่อสร้างท่ีเป็นลูกจา้งของ

ผูรั้บเหมานั้นจะมีความสนิทสนมกบันายจา้ง คือผูรั้บเหมามากกว่า เช่น บางแห่งผูรั้บเหมาจะเป็นผู ้

ทาํกบัขา้วเล้ียงลูกจา้งดว้ยตวัเอง ทาํให้แรงงานก่อสร้างเกิดความพอใจเป็นอยา่งมาก ท่ีนายจา้งให้

ความเป็นกนัเองอยา่งไม่ถือตวั 

 

    “...กดี็นะท่ีเถา้แก่เขาไม่ถือตวัมากินมานอนกบัพวกผม คนงานจะรักเขามากเหมือนพ่อ

คนหน่ึงเลยเคา้ดูแลเราดี อย่างเร่ืองเงินน่ีเขาจะให้ล่วงหน้าเลยอาทิตยล์ะ 500 ทุกอาทิตย์

แลว้ค่อยไปหกักบัเงินเดือนกดี็เหมือนกนั มนักท็าํใหเ้ราเกรงใจเขา...”  

(สาํราญ บวับาน 2550) 

     

    “...ท่ีน่ีเราก็อยูก่นัเหมือนพี่เหมือนนอ้ง เวลาทาํงานแบบน้ีมนัเห็นหน้ากนัตลอด ทาํงาน

กเ็ป็นลูกพี่ลูกน้องกนัแต่พอเลิกงานแลว้ก็มากินขา้วดว้ยกนั กินเหลา้ดว้ยกนับา้ง มนันอก

เวลางานกเ็พื่อนพี่นอ้งกนั...”  (บุญธรรม ศรีละ 2550) 

 

     “...ตอนน้ีกดี็ ทาํงาน 8 โมงเชา้ เลิก 5 โมงเยน็ เม่ือก่อนกเ็คยทอ้ ท่ีอื่นเคา้ใหเ้งินนอ้ย มนั

ร้อนมากเวลาเราอยากจะพกัเคา้กม็าด่า แต่ท่ีน่ีเขาดูผลงานใครทาํดีเขาก็ให้ ท่ีน่ีเจา้นายเขา

ใจดี เขาก็เดินมาบอกว่าถ้าเหน่ือยก็พักนะ ป้าก็พักไม่นานหรอก หายเหน่ือยก็รีบทาํต่อ 

เกรงใจเขา เขากจ็า้งเรามาแพงแลว้…”  (บวัสอน ตุนภู 2550) 
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ทั้งน้ีหากพิจารณาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างแรงงานก่อสร้าง กบัคนคุมงาน และ

หวัหน้าคนงานแลว้ แรงงานก่อสร้างนั้นจะถือว่า ทั้งหวัหน้างานและคนคุมงาน นั้นเป็นคนละชน

ชั้นกบัตนเอง ความสัมพนัธ์เป็นลกัษณะของผูอ้อกคาํสั่งกับผูรั้บคาํสั่ง โดยทั้งสองฝ่ายต่างไดรั้บ

ประโยชน์ร่วมกนั กล่าวคือ การท่ีหัวหน้างาน และคนคุมงาน ตอ้งคลุกคลีสร้างความสัมพนัธ์กบั

แรงงานก่อสร้างนั้น ทาํให้แรงงานก่อสร้างมีกาํลงัใจในการทาํงาน ผูรั้บเหมาหรือบริษัทได้รับ

ประโยชน์คืองานเสร็จทันส่งมอบงานตามสัญญาว่าจา้ง ส่วนแรงงานก่อสร้างเองก็มีโอกาสท่ีจะ

ไดรั้บค่าแรงเพ่ิมข้ึน หรือไดเ้ปล่ียนสถานภาพตนเองจากงานท่ีตอ้งใชแ้รงงานมากมาสู่งานท่ีเบากว่า 

เช่น เปล่ียนจากกรรมกรข้ึนสู่การเป็นช่าง  



 

บทที่5 

วฒันธรรมการบริโภคของแรงงานก่อสร้าง 

 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษามีความสนใจท่ีจะศึกษาว่า วฒันธรรมการบริโภคของแรงงาน

ก่อสร้าง นั้นมีแบบแผนอยา่งไร และแรงงานก่อสร้างมีกระบวนการในการปรับตวัใหส้ามารถดาํรง

อยูไ่ดอ้ยา่งไร ท่ามกลางพลวตั (Dynamic) ทางเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศไทย ท่ีปัจจุบนัน้ีการ

บริโภคไม่ไดเ้ป็นเพียงแต่การบริโภคทางร่างกาย (รูปธรรม) เพียงอยา่งเดียว แต่หากยงัรวมไปถึงการ

บริโภคท่ีเป็นคุณค่าและความพึงพอใจ (นามธรรม) ซ่ึงทาํใหส่ิ้งของและวตัถุ ท่ีบริโภคเขา้ไป ไดเ้ขา้

มามีบทบาทสาํคญัในการกาํหนดสถานภาพทางสังคมของบุคคล ท่ีเป็นแรงงานก่อสร้าง โดยใน

ส่วนน้ีจะเป็นการศึกษาถึงแบบแผนการบริโภคของแรงงานก่อสร้าง โดยผูศึ้กษาไดแ้บ่งประเด็นไว้

ดงัต่อไปน้ี 

 

1. แบบแผนการบริโภคในชีวิตประจาํวนัของแรงงานก่อสร้าง 

  1.1 การบริโภคในดา้นอาหารการกิน 

 1.2 ของใชใ้นชีวิตประจาํวนั และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเพ่ืออาํนวยความสะดวก 

 1.3 การดูแลสุขภาพและการรักษาพยาบาล 

 1.4 ท่ีอยูอ่าศยั 

 1.5 การติดต่อส่ือสาร 

2. ส่ิงจาํเป็นและระบบความสมัพนัธท่ี์ถูกสร้างข้ึน 

3. การสร้างชุดของสญัญะใหก้บัสินคา้  

 

1. แบบแผนการบริโภคในชีวติประจาํวนัของแรงงานก่อสร้าง 

  

 จากผลการศึกษาในบทท่ี 4 ทาํใหท้ราบว่าว่า จากสภาวการณ์เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและ

สังคมทาํให้คนในชนบทส่วนใหญ่ละท้ิงถ่ินฐานมาเป็นแรงงานก่อสร้าง การปรับตวัของคนจาก

ชนบทท่ีเข้ามาประกอบอาชีพเป็นแรงงานก่อสร้างไดเ้ปล่ียนสภาพจากการเป็นแรงงานในภาค

การเกษตร ท่ีเคยมีวิถีชีวิต อยูใ่นเรือกสวน ไร่นา มีภูมิปัญญา วฒันธรรม ประเพณี และความเช่ือของ

ตนเอง มีปฏิสมัพนัธก์บัคนในครอบครัวอยู่ตลอด เวลาแต่เม่ือตอ้งยา้ยถ่ินฐานเขา้มาทาํงานในเมือง 

วิถีชีวิตหลายอย่างไดเ้ปล่ียนแปลงไป การดาํเนินชีวิตมีกาํหนดเวลาท่ีชดัเจนทาํให้การมีกิจกรรม
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ร่วมกนัอยูใ่นวงจาํกดั วฒันธรรมท่ีเคยปฏิบติัร่วมกนัในชุมชนตอ้งงดเวน้ หรือลม้เลิกไปโดยปริยาย 

เช่น การเดินทางไปทาํบุญ การร่วมงานประเพณีต่าง ๆ ของหมู่บา้น เป็นตน้ เน่ืองจากขอ้จาํกดัเร่ือง

เวลาและรายได้จากการทาํงาน เวน้แต่ในรายท่ีมาเป็นแรงงานก่อสร้างกันทั้งครอบครัวนั้นการ

ปฏิสมัพนัธมิ์ไดน้อ้ยลง เพียงแต่จะถูกจาํกดัมากข้ึนจากระยะเวลาของการทาํงาน การปฏิสมัพนัธน์ั้น

ทาํไดโ้ดย การลอ้มวงนัง่รับประทานอาหารระหว่างญาติและคนในครอบครัว การพากนัออกไปจบั

สตัวน์ํ้ าบริเวณสถานท่ีก่อสร้าง การเลือกซ้ือสินคา้ท่ีตลาดนดั เป็นตน้ 

 

 1.1 การบริโภคในด้านอาหารการกนิ 

  แรงงานก่อสร้างยา้ยถ่ินฐานเขา้มาจากชนบทสู่เมือง เพ่ือประกอบเป็นอาชีพเสริม

รายได ้ภายหลงัว่างเวน้จากการทาํการผลิตในภาคการเกษตรท่ีเป็นอาชีพหลกั แรงงานก่อสร้างส่วน

ใหญ่เขา้มาทาํงานดว้ยเหตุผลความจาํเป็นทางเศรษฐกิจในครัวเรือน  ดว้ยเหตุน้ีแรงงานก่อสร้างจึง

ตอ้งประหยดัเพ่ือนาํเงินท่ีไดรั้บไปเป็นค่าใชจ่้ายสาํหรับทุนการศึกษาของบุตร เก็บไวเ้ป็นทุนในการ

ประกอบอาชีพ เช่น การซ้ือเมล็ดพนัธ์พืช ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง  หรือเก็บไวเ้พ่ือชาํระหน้ีสินจากภาค

การเกษตรหรือจากการซ้ือสินคา้โดยระบบเงินผอ่น  ความจาํเป็นดงักล่าวจึงทาํใหแ้รงงานก่อสร้าง

ไม่สามารถบริโภคอาหารท่ีมีราคาแพงได้โดยแรงงานก่อสร้างต้องปรับตัวให้ เข้ากับการ

เปล่ียนแปลงแบบแผนการผลิตและการบริโภค ซ่ึงในอดีตสามารถหาวตัถุดิบเพ่ือนาํมาประกอบ

อาหารไดเ้อง โดยการปลูกพืชผกัสวนครัว และเล้ียงสตัวไ์วบ้ริเวณบา้น หรือการออกไปจบัสตัวน์ํ้ า

ในแม่นํ้ าลาํคลอง แต่เม่ือยา้ยถ่ินฐานเขา้มาอยูใ่นสถานท่ีก่อสร้างแลว้สภาพของพ้ืนท่ีและเวลาในการ

ทาํงานในแต่ละวนัไม่เอ้ืออาํนวยต่อการดาํรงชีวิตดว้ยการเพาะปลูก และเล้ียงสตัวไ์วเ้พ่ือการบริโภค

อยา่งเช่นในอดีต  

  

    “...อยู่ท่ีบา้นมีอะไรเรากก็ินไป กก็ินแบบง่าย ๆ ไม่ไดพ้ิถีพิถนัอะไรมาก อยา่งขา้วเราก็มี 

ผกัอะไรก็ปลูกเอาได ้หาปลามากิน อย่างขาดอะไร 5 บาท 10 บาท ก็อยู่ได้หลายวนั…” 

(สาํราญ บวับาน 2550) 

 

    “…กินอะไรกไ็ด ้ง่าย ๆ ตอ้งอะไรมาก กท็าํกินกนัเองอยา่งเร่ืองขา้วเรากไ็ม่ตอ้งซ้ือแลว้ มี

นอ้ยท่ีจะพากนัไปกินท่ีร้านอาหารไม่มีหรอก มีลาบมีกอ้ยมีอะไรกท็าํกินกนัไป...”  

(วรรณะ พิมพดี์ 2550) 

 

    “…ส่วนใหญ่กท็าํเอง อยา่งขา้วท่ีบา้นกพ็อมี   อยา่งอื่นอะไรกพ็อปลูกไดก้ป็ลูก จะซ้ือเขา

กส่็วนนอ้ย ไม่ตอ้งซ้ืออะไรมาก ซ้ือของง่าย ๆ...” (บวัสอน ตุนภู 2550)  
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ดงันั้นเพ่ือเป็นการลดรายจ่ายแรงงานก่อสร้างจึงใช้วิธีออกไปหาพืชผกัหรือจับ

สัตวน์ํ้ าในแหล่งนํ้ าท่ีอยู่ไม่ไกลจากท่ีพกัโดยใชช่้วงเวลาว่างจากการทาํงาน และเม่ือเวลาเดินทาง

กลบับา้น แรงงานก่อสร้างจะนาํขา้วสารและอาหารแห้งจากท่ีบา้นมาเก็บไวใ้นท่ีพกั สาํหรับนาํมา

ประกอบอาหารรับประทานในแต่ละม้ือ นอกจากน้ีแรงงานก่อสร้างยงัซ้ืออาหารรับประทานไดท่ี้

ร้านคา้ท่ีตั้งอยูใ่นบริเวณไม่ไกลจากสถานท่ีก่อสร้าง ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารตามสัง่เช่น ขา้วราดแกง 

ขา้วผดั ขา้วผดักระเพรา  ถา้เป็นแรงงานก่อสร้างท่ีมากนัทั้งครอบครัว จะนิยมซ้ืออาหารสดมาปรุง

เองภายในท่ีพกั นอกจากน้ีแรงงานก่อสร้างยงัมีการบริโภคอาหารทอ้งถ่ินคือ ปลาร้า นํ้ าพริกชนิด

ต่าง ๆ ลาบ และขา้วเหนียวควบคู่กนัไปดว้ยในแต่ละม้ือ  

 

    “...กก็ินกนัแบบง่าย ๆ บางทีกไ็ปซ้ือเขา 20 - 30 กิน ไม่ก็ช่วยกนัหารค่าของสดมาทาํกิน

กนัเอง เวลาว่าง ๆ ก็ไปหาปลาหาอะไรมาทาํกินกนับา้ง กเ็หมือนตอนอยู่บา้นเพราะส่วน

ใหญ่กค็นอีสานมา กก็ินให้ง่ายจะไดมี้แรงไปทาํงาน อยา่งบางคนท่ีเขามาหาเงินส่งกลบัไป

บา้น วนัหน่ึงสองคนกินไข่คนละฟองก็มี นอกนั้ นก็กินผกักินนํ้ าพริกจ้ิมข้าวเหนียว...” 

(วรรณะ พิมพดี์ 2550) 

 

    “...ส่วนใหญ่กจ็ะกินกนัแบบง่าย ๆ ก็ช่วยกนัหุงหาอาหารเพราะเราอยู่ดว้ยกนั เถา้แก่จะ

เป็นคนทาํ กดี็ไปอยา่งเราไม่ตอ้งเสียเงินไปซ้ือขา้วกิน เวลาว่าง ๆ กไ็ปหาปลาหาอะไรมาทาํ

กินกนับา้ง ส่วนใหญ่ก็กินเหมือนกบัตอนอยูท่ี่บา้น แต่จะหนักขา้วหน่อยใหม้นัอยู่ทอ้งจะ

ไดมี้แรงไปทาํงาน…” (สาํราญ บวับาน 2550) 

 

“...ถา้รถตลาดไม่มา ก็หาผกัหาอะไรแถวน้ี บางคร้ังก็ไม่มี กไ็ปซ้ือไข่ท่ีร้านคา้มากิน อยา่ง

ขา้วก็ตอ้งซ้ือถงัละ 350 ไม่ค่อยเอามาหรอกมันอยู่ไกล ก็ไม่อยากขนมา คนโดยสารมัน

เยอะ…” (บวัสอน ตุนภู 2550) 

                                                                                 

  จากการสังเกตพบว่าแรงงานก่อสร้าง มกัปรุงอาหารบริโภคในช่วงเช้าก่อนไป

ทาํงาน และช่วงเยน็หลงัเลิกงาน สาํหรับอาหารกลางวนันั้นแรงงานก่อสร้างจะปรุงให้เสร็จใน ช่วง

เชา้ แลว้เก็บไวรั้บประทานในช่วงกลางวนัดว้ย เน่ืองจากในช่วงพกักลางวนันั้น แรงงานก่อสร้างมี

เวลาพกัเพียง 1 ชัว่โมง ก่อนการเขา้ทาํงานในช่วงบ่าย ซ่ึงเวลาดงักล่าวไม่เพียงพอต่อการประกอบ

อาหารเพ่ือบริโภค โดยในม้ือเชา้ และม้ือกลางวนัอาหารท่ีปรุงส่วนใหญ่นั้นจะเป็นอาหารท่ีสามารถ

ทาํไดง่้าย ไม่ยุง่ยากซบัซอ้น โดยวตัถุดิบจะเป็นของท่ีหาไดใ้นวนันั้น เช่น ปลาท่ีออกไปจบัมาได ้

หรือของสดจากร้านคา้ โดยส่ิงท่ีขาดไม่ไดใ้นทุกม้ือคือ ขา้ว ทั้งขา้วเหนียว และขา้วเจา้เพ่ือให้มีแรง

ในการทาํงาน ถา้หากเร่งรีบมากแรงงานก่อสร้างบางรายก็จะด่ืมเพียงกาแฟสาํเร็จรูปท่ีชงเองภายใน
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ห้องพกั 1 แกว้ แลว้ไปทาํงานทนัที  และในระหว่างเวลางาน บางคร้ังแรงงาก่อสร้างมกันิยมด่ืม

เคร่ืองด่ืมบาํรุงกาํลงัอีกดว้ย  โดยเช่ือกนัว่าเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีบริโภคแลว้ทาํใหมี้แรงทาํงาน 

 

    “...อยา่งบางวนัมนัร้อนมาก เรากเ็ดินไปซ้ือ พวกเอม็ร้อยมากินหน่อย มนัช่ืนใจแลว้จะได้

มีแรงงานทาํงานต่อแต่ไม่ค่อยจะกินบ่อยหรอกนาน ๆ จะมีซักคร้ัง...”  

(สาํราญ บวับาน 2550) 

 

ในม้ือเย็นนั้นเป็นม้ือท่ีมีความสําคัญกว่าม้ืออ่ืน ๆ เพราะถือว่าเป็นช่วงเวลา ท่ี

แรงงานก่อสร้างจะไดผ้อ่นคลายความเหน่ือยลา้จากการทาํงาน โดยส่วนใหญ่นิยมประกอบอาหารท่ี

เคยบริโภคในท้องถ่ินเดิม หรือนําส่ิงท่ีหามาไดม้าปรุง เช่น ลาบ นํ้ าพริก ผดัผกั และแกงต่าง ๆ  

รับประทานพร้อมกับข้าว สําหรับการรับประทานอาหารนั้น แรงงานก่อสร้างท่ีมาทํางานเป็น

ครอบครัว มกันิยมปรุงอาหารรับประทานในท่ีพกัของตน ส่วนแรงงานก่อสร้างท่ียงัไม่มีครอบครัว

นั้น มกัรวมกลุ่มกนัรับประทานอาหาร ในสถานท่ีใดสถานท่ีหน่ึงตามแต่ตกลงกนัภายในกลุ่ม โดย

การเก็บเงินจากเพ่ือนร่วมงานไวเ้ป็นกลองกลางสาํหรับค่าอาหารในแต่ละวนั คนละประมาณ 40 - 

50 บาทต่อวนั สาํหรับแรงงานก่อสร้างบางรายท่ียงัไม่มีครอบครัว ก็จะไปรับประทานอาหารใน

ร้านค้าท่ีอยู่ในบริเวณสถานท่ีก่อสร้าง หรือท่ีพกัของตน โดยให้เหตุผลว่าสะดวกและไม่ถือว่า  

ฟุ่มเฟือยมากเท่าใดนกั โดยค่าอาหารม้ือละประมาณ 25 – 30 บาท    

 

“...บางคนมากบัครอบครัวกม็ากินกบัครอบครัว ห้องใครห้องมนั อยา่งบางคนมาทาํงานมา

กนัเองก็รวมกันกิน 5 – 6 ก็มาแชร์กนั ทาํดว้ยกนั อย่างบางวนัก็มีเวียน บา้งไปกินห้องน้ี

บา้งหอ้งนั้นบา้ง...” (บวัสอน ตุนภู 2550) 
 

นอกจากน้ียงัพบนายจา้ง หรือผูรั้บเหมาบางรายจะเป็นผูรั้บผิดชอบในเร่ืองของ

อาหารการกินของแรงงานก่อสร้างทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นค่าใชจ่้ายในการซ้ือวตัถุดิบมาทาํ และยงัลง

มือประกอบอาหารด้วยตนเอง โดยแรงงานก่อสร้างมีหน้าท่ีคอยช่วยเหลือตามท่ีนายจ้างหรือ

ผูรั้บเหมาสั่ง การปฏิบัติดังกล่าวเป็นส่ิงท่ีสร้างความพึงพอใจแก่แรงงานก่อสร้าง เพราะถือว่า

นายจา้งให้การดูแลเอาใจใส่ ทาํให้แรงงานก่อสร้างเกิดความผกูพนัและไวว้างใจ กบันายจา้งหรือ

ผูรั้บเหมาเป็นอยา่งมาก 
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 1.2 ของใช้ในชีวติประจาํวนั และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าเพ่ืออาํนวยความสะดวก 

  การยา้ยถ่ินฐานเข้ามาเป็นแรงงานก่อสร้างนั้น เป็นผลทาํให้แรงงานก่อสร้างได้

เรียนรู้และปรับตวัให้เขา้กบัแบบแผนการบริโภค และการดาํรงชีวิตรูปแบบใหม่ของระบบทุนนิยม 

โดยเป็นแบบแผนท่ีส่ิงของเคร่ืองใชต่้าง ๆ เขา้มามีบทบาทมากข้ึนในชีวิตประจาํวนัขณะเดียวกนั

แบบแผนดงักล่าวยงัเปิดโอกาสให้แรงงานก่อสร้างสามารถเขา้ถึง เป็นเจา้ของครอบครองสินค้า 

และบริการชนิดต่าง ๆ ท่ีทนัสมยัโดยสามารถซ้ือหาตามร้านคา้ทัว่ไปเพ่ือสนองความตอ้งการของ

ตนเองไดอ้ยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด 

 

    “...แต่ก่อนในบ้านก็ไม่มีอะไรมาก มีแค่พัดลมกับวิทยุ ก็อยู่ไดแ้ล้ว อย่างเร่ืองเส้ือผ้า

เคร่ืองแต่งกายก็ใส่ธรรมดาน่ีแหละใส่ทาํงานให้มนักนัแดดกนัลมไดไ้ม่ตอ้งสวยมากนัก

เพราะเราใส่ทาํนานทาํไร่ บางทีมนัเป้ือนกเ็สียดาย แต่เวลาจะไปธุระขา้งนอกกใ็ส่แบบท่ีเคา้

ใส่กนันั่นแหละ ก็ไปซ้ือตามตลาดนัดเอา ก็ไม่ตอ้งเอามียี่ห้ออะไร ไม่เอาท่ีมนัแพงมาก...” 

(สาํราญ บวับาน 2550) 

 

    “...แต่ก่อนท่ีบา้นกไ็ม่มีอะไร กมี็แค่วิทยไุวอ้าศยัฟังละครตอนกลางวนัอยา่งเดียว...” (จริง 

เมฆแสน 2550) 

 

จากการสงัเกตภายในท่ีพกัของแรงงานก่อสร้าง ในส่วนของการบริโภคของใชใ้น

ชีวิตประจาํวนั นั้นพบว่าของใชส่้วนตวัมีหลากหลายตราสินคา้ (ยีห่้อ) ซ่ึงสามารถเลือกซ้ือไดง่้าย

ตามความพอใจ จากร้านคา้ใกลท่ี้พกั ซ่ึงส่วนใหญ่จะดาํเนินกิจการโดยภรรยาหัวหนา้คนงาน หรือ

ภรรยาผูคุ้มงาน นอกจากน้ียงัมีรถยนต์ของนายจา้งพาแรงงานก่อสร้างเดินทางไปยงัตลาดนัดหรือ

ห้างสรรพสินคา้ตามแต่ความสะดวกของนายจา้ง  ภายในห้องพกัของแรงงานก่อสร้างปรากฏให้

เห็นถึงภาพส่ิงของเคร่ืองใชใ้นชีวิตประจาํวนั เช่น สบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน ยาระงบักล่ินกาย ไปจนถึง

ครีมบาํรุงผวิ จากการสมัภาษณ์แรงงานก่อสร้าง บางรายพบว่าภายหลงัจากการยา้ยถ่ินฐานเพ่ือเขา้สู่

การเป็นแรงงานก่อสร้าง ส่ิงของเหล่าน้ีไดก้ลายมาเป็นส่ิงจาํเป็นในการดาํรง ชีวิตประจาํวนั แรงงาน

ก่อสร้างมกัจะเลือกซ้ือสินคา้ โดยเลือกซ้ือบรรจุภณัฑท่ี์มีขนาดเลก็ เพราะว่ามีราคาถูกเหมาะสมกบั

ระดบัรายไดท่ี้ตอ้งแบ่งไปใชจ่้ายในส่วนอ่ืน ๆ เช่นการส่งเงินกลบัไปให้ครอบครัวท่ีต่างจงัหวดั 

ในขณะท่ีแรงงานก่อสร้างบางคนนั้น ยงัมีแบบแผนการบริโภคท่ีไม่แตกต่างจากเม่ือคร้ังยงัอยู่ใน

ชนบท โดยการใชป้ระโยชน์ท่ีหลากหลายจากสินคา้ชนิดเดียว เช่น ผงซกัฟอกนอกจากจะใชซ้กัลา้ง

ทาํความสะอาดเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกายแลว้ ยงัสามารถนํามาใชใ้นการทาํความสะอาดเคร่ืองครัว

เคร่ืองใชไ้ดอี้กดว้ย 
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    “…อย่างของใชก้ดู็ท่ีราคาก่อนกเ็อาท่ีมนัไม่แพงมาก พอใชไ้ดก้พ็อแลว้ ใชข้องใครของ

มนั อยูท่ี่น่ีไดเ้งินมากจ็ะส่งไปบา้นหมด ใชเ้องไม่เท่าไหร่...”  (สาํราญ บวับาน 2550) 

 

    “...ส่วนของใชเ้รากซ้ื็อท่ีมนัไม่ตอ้งแพงมาก กดู็ราคาเอาไม่ตอ้งเลือกยีห่อ้มาก อนัไหนใช้

ดีกใ็ช ้ถา้ใชไ้ม่ดีกเ็ปลี่ยน...” (จริง เมฆแสน 2550)  

 

การทํางานก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นการทํางานกลางแจ้งซ่ึงมีสภาพแวดลอ้มไม่

แตกต่างไปจากการทาํงานในภาคการเกษตรท่ีตอ้งอยูใ่นไร่ นา ในเร่ืองของการแต่งกายนั้น แรงงาน

ก่อสร้างไม่จาํเป็นตอ้งปรับเปล่ียนมากนกั แรงงานก่อสร้างบางรายนิยมแต่งกายดว้ยเคร่ืองแต่งกายท่ี

มิดชิด เพ่ือป้องกนัแสงแดด และฝุ่ นละออง โดยเป็นเคร่ืองแต่งกายท่ีเก่าหรือชาํรุดเพียงเล็กน้อย 

เน่ืองจากงานก่อสร้างเป็นงานท่ีโอกาสเส้ือผา้ชาํรุดเกิดข้ึนไดง่้าย ส่วนแรงงานก่อสร้างบางรายมกั

แต่งการด้วยเส้ือยืดท่ีทางบริษัท หรือผูรั้บเหมาทาํมาแจกจ่ายให้ สําหรับแรงงานก่อสร้างท่ีเป็น

ผูห้ญิงนั้นได้เปล่ียนจากการนุ่งผา้ซ่ินมาเป็นการสวมใส่กางเกงเพ่ือความคล่องตัวในการทาํงาน 

ส่วนนอกเวลาทาํงานนั้นแรงงานก่อสร้างมีการแต่งกายท่ีเหมือนกบัคนทัว่ไป โดยส่วนใหญ่เป็นชุด

ลาํลองธรรมดา สําหรับการเลือกซ้ือนั้นแรงงานก่อสร้างนิยมเลือกซ้ือเคร่ืองแต่งกายท่ี ตลาดนัด 

หรือแผงลอย 

 

    “...ส่วนใหญ่กจ็ะซ้ือแต่ของท่ีจาํเป็น อะไรท่ีไม่จาํเป็นกจ็ะไม่ซ้ือเลย ส่วนใหญ่เส้ือผา้กจ็ะ

ไปซ้ือเส้ือผา้มือสอง ตามตลาดนัดใกล้ๆ  ท่ีทาํงาน ตวัละ 30 - 40 บาท กดู็แบบท่ีมนัใส่ได ้

ไม่เอาแพง เพราะเรามาทาํงานก่อสร้าง กใ็ส่เหมือนตอนอยูท่ี่บา้นทาํงานท่ีบา้นแหละไม่ได้

ต่างกนัมาก...” (สาํราญ บวับาน 2550) 

 

    “...เส้ือผา้ก็ไม่ไดแ้ตกต่างจากตอนอยู่ท่ีบา้นเท่าไหร่เวลาเราใส่มาทาํงานก่อสร้าง เห็น

สภาพแล้ว มนัจะแต่งตวัมากไม่ไดห้รอก มันก็ตอ้งดูดว้ย แต่งตวัลุย ๆ หน่อย ก็คลา้ยกับ

ตอนทาํนาทาํไร่นะแหละ แต่อยา่งเวลาไปขา้งนอกอะไรก็ตอ้งแต่งตวัหน่อย มนัจะมอซอ

ไปกไ็ม่ได ้ใหค้นอื่นเคา้รู้ว่าเราไม่ใช่บา้นนอก...”  (วรรณะ พิมพดี์ 2550) 

 

    “...เส้ือผา้กซ้ื็อมือสองแทน เพราะราคามนัถูกหน่อย เราไวใ้ส่ทาํงาน ก็ออกไปกบัไปกบั

รถบริษทั นานๆจะไปซักที บริษทัจะมีรถพาไปตลาดนดั...” (บวัสอน ตุนภู 2550) 

 

    “...เส้ือผา้กใ็สเหมือนตอนไปทาํนาแหละ ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นเส้ือผา้ใหม่มาก เพราะเรามา

ทาํงานกลางแดด เด๋ียวเส้ือผา้เสียหมด ถา้จะไปไหนก็ไปหาซ้ือเอาตามตลาดนดักเ็ลือกท่ีมนั

ไม่แพงมาก เอาแค่พอใส่ได.้..” (จริง เมฆแสน 2550) 
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สําหรับเคร่ืองใช้ไฟฟ้าเพ่ืออาํนวยความสะดวก จากการศึกษาพบว่าแรงงาน

ก่อสร้างส่วนใหญ่ครอบครองเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเพ่ืออาํนวยความสะดวกเท่าท่ีจาํเป็นเท่านั้น เช่น พดัลม 

หมอ้หุงขา้วไฟฟ้า กระทะไฟฟ้า กระติกนํ้ าร้อน ส่ิงของต่าง ๆ ท่ีกล่าวในขา้งตน้นั้นถือว่าเป็นการ

ประยุกต์ให้เขา้กบัสภาพการดาํรงชีวติของแรงงานก่อสร้างเอง เพราะสถานท่ีพกัไม่สะดวกต่อการ

ก่อไฟเพ่ือการประกอบอาหาร และเป็นการแกปั้ญหาอากาศร้อนอบอา้วภายในท่ีพกั โดยส่วนใหญ่

แลว้แรงงานก่อสร้างเลือกซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีมีราคาไม่แพง สามารถหาซ้ือไดโ้ดยง่ายจากร้านคา้ใน

เมืองหรือในหา้งสรรพสินคา้ นอกจากน้ียงัมีแรงงานก่อสร้างบางรายท่ียงัคงก่อไฟในการประกอบ

อาหาร โดยการนาํเศษไมท่ี้หาไดจ้ากบริเวณท่ีพกัมาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการประกอบอาหาร จากการ

สอบถามพบว่าเป็นความเคยชินตามวิธีการท่ีใชใ้นชนบท ก่อนเขา้มาสู่การเป็นแรงงานก่อสร้าง 

 

    “...แต่ก่อนในบา้นท่ีบา้นใครมีทีวีขาวดาํน่ีกห็รูแลว้นะ คนไปขอดูดว้ยเตม็ไปหมด ท่ีบา้น

กจ็ะมีแต่วิทย ุอยา่งพวกทีวีพดัลม ตูเ้ยน็ เพิ่งมามีท่ีหลงั...” (วรรณะ พิมพดี์ 2550) 

 

    “...แต่ก่อนในบา้นกไ็ม่มีอะไรมาก มีแค่พดัลมกบัวิทย ุกอ็ยู่ไดแ้ลว้...” (สําราญ บวับาน 

2550) 

 

    “...แต่กอ่นในบา้นก็ไม่มีอะไรสมยันั้นจนมาก ก็ออกมาทาํงานก่อสร้างน่ีแหละ ถึงไดมี้

เงินไปซ้ือ ของพวกน้ีมาใช ้ทั้ง ทีวี ตูเ้ยน็ แต่ก็ไม่ไดเ้อามาดว้ยนะ เก็บไวท่ี้บา้นหมดไวใ้ห้

ลูกใช ้เราก็ไปใชบ้า้งเวลากลบับา้น ถา้เอามาดว้ยมนัลาํบากจะไปไหนก็ไม่สะดวก ก็ไม่มี

อะไร มีแค่พดัลม กระทะไฟฟ้า ทีวีเคร่ืองเสียงอะไรก็ไม่มี เวลายา้ยมนัลาํบาก อีกอย่างมา

ทาํงานกเ็หน่ือยแลว้ส่วนใหญ่กน็อนเลย...” (บวัสอน ตุนภู 2550) 

 

ภายในท่ีพกัของแรงงานก่อสร้างบางราย ยงัพบเห็นโทรทัศน์เพ่ือไวรั้บชมเพ่ือ

ความบนัเทิงและการติดตามข่าวสารต่าง ๆ  เคร่ืองเล่นแผน่ซีดีพร้อมชุดลาํโพงสาํหรับการฟังเพลง

เพ่ือผ่อนคลายจากการทาํงานหนกัมาตลอดวนั ส่ิงของเหล่าน้ีเป็นส่ิงของท่ีแรงงานก่อสร้างสามารถ

ซ้ือหามาครอบครองไดอ้ย่างไม่ยากเยน็นัก จากการสัมภาษณ์แรงงานก่อสร้างพบว่า ภายหลงัการ

เป็นแรงงานก่อสร้างไดซ้กัระยะหน่ึง ส่วนใหญ่นิยมซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเพ่ือความบนัเทิงกนัทุกคน 

ทุกครอบครัว โดยไม่จาํเป็นต้องเลือกยี่ห้อท่ีมีราคาแพงนัก  แรงงานก่อสร้างบางรายไม่นิยมนํา

ส่ิงของเหล่าน้ีติดตวัมาทาํงานดว้ย เน่ืองจากไม่สะดวกในการขนยา้ย และจากเน่ืองจากงานก่อสร้าง

เป็นงานท่ีหนักจึงทาํให้เวลาว่างส่วนใหญ่หมดไปกบัการพกัผอ่น การประกอบอาหารตลอดจนถึง

การทาํความสะอาดร่างกาย จึงทาํใหต้นเองไม่จาํเป็นตอ้งมีเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเพ่ือความบนัเทิงภายในท่ี

พกั โดยเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่าง ๆ แรงงานก่อสร้างจะเก็บรักษาไวท่ี้บา้นในต่างจงัหวดัและให้คนใน
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ครอบครัวใชป้ระโยชน์จากส่ิงของเหล่านั้นตนเองจะกลบัไปใชก้็ต่อเม่ืออยู่ในช่วงเวลาหยุดงาน

กลบัไปพักผ่อนท่ีบ้าน หรือกลบัไปทาํงานในภาคการเกษตร ในแรงงานก่อสร้างบางรายซ่ึงมี

ครอบครัวแลว้หรือยงัโสด ท่ีมีโทรทัศน์ หรือเคร่ืองเล่นแผ่นซีดีไวเ้พ่ือรับชมข่าวสารและรับชม

ละครท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัความรักระหว่างพระเอกกบันางเอก หรือฟังเพลงท่ีตนช่ืนชอบส่วนใหญ่จะ

เป็นเพลงลูกทุ่งหรือเพลงเพ่ือชีวิต ภายในท่ีพกัมกัจะมีแรงงานก่อสร้างท่ีรู้จกักนัมาร่วมรับชมหรือ

รับฟังดว้ยในเวลาเลิกงาน ซ่ึงเป็นเวลาท่ีแรงงานก่อสร้างจะร่วมกนัรับประทานอาหารกบัคนใน

ครอบครัว หรือกบัเพ่ือนร่วมงาน(สาํหรับแรงงานก่อสร้างท่ียงัไม่มีครอบครัว) ทาํใหเ้กิดความสนิท

สนมคุน้เคยกนัมากยิง่ข้ึนภายในกลุ่มของแรงงานก่อสร้าง  

นอกจากน้ีพบว่าผูท่ี้มีส่วนในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีมีอิทธิพลเป็นอยา่ง

มาก คือ บุตรของแรงงานก่อสร้างท่ีกาํลงัอยูใ่นวยัศึกษาเล่าเรียนไดพ้บเห็นวิถีชีวิตของวยัรุ่นในเมือง 

ไดเ้รียนรู้แบบแผนการใชชี้วิต จากการสมัภาษณ์พบว่า แรงงานก่อสร้างบางราย ซ้ือเคร่ืองซกัผา้ ซ้ือ

โทรศพัท์มือถือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์และรถจกัรยานยนต ์ใหบุ้ตรท่ีกาํลงัอยูใ่นวยัเรียน โดยใหเ้หตุผล

ว่าเน่ืองจากตอ้งการให้บุตรไดรั้บความสะดวกสบายในชีวิตประจาํวนั และเวลาใหก้บัการศึกษาได้

อยา่งเต็มท่ี  

 

    “...ลูกเรียนสูงข้ึนการเรียนมันก็หนักตอ้งไปเรียนไกลบ้านไปอยู่หอ ไหนจะตอ้งทาํ

รายงานส่งอาจารย ์ก็ตอ้งใชค้อมทาํใชไ้หม เราก็ตอ้งซ้ือของพวกน้ีให้จะไดมี้ไวท้าํงานส่ง 

แลว้มาทาํงานอยู่ไกลน่ีอย่างถา้เราคิดถึงลูก เราก็โทรศพัท์ไปหาได ้ไม่ตอ้งคอยเป็นห่วง 

แลว้เด๋ียวน้ีของพวกน้ีมนัก็ไม่แพงมาก เราก็เก็บเงินเอาสองคนพ่อแม่ ไม่นานกซ้ื็อไดแ้ลว้ 

อย่างพวกเคร่ืองเสียงอะไรทีวีก็มีแต่เราเกบ็ไวท่ี้บา้นไม่เอามาท่ีน่ีมนัลาํบากเราเวลายา้ย...” 

(จริง เมฆแสน 2550) 

 

  อย่างไรก็ตามสําหรับการใช้จ่ายในส่วนน้ี แรงงานก่อสร้างส่วนใหญ่นิยมซ้ือ

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าด้วยเงินสดพบเพียงบางรายท่ีจะซ้ือโดยการผ่อนชาํระ โดยแรงงานก่อสร้างได้ให้

เหตุผลว่าเน่ืองจากอาชีพแรงงานก่อสร้างนั้นเป็นอาชีพท่ียา้ยสถานท่ีทาํงานอยูต่ลอด ไม่เป็นหลกั

แหล่ง จึงไม่สะดวกท่ีจะซ้ือสินคา้โดยการผ่อนชาํระ เน่ืองจากเกรงว่าจะเกิดปัญหาถา้หากขาดชาํระ

หน้ี และรายไดท่ี้ไม่แน่นอนในแต่ละเดือน จึงทาํใหแ้รงงานก่อสร้างส่วนใหญ่เลือกท่ีจะซ้ือสินคา้ท่ี

มีราคาแพงดว้ยเงินสด หรือไม่แรงงานก่อสร้างมกัจะเลือกกูย้มืเพ่ือนร่วมงาน หรือญาติสนิทแทน  
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  1.3 การดูแลสุขภาพและการรักษาพยาบาล 

จากการศึกษาพบว่าแรงงานก่อสร้างส่วนใหญ่นั้น ยา้ยถ่ินมากจากภูมิลาํเนาเดิมใน

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ โดยส่ิงท่ีดึงดูดใหผู้ค้นส่วนใหญ่เขา้มาสู่อุตสาหกรรมการ

ก่อสร้างคือ รายไดท่ี้ค่อนขา้งแน่นอนกว่าการประกอบอาชีพเกษตรกรรม แรงงานก่อสร้างจึงตอ้ง

เรียนรู้วิธีการใชจ่้ายเงินให้เหมาะสม โดยการประหยดัซ้ือของใชเ้ท่าท่ีจาํเป็น ส่วนเร่ืองอาหารการ

กินนั้น จะเนน้อาหารท่ีมีราคาถูก โดยการจบัสตัวน์ํ้ าและหาผกัท่ีข้ึนอยู่บริเวณท่ีพกั มารับประทาน

กบันํ้ าพริก หรือบางคนจะรับประทานอาหารท่ีขาดคุณค่าทางโภชนาการ เช่น บะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูป 

หรือด่ืมกาแฟสาํเร็จรูป(กาแฟกระป๋อง หรือกาแฟซองท่ีชงเอง) หรือบางคร้ังก็ไม่ไดรั้บประทาน

อาหารเลย รวมถึงการทาํงานล่วงเวลาจนดึก เพ่ือท่ีจะสามารถนาํรายไดน้ั้นไวเ้พ่ือชาํระหน้ีสินจาก

ภาคการเกษตร หรือส่งไปให้ทางบา้นไวใ้ชจ่้าย ตลอดจนการทาํงานล่วงเวลาทาํให้มีเวลานอน

พกัผ่อนนอ้ย เม่ือต้องไปทาํงานจึงเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุไดง่้าย ซ่ึงถา้หากเกิดอุบติัเหตุจากการ

ทาํงานทางนายจา้งในท่ีน้ีคือผูรั้บเหมาหรือบริษทั จะเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลให ้

โดยในบริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่จะมีการทําประกันสังคมให้กับแรงงานก่อสร้าง นอกจากน้ี 

แรงงานก่อสร้างในบางบริษทันั้น ยงัไดรั้บค่าจา้งรายวนัตามปกติจนกว่าจะรักษาตวัหายเป็นปกติ  

 

    “...ตอนมาทาํงานแลว้น้ีแฟนป้าเคยไปซ้ือยาชุดมากินเองแกแ้พอ้ากาศเฉย ๆ ผลปรากฏว่า 

แพย้า ตอ้งไปหาหมอ หลงัจากนั้นกเ็ลยเลิกซ้ือยาชุดกินเลยไปหาหมอดีกว่า สบายใจกว่า...” 

(บวัสอน ตุนภู 2550) 

 

ทั้งท่ีงานก่อสร้างเป็นงานท่ีหนักและต้องทาํงานกลางแจง้อีกทั้งยงัต้องเผชิญกับ

ความร้อนของอากาศในตอนกลางวนั งานก่อสร้างนั้นจดัว่าเป็นงานท่ีหาเชา้กินคํ่าท่ีตอ้งทาํทุกวนั 

และการทาํงานในแต่ละวนัมีเวลาพกันอ้ย นอกจากน้ียงัเป็นงานท่ีเส่ียงอนัตราย ทั้งการทาํงานในท่ี

สูง และอนัตรายจากเศษวสัดุท่ีอาจตกลงมาทาํให้ได้รับความบาดเจ็บ แต่มีผูรั้บเหมาบางรายท่ี

ปฏิเสธความรับผดิชอบ เพราะถือว่าเป็นความผดิพลาดของแรงงานก่อสร้างเอง 

 

“...ตอนน้ีก็ดีหน่อยท่ี บริษทัเขาจ่ายใหเ้รา ถา้หากเกิดอุบติัเหตุ และยงัไดค่้าจา้งรายวนัดว้ย 

แต่ตอนท่ีอยูก่บัผูรั้บเหมานั้นเราตอ้งจ่ายเอง เขาหาว่าเราประมาท เคา้ยงัมาว่าอีกว่าทาํอะไร

ท่ีเส่ียง ๆ เคา้ไม่ชอบ อยา่ไปเส่ียงมนั...” (จริง เมฆแสน 2550) 
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 1.4 ที่อยู่อาศัย 

จากการสังเกตพบว่าท่ีอยู่อาศยัของแรงงานก่อสร้างนั้ นจะอยู่บริเวณรอบ ๆ 

สถานท่ีก่อสร้าง และในบางกรณีนายจา้งจะจดัหาท่ีพกัให้กบัแรงงานก่อสร้างในพ้ืนท่ีไม่ไกลจาก

สถานท่ีก่อสร้างมากนกั เพ่ือประหยดัเวลาในการเดินทางมาทาํงาน โดยมีรถรับส่งในเวลาไปทาํงาน 

สาํหรับเร่ืองท่ีอยูอ่าศยันั้นเป็นภาระท่ีนายจา้งจะรับผดิชอบในการจดัหาสถานท่ี และสาธารณูปโภค

ต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า นํ้ าประปา จากการสัมภาษณ์พบว่า แรงงานก่อสร้างส่วนใหญ่นั้นไม่ตอ้งจ่าย

ค่าใชจ่้ายในส่วนของท่ีพกัและสาธารณูปโภค เช่น ค่าเช่าบา้น ค่านํ้ าประปา และค่าไฟฟ้า โดยจะ

เป็นภาระของนายจา้งท่ีตอ้งรับผดิชอบ โดยถือว่าเป็นสวสัดิการใหก้บัแรงงานก่อสร้าง ซ่ึงในส่วนน้ี

สามารถลดภาระค่าใชจ่้ายของแรงงานก่อสร้างไดอ้ย่างมาก  เพราะรายไดท่ี้ไดรั้บนั้นยงัไม่เพียงพอ

ต่อการท่ีจะใชจ่้าย ถา้หากตอ้งนาํรายไดม้าแบ่งไวส้าํหรับการจ่ายค่าเช่าบ้าน ค่านํ้ า และค่าไฟฟ้า  

ดว้ยเหตุน้ีเองจึงทาํใหส้ภาพท่ีอยูอ่าศยัท่ีนายจา้งจดัหาใหจึ้งอยู่ในสภาพท่ีไม่ดีเท่าท่ีควร สภาพของท่ี

อยูอ่าศยันั้นอาจมีความแตกต่างกนับา้งข้ึนอยูก่บัความเอาใจใส่หรือเห็นอกเห็นใจของนายจา้ง  

โดยทัว่ไปแลว้ท่ีอยู่อาศยัของแรงงานก่อสร้างมีลกัษณะคลา้ย ๆ กนัคือมีลกัษณะ

ชัว่คราวไม่ถาวร เป็นห้องแถวเล็ก ๆ ขนาดไม่เกิน 4 ตารางเมตร ยกใตถุ้นสูงประมาณ1/2เมตร 

ก่อสร้างอยา่งง่าย ๆ ไม่พิถีพิถนัมากนกั โดยมีหลงัคาเป็นสังกะสี และมีแผ่นไมอ้ดัหรือแผน่สงักะสี

มาเป็นผนังห้อง ในบางห้องมีหน้าต่างบ้างไม่มีหน้าต่างบา้ง   จึงทาํให้ในตอนกลางวนัอากาศใน

หอ้งมกัจะร้อน  ในท่ีพกับางแห่งจะมีการต่อระเบียงเลก็ ๆ ไวส้าํหรับเก็บของใชต่้าง ๆ  หรือเป็นท่ี

นัง่ทาํกิจกรรมร่วมกนัในครอบครัวหรือเพ่ือนร่วมงาน ยกเวน้ในบางห้องท่ีมาเป็นครอบครัวใหญ่ 

มกัจะสร้างเช่ือมต่อกนัเป็น 2 หอ้ง ท่ีพกัของแรงงานก่อสร้างนั้นจดัไดเ้ป็นหอ้งพกัเอนกประสงค ์ทั้ง

หอ้งนอน หอ้งนัง่เล่น หอ้งรับแขก ทั้งหมดภายใน 1 หอ้ง โดยของใชต่้าง ๆ นั้นแรงงานก่อสร้างตอ้ง

จดัเตรียมมาเอง สําหรับไฟฟ้า และนํ้ าประปานั้นนายจา้งจะจัดหาให้แรงงานก่อสร้างโดยไม่คิด

ค่าใชจ่้าย สาํหรับท่ีอาบนํ้ าเป็นท่ีอาบนํ้ ารวมทั้งชายและหญิง โดยมีหอ้งสุขาซ่ึงไม่มีการแบ่งแยกชาย

หญิง และพบว่ามีปัญหาเร่ืองความสะอาดเน่ืองจาก ไม่มีการจดัหน้าท่ีหรือเวรสาํหรับดูแลความ

สะอาด 

เห็นไดว้่าการอยูร่่วมกนัของแรงงานก่อสร้างนั้นทาํให้เกิดสภาพความเป็นชุมชน

ข้ึนจึงยากท่ีจะหลีกเล่ียงปัญหาในการอยูร่่วมกนัท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้ในบางคร้ัง ทั้งน้ีนายจา้งบางแห่ง

จึงได้กาํหนดกฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกนัของแรงงานก่อสร้างเพ่ือใชเ้ป็นมาตรการป้องกันความ

ยุง่ยากท่ีอาจจะเกิดข้ึน เช่น  หา้มเล่นการพนนั หา้มส่งเสียงดงัเกินและด่ืมสุราเกิน 4 ทุ่ม หา้มทะเลาะ

วิวาท ฯลฯ โดยมีการกาํหนดบทลงโทษท่ีชดัเจน ตั้งแต่การว่ากล่าวตดัเตือน หักค่าจา้ง ไปจนถึงไล่

ออก  
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 1.5 การตดิต่อส่ือสาร 

  การเปล่ียนแปลงในสังคมชนบท ก่อใหเ้กิดการยา้ยถ่ินฐานเขา้มาสู่การเป็นแรงงาน

ก่อสร้างในเขตการก่อสร้างนั้น ทาํใหแ้รงงานก่อสร้างส่วนใหญ่ตอ้งยา้ยออกจากถ่ินฐานเพ่ือออกมา

ทาํงานหารายไดใ้หก้บัตนเองและครอบครัว ความเปล่ียนแปลงดงัท่ีไดก้ล่าวไปแลว้นั้น มีผลทาํให้

ความสัมพนัธ์ของคนในชุมชนและคนในครอบครัวเปล่ียนแปลงไป การปฏิสัมพนัธ์กบัคนใน

ครอบครัว และเพ่ือนบา้นลดน้อยลง เพราะคนอ่ืน ๆ ในชุมชนก็ลว้นแต่มีความจาํเป็นตอ้งเขา้มา

ทาํงานในเมืองเช่นกนั  จากท่ีเคยไดใ้ชเ้วลาอยูก่บัครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ ไดมี้การอบรมสัง่สอนกนั

ภายในครอบครัว แต่เม่ือยา้ยเข้ามาทาํงานเป็นแรงงานก่อสร้าง ทําให้ความสัมพันธ์กับคนใน

ครอบครัวท่ีอยู่ท่ีบา้นลดนอ้ยลงไป เช่นเดียวกบัความสมัพนัธข์องคนในชุมชนท่ีนบัวนัยิง่ออกห่าง

จาก ประเพณีและวฒันธรรมต่าง ๆ ในทอ้งถ่ินท่ีเคยปฏิบติัร่วมกนั ไดถู้กแทนท่ีดว้ยการทาํงานหนัก

ในสถานท่ีก่อสร้าง ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้แรงงานก่อสร้างจะมีโอกาสไดก้ลบัไปเยีย่มเยอืนบา้น ก็เพียง

ในช่วงของฤดูของการเพาะปลูก กบัช่วงการเก็บเก่ียวผลผลิต นอกจากน้ียงัมีช่วงของวนัหยุดตาม

เทศกาลท่ีสาํคญั ๆ เช่น วนัข้ึนปีใหม่ หรือวนัสงการนต ์เท่านั้น  

  สาํหรับแรงงานก่อสร้าง การติดต่อส่ือสารจึงนับว่ามีความจาํเป็นสาํหรับชีวิตการ

ทํางาน ท่ีอยู่ห่างไกลจากบ้านและครอบครัว การติดต่อส่ือสารเป็นเสมือนส่ือกลางในการ

แลกเปล่ียน เร่ืองราวต่าง ๆ ทั้งเร่ืองราวของชีวิต ความเป็นอยูข่องครอบครัวและญาติมิตรในชนบท 

ไปจนถึงสภาพชีวติการทาํงานและความเป็นอยูข่องแรงงานก่อสร้าง ถึงแมว้่าจะไม่ไดอ้ยูด่ว้ยกนัทั้ง

ครอบครัว แต่ก็ไม่ไดท้าํให้ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัวเลวร้ายลงแต่อยา่งใด การเขา้มาทาํงาน

ก่อสร้างนั้น กลบัยิ่งเพ่ิมให้เห็นถึงความห่วงหาอาทร มากข้ึนกว่าตอนท่ียงัอยู่ท่ีบา้นตนเอง เน่ือง

ลกัษณะการทาํงานท่ีหนักและเต็มไปดว้ยอนัตรายรอบตวั เส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุไดโ้ดยง่าย การ

ติดต่อส่ือสารจึงเป็นช่องทางท่ีจาํเป็นในการส่งผา่นความห่วงใยซ่ึงกนัและกนัภายในครอบครัวของ

แรงงานก่อสร้าง และยงัเป็นช่องทางสาํหรับแรงงานก่อสร้างการติดต่อไปยงัคนในครอบครัวถึงการ

ตกัเตือนเร่ืองของการใชจ่้ายเงินท่ีส่งไปใหท้างบา้น 

  ช่องทางในการติดต่อส่ือสารของแรงงานก่อสร้างในช่วงแรกโทรศพัทเ์คล่ือนท่ียงั

มีราคาแพงและยงัไม่เป็นท่ีแพร่หลายนั้น แรงงานก่อสร้างนิยมท่ีจะใชจ้ดหมายเป็นช่องทางในการ

ติดต่อส่ือสารกบัคนภายนอก ถา้เป็นเร่ืองท่ีเร่งด่วน จึงใช้การส่งโทรเลข แทนการเขียนจดหมาย 

ต่อมาเม่ือเร่ิมมีโทรศพัทเ์ขา้ไปในหมู่บา้น แต่ยงัไม่เป็นท่ีแพร่หลายนักเพราะค่าใชจ่้ายในการติดตั้ง

สูง เน่ืองจากต้องติดตั้งเสาอากาศเพ่ือรับสัญญาณ  จึงเกิดเป็นธุรกิจให้เช่าใชโ้ทรศพัท์ข้ึน โดย

แรงงานก่อสร้างจะจดบนัทึกหมายเลขโทรศพัท์ของผูใ้ห้บริการซ่ึงอยูใ่นหมู่บา้นเดียวกนัไว ้เม่ือมี

ความจาํเป็นตอ้งติดต่อกนั แรงงานก่อสร้างจะโทรเขา้ไปยงั โทรศพัท์ในหมู่บา้นตามหมายเลขท่ี
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ไดรั้บมา แลว้เจา้ของเคร่ืองโทรศพัทจ์ะไปตามคู่สนทนามาให ้พร้อมทั้งนดัเวลาโทรกลบัมาอีกคร้ัง 

โดยจะคิดค่าบริการคร้ังละ 5-10 บาท การติดต่อในลกัษณะน้ีเป็นท่ีนิยมเป็นอยา่งมาก ในหมู่บา้นท่ี

ยงัไม่มีโทรศพัท์กนัมากนัก เพราะสะดวก รวดเร็ว และยงัไดท้ราบถึงความรู้สึกจากนํ้ าเสียงของคู่

สนทนาไดอี้กดว้ย 

  จนมาถึงยคุของโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ซ่ึงมีราคาถูกลงกว่าแต่เดิม มีการใชง้านง่าย และ

สามารถเลือกใชไ้ดต้ามความตอ้งการ จึงทาํให้แรงงานก่อสร้างนิยมหาซ้ือไวใ้ชใ้นครอบครองเพ่ือ

ประโยชน์ในการติดต่อส่ือสารกบันายจา้งระหว่างรองาน และกบัคนในครอบครัวหรือญาติมิตรท่ี

อยู่ต่างจงัหวดั โทรศพัท์เคล่ือนท่ีนั้นถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์ท่ีมีความจาํเป็นในการดาํรงชีวิตท่ีอยู่

ห่างไกลจากครอบครัว ใชส้าํหรับเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารพูดคุย สอบถามถึงทุกขสุ์ขปัญหาและ

ความตอ้งการของคนในครอบครัว บอกเล่าถึงความรู้สึกนึกคิดและปัญหาต่าง ๆ ในการทาํงาน และ

ยงัเป็นส่ิงท่ีเช่ือมความสัมพนัธ์แสดงถึงความห่วงใยดูแลเอาใจใส่ระหว่างคนในครอบครัว และ

แรงงานก่อสร้างใหย้งัคงอยู ่

  โทรศัพท์เคล่ือนท่ีของแรงงานก่อสร้างส่วนใหญ่มีราคาไม่สูงนัก ไม่เน้นท่ี

รูปลกัษณ์ภายนอก โดยจะพิจารณาเพียงสามารถรับสายเขา้ และโทรออกได ้ มีความทนทานไม่เกิด

ความขดัขอ้งบ่อย และมีรูปแบบการทาํงานท่ีไม่ซบัซอ้นยากแก่การใชง้าน แต่แรงงานก่อสร้างท่ียงั

ไม่มีครอบครัวบางรายนิยมท่ีจะเลือกใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี รุ่นใหม่ท่ีออกวางจาํหน่ายไดไ้ม่นานนัก 

มีรูปลกัษณ์ภายนอกสวยงาม เป็นท่ีสะดุดตาแก่ผูพ้บเห็น จากการสมัภาษณ์ถึงสาเหตุท่ีเลือกใชพ้บว่า 

เกิดจากความพอใจส่วนตวั และโทรศพัท์เคล่ือนท่ีรุ่นใหม่ ๆ นั้นสามารถท่ีจะนําไปขายต่อแลว้

เปล่ียนเคร่ืองรุ่นอ่ืน ๆ มาใช้ได้ โดยเพ่ิมเงินไม่มากนัก ซ่ึงตนไม่ได้รู้สึกส้ินเปลืองเท่าใดนัก 

เน่ืองจาก เขา้มาทาํงานเล้ียงตวัเองเพียงคนเดียวและไม่มีภาระทางค่าใชจ่้ายภายในบา้นใหรั้บผดิชอบ 

 

 จากท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ในขา้งตน้ การเปล่ียนแปลงจากการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานไปยงั

ชุมชนชนบท เช่น ถนนหนทาง ไฟฟ้า ได้ทาํให้แบบแผนการบริโภคสมยัใหม่ไดเ้ขา้ไปสู่ชุมชน

ชนบท ภาพของวิถีชีวิตท่ีสะดวกสบายตามแบบคนในเมือง ได้ทําให้ชาวบ้านในชุมชนเกิด

ความหวงั ความต้องการท่ีจะมีชีวิตท่ีสะดวกสบายและทันสมยัเช่นคนอ่ืน ๆ จึงทาํให้กลายเป็น

แรงผลกัดนัให้ชาวบา้นตอ้งออกมาเป็นแรงงานก่อสร้างตามสถานท่ีก่อสร้างท่ีมีอยูท่ัว่ไป เห็นไดว้่า

จากแรงงานในภาคการเกษตรท่ีอยูอ่าศยัในชนบทในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย ยา้ยถ่ินฐานเขา้

มาสู่อุตสาหกรรมก่อสร้างในเขตการก่อสร้างท่ีมีอยู่ทั่วไป ได้ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทาง

โครงสร้างการผลิตส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในโครงสร้างในการบริโภค การจบัจ่ายใชส้อยเพ่ือ

ซ้ือสินคา้และบริการได้เขา้มามีอิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานก่อสร้างอย่างหลีกเล่ียง
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ไม่ได ้การเปล่ียนแปลงน้ีก่อให้เกิดแบบแผนการบริโภคของแรงงานก่อสร้าง ท่ีเท่าเทียมกนักบัคน

ในเมือง  ส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้ทนัสมยัไม่ไดถู้กจาํกดัการบริโภคไวเ้พียง คนท่ีอยูอ่าศยัในเมือง หรือใน

กลุ่มผูมี้ฐานะดี อยา่งเช่นแต่ก่อนอีกต่อไป  

 

2. ส่ิงจาํเป็น และระบบความสัมพนัธ์ทางสังคมที่ถูกสร้างขึน้ 

การศึกษาวฒันธรรมการบริโภคของแรงงานก่อสร้าง นั้นเป็นการศึกษาว่า วฒันธรรมการ

บริโภคของแรงงานก่อสร้าง นั้นมีแบบแผนอย่างไร และแรงงานก่อสร้างมีกระบวนการในการ

ปรับตวัใหส้ามารถดาํรงอยูไ่ดอ้ยา่งไร ท่ามกลางพลวตั(Dynamic) ทางเศรษฐกิจและสงัคมท่ีผนัผวน

อยู่ตลอดเวลา จากการวิเคราะห์ขอ้มูลขา้งตน้ผูศึ้กษาไดพ้บว่าในปัจจุบนัการบริโภคนั้นไม่ไดเ้ป็น

เพียงการบริโภคทางร่างกาย (รูปธรรม) เพียงอยา่งเดียว แต่หากยงัรวมไปถึงการบริโภคท่ีเป็นคุณค่า

และความพึงพอใจ (นามธรรม) ซ่ึงทาํใหส่ิ้งของและวตัถุ ท่ีบริโภคเขา้ไป ไดเ้ขา้มามีบทบาทสาํคญั

ในการกาํหนดสถานภาพทางสังคมของบุคคล ท่ีเป็นแรงงานก่อสร้าง แบบแผนการบริโภคท่ี

เปล่ียนแปลงนั้น มีส่ิงจาํเป็นท่ีมีอิทธิพลต่อระบบความสมัพนัธท์างสงัคมของแรงงานก่อสร้าง เช่น 

สุรา โทรศพัท์เคล่ือนท่ี โทรทศัน์และเคร่ืองเสียง และเงิน ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีต่างเป็นสินคา้ท่ีถูกสร้าง

ข้ึน ท่ีทาํให้แรงงานงานก่อสร้างเปล่ียนแปลงแบบแผนการดาํรงชีวิตประจาํวนัโดยเฉพาะการ

เปล่ียนแปลงระบบความสมัพนัธก์บัคนกลุ่มอ่ืน ๆในสงัคม  นอกจากน้ีแบบแผนดงักล่าวยงัไดมี้การ

ผลิตซํ้า จนนาํไปสู่การเป็นแบบแผนการบริโภค ของแรงงานก่อสร้างในท่ีสุด 

 

 เงิน เป็นส่ิงจาํเป็นในระบบความสมัพนัธท์างสงัคมของแรงงานก่อสร้าง โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง

การทาํกิจกรรมการผลิตและการบริโภค เงินถูกใชเ้ป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียน เป็นท่ียอมรับ

ทัว่ไปในสังคมในสังคม เช่น การใชแ้รงงานทาํงานก่อสร้างเพ่ือแลกกบัค่าจา้งท่ีไดรั้บเป็นเงินเพ่ือ

นาํไปซ้ือสินคา้และบริการท่ีตอ้งการ การนาํเงินท่ีไดรั้บมาใชจ่้ายในการเลือกซ้ือสินคา้และบริการ

เพ่ือบริโภค การส่งเงินกลบัไปยงัครอบครัวท่ีอยูต่่างจงัหวดั  

ระบบความสมัพนัธท่ี์เกิดข้ึนนั้นจึงกลายเป็นระบบความสมัพนัธ์กนัในเชิงแลกเปล่ียนกนั

ดว้ยการคา้โดยมีเงินเป็นศูนยก์ลาง ส่ิงของเคร่ืองใชต่้าง ๆลว้นสามารถหาซ้ือไดด้ว้ยเงินไม่ว่าจะเป็น 

อาหาร ยารักษาโรคเคร่ืองแต่งกาย และเคร่ืองอาํนวยความสะดวก และเงินเองยงัทาํหน้าท่ีมากไป

กว่านั้น แมก้ระทั่งแรงงานก่อสร้างซ่ึงคือ มนุษยท์ัว่ไปในสังคม ยงัเป็นส่ิงท่ีเงินสามารถซ้ือหาได้

โดยกระบวนการถูกทาํใหเ้ป็นสินคา้ ชาวบา้นในชนบทส่วนใหญ่ต่างยา้ยถ่ินฐานออกจากบา้น เกิด

เพ่ือมุ่งหน้าสู่อุตสาหกรรมโดยมีแรงงานของตนเองเป็นสินคา้ ในตลาดอุตสาหกรรมการก่อสร้าง 
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เพ่ือนาํค่าจา้งท่ีแรงงานก่อสร้างไดรั้บมาในรูปของเงินมาซ้ือหาส่ิงของจาํเป็นในการดาํรงชีวิต และ

ส่ิงของเคร่ืองใชต่้าง ๆ เพ่ือตอบสอนงความตอ้งการของชีวิต 

 เห็นได้ว่า เงิน ได้กลายมาเป็นส่ิงสําคัญต่อการเปล่ียนแปลงแบบแผนการผลิตและการ

บริโภค จากระบบความสมัพนัธท่ี์เป็นการพ่ึงพาอาศยักนัไดก้ลายเป็นระบบความสัมพนัธท่ี์เนน้การ

แลกเปล่ียนโดยมีเงินเป็นผลประโยชน์ต่างตอบแทนระหว่างนายจา้งและลูกจา้ง เช่นการท่ีแรงงาน

ก่อสร้างบางรายใชเ้งินเป็นค่าจา้งสาํหรับการจา้งผูอ่ื้นซ่ึงอาจเป็นญาติมิตรท่ีอยูท่างบา้นใหช่้วยเป็น

ธุระในการทาํนาและการดูแลนาแทนตนเองท่ีทาํงานก่อสร้าง  นอกจากน้ีเงินยงัเป็นส่ือท่ีแสดงให้

เห็นถึงสัญลกัษณ์แทนการตอบแทน แสดงให้เห็นถึงความรักความห่วงใยท่ีมีต่อครอบครัวของ

แรงงานก่อสร้าง เช่นการส่งเงินกลบัไปใหพ่้อ แม่ หรือครอบครัวอยูอ่าศยัท่ีต่างจงัหวดั หรือการส่ง

เงินกลบัไปเพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการศึกษาเล่าเรียนของลูก ในบริบทน้ีเงินนอกจากจะใชเ้ป็นทุนใน

การประกอบอาชีพหรือเป็นค่าใชจ่้ายของครอบครัวแลว้ ยงัเป็นเสมือนการตอบแทนพระคุณของพ่อ

แม่ เป็นส่ิงท่ีแสดงถึงความรักความห่วงใยของพ่อแม่ท่ีมีต่อลูก 

 

    “...อย่างบางท่ีนะคนท่ีเขา้มาทาํงานก่อสร้างน่ี เขาไม่ทาํนากนัแลว้ อย่างช่วงคนน้อย ๆ 

หนา้งานคนขาดน่ี เราถามเลยว่าคุณทาํนาไหม ถา้ไม่ทาํเราจา้งเลยใหเ้บิกเงินไปก่อนเลยเอา

เงินไปจ้างคนท่ีบา้นทาํนาเลย แต่เดียวน้ีส่วนใหญ่ท่ีมาทาํงานก่อสร้างแลว้ เขาคิดดูแลว้ว่า

ทาํงานก่อสร้างท่ีน่ีเงินมันก็ดีกว่าได้ค่าแรงได้โอที เขาก็จะจ้างคนแถวบ้านเขาทาํนาเลย 

เด่ียวน้ีทาํนากไ็ม่ใช่เหมือนแต่ก่อนท่ีเป็นนาดาํแลว้ คือเด๋ียวน้ีเขาหว่านเอา พอขา้วเร่ิมงอก

แลว้ก็จา้งคนหว่านปุ๋ยเอา พอเกี่ยวไดก้็จา้งเคา้เกี่ยวเสร็จเลย เด๋ียวน้ีทาํนากใ็ชเ้คร่ืองจักรกนั

เยอะมีเคร่ืองทุ่นแรงมนัไม่ยุง่ยากเหมือนแต่ก่อนแลว้...” (บุญธรรม ศรีละ 2550) 

 

    “...อยา่งบางทีเราไม่ไดก้ลบับา้นเลย กส่็งเงินไปให้พ่อใหแ้ม่บา้ง ให้เขาไวใ้ชจ่้ายท่ีบา้น

...” (วรรณะ พิมพดี์ 2550) 

 

    “...แต่ก่อนตอนกลบับา้นตอ้งซ้ือขนมไปฝากลูกฝากหลานแต่เด๋ียวน้ี เขาไม่เอาขนมแลว้ 

เขาบอกเอาเงินมาเลย 50 -100 เด๋ียวอยากไดอ้ะไรเขากไ็ปซ้ือเอง...” (สาํราญ บวับาน 2550) 

 

    “...ส่วนใหญ่ค่าแรงท่ีไดก้แ็บ่งมาส่งไปใหลู้กเรียนไวก้่อน จะไดไ้ม่ตอ้งมาทาํงานแบบเรา 

ส่วนค่าขา้ว ค่าอะไรนั้นก็ตอ้งประหยดัเอาอะไรท่ีมนัฟุ่ มเฟือยกจ็ะไม่ใช ้ก็กินพวกผกั พวก

นํ้าพริก ง่าย ๆ ไวก้่อน อยากใหลู้กสบายมากกว่า เราลาํบากกไ็ม่เป็นไรเราก็รักลูกไม่อยาก

ใหลู้กมาทาํงานลาํบากเหมือนเราก็พยายามทาํงานหาเงินส่งไปใหลู้กเรียนสูง ๆ จะไดส้บาย

ไม่ตอ้งมาลาํบากแบบน้ี...”  (จริง เมฆแสน 2550) 
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  โทรศัพท์มือถือ เป็นส่ิงจาํเป็นสําหรับแรงงานก่อสร้างโดยถูกใช้เป็นเคร่ืองมือในการ

ส่ือสารกบัคนในครอบครัวหรือคนรักท่ีอยูห่่างไกล หรือใชใ้นการติดต่อกบันายจา้งในช่วงระหว่าง

รองานใหม่ อีกทั้งงานก่อสร้างเป็นงานท่ีเส่ียงอนัตราย จากอุบติัเหตุจากการทาํงานท่ีมีให้เห็นอยา่ง

สมํ่าเสมอ จึงทาํให้ความห่วงใยซ่ึงกนัและกันดูเหมือนว่าจะมีมากกว่าแต่ก่อน สําหรับแรงงาน

ก่อสร้าง โทรศพัท์มือถือนอกจากทาํหนา้ท่ีในเป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารในการท่ีจะบอก

กล่าวถึงเร่ืองราวต่าง ๆ จากทางบ้าน หรือใช้บอกเล่าถึงเร่ืองราวต่าง ๆท่ีเกิดข้ึนในการทาํงาน 

โทรศัพท์มือถือยงัเป็นถูกใช้เป็นเคร่ืองมือในการดํารงไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกใน

ครอบครัว และบุคคลภายนอกครอบครัว โดยการทาํหนา้ท่ีเป็นตวักลางท่ีแรงงานก่อสร้างใชส้าํหรับ

การแสดงถึงความรักความห่วงใยท่ีมีต่อกนัในครอบครัว เปิดโอกาสใหแ้รงงานก่อสร้างไดพู้ดคุยกบั

คนอ่ืน ๆ ท่ีอยูห่่างไกลกนั เสมือนการพูดคุย พบเห็นกนัจริง ๆ  เช่นเดียวกนักบัคนในเมืองหลวงและ

ในภูมิภาคต่าง ๆ ซ่ึงมีสถานภาพทางสังคมแตกต่างกนัไปโทรศพัทมื์อถือลว้นเขา้มาเป็นส่วนหน่ึง

ในชีวิต โทรศพัท์มือถือใบบริบทดงัท่ีกล่าวมาแลว้จึงทาํหน้าท่ีมากกว่า การเป็นเคร่ืองมือส่ือสาร

เพียงอยา่งเดียว 

 

    “...ตอนแรกท่ียงัไม่มีมือถือเวลาจะติดต่อทางบา้น กใ็ชเ้ขียนจดหมายเอาไม่กฝ็ากข่าวกบั

คนท่ีกาํลงัจะกลบับา้นไป ถา้เอาไวหน่อยกโ็ทรเลข แต่เขียนจดหมายน่ีเขียนจนอ่านหนงัสือ

คล่อง ลายมือสวยเลย ท่ีอ่านออกเขียนไดทุ้กวนัน้ีก็เพราะจดหมายน่ีแหละ ตอนนั้นจะขอ

รูปแฟนยงัอ่านทวนอยู ่4 - 5 รอบ...” (บุญธรรม ศรีละ 2550) 

 

ระบบความสัมพนัธ์ทางสังคมท่ีเกิดข้ึนใหม่จากการใชโ้ทรศพัท์มือถือนั้น จึงเป็นไปใน

ลกัษณะของการส่ือถึงความรักความห่วงใยท่ีมีต่อกนัภายในครอบครัว การติดต่อกบันายจา้งเพ่ือ

กลบัเข้าสู่งานก่อสร้าง เป็นระบบความสัมพนัธ์ระหว่างแรงงานก่อสร้างด้วยกันเอง ไปจนถึง

ความสมัพนัธร์ะหว่างแรงงานก่อสร้างกบัคนท่ีอยู่ในสงัคม เช่นเดียวกนักบัคนในเมืองหลวงและใน

ภูมิภาคต่าง ๆ ซ่ึงมีสถานภาพทางสงัคมแตกต่างกนัไปโทรศพัท์มือถือลว้นเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงใน

ชีวิต โทรศพัทมื์อถือใบบริบทดงัท่ีกล่าวมาแลว้จึงทาํหน้าท่ีมากกว่า การเป็นเคร่ืองมือส่ือสารเพียง

อยา่งเดียว 

 

“...มนัก็จาํเป็นบางทีเราจะติดต่อลูกเรากไ็ทรไปไดเ้ราอยูไ่กลก็ไม่ตอ้งมาเป็นห่วงว่าตอนน้ี

ลูกจะอยู่ท่ีไหน อยากรู้ข่าวคราวท่ีบ้านก็โทรไปถามกัน และเวลาเรากลับไปอยู่ท่ีบ้าน

เจา้นายเขาก็จะโทรมาตามไปทาํงานเลยมนัก็ดี หรืออย่างเราอยูบ่า้นเราจะไปทาํงานกโ็ทร

ไปถามเขาว่ามีงานไหมช่วงน้ี...”  (บวัสอน ตุนภู 2550) 
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“...มนัก็ดีเด๋ียวน้ีเรามีโทรศพัท์เราคิดถึงใครเราก็โทรไปคุย อย่างบางทีเราก็มีไวใ้ชติ้ดต่อ

งาน อะไรบา้งมนัก็สะดวกดี อยา่งมาทาํงานแบบน้ีมนัอยู่ไกลบา้นโทรศพัท์กมี็ประโยชน์

เหมือน กนั แต่กมี็บางคนท่ียงัโสดอยูเ่ขากช็อบซ้ือโทรศพัทท่ี์มนัออกมาใหม่ ๆ พวกจอสีมี

กลอ้งถ่ายรูป ตอ้งไปเป็นหน้ีไปผ่อนเอา อดม้ือกินม้ือ อนันั้ นมนัก็เร่ืองของเขาอยากตาม

แฟชัน่...” (วรรณะ พิมพดี์ 2550) 

 

 สุรา เป็นส่ิงจาํเป็นท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือในการสร้างความสัมพนัธ์ทางสังคมของแรงงาน

ก่อสร้าง ทั้งในการฉลองวนัส่งมอบงาน ในเทศกาลสาํคญัต่างๆ วนัเงินออก หรือในแต่ละวนัหลงั

เลิกงานแรงงานก่อสร้างส่วนใหญ่โดยเฉพาะแรงงานก่อสร้างชาย จากการสังเกตพบว่าแรงงาน

ก่อสร้างนิยมจบักลุ่มกนัด่ืมสุราบริเวณท่ีพกั โดยบริโภคสุราขาว(เหลา้ขาว) สุราผสม(เหลา้สี) และ

เบียร์ นอกจากน้ียงัพบว่าแรงงานก่อสร้างส่วนใหญ่นิยมสูบบุหร่ีขณะด่ืมสุรา โดยในแต่ละวนันั้น

อาจจะเป็นการเฉล่ียเงินกนัเองในหมู่แรงงานก่อสร้าง ในบางคร้ังหัวหน้าคนงานหรือผูคุ้มงานจะ

เป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายในการซ้ือสุราดว้ยตนเอง การด่ืมสุราน้ีนอกจากเป็นการด่ืมเพ่ือจบักลุ่มสนทนา

กันถึงเร่ืองราวต่าง ๆ ส่วนใหญ่มกัวนเวียนอยู่ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกับชีวิตความเป็นอยู่ของ

แรงงานก่อสร้างเอง เช่น การทาํงานในแต่ละวนั ตลอดจนการระบายความคบัแคน้ใจบางประการ

กบัเพ่ือนสนิทท่ีนั่งอยู่ดว้ยกันขณะด่ืมสุรา  โดยแรงงานก่อสร้างให้เหตุผลว่าเป็นการด่ืมเพ่ือเข้า

สังคม ด่ืมเพ่ือให้รับประทานอาหารคล่อง ด่ืมเพ่ือให้หายเม่ือยลา้  ด่ืมเพ่ือคลายความเหงาจากการ

จากบา้นมานาน 

 

    “...อย่างเร่ืองกินเหล้ามนัก็มีบ้าง ก็หารเฉลี่ยกัน พอหมดก็เลิกกิน บางทีอยู่ในห้องคน

เดียวมนักคิ็ดถึงบา้นนัง่กินเหลา้กนั วนัละนิดวนัละหน่อย พูดคุยกนัตามประสา แกเ้หงาแก้

คิดถึงบา้นกนัไป พอกินเสร็จกไ็ปอาบนํ้านอน จะกินเมามากไม่ไดเ้พราะเรากต็อ้งทาํงานทุก

วนั...” (วรรณะ พิมพดี์ 2550)  

 

    “...กินเหลา้ กก็ินทุกวนั แต่จะหาร ๆ กนัก็ไม่ไดเ้ปลืองเท่าไหร่ คนละ20บาทบา้ง 50บาท

บา้ง หมดก็พอไม่ไดก้ินให้เมาอะไร บางทีเลิกงานมามนักล็า้มนัเหน่ือย ก็กินให้เป็นยา ไป

อาบนํ้ าแลว้กน็อน อย่างบุหร่ีน่ีถา้เรามีตงัคก์็ซ้ือบุหร่ีซอง แต่ถา้ช่วงไหนไม่ค่อยมีตงัคก์็ดูด

ยาเส้นไปมนักป็ระหยดัดี…” (สาํราญ บวับาน 2550) 

 

    “...เวลาคนงานเขา้มาใหม่น่ี ถา้เกิดมานั่งกินเหลา้กนั ไม่นานซักพกัมนัสนิทกนัเร็วมาก 

แต่ถา้จะต่อยกนักไ็วเหมือนกนั ตรงนั้นเลย เหลา้มนัช่วยใหค้นเขา้สังคมไดดี้ข้ึน และไวข้ึน

ดว้ยเพราะคนมนัเมามนักไ็ม่อายแลว้อยา่งเวลากินเหลา้น่ีมนัจะมึนใช่ไหม เราจะไม่กลวั ไม่
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อาย มนัคุยไดห้มดทั้งสนุกทั้งเศร้า ถา้ไม่ชอบอะไรกนักตี็กนัตรงนั้นเลย แต่ถา้ชอบกนัตรง

นั้นก็คบกนัยาวเลย บางทีการทาํงานแบบน้ีมนักมี็ส่วน อยา่งเราไม่รู้จักใครกม็ากินเหลา้ทาํ

ความรู้จกักนั...” (บุญธรรม ศรีละ 2550) 
 

ดงันั้น สุราจึงเป็นเสมือนเคร่ืองมือในลดความตึงเครียดจากการทาํงาน และความเหงาจาก

การไกลบา้นแลว้ สุราเองยงัทาํหน้าท่ีมากไปกว่านั้น ในช่วงเวลาของการด่ืมสุรานั้นถา้หากด่ืมใน

ปริมาณท่ีไม่มากจนเกินไป นั้นผลของสุรานั้นทาํใหบ้างคนรู้สึกไม่กลวั ไม่อายท่ีจะพูดคุย สามารถ

คุยกนัไดทุ้กเร่ืองบ่งบอกความรู้สึกท่ีมีต่อคนอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ร่วมกนั ถา้หากพูดจาถูกใจกนัก็จะทาํให้

สนิทสนมกนัเร็วข้ึน โดยแรงงานก่อสร้างจะแสดงความรู้สึกนึกคิดท่ีมีต่อเพ่ือนร่วมงานท่ีอยู่ใน

ช่วงเวลาของการด่ืมสุรา เช่น การให้การยอมรับนับถือ จนเกิดเป็นความสัมพนัธ์ข้ึน และในบาง

โอกาสนายจา้ง ผูคุ้มงานหรือหัวหนา้ ซ่ึงมีตาํแหน่งงานท่ีสูงกว่าจะถือโอกาสท่ีสามารถส่งมอบงาน

ไดท้ันตามกาํหนด จดังานเล้ียงสังสรรค์ข้ึนมาเพ่ือ เป็นการเล้ียงตอบแทนหรือเป็นรางวลัจูงใจท่ี

แรงงานก่อสร้างทาํงานได้ทนัตามกาํหนด  หากพิจารณาให้ลึกลงไปถึงการซ้ือสุรามาเป็นรางวลั

ให้แก่แรงงานก่อสร้างนั้นยงัเป็นเสมือนการแสดงถึงการมีนํ้ าใจ และความเอ้ือเฟ่ือท่ีนายจา้งมีต่อ

ลูกจา้งอีกทางหน่ึง ผลของสุรานอกจากจะทาํใหมึ้นเมาส่งผลเสียต่อสุขภาพและการทาํงานแลว้ ยงั

เป็นส่ิงจาํเป็นในการสร้างความสัมพนัธท์างสงัคมในชนชั้นทางสงัคมเดียวกนั และระหว่างชนชั้น

ให้เกิดข้ึนเช่น ระหว่างแรงงานก่อสร้างดว้ยกนัเอง ระหว่างหัวหน้างานกบัช่างและกรรมกร  จาก

ระบบความสมัพนัธท์างสงัคมในลกัษณะผูอ้อกคาํสัง่กบัผูรั้บคาํสัง่ใหใ้กลชิ้ดกนัมากข้ึน  

 

    “...กมี็บา้งอย่างเวลางานหมดปิดงานได้ ก็มีงานเลี้ ยงบ้างก็มานั่งกินเหล้ากัน ไม่ก็พา

คนงานไปเท่ียวบา้ง กผ็่อนคลายหาความบนัเทิงกนั...” (บุญธรรม ศรีละ 2550) 

 

 โทรทัศน์และเคร่ืองเล่นวีดีโอซีดี เป็นส่ิงจาํเป็นสาํหรับแรงงานก่อสร้างโดยเป็นส่ือความ

บนัเทิงหลกั ภายหลงัจากเสร็จส้ินการทาํงานในแต่ละวนั การจบักลุ่มกนัชมโทรทศันห์รือภาพยนตร์

จากแผ่นวีดีโอซีดีและการนัง่ลอ้มวงพูดคุยกนัเป็นภาพท่ีสามารถเห็นไดท้ัว่ไป ในท่ีพกัของแรงงาน

ก่อสร้าง จากการทาํงานหนกัในแต่ละวนั งานก่อสร้างเป็นงานท่ีเส่ียงอนัตราย และตอ้งใชแ้รงงาน

และสมาธิในการทาํงานสูง การทาํงานจึงเป็นในลกัษณะของต่างคนต่างทาํ มีการพูดคุยกันบา้ง

เลก็นอ้ย  

ดงันั้นช่วงเวลาของการนั่งชมโทรทัศน์พร้อมกับการรับประทานอาหารร่วมกนั จึงเป็น

ช่วงเวลาท่ีแรงงานก่อสร้าง จะไดใ้ชเ้วลาร่วมกันกบัครอบครัวหรือเพ่ือนร่วมงาน พูดคุยถึงการ

ทาํงานและเร่ืองราวอ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจาํวนั หรือเป็นเหตุการณ์ท่ีไดพ้บเห็นในช่วงท่ีกาํลงั
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ชมโทรทศัน์อยู่  นอกจากน้ีโทรทศัน์ยงัเปิดโอกาสให้แรงงานก่อสร้าง ไดมี้โอกาสรับรู้ ข่าวสาร 

เหตุการณ์สาํคญัต่าง ๆ  และความบนัเทิงในรูปแบบ รายการเกมโชว ์ละคร โฆษณาต่าง ๆ  ซ่ึงลว้น

แต่ส่งตรงมากจากแหล่งความเจริญของประเทศ ทาํให้แรงงานก่อสร้างสามารถร่วมรับรู้และเขา้ใจ

ถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน วิถีชีวิตและแบบแผนการบริโภคท่ีสะดวกสบาย ภาพของรอยยิ้มและ

เสียงหัวเราะจากการไดเ้ลือกซ้ือและเลือกใช ้สินค้าต่าง ๆ ลว้นเป็นส่ิงท่ีคุน้เคยท่ีแรงงานก่อสร้าง

ไดรั้บจากการรับชมโทรทศัน์ ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นส่ิงสําคญัท่ีมีผลต่อการก่อให้เกิดแบบแผนการ

บริโภคของแรงงานก่อสร้าง เกิดเป็นการบริโภคเพ่ือสนองความตอ้งการท่ีจะมีชีวิตท่ีสะดวกสบาย 

และเป็นส่วนหน่ึงของความเป็นอยู่ท่ีทันสมยั หรือเป็นความพยายามท่ีจะเปล่ียนแปลงชีวิตความ

เป็นอยูข่องครอบครัวใหดี้ข้ึน  

 สาํหรับแรงงานก่อสร้าง โทรทศัน์หรือภาพยนตร์จากแผน่วีดีโอซีดี นอกจากทาํหน้าท่ีใน

การสร้างความสมัพนัธท์างสังคม ให้คนในสงัคม เป็นส่ือนาํใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจในเหตุการณ์

ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน โดยโทรทศัน์ทาํหน้าท่ีเป็นส่ือกลางสาํคญัท่ีทาํให้แรงงานก่อสร้าง เช่นการรับชม

ข่าวในแต่ละวนั หรือการรับชมการถ่ายทอดสดเหตุการณ์สาํคญัต่าง ๆ ทาํให้แรงงานก่อสร้างไดมี้

ความรู้สึกร่วมในเหตุการณ์ต่าง ๆ  ท่ีเกิดข้ึน เสมือนอยูใ่นเหตุการณ์ เช่นเดียวกนักบัคนในเมืองหลวง

และในภูมิภาคต่าง ๆ ซ่ึงมีสถานภาพทางสังคมแตกต่างกนัไป และยงัช่วยใหไ้ดเ้รียนรู้และทาํความ

เขา้ใจในบทบาทฐานะของการเป็นพลเมือง และยงัเป็นเคร่ืองมือในการเผยแพร่ค่านิยมต่าง ๆ ใน

สงัคมอีกดว้ย 

ระบบความสัมพนัธ์ทางสังคมท่ีเกิดข้ึนใหม่จากการร่วมรับชมโทรทศัน์ร่วมกนัจึงเป็นไป

ในลกัษณะของการแลกเปล่ียนความคิดเห็น การแบ่งปันส่ิงของร่วมกนั เป็นระบบความสัมพนัธ์

ระหว่างแรงงานก่อสร้างดว้ยกนัเอง ไปจนถึงความสัมพนัธ์ระหว่างแรงงานก่อสร้างกบัคนท่ีอยูใ่น

สงัคม 

 

    “...มนักแ็ลว้แต่ตาํแหน่งแลว้แต่รายได ้ของแต่ละคน อย่างเช่นโทรทศัน์อะไรเม่ือก่อน

เรากไ็ม่มีมนักอ็ยูไ่ด ้แต่พอเคา้เร่ิมใชเ้ราก็อยากท่ีจะมีบา้ง เห็นเขานัง่ดูข่าวดูละครกนั พ่อแม่

ลูก ถึงบางทีมนัจะเกินความจาํเป็นแต่บางทีเราอยากมีเรากย็อมเป็นหน้ี ไม่กไ็ปยมืเงินเพื่อน 

เบิกเงินเจา้นายมาซ้ือ...” (สาํราญ บวับาน 2550) 
 
   “...อย่างมาทาํงานก่อสร้างท่ีน่ีเวลาเลิกงานก็มานั่งดูทีวีกัน ดูทีวีไปคุยกันไปดูข่าวดู

อะไรบา้ง กินขา้วเสร็จ พอละครจบกแ็ยกยา้ยกนัไปนอน...” (จริง เมฆแสน 2550) 
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เคร่ืองเสียง เป็นส่ิงจาํเป็นท่ีถูกสร้างข้ึนเพ่ือใชส้าํหรับการรับฟังเพ่ือความบนัเทิง ภายหลงั 

จากเสร็จส้ินการทาํงานในแต่ละวนั การเปิดเพลงฟังภายในท่ีพกั และการนัง่ลอ้มวงกนัด่ืมสุราพร้อม

ไปกนักบัเปิดเพลงท่ีช่ืนชอบเป็นภาพท่ีสามารถเห็นไดท้ัว่ไปในท่ีพกัของแรงงานก่อสร้าง ภายหลงั

จากเลิกเวลางาน จากการทาํงานหนักในแต่ละวนั งานก่อสร้างเป็นงานท่ีเส่ียงอนัตราย และตอ้งใช้

แรงงานและสมาธิในการทาํงานสูง จึงทาํให้การทาํงานจึงเป็นในลกัษณะของต่างคนต่างทาํ มีการ

พูดคุยกนับา้งเลก็นอ้ย การเปิดเพลงในขณะท่ีกาํลงัทาํงานไปดว้ยเบา ๆ จึงเป็นเหมือนการผอ่นคลาย

ความเหน่ือยลา้จากการทาํงานอยา่งหน่ึงท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อการทาํงาน  

 

    “บางทีนอนอยูท่ี่ห้องคนเดียวกเ็ปิดเพลงเปิดอะไรฟังไปดว้ยแกเ้หงา บางทีอยูค่นเดียวมนั

กคิ็ดถึงบา้น คิดถึงพ่อแม่...” (วรรณะ พิพมดี์ 2550) 

 

นอกจากน้ีช่วงเวลาท่ีแรงงานก่อสร้างจับกลุ่มกนัด่ืมสุราหรือรับประทานอาหารร่วมกัน 

พร้อมกบัการฟังเพลงท่ีช่ืนชอบไปดว้ยนั้น จึงเป็นช่วงเวลาท่ีแรงงานก่อสร้างไดใ้ชเ้วลาร่วมกนักบั

ครอบครัวหรือเพ่ือนร่วมงาน พูดคุยถึงการทาํงานและเร่ืองราวอ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจาํวนั 

นอกจากน้ีเสียงเพลงดงักล่าวยงัเปิดโอกาสใหแ้รงงานก่อสร้าง ไดมี้โอกาสหลีกหนีจากความเครียด

และปัญหาท่ีตนกาํลงัประสบอยูใ่นขณะนั้น ไปสู่โลกในจินตนาการของแต่ละคน ซ่ึงเน้ือหาในเพลง

ลูกลว้นแต่มีเน้ือหาท่ีสอดแทรกเร่ืองราวท่ีใกลต้วั ถูกกลัน่กรองมาจากชีวิตท่ียากลาํบากไม่ว่าจะเป็น

ความจน การบอกเล่าถึงความลาํบากในชนบท และการพรรณนาถึงครอบครัวหรือคนรักท่ีจากกนั

ไกล ทาํใหแ้รงงานก่อสร้างสามารถร่วมรับรู้และเขา้ใจถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน และยงัสะทอ้น

ความรู้สึกของใครหลายคน ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นส่ิงสาํคญัท่ีนาํพาใหแ้รงงานก่อสร้างหลีกหนีจากโลก

แห่งความจริง และชีวิตการทาํงานท่ีเต็มไปดว้ยความเครียดจากการทาํงาน และปัญหาทางบา้น เกิด

เป็นกาํลงัใจในการทาํงานใหมี้ความหวงัต่อสูเ้พ่ือตอบสนองความตอ้งการท่ีจะมีชีวิตท่ีสะดวกสบาย 

หรือเป็นความพยายามท่ีจะเปล่ียนแปลงชีวิตความเป็นอยูข่องครอบครัวใหดี้ยิง่ข้ึน  

 

    “...เราฟังมาตั้งแต่เด็ก มนัเป็นรสนิยมของเราดว้ยท่ีเราเปิดลูกทุ่งฟัง เราฟังมนัก็เขา้กบั

ชีวิตเรา พอเราฟังมนัทาํใหเ้ราคิดแลว้มนัเขา้กบัเรา บางทีฟังแลว้กเ็ขา้กบัเรามนัโดนฟังแลว้

บางมนักมี็กาํลงัใจต่อ...” ( บุญธรรม ศรีละ 2550) 
 
    “...อย่างบางทีมานอนอยูใ่นหอ้งคนเดียวมนักคิ็ดถึงบา้นกเ็ปิดเพลงพวกน้ีฟังมนัก็ทาํให้

เราใจสู้เรามีความหวงั แต่บางทีฟังกคิ็ดถึงคนท่ีบา้น...” (สาํราญ บวับาน 2550) 
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ระบบความสัมพนัธ์ทางสังคมท่ีเกิดข้ึนใหม่ จากการร่วมรับชมโทรทศัน์หรือการร่วมฟัง

เพลงจากเคร่ืองเสียงร่วมกนัจึงเป็นไปในลกัษณะของการแลกเปล่ียนความคิดเห็น การแบ่งปัน

ทศันคติร่วมกนั เป็นระบบความสมัพนัธร์ะหว่างแรงงานก่อสร้างดว้ยกนัเอง ไปจนถึงความสมัพนัธ์

ระหว่างแรงงานก่อสร้างกบัคนกลุ่มอ่ืน ๆ ท่ีอยูร่่วมกนัในสงัคม 

 

3. การสร้างชุดของสัญญะให้กบัสินค้า  

 

 จากการท่ีได้กล่าวไปในข้างต้น การบริโภคในชีวิตประจาํวนัของแรงงานก่อสร้างนั้ น 

สินค้าต่าง ๆ ท่ีเป็นผลผลิตของสังคมอุตสาหกรรม ภาพของวิถีชีวิตท่ีสะดวกสบาย ได้เข้ามามี

อิทธิพลต่อแบบแผนการดาํรงชีวิตของแรงงานก่อสร้างอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้โดยสินคา้ชนิดต่าง ๆ 

ลว้นไดรั้บการบรรจุความหมายท่ีแตกต่างกนัออกไป ทั้งส่ิงท่ีเป็นการบริโภคทางร่างกาย (รูปธรรม) 

เช่นสบู่ ยาสีฟัน อาหาร ยารักษาโรค และการบริโภคท่ีเป็นคุณค่าและความพึงพอใจ (นามธรรม) 

เช่น โทรศพัทมื์อถือ โทรทศัน์ เคร่ืองเสียง ซ่ึงส่ิงของต่าง ๆ ท่ีไดก้ล่าวไปแลว้นั้นลว้นแต่มีผลต่อการ

จดัระเบียบความสมัพนัธท์างสงัคมของแรงงานก่อสร้างทั้งสิน 

การเขา้มาสู่การเป็นแรงงานก่อสร้างนั้นทาํให้เกิดเป็นการสร้างความสัมพนัธรู์ปแบบใหม่

ข้ึนระหว่างแรงงานก่อสร้างกบัคนกลุ่มต่าง ๆ  ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกนัในการทาํงาน ไม่ว่าจะเป็น เพ่ือน

ร่วมงาน หวัหนา้งาน ผูคุ้มงาน และนายจา้ง กลายเป็นความสมัพนัธท่ี์ซบัซอ้นยิ่งข้ึน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีทาํ

ใหแ้บบแผนการบริโภคไม่ไดเ้กิดในบริบทเดียวกนัอยา่งเช่นในอดีตคือช่วงท่ีแรงงานก่อสร้างยงัอยู่

ในภาคการเกษตร แต่ปัจจุบันสินค้าเหล่าน้ีได้กลายมาเป็นตัวกลางในการสร้างและรักษา

ความสัมพนัธ์ โดยมีการบริโภคสินคา้เป็นส่ิงจาํเป็น เช่น โทรทศัน์ท่ีนอกจากจะเป็นการถ่ายทอด

ข่าวสาร ความบนัเทิงมาสู่แรงงานก่อสร้าง ยงัทาํหนา้ท่ีมากไปกว่าการรับสญัญาณภาพและเสียง คือ

การทาํหน้าท่ีสร้างระบบความสัมพันธ์ทางสังคมให้เกิดข้ึน จากการรับชมโทรทัศน์ร่วมกนัซ่ึง

เป็นไปในลกัษณะของการแลกเปล่ียนความคิดเห็น การแบ่งปันทศันะคติต่าง ๆ ร่วมกนั เป็นระบบ

ความสมัพนัธ์ระหว่างแรงงานก่อสร้างดว้ยกนัเอง ไปจนถึงความสมัพนัธ์ระหว่างแรงงานก่อสร้าง

กบัคนท่ีอยู่ในสังคม ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นส่ิงสาํคญัท่ีมีผลต่อการก่อให้เกิดแบบแผนการบริโภคของ

แรงงานก่อสร้าง ผ่านการรับชมโฆษณาท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงวิถีชีวิตท่ีสะดวกสบายของแบบแผนการ

บริโภคสมัยใหม่  เช่นเดียวกันโทรศัพท์มือถือท่ีนอกจากจะถูกใช้เป็นเคร่ืองมือส่ือสาร แล้ว

โทรศพัทมื์อถือเองยงัเป็นสญัลกัษณ์ของวิถีชีวิตท่ีทนัสมยั ถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการรักษาและสร้าง

ความสมัพนัธร์ะหว่างคนในครอบครัว และบุคคลภายนอกครอบครัวใหย้งัคงอยูใ่นระหว่างของการ

เข้ามาทาํงานก่อสร้าง นอกจากน้ีการบริโภคสุรานั้นนอกจากจะเป็นการบริโภคเพ่ือผ่อนคลาย
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ความเครียดแลว้ สุรายงัส่ิงจาํเป็นในการสร้างความสัมพนัธ์ทางสงัคมในชนชั้นทางสังคมเดียวกนั 

และระหว่างชนชั้นใหเ้กิดข้ึน ในหมู่แรงงานก่อสร้าง 

จะเห็นได้ว่าจากตวัอย่างท่ีกล่าวมาในขา้งต้น ในส่วนแบบแผนการบริโภคของแรงงาน

ก่อสร้างนั้น การบริโภคสินคา้ชนิดต่าง ๆ นั้นถูกให้ความหมายและให้ประโยชน์ใชส้อยท่ีแตกต่าง

กนัไป ดงันั้นการสร้างชุดความหมายโดยใชส่ิ้งต่าง ๆ เหล่าน้ีเขา้มาไวด้ว้ยกนั เกิดข้ึนไดจ้ากการ

สร้างส่ิงของต่าง ๆ ใหเ้ขา้มาเป็นส่ิงจาํเป็นโดยการใหค้วามหมายผ่านประสบการณ์การรับรู้ของแต่

ละบุคคล แบบแผนการบริโภคท่ีเกิดข้ึนนั้นไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้เพราะจะทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อ

ระบบความสมัพนัธ์ทางสังคมในระดบัต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนได ้เช่นการไม่ด่ืมสุรากบัเพ่ือนร่วมงานอาจ

ทาํให้ขาดปฏิสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานจนขาดความสัมพนัธ์ทางสังคมกบัคนอ่ืน ๆ ได ้อย่างไรก็

ตาม แบบแผนการบริโภคสมยัใหม่ ไม่ไดป้ราศจากปัญหาและผลกระทบ หากแต่ยงัส่งผลกระทบ

จากปัญหาของการบริโภคตามแบบแผนชีวิตสมยัใหม่ แรงงานก่อสร้างบางรายต้องยอมเป็นหน้ี 

เพราะตอ้งการมีรถจกัรยานยนต์ไวเ้ป็นของตนเอง เพ่ือความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา และ

แรงงานก่อสร้างบางรายตอ้งใชจ่้ายอยา่งประหยดัเพ่ือท่ีจะไดเ้ป็นเจา้ของครอบครองเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า

เพ่ืออาํนวยความสะดวก เช่น เคร่ืองซกัผา้ คอมพิวเตอร์ โทรศพัท์มือถือ ทั้งท่ีตนเองไม่ไดเ้ป็นผูใ้ช้

แต่เพ่ือความสะดวกสบายของบุตรท่ีอยู่ในวยัศึกษาเล่าเรียนในต่างจงัหวดั ความเปล่ียนแปลงใน

แบบแผนการบริโภคจึงไม่ไดเ้ป็นเพียงสัญลกัษณ์ของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนเท่านั้น หากแต่

แรงงานก่อสร้างยงัต้องแลกกับการใช้จ่ายเงินท่ีได้รับมาอย่างประหยดัเพ่ือท่ีจะได้เป็นเจ้าของ

ครอบครองส่ิงคา้และบริการเหล่านั้น มาสนองความตอ้งการของครอบครัว 

แรงงานก่อสร้างนั้นก็เป็นเหมือนคนกลุ่มอ่ืน ๆ ในสงัคมท่ีมีความตอ้งการส่ิงของเคร่ืองใช้

และมีความสามารถในการบริโภคตามแบบแผนชีวิตสมยัใหม่ท่ีทันสมยั แต่การบริโภคและการ

ได้มาซ่ึงส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีล้วนแต่เต็มไปด้วยข้อจาํกัดทางด้านรายได้ เข้าครอบงาํและกดทับ 

กลายเป็นวาทกรรมท่ีส่งผลให้เกิดความจาํเป็นท่ีจะตอ้งปรับเปล่ียนแบบแผนการดาํเนินชีวิตให้

สอดคลอ้งกับฐานะและความเป็นอยู่ดังกล่าว ขณะเดียวกันระบบความสัมพนัธ์ทางสังคมของ

แรงงานก่อสร้างเองทั้งครอบครัว เพ่ือนร่วมงาน และคนกลุ่มอ่ืน ๆ ในสังคมทุนนิยม ท่ีตอกย ํ้าให้

แรงงานก่อสร้างเองต้องตกอยู่ในวงัวนของการบริโภคอย่างไม่มีท่ีส้ินสุด ในดา้นหน่ึงจึงทาํให้

แรงงานก่อสร้างจาํเป็นท่ีจะต้องปฏิเสธระบบความสัมพันธ์อย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือรักษาระบบ

ความสมัพนัธเ์ดิม กล่าวคือแรงงานก่อสร้างตอ้งปฏิเสธแบบแผนในการดาํรงชีวิตบางอยา่งท่ีขดักนั

กบัความต้องการส่วนตัว เช่นการไม่ด่ืมสุราเพ่ือนําเงินไวเ้ป็นค่าเล่าเรียนของบุตร แต่ในอีกด้าน

ความต้องการท่ีจะมีวิถีชีวิตท่ีสะดวกสบายนั้นก็เป็นท่ีต้องการอยู่ไม่น้อย ส่ิงท่ีเกิดข้ึนก็คือการ

ปรับตัวให้เข้ากับแบบแผนวฒันธรรมการบริโภคท่ีทันสมัย แต่ในขณะเดียวกันยงัคงไม่ละท้ิง
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รูปแบบวฒันธรรม ความเช่ือ ค่านิยมเดิม เป็นการผสมผสานกนัโดยผ่านการเลือกสรรแลว้ เช่นการ

ซ้ือเคร่ืองเสียงเพ่ือการฟังเพลงลูกทุ่ง หมอลาํ หรือการเลือกซ้ือสินคา้ชนิดเดียวกนัในราคาถูกลงเช่น

การยนิยอมท่ีจะใชสิ้นคา้มือสอง เพ่ือนาํเงินรายไดไ้วเ้ป็นทุนในการเกษตร หรือเป็นทุนการศึกษา

ของบุตร 

 



 
บทที่ 6 

สรุปผลการศึกษา อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษาเร่ือง วฒันธรรมการบริโภคของแรงงานก่อสร้าง เป็นการศึกษาเพ่ือทาํความเขา้ใจ

แบบแผนการบริโภคของแรงงานก่อสร้างเป็นการศึกษาท่ีใชก้ารสงัเกตและการสัมภาษณ์แรงงาน

ก่อสร้าง โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงวฒันธรรมการบริโภคของแรงงานก่อสร้างว่ามีแบบแผน

เป็นอยา่งไร โดยศึกษาถึงบริบทการบริโภคของแรงงานก่อสร้างกบัการสร้างความหมายหรือการ

สร้างชุดของสญัญะให้กบัสินคา้ ท่ีส่งผลทาํใหเ้กิดการสร้างระบบความสมัพนัธท์างสงัคมท่ีนาํไปสู่

การเป็นแบบแผน และเป็นระเบียบทางสังคม จนกลายเป็นวฒันธรรมการบริโภคของแรงงาน

ก่อสร้าง สาํหรับการศึกษาน้ีสรุปประเด็นการศึกษาได ้ดงัน้ี 

 

 1.สรุปผลการศึกษา 

 2.อภิปรายผล 

 3.ขอ้เสนอแนะ  

 

1.สรุปผลการศึกษา 

 การเกิดข้ึนของแรงงานก่อสร้างนั้นเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศไทยในยคุของวาทกรรมการพฒันาประเทศไปสู่ความทนัสมยั เป็นผลใหอุ้ตสาหกรรม

ก่อสร้างมีการขยายตวัอย่างรวดเร็ว เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตในภาคอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ดงัจะเห็น

ไดจ้ากเขตการก่อสร้างท่ีมีใหเ้ห็นอยูท่ัว่ไปทั้งในกรุงเทพมหานคร และตามเมืองอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

ท่ีมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ซ่ึงแรงงานก่อสร้างส่วนใหญ่ส่วนใหญ่สาํเร็จการศึกษาเพียง

ระดับประถมศึกษา หรือไม่ได้รับการศึกษา ส่วนสาเหตุของการเข้ามาสู่การเป็นแรงงานใน

ภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างนั้น ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการขาดรายได ้หรือประสบกบัภาวะขาดทุน

จากภาคการเกษตร ผนวกกบัความจาํเป็นท่ีตอ้งบริโภคทุกวนั เพ่ือนาํเงินมาใชจ่้ายในครอบครัว หรือ

เล้ียงดูบุตร ซ่ึงการเป็นแรงงานก่อสร้างนั้นเป็นอาชีพท่ีมีรายไดทุ้กวนั เฉล่ียวนัหน่ึงประมาณ 150 - 

250 บาท เงินถึงมือไวและสมํ่าเสมอ ทาํงานเพียง 15 วนั (เรียกว่า 1 วีค) ก็ไดรั้บค่าจา้ง ถือไดว้่าเป็น

ส่ิงท่ีดึงดูดให้ผูค้นส่วนใหญ่เขา้มาสู่อุตสาหกรรมการก่อสร้างเน่ืองจากมีรายไดท่ี้ค่อนขา้งแน่นอน

กว่าการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซ่ึงผลการศึกษาสามารถสรุปใจความตามวตัถุประสงค์ได้

ดงัต่อไปน้ี 
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1.1 บริบททางสังคมของแรงงานก่อสร้าง 

แรงงานก่อสร้างส่วนใหญ่ยา้ยถ่ินฐานมาจากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ถึงแม ้

อาชีพน้ีเป็นงานท่ีใชแ้รงงานท่ีหนกั และขาดอิสระมีเวลาพกัผอ่นเป็นเวลา ตอ้งอยูภ่ายใตก้ารควบคุม

ของหวัหน้างานหรือนายจา้ง แต่เม่ือเปรียบเทียบกบัผลตอบแทนท่ีสมํ่าเสมอสามารถนาํเงินท่ีไดม้า

ใชจ่้าย และชาํระหน้ีสิน ทั้งยงัสามารถเปล่ียนสถานภาพในการทาํงานไดห้ากมีความสามารถ เช่น 

จากกรรมกรไปเป็นช่าง และมีรายได้ท่ีแน่นอนกว่างานในภาคการเกษตร จึงเป็นสาเหตุสําคญัท่ี

ดึงดูดใหค้นในชนบทส่วนใหญ่มุ่งเขา้สู่การเป็นแรงงานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยการยา้ยเขา้มา

ทาํงานกนัทั้งครอบครัวหรือการเขา้มาทาํงานกบักลุ่มเพ่ือน 

แรงงานก่อสร้างส่วนใหญ่ลว้นแต่เป็นแรงงานท่ีขาดทกัษะและฝีมือ จึงทาํให้ตอ้งเร่ิมต้น

จากการเป็นกรรมกรท่ีตอ้งใชแ้รงงานหนกั ดงันั้นเพ่ือยกระดบัรายไดใ้หก้บัตนเอง แรงงานก่อสร้าง

ทั้งชายและหญิง จึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งพฒันาความสามารถของตนเองโดยใชว้ิธีเรียนรู้งานดว้ยตนเอง

โดยการใชก้ารสังเกต และฝึกฝนดว้ยตวัเองในเวลาพกั บางคร้ังอาจขอคาํแนะนาํจากผูท่ี้มีฝีมือ เช่น 

หัวหน้างาน เพ่ือนร่วมงาน หรือให้คนในครอบครัวช่วยสอนให ้นอกจากน้ีเพศยงัมีส่วนในการ

กาํหนดค่าจา้งของแรงงานก่อสร้างอีกดว้ยโดยเพศชายจะไดรั้บค่าจา้งมากกว่าเพศหญิงเน่ืองจาก

สามารถทาํงานไดห้ลากหลายกว่า เช่น การปีนข้ึนท่ีสูงหรือการยกของท่ีมีนํ้ าหนกัหนกัมาก  

สภาพสังคมของแรงงานก่อสร้างนั้นสามารถเปรียบเทียบไดก้บัหมู่บา้นในชุมชนชนบท 

โดยท่ีพกัของแรงงานก่อสร้างเสมือนเป็นครัวเรือนในชุมชน เม่ือแรงงานก่อสร้างไดย้า้ยถ่ินฐานเขา้

มาทาํงานในเมือง วิถีชีวิตหลายอย่างไดเ้ปล่ียนแปลงไป การดาํเนินชีวิตประจาํวนัมีกาํหนดเวลาท่ี

ชดัเจนทาํให้การมีกิจกรรมร่วมกนัอยู่ในวงจาํกัด เน่ืองจากขอ้จาํกดัเร่ืองเวลาและรายไดจ้ากการ

ทาํงาน การปฏิสัมพนัธข์องแรงงานก่อสร้างจึงทาํไดโ้ดย การลอ้มวงนั่งรับประทานอาหารระหว่าง

ญาติและคนในครอบครัว การพากนัออกไปจบัสัตวน์ํ้ าบริเวณสถานท่ีก่อสร้าง การเลือกซ้ือสินคา้ท่ี

ตลาดนดั  

การสร้างความสัมพนัธส่์วนใหญ่จะเป็นไปในช่วงเวลาของการทาํงานซ่ึงในขณะนั้นจะมี

การพูดคุย ถึงชีวิตความเป็นอยูใ่นชนบทบา้ง เร่ืองราวขาํขนับา้ง เพ่ือผ่อนคลายความเครียด และใน

เวลางานถา้หากพูดคุยกนัถูกคอก็จะมีระดบัการปฏิสมัพนัธท่ี์ดีข้ึน มีการชกัชวนกนัไปรับประทาน

อาหารพร้อมกนั หรือจบักลุ่มกนัด่ืมสุราและพูดคุยในเวลาเลิกงาน ส่วนความสมัพนัธก์บัคนคุมงาน 

หวัหน้างาน ตลอดจนถึงนายจา้งหรือผูรั้บเหมานั้น จะเป็นในลกัษณะของระบบความสัมพนัธเ์ชิง

อาํนาจคือเป็นในลักษณะของผู ้ออกคาํสั่งกับผู ้รับคําสั่ ง ส่วนนอกเวลางานก็จะมีลักษณ ะ

ความสัมพนัธ์เป็นอีกแบบหน่ึงคือมีความสัมพนัธท่ี์ใกลชิ้ดกนัมากข้ึนอนัเกิดจากการทาํกิจกรรม

ร่วมกนั เช่น การเล่นกีฬา การจบักลุ่มพูดคุยกนัหลงัเลิกงาน 
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1.2 แบบแผนการบริโภคในชีวติประจาํวนัของแรงงานก่อสร้าง 

โดยในส่วนของบริบทการบริโภคของแรงงานก่อสร้าง เน่ืองจากงานก่อสร้างส่วนใหญ่เป็น

งานท่ีไม่ตอ้งใชท้กัษะมากนกัและมีรายไดน้อ้ยจึงทาํใหแ้รงงานก่อสร้างตอ้งประหยดัค่าใชจ่้ายท่ีใช้

ในการบริโภคเพ่ือนาํเงินท่ีไดม้าไปใชจ่้ายในเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีจาํเป็น จึงทาํใหแ้รงงานก่อสร้างส่วนใหญ่

จึงตอ้งบริโภคอาหารท่ีหาไดโ้ดยง่าย และมีราคาไม่แพง โดยแรงงานส่วนใหญ่นิยมประกอบอาหาร

เหมือนดงัท่ีเคยบริโภคในทอ้งถ่ินเดิม หรือนาํส่ิงท่ีหามาไดจ้ากบริเวณสถานท่ีทาํงานเช่น สตัวน์ํ้ า 

หรือ พืชผกั ท่ีข้ึนอยูท่ัว่ไปมาปรุงเป็นอาหาร หรือจากรถเร่ขายสินคา้ท่ีนาํของสดเขา้มาขายถึง

บริเวณท่ีพกั สาํหรับการรับประทานอาหารนั้นแรงงานก่อสร้างท่ีมาทาํงานเป็นครอบครัวมกันิยม

ปรุงอาหารรับประทานในท่ีพกัของตน ส่วนแรงงานก่อสร้างท่ียงัไม่มีครอบครัวนั้นมกัรวมกลุ่มกนั

รับประทานอาหารในสถานท่ีใดสถานท่ีหน่ึงตามแต่ตกลงกนัภายในกลุ่ม โดยการเก็บเงินจากเพ่ือน

ร่วมงานไวเ้ป็นกองกลางสาํหรับค่าอาหารในแต่ละวนั สาํหรับแรงงานก่อสร้างท่ียงัไม่มีครอบครัว

บางรายมกัจะไปรับประทานอาหาร ในร้านคา้ท่ีตั้งอยูใ่นบริเวณสถานท่ีก่อสร้างหรือท่ีพกัของตน  

สําหรับการแต่งกายนั้ นการทํางานก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นการทํางานกลางแจ้งซ่ึงมี

สภาพแวดลอ้มไม่แตกต่างไปจากการทาํงานในภาคการเกษตรท่ีตอ้งอยู่ในไร่ นา ในเร่ืองของการ

แต่งกายนั้น แรงงานก่อสร้างไม่จาํเป็นตอ้งปรับเปล่ียนมากนกั แรงงานก่อสร้างบางรายจะนิยมแต่ง

กายด้วยเคร่ืองแต่งกายท่ีมิดชิด เพ่ือป้องกันแสงแดด และฝุ่ นละออง ส่วนนอกเวลาทาํงานนั้ น

แรงงานก่อสร้างมีการแต่งกายท่ีเหมือนกบัคนทัว่ไป โดยส่วนใหญ่เป็นชุดลาํลองธรรมดา สาํหรับ

การเลือกซ้ือนั้นแรงงานก่อสร้างนิยมเลือกซ้ือเคร่ืองแต่งกายท่ี ตลาดนดั หรือแผงลอย 

สําหรับของใช้ส่วนตัวแรงงานก่อสร้างนั้นสามารถเลือกซ้ือสินค้าซ่ึงมีหลากหลายตรา

สินคา้ (ยี่หอ้) โดยสามารถเลือกซ้ือไดต้ามความพอใจ จากร้านคา้ใกลท่ี้พกั ซ่ึงส่วนใหญ่จะดาํเนิน

กิจการโดยภรรยาหวัหนา้คนงาน หรือภรรยาผูคุ้มงาน นอกจากน้ียงัมีรถยนตข์องนายจา้งพาแรงงาน

ก่อสร้างเดินทางไปยงั ตลาดนัดหรือห้างสรรพสินค้าตามแต่ความสะดวกของนายจ้าง  ภายใน

หอ้งพกัของแรงงานก่อสร้างปรากฏใหเ้ห็นถึงภาพส่ิงของเคร่ืองใชใ้นชีวิตประจาํวนั เช่น สบู่ ยาสระ

ผม ยาสีฟัน ยาระงบักล่ินกาย ไปจนถึงครีมบาํรุงผวิ 

เห็นได้ว่า ส่ิงของเหล่าน้ีได้กลายมาเป็นส่ิงจาํเป็นในการดาํรง ชีวิตประจาํวนั แรงงาน

ก่อสร้างมกัจะเลือกซ้ือสินคา้ โดยเลือกซ้ือบรรจุภณัฑท่ี์มีขนาดเลก็ เพราะว่ามีราคาถูกเหมาะสมกบั

ระดบัรายไดท่ี้ตอ้งแบ่งไปใชจ่้ายในส่วนอ่ืน ๆ เช่นการส่งเงินกลบัไปให้ครอบครัวท่ีต่างจงัหวดั 

แรงงานก่อสร้างส่วนใหญ่จะครอบครองเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเพ่ืออาํนวยความสะดวกเท่าท่ีจาํเป็นเท่านั้น 

เช่น พดัลม หมอ้หุงขา้วไฟฟ้า กระทะไฟฟ้า กระติกนํ้ าร้อน ส่ิงของต่าง ๆ ท่ีกล่าวในขา้งตน้นั้นถือ

ว่าเป็นการประยุกต์ให้เขา้กบัสภาพการดาํรงชีวิตของแรงงานก่อสร้าง แรงงานก่อสร้างส่วนใหญ่
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มกัจะนิยมซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าดว้ยเงินสดพบเพียงบางรายท่ีจะซ้ือโดยการผอ่นชาํระ เน่ืองจากการเป็น

แรงงานก่อสร้างนั้นเป็นอาชีพท่ียา้ยสถานท่ีทาํงานอยูต่ลอด ไม่เป็นหลกัแหล่ง จึงไม่สะดวกท่ีจะซ้ือ

สินคา้โดยการผอ่นชาํระ เน่ืองจากเกรงว่าจะเกิดปัญหาถา้หากขาดชาํระหน้ี และรายไดท่ี้ไม่แน่นอน

ในแต่ละเดือน และจากรายไดท่ี้ตํ่าจึงทาํใหแ้รงงานก่อสร้างหลายรายเลือกท่ีจะใชสิ้นคา้มือสอง หรือ

ลดการบริโภคลงทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอาหาร เคร่ืองแต่งการ ของใชต่้าง ๆ เพ่ือนาํรายไดท่ี้เหลือ

ส่งไปใหค้รอบครัวท่ีต่างจงัหวดั 

ในเร่ืองของการติดต่อส่ือสารแรงงานก่อสร้างนิยมซ้ือโทรศัพท์มือถือไว้ใช้ในการ

ติดต่อส่ือสารกบันายจ้างระหว่างรองาน และกับคนในครอบครัวหรือญาติมิตรท่ีอยู่ต่างจังหวดั 

โทรศัพท์เคล่ือนท่ีนั้นถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์ท่ีมีความจาํเป็นในการดํารงชีวิตท่ีอยู่ห่างไกลจาก

ครอบครัว ใช้สําหรับเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารพูดคุย สอบถามถึงทุกข์สุขปัญหาและความ

ตอ้งการของคนในครอบครัว สําหรับการดูแลรักษาสุขภาพนั้นพบว่าแรงงานก่อสร้างมกัจะใช้

บริการสุขภาพของทางรัฐ เช่น สถานีอนามยั โรงพยาบาล ท่ีอยูไ่ม่ไกลจากสถานท่ีพกั 

จะเห็นได้ว่าแบบแผนการบริโภคของแรงงานก่อสร้างนั้น การบริโภคสินคา้ได้เขา้มามี

ความจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตประจาํวนั และการรักษาระบบความสัมพนัธท์างสังคมของแรงงาน

ก่อสร้างกบักลุ่มความสัมพนัธต่์าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกในครอบครัว คนในกลุ่มอาชีพเดียวกัน 

หรือกลุ่มคนต่างชนชั้ นอาชีพ นอกจากน้ีการบริโภคในยุคปัจจุบันนั้ นยงัส่งผลให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงระบบความสมัพนัธท่ี์จากเดิมเป็นการพ่ึงพาอาศยักนั มาเป็นระบบความสมัพนัธท่ี์มีเงิน

เป็นศูนยก์ลางการแลกเปล่ียนส่ิงของต่าง ๆ  ซ่ึงส่ิงของและวตัถุท่ีบริโภคเข้าไปนั้นไดเ้ข้ามามี

บทบาทสําคัญในการกําหนดสถานภาพทางสังคมของแรงงานก่อสร้าง เน่ืองจากสินค้าเองก็มี

ระดับชั้นทางสังคม และการให้คุณค่าและความหมายท่ีแตกต่างกันไปของคนในสังคม แบบ

แผนการบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงนั้น มีส่ิงจาํเป็นท่ีมีอิทธิพลต่อระบบความสัมพนัธ์ทางสังคมของ

แรงงานก่อสร้างมากมาย เช่น สุรา โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี โทรทศัน์ เคร่ืองเสียง เงิน ฯลฯ ส่ิงของเหล่าน้ี

ต่างเป็นส่ิงท่ีถูกสร้างข้ึนมาให้มีความหมาย และมีอิทธิพลทาํให้แรงงานงานก่อสร้างเปล่ียนแปลง

แบบแผนการดาํรงชีวิตประจาํวนัจนนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงระบบความสมัพนัธ์กบัคนกลุ่มอ่ืน ๆ

ในสังคม เช่นเปล่ียนแปลงจากการเป็นแรงงานในภาคการเกษตรยา้ยถ่ินฐานเข้ามาเป็นแรงงาน

ก่อสร้าง  นอกจากน้ีกลุ่มแรงงานก่อสร้างเองยงัไดใ้หคุ้ณค่าแก่แบบแผนดงักล่าวและมีการผลิตซํ้ า

แบบแผนนั้นจนนาํไปสู่การเป็นแบบแผนการบริโภคจนนาํไปสู่การเป็นวฒันธรรมการบริโภคของ

แรงงานก่อสร้างในท่ีสุด 
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 1.3 การสร้างความหมายหรือการสร้างชุดของสัญญะให้กบัสินค้า 

จากผลการศึกษาในข้างต้นเห็นได้ว่าสังคมนั้ นได้ให้ความหมายต่อสินค้ามากไปกว่า

คุณประโยชน์ใช้สอยอนัแท้จริงของมนัเอง เช่น สังคมไดใ้ห้ความหมายสินค้าท่ีเป็นคุณค่า เช่น 

ความมีรสนิยม ความมีระดบัของผูใ้ช ้ท่ีทาํใหค้วามหมายเหล่านั้นเป็นส่ิงสาํคญัท่ีทาํใหสิ้นคา้เขา้มา

เป็นตวัแทนของการบ่อบอกถึงระดบัชั้นและสถานภาพทางสงัคมใหเ้ป็นรูปธรรมมากข้ึน ส่ิงท่ีมาก

ไปกว่านั้นคือ ภายใตก้ารใหค้วามหมายของสินคา้แต่ละอยา่งนั้น ส่ิงท่ีเกิดข้ึนคือ การรวมเอาสินคา้ท่ี

มีคุณประโยชน์แตกต่างกนัมีคุณค่าทางสงัคมท่ีแตกต่างกนัมารวมเขา้ไวด้ว้ยกนั ก่อให้เกิดเป็นชุด

ความหมายท่ีทาํใหเ้กิดการผูกโยงสินคา้แต่ละอย่างเขา้ดว้ยกนั ซ่ึงการเช่ือมโยงสินคา้แต่ละอย่างให้

เขา้ดว้ยกนันั้น นอกจากตวัมนัเองจะส่งผลให้เกิดความสมัพนัธแ์ละกิจกรรมทางสังคมชุดใหม่ข้ึน

แลว้ จากการเช่ือมโยงนั้นเองยงัเป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพนัธ์ข้ึนอย่างเป็นระบบภายใตชุ้ด

ความหมายของสินคา้ท่ีถูกสร้างข้ึน นาํไปสู่การบริโภคเชิงสัญญะ ท่ีเขา้มากาํหนดสถานภาพและ

การกาํหนดความแตกต่างของคนในสังคมข้ึนและเครือข่ายความสัมพนัธ์น้ียงัมีการผลิตซํ้ าโดย

แรงงานก่อสร้างเองและยงัมีการส่งผ่านความหมายนั้น ๆ ไปยงัคนอ่ืน ๆ  จนเกิดเป็นโครงสร้างเป็น

แบบแผนท่ียิง่ใหญ่ครอบคลุมไปทั้งสงัคม และการท่ีวฒันธรรมการบริโภคของแรงงานก่อสร้างยงั

ดาํรงอยู่ไดน้ั้น เน่ืองจากแบบแผนการบริโภคของแรงงานก่อสร้างนั้น การบริโภคสินคา้ชนิดต่าง ๆ 

นั้นถูกใหค้วามหมายและให้ประโยชน์ใชส้อยท่ีแตกต่างกนัไป ดงันั้นการสร้างชุดความหมายโดย

ใชส่ิ้งต่าง ๆ เหล่าน้ีเขา้มาไวด้ว้ยกนั เกิดข้ึนไดจ้ากการสร้างส่ิงของต่าง ๆ ใหเ้ขา้มาเป็นส่ิงจาํเป็น

โดยการใหค้วามหมายผา่นประสบการณ์การรับรู้ของแต่ละบุคคล แบบแผนการบริโภคท่ีเกิดข้ึนนั้น

ไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้เพราะจะทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อระบบความสมัพนัธท์างสงัคมในระดบัต่าง 

ๆ ท่ีเกิดข้ึนได ้เช่นการไม่ด่ืมสุรากบัเพ่ือนร่วมงานอาจทาํให้แรงงานก่อสร้างขาดความสัมพนัธ์กบั

เพ่ือนร่วมงานไป  หรือการไม่ใช้โทรศพัท์มือถืออาจทําให้แรงงานก่อสร้างขาดการติดต่อกับ

บุคคลภายนอกสถานท่ีก่อสร้าง ซ่ึงส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีลว้นทาํให้แรงงานก่อสร้างเองตอ้งยึดถือแบบ

แผนท่ีเกิดข้ึนมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติกลายเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมในกลุ่มแรงงาน

ก่อสร้างในท่ีสุด อยา่งไรก็ตามแบบแผนในยคุสงัคมบริโภคนิยมเองก็ส่งผลกระทบต่อความสมัพนัธ์

ทางสงัคมของแรงงานก่อสร้างเช่นกนั แรงงานก่อสร้างบางรายตอ้งยอกเป็นหน้ี หรือใชจ่้ายเพ่ือการ

กินการอยู่อยา่งประหยดัเพียงเพ่ือมีรถจกัรยานยนตไ์วใ้ชใ้นการสัญจรไปมา หรือการบริโภคของ

บุตรท่ีอยู่ในวยัเรียนท่ีส่งผลกระทบถึงพ่อแม่ ท่ีมีอาชีพในอุตสาหกรรมก่อสร้างเช่นกันท่ีตอ้งทน

ทาํงานหนกัเพ่ือนาํเงินท่ีไดส่้งไปใหบุ้ตรดว้ยความหวงัวา่การศึกษาจะช่วยยกระดบัชีวติความเป็นอยู่

ใหก้บัตนเองและครอบครัว 
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นอกจากน้ีระบบความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนนั้นส่วนใหญ่เป็นระบบความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจ

โดยทั้งส้ิน เช่น ระบบความสัมพนัธ์ระหว่างผูรั้บสั่งผูอ้อกคาํสั่งซ่ึงเป็นผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการทาํงาน 

ทาํให้แรงงานก่อสร้างตอ้งปรับตวัเองให้เป็นไปตามคาํสั่งมิเช่นนั้นอาจจะไดรั้บผลกระทบคือการ

ถูกหกัเงินค่าแรงหรือการถูกไล่ออก ระบบความสมัพนัธร์ะหว่างคนในครอบครัวซ่ึงมีอาํนาจในการ

ก่อใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือสินคา้ รวมไปถึงความสมัพนัธ์กบัคนกลุ่มอ่ืน ๆ ในสังคมท่ีลว้นแต่ส่งผล

กระทบกบัแรงงานก่อสร้างในการท่ีจะตอ้งเพ่ิมการบริโภคให้ทดัเทียมคนกลุ่มอ่ืน ๆ ในสังคมเพ่ือ

ยกระดบัชีวิตความเป็นอยู่ให้ดียิ่งข้ึนให้สอดคลอ้งกับค่านิยมในยุคของสังคมแห่งการบริโภคใน

ปัจจุบนั 
 

2. อภิปรายผลการศึกษา 

เน่ืองจากท่ีผ่านมาในการศึกษาเก่ียวกับวฒันธรรมการบริโภคนั้นจะให้ความสําคัญต่อ

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคว่าเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงค่านิยมหรือทศันคติท่ีทาํใหค้นในสังคม

ส่วนใหญ่หลงใหลไปกบัการบริโภคสินคา้อุตสาหกรรมว่าเป็นผลมาจากส่ือท่ีโฆษณาใหเ้กิดการ

บริโภคโดยการชกัจูงใหเ้ห็นแต่ความสะดวกความสบายของการไดใ้ชสิ้นคา้อุตสาหกรรมจนมาถึง

การรณรงค์ใหล้ดการบริโภคเพ่ือประหยดัค่าใชจ่้าย แต่จากการศึกษาพบว่า การบริโภคของแรงงาน

ก่อสร้างนั้ นเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาจากการเปล่ียนแปลงระบบการผลิตและการบริโภคจากภาค

การเกษตรมาสู่ภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง ท่ีส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงความสัมพนัธท์างสังคม

ของแรงงานก่อสร้าง ดงันั้นการท่ีแรงงานก่อสร้างจะตดัสินใจเลือกบริโภคอะไรหรือไม่บริโภค

อะไร จึงถูกกาํหนดไวแ้ลว้โดยระบบความสมัพนัธ์ทางสังคมท่ีถูกสร้างข้ึนภายหลงัการเขา้มาเป็น

แรงงานก่อสร้างแลว้นั้นเอง เช่นความสัมพนัธ์กับคนกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม เช่นคนในครอบครัว 

เพ่ือนร่วมงาน หัวหน้างาน ผูรั้บเหมา นายจ้าง เป็นต้น ซ่ึงจากการศึกษาน้ีเองจึงมองว่าถา้หาก

ตอ้งการเปล่ียนแปลงการบริโภคของแรงงานก่อสร้างนั้น ตอ้งเร่ิมเปล่ียนแปลงท่ีระบบการผลิตและ

การบริโภคอนัจะนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงระบบความสัมพนัธ์ทางสังคมของแรงงานก่อสร้างใน

ท่ีสุด 

ในช่วงของยุคแห่งวาทกรรมการพัฒนาท่ีภาครัฐเน้นการส่งเสริมอุตสาหกรรมมีการ

เปล่ียนแปลงระบบการผลิตจากท่ีเคยเป็นการผลิตเพ่ือบริโภคมาสู่ยคุของการผลิตเพ่ือขาย ก่อใหเ้กิด

การแบ่งแยกหน้าท่ีกนัอย่างชดัเจนในเร่ืองของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งในเร่ืองของการผลิต การ

บริโภค การแลกเปล่ียน และการกระจายทรัพยากรต่าง ๆ  ไดมี้การแบ่งหน้าท่ีออกไปตามความ

ชาํนาญเฉพาะอยา่ง ทาํใหกิ้จกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  นั้นไดเ้กิดการเปล่ียนแปลงไปสู่ความเป็นทุน

นิยมอุตสาหกรรม คนในชุมชนต่าง ๆ นั้นตกอยูใ่นวงจรของการผลิตเพ่ือขายเป็นเงินและนาํเงินมา
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เพ่ือซ้ือหาสินค้าอุตสาหกรรมเพ่ือบริโภค หรือกล่าวไดว้่าภาคการเกษตรนั้นผลิตเพ่ือสนับสนุน

ภาคอุตสาหกรรมโดยเป็นทั้งแหล่งวตัถุดิบ และแหล่งกระจายสินค้า และการให้ความสําคญักับ

เปล่ียนแปลงค่านิยมและระบบความเช่ือรวมทั้งแบบแผนวฒันธรรมต่าง ๆ ใหค้นในชุมชนยอมรับ

กบัส่ิงต่าง ๆ ท่ีเข้ามาเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของพวกเขาอย่างแยบยล  เช่นวาทกรรมในยุคหน่ึงท่ีมี

สร้างค่านิยมใหม่ให้เกิดข้ึนในสงัคมไทยว่า “งานคือเงิน เงินคืองาน บนัดาลสุข” เพ่ือสนบัสนุนให้

ภาคอุตสาหกรรมมีความเติบโตอยา่งต่อเน่ือง โดยการสร้างความสุขเกิดมาจากการทาํงานเพ่ือท่ีจะ

ครอบครองเงินไวใ้ชจ่้าย แต่การพฒันาท่ีไม่เท่าเทียมของประเทศไทยเป็นเหตุให้เกษตรกรจาํนวน

มากตอ้งสูญเสียท่ีดินจากราคาผลผลิตตกตํ่า ตอ้งเป็นหน้ีเป็นสินจากการลงทุนในภาคการเกษตร จน

ทาํให้ต้องตัดสินใจละท้ิงถ่ินฐานเข้ามาเป็นแรงงานรับจ้าง  โดยเฉพาะการเข้าไปเป็นแรงงาน

ก่อสร้างตามเขตการก่อสร้างท่ีมีอยู่ดาษด่ืน เพราะเป็นอาชีพท่ีไม่ต้องใช้ความรู้และใช้ทุนมาก 

เพียงแต่ลงทุนแรงกายของตนเอง เพ่ือหาเงินตราส่งกลบัไปจุนเจือครอบครัวท่ีอยู่ในชนบท และ

นาํไปแลกวตัถุเพ่ือสนองความตอ้งการของตนเอง ตามคาํประกาศชวนเช่ือของส่ือโฆษณา  

ยคุท่ีเงินเขา้มามีความสาํคญัในการดาํรงชีวิต จึงไม่น่าแปลกใจท่ีเกษตรกรจาํนวน

มาก จึงยงัอยูใ่นวงัวนของความจน เม่ือขาดท่ีดินทาํกินและขาดทุนในการประกอบอาชีพอ่ืน ๆ แลว้ 

หนทางเดียวท่ีพอจะมีอยู่ในการหาเล้ียงตวัเองและครอบครัว คือการเขา้มาเป็นแรงงานรับจา้งใน

เมืองจนถูกปัจจยัทางสงัคมหลายอยา่งทาํใหต้อ้งเขา้สู่กระบวนการลดทอนความเป็นมนุษยด์ว้ยการ

กลายเป็นสินคา้ (Commoditization) แรงงานก่อสร้างตอ้งทาํงานท่ีหนักและเส่ียงอนัตรายเพ่ือแลก

กบัเงินค่าจา้งท่ีแทบจะไม่เพียงพอกบัค่าครองชีพท่ีเพ่ิมมากข้ึนทุกวนั แต่ดว้ยความท่ีถูกกีดกนัจาก

โอกาสการเขา้ถึงแหล่งเงินทุน และการจดัสรรทรัพยากรต่าง ๆ ในสังคม ซ่ึงเป็นผลมาจากสาเหตุ

หลายประการไม่ว่าจะเป็นระดบัการศึกษาท่ีตํ่า ภาระหน้ีสินจากภาคการเกษตร จึงทาํให้กลุ่มคน

เหล่าน้ีตอ้งกลายเป็นกลุ่มคนท่ีไร้อาํนาจในการต่อรองต่าง ๆ และยงัถูกติดป้าย (Stigmatization) ให้

พวกเขากลายเป็นกลุ่มชนชั้นตํ่าของสังคมทุนนิยม และยงัถูกดึงเขา้มาสู่ความเป็นคนชายขอบของ

สงัคม (marginal people) โดยมีสภาพเหมือนกบัฟันเฟืองตวัหน่ึงในอาณาจกัรท่ียิง่ใหญ่ของทุนนิยม

เท่านั้น แต่แรงงานก่อสร้างเหล่าน้ีพยายามด้ินรนต่อสู้ท่ีจะเลือกกาํหนดสถานการณ์ให้ตวัเองเพ่ือ

รักษาความเป็นมนุษยข์องพวกเขาไว ้ดว้ยการพยายามทุกวิถีทางท่ีจะยกระดบัการบริโภคใหม้ากข้ึน

เพ่ือสะทอ้นถึงสถานภาพทางสังคมท่ีมากข้ึนดว้ย และจากการทาํงานท่ีหนักและเต็มไปดว้ยความ

ยากลาํบากในแต่ละวนั จึงทาํให้แรงงานก่อสร้างตอ้งหลีกเล่ียงไปหาความสุขจากการบริโภคซ่ึงหา

ไม่ไดจ้ากการทาํงาน ไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงท่ีตนช่ืนชอบ การด่ืมสุรา เพ่ือชดเชยความสุขท่ีเสียไป

จากการทาํงานแต่ในขณะเดียวกนัลกัษณะทางชนชั้นและรายไดเ้องยงัเป็นตวักาํหนดการบริโภค

ของแรงงานก่อสร้างอีกด้วย สินค้าต่าง ๆ ลว้นเข้ามามีความหมายและมีส่วนในการสร้างระบบ
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ความสัมพันธ์กับคนในกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม โดยสินค้าเป็นตัวทําหน้าท่ีเป็นเคร่ืองมือในการ

ถ่ายทอดความหมายทางวฒันธรรมของชนชั้นการใช ้และการเลือกซ้ือสินคา้นั้น จะรับใชก้ฎเกณฑ์

ทางวฒันธรรมของมนุษยซ่ึ์งหมายความว่าคนในชนชั้นใดจะบริโภคสินคา้แบบใดก็ตอ้งเป็นไปตาม

กฎเกณฑ์ทางวฒันธรรมของสังคมนั้น ตวัอย่าง เช่น แรงงานก่อสร้างนั้นจะไม่แต่งกายดว้ยเคร่ือง

แต่งกายท่ีมีราคาแพง ในขณะเดียวกนัแบบแผนของการบริโภคสินคา้นั้นก็จะกลายเป็นกลไกในการ

ธาํรงรักษากฎเกณฑ์ทางวฒันธรรมไปพร้อม ๆ กนั เพราะสมาชิกกลุ่มใหม่จะเรียนรู้กฎเกณฑ์ทาง

วฒันธรรมจากการเรียนรู้สินค้าน้ีเอง จึงทาํให้เป็นแบบแผนการบริโภคท่ีนําไปสู่วฒันธรรมการ

บริโภคในท่ีสุด  

 

3. ข้อเสนอแนะในการศึกษา 

วฒันธรรมการบริโภคของแรงงานก่อสร้างนั้น ไม่ใช่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดโ้ดยง่ายหากแต่ไดรั้บ

การคัดสรรส่ิงต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกับสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของแรงงานก่อสร้าง               

การบริโภคของแรงงานก่อสร้างนั้น นอกจากจะเป็นการบริโภคเพ่ือการดาํรงชีวิตประจาํวนัแลว้              

การบริโภคของแรงงานก่อสร้างยงัเป็นไปเพ่ือการดาํรงไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์กบัคนในครอบครัว 

ชุมชน และสังคมอีกดว้ยจากการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานของรัฐท่ีผา่นมานั้นเป็นสาเหตุท่ีสาํคญัท่ี

ทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงแบบแผนการผลิตและการบริโภคของคนทัว่ไปในสังคม ดงันั้นการท่ีจะ

ลดการบริโภคท่ีฟุ่มเฟือยของประชาชนส่วนใหญ่ได้ ไม่ควรท่ีมุ่งเน้นเพียงการรณรงค์เพียงอย่าง

เดียว แต่ควรมุ่งเน้นการจดัระบบความสัมพนัธ์ทางสังคมของคนในชุมชนเสียใหม่ให้ลดการใช้

สินคา้และบริการต่าง ๆ ในการใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการสร้างและรักษาความสัมพนัธ์ทางสงัคมกบั

คนกลุ่มอ่ืน ๆ  

 

3.1 ข้อเสนอแนะแก่แรงงานก่อสร้าง 

แรงงานก่อสร้างนั้นควรมีการรวมกลุ่มกนัเพ่ือต่อรองผลประโยชน์ท่ีควรจะไดรั้บ เม่ือถูก

นายจา้งเอาเปรียบในเร่ืองรายไดแ้ละสวสัดิการต่าง ๆ เช่น ค่าจา้ง สวสัดิการเร่ืองท่ีอยู่อาศยั ความ

ปลอดภยัในการทาํงาน  แรงงานก่อสร้าง และควรไดรั้บการอบรมพฒันาทกัษะและฝีมือแรงงาน

เพ่ือท่ีจะได้ยกระดับคุณภาพการทํางาน ส่งผลให้ได้รับค่าจ้างท่ีสูงข้ึนเพ่ือให้เพียงพอต่อการ

ดาํรงชีวิต ซ่ึงลาํพงัการใชก้ฎหมายกาํหนดค่าแรงขั้นตํ่านั้นอาจไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหาเร่ือง

รายไดข้องแรงงานก่อสร้างซ่ึงส่วนใหญ่เป็นแรงงานในภาคการเกษตรมาก่อนทาํให้ขาดทกัษะใน

การทาํงานก่อสร้าง ซ่ึงเป็นสาเหตุสาํคญัท่ีทาํใหแ้รงงานก่อสร้างท่ีขาดทกัษะและฝีมือไดรั้บค่าจา้งท่ี

ต ํ่ากว่ามาตรฐานท่ีควรจะเป็น  
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3.2 ข้อเสนอแนะแก่นายจ้างและผู้คุมงาน 

แรงงานก่อสร้างนั้นควรท่ีจะไดรั้บการอบรมพฒันาทกัษะและฝีมือแรงงานมากยิ่งข้ึน ซ่ึง

แมว้า่แรงงานจะมีอาํนาจต่อรองในเร่ืองค่าจา้งท่ีเพ่ิมข้ึนแต่ประสิทธิภาพในการทาํงานก็จะเพ่ิมข้ึน

เช่นกนั ดงันั้นจึงควรมีการอบรมให้แก่แรงงานในภาคการเกษตรท่ีกาํลงัจะเขา้มาสู่การเป็นแรงงาน

ก่อสร้าง โดยการร่วมมือกบัหน่วยงานราชการหรือสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ  และนอกจากน้ีควรมีการ

ทาํประกนัสงัคมให้กบัแรงงานก่อสร้างเน่ืองจากงานก่อสร้างนั้นเป็นงานท่ีเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุ

ไดโ้ดยง่ายซ่ึงรายไดแ้ละสวสัดิการท่ีเพ่ิมข้ึนนั้นลว้นเป็นส่ิงท่ีจะจูงใจใหแ้รงงานก่อสร้างทาํงานดว้ย

ความสามารถเต็มประสิทธิภาพ และลดการขาดแคลนแรงงาน นอกจากน้ีควรมีการยกระดบัคุณภาพ

ชีวิตของแรงงานก่อสร้างในเร่ืองของการปรับปรุงสวสัดิการต่าง ๆ  เช่น การเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์

นิรภยัต่าง ๆ ห้องนํ้ า ห้องส้วม และเร่ืองการจดัการส่ิงปฏิกูลในท่ีพกัของแรงงานก่อสร้างโดยมิได้

หวงัเพียงแต่ผลกาํไรเพียงอย่างเดียว การปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานก่อสร้างให้ดีข้ึน

น่าจะเป็นการเพ่ิมแรงจูงใจในการทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึนได ้

 

3.3 ข้อเสนอแนะแก่ภาครัฐและเอกชน 

หน่วยงานของทางรัฐบาลและเอกชนควรมีการจดัอบรมในเร่ืองการพฒันาทกัษะและฝีมือ

แรงงาน โดยการเชิญชวนใหผู้ป้ระกอบการเขา้ร่วมโครงการ โดยทางหน่วยงานภาครัฐอาจใชว้ิธีการ

กาํหนดเป็นมาตรฐานระหว่างนายจา้งกบัลูกจา้ง ซ่ึงถา้ผูป้ระกอบการรายใดผ่านเกณฑ์ดงักล่าวจะ

ไดรั้บประกาศนียบตัรรับรองมาตรฐานขององคก์ร ซ่ึงจะเป็นการจูงใจใหแ้ก่ผูป้ระกอบการเขา้ร่วม

และผูป้ระกอบการเองจะไดรั้บประโยชน์จากประสิทธิภาพงานท่ีจะเพ่ิมข้ึน แรงงานก่อสร้างเองจะ

ได้รับค่าจ้างท่ีเป็นธรรม และยงัเป็นการสร้างช่ือเสียงให้กับผูป้ระกอบการอีกทางหน่ึงด้วย 

นอกจากน้ีทางหน่วยงานภาครัฐควรเขา้มาตรวจสอบถึงการจา้งงาน ทั้งในเร่ืองของ ค่าจา้ง การจดั

สวสัดิการต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

 

3.4 ข้อเสนอแนะในการศึกษาต่อไป 

การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาถึงแบบแผนหรือรูปแบบการบริโภคของแรงงานก่อสร้างท่ีมีผล

ต่อการทาํให้เกิดการสร้างระบบความสัมพนัธท์างสงัคม และการบริโภคเองยงัไดมี้บทบาทในการ

กาํหนดสถานภาพทางสงัคมของบุคคลในสงัคมบริโภคนิยมในปัจจุบนั การศึกษาน้ีใหค้วามสาํคญั

ไปท่ีแบบแผนการบริโภคในชีวิตประจาํวนัของแรงงานก่อสร้าง แต่ในการบริโภคนั้นยงัมีการ

บริโภคในด้านอ่ืน ๆ อีกมาก เช่น การบริโภคเพ่ือการประกอบพิธีกรรมในชุมชนของแรงงาน
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ก่อสร้าง หรือการบริโภคเพ่ือการผลิตในภาคการเกษตรกรรมเน่ืองจากแรงงานก่อสร้างส่วนใหญ่

ลว้นมาจากภาคการเกษตรกรรม นอกจากน้ียงัมีแรงงานก่อสร้างท่ีเป็นแรงงานต่างดา้ว เขา้มาขาย

แรงงานในประเทศไทยซ่ึงน่าจะมีการศึกษาขยายขอบเขตความรู้เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์ต่อไป 
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ประเด็นสัมภาษณ์ 
“การเกดิขึน้ของวฒันธรรมการบริโภคของแรงงานก่อสร้าง” 

 
1. ขอ้มูลส่วนตวั 
 1.1 ช่ือ นามสกุล อาย ุการศึกษาสูงสุด ภูมิลาํเนาเดิม สถานะภาพสมรส จาํนวนบุตร 

1.2 มีคนในครอบครัว หรือ เพ่ือนเขา้มาทาํงานอยูด่ว้ยกนัท่ีน่ีหรือไม่ แลว้มาทั้งครอบครัว

หรือไม่ 
 
2. วิถีชีวิตความเป็นอยู ่การบริโภค ส่ิงของเคร่ืองใช ้การเดินทาง และการผอ่นคลายความเครียด กบั

การใหคุ้ณค่าและการสร้างความหมาย จนทาํใหเ้กิดการกระทาํทางสงัคมท่ีนาํไปสู่การเป็นแบบแผน 

และกลายเป็นระเบียบทางสงัคม ของแรงงานก่อสร้าง 
 
 ประเด็น : ตอ้งการทราบถึงการเปล่ียนแปลงของรูปแบบการบริโภค จากช่วงก่อนการเป็น

แรงงานก่อสร้าง ทราบถึงชีวิตความเป็นอยู่ว่าเป็นอย่างไรมีส่ิงของเคร่ืองใชอ้ะไรบา้ง หามาจากท่ี

ไหนและโดยวิธีใด และภายหลงัการเข้าสู่การเป็นแรงงานก่อสร้างนั้ น มีส่ิงใดท่ีเพ่ิมเติมข้ึนมา

หรือไม่และทาํไมจึงเลือกใชส่ิ้งต่าง ๆ เหล่านั้น ซ่ึงส่ิงเหล่านั้นมีผลอยา่งไรต่อการเปล่ียนแปลงใน

เร่ืองของการกระทาํทางสงัคมและระบบความสัมพนัธ์ระหว่างคนในครอบครัวและกลุ่มผูร่้วมงาน

ก่อสร้างดว้ยกนั และส่งผลอยา่งไรกบัการเปล่ียนแปลงแบบแผนการดาํรงชีวิตของแรงงานก่อสร้าง 
 2.1 การเปล่ียนแปลงชีวิตความเป็นอยู ่การเลือกใชส่ิ้งของเคร่ืองใช ้การบริโภค 
 ก่อนท่ีจะมาเป็นแรงงานก่อสร้างนั้นมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร มีส่ิงของเคร่ืองใช้

อะไรบ้าง หาไดจ้ากท่ีไหน และภายหลงัจากการเป็นแรงงานก่อสร้างแลว้ มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ี

แตกต่างจากเดิมมากข้ึนหรือไม่อยา่งไร การใชส่ิ้งของเคร่ืองใชมี้การเปล่ียนแปลงอยา่งไรบา้ง และ

ทาํไมถึงเลือกใชส่ิ้งต่าง ๆ เหล่านั้น มีกระบวนการไดม้าซ่ึงส่ิงต่าง ๆ เหล่านั้นอยา่งไร และส่ิงใดหรือ

วิถีชีวิตความเป็นอยู่ใดท่ีคิดว่ามีการเปล่ียนแปลงมาก เช่น ท่ีพกัอาศยั อาหารการกิน เส้ือผา้เคร่ือง

แต่งกาย ของใชต่้าง ๆ และส่ิงบนัเทิงเริงรมย ์เป็นตน้ และมีส่ิงใดบา้งท่ีแต่ก่อนไม่มีแต่ปัจจุบนัได้

กลายมาเป็นส่วนหน่ึงในวิถีชีวิตท่ีเป็นของจาํเป็น จนขาดไม่ไดใ้นการดาํรงชีวิตประจาํวนั ระหว่างผู ้

ท่ีทาํงานก่อสร้างดว้ยกนัมีใครใชส่ิ้งของท่ีเหมือนกนัหรือแตกต่างกนัไปหรือไม่อย่างไร ซ่ึงความ

แตกต่างกนันั้น เป็นส่ิงท่ีส่งผลกระทบต่อความสัมพนัธ์ต่อกันระหว่างคนในครอบครัวหรือผูท่ี้

ร่วมงานก่อสร้างดว้ยกนัหรือไม่อยา่งไร (เป็นการถามถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจากการ

เปล่ียนแปลงของแบบแผนการบริโภค) และมีใครท่ีทาํไม่เหมือนหรือมีการกระทาํท่ีแตกต่างกัน

ออกไปหรือไม่ อยา่งไร  
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 2.2 การเปล่ียนแปลงดา้นการเดินทาง การติดต่อส่ือสาร  
 แต่ก่อนท่ีจะเป็นแรงงานก่อสร้างนั้น ติดต่อกับบุคคลภายนอก (ในท่ีน้ีหมายถึงบุคคลท่ี

ไม่ได ้อยูใ่นบา้นเดียวกนั เช่น ญาติมิตรท่ีอยูห่่างไกล) กนัอยา่งไรการเดินทางหรือการติดต่อส่ือสาร

แต่ละคร้ังนั้น เป็นอย่างไร ติดต่อทางช่องทางไหน (เช่น มีความสะดวกสบายไหม ใชอ้ะไรเป็น

พาหนะ แลว้ติดต่อทางการพบปะพูดคุย หรือทางการส่งจดหมาย) การไปในแต่ละสถานท่ี ในแต่ละ

คร้ังไปอยา่งไร และมีความยากลาํบากอย่างไรบ้าง (เช่น การไปบา้นคนอ่ืน ไปตลาด ไปอาํเภอ)  

และภายหลงัจากการเป็นแรงงานก่อสร้างแลว้เกิดการเปล่ียนแปลงหรือไม่ มีการเดินทางหรือการ

ติดต่อส่ือสารแต่ละคร้ังนั้น เป็นอย่างไรบา้ง (เช่น ติดต่อคนอ่ืน ไดร้วดเร็วข้ึนหรือไม่ โดยมีความ

สะดวกสบายข้ึนใชเ้วลานอ้ยลง ซ่ึงแตกต่างจากแต่ก่อนท่ีการเดินทางและการส่ือสารยงัไม่สะดวก ก็

จะเดินทางกัน เฉพาะเร่ืองธุระท่ีจาํเป็น เท่านั้น) ซ่ึงเม่ือมีการเปล่ียนแปลงแลว้ ส่งผลกระทบต่อ

ความสมัพนัธ์ต่อกนัระหว่างคนในครอบครัวหรือผูท่ี้ร่วมงานก่อสร้างดว้ยกนัหรือไม่อยา่งไร รวม

ไปถึงความสมัพนัธก์บัคนอ่ืนๆ เช่น นายจา้ง  
 2.3 การเปล่ียนแปลงดา้นส่ิงบนัเทิงเริงรมย ์ และการรับรู้ข่าวสารจากภายนอก 
 แต่ก่อนการเขา้เป็นแรงงานก่อสร้างนั้น เม่ือมีเวลาว่างมกัจะทาํอะไรเพ่ือเป็นการพกัผ่อน 

และคลายความเครียด มีกิจกรรม หรือการไปเท่ียวท่ีไหนบา้งหรือไม่ และไปท่ีไหน ไปอย่างไร ไป

กนัก่ีคน ไปเฉพาะคนในครัวเรือนเดียวกนัหรือไม่ และกิจกรรมท่ีจดัข้ึนมาคืออะไรและเป็นอยา่งไร 

ในแต่ละงานเป็นอย่างไรบ้าง และมีส่ิงของเคร่ืองใช้อะไรบ้างภายในงาน และต้องเชิญใครเข้า

ร่วมงานบา้ง เวลาติดตามข่าวสารจากภายนอกติดตามจากทางไหน ส่ือชนิดไหน และสนใจอะไร

เป็นพิเศษจากส่ิงต่าง ๆ ท่ีส่ือไดน้าํเสนอ ภายหลงัจากการเป็นแรงงานก่อสร้างแลว้ การใชเ้วลาว่าง

ต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ และการรับรู้ข่าวสาร นั้นเกิดการเปล่ียนแปลงหรือไม่  
 
3. การเปล่ียนแปลงการสร้างความหมาย หรือการสร้างชุดของสญัญะใหก้บัสินคา้ ต่อการทาํใหเ้กิด

การกระทาํทางสงัคมท่ีนาํไปสู่การเป็นแบบแผน และกลายเป็นระเบียบทางสงัคม  
 
 ประเด็น : ตอ้งการทราบถึงการสร้างความหมายของสินคา้ หรือการสร้างชุดของสัญญะ

ให้กับสินค้า ต่อการทําให้เกิดกิจกรรมทางสังคม ว่าในปัจจุบันน้ีส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีได้เกิดการ

เปล่ียนแปลงไปอยา่งไร และส่ิงเหล่านั้นไดก้ลายมาเป็นส่ิงท่ีนาํไปสู่แบบแผน และการเป็นระเบียบ

ทางสงัคมของแรงงานก่อสร้าง 
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แนวคาํถาม  ในการศึกษาวฒันธรรมการบริโภคของแรงงานก่อสร้าง  

 
ส่วนที่ 1 ขอ้มูลส่วนตวั 
- ช่ือ-นามสกุล 
- เพศ อาย ุศาสนา  

- ภูมิลาํเนาเดิม 

- สถานภาพสมรส จาํนวนบุตร 

- มีคนในครอบครัวหรือเพ่ือฝงูมาทาํงานดว้ยหรือไม่ จาํนวนก่ีคน 

 

ส่วนที่ 2 การเขา้สู่การเป็นแรงงานก่อสร้าง ชีวติความเป็นอยู ่ชีวิตการทาํงาน 

- ก่อนมาทาํงานก่อสร้างทาํงานอะไรมาก่อนบา้ง 

- สาเหตุท่ีมาทาํงานก่อสร้าง บุคคลท่ีชกัชวน 

- ชีวิตท่ีน่ีกบัท่ีบา้นต่างกนัอยา่งไร 

- หนา้ท่ีท่ีทาํ ใครเป็นคนสอนงานใหห้รือว่าเราทาํไดอ้ยูแ่ลว้ทาํงานก่ีชัว่โมงต่อวนั รายไดเ้ท่าไหร่ 

- งานก่อสร้างกบังานท่ีเคยทาํมาอะไรหนกักว่ากนั 

- ระยะท่ีคาดว่าจะทาํงานก่อสร้างต่อไป 

- พอหมดงานท่ีน่ีแลว้ไปทาํท่ีไหนต่อ 

- ยา้ยท่ีทาํงานหรือเปล่ียนงานบ่อยไหม 

- เวลาหางานใหม่หางานอยา่งไร 

- พอใจกบังานหรือไม่ ลกัษณะท่ีพกัเป็นอยา่งไร ตอนมาเร่ิมงานคร้ังแรกมีความรู้สึกเป็นอยา่งไร 

- มีปัญหาสุขภาพหรือไม่ อยา่งไร ใครเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้าย 

- ภายหลงัเวลางานส่วนใหญ่ทาํอะไร 
- เวลากลบัไปบา้นส่วนใหญ่ไปทาํอะไร แลว้ตอ้งลานายจา้งหรือไม่ 
- พาครอบครัวมาอยูด่ว้ยหรือไม่ 
- มีหน้ีสินหรือไม่ 
 
ส่วนที่ 3 สภาพสงัคมและการบริโภคก่อนการเขา้สู่อาชีพแรงงานก่อสร้าง 
- ก่อนมาทาํงานชีวิต ความเป็นอยูเ่ป็นอยา่งไร อยูอ่าศยักบัใคร 

- แต่ก่อนเร่ืองอาหารการกิน เส้ือผา่เคร่ืองแต่งกาย ของใช ้หามาจากไหน 
- มีงานเล้ียงสงัสรรค ์พิธีกรรมอะไรบา้ง 
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- ความสมัพนัธก์บัคนในครอบครัว เพ่ือนบา้นคนในชุมชนเป็นอยา่งไรบา้ง 

- การติดต่อกบัผูอ่ื้นภายนอกเป็นเช่นไร 
- รายรับมาจากไหนและหมดไปกบัการซ้ืออะไรบา้ง 
- แต่ก่อนผลิตส่ิงของเคร่ืองใชเ้องหรือไม่ ผลิตอะไรบา้ง 
 
ส่วนที่ 4 สภาพสงัคมและการบริโภคภายหลงัการเขา้สู่อาชีพแรงงานก่อสร้าง 
- ตอนน้ีวิถีชีวิตเป็นยงัไงบา้งสุขสบายดีไหม 
- อาหารหาจากไหน  
- ของใชเ้ส้ือผา้หาจากไหน 
- มีวิธีผอ่นคลายความเครียดอยา่งไร 
- การติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้นภายนอกเป็นเช่นไร 
- รายรับส่วนใหญ่หมดไปกบัการซ้ืออะไรบา้ง 
- เวลาว่างแลว้ส่วนใหญ่ทาํอะไร 
- ความสมัพนัธก์บัเพ่ือนร่วมงาน 
- เพ่ือนร่วมงานมีกิจกรรมอะไรร่วมกนับา้ง 
- เคยพาครอบครัวไปเท่ียวไหม 

- ทาํอะไรบา้งในวนัท่ีเงินออก 
- ตอ้งส่งเงินไปใหท่ี้บา้นหรือไม่ใหใ้คร 
- ถา้ไม่ไดส่้งไปท่ีบา้นเอาเงินไปทาํอะไร 
- ความสมัพนัธก์บัเพ่ือนร่วมงานเป็นอยา่งไรบา้ง 
- แลว้ติดต่อกบัท่ีบา้นกบัคนอ่ืน ๆ บ่อยหรือไม่ ติดต่อยงัไง 

- สูบบุหร่ี ด่ืมสุราหรือไม่ สาเหตุท่ีตอ้งเสพ 
- อะไรท่ีมีผลกบัการเลือกซ้ือสินคา้ 
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ประเด็นสัมภาษณ์ 

“การเกดิขึน้ของวฒันธรรมการบริโภคของแรงงานก่อสร้าง” 

 

1. ขอ้มูลส่วนตวั 

 1.1 ช่ือ นามสกุล อาย ุการศึกษาสูงสุด ภูมิลาํเนาเดิม สถานะภาพสมรส จาํนวนบุตร 

1.2 มีคนในครอบครัว หรือ เพ่ือนเขา้มาทาํงานอยู่ด้วยกันท่ีน่ีหรือไม่ แลว้มาทั้งครอบครัว

หรือไม่ 

 

2. วิถีชีวิตความเป็นอยู ่การบริโภค ส่ิงของเคร่ืองใช ้การเดินทาง และการผอ่นคลายความเครียด กบัการ

ให้คุณค่าและการสร้างความหมาย จนทาํให้เกิดการกระทาํทางสังคมท่ีนาํไปสู่การเป็นแบบแผน และ

กลายเป็นระเบียบทางสงัคม ของแรงงานก่อสร้าง 

 

 ประเด็น : ต้องการทราบถึงการเปล่ียนแปลงของรูปแบบการบริโภค จากช่วงก่อนการเป็น

แรงงานก่อสร้าง ทราบถึงชีวิตความเป็นอยู่ว่าเป็นอย่างไรมีส่ิงของเคร่ืองใชอ้ะไรบา้ง หามาจากท่ีไหน

และโดยวิธีใด และภายหลงัการเขา้สู่การเป็นแรงงานก่อสร้างนั้น มีส่ิงใดท่ีเพ่ิมเติมข้ึนมาหรือไม่และ

ทาํไมจึงเลือกใช้ส่ิงต่าง ๆ เหล่านั้น ซ่ึงส่ิงเหล่านั้นมีผลอย่างไรต่อการเปล่ียนแปลงในเร่ืองของการ

กระทาํทางสงัคมและระบบความสมัพนัธ์ระหว่างคนในครอบครัวและกลุ่มผูร่้วมงานก่อสร้างดว้ยกนั 

และส่งผลอยา่งไรกบัการเปล่ียนแปลงแบบแผนการดาํรงชีวิตของแรงงานก่อสร้าง 

 

 2.1 การเปล่ียนแปลงชีวิตความเป็นอยู ่การเลือกใชส่ิ้งของเคร่ืองใช ้การบริโภค 

 ก่อนท่ีจะมาเป็นแรงงานก่อสร้างนั้นมีวิถีชีวิตความเป็นอยูอ่ย่างไร มีส่ิงของเคร่ืองใชอ้ะไรบา้ง 

หาไดจ้ากท่ีไหน และภายหลงัจากการเป็นแรงงานก่อสร้างแลว้ มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีแตกต่างจากเดิม

มากข้ึนหรือไม่อยา่งไร การใชส่ิ้งของเคร่ืองใชมี้การเปล่ียนแปลงอย่างไรบา้ง และทาํไมถึงเลือกใชส่ิ้ง

ต่าง ๆ เหล่านั้น มีกระบวนการไดม้าซ่ึงส่ิงต่าง ๆ เหล่านั้นอย่างไร และส่ิงใดหรือวิถีชีวิตความเป็นอยูใ่ด

ท่ีคิดว่ามีการเปล่ียนแปลงมาก เช่น ท่ีพกัอาศยั อาหารการกิน เส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย ของใชต่้าง ๆ และส่ิง

บนัเทิงเริงรมย ์เป็นตน้ และมีส่ิงใดบา้งท่ีแต่ก่อนไม่มีแต่ปัจจุบนัไดก้ลายมาเป็นส่วนหน่ึงในวิถีชีวิตท่ี

เป็นของจาํเป็น จนขาดไม่ไดใ้นการดาํรงชีวิตประจาํวนั ระหว่างผูท่ี้ทาํงานก่อสร้างดว้ยกนัมีใครใช้

ส่ิงของท่ีเหมือนกนัหรือแตกต่างกนัไปหรือไม่อยา่งไร ซ่ึงความแตกต่างกนันั้น เป็นส่ิงท่ีส่งผลกระทบ

ต่อความสัมพนัธต่์อกนัระหวา่งคนในครอบครัวหรือผูท่ี้ร่วมงานก่อสร้างดว้ยกนัหรือไม่อย่างไร (เป็น
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การถามถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจากการเปล่ียนแปลงของแบบแผนการบริโภค) และมีใคร

ท่ีทาํไม่เหมือนหรือมีการกระทาํท่ีแตกต่างกนัออกไปหรือไม่ อยา่งไร  

 

 2.2 การเปล่ียนแปลงดา้นการเดินทาง การติดต่อส่ือสาร  

 แต่ก่อนท่ีจะเป็นแรงงานก่อสร้างนั้น ติดต่อกบับุคคลภายนอก (ในท่ีน้ีหมายถึงบุคคลท่ีไม่ได ้

อยูใ่นบา้นเดียวกนั เช่น ญาติมิตรท่ีอยู่ห่างไกล) กนัอย่างไรการเดินทางหรือการติดต่อส่ือสารแต่ละคร้ัง

นั้น เป็นอยา่งไร ติดต่อทางช่องทางไหน (เช่น มีความสะดวกสบายไหม ใชอ้ะไรเป็นพาหนะ แลว้ติดต่อ

ทางการพบปะพูดคุย หรือทางการส่งจดหมาย) การไปในแต่ละสถานท่ี ในแต่ละคร้ังไปอยา่งไร และมี

ความยากลาํบากอย่างไรบ้าง (เช่น การไปบา้นคนอ่ืน ไปตลาด ไปอาํเภอ)  และภายหลงัจากการเป็น

แรงงานก่อสร้างแลว้เกิดการเปล่ียนแปลงหรือไม่ มีการเดินทางหรือการติดต่อส่ือสารแต่ละคร้ังนั้น เป็น

อย่างไรบา้ง (เช่น ติดต่อคนอ่ืน ไดร้วดเร็วข้ึนหรือไม่ โดยมีความสะดวกสบายข้ึนใชเ้วลาน้อยลง ซ่ึง

แตกต่างจากแต่ก่อนท่ีการเดินทางและการส่ือสารยงัไม่สะดวก ก็จะเดินทางกนั เฉพาะเร่ืองธุระท่ีจาํเป็น 

เท่านั้น) ซ่ึงเม่ือมีการเปล่ียนแปลงแลว้ ส่งผลกระทบต่อความสัมพนัธ์ต่อกนัระหว่างคนในครอบครัว

หรือผูท่ี้ร่วมงานก่อสร้างดว้ยกนัหรือไม่อยา่งไร รวมไปถึงความสมัพนัธก์บัคนอ่ืนๆ เช่น นายจา้ง  

 

 2.3 การเปล่ียนแปลงดา้นส่ิงบนัเทิงเริงรมย ์ และการรับรู้ข่าวสารจากภายนอก 

 แต่ก่อนการเขา้เป็นแรงงานก่อสร้างนั้น เม่ือมีเวลาว่างมกัจะทาํอะไรเพ่ือเป็นการพกัผ่อน และ

คลายความเครียด มีกิจกรรม หรือการไปเท่ียวท่ีไหนบา้งหรือไม่ และไปท่ีไหน ไปอยา่งไร ไปกนัก่ีคน 

ไปเฉพาะคนในครัวเรือนเดียวกนัหรือไม่ และกิจกรรมท่ีจดัข้ึนมาคืออะไรและเป็นอยา่งไร ในแต่ละงาน

เป็นอย่างไรบ้าง และมีส่ิงของเคร่ืองใชอ้ะไรบ้างภายในงาน และต้องเชิญใครเขา้ร่วมงานบา้ง เวลา

ติดตามข่าวสารจากภายนอกติดตามจากทางไหน ส่ือชนิดไหน และสนใจอะไรเป็นพิเศษจากส่ิงต่าง ๆ ท่ี

ส่ือไดน้าํเสนอ ภายหลงัจากการเป็นแรงงานก่อสร้างแลว้ การใชเ้วลาว่างต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ และ

การรับรู้ข่าวสาร นั้นเกิดการเปล่ียนแปลงหรือไม่  
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3. การเปล่ียนแปลงการสร้างความหมาย หรือการสร้างชุดของสญัญะใหก้บัสินคา้ ต่อการทาํใหเ้กิดการ

กระทาํทางสงัคมท่ีนาํไปสู่การเป็นแบบแผน และกลายเป็นระเบียบทางสงัคม  

 

 ประเด็น : ตอ้งการทราบถึงการสร้างความหมายของสินคา้ หรือการสร้างชุดของสัญญะใหก้บั

สินคา้ ต่อการทาํให้เกิดกิจกรรมทางสังคม ว่าในปัจจุบนัน้ีส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีไดเ้กิดการเปล่ียนแปลงไป

อย่างไร และส่ิงเหล่านั้ นไดก้ลายมาเป็นส่ิงท่ีนําไปสู่แบบแผน และการเป็นระเบียบทางสังคมของ

แรงงานก่อสร้าง 
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แนวคาํถาม  ในการศึกษาวฒันธรรมการบริโภคของแรงงานก่อสร้าง  

 
ส่วนที่ 1 ขอ้มูลส่วนตวั 
- ช่ือ-นามสกุล 
- เพศ อาย ุศาสนา  

- ภูมิลาํเนาเดิม 

- สถานภาพสมรส จาํนวนบุตร 

- มีคนในครอบครัวหรือเพ่ือฝงูมาทาํงานดว้ยหรือไม่ จาํนวนก่ีคน 

 

ส่วนที่ 2 การเขา้สู่การเป็นแรงงานก่อสร้าง ชีวติความเป็นอยู ่ชีวิตการทาํงาน 

- ก่อนมาทาํงานก่อสร้างทาํงานอะไรมาก่อนบา้ง 

- สาเหตุท่ีมาทาํงานก่อสร้าง บุคคลท่ีชกัชวน 

- ชีวิตท่ีน่ีกบัท่ีบา้นต่างกนัอยา่งไร 

- หนา้ท่ีท่ีทาํ ใครเป็นคนสอนงานใหห้รือว่าเราทาํไดอ้ยูแ่ลว้ทาํงานก่ีชัว่โมงต่อวนั รายไดเ้ท่าไหร่ 

- งานก่อสร้างกบังานท่ีเคยทาํมาอะไรหนกักว่ากนั 

- ระยะท่ีคาดว่าจะทาํงานก่อสร้างต่อไป 

- พอหมดงานท่ีน่ีแลว้ไปทาํท่ีไหนต่อ 

- ยา้ยท่ีทาํงานหรือเปล่ียนงานบ่อยไหม 

- เวลาหางานใหม่หางานอยา่งไร 

- พอใจกบังานหรือไม่ ลกัษณะท่ีพกัเป็นอยา่งไร ตอนมาเร่ิมงานคร้ังแรกมีความรู้สึกเป็นอยา่งไร 

- มีปัญหาสุขภาพหรือไม่ อยา่งไร ใครเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้าย 

- ภายหลงัเวลางานส่วนใหญ่ทาํอะไร 
- เวลากลบัไปบา้นส่วนใหญ่ไปทาํอะไร แลว้ตอ้งลานายจา้งหรือไม่ 
- พาครอบครัวมาอยูด่ว้ยหรือไม่ 
- มีหน้ีสินหรือไม่ 
 
ส่วนที่ 3 สภาพสงัคมและการบริโภคก่อนการเขา้สู่อาชีพแรงงานก่อสร้าง 
- ก่อนมาทาํงานชีวิต ความเป็นอยูเ่ป็นอยา่งไร อยูอ่าศยักบัใคร 

- แต่ก่อนเร่ืองอาหารการกิน เส้ือผา่เคร่ืองแต่งกาย ของใช ้หามาจากไหน 
- มีงานเล้ียงสงัสรรค ์พิธีกรรมอะไรบา้ง 
- ความสมัพนัธก์บัคนในครอบครัว เพ่ือนบา้นคนในชุมชนเป็นอยา่งไรบา้ง 



 127 

- การติดต่อกบัผูอ่ื้นภายนอกเป็นเช่นไร 
- รายรับมาจากไหนและหมดไปกบัการซ้ืออะไรบา้ง 
- แต่ก่อนผลิตส่ิงของเคร่ืองใชเ้องหรือไม่ ผลิตอะไรบา้ง 
 
ส่วนที่ 4 สภาพสงัคมและการบริโภคภายหลงัการเขา้สู่อาชีพแรงงานก่อสร้าง 
- ตอนน้ีวิถีชีวิตเป็นยงัไงบา้งสุขสบายดีไหม 
- อาหารหาจากไหน  
- ของใชเ้ส้ือผา้หาจากไหน 
- มีวิธีผอ่นคลายความเครียดอยา่งไร 
- การติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้นภายนอกเป็นเช่นไร 
- รายรับส่วนใหญ่หมดไปกบัการซ้ืออะไรบา้ง 
- เวลาว่างแลว้ส่วนใหญ่ทาํอะไร 
- ความสมัพนัธก์บัเพ่ือนร่วมงาน 
- เพ่ือนร่วมงานมีกิจกรรมอะไรร่วมกนับา้ง 
- เคยพาครอบครัวไปเท่ียวไหม 

- ทาํอะไรบา้งในวนัท่ีเงินออก 
- ตอ้งส่งเงินไปใหท่ี้บา้นหรือไม่ใหใ้คร 
- ถา้ไม่ไดส่้งไปท่ีบา้นเอาเงินไปทาํอะไร 
- ความสมัพนัธก์บัเพ่ือนร่วมงานเป็นอยา่งไรบา้ง 
- แลว้ติดต่อกบัท่ีบา้นกบัคนอ่ืน ๆ บ่อยหรือไม่ ติดต่อยงัไง 

- สูบบุหร่ี ด่ืมสุราหรือไม่ สาเหตุท่ีตอ้งเสพ 
- อะไรท่ีมีผลกบัการเลือกซ้ือสินคา้ 
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